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بررسي حذف چهار صفراز پول ملي 
امروز در مجلس

 راه اندازي بورس امالك و مسكن 
در آينده  نزديك

 رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
درگفت وگو با » تعادل « خبر داد:

 جمشيد عدالتيان ، اقتصاددان
 در گفت وگو با »تعادل«: 

 در طول تمام سال هاي گذشته 
  بورس نقش محوري در تامين 
 منابع مالي نداشته و تمام فشار

 بر شبكه بانكي بوده است

از خصوصي سازي 
واقعي وحشت داريم

ج�واد هاش�مي |بازار ب�ورس اي�ران در 
يكي از تاريخي ترين دوره هاي اقتصادي 
جه�ان، تاريخ خ�ود را به ش�كل ديگري 
مي نويس�د. در روزهاي�ي ك�ه اقتص�اد 
بسياري از كش�ورهاي جهان تحت تاثير 
ش�يوع وي�روس كرونا، ب�ا رش�د منفي 
مواجه ش�ده و بازارهاي بورس نيز متاثر 
از اين ش�رايط روزهاي خوبي را پشت سر 
نمي گذارن�د، بازار ب�ورس اي�ران هر روز 
به ركورد جدي�دي مي رس�د، موضوعي 
كه از س�ويي براي اقش�ار مختلف جامعه 
اين بازار را ب�ه جذاب تري�ن عرصه براي 
س�رمايه گذاري تبديل كرده و از س�وي 
ديگر دولت را نيز بر آن داشته تا بسياري 
از برنامه هاي عقب مانده خود را در همين 

ايام در بورس اجرايي كند.
چند هفت�ه پ�س از آنكه دولت بخش�ي 
از س�هام هلدين�گ شس�تا را در ب�ازار 
بورس عرضه ك�رد، عرضه اي ك�ه ركورد 
عرضه اولي�ه در تاريخ بازار س�هام ايران 
را شكس�ت، با مجوز مقام معظم رهبري، 
خريد و فروش سهام عدالت نيز پس از 15 
سال ممكن شد تا يكي ديگر از مهم ترين 
دغدغه هاي بازار سرمايه به جريان بيفتد. 
پيوس�تن دول�ت ب�ه حركت پر س�رعت 
بازار بورس اين س�وال را ب�ه وجود آورده 
كه سرنوش�ت بازار بورس به كجا خواهد 
رس�يد؟ آيا با يك حباب طرفيم يا با ورود 
س�رمايه هاي جدي�د، بازار ب�ورس ايران 
رونقي جدي را تجرب�ه مي كند؟ واگذاري 

سهام شستا يا مجاز شدن خريد و فروش 
سهام عدالت را مي توان خصوصي سازي 
واقع�ي دانس�ت؟ جمش�يد عدالتي�ان 
شهرياري – اقتصاددان و عضو سابق اتاق 
بازرگاني ايران – در گفت وگو با »تعادل« 
مي گوي�د، رونق ب�ورس مي توان�د امري 
مثبت و مهم براي اقتصاد ايران باش�د اما 
اينكه تجربه خصوصي سازي هاي ناموفق 
گذش�ته چقدر در اصالح حرك�ت فعلي 
اثر بگذارد و تازه واردان ب�ه بازار چگونه 
توجيه شوند تا ش�وكي جديد به اقتصاد 
وارد نش�ود، امري حياتي خواه�د بود. او 
مي گويد اگر دولت قصد خصوصي سازي 
دارد، بايد وحش�ت خود را كنار گذاشته 
و فرايند خصوصي س�ازي را به طور كامل 

پيگيري كند.

   آيا رشد بازار بورس در ايران نگران كننده 
است؟

براي پاس��خ ب��ه اي��ن س��وال مي ت��وان تجربه 
كش��ورهاي توس��عه يافته را در نظ��ر گرفت. در 
بس��ياري از اين كش��ورها، بورس به عنوان يكي 
از اصلي ترين منابع مالي ش��ركت ها و موسسات 
اقتصادي شناخته مي شود و شركت هاي حاضر 
در اي��ن بازاره��ا، بخش قاب��ل توجه��ي از پول 
موردنياز خود را از اين طريق به دس��ت مي آورند 
اما در ايران ن��ه تنه��ا در طول تمام س��ال هاي 
گذش��ته، بورس نقش مح��وري در تامين منابع 
مالي نداشته كه تمام فش��ار بر شبكه بانكي بوده 
اس��ت و اين اقتصاد بانك محور هم بر موسسات 

مالي فش��ار آورده و ه��م با توجه به مش��كالت 
دريافت تس��هيالت، براي بنگاه ها اشكال آفرين 
ش��ده اس��ت. از اين رو در نگاه كالن، اينكه بازار 
بورس در ايران رش��د كند و اوج بگي��رد، نه تنها 
منفي نيست كه قطعا مي تواند در مدلي درست 

به نفع اقتصاد ايران تمام شود.
   ب�ورس در ط�ول ماه ه�اي گذش�ته روند 
صعودي خود را همواره ادام�ه داده و اين امر 
حتي در ايام ش�يوع كرونا نيز ت�داوم يافته 
است. اگر اين اتفاق را مثبت بدانيم، دليل اين 

ترديدها چيست؟
ترديدها نه به بورس كه به ساختار كالن اقتصاد 
ايران باز مي گردد. ابهام نخس��ت اينجاس��ت كه 
چگونه در ش��رايط افت عملك��رد اقتصاد جهان، 
تنها ب��ورس ما به اي��ن حركت پرس��رعت ادامه 
مي دهد؟ در گام دوم اين س��وال مطرح است كه 
مگر در اقتصاد ايران اصالحات اساس��ي خاصي 
صورت گرفته كه ناگهان ب��ورس به آن اينچنين 
بازخورد مثبت داشته اس��ت؟ و ابهام سوم نحوه 
برخورد با س��هام داران تازه وارد است. بورس در 
تمام دنيا حركتي سينوس��ي دارد و سهام داران 
بايد بدانن��د حتي اگر رش��دي طوالني مدت رخ 
داد، احتم��ال س��قوط س��هام هم وج��ود دارد. 
اين س��واالت، ابهام درب��اره عملك��رد بورس در 

هفته هاي اخير را افزايش داده است.
   ورود سهام شستا به بورس از سوي دولت 
مي تواند تغيي�ر رويكرد درباره ب�ازار بورس 
را نش�ان دهد؟ اينك�ه دولت قص�د دارد در 
 آينده س�هم بيش�تري به اين ب�ازار بدهد؟

در ابتدا بايد توجه داشت كه بخش قابل توجهي 

از سرمايه س��ازمان تامين اجتماعي و هلدينگ 
زيرنظر آن شس��تا، از س��وي بخش غي��ر دولتي 
تامين مي ش��ود و كارفرماي��ان و كارگران منابع 
آن را پرداخت مي كنند. از اي��ن رو نه تنها تداوم 
مديريت دولت��ي به بنگاه ها منطقي نيس��ت كه 
حتي دول��ت اصلي تري��ن س��رمايه گذار تامين 
اجتماعي نيز به ش��مار نم��ي رود. در گام بعدي 
نيز بايد توجه داشت كه وقتي از خصوصي سازي 
صحبت مي كنيم، تغيي��رات بايد واقعي و اصولي 
باشند. مي توان س��هام را واگذار كرد اما مديريت 
را نه. نمي ت��وان ب��راي تامين س��رمايه از منابع 
س��هامداران بهره گرفت اما تغييرات اساسي در 
كار به وجود نياورد. متاس��فانه در سال هاي اخير 
در رابطه با برخي سازمان هاي دولتي اين مسير 
طي ش��ده و نتيجه آن نه تنها مثبت نبوده كه به 

عدم شفافيت دامن زده است. 
   دلي�ل آنك�ه دول�ت در تغيي�ر مديريت 
اي�ن بنگاه ها وارد نمي ش�ود چيس�ت؟ آيا 
مقدم�ات كافي ب�راي اين تغيي�ر عملكرد 

فراهم نشده است؟
با توجه ب��ه روند طوالني ك��ه اقتص��اد ايران به 
همين ش��كل طي كرده، تصميم گي��ري در اين 
زمينه س��خت، پيچيده و حتي ترس��ناك است. 
بس��ياري از هلدينگ هاي دولتي، شركت هايي 
را در خود ج��اي داده اند كه س��ال هاي طوالني 
زيان ده بوده اند اما با توجه تع��داد باالي نيروي 
كار، دولت هيچگاه نتواسته تغييري در آنها بدهد 
زيرا احتمال ايجاد هزينه ه��اي اجتماعي را باال 
مي برد اما اگ��ر بخش خصوصي و س��رمايه گذار 
واقعي مديريت يك بن��گاه را در اختيار بگيرد در 

گام نخست ساختار زيان ده را تغيير خواهد داد 
و اصالح��ات كالني ايجاد خواه��د كرد، پس تن 
دادن دولت به اين تغيير آس��ان نيس��ت و بايد با 
فراهم كردن مقدم��ات الزم اين اصالحات انجام 
شود. اين نگاه كه بخش خصوصي در ايران توان 
ندارد ي��ا از پس مديريت بنگاه ب��ر نمي آيد قطعا 
صحيح نيس��ت و بايد وحشت از خصوصي سازي 

را كنار بگذاريم و به اين اصالحات تن بدهيم.
   تغيي�ر در س�اختار بنگاه ه�اي اقتصادي 
در ش�رايط فعلي چقدر براي دولت ريسك 

خواهد داشت؟
اقتصاد ايران در س��ال هاي گذشته با تحريم هاي 
امريكا مواجه بوده ك��ه محدوديت هاي حاصل از 
آن دش��واري هايي چه براي اقتص��اد كالن و چه 
براي معيش��ت مردم به وجود آورده است. جداي 
از آن معضل ش��يوع كرونا نيز بخش هاي مختلف 
اقتصاد ايران را به خود درگير كرده است. از اين رو 
دس��ت زدن به اصالحات كالن، مي تواند ريسك 
ايجاد هزينه هاي اجتماعي و سياس��ي را افزايش 
دهد. در كش��ورهايي مانند روسيه و لهستان كه 
در دهه ه��اي قبل به س��مت خصوصي س��ازي 
حركت كردند نيز مشكالت و ناهماهنگي هايي به 
وجود آمد و به زمان نياز بود تا مشكالت برطرف 
ش��وند. از اين رو حركت به سمت واگذاري سهام 
هلدينگ هايي مانند شس��تا يا واگذاري مديريت 
ديگر بنگاه ه��اي اقتصادي ب��ه بخش خصوصي 
بايد با لحاظ كردن اين مقدمات و بررس��ي دقيق 
شرايط صورت گيرد و هر تصميمي در اين زمينه 
با در نظر گرفتن شرايط كشور و اقتصاد ايران در 

دستور كار قرار بگيرد.

اين صندوق كه به اعتقاد بسياري از تحليلگران 
بازار سرمايه، نسبت به ساير عرضه هاي دولت 
در اين قالب ارزنده تر است؛ بيش از 1۷۷۴۴ هزار 

ميليارد تومان نقدينگي جذب مي كند. 

    چند نكته در مورد صندوق ETF با نماد 
به گزارش بورس نيوز، سهام دولت در بانك هاي تجارت، 
ملت و صادرات و ش��ركت هاي بيمه البرز و بيمه اتكايي 

امين در قالب صندوق ETF »دارا يكم« عرضه مي شود.
اش��خاصي كه »كد بورس��ي« دارند از طريق مراجعه به 
س��ايت كارگزاري ها و س��اير افراد از طري��ق بانك هاي 
منتخب شامل شعب بانك هاي مسكن، سپه، صادرات، 
ملت، تجارت، ملي، كش��اورزي و رفاه كارگران و شعب 
قرض الحس��نه مهر ايران امكان خريد اين صندوق ها را 
خواهند داشت، امكان خريد از طريق اپليكيشن »آپ« 
هم وج��ود دارد.هر نفر مي تواند حداق��ل يك و حداكثر 
۲۰۰يونيت )واحد( معادل ۲ميلي��ون تومان خريداري 
كند. بر پايه اين گزارش، پذيره نويسي براي هر فرد داراي 

كد ملي امكانپذير بوده و محدوديت سني براي متقاضيان 
وجود ندارد. بر همين اس��اس، پذيره نويسي واحدهاي 
سرمايه گذاري اين صندوق صرفًا شامل اشخاص حقيقي 
ايراني بوده و اشخاص حقوقي نمي توانند در پذيره نويسي 
شركت كنند. ساعت ورود سفارشات در سامانه معامالت 
از س��اعت ۱۴ لغايت ۱۶ هر روز تعيين شده و در انتهاي 
هر روز س��فارش هاي خريد وارد شده جمع آوري شده و 
تمامي سفارش هاي باز از سامانه معامالتي حذف خواهد 
شد؛ اين عرضه شباهت هايي هم با روش بوك بيلدينگ 

در عرضه هاي اوليه دارد.

    نگاهي به دومينوي كاسته  شدن خريداران
اگر تعداد سفارش��ات خريد بيش از تعداد عرضه شده 
باش��د، يونيت ها بين خريداران تسهيم شده و ممكن 
است به هر خريدار كمتر از ۲ ميليون تومان برسد. اما 
مي توان نگاه ديگري نيز به اين نوع عرضه ها داش��ت؛ 
اين صن��دوق بي��ش از ۱۷۷۴۴هزار ميلي��ارد تومان 
نقدينگي جذب مي كند البته به شرطي كه اگر به هر 

فرد ۲ميليون تومان برس��د، حدود ۸ ميليون و ۸۷۲ 
هزار نفر در خريد اين سهام مشاركت كنند؛ استقبال 
از خريد اين صندوق توس��ط بيش از اين تعداد، باعث 
شده تا كمتر از ۲ ميليون تومان عايد هر سهامدار شود 
و اگر هم تعداد خريداران كمتر از اين ميزان باشد نيز 
احتماال بايد حقوقي ها را هم در مراحل بعدي وارد بازي 
كنند.البته با توجه به مشاركت ۲ ميليون و ۳۵۷ هزار 
نفر در آخرين عرضه اوليه بازار، به نظر مي رسد جذب 
9 - ۸ ميليون نفر كار سختي نخواهد بود. ضمن اينكه 
موفقيت »دارا يكم« در عرضه، راه را براي عرضه مابقي 

سهام دولت هم باز مي كند.

    ارزنده ترين عرضه ها، نخستين پيشكش بازار
 »دارا يك��م« به اعتقاد بس��ياري از تحليلگ��ران بازار 
س��رمايه، نس��بت به س��اير عرضه هاي دولت در اين 
قالب ارزنده تر ب��وده چرا كه س��هام بانك هاي بزرگ 
را در س��بد خود مي بيند و بانك ها امس��ال به لحاظ 
بنيادي، چشم انداز مثبتي براي رشد سودآوري دارند 

و در شرايطي اين عرضه انجام مي شود كه بازار سرمايه 
تشنه عرضه است؛ پس عجيب نيست اگر يونيت هاي 

اين صندوق به سرعت بلعيده شود.

   پول مردم   باز مي گردد!
 در صورت��ي ك��ه مطابق مق��ررات ب��ه هر دلي��ل براي 
پذيره  نويس��ان، واحد س��رمايه گذاري صادر نشود و يا 
كمتر از ميزان واريز شده صادر شود، مدير موظف است 
مابه التفاوت وجوه واريز شده را حداكثر ظرف ۵ روز كاري 
پس از پايان دوره پذيره نويسي مس��ترد كند. قابل ذكر 
است واريز مابه التفاوت مذكور در صورت ثبت درخواست 
پذيره نويسي در شبكه بانكي، به حساب پرداخت كننده 
و در صورت ثبت درخواست در سامانه معامالتي بورس، 
به حساب شخص صاحب كد معامالتي واريز خواهد شد.

    تخفيف هايي كه سهامداران بايد توجه كنند
قيمت اين صندوق با درنظر گرفتن ۲۰درصد تخفيف 
نس��بت به ميانگين قيمت ۳۰روزه ۵ نماد »وبصادر«، 

»وتجارت«، »وبملت«، »الب��رز« و »اتكام« منتهي به 
فراخوان واگذاري )به شرط آنكه قيمت پس از اعمال 
تخفيف از ۷۰درصد قيمت پاياني روز معامالتي قبل 
از شروع پذيره نويسي كمتر نباشد(، تعيين مي گردد 
و البته بايد اشاره كرد كه اين انتقال از هرگونه كارمزد 
معاف است. معامالت ثانويه واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله، حداقل ۲ ماه پس 
از اتمام پذيره نويس��ي و ثبت صندوق، در بازار بورس 
اوراق بهادار تهران آغ��از مي گردد و حداق��ل تا ۲ ماه 
امكان فروش وجود ندارد. بنابراين ش��ايد براي برخي 
فعاالن بازار س��رمايه چن��دان جذاب نباش��د و مردم 
عادي كه كد بورسي ندارند از اين صندوق ها استقبال 
بيشتري كنند. ريسك سرمايه گذاري در اين صندوق 
ش��امل ريس��ك كاهش ارزش دارايي هاي صندوق، 
ريسك كاهش ارزش بازاري واحدهاي سرمايه گذاري، 
ريسك نوسان بازده بدون ريسك، ريسك نقدشوندگي 
و ريسك صنعت است؛ بنابراين سرمايه گذاري در اين 

صندوق ها كامال بدون ريسك نخواهد بود.

بازار تشنه بلعيدن نخستين يونيت سرمايه گذاري در بورس

يادداشت- 1

ضرورت تهيه پيوست هاي 
آموزشي در بورس

واقع آن اس��ت كه بازار 
بورس هم تابعي از ساير 
اقتصادي  گزاره ه��اي 
است و چشم اندازهاي 
پيش روي اي��ن بازار را 
بايد با منطق اقتصادي 
كشور و مبتني بر اعداد 
و ارقام شفاف تحليل و 
ارزيابي كنيم.   ادامه درصفحه 2

عليرضا   سليمي

يادداشت- 4

 بيعت ركود و تورم 
در سال غيبت نفت

قبل از مس��اله كرونا و 
آن زماني كه بودجه 99 
در آذرماه سال گذشته 
به مجلس رفت، برآورد 
اوليه اين ب��ود كه اين 
بودجه حدود۱۵۰ هزار 
ميليارد تومان كسري 
داش��ته باش��د. انتظار 
ادامه درصفحه ۴ مي رفت كه ...  

عبداهلل  مشكاني

يادداشت- 3

 سه آسيب اقتصادي
 كرونا

وي��روس  ش��يوع 
از  بس��ياري  كرون��ا، 
ي  ي ه��ا يز مه ر نا بر
اقتص��ادي دولت ه��ا را 
تحت تاثي��ر ق��رار داد 
و ب��ا توج��ه ب��ه اينكه 
از دولت ها،  هيچي��ك 
امكان پيش بيني دقيق 
ادامه درصفحه ۴ اتفاقات رخ داده...  

عباس  آرگون

يادداشت- 2

كرونا كم از جنگ جهاني 
ندارد

در حال حاضر وضعيت 
فعل��ي كس��ب وكارها 
از هر جنب��ه اي كه به 
آنها ن��گاه كنيم، خوب 
كش��ور  در  نيس��ت. 
م��ا بيش��ترين حجم 
اشتغال در بخش هاي 
خدمات ايجاد مي شود 
و بيشترين حوزه را هم...  ادامه درصفحه 2

يلدا  راهدار

يادداشت- 5

 3  روياي شهري
در يك اليحه

س��رانجام ديروز اليحه 
بس��ته مح��رك اقتصاد 
ش��هر در پارلمان محلي 
پايتخت با كمي تغييرات 
و البته با چاشني حاشيه 
تصويب شد. اين اليحه 
هفته گذش��ته با قيد دو 
فوري��ت از س��وي پيروز 
حناچي،  شهردار تهران...  ادامه درصفحه ۴

مجيد  اعزازي

يادداشت- 6

 تتليتي ها
 و مطبوعات آزاد 

 ، ه����ا ز في��ك ني��و
توخالي،  سلبريتي هاي 
بازار ش��ايعه و خبرهاي 
غل��ط و اكانت هايي كه 
ب��ا اس��تفاده از تصاوير 
و  لودگ��ي  و  جنس��ي 
خبرهاي دروغ، مخاطب 
جذب مي كنند، در همه 
جاي دنيا مخاطب دارند...  ادامه درصفحه 2

مهران  فرجي 

معاونت نظارت بر بورس ها 
و ناشران سازمان بورس 

مطرح كرد

  سرعت پذيرش شركت ها 
در بورس بيشتر مي شود

   بورس آماده ارايه مشاوره به 
شركت هاي تازه وارد  است

  شركت ها براي تامين مالي 
مي توانند اوراق بورسي منتشر كنند

تغيير در 
دستورالعمل 

 پذيرش
 شركت ها 

گروه بورس|
دسترس�ي به مناب�ع تامين مالي و س�هولت 
راه اندازي و اداره بنگاه هاي اقتصادي يكي از 
مهم ترين مباني توسعه اقتصادي كشورهاست. 
در اين ميان آنچه از اهميت ويژه اي برخوردار 
است رعايت اصول اعتباردهي در عين تسهيل 
ساز و كار آن است. همين امر سبب شده تا در 
تمامي اقتصادهاي توسعه يافته، بازار سرمايه و 
در صدر آن بورس هاي سهام از اهميت ويژه اي 

برخوردار باشند. 

چنين رويكردي س��بب مي ش��ود تا ضم��ن ايجاد 
ش��فافيت در بخش هاي مختلف اقتصاد، ريس��ك 
سرمايه گذاري نيز در كنار ريسك تامين اعتبار كاهش 
يابد و در نهايت اكوسيس��تم اقتص��ادي در محيطي 

امن تر به فعاليت خود ادامه دهد.
عواملي از اين دس��ت س��بب شده تا در كش��ور ما نيز 
ض��رورت تحقق اين ه��دف، به توجه ويژه نس��بت به 
بازار س��رمايه منتهي ش��ود. اين امر در سال هاي اخير 
نيز اهميت بيشتري يافته و تالش شده تا با حضور در 
بازار سرمايه نه تنها هزينه تامين مالي براي شركت ها 
كاهش يابد بلكه شفافيت و ارزش گذاري شركت ها در 
بازار سهام با روشي روزآمدتر محقق شود. حاال با ادامه 
افزايش عرضه هاي اوليه در س��ال جاري، مقرر شده تا 
بازبيني و اصالح ضوابط پذيرش شركت ها در بازار ياد 
شده به منظور تسهيل حضور آنها در اين بازار در دستور 
كار سازمان قرار گيرد. در همين خصوص عضو هيأت 
مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست بررسي 
فرصت هاي استفاده از ظرفيت بازار سرمايه براي تأمين 
مالي گفت: به منظور تش��ويق شركت هاي خصوصي 
به حضور و پذيرش در بورس جلس��ات هيأت پذيرش 

بيشتر و منعطف شده است.
نشست بررس��ي فرصت هاي اس��تفاده از ظرفيت بازار 
س��رمايه براي تأمين مالي بنگاه ها  و بخش خصوصي با 
حضور مديران ش��ركت هاي خصوصي، فرهاد دژپسند 
وزير امور اقتصادي و دارايي، حسن قاليباف اصل رييس 
سازمان بورس، صالح رييس سازمان خصوصي سازي، 
اعضاي هيات مديره سازمان بورس و فعاالن بازار سرمايه 

در سالن جهاد اقتصادي وزارت اقتصاد برگزار شد.
به گزارش فارس در اين جلسه مديران عامل شركت هاي 
خصوصي بزرگ به ظرفيت ها و امكانات شركت هاي خود 
پرداخته و حتي يك مدير شركت بخش خصوصي اعالم 
كرد كه سال گذشته ۴۰۰ درصد سودآوري داشته است 
كه وزير امور اقتصادي و داراي��ي گفت: وقتي يك مدير 
بخش خصوصي از سود ۴ برابري خود در سال گذشته در 
حضور وزير اقتصاد كه مامور ماليات هم هست مي گويد، 
اين نشان مي دهد بخش خصوصي ظرفيت زيادي براي 
حضور در بازار سرمايه دارد، البته ما خوشحال مي شويم 
شركت هاي بخش خصوصي سودآور باشند و عالوه بر 
اينكه ماليات خود را مي دهند، س��ود خوبي هم كسب 
كنند، اما مي گوييم اين ش��ركت ها بايد از ظرفيت بازار 
س��رمايه براي تأمين مالي پروژه هاي خود، سرمايه در 

گردش و تكميل ظرفيت خود استفاده كنند.
ادامه درصفحه ۴

مهم



اخبار

باز شدن مرز مهران 
طي رايزني هاي صورت  گرفته احتمال بازگشايي 
مرز مهران وجود دارد؛ به طوري كه ممكن است اين 
مرز براي دو روز در هفته باز شود. به گزارش ايسنا، 
در جريان ش��يوع ويروس كرونا مبادالت مرزي با 
مشكالتي مواجه شد كه از جمله آنها مرزهاي عراق 
بود. اما در روزهاي اخير به دنبال رايزني هاي انجام 
شده، پيشنهاداتي در اين رابطه از سوي دو طرف 
ايراني و عراقي وجود داش��ت؛ به طوري كه ايران 
خواستار بازگش��ايي حداقل سه روز در هفته اين 
مرزها بود اما عراق فقط يك روز را پيشنهاد كرد كه 
از نظر ايران پذيرفته شده نبوده است.اما به تازگي 
استاندار ايالم اعالم كرد كه احتمال باز شدن مرز 

مهران براي دو روز در هفته وجود دارد.

۲۱ سد كشور كمتر از ۴۰  درصد 
پرشدگي دارند

بر اس��اس گزارش دفتر مطالعات پايه منابع آب 
شركت مديريت منابع آب ايران، ۲۱ سد كشور 
تا ۱۲ ارديبهشت كمتر از ۴۰ درصد و ۹۰ سد نيز 
بيش از ۹۰ درصد پرشدگي دارند. مقادير ورودي 
آب به سدهاي كش��ور از ابتداي سال آبي جاري 
)مهرماه ۹۸( تا ۱۲ ارديبهشت ۴۰.۷ميليارد متر 
مكعب است كه نس��بت به مدت مشابه پارسال 
۳۹درصد كاهش نشان مي دهد. مقادير خروجي 
آب از س��دها ۳۱ ميليارد متر مكعب اس��ت كه 
نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۳درصد كاهش 
دارد. موجودي آب مخازن س��دهاي كش��ور از 
ابتداي س��ال آبي ج��اري تا ۱۲ ارديبهش��ت به 
۳۸.۲ميليارد متر مكعب رس��يد. موجودي آب 
مخازن س��دهاي كشور نس��بت به مدت مشابه 
پارسال چهار درصد كاهش يافت. ۷۶ درصد حجم 
مخازن س��دهاي كشور پر اس��ت كه اين ميزان 
نسبت به هفته گذشته يك هزار و ۸۰ ميليون متر 

مكعب افزايش نشان مي دهد.

 پيشنهادهاي كارشناسي
 براي نجات اقتصاد از كرونا

با توجه به آسيب هاي اقتصادي كرونا، كارشناسان 
اقتصادي معتقد هستند كه ابتدا بايد دولت هزينه هاي 
جاري خود را كاهش بدهد و براي مقابله با اين ويروس 
اجراي بودجه عمراني كه در سال جاري افزايش قابل 
توجهي يافته، چند ماه به تعويق بيفتد يا اعتبارات 
طرح هاي بزرگ به اين موضوع اختصاص پيدا كند. به 
گزارش ايسنا، شيوع ويروس كرونا با خساراتي كه به 
اقتصاد كشور به دليل تعطيل شدن يا كاهش فعاليت 
مشاغل و كس��ب وكارهاي خرد و كالن وارد كرده، 
دولت را بر آن داشت تا ستاد اقتصادي تشكيل دهد 
كه در آن به بررسي و حل مشكالت اقتصادي ايجاد 
شده براي كسب  و كارها پس از اين ويروس بپردازد. 
از مهم ترين تصميمات اتخاذ شده در اين ستاد اين 
بود كه پرداخت اقساط تسهيالت سه ماهه پيش  رو 
صاحبان كسب وكارهايي كه بر اثر شيوع اين ويروس 
از لحاظ درآمدي آسيب ديدند و همچنين تسهيالت 
قرض الحسنه تمام اش��خاص بدون درنظر گرفتن 
جريمه اي به پايان دوره بازپرداخت، منتقل شد. طبق 
اليحه بودجه اي كه دولت براي سال جاري به مجلس 
ارايه كرد حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان از حدود ۴۸۰ 
هزار ميليارد توماني منابع عمومي را به بودجه عمراني 
اختصاص داده و مابقي سهم هزينه جاري بود، اما در 
جريان بررس��ي اليحه بودجه در كميسيون تلفيق 
مجلس و نهايي شدن آن مشخص شد كه از حدود 
۵۷۰ هزار ميليارد تومان منابع عمومي، تا بيش از ۸۷ 
هزار ميليارد تومان براي بودجه عمراني و حدود ۴۳۰ 
هزار ميليارد براي هزينه جاري اختصاص يافته است.

بومي سازي ۶۰ كاالي 
استراتژيك آب و برق 

مديرعامل شركت مادرتخصصي ساتكاب با اشاره 
به اينكه س��اتكاب وظيفه حمايت و به كارگيري 
محصوالت دانش بنيان  آب و برق را بر عهده دارد، 
گفت: تاكن��ون بيش از ۶۰ كاالي اس��تراتژيك 
صنعت آب و برق با استفاده از ظرفيت شركت هاي 

دانش بنيان بومي سازي شده است. 
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راه اندازي بورس امالك و مسكن در آينده نزديك

وزير اقتصاد: مردم در خريد سهام شتابزده عمل نكنند 
وزير اقتصاد با بيان اينكه حمايت از بازار سرمايه 
و بورس ادامه خواهد داشت، گفت: مردم نبايد 
در خريد سهام شتابزده عمل كنند. آزادسازي 
س�هام عدالت و عرضه صندوق واس�طه گري 
مالي يكم حدود ۴۳۰ ه�زار ميليارد تومان به 
ارزش بازار افزوده است. پس از عرضه صندوق 
مالي يكم، آگهي صندوق دوم و سپس صندوق 
سوم اعالم مي شود و اين برنامه جدي و شفاف 

دولت است.

به گزارش »تعادل«، فرهاد دژپس��ند، در نشستي با فعاالن 
بخش خصوصي براي بررسي فرصت هاي استفاده از ظرفيت 
بازار س��رمايه براي تامين مالي بنگاه ها و بخش خصوصي با 
دعوت از بخش خصوصي براي حضور در بازار سرمايه و تأمين 
مالي از طريق بورس گفت: شركت هاي بخش خصوصي در اين 
زمينه آمادگي دارند. بخش خصوصي بايد براي تامين سرمايه 
ثابت و سرمايه در گردش تكيه گاه جدي اش بازار سرمايه باشد.

