
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 1  صفحه 2 

   Vol. 6  No . 1634  Thu. Apr 16. 2020  پنجشنبه 28  فروردين 1399  22 شعبان 1441  سال ششم  شماره 1635 8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
6505000  تومان

شاخص بورس
645744

گزارش

 پرسفر و كم سفرترين روزها 
و جاده ها در نوروز ۹۹ 

يكي از مسيرياب هاي آنالين ايراني ارزيابي كرد: 
ميزان سفرها در نوروز، ۷۱ درصد كاهش داشته 
اس��ت. اين مس��يرياب آنالين بوم��ي كه نتيجه 
بررس��ي هاي خود از ميزان تردد و سفر بيش از ۴ 
ميليون كاربر را در فاصله ۲۰ اسفندماه ۹۸ تا ۲۰ 
فروردين ماه سال ۹۹ در اختيار »ايسنا« قرار داده، 
به اين جمع بندي رسيده است كه ميزان سفرها 
در نوروز ۹۹ نس��بت به مدت زمان مش��ابه سال 
گذشته، ۷۱ درصد كاهش داش��ته است.  وزارت 
راه و شهرسازي نيز قبال با انتشار اطالعات مربوط 
به ميزان استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي و 
جاده اي، از كاهش ۹۴ درصدي س��فرهاي ريلي، 
۷۵ درصدي س��فرهاي جاده اي با ناوگان حمل 
و نقل عمومي و ۷۰ درصدي سفرهاي هوايي در 
نوروز ۹۹ خبر داده بود.داده هاي اين مس��يرياب 
گزارش مي دهد كه ۲۵ اسفند، روز اوج مسافرت ها 
بوده است و نس��بت به سال گذش��ته، سفرهاي 
بين ش��هري تنها ۳۶ درصد كاهش داشته است. 
هرچند پس از ورود به سال ۹۹ و نزديك شدن به 
نيمه دوم تعطيالت، سفرها روند نزولي پيدا كرد، 
به گونه اي كه در روز ۱۳ فروردين، حجم سفرهاي 
بين ش��هري ۸۴ درصد كمتر از س��ال گذش��ته 
بوده اس��ت. موج دوم كاهش سفرها نيز از هشتم 
فروردين آغاز ش��د، زماني كه براي اولين بار طرح 
فاصله گذاري اجتماعي اج��را و محدوديت هاي 
شديدي براي ترددهاي غيرضروري وضع شد. از 
سوي ديگر روز ۱۳ فروردين، كم سفرترين روز در 
جاده هاي كشور بوده اس��ت. اين موضوع ارتباط 
مستقيمي با تش��ديد محدوديت ها در تردد بين 
استاني و اعمال جريمه ۵۰۰ هزار توماني دارد. اما 
شلوغ ترين و خلوت ترين شريان هاي اصلي كشور 
كدام جاده ها بوده اند؟ اين نقشه و مسيرياب، ميزان 
كاهش سفرهاي بين ش��هري در بازه  زماني ۲۳ 
اسفند تا ۱۶ فروردين ماه در ۹ محور اصلي كشور را 
براي يافتن اين پاسخ بررسي كرده و به اين نتيجه 
رسيده است كه محور اصفهان- يزد با ۸۹ درصد 
كاهش ترافيك، كرج- چالوس با ۸۸ درصد كاهش 
ترافيك، اصفهان- شيراز با ۸۶ درصد كاهش، سه 
محوري بوده اند كه بيش��ترين افت ترافيك را به 
نسبت تعطيالت سال گذشته تجربه كرده اند. در 
مقابل محور تهران � هم��دان ۵۹ درصد كاهش 
ترافيك داشته و ش��لوغ ترين جاده كشور در اين 
دوران لقب گرفته است. اين احتمال مطرح است 
كه انتشار آمارهاي تفكيك شده استاني از سوي 
وزارت بهداش��ت و وجود آمار پايين مبتاليان به 
كرونا در همدان، باعث شلوغي بيشتر در جاده اين 
استان و سوق يافتن مسافرت ها به اين شهر شده 
باشد. اين موضوع را وزير ارتباطات براساس ميزان 
مصرف اينترنت در توييتي نيز تاييد كرد، هرچند 

كه مقامات استان همدان آن را تكذيب كردند.

يادداشت- 2

خبر

در ستايش خرد و عقالنيت ...

رييس جمهور در جلسه هيات دولت: 
همه براي گزارش ديوان 
محاسبات پاسخ ارايه كنند

ميدان دار  كرونا عجالتا 
معرك��ه اس��ت. هر چه 
و  تنگن��ا  در  هس��ت 
تنگجاي غريبي گرفتار 
آمده اي��م. در گرماگرم 
همي��ن بگي��ر و ببن��د 
مرگبار بيماري است كه 
تماشاگر تقابلي بي سابقه 
بين خردورزي و خردس��تيزي، انديش��ه ورزي و 
انديشه ستيزي و در نهايت، منطق زيست گيتي يانه 
و مينوي هستيم. وحشتي كه اين قدر قدرت پنهان 
و ناپيدا در دل جمعيت چند ميليارد نفري جهان 
از جمله ايرانيان افكن��ده، هم اينك به پارادوكس 
غريبي بدل ش��ده اس��ت: »مرگبار، اما پي��ام آور 
ضرورت رويكرد به واقع گرايي و عقالنيت«. به ويژه 
براي مطلق انگاران جزم انديش تا دمي از عرش به 
فرش آمده و از توه��م و خرافه به واقع گرايي ميل 
كنند. تا مگر دريابند عصرحجر به دليل تمام شدن 
س��نگ نبوده كه به پايان رسيده اس��ت. دريابند 
زمانه، ديگر زمانه دون كيشوت وار تاخت آوردن و با 
تفنگ سرپر، دبه باروت به ليفه تنبان آويختن و به 
سياق دايي جان ناپلئون، شارت و شورت كردن و 
هل من مبارز طلبيدن نيست. حاال اين كروناست 
كه چوب تعليمي به يك دست و شابلون بهداشتي 
رفتار درست با طبيعت انساني به دست ديگر، امر 
و نهي مي كند و فرمان مي ده��د و در عين حال، 
چندان عدالتخواه است كه زنداني و زندانبان را 
از هم بازنمي شناس��د.  كرونا ويروس��ي نيست 
كه سنگي به ترازوي كس��ي بگذارد و تره براي 
كسي ديگر خرد كند. آنها كه در مقام و منصبي، 
كيا و بيا و يد بيضايي داشته اند و دارند و بيدي 
نبوده اند كه ب��ه هر بادي بلرزند، ح��اال در برابر 
ويروس��ي ناپيدا و ناديدني، تن لرزه گرفته اند. 
حتي در م��واردي قدر قدرتان و نره ش��ير هاي 
بيش��ه دالوري، زاد و رودش��ان را برداش��ته و 
به س��ويي گريخته اند تا مگر از چش��م تيزبين 
ادامه در صفحه 5 ويروس دور بمانند.   

رييس جمه��ور در واكنش به انتش��ار گزارش 
تفريغ بودج��ه س��ال ۱۳۹۷ از س��وي ديوان 
محاس��بات كش��ور، با اش��اره به اينكه دولت، 
قوه قضاييه و قوه مقنن��ه و همچنين نهادهاي 
نظامي و انقالبي و فرهنگي از بودجه اس��تفاده 
مي كنند، تاكيد كرد: نظارت ما بايد نظارت عام 
باشد، نه اينكه همه نظارت را روي يك دستگاه 
بگذاريم و سايرين را فراموش كنيم. به گزارش 
ايسنا، حسن روحاني در جلس��ه ديروز هيات 
وزيران در واكنش به انتش��ار گ��زارش تفريغ 
بودجه س��ال ۱۳۹۷ از سوي ديوان محاسبات 
كش��ور اظهار كرد: نظارت كار بس��يار خوبي 
است و در قانون اساس��ي ما پيش بيني شده و 
دس��تگاه هاي نظارتي اعم از وزارت اطالعت، 
سازمان بازرسي و ديوان محاسبات حتما بايد 
كار خود را طبق قان��ون و بدون مالحظه انجام 
دهند؛ اما اين دستگاه نظارتي ديوان محاسبات 
براي همه آنهايي اس��ت ك��ه از بودجه دولت 
استفاده مي كنند. وي گفت: دولت دو وظيفه 
دارد؛ يك��ي اداره اجرايي��ات اس��ت و ديگري 
اداره كل كشور است. بودجه و سامان اداري و 
استخدامي كه مربوط به همه دستگا ه ها است 
در اختي��ار رييس جمهور اس��ت؛ اينجا ديوان 
محاس��بات براي نظارت و محاسبه اينكه اين 
پول ها چگونه خرج شده اس��ت، بايد هر كه از 
بودجه استفاده مي كند را بررسي كند؛ دولت، 
قوه قضاديه و ق��وه مقننه و همچنين نهادهاي 
نظامي و انقالبي و فرهنگي از بودجه اس��تفاده 
مي كنند و بودجه كش��ور در ي��ك جا مصرف 
نمي ش��ود؛ نظارت ما بايد نظارت عام باشد نه 
اينكه همه نظارت را روي يك دستگاه بگذاريم 
و س��ايرين را فراموش كنيم. روحان��ي افزود: 
نظارت انجام شود، اما بصورت عام؛ چراكه اينجا 
خودي و غير خودي نداريم؛ بلكه همه خودي 
هس��تيم و هر كه از بودجه اس��تفاده مي كند 
خودي اس��ت. رييس جمه��وري همچنين با 
انتق��اد از نحوه اع��الم گزارش تفري��غ بودجه 
سال ۱۳۹۷ از س��وي ديوان محاسبات كشور 
خاطرنش��ان كرد: يك س��ازمان نظارتي قبل 
از تهيه ي��ك گزارش مگر با مس��ووالن دولتي 
قهر اس��ت؟ اين گزارش را كه خود مس��ووالن 
دولتي به او دادند؛ اين سازمان بايد با مسووالن 
دولتي صحبت كن��د و بگويد ك��ه مي خواهم 
چنين گزارشي را منتشر كنم. روحاني با اشاره 
به توضيحات ريي��س كل بانك مركزي درباره 
گزارش منتشر شده از سوي ديوان محاسبات 
كشور اظهار كرد: چون من بخشي از گزارش را 
ادامه در صفحه 5 شنيدم و... 

رضا خاكي نژاد٭

مهدي بيك | روزنامه تعادل در ش�ماره هاي 
گدش�ته از دل گفت وگ�و ب�ا كارشناس�ان و 
تحليلگ�ران حوزه هاي مختل�ف اقتصادي، 
جامعه شناس�ي، عل�م ارتباط�ات و... تالش 
مي كند تا تصويري شفاف از مهم ترين بايدها 
و نبايدهاي اقتصادي در شرايط حساس فعلي 
ارايه كن�د. گفت وگوهايي ك�ه در هر كدام از 
آنها به بخشي از موضوعات كالن اقتصادي و 
ارتباط متقابل آن با ساير حوزه هاي اجتماعي، 
فرهنگي، سياسي و...اشاره شده است و ضمن 
تشريح ش�رايط، تالش ش�ده تا راهكارهاي 
اجرايي ني�ز براي عب�ور از چالش هاي پيش 
رو ارايه ش�ود. در اين ش�ماره س�راغ يحيي 
آل اسحاق رفتيم تا گپ و گفتي درباره شرايط 

امروز اقتصادي كشور داشته باشيم.

  در آغاز اگر موافقيد براي مخاطبان تصويري از 
وضعيت فعلي اقتصاد داخلي و فضاي بين المللي 
نظيرسازي كنيم. شما فضاي كلي اقتصاد را چطور 

ارزيابي مي كنيد؟
داس��تان كرونا ويروس ش��رايط ت��ازه اي را پيش روي 
اقتصاد ايران و نظام اقتصادي بين المللي قرار داده است؛ 
شرايطي كه نمي توان نسبت به ابعاد و زواياي گوناگون 
آن بي تفاوت ب��ود. انديش��كده هاي فك��ري جهاني و 
صاحبنظران فعال در سازمان هاي جهاني مثل صندوق 
بين المللي پول و سازمان ملل متحد اعالم مي كنند كه در 
جهان در بخش هاي مختلف قبل و بعد از كرونا ۲ شرايط 
متفاوت خواهد بود و كرونا تكانه عظيمي را در بخش هاي 
مختلف ايجاد كرده اس��ت. مثال در تاري��خ موضوعات 
اقتصادي تكانه هاي��ي از نظر ميزان ش��دت وجود دارد 
كه در فضاي اقتصاد بين الملل��ي به عنوان نقطه عطف 
قرار گرفته اند مثال س��ال هاي ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ ميالدي 
شرايط خاصي در اقتصاد حاكم شد كه تاثيرگذار بود يا 
در حول و حوش سال ۲۰۰۸ هم در سطح جهاني ركود 
دامنه داري ايجاد شد كه برخي معتقد بودند يك نقطه 
عطف در نظام اقتصاد جهاني است. اما امروز موضوعي كه 
مطرح مي شود آن است كه شدت تغيير و تحول برآمده 
از كرونا بسيار ريش��ه اي تر و عميق تر از تجربيات قبلي 
است، مثال بورس هاي جهاني اغلب سقوط هاي ۱۰ الي 
۱۵درصدي را تجربه مي كنند كه قبال س��ابقه نداشته، 
نفت قيمت هاي عجيبي را تجربه مي كند يا ورشكستگي 
بس��ياري از ش��ركت ها مث��ل خدم��ات هواپيمايي، 
كارتل هاي اقتصادي و... كه همگي يا تعطيل ش��دند يا 

ظرفيت هاي خود را تا حد چشمگيري كاهش داده اند. 
در ۲ هفته اوليه بعد از ب��روز كرونا ۱۰ميليون امريكايي 
بيكار شدند كه يك رقم باالست. در همين امريكا براي 
جبران خس��ارت هاي برآم��ده از كرونا بي��ش از ۲هزار 
ميليارد تومان بودجه تخصيص داده ش��ده تا از تبعات 
ويرانگر اين ويروس كاسته ش��ود. مجموعه اين عوامل 
برخي از كارشناسان و تحليلگران را به اين نتيجه عيني 
رسانده اس��ت كه نظام  مهندسي جهان دچار تغييرات 
عديده اي خواهد ش��د. يعني پيش بيني ها در خصوص 
تلنگر به نظام س��رمايه داري به نظرم ح��رف معقول و 

منطقي است. 
   اين فرآيند در خصوص وضعيت داخلي اقتصاد 

ما به چه صورتي محقق شده است؟
در ابع��اد منطق��ه اي و داخلي هم تبع��ات اين بيماري 
حيرت انگي��ز و دامنه دار بوده اس��ت. موض��وع دخالت 
دولت ها در اقتصاد كه پيش از اين به عنوان اصل آزادي 
عمل و آزادي عبور در فضاي بين المللي مطرح مي شد 
امروز به شكل و ش��مايل ديگري درآمده است. در واقع 
دولت ها به عن��وان يك ناظر باي��د صحت فعاليت هاي 
اقتصادي را براي بازيگران اقتصادي تضمين و تسهيل 
كنند. امروز اين يك ضرورت اس��ت كه دخالت دولتي 
تنها در نقش يك ناظر و نگهبان بايد تصوير سازي شود 
و اقتصاد خود سكان هدايت را از طريق ايجاد يك فضاي 
رقابتي شكل دهد. در كل كف بحث اين است كه قطعا 
ش��رايط اقتصادي در داخل با قبل متفاوت خواهد شد 
بنابراين ضروري است كه اين فضا را ارزيابي و رصد دايمي 
كنيم تا بتوانيم تصميم سازي درستي در اين خصوص 
داشته باش��يم و در برابر اين تك پاتك مناسبي به كار 
ببريم. بايد تحليل درستي از فضاي اقتصادي بين المللي 
داشته باشيم تا در مواقع ضروري بتوانيم مبتني بر اين 

داده ها و تحليل ها تصميم درستي بگيريم. 
   در يك چنين فضايي كه شما هم تصويرسازي 
كرديد، سرنوش�ت بنگاه هاي اقتصادي چگونه 
خواهد بود؟ در فضاي پساكرونا چه ويژگي منتظر 

فعاالن اقتصادي است؟
بدون ترديد جهت گيري ه��اي جديدبه نفع واحدهاي 
خرد خواهد بود و كارتل هاي بزرگ نقش پررنگ خود 
را تا حدودي از دست خواهند داد. در يك چنين فضايي 
ش��اخص هاي اقتصادي مردمي م��الك خواهد بود و 
اين نوع كس��ب و كار واجد هويت هاي تازه اي خواهند 
بود.در تعارف بين المللي مثال در آلم��ان واحد خرد به 
واحدي گفته مي شود كه زير ۵۰نفر نيروي كار داشته 
باشد. ۵۰ تا ۵۰۰ نفر نيرو متعلق به واحدهاي متوسط 

اس��ت و باالتر از آن را ش��ركت هاي بزرگ مي گويند. 
تمام اقتصاد ها به نوعي اين تناسب را با تغييراتي دارند 
مثال در كش��ور ما تا ۱۰ نفر نيروي كار را واحد كوچك 
تعريف مي كنند. بين ۱۰ تا ۵۰ نفر را واحد متوس��ط و 
باالتر از آن واحد بزرگ محسوب مي شود. حتي قبل از 
كرونا هم اكثريت قابل توجه حجم اقتصادي و توليدي 
كش��ورها را همين بنگاه هاي خرد تشكيل مي دهند و 
اكثريت همواره با كوچك هاست. يعني همواره اكثريت 
با كوچك ها بوده اما بعد از اين تكانه هاي تاريخي سهم و 
اهميت اين واحدها و نوع بازيگري آنها در فضاي   اقتصاد 
افزايش خواهد داشت. بعد از اقتصاد اثر اين تكانه در ساير 
حوزه هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، آرماني و...نيز 
برجسته خواهد بود. در همين انتخابات آمركيا ديديم 
كه چيزي نمانده بود كه ش��خصي مانند سندرز گوي 
رقابت را از ساير نامزدها بربايد و چهره اي كه گفتماني 
سوسياليس��تي را دنبال مي كند در راس هرم اجرايي 
قرار بگيرد. اين نشان دهنده تغيير در تصورات عمومي 
جامعه اي است كه خود را مهد س��رمايه داري مي داند. 
حتي ترامپ هم براي جلب توج��ه افكار عمومي ناچار 
است كه گفتمان جهان نگري حاكم بر ساختار مديريتي 
امريكا را تغيير دهد و نوع ديگري از گفتمان را مبتني بر 
توجه اوليه به امريكا و پرهيز از سرمايه گذاري در ساير 
كشورها استفاده كند، همين امروز هم شعار ترامپ اين 
است كه براي مقابله با بيكاري به جاي سرمايه گذاري در 
چين و مكزيك و...بايد بيكاري را در داخل امريكا حل 
كنيم.  اين تغييرات در گفتمان و نگاه در ساير كشورها 
نيز به اشكال مختلف مطرح شده است. اين تغييرات در 
حوزه بنگاه داري و فعاليت هاي اقتصادي نيز به شكل و 
شمايل ديگري بروز خواهد كرد و جهان شاهد افزايش 
تكيه بر روي مش��اغل خرد خواهد رفت. در ايران البته 
قبل از ظهور و بروز كرونا ايده حركت به س��مت كسب 
و كار خرد و متوسط مطرح ش��ده بود و سرمايه گذاري 
براي تحقق آن آغاز ش��ده بود. در اقتصاد ايران ۷۰ الي 
۸۰ درصد بنگاه ها را بنگاه هاي خرد تشكيل مي دهند؛ 
مجوزهاي ارايه ش��ده از س��وي وزارت صمت نش��ان 
مي دهد كه ۹۰ درصد مجوزهاي اخذ شده در كشورمان 
به نوع كسب و كار تعلق دارد و تنها ۶درصد واحدهاي 
اقتص��ادي كش��ورمان را واحده��اي بزرگ تش��كيل 
مي دهند. طبيعي است كه رشد و توسعه اين نوع كسب 
و كار فضاي عمومي اقتصاد و معيش��ت كشور را تحت 
تاثير قرار مي دهد و به عنوان يك موتور محرك اقتصاد 
را به پيش مي راند. نه تنها در حوزه توليد بلكه در حوزه 
مصرف نيز تقريب��ا ضريب جيني ب��االي ۷۰درصد از 

جمعيت ما در قالب مصرف و درآمد ضريب جيني ۵ به 
پايين هستند. به عبارت روشن تر چيزي حدود ۶۰الي 
۶۵ درصد جمعيت ما را مردمي ب��ا درآمدهاي خرد و 
پايين تشكيل مي دهند. يعني هم توليد و هم مصرف ما 
يك چنين شمايلي دارد؛ ۷۰ درصد توليد را بنگاه خرد 
تشكيل مي دهد و ۶۵ درصد مردم هم داراي درآمدهاي 
خرد و پاييني هستند. يعني سرنوشت اقتصادي كشور 
ما در حوزه هايي چون رشد اقتصادي، مقابله با بيكاري و 
فقر مطلق، كاستن از بار آسيب هاي اجتماعي و... در گرو 

توسعه و پويايي همين بنگاه هاي خرد مشخص است.
   اما اين واحدهاي خرد كه اش�اره كرديد شاكله 
اقتصادي ما را در دست دارند؛ براي رشد و پويايي 

بيشتر چه مشكالتي دارند؟
درخصوص مش��كالت مي توان گفت ك��ه مهم ترين 
مشكالت اقتصادي را هم همين واحدهاي خرد دارند. 
در ش��هرك هاي صنعتي ب��االي ۷۰ درصد تعطيلي 
واحدهاي اقتصادي مربوط به واحدهاي كوچك است. 
در حوزه مش��كالت، كمبودها، نارسايي ها، مشكالت 
ماليات��ي و...متوجه اين واحدهاس��ت. اي��ن را در نظر 
بگيريد كه در حوزه مس��ائل و مشكالت اجتماعي هم 
مهم ترين مشكالت كشور در بخش هاي حاشيه نشين 
و كمتر برخوردار ظهور و ب��روز دارد. ۱۲ تا ۱۸ ميليون 
حاشيه نشين كشور را كس��اني تشكيل مي دهند كه 
در كمترين محدوده درآمدي بيش��ترين بار تكفل و 
مسووليت را دارند. مخاطب مس��ائل كالن اقتصادي 
كشور ما مثل صندوق هاي بازنشس��تگي، يارانه ها و... 
نيز همين توده مردم هستند كه در سطور باال شرايط 
و وضعيت كلي آنها تشريح شد. همه اين آمار و ارقام را 
براي اين مطرح كردم كه بدانيد مساله كوچك ها چه 
در توليد )بنگاه هاي تولي��دي( و چه در مصرف )عموم 
مردم( حتي قبل از ظهور كرونا هم يك چالش جدي و 
اولويت مهم بوده است و بعد از كرونا اين اهميت بيشتر 

هم خواهد شد.
   در اين ش�رايط كه تصويرسازي كرديد كرونا را 

چگونه بايد اداره كنيم؟
در رابطه با راهكارهاي اداره كشور در يك چنين شرايطي 
من ايده»۵ت«را مطرح كردم؛ يعني ۵گزاره موثري كه 
با حرف ت شروع مي ش��وند و در آنها نحوه اداره كشور و 
سياست گذاري در حين كرونا و بعد از آن تشريح شده 
است. قبل از پرداختن به اين سرفصل بايد ببينيم اقتصاد 
ما در سال ۹۸ چه شرايطي داشت و چه ميراثي را براي 

سال ۹۹ باقي گذاشته است. 
ادامه در صفحه 2

همه براي گزارش ديوان محاسبات 
پاسخ ارايه كنند

صندوق توسعه ملي  روي ريل 
هزينه هاي دولتي

نقد استفاده از صندوق توسعه ملي توسط محمود دودانگهرييس جمهور در جلسه هيات دولت: 

يادداشت- 1

چه كسي مقصر است؟
از  يك��ي  عن��وان  ب��ه 
كميس��يون  اعض��اي 
اقتص��ادي مجل��س هم 
ديروز )س��ه ش��نبه( از 
صحبت هاي آقاي عادل 
آذر ناراحت ش��دم و هم 
)چهارش��نبه(  ام��روز 
از صحبت ه��اي آق��اي 
رييس جمه��وري. در همان جلس��ه اي كه رييس 
ديوان محاسبات در خصوص اين موضوع در مجلس 
صحبت كردند تقريبا اكثريت نمايندگان اعتراض 
كردند كه زماني كه عادل آذر يك چنين موضوعات و 
ادعاهاي مهمي را مطرح مي كند بايد اسناد و مدارك 
صحبت هاي خود را نيز ارايه كند.همانجا هم اعالم 
ش��د كه آيا بهتر نبود قبل از تهيه گزارش��ي به اين 
درجه از اهميت كه حداقل براي تهيه آن ۶ماه زمان 
مورد نياز است؛ س��ازمان بازرسي كل كشور، وزارت 
اطالعات و اساسا دولت را در جريان قرار مي دادند؟ 
شخصا ناراحت مي شوم كه چرا هنوز بعد از ۴۰سال 
نتوانسته ايم فضايي ايجاد كنيم كه مسووالن بتوانند 
شفاف دور يك ميز بنشينند و با هم گفت وگو كنند 
و درباره ابهاماتي كه وجود دارد بحث كنند. متاسفانه 
يك چنين تحركات��ي فاصله مردم با مس��ووالن را 
بيشتر مي كند؛ در ش��رايطي كه مسووالن رده هاي 
مختلف كشور بايد به فكر سالمتي مردم؛ نان مردم، 
دغدغه ه��اي مردم و... باش��ند، اما مردم مش��اهده 
مي كنند كه در اين ش��رايط هم مس��ووالن بيشتر 
به فكر موضوعات حاش��يه اي هستند تا مشكالتي 
كه مردم با آنها دست به گريبانند. بعد از گاليه هاي 
نمايندگان از رييس ديوان محاسبات آقاي عادل آذر 
اعالم كردند كه مدارك و اسناد را ارايه خواهند كرد، 
اما پرسش اساسي اين است كه چرا اين اسناد را قبال 
به نمايندگان ارايه نكرده اند.ديروز ظهر مس��ووالن 
بانك مركزي و معاونان وزارت اقتصاد در كميسيون 
اقتص��ادي مجل��س حاض��ر بودن��د و در خصوص 
مهم ترين موضوعات اقتصادي كشور بحث و تبادل 
نظر كرديم ...  ادامه در صفحه 5

معصومه آقاپور٭
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يحيي آل اسحاق در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

 در جهان شدت تغيير و تحول برآمده از كرونا 
بسيار ريشه اي تر و عميق تر از تجربيات قبلي است

تغيير شرايط  اقتصاد  ايران در پسا كرونا



ادامه از صفحه اول

 تغيير شرايط  اقتصاد ايران 
در پسا كرونا

مساله بعدي اهدافي است كه براي چشم اندازآينده 
تصويرسازي كرده ايم و مي خواهيم به آن دست پيدا 
كنيم. مثال جهش توليد براي اقتصاد امروز كشورمان 
يك ضرورت است. مي شود يك هدف بنيادين كه 
بايد براي رسيدن به آن دستورالعمل هايي را در نظر 
بگيريم.  در سال 98 مشكالتي چون مشكل نظام 
بانكي، بيكاري، مشكل صندوق هاي بازنشستگي، 
محيط زيس��ت، حاشيه نش��ين ها، فساد، مشكل 
منابع و مصارف بودجه، تهديدات خارجي، تحريم ها، 
فروش نف��ت و... كه مي ت��وان 15 گ��زاره اصلي را 
برشمرد. اما آيا فقط مشكالت از سال 98 به سال 99 
منتقل شده؟ پاس��خ خير است؛ چرا كه ظرفيت ها 
و فرصت هايي هم از سال 98 به سال جديد انتقال 
يافته اس��ت. اولين و ش��ايد مهم ترين دستاورد به 
دست آوردن تصويري شفاف از تاب آوري اقتصادي 
كور است. در شرايطي كه امريكا تمام ابزارهايش را 
براي از پا درآوردن اقتص��اد ايران به كار گرفته بود 
و پيش بيني هاي��ي از س��قوط آزاد اقتصادي ايران 
در محافل اقتصادي مطرح مي ش��د؛ اقتصاد ايران 
توانس��ت نه تنها از اين چالش هاي اقتصادي عبور 
كند بلكه از تهديدات اعمال شده فرصت هاي تازه اي 
براي رشد اقتصادي س��اخت.در حوزه هاي داخلي 
هم دشمنان سعي كردند از طريق جنگ هاي رواني 
گسترده اقتصاد را به قهقرا بكشانند اقتصاد ايران همه 
اين مشكالت را تجربه كرد اما تاب آورد و مقاومت 
كرد. در زمان بازگش��ت تحريم ها اعالم مي شد كه 
اقتصاد ايران به زودي رشد منفي 10 الي 20درصدي 
را به صورت مس��تمر تجربه خواهد كرد اما در حال 
حاضر شاخص هاي رشد از منفي 8 به منفي 2 رسيده 
است و پيش بيني حاكي از آن است كه در سال آينده 

اين روند رشد ادامه خواهد داشت. 
   در ساير شاخص ها وضع ما چگونه است؟

در ش��اخص تجارت ه��م اوضاعمان بد نيس��ت و 
علي رغ��م محدوديت ها به نوع��ي باالنس تجاري 
رسيده ايم. ش��اخص هاي گمرك در سال 98، 41 
ميليارد دالر ص��ادرات و 43 يا 44 ميليارد دالر هم 
براي صادرات ثبت كرده اند كه نوعي تعادل را نشان 
مي دهد. در واردات هم ب��ه جاي مصرف كاالهاي 
مصرف��ي و ب��دون ارزش افزوده به س��مت واردات 
كاالهاي س��رمايه اي حركت كرده ايم كه اين هم 
يك گام رو به جلوست. درخصوص اولويت اقتصاد 
بدون نفت هم دنبال اين بوديم بودجه هاي كشور 
كمترين وابستگي را به نفت داشته باشند كه امروز 
دولت و مجلس به هر حال توانسته اند روي سندي 
توافق كنند كه ميزان وابستگي بودجه به درآمدهاي 
نفتي را كاهش دهد. در رابطه با پروژه هاي عمراني 
هم توانستيم بخشي از مهم ترين پروژه هاي عمراني 
و خدماتي را با پيمانكاران و مهندسان داخلي محقق 
كنيم. در برخي از اي��ن پروژه هاي داخلي در حوزه 
برق و تاسيات برقي ما صادرات مهمي به كشورهاي 
همس��ايه داريم و در حال حاضر بيش از 80 درصد 
نيازهاي داخلي را همين شركت ها و مهندس هاي 
داخلي انجام مي دهند. اين ظرفيت هاي داخلي است 
كه در اثر چالش هاي پيش رو ايجاد ش��ده است. از 
سوي ديگر در حوزه احياي واحدهاي تعطيل شده بر 
اساس آمارها 7 الي 8هزار واحد تعطيل شده احيا شده 
است. در حوزه خودكفايي و توليد محصوالت داخلي 
قيمت تمام شده، رقابتي كردن و احياي كيفيت آرام 
آرام رو به جلو مي رويم. ما بازار 500ميليوني با هزار 
ميليارد دالر گردش مالي صادراتي در پيرامون خود 
داريم اگر اين 7هزار واحد احيا ش��ده بتوانند توليد 
كيفي موثري انجام بدهند مي توانيم به عنوان كشور 
هاب اين منطقه صادراتي 200 الي 300 ميلياردي 
را براي خود متصور شويم. اينها نقاط قوت ما در سال 

98 است كه به سال 99 رسيده است. 
   معناي اين اع�داد و ارقام در فضاي كلي 

اقتصاد ما چيست؟
اين پيام را دارد كه مي توانم به جهش اقتصادي مد نظر 
برسيم. يعني شعار مطرح شده از سوي مقام رهبري 
فقط يك شعار نيس��ت يك ضرورت و يك واقعيت 
مشخص است كه بايد بر اساس ظرفيت هايمان آن 
را محقق كنيم. اما راهكارهايي كه به عنوان »5 ت« 
اشاره كردم؛ اول تمهيل به معناي مهلت دادن است. 
دوم تسهيل است، سوم: تكريم است، چهارم تبديل 
است و در نهايت هم تجميع؛ تمهيل يعني اينكه بايد 
به همه فعاالن اقتصادي مهلت الزم براي آغاز دوباره 
را بدهيم. بازيگران مختلف اقتصاد در نيمه اول سال 
چك مي دهند؛ متعهد مي ش��وند و...  در نيمه دوم 
س��ال اين تعهدات را در اثر فروش شب عيد جبران 
مي كنند. حاال كه در اثر كرونا اين زنجيره متاثر شده 
است، همه روابط بايد در شرايط اضطراري بازتعريف 
شوند. رابطه دولت با مردم، رابطه بانك ها با مردم، مردم 
با مردم، قوانين با مردم و... بايد بر اساس اين شرايط 
تازه باز تعريف شوند. چرا كه كاالها فروخته نشده، 
تعهدات بر زمين مانده، چك ها پاس نشده و... به نظرم 
بايد مهلت 6ماهه اي براي همه تعهدات ايجاد شود. 
تسهيل هم يعني در شرايطي هستيم كه براي اداره 
و توسعه جامعه بايد كمترين هزينه هاي ممكن را در 
بخش هاي تصميم سازي، ارايه خدمات، مجوزها و... 
داشته باشيم تا فرآيند اقتصادي با سرعت پيش برود. 
در بخش تكريم هم بايد به فعاليت هاي طبقات كمتر 
برخوردار كه در اثر شرايط تازه دچار آسيب شده اند 
برخورد كريمانه صورت گيرد، دستفرشان، روزمزدها، 

كارمندان خرده پا و... نيازمند توجه بيشتر هستند.
   اين موارد كه ش�ما به آن اش�اره كرديد 
نيازمند بودجه و برنامه ريزي است. چگونه 
مي ت�وان بودج�ه مورد ني�از را ب�راي اين 

برنامه ها تدارك ديد؟
البته اين موارد نيازمند بودجه و برنامه است كه بايد 
از طريق دارايي هاي منجمد ش��ده در بخش هاي 
مختلف به انها پاس��خ داده ش��ود. صندوق توسعه 
ملي و دارايي هاي راكد بانك ها و خصوصي س��ازي 
شفاف راهكارهايي اس��ت كه از طريق آن مي توان 

به چشم انداز مورد نظر براي حمايت از مردم رسيد.

