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مهدي بيك |  قبل از ورود نفتكش هاي ايراني به 
قلمرو آبي كشور ونزوئال گفته شد كه بسياري از 
مردم ونزوئال با نگراني پيگي�ر اين مبادالت مهم 
هستند تا بخشي از مش�كالت كشورشان براي 
توليد بنزين و شكستن محاصره اقتصادي امريكا 
حل شود، محموله اي كه بر اساس اعالم مسووالن 
ونزوئ�ال۱۸۰۰ پمپ بنزين گرس�نه ونزوئاليي را 
س�يراب خواهد كرد و صنعت نفت تحريم شده  
اين كش�ور را در مس�ير تازه اي قرار خواهد داد. 
صنعتي كه بع�د از تحريم هاي دامن�ه دار امريكا 
دچار مشكالت س�اختاري ش�ده بود و تعامالت 
نفتي با ايران مي تواند بخشي از اين مشكالت را 
كاهش دهد. ممكن است اين ابهام در ذهن برخي 
از مخاطبان شكل بگيرد كه ونزوئال كه يك كشور 
نفتي است، چرا به فرآورده هاي نفتي ما احتياج 
پيدا كرده است؟ پاسخ اينجاست كه بنزين توليد 
شده توس�ط ونزوئال به دليل مشكالت تحريم ها 
و عدم به روز آوري، داراي اكتان پاييني اس�ت و 
ش�ركت هاي نفتي به دليل تحريم هاي امريكا از 
ارايه خدمات و فرآورده هاي نفتي به صنعت نفت 
ونزوئال خودداري مي كنند و عمال پااليشگاه هاي 
نفت در ونزوئال از كار افتاده اند. هرچند كه ونزوئال 
به عنوان يك كش�ور صادركننده نفت شناخته 
مي شود اما در گذشته بيشتر مواد مورد نياز براي 
ف�رآوري نفت خام ونزوئال توس�ط ش�ركت هاي 
امريكايي تامين مي شد. بنابراين محموله ايران 
مي تواند پااليش�گاه هاي نفتي ونزوئ�ال را از كما 
خارج كند. اما منافع ايران از اين مبادله چيست 
و چه تبعات اقتصادي و سياسي را براي كشورمان 
به ارمغان خواه�د آورد؟ در جري�ان گفت وگو با 
علي شمس اردكاني تحليلگر حوزه انرژي تالش 
شده تا به بخشي از پرسش هايي كه ممكن است 

در اين زمينه در افكار عمومي ايجاد ش�ده باشد 
پاسخ داده شود. شمس اردكاني با اشاره به تبعات 
اين مبادله فرآورده هاي نفتي به اين نكته اشاره 
مي كند ك�ه جدا از تبع�ات مختلف اي�ن مبادله 
مهم ترين اثر اين جابه جايي شكس�ت هژموني 
امريكا در فضاي اقتصاد بين الملل است. اردكاني 
ماجراي حضور نفتكش هاي ايران�ي در ونزوئال را 
فرصتي براي دور زدن تحريم ها مي داند كه بايد به 

درستي از آن استفاده كرد.

   با توجه به پهلوگرفتن نفتكش ايراني در ونزوئال و 
تبعاتي كه در خصوص اين موضوع مطرح مي شود؛ 
لطفا  بفرماييد صادرات نفتي اي�ران به ونزوئال در 

فضاي اقتصاد بين الملل چه معنا و مفهومي دارد؟
ابتدا سوال شما بايد كمي تصحيح شود؛ صادرات ايران به 
ونزوئال نه صادرات نفتي بلكه صادرات فرآورده هاي نفتي 
اس��ت؛ وقتي مي گوييد صادرات نفت منظور صادرات 
نفت خام اس��ت، اما صادرات ما صادرات فرآورده  است. 
ونزوئال كشوري است كه تحت فش��ار امريكا قرار دارد و 
به دليل خرابكاري هاي عوامل امريكا در سيستم مالي 
و نفتي اين كش��ور؛ توليد فرآورده از نفت خام خودش 
برايش س��خت ش��ده و تمام پااليش��گاه هاي ونزوئال 
كاتاليست هاش��ان از كار افتاده اس��ت.چرا كاتاليست 
مهم است؟ چون براي تبديل نفت خام به هر فرآورده با 
هر درجه از خلوص به انواع كاتاليس��ت احتياج است. از 
سوي ديگر ايران هم كشوري است كه تحت شديدترين 
فشارهاي امريكا قرار دارد؛ هم فروش نفتش محدود شده 
و هم فروش فرآورده هايش. چون ايران براي اولين بار با 
راه افتادن پااليشگاه خليج فارس از ميعانات گازي قابل 
توجهي برخوردار اس��ت و بايد از اين ميعانات استفاده 
بهينه كند در دورنماي ترسيم شده اقتصادي خودش 

تالش مي كند آنها را  به ارزش افزوده تبديل كند.

   اين موض�وع براي اقتصاد اي�ران چه عوارضي 
خواهد داشت؟

ايران هم نفت خ��ام اضافه دارد به خص��وص با روي خط 
آمدن پااليشگاه خليج فارس كه از يك درجه صنعتي و 
به اصطالح كامپلكسي باالتر برخوردار است و مي توان آن 
را تنظيم كرد كه چه محصولي را توليد كند، ظرفيت هاي 
تازه اي براي ايران ايجاد شده است. اين محصولي كه اخيرا 
در 5نفتكش فرآورده بر به ونزوئال ارسال شده؛ هم مشكل 
ونزوئال را حل مي كند هم مش��كالت ما را. از طرف ديگر 
چون امريكا سيستم پرداخت هاي بين المللي را برخالف 
تعهدش در منشور س��ازمان ملل متحد به هم زده است 
ايران مي توان��د در اين زمينه دع��اوي حقوقي موثري را   

عليه امريكا دنبال كند.
   لطفا دقيق مي فرماييد كه اين پيگيري ها به چه 

صورت بايد باشد؟
يك��ي از اجزاي منش��ور مل��ل متحد تعه��دات برتون 
وودز اس��ت كه نام محلي در نزديكي واش��نگتن است 
و قرار داد برتون وودز در آن امضا ش��د و پروفسو كنگز به 
سرعت در پايان جلسه گفت هرگاه امريكا در تعهداتش 
تصريح ش��ده كه برتون وودز را به ه��م بزند، در حقيقت 
مخالفت با منشور س��ازمان ملل كرده اس��ت. براساس 
اين قرارداد، كش��ورها قبول كردن��د دالر را به عنوان ارز 
رايج بين المللي به كار بگيرند و امريكا هم تعهد كرد كه 
در مقابل هر 35دالر يك اونس طال به متقاضيان بدهد. 
اما امريكايي ها از س��ال1971 رس��ما زير اي��ن قرارداد 
زده اند و به س��اير موضوعات مثل تحريم هاي اقتصادي 
و... چسبيده اند. چرا؟ چون امريكا به دليل توافق نظامي 
كه داشت نمي خواست زير بار يك چنين تعهدات مالي 
برود و وظايف��ش را در مقابل كش��ورهايي چون آلمان 
و ژاپن و...به انجام برس��اند. اين كشورها نيز چون از نظر 
نظامي، تسليم ِهِژموني امريكا ش��ده بودند نتوانستند 
عكس العمل مناس��بي در برابر اين عهدش��كني آشكار 