   ۷ هزار ميليارد تومان
ارزش دارايي هاي دولت 

دژپسند در پاسخ به اين سوال كه مجموع ارزش دارايي هاي 
دولت چقدر است، گفت: ارزش دارايي هاي دولت زياد است 
و برآوردي كه شده بيش از ۷ هزار هزار ميليارد تومان برآورد 
مي شود. مثاًل ساختمان وزارت اقتصاد دارايي ملك با ارزشي 
است كه البته قابل واگذاري نيست. اگر ۲۰ درصد دارايي هاي 
دولت قابل واگذاري باشد، ۱۴۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد 
مي شود كه با تجديد ارزيابي اين رقم بيشتر هم مي شود. قانون 
گذار به دولت اجازه داده است امسال ۶۵ هزار ميليارد تومان 

درآمد از محل واگذاري ها به دست آورد.
وي ادامه داد: سال گذشته واگذاري باقيمانده سهام دولت در ۵ 
پااليشگاه و بيمه البرز را به صورت بلوكي عرضه كرديم و اكنون 
واگذاري مالكيت اموال دولت، بر تامين مالي ترجيح دارد به 
همين علت امسال از روش ديگر استفاده كرديم. وزير اقتصاد 
با بيان اينكه تأمين مالي به طور سنتي بيشتر از طريق شبكه 
بانكي انجام مي شود افزود: سال گذشته شبكه بانكي ۹۷۵ هزار 
ميليارد تومان تسهيالت داده و بازار سرمايه ۲۷۵ هزار ميليارد 
تومان تامين مالي كرده است.براي رسيدن به جهش توليد 
و داشتن رشد مطلوب حداقل بايد هزار هزار ميليارد تومان 
سرمايه گذاري داشته باشيم كه در اين زمينه بايد از ظرفيت 
بازار سرمايه استفاده شود. وزير اقتصاد در جمع خبرنگاران با 
بيان اينكه عرضه هاي اوليه و حمايت از بازار سرمايه و بورس 
ادامه خواهد داشت گفت: در نيمه دوم سال نيز عرضه هايي 
خواهيم داش��ت و مردم نبايد در خريد سهام شتابزده عمل 
كنند. بورس امالك و مس��كن به زودي راه اندازي مي شود و 
امالك مازاد دولت را           هم از طريق بورس مستقل امالك واگذار 
مي كنيم، در نيمه اول امسال دو صندوق قابل معامله ديگر هم 
وارد بورس مي شوند، هم چنين تعداد زيادي از شركت هاي 
دولتي آماده عرضه در بورس هستند و برخي به مراحل نهايي 
رسيده اند. دژپسند افزود: آزادسازي سهام عدالت ارزش بازار 
سرمايه را           به شدت باال مي برد، برنامه وسيعي براي عرضه اوليه 
شركت ها داريم، همچنين افزايش سهام شناور شركت ها در 
دستور كار قرار دارد. به گفته وزير اقتصاد، عالوه بر شركت هاي 
بخش خصوصي هفته آينده با مديران ش��ركت هاي بزرگ 
بورس��ي هم جلس��ه مي گذاريم تا حضور خود در بورس را           
گسترش دهند. همچنين دولت برنامه وسيعي براي واگذاري 
دارايي ها دارد؛ نهادهاي عمومي، صندوق هاي بازنشستگي و 
ستاد اجرايي فرمان امام )ره( هم برنامه هايي براي واگذاري 

شركت هاي خود دارند و اولين صندوق واسطه گري مالي به 
مردم ارايه مي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: ما 
در دولت يازدهم تورم يك رقمي را تجربه كرديم كه نش��ان 
مي دهد، اين حالت بار ديگر دست يافتني است. رشد اقتصادي 
ما با آنكه بايد محقق شود فاصله زيادي دارد، اما موانعي همچون 
تحريم هاي ظالمانه يك طرفه كه روز به روز عمق و گسترش 
مي يابد بر سر راه رسيدن به رشد واقعي وجود دارد. هر چند كه 
ما در حال پيدا كردن راه هاي دور زدن تحريم ها هستيم ولي 

به هر حال يك عنصر مزاحم محسوب مي شود.

   نقدينگي ۲۴۰۰ ميليارد تومان 
دژپسند ادامه داد: كرونا نيز مزيد علت شده و بر بازار نفت اثر 
منفي گذاش��ته، مجموعه اين شرايط سبب شده تا نتوانيم 
به رشد اقتصادي دس��ت يابيم اما عزم خود را براي افزايش 
س��رمايه گذاري جزم كرده ايم و بخش گردشگري ظرفيت 
بااليي براي جذب سرمايه دارد. وزير اقتصاد حجم نقدينگي 
را معادل ۲۴۰۰ ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: اين در حالي 
است كه بسياري از بنگاه هاي اقتصادي نگران وجوه نقد براي 
سرمايه در گردش خود هستند بنابراين براي برون رفت از اين 
عدم تقارن بايد از اقيانوس نقدينگي كشور به بنگاه ها پل بزنيم. 

   3۰ درصد تسهيالت جديد
دژپس��ند با بيان اينكه به طور سنتي اقتصاد ايران متكي به 
نظام بانكي است، يادآور شد: سال گذشته نظام بانكي ۹۷۵ 
هزار ميليارد تومان تسهيالت داد كه ۷۰ درصد آن جايگزيني 
تسهيالت سابق بود و تنها ۳۰ درصد آن تسهيالت جديد و 
پول تازه به بنگاه ها تزريق شد.سال گذشته بازار سرمايه ۲۷۵ 
هزار ميليارد تومان تأمين مالي انج��ام داد كه همه آن براي 
سرمايه گذاري نبود بخشي از آن به سرمايه در گردش بنگاه ها 

و بخشي ديگر نيز به تأمين مالي اوراق دولتي معطوف شد كه 
همه اين موارد در رقم مذكور وجود داشت.چهارشنبه گذشته 
يك شركت عرضه اوليه ش��د كه دو ميليون و ۳۰۰ هزار نفر 

سهام آن را خريدند.

   ارزش  ۴3۰ هزار ميليارد توماني سهام عدالت 
وزير اقتصاد افزود: آزاد سازي سهام عدالت در شرايط حاضر 
از دو جنبه داراي اهميت است؛ يكي از اين نظر كه در شرايط 
بحران ناشي از كرونا، آزاد سازي اين سهام مي تواند گشايشي 
در كار مردم محس��وب شود و از سوي ديگر اينكه در شرايط 
فعلي بازار س��رمايه و صعود شاخص هاي بورس كشور، اين 
موضوع مي تواند موجب تعميق و رونق هر چه بيشتر اين بازار 
شود كه با آزادسازي سهام عدالت معادل ۴۳۰ هزار ميليارد 
تومان به ارزش بازار سرمايه افزوده شده است. وي با بيان اينكه 
امس��ال به اذن رهبري ظرفيت جديدي با استفاده از سهام 
عدالت ب��ه ارزش ۴۰۰ هزار ميليارد تومان به بازار س��رمايه 
تزريق مي شود، اظهار كرد: همچنين ETF ها، شركت هاي 
دولتي و نهادهاي دولتي را عرضه خواهيم كرد. امكان افزايش 
عرضه اوليه ها وجود دارد ولي بايد آنها را سازمان بدهيم و از 
حواشي بپرهيزيم و مرتب به سپرده گذار خرد يادآور شويم كه 
ريسك را نمي شود حذف كرد ولي مي توان آن را مديريت كرد. 
دژپسند افزود: آزاد سازي سهام عدالت ارزش بازار سرمايه را 
به شدت باال مي برد، برنامه وسيعي براي عرضه اوليه شركت ها 
داريم، هم چنين افزايش سهام شناور شركت ها در دستور كار 
قرار دارد. وي افزود: حدود ۹۰ درصد مشموالن سهام عدالت 
خواستار مديريت مستقيم سهام عدالت هستند، البته قصدي 
براي خريد مجدد س��هام عدالت از سوي دولت وجود ندارد، 
حتي پيشنهاد بازارگرداني سهام عدالت از سوي بانك هاي 
دولتي نيز مطرح شد كه به شدت با آن مخالفت كردم. بايستي 

به مردم تاكيد كنم كه تركيب شركتهاي سهام عدالت سبد 
ارزش��مند است. دژپسند با بيان اينكه، از لحاظ قانوني براي 
افرادي كه مشمول سهام عدالت نيستند كاري نمي شود كرد، 
گفت: پيشنهاد من اين است كه مردم از فرصت ايجاد شده 
در خصوص ETF هاي دولتي به خوبي اس��تفاده كنند. ۳۰ 
شركت سهام عدالت استاني وجود دارد كه هر چه سريع تر 
بايد وارد بورس شوند تا در سريعترين زمان ممكن شيريني 
سهام عدالت عايد مشموالن و مردم شود. دژپسند گفت: يك 
بنگاه اقتصادي به من گفت س��ال گذشته ۴۰۰ درصد سود 
ك��رده ام و اين حرف را به وزير اقتصادي مي گويد كه ماليات 
اخذ مي كند، البته برخي سودهاي صادركنندگان به دليل 
افزايش نرخ ارز اس��ت و چون درآمدهاي صادراتي از ماليات 
معاف هستند به راحتي سود خود را اعالم مي كنند هر چند بايد 
در كنار سود از محل افزايش نرخ ارز از محل نوسازي و مدرن 
سازي فناوري ها و توسعه بازارهاي بين المللي محقق شود. وي 
ادامه داد: در اولين مرحله از واگذاري، بالغ بر ۲۳ هزار ميليارد 
تومان از باقيمانده س��هام دولت از طريق فروش واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق واسطه گري مالي يكم با اعمال ۲۰ 
درصد تخفيف به مردم واگذار مي شود و ميزان سهامي كه به 
هر فرد تعلق مي گيرد به ميزان مشاركت آنان در اين فراخوان 
بستگي خواهد داشت. متقاضيان تا سقف يك تا دو ميليون 
تومان براي يك صندوق تا بيشتر از يك صندوق مي توانند 
اين تخفيف ۲۰ درصدي را داشته باشند.تمام اقدامات مربوط 
به صندوق اول در قالب ETF كه انجام شد و بعد از اعالم توزيع 
سهام براي صندوق يكم، آگهي صندوق دوم را اعالم مي كنيم.

   نظارت بر صندوق ها
دژپسند اظهار كرد: همه اقش��ار ايران بايد از واگذاري اموال 
دولتي در قالب صندوق هاي ETF در اين زمينه مطلع باشند 

كه براي تحقق اين امر، از فضاي مجازي، صداوسيما استفاده 
خواهد كرد. يكي از اهداف عرضه سهام دولت در صندوق هاي 
ETF مردمي كردن اقتصاد است. جامعه هدف اين واگذاري 
توده مردم است و بايد ريسك مديريت شود كه براي همين 
اس��ت كه صندوق هاي ETF را براي واگذاري اموال دولتي 
انتخاب كرديم تا بر آنها نظارت داشته باشيم و نظارت بر اين 

واگذاري ها تا پايان برنامه ششم توسعه ادامه خواهد داشت.

   صدور روزانه ۱۰۰ هزار كد بورسي
وي ادامه داد: در حال حاضر روزانه يكصد هزار نفر كد بورسي 
درياف��ت مي كنند و اين رقم طي دو هفت��ه آينده با تقويت 
زيرساخت ها كه در دست اجرا است به آمار يك ميليون كد 
بورسي در روز افزايش خواهد يافت. درباره اپليكيشن احراز 
هويت غيرحضوري نيز در حال تصميم گيري نهايي هستيم 
كه با اجراي اين برنامه ش��اهد سرعت باالتري در پذيرش ها 
خواهيم بود. دژپس��ند با بيان اينكه در سال گذشته درآمد 
ناشي از خصوصي س��ازي معادل ۱۱۸ درصد بوده كه بيش 
از ميزان مصوب بوده است كه امسال ۲۵۰۰ ميليارد تومان 
درآمد از عرضه هاي شناور داشتيم. فرهاد دژپسند با بيان اينكه 
»اولين برنامه من در حوزه خصوصي سازي، آسيب شناسي در 
روش هاي واگ��ذاري و روش هاي قيمت گذاري بود«، گفت: 
بهترين نوع خصوصي سازي، خصوصي سازي اي است كه بر 
مبناي هدف اصلي تأمين مالي نباشد، بلكه براي كارايي بيشتر 

و تسهيل ورود مردم در حكمراني اقتصاد است.

   اپليكيشن احراز هويت غيرحضوري 
وي در پاسخ به اين سوال كه هم اكنون حدود ۳۵۰ هزار نفر 
در صف دريافت كد بورسي هستند اما شركت سپرده گذاري 
مركزي تنها ۲۴ هزار كد بورسي صادر مي كند، گفت: در حال 
حاضر روزانه ۱۰۰ هزار كد بورسي صادر مي شود و دو هفته 
آينده ظرفيت صدور كد بورسي به ۱ ميليون در روز مي رسد.

در خصوص اپليكيشن احراز هويت غيرحضوري نيز درحال 
تصميم گيري نهايي هس��تيم كه با اجراي اين برنامه شاهد 

سرعت باالتري در پذيرشها خواهيم بود.

   تمايلي به پذيرش استعفاي شاپور محمدي 
نداشتم

به رغم عدم تمايل با استعفاي آقاي محمدي موافقت كردم 
و آقاي حسن قاليباف به عنوان رييس جديد سازمان بورس 
نيز در پيك كاري بورس در اين سمت قرار گرفت. دژپسند 
با بيان اينكه از لحاظ قانوني براي افرادي كه مشمول سهام 
عدالت نيستند كاري نمي شود كرد، گفت: پيشنهاد من 
etf اين اس��ت كه مردم از فرصت ايجادشده در خصوص

هاي دولتي به خوبي استفاده كنند. وزير اقتصاد با اعالم 
اينكه تكليف نهايي سهام عدالت دوشنبه مشخص خواهد 
شد، گفت: اولين كاري كه سهام داران بايد انجام دهند اين 
است كه به سايت سازمان خصوصي سازي مراجعه و با وارد 
كردن كد ملي ميزان سهام خود را مشاهده كنند. گام دوم 
اين است كه س��هامداران كد بورسي دريافت كنند. وزير 
امور اقتصادي و دارايي با اش��اره به رقم ۶۷۰۰ميلياردي 
مربوط بهetfها در بودجه سال ۹۹ گفت: در مجموع، ۶۱ 
هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از مولدسازي و واگذاري 
داريم كه محل خرج اين درآمدها بر اس��اس رديف هاي 
مختلف عمران��ي و هزينه اي بودجه انجام مي ش��ود.در 
ش��رايط كنوني اقدام دولت در عرضه واحدهاي صندوق 
قابل معامله، آثار پولي و مالي منفي ندارد و كوچك سازي 

دولت را در پي دارد.

امكان اضافه كردن مشموالن جديد به سهام عدالت نيست

ضرورت تهيه پيوست هاي آموزشي در بورس
اينكه شاخص هاي رشد بورس به صورت ناگهاني و يك باره چنين رشدهايي 
را به ثبت برساند به همان اندازه كه مي تواند خبري خوشحال كننده باشد، 
مي تواند آالرم هاي هشدار را نيز براي مسووالن و تصميم سازان ما به صدا 
درآورد كه چنانچه با تدبير با موضوعات اقتصادي و معيشتي برخورد نكنند 
در ادامه مي تواند مشكالت فراواني را ايجاد كند. به هر حال اقتصاد ايران 
تجربه مشكالتي مثل موسسات پولي و مالي را پشت سر گذاشته است؛ 
مشكالتي كه تبعات زيان بار آن براي اقتصاد كشورمان تا همين امروز نيز 
ادامه دارد. در موضوع استقبال عمومي از بورس هم شاهد آن هستيم كه 
برخي افراد همه دارايي هايشان را فروخته اند و با آن وارد بازار بورس شده اند 
تا به خيال خود از اين بازار پر سود بهره مند شوند. بايد دقت كرد تا مشكل 
موسسات پولي و مالي اين بار در بورس ظهور نكند و مشكل ساز نشود. تبعات 
مشكالتي كه ممكن اس��ت به دليل ضرر و زيان مردم در اين حوزه بروز و 
ظهور پيدا كند بسيار وسيع تر از نمونه هاي قبلي است، چرا كه اين بار طيف 
وسيعي از مردم سرمايه هاي خود را وارد اين بازار كرده اند. به هر حال آقاي 
روحاني با استفاده از تمام ابزارهاي ممكن استفاده كرده است تا بودجه مورد 
نياز خود را تامين كند. در اين مسير اوراق مالي چاپ كرده؛ سهام بنگاه هاي 
دولتي را عرضه كرده و... دولت در واقع حدود ۱۸۰ هزار ميليارد تومان از 
طريق اوراق مالي تامين كرده است. يعني حتي بخشي از سرمايه هايي كه به 
آنها سرمايه هاي ميان نسلي گفته مي شود در اين دولت تبديل به نقدينگي 
شده تا از آنها براي حل مشكالت جاري استفاده شود و اين روند همچنان 

نيز ادامه دارد. اگر بخواهيم رفتار دولت را در اين خصوص شبيه سازي كنيم 
مي توانيم بگوييم كه دولت مثل بچه پولداري عمل كرده كه هم ارث و ميراث 
پدري اش را خرج كرده، هم به دارايي هاي ساير وراث دست درازي كرده و 
هم وام هاي سنگين گرفته و هم از طريق قرض سعي كرده تا روزگار خود را 
سپري كند. در حالي كه اين فرد مي بايست با سرمايه اي كه داشت زيربناي 
يك كار و كاسبي پر سود را راه اندازي مي كرد تا در مواقع مورد نياز از آنها 
استفاده كند. اما دولت نه تنها چنين كاري نكرده بلكه به دنبال فروش امالك 
و دارايي هايي رفته كه دارايي هاي نسل هاي آينده محسوب شده اند. با اين 
توضيحات نكته اي كه به نظرم در خصوص استقبال مردم از سرمايه گذاري 
در بورس بايد مورد توجه قرار بگيرد؛ ضرورت تدوين پيوست هاي آموزشي، 
فرهنگي و...براي اين امر است. يعني هر تصميم اقتصادي كالني كه در دولت 
گرفته مي شود بايد پيوست هاي آموزشي آن قبال فراهم شده باشد. بايد 
رسانه هاي عمومي به كار گرفته شوند تا ضرورت هاي آموزشي اين اقدامات 
را براي مردم تشريح كنند. مردم بايد بدانند كه بورس يك اتمسفر پر ريسك 
است و همانطور كه مي تواند منشأ سود باشد مي تواند خطرساز هم باشد. 
اين اطالعات از طريق آموزش هاي الزم به مردم منتقل مي شود تا اقشار 
مختلف با چشم باز تر وارد سرمايه گذاري در اين فضا شوند. در حال حاضر 
متاسفانه بسياري از گروه هاي مردمي اطالعالت مناسبي در اين زمينه 
ندارند و اين موضوع مي تواند درآينده مشكالت فراواني را هم براي مردم و 
٭نماينده مجلس دهم هم براي ساختار هاي اقتصادي ايجاد كند. 

تتليتي ها  و مطبوعات آزاد 
 چه در ايران، چه در هر كشور ديگري. اما در برخي كشورها، فيك نيوزها 
تا حدي در حاشيه قرار دارند و رسانه هاي معتبر و روزنامه نگاران اين 
رسانه هاي معتبر تالش مي كنند فضاي بي صاحب مجازي را كنترل و 

از انحراف اذهان عمومي جلوگيري كنند. 
از همين مساله مي توان فهميد كه چرا سلبريتي هاي بي هويت، چرا 
لودگي و چرا شايعات، در فضاي مجازي فارس��ي دست باال را دارند. 
فضاي فعاليت روزنامه نگاران در كشور ما محدود شده است. بسياري 
از روزنامه ها در سال هاي گذشته نتوانسته اند صداي مخاطبان باشند 
يا مطالبي را نشر دهند كه خواننده را به خود جذب كنند. دليل، فضاي 
بسته براي رسانه هاست؛ فضايي كه مخاطب را به سمت رسانه هاي غير 
رسمي، اشخاص، رسانه هاي بعضا سرگرم كننده و جذاب فارسي زبان 
خارجي و... هدايت مي كند.  ازسوي ديگر سلبريتي ها و فيك نيوزها 
به خوبي همديگر را پوشش مي دهند، به خوبي كنار هم قرار دارند و به 
خوبي مي دانند مخاطب را به چه سمتي هدايت كنند. روزي كه فكر 
كردن و خواندن و دانستن امتياز بود، فعاالن كارگري از اتحاد كارگران 
جهان س��خن مي راندند، حاال تتلتي هاي جهان، به اتحادي نانوشته 
رسيده اند. تتلتي ها، مخاطبان چند ميليوني اليو اينستاگرام تتلو و يك 
سلبريتي ديگر مي شوند. صدها هزار نفر مخاطب مطالب سالي جون! در 
توئيتر هستند و او هم از مخاطبانش مي خواهد به او بگويند به نظرشان 
مصدق خائن تر است يا خاتمي! سوي ديگر اين فيك نيوزها هم افرادي 

هستند كه بعضا سابقه روزنامه نگاري هم دارند اما حاال به واسطه ارتباط 
با برخي نهادها، خود را به عنوان مبارز با فساد جا زده اند و نبود رسانه هاي 
رسمي و كم اهميت بودن تعمق در مطالب ازسوي مخاطب، در لواي 

افشاگري، منافع مادي گعده هاي فاسد را تامين مي كنند. 
بله! تتلوها، تتليتي ها و س��اليتاك ها و فيك نيوزها و مسي  ها متحد 
شده اند. آنها از اين اتحاد سود مي برند. هم سود مادي، هم سود شهرت 
و هم س��ودي كه به جي��ب جريان فكري اي كه پش��ت برخي از اين 
سلبريتي ها هس��تند، مي رود.  اما سوي ديگر اين داستان كجاست؟ 
از اين اتحاد چه كساني متضرر مي شوند؟ بازندگان اين بازي مجازي 
بايد متحد شوند. به درستي كه هم فعاالن مدني واقعي، هم رسانه ها، 
هم روزنامه نگاران و هم دولت ها، بازندگان اين بازي بوده اند. باز شدن 
فضا براي فعاليت آزادانه  رسانه هاي داخلي و مرجع شدن اين رسانه ها 
و به تبع آن، مرجع ش��دن روزنامه نگاران شاغل در اين رسانه ها كه از 
رسانه ش��ان اعتبار گرفته اند و به آن اعتبار مي دهند، مثل بسياري از 
كشورهاي آزادتر جهان، فيك نيوزها و سلبريتي هاي فاقد هويت را به 
حاشيه مي راند. در اين شرايط اعتبار روزنامه نگار نيز به واسطه رسانه اي 
رسمي و داراي هويت به دست مي آيد كه صداي رساي مخاطبش است، 
نه به واسطه ارتباطات پشت پرده با نهادهاي خاص داخلي و خارجي. در 
آخر، براي برون رفت از اين وضعيت بغرنج فرهنگي در فضاي مجازي، 

بازندگان جهان متحد شويد! 

ادامه از صفحه اول

كرونا كم از جنگ جهاني ندارد
گردش��گري به خود اختصاص مي دهد  اما به نظر مي رسد 
صنعت گردشگري در ايران تا حداقل دو تا سه سال آينده از 
اين بحران خارج نمي شود. پيش بيني  مي شد وقايعي كه در 
اساس گردشگري كشور ما تاثير دارد مثل اكسپوي امارات و 
بازي هاي قطر بتواند تاثير زيادي در صنعت گردشگري كشور 
داشته باشد اما با شيوع كرونا، اگرچه بازي هاي قطر در فاصله 
زمان دورتري قرار گرفته، اما تاثير مثبت اكسپوي امارات بر 
ايران تقريبا غيرممكن به نظر مي رسد. بخش هاي مختلفي 
در حوزه گردشگري آس��يب ديدند و با توجه به اينكه آثار 
رواني اين ويروس هم همچنان باقي است، به نظر نمي رسد 
كه بتوانند تا دو سال آينده از بحران خارج شوند. تاثير اين 
ويروس هم بر س��مت عرضه بوده و هم سمت تقاضا، ايجاد 
شوك در بخش تقاضا خيلي سخت خواهد بود؛ يعني حتي 
اگر توليدكننده هم عرضه اي داشته باشد، به دليل بحران 
تقاضا با مشكل مواجه مي شود. در اين شرايط توليدكننده 
در بخش هاي مختلف كاري از دس��تش برنمي آيد. شيوع 

كرونا يك تهديد جهاني است و از آنجايي كه همه بخش هاي 
اقتصاد به هم وصل هستند، كل حلقه هاي زنجيره ارزش 
دچار آسيب ش��دند. حتي اگر كسي بخواهد با خالقيت و 
نوآوري هم از اين ش��رايط بگذرد، چون حلقه هاي بعدي 
در اين زنجيره ارزش متصل هستند، خصوصا بخش هاي 
لجستيك و ارتباطات فرامرزي و همه به نوعي آسيب هاي 
شديد ديدند، توليدكنندگان خيلي سخت مي توانند از اين 
شرايط بحراني عبور كنند. دولت ها هم برنامه هاي حمايتي 
زيادي در نظر گرفتند. هر كش��وري با تزريق نقدينگي يا 
يارانه هايي كه براي تحريك تقاضا ب��ه مردم دادند، تالش 
كردند شوك بر عرضه و تقاضا وارد كنند، اما در كشور ما به 
دليل شرايط ويژه اي كه داريم از جمله كسري بودجه كه از 
قبل هم پيش بيني مي شد و مشكالتي مانند كاهش قيمت 
نفت و تداوم تحريم ها، دولت همچنان نمي تواند كمك شاياني 
به بخش عرضه يا تقاض��ا كند. در خوش بينانه ترين حالت 
تخمين زده شده كه در دنيا اقتصادهايي مانند چين و امريكا 

سال ۲۰۲۱ از بحران خارج شوند و براي منطقه خاورميانه و 
اروپا هم انتهاي ۲۰۲۲ يا ابتداي ۲۰۲۳ در نظر گرفته شده؛ 
در بدترين حالت هم پيش بيني شده كه به صورت كلي همه 
دنيا تا سال ۲۰۲۳ درگير اين ش��رايط باشند و تا آن زمان 
اقتصاد جان نگيرد. اين پيش بيني ها اصال خوب نيس��ت و 
قاعدتا تالش زيادي مي خواهد كه ما هم به س��مت انتهاي 
۲۰۲۱ برويم. از طرفي امس��ال، آخرين سال دولت است و 
از چند ماه ديگر، كش��ور حالت انتخاباتي به خود مي گيرد 
و بعيد به نظر مي رسد كه بتوانيم خيلي قوي عمل كنيم و 
تاثير خاصي روي بازار بگذاريم. اگرچه دولت همه تالشش 
را مي كند كه از طريق بازار س��رمايه، پول هاي سرگردان را 
جمع كند و كس��ري بودجه را جبران كند، اما اين موضوع 
هم به نوعي خطرناك اس��ت. اگر ۸۰ ميليون آدم بخواهند 
دو ميليون نفر را وارد بورس كنند، ۱۶۰ هزار ميليارد تومان 
از جامعه جمع مي شود اما بايد ديد اين موضوع اثراتش را بر 
ركود و تورم به چه صورت خواهد گذاشت. اينكه شركت هايي 
كه در بورس ارايه مي شوند و رشد عجيب و غريبي كه بعضي 
از آنها دارند، در حالي كه سال هاست توليد و رشدي نداشتند 

اما در اين مدت نمودارشان مثبت شده و سبز شدند، خيلي 
شك برانگيز است و اگر به يك باره اين وضعيت تغيير كند، 
تعداد بس��يار زيادي از مردم عادي كه اصال با قواعد بورس 
آش��نا نبودند و تحت هيجان، دارايي هاي خود را به سمت 
بورس بردند، خسارت هاي سنگيني خواهند ديد. اگرچه 
يكي از راه ها براي مقابله با مش��كالت اقتصادي اين است 
كه اقتصاد به سمت ديجيتالي شدن برود و كسب و كارها بر 
بسترهاي فناوري اطالعات حركت كنند، اما همين اتفاق 
هم زيرس��اختي مي خواهد كه ما نداريم. مهم ترين مساله 
سرعت اينترنت و پهناي باند است. همين حاال براي استفاده 
از نرم افزارهاي ساده، دچار مشكل مي شويم. براي برگزاري 
جلسه مجازي چندنفره، اينترنت جواب نمي دهد و كند است 
و به نظر نمي رسد كه بتوانيم در اين شرايط اقتصاد كشور را 
ديجيتالي كنيم. البته گروه هاي خاصي پيش از اين هم در 
بسترهاي فناوري بودند و االن هم دارند استفاده مي كنند، اما 
اينكه به يك باره از همه توليدكننده ها بخواهيم از بستر اقتصاد 
ديجيتال استفاده كنند و بتوانند خود را نجات دهند، با شرايط 
فعلي غيرممكن است. كسب وكارهاي فناوري اطالعات هم 

متاثر از كرونا آسيب زيادي ديدند. در حال حاضر فشار روي 
بسترهاي آنالين بسيار زياد است و همان كسب وكارهايي 
كه از قبل بودند هم با محدوديت هاي بيشتري مواجه شدند 
و فعاليت آنها براي عبور از اين بحران كفايت نمي كند. فرض 
كنيم كه ۱۰ شركت بزرگ هم وجود داشته باشند و افزايش 
دامنه هم بدهند، اما آنها ه��م نمي توانند ما را از اين بحران 
عبور  دهند. ما يك جامعه ۸۰ ميليون نفري داريم كه نياز به 
اشتغال و كسب وكار دارد، كسب وكارهايي كه ممكن است 
اصال بستر اينترنتي نداشته باشند، براي توليد ماده اوليه اي 
مي خواهند كه اصال وارد كشور نمي شود، صادرات و واردات به 
صفر نزديك شده، اينها مشكالتي است كه با كسب وكارهاي 
آنالين هم چاره نمي شوند. مسائل اقتصادي اكنون بسيار 
پيچيده اند. هميشه مي گفتيم اقتصاد متاثر از سياست است 
اما اكنون ديديم كه غير از سياست، مسائل بهداشتي و رواني 
هم مي تواند روي اقتصاد تاثير بگذارد. آنچه در كرونا اتفاق 
افتاد، بي شباهت به جنگ جهاني نبود و آثار مخربش براي 

همه دنياست و ما هم قطعا آسيب پذير خواهيم بود.
٭نايب رييس سازمان ملي كارآفريني

 رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
درگفت وگو با » تعادل « خبر داد:

مجلس شوراي اسالمي امروز دوشنبه ۱۵ ارديبهشت 
۹۹ حذف چهار صفر از پول ملي را در صحن علني 
مجلس بررس��ي مي كند. الي��اس حضرتي رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با »تعادل« 
با اعالم اين خبر گفت: موضوع حذف صفرها از پول 
ملي در سال ۹۷ از سوي بانك مركزي مطرح شده و 
كميسيون اقتصادي مجلس نيز در مورد اليحه اصالح 
قانون پولي و بانكي كش��ور در راستاي حذف چهار 
صفر از پول ملي جلسات و بررسي هاي كارشناسي 
متعددي را برگزار كرده و گزارش آن به نمايندگان 
مجلس ارايه شده اس��ت.  وي افزود: پس از آنكه به 
پيشنهاد بانك مركزي و در چارچوب اليحه اصالح 
قانون پولي و بانكي كشور، اليحه حذف چهار صفر 
از پول ملي نهم مردادماه در هيات دولت به تصويب 
رس��يد، اين اليحه با فوريت به مجلس ارسال شد و 
مجلس هم مهرماه يك فوريت اليحه حذف چهار 
صفر از پول ملي را تصويب كرد. اليحه اصالح ماده يك 
قانون پولي و بانكي ايران براي حذف چهار صفر از واحد 
پول ملي، دركميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي به تصويب رسيده و بايد در صحن مجلس 
شوراي اسالمي به تصويب نهايي برسد. با تصويب 
اين اليحه، بانك مركزي موظف است ظرف مدت دو 
سال مقدمات اجرايي قانون مزبور را با همكاري ساير 

دستگاه هاي اجرايي فراهم آورد.

بررسي حذف چهار صفراز پول 
ملي امروز در مجلس



اخبار 3 بانك و بيمه

تعيين نرخ سود با لحاظ ريسك بازار غيرمتشكل پولي

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

 عبده تبريزي: زياده روي در بخشودگي سود مشكل ساز است

كشتي آراي: تب فروش طال توسط مردم فروكش كرد

گروه بانك و بيمه |
حسين عبده تبريزي كارشناس اقتصادي نرخ 
س�ود بانكي را از مهم ترين عوامل در جهش 
توليد دانست و براي هدايت نقدينگي به سمت 
توليد پيشنهاد كرد كه نرخ بازدهي تصنعي 
بازارهاي سفته بازي كاهش يابد تا مردم منابع 
خود را در طرح هاي نيمه تمام، زيرساختي و 
عمراني با بازده مناسب سرمايه گذاري كنند.

حسين عبده تبريزي در گفت وگو با ايسنا، درباره نرخ 
سود بانكي اظهار كرد: هر چند اين نرخ را در بسياري 
از موارد و به ويژه در بلندم��دت نيروهاي بازار تعيين 
مي كنند، اما معموال اين نرخ با نرخ اعطاي تسهيالت 
بانك مركزي به بانك ها نيز مرتبط اس��ت؛ نرخ س��ود 
سپرده ها نمي تواند فاصله زيادي با نرخ اعطاي منابع به 

بانك ها از سوي بانك مركزي داشته باشد. 
به گفته اين كارشناس اقتصادي نرخ تسهيالت اعطايي 
بانك ها هم غالبا برابر است با سود بين بانكي يا سودي كه 
براي اعتبار دريافتي از بانك مركزي مي پردازند، به عالوه 
مبلغ مازادي كه به ريس��ك مشتري مرتبط است. در 
كل، هرچند اين نرخ سود را بازار تعيين مي كند، اما نوع 
مداخله بانك مركزي در تعيين آن اهميت فراواني دارد.

عبده تبريزي ادامه داد: كم نيستند كساني كه نرخ سود 
سپرده ها را با نرخ تورم كشور پيوند مي زنند و خواهان 
آن هس��تند كه نرخ س��ود بانك ها كمتر از نرخ تورم 
نباشد. البته، در حال حاضر در بسياري از كشورها اين 
نرخ اندكي كمتر از نرخ تورم است؛ اما در ايران اين نرخ 

اكنون با تورم فاصله زيادي دارد.