كالن2

محمود دودانگه در گفت وگو با »تعادل« نحوه استفاده دولت از صندوق توسعه ملي را نقد كرد

خلل مديريت در نحوه مصرف منابع صندوق توسعه ملي 
صندوق توسعه ملي  روي ريل هزينه هاي دولتي

عضو پيش�ين هي�ات عامل صندوق توس�عه 
مل�ي مي گوي�د گرچه فلس�فه ش�كل گيري 
صندوق توس�عه ملي بر مبناي اهداف بس�يار 
ارزشمندي بود و قرار بود بخشي از درآمدهاي 
حاص�ل از فروش نف�ت و فرآورده هاي نفتي به 
صندوق توسعه ملي سرازير شده و در آن جا به 
س�رمايه هاي زاينده تبديل شود ولي دولت ها 
خود را ملزم به رعايت اين اصول ندانسته و اكنون 
مي بينيم كه دولت با هر مشكلي روبرو مي شود، 
از منابع صندوق به صورت مس�تقيم برداشت 
مي كند و آن را براي ام�ور بودجه اي هم هزينه 
مي كند. دودانگه معتقد است درست است كه 
منابع صندوق مي تواند در ش�رايط بحراني به 
كمك دولت بيايد ولي همين شرايط هم دولت 
مي تواند اس�تفاده از منابع صندوق را بگونه اي 
مديريت كند كه از منابع صندوق كم نشود. به 
عنوان مثال دولت مي توان�د از كمك صندوق 
استفاده كرده و دست به انتشار اوراق بزند و در 
عين حال صندوق هم مجاز باشد كه اين اوراق را 
بخرد تا به اين ترتيب هم دولت تامين مالي شده 
و هم بشود انتظار داشت كه منابع تخصيص داده 
ش�ده به دولت با س�ود آن برگردد. در حالي كه 
اكنون چنين نيست و دولت با مصوبه اي مي تواند 
مبلغ مشخصي را از صندوق برداشت كند، حاال 
اينكه چقدر از اين پول برداشت شده مجددا به 
صندوق برگردد مشخص نيست. چنين وضعيتي 
قطعا صندوق توسعه ملي را دچار مشكل خواهد 
كرد. به گزارش »تعادل«، دولت قرار است براي 
هزينه هاي مربوط به مواجهه با بيماري كرونا يك 
ميليارد دالر از منابع صندوق برداشت كند، اين 
در حالي است كه در سال گذشته نيز براي تامين 
منايع الزم براي جبران خسارات سيل به منايع 
صندوق توسعه ملي دست برده بود. در عين حال 
به دولت نقد مي شود كه در تهيه سند بودجه 99 
كه نياز به نفت زدايي داشت براي جبران درآمد 
نفتي، به صندوق توسعه ملي به عنوان يك قلك 
هميشه در دسترس نگاه كرده است. در حالي كه 
چنين رفتارهايي از اساس بر خالف فلسفه ايجاد 
صندوق توسعه ملي و اهداف آن است. صندوقي 
ك�ه قرار ب�ود از منابع نفتي به عنوان س�رمايه 
بين نس�لي حفاظت كند و با ارايه وام به بخش 
خصوص�ي و در عين حال حض�ور در بازارهاي 
بين المللي به سرمايه زاينده تبديل شود. اما چرا 
دولت ها خ�ود را ملزم به رعايت اصول صندوق 
توسعه ملي نمي كنند؟ اين سوالي است كه در 
گفت وگو با محمود دودانگه، عضو پيشين هيات 
عامل صندوق توسعه ملي مطرح كرديم كه در 

ادامه مشروح آن را مي خوانيد. 

  درباره برداش�ت هاي گاه و بي گاه دولت از منابع 
صندوق توس�عه ملي براي ام�ور مختلف از جمله 

كس�ري بودجه، مقابله با س�يل و مقابله با كرونا، 
اعتراضاتي وجود دارد. چه ارزيابي داريد؟

اگر بخواهيم نگاهي كلي به شكل گيري صندوق توسعه 
ملي داشته باشيم بايد بگويم كه اين صندوق مطابق ماده 
84 برنامه  پنجم توسعه ش��كل گرفت و در برنامه ششم 
توسعه هم اصالحاتي بر آن اعمال شد. فلسفه شكل گيري 
صندوق توسعه ملي بر مبناي اهداف بسيار ارزشمندي بود. 
غرض اين بود كه همه درآمد حاصل از فروش نفت كشور 
روانه بودجه نشده تا براي تامين هزينه هاي جاري صرف 
شود. بلكه هدف از تشكيل صندوق اين بود كه بخشي از 
درآمدهاي حاصل از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي به 
صندوق توسعه ملي سرازير شده و در آن جا به سرمايه هاي 
زاينده تبديل شود. به اين ترتيب اين منابع ضمن اينكه هم 
براي نسل حاضر و هم براي نسل هاي بعد قابليت استفاده 
خواهد بود، ارزش افزوده اي هم خواهد داش��ت. از طرفي 
ديگر برنامه اي��ن بود كه از طريق منابع صندوق بتوان در 
بازارهاي مالي خارجي بين المللي حضور فعال داش��ته و 
بتوانيم از مزيت هاي ناشي از حضور در بازارهاي خارجي 

حداكثر انتفاع را براي كشور ايجاد كنيم. 
  چرا اين هدف محقق نشد؟

متاسفانه سال به سال كه از زمان تشكيل صندوق گذشت، 
اصول و قواعد صندوق توسعه ملي كه در قالب اساسنامه 
تعيين شده بود، دچار انحراف شده و اين انحرافات نيز هر 
روز و هر سال بيشتر شده است. به اين ترتيب برداشت ها و 
استفاده هايي كه از منابع صندوق مي شود، عمدتا مواردي 
اس��ت كه در چارچوب سياست هاي دولت بوده نه قواعد 

اساس نامه صندوق توسعه ملي. 
  در بسياري از موارد تامين هزينه هاي ضروري به 

صندوق سپرده شده است.
من نمي گويم همه اين هزينه ها اهميت ندارد و نبايد براي 
تامين آن به سراغ صندوق رفت، ولي طبيعتا نظرم اين است 
كه اگر تالش مي كرديم به اساسنامه صندوق وفادار بمانيم، 
مي توانستيم مزيت بيشتري را براي اقتصاد و مردم ايجاد 
كنيم.  اكنون مي بينيم كه ورودي صندوق مثبت نيست. 
در نظر داشته باش��يد كه اكنون ميزان فروش نفت ايران 
محدود شده و در عين حال قيمت نفت هم افت كرده است. 
علي رغم اين وضعيت برداشت از منابع صندوق با مصوبات 
مراجع مختلف صورت مي گيرد. عدد اين برداش��ت ها از 
ورودي صندوق خيلي بيشتر است. به اين ترتيب اكنون ما 
نه تنها فلسفه اصلي صندوق كه آن تبديل منابع حاصل از 
فروش نفت به سرمايه هاي زاينده اقتصادي است را دچار 
انحراف كرده ايم بلكه همان منابع صندوق كه از پيش وجود 
داشته است را هم اندك اندك برداشت مي كنيم و بيم آن 
مي رود كه همان سرنوشتي كه حساب ذخيره ارزي به آن 
دچار شد، گريبان صندوق توسعه را بگيرد. بايد تالش كنيم 
صندوق توسعه ملي را به ريل اوليه برگردانيم و تالش كنيم 
با توجه به فضاي ايجاد شده اقتصاد كشور را بدون اتكا به 
نفت مديريت كنيم. اكنون كه اين شرايط ايجاد شده و ما 
به دليل تحريم ها و افت قيمت نفت، دچار كاهش درآمد 
نفتي شده ايم بايد عادت كنيم كه بدون وابستگي به نفت 

سياست هاي خود را دنبال كنيم. 

  به هر حال بسياري معتقدند دير يا زود تحريم ها 
برداشته مي شود و كشور به حالت عادي فروش نفت 
بر مي گرددو همين نگاه باعث نشده كه در شرايط 
كنوني وضعيت صندوق چنان جدي گرفته نشود؟

ما بايد عادت كنيم بدون تكيه به درآمد نفتي هزينه هاي 
جاري كشور را تامين كنيم و اگر به حالت قبل تحريم ها 
هم برگرديم، دوباره روند پيشين را از سر نگيريم. به اين 
ترتيب مناب��ع حاصل از فروش نفت باي��د روانه صندوق 
توس��عه ملي ش��ود تا در آن صندوق بر مبناي اساسنامه 
درباره منابع تصميم گيري ش��ود. در اساسنامه صندوق 
آمده است كه توس��عه اقتصاد كشور بايد با اتكا به بخش 
خصوصي دنبال ش��ود و صندوق صرفا بايد به بنگاه هاي 
خصوصي طبق تعريف صورت گرفته تس��هيالت دهد و 
سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي را پشتيباني كند، در 
حالي كه اكنون مي بينيم كه عمده مصارف صندوق توسعه 
ملي مصارف بودجه اي است يا صرف شركت هايي مي شود 

كه دولتي هستند.
  به نظر مي رس�د دولت ها از اساس به اساس نامه 
صندوق بي توجه هس�تند. مثال دولت روحاني در 
زمان تهيه اليحه بودجه 99 كه قرار بود نفت زدايي 
از بودجه صورت بگيرد بخشي از جاي خالي نفت را با 
منابع صندوق پر كرد. صندوق تا چه زمان گنجايش، 

صرف چنين مخارجي را دارد؟
همانطور كه پيش تر گفتم خوشبختانه يا متاسفانه فروش 
نفت ايران محدود شده است و د رعين حال قيمت نفت 
هم با كاهش روبرو شده است بنابراين ورودي صندوق 

توسعه ملي در حدي نيس��ت كه دولت بتواند به صرف 
منابع آن در آينده اتكا كن��د. در مجموع تصور من اين 
اس��ت كه رفتارهاي دولت ها وقتي قيمت نفت كاهش 
پيدا مي كند با حس��اب و كتاب بيش��تري همراه است 
و معقوالنه تر مي ش��ود. من اميدوارم در س��ال جاري و 
همينطور سال آتي، چنين رويه اي دنبال شود و در واقع 
اين نگاه به س��ال هاي بعد هم تس��ري پيدا كند. به اين 
ترتيب تصميم گيران تالش كنند بدون وابستگي به نفت 
و درآمدهاي صندوق توسعه ملي سياست هاي خود را 
اجرايي كنند. شخصا اميدوارم با روي كار آمدن مجلس 
جديد و با توجه به شرايط جديدي كه دولت با آن روبرو 
اس��ت، چنين رويكردي صورت گرفته و ادامه دار باشد. 
اگر نگاهمان اين باش��د كه به ظرفيت هاي ديگري كه 
در اقتصاد ايران وجود دارد از جمله بخش مالياتي توجه 
كنيم و اجازه بدهيم صندوق توس��عه ملي در ريل خود 
حركت كند، مي توانيم شاهد تحوالتي باشيم كه ايفاي 
نقش اين صندوق در اقتصاد مي تواند آن را ايجاد كند. اين 
سرمايه گذاري ها هم مي تواند روي توليد اثر بگذارد و هم 
درآمدهاي مالياتي دولت را افزايش دهد. چنين وضعيتي 
خود مي تواند بسيار آثار بهتر و پايدارتري داشته باشد تا 
شرايطي كنوني كه براي حل هر بحراني به سراغ منايع 
صندوق رفته و به صورت مستقيم از آن خرج مي كنيم. 
در مجموع گمان مي كنم دولت نمي تواند سياست هايي 
كه در س��ال هاي قبل درباره صندوق در پيش گرفته را 
همچنان دنبال كند. يعني منابع موجود و شرايط اقتصاد 

چنين اجازه اي نمي دهد.

   به هر حال به نظر مي رس�د كه در شرايط كنوني 
و با توجه به محدوديت ش�ديد مال�ي دولت، براي 
تامين هزينه هاي بيماري مانند كرونا چاره اي به جز 
دست بردن به منابع صندوق وجود نداشته باشد. 

اينطور نيست؟
برداش��ت من اين است كه مي ش��ود سياست هايي را 
اعمال و دنبال كرد كه هم اساس��نامه صندوق توسعه 
ملي رعايت شود و هم اين صندوق به كمك دولت بيايد. 
به عبارتي به نظر من راهكارهاي مناسبي قابل پيگيري 
هستند ولي همكاران دولت و كارشناسان تصميم گير، 
اكنون تصميم گرفته اند كه آسان ترين كار را كه همان 
برداشت مستقيم از منابع صندوق است پيگيري كنند.
  مثال چه راهكار ديگري به جز برداشت مستقيم از 

صندوق را مي توان به دولت پيشنهاد كرد؟
تجربه ه��اي ارزنده اي در اين زمين��ه وجود دارد. مثال 
دولت مي تواند از كمك صندوق استفاده كرده و دست به 
انتشار اوراق بزند و در عين حال صندوق هم مجاز باشد 
كه اين اوراق را بخرد تا به اين ترتيب هم دولت تامين 
مالي شده و مي تواند سياست هاي الزم خود را پيگيري 
كند و هم مي ش��ود انتظار داشت كه منابع تخصيص 
داده ش��ده به دولت با س��ود آن برگردد. در حالي كه 
اكنون چنين نيست و دولت با مصوبه اي مي تواند مبلغ 
مشخصي را از صندوق برداشت كند، حاال اينكه چقدر 
از اين پول برداشت ش��ده مجددا به صندوق برگردد 
مشخص نيست. چنين وضعيتي قطعا صندوق توسعه 

ملي را دچار مشكل خواهد كرد.

آخرين وضعيت كمك هاي كرونايي دولت
در هفته هاي گذش�ته بود كه دول�ت از ارايه وام 
يك ميلي�ون توماني به برخ�ي خانوارها جهت 
حمايت از آنها در برابر كرونا خبر داد. وامي كه ابتدا 
موضوعاتي درباره احتمال بازپرداخت آن با سود 
مطرح شد ولي به دنبال انتقاداتي كه ايجاد كرده 
بود، دريافت سود از اين وام منتقي شد. حاال دولت 
جزييات اين وام را اعالم كرده اس�ت و اكنون با 
مشخص شدن فرآيند اعالم تقاضاي دريافت وام 
يك ميليوني، اين تسهيالت طي روزهاي آينده به 

حساب خانوارها واريز خواهد شد. 

در حالي تسهيالت يك ميليوني با پيشنهاد بانك مركزي از 
محل منابع بانك ها به حدود 23 ميليون خانوار يارانه بگير 
اختصاص پيدا مي كند كه از زمان اعالم تا نهايي شدن آن 
دستخوش تغييراتي شد تا اينكه با مشخص شدن سازوكار 
پرداخت اكنون متقاضيان مي توانند با طي فرايند و بدون 
مراجعه حضوري اين وام را دريافت كنند. در ابتدا اعالم شد 

كه قرار است با پيشنهاد بانك مركزي و از محل منابع بانكي 
وام يك ميليوني به حدود 23 ميليون خانوار يارانه بگير توزيع 
شود و البته با ورود به سامانه اي براي ثبت تقاضا انجام خواهد 
ش��د، در عين حال اين تسهيالت با سود 12 درصد و دوره 
بازپرداخت 24 ماه پيش بيني شد كه در اين حالت قسط 
در هر ماه ب��ه 47 هزار تومان بود و در مجموع يك ميليون 
و 129 هزار تومان به شبكه بانكي برمي گشت، اما در ادامه 
اين روند تغيير كرد. اما اكنون مجموع شرايط دريافت وام 
يك ميليوني از اين قرار است كه در يك مورد براي خانوارها 
پيامكي ارسال مي ش��ود تا با پاسخ به آن تقاضاي دريافت 
را اعالم كنند و در مورد ديگر خودش��ان با ارسال پيامكي 
پذيرش شرايط تعريف ش��ده براي وام را تاييد مي كنند؛ 
بنابراين هيچ نيازي به مراجعه به بانك ها يا س��ازمان هاي 
دولتي براي تاييد ثبت تقاضا و دريافت تسهيالت نيست. 
 قرار بر اين است كه از ساعت 22 شب گذشته چهارشنبه

 )27 فروردين م��اه( از طري��ق وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات پيامكي به سرپرستان خانوارهايي كه يارانه دريافت 

مي كنند با سرشماره v.refah ارسال شود و با پاسخ به آن 
مي توانند تقاضاي خود براي دريافت وام را ثبت كنند؛ از اين 

رو تنها راه ثبت درخواست، پاسخ به همين پيامك است.
از سوي ديگر خانوارها خود بايد به شماره ديگري پيامك 
بزنند كه طي آن شرايط تعريف شده براي دريافت وام يك 
ميليوني را مورد پذيرش قرار مي دهند. اين در حالي است 
كه بايد تا حداكثر روز يكشنبه )31 فروردين ماه( با ارسال 
پيامكي از طريق تلفن همراهي كه به نام سرپرست خانوار 
است، اقدام شود؛ به طوري كه بايد كد ملي سرپرست خانوار 
را نهايت تا مهلت تعيين شده به شماره 6369 پيامك كنند.

اما ش��رايط تعريف ش��ده براي پرداخت وام كه خانوارها 
با ارس��ال پيام��ك آن را تايي��د مي كنند ش��امل وام يك 
ميليوني با اقس��اط 30 ماهه و هر ماه 35 هزار تومان است. 
همچنين گيرندگان تسهيالت، نبايد حساب بانكي يارانه 
خود را تا انتهاي بازپرداخت اقساط، تغيير دهند. از سوي 
ديگر درخواس��ت كننده تسهيالت با ارس��ال پيامك به 
سازمان هدفمندس��ازي يارانه ها، وكالت بالعزل مي دهد 

كه بازپرداخت تسهيالت فوق را ماهانه از محل يارانه نقدي 
خود به نظام بانكي پرداخت كند. اين وكالت در حكم سند 
رسمي است و قابل اعتراض و ابطال در محاكم قضايي نيست.

بعد از اين فرآيند آن طور كه اعالم ش��ده قرار است وام يك 
ميليوني تا قبل از ش��روع ماه مبارك رمضان به حس��اب 
سرپرس��تان خانوارها واريز ش��ود. البته پيش از اين اعالم 
ش��ده بود كه همراه با يارانه ارديبهشت پرداخت مي شود 

كه رييس جمهور دستور داد پرداخت سريع تر انجام شود.
اما افرادي كه وام يك ميليوني را دريافت مي كنند نياز نيست 
براي پرداخت اقس��اط هيچ اقدامي انجام دهند، چراكه به 

صورت خودكار هر ماه از حساب يارانه آنها كسر مي شود.
با تغييراتي كه در نحوه پرداخت اين تسهيالت ايجاد شد 
سود 12 درصدي بين دريافت كننده و دولت تقسيم شد و 
اكنون چهار درصد را خانوارها و هشت درصد ديگر را دولت به 
شبكه بانكي مي پردازد؛ بنابراين بعد از چهار ماه تنفس از زمان 
پرداخت وام، در هر ماه 35 هزار تومان به عنوان قسط دريافت 

مي شود و در مجموع حدود 52 هزار تومان كارمزد دارد.

   زمان اعطاي كمك ويژه ماه رمضان
همچنين روز گذشته دولت از رسيدن موعد دومين مرحله 
كمك بالعوض دولت )براي دوران ش��يوع كرونا( خبر داد 
و گفت: كمك ويژه ماه رمضان دوش��نبه آينده به حساب 
سرپرس��تان حدود 3 ميليون نفر نيازمند شناسايي شده 
واريز مي شود. مهدي قمصريان سخنگوي سازمان برنامه 
و بودجه كشور در توييتي نوش��ت: دومين مرحله كمك 
بالعوض دولت شنبه و كمك ويژه ماه رمضان دوشنبه آينده 
به حساب سرپرستان حدود 3 ميليون نفر نيازمند شناسايي 

شده واريز مي شود.
ميزان اين كمك هاي بالعوض بر اساس بعد خانوار از 
200 هزار تا 600 هزار تومان خواهد بود. 2 مرحله كمك 
بالعوض ديگر ارديبهشت و خرداد واريز مي شود. گفتني 
اس��ت؛ براي خانوارهاي يك نف��ره 200 هزار تومان، 
دو نفره 300 هزار تومان، س��ه نفره 400 هزار تومان، 
چهار نفره 500 هزار تومان و خانوار پنج نفره يا بيشتر 

600هزار تومان واريز مي شود.

درآمد ماليات ارزش افزوده كجا واريز مي شود؟
مجلس م�واد ۴۸ تا ۴9 اليحه مالي�ات بر ارزش 
افزوده را كه ش�امل تعيين سهم شهرداري ها و 
دهياري ها از ارزش گمركي كااله�اي وارداتي، 
اختصاص منابعي براي پوش�ش كام�ل درمان 
در روس�تاها و تامين تجهيزات بيمارس�تاني و 
مراكز بهداشت و درمان و تخصيص منابعي براي 
پيش�گيري و كاهش مصرف دخانيات، توسعه 
ورزش همگاني و اصالح الگوي مصرف و سبك 
زندگي مي شود را به تصويب رساند كه درصدي 
از درآمد اين ماليات  به حساب وزارت بهداشت، 
ورزش و آموزش و پرورش ب�راي اهداف مذكور 

واريز مي شود. 

اليحه ماليات بر ارزش افزوده از سال گذشته در مجلس مورد 
برسي قرار مي گرفت كه در آن زمان بخش هايي از مواد اين 
اليحه همچون معافيت صادرات كاالها و خدمات به خارج 
از كش��ور از ماليات، معافيت كليه مراحل خدمات تهيه و 
توليد فعاليت هاي هنري و عرضه انواع شمش طال، گوشت 
و فرآورده هاي گوشتي، ماليات نقل وانتقال خودرو، عوارض 
ساالنه وسايل نقليه و ماليات و عوارض سبز شماره گذاري 

انواع خودرو و موتو سيكلت، به تصويب رسيدند.  اكنون در 
اولين جلسه بررسي اليحه ماليات بر ارزش افزوده در سال 
جاري با تصويب مواردي همچون تعيين سهم شهرداري ها 
و دهياري ها از ارزش گمركي كاالهاي وارداتي، اختصاص 
منابعي براي پيشگيري و پوشش كامل درمان در روستاها 
و تامين تجهيزات بيمارستاني و مراكز بهداشت و درماني 
و اختصاص منابعي از محل ماليات هاي اخذ ش��ده براي 
پيشگيري و كاهش مصرف دخانيات، توسعه ورزش همگاني 
و اصالح الگوي مصرف و سبك زندگي همراه بود كه در ادامه 

جزئيات اين تصويبات را مي خوانيد.
براساس ماده 48 اليحه ماليات بر ارزش افزوده، معادل 12 
در هزار ارزش گمركي كاالهاي وارداتي كه حقوق ورودي 
آنها وصول مي شود، توسط گمرك به حساب تمركز وجوه 
وزارت كشور )سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور( 
واريز مي شود تا به نسبت 13 درصد كالن شهرها، 35 درصد 
دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري و عشاير و 52 درصد 
ساير شهرداري ها و بر اساس شاخص هايي كه با پيشنهاد 
وزارت كشور به تصويب هيات دولت مي رسد صرف كمك 

و ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري ها و دهياري ها شود.
 همچنين، طبق اين مصوبه وزارت كش��ور مكلف اس��ت 

وصول��ي هر م��اه را تا 15 ماه بعد بر اس��اس س��هم هاي 
تعيين شده به حساب شهرداري ها و دهياري ها واريز كند و 
هر گونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز شهرداري ها 
و دهياري ها ممنوع است. عالوه براين، با تصويب ماده 49 
اين اليحه، يك نهم ماليات و عوارض ماده 7 و بندهاي الف 
و ب ماده 28 اين قانون به عنوان ماليات سالمت همزمان با 
دريافت توسط سازمان امور مالياتي به حساب خزانه داري 
كل كشور واريز مي شود. خزانه مكلف است مبالغ دريافتي 
هر ماه را با پايان 15 ماه بعد به حس��اب وزارت بهداشت و 
درمان واريز كند كه عدم تخصيص مبلغ مذكور در حكم 
تصرف غيرمجاز در اموال عمومي است. هر گونه پرداخت 
هزينه پرسنلي نظير حقوق و مزايا، اضافه كار، كمك هاي 
رفاهي، پاداش و فوق العاده هاي ماموريت، كارانه، بهره وري، 
مديريت، نوبت كاري، ديون و مانند آن و هزينه هاي اداري 
نظير اقالم مصرفي و اداري و تامين اثاثيه و منصوبات اداري 
از اين محل ممنوع است. همچنين در اين جلسه مواد 50، 
51 و 52 اليحه ماليات بر ارزش افزوده هم به تصويب 
رس��يدند كه طبق ماده 50، معادل 100 درصد سهم 
دولت از منابع موضوع بند ت ماده 28 پس از كسر وجوه 
موضوع تبصره هاي 4 و 5 ماده 42 اين قانون از طريق 

رديف هايي كه در بودجه هاي سنواتي مشخص مي شود؛ 
جهت كنترل، پيشگيري و كاهش مصرف دخانيات و 
درمان بيماري ها و عوارض ناشي از مصرف آن، آموزش 
و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگاني در مدارس 
در اختيار وزارتخانه هاي بهداش��ت و درمان، ورزش و 
جوانان و آموزش و پرورش قرار مي گيرد.  گفتني است 
كه سهم هر يك از وزارتخانه هاي ذكر شده در باال به ترتيب 

40 درصد، 40 درصد و 20 درصد است.

     اختصاص منابعي براي تغيير و اصالح 
الگوي مصرف و سبك زندگي

براس��اس ماده 51 اين اليحه نيز، 100 درصد سهم دولت 
از منابع موضوع بند پ ماده 28 پس از كسر وجوه موضوع 
تبصره ه��اي 4 و 5 ماده 42 اين قانون از طريق رديف هايي 
كه در بودجه هاي سنواتي مشخص شده، براي پيشگيري و 
مقابله با بيماري ها و عوامل خطر سالمتي كه بيشترين هزينه 
اقتصادي و اجتماعي را دارند، تغيير و اصالح الگوي مصرف و 
سبك زندگي، توسعه ورزش همگاني و ورزش بانوان صرف 
مي شود. معادل 70 درصد اين سهم و 30 درصد آن نيز، در 
اختيار وزارتخانه هاي بهداشت و درمان و ورزش و جوانان 
قرار مي گيرد تا در قالب تدابير بخشي و فرابخشي سالمت 
كه به تصويب شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي مي رسد، 
هزينه شود. هرگونه هزينه كرد در ساير بخش ها و مغاير با 

اقدامات تعيين شده در اين ماده ممنوع است و طبق ماده 
52 اين اليحه منابع حاصل از ماليات هاي موضوع مواد 32 
و 33 اين قانون س��هم دولت است و به حساب خزانه داري 
كل كشور واريز مي شود. الزم به ذكر است كه پيش از اين 
رييس مركز پژوهش و برنامه ريزي سازمان مالياتي به ايسنا 
اعالم كرده بود كه طبق ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه، 
100 درصد درآمدهاي حاصل از ماليات سيگار به عنوان 
يكي از انواع ماليات بر ارزش اف��زوده، طي رديف هايي كه 
در بودجه هاي سنواتي مشخص مي شود در جهت كاهش 
مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري هاي ناشي از 
آن، بازتواني و درمان عوارض حاصل از مصرف آن و توسعه 
ورزش در اختيار وزارتخانه هاي ورزش و جوانان، آموزش و 
پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد.

طبق گفته وي بر اساس قانون بودجه سال 1398، درآمد 
حاصل از اجراي اين بند پس از واريز به حساب درآمد عمومي 
نزد خزانه داري كل كشور، در اختيار وزارتخانه هاي ورزش 
و جوانان به ميزان 50 درصد و بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��كي معادل 50 درصد قرار مي گرف��ت. عالوه براين، 
درحالي كه برخي فكر مي كنند كه كل درآمدهاي حاصل 
شده از ماليات بر ارزش افزوده بايد به حساب خزانه دولت 
واريز شود، كمتر از 20 درصد ماليات بر ارزش افزوده وصولي 
توسط اصناف به حساب س��ازمان امور مالياتي و باقي آن 

)80درصد( به حساب خزانه دولت واريز مي شود.
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اخبار 3 بانك و بيمه

رييس كل بانك مركزي در واكنش به پيش بيني صندوق بين المللي پول اعالم كرد: رشد اقتصادي در بدترين حالت منفي 5‚1 درصد است

مهلت ارايه اسناد حمل در حواله هاي ارزي افزايش يافت

قيمت ارز در صرافي ها در يك هفته گذشته ثابت ماند

نرخ سود بين بانكي به 5‚16 درصد كاهش يافت

امكان بازپس گيري حق عضويت ايران از صندوق بين المللي پول

گروه بانك و بيمه|
رييس كل بانك مركزي در پاسخ به پرسشي 
در مورد پيش بيني صندوق بين المللي پول از 
رشد منفي در اقتصاد ايران و پيش بيني بانك 
مركزي از نرخ رشد اقتصادي سال ۹۹ گفت: 
رش�د اقتصادي س�ال ۹۷ ما با نفت منهاي ۵ 
بود. س�ال ۹۸ فش�ار حداكثري تحريم ها را 
داش�تيم و صادرات نفتي كاهش جدي پيدا 
كرد. اين موضوع باعث ش�د تا رش�د با نفت 
مقدار بيش�تري كاهش پيدا كند و در فصل 
اول منفي بشود. به گزارش »تعادل«، همتي 
در برنامه گفت وگوي وي ژه خبري اظهار داشت: 
فصل دوم و سوم سال گذشته رشد اقتصادي 
بدون نفت ۱.3 درصد مثبت شد و حتي بخش 
كش�اورزي ۸.۵ درصد مثبت ب�ود و صنعت 
بيش از ۲ درصد ش�ده بود. خدمات هم رشد 
خوبي داشت ولي رشد اقتصادي با نفت منفي 
۶.۷ شده بود و در حال بهبود بود.پيش بيني 
من اين اس�ت كه اگر كرونا نبود تا پايان سال 
۹۸، رش�د غيرنفتي ما بهتر مي شد و رشد با 
نفت از اين هم بهتر مي شد. سال ۹۹ مطمئن 
هستيم بخش هاي ديگر غيرنفتي همين روال 
را پيدا مي كند. همتي با بيان اينكه االن فرصت 
طاليي اس�ت كه رش�د با نفت را ه�م بهبود 
ببخشيم، گفت: پيش بيني همكاران من در 
بدترين حالت ۱.۵ درصد منفي بيشتر نيست. 

   نرخ سود بين بانكي ۱۶.۵ درصد 
همتي پيش بيني صندوق بين الملل��ي پول درباره نرخ 
رشد اقتصادي ايران را »بي معني« توصيف و اظهار كرد: 
در حالي كه در اوج كرونا هس��تيم، نرخ سود بين بانكي 
۱۶.۵درصد شده كه س��يگنال مهمي براي سود بانكي 
و تورم است. چه طور مي ش��ود كه نرخ سود بين بانكي 
كاه��ش يابد ولي تورم باال برود. اين در حالي اس��ت كه 
تقاضا براي پول كاهش پيدا نكرده است.از دي ماه سال ۹۸ 
كاهش نرخ بين بانكي آغاز و به ۱۷ رسيده بود، عمليات 
بازار باز را از سال گذشته آغاز كرديم و برنامه هايي هم براي 

كنترل تورم و نقدينگي داريم.