داشته باشند. اما بايد توجه داشت كه اين تخلف، مشمول 
گذر زمان نمي شود و همين امروز هم كشورهايي چون 
ايران و ونزوئ��ال مي توانند پرونده ه��اي حقوقي را عليه 
اياالت متحده بر اساس اين قرار داد بازكنند. بايد بدانيد 
كليه تصميمات امريكا بعد از نقض ق��رارداد برتون وودز 
غيرقانوني است، اما متاسفانه ما و كشورهايي مثل ونزوئال 
دنبال اين مسير حقوقي را نگرفتيم كه بايد بگيريم. اين را 
با حروف درشت بنويسيد؛ امريكا بعد از خروج از برتون 
وودز هيچ حقوقي در سازمان ملل ندارد. امريكا منافع قرار 
داد برتون وودز را مي خواهد حاضر نيست تعهداتش را به 

نظام اقتصادي بين المللي انجام دهد.
   به نظر مي رسد اين نوع فضاسازي امريكايي ها 

در برجام هم به گونه اي ديگر تكرار شده است؟
همان طور كه گفتيد عي��ن اين ب��ازي را در برجام هم 
مي خواهند پياده س��ازي كنند. مي گويند م��ا از برجام 
خارج ش��ديم اما مي خواهيم از حقوق تصريح شده در 
برجام استفاده كنيم. همه دنيا هم در برابر اين مطالبه 
غيرقانوني ايستادند و اعالم كردند كه حرف غيرقانوني 
است. عين اين ميدان بازي را مي توان در خصوص برتون 
وودز ايجاد كرد؛ ميداني كه افكار عمومي بين المللي را 
متوجه اين واقعيت مي كند كه اياالت متحده بر خالف 

تعهداتش در سازمان ملل عمل مي كند.
   يعني ش�ما فكر مي كنيد دس�تگاه سياس�ت 
خارجي كش�ورمان با پيگيري موضوع تعهدات 
امري�كا در برت�ون وودز مي توان�د بخش�ي از 
فش�ارهاي اياالت متح�ده براي افزاي�ش دامنه 

تحريم ها را پوشش دهد؟
چرا كه نه؟ فكر مي كنم با توانايي هايي كه آقاي ظريف 
و تيمش��ان در پيگيري موضوعات ديپلماس��ي دارند 
مي توانند با پيگيري درست ماجرا بخشي از فشارهاي 

وارد شده را مهار كنند.  
ادامه در صفحه 2  

گفت وگو با علي شمس اردكاني

جاي پاي محكم 
 نفتكش هاي ايراني 

 در آب هاي 
بين المللي

  مطابق قوانين  بين المللي
  هيچ كشوري  نمي تواند  مانع  معامالت

 تجاري  بين المللي صلح آميز  شود

گروه كالن |  محمدباقر نوبخت روز گذشته در سفر به 
سيستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: 
طرح ريلي چابهار - زاهدان يكي از طرح هاي مهم دولت 
است كه مي تواند بندر اقيانوسي غيرتحريمي چابهار را به 
شبكه سراسري كشور متصل كند.اين طرح در سه قطعه 
چابهار- ايرانش��هر، ايرانش��هر - خاش و خاش - زاهدان 
در حال انجام است. معاون رييس جمهوري بيان كرد: در 
دهه فجر امسال قطعه زاهدان - خاش متصل و تا اسفند 
امسال قطعه چابهار - ايرانشهر نيز تكميل خواهد شد.قطعه 
باقي مانده اين طرح نيز خرداد سال آينده نهايي و تكميل 
خواهد شد و به اميد خدا تا سال آينده تمام 73۰ كيلومتر 
اين مسير به اتمام خواهد رسيد.بيش از چهار هزار ميليارد 
تومان معادل 3۰۰ ميليون يورو به اين طرح تخصيص يافته 
كه به صورت نقد در دسترس اس��ت. وي اعطاي كليد ۲ 
هزار واحد مسكن روستايي را از ديگر اهداف سفر خود به 
سيستان و بلوچستان ذكر كرد و گفت: اين اقدام از ۲ سال 

قبل شروع و در هر يك از سفرها چند هزار واحد از اين نوع 
مسكن تحويل شده است. رييس سازمان برنامه و بودجه 
كشور ادامه داد: با اعطاي كليد اين ۲ هزار واحد مسكوني 
تع��داد واحدهاي مس��كن محرومين روس��تايي واگذار 
ش��ده به 1۴ هزار و 5۰۰ واحد رسيده است. وي به۲ طرح 
نيمه كاره سد ماشكيد و جاده روستايي سراوان به سمت 
بم پشت اش��اره كرد و اظهارداش��ت: 1۰۰ ميليارد تومان 
براي تسريع و تكميل سد ماشكيد و 1۰۰ ميليارد تومان 
براي جاده روستايي سراوان به سمت بم پشت در اين سفر 
تخصيص يافت تا بتوانيم به اهدافي كه براي توس��عه اين 
استان داريم طي ماه هاي آينده برسيم. محمدباقر نوبخت 
معاون رييس جمهوري و رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
كشور روز سه ش��نبه وارد زاهدان مركز استان سيستان و 
بلوچستان شد. نوبخت در بدو ورود به فرودگاه بين المللي 
زاهدان مورد استقبال استاندار سيس��تان و بلوچستان، 
معاونان استاندار، رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي 