    تعيين نرخ سود
با لحاظ ريسك بازار غيرمتشكل پولي

وي درباره نحوه محاسبه  نرخ سود نيز، مي گويد: پول هم 
تا حدي شبيه كاالهاست و در بازاِر عرضه و تقاضا قيمت 
مي خورد و در آن بازار نرخ سود آن تعيين مي شود. اگر 
نرخ سود بانكي به شكل دستوري بسيار پايين تر از نرخ 
سود بازار و نرخ تورم باشد، بازار غيرمتشكل پولي شكل 
مي گيرد؛ اتفاقي كه در دهه شصت به شكل شركت هاي 
مضاربه اي رخ داد و به اشكال ديگر در دهه هاي هفتاد 
و هشتاد گسترش يافت و شاهد شكل گيري و توسعه  
شبكه انواع صندوق هاي قرض الحسنه و شركت هاي 
تعاوني اعتبار بوديم كه عماًل بانكداري مي كردند. اگر در 
شرايطي باشيم كه نظارت بانك مركزي ضعيف باشد و 
نهادهاي غيررسمي بتوانند بدون نظر حاكميت شكل 
گيرند، در آن صورت عمده ترين خطر سود سپرده هاي 
پايين كماكان گسترش بازار غيرمتشكل پولي است كه 

مي بايد از آن اجتناب كرد. به گفته اين اقتصاددان چون 
در ايران ريسك تشكيل بازار غيررسمي پولي باالست، 
اين موضوع بايد به عنوان يكي از متغيرهاي اصلي در 

تصميم گيري درباره نرخ سود در نظر گرفته شود.

    ضرورت بازنگري ساالنه نرخ  سود
در ادامه اين استاد دانشگاه درباره بازبيني و تغيير ساالنه  
نرخ س��ود در كشور نيز، توضيح داد: نرخ سود در ايران 
لزومًا ساالنه بازنگري نمي شود. چه بسا در سال هايي 
اين نرخ چندين بار تغيير كرده است، و مواردي هم بوده 
كه نرخ سود سپرده ها و اعتبارات اعطايي براي مدتي 
طوالني تغيير نكرده است. به هرحال، نرخ هاي سود در 

ايران در بيشتر موارد اداري تعيين شده است.
وي در پاس��خ به اينكه آيا شوراي پول و اعتبار بسته به 
شرايط اقتصادي و تغيير متغيرهاي اقتصادي كشور، 
نبايد ساالنه اين نرخ را بررسي كند؟ تصريح كرد: اگر 
بازار رقابتي و كارآمد باشد، كمتر به دخالت شورا نياز 
است و اگر دخالتي هم صورت مي گيرد، بهتر است از 
دريچه  بازار و استفاده از سازوكارهاي بازار باشد. بانك 
مركزي ابزارهاي بسياري بدين منظور در اختيار دارد 
كه عمليات بازار باز و اخذ س��پرده  قانوني از جمله  اين 

ابزار است.

    اصلي ترين متغير در سرمايه گذاري 
عبده تبري��زي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه نرخ س��ود يكي از 
اصلي ترين متغيرها در انجام سرمايه گذاري، توليد و 
اشتغال اس��ت، افزود: البته كه نرخ سود عامل مهمي 
است، اما نرخ سود تنها عامل نيست. براي جهش توليد، 
چندين عامل وجود دارد كه روابط مناسب بين المللي، 
محيط مناسب كسب وكار، دس��تيابي به تكنولوژي 
مناسب، استفاده از مزيت هاي اقتصادي كشور همچون 
انرژي ارزان، استفاده از نيروي كارآمد انساني، ارتقاي 
نظام آموزش و پرورش مهارت ها در كشور و... از الزامات 
تحقق جهش توليد هس��تند. به گفته اين كارشناس 
اقتصادي، س��رمايه اجتماعي يكي از متغيرهاي مهم 
جهش توليد است، چرا كه سرمايه اجتماعي آن فضاي 
روحي مناس��ب براي ارتقاي بهره وري توليد را ايجاد 
مي كند كه زمينه ساز توليد باكيفيت و اشتغال گسترده 
است؛ از اين رو بايد بر اهميت سرمايه  اجتماعي براي 

جهش توليد تاكيد داشت.

    بنگاه هاي اقتصادي در تنگاي مالي 
وي با اعتقاد به اينكه مقدار نقدينگي ايجاد ش��ده در 
كش��ور قابل مالحظه اس��ت، اما اين نقدينگي بزرگ 
در مس��ير توليد مولد، يعني ايجاد اش��تغال در توليد 

كاالها و خدمات قرار نگرفته، بلكه عمدتًا روي قيمت 
دارايي هاي موجود مانند زمين، سهام و... انعكاس يافته 
اس��ت، گفت: هدايت نقدينگي به سمت شركت هاي 
توليدي كارآمد نيازمند آن است كه نرخ بازدهي تصنعي 
بازارهاي سفته بازي كاهش يابد تا مردم منابع خود را 
در طرح هاي نيمه تمام، زيرساختي و عمراني با بازده 
مناسب سرمايه گذاري كنند يا در اختيار شركت هايي 

قرار دهند كه ارزش مي آفرينند.
در ادامه اين اس��تاد دانش��گاه افزود: ب��ه رغم افزايش 
نقدينگي در كش��ور و نرخ رش��د باالي آن، بنگاه هاي 
اقتصادي احساس تنگناي اعتباري مي كنند و به شدت 

نيازمند منابع مالي هستند.
عبده تبريزي ادامه داد: نيازهاي دولت براي پوش��ش 
كس��ري بودجه و اخيراً پوشش هزينه هاي كرونا خود 
باعث ش��ده در بازار اعتبارات و حت��ي در بازار بدهي 
بورس، دولت رقيب بخش خصوصي باشد. اين مساله 
منجر به پيدايش پديده crowding out  و تنگناي 
اعتباري بيشتر بخش خصوصي شده است. به همين 
سبب، بخش خصوصي كه به شدت نيازمند سرمايه در 

گردش براي تأمين هزينه هاي باالتر نهاده هاي توليد 
اس��ت، بانك ها را ضعيف ت��ر از آن مي يابد كه بتوانند 

نيازهايش را برآورند.

    مراجعه شركت ها به بورس براي تامين مالي 
به گفته اين اقتص��اددان اكنون ش��ركت هاي بزرگ 
آموخته اند كه براي تأمي��ن نيازهاي مالي خود، فقط 
به ظرفيت بانك ها تكيه نكنند و به بازار س��رمايه هم 
مراجعه كنن��د. وي درباره بخش��ودگي جرايم بانكي 
اظهار كرد: بانك ه��ا در قبال س��پرده هاي دريافتي، 
هزينه هاي سنگيني به ش��كل پرداخت سود تحمل 
مي كنند و از اين رو توقع دارند تا گيرندگان تسهيالت 
به موقع منابع دريافت��ي را بازپرداخت كنند. البته، در 
بيشتر اوقات بخشودگي جرايم اتفاق مي افتد، يعني اگر 
تسهيالت گيرنده اي بتواند اصل و سود بانك را بازگرداند، 
جرايم بخشوده مي شود. حتي گاهي سختگيري در اين 
زمينه به نهادهاي نظارتي برمي گردد كه بخشودگي 
جرايم را نوعي تباني مدير بانك با مديون تلقي مي كنند 

و از مديران بانك ها براي اين كار ايراد مي گيرند.

    زياده روي در بخش�ودگي سود مشكل ساز 
است

اين استاد دانش��گاه ادامه داد: البته بسياري از مراجع 
معظم نسبت به اين نوع جرايم و پرداخت بهره مركب 
اظهار نارضايتي كرده اند و بانك مركزي هم به تازگي 
بانك ها را از دريافت سود مركب منع كرده و تالش دارد 
بانك ها از دريافت س��ود مركب اجتناب كنند. در اين 
عرصه، هنوز تمامي متغيرها روشن نيست و به نوعي 
سردرگمي وجود دارد. اما روشن است كه زياده روي 
در بخشودگي هاي س��ود اگر منابع تأمين مالي آنها 
روشن نباشد، مشكل ساز است. عبده تبريزي در پايان 
سخنانش افزود: حتي وقتي قوانيني در اين زمينه در 
مجلس تصويب مي ش��ود كه فالن قشر سود ندهد يا 
بدهي خود را با تأخير پرداخت كند، جا دارد مس��اله 
مورد اعتراض ش��وراي نگهبان قرار گيرد، چرا كه اگر 
قرار باش��د بانك ها كه خود سود سنگين مي پردازند، 
دايما از دريافت سود يا حتي جرايم محروم شوند، بدون 
اينكه محل جبران زيان آنها روش��ن باشد، عمرشان 

كوتاه خواهد شد.

كشتي آراي از كاهش شدت فروش طال توسط 
مردم خبر داد و گفت: فقط سكه امامي به دليل 
تقاضا براي س�رمايه گذاري حب�اب ۱۸۰ هزار 

توماني دارد.

محمد كشتي آراي در گفت وگو با تسنيم، درباره وضعيت 
بازار طال و س��كه در روز گذشته اظهار داشت: نسبت به 
روزهاي قبل، ش��رايط بازار عادي ش��ده و فعاًل آرامش 
حكمفرماست. وي با اشاره به ثبات قيمت طال و سكه در 
بازار، گفت: نوسان نيم درصدي در بازار وجود دارد ولي با 

اين حال ثبات حاكم است.
اين فعال بازار طال و جواهر در پاسخ به اين سوال كه آيا 
بازهم مراجعات مردم براي فروش طال و سكه زياد است؟ 
تصريح كرد: از شدت فروش طال توسط مردم كاسته شده 
است. روزهاي اول كه بازار باز شده بود حجم فروش طال 
توسط مردم خيلي زياد بود ولي االن شدت فروش طال 

كم شده است.
كش��تي آراي درباره حباب قيمت سكه نيز گفت: فقط 
س��كه طرح جديد حباب دارد كه دلي��ل آنهم افزايش 
تقاضا براي سرمايه گذاري است؛ طال و انواع سكه حباب 
ندارد. اما حباب سكه طرح جديد 180 هزار تومان است.

در بازار آزاد قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 6 
ميليون و 400 هزار تومان و طرح قديم 6 ميليون و 250 
تومان است.ضمن آنكه قيمت نيم سكه بهار آزادي 3 

ميليون و 220 هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي يك 
ميلي��ون و 870 هزار تومان و س��كه گرمي 970 هزار 
تومان تعيين شده و به فروش مي رسد.قيمت هر گرم 
ط��الي 18عيار هم 638 هزار توم��ان، هر گرم طالي 
24 عيار 847 هزار تومان و هر مثقال طال 2 ميليون و 
754 هزار تومان ارزش گذاري شده است، ضمن آنكه 
هر اونس طال در بازارهاي جهاني با قيمت 1707 دالر 

معامله مي شود.

    نرخ ارز و طال در بازار 
روز يكش��نبه 14 ارديبهش��ت 99 صرافي هاي مجاز 
بانك مركزي قيمت خريد هر دالر امريكا را 15 هزار و 
500 تومان و نرخ ف��روش آن را 15 هزار و 600 تومان 
اعالم كردند كه تغييري نكرده اس��ت. همچنين اين 
صرافي ها يورو را 16 ه��زار و 900 تومان خريدند و در 
مقابل با قيمت 17 هزار فروختند كه ثبات نرخ اين ارز 

را نشان مي دهد.

قيمت خري��د ارز در بانك ها نيز اندكي كمتر از قيمت 
خريد در صرافي هاي مجاز بانك مركزي است؛ هرچند 
كه به دليل ش��يوع ويروس كرونا در كش��ور، در حال 
حاضر تالش مي ش��ود كه كمترين مراجعه به شعب 
بانكي صورت گيرد. كاهش تقاضا در بازار ارز و افزايش 
عرضه باعث كاهش سفته بازي و در نيتجه برقراي ثبات 
و آرامش در بازار ارز شده است، بر اين اساس، اين بازار 

نوسان هاي اندكي را تجربه مي كند.
نرخ لحظه اي سامانه س��نا نرخ خريد دالر را 15500، 
فروش دالر 15600، خريد يورو 16900 و فروش يورو 
را 17 هزار توم��ان اعالم كردند. همچنين در بازار آزاد 
و معامالت نق��دي، دالر 16070، يورو 17700، پوند 
19800، دره��م 4430، لير تركيه 1330، دالر كانادا 
11700، يوآن 2300 تومان داد و ستد شد. سامانه سنا 
نيز نرخ ميانگين معامالت ارز براي روز 13 ارديبهشت 
99 را براي دالر 15631، لير تركيه 2346، دالر كانادا 
11754، يورو 16968، درهم 4114، يوان 2249، پوند 
19279 تومان اعالم كرد. نرخ حواله س��امانه نيما نيز 
در 13 ارديبهشت 99 براي درهم 4061 و براي يوآن 

2061 تومان اعالم شده است.
در بازار ارز رس��مي نيز بانك مركزي روز يكشنبه  نرخ 
رسمي 47 ارز را اعالم كرد كه به دليل تعطيلي بازارهاي 
جهاني نرخ ها در مقايسه با روز گذشته ثابت ماند. هر 
دالر امريكا بدون تغيير قيمت همانند روزهاي گذشته 

42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس 
52 هزار و 508 ريال و هر يورو نيز 46 هزار و 584 ريال 
ارزش گذاري ش��ده اس��ت. در بازار طال نيز با اعالم هر 
اونس طال به قيمت 1704 دالر و قيمت دالر نقدي به 
نرخ 16070 تومان، گرم طال 635 هزار، مظنه مثقال 17 
عيار 2 ميليون و 752 هزار، سكه طرح جديد 6 ميليون 
و 410 هزار، س��كه طرح قديم 6 ميليون و 250 هزار، 
سكه گرمي 970 هزار، نيم سكه 3 ميليون و 250 هزار، 
ربع سكه 1 ميليون و 850 هزار تومان داد و ستد شد. 

هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي ط��رح جديد در بازار 
آزاد تهران با كاهش 20 هزار توماني قيمت به مبلغ 6 
ميليون و 390 هزار تومان فروخته شد. قيمت سكه از 
آغاز هفته جديد روند نزولي يافته و بهاي سكه حدود 70 
هزار تومان افت داشت. پس از رشد شتابان نرخ اونس در 
هفته گذشته، قيمت سكه و طال در بازارهاي داخلي باال 
رفت، اما پس از اصالح بهاي اونس، قيمت طال و سكه 
در بازارهاي داخلي نيز در روزهاي اخير كاهش يافت. 
بر اين اس��اس، هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز 6 ميلي��ون و 300 هزار تومان قيمت گذاري 
شد. همچنين نيم سكه نيز س��ه ميليون و 250 هزار 
تومان، ربع س��كه يك ميليون و 820 هزار تومان و هر 
قطعه سكه گرمي 970 هزار تومان تعيين قيمت شد. 
هر گرم طالي خام 18 عيار 634 هزار تومان و هر مثقال 

طال نيز 2 ميليون و 78 هزار تومان ارزش گذاري شد.

يحيي  لطفي نيا|
طبق بخش��نامه اخير بانك مرك��زي، در تخصيص و 
هدايت منابع ش��بكه بانكي الزم است رشد و توسعه 
متوازن تمامي مناطق كش��ور و تأمي��ن مالي توأمان 
طرح هاي توسعه اي ملي و منطقه اي مدنظر قرار گيرد.

از مهم ترين نق��ش و كاركردهاي بانك ه��ا در نظام 
اقتصادي، نقش واسطه  گري مالي است. بانك ها اين 
نقش را به اين صورت انجام مي دهند كه از يك طرف 
با جذب سپرده هاي بانكي اقدام به تجهيز منابع مالي 
كرده از طرف ديگر با اعطاي تس��هيالت بانكي اقدام 
به تخصيص منابع مالي مي  نمايند. براي نشان دادن 
نقش واس��طه  گري مالي بانك ها از ش��اخص نسبت 
تس��هيالت به س��پرده هاي بانكي )LDR( استفاده 
مي شود. ميزان اس��تاندارد اين نسبت در حدود 80 
تا 90 درصد است. به اين معنا كه هر بانكي مي تواند 
حداكثر تا حدود 80 تا 90 درصد سپرده هاي جذب 
شده را در قالب تس��هيالت به متقاضيان منابع مالي 
اختصاص دهد. رعايت اين نس��بت از سوي بانك به 

منزله رعايت نقش واسطه گري مالي از سوي آنها است. 
وضعيت تسهيالت به س��پرده ها بعد از كسر ذخيره 
قانوني در نمودار به تفكيك استان هاي مختلف براي 
آذرماه 1398 آمده است. متوسط نسبت تسهيالت 
به سپرده ها پس از كسر ذخيره قانوني در نظام بانكي 
كشور براي آذرماه سال گذشته، 79.14 درصد است 
كه اين ميزان نزديك به نسبت استاندارد )محدوده زرد 
رنگ( است. همان طور كه از نمودار پيداست باالترين 
ميزان مربوط به اس��تان هاي كهگيلويه و بويراحمد 
)108 درصد(، ايالم )102 درصد( و خراسان شمالي 
)100 درصد( است. باالتر از صد بودن شاخص نسبت 
تسهيالت به سپرده ها به معناي آن است كه بيش از 
ميزاني كه س��پرده در آن استان ها جذب شده است، 
تسهيالت پرداخت شده است كه اين موضوع مي تواند 
ناش��ي از سياس��ت هاي كلي دولت و نظام بانكي در 
راستاي كاهش محروميت در استان هاي مذكور باشد. 
در مقابل با اس��تان هاي با نس��بت باالتر از صد درصد 
براي نسبت تسهيالت به سپرده ها پس از كسر سپرده 

قانوني، استان هاي البرز )48 درصد(، قم )50 درصد(، 
بوشهر )42 درصد(، فارس )49 درصد( و مناطق آزاد 
)46 درصد( قرار دارند كه نسبت مذكور 50 و كمتر از 
آن است )خط قرمز رنگ نمودار به عنوان حد 50 درصد 
مورد قبول بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران( . به 
اين معنا كه كمتر از 50 درصد از منابع تجهيز شده از 
طريق سپرده ها به تس��هيالت بانكي در همان استان 

اختصاص داده مي شود.
در بين تمامي اس��تان هاي كش��ور، 12 استان شامل 
تهران )93 درصد(، كرمانش��اه )80 درصد(، گلستان 
)88 درصد(، سمنان )87 درصد(، لرستان )90 درصد(، 
اردبيل )81 درصد(، زنجان )82 درصد(، چهارمحال 
بختياري )86 درصد(، ايالم )102 درصد(، كهگيلويه 
و بوير احمد )108 درصد( و خراس��ان شمالي )100 
درصد( از جمله استان هايي هستند كه حد استاندارد 
نسبت تسهيالت به س��پرده )بين 80 تا 90 درصد( را 
در آذرماه 1398 رعاي��ت كرده اند. همانطور كه بيان 
شده، نسبت تسهيالت به سپرده بانكي در استان هاي 
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وزير رفاه: اجراي طرح خريد 
اعتباري با هدف تحريك تقاضا

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تهيه طرح خريد 
اعتباري خبر داد و گفت: اين طرح در ماه هاي آتي با 
همكاري بانك مركزي، نظام بانكي، وزارت اقتصاد، 
وزارت صمت و سيس��تم تولي��د و توزيعي با هدف 

تحريك تقاضا در كشور اجرا مي شود.
محمد ش��ريعتمداري در مصاحبه با راديو اقتصاد 
گفت: طرح اعتبار مصرف كننده در ماه هاي آتي با 
همكاري بانك مركزي، نظام بانكي، وزارت اقتصاد 
و دارايي، وزارت صمت و سيستم توليد و توزيعي با 

هدف تحريك تقاضا در كشور اجرا مي شود.
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي افزود: اين طرح 
مي تواند كمك ش��ايان توجهي به تحريك تقاضا و 
ايجاد تقاضاي مطمئن براي ب��ازار توليد كاالهاي 
ايراني باشد.دولت با شيوع ويروس كرونا در كشور 

تاكنون تصميمات مختلفي را اتخاذ كرده است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: براي حمايت 
عمومي از تمامي اقشار جامعه، افزايش قدرت خريد 
براي تامين نياز واحدهاي توليدي و همچنين كمك 
به تامين معيشت خانوارهاي متوسط و ضعيف در 

جامعه اقدامات خوبي در مملكت انجام شده است.
وي افزود: براي مثال دولت براي 76 ميليون و 300 
هزار نفر در قالب 24 ميليون خانوار كه از مجموعه 
حساب يارانه استفاده مي كنند اعتبار يك ميليون 
توماني قرض الحسنه معين كرد كه مرحله اول و دوم 
آن تا به امروز پرداخت شده است.تاكنون نزديك به 
19 ميليون و 400 تا 19 ميليون و 500 هزار نفر از 
مجموعه خانوارهاي ايراني مش��مول دريافت اين 

تسهيالت قرض الحسنه شده اند.
وي ادامه داد: جدا از اين س��ه ميليون خانواده كه از 
حداقل درآمدها و هزينه ها در سطح كشور برخوردار 
بودند تحت پوش��ش كمك هاي 200 تا 600 هزار 
توماني ياران��ه اي دولت به ازاي خان��وار تك نفره، 
پنج نفر و به باال قرار گرفته اند. اين رقم در اس��فند و 
فروردين ماه پرداخت شده و در ماه مبارك رمضان 
به صورت مضاعف انجام خواهد شد.بديهي است كه 
در ماه هاي ارديبهشت و خرداد سال جاري نيز اين 
سه ميليون خانوار از يارانه 200 تا 600 هزار توماني 

دولت برخوردار خواهند شد.
ش��ريعتمداري تصريح كرد: يك ميلي��ارد يورو با 
تصويب دولت و با اذن رهبري معظم انقالب از منابع 
صندوق توسعه ملي براي كمك به بخش بهداشت و 
درمان و ساير نيازمندي هاي حوزه كرونا اختصاص 
پيدا كرده ك��ه از اين ميزان 13 هزار ميليارد تومان 
مربوط به بخش بهداشت و درمان و پنج هزار ميليارد 
تومان مقرر شده براي كمك به صندوق بيمه بيكاري 
تخصيص يابد كه هنوز مبلغي پرداخت نشده است.

وي افزود: جدا از اين يك ميليون بس��ته حمايتي 
معيشتي كه برنامه نمادين آن از شهر ري آغاز خواهد 
شد از طرف ستاد اجرايي فرمان حضرت امام در بين 
خانواده هاي نيازمند سراسر كشور توزيع مي شود.

عالوه بر اين 500 هزار بسته حمايتي معيشتي تامين 
مالي شده از سوي بنياد مستضعفان و همينطور 445 
هزار بسته حمايتي معيشتي از سوي آستان قدس 
رضوي در اختيار محرومان جامعه البته با گرايش 
استان خراس��ان رضوي، استان هاي مجاور و ديگر 

نيازمندان در سراسر كشور قرار گرفته است.
وي تصريح كرد: همچنين 250 هزار بسته حمايتي 
معيشتي هم از سوي هالل احمر جمهوري اسالمي 
ايران در اختيار مردم محروم زير پوشش بهزيستي 
و كميته ام��داد قرارگرفته كه به نوبه خود مي تواند 
كمكي به رفع مشكالت جاري كشور باشد.نزديك 
به 50 هزار ميليارد تومان منابع در اختيار 11 رسته 
شغلي تاثيرپذير از بروز ويروس منحوس كرونا قرار 

داده خواهد شد.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه اين منابع از چه 
محلي تامين خواهد شد، افزود: بانك مركزي برخي 
از ذخاير قانوني بانك ها را براي تحقق اين هدف آزاد 
و در ضمن بانك ها را همزمان مكلف كرده كه از محل 
منابع داخلي خود معادل همان ميزان اعتبار وارد 
صحنه كنند و در جمع نزديك به 50 هزار ميليارد 
تومان منابع بدين منظور ايجاد شده است.تسهيالت 
12 درصدي در اختيار 11 رسته شغلي از واحدهاي 
مختلف توليدي كشور كه در اثر شيوع ويروس كرونا 
لطمه ديده اند بصورت مستقيم يا غير مستقيم قرار 

داده مي شود.
وي اضافه كرد: واحدهاي كه بصورت مس��تقيم از 
طرف دولت تعطيل اعالم ش��ده اند به ازاي هر نفر 
بيمه شده به ميزان 16 ميليون تومان از تسهيالت 
12 درصد بهره مند خواهند شد البته اين موضوع 
مشروط به حفظ نيروي كاراست اما واحدهاي كه 
به طور مستقيم از طرف دولت تعطيل اعالم نشده اند 
ولي در رسته هايي هستند كه با تصويب ستاد ملي 
كرونا تاثيرپذير بودن از تعطيلي ساير واحدها يا شيوع 
ويروس كرونا به ازاي هر نفر كارگر رس��مي داراي 
كد بيمه ماه دي و بهمن از تس��هيالت 12 ميليون 
تومان بهره مند خواهند شد. وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي گفت: اين تسهيالت با وثيقه سهل و راحت 
در اختيار واحدهاي توليدي قرار مي گيرد به طوري 
كه واحدهايي كه زير 50 نف��ر كارگر دارند فقط با 
توديع سفته، بنگاه هايي كه باالي 50 نفر كارگر دارند 
سفته به عالوه يك تا س��ه ضامن و از 200 ميليون 
تومان به باال تس��هيالت اگر در اختيار قرار گرفته 
باشد ساير وثايق مورد قبول نظام بانكي از واحدهاي 
توليدي براي اي��ن وام 12 درصد در اختيار بانك ها 
قرار مي گيرد. وي افزود: وام مزبور تاسه ماه تنفس و 
24 ماه همزمان پرداخت دارد يعني در مدت دو سال 

اين منابع بايد به سيستم بانكي عودت داده شود.
ش��ريعتمداري اظهار داش��ت: اين تس��هيالت به 
بنگاه هاي اقتصادي پرداخت مي شود كه نسبت به 
اخراج كارگران خود اق��دام نكرده اند و به يك معنا 
همان تعداد كارگر بيمه شده اي كه در دي و بهمن 
ماه سال گذشته در اختيار داشته اند همان افراد را 
دوباره به كارگيري كنند.اين هم اقدام مناسبي كه 

از پايان ارديبهشت ماه سال جاري آغاز مي شود.

عبده تبريزي تاكيد دارد كه بايد با دقت نرخ سود تعيين شود

يادداشت

كش��ور، درصدهاي متفاوتي به خ��ود اختصاص داده ارزيابي وضعيت نسبت تسهيالت در استان ها
است به گونه  اي كه از محدوده 42 درصد براي بوشهر 
تا 108 درصد در استان كهگيلويه و بوير احمد متفاوت 
اس��ت. اين در حالي است كه ميزان اس��تاندارد آن بر 
اساس توصيه نهادهاي بين المللي در حدود 80 تا 90 
درصد است. بر همين اساس بانك مركزي در تاريخ 3 
ارديبهشت ماه 1399 با صدور بخشنامه اي به تمامي 
بانك ها و موسسات اعتباري اعالم كرد: »در تخصيص 
و هدايت منابع بانكي الزم است رشد و توسعه متوازن 
تمامي مناطق كش��ور و تأمين مالي توأمان طرح هاي 
توس��عه اي ملي و منطقه اي مدنظر قرار گيرد«. لذا در 
عين حال كه باي��د ضمن رعايت مالحظات مربوط به 
تخصيص بهينه منابع، نسبت به تأمين مالي طرح هاي 
ملي و تكاليف بودجه اي اهتمام شود، نيازهاي تأمين 
مالي منطقه اي و استاني نيز نبايد مورد غفلت قرار گيرد. 
با لحاظ اي��ن مهم، هيات عامل بانك مركزي در تاريخ 
1399/1/25 مقرر كرد: »با در نظر گرفتن لزوم تأمين 
مالي طرح هاي ملي و نيز انج��ام تكاليف بودجه هاي 
سنواتي، بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي كه 
نسبت مجموع تس��هيالت اعطايي آنها در هر استان 
به مجموع س��پرده هاي آنها در همان استان كمتر از 

٥٠ درصد اس��ت، موظف هس��تند در يك بازه زماني 
معين حداكثر تا پايان سال ١٤٠٠، نسبت مذكور را به 
حداقل ٥٠ درصد ارتقاء بخشند. به گونه اي كه حداقل 
٥٠ درصد منابع سپرده اي قابل تخصيص در هر استان 

بايد به همان استان اختصاص يابد«.
در واقع بانك مركزي با ش��ناخت از وضعيت نس��بت 
تسهيالت به سپرده هاي بانكي به تفكيك استان هاي 
كشور اقدام به صدور بخشنامه مذكور نموده است. اين 
بخشنامه ضمن در بر داشتن نكات مثبتي چون اولويت 
طرح هاي ملي در كنار طرح هاي منطق ه اي در تخصيص 
منابع و بازه زماني اصالح نسبت تسهيالت به سپرده هاي 
استاني بانك ها بايد به اين نكته توجه نمايد كه اصالح 
اين نس��بت نيازمند توجه به س��اير ابعاد عملكردي 
بانك هاست. بانك مركزي به عنوان نهاد قانون گذار و 
ناظر بانكي بايد ضمن رصد اجراي بخشنامه هاي قبلي 
در ارتباط با وضعيت بنگاه داري بانك ها، ميزان و نرخ 
سود س��پرده اعطايي توسط بانك ها به سپرده گذاران 
و همچنين تالش براي ايجاد ثب��ات اقتصاد كالن در 
همكاري با ساير نهادهاي اثر گذار چون سازمان برنامه 
و بودجه، بانك ها را در عمل به س��مت رعايت نسبت 

استاندارد تسهيالت به سپرده هاي بانكي سوق دهد.



خبر

معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس مطرح كرد

تغيير در دستورالعمل پذيرش شركت ها 
ادامه از صفحه اول

وزي��ر اقتصاد همچنين گفت: يك ش��ركت خصوصي در 
اين جلسه اعالم كرد سرمايه اش به ۸ هزار ميليارد تومان 
رسيده است، در حالي كه فقط ۲۰ درصد از ظرفيت اسمي 
كارخانه اش به بهره برداري رسيده و اين شركت با حضور در 

بازار سرمايه مي تواند به تكميل ظرفيت بپردازد.

  س�رعت پذيرش ش�ركت ها در بورس بيش�تر 
مي شود

همچنين در اين جلس��ه حسن اميري عضو هيأت مديره 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار اعالم كرد: سرعت پذيرش 
شركت ها در بورس و فرابورس را بيشتر مي كنيم و دوست 
داريم ش��ركت ها با سرعت بيش��تري پذيرش شوند. يك 
مطالعه كامل در مورد فرايند كامل پذيرش شركت ها در 
بورس در كشورهاي مختلف انجام شد كه حاصل آن تغيير 
دس��تورالعمل پذيرش اس��ت كه از خرداد ماه امسال اين 
تغييرات اعمال خواهد شد. وي افزود: نفرات حاضر در هيأت 
پذيرش تغيير مي كنند، قبال يكسري افراد موظف بودند اما 
يك كارشناس حسابرسي، كارشناس حقوقي و كارشناس 
صنعت مرتبط با شركت در هيأت پذيرش قرار داده مي شود. 
حتي استاندارد حسابداري شركت ها را بازنگري مي كنيم. 
شركت هاي دانش بنيان و اي تي محور روش حسابرسي 
جداگانه اي دارند ك��ه اين روش حس��ابداري را بازنگري 
مي كنيم و دستورالعمل پذيرش تغييراتي پيدا كرده است.

  آماده ارايه مش�اوره به ش�ركت هاي تازه وارد 
هستيم

عضو هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: 
آمادگي داريم قبل از درخواست شركت ها در هيأت پذيرش 
سازمان بورس يك نفر از سازمان به اين شركت ها مشاوره 
بدهد و فرايندهاي پذيرش عالمت مي خورد؛ يعني مشخص 
مي شود هر شركت در چه مرحله اي از پذيرش قرار دارد. قبل 
از هيأت پذيرش افرادي به عنوان مشاور بايد وجود داشته 

باشند و به شركت ها مشاوره هاي فني بدهند. اميري گفت: 
قبال همه توپ ها به زمين كسي انداخته مي شد كه مجوز 
نهايي پذيرش ش��ركت ها در بورس را مي داد، در حالي كه 
قبل از درخواست پذيرش بايد بسياري از كارها انجام شود 
و فرايندهاي حسابرسي و حسابداري شركت ها تغيير كند، 
چون فرايند پذيرش براي يك شركت مادام العمر است و 
اين شركت بايد براي هميشه در بازار سرمايه بماند، بنابراين 

اصالحات مالي و حسابداري بايد با قوت و دقت انجام شود.

