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يادداشت- 3

خريد و فروش اينترنتي طال
 مجوز ندارد

 نگراني از افت درآمدهاي 
شهرداري تهران

 30 درصد افزايش قيمت سكه
 و 20 درصد رشد نرخ دالر در يازده ماه 98

 اپيدمي كرونا در تهران 50 درصد
 از درآمدهاي مديريت شهري را مي بلعد؟

 ادامه درصفحه 4  

يادداشت- 1

حقايق تلخ از زبان معاون 
اول رييس جمهور

روز ش��نبه در جلسه اي 
ك��ه ب��ه منظ��ور بهبود 
شرايط اقتصادي كشور 
با حض��ور وزي��ر اقتصاد 
برگزار ش��د. سخناني از 
طريق رسانه هاي گروهي 
پخش ش��د كه ب��ه رغم 
مسبوق به س��ابقه بودن 
آن در محافل عمومي، براي نخس��تين بار از زبان 
شخصيتي نظير معاون اول رييس جمهور در صدا 

و سيما مطرح مي شد. 
از جمله سخنان تلخي كه در اين ميان گفته شد، 
جايگاه ايران در ميان كشورهاي دارنده بيشترين 
ذخاير نف��ت، گاز و منابع طبيع��ي بود. همچنين 
گفته شد كه به رغم وجود استعدادهاي گوناگون 
در زمينه اقتصادي، منابعي در كشور وجود دارد كه 
اين منابع به سمت توليد و توسعه اقتصادي هدايت 
نمي شوند. از جمله س��خناني كه در اين نشست 
مطرح ش��د اين بود كه مسبب مش��كالتي كه در 
حال حاضر در كشور وجود دارد، مردم نيستند بلكه 
مشكل از خود ما اس��ت. البته در پاسخ به اظهارات 
ايشان از سوي شخص وزير اقتصاد و دارايي مسائلي 

نيز مطرح شد. 
او گفته كه در حال حاضر مقرر ش��ده دارايي هاي 
دولت در قالب صندوق هاي ETF به فروش برس��د 
و آنطور كه گفته اند با تخفيف عرضه شود كه البته 
اس��تفاده از كلمه تخفيف براي فروش دارايي هاي 
دولت اصط��الح درس��تي نيس��ت. در زماني كه 
اتحاد دو آلمان محقق شد دولت  اين كشور سهام 
ش��ركت هاي موضوعه را حتي با قيمت سمبليك 
يك م��ارك نيز به ف��روش مي رس��اند، اما همين 
فروش با قيمت اندك در قبال اخذ تعهداتي نظير 
سرمايه گذاري، بهبود تكنولوژي خط توليد و ايجاد 

اشتغال انجام مي شد. 
در حال حاضر آنچه وزير اقتصاد در نظر دارد انجام 
دهد درنهايت سرنوشتي مانند سهام عدالت دارد 
كه نه كسي مي داند چطور اداره مي شود نه به طور 
ش��فاف تصدي آن به دست چه اش��خاصي است. 
متاسفانه وزير اقتصاد از تجربه شكست خورده دولت 
احمدي نژاد درس نگرفته است. بايد جلوي چنين 
كاري گرفته شود تا شاهد سرنوشت شركت هاي 
استاني س��هام عدالت در فروش دارايي هاي دولت 
نباشيم. اگر دولت عزم جدي براي اين كار دارد بايد 
با تخفيف و اخذ تضمين در جهت ايجاد اشتغال، 
خصوصي س��ازي حقيقي و فروش اموال به بخش 
خصوصي واقعي را در دس��تور كار خود قرار دهد تا 
بار ديگر شاهد فاجعه اي مانند تجربه سهام عدالت 

نباشيم. 
بايد توجه داشت كه سال جاري نه تنها براي ايران، 
بلكه حتي ب��راي قدرت هاي اقتصادي نيز س��الي 
سخت خواهد بود. وقتي كه موسسه معتبر »گلدمن 
س��اكس« كه دومين بانك بزرگ سرمايه گذاري 
در جهان اس��ت، كه نتيجه پژوهش هاي آن  حتي 
معتبر تر از نهادهاي رس��مي اس��ت اعالم مي كند 
كه در سه ماهه دوم س��ال جاري اقتصاد امريكا تا 
24 درصد كاهش مي يابد و رييس جمهور فرانسه 
اعالم مي كند در همين مدت اندك، اقتصاد فرانسه 
6 درصد كوچك شده است يا بسياري از مشاغل در 
دنيا از دست رفته اند، طبيعي است كه اقتصاد ايران 

نيز نمي تواند از اين شرايط مستثنا باشد. 
البته بايد به خاطر داشت كه مواردي نظير امريكا 
يا دولت هاي عضو اتحاديه اروپ��ا از توان الزم براي 
تاب آوري ش��رايط فعلي برخوردارند. در ش��رايط 
فعلي امريكا به عنوان بزرگ تري��ن اقتصاد جهان 
و اتحاديه اروپا كمك هاي مختلفي را براي اقتصاد 
خود در نظر گرفته اند. براي مثال اتحاديه اروپا 500 
ميليارد يورو به كش��ورهاي عضو تزريق مي كند و 
امريكا مبلغي2.2 هزار ميليارد دالري براي كمك 
به اقتصاد خود در نظر گرفته است. همچنين شاهد 
هس��تيم كه كش��ورهايي نظير چين و عربستان 
سعودي به دليل افت قيمت س��هام شركت هاي 
اروپايي و امريكايي و داش��تن منابع مالير كافي در 

حال خريد سهام آنها هستند.
طبيعتا ايران هم اكنون در ش��رايطي نيست كه 
بتواند حمايتي مشابه آنچه قدرت هاي ياد شده 
براي حمايت از اقتصاد خود به عمل آورده اند را 
انجام دهد. با اين حال آنچه ك��ه در حال حاضر 
اهميت دارد عملكرد ساير كشورها بر اساس علم 
و دانش و خروجي حاصل از اتاق هاي فكر است. از 
اين رو كشورهايي كه بحران هايي نظير سقوط 
قيمت سهام در س��ال 1929 را شاهد بوده اند و 
افزايش 4 برابري قيمت نفت در دس��امبر سال 
1973 را به چشم ديده اند بدون شك گرگ هاي 
باران ديده اي هستند كه مي توانند به راحتي از 

اين بحران خارج شوند.
از سويي ديگر در ايران اما محدوديت هاي شديدي 
بر سر راه نخبگان و متخصصان كشور وجود دارد. 
به طوريكه سخنان وزير اقتصاد در نشست ياد شده 
نيز به خوبي نشانگر عدم اس��تفاده از انديشه هاي 
اقتصادي روز جهان اس��ت. بنابراي��ن در ايران نيز 
مي شود با وجود مشكالت، بدون ش��ك از بحران 

عبور كرد. 

 بهمن آرمان

يادداشت- 2

پرهيز از نگاه صفر يا صدي 
در اقتصاد

ب��ر اس��اس يك رس��م 
معه��ود ه��ر س��ال در 
روزهاي پاياني اسفندماه 
ابتداي��ي  روزه��اي  و 
فروردين ماه جلس��ات 
مرتبط با مساله افزايش 
ب��ا  حق��وق كارگ��ران 
حضور س��ه ضلع مثلت 
شوراي عالي كار، كارفرمايان و نمايندگان دولتي 
تشكيل مي شود تا درباره وضعيت دريافتي كارگران 
برنامه ريزي هاي الزم و مذاكرات مورد نياز را انجام 
دهند و در نهايت بهترين تصمي��م ممكن در اين 
زمينه اتخاذ ش��ود. هرچند اين روزها بس��ياري از 
افراد و جريانات سياسي به بهانه حمايت از حقوق 
كارگران تالش مي كنند تا در آتش انتقاد از دولت 
بدمند و مسووليت مش��كالت اقتصادي كشور را 
يكس��ره متوجه دولت كنند، اما واقعيت آن است 
كه از زمان حضور دولت تدبير و اميد در راس هرم 
اجرايي كشور همواره تالش شده تا ميزان افزايش 
دستمزدها بيشتر از ميزان متوسط تورم موجود در 
جامعه باشد اما امسال بنا به داليل مختلفي از جمله 

تحريم هاي اقتصادي، موضوع كروناو... 

زهرا  ساعي٭

 ضرورت بازگشت اقتصاد
 به آغوش مردم

تجربه تاريخي كش��ور، 
دوران  در  حداق��ل 
معاصر نش��ان مي دهد 
هر زمان كه مش��كل و 
بحراني در كش��ورمان 
ظهور و بروز پيدا كرده، 
مسووالن تازه ياد مردم 
و نقش آنه��ا در عبور از 
بحران ها افتاده اند از مردم خواسته اند براي عبور 
از چالش هاي پيش رو، مشاركت هاي عمومي را 
افزايش دهند، اما بر اساس همان قانون نانوشته بعد 
از فروكش كردن مشكالت و پشت سر گذاشتن 
بحران ها، باز هم »در« براي مسووالن كشورمان 
بر همان »پاشنه« سابق چرخيده است و به جاي 
تكيه بر روي توانمندي هاي عمومي مردم، تكيه 
بر درآمدهاي نفتي و گسترش ساختارسازي هاي 
دولتي به جاي توسعه نهادهاي خصوصي و مدني 
در دستور كار قرار گرفته است. پرسشي كه با يك 
چنين داش��ته هاي تاريخي و اجتماعي به ذهن 
خطور مي كند آن اس��ت كه چرا فرآيند افزايش 
مشاركت هاي عمومي كه در واقع زيربناي توسعه 
پايدار در هر جامعه اي محسوب مي شود در كشور 
ما آنگونه كه بايد و شايد جدي گرفته نمي شود و 
مس��ووالن ترجيح مي دهند كه بستر اداره كشور 
را به جاي بس��ترهاي»مردمي« تحت س��يطره 
»درآمدهاي نفتي« قرار دهند؟در ماجراي »كرونا 
ويروس« هم از همان آغاز مش��خص بود كه عبور 
از گردنه هاي سخت اين چالش بدون مشاركت و 
مساعدت مردم امكان پذير نخواهد بود، بنابراين 
دولت در يك اقدام منطقي بعد از مدتي تاخير از 
مردم خواست تا با پرهيز از سفرهاي غيرضروري 
و رعايت نكات بهداشتي و... به دولت براي حل اين 
مشكل ياري رسانند. مردم كشورمان نيز با درك 
هوشمندانه مش��كل به ميدان آمدند و با رعايت 
سرفصل بهداشتي و ارتباطي ارايه شده و با وجود 
تحمل آس��يب هاي اقتصادي و معيش��تي كه به 
بخش هاي مختلف كسب و كار وارد شده بود، به 
كشور ياري رس��اندند. حال بايد ديد آيا مي توان 
بعد از فروك��ش كردن كرونا، الگوي اجرا ش��ده را 
در مسير توسعه پايدار و تحقق جهش توليد نيز 
به كار گرفت؟ معتقدم كه اين كار شدني است به 
شرط آنكه نگاه ابزاري كه در برخي دوره ها نسبت 
به مردم و دغدغه هايشان وجود دارد از ميان برود و 

جاي خود را به نگاهي توسعه محور بدهد. 
بحث هايي كه اين روزها ذيل عنوان »ضرورت هاي 
اقتصادي در دوران پس��اكرونا«مطرح مي ش��ود 
يكي از اولويت هايي اس��ت كه به نظرم از طريق 
آن مي توان بستر مناس��بي براي افزايش دامنه 
مش��اركت هاي عمومي ايجاد كرد. بدون ترديد 
مش��كل بروز كرونا در ايران با س��اير كش��ورها 
متفاوت است. ايران در ش��رايطي بايد با هيوالي 
كرونا روبه رو مي ش��د كه تحريم هاي اقتصادي 
گسترده، امكان خريد يك بس��ته ماسك را نيز 
براي كشورمان دشوار كرده بود. در شرايطي كه 
اياالت متحده تمام ابزارهاي ارتباطي، اقتصادي و 
سياسي خود را براي بايكوت كردن اقتصاد ايران 
به كار گرفته بود؛ ايران با استفاده از مشاركت هاي 
عمومي توانس��ت تاح��دودي در برابر تكانه هاي 
اقتصادي، بهداش��تي، درماني، اجتماعي و...اين 
بيماري مقاومت كند. در دوران پسا كرونا هم بايد 
راهكارهايي تدارك ديده ش��ود تا از ظرفيت هاي 
كشورهاي همس��ايه براي رش��د شاخص هاي 

توليدي استفاده شود. 

رحيم بنامواليي٭

دو معاون بورس و فرابورس درباره دو عرضه اوليه 10 و 
5 درصد از سهام شستا و آريا ساسول در چهارشنبه اين 

هفته توضيح دادند.
به گ��زارش ب��ورس پرس، محم��ود گ��ودرزي درباره 
زمان احتمالي عرضه اوليه 12 درصد س��هام ش��ركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي به بورس پرس گفت: 
با توجه به اهميت »شس��تا« و در اختيار داشتن چند 
هلدينگ و چند ش��ركت، مباحث��ي در ارزش گذاري 

درس��ت و منطقي آن مطرح اس��ت كه از مديران اين 
هلدينگ خواسته ش��ده تا اقداماتي براي روشنگري و 

احراز حداكثر شفافيت انجام دهند.
وي ادامه داد: بنابراين اگ��ر نكات مدنظر بورس تهران، 
امروز نهايي و ارس��ال ش��ود، اق��دام به انتش��ار آگهي 
عرضه اوليه براي چهارش��نبه اين هفته خواهد شد كه 
احتمال آن اندك اس��ت. در غير اين ص��ورت، عرضه 
اوليه »شستا«ش��امل 9 ميليارد و 600 ميليون سهم 

)10 درصد براي عم��وم و دو درصد براي صندوق هاي 
سرمايه گذاري( در چهارشنبه آينده انجام خواهد شد.

همچنين افس��انه اروجي معاون بازار شركت فرابورس 
در پاس��خ به اين س��وال كه آيا عرضه اوليه 5 درصدي 
ش��ركت 4۸5 ميلي��ارد تومان��ي آري��ا ساس��ول در 
چهارشنبه هفته جاري قطعي ش��ده يا خير به بورس 
پرس توضيح داد: اين موضوع بس��تگي به نهايي شدن 
يكي از بنده��اي هيات پذي��رش دارد ك��ه در صورت 

 حل، عرضه اوليه »آريا« س��ه روز ديگر انجام مي شود.
وي ادامه داد: ام��ا چنانچه بند مش��روط، حل و فصل 
نشود، عرضه اوليه اين ش��ركت )حدود 230 ميليون 

سهم( به چهارشنبه هفته آينده موكول خواهد شد.
به گفته اروجي، هماهنگي الزم در حوزه فناوري براي 
احتمال دو عرضه اوليه »شستا« و »آريا« در چهارشنبه 
جاري انجام شده و اگر شرايط هر دو شركت احراز شود، 

امكان عرضه اوليه همزمان اين دو شركت وجود دارد.

در گفت وگو با معاونان بورس و فرابورس: 

گروه بورس|
باالخ��ره  هفت��ه  كاري  روز  نخس��تين  در 
كشمكش هاي چند هفته اي وزير اقتصاد با رياست 
س��ازمان بورس خاتمه پيدا كرد و حسن قاليباف 
اصل باالخره جاي ش��اپور محمدي را در سازمان 
بورس و اوراق بهادار گرفت. همين امر س��بب شد 
تا روز يكش��نبه به عنوان روز تكريم رييس اسبق 

سازمان بورس و جايگزين جديد آن بدل شود.
بر اين اساس مراس��م ياد ش��ده در روز گذشته در 
حالي برگزار ش��د كه تاكيد هر يك از س��خنرانان 
جلسه به تداوم اختالف قبلي در خصوص ارزندگي 
بازار س��هام داللت داشت. از س��ويي مدير جديد و 
وزير اقتصاد از اقبال تورمي مردم به بازار س��رمايه 
گفتند و همين مس��اله را دليلي بر لزوم گسترش 
ب��ازار، افزايش س��هم آن از اقتصاد مل��ي و مردمي 
كردن اقتص��اد تلقي كردن��د. از س��ويي ديگر اما 
رييس اسبق كه تالش زيادي براي كنترل جريان 
نقدينگي داشت و سعي بسياري در جلب نظر مردم 
به بررسي وضعيت بنيادي شركت ها تحليل ميزان 
سودآوري آنها ترغيب مي كرد، همچنان بر موضع 
خود ماند و از تحليل س��ودآوري شركت به عنوان 
اصل اول فاينانس و »رش��ته نجات سرمايه گذار« 
ياد كرد. بر اين اس��اس در روز گذش��ته آنچه كه از 

اهميت بس��ياري برخوردار ب��ود، نقش��ه راه بازار 
س��رمايه در دوران زمامداري قاليباف و توضيحات 
او در م��ورد برنامه هاي س��ازمان تح��ت كنترلش 

بود. وي كه پيش از اين س��ابقه حض��ور در هدايت 
بورس تهران را داشت، در اين خصوص گفت: براي 
تداوم توسعه بازار س��رمايه بايد به آينده نگاه كنيم 

و هم��گام با تحوالت پي��ش برويم. هر روز ش��اهد 
رويدادهاي جديد در بازارهاي مالي جهان هستيم 
و نبايد از حركت در مسير ابزارها و روش هاي نوين 
باز بمانيم. بازار س��رمايه تنها با اين پيش فرض ها 
مي توان��د در اقتصاد ملي نقش آفرين باش��د. دكتر 
حسن قاليباف اصل، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار ضمن بيان مطلب فوق چش��م انداز آتي بازار 
سرمايه را ترس��يم كرد و گفت: يكي از برنامه هاي 
جديد س��ازمان ب��ورس كه ب��ا س��رعت پيگيري 
مي ش��ود، ارتقاي جايگاه ب��ازار س��رمايه ايران در 
عرصه بين المللي است و بايد به اين موضوع توجه 
كرد كه بخشي از فضاي بازارهاي مالي كشورها به 

سرمايه گذاري خارجي اختصاص دارد.
به گزارش س��نا، رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار با اش��اره به ظرفيت بي نظير بازار س��رمايه 
اي��ران در ج��ذب س��رمايه گذار خارج��ي افزود: 
م��ا بايد اين آمادگي را داش��ته باش��يم ت��ا با رفع 
و كاه��ش محدوديت ه��اي ناش��ي از تحري��م، 
پذيراي س��رمايه گذاري خارجي باشيم .بنابراين 
بايد جاي��گاه بازار س��رمايه اي��ران را در نهادهاي 
بين المللي تقوي��ت كنيم. قطعا س��ازمان بورس 
با همكاري هم��ه نهاد ها اين موض��وع را پيگيري 
ادامه در صفحه 4 مي كند.  

نقشه راه بازار سرمايه توسط قاليباف اصل، رييس جديد بورس اعالم شد

بورس  را  سياستي دگر آمد

وزير امور اقتصادي و دارايي، بازار س��رمايه را با توجه 
به ظرفيت هاي فراوان، سكويي مناسب براي جهش 
اقتصادي توصيف كرد و گفت: با برنامه ريزي و تدبير 
الزم مي توان اين بازار و ابزاره��اي آن را براي مردمي 
كردن اقتصاد و شكل گيري نگاه عدالت جويانه به كار 
گرفت. به گزارش س��نا، فرهاد دژپسند صبح ديروز 
در مراس��م تكريم و معارفه رييس س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار در وزارت اقتصاد اظهار داش��ت: بازار 
سرمايه امروز به مرتبتي رسيده كه مي توان به عنوان 
بال نخست در تامين مالي اقتصاد كشور به آن اميد 
بست. دژپسند ادامه داد: هم اكنون سهم بازار سرمايه 
در تامين مالي اقتصاد به يك چهارم افزايش يافته و 
البته هنوز امكان رشد دارد و با توجه به ظرفيت هاي 
بازار سرمايه و تدبير الزم، مي توان اين آمار را حداقل تا 
50 درصد افزايش داد. به ويژه اينكه اين بازار پتانسيل 
بسيار خوبي در مردمي كردن اقتصاد دارد. وزير امور 

اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: در ح��ال حاضر، بازار 
سرمايه شفاف ترين نهاد اقتصادي اس��ت؛ در دوران 
رياست دكتر محمدي و همكاران وي اقدامات موثر 
و ارزشمندي به ويژه در راستاي مردمي كردن اقتصاد 
انجام ش��د و در آينده نيز بازار س��رمايه هوشمند در 
دستور كار وزارت اقتصاد قرار دارد . دژپسند، در پايان 
اين مراس��م از رييس سابق س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار خواست به عنوان مش��اور وزير امور اقتصادي 
و دارايي به رسالت خود در اقتصاد كشور ادامه دهد . 
خاطرنشان مي شود: اعضاي شوراي عالي بورس، روز 
گذش��ته پس از بحث مفصل و با قدرداني از زحمات 
محمدي كه كارنامه مثبت و روشني را در اين سكان 
برجاي گذاش��ت، قاليباف را به عنوان يكي از اساتيد 
مبرز دانش��گاه و با بيش از 10 سال سابقه اجرايي در 
حوزه بازار سرمايه به عنوان عضو و رييس هيات مديره 

بورس و اوراق بهادار برگزيدند.

خبر در خبر
بازار سرمايه، سكوي جهش اقتصادي

جهش توليد از طريق بازار سرمايه 
مستلزم حمايت حاكميتي است

رييس سابق مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمي 
سازمان بورس و اوراق بهادار:

 ادامه درصفحه 7   ادامه درصفحه 4  

شرط عرضه اوليه »شستا و آريا« در چهارشنبه اعالم شد

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

به شماره  30005320 در دسترس شماست 



ديدگاه

 فاصله ۴ ميليوني وام كرونا 
از خط فقر

يك كارش��ناس اقتصادي معتقد اس��ت كه وام يك 
ميليوني از محل يارانه براي كساني كه معيشت آنها 
در خطر قرار گرفته رفع نياز نمي كند زيرا، خط فقر در 
كالن شهرها معادل ۵ ميليون تومان و در ساير شهرها 
باالي ۱ تا ۳ ميليون تومان است. البته طبق گفته اين 
اقتصاددان دولت در شرايط شيوع كرونا بايد هزينه هاي 
ج��اري خود را كاهش دهد و مح��ل بودجه عمراني 
سال جاري را براي ۲ تا ۳ ماه به تعويق بيندازد. حيدر 
مستخدمين حسيني، درباره تاثيرات ويروس كرونا بر 
اقتصاد، توضيح داد: شيوع كرونا ويروس بر همه ابعاد 
اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و...كشورهاي 
درگير اين ويروس تاثير مي گ��ذارد كه برخي از اين 
تاثيرات بالفاصله، كوتاه مدت يا ميان مدت هستند. 
هنوز اقتصاد جهان به آن س��طح از توانايي نرسيده 
كه بتواند ميزان خس��اراتي كه از اين ويروس ديده را 
به صورت دقيق بررس��ي كند و در حال حاضر اغلب 
طرح ها مبتني بر پيش بيني ها و محاسبات ساده  است. 
وي افزود: ش��غل هايي كه درآمدهاي روزانه داشتند 
و چون اكثريت صاحبان اين مشاغل مشمول بيمه 
نيستند، اين ويروس بيشتر از همه به اين قشر آسيب 
جدي وارد كرده است. در مرحله بعدي اين آسيب ها 
متوجه افرادي مي ش��ود كه صاح��ب مغازه بودند و 
كارگران اين مش��اغل هم به طيف دسته اول اضافه 
ش��ده كه در پي اين ويروس ميزان بيكاري افزايش 
پيدا كرده است.  به گفته اين كارشناس اقتصادي براي 
اين نوع بحران ها يك برنامه استراتژيك آماده نيست 
و مردمي كه بايد در اين شرايط در راستاي آن برنامه 
عمل كنند، اطالعاتي ندارند. بايد يك سازوكاري تعبيه 
شود كه اگر افرادي شغل خود را در اين شرايط از دست 
مي دهند، شغل هاي جديدي براي آنها ايجاد شود.  در 
ادامه مستخدمين حسيني با تاكيد براينكه اقتصاد بايد 
اولويت دوم دولت باشد و اولويت اول سالمت مردم و 
حفظ آن باشد، گفت: اگر سالمت جامعه در خطر باشد، 
فعاليت اقتصادي هم بي معنا خواهد بود. جامعه اي كه 
از عدم سالمت رنج مي برد، فعاليت اقتصادي در آن 
جامعه به درستي انجام نمي شود. حفظ سالمت جامعه 
بايد در قبال پشتيباني از دست دادن برخي كارها و 
درآمدها باشد.  وي با اشاره به تمهيدات و حمايت هاي 
ديگر كش��ورهاي درگير اين ويروس از فعاليت هاي 
اقتصادي متضرر شده، اظهار كرد: در كشور ما رقمي 
كه براي مبارزه ب��ا پيامدهاي اقتصادي كرونا درنظر 
گرفته شده، ۲ دهم درصد است و شاخص كشور ما در 
اين زمينه نسبت به كشورهاي ديگر و توليد ناخالص 
داخلي پايين ترين است. با توجه به يك ميليون وامي 
كه از محل يارانه پرداخت خواهد شد، حداقل خط فقر 
در شهرهاي كالني همچون تهران معادل ۵ ميليون 
تومان است. اگر اين خط فقر را در ساير استان ها در 
نظر بگيريم، خط فقر در هيچ كدام از اين استان ها يك 
ميليون تومان نيست و باالي يك ميليون تا سه ميليون 
تومان است.  اين استاد دانشگاه افزود: با توجه به تورم، 
آيا اين وام يك ميليوني براي كساني كه معيشت آنها 
در خطر اس��ت، مي تواند رفع نياز كند؟ در شرايطي 
كه ويروسي كشنده در كشور شيوع پيدا كرده، نبايد 
در اقدامات براي مقابله با پيامدهاي اقتصادي به اين 
توجه كرد كه بر اثر آن تورم ايجاد مي شود يا خير، يا 
پايه پولي بانك مركزي افزايش پيدا مي كند يا خير. 
در اين مرحله بايد س��المت جامعه در اولويت تمام 
تصميم گيري ها باشد. محاسبات ايجاد تورم از طريق 
حمايت هاي اقتصادي كنار گذاش��ته شود زيرا، اين 
تورم موقتي است و تورم بدون حضور ويروس كرونا 
معادل ۴۱.۲ درصد شده است. وي با بيان اينكه كرونا 
تنها بر بعد اقتصادي كشورهاي درگير تاثير نمي گذارد 
بلكه بر تمام ابعاد يك جامعه تاثير مي گذارد، اضافه كرد: 
مهلت يك تا سه ماهه براي چك هاي فعاالن اقتصادي، 
گره گشا نيست. از ابتداي شيوع اين ويروس، جمعي 
از اقتصاددانان پيشنهاد دادند كه شورايي متشكل از 
نمايندگان بخش خصوصي، كارگران، كارفرمايان، 
اساتيد دانشگاه، دولت و قوه قضاييه براي پيامدهاي 
اقتصادي كرونا شكل بگيرد تا جهت گيري اقتصادي 
از اين طريق مشخص شود كه اين شورا به اين صورت 
شكل نگرفت.  معاون وزير اسبق اقتصاد، خاطرنشان 
كرد: با كاهش ساعت كاري مشكلي حل نمي شود. 
مراجعان بانكي طبق همان س��اعت تعيين شده و 
شيفت بندي ش��ده در بانك حضور پيدا مي كنند و 
كاهش ساعات كار يا حضور شيفتي، تاثيري در كاهش 
حضور مردم نخواهد داشت. زمينه هاي دوركاري بايد 
از قبل فراهم و تست مي شد. دولت و مجلس از شيوع 
كرونا به عنوان يك فرصت استفاده كنند و تغييراتي 
در س��اختار اقتصادي كشور ايجاد كنند و اصالحات 
الزم را انجام دهند.  به گفته اين كارشناس اقتصادي 
خسارت هايي بر اثر شيوع كرونا ايجاد مي شود كه بر 
صنعت بيمه هم تاثير خواهد گذاشت و نوع بيمه ها 
را تغيير خواهد داد و فعاليت هاي جديدي براي بيمه 
ش��كل مي گيرد و بيمه ش��دن بيماري هاي خاصي 
همچون كرونا را فراهم مي كند كه بيمه مركزي بايد در 
اين زمينه اقداماتي را انجام دهد.  اين اقتصاددان درباره 
امهال هاي مالياتي كه براي حمايت از كسب و كارهاي 
آسيب ديده از كرونا صورت گرفته، توضيح داد: براي 
فعاليت اقتصادي كه در اسفند ماه تعطيل شده، نبايد 
ماليات را برمبناي ۱۲ ماه محاس��به كرد و بايد براي 
زمان هايي كه فعاليت اقتصادي صورت گرفته، ماليات 
درنظر گرفته شود. همچنين، پرداخت هاي مالياتي 
در همين زمان ها را هم بايد به صورت اقساطي در نظر 
بگيرند. بيمه هايي كه دهم هر ماه بايد پرداخت شوند را 
به تعويق بيندازند. اين حمايت ها بايد به صورت جامع 
صورت بگيرد، زيرا برخي گزارش ها از بانك ها نشان 
داده ش��ده كه بازپرداخت اقس��اط وام ها را به تعويق 
نمي اندازند.  وي ادامه داد: دولت در هزينه هاي جاري 
صرفه جويي كند و با توجه به اين شرايط براي محل 
بودجه عمراني كه ۷۰ هزار ميليارد تومان درنظر گرفته 
شده؛ تعويق دو تا سه ماهه درنظر بگيرد. درست است 
كه اين اقدامات بر اقتصاد تاثير مي گذارد اما اولويت 
دولت بايد سالمت مردم باشد تا آنها بتوانند كار كنند و 

توليد ناخالص داخلي را افزايش بدهند. 

كالن2

معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي به »تعادل« گفت

پذيرش تامين لوازم مصرفي بيمارستان ها به جاي ماليات
س��ازمان امور مالياتي از جمله س��ازمان هايي بود كه 
براي مبارزه با تبعات اقتصادي بيماري كرونا، مجموعه 
پيش��نهاداتي را ارايه كرد كه در قالب بسته سياستي 
مصوبه ش��وراي س��ران قوا به تصويب رسيد. محمود 
عليزاده، معاون حقوقي و فني مالياتي س��ازمان امور 
مالياتي در اين زمينه مي گويد از جمله اين مصوبات 
اين بوده اس��ت ك��ه كمك هاي نق��دي و غير نقدي 
اشخاص حقيقي و حقوقي در اسفندماه سال گذشته و 
همچنين سه ماه نخست سال ۱۳99 براي تامين لوازم 
و تجهيزات مصرفي مورد نياز بيمارس��تان ها و مراكز 
درماني دولتي و تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي 
جهت مبارزه با ويروس كرونا به عنوان هزينه قابل قبول 
مالياتي در سال پرداخت محسوب مي شود. مشروط 
بر اينكه اين كمك هاي نقدي و غير نقدي مورد تاييد 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد. 

به گزارش »تعادل«، اكنون بيش از دو ماه اس��ت كه 
اقتصاد ايران به طرق مختلف درگير تبعات اقتصادي 
مربوط به بيماري همه گير كرونا است. تحمل تبعات 
اقتصادي اي��ن بيماري با توجه به اينك��ه پيش از آن 
نيز اقتصاد ايران درگير تحريم هاي تحميل ش��ده از 
سوي امريكا بود براي جامعه و كسب وكارهاي ايراني 
سخت تر شده است. براي كمك به بهبود معاش اقشار 
آسيب پذير و همچنين در جهت حفظ كسب وكارها 
دولت بس��ته هاي حمايتي مختلفي را در نظر گرفته 
است. بسته هايي شامل ارايه يارانه و وام بانكي و ارايه 

تسهيالت مالياتي و... 
بخ��ش ماليات يكي از اين بخش هاي مهم اس��ت كه 
آنگونه كه در خبرها آمد متوليان يك بسته حمايتي 
درب��اره آن تهيه كرده اند، در اين راس��تا و در رابطه با 
محتواي اين بس��ته محمود عليزاده، معاون حقوقي 
و فني مالياتي س��ازمان امور ماليات��ي در گفت وگو با 
»تعادل«، اظهار كرد: پيش از شروع سال نو، سازمان 
امور مالياتي اقدام به ارايه مجموعه اي از پيشنهادات 
حمايتي مالياتي كرده كه ستاد ملي مبارزه با كرونا و 
شوراي هماهنگي اقتصادي س��ران قوا آن را تصويب 
كرد تا اجراي آن در قالب بس��ته سياستي و حمايتي 
سران قوا در سال ۱۳99 انجام شود. اين پيشنهادات 
با هدف حمايت از بخش ه��اي مختلف اقتصاد ايران 

تهيه شده بود. 
وي درباره اينكه س��ازمان چه پيش��نهاداتي را براي 
حمايت از موديان مالياتي در شرايط درگيري اقتصاد 

ايران با كرونا ارايه كرده است؟ بيان كرد: سازمان امور 
مالياتي كشور و وزير اقتصاد پيشنهادات مالياتي را به 
شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا ارسال كردند و در 
نهايت اين شورا پيشنهادات مذكور را به تصويب رساند.