و ش��ماري از مس��ووالن اين اس��تان قرار گرفت. معاون 
رييس جمهوري به منظور بازديد از راه آهن چابهار - زاهدان 
به سيستان و بلوچستان سفر كرده است.وي همچنين به 
منظور افتتاح چندين واحد مسكن محرومان به ايرانشهر 
در جنوب سيستان و بلوچستان س��فر خواهد كرد. پروژه 
راه آهن چابهار- زاهدان -سرخس يكي از طرح هاي مهم 
ملي درحال اجرا در سيستان وبلوچستان است كه تكميل 
و راه اندازي آن تحوالت چشمگيري در ارتباطات تجاري 
كشورهاي مختلف و توسعه و پيشرفت استان هاي جنوب 
شرق كشور ايجاد مي كند. خط ريلي چابهار - سرخس به 
صورت يك خطه و براي جابه جايي كاال و مسافر در حال 
ساخت اس��ت. اين خط ريلي 9۰ درصد براي جابه جايي 
كاال و ح��دود 1۰ درصد براي مس��افر پيش بيني ش��ده 
اس��ت. مس��ير اصلي اين خط ريلي از چابهار ب��ه زاهدان 
به طول ٦١٠ كيلومتر س��ال 13۸9 كلنگ زني شد اما از 
س��ال 139۲ به طور ج��دي درحال اجراس��ت.  اين خط 

ريلي از دروازه شرقي اسكله شهيد بهشتي چابهار آغاز و با 
عبور از شهرستان هاي كنارك، نيكشهر، ايرانشهر و خاش 
در نهايت به زاهدان متصل ش��ده و پس از آن براي ارتباط 
با كشورهاي آسياي ميانه به سرخس متصل مي شود.  از 
اهداف اصلي اين خط ايجاد كريدور ريلي ش��رق كشور، 

اتصال بندر تج��اري، ترانزيتي، اقتصادي و گردش��گري 
چابهار به شبكه ريلي كشور و كش��ورهاي آسياي ميانه، 
كمك به توسعه سواحل مكران، ايجاد بستر مناسب براي 
توسعه و رشد اقتصادي سيس��تان و بلوچستان و اتصال 
كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان به آب هاي آزاد است.  

نوبخت: ۲ قطعه از راه آهن چابهار -  زاهدان  تا پايان امسال افتتاح مي شود

يادداشت- 1

 چه كسي مسوول است 
اقتصاد، اجتماع يا ...؟

»پدر رومينا اشرفي، رگ 
گردن دختر سيزده ساله 
خود را، به هنگام خواب، 
ب��ا جس��مي س��نگين 
بري��د و به عن��وان قاتل 
دستگير ش��د.« صورت 
مساله، مرگ يك انسان 
است كه علي القاعده در 
ميان مرگ و ميرهاي چند هزار نفري اخير كرونا 
نبايد امر نامتعارفي محسوب بشود.  اما، نوع مرگ، 
بسيار متفاوت است و به همين دليل آن را به مرگي 
سوال برانگيز و قابل تاّمل تبديل مي كند. دختري 
در سن نوجواني دلداده پسري مي شود. احتماال، 
به دليل محدوديت هاي خانوادگي، به همراه پسر از 
خانه فرار مي كند. نيروي انتظامي وي را دستگير 
كرده و در اختيار دادسرا و دادگاه ارشاد مي گذارد. 
قاضي نيز احتماال بع��د از بازپرس��ي و اخذ تعهد 
مبني بر عدم تكرار چنين رفتاري، دستور تحويل 
وي به خانواده اش را مي دهد. تا اينجاي كار، فخر و 
مباهات است. كاري در جهت پاك كردن جامعه از 
شر فساد، به خوبي انجام شده است.  اما پيامد نهايي 
اين فرآيند، چيزي نيس��ت جز بروز يك تراژدي 
غم انگيز كه جامعه را در بهت و حيرت و غم و اندوه 
ادامه در صفحه 4 فرو مي برد.  

علي ديني تركماني ٭

يادداشت- 2

 دوركاري
 سه درس و پنج نكته

چ��را اي��ن فاي��ل ب��از 
نميش��ه؟، محم��د چرا 
آنالين نيس��ت؟، ش��ما 
امروز چند س��اعت كار 
تصوي��رت  ك��ردي؟، 
وي پ��ي ان  خراب��ه، 
نداشتم، فونت اين فايل 
كه تلگرام كردي خرابه 
PDF بفرست، من واتس اپ زنگ زدم برنداشتي، 
بازدهي تون پايين آمده از ش��نبه بياييد س��ركار. 
اين  جم��الت و صدها جمله نظير اي��ن مكالمات 
را بس��ياري از ما در روزهاي قرنطين��ه و دوركاري 
فراوان ش��نيده ايم كه همه نشان دهنده معضالت 
يا دس��ت كم اصطكاك هاي نامتعارفي است كه يا 
در فضاي كار حضوري نمي ش��نيده ايم يا ردوبدل 
شدن چنين جمالتي را در محل كار، بخشي روزمره 
از گفت وگوه��اي جاري مي دانس��ته ايم و چندان 
براي مان عجيب يا نامتعارف نبوده است. دوركاري 
مزيت هاي زيادي دارد. منابع كمتري از س��ازمان 
اش��غال مي كند، نيروي كار آسايش بيشتري دارد 
چون در ش��هري مثل تهران الزم نيست هزينه اي 
قابل توجه و روزي دو سه ساعت را صرف رفت وآمد، 
كند. محي��ط راح��ت و صميمي خان��ه مي تواند 
بازدهي ذهني و روحيه فرد را بهب��ود دهد. اما... اما 
اين يادداش��ت در دفاع يا ذكر مزاي��اي دوركاري 
نيس��ت، دوركاري حتما معايبي نيز دارد هرچند 
اين يادداشت در مورد معايب دوركاري نيز نيست. 
اين يادداش��ت به اختصار و در پن��ج نكته فرايند 
پياده سازي و انجام يك دوركاري سازنده را در تيم ها 
و سازمان ها تشريح مي كند. اما پيش از بيان نكات 
دوركاري اين تجربه را بازگو كنم كه سال ها تجربه 
دوركاري و تعامل با تيم هاي مختلف داخل و خارج 
از كشور و انجام روندهاي مستمر كاري و پروژه هاي 

گوناگون سه درس مهم به من داد: 
درس نخس�ت: به تقريب ب��ا هر ف��ردي جدا از 
شخصيت، پيشينه حرفه اي و تخصص او مي توان 

دوركاري كرد.
درس دوم: به تقريب هر پ��روژه اي را در ابعاد 
مختلف مي ت��وان براي تيم ه��اي غيرمتمركز 
ي��ا دوركار تعريف ك��رد. از درس��ت كردن يك 
وب س��ايت تا س��اخت هواپيماهاي غول پيكر 
ده ها س��ال اس��ت مثال هاي موفقي از عملكرد 
تيم هاي غيرمتمركز و دوركار تجربه شده است. 
بعضي از پروژه هايي كه خود درگير آنها بوده ام 
داراي تيمي در چند كشور با چند زبان مختلف 
بوده اند ام��ا با تدابي��ر الزم تعري��ف و مديريت 