  تيم مالي اغلب شركت ها بسيار ضعيف است
وي همچنين گفت: متأس��فانه تيم مالي اكثر شركت ها 
به شدت ضعيف است، اگر در هيأت پذيرش ايرادهايي به يك 
شركت مي گيريم، براي اصالح آن دو سه ماه طول مي كشد 
و بعد مي گويند فرايند پذيرش طوالني شده است، در حالي 

كه بايد يك تيم حرفه اي اصالحات را سريع انجام دهد.
عضو هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: 
در بازار پايه فرابورس هيچ شركتي را پذيرش نمي كنيم چون 
بازار پايه مخصوص شركت هاي اخراجي از بورس و فرابورس 
يا شركت هايي است كه به موجب قانون مجبورند حضور پيدا 
كنند و ما بازار پايه را جزو پذيرش نمي دانيم، بلكه پذيرش 
ش��ركت ها فقط براي تابلوي اول بورس، بازار دوم بورس يا 

تابلوهاي اول و دوم فرابورس است. در تابلوي اول بورس نياز 
است يك شركت سه سال سودآوري داشته باشد. در تابلوي 
بعدي دو سال س��ودآوري، تابلوي بعد از آن يك سال و در 
تابلوي دوم فرابورس حتي اگر يك شركت يك سال زيانده 
باشد اما چشم انداز سودآوري داشته باشد باز هم مي پذيريم.

اميري گفت: همچنين تابلوي شركت هاي كوچك و 
متوسط را آماده مي كنيم كه اين شركت ها به تابلوهاي 
باالتر و بازارهاي باالتر بيايند و انتظار داريم در شركت ها 
بازيگران حرفه اي حضور داش��ته باشند. وي افزود: ما 
به عنوان سازمان بورس مجاز نيستيم به يك شركت 
بگوييم به كدام تابلو برويد، بلكه درخواس��ت از طرف 
مديران شركت ها صورت مي گيرد. در بازار پايه فرابورس 
هم اصاًل نيازي به پذيرش و دستور پذيرش نيست. آنجا 
جاي شركت هاي اخراجي است يا آنهايي كه با الزام ماده 
۳۲ قانون برنامه در بازار پايه حضور دارند. در بازار پايه 
يك بازار توافقي كه براي شفافيت است و تأمين مالي 

در دامنه زيادي انجام مي شود.

  ش�ركت ها براي تامين مال�ي مي توانند اوراق 
بورسي    منتشر كنند

عضو هيأت مديره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار تصريح 
كرد: براي تأمين مالي ش��ركت ها از طريق بازار سرمايه با 
انتشار اوراق مشاركت بايد از بانك ضامن بياورد و اگر سهام 
بورسي هم بياورد به عنوان ضمانت مي پذيريم و يك شركت 
مي تواند جهت تأمين مالي اوراق بورسي منتشر و پول جمع 
آوري كند و به پروژه هاي خود بپردازد. اميري اضافه كرد: با 
همكاري سه شركت رتبه بندي اوراق بدون ضامن هم منتشر 
مي كنيم. اوراق بدون ضمانت در بازار با نرخ هاي ۲۴ تا ۲۶ 
درصد هم ارايه مي شود.  وي همچنين به شركت ها اعالم 
كرد: قبل از ورود به بورس و تبديل به شركت سهامي عام، 
مي توانيد سهام انگيزشي به كاركنان خود بدهيد و شركت 
را براي تبديل شدن به سهامي عام آماده كنيد و مشاوران 

قوي انتخاب كنيد.
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بورس امالك و مسكن 
راه اندازي مي شود

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در حال حاضر 
مجموع دارايي هاي دولت نزديك به هفت هزار 
هزار ميليارد تومان اس��ت و ب��رآورد اوليه ما اين 
اس��ت كه مي توانيم ۲۰ درصد آن يعني ۱۴۰۰ 
هزار ميليارد تومان آن را واگذار كنيم. به گزارش 
ايلنا، فرهاد دژپسند در حاشيه نشست با بخش 
خصوصي در مورد تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي 
گفت: اين جلسه براي اين منظور بود تا از بخش 
خصوصي دعوت كنيم در بازار س��رمايه حضور 
داشته باشند، تا هم تامين مالي صورت بگيرد و 
هم پاسخي براي سرمايه گذاران باشد. بنابراين 
بسياري از بخش خصوصي براي حضور در اين بازار 
اعالم آمادگي كردند. وي ادامه داد: عالوه بر بخش 
خصوصي جلسه اي با شركت هاي بزرگ خواهيم 
داشت، دولت اعم از همه نهادهاي عمومي دولتي 
برنامه وسيعي در اين مورد دارد و مذاكراتي هم 
با شركت هايي صورت گرفته كه قابليت بااليي 
جهت عرضه در بازار سرمايه دارند. وي در مورد 
عرضه اولين صن��دوق  اي. تي. اف گف��ت: امروز 
ثبت نام اولين صندوق ش��روع مي شود و تالش 
مي كنيم در نيمه اول س��ال حداقل دو صندوق 
ديگر را عرضه كنيم. همچنين در حال آماده سازي 
براي واگذاري سه يا چهار شركت بزرگ هستيم، 
بنابراين دولت برنامه وس��يعي براي عرضه اوليه 
دارد. وي خاطرنش��ان كرد: كساني كه وارد بازار 
سرمايه مي شوند حتما با مطالعه و مشاوره تصميم 
بگيرند يعني ش��تاب زده نباش��د. عرضه هاي ما 
استمرار خواهد داشت و حمايت مقامات عالي را 
داريم، بنابراين نبايد سرمايه گذاران سهام هايي كه 
قبول ندارند را خريداري كنند. بايد توجه داشت 
كه در بازار سرمايه نمي توان ريسك را حذف كرد 
اما مي توان با مطالعه و مشاوره آن را مديريت كرد.

دژپسند در مورد آزادس��ازي سهام عدالت نيز 
گفت: وقتي مقام معظم رهبري آزادس��ازي آن 
را بر عهده شوراي عالي بورس مي گذارد نشان 
مي دهد كه اين بازار در نظام اقتصادي كش��ور 
مطمئن است. اما بايد تالش كنيم حواشي آن 
را كاه��ش دهيم و ورود ب��ه آن نيازمند تدبير و 
مشاوره است. وي در مورد ظرفيت واگذاري هاي 
دولت گفت: در حال حاضر مجموع دارايي هاي 
دولت نزديك به هفت هزار هزار ميليارد تومان 
است و برآورد اوليه ما اين است كه مي توانيم ۲۰ 
درصد آن يعني ۱۴۰۰ هزار ميليارد تومان آن 
را واگ��ذار كنيم البته اگر ارزش آن را بروز كنيم 
حتما اين عدد بزرگ تر مي ش��ود. به خصوص 
قرار است كه بورس امالك و مسكن راه اندازي و 

امالك دولت را در آنجا عرضه كنيم.

 مشاركت هاي جديد 
در پذيرش شركت ها در بورس

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در مورد فراهم 
كردن زمينه پذيرش شركت هاي خصوصي در بورس 
گفت: در اين زمينه ۱۰۸ كارگزاري و ۱۰ ش��ركت 
تأمين سرمايه و نيز شركت هاي مشاور سرمايه گذاري 
مجوز دار مي توانند در حوزه پذيرش شركت ها كمك 
كنند. به گزارش فارس، دكتر حسن قاليباف اصل امروز 
در نشست فرصت هاي سرمايه گذاري شركت هاي 
خصوصي در بورس با حض��ور وزير امور اقتصادي و 
دارايي در مورد فراهم شدن زمينه حضور شركت هاي 
خصوص��ي در بورس گفت: اين وظيفه ماس��ت كه 
پيگيري پذيرش ش��ركت هاي خصوصي در بورس 
را انجام دهيم. در اين زمينه ۱۰۸ كارگزاري بورسي 
مجوز مشاوره و پذيرش دارند. همچنين ۱۰ شركت 
تأمين سرمايه و شركت هاي مشاوره سرمايه گذاري در 
حوزه پذيرش سازمان بورس وجود دارند كه مي توانند 
به شركت ها كمك كنند و راه حل هاي مختلف براي 
ورود ش��ركت هاي خصوصي به ب��ورس و تبديل به 
سهامي عام ارايه كنند. وي ادامه داد: شركت هايي كه 
در تابلوي اوراق بهادار پذيرفته مي شوند شركت هاي 
ممتازي هس��تند البته امكان معامله در تابلوهاي 
ديگر ه��م وج��ود دارد و در آينده نزدي��ك تابلوي 
جديدي در بورس تعريف مي كنيم. در بازار سرمايه 
شركت هاي مختلفي وجود دارند. راه حل اين است كه 
شركت هاي تكنولوژي محور روي دارايي هاي فكري 
خود سرمايه گذاري و قيمت گذاري كنند. به عنوان 
مثال شركت آسان پرداخت كه يك ماهه در بورس 
پذيرفته شد، چون شركت هاي تكنولوژي محور در 
كارشان منظم هستند و صورت هاي مالي آنها شفاف 
است. امروزه ارزش بازار آسان پرداخت در بورس ۸ هزار 
ميليارد تومان شده است. دكتر قاليباف اصل افزود: 
گرچه بحران كرونا آمد و برخي شركت ها در بورس 
منفي ش��دند اما آنهايي كه در تكنولوژي و فناوري 
پرداخت فعال بودند، قيمت سهامش��ان رشد كرد، 
همان گونه كه در امريكا كل بازار بورس منفي بود اما 
سهام شركت آمازون رشد كرد. رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار گفت: به پذيرش ش��ركت ها در بورس 
نبايد يك مرحله اي نگاه شود، بلكه اين يك فرايند 
چند مرحله است. يك شركت مشاوره اي مي تواند 
زمينه پذيرش شركت ها در بورس را فراهم كند. به 
عنوان مثال يك شركت از طريق دو سه سهامدار عمده 
توانسته بود تعهدي از فروشنده بگيرد كه اين شركت 
در بورس پذيرفته شود و با قيمت مورد نظر آنها سهام 
پذيرش شود. وي ادامه داد: گرچه نمي توان پروژه هاي 
شركت ها را به مردم فروخت، چون كسي كه سهام 
مي خرد، مي خواهد در آخر سال سود سهام بگيرد، اما 
مي توان با سهامداران عمده از گزينه هاي ديگر مانند 
پذيرش در بورس استفاده كرد. دكتر قاليباف اصل 
اين را هم گفت كه شركت ها قبل از اقدام به پذيرش 
در بورس باي��د كارهايي انجام دهند؛ از جمله اينكه 
اميدنامه شركت و اطالعات مالي خود را تهيه كنند و 
اين وظيفه خود شركت و مشاور سرمايه گذاري است 
كه اميدنامه و اساسنامه را تهيه كند و اگر اين موارد 
فراهم باشد، در هيات پذيرش وقت زيادي نمي گيرد.

 در بازار پايه فرابورس هيچ شركتي را پذيرش نمي كنيم

عرضه سهام دولتي به بورس تصميم هوشمندانه اي است كه باعث 
تعميق بازار سرمايه و جلوگيري از حباب شاخص بورس خواهد شد، 
از طرفي اين اقدام ضريب نفوذ بازار س��رمايه را بين سرمايه گذاران 
افزايش خواهد داد. به گ��زارش ايرنا، اميرعلي اميرباقري به عرضه 
صندوق هاي قابل معامله در بورس اشاره كرد و گفت: اين اتفاق در 
كنار آزادسازي سهام عدالت زماني رخ داد كه اقبال چشمگيري به 
سمت بازار سرمايه صورت گرفت و نقدينگي زيادي در حال ورود به 
اين بازار است كه اين موضوع مي تواند از ديگر عوامل تاثيرگذار در 
رشد بيشتر شاخص باشد. وي افزود: با ورود جريان گسترده نقدينگي 
به بورس از سمت حقيقي ها همچنان شاخص كل و شاخص هم وزن 
در مسير صعودي قرار دارند و اقبال بيشتر به سمت سهامي است كه از 
رشد بازار جا مانده بودند، اكنون به دليل وجود حقيقي هاي قدرتمند 

در بازار شاهد صفوف چند صد ميليوني در اين نمادها هستيم.
اميرباقري اظهار داشت: از طرفي كماكان اخبار موجود به نفع بازار 
سرمايه است و اين اخبار اميدبخش، باعث ادامه ورود نقدينگي به 
سمت اين بازار خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: همچنان از طرف 
فعاالن بازار انتظار حمايت دولت و نگاه مثبت دولت به بازار سرمايه 
ب��راي تامين نقدينگي وجود دارد كه اي��ن موضوع خود به تنهايي 

مي تواند در ادامه جريان ورود نقدينگي به اين بازار تاثيرگذار باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: از طرف ديگر در كنار تاثير 
حمايت دولت از بورس به دليل ركود موجود در بازار ارز، مس��كن 
و طال شاهد اقبال به سمت بازار س��رمايه از سمت سرمايه گذاران 

حقيقي هستيم كه اين موضوع باعث تاثير مثبت در اقتصاد كشور از 
بعد تامين مالي، افزايش نقدينگي در گردش براي شركت ها و عدم 

ايجاد حباب در بخش غير مولد اقتصاد خواهد شد.
وي به آزادسازي سهام عدالت اش��اره و بيان كرد: آزادسازي سهام 
عدالت كه با اجازه رهبر معظم انقالب انجام ش��د مي تواند بر روند 
معامالت بازار تاثيرگذار باشد، به همين دليل به دنبال تصميمات 
اخير دولت براي بازار سرمايه در مدت كوتاه شاهد فشار فروش در 
بازار نيستيم و مي توان در انتظار رشد بيشتر شاخص كل و شاخص 
هم وزن بود. اميرباقري خاطرنش��ان كرد: ممكن است در روزهاي 
آينده شاهد اصالح درون كانالي و تغيير كانال شاخص كل و هم وزن 
باشيم كه اين امر نبايد به ريزش بازار اطالق شود بلكه اصالحي است 
كه بايد در ميان مدت و بلندمدت انجام ش��ود. اين كارشناس بازار 
سرمايه گفت: پيشنهاد ما به سرمايه گذاران اين است كه براي ورود 
در هر سهمي تحليل هاي الزم را مدنظر قرار دهند و صرفا براساس 
جريان ورود نقديگي تصميم گيري نكنند زيرا جريان نقدينگي به 
سرعت با اخبار سياسي و غيرمنتظره تغيير جهت مي دهد و بهتر 
است سرمايه گذاران براي خريد سهام صورت هاي مالي شركت ها 
را مدنظر قرار دهند. وي خاطرنشان كرد: براساس پيش بيني هاي 
صورت گرفته تا پايان هفته شاهد رشد شاخص كل خواهيم بود، هر 
چند كه بسياري از نمادها با توجه به رشد بيش از ٥٠ درصدي متوقف 
هستند اما بعد از برگزاري كنفرانس و نيز بازگشايي نمادها شاهد 

جبران رشد آنها در روزهايي كه نمادشان متوقف بود خواهيم بود.

معقول نبودن سرمايه گذاري صرفا بر مبناي نقدينگي
چنانچه مردم گزينه مديريت مستقيم پرتفوي خود را انتخاب كنند، 
وارد مجامع شركت ها مي شوند، ثانيا حق راي مستقيم به هيات مديره 
شركت ها مي دهند و خريد و فروش سهم را مانند ديگر سهامداران انجام 
مي دهند. به گزارش سنا، محمد جواد شيخ، عضو هيات مديره شركت 
صنايع ملي مس ايران و مديرعامل نخس��تين كارگزاري سهام عدالت 
در خصوص روش هاي واگذاري سهام عدالت به مردم اظهار داشت: اگر 
مردم خودشان پرتفوي خود را مديريت كنند از برخي لحاظ بهتر است، 
اول اينكه وارد مجامع شركت ها مي ش��وند، ثانيا حق راي مستقيم به 
هيات مديره شركت ها مي دهند و خريد و فروش سهم را به راحتي مانند 
ديگر سهامداران انجام مي دهند. وي با ارايه توصيه هايي به سهامداران 
تازه وارد بيان داشت: تنها توصيه اي كه به سهامداران سهام عدالت دارم 
اين است كه سهام خود را نگه دارند، زيرا بهترين سهم هاي دولت از قبيل 
معدني ها، فلزات اساسي، پااليشگاه ها، پتروشيمي ها و مخابرات ايران و... 
در اين پرتفوي هستند. هر شركتي كه در بورس جزو برترين ها است، در 
پرتفوي سهام عدالت وجود دارد. در نتيجه توصيه من اين است كه اين 
س��هم ها را نگه دارند و سود آن را بگيرند به خصوص اينكه بعضي از آنها 
مثل شركت ملي صنايع مس ايران و فوالد مباركه توسعه آتي دارند. وي 
در خصوص برنامه هاي توسعه آتي برخي از شركت هاي سهام عدالت 
اشاره داشت: برخي از اين شركت ها كه در پرتفوي سهام عدالت حضور 
دارند طرح هاي توسعه اي كالني را در پيش دارند. به اين معني كه با اين 
طرح ها، شركت هاي مزبور توسعه پيدا مي كند و ارزش سهام چند برابر 
ش��ده و مي توانند از محل سود، منفعت كس��ب كرده و سرمايه گذاري 

بلندمدت داشته باشند. ش��يخ با ارايه پيش بيني نسبت به آينده بازار 
سرمايه خاطرنشان ساخت: به نظر من هر سهامي كه وارد بورس شود، 
اعم از سهام عدالت و سهام هاي جديدي كه سازمان خصوصي سازي يا 
ديگر شركت هاي سرمايه گذاري و صندوق هاي بازنشستگي به صورت 
عرضه اوليه ارايه مي كنند، باعث افزايش عمق بازار مي شود. به اين ترتيب، 
افزايش عمق بازار موجب مي شود تمام سناريوهاي كه برخي در بازار در 
خصوص حباب ايجاد كرده بودند، منتفي شود. در حال حاضر دليل اينكه 
قيمت ها باالست و نمادها مثبت است، اين است كه عرضه كمتر از تقاضا 
است. وي ادامه داد: اين ميزان حجم نقدينگي كه وارد بازار شده است، 
خيلي بيشتر از عرضه است، در نتيجه بايد به دنبال مكانيزم هايي باشيم 
كه عرضه را زياد كنيم و بازار متعادل شود كه يكي از آنها سهام عدالت و 
ديگري اي تي اف ها است كه دولت آنها را وارد بازار سرمايه خواهد كرد. 
عضو هيات مديره شركت ملي مس ايران در ادامه افزود: از طرف ديگر، 
حضور شركت هايي مثل شستا عمق بازار را زياد مي كنند و عرضه زياد 
مي شود و فرضيه حباب از بين رفته و ثبات نقدينگي در بازار، چرخه توليد را 
سريع تر مي كند. شيخ افزود: امسال بنا به فرمايش مقام معظم رهبري بايد 
جهش توليد اتفاق بيفتد و بهترين مكان براي تحقق اين شعار، بازار سرمايه 
است به صورتي كه ش��ركت هايي كه طرح توسعه دارند و مي خواهند 
توليدات خود را افزايش دهند، از تامين مالي بازار سرمايه استفاده كنند و 
با نقدينگي مردم، طرح هاي توسعه اي خود را انجام دهند و به سهامداران 
خود سودرساني كنند. اميدوارم ديگر شركت ها هم در سال جاري از توان 

و نقدينگي بورس براي طرح هاي توسعه خود استفاده كنند.

عرضه هاي دولتي فرضيه حباب در بازار سرمايه را از بين برد

ادامه از صفحه اول

سه آسيب اقتصادي كرونا
در ماه هاي اخير را نداشتند  سرنوشت اقتصاد جهان با اما و 
اگرهاي جدي مواجه شده است. اقتصاد ايران نيز از اين روند 
مستثني نيست و از هفته هاي پاياني سال تاثير اين ويروس 
بر اقتصاد ايران خود را نشان داده و تا زماني كه سرنوشت اين 
شيوع مشخص نشود، اقتصاد بايد خود را با بودن كرونا وفق 
دهد. با توجه به دس��تور دولت در تعطيلي برخي مشاغل و 
محدود ش��دن رفت و آمدها در سطح شهر، در گام نخست، 

اقشار كم درآمد و آسيب پذير جامعه بيشترين فشار را از شيوع 
كرونا متحمل شدند. كارگران روزمزد، دستفروشان يا افرادي 
كه معيشت آنها مستقيما با درآمد كوتاه مدتشان گره خورده، 
در هفته هاي اخير با مشكالت جدي مواجه شده اند و از اين رو 
حمايت از آنها يك اولويت بسيار مهم به شمار مي رود، زيرا در 
صورت نرسيدن منابع مالي جديد، كار براي آنها بسيار دشوار 
مي شود. گروه دوم صاحبان كسب و كارهاي كوچك و متوسط 

و البته فعاالن در حوزه مشاغل خدماتي بودند. كسب و كارهاي 
كوچك كه در سال هاي اخير نيز با مشكالت جدي مواجه 
بودند، تحت تاثير كرونا يا مجبور به بستن واحدهاي صنفي 
خود شدند يا با كاهش تقاضا، شرايط براي ادامه كارشان بسيار 
سخت شد. بازار شب عيد در ايران كه براي كسب و كارهاي 
كوچك بسيار تعيين كننده است، در اسفند سال گذشته عمال 
از بين رفت و اين كسب و كارها زياني جدي ديدند. مشاغل 
خدماتي از كافه ها و رستوران ها گرفته تا هتل ها، شركت هاي 
مسافرتي و آژانس هاي هواپيمايي نيز در اين ماه ها تعطيل 

شده اند و در كنار آسيب به درآمد، براي اشتغال بسياري از 
كارمندان و كارگران آنها نيز دش��واري هاي جدي به وجود 
آمده است. سومين تاثير اقتصادي كرونا اما براي واحدهاي 
توليدي بوده است. در اين حوزه تعداد بسيار زيادي از افراد 
شاغل هستند و چه در تامين نيازهاي اقتصادي جامعه و چه 
در صادرات غيرنفتي، فعاليت اين واحدهاي توليدي اهميت 
بسيار زيادي دارد. همان طور كه براي صاحبان مشاغل كوچك 
كه تعداد محدودي نيروي كار در آنها شاغل اند، مشكل ايجاد 
شده، كارخانه هايي كه چند صد نيرو دارند نيز خسارت فراوان 

ديده اند و با محدود شدن بازارهايشان، در آينده اين فشار را 
بيشتر از قبل تحمل خواهند كرد. از اين رو به نظر مي رسد در 
صورتي كه دولت برنامه حمايت از اقتصاد در شرايط كرونا را 
دارد، بايد توجهات به طور همزمان به اين س��ه حوزه وجود 
داشته باشد. حفظ اش��تغال و توليد و دوام سرمايه گذاران 
اقتصادي در اين ايام بسيار اهميت دارد و اگر بناست اقتصاد 
اي��ران به فعاليت خود در روزهاي پ��س از كرونا ادامه دهد، 
امروز بايد حفظ ظرفيت ها را به عنوان يك اولويت غيرقابل 

چشم پوشي در نظر گرفت.

بيعت ركود و تورم  در سال غيبت نفت
اين كسري بودجه از طريق خلق پول جبران شود اما چون 
هنوز جزييات اعداد و ارقام دخل و خرج دولت منتشر نشده 
است نمي توان درباره آن قضاوتي داشت. در چنين وضعيتي 
بود كه با انتشار اخبار مربوط به شيوع كرونا و قرنطينه بعد از 

آن، عمال بخشي از كسب و كارها تعطيل شد. 
زماني كه كسب وكارها تعطيل مي شود ارايه كاالها به بازار 
هم كاهش پيدا مي كند. بنابراين در يك طرف معادله اقتصاد 
ايران كاهش عرضه به وجود آمده است و از طرف ديگر به طور 

مستمر خلق نقدينگي در حال انجام است و پول به بازار تزريق 
مي شود. مساله مهم تر اما اين است كه در اين بين كااليي هم 
وارد بازار نمي شود. اين عدم ورود كاالها به بازار عالوه بر ركود 
در بخش توليد به علت كاهش ورود كاال به كشور بوده است. 
خلق و سرازير شدن نقدينگي از يك طرف باعث به وجود 
آمدن انتظارات تورمي شده و از طرف ديگر شرايط كرونايي 
باعث كاهش صادرات غيرنفتي به كشورهاي ديگر مخصوصا 
كشورهاي منطقه شده است. اين كاهش صادرات غيرنفتي 

از كشور هم به معناي كاهش ميزان ارزآوري خواهد بود. در 
اين بين ما شاهد كاهش قيمت نفت به دليل بروز جنگ نفتي 
بين روسيه وعربستان هستيم كه همين قضيه قيمت نفت 

ايران را تا ۱۰ دالر براي هر بشكه پايين آورده است.
همين ركود در صادرات غيرنفتي مي تواند باعث باال رفتن نرخ 
دالر نيمايي و افزايش قيمت ارز در كشور شود كه در نهايت 
هزينه هاي توليد را باال خواهد برد. از طرفي ما درباره حوزه 
توليدي صحبت مي كنيم كه به دليل وقوع شرايط كرونايي 
با خطر جدي كاهش تيراژ رو به رو است. مجموع اين قضايا 
كاهش توليد را در عين افزايش قيمت ها به وجود مي آورد 

كه اصطالحا به آن »ركود تورمي« مي گويند.
با اين همه درباره كمبود كاال در كش��ور نگراني چنداني 
وج��ود ندارد چرا كه برخي از اي��ن كاالها مانند كاالهاي 
واردات��ي قابلي��ت جايگزيني س��ريع دارند؛ اما مس��اله 
نگران كننده همان نرخ دالر است كه در اين ميانه ممكن 
است دستخوش تالطماتي شود. اين واقعيت را فراموش 
نكنيم كه از يك طرف صادرات غيرنفتي كاهش داشته و 
از طرف ديگر ارزآوري نفتي هم فعال سقوط كرده است؛ 
ش��اخص هاي زيادي هس��تند كه منتظر تغيير در اين 
كالن شاخص ها هستند! يكي از اين شاخص ها نرخ دالر 

نيمايي اس��ت كه باعث باال رفت��ن هزينه هاي توليد و به 
تبع آن افزايش قيمت ها براي مصرف كننده خواهد شد. 
در كنار اين معادالت اقتصادي ما همچنين شاهد خلق 
پول و افزايش حجم نقدينگي در كش��ور هس��تيم. يكي 
از راهكارهاي��ي كه دراين برهه ب��راي جذب حجم باالي 
نقدينگي در كشور انتخاب شده، بازار بورس است كه اگر 
اين بازار جذابيت خود را از دست بدهد ممكن است شاهد 
تالطماتي در كف بازار باشيم كه خود مي تواند عاملي براي 

بي ثباتي بيشتر اقتصادي باشد.
٭اقتصاددان

3 روياي شهري در يك اليحه
 با هدف تقويت بنيه مالي شهرداري در دوران همه گيري 
كرونا تقديم ش��ورا شده بود.  آنگونه كه محسن هاشمي، 
 رييس شوراي شهر تهران ديروز در حاشيه نشست علني 
اين شورا اعالم كرد،  اليحه يادشده بر سه محور تكيه دارد. 
كس��ب درآمد از طريق تخفيف ۲5 درصدي به موديان 
خوش حساب، دريافت كمك هاي داوطلبانه و مومنانه و 
تعيين تكليف پرونده هاي كميسيون ماده ۱۰۰، محورهاي 
سه گانه اليحه بسته محرك اقتصادي به شمار مي روند. 
در اين حال، به نظر مي رسد، شوراي شهر تهران با نگاهي 
خوش بينانه اين اليحه را تصويب كرده است و ميزان تحقق 
درآمد از مسيرهاي سه گانه يادشده به اندازه اي نخواهد بود 
كه هزينه هاي سنگين اداره شهر تهران را تامين كند. براي 
درك اين مساله بايد كمي به عقب تر بازگرديم، به چند روز 
قبل از تصويب اليحه بودجه ۳۰ هزار و ۲۰۰ ميليارد توماني 

سال 99 شهرداري در شوراي شهر؛ دقيقا در ۳۰ بهمن سال 
9۸ به طور رسمي وجود ويروس كرونا در ايران تاييد شد 
و ۱۲ روز بعد، يعني در ۱۱ اسفند بررسي و تصويب اليحه 
بودجه 99 تهران در دستور كار پارلمان شهري پايتخت قرار 
گرفت. فاصله اندك ميان اين دو نقطه زماني، حاكي از اين 
است كه بودجه سال جاري شهرداري بدون در نظر گرفتن 
تبعات شيوع بيماري كرونا تدوين شده و به تصويب رسيده 
است. مساله اي كه در اوايل سال جاري نيز از سوي برخي 
از اعضاي شوراي شهر بر آن تاكيد شد. ناگفته پيدا است كه 
تبعات اقتصادي كرونا در تعطيلي كسب و كارها به تدريج 
خود را نمايان كرد و با توجه به نتايج برخي از پژوهش ها و 
حتي گمانه زني هاي پزشكي، چشم انداز از سرگرفته شدن 
فعاليت هاي اقتصادي تغيير كرد. از اين رو، متغير كرونا 
وارد معادله تاب آوري كسب و كارها و در پي آن تراز مالي 

سازمان هاي دولتي و غيردولتي شد و مسووالن مديريت 
شهري نيز با يك حساب سرانگشتي متوجه شدند كه دخل 
و خرج شهرداري در سال 99 تحت شرايط جديد به شدت 
واگرا است، چرا كه از سويي هزينه هاي مربوط به ضدعفوني 
معابر شهر و فعاليت سيستم حمل و نقل عمومي با مسافران 
اندك و... در حال افزايش است و از سوي ديگر، منابع مالي 
به دليل شرايط ناشي از كرونا به شدت تضعيف مي شود و 
اين همه در حالي است كه شهرداري تهران در كنار نيروي 
انساني سه برابر ظرفيت مورد نياز خود و بدهي 55 هزار 
ميليارد توماني، از كمبود منابع مالي انباشته براي طرح هاي 
عمراني و تهيه واگن قطار مترو و اتوبوس براي ناوگان حمل 
و نقل عمومي رنج مي برد. در چارچوب اين شرايط بود كه 
مجيد فراهاني در اواخر فروردين س��ال جاري اعالم كرد 
كه كسري بودجه شهرداري تهران در سال ۱۳99 امري 
انكارناپذير اس��ت و با كسري بودجه بين ۳۲ تا 5۶ درصد 
مواجه خواهد بود. واگرايي منابع و مصارف شهرداري تهران 

در فصل به نيمه رسيده بهار نيز نمايان شده است و آنگونه 
كه رسولي عضو شوراي شهر ديروز گفت، شهرداري براي 
تحقق بودجه ۳۰ هزار ميليارد توماني شهرداري در سال 
جاري بايد ۲5۴7 ميليارد تومان در هر ماه درآمد كسب 
كند. در حالي كه بعيد است در سه ماهه اول سال جاري 
ماهانه بيش از هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند.اين 
يعني اينكه كمتر از ۳۰ درصد درآمد الزم خود را به دست 
خواهد آورد. با توجه به موارد گفته درباره شرايط كرونا زده 
اقتصاد ايران، به نظر نمي رسد، كانال نخست مصوبه ديروز 
شوراي ش��هر تهران مبني بر تخفيف به موديان خوش 
حساب از كارآيي الزم برخوردار باشد، چه آنكه حال و روز 
بنگاه هاي اقتصادي و موديان طرف حس��اب شهرداري 
تهران نيز مساعد نيست و توان مالي آنان نيز به شدت تحليل 
رفته است. در اين شرايط حتي كانال دوم تعبيه شده براي 
شارژ درآمدهاي شهرداري مبني بر كمك هاي داوطلبانه 
و مومنانه نيز به احتمال زياد كارآمد نخواهد بود، چرا كه 

توان مالي اغلب افراد و بنگاه ها تحت تاثير تحريم ها و كرونا 
تضعيف شده است و در اين شرايط، انجام پرداخت هاي 
داوطلبانه آن هم به سازمان نه چندان خوشنام شهرداري را 
با ترديد مواجه كرده است. اما درباره ۸۰ هزار پرونده معطل 
مانده و انباشته شده در كميسيون ماده ۱۰۰ طي چند دهه 
اخير، نيز اميدي به گشايش نمي رود، چرا كه با فرض اينكه 
كميسيون يادشده فعاليت هاي خود را چند برابر كرده و 
احكام الزم را صادر كند و تكليف اين پرونده ها تعيين شود، 
معلوم نيست وضعيت مالي متشاكيان به گونه اي باشد 
كه بتوانند جريمه هاي خود را پرداخت كنند. در چنين 
شرايطي، شايد بهتر بود كه شهرداري تهران مسيري كه 
دولت در حال طي كردن آن است را در پيش مي گرفت و 
بخشي از امالك و شركت هاي خود را با هدف كسب منابع 
مالي و ايجاد شفافيت از طريق بازار بورس واگذار و همزمان 
قانون بودجه 99 تهران را با هدف كاهش هزينه ها بازبيني 

و تعديل مي كرد.