عليزاده اظهار كرد: اميدواريم اين مصوبات شرايطي را 
فراهم آورد تا موديان محترم فارغ از هر گونه نگراني، 
در فرصت مناسبي كه ايجاد مي شود به تكاليف قانوني 

خود در سال آينده عمل كنند.

  ماليات در قالب كمك هاي نقدي
به بيمارستان ها

شوراي سران قوا با پيشنهاد سازمان امور مالياتي در 
حمايت از بخش بهداش��ت و درمان در شرايط شيوع 
بيماري كرونا مصوبه اي داشته است. عليزاده در توضيح 
آن گفت: به موجب اين مصوبه كمك هاي نقدي و غير 
نقدي اش��خاص حقيقي و حقوقي در اسفندماه سال 
گذشته و همچنين سه ماه نخست سال ۱۳99 براي 
تامين لوازم و تجهيزات مصرفي مورد نياز بيمارستان ها 
و مراكز درماني دولتي و تحت پوشش سازمان تامين 
اجتماعي جهت مب��ارزه با ويروس كرون��ا به عنوان 
هزينه قابل قبول مالياتي در سال پرداخت محسوب 
مي شود. مشروط بر اينكه اين كمك هاي نقدي و غير 
نقدي مورد تاييد وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��كي قرار گيرد.  معاون حقوق��ي و فني مالياتي 
س��ازمان امور مالياتي بيان كرد: براساس اين مصوبه، 
اشخاص مذكور مي توانند به صورت هايي كه تشخيص 
مي دهند كمك هاي خود از قبيل مايحتاج عمومي و 
اختصاصي از قبيل تجهي��زات و لوازم مصرفي مراكز 
درماني موصوف را تامين كرده و سازمان اين كمك ها 
را به عنوان هزينه قابل قبول احتساب كرده و از درآمد 

مشمول ماليات آنها كسر خواهد كرد.

  تمديد سررسيد مهلت پرداخت ماليات
عليزاده از ديگر اقدامات صورت گرفته، تمديد سررسيد 
مهلت پرداخت ماليات را مطرح كرد و گفت: تمديد سر 
رسيد پرداخت ماليات بر ارزش افزوده مربوط به دوره 
چهارم س��ال ۱۳98 كه موعد آن نيمه فروردين سال 
۱۳99 است تا انتهاي ارديبهشت سال جاري تمديد 
ش��ده و اين مورد نيز از ديگر مصوبات اين شورا بوده 
اس��ت. با اين مصوبه، موديان از بابت پرداخت ماليات 
ارزش افزوده دوره چهارم س��ال ۱۳98 ديگر نگراني 

نخواهند داشت. وي همچنين درباره جزييات بيشتر 
اين بس��ته توضيح داد: مصوب ش��ده كليه عمليات 
اجراي��ي وصول ماليات كه در ب��اب چهارم فصل نهم 
قانون ماليات هاي مس��تقيم ذكر شده است، تا پايان 
ارديبهشت ماه س��ال جاري متوقف شود.  او توضيح 
داد: با توجه به اينكه س��ازمان امور مالياتي به موجب 
اختيارات قانوني خود مي تواند بدهي مالياتي بدهكاران 
خود را ب��ه صورت قهري��ه از طريق مس��دود كردن 
حساب هاي بانكي و ساير رويه هاي قانوني وصول كند 
ولي با توجه به ش��رايط حاكم بر اقتص��اد ايران در اثر 
شيوع كرونا، طبق اين مصوبه تا پايان ارديبهشت ماه 
سال جاري هيچگونه اقدام اجرايي جهت وصول ماليات 

صورت نخواهد گرفت.
معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي از 
ديگر مصوبات مالياتي بس��ته مبارزه با كرونا را چنين 
تش��ريح كرد: به موجب اين مصوب��ه صدور يا تجديد 

پروانه كسب و كار اشخاص حقيقي موضوع ماده ۱86 
قانون ماليات هاي مستقيم تا پايان شهريور ماه سال 
جاري، نياز به اخذ گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت 

بدهي مالياتي ندارد.
يه گفته عليزاده ش��وراي سران قوا به س��ازمان امور 
مالياتي كش��ور اجازه داده اس��ت تا در سال جاري در 
مواردي كه مهلت مقرر براي تقسيط بدهي ) اعم از اصل 
ماليات و عوارض و جرايم( قانون ماليات هاي مستقيم و 
قانون ماليات بر ارزش افزوده موديان مالياتي در اجراي 
ماده ۱6۷ قانون ماليات هاي مستقيم به اتمام رسيده 
باشد و موديان مربوط هم توان پرداخت بدهي خود را 
نداشته باشند، مهلت جديد پرداخت بدهي به مدت 
حداكثر س��ه ماه و تقسيط به مدت ش��ش ماه فارغ از 
مهلت سه ساله مذكور در ماده ۱6۷ قانون ماليات هاي 

مستقيم به آنها ارايه شود.
وي در ادام��ه اضافه كرد: همچنين براس��اس مصوبه 

شوراي سران قوا، انقضاي مهلت زماني براي اعتراض 
به اوراق مالياتي از اول اس��فند س��ال گذش��ته تا ۱۵ 
ارديبهشت سال آينده تمديد شد. مهلت اعتراض هم 
حداكثر تا انتهاي خرداد ماه تمديد مي شود. بخشودگي 
جرايم پرداخت نش��ده بدهي ماليات و عوارض قانون 
موس��وم به تجميع عوارض مصوب در دي ماه س��ال 
۱۳8۱ به ش��رط پرداخت اصل مالي��ات و عوارض تا 
انتهاي آذر ماه سال جاري، از ديگر مصوبات اين شورا 

بوده است.
وي در پايان تاكيد كرد: با تصميم ستاد ملي مبارزه با 
كرونا و شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، همچنين 
تاريخ الزم االجرا شدن ارزش معامالتي تعيين شده در 
اجراي مقررات ماده 6۴ قانون ماليات هاي مس��تقيم 
مصوب انتهاي تير ماه سال ۱۳9۴ براي اجرا در سال 
۱۳99 از يك ماه به چهارماه پس از تاريخ تصويب نهايي 

كميسيون تقويم امالك افزايش يافت.

»تعادل« بررسي كرد 

افزايش حقوق كارگران 21 يا 36 درصد؟

رايزني براي بازگشايي مرز بازرگانراه اندازي سامانه  جديد براي تسهيل مجوز كسب و كار

در روزهاي گذشته برخي كارشناسان با بررسي جزييات 
افزايش حقوق، مطرح كردند كه آنچه در رسانه ها درباره 
افزايش ۲۱ درصدي حداقل دستمزد كارگران مطرح 
مي ش��ود، با ناديده گرفتن افزايش قيمت سنوات و... 
است. اين در حالي اس��ت كه ۲۱ درصد افزايش فقط 
مربوط به پايه حقوق است در حالي كه مواردي مانند 
حق خوارو بار و س��نوات و... هم افزايش يافته است كه 
بررس��ي آن نش��ان مي دهد در اصل حقوق كارگران 
مع��ادل ۳6 درصد افزايش يافته اس��ت موضوعي كه 
نماينده كارگري آن را رد مي كند و مي گويد اين درست 
نيست چرا كه بسياري از كارگران فقط پايه حقوق را 

دريافت مي كنند.
به گزارش »تع��ادل«، از زمان اع��الم افزايش حداقل 
حقوق كارگ��ران در س��ال ۱۳99، مباحثي پيرامون 
عادالنه ي��ا ناعادالنه بودن اين مي��زان افزايش حقوق 
مطرح ش��د. ۲۱ درصد افزايش پاي��ه حقوق منجر به 
نارضايتي نماينده كارگران ش��ده بود و در نهايت نيز 
مصوبه ش��وراي عالي كار را امضا نكردند. اين مصوبه 
عمدتا از اين جهت مورد انتقاد بود كه با توجه به تورم 
۳۴ درصدي سال گذشته، ميزان افزايش پايه حقوق 

عمال قادر به پوشش تورم نيست. 
اين در حالي است كه در سال هاي گذشته عزم بر اين 
بوده است كه گرچه از دو فاكتور مطرح شده در قانون 
كار براي افزاي��ش حقوق ها، يكي از آنها يعني حداقل 

سبد معاش خانوار همواره ناديده گرفته شده ولي فاكتور 
بعدي يعني تورم، حتما لحاظ شود.

در اي��ن مي��ان نماينده كارگ��ران دول��ت را متهم به 
جانب داري از كارفرماي��ان كردند و اعالم كردند كه از 
طريق ديگري از جمله مجلس و قوه قضاييه اين موضوع 
را پيگيري خواهند كرد. موضوعي كه تا كنون دولت به 

آن واكنشي نشان نداده است. 
با اين حال از همان ابتدا صداه��اي نزديك به جريان 
كارفرمايي مطرح كردند كه آنچه مورد استناد نماينده 
كارگري قرار گرفته و بر پايه آن اصرار مي كند كه افزايش 
حقوق ها متناسب با تورم نيست مربوط به ميزان افزايش 
پايه حقوق اس��ت در حالي كه ميزان افزايش حقوق با 
لحاظ جزييات ديگري مانند س��نوات و ... بيش از ۲۱ 

درصد و معادل ۳6 درصد افزايش يافته است.
اين موضوعي است كه دولتي ها هم بر آن تاكيد كردند. 
در همين راستا روز گذشته، احمد ميدري، معاون وزير 
كار چنين اظهار كرد: معموالً حداقل دستمزد كارگران و 
ميزان دريافتي آنها يكسان انگاشته مي شود؛ در صورتي 
كه تفاوت مهمي ميان اين دو وجود دارد. در سال ۱۳99 
حداقل دس��تمزد كارگران ۲۱ درص��د افزايش يافته 
اما حداقل ميزان دريافتي كارگ��ران ۲8 تا ۳۲ درصد 
افزايش يافته است. دريافتي هر كارگر دربرگيرنده چند 
رديف مزدي است: حداقل دستمزد و كمك هزينه اقالم 
مصرفي يا همان حق خواروبار به همه كارگران تعلق 

مي گيرد. كارگراني كه س��ابقه كار دارند، به آنها حق 
سنوات نيز تعلق خواهد گرفت و به ازاي هر فرزند )تا دو 
فرزند( حق اوالد تعلق خواهد گرفت. مجموع دريافتي 
كارگران با يك سال س��ابقه كار از ۱.8 ميليون تومان 
در س��ال ۱۳98 به ۲.۵ ميليون تومان در سال ۱۳99 
افزايش يافته است. به اين ترتيب، ميزان رشد براي اين 
دسته از كارگران ۳۳ درصد بوده است و براي كارگراني 
كه فاقد سابقه كار بوده اند، از ۱.8 ميليون تومان به ۲.۳ 
ميليون تومان در س��ال ۱۳99 افزايش يافته است كه 

به معناي افزايش ۲9 درصدي دريافتي ماهانه است.
در هر سال كارگران عالوه بر حقوق ماهانه دو ماه عيدي 
و پاداش و يك ماه حق سنوات مي گيرند. به اين ترتيب، 
دريافتي هرماه كارگران بيش از ارقام فوق است. ميزان 
دريافتي هرماه را باي��د در عدد ۱۵ ضرب و بر عدد ۱۲ 

تقسيم كرد.
بنابراين دريافتي متوسط كارگران حداقل دو ميليون 
و 9۱9 هزار تومان خواهد بود. البته كارفرمايان عالوه 
بر مبلغ ف��وق، بايد ۲۱ درصد به عن��وان حق بيمه به 
سازمان تأمين اجتماعي بپردازند. به اين ترتيب هزينه 
يك كارگر براي كارفرما حداقل ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار 

تومان خواهد بود.«

  نماينده كارگري چه مي گويد؟
اين ادعاها البته واكن��ش نماينده كارگري را به دنبال 

داشته اس��ت. در اين زمينه محمدرضا تاجيك فعال 
كارگري گفته است: اينكه دولت و كارفرمايان مي گويند 
حداقل مزد افزايش ۳۳ يا ۳6 درصدي داشته واقعيت 
ندارد و بس��ياري از كارگران فقط پايه مزد را دريافت 

مي كنند و پايه سنوات و حق اوالد نمي گيرند.
 تاجيك درباره حداقل دس��تمزد كارگران در سال 99 
اظهار كرد: اينكه دولت و كارفرمايان مي گويند حداقل 
مزد افزايش ۳۳ يا ۳6 درصدي داشته واقعيت ندارد و 
بسياري از كارگران فقط پايه مزد را دريافت مي كنند 
و تا وقتي سابقه كار نداشته باشند، پايه سنوات و حق 
اوالد نمي گيرند. وي گفت: صحبت هايي كه در جلسه 
شوراي عالي كار مطرح شد، بر اين اساس بود كه هيچ 
كارگري نبايد زير دو ميليون و 8۰۰ هزار تومان حقوق 
بگيرد و تا ۵۰ درصد كارفرماها نيز اين موضوع را قبول 
كرده بودند. اين حقوق ۲ ميليون و 8۰۰ هزار توماني 
تعريف شده در جلسه، مختص كارگراني بود كه سابقه 
كار ندارند و حداقلي بگير هستند. از اين موضوع تحت 
عنوان »ترميم حقوقي« ياد شد اما ناگهان اين مساله در 
جلسه از دستور كار خارج شد و در مصوبه ذكر نشد كه 
اين جاي سوال دارد؟ نماينده كارگران در شوراي عالي 
كار افزود: هم كارفرماها و هم دولت پذيرفته بودند كه 
كف حقوق كارگران ۲ ميليون و 8۰۰ هزار تومان باشد 
و هيچ كارگري حت��ي مجردها هم كمتر از اين ميزان 
دستمزد نگيرند اما خالف روال جلسه، اين اتفاق نيفتاد. 

حتي رقم مربوط به ساير سطوح مزدي نيز با مذاكره بين 
نمايندگان كارفرمايي و دولت تعيين شد.

   مزد بايد در چارچوب ماده ۴1 تعيين مي شد 
وي ادامه داد: كارگري كه سابقه كار ندارد و داراي فرزند 
نيز هست، تا ۷۲۰ روز حق اوالد نمي گيرد و حتي پايه 
سنواتي به وي تعلق نمي گيرد. با اين حال توجهي به 

موضوع ترميم حقوقي نشد.
رييس مجمع كارگران استان تهران گفت: حتي در مورد 
حق مسكن نيز همچنان همان ۱۰۰ هزار تومان مد نظر 
است زيرا براي رسيدن حق مسكن به ۲۰۰ هزار تومان، 

بايد هيات وزيران تصميم بگيرد.
نماينده كارگران در ش��وراي عال��ي كار تأكيد كرد: 
توقع ما اين ب��ود كه به حداقل خواس��ته هايمان كه 
در جلس��ات مطرح كرده بوديم، برس��يم و از ابتداي 
جلس��ات گفته بوديم كه بايد مزد در چارچوب ماده 
۴۱ قانون كار تعيين شود اما خالف اصول مذاكرات، 

مزد تصويب شد.
وي با بيان اينكه تورم انتهاي س��ال 98 بر اساس آمار 
بانك مركزي ۴۱.۲ درصد و بر اساس مركز آمار ۳۴.8 
درصد بود، تاكيد ك��رد: مصوبه كنوني با نرخ تورم هم 
تناس��بي ندارد و حتي با سبد معيش��ت نيز اختالف 
يك ميليون و ۱8۰ هزار توماني دارد. جامعه كارگري 
به شدت از اين تصميم شوراي عالي كار ناراضي هستند.

معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه كش��ور از نظر بودجه 
درمضيقه است، گفت: بايد سياست هاي تسهيل كسب 
و كار كه نيازمند كمترين منابع مالي اس��ت و اجراي 
آنها منجر به صرفه جويي مي شود را اجرا كنيم . يكي از 
اين اقدامات راه انداري سامانه »G4B« است كه براي 
تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار راه اندازي شده و 
اكنون نيز از نظر بسترهاي فني كامال تكميل شده است 
و وزارت اقتصاد نيز پذيراي تمام مجوزها، شناسنامه ها 
و فرآيندهاي الكترونيكي در زمينه كسب و كار است. 

محمدعلي دهق��ان دهنوي در مصاحب��ه اي با راديو 
گفت وگو، با اشاره به راه اندازي سامانه »G4B« براي 
تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، اظهاركرد: اين 
سامانه از نظر بسترهاي فني كاماًل تكميل شده است 
و ما پذيراي تمام مجوزها، شناسنامه ها و فرايندهاي 

الكترونيكي در زمينه كسب و كار هستيم.
وي ادامه داد: از س��وي دس��تگاه ها ني��ز حركت هاي 
خوبي در اين زمينه آغاز ش��ده اس��ت و خيلي از آنها 
شناسنامه هاي خود در زمينه صدور مجوزهاي كسب و 
كار را در اين سامانه بارگذاري كرده اند و ما در حال كار 
كردن روي اين شناسنامه ها هستيم تا آنها را تسهيل 
كنيم چرا كه شناس��نامه هاي كس��ب و كار بر اساس 
وضعيت موجود تنظيم شده است در حالي كه شرايط 

مطلوب مي تواند چيز ديگري باشد.
دهنوي با تاكي��د بر اينكه هدف ما در اين سيس��تم، 

كوتاه كردن فرايند صدور مجوز و بهبود فضاي كسب 
و كار است، گفت: برخي از اس��تعالم ها نيز به صورت 
الكترونيكي قابل انجام است و اين خود، فرايند زماني 

براي انجام كارها را كاهش مي دهد.
معاون وزير اقتصاد در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
تصريح كرد: با توجه به شيوع ويروس كرونا و تبعاتي كه 
داشته است، تعدادي از دستگاه ها در حوزه فضاي كسب 
و كار تالش كرده اند كه امور را تس��هيل كنند چنانكه 
بعضًا اعالم كردند براي توليد كاالي خاصي كه اكنون 
نياز كشور است احتياجي به فالن مجوزها نيست و هر 
كس مي تواند در اين زمينه اقدام كند يا اينكه خودشان 
اتوماتيك وار برخي از مجوزها را سه ماه تمديد كرده اند.

دهنوي با بيان اينكه امسال كشور از نظر بودجه و منابع 
مالي در مضيقه است و بايد سياست هايي كه نيازمند 
كمترين منابع مالي هستند و اجراي آنها منجر به صرفه 
جويي در كشور مي شود را اجرا كنيم ، گفت: يكي از اين 

سياست ها، سياست هاي تسهيل كسب و كار است و 
بايد همه دس��تگاه ها در اين زمينه كمك كنند تا يك 
حركت انقالبي در اين زمينه ايجاد ش��ود چرا كه اين 
حوزه مي تواند بيش��ترين كمك را به موضوع جهش 

توليد در كشور كند.
وي در ادامه با بيان اينكه در سطح ارشد دستگاه هاي 
اجرايي از جمله وزارت خانه ها و سازمان ها بيشترين 
همراهي براي فعاليت در س��امانه G4B وجود دارد و 
كسي نمي گويد كه اين فرآيند را قبول ندارد، تصريح 
كرد: ولي ممكن است در اليه هاي اجرايي، مقاومت هايي 
وجود داش��ته باشد و يا برخي از دس��تگاه ها به خاطر 
كمبود منابع مال��ي و امكانات نتوانند همكاري الزم را 
داشته باشند. معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه در حال 
حاضر با توجه به ش��يوع ويروس كرونا روند اينترنتي 
شدن كسب و كارها شدت گرفته است و در زمينه ارايه 
خدمات دولتي از جمله ص��دور مجوزها چاره اي جز 
الكترونيكي كردن امور در راستاي كوتاه شدن فرآيندها 
نداريم، گفت: فكر مي كنم كه امسال با كمترين مقاومت 
در اين حوزه روبرو ش��ويم و امسال سال طاليي براي 

بهبود فضاي كسب و كار خواهد بود.
وي در پايان اظهار كرد: از جمله دستگاهي كه در چند 
ماه گذشته با ما در اين فرآيند همكاري خوبي داشته 
دستگاه قضايي از جمله معاونت اجتماعي و پيشگيري 

از وقوع جرم قوه قضاييه بوده است.

سخنگوي گمرك ايران گفت: رايزني ها براي بازگشايي 
مرز بازرگان و ازس��رگيري صادرات به صورت زميني در 
باالترين سطح در حال انجام است. سيد روح اهلل لطيفي 
اظهار داش��ت: وضعيت تجارت خارجي ايران با كش��ور 
عراق از طريق مرزهاي اقليم كردستان )مرزهاي باشماق 
وپرويز خان( برقرار است. البته برخي مرزهاي زميني و با 
اهميت مانند مرز مهران هنوز بازگشايي نشده است كه به 
نظر مي رسد بر اساس تصميم دولت عراق به دليل برخي 
نگراني هاي مرتبط با ش��يوع ويروس كرونا اين تصميم 
تا پايان فروردين ماه ادام��ه دار خواهد بود و اميدواريم از 
ابتداي ارديبهشت همه مرزهاي عراق بازگشايي شود. دبير 
شوراي اطالع رساني گمرك افزود: تجارت و تبادل كاال با 
تركيه از مسير ريلي گمرك رازي برقرار است و به زودي 
نيز بازارچه مرزي ساري س��و فعال مي شود و رايزني ها 
براي بازگش��ايي مرز بازرگان و ازس��رگيري صادرات به 
صورت زميني در باالترين س��طح در حال انجام اس��ت. 
سخنگوي گمرك گفت: تجارت خارجي ايران با روسيه 
از مس��ير دريايي، ريلي و جاده اي ادامه دارد. وي افزود: 
وضعيت مرزهاي تجاري ايران با ارمنس��تان به شرايط 
مطلوب نزديك مي شود وفعاليت در مرز نوردوز از هفته 
گذشته آغاز شده است و نسبت به يكماه گذشته تغيير 
محسوسي را ش��اهد بوديم.ضمن آنكه مسير ترانزيتي 
كاالهاي ارمنستان به كردستان عراق از طريق مرز باشماق 
در مريوان مجددا فعال شده است. سخنگوي گمرك ايران 

ادامه داد: فعاليت بازرگاني وتجاري ايران و آذربايجان از 
طريق زميني، ريلي و دريايي برقرار اس��ت. ضمن آنكه 
ترانزيت كاالهاي صادراتي ايران به روسيه نيز با تشريفات 
خاصي در جريان است. لطيفي در خصوص وضعيت مرزي 
ايران با تركمنس��تان گفت: علي رغم صادرات 8۱ واگن 
كاال از نيمه اسفند ماه سال گذشته از طريق مرز لطف آباد 
و فعاليت نسبي خط ريلي در سرخس، مرزهاي زميني 
ايران با تركمنستان همچنان بسته است و فعاليت تجاري 
محدود است. سخنگوي گمرك ايران با اشاره به وضعيت 
عادي تجارت بين ايران و افغانس��تان ادامه داد: مرزهاي 
ماهيرود، ميلك و دوغارون فعال هستند و تجارت ايران 
و افغانستان علي رغم برخي مشكالت در مرز ماهيرود به 
دليل هجوم گس��ترده ملخ در جريان است. البته در مرز 
دوغارون در حوزه مسافري، صرفًا خروج مسافر صورت 
مي گيرد. وي افزود: تجارت كشور با امارات متحده عربي و 
قطر از طريق شناورهاي تجاري كانتينري بزرگ يا فلزي 
يخچالدار برقرار است. ضمن آنكه خط كشتيراني از مبدا 
بندر عباس نيز فعاليت تجاري ايران و عمان را به صورت 
مستقيم براي انتقال مواد غذايي، ميوه و سبزيجات انجام 
مي دهد. لطيفي گفت: بنادر جنوبي كشور شامل بنادر امام 
خميني )ره(، شهيد رجايي، شهيد باهنر، چابهار، خارك، 
دير، پارس جنوبي، كنگان، بوشهر، قشم و كيش با حداكثر 
توان خود فعال هستند و سير تجارت خارجي كشور از اين 

طريق در جريان است.
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اخبار 3 بانك و بيمه

30 درصد افزايش قيمت سكه و 20 درصد رشد نرخ دالر در يازده ماه 98

خريد و فروش اينترنتي و آنالين طال مجوز ندارد
گروه بانك و بيمه|

بازار ارز اين روزها آرام است و براي سومين روز متوالي، 
قيمت ها در اين بازار تغييري نكرده است. صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي كه پس از تعطيالت نوروزي قيمت 
ارز را اعالم كردند، روز يكش��نبه قيمت دالر و يورو را 

نسبت به روز گذشته ثابت نگه داشتند.
به گزارش »تعادل«، با اينكه به دليل نبود مس��افرت 
خارجي، تقاضاي كمي در ب��ازار براي خريد ارز وجود 
دارد، اما با اين وجود، اكثر صرافي ها اعالم مي كنند كه 
ارز به نرخ اعالم ش��ده صرافي هاي مجاز براي فروش 
ندارند و همه صرافي هاي مجاز دالر و يورو به نرخ صرافي 
نمي فروشند و برخي از آنها اعالم مي كنند كه حتي دالر 

به نرخ آزاد نيز موجودي ندارند. 
روز يكش��نبه 24 فروردين 99 تنها در گوشه ميدان 
فردوسي، صرافي بانك شهر اقدام به فروش دالر به نرخ 
صرافي كرده بود و تعدادي از مشتريان در جلوي صرافي 
به چشم مي خوردند. اما متقاضيان ارز كه در اين محل 
حضور داشتند، مي گفتند كه در ساير صرافي ها خبري 
از عرضه دالر به نرخ صرافي نيست و صرافي هاي خيابان 

فردوسي فعال ارز به نرخ صرافي ندارند. 
برخي صرافي ها ني��ز اعالم كرده اند ك��ه فعال دالر به 
نرخ صرافي ندارند و احتماال بعد از 30 فروردين اقدام 
به عرض��ه ارز به نرخ صرافي خواهند ك��رد. اين نكات 
نش��ان مي دهد كه با وجود كاهش تقاضاي ارز، تعداد 
اندكي از صرافي ها به متقاضيان ارز، دالر و يورو به نرخ 
صرافي هاي مجاز عرضه مي كنند و معامالت كمي در 
بازار رايج اس��ت و تعداد كم متقاضيان ارز نيز به دنبال 

صرافي هايي هستند كه دالر و يورو عرضه مي كنند.
قيمت خريد هر دالر امريكا در صرافي هاي مجاز بانك 
مركزي ۱۵ هزار و ۵00 تومان و قيمت فروش آن ۱۵ 
هزار و ۶00 تومان است.همچنين اين صرافي ها هر يورو 
را به قيمت ۱۶ هزار و 900 هزار تومان خريده و در مقابل 
با قيمت ۱۷ هزار تومان مي فروشند.قيمت خريد ارز در 
بانك ها نيز اندكي كمتر از قيمت خريد در صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي اس��ت؛ هرچند كه به دليل شيوع 
ويروس كرونا در كشور، در حال حاضر تالش مي شود 

كه كمترين مراجعه به شعب بانكي صورت گيرد.
نرخ لحظه اي سامانه س��نا براي خريد دالر ۱۵۵00 و 
ف��روش دالر ۱۵۶00 تومان، خريد ي��ورو ۱۶900 و 
فروش يورو ۱۷ هزار تومان اعالم شده است. سامانه سنا 
نرخ ميانگين معامالت ارز براي روز 23 فروردين 99 را 
براي دالر ۱۵۵38، يورو ۱۷004، درهم 4400، يوآن 
2400، پوند ۱9490، دالر كانادا ۱223۷ و لير تركيه 
2432 تومان اعالم كرد. در بازار ازاد نرخ دالر ۱۶2۵0، 
يورو ۱۷۷۵0، پوند 20 هزار، درهم 4480، لير تركيه 
2480، يوآن 2320، دالر كانادا ۱۱900، معامله شده 
است. همچنين در سامانه نيما در روز معامالتي گذشته 
هر حواله يورو ۱۵ هزار و 3۷9 تومان فروخته شد، نرخ 

حواله دالر نيز ۱3 هزار و ۶3۶ تومان بود.
در ب��ازار طال نيز با اعالم هر اون��س جهاني به قيمت 
۱۶8۶ دالر و قيمت دالر به نرخ ۱۶2۵0 تومان، قيمت 
هر گرم ۱8 عيار ۶49 ه��زار تومان، مظنه مثقال ۱۷ 
عيار 2 ميليون و 809 هزار، س��كه جديد ۶ ميليون و 
۵۵0 هزار، سكه قديم ۶ ميليون و 320 هزار، نيم سكه 

3 ميليون و 300 هزار و ربع س��كه ۱ ميليون و 9۵0 
هزار، سكه گرمي 9۷۵ هزار تومان داد و ستد شد.

   صعود قيمت س�كه به رق�م ۶ ميليون و ۵۰۰ 
هزار تومان

 هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با رشد 80 
هزار توماني قيمت نسبت به روز معامالتي گذشته به 
بهاي ۶ ميليون و ۵00 هزار تومان ارزش گذاري ش��د. 
به دليل تعطيلي واحدهاي صنف طال و جواهر، قيمت 
اعالم شده براي طال و انواع سكه در اين روزها بر اساس 
محاسبه نرخ دالر و قيمت اونس طال در بازارهاي جهاني 

انجام مي شود.
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۶ ميليون 
و 330 هزار تومان قيمت گذاري شد.همچنين نيم سكه 
نيز سه ميليون و 200 هزار تومان، ربع سكه يك ميليون 
و 900 هزار تومان و هر قطعه س��كه گرمي 980 هزار 
تومان تعيين قيمت ش��د.هر گرم طالي خام ۱8 عيار 
۶43 هزار تومان و هر مثقال طال نيز 2 ميليون و ۷8۶ 
ه��زار تومان ارزش گذاري ش��د.مهم ترين علت فراز و 
نشيب قيمت طال و س��كه در معامالت روزهاي اخير، 
نوسان قيمت اونس در بازارهاي جهاني و قيمت دالر 

در داخل بوده است.

   پيش بيني افزايش قيمت طال 
در نظرس��نجي هفتگ��ي كيتكونيوز، كارشناس��ان 
وال استريت و سرمايه گذاران با توجه به تدابير محرك 
مالي بانك هاي مركزي و دولت هاي جهان براي تقويت 
اقتصاد كه از همه گيري بيماري كوويد ۱9 به ش��دت 
آسيب ديده است، نسبت به ادامه روند افزايشي قيمت 

طال در هفته جاري ابراز خوش بيني كردند.

   خريد و فروش اينترنتي طال مجوز ندارد
با وجود هش��دارهاي متعدد اتحاديه ط��ال و جواهر و 
فعاالن اين بازار، همچنان شاهد خريد و فروش آنالين 
طال و سكه به صورت اينترنتي هستيم كه بي شك تنها 
متضرران اين اقدام، مشتريان اينگونه معامالت هستند.

با ش��يوع ويروس كرونا و تعطيل��ي واحدهاي صنفي 
طي هفته ه��اي اخير، فرصت مناس��بي براي جوالن 
سودجويان در اين شرايط فراهم شده، يكي از اين موارد، 

فروش اينترنتي و آنالين طال در اين ايام است.
با تعطيلي طالفروش��ان، فروش اينترنتي طال بيش از 
پيش رونق گرفته و فروشندگان با آگهي هاي متعدد، 
طرح ها و تخفيف هاي مختلف مش��تريان را به خريد 
ترغيب مي كنند. اين در حالي است كه پيش از اين بارها 
و بارها از سوي رييس اتحاديه طال و جواهر و متخصصان 
و فعاالن اين حوزه نسبت به خطرات خريد اينترنتي طال 

هشدار داده شده است.
ابراهيم محمدولي، رييس اتحاديه طال و جواهر پيش 
از اين در گفت وگو با ايِبنا، نسبت به ممنوعيت فعاليت 
و فروش اينترنتي طال هشدار داده و در اين باره اظهار 
داشت: فضاي مجازي داراي مزيت هاي فراواني براي 
مبادالت اقتصادي اس��ت، اما ش��رايط مناسبي براي 
معامالت طال در آن، آماده نشده زيرا خريد و فروش طال 

و مصنوعات طال به الزامات خاصي نياز دارد.

