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وزير اقتصاد: آزادسازي سهام عدالت 
تحول عمده ايجاد مي كند

قدرداني روحاني از رهبر انقالب در موافقت با آزادسازي سهام عدالتعضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح كرد

مه�دي بي�ك |س�يزيف از چهره ه�اي 
اس�اطيري يونان اس�ت كه باره�ا زندگي و 
سرنوشت محتومش در آثار ادبي و فلسفي 
ملل مختل�ف بازت�اب پي�دا كرده اس�ت؛ 
ش�اهزاده اي كه محكوم مي ش�ود تا سنگ 
بزرگي را بر بلنداي كوه بلندي برساند اما هر 
بار كه به مقصد نهايي و هدف پاياني نزديك 
مي شود؛ در آس�تانه آخرين گام، سنگ به 
پايين هبوط مي كند و روز از نو و روزي از نو؛ 
در اين ميان س�يزيف ناچار اس�ت تا دوباره 
اين مس�ير را از ابت�دا تكرار كن�د و دوباره 
س�نگ را به بلنداي كوه برس�اند و دوباره... 
افسانه سيزيف شايد روايتي ناتمام از تمام 
تالش هايي باش�د ك�ه اقتصاد اي�ران طي 
دهه هاي گذش�ته براي دستيابي به توسعه 
پايدار از س�ر گذرانده است، تالش هايي كه 
در هر دوره و در هر دولت�ي در پيش گرفته 
ش�ده تا از دل اين هدف گذاري ه�اي تازه، 
روياي دستيابي به توس�عه محقق شود اما 
نهايتا نتيجه مورد نظر حاصل نش�ده است. 
چرا؟ پاس�خگويي به اين چراه�ا، نيازمند 
مرور روايت هايي اس�ت كه اهال�ي اقتصاد 
و كارشناس�ان مجرب در خص�وص اقتصاد 
و معيش�ت اراي�ه مي كنند. اس�اتيدي كه 
س�ال ها در كالس هاي درس دانش�گاهي و 
محيط هاي ميداني، اعداد و ارقام اقتصادي 
و داده ه�اي اطالعات�ي را م�رور كرده اند و 
مي توانند براي بهبود شاخص هاي اقتصاد و 
معيشت ايرانيان نسخه هاي عملياتي ارايه 
كنند. »تعادل« براي انتق�ال اين تجربيات 
ارزش�مند تالش مي كند تا مسير ارتباطي 
ش�فافي را ميان اين كارشناسان اقتصادي 
و نهادهاي مس�وول و اجرايي از يك طرف و 

مخاطبان »تعادل« از سوي ديگر فراهم كند. 
در اين شماره گپ و گفت دوس�تانه اي را با 
حيمد ديهيم، دكتراي اقتصاد از نيواسكول 
يونيورس�يتي امريكا و عض�و هيات علمي 
دانشكده اقتصاد دانش�گاه تهران تدارك 
ديديم تا در خص�وص مهم ترين موضوعات 
اقتصادي روز صحب�ت كنيم. حميد ديهيم 
استقالل بانك مركزي را به عنوان يك عامل 
كليدي براي حل مش�كالت كشور مي داند 
كه هرگز آن گونه كه بايد و ش�ايد از س�وي 
مس�ووالن به آن اهميت داده نشده است؛ 
اس�تقاللي كه از منظر اين اس�تاد دانشگاه 
تا زماني كه جاري و س�اري نشود، نمي توان 
نسبت به ضرورت هايي چون؛ مقابله با فقر 
مطلق، مهار نرخ تورم، رشد اقتصادي، مهار 

بيكاري و... دل خوش داشت.

  به نظ�ر مي رس�د كرونا نش�ان داد ك�ه اگر 
انسان تبعات اقداماتش در حوزه هاي مختلف 
محيط زيس�ت، صنعت، توليد، جهاني سازي 
و... را كنترل نكند، اين طبيعت و نظام هستي 
است كه براي دفاع از خود وارد عمل مي شود 
و انسان را به عقب مي راند. شايد بد نباشد كه 
در آغاز گفت وگو از اين زاويه وارد موضوعات 

تحليل اقتصادي شويم.
به طور كلي راجع به تبعاتي كه در اثر كرونا در فضاي 
اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، مناسبات بين المللي 
و... ايجاد شده، راجع به مرگ و مير و ويراني اي كه در 
جهان ايجاد كرده؛ راجع به بشري كه با غرور تمام بر 
بلنداي فتوحات مادي خود نشسته اما نمي توانددر 
برابر ويروس��ي به اين كوچكي، كاري كند، حرف و 
صحبت زياد است. از نظر اقتصاد دانان، توماس رابرت 
مالتوس اقتصادداني بود كه مي گف��ت: » اين بالها 

نعمت خداوندي اس��ت.« اين مالتوس كه به خاطر 
نظريه اش در خصوص »رانت« مشهور است، اعتقاد 
داش��ت كه بحران هايي مثل طاع��ون و وبا مي آيد و 
مرگ و مير راه مي اندازد ت��ا جمعيت را كنترل كند 
و طبيعت را از دس��ت زي��اده خواهي هاي موجودي 
به نام انس��ان نجات دهد. ش��ايد اين نگاه كمي تند 
به نظر برس��د اما ما اقتصاددان ها فع��ال اين گونه به 
موضوع نگاه نمي كنيم. اما در نهاي��ت از هر زاويه اي 
كه به موضوع نگاه كنيم نش��ان مي دهد كه انس��ان 
علي رغم تمام پيش��رفت هاي مادي، فناورانه و... در 
برابر موضوعات بس��يار جزئي و كوچك تا چه اندازه 
آسيب پذير است. امروز انس��ان ناچار است در خانه 
بماند، ناچار است كه مراودات اجتماعي و خانوادگي 
خود را محدود كند، ناچار اس��ت كه ن��وع ديگري از 
برنامه ريزي را براي پيشبرد اموراتش طراحي و اجرا 
كند. شخص من هم مانند سايرين اين روزها در خانه 
مانده ام؛ البته من در حال نگارش كتابي هس��تم و 
وقتم تلف نمي شود اما بايد بررسي شود كه چه اندازه 
آس��يب اقتصادي و اجتماعي و... در اثر اين موضوع 
به جامعه وارد شده است. بخشي از اين آسيب ها در 
قالب اعداد و ارقام اقتصادي مي گنجد و مش��خص 
مي ش��ود كه مثال چه تعداد فرد بيكار شده اند. نرخ 
رشد اقتصادي چه تغييراتي داش��ته و... اما بخشي 
از اين مش��كالت به صورت بلندمدت و پايدار ظهور 
مي كند. تبعاتي كه براي آگاهي از آن همچنان بايد 

منتظر روزها و هفته هاي آينده باشيم.
  يكي از مش�كالتي كه برخي كارشناسان به 
عنوان تبعات كرونا مط�رح مي كنند موضوع 
ايجاد ش�كاف طبقاتي بعد از بروز كروناست؛ 
يعني ش�كافي كه باعث ش�ده فقرا و طبقات 
مح�روم تحت فش�ار بيش�تري قرار داش�ته 
باشند. نظر ش�ما درباره اين دسته بندي هاي 

طبقاتي جديدي كه ارايه مي شد چيست؟

به ط��ور كلي تبعاتي ك��ه كرونا در فض��اي اقتصادي 
ايجاد كرده ريشه اي و اثرگذار است و هنوز زود است 
كه بخواهيم نظرياتي قطع��ي در خصوص تغييرات 
نظام طبقاتي ارايه كنيم. اين پرسش كه آيا شِر كرونا 
به زودي از سر اقتصاد، فرهنگ، جامعه و... جهان كم 
مي شود يا اينكه بايد همچنان و طي ماه ها و سال هاي 
آينده با تبع��ات برآمده از اين مش��كل مقابله كنيم؟ 
پرس��ش مهمي اس��ت و پاس��خ آن مي تواند سطوح 
متفاوتي از تحليل را ايجاد كند. در حال حاضر تبعات 
كرونا واقعا ريشه اي وبنيادين بوده است؛ ناگهان خبر 
مي رسد كه مثال صنعت هواپيمايي جهاني كه دهه ها 
بر روي آن س��رمايه گذاري ش��ده بود، از ميان رفته 
و به كمترين سطح رسيده اس��ت. يا تغييراتي كه در 
قيمت نفت ايجاد شده يا تبعاتي كه در فضاي كسب 
و كار ايجاد شده است. طبيعي است كه زماني شما با 
متغيري مواجه هستيد كه اين همه تبعات ريشه اي 
ايجاد كرده اس��ت؛ نمي توانيد به اي��ن راحتي حكم 
براي عبور از ش��رايط صادر كنيد. برخي تحليلگران 
اعالم مي كنند كه ممكن اس��ت اين تغيير زمينه اي 
براي بروز جنگ جهاني سوم باشد. مثال امريكا چين 
را متهم مي كند كه مقصر ش��يوع اين ويروس چين 
است و بايد خسارت هاي امريكا را جبران كند؛ چين 
پاسخ امريكا را مي دهد؛ آلمان هم از سوي ديگر وارد 
مجادالت اينچنيني مي شود؛ خب طبيعي است كه 
در ادامه ساير بازيگران صحنه بين المللي هم به ميانه 
اين معادله وارد مي ش��وند و در ي��ك چنين محيط 
آشوبناكي هر متغير ناگهاني مي تواند در حكم يك 
جرقه عمل كند و تنش بيافريند. م��ن اعتقاد دارم 
كه اين موضوع و اين تكان��ه حادثه بزرگي در حيات 
بشري اس��ت، در اين ميان انديشمندان و متفكران 
حوزه هاي مختلف بايد به مي��دان بيايند و ايده هاي 
تازه اي و تئوري ه��اي جديدي را براي عب��ور از اين 
ادامه در صفحه 2 شرايط مطرح كنند.  

يادداشت- 1

گفت وگو

 دالل ها در كمين
 سهام عدالت نشسته اند

 افزايش درخواست ها از
 كميته امداد بعد از شيوع كرونا

واق��ع آن اس��ت ك��ه 
موض��وع س��هام عدالت 
از سال 85 كه در فضاي 
عمومي كش��ور مطرح 
شد تا همين امروز باعث 
به وج��ود آم��دن دامنه 
وس��يعي از مباح��ث و 
ديدگاه ه��اي مختل��ف  
شده است و ...  ادامه  در صفحه 5

مشاور س��رمايه گذاري 
و اشتغال كميته امداد 
خمين��ي)ره(  ام��ام 
ش��دن  مضاع��ف  از 
ب��راي  درخواس��ت ها 
تح��ت پوش��ش ق��رار 
گرفتن اين نهاد حمايتي 
همزمان با شيوع بيماري 
ادامه  در صفحه 2 كرونا خبر داد.  

يادداشت- 2

 چالش ثبت سفارش
 كاالهاي آي تي

وج��ود ناهماهنگ��ي و 
چندصداي��ي در وزارت 
صمت باعث ش��ده كه 
ثب��ت س��فارش برخي 
تجهيزات زيرس��اختي 
اطالع��ات  فن��اوري 
باشد.  همچنان ممنوع 
مي گويد  وزارت صمت 
اصال مش��كلي در زمينه ثبت سفارش تجهيزات 
نبوده و اگر هم بوده حاال اين ممنوعيت رفع شده 
اس��ت؛ اما بدنه كارشناس��ي اين وزارتخانه اعالم 
مي كند كه هنوز به آنها بخش نامه اي در خصوص 
رفع ممنوعي��ت واردات تجهيزات زيرس��اختي 
فاوا ارس��ال نش��ده تا آنها امكان ثبت س��فارش 
اين محصوالت را ب��راي فعاالن اين ب��ازار فراهم 
كنند و هنوز هم بس��ياري از شركت ها مي گويند 
درخواست هاي ثبت سفارش ش��ان از سوي اين 
وزارتخان��ه رد مي ش��ود. در يك ماه گذش��ته به 
دليل شيوع كرونا و درخواست مسووالن از مردم 
براي ماندن در خانه و عدم فعاليت، ش��ركت هاي 
زيادي از اين موضوع اطالع نداشتند، اما زماني كه 
سازمان نظام صنفي رايانه اي موضوع را پيگيري 
كرد، به قطعيت رس��يد كه چنين مشكلي وجود 
دارد. در عين حال ب��ه دليل تحريم ه��ا، واردات 
تجهيزات ش��بكه همواره با س��ختي ممكن بوده 
اس��ت، اما حاال با وجود اظهارات مديران ارش��د 
وزارت صمت، همچنان مش��كل ثبت س��فارش 
حل نشده و درخواست  ش��ركت ها توسط وزارت 
صمت رد مي شود. اخذ اين تصميم در اين مقطع 
خاص با توجه به كمك بس��يار زيادي كه فناوري 
اطالعات به مردم و مس��ووالن در خصوص عبور 
از بح��ران كرونا كرده، به قدري به��ت آور بوده كه 
حتي تصور مي شود اشتباهي در اين زمينه صورت 
گرفته است. اكنون براي شركت هايي كه قرارداد 
تامين تجهيزات به صورت واردات دارند، مش��كل 
ايجاد شده است. وقتي قراردادي بسته مي شود، 
ثبت س��فارش انجام ش��ده و ش��ركت در نوبت 
تخصيص ارز از بانك مركزي قرار مي گيرد اما االن 
نزديك به يك ماه است كه هيچ كدام از شركت ها 
نمي توانند ثبت سفارش كنند. خيلي از شركت ها 
در مناقصه هايي ش��ركت كرده ان��د، ضمانتانمه 
به كارفرما داده اند و بايد براس��اس قرارداد و تاريخ 
مشخص ش��ده پروژه خود را تحويل دهند. زمان 
تحويل اين تجهيزات چند ماهه است و ادامه اين 
روند باعث تاخير در ارايه پروژه مي شود و كارفرما 
با فرارسيدن موعد مقرر فراموش مي كند كه عدم 
هماهنگي در وزارت صمت باع��ث ايجاد چنين 
مشكالتي شده است و به همين دليل شركت هاي 
تامين كننده تجهي��زات بايد خس��ارت بااليي را 
به دليل تاخير پرداخت كنند و كس��ي هم براي 
هزينه اي كه اينها متضرر شدند، پاسخگو نخواهد 
بود. اين تجهيزات زيرس��اختي فناوري اطالعات 
و ارتباط��ات از دانش ه��اي روز فن��اوري در دنيا 
بهره مي گيرند و سرعت رش��د تكنولوژي در آنها 
به قدري باالس��ت كه در حال حاضر امكان توليد 
آنها دركشور نيس��ت. اگر ثبت سفارش كاالهاي 
فناوري اطالع��ات با توجيه نمون��ه داخلي آنها با 
محدوديت مواجه ش��ده، بايد بررسي شود معيار 
توليد داخل چيس��ت؟ چه تعداد ظرفيت توليد 
داخل داريم؟ ميزان مصرف كش��ور چقدر است 
و چه دستگاهي و با چه كيفيتي توليد مي شود؟ 
اگر كس��ي ادعا مي كند كه توانسته تجهيز توليد 
داخل توليد كند، وزارت صمت بايد ابتدا اين ادعا را 
ادامه  در صفحه 7 بررسي كند و ...  

احسان زرين بخش 

سيد راضي نوري

حميد حاجي عبدالوهاب

گروه كالن |
در بخشي از گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اس��المي كه به تحليل كس��ري بودجه و تورم در سال 
جاري پرداخته، آمده است: اقتصاد ايران در سال 1399 
از ابعاد مختلفي با مشكل كسري بودجه مواجه خواهد 
بود، حتي تا قبل از بروز مشكل شيوع ويروس كرونا نيز 
در گزارش هايي كه در خصوص اليحه بودجه در مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي منتشر شده بود، 
به مشكل كسري بودجه دولت پرداخته شده بود. اقتصاد 
ايران با كاهش ش��ديد درآمدها مواجه ش��ده و اين در 
حالي است كه هزينه ها نمي تواند متناسب با آن كاهش 
پيدا كند و همين موضوع باعث ش��ده تا كسري بودجه 
پايدار، يك��ي از مهم ترين معضالت اقتص��اد ايران طي 
سال هاي آتي باش��د. در اين ميان، شيوع بيماري كرونا 
و هزينه هايي كه در پي دارد، مشكل كسري بودجه سال 

1399 را تشديد خواهد كرد كه در اين ميان مهم ترين 
عوامل موثر بر افزايش كسري بودجه به شرح زير است: 

افزايش هزينه هاي بخش سالمت و درمان: شيوع 
ويروس كرونا باعث افزايش قابل توجه هزينه هاي بخش 

درمان و سالمت خواهد شد. 
هزينه هاي حمايت�ي ب�راي دوران فاصله گذاري 
اجتماعي: اجراي طرح فاصله گ��ذاري اجتماعي براي 
كنترل بيماري، ضروري اس��ت و براي اين منظور دولت 
نيازمند منابع مالي خواهد بود، در واقع به منظور جبران 
زيان هاي ناشي از فاصله گذاري اجتماعي بر فعاليت هاي 
اقتصادي الزم اس��ت دولت براي كاس��تن از زيان هاي 
رفاهي خانوارها هزينه هاي حمايتي خود را افزايش دهد. 
عالوه بر افزايش هزينه ه��ا، در س��ال 1399 دولت با 
كاهش ش��ديد درآمدها نيز مواجه اس��ت. مهم ترين 

كانال هاي كاهش درآمد به شرح زير است: 

كاهش قيمت نفت: كاهش ش��ديد قيمت نفت باعث 
ش��ده تا قيمت نفت براي س��ال 2020 در حدود 20 
تا 30 دالر به ازاي هر بش��كه تخمين زده ش��ود. اين 
موضوع به معناي نصف شدن درآمدهاي نفتي ايران 
در سال 1399 نس��بت به س��ال 1398 خواهد بود.

كاهش درآمدهاي مالياتي: اقتصاد ايران در سال 
1399 با ركود مواجه خواهد بود. افت تقاضاي ناشي 
از ش��يوع ويروس كرون��ا، توليد را كاه��ش داده و در 
نتيجه درآمدهاي مالياتي دولت را كاهش خواهد داد.

معموال اولي��ن راهكار دولت ها براي تأمين كس��ري 
بودجه اس��تفاده از منابع پايه پولي اس��ت كه البته 
پرمخاطره تري��ن روش تأمي��ن مال��ي محس��وب 

مي شود.
براس��اس محاس��بات مركز پژوهش ه��اي مجلس 
شوراي اسالمي، هر 10 هزار ميليارد تومان افزايش 

در پايه پولي در پايان س��ال 1399؛ منجر به رش��د 
2.5درصدي نقدينگي خواهد شد. البته در خصوص 
آثار تورمي اي��ن نقدينگ��ي افزايش يافته، نمي توان 
با قاطعيت اظهارنظر كرد ك��ه چه زماني رخ خواهد 
داد.در واقع بخشي از آثار تورمي افزايش نقدينگي، 
به دليل كاهش تقاضاي ناش��ي از ش��يوع كرونا، در 
سال 1399 بروز نخواهد كرد. كاهش تقاضا، سرعت 
گردش پول در اقتص��اد را كاه��ش داده و مي توان 
تصور كرد كه سال 1399 يكي از سال هايي خواهد 
بود كه س��رعت گردش پ��ول در پايين ترين مقدار 
خود قرار داش��ته و در نتيجه نرخ تورم متناس��ب با 
رشد نقدينگي نخواهد بود، اين در حالي است كه در 
سال هاي آتي با گذر از اين شرايط و بازگشت تقاضا 
به مقادير قبلي، آثار تورمي نقدينگي افزايش يافته، 

بروز پيدا خواهد كرد.

پيش بيني مركز پژوهش هاي مجلس از ركود تورمي در سال جاري

حميد ديهيم، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت وگو با »تعادل«:

بانك هاي مركزي مستقل در برابر زياده خواهي هاي نظام سياسي مقاومت مي كنند

بانك مركزي مستقل مي خواهيم
   در انجمن اقتصاددانان از دولت  خواستيم 

كه يك معاونت اجرايي اقتصادي در دولت 
طراحي و عملياتي كند

اقشاري از مردم  به وضعيت اورژانسي 
رسيده اند كه   بايدبرنامه هاي حمايتي 

كوتاه مدت و سريع براي آنها تدارك ديد
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اقدامات حمايتي از لير 
ذخاير بانك مركزي تركيه 

را تخليه كرد

»تعادل« در گفت وگو با 
كارشناسان، سناريوهاي بازار 

معامالت ملك طي ماه هاي 
آينده را بررسي مي كند

افزايش 
 فروش طال 

به دليل ورود 
مردم به بازار 

بورس

 بازار مسكن
  در آرامش 

قبل از توفان
مجيد  اعزازي|

پيام تازه ترين آمار رسمي از تحوالت بازار مسكن تهران 
چيست؟ بانك مركزي، اول هفته جاري، گزارش وضعيت 
بازار خريد و فروش آپارتمان در فروردين ماه را منتش��ر 
ك��رد و اين در حالي ب��ود كه به دليل تعطيلي ناش��ي از 
شرايط ش��يوع بيماري كرونا، بنگاه هاي معامالتي از 23 
فروردين ماه به بعد فعاليت خود را آغاز كرده بودند و عمال 
معام��الت از 23 فروردين به بعد ثبت ش��د. با اين حال، 
برخي روزنامه ها ثبت 1243 فقره معامله آپارتمان را به 
كل فروردين ماه تسري دادند و با مقايسه تعداد معامالت 
ثبت شده در فروردين 99 با ماه ها و همچنين فروردين 
سال هاي گذشته، از اين مساله به عنوان سقوط بي سابقه 
بازار ملك ياد كردن��د. اما برخ��ي از روزنامه ها همچون 
»تعادل«، با تاكي��د بر اينكه تمركز معام��الت در هفته 
آخر فروردين ماه س��ال جاري بوده است، با رد بي سابقه 
بودن افت معامالت به دليل تعطيلي بازار مسكن و فعال 
نبودن هر دو طرف عرضه و تقاضا، بازار آپارتمان را آبستن 
تقاضاي زياد تعبير كردند. براي بررسي بيشتر اين مساله، 
با محمود جهاني و عباس اكبرپور، كارشناسان ارشد بازار 
مسكن گفت وگو كرديم. جهاني با بيان اينكه اساسا آمار 
منتشره براي فروردين ماه س��ال جاري به دليل شرايط 
خاص حاكم بر اقتصاد كشور نبايد مالك قرار گيرد، گفت: 
بازار مس��كن در آرامش قبل از توفان قرار دارد و در نيمه 
دوم س��ال يا حتي به محض نزول احتمالي بازار بورس، 
نقدينگي زيادي به سمت بازار مسكن روانه خواهد شد. 
اكبرپور نيز با تاييد اينكه انباشت تقاضا پس از حدود يك 
ماه و نيم تعطيلي بازار مسكن، در هفته آخر فروردين ماه 
قابل توجه بوده است، پيش بيني كرد كه تعداد معامالت 

ملك در ارديبهشت ماه رشد قابل توجهي داشته باشد.

  2  عامل اثرگذار در بازار فروردين
محمود جهاني، كارش��ناس ارش��د بازار مس��كن در 
تحليل آمار بازار مس��كن در فروردين 99 با تاكيد بر 
اينكه هميش��ه آمار فروردين را بايد ب��ا آمار فروردين 
ماه سال هاي قبل مقايس��ه كرد نه با ماه هاي ديگر به 
»تعادل« گفت: نظرم اين اس��ت كه در حال حاضر به 
دو دليل نمي توان آمار فروردين ماه را مالك عمل قرار 
داد، چرا كه در فروردين امس��ال، دو موضوع به شدت 
بازار مس��كن را تحت تاثير قرار داده بود. يكي مس��اله 
شيوع بيماري كرونا اس��ت كه فضاي عمومي كشور و 
همه بازارهايي ك��ه معامالت در آنها باي��د به صورت 
فيزيكي انجام شود از جمله بازار مسكن را تحت تاثير 
قرار داده است.  او افزود: موضوع دوم بورس است كه به 
داليل مختلف، االن در فاز رونق است و همه نقدينگي 
به س��مت بورس روانه ش��ده اس��ت. از اي��ن رو، اصال 
معامالت اين ماه را نبايد م��الك عمل قرار داد چرا كه 
تحت تاثير اين دو عامل، انتظار نمي رود، بازار مسكن 
بخواهد جان بگيرد و رش��د كند. جهاني با بيان اينكه 
از نظر من فعال بازار مس��كن در ش��رايط ركود تورمي 
قرار دارد، اظهاركرد: با توجه به شرايطي كه گفته شد، 
همچنان بازار مس��كن در ركود خواهد بود. حداقل در 
سه ماهه اول سال كه اصال نبايد انتظار داشت، رونقي 

در معامالت ملك صورت بگيرد. 
ادامه  در صفحه 5



اخبار 

موافقت صندوق توسعه ملي با 
استمهال اقساط به دليل كرونا

با موافقت هيات عامل صندوق توسعه ملي بازپرداخت 
اقساط تسهيالت اعطايي از محل قراردادهاي عامليت 
ارزي و ريالي با بانك ها به مدت سه ماه به تعويق افتاده 
اس��ت.  به گزارش تعادل، اين تصميم در پي مكاتبه 
رييس شوراي هماهنگي بانك ها و رييس كانون بانك ها 
و موسسات اعتباري خصوصي مبني بر مساعدت و 
حمايت از تسهيالت گيرندگان از محل منابع صندوق 
توسعه ملي به دليل »شرايط به وجود آمده ناشي از 
شيوع ويروس كرونا« گرفته شد.بر اين اساس، افزايش 
دوران بازپرداخت اقساط؛ شامل مشاغل آسيب ديده 
از شيوع كرونا بوده و حداكثر در سقف اختيارات هيات 
عامل صندوق )حداكثر افزايش دو ساله دوره تامين 
مالي با احتساب افزايش��ات احتمالي قبلي حسب 
درخواست هاي ارسالي بانك( امكان پذير است.اين 
اقدام به منظور مس��اعدت و حمايت از تس��هيالت 
گيرندگان حقيقي و حقوقي خواهان استفاده از اين 
امكان كه اقساط تسهيالت دريافتي آنها اعم از ارزي 
و ريالي طي ماه هاي اس��فند ۹۸ و ش��ش ماهه اول 
سال ۱۳۹۹ سررسيد مي شود، انجام خواهد شد.اين 
گزارش مي افزايد: از اين دسته از مشتريان پس از پايان 
دوره بازپرداخت، به نحوي كه اقساط مذكور به پايان 
دوره قرارداد منتقل شده و به واسطه تمهيدات ياد شده 
در دوره مذكور جريمه دريافت نشود، اقساط دريافت 
خواهد شد. گفتني است هر تقاضا مي بايست از سوي 
بانك عامل براي صندوق توس��عه ملي ارسال شود.

ذخائري كه از محل درآمدهاي ناشي از فروش نفت 
هر ساله و به تناسب تعيين شده در قانون به حساب 
صندوق توسعه ملي واريز مي شود، در قالب تسهيالت 
ريالي و ارزي و در چارچوب اساس��نامه صندوق به 
بخش هاي مختلف اعطا مي شود؛ به طوري كه اين 
تسهيالت با عامليت بانك هاي طرف قرارداد پرداخت 

در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.

بررسي اقدامات دولت در 
خصوص ساماندهي سهام عدالت 
هيات دول��ت در جلس��ه چهارش��نبه، اقدامات 
دولت درخصوص س��اماندهي س��هام عدالت در 
طول س��ال هاي گذشته و تالش گس��ترده براي 
حفظ حق��وق مردم را بررس��ي كرد. ب��ه گزارش 
پاي��گاه اطالع رس��اني دفت��ر هيات دول��ت، در 
جلس��ه چهارش��نبه هيات وزيران كه به رياست 
حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني برگزار 
شد، اقدامات دولت درخصوص ساماندهي سهام 
عدالت در طول سال هاي گذشته و تالش گسترده 
براي حفظ حقوق مردم مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت. رييس جمهوري در اين جلسه دستورات 
الزم براي برنامه ريزي مناس��ب ب��راي واگذاري 
سهام را به وزير امور اقتصادي و دارايي صادر كرد. 
همچنين، اعضاي دولت به بحث و بررسي پيرامون 
گزارش بازار س��رمايه پرداختند و دستورات الزم 
جهت حفظ ارزش سهام و تقويت بازار سرمايه صادر 
شد. در ادامه، تعدادي از پيشنهادهاي دستگاه هاي 

اجرايي نيز به تصويب هيات وزيران رسيد.

مالحظات و الزامات كرونايي 
آموزش و پرورش 

مركز پژوهش هاي مجلس طي گزارشي به بررسي 
مالحظات و الزامات كرونايي آموزش و پرورش براي 
سال تحصيلي آينده پرداخت. دفتر مطالعات آموزش 
و فرهنگ اين مركز در گزارشي با عنوان »درباره مبارزه 
با ش��يوع ويروس كرونا )۳۹( مالحظ��ات و الزامات 
كرونايي آموزش و پرورش براي سال تحصيلي آينده 
۱400-۱۳۹۹« آورده اس��ت؛ براس��اس اظهارنظر 
مقامات رسمي وزارت بهداشت، در فصل پاييز كوويد 
– ۱۹ دوب��اره اوج مي گيرد، هم  زمان آنفلوآنزا نيز به 
پيك خود مي  رسد. همچنين برخي كارشناسان و 
اپيدميولوژيست  ها معتقد هستند موج دوم شيوع 
بيماري رخ خواهد داد ولي زمان و بزرگي آن به درستي 
قابل تعيين نيست، زيرا موضوع دايناميك تحت تأثير 
عوامل مختلف است. به نظر مي  رسد بيماري  هايي 
نظير كوويد، رفتاري فصلي داشته باشند. لذا انتظار 
مي  رود در فصل بعدي س��رما، اين بيماري را مجدد 
تجربه كنيم. .بنابراين به  رغم مشكالت و چالش  هاي 
كرونايي كه وزارت آموزش و پرورش در سال تحصيلي 
جاري با آنها مواجه است با توجه به پيش  بيني آغاز 
موج دوم در فصل س��رما يا پاييز ۱۳۹۹، در ادامه به 
بايسته هاي اين وزارتخانه براي شروع سال تحصيلي 
۱400-۱۳۹۹ با رويكرد حفظ سالمت دانش  آموزان 
و كاركنان، ارتقاي كيفيت فعاليت  هاي آموزش��ي و 
تقويت آموزش هاي الكترونيكي و تلويزيوني پرداخته 
مي  شود. مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش هاي 
قبلي خود به بايسته هاي سال تحصيلي فعلي )-۱۳۹۸

۱۳۹۹( پرداخته است و پيشنهادهايي براي ادامه سال 
تحصيلي ارايه كرده است كه كليات آنها عبارت است 
از: آموزش هاي تلويزيوني مكمل فرآيند يادگيري 
است و از همين رو بعد از بازگشايي مدارس، به مدت 
حداق��ل دو هفته آموزش حض��وري جبراني و رفع 
اشكال برگزار ش��ود، از ظرفيت روزهاي پنج شنبه، 
افزايش ساعت تدريس روزانه و شيفت مخالف مدارس 
تك نوبته استفاده شود. آزمون سراسري حداقل به 
مدت دو هفته بعد از پاي��ان امتحانات پايه دوازدهم 
برگزار شود، مدارس به تناسب كنترل ويروس كرونا 
در استان هاي مختلف با حذف سالمت دانش آموزان 
و كاه��ش تراكم كالس��ي برگزار ش��ود، امتحانات 
و ارزش��يابي هاي پايان��ي بر 70 درص��د محتواي 
آموزش ديده حضوري قبل از شيوع ويروس كرونا، 
تمركز يابد.مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش 
جديد خود به مالحظات و الزامات سال تحصيلي 
۱400-۱۳۹۹ مدارس پرداخته اس��ت و در آن به 
مواردي همچون بازگشايي مدارس و آموزش هاي 
حضوري، آموزش هاي الكترونيك و مجازي آموزش 

و پرورش و آموزش هاي تلويزيوني پرداخته است.

كالن2

قدرداني رييس جمهور از رهبر انقالب در موافقت با آزادسازي سهام عدالت

وزيراقتصاد:آزادسازيسهامعدالتتحولعمدهايجادميكند
گروه كالن |

به دنبال موافقت حض�رت آيت اهلل خامنه اي 
رهب�ر معظم انقالب اس�المي با درخواس�ت 
رييس جمهور براي آزادسازي سهام عدالت، 
رييس جمه�ور در نامه اي ب�ه محضر حضرت 
آي�ت اهلل خامن�ه اي، از موافق�ت معظ�م ل�ه 
با پيش�نهاد دولت در خصوص آزادس�ازي و 

ساماندهي سهام عدالت قدرداني كرد.