پروژه هاي پيچيده اغلب اوقات ممكن است.
درس س�وم: ب��دون پروتكل ها، ش��يوه نامه ها، 
استانداردسازي ها و پلتفرم هاي مناسب ارتباطي و 
بدون تعريف فرايندهايي كه براي دوركاري طراحي 
ش��ده اند، هر پ��روژه اي هرچند آس��ان و كوچك، 

شكست مي خورد يا به نتايج مطلوب نمي رسد.
درس س��وم و نتاي��ج آن در مي��دان تجرب��ه، 
كاربردي ترين موضوع است كه در پنج نكته زير 

به آن مي پردازم.
نكت�ه اول: پروتكل و ش��يوه نامه هاي درس��ت و 
متناس��بي براي ارتباطات تيم و اش��تراك گذاري 
محت��وا و داده هاي ديجيت��ال تعريف كنيد. حتي 
فرمت هاي متن يا عكس در اشتراك گذاري فايل ها 
تا جزيياتي نظير نوع فونت، نوع فرمت فايل، نحوه 
و ابزار اشتراك گذاري تعريف كنيد. نبايد متني كه 
به اشتراك گذاشته مي شود به صورت عكس ارسال 

شود يا فايل را يك بار ايميل كنيد و يك بار تلگرام. 
ادامه در صفحه 4

پوريا آستركي ٭

صنايع درامان مانده و قربانيان »كرونا ويروس« كدامند؟ 

سه نهاد  مخل فضاي كسب وكار 
عذرخواهي شوراي 

شهري ها از مردم تهران

سرپرست وزارت صمت 
خبر داد

 مناقشه 
طرح ترافيك به 
 ستاد ملي مقابله 

با كرونا رفت

 اصالح
  ساز وكار عرضه

 و تقاضاي فوالد 
سرپرس��ت وزارت صنعت از اصالح ساز و كارهاي عرضه 
و تقاضاي فوالد خبر داد و گف��ت: تمامي اجزاي زنجيره 
فوالد بايد از منافع صادرات بهره مند ش��ده و ارز حاصل 
از صادرات خود را نيز به كش��ور برگردانن��د. به گزارش 
وزارت صمت، حس��ين مدرس خياباني در جلسه ديروز 
كميته فوالد با اش��اره به ضرورت توجه هر چه بيشتر به 
صادرات زنجيره فوالد در س��ال 99، گفت: برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، حمايت همه جانبه از صادرات 
زنجيره فوالد و تقويت تمامي بخش هاي اين زنجيره به 
منظور افزايش سطح توليد و صادرات است؛ بنابراين هر 
تصميمي كه از سوي اين وزارتخانه در سال جاري اتخاذ 
مي شود، بر مبناي اين اصل خواهد بود كه توليد و صادرات 
فوالد كشور خدشه دار نش��وند. سرپرست وزارت صمت 
تصريح كرد: تمامي صادركنندگان در جاي جاي زنجيره 
توليد فوالد، مكلف به بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات 
بوده و در اين رابطه، معاونت امور معادن و صنايع معدني 
وزارت صمت در صدور مجوزهاي مرتبط با صادرات، آن 
دس��ته از توليدكنندگاني را مورد حمايت قرار مي دهد 
كه ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد كشور 
برگردانده باش��ند. مدرس خياباني بر ضرورت مديريت 
تقاضاهاي كاذب در بازار فوالد تاكيد كرد وگفت: تقاضاها 
در بخش معدن و صنايع معدن��ي و به خصوص زنجيره 
توليد فوالد بايد واقعي شده و تقاضاي كاذب در بازار فوالد، 
حذف شود؛ ضمن اينكه بازار داخلي فوالد در قالب ساز 
و كارهايي كه در كميته فوالد اتخاذ مي ش��ود، مديريت 
خواهد شد.  وي اظهار كرد: امسال كشور بيش از هر زمان 
ديگري، به توليد و صادرات زنجيره ف��والد و ارز حاصل 
از صادرات آن نياز داش��ته و در اين رابطه وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت مصمم اس��ت تا عالوه بر س��اماندهي 
بازار داخلي فوالد، زمينه را براي صادرات هر چه بيش��تر 
محصوالت معدن��ي فراهم آورد؛ ضم��ن اينكه اين چتر 
حمايتي بر سر توليد و صادرات صنايع پايين دستي فوالد 
نيز گسترانده خواهد ش��د. مدرس خياباني همچنين از 

اصالح و بازنگري در سهميه هاي بهين ياب خبر داد .

 نتايج يك نظر سنجي
 از 1000 فعال اقتصادي 

اعالم شد



اخبار

توضيح سازمان خصوصي سازي 
درباره مراجعه دارندگان سهام 

سازمان خصوصي سازي با صدور اطالعيه اي در 
خصوص انتشار خبري در برخي خبرگزاري ها با 
عنوان »كدام گروه سهامداران عدالت مي توانند 

به بانك مراجعه كنند « توضيحاتي را ارايه كرد.
در اين اطالعيه آمده اس��ت: همان گونه كه قبال 
اعالم شد سهامداراني كه قصد فروش ۳۰ درصد 
از س��هام خود را دارند ابتدا بايد در سامانه سهام 
عدالت روش مستقيم را انتخاب و سپس جهت 
فروش به شعب بانكي كه شماره شباي آن حساب 
را در س��امانه معرفي كرده اند مراجعه كنند و با 
تكميل فرم هاي مربوط نسبت به تكميل سفارش 
ف��روش ۳۰ درصد از س��هام عدالت خود و تعهد 
نامه مربوطه اقدام نمايند. بر اين اساس اطالعات 
افرادي كه روش مستقيم را انتخاب كرده اند در 
اختيار بانك هاي عامل ق��رار خواهد گرفت. در 
بخش ديگر اين اطالعيه اعالم شده: سهامداراني 
كه به سامانه سهام عدالت مراجعه نكنند به صورت 
خودكار روش غيرمس��تقيم ب��راي آنها انتخاب 
مي شود، اين دسته از سهامداران نيز مي توانند با 
مراجعه به بانك مربوطه كه قبال شباي حساب آن 
بانك را جهت دريافت سود معرفي كرده اند نسبت 
به ثبت سفارش فروش س��هام خود در شركت 
س��رمايه گذاري اس��تاني اقدام كنند و موضوع 
فروش سهام اين افراد به برگزاري مجمع و افزايش 
سرمايه شركت هاي س��رمايه گذاري استاني و 

پذيرش آنها در بازار سرمايه موكول مي شود.