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

اليحه بسته محرك اقتصاد شهر در شوراي شهر تصويب شد

شارژ منابع درآمدي شهرداري تهران  از 3 كانال جديد
گروه راه و شهرسازي|

اعضاي شوراي شهر تهران در نشست علني 
ديروز خ�ود جزييات اليحه بس�ته محرك 
اقتص�ادي در ش�رايط كروناي�ي را تصويب 
كردند. بر اساس اين اليحه، با تعيين تكليف 
80 هزار پرونده شهري در كميسيون ماده 100 

درآمد شهرداري افزايش مي يابد.

براس��اس ماده يك اليحه بس��ته مح��رك اقتصاد در 
شرايط كرونايي كه مربوط به نحوه اخذ مطالبات حوزه 
شهرسازي است، در صورتي كه مودي مايل باشد بدهي 
خود را به صورت نقد و يكجا پرداخت كند، از زمان تاريخ 
الزم االجرا شدن اين مصوبه تا تاريخ ۳۱ شهريور سال 
۹۹ مشمول پاداش و جايزه خوش حسابي به ميزان ۲۵ 

درصد خواهد شد. 
براس��اس ماده دو اليحه يادشده به ش��هرداري اجازه 
داده مي شود تا در راستاي وصول مطالبات ناشي از آرا 
قطعي كميسيون ماده ۱۰۰ و اسناد موكول شده سال 
۹۹ به قبل، به شرط واريز ۵۰ درصد از مبالغ جريمه و 
عوارض به ص��ورت نقدي، مابقي را به صورت غيرنقد، 
در چارچوب مصوبه منابع و مصارف غيرنقد تهاتر كند.

همچنين اعضاي شوراي شهر تهران در جريان بررسي 
اليحه يادش��ده، پيشنهاد ش��هرداري مبني بر اجاره 

پياده راه هاي پايتخت را رد كردند.
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در حاشيه 
دويست و يازدهمين جلسه شوراي شهر تهران در جمع 
خبرنگاران درباره جزييات اليحه بسته محرك اقتصادي 
در شرايط كرونايي كه توسط شهرداري به شوراي شهر 
ارسال شده است، اظهار كرد: اين بسته داراي ۱4 ماده 
بود كه با پيشنهاد اعضاي شورا ماده هاي ديگري نيز به 
آن اضافه شد و سرانجام با تغييراتي تصويب و در اختيار 

شهرداري قرار گرفت.
وي افزود: اين بس��ته به صورت كلي ۳ بخش دارد كه 
بخش اول مربوط به موضوع خوش حسابي شهروندان 
است و بر اساس آن در صورتي كه مردم بدهي هاي خود 
را به ش��هرداري زودتر پرداخت كنند، از تخفيف هاي 

مناسبي برخوردار خواهند شد.
رييس شوراي شهر تهران ادامه داد: بخش دوم اين بسته 
مربوط به كمك هاي داوطلبانه و مومنانه به شهرداري 
است تا از اين طريق درآمدهايي براي شهرداري كسب 

شود و بتوان به شهروندان نيازمند كمك كرد.
هاشمي اظهار كرد: بخش س��وم اين بسته مربوط به 
موضوع افزايش درآمد از طريق كميسيون ماده ۱۰۰ بود 
كه بر اساس آن به شهرداري اجازه داده شد درآمدهايي 

را در اين حوزه كسب كنند.
وي گفت: حدود 7۰ تا 8۰ هزار پرونده در كميس��يون 
ماده ۱۰۰ وج��ود دارد كه مربوط به 4۰ س��ال پيش 
تاكنون اس��ت و اين پرونده ها مربوط به امالكي بوده 
كه بالتكليف مانده و نه تخريب ش��ده و نه مالكان آن 

جريمه شده اند.
رييس شوراي شهر تهران افزود: در حال حاضر، برخي 
از قوانين تغيير كرده و ساخت اين امالك تخلف فرض 
نمي شود كه اكنون مي توان دوباره به اين موضوع ورود 
كرد و با اعمال جريمه و نه تخريب درآمدهايي را براي 
شهرداري كسب كرد كه اين موضوعات و به طور كلي 

اجراي آن منوط به تأييد كميسيون ماده ۵ است.
هاشمي اظهار كرد: همچنين به دليل توافقات قبلي 
برخي از ساختمان ها در كوچه ها و خيابان ها طبقات 
آنها باال و پايين بوده به طوري كه مثاًل در يك كوچه سه 
واحد مسكوني مجاور هم داراي طبقات ۵، 4 و 6 هستند 
و وضعيت به اصطالح دندان موشي در نماي ساختمان ها 
شكل گرفته و مي توان با در نظر گرفتن خط آسمان اين 

مشكل را رفع كرد.
وي در پاسخ به اينكه ميزان درآمد شهرداري از طريق 
تصويب اليحه بس��ته محرك اقتصادي چقدر است، 
گفت: در بخش خو ش حس��ابي شهروندان مي توانيم 
ش��اهد درآمد ۳۰ درصدي براي شهرداري باشيم در 
حوزه معماري و شهرسازي نيز با افزايش سرعت انجام 
پروژه ه��ا ۳۰ درصد درآمد ش��هرداري زودتر حاصل 
مي شود و مي توان از آن در شرايط كنوني جهت اداره 

شهر بهره مند شد.

  تحقق فقط 30   درصد درآمدها در فصل بهار
حسن رسولي، عضو شوراي اسالمي شهر تهران نيز در 
جريان برگزاري نشست علني اين شورا در خصوص اين 

بسته پيشنهادي گفت: بحران كرونا نه تنها درآمدهاي 
ما را كاهش داده اس��ت بلكه اقتصاد كل كش��ورهاي 
دنيا را هم دچار مش��كل كرده است. برخي از كشورها 
به طور مشخص اروپايي ها برآوردي كه از خسارت هاي 
عمومي اين بحران دارن��د اين وضعيت را با رنگ قرمز 
عالمت گذاري كرده اند.در كش��ور ما هم در جلس��ات 
متعدد به موضوع مبارزه با اين بيماري پرداخته شده 

است و هم براي رشد اقتصادي چاره جويي مي كنند.
رسولي گفت: اداره پايتخت به عهده مديريت شهري 
است و ما هم عالوه بر اينكه از ابتداي شيوع بيماري در 
كنار مردم بوديم و به عزيزان مان در حوزه بهداشت و 
درمان كمك مي كنيم بايد در اين شرايط با كمترين 
آسيب و تبعات امكان زندگي مطلوب را براي شهروندان 

فراهم كنيم.
وي ادامه داد: به موازات اقدامات حوزه پيش��گيري از 
همان آغازين روزها به حوزه هاي مختلف توجه شده و 
پيش فرض ما اين بود كه بايد براي حوزه مديريت مالي 

فكري ويژه كرد و چاره جويي جدي كنيم.
عضو ش��وراي اسالمي ش��هر تهران گفت: 87 درصد 
معامالت حوزه مسكن نسبت به فروردين سال گذشته 
كاهش داشته و همين يك شاخص حكايت از مشكالت 

اقتصادي دارد.
رس��ولي گفت: براي تحقق بودج��ه ۳۰ هزار ميليارد 
توماني ش��هرداري در سال جاري بايد ۲۵47 ميليارد 
تومان در هر ماه درآمد كسب مي كرديم، در حالي كه 
بعيد است در سه ماهه اول سال جاري ماهانه بيش از 

هزار ميليارد تومان درآمد كسب كنيم.
وي ادامه داد: اين يعني اينكه كمتر از ۳۰ درصد درآمد 
الزم خود را به دس��ت خواهيم آورد كه همين موضوع 
باعث شد تا اليحه اي از سوي شهردار تهران به شوراي 

شهر آورده شود با عنوان محرك اقتصادي.

    رد پيشنهاد اجاره پياده راه هاي پايتخت 
اعضاي ش��وراي ش��هر تهران در جريان اليحه بسته 
محرك اقتصادي، پيشنهاد شهرداري مبني بر اجاره 

پياده راه هاي پايتخت را رد كردند.
ماده هش��تم اليح��ه يادش��ده در ارتباط ب��ا اليحه 
بهره برداري از پياده راه هاي پايتخت است. بر اساس اين 
ماده، شهرداري تهران مجاز است در خصوص طرح هاي 
ناتمام شهري نظير پارك تجهيز نشده، خيابان ساخته 
نشده، اراضي حاصل از اصالحي امالك در زمان تخريب 
و نوسازي و بهره برداري از پياده راه ها با در نظر گرفتن 
صرفه و صالح شهر تا زمان مرتفع شدن موانع اجراي 
طرح مجوز بهره برداري موقت بخش خصوصي از آن 

را صادر كند.
اين ماده پس از بحث و گفت وگو ميان اعضاي شوراي 
ش��هر با رأي اكث��ر اعضاء به دليل اينك��ه اين موضوع 
مي تواند سبب نارضايتي شديد مردم شود، حذف شد.

  سدمعبر طبق قانون مشمول مجازات است
در همين رابطه،  حسن خليل آبادي عضو شوراي شهر 
تهران اظهار كرد: پياده راه براي اس��تفاده عموم مردم 
است و طبق قانون سدمعبر مشمول مجازات مي شود.

وي در گفت وگو با فارس، با اش��اره به اينكه شهرداري 
مجاز نيس��ت پياده راه ها را اجاره ده��د، گفت: برخي 
از پياده راه ه��ا داراي حاش��يه يا فرورفتگي ناش��ي از 
عقب نش��يني ساختمان هاس��ت ك��ه در اين صورت 
مي توان برنامه ريزي هايي براي ساماندهي اين بخش 

از پياده راه ها انجام داد.
 اين عضو شوراي شهر تهران گفت: نبايد با سد معبر در 
عبور و مرور مردم مشكل ايجاد كرد. برخي از پياده راه ها 
بيش از ۱۰۰سال است كه شكل گرفته و قدمت دارد. 
مالكيت آن براي مردم اس��ت. از اين رو، اجاره آن هم 

تعرض به حقوق عمومي محسوب مي شود.
خليل آبادي گف��ت: البته اين موض��وع در پارك ها و 
بوستان ها قابل انجام اس��ت چرا كه اين بخش از شهر 
متعلق به شهرداري است و مي توان براي انجام برخي از 

فعاليت ها آن را اجاره داد.
وي در مورد فعاليت دوباره بساط گس��تران در سطح 
پايتخت گفت: بسياري از اين افراد به دليل مشكالت 
اقتص��ادي و از دس��ت دادن ش��غل اصلي ش��ان ب��ه 
دستفروشي روي آورده اند. موافق فعاليت اين افراد در 
پياده راه ها نيستيم ولي اگر مكان هايي مانند بازار روز در 
حاشيه برخي از پياده راه ها براي آنها فراهم شود فعاليت 

آنها بالمانع است.
اين عضو شوراي شهر با بيان اينكه به طور كلي سدمعبر 
به لحاظ منطقي اخالقي و قانوني رد شده است، گفت: 
قرار نيس��ت پياده راه ها اجاره داده ش��ود و اگر هم اين 
موضوع در دستور كار شهرداري باشد بايد پيش از آن 

در شورا مطرح و ابعاد آن بررسي شود.

   حناچي تذكر گرفت
زهرا نژادبهرام عضو كميسيون معماري و شهرسازي 
شوراي شهر تهران در جريان برگزاري نشست علني 
ديروز اين ش��ورا در تذكري به پيروز حناچي، شهردار 
ته��ران درباره بي توجهي به انجام تخلفات گس��ترده 
در منطقه ۲۲ تهران، گفت: تخلف و فس��اد در ساخت 
ش��هرك مرواريد واقع در منطقه ۲۲ تهران زياد است. 
اين شهرك در دوره مديريت پيشين شهرداري تهران، 
با شعار تبديل شدن به يكي از مدرن ترين شهرك هاي 
ايران از محل 7۰ درصد سهم شهرداري، شكل گرفته 

است.
وي افزود: اين شهرك در حال حاضر ۵۹ بلوك مسكوني 
۲۰ تا ۳۰ طبقه دارد كه برخ��ي بلوك ها در فاصله اي 
كمتر از 6 متر از يكديگر واقع شده و مي تواند در صورت 

بروز حادثه، تبديل به يكي از فجايع شهرسازي، شود.
عضو كميسيون معماري و شهرس��ازي شوراي شهر 

تهران با بيان اينكه اين ش��هرك متشكل از برج هاي 
بلندمرتبه و متراكم است كه شبكه معابر مصوب ندارد، 
گفت: اگر ميانگين براي هر بل��وك ۲۵ طبقه در نظر 
بگيريم و در هر طبقه ۱۰ واحد باشد، همچنين سرانه 
هر خانوار 4 نفر پيش بيني ش��ود، ۵6 هزار نفر در اين 

شهرك، ساكن خواهند شد.
نژادبهرام ادامه داد: بررسي هاي به عمل آمده در جريان 
بررسي طرح تفصيلي ويژه منطقه ۲۲ نشان مي دهد، 
شهرك مرواريد از حداقلي ترين سرانه خدماتي بهره 

برده است.
وي گفت: براي حل مش��كالت حقوقي و شهرسازي 
پيچيده شهرك مرواريد به پيروز حناچي شهردار تهران 
تذكر مي دهم و بايد با تشكيل كارگروهي متشكل از 
ش��هرداري تهران، وزير راه و شهرس��ازي، وزير جهاد 
كش��اورزي، دبيرشوراي عالي شهرس��ازي، و رييس 

شوراي شهر مشكالت اين شهرك، بررسي شود.
عضو كميسيون معماري و شهرس��ازي شوراي شهر 
تهران اظهار كرد: پس از حل مش��كالت حقوقي بايد 
موضوع نداش��تن پروان��ه براي ۱4 بلوك مس��كوني 
ش��هرك، بررس��ي به عمل آيد و اقدامات الزم صورت 
گيرد همچنين با كاستن از بارگذاري شهرك مرواريد و 
توزيع جغرافيايي عادالنه تر در زمينه خدمات، اقدامات 
مناس��ب را انجام داد و از ثبت ميراثي منحط، خارج از 

ضابطه و فاقد استاندارد جلوگيري كرد.

   كاهش تلفات تصادفات تهران 
در سال گذشته

در جريان دويس��ت و يازدهمين جلسه شوراي شهر 
تهران سردار حسين رحيمي، فرمانده نيروي انتظامي 

تهران بزرگ نيز در صحن شوراي شهر حضور يافت.
سردار رحيمي ضمن ارايه گزارشي از اقدامات يك ساله 
پلي��س پايتخت، گف��ت: در راهنماي��ي و رانندگي با 
تالش هاي انجام گرفته در سال گذشته تعداد كشته ها 
6۱ نفر كاهش داشت و پليس تهران بزرگ رتبه برتر را 

در كاهش كشته ها در كشور كسب كرد.
فرمان��ده ني��روي انتظامي ته��ران ب��زرگ گفت: در 
خروجي ها در غرب، جنوب  س��پس در ش��رق تهران 
روزان��ه بي��ش از ۲ ميليون خودرو خارج مي ش��وند و 
مجددا بر مي گردند كه الزم است انضباط ترافيكي در 
اين مسيرها ايجاد شود كه با هماهنگي هاي فراوان در 

اين بخش در سال گذشته پليس راه، راه اندازي شد.
او با بيان اينكه اتفاقات بزرگي در بسياري از محورها به 
ويژه محورهاي منتهي به ورامين و جنوب تهران رخ داده 
است، گفت: اصلي ترين محل تصادفات در تهران اين 
محل ها بودند كه با جداكننده و اقداماتي كه در حاشيه 
محورهاي مواصالتي به تهران انجام ش��د، توانستيم 
بخش زيادي از فوتي ها را در اين قسمت كاهش دهيم. 
فرمانده ني��روي انتظامي ته��ران بزرگ با اش��اره به 

راه اندازي پليس امنيت اقتصادي در س��ال گذش��ته 
گفت: اين اتفاق براي كل كشور رخ داد و پليس امنيت 
اقتصادي ناجا و در كنار آن پليس امنيت اقتصادي تهران 
نيز در اوايل سال گذشته راه اندازي شد. در ارزيابي پليس 
امنيت اقتصادي هم مانند پليس راهنمايي و رانندگي 
رتب��ه اول كش��ور را در برخورد با مفاس��د اقتصادي و 
رسيدگي به پرونده هاي كالن و بزرگ اقتصادي داشت. 
سردار رحيمي ادامه داد: پليس ۱۱۰، در تهران با ۱۲۰ 
خط به صورت شبانه روز در حال فعاليت است و بالغ بر 
۱۲ميليون و 7۰۰ تماس در سال گذشته با پليس ۱۱۰ 
گرفته شد و در واقع در هر سه ثانيه يك تماس با پليس 

۱۱۰ پايتخت گرفته مي شود. 
او با بيان اينك��ه بالغ بر ۵ ميلي��ون و ۵۰۰ هزار از اين 
تماس ها عملياتي بوده است تصريح كرد: اين تماس ها 
توس��ط 7۰۰ واحد عملياتي پليس ۱۱۰ رسيدگي و 

اقدام شد. 
سردار رحيمي گفت: ميزان رضايت مندي مردم تهران 

از عملكرد پليس ۱۱۰ در مجموع ۹۲ درصد بود.
فرمان��ده نيروي انتظامي تهران ب��زرگ گفت: پليس 
تهران بزرگ در كشف جرايم نيز در كل كشور رتبه برتر 
را كسب كرد. با افزايش 46 درصدي كشف مواد مخدر 
و كشف حدود ۲۲ تن مواد مخدر رتبه برتر كشف مواد 

را كسب كرديم. 
سردار رحيمي درباره جمع آوري معتادين متجاهر نيز 
گفت: در اين زمينه نيز پليس تهران بزرگ در رتبه برتر 

كشور قرار گرفت .
فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ با اشاره به جرايم 
جنايي پايتخت نيز گفت: با كشف ۹۹ درصد از جرايم 
جنايي و افزايش ۱4 درصدي كشف جرايم نسبت به 

سال قبل از آن، باز هم جزو رتبه هاي خوب بوديم. 

  يك درص�د بودجه ش�هرداري را به پليس 
بد هند

او درخص��وص طرح هايي ك��ه براي ارتق��اي امنيت 
شهروندان انجام ش��د، گفت: 86۰ مرحله طرح براي 
ارتقاي امنيت شهروندان در 6۵ موضوع مختلف اجرا 
و محصول آن امنيتي است كه امروز در پايتخت وجود 
دارد.  س��ردار رحيمي با تاكيد بر ارتقا امنيت پايتخت 
گف��ت: قصد ما ارتقا امنيت پايتخت و دغدغه ش��بانه 
روزي ما اس��ت. در تجمعات تالش ما بر اين بوده كه با 
اقدامات ايجابي و مودبانه و سعه صدر برخورد بي نظيري 
با شهروندان داشته باشيم. رفتارهاي خشن و نادرست 
در قاموس پليس جمهوري اسالمي نيست و پليس خود 

را خادم مردم مي بيند. 
فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ با بيان اينكه بايد 
درخصوص برقراري امنيت نگاه نويي داش��ته باشيم 
افزود: الزمه اين مهم داش��تن زيرساخت هايي است 
كه خيلي به آن بي توجهي شده است. وضعيت پليس 
پايتخ��ت از ۱۱ س��ال پيش كه ش��وراي امنيت ملي 
تصميم گرفت تا كالنتري هاي تهران را از 84 مورد به 
۲۰۰ برساند و در گام اول 4۰ مورد از اين كالنتري ها را 
فعال كند، وضعيت مطلوبي نيست. برخي از كالنتري ها 
متعلق به س��ال هاي قبل از انقالب اس��ت و روزانه ۱7 
هزار تا ۲۰ هزار بار مردم به پايگاه هاي مختلف پليس 

مراجعه مي كنند. 
سردار رحيمي با تاكيد بر اينكه در مصوبه شوراي امنيت 
ملي و نامه ش��وراي امنيت كشور اشاره شده است كه 
شهرداري در تهيه زمين و ساخت كالنتري ها كمك 
كند تصريح كرد: اما متاسفانه اين امر تحقق پيدا نكرده 
و براي اينكه بتوانيم ماموريت خود را به مردم بهتر ارايه 

دهيم انتظار داريم نگاه جديدي عرضه شود. 
 فرمانده نيروي انتظامي تهران گفت: در بخش موتور 
و خودرو با توجه به ترافيك ش��هر تهران براي افزايش 
تح��رك پليس نيازمن��د نگاه ويژه ت��ري به مجموعه 

راهنمايي و رانندگي هستيم. 
او تاكيد كرد: ترافيك يكي از موضوعات جدي است كه 
در سال جديد بايد به آن بپردازيم: چرا كه با اعصاب و 
روان مردم سروكار دارد و حتي اگر يك دقيقه بتوانيم 
مردم را سريع تر به مقصد برسانيم كار بزرگي كرده ايم 

كه اين امر نيازمند داشتن امكانات است.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ همچنين در حاش��يه 
نشست ديروز شوراي شهر به خبرنگاران گفت: بودجه 
شهرداري تهران ساالنه حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان 
است كه اگر تنها يك درصد آن را به پليس اختصاص 

دهند مي توانيم اقدامات خوبي را در تهران رقم بزنيم.
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طرح ترافيك تا اطالع ثانوي 
اجرا نمي شود

انوشيروان محسني بندپي، استاندار تهران با اشاره به 
استفاده بيش از ۹۵ درصدي مسافران از اقالم حفاظت 
فيزيكي در مترو گفت: با توجه به ضرورت فاصله گذاري 
اجتماعي در وسايل حمل و نقل عمومي استمرار لغو 
طرح ترافيك ضرورت دارد و تا اطالع ثانوي اين طرح 
اجرا نخواهد شد. محسني بندپي در مورد وضعيت 
اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي در استان تهران با 
اشاره به شرايط خاص استان، اظهار كرد: استان تهران 
به جهت تراكم جمعيت، تنوع فعاليت و حضور تعداد 
زياد كاركنان دستگاه هاي ملي و استاني شرايط خاص 
خود را دارد. وي ادامه داد: ميانگين تراكم جمعيت در 
كشور ۵۰ نفر در هر كيلومتر مربع است. اين در حالي 
است كه اين تراكم در اس��تان تهران هزار نفر در هر 
كيلومتر مربع است، از سوي ديگر تنوع فعاليت هاي 
اقتصادي، اجتماعي، سياس��ي و فرهنگي را نيز در 
استان تهران ش��اهد هستيم.  استاندار تهران عنوان 
كرد: اشتغال بيش از ۲۹۰ هزار نفر نيروي انساني در 
دستگاه هاي استاني و ۱7۲ هزار نفردر دستگاه هاي 
ستادي و ملي سبب ش��ده تا در كالن شهر تهران و 
استان تهران وضعيت رعايت فاصله گذاري اجتماعي 

از ميانگين كشوري پايين تر باشد.

غفلت از فرصت ثروت زايي 
بنادر كشور

هيب��ت اهلل اصولي، نايب رييس كميس��يون اقتصاد 
كالن اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه بنادر ايران 
تجهيزات الزم و كافي براي انجام صادرات و واردات را 
دارند، گفت: ضروري است نگاه ملي به بنادر به سمت 
بهره برداري هرچه بيشتر و بهتر از ظرفيت هاي دريايي 
و بندري ايران معطوف شود. به گزارش ايلنا، اصولي با 
اش��اره به اينكه ظرفيت هاي بندري ايران معادل كل 
خليج فارس است، اظهار كرد: به طور حتم بنادر ايران 
مي توانند به عنوان يك منب��ع پايدار در جهت ايجاد 
ثروت و درآمد ملي فعاليت كنند، اما متاسفانه آن گونه 
كه بايد و ش��ايد اين ظرفيت مورد توجه قرار نگرفته 
اس��ت و بايد نگاه ملي در اين خصوص به بهره برداري 
هرچه بيشتر و بهتر از ظرفيت هاي دريايي و بندري 
ايران معطوف شود. وي ادامه داد: بنادر ايران مي توانند 
براي كشورهاي همجوار به عنوان يك فرصت تلقي 
شوند و در مسير خطوط ترانزيتي مورد استفاده قرار 
گيرند؛ مقوله اي كه همواره در مورد آن مباحث مختلفي 
مطرح شده اما آنگونه كه بايد مورد توجه قرار نگرفته 
است. نايب رييس كميسيون اقتصاد كالن اتاق بازرگاني 
ايران با بيان اينكه بنادر كشور در صورت برنامه ريزي 
صحيح و اصولي يك منبع درآمد بي نظير هس��تند، 
گفت: بنادر ايران از تجهيزات و امكانات الزم و كافي به 
منظور امور تجاري برخوردارند و در صورت استفاده از 
ظرفيت آنها مي توانند به عنوان يك منبع مهم درآمدي 
در راستاي افزايش سطح رفاه عمومي عمل كنند. وي 
عنوان كرد: طرح تحول صنايع دريايي گامي مهم در 
راستاي بهبود وضعيت دريايي كشور است اما در عين 
حال بايد به تجارت دريايي نيز به رغم تحريم ها توجه 
جدي داش��ت تا بتوانيم ارتباط دريايي خود را با دنيا 

درحد امكان حفظ كنيم.

 كاهش ۱۲ سانتي متري 
تراز آب درياي خزر

مديركل مركز علوم جو و اقيانوسي سازمان هواشناسي 
از كاهش ۱۲ سانتي متري تراز آب درياي خزر در سال 
گذشته خبر داد و گفت: بر اساس سناريوهاي موجود 
اين روند تا ۲۰ س��ال آينده ادامه خواهد داش��ت. به 
گزارش ايلن��ا، بهزاد اليقي، مديركل مركز علوم جو و 
اقيانوسي سازمان هواشناسي كشور با اشاره به اينكه 
حوزه آبريز درياي خزر، افزون بر كش��ورهاي حاشيه 
اين دريا، كشورهاي گرجستان و اوكراين را نيز شامل 
مي شود، گفت: سال گذشته در نشست كسپكام، ميزان 
بارش ها در حوزه آبريز درياي خزر تا پايان سال ۲۰۱8 را 
محاسبه كرديم كه نشان از كاهش محسوس بارش در 
اين حوزه داشت. او افزود: ممكن است در برخي نقاط 
بارش ها بيشتر نيز شده باشد، اما بايد در نظر داشت كه 
تنها ۹ تا ۱۰ درصد آبي كه درياي خزر را تغذيه مي كند، 
از ايران تامين مي شود. بنابراين بارش در حوزه كشور ما 
هر اندازه بيشتر شده باشد، در نهايت حدود ۱۰ درصد 
از ورودي درياي خزر را تامين مي كند و 8۵ درصد آن 
از رودخانه ولگا تامين مي شود. مديركل مركز علوم جو 
و اقيانوسي سازمان هواشناسي، كاهش بارش در حوزه 
آبريز درياي خزر را ناش��ي از تغييرات اقليمي خواند 
و عنوان كرد: پيش بيني ه��اي آينده پژوهانه در اين 
خصوص بر اساس سناريوهاي هيات بين الدول تغيير 
اقليم است كه بر اساس انتشار گازهاي گلخانه اي در 
دنيا طراحي مي شود. او گفت: اين گزارش ها پيش بيني 
كرده   اند كه اگر تا ۲۰ سال آينده روند افزايش انتشار 
گازهاي گلخانه اي همچنان ادامه داشته باشد، كاهش 
بارش در حوزه آبريز خ��زر تداوم مي يابد. اگرچه طي 
بحران كرونا انتشار اين گازها نسبت به گذشته كاهش 
يافته است اما وقتي از پديده اي در مقياس سياره اي 
س��خن مي گوييم، بايد دو مقياس مكاني و زماني را 
در نظ��ر گرفت. وقفه اي كه بيماري كرونا در انتش��ار 
گازهاي گلخانه اي در مقياس زماني ايجاد كرده است، 
در بلندمدت چن��دان اثرگذار نخواهد بود. مگر اينكه 
تحوالت ناشي از اين بيماري بر ديدگاه هاي كشورها اثر 
بگذارد و آنان در سياست هاي خود در انتشار گازهاي 
گلخانه اي تجديد نظر كنند. اليقي با اشاره به اينكه 
مدل هايي كه بر اساس سناريوهاي تغيير اقليم طراحي 
شده اند نشان از تداوم روند كاهشي تراز آب درياي خزر 
ظرف ۲۰ سال آينده دارد، افزود: شدت اين كاهش تراز 
به گونه اي است كه بخش قابل توجهي از خزر شمالي 
كه مربوط به روسيه و قزاقستان است، خشك مي شود. 
او ادعاي خشك ش��دن درياي خزر ظرف ۱۰۰ سال 
آينده را اغراق آميز خواند و گفت: روند كاهشي تراز آب 
درياي خزر كه س��ال گذشته به ثبت رسانديم، ۱۰ تا 
۱۲ سانتي متر است و اگر اين روند تا ۱۰۰ سال آينده 
به همين شكل ادامه داشته باشد، در پايان اين مدت 

حدود ۱۰ متر كاهش تراز را شاهد خواهيم بود. 

استقراض ايرالين ها از دستگاه هاي دولتي
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي گفت: ايرالين هاي كشور براي 
پرداخت حقوق و دس��تمزد پرس��نل خود به استقراض از نهادهاي 
دولتي و حاكميتي روي آورده اند و منتظر هستند كه مشمول دريافت 
تسهيالت حمايتي شوند.  به گزارش مهر، با آغاز شيوع ويروس كرونا و 
صدور دستور وزير راه و شهرسازي به شركت هاي حمل و نقلي هوايي 
و ريلي براي بازگرداندن هزينه بليت مسافران بدون كسر خسارت 
كنسلي بليت و نيز توقف بسياري از پروازها و مسافرت ها، شركت هاي 
هواپيمايي با كاهش ش��ديد نقدينگي همچنين سرمايه در گردش 
براي انجام امور جاري خود مواجه شدند؛ با اين حال تصويب اعطاي 
تسهيالت به بنگاه هاي آسيب ديده از كرونا تا سقف 7۵ هزار ميليارد 
تومان در هيات دولت، شوراي پول و اعتبار و ستاد ملي مبارزه با كرونا، 
سبب شد تا شركت هاي حمل ونقلي خصوصًا شركت هاي هواپيمايي 
كه به شدت از اين محل آسيب ديده اند، نسبت به جبران بخشي از 

خسارات وارده به آنها اميدوار باشند.
در همين خصوص مقصود اسعدي س��اماني دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي درباره ارسال پيامك به شركت هاي هواپيمايي براي مراجعه 
به بانك هاي عامل و دريافت تس��هيالت حمايت��ي در برابر كرونا اظهار 

كرد: تاكنون پيامكي براي شركت هاي هواپيمايي ارسال نشده است.
وي افزود: ما هم اظهارنظر وزير راه مبني بر دريافت پيامك تشكيل پرونده 
از سوي بانك هاي عامل را شنيده ايم، اما گزارشي به انجمن مبني بر اينكه 

چنين پيامكي به ايرالين ها ارسال شده، به انجمن واصل نشده است.
اسعدي ساماني درباره بازگشت ايرانيان با پروازهاي فوق العاده گفت: 
تاكنون بيش از ۱4 هزار نفر با اين پروازها به كشور بازگشته اند اما آمار 
دقيق را معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي در اختيار دارد.

وي ادام��ه داد: در اي��ن پروازه��ا، ش��ركت هاي هواپيمايي متضرر 
مي ش��وند چون بايد يك سر خالي به كش��ور مقصد پرواز كنند اما 
با توجه به اينكه انجام آن به ش��ركت هاي هواپيمايي الزام مي شود، 
مجبورند اين ضررها را متحمل ش��وند.دبير انجمن ش��ركت هاي 
هواپيماي��ي تصريح ك��رد: تا جايي ك��ه در جريان هس��تم، هزينه 
پرواز يك س��ر خالي هواپيما به كشورهاي مقصد براي بازگرداندن 
ايرانيان، از مسافران دريافت نمي شود. وي درباره تأخير در پرداخت 
حقوق پرس��نل ايرالين ه��ا اظهار ك��رد: تعدادي از ش��ركت هاي 
 هواپيماي��ي هنوز حق��وق كاركنان خ��ود را پرداخت نك��رده اند؛

 برخي ديگر هم كه به نهاده��اي دولتي يا حاكميتي مانند مناطق 
آزاد، نيروهاي مسلح و دولت وابسته هستند، از نهادهاي باالدستي 
استقراض كرده اند. به گفته اسعدي ساماني، اين شركت ها مجبورند 
براي آنكه مشمول دريافت تسهيالت حمايتي كرونا شوند، نيروهاي 
خود را تعديل نكنند به همي��ن دليل پرداخت حقوق و مزاياي آنها 
با تأخير مواجه شده اس��ت. منتظرند تا تسهيالت حمايتي كرونا را 

دريافت كنند و بتوانند اين استقراض خود را بازپس بدهند.