به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، در متن 
نامه قدرداني رييس جمهور آمده است: موافقت حضرتعالي 
با پيشنهاد دولت در خصوص آزادسازي و ساماندهي سهام 
عدالت، كه گام بلندي در جهت تحقق حضور و مشاركت 
مردم در صحنه اقتصاد و س��ازندگي كش��ور است، زمينه 
شكوفايي بيشتر بازار سرمايه را فراهم كرده و اقشار گسترده 
مردم را از مواهب رش��د تولي��د در بزرگ ترين واحدهاي 
اقتصادي كشور بهره مند خواهد ساخت از اين رو، از سوي 
همه سهامداران كه اقش��ار زحمتكش جامعه را تشكيل 
مي دهند، و خدمتگزاران مردم در دولت كه براي تحقق اين 
امر تالش كردند، صميمانه از بذل عنايت ويژه جنابعالي در 

اين اقدام بزرگ ملي، تشكر مي نمايم.
دولت تدبير و اميد، از سال ۱۳۹۳، حراست از حق مالكيت 
مردم در سهام عدالت را در اولويت هاي برنامه اقتصادي خود 
قرار داد و با تكميل بانك اطالعاتي سهامداران، راه اندازي 
سامانه الكترونيكي سهام عدالت، و انتقال سهام شركت هاي 
بزرگ و سودآور ملي به سبد سهام عدالت، امكان پرداخت 
س��ود به سهامداران از س��ال ۱۳۹۵ فراهم نمود و در سال 
۱۳۹۶ تاكنون نيز، با تقديم اليحه به مجلس شوراي اسالمي 
و پيگيري هاي جدي، برنامه ساماندهي و آزادسازي سهام 
عدالت را دنبال نموده اس��ت و اينك، با عنايت جنابعالي، 
آمادگي كامل دارد كه زمينه تحقق اختيار مردم در مالكيت 
و مديريت سهام خود را فراهم نمايد. رييس جمهوري در اين 
نامه ابراز اميدواري كرد كه اين گشايش جديد در بازار سرمايه 
كشور و بهره مندي مردم از سرمايه هاي خود شيرين رشد و 
عدالت را در كام مردم ما بنشاند و به پيشرفت اقتصادي كشور، 
به رغم همه فشارهاي تحريمي كمك كند.در اين زمينه 
فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي نيز توضيحاتي 
درباره وضعيت سهام عدالت در بورس ارايه كرد. به گزارش 
»تعادل«، وزير اقتصاد گفت: با ابالغيه رهبري درباره سهام 
عدالت تحول اساس��ي در دارايي افرادي انجام مي شود كه 
حدود پنجاه ميليون نفر را دربر مي گيرند و ارزش بازار سرمايه 
نيز افزايش مي يابد. فرهاد دژپسند در حاشيه جلسه هيات 
دولت با اشاره به موافقت رهبري با پيشنهاد رييس جمهوري 
درباره سهام عدالت اظهار كرد: خوشبختانه تحول اساسي 

هم براي دارندگان سهام عدالت و هم بازار سرمايه با ابالغيه 
رهبري انجام شد تا دارندگان اين سهام بتوانند خودشان 
آن چه كه مالك بودند را مديريت كنند كه اين خون تازه اي 
است كه به بازار سرمايه مورد اقبال مردم و سرمايه گذاران 
وارد شده است. وي افزود: همچنين برخي دارندگان سهام 
عدالت شرايط مناسبي در وضعيت فعلي به دليل كرونا ندارند 
و االن مي توانند خودشان آن را مديريت كنند يا بخشي از 
اين سهام كه براي فروش آزاد مي شود را مي توانند بفروشند. 
هرچند توصيه ما اين است كه خودشان آن را مديريت كنند 
و از فروش شتابزده جلوگيري كنند. وزير اقتصاد تاكيد كرد: 
ممكن اس��ت تعدادي از سودجويان براي خريد سلف اين 
سهام داوطلب شوند در حالي كه هنوز ارزش اين سهام ها 
به طور كامل مشخص نشده است كه دارندگان اين سهام 
بايد به اين موضوع توجه كنند. به ويژه كه ارزش اين سهام 
متفاوت است و نبايد به ارزش پايين آن را به فروش برسانند. 
دژپسند گفت: ش��ركت هايي كه در سهام عدالت هستند 
معموال ش��ركت هاي مهم و قدرتمندي هستند پس اين 
سهام هم ارزشمند است. همچنين در صورتي كه قرار است 
مديريت مستقيم سهام از سوي دارندگان انجام شود، اين 
موضوع نيز به طور كامل مشخص و اعالم مي شود كه چند 
درصد از سهام را دارندگانش مي توانند بفروشند يا واگذار 
كنند. وي تاكيد كرد: با اين ابالغيه رهبري تحول اساسي 
در دارايي افراد انجام مي شود كه حدود پنجاه ميليون نفر 
را دربر مي گيرد و ارزش بازار سرمايه هم افزايش مي يابد و 
براي تمام كساني كه مي خواهد سهام خرد خود را به بازار 
س��رمايه بياورند هم اين يك نويد ارزشمند است و فضاي 
نش��اط آوري را پديد مي آورد. با توجه به آزادسازي سهام 
عدالت، يك كارش��ناس اقتصادي به مردم توصيه كرد كه 
س��هام خود را به سهام هاي موجود در بازار سرمايه تبديل 
كنند يا اگر مايل به فروش هستند، سهام خود را در چهار 
قسط با فاصله زماني ۲ تا ۳ ماه بفروشند. وزير امور اقتصادي 
و دارايي گفت: امكان فروش سهام عدالت با موافقت مقام 
معظم رهبري فراهم شده اس��ت اما دارندگان اين سهام 
توجه د اشته باشند كه اين سهام ارزشمند است و از فروش 
ش��تابزده آن خودداري كنند.  وزير امور اقتصادي و دارايي 
ادامه داد: البته در شرايطي كه برخي دارندگان سهام عدالت 
وضعيت اقتصادي مناسبي به خاطر آثار اقتصادي بيماري 
كرونا ندارند و اين موضوع وضعيت متفاوتي براي آنها ايجاد 
كرده با اين كار مي توانند به درستي سهامي را كه در اختيار 
دارند مديريت كنند و با دستورالعملي كه به زودي تدوين 
خواهد شد، برخي از سهام خود را به فروش برسانند. دژپسند 
گفت: توصيه من اين است كه تا مي توانند اين سهام را خود 
مديريت كرده و از فروش آن به صورت فوري و ش��تاب زده 
خودداري كنند.دارندگان سهام عدالت به اين نكته توجه 

كنند كه االن ممكن است تعدادي افراد سود جو براي خريد 
اين سهام وارد ميدان ش��وند و از اطالعاتي كه هنوز كامل 
نشده درباره ارزش سهام سوءاستفاده كنند و قيمتي بسيار 
پايين تر از ارزش واقعي سهام نسبت به خريد اين اوراق اقدام 
كنند كه خطر ناك است و بايددارندگان سهام دقت كنند 
زيرا اين سهام ارزشمند است. عضو هيات دولت گفت: البته 
ما اطالع رساني خواهيم كرد و بسته به سهامي كه دارند از 
يك ميليون توماني تا چهار صد هزار توماني متناسب با ارزش 
سهام در واقع متفاوت است و اجازه خريد پايين تر ندهند 
.ارزش سهام بورسي نوسان خواهند داشت اما اين نوسان 
مديريت خواهد شدتا زياد نشود به خصوص شركت هايي 
كه درسبد سهام عدالت هس��تند از شركت هاي معتبر و 
قوي هستند بنابراين اين سهام ارزش تاريخي دارد . وزير 
اقتصاد با بيان اينكه سهام عدالت سهام ارزشمندي است و به 
مرور درباره جزييات اطالع رساني خواهيم كرد، خاطرنشان 
ساخت: اينكه سهامدار خودش مديريت كند يا به شركت 
واگذار كند بستگي به خودش دارد اما توصيه من به مردم 
اين است كه به اطالع رساني هم توجه كنند و از فروش فوري 

و شتابزده جلوگيري كنند.شركت هايي كه در سهام عدالت 
هستند ش��ركت هاي مهم و قدرتمندي هستند پس اين 
سهام هم ارزشمند است. همچنين در صورتي كه قرار است 
مديريت مستقيم سهام از سوي دارندگان انجام شود، اين 
موضوع نيز به طور كامل مشخص و اعالم مي شود كه چند 
درصد از سهام را دارندگانش مي توانند بفروشند يا واگذار 
كنند. وي تاكيد كرد: با اين ابالغيه رهبري تحول اساسي 
در دارايي افراد انجام مي شود كه حدود پنجاه ميليون نفر را 
دربر مي گيرد و ارزش بازار سرمايه هم افزايش مي يابد و براي 
همه كساني كه مي خواهد سهام خرد خود را به بازار سرمايه 
بياورند هم اين يك نويد ارزشمند است و فضاي نشاط آوري 

را پديد مي آورد.

     براي فروش سهام عدالت احتياط كنيد
در اين زمينه، لطفعلي بخشي در گفت وگو با ايسنا، درباره 
تاثيرات آزاد سازي سهام عدالت بر اقتصاد و جيب مردم، اظهار 
كرد: اگر قرار است به كساني كه سهام عدالت دارند، مجوز 
داده شود تا بتوانند سهام خود را بفروشند؛ توصيه مي كنم 

كه يك تمهيدي انديشه شود تا مردم نتوانند تمام سهام خود 
را به صورت يكجا بفروشند زيرا در پي اين امر، يك هجومي 
به بازار سرمايه رخ خواهد داد كه قيمت ها كاسته مي شود و 
چيزي عايد اين سهامداران نخواهد شد. وي ادامه داد: بايد 
يك تمهيداتي ديده ش��ود تا سهامداران تشويق شوند كه 
سهام خود را به سهام هايي كه وجود دارد تبديل كنند و اگر 
مايل به فروش هستند، سهام خود را در چهار قسط با يك 
فاصله زماني ۲ تا ۳ ماه بفروشند.  اين كارشناس اقتصادي 
افزود: با آزادسازي سهام عدالت نبايد گذاشته شود كه يك 
هجوم گسترده اي وارد بورس شود زيرا، خيلي از سهامداران 
كه به پول نياز دارند، سهام خود را به قيمت پايين مي فروشند 
و وقتي كه تمام سهامداران براي فروش سهام خود به بازار 
سرمايه هجوم بياورند، صف فروش تشكيل مي شود و قيمت 
سهام كاهش مي يابد.  بخشي در پايان سخنانش با بيان اينكه 
دولت با اين اقدام تمهيدي درنظر گرفته كه سهامداران اين 
نوع سهام با فروش آن پولي به دست بياورند، خاطرنشان كرد: 
در اين زمينه بايد به اين نكته توجه شود كه اين سهامداران 

حداقل ضرر را ببينند يا حتي ضرري نبينند.

افزايش درخواست ها از  كميته امداد بعد از شيوع كرونا
حميد حاجي عبدالوهاب، مشاور سرمايه گذاري و اشتغال 
كميته امداد امام خميني)ره( در گفت وگو با خبرنگار تعادل، 
با تاييد اينكه در ايام شيوع كرونا درخواست ها براي تحت 
پوشش قرار گرفتن در كميته امداد مضاعف شده است اظهار 
كرد: اين درخواست به شكل موردي بوده است؛ به اين معنا 
كه اگر در اين ش��رايط به آن فرد به صورت مقطعي كمكي 
داده شود مشكل او حل مي شود و نيازي نيست كه مستمري 
و مقرري خاصي تعيين ش��ود. عضو هيات رييسه مجمع 
استانداران ادوار با تاكيد بر اينكه مشكل اصلي در حمايت 
رساني كساني هستند كه اتفاقا تحت پوشش نيستند، ادامه 
داد: اگ��ر از ميان همه دهك ها فقط دو دهك پايين جامعه 
بايد در اولويت رسيدگي قرار بگيرند، و آنگاه اگر همه افراد 
تحت حمايت نهادهاي حمايتي را از در اين دو دهك تجميع 
كنيم، تعداد آنها كمتر از حدود ۱۱ ميليون نفر خواهند بود؛ 
با اين حساب باز هم حدود ۵ ميليون نفر باقي خواهند ماند 

كه تحت حمايت هيچ نهادي نيستند. 

    در برابر بيكاري بايد بسيج عمومي اعالم كنيم
مشاور سرمايه گذاري و اشتغال كميته امداد در ادامه با اشاره به 
آمارهاي منتشر شده توسط مركز پژوهش هاي مجلس درباره 
افزايش ميزان بيكاري ناشي از بيماري كرونا، گفت: همانطور كه 
توانستيم در برابر ويروس كرونا يك بسيج عمومي را به وجود 
بياوريم در مقابله با پديده بيكاري هم بايد چنين اقدامي را در 
پيش بگيريم. او با تاكيد بر اينكه از وضعيت به وجود آمده مي توان 
براي توسعه بانك اطالعات اقتصادي و اجتماعي در كشور نيز 
استفاده كرد گفت: يكي از مسائلي كه در ارتباط با بانك هاي 
اطالعاتي در كشورهاي توسعه يافته وجود دارد همگام سازي 
اطالعات است. اگر بتوانيم همين بانك هاي اطالعاتي موجود را 
توسعه دهيم، آنگاه مي توانيم اقشار آسيب پذير در دهك هاي 
مختلف مخصوصا در دو دهك پاييني اقتصاد را شناسايي كرده 
و براي تامين نيازمندي هاي اقدام كرد. عبدالوهاب با بيان اينكه 
نيروهاي اصلي چنين جرياني بايد كارآفرينان باشند، تاكيد كرد: 
منظور از كارآفرينان در اين شرايط كساني هستند كه توانسته اند 

علي رغم همه بحران هاي پيش آمده، بنگاه هاي اقتصادي خود 
را سرپا نگه داشته اند كه بايد تالش كنيم آنها را به سرعت براي 

پيشبرد اهدافشان بسيج كنيم. 
     دولت پايش را از اقتصاد بيرون ببرد

اين اقتص��اددان همچنين اضافه كرد: مس��اله بيمه بيكاري 
كه در حال حاضر به عنوان يك معضل با آن رو به رو هس��تيم، 
مي تواند باعث اتخاذ يك بازنگري اساس��ي در سياست هاي 
حمايت از توليد شود. در اين شرايط دولت مي تواند با كاهش 
سهم ۲0 درصدي حق بيمه پرداختي به نيروهاي كار توسط 
كارفرماي��ان از بخش هاي مولد اقتصاد حمايت كند تا در اين 
شرايط آسيب نبينند. او با تاكيد بر ضرورت دخالت حداقلي 
دولت در بخش اجرايي اقتصاد ادامه داد: زماني كه دولت وارد 
بخش اجرايي اقتصاد مي شود هم بخش خصوصي را تضعيف 
مي كند و هم باعث به وجود آمدن رانت هاي مختلف اقتصادي 
مي شود. او همچنين در ادامه گفت كه نسخه هايي كه دولت 
در حال حاضر براي حمايت از اقشار آسيب پذير تجويز مي كند 

نسخه هاي كوتاه مدت انفعالي هستند چرا كه در اين شرايط 
بايد از تهديدها فرصت بسازيم و اين فرصت هم بايد يك فرصت 
پايدار باشد.  عضو هيات رييسه مجمع استانداران ادوار با اشاره 
به وظيفه دولت براي سامان دادن به بيمه هاي درماني اظهار 
كرد: در اين حوزه مي توانيم در راستاي همگام سازي و توسعه 
عدالت اجتماعي اين فرآيند را ادامه دهيم. همچنين مي توانيم 
در راستاي تامين نيازهاي دارويي اقشار نيازمند تغييراتي را 

ايجاد كنيم. 
    كرون�ا روزي تمام مي ش�ود؛ خط�وط توليد را 

منعطف نگه داريد
اين اقتصاددان با بيان اينكه مي توان از تهديد كرونا فرصت 
ايج��اد كرد، ادام��ه داد: افزايش توليدات لوازم بهداش��تي، 
مواد غذايي و محصوالت فرآوري ش��ده و همچنين تغيير 
جهت گيري هاي برخي از صنوف مانند خياطي ها به سمت 
توليد اقالم بهداشتي ظرفيت هاي جديدي را در اقتصاد ايجاد 
كرده است كه مي توان از آنها به خوبي استفاده كرد. عبدالوهاب 

با بيان اينكه حمايت از كارآفرينان در جريان كرونا نبايد فقط 
حمايت هياتي باشد اظهار كرد: اين ويروس باالخره روزي 
پايان خواهد يافت و تقاضا براي اقالم بهداشتي فروكش خواهد 
كرد. بنابراين كساني كه خطوط توليد خود را تغيير مي دهند 
بايد انعطاف الزم را در خود ايجاد كنند تا زماني كه ديگر توليد 
اينگونه محصوالت ج��ذاب نبود به حوزه هاي ديگري كوچ 
كنند. او با بيان اينكه كسب و كارهاي خرد در بخش كشاورزي 
و برخي از خدمات، از رونق نيفتاده است، گفت: در برخي از 
مشاغل مانند كترينگ ها و رستوران ها كه تقاضا كاهش پيدا 
كرده است، مي توان با انجام برخي خالقيت ها مانند دريافت 
سفارش براي توليد خدمات بهداشتي ويژه براي سالمندان 
يا معلوالن چرخه كار را ادامه داد. اين اقتصاددان همچنين 
در پايان اضافه ك��رد: در بخش هاي صادراتي در حوزه هايي 
مانند مواد غذايي و بهداش��تي مي توان صادرات خوبي را به 
كشورهاي اطراف داشت كه معموال مشتري هاي خوبي در 

اين حوزه ها هستند. 
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وزير اقتصاد در حاشيه هيات دولت در مورد آثار آزادسازي سهام عدالت سخن گفت

بانك مركزي مستقل مي خواهيم
  حاال در اين شرايط آشوبناكي كه شما تصوير سازي 
كرديد؛ نظام سياسي با استفاده از چه روش هايي بايد 
از آسيب هايي كه به اقشار كمتربرخوردار وارد مي شود، 

حمايت كنند؟
شما مي دانيد كه كشورهاي ديگر بالفاصله پس از بروز بحران 
وارد عمل ش��دند و از مردم ش��ان حمايت هاي اقتصادي و 
معيشتي را در دس��تور كار قرار دادند؛ اما شرايط كشور ما با 
نمونه هاي مشابه متفاوت است. اما در ايران مشكالت ديگري 
داري��م. درآمد نفت ما كاهش پيدا كرده و تقريبا به كمترين 
حد رسيده، ارتباطات ما با جهان پيراموني مشكل پيدا كرده 
است. وضعيت صادرات و واردات ما به شكل عجيبي درآمده 
است. يعني نيازمندي هايمان را با قيمت هاي بيشتري تامين 
مي كنيم. شما مي پرسيد كه چه بايد كرد؟ من مي گويم قبل 
از اقدامي بايد اتاق هاي فكري از كارشناسان، عالمان و اساتيد 
حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و...تشكيل 
شود تا قرائت هاي تازه اي از راهكارهاي عملياتي براي عبور از 
چالش پيش رو در دست داشته باشيم. اين تصميم زيربناي 
يك حركت فكري موثر براي شناسايي مشكل است. نبايد 
فراموش كرد كه اقتصاد به سرمايه گذاري نياز دارد و با آن رونق 
مي گيرد. عامل حياتي براي اقتصاد سرمايه گذاري است و خالي 
ماندن ظرف اقتصاد از س��رمايه گذاري عاملي مخرب است. 
وقتي دولت به اندازه كافي پول ندارد كه به اقتصاد تزريق كند 
بايد مشخص شود كه از چه طريقي مي توان سرمايه گذاري 
كرد؟ س��رمايه گذاري در حكم بنزين براي ماشين است در 
حكم غذا براي انسان است. انسان بدون غذا چه وضعيتي پيدا 
مي كند؟ در ايران زماني كه دولت و نظام سياسي با معادله اي 
به نام جذب سرمايه گذاري مواجه مي شوند و ضرورت آن را 
متوجه مي شوند به جاي دست زدن به اقدامات خردمندانه و 
تعادل بخشيدن به تراز اقتصادي اقدام به چاپ پول مي كنند. 
آسيب اين نوع رفتارها به اقتصاد و معيشت ايرانيان در زمان 
برخي دوره ها باعث شده است تا اقتصاد ايران عقب گرد كند.

  ش�ما درباره اهميت س�رمايه گذاري و تزريق اين 
س�رمايه ها به بخش هاي مختلف اقتصادي صحبت 
كرديد. اما نگفتيد كه فقدان اين س�رمايه گذاري در 

اقتصاد منجر به چه شرايطي مي شود؟
ببينيد؛ هر اقتصادي در هر بازه زماني استهالك مخصوص به 
خود را دارد؛ مثال گفته مي شود كه اقتصاد ايران هر سال حداقل 
۱00ميليارد دالر به سرمايه جديد نياز دارد تا استهالك هاي 
برآمده از فعل و انفعاالت اقتصادي را جبران كند و تازه در صورت 
تامين اين ميزان سرمايه، اقتصاد مي توان وضعيت سال قبل خود 
را تداوم بخشد.. حال اگر اين سرمايه گذاري هاي مورد نظر انجام 
نشود، اگر اين ۱00ميليارد دالر مورد نظر تزريق نشود و مثال 
70ميليارد دالر يا كمتر تزريق شود چه اتفاقي مي افتد؟ اقتصاد 
ايران به اندازه آن ۳0ميليارد دالر يا هر عدد ديگري كوچك تر 
خواهد ش��د و به قول معروف آب م��ي رود. بهش مي گويند 
سرمايه گذاري منفي. يعني كيك اقتصاد كوچك تر مي شود. 
حاال شما تصور كنيد كه دولت ها در ايران پول بدون پشتوانه هم 
به اقتصاد وارد كنند. آنوقت ديگر ضربات كشنده تر خواهد بود. 
اين اتفاقي است كه متاسفانه دولت هاي مختلف در زمان بروز 
بحران به آن دست زده اند. يعني دولت و نظام سياسي ديده كه 
در فالن حوزه مشكلي اقتصادي بروز كرده به جاي مشورت با 
اقتصاد دان ها و اتخاذ يك تصميم درست، اقدام به چاپ كردن 
پول كرده اند و اين پول ها را وارد بازار كرده اند؛ نتيجه يك چنين 
اقداماتي چه مي شود؟ انبار شدن مشكالت بر روي همديگر و 
حادتر شدن مشكالت و بحران ها. در اين شرايط طبيعي است 
كه طبقات محروم هم بيشترين آسيب ها را خواهند ديد. بهتر 
شدن اوضاع اقتصادي طبقات محروم راه حل كوتاه مدت ندارد. 
بايد اقتصاد كالن در وضعيت درستي قرار داشته باشد تا اقشار 

مختلف سهم خود را از اين اقتصاد برداشت. 
  به نظر ش�ما چه اقدام عاجلي بايد صورت بگيرد تا 
دامنه مشكالتي كه شما به آن اشاره كرديد در اقتصاد 

ايران مهار شود؟

همان طور كه گفتم براي رونق اقتصاد نيازمند سرمايه گذاري 
هستيم. اين روزها مي ش��نويم كه دولت قصد دارد شستا و 
ايميدرو و... را واگذار كند. به نظرم اصل اين اقدام اقدام خوبي 
اس��ت. اينكه دولت به جاي چاپ پول و اس��تقراض از بانك 
مركزي و...سعي كرده خودش را كوچك كند. البته جزييات 
اين واگذاري ها هنوز مشخص نيست اما از اين منظر كه دولت 
براي كمبود هايش اقدام به كوچك سازي كرده قابل توجه 
است. همين تصميم باعث ش��ده تا سرمايه هاي سرگردان 
كشور به سمت بورس هدايت شوند. خب در شرايطي كه امكان 
جذب سرمايه هاي خارجي به دليل تحريم ها ممكن نيست از 
اين ظرفيت هاي عمومي مي توان سرمايه مورد نياز كشور را 
تامين كرد. هر كسي كه ذره اي دانش اقتصادي داشته باشد 
مي داند كه اين نوع تصميمات بهتر از چاپ پول و استقراض از 

بانك مركزي و... است.
  شما به نكات درستي اشاره مي كنيد؛ اينكه اقتصاد 
را بايد در دورنماي كالن و در دراز مدت ديد و تحليل 
ك�رد، اما آقاي ديهي�م در اين ميان اقش�ار محروم و 
فقيري در كشورمان وجود دارند كه در اثر تكانه هاي 
اقتصادي و بحران هاي معيشتي، ميان مرگ و زندگي 
در حال دست و پا زدن هستند. اگر به اين اقشار درباره 
تصميم سازي هاي كالن و ضرورت ساختارسازي هاي 
اقتصادي بگوييد؛ ش�ايد اهميتي براي آنها نداشته 
باشد، اين اقشار نيازمند حمايت هاي عاجل و فوري 
هستند. آيا نظام هاي اقتصادي حرفي براي اين افراد 

و اقشار دارند؟
موضوع اساسي اين است كه بايد به صورتي برنامه ريزي كنيم 
كه اين نوع اقشار هرگز به وضعيت اورژانسي نرسند. حاال كه 
رسيده البته كه بايدبرنامه هاي حمايتي كوتاه مدت و سريع 
براي آنها تدارك ديد. اما اين افق كوتاه مدت در برنامه ريزي 
نبايد ما را از چش��م انداز كالن اقتصادمان غافل كند. گاهي 
اوقات متاسفانه مشاهده مي ش��ود كه در برخي دوره ها اين 

برنامه ريزي ه��اي حمايتي كه معموال هم ب��ا رويكردهاي 
سياسي و جناحي پيش مي روند، همه شاكله اقتصادي را در بر 
مي گيرند. در آن صورت به شرايطي مي رسيم كه مثال نيمي 
از بودجه كالن دولت و كشور صرف يارانه هاي نقدي مي شود. 
پس سهم توليد چه مي شود؟ سهم صادرات چه مي شود؟ و...

  اگر بخواهيم ابعاد كالن اقتصادي را مورد توجه قرار 
دهيم و درونماي دورتري را هدف گذاري كنيم بايد چه 

شاخص هايي را مورد توجه قرار دهيم؟
بايد ببينيم كش��ورهاي ديگر چطور توانستند كه نرخ 
تورم، نرخ رشد اقتصادي، نرخ رشد بيكاري و... را مهار و در 
راستاي منافع عمومي جامعه تثبيت كنند. اين يك سوال 
كليدي است. چرا كه يك بخش اساسي مشكالت طبقات 
محروم، تورم است. در آمد افراد با گراني هاي موجود در 
جامعه همخوان نيست، فرد دچار مشكل مي شود. يك 
مشكل بزرگ ديگر نرخ بيكاري است. افزايش نرخ بيكاري 
باعث بروز مشكالت خانوادگي، طالق و... مي شود. نرخ 
رشد اقتصادي است كه فضاي مطلوبي را براي كسب و 
كار ايجاد مي كند. اگر قرار باشد براي حل اين مشكالت 
و ساير مش��كالت به يك عامل اساسي اشاره كنيم بايد 
در خص��وص اهميت اس��تقالل بانك مركزي س��خن 
بگوييم. اين بانك هاي مركزي در كشورهاي پيشرفته 
هس��تند كه اجازه افزايش ت��ورم را نمي دهند و در برابر 
زياده خواهي هاي نظام سياسي مقاومت مي كنند. ولي 
در كشور ما دولت نمي خواهد زير بار بايدها و نبايدهاي 
بانك مركزي برود. بيشتر دولت دوست دارد بدون دردسر 
پ��ول چاپ كند و بعد هم در جامعه توزيع كند و بعد هم 
خداحافظ. اينك��ه اين تصميمات چه تبعات��ي را براي 
اقتصاد، براي توليد، براي اشتغالزايي، براي صادرات و... 
دارد برايش مهم نيست. ما بايد راه حل هاي بين المللي را 
پيدا كنيم. در امريكا ۱4 سال است كه مسوول اين بانك را 
هيچ كس نمي تواند تغيير دهد. در اروپا مديران بانك هاي 

مركزي معموال بين 7 تا ۱0 سال فعاليت مستمر دارند. هر 
رييس جمهوري در امريكا دوست دارد كه در دور دوم هم 
انتخاب شود. براي جلب توجه افكار عمومي در بسياري از 
دوره ها روساي جمهوري امريكا تالش مي كردند تا از بانك 
مركزي بخواهند يا او را مجبور كنند كه مثال نرخ بهره را 
اندكي )حتي بسيار كم( كاهش دهد. اما فدرال رزرو زير 
بار اين درخواست هاي روساي جمهوري امريكا نمي رود. 
چ��را؟ چون براي آنها ارزش پ��ول امريكا و اهداف كالن 
اقتصادي از مطالبات سياسي وجناحي رييس جمهوري 
امريكا مهم تر اس��ت. اما در ايران ريي��س دولت تغيير 
مي كند. مجلس تغيير مي كن��د تمام برنامه هاي قبلي 
اقتصادي كنار گذاش��ته مي شود و رييس جمهوري هر 

وقت كه دلش بخواهد در اقتصاد دخالت مي كند.
  جسارتا شما به عنوان يكي از كارشناسان اقتصادي 
شناخته شده، براي اجراي اين ضرورت هاي غيرقابل 
انكار چه كرده ايد؟چه قدمي برداشته ايد تا دولت و نظام 

سياسي متوجه اشتباهاتش شود؟
ما در انجمن اقتصاددان هاي ايران براي دولت بيانيه داديم كه 
شما بياييد استقالل بانك مركزي را ايجاد كنيد. اين تصميم 
زيربناي هر حركت اقتصادي ديگري است. اما گوش ندادند. 
همان طور از آنها خواستيم كه يك معاونت اجرايي اقتصادي 
در دولت طراحي و عملياتي كنند. بسياري از وزراي ما اساسا 
دانش اقتص��ادي الزم را ندارند، در بس��ياري از موارد ديده 
مي ش��ود كه وزيري يك تصميم اقتصادي مي گيرد، وزير 
اقتصادي ديگري درس��ت بر خالق تصميم قبلي دستور 
العمل صادر مي كند. چرا چون دانش اقتصادي الزم را ندارد. 
مسوولي نوع خاصي از سياس��ت هاي انقباضي را در پيش 
مي گيرد، مس��وول ديگري درس��ت بر عكس اين تصميم 
سياست هايي انبساطي را در پيش مي گيرد. خطر اين نوع 
تصميم سازي ها اگر بيشتر از كرونا و تحريم ها نباشد به اندازه 

اين بحران ها اثرات منفي دارد.

ادامه از صفحه اول



اخبار 3 بانك و بيمه

اقدامات حمايتي از لير ذخاير بانك مركزي تركيه را تخليه كرد

افزايش فروش طال  به دليل ورود مردم به بازار بورس
گروه بانك و بيمه |

ب�ازار ط�ا در زمان ش�يوع كرون�ا، وضعيت 
پيچيده اي يافته؛ ركود، نوس�ان هاي شديد 
اونس در بازارهاي جهاني و افزايش تقاضا براي 
فروش ب�ه دليل نياز مال�ي از ويژگي هاي اين 

روزهاي راسته طافروشان است.

ابراهيم محمدولي در گفت وگو با ايرنا درباره وضعيت بازار 
طال، گفت: بازار طال به دليل ش��يوع ويروس كرونا، هنوز 
ش��رايط آرام و با ثبات خود را باز نيافته است.وي با اشاره به 
بازگشايي واحدهاي صنف طال و جواهر در روزهاي اخير 
گفت: اين واحدها هنوز به طور كامل فعاليت خود را از سر 
نگرفته اند، اما به تدريج شرايط در حال بهبود است.رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران درباره وضعيت معامالت بازار 
طال نيز گفت: بررسي معامالت روزهاي اخير نشان مي دهد 
حجم معامالت اكنون معادل حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ميزان 
معامالت دوران پيش از كرونا است. وي ادامه داد: همچنين 
ميزان مراجعه مردم براي فروش طال بسيار بيشتر از خريد 
است، به طوري كه بيشتر مردم خواهان فروش طال هستند. 
به صورت تاريخي، بيشتر مردم به طال به عنوان ابزاري براي 
پس انداز براي روز مبادا نگاه مي كنند كه به نظر آنها اكنون 
آن روز مبادا فرا رسيده است.به دليل شيوع كرونا و مشكالت 
اقتصادي رخ داده، بخشي از مردم براي دستيابي به پول نقد 

و رفع مشكالت مالي خود اقدام به فروش طال مي كنند.