آخرين اقدامات آزادسازي 
سهام عدالت 

در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت تاكيد 
ش��د فرآيند واگذاري و ش��كل عرضه مستقيم 
س��هام به گونه اي باش��د كه منجر ب��ه كاهش 
تصدي گري و در نهايت واگذاري مديريت دولتي 
ش��ود. در اين جلسه كه روز سه شنبه به رياست 
حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحاني 
رييس جمهورتشكيل ش��د، وزير امور اقتصادي 
ودارايي از برنامه واگذاري ش��ركت هاي دولتي 
و زير مجموعه بانك ه��اي دولتي در بازار بورس 
گزارش داد. همچنين در گ��زارش جداگانه اي، 
وزير اموراقتصادي و دارايي روند آزادسازي سهام 
عدالت به مردم را تشريح كرد و رييس جمهور نيز 
درباره سرعت بخش��يدن به فرآيند آزاد سازي، 
مديريت بازار س��رمايه و فعال س��ازي در جهت 
حراست از حقوق صاحبان سهام عدالت تذاكراتي 
داد. در اين جلس��ه همچنين گزارش ديگري در 
خصوص تش��كيل صندوق هاي سرمايه گذاري 
معامله پذير )ETF( به عنوان نخس��تين تجربه 
دولت در ابعاد مختل��ف و چگونگي واگذاري آن 
مطرح و بررس��ي شد كه در نخس��تين عرضه، 
س��ه ميليون و ۵۰۰ هزار نفر مش��اركت داشته 
اند. در ادامه اين جلس��ه با توجه به برنامه جامع 
دولت براي جهش توليد كشور در ابعاد مختلف، 
موضوع امنيت غذايي با اتكا به توليد داخل مورد 
بحث ق��رار گرفت. در همين زمين��ه وزير جهاد 
كشاورزي گزارشي از برنامه توليد كاالهاي اساسي 
و چگونگي خريد تضميني محصوالت كشاورزي 
ارايه كرد. بر اساس تصميم اين جلسه، تامين با 
كيفيت نهاده ها و چگونگي حمايت از كشاورزان 
ازجمله خريد به هنگام محصوالت و تنظيم بازار 
بايد به گونه اي باشد كه ضمن حمايت از توليد با 
كاهش هزينه هاي مبادله، كاالهاي توليدي به 
قيمت عادالنه دراختيار مصرف كننده قرار گيرد.

واريز وام كرونا به كسب و كارها 
 واريز تسهيالت كرونا به كسب و كارهاي آسيب ديده 
از كرونا از دهه س��وم خرداد ماه )٢٢و٢٣ خرداد( 
شروع مي شود و بازپرداخت آن نيز سه ماه بعد است.

ثبت نام براي دريافت تسهيالت حمايت از كسب و 
كارهاي آسيب ديده از كرونا از هفته سوم ارديبهشت 
ماه شروع شد. براساس سازوكار تعيين شده در ابتدا 
وزارت كار براي ١٣ رس��ته  متضرر پيامك ارسال 
مي كند و سپس كارفرمايان بايد اطالعات خود را در 
سامانه كارت به نشاني Kara.mcls.gov.ir  وارد 
كنند و بعد از آن اطالعات به بانك عامل ارسال و پس 
از بررسي به واريز شروع مي شود.  به گفته مديركل 
سياست گذاري وتوسعه اشتغال وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي اين تسهيالت حمايتي كرونا براي ۱۳ 
رسته شغلي كه بيشترين آسيب از شيوع ويروس 
كرونا را متحمل شده و داراي ليست بيمه در قالب 
كارفرمايي يا خويش فرمايي هستند، درنظر گرفته 
شده است. وي همچنين اعالم كرده است كه البته 
در چند روز گذش��ته كارگ��روه اقتصادي مقابله با 
كرونا يك رسته ديگر )كش��اورزي( براي دريافت 
اي��ن وام را معرفي كرد و مرغ��داران و كارگاه هاي 
فعال در اين رشته بايد كد كارگاهي داشته باشند.  
طبق اعالم ازوجي محدوديت زماني براي ثبت نام 
كارفرماياني كه پيامك دريافت كردند وجود ندارد 
و بازپرداخت اين تس��هيالت دو سال است كه سه 
ماه پس از واريز )مهرماه( ش��روع مي شود. مطابق 
آخرين آمار كه )٣٠ ارديبهشت( ۶٠ هزار نفر براي 
دريافت تسهيالت ثبت نام كردند و هر روز بر تعداد 
آنها افزوده مي ش��ود. در مرحله نخست پرداخت 
تسهيالت به بيمه ش��دگان پرداخت مي شود و در 
مرحله بعد بيمه نشدگان از اين تسهيالت برخوردار 
مي شوند. براساس اين گزارش، يك ميليون واحد 
اقتصادي آسيب ديده از كرونا كه سه ميليون شاغل 
بيمه شده در آنها مشغول كار بوده اند توسط وزارت 
كار شناسايي ش��ده و مشمول دريافت تسهيالت 
مي شوند. اين تسهيالت به واحدها و كارگاه هايي 
اختصاص مي يابد كه نيروهاي كار در آنها ش��اغل 
و بيمه باشند در واقع مبناي پرداخت، شاغل بودن 
نيروي كار و تعديل نشدن فرد و داشتن بيمه پردازي 

تا قبل از شيوع كرونا است. 
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بانك مركزي طي بيانيه اي چارچوب هدف گذاري تورم را اعالم كرد

نرخ تورم يك سال آينده ۲۲ درصد اعالم شد
گروه بانك و بيمه|

بان�ك مرك�زي ط�ي بياني�ه اي، چارچوب 
هدف گذاري نرخ تورم را اعالم و بر اين اساس، 
ه�دف نرخ ت�ورم خود را ب�راي ب�ازه زماني 
يك ساله 22 درصد با دامنه مثبت و منفي دو 
واحد درصد تعيين كرد. به گزارش »تعادل«، 
رييس كل بانك مركزي حدود ۱۰ روز پيش از 
آمادگي اين بانك ب�راي اجراي هدف گذاري 
تورم خبر داد كه در قالب اين سياست، قطب 
نماي اصلي سياس�ت هاي پولي و ارزي بانك 
مرك�زي، »تورم ه�دف« خواهد ب�ود و براي 
رس�يدن به آن، از ابزار مديريت نرخ سود در 
بازار باز استفاده خواهد شد. پس از اين، روز 
گذشته همتي اعالم كرد كه بيانيه چارچوب 
هدف گذاري تورم ششم خرداد منتشر خواهد 
ش�د كه امروز اين بيانيه اعالم ش�ده و بدين 
شرح اس�ت:  اقتصاد ايران از آغاز دهه ۱۳۵۰ 
دس�تخوش بي ثباتي بوده كه نشانه بارز آن 
تداوم نرخ تورم دو رقمي براي پنج دهه بوده 
و در عين حال اين بي ثباتي، كاهش متوسط 
رشد اقتصادي را به همراه داشته است. گرچه 
نرخ تورم در مقاطعي بسيار محدود تك رقمي 

شده، اما كاهش پايدار تورم رخ نداده است.