   كمك ۵ ميليارد دالري
وي درباره كمك ۵ ميليارد دالري صندوق بين المللي 
پول توضيح داد: اين نوع تسهيالتي كه صندوق مي دهد 
مخصوص مقابله با كرونا اس��ت. اين پول حق ماست و 
۶۰ سال است كه وامي از اين صندوق نگرفته ايم، اكنون 
كه مردم نياز دارن��د بايد اين كار را انجام دهيم و وظيفه 
ما به عنوان بانك مركزي اين اس��ت ك��ه براي دريافت 
اين تس��هيالت اقدام كنيم. همتي تصري��ح كرد: اين ۵ 
ميليارد دالر بخش��ي از نيازهاي ماست و اگر ندهند هم 
اتفاق خاصي نمي افتد و تنها ماهيت خود آنها مشخص 
مي شود. همچنين اين تسهيالت فاينانس است و نياز به 
قانون ندارد و در قانون بودجه پيش بيني ۳۰ ميليارد دالر 
فاينانس شده است. اگر نياز باشد نيز مي توان مجوز آن را 
دريافت كرد. رييس كل بانك مركزي درباره روند دريافت 
تسهيالت نيز گفت: كار تاكنون خوب پيش رفته و يك 
سري اطالعات الزم داشتند كه ارايه داديم. اين ۵ميليارد 
حق ماست و بايد بدهند اما به دليل اينكه اجالس بهاره 
صندوق است، دو هفته فعاليت ها را متوقف كردند و بعد 

از دو هفته بايد وارد برد شود. وي درباره ابهاماتي كه درباره 
هزينه كرد اين تسهيالت مطرح مي شود نيز گفت: اعالم 
كرده ايم كه اين پول را در كانال اينس��تكس و سوييس 
دريافت خواهيم كرد و قصد داريم دارو و كاالهاي اساسي 
خريداري كنيم و اميدواريم آنها نيز صداقت خود را نشان 
دهند. رييس بانك مركزي درباره بحث بلوكه شدن ۱.۶ 
ميليارد دالر دارايي هاي ايران در دادگاه لوكزامبورگ نيز 
گفت: ايران در گذشته بخشي از دارايي خود را به صورت 
اوراق دالري خريده بود كه دو ميليارد دالر را امريكا براي 
بازماندگان ۱۱ سپتامبر كه ارتباطي هم به ما ندارد، توقيف 
كرد كه ان شاءاهلل به موقع آن را پس خواهيم گرفت. ۱.۶ 
ميليارد دالر نيز در لوكزامبورگ است كه امريكايي ها قصد 
توقيف و انتقال آن را داشتند كه خوشبختانه با تالش و 
همكاري وكال توانس��تيم جلوي آن را بگيريم و دادگاه 
لوكزامبورگ نيز امروز اعالم كرد كه ايران اين كار را انجام 

داده اما راي نهايي را دادگاه عالي بايد بدهد.

   عدم محروميت 3 ماهه چك برگشتي
رييس كل بانك مركزي درب��اره دليل تاخير در اجراي 
عدم محروميت س��ه ماهه به دليل چك هاي برگشتي 
اظهار داشت: علت اين موضوع آن بود كه درست در ايام 
نزديك به نوروز ابالغ شد. هرچند شعب بانك ها باز بودند 
ولي پيش از آن به تمام مديران عامل اين موضوع را ابالغ 
كرده بودم. وي با بيان اينكه هركس��ي حتي اگر در روز 
۳۱ ارديبهشت ماه نيز چكش برگشت بخورد مشمول 
اين تمهيد خواهد شد، افزود: ما هميشه از حوادث عقب 
هستيم ولي سيستم بانكي و بانك مركزي از همه جلوتر 
هستند و شوراي پول و اعتبار دهم اسفندماه مصوب كرد 

كه پرداخت اقساط تسهيالت سه ماه به تاخير بيفتد.
همتي با اشاره به تحريم ها و محدوديت هاي دسترسي 
به ذخاير ارزي اظهار داشت: ما ذخاير ارزي بسيار زيادي 
داريم ولي محدوديت هايي براي دسترسي به آن داريم. 
يك يا دو ميليارد دالر رقم بااليي نيست و نمي توان با آن 
كشور را اداره كرد. سال گذشته با وجود فشار حداكثري 
امري��كا، از طريق بازار نيما ۴۰ ميلي��ارد دالر ارز تامين 
كرديم. وي درباره تزري��ق ۷۵ هزار ميليارد ريال منابع 
براي تسهيالت به كسب وكارهاي آسيب ديده از كرونا 
خاطرنش��ان كرد: ۲۵ هزار ميليارد تومان از اين رقم از 
محل سپرده قانوني بانك ها نزد بانك مركزي و ۵۰ هزار 
ميليارد تومان آن از محل سپرده هاي بانكي و منابع خود 
بانك هاست.  رييس شوراي پول و اعتبار درباره تاثيرات 
پرداخت اين تسهيالت بر پايه پولي، رشد نقدينگي و تورم 
نيز گفت: اثر تورمي با اثر نقدينگي يكي نيست. نقدينگي 
با لگي اثرگذار است. ما بنا داريم ابزارهاي ديگري به كار 

بگيريم تا نقدينگي را كنترل كنيم.
وي با اش��اره به اجراي عمليات بازار باز و تاثير آن بر نرخ 
سود تصريح كرد: اميدوار هستيم كه نرخ رشد نقدينگي 
براي سال جاري كمتر از ۲۳ درصد باشد. قرار نيست تا 
پايان سال قيمت نفت اين مقدار باشد و صادرات ما نيز از 
خرداد يا تيرماه آغاز خواهد شد. رييس كل بانك مركزي 
درب��اره برنامه هاي اين بانك براي كنترل تورم و رش��د 
نقدينگي و تقويت رش��د اقتصادي نيز تصريح كرد: من 
خيلي اميدوار هستم كه نرخ تورم را در حدود ۲۰ تا ۲۲ 
درصد كنترل كنيم. رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره 
به جذاب شدن بورس و عالقه مندي مردم به آن اظهار 
داشت: هدف ما اين است كه تامين مالي از طريق بازار 
سرمايه به ۵۰ درصد برسد. وزارت اقتصاد و وزارت رفاه 

قصد جدي دارند كه عرضه هاي اوليه داشته باشند تا اين 
بازار عمق بيشتري بگيرد و ما هم از اين موضوع استقبال 
مي كنيم. بازار پول براي تامين مالي كوتاه مدت است و 
تامين مالي ميان مدت و بلندمدت بايد به بازار سرمايه 
برود. رييس كل بانك مركزي در خصوص روند واگذاري 
اموال مازاد بانك ها و گزارش هايي كه در اين باره اعالم 
شد، بيان داشت: يك قيمت براي امالك دفتري است 
و يكي نيز قيمت روز. آن روز كه گفتند محاسبه كنيد 
قيمت دفتري مشخص بود و بخشي نيز شروع كردند به 
واگذاري و اگر هم نكنند سازمان مالياتي، ماليات وضع 
مي كند. البته خيلي از بانك ها نتوانستند امالك مازاد را 
بفروشند و از آن زمان تاكنون هم اموال تمليكي جديدي 
اضافه شده اس��ت. زماني اس��ت كه مي گويند بانكي 
۱۰ هزار ميليارد تومان اموال مازاد دارد و با محاس��به 
س��رمايه اين رقم را مي گويند ۲۰ هزار ميليارد تومان 
از سال گذشته رقم واگذاري بانك ها خوب بوده و وزير 
اقتصاد هم در بخش بانك هاي دولتي پيگيري خوبي 
دارد. همتي در پاسخ به برخي سواالت مخاطبان درباره 
پرداخت تسهيالت كسب و كار و اخذ ضمانت، به ميزان 
وام اشاره كرد و گفت: تالش مي كنيم رقم هاي پايين را 
سبك بگيريم. درباره يارانه بگيران نيز پيامك مي شود 
و اجازه را از افراد خواهند گرفت و به محض اعالم تمام 
مي شود و قبل از ماه رمضان به حسابشان واريز مي شود.

وي درباره تنفس وام هاي قرض الحسنه نيز بيان داشت: 
برخي بانك ها سيستم اتوماتيك دارند و به اين شكل از 
حساب ها كسر شده و روش در برخي بانك ها به اين شكل 
است. اين بانك ها عذرخواهي كردند و ما نيز سامانه اي 
گذاش��تيم و تاكنون ۴۰ هزار نفر اعالم كردند كه قسط 
قرض الحسنه از آنها گرفته شده است. از كل ۹ ميليون 
و ۵۰۰ هزار مورد وام قرض الحس��نه، ۹ ميليون و ۴۰۰ 

هزار مورد كسر نش��ده و براي ۴۰ هزار نفر هم كه اعالم 
كردند نيز بررس��ي مي كنيم. رييس كل بانك مركزي 
تصريح كرد: از بانك ها ممنونم كه عالوه براينكه اقساط 
تسهيالت را قرار ش��د دريافت نكنند، ۵۰ هزار ميليارد 
تومان هم براي تس��هيالت مي خواهند بياورند. رييس 
كل بانك مركزي تاكي��د كرد: با توجه به تأكيدات مقام 
معظم رهبري برنامه هايي براي رش��د اقتصادي تدوين 
كرديم كه ان شاءاهلل بعد از خروج از مشكالت كرونا اعالم 
خواهيم كرد. وي ادامه داد: البته اين همه كار نيست و بعد 
از اين نيز بايد فشار بياوريم كه انتقال  اين منابع نيز انجام 
بگيرد. ما ميلياردها دالر از اين ذخاير داريم و همه اينها 
را پس خواهيم گرفت اما ابزارهاي ديگر و منابع ديگري 
نيز داريم كه استفاده خواهيم كرد و ان شاءاهلل منابعي كه 
براي مردم الزم است تأمين مي كنيم. وي درباره گزارش 
ديوان محاسبات و گم ش��دن ۴.۸ دهم ميليارد دالر ارز 
۴۲۰۰ توماني نيز گفت: اين اتفاق در زمان مديريت بنده 
نبوده اما بايد دفاع كنم كه اين گزارش صحيح نيست. وي 
افزود: در سال ۹۷ حدود ۳۰ ميليارد دالر ارز بانكي تامين 
شده كه حدود ۲۰ ميليارد دالر براي ۴ ماهه اول بوده و از 
۱۶ مرداد ماه ۹۷ دولت سياست هاي ارزي را عوض كرد 
و از آن زمان به بعد بحث كاالهاي اساسي و غير اساسي 
مطرح ش��د و قبل از آن همه كاالهايي كه وزارت صمت 
ثبت سفارش مي كرد بانك مركزي موظف بود كه تامين 
ارز ۴۲۰۰ توماني كند. همتي ادامه داد: اين گزارش در 
تاريخ ۱۲ آذر ۹۸ تهيه ش��ده و اكنون اين رقم تبديل به 
۳ميليارد دالر شده كه از اين سه ميليارد هم بخشي از آن 
به داليل موجهي باز نگشته است. براي مثال فروشنده 
نتوانس��ته هنوز ارز را برگرداند يا اينكه كاال هنوز در راه 
باشد و بخشي نيز ممكن است به دليل ميزان محاسبات 
گمرك باشد. وي با تاكيد بر اينكه پس نمي توان گفت كه 

۳ ميليارد دالر اختالف حساب وجود دارد، افزود: از اين 
سه ميليارد دالر يك و نيم ميليارد دالر آن را مشخصات 
اشخاصي كه رفع تعهد نكرده اند را به سازمان تعزيرات 
اعالم كرده ايم و چند صدميليون دالر نيز به مرحله كيفري 
رسيده كه قوه قضاييه در حال پيگيري است و اينچنين 

نيست كه ۴.۸ ميليارد دالر گم شده باشد.

   اجراي عدم دريافت سود مركب عقب نيفتاد
وي در خصوص عدم ابالغ مصوبه مجمع تش��خيص 
مصلحت درباره عدم دريافت س��ود مركب تسهيالت 
گفت: اجراي اين مصوبه به تاخير نيفتاد. مجمع مصوب 
كرد كه بانك مركزي بايد ۲ هفته اي شيوه نامه آن را ابالغ 
كند در حالي كه ظرف ۲ هفته نمي توان اين شيوه نامه 
را تنظيم كرد. رييس كل بانك مركزي با رد اينكه بانك 
مركزي بايد سامانه اي را براي امهال مطالبات طراحي 
كند، تصريح كرد: مصوبه مجمع مي گويد بايد سامانه اي 
براي اين تس��هيالت طراحي ش��ود و در آن سخني از 
اينكه بانك مركزي اين كار را انجام دهد نيست. بانك ها 
خود بايد اين س��امانه را تش��كيل دهند و اين موضوع 
حل خواهد شد. رييس شوراي پول و اعتبار با اشاره به 
تمديد مهلت استفاده از اين تسهيالت نيز اظهار داشت: 
شوراي فقهي بانك مركزي با توجه به حساسيت هاي 
علما دستورالعمل امهال مطالبات را تهيه و ابالغ كرد و از 
امسال عيب و نقصي از نظر شرعي در خصوص امهال ها 
وجود نخواهد داشت. وي از مردم عذرخواهي كرد كه 
به دليل تنگ بودن دست بانك مركزي در مسائل ريالي، 
امكان پرداخت تسهيالت ريالي وجود ندارد و گفت: من 
نزديك ۲ سال است كه مسوول هستم و سعي كردم با 
مردم صادقانه صحبت كنم. اطمينان مي دهم كه ثبات 

و آرامش برمي گردد و اين مقطع را هم مي گذرانيم.

گروه بانك و بيمه |
بازار ارز از هفته گذشته تاكنون شاهد ثبات 
قيمت ها بوده و در اين هفته تغيير زيادي در 
قيمت ارزها ايجاد نش�ده است. صرافي هاي 
مج�از بان�ك مرك�زي روز چهارش�نبه ۲۷ 
فروردين ۹۹ قيمت دالر و ي�ورو را ثابت نگه 
داش�تند.بر اين اساس، قيمت خريد هر دالر 
امريكا در صرافي هاي مجاز بانك مركزي ۱۵ 
هزار و ۵۰۰ تومان و قيمت فروش آن ۱۵ هزار 
و ۶۰۰ تومان است.همچنين اين صرافي ها هر 
يورو را به قيمت ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان خريده و 
در مقابل با قيمت ۱۷ هزار تومان مي فروشند.

به گزارش »تعادل«، قيمت خري��د ارز در بانك ها نيز 
اندكي كمتر از قيمت خريد در صرافي هاي مجاز بانك 
مركزي است؛ هرچند كه به دليل شيوع ويروس كرونا 
در كش��ور، در حال حاضر تالش مي شود كه كمترين 
مراجعه به شعب بانكي صورت گيرد.به اين ترتيب، از 
هفته گذشته تاكنون قيمت  دالر و يورو در صرافي هاي 
مجاز بانك مركزي ثابت بوده اس��ت.  در س��امانه سنا 
نيز ن��رخ دالر در صرافي هاي بانك��ي، براي چندمين 
روز متوالي در رقم ۱۵ ه��زار و ۶۰۰ تومان ثابت مانده 
و تغييري نكرده اس��ت. نرخ خريد هر دالر در تابلوي 
صرافي هاي بانك��ي ۱۵ هزار و ۵۰۰ توم��ان و فروش 
۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان بود.قيمت خريد هر يورو نيز ۱۶ 
هزار و ۹۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۷ هزار تومان شد.

ميانگين بهاي هر يورو در روز سه شنبه در سامانه سنا 
۱۷ هزار و ۲۵ توم��ان و هر دالر ۱۵ هزار و ۵۸۱ تومان 
بود. همچنين در سامانه نيما در روز معامالتي گذشته 
هر حواله يورو ۱۵ هزار و ۱۰۹ تومان فروخته شد، نرخ 
حواله دالر نيز ۱۳ هزار و ۴۸۹ توم��ان بود. در بازار ارز 
رسمي نيز بانك مركزي نرخ ۴۷ ارز را اعالم كرد كه بر 
اس��اس آن نرخ ۱۱ ارز كاهش و قيمت ۲۴ واحد پولي 
ديگر افزايش يافت؛ ن��رخ بقيه ارزها نيز ثابت ماند. هر 

دالر امريكا بدون تغيير قيمت همانند روزهاي گذشته 
۴۲ هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس 
۵۲ هزار و ۹۶۶ ريال و هر يورو نيز ۴۶ هزار و ۱۲۲ ريال 

ارزش گذاري شده است.

   برنامه براي بازار ارز
رييس كل بانك مركزي درباره روند بازار ارز، با اشاره به 
نرخ ارديبهشت ماه سال گذشته دالر را ۱۵ هزار و ۲۰۰ 
تومان و ميانگين آن را ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان اعالم كرد و 
افزود: بعد از آن اين نرخ به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان كاهش 
يافت و س��پس حوادثي مانند بنزين و حاال نيز كرونا 
باعث شد تا نرخ باال برود. امروز نرخ رسمي در صرافي ها 
۱۵هزار و ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان است. ما در بازار ارز مشكلي 
نداريم و كامال ش��رايط تحت كنترل است. من نگفتم 
مردم ارز نخرند و گفتم به ريس��ك آن توجه كنند. اگر 
زماني نرخ بر اثر شرايطي افت كند نبايد سرمايه گذاري 

كنند، ولي براي بازار ارز برنامه داريم

   قيمت سكه ۲۰ هزار تومان افزايش يافت
 در بازارط��ال نيز هر اونس جهاني ط��ال به ۱۷۲۱ دالر 
رسيد. و با اعالم هر دالر در بازار آزاد به قيمت، هر قطعه 
س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد( با رش��د ۲۰هزار 
توماني قيمت نسبت به روز معامالتي گذشته به بهاي 
۶ميلي��ون و ۴۹۰ هزار تومان ارزش گذاري ش��د. هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۶ ميليون و 
۲۳۰هزار تومان قيمت گذاري شد.همچنين نيم سكه 
نيز سه ميليون و ۲۲۰ هزار تومان، ربع سكه يك ميليون 
و ۹۰۰ هزار تومان و هر قطعه س��كه گرمي ۹۸۰ هزار 
تومان تعيين قيمت ش��د.هر گرم طالي خام ۱۸ عيار 
۶۳۵ هزار تومان و هر مثقال طال نيز ۲ ميليون و ۷۵۵ 
هزار تومان ارزش گذاري شد. 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.

   مهلت ارايه اسناد حمل در حواله هاي ارزي 
افزايش يافت

از سوي ديگر، مدت زمان ارايه اسناد حمل در خصوص 
حواله ه��اي ارزي، تا اطالع ثانوي براي ش��ركت هاي 
توليدي به ١١ ماه و براي واحده��اي تجاري به ٨ ماه 
افزايش ياف��ت. بانك مركزي با صدور بخش��نامه اي 
اعالم كرد كه با توجه به ش��يوع بيماري كرونا و تاثير 
آن ب��ر جريان فعاليت تجارت خارج��ي از جمله براي 
وارد كنندگان كاال به ويژه در ت��دارك حمل به موقع 
كاال، بارگيري آن، تهيه اسناد حمل مربوطه و تطويل 
فرايند واردات قطعي و در راستاي مساعدت و حمايت 
از واردكنندگان كاال مهلت ارايه اسناد حمل حواله جات 
ارزي براي واحدهاي توليدي به ۱۱ ماه و براي واحدهاي 

تجاري به ۸ تا اطالع ثانوي افزايش مي يابد.
 

   امكان بازپس گيري حق عضويت ايران 
به صندوق بين المللي پول

 از س��وي ديگر، كارشكني امريكا در روند دستيابي به 
منابع مالي براي مقابله با كرونا كه مصداق »تروريسم 
بهداشتي« اس��ت، كارآمدي صندوق بين المللي پول 
)IMF( را زير سوال برده و بر اين اساس، يك نماينده 
مجلس هشدار مي دهد كه در صورت ناتواني در اجراي 
تعهدات، ايران مي تواند مبالغ پرداختي به عنوان حق 

عضويت  به اين صندوق را بازپس بگيرد. 
سرنوشت درخواست ايران از صندوق بين المللي پول 
براي دريافت پنج ميليارد دالر وام از صندوق بين المللي 
پول براي مقابله با كرونا و كارشكني امريكا در اين روند 
از مباحث مطرح در روزهاي اخير بوده است. اين اقدام 
امريكا كه از آن مي توان به عنوان تروريسم بهداشتي 
و پزش��كي ياد كرد مي توان��د در رون��د ارايه خدمات 
بهداشتي و مقابله ويروس كرونا، اخالل ايجاد كرده و 
جان و سالمت صدها نفر را به خطر بيندازد. كارشكني 
امريكا در روند ارايه اين تس��هيالت در حالي است كه 
بسياري از كشورها در مقابله با پيامدهاي بهداشتي و 

اقتصادي شيوع كرونا دچار چالش شده و منابع عظيم 
مالي براي اين هدف اختص��اص داده اند و حتي براي 
دريافت منابع مالي بيشتر به سراغ صندوق بين المللي 
پ��ول نيز رفته اند.در اين ميان، اي��ران عالوه بر كرونا با 
چالش تحريم نيز مواجه اس��ت كه اين موضوع بر سر 
راه اجراي برنامه هاي حمايت اقتص��ادي در مقابله با 
كرونا، چالش ساز شده است. در صورتي كه تحريم هاي 
شديد امريكا و فشارهاي اقتصادي كاخ سفيد در قطع 
دسترسي ايران به منابع مالي نبود، قطعا دولت ايران 
مي توانست برنامه هاي منسجم تر و كارآمدتري را در 
اجراي طرح هاي اقتصادي حمايت��ي در نبرد با كرونا 
اتخاذ كن��د.  در اين رابطه، »محمد حس��يني« عضو 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با ايرنا، 
گفت: با توجه به اينكه ايران عضو صندوق بين المللي 
پول بوده و حق عضويت خود را در س��ال هاي گذشته 
پرداخت كرده است، اين حق را دارد كه از اين صندوق 
در مواقع ضروري درخواست دريافت وام داشته باشد.

همچنين هدف از تاسيس اين صندوق نيز كمك به اعضا 
در زمان وقوع بحران ها و مشكالت اقتصادي بوده است.  
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اضافه كرد: 
ايران بر اساس مقررات صندوق بين المللي پول، با توجه 
به شرايط شيوع كرونا درخواست خود را به اين صندوق 
ارايه كرده كه توسط صندوق بين المللي پول بايد بررسي 
شده و با درخواس��ت ايران موافقت شود.شنيده شده 
اس��ت كه امريكا تالش مي كند تا جلوي پرداخت اين 
تسهيالت به ايران گرفته شود و حتي ادعا شده كه اين 
صندوق امكان دارد با درخواست ايران موافقت نكند. 
وي گفت: بر اس��اس مقررات، درخواست تسهيالت از 
اين صندوق براي اعضا محفوظ اس��ت و امريكا و ساير 
كشورها نمي توانند در اين روند كارشكني كنند. اين 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جريان 
داشتن درخواس��ت ايران از صندوق بين المللي پول، 
اضافه كرد: بايد منتظر ماند و مشاهده كرد كه اعضاي 
هيات مديره صندوق تا چه حد با سياست هاي امريكا 

هماهنگ هستند.در صورتي كه اعضا با سياست هاي 
امريكا همراه باشند امكان دارد كه از فشارهاي امريكا 
تبعيت كرده و مانع دستيابي به ايران به اين وام شوند، اما 
در صورتي كه تركيب هيات مديره اين صندوق با امريكا 
همسو نباشند ايران مي تواند به حق خود برسد. اين عضو 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اگر صندوق 
بين المللي پول با سياست هاي امريكا همسو شده و با 
پرداخت وام به كشورمان موافقت نكند، ايران مي تواند 
پرداخت هاي خود به اين صندوق در سال هاي گذشته 

كه به عنوان حق عضويت واريز شده را باز پس بگيرد.

   تداوم تالش ها براي دريافت وام از صندوق
حدود يك ماه از درخواست ايران براي دريافت وام پنج 
ميليارد دالري از صندوق بين المللي پول مي گذرد اما 
هنوز صندوق با آن موافقت نكرده است.با وجود شايعاتي 
كه مبني بر رد درخواست ايران مطرح مي شود، مقامات 
بانك مركزي ايران اعالم كرده اند بررس��ي درخواست 
ايران همچنان جريان دارد.  رييس كل بانك مركزي 
در ۲۱ فروردين امسال اعالم كرد: »حدود يك ماه پيش 
بعد از اعالم رسمي آمادگي صندوق بين المللي پول براي 
كمك سريع و بدون قيد و شرط به كشورهايي كه درگير 
مقابله با ويروس كرونا هستند، درخواست ايران را براي 
استفاده از حق ايران از اين حمايت صندوق اعالم كردم؛ 
اما افرادي در خارج، درصدد وارونه جلوه دادن تالش ها 
و انحراف درخواس��ت به حق اي��ران بوده اند.« تاخير 
صندوق بين المللي پول در اعطاي وام درخواستي ايران 
جهت مقابله با كرونا در حالي است كه اين صندوق، در 
هفته هاي اخير براي اعطاي وام به كشورها براي مقابله 
با كرونا، اعالم آمادگي كرده است. »مارتين موليزن« 
رييس بخش سياس��ت گذاري و بررس��ي راهبردي 
صندوق بين المللي پول در اوايل فروردين ماه اعالم كرد: 
اين نهاد مالي در راستاي مقابله با بحران كرونا به دنبال 
ارايه وام هاي كم بهره و ب��دون بهره و ارايه كمك هاي 

اضطراري به بازارهاي در حال ظهور است. 
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شماره پيامك درخواست وام 
يك ميليوني اعالم شد

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اطالعيه اي 
ش��رايط و ضوابط بهر ه مندي از تسهيالت بانكي 

حمايتي كرونا ويژه يارانه  بگيران را اعالم كرد. 
به منظور حمايت از خانوارهاي ايراني كه تحت تاثير 
تبعات اقتصادي شيوع بيماري كرونا قرار گرفته اند، 
تمام سرپرس��تان خانواري كه يارانه نقدي ماهانه 
دريافت مي كنند و عالقه مند هستند از تسهيالت 
بانكي حمايتي كرونا برخوردار شوند، مي توانند با در 
نظر گرفتن شرايط مندرج در اين اطالعيه، ضمن 
پذيرش محتويات آن، كد ملي سرپرست خانوار را 
حداكثر تا روز يكشنبه ۳۱ فروردين ۹۹ از طريق 
تلفن همراهي كه به نام سرپرست خانوار است به 
شماره ۶۳۶۹ پيامك كنند. خانوارهاي يارانه بگير، 
براي استفاده از تسهيالت بانكي، تقاضاي خود را 
صرفًا با پاسخ به پيامك هايي كه وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات با سرش��ماره v.refah ارسال 
مي كند ثبت كنند. تاكيد مي شود براي اعالم تقاضا، 
هيچگونه مراجعه به بانك ها و سازمان هاي دولتي 
نياز نيست.  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات از 
ساعت ۲۲ روز چهارشنبه ۲۷ فروردين ماه جاري 
به همه سرپرستان خانوارهاي دريافت كننده يارانه، 
پيامك ارسال خواهد كرد. ارسال پيامك كد ملي 
سرپرست خانوار، به منزله قبول و تعهد اجراي ۴ 
بند اين اطالعيه از س��وي متقاضي است. شرايط 
تسهيالت به شرح زير است: مبلغ تسهيالت براي هر 
خانوار يك ميليون تومان به صورت قرض الحسنه 
و تعداد اقس��اط ۳۰ ماه متوالي خواهد بود. اقساط 
ماهانه براي هر خانوار مبلغ ۳۵ هزار تومان اس��ت 
كه از يارانه تيرماه سال جاري به بعد كسر خواهد 
شد. گيرندگان تسهيالت، نبايد حساب بانكي يارانه 
خود را تا انتهاي بازپرداخت اقساط، تغيير دهند. 
درخواست كننده تس��هيالت با ارسال پيامك به 
سازمان هدفمند س��ازي يارانه ها، وكالت بالعزل 
مي دهد كه بازپرداخت تس��هيالت فوق را ماهانه 
از محل ياران��ه نقدي خود به نظام بانكي پرداخت 
نمايد . اين وكالت در حكم سند رسمي است و قابل 

اعتراض و ابطال در محاكم قضايي نيست.

جزييات وام يك ميليون توماني 
كرونا اعالم شد

 ريي��س كل بانك مركزي گفت: تمام يارانه بگيران 
وام يك ميليون توماني كرونا دريافت مي كنند.نرخ 
سود رسمي تسهيالت بانكي ۱۸ درصد است و من 
دو پيشنهاد دادم يكي اينكه بنگاه هاي آسيب ديده را 
پشتيباني كنيم و ديگر اينكه طرف تقاضا را حمايت 
كنيم.   وي با بيان اينكه، بانك مركزي پيشنهاد داد 
كه بخش��ي از ذخاير بانك مركزي را آزاد كنيم و از 
۷۵ هزار ميليارد ريال حدود ۲۵ هزار ميليارد تومان 
آزاد ش��ود و البته اين صفر درصد است و عين خط 
اعتباري صفر درصد بود كه البته نرخ س��ود اين دو 
معادل ۱۲درصد بود و در واقع كاهش نرخ به خاطر 
كمك بانك مركزي ب��ود. ۲۵ هزار ميليارد تومان از 
ذخاير بانك مركزي براي ارايه پكيج ۷۵ هزار ميليارد 
توماني حمايت از كسب و كارها در شيوع كرونا آزاد 
شد. همتي اظهار داشت: برخي مي گويند كه اين نرخ 
سود مشكل شرعي دارد اما قرار بود مرابحه عام خريد 
كاال باشد و از نظر شرعي نيز مشكلي نداشت و برخي 
جور ديگر خدمت علما گفته بودند . س��تاد اقتصاد 
كرونا و بانك مركزي پيشنهاد داد و اينكه اگر دولت 
بتواند با توجه به مشكالت بودجه اي و فشار تحريم 
پيشنهاد شد كه ما به التفاوت قرض الحسنه را تقبل 
كند و رييس جمهوري هم قبول كردند.دولت بار مالي 
دو هزار ميليارد تومان را تقبل كرد و بانك مركزي نيز 
به جاي ۲۴ ماه آن را ۳۰ ماهه كرد و قسط آن ماهي 
۳۵ هزارتومان اس��ت. ريي��س كل بانك مركزي با 
اشاره به اينكه سيستم بانكي در اين شرايط حساس 
مي خواهد به مردم كمك كند، افزود: مردم مي پرسند 
چگونه است؟ قرار است وزارت رفاه به مردم پيامك 
بدهد كه اگر مي خواهند استفاده كنند بپذيرند كه 
از يارانه اقساط كم شود. اگر كسي نياز ندارد نگيرد 
كه ما دستمان بازتر باش��د. بنابراين قولي كه ما به 
رييس جمهور داديم اين است كه قبل از ماه رمضان 
عملياتي كنيم . رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: 
حتما قبل از اول ماه مبارك رمضان اين تسهيالت در 
حساب ها خواهد بود. تمامي سرپرست هاي خانوار 
يك ميليون تومان خواهند گرفت و ۴ ميليون خانوار 
نيز قرار ش��د وزارت رفاه اعالم كند كه بين يك تا دو 

ميليون تومان تسهيالت دريافت كنند. 

حذف الزام گواهي مفاصاحساب 
براي ضمانتنامه بانكي

 س��ازمان امور ماليات��ي با صدور بخش��نامه اي، 
اصالح تبصره يك م��اده ۱۸۶ قانون ماليات هاي 
مستقيم را ابالغ كرد.بر اساس اين بخشنامه، اعطاي 
هرگونه تس��هيالت ارزي يا ريالي توسط بانك ها 
و موسس��ات 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 يك سال 
شمسي، مش��مول مقررات تبصره يك ماده ۱۸۶ 
قانون ماليات هاي مس��تقيم است. به اين ترتيب، 
ارايه گواهي مفاصاحساب مالياتي )موضوع ماده 
۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم( صرفا محدود به 
دريافت تسهيالت بانكي شده و فعاالن اقتصادي 
براي دريافت و تمديد ضمانتنامه بانكي يا گشايش 
اعتبارات اسنادي تا سقف مبالغ اعالم شده نيازي 
به ارايه مفاصاحساب مالياتي ندارند. گفتني است، 
سقف مبالغ مربوط به اين معافيت نيز با لحاظ اثرات 
تورم، براي اش��خاص حقيقي از يك ميليارد به دو 
ميليارد و براي اشخاص حقوقي از ۳ ميليارد ريال 

به ۵ ميليارد ريال افزايش يافته است.