    هجوم به طالفروشي ها؛ پرش به بازار بورس
اين در حالي اس��ت كه  رفتار متفاوت مردم در دو بازار طال 
و بورس مي تواند اين فرضيه را قوت بخشد كه هجوم براي 
فروش طال و خريد بورس به هم مربوط اس��ت و اقدام اول با 
هدف تهيه نقدينگي و ورود به بازار بورس صورت گرفته است. 
در واقع به نظر مي رسد بازار با هدايت نقدينگي و جابه جايي 
سرمايه از بازار طال به بورس مواجه شده است.  همايون دارابي، 
كارشناس بازار سرمايه و بورس در گفت و گو  با فرارو  معتقد 
است: »تا حدودي مي توان هجوم مردم به طالفروشي ها را 
اينگونه ارزيابي كرد. چون چند روز پيش از عرضه س��هام 
شستا در بازار بورس نيز با فروش سنگين طال و ارز خانگي 
مواج��ه بوديم.« او در اين باره بر اين نظر اس��ت: »ما اكنون 
شاهد دو مساله هس��تيم. اول اينكه خانواده هاي ايراني به 
صورت سنتي، طال نگهداري مي كنند و از آن براي روز مبادا و 
شرايطي همچون امروز كه كسب وكار ها خوابيده يا درآمد ها 
قطع شده است استفاده مي كنند؛ بنابراين طبيعي است كه 
گروهي از خانواده هاي سطح پايين و متوسط جامعه، اقدام 
به فروش طالي خود بكنند. اما مساله دوم اين است كه در 
بازار سرمايه صرف نظر از ورودي بسيار زياد، شاهد رقم هاي 
سنگيني از طرف شخصيت هاي حقيقي و حقوقي هستيم 
كه به نظر مي رسد حركت بازار هم تا حدودي ناشي از اين 
پول هاي بزرگ باشد. يعني تنها مساله، ورود پول هاي خرد 
در بازار نيست بلكه در شرايط كنوني دو قشر درحال ورود 
به بازار هستند يكي صاحبان پول هاي خيلي زياد و يكي هم 
پول هاي خيلي كم كه در حال حاضر اولي غلبه دارد.« وي 
همچنين با تأكيد بر اينكه احتمال ريزش قيمت طال در اين 
شرايط وجود ندارد، مي افزايد: »اما با توجه به وضعيت بازار ارز 
و بورس، اينكه بازار ارز و طال بتوانند خود را از سايه بازار بورس، 
خارج كنند دور از انتظار اس��ت.« آنچه از اين منظر فرصت 
خوبي اس��ت تا بانك مركزي ذخاير طال و ارز خود را ترميم 
كند. چنانچه به گفته او، آمار هاي بانك مركزي هم نشان داده 
است كه بانك مركزي در اين مدت بر خالف دوره هاي قبلي 
كه ارز ها را در بازار مي فروخت؛ از بازار ارز جمع آوري مي كند.  

همچنين كارشناسان اقتصادي نيز يكي از داليل كنترل نرخ 
ارز در مقطع كنوني را خروج ارز هاي خانگي به مقصد بورس 
ارزيابي مي كنند. دارابي نيز با تأييد اين امر، اين سياست بانك 
مركزي را سياست درستي خواند و اظهار كرد: بانك مركزي 
با حمايت از بازار سرمايه توانسته است بخشي از نقدينگي 
كه مي توانست در بازار طال و ارز رفتار مخربي داشته باشد در 
محدوده بازار سرمايه نگه دارد. از اين منظر »بازار سرمايه فعاًل 
به مقصد نقدينگي سرگردان اقتصاد بدل شده و تا زماني كه 
بتواند اين نقدينگي را در خود نگه دارد ظرفيت نگه داشتن 
بازار هاي ديگر در شرايط تعادلي را هم داراست.«. اما از نظر 
اين گروه نيز دوران رش��د بازار بورس هم پايان پذير است، 
هرچند مي توان با برنامه ريزي اين دوران را طوالني تر كرد. 
چنانچه دارابي مي گويد: »هر بازاري، دوران رش��د و دوران 
استراحت و سياه خود را دارد. اما اگر دولت به صورت دقيق 
برنامه ريزي كند و بتواند بر تفكرات چپ و سوسياليستي 
غلبه كند و اجازه عرضه شركت هاي بزرگ دولتي در بازار را و 
ترميم پتانسيل بازار را بدهد، همچنين اجازه ندهد كه تنها با 
ورود نقدينگي، قيمت باال برود مي توان براي مدتي طوالني 
در انتظار رشد بازار بورس بود. اما بايد به اين مثاًل نيز توجه 
كرد كه فرهنگ سرمايه گذاري در ايران ايراد دارد. مردم ما 
اغلب زماني براي خريد چيزي صف مي كشند كه گران شده 
باشد. فرقي ندارد چه چيزي باشد بورس، ارز، طال، ماشين 
يا حتي ملك، آن زمان براي خريد اقدام مي كنند. اين رويه 
رفتاري مشكل دارد و اگر بخواهند با اين طرز تفكر در بازار 
بورس و ساير بازار ها رفتار بكنند با مشكل مواجه مي شوند، 
اما اميدواريم كه پتانسيل هاي بازار به گونه اي رقم بخورد و 
برنامه ريزي دولت در جهت تجديد قواي بازار باشد تا بازار 

بورس بدون ريزش باشد.«

    اونس تحت تاثير كرونا
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران درباره وضعيت نوسان 
اونس جهاني طال و تاثير آن بر بازارهاي داخلي گفت: اونس 

جهاني طال كه در فروردين ماه سير صعودي به خود گرفته 
بود در روزهاي اخير تقريبًا به ثبات رس��يده و نوسان هاي 
اندكي داشته است.نوس��ان هاي اخير اونس طال به دليل 
مسائل مرتبط با شيوع ويروس كرونا، تحوالت بازار نفت و 
ساير مسائل اقتصادي بوده و به همين دليل تا زماني كه شيوع 
ويروس كرونا تداوم داشته باشد شاهد اين بي ثباتي ها در نرخ 
اونس خواهيم بود.به تبع رشد نرخ اونس و نوسانات آن، در 
بازار داخلي نيز شاهد افت و خيز قيمت طال و سكه خواهيم 
بود.در صورتي كه نوسان هاي زياد اونس طال در بازارهاي 
جهاني همانند فروردين ماه در روزهاي آتي ادامه داش��ته 

باشد بايد منتظر رشد قيمت طال بود.

    چشم انداز بازار طال در ماه رمضان
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران درباره چشم انداز بازار طال 
در ماه مبارك رمضان گفت: در ماه مبارك رمضان تقاضاي 
خريد ط��ال كاهش مي يابد و به همي��ن دليل پيش بيني 
مي شود كه شاهد بازاري آرام در اين بخش باشيم. محمدولي 
درباره وضعيت حباب سكه نيز گفت: حباب سكه اكنون به 
حدود ۱۰۰ هزار تومان كاهش يافته است.ابراهيم محمدولي 
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران به ايرنا گفته است: بازار طال 
به دليل شيوع ويروس كرونا، هنوز شرايط آرام و با ثبات خود را 
باز نيافته است.وي درباره وضعيت نوسان اونس جهاني طال و 
تاثير آن بر بازارهاي داخلي افزود: نوسان هاي اخير اونس طال 
به دليل مسائل مرتبط با شيوع ويروس كرونا، تحوالت بازار 
نفت و ساير مسائل اقتصادي بوده و به همين دليل تا زماني كه 
شيوع ويروس كرونا تداوم داشته باشد شاهد اين بي ثباتي ها 
در نرخ اونس خواهيم بود.محمدولي اضافه كرد: به تبع رشد 
نرخ اونس و نوسانات آن، در بازار داخلي نيز شاهد افت و خيز 
قيمت طال و سكه خواهيم بود.در صورتي كه نوسان هاي 
زياد اونس طال در بازارهاي جهاني همانند فروردين ماه در 
روزهاي آتي ادامه داشته باشد بايد منتظر رشد قيمت طال 
بود.رييس اتحاديه طال و جواهر تهران درباره چش��م انداز 

بازار طال در ماه مبارك رمضان گفت: در ماه مبارك رمضان 
تقاضاي خريد طال كاهش مي يابد و به همين دليل پيش 
بيني مي شود كه شاهد بازاري آرام در اين بخش باشيم.

    حمايت تركيه از لير 
اقدامات تركيه در راستاي حمايت از لير، ذخاير بين المللي 
خالص بانك مركزي اين كشور را به پايين ترين سطح آن از 
ماه مه سال گذشته تاكنون رساند. به گزارش بلومبرگ، بانك 
مركزي تركيه به منظور تقويت ذخاير خود در طول مدت 
مداخله در بازار، اقدام به قرض گرفتن از بانك هاي محلي و 
كسر كردن بدهي هاي ناشي از اين معامالت از ترازنامه خود 
كرد. تا پايان ماه مارس، مجموع سوآپ هاي ارزي با سررسيد 
حداكثر يك ساله به ۲۹.۶ ميليارد دالر رسيد. با اين وجود، 
سپرهاي ارز امن تركيه از آغاز سال با بيش از يك سوم كاهش، 
تا ۱۷ آوريل به ۲۵.۹ ميليارد رسيد.براس��اس محاس��بات 
بلومبرگ، بانك مركزي تركيه از اواخر مارس تا اواسط آوريل 
بيش از ۳ ميليارد دالر ديگر از بانك ها قرض گرفته است.با 
اين حال، بافرهاي ارز امن تركيه از آغاز سال با كاهش ۱۵.۲ 
ميليارد دالري تا ۱۷ آوريل به ۲۵.۹ ميليارد دالر رسيد كه 
بدون احتساب اين بدهي ها، ذخاير خالص اين نهاد را بيش از 
پيش به زير صفر مي كشاند.بانك مركزي تركيه اعالم كرده 
كه تمركز بر ارقام خالص گمراه كننده است و از سرمايه گذاران 
خواست تا دارايي و ذخاير ناخالص شامل طال و ذخاير قانوني 
بانك هاي محلي نزد بانك مركزي را مدنظر قرار دهند. با اين 
معيار، مجموع ذخاير بانك مركزي تركيه با افت ۱۸ ميليارد 
دالري از ابتداي سال جاري به ۸۷.۹ ميليارد دالر كاهش يافته 
است.»كان نازلي« اقتصاددان ارشد و مدير سرمايه گذاري و 
نظارت بر دارايي ۲۶ ميليارد دالري شركت مديريت سرمايه 
نوبرگر برم��ن واقع در الهه، گفت: موقعي��ت ذخاير بانك 
مركزي )تركيه( اطمينان بخش نيست.آنكارا در بحبوحه 
شيوع ويروس كرونا و آشفتگي اقتصادي كه منجر به خروج 
سرمايه خارجي از اين كشور شده است، با تكيه بر بانك هاي 

محلي به منظور تزريق دالر به بازار، در حال حمايت از ارز خود 
است.اين تالش ها ماه گذشته و همزمان با تضعيف كمتر از 
۶درصدي ارز تركيه برابر دالر، ترمز روند نزولي ارزش لير را 
كشيد.تركيه پيش از انتخابات مهم و كليدي داخلي خود در 
سال گذشته، شروع به حمايت از لير كرد و با وجود فشارهاي 
ژئوپليتيك، كاهش چشمگير نرخ بهره و همچنين شيوع 
كرونا، همچنان به اقدامات پرهزينه در حمايت از ارز خود ادامه 
داده است. متعاقب اين حمايت مصرانه، ذخاير بانك مركزي 
تركيه ريزش كرد و در نتيجه سرمايه گذاراني كه نگران بودند 
كه مبادا تركيه براي تحمل اختالل ايجاد شده در درآمدهاي 
خارجي خود، به اندازه كافي منابع نداشته باشد، فراري شدند.
نازلي گفت: نگراني عمده اين است كه همزمان با اينكه بخش 
گردشگري به دليل قرنطينه ناشي از شيوع كرونا، توان جذب 
سرمايه را ندارد، بدهي هاي خارجي تركيه نيز افزايش يابد. 
در حالي كه بانك ها هميشه مي توانند شرايط بدهي خود را 
عوض كنند، بخش غيرمالي تحت فشار بيشتري قرار خواهد 
گرفت.تقريبا نيمي از ۱۶۸.۵ ميليارد دالر بدهي هاي خارجي 
آنكارا كه طي ۱۲ ماه آتي سررسيد مي شود، بدهي هاي بانكي 
است. اين در حالي است كه تنها ۴.۴ ميليارد دالر از اين بدهي 
در دوره مذكور قابل تمديد يا تغيير است.روز گذشته ارزش 
لير تركيه برابر اسكناس پشت سبز امريكا ۰.۲ درصد افت 
كرد و هر دالر با ۶.۹۹۸۱ لير معاوضه شد؛ اين قيمت همان 
محدوده اي است كه بانك هاي تركيه هفته گذشته و پس از 
اقدام بانك مركزي اين كشور مبني بر كاهش غيرمنتظره نرخ 

بهره، از آن حمايت مي كردند.

    كاهش نرخ دالر در بازار جهاني 
ارزش دالر در برابر بس��ياري از همتايانش كاهش يافت. به 
گزارش رويترز، در جريان معامالت چهارشنبه، روند صعودي 
دالر متوقف شد و بسياري از ارزها در برابر اسكناس سبز در 
موقعيت صعودي قرار گرفتند.وقايع معامالت ارز كماكان 
تحت تاثير اخبار مربوط به ويروس كرونا قرار دارد. بسياري از 
شركت هاي مطرح جهان از زيان هنگفت خود در سه ماهه 
نخست امسال خبر داده اند؛ تا جايي كه بانك اچ اس بي سي 
انگليس��ي از زيان ۴۰ درصدي خود در مقايسه با سه ماهه 
نخست سال قبل و بانك يو بي اس نيز از زيان ۳۴ درصدي 
خود خبر داده است. مجلس سناي امريكا همانطور كه انتظار 
مي رفت اليحه نيم تريليون دالري پيشنهادي دولت براي 
حمايت از بخش هاي مختلف اقتصادي در برابر ويروس كرونا 
را تصويب كرد و اين اليحه اكنون براي اخذ تاييد نهايي به 
كنگره ارسال خواهد شد؛ هر چند كه احتماال دولت ترامپ 
براي به تصويب رساندن اين اليحه در كنگره با دردسرهاي 
بيشتري نسبت به مجلس سنا مواجه خواهد شد. قرار است 
روز چهارشنبه بانك مركزي امريكا در خصوص انجام اقدامات 
حمايتي بيشتر تصميم بگيرد. اين بانك تاكنون حدود ۲.۵ 
تريليون دالر براي حماي��ت از بخش هاي مختلف اعتبار 
تخصيص داده است.شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با 
افت ۰.۴ درصدي نسبت به روز قبل و در سطح ۹۹.۶۹۲ واحد 
بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس معادل ۱.۰۲۸ دالر 
اعالم شد. در تازه ترين دور از معامالت، پوند با صعود ۰.۴۹ 
درصدي نسبت به روز قبل خود و به ازاي ۱.۲۴۷ دالر مبادله 
ش��د. يورو ۰.۲۵ درصد باال رفت اما با ماندن در كانال ۱.۰۸ 
به ۱.۰۸۵ دالر رس��يد.در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، 
همچنين هر دالر ب��ا ۰.۶۷ درصد كاهش به ۱۰۶.۵۲۷ ين 
رسيد. در برابر همتاي اس��تراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 
۱.۵۲۹ دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 

۷.۰۷۵ يوان چين اعالم شد.

سياست  حمايت از كسب وكار و خانوار در مقابله با كرونا
زهرا كاوياني|

سياس�ت هاي حمايتي تصويب شده در كشور، 
هم در بخش كس�ب وكار و ه�م در بخش خانوار 
تناسب اندكي با كنترل ش�يوع ويروس كوويد 
۱۹ دارد. شيوع ويروس كرونا و پيامدهاي ناشي 
از آن به مساله اول دنيا تبديل شده است. هر چند 
در ابتداي شيوع، بيشتر جنبه هاي بهداشتي و 
چگونگي كنترل و پيشگيري از كوويد ۱۹ مطرح 
بود، اما با گذشت زمان و ارايه احتماالت و شواهدي 
مبني بر طوالني بودن روند درگيري كشورها با 
اين بيماري، ابعاد اقتصادي ناشي از اين شرايط 
جديد و چگونگي تقابل كش�ورها با پيامدهاي 
اقتصادي در كنار موضوع سامت، به موضوع اول 

سياست گذاري در كشورها تبديل شده است.

در اين بين كشورهاي مختلف برنامه هاي حمايتي متفاوتي 
را به اجرا گذاش��ته اند. نقطه اش��تراك همه سياس��ت ها، 
كمك به كنترل ش��يوع بيماري بوده است. نكته اي كه به 
نظر مي رسد در سياست هاي حمايتي ايران مغفول مانده 
است.براي درك بهتر موضوع؛ الزم است تا دو نوع سياست 
حمايتي را از يكديگر جدا كنيم: اول( سياست حمايتي از 
خانوار و بنگاه براي دوران اوج ش��يوع به نحوي كه امكان 
اعمال محدوديت هاي شغلي و كاهش ترددها امكان پذير 

باش��د.  دوم( سياست حمايتي در راس��تاي كاهش اثرات 
ناشي از ش��يوع بيماري كرونا در اقتصاد و حمايت از بنگاه 
و خانوار براي جبران برخي از خسارت هاي ناشي از شيوع 
ويروس. سياست گذار الزم است تا هر دوي اين سياست ها 
را در طول زمان به اجرا گذارد، اما تمييز و تش��خيص دادن 
تفاوت اين دو نوع سياس��ت و كاركرد هركدام، از اهميت 
بسيار زيادي برخوردار است. در حقيقت، اجراي موفقيت 
آميز سياست اول است كه هزينه ها براي اجراي سياست 
حمايتي دوم را كاهش مي دهد. براي درك بهتر موضوع، 
با نگاهي ب��ه پيامدهاي اقتصادي كرونا، چگونگي تطبيق 
سياست هاي حمايتي تصويب ش��ده در ايران با نيازهاي 
اقتصاد را مرور خواهيم كرد.ش��يوع ويروس كرونا، سطح 
توليد را به شدت تحت تأثير قرار خواهد داد. اقتصاد هم از 
سمت عرضه و هم از س��مت تقاضا، با ركود مواجه خواهد 
ش��د. برخي از اين كاهش عرضه و تقاضا، تنها محدود به 
دوران قرنطينه و فاصله گذاري ها بوده و بخش��ي نيز حتي 
با برداشتن محدوديت هاي اجتماعي نيز رفع نخواهد شد. 
بنابراين پيامدهاي اقتصادي كرونا را به دو دسته كلي تقسيم 
مي كنيم.در دوران قرنطينه يا تعطيلي هاي اجباري، سمت 
عرضه كاهش شديدي را به علت تعطيلي ها خواهد داشت. 
اختالل در فرايند حمل و نقل و تجارت و در نتيجه كاهش 
دسترسي به كاالي اوليه نيز، فرايند توليد را با مشكل مواجه 
خواهد كرد. از طرف تقاضا نيز، كاهش عرضه كه منجر به 

بيكاري بخشي از نيروي كار مي شود، كاهش در درآمدها 
و در نتيجه كاه��ش در تقاضا را در پي خواهد داش��ت. در 
نتيجه از هر دو طرف عرضه و تقاضا، اقتصاد در ركود خواهد 
بود. اين ركود به علت محدوديت هاي قانوني وضع ش��ده 
ايجاد خواهد شد. اما، بخشي از كاهش تقاضا حتي با رفع 
محدوديت ها، همچنان ادامه خواهد داشت. كاهش تقاضا 
در بخش هايي مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداري و... 
تا پايان دوره شيوع بيماري كه برخي آن را حتي در حدود 
دو سال تا زمان ساخت واكسن مي دانند، باقي خواهد ماند. 
كاهش شديد تقاضا در اين بخش ها، افزايش بيكاري و در 
نتيجه بدتر شدن وضعيت رفاهي را در پيش خواهد داشت.

هرچه دوران محدوديت فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي 
با موفقيت بيشتري سپري ش��ود، يعني محدوديت ها به 
گونه اي اعمال شود كه شيوع بيماري كنترل شده و اقتصاد 
بتواند به حالت قبل برگردد، پيامده��اي اقتصادي از نوع 
دوم يعني كاهش تقاضاي بخش هايي مانند حمل و نقل، 
رستوران و هتلداري و ... نيز كمتر خواهد بود. اما در مقابل، 
طوالني شدن اعمال محدوديت ها كه متضمن كنترل شيوع 
ويروس است، پيامدهاي اقتصادي نوع اول يعني ركود ناشي 
از تعطيل شدن كسب و كارها را افزايش مي دهد. به همين 
جهت است كه برخي دولت ها تمايل دارند تا هرچه زودتر 
محدوديت ها را لغو كنند.سياست گذار، در اين شرايط در يك 
بده- بستان قرار دارد. بده- بستاني كه از يك طرف با رفع 

محدوديت ها، بخشي از ركود را جبران كند و از طرف ديگر، 
با افزايش شيوع ويروس و طوالني تر شدن دوران شيوع، هم 
فعاليت هاي اقتصادي نوع دوم براي مدت بيشتري در ركود 
خواهند بود و هم اينكه هزينه هاي بهداشت و درمان به شدت 
افزايش خواهد يافت. همچنين پيامدهاي ناشي از افزايش 
بيماري و مرگ و مير نيز وجود خواهد داشت.در حال حاضر 
در بيشتر كشورهاي درگير با ويروس كرونا، اجماعي صورت 
گرفته تا با اعمال محدوديت ها در يك بازه زماني مناسب كه 
منجر به كنترل شيوع بيماري شود، از پيامدهاي ناشي از 
شيوع طوالني مدت بكاهند.  در همين راستا، سياست هاي 
حمايتي اجرا ش��ده نيز معطوف به آن است تا با حمايت از 
بنگاه و خانوار، آنها را مجاب به رعايت قوانين اعمال ش��ده 
كند؛ يا به عبارت ديگر، محدوديت هاي قانوني را قابل اجرا 
سازد.بنابراين زماني كه هنوز در مرحله اوج شيوع بيماري 
هستيم، سياست هاي حمايتي همه معطوف به سياست هاي 
نوع اول هستند. يعني از كسب و كار مشروط به »تعطيلي 
يا كاهش فعاليت« و از خانوار مشروط به »درخانه ماندن« 
حمايت مي شود.در ايران نيز بسته هاي حمايت از خانوار و 
بنگاه براي جبران بخشي از پيامدهاي ناشي از شيوع ويروس 
كرونا به تصويب رسيده است. در مجموع دولت ۱۰۰ هزار 
ميليارد تومان براي سياست حمايتي اختصاص داده كه از 
اين ميان ۲۵ هزار ميليارد تومان كمك بالعوض و ۷۵ هزار 
ميليارد تومان در قالب تسهيالت خواهد بود. اما نكته مهم 

مغفول مانده آن است كه اختصاص اين منابع، چه كمكي 
به كنترل شيوع ويروس مي كند؟ آيا پرداختي ها براي بنگاه 
مشروط به »تعطيلي كسب و كار « و به خانوار مشروط به 
»درخانه ماندن« است؟در حقيقت در ايران، در دوره حدودا 
يك ماهه اعمال محدوديت ها، تقريبا هيچ سياست حمايتي 
به اجرا گذاشته نش��د. حال مشخص نيست، در حالي كه 
محدوديت ها رفع شده، شيوع كنترل نشده و حتي انتظار 
موج دوم شيوع وجود داد، سياست هاي حمايتي تصويب 
شده، چه منفعتي را در پي خواهد داشت و چه هدفي را دنبال 
مي كند؟در حال حاضر بسته هاي حمايتي در كسب وكارها 
تنها ناظر بر حفظ اش��تغال است. اين در حالي است كه دو 
اولويت در حمايت از كسب وكارها بايد در نظر گرفته شود. 
اول تعطيلي كس��ب وكارهاي پرخطر و دوم حمايت از اين 
كس��ب و كارها به نحوي كه بتوانند در دوران تعطيلي تاب 
آورده و كسب وكار خود را به طور كامل تعطيل نكرده و نيروي 
كار را تعديل نكنند. در شرايطي كه كسب وكارها همچنان 
به فعاليت خود مشغول هستند، هرچند كه با كاهش تقاضا 
مواجه هستند، حمايت از آنها در ازاي حفظ نيروي كار، نه تنها 
كمكي به كنترل شيوع ويروس كمكي نمي كند، بلكه طول 
دوره شيوع را نيز افزايش داده و طول دوره كاهش تقاضا در 
بخش هاي نوع دوم نيز افزايش مي يابد. در نتيجه كسب وكار 
با احتمال بيشتري در خطر از بين رفتن و تعديل كارگران قرار 

گرفته و نياز به حمايت هاي بيشتري خواهد داشت.
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رونمايي از سامانه »پيكاپ«
در شعب منتخب بانك آينده

رونمايي از سامانه »پيكاپ« )پيشخوان كارگزاري در 
بازار پول( در شعب منتخب بانك آينده، طي مراسمي 
با حضور دكتر محمد فطانت، مديرعامل؛ دكتر حسين 
فهيمي، مديرعامل شركت سپرده مركزي اوراق بهادار 
و تسويه وجوه )سمات( و جمعي از مديران ارشد بانك 
آينده، انجام شد.با راه اندازي سامانه اي به نام »پيكاپ« 
)پيشخوان كارگزاري در بازار پول( در شعب منتخب 
بانك آينده و احراز هويت نهايي در سامانه »سجام«؛ 
فعاالن بازار سرمايه در هيچ يك از مراجعات بعدي خود 
به نهادهاي مالي اع��م از: كارگزاري ها، صندوق هاي 
س��رمايه گذاري، شركت هاي تأمين س��رمايه و ...، 
نياز به احراز هويت مجدد، نخواهند داش��ت. امكان 
دريافت كد بورس، دريافت كاربري كارگزاري بانك 
آينده، تغيير كارگزار ناظر و ...، از جمله ديگر امكانات 
سامانه »پيكاپ« به شمار مي رود.دكترمحمد فطانت 
مديرعامل بانك آينده ضمن تأكيد بر ارزش آفريني هر 
چه بيشتر براي مشتريان بازار سرمايه، اظهار داشت: 
تالش ما بر آن اس��ت كه اين خدمت ب��راي تمام ۴ 
ميليون و ۵۰۰ هزار نفري كه در حال حاضر، به عنوان 
مشتري، عضوي از خانواده بزرگ بانك آينده، به شمار 
مي آيند، به صورت فراگير عملياتي شود و طبيعتاً در 
صورت تمايل، براي هر يك از هموطنان عزيز كه به 
جمع مشتريان بانك بپيوندند، بالفاصله اين امكان، 
فراهم خواهد بود تا ضمن دريافت كد بورسي خود، 
وارد بازار سرمايه كشور شوند.در ادامه، دكتر حسين 
فهيمي مديرعامل شركت سپرده مركزي اوراق بهادار 
و تسويه وجوه )سمات( نيز در خصوص اين رونمايي 
گفت: حال كه هموطنان عزيز با اعتماد به بازار سرمايه 
كش��ور، در ماه هاي اخير به اين عرصه ورود يافته و 
قصد دارند، پس اندازهاي خود را با هدف مش��اركت 
در سازندگي هر چه بيشتر كشور عزيزمان، به سمت 
بنگاه هاي توليدي و خدماتي داخل كشور، سوق دهند، 
ما نيز مصمم هستيم؛ خدمات بازار سرمايه را يك گام 
به سمت آنها نزديك تر سازيم؛ بدين معنا كه مشتريان 
و تمام هموطناني كه به شعب منتخب بانك آينده، 
دسترسي دارند، اين امكان را دارند كه با مراجعه به اين 
شعب، احراز نهايي هويت خود در سامانه »سجام« را 
انجام داده و كد بورسي دريافت كنند.شايان ذكر است؛ 
احراز هويت در شعب منتخب و به زودي در تمام شعب 
بانك آينده در سراسر كشور، به صورت رايگان و بدون 

صرف هيچ گونه هزينه اي انجام خواهد شد.

۹ بانك منتخب
آماده پذيره نويسي

وزارت اقتص��اد اعالم كرد: بانك هاي ملي، س��په، 
مسكن، كش��اورزي، رفاه كارگران، ملت، تجارت، 
صادرات و قرض الحسنه مهر ايران منتخب واگذاري 
واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري 
قابل معامله )ETF( ش��دند.به گزارش شادا، اين 
بانك ها به عنوان بانك ه��اي منتخب از تاريخ ۱۴ 
لغايت ۳۱ ارديبهش��ت ماه، آماده پذيره نويس��ي 
متقاضيان خريداري واحد هاي س��رمايه گذاري 
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( هستند.

وزارت اقتصاد در اين اطالعيه به شهروندان اكيدا 
توصيه مي كن��د، به منظور جلوگيري از ش��يوع 
وي��روس كرونا، جه��ت پذيره نويس��ي از طريق 
درگاه هاي غيرحض��وري اين بانك ها اقدام كنند.

وزارت امور اقتصادي و داراي��ي با صدور اطالعيه 
ش��ماره ۲ واگ��ذاري واحد هاي س��رمايه گذاري 
 )ETF( صن��دوق س��رمايه گذاري قابل معامل��ه
)واس��طه گري مالي يكم(، مشخصات درگاه هاي 
غير حضوري و حضوري بانك هاي منتخب كشور 
را جهت پذيره نويس��ي اع��الم كرد.اين اطالعيه 
بانك هاي منتخب را شامل بانك ملي، سپه، مسكن، 
كشاورزي، رفاه كارگران، ملت، تجارت، صادرات 
ايران و قرض الحسنه مهر ايران اعالم كرده است.

وزارت اقتصاد در اين اطالعيه با اعالم اينكه امكان 
پذيره نويسي به صورت حضوري در شعب بانك هاي 
ياد شده نيز وجود دارد، به شهروندان اكيدا توصيه 
مي كند، ب��ه منظور جلوگيري از ش��يوع ويروس 
كرونا، جهت پذيره نويسي از طريق درگاه هاي غير 

حضوري اين بانك ها اقدام كنند.

عمليات بازار باز بدون معامله 
تعطيلي و ركود اقتصاد در شرايط كرونايي، موجب 
ش��ده كه بانك ها با مازاد منابع مواجه باشند و در 
نتيجه تقاضا براي تس��هيالت دهي نيز كم باشد و 
در عين حال بانك ها تقاضاي��ي براي فروش اوراق 
خود واستفاده از منابع بانك مركزي نداشته باشند. 
پيرو اطالعيه روز دو شنبه ۸ ارديبهشت ماه ۱۳۹۹ 
در خص��وص موضع بان��ك مرك��زي در عمليات 
بازار باز، بانك مركزي هيچ س��فارش فروش اوراق 
بدهي دولت��ي از طرف بانك ها درياف��ت نكرد. به 
گزارش روابط عمومي بانك مركزي، عدم ارس��ال 
سفارش فروش اوراق بدهي دولتي توسط بانك ها 
نش��ان دهنده كفايت نقدينگي در بازار بين بانكي 
و عدم نياز به تغيير ذخاير ب��ا اجراي عمليات بازار 
باز اس��ت.همچنين، بانك مركزي روز چهار شنبه 
۱۷ ارديبهش��ت ماه ۱۳۹۹ در چارچوب مديريت 
نقدينگي مورد نياز ب��ازار بين بانكي ريالي، مجدداً 
عمليات بازار باز را اجرا مي نمايد. موضع بانك مركزي 
)خريد يا ف��روش اوراق بدهي دولتي( بر اس��اس 
پيش بيني وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي و با 
هدف كاهش نوسانات نرخ بازار بين بانكي حول نرخ 
هدف، در روز دو ش��نبه ۱۵ ارديبهشت ماه ۱۳۹۹ 
از طريق انتشار اطالعيه در سامانه بازار بين بانكي 
اعالم خواهد شد.متعاقب اطالعيه مزبور، بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند در راستاي 
مديريت نقدينگي خود در بازار بين بانكي نسبت 
به ارس��ال  سفارش ها تا س��اعت ۱۰:۰۰ صبح روز 
سه شنبه ۱۶ ارديبهشت ماه ۱۳۹۹ از طريق سامانه 

بازار بين بانكي اقدام نمايند.