منابع صندوق توسعه ملي وارد بافت فرسوده شد
مجيد روس��تا، عض��و هيات مديره ش��ركت بازآفرين��ي ايران از 
تخصيص منابع صندوق توس��عه ملي به نوسازي ۱۰۰ هزار واحد 

مسكوني فرسوده خبر داد.
به گزارش مهر، روس��تا اع��الم كرد: در حوزه بازآفريني ش��هري 
همچنين پيش��برد برنامه اقدام ملي مسكن در شركت بازآفريني 
شهري ايراني برنامه اي طراحي شده تحت عنوان مديريت پروژه 
۱4۵ هزار واحدي توليد مسكن كه اين برنامه به دو شكل در حال 

پيشرفت و پيشبرد است.
وي توضيح داد: بخش��ي از اين برنامه در قالب پرداخت تسهيالت 
نوسازي عمدتًا از دو محل يكي تس��هيالت در نظر گرفته شده از 
محل منابع صندوق توسعه ملي مربوط به اجراي تبصره ۱8 قانون 
بودجه و ديگري مربوط به تأمين تسهيالت مورد نياز براي ساخت 
۱۰۰ هزار واحد مس��كوني از محل وجوه اداره شده طراحي شده 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه پروژه هاي مشاركتي قابل توجهي 
نيز در اين حوزه تعريف ش��ده كه در قالب اين پروژه روي اراضي 
تحت اختيار و مالكيت ش��ركت بازآفريني ش��هري با مش��اركت 
س��رمايه گذاران بخش خصوصي واحدهاي مس��كوني مورد نظر 

احداث خواهد شد. 
در واقع با ه��دف عملياتي كردن طرح اقدام مل��ي توليد و عرضه 
مسكن، نوس��ازي و توليد ۱4۵ هزار واحد مسكن به صورت ۱۰۰ 

ه��زار واحد خودمالك از محل تس��هيالت صندوق توس��عه ملي 
)تبصره ۱8( و 4۵ هزار واحد روي اراضي شركت بازآفريني شهري 

ايران در دستور كار قرار گرفته است.
روس��تا اظهار كرد: در قال��ب برنامه اقدام ملي توليد مس��كن در 
بافت هاي فرسوده هدفي معادل ساخت ۱4۵ هزار واحد مسكوني 
در محدوده هاي هدف نوسازي تا سال ۱4۰۰ تعريف شده است. 
هم اكنون در ۲7 استان كشور نيز ۱66 پروژه مشاركتي روي اراضي 
تحت مالكيت و در اختيار شركت بازآفريني شهري تعريف شده و 
تاكنون نيز عمليات مربوط به آغاز فرآيند س��اخت ۳۵ هزار واحد 
مس��كوني از مجموع 4۵ هزار واحد مس��كوني برنامه ريزي شده 
براي احداث در قالب اين ۱66 پروژه انجام ش��ده است. براي اين 
منظور در حوزه اراضي و امالك تحت اختيار ش��ركت بازآفريني 
ش��هري نزديك به ۳ ميلي��ون و67۹ هزار مترمرب��ع از اراضي به 
ساخت وسازهاي مشاركتي اختصاص يافته است. اين اراضي هم 
در محدوده بافت هاي تاريخي، فرسوده و ناكارآمد شهري و هم در 

ساير بافت هاي شهري واقع شده است.
در واقع در قالب پروژه ۱66 هزار واحدي در ۲7 استان كشور براي 
ساخت 4۵ هزار واحد مسكوني هدف گذاري شده كه از اين تعداد 
تاكنون ساخت ۳۵ هزار واحد مسكوني بارگذاري و ساير واحدها 

نيز به زودي بارگذاري و عمليات ساخت آنها آغاز خواهد شد.

 كسب درآمد با تخفيف به موديان خوش حساب، دريافت كمك هاي داوطلبانه و تعيين تكليف پرونده هاي كميسيون ماده ۱00 راهكارهاي 
سه گانه تحريك اقتصاد شهر است
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برخيسرويسهايدانشگاهيدراعطايسرويسرايگانبهكالسهااختاللايجادميكند

چالش هاي اينترنت رايگان دانشگاهي
با ش�يوع كرونا در كش�ور، يكي از مهم ترين 
تصميماتي كه گرفته شد، تعطيلي دانشگاه ها 
و مراكز آموشي از همان هفته ابتدايي اعالم 
ورود كرونا به كشور بود. اما براي اينكه روند 
تحصيالت در كشور دچار اختالل نشود، روش 
آموزش آنالين به عن�وان راه جايگزيني در 
نظر گرفته شد تا به زعم مسووالن، كرونا مانع 
آموزش نشود. اما يكي از مهم ترين چالش هاي 
آم�وزش آنالين، دسترس�ي دانش آموزان و 
دانش�جويان به اينترنت عنوان ش�د؛ اينكه 
ش�ركت در كالس هاي آنالين دانش�گاهي 
نيازمند حجم بااليي از اينترنت است و براي 
دانش�جويان هزينه  بااليي خواهد داش�ت. 
به همين دليل با هم�كاري وزارت ارتباطات 
و فن�اوري اطالعات و وزارت عل�وم، رايگان 
شدن ترافيك سايت هاي دانشگاهي مطرح 
ش�د. با وج�ود اي�ن، فرآيند رايگان ش�دن 
اين س�امانه هاي آموزش�ي همچنان فراز و 
فرودهايي دارد، از طرفي دانشجويان معتقدند 
حضور در كالس هاي آنالين از حجم اينترنت 
آنها مي كاهد و در مقابل اپراتورهاي اينترنتي 
ادعا مي كنن�د ترافيك ليس�ت  آي پي هاي 
ارايه شده به آنها رايگان شده و اگر سامانه اي 
رايگان نيس�ت، حتما آي پي آن در فهرست 
وج�ود ن�دارد. در اين ميان رييس س�ازمان 
فناوري اطالعات ه�م مي گويد كه در اين راه 
مشكالتي از س�مت دانش�گاه ها و از سمت 
خود وزارتخان�ه وجود دارد كه باعث ش�ده 
رايگان سازي كليه كالس هاي آنالين همزمان 

صورت نگيرد.

رايگان ش��دن اينترنت كالس هاي آنالي��ن از اولين 
وعده هايي بود كه وزارت ارتباطات به دانش��جويان و 
اس��اتيد سراسر كش��ور كه درگير با آموزش از راه دور 
شده بودند، داد. پس از پايان يافتن تعطيالت و شروع 
كالس هاي آنالين اما اين وعده در تمامي دانش��گاه ها 
محقق نش��د و به نظر مي رس��د عملياتي ش��دن آن 
با مش��كل مواجه شده اس��ت. برخي دانشجويان نيز 
نس��بت به افزايش هزينه هاي اينترنت خود معترض 
هس��تند و در فضاي مج��ازي اعتراضات خ��ود را به 
دست مسووالن مي رس��انند. وزارت ارتباطات اعالم 
كرده كه با كمك اپراتورهاي موبايلي و ش��ركت هاي 
ارايه دهنده اينترنت تمام سعي خود را كرده تا اينترنت 

دانشجويان در كالس هاي دانشگاهي رايگان محاسبه 
شود و هزينه هاي گزاف اينترنت در اين روزها بر دوش 
دانش��جويان نيفتد. اما در اين راه مشكالتي از سمت 
دانشگاه ها و از سمت خود وزارتخانه وجود دارد كه باعث 
شده رايگان س��ازي كليه كالس هاي آنالين همزمان 
صورت نگيرد. درواقع فرآيند رايگان س��ازي اين گونه 
اس��ت كه IPهاي دانشگاه ها از س��وي وزارت علوم به 
وزارت ارتباطات اعالم مي شود و رايگان شدن كالس ها 
بر اساس اين فهرست صورت مي گيرد، اما سرويسي كه 
در ديگر بسترها رخ مي دهد ولو آنكه سرويس آموزشي 
باش��د، از آن IP اعالم شده صورت نمي گيرد و طبيعتا 
نمي تواند جزو اينترنت رايگان به ش��مار بيايد. در اين 
راستا امير ناظمي، رييس س��ازمان فناوري اطالعات 
در گفت وگ��و با ديجياتو اظهار ك��رد: »ما كالس هاي 
دانشگاه ها را رايگان كرده ايم ولي در اين ميان اتفاقاتي 
هم افتاده كه براي ما چالش به وجود آورده است. يكي 

اينكه برخي اين تصور برايش��ان پيش آمده كه تمام 
پلتفرم ها و گش��ت وگذارها در اينترن��ت و انجام تمام 
خدمات رايگان است؛ در واقع برخي اين تصور را دارند 
كه آموزش در شبكه هاي پيام رسان خارجي و داخلي يا 
يك ويديو كنفرانس در برنامه اي چون اسكاي روم هم 

قرار است رايگان باشد كه چنين نيست.« 

اقداماتنادرستبعضيازدانشگاهها
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات درباره اينكه 
چرا تمامي سايت ها و س��امانه هايي كه مورد استفاده 
دانشجويان و اساتيد دانشگاهي قرار مي گيرد، رايگان 
نيس��ت توضيح داد: »برخي دانشگاه ها دقيقا متوجه 
نشدند كه بايد چه كار كنند و اقدامات اشتباه و نادرستي 
را در اين زمينه انجام داده اند. نمي توان اعالم كرد كه هر 
سيستم و سرويسي كه دانشگاه ها و اساتيد خواستند 
از آن اس��تفاده كنند رايگان خواهد شد. اين موضوع 

اصال از نظر فني هم شدني نيست و نياز به يك ابر پروژه 
دارد تا بتوانيم بفهميم در كدام زمان و از كدام سرويس 
يك دانش��گاه در حال استفاده است.« ناظمي معتقد 
است برخي دانش��جويان و اساتيد هم فكر مي كردند 
كه كال اينترنت آنها رايگان ش��ده است؛ مساله اي كه 
به زعم او يك مساله منطقي نيست چرا كه نه فراخواني 
براي شناس��ايي و احراز هويت دانشجويان و اساتيد از 
سوي وزارتخانه انجام شده كه چنين تصوري را پديد 
آورد و نه اساس��ا اين كار شدني است: »نمي توان تمام 
فعاليت هاي يك دانش��جو يا يك استاد دانشگاهي را 
در بس��تر اينترنت رايگان كرد چرا كه منطق اقتصاد 
اين موض��وع را از بين خواهد برد و م��ا به ازاي چنين 
خواس��ته اي در دنيا نيز وجود ن��دارد.« اين در حالي 
اس��ت كه دانش��گاه هايي كه بزرگ تر بوده اند و مدير 
آي تي قوي تري داشتند، به كمترين مشكالت برخورد 
كرده اند چرا كه دقيقا پروتكل رايگان شدن كالس هاي 

دانشگاهي را درك كرده اند و در همان راستا با وزارت 
علوم و وزارت ارتباطات همكاري داش��ته اند. ناظمي 
در اي��ن زمينه بيان كرد: »مثال برخي س��رويس هاي 
جانبي را نيز از هاستينگ خود دانشگاه انجام دادند و ما 
توانستيم تمامي خدمات آموزشي ارايه شده توسط آنها 

به دانشجويانشان را رايگان اعالم كنيم.«

امكانرايگانشدنآنيليستوجودندارد
مشكل دومي كه ناظمي از آن سخن به ميان مي آورد 
به مشكل ميزباني سايت هاي دانشگاهي برمي گردد. 
او در اين خصوص اظهار كرد: »فرض كنيد دانش��گاه، 
دامين خود را به ما اع��الم كرده ولي از اين دامين يك 
هايپرلينك وجود دارد كه نه در دانشگاه هاستينگ شده 
و نه جزو زيردامنه هاي دانشگاه است. اين مساله باعث 
مي شود كه باز هم رايگان كردن كالس هاي اين مركز 
آموزشي به مشكل بخورد. برخي سرويس هايي كه خود 
دانشگاه ها هم ارايه مي دهند كاري مي كند تا اعطاي 
سرويس رايگان به كالس هاي دانشگاهي به اختالل 
بخورد. به گفته او برخي س��رويس ها كاري مي كنند 
ك��ه دانش��جويان وارد يك فضاي ايمن ت��ر در فضاي 
سايت دانشگاه شده سپس از آنجا دانشجويان را وارد 
بخش هاي مختلف دانشگاهي مي كنند. ناظمي اظهار 
كرد: »اين موضوع اما بازهم به مشكل مي خورد چرا كه 
پس از ورود دانشجو با نام كاربري و رمز عبور خود وقتي 
وارد سايت مي شود، به تمامي بخش هاي يك دانشگاه 
دسترسي پيدا خواهد كرد كه الزاما به مساله آموزش 
برنمي گردد و از خدمات اصلي دانشگاه خارج مي شود و 
رايگان محاسبه كردن سخت است.« ناظمي همچنين 
با اش��اره به مشكالتي كه از س��وي وزارت ارتباطات و 
انجام اين پروسه نيز صورت مي گيرد، اظهار كرد: »آنها 
نيز چالش هاي سختي براي انجام اين پروسه داشته اند 
كه همچنان نيز با آنها دست  وپنجه نرم مي كنند. جمع 
كردن اين حجم از انبوه ديتاها اولين مشكل ما بود و از 
آن مهم تر وقفه اي است كه بين اعالم ليست هاي جديد 
به اپراتورها و اعمال رايگان شدن كالس هاي آنالين به 
وجود مي آيد. در واقع بايد بگويم امكان آنالين ش��دن 
لحظه اي و فعال س��ازي آني رايگان شدن اين ليست 
وجود ندارد و يك بازه زماني كوتاه براي انجام اين كار 
الزم است. از زمان اعالم شدن ليست هاي جديدي كه 
وزارت علوم به آنها پيرامون IP دانشگاه ها مي دهد و آنها 
آن را به شركت هاي ارايه دهنده اينترنت ارايه مي دهند 
تا زماني كه اين موضوع در شبكه اين شركت ها عملياتي 

شود، معموال چند روزي طول مي كشد.«

اززماناعالمشدنليستIPدانشگاههابهشركتهايارايهدهندهاينترنتتاعملياتيشدنفرآيندرايگانسازياينترنتدرشبكهشركتها
چندروزطولميكشد

دنياي  فناوري
هوشمصنوعيانسانهارا

ازمذاكراتتجاريحذفكرد
يك ش��ركت نوپا در كش��ور اس��توني كه خدمات هوش 
مصنوعي اراي��ه مي دهد از عرضه ابزاري خب��ر داده كه با 
استفاده از آن مي توان انسان ها را از مذاكرات تجاري حذف 
كرد. به گزارش مهر به نقل از زددي نت، ش��ركت پاكتوم 
مي گويد ابزار يادش��ده توسط فروش��گاه هاي زنجيره اي 
والمارت امريكا به كار گرفته شده و آنها رضايت داشته اند. 
پاكتوم كه چند ماه قبل توسط 8 نفر تأسيس شده، اميدوار 
است با خودكارسازي فرآيند مذاكرات تجاري بتواند تحولي 
اساس��ي در اين عرصه ايجاد كند. يكي از موسس��ان اين 
شركت به نام كاسپار كورجس قباًل برنامه اي براي تسهيل 
مسكن يابي از طريق اينترنت عرضه كرده بود. ماشين هاي 
هوشمند به زودي به جاي ايفاي نقش پشتيبان در جريان 
مذاكرات تجاري، ب��ه مذاكره كنندگاني حرفه اي مبدل 
مي ش��وند. در اين شرايط انس��ان ها فرصت دارند تا روي 
تصميم گيري هاي استراتژيك تري متمركز شوند و كارهاي 
اجرايي و عملياتي را به سيس��تم هاي هوشمند بسپارند. 
به گفته وي، ابزار طراحي ش��ده توسط پاكتوم داراي يك 
داشبورد است كه مي تواند به طور خودكار روند مذاكرات 
را آغاز كرده و به نتيجه برساند. در نهايت كاربران شاهد آن 
هستند كه از ۱۰۰۰ مذاكره برنامه ريزي شده در يك هفته 
۶۰۰ مورد به نتيجه رسيده و قراردادهاي آنها به طور خودكار 
امضا شده اند. سيستم مذاكره هوشمند پاكتوم از امكاناتي 
مانند ابزار مصاحبه با مشتري، قابليت ضبط تمامي اطالعات 
جمع آوري شده در طول مذاكره به صورت طبقه بندي شده 
و منظم، تعيين ارزش و اهميت عقد قرارداد با طرف مذاكره 

برخوردار است.

كيكاستارتر45درصد
نيرويكارخودرااخراجميكند

شركت امريكايي كيك استارتر كه در زمينه پشتيباني 
از شركت هاي نوپا و ايده هاي خالقانه فعاليت مي كند، 
از اخراج 45 درصد از ني��روي كار خود به علت ركود 
اقتصادي ناش��ي از بيم��اري كرونا خبر داده اس��ت. 
به گ��زارش فارس به نقل از انگجت، ش��يوع ويروس 
كرونا به بسياري از كسب وكارها به شدت لطمه زده و 
كيك استارتر نيز از اين مشكل مصون نمانده است. اين 
شركت كه به تامين منابع مالي مورد نياز استارت آپ ها 
و شركت هاي خالق كمك مي كرد، خود دچار مشكل 
شده و به طور رس��مي از كاهش نيروي كار خود خبر 
داده است. اين ش��ركت هنوز برنامه دقيق خود براي 
اخراج نيروي كار را اعالم نكرده و قرار است جزييات 
بيش��تر در اين زمين��ه را طي روزه��اي آينده اعالم 
كند. كيك اس��تارتر افزوده كه اف��راد اخراجي براي 
پيوستن به شركت هاي رقيب منعي نخواهند داشت. 
كيك استارتر براي كاهش فش��ار وارده به كارمندان 
اخراج��ي خود از پرداخت 4 ماه حق س��نوات به آنها 
و نيز پرداخ��ت ۶ ماه حق بيمه درماني به كارمنداني 
كه ساالنه ۱۱۰ هزار دالر و كمتر دريافت مي كرده اند 
خبر داده اس��ت. رقم اخير در مورد افرادي كه بيش 
از ۱۱۰ هزار دالر دريافتي داش��ته اند تنها براي 4 ماه 
پرداخت مي شود. ايده هاي جديد در همه زمينه ها از 
فناوري گرفته تا آشپزي در وب سايت اين شركت براي 
جذب سرمايه عمومي تحت پوشش قرار مي گرفتند. 
تا به امروز بي��ش از ۱۱5 هزار ايده خالقانه توس��ط 

كيك استارتر تامين مالي شده اند.

سياستگذاريسنايامريكا
براياپليكيشنهايكرونايي

سناي امريكا قصد دارد قانون جديدي را به تصويب برساند 
كه در آن درباره نحوه حفظ حريم ش��خصي كاربران و 
اپليكيشن هاي مقابله با كرونا تصميم گيري شده است. 
به گزارش مهر به نقل از انگجت، با شيوع گسترده ويروس 
كرونا، بس��ياري از دولت هاي جهان اپليكيشن هايي را 
براي شناسايي موقعيت مكاني شهروندان خود عرضه 
كرده اند تا جلوي شيوع بيشتر اين ويروس گرفته شود. اين 
برنامه ها با مشخص كردن محله ها و افراد آلوده به ديگران 
براي يافتن مسيري ايمن تر به منظور جابه جايي كمك 
مي كنند، اما مي توانند حريم شخصي و امنيت كاربران 
خود را به علت دسترسي به داده هاي موقعيت مكاني به 
خطر بيندازند. با توجه به س��ابقه بسياري از دولت هاي 
غربي در زمينه جاسوس��ي از كاربران اپليكيش��ن هاي 
تلفن هم��راه، اين بار گروهي از س��ناتورهاي امريكايي 
براي مش��خص كردن دقيق تنظيمات حريم شخصي 
اپليكيش��ن هاي ردگيري افراد دست به كار شده اند. بر 
اساس طرح پيشنهادهاي چهار سناتور، قانوني موسوم 
به حفاظ��ت از داده هاي مصرف كنن��دگان برنامه هاي 
كرونايي به تصويب مي رسد كه جزئيات مربوط به شيوه 
جمع آوري اطالعات كاربران در آنها مشخص شده است. 
در اين قانون در مورد تنظيمات امنيتي كه بايد در چنين 
اپليكيشن هايي رعايت شود به تفصيل توضيح داده شده 
است. ميزان و كيفيت داده هاي قابل افشا براي دولت و 
ش��ركت هاي ثالث و مدت زمان نگهداري داده ها و نيز 
شيوه ذخيره سازي آنها هم در طرح پيشنهادي مذكور 

اعالم شده است. 

نصببرنامهرديابيكرونادرهند
اجباريشد

اپليكيشن هاي رديابي ويروس كرونا از طريق تعامالت 
شهروندان يكي از راه هاي مهار شيوع اين ويروس است 
كه در بس��ياري از كش��ورها مورد توجه قرار گرفته اما 
مش��كالتي نظير نقض حريم خصوصي همواره به اين 
برنامه ها نسبت داده مي شود. به نظر مي رسد دولت هند 
بي توجه به اين مسائل استفاده از برنامه مخصوص خود 
را براي تمامي كارمندان دولتي و خصوصي و تقريبا هر 
شخصي كه شغل دارد، اجباري كرده است. به گزارش 
ديجياتو به نقل از انگجت، نصب برنامه »آروگيا ِس��تو 
)Aarogya Setu( « براي تمامي افرادي كه ش��غل 
دارند، از چهار مي اجباري ش��ده و وزارت داخلي كشور 
هند از مقامات دولتي و صاحبان مشاغل انتظار نظارت بر 
نصب اين برنامه را دارد. اين اپ تاكنون روي 8۰ ميليون 
دستگاه نصب شده و دولت هند انتظار دارد كه تمامي 
۳5۰ ميليون كاربر گوش��ي هوش��مند، از آن استفاده 
ك��رده و اين اپ را نصب كنند. با وجود اينكه اس��تفاده 
از برنامه براي كنترل و پيش بيني شيوع كرونا ممكن 
است در مهار آن كمك كند، اما ترس از سوءاستفاده از 
آن براي نظارت همگاني شهروندان، باعث شده بسياري 
از كشورها تمايلي به استفاده از اين نوع برنامه ها نداشته 
باشند. البته اين برنامه، شناساگرهاي هر دستگاه ها را به 
صورت ناشناس ذخيره كرده و تعامالت بلوتوثي با ديگر 
دستگاه ها را به صورت رمزنگاري شده نگه مي دارد. اما 
بنياد اينترنت آزاد مي گويد اين اپ استانداردهاي الزم 
امنيتي را ندارد و الگوريتم هاي ذخيره س��ازي را نيز به 

صورت شفاف ارايه نمي كند. 

هكرهااطالعات۱5ميليون
اندونزياييرامنتشركردند

هكرها بعد از دسترس��ي به اطالعات ۱5 ميليون نفر 
اندونزيايي كه كاربر سايت توكوپديا بودند، اين اطالعات 
را در فضاي مجازي منتش��ر كردند. به گزارش مهر به 
نقل از زددي نت، توكوپديا بزرگ ترين فروشگاه آنالين 
كشور اندونزي است و ميليون ها نفر از مردم اين كشور 
هر روز از آن اس��تفاده مي كنند. داده هاي هك ش��ده 
كارب��ران توكوپديا در يك مجمع آنالين مش��هوري 
هكري منتشر شده است. افش��اي اطالعات كاربران 
توكوپديا در روز جمعه گذشته انجام شده و بر اساس 
ادعاي هكرها سرقت اين اطالعات در ماه مارس انجام 
شده است. آنان مي گويند اطالعات منتشرشده تنها 
بخش كوچكي از حجم بسيار باالي داده هاي مسروقه 
است. هكرها مي گويند اميدوارند با افشاي بخش هايي 
از اطالعات ۱5 ميلي��ون كاربر توكوپديا، افراد ديگري 
براي رمزگشايي از كلمات عبور كدگذاري شده به كمك 
آنها بيايند تا اين افراد در نهايت به طور كامل به حساب 
كاربري هر فرد دسترسي يابند. از جمله اطالعاتي كه 
هكرها در فضاي مجازي منتشر كرده اند مي توان به نام 
و نام خانوادگي افراد، آدرس هاي ايميل، ش��ماره هاي 
تلفن همراه، كلمات عبور رمزگذاري شده، تاريخ توليد 
افراد، شناسه هاي كاربري، زمان ايجاد حساب كاربري، 
آخرين ورود، آدرس، سطح تحصيالت و غيره اشاره كرد. 
توكوپديا كه ش��باهت زيادي به آمازون دارد، با جلب 
سرمايه اي ۲.4 ميليارد دالري فعاليت خود را در ماه هاي 
اخير به شدت گسترش داده و يكي از ۲۰۰ سايت برتر 

اينترنت بر اساس آمار الكساست.

پايشماهانهمساحتآب
سدهابافناوريسنجشازدور

مديركل س��نجش از دور س��ازمان فضايي ايران از 
راه اندازي سامانه پايش پهنه هاي آبي و ميزان ريسك 
سيالب بر مبناي فناوري سنجش از دور، در راستاي 
پايش ماهانه مساحت آب س��دهاي مهم كشور در 
سال ۹۹ خبر داد. مصطفي منصورپور در گفت وگو با 
مهر، پايش منظم مساحت آبي سدهاي مهم كشور با 
استفاده از فناوري سنجش از دور را، يكي از برنامه هاي 
سال ۹۹ عنوان كرد و گفت: »تاكنون پايش ماهواره اي 
مس��احت س��دهاي كش��ور به صورت منظم انجام 
نمي شد، بلكه با توجه به نياز و حسب مورد بارندگي هاي 
قابل توجه، اين اتفاق مي افتاد. به اين معني كه تغييرات 
س��دهايي كه در پي بارندگي، آبگيري قابل توجهي 
داشتند با استفاده از تصاوير ماهواره اي محاسبه شده و 
به سازمان هاي مرتبط گزارش مي شد. اما در سال ۹۹ 
برنامه پايش سدها با تغييراتي همراه شده است. به اين 
نحو كه به صورت ماهيانه و مستمر سدهاي مهم كشور 
را با اس��تفاده از داده هاي ماهواره اي بر مبناي نمودار 
تغييرات سطح آب و ميزان تاثير بارندگي ها بر آبگيري 
آنها پايش كرده و گزارش آنها را در پرتال سنجش از دور 
سازمان فضايي ايران اعالم مي كنيم.« منصورپور با بيان 
اينكه كميته هشدار به موقع و پايش سريع مخاطرات 
طبيعي را اواخر س��ال ۹8 در س��ازمان فضايي ايران 
ايجاد كرديم، گفت: »با ارتباط با سازمان هاي مديريت 
بحران و هالل احمر، نقش��ه هاي مناطق و پهنه هاي 
سيل گرفته و نيز ميزان خس��ارت را در سريع ترين 
زمان ممكن با استفاده از تصاوير ماهواره اي توليد و در 
اختيار اين سازمان هاي امدادرسان قرار مي دهيم. با 
توجه به تجربه ساليان گذشته در پايش سيالب، ما در 
ايام تعطيالت عيد نوروز ۹۹ نيز به صورت شبانه روزي 
به توليد نقش��ه ها و پايش س��يالب اقدام كرديم كه 
اين داده ها از نظر دق��ت و محتواي اطالعاتي در حد 
استانداردهاي اروپايي توليد و در اختيار كاربران قرار 
گرفت. با اين ويژگي، اين نقشه براي پايش ماهواره اي 
وضعيت سيالب ها در سريع ترين زمان ممكن توليد 
ش��د و در اختيار مراجع امدادرس��ان و سازمان هاي 

متولي مديريت بحران قرار گرفت.« 

هشداروقوعسيل
بااستفادهازدادههايماهوارهاي

مديركل سنجش از دور سازمان فضايي ايران گفت: 
»ما در سال ۹۹ به موضوع پايش مخاطرات طبيعي و 
پاسخ سريع، بحث هشدار را نيز اضافه كرده ايم. به اين 
معني كه بنا به تقاضاي سازمان ها و نهادهاي متولي 
بحران، بحث هشدار به موقع مخاطرات را با توجه به 
اطالعات سازمان هواشناسي و تحليل هاي مختلف و 
نيز ميزان ريسك و وقوع سيالب را در نقشه هاي خاص 
توليد كرده و قبل از رخداد، در اختيار سازمان ها قرار 
مي دهيم تا تمهيدات الزم را ببينند. راه اندازي سامانه 
و داشبورد مديريتي پايش سيالب بر مبناي فناوري 
سنجش از دور نيز در دستور كار قرار دارد كه احتمااًل 
در اوايل تابستان به بهره برداري مي رسد. اين سامانه به 
ما كمك مي كند كه سدها را به صورت مستمر پايش 
كرده و وضعيت پهنه هاي آبي و ميزان ريسك سيالب 

را به طور منظم در اختيار داشته باشيم.«

استفادهازتجربياتكشورهاياپسكو
درمديريتمخاطراتسيل

منصورپور اضافه كرد: »در همين حال با توجه به تغيير 
اقليم و بارش هايي كه ظرف پارسال و امسال رخ داده 
است، يك پروژه بين المللي با سازمان همكاري هاي 
فضايي آسيا و اقيانوسيه )اپسكو( تعريف كرديم كه 
نتايج آن مي تواند براي كشور مفيد باشد. اين پروژه 
نيز مربوط به بحث مديريت مخاطرات طبيعي ناشي 
از سيل و بارش هاي سيل آساست و ما اين دو اقدام را 
همزمان جلو مي بريم. مدل همكاري مان مشخص 
است و اين پروژه بين المللي برمبناي انتقال تجربيات 
ميان 8 كش��ور و با توجه به ظرفيت هاي اپس��كو و 
داده هايي كه چين در اختيار ما قرار مي دهد، اجرايي 
مي شود. در همين حال در اين پروژه، تجربيات ساير 
كش��ورها مانند پاكستان نيز به ما منتقل مي شود و 
ما هم مي توانيم تجربياتمان را منتقل كنيم. در فاز 
بعدي نيز يك همكاري بين المللي در خصوص پايش 
مخاطرات طبيعي در بين كش��ورهاي عضو اپسكو 
صورت مي گيرد تا در صورت وق��وع بحران بتوان از 
كمك يكديگر در لحظه براي پايش ماهواره اي استفاده 
كرد. همچنين همكاري در توليد محصوالت پايش 
ماهواره اي در زمان وقوع سيل از ديگر موضوعات اين 
پروژه بين المللي است.« منصورپور افزود: »از سوي 
ديگر پيرو وقوع سيل هاي اوايل سال ۹8 پيش بيني 
تصاوير ماهواره اي اين بود كه اين موضوع باعث رشد 
پوشش گياهي فصلي و سرسبز شدن مراتع مي شود 
كه بالفاصله با گرماي هوا، همه تبديل به علفزارهاي 
خشك مي شوند كه حريق را باال مي برد. از اين رو به 
دليل بارندگي ها و تغيير دما و خشك شدن علفزارهاي 
موقتي، بحث پايش ماهواره اي آتش سوزي را نيز در 
دس��تور كار قرار داديم كه پهنه هاي آتش گرفته و 
مساحت آن را با تصاوير ماهواره اي شناسايي كنيم. 
امسال نيز در برنامه داريم كه بتوانيم هشدار و ريسك 
آتش سوزي را بهتر از قبل به سازمان ها و مراكز مرتبط 
اعالم كنيم. يعني نه تنها قصد شناسايي حريق را مانند 
سال گذشته در دستور كار داريم، بلكه قبل از وقوع 
حريق نيز، هشدارهاي الزم را به سازمان هاي مختلف 
مانند محيط زيست و مديريت بحران خواهيم داد و 
احتمال وقوع حريق، آتش سوزي و نقشه وقوع ريسك 

حريق را منتشر مي كنيم.«

معاونعمرانيبنيادبركتخبرداد

احداث۳۰مركزبهداشتي-درمانيبركتدرمناطقمحروم
به گفته معاون عمران�ي و طرح هاي زيربنايي 
بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام، اين بنياد 
در س�ال جديد ۳۰ مركز بهداش�تي- درماني 

جديد مي سازد. 

محمد مهجوري با بيان اين مطلب افزود: بنياد بركت 
امسال س��اخت ۳۰ مركز بهداش��تي- درماني شامل 
خانه بهداش��ت، پايگاه س��المت، آزمايش��گاه، مركز 
تجهيزات پزش��كي، پايگاه اورژانس، مركز بهداشت و 

مركز جامع س��المت را در مناطق محروم و روستايي 
كشور در دس��تور كار دارد. وي خاطرنشان كرد: بنياد 
بركت در سال گذش��ته نيز 4۰ مركز جامع سالمت و 
خانه بهداشت را در مناطق كمتر توسعه يافته كشور به 
بهره برداري رسانده است. معاون عمراني و طرح هاي 
زيربنايي بنياد بركت با اشاره به برخورداري ۱۹ استان 
كشور از خدمات اين بنياد در حوزه پروژه هاي عمراني 
مرتبط با بهداش��ت و درمان گفت: با ساخت و تكميل 
۳۰ مركز بهداش��تي- درماني بنياد بركت در سال ۹۹ 

تعداد پروژه هاي بنياد در اين حوزه تا پايان سال جاري 
به ۱۷۰پروژه خواهد رسيد.