نرخ سود بين بانكي كاهش يافت



رويداد

همزمان با بزرگ ترين عرضه اوليه بورس بررسي شد

حفظ جذابيت عرضه هاي اوليه چرا و چگونه
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

رونق بازار سهام يك روز ديگر تداوم يافت و در 
حالي كه انتظار مي رفت با ورود شستا به جمع 
نمادهاي مورد معامله در بورس تهران، شاهد 
افت نسبي رونق معامالت در اين بازار باشيم. 
با اين حال اين تصور محقق نش�د و معامالت 
آخرين روز هفته جاري در بازار سرمايه كشور 
با رش�د ۳.0۹ درصدي دماس�نج اصل�ي بازار 
س�هام خاتمه ياف�ت. در اي�ن روز عرضه نماد 
س�رمايه گذاري تامي�ن اجتماعي ب�ه عنوان 
بزرگ ترين عرضه اوليه تاريخ بورس تهران رقم 
خورد و به موجب آن عرضه كنندگان ۸ ميليارد 
سهم اين ش�ركت را كه معادل ۱0 درصد از كل 
سهام آن است به خريداران حقيقي و حقوقي 
عرضه كردند. در اين عرضه ۸ درصد از سهام 
ش�ركت معادل ۶ ميليارد و ۷00 ميليون سهم 
آن به خريداران حقيق�ي و يك ميليارد و ۳00 
ميليون سهم آن به صندوق هاي سرمايه گذاري 
رس�يد. بر اين اساس كش�ف قيمت هر سهم 
شس�تا در محدوده ۸۶0 تومان س�بب شد تا 
به موجب اين قيمت گ�ذاري ۶۸ هزار ميليارد 
تومان به ارزش بورس تهران افزوده ش�ود و با 
ورود آن به جمع نمادهاي فعال بورس�ي شمار 

اين نمادها به ۳۳۵ شركت برسد.

    بورس تهران ركورد زد
بر اساس آنچه كه از سوي مراجع رسمي اعالم شد عرضه 
اوليه سهام ش��ركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي در 
چهارشنبه هفته جاري سبب شده تا بزرگ ترين عرضه 
اوليه تاريخ بورس ته��ران رقم بخ��ورد و ركورد ميزان 
شركت كنندگان در عرضه هاي اوليه نيز شكسته شود. 
بر اساس آمار اعالم شده در روز گذشته ۲ ميليون و ۶۰ 
هزار نفر در جريان عرضه اوليه شركت ياد شده مشاركت 
داشتند و به موجب آن هر يك از شركت كنندگان مالك 
۳هزار و ۶۳۷ سهم »شستا« شده اند. اين اولين باري است 
كه در تاريخ فعاليت بورس تهران تعداد شركت كنندگان 
در فرآيند عرضه اوليه از ۲ ميليون نفر فراتر مي رود. الزم 
به ذكر است كه ركورد قبلي شركت در عرضه هاي اوليه 
متعلق به سهام ش��ركت صبا تامين )صبا( بود كه يك 
ميليون و 9۳۰ هزار و 8۳8 نفر در فرآيند عرضه اوليه آن 
شركت داشتند. بر اساس آنچه كه مديريت عمليات بازار 
شركت بورس و اوراق بهادار تهران به اطالع كليه فعاالن 
بازار سرمايه رسانده مقرر شده تا نماد معامالتي شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي از روز شنبه هفته آينده و 
تا اطالع ثانوي از ساعت ۱۲ و ۳۵ دقيقه تا ۱۳ و ۳۰ معامله 
شود. آنطور كه به نظر مي آيد دليل اتخاذ چنين تصميمي 
فشاري است كه ممكن است متقاضيان اين عرضه اوليه و 

دارندگان سهام آن در روزهاي آتي به هسته معامالت وارد 
كنند. همانطور كه در گزارش هاي پيشين نيز به آن اشاره 
شد يكي از داليل استقبال فراوان از عرضه ياد شده قيمت 
منطقي آن است كه سبب شده تا بسياري از فعاالن بازار 
قيمت اعالم شده براي اين نماد را جذاب تلقي كنند. بر 
اين اساس روز گذشته در حالي قيمت هر سهم »شستا« 
در حدود 8۶۰ تومان در سبد سرمايه گذاري متقاضيان 
قرار گرفت كه پيش تر انتظار مي رفت تا هر سهم اين نماد 
در روز عرضه اوليه قيمتي باالتر از ۱۰۰۰ تومان داشته 
باش��د. بر اس��اس آنچه كه در روزهاي گذشته از طرف 
مس��ووالن مختلف اقتصادي عنوان شده است در سال 
جاري عرضه هاي اوليه نقش مهمي در تامين مالي براي 
دولت و افزايش عمق بازار سرمايه ايفا خواهند كرد. از اين 
رو حفظ جذابيت اين عرضه ها از اهميت ويژه اي برخوردار 
است. در همين خصوص »تعادل« در گفت وگو با مهدي 
دلبري ضمن بررسي زواياي موثر بر حفظ جذابيت عرضه 
شركت ها در بورس، وضعيت بازار سرمايه از لحاظ ورود و 
خروج نقدينگي در بخش هاي مختلف آن را نيز جويا شد.

    نقش مهم عرضه ها در جذب نقدينگي
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص استقبال مردم 

از س��هام ش��ركت هاي تازه وارد به بازار سهام گفت: در 
يك س��ال گذش��ته عرضه هاي اوليه از جذابيت خوبي 
برخوردار بودند. از اين رو مي توان گفت كه به طور كلي 
عرضه هاي اوليه طي مدت ياد شده نقش مهمي در جذب 
نقدينگي داشته اند. با اين حال آنچه كه بايد در روزهاي 
پيش رو مورد توجه قرار بگيرد لزوم حفظ جذابيت فرآيند 
عرضه هاي اوليه براي تداوم اثربخشي كاركرد آنها است. 
دلبري افزود: در اين خصوص بايد توجه داشت مردمي 
كه ب��ه فرايند عرضه هاي اوليه تمايل نش��ان مي دهند 
اكثرا افرادي هستند كه به دنبال كسب بازده كم ريسك 
 و ترجيحًا بدون ريس��ك هس��تند. مي ت��وان گفت كه 
كم ريسك نگه داشتن اين عرضه ها مي تواند كمك شايان 
توجه��ي به حفظ جذابيت آنها بكن��د. وي در خصوص 
مولفه ه��اي موثر ب��ر حفظ جذابيت عرضه ه��اي اوليه 
گفت: براي دستيابي به اين مهم مي توان شركت هايي 
را در اولويت عرضه قرار داد كه داراي ريسك كمتري در 
فعاليت هاي خود هستند و يا وضعيت درآمدزايي آنها در 
س��طح خوبي قرار دارد. اگر بتوانيم شركت هاي بهتري 
را وارد فرآيند عرضه اوليه كنيم، جذابيت بازار س��هام و 
به تبع آن ورود مردم به اين بازار در س��طح قابل قبولي 

حفظ خواهد شد.

   لزوم قيمت گذاري منصفانه
اين كارش��ناس بازار س��رمايه گف��ت: از جمله ديگر 
عواملي كه بايد در عرضه هاي اوليه بسيار مورد توجه 
قرار بگيرد منصفانه بودن قيمت عرضه ش��ركت ها در 
فرايند ورود آنها به بازار س��رمايه است. بدون شك هر 
چه قيمت گذاري منصفانه تر انج��ام بگيرد جذابيت 
قيمتي سهام عرضه ش��ده مي تواند افراد بيشتري را 
به عرضه هاي اوليه و در نتيجه بازار سهام جذب كند. 
دلبري افزود: عرضه شركت هاي بزرگ نيز ديگر عاملي 
اس��ت كه مي تواند عرضه هاي اوليه را براي خريداران 
خرد جذاب كن��د، چرا كه بزرگ بودن ش��ركت ها به 
كشف قيمت و رش��د منطقي آنها پس از عرضه اوليه 

كمك شاياني مي كند.

  آيا تغيير روش در عرضه ها سودمند است؟
اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين سوال كه آيا 
الزم است براي حفظ جذابيت عرضه هاي اوليه كه تعداد 
سهام تخصيص يافته آنها به هر كد با روش بوك بيلدينگ 
به حد قابل توجهي كاهش مي يابد از روش��ي رقابتي تر 
استفاده كرد تا هم فشار وارد به سامانه معامالت كم شود 
و هم بر جذابيت آنها افزوده شود، گفت: حقيقت اين است 

كه اگر روش بوك بيلدينگ را هم حذف كنيم وقرار باشد تا 
عرضه هاي اوليه همانند قبل به روش هلندي انجام شود 
باز چنين فشاري به س��امانه معامالت وارد خواهد شد. 
در هر صورت اين ميزان متقاضي براي ش��ركت در يك 
فرايند رقابتي به سامانه معامالت مراجعه مي كنند. من 
پيشنهاد مي كنم به جاي آنكه در عرضه هاي اوليه به فكر 
تغيير روش عرضه باشيم، سهم بيشتري به صندوق هاي 
سرمايه گذاري بدهيم تا از اين طريق هم ورود غيرمستقيم 
به فرايند معامالت بازار سهام را افزايش دهيم و هم از فشار 
بر هسته معامالت بكاهيم.  دلبري خاطرنشان كرد: البته 
من فكر مي كنم كه بهتر از عرضه هاي خيلي كوچك را كاًل 
به صندوق ها واگذار كنيم تا مردم به سمت سرمايه گذاري 
غيرمستقيم جدب شوند. در حال حاضر دو تا سه درصد 
عرضه اوليه به صندوق ها اختصاص مي يابد اين در حالي 
است كه مقرر ش��ده بود تا ۱۰ درصد از عرضه ها به اين 

اشخاص حقوقي تعلق بگيرد.
اين كارشناس بازار س��رمايه در ادامه گفت: در حال 
حاضر ارزش كل صندوق هاي در سهام كشور به ۲۰ 
هزار ميليارد تومان مي رس��د. اين در حالي است كه 
ظرفيت هاي موجود در اين صندوق ها خيلي بيشتر 
است و اين اش��خاص حقوقي توانايي رشد بيشتري 
در بازار سرمايه دارند. در كشورهاي پيشرفته درصد 
قابل توجهي از پس انداز مردم به سمت صندوق هاي 
سرمايه گذاري سوق داده مي شود. با اين حال نسبت 
پس اندازهاي و س��رمايه گذاري انجام ش��ده توسط 
م��ردم در صندوق هاي س��رمايه گذاري كش��ورمان 

بسيار كمتر است.

     10 هزار ميليارد تومان تنها در يك ماه
اين كارشناس بازار سرمايه در پايان با اشاره به جريان 
ورودي نقدينگ��ي به صندوق هاي س��رمايه گذاري و 
معامالت نقدي و بازار س��هام گف��ت: در حال حاضر 
مي توان اينط��ور گفت ك��ه نقدينگي وارد ش��ده به 
صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت ديگر رشد 
چنداني ندارد، اما جريان پول وارد شده به صندوق هاي 
در سهام همچنان مثبت است. در سال گذشته ماهيانه 
به ط��ور ميانگين ۱۵۰ ال��ي ۲۰۰ ميلي��ارد تومان به 
صندوق ها پول وارد شده است. نقدينگي در معامالت 
خرد سال گذشته نيز در حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان 
بوده است. اين در حالي است كه تنها در يك ماه گذشته 
۱۰ هزارميليارد تومان در خالل معامالت خرد وارد بازار 
شده است كه يك سوم كل پول وارد شده در كل سال 
گذشته را شامل مي شود. رشد قابل توجه به آمار و ارقام 
اينچنيني حكايت از آن دارد كه همچنان جريان ورود 
پول به بازار سرمايه به شكل قدرتمند در جريان است و 
تاز ماني كه خوشبيني ها به روند بازار تداوم داشته باشد 

مي توان شاهد ورود پول به بازار سهام بود.

سهامداران بورسي بايد بسوزند و بسازند
اختالل در هس�ته معامالت بازار س�رمايه كه 
از ارتق�ا نيافتن آن همس�و ب�ا افزايش حجم 
معامالت و بزرگ ش�دن بازار س�رمايه نشأت 
مي گيرد، صداي اعتراض س�هامداران را بلند 
كرده است؛ مشكلي كه پيش از اين هم وجود 
داش�ت اما اين روزها طوالني تر شدن رفع آن 
باعث كالفگي معامله گران شده است و به نظر 
نمي رسد فعال راه حلي پيش روي اين مشكل 

قرار داشته باشد.

به گزارش ايس��نا، پررنگ تر شدن نقش بازار سرمايه در 
اقتصاد كشور و جذابيتي كه اين بازار نسبت به بازارهاي 
موازي دارد، باعث ش��ده كه بورس در يك سال گذشته 
بي��ش از هر زمان��ي مورد اس��تقبال مردم ق��رار گيرد؛ 
به طوري كه در ماه هاي گذشته بورس ميزبان تعداد زيادي 
س��هامدار تازه وارد بوده است. اما به نظر مي رسد هسته 
معامالت توان پاسخگويي به اين موضع كه باعث شده 
حجم معامالت نيز افزايشي شود را ندارد؛ به طوري كه هر 
چند روز يك بار شاهد اختالل در اين هسته يا در بورس 

تهران يا در فرابورس يا در هر دو بازار هستيم. البته گاهي 
اختالل پيش آمده به س��رعت برطرف مي شود و گاهي 
نيز مانند روز س��ه شنبه يك تا دو ساعت زمان مي برد تا 
مشكل برطرف ش��ود؛ اتفاقي كه دردسر زيادي را براي 
معامله گران بازار به همراه داش��ته است، زيرا زماني كه 
س��امانه دچار مشكل مي ش��ود، ممكن است رقمي كه 
سايت tsetmc نشان مي دهد با رقمي كه در كارگزاري 
نشان داده مي شود يك دقيقه اختالف داشته باشد. اين 
اختالف ممكن است باعث شود معامله گر دچار اين اشتباه 
شود كه فش��ار فروش زياد شده و سهم خود را بفروشد؛ 
درحالي كه قيمت باال آمده اس��ت و اين اتفاق در نهايت 
باعث ايجاد جو منفي در كل بازار شده و صف فروش ايجاد 
كند. در اين راس��تا، روح اهلل دهقان- مديرعامل شركت 
مديريت فناوري بورس تهران- به ايسنا گفته كه اختالل 
در هسته معامالت يك تعريف كلي است. احتمال اينكه 
در هر سامانه نرم افزاري مشكل وجود داشته باشد هست 
و اين موضوع خصوصا درمورد معامالت بورس كه سامانه 
پيچيده اي هم هست داليل مختلفي دارد. ممكن است 
دليل اختالل، درگاه آنالين كارگزاري ها يا شركت هاي 

نرم افزاري كه به كارگزاري ه��ا خدمات ارايه مي كنند 
باشد كه ارتباطي با هسته معامالت ندارد. وي همچنين 
از در نظر گرفتن راهكارهايي براي رفع مشكالت هسته 
معام��الت خبر داده و اعالم كرده كه ش��ركت مديريت 
فناوري و س��ازمان بورس و اوراق بهادار، راهكارهايي را 
براي رفع اين اختالل ها در نظر گرفته اند. در اين راس��تا 
قصد داريم ظرفيت هاي سامانه معامالت را بهبود بخشيده 
و با ميزان فشاري كه به آن وارد مي شود تطابق دهيم. اين 
كار با همكاري متخصصان داخلي انجام مي شود و درحال 
جذب نيرو هستيم. اين اتفاقات درحالي رخ مي دهد كه 
به گفته صاحب نظران، نرم افزار هسته معامالتي وارداتي 
بوده و تحريم ها امكان توسعه آن را نمي دهد و از آنجايي 
كه طراحي هس��ته داخلي زمانبر است، به نظر مي رسد 

سهام داران فعال با شرايط فعلي بايد بسوزند و بسازند!

  بخشي از مشكالت ناشي از تحريم است
در اين راستا، وحيد حسن پور-كارشناس بازار سرمايه- 
در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ورود سهامداران و كدهاي 
جديد و همچني��ن نقدينگي جديد به بازار س��رمايه، 

اظهار كرد: ورود س��هامداران و نقدينگي جديد به بازار 
سرمايه در سه ما گذشته شدت بيشتري به خود گرفته 
است؛ درحالي كه كمتر كسي در سال هاي گذشته اين 
اتفاق را پي��ش بيني مي كرد. وي ادامه داد: بخش��ي از 
محدوديت هايي كه در هس��ته ايجاد مي شود ناشي از 
تحريم اس��ت. تحريم ها اجازه به روز رساني سيستم بر 
اساس شرايط بازار را نمي دهد. البته هم سازمان بورس 
و هم ش��ركت هاي فناوري بورس و كارگزاري ها تالش 
مي كنند مشكالت را برطرف كنند اما محدوديت ها باعث 

كند شدن مي شود.

   ضربه اختالل در سيستم به اعتماد سهامداران
همچنين مجتبي ش��هبازي- كارش��ناس ديگر بازار 
سرمايه- با تاكيد بر اينكه شكل هسته معامالتي مشكل 
مسبوق به سابقه است، به ايسنا گفت: اختالل در روزهايي 
كه حجم معامالت باال مي رود حادتر مي شود و ضربه اي 
كه اين مشكل به بازار مي زند، سلب اعتماد سهامداران به 
 سيستم معامالتي و مشكل در نقدشوندگي سهام ها است.

وي ادام��ه داد: بايد راهكار عملي تري براي اين موضوع 

به كار گرفته شود، اما از نظر فني، با توجه به تحريم ها، 
امكان توسعه هسته وجود ندارد. فقط نرم افزار پلتفرم 
هس��ته معامالتي داخلي اس��ت اما الگوريتم هس��ته 
معامالتي وارداتي بوده و تحريم ها اجازه به روزرس��اني 
آن را نمي دهد. برنامه هايي هم كه براي طراحي هسته 
معامالت وجود دارد زمانبر اس��ت. اين كارشناس بازار 
سرمايه با تاكيد بر اينكه امكان برآورد خسارت ريالي در 
زمان اختالل هسته وجود ندارد، ادامه داد: موضع مهم 
اعتمادي اس��ت كه از بين مي رود. زماني كه سهامدار 
مي بيند نمي تواند لحظه اي كه مي خواهد، سهام خود 
را بفروشد از شرايط بازار نا اميد مي شود. اختالل باعث 
مي شود در ساعات معامله نتوان قيمت تابلو را به درستي 
فهميد زيرا نرم افزار شركت هاي كارگزاري يك قيمت 
را نشان مي دهند، tsetmc  يك قيمت را نشان مي دهد 
و در نهايت قيمت واقعي يك قيمت ديگر است. درواقع 
سه قيمت مختلف در يك لحظه ارايه مي شود. به گفته 
شهبازي، اختالل در س��امانه باعث افزايش اختالفات 
و انواع و اقسام ش��كايت ها از كارگزاران و از سامانه هاي 

اطالعاتي بازار مي شود.
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 عرضه آرياساسول 
ارديبهشتي شد

زمان دقيق عرضه اوليه آرياساسول به طور كامل 
مشخص نيست اما طبق صحبت هايي كه با اين 
شركت داشتيم قرار شده تا يك ماه آينده تكليف 
برخي مسائل كه در اين ش��ركت به وجود آمده 

مشخص و سپس عرضه شود.
به گزارش ايرنا، افس��انه اروج��ي به زمان عرضه 
اوليه آريا ساس��ول اش��اره ك��رد و گفت: مطابق 
صحبت هايي كه ش��ركت مطرح كرده اس��ت، 
تغييرات قيم��ت نفت بر نرخ اتان اين ش��ركت 
تاثير گذاشته است كه اين موضوع باعث شده تا 
فرابورس به دنبال شفافيت در قيمت هاي ارايه 

شده از سوي اين شركت باشد.
وي ادامه داد: تا زمان مشخص شدن نرخ واقعي 
اتان به عنوان خوراك اين ش��ركت و تاثير آن بر 
درآمد ش��ركت دست نگه داشتيم، بعد از روشن 
شدن اين موضوع و ايجاد شفافيت به سراغ عرضه 
اوليه خواهيم رفت. اروجي اظهار داش��ت: زمان 
دقيق عرضه اوليه به طور كامل مشخص نيست اما 
طبق صحبت هايي كه با اين شركت داشتيم قرار 
شده تا يك ماه آينده تكليف اين قضيه مشخص 
ش��ود و به نظر مي رس��د تا اواخر ارديبهشت ماه 

شاهد عرضه اوليه آرياساسول در بورس باشيم.
معاون بازار فرابورس گفت: زيرساخت هاي عرضه 
س��هام اين ش��ركت در بورس فراهم شده است 
فقط اكنون مشكلي در هيات پذيرش و موضوع 
شفافيت قيمت هاي اين شركت وجود دارد كه 

تا يك ماه آينده مشكل آن برطرف خواهد شد.
وي خاطرنش��ان كرد: تا زماني كه تنها مش��كل 
اين ش��ركت هيات پذيرش بود وعده عرضه اين 
شركت را براي چهارشنبه هفته آينده داده بوديم 
اما امروز كه اين ش��ركت اعالم كرد به دنبال نرخ 
قطعي خوراك خود است به دليل حائز اهميت 
شفافيت اين موضوع، عرضه اوليه را به ماه آينده 
موكول كرديم اما به طور حتم زمان عرضه اوليه به 

هفته آينده نمي رسد. 
اروجي به عرضه ديگر شركت ها در فرابورس اشاره 
كرد و گفت: دو ش��ركت درج ش��ده ديگه مانند 
الستيك يزد و پگاه گيالن در فرابورس درج شده 
كه اكنون به دنبال اقدامات الزم براي عرضه اوليه 
هستيم، به نظر مي رسد اين شركت ها هم تا يك 

ماه آينده به مرحله عرضه اوليه برسند.

بازارهاي آسيايي 
كمي رو به تعادل

بازارهاي آسيايي در معامالت روز چهارشنبه پس 
از پشت سر گذاشتن تلخ ترين ركود بازارهاي مالي 
از سال ۱9۳۰ ميالدي، نفس راحتي كشيدند و با 

اندكي افزايش معامالت را خاتمه دادند.
ب��ه گزارش س��نا، ب��ا ش��روع مج��دد برخي از 
فعاليت هاي تجاري در دنيا، بازارهاي آسيايي نيز 

رشدي نسبي را به ثبت رساندند.
چين كه در پي تقويت زيرساخت هاي اقتصادي 
خ��ود اس��ت در اقدامي جديد، ن��رخ بهره ميان 
مدت را به پايين ترين حد ممكن رس��انده است 
تا بتواند از اي��ن طريق اقتصاد در هم تنيده خود 
را كمي التيام ببخش��د. اين اقدام��ات تقويتي 
چين موجب شد شاخص آسيا پاسفيك به غير 
از ژاپن امروز با رش��د ۰.۲ درصدي همراه ش��ود 
و شاخص شانگهاي چين نيز ۰.۳ درصد مثبت 
شد. شاخص نيكي ژاپن ۰.۲ درصد افت كرد. اين 
در حالي است كه در جلسه قبلي معامالتي افت 
۳ درصدي را به ثبت رسانده بود. در بازار آتي اروپا، 
ش��اخص E-Mini با افت ۰.۵ درصدي همراه 
شد و شاخص آتي يورواستاكس و فوتسي لندن 
نيز بدون تغيير نسبت به معامالت جلسه گذشته، 
همراه شدند. اين در حالي است كه، تحليلگران 
پيش بيني كردند در نيمه اول سال ۲۰۲۰، توليد 
ناخالص داخلي اروپا به ميزان متوسط ۱۰ درصد 
كاه��ش مي يابد. در عين ح��ال، ضربه اصلي به 
اقتصاد اروپا در سه ماهه دوم رخ خواهد داد، زماني 
كه اقتصاد اروپا 8.۳ درصد از توليد ناخالص داخلي 
خود را از دست مي دهد. كارشناسان معتقدند، 
حتي اگر اقتصاد در اوپا در نيمه دوم سال بهبود 
يابد ني��ز، توليد ناخالص داخلي در كش��ورهاي 
اروپايي همچنان ۵.۲ درصد كاهش در س��ال را 
نش��ان خواهد داد. اقتصاد ايتاليا و اسپانيا كه به 
بزرگ ترين مراكز گسترش اين ويروس در اروپا 
تبديل شده اند، بيش��ترين فروپاشي اقتصادي 
را متحمل مي ش��وند. توليد ناخالص داخلي اين 
كشورها در سال ۲۰۲۰ به ترتيب ۷.۳ و ۵.۷ درصد 
كاهش مي يابد. اقتصاد انگليس ۵ درصد توليد 
ناخالص داخلي را در طي س��ال جاري از دست 
مي دهد، آلمان - ۴.۷ درصد، فرانسه - همچنين 
۴.۷ درصد با كاهش توليد ناخالص داخلي رو به 
رو خواهند شد. اين آژانس همچنين به داده هاي 
صن��دوق بين المللي پول اس��تناد مي كند، كه 
براس��اس آن، توليد ناخالص داخلي كشورهاي 
اروپايي به دليل انزوا و بس��ته ش��دن مرزها، در 
سال ۲۰۲۰ به ميزان ۷.۵ درصد كاهش مي يابد. 
طب��ق آمار صن��دوق بين المللي پ��ول، ايتاليا و 
 اسپانيا نيز بيش��ترين آس��يب را خواهند ديد . 
پيش بيني مي شود توليد ناخالص داخلي فرانسه 
۷.۲ درصد، آلمان با ۷ درصد در طي سال جاري 
كاه��ش مي يابد. گفتني اس��ت تاكنون بيش از 
۱۲۰ هزار نفر در جهان بر اثر ابتال به كرونا ويروس 
درگذشته اند. به نظر مي رسد در اين ميان، اقتصاد 
امريكا كه درگير ويروس كرونا ش��ده اس��ت به 
سختي بتواند خود را از مهلكه نجات دهد. طبق 
آخرين آمار منتشر ش��ده ميزان تلفات ويروس 
كرونا در امريكا در يك روز، ركورد ديگر كشورها 
را پشت سر گذشته است و با دو هزار و ۲۲8 فوتي 
در يك روز درگيرترين كش��ور به ويروس كرونا 

اعالم شده است.

گروه بورس|در آخرين روز معامالتي هفته ركوردشكني ها در بورس و 
فرابورس تداوم يافت و براي نماگرهاي هر دو بازار س��طوح جديدي را به 
ارمغان آورد. در اين روز شاخص كل بورس تهران به ميزان ۱9 هزارو ۳۳۶ 
واحد رش��د كرد و به ۶۴۵ هزار و ۷۴۴ واحد رسيد. رشد ۳.۰9 درصدي 
ميانگين قيمت ها در اين روز موجب شد تا ارزش بازار ياد شده به ۲ هزار و 
۳۵8 هزار ميليارد تومان برسد. بر اين اساس مطابق با نرخ رسمي ۱۵ هزار 
و ۶۰۰ توماني دالر امريكا در صرافي هاي دولتي، ارزش بورس تهران در 
پايان معامالت روز گذشته از ۱۵۱ ميليارد دالر نيز فراتر رفته است. بر اساس 
آمارهاي معامالتي، روز گذشته اكثر شاخص هاي بورس با رشد مواجه 
شدند به طوري كه شاخص  قيمت »وزني - ارزشي« با ۵۱۵۶ واحد افزايش 
معادل ۳.۰9 درصد به ۱۷۲ هزار و ۷8 واحد، ش��اخص كل »هم وزن« با 
۶۴۰۴ واحد رشد معادل ۲.۰99 درصد به ۲۲۵ هزار و ۵۵۶ واحد، شاخص 
قيمت »هم وزن« با ۴۲۵9 واحد افزايش، معادل ۲.9۲ درصد به ۱۵۰ هزار 
و 9 واحد، شاخص آزاد شناور با ۲۷۵۱۷ واحد كاهش، معادل ۳.۴۶ درصد 
به 8۲۲ هزار و ۷۲۰ واحد، شاخص بازار اول با ۱۳۷9۱ واحد افزايش معادل 
۳.۱۴ درصد به ۴۵۳ هزار ۷ واحد و شاخص بازار دوم با ۴۰۵۶8 واحد رشد 
معادل ۳.۰۱ درصد، به يك هزار و ۳8۶ واحد رسيد. از سويي ديگر ديروز 
۷ نماد »فارس با ۱98۴ واحد، فوالد با ۱۲۵9 واحد، فملي با ۱۰۰۵ واحد، 
وبمل��ت با ۶۱۰ واحد، وغدير با ۵9۷ واحد، تاپيكو با ۵89 واحد و كچاد با 
۵۷9 واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس بر جاي 
گذاشتند. بر اساس آنچه كه در بازار سرمايه به ثبت رسيده است در روز 
قبل شاخص هاي صنايع تاالر شيشه اي نيز با رشد مواجه شدند به طوري 

كه شاخص صنايع »محصوالت فلزي با ۱۴۳۶۰ واحد صعود معادل ۶.۱9 
درصد به ۲۴۶ هزار و ۵۰۲ واحد، دس��تگاه هاي برقي با ۲۶۲9۴۲ واحد 
افزايش معادل ۵.۲8 درصد به ۵ هزار ۲۴۱ واحد، اطالعات و ارتباطات ۳۳ 
واحد رشد معادل ۵ درصد به ۶9۵ واحد، محصوالت چرمي 9۰۲ واحد 
افزايش معادل ۴.99 درصد به ۱9 هزار واحد، حمل و نقل با ۱۱۷۰ واحد 
رشد، معادل ۴.8۳ درصد به ۲۵ هزار و ۳89 واحد، ساير معادن با ۱۳۶۵۰ 
واحد رش��د معادل ۴.8۲ درصد به ۲9۶ هزار و ۶۷۴ واحد، اداره بازارهاي 
مالي با ۴۴ واحد رشد معادل ۴.۷8 درصد به 98۰ واحد« رسيد. در عين 
حال نگاهي به آمارهاي معامالتي آخرين روز كاري هفته در بازار سهام 
حكايت از آن دارد كه قيمت س��هام نمادهاي »چدن، كهمدا، بترانس، 
كروي، قصفها، فسرب و ورنا« بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي »فپنتا، 
شنفت، دشيمي، فلوله، بكاب، كسرام و ثامان« بيشترين كاهش قيمت را 
در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهاي بورس به ثبت رسيدند. به اين ترتيب، 
در پايان داد و ستدهاي روز گذشته بورس، در يك ميليون و ۱۰ هزار نوبت 
معامالتي، ۵ ميليارد و ۷۳۵ ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش ۵۳ هزار 
و ۴۲۴ ميليارد تومان در بورس معامله شد. در فرابورس ايران نيز برآيند 
معامالت روز چهارشنبه به رشد شاخص كل اين بازار انجاميد به طوري كه 
افزايش ۱8۳ واحدي نماگر ياد شده دماسنج فرابورس را به سطح 8 هزار 
و۱8۰ واحد رساند. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ايران نيز به بيش از ۵۱۵ 
تريليون تومان بالغ شد. گفتني است معامله گران ديروز در فرابورس ايران 
بيش از ۲.۶ ميلياردسهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب ۷۵۳ هزار نوبت 

معامله و به ارزش ۳۰۲9 ميليارد تومان داد و ستد كردند.