بدون ترديد، تداوم وضعيت ياد شده انعكاسي از انواع 
ناترازي ها به ويژه كسري بودجه آشكار و پنهان دولت 
بوده كه در رشدهاي باالي نقدينگي و نامتناسب با رشد 
بخش حقيقي اقتصاد نمود يافته است. نتيجه چنين 
شرايطي، نرخ هاي تورم مزمن و باال به ويژه در شرايط 
بروز شوك هاي برون زا بوده است.  به دنبال خروج امريكا 
از برجام و اعمال سياست فشار حداكثري عليه ايران از 
نيمه دوم سال ۱۳۹۶، اقتصاد كشور دچار شوك منفي 
عرضه شد. انتظارات در زمينه افزايش نرخ ارز، متاثر از 
پيش بيني عامالن اقتصادي در خصوص پايداري بخش 
خارجي اقتصاد كش��ور تقويت شد و همزمان با حمله 
س��فته بازانه به بازار ارز و افزايش نرخ ارز، نرخ تورم نيز 
وارد روند افزايشي شد و آثار ناشي از انباشت نقدينگي 
زمينه بروز يافت. عالوه بر آن، به داليل مختلفي از جمله 
كاهش صادرات نف��ت، كاهش مبادالت مالي و بانكي 
بين المللي و مش��كالت پيش آمده در زمينه واردات 
مواد اوليه و كاالهاي واس��طه اي، فعاليت هاي بخش 
حقيقي اقتصاد نيز با افت مواجه شد.  بانك مركزي در 
غياب ابزارهاي نوين سياست گذاري پولي و مشكالت 
شديد نظام بانكي، تالش كرد تا از طريق محدودسازي 

زمينه هاي سفته بازي و پولشويي و همچنين كنترل 
عوامل محرك انتظارات تورمي، شرايط بهتري را براي 
دستگاه  سياست گذاري كشور فراهم كند تا از طريق 
بهبود مديريت سياست هاي تجاري و مالي، فشار تحريم 
حداكثري را تا حدي خنثي كنند. مجموع اين اقدامات 
زمينه ساز تغيير مسير اقتصاد از بهار سال ۱۳۹۸ بود كه 
نتيجه آن تا قبل از شيوع ويروس كرونا در شكل بهبود 
شاخص هاي اقتصاد كالن مانند نرخ تورم، رشد بخش 
غيرنفتي اقتصاد، ش��اخص توليد كارگاه هاي بزرگ 
صنعتي و مواردي از اين دست نمايان شد. بدون ترديد، 
در غياب كرونا اين مسير رو به بهبود تداوم مي يافت و 
اكنون نيز پس از عبور از دوره گذار شيوع اين ويروس، 
پايش فعاليت ه��اي اقتصادي حاكي از آن اس��ت كه 
اقتصاد كشور در حال عبور از شوك اوليه ناشي از شيوع 
ويروس كوويد-۱۹ است و روند فعاليت هاي اقتصادي 
و صادرات غيرنفتي از بهبود مناسبي برخوردار شده و 
قيمت جهاني نفت نيز نسبت به قبل متعادل تر شده 
است. بررسي وضعيت متغيرهاي كالن اقتصادي كشور 

در چارچوب فروض و سناريوهاي واقع بينانه حاكي از 
آن است كه نرخ تورم در سال جاري روند كاهنده خود را 
ادامه خواهد داد و با سياست هاي متخذه، رشد نقدينگي 
به نحو مناس��ب مديريت خواهد شد و ثبات در بخش 

خارجي تقويت مي شود. 
در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار الزم براي كنترل 
تورم، توانايي بانك مركزي براي مديريت نرخ تورم را 
محدود كرده بود. با گسترش ابزار مديريت بازار پول، 
عميق تر ش��دن حضور بخش خصوص��ي در اقتصاد 
و تغيير نحوه نگاه به سياس��ت مالي و تامين كس��ري 
بودج��ه، فضا براي تغيير رويك��رد در مديريت تورم تا 
حدودي فراهم شده است. تشديد تحريم هاي يك جانبه 
امريكا - كه از ابتداي انقالب در اشكال مختلف بروز يافته 
است - مشكالت تكيه بر درآمدهاي نفتي را نمايان تر 

ساخته است.
 گرچه اين اتفاقات تلخ و س��خت بوده است، اما زمينه 
تغيير جدي در سياست گذاري ها را فراهم كرده است. در 
اين راستا، دولت ضمن پيگيري متنوع سازي درآمدها و 

كاهش هزينه ها زمينه انتشار گسترده اوراق بهادار خود 
به عنوان ابزار كليدي هموارسازي بودجه را فراهم آورده 
است. بانك مركزي نيز با به كارگيري گستره وسيعي از 
ابزارها، سياست ارزي كشور را به سمت تقويت ذخاير 
ارزي، تامين نيازهاي اساسي كشور و تكيه بر كاركرد 
بازار براي تعيين نرخ ارز، همراه با مديريت نوسانات ارزي 
هدايت كرده است. همزمان، بانك مركزي رابطه خود 
با بانك ها را نيز تغيير داده و همراه با تاكيد و نظارت بر 
عملكرد بانك ها و اصالح ترازنامه، عمليات بازار باز را به 
عنوان سازوكار اصلي تعامل با بانك ها در قالب خريد و 
فروش اوراق بهادار دولتي و س��اير دارايي هاي بانك ها 
تعريف كرده است. هماهنگي در تغيير سازوكار تامين 
كس��ري بودجه از درآمدهاي نفتي به انتش��ار اوراق و 
استفاده از اوراق در عمليات بازار باز، كليد اصلي موفقيت 
اين تغيير سياست بانك مركزي به شمار مي آيد. اكنون، 
بانك مركزي بس��تر هدف گذاري تورم را با استفاده از 
عمليات بازار باز و هدف گذاري مياني نرخ س��ود بازار 
بين بانكي به ش��كل تعيين نرخ سود سياستي، داالن 