مهجوري تصريح كرد: بنياد بركت قرارداد س��اخت و 
تكميل ۲۱۰ پروژه بهداش��تي- درماني را در سراسر 
كش��ور دارد كه ب��راي عملياتي كردن اي��ن پروژه ها 

۷۰۰ميليارد ريال اعتبار پيش بيني كرده است.
وي تاكيد كرد: س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
با هدف توانمندس��ازي اقتصادي و اجتماعي، ارتقاي 
شاخصه هاي سالمت و بهداشت و ارايه خدمات درماني 

به مردم مناطق محروم و كمتر توس��عه يافته، اجرا  و 
تكميل پروژه هاي بهداش��تي- درمان��ي را در مناطق 
محروم و روس��تايي كشور از طريق بنياد بركت دنبال 
مي كند.  به گفته معاون عمراني و طرح هاي زيربنايي 
بنياد بركت، پروژه هاي بهداشتي- درماني اين بنياد در 
۱۹ استان و ۹4 شهرستان به بهره برداري رسيده يا در 
حال ساخت است.  مهجوري با اشاره به اينكه استان هاي 
سيستان و بلوچستان، خوزستان و لرستان بيشترين 
سهم را از پروژه هاي بهداشتي- درماني بنياد بركت را 

به خود اختصاص داده اند، اظهار داشت: همچنين در 
حوزه  امور زيربنايي، مشاركت در ساخت و تكميل ۱۱ 
بيمارستان در مناطق محروم، از برجسته ترين اقداماتي 
است كه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( از طريق 
بنياد بركت انجام داده، كه تاكنون 8 بيمارس��تان در 
شهرستان هاي درگز، مينودشت، گرمسار، ميانه، بانه، 
فردوس، قرچك ورامين و بهار در همدان به بهره  برداري 
رسيده و احداث بيمارستان  ني ريز در استان فارس نيز 

امسال به پايان خواهد رسيد.

كاهش١٠درصديمصرفديتادريكماهگذشته
نايب ريي��س هي��ات مدي��ره ش��ركت ارتباط��ات 
زيرس��اخت گف��ت: »مص��رف ديت��ا طي ي��ك ماه 
 گذش��ته ح��دود ١٠درص��د كاه��ش ياف��ت.« 
سجاد بنابي در گفت وگو با فارس با بيان اينكه مصرف 
ديتا طي يك ماه گذش��ته ح��دود ١٠درصد كاهش 
يافته اس��ت، گفت: »از زمان ش��يوع ويروس كرونا و 

تمهيدات مقابله با اين بيماري ك��ه باعث دوركاري 
بخش عمده اي از نيروي شاغل در نهادها و ارگان هاي 
دولتي ش��ده بود به طور ميانگين مصرف اينترنت در 
كش��ور افزايش ياف��ت اما در طول يك ماه گذش��ته 
مصرف ديتا حدود ١٠درصد كاهش پيدا كرده است. 
كاهش ۱۰ درصدي مصرف ديتا طي يك ماه گذشته 

نشان از بازگشت نسبي شرايط كشور دارد به طوري 
كه بسياري از كسب وكارها فعاليت خود را آغاز كرده و 
به مرور زمان با وضعيت طبيعي همراه خواهيم بود.« 
بنابي تصريح ك��رد: »اپراتورها و ش��ركت ارتباطات 
زيرس��اخت در هر شرايطي آمادگي كامل  براي ارايه 

خدمات به مردم را دارند.«

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳986۰۳۱6۰۱۴۰۰2۱79 مورخ: ۱۳98/۱۱/2۱هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای فريدون عباسی فرزند 
مرادعلی بشماره شناسنامه ۱۰222 صادره از کرمانشاه درششدانگ ساختمان به مساحت 57.8۴ متر مربع قسمتی از پالک شماره 29۴۳ 
فرعی از ۱۱و ۱9 اصلی واقع در کرمانشاه بخش ۳ حومه به آدرس وکيل آقا خيابان شهيد رجايی کوچه شهيد مرتضی قاسمی منش با ارائه 
سند مشاعی به نام متقاضی محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز  آگهی ميشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳99/۰2/۱5 تاريخ انتشار نوبت دوم:۱۳99/2/۳۱

هياتموضوعقانونتعيينتکليف
وضعيتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
کرمانشاه ناحيه دو 

فرهاد نوری رييس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه 



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

»تعادل«ازتجارتكاالييبااتحاديهاروپاگزارشميدهد

مشتريان تجاري ايران در ۲۰۲۰
تعادل | گروه تجارت |

ارزش تج�ارت كاالي�ي ايران با ۲7 كش�ور 
اروپايي در دو ماه نخس�ت سال ۲0۲0 حدود 
8۲4 ميلي�ون يورو ب�وده كه از اي�ن مقدار، 
ح�دود ۱7۵ميليون ي�ورو كاال ب�ه اتحاديه 
اروپ�ا صادر ش�ده و در مقاب�ل 649 ميليون 
يورو واردات از كش�ورهاي اروپايي از سوي 
ايران صورت گرفته اس�ت. ارزيابي ها نشان 
مي دهد، صادرات ايران ب�ه اتحاديه اروپا در 
دو ماهه نخست س�ال ۲0۲0 نسبت به مدت 
مشابه س�ال ۲0۱9 حدود ۵۲ درصد افزايش 
يافته و ارزش واردات اي�ران از اتحاديه اروپا 
نيز رشد 7 درصدي داشته است. تراز تجاري 
ايران ب�ا اتحاديه اروپا نيز طي مدت مذكور با 
بهبود ۱7.۵ ميليون يورويي به حدود منفي 
473 ميليون يورو طي دو ماهه نخست ۲0۲0 
رسيده است. عامل مسلط در افزايش ارزش 
صادرات و واردات كااليي اي�ران به اتحاديه 
اروپا در زمان ياد شده، را مي توان »رشد ارزش 
صادرات سوخت هاي معدني، روان كننده ها و 
محصوالت مرتبط« و» افزايش واردات مواد 
غذايي و حيوانات زنده از اتحاديه اروپا« عنوان 
كرد. در ميان كشورها نيز افزايش صادرات به 
»هلند« و افزايش واردات از »آلمان« به عنوان 
عامل اصلي افزايش تجارت ايران با اتحاديه 
اروپا در مدت ياد شده اس�ت. البته ذكر اين 
نكته ضروري اس�ت، اگرچه ارزش صادرات 
يا واردات ايران به اتحادي�ه اروپا در دو ماهه 
نخست ۲0۲0 نس�بت به دو ماهه ۲0۱9 رشد 
كرده، اما نسبت به ارقام مشابه ۲0۱8، كاهش 
قابل توجه�ي به علت افت ش�ديد صادرات 
نفت�ي و تحريم هاي وضع ش�ده عليه ايران، 

داشته است. 

     تصوير تجارت كااليي با اروپا 
بررس��ي روابط تجاري ايران و اتحاديه اروپا از س��ال 
2017 نشان مي دهد كه تجارت كااليي بين ايران و 
اتحاديه اروپا از نيمه دوم سال 2018 دچار تغييرات 
ش��ديد ش��ده و روند كاهش تجارت ايران و اتحاديه 
اروپا از حدود ماه نوامبر 2018 شروع شده است. رقم 
تجارت ايران با اتحاديه اروپ��ا از حدود 1.8 ميليارد 
يورو در اكتبر سال 2018 به حدود 685 ميليون يورو 
در ماه نوامبر همان سال رسيده و پس از دو ماه متوالي 
كاهش، در ابتداي سال 2019 به 320 ميليون يورو 
رس��يده اس��ت. بررس��ي صادرات و واردات ايران با 
اتحاديه اروپا طي سال هاي گذشته نيز نشان مي دهد 
كه مجموع صادرات كااليي ايران به اتحاديه اروپا در 
سال هاي 2018 و 2019 نسبت به سال هاي ماقبل، 
كاهش داش��ته اما اين كاهش در سال 2019 بسيار 
بيشتر بوده اس��ت؛ يعني كاهش 7 درصدي در سال 
2018 و كاهش 93 درصدي در سال 2019 را تجربه 
كرده است. اين موضوع براي واردات ايران از اتحاديه 
اروپا نيز اتفاق افتاده؛ به طوري كه واردات كااليي ايران 
از اتحاديه اروپا در سال 2018 نسبت به سال 2017 
با حدود 18 درصد كاهش و در سال 2019 نسبت به 
2018 با حدود 49 درصد كاهش همراه بوده است. 
بررسي روند ماهانه صادرات ايران به اتحاديه اروپا و 
واردات ايران از اتحاديه اروپا از ابتداي س��ال 2017 
و قبل از تش��ديد تحريم ها نيز نش��ان مي دهد از ماه 

نوامبر سال 2018، صادرات ايران به اتحاديه اروپا و 
واردات آن از اتحاديه اروپا كاهش شديد داشته است. 
به ترتيب كاهش 62 درصدي و كاهش 58 درصدي. 
اين روند كاهشي تا ابتداي سال 2019 ادامه داشته 
و پس از آن ارزش صادرات و واردات ايران با اتحاديه 

اروپا در سطحي بسيار پايين تر انجام شده است. 
 

     جزييات تجارت با اروپا
براس��اس گزارش معاونت بررس��ي هاي اقتصادي 
اتاق تهران، طي دو ماه نخس��ت سال 2020، ايران و 
اتحاديه اروپا حدود 824 ميليون يورو تجارت كااليي 
داشته اند كه اين ميزان نس��بت به دو ماهه نخست 
سال 2019، رشد حدود 14 درصدي داشته است. از 
اين ميزان تجارت، حدود 175 ميليون يورو مربوط به 
صادرات كااليي ايران به اتحاديه اروپا و 649 ميليون 
يورو، واردات كااليي ايران از اتحاديه اروپا اس��ت كه 
هر دو نس��بت به مدت مشابه س��ال 2019 افزايش 
داشته اند. اما موضوع مهم اين است كه اگرچه ارزش 
صادرات يا واردات مورد بررس��ي نسبت به دو ماهه 
2019 رشد داش��ته ولي نسبت به ارقام مشابه سال 
2018 افت قابل توجهي به علت افت شديد صادرات 
نفتي و تحريم هاي وضع شده عليه ايران داشته است. 
همچنين بررس��ي تراز تجاري ايران و اتحاديه اروپا 
نيز نش��ان مي دهد افزايش بيشتر در ارزش صادرات 
ايران به اتحاديه اروپا نسبت به افزايش ارزش واردات 
ايران از اتحاديه اروپا در مدت مذكور منجر به كاهش 
تراز تجاري منفي ايران با اتحاديه اروپا طي دو ماهه 
نخست سال 2020 نس��بت به مدت مشابه 2019 
ش��ده و تراز تجاري ايران را ب��ه منفي 473 ميليون 

يورو رسانده است. 

     مقايسه تجارت كااليي ايران و تركيه 
مقايس��ه صادرات و واردات كااليي ايران به اتحاديه 
اروپا طي دو ماهه نخست س��ال 2020 با صادرات و 
واردات كااليي تركيه به اتحاديه اروپا طي مدت مذكور 
نشان مي دهد، تركيه در دو ماهه نخست سال 2020 
حدود 11.6 ميليارد يورو كاال به اتحاديه اروپا صادر 
كرده كه اگرچه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال 
قبل با كاهش جزئي همراه ب��وده اما ارزش صادرات 
تركيه به اتحاديه اروپا بالغ بر 66 برابر صادرات ايران 
به اتحاديه اروپا در مدت مذكور بوده است. در همين 
حال، واردات تركيه از اتحاديه اروپا در دو ماهه نخست 
سال 2020 نيز حدود 12 ميليارد يورو بوده كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل افزايش حدود 20 درصدي 
داشته است. مقايسه واردات كااليي ايران و تركيه از 
اتحاديه اروپا حاكي از 18 برابر بزرگ تر بودن واردات 
تركيه از اتحاديه اروپا نس��بت به واردات ايران از اين 
اتحاديه است. در مجموع مي توان گفت ارزش تجارت 
تركيه با اتحاديه اروپا در دو ماهه نخست سال 2020 
ح��دود 23.6 ميليارد يورو بوده كه ح��دود 29 برابر 

ارزش تجارت ايران با اتحاديه اروپا است. 

     صادرات به تفكيك گروه هاي كااليي 
همان طور كه پيش تر اشاره ش��د، ايران در دو ماهه 
نخست سال 2020 حدود 175 ميليون يورو صادرات 
كاال به اتحاديه اروپا داشته كه اين رقم در مقايسه با دو 
ماهه نخست سال 2019 افزايش 52 درصدي داشته 
اس��ت. مطابق آمارهاي اتحاديه اروپا، عامل مسلط 
در افزاي��ش صادرات كااليي ايران ب��ه اتحاديه اروپا 

در مدت مزبور، افزايش صادرات گروه س��وخت هاي 
معدن��ي، روان كننده ها و محص��والت مرتبط ايران 
به كش��ورهاي اتحاديه اروپا )با مشاركت حدود 30 
واحد درصدي( و گ��روه مواد غذايي و حيوانات زنده 
)با مش��اركت حدود 27 واحد درصدي( بوده است. 
صادرات مواد شيميايي و ساير محصوالت مرتبط نيز 
با مشاركت حدود 5 واحد درصدي عامل ديگري در 
اين افزايش صادرات ايران به اتحاديه اروپا طي مدت 

مذكور به شمار مي روند. 
مقايسه گروه كاالهاي صادراتي ايران به اتحاديه اروپا 
طي دو ماهه نخست سال 2020 و مدت مشابه سال 
2019 حاكي از تغيي��ر قابل توجه در گروه كاالهاي 
صادراتي ايران به اتحاديه اروپا در سال جاري است. 
به طوري كه س��هم صادرات س��وخت هاي معدني، 
روان كننده ها و محصوالت مرتب��ط از كل صادرات 
ايران به اتحاديه اروپا، از 0.3 درصد در دو ماهه سال 
2019 به 20 درصد دو ماهه نخس��ت س��ال 2020 
افزايش يافته اس��ت . )افزايش ح��دود 67 برابري( . 
عالوه بر آن، س��هم صادرات مواد غذايي و حيوانات 
زنده نيز در مدت مذكور از حدود 31 درصد به حدود 
38 درصد رسيده است. در اين ميان، سهم صادرات 
گروه هاي كاالي��ي مانند مواد خ��ام خوراكي به جز 
سوخت، مواد ش��يميايي و كاالهاي س��اخته شده 

كاهش يافته است. 

     صادرات به تفكيك مقاصد صادراتي 
ص��ادرات كااليي ايران به كش��ورهاي اتحاديه اروپا 
در دو ماهه نخست س��ال 2020 نسبت به دو ماهه 
نخست سال 2019 در بيش از نيمي از كشورها )14 
كشور( افزايش و در 11 كش��ور كاهش يافته است. 
با اين حال، صادرات ايران در دو ماهه نخس��ت سال 
2020 به كش��ورهاي اتحاديه اروپا نسبت به مدت 

مشابه سال قبل رش��د 52 درصدي داشته است. 5 
مقصد عمده صادراتي ايران به اتحاديه اروپا در ميان 
27 كشور عضو اين اتحاديه در دو ماهه نخست سال 
2020؛ كش��ورهاي »آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا و 
بلژيك« هس��تند كه در مجموع حدود 78 درصد از 
ارزش صادرات ايران به اتحاديه اروپا به اين كشورها 
انجام مي ش��ود. بيشترين رشد ارزش صادرات ايران 
در دو ماهه نخست سال 2020 نسبت به مدت مشابه 
س��ال 2019 به كش��ورهاي »لوكزامبورگ، هلند و 
فنالند « بوده است. موثرترين عامل در افزايش ارزش 
صادرات ايران ب��ه اتحاديه اروپا در مدت مذكور نيز، 
افزايش صادرات ايران به كشورهاي هلند با مشاركت 
22.8 واحد درصد، آلمان با مش��اركت 10.4 واحد 
درصد، اسپانيا با مشاركت 6.8 واحد درصد، بلژيك 
با مشاركت 3.1 واحد درصد و ايتاليا با مشاركت 2.4 
واحد درصد بوده اس��ت. بيشترين كاهش در ارزش 
صادرات ايران به اتحاديه اروپا طي مدت مذكور نيز به 
كشورهاي »يونان، التويا، جمهوري چك، مجارستان 

و دانمارك« بوده است.

     واردات ايران به تفكيك گروه هاي كااليي 
همانطور كه در ابتداي گزارش آمده، واردات كااليي 
ايران از اتحاديه اروپا در دو ماهه نخست سال 2020 
ب��ا افزايش حدود 43 ميليون يورويي نس��بت به دو 
ماهه نخس��ت س��ال 2019 به حدود 649 ميليون 
يورو، افزايش حدود 7 درصدي رس��يده است. عامل 
مسلط در افزايش ارزش واردات ايران از اتحاديه اروپا 
در م��دت مذكور افزايش واردات گ��روه مواد غذايي 
و حيوانات زنده ايران از اين كش��ورها )با مش��اركت 
8.8 واحد درصدي( بوده است. عالوه بر اين، افزايش 
واردات ماش��ين آالت و تجهي��زات حم��ل و نقل با 
مشاركت 3.2 واحد درصدي و مواد خام غيرخوراكي 

به جز س��وخت با مش��اركت 2.2 واحد درصدي از 
اتحاديه اروپا نيز از جمله عوامل موثر ديگر در افزايش 
واردات ايران از اتحاديه اروپا بوده اند. مقايس��ه گروه 
كاالهاي وارداتي ايران از اتحادي��ه اروپا در دو ماهه 
نخست س��ال 2020 نسبت به دو ماهه نخست سال 
2019 نش��ان مي دهد، س��هم واردات گروه كااليي 
مواد غذاي��ي و حيوانات زنده، مواد خام غيرخوراكي 
به جز س��وخت و ماش��ين آالت و تجهيزات حمل و 
نقل از ارزش واردات ايران از اتحاديه اورپا طي مدت 
مذكور افزايش و سهم ساير گروه هاي كااليي كاهش 

يافته است. 

     واردات به تفكيك مبادي وارداتي 
پنج مبدا عمده واردات كااليي ايران از اتحاديه اروپا 
در ميان 27 كش��ور عضو اين اتحادي��ه در دو ماهه 
نخست سال 2020 شامل كشورهاي »آلمان، ايتاليا، 
هلند، فرانسه و بلژيك « هستند كه در مجموع حدود 
75 درصد از واردات كااليي ايران از اين كش��ورهاي 

اروپايي انجام شده است. 
در ميان كش��ورهاي اتحاديه اروپا، بيش��ترين رشد 
واردات اي��ران مرب��وط ب��ه كشورهاي»اس��لواكي، 
بلغارستان، لوكزامبورگ و كرواسي« است. موثرترين 
عامل رش��د 7 درص��دي واردات اي��ران در دو ماهه 
نخس��ت س��ال 2020 نس��بت به مدت مشابه سال 
2019، افزاي��ش واردات اي��ران از كش��ور آلمان با 
مشاركت 6 واحد درصدي بوده است. بلغارستان( با 
سهم 3.6 واحد درصدي، دانمارك با سهم 2.3 واحد 
درصدي و بلژيك با مشاركت 1.7 واحد درصدي نيز 
از ديگر عوامل موثر در افزايش واردات ايران بوده اند. 
بيش��ترين كاهش در ارزش واردات ايران از اتحاديه 
اروپا نيز مربوط به واردات از كشورهاي »ايرلند، سوئد 

و فنالند« بوده است.

مديركلدفتربرنامهريزيتامين،توزيعوتنظيمبازارخبرداد

تمديد كاهش جوجه ريزي تا پايان خرداد
مديركل دفت�ر برنامه ريزي تامين، توزيع و 
تنظيم بازار از تمديد كاهش جوجه ريزي به 
۱0۵ ميليون قطعه تا پايان خردادماه س�ال 
جاري خبرداد و گفت: امكان دسترس�ي به 
اطالعات كاالهاي اساس�ي گروه ۱و ۲ ارزي 
به كمك وزارت اقتصاد فراهم خواهد ش�د. 
به گزارش تس�نيم، حميد رض�ا كالمي در 
خص�وص تصميم�ات جديد س�تاد تنظيم 
بازار اظهار داشت: با درخواست تشكل هاي 
توليدي صنعت گوشت مرغ كشور و وزارت 
جه�اد كش�اورزي مبني بر تعدي�ل مجدد 
مقادي�ر جوجه ري�زي ب�راي م�دت دو ماه 
)ارديبهش�ت و خردادماه( ب�ه ۱0۵ ميليون 

قطعه، مش�روط ب�ه رعاي�ت قيمت مصوب 
جوجه يكروزه و مرغ كشتاري موافقت شد.

به گفته وي، تش��كل هاي تولي��دي و وزارت جهاد 
كشاورزي مكلف شدند تا بازار را به گونه اي مديريت 
كنند كه قيمت جوجه يك روزه و گوشت مرغ بيش از 
7 درصد نوسان افزايشي و كاهشي به دليل حمايت از 

توليدكننده و مصرف كننده نداشته باشد.
وي افزود: در اين جلسه مقرر شد تا امكان دسترسي 
الزم براي دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار، س��ازمان 
حمايت، س��ازمان تعزي��رات حكومتي به س��امانه 
سماس��ط از س��وي معاونت امور تولي��دات دامي و 
تشكل هاي توليدي انجام ش��ود و سازمان حمايت 

عالوه بر رصد مس��تمر مقادير جوجه ريزي و قيمت 
نهاده جوجه يكروزه و گوش��ت مرغ، سياس��ت هاي 
پيش��نهادي خود را براي اس��تمرار تع��ادل بازار به 

كارگروه تنظيم بازار ارايه كند.
كالمي ادامه داد: بر اساس مصوبات هشتاد و هفتمين 
جلس��ه كارگروه تنظيم بازار مبني بر تعديل مقادير 
توليد جوجه يك روزه، كه با جمع آوري 20 ميليون 
قطعه تخم مرغ نطفه دار با مكانيسم مناسب از جمله 
صادرات يا عرضه براي مصارف داخلي تخم مرغ هاي 
نطفه دار موافقت شده بود، مصوب شد كه وزارت جهاد 
كش��اورزي با اس��تفاده از تمام ظرفيت هاي شركت 
پشتيباني امور دام و تشكل هاي توليدي ضمن توجه 
به مقادير نياز واقعي اقدام الزم را انجام و مقادير ضرر و 

زيان مربوطه را به سازمان برنامه و بودجه كشور جهت 
پيش بيني منابع الزم اعالم كنند. 

اين مقام مس��وول با بيان اينكه موضوع انجام تهاتر 
براي خريد تخم مرغ در قبال نهاده هاي دامي توسط 
شركت پش��تيباني امور دام نيز تأييد و تصويب شد، 
اظهار داش��ت: با توجه به اينكه دسترسي بهنگام به 
اطالعات كاالهاي اساس��ي و ض��روري گروه يك و 
دو ارزي در خص��وص ميزان موجودي بنادر، ميزان 
صادرات و واردات و ترخيص روزانه اين كاالها براي 
برنامه ريزي، تامين مس��تمر و بهنگام اين كاالها و 
نظارت بر مقاص��د جابه جايي اين كااله��ا )انبارها 
و س��ردخانه ها( و توزي��ع و رعاي��ت قيمت مصوب 
اقدام مهم و موثري گرفته ش��د. كالم��ي ادامه داد: 

قرار است براي دسترس��ي به اين اطالعات، وزارت 
اقتصاد در اس��رع وقت س��ازوكار دسترسي وزارت 
جهاد، س��ازمان حمايت، دبير كارگروه تنظيم بازار 
و ساير دستگاه هاي مسوول به تفكيك صاحب كاال 
و ب��ه صورت روزانه را به صورت آنالين و برخط يا در 
صورت ارسال فيزيكي با تأخير حداكثريك روزه را 
فراهم كند. وي در خصوص نامه 28 اسفند سال 98 
سازمان حمايت مبني بر محاسبه ضرر و زيان ناشي 
از اجراي طرح تنظيم بازار ميوه ايام پاياني سال 97 
و نوروز 98 نيز گفت: سازمان برنامه و بودجه مكلف 
اس��ت نس��بت به پيش بيني منابع و پرداخت زيان 
اعالمي از سوي  سازمان حمايت به سازمان مركزي 

تعاوني روستا اقدام كند.
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راهكار كاهش ارزبري 
در ايران خودرو 

مديرعامل گروه صنعت��ي ايران خودرو گفت: در 
سال جهش توليد 21پروژه داخلي سازي قطعات 
با فناوري باال را در دستور كارداريم كه با تحقق آن 
173ميليون يورو كاهش ارزبري محقق خواهد 
شد. فرشاد مقيمي در جلسه ستاد ساخت ايران 
خودرو كه با حضور مديران وزارت صمت، مديران 
شركت هاي قطعه ساز و دانش بنيان ها برگزار شد، 
گفت: اين تعداد پروژه براي داخلي سازي قطعات، 
نيازمند 6هزار و 420ميليارد ريال )سرمايه گذاري 
ريالي( و 15 ميليون يورو )سرمايه گذاري ارزي( 
اس��ت. وي افزود: اين 21 پروژه از جمله قطعاتي 
اس��ت كه داراي ارزب��ري باال هس��تند كه براي 
اولين بار در تاريخ صنعت خودرو، داخلي س��ازي 
آنها در دس��تور كار ايران خودرو قرار گرفته كه با 
تحقق اين امر جهش��ي در بومي س��ازي قطعات 
انجام مي ش��ود. مديرعامل گ��روه صنعتي ايران 
خودرو براي تامين سرمايه مورد نياز براي داخلي 
سازي اين قطعات گفت: نيمي از سرمايه گذاري 
مورد ني��از، از محل مطالبات قطعه س��ازان قابل 
تامين اس��ت، نيمي ديگر را نيز وزارت صمت در 
قال��ب وام بلندمدت و با نرخ س��ود پايين تامين 
كند. مقيمي پيشنهاد كرد: براي تامين سرمايه 
مي توان از س��رمايه هاي مردم��ي در قالب طرح 
س��رمايه گذاري در خودكفايي قطعات استفاده 
كرد و به ساپكو ماموريت داد تا اين طرح را بررسي 
و عملياتي كند.  مقيمي با اشاره به شعار سال99 
با عنوان جهش توليد گفت: صنعت خودرو هيچ 
خط قرمزي ب��راي خودكفايي قطع��ات ندارد و 
تمركز بر نوآوري و فناوري در توسعه خودكفايي 
با جديت دنبال مي ش��ود. وي درب��اره الزامات و 
نيازمندي هاي س��اخت داخل در س��ال جهش 
توليد افزود: تامين منابع مالي مورد نياز سازندگان 
براي ساخت داخل از طريق بانك ها، صندوق ها، 
قوانين و تبصره هاي مرتبط با حمايت مالي توليد 
و همكاري تامين كنندگان مواد اوليه در ساخت 
داخل صنايع باالدستي، افزايش تعرفه و حقوق 
گمركي قطعات و مجموعه هاي داخلي سازي شده 
و تسهيل در واردات ماشين آالت مورد نياز خطوط 

توليد از مهم ترين الزامات ساخت داخل است.

صادرات محصوالت كشاورزي 
به كويت از سر گرفته شد

سازمان توس�عه تجارت ايران| رييس كل 
سازمان توسعه تجارت ايران از صادرات نخستين 
محموله تر بار و محصوالت كش��اورزي ايران به 
كويت، در دوران ش��يوع كرونا، خبر داد. حميد 
زادبوم با اعالم اين خبر گفت: با توجه به همه گير 
شدن ويروس كرونا، برخي از كشور هاي همجوار، 
همچون كشور هاي حاشيه خليج فارس از جمله 
كويت، مرز هاي ورودي خود را بر واردات كاال ها 
بسته بودند.وي افزود: خوشبختانه طي روز هاي 
گذشته محموله اي به وزن 500 تن از محصوالت 
كشاورزي كانتينري يخچالي از مبدا بندر دير در 
استان بوشهر به بندر الشويخ در كويت حركت 
كرد. رييس كل س��ازمان توسعه تجارت ايران 
اضافه كرد: با توجه به شرايط مساعد آب و هوايي 
كشورمان در سال جاري، توليدات محصوالت 
كشاورزي نسبت به سال گذشته مطلوب بوده 
و در ح��ال حاضر به كش��ور هاي همجوار صادر 
مي ش��ود. گفتني است بنا بر اطالعات به دست 
آمده، محصوالت كش��اورزي به ص��ورت قابل 
مالحظه اي به كشور هاي امارات متحده عربي، 
عمان و  قطر صادر مي شود كه كويت نيز به اين 

كشور ها اضافه شده است.

نخستين نمايشگاه سال 99
 در خرداد برگزار مي شود

نخستين نمايشگاه س��ال 99 به همت شركت 
س��هامي نمايش��گاه هاي بين الملل��ي ايران در 
24 خرداد برگزار مي ش��ود. به گ��زارش روابط 
عمومي شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي 
ج.ا. ايران، اين شركت در نظر دارد با حفظ اصول 
بهداش��تي مرتبط با فاصله گ��ذاري اجتماعي 
نخس��تين نمايش��گاه س��ال 99 را از 24 تا 26 
خرداد كليد بزند. اين نمايشگاه با عنوان »جهش 
تولي��د و دس��تاوردهاي مقابل��ه با كرون��ا« و با 
حضور توليدكنندگان مواد شوينده، پاك كننده، 
بهداش��تي س��لولزي و ماش��ين آالت وابس��ته 
تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي 
و داروي��ي برپ��ا خواهد ش��د.پيش از اي��ن نيز، 
بهمن حس��ين زاده مديرعامل شركت سهامي 
نمايش��گاه هاي بين المللي ايران ب��ا اعالم خبر 
برگزاري نمايش��گاه ف��وق، از رعايت نكات ويژه 
بهداش��تي الزم در زمان برگزاري اين نمايشگاه 
خبر داده و اظهارداشته بود: تمام تمهيدات الزم 
به منظور ضدعفوني ش��دن محيط نخس��تين 
نمايشگاه س��ال 99 مانند رعايت فاصله ايمني 
مي��ان بازديدكنن��دگان و غرف��ه داران. فراهم 
ك��ردن تجهي��زات ضدعفوني مانن��د تونل در 
درب ورودي سالن . اس��پري الكل در غرفه ها و 
ماس��ك به كار گرفته مي ش��ود.وي همچنين با 
تاكيد بر اين نكته كه عمده بازديدكنندگان اين 
نمايش��گاه از جمع متخصصين است، گفته بود 
كه عموم مردم مي توانند به منظور رعايت طرح 
فاصله گذاري اجتماعي، از طريق وبسايت شركت 
سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران به آدرس 
iranfair.com به صورت مجازي از نخستين 
نمايشگاه سال 99 به صورت مجازي بازديد كنند. 
يادآور مي ش��ود، عالقه مندان به منظور كسب 
اطالعات بيشتر در خصوص نمايشگاه »جهش 
توليد و دستاوردهاي مقابله با كرونا« مي توانند به 

وبسايت corotech.ir مراجعه كنند.