كارشناسان اقتصادي دليل  كنترل نرخ ارز  را خروج ارز هاي خانگي به مقصد بورس مي دانند

روز چهارش�نبه ۱0 ارديبهش�ت ۹۹، قيمت ارز در 
صرافي ها نس�بت به روز سه شنبه تغييري نكرده 
و صرافي هاي مج�از بانك مركزي قيمت خريد هر 
دالر امري�كا را ۱۵ هزار و ۴۵0 توم�ان و نرخ فروش 
آن را ۱۵ ه�زار و ۵۵0 تومان اعام كردند .همچنين 
اين صرافي ها يورو را ۱۶ هزار و ۸۵0 تومان خريدند 
و در مقابل با قيمت ۱۶ هزار و ۹۵0 فروختند. قيمت 
خريد ارز در بانك ها نيز اندكي كمتر از قيمت خريد 
در صرافي هاي مجاز بانك مركزي اس�ت؛ هرچند 

كه به دليل ش�يوع ويروس كرونا در كشور، در حال 
حاضر تاش مي شود كه كمترين مراجعه به شعب 
بانكي صورت گيرد.به گزارش »تعادل«، در بازار آزاد 
نيز قيمت دالر ۱۶200، ي�ورو ۱7۴۵0، پوند 202۶۴، 
درهم ۴۴۸۵، لير تركي�ه 2370، يوآن 2300 و دالر 
كانادا ۱۱۹00 تومان معامله شد.  در سامانه سنا نيز نرخ 
لحظه اي فروش دالر به ۱۵۵۵0، خريد دالر ۱۵۴۵0، 
فروش يورو ۱۶۹۵0 و خريد يورو ۱۶۸۵0 تومان رسيد. 
همچنين ميانگين بهاي هر يورو در روز معاماتي ۹ 

ارديبهشت در سامانه سنا ۱۶ هزار و ۸۸۵ تومان و هر 
دالر ۱۵ هزار و 3۹۴ تومان، درهم ۴۱۶۱، يوآن ۱۸۵0، 
پون�د ۱۹2۶2، دالر كانادا ۱۱۸07 و لير تركيه 22۸3 
تومان بود. در سامانه نيما نيز هر حواله يورو در روز 
معاماتي۹ ارديبهشت ۱۵ هزار و ۵۶2 تومان و حواله 
دالر نيز ۱3 هزار و ۹3۴ تومان، حواله درهم ۴033 و 
حواله يوآن 2072 تومان به فروش رسيد.به دنبال 
اعام هراونس طا در بازار جهاني به قيمت ۱70۸ دالر 
و قيمت دالر در بازار آزاد و معامات نقدي به قيمت 

۱۶200 تومان، قيمت طا و سكه افزايش يافت. نرخ 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار 
آزاد تهران روز چهارشنبه با افزايش ۱0 هزار توماني 
به مبلغ ۶ ميليون و ۵۵0 هزار تومان فروخته شد. هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۶ ميليون 
و 3۵0 هزار تومان قيمت گذاري شد. همچنين نيم 
سكه نيز سه ميليون و 2۸0 هزار تومان، ربع سكه يك 
ميليون و ۸۶0 هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي ۹70 
هزار تومان تعيين قيمت شد. هر گرم طاي خام ۱۸ 

عيار ۶۴2 هزار تومان و مظنه هر مثقال طاي ۱7 عيار 
نيز 2 ميليون و 7۸۱ هزار تومان ارزش گذاري شد.در 
بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ رسمي ۴7 ارز 
را اعام كرد كه بر اساس آن نرخ 2۶ ارز افزايش، نرخ 
۱0 ارز كاهش و نرخ ۱۱ ارز ديگر نيز ثابت اعام شد.هر 
دالر ۴2 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند 
انگليس با رشد 23۵ ريالي به قيمت ۵2 هزار و 3۸۶ 
ريال و هر ي�ورو نيز با ۹۶ ريال افزايش به قيمت ۴۵ 

هزار و ۵70 ريال اعام شد.

نرخ ارز و طال در بازار 
برش



رويخطشركتها

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح كرد

300 هزار ميليارد تومان دارايي در شرف تبديل به سهام
گروه بورس|

خصوصي س�ازي و اعط�اي ح�ق مالكي�ت بر 
دارايي هاي دولتي توسط مردم، همواره يكي از 
مسائل مهم در اقتصاد ايران بوده است. اين مساله 
جدا از اهميت بااليي كه در اقتصاد كشور دارد، به 
دليل حواشي و مشكالتي كه در سال هاي گذشته 
پيرامون آن شكل گرفته مورد توجه بسياري از 

كارشناسان و منتقدان بوده است. 

در اي��ن بين نوع خصوصي س��ازي و روش انتقال مالكيت 
دارايي هاي دولت به عموم مردم جزو مهم ترين مسائل در 
اين حوزه است كه مي تواند سبب گسترش عدالت يا تضعيف 
آن ش��ود. از آنجايي كه در اين قبيل مسائل تغيير ساختار 
دولتي و آزادي عمل ش��ركت ها در اداره امور از نكات مورد 
مناقشه توسط بسياري از محافل و كارشناسان است، از اين 
رو انتخاب روشي صحيح براي انتقال مالكيت شركت ها بايد 
به گونه اي صورت گيرد كه در عين تامين منافع عمومي، به 

نفع كل اقتصاد كشور باشد. 
در دو روز اخير ابالغ دستور العمل واگذاري سهام عدالت و 
ورود آن به بورس از سوي مقام معظم رهبري جز مسائل مورد 
توجه فعاالن بازار سرمايه بوده است. بر اين اساس تصميم 
گرفته شده تا پس از 12 سال دارايي اختصاص يافته به عموم 
مردم كه حاال 49 ميليون مالك دارد، از اين پس توسط خود 
آنها يا از طريق سهامداري در شركت هاي سرمايه گذاري 

استاني اداره شود. 
در اين خصوص علي آقا محمدي با اشاره به ميزان بازدهي 
مناسب بورس به خصوص در سال هاي اخير تصريح كرد: 
» در اداره سهام عدالت چه به طور فردي و مستقيم و چه به 
شكل جمعي )سبد( مهم اين است كه مردم بورسي باشند و 
در اين بازار باقي بمانند تا بتوانند در توسعه كشور نقش داشته 

و از سود آن بهره مند شوند.«
علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
گفت وگويي اختصاصي با پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا( 
در خصوص بيانيه رهبر معظم انقالب مبني بر آزادسازي 
سهام عدالت اظهار كرد: با فرمايشات مقام معظم رهبري، 
بازار سرمايه ايران نخستين بازاري خواهد شد كه با جمعيت 
۸۰ ميليوني كشور حدود ۶۰ ميليون سهامدار دارد و به اين 

ترتيب تبديل به يك بازار مردم پايه شد.
وي در اين خصوص ادامه داد: اين يك تحول بنيادين براي 
بازار سرمايه است و بازار س��هام كشور حمايت هاي مقام 
معظم رهبري را در پيش دارد. با توجه به ش��رايط بورس و 
بهترين بازدهي آن در بين بازارهاي موازي، سازمان بورس 

و نهادهاي مال��ي و ديگر فعاالن اين بازار بايد به طور جدي 
افراد و سهامداران جديد را راهنمايي كنند تا اين سهامداران 
جديد بتوانند از بازار سرمايه كسب منفعت كنند. آقامحمدي 
در ادامه توضيح داد: با ادامه رونق و بازدهي مناسب بورس، 
س��هامداران س��هام عدالت كه به تازگي وارد بازار سرمايه 

خواهند شد، به استمرار رونق اين بازار كمك خواهند كرد.

   نقدينگ�ي ۳۰۰ هزار ميلي�ارد توماني وارد 
بورس مي شود

اين عضو مجمع تشخيص مصحلت نظام با اشاره به تحول 
عظيم اقتصادي در كشور با فرمايشات رهبر معظم انقالب 
در خصوص آزادس��ازي سهام عدالت بيان داشت: با بيانيه 
شب گذشته مقام معظم رهبري، حدود ۳۰۰ هزار ميليارد 
تومان نقدينگي وارد بازار س��رمايه خواهد ش��د و چنين 
نقدينگي عظيمي تمام فرضيات برخي از فعاالن اقتصادي 
مبني بر حبابي بودن بازار سرمايه را از بين خواهد برد. ورود 

سيل جديد سهامداران به بازار موجب پايداري و استحكام 
بورس شده و همين امر مقدمه اي است براي حضور مابقي 
شركت هاي تجاري به بازار س��رمايه تا از اين بازار بازدهي 

مناسبي كسب كنند.
 وي در اين خصوص عنوان داشت: به اين ترتيب اميدواريم 
نخستين كشوري باشيم كه بتوانيم با سرعتي باورنكردني 
عدم تعادل ميان بازار پول و بازار سرمايه را جبران كرده و بازار 
سرمايه را به عنوان يك بازار مقتدر در بحث تامين مالي و 

توسعه كشور معرفي كنيم.

  ۵۰  ميليون نفر سهام عدالت دارند
اين مقام مسوول در ادامه با اشاره به ساز و كار سهام عدالت 
خاطرنشان كرد: تمامي ۵۰ ميليون نفري كه داراي سهام 
عدالت بوده و عضو ش��ركت هاي س��رمايه گذاري استاني 
هستند، نياز نيست تا اقدام خاصي انجام دهند به اين دليل 
كه وارد كردن شركت هاي سهامي استاني به بازار سرمايه 

به سازمان بورس و اوراق بهادار ابالغ شده و آنها خود به خود 
سهامدار اين شركت هاي سرمايه گذاري استاني خواهند شد 

و مي توانند سهم خود را خريد و فروش كنند.
آقا محمدي گفت: اما عده اي كه نمي خواهند س��هامدار 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني شوند طبق فرمان رهبر 
معظم انقالب به آنها اجازه داده شده كه سهام شركت هاي 
سرمايه پذير را داشته باشند. پس اگر اين عده از سهامداران 
جديد مي خواهند سهام شركت هاي بزرگ بازار سرمايه را 
داش��ته باشند، طبيعي است كه به ۵۰ ميليون فرد به طور 
مساوي از س��هام اين شركت ها تعلق مي گيرد و سبدي از 
سهام به طور مساوي به هر فرد اختصاص مي يابد و به اين 
ترتيب هر فرد مديريت سهام و خريد و فروش آن را بر عهده 
مي گيرد. سهامداران شركت هاي سرمايه گذاري استاني نيز 
ويژگي هاي خاصي دارند. به اين ترتيب كه سبد تشكيل شده 
براي آنها نيز در نظر گرفته مي شود و عالوه بر آن امكان فروش 

سهام مديريتي نيز وجود دارد.

  اعطاي اختيارات به بورس توس�ط رهبري 
انجام شد

وي بيان كرد: بنابراين كساني كه مي خواهند سهام خود 
را به نام كنند و شخصا در مورد آن تصميم بگيرند بايد به 
سايت سازمان خصوصي سازي مراجعه كرده و پس از آن 
به سازمان بورس مراجعه كنند. رهبري در اين خصوص 
اختيارات را به سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار كرده 
و افراد مي توانند با مراجعه به اين سازمان و اعالم تقاضا، 
كد بورسي خود را فعال كرده و سهام خود را به نام كنند. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار كرد: به نظر 
من جزييات بيشتر آزادسازي مانند زمان فروش و زمان 
به نام كردن س��هام عدالت بايد هرچه زودتر به تصويب 
رسيده و رسما اعالم شود تا افراد با جزييات بيشتر اين 

اقدام آگاهي پيدا كنند.
وي تاكيد كرد: در نظر داش��ته باش��يد كه مردم به طور 
طبيعي عضو شركت هاي سرمايه گذاري استاني هستند، 
بنابراين اگر بخواهند از آن خارج شوند حتما بايد طي مدت 
اعالم شده توسط بورس اين كار را انجام داده و در بورس 

ثبت نام كنند.

  به افرادي كه در س�بد س�هامي استان باقي 
مي مانند، مزايا تعلق مي گيرد

علي آقا محمدي توضيح داد: با آزادس��ازي سهام عدالت 
افراد مي توانند به طور مستقيم يا غيرمستقيم سهام خود را 
بفروشند و يا با سهام ديگري جابه جا كنند. به اين معني كه 
افراد مي توانند اختيار خريد و يا فروش را در اين خصوص 
به دس��ت بياورند. در مدل غير مس��تقيم، افراد مي توانند 
توسط شركت هاي »سرمايه گذاري سهامي عام استان« 
كه نگهدارنده سهام عدالت هستند و مردم در هيات مديره، 
انتخابات، گرفتن سود و خريد و فروش آن مشاركت دارند، 
باقي بمانند. در اين حالت، افراد عضوي از س��بد س��هامي 
مشترك استاني خود خواهند بود، در حالي كه در شرايط 
مستقيم هر فرد به طور مستقل و شخصي مي تواند از سهام 
خود بهره برداري كند و يا آن را انتقال دهد. بنابراين، ثبت نام 
فقط براي افرادي الزم است كه مي خواهند به طور فردي و 

مستقيم كار را در اختيار خودشان قرار دهند.
وي تصريح كرد: بنابر گفته مقام معظم رهبري قرار بر اين 
است براي افرادي كه در شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
باقي مي مانند، مزايايي در نظر گرفته ش��ود. براين اساس، 
ممكن است در آينده مصوب شود تا برخي پروژه هاي سودده 
از طريق اين شركت ها انجام شود و سود آن نصيب افراد باقي 

مانده در سبد سهامي استاني شود.

ارزش 11 ميليوني سهام عدالت
مهلت يك ماهه مشموالن س�هام عدالت براي 
انتخاب نحوه آزادس�ازي س�هام/ ارزش سهام 

عدالت 11 ميليون تومان است.

رييس كل س��ازمان خصوصي س��ازي با بيان اينكه در 
راستاي ابالغ رهبر بزرگوار انقالب مهلت يك ماهه براي 
مشموالن سهام عدالت در سامانه اين سهام براي انتخاب 
نحوه آزادس��ازي و مديريت سهام عدالت درنظر گرفته 
شده است، گفت: ارزش سهام يك ميليوني عدالت به 11 
ميليون تومان رسيده است. مهلت يك ماهه مشموالن 
سهام عدالت براي انتخاب نحوه آزادسازي سهام/ ارزش 
سهام عدالت 11 ميليون تومان است به گزارش فارس، 
عليرضا صالح رييس كل سازمان خصوصي سازي ديروز در 
جمع خبرنگاران در محل اين سازمان گفت: در پي ابالغيه 
مقام معظم رهبري مبني بر اجازه آزادسازي سهام عدالت، 
سايت مربوطه در سازمان به نشاني samanese.ir از 
امروز باز شده و مشموالن سهام عدالت يك ماه فرصت 
دارند در اين سامانه وارد شده، ارزش سهام و شركت هاي 
سرمايه پذير خود را ببينند و دو گزينه دارند كه بايد انتخاب 
كنند، يا به صورت مستقيم مديريت سهام خود را برعهده 
مي گيرند، يا اينكه غيرمستقيم و از طريق شركت هاي 
سهام عدالت استاني انتخاب مي كنند. وي افزود: در حال 
حاضر ارزش سهام عدالت يك ميليون توماني بيش از 1۰ 
برابر شده و تقريباً به 11 ميليون تومان رسيده و اين نشان 
مي دهد دولت در اين مدت به صورت شايسته، اموالي كه 
از مردم نزد دولت وديعه بوده، مديريت كرده است. رييس 
كل سازمان خصوصي س��ازي گفت: اليحه آزادسازي 

سهام عدالت را دو سال قبل دولت به مجلس ارسال كرد، 
اما براي آزادسازي آن منتظر بوديم با توجه به اينكه طرح 
اعطاي س��هام عدالت با اذن رهبري بوده، منتظر بوديم 
اجازه رهبري گرفته شود تا اين سهام آزاد شود و مالكيت 
و مديريت سهام عدالت كه ارزش آن در حال حاضر ۳۰۰ 
هزار ميليارد تومان شده است را به مردم واگذار كنيم. در 
ابالغيه شب گذشته مقام معظم رهبري اين اجازه به دولت 
داده شد و دولت هم عزم كافي دارد كه اين آزادسازي انجام 
شود. صالح اين را هم گفت: سهام عدالت كه از سال ۸۵ به 
مردم واگذار شد، براي دو دهك مددجويان كميته امداد 
امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي با ۵۰ درصد تخفيف 
ارايه شد و طي 1۰ سال گذشته از محل سود سهام اين 
شركت ها، بقيه اقساط واصل شد، بنابراين سهام عدالت 
اين دو دهك يك ميليون توماني كامل است كه ارزش 
آن االن به حدود 11 ميليون تومان يعني 11 برابر رسيده 
است. وي گفت: همچنين ۳۶ شركت بورسي و 14 شركت 
غيربورسي شركت هاي سرمايه پذير سهام عدالت هستند 
كه سود اين شركت ها طي۳ سال گذشته به خزانه واريز 
شده و سازمان خصوصي سازي هم در ۳ مرحله سود سهام 

عدالت را به مردم واگذار كرده است.
رييس كل سازمان خصوصي سازي گفت: كل سهامداران 
عدالت كه بي��ش از 49 ميليون و 1۰۰ هزار مش��مول 
هستند، با كد ملي مشخص هستند و اطالعات آنها در 
سامانه س��هام عدالت به صورت كامل وجود دارد. سهام 
متعلق به هريك از اين افراد و شركت هاي سرمايه پذير 

در سامانه موجود است. 
وي گفت: سود پرداخت شده به سهامداران عدالت در پي 

اين سه سال بيش از 12 هزار ميليارد تومان بوده است كه 
به مشموالن سهام عدالت پرداخت شده، به گونه اي كه 
س��ود مرحله اول براي هر سهم يك ميليوني 1۵۰ هزار 
تومان در مرحله دوم 1۷۵ هزار تومان و مرحله سوم كه 
در اسفند 9۸ انجام شد، براي هر سهم يك ميليوني 2۰۵ 
هزار تومان واريز شد و براي دارندگان سهام كمتر به همان 

نسبت سود كمتري پرداخت شده است. 
رييس كل س��ازمان خصوصي س��ازي اين را هم گفت: 
تاكنون حدود ۵ ميليون سهامدار عدالت شماره شباي 
خود را اعالم نكرده اند و در نتيجه س��ود س��هام عدالت 
هم درياف��ت نكردند كه البت��ه پول آنها نزد س��ازمان 
خصوصي س��ازي امانت اس��ت و ما منتظريم به محض 
اينكه شماره شباي هر فرد دارنده سهام عدالت جداگانه 
اعالم شود، بالفاصله سود سهام آنها واريز مي شود.  صالح 
همچنين گفت:  امروز با باز ش��دن سامانه سهام عدالت 
بيش از ۵۰ هزار نفر از مشموالن وارد شدند و اين سامانه 
ظرفيت اين را دارد كه تمام مش��موالن را بپذيرد، البته 
يك ماه فرصت است و عجله اي براي آن نيست كه يكي 
از گزينه ها را به صورت مس��تقيم يا غيرمستقيم براي 
مديريت سهام خود انتخاب كنند و اگر كسي ظرف اين 
يك ماه وارد سامانه نشد، به منزله اين است كه مديريت 
غيرمس��تقيم يعني از طريق شركت هاي سهام عدالت 

استاني مي خواهد مديريت كند.
صالح همچنين با اش��اره به ابالغيه مقام معظم رهبري 
گفت: ش��وراي عالي بورس به صورت موازي ظرف يك 
ماه تصميم گيري مي كند كه چگونه آزادس��ازي سهام 
عدالت در بورس انجام ش��ود. به نظ��ر من ظرف 1۰ روز 

آينده دستورالعمل شوراي بورس نهايي مي شود كه چه 
درصدي از سهام عدالت براي چه دوره اي آزاد شود. شايد 
اينگونه باشد كه در مرحله اول ۳۰ درصد سهام البته بعد 
از ۶ ماه آزاد شود، اما به هر حال شوراي عالي بورس تصميم 

خواهد گرفت. 
وي گفت: كساني كه روش مديريت مستقيم را انتخاب 
مي كنند، بايد دانش و مديريت كافي از بورس داش��ته 
باشند و يك آموزش مختصر نيز در سايت قرار مي دهيم. 
وي گفت:  مردم دقت كنند اگر كسي گزينه مستقيم و 
يا غيرمس��تقيم را در سامانه سهام عدالت انتخاب كند، 
 ديگر امكان برگشت وجود ندارد، چون سهام او مشمول 
معامالت ثانويه سهام و ماليات مي شود، بنابراين با دقت 
گزينه مديريت مس��تقيم و يا غيرمس��تقيم را انتخاب 
كنند، هيچ عجله اي هم نيست، يك ماه فرصت درنظر 
گرفته شده، پهناي باند سايت هم به اندازه كافي وجود 
دارد.  وي تأكيد كرد: امسال با اجازه مقام معظم رهبري 
۳۰۰ هزار ميليارد تومان دارايي و س��هام ش��ركت هاي 
سرمايه پذير سهام عدالت وارد بورس تهران مي شوند و به 
تعداد سهامداران موجود در بورس، حدود ۵۰ ميليون نفر 
اضافه مي شود كه بورس تهران از نظر تعداد معامله گران 

در دنيا اول مي شود.
رييس كل سازمان خصوصي سازي همچنين گفت: دو 
دهك كميته امداد و سازمان بهزيستي برگه سهام يك 
ميليوني دارند و غير از آن، 2۵ ميليون نفر برگه هاي سهام 
عدالت ۵۳2 هزار توماني و 1۰ ميليون نفر برگه هاي سهام 
4۷۸ هزار توماني دراختيار دارند كه البته ارزش هريك 
از اين سهام حدود 11 برابر شده است و براي دارنده سهام 

عدالت يك ميليون توماني در سه سال گذشته ۵۰۰ هزار 
تومان سود واريز شده است. 

وي گف��ت: تا پايان تابس��تان امس��ال كل مش��موالن 
س��هام عدالت چه به ص��ورت مديريت مس��تقيم و يا 
مديريت غيرمستقيم از طريق شركت هاي سهام عدالت 
اس��تاني وارد بازار سرمايه مي شوند. رييس كل سازمان 
خصوصي سازي در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس كه 
آيا امكان ثبت نام جاماندگان س��هام عدالت وجود دارد، 
گفت: ميزان سهامي كه در سال ۸۵ دراختيار دولت بود 
محدود بود، در نتيجه به ۶ دهك سهام عدالت اختصاص 
يافت و اين فهرس��ت بسته شد و تا سال 94 ثبت نام اين 
افراد تكميل شد، اما بعد از واريز سود، اين ليست بسته 
شد و در حال حاضر دولت س��هامي دراختيار ندارد كه 
بخواهد به بقيه افراد جامعه سهام عدالت بدهد. وي تأكيد 
كرد: سهام باقي مانده دست دولت كفاف اين را نمي دهد 
كه مشموالن جديدي براي سهام عدالت انتخاب كنيم. 

رييس كل سازمان خصوصي سازي در مورد خروج دولت 
از شركت هاي سهام عدالت گفت: براي آزادسازي سهام 
عدالت دو گزينه مديريت مستقيم و غيرمستقيم وجود 
دارد كه در مديريت مستقيم خود فرد مالكيت و مديريت 
س��هام خود را برعهده مي گيرد. در مديريت ومالكيت 
غيرمستقيم از طريق شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
سهام عدالت انتخاب مي كند كه طبق مصوبه سازمان 
بورس در مجامع الكترونيكي شركت مي كند و نمايندگان 
خود را انتخاب مي كند، بنابراين دولت هيچ دخالتي در 
س��هام عدالت نمي كند و دولت خود را از سهام عدالت 

خارج مي كند.
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  »خراسان« به هر سهم 4۸۸۰ ريال اختصاص 
داد: شركت پتروشيمي خراس��ان در دوره 12 ماهه 
منتهي به 29 اسفند ماه 1۳9۸، به ازاي هر سهم خود 
4 هزار ۸۸۰ ريال كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه 
در سال گذشته كه سود هر سهم ۳ هزار و 12۳ ريال 
اعالم شده بود، از افزايش ۵۶ درصدي برخوردار است.

به گزارش س��نا، ش��ركت پتروش��يمي خراسان با 
سرمايه يك هزار و ۷۸9 ميليارد و 912 ميليون ريال، 
صورت هاي مال��ي 12 ماهه دوره مالي منتهي به 29 
اسفند 1۳9۸ را به صورت حسابرسي نشده منتشر 
كرد. شركت پتروشيمي خراس��ان در دوره ياد شده، 
مبلغ ۸ هزار و ۷۳4 ميليارد ۳۳ ميليون ريال س��ود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 4 هزار و ۸۸۰ 
ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت 
به دوره مشابه در سال گذشته از افزايش ۵۶ درصدي 
برخوردار است. »خراسان« در دوره 12 ماهه سال مالي 
منتهي به اسفند 9۷، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 
۵ هزار و ۵۸9 ميليارد و 4۸۰ ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ ۳ هزار و 12۳ ريال سود 
به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود. همچنين بر 
اساس اين گزارش، شركت پتروشيمي خراسان در 
برآورد خود از نرخ فروش محصوالت در دوره 12 ماهه 
منتهي به 29 اسفند 1۳9۸ اعالم كرده است: ثبات 
نسبي نرخ اوره در سال 2۰2۰ و ريسك ورود طرح اوره 
لردگان و تاثير بر قيمت صادرات  امكان افزايش توليد 
مالمين هند و چين و كاهش قيمت جهاني مالمين 

پيش بيني مي شود.
همچنين برآورد »خراسان« از نرخ خريد مواد اوليه 
در دوره ياد ش��ده، به شرح زير است:  نرخ گاز خوراك 
براي ۶ ماهه اول سال 1۳99 با ۸ سنت و نرخ تسعير 
11۸.۰۰۰ ريال با 1۰ درصد تخفيف معادل ۸.49۶ 
ريال براي هرمترمكعب و در ۶ ماهه دوم سال 1۳99 
با نرخ تسعير 1۳۰.۰۰۰ به عالوه 1۰ درصد افزايش 

معادل 11.44۰ ريال براي هرمتر مكعب
شركت پترروشيمي خراسان در برآورد خود از تغييرات 
عوامل بهاي تمام ش��ده در دوره 12 ماهه قيد شده، 
عبارت اس��ت از: در اين دوره بهاي تمام شده در سال 
1۳99 براساس عملكرد س��ال 1۳9۸ با افزايش 2۰ 
درصدي براي خريد كاال و مواد، افزايش 11 درصدي 
اس��تهالك تاسيس��ات، افزايش 2۰ درصدي براي 
هزينه هاي پيمانكاري و هزينه سوخت بدون افزايش 
 با نرخ 2۸۸2 ريال براي هرمتر مكعب گاز س��وخت 

پيش بيني شده است.

  سرمايه »وتوصا« افزايش يافت: سازمان بورس 
و اوراق بهادار با افزايش س��رمايه ۵1 درصدي گروه 
سرمايه گذاري توس��عه صنعتي ايران از محل سود 
انباشته و ساير اندوخته ها موافقت كرد. افزايش سرمايه 
يك هزار و ۳۵۰ ميليارد ريالي گروه س��رمايه گذاري 
توسعه صنعتي ايران از مبلغ 2 هزار و ۶۵۰ ميليارد ريال 
به مبلغ 4 هزار ميليارد ريال از محل سود انباشته و ساير 
اندوخته ها از سوي سازمان بورس بالمانع اعالم شد. 
افزايش سرمايه گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي 
ايران به منظور اصالح ساختار مالي و جبران مخارج 
س��رمايه گذاري  خواهد بود. بر اس��اس اين گزارش، 
انجام افزايش سرمايه »وتوصا« حداكثر تا ۶۰ روز پس 
از تاريخ اين مجوز امكان پذير خواهد بود. عدم انجام 
افزايش س��رمايه در مهلت مقرر، موجب ابطال اين 
مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد از اين 

سازمان خواهد بود.

  تعيين س�ود 1۳۹۸ ريالي هر سهم »سنير«: 
مجمع عمومي شركت سيمان سفيد ني ريز تقسيم 
مبلغ يك هزار و ۳9۸ ريال س��ود خالص و يك هزار و 
۸۷۰ ريال سود نقدي براي هر سهم اين شركت را در 
مجمع به تصويب رساند. مجمع عمومي عادي ساالنه 
شركت سيمان سفيد ني ريز براي سال مالي منتهي به 
29 اسفند ماه 1۳9۸ در روز دوشنبه ۸ ارديبهشت ماه 
1۳99 برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومي ساالنه 
»س��نير« براي دوره مالي ذكر شده به شرح زير بوده 
است:  استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني، 
تصويب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي 
به 29 اسفند ماه 1۳99، انتخاب حسابرس و بازرس 
قانوني، انتخاب روزنامة كثيراالنتشار، انتخاب اعضاي 
هيات مديره، تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف 
هيات مديره و تعيين پاداش هيات مديره. براس��اس 
گزارش منتشر شده در خصوص اين جلسه، خالصه 
تصميمات مجمع عمومي شركت سيمان سفيد ني ريز 
عبارت است از:  سود نقدي به ازاي هر سهم به مبلغ يك 
هزار و ۸۷۰ ريال و سود خالص به ازاي هر سهم يك هزار 
و ۳9۸ ريال تصويب شد. سود خالص 1۳9 ميليارد و 
۷۷۷ ميليون ريال و سود انباشته پايان دوره با لحاظ 
كردن مصوبات مجم��ع، 21 ميليارد و 14۰ ميليون 
ريال اعالم شد. نوانديشان به  عنوان بازرس قانوني و 
حسابرس و همچنين فراز مشاور ديلمي پور به عنوان 

بازرس علي البدل انتخاب شدند.

  زيان هر سهم »ثاخت« افزايشي بود: شركت 
بين المللي توسعه ساختمان در دوره ۶ ماهه منتهي 
به 29 اسفند ماه 1۳9۸، به ازاي هر سهم خود 4۷ ريال 
زيان شناسايي كرد كه نسبت به دوره مشابه در سال 
گذشته، افزايش 9۶ درصدي در زيان مشاهده مي شود. 
اين ش��ركت طي دوره ۶ ماهه به اسفند 9۷، زيان هر 
سهم را 24 ريال اعالم كرده بود. شركت بين المللي 
توسعه س��اختمان با س��رمايه ۶ هزار ميليارد ريال، 
صورت هاي مالي ۶ ماهه نخست دوره مالي منتهي 
به ۳1 شهريور ماه 1۳99 را به صورت حسابرسي شده 
منتشر كرد.  شركت بين المللي توسعه ساختمان در 
دوره ياد شده، مبلغ 2۸۳ ميليارد و ۵۰۸ ميليون ريال 
زيان خالص محقق كرد و بر اين اساس مبلغ 4۷ ريال 
زيان به ازاي هر سهم خود شناسايي كرد كه نسبت به 
دوره مشابه در سال گذشته افزايش 9۶ درصدي در 
شناسايي زيان داشته است. شركت بين المللي توسعه 
ساختمان كاهش ۷9 درصدي درآمدهاي عملياتي و 
همچنين افزايش 4۵ درصدي هزينه هاي مالي را از 
داليل اصلي كاهش 9۳ درصدي زيان خالص و زيان هر 
سهم در اين دوره نسبت به دوره پيش ذكر كرده است.

به سهامداران شركت هاي استاني مزايا تعلق مي گيرد

حال كه با گس��ترش ويروس كرونا و تورم هاي ايجاد ش��ده در 
سال هاي گذشته، قدرت خريد خانواده ها بيش از پيش كاهش 
پيدا كرده، آزادس��ازي اين سهام از يك س��و براي بهره مندي و 
فروش آن توس��ط افراد داراي اين سهم كمك زيادي مي كند تا 
بتوانند از منافع اين دارايي راكد خود در فش��ار اقتصادي و نياز 
مبرم استفاده كنند.  روز گذشته مقام معظم رهبري با آزادسازي 
س��هام عدالت با رعايت امور زير، موافقت فرمودند تا دارندگان 
سهام عدالت مجاز باش��ند در محدوده زماني مشخص مالكيت 
مس��تقيم سهام شركت هاي س��رمايه پذير را انتخاب كنند و به 

تناسب، نقش مديريتي خود را ايفا كنند.
ضمن اينكه مقرر فرمودند مقررات مورد نياز جهت انتقال سهام 
به صاحبان سهام عدالت توسط ش��وراي عالي بورس تدوين و 
تصويب ش��ود. و اين مصوبات براي كليه دس��تگاه هاي اجرايي 
الزم االجرا ش��ده و نس��بت به س��هام باقيمانده در شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني، شوراي عالي بورس موظف شده ضمن 
تش��ويق ماندگاري صاحبان سهام در ش��ركت هاي مذكور، از 
طريق مبادي ذي ربط هرچه زودتر زمينه ورود آن شركت ها را 

در بورس فراهم نمايد.
عب��اس آرگون در گفت وگو با ايلنا در مورد آزادس��ازي س��هام 
عدالت گفت: با توجه گذشت بيش از 1۰ سال از واگذاري سهام 

عدالت به افراد مشمول اين طرح كه عمدتا از دهك هاي درآمدي 
پايين و كمتر برخوردار هستند تاكنون اين سهام آزاد نشده بود 
و اين افراد جز دريافت سود اندكي از بابت سود سهام عدالت از 
مزاياي آن بهره مند نشده بودند و در اين مدت تعداد چند ميليون 
نفر از دريافت كنندگان سهام عدالت بدون استفاده از اين دارايي 
فوت كرده اند.   وي ادامه داد: حال كه با گسترش ويروس كرونا 
و تورم هاي ايجاد شده در س��ال هاي گذشته، قدرت خريد اين 
خانواده ها بيش از پيش كاهش پيدا كرده، آزادسازي اين سهام 
از يك س��و براي بهره مندي و فروش آن توسط افراد داراي اين 
س��هم كمك زيادي مي كند تا بتوانند از منافع اين دارايي راكد 

خود در فشار اقتصادي و نياز مبرم استفاده كنند.
نايب رييس كميسيون پول و سرمايه اتاق بازرگاني تصريح كرد: 
از س��وي ديگر با عنايت به رونق بازار سرمايه در سال گذشته و 
مدت زمان س��پري شده در س��ال جاري و كمبود عرضه سهام 
نس��بت به متقاضيان خريد سهام اين امكان را فراهم مي كند تا 
دارندگان اين سهام بتوانند دارايي خود را در بازار سهام به قيمت 
مناسب به فروش برس��انند و موجب ايجاد تعادل در بازار سهام 
شوند كه در اين زمينه براي مديريت بهتر بازار سرمايه و فروش 
مرحله اي دارندگان سهام مي توان با فراهم نمودن شرايط آزاد 

سازي بخش بخش آن اقدام نمود.