نرخ سود، خريد و فروش اوراق بهادار دولت با بانك ها، 
اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه و سپرده  گذاري بانك ها 
نزد بانك مركزي فراهم كرده اس��ت تا در همراهي با 
تقويت نظ��ارت و اقدامات احتياطي كالن، حلقه آخر 
اقدامات ثبات ساز خود با تاكيد بر دستيابي به نرخ تورم 
هدف و در كنار آن جلوگيري از تعميق ش��كاف توليد 
را آغاز كند. كامل شدن چرخه كنترل تورم در فضاي 
سياست گذاري اخير، مستلزم اعالم نرخ تورم هدف و 
تش��ريح فرآيندهاي الزم براي تحقق اين هدف است. 
چارچوب هدف گذاري تورم يك ابزار براي جهت دهي به 
سياست هاي پولي بانك مركزي است. در اين چارچوب، 
قطب نماي سياست گذاري، كاهش انحراف نرخ تورم 
از هدف ِ تعيين ش��ده، است و براي تنظيم هر انحراف 
معنادار و پايدار، بانك مركزي نرخ س��ود سياستي را 
تغيير داده و با استفاده از عمليات بازار باز، نرخ حاكم و 
موثر در بازار پول را تنظيم خواهد كرد. خريد و فروش 
اوراق بهادار دولت، تغيير س��قف و كف داالن نرخ سود 
و تغيير نرخ س��ود سياستي ابزارهاي بانك مركزي در 
اين چارچوب سياست گذاري به شمار مي آيند. فعاالن 
اقتصادي، بانك ها و مردم نيز به تحليل ها و نيز عملكرد 
حراج اوراق و نرخ هاي س��ود دسترسي داشته و مسير 
سياس��ت گذاري بانك مركزي براي آنه��ا كاماًل قابل 
پيش بيني خواهد بود. با توجه به سياست ها و اقدامات 
اتخاذ شده و همچنين باتوجه به وضعيت متغيرهاي 
كالن اقتصادي كشور، بانك مركزي اعتقاد دارد كه در 
چارچوب فروض و سناريوهاي واقع بينانه، نرخ تورم در 
سال جاري به روند كاهنده خود ادامه خواهد داد. بر اين 
اساس، بانك مركزي هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد 
با دامنه مثبت و منفي دو واحد درصد تعيين مي كند 
كه با توجه به كاهش قيمت هاي جهاني، حجم اوراق 
در حال انتشار، وضعيت ترازنامه بانك ها و شركت هاي 
سرمايه گذاري و نرخ هاي سود موجود، اين هدف تورمي 
به صورت پايدار قابل دستيابي است. هرچند با توجه به 
نرخ هاي سود، سياست پولي همچنان انبساطي باقي 
مي ماند، ولي به تدريج و با بازگشت متغيرهاي واقعي 
به روندهاي طبيعي، از انبساط سياست پولي كاسته 
ش��ده و نرخ تورم روند كاهش��ي خود را حفظ خواهد 
كرد و متناسب با آن، بانك مركزي هدف تورمي خود 
را در ميان مدت به س��مت نرخ هاي پايين تر بازنگري 

خواهد كرد.
بان��ك مرك��زي، در راس��تاي گس��ترش ش��فافيت 
سياست گذاري، به صورت ماهانه تحوالت بازار پول و 
نرخ تورم و حركت ساير متغيرهاي كليدي اقتصاد را در 

اختيار عموم قرار خواهد داد.

بانك مركزي هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفي دو واحد درصد تعيين كرد

مصباحي مقدم مطرح كرد

انتشار اوراق وديعه راهكار فوري كنترل انتظارت تورمي
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به 
لزوم انتشار اوراق وديعه با هدف كنترل تورم و 
انتظارات تورمي در كوتاه مدت، گفت: در كنار 
سياست پولي انقباضي بايستي سياست مالي 

انبساطي در دستور كار قرار گيرد. 
غالمرض�ا مصباحي مق�دم در گفت وگ�و با 
تسنيم، با اش�اره به وضعيت ركود تورمي در 
كشور گفت: بهترين نس�خه در شرايط حال 
حاضر اجراي سياست مالي انبساطي در كنار 

به كارگيري سياست پولي انقباضي است.

عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام با بيان اينكه، 
دول��ت در س��نوات اخير سياس��ت پولي انبس��اطي 
را در دس��تور كار ق��رار داده اس��ت، گفت: نرخ رش��د 
ب��االي نقدينگي در اين س��ال ها مويد اي��ن موضوع 
مي باش��د و ب��ه اعتقاد هم��ه متخصصان بايس��تي 
 اين نرخ رش��د خ��ارج از قاعده نقدينگي مهار ش��ود. 
وي با بيان اينكه، سال گذشته نرخ رشد نقدينگي حدود 

۳۲ درصد بوده است، تاكيد كرد، براي صيانت از قدرت 
خريد مردم و حفظ ارزش پول ملي، بايستي نرخ رشد 
نقدينگي متناسب با نرخ رشد توليد در كشور باشد اما 
متاسفانه رشد افسارگسيخته و ويرانگر نقدينگي باعث 
برهم خوردن بازارهايي مثل ارز، طال، خودرو و مسكن 
شده است كه آثار آن به روشني در اقتصاد كشور قابل 

مشاهده است. 
عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق گفت: براي اجراي 
سياست پولي انقباضي در وهله اول، دولت بايستي از 
خلق پول جديد خودداري كرده و همچنين پولي كه 
قبال خارج از قاعده خلق ش��ده است را نيز جمع كند. 
براي اجراي اين سياس��ت بانك مركزي ابزار عمليات 
بازار باز را در اختيار دارد كه هر چه س��ريع تر بايستي 
از اين ابزار براي مهار نقدينگي اس��تفاده كند. به گفته 
مصباحي مقدم سال گذش��ته ابزار اوراق وديعه نيز در 
ش��وراي فقهي بانك مركزي تصويب شد اما هنوز اين 
ابزار از سوي دولت و بانك مركزي عملياتي نشده است. 
وي افزود، با استفاده از ابزار اوراق وديعه، بانك مركزي 

دارايي هاي مازاد مردم و بانك ها را جذب كرده و براي 
مدتي از گردش خارج مي كند. اين اقتصاددان ادامه داد: 
بانك مركزي بايستي اين اوراق را در مقابل منابع مالي 
مردم و بانك ها منتشر كند و سررسيدهاي كوتاه مدت 
يا بلندمدت براي آنها در نظر بگيرد. مديريت منابع مالي 
مازاد بانك ها براي يك مدت مشخص به راحتي مي تواند 
سرعت گردش نقدينگي را كاهش داده، تورم را كنترل 