مقاصد صادراتي  و مبادي وارداتي ايران در دو ماهه نخست سال 2020 كدام كشورها هستند؟

رييسسازمانحمايتتوليدكنندگانومصرفكنندگاناعالمكرد

قيمتمصوبانواعماسك
رييس س��ازمان حمايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان قيمت 
مصوب هر عدد ماسك وارداتي را قيمت تمام شده آن كاال به اضافه 
10 درصد س��ود اعالم كرد .عباس تابش در گفت وگو با خبرگزاري 
فارس، گفت: مجوز توزيع انواع ماسك براي مصارف عمومي از هفته 
گذشته در شبكه تأمين كرونا صادر شد و بر اين اساس در حال حاضر 

ماسك در داروخانه ها توزيع، عرضه و فروخته مي شود.
رييس سازمان حمايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان با اشاره به 
قيمت هاي مصوب انواع ماسك پزشكي گفت: قيمت مصوب هر عدد 
ماسك سه اليه پزشكي توليد داخل براي مصرف كننده 810 تومان 
تعيين شده است. وي افزود: قيمت مصوب هر عدد ماسك توليد نيمه 
صنعتي )كارگاهي( نيز 1600 تومان است. تابش اظهار داشت: قيمت 
مصوب عرضه انواع ماسك N95 در داروخانه ها بر اساس نوع، مدل 

و كيفيت بين 25 تا 50 هزار تومان است.
رييس س��ازمان حمايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان افزود: 
ماس��ك هاي N95 عرضه ش��ده در داروخانه ها وارداتي است، زيرا 

با توجه به ظرفيت محدود توليد ماس��ك N95 در داخل كش��ور، 
توليدات داخلي ماس��ك N95 در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي 

عرضه و توزيع مي شود.
تابش در رابطه با قيمت عرضه ماسك وارداتي گفت: بر اساس مجوز 
س��ازمان غذا و دارو قيمت هر عدد ماسك وارداتي بر اساس فرمول 
قيمت تمام ش��ده ماسك وارداتي به عالوه 10 درصد سود محاسبه 
مي شود. رييس سازمان حمايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان 
با تأكيد بر اينكه نظارت بر نحوه توزيع و عرضه انواع ماسك پزشكي 
بر عهده س��ازمان غذا و دارو است و بازرسان وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و س��ازمان حمايت حق ورود به داروخانه ها را           ندارند، گفت: 
سازمان حمايت از طريق سامانه تلفني 124 مجاز است تا شكايت ها 
را           ثبت و دريافت و به س��ازمان غذا و دارو براي رسيدگي و پيگيري 
انتقال دهد. رييس سازمان حمايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان 
اظهار داشت: بر اين اساس تمام فرايند نظارت بر نحوه توزيع ماسك 

برعهده سازمان غذا و دارو است.

وزيرصمتمطرحكرد

توجهويژهبهتوليداتداخليدرتامينبازار۸۰ميليوني
وزير صمت در جلسه شوراي معاونين اين وزارتخانه، از اقدامات انجام 
شده در تأمين مناسب كاالهاي اساسي و مايحتاج ضروري مردم در 
طول س��ال گذشته و تمهيدات اتخاذ ش��ده براي امسال خبر داد. به 
گزارش وزارت صمت، رضا رحماني افزود: اقدامات مناسب اين حوزه 
در ايام كرونا كاماًل ملموس بوده و خوشبختانه كمترين دغدغه ممكن 
بابت تامين ارزاق عمومي در سطح كشور وجود ندارد. وي افزود: انتظار 
مي رود با همراهي س��اير دستگاه هاي مرتبط، روند موجود در تامين 

مايحتاج ضروري و كاالهاي اساسي مورد نياز مردم تداوم يابد.
رحماني گفت: هم اكنون حدود 100 هزار واحد نانوايي در سطح كشور 
فعال هستند كه در ايام كرونا و ايام عيد حتي يك مورد تعطيلي در اين 
حوزه در كشور نداشتيم و خوشبختانه حتي يك مورد شكايت در اين 
خصوص دريافت نكرديم. وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: 
يكي از مهم ترين علل حفظ آرامش بازار، وجود ذخاير كااليي مناسب 
در سطح كشور بوده كه به موقع روند توزيع و عرضه آنها در سطح بازار 
عملياتي شده و هم اكنون نيز با تدابير اتخاذ شده در تامين كاالهاي 

اساسي هيچ گونه نگراني وجود ندارد و وفور كاال وجود دارد. رحماني 
گفت: يكي از شاخص هاي اصلي »جهش توليد«، تامين اقالم كااليي 
از محل توليدات داخلي اس��ت كه در همين راستا برنامه ريزي الزم با 

اولويت فعال سازي ظرفيت هاي خالي واحدها در دستور كار است.
وي تاكيد ك��رد: براي اينكه بتوانيم به صورت حداكثري نياز بازار 80 
ميليوني كشور را در س��ال 99 تأمين كنيم، اولويت را روي توليدات 
داخلي گذاش��ته ايم و مس��لمًا با تحقق اين هدف و با ارتقاي كيفيت 
توليدات، حتي مي توانيم ظرفيت هاي جديد صادراتي براي كش��ور 
ايجاد كنيم. وزير صمت با اش��اره به ظرفي��ت بزرگ صنوف توليدي 
در تامين بازار داخلي و اش��تغال زايي در س��طح كشور گفت: توسعه 
زيرساخت ها، بازسازي و نوسازي صنوف توليدي و توسعه شهرك هاي 
اختصاصي صنوف توليدي، امسال با جديت دنبال خواهد شد، چراكه 
صنوف توليدي با تس��هيالت كمتر و در مواردي با بازدهي بيشتر در 
عرصه توليد و صادرات مي توانند به توس��عه اقتصادي كشور بيش از 

پيش كمك نمايند.
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چهرهروز

منوچهر نيازي در انتظار پايان كرونا
نمايشگاه مروي بر آثار منوچهر نيازي به مناسبت هفتادمين سال فعاليت هنري و سالروز تولد اين هنرمند قرار است در زمستان امسال برگزار شود. 
منوچهر نيازيـ  هنرمند باسابقه هنرهاي تجسميـ  درباره نمايشگاه مجموعه آثارش به ايسنا گفت: اگر ويروس كرونا اجازه بدهد، دي ماه به 
مناسبت هفتادمين سال فعاليت هنري ام آثار مختلفي از تمام مدت كاري ام را به نمايش مي گذارم. خوشبختانه همسرم اين آثار را طي سال ها 
جمع آوري كرده است. همچنين طراحي هايي كه اين روزها انجام مي دهم نيز شامل اين نمايشگاه مي شود. اين طراحي ها تحت عنوان دوره اي 
كه كرونا بود به نمايش گذاشته مي شوند. نيازي يادآور شد: بيشتر آثار نمايشگاه از مجموعه شخصي است و برخي آثار هم از كلكسيونرها و برخي 

هم از دوستان و آشنايان گرفته مي شود. تعداد آثار نمايشگاه بسيار زياد است و عالوه بر نقاشي  شامل مجسمه و طراحي  نيز مي شود. 

تيمور بختيار،   ساواكي ناكام 
ــاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ايران  بعد از كودت
شاه كه از اقدام عليه خود به شدت هراس 
ــاس مي كرد با تاسيس يك  داشت، احس
دستگاه امنيتي قدرتمند و قلع و قمع مخالفان سياسي 
ــه دهد. از طرف  ــي به حكومت خود ادام با خيال راحت
ديگر بخشي از سياست دولت آيزنهاور درباره كشور هاي 
حامي بلوك غرب در جنگ سرد تربيت نيروي پليسي 
و اطالعاتي در ارتش اين كشور ها بود؛ بنابراين تصميم 
ــي در ايران  ــازماني امنيت ــاه س گرفت تا با كمك به ش
ــار كه در آن زمان  راه اندازي كند. با كمك تيمور بختي
رييس ضد اطالعات ارتش بود نسل اول نيرو هاي امنيتي 
ــدند و با تصويب مجلسين، ساواك در اسفند  تربيت ش
۱۳۳۵ آغاز به كار كرد. درباره انتخاب بختيار به رياست 
ساواك تحليل هاي مختلفي وجود دارد. فردوست، بختيار 
را انتخاب امريكايي ها مي دانست. برخي نيز معتقدند شاه 
با توجه به ويژگي هاي شخصيتي بختيار عالقه مند بود او از 
فرماندهي يگان هاي نظامي دور باشد و به همين دليل او را 
به رياست ساواك برگزيد. بختيار نظامي جاه طلب، متهور، 
خشن و بي رحم بود؛ بنابراين ساواك به نهادي شبيه خود 
بختيار بدل شد. خشن و بي رحم در برخورد با مخالفين. 
ــونت آميز  بختيار همان روش هاي اعتراف گيري خش
فرمانداري نظامي را با خود به ساواك آورد. در اين دوره 
بيشتر اقرار ها بر اثر ضرب و شتم با چوب، كابل و شالق 
است. روشي كه شعار »شالق خالق است« را در ساواك 
ــال ۱۳۳7 طي سفري به امريكا به  جا انداخت. اما او س
كرميت روزولت و آلن دالس، رييس سيا پيشنهاد كودتا 
در ايران و بركناري شاه را كرد. دالس پيشنهاد او را رد و 

به وزير خارجه امريكا نيز توصيه كرد كه در مالقاتش با 
بختيار اجازه طرح چنين مسائلي را ندهد. اين ديدگاه 
بعدا از سوي حسين عالء وزير دربار به اطالع شاه رسيد. 
ــفند ۱۳۳9 تيمور بختيار را از رياست  ــاه نيز در اس ش
ساواك عزل كرد. بختيار در مرحله بعد عليه علي اميني 
ــت ۱۳40 به نخست وزيري رسيده بود  كه در ارديبهش
همچنين عليه اصالحات ارضي شاه موضع گرفت. پس 
از آن تعدادي از نزديكان بختيار دستگير شدند و اموال او 
مصادره شد. نخستين رييس سازمان اطالعات ايران با اين 
اتفاقات از ايران فرار كرد و به ژنو و سپس فرانسه گريخت. 
او از بدو خروج از كشور تالش عليه شاه را آغاز و كوشيد 

ــپس  نيروهاي مخالف را گردهم جمع آورد. بختيار س
تابعيت عراق را از دولت بعث عراق گرفت. مقامات رژيم 
بعث عراق پس از آنكه بختيار تابعيت عراقي را به دست 
آورده بود، وي را به بغداد دعوت كردند. بختيار مي خواست 
ــت  از طريق لبنان به عراق برود ولي پانزدهم ارديبهش
۱۳47 در فرودگاه بيروت به اتهام حمل غيرمجاز اسلحه 
بازداشت و پس از چند روز با وجود درخواست ايران براي 
ــترداد او آزاد شد. بختيار سپس به طور غيرحضوري  اس
محاكمه و محكوم به اعدام شد؛ حكمي كه مرداد سال 
49 در عملياتي پيچيده به دست يكي از نزديكان مورد 

اعتماد بختيار در عراق به اجرا درآمد.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

پرمصرف ترين فلز جهان 
در ايران 

ــزي روي كره  ــنگ آهن فراوان ترين عنصر فل س
ــت. اين سنگ گونه اي از سنگ است كه  زمين اس
داراي رگه هاي آهن است كه با استخراج اين سنگ 
ــازي ناخالصي ها، پودر تيره رنگ نقره اي  و جداس
قهوه اي حاصل مي شود كه به آن آهن مي گوييم 
اين عنصر به سرعت اكسيد مي شود و به همين علت 
به تنهايي استحكام چنداني ندارد كه براي باالبردن 
استحكام آن و استفاده در بخش ساختمان سازي 
ــازند. به منظور ساخت آلياژ  آلياژ اين فلز را مي س
آهن از عناصر زيادي استفاده مي شود كه رايج ترين 
آنها فلز نيكل و كروم است. بيشينه استفاده از آهن 
ــتين  به ماقبل تاريخ برمي گردد و مي توان نخس
ــتفاده از آن را در زمان سومريان و  ــانه هاي اس نش
ــف ابزارهاي فلزي،  ــاهده كرد. كش مصريان مش
سالح هاي جنگي و لوازم زينتي كه به وسيله آهن 
ــده اند، حاكي از آن است كه اين ماده  توليد مي ش
معدني قدمتي چند هزار ساله دارد. انسان هاي اوليه 
با استفاده از آهن به دست آمده از شهاب سنگ ها 
ــورآالت مي كردند.  ــرنيزه  و زي ــدام به توليد س اق
ــكل  همچنين آنها عالوه بر اين آهن، آهن رابه ش
خالص و نيز بعدها از احياي سنگ آهن توليد و به كار 
مي بردند و از آنجايي كه دو منبع نخست ناياب بود 
به روش سوم يعني احياي سنگ آهن روي آوردند 
و آن را گسترش دادند. با توجه به اينكه استفاده از 
سنگ آهن به زمان هاي بسيار دوري بازمي گردد، 
زمان دقيق كشف اين ماده معدني مشخص نيست. 
با توجه به اشياي آهني كه در مناطق مختلف كره 
زمين از جمله بين النهرين، مصر و آسياي صغير 
يافت شده، مي توان دريافت كه در زمان هاي بسيار 
دور آهن فلزي گران بها بوده و حتي ارزش آن از طال 
هم بيشتر بوده است. شواهد حاكي از آن است كه 
در ۱0 و ۱۲ ابزارهاي برنزي به سرعت جاي خود را 
به ابزار و سالح هاي آهني دادند كه به اين جايگزيني 
عصر آهن مي گويند. سنگ آهن يكي از مواد معدني 
است كه به نسبت ساير مواد معدني داراي بيشترين 
درصد استفاده است. در حال حاضر آهن به دليل 
ــان و استحكام باال  قيمت مناسب، دسترسي آس
مورد نياز تمام صنايع است.  اساس شواهد و قرائن 
موجود اقوام ساكن در آسياي صغير اولين كساني 
ــنگ آهن  ــه موفق به توليد آهن از كانس بودند ك
ــال ۱۲00ق.م به  ــدند. اين كشف در حدود س ش
سرعت در مناطق مجاور و از جمله ايران گسترش 
يافت. اولين اشياي يافت شده در ايران مربوط به 
عصر آهن )۱۲00-۱4۵0ق.م( است كه به دليل 
تعداد اندك آنها به نظر مي رسد وارداتي باشند. بعد 
ــال ۱۲00ق.م آهن در ايران به طور گسترده  از س
ــاخت ادوات مختلف مورد  ــده و براي س توليد ش
ــتفاده قرار گرفت.آزمايش هاي صورت گرفته  اس
روي يافته هاي آهني ايران نشان مي دهد كه آنها از 
طريق احياي سنگ آهن و توليد آهن اسفنجي و 
سپس شمش فلزي، به شيوه چكش كاري ساخته 
شده اند و اغلب با درصدي از كربن همراه هستند. 
ــان مي دهد كه آهنگران در توليد و  مطالعات نش
ــاخته هاي آهني، به پيشرفت هاي قابل  تزيين س

توجهي دست يافته بودند.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون تاسيس شركت راه آهن شهري تهران و حومه
پانزدهم ارديبهشت ۱۳۵4، مجلس شوراي ملي اليحه 
تاسيس شركت راه آهن شهري تهران و حومه را تصويب 
كرد. بر اساس اين قانون به شهرداري پايتخت اجازه داده 
شد به منظور احداث راه آهن شهري و تأسيسات مربوط 
و بهره برداري از آن شركتي به نام شركت راه آهن شهري 
ــرمايه شركت مزبور از  تهران و حومه تأسيس كند. س
طرف دولت تأمين و در اختيار شهرداري گذارده مي شود. 
 همچنين، شركت داراي شخصيت حقوقي و استقالل 
مالي است و طبق اصول بازرگاني و مقررات اين قانون و 
اساسنامه مربوط اداره مي شود. اساسنامه شركت ظرف 
شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف شهرداري 
پايتخت پيشنهاد و پس از موافقت وزارت كشور و سازمان 
امور اداري و استخدامي كشور و تأييد هيأت وزيران براي 
تصويب كميسيون هاي مربوط مجلسين تقديم خواهد 
شد.  طبق اين مصوبه، شركت مي تواند به منظور اجراي 
طرح راه آهن شهري تهران و حومه و تأمين نيازمندي هاي 
خود از زير اراضي و امالك محدوده قانوني شهر و حومه 
بدون هيچ گونه پرداختي استفاده كند و در مواردي كه 
ــه برداري و گمانه زدن ورود به منازل و اماكن  براي نقش
عمومي ضروري تشخيص شود با اخطار كتبي 4۸ ساعته 
ــورت ممانعت يا حضور  به محلهاي مزبور وارد و در ص
نماينده دادستان شهرستان نسبت به اجراي موارد فوق 
اقدام  مي كند.  سابقه بحث و گفت وگو درباره احداث قطار 
شهري در تهران به ۱۱0 سال قبل بازمي گردد. تاسيس 
ترامواي شهري از جمله نكات پيش بيني شده در امتياز 

نامه اي بود كه بارون ژوليوس دو رويتر در عهد ناصرالدين 
شاه روي كاغذ آورد. اولين طرح شبيه به متروي امروزي 
كه براي تهران طراحي و اجرا شد، طرح واگن اسبي بود كه 
از حرم حضرت عبدالعظيم تا ميدان ُحر امروزي كشيده 
ــال ۱۳۱0 نيز داير بود.  در مهرماه ۱۳۵۳  ــده و تا س ش
مطالعات مربوط به حل مشكالت ترافيك متروي تهران 
توسط شركت هاي مشاور خارجي از جمله سوفرتو منتج 
به پيشنهاد سيستم اتوبان مترو )با 7 خط( شد. بر اساس 
اين مطالعات، احداث مترو به عنوان اساسي ترين راه حل 
بهبود ترافيك تعيين گرديد. شركت هاي فرانسوي از 
ــال ۱۳۵6 عمليات اجرايي احداث خط ۱ مترو را در  س
اراضي شمال تهران )بزرگراه شهيد حقاني كنوني( آغاز 
كردند .بخشي از وظايف شركت ها به عنوان مهندسين 
ــهري تهران و حومه به شرح زير بوده  مشاور راه آهن ش
است: كليه مطالعات فني شامل عمليات نقشه برداري 
و شناسايي زمين، تهيه پرونده هاي توصيفي و كاربرد 
ــه هاي اجرايي و تدارك انعقاد  و مشخصات فني و نقش
ــاختماني،  قرارداد با پيمانكاران و نظارت بر عمليات س
نظارت بر ساخت و نصب تجهيزات ثابت و وسايل محركه، 
تهيه آيين نامه ها و برنامه هاي بهره برداري و آموزش كادر 
ــات اجرايي مترو تا آذر ۵9 نيز ادامه يافت  ايراني... عملي
ــي جريانات انقالب نمايندگان  ولي در اين زمان و درپ
شركت هاي خارجي ايران را ترك كردند و در اواخر سال 
ــاوران  ــط مش 60 هيات وزيران توقف كامل طرح توس

خارجي را اعالم كرد. 

مدارس و دانشگاه ها همچنان تعطيل
معاون ستاد فرماندهي عمليات مبارزه با 
كرونا در شهر تهران، گفت: براي بازگشايي 
مدارس و دانشگاه ها تصميم جديدي گرفته 
ــده و همچنان نظر بر بسته بودن اين  نش
مراكز است. پروتكل هاي جديدي تدوين 
ــت.  علي ماهر با بيان اينكه در  ــده اس نش
مورد فعاليت مشاغل كم خطر يا مشاغلي 
كه داراي خطر متوسط هستند، همچنان 

ــتي از جمله  ــت پروتكل هاي بهداش ــت رعاي بر اهمي
فاصله گذاري اجتماعي تاكيد جدي وجود دارد، افزود: بر 
اساس تصميم ستاد ملي كرونا، اين احتمال وجود دارد در 

شهرهايي كه از نظر مديريت بحران كرونا و 
كاهش شيوع اين ويروس در وضعيت سفيد 
قرار دارند با در نظر گرفتن تمهيداتي اماكن 
مذهبي باز شوند .  همچنين تصريح كرد: با 
توجه به افزايش ترافيك در تهران بر اثر لغو 
طرح ترافيك قرار است پيشنهاد مشتركي 
ــتاد مقابله با كرونا در تهران  كه از سوي س
و شهرداري تهيه شده در ستاد ملي كرونا 
مورد بحث و بررسي قرار بگيرد و در مورد آن تصميم گيري 
شود و اين احتمال وجود دارد كه در ساعات محدودي 

طرح ترافيك در تهران برقرار شود . 

افزايش ۱۵ درصدي تعرفه هاي پزشكي در سال 99 
ــه  ــه در جلس ــكي ك ــاي پزش تعرفه ه
ــات وزيران به  ــت ۱۳99 هي 7 ارديبهش
پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بهداشت، 
ــكي، كار و سازمان  درمان و آموزش پزش
برنامه  و بودجه و تأييد شوراي عالي بيمه 
سالمت كشور، تصويب شده بود، براي اجرا 
به دستگاه هاي ذي ربط ابالغ شد. سجاد 
ــوراي  رضوي، دبير و رييس دبيرخانه ش

ــاره به جزييات تعرفه هاي  ــالمت، با اش عالي بيمه س
پزشكي كه روز گذشته از سوي هيات دولت جهت اجرا 
ــده بود، گفت: به طور  به دستگاه هاي اجرايي ابالغ ش
ــت كه اين  ــي تعرفه ها ۱۵ درصد افزايش يافته اس كل
ــاي خصوصي، دولتي، عمومي  ۱۵ درصد در بخش ه
ــت. او افزود: به عنوان  غير دولتي و خيريه متفاوت اس
ــت ۲0 درصد افزايش  مثال در بخش خصوصي ويزي
يافته است، جزو حرفه اي فقط پنج درصد بيشتر شده و 
جزو فني و هتلينگ نيز در اين بخش ۲۵ درصد افزايش 
ــزو حرفه اي برابر  ــت. در بخش خيريه هم ج يافته اس
بخش خصوصي است و هتلينگ و جزو فني خيريه ها 
حدود 70 تا 7۵ درصد بخش خصوصي است. رضوي 
همچنين به ايسنا گفت: در بخش دولتي هم ويزيت، 

جزو حرفه اي و جزو فني ۱7 درصد افزايش 
يافته است و هتلينگ افزايش ۱۳ درصدي 
داشته است. وي با بيان اينكه تعرفه هاي 
جديد از ابتداي فروردين ۱۳99، اعمال 
مي شود، اظهار كرد: اولويت هاي ما براي 
ــد تعرفه در بخش هاي مختلف بنابر  رش
ــود؛ به طوري  داليل متعددي متفاوت ب
كه در بخش خصوصي اولويت مان بيشتر 
ــود، اما در بخش  ــد ويزيت، هتلينگ و جزو فني ب رش
دولتي اولويت مان عمدتا رشد جزو حرفه اي و فني بود. 
ــاس ابالغ هيات دولت در بخش سرپايي دولتي  بر اس
ــكان عمومي و دكتراي  ــكان، دندان پزش تعرفه پزش
ــه )PHD( پروانه دار ۱49 هزار  تخصصي در علوم پاي
ــكان، دندان پزشكان متخصص و پزشك  ريال و پزش
عمومي داراي مدرك دكتراي تخصصي در علوم پايه 
)MD-PHD( ۱۸6 هزار ريال است. در بخش سرپايي 
خصوصي نيز تعرفه پزشكان، دندان پزشكان عمومي 
ــه )PHD( پروانه دار  و دكتراي تخصصي در علوم پاي
۳۲4 هزار ريال و پزشكان، دندان پزشكان متخصص و 
پزشك عمومي داراي مدرك دكتراي تخصصي در علوم 
پايه )MD-PHD( 49۲ هزار ريال تعيين شده است. 

میراثنامه

در ِ حمام »قوام الدوله« را ِگل گرفتند!
رنگ سفيِد ديوارها آنقدر با هم ُاخت شده اند كه اگر 
از وجوِد حماِم »قوام الدوله« مطمئن نباشي، فكر 
مي كني راه را اشتباه آمده اي. محلي ها مي گويند 
ورودي حماِم ثبت ملي شده قوام الدوله را دو سالي 
ــود كه ِگل گرفته اند. خيابان اميركبير، بين  مي ش
ــه راه امين حضور، خيابان  چهارراه سرچشمه و س
باريك و پرپيچ و خِم »ميرزا محمود وزير« با تاريِخ 
ــري از دوران قاجار را  ــي اش، لكه  تاريخي ديگ غن
ــت داده. حمام »قوام الدوله«  ــت از دس مدت هاس
ــال قبل هم مردم محلي از آن  كه تا همين ۱0 س
ــتفاده مي كردند، ورودي اش امروز به ديواري  اس
سفيد و همرنگ با بقيه خيابان تبديل شده، حمامي 
تاريخي كه ۱6 اسفند ۱۳۸4 در فهرست آثار ملي 
ــيد. مردم محلي مي گويند تا ۱0 سال  به ثبت رس
قبل هم از اين حمام تاريخي استفاده مي كرده اند، 
اما با متروكه شدن تدريجي حمام، از حدود دو سال 
قبل، ورودي حمام به ديواِر خيابان تبديل شده و 
سيماِن سفيد جاي كاشي هاي آبي رنگ حمام را 
پر كرده  است. تا همين چند سال قبل هم رسانه ها 
ــدن  زياد از بي توجهي ها به اين حمام و متروكه ش
ــرانجام در سكوت خبري،  ــتند، اما س آن مي نوش
حمام قوام الدوله ها هم از نقشه تاريخي تهران پاك 

شد. »ميرزا محمدخان قوام الدوله« از افراد بانفوِذ 
ــروطه دو  در دوره قاجار بود كه بعدها در عصر مش
نوه اش به نام هاي »ميرزا حسن خان وثوق الدوله« 
ــلطنه« چند مرتبه  ــرزا احمد خان قوام الس و »مي
ــيدند. خانه  ــت الوزرايي رس به مقام وزارت و رياس
ــان اين خانواده به  ــوي وارث قوام الدوله بعدها از س
وزارت فرهنگ وقت هديه شد و امروز دفتر كميته 
ملي ايكوموس )شوراي بين المللي بناهاي تاريخي( 
ــت. اما همه نام قوام فقط براي اين خانه نيست  اس
ــالم باقي مانده و استفاده اي از آن  كه دست كم س
مي شود، اين خانه از معدود بناهاي اشرافي صاحب 
ــت خانه قرار  ــت پش حمام بود كه حمامش درس

ــردر آن رو به كوچه شهيد »حسن  گرفته بود و س
ــماعيل بيگ دامغاني« باز مي شد. به گزارش  اس
ايسنا، هرچند حمام قوام الدوله، حمام اختصاصي 
ــك در هم از خانه قوام  قوام الدوله ها بود و حتي ي
ــي از هفته در  ــد، اما در روزهاي به حمام باز مي ش
ــتحمام مردم نيز باز مي شد تا با كوچ  آن براي اس
خانواده قوام الدوله از خانه اجدادي خود و تقسيم 
آن ميان وارثان، حمام از پيكره اصلي آن جدا شد و 
به عنوان يكي از حمام هاي عمومي محله اودالجان 
به زندگي خود ادامه داد. منابع مي گويند در طول 
چند سال گذشته، براي بخش شرقي بافت تاريخي 
اودالجان فقط سه حمام تاريخي باقي نگه داشته 
بودند؛ »حمام نواب«، »حمام ميرزا علي اصغر« و 
»حمام قوام الدوله«، اما به نظر مي رسد در يكي دو 
ــومين حمام را از اين ليست  سال اخير بايد نام س
پاك كرد. اين اتفاق در حالي رخ داده كه نه تنها اين 
بناي تاريخي در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده و 
چسبيده به دفتر ايكوموس ايران )كميته محوطه ها 
و بناهاي تاريخي ايران( است، بلكه در منطقه ۱۲ 
تهران قرار دارد و چند متر آن طرف تر از آن نيز دفتر 
مديريت بافت و بناهاي تاريخي معاونت معماري و 

شهرسازي شهرداري تهران فعال است.

كتابخانه

اقتصاد ناهنجاري هاي پنهان اجتماعي 
چگونه مي توان برخي رفتارهاي شخصي و اجتماعي را با ابزارهاي اقتصادي 
تجزيه و تحليل كرد. آيا اقتصاد براي مشكالتي مانند تجاوز به حقوق ديگران، 
ــفانه  دروغ گفتن، تقلب، رانندگي عجيب و غريب، پارتي بازي و... كه متأس
در جامعه امروزي ما تقريبًا فراگير شده اند، توضيح و راه حل مناسبي دارد؟ 
كتاب اقتصاد ناهنجاري هاي پنهان اجتماعي، هرچند از داده هاي جوامعي 
مانند امريكا و ژاپن استفاده كرده است، ولي مي تواند الگوي مناسبي براي 
ــد. لويت و همكارش موضوعات مورد  چنين مطالعاتي در ساير جوامع باش
ــي مجله هاي علمي  ــرده و تكنيك ــي كتاب را از حالت مقاله هاي فش بررس
ــيوه نگارش داستاني  ــتفاده از ش ــگاهي خارج كرده اند و آنها را با اس دانش

ــترك  ــه داده اند. اين كتاب اثر مش اراي
اقتصادداني جوان و خالق بانام استيون 
ــن روزنامه نگاري بانام  لويت و همچني

استيون دابنر است. 
ــت،  همان طور كه از نام كتاب پيدا اس
ــت در اين كتاب  ــندگان قرار اس نويس
پاسخگوي تاثيرات پيدا و پنهان اقتصاد، 

ــروي زندگي انسان مدرن باشند.  در بزرگ ترين چالش هاي اجتماعي پيش
اين كتاب را نشر ني منتشر كرده است. 

هنر

جشنواره تجسمي فجر تسليم كرونا شد
ــرايط موجود كشور براي  ــمي اعالم كرد كه با توجه به ش مديركل دفتر هنرهاي تجس
جلوگيري از شيوع ويروس كرونا، مراسم اختتاميه دوازدهمين جشنواره تجسمي فجر 
كه پيشتر به همين علت به تعويق افتاده بود، ديگر برگزار نمي شود. هادي مظفري درباره 
سرنوشت مراسم اختتاميه دوازدهمين جشنواره تجسمي فجر، اظهار كرد: پيش بيني ما 
اين بود كه تا پايان خرداد ماه شرايط به حالتي برگردد كه بتوانيم مراسم اختتاميه جشنواره 
تجسمي فجر را برگزار كنيم، اما با توجه به وضعيتي كه در حال حاضر در آن قرار داريم و به 
نظر مي رسد كه همچنان برگزاري تجمعات فعاليت هاي فرهنگي و هنري مورد تاييد وزارت 
بهداشت نيست، در نتيجه برگزاري مراسم اختتاميه جشنواره تجسمي فجر نيز به مصلحت 
نيست.  مدير كل دفتر هنرهاي تجسمي اظهار كرد: بنابراين سعي مي كنيم در اسرع وقت 
نتايج جشنواره تجسمي فجر دوازدهم را منتشر و از برگزاري مراسم اختتاميه خودداري 
كنيم. جوايز و هدايا و مبالغي كه براي خريد آثار از سوي دفتر تجسمي در نظر گرفته شده 
بود نيز به حساب هنرمندان واريز مي شود.  مظفري همچنين درباره وضعيت برگزاري 
نمايشگاه هاي هنري در اين روزهاي كرونايي، به ايسنا گفت: با توجه به مجوزي كه وزارت 
بهداشت و درمان صادر كرد از تاريخ اول ارديبهشت ماه به شرط آنكه گالري ها در سامانه 
وزارت بهداشت و درمان ثبت نام و از برگزاري تجمعات گسترده خودداري كنند، امكان 

برگزاري نمايشگاه هاي هنري وجود دارد. در حال حاضر نيز تعدادي از گالري ها به صورت 
حقيقي و تعدادي هم به صورت مجازي آثارشان را در معرض نمايش و فروش قرار داده اند. 

دور دنياي فلسفه در هشت روز
كتاب »دور دنياي فلسفه در هشت روز« نوشته ِديو  رابينسون و ريچارد  آزبرن به تازگي 
ــر و راهي بازار نشر شده است.  با ترجمه شهاب الدين عباسي توسط نشر خزه منتش
ــب مجموعه اي تحت عنوان  ــر خزه در قال ــت كه نش اين كتاب، چهارمين كتابي اس
ــر مي كند. »فيلسوف و گرگ«  ــفه« با ترجمه  اين مترجم منتش »پياده روي با فلس
نوشته مارك رولندز، »سرهم بندي نكن« نوشته گري هيدن و »زندگي زيباي من« 
ــكي و ياهوي لو ۳ كتابي هستند كه پيش تر در  اثر داويده كالي، پردراگ چيچوواتس
ــده اند. كتاب »دور دنياي فلسفه در هشت روز« با عنوان  قالب اين مجموعه چاپ ش
ــرق« تاريخ فلسفه را  ــال تاريخ انديشه در غرب و ش ــفري به چند هزار س  فرعي »س

به دو جغرافياي شرق و غرب جهان تقسيم مي كند. اين كتاب، شامل ترجمه  دو كتاب 
مجزا از مجموعه اي است كه انتشارات آيكن به چاپ رسانده است: »تاريخ فلسفه  غرب« 
نوشته  ديو رابينسون و »تاريخ فلسفه شرق« اثر ريچارد آزبرن. بخش تاريخ فلسفه غرب، 
از تعريف فلسفه و تشريح فلسفه ورزي نزد يونانيان و مصريان باستان آغاز مي شود و با 
تبيين انديشه هاي ساختارگرايان و پست مدرنيست ها به پايان مي رسد. در بخش تاريخ 
فلسفه شرق هم ابتدا با تعريف اين نوع فلسفه و ويژگي هاي  اصلي اش آغاز مي شود كه 
پس از گشت وگذاري تاريخي در مكاتب و آيين هاي فكري هنديان، چيني ها و ژاپني ها، 

سرانجام به زمان معاصر و تشريح مائوئيسم ماركسيستي مي رسد. 
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