آزادسازي سهام عدالت موجب ايجاد تعادل در بازار سهام مي شود
نايب رييس كميسيون پول و سرمايه اتاق بازرگاني :

عضو شوراي عالي بورس به پيچيدگي هاي موجود در آزادسازي سهام 
عدالت اشاره كرد و افزود: در روز واگذاري سهام عدالت، استراتژي خاصي 
براي آزادس��ازي آن اتخاذ نش��ده بود به همين دليل اكنون اين اقدام با 
پيچيدگي هاي زيادي همراه اس��ت كه بايد به طور حتم راهكار و ساز و 
كار رفع مش��كالت موجود در نظر گرفته ش��ود.  به گزارش ايرنا، سعيد 
اس��المي به مزاياي آزادسازي سهام عدالت اش��اره كرد و گفت: تاكنون 
جزييات آزادسازي سهام عدالت مشخص نشده اما در مجموع اين اقدام 
از جمله تصميماتي است كه بايد زودتر از اينها گرفته مي شد. وي ادامه 
داد: اكنون قفلي در اقتصاد كشور ايجاد شده كه هيچ راهكار و راه فراري 
براي آن جود ندارد، در اين س��ال ها طرح هاي ارايه شده هم به نوعي در 
مرجله تصميم گيري و تصويب گير كرده است. دبيركل كانون نهادهاي 
سرمايه گذاري ايران با اعتقاد بر اينكه آزاد سازي سهام عدالت به رهاسازي 
اين شركت ها و افزايش عمق بازار سرمايه كمك خواهد كرد، اظهار داشت: 
زماني كه بازار سرمايه دچار عارضه هاي جو رواني است ممكن است اتفاقاتي 
در بازار رخ دهد كه با تصميمات ما براي بهبود روند بازار مغايرت داشته باشد. 
وي خاطرنشان كرد: در شوراي عالي بورس كه ديروز برگزار شد جزييات 
طرح آزادسازي سهام عدالت مورد بحث قرار نگرفت و براي طرح در شواري 
عالي بايد كميسيون تخصصي شوراي عالي، موضوع را به تصويب برساند 
و بعد در صحن شوراي عالي مصوب شود. اسالمي اظهار داشت: در چند 
سال اخير فكرهاي زيادي در خصوص سهام عدالت شده است و مسووالن 

مختلف نظرات و راهكارهايي را ارايه كردند كه هر يك از اين راهكار ها با 
چالش هايي همراه بوده است. وي به حمايت رهبر معظم انقالب از بازار 
سرمايه اشاره كرد و گفت: تاكيد مسووالن رده باالي كشور، آزاد سازي 
س��هام عدالت و واگذاري ش��ركت هاي غيرضروري دولت و بخش هاي 

حاكميتي نيز مي تواند در افزايش عمق بازار سرمايه تاثيرگذار باشد.
دبير كل كانون س��رمايه گذاران ايران معتقد است، اكنون گره كوري در 
اقتصاد كشور افتاده است كه بايد آن را باز كرد و نبايد به دليل كور بودن، 
اين گره را براي سال هاي سال رها كرد. وي در ادامه به رشد اين روزهاي 
بازار سهام اشاره كرد و گفت: از نگاه فعاالن بازار رونق بازار سرمايه در رشد 
عدد شاخص بورس نيست بلكه در افزايش سهم تامين مالي بازار و ايجاد 
ثبات نسبي با توجه به ريسك هاي موجود در بازار است؛ بنابراين خيلي 
از حرفه اي هاي بازار از رش��دهاي پرشتاب و خيره كننده بازار خوشحال 

نمي شوند بلكه آنها را با نگراني هايي همراه مي كند.
اس��المي با بيان اينكه ورود نقدينگي هاي غيرمتخصص به بازار و ورود 
مستقيم افراد تازه وارد به بازار مي تواند نگراني هايي را با خود به همراه داشته 
باشد، گفت: سرمايه اي كه از سوي سهامداران تازه وارد به بازار سرمايه ورود 
مي كند بسيار زودتر از پول سهامداران حرفه اي از بازار خارج مي شود، اينكه 
گفته مي شود شاخص بورس داراي حباب است صحيح نيست اما زماني 
كه تعداد سهامداران حقيقي در بازار افزايش پيدا مي كند به طور حتم تاثير 

رواني را در معامالت بازار با خود به همراه دارد.

پيچيدگي زياد آزادسازي سهام عدالت
عضو شوراي عالي بورس مطرح كرد
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»تعادل«درگفتوگوباكارشناسان،سناريوهايبازارمعامالتملكطيماههايآيندهرابررسيميكند

بازار مسكن در آرامش قبل از توفان
ادامه از صفحه اول

در س��ه ماهه دوم به دلي��ل عامل اثرگذار ب��ازار بورس، 
معامالت رشد زيادي نخواهد داشت.

  ريش و قيچي در دست بورس!
اين كارشناس مسكن با بيان اينكه در حال حاضر، رونق 
و اقبال به بورس به عامل تعيين كننده ش��رايط در بازار 
مسكن تبديل شده اس��ت، گفت: از اين رو، بايد ديد كه 
شرايط رونق بورس تا چه زماني ادامه مي يابد و دولت تا 
چه زماني مي تواند اين رونق را براي بورس تضمين و حفظ 
كند. بنابراين، تحت شرايط رونق بورس، بازارهاي ديگر به 
ويژه مسكن خيلي رونق نخواهند داشت. ولي از نظر خود 
من، اين آرامش قبل از توفان است. يعني آرامشي كه در 
بازار مسكن اس��ت با نزول بورس به شدت به هم خواهد 
ريخت و شايد بعد از بورس، اولين ايستگاهي كه نقدينگي 
به آن هجوم خواهد بود، بازار ملك و مسكن خواهد بود. او 
افزود: بازار مسكن در سال جاري، شرايط بسيار ناپايداري 
را تجربه خواهد كرد و ش��ايد در نيمه دوم يا به هر حال، 
بعد از نزول احتمالي بورس دچار تالطم شود. در چنين 
شرايطي، نقدينگي و سرمايه ها به شدت به سمت ملك و 
مسكن خواهد رفت و اين مساله تقريبا گريزناپذير است. 

  مردم محافظه كارانه برخورد مي كنند
عباس اكبرپور، كارش��ناس ارش��د بازار مسكن نيز در 
تفسير وضعيت آماري معامالت ملك در فروردين 99 به 
»تعادل« گفت: با توجه به شرايط ركود اقتصادي، تحريم 
و بيماري كرونا كه در كشور حاكم است، مردم محافظه 
كارانه برخورد مي كنند. چون منابع اقتصادي و مالي آنها 
محدود است و از سوي ديگر، اميد فراواني براي انباشتگي 
منابع مالي جديد وجود ندارد. از اين رو، طبيعي اس��ت 
كه هر كس دارايي هاي خود را به اميد آينده حفظ كند. 
چون چشم انداز آينده ابهام دارد و هر لحظه امكان دارد 
كه شاهد اتفاقي ناگهاني در عرصه اقتصاد باشيم. اتفاقي 
كه روي دارايي ها اثر گذار است. مثال به طور ناگهاني نرخ 
بهره س��پرده هاي بانكي يك چهارم كاهش پيدا كرد و 
از 20 درصد به 15 درصد رس��يد. اين شرايط عموما در 
ارديبهشت هر سال رخ مي دهد. اين يك نمونه است. او 
افزود: باال رفتن قيمت ارز و دالر كه مسير صعودي را طي 
كرده اس��ت، عدم اطمينان به فاز رونق بورس و احتمال 
سقوط قيمت سهام در آينده، عدم تحقق دريافت وام از 
صندوق بين المللي پول و ... دست به دست هم مي دهند 
و بار رواني ايجاد مي كنند و باعث مي شوند تمايل به نقل و 
انتقال مالكيت در بازار مسكن آن چنان صورت نگيرد. اين 
مساله در بازار خودرو هم وجود دارد وشاهديم كه خريد 
و فروش به شدت كم ش��ده است. البته اين مساله صرفا 

مربوط به ايران نيست. در چين به عنوان بزرگ ترين توليد 
كننده خودرو در دنيا هم اين مساله قابل مشاهده است و 
ميزان خريد خودرو حدود 45 درصد كاهش پيدا كرده 
است. اين در حالي است كه دولت چين 1400 ميليارد 
دالر در قالب تسهيالت به متقاضيان خريد خودرو، به اين 

بازار تزريق كرده است. 
اكبرپور اظهار كرد: با توجه به اين موارد، منطقي است كه 
بازار مسكن به اصطالح دچار ركود شود. گو اينكه هر ساله 
در فروردين ماه شاهد اين امر بوديم. اما در فروردين سال 
جاري وضعيت خاصي وجود داش��ت كه در واقع نه تنها 
ما بلكه بسياري از كشورها و اتباع آنها را غافل گير كرد و 
فرمول هاي اقتصادي ساري و جاري را در تمام دنيا به هم 
ريخته است. نگرش ها كامال عوض شده و دنياي بعد از 
كرونا نيز متفاوت خواهد بود و نمي توانيم با آن روابط و 
پيش بيني هاي قبل از شيوع كرونا مسائل كنوني به ويژه 
اقتصادي را در جامعه پيش بيني كنيم و انتظار داشته 

باشيم كه استمرار پيدا كند. 
او افزود: حتي نمي دانيم كه هفته آينده چه خواهد شد. 
در خبرها مي شنويم كه حالت جهش يافته ويروس كرونا 
دوباره وارد چرخه خواهد شد و شرايط سخت تري را از نظر 
سالمت ايجاد خواهد كرد. بنابراين ممكن است از آن چه 
كه در حال حاضر درباره مسكن شاهد هستيم وضعيت 
بدتر شود. اميدواريم كه اينگونه نباشد چون مسكن عامل 
ايجاد اشتغال است و مي دانيم در تمام دنيا به طور متوسط 
بيش از 70 درصد اقتصاد كشورها به ساخت و ساز مرتبط 
اس��ت. از اين رو، اگر بازار مس��كن بخوابد، بخش اعظم 
اقتصاد جامعه در ركود م��ي رود. قاعدتا دولت مي تواند 
تمهيداتي را به عنوان تشويق توليد بينديشد و كمك كند 
كه اين فرايند ساخت و ساز به چرخه اصلي خود برگردد. 
توجه كنيم كه حتي پس از كرونا حضوردر كارگاه هاي 
ساختماني و استمرار ساخت و ساز به مدت بيش از يك 
ماه و اندي رس��ما تعطيل بود و هنوز هم علي رغم اينكه 
مجوز داده شده، بعضي از كارگاه ها به دليل ترس از شيوع 
بيشتر كرونا فعال نيستند.  اكبرپور درپاسخ به اينكه برخي 
بر اين باورند كه آمار بازار مسكن فروردين 99 صرفا در 
هفته آخر اين ماه تحقق يافته و ثبت شده وبه همين دليل 
هم تعداد معامالت در هفته آخر فروردين ماه قابل توجه 
بوده است، گفت: اگر واقعا معامالت مسكن تهران در هفته 
آخر فروردين ماه صورت گرفته باشد، معلوم است كه بعد 
از بيش از يك ماه و اندي توقف بازار، حركتي انجام شده 

است و اين مساله را قبول دارم. 

  بازار در ارديبهشت تكان مي خورد
او افزود: بي گمان با توجه به كاهش نرخ سود سپرده ها 
از 20 به 15 درصد، مردم دريافته اند كه اين ميزان سود، 

به هيچ وجه ارزش پول آنها را حفظ نمي كند و از همين 
رو، تالش خواهند كرد كه منابع مالي خود را به س��مت 
خريد مسكن، ارز، طال يا سرمايه گذاري در بورس سوق 
دهند. بخشي از اين منابع را قاعدتا بازار مسكن به خودش 
اختصاص مي دهد و الجرم اين كار صورت مي گيرد. چرا 

كه گزينه هاي فراواني در اختيار مردم نيست و ايمن ترين 
آنها ش��ايد خريد آپارتمان باشد. اين كارشناس مسكن 
اظه��ار كرد: بايد ديد كه در ارديبهش��ت هم اين فرايند 
شتابان و معامالت قابل توجه ملك صورت خواهد پذيرفت 
يا نه؟  او در پاسخ به اينكه پيش بيني شما چيست؟ افزود: 

حدس مي زنم كه كاهش نرخ بهره س��پرده هاي بانكي 
منجر به اين مي ش��ود كه خريد و فروش آپارتمان تكان 
بخورد و مشاهدات شخصي من نيز، اگر چه محدود است، 
اما نشانگر اين است كه مشتاقان سرمايه گذاري به سمت 

بازار مسكن روي آورده اند.
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 پياده روهاي تهران
اجاره  داده مي شود؟

محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران از ارسال 
اليحه بهره ب��رداري از پياده روهاي تهران توس��ط 
شهرداري خبر داد و گفت: در اين اليحه به موضوعات 
مختلف از جمله اجاره پياده راه به برخي اصناف اشاره 
شده است. هاشمي در گفت وگو با فارس، درباره اليحه 
بهره برداري از پياده روها كه توسط شهرداري تهران به 
شوراي شهر ارايه شده است، گفت: اين اليحه داراي 
آيين نامه و جزييات مفصلي است كه در حال حاضر 
همكاران ما در كميس��يون مربوطه در حال بررسي 
آن هس��تند. وي افزود: فعاليت در پياده روها قانونا 
ممنوع نيست و در قالب اين اليحه نيز قرار نيست كه 
پياده رو به فروش برسد چرا كه سندي در اين زمينه 
وجود ندارد. رييس شوراي شهر تهران اظهار كرد: در 
صورت تصويب اين اليحه در صحن شورا و راي موافق 
اكثر اعضا، امكان اجاره فضاي پياده راه براي برخي از 
مشاغل از جمله برخي از رستوران ها و اغذيه فروشان 
امكانپذير خواهد ش��د. هاش��مي با تأكيد بر اينكه 
اليحه بهره برداري از پياده راه ها هنوز در صحن شورا 
بررسي نشده اس��ت، گفت: پس از بررسي ابعاد اين 
اليحه در كميسيون مربوطه در شوراي شهر موضوع 
بهره برداري پياده راه ها در صحن به بحث و گفت وگو 

گذاشته مي شود.

زنگ خطر توقف فاصله  گذاري 
اجتماعي در مترو 

تعداد مس��افران مترو هر روز در حال افزايش است. 
طي يك هفته گذشته 41 هزار نفر به تعداد مسافران 
افزوده شده است و روزانه بيش از 550 هزار نفر با اين 
وسيله سفر مي كنند؛ در اين شرايط مي توان گفت 
زنگ خطر توقف فاصله گذاري در مترو به صدا درآمده 
است. به گزارش تسنيم، فرنوش نوبخت، مديرعامل 
شركت بهره برداري مترو تهران و حومه با بيان اينكه 
از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 5 ميليون نفر با 
مترو سفر كرده اند، گفت: روز سه شنبه 556 هزار و 32 
نفر از مترو استفاده  كرده اند در حالي كه اين رقم در سه 
شنبه هفته گذشته 513 هزار و 442 نفر بوده است و 
در ايام نوروز تنها يكصد هزار نفر با مترو تردد داشته اند. 
اين آمار نشان مي دهد، طي يك هفته اخير 41 هزار 
و 590 نفر به مسافران مترو افزوده شده و اين در حالي 
است كه يوسف حجت سرپرست سابق معاونت حمل 
و نقل و ترافيك شهرداري تهران پيش از اين به گفته 
بود كه اگر تعداد مسافران مترو از 400 هزار نفر عبور 
كند، ظرفيت مترو جوابگوي فاصله گذاري اجتماعي 
نيست و نمي توان توقع داشت اين تعداد مسافر در مترو 
قرار گيرند و فاصله  شان نيز حفظ شود. در هفته سوم 
فروردين كه تعداد مسافران حدود 350 هزار نفر بود، 
در برخي ساعات و مكان ها وضعيت از كنترل خارج 
مي ش��د بنابراين نگراني كنوني اين است كه تعداد 

مسافران مترو از 400 هزار نفر بيشتر شود.

تقسيم بندي منطقه اي پايتخت 
تغيير مي كند

به تازگي معاون��ت امور مناطق ش��هرداري تهران 
پروژه اي به مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران 
ارايه داده و از كارشناس��ان اين مركز خواسته است 
كه طرح پژوهش��ي تغيير و اصالح منطقه بندي در 
تهران را تدوين و ارايه كنند. به گزارش ايسنا، مريم 
ابهري، مدير مطالعات و برنامه ري��زي امور مناطق 
مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران درباره طرح 
اصالح ساختار تقسيم بندي مناطق گفت: اين طرح 
مطالعاتي تقسيم بندي مناطق در مراحل مقدماتي قرار 
دارد و هنوز به جمع بندي نرسيده است اما آنچه مسلم 
است اينكه تقسيمات منطقه بندي فعلي شهر تهران 
مشكالت و مسائلي را ايجاد كرده است و ضرورت دارد 
كه اصالح ش��ود. او افزود: عالوه بر اين، منطقه بندي 
تهران با توجه به تغيير شرايط شهر و تغييراتي كه در 
طي دهه هاي اخير انجام شده و الزم است كه تغييري 
در اين مرزبندي ها صورت گيرد. مثال برخي مناطق در 
تهران مثل منطقه 4 يا منطقه يك در مقايسه با برخي 
مناطق ديگر از وسعت خيلي بيشتري برخوردارند و 
جمعيت زيادي را در خود جا داده است و شايد الزم 
باشد كه اين منطقه مثال به دو منطقه تبديل شود. يا 
برخي بزرگراه ها كه پيش از اين در تهران نبودند مثل 
بزرگراه صياد شيرازي يا بزرگراه امام علي)ع( از وسط 
برخي مناطق عبور مي كنند حال آنكه شايد مناسب 

باشد كه در مرزبندهاي بين مناطق قرار گيرند.

پول بليت قطارهاي كنسل شده 
مسترد شد

مديرعامل شركت راه آهن از بازگرداندن كامل هزينه 
بليت قطارهاي خريداري شده از سوي مسافران در 
شرايط كرونا خبر داد. به گزارش مهر، سعيد رسولي در 
مراسم رونمايي از 56 دستگاه ناوگان ريلي، اين تعداد 
ناوگان را حاصل سرمايه گذاري شركت هاي ريلي، 
شركت هاي واگن ساز، شركت راه آهن و بانك هاي 
عامل به ارزش 125 ميليارد تومان دانس��ت و گفت: 
هفتم ارديبهشت امسال ركورد حمل روزانه بار ريلي 
با 132 ُتن-كيلومتر شكسته شد. وي افزود: از ابتداي 
امسال تاكنون 5.1 ميليون تن-كيلومتر در شبكه 
ريلي حمل شد، در حالي كه متوسط حمل ماهيانه بار 
در گذشته 4 ميليون ُتن-كيلومتر بود. مديرعامل راه 
آهن ادامه داد: همچنين از ابتداي امسال تاكنون 16۸ 
هزار تن گندم در شبكه ريلي جابه جا شد، ضمن اينكه 
امسال براي اولين بار بعد از 15 سال حمل مستقيم بار از 
كشتي به قطار را شاهد بوديم كه با همكاري گمرك و 
شركت بازرگاني دولتي ايران انجام شد و همچنان با 
قدرت ادامه دارد. به گفته رسولي، در فروردين امسال 
16۸ هزار تن بار جديد نيز جذب ريل شد. وي با بيان 
اينكه هنوز خبري از تسهيالت حمايتي كرونايي از 
شركت هاي ريلي نيست، گفت: هزينه بليت ها به طور 

كامل به مسافران مسترد شده است.

نامهانبوهسازانبهوزيرصنعتدربارهقيمتفوالد
كانون سراس�ري انبوه س�ازان طي نامه اي به 
وزير صمت با تاكيد بر اينكه يارانه پرداختي به 
صنايع فوالدي بي هدف است، نسبت به افزايش 

افسارگسيخته قيمت فوالد انتقاد كردند. 

به گزارش تسنيم، نامه جمشيد برزگر، رييس كانون 
سراسري انبوه سازان خطاب به رحماني وزير صمت به 
شرح زير است؛ »احترامًا؛ همان گونه كه مستحضريد 

صنعت احداث كشور با سهم حدود 51 درصدي از بازار 
مصرفي فوالد كشور، بزرگ ترين مصرف كننده صنايع 
فوالدي كشور محسوب مي گردد. عليهذا حمايت هاي 
گس��ترده دولت از صادرات مواد اوليه و مياني فوالد 
و غفل��ت از تأمين بازار داخل��ي، موجبات بي ثباتي و 
افزايش قيمت افس��ار گسيخته بازار داخلي را فراهم 
آورده اس��ت به نحوي كه در چند ماه گذشته شاهد 
جهش 40 درصدي در قيمت انواع آهن آالت مصرفي 

مي باشيم. حال چگونه است كه علي رغم بهره مندي 
صنايع فوالدي از سوبس��يدهاي انرژي و حمل ونقل 
و س��اير حمايت هاي دولتي، نرخ فوالد در بازارهاي 
داخلي در حال عبور از نرخ هاي منطقي در حوزه هاي 
صادراتي منطقه اس��ت. به عنوان نمون��ه مي توان از 
سوبس��يد گاز مصرفي اين صنايع ارزبر و انرژي بر نام 
برد.  ارزش انرژي مصرف ش��ده براي يك تن فوالد با 
احتساب 556 مترمكعب گاز مصرفي به ازاء هر تن و 

نرخ گاز صادراتي به عراق )22س��نت(، رقمي معادل 
122 دالر محاسبه مي گردد كه با در نظر گرفتن بهاء 
گاز مصرفي به مبلغ 2600 ريال، متاسفانه مالحظه 
مي گردد كه تنها حدود 10 دالر از سوي اين صنايع 
پرداخت شده و الباقي همان يارانه انرژي است كه در 
قيمت محصول نهايي مشاهده نمي گردد. علي اي حال 
با توج��ه به ركود حاكم بر ب��ازار واقعي مصرف، روند 
نزول��ي قيمت هاي جهاني و اخت��الف معني دار بين 

قيمت شمش فوالدي عرضه شده در بازار بورس كاال 
با قيمت ميلگرد مصرفي به ميزان تقريبي 30 درصد، 
به نظر مي رس��د كه مي بايس��ت تدبيري انديشيده 
ش��ود تا يارانه ه��اي مخفي و بي ه��دف پرداختي به 
صنايع ف��والدي، حداقل تأثيرات مثب��ت خود را در 
حمايت از منافع مردم و مصرف كنندگان نهايي اين 
محصول نش��ان داده و موج��ب افزايش قيمت تمام 
شده پروژه هاي عمراني و ساخت وساز كشور نگردد.«

اجراي طرح  ترافيك در پايتخت از هفته آينده؟
س�يد مناف هاش�مي، معاون حم�ل و نقل و 
ترافيك ش�هرداري تهران از احتمال اجراي 
ط�رح  ترافيك و اجباري ش�دن ماس�ك در 
ناوگان عمومي پايتخ�ت از هفته آينده خبر 
داد. به گزارش فارس، هاش�مي در حاش�يه 
نشست س�تاد فرماندهي مديريت بيماري 
كروناي كالن شهر تهران در پاسخ به سوالي 
مبني ب�ر اينكه ب�راي تامين ماس�ك مورد 
نياز مسافران مترو و اتوبوس چه تمهيداتي 
انديشيده ايد؟ افزود: در اين خصوص مقدمات 
الزم را با مجموعه هاي توليد داخل شهر تهران 
از مس�اجد و خيرين تا حوزه ه�اي مختلف 
اجتماعي و مردمي و فرهنگسرا هاي خودمان 
انجام داده ايم و مكاتباتي را با سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان تهران داشتيم كه در 
ايستگاه هايمان شرايط فروش را براي كساني 

كه ماسك همراه ندارند، فراهم كنيم. 

وي گفت: پيش بيني ما اين است كه 50 درصد مردم 
از دستكش و ماسك استفاده مي كنند و ما بايد براي 

50 درصد ديگر ش��رايط را به صورتي فراهم كنيم تا 
ماسك با قيمت مناسب در اختيار آنها قرار گيرد. معاون 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران افزود: از سوي 
ديگر در نظر داريم ش��رايطي را هم مهيا كنيم كه اگر 

افرادي در ماه مبارك رمضان قصد نذري يا مراسمي 
داشتند به جاي خريد يك ماسك، پنج تا 10 ماسك را 
خريدراي كنند و همانجا در بسته اي قرار دهند تا آنها 
كه امكان خريد ماسك برايشان فراهم نيست بتوانند 

استفاده كنند كه مي تواند كمك خوبي براي كاهش 
ش��يوع بيماري باشد. هاشمي با اش��اره به لغو اجراي 
طرح هاي ترافيك��ي و افزايش ترافي��ك در محدوده 
مركزي شهر گفت: ما هم اكنون در همه نقاط تهران به 
جز محدوده مركزي به لحاظ ترافيك وضع مساعدي 
داريم، اما در محدوده مركزي تهران به س��بب حضور 
اصناف و كاركنان دولت مشكالتي ايجاد شده است به 
همين منظور روز گذش��ته طرحي را در وزارت كشور 
براي هماهنگي هرچه بيشتر ارايه كرديم كه طرحي 
مشترك ميان شهرداري تهران، شوراي شهر و راهور 
است كه بر اس��اس آن بنا داريم ساعت طرح ترافيك 
اصالح ش��ود، به طوري كه س��اعت اجراي طرح هاي 
ترافيكي از ۸ تا 16 در نظر گرفته شود كه اگر كاركنان 
دولت قبل از ۸ صبح وارد محدوده شوند مشمول طرح 
نشده و چون قبل از ساعت 16 هم خارج مي شوند باز 

مشمول نخواهند شد. 
معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران گفت: 
مقرر شد دوربين ها، ش��هروندان عادي را هم نگيرد و 
خروج از محدوده طرح ترافيك تا پيش از س��اعت 16 
را آزاد كرديم تا دوربين ها ثبت تخلف نكنند و شرايط 

قيم��ت را هم 50 درص��د و 70 درصد تخفيف در نظر 
گرفتيم تا بتوانيم جلوي س��فر هاي زاي��د را بگيريم و 

سفر هاي ضروري انجام شود. 
هاشمي با بيان اينكه افزايش تا 10 درصدي مسافران را 
در بخش اتوبوسراني و مترو خواهيم داشت،گفت: اما با 
اين وجود مي توانيم در حد استاندارد ها و پروتكل هاي 
وزارت بهداش��ت و س��تاد ملي كرونا و س��تاد تهران، 
فاصله گذاري ها را رعايت كني��م. وي با بيان اينكه در 
برخي ساعات روز افزايش 75 تا 90 درصدي ترافيك را 
در برخي معابر مركزي شهر، نسبت به هفته هاي مشابه 
سال گذشته شاهد بوديم، گفت: در اين ايام در محدوده 
مركزي تهران كه ش��اهد ترافيك بسيار زيادي بوديم 
حتي اتوبوس هاي ما هم امكان تردد نداشتند از اينرو 
بايد با تصميمات موثر مشكالت ساكنان اين منطقه را 
هم حل كنيم. معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران درباره زم��ان اجراي دقيق طرح پيش��نهادي 
ترافيك افزود: تالش ما اين است كه از ابتداي هفته آينده 
هم موضوع ماسك و هم طرح ترافيك را انجام دهيم و 
جلسات بسيار زيادي در اين روز ها داشته ايم تا طرح با 

مشكالت بسيار كمتري اجرا شود.