صعود 3 درصدي شاخص بورس در روز عرضه »شستا«
مروري بر معامالت بورس و فرابورس

جذابيت بازار سرمايه هميشگي است، اما سهامداران تازه وارد، بايد 
بدانند ورود به اين بازار پرريسك قاعده هاي مختص به خود را دارد 

كه بايد رعايت كنند.
به گزارش سنا، فردين آقابزرگي گفت: بازار سرمايه، بازار جذابي 
اس��ت كه درهاي ورود آن به روي عموم مردم هميش��ه باز است، 
اما چارچوب و قوانيني دارد كه بهتر اس��ت افراد قبل از ورود آن را 
رعايت كنند. در اين راستا، آموزش، كسب دانش و مهارت معامله 
بورسي يك الزام براي افرادي است كه قصد دارند معامالت آنالين 

انجام دهند. 
وي افزود: از طرفي آشنايي با مفاهيم بازار مالي يكي از حداقل هاي 
دانستن در بازار سهام است، درست است كه دوره هاي كوتاه مدت 
تجربه كافي براي معامله را نمي دهند، اما بورس، پيچيدگي هايي 
دارد كه يا فرد بايد دوره هاي الزم براي تحليل را گذرانده باشد يا با 
اعتماد كامل نسبت به صندوق هاي سرمايه گذاري يا سبدگردان ها 

اقدام به سرمايه گذاري كند.
آقا بزرگي ادامه داد: متاسفانه برخي افراد تنها سبز بودن شاخص 
و صعود بازار را مي بينند در صورتي كه نوسان، ذات بورس است؛ 
بنابراين نبايد با فروش اموال وارد بازار سرمايه شد، بارها تاكيد شده 
كه مردم با پس انداز يا دارايي مازاد خود در اين بازار سرمايه گذاري 
كنند، چرا كه همانقدر كه يك باره ميزان س��ودهي اين بازار زياد 
مي شود يك رخداد داخلي يا خارجي مي تواند موجب افت شديد 
بازار هم شود. آقابزرگي سرمايه گذاري بلندمدت را يكي از مهم ترين 

پارامترها دانست و گفت: سرمايه گذاري و تامين مالي بلندمدت 
شاخصه اصلي بازار سرمايه است، اينكه برخي سهامداران حقيقي 
يا حقوقي به منظور خريد و فروش هاي كوتاه مدت و بدون توجه 
به روند طبيعي بازار، تحت تاثير جو رواني قرار بگيرند و معامالتي 
غيرمنطقي در كوتاه مدت انجام دهند نه تنها س��ودي عايدشان 

نمي شود، بلكه ممكن است سرمايه اصلي خود را از دست دهند.
وي خاطرنش��ان كرد: اگر زماني فراز و نشيب هايي اتفاق بيفتد، 
سهامدار بايد قدرت مديريت منابع سرمايه گذاري شده را داشته 
باشد و تعادل ريسك كند، يعني با تنوع سازي در سبد خود پوشش 

ريسك مناسبي داشته باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: پرهيز از شتابزدگي و دنباله 
روي از شايعات و س��يگنال هاي غلط بايد در هر شرايطي رعايت 
شود، گاهي اوقات سيگنال هايي باب مي شود كه هيجان معامله 
را براي تازه واردان زياد مي كند در صورتي كه شايد با متغير هاي 

اقتصاد كشور فاصله داشته باشد و سرمايه گذار را متضرر كند.
وي كه مديرعامل كارگزاري اس��ت ورود غير مس��تقيم به بورس 
را حركتي منطقي دانس��ت و گفت: هر فرد بايد نسبت به ميزان 
آگاهي و تجربه شيوه سرمايه گذاري خود را انتخاب كند، افرادي كه 
دانش مالي كاملي ندارند بهتر است سرمايه خود را به صندوق هاي 
سرمايه گذاري و شركت هاي سبدگردان  واگذار كنند، قطعا اين 
نهادها بنا به تجارب و دانسته هاي علمي پرتفوي جذابي از سهام 

تشكيل مي دهند.

الزاماتي كه بايد رعايت شوند
توصيه هاي يك كارشناس بازار سرمايه

»شستا«، غول سرمايه گذاري ايران به جمع نمادهاي بورسي پيوست



اخبار

ادامه از صفحه اول

5 راه  و شهرسازي

»تعادل«ازفسخقرارداداجارهمغازههادرروزهايكروناييگزارشميكند

توپ »ركود« كسب و كارها در زمين مالكان
مجيد اعزازي|

»رك�ود« در هم�ه بخش هاي خ�رد و كالن 
اقتص�اد اي�ران و جه�ان، ره آورد »كوويد 
19« است، مس�اله اي كه حتي به بازار رهن 
و اجاره واحدهاي تجاري ني�ز رخنه كرده 
و منجر به فس�خ تعدادي از اج�اره نامه ها 
از سوي مس�تاجر شده است. در پي شيوع 
كرونا در ايران و به ويژه در پايتخت، بسياري 
از كس�ب و كارهاي مس�تقر در واحدهاي 
تجاري تعطيل ش�دند و از همين رو، بخش 
قابل توجهي از مس�تاجران اين واحدها از 
داش�تن درآمد و در نتيج�ه پرداخت مبلغ 
اجاره خ�ود ناتوان ش�دند. در اي�ن ميان، 
 برخي از مالكان ب�زرگ و نامدار اجاره يك 
يا دو ماه ملك خود را بخشيدند يا دريافت 
آن را به تعويق انداختند اما واقعيت بسيار 
پررنگ تر و فراگيرتر از سخاوت اين دسته 

از مالكان است. 
از همين رو، آنگونه كه مش�اهدات ميداني 
»تعادل« نش�ان مي دهد، برخي از كسبه با 
فس�خ قرارداد، ملك مورد اجاره خود را به 
موجر بازگردانده اند. به طور نمونه، مستاجر 
يك واحد تج�اري در ميدان صادقيه با 100 
ميليون پ�ول پي�ش و 13.5 ميليون اجاره 
ماهانه قرارداد خود را با مالك فس�خ كرده 
اس�ت و هم اينك ملك م�ورد نظر، حتي با 
اجاره اي كمتر از 50 درصد )حدود 6 ميليون 

تومان( نيز خواهان ندارد.

  حمايت دولت از مستاجران
مصطفي قل��ي خس��روي،  ريي��س اتحاديه صنف 
مش��اوران امالك تهران در گفت وگو ب��ا »تعادل« 
نيز مس��اله افزايش فسخ قراردادهاي اجاره از سوي 
مس��تاجران واحدهاي تجاري را تايي��د مي كند و 
مي گويد: در صنف مش��اوران امالك نيز اين مساله 
مشاهده شده است. در اين صنف، حدود 3500 نفر از 
مشاوران امالك مستاجر هستند و هزينه هاي بسيار 
بااليي را براي اجاره دفت��ر تقبل كرده اند تا فعاليت 
خود را پيگيري كنند. اما هم  اكنون، بنا به تشخيص 
وزارت بهداشت دفاتر مشاوران امالك تعطيل است.  
وي مي افزايد: متاسفانه با ش��يوع ويروس كرونا در 
پايتخ��ت و در حالي كه وزارت بهداش��ت بنگاه ها و 
دفاتر مش��اور امالك را در زمره مشاغل پرخطر در 
اين زمينه قلمداد كرده اس��ت، مشاوران احتياط و 
تبعيت از توصيه هاي بهداشتي را اجرا كردند. از اين 

رو، با توجه به ش��رايط بحراني ناش��ي از كرونا براي 
اقتصاد و مش��اغل، بايد گفت كه فس��خ قراردادها و 
بيكاري در مشاغل مختلف بسيار زياد خواهد شد و 
اگر دولت تسهيالتي را به مستاجران ارايه نكرده و از 
آنان حمايت نكنن��د،  زندگي آنها نيز دچار مخاطره 

مي شود.
قلي خسروي با اشاره به درخواست رياست جمهوري 
براي دريافت آمار مستاجران تهران و كشور با هدف 
كم��ك احتمالي به آنه��ا تصريح مي كن��د: ما آمار 
مستاجران واحدهاي تجاري و مسكوني را به تفكيك 

تهران و كل كش��ور براي رياس��ت جمهوري ارسال 
كرديم تا در حمايت هاي احتمالي خود از مستاجران 
از اين آمار استفاده كنند. در صورتي كه تسهيالتي 
به مستاجران واحدهاي تجاري اعطا شود، دستكم 
مقداري از ميزان بيكاري ها كاس��ته خواهد ش��د و 

شرايط قدري قابل تحمل خواهد بود.
رييس اتحاديه صنف مشاوران امالك با بيان اينكه 
به دليل تعطيلي بنگاه هاي امالك در فروردين ماه، 
آماري از ميزان قراردادهاي رهن و اجاره در دس��ت 
نيس��ت، اظهار مي كند: بنگاه هاي معامالتي از 30 

فروردي��ن با رعايت كليه تمهي��دات و پروتكل هاي 
بهداشتي باز مي شود. يعني تمامي مشاوران امالك 
حتما بايد ماس��ك بزنند. دفاتر خ��ود را حتما بايد 
ضد عفوني كنند و بازدي��د از خانه ها نيز حتما بايد 
با دس��تكش و ماس��ك انجام ش��ود و رعايت اصول 

بهداشتي حتما بايد صورت گيرد.

  بازگشت به وضعيت عادي؟
قلي خس��روي در پاس��خ ب��ه اينكه آيا با بازش��دن 
بنگاه هاي معامالتي، تغييري در روند معامالت رهن 

و اجاره و خريد و فروش صورت مي گيرد؟ اظهار كرد: 
اگر فكر كنيم، همين االن ويروس كرونا به يك باره 
از بين رفته اس��ت، 5 ماه طول مي كشد كه به وضع 
عادي بازگرديم. در حال حاضر، كليد برخي خانه ها 
و مغازه ها در اختيار دفاتر مش��اور امالك است، اما 
بازديدهاي صورت گرفته از اين امالك به دليل عدم 
حضور مالك در نشست مربوط عقد قرارداد، منجر 

به معامله نمي شود. 

  تعداد مستاجران واحدهاي تجاري؟ 
بر اساس آمار اتحاديه صنف مشاوران امالك، بخش 
تجاري شهر تهران داراي 17 هزار و 630 نفر، استان 
تهران داراي 17 هزار و 656 نفر و كل كش��ور داراي 
3 ميليون و 656 هزار نفر مس��تاجر است. )جدول 
ش��ماره يك را ن��گاه كنيد( همانطور كه مش��اهده 
مي شود، بيش از 50 درصد از مستاجران واحدهاي 
تجاري كشور در پايتخت متمركز هستند و اين در 
حالي است كه تهران همچنان از نظر شيوع بيماري 
كرونا در وضعيت قرمز قرار دارد. از س��وي ديگر، به 
دليل تمركز اقتصاد در تهران، به همين ميزان، نرخ 
رهن و اجاره واحدهاي تجاري در پايتخت، بيش از 

ساير شهرهاي كشور است. 
در جدول ش��ماره 2، نرخ پيش��نهادي براي رهن و 
اجاره برخي از واحدهاي تجاري در 5 منطقه شمال، 
جنوب،  شرق، غرب و مركز تهران نمايش داده است. 
بر اس��اس اين جدول، اجاره ي��ك واحد تجاري 50 
متري در جردن، ماهان��ه 6 ميليون تومان به همراه 
350 ميليون تومان وديعه است. در اين حال،  اجاره 
يك واح��د تجاري 50 متري در طرش��ت ماهانه 5 
ميليون تومان به هم��راه 20 ميليون تومان وديعه 
است. در نظام آباد اما نرخ رهن واجاره، يك واحد 50 
متري 20 ميليون تومان و اجاره ماهانه يك ميليون 
تومان اس��ت. در خيابان فاطمي ام��ا رهن و اجاره 
يك واحد تجاري 50 مت��ري نيازمند 200 ميليون 
تومان پول پيش و پرداخت ماهانه 15 ميليون تومان 

اجاره است.

  تعداد مستاجران واحدهاي مسكوني؟
بر اس��اس آمار اتحادي��ه صنف مش��اوران امالك، 
بخش مسكوني پايتخت داراي 99 هزار و 517 نفر 
مستاجر، اس��تان تهران داراي 99 هزار و 727 نفر 
و كل كش��ور داراي 30 هزار و 656 نفر است. بر اين 
اس��اس، تعداد مس��تاجران واحدهاي مسكوني در 
پايتخت حدود يك سوم تعداد كل مستاجران كشور 

است. )جدول شماره يك را نگاه كنيد( 
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 پيشنهاد هاي كرونايي 
شوراي شهر 

علي اعطا، سخنگوي ش��وراي اسالمي شهر تهران 
پيشنهاد كرد كه اس��تفاده از ماسك در حمل و نقل 
عمومي تهران اجباري ش��ود. به گزارش ايرنا، اعطا 
با انتش��ار مطلبي در صفحه توييتر خود، از تدوين 
»پروتكل پيش��نهادي« كميسيون عمران و حمل 
و نقل شورا جهت مقابله با ش��يوع كرونا در حمل و 
نقل همگاني و نيمه همگاني خبر داد. وي نوشت: از 
پيشنهادهاي مطرح شده در پروتكل، اجباري شدن 
استفاده از ماسك است. اعطا ادامه داد: اجباري شدن 
ماسك در حمل و نقل همگاني، مستلزم فراهم كردن 
آن به ميزان كافي و با قيمت معقول است. در همين 
رابطه،  ديروز ناهيد خداكرمي، رييس كميته سالمت 
شوراي ش��هر تهران با اش��اره به اينكه شناورسازي 
ساعات ادارات از ش��يوع كرونا پيشگيري مي كند، 
گفت: پروتكل پيشگيري از اين بيماري در حمل و 
نقل عمومي به ستاد كرونا تهران ارسال شد. خداكرمي 
در گفت وگو با فارس،  درباره تصميمات و پيشنهادات 
شوراي شهر و شهرداري جهت مقابله با كرونا اظهار 
كرد: از ابتداي اسفند پيشنهادات مختلفي به مسووالن 
مربوطه در ستاد كرونا ارايه داده ايم ولي بخشي از اين 
پيشنهادات مورد قبول واقع نشده است. وي با اشاره 
به اينكه شوراي ش��هر نماينده اي در ستاد مقابله با 
كرونا تهران ندارد،  گفت: تنها نماينده حوزه شهري 
در ستاد كرونا پيروز حناچي شهردار تهران است كه 
ما از طريق ايشان موضوعات و پيشنهادات مختلف را 
در ستاد كرونا مطرح مي كنيم. اين عضو شوراي شهر 
تهران درباره شناورسازي ساعات ادارات در پايتخت 
گفت: اگر اين موضوع مدنظر قرار نگيرد و مديريت 
نشود منجر به شيوع كرونا و مشكالت بيشتر مي شود 
لذا از ستاد كرونا درخواست كرده ايم كه اين موضوع را 
جهت اجرايي شدن از هفته آينده مدنظر قرار دهند و 

اميدوارم اين موضوع مورد قبول واقع شود.
خداكرمي گف��ت: پروتكل جامع و كاملي توس��ط 
كميس��يون حمل و نقل شوراي شهر به ستاد كرونا 
تهران ارايه شده و در صورتي كه اين پروتكل اجرايي 
شود در پيش��گيري از كرونا در حمل و نقل عمومي 
بسيار كمك كننده است. وي درباره آمار مبتاليان به 
كرونا در حوزه شهري گفت:  دو نفر از كاركنان شوراي 
شهر مبتال به كرونا ش��ده كه البته اين افراد در زمان 
غربالگري بيماري شان مشخص ش��د و ناقل بدون 
عالمت بوده اند. وي افزود:  اين دو نفر در حال حاضر 
شرايط جسماني شان خوب است و در خانه قرنطينه 
شده اند. رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران 
گفت:  در شهرداري نيز عليرغم اينكه تنها در حوزه 
خدمات ش��هري 22 هزار كارگر و پرسنل اقدامات 
زيادي در حوزه پسماند، فضاي سبز و ... انجام داده اند 
و در خ��ط مقدم مقابله با كرونا هس��تند البته مورد 
وخيمي از ابتال ميان اين افراد نداشته ايم چرا كه شرايط 
مديريت شده و پروتكل هاي حفاظتي نيز مدنظر بوده 
است. خداكرمي اظهار كرد: در منطقه آرادكوه كه 110 
تن زباله هاي عفوني بيمارستاني دفن شده حتي يك 

مورد ابتال به كرونا نداشته ايم.

كاهش ۷۰ درصدي مسافر در 
فرودگاه مهرآباد به دليل كرونا

مديركل ف��رودگاه بين المللي مهرآب��اد از كاهش 
60درصدي تعداد پروازهاي اين فرودگاه و 70درصدي 
مسافران به دليل شيوع ويروس كرونا در كشور خبر 
داد. به گزارش مهر، ابراهيم مرادي با اعالم اين خبر 
گفت: با شيوع كرونا بيش از 70 درصد كاهش مسافر 
و 60 درصد كاهش پ��رواز را در نوروز 99 در فرودگاه 
مهرآباد تجربه كردي��م كه البته اين كاهش با توجه 
به كنترل بيماري مطلوب است ولي تأثير منفي در 
حمل و نقل دارد. مديركل ف��رودگاه مهرآباد افزود: 
از اواسط بهمن 9۸ آماده پذيرش پروازهاي نوروزي 
بوديم كه متأسفانه با شيوع بيماري دچار ركود زيادي 
شديم. وي با بيان اينكه در فرودگاه مهرآباد مسافران 
با دوربين هاي حرارتي تب سنج كنترل مي شوند و 
عمليات ضدعفوني به طور مرتب انجام مي شود، گفت: 
براي ايجاد فاصله اجتماعي محل هاي دريافت كارت 

پرواز و تحويل بار نشانه گذاري شده است.

همه براي گزارش ديوان 
محاسبات پاسخ ارايه كنند

 ديدم كه اشكاالتي وجود دارد، همه دستگاه ها بايد 
پاسخ دهند؛ اين به معناي آن نيست كه دولت از 
نظارت بدش مي آيد؛ خير، بلكه ما خيلي از نظارت 
خوش��مان مي آيد و  از آن اس��تقبال مي كنيم اما 
مي گوييم نصفه و نيمه كار نكنيم و اينگونه نباشد 
كه سر سفره اي س��االد بگذاريم و غذا را فراموش 
كنيم، يا اينكه بر س��ر س��فره اي غذا را بگذاريم و 
ساالد را فراموش كنيم و بگوييم كه دفعه بعد هر 
دو را با هم مي آوريم؛ يك سفره همه چيزش با هم 
اس��ت. وي تاكيد كرد: هر كس از بودجه استفاده 
مي كند بايد مورد نظارت باشد و ديوان محاسبات 
راجع به آنها مواردي را كه الزم اس��ت، بيان كند.  
از دوس��تان خواهش مي كنم بيانشان به گونه اي 
نباشد كه مردم را دچار شبهه كند؛ من بخشي از 
گزارش را كه راجع به ارز بود شنيدم؛ آن بخش كه 
من شنيدم صددرصد غلط بود؛ كامال بي اطالعي 
محض از مقررات و قوانين كشور مشاهده مي شود 
و براي ما خيلي بد است كه يك دستگاه نظارتي 
حرفي بزند و از قوانين و مقررات كشور آگاه نباشد. 
رييس جمهوري اظه��ار ك��رد: از همه بخش ها 
مي خواهم كه پاس��خ الزم به اين گزارش را ارايه 
كنند و اين پاس��خ نيز نه به خاط��ر دفاع از دولت، 
بلكه به جهت دفاع از حق و واقعيت است و اينكه 
دستگاه ها مراقبت كنند و بدانند كه هر چيزي را 
نمي توانند بدون اعالم بيان كنند، بلكه بايد دقت 

الزم را داشته باشند.

مسكن پيشران اقتصاد باقي مي ماند؟
در حالي كه حسين عبده تبريزي،  مشاور وزير سابق راه 
و شهرس��ازي گفته است، مسكن ديگر پيشران اقتصاد 
نيست، عضو سابق ش��وراي عالي مسكن معتقد است 
توليد مس��كن همچنان يكي از پيشران هاي اقتصادي 
كشور به شمار مي رود. توليد مسكن يكي از بخش هاي 
اقتصاد و توليد است كه تقاضا براي آن همواره وجود دارد 
و همچنين نهاده هاي مورد نياز توليد آن، زمين و نيروي 
انس��اني در كشور موجود اس��ت. اين در حالي است كه 
مشاور وزير سابق راه و شهرسازي، مسكن را ديگر جزء 
بخش هاي پيش��ران اقتصادي نمي داند. به گفته عبده 
تبريزي، در س��ال 99 همه بايد بپذيرند بخش مسكن 
پيشران اقتصاد نيست. با توجه به حجم خانه هاي خالي و 
قدرت خريد مردم، بعيد است در سال جاري بتوان روي 
بخش مسكن به عنوان حوزه پيش��ران رشد اقتصادي 

حساب باز كرد.

  لزوم توجه به پيشران هاي توليد 
در همين رابطه، افشين پروين پور، كارشناس اقتصادي 
در گفت وگو با مه��ر با بيان اينكه يك��ي از راهبردهاي 
اصلي براي رونق توليد وجهش آن در كش��ور، توجه به 
پيشران هاي اقتصاد اس��ت، گفت: منظور از پيشران ها 
نيز بخش هايي از اقتصاد هستند كه ارتباط و پيوندهاي 

گسترده پسيني و پيشني با ساير بخش هاي اقتصاد دارند 
و مانند موتور محركه، با حركت آنها، بس��ياري ديگر از 
صنايع مولد نيز رونق خواهند يافت. پروين پور اضافه كرد: 
در اين بين توليد مسكن را مي توان شاخص ترين پيشران 
اقتصاد كشور دانس��ت كه با 7۸ بخش اقتصادي پيوند 
پيشيني و همچنين رابطه پسيني با 56 بخش اقتصادي 
دارد و نشان از پيشران بودن توليد مسكن مي دهد. اين 
عضو سابق ش��وراي عالي مسكن با اشاره به اينكه توليد 
مسكن كمترين وابستگي و نياز به واردات را دارد، گفت: به 
همين دليل در شرايط تحريمي و مشكالت ارزي كشور، 

توليد مسكن مي تواند گره گشاي توليد در كشور باشد.

  ايجاد اشتغال با رونق توليد مسكن
پروين پور عدم تمركز گرايي را از ديگر ويژگي هاي رونق 
توليد مس��كن دانس��ت و گفت: با توجه به وجود منابع 
مورد نياز براي توليد مس��كن و همچنين وجود تقاضا 
در سراسر كشور، توليد مسكن، رونق توليد و اشتغالي 
بدون مهاجرت به شهرهاي بزرگ را در پي خواهد داشت 
كه مطلوبيت توجه به اين پيشران اقتصادي را افزايش 
مي ده��د. وي افزود: بنا بر پژوهش هاي انجام ش��ده به 
ازاي توليد هر 100 متر مربع زيربناي مس��كوني 1.۴۴ 
شغل مستقيم و 1 شغل غير مستقيم در يك سال ايجاد 

مي شود. اين كارشناس مسكن با بيان اينكه در سال هاي 
اخير خريد مسكن يا تأمين هزينه هاي تأمين آن براي 
بسياري از خانواده ها دشوار ش��ده است، گفت: يكي از 
مطالبات مقام معظم رهبري در پي نامگذاري سال جديد، 
جهش توليد به همراه تغيير محسوس در زندگي مردم 
بوده اس��ت. لذا اگر توليد مسكن رونق يابد و واحدهاي 
توليد شده با شرايط مناسب در اختيار مصرف كنندگان 
واقعي و نه سوداگران قرار گيرد، حتمًا مردم آثار آن را در 
زندگي خود خواهند ديد. وي افزود: بنابراين دولت و ساير 
دستگاه ها و ارگان هاي حاكميتي كه زمين و امكانات الزم 
براي توليد مس��كن را دارند بايد وارد اين عرصه شوند و 
البته به جاي ساختن واحدهاي لوكس و گرانقيمت، براي 
محرومين از مس��كن برنامه ريزي و توليد كنند. پروين 
پور گفت: متأسفانه در س��ال هاي اخير از اين پيشران 
اقتصاد غفلت و توليد مس��كن با ركود سنگيني مواجه 
شده بود و برنامه ريزي هاي صورت گرفته هم نتوانست 
اين ركود بخش مسكن را درمان كند، بلكه به آن دامن 
هم زده بود. وي اضافه كرد: براي مثال از سال 93 تا 97، 
به صورت ميانگين ساالنه 650 هزار ازدواج در كشور رخ 
داده است ولي ميانگين توليد مسكن حدود 350 هزار 
واحد در سال بوده است. يعني حتي به ميزان تقاضاهاي 
جديد نيز توليد مسكن رخ نداده است و ساالنه 300 هزار 

واحد نسبت به اين موضوع كمبود توليد داشته ايم. وي 
افزود: اگر معادل همين تعداد ازدواج هم در كشور توليد 
مسكن داش��تيم، اينچنين ركودي را در توليد مسكن 
نبايد تجربه مي كرديم. پروين پور با توجه به نياز ناشي از 
بازسازي بافت هاي فرسوده و همچنين انباشت تقاضاي 
گذشته بازار مسكن، گفت: البته اگر بخواهيم از لحاظ 
كيفيت و هم كميت مسكن به شرايط مطلوبي برسيم 
و با توجه به ركود سال هاي اخير، الزم است ساالنه بين 
1.5 تا 2 ميليون واحد مسكوني را توليد و نوسازي كنيم. 
اين كارشناس مسكن به واحدهاي غير مقاوم روستايي 
اشاره كرد و گفت: مطابق با برنامه ششم توسعه، دولت ها 
مكلف به بهسازي و نوس��ازي حداقل 200 هزار واحد 
مسكن روس��تايي با پرداخت تسهيالت ارزان قيمت با 
كارمزد 5 درصد ش��ده اند. اما از س��ال 92 تا 97 و طي 
6 س��ال، تنها حدود 250 هزار قرارداد براي بازس��ازي 
واحدهاي روستايي منعقد شد. در حالي كه بنا بر تكليف 
قانوني برنامه ششم، مي بايست يك ميليون و 200 هزار 
واحد روستايي بازسازي و نوسازي مي شد. وي ادامه داد: 
اگر همين تكليف قانوني اجرا مي شد و ساالنه 200 هزار 
واحد روستايي بازسازي و يا احداث مي شد، ۴00 هزار 
شغل مستقيم و غير مستقيم و مرتبط با توليد مسكن در 

كشور فعال مي شد.

  رونق احداث مس�كن در روس�تاها خطرات 
ناشي از بالياي طبيعي را نيز كاهش مي دهد

پروين پور با بيان اينكه واحدهاي غيرمقاوم روستايي 
توسط مردم بازسازي مي شود و كافي است تسهيالت 
مورد نياز در اختيار آنها قرار گيرد، گفت: حداقل كاري 
كه دولت در بخش مس��كن مي توان��د انجام دهد و بار 
اجراي��ي و مالي چنداني هم نخواهد داش��ت، افزايش 
سقف تسهيالت مس��كن روس��تايي و اعطاي آن به 

روستاييان است.
وي افزود: البته اين امر عالوه بر رونق اقتصاد و اشتغال، هم 
زوج هاي جوان روستايي را مي تواند صاحب خانه كند و 
هم اينكه خانواده هايي كه در واحدهاي غير مقاوم در حال 
زندگي هستند را از خطرات و آسيب هاي ناشي از بالياي 

طبيعي مانند زلزله و سيل در امان نگه دارد.
عضو سابق شوراي عالي مسكن تأكيد كرد: برنامه ريزي ها 
بر رونق توليد مسكن بايد صورت پذيرد و البته بايد به اين 
نكته نيز توجه داش��ت كه تا وقتي بخش هاي غير مولد 
اقتصاد صرفه اقتصادي بيشتري نسبت به توليد داشته 
باش��ند، افراد به صورت طبيعي به اين س��مت هدايت 
خواهند ش��د. لذا در همين بخش مسكن بايد با اجراي 
دقيق ماليات هاي تنظيمي سود رفتار سوداگرانه افراد 

را كاهش داد.

درستايشخردوعقالنيت...
غافل از اينكه كرونا مثل گاو حاج ميرزا آقاس��ي، سرزده و بي هوا به 
هر جايي وارد مي ش��ود و خواب خوش خواب سنگين ها را آشفته 
مي كند. كرونا حاال به صاحبان عقل گرد و پوزه دراز، هشدار مي دهد 
خرد پيش��ه كنند و به حكم عقل، فرمانبر منطق باشند و همه چيز 
را با چوب تقدير و سرنوشت از صحنه نرانند .بديهي است جز اين، 
مص��داق همان حكايت معروف خواهند بود ك��ه:  »گفت: دمر آب 
نخور، عقلت كم مي ش��ود. گفت: عقل چيست؟ گفت: بخور جانم. 
بخور ...« و اما توده هاي عظيم مردمان رنج ديده و رنجيده سرزمين 
عزيز مان ايران. آنان كه ساليان درازي است يك چشم اشك و يك 
چش��م ديگر، خونابه دارند. با اين همه، اين بار هم باور دارند پيچ و 
گردنه پر خطر كرونا را س��ر انجام پشت سر خواهند گذاشت. سفر 
درمسير هايي چنين سخت گذر، حكايت ديروز و امروزمان نبوده 

است و نيست. ما مردمان، همه روزان و شبان مان را در عرصه زيست 
جمعي، گرفتار پيچ و گردنه و دره هاي هولناك بوده ايم. يكسره غصه 
خورده ايم و چشم  تر داشته ايم. خنده را به نسيان سپرده ايم و با بغض 
در گل��و، لقمه خاردار فرو داده و پيري زودرس را تجربه كرده ايم. با 
اين همه، همواره در روز هايي چنين دشوار، غم همديگر خورده ايم. 
بيشتر از هميشه، هواي هم را داشته ايم. جان پناه همديگر بوده ايم 
و همانند هميشه از عشق و مهر براي يكديگر دريغ نكرده ايم.  امروز، 
قلب تك تك ايرانيان پاك نهاد، ريش��اريش اندوهي سترگ است. 
مردمان ايران زمين، اين خانه نيك انديشان و نيكخواهان، به فرمان 
عقل، درايت و منطق، قبراق و حاضر يراق، كمر همت بسته اند تا بال 
و پليدي را از سر اين سرزمين، برانند، ريشه كن كرده و بيخ بركنند. 
٭ روزنامه نگار ما در اين نبرد، پيروزيم ... 

چهكسيمقصراست؟
 اگر ديوان محاسبات، رييس . اعضاي كميسيون اقتصادي را در جريان 
ابهامات قرار مي داد مي توانستيم از مسووالن اقتصادي چند و چون آن را 
جويا شويم. در سوي ديگر موضوع دولت هم مي توانست بعد از مشخص 
شدن موضوع اعالم كند كه اسناد مورد اشاره اين است و اينگونه مصرف 
شده يا هر استدالل ديگري كه وجود داشت را مي توانستند با ادبياتي 
مناسب تر و محترمانه تر مطرح كنند، نه اينكه كل گزارش را زير سوال 
ببرند و بگويند كه دروغ بوده اس��ت. بايد خودمان را جاي مردم عادي 
كوچه و بازار بگذاريم؛ مردم مشاهده مي كنند كه امروز ديوان محاسبات 
حرفي مي زند و فردا رييس جمهوري و چهره هاي دولتي آن را تكذيب 
مي كنند و مي گويند كه تمامش دروغ بوده است. شما جاي مردم باشيد 
ديگر به رسانه هاي داخلي و مس��ووالن اعتماد مي كنيد؟ نتيجه يك 
چنين فضاسازي هاي مخربي مي شود اينكه مردم رسانه هاي داخلي را 

رها مي كنند و سراغ رسانه هاي خارجي مي روند؛ آن وقت هر راست و 
دروغي كه اين رسانه ها به خورد افكار عمومي بدهد؛ مردم قبول مي كنند. 
چرا چون قبال از مسووالن داخلي شان رفتارهايي ديده اند كه اعتمادشان 
خدشه دار شده است. در همين ماجراي كرونا اگر اين مردم نبودند آيا 
دولت مي توانس��ت موضوع را مديريت كند؟ در همين حوزه انتخابيه 
من شهرستان شبستر بيش از دو سوم نيازهاي بهداشتي شهرستان را 
خيرين و مردم تامين كرده اند. آيا شايسته است با مردمي كه اينطور پاي 
كشور و مسووالن ايستاده اند رفتار كنيم؟  نبايد اعتماد مردم را از بين 
ببريم؛ چون اگر اعتماد مردم از بين رفت نتيجه اش در انتخابات ها بروز 
مي كند و شاهد كاهش مشاركت ها خواهيم بود در صحنه اقتصادي هم 

اين عدم اعتماد اثرات مخربي به جاي خواهد گذاشت. 
٭عضو كميسيون اقتصادي مجلس دهم

 مستاجران واحدهاي تجاري با فسخ قراردادهاي اجاره، از افزايش بدهي هاي خود جلوگيري مي كنند 
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ادامه از صفحه اول



دانش و فن6اخبار

سيم كارت بدون هويت يا با اطالعات هويتي ناقص در مورد مشتركان ايراني اپراتورها وجود ندارد

برخوردجديبامتخلفانفروشسيمكارت
يكي از مشكالت دارندگان سيم كارت، همواره 
دريافت پيامك هاي مزاح�م تبليغاتي بوده كه 
البته استفاده از شماره هاي شخصي براي ارسال 
اين پيامك ها نيز مدتي است به روش هاي ديگر 
اضافه ش�ده اس�ت. همچنين سوءاس�تفاده از 
س�يم كارت هايي كه ن�ام و نش�ان ندارند، يكي 
ديگر از مش�كالت عدم احراز هويت دارندگان 
س�يم كارت به ش�مار مي رود. از طرف�ي به نظر 
مي رس�د مس�ووليت پذيري در اين فضا به اين 
دليل پايين اس�ت ك�ه هنوز به نظ�ام هويت به 
عنوان زير س�اخت آن به خوبي پرداخته نشده. 
پديده س�يم كارت هاي جعل�ي و ناقص يا همان 
سيم كارت هاي بدون هويت موضوعي بود كه طي 
ساليان گذشته مشكالت متعددي ايجاد كرده و 
در نهايت موجب شد سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي در اين زمينه به اقدامي جدي 
دس�ت بزند و به همين خاطر اقداماتي از جمله 
احراز هويت دارندگان سيم كارت با بهره گيري از 

رمز يك بار مصرف و صورت گرفته است.