محمدولي اضافه كرد: خريداران طال تمايل دارند كه از 
نزديك مصنوعات طال را مشاهده و آن را امتحان كنند، 
اما در فضاي مجازي اين ام��كان وجود ندارد. در حال 
حاضر معامالت طال و سكه در فضاي مجازي از طرف 
نهاد خاصي رصد نمي شود، بنابراين امكان رسيدگي به 

تخلفات وجود ندارد.
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران ادامه داد: مسائلي 
مانند عيار طال، وزن و نحوه تحويل در دادوستد اينترنتي 
و مجازي طال و س��كه مطرح بوده كه سازوكاري براي 
آنها شكل نگرفته است. محمدولي به برخي تخلفات 
رخ داده در اين بخش اشاره كرد و اظهار داشت: در برخي 
پرونده ها، افرادي در فضاي مجازي اقدام به كالهبرداري 
تحت عنوان فروش طال و سكه كرده اند.هشدارهايي كه 
اتحاديه طال براي خريد و فروش طال و سكه در فضاي 
مجازي داده، توسط برخي مردم مورد بي توجهي قرار 
گرفته و جالب اين اس��ت كه پس از بروز مشكل، افراد 
خس��ارت ديده به اتحاديه طال اعتراض مي كنند، در 
حالي كه ما نس��بت به اين نوع معامالت هشدارهاي 

الزم را داده ايم.
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران افزود: تاكنون براي 
دو هزار و 900 واحد طال فروش در ش��هر تهران پروانه 
كار صادر شده و يك هزار و ۵00 پرونده نيز در مرحله 
رس��يدگي قرار دارد، اما تاكنون هي��چ مجوزي براي 

معامالت طال در فضاي مجازي صادر نشده است.

   خريد و فروش آنالين طال همچنان
ممنوع است

همچنين محمد كشتي آراي، نايب رييس اتحاديه طال 
و جواهر نيز در تازه ترين اظهارات خود، خريد و فروش 

طال و جواهر در فضاي مج��ازي را طبق قانون ممنوع 
اعالم كرد و افزود: هرگونه مسووليت ضرر و زيان در اين 

خريد و فروش ها به عهده خريدار است.
وي افزود: با توجه به اطالعيه اي كه از سوي اتاق اصناف 
ايران و اتاق اصناف تهران با هماهنگي ستاد مبارزه با 
كرونا و وزارت بهداش��ت صادر شده تمامي واحدهاي 
صنفي فروش طال و جواهر تا 30 فروردين تعطيل است 
و با توجه به اينكه در بازارهاي جهاني قيمت وجود دارد 
و اونس جهاني با نوساناتي روبرو بوده قيمت ها به طور 
روزانه اعالم مي شود. اين فعال حوزه طال و جواهر گفت: 
بين تعدادي از افراد صنف به صورت محدود و آن دسته 
از اف��رادي كه به هم اعتماد دارند در بازار حرفه اي طال 
و جواهر معامالتي انجام مي ش��ود كه اصطالحا به آن 

معامالت پشت خطي مي گويند.

   رشد ۳ درصدي قيمت سكه در يك ماه اخير
اين در حالي است كه با تعطيلي واحدهاي صنفي طال و 
سكه، به دليل شرايط خاص اقتصادي جهاني و داخلي، 
شاهد افزايش قيمت طال هستيم كه اين موضوع خود 
عاملي است تا سودجويان و كالهبرداران را به فروش 
طال و سكه تقلبي يا كم فروشي و سفته بازان را به بازي 
با نرخ ها و برهم زدن آرامش بازار در دوران آشفته فعلي 

در اقتصاد جهاني ترغيب كند.
براساس بررسي هاي صورت گرفته قيمت سكه تمام 
بهار آزادي در يك ماه گذشته ۵32 هزار تومان افزايش 
يافته به طوري كه در 24 اسفندماه ۱398، قيمت هر 
س��كه تمام بهار آزادي ۵ ميلي��ون و 9۶۶ هزار تومان 
بود كه طي 30 روز گذش��ته ديروز )24 فروردين ماه 
۱399( سكه تمام بهار آزادي به ۶ ميليون و 498 هزار 

تومان رس��يده و رش��دي 3.4 درصدي داشته است. 
همچنين هر مثال طال ۱8 عيار نيز طي در همين بازه 
زماني )24اس��فند 98 تا 24 فروردي��ن 99( افزايش 
۶3 هزار توماني داش��ته و از ۵8۱ هزار تومان در اواخر 
اس��فندماه، امروز به ۶4۵ هزار تومان رسيده است. بي 
شك اين افزايش قيمت سودجويان و كالهبرداران را 
براي يافتن راه هاي جديد و سوءاستفاده از غفلت مردم 

ترغيب مي كند.

   ۳۰ درصد رشد قيمت سكه و 2۰ درصد رشد 
نرخ دالر در يازده ماه

از سوي ديگر، مقايسه عملكرد يازده ماهه 98 بازار ارز 
و طال نسبت به ۱۱ ماه اول سال 98 نشان مي دهد كه 
ميانگين نرخ هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 

30.2 و هر دالر امريكا 20.۶ درصد رشد داشته اند.
ميانگين نرخ هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
از 3.3 ميليون توم��ان در ۱۱ ماهه 9۷ به 4.4 ميليون 
تومان در ۱۱ ماهه 98 رس��يده كه 34.4 درصد رشد 
داشته است.با اين حال ميانگين نرخ هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد در مدت زمان مورد مقايسه از 
3.۵ ميليون تومان به 4.۵ ميليون تومان افزايش يافته 

كه 30.2 درصد رشد را نشان مي دهد.
همچنين ميانگين نرخ خريد هر دالر امريكا در بازار آزاد 
شهر تهران از ۱0هزار و ۵00 تومان به ۱2هزار و ۷00 
تومان رسيده كه رشدي 20.۶ درصدي يافته است. با 
اين حال، اين رش��د براي ميانگين نرخ خريد هر يورو 
در بازار آزاد شهر تهران ۱۵.۷ درصد بوده است. بر اين 
اساس هر يورو در بازار آزاد از ۱2هزار و 300 تومان به 

۱4هزار و 200 تومان افزايش يافته است.

تجليل معاون اول رييس جمهور از بانك ملت در تحول ديجيتالي

سرنوشت نرخ سود سپرده در سال ۹۹

مع��اون اول رييس جمهور در دي��دار معاونان و مدي��ران وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، از عملكرد موفق بانك ملت و كسب رتبه نخست در 
همگامي با تحول ديجيتال، ترسيم نقشه راه استقرار بانكداري ديجيتال 

و واگذاري دارايي هاي مازاد قدرداني كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك ملت، معاون اول رييس جمهور به پاس 
اين عملكرد موفق در دو حوزه كليدي اقتصادي و بانكي، دو لوح قدرداني 

به دكتر محمد بيگدلي مديرعامل بانك ملت اهدا كرد.
در اين لوح هاي تقدير كه به امضاي دكتر فرهاد دژپس��ند وزير امور 
اقتصادي و دارايي رسيده، از اهتمام و همكاري مناسب بانك ملت در 
اجراي برنامه ابالغي واگذاري دارايي مازاد بانك ها و همچنين همگامي 
با تحول ديجيتال و تهيه نقش��ه راه اس��تقرار بانكداري ديجيتال در 

راستاي اقتصاد هوشمند قدرداني شده است.
براس��اس اين گزارش دكتر جهانگيري در اين جلس��ه همچنين از 
برنامه ريزي الزم براي پرداخت تس��هيالت با نرخ سود ترجيحي ۱2 
درصدي به بنگاه هاي آس��يب ديده از طرح فاصله گذاري اجتماعي و 

فراهم كردن شرايطي براي رفع نيازهاي اقشار آسيب پذير خبر داد.
مع��اون اول رييس جمهور گفت: ف��روش اموال بانك ه��ا نيز نقش 
تعيين كننده اي در اقتصاد كشور دارد زيرا با افزايش منابع بانك ها قدرت 

پرداخت تسهيالت افزايش مي يابد كه اين موضوع رسالت مهم نظام 
بانكي است.حجم فعاليت بانك هاي دولتي و بانك هاي زيرمجموعه 

اصل 44 در اقتصاد كشور مثبت بوده است. 
وزير امور اقتصاد و دارايي نيز در اين جلسه نقش اين وزارتخانه در بهبود 
شرايط اقتصادي، توسعه كشور ورفع اشكاالت بنگاه ها را بي نظير ارزيابي 
كرد و گفت: مهم ترين برنامه وزارتخانه متبوعش حركت به س��مت 
اقتصاد هوشمند و بهبود فضاي كسب و كار است. اقتصاد بايد اهرمي 

براي جهش توليد در سال ۱399 باشد .
دكتر محمد بيگدلي مديرعام��ل بانك ملت نيز گفت: موفقيت هاي 
امروز بانك ملت حاصل تالش و خرد جمعي مديران و كاركنان دلسوز 
اين بانك و همسويي با سياست هاي اقتصادي كالن نظام، برنامه هاي 
دولت و وزارت اقتصاد اس��ت.بانك ملت در حوزه بانكداري ديجيتال 
سرمايه گذاري علمي و تحقيقاتي زيادي انجام داده است و آثار آن در 
ارايه خدماتي نوين و متمايز به زودي و بيش از گذشته نمايان خواهد 
ش��د. وي واگذاري دارايي هاي مازاد بانك را در راستاي سياست هاي 
ابالغي دولت و وزارت اقتصاد، يك راهبرد اساس��ي و مستمر در بانك 
تحت مديريت خود ذكر و تاكيد كرد، پيشگامي بانك ملت در اين حوزه 

تداوم خواهد يافت.

مهدي هاديان|
كاهش نرخ هاي سود سپرده عالوه بر كاهش هزينه هاي 
تامين مالي دولت و افزايش جذابيت اوراق خزانه اسالمي 
براي سرمايه گذاران، بر كاهش بيش برآورد بهاي فعلي 

سهام  شركت هاي فعال در بازار سرمايه اثرگذار است.
ط��ي روزهاي گذش��ته اخبار و ش��ايعات متعددي در 
خصوص تغييرات نرخ سود سپرده هاي بانكي و كاهش 
متفاوت آن در سطح حس��اب هاي اشخاص حقوقي و 
حقيقي منتشر شده اس��ت. هر چند كه سياست گذار 
پولي نيز اعالم كرده است كه فعال دستورالعملي براي 
كاهش نرخ ها به شبكه بانكي ابالغ نشده است، اما مطرح 
شدن اينگونه اخبار گمانه زني هايي را در محافل علمي و 
اقتصادي به همراه داشته است و برخي نيز ديدگاه هايي 
را در راس��تاي موافقت يا مخالفت با اين سياست بيان 
كرده اند. مخالفان كاهش نرخ س��ود، فزوني نرخ تورم 
بر نرخ هاي كنوني سود سپرده ها و در واقع منفي بودن 
نرخ سود حقيقي را سنگ  بناي استدالل خود قرار داده 

و معتقد هستند اگر سياست گذار به دنبال كاهش نرخ 
تورم و ثبات قيمتهاس��ت و اگر خواهان ثبات در ساير 
بازارهاي دارايي من جمله ارز و طالس��ت، هدايت نرخ 
سود سپرده در مسير افزايشي و نه كاهشي، پاسخي به 
اهداف و خواسته هاي سياست گذار خواهد بود؛ راه حل 
متعارفي كه در هر كت��اب و دوره اقتصاد كالن و پولي 
نيز تجويز مي ش��ود. البته آنها در تبيين اين ديدگاه  به 
برخي دوره ه��اي زماني نيز به عنوان ش��واهد تجربي 
اش��اره مي كنند؛ به طور مثال افزايش نرخ سود بانكي 
در سال هاي 9۱ تا 94 كه س��بب كاهش نرخ تورم در 
سال هاي بعد شد يا كاهش نرخ سود بانكي در شهريور 
۱39۶ كه س��بب بي ثباتي بازارهاي دارايي  و تس��ري 
آن ب��ه بخش حقيقي اقتصاد و در نتيجه افزايش بهاي 
كاالها و خدمات ش��د، از جمله اين دوره ها هستند. بر 
اين اساس، مخالفان كاهش نرخ بهره معتقدند كه نياز 
اين روزهاي اقتصاد ايران كاهش تورم از مسير افزايش 
نرخ س��ود و كاهش تقاضاس��ت و در غير اين صورت با 

تحريك تقاضا و افزايش سياليت نقدينگي، شاهد بروز 
بي ثباتي در بازار دارايي ها و تش��ديد تورم خواهيم بود. 
تج��ارب تحوالت اقتصادي نش��ان مي دهد كه تجويز 
سياست هاي اقتصادي همواره در شرايط متغير بودن 
تعداد محدودي از عوامل اثرگذار و ثبات ساير شرايط 
قابل تحليل و بررسي است و با بيشتر شدن ابعاد متغيرها، 
رسيدن به يك نسخه مورد توافق كار بسيار سختي است. 
بر همين اساس، گروهي ديگر از تحليلگران اقتصادي، 
كاهش نرخ تورم طي سال هاي ۱39۶-۱393 را بيشتر 
معطوف به انتظ��ارات مثبت كارگ��زاران اقتصادي از 
تحوالت پيرامون اقتصاد و تا حدودي نيز بهبود محيط 
كسب و كار مي دانند. به همين ترتيب، بي ثباتي بازارهاي 
مالي و دارايي و متعاقب آن بروز فش��ارهاي تورمي دو 
سال گذش��ته را نيز محصول معكوس شدن انتظارات 
مي دانند كه به پشتوانه خلق نقدينگي ناشي از پرداخت 
سودهاي موهومي و تشديد ناترازي در شبكه بانكي طي 
دوره ۱39۶-۱392 اتفاق افتاد. در عين برخورداري از 

مباني نظري و پش��توانه علمي، اينكه ك��دام يك از دو 
رويك��رد فوق يك توصيف واقعي از تحوالت گذش��ته 
است، بصورت قطعي مشخص نيست و همين جاست 
كه بينش سياست گذار نقش تعيين كننده در جهت دهي 
ابزارهاي سياستي خواهد داشت. تمركز سكاندار بخش 
پولي بر انتظام بخش��ي به بازار پول، تش��ديد نظارت 
بر شبكه بانكي و افزايش ش��فافيت در نقل و انتقاالت 
عمده پول طي دوسال گذشته نشان مي دهد كه به باور 
سياس��ت گذار اولويت اصلي براي دستيابي به اهداف 
كالن اقتصادي و در نتيجه كارايي سياست هاي اتخاذي، 
تصحيح مسيرهاي عملياتي و س��ازوكارهاي اجرايي 
سياست هاست و گويي تنها در يك چنين فضايي است 
كه تجويز سياست هاي متعارف به نتايج مورد انتظار و 

كالسيك آن منتهي خواهد شد.
در همي��ن رابطه، تغيير ريل سياس��ت گذاري پولي از 
هدفگذاري كل هاي پولي به هدايت نرخ سود شبانه با 
استفاده از عمليات بازار باز و در نتيجه كاهش نرخ سود 

بين بانكي به س��طوحي كمتر از نرخ سود سپرده هاي 
بانكي، نش��ان مي دهد كه در مختصات ترسيمي مقام 
پولي از وضعيت  متغيره��اي كالن اقتصادي، كاهش 
نرخ سود سپرده هاي بانكي سازگاري بيشتري در نيل 
به اهداف متعدد آن خواهد داش��ت. در هر صورت اگر 
بر اين باور هس��تيم كه عامل اصلي در انبساط ترازنامه  
بانك ها پرداخت سود به سپردگذاران است و اينكه اگر 
اين سود منشأ حقيقي نداشته باشد، نقدينگي خلق شده 
پتانسيل تشديد فشارهاي تورمي و تشديد بي ثباتي را 
خواهد داشت، انتظار كاهش نرخ سود دور از دسترس 

نخواهد بود.
البته اگر با گذر از تورم به روند س��اير متغيرها و س��اير 
بازارها نيز توجه كنيم، كاهش نرخ س��ود بيش از پيش 
توجيه خواهد داش��ت. مهم ترين مساله در سال جاري 
كسري بودجه شديد دولت است كه بخش قابل توجهي 
از آن نيز قرار است با انتشار بي سابقه  اسناد خزانه اسالمي 

تامين مالي شود.

بانك پارسيان در خط مقدم تامين دارو تحريم شد 
مدعيان عدم تحريم دارو با تحريم بانك پارس��يان و بانك هاي ديگر 
غير مس��تقيم جلوي تامين دارو براي ايران را گرفته اند. تحريم بانك 
پارسيان موجب اختالل در واردات دارو و غذا به كشور شده و تا زماني 
كه اين بانك تحت تحريم است، بيماران ما و بخش بهداشت و درمان 

با مشكل مواجه خواهند بود. 
به گزارش جماران، در حال حاضر بانك پارسيان به عنوان مهم ترين 
نهاد مالي ايران براي خريد دارو در بين چهار بانكي قرار دارد كه مشمول 
تحريم هاي وزارت خزانه داري امريكا است. بشير خالقي عضو كميسيون 
بهداش��ت و درمان مجلس در اين زمينه گفت: » با اعالم داليل واهي 
بانك پارسيان تحريم شده و اين موضوع در روند واردات موادغذايي و 

دارو به كشور اختالل ايجاد كرده است .
همچنين احمد قويدل مديرعامل بنياد هموفيلي كش��ور در اين 
رابطه خاطرنش��ان كرد: »در حال حاضر تمامي بانك هاي دولتي 
و بانك خصوصي پارس��يان كه عمده حساب شركت هاي دارويي 
در آنها فعال هستند و گردش مالي و نقل و انتقال پول و اعتبارات 
بهداشت و درمان و واردات دارو از طريق اين بانك ها انجام مي شود، 
تحريم شده اند و حتي در صورت گشايش ارزي نيز به دليل اينكه 
اين ش��ركت هاي دارويي عمدتا اعتباري در اي��ن بانك ها ندارند، 

س��پرده گذاري آنها نيز دچار مشكل شده و ارتباط ارزي آنها مورد 
قبول نيس��ت؛ لذا تا اين مسير باز ش��ود، بيماران ما دچار مشكل 

خواهند بود.
يك استاد حقوق بين الملل درباره راهكار مقابله با امريكا درباره تحريم 
دارو معتقد است با توجه به اينكه ماهيت تحريم هاي امريكا كه اقدام 
عليه حقوق بشر محسوب مي ش��ود، مي توان در مراجع بين المللي 
اقامه دعوا كرد. در رأس اين مراجع هم ديوان بين المللي دادگستري 

)الهه( است.
به گزارش مي��زان، موضوع تحريم ها و آثار آن بر دسترس��ي ايران به 
دارو و تجهيزات پزشكي مورد نياز با شيوع ويروس كرونا مورد توجه 
دولت قرار گرفت. در همين راس��تا محمدجواد ظريف در پيام هايي 
خطاب به نهاد هاي بين المللي و همچنين مقامات امريكا با بيان اينكه 
تحريم ها مصداق جنايت عليه بشريت هستند، بيان كرد تحريم ها تأثير 

مستقيمي بر امنيت جاني و سالمت ملت ايران مي گذارد.
طبق مفاد پيمان هاي بين المللي و اصول منشور سازمان ملل، ايجاد 
مانع در مسير بهداشت عمومي يكي از مصاديق اقدام عليه حقوق بشر 
تعريف مي شود، اين در حالي است كه سران رژيم امريكا همواره خود را 

منادي و ترويج دهنده حقوق بشر در دنيا معرفي مي كنند. 
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بازگشت قسط اسفند وام هاي 
برخي بانك ها

برخ��ي از بانك ه��ا اقس��اط برداشت ش��ده 
تسهيالت قرض الحسنه اسفندماه را به حساب 
تسهيالت گيرندگان عودت داده اند و بانك مركزي 
بانك ها را مكلف كرده تا سيستم خودكار برداشت 
اقساط براي فروردين و ارديبهشت را اصالح كنند، 
اما مشخص نيس��ت كه ساير بانك ها نيز اقساط 
اسفندماه را عودت مي دهند يا اين اقدام فقط در 
برخي بانك ها انجام مي شود؟ با توجه به كاهش 
درآمد بخشي از اقشار جامعه در اين مدت شيوع 
ويروس كرونا، بانك مركزي با ابالغ بخش نامه اي 
به بانك ها تاكيد كرد كه برخي كسب و كارهاي 
آسيب ديده از كرونا مي توانند تا ارديبهشت اقساط 
تسهيالت كسب و كار خود را به تعويق بيندازند.

سود و قسط وام يك ميليوني 
يارانه بگيران 

وام يك ميليوني كه قرار است براي يارانه بگيران واريز 
ش��ود در هر ماه 4۷ هزار تومان قسط و در مجموع 
حدود ۱29 هزار تومان سود بازپرداخت دارد.شرايط 
پرداخت اي��ن وام به اين صورت اس��ت كه هر 23 
ميليون خانوار يارانه بگير امكان درخواست دريافت 
اين وام را دارند و مي توانند بعد از اعالم س��امانه اي 
كه دولت معرفي مي كند، تقاضاي دريافت را در آن 
اعالم كنند.وام يك ميليوني احتماال همراه با يارانه 
ارديبهشت به حساب متقاضيان واريز مي شود و در 
هر ماه از محل يارانه  اي كه دريافت مي كنند، قسط 
آن طي 24 ماه كم خواهد شد. اما در اين بين برخي 
به اش��تباه تصور مي كنند كه قسط اين تسهيالت 
باال بوده و با توجه به سود ۱2 درصدي كه براي آن 
در نظر گرفته شده اس��ت، در هر ماه بخش زيادي 
از يارانه آنها صرف پرداخت قس��ط خواهد شد و در 
مجموع برايشان به صرفه نيست.اين در حالي است 
كه محاس��به س��ود و بازپرداخت وام يك ميليوني 
نشان مي دهد كه دريافت يك ميليون تومان با سود 
۱2 درصد و بازپرداخت 24 ماه؛ در مجموع حدود 
۱29 هزار تومان سود دارد و بايد براي دريافت يك 
ميليوني؛ تا يك ميلي��ون و ۱29 هزار و ۷۶3 تومان 
برگردانده ش��ود. در حال حاضر حدود ۷8 ميليون 
نفر در هر ماه يارانه 4۵ هزار و ۵00 توماني دريافت 
مي كنند و در كنار آن حدود ۶0 ميليون نفر از اين 
جمع، كمك معيشتي به تناس��ب اعضاي خانوار 

دريافت مي كنند.

كاهش 2۷ درصدي سفته و 
برات واخواستي 

معادل ۷200 برگ سفته و برات به مبلغي معادل 
۱8۱۱ ميليارد و ۵00 ميليون ريال در ۱۱ ماه اول 
سال 98 در ش��هر تهران واخواست شد كه نسبت 
به دوره مشابه س��ال قبل از نظر مبلغ 2۷.2 درصد 
كاهش نش��ان مي دهد. در يازده ماه اول س��ال 98 
بالغ بر ۶00 ميليارد و 200 ميليون ريال س���فته و 
برات در ش��هر تهران فروخته شد كه در مقايسه با 
دوره مشابه س��ال قبل 3۶.3 درصد افزايش نشان 
مي دهد. طب�ق آمار ش��عبه واخواست دادگستري 
اس��تان تهران ش��اخص هاي تعداد و مبلغ سفته و 
برات واخواس��ت ش��ده به ترتيب به اعداد 90.3 و 
248.9 رسيد كه در مقايسه با ماه قبل شاخص تعداد 
۱3.۱ درصد كاهش و شاخص مبل�غ ۱40.3 درصد 
افزايش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل ه�ر 
دو ش�اخص مذكور به ترتيب 3۱.۶ درصد و 484.3 

درصد افزايش نشان مي دهد.

نحوه استعالم رايگان و پيامكي 
چك برگشتي

هرچند سابقه حساب صادركننده چك همواره 
از دغدغه هاست، اما مي توان قبل از گرفتن چك 
صيادي وضعيت آن را در قالب ۵ رنگ سفيد، زرد، 
نارنجي، قهوه اي و قرمز استعالم كرد. هموطنان 
مي توانند با ارسال شناس��ه استعالم ۱۶ رقمي 
مندرج در چك هاي صيادي به سامانه استعالم 
پيامكي بانك مركزي با سرشماره ۷0۱۷0۱ و در 
قالب زي��ر از وضعيت اعتباري صادركننده چك 
از نظر تع��داد و مبلغ چك هاي برگش��تي ثبت 
شده نزد بانك مركزي مطلع شوند. قالب ارسال 
پيامك استعالم )از سمت چپ(: شناسه ۱۶ رقمي 
مندرج بر روي چك*۱*۱ بابت استعالم هر چك 
صيادي از سامانه بانك مركزي بايد هزينه 3۵0 
توماني پرداخت كنيد.  همچنين امكان استعالم 
چك هاي صيادي از طريق تارنماي بانك مركزي 
به نش��اني cbi.ir به صورت رايگان فراهم شده 
است. بر اين اساس مشتريان مي توانند شناسه 
استعالم ۱۶ رقمي مندرج در چك هاي صيادي 
را در بخش اس��تعالم چك صيادي سايت بانك 
مركزي وارد كرده و نسبت به اعتبارسنجي چك 

به صورت رايگان و نامحدود اقدام كنند.

حذف مفاصاحساب مالياتي 
براي ضمانتنامه بانكي

س��ازمان امور ماليات��ي به دنبال مصوبه ش��وراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي الزام ارايه گواهي 
مفاصاحساب مالياتي براي دريافت ضمانتنامه بانكي 
و گشايش اعتبارات اسنادي را حذف كرد. بر اساس 
اين بخش��نامه، اعطاي هرگونه تسهيالت ارزي يا 
ريالي توسط بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي 
به كليه اشخاص حقوقي و حقيقي )صاحبان مشاغل 
موضوع قانون ماليات هاي مستقيم( براي اشخاص 
حقوقي از مبلغ ۵ ميليارد ريال و باالتر و براي اشخاص 
حقيقي از مبلغ دو ميليارد ريال و باالتر ظرف مدت 
يكسال شمسي، مشمول مقررات تبصره يك ماده 

۱8۶ قانون ماليات هاي مستقيم است. 

يادداشت



نقشه راه بازار سرمايه توسط قاليباف اصل، رييس جديد بورس اعالم شد

بورس را  سياستي دگر آمد
ادامه از صفحه اول

دكتر قاليباف اصل تسهيل حضور عموم مردم در بازار 
س��رمايه را يكي ديگر از اقدامات پيش روي نهاد ناظر 
بازار س��رمايه برشمرد و گفت: وضعيت بازار سرمايه با 
گذشته قابل قياس نيس��ت. پس از تصويب قوانين و 
مقررات بازار اوراق بهادار در سال ۸۴ و تشكيل بورس ها 
و سازمان، بازار همواره رو به جلو حركت كرده و امروز 
به پويايي و بالندگي رسيده است. طي دو سال گذشته، 
س��رمايه گذاران زيادي وارد اين بازار شده اند و حجم و 
ارزش باالي معامالت نش��ان از توجه به اين بازار دارد. 
امروز ش��اهديم كه فرهنگ س��رمايه گذاري در بازار 

سرمايه تا دورترين نقاط كشور رسوخ كرده است.
س��خنگوي س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بازار 
سرمايه اكنون به كانون توجه عموم جامعه و دولتمردان 
تبديل شده و ما بايد از اين شرايط براي گسترش حضور 
مردم در بازار استفاده كنيم. دكتر قاليباف با تاكيد بر 
اينكه امروز نيروهاي متخصص، جوان و تحصيلكرده 
دراين ب��ازار حضور دارند و ب��ورس يك محيط كامال 
حرفه اي است، گفت: س��پرده هاي خرد از طريق بازار 
س��رمايه به بخش مول��د اقتصاد هدايت مي ش��ود و 
نقدينگي به چرخه توليد باز مي گ��ردد و تقويت اين 
چرخه با هم��كاري اركان و نهادها از برنامه هاي پيش 
روي سازمان است. رييس سازمان بورس گفت: بازنگري 
و اصالح مستمر قوانين و مقررات، بهبود نقدشوندگي، 
افزايش شفافيت نيز از برنامه هاي دايمي سازمان است 
و فرآيند آن متوقف نمي ش��ود. رييس سازمان بورس 

به اهميت تامين مالي بخش مولد اقتصاد اشاره كرد و 
افزود: تسهيل فرآيند تامين مالي شركت هاي سهامي 
عام يكي ديگر از برنامه هاي پيش روي نهاد ناظر بازار 
سرمايه است و تالش مي كنيم روند پذيرش شركت ها 
در بازار س��رمايه نيز تسريع شود. وي با تاكيد بر اينكه 
نياز فعاالن بازار اولويت سازمان بورس است، ادامه داد: 
احترام به نيازهاي مخاطبان بازار سرمايه و ارباب رجوع 
سرلوحه كار، قرار خواهد داشت. دكتر قاليباف به نقش 
بي بديل رس��انه در امر فرهنگ سازي و آموزش اشاره 
كرد و گفت: ارتباط سازنده و سيستماتيك با رسانه ها 
يكي از مهم ترين برنامه هاي پيش روي سازمان بورس 
است. سازمان همواره بايد پاسخگو باشد و پيش از اين 
در بورس تهران نيز همين رويكرد را دنبال مي كرديم. 
رسانه ها، صداي رساي سازمان و جامعه هستند و در 
ايجاد ارتباط دو س��ويه نقش مهم��ي دارند، از همين 
رو، س��ازمان بورس با رسانه ها ارتباط محكم، منظم و 
تنگاتنگي خواهد داشت. رييس سازمان بورس ادامه 
داد: بازنگري و اصالح مستمر قوانين و مقررات، بهبود 
نقدشوندگي، افزايش شفافيت نيز از برنامه هاي دايمي 
سازمان است و فرآيند آن متوقف نمي شود. سخنگوي 
سازمان بورس با بيان اينكه عرضه اوليه مهم ترين فرصت 
رشد بازار است، افزود: تسهيل فرآيند عرضه هاي اوليه 
يكي از برنامه هاي پيش رو اس��ت. ب��ه اين ترتيب اگر 
مقرراتي داشته باشيم كه مانعي بر سر راه عرضه هاي 
اوليه باش��د، با تعامل بين س��ازمان، ب��ورس تهران و 

فرابورس ايران مورد بازبيني قرار مي گيرد.

جهش توليد از طريق بازار سرمايه مستلزم حمايت حاكميتي
رييس س��ابق مركز پژوهش، توس��عه و مطالعات 
اسالمي سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار كرد: 
الزمه تحقق شعار جهش توليد، توجه بيش از پيش 
نهادهاي حاكميتي اع��م از قواي مقننه، مجريه و 
حتي قضاييه به بازار س��رمايه است. اين قوا حتمًا 
باي��د برنامه هايي ب��راي حمايت از ش��ركت هاي 

بورسي و سهامداران داشته باشند.
به گ��زارش ايكنا، مرتضي ش��هيدي، عضو هيات 
 علمي دانش��گاه علوم قضايي و رييس سابق مركز 
پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمي سازمان بورس 
و اوراق بهادار، ، به بيان نكاتي درباره نقش بورس 
در تحقق ش��عار »جهش توليد« پرداخت و گفت: 
تقريبًا اكثر كارشناس��ان اقتصادي به اين نتيجه 
رس��يده اند كه تقويت توليد و جهش آن از طريق 
بازار سرمايه محقق مي شود. لذا نقش بازار سرمايه 
در تحقق ش��عار س��ال جاري، كه جه��ش توليد 
نامگذاري ش��ده، در قياس با س��اير بازارها بسيار 

پررنگ تر است.

   شركت هاي بورس حمايت شوند
وي با اش��اره به اهمي��ت تأمين مالي ش��ركت ها در 
تحقق شعار جهش توليد ادامه داد: يكي از مهم ترين 
كاركردها در بازار س��رمايه، تأمين مالي است. قاعدتًا 
تأمين مالي براي ش��ركت هاي داخلي و ايراني است 
و محص��ول داخلي توليد مي كنند لذا اگ��ر اين بازار 
ب��ه ويژه در ُبعد تأمين مالي تقويت ش��ود، اثر خود را 
به صورت مس��تقيم در بخش توليد خواهد گذاشت.