پيش بيني مي شود طي ارديبهشت ماه فعاليت ها در بازار مسكن افزايش يابد

طبق اعالم بان�ك مركزي، تع�داد معامالت 
آپارتمان ه�اي مس�كوني ش�هر ته�ران در 
فروردين ماه س�ال ۱۳۹۹، ب�ه ۱.۲ هزار واحد 
مسكوني محدود شد كه نس�بت به ماه قبل 
و ماه مش�ابه س�ال قب�ل به ترتي�ب ۸۷.۸ و 
۶۳.۷ درصد كاهش يافته است. در اين حال، 
متوس�ط قيمت خريد و فروش يك مترمربع 
زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق 
بنگاه ه�اي معامالت ملكي ش�هر تهران، ۱5 

ميليون و ۳00 هزار تومان بود كه نسبت به ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۲.۱ 
درصد كاهش و ۳5.۷ درصد افزايش نش�ان 
مي دهد. بانك مرك�زي در »گزارش تحوالت 
بازار مس�كن ش�هر ته�ران در فروردين ماه 
سال۱۳۹۹« دليل افت چشمگير معامالت در 
فروردين سال جاري را »شيوع ويروس كرونا 
و تعطيلي فعاليت ها« دانسته است. به گزارش 
»تعادل«، بنا به دس�تور ستاد مقابله با كرونا، 

دفاتر مش�اور امالك و بنگاه ه�اي معامالتي 
تا ش�نبه ۲۳ فروردين ماه به دليل مالحظات 
مربوط ب�ه جلوگيري از ش�يوع كرونا تعطيل 
بودند و عمال معامله اي صورت نگرفت و از اين 
رو، به نظر مي رس�د، بيش از يك هزار معامله 
صورت گرفته مس�كن در تهران صرفا ظرف 
۹ روز باقي مانده تا اول ارديبهش�ت )روزانه 
ح�دود۱۱0 معامله در ش�هر ته�ران( صورت 

گرفته بوده است. 
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افراد و جريان هاي مختلف در خصوص آن به اظهارنظر 
پرداخته ان��د. اما بنا به دالي��ل گوناگون اين ضرورت 
هرگز به س��رمنزل مقصود نمي رسيد. منتقدان اين 
ط��رح از همان آغاز برخي اش��كاالت س��اختاري را 
نسبت به اين طرح اعالم مي كردند تا در نهايت امروز 
به نقطه اي رس��يده ايم كه ضرورت اجراي آن كامال 
احساس شده اس��ت. به هر حال يك دهه قبل دولت 
وقت وعده اي را در خصوص اين س��هام مطرح كرده 
ب��ود و 50ميليون نفر ايراني در ذيل اين طرح تعريف 
شده بودند؛ طبيعي است مردم خواستار اجراي اين 
طرح باشند اما از همان آغاز مشكالتي پيش روي اين 
طرح قرار داش��ت كه اجراي آن را سخت يا ناممكن 
كرده بود. يكي اينكه وضعيت مالكيتي س��هام از نظر 

قانوني مش��كالتي داش��ت كه بايد اين مشكالت در 
مسير حل و فصل شدن قرار مي گرفت. چرا در تاريخ 
اقتصادي كش��ور هرگز مش��اركتي در اين حجم در 
خصوص شركت ها وجود نداشته است. در حالي كه 
ابتدا بايد موضوع مالكيت شركت ها حل مي شد تا بعد 
از آن بتوان سهام را عرضه كرد و در فضاي اقتصادي از 
آنها بهره برد. معتقدم كه يك چنين طرح هايي براي 
اقشار محروم اثرگذار اس��ت و آنها مي توانند بخشي 
از نيازه��اي خود را از طريق اي��ن حمايت ها برطرف 
كنند. هرچند ممكن است مردم در شهرهاي بزرگ و 
كالن شهرها اين رقم ها برايشان عددي نباشد و اثري 
در زندگي آنها نداشته باش��د اما شك نكنيد كه اين 
سهام در مناطق محروم، روستاها و شهرهاي كوچك 

منشأ اثرات فراواني خواهد شد و مي توان اميدورا بود 
كه گرهي از مشكالت مردم باز كند. اما در شرايطي كه 
فرآيند عملياتي شدن سهام عدالت در دستور كار قرار 
گرفته است؛ نكاتي وجود دارد كه مسووالن و مجريان 

بايد به آنها توجه كنند.
 اول اينكه؛ بايد آموزش ه��اي الزم به مردم خصوصا 
مردم در مناطق حاش��يه اي صورت بگي��رد تا با اين 
س��هام چگونه رفتار كنند؛ از طريق چه راهبردهايي 
بايد در بورس حاضر شوند. اينكه اين سهام را به مردم 
واگذار كنيم اما كاري براي آموزش مردم انجام ندهيم، 
فايده اي نخواهد داشت. شخصي كه قرار است صاحب 
اين س��هام ش��ود بايد از حداقل اطالعات الزم براي 
حضور در بورس بهره مند باش��د. بدون اين آموزش 

ش��ك نكنيد كه دالل ها و واس��طه ها سكان هدايت 
سهام عدالت را به دست خواهند گرفت و اين سهام را به 
سمت و سويي كه مورد نظرشان است هدايت خواهند 
ك��رد. تجربه هاي قبل��ي اقتصادي ايران هم نش��ان 
مي دهد هرجا كه پاي دالل ها و واسطه ها به ميان آمده، 
موضوعات اقتصادي كشور هم به حاشيه رفته است. 
مردم بايد بدانند كه چگونه مي توانند از اين سهامشان 
ارزش افزوده بيش��تري به دس��ت بياورند . دولت به 
بهانه سهام عدالت مي تواند فرآيند آموزش هاي مورد 
نياز براي ورود به بورس را نيز براي مردم فراهم كند. 
موضوع ديگري كه ب��ه نظرم در حوزه اجرا بايد به آن 
توجه شود؛ جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي 
در مسير اجراي اين طرح است؛ تجربه نشان داده كه 

هرجا كه ظرفيتي براي توزيع عمومي تخصيص داده 
شده است در كنار آن برخي افراد و جريانات هم سعي 
مي كنند تا پيگير منافع خود باش��ند بايد جلوي يك 
چنين تحركاتي از همان آغاز سد شود. در كنار كساني 
كه مجري توزيع اين سهام هستند بايد گروه هايي هم 
وظيفه نظارت بر اجراي درس��ت اين طرح را زيرنظر 
داشته باش��ند. افرادي كه مراقب باشند انحرافي در 
روند تخصيص اين س��هام ايجاد نشود. با مورد توجه 
قرار دادن اين نكات به نظرم تجربه آزادس��ازي سهام 
عدالت مي تواند در راستاي اهداف بنيادين كشور براي 
مقابله با فقر مطلق و حمايت از اقش��ار آسيب پذير به 

كار گرفته شود.
نماينده مجلس دهم

داللهادركمينسهامعدالتنشستهاند
ادامه از صفحه اول



دانش و فن6اخبار ويژه

بهدليلمغايرتآيپياعالمشدهباآيپيهنگامورودبهكالسآنالين،ازحجماينترنتكمميشود

سر دانشجويان بي كاله مانده
پ�س از تصمي�م ب�ه برگ�زاري كالس ه�اي 
دانشگاه ها به صورت مجازي به دليل گسترش 
ويروس كرونا در كشور، يكي از مسائل اصلي، 
دسترسي دانشجويان به اينترنت اعالم شد 
و اينكه مشكل اصلي كه براي آموزش مجازي 
دانشجويان، بحث تهيه اينترنت و هزينه بر 
بودن آن اس�ت، به همين دليل دانشجويان 
خواستار رايگان شدن حجم اينترنت مصرفي 
كالس هاي مجازي شدند و وزارت ارتباطات 
وعده هاي�ي را در راس�تاي راي�گان ش�دن 
اينترنت آموزش مجازي داد، هرچند تا كنون 
تمام اين وعده ها محقق نشده است و همچنان 
بس�ياري از دانش�جويان معتقدند ترافيك 
كالس هاي آنالين از حجم اينترنتش�ان كم 
مي كند. اين در حالي اس�ت كه رگوالتوري و 
اپراتورهاي اينترنتي ادعا مي كنند اينترنت 
آدرس هايي ك�ه از ط�رف وزارت علوم داده 
شده، رايگان اس�ت و اگر ترافيك سامانه اي 
رايگان نشده، به اين خاطر است كه آي پي آن 

در ليست تاييدشده موجود نيست.

شيوع ويروس همه گير كرونا، تغيير و تحول را بر همه 
حوزه ها و عرصه هاي زندگي اجتماعي تحميل كرد و 
آموزش و پرورش و تحصيالت تكميلي را به جهت دهي 

پرشتاب به سوي آموزش هاي مجازي واداشت.
 آموزش  مج��ازي در اين برهه بحراني فراز و فرودهاي 
فراوان تجربه كرد، از آموزش تلفني دانش آموزان گرفته 
تا آموزش آنها در گروه هاي مشترك فضاي مجازي و 
نيز ايجاد كانال هاي خاص هر كالس يا مدرسه بر بستر 
شبكه هاي اجتماعي. از اين رو مدارس و دانشگاه ها از 
هفته ابتدايي اسفند يعني از همان زمان ورود ويروس 
كرونا به ايران تعطيل ش��دند. در واقع به دليل به خطر 
افتادن سالمت دانش آموزان و دانشجويان در شرايط 
حضور فيزيكي در كالس ها، وزارت آموزش و پرورش 
و وزارت عل��وم از نخس��تين مراكز كش��ور بودند كه 
زنگ تعطيلي مراكز آموزش��ي را نواختند و با تعطيلي 
كالس ها، موضوع آموزش مجازي مطرح شد تا كرونا 
مانع آموزش در كش��ور نش��ود. پس از اعالم تعطيلي 
مراكز آموزشي، در ش��رايطي كه هنوز مشخص نبود 
وضعيت سال تحصيلي به چه شكل ادامه پيدا مي كند، 

محمدجواد آذري جهرمي -وزير ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات- اعالم ك��رد با توجه ب��ه احتمال تعطيلي 
مدارس و دانشگاه ها، با همكاري وزارت علوم و آموزش 
و پرورش، امكانات ويژه اي جهت آموزش مجازي و از راه 
دور فراهم شده و همچنين از رايگان شدن ترافيك كليه 
كالس هاي آموزشي مجازي مورد تاييد وزارت آموزش و 
پرورش و وزارت علوم خبر داد. پس از آن حسين فالح 
جوشقاني -رييس سازمان فناوري اطالعات- درباره 
اقدامات انجام ش��ده براي آموزش مجازي اعالم كرد: 
سازمان فناوري اطالعات ليس��تي از مراكز آموزشي 
فرستاده كه رگوالتوري آن را به اپراتورها اعالم كرده تا 
ترافيك شان را رايگان كنند. سجاد بنابي- نايب رييس 
هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت- نيز از مذاكره 
با ارايه كنندگان خدمات اينترنتي براي رايگان كردن 
تعرفه  مصرف كاربران در براي پلتفرم ها و سرويس هاي 

مورد تاييد وزارت علوم و آموزش و پرورش خبر داد.

  تاخير در رايگان ش�دن تعرفه س�ايت هاي 
دانشگاهي

البت��ه پس از به پايان رس��يدن تعطي��الت نوروزي و 
اجباري شدن حضور در كالس هاي مجازي دانشگاهي، 
همچنان در رايگان شدن تعرفه سايت هاي دانشگاهي و 
آموزشي تعللي صورت گرفت كه فالح جوشقاني درباره 
علت تاخير در اجرايي ش��دن اين موضوع اظهار كرد: 
وزارت علوم ليس��تي شامل آدرس، آي پي، نام دامنه و 
اطالعات كامل را اعالم ك��رد كه اپراتورها بتوانند اين 
اطالع��ات را روي سيستم هايش��ان تنظيم كنند و ما 
منتظر كامل شدن ليست بوديم و در نهايت اعالم شد از 
۲۰ فروردين ماه، با دريافت ليست تاييدشده سايت هاي 
دانشگاهي از وزارت علوم و اعالم آن به اپراتورها، ترافيك 
اين سايت ها براي دانشجويان رايگان است و اين اقدام 
توسط همه اپراتورها و سرويس دهندگان اينترنتي از 
جمله موبايل، ثابت و مخابرات انجام مي شود. برهمين 
اس��اس دانش��گاه ها با وجود اينكه از زير ساخت هاي 
پوش��ش دهنده براي آموزش مج��ازي به طور كامل 
برخوردار نبودند توانس��تند طي يك و دو ماه گذشته 
زيرساخت هاي الزم را فراهم كنند به طوري كه اكنون 
براساس اعالم مس��ووالن، دانشگاه ها، مشكل خاصي 
براي زيرس��اخت آموزش مجازي ندارند. اما مش��كل 
اصلي كه براي آم��وزش مجازي دانش��جويان وجود 

دارد بحث تهيه اينترنت و هزينه بر بودن آن اس��ت و 
دانش��جويان خواستار رايگان ش��دن حجم اينترنت 
مصرفي كالس هاي مجازي شدند و وزارت ارتباطات 
وعده هايي را در راستاي رايگان شدن اينترنت آموزش 
مجازي داد كه تا كنون تمامي آنها محقق نشده است. 

  ابالغ ليست آي پي هاي جديد به اپراتورها
كارگروه آموزش ه��اي الكترونيك��ي وزارت علوم در 
همين راس��تا طي يك  ماه و نيم گذشته تعداد ۴۰۵، 
IP را براي رايگان ش��دن حجم اينترنت دانشگاه ها به 
وزارت ارتباطات ارسال كرده است تا وزارت ارتباطات 
نيز آن را به اپراتورها اب��الغ كند. از اين مجموع حدود 
۲۲۰ مورد آن مربوط به دانشگاه هاي دولتي، حدود ۷۰ 
مورد مربوط به دانشگاه هاي وزارت بهداشت، حدود ۳۵ 

مورد مربوط به حوزه هاي علميه و حدود ۸۰ مورد آن 
مربوط به دانشگاه هاي غيرانتفاعي است كه رايگان شده 
اس��ت. همچنين وزارت علوم روز گذشته جديدترين 
ليستIP هاي دانشگاه ها را براي رايگان شدن اينترنت 
به وزارت ارتباطات ارس��ال كرد كه مجموع ۷۷۰IP را 
شامل مي ش��ود. از اين تعداد، ۳۷۴ مورد آن مربوط به 
دانشگاه هاي دولتي، ۲۸۳ مورد مربوط به دانشگاه هاي 
غيرانتفاعي، ۳۰ مورد مربوط به دانشگاه پيام نور، ۳۰ 
مورد مربوط به دانش��گاه هاي فني حرفه اي، ۵۰ مورد 

مربوط به جهاد دانشگاهي است.
با وجود اين، بعضي از دانشجويان همچنان معتقدند 
ترافيك رايگان براي س��امانه آنالين آنها اعمال نشده 
است. البته اپراتورهاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي 
و س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، اظهار 

كردند س��ايت ها بر مبناي آي پي اعالم شده از طرف 
وزارت علوم به صورت رايگان محاسبه مي شود و بخش 
فني دانش��گاه بايد در همان آي پي كه معرفي ش��ده، 
سرويس بدهد، اما به نظر مي رسد پس از ورود به سايت 
و س��امانه مورد نظر دانش��گاه و هنگام ورود به جلسه 
آنالين، آي پي تغيير مي كن��د و اين موضوع باعث كم 
شدن حجم دانشجو مي شود و علت آن هم به دانشگاهي 
كه سايت ها را اعالم كرده برمي گردد. درواقع با توجه به 
اينكه بيشترين حجم مورد نظر در استفاده از خدمات 
آموزشي، هنگام برگزاري كالس هاي آنالين از ترافيك 
كاربران كاسته مي ش��ود، اينطور به نظر مي رسد كه 
رايگان ش��دن تعرفه سايت ها عمال تاثيري در مصرف 
كاربران نداشته است و دانشجويان همچنان بايد هزينه 

ترافيك مورد نظر را بپردازند.

تقابلسيستمعاملهارمونيبااندرويدوiOSگزارشماليآلفابتازعملكردسهماههاول۲۰۲۰
آلفابت، كمپاني مادر گوگل با دستيابي به درآمد ۴۱.۲ ميليارد دالري 
و س��ود ۶.۸ ميليارد دالري در س��ه ماهه اول ۲۰۲۰ از بحران ناش��ي از 
كوويد-۱۹ جان س��الم به در برده اما اين مدت حداكثر شامل دو ماه از 
بحران جهاني بوده و اوضاع در آينده بدتر خواهد شد. به گزارش ديجياتو از 
سي ان بي سي، منبع اصلي درآمد آلفابت تبليغات است و با توجه به ركود 
در صنايع مختلف درآمد آنها نيز به شدت تحت تاثير قرار مي گيرد. راس 
پورات، مدير مالي آلفابت تاكيد مي كند كه دو ماه اول اوضاع حتي بهتر از 
پيش بيني ها بود اما در مارس درآمد گوگل به شدت كاهش پيدا كرد. به 
گفته وي استفاده از محصوالت گوگل رو به رشد است اما از موضوعات 
تجاري مثل سفر و محصوالت جديد به محتواي مربوط به كوويد-۱۹ 
تغيير پيدا كرده است. آلفابت در سه ماهه اول سال مالي ۲۰۲۰ بالغ بر 
۴۱.۲ ميليارد دالر درآمد و ۶.۸ ميليارد دالر سود داشته است. در حالي 
كه درآمد آنها ۱۳ درصد رش��د داش��ته عايدي خالص تنها ۱.۵ درصد 
بيشتر شده كه نشان دهنده افزايش هزينه ها است. تحليلگران از ادامه 
اين روند و كاهش ش��ديد درآمد گوگل از محل تبليغات طي سه ماهه 
جاري خبر مي دهند. بخش »درآمدهاي ديگر« كه ش��امل پلي استور 
و سخت افزارهايي نظير گوشي ها و لپ تاپ هاي پيكسل، اسپيكرهاي 

هوم، نمايشگرهاي هوشمند نست هاب و غيره مي شود، شاهد درآمد ۴.۴ 
ميليارد دالري هستيم كه نسبت به ۳.۶ ميليارد دالر سال گذشته ۲۲ 
درصد رشد داشته است. يوتيوب و سرويس ابري گوگل طي اين مدت 
 عملكرد درخشاني داشته اند. درآمد يوتيوب با افزايش ۳۳ درصدي به
  ۴ ميليارد دالر رسيده و بخش محاسبات ابري نيز با رشد خيره كننده 
۵۵ درصدي ۲.۸ ميليارد دالر عايد آنها كرده است. يكي ديگر از بخش هاي 
رو به رشد شركت G Suite است كه به عنوان رقيب مايكروسافت آفيس 
۳۶۵ وارد گود شد و به گفته »ساندار پيچاي« روزانه ۳ ميليون نفر به شمار 
كاربران G Suite اضافه مي شود. آلفابت در ماه هاي پيش رو با چالش هاي 
جدي مواجه است. هزينه هنگفتي كه گوگل به شركت هاي ديگر پرداخت 
مي كند تا موتور جست وجوي آن را به عنوان پيش فرض در محصوالت 
خود به كار ببرند، ۱۵ درصد افزايش يافته است. عالوه بر اين بخش هاي 
 Verily ،ماشين خودران ويمو ،X lab ديگر آلفابت از جمله آزمايشگاه
و غيره نه تنها سودده نيستند بلكه هزينه اي ۱.۱ ميليارد دالري را در سه 
ماه قبلي روي دست آنها گذاشته اند. پاداش هاي سهام محور كه گوگل به 
مهندسان و كاركنان ارشد پرداخت مي كند هم با افزايش ۱۴ درصدي به 

۳.۲ ميليارد دالر رسيده است. 

هواوي ب��ه علت تحريم هاي اي��االت متحده امري��كا نمي تواند از 
س��رويس هاي گوگل در محصوالت خود استفاده كند و به همين 
علت سيستم عامل هارموني را توسعه داده كه البته هنوز به صورت 
گس��ترده در دس��تگاه هاي اين ش��ركت حضور ندارد. به گزارش 
ديجياتو از اي بي اس-س��ي بي ان، هواوي يك��ي از قربانيان جنگ 
تجاري اياالت متحده امريكا و چين محس��وب مي شود كه به علت 
تحريم ها نمي تواند از ش��ركت هاي امريكايي خريد كند يا به آنها 

محصولي بفروشد.
 عالوه بر اين موضوع، هواوي قادربه استفاده از سرويس هاي گوگل 
در محصوالت خود نيست كه براي آنها در بازارهاي غربي دردسر 
ايجاد كرده. اگرچه اين شركت چيني سيستم عامل انحصاري خود 
را توس��عه داده اما بر اساس گفته رن ژنگفي، موسس و مديرعامل 
هواوي، هارموني به عنوان جايگزين سيستم عامل هاي امريكايي 

توسعه پيدا نكرده و بلكه راه حلي براي زمان تحريم است. 
ژنگفي در مصاحبه خود اعالم كرده: »ما س��ال گذش��ته ميالدي 
قطعاتي با ارزش ۱۸.۷ ميلي��ارد دالر از توليدكنندگان امريكايي 
تهيه كرديم كه رش��د بااليي نس��بت به خري��د ۱۱ ميلياردي در 

گذش��ته داش��ت. ما به دنبال جايگزين كردن قطع��ات امريكايي 
نيستيم و امريكا هميشه دوس��ت خوب ما باقي مي ماند.« ژنگفي 
گفته كه به استفاده از قطعات امريكايي براي حفظ روابط خوب با 

توليدكنندگان امريكايي ادامه مي دهد.
 ژنگفي در رابطه با سيس��تم عامل هارموني با شوخي اعالم كرده: 
»هواوي دير وارد بازار سيستم عامل ها شد، بنابراين بسيار سخت 
است كه بتواند از اندرويد و iOS پيشي بگيرد. شايد براي اين كار 
به زمان زيادي نياز باش��د، اما بيش از ۳۰۰ سال طول نمي كشد.« 
موسس هواوي در صحبت هاي خود به روابط خوب هواوي با اپل و 
گوگل اشاره كرده و همچنين توسعه گوشي هاي 5G توسط آنها 
را مفيد دانسته. شيوع ويروس كرونا زنجيره تامين قطعات و عرضه 
محصوالت را مختل كرده، البته جنگ تجاري ميان اياالت متحده 
امريكا و چين نيز باعث ضربه به اقتصاد آنها شده. به اعتقاد ژنگفي، 

هيچ كشوري نمي تواند به صورت كامل به خود تكيه كند.
رن ژنگف��ي ب��ه اين موضوع اش��اره ك��رده كه چي��ن بايد محيط 
كس��ب و كار خود را بهينه كند تا با بهب��ود رقابت پذيري صنعتي، 

بتواند بازار جذابي ايجاد كند. 
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بررسيوضعيتشبكهاينترنت
اپراتورهايتلفنهمراه

بررسي وضعيت شبكه اينترنت اپراتورهاي تلفن همراه 
در نت سنج پالس نشان مي دهد كه اينترنت همراه اول 
از ساير اپراتورها بهتر است. در بهمن ۱۳۹۸ سامانه نت 
سنج پالس با هدف تست كيفيت اينترنت راه اندازي 
شد. هدف اين سامانه، بررسي كيفيت اينترنت و مقايسه 
وضعيت سرويس دهي اپراتورها با يكديگر در مناطق 
مختلف است. محمد جواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات در اين رابطه گفت: نت سنج پالس 
براي اينكه اپراتورها كيفيت اينترنت بهتري ارايه دهند، 
راه اندازي شده و در اين سامانه وضعيت پوشش و كيفيت 
و همين طور شكايت هاي مردمي از اپراتورها به صورت 
شفاف قرار گرفته است. حاال ما سري به سامانه نت سنج 
پالس زده ايم و وضعيت شبكه اينترنت اپراتورهاي تلفن 
همراه را بررسي كرده ايم كه آمار جالبي را در اختيار ما 
قرار مي دهد. قبل از بررسي آمار بايد به اين نكته اشاره 
كنيم كه شيوع ويروس كرونا و افزايش مصرف اينترنت 
توسط كاربران در دوران قرنطينه باعث شده كيفيت و 
سرعت اينترنت با افت قابل توجهي مواجه شود. طبق 
آماري كه از سامانه سنجش شاخص هاي كيفيت شبكه 
ملي اطالعات در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي به دست آمده، كيفيت شبكه هاي تلفن همراه 
در طول دو ماه اخير به دليل افزايش ترافيك مصرفي 
 و نداش��تن پهناي باند فركانسي مورد نياز اپراتورها تا

 ۲۰ درصد افت داشته است.
   مقايسه وضعيت شبكه اينترنت

 اپراتورهاي تلفن همراه
سامانه نت سنج پالس در ارديبهشت ماه ۹۹ وضعيت 
شبكه اينترنت اپراتورهاي سه گانه در شاخص كيفيت 
اينترنت نس��ل س��وم و چهارم در بخش ه��اي گروه 
كاربران تجاري، رتب��ه در گروه ب��ازي، رتبه در گروه 
تماس اينترنتي، رتبه در گ��روه دانلود حجيم و رتبه 
در گروه وبگردي را به ما نش��ان مي دهد. وقتي شما به 
سامانه نت سنج پالس مراجعه كنيد مي توانيد وضعيت 
سرعت و كيفيت س��رويس اينترنت خود را در محل 
زندگي تان مش��اهده نماييد و همچنين به آمارهاي 
مقايسه اي اپراتورها در زمينه هاي مختلف دست پيدا 
كنيد. در بخشي از منو، مقايسه استاني كيفيت اينترنت 
اپراتورهاي تلفن همراه را مي بينيد كه در پنج بخش 
كاربران تجاري، بازي، تماس اينترنتي، دانلود حجيم 
و وبگردي تنظيم شده است. در هر پنج بخش، اپراتور 
همراه اول در استان تهران وضعيت بهتري نسبت به 

ايرانسل و رايتل دارد.
   رتبه بندي وضعيت اينترنت اپراتورها 

در استان ها
در نهايت به رتبه بن��دي اپراتورهاي تلفن همراه در 
هر استان بر اساس پنج گروه كاربري تجاري، بازي 
آنالين، تماس اينترنتي، دانل��ود حجيم و وبگردي 
مي رسيم. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه همراه 
اول در بيشتر استان ها و در بيشتر شاخص ها جايگاه 
بهتري در بي��ن اپراتورهاي تلفن همراه دارد. همراه 
اول در شاخص كيفيت اينترنت نسل سوم و در گروه 
كاربران تجاري در ۱۸ اس��تان، در گروه بازي در ۲۰ 
اس��تان، در گروه تماس اينترنتي در ۲۰ استان، در 
گروه دانلود حجيم در ۱۶ استان و در گروه وبگردي 
در ۱۹ اس��تان رتبه اول را دارد. در شاخص كيفيت 
اينترنت نسل چهارم نيز همراه اول در گروه كاربران 
تجاري در ۱۶ استان، در گروه بازي در ۱۷ استان، در 
گروه تماس اينترنتي در ۱۶ اس��تان، در گروه دانلود 
حجيم در ۱۳ استان و در گروه وبگردي در ۱۶ استان 

وضعيت بهتري نسبت به ديگر اپراتورها دارد.

 خريد اقساطي و آنالين
 در طرح بانك پاسارگارد

س��پرده گذاران بانك پاس��ارگاد، در ط��رح خري��د 
آنالين اقساطي، مي توانند به پش��توانه سپرده خود، 
به صورت آنالين و اقس��اطي خريد كنند.  به گزارش 
روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، در طرح خريد آنالين 
اقساطي بانك پاسارگاد، مشتريان داراي سپرده هاي 
قرض الحسنه جاري بدون دسته چك و سپرده هاي 
س��رمايه گذاري كوتاه مدت و بلندم��دت، اين امكان 
را دارن��د كه پس از عضويت در ط��رح و وثيقه نمودن 
سپرده خود، تا سقف ۹۰ درصد مبلغ سپرده، به صورت 
»اقساطي«، »طبق شرايط توافقي با فروشگاه« و »بدون 
پرداخت كارمزد به بانك«، كاال يا خدمات موردنظر خود 
را از فروشگاه هاي آنالين طرف قرارداد با بانك خريداري 
كنند. بر اس��اس اين خبر، در اين طرح سپرده گذاران 
ضمن بهره برداري بيشتر از س��پرده خود، مي توانند 
كاالي مورد نظر را با پرداخت اقساط انعطاف پذير مطابق 
با شرايط خود، تهيه كنند. هموطنان مي توانند براي 
كسب اطالعات بيشتر با مركز مشاوره و اطالع رساني 
بانك پاسارگاد به شماره ۸۲۸۹۰ تماس حاصل كرده 
 يا به س��امانه CRM در س��ايت اين بان��ك به آدرس

 https://www.bpi.ir/crm مراجعه كنند.

حركت قطار پروژه هاي 
شهري روي ريل ديپلماسي

شهردار و مديران ش��هري اصفهان، براي تسريع در 
اجراي طرح هاي شهر و بهره مندي از توان بخش هاي 
مرتبط، ديدارها و گفت وگوهايي را با مديران ارش��د 
كشور داش��تند. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي 
ش��هرداري اصفهان، شهردار اصفهان طي سفر يك 
روزه به تهران ديدارهاي تاثيرگذاري را براي همفكري 
و تعامل با مديران ارش��د كشور به منظور حل بهتر 
مسائل شهر اصفهان داشت. قدرت اهلل نوروزي در يكي 
از اين نشست ها با محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي 
جلسه داش��ت كه در اين جلسه در خصوص برخي 
مشكالت كالن شهر اصفهان كه نيازمند همكاري و 
اقدام از سوي وزارت راه و شهرسازي بود، رايزني شد.  
طي نشست شهردار اصفهان و وزير راه و شهرسازي 
همچنين در زمينه تدوين برنامه جامع شهر اصفهان 
كه اكنون زيرنظر وزارت راه و شهرسازي براي اولين بار 
دركشور با رويكرد مش��اركتي و از سوي شهرداري 
و شوراي شهر اصفهان در حال تدوين است، تبادل 

نظر صورت گرفت. 

جديدترين ليستIP هاي دانشگاه ها براي رايگان شدن اينترنت، 770IP را شامل مي شود

همراه اول باز هم بهترين كيفيت

اپليكيشنهاي
ويديوكنفرانسركوردزدند

اپليكيشن هاي ويديو كنفرانس تنها در عرض مدت يك 
هفته در ماه گذشته ميالدي ركورد ۶۲ ميليون دانلود را 
شكست. به گزارش ايسنا به نقل تك كرانچ، تعداد دفعات 
دانلود اپليكيشن هاي ويديو كنفرانس تنها در عرض يك 
هفته در ماه گذش��ته ميالدي از مرز ۶۲ ميليون بار عبور 
كرده است. همزمان با شروع گسترده ويروس خطرناك و 
مرگبار كرونا، اعالم قرنطينه، خانه نشيني و دوركاري بالغ بر 
نصف جمعيت جهان، بسياري از كاربران به سمت دانلود 
نصب و استفاده از اپليكيشن هاي جديد، پيام رسان ها و 
شبكه هاي اجتماعي روي آورده اند كه در اين ميان به نظر 
مي رسد سرويس هاي ارايه دهنده تماس هاي ويديويي 
گروهي موسوم به پلتفرم هاي ويديو كنفرانس نسبت به 
ساير اپليكيشن هاي موجود در فروشگاه هاي اينترنتي از 
استقبال بسيار بيشتري از سوي كاربران برخوردار بودند. 
از جمله محبوب ترين اپليكيشن هاي ويديو كنفرانس كه 
در مدت زمان قرنطينه ناش��ي از بحران كرونا مي توان به 
مايكروسافت تيمز، اسكايپ، هاوس پارتي، زوم و گوگل 
هنگ اوت ميت اشاره كرد. بر اساس آمارهاي منتشرشده 
از سوي كارشناسان فعال در موسسه تحقيقاتي سنسور 
تاور، تعداد دفعات دانلود اپليكيش��ن زوم در هفته سوم 
مارس نسبت به سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ ميالدي در 
اياالت متحده امريكا ۱۴ برابر بيشتر بوده است. به طور كلي 
تعداد دفعات دانلود اپليكيشن هاي ويديو كنفرانس در اين 
بازه زماني در اياالت متحده امريكا، انگلستان و كشورهاي 

اروپايي با رشد قابل توجهي مواجه شده است.

افزايشتقاضابرايتبلت
باشيوعويروسكرونا

با توجه به فراگيري شيوع ويروس كرونا، بازار تبلت در سال 
جاري رشد مي كند. به گزارش مهر به نقل از گيزموچاينا، 
جهان مش��غول مبارزه با همه گيري كوويد۱۹ اس��ت و 
همزمان صنايع بيشتري براي ادامه فعاليت خود به بخش 
ديجيتال رجوع مي كنند. بخش آموزش يكي از نمونه هاي 
ديجيتالي ش��دن اس��ت. تعداد روزافزوني از دانشگاه ها، 
مدارس و موسسات ديگر فعاليت هاي آموزشي را به طور 
آنالين انجام مي دهند. در همين راستا پيش بيني مي شود 
بازار تبلت در سال جاري با رشد قابل توجه تقاضا روبه رو 
شود. توسعه سريع و اجباري بازار آموزش آنالين به طور 
مستقيم تقاضا براي كاالهاي مرتبط را افزايش داده است. 
اين روند شامل گجت هاي الكترونيكي مانند پروژكتور، 
پرينتر و حتي تبلت نيز مي ش��ود. طب��ق گزارش جديد 
ش��ركت IDC در مقايسه س��االنه، در ماه فوريه ۲۰۲۰ 
ميالدي تعداد محموله هاي تبلت ۱۰۰ درصد رشد كرده 
است. همچنين اين رش��د ناگهاني در ماه مارس ۲۰۲۰ 
ميالدي نيز ۵۰ درصد اعالم ش��ده است. اين ارقام كلي و 
شامل تبلت هاي معمولي و همچنين تبلت هاي آموزشي 
اس��ت. همچنين در اي��ن نوع تبلت ها اپليكيش��ن هاي 
مخصوصي به طور پيش فرض نصب شده است. بازار تبلت 
چين در اين بازه ش��اهد رش��د مداوم بوده است. در سال 
۲۰۱۹ ميالدي در اين كش��ور بي��ش از ۴ ميليون تبلت 
آموزش��ي بارگيري شد. پيش بيني مي ش��ود در ۲۰۲۰ 
ميالدي ۴.۴ ميليون دس��تگاه و در ۲۰۲۱ميالدي ۴.۷ 

ميليون دستگاه بارگيري شود. 

دردسرآمازونباسوءاستفاده
ازاطالعاتفروشندگان

يك سناتور امريكايي خواهان تحقيقات درباره سوءاستفاده 
آمازون از اطالعات فروش��ندگان براي عرضه محصوالت 
خود با قيمت رقابتي ش��ده است. به گزارش مهر به نقل از 
انگجت، پس از انتشار گزارشي درباره سوءاستفاده آمازون 
از اطالعات فروشندگان براي عرضه رقابتي كاالهاي خود، 
يك س��ناتور امريكايي خواهان تحقيق قضايي درباره اين 
امر شد. سناتور جاش هاولي اين درخواست را طي نامه اي 
رسمي به ويليام بار، وزير دادگستري امريكا ارايه كرده است. 
طبق منابع وال استريت ژورنال، كارمندان آمازون )از جمله 
مديران ارشد اين شركت( از اطالعات مالكيتي فروشندگان 
براي طراحي و قيمت گذاري داخلي محصوالت اين شركت 
استفاده كرده اند. آمازون در بيانيه اي اين روند را انكار كرد. اما 
با توجه به آنكه بيش از ۲۰ كارمند سابق آمازون اين گزارش 
را تاييد مي كنند، سناتور هاولي خواستار بررسي دوباره امر 
شده است. در نامه هاولي آمده است: »چنين عملكردهايي 
حتي در شرايط عادي زنگ خطري براي كسب و كارهاي 
كوچك امريكايي به شمار مي روند. اما در زماني كه بيشتر 
خرده فروشي هاي كوچك به دليل قرنطينه ناشي از شيوع 
ويروس كرونا براي فروش به آمازون تكيه كرده اند، چنين 
فعاليت هايي ماهيت وجودي اين كسب و كارها را تهديد 
مي كند.« هيچ ضمانت��ي وجود ندارد ك��ه نامه هاولي به 
تحقيقي گسترده عليه آمازون منجر ش��ود. اما اين اقدام 
در برهه اي انجام مي ش��ود كه وزارت دادگستري مشغول 
تحقيقات درباره فعاليت هاي آنتي تراست )ضدانحصاري( 

شركت هاي بزرگ فناوري است. 