ابوالحسن فيروزآبادي، رييس مركز ملي فضاي مجازي، 
چندي پيش درباره بحث كالهبرداري هاي اينترنتي گفته 
بود: »شاهد فيش��ينگ به صورت انبوه در فضاي مجازي 
هستيم كه بايد براي آن تدبير شود كه البته تدابير فوري 
مانند اس��تفاده از رمز دوم )dynamic( براي بانك ها در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت اما در واقع آن چيزي كه زيربناي 
توسعه فيشينگ است بحث ابهام در نظام هويت در فضاي 
مجازي كشور است. ما در سال هاي اخير در مركز ملي فضاي 
مجازي كشور به بحث احراز هويت توجه ويژه داشته و سعي 
كرديم نظام ثبت احوال كش��ور را به مراكز بزرگ خدمت 
حداقل در دولت متصل كنيم و همچنين سندي دررابطه 
با نظام هويت تهيه شده كه به تثبيت و تقويت نظام احراز 
اصالت هويت در فضاي مجازي كشور كمك خواهد كرد و 
بر برقراري و تقويت پايگاه هايي مانند شاهكار هم در احراز 
هويت كساني كه وارد فضاي مجازي مي شود، تاكيد داشتيم. 
در اسناد ش��وراي عالي فضاي مجازي و تاكيدات قبلي در 
صحبت ها به اين نظام پرداختيم اما معتقديم سازمان نظام 
صنفي هم بايد كمك كند كه بتوانيم نظام هويت در فضاي 
مجازي را در سطح قابل قبولي در كشور پياده سازي كنيم 
تا كسب وكارها توسعه يافته و همه ذي نفعان كسب وكارها 
اعم از ارايه دهنده ها و بهربرداران خدمت از رضايت بيشتري 
برخوردار باشند.« در اين راس��تا يكي از راه هايي كه براي 
جلوگيري از كالهبرداري هاي فيش��ينگ صورت گرفته، 
استفاده از رمز دوم پويا يا يك بار مصرف است. اين رمزها در 
جريان پرداخت هاي اينترنتي و ساير پرداخت هاي بدون 

حضور كارت، به عنوان رمز مشتري وارد مي شوند و قرار است 
كه با جايگزيني آنها به جاي رمز دوم هاي ثابت، مدت زمان 
اعتبار هر رمز ۶۰ ثانيه باشد و پس از آن فاقد اعتبار است و 

بايد رمز جديدي دريافت شود.

    فروش سيم كارت با روش رمز يك بار مصرف
پيش از اين هم براي ساماندهي سيم كارت ها، رگوالتوري از 
آذرماه سال 98، از الزام اپراتورها براي احراز هويت خريداران 
 One Time( س��يم كارت با روش رمز يك بار مص��رف
Password( خبر داده بود. بدين ترتيب كه به استناد پروانه 
اعطاش��ده به اپراتورها هر مشتركي بايد در زمان اشتراك 
به طور درس��ت شناسايي ش��ود. در حال حاضر اپراتورها 
ملزم هس��تند در هنگام خريد يا فعال سازي سيم كارت با 
روش ارسال رمز يك بار مصرف )OTP( براي احراز هويت 
درست مشتركان اقدام كنند. در اين روش در هنگام خريد 
سيم كارت، يك كد يك بار مصرف به انتخاب مشترك، يكي 
از سيم كارت هاي ديگري كه به نام وي در شبكه اپراتورها 
ثبت شده، ارسال مي شود و ادامه فرايند خريد و فعال سازي 
سيم كارت جديد با وارد كردن كد يك بار مصرف ارسال شده 
امكان پذير اس��ت. پيمان قره داغ��ي، مديركل حفاظت از 
حقوق مصرف كننده رگوالتوري، درباره نحوه احراز هويت 
كاربراني كه براي اولين بار سيم كارت مي خرند گفته بود: 
»اگر كاربر س��يم كارتي از قبل نداشته باشد بايستي براي 
خريد سيم كارت به يكي از دفاتر فروش منتخب اپراتورها 
مراجعه كند.« او همچنين درباره ضرورت ارايه كد يك بار 
مصرف يا مراجع��ه به دفاتر فروش منتخ��ب براي خريد 
س��يم كارت توضيح داد: »با اجراي اين روش، احراز هويت 
كاربران به طور دقيق تر انجام شده و از فعال سازي سيم كارت 
براي افراد با سوءاستفاده از مدارك شناسايي آنان جلوگيري 
مي شود.« به همين دليل حتي در دي ماه سال 98، فروش 
سيم كارت هاي اپراتور رايتل به مدت سه روز متوقف شد. 
قره داغي همان زم��ان درباره الزام اپراتورها به احراز هويت 
خريداران س��يم كارت با روش رمز يك بار مصرف، توضيح 
داد: براساس الزام رگوالتوري با توجه به عدم پياده سازي و 
اجراي اين روش در فرايندهاي فروش اپراتور رايتل، فروش 
سيم كارت هاي اين اپراتور در سراسر كشور تا سه روز آينده 
غيرقانوني بوده و متوقف مي شود. احراز هويت با روش ارسال 
كد يك بار مصرف )OTP( در ساير اپراتورهاي تلفن همراه 
پياده سازي شده و در حال اجراست و فرايندهاي مربوط به 

خريد سيم كارت صرفاً با اين روش امكان پذير است.«

      سوءاستفاده از سيم كارت هاي توريستي
سرهنگ كاظمي، رييس پليس فتاي استان تهران چند روز 
پيش به سيم كارت هاي بي هويت اشاره كرده و از برگزاري 
جلساتي با سازمان تنظيم مقررات و اپراتورها، براي مقابله 

با اين سيم كارت هاي بي هويت خبر داد. او همچنين اعالم 
كرد بيشترين تعداد سيم كارت هاي بدون هويت متعلق به 
شركت ايرانسل است. اين شركت به تمام توريست هايي كه 
وارد كشور مي شوند تا سه عدد سيم كارت مي دهد و دالالن 
اين سيم كارت ها را خريداري مي كنند. در چنين حالتي 
يك سيم كارت به توريست مي رسد و دو سيم كارت براي 
دالل باقي مي ماند و در ب��ازار آزاد ميان مجرمان به فروش 
مي رسد. كاظمي درباره راهكار مقابله با اين كار گفت: »قرار 
شده اپراتور ها سيم كارت هاي اعتباري ارايه كنند، يعني هر 
س��يم كارت تا دو ماه و به نوعي ۶۰ روز اعتبار داشته باشد و 
پس از گذشت آن زمان، سيم كارت باطل شود كه البته اگر 
اين كار انجام شود مي توان از وقوع بسياري از كالهبرداري 

و جرايم كاست.«

     عملكرد اپراتورها 
در ساماندهي سيم كارت هاي بي هويت

اما در واكنش به اين اظهارات، محمد امامي، مديركل نظارت 
بر سرويس هاي ارتباطي و فناوري اطالعات سازمان تنظيم 
مقررات در گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: »عملكرد اپراتورهاي 

همراه در ساماندهي سيم كارت هاي بدون هويت بسيار خوب 
بوده است. اما ما با هيچكس تعارف نداريم و در صورت مشاهده 
تخلف در دفاتر فروش هر كدام اپراتورها، با فوريت با متخلف 
برخورد مي كنيم.« وي درخصوص اظهارات رييس پليس 
فتاي تهران بزرگ در مورد ركورددار بودن سيم كارت هاي 
بدون هويت در شركت ايرانسل گفت: »تفاوتي در عملكرد 
اپراتورهاي تلفن همراه در ساماندهي سيم كارت هاي بدون 
هويت وجود نداشته و همه اپراتورها عملكرد بسيار خوبي در 
اين زمينه داشته اند.« وي افزود: »تمامي اپراتورها اقدامات 
الزم را در اخذ مشخصات كامل متقاضيان در هنگام صدور 
و فعال س��ازي س��يم كارت به عمل مي آورند و همكاري و 
هماهنگي بسيار خوبي با پليس فتا صورت گرفته است به 
نحوي كه هيچ سيم كارت بدون هويت يا با اطالعات هويتي 
ناقص در مورد هيچكدام از مشتركين ايراني اپراتورها وجود 
ندارد.« امامي اضافه كرد: »اشكال كار در اين است كه بخش 
ديگري از نيروي انتظامي كه مشخصات هويتي و اطالعات 
ورود و خروج اتباع خارجي به كشور را در اختيار دارد، هنوز 
امكان ارايه برخط اين اطالعات به اپراتورها را فراهم نكرده اند 
و ممكن اس��ت به دليل عدم وجود اين اطالعات به صورت 

برخط، اشكاالتي در خصوص سيم كارت هاي اتباع خارجي 
وجود داشته باشد كه اين موضوع ارتباطي با يك اپراتور خاص 
ندارد.« او افزود: »قطعا با برقراري ارتباط برخط، اين اشكاالت 
در خصوص سيم كارت هاي توريستي نيز از بين خواهد رفت. 
ما با هيچكس تعارف نداريم و در صورت مشاهده تخلف در 
دفاتر فروش هركدام اپراتورها با فوريت با متخلف برخورد 
مي كنيم.« در سال هاي گذشته به واسطه سيم كارت هاي 
جعلي مشكالت متعددي ايجاد شده و اقدامات خالفكارانه از 
جمله كالهبرداري و حتي قتل صورت گرفت، از سوي ديگر 
به واسطه اين س��يم كارت ها قاچاق ترافيك انجام مي شد 
و حجم اين قاچاق نيز بس��يار باال اعالم شده بود و درنهايت 
ضروري بود جلوي اين تخلفات گرفته شود؛ بر همين اساس 
حاكميت تاكيد داشت كه تا هرچه زودتر تكليف اين موضوع 
روشن شود. طرح ساماندهي سيم كارت ها براي جلوگيري 
از سوءاستفاده احتمالي، با راه اندازي سامانه استعالم تعداد 
خطوط مشتركين همراه شد. بدين ترتيب كاربران با مراجعه 
به اين سامانه مي توانند از تعداد خطوطي كه به نام آنهاست 
آگاه شده و نس��بت به غيرفعال كردن خطوطي كه از آنها 

استفاده نمي كنند، اقدام كنند.
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دسترسي كسب وكارهاي 
آنالين به داده هاي دولتي 

كارگروه تعامل پذي��ري دولت الكترونيكي در قالب 
مصوبه اي با فراهم كردن دسترسي كسب وكارهاي 
آنالين ب��ه داده هاي دس��تگاه هاي دولتي از طريق 
سرويس API موافقت كرد. به گزارش مهر به نقل از 
دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطالعات، يازدهمين 
جلس��ه كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيك با 
حضور رييس كارگروه و نمايندگان وزارت اقتصاد، 
وزارت ارتباطات، وزارت اطالعات، قوه قضاييه، سازمان 
برنامه و بودجه، س��تاد كل نيروهاي مسلح، نيروي 
انتظامي، بانك مركزي، وزارت كشور و سازمان امور 
اداري و استخدامي به صورت آنالين برگزار شد. در اين 
جلسه رضا باقري اصل، رييس كارگروه تعامل پذيري 
دولت الكتروني��ك و دبير ش��وراي اجرايي فناوري 
اطالعات با اش��اره به اقدامات در دس��ت انجام براي 
تسهيل فعاليت كسب وكارهاي حوزه فناوري اطالعات 
با همكاري معاونت علمي و فناوري رييس جمهوري 
گفت: »براي آنكه بتوانيم نيازمندي هاي كسب وكارها 
براي دسترس��ي به سرويس هاي دولت الكترونيك 
را فراهم كنيم، با همكاري س��تاد توسعه ديجيتال 
معاونت علمي فراخوان گسترده اي منتشر كرديم 
و از كسب وكارها خواس��تيم تا نيازمندي هاي خود 
را براي دسترسي به API دستگاه هاي دولتي اعالم 
كنند.« وي ادامه داد: »بر اين اساس تاكنون يك سري 
ازAPI هاي دس��تگاه هاي اجرايي شناس��ايي شده 
است؛ در اقدامي ديگر عالوه بر آنكه بخش خصوصي 
نيازمندي خود را اعالم مي كند، از بخش دولتي هم 
خواس��تيم كه در اين زمينه پيشگام باشد و شرايط 
دسترسي به سرويس هاي ديجيتال دولتي را بخش 
خصوصي فراهم كن��د. به اين ترتيب آنجا كه تالقي 
عرضه و تقاضاي API صورت مي گيرد امكان دريافت و 
دسترسي به سرويس هاي دولت الكترونيك به راحتي 

اتفاق مي افتد.«
ب��ر اي��ن اس��اس در يازدهمي��ن جلس��ه كارگروه 
تعامل پذيري دولت الكترونيك مصوب شد تا در مرحله 
اول داده هاي دستگاه هاي دولتي و اجرايي در ابتدا به 
پيشنهاد خود دستگاه هاي دولتي باز شود و پس از آن 
اگر بخش خصوصي نياز به داده ديگري از دستگاه هاي 
دولتي داشت، اجازه دسترسي به آن API نيز صادر 
شود. طبق اين مصوبه كارگروه تعامل پذيري دولت 
الكترونيك، دسترسي به داده هاي دولت و انتشار آن 
در قالب سامانه يكپارچه data.gov.ir و همچنين 
وبگاه هر دس��تگاه صورت مي گيرد. در همين حال 
باقري اصل با اشاره به نشت اطالعات شناسنامه اي 
8۰ ميليون كاربر ايراني از طريق سرورهاي سازمان 
ثبت احوال و وزارت بهداشت در اواسط فروردين ماه 
امسال نيز از پيگيري اين موضوع و تذكر و هشدار به 
دستگاه هاي خاطي در قالب نامه مكتوب خبر داد و 
گفت: »در فروردين ماه شاهد درز اطالعاتي مربوط 
به سامانه هاي وزارت بهداشت و ثبت احوال بوديم كه 
منجربه فروش ميليون ها اطالعات كاربران شد. اين 
آسيب پذيري ها با وجود اينكه از قبل آسيب شناسي 
شده بود، اما به دليل عدم توجه دستگاه ها، مشكالتي 
را ايجاد كرد.« دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات 
ادامه داد: »براي جلوگيري از اتفاقات مشابه و هشدار 
در خصوص اين موضوعات، نامه اي به دستگاه هاي 
ذي ربط ارسال شد؛ هم اكنون دستگاه ها نسبت به 
اين فعاليت ها هوشيارتر شدند. از سوي ديگر به عنوان 
رييس كارگروه تعامل پذي��ري دولت الكترونيك و 
دبير ش��وراي اجرايي فناوري اطالعات از دستگاه ها 
خواستم كه از زيرساخت ها و قابليت هاي اين كارگروه 
استفاده كنند تا مباحث شفاف تر شده و با مالحظه 
بيشتر، ش��اهد حداقل اتفاقات از اين دست شويم.« 
باقري اصل با تشريح گزارش عملكرد سال 98 شوراي 
اجرايي فناوري اطالعات نيز در اين جلسه گفت: »پس 
از ابالغيه رييس جمهوري در خصوص شوراي اجرايي 
فناوري اطالعات در سال 98، نخستين جلسه با حضور 
رييس جمهوري و وزرا در بهمن ماه 98 برگزار و منتج 
به ابالغيه شماره ۱۳ شوراي اجرايي فناوري اطالعات 
به دس��تگاه هاي دولتي و حاكميتي شد.« وي ادامه 
داد: »با وجود بحران كرونا، كارگروه ويژه س��تادي را 
براي پيگيري دس��تورات رييس جمهور مربوط به 
سيزدهمين جلسه شوراي اجرايي فناوري اطالعات 
در راستاي دولت الكترونيك برگزار كرديم.« از ديگر 
مصوبات اين جلسه ارايه سرويس شماره شبا بانك 
مركزي براي س��ازمان امور مالياتي جهت دريافت 
شماره شباي كليه حساب هاي موديان و درخواست 
سرويس اس��تعالم صالحيت بهداش��تي فردي و 
محيطي براي تسهيل صدور مجوز كسب و كار از طريق 

اتصال به مركز ملي تبادل اطالعات بود.

ارايه ترافيك رايگان اينترنت 
به دانشگاه ها عملياتي شد

معاون وزير ارتباطات گفت: »اقدامات الزم براي 
ارايه ترافيك رايگان در بستر شبكه ملي اطالعات 
به جامعه دانش��گاهي و اس��اتيد و دانشجويان 
عملياتي ش��د.« به گزارش خبرنگار مهر، ستار 
هاشمي در اينستاگرام نوشت: »وزارت ارتباطات 
به منظور كمك و مس��اعدت حداكث��ري به امر 
آموزش به عن��وان يكي از اركان اصلي رش��د و 
توسعه كشور، به صورت كامال داوطلبانه، اقدامات 
الزم براي ارايه ترافيك رايگان در بستر شبكه ملي 
اطالعات به جامعه دانش��گاهي، شامل اساتيد و 
دانشجويان را عملياتي كرد.« معاون نوآوري وزير 
ارتباطات ادامه داد: »در راستاي گسترش تعامالت 
با مراكز دانشگاهي و ايفاي نقش مدني خود، بازهم 
داوطلبانه و با مش��اركت س��ازمان نظام صنفي 
رايانه اي، همكاري با مراكز آموزشي كشور جهت 
شناسايي مشكالت سامانه ها و استانداردسازي 
آنه��ا را پيگيري مي كني��م.« وي گفت: »بر اين 
اساس نشست هم انديشي س��ازنده اي از طريق 
ويدئو كنفرانس با كليه مديران اس��تاني وزارت 
ارتباطات برگزار و بررسي هاي ميداني به صورت 

استاني، در دستور كار قرار گرفت.«

در صورت مشاهده تخلف در دفاتر فروش هركدام از اپراتورها، با فوريت با متخلف برخورد مي شود

مشكل جذب در استارت آپ هاي سيليكون ولي 
سيليكون ولي ديگر با فاجعه غريبه نيست. استارت آپ ها 
و سرمايه گذاران كارآفرين يا خطرپذير كه هاب فناوري 
اياالت متحده امريكا را در سن فرانسيس��كو ساختند و از 
بحران دات كام و بحران مالي ناشي از آن جان سالم به در 
بردند، با مشكالت جديدي مواجه شده اند. ويروس كرونا 
چالش سومي ايجاد كرده كه از چالش دات كام و چالش 
مالي بدتر است. به گزارش پيوست، مارك كنيس استاد 
دانشگاه سن فرانسيسكو مي گويد: »اين بحران جدي تر 
است. سقوط مالي وحشتناكي رخ نداده است و پشتيباني 
دولتي بازارهاي مالي خوب است؛ اما ما با چيزي سروكله 
مي زنيم كه لزوما پايان مش��خصي ندارد. عدم اطمينان 
آنقدر زياد اس��ت كه راه حل واضح و مش��خصي برايش 

وجود ندارد.«
چشم انداز موجود از زمان بحران دات كام تغيير زيادي كرده 
است. در آن زمان، شركت هاي فناوري سعي داشتند به 
سرعت وارد بازارهاي عمومي يا دولتي شوند. در حال حاضر 
اكثر استارت آپ ها سال هاست خصوصي مانده اند و غالبا 
س��رمايه گذار هايي كارآفرين شركت هاي ديگر را جذب 

مي كنند. به همين دليل، تاثير ويروس بر ش��ركت هاي 
خصوصي بيشتر از بازار سهام احساس مي شود. تحقيقي 
كه موسسه سرمايه گذاري كارآفريني به نام NFX انجام 
داده، نشان مي دهد كه نيمي از استارت آپ ها هزينه هاي 
اداري خ��ود را كاه��ش داده اند، تقريب��ا يك پنجم آنها 
كاركنانشان را تعديل كرده اند و يك سوم، استخدام را به 
حالت تعليق درآورده اند. برخي سرمايه گذاران بالقوه حتي 
تماس ها و پيغام ها را پاسخ نمي دهند و نيمي از افرادي كه 
پاسخ مي دهند، مي گويند برنامه هاي سرمايه گذاري شان 
را فع��ال لغو كرده اند. بعضي از باثبات ترين ش��ركت هاي 
س��يليكون ولي نيز با اين مساله مواجه ش��ده اند: جذب 
سرمايه Airbnb در سال جاري حدود ۱8 ميليارد دالر 
بود كه فاصله زيادي با رقم ۳۱ ميليارد دالري اين شركت 

در سال ۲۰۱۷ دارد.
در اين ميان، حتي استارت آپ هايي كه بحران به نفعشان 
تمام شده، به اين مساله فكر مي كنند كه چطور مي توانند 
س��رمايه  و پولش��ان را مديريت كنند كه بيش��تر از حد 
معمول، دوام بي��اورد. آنا پينول مدير ارش��د بازاريابي و 

يكي از چهار بنيان گذار اس��تارت آپ تحوي��ل خواروبار 
ژوپيتر مي گويد كسب و كارش��ان رشد زيادي داشته، اما 
»ما سعي داريم وابسته سرمايه خارجي نباشيم. اگر يكي 
از خوش شانس هايي هس��تيم كه مي توانيم به سرمايه 
دسترسي داشته باشيم، دسترس��ي خواهيم داشت؛ اما 
شركت آنقدر براي ما اهميت دارد كه مي خواهيم مطمئن 
پاشيم روي پاي خودش مي ايستد و زنده مي ماند.« شركت 
پينول و هم بنيان گذارانش خوش شانس هايي اند كه بحران 
به نفعشان تمام شده است و سرمايه هايي جذب كرده اند. 
برخي شركت ها دچار وضعيت بدتري شده اند. جوست 
شريو مدير اجرايي شركت مسافرتي كيم كيم يك سوم 
كارمندان را تعديل كرده و حقوق افراد باقي مانده را كاهش 
داده و همچنين اجاره يكي از دفاتر خود را در منلوپارك لغو 
كرده و دفتر ديگري را در پرو تعطيل كرده است. كيم كيم 
در ماه ژانويه اولين سود خود را كسب كرد، اما در حال حاضر 
درآمدهايش به صفر رسيده اند. قرار بود در فصل بهار اين 
شركت جذب سرمايه كند اما اين گزينه اكنون با توجه به 

شرايط فعلي، از دسترس خارج شده است.

تمديد پشتيباني مايكروسافت از ويندوز ۱۰  قديمي
قرار بود مايكروسافت پشتيباني از نسخه هاي قديمي تر 
ويندوز ۱۰ را پايان دهد، ام��ا اين كمپاني اعالم كرده 
به دليل ش��يوع ويروس كرونا و دوركاري بس��ياري از 
كارمندان IT، پايان پش��تيباني را با ش��ش ماه تاخير 
آغاز مي كند. به گزارش ديجياتو، مايكروس��افت قصد 
همكاري حداكثري با كسب و كار هايي دارد كه به دليل 
پاندمي وي��روس كرونا، ضرر و زيان ديده اند. به همين 
دليل مايكروس��افت تصميم دارد پايان پشتيباني از 
نسخه هاي قديمي تر ويندوز ۱۰ را با شش ماه تاخير آغاز 
كند. در بيانيه مايكروسافت آمده است: »مايكروسافت 
عميقا با مش��تري هاي بين المللي خود كه با ويروس 
كرونا دست وپنجه نرم مي كند، تعامل دارد. به عنوان 
يكي ديگر از اعض��اي اين جامعه جهاني، مي خواهيم 
كاري كنيم كه اس��ترس و اضطراب مش��تري هاي ما 

بيشتر از اين نشود.«
پيش از اين قرار بود مايكروسافت پشتيباني از نسخه 
۱۷۰9 ويندوز ۱۰ )اينترپراي��ز، آموزش و IoT( را از 
۱۳ آوريل پايان دهد. اكنون اما تصميم بر اين شده تا 

پشتيباني از اين نس��خه تا روز ۱۳ اكتبر ادامه داشته 
باشد. ويندوز ۱۰ نس��خه ۱8۰9 )هوم، پرو، آموزش 
پرو، ورك استيش��ن پرو و IoT( ني��ز به جاي ۱۲ ماه 
مه، در تاريخ ۱۰ نوامبر به پايان دوره پشتيباني خود 

مي رسد.
با اي��ن حال مايكروس��افت هيچ تصميم��ي مبني بر 
پايان دادن به پشتيباني از نسخه هاي آفيس ۲۰۱۰، 
Project ۲۰۱۰، نس��خه مك آفيس ۲۰۱۶ و آفيس 
۲۰۱۳ ندارد. تاخير در پايان پشتيباني از نسخه هاي 
ويندوز ۱۰ براي بس��ياري از مهندسين IT حياتي به 
حس��اب مي آيد، زيرا اكنون در ح��ال ارايه روش هاي 
دوركاري به همكاران خود هستند. همچنين اين تاخير 
بدان معنا خواهد بود كه پچ ها و آپديت ها هنوز هم براي 
نس��خه هاي قديمي تر ويندوز ۱۰ منتش��ر مي شوند. 
مايكروس��افت مي گويد كه با توجه به شرايط موجود 
و تغيير و تحوالت آن، »به مش��تري هاي خود گوش 
مي دهد« و در صورتي كه شرايط باز هم تغيير كند، آن 

را در وب سايت خود اعالم مي كند.

تغيير الگوي جست وجوي كاربران گوگل 
گوگل با انتش��ار گزارش��ي در مورد الگوهاي جديد 
جس��ت وجو پس از بحران ويروس كرونا، توضيحاتي 
را درباره پنج تغيير مه��م در رفتار كاربران ارايه كرده 
است. اطالع از اين ترندها در دوران كرونا مي تواند در 
رفع نيازهاي مشتريان و كاربران نقش موثري ايفا كند. 
به گزارش ديجياتو به نقل از سرچ انجين ، تاثير كرونا 
بر دنيا آنقدر گسترده و عميق است كه كمتر سازماني 
كسب و كار خود را به شيوه قبل به پيش مي برد و اين 
تاثير حتي نحوه جست وجوي كاربران در گوگل را هم 
دستخوش تغيير كرده اس��ت. گوگل با تحليل رفتار 
كاربران پنج تغيير عمده را شناسايي كرده كه اهدافي 
از جمله جمع آوري اطالعات حياتي، ايجاد ارتباطات 
جديد، انطباق با تغييرات در زندگي روزمره، تحسين 
قهرمان ها و مراقبت از خود و ديگران را دنبال مي كنند.

اين روزها با بسته شدن مدارس، دوركاري كاركنان و 
اعمال قرنطينه زندگي روزمره شاهد تغييراتي عميق 
است و كاربران و مشتريان براي كنار آمدن با شرايط 
به محتواي جديد و مفيد نياز دارند. كس��ب وكارها و 
س��ازمان ها بايد با اطالع رساني دقيق، شفاف و همراه 
با جزييات درباره چگونگي ارايه س��رويس ها و زمان 
و مكان آن به مش��تريان كمك كنند به همين دليل 
جست وجوها در موارد خرده فروشي، سواالتي در مورد 
امكان فريز كردن غذاهاي مختلف، تحويل اجناس در 
خانه، كار و مشاغل كوتاه مدت و تعويق بازپرداخت وام 
رو به افزايش است. برندها و بازارياب ها با توليد محتوا 
در اين زمينه مي توانند كاربران را جذب كرده و به آنها 
كمك كنند. گوگل در اين زمينه به برندها توصيه  كرده 
است: فعاليت هايتان را دقيق و واضح براي مخاطبان 

ش��رح داده و به آنه��ا اطمينان دهيد كه كنارش��ان 
ايس��تاده ايد، در پذيرش لغو سفارش ها و بازپرداخت 

هزينه دريافتي انعطاف پذير باشيد.
از طرفي شهرونداني كه ناچار به رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي شده اند، در دنياي مجازي به دنبال برقراري 
ارتباطات جديد هس��تند. همين عامل باعث ش��ده 
جست وجو براي موضوعاتي مثل ويديوهايي با مضمون 
اجراي يك كار به صورت دسته جمعي )مطالعه، آشپزي 
و ضدعفوني گروهي در يوتيوب شاهد بيشترين رشد 
بوده اند(، بازي آنالين چندنفره و دورهمي هاي مجازي 
بيشتر شود. گوگل به اين كسب و كارها توصيه مي كند 
به دنبال راه هايي براي برقراري ارتباط بين مشتريان 
به صورت محلي يا جهاني باشند و ايفاي نقش در ايجاد 
يا ارتقاي تجارب مشترك و مجازي افراد را در دستور 

كار قرار دهند.
از طرفي در اين م��دت عادات آنالين كاربران در حال 
تغيير اس��ت چرا كه ناچاربه انطب��اق خود با نيازهاي 
زندگي در قرنطينه هستند. همين عامل باعث شده 
جس��ت وجو براي عبارت ه��اي »خ��ودت انجامش 
بده«، »دوچرخه ثابت« و »ست دمبل« بيشتر شود. 
همچنين مردم به تماش��اي نحوه كنار آمدن ديگران 
با قرنطينه نيز تمايل دارند و ب��ه همين خاطر تعداد 
بينندگان شوهاي تلويزيوني كه مجري آن را در خانه 
خود اجرا مي كند، بيشتر شده است. گوگل براي كمك 
به مش��تريان در اين زمينه توصي��ه مي كند به مردم 
اطمين��ان دهند كه راه حل ها هميش��ه و همه جا در 
دسترس آنهاست، با استفاده از گوگل ترندز يا ابزارهاي 
تحليلي نيازهاي افراد را تش��خيص داده و استراتژي 

ارتباطي را بر اساس آن تدوين كنيد و به صورت مرتب 
محتواهايي را براي اطالع رساني، سرگرمي، برقراري 

ارتباط يا افزايش روحيه منتشر كنيد.
مردم به تالش هاي مشاغل خاص در اين روزها احترام 
گذاش��ته و از كادر درمان و كارمندان بانك گرفته تا 
پيك هاي تحويل كاال را تحسين مي كنند. شاهد اين 
مدعا هم افزايش جست وجوي عبارت سپاسگزاري 
از كاركنان مشاغل ضروري است. براي تشويق مردم 
به تحس��ين قهرمان هاي اين روزها توصيه مي شود 
افرادي كه به بهبود ش��رايط كم��ك مي كنند را پيدا 
كرده و از آنها پش��تيباني يا قدرداني كنيد، قهرمان 
را بين كاركنان، مشتريان و حتي در منطقه فعاليت 
خودتان پيدا كرده و معرفي كنيد و اگر در تجهيزات 
يا فناوري شما مواردي وجود دارد كه به بهبود شرايط 
كمك مي كند، آنها را معرفي كنيد.در شرايط دشوار 
كنوني مردم به دنبال راهي براي تقويت خود و ديگران 
از نظر جس��ماني و رواني هس��تند و به همين خاطر 
جس��ت وجو براي راه حل هاي واقعي يا مجازي كه به 
رفع كسالت، اضطراب و رفع ترديدها كمك كند، رو 
به افزايش اس��ت. شاخص ترين جست وجوها در اين 
زمينه ش��امل پازل، ريلكس كردن و تور مجازي در 
گالري ها و موزه ها مي ش��ود. بهترين راهكارها براي 
كمك به مش��تريان و كاربران از نظر گوگل ش��امل 
تسهيل امكان بازديد از موسسات فرهنگي يا مناظر 
طبيعي مورد عالقه م��ردم، حضور در گفت وگوها در 
مورد روش هاي حفظ سالمت و تندرستي در خانه و 
استفاده از پلتفرم هاي مورد استفاده بر اساس شرايط 

مشتريان تحت قرنطينه مي شود.