اين كارشناس بازار س��رمايه يادآور شد: بدين معني 
كه همه ش��ركت هاي بورس��ي و فرابورسي، هزينه 
ش��فافيت را تحمل و قبول كرده اند و دفاتر مالياتي، 
دفاتر حس��ابداري و صورت هاي مالي آنها به صورت 
مستمر اطالع رس��اني و هر ماه ميزان توليد و فروش 
را اعالم مي كند. همه اينها براي شركت داراي هزينه 
است اما اين ش��فافيتي كه آن ها پذيرفته اند نيازمند 
حمايت نهادهاي حاكميتي اس��ت تا اين شركت ها 
كه نماد توليد داخلي هس��تند تقويت شوند. در بازار 
سرمايه، براي اين ش��ركت ها در بازار اوليه، از طريق 

اوراق بدهي و افزايش سرمايه يا حتي تشكيل شركت 
سهامي، تأمين مالي صورت مي گيرد.

  تأمين مالي شركت هاي  بورسي
شهيدي با اشاره به اهميت نقدشوندگي در بازار سرمايه، 
افزود: بازار ثانويه براي خريداران سهام هم مزيت هايي 
دارد كه از جمله نقدشوندگي است چراكه ديگر نيازي 
به زنداني بودن سهم ندارند و هر لحظه مي توانند در بازار 
ثانويه بورس و فرابورس، سهمي كه خريده اند به قيمت 
بازاري به يك نف��ر ديگر منتقل كنند اما هدف تأمين 
مالي براي شركت توليدي، در بازار سرمايه محقق شده 
است. رييس سابق مركز پژوهش، توسعه و مطالعات 
اسالمي سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار كرد: الزم 
اس��ت نهادهاي حاكميتي، امتيازاتي به شركت هاي 
بورسي بدهند چراكه اين شركت ها با پذيرش در بورس و 
فرابورس، اين شفافيت را به صورت داوطلبانه پذيرفته اند 
و هرچه اين شركت ها تقويت و حمايت شوند، نتيجه آن 

در توليد مشاهده خواهد شد.

   شفافيت در شركت هاي بورسي
عضو هيات علمي دانش��گاه علوم قضاي��ي گفت: با اين 
اوصاف مي توان نتيجه گرفت كه رابطه تنگاتنگي ميان 
فعاليت شركت هاي موجود در بازار سرمايه و تحقق شعار 
سال؛ يعني جهش توليد وجود دارد. اين موضوعي واضح 
و كاماًل مشخص است و نيازي به تحليل هاي آنچناني 
نيست. شركت هاي خارج از بورس و فرابورس كه لزومًا 
اين شفافيت ش��ركت هاي بورس��ي را ندارند هم بايد 
حمايت شوند اما شركت هاي بورسي در اولويت هستند. 
شهيدي درباره نقش قواي سه گانه در حمايت از بورس در 
راستاي تحقق شعار جهش توليد بيان كرد: وقتي شركتي 
ش��فافيت را پذيرفته به صورت شفاف ماليات پرداخت 
مي كند، درآمد آن هم معلوم است لذا الزمه تحقق شعار 
جهش توليد، توجه بيش از پيش نهادهاي حاكميتي، 
اعم از قواي مقننه، مجريه و حتي قضاييه به بازار سرمايه 
است تا شعار امسال محقق شود. قوه قضاييه، مجريه و 
مقننه حتماً بايد برنامه هايي براي حمايت از شركت هاي 

بورسي و سهامداران پيش بيني كنند.

 اهميت افزايش عرضه اوليه
رييس سابق مركز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار درباره اهميت افزايش 
عرضه هاي اوليه در سال جاري اظهار كرد: عرضه اوليه 
براي شركتي تأمين مالي محسوب مي شود كه سهم  
آن براي اولين بار در بورس عرضه مي ش��ود. شركتي 
كه براي مدت��ي ارزش اس��مي آن ۱۰۰ تومان بوده 
است با ورود به بورس، با ارزيابي كارشناسان، قيمت 
بازاري مي خورد و قطعًا اگر آن شركت سودآور باشد 
اين قيمت بازاري بيشتر از مبلغ اسمي خواهد شد و 

همين نوعي تأمين مالي است.
ش��هيدي در پايان بيان كرد: لذا تقويت عرضه اوليه 
از يك طرف براي ناشر داراي اهميت و منافع است و 
از سوي ديگر، عمق بازار سرمايه را افزايش مي دهد. 
همچنين ميزان حضور مردم و سهامداران در سهام 
اين شركت ها را افزايش مي دهد. در اين شرايط بازار 
س��رمايه به صورت غيرمستقيم در تحقق شعار سال 

موثر باشد.
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ادامه از صفحه اول

 پرهيز از نگاه صفر يا صدي 
در اقتصاد

ميزان افزايش هاي اعالم شده در دستمزدها اقناع 
كارگران و اقش��ار حقوق بگير را در پي نداش��ت. 
طبيعي است كارگري كه بايد هزينه هاي جاري 
زندگي خود را با تورم ۴۱درصدي )و حتي باالتر( 
رتق و فتق كند از اينكه در خوش بينانه ترين حالت 
تنها 33 درصد افزايش دستمزد داشته باشد، راضي 
نيس��ت، اما در اين ميان نباي��د فراموش كرد كه 
كشور در شرايط حساسي قرار دارد و اين شرايط 
حساس ايجاب مي كند كه از نگاه صفر يا صدي در 

موضوعات مختلف پرهيز كنيم.
 به عنوان يك��ي از اعضاي فراكس��يون كارگران 
مجلس ده��م معتقدم نتيجه مذاك��رات 3 ضلع 
نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت، در نهايت 
هم بايد دغدغه هاي كارگران براي امرار معاش و 
گذران زندگي را در نظ��ر بگيرد و هم نيم نگاهي 
به مشكالت پيش روي كارفرمايان داشته باشد. 
پرس��ش كليدي اما اين است كه چگونه مي توان 
اقدام ب��ه اتخاذ تصميمي كرد كه هم به مطالبات 
كارگران پاس��خ دهد و هم بس��تر الزم براي رشد 
و پوياي��ي را در اختيار كارفرماي��ان قرار دهد؟ به 
نظر مي رس��د تحقق يك چنين اهدافي در گرو 
قدم هايي است كه اقتصاد ايران براي جهش توليد 
در س��ال جاري برمي دارد. به عبارت روشنتر هر 
اندازه كه اقدامات موثرتري براي رش��د و پويايي 
در توليد انجام ش��ود به همان ان��دازه نيز اقتصاد 
ايران در ش��اخص هايي چون رشدتوليد، افزايش 
صادرات، اشتغالزايي و مقابله با فقر مطلق عملكرد 
مطلوب تري از خود اراي��ه خواهد كرد و طبيعي 
است كه در يك چنين ش��رايطي دست دولت و 
كارفرمايان براي حمايت بيش��تر از كارگران باز 
خواهد بود. در صحبت هايي ك��ه به صورت رودر 
رو با كارفرماي��ان و صاحبان بنگاه هاي اقتصادي 
داشته ام متوجه شده ام كه اپيدمي كرونا بخش قابل 
توجهي از ظرفيت هاي توليدي، صنعتي و خدماتي 
را مسكوت گذاشته است و همين موضوع ضرورت 
حمايت از توليد را جدي تر از قبل مطرح مي كند. 
كارفرمايي كه عمال از اسفندماه در وضعيت راكد 
قرار داشته بدون حمايت هاي اقتصادي نمي تواند 
چراغ واحد توليدي خود را روشن نگه دارد. ضمن 
اينكه مطالبات اقشار كارگري نيز يك مطالبه بحق 
و جدي است كه نمي توان بي تفاوت از كنار آن عبور 
كرد.  بر همين اساس و در راستاي هماهنگي هاي 
صورت گرفت��ه، قرار اس��ت روز دوش��نبه آقاي 
شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 
مجلس حاضر شوند تا ضمن پاسخگويي به ابهامات 
نمايندگان تصويري از مهم ترين تصميمات اتخاذ 
شده براي حمايت از كارگران و توليد كننده ها نيز 
لحاظ شود. ضمن اينكه دغدغه هاي نمايندگان 
عضو كميسيون اجتماعي در خصوص مشكالت 
كارگران و اقشار حقوق بگير نيز توسط وزير كار به 
رييس جمهوري منتقل خواهد شد تا در نهايت از 
دل رايزني ها و مذاكرات چند جانبه بهترين تصميم 
در اين زمينه اتخاذ شود. معتقدم كه ارزيابي هاي 
رسانه اي در خصوص موضوعات اقتصادي بايد به 
دور از جهت گيري هاي سياس��ي و جناحي باشد 
و رس��انه ها با ارزيابي مس��تند موضوع بايد بستر 
مناسبي را براي اتخاذ بهترين تصميم فراهم كنند؛ 
تصميمي كه به دغدغه هاي متفاوت بخش هاي 
مختلف پاس��خ دهد و دورنماي روشن تري پيش 

روي اقتصاد و توليد كشور بگشايد.
٭عضو فراكسيون كارگران مجلس دهم

خبر

اوراق نوآوري براي 
دانش بنيان ها ارايه مي شود

معاون برنامه ريزي صندوق نوآوري وشكوفايي از 
عملياتي ش��دن و ارايه اوراق صكوك نوآوري در 
بورس اوراق بهادار براي دسترسي شركت هاي 
دانش بنيان به بازار سرمايه در سال ۹۹ خبر داد.

به گ��زارش ايرن��ا، روح اهلل ذوالفق��اري گفت: با 
هماهنگي هاي انجام شده در سال گذشته بين 
صندوق نوآوري وش��كوفايي با سازمان بورس و 
اوراق بهادار مقرر ش��د كه اوراقي را تحت عنوان 
اوراق صكوك نوآوري ازسوي اين سازمان منتشر 
ش��ود تا دسترسي ش��ركت هاي دانش بنيان به 
بازار س��رمايه را عملياتي كنيم.وي افزود: براي 
انتش��ار چنين اوراقي نياز اس��ت كه درخواست 
كننده اوراق را فردي يا ارگاني ضمانت كند و ما 
در اين خصوص نقش ضامن شركت هاي دانش 
بنيان را برعهده گرفته ايم و اميدواريم نمونه هاي 
عملياتي آن در س��ال جاري اتفاق افتد و تامين 
مالي ش��ركت ها ازمسير بورس و انتش��ار اوراق 
صورت گيرد.معاون برنامه ريزي صندوق نوآوري 
وشكوفايي با بيان اينكه انتشار اوراق نوآوري در 
جهت كمك به تامين س��رمايه در شركت هاي 
دانش بنيان اس��ت، يادآور شد: در سال گذشته 
طراحي و برنامه ريزي هاي اين كار انجام شد و در 
سال جاري عملياتي مي شود.ذوالفقاري همچنين 
گفت: پيش بيني ش��ده كه حدود ۵۰۰ ميليارد 
تومان اوراق مشاركت امسال براي شركت هاي 
دانش بنيان منتشر ش��ود و البته اين بستگي به 
درخواست و جذب شركت هاي دانش بنيان دارد.

براساس اين گزارش، صندوق نوآوري و شكوفايي 
در راس��تاي قانون حمايت از شركت هاي دانش 
بنيان به تصويب رسيده به منظور كمك به تحقق 
و توس��عه اقتصاد دانش بني��ان، تكميل زنجيره 
ايده تا بازار و تجاري سازي نوآوري دستاوردهاي 
پژوهش��ي و اختراعات و كاربردي كردن دانش 
ازطريق ارايه كمك ها و خدمات مالي و پشتيباني 
به شركت ها و موسسات دانش بنيان، تشكيل و 

فعاليت مي كند.

س��ازمان بورس و اوراق بهادار از ۱۰ اسفند پارسال 
ورود به بورس را مش��روط ك��رد و طبق ابالغيه اين 
سازمان، افراد بايد براي ورود به بورس و معامله سهام 
حتما در آزمون پذيرفته شوند. البته منابع آزمون و 
اينكه چه افرادي بايد در آزمون ش��ركت مي كردند 
مشخص نبود ولي افراد تازه وارد مي توانستند تا قبل 
از ش��ركت در آزمون در چند مورد دست به معامله 
بزنند. با اين حال به نظر مي رسد پذيرش افراد جديد 

در بورس فعال طبق روال گذشته است.
به گزارش ايسنا، ابالغيه اي توسط سازمان بورس و 
اوراق بهادار در روز ۱۰ اسفندماه سال ۱3۹۸ منتشر 
شد كه طبق آن صدور كد براي مشتريان جديد بعد 
از يك ماه و بعد از قبولي اي��ن افراد در آزمون انجام 
مي شود. آنچه در ابالغيه مذكور حائز اهميت بوده، 
اين اس��ت كه مشتريان جديد يك ماه پس از صدور 

كد امكان معامله خواهند داشت.
در اين راس��تا، قبولي در آزمون كان��ون كارگزاران 
يا سازمان بورس ش��رط صدور كد معامالتي است. 
همچنين شخص متعهد مي شود سيگنال فروشي 
و ... نكن��د، زيرا كد مس��دود مي ش��ود. مس��ووالن 

بورس، دليل اين تصميم را نياز به تخصص و دانش 
تازه واردها به بورس اعالم كرده و مي گويند با توجه 
به اينكه اين روزها س��رمايه گذاري در بازار سرمايه 
رونق دارد و ممكن اس��ت افرادي ك��ه وارد اين بازار 
مي شوند دانش كافي نداشته باشند و از آنجاكه اين 
نوع سرمايه گذاري نيازمند تخصص و دانش است، 
چنين تصميمي گرفته شده است. البته اين ابالغيه 
استثناهايي هم داشت و شامل خريد و فروش سهام 
شركت هاي عرضه اوليه، خريد و فروش تسه و اوراق 
با درآمد ثابت و همچنين خريد و فروش واحدهاي 

صندوق هاي سرمايه گذاري مي شد.

   جزييات آماده سازي 
آزمون ورود به بورس

در اين ميان حميدرضا مه��رآور عضو هيات مديره 
كان��ون كارگ��زاران، از ايجاد يك بان��ك اطالعاتي 
س��وال خبر داد و به ايس��نا گفت: تاكنون بعضي از 
سرمايه گذاران در بازار س��رمايه فعاليت مي كردند 
ب��دون اينكه از تخص��ص و دانش كام��ل در رابطه 
با بعض��ي از فعاليت هاي بازار برخوردار باش��ند. در 

اين راس��تا س��ازمان بورس و اوراق بهادار از كانون 
درخواس��ت كرد ك��ه در اي��ن زمين��ه ورود كند و 
كانون ب��راي اين موضوع براي اقش��ار خاصي بانك 
سوال طراحي مي كند. البته كانون پيشنهاد دهنده 
است و در نهايت س��ازمان بايد درمورد اين موضوع 
تصميم گيري كند. بنابراين نظر كانون اين است كه 
معامالت فوق حرفه اي را بايد افرادي انجام دهند كه 
تبحر زيادي در بازار سرمايه دارند. فردي كه تخصص 

و دانش كافي ندارد نمي تواند وارد شود.
وي اف��زود: براي مثال از فردي كه ديپلم رش��ته اي 
غير مرتبط دارد ممكن است آزمون گرفته شود اما 
از فردي كه دكتراي مالي داش��ته باشد چه آزموني 
بگيريم؟ البته اين موضوع در حد پيشنهاد است و بايد 
در سازمان مطرح ش��ود. سواالت آزمون موضوعات 
مالي اس��ت و حتما براي آن منبع و نمونه س��وال و 
كتاب معرفي مي ش��ود. فردي كه وارد بازار سرمايه 
مي ش��ود بايد قوانين ابتدايي بازار سرمايه را بداند و 
افرادي كه از تبحر الزم برخوردار نيستند بايد به طور 
غير مستقيم در بازار جذب شوند و سراغ صندوق هاي 

سرمايه گذاري مشترك بروند.

   خريد و فروش سهام 
مشروط به قبولي در آزمون

اين مباحث درحالي مطرح ش��د ك��ه علي صحرايي 
مديرعامل بورس و اوراق بهادار تهران، درمورد اينكه 
اف��رادي كه به تازگ��ي اقدام به دريافت كد بورس��ي 
مي كنند، چه زماني اجازه معامله دارند، توضيح داده 
بود درحال حال حاضر هم ب��ه افراد جديدالورود كد 
داده مي شود اما اين افراد فقط مي توانند در حوزه هاي 
عرضه اوليه، صندوق ه��ا و اوراق معامله كنند و فقط 
زماني مي توانند س��هام خريد و ف��روش كنند كه در 
آزمون پذيرفته شوند. وي به اين سوال كه آيا از همه 
متقاضيان آزمون گرفته مي شود، پاسخ داد: احتماال 
افرادي كه ديپلم دارند حتما بايد در آزمون ش��ركت 
كنند. البته جزييات اين موضوع هنوز مشخص نيست 

و شرايط بعدا اعالم مي شود.

   ورود افراد طبق روال گذشته
بر اين اساس، حميدرضا مهرآورد در گفت وگو با ايسنا، 
با بيان اينكه آزمون حضوري بورس به دليل ش��يوع 
كرونا برگزار نمي شود، اظهار كرد: تالش بر اين است كه 

آزمون ها به صورت الكتريكي انجام شود. در اين راستا 
بايد سامانه اي طراحي شود و افراد بتوانند با مراجعه 
به آن سامانه كارهاي خود را انجام دهند. ممكن است 
اين فرايند به دليل كرونا با وقفه مواجه شود اما كارها 

در كانون كارگزاران دنبال مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه دو دس��ته معامالت وجود دارد، 
توضيح داد: يك دسته از معامالت، تخصصي هستند 
و در واقع معامالتي نيستند كه يك نفر با آزمون بتواند 
انجام دهد. ف��ردي كه اقدام به انج��ام اين معامالت 
مي كند، بايد از دانش و تبحر خاصي برخوردار باشد. 
دس��ته ديگر معامالتي است مانند عرضه اوليه ها كه 
همه افراد مي توانند انجام دهند و محدوديت خاصي 

وجود ندارد.
عضو هيات مديره كانون كارگزاران با بيان اينكه شرايط 
به دليل شيوع كرونا نرمال نيست، توضيح داد: طبق 
بخشنامه اخير جديدالورودها يك ماه بعد از اخذ كد 
مي توانند معامله كنند و هنوز ازموني طراحي نشده 
است. سامانه اي درحال راه اندازي است كه بايد ابتدا 
به تاييد سازمان بورس برسد و تا پيش از راه اندازي و 

تاييد، همه چيز طبق روال گذشته است.

ورود به بورس فعال طبق روال گذشته است
عضو هيات مديره كانون كارگزاران:

ضرورت بازگشت اقتصاد  به آغوش مردم
اينجاست كه نقش تاثيرگذار دولت و نهادهاي حاكميتي 
برجسته تر از قبل نمايان مي شود. ساختار ديپلماسي 
كشور بايد با ظرفيت سازي و توسعه ارتباطات با كشورهاي 
همسايه )مثال كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا( زمينه 
صادرات محص��والت ايراني به اين بازارها را فراهم كند. 
اين وظيفه اصلي دولتي اس��ت كه در مس��ير صحيح 
توس��عه گام بر مي دارد. بايد بدانيم جهش توليد زماني 
عينيت پيدا خواهد كرد كه اوال بخش خصوصي سكان 
هدايت اقتصاد را در دست داشته باشد و در مرحله بعد 
ايران بازارهاي متنوعي را براي صادرات محصوالت خود 
تدارك ديده باشد. بايد افراد خبره در زمينه صادرات به 
كار گرفته شوند تا از طريق نيازسنجي درست و بازاريابي 
اصولي بستر الزم براي صادرات محصوالت توليد شده 
در كشور فراهم شود. اتاق هاي بازرگاني از يك طرف به 
عنوان پارلمان بخش خصوصي و از سوي ديگر به عنوان 
بازوهاي مشورتي دولت در اين گذرگاه تاريخي مي تواند 
نقش تاثيرگذاري را به عهده بگيرند. البته طبيعي است 
كه برخي افراد و جريانات خاص كه تا به امروز رانت هاي 
فراواني را از اقتصاد نفت��ي برده اند در برابر اين تغييرات 

ناگزير مخالفت خواهند كرد اما بايد بدانيم كه جهش 
توليد و تحقق توسعه در كشورمان در گرو تغيير ريلي 
است كه اقتصاد ايران از وضعيت دولتي و سياست زده 
به اقتصادي خصوصي و مردمي خواهد داشت. در حال 
حاضر يك فعال اقتصادي هم توليد مي كند؛ هم اقدام 
به نياز سنجي مي كند و هم زمينه صادرات محصوالت 
توليد شده را به دوش مي كشد در حالي كه هر كدام از اين 
بخش ها يك حوزه متفاوت و تخصص مجزاست. اصالح 
اين روندهاست كه زمينه جهش توليد را فراهم مي كند. 
بر اساس آمارهاي اعالم شده، هر سال ۸۰ الي ۹۰ ميليارد 
دالر نيازهاي كالن ارزي در كشور وجود دارد؛ بدون ترديد 
از طريق گسترش فعاليت هاي بخش خصوصي مي توان 
اين ميزان نياز ارزي را از طريق صادرات غير نفتي تامين 
كرد و درآمدهاي نفتي را ب��ه جاي هزينه هاي جاري و 
غير ضروري صرف ساختارس��ازي هاي مولد اقتصادي 
براي نسل هاي آينده كرد. نسل هايي كه روز و روزگاري 
از ما سئوال خواهند كرد كه چرا زماني كه فرصت تغيير 
وجود داشت، بستر الزم براي تحقق توسعه پايدار را فراهم 
نكرده ايم. اما آيا براي اين پرسش پاسخي خواهيم داشت؟

ادامه از صفحه اول

يك اقتصاددان تاكيد كرد: كاهش تورم با كمك بازار سرمايه
فارغ از درس��ت يا نادرس��ت بودن تصميمات جديد 
س��ازمان بورس، معتقدم با افزايش دامنه عرضه در 
بازار سرمايه، قطعا ريسك ها هم كاهش خواهد يافت.

به گزارش بورس نيوز، وزي��ر اقتصاد اعالم كرده قرار 
اس��ت ۲۰ درصد از دارايي هاي دولت تجديد ارزيابي 
شده و در چرخه اقتصاد قرار گيرد تا باعث رونق شود. 
مجموع دارايي ه��اي دولت حدود ۷ ميليون ميليارد 
تومان برآورد ش��ده و به گفته وي، در آينده نزديك، 
سهام دولت در تعداد ۹ شركت دولتي در رسته هاي 
انرژي )پااليش��گاه و پتروش��يمي(، مالي )بانك ها و 
بيمه ه��ا( و صنايع فلزي و معدن��ي در بورس عرضه 
خواهند شد. در اين مرحله از واگذاري، تصميم بر اين 
است كه به صورت فراگير اين سهام ها را عرضه كنيم تا 
همه مردم با اعمال تخفيف هايي )در مرحله اول و فقط 
براي يك بار( در دو گروه ۲۰ و ۲۵ درصدي با س��قف 
خريد دو ميليون تومان به ازاي هر نفر بتوانند سهام 
عرضه شده را خريداري كنند. دوره فراخوان تا عرضه 
۱۰ روز است و گروه گروه اين اتفاق را انجام مي دهيم. 
تالش  بر اين است كه ۱۵ ارديبهشت اولين فراخوان 

واگذاري شركت هاي دولتي باشد. همچنين مرحله 
دوم عرضه شركت هايي هستند كه بورسي نيستند و 

وارد بورس مي شوند.
 لطفعلي بخشي اقتصاددان در اين خصوص بيان كرد: 
با توجه به شرايط اقتصادي كشور و رونق بازار سرمايه، 
فرصت بسيار خوبي براي دولت فراهم شده تا بخشي از 
دارايي هاي خود را از طريق بازار سرمايه، واگذار كند.

وي افزود: اين اقدام چند حسن دارد؛ نخست آنكه با 
توجه به اقبال مردم به سرمايه گذاري در بازار سرمايه، 
برخي س��هم هاي اين بازار دچار حباب قيمتي شده 
است. در صورت عرضه ش��ركت هاي ارزنده در بازار 
سرمايه، ريسك سرمايه گذاري در اين بازار هم كاهش 

خواهد يافت.
 همچين واگذاري بخش��ي از ش��ركت هاي دولتي از 
طريق بازار سرمايه، از بار فشار كمبود نقدينگي دولت و 
كسري بودجه هم خواهد كاست. عالوه بر اين، با فراهم 
شدن زمينه مناسبي براي س��رمايه گذاري و جذب 
نقدينگي س��رگردان، بازارهاي موازي از جمله ارز و 
طال و مسكن و... هم از گزند ورود نقدينگي سرگردان و 

رفتارهاي هيجاني و سفته بازانه در امان مانده و به اين 
ترتيب، تورم هم كاهش خواهد داشت. بايد پذيرفت 
كه اقتصاد كشور، اوضاع مطلوبي ندارد و تقاضا در بازار 
بسياري از كاالها كاهش يافته است. مردم، پاسخ به 
قسمتي از تقاضاهاي خود را فعال به تاخير انداخته اند 
و اگر بتوان ش��رايطي فراهم كرد كه نقدينگي جذب 
بازار سرمايه شود، تورم انتظاري در دوران پساكرونا 
هم كاهش خواهد داش��ت. بخش��ي در پاسخ به اين 
سوال كه »آيا مقررات جديد سازمان بورس و اعمال 
محدوديت هاي جديد، منافاتي ب��ا اين هدف دولت 
ندارد؟« گف��ت: به هر ح��ال اين مق��ررات در زمان 
تصميم گيري مديران سازمان بورس، به داليلي وضع 
شده است. مثال ممكن اس��ت رشد ناگهاني و شديد 
قيمت سهم ها و دغدغه ضرر و زيان برخي سهامداران 
كم تجربه تر، دليل اين تصميمات بوده تا شايد با اين 
روش، ريتم صعودي بازار سرمايه، كندتر شود. فارغ از 
درست يا نادرست بودن چنين تصميماتي، معتقدم با 
افزايش دامنه عرضه در بازار سرمايه، قطعا ريسك ها 

هم كاهش خواهد يافت.



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

كرونا50درصدازدرآمدهايمديريتشهريراميبلعد؟

نگراني از افت درآمدهاي شهرداري تهران
گروهراهوشهرسازي|

در حالي كه حدود يك ماه از آغاز سال جديد و تصويب 
بودجه شهرداري تهران براي سال 99 گذشته است، 
اما زنگ خطر عدم تحقق درآمدهاي شهرداري تحت 
تاثير شيوع كرونا و افت يا توقف فعاليت هاي اقتصادي 
شهروندان به صدا درآمده است. بودجه شهرداري در 
سال جاري 30 هزار و 201 ميليارد تومان پيش بيني 
و در شوراي شهر تهران به تصويب رسيده است. سهم 
4800 ميليارد توماني ش��هر ته��ران از محل ماليات 
ب��ر ارزش اف��زوده پرداختي از س��وي دولت و س��هم 
1700 ميلي��ارد توماني ش��هرداري از محل عوارض 
پروانه هاي س��اختماني از جمله اع��داد قابل توجه در 
بخش درآمد هاي ش��هرداري به ش��مار مي روند. اگر 
چه وجوه حاصل از واگذاري دارايي هاي س��رمايه اي و 
دارايي هاي مالي نيز در بودجه ش��هرداري پيش بيني 
شده است،  اما به دليل كاهش چشمگير فعاليت هاي 
اقتصادي، هم در بخش عرضه كاال و خدمات و هم در 
بخش تقاضا و مصرف، بخش بزرگي از تحقق منابع مالي 
مورد نياز شهرداري در سال جاري را به مخاطره انداخته 
و آنگونه كه اعضاي شوراي شهر تهران اعالم كرده اند، 
احتماال 50 درصد از منابع مالي بودجه س��ال جاري 
شهرداري به واسطه شيوع كرونا و تبعات اقتصادي آن 

تحقق نمي يابد.
در اين حال،  محسن هاشمي، رييس شوراي اسالمي 
شهر تهران در حاشيه جلسه علني يكشنبه اين شورا 
از بررس��ي ميزان تحق��ق درآمدهاي ش��هرداري در 
وضعيت كرونايي خبر داد و گفت: در كميسيون تلفيق 

راهكارهاي تحقق بودجه را بررسي كرديم.
هاش��مي با اشاره به دو جلسه اي كه قبل از آغاز صحن 
برگزار ش��ده بود، گفت: در حال حاضر كارگروه ستاد 
مقابله با كروناي شوراي شهر تهران كه به رياست رييس 
كميسيون سالمت تشكيل ش��ده و از هر كميسيون 
يك نفر در آن عضو است. اين ستاد به همراه مسووالن 
شهرداري در حال بررسي عملكرد مديريت شهري و 
پيشنهاداتي كه مي تواند به عملكرد بهتر در اين رابطه 

كمك كند، هستند.
وي ادامه داد: كميسيون تلفيق نيز روز يكشنبه جلسه اي 
برگزار كرد كه بحث اصلي آن تحقق بودجه س��ال 99 
شهرداري در فضاي كرونايي بود، پيش بيني ها اين است 
كه شهرداري در تحقق بودجه امسال در بخش درآمدي 
دچار مشكل شود و نگراني هايي در اين رابطه وجود دارد. 
هاشمي اضافه كرد: شهرداري ماهانه براي تحقق بودجه، 
 ب��ه 2 هزار ميليارد تومان تحق��ق بودجه نقد و معادل

 20 تا 30 درصد همين اعتبار به صورت غيرنقد نياز دارد. 
پيش بيني ها حاكي از اين اس��ت كه تنها نيمي از اين 
درآمدها محقق خواهد شد. در اين جلسه راهكارهايي 
كه كمك كند درآمدها افزايش پيدا كند بررسي شد، 
همچنين درخواست كمك از دولت مطرح شد اما جلسه 

به جمع بندي نرسيد.

    بحران مالي شهرداري ها در آينده
مجيد فراهاني، رييس كميت��ه بودجه و نظارت مالي 
ش��وراي ش��هر تهران نيز در جريان برگزاري نشست 
شوراي شهر، با اشاره به وضعيت بحراني شهرداري به 
لزوم اتخاذ راهبرد مديريتي، اقتصادي مشخص توسط 
دولت براي ادامه مقابله با كرونا و شرايط پسا كرونا در 

حمايت از مديريت شهري تاكيد كرد.
فراهاني طي تذكري كه به هيات رييس��ه تقديم شد، 
گفت: ش��هرداري تهران و ش��هرداري ها در سراس��ر 
كش��ور از ابتداي اعالم ش��يوع و فراگي��ري ويروس 
كرونا در كش��ور به عنوان س��ازمان خدماتي در صف 
اول مبارزه با كرونا در بعد نظافت و گندزدايي شهري 
دوشادوش بخش بهداش��ت و درمان و در بعد تأمين 
و توزي��ع كاال و مايحتاج عمومي و حمايت از اقش��ار 
محروم و آس��يب ديدگان اجتماعي همپاي نهادهاي 
انقالبي، س��ازمان هاي حمايتي و تشكل هاي مردمي 
گام برداشته اند و با پايداري خدمات زمينه تداوم كار و 
زندگي شهروندان را فراهم كرده اند. او افزود: اين تالش 
و اقدام به موقع شهرداري ها در سراسر كشور و تهران با 
اتكا به منابع اندكي بود كه تا پيش از بروز آثار مالي كرونا 
در خزانه داشتند و اكنون تداوم خدمات شهرداري ها 
با توجه به كاهش منابع شهرداري ها در آستانه تحمل 
خود قرار گرفته اس��ت و احتمااًل در ماه هاي آتي زنگ 

 خطر بح��ران مالي ش��هرداري ها نيز به ص��دا درآيد.
فراهاني تصريح كرد: متأسفانه برابر آنچه در رسانه ها 
منتشر مي ش��ود ظاهراً در حال حاضر راهبرد خاصي 
براي ادامه مس��ير با مش��اركت فعال و موث��ر دولت، 
فعاالن اقتصادي اعم از خصوصي و نهادهاي عمومي 
غيردولتي همچون شهرداري ها در حوزه اقتصادي و 
مالي وجود ندارد يا اعالم نش��ده است. رييس كميته 
بودجه و نظارت مالي شوراي ش��هر تهران با اشاره به 
وضعيت مالي ش��هرداري عنوان كرد: در اين شرايط 
غفلت از توجه به تأمين مالي پايدار شهرداري ها مي تواند 
زمينه ساز كاهش پايداري و افت كمي و كيفي خدمات 
شهرداري ها در بخش پيشگيري و مقابله با شيوع كرونا 
شود. او ادامه داد: بر همين اساس با استناد به بند 3 ماده 
80 قانون شوراهاي اسالمي كشور، درباره »لزوم اتخاذ 
راهبرد مديريتي، اقتصادي مشخص توسط دولت براي 
ادامه مقابله با كرونا و ش��رايط پسا كرونا در حمايت از 
مديريت شهري« به جناب آقاي دكتر رحماني فضلي، 

وزير محترم كشور تذكر مي دهم.
عضو شوراي شهر تهران در پايان گفت: اميدوارم با اقدام 
به موقع، موثر و اهتمام دول��ت به ويژه رييس جمهور 
محترم شاهد توجه بيش از پيش به شهرداري تهران و 
شهرداري هاي سراسر كشور به عنوان يار و همراه دولت 

در عرصه مقابله با فراگيري و شيوع كرونا باشيم.