5Gرشدعرضهموبايلهاي
درسال۲۰۲۰

بازار موبايل با وجود كاهش صادرات جهاني ناشي از بحران 
كرونا، در عرضه موبايل هاي س��ازگار با شبكه 5G شاهد 
رشد خيره كننده اي است به گونه اي كه تعداد موبايل هاي 
5G فروخته ش��ده در س��ه ماهه اول ۲۰۲۰ از كل سال 
۲۰۱۹ بيش��تر بوده اس��ت. به گزارش ديجياتو به نقل از 
موسسه استراتژي آناليتيكس، در فصل اول ۲۰۲۰ حدود 
۲۴ ميليون گوشي 5G عرضه  شده و اين در حالي است 
كه ش��مار اين موبايل ها در كل سال ۲۰۱۹ حدود ۱۸.۷ 
ميليون دستگاه بوده است. سامسونگ توانسته با عرضه ۸.۳ 
ميليون گوشي 5G در رده نخست اين بازار قرار بگيرد. اين 
مساله در نوع خود جالب توجه است چرا كه اين پرچمدارها 
كمتر از حد انتظار مورد استقبال قرار گرفته اند. رده دوم 
نيز با ۸ ميليون دستگاه در اختيار هواوي قرار دارد. بخش 
عمده اي از اين موفقيت ناشي از عملكرد خوب اين شركت 
در چين اس��ت؛ بازاري كه هواوي پس از تحريم از سوي 
امريكا روي آن تمركز كرده. رتبه هاي س��وم تا پنج نيز به 
ترتيب در اختيار ويوو، ش��يائومي و اوپو قرار دارد. يكي از 
نكات مهم گ��زارش Strategy Analytics تقاضاي 
بيش از حد انتظار براي گوشي  هاي 5G در چين است كه 
فروش باالي شركت هاي چيني را توجيه مي كند. البته 
اپل هنوز وارد اين حوزه نشده و پس از عرضه آيفون هاي 
5G اين رده بندي هم تغيير خواهد كرد. تقاضا براي اين 
مدل ها در امريكا، اروپا و كره جنوبي نيز رو به افزايش است. 
بايد ديد اين بازار به رشد خود ادامه مي دهد يا تحت تاثير 

بحران جهاني ناشي از ويروس كرونا قرار مي گيرد.

جاسوسيهكرهاياسراييلي
ازكاربرانواتسآپ

واتس آپ يك بار ديگر يك شركت اسراييلي را به جاسوسي 
و هك اطالعات بس��ياري از مقامات، فعاالن حقوق بش��ر 
و بس��ياري ديگر از كاربران اين پيام رس��ان متهم كرد. به 
گزارش ايسنا به نقل از گاردين، سال گذشته جنجال هاي 
متعددي در خصوص جاسوسي يك گروه هكري اسراييلي 
از مقامات رسمي برخي از كشورهاي جهان، فعاالن حقوق 
بش��ر، روزنامه ن��گاران و خبرنگاران از طريق اپليكيش��ن 
واتس آپ در فضاي مجازي منتش��ر شد. همان زمان نيز 
شركت واتس آپ كه از زيرمجموعه هاي فيس بوك به شمار 
مي رود، انگشت اتهام را به س��مت يك شركت اسراييلي 
 توسعه دهنده نرم افزارهاي جاسوسي و هكري تحت عنوان

 NSO Group نشانه گرفت و در ۲۹ اكتبر شكايتي رسمي 
را عليه اين گروه هكري تنظيم كرد و تحويل دادگاه عالي در 
خصوص رسيدگي به اين پرونده داد. حاال واتس آپ يك بار 
ديگر در اسناد و مدارك جديد خود كه تحويل اين دادگاه 
عالي داده است، ش��ركتNSO Group را به نفوذ، هك 
و جاسوس��ي از اطالعات ۱۴۰۰ نفر از كاربران اپليكيشن 
پيام رسان واتس آپ متهم و خاطرنشان كرده است كه اين 
گروه از هكرها و مجرمان سايبري با سوء استفاده از سرورهاي 
مستقر در اياالت متحده، داده ها و اطالعات مهمي از مقامات 
ارش��د دولتي و فعاالن حقوق بشر و خبرنگاران در سراسر 
 جهان را به س��رقت برده و به آنها دسترسي پيدا كرده اند. 
پيش تر اعالم ش��ده بود كه فناوري اين شركت به واسطه 
مجوزهاي صادر شده به دولت ها فروخته شده است تا عليه 

جنايت و تروريسم به كار گرفته شود.
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 مرزهاي جنوبي عراق
هنوز بسته است

رييس اتاق ايران و عراق با اشاره به فراهم بودن شرايط 
صادراتي در مرز اقليم كردس��تان ع��راق، از اتخاذ 
تمهيداتي براي بازگشايي مرزهاي جنوبي ايران و 
صدور كاال به ع��راق خبر داد. به گزارش خبرگزاري 
تسنيم، يحيي آل اس��حاق رييس اتاق ايران و عراق 
در مصاحبه با راديو با بيان اينكه كرونا سبب كاهش 
35درصدي تبادالت تجاري در سطح جهان شده 
است، گفت: ايران نيز همانند جهان شاهد تغيير در 
نظام اقتصادي اس��ت و اين درحالي است كه ايران 
چالش هايي همچون تحريم را نيز از قبل داشته است. 
وي افزود: خوشبختانه علي رغم شرايط عمومي كه 
حاكم بر اقتصاد جهاني شده است، شرايط ما آنگونه 
دچار بحران نيست. يكي از بزرگ ترين بازارهاي ايران 
عراق است؛ سال گذشته حدود 12 ميليارد دالر كاال 
و خدمات فني و مهندسي و همچنين انرژي صادر 
كرديم اما در سال جاري با توجه به شيوع كرونا، در 
چند بخش از جمله گردشگري دچار مشكل شده ايم. 
وي اش��اره كرد: در مرزهاي جنوبي يعني مرزهاي 
شلمچه و قسمت هاي عربي به دليل اينكه عراقي ها 
هنوز نتوانس��ته اند تمهيدات الزم را براي مس��ائل 
بهداشتي انجام دهند، دچار چالش هستيم و در حال 
مذاكره ايم تا بتوانيم حداقل هفته اي دو روز مرزها را 
باز كنيم و اميدوار هس��تيم هرچه سريع تر راه ها باز 
شود. وي اشاره كرد: مرزهاي اقليم عراق يعني مرز 
كردستان اين كشور باز است و تقريباً به صورت عادي 
كاال صادر مي ش��ود و روزانه به طور متوسط 700 تا 

800 كاميون در حال تردد هستند.

چتر حمايت بركت بر سر  
مشاغل آسيب ديده از كرونا

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام به دليل شيوع 
كرونا از صنايع و بنگاه هاي كوچك و متوسط و مشاغل 
خرد و خانگ��ي در مناطق محروم حمايت مي كند. 
معاون تامي��ن نهاده ها و مش��اركت هاي اقتصادي 
بنياد بركت با اعالم اين خبر افزود: با توجه به شيوع 
كرونا و كاهش رونق كس��ب و كار ب��ه دليل اجراي 
طرح فاصله گذاري اجتماعي و منع رفت و آمد ميان 
استان ها، بنياد بركت از بنگاه هاي كوچك اقتصادي 
و كارگاه هاي صنعتي و مشاغل خرد و خانگي ايجاد 
شده توسط اين بنياد در مناطق محروم حمايت هاي 
الزم را به عمل مي آورد. هادي جوهري تصريح كرد: 
بسياري از كارگاه هاي كوچك و متوسط و مشاغل 
خرد و خانگي در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته در 
اين روزها با مشكالت زيادي دست به گريبان هستند 
كه متاسفانه به آنها توجهي نمي شود. وي ادامه داد: بر 
همين اساس، بنياد بركت تمام تالش خود را به كار 
گرفته تا از اين بنگاه ها و مشاغل پشتيباني كند.  معاون 
تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت 
خاطرنشان كرد: بنياد بركت با 360 بنگاه و كارگاه 
توليدي و صنعتي مش��اركت اقتصادي داشته و در 
آنها سرمايه گذاري كرده است كه تا به امروز و پس از 
طي دوران مشاركت، از 250 بنگاه خارج شده و سهام 
خود را به بخش خصوصي واگذار كرده است. جوهري 
درباره نحوه حمايت بنياد بركت از بنگاه هاي كوچك 
و متوس��ط توضيح داد: بنياد بركت از شركت هاي 
مشاركتي خود كه به دليل شيوع كرونا آسيب ديده اند 
و متضرر شده اند، در قالب حمايت مالي، ارايه خدمات 

مشاوره اي و فني پشتيباني مي كند. 

ادامه از صفحه اول

 چالش ثبت سفارش
 كاالهاي آي تي

اگر درس��ت بود، ب��ا اطالع قبل��ي واردات را محدود 
كند، نه اينكه محدوديت بگذارن��د و بعد بخواهند 
موضوع را بررس��ي كنند. چنين اقداماتي عالوه بر 
اينكه باعث نوسان شديد قيمت تجهيزات مي شود، 
موجب مي شود قراردادها به جريمه بخورد، تجهيزات 
زيرس��اخت هاي حياتي دير تامين شود و در نهايت 
مردم متضرر شوند و تمامي اين موارد معضل است. 
ما در كشور در اين حوزه با نوعي خودتحريمي مواجه 
شديم و اين در حالي است كه اكنون در بحران ويروس 
كرونا به سر مي بريم و توسعه بخش هاي زيرساخت 
ارتباطاتي به دليل دوركاري سازمان ها و شركت هاي 

مختلف از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. 
دبير كميسيون شبكه سازمان نظام صنفي 
رايانه اي تهران

بالتكليفي ارزي براي واردات 
قطعات لوازم خانگي 

فارس | رييس اتحاديه توليد كنندگان و فروشندگان 
لوازم خانگي گفت: براس��اس اعالم وزارت صنعت و 
برخالف آنچه توليد كنندگان اعالم كرده اند بانك 
مركزي هنوز تصميمي در رابطه با نوع ارز تخصيص 
به واردات قطعات لوازم خانگي در سال جاري اتخاذ 
نكرده است. مرتضي ميري گفت: براساس اطالعات 
واصله از وزارت صمت، بانك مركزي هنوز تصميمي 
درباره تغيير نوع ارز تخصيصي براي واردات قطعات 
و مواد اوليه توليد صنعت لوازم خانگي در سال جاري 
اتخاذ نكرده است. وي افزود: همچنين براساس اعالم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گروه كااليي و اولويت 
ارز واردات قطعات و م��واد اوليه توليد لوازم خانگي 
نيز هيچ گونه تغييري نكرده است. وي اظهار داشت: 
البته اولويت تخصيص ارز توس��ط بانك مركزي به 
ثبت سفارش هاي واردات قطعات لوازم خانگي مورد 

نياز صنعت توليد لوازم خانگي از سال قبل است. 

سكاندار بانك مركزي در پاسخ به نامه اعتراضي رييس اتاق ايران مطرح كرد

شيوه معافيت مالياتي درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات مشخص وابالغ شد
صادركنندگان خلف وعده كردند

تعادل|
سكاندار بانك مركزي پاسخ اعتراض رييس 
پارلمان بخش خصوصي ب�ه » حذف تعديل 
۲۰ درص�دي ارزش پايه صادراتي در بس�ته 
سياستي رفع تعهد ارزي س�ال ۹۸ و ۹۹« را 
داد. عبدالناصر همت�ي در اطالعيه  اي ضمن 
برشمردن اقدامات حمايتي بانك مركزي در 
هشت بند، براي تسهيل امور بازگشتي، توپ 
عدم هم�كاري را به زمي�ن بخش خصوصي 
انداخ�ت و در اظهارات�ي عنوان ك�رد كه ما 
همكاري الزم را با صادركنندگان داشتيم، اما 
برخي صادركنن�دگان ارز را برنگرداندند. او 
همچنين از غالمحسين شافعي، درخواست 
ك�رد، در ش�رايطي ك�ه كش�ور ب�ا كمبود 
درآمده�اي ارزي ومس�اله تحريم ها مواجه 
است، با سياست هاي اقتصادي جاري همسو 
بوده و بنگاه هاي اقتصادي كه طي س�ال ها از 
سوبسيد انرژي و ارزهاي نفتي ايجاد و شكل 
گرفته ان�د، در اين ش�رايط ارز خ�ود را براي 
تامين نيازه�اي وارداتي به چرخه اقتصادي 
كش�ور بازگردانند. در همين حال، سازمان 
امورماليات�ي نيز در بخش�نامه  اي ۱۰ بندي، 
معافيت مالياتي درآمدهاي حاصل از صادرات 
كاال را به استناد تبصره ۶ قانون بودجه سال 

۱۳۹۹ تعيين و ابالغ كرد.

    جزييات پاسخ همتي به شافعي
اق��دام بان��ك مرك��زي در تازه ترين اق��دام خود طي 
روزهاي گذشته، شيوه رفع تعهد ارزي سال ۹8 و ۹۹ 
را تعيين تكليف كرد. اما اين مكانيزم بازچرخاني مورد 
انتقاد ش��ديد بخش خصوصي قرار گرفت. به طوريكه 
غالمحسين ش��افعي، رييس اتاق ايران در نامه اي به 
عبدالناصر همت��ي رييس كل بان��ك مركزي حذف 
تعديل 20 درصدي براي صادرات سال هاي ۹8 و ۹۹ 
را برخالف رايزني هاي صورت گرفته وخلف وعده بانك 
مركزي عنوان كرد. موضوعي كه »تعادل« در گزارشي 
با عنوان »حق با كسيت؟« به دعواي ارزي ميان بخش 
خصوصي با بانك مركزي پرداخت و بر اين نكته تاكيد 
كرد كه هر دو بايد بر س��رمنافعي كه حق خودش��ان 
مي دانند، به يك فهم مش��ترك برسند. چراكه بانك 
مركزي براي تامين منابع ارزي كش��ور، ناگزير است 
به صادركنندگان براي بازگش��ت ارزش��ان به چرخه 
اقتصادي كشور فشار بياورد، در مقابل صادركنندگان 
هم به دليل تعهدات بر زمين مانده شان، امكان بازگشت 

ارز به شيوه كنوني برايشان دشوار است. 
در همين حال رييس بانك مركزي در اطالعيه اي پاسخ 
نامه رييس اتاق ايران در مورد بازگش��ت ارز صادراتي 
سال ۹8 و ۹۹ را داد. عبدالناصر همتي در پاسخ به نامه 
شافعي با بيان اينكه ما همكاري الزم را با صادركنندگان 
داش��تيم، عنوان كرده كه برخي صادركنندگان ارز را 
برنگرداندند. در نامه متولي بانك مركزي آمده اس��ت: 
»ضمن تأكيد بر اينكه سياس��ت هاي نحوه برگشت 
ارز حاص��ل از صادرات ب��ه چرخه اقتصادي كش��ور 
براساس مصوبات كميته موضوع ماده »2« مصوبات 
چهاردهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
متش��كل از وزارتخانه هاي امور اقتصاد و دارايي، نفت، 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور 
و بانك مركزي تعيين مي شود، بسته مزبور نيز مطابق 
با تصميمات اعضاي كميت��ه فوق با توجه به وضعيت 
كالن اقت صادي كشور براي سال 13۹۹ تمديد شد.«

در بخش ديگري از اين نامه آورده شده علي رغم تكليف 
كليه صادركنندگان به بازگش��ت كامل ارز حاصل از 
ص��ادرات، اقدامات متعدد و حمايتي كافي از س��وي 
اي��ن بانك از س��ال 13۹7 تاكنون به ش��رح زير براي 
تسهيل امور بازگشت در تعامل با دستگاه هاي اجرايي، 
اتاق هاي بازرگاني، تعاون، اصناف، اتحاديه ها، انجمن ها، 

صادركنندگان و واردكنندگان انجام پذيرفته است: 
 1. بانك مركزي طي دو س��ال اخير بيشترين تعامل 
و همكاري را با اتاق ه��اي بازرگاني، توليدكنندگان و 
صادركنندگان داشته كه رييس محترم اتاق بازرگاني، 
صنايع و معادن ايران شاهد و حاضر در جلسات متعدد 

بوده است.
2. موضوع قيمت گذاري ارزش پايه صادراتي در حيطه 
وظايف و اختيارات بانك مركزي نبوده و همان گونه كه 
در جلسات كارشناسي با حضور نمايندگان دستگاه هاي 
ذي رب��ط و نماينده اتاق مورد نظ��ر به تفصيل در اين 
خصوص بحث كارشناسي صورت گرفت و نماينده اتاق 

در حوزه ص��ادرات با توجه به بحث اعمال تعديل هاي 
قيمت توس��ط گمرك ج. ا. ا اذعان داش��ت كه اعمال 
20 درصد تعديل سال 13۹7 براي سال 13۹8 امكان 
تعدي��ل و كاهش دارد. با اين ح��ال 20 درصد تعديل 
ارزش پايه صادراتي در س��ال 13۹7، به ميزان حدود 
7/3 ميليارد يورو براي بهره مندي كليه صادركنندگان 
از برگشت ارز حاصل از صادرات حسب تصميم كميته 

ماده »2« انجام پذيرفت.
3. پذيرش اظهارنامه هاي صادراتي كش��ورهاي عراق 
و افغانس��تان و بازارچه هاي م��رزي به عنوان يك قلم 
برگش��ت ارز و رف��ع تعه��د ارزي صادركنندگان ذي 
ربط به ميزان 2.5 ميليارد ي��ورو علي رغم اينكه وفق 
بند )7( تصويب نامه شماره 873۹ /55300 مورخ، 2 
ارديبهش��ت ماه 13۹7 هيأت محترم وزيران صرفًا از 
فروش ارز به بانك ها و صرافي هاي مجاز معاف بوده اند 

و اخذ ريال به جاي ارز مالك برگشت ارز نبوده است.
۴. تمديد مهلت بازگش��ت ارز حاصل از صادرات سال 
13۹7 به مدت شش ماه تا پايان دي ماه 13۹8، مطابق 
با تكاليف شوراي گفت وگو و بخش خصوصي و دولت 
براي دريافت معافيت هاي مالياتي صادركنندگاني كه 
در مهلت مقرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نكرده اند.

5. پذيرش و لحاظ واردات هاي انجام ش��ده توس��ط 
صادركنندگان به عنوان رف��ع تعهد ارزي آنان با ابالغ 
دستورالعمل شماره 358723 /۹7 مورخ 10  دي ماه 
13۹7 علي رغم اينكه عمليات مزبور قباًل در سامانه هاي 

ذي ربط ثبت نشده بود.
6. دريافت كامل و صد درص��دي معافيت هاي مالياتي 
و ارزش افزوده متعلقه توس��ط صادركنن��دگان صرفًا با 
بازگشت 70 درصد ارز حاصل از صادرات و ضريب تعديل 

20 درصد ارزش پايه صادراتي براي سال 13۹7. 
7. عدم ايجاد محدوديت در زمان استهالك اظهارنامه هاي 

صادراتي از 22 فروردين ماه 13۹7 تاكنون.
8. كمك و مس��اعدت به توليدكنن��دگان صادرات 
محور مبني بر تأمين و تخصيص ارز با وجود داشتن 
مشكل در بازگشت ارز بر اساس سياست هاي تسهيل 

تجارت بانك. 
همتي در بخ��ش ديگري از نامه اظهار كرده كه انتظار 
مي رود با توجه به همكاري هاي ذكر ش��ده و كاهش 
فزاينده درآمدهاي نفتي كش��ور تح��ت تحريم هاي 
ظالمانه در شرايط كنوني، رييس محترم اتاق بازرگاني 
با سياست هاي اقتصادي جاري همسو بوده و همچنين 
ضرورت دارد بنگاه هاي مختلف اقتصادي نيز كه طي 
ساليان متمادي با بهره مندي از سوبسيد انرژي و ارزهاي 
نفتي ايجاد و ش��كل گرفته اند در اين شرايط منابع ارز 
حاصل از صادرات خود را به صورت موثر و شفاف براي 
تأمين نيازهاي وارداتي بخش ه��اي اقتصادي به كار 
گيرند.اين مهم نكته كليدي سياست برگشت ارز حاصل 
از صادرات است. بر همين اساس اين انتظار وجود دارد 
كه رييس محترم اتاق اقدامات موثرتري در تحقق سهم 
ياد ش��ده انجام داده و صرفًا در جهت اعمال اقدامات 
براي تعديل يا كاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات 
نكنند؛ اين در حالي اس��ت كه علي رغم همكاري هاي 
انجام يافته تعداد كثيري از آنان نسبت به بازگشت ارز 
خود اقدام نكرده و به صورت چشمگيري دستگاه هاي 
ذي ربط نسبت به صدور كارت هاي بازرگاني جديد كه 

در مواردي يك بار مصرف نيز هستند، اقدام كرده اند.

    نحوه رفع تعهد ارزي براي پرداخت ماليات 
اما مساله اي ديگر كه مورد اعتراض بخش خصوصي قرار 
گرفته معافيت هاي مالياتي با اين شيوه رفع تعهد ارزي 
است. طبق توافقي كه ميان نمايندگان بخش خصوصي 
و بانك مركزي صورت گرفته بود، توافق ش��ده بود كه 
رفع تعهد ارزي سال ۹8 مطابق با همان شيوه سال ۹7 
اجرايي شود. مطابق آن شيوه اگر صادركننده اي پس از 
كسر 20 درصد از كل صادرات،  56 درصد از ارز حاصل از 
صادرات خود را به روش هاي مورد تاييد بانك مركزي به 
چرخه اقتصادي بازمي گرداند، از معافيت هاي مالياتي 
بهره مند مي شد، اما در بخشنامه جديد اين 20 درصد 
حذف ش��ده و ميزان 56 درصد به 70 درصد افزايش 
پيدا كرده كه انتقاد بخش خصوصي را به همراه داشته 
اس��ت. در همين حال، روز گذشته نحوه بازگشت ارز 
حاصل از صادرات در سال ۹۹ و رفع تعهد ارزي سال ۹8 
صادركنندگان از سوي سازمان امور مالياتي به استناد 
اجراي جزو 1 بند ك تبصره 6 قانون بودجه سال 13۹۹ 

كل كشور مشخص شد.
براساس اين بخشنامه، »هرگونه نرخ صفر و معافيت هاي 
مالياتي ب��راي درآمدهاي حاصل از ص��ادرات كاال و 

خدم��ات از جمله كااله��اي غيرنفتي، م��واد خام و 
همچنين اس��ترداد ماليات و ع��وارض موضوع ماده 
)13( قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده، مصوب هفدهم 
ارديبهشت سال 1387با اصالحات و الحاقات بعدي، در 
مواردي كه ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعالمي 
بانك مرك��زي به چرخه اقتصادي كش��ور برگردانده 
نشود، براي عملكرد س��ال هاي 13۹8 و 13۹1 قابل 
اعمال نيست. صادرات بخش كشاورزي و خدمات فني 
مهندسي از شمول شروط اين بند مستثني هستند. در 
رابطه با پذيرش و يا عدم پذيرش اعتبار مالياتي، تهاتر و 
استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده و همچنين نرخ 
صفر و معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از 
صادرات كاال و خدمات از جمله كاالهاي غيرنفتي و مواد 
خام به انشاي صادرات بخش كشاورزي و خدمات فني 
مهندسي به صادر كنندگان در سال 13۹8، موارد ذيل 
مدنظر قرار گيرد. همچنين مدت زمان استرداد ماليات و 
عوارض ارزش افزوده موضوع ماده )3۴( قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور از طرف 
س��ازمان امور مالياتي كشور يكماه از تاريخ ورود ارز به 
چرخه اقتصادي كشور مطابق مقررات يادشده است.«

بر اين اس��اس سازمان مالياتي، دس��تور العمل بانك 
مركزي درباره نحوه برگش��ت ارز صادراتي در س��ال 
13۹۹ و نحوه رفع تعهد ارزي سال 13۹8 را جهت اجرا 

به شرح زير ابالغ كرد:
1. به منظور اج��راي دقيق حكم ج��زو )1( بند )ك( 
تبص��ره )6( قانون بودجه س��ال 13۹۹ كل كش��ور، 
اب��زار اس��تعالم برگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات در 
سامانه ويرايش و استخراج اطالعات موديان مالياتي 
 ايجاد ش��ده، كه پ��س از ورود به س��امانه ب��ه آدرس
 ittms.tax.gov.ir وارد بخش سامانه » بهره برداري 
از اطالعات شده سپس از طريق زير منوي درگاه ساير 
منابع اطالعاتي، گزينه اس��تعالم برگشت ارز حاصل 
از صادرات انتخاب گردد. در اين قس��مت كاربر امكان 
دسترسي به اطالعات صادر كنندگان بر اساس شناسه 
ملي با كد ملي را خواهد داش��ت. ماموران مالياتي به 
هنگام رس��يدگي به پرونده هاي مالي��ات بر عملكرد 
و ماليات بر ارزش افزوده س��ال 13۹8 مي بايس��ت بر 
اساس اطالعات موجود در سامانه مزبور اقدام قانوني 

را به عمل آورند.
2. صادركنندگان��ي كه صادرات آنها در س��ال 13۹8 
به صورت توأم كاالها و خدمات از جمله كاالهاي غير 
نفتي و مواد خام وهمچنين صادرات بخش كشاورزي 
و خدمات فني مهندسي بوده، با توجه به اينكه درآمد 
حاص��ل از صادرات بخش كش��اورزي و خدمات فني 
مهندسي از شروط جزو )1( بند )ك( تبصره )6( قانون 
بودجه سال 13۹۹ كل كشور مستثني شده و رسيدگي 
به دوره هاي مالياتي سال 13۹8 پرونده ماليات بر ارزش 
افزوده اينگونه موديان، مستلزم تفكيك در آمد حاصل 
از صادرات بخش كشاورزي و خدمات فني مهندسي از 
ساير درآمدهاي صادراتي آنان و اعالم نام و مشخصات 

محصوالت كشاورزي و شماره تعرفه مربوط كه مبناي 
عملكرد گمرك ايران است، است. بايد به منظور اجراي 
صحيح قانون، به هنگام رس��يدگي ماموران مالياتي 
كل ص��ادرات كاال و خدمات اعم از كاالهاي غير نفتي 
و مواد خام و صادرات بخش كشاورزي و خدمات فني 
مهندسي را به تفكيك در گزارش رسيدگي درج كرده 
و در صورت عدم رفع تعهد ارزي صرفا ماليات و عوارض 
ارزش افزوده پرداختي بابت صادرات كاالها و خدمات 
مشمول رفع تعهد ارزي از جمله كاالهاي غيرنفتي و 
مواد خام به خارج از كشور مربوط به دوره هاي مالياتي 
سال مزبور، قابل پذيرش به عنوان اعتبار مالياتي نبوده 

و و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.
تذكر: نام و مشخصات محصوالت كشاورزي و شماره 
تعرفه مربوط كه مبناي عملكرد گمرك ايران اس��ت، 
متعاقبا اعالم خواهد شد. ضمنا در صورت درخواست 
كتبي موديان موضوع اين بند، مبني بر عدم رسيدگي 
به دوره هاي مالياتي پرونده ماليات بر ارزش افزوده سال 
1368، ادارات امور مالياتي بايد با تعيين تكليف نهايي 
موضوع و ابالغ آن، از رس��يدگي به دوره هاي مالياتي 

مزبور خودداري نمايند.
3. توجه به استثناي مندرج در جزو )1( بند )ك( تبصره 
)6( قانون بودجه سال 13۹۹ كل كشور، صادر كنندگاني 
ك��ه صادرات آنها در س��ال 13۹8 صرف��أ خدمات فني 
مهندسي و بخش كش��اورزي باشد، مشمول رفع تعهد 
ارزي در سال مذكور نبوده، ماليات و عوارض ارزش افزوده 
پرداختي برابر مق��ررات مربوط به عنوان اعتبار مالياتي 
محسوب و حسب مورد قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود.
۴. در مورد آن دسته از مودياني كه فعاليت اقتصادي آنها 
در سال 13۹8 توأمان صادرات كاال و خدمات به خارج 
از كشور و فروش داخلي بوده و حسب بررسي اطالعات 
موجود در س��امانه موضوع بند )1( اين دس��تورالعمل، 
نسبت به رفع تعهد ارزي بابت صادرات سال 13۹8 اقدام 
ننموده اند، اس��ترداد اضافه پرداختي ماليات و عوارض 
ارزش افزوده قطعي شده مربوط به فروش داخلي بالمانع 
مي باشد. در صورت عدم رفع تعهد ارزي در سال 13۹8، 
كاالها و خدمات صادر ش��ده به خارج از كشور مستند 
به اس��ناد و مدارك مثبته، جزو مأخذ مشمول ماليات 
و عوارض ارزش افزوده دوره هاي مالياتي س��ال مذكور 

نخواهد بود.
5. در صورت عدم رفع تعهد ارزي در سال 13۹8 كاالها 
وخدمات صادر شده به خارج از كشور مستند به اسناد 
و مدارك مثبته جزو ماخذ مش��مول ماليات وعوارض 
ارزش افزوده دوره هاي مالياتي سال مذكور نخواهد بود. 
6. ادارات امور مالياتي بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ 
اعالم فهرست صادر كنندگاني كه بابت صادرات در سال 
13۹8 رفع تعهد ارزي نموده اند، توسط بانك مركزي در 
سامانه مربوط، در صورت درخواست استرداد از سوي 
مودي طبق مقررات از جمله بخشنامه سي ام آذرماه ۹5 
نسبت به استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده اقدام 
نمايند. تذكر: تعدي��ل 20 درصد ارزش پايه صادراتي 

و اجراي بند )7( مصوبه دوم ارديبهش��ت سال ۹7كه 
در بند )5( قس��مت »ب« دستورالعمل مورخ يازدهم 
شهريور ۹8 نيز مورد تأكيد قرار گرفته، صرفا محدود 

به 13۹7 است.
7. از آنجايي كه حسب اعالم بانك مركزي، طي نامه مورخ 
ششم ارديبهشت ۹8 صادركنندگان جهت بهره مندي 
از معافيت هاي مالياتي )نرخ صفر و معافيت هاي مالياتي 
براي درآمدهاي ارزي صادراتي كاال و خدمات از جمله 
كاالهاي غيرنفتي، مواد خام و همچنين استرداد ماليات و 
عوارض موضوع ماده )13( قانون ماليات بر ارزش افزوده( 
تا پايان تير ماه 138۹ مهلت خواهند داش��ت نسبت به 
ايفاي تعه��دات ارزي صادرات س��ال 13۹8 خود اقدام 
نمايند. بنابراين در مواردي كه ميزان رفع تعهد ارزي صادر 
كنندگان بابت صادرات سال 13۹8 با رعايت مقررات اين 
دستورالعمل كمتر از 200درصد است، ماموران مالياتي 
بايد ضمن رسيدگي به دوره هاي ماليات بر ارزش افزوده 
س��ال مورد بحث از ثبت گزارش مزبور ب��ا اعالم نهايي 
ميزان رفع تعهد ارزي در پايان مهلت تعيين شده )پايان 
تير ماه 13۹6( خودداري نمايند. بديهي است در صورت 
درخواست كتبي موديان، ادارات امور مالياتي مي بايست 

طبق بند )6( اين دستورالعمل اقدام نمايند.
8. ادارات كل امور مالياتي بايد حداكثر ظرف مدت يك 
هفته پس از پايان هر دوره مالياتي، اطالعات مربوط به 
آن دس��ته از صادركنندگاني كه از ابتداي سال جاري 
رسيدگي و در اجراي جزو )1( بند )ي( تبصره )6( قانون 
بودجه سال 13۹۹ كل كشور، استرداد ماليات و عوارض 
ارزش افزوده به آنان صورت پذيرفته است را مطابق فرم 
پيوست شماره )1( در قالب فرم اكسل جهت اعالم به 
بانك مركزي به دفتر حسابرسي مالياتي اعالم نمايند.