همكاري اپل و گوگل براي رديابي بيماران مبتالبه كرونا
اپل و گوگل دست به همكاري بي سابقه اي براي رديابي افراد 
مبتال به ويروس كرونا با استفاده از فناوري بلوتوث زده اند؛ 
به گزارش زوميت ب��ه نقل از ورج، اپ��ل و گوگل چند روز 
پيش اعالم كردند كه همكاري همه  جانبه اي براي توسعه و 
عرضه فناوري رديابي ويروس كرونا انجام خواهند داد. اخبار 
منتشرشده از همكاري، كامال بي سابقه و البته بحث برانگيز 
بود. به طور خالصه فناوري نهايي احتمال تماس هر فرد با 
افراد مبتال به كوويد ۱9 را به او هشدار مي دهد و از داده هاي 
ناش��ناس موقعيتي و اتص��ال بلوتوث اس��تفاده مي كند. 
توضيحات كنوني كه از فناوري نهايي حاصل همكاري دو 
غول دنياي فناوري منتشر مي شود، جزئيات زيادي را در 
اختيار كاربران و كارشناسان قرار نمي دهد. درواقع هر دو 
شركت گوگل و اپل هنوز در مراحل اوليه   توسعه هستند 
و همه  جوانب را بررس��ي نكرده اند. تنها نكته  كامال واضح 
در فناوري آت��ي، بهره گيري از اتصال انرژي پايين بلوتوث 
)Bluetooth LE( به عنوان هسته  اصلي سيستم است. 
همان طور كه از نام Bluetooth LE برمي آيد، با يك اتصال 
متفاوت با بلوتوث عادي روبرو هس��تيم كه توان مصرفي 
پاييني هم دارد. مثال مناسب اتصال مذكور را مي توان در 
ايرپادهاي اپل ديد. پيش از اتصال و جفت شدن هدفون ها با 
بلوتوث عادي، يك اتصال كوتاه Bluetooth LE استفاده 
مي شود تا اتصال اوليه و جفت شدن هدفون ها را اطالع دهد. 
سپس براي انتقال سيگنال هاي صوتي و موسيقي، از بلوتوث 
عادي استفاده مي شود. انتخاب Bluetooth LE به عنوان 
فناوري پايه  اتصالي در سيستم رديابي افراد، از جهت هاي 
گوناگوني جذاب به نظر مي رسد. اتصال مذكور، قابليت هاي 
متع��ددي دارد ك��ه آن را براي چنين س��بكي از كاربرد، 
عالي مي كند. تقريبا تمامي گوشي  هاي هوشمند مدرن 

موجود در بازار، از اتصال LE پش��تيباني مي كنند. تمامي 
گوشي ها از ارزان ترين گوش��ي هاي اقتصادي اندرويدي 
ت��ا گران قيمت ترين پرچم دارهاي اپل و سامس��ونگ، به 
LE مجهز هستند. مش��خصات فناوري مذكور نيز بسيار 
جالب توجه است و LE با توان بسيار پايين و ناچيز فعاليت 

مي كند و تأثيري روي شارژ باتري دستگاه ندارد.
اپل و گوگل احتماال در هفته هاي آتي درگيري زيادي براي 
توسعه اتصال ارتباطي بين دستگاه ها دارند تا به دقت كافي 
برسد. تنها درصورت رس��يدن به دقت باال، مي توان مفيد 
بودن سيستم را ادعا كرد. درنهايت اگر سيستم به گونه اي 
طراحي شود كه به همه  افراد تا ۳۰ متري تماس با يك فرد 
بيمار هش��دار دهد، كارايي نخواهد داشت. درمقابل، اگر 
هش��دار دادن محدود به افراد با ارتباط بسيار نزديك مثال 
چند ۱۰سانتي متري هم بشود، باز هم خروجي قابل قبولي 
نخواهيم داشت. باتوجه به فرضيه  باال، برخي محدوديت هاي 
Bluetooth LE كه مرتبط با بازه عملكردي هستند، شايد 
نقاط قوتي در هش��داردهي درباره  قرار گرفتن در معرض 
ويروس باشند. باتوجه به اينكه ويروس توانايي عبور از موانع 
فيزيكي را ندارد، محدوديت ارتباط بلوتوث در عبور از موانع 
فيزيكي، مانند نقطه  قوتي خواهد بود كه هش��داردهي را 
دقيق تر مي كند. درنتيجه تنها در ارتباط هاي خطرس��از 
در فاصله نزديك و فضاي مشترك، اعالن ارسال مي شود. 
بلوتوث نسبت به فناوري كدهاي QR كه در كشورهايي 
همچون كره  جنوبي استفاده شد، مزيت هاي بيشتري دارد. 
به هرحال اين اتصال بازه  عملكردي بزرگ تري را نسبت به 
حسگرهاي اسكن كد QR ارايه مي كند. درنهايت، فناوري 
بلوتوث نياز به نزديك شدن بيش از حد افراد براي هشدار 

دادن نسبت به ابتال به ويروس كرونا را از بين مي برد.



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

»تعادل«درگفتوگوبافعاالناقتصادي،ايرادهاياخذتعهدازكارفرمايانرابررسيميكند

كارفرمايان:ماتعهدنميدهيم
اعتراض صاحبان مشاغل به مانع وزارت بهداشت

تعادل| فرشته فريادرس|
الزام واحده�اي صنعتي، صنف�ي و توزيعي به 
سپردن تعهد براي شروع فعاليت، صداي صاحبان 
كسب وكارها را درآورده است. براساس پروتكل 
جدي�د وزارت بهداش�ت، صاحبان مش�اغل، 
توليدكنن�دگان و كس�ب وكاره�ا در صورتي 
مي توانند فعاليت خود را از سر بگيرند، كه متعهد 
شوند »تمامي پروتكل ها بهداش�تي ابالغي را 
به طور كامل رعايت ك�رده و عواقب عدم اجراي 
آن را بر سالمت خود، كاركنان و مشتريان اطالع 
داشته و آن را بپذيرند.« تعهدي كه مورد اعتراض 
بسياري از توليدكنندگان و صاحبان كسب وكارها 
قرار گرفته است. به طوري كه طي روزهاي گذشته 
شاهد اين بوديم كه بسياري از تشكل ها با بيان 
اينكه چرا كارفرمايان بايد تعهدي را بدهند كه 
خارج از اراده آنها است، اعالم كردند كه تعهدي 
در مورد عدم ابتالي كاركنان به كرونا نمي دهند. 
اما چرا صاحبان بنگاه ها نسبت به چنين تعهدي 
معترض هس�تند؟ آيا وزارت بهداشت تكليفي 
را بر عهده كارفرمايان گذاشته، كه غيرقانوني و 
خارج از حيطه مس�ووليت آنها است؟ »تعادل« 
در گفت وگو با فع�االن اقتصادي اين مس�اله را 
مورد واكاوي قرار داده اس�ت. آنها مي گويند از 
آنجايي كه همه گيري كرونا، بس�يار باالس�ت و 
امكان ابتالي افراد در خارج از محيط هاي كاري 
امكانپذير است و از طرفي، دوره پنهاني مبتاليان 
نيز طوالني و نحوه ابتال نامشخص است، بر همين 
اس�اس، تعهد كارفرما ب�راي پذيرفتن عواقب 
اين بيماري غيرمنطقي و غيرقانوني اس�ت. به 
عبارتي ديگر، ابزاري براي سنجش وجود ندارد 
كه هر شخصي از چه منبعي دچار ويروس كرونا 
شده است؛ بنابراين گنجاندن اين بند در سامانه 
ثبت نام مشاغل، بسياري از صاحبان كسب و كار را 
با چالش جدي مواجه كرده است. اما ابهام ديگري 
كه در اين بند وجود دارد، بار حقوقي و جزايي كه 
متوجه كارفرما است، نامشخص است، كه به گفته 
صاحبان مشاغل بايد اين مساله نيز بازنگري و 
روشن شود. به عبارتي ديگر، سهم كارفرما بايد 
از س�وي بازرس�ان امر، از قصور در رعايت مواد 
بهداش�تي مشخص ش�ود؛ چراكه ممكن است 
بنگاهي تمامي پروتكل هاي بهداشتي را رعايت 
كرده باشد، اما اين بيماري از طرق ديگري و خارج 
محيط كار، فرد را درگير كرده باشد. در اين صورت 
نبايد مسووليتي متوجه كارفرمايان باشد. با اين 
حال، برخي ديگ�ر از فعاالن اقتصادي معتقدند 
كه عواقب بروز بيماري كرونا در محيط هاي كاري 
حتي بر عهده خود وزارت بهداش�ت اس�ت نه 

صاحبان كسب وكارها. 

  يك بند دردسر ساز 
براس��اس اطالعيه س��تاد ملي مبارزه با كرونا، آغاز به كار 
مشاغل »غيرپرخطر« از تاريخ ۲۳ فروردين در استان هاي 
كشور و از ۳۰ فروردين در تهران ذكر شده است. در همين 

حال براس��اس جديدترين دستورالعمل ابالغي، شروع به 
كار اصناف مش��روط به ثبت نام در سامانه سالمت و اخذ 
تعهد براي اجراي دس��تورالعمل هاي بهداش��تي مصوب 
وزارت بهداشت براي مقابله با كرونا اعالم شده است. از اين 
رو، واحدهاي صنفي مجاز به بازگشايي موظف هستند كه 
با مراجعه به درگاه اطالع رس��اني وزارت بهداشت، ضمن 
ثبت نام در اين درگاه، نسبت به دريافت گواهي سالمت، باركد 
مربوطه و نصب آن در محل كسب اقدام كنند. اما كارفرمايان 
و صاحبان مشاغل زماني كه به سامانه مربوطه مراجعه كرده 
و قصد ثبت نام دارند، با تعهدنامه اي مواجه مي شوند كه بر 
اساس آن، بندهاي تعهدآوري را پيش روي آنها قرار مي دهد 
كه بس��ياري از فعاالن اقتصادي را در بازگش��ايي كسب و 
كار خود دچار تردد مي كن��د. در مرحله تكميل ثبت نام، 
تعهدنامه اي پيش روي كارفرما قرار داده مي ش��ود كه بر 
مبناي آن گفته شده در صورت عدم اجراي اين دستورالعمل، 
هرگونه مسائل و عواقب پيش آمده براي مشتري، كارفرما و 
كاركنان با فردي است كه در سامانه ثبت نام كرده است. در 
واقع اين بند بدان معناست كه اگر مشتري، كارفرما يا يكي 
از كاركنان دچار بيماري كرونا شود، تمامي حق و حقوق و 
مسائل مرتبط با درمان آن به عهده شخصي است كه اين 
تعهدنامه را امضا كرده است. اين موضوع چالش هاي بسياري 
ايجاد كرده است. در واقع، دولت در اين سامانه اعالم كرده 
كه هر كارفرما يا صاحب كسب و كاري كه بخواهد فعاليت 
اقتصادي خود را از سر بگيرد، مكلف است كه اين تعهدنامه 
را امضا كرده و متعهد شود تا هر يك از مشتريان، كارگران يا 
حتي خودش دچار ويروس كرونا شود، بايد تمامي عواقب 

مرتبط با آن را بپذيرد. 

  صداي اعتراض تشكل ها 
اين بند تكليفي موجب ش��د تا در روزهاي اخير ش��اهد 
اعتراض بس��ياري از صاحبان كس��ب وكارها باش��يم. 
به طوري كه طي روزهاي گذش��ته س��ه تشكل توليدي 
صنعت نساجي و پوشاك در نامه اي به وزير بهداشت در 
مورد ثبت تعهد در سامانه ثبت نام صنايع براي شروع به 
فعاليت اعالم كردند كه كارفرمايان تعهدي در مورد عدم 
ابتالي كاركنان به كرونا نمي دهند و رعايت اصول بهداشتي 
منوط به تامين تجهيزات است. اين سه تشكل خطاب به 
وزير بهداشت متذكر شدند » از آنجايي كه امكان مبتال 
شدن هر شخص خارج از محيط هاي صنعتي _ صنفي و 
توزيعي بسيار باال است و اپيدمي در سطح جامعه است و 
دوره پنهاني مبتاليان نيز طوالني و نحوه ابتال نامشخص 
است، بنابراين تعهد به پذيرش عواقب توسط كارفرمايان 
غير منطقي و غير قانوني اس��ت و در اين تعهد محدوده 
قانوني مسووليت ها و بار حقوقي و جزايي آن و اثراتش بر 
كارفرمايان نامشخص است كه بايد هر چه سريع تر توسط 
مراجع ذي صالح روشن شود.«   در همين حال، محمدرضا 
مرتضوي، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
نيز در نامه اي به وزير بهداشت، مراتب اعتراض كارفرمايان 
به اين سامانه و پروتكل هاي مربوطه را اعالم كرده و گفته 
كه چطور كارفرمايان بايد تعهدي را بدهند كه خارج از اراده 
آنها است. در متن نامه خانه صنعت، معدن و تجارت استان 
تهران به سعيد نمكي، وزير بهداشت آمده است: » با توجه 
به شروع باال و اپيدميك اين بيماري در كشور و دخيل بودن 
از عوامل مختلفي كه خارج از اراده كارفرماس��ت، ابتالي 
كاركنان را نمي توان صرفًا ناشي از آلودگي و عدم رعايت 

مسائل بهداشتي در محيط كار دانست و سوالي كه در اين 
راستا به اذهان خطور مي كند، اين است كه چرا واحدهاي 
مذكور بايد به تعهدي تن بدهند كه خارج از حيطه كنترل 
است. لذا خواهشمند اس��ت رسيدگي به اين مهم با قيد 

فوريت در دستور كار آن آن وزارتخانه قرار گيرد.«

  الزام تعهد كارفرما غيرقانوني است
در همين راستا، »تعادل« در گفت وگو با برخي از صاحبان 
مش��اغل، به واكاوي اين مس��اله پرداخته است. حسن 
فروزان فرد رييس كميس��يون حمايت قضايي و مبارزه 
با فس��اد اتاق بازرگاني تهران، در پاس��خ به اين پرسش 
»تعادل« كه آيا اين اقدام وزارت بهداشت مبتني بر تعهد 
كارفرمايان قانوني است و كارفرمايان مكلفند نسبت به 
اين بند متعهد باشند، مي گويد: مساله نحوه برداشت از 
اين بند است؛ يعني براساس اين بند چنانچه يك فرد در 
محيط كار به علت درگير ش��دن با ويروس كرونا براي او 
حادثه اي رخ دهد، كارفرما بايد تعهد بدهد كه عواقب آن را 
بپذيرد. اين در حالي است كه اساسا منشأ انتقال ويروس 
كرونا قابل تشخيص نبوده و ممكن است فرد در خارج از 
محيط كار به اين بيماي مبتال شود. برهمين اساس، تعهد 
كارفرما براي پذيرفتن عواقب اين بيماري، نه قانوني است 
و نه منطقي.  براس��اس توضيحات اي��ن فعال اقتصادي، 
پيچيدگي موضوع كرونا به گونه اي است كه موضوع ديگر 
در حد يك آسيب ديدگي در محيط كار نيست تا فرد از اين 
طريق اقدام به دريافت خسارت كند. مساله اينجاست كه 
كرونا ممكن است از طرق ديگر و از محيط هاي ديگري به 
كارگران منتقل شود. بنابراين نمي توان محيط كار را صرفا 

مكان خطرناكي فرض كرد. فروزان فرد با اشاره به اينكه 
تشخيص دليل ابتالي كارگران كار پيچيده اي است، اظهار 
مي كند: در چنين حالتي بحث قضاوت مطرح مي شود.اما 
تشخيص اين موضوع كه اشخاص چگونه به كرونا مبتال 
شده اند، امكان پذير نيست و بعيد به نظر مي رسد، در يك 
دادگاه و قضاوت حرفه اي امكان پذير باشد. عالوه بر اين، 
سيستم هاي ما توانايي اينكه به اين موضوعات اينچنيني 
ورود كنند، را ندارند.  به گفته او، بايد اين مس��اله از طريق 
بازرسي از محل كار مورد بررسي قرار گيرد؛ يعني چنانچه 
مشخص شود يك واحد توليدي، توزيعي و خدماتي تمامي 
پروتكل هاي بهداش��تي را رعايت كرده وقصوري در اين 
زمينه نداشته، س��پس راي صادر شود. الزمه اين كار هم 
كمك گرفتن از يك فرد معتمد براي اجراي پروتكل هاي 
بهداشتي اس��ت. با اين حال، رييس كميسيون حمايت 
قضايي و مبارزه با فساد اتاق بازرگاني تهران معتقد است كه 
اين بند قيد شده در پروتكل بهداشتي، قابل اصالح است و 
وزارت بهداشت بايد در اين زمينه تجديد نظرهاي الزم را 
انجام دهد. چراكه يك واحد توليدي كه تمامي پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت كرده، قطعا مي خواهد فعاليتش را از سر 
بگيرد، ناگزير است اين تعهدنامه را امضا كند، اما اين بند نه 

تنها ايراد دارد، بلكه قانوني هم نيست. 

  وزارت بهداش�ت مس�وول اس�ت نه صاحبان 
بنگاه ها 

از سوي ديگر، محمد رضا نجفي منش رييس كميسيون 
بهبود محيط كسب و كار اتاق تهران در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا مكلف كردن صاحبان كسب وكارها به تعهد به عواقبي 
كه متوجه نيروي انساني در محيط كار بر اثر شيوع ويروس 
كرونا مي ش��ود، قانوني است، مي گويد: چنانچه فعاليت 
رخ داده براساس حوادث ناشي از كار باشد، اين مساله امر 
قانوني و برعهده كارفرماست. اما از آنجايي كه دامنه شيوع 
اين ويروس آنقدر همه گير است كه كل دنيا را درگير خود 
كرده است؛ پس نمي توان به طور مشخص گفت كه ممكن 
است منش��أ بيماري يك فرد، حتما در محيط كار بوده و 
مسووليتش بر عهده كارفرما است. بنابه اظهارات او، ابتالي 
كاركنان را نمي توان صرفًا ناشي از آلودگي و عدم رعايت 
مسائل بهداشتي در محيط كار دانست. نجفي منش در 
ادامه با تاكي��د براينكه حتي رعايت تمامي پروتكل هاي 
بهداشتي از سوي كارفرمايان بسيار هزينه بر است و هيچ 
كارفرمايي تمايل ندارد، ك��ه نيروهايش در معرض اين 
بيماري قرار گيرد، گفت: اينجاست كه وزارت بهداشت حتي 
براي تامين تجهيزات پزشكي مورد نياز بنگاه هاي اقتصادي 
بايد به كمك كارفرمايان بيايد و مسووليت اين امر در واقع 
با وزارت بهداشت است نه صاحبان مشاغل. البته رييس 
كميسيون بهبود محيط كس��ب و كار اتاق تهران، تاكيد 
مي كند كه تمامي كارخانجات و واحدهاي توليدي، توزيعي 
و خدماتي نيز بايد تمامي توصيه هاي بهداشتي را رعايت 
كنند تا حدامكان از اين طريق آسيبي متوجه نيروي انساني 
نش��ود.بااين حال بايد ديد موضع وزارت بهداشت در اين 
زمينه چيست؛ آيا حق را به كارفرمايان مي دهد و بي خيال 
گرفتن اخد تعهد براي عواقب اين بيماري در محيط هاي 
كاري مي شود يا در اين زمينه دست به اصالحاتي مي زند 

تا صاحبان بنگاه ها را نيز راضي نگه دارد. 

معاونخريدذوبآهناصفهانعنوانكرد

ممنوعيت صادرات سنگ آهن، جهش توليد را محقق مي سازد 
مهندس محمدجعفر صالحي معاون خريد ذوب 
آهن اصفهان در گفت وگو با خبرنگار هفته نامه 
آتشكار به تشريح برنامه هاي اين معاونت در سال 
جديد، اهميت تامين مواد اوليه پايدار براي تحقق 
بخشيدن به شعار س�ال، تاثير ويروس كرونا بر 
كسب و كارهاي مختلف و ساير مباحث پرداخته 
است.مشروح اين مصاحبه را در ادامه مي خوانيد: 

مهندس صالحي گفت: ذوب آهن اصفهان با استعانت از 
خداوند متعال، راهنمايي و تدبير مدير عامل و همكاري و 
همراهي همه اركان شركت در سال 98 رشد توليدحدود 
5 درصدي نسبت به س��ال قبل را تجربه كرد.  وي افزود: 

معاونت خريد س��ال 98 با فراز و نشيب زيادي همراه بود.
حوزه تامين و تدارك از حوزه هايي است كه با هر نوساني 
دستخوش تغيير و چالش شديد مي گردد كه در اين شرايط 
بايد با تغيير تاكتيك و اتخاذ روش هاي مناسب، بحران ها 
را از تهدي��د به فرصت تبديل كرد. معاون خريد ش��ركت 
تصريح كرد: اين حوزه در سال 99 روزهاي سختي را پيش 
رو خواهد داشت. آغاز سال 99 با محدوديت هاي ناشي از 
بيماري جهان شمول كرونا و اولويت حفظ جان پرسنل چه 
در شركت ذوب آهن و چه در شركت هاي طرف تجاري، 
كاهش س��اعت كار، كاهش حضور پرسنل و در بعضي از 
شركت ها هم تعطيلي شروع ش��د. اين در حالي است كه 
فعاليت تامين و تدارك و پشتيباني توليد، فعاليتي وقفه 

ناپذير است.  اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: تعطيالت 
پايان سال و تعطيالت ناشي از بيماري كرونا، سختي كار 
تامين تدارك را دوچندان نمود اما با ياري خداوند منان از 
اين پيچ سرنوشت س��از هم عبور خواهيم كرد.  مهندس 
صالحي گفت: برنامه ش��ركت در سال 99 توليد بالغ بر ۳ 
ميليون تن چدن اس��ت كه وظيفه و تكليف حوزه خريد، 
تامين وتدارك كليه مايحتاج كارخانه از جمله مواد اوليه 
مورد نياز است. در سال 98 توانستيم موجودي سنگ آهن 
مورد نياز واحد آگلومراسيون را به تثبيت برسانيم و حداقل 
يكي از دغدغه هاي مواد اوليه را برطرف نماييم. انشاا... در 
سال 99 از اهداف خدشه ناپذير خود مي دانيم كه موجودي 
سنگ آهن مورد نياز كوره بلند و همچنين زغال سنگ مورد 

نياز واحد كك سازي را به مرحله تثبيت، پايداري تامين و 
يكنواختي كيفي برسانيم كه هدفي سخت اما دست يافتني 
است.در س��ال 99 پيگيري ها و تالش هاي جدي تري در 
خصوص تخصيص پهنه هاي معدني به عمل خواهيم آورد 
تا نتيجه مطلوب حاصل ش��ود. وي در پاسخ به اين سوال 
كه تحليل ش��ما از فعاليت در دوران پس��اكرونا چيست، 
گفت: كرونا به همان س��رعتي كه يك بيماري همه گير 
جهاني براي نوع بشر شده به نظر مي رسد با شدت بيشتري 
اقتصاد جهاني را تحت تاثير قرار داده و پيش بيني ها حاكي 
از كاهش 1.5 تا ۲ درصدي رش��د اقتصادي جهان است. 
از آنجايي كه در انتش��ار اطالعات مرتبط با ويروس كرونا 
تشكيك هايي ايجاد شده و به نوعي جهان در شوك ناشي از 

شيوع اين ويروس قرار دارد اما چين، با اعالم كنترل ويروس 
و شروع به كار به نظر مي رسد فرصت مناسبي جهت دست 
يابي به اهداف اقتصادي خود فراهم مي بيند، قيمت هاي 
جهاني در حال سقوط است.قيمت نفت به پايين ترين سطح 
خود طي چند سال گذشته رسيده و پيش بيني ها حاكي 
از انتظار نفت 1۰ دالري است كه پوشش هزينه استخراج 
را هم نمي دهد. معاون خريد ش��ركت در ادامه به گزارش 
صادرات سنگ آهن در دو ماه اول سال ۲۰۲۰ پرداخت و 
گفت: گزارشات رسيده حاكي از انجام صادرات سنگ آهن 
در ماه هاي ژانويه و فوريه به چين است.رقمي حدود 8۰۰ 
هزار تن سنگ آهن صادر شده كه به نظر مي رسد به ميزان 

زيادي كاهش داشته است.
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تمديد مهلت تسليم اظهارنامه 
ماليات ارزش افزوده اصناف

فارس | رييس ات��اق اصناف ايران از تمديد مهلت 
تسليم اظهارنامه هاي ماليات ارزش افزوده متعلق به 
دوره زمستان 1۳98 تا تاريخ ۳1 ارديبهشت ماه 1۳99 
خبر داد. سعيد ممبيني، با بيان اينكه فعاالن صنفي 
نگراني هاي جدي در زمينه تس��ليم اظهارنامه هاي 
مالياتي، مسائل بيمه اي و تعامالت بانكي، دارند، گفت: 
از نخستين روزهاي شيوع ويروس كرونا، اتاق اصناف 
اي��ران عالوه بر اقدامات جدي در حوزه مس��ووليت 
اجتماعي و ارايه راهكارها و دستورالعمل هاي بهداشتي 
در واحدهاي صنفي با هدف جلوگيري از شيوع هر 
چه بيشتر اين ويروس، پيگيري مطالبات صنفي را در 
دستور كار قرار داد. رييس اتاق اصناف ايران افزود: لذا 
از همان روزهاي آغازين شيوع ويروس كرونا رايزني و 
نامه نگاري با سازمان هاي مسوول را در دستور كار قرار 
داديم و خوشبختانه بسياري از سازمان هاي دولتي و 
حاكميتي نيز تعامل و همكاري ارزنده اي با اتاق اصناف 
ايران داش��تند. ممبيني با بيان اينكه در اين زمينه 
سازمان امور مالياتي اقداماتي در خور توجه به انجام 
رساند، بيان داشت: سازمان امور مالياتي كه در بستر 
قوانين موجود بيشترين همكاري را با اصناف داشتند، 
به طوري كه پس از پيگيري هاي مستمر اتاق اصناف 
ايران، اين سازمان با صدور بخشنامه اي معافيت هايي 
را براي 1۰ رسته شغلي در نظر گرفت. وي افزود: به طور 
طبيعي اين معافيت ها شامل همه فعاالن نمي شد و 
الزم بود تا برنامه ريزي هايي به منظور تامين برخي 
مطالبات اصناف صورت گي��رد. رييس اتاق اصناف 
ايران اظهار داش��ت: پس از بررسي مشكالت عمده 
اصناف در حوزه هاي گوناگون و رايزني هاي فشرده با 
سازمان امور مالياتي، اين سازمان، افزون بر بخشنامه 
مذكور با صدور دستورالعملي كليه واحدهاي تابعه را 
مكلف كرد تا مهلت تسليم اظهارنامه فصلي ماليات 
ارزش اف��زوده متعلق به دوره زمس��تان 1۳98 را تا 
تاريخ ۳1 ارديبهش��ت ماه سال جاري تمديد كنند. 
ممبيني خاطرنشان كرد: ضمن اينكه اين امكان براي 
كليه فعاالن صنفي در سراسر كشور و در همه مشاغل 
به وجود آمده اس��ت و هيچ استثنايي ندارد. به بيان 
ديگر اين مهلت براي تمامي فعاالن صنفي در سراسر 
كشور مهيا شده و قابل استفاده است. وي گفت:  امروز 
ترديدي وجود ندارد كه فعاالن صنفي كشور در زمره 
گروه هايي هستند كه بيشترين آسيب از ناحيه شيوع 
ويروس كرونا بر آنها وارد آمده اس��ت. بنابراين اتاق 
اصناف ايران با جديت فراوان كليه مطالبات اصناف را تا 
حصول نتيجه نهايي پيگيري خواهد كرد. رييس اتاق 
اصناف ايران همچنين اظهار داشت: از شريعتمداري 
وزير كار تعاون و رفاه اجتماعي هم انتظار داريم تا در 
شرايط فعلي كه كشور با شيوع ويروس كرونا مواجه 
ش��ده و واحدهاي صنفي دچار مشكالتي شده اند، 
معافيت هايي اين وزارتخانه را هم براي تمامي مشاغل 

و واحدهاي صنفي در نظر بگيرند.

قيمت هاي جديد خودرو 
از سوي دولت اعالم شود

خبرگزاري تس�نيم| دبير انجمن خودروسازان 
با اشاره به اينكه در شرايط فعلي كه اختالف قيمت 
كارخانه تا بازار بس��يار زياد است بايد قيمت خودرو 
در حاشيه بازار تعيين شود، گفت: بايد در اسرع وقت 
نسبت به اعالم قيمت هاي جديد خودرو اقدام كرد. 
احمد نعمت بخش با اشاره به قانون بهبود فضاي كسب 
و كار و رفع موانع توليد كه براساس آن انجمن ها بايد در 
تصميم گيري ها حضور داشته باشند، اظهار داشت: با 
وجود اين قوانين دعوتي از انجمن خودروسازان براي 
حضور در جلسات س��تاد تنظيم بازار كه به منظور 
بررسي قيمت خودرو برگزار مي شود صورت نگرفته 
اس��ت. وي با بيان اينكه خودروسازان با قيمت هاي 
دستوري هزاران ميليارد تومان ضرر كرده اند، افزود: 
به اعتقاد ما سازمان حمايت يا شوراي رقابت بايد در 
اسرع وقت نسبت به تعيين فرمول منطقي تعيين 
قيمت خودرو كه ش��امل افزايش هزينه هاي توليد 
به همراه محاسبه سود حداقلي براي توليدكنندگان 
است، اقدام كنند تا خودروسازان با ضرر بيشتر روبه رو 
نشوند. دبير انجمن خودروسازان با اشاره به اينكه البته 
به اعتقاد ما در شرايط فعلي كه اختالف قيمت كارخانه 
تا بازار بسيار زياد است بايد قيمت خودرو در حاشيه 
بازار تعيين شود، گفت: اگر اين موضوع اجرايي شود 

به طور حتم اختالف قيمت ها كاهش خواهد يافت.

قيمت زنجيره فوالد 
تغييري نكرد

ايسنا | جلس��ه روز ۲۶ فروردين وزارت صمت در 
رابطه با سياست گذاري براي تعيين قيمت زنجيره 
فوالد از سنگ آهن تا فوالد در نهايت بدون تغييري 
در قيمت ها به پايان رسيد. در اين رابطه محمدرضا 
بهرامن، رييس خانه معدن ايران، با بيان اينكه در اين 
جلس��ه توليدكنندگان فوالدي و مصرف كنندگان 
گندله كنسانتره، تش��كل ها و انجمن هاي مربوطه 
حضور داشتند، اظهار كرد: در رابطه با سياست گذاري 
براي آنكه آنه��ا در چه جهتي و با چه هدفي حركت 
كنند، موضوعاتي مطرح ش��د و درباره بازار مصرفي 
براي محصوالت فوالدي و اينكه مصرف كننده بتواند 
محصول مورد نياز را به قيمت مناسب و نه گران تر از 

بازار داخل تهيه كند نيز مذاكراتي صورت گرفت.
وي افزود: قرار بر اين ش��د كه بع��د از ارايه راهكارها، 
جمع بندي الزم براي سياست گذاري قيمت زنجيره 
از س��نگ تا فوالد تعريف ش��ود. طبق روال گذشته 
قيمت شمش خوزستان، مبناي قيمتي خواهد بود و 
به احتمال زياد هفته آينده جلسه اي متشكل از انجمن 
سنگ آهن ايران، انجمن توليدكنندگان فوالد ايران 
و معاونت معدن��ي وزارت صمت و خانه معدن ايران 
برگزار و تصميم گيري شود. ضمن اينكه در اين جلسه 
در رابطه با اينكه بايد به ذوب آهن اصفهان با نگاه توليد 
ملي نگريسته شود نيز مطالبي مطرح شد تا مشكالت 
تامين مواد اوليه اين شركت نيز مورد بررسي و حمايت 

قرار گيرد.

برخی کارفرمايان اعالم کردند که تعهدی بابت عدم ابتالی کارکنان به کرونا  نمی دهند

گمركاعالمكردرييسسازمانتوسعهتجارتاعالمكرد
تجارت5‚14ميليارددالريايراندرايامكرونافهرستاقالمصادراتيبهاوراسياباتعرفهصفر

رييس سازمان توسعه تجارت از اعالم فهرست اقالم مشمول تعرفه صفر براي 
صادرات به اوراسيا خبر داد و گفت: فهرست اقالم مشمول تعرفه صفر اوراسيا 
براي واردات از همه كشورها است. به گزارش وزارت صنعت، »حميد زادبوم« 
با اعالم اين خبر گفت: صادركنن��دگان ايراني مي توانند با در نظر گرفتن 
ظرفيت توليد خود و همچنين لزوم تأمين نياز داخل كشور به عنوان اولويت 
اول، نسبت به صادرات اين اقالم اقدام و از اين فرصت جهت توسعه صادرات 
به كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا استفاده كنند. وي تصريح كرد: 
شوراي كميسيون اقتصادي اوراسيا، ليست كاالهاي ضروري وارداتي به آن 
اتحاديه را به منظور به حداقل رساندن اثرات منفي اقتصادي ناشي از گسترش 
ويروس كرونا و جلوگيري از كمبود اين كاالها در كشورهاي اتحاديه اقتصادي 
اوراسيا تصويب كرد و طبق اين تصميم، از اول آوريل تا ۳۰ ژوئن سال جاري 
)۲۰۲۰( )فروردين تا خرداد( اين كاالها مشمول ترجيح تعرفه اي به صورت 
معافيت از حقوق گمركي خواهند شد. زادبوم با اشاره به اينكه اين فهرست 
با توجه به پيشنهاد كشورهاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا تهيه شده و شامل 
كاالهاي غذايي، كشاورزي و پزشكي است، افزود: به دليل افزايش تقاضا يا 
كمبودهاي كوتاه مدت ناشي از شرايط فعلي در كشورهاي عضو، واردات اين 

كاالها ضروري اعالم شده است.
معاون وزير صنعت در تش��ريح فهرست اين كاالها اظهار داشت: كاالهاي 
مشمول تعرفه صفر براي واردات به اوراسيا شامل برخي محصوالت كشاورزي 
و غذايي )سيب زميني، پياز، سير، كلم، هويج، فلفل، چاودار، برنج دانه بلند، 

گندم س��ياه، آب ميوه و غذاي آماده كودك( و برخي محصوالت دارويي و 
كاالهاي پزشكي آماده )آندوس��كوپ، دماسنج بدون تماس، پيپت هاي 
پزشكي يك بار مصرف( اس��ت. زادبوم در ادامه گفت: عالوه بر اين، واردات 
برخي كاالهاي مورد استفاده در س��اخت داروها و همچنين محصوالت 
پزشكي به اوراسيا )شامل كيسه هاي حرارتي، پوشش هاي مخصوص بطري 
آب و فريزرهاي پزشكي( نيز از 1۶ مارس تا ۳۰ سپتامبر امسال بدون پرداخت 
عوارض صورت خواهد گرفت. وي ادامه داد: ش��وراي همكاري اقتصادي 
اوراسيا تصميم گرفته است به طور موقت استفاده از گواهي هاي مبدا A براي 
كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته را تسهيل كند و بنا بر تصميم 
اعالم شده، امكان استفاده از نسخ كاغذي يا كپي هاي الكترونيكي گواهي 
مبدا فرم A به مدت ۶ ماه و عدم ارسال اصل آنها طي مراحل اظهار گمركي 
ممكن مي شود. رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران عنوان كرد: با توجه 
به اينكه ج.ا. ايران يكي از كشورهاي استفاده كننده از نظام عمومي ترجيحات 
تعرفه اي آن اتحاديه )GSP( است، امكان فراهم شده براي تسهيل صدور 
و پذيرش گواهي مبدا فرم A نيز مي تواند به تسهيل صادرات كشورمان به 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا در اقالم مشمول، در مدت ۶ ماه آتي كمك كند. 
گفتني اس��ت، كاالهاي مشمول اين ترجيحات در سايت سازمان توسعه 
تجارت ايران، بخش توس��عه تجارت با اوراسيا با عنوان فهرست كاالهاي 
مشمول ترجيحات عمومي اوراسيا با ارايه گواهي مبدا فرم A در دسترس 

قرار گرفته است.