    تهويه مترو
رييس شوراي شهر اما در بخشي ديگر از گفت وگوي 
خود با رسانه ها، در پاسخ به اينكه آيا هواكش هاي مترو 
مي تواند عاملي براي انتقال ويروس كرونا باشد يا خير، 
گفت: هواكش هاي مترو در تونل، ايستگاه ها و داخل 
واگن ها عملكردهاي متفاوتي دارند. در ايس��تگاه ها، 
هواكش ها در زمان حريق و آتش سوزي دود را خارج 
كرده و نقش مكنده را ب��ازي مي كنند و در زمان هاي 
معمول در ايستگاه ها هوادهي مي كنند و باعث مي شوند 
دماي ايستگاه ها در تمام طول سال 23 درجه سانتيگراد 
باشد و اگر دودي مشاهده شد، دقيقًا برعكس عملكرد 
معمول خود عمل مي كنند. در داخل واگن ها سيستم 
هوادهي هم از بيرون و هم از داخل واگن ها هوا را گرفته و 
دوباره وارد واگن مي كند. به طور ساده يعني هواي داخل 
واگن را هم مي زند كه به دليل آنكه از هواي داخل واگن 
استفاده مي ش��ود، در وضعيت كنوني خطرناك است 
و ممكن اس��ت ويروس دوباره در هوادهي به واگن ها 
بازگردد. وي تأكيد كرد: اگر نمي توان به روش هاي ديگر 
تهويه داخل واگن را انجام داد و فاصله گذاري اجتماعي 
را در مترو رعايت كنيم، بايد اين سيستم حمل و نقل 

عمومي براي سالمت شهروندان متوقف شود.
وي بيان كرد: اگر تهويه و فاصله گذاري در مترو اجرايي 

نشود، بهتر است مترو تعطيل شود.

    فاصله گذاري امكان پذير نيست
هاشمي در جلسه علني ش��وراي اسالمي شهر تهران 
نيز گفت: ب��دون افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي، 
امكان كاهش فاصله اعزام اتوبوس و قطار در سيستم 
حمل ونقل عمومي براي كاهش ازدحام و ايجاد فاصله 
گذاري اجتماعي ممكن نيست. او با بيان اينكه از روز 
شنبه فعاليت ادارات در تهران با دو سوم كارمندان آغاز 
شد و از هفته آينده فعاليت اصناف نيز آغاز مي شود و اين 
فعاليت ها موجب افزايش تردد در سطح شهر و ازدحام 
در سيس��تم حمل و نقل عمومي خواهد شد، گفت: با 
توجه به آنكه وزارت بهداشت، حمل و نقل عمومي را 
مهم ترين عامل شيوع كرونا و موثرتر از فعاليت مدارس 
و دانش��گاه ها و همچنين فعاليت اصناف اعالم كرده 
است، نگراني جدي در مورد ايجاد موج شيوع پاندمي 
كرونا وجود دارد كه همزماني آن با ماه مبارك رمضان و 
تضعيف سيستم ايمني شهروندان روزه دار، پيامدهاي 

نگران كننده اي را به دنبال دارد.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه به دليل عدم تخصيص 
منابع در سال هاي گذشته، نياز به تأمين كمبود ناوگان 
اتوبوس و مترو كاماًل احساس مي شود، بدون افزايش 
ناوگان، امكان كاهش فاصل��ه اعزام اتوبوس و قطار در 
سيستم حمل و نقل عمومي براي كاهش ازدحام و ايجاد 
فاصله گذاري اجتماعي و فاصله گذاري فيزيكي ممكن 
نيست و از مسووالن دولتي و سيستم بانكي مي خواهيم 
امسال كه سال جهش توليد نامگذاري شده است جهت 

توليد اتوبوس و واگن مترو در كارخانجات داخلي منابع 
الزم را تخصيص دهند تا در سال پاياني دولت، مصوبات 
دولت تدبير و اميد براي تأمين اتوبوس و مترو اجرايي 
شود. به گفته هاشمي، انتظار مديريت شهري آن است 
كه در تصميمات ستاد ملي و شهري كرونا، همه جوانب 
س��نجيده و از تجربيات و تخصص مديريت شهري و 

شوراي شهر استفاده شود.

    اثر حمل و نقل عمومي در انتشار ويروس 
به گفته علي اعطا، س��خنگوي ش��وراي شهر تهران، 
براساس آمارهاي اعالم شده بيش از ٢۶ درصد از علل 
انتقال ويروس كرونا به حم��ل و نقل عمومي مربوط 
مي شود و اين امر ايجاب مي كند شهرداري كه متولي 
ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري است توجه 

ويژه اي به نظافت آنها داشته باشد.
اعطا در حاشيه دويست و هشتمين جلسه علني شوراي 
شهر تهران گفت: با عدم اجراي طرح ترافيك و تعطيلي 
بخشي از اصناف مي توان تراكم در ناوگان حمل و نقل 

عمومي را كاهش دهيم.

    توجه به شهر هوشمند 
مجتبي يزداني، معاون خدمان شهري شهردار تهران در 
جريان دويست و هشتمين جلسه شوراي اسالمي شهر 
تهران، گزارش��ي از اقدامات اين معاونت در ايام شيوع 
كرونا در صحن ش��ورا قرائت كرد.پس از اين گزارش، 

 برخي از نمايندگان شورا نظرات خود را اعالم كردند.
مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه و نظارت شوراي 
اس��المي ش��هر تهران در واكنش به س��خنان معاون 
خدمات شهري تهران خواستار توجه به شهر هوشمند 

و رصد تجربيات جهاني در ايام كرونا شد.
فراهاني گفت: كرونا در كنار همه چالش ها، فرصت هايي 
در اختيار مديريت شهري قرار داده است كه مهم ترين 
آنها، آنالين ش��دن خدمات مديريت شهري است كه 
اصطالحًا حركت به س��وي شهر هوش��مند در حوزه 
خدمات شهري گفته مي ش��ود اما اين بحث تا كنون 

خيلي جدي گرفته نشده است.
او افزود: بسياري از فعاليت هاي حوزه خدمات شهري 
مانند فروشگاه ش��هروند و ميادين ميوه تره بار حتي 
بخش هايي مانند شهرسازي مي توانست در اين روزها 

خدمات آنالين را در اختيار شهروندان قرار دهند.
فراهاني تاكيد كرد: امروزه ش��اهد هستيم بسياري از 
شركت هاي خصوصي كم توان در حوزه رساندن كاال 
و خدمات به مردم پيشرفت هاي زيادي انجام داده اند 
و درآمدهاي بسياري كس��ب كرده اند و رضايت مردم 
در اين حوزه افزايش پيدا كرده اس��ت. عضو ش��وراي 
ش��هر تهران ادامه داد: مجموعه شهروند براي ارسال 
كاال به صورت مجازي تاكنون به جايي نرسيده است. 

همين اتفاق در ميوه و تره بار رخ داده اما نتيجه نهايي 
رضايت كننده نيست. فراهاني تاكيد كرد: نكته ديگر 
لزوم به كارگيري تجربيات مديريت هاي شهري دنيا 
به خصوص در حوزه كرونا است. همچنين جاي خالي 
تحقيق و توسعه و اس��تفاده مداوم از تجربيات دنيا در 

مجموعه خدمات شهري خالي است.
رييس كميته بودجه و نظارت شوراي شهر تهران گفت: 
درخواست من از آقاي يزداني، معاون محترم خدمات 
شهري توجه به اين نكات است تا برخي نيروهاي خالق 
و اس��تارت آپ ها به كار گرفته ش��وند و مدام وضعيت 
مديريت شهري در نقاط مختلف دنيا و اقدامات انجام 

شده رصد شود.

    منع دفن فوتي هاي كرونا در شهرري
حسن خليل آبادي، عضو شوراي اسالمي شهر تهران 
بر ضرورت جلوگيري از دفن اجساد مبتال به كرونا در 

آرامستان هاي قديمي شهر ري تاكيد كرد.
خليل آبادي نيز در صحن علني شوراي شهر عنوان كرد: 
متأسفانه شنيده ام در آرامستان هاي قديمي شهرري 
افرادي كه مبت��ال بودند را دفن كردن��د، از آقاي خال 
رييس سازمان بهشت زهرا)س( درخواست مي كنم اين 
افراد حتمًا در بهشت زهرا )س( دفن شوند، در غير اين 
صورت بهداشت عمومي مردم به خطر مي افتد؛ چراكه 
اين آرامستان ها همچون شاه عبدالعظيم حسني )ع( 
و ابن بابويه در مركز شهر ري و كنار منازل مردم است و 

نارضايتي آنان را به دنبال دارد.

    فرصت تفكيك زباله از مبدا 
سيد آرش حسيني ميالني، رييس كميته محيط زيست 
و خدمات شهري نيز در جريان نشست ديروز شوراي 
شهر گفت: سازمان مديريت پسماند و معاونت خدمات 
شهري براي ادامه وضعيت كنوني جمع آوري پسماند 
بايد طرحي داشته باشد. شايد اين زمان فرصت مناسبي 

باشد كه تفكيك از مبدا اصولي را اجرايي كرد.
ميالني اظهار كرد: طرح تفكيك پسماند در اين مدت 
متوقف شده اس��ت و از سوي ديگر، بودجه طرح كاپ 
)طرح كاهش پسماند( هم قبل از عيد تأييد شده است.

وي ادامه داد: س��ازمان مديريت پس��ماند و معاونت 
خدمات شهري شهرداري براي ادامه اين وضعيت بايد 
طرحي داشته باشد و پيگيري و توضيحات الزم را در 
اين رابطه بدهند. شايد اين زمان فرصت مناسبي باشد 

كه تفكيك از مبدا اصولي را اجرايي كرد.

    احتمال سوال از شهردار 
الهام فخاري، عضو ش��وراي شهر تهران نيز در جريان 
نشس��ت ديروز پس از استماع گزارش معاون شهردار 
گفت: تصميمات حمل و نقلي شهرداري متناسب با 

ظرفيت خدمات شهري نيست و حوزه حمل و نقل بدون 
هماهنگي شورا، اقداماتي را انجام مي دهد كه اگر ادامه 

پيدا كند منجر به سوال از شهردار مي شود.
مسجدجامعي،  ديگر عضو شوراي شهر نيز در واكنش به 
اظهارات يزداني با اشاره به جمع آوري و دفن زباله هاي 
بيمارستاني توسط شهرداري گفت: شهرداري تهران در 
اين مدت وظيفه جمع آوري در دفن پسماندهاي عفوني 
بيمارستان ها را بر عهده گرفته اما بايد حواسمان باشد 
كه اين وظيفه برعهده شهرداري تهران نيست و پس از 
گذر از ويروس كرونا، اين موضوع براي مراكز درماني و 
همچنين شهرداري تهران تبديل به سنت و رويه نشود.

در ادامه محمد ساالري رييس كميسيون شهرسازي و 
معماري شوراي شهر تهران با بيان اينكه هنوز سازمان 
بهشت زهرا درباره افراد عادي كه فوت مي كنند، تصميم 
سختگيرانه اي نگرفته است، تأكيد كرد: هنوز ما شاهد 
هس��تيم در مراس��م افرادي كه به صورت عادي فوت 

كرده اند، حدود 100 يا 200 نفر شركت مي كنند.

    تعويق بازگشايي اصناف
س��االري با بيان اينكه بازگشايي بوستان ها اگر بدون 
نظارت و كنترل باش��د، مي تواند شهر را دچار مشكل 
كند، گفت: متأس��فانه مردم دچار يك رهاشدگي در 
حوزه كرونا ش��ده اند درحالي كه مسووالن ما از جمله 
آقاي رييس جمهور يك خوش بيني غيرواقع بينانه دارد.

وي ادامه داد: اگر اين رهاشدگي را مديريت نكنيم، به 
يك پيك وحشتناك خواهيم رسيد و من تقاضا دارم كه 
بازگشايي اصناف غيرضروري همچنان به تعويق بيفتد.

به گفته س��االري، ب��ا وجود ممنوعي��ت زباله گردي، 
اما همچنان ما بر س��ر برخي مخازن زبال��ه، افرادي را 

مي بينيم.
محمدجواد حق شناس، رييس كميسيون فرهنگي 
و اجتماعي شوراي ش��هر تهران نيز از شهردار تهران 
خواس��ت كه به طور جداگانه درباره وضعيت مديريت 
ش��هري در اين روزهاي كرونايي با مردم صحبت كند 
همچنين با انتقاد از ش��فاف نبودن آمارها، شهرداري 
ته��ران آمار مبتاليان و فوت ش��دگان بر اث��ر كرونا را 
به طور جداگانه اع��الم كند. در پايان ناهيد خداكرمي 
رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران ضمن تقدير 
از عملكرد ش��هرداري ته��ران در ضدعفوني كردن و 
شست وشوي معابر گفت: اگر اين كار انجام نمي شد، 

قطعًا ما در تهران با يك فاجعه روبه رو بوديم.
وي ادامه داد: متأس��فانه در اين روزها برخي گروه ها 
كه به شهرداري مرتبط نيس��تند، به طور جداگانه با 
وانت اقدام به ضدعفوني و سمپاشي معابر مي كنند؛ 
اين اقدام خطرناك است و بايد جلوي آن گرفته شود. 
ضدعفوني معاب��ر يك كار كاماًل خدمات ش��هري با 

پروتكل خاص است.
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 كانادا دانلود جعبه سياه 
پرواز اوكرايني را متوقف كرد

كانادا اين هفته به ايران اعالم كرد: براي يك مدت 
نامحدود، دانلود و تحليل جعبه سياه هواپيماي 
752 اوكراين را به علت شيوع ويروس كرونا و از 

بين رفتن امكان مسافرت، متوقف كرده است.
حس��ن رضايي فر، رييس گروه تحقيقات ايران 
گفت: نمايندگان 8 كشور براي سفر به البراتواري 
در اروپا براي آغاز اين روند دعوت شدند، اما كانادا 
خواستار به تعويق افتادن اين تحقيقات به علت 

شيوع ويروس كرونا شده است. 
رضايي فر در ايميلي به سي بي سي گفت: »اكنون، 
به علت ويروس كرونا، براي برخي از كش��ورها، 
برنامه ريزي يك س��فر غيرممكن اس��ت.« يك 
مقام كانادايي نيز تاييد كرد: ايران روز دوشنبه با 
اين كشورها تماس گرفته و تمامي آنها قاطعانه 
پاسخ دادند: در حال حاضر مسافرت غيرممكن 
است و ش��ايد زماني ديگر. كيتي فاكس، رييس 
هيات امنيت حمل و نقل كانادا گفت: كش��ورها 
مي خواهند نمايندگان خودشان در اين جلسه 
دانلود شخصا حضور داشته باشند. وي در بيانيه اي 
اعالم كرد: »از اي��ن رو، دانلود و تحليل صداهاي 
ضبط شده بايد تا زماني كه شرايط به اندازه كافي 
براي مس��افرت امن بهبود يابد، به تاخير بيفتد. 
در حال حاضر، نمي شود پيش بيني كرد كه چه 

زماني اين اتفاق مي افتد.«
پرواز 752 اوكراين در 18 دي 98 در ايران به علت 
اشتباه انس��اني مورد هدف قرار گرفت و منهدم 
ش��د. در اين پرواز 17۶ نفر كشته شدند. امريكا، 
اوكراين، سوئد، افغانس��تان، انگلستان، فرانسه 
و آلم��ان و كانادا، نمايندگان و كارشناس��ان در 
تحقيقات ايران را به رسميت شناختند. مقامات 
كانادايي مي گويند »جعبه سياه« بسيار مهم است 
و مي تواند حاوي ارتباط��ات ميان خدمه پرواز و 

كنترل كنندگان ترافيك هوايي باشد.

بازگشت ۱۰ كاميون ايراني 
متوقف شده  در مرزها

مديركل ترانزيت حمل و نقل بين المللي سازمان 
راه��داري و حم��ل و نقل جاده اي از بازگش��ت 
10كاميون و راننده ايراني كه پيش از اين به خاطر 
شيوع كرونا در پشت مرزهاي كشور متوقف شده 
بودند، خب��ر داد و گفت: وضعيت مرزها تغييري 

نسبت به گذشته نكرده است.
 به گزارش ايسنا، در پي ش��يوع ويروس كرونا و 
گسترش آن در كشورهاي مختلف، همسايه هاي 
اي��ران محدوديت هايي براي تردد و حمل و نقل 
بار قائل ش��دند كه البته اين محدوديت ها تنها 
مختص كشور نبود. پيش از اين اعالم شده بود كه 
در بين مرزهاي ايرن تنها مرزهاي عراق، نخجوان، 
آذربايجان و افغانس��تان براي جابه جايي بار باز 
است، برخي كشورها مانند تركيه و تركمنستان 
مرزهاي خود را با اي��ران يك طرفه كردند و تنها 
اجازه ورود هموطنان خود و خروج رانندگان ديگر 
كشور به سمت كشور خودشان را مي دهند و بقيه 

مرزهاي كشور بسته است. 
منوچهر سلمان زاده، مديركل ترانزيت حمل و 
نقل بين المللي سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي در گفت وگو با ايس��نا، درب��اره آخرين 
وضعيت مرزهاي كشور اعالم كرد: همه مرزهاي 
كشور وضعيت مشابهي نسبت به گذشته دارند و 
هيچ تغييري نسبت به هفته هاي قبل نداشتند. 
وي اظهار كرد: طي هفته هاي گذشته توانستيم با 
وجود بسته شدن مرزها اجازه ورود حدود 1400 
كاميون و راننده ايراني را از طريق مرزهاي مختلف 
به ايران بگيريم چرا كه آنها قبل از شيوع ويروس 
كرونا از كشور خارج شده و با محدوديت هاي ناشي 

از اين بيماري متوقف شدند.
 او گف��ت: هم اكنون ح��دود 10 كاميون ايراني 
در پش��ت مرزهاي كش��ور متوقف ماندند كه با 
هماهنگي هاي صورت گرفته از طريق دستگاه 
ديپلماس��ي توانس��تيم موافق��ت ورود آنها به 
كش��ور را بگيريم و به زودي رانن��دگان ايراني و 

كاميون هايشان به كشور وارد خواهند شد.

 خريد و فروش امتياز
مسكن ملي پيگرد قانوني دارد

وزارت راه وشهرسازي اعالم كرد: واگذاري و انتقال 
امتياز مسكن ملي به غير، تحت هر يك از عناوين 
حقوقي، غيرمعتبر و ممنوع اس��ت و بر اس��اس 

مقررات پيگرد قانوني دارد. 
به گزارش مهر، معاونت مس��كن و س��اختمان 
وزارت راه و شهرس��ازي در اطالعي��ه اي تصريح 
كرد: ثبت نام اوليه طرح اقدام ملي مسكن ارزش 
معامالتي ندارد و خري��د و فروش آن غيرقانوني 
اس��ت و ثبت نام در سامانه به معناي عضويت يا 
تخصيص واحد نيس��ت و چه بسا پس از بررسي 
شرايط قانوني فرد ثبت نام كننده غير واجد شرايط 
تشخيص داده شود و به اين ترتيب مدارك آن از 
جمله كد رهگيري و ... فاقد هرگونه ارزش است. 
بنابراين، خريد و فروش آن فقط باعث از بين رفتن 
سرمايه خريدار اس��ت. اين معاونت در اطالعيه 
خود از ممنوعيت واگذاري امتياز واحدهاي طرح 
ملي مسكن خبر داد و اعالم كرد: امتياز اين قبيل 
افراد باطل مي شود، همچنين واگذاري و انتقال 
امتياز مسكن ملي به غير تحت هر يك از عناوين 
حقوقي، غير معتبر و ممنوع اس��ت و بر اس��اس 
مقررات پيگرد قانوني دارد. در ادامه اين اطالعيه، 
آمده است: در صورت مبادرت به واگذاري امتياز 
به غير، عالوه بر اقدام قانوني عليه افراد متخلف، 
امتياز آنها باطل و افراد خريدار نيز از هيچ حقوقي 

بهره مند نخواهند شد.
برگه پرينت ثبت نام اوليه طرح اقدام ملي مسكن 
ارزش معامالت��ي ن��دارد و خريد و ف��روش آن 

غيرقانوني است.

خودروهايفاقدمعاينهفنيتا۱5ارديبهشت
جريمهنميشوند

مديرعامل س��تاد فن��ي خودروه��اي ته��ران گفت: 
دوربين ه��اي راهنمايي و رانندگي در س��طح ش��هر 
همچون گذش��ته موارد را ثبت مي كنند، اما در شرايط 
فعلي، خودروهاي فاقد معاينه فني تا 15 ارديبهش��ت 
اعمال قانون و جريمه نخواهند ش��د. به گزارش ايسنا، 
حس��ين مقدم كه در ي��ك برنامه راديوي��ي با موضوع 
»فاصله گذاري اجتماعي در مراكز معاينه فني خودروها« 
س��خن مي گفت، در پاسخ به اين سوال كه معاينه فني 
براي خودروها در ش��رايط كنوني الزامي است يا خير؟ 
تصريح كرد: معاينه فني براي كليه خودروهاي در حال 
تردد يك الزام است اما سردار هاديان فر در روزهاي پاياني 
سال گذشته اعالم كرد كه خودروهاي فاقد معاينه فني تا 

15 ارديبهشت ماه اعمال قانون نمي شوند.
مديرعامل س��تاد فني خودروهاي تهران يادآور ش��د: 
دوربين هاي راهنمايي و رانندگي در سطح شهر همچون 
گذش��ته موارد را ثبت مي كنن��د؛ اما در اين ش��رايط 
خودروهاي فاقد معاينه فني تا 15 ارديبهشت ماه اعمال 
قانون و جريمه نخواهند ش��د. وي با اش��اره به ازدحام 
شديد در مراكز معاينه فني به دليل مشمول شدن 200 
تا 300 هزار خودرو براي مراجعه به اين مراكز در اسفند 
و فروردين ماه هر سال گفت: براي جلوگيري از ازدحام 
در مراكز معاينه فني اين فرصت داده شد تا در يك بازه 

زماني بيشتري نسبت به معاينه فني خودرو اقدام كنند. 
مقدم با اش��اره به فعاليت همه روزه كليه مراكز معاينه 
فني شهر تهران از س��اعت 8 صبح تا 30: 1۶ بيان كرد: 
ما حسب بخشنامه وزارت بهداشت و شهرداري تهران، 
اقدامات گسترده اي درخصوص فاصله گذاري اجتماعي 
انجام داديم از جمله اينكه خطوط امني را در سالن مراكز 
و بخش هاي ديگر مشخص كرديم تا مردم فاصله ايمني 

را نسبت به يكديگر رعايت كنند.

رشد۴۰درصديمسافرانمترو
مدير عامل شركت بهره برداري متروي تهران اعالم كرد 
كه الزم است مس��افران مترو حتما از ماسك استفاده 
كنند. فرن��وش نوبخت در گفت وگو با ايس��نا، در مورد 
وضعيت تردد مس��افران در مترو در روز يكشنبه گفت: 
هنوز آمار قطع��ي از وضعيت خريد و فروش بليت ها به 
دست نيامده است؛ اما مشاهدات عيني نشان مي دهد كه 
تعداد مسافران در مترو كاهش يافته است و شايد يكي 
از علت ها لغو طرح ترافيك باش��د. وي با بيان اينكه روز 
شنبه بيش از 2۶0 هزار مسافر از مترو استفاده كردند كه 
البته اين آمار نسبت به قبل از شيوع كرونا بسيار اندك 
اس��ت، ادامه داد: ما قبل از ش��يوع كرونا روزانه بيش از 
يك ميليون و 500 هزار نفر مسافر جابه جا مي كرديم؛ 
اما اين 2۶0 هزار نفر نسبت به هفته هاي اخير كه كرونا 
شيوع پيدا كرده بود، رشد چشمگيري داشت. نوبخت با 

بيان اينكه روز شنبه استفاده از مترو نسبت به روزهاي 
پيش از اين ح��دود 40 درصد افزايش يافته بود، گفت: 
اما روز يكشنبه شاهد بوديم كه تعداد مسافران كاهش 
يافته است. وي با بيان اينكه وضعيت ايستگاه ها خلوت 
است و در اين ايستگاه هاي تقاطعي نيز مسافران در حال 
جابه جايي هستند، افزود: خوشبختانه مردم تا حدودي 
طرح فاصله گذاري اجتماع��ي را رعايت مي كنند اما با 
اين حال الزم است كه مجددا آموزش هاي الزم به آنها 
داده شود. مدير عامل متروي تهران افزود: از شهروندان 
درخواست مي ش��ود، حتما در زمان استفاده از مترو از 
ماسك اس��تفاده كنند؛ چرا كه اين مساله موجب عدم 
انتقال بيماري به ساير مسافران مي شود و به عالمت هاي 

نصب شده نيز توجه كنند.

فعاليتاتوبوسهايرزرودر5۰مسيرپايتخت
مديرعامل ش��ركت اتوبوس هاي رزروي با بيان اينكه 
فعاليت اتوبوس  و ميني بوس هاي رزروي در 50 مسير 
پايتخت آغاز ش��ده است، گفت: مسافران اين ناوگان از 
تخفيف ۶0 درص��دي كرايه برخوردارند. احمد تابنده، 
مديرعامل ناوگان اتوبوس  و ميني بوس هاي رزروي در 
 DRT گفت وگو با فارس درباره فعالي��ت اتوبوس هاي
ي��ا رزروي در پايتخ��ت اظهار كرد: اي��ن اتوبوس ها در 
بسياري از كش��ورها فعاليت خود را از 2 تا 3 سال پيش 
آغاز كرده و در تهران ني��ز اين موضوع از ماه هاي پيش 

مدنظر قرار گرفت. وي افزود: براي نخستين بار سه ماه 
پيش فعاليت اتوبوس ه��اي رزروي در محدوده ميدان 
ونك جهت ارايه خدمت به مسافران اين محدوده آغاز 
شد.البته اتوبوس هاي مربوط به اين ناوگان هيچ ارتباطي 
با اتوبوس هاي شهرداري ندارند. تابنده با اشاره به اينكه 
تاكنون 40 ميليارد تومان براي خريد اتوبوس توس��ط 
اين ش��ركت هزينه شده اس��ت، گفت: در حال حاضر 
50ميني ب��وس و 40 اتوبوس ب��راي تامين اين ناوگان 
استفاده مي شود.  مديرعامل ناوگان اتوبوس هاي رزروي 
اظهار كرد: به دليل اينكه اطالع رساني ها  به صورت كامل 
 انجام نگرفته بود و تعداد مسافران بسيار اندك و حدود

20 ت��ا 30 نفر بود ولي روز يكش��نبه اس��تقبال از اين 
اتوبوس ها بيشتر شده است. وي با اشاره به اينكه براي 
رعايت فاصله گ��ذاري اجتماعي ب��راي ميني بوس ها 
ب��ا ظرفيت 15 نفر تنها 10 مس��افر و ب��راي اتوبوس با 
ظرفيت 40 نفر تنها 20 مس��افر سوار مي شوند، گفت: 
كرايه اتوبوس ها هزار و 500 تومان و كرايه ميني بوس 
2500 تومان در نظر گرفته ش��ده ك��ه در حال حاضر 
تخفيف ۶0درصدي به مس��افران ارايه مي شود. وي با 
بيان اينكه 4هزار نفر تاكنون براي استفاده از اتوبوس و 
ميني بوس هاي رزروي سامانه به همراه را نصب كرده و يا 
به سايت مربوطه وارد شده اند، گفت: حدود 2 هزار نفر نيز 
پيشنهاد مسير براي اين اتوبوس ها داده اند. تابنده اظهار 
كرد: حدود 7 تا 8 هزار ميني بوس و اتوبوس خود مالك 

در پايتخت وجود دارد كه اگر اين وسايل ساماندهي شوند 
در طول روز مي توان 300 هزار سفر را در پايتخت پوشش 
داد و اين مساله در توسعه حمل و نقل عمومي و افزايش 
خدمت رساني به مردم بسيار حائز اهميت است و حمايت 
شهرداري و دولت در اين راستا حائز اهميت خواهد بود. 
محمود ترفع مديرعامل شركت واحد اتوبوس راني شهر 
تهران، روز شنبه آغاز فعاليت استارت آپ »به همراه« را 
براي رزرو صندلي اعالم كرد. با توجه به آنكه با رزرو كردن 
مي توان تعداد اس��تفاده كنندگان از ناوگان را كنترل 
كرد بنابراين اين روش مي تواند در بحث فاصله گذاري 
هوشمند مناسب باشد، اما سوال اينجاست كه اين راهكار 
براي چه تعداد از شهروندان مي تواند سرويس دهي را 
انجام دهد؟ آيا ناوگان كافي براي اين سيس��تم وجود 
دارد؟ ش��ركت واحد اتوبوسراني تهران معتقد است كه 
ناوگان بخش خصوصي شاغل در سرويس هاي سازماني 
و دربستي كه مالكيت شخصي دارند ظرفيت بااليي دارند 
و در صورت اس��تقبال شهروندان از اين سيستم امكان 
همكاري خواهند داشت. همچنين در صورتي كه دولت 
تدابيري را براي زمانبندي انعطاف پذير براي كارمندان 
دولت و برنامه زمانبندي ش��ده براي س��اير مشاغل را 
مشخص كند، ظرفيت اين سرويس مي تواند چند برابر 
باشد. از سويي ديگر نرخ اين سيستم طبيعتا با توجه به 
عدم بهره از يارانه حمل و نقل و استفاده از ظرفيت كمتر، 
از نرخ هاي شركت واحد اتوبوس راني بيشتر خواهد بود.

در شهر

هاشمي: شهرداري ماهانه براي تحقق بودجه، به ۲ هزار ميليارد تومان تحقق بودجه نقد و معادل ۲۰ تا ۳۰ درصد همين اعتبار به صورت غيرنقد نياز دارد



دانش و فن6دنياي فناوري

رسانه ها بستر اختالف صداوسيما و وزارت ارتباطات درباره فركانس راديويي ۷۰۰  و ۸۰۰  مگاهرتز

سريال ناتمام جنجال بر سر باندهاي فركانسي
گروهدانشوفن|

اختالف بر س��ر مالكي��ت و بهره ب��رداري از فركانس 
راديوي��ي ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز ميان وزارت ارتباطات 
و س��ازمان صداوسيما سابقه اي چندين ساله دارد كه 
اين روزها حل اين چالش با توجه به مشكالت كندي 
س��رعت اينترنت و نبود منابع فركانسي براي توسعه 
شبكه موبايل در شرايطي كه مصرف اينترنت به دليل 
خانه نش��يني مردم براي جلوگيري از شيوع ويروس 
كرونا، به عن��وان راهكاري از س��وي وزارت ارتباطات 
مطرح شده است. تا حدود ۱۰ سال پيش باند فركانسي 
»۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز« كه به بانده��اي ۷۰۰ و ۸۰۰ 
شناخته مي شود براي پخش آنالوگ برنامه هاي راديويي 
و تلويزيوني استفاده مي شد، اما در كنفرانس جهاني 
راديوي��ي WRC-12 اين باند فركانس��ي به صورت 
اش��تراكي در كل دنيا به موبايل )IMT( و رسانه هاي 
همگان��ي )Broadcasting( اختصاص داده ش��د 
و مس��ووالن ارتباطي معتقدند از سال ۲۰۱۵ با تغيير 
پخش برنامه هاي تلويزيوني به ديجيتال، اين باندهاي 
فركانس��ي كه جزو سرمايه ملي محس��وب مي شود، 
بالاستفاده مانده است، وزارت ارتباطات مالكيت اين 
سرمايه ملي را مطابق قانون و مقررات مديريت طيف 
فركانس، از آن خود مي داند اما س��ازمان صداوسيما 
حاضر نيست اين فضاي فركانسي را به اين وزارتخانه 
بازگرداند. به همين دليل اين روزها فضاي رسانه اي و 
شبكه هاي اجتماعي به محل نزاع رسانه اي مسووالن 
صداوس��يما و وزارت ارتباطات بر س��ر اي��ن باندهاي 

فركانسي تبديل شده است.