۹. در م��واردي كه مالي��ات و ع��وارض ارزش افزوده 
پرداختي بابت خريد كاالها و خدمات صادر ش��ده به 
خارج از كشور مربوط به دوره هاي مالياتي سال 13۹8 
كه در اجراي جزو )1( بند )ك( تبصره )6( قانون بودجه 
سال 13۹۹ كل كشور به دليل عدم رفع تعهد ارزي قابل 
تهاتر و استرداد نمي باشد، موضوع منطبق با تبصره )5( 
ماده )17( قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده نبوده وجزه 
هزينه هاي قابل قبول مالياتهاي مستقيم نيز محسوب 

نخواهد شد.
10. در صورت ع��دم رفع تعه��د ارزي بابت صادرات 
كاال و خدمات در س��ال 13۹8 در مهلت تعيين شده 
توس��ط بانك مركزي، درآمد حاصل از صادرات كاال و 
خدمات به خارج از كش��ور به استناي صادرات بخش 
كش��اورزي و خدمات فني مهندسي مستند به اسناد 
و مدارك مثبته، جزو مأخذ مشمول ماليات عملكرد 
سال مذكور محس��وب و هزينه هاي مربوط به درآمد 
مزب��ور با رعاي��ت مقررات فص��ل دوم از ب��اب چهارم 
قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و 
اصالحيه ها و الحاق��ات بعدي آن، از جمله هزينه هاي 
قابل قبول مالياتي براي تش��خيص درآمد مش��مول 

ماليات خواهد بود.

رييس بانك مركزي در ماجراي رفع تعهد ارزي عنوان كرد: برخي صادركنندگان ارزشان را برنگرداندند

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران خبر داد

پرداخت تسهيالت صادراتي براساس ميزان صادرات
 رييس كل سازمان توس�عه تجارت ايران از هماهنگي 
با معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
جهت اس�تفاده صادركنن�دگان از مناب�ع و اعتبارات 

موجود در تبصره ۱۸ قانون بودجه خبر داد.

به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، »حميد زادبوم« با اشاره 
به تمهيدات در نظر گرفته ش��ده در بس��ته حماي��ت از صادرات 
غيرنفتي سال 13۹8 در خصوص پرداخت تسهيالت با نرخ هاي 
ترجيحي به صادركنندگان اظهار داش��ت: در تالش هس��تيم تا 
فرآيند پرداخت تسهيالت صادراتي از محل منابع ريالي و ارزي 
صندوق توسعه ملي به صورت برخط و از طريق سامانه انجام شود 
ضمن آنكه اهليت صادركنندگان متقاضي صرفا توسط سازمان 
توس��عه تجارت ايران و براساس ش��اخص هاي موجود مشخص 
خواهد ش��د. وي ميزان صادرات را يكي از شاخص هاي پرداخت 

تسهيالت عنوان كرد و افزود: صادركنندگاني كه نسبت به ايفاي 
تعهدات ارزي خود در خصوص بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
اقدام نكرده اند، امكان دريافت تسهيالت با نرخ ترجيحي و رقابتي 
را نخواهند داشت. معاون وزير صمت گفت: تسهيالت صادراتي 
از محل منابع صندوق توس��عه ملي فقط به صادركنندگان تعلق 
گرفته و توليدكنندگاني كه ب��راي اولين بار قصد صادرات دارند، 
به شرط رفع تعهدات خود در خصوص بازگشت ارز، مي توانند از 
كمك سود تسهيالت صادراتي كه توسط سازمان توسعه تجارت 
ايران و در صورت ابالغ و تخصيص اعتبارات مربوط به مشوق هاي 

صادراتي، استفاده كنند. 
زادبوم ضمن تاكيد بر حمايت از توسعه و تجهيز زيرساخت هاي 
صادراتي در سال جهش توليد، گفت: هماهنگي هاي الزم صورت 
پذيرفته تا سرمايه گذاران پايانه ها و ساير زيرساخت هاي صادراتي 

قادر باشند از تسهيالت مندرج در تبصره 18 استفاده كنند.

انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان: 

تا تعيين تكليف تعهدات معوق، مجوز پيش فروش خودرو ندهيد
براساس پيشنهاد انجمن ملي حمايت از مصرف كنندگان 
تا تعيين تكليف نهايي و رف�ع كليه تعهدات باقي مانده 
ش�ركت هاي خودرويي از تصويب و ابالغ هر گونه مجوز 
پي�ش فروش جدي�د به آن ش�ركت ها امتناع ش�ود. به 
گزارش خبرگزاري تسنيم، انجمن ملي حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان با ارسال نامه اي به قبادي معاون وزير و 
دبير كارگروه تنظيم بازار پيشنهادات خود را در تدوين 

مقررات حوزه خودرو اعالم كرد.

در اين نامه آمده اس��ت: »در حال حاضر ش��ركت هاي خودروساز 
و واردكننده خ��ودرو تعهدات معوق بس��يار بااليي جهت تحويل 
خودروهاي ثبت نامي و پيش فروش ش��ده در س��ال هاي قبل به 
مش��تريان خود دارند و عدم اجراي تعهدات آنها تاكنون منجر به 
بروز نارضايتي ش��ديد عموم جامعه شده است. در حال حاضر نيز 

پرونده هاي تخلف متعددي با موضوع عدم ايفاي تعهد با استناد به 
تبصره ماده 1۹ قانون حماي��ت از حقوق مصرف كنندگان مصوب 
88 مجلس ش��وراي اسالمي در سازمان تعزيزات حكومتي و ساير 
محاكم عمومي دادگس��تري مفتوح مي باشد به همين منظور در 
خواس��ت مي گردد تا تعيي��ن تكليف نهايي و رف��ع كليه تعهدات 
باقي مانده شركت هاي خودرويي از تصويب و ابالغ هر گونه مجوز 
پيش فروش جديد به آن ش��ركت ها امتناع گ��ردد. كليه مقررات 
تصويب شده و متعاقب آن قراردادهاي فروش توسط شركت هاي 
خودروساز و وارد كننده مي بايست در چارچوب آيين نامه اجرايي 
قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو مصوب س��ال ۹5 
هيات وزيران صورت پذيرد و نظارت مس��تمر بر اجراي آن توسط 
دستگاه هاي نظارتي از جمله سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان و سازمان هاي صنعت و معدن استان ها نيز مورد 

انتظار است.«



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Thu. Apr  پنجشنبه  11  ارديبهشت 1399   6 رمضان1441  سال ششم    شماره   1647  2020 .30 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري3)روزتاب(-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:13:02اذانمغرب:20:10اذانصبحفردا:4:39

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

ايلگليياش�اهگلييكيازمحبوبترينوجذابترينجاذبههايگردش�گريدرتبريزبهشمارميرود.تاريخچهاينبنابهقبلازدوران
صفويهوزمانپادشاهيآققويونلوبرميگرددوتاآندورانبزرگترينمنبعذخیرهآببود.دردورانحكومتصفويانكهاينبناتوسعه
دادهشد،درياچهكامالازشنوماسهوهرآنچهكهدرآنبودخاليشدوديواريسنگيهمدورآنكشیدهشد.خیابانهاياطرافاينبنا
همدردورانقاجارايجادشدندودورتادورآنازدرختاستفادهشد،اينبنادردورانپهلويبهيكجايتفريحيوديدنيتبديلشد.در

وسطايناستخريادرياچه،بنايهشتضلعيزيباييوجودداردكهامروزهازآنبهعنوانتاالراستفادهميشود.

جم
ام
 ج

س:
عك

مرزپرگوهر

چهرهروز

حضور دوباره سمندريان در كالس هاي تئاتر
حميد سمندريان به تئاتر ايران باز مي گردد و ديگر بار دانشجويان و هنرجويان مي توانند دركالس هاي درس او حضور پيدا كنند؛ اين جمله به 
هيچ عنوان تخيلي يا برآمده از يك آرزوي محال نيست. افسانه ماهيان يكي از شاگردان اين استاد تئاتر كه مجوز نشر و نگهداري تمام آثار او را 
دارد، در سالروز تولد اين هنرمند از حضور دوباره او در زمينه آموزش تئاتر سخن مي گويد. هشت سالي از سفر بي بازگشت سمندريان مي گذرد 
و افسانه ماهيان اين مژده را مي دهد كه استاد سمندريان حضوري دوباره در تئاتر ايران خواهد داشت و نسل  جديد و نسل هاي آينده مي توانند 
در كالس هاي آموزش��ي او حضور يابند.  او توضيح مي دهد كه تصميم دارد فيلم كالس هاي آموزشي سمندريان را همراه با 80 گفت وگوي 
ضبط شده از او در فضايي مناسب منتشر كند تا حيات اين هنرمند به ويژه در عرصه آموزش كه هميشه مورد توجه و عالقه اش بوده، ادامه پيدا كند.

نفت، اولويت دولت مصدق 
يازدهم ارديبهشت 1330، محمد مصدق 
نخست وزير، اولويت برنامه دولت خود را 
اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت اعالم 
كرد. يرواند ابراهاميان تاريخ نويس مي گويد: مس��اله 
نفت براي مصدق، پرس��ش بر سر حاكميت ملي بود. 
بنابراين اين موضوعي نبود كه او كوتاه بيايد. او ترجيح 
مي داد سرنگون شود تا اينكه از ملي كردن نفت دست 
بشويد.   مصدق كه در جرياني پيچيده به نخست وزيري 
رسيده بود، دوازدهم ارديبهشت 1330، كابينه خود 
را به مجلس معرفي كرد. او برنامه خود را پيرامون دو 
موضوع اعال م كرد: 1- اجراي قانون ملي شدن صنعت 
نفت ۲- اصال ح قانون انتخابات مجلس و شهرداري ها. 
مصدق با س��رعت، كار ملي شدن صنعت نفت را آغاز 
كرد و ۲3 ارديبهشت ماه، هيات مختلط مطابق ماده 
يك قانون ۹ ماده اي، تش��كيل ش��د. فرداي آن روز، 
مصدق انحال ل ش��ركت نفت ايران و انگليس را طبق 
بخشنامه اي به كليه ادارات اعال م كرد و بدين وسيله 
اولين گام عملي در ملي ش��دن صنعت نفت برداشته 
ش��د. دوره اول نخس��ت وزيري مصدق تا ۲8 تيرماه 
1331 ادامه يافت. برخ��ي معتقدند مصدق در ملي 
كردن صنعت نفت عجله به خرج داد و مي توانست از 
شيوه هاي نرم تري براي رسيدن به اين منظور استفاده 
كند. ضمن اينكه همراهي شاه را نيز كسب كند. قانون 
خلع يد خارجي ها از نفت ايران كه به تصويب مجلس 
شوراي ملي و مجلس سنا رس��يد ۹ ماده داشت و در 
آن به دقت راه هاي گام به گام اجراي قانون ملي شدن 
نفت پيش بيني شده بود. بر اساس اين قانون، هياتي 

مختلط از نمايندگان مجلس شوراي ملي و مجلس 
سنا به همراه وزير دارايي، وظيفه پايان دادن به تسلط 
انگليسي ها بر شركت نفت را كه از اين پس به »كمپاني 
سابق« معروف شد، بر عهده مي گرفت. ضمن اينكه در 
همين قانون راه هايي براي پرداخت ضررهاي شركت 
نفت انگليس وايران پيش بيني شده بود.  مصدق چند 
روز پس از تصدي نخست وزيري، مجلس را واداشت تا 
چهار نماينده جبهه ملي را به عضويت كميته پنج نفره 
مامور كمك ب��ه حكومت در اجراي قانون ملي كردن 
نفت، انتخاب كنند. او در خرداد ماه اين كميته را براي 
تحويل گرفتن تأسيسات نفتي به خوزستان فرستاد. 

در تيرماه چون ش��ركت نفت انگليس تهديد كرد كه 
كاركنانش را بيرون مي برد و به صاحبان نفتكش��ها 
اخطار كرد كه نفت خريداري ش��ده از حكومت ايران 
مورد قبول بازار جهاني نخواهد بود، مصدق مذاكرات 
را قطع و روش��ن كرد كه حكومت، اصل ملي كردن را 
حتي اگر هم عماًل تحقق نيافته باشد خواهد پذيرفت. 
در شهريور ماه، شركت نفت انگليسي تكنسين هايش 
را بيرون برد و تأسيسات نفتي را تعطيل كرد. در همين 
حال حكومت انگليس به تقويت ناوگان دريايي خود 
در خليج فارس پرداخت و از ايران به ش��وراي امنيت 

سازمان ملل متحد شكايت كرد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

حسابرس ها وارد مي شوند 

حسابرس��ي به عنوان يك حرفه، يك تخصص و 
يك رشته، عمر نسبتاً كوتاهي دارد در جهان كه به 
زحمت به بيش از يكصد سال مي رسد. اما همزمان 
و همراه با تحوالت شتاب آميز يكصد سال گذشته، 
حرفه حسابرسي نيز به سرعت خود را با شرايط و 
اوضاع و احوال زمان تطبيق داده و به عنوان يك 

دانش تخصصي مطرح شده است.
نخس��تين باري كه در قوانين اي��ران به موضوع 
حسابرسي اشاره ش��د در قانون تجارت مصوب 
سال 1311 اس��ت كه طي آن مقرر شد مجمع 
عمومي هر شركت س��هامي يك يا چند بازرس 
)مفتش( را از بين صاحبان سهام يا از خارج از آن 
انتخاب كند تا با رس��يدگي به حساب ها و اسناد 
و مدارك شركت، درباره اوضاع عمومي شركت 
و صورت ه��اي مالي كه توس��ط مديريت تهيه 
مي ش��ود گزارش��ي به مجمع عمومي صاحبان 
سهام در سال بعد بدهد. اگرچه مجامع عمومي 
شركت هايي كه پس از اين قانون ظاهراً به شكل 
سهامي تشكيل شدند، بنابر الزام مزبور بازرس يا 
بازرساني را انتخاب مي كردند و اين بازرسان گاه 
به حساب هاي شركت نيز رسيدگي مي كردند، 
اما انجام حسابرسي در معناي متعارف آن توسط 

بازرسان در كار نبود. 
اس��تفاده از خدمات حس��ابداران خب��ره در امر 
حسابرسي مالياتي نخستين بار در قانون ماليات 
بر درآمد سال 13۲8 عنوان شد. قانون مزبور مقرر 
داشت هر موقع كه انجمن محاسبين قسم خورده 
در كشور تشكيل شود وزارت دارايي مكلف است 
نتيجه رسيدگي محاسبين قسم خورده را در مورد 
حساب يا ترازنامه بازرگانان يا شركت ها بپذيرد 
و در اي��ن صورت براي تش��خيص ماليات، ديگر 

حاجت به رسيدگي به دفاتر مودي نخواهد بود.
در قانون مالياتي س��ال 133۵ اين حكم قانوني 
عينًا تكرار شد و در اجراي آن، آيين نامه مربوط 
در س��ال 13۴0 تهيه و به تصوي��ب وزير دارايي 
رسيد. اساسنامه انجمن محاسبين قسم خورده 
نيز در س��ال 13۴۲ تهيه و تصويب شد و در آن 
عالوه ب��ر ذكر مقرراتي راجع ب��ه اركان انجمن، 
تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و موازين 
حرفه اي و اخالقي حس��ابداران عضو انجمن نيز 

پيش بيني شد.
به م��وازات انجام اقداماتي در م��ورد ايجاد نظام 
حرفه اي حسابداري در جهت استفاده از خدمات 
حسابداران متخصص در امر حسابرسي مالياتي، 
اصالحيه قانون تجارت )راجع به ش��ركت هاي 
سهامي( مصوب 13۴۷ شركت هاي سهامي عام 
را مكلف كرد كه به صورت حس��اب سود و زيان 
و ترازنامه شركت، گزارش حسابداران رسمي را 
نيز ضميمه كنند. حسابداران رسمي نيز مكلف 
شدند در گزارش خود عالوه بر اظهارنظر درباره 
حساب هاي شركت، گواهي نمايند صورت هاي 
مالي تنظيم شده از طرف هيات مديره، وضع مالي 
شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي دهد. 
به اين ترتيب، موضوع حسابرس��ي شركت هاي 
سهامي عام در قانون تجارت نيز جايي باز كرد اما 
تصور بر اين بود كه وظايف حسابرسي و بازرسي 

قانوني، مجزا و تفكيك پذيرند.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب آيين نامه جرايم مالياتي 
آيين نامه جرايم مالياتي موضوع ماده 1۷ قانون، اواخر 
فروردي��ن 133۵ و در اواخر دوره هجدهم مجلس 
شوراي ملي به تصويب رسيد.  در موارد زير جريمه 
معادل يك برابر ماليات پرداخت نشده خواهد بود: 

بر اساس اين آيين نامه مودياني كه به موجب قانون 
مكلف به تسليم اظهارنامه يا ترازنامه مالياتي خود 
را به موجب قانون بايد تنظيم و تسليم مي كردند، از  
تسليم آنها در موعد مقرر خودداري كرده و ماليات 
متعلقه را پرداخت نكرده باش��ند، باي��د يك برابر 
ماليات را به عنوان جريمه پرداخت كنند همچنين، 
كس��اني كه به موجب قانون ملزم ب��ه نگهداري و 
تنظيم دفتر هستند و از نگهداري دفتر و تكميل و 
تنظيم آن خودداري كرده باشند، بايد يك برابر مبلغ 
ماليات، جريمه بپردازند.  ازسوي ديگر، در صورتي 
كه شركتهاي خارجي صورتحساب جداگانه مقرر 
در تبصره 1۲ ماده هش��ت قانون را به وسيله دفاتر 
مرتب نگهداري نكرده باشند نيز مشمول اين جريمه 

خواهند ش��د. البته در صورتي كه موديان مالياتي 
اظهارنامه يا ترازنامه يا صورتحساب ناقص يا خالف 
واقع تس��ليم كرده  اما ماليات متعلق��ه را پرداخت  
نكرده باش��ند، بايد نصف مبلغ ماليات را به عنوان 
جريمه به دولت بدهن��د. هر گاه مودياني كه طبق 
قانون موظفند ماليات ديگران را كسر و بپردازند و 
نيز مديران شركتهاي سهامي در مورد كسر ماليات 
سود سهام در موعد مقرر از تسليم صورتهاي الزم و 
پرداخت ماليات خودداري كنند، باز هم طبق اين 
قانون، بايد نصف مبل��غ ماليات را جريمه پرداخت 
كنند. چنانچه بازرگانان و شركتهايي كه به حساب 
ديگران معامالتي انجام مي دهند ماليات را در موعد 
مقرر پرداخت نكرده باش��ند ه��م بايد نصف مبلغ 
ماليات جريمه را پرداخت كنن��د. قانون پرداخت 
جريمه و آيين نامه آن را در شرايطي به تصويب رسيد 
كه بسياري، از پرداخت ماليات كه مبلغ بااليي هم 

نبود خودداري مي كردند. 

توزيع ماسك و دستكش در داروخانه ها آغاز شد
مديركل ام��ور تجهي��زات و ملزومات 
پزشكي سازمان غذا و دارو از آغاز توزيع 
ماس��ك 3 اليه، انواع ماسك پارچه اي و 
دستكش يك بارمصرف در داروخانه ها 
خبر داد. حسين صفوي با اعالم اين خبر 
افزود: با توجه به افزايش ظرفيت توليد 
ماس��ك و دستكش در كش��ور و تامين 
مناس��ب انواع ملزومات حفاظتي مورد 

مراكز درماني و كادرپزش��كي، توزيع انواع ماس��ك 
و دس��تكش در داروخانه ه��ا از امروز آغاز ش��د. او با 
اش��اره به اينكه تا پيش از شيوع بيماري كرونا توليد 
ماس��ك در كش��ور بين 1۲0 تا 1۵0 هزار عدد بود، 
افزود: خوشبختانه امروز ظرفيت روزانه توليد ماسك 
صنعتي در كشور به ۲ ميليون رسيده و رو به افزايش 
اس��ت. مديركل امور تجهيزات و ملزومات پزشكي 
خاطرنش��ان كرد: ماسك هاي توزيع ش��ده از انواع 
پارچه اي نيمه صنعتي توليد داخل و ماسك هاي 3 
اليه وارداتي است. او گفت: از اين پس مردم مي توانند 
ماسك مورد نياز خود را از داروخانه هاي سراسر كشور 
با اطمينان خاطر از كيفيت و كارآيي آنها تهيه كنند.  
همچنين س��خنگوي وزارت بهداشت نيز از مثبت 

ش��دن تس��ت كروناي 10۷3 نفر ديگر 
طي ۲۴ ساعت خبر داد و گفت: تاكنون 
۷3۷۹1 نفر از بيماران نيز بهبود يافته و 
از بيمارستان مرخص شده اند. كيانوش 
جهانپور افزود: از ظهر سه شنبه تا ظهر 
چهارش��نبه بر اساس معيارهاي قطعي 
تشخيصي 10۷3 بيمار جديد مبتال به 
كوويد1۹ در كشور شناس��ايي شد. به 
اين ترتيب مجموع بيماران كوويد1۹ در كش��ور به 
۹3۶۵۷ نفر رسيد. به گفته سخنگوي وزارت بهداشت، 
متاس��فانه در طول ۲۴ ساعت گذش��ته، 80 بيمار 
كوويد1۹ جان خود را از دست دادند و به اين ترتيب 
مجموع جان باختگان اين بيماري به ۵۹۵۷ نفر رسيد. 
او گفت: خوشبختانه تاكنون ۷3۷۹1 نفر از بيماران، 
بهبود يافته و ترخيص شده اند. ۲۹۶۵ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد1۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت 
مراقبت قرار دارن��د. او گفت: تاكنون نيز ۴۵3 هزار و 
38۶ آزمايش تشخيص كوويد1۹ در كشور انجام شده 
است. سخنگوي وزارت بهداشت همچنين بر رعايت 
نكات بهداشت فردي و عمومي، پرهيز از هر گونه تردد 
غيرضرور و رعايت فاصله گذاري اجتماعي تاكيد كرد.

بيمارستان ها كمي خلوت  شدند 
معاون درمان وزارت بهداشت از خلوت 
شدن بيمارستان ها و كاهش مرگ و مير 
ناشي از كرونا خبر داد.  قاسم جان بابايي 
قطعا اظهار كرد: هم روند طبيعي اپيدمي 
و هم نحوه فاصله گذاري اجتماعي همگي 
موثر بوده است. پس از شناسايي بيماري 
در تاري��خ ۲۹ بهمن يكي از تصميمات 
خوب دولت تعطيلي مدارس و دانشگاه ها 

از چهارم اسفند ماه بود. پس از آن نيز شاهد كاهش 
ترددها و فاصله گذاري اجتماعي بوديم كه آثار آن دو 
هفته بعد مشخص شد و تقريبا از ۲۵ اسفند ماه روند 
كاهشي بروز كرونا در كشور را شاهد بوديم.  او با بيان 
اينكه موارد بستري شده و سرپايي در حال كاهش 
هستند، اظهار كرد: ما در مراجعه سرپايي آمارمان به 
يك پنجم دوره پيك بيماري رسيده است و بيش از 
۶0 درصد تخت هاي ما كه در اوج بيماري، ُپر بودند 
خالي شده اس��ت. هرگونه مداخله اي كه در كشور 
انجام ش��ود نتايج آن را دو هفته بعد شاهد خواهيم 
ب��ود. فاصله گذاري اجتماعي در كن��ار غربالگري و 

بيماريابي مناسب وزارت بهداشت باعث 
شد اين روند نزولي را شاهد باشيم. امروز 
ممكن است تست هاي مثبت افزايش 
يافته باش��د، اما روند بس��تري بيماران 
در بيمارستان ها كاهش��ي بوده است. 
او در پاسخ به س��والي درباره بازگشايي 
مطب ها تصريح ك��رد: از دو هفته قبل 
دس��تورالعمل هاي الزم ب��ه مطب ها و 
درمانگاه هاي خصوصي ابالغ شد تا فعاليت خود را 
با در نظ��ر گرفتن برخي مالحظات همچون رعايت 
فاصله گ��ذاري فيزيك��ي آغاز كنند، ام��ا همچنان 
خدمات دندانپزشكي به جز در موارد اورژانسي شامل 
اين موضوع نمي شود. البته اين نگراني همچنان از 
س��وي مردم وجود دارد كه مراجعات به مطب ها و 
درمانگاه ها همچنان مانند روزهاي قبل از شيوع كرونا 
نشده است. توجه كنيد اگر در هر بخشي شاهد عدم 
استفاده ماسك و دستكش در درمانگاه و مطب بوديد 
مي توانيد موارد تخلف را به س��امانه 1۹0 يا سازمان 

نظام پزشكي گزارش دهيد. 

میراثنامه

دفن به روش كرونايي، اسكلِت اشكاني را رو كرد 
خبرهاي اوليه از كشف اسكلت سربازي اشكاني در 
روستاي پاجي در بخش دودانگه شهر ساري در استان 
مازندران خبر مي داد؛ آن هم وقتي قصد داشتند يكي 
از فوت شدگان كرونا را در قبرستان باالمزار پاجي دفن 
كنند. حاال به جاي دفن آن مرحوم، از آن قبر اشياي 
دفن شده و اس��تخوان هاي دو هزار س��اله را بيرون 
كشيدند. به نظر مي رسد شانس با اين اسكلت تاريخي 
بود كه علي رمضاني پاجي – دانش آموخته تاريخ در 
مقطع دكتري، مورخ، پژوهشگر و عضو هيات علمي 
دانشگاه فرهنگيان – همراه با تشييع شدگان بود تا آثار 
تاريخي را ببيند و به ميراث فرهنگي اطالع دهد. او به 
ايسنا مي گويد: بر اساس قوانين دفن مردگان كرونايي، 
پيكر آنها بايد در عمق پايين تر از سه متر در دل زمين 
دفن شود، اما در زمان حفر قبر، در عمق حدود دو و نيم 
متري كوزه هايي كه در گذشته در كنار اموات خاك 
مي شدند، ديده شد. هرچند در همان زمان نخستين 
كوزه شكست. ولي قدري پايين تر از آن عمق، يك فلز و 
در كنار آن شمشير و تيرداني فلزي و سپر به دست آمد، 
با گرفتن عكس اين آثار، آن را براي يك باستان شناس 
فعال در مازندران فرس��تادم كه او گفت: »اين تيپ 
شمشير، بيش��تر متعلق به دوره اشكاني است«. او با 
بيان اينكه چند سال قبل نيز كشاورزي در اين منطقه 
از كش��ف آثاري كه آنها را حلب مي ناميد خبر داده 
بود، مي افزايد: اين منطقه نزديك به شهر صد دروازه 
و يكي از مناطق نفوذ اشكاني بوده است. او همچنين 
به كشف اسكلت يك دختر نوجوان در حدود دو سال 
قبل و در زمان تعريض قبرستان منطقه اشاره مي كند 

و مي گويد: در كنار آن اسكلت گردنبندي از مهره هاي 
آبي، دو انگشتر از جنس مفرغ و دو النگوي مفرغي به 
دست آمد كه در همان زمان به ميراث فرهنگي تحويل 
داده ش��د. رمضاني با بيان اينكه برخي ش��واهد اين 
منطقه را به عصر مفرغ يعني بين 3۵00 تا ۵000 سال 
قبل نسبت مي دهند، اين منطقه را قبرستاني تاريخي 
مي داند كه هنوز هم مردم محلي در آن دفن مي شوند. 
سيف اهلل فرزانه - مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي استان مازندران - اما اسكلت به دست 
آمده را متعلق به يك گور باستاني مي داند و مي گويد: 
به دنبال درگذشت يكي از اهالي روستاي پاجي بر اثر 

ابتال به بيماري كرونا، به طور اتفاقي اين گور به دست 
آمد كه كارشناسان و نيروهاي يگان حفاظت اداره كل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مازندران 

به محل كشف اين گور باستاني اعزام شدند.
او آثار به دس��ت آمده از اين گور را شامل بقاياي يك 
اسكلت انس��اني، يك ظرف س��فالي، يك شمشير 
آهني و يك قطعه ش��يء آهني مربوط به بخشي از 
يك جنگ افزار مي داند و ادام��ه مي دهد: با توجه به 
داده هاي به دس��ت آمده، اين گور باستاني مربوط به 
دوران اشكاني بوده و همچنين بررسي هاي بيشتر در 

خصوص اشياي كشف شده نيز ادامه خواهد داشت.

كتابخانه

ريشه هاي اقتصادي فروپاشي شوروي
اگر مي خواهيد درباره داليل اقتصادي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي بخوانيد، 
»ريشه هاي اقتصادي فروپاشي اتحاد شوروي: زمينه هاي اقتصادي »تفكر جديد« 
گورباچف« را خريداري كنيد.   نويسنده اين كتاب ۲۴۲ صفحه اي الهه كواليي 
است. اين كتاب در چهار فصل تنظيم شده است. فصل اول، به بررسي فشرده تاريخ 
سياست خارجي اين كشور اختصاص داده شده است. در فصل دوم، ويژگي هاي 
»تفكر جديد« گورباچف مطرح خواهد شد، تا اين پديده مورد شناسايي كامل قرار 
گيرد. در فصل سوم، تحوالت اقتصادي در اتحاد شوروي به طور اجمالي بررسي 
مي شود. تأكيد اصلي در اين بخش، بر مراحل اصلي و تعيين كننده تاريخ تحوالت 

اقتصادي اتحاد شوروي و شكل گيري نظام 
اقتصاد استاليني در اين كشور است. در فصل 
چهارم، ارتباط ميان دو متغير يادشده يعني 
»اصالح��ات اقتص��ادي« و »تنش زدايي« 
مورد بررس��ي قرار خواهد گرفت و اينكه آيا 
بحران اقتصادي اتحاد روسيه دهه 1۹80 در 

شكل گيري »تفكر جديد« گورباچف نقش موثري داشت يا خير؟ در آخرين بخش 
با نتيجه گيري از مباحث ارايه شده اين بررسي را به پايان مي بريم.

هنر

جشنواره جهاني فيلم فجر چگونه برگزار مي شود؟
در شرايطي كه تكليف بسياري از جشنواره هاي سينمايي مهم دنيا مشخص شده و برخي 
از آنها به تعويق افتاده يا كال لغو شده اند، هنوز خبري از جشنواره جهاني فيلم فجر نيست 
ولي شنيده مي شود تالش ها بر اين است كه اين رويداد لغو نشود. جشنواره جهاني فيلم 
فجر به دبيري محمدمهدي عسگرپور قرار بود از ۲8 فروردين تا پنجم ارديبهشت امسال 
يعني پيش از ش��روع ماه مبارك رمضان برگزار شود، اما شيوع ويروس كرونا اين رويداد 
را هم مثل خيلي ديگر از اتفاقات كش��ور و جهان در تاريخ مشخص خود لغو كرد.  نيمه 
اسفندماه سال قبل خبر تغيير زمان برگزاري جشنواره جهاني فجر منتشر و اعالم شد »به 
دليل محدوديت هاي به عمل آمده در بيشتر كشورهاي درگير و در پي هماهنگي با رياست 
سازمان سينمايي و رايزني با فياپف )فدراسيون جهاني اتحاديه هاي تهيه كنندگان فيلم(، 
تصميم برآن شده كه با هدف هرچه باشكوه تر برگزار شدن جشنواره جهاني فيلم فجر به 
عنوان مهم ترين رويداد بين المللي سينماي ايران، اين جشنواره در نيمه دوم خرداد ماه 
13۹۹ برگزار ش��ود.« اين تاريخ در شرايطي تعيين شده بود كه تصور مي شد وضعيت 
همه گيري ويروس كرونا با گذشت زمان بهبود يابد، اما حاال كه به روزهاي پاياني دهه اول 
ارديبهشت ماه رسيده ايم چندان اميدي به عادي شدن شرايط تا خردادماه نيست و حتي 
بازگشايي احتمالي سينماها در عيد فطر هم با واكنش مثبتي همراه نبوده است. ضمن 
اينكه جدا از وضعيت داخلي، با توجه به بين المللي بودن اين جشنواره بايد شرايط كشورهاي 
ديگر و مهماناني كه احتماال قصد حضور در اين جشنواره را دارند هم بايد مدنظر قرار داد. 
البته از مدتي قبل شنيده مي شد كه احتماال زمان برگزاري جشنواره به مهرماه موكول 
خواهد شد كه آن هم به دليل نامشخص بودن پايان همه گيري اين ويروس يا شروع دوباره 
آن در پاييز قطعي نيس��ت.  با اين حال از آنجا كه در چند وقت اخير خبر لغو يا برگزاري 

آنالين جشنواره هاي مختلفي منتشر شده است، تعيين تكليف جشنواره جهاني فيلم 
فجر پرسش خيلي از كساني بوده كه به نحوي اين جشنواره برايشان اهميتي ديگر دارد. 
گفت وشنودها اين احتمال را مي دهد كه جشنواره امسال به دليل فراهم نبودن شرايط تا 
پايان خردادماه و بعد از آن فرارسيدن ماه هاي محرم و صفر و بعد هم تراكم جشنواره ها در 
پاييز و زمستان برگزار نشود، اما پيگيري هاي جديد حاكي از اين است كه جشنواره جهاني 
فجر با تغييراتي در ساختار خود برگزار مي شود ولي نتيجه قطعي آن تا چند روز آينده و 

پس از جمع بندي هاي نهايي اعالم خواهد شد.
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