خبرگزاري تسنيم| كارنامه تجارت خارجي كشور در بازه زماني 
اول بهمن ماه 98 تا 15 فروردين سال جاري، ۲۷ ميليون و ۶1۳ هزار 
تن به ارزش 1۴ ميليارد و ۴۳1 ميليون دالر بوده اس��ت كه از لحاظ 
وزني صادرات كشور ۲.9 برابر واردات را شامل مي شود. سيد روح اهلل 
لطيفي، سخنگوي گمرك ايران درخصوص كارنامه تجارت خارجي 
كشور در زمان شيوع كرونا اظهار كرد: ميزان صادرات كشور در دوره 
اول بهمن ماه سال 98 تا 15 فروردين 99، ۲۰ ميليون و 511 هزار تن 
به ارزش ۶ ميليارد و 5۰۴ ميليون دالر بوده است كه در مدت مشابه 
سال قبل، ۲5 ميليون و 9۰۲هزار تن به ارزش هشت ميليارد و 959 
ميليون دالر صادرات كاالي غير نفتي را از كشور شاهد بوديم. وي افزود: 
صادرات كش��ور از لحاظ وزني نزديك به ۲۰ درصد و از لحاظ ارزش 
نيز ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه كاهش داشته است كه فراگيري 
ويروس كرونا، محدوديت هاي مرزهاي زميني و كاهش مصرف بعضي 
از كاالها مانند مواد غذايي و كاهش قيمت جهاني مشتقات نفتي در 

اين مدت از داليل اين كاهش به شمار مي رود.
دبير شوراي اطالع رساني گمرك در خصوص واردات كشور نيز اعالم 
كرد: ميزان واردات كشور نيز در اين بازه زماني دوماه و نيمه، يعني از 
اول بهمن ماه س��ال98 تا 15 فروردين سال جاري، هفت ميليون و 
1۰۲ هزارت��ن به ارزش هفت ميليارد و 9۲۷ ميليون دالر بوده كه در 
زمان مش��ابه قبل، ۶ ميليون و ۴۷۴ هزارتن به ارزش هفت ميليارد 

و ۳۶۷ ميليون دالر كاالبه كشور وارد ش��ده است . واردات كشور كه 
بيش از 85 درصد آن نهاده هاي توليد، كاالهاي اساسي و ماشين آالت 
را تش��كيل مي دهد نس��بت به مدت زمان اول بهمن سال 9۷ تا 15 
فروردين 98 از لح��اظ وزني 1۰.۳درصد و از لحاظ ارزش ۷.5 درصد 
رشد را شاهد هستيم وي در خصوص عدم تاثير شرايط بر واردات نيز 
توضيح داد: يكي از داليل مهم تاثير كم شيوع بيماري كرونا بر واردات 
كش��ور، واردات كاالهاي اساسي و نهاده هاي توليد از مسير دريايي و 
بنادر و از مبدا كشورهاي با فاصله دور با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
است كه در حمل و نقل دريايي كشورها موظف به توجه به آن هستند. 
لطيفي در ادامه گفت: گمرك ايران براي ممانعت از توقف يا كند شدن 
روند صادرات كشور طي نامه هاي جداگانه اي به گمركات كشورهاي 
تركمنستان، پاكستان و تركيه، خواستار اجرايي كردن پروتكل هاي 
كنترلي و بهداشتي در مسير ورود و خروج مرزهاي مشترك توسط 
تيم ش��بكه هاي بهداشتي طرفين ش��د و در مكاتبه هاي ديگري به 
س��ازمان جهاني گمرك خواستار همراه س��ازي اعضا براي توجه به 
پروتكل هاي بهداشتي به جاي مسدودسازي مرزها شد تا دراين برهه 
نيز با محوريت اين سازمان مهم، همه اعضا و كشورها همانند دوران 
فراگيري س��ارس، ابوال و آنفلوآنزا ي حاد با رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشتي، ضمن توجه به سالمت جامعه بشري، به تجارت روان بين 

كشورها هم پرداخته شود. 
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عكسروز

چهرهروز

مرگ سيامك شايقي، شوك به سينما 
سيامك شايقي، كارگردان سينما صبح ديروز به دليل عوارض سرطان، در 65 سالگي درگذشت. مرگ شايقي شوك بزرگي به سينماي 
كش��ور بود و بسياري از سينماگران نسبت به اين واقعه واكنش نشان دادند. فاطمه معتمدآريا درباره شايقي گفت: با درگذشت سيامك 
شايقي احساس مي كنم بخشي از حرفه ام از بين رفت و انگار يك منش و يك فهم به طور ناگهاني از سينماي ما حذف شد. پيكر مرحوم 
سيامك شايقي امروز، پنجشنبه، 28 فروردين در قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( به خاك سپرده مي شود. او فيلم هاي خاطره انگيزي را 
در كارنامه كاري خود دارد از جمله »جهيزيه اي براي رباب«، »در كمال خونسردي«، »باغ فردوس پنج بعدازظهر«، »مادرم گيسو«، »خواب 

زمستاني«، »ماه در جنگل«، »ابرهاي ارغواني«، »ستاره و الماس« و»شراره« از ديگر فيلم هاي اين كارگردان هستند.

میراثنامه

يك محوطه تاريخي از دل »جن دره  سي« بيرون آمد
كاوش نجات  بخش��ي حوضه آبگير »سد مراش- 
محوطه جن  دره س��ي« شهرس��تان ماهنشان در 
استان زنجان با توجه به آثار و شواهد به دست آمده 
نشان داد كه محوطه استقراري آشكار شده متعلق 
به دوره تاريخي )اشكاني - ساساني( است. شقايق 
هورش��يد، سرپرس��ت هيات باستان شناسي اين 
محوطه تاريخي، با اعالم اين خبر گفت: كاوش هاي 
نجات بخشي حوضه  آبگير س��د مراش شهرستان 
ماهنشان استان زنجان با مجوز پژوهشگاه با كاوش 
در محوطه »مراش 6« )محوطه ِجن  دره س��ي( به 
انجام رس��يد. او با بيان اينكه بررسي و شناسايي 
حوضه آبگير س��د مراش با هدف نجات  بخش��ي، 
توس��ط الله عبدي  كيا در سال ۱۳۹۳ انجام شده 
بود، افزود: در اين بررسي مجموعا ۱6 اثر تاريخي 
و باس��تاني ادوار مختلف از پارينه س��نگي مياني 
تا دوره اس��المي متاخر شناس��ايي و معرفي شد 
كه محوطه  مراش 6 كه در بين اهالي روس��تا و به 
واسطه قرارگرفتن آن در ابتداي دره جن دره سي، 
با نام محوطه جن دره سي شناخته مي شود، حدودا 

در 5۰۰ متري جنوب غربي روس��تاي مراش، يك 
كيلومتري س��اختگاه سد و در دره رودخانه حلب 
قرار گرفته است. هورشيد با اشاره به اينكه با ساخت 
و آبگيري س��د مراش اين محوطه به طور كامل به 
زير آب مي رود، بيان كرد: محوطه مورد اشاره در 
بررسي سال ۱۳۹۳ با توجه به شواهد و يافته  هاي 
سطحي، گورستان عصرآهن معرفي شده است.  او 
با بيان اينكه اين محوطه توسط قاچاقچيان اشياي 
عتيقه مورد حفاري هاي غيرمجاز قرار گرفته و در 
سطح آن چندين گودال و قطعات سنگ پراكنده 
شبيه بقاياي گور مشاهده مي  شود، افزود: به علت 

قرار گرفتن در تراز آبگيري س��د م��راش و خطر 
نابودي آن، موقعيت و دسترس��ي بهتر به محوطه 
خصوصا در ش��رايط س��خت منطقه و همچنين 
بودجه محدود گروه، براي كاوش نجات بخش��ي 
پيشنهاد ش��د. سرپرست هيات باستان شناسي با 
تاكي��د بر اينكه گروه كاوش به واس��طه اطالعات 
بررسي سال۱۳۹۳ و همچنين مشاهدات سطحي، 
كار را با ايجاد ترانشه گسترده اي با ابعاد ۱۰×۱5 
متر در راستاي شمال- جنوب و به منظور دستيابي 
به ساختارهاي گورها آغاز كرد، ادامه داد: با ادامه 
كاوش مشخص ش��د كه هيچ گونه گور يا تدفيني 
در محدوده محوط��ه وجود ندارد، ام��ا به تدريج 
ساختارهاي معماري نمايان و امتداد ساختارها با 
الحاق ترانشه هاي ديگري پيگيري شد. به گفته اين 
باستان شناس، ساختارها و بقاياي معماري شامل 
ديواره  هاي ساخته شده از مصالح قلوه سنگ هاي 
رودخانه اي و مالت گل، يك كف س��نگفرش و دو 
 اجاق هس��تند و در مجموع س��ه فضاي معماري 

در راستاي تقريبي شرقي- غربي نمايان شد.

اعتراض مصدق به سفر يك مقام انگليسي به بحرين 
برخي به نوشته اي از ملك الشعراي بهار 
استناد مي كنند و جدايي بحرين از ايران 
را به مصدق ربط مي دهند. نوشته اي كه 
در آن بهار، به درخواست وزير وقت امور خارجه ايران 
در سال ۱۹۰۰ ميالدي براي حضور نظامي انگليس در 
بحرين اشاره كرده است. اين در حالي است كه مصدق 
در آن زمان نه تنها وزير خارج��ه نبوده، بلكه جواني 
۱8 ساله بوده است.  سابقه تاريخي آغاز روند جدايي 
بحرين از ايران به سال ۱۱6۰ شمسي برمي گردد كه 
اين جزيره ايراني توسط آل خليفه اشغال شد. در سال 
۱2۷۰ و در زمان قاجار، بحرين تحت سلطه بريتانيا 
قرار گرفت و اگرچه در طول اين س��ال ها بحرين در 
عم��ل از حاكميت ايران خارج ش��ده  ب��ود، اما ايران 
هيچگاه پيش از آن حاضر نش��ده بود اشغال بحرين 
را به رسميت بشناس��د.  به هر روي، فروردين ۱۳۴۹ 
با توافق دولت ايران و بريتانيا، نظرس��نجي استقالل 
بحرين به جاي همه پرسي، توسط نماينده دبيركل 
س��ازمان ملل متحد در بحرين برگزار ش��د. گزارش 
نماينده كه در آن ادعا ش��ده  بود قريب به اتفاق مردم 
بحرين خواستار استقاللند به تصويب شوراي امنيت 
رسيد و 2۳ مرداد ۱۳5۰ بحرين در بيانيه اي رسمي 

استقالل خود را اعالم كرد.
اما پيش از جدايي رس��مي بحرين از ايران، بيست و 
هشتم فروردين ۱۳۳۱، دولت محمد مصدق نسبت 
به ديدار مشاور امورخارجي دولت انگليس از بحرين 
اعتراض كرد و اين عمل را مداخله در امور ايران دانست. 
دولت انگليس در پاسخ اعتراض محمد مصدق گفت 
كه بحرين يك منطقه تحت الحمايه آن دولت است و 
از آن پس اختالف دو دولت در اين زمينه هم گسترش 
يافت. موضوع بحرين زماني براي انگليس حساس تر 

شده بود كه بر اساس مصوبه ملي شدن صنعت نفت 
ايران، بحرين نيز شامل اين ملي شدن مي شد.  منابع 
نفتي بحرين، موقعيت مهم اين جزيره در خليج فارس، 
صيد ماهي و... براي دو كشور ايران و انگليس اهميت 
ويژه اي داشت اما با كودتاي 28 مرداد ۱۳۳2 و سقوط 
دولت مصدق، موضوع بحرين و نفت اين منطقه نيز به 

كمايي هميشگي فرو رفت. 
اين وضعيت تا س��ال ۴۹ ادامه پيدا كرد. در آن زمان، 
بهره برداري از چاه هاي نفتي بحرين، بالغ بر سه ميليون 
و هشتصد هزار تن بود. در ضمن در بحرين، به جز منابع 
نفت، منابع ديگري مانند آلومينيوم نيز وجود داشت 
كه با استخراج آن و احداث كارخانه آلومينيوم سازي 
سود بس��ياري به دست مي آمد. عالوه بر اين صنعت 

صيد ماهي آن كشور نيز وضعيت خوبي داشت. 

مصدق در تبعيد جان باخته بود كه شاه اين جمالت را 
براي توجيه پذيرش رسمي جدايي بحرين از ايران به 
زبان آورد: »اكثريت ساكنان آن جزيره عرب هستند 
و به زبان عربي س��خن مي گويند. به لحاظ اقتصادي 
مجمع الجزاير بحرين ديگر اهميت ندارند؛ زيرا نفت 
آنجا تمام ش��ده و صيد مرواريد نيز صرفه اقتصادي 
ندارد. از نظر اهميت اس��تراتژيكي و سوق الجيشي 
با وجود تس��لط ايران بر تنگه هرمز آن جزاير ارزشي 
ندارند.«  اما واقعيت آن بود كه ش��اه براي ارايه چهره 
موج��ه از خود كه ب��ه نظر مردم اهمي��ت مي دهد و 
همچنين براي راضي ك��ردن دولت هاي عربي، تن 
به جدايي رس��مي بحرين از اي��ران داد. در آن روزها 
نش��رياتي، وظيفه تكرار اين جمالت ش��اه و توجيه 

جدايي بحرين از ايران را به عهده داشتند. 

تاريخ
نگاري

دنیايورزش

ترين هاي ايران بعد از كاهش 
كرونايي قيمت فوتباليست ها 

شيوع كرونا و ضربه بزرگ به اقتصاد فوتبال، موجب 
كاهش قيمت فوتباليس��ت ها در دنيا و همين طور 
در ايران ش��ده اس��ت. يكي از آفت هاي كرونا، ضربه 
اقتصادي به تمام دنيا ب��ود. دنياي فوتبال نيز از اين 
موضوع بي نصي��ب نمانده و قرارداده��اي تجاري و 
مالي به حالت تعليق در آمده اس��ت. چندي پيش 
ترانس��فرماركت، يكي از س��ايت هاي مرجع براي 
قيمت گذاري فوتباليست ها اقدام به كاهش ارزش 
بازيكنان در تمام دنيا كرد كه به طور تقريبي، قيمت ها 
 به دو س��ال قبل و س��ال 2۰۱8 بازگش��ته اس��ت. 
در واقع ارزش ستاره اي مانند كيليان امباپه از 2۰۰ به 
۱8۰ ميليون يورو و همين طور رحيم استرلينگ از 
۱6۰ به ۱28 ميليون كاهش يافته است كه به ترتيب 
گران ترين ستاره هاي دنياي فوتبال هستند. در ايران 
نيز وضعيت مشابه اس��ت و گران ترين بازيكنان هم 
با افت محسوسي مواجه ش��دند كه در حدود 2۰ تا 
۳۰ درصد است. عليرضابيرانوند به عنوان گران ترين 
فوتباليست ليگ برتر كه به تازگي با يك تيم بلژيكي 
قرارداد بسته در اين فهرست همچنان اول است. بر 
اين اساس، قرارداد عليرضا بيرانوند 2.8 ميليون يورو/ 
پرسپوليس، شيخ دياباته 2.۴ ميليون يورو/ استقالل، 
مهدي ترابي ۱.2 ميليون يورو/ پرسپوليس، احسان 
حاج صفي ۱ ميليون يورو/ تراكتور، استنلي كي روش 
8۰۰ هزار يورو/ سپاهان و علي عليپور 8۰۰ هزار يورو/ 
پرسپوليس بوده است.  اين كاهش قيمت لژيونرهاي 
ايراني را هم دربرگرفته است و سردار آزمون كه تا چند 
هفته قبل داراي ارزشي معادل ۱8 ميليون يورو بود به 

۱۴.5 ميليون يورو كاهش يافته است. 

سهميه هاي وزنه برداري براي 
المپيك تعيين تكليف مي شود 

فدراس��يون جهان��ي وزنه برداري در جلس��ه اي در 
مورد سيستم كسب س��هميه المپيك و برگزاري 
رقابت هاي باقي مانده تصميم گيري مي كند. مسابقات 
وزنه برداري قهرماني قاره ها آخرين رويدادگزينشي 
المپيك توكيو بود كه بايد در ماه آوريل برگزار مي شد 
اما به دليل شيوع ويروس كرونا در تمامي قاره ها لغو 
شد. در حال حاضر هم وزنه برداران در انتظار تصميم 
فدراسيون جهاني هس��تند كه چه برنامه اي براي 
برگزاري آخرين مسابقات كسب سهميه المپيك 
و تعيين تكليف س��هميه ها دارد. اورس��ال پاپاندرئا 
سرپرست فدراس��يون جهاني وزنه برداري در پاسخ 
به پرسش ايسنا مبني بر اينكه ممكن است سيستم 
كسب س��هميه المپيك تغيير كند و همچنين چه 
زماني تاريخ جديد مسابقات اعالم مي شود، بيان كرد: 
ما براي دو روز آينده جلس��ه اي داريم و برخي از اين 
مسائل در دستور كار جلسه قرار دارد. براي نخستين 
مرتبه س��هميه المپيك در وزنه برداري براس��اس 
رنكينگ و به اس��م ورزشكار داده مي شود. 8 نفر اول 
رنكينگ اوزان المپيك��ي و به همراه بهترين نفرات 
هر قاره مي توانند سهميه المپيك را بگيرند. سهراب 
مرادي و كيانوش رستمي در دسته ۹6 كيلوگرم، علي 
هاشمي و علي داودي به دنبال كسب سهميه هستند. 

جامعه

يك سوم مرگ و مير و مبتاليان جديد كرونا در تهران
اوضاع كرونا در تهران بدتر از استان هاي ديگر است و با 
وجود روند كاهش ابتال به كرونا در گيالن و قم، شرايط 
براي تهران مساعد نيست و آمار مبتاليان تهراني نيز 
روند صعودي دارد. سخنگوي وزارت بهداشت ضمن 
تشريح آخرين وضعيت بيماري كوويد ۱۹ در كشور و 
شيب نزولي آن در هفته هاي اخير، گفت: البته حدود يك 
سوم آمارهاي مرگ و مير و مبتاليان جديد اين بيماري 
مربوط به تهران است. كيانوش جهانپور با اشاره به شيب 
به نسبت نزولي ابتال به كرونا طي چند روز اخير، گفت: 
البته با وجود روند نسبتا نزولي، اما در هفته هاي اخير 
بيش از ۴۰ تا ۷۰ درصد آمار مرگ و مير و موارد جديد 
ابتال به بيماري كوويد ۱۹ مربوط به تهران بوده است. 
در مجموع حدود يك سوم آمار مرگ و مير و همچنين 
يك سوم مبتاليان جديد اين بيماري مربوط به تهران 
است. او ادامه داد: پيك اين بيماري در كشور مربوط به 
هفته هاي آخر اسفند و همچنين روزهاي اول فروردين 
است كه روندي صعودي داشت اما پس از آن در نمايي 
كلي شيب نزولي كندي را شاهد هستيم. جهانپور افزود: 
تاكيد مي كنم كه همزماني پيك و طغيان بيماري در 
استان ها را نداشته ايم و اين موضوع يكي از ويژگي هاي 
كرونا در ايران اس��ت.  وي ادامه داد: به عنوان مثال روز 
سه شنبه در حدود 8 تا ۹ استان مرگ و مير اين بيماري 
صفر بوده است. جهانپور درباره مراجعه بيماران كرونا 
به بيمارس��تان ها نيز گفت: در اين زمينه نيز كاهش 
محسوس مراجعين در سراسر كشور البته به استثناي 5 
تا 6 استان را دشته ايم؛ به عنوان مثال در يك استان يك 
بيمارستان كاماًل به كرونا اختصاص داده شده بود، اين در 
حالي است كه حدود دو شب گذشته تنها دو بيمار كرونا 
در اين بيمارستان بستري بودند. البته با وجود كاهش 
محسوس مراجعين به بيمارستان ها در سراسر كشور، 

در هفته هاي اخير تست سرپايي كرونا را افزايش داده ايم. 
 او درباره برخي محدوديت ها در تجهيزات و تخت هاي

 آي س��ي يو كه پيش از اين اعالم ش��ده ب��ود، گفت: 
برآوردهاي ما بر اساس بدبينانه ترين سناريوها تنظيم 
مي شد. بر همين اساس در اسفندماه به سمت افزايش 
تخت هاي آي سي يو حركت كرديم و در كمترين زمان 
حدود هزار تخت آي س��ي يو به مجموعه تخت هاي 
بيمارستاني اضافه كرديم. در مجموع حدود 85۰۰ تا 
۹5۰۰ تخت فعال آي س��ي يو داشتيم كه كمتر از 5۰ 
درص��د آنها به كرونا اختصاص ياف��ت و البته در طول 
اين مدت و حت��ي در پيك بيماري هيچ گاه اش��غال 
۱۰۰ درصدي تخت هاي اختصاصي كرونا را نداشتيم. 
جهانپور افزود: در مجموع حدود ۴5۰۰ تخت  آي سي 
يو اختصاصي براي كوويد ۱۹ در نظر گرفته شد كه اكنون 
با توجه به كاهش نسبي موارد بيماري، حدود هزار تخت 
از اين تخت هاي اختصاصي خالي است و حتي برخي 
مواردي كه اكنون در آي سي يو ها بستري هستند به 
نسبت دو تا سه هفته گذشته، وضعيت عمومي بهتري 
دارند، اما براي مراقبت بهتر در آي س��ي يو ها بستري 
شده اند. در هر حال اكنون يك سوم تخت هاي آي سي يو 
اختصاصي كوويد ۱۹ خالي است. با اين حال از روزها و 

هفته هاي آينده اطالعي نداريم. 

به كادر پزشكي رحم كنيد
اين روزها هر روز خيابان ها شلوغ تر از روز قبل مي شود. 
خيلي از كساني كه بيش از يك ماه در قرنطينه بودند 
يا كمتر از خان��ه در مي آمدند، حاال ديگر به هر دليلي 
از جمله كار و خريد مايحتاج از خانه بيرون مي آيند و 
البته احتماال كمي هم خيالشان راحت تر شده است، 
اما وزارت بهداش��ت مي گويد اوضاع همچنان بحراني 
است و تا مي توانيد در خانه بمانيد و اگر ناچار به خروج 
از خانه ش��ديد، موارد ايمني در استفاده از دستكش و 
ماسك و مواد ضدعفوني را به شدت رعايت كنيد. ديروز 
معاون وزير بهداشت ضمن هش��دار در مورد افزايش 
حضور مردم در اجتماع گف��ت: ازمردم مي خواهم كه 
به فرزندانشان در بيمارستان ها رحم كنند چرا كه آنها 
دو ماه است كه در مهار ش��يوع كرونا كار طاقت فرسا 
انجام مي دهند.  ايرج حريرچي گفت: همكاري مردم 
نقطه قوت ما در مقابله با كرونا است كه فاصله گذاري 
اجتماعي را با رعايت اصول بهداشتي و عدم حضور در 
اجتماعات تداوم بخشيدند اما هشدار جدي مي دهم 

چرا كه نش��انه هاي جدي از حضور غيرضرور مردم در 
سطح شهر و بازار و همچنين حضور مردم براي قدم زدن 
افزايش يافته است و ما نگران آن هستيم كه در آينده اثر 
اين حضور را ببينيم. او با بيان اينكه هر اقدام اجتماعي 
كه باعث تش��ديد حضور مردم در اجتماعات مي شود 
پسنديده نيست تاكيد كرد: از مردم مي خواهيم كه به 
شعار درخانه مي مانيم پايبند باشند و ديد و بازديدها و 
ترددهاي غير ضرور را به حداقل برسانند تا بتوانيم در ماه 

ارديبهشت ابتال به ويروس را كاهش دهيم.

كشف ۳۵ هزار عدد ماسك احتكار شده 
در روزهايي كه نياز به مواد ضدعفوني و دستكش و ماسك، 
به دغدغه مردم براي سالمتشان تبديل شده، برخي نيز 
با احتكار اين مواد، از فضاي به وجود آمده س��ودجويي 
مي كنند. ريي��س مركز عمليات پليس امنيت عمومي 
پايتخت از كش��ف ۳5 هزار و 5۰۰ عدد ماسك احتكار 
شده در شمال غرب تهران به ارزش يك ميليارد ريال خبر 
داد. سعيد راستي در تشريح اين خبر گفت: در پي دريافت 
خبري مبني بر احتكار مقاديري ماسك فيلتردار در انباري 
در حوالي سيمون بوليوار تهران، بررسي موضوع در دستور 
كار ماموران مركز عمليات پليس امنيت عمومي پايتخت 
قرار گرفت.او اف��زود: ماموران پس از اطمينان از صحت 
خبر و شناسايي انبار فرد محتكر با هماهنگي مقام قضايي 
بيست و سوم فروردين ماه به محل اعالمي، اعزام و موفق 
شدند، مالك انباري را دستگير و در بازرسي از اين انبار ۳۴ 
هزار و ۷۰۰ عدد ماسك فيلتر دار و 8۰۰ عدد ماسك يك بار 
مصرف احتكار شده كشف كنند. رييس مركز عمليات 

پليس امنيت عمومي پايتخت با اشاره به اينكه متهم براي 
سير مراحل قانوني به دادسرا معرفي شد، خاطرنشان كرد: 
كارشناسان ارزش ريالي اقالم كشف شده را يك ميليارد 
ريال برآورد كرده اند. راستي در پايان با اشاره به عزم جدي 
پليس براي مبارزه با احتكار كنندگان اقالم بهداشتي از 
مردم خواست كه در صورت اطالع از احتكار هر نوع اقالم 
بهداشتي بالفاصله موضوع را به پليس از طريق مركزو 

فوريت هاي پليسي ۱۱۰ اعالم كنند.

كتابخانه

بياني نرم از فلسفه اقتصاد 
كتاب مباني فلس��في و روش شناسي اقتصاد با هدف ارايه آخرين 
دستاوردها در زمينه فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصاد اسالمي توسط 
محمد جواد توكلي به سفارش پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نوشته شده 
است. در نگارش اين كتاب تالش شده تا مباحث نوين فلسفه اقتصاد با 
بياني شيوا و روان براي دانشجويان، اساتيد و محققان اقتصاد و اقتصاد 
اسالمي تبيين ش��ود. يكي از ويژگي هاي اين اثر توجه هم زمان به 
مباحث فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصاد اسالمي است. در اين بررسي 
رويكردي تطبيقي در مقايس��ه مباحث فلسفه اقتصاد متعارف و 
فلسفه اقتصاد اسالمي مورد استفاده قرار گرفته است. در اين اثر، 
به طور مجزا مباني معرفت شناسي، هستي شناسي و ارزش شناسي 
اقتصاد متعارف و اقتصاد اس��المي مورد بررسي قرار گرفته است. 

عالوه بر اين مباحث روش شناسي اقتصاد متعارف و اقتصاد اسالمي 
نيز مورد بررسي قرار گرفته است. فلسفه اقتصاد عهده دار تجزيه و 
تحليل فلسفي و تاريخي روند نظريه پردازي در دانش اقتصاد است. 
نتيجه اين بررسي انتقادي درجه دوم، افزايش آگاهي اقتصاددانان 
نسبت به چگونگي تدوين نظريات معتبر اقتصادي است. در اين 
كتاب مباني فلسفي اقتصاد به مثابه ديدگاه هاي پايه اي و بنيادين 
اقتصاددانان نسبت به معرفت، هستي و ارزش، به ترتيب، در قالب 
مباني »معرفت شناختي«، »هستي شناختي« و »ارزش شناختي« 
اقتصاد ارايه شده است. اساتيد و محققان اقتصاد و اقتصاد اسالمي 
مي توانند با مطالعه اين كتاب با دستاوردهاي جديد در حوزه مطالعات 

فلسفه اقتصاد آشنا شوند.

هنر

امكان آغاز به كار گالري ها از اول ارديبهشت  
به گفته مديركل دفتر هنرهاي تجسمي گالري ها مي توانند با ثبت نام در سامانه اصناف 
و صنايع و رعايت كليه نكات بهداش��تي فعاليت خود را از اول ارديبهشت ماه آغاز كنند. 
هادي مظفري - مديركل هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي - اعالم كرد با 
توجه به ابالغ ستاد ملي مبارزه با كرونا براي اجراي طرح فاصله گذاري هوشمند و حمايت 
از فعاليت نگارخانه ها با اولويت صيانت از سالمت كاركنان، هنرمندان و بازديدكنندگان، 
اين واحدهاي صنفي مي توانند درصورت تمايل به بازگشايي، فعاليت هاي خود را از اول 
ارديبهشت آغاز كنند. او افزود: پيش از آن ضرورت دارد نگارخانه هاي هنرهاي تجسمي 
براي ش��روع فعاليت هاي خود در »سامانه ثبت نام اصناف و صنايع« وزارت بهداشت به 
نشاني http://www.salamat.gov.ir  ثبت نام و با رعايت نكات بهداشتي اعالم شده 
فعاليت كنند. شروع و ادامه  فعاليت ها منوط به عدم برگزاري افتتاحيه و برگزاري برنامه هايي 
است كه منجر به تجمع و تراكم مراجعه كنندگان شود. مظفري يادآور شد: آغاز و ادامه  
فعاليت هاي نگارخانه ها بدون ثبت نام در اين سامانه منجر به عدم صدور مجوز فعاليت يا در 
صورت فعاليت، موجب توقف فعاليت واحد مربوطه خواهد شد. راهنمايي هاي الزم براي 

فعاليت واحدهاي كاري، پس از تكميل ثبت نام به صورت الكترونيكي ابالغ خواهد شد.

»كرونا« پايتخت موسيقي جهان را هم خاموش كرد
مقامات اتريش انتظار داشتند سال 2۰2۰ را به گراميداشت دويست و پنجاهمين 
سالروز تولد »بتهوون« موسيقي دان مشهور آلماني كه در »وين« درگذشت، اختصاص 
دهند، اما »كرونا« پايتخت موسيقي جهان را نيز در سكوت فرو برده است. به گزارش 
فران��س2۴،  با اينكه مقامات اتريش از روز سه ش��نبه محدوديت ها را با بازگش��ايي 
فروشگاه ها كمتر كردند،  اما از سرگيري زندگي فرهنگي اين كشور همچنان در ابهام 
قرار دارد. در حالت عادي هيچ روزي در »وين« وجود ندارد كه بدون وجود كنسرت 

اركستر، اپرا يا فستيوال موسيقي به پايان برسد؛ اما از ماه گذشته تمامي اين رويدادها 
به طور ناگهاني متوقف ش��دند چراكه دولت براي كنترل ش��يوع ويروس »كرونا« 
اجتماعات بزرگ را ممنوع اعالم كرده و در همين راستا سالن هاي كنسرت را تعطيل 
كرده است. دولت اتريش برگزاري رويدادهاي عمومي را دست كم تا پايان ژوئن ممنوع 
اعالم كرده اس��ت. تاكنون بيش از ۱۴ هزار نفر در اتريش به ويروس »كرونا« مبتال 

شده اند و بيش از ۳8۰ نفر نيز جان خود را از دست داده اند.
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