 باندهاي طاليي بي استفاده مانده است
از آنجاي��ي كه بانده��اي با فركانس پايي��ن )زير يك 
گيگاهرتز( داراي برد زيادي هستند، از نظر كارشناسي 
و فني به عنوان باندهاي طاليي و با ارزش باال محسوب 
مي شوند. فركانس هرچه پايين تر باشد، طول موج آن 
بزرگ تر و پوش��ش و مقاومت آن در برابر خطا بيشتر 
اس��ت. با اس��تفاده از فركانس هاي پايي��ن، اپراتورها 
مي توانند با كمترين سرمايه گذاري پوشش بيشتر و 
بهتري را ايجاد كنند و ش��بكه هاي پهن باند با هزينه 
كمتري دس��ت مصرف كننده نهايي ق��رار مي گيرد. 
درحالي كه هرچه به سمت فركانس هاي باالتر بروند، 
تعداد دكل هاي بيش��تري الزم است و هزينه پوشش 
باالتر مي رود. ازطرفي اين روزها شيوع كرونا ضرورت 
استفاده از ظرفيت هاي ارتباطي را بيشتر آشكار كرده 
است. صرف نظر از استفاده هاي جنبه سرگرمي، يكي 
از ش��اخه هاي اصلي ديجيتالي ش��دن اين است كه 
بتوانيم از ابزارهاي ارتباطي استفاده كاربردي كنيم. در 
روزهايي كه كار مردم به شكل دوركاري انجام مي شود، 
آموزش از راه مجازي و بر بستر ارتباطي اينترنت صورت 
مي گيرد، كسب وكارهايي هم كه از ابتدا به ساكن در 
بس��تر مجازي بودند هم به ش��يوه مجازي خود ادامه 
مي دهند و مصرف اينترنت با رشد ۱.۵ برابري مواجه 
ش��ده، لزوم افزايش ظرفيت شبكه گريزناپذير است. 
محمدجواد آذري جهرم��ي، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات، كه معتقد اس��ت كه در شرايط فعلي بحران 
كرونا، مي تواند با در اختيار داشتن باندهاي فركانسي 
۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از اين فضا براي توسعه ظرفيت 
موبايل و رفع كندي سرعت اينترنت استفاده كند، اين 
روزها بارها به ضرورت آزادس��ازي باندهاي فركانسي 

اشاره كرده و حتي از ارسال نامه اي به رييس جمهوري 
براي پيگيري آزادس��ازي فركانس هاي ۷۰۰ و ۸۰۰ 
مگاهرتزي خبر داده تا اين موض��وع به صورت فوري 
در دستور كار س��تاد ملي مقابله با كرونا قرار بگيرد و 
با اختصاص باندهاي فركانسي به شبكه تلفن همراه، 

سرعت اينترنت افزايش يابد.

  لزوم بازنگري مديريت طيف فركانسي
با وجود اين، محمدحسن انتظاري، عضو حقيقي شوراي 
عالي فضاي مجازي معتقد اس��ت موضوع بازپس گيري 
فركان��س راديويي ۷۰۰ و ۸۰۰ تاكنون از س��وي وزارت 
ارتباطات در اين شورا مطرح نشده است. او مي گويد: »به 
نظر نمي رسد كه اين مستندات از سوي وزارت ارتباطات به 
مركز ملي فضاي مجازي ارايه شده باشد، چرا كه دبير شورا 
و رييس مركز ملي فضاي مجازي تاكنون اين موضوع را در 
جلسات با اعضا مطرح نكرده است. موضوع مالكيت فضاي 
فركانسي داراي چند بعد است كه اگر قرار است در شوراي 
عالي فضاي مجازي مطرح ش��ود باي��د در قالب گزارش 
محكم و دقيق كارشناسي ارايه شده و جاي آن در رسانه ها 
نيست.« وي با بيان اينكه مديريت باند و طيف فركانسي 
كشور مدت هاست كه بررسي نشده و نياز به بازنگري مجدد 
دارد، گفت: »الزم است كه وزارت ارتباطات در خصوص 
آخرين وضعيت مديريت فركانس كشور به شوراي عالي 
فضاي مجازي گ��زارش دهد. مديريت بهينه روي طيف 
فركانس به عنوان س��رمايه ملي، نيازمند شفاف س��ازي 
است و در اين زمينه رگوالتوري بايد گزارشي آماده كند 
تا مشخص شود اين فضا در اختيار كدام بهره برداران قرار 
گرفته و فضاهايي كه خالي اس��ت مورد بهره برداري قرار 
گيرد.« انتظاري خاطرنشان كرد: »در مصوبه دي ماه سال 
۹۲ شوراي عالي فضاي مجازي مربوط به الزامات شبكه 
ملي اطالعات كه به تأييد مقام معظم رهبري نيز رسيد و 

در بهمن ماه همان سال نيز به وزارت ارتباطات ابالغ شد، 
موضوع توسعه شبكه ملي پهن باند به عنوان الزام مطرح 
شده است. از آن زمان تاكنون شبكه پهن باند بايد طراحي 
مي شد و اگر نيازي به باند فركانسي بود بايد طي اين زمان 
به ش��وراي عالي فضاي مجازي اعالم مي شد. اگر وزارت 
ارتباطات در خصوص توسعه پهن باند مشكل داشت بايد 
آن را در قالب طرحي در شوراي عالي فضاي مجازي مطرح 
مي كرد اما طي ۶سال گذشته اين موضوع در شوراي عالي 

فضاي مجازي مطرح نشده است.«

  پاسخ معاون صداوسيما 
به هجمه هاي وزارت ارتباطات

اما با گذش��ت روزهايي كه مس��ووالن ارتباطي از وزير 
ارتباطات و معاونانش بارها به موضوع آزادسازي باندهاي 
فركانسي اش��اره كردند، رضا عليدادي معاون توسعه و 
فناوري صداوسيما، به اذعان اين سازمان، براي نخستين بار 
و براي شفاف شدن افكار عمومي در جوابيه اي اعالم كرد 
اين مباحث بايد به دور از هياهوهاي سياسي بررسي شود. 
عليدادي در پاسخ به وزير ارتباطات درباره فركانس هاي 
تحت اختيار اين سازمان معتقد است كيفيت اينترنت 
ارتباطي با اين فركانس ها ندارد و مي گويد: »صداوسيما 
براي ادامه كار خود و باال بردن كيفيت ش��بكه ها به اين 
فضا و بيش از آن نيازمند اس��ت، با احتس��اب راديوها و 
راديونماها، درحال حاضر بيش از ۱۳۰ سرويس تلويزيوني 
و راديويي فعال اس��ت كه شامل شبكه هاي ملي سيما، 
صدا، بين المللي سيما و صدا، راديونماهاي ملي و استاني، 
ش��بكه هاي تلويزيوني و راديويي اس��تاني و شبكه هاي 
مجازي هستند و به واقع درخواست وزارت ارتباطات به 
معني حذف بخشي از خدماتي است كه به صورت رايگان 
در اختيار مردم قرار داده مي شود. درصورت تأمين منابع 
مورد نياز و توسعه زيرساخت ها در باندهاي موجود، نه تنها 

امكان خدمات دهي به همين تعداد برنامه فعال امكان پذير 
نيست، بلكه باندهاي جديدي نيز بايد به آن اضافه شود.« 
عليدادي طرح موضوع فركانس هاي صداوسيما را با عنوان 
علت كم بودن سرعت اينترنت كشور نشانه عدم صداقت 
و سياسي كاري دانست و افزود: »با واگذاري فركانس هاي 
س��ازمان به تلفن همراه، دسترس��ي اينترنت كاربران 
افزاي��ش چنداني نخواهد يافت و س��ال ها طول خواهد 
كشيد تا تجهيزات الزم براي بهره برداري از آن خريداري 
و راه اندازي ش��ود و هزينه زيادي هم خواهد داشت. اگر 
شبكه ديتا خوب كار نمي كند، مسوول مربوطه بايد بيايد 
پاس��خ دهد در اين چند س��ال براي اينكه مردم بتوانند 
ارسال و دريافت اطالعات را در فضاي مجازي به درستي 
و با سرعت باال انجام دهند، چه كاري انجام شده است؟«

  لزوم توسعه پهناي باند 
در بخش خدمات خانگي 

عليدادي درباره شبهه اي كه وزارت ارتباطات اين روزها 
ايجاد كرده و گفته اگر فركانس ه��اي ۷۰۰ و ۸۰۰ را در 
اختيار داشته باشد، كيفيت اينترنت باال مي رود، گفت: 
با توجه به پايين بودن فركانس هاي موجود س��ازمان، 
يعني فركانس هاي پايين تر از ي��ك گيگاهرتز، به  رغم 
اينكه محدوده پوشش افزايش مي يابد ولي ميزان ديتاي 
مفيد نگاشته شده در اين بستر، به شدت كاهش مي يابد. 
بنابراين بهره برداري از اين باند براي ارس��ال ديتا بسيار 
بازدهي كمي دارد و ارزش ورود در فضاي ديتا را ندارد و 
الحاق آنها به ديتاي موجود مشكلي از اينترنت و اينترانت 
را حل نمي كند؛ طرح اين موضوع يك آدرس دهي غلط 
است. تمام استدالل هاي مطرح شده در مورد باندهاي 
در اختيار صداوسيما، مس��اله اي تجاري و مالي است و 
ارتباطي به توسعه اينترنت و پهناي باند آن ندارد. توسعه 
پهناي باند خدمات ديتا بايد در بخش خدمات خانگي 

اتفاق بيفتد كه درحال حاضر در اين حوزه توس��عه اي 
انجام نمي شود. در صورتي كه در برخي كشورهاي دنيا 
اين بخش تا پوشش كامل منازل پيش رفته اند و ظرفيت 
۱۰۰ مگابيت برثانيه ظرفيت معمولي خدمات براي هر 
كاربر خانگي اس��ت..« وي تصريح ك��رد: »در حالي كه 
مجلس شوراي اس��المي در اين سال ها با ادعاي وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات براي تملك باند ۷۰۰ و ۸۰۰ 
مگاهرتز مخالفت كرده است و قوانين موضوعه كشور هم 
با در نظر داشتن كاركرد و عملكرد عام المنفعه و حاكميتي 
صداوسيما، حق را به رسانه ملي مي دهد، اين جوسازي ها 
و شبهه افكني ها عجيب و مشكوك است. از سال ۱۳۹۶ 
ش��كايت رس��انه ملي عليه وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات در جريان و نظ��ر معاونت امور فضاي مجازي 
دادس��تاني كل كشور هم مشخص است، معلوم نيست 
چرا وزارت ارتباطات با بازي سياسي تالش دارد حقوق 
عامه را تضييع و آنگونه كه از ش��واهد و قرائن برمي آيد، 
منافع اقتصادي را براي برخي شركت ها تضمين كند؟« 

  دعوت رگوالتوري از صداوسيما به مناظره
البته پس از آن نسترن محسني، معاون امور راديويي 
س��ازمان تنظيم مق��ررات و راديوي��ي در واكنش به 
اظهارات معاون توس��عه و فناوري صداوسيما درباره 
واگذاري باندهاي فركانسي، چند سوال از اين معاونت 
مطرح كرد، اينكه سندي كه سال ۲۰۰۶ توسط رييس 
فعلي سازمان صداوسيما در مجمع جهاني مخابرات 
و به نمايندگي از جمهوري اس��المي امضا ش��ده، چه 
بوده است؟ در س��ال هاي اخير چند صد ميليون دالر 
از صندوق ذخيره ارزي يا صندوق توس��عه  ملي براي 
توس��عه فرس��تنده هاي ديجيتال و خالي كردن باند 
فركانس��ي مزبور از مجلس دريافت ش��ده اس��ت؟ او 
همچنين از اين معاونت خواست مشروح مذاكرات و 
مكاتبات دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و تمام اسناد 
مكاتبات و پيگيري هاي صورت گرفته از سال ۱۳۸۶ 
تاكنون منتشر شود و همچنين ليست كشورهايي كه 
براي ارايه خدمات K به شهروندان از باند ۷۰۰ و ۸۰۰ 
استفاده مي كنند، منتشر شود و به دنبال آن رگوالتوري 
ليست كش��ورهايي كه از اين باند براي شبكه موبايل 
استفاده مي كند را منتشر خواهد كرد و درنهايت سازمان 

صداوسيما را به مناظره اي در اين زمينه دعوت كرد.
با وجود تمام��ي اختالفاتي كه وج��ود دارد و پاي آن 
به رسانه ها باز ش��ده است، همچنان ابهاماتي از سوي 
برخي كارشناسان مطرح مي شود، ابهاماتي كه به عدم 
تخصيص درست منابع و تجهيزات و ضعف در ساختار 
ش��بكه ملي اطالعات مربوط مي شود و سبب شده تا 
اينترنت با كيفيت و ارزان خانگي، در اختيار كاربران قرار 
نگيرد. در همين حال كارشناسان و منتقدان عملكرد 
وزارت ارتباطات، علت افت س��رعت ش��بكه اينترنت 
موبايل و ثابت را درون وزارتي و عدم تمكين به بازسازي 
زيرساخت هاي حياتي ارتباطي مي دانند و تاكيد دارند 
كه حتي اگر اين فركانس ها در اختيار وزارت ارتباطات 
ه��م قرار گيرد، از باب خريد تجهيزات، اس��تقرار آن و 
راه اندازي، بيش از يك سال زمان مي برد و استفاده ويژه 
از اين فضاي فركانس��ي در شرايط اضطرار كرونا كه از 
سوي وزير ارتباطات مطرح مي شود، تعجب برانگيز است 
و البته مسووالن ارتباطي همچنان توسعه اپراتورهاي 
موبايل را در آزادسازي باندهاي فركانسي محبوس در 

صداوسيما مي دانند.

حمالت بدافزاري با مضمون ويروس كرونا
حمالتي با مضم��ون ويروس كرونا ك��ه ويندوز را به  
بدافزار Lokibot آلوده مي كند، در حال انتشار است 
كه براي سرقت اطالعات طراحي شده است. به گزارش 
مركز ماهر )مديريت ام��داد و هماهنگي رخدادهاي 
رايانه اي(، ي��ك كارزار جديد كه از ۲۷ مارس فعاليت 
دارد، از روش هاي مختلفي براي آلوده كردن قربانيانش 
استفاده كرده و كاربران زيادي را در كشورهاي مختلفي 
به خص��وص تركيه، پرتغال، آلم��ان، اتريش و اياالت 
متحده فريب داده اس��ت. اين كارزار جديد با ارسال 
يك ايميل جعلي از طرف سازمان بهداشت جهاني با 
مضمون و عنوان ويروس كرونا و همچنين با داشتن 
يك فايل با پس��وند غيراجرايي در ظاهر، قربانيان را 
فريب داده و بدافزار Lokibot را روي دس��تگاه هاي 
آنها نصب مي كند. اين بدافزار كه براي سرقت اطالعات 
طراحي ش��ده، جديدا قابليت هاي بيشتري نيز پيدا 
كرده است. اين كارزار جديد كه با استفاده از ايميلي 
با مضمون ويروس كرونا )كوويد ۱۹( از طرف سازمان 
 Lokibot بدافزار مخرب ،)WHO( بهداشت جهاني
را انتشار مي دهد، مش��اهده شده است. اين ايميل ها 
حاوي يك فايل فشرده هستند كه براي فشرده سازي 
از ARJ اس��تفاده شده اس��ت كه براي ايجاد بايگاني  
فايل هاي فشرده با راندمان باال استفاده مي شود. اين 
كارزار كه توسط Fortinet مشاهده شده، به محض 
باز ش��دن فايل اجرايي، سيس��تم قرباني را به بدافزار 
Lokibot آلوده مي كند. بدافزار Lokibot كه براي 
اولين بار در سال ۲۰۱۵ مشاهده شد، به منظور سرقت 
اطالعات از دس��تگاه آلوده طراحي ش��ده است. اين 
برنامه اطالعات و اعتبارنامه ها را از برنامه هاي مختلف 

مانند موزيال فايرفاكس، گوگل كروم، تاندربرد، FTP و 
SFTP جم��ع آوري مي كند. اين بدافزار همچنين در 
بازارهاي هك زيرزميني فروخته شده و ابتدا به عنوان 
يك سارق اطالعات و كي الگر معرفي شده بود كه بعدا 
به پيش��رفت قابليت هاي خود ادامه داد. اخيرا در اين 
بدافزار يك تكنيك قدرتمند در كد آن تزريق ش��د تا 
با استفاده از آن شناسايي شدن و تكنيك هاي آناليز 
فرار كند و اصطالحا اين روش ها را دور زده و همچنين 
ابزارهاي امنيت��ي موجود در رايان��ه قربانيان هدف، 
غيرفعال ش��ود. به گفته Fortiguard، اين كمپين 
از ۲۷ مارس فعال اس��ت و به كشورهاي زيادي حمله 
مي كند. ۱۰ مكان برتر هدف اي��ن كمپين، تركيه با 
۲۹ درصد، پرتغال ب��ا ۱۹ درصد، آلمان با ۱۲ درصد، 
اتريش با ۱۰ درصد و اي��االت متحده با ۱۰ درصد در 
صدر اين فهرس��ت قرار دارند كه بلژيك، پورتوريكو، 
ايتاليا، كانادا و اسپانيا با كسب كمتر از يك درصد از اين 
فهرست خارج ش��دند. در يك حمله اخير اين كارزار، 
بدافزار تروجان Lokibot به عنوان راه انداز يك بازي 
محبوب خود را جا زده و كاربران را براي اجراي بدافزار 

روي دستگاه هاي خود فريب داده بود.

حذف اينترنت شبانه اپراتورها تخلف نيست
حذف بسته هاي شبانه از سوي اپراتورهاي تلفن همراه 
باعث اعتراض كاربران ش��ده است كه مدير كل دفتر 
حفاظت از حقوق مصرف كننده سازمان تنظيم مقررات 
در اين باره مي گويد: »اپراتورها براي تعريف يا حذف 
بسته، الزام قانوني ندارند اما توصيه مي كنيم بسته اي 
متناس��ب با ش��رايط مردم در نظر بگيرن��د.« پيمان 
قره داغي در گفت وگو با ايرنا درباره حذف بس��ته هاي 
ش��بانه اينترنت اپراتورها و افزاي��ش قيمت برخي از 
بس��ته ها توضيحاتي داد كه نش��ان مي دهد در حوزه 
ارايه خدمات اينترنت توسط اپراتورها گرانفروشي رخ 
نداده و حذف بسته هاي شبانه نيز برخالف چارچوب 
قوانيني كه براي آنها تعريف ش��ده، نيس��ت. او اشاره 
ك��رد: »اپراتورها هميش��ه با قيمت كمتر از س��قف، 
خدمات خود را ارايه داده اند و معموال قيمت هاي آنها 
در كف تعرفه مي چرخد. مشكلي بابت گرانفروشي در 
اپراتورها نداريم چرا كه رصد ك��ردن روزانه وضعيت 
خدمت رس��اني و تعرفه هاي آنها ج��زو وظايف كاري 
ماست.« وي همچنين درباره حذف بسته هاي شبانه 
از س��وي اپراتورها در بحران كرونا كه نياز به اينترنت 
بيشتر از گذش��ته است، گفت: »دس��ت اپراتورها در 
خصوص تعريف يا حذف بسته هاي اينترنتي يا مكالمه 
باز است، قانون گذار براي آنها مشخص نكرده كه بايد 

چه بس��ته اي را تعريف يا حذف كن��د. البته ما توصيه 
مي كنيم كه در صورت امكان و وجود بسترهاي مورد 
نياز بسته هايي متناس��ب با اوضاع بحران كرونا براي 
مشتركين خود تعريف كنند اما الزامي براي اين مورد 
وجود ندارد. سازمان تنظيم مقررات به عنوان ناظر براي 
اپراتورها سقف و كف تعرفه معين كرده است و اگر آنها 
در اين چارچوب كار كنند، تخلفي انجام نداده اند.« او در 
ادامه به جزييات تعرفه گذاري براي اپراتورها پرداخت و 
گفت: »طبق مصوبه شماره پنج جلسه ۲۳۷ كميسيون 
تنظيم مق��ررات تعرفه اينترنت اپراتورهاي س��يار را 
مشخص كرده ايم. س��قف تعرفه به ازاي هر كيلوبايت 
براي سيم كارت هاي دايمي چهار دهم ريال است يعني 
اگر مشتركي از اينترنت سيار استفاده كند و سيم كارت 
او دايمي باش��د اپراتور مي تواند تا سقف تعرفه، يعني 
براي هر گيگابايت مبلغي معادل ۴۱ هزار و ۹۰۰ تا ۴۳ 

هزار ريال از مشترك دريافت كند.«
قره داغي با بيان اينكه طبق مصوبه س��ازمان تنظيم 
مقررات تعرفه سقف اينترنت سيم كارت هاي اعتباري 
اين مبلغ بي��ش از ۶ هزار و ۲۰۰تومان اس��ت، افزود: 
اين مبلغ سقف تعرفه اپراتورها بوده كه تاكنون مبلغ 
دريافتي كمتر از اين مقدار بوده است. اپراتورها تعرفه 
كف مبلغ ندارند و به اس��تناد مصوبه ۲۴۹ كميسيون 

تنظيم مقررات در مورد تعرفه هايي كه كف مبلغ در آنها 
لحاظ نشده است، مي تواند يك چهاردهم سقف تعرفه، 
براي س��يم كارت هاي دايمي خود كه مبلغي نزديك 
به س��ه هزار تومان و براي س��يم كارت هاي اعتباري 
مبلغ چهار هزار و پانصد تومان مي شود اعمال تخفيف 
كند.« وي با بيان اينكه اگر اپراتورها كف و سقف تعرفه 
را رعايت نكنن��د در هر دو مورد تخلف كرده اند، افزود: 
»همچنين در اين مصوبه گفته شده اپراتورهاي مسلط 
)اپراتورهايي كه بيش از ۲۰درصد سهم بازار را دارند( 
مي توانند با دريافت مجوز از س��ازمان تنظيم به مبلغ 
نهايي خود كه چيزي حدود س��ه ه��زار تومان )مبلغ 
دقيق ۲۹ هزار و ۹۶۰ريال( است نيز ۲۰ درصد تخفيف 
اعمال كنند. هر اپراتور در سال مي تواند ۸ مرتبه براي 
۵ بسته از سازمان تنظيم مقررات مجوز دريافت كند.« 
مدير كل دفتر حفاظت از حقوق مصرف كننده تصريح 
كرد: »با اعمال اين تخفيف كف تعرفه ما براي هر گيگ 
اينترنت سيم كارت هاي دايمي دو هزار و ۴۰۰ تومان 
و براي اعتباري ها نزديك سه هزار و ۸۰۰ تومان است. 
اپراتورهاي ديگر مانند رايتل كه اپراتور غيرمسلط به 
حساب مي آيند مي توانند اين تخفيف را تا ۴۰ درصد 
هم اعم��ال كنند كه عدد به دس��ت آم��ده تقريبا به 

۱۸۰۰تومان مي رسد.«

شرايط وام ۲ ميلياردي كسب وكارهاي متاثر از كرونا 
س��ازمان فناوري اطالعات دستورالعمل اعطاي وام 
دو ميليارد توماني از وجوه اداره شده به شركت هاي 
آسيب ديده در شرايط بحران شيوع ويروس كرونا را 
اعالم كرد. دامنه ش��مول حمايت اين وام، اشخاص 
حقوقي است كه به واس��طه بحران حاصل از شيوع 
ويروس كرونا، اراي��ه خدمات يا فروش خدمات آنها 
تحت تاثير قرار گرفته اس��ت. به گزارش پيوس��ت، 
اين دس��تورالعمل براي به حداقل رساندن عواقب 
اقتصادي- اجتماعي شرايط حاصل از شيوع ويروس 
كرونا در كشور صادر شده است. تسهيالت سرمايه 
در گردش متناسب با تعداد نيروي انساني داراي كد 
بيمه به كس��ب وكارها اختصاص مي يابد و براساس 

ابالغيه اي كه سازمان نظام صنفي رايانه اي منتشر 
كرده است به ازاي هر نيروي انساني داراي كد بيمه 
مبلغ ۱۰ ميليون تومان و حداكثر تا دوميليارد تومان 
با نرخ به��ره ۹ درصد وام به ش��ركت هاي متقاضي 
داراي ش��رايط تعل��ق مي گيرد. زم��ان بازپرداخت 
اين تس��هيالت ۱۲ ماهه و بدون دوره تنفس است. 
پيش از اين، دبير س��ازمان نظام صنف��ي رايانه اي 
تهران اع��الم كرده بود كه س��ازمان نصر قصد دارد 
مجموعه راهكارهايي را به دولت پيش��نهاد دهد كه 
مي تواند كس��ب وكارهاي حوزه آي تي را در دوران 
ش��يوع ويروس كرونا كه به نظر مي رس��د تا تيرماه 
ادامه خواهد داش��ت از خطر تعطيلي و تعديل نيرو 

نجات دهد. س��قف تس��هيالت براي ش��ركت هاي 
نوپا ۵۰۰ميلي��ون و براي ش��ركت هاي غيرنوپا دو 
ميليارد تومان است. كسب وكارها براي دريافت اين 
تسهيالت مي توانند در سامانه ايران نوآفرين ثبت نام 
كنند و پس از آن اطالعات درخواس��ت تس��هيالت 
اضط��راري نوآفري��ن را تكميل كنند. شناس��ايي 
كسب وكارها به عنوان كسب وكار فاواي آسيب ديده 
در شرايط بحراني توسط دبيرخانه وجوه اداره شده 
و سازمان نظام صنفي كشور انجام مي شود. از سوي 
ديگر با دريافت اين وام كسب وكارها متعهد به حفظ 
۹۰درصدي سطح اشتغال تا پايان زمان بازپرداخت 

تسهيالت هستند.
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نمايش مكان هاي تست كرونا 
در نرم افزار نقشه اپل

انگجت| اپل اعالم كرده با به روزرس��اني نرم افزار 
نقش��ه خود محل هايي را كه در آنها آزمايش ابتالء 
به كرونا انجام مي شود، نمايش مي دهد. به گزارش 
مهر، افرادي كه از گوشي ها و رايانه هاي اپل استفاده 
مي كنند از اين پس مي توانند با استفاده از سيستم 
عامل آي او اس و اپليكيشن نقش��ه آن، محل ارايه 
خدمات تس��ت كرونا را در نق��اط مختلف امريكا 
مش��اهده كنند. اپل چن��دي قبل وب س��ايتي را 
راه اندازي كرد كه به موسسات خدمات درماني امكان 
مي دهد تا نام خود را به عن��وان مراكز ارايه دهنده 
خدمات تست كرونا ثبت كنند. حاال اطالعات اين 
وب سايت به برنامه نقشه اپل اضافه شده و كاربران 
مي توانند ضمن مشاهده محل دقيق اين مراكز به 
اطالعات ديگري مانند نحوه پذيرش، نوع تس��ت 
انجام شده )بيمارستاني يا آزمايشگاهي(، موقعيت 
دقيق ساختمان انجام تست و غيره دسترسي يابند. 
اپل همچنين پيش از اين وب س��ايتي را راه اندازي 
كرده بود كه كاربران با وارد كردن اطالعاتي در مورد 
وضعيت سالمتشان مي توانستند از ميزان احتمال 
ابتالء به كرونا مطلع شوند. حاال با راه اندازي خدمات 
جديد يافتن محل تست كرونا براي افراد مشكوك 

به ابتالء ساده تر شده است.

سقوط جهاني عرضه رايانه هاي 
شخصي به علت شيوع كرونا

انگجت| ش��يوع گس��ترده ويروس كرونا باعث 
سقوط ميزان عرضه رايانه هاي شخصي در سراسر 
جهان ش��ده و مشخص نيست اين وضعيت تا چه 
زماني ادامه مي يابد. به گزارش فارس، بررسي هاي 
موسس��ه تحقيقاتي Canalys نش��ان مي دهد 
ميزان عرضه رايانه هاي ش��خصي در ۳ ماهه اول 
س��ال ۲۰۲۰ نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
۸درصد كاهش يافته است. يكي از علل مهم اين 
كاهش چش��مگير، تعطيلي ده ها كارخانه توليد 
رايانه هاي ش��خصي در چين است كه همگي به 
علت ش��يوع ويروس كرونا مجبور به توقف موقت 
فعاليت هاي خود ش��دند. از سوي ديگر اينتل نيز 
برخي كارخانه هاي خود را در نقاط مختلف جهان 
تعطي��ل كرد. همچنين اين ش��ركت نتوانس��ت 
تراش��ه هاي جديد ۱۰ نانومتري مورد نياز بازار را 
به مي��زان كافي تأمين كند. پي��ش از اين در آغاز 
س��ال ۲۰۱۶ نيز ميزان عرضه رايانه هاي شخصي 
نسبت به س��ال قبل از آن ۱۲ درصد كاهش يافته 
بود. اين احتمال وج��ود دارد كه در صورت تداوم 
بحران اقتصادي ناش��ي از ش��يوع ويروس كرونا 
ميزان عرضه رايانه هاي ش��خصي در سال ۲۰۲۰ 
نسبت به سال ۲۰۱۹ باز هم بيشتر كاهش يابد. در 
ميان شركت هاي مختلف عرضه كننده رايانه هاي 
شخصي، بيش��ترين ميزان كاهش مربوط به اپل 
با س��همي ۲۱ درصدي بوده اس��ت. در اين ميان 
تنها دل با رشد ۱.۱ درصدي وضعيتي كم و بيش 
مطلوب داش��ته و اچ پي و ايسر هم شاهد كاهش 
عرضه ۱۳.۸ و ۱۲.۶ درصدي بوده اند. ميزان عرضه 
رايانه هاي ش��خصي توس��ط لنوو هم ۴.۴ درصد 

كاهش يافته است.

گردش چرخ هاي ريسندگي 
كشور با مشاركت بنياد بركت

با حمايت بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام 
اولين واحد توليدكننده نخ هاي دوخت و گلدوزي 
در كشور آغاز به  كار كرد. معاون تامين نهاده ها و 
مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت با اعالم اين 
خبر افزود: با س��رمايه گذاري و مش��اركت بنياد 
بركت در قالب اش��تغال زايي بنگاه محور، اولين 
واحد توليدكننده نخ هاي دوخت و گلدوزي در 
كشور در استان آذربايجان غربي مشغول فعاليت 
شده است. هادي جوهري افزود: اين شركت به 
عنوان يكي از شركت هاي مشاركتي بنياد بركت، 
پس از پشت سر گذاشتن موفقيت آميز دوره توليد 
آزمايش��ي خود، با ظرفيت توليد ساالنه ۱۰۰۰ 
تن محصول در ش��هرك صنعتي سلماس آغاز 
به كار كرده اس��ت. حجم سرمايه گذاري صورت 
گرفته در اين ش��ركت ۱۰۰ ميليارد ريال است 
كه ۳۳ ميليارد ريال از اين ميزان اعتبار به بنياد 
تعلق دارد.جوهري با اش��اره به اينكه تجهيزات 
شركت حرير ريس اروميه از كشورهاي ايتاليا و 
چين وارد شده است، گفت: تمام مواد اوليه اين 
واحد صنعتي از داخل كش��ور تامين مي شود و 
راه اندازي آن، صرفه جويي ارزي قابل مالحظه اي 
را همراه خواهد داشت. وي اظهار داشت: صادرات 
محصوالت توليدي اين شركت از جمله نخ هاي 
دوخت و گلدوزي به كشورهاي همسايه از جمله 
تركيه، آذربايجان، تركمنستان، عراق و ارمنستان 

در دستور كار است. 
جوهري با اشاره به اينكه مدل بنگاه محور يكي 
از روش هاي بنياد بركت براي ايجاد اش��تغال در 
مناطق محروم اس��ت، گفت: تا به امروز در قالب 
مدل بنگاه محور ۲۲۸ هزار و ۹۰۰ فرصت شغلي 
در مناط��ق محروم و كمتر توس��عه يافته ايجاد 

شده است.
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اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

چالش هاي پيش   روي بخش صنعت در سال 99 كدامند؟ 

چك ليست الزامات جهش توليد

رمز جهش توليد 99

تعادل | گروه صنعت |
جهش توليد اين ام��كان را فراهم مي كند تا با جايگزيني 
واردات با تعميق ساخت داخل، تمركز بر نوآوري و توسعه 
فناوري و توليد محصوالت صادرات گرا، سطح اشتغال كشور 
كه به واسطه شيوع كرونا ويروس آسيب خواهد ديد، ترميم 
ش��ود. اما رمز اصلي تحقق جهش توليد در كشور، توجه 
به تمامي زنجيره ها اعم از زنجيره ارزش صنايع پيش��ران، 
توليد، تامين مالي و غيره در فعاليت هاي اقتصادي است. 
همچنين براي اجرايي شدن جهش توليد بايد در موازنه 
اقتصادي، هم به طرف عرضه و هم به طرف تقاضا توجه شود 
كه سياست هاي تحريك تقاضا را طلب مي كند. اما بخش 
صنعت در س��ال 99 با چهار چالش عمده و جدي از جمله 
»تحريم، اف اي تي اف، كاه��ش قيمت نفت وافت تقاضا 
وشيوع كرونا« مواجه است كه تبعاتي چون »كاهش توليد 
يعني ركود عرضه«، »كاهش قدرت خريد يا همان ركود 
تقاضا« و در نهايت »كمبود ارز را كه ب��ر واردات كاالهاي 
اساس��ي و مواد اوليه اثر گذار خواهد بود« را در پي خواهد 
داش��ت. در همين حال، وزارت صمت، ضمن تشريح اين 
چالش ها، به معرفي الزامات تحقق جهش توليد در سال 99 
در پنج بخش شامل »منابع ارزي، نظام مالياتي، سازمان هاي 
توسعه اي، بهبود فضاي كسب وكار و نظام بانكي« پرداخته 
است. متوليان صنعتي در گام بعدي، اقدام به هدف گذاري 
ش��اخص توليد وتجارت در س��ال جاري كرده اند كه ريز 

جزييات آن در اين گزارش مورد اشاره قرار گرفته است. 

    جهش توليد و پنجره هاي فرصت
به گزارش »تعادل« وزارت صمت به منظور جهش توليد 
در سال جاري اقدام به تدوين برنامه هايي در هفت محور و 
40 برنامه شامل» توسعه و تعميق ساخت داخل در راستاي 
جهش توليد، مديريت واردات و توسعه صادرات غيرنفتي، 
توس��عه معادن و صنايع معدني با اجراي نقشه راه، توسعه 
فناوري و محصوالت دانش بنيان، مديريت بازار و ساماندهي 
لجس��تيك تجاري، بهبود فضاي كس��ب وكار مرتبط با 
بخش صنعت، معدن و تجارت، تأمين منابع مالي و توسعه 
سرمايه گذاري« كرده است. پيش تر روزنامه »تعادل« در 
گزارشي با عنوان » هفت اولويت براي توليد 99« به تشريح 
جزييات برنامه هاي تدوين شده و همچنين معرفي 51 رشته 
فعاليت پيشران براي جهش توليد پرداخت. اما در گزارش 
پيش رو، الزامات تحقق اهداف واجراي برنامه هاي جهش 
توليد سال 99 كه از سوي وزارت صمت تبيين شده، مورد 

اشاره قرار گرفته است. 
براساس تعريف وزارت صمت، »جهش توليد« به معناي 
شيفت تابع توليد از دو س��مت عرضه و تقاضا و به تبع آن 
جهش كليه عوامل مش��تمل بر »س��رمايه، ني��روي كار، 
به��ره وري، مديريت و فناوري« اس��ت. جهش اقتصادي 
فرآيندي است كه كشورهاي در حال توسعه از تله درآمد 
متوس��ط گذر كرده و با شناسايي و تحريك پيشران هاي 
توسعه صنعتي، شكاف درآمد سرانه) با تاكيد بر افزايش سهم 
صنعت(و قابليت هاي فناورانه خود را با كشورهاي توسعه 
يافته، كاهش مي دهند. بر همين اساس، شاهد دو نوع جهش 
توليد هستيم؛ 1. »جهش بلند يا همان بين بخشي«: در اين 
نوع تغيير ساختار اقتصاد و ورود به عرصه هاي جديد توليد 
رخ مي دهد. 2. »جهش كوتاه يا همان درون بخشي«: حركت 
به سمت ارتقاي نسل هاي فناوري و توسعه زنجيزه ارزش در 
يك بخش است كه شامل »تكميل زنجيره ارزش محصول؛ 
ورود به پنجره هاي فرصت) فناورانه، بازار و نهادي( ؛ اتصال 
به زنجيره ارزش جهاني و توسعه قابليت هاي فناورانه« است. 
حال براس��اس همين اين تعاريف، 3 پنجره فرصت براي 
جهش هاي درون بخشي در تحقق شعار سال مالك عمل 
قرار گرفته كه به شرح زير است؛ 1. پنجره فرصت فناوري و 
اقتصادي دانش بنيان شامل: »شكل گيري انقالب صنعتي 
چهارم در جه��ان، ورود جدي ايران به حوزه اقتصاد دانش 
بنيان، جهش هاي درون بخشي به مثابه تكميل زنجيزه 
ارزش و رسوخ فناوري در صنايع موجود از جمله خودروهاي 
برقي، نانوفناوري در صنايع ش��يميايي) انوع ش��وينده (، 
داروس��ازي و تجهيزات پزشكي، زيس��ت داروها و زيست 

فناوري در صنايع غذايي.«
2. پنجره فرصت تقاضاي داخل و صادرات منطقه اي شامل: 
»به رغم شرايط ركودي حاكم بر بازار جهاني و ايران، استفاده 
از فرصت تحري��م در جهت مديريت واردات)جلوگيري از 
ورورد كاالهاي غيرضروري و تالش براي تعميق س��اخت 
داخل( بهره گيري از انگيزه باالي بخش خصوصي جهت 

درآمده��اي ارزي) با توجه به جه��ش ارزش ارز در مقابل 
ريال(، تمركز برتقاضاي صادراتي 17 كشور هدف.« 3. پنجره 
فرصت نهادي شامل: ابالغ شعار جهش توليد توسط مقام 
معظم رهبري و پنجره فرصت نهادي جهت همزباني بين 
دستگاهي تحقق جهش توليد و ضرورت انسجام و هماهنگي 

نهادي براي دستيابي به جهش اقتصادي و توليدي.« 

    چهار چالش صنعت در سال 99 
در اين ميان، براساس تحليلي كه وزارت صمت ارايه داده 
است، بخش صنعت در سال 99 با چهار چالش جدي مواجه 
است؛ چالش نخست همان »مساله تحريم ها« است كه با 
تداوم اين روند شاهد افزايش قيمت نهاده ها و هزينه هاي 
توليد، شوك منفي بهره وري، عدم گشايش اعتبار و كاهش 
صادرات نفتي و غيرنفت��ي و به تبع آن كمبود منابع ارزي 
هس��تيم. دومين چالش پيش روي صنعت همان بحث 
»FATF« است كه در صورت حل نشدن اين مساله شاهد 
افزايش رتبه اعتباري )افزايش هزينه هاي بيمه صادراتي 
براي س��رمايه گذاري وتامين مال��ي، افزايش بيمه حمل 
ونقل، افزايش هزينه حمل كاال و افزايش هزينه انبارداري( 
و افزايش هزينه هاي مبادالتي توليد وتجارت خواهيم بود. 
سومين چالش مورد اشاره، »شيوع ويروس كرونا« است كه 
آسيب پذيري زنجيره تامين و كاهش توليد، كاهش تقاضاي 
داخلي و در نهايت كاهش تقاضاي خارجي يا همان كاهش 
صادرات غيرنفتي را سبب مي شود. چهارمين چالشي كه در 

سال 99 بخش صنعت كشور را درگير خواهد كرد، »كاهش 
قيمت نفت و افت تقاضا« براي اين كاالي س��ياه است كه 
خود سبب كاهش درآمدهاي ارزي نفتي، كاهش قيمت 
محصوالت صادراتي )پايه نفت( و عدم تحقق پرداخت هاي 
عمراني« اس��ت. تبعات چالش هاي مورد اشاره بر بخش 
صنعت در سال 99 شامل »كاهش توليد يعني ركود عرضه«، 
»كاهش قدرت خريد يا همان رك��ود تقاضا« و درنهايت 
»كمبود ارز را كه بر واردات كاالهاي اساسي و مواد اوليه اثر 

گذار خواهد بود« است. 

    سه سناريوي منابع مالي مورد نياز
اما سوالي كه مطرح مي شود اين است كه براي تحقق اهداف 
تعيين شده در مسير جهش توليد، بايد چه الزاماتي به كار 
گرفته شود؟ در همين حال وزارت صمت، الزامات مورد نياز 
بخش صنعت در سال 99 را تدوين كرده است تا با حركت در 

اين مسير بتواند به اهداف تعيين شده، دست يابد. 
براس��اس برآوردهاي وزارت صمت، منابع ارزي مورد 
نياز بخش صنعت ومعدن براي انواع كاالها به شرح زير 
است: »ماده اوليه مورد نياز بخش صنعت 13 ميليارد 
 CKD ،دالر، كاالهاي واسطه اي برابر با 6 ميليارد دالر
باالي 40 درصد س��اخت داخل و تجهيزات 4 ميليارد 
دالر، ماشين آالت صنعتي 4 ميليارد دالر، CKD زير 
40 درصد س��اخت داخل و برخ��ي كاالهاي مصرفي 
اولويت دار 2.5 ميليارد دالر، س��اير كاالهاي مصرفي) 

ساخت داخل ندارد( برابر با 0.5 ميليارد دالر.« اما منبع 
ارزي م��ورد نياز براي بخش بازرگاني به منظور تامين 
كاالهاي اساسي برابر با 13.3 ميليارد دالر عنوان شده 
است. براين اساس، منبع ارزي مورد نياز براي دو بخش 
صنعت و بازرگاني در سال 99 برابر با 43.3 ميليارد دالر 

عنوان شده است. 
حال منابع الزم براي تكميل طرح هاي نيمه تمام صنعتي 
)باالي 60 درصد پيش��رفت فيزيكي( چقدر تخمين زده 

شده است؟ 
باتوجه به اينكه نسبت س��رمايه گذاري ثابت ناخالص 
داخلي به توليد در بخش صنعت ومعدن سال 95 برابر 22 
درصد بوده و متوسط دوره 95-85 برابر با 25 درصد بوده 
و سال 85 برابر 30 درصد بوده است، وزارت صمت سه 
سناريو براي منابع مورد نياز براي تكميل طرح هاي نيمه 
تمام صنعتي با پيشرفت فيزيكي باالي 60 درصد ارايه 
داده است براساس سناريوي نخست، براساس نسبت 22 
درصد ميزان سرمايه گذاري ثابت 64 هزار ميليارد تومان 
خواهد بود. اما براساس سناريوي دوم، براساس نسبت 25 
درصد ميزان سرمايه گذاري ثابت 75 هزار ميليارد تومان 
خواهد بود. در سومين سناريو، براساس نسبت 30 درصد 
ميزان سرمايه گذاري 85 ميليارد تومان خواهد بود. البته 
ارزيابي ها نش��ان مي دهد، ميزان سرمايه گذاري ثابت 
مورد نياز در س��ال 98 براساس سناريوي دوم، 75 هزار 

ميليارد تومان بوده است. 

    الزامات تحقق جهش توليد
وزارت صمت در ادامه الزامات تحقق جهش توليد را در پنج 
بخش شامل »ارزي، نظام مالياتي، سازمان هاي توسعه  اي، 
بهبود فضاي كسب وكار و نظام بانكي« معرفي كرده است. 

1. منابع ارزي: ش��امل مواردي چ��ون » تامين مواد اوليه، 
تجهيزات وماشين آالت وارداتي مورد نياز، امكان استفاده از 
مكانيزم ال سي داخلي در تامين مواد اوليه و قطعات بخش 
توليد، امكان استفاده از واردات بدون انتقال ارز براي تامين 

ماشين آالت و تجهيزات توليد« است. 
2. سازمان هاي توسعه  اي: اين بخش »افزايش اختيارات 
و تامين منابع مالي از جمله برگش��ت منابع مالي حاصل 
از واگذاري شركت ها به س��ازمان هاي توسعه اي ذي ربط 
)تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون اجراي سياست هاي كلي 
اصل 44 قانون اساسي( به ويژه براي حضور فعال تر در مناطق 

محروم« را مد نظر قرار داده است. 
3. نظام مالياتي: در اين بخش،» كاهش نرخ ماليات متناسب 
با شرايط ركودي، افزايش دوره تسويه مالياتي از 3 ماه به 6 
ماه، اجرايي كردن ماليات با عايدي سرمايه با هدف توازن 
بخشي به بازدهي بازارهاي مختلف« جزو الزامات تحقق 

جهش توليد عنوان شده است. 
4. بهبود فضاي كسب وكار: »ايجاد زمينه مشاركت فعال تر 
بخش خصوصي« از جمله راهبردهاي اساس��ي است كه 
براي حركت به سمت جهش توليد در اين بخش مد نظر 

قرارگرفته است. 
5. نظام بانكي: »افزايش سهم تسهيالت اعطايي به بخش 
صنعت ومعدن به 40 درصد )اجراي بند پ ماده قانون برنامه 
ششم(، عملياتي كردن حساب ويژه توليد براي سرمايه در 
گردش بنگاه ها )ماده 21 قانون رفع موانع توليد(، به كارگيري 
و تقويت تامين مالي زنجيره اي توليد و تسهيل ضمانت از 
طريق اعتبار سنجي بنگاه ها و جايگزيني تدريجي به جاي 
اخذ وثيقه« از ديگر الزاماتي است كه در بخش نظام بانكي 
كشور براي بهبود وضعيت توليد بايد در دستور كار قرار گيرد. 

    هدف گذاري شاخص توليد وتجارت 99
اه��داف كمي توليد گروه محص��والت منتخب در بخش 
صنعت، بيانگر اين است كه وزارت صمت بنا دارد در سال 
99 به ميزان يك ميليون و 200 هزار دستگاه خودرو سواري 
و وانت توليد كند اين در حالي است كه عملكرد توليد دراين 
بخش در س��ال 98 برابر با 827 هزار دس��تگاه بوده است. 
هدف گذاري ميزان توليد خودرو تجاري در سال 99 برابر با 
30 هزار دستگاه عنوان شده كه اين رقم توليد اين محصول 
در سال 98 برابر با 8 هزار دستگاه بوده است. مطابق آمارها، 
وزارت صمت مدون ك��رده كه ميزان توليد درمحصوالت 
پتروشيمي را كه در س��ال 98 برابر با 54 ميليون تن بوده 
است در س��ال 99 به 65 ميليون تن برساند. هدف گذاري 
ميزان توليد دارو در سال جاري به تعداد 50 ميليارد عدد 
ذكر شده كه رقم توليد آن در سال گذشته برابر با 49 ميليارد 
عدد عنوان شده است. ميزان هدف گذاري هاي صورت گرفته 
در س��اير بخش هاي توليدي در جدول شماره يك آورده 
شده است. وزارت صمت همچنين يكسري اهداف كمي در 
بخش معدن وصنايع معدني تعريف كرده است كه به طور 
نمونه، ميزان توليد فوالد در سال 99 برابر با 30 ميليون تن 
برآورده ش��ده كه در مقايسه با عملكرد سال 98 كه ميزان 
توليد آن 23 ميليون تن بوده، افزايش 7 ميليون تني را نشان 
مي دهد. همچنين هدف گذاري سال 99 در ساير بخش ها 
برابر با »مس كاتد 250 هزار تن، آلومينا 250 هزار تن، آهن 
اسفنجي 33 ميليون تن، شمش آلومينيوم 350 هزار تن، 
محصوالت فوالدي 22 ميليون تن، سيمان 70 ميليون تن، 
كاشي وسراميك 450 ميليون متر مربع و...« ذكر شده است. 
اما اهداف كمي تعريف شده در بخش تجارت چگونه برآورد 
شده است؟ براساس آنچه وزارت صمت مدون كرده است، 
هدف گذاري صورت گرفت��ه در بخش صادرات غيرنفتي 
)بااحتساب ميعانات گازي( در سال 99 برابر با 50 ميليارد 
دالر عنوان شده است اين در حالي است كه عملكرد سال 
98 در اين بخش رقم 42 ميليارد دالر را نشان مي دهد. البته 
دو برنامه جديد در بخش تجارت، خودنمايي مي كند، يكي 
سهم تجارت الكترونيك از توليد ناخالص داخلي در سال 99 
است كه سهم آن 5.3 درصد عنوان شده است. دومين مورد 
سهم واحدهاي مكانيزه فروش از كل واحدهاي صنفي است 
كه سهم آن براي سال 99 برابر 55 درصد برآورد مي شود. 
اهداف كمي ساير برنامه ها در بخش تجارت نيز در جدول 

شماره 3 ذكر شده است. 

وزارت صمت اعالم كرد

اقدامات ضرور براي تامين كاالهاي اساسي
وزارت صمت طي بخشنامه اي اقدامات انجام شده براي 
تأمين كاالهاي اساسي در نوروز99 و ماه هاي آينده با 
هدف حفظ آرامش بازار را تشريح كرد. مجموعه اقدامات 
صورت گرفته براي استمرار آرامش بازار براي كاالهاي 
اساسي و ضروري نوروز و فروردين سال 99 و ماه هاي 
آتي به شرح ذيل است: 1- سياست گذاري تحقق توليد 
داخل و رفع كس��ري نياز بازار: با عنايت به نياز ساالنه 
كشور به 16 قلم كاالي اساسي و ضروري منجر به تأمين 
كاال بيش از نياز و عرضه بيش از تقاضا ش��ده است. 2- 
آگاهي رساندن به موقع براي ضرورت استمرار فراواني 
كاال: با توجه به وقفه كوتاه ايجاد ش��ده در پرداخت ارز 
كاالهاي اساسي و ضروري در هفته گذشته براي تداوم 
آرامش بازار در ش��رايط فعلي، منجر به دستور صريح 
معاون اول محترم رييس جمهور و بانك مركزي براي 
پرداخت ارز كاالهاي اساسي و ضروري گرديد. 3- برقرار 
داشتن فعاليت هاي توليدي مرتبط با كاالها و خدمات 
مورد نياز م��ردم علي الخصوص در بخش معيش��تي 

وخدمات ضروري.  همچنين برنامه هاي بخش توزيع و 
فروش در بخش الكترونيكي شامل 17 اقدام از جمله 
موارد زير است: 1- ايجاد امكان ثبت نام غيرحضوري 
در سامانه تداركات الكترونيك دولت )حذف هفته اي 
4 هزار مراجعه بدون توقف/تعويق خدمت(، 2- ايجاد 
امكان تمديد غيرحضوري امضاي الكترونيكي )حذف 
هفته اي سه هزار مراجعه بدون توقف/تعويق خدمت(، 
3- برگزاري جش��نواره بهاره مجازي با شعار همدلي 
مردم و اصناف )23تا29 اسفند 98(، 4- برگزاري پويش 
خريد اينترنتي با شعار از خانه بخريم )16تا31 فروردين 
99(، 5- با آموزش و ترغيب اصناف به فروش كاالهاي 
خ��ود در اينترنت و ترغيب مردم ب��ه خريد اينترنتي، 
ضمن كاهش تبعات اقتصادي كرونا، تأمين كاالهاي 
مورد ني��از مردم با ضريب س��المتي بيش��تر صورت 
گرفت، 6- فروشگاه هاي اينترنتي تسهيالت ويژه مانند 
ثبت نام و مشاوره رايگان، ارايه غرفه اينترنتي رايگان و 
كاهش كارمزد را به واحدهاي صنفي آفالين )خصوصا 

واحدهاي بيش��تر آس��يب ديده مانند كيف، كفش، 
پوشاك، آجيل و خشكبار( ارايه نمودند، 7- از مشاركت 
بسيج اصناف و بسيج دانشجويي براي آموزش اصناف 
س��نتي براي تهيه عكس وكاتالوگ از كاالهاي خود و 
درج در اينترنت استفاده ش��د و دانشجويان بسيجي 
هر ش��هر به واحدهاي صنفي متقاضي كمك كردند، 
8- دولت هيچ دخالتي در عملي��ات خريد و فروش و 
تحويل كاال ندارد بلكه صرفا نسبت به هماهنگي بين 
واحده��اي صنفي آفالين و فروش��گاه هاي اينترنتي 
مي پ��ردازد، 9- افزايش 236 درص��دي ارزش ريالي 
فروش اينترنتي اس��فند98 در مقايسه با اسفند97، 
10- مش��اركت بيش از 300 فروش��گاه اينترنتي در 
جشنواره، 11-  افزايش 100 تا 200 درصدي فروش 
اغلب فروشگاه هاي اينترنتي در طول دوره جشنواره، 
12- ارايه مش��اوره و آموزش به ح��دود 5 هزار واحد 
صنفي آفالين وآغاز فروش اينترنتي برخي از واحدها، 
13- اعطاي 17 جايزه 5 ميليون توماني به مردم با قرعه 

كشي در برنامه زنده صداوسيما )برنامه فرمول يك در 
ش��بكه يك(، 14- شركت در ده ها برنامه تلويزيوني و 
راديويي به منظور معرفي جشنواره و ترغيب مردم به 
خريد اينترنتي و واحدهاي صنفي به فروش اينترنتي 
)گفت وگوي ويژه خبري، پايش، صبح بخير ايران، روي 
خط خبر، خيابان ايران، راديو اقتصاد و...(، 15- تدوين، 
تصويب و ابالغ دس��تورالعمل بهداش��تي براي بسته 
بندي، حمل و تحويل كاال با همكاري وزارت بهداشت، 
16- مذاكره با پست براي ادامه فعاليت واحدهاي پستي 
در ايام تعطيل دوره جشنواره، 17- مشاركت و حمايت 
كس��ب و كارهاي اينترنتي برتر كش��ور )ديجي كاال، 
زنبيل، شيپور، ديوار، ايسام، كاموا( . اما برنامه هاي بخش 
توزيع و فروش در بخش فيزيكي شامل موارد زير از جمله: 
1-  هماهنگي با شركت هاي پخش سراسري، منطقه اي 
و اس��تاني براي ادامه توزيع مويرگ��ي كاالها و مايحتاج 
عمومي، 2- واگذاري انتخاب شبكه توزيع خرده فروشي 
عرضه كننده سهميه كاالهاي اساسي و ضروري با اولويت 

ميادين ميوه و تربار، اتحاديه ها، فروشگاه هاي زنجيره اي و 
صنوف منتخب، 3- تخصيص سهميه ها از محل موجودي 
كاالهاي اساسي و ضروري هر استان براي كاهش حمل و 
نقل و رعايت فاصله گذاري اجتماعي، 4-برنامه ريزي براي 
افزايش س��طح عرضه متناسب با افزايش سطح تقاضاي 
كاالهاي پرمص��رف ايام رمضان ب��ا رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي براي مقابله با بيماري كرونا )واحدهاي ميوه تر بار، 
فروشگاه هاي زنجيره اي و مراكز موقت عرضه و...( متناسب 

با زيرساخت ها و توانمندهاي استان ها.
در نهايت در بخش نظارت و بازرسي، اقدامات زير صورت 
گرفته است: 1- اجراي طرح نظارتي ويژه ايام ماه مبارك 
رمضان براي كنترل و رصد و نظارت بر سطح بازار كاالهاي 
اساس��ي از طريق س��ازمان حماي��ت مصرف كنندگان 
س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت اس��تان ها، اتاق 
اصناف، س��ازمان تعزيرات حكومتي و... 2- رصد و پايش 
مستمر قيمت 100 قلم كاالي اساسي و ضروري و مقايسه 

با مقاطع مشابه سال هاي اخير و پيش نگري.
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تسهيالت اقتصادي، مشمول 
اشخاص حقوقي هم شود

پايگاه خبري اتاق ايران| رييس اتاق بازرگاني 
ايران در نام��ه اي جديد به رييس جمهوري ضمن 
قدرداني از برخي سياست هاي حمايتي دولت براي 
اقتصاد، از او خواس��ت معافيت هاي در نظر گرفته 
شده براي اش��خاص حقيقي به اشخاص حقوقي 
نيز عرضه شود. در اين نامه كه پايگاه اتاق بازرگاني 
ايران منتشر كرده آمده است: »احتراما ضمن تشكر 
و قدرداني از حضرتعالي و همچنين ش��وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي و ستاد ملي مقابله با كرونا در 
خصوص اتخاذ تصميم��ات موثر جهت حمايت از 
توليد و اشتغال كش��ور و از جمله معافيت صدور يا 
تجديد پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي موضوع 
ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم از اخذ گواهي 
پرداخت يا ترتيب بدهي مالياتي تا پايان خردادماه 
سال1399، خواهشمند اس��ت با عنايت به اينكه 
عم��ده فعاليت هاي توليدي، صادراتي و اش��تغال 
كشور توسط اشخاص حقوقي انجام مي شود و در 
راستاي حمايت از توليد، صادرات و اشتغال كشور، 
جلوگيري از گس��ترش ويروس كرونا و صيانت از 
بهداشت و سالمت مردم شريف و از جمله مديران 
و كارمندان خدوم بخش هاي دولتي و خصوصي، 
مقرر و دستور فرمايند جزو )3( بند )4( مصوبه مورخ 
1398/12/13 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
)معافيت از اخذ گواه��ي پرداخت يا ترتيب بدهي 
مالياتي تا پايان خرداد ماه سال 1399( به اشخاص 

حقوقي نيز تعميم داده شود.«

ادامه از صفحه اول

حقايق تلخ از زبان معاون اول 
رييس جمهور

با توجه به اينكه تغييرات آب و هوايي در ايران به حدي 
نبوده كه كشور از نوسان هاي بازارهاي مالي در زمينه 
محصوالت كشاورزي مانند گندوم و برنج، در حد قابل 
توجهي متاثر شود، اما بايد به خاطر داشت كه خطر 
بيكاري همچنان به عنوان يك بمب ساعتي بر اقتصاد 
ايران سايه افكنده و هر آن ممكن است كه به عنوان 
ابزاري در دست قدرت هاي خارجي مخالف توسعه 
اقتصادي ايران به كار گرفته شود. از اين رو فعاليت هايي 
هس��تند كه نه از ش��يوع كرونا تاثير مي پذيرند و نه 
تحريم هاي اقتصادي. فعاليت هاي اقتصادي هم اكنون 
از طريق توسعه زيرساخت ها به تسهيل نيازمندند. 
ساخت آزاد راه ها، س��دهاي نيمه تمام، خطوط راه 
آهن و استفاده از نيروگاه هاي برق آبي و ساخت آنها 
كه از 60 سال پيش مسبوق به سابقه است، از جمله 
مسائلي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، چرا كه 
اين مسائل نه به ارز چنداني احتياج دارند و نه كشور 
از نبود دانش فني س��اخت آنها رنج مي برد. در حال 
حاضر شركت هاي ساختماني با يك سوم ظرفيت 
مشغول به كار هستند و بعضي از آنها تعطيل شده اند. 
در شرايط فعلي ساخت مسكن براي اقشار كم درآمد 
متاثر از تحريم ها، كرونا يا مشكالت اقتصادي از اين 
قبيل نيست. رفع مشكالتي از اين دست را مي توان 
از بورس و منابع مالي كه به س��مت آن هدايت شده 
است، انتظار داشت.  در روزهاي اخير شاهد بوديم كه 
در يك روز 100هزار ميليارد ريال منابع مالي جديد 
وارد بازار سهام ش��د. 100 هزار ميليارد ريال رقمي 
اس��ت كه تقريبا با بودجه عمراني واقعي يك س��ال 
كشور برابري مي كند. هم اكنون شاهد هستيم كه اين 
پول وارد بازار شده و به رشد حباب گونه قيمت سهام 
منتهي مي شود. همانطور كه در گذشته نيز شاهد 
بوده ايم بسياري دارايي خود را در بازار سرمايه به دليل 
مشكالت مشابه از دس��ت داده اند. دولت در شرايط 
فعلي هيچ چاره اي ندارد جز اينكه مبناي تامين مالي 
در اقتصاد كش��ور را از پايه بانكي به پايه اوراق بهادار 
تغيير دهد تا بتواند منابع مالي پروژه هاي توسعه اي 
اعم از زير بنايي و طرح توسعه را از طريق اصالحات 
مالياتي، بازبيني در قانون بازار س��رمايه، بازبيني در 
قانون جذب سرمايه خارجي و بسياري از مواردي كه 
مجال پرداختن به آن نيست را در دستور كار قراردهد.

اجراي چنين كارهايي از طريق بدنه لخت دولت قابل 
دستيابي نيست مگر آنكه از ظرفيت نخبگان، در داخل 

و خارج كشور بهره گرفته شود.

درخواست خانه صنعت
از جهانگيري

خبرگ�زاري فارس|رييس خانه صنعت در نامه 
به معاون اول رييس جمهور، تهاتر حقوق س��ه ماه 
اسفند، فروردين و ارديبهشت كارگران با حق بيمه 
ماه هاي آتي را خواس��تار شد. رييس خانه صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان تهران با ارس��ال نامه اي به 
معاون اول رييس جمهور خواستار اعالم نحوه ثبت نام 
شركت هاي صنعتي، معدني و خدماتي در سامانه 
»ثبت درخواس��ت بيمه بيكاري« شده و پيشنهاد 
داده است كه جهت كاهش بروكراسي هاي اداري 
و عدم نياز به تامين نقدينگي توسط دولت، حقوق 
سه ماهه اسفند، فروردين و ارديبهشت شركت ها 
با حق بيمه ماه هاي آتي پرسنل تهاتر شود. در نامه 
محمدرضا مرتضوي، رييس خانه صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران به اسحاق جهانگيري، معاون 
اول رييس جمهور آمده اس��ت: پيرو تبصره ج بند 
5 ش��يوه نامه اجرايي دستورالعمل اداري مشترك 
سازمان تامين اجتماعي و وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي خواهشمند است دستور فرماييد نحوه ثبت 
نام شركت هاي صنعتي، معدني و  خدماتي در سامانه 
»ثبت درخواست بيمه بيكاري« در اسرع وقت اعالم 
ش��ود. رييس خانه صنعت به دولت پيشنهاد كرده 
كه جهت كاهش بروكراسي هاي اداري و عدم نياز 
به تامين نقدينگي توس��ط دولت، حقوق سه ماهه 
اسفند، فروردين و ارديبهشت شركت ها با حق بيمه 

ماه هاي آتي پرسنل تهاتر شود. 

جدول شماره 2- اهداف كمي بخش معدن و صنايع معدني
هدف سال 1399عملكرد سال 1398واحد سنجشعنوان برنامه
2330ميليون تنفوالد خام

2533ميليون تنآهن اسفنجي
240250هزار تنمس كاتد
215250هزار تنآلومينا

263350هزار تنشمش آلومينيوم
18.822ميليون تنمحصوالت فوالدي

6070ميليون تنسيمان
400450ميليون متر مربعكاشي و سراميك

11.5ميليون تنشيشه جام
3500070000كيلومتر خطيبرداشت و تعبير و تفسير اطالعات پايه ژئوفيزيك هوابرد با قدرت تفكيك باال

5080ورقهتهيه نقشه هاي ژئوشيميايي و هيدرو ژئوشيميايي اكتشافي در مقياس 1:25000

جدول شماره 1- اهداف كمي توليد گروه محصوالت منتخب در بخش صنعت
هدف سال 1399عملكرد سال 1398واحد سنجشعنوان برنامه

8271200هزار دستگاهخودروسواري و وانت
830هزار دستگاهخودرو تجاري

4950ميليارد عدددارو
230300هزار تنالستيك خودرو

850900هزار تنانواع كاغذ
5465ميليون تنمحصوالت شيميايي

190220هزار تنالياف پلي استر
220240هزار تننخ سيستم پنبه اي و تركيبي و مصنوعي

2-ميليون متر مربعفرش دستباف
0.751ميليون دستگاهانواع تلويزيون
1.21.3ميليون دستگاهيخچال و فريزر

723900هزار دستگاهماشين لباسشويي
9201000هزار دستگاهكولر آبي

جدول شماره 3- اهداف كمي بخش تجارت
هدف سال 1399عملكرد سال 1398واحد سنجهعنوان برنامه

4250ميليارد دالرصادرات كاالي غيرنفتي )با احتساب ميعانات گازي(
380150شعبهساماندهي شركت هاي پخش و توزيعي

1420درصدسهم فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي از شبكه توزيع
70100درصدپوشش يكپارچه رهگيري و رديابي الكترونيكي كاال و خدمات

5.3-درصدسهم تجارت الكترونيك از توليد ناخالص داخلي
55-درصدسهم واحدهاي مكانيزه فروش از كل واحدهاي صنفي
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عكسروز

چهرهروز

قطعه اي كه كيوان ساكت به مردم تقديم كرد
كيوان ساكت در راستاي پيوستن به پويش مشاهنر، براي قدرداني و تشويق مردم به خانه ماندن در اين روزهاي سخت، ويديويي 
از نواختن سه تار ضبط و منتشر كرد. كيوان ساكت در ابتداي ويديوي خود گفت: با درود و مهر به همه هموطنان عزيزم و خجسته 
باد براي نوروز ۹۹ اميدوارم كه همه هموطنان، همه نيك مردمان و نيك انديشان در تندرستي به سر ببرند و شادان و سالمت باشند. 
درود فراوان مي فرستم به همه كساني كه با ماندن در خانه  شكيبايي و صبر پيشه كردند و تندرستي را براي خود و هموطنانشان 
به ارمغان مي آورند. اين قطعه را به همه مردم خوب كشورم در راستاي پويش مشاهنر تقديم مي كنم، براي اينكه بگويم ما نيز در 

منزل مي مانيم و به تندرستي هموطنان خود اهميت مي دهيم. 

هنر

آوايي روح نواز از دونوازي كمانچه و دف
هادي منتظري و مسعود حبيبي، دو نوازنده كمانچه و دف، با پيوستن به پويش مشاهنر، 

قطعه اي را با همكاري يكديگر براي اين روزهاي مردم عرضه كردند.
هادي منتظري كه در اين قطعه ضبط ش��ده به نواختن كمانچه پرداخته است، پس از 
آشنايي با محمدرضا لطفي به پيشنهاد او در كنار نواختن ويلن، ساز كمانچه را فرا مي گيرد 
و با كمك مجتبي ميرزاده كمانچه اي براي خود تهيه مي كند و از آن پس در اكثر محافل 
هنري و اجراه��اي زنده، كمانچه مي نوازد و ويلن نوازي هايش كم و محدود به ضبط در 
استوديو مي ش��ود؛ به طوري كه وي را عمدتًا نوازنده كمانچه مي دانند. منتظري پس از 
دريافت ديپلم به دانشكده هنرهاي زيبا راه مي يابد و در رشته موسيقي سنتي ايران به طور 
علمي و عملي مشغول تحصيل مي شود و از وجود استاداني چون نورعلي خان برومند، 
جواد معروفي، مهدي بركشلي، محمدتقي مسعوديه، احمد پژمان، علي تجويدي، داريوش 
صفوت، محمدرضا لطفي، علي اصغر بهاري و محمدرضا شجريان بهره مي گيرد و پايه 
دانش موسيقي خود را به واسطه ايشان محكم مي كند. او داراي نشان درجه يك هنري 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است. اين هنرمند با خوانندگاني همچون محمدرضا 
شجريان در گروه شيدا، شهرام ناظري، صديق تعريف، هنگامه اخوان، سيما بينا، عليرضا 
افتخاري، حسين عليشاپور و… همكاري داشته  است. مسعود حبيبي نيز نوازنده و مدرس 
ساز دف است. حبيبي در سال ۱۳۵۷ به راديو كرمانشاه دعوت شد و در اركستر راديو به 
نواختن پيانو پرداخت. از سال ۱۳۶۷ آغاز به همكاري با راديو تلويزيون تهران كرد. عالوه 
بر همكاري با راديو تلويزيون تهران حبيبي در سال هاي اوليه دهه هفتاد با گروه صبا به 
سرپرستي و آهنگسازي حسين فرهادپور و آواز عبدالحسين مختاباد همكاري پيوسته 
داشت. او همچنين با گروه بيدل به خوانندگي حسام الدين سراج و گروه نوا تجربه همكاري 
در اجراي صحنه اي موسيقي داشته  است. حبيبي از سال هاي پاياني دهه شصت با گروه 
عارف به آهنگسازي و سرپرستي پرويز مشكاتيان همكاري داشت و تا زمان درگذشت 
مشكاتيان با اين گروه در كنسرت هاي داخل و خارج و نيز آلبوم هايي كه منتشر كردند به 

عنوان نوازنده دف كار مي كرد. او هم اكنون با اركسترها و آنسامبل هاي گوناگوني از جمله 
اركستر صدا و سيما همكاري دارد و آهنگسازان در اجراي قطعات خود از نوازندگي او سود 
برده اند. همچنين دف نوازي مجموعه سي دي ها وكاست هايي شامل زورق مهتاب، بهشت 
من، نوبهار، رقص گلها، دشت شقايق ها و دف نوازي موزيك متن سريال هاي واليت عشق، 

تنهاترين سردار، امام علي از كارهاي او به شمار مي رود.
پويش »مشاهنر« با شعار »كماكان در خانه مي مانيم« همزمان با افزايش شيوع ويروس 
كرونا در كشور آغاز شد و در جريان آن جمعي از هنرمندان رشته هاي مختلف اعالم كردند 
براي مردمي كه شرايط قرنطينه خانگي و سختي احتياط در برابر شيوع ويروس كرونا را 

تحمل مي كنند، به توليد و انتشار عام آثار هنري  مي پردازند.

میراثنامه

سقف بازار امين السلطان تهران براي دومين بار فروريخت 
بعد از ريزش بخشي از طاِق بازار امين السلطان در خيابان مولوي تهران در روز جمعه كه 
به دنبال بارندگي هاي چند روز گذشته رخ داد، بخش ديگري از سقِف اين بازار نيز شنبه 

۲۳ فروردين فرو ريخت. 
به دنبال بارندگي مستمر باران در روزهاي گذشته، صبح جمعه ۲۲ فروردين بخشي از 
طاِق ضربي بازار ميدان امين السلطان ريزش كرده بود كه با اطالع عوامل شهرداري منطقه 
به ميراث فرهنگي تهران، معاون ميراث فرهنگي ميزان آسيب هاي وارد شده را بررسي 
و اعالم كرد كه »يكي از تويزه هاي اين بخش از بازار امين السلطان در اثر رطوبت ناشي 
از سقف، )جمعه ۲۲ فروردين( ريزش كرده است.« مرتضي اديب زاده - معاون ميراث 
فرهنگي استان تهران - حتي بعد بازديد از سقِف ريخته شده در بازار امين السلطان اعالم 
كرد كه »قرار شد تا شهرداري ناحيه چهار منطقه ۱۲ تهران، ضمن ايمن سازي گذر با 
داربست فلزي، مالكان و كسبه واحدهاي پيرامون اين بخش، با نظارت كارشناسان ميراث 
فرهنگي در اسرع وقت نسبت به عايق بندي پشت بام و تويزه آسيب ديده اقدام كنند. از 
اين رو به محض مساعد شدن شرايط جوي پس از بارندگي، اقدامات مرمتي الزم انجام 
خواهد شد.« اين در حالي است كه كسبه اين بازار در گفت وگو با ايسنا از بازديد ميراث 
فرهنگي و شهرداري از بخش ريخته شده »بازار مسقف امين السلطان« در حد چند دقيقه 
ياد كردند و گفتند ماموران شهرداري جمعه ۲۲ فروردين و بعد از نخستين ريزش سقف، 
به كسبه گفته اند داربست زيِر اين سقف مي زنيم تا كسبه به كارشان برگردند. اما حرفي 
از زمان آغاز مرمت نزدند. با اين وجود دومين بخِش سقِف بازار ميدان امين السلطان، در 
همان نقطه قبلي و درس��ت در كنار يكي از ناودان هاي سقف و در ادامه همان طاِق فرو 
ريخته شده، در ميانه هاي روز شنبه ۲۳ فروردين فرو ريخت تا باالخره شهرداري مجبور 
شود آن بخش را محصور كند. از سوي ديگر نگاهي هر چند كوچك به ديگر بخش هاي 
سقِف بازار امين السلطان اين هشدار را براي ريزش احتمالي ديگر بخش هاي اين بازار 
مسقف مي دهد. شدت دومين ريزِش سقِف اين بناي تاريخي به حدي بود كه سيم هاي 

برِق كشيده شده در سرتاسِر اين بازار مسقف در آن بخش نيز با بخشي از آجرهاي سقف، 
به حالت آويزان درآمد. بازار امين السلطان از چهاراه مولوي به سمت ميدان امين السطان 
كشيده شده است. اين بازار قديمي حدود ۱۵۰ سال پيش در اواسط سلطنت ناصرالدين 
شاه توسط ابراهيم خان امين السلطان ايجاد شد. در واقع آن را دومين بازار بزرگ ايران در 
دوران قاجار مي ناميدند. اين بازار راهي بود براي كساني كه از دروازه تهران داخل شهر 
تهران مي آمدند و محل رفت و آمد مردم از بيرون شهر به داخل شهر بود. به خاطر اين رفت 
و آمدها به مرور زمان اين خيابان به بازاري تبديل شد. مردم محصوالت كشاورزي خود 
را در اين بازار عرضه مي كردند و تمام كاالهايي كه از شهرستان ها يا كشورهاي خارجي 
به تهران مي رسيد، از دروازه گمرك عبور مي كرد و وارد اين بازار مي شد و محل خريد 

كاسبان شميران، لواسان و ساير بخش هاي تهران و اطراف آن بود.

میراثنامه

ريخت  سقف بازار امين السلطان تهران براي دومين بار فرو
بعد از ريزش بخشي از طاِق بازار امين السلطان در خيابان مولوي تهران در روز جمعه كه 
به دنبال بارندگي هاي چند روز گذشته رخ داد، بخش ديگري از سقِف اين بازار نيز شنبه 

۲۳ فروردين فرو ريخت. 
به دنبال بارندگي مستمر باران در روزهاي گذشته، صبح جمعه ۲۲ فروردين بخشي از 
طاِق ضربي بازار ميدان امين السلطان ريزش كرده بود كه با اطالع عوامل شهرداري منطقه 
به ميراث فرهنگي تهران، معاون ميراث فرهنگي ميزان آسيب هاي وارد شده را بررسي 
و اعالم كرد كه »يكي از تويزه هاي اين بخش از بازار امين السلطان بر اثر رطوبت ناشي 
از سقف، )جمعه ۲۲ فروردين( ريزش كرده است.« مرتضي اديب زاده - معاون ميراث 
فرهنگي استان تهران - حتي بعد بازديد از سقِف ريخته شده در بازار امين السلطان اعالم 
كرد كه »قرار شد تا شهرداري ناحيه چهار منطقه ۱۲ تهران، ضمن ايمن سازي گذر با 
داربست فلزي، مالكان و كسبه واحدهاي پيرامون اين بخش، با نظارت كارشناسان ميراث 
فرهنگي در اسرع وقت نسبت به عايق بندي پشت بام و تويزه آسيب ديده اقدام كنند. از 
اين رو به محض مساعد شدن شرايط جوي پس از بارندگي، اقدامات مرمتي الزم انجام 
خواهد شد.« اين در حالي است كه كسبه اين بازار در گفت وگو با ايسنا از بازديد ميراث 
فرهنگي و شهرداري از بخش ريخته شده »بازار مسقف امين السلطان« در حد چند دقيقه 
ياد كردند و گفتند ماموران شهرداري جمعه ۲۲ فروردين و بعد از نخستين ريزش سقف، 
به كسبه گفته اند داربست زيِر اين سقف مي زنيم تا كسبه به كارشان برگردند. اما حرفي 
از زمان آغاز مرمت نزدند. با اين وجود دومين بخِش سقِف بازار ميدان امين السلطان، در 
همان نقطه قبلي و درس��ت در كنار يكي از ناودان هاي سقف و در ادامه همان طاِق فرو 
ريخته شده، در ميانه هاي روز شنبه ۲۳ فروردين فرو ريخت تا باالخره شهرداري مجبور 
شود آن بخش را محصور كند. از سوي ديگر نگاهي هر چند كوچك به ديگر بخش هاي 
سقِف بازار امين السلطان اين هشدار را براي ريزش احتمالي ديگر بخش هاي اين بازار 
مسقف مي دهد. شدت دومين ريزِش سقِف اين بناي تاريخي به حدي بود كه سيم هاي 

برِق كشيده شده در سراسِر اين بازار مسقف در آن بخش نيز با بخشي از آجرهاي سقف، 
به حالت آويزان درآمد. بازار امين السلطان از چهاراه مولوي به سمت ميدان امين السطان 
كشيده شده است. اين بازار قديمي حدود ۱۵۰ سال پيش در اواسط سلطنت ناصرالدين 
شاه توسط ابراهيم خان امين السلطان ايجاد شد. در واقع آن را دومين بازار بزرگ ايران در 
دوران قاجار مي ناميدند. اين بازار راهي بود براي كساني كه از دروازه تهران داخل شهر 
تهران مي آمدند و محل رفت و آمد مردم از بيرون شهر به داخل شهر بود. به خاطر اين رفت 
و آمدها به مرور زمان اين خيابان به بازاري تبديل شد. مردم محصوالت كشاورزي خود 
را در اين بازار عرضه مي كردند و تمام كاالهايي كه از شهرستان ها يا كشورهاي خارجي 
به تهران مي رسيد، از دروازه گمرك عبور مي كرد و وارد اين بازار مي شد و محل خريد 

كاسبان شميران، لواسان و ساير بخش هاي تهران و اطراف آن بود.

استقراض دولت براي تاجگذاري احمدشاه
از آغوش پدر، تا تخت سلطنت؛ از سلطنت 
تا مرگ در تبعيد. اين سرنوشت آخرين شاه 
قاجار بود. شاهي كه برخي چهره اي مثبت 
از او ترسيم مي كنند و برخي مي گويند، علت منفور نبودن 
اين پادشاه، كودكي او و همين طور اقتدار رضاخان پس 
از كودت��اي ۱۲۹۹ بود كه عمال به او قدرتي براي اقتدار 
نمي داد وگرنه او نيز شايد ش��اهي بود به ديكتاتوري و 
خشونت پدرش. احمد شاه ۱۳ ساله پس از فتح تهران 
به دست مشروطه خواهان، از پدرش محمدعلي شاه كه 
به سفارت روسيه پناه برده بود با چشم هاي گريان جدا 
شد تا به سلطنت آباد برود و اداره امور كشور را به دست 
بگيرد. او پس از پنج سال كه به سن قانوني رسيد، تخت 
پادشاهي را بر سر گذاشت. اما اين تاجگذاري كم خرج 
نبود. بيست و شش��م فروردين ۱۲۹۳، در تهران اعالم 
شد كه دولت درصدد استقراض يكصد هزار ليره از بانك 
انگلستان با بهره متعارف است تا در تاريخ معين )سي ام 
تيرماه( كه س��لطان احمد شاه به س��ن قانوني خواهد 
رسيد، مراسم تاجگذاري رسمي وي را برگزار كند. روز 
۳۰ تير ۱۲۹۳ احمدشاه پسر محمدعلي شاه قاجار در 
۱۸ سالگي در تهران تاجگذاري كرد. اين مراسم ۵ سال 
پس از خلع محمدعلي شاه در دوره مابين مجلس دوم 
و سوم و در شرايطي كه دوران حاكميت ناصرالملك به 
عنوان نايب الس��لطنه نيز رو به پايان بود و هيچ ارگان و 
نهادي بر كشور حاكم نبود، به وقوع پيوست . تاجگذاري 
احمدشاه يك ماه قبل از آغاز جنگ جهاني اول صورت 
گرفت . اقدامات او براي بيرون راندن قواي انگليس��ي و 
روسي كه طبق قراردادهاي ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ ايران را به 
دو منطقه نفوذ خود تقسيم كرده بودند بي نتيجه ماند. با 
وقوع انقالب بلشويكي ۱۹۱۷ در روسيه، دولت اين كشور 

قرارداد ۱۹۱۵ با انگليس را لغو كرد و نيروهاي خود را از 
ايران فراخواند. به دنبال آن نيروهاي انگليسي حاضر در 
ايران به سمت شمال پيشروي كردند و تقريبا تمام خاك 

ايران را تحت نفوذ خود درآوردند. 
در اواخر دوران حكومت احمدشاه، قيام هاي متعددي در 
مناطق مختلف ايران از جمله گيالن )ميرزا كوچك خان (، 
تبريز )ش��يخ محم��د خيابان��ي ( و خراس��ان )كلنل 
محمدتقي خان پسيان ( به وقوع پيوست كه همگي آنها 
به دليل عدم هماهنگي و انسجام الزم سركوب شدند. 
سلطنت احمدشاه تا ۱۳۰۴ ادامه يافت و در اين سال وي 
تحت فشار رضاخان از پادشاهي خلع شد. پس از كودتاي 
سوم اسفند ۱۲۹۹ عمال قدرت از دست احمدشاه خارج 
شده بود. او با از دست دادن تدريجي اكثر اختيارات خود، 

رهس��پار اروپا شد و زمام امور كشور را عمال به رضاخان 
كه »سردار سپه« و نخست وزير بود، سپرد. رضاخان نيز 
مرحله به مرحله زمينه خلع وي را از قدرت فراهم ساخت .

سرانجام در نهم آبان ۱۳۰۴ ماده واحده اي به صورت طرح 
تقديم مجلس پنجم شد كه در آن خلع قاجار از سطنت و 
سپردن حكومت موقت به رضاخان خواسته شده بود. اين 
ماده واحده به پيشنهاد »سيدمحمد تدين« نايب رييس 
مجلس مطرح شد. براس��اس اين پيشنهاد مسووليت 
تعيين شكل حكومت آتي بر عهده مجلس موسساني 
بود كه بايد بعدا تشكيل مي شد. پيشنهاد تدين در    همان 
روز طرح، با ۸۰ راي مثبت از مجموع ۸۵ نماينده حاضر 
در مجلس به تصويب رس��يد و به اين ترتيب به حدود 

۱۳۰سال حاكميت سلسله قاجار بر ايران خاتمه داد.

تاريخ
نگاري

كتابخانه

كتابي براي بازاريابي كسب و كارهاي كوچك 
شايد نياز به داش��تن طرح بازاريابي، در كسب وكار خود را احساس 
كرده ايد. شايد هم به اين فكر مي كنيد كه اصال نيازي به آن داريد يا 
خير؟ بايد گفت اگر با مشتري سروكار داريد و براي بهبود و گسترش 
اين ارتباط معتقد به استفاده از فعاليت هاي بازاريابي هستيد، بله، 
نياز داريد. در زمينه بازاريابي كسب و كار كتاب هايي منتشر شده و 
سال ۹۸ هم كتاب »طرح بازاريابي كسب  و  كارهاي كوچك« ازسوي 
انتشارات آريانا قلم منتشر شده كه كتاب بدي نيست. نويسنده اين 
كتاب آلن ديب كارآفرين، بازارياب، متخصص فناوري و نويسنده اي 

امريكايي اس��ت. او تا به حال كسب و كارهاي متعددي را به وجود 
آورده كه همگي در دنياي تجارت موفق عمل كرده اند. فواد معصومي 
نيز اين كتاب را به فارسي ترجمه كرده است. »طرح بازاريابي كسب  
و  كارهاي كوچك« چطور به شما كمك مي كند؟ در اين كتاب طرح 
بازاريابي به ۹ قسمت تقسيم مي شود و با گذر از هر فصل كتاب، به 
كمك خواننده، يكي از آن بخش ها كامل مي شود. درواقع وقتي به 
پايان كتاب برسيد، طرح بازاريابي يك صفحه اي شما هم كامل شده 

و آماده اجراست. قيمت اين كتاب ۵۷ هزار تومان است.  

دنیايورزش

ته كشيدن حساب فدراسيون 
در فيفا صحت دارد؟

خزانه دار فدراس��يون فوتبال مي گويد پاداش هاي 
مربوط به جام جهاني ۲۰۱۸ در مدت زمان اخير صرف 
هزينه هاي اين فدراسيون شده است. مدت هاست كه 
فدراسيون فوتبال روي پرداخت نشدن مطالباتش 
از س��وي فيفا مانور مي دهد و در ماه هاي گذش��ته 
نيز برخي از مديران اين فدراس��يون علت بي پولي 
و مشكالت اين نهاد را اين مس��اله عنوان كرده اند و 
هيچ گاه به موضوعاتي مانند نبود اسپانسر و ناتواني 
در اجراي برنامه هاي اقتصادي اشاره نكرده اند. با اين 
وجود، شواهد و قراين نش��ان مي دهد كه مطالبات 
موجود در حساب فيفا، مربوط به فدراسيون نيست و 
به تيم هاي باشگاهي تعلق دارد كه به علت مشكالت 
مربوط به تحريم هاي بانكي نتوانسته اند از آن استفاده 
كنند. البته برخي از تيم ها از جمله استقالل توانستند 
دس��تمزد پروپييچ را از اين طريق پرداخت كنند و 
پرسپوليس نيز توانسته موافقت فيفا را براي استفاده 
از اين پ��اداش جلب كند. در هر حال، ته كش��يدن 
حساب هاي فدراسيون فوتبال در فيفا موضوعي است 
كه عليرضا سليماني، خزانه دار اين فدراسيون درباره 
آن مي گويد: ما پاداش ه��اي مربوط به جام جهاني 
روسيه را استفاده كرديم. اين پاداش در حساب هاي 
في ما بين هزينه شد. او به ايسنا گفت: از سال ۲۰۱۰ 
بابت پروژه هاي عمراني يك و نيم ميليون دالر طلبكار 
هستيم و تا زماني كه فيفا اين پول ها را به ما پرداخت 
نكند، نمي توانيم كمك هاي مالي فيفا براي س��اير 
پروژهاي اجرا شده در اين سال ها مانند زمين چمن، 
مركز PEC و ... را محاسبه كنيم اما طبق محاسبات 
ما، فيفا بايد ۴ تا ۵ ميليون دالر بابت پروژهاي عمراني 
به ايران پرداخت كند. ما اين مبالغ را هزينه كرديم و 

منتظريم فيفا هم مبالغ را به ما پرداخت كند.
در واقع طب��ق گفته هاي خزانه دار فدراس��يون 
فوتبال، ايران مبالغي را از فيفا طلبكار اس��ت كه 
بخش هنگفتي از آن به باشگاه ها اختصاص دارد و 
مشخص نيست چرا فدراسيون به پولي كه هنوز 

وجود ندارد، تا اين حد اتكا دارد. 

داستان لوگوي پرسپوليس 
AFC در سايت

سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا در زمان تعطيلي 
رقابت ها به داستان هاي جالب بعضي از لوگوهاي 
تيم هاي آس��يايي پرداخت. در گزارش س��ايت 
كنفدراسيون فوتبال آسيا آمده است: پرسپوليس 
لوگ��وي خ��ود را از مكان تاريخي پرس��پوليس، 
پايتخت امپراتوري هخامنش��ي برداشته و بدين 
ترتيب، آرم اين باشگاه عناصري از يكي از نشانه هاي 
بارز ايران را در خود جاي داده است. غول تهراني 
در طول س��ال ها بارها و باره��ا آرم خود را تغيير 
داده اس��ت، با نماد گاوها كه نم��ادي از بهره وري 
اس��ت. يك كاپ به عنوان شناخت دستاوردهاي 
باشگاه در قس��مت باالي بدن قرار دارد، در حالي 
كه حلقه هاي المپيك در زير لوگوي پرسپوليس 
به عنوان يكي از تيم هاي عالي ورزشي ايران قرار 
داده شده است. در سال ۲۰۱۲ و پيش از داربي ۷۴ 
تهران برابر استقالل، پرسپوليس يك بار ديگر اين 
آرم را به روز كرد. اين بار نام پرسپوليس را به دو زبان 
فارسي و انگليسي به لوگو اضافه شده است. در پايان 
كاربران مي توانند بهترين لوگوي آسيايي را در اين 
بخش انتخاب كنند كه لوگوي تيم هاي الكويت 
كويت، قادسيه، ججو يونايتد، ناگويا، بنگال شرقي 

و پسيپورا نيز در كنار پرسپوليس حضور دارند. 

جامعه

پزشكي از راه دور در راه است 
پزشكان، در مطب هايشان حاضر نمي شوند و برخي از 
پزشكان متخصص در بيمارستان نيز حضور كمتري 
دارند. كرونا، گرچه پزشكان زيادي را درگير مقابله 
جان فرسا با اين ويروس كرده اما برخي پزشكان كه 
تخصصشان ارتباطي با اين مس��اله ندارد، ناچار به 
حضور كمرنگ تر در مراكز درماني شده اند تا كمتر 
در معرض كرونا باشند.  اما با گذشت بيش از يك ماه 
و نيم از اعالم رس��مي ورود كرونا به ايران، حاال اين 
مساله در حال تبديل شدن به بحراني جديد است. 
همان طور كه براي آموزش، بالفاصله آموزش از راه 
دور جايگزين شد، حاال پزشكان و وزارت بهداشت 
نيز بايد به فكر درمان از راه دور باشد. معاون نظارت 
و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي با اشاره به نياز 
كشور به خدمات پزشكي از راه دور به ويژه براي انجام 
معاينات دوره اي بيماران مزمن در ش��رايط بحران 
كرونا و غيبت آنها در مطب ها و مراكز درماني، درباره 
چگونگي اجرايي شدن اين امكان در ساختار نظام 

سالمت كشور توضيح داد. 
محم��د جهانگيري درب��اره روند انج��ام خدمات تله 
مديسين در كشور و استفاده از اين ظرفيت در شرايط 
بحران كرونا گفت: دراين زمينه اقداماتي در س��اليان 
گذش��ته انجام ش��ده و چند طرح پايل��وت در برخي 
استان ها صورت گرفته است، اما با شرايط فعلي در دوره 
شيوع بيماري كوويد ۱۹، نيازمندي به خدمات از راه دور 
بيشتر احساس شد كه سبب شد بيشتر به فكر اجرايي 
كردن آن باش��يم. او به ايسنا گفت: بحث نوبت گيري 
الكترونيك با همكاري معاونت درمان، نسخه نويسي 

الكترونيك و ... همگي از نكات قابل توجه در اين بستر 
هستند. در خصوص نسخه نويسي الكترونيك سازمان 
نظام پزش��كي با همكاري وزارت بهداش��ت و برخي 
دانشگاه ها چند طرح پايلوت را در اين زمينه با موفقيت 
انجام داده بود و چندين سامانه خوب طي فراخوان اعالم 
آمادگي كردند كه از آنها تعدادي اكنون مجوزهاي الزم 
را از وزارت بهداشت اخذ كردند و بر اين اساس آمادگي 
نس��خه نويس��ي از راه دور نيز به وجود آمده است كه 
مورد استقبال سازمان هاي بيمه گر، وزارت بهداشت و 
 ... قرار گرفته اس��ت. او با بيان اينكه به دنبال گسترش 
نسخه نويسي الكترونيك در مطب ها هستيم، اظهار 
كرد: موضوع ديگري كه به دنبال گسترش آن هستيم 
مشاوره از راه دور است كه نرم افزارهاي متفاوتي براي 

اين كار وجود دارد و به دنبال گسترش آن هستيم.
وي ل��زوم تقويت زيرس��اخت ها به اي��ن منظور را 
ضروري دانس��ت و تاكيد كرد: در اين زمينه نياز به 
همكاري هاي بين بخشي است تا زير ساخت هاي 
الكترونيكي، پهناي باند و... به گونه اي باشد كه بتوانيم 

خدمات مناسبي ارايه دهيم.

۲۱۰ كشور و منطقه ، درگير كرونا 
آمارهاي رسمي حاكي از آن است كه شمار مبتاليان 
به كوويد-۱۹ در سراسر جهان در حال افزايش بوده 

و اين بيماري همچنان قرباني مي گيرد.
كروناويروس جديد كه عامل بروز بيماري كوويد-۱۹ 
است، اولين بار در ماه دسامبر در چين گزارش شد و 
در حال حاضر به ۲۱۰ كشور و منطقه از سراسر جهان 

گسترش پيدا كرده است. 
تا عصر ديروز شمار كلي مبتاليان به كوويد-۱۹ در 
جهان يك ميليون و ۷۸۰ هزار و ۴۴۰ نفر است كه 
۱۰۸ هزار و ۸۳۴ نفر از آنها جان باخته و ۴۰۴ هزار 

و ۳۹۳ نفر نيز بهبود يافته اند.
اياالت متحده امريكا با ۵۳۲ هزار و ۸۷۹ مورد ابتال و 
۲۰ هزار و ۵۷۷ قرباني در صدر فهرست مبتاليان و 
قربانيان جهاني قرار گرفته است. ۳۰ هزار و ۴۵۳ نفر 

از مبتاليان اين كشور نيز بهبود يافته اند.
اس��پانيا با افزايش شمار مبتاليان و ثبت ۱۶۳ هزار 
و ۲۷ مورد در رتبه دوم فهرس��ت مبتاليان جهاني 
كرونا قرار گرفته است. تاكنون ۱۶ هزار و ۶۰۶ نفر از 
مبتاليان اين كشور جان خود را از دست داده و ۵۹ 

هزار و ۱۰۹ نفر بهبود يافته اند. ايتاليا نيز ۱۵۲ هزار و 
۲۷۱ مورد ابتال را به ثبت رسانده كه از اين ميان ۱۹ 
هزار و ۴۶۸ نفر جان خود را از دست داده و ۳۲ هزار 

و ۵۳۴ نفر بهبود پيدا كرده اند.
همچنين در ايران تاكنون ابتالي ۷۰ هزار و ۲۹ نفر 
تاييد شده است كه از اين ميان ۴۳۵۷ نفر جان خود را 
از دست داده و ۴۱ هزار و ۹۴۷ نفر نيز بهبود يافته اند.

فرانسه نيز شمار مبتاليان به بيماري كوويد-۱۹ را 
۱۲۹ هزار و ۶۵۴ نفر اعالم كرده اس��ت. از اين ميان 
تاكنون ۱۳ هزار و ۸۳۲ نفر جان باخته و ۲۶ هزار و 

۳۹۱ نفر بهبود يافته اند.

دسترسي به تست سريع كرونا؛ به زودي
سخنگوي وزارت بهداشت از دسترسي به تست هاي 
س��ريع كرونا بر اساس شناس��ايي آنتي بادي با تالش 
فناوران ايراني، در آينده اي نزديك خبر داد. كيانوش 
جهانپ��ور در صفح��ه توييتر خود نوش��ت: » با تالش 
فناوران و ش��ركت هاي دانش بني��ان  ايراني به زودي 
تست شناسايي آنتي بادي  كوويد-۱۹ و تست سريع 
 كرونا براس��اس شناس��ايي آنتي بادي، در دس��ترس 
خواهد بود. اين روش هاي تشخيص سريع، كم هزينه 
و فراگير، اجراي مرحله اي  فاصله گذاري هوشمند را در 
هفته هاي آتي تسهيل خواهد كرد.« او همچنين درباره 
آمار مبتاليان به كرونا توضيح داد: از روز شنبه تا ظهر 
يكش��نبه، ۲۴ فروردين، بر اس��اس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي ۱۶۵۷ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در 
كشور شناسايي ش��د. با در نظر گرفتن موارد جديد، 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۷۱۶۸۶ نفر 
رسيد. او با اشاره به كاهش نسبي در روند فوتي هاي اين 
بيماري گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت، ۱۱۷ بيمار 

كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و تاكنون ۴۴۷۴ 
نفر از بيماران، جان باخته و ديگر در بين ما نيستند.

جهانپور گفت: خوشبختانه روند بهبود يافتگان سرعت 
بااليي گرفته و تاكنون ۴۳۸۹۴ نفر از بيماران، بهبود 
يافته و ترخيص شده اند. به گفته او، ۳۹۳۰ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت 
مراقبت قرار دارند. س��خنگوي وزارت بهداشت گفت: 
تاكنون ۲۶۳ هزار و ۳۸۸ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ 

در كشور انجام شده است.
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