و همچنين انتظارات تورمي را مهار كند.
 به گفته مصباحي مقدم، نرخ مبادالت در بازار بين بانكي 
به ۱۱ درصد كاهش يافته و به همين دليل نرخ س��ود 
سپرده نيز در بازار بانكي كاهش يافت، اثرات آن نيز در 
ارديبهشت ماه تا حدودي خود را نشان داد. به طور حتم 
دليل اين موضوع وجود منابع مازاد در سيستم بانكي 
كشور است كه با به كارگيري ابزار اوراق وديعه مي توان 
اين منابع مازاد را براي يك دوره مش��خص مهار كرد. 
وي در تش��ريح بيش��تر ابزار اوراق وديعه گفت: بانك 
مركزي اين اوراق را در اختيار بانك هايي كه مازاد منابع 
در اختيار دارند، مي گ��ذارد، در اين صورت نقدينگي 

مازاد محدود مي شود. در س��ر رسيدهاي كوتاه مدت 
يا بلندمدت بانك مركزي متعهد مي ش��ود به صورت 
منطق��ي ارزش و قدرت خريد اين منابع را حفظ كند. 
البته نبايد نرخ سود اين اوراق باالتر از تورم باشد، بر اين 
اساس پيش بيني مي ش��ود سيستم بانكي كشور كه 
امروز با مازاد منابع مواجه شده است به سرعت از اين ابزار 
استقبال كرده و در نهايت شاهد كاهش سرعت گردش 
نقدينگي و از مدار خارج شدن منابع مازادي باشيم كه 
در كوتاه مدت ممكن است اثرات تورمي بسياري جدي 

براي كشور به همراه داشته باشد. 
رييس پيشين كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسالمي يادآور شد، در كنار استفاده از ابزارهاي مختلف 
براي تحقق كنترل نقدينگي بايستي به مساله ركود 
نيز توجه كرد و از ابزارهاي سياس��ت مالي انبس��اطي 
براي گذار از ركود اس��تفاده ش��ود. مصباحي مقدم با 
ركود در پروژه هاي عمراني كش��ور اشاره كرد و گفت: 
بايستي منابع جديد حاصل از انتشار اوراق مستقيما 
در پروژه هاي عمراني سرمايه گذاري و تزريق شود. وي 

گفت: بررسي ها نشان مي دهد، هرچند دولت با كاهش 
ش��ديد درآمدهاي مالياتي و نفتي مواجه شده است و 
اين موضوع اثرات كسري بودجه را تشديد مي كند، اما 
درآمدهاي دولت در حدي است كه كفاف هزينه هاي 
اجتناب ناپذير دولت از جمله حقوق و يارانه ها را داشته 
باش��د. عضو مجمع تش��خيص مصلح نظام ادامه داد: 
براساس قانون بودجه سال جاري دولت مجوز انتشار 
۸۰هزار ميليارد تومان اوراق مالي را كسب كرده است 
اما مي تواند با ارسال يك متمم به مجلس مجوز انتشار 
۳۰ تا 4۰ هزار ميليارد توم��ان اوراق جديد را با هدف 
تزريق مستقيم به پروژه هاي عمراني دريافت كند. با 
انتشار اين اوراق شرايط ركودي در پروژه هاي عمراني 
به رونق تبديل مي شود و همين موضوع يك گام مثبت 

در جهت جهش توليد نيز مي باشد. 
وي افزود:  در اين خصوص بايد پروژه عمراني بزرگراه 
تهران- ش��مال را مثال زد كه با تزريق منابع از طريق 
اوراق مالي مي توان در تس��ريع و تكميل اين دس��ت 

پروژ ه ها پيشگام بود.

جاي پاي محكم نفتكش هاي ايراني  در آب هاي بين المللي
البته آقاي ظريف بيشتر در مباحث حقوق بين الملل 
تبحر دارند كه با اس��تفاده از اف��رادي كه به مباحث 
اقتصادي بين الملل نيز تس��لط دارند مي توانند اين 

پرونده را پيش ببرند.
   اگر موافقيد به بحث حضور نفتكش هاي ايراني 
در ونزوئال بازگرديم؛ آيا امريكا از منظر قوانين 
اقتصادي بين المللي اساسا مي تواند در فرايند 
تجارت ه�اي قانوني س�اير كش�ورها ممانعت 

ايجاد كند؟
حاال كه اين نفتكش ه��اي ايراني رفته ان��د ونزوئال؛ 
هيچ كش��وري طب��ق هي��چ قانون��ي و مطابق هيچ 
قوانين بين المللي نمي توان��د مانع معامالت تجاري 
بين المللي صلح آميز شود. اتومبيل هاي مردم ونزوئال 
ب��دون بنزين مانده بود اين افتخار ملت ايران اس��ت 
كه به ياري اين مردم ش��تافته اند؛ اي��ن رفتار نمونه 
بارز رفتارهاي صلح آميز اس��ت. يعني براي اولين بار 
بعد از خوابيدن پااليش��گاه هاي ونزوئال به دليل نبود 
كاتاليس��ت و نداشتن تجهيزات؛ ايران هم تجهيزات 
 پااليش��گاهي و هم فرآورده برايش��ان ارس��ال كرد. 
يعني مساله را از ۲ طريق در مسير حل و فصل شدن 
قرار دادند؛ البته از جزييات فني فعاليت پااليشگاه هاي 
ونزوئال بي اطالع هس��تيم؛ اما شرايط پااليشگاه هاي 
ونزوئال بر اس��اس شاخص هاي ارايه شده، به گونه اي 
است كه ايرانيان حتي مي توانند پااليشگاه هاي ونزوئال 
را تعمير كنند. چون پااليش��گاه هاي ونزوئال از دوره 
جنگ جهان��ي دوم و دوران پ��س از آن به روز آوري 

نشده اند ش��بيه پااليشگاه آبادان هستند )پااليشگاه 
آب��ادان ه��م از قديمي ترين پااليش��گاه هاي جهان 
است( مي توانند تعمير ش��وند و در اين مورد هم تير 

امريكايي ها به سنگ خواهد خورد.
   موضوع مهم بعدي نح�وه نقد كردن وجوهي 
است كه ايران بر اثر اين فرآيند صادراتي بايد به 
آن دسترسي پيدا كند. به هر حال اقتصاد ايران 
هم نيازمند ارزهاي صادراتي خود است.برخي 
انتقاد مي كنند كه ايران، مجاني اين فرآورده ها را 
در اختيار ونزوئال قرار داده و پولي در كار نخواهد 

بود، نظر شما چيست؟
در مورد بهاي اي��ن فرآورده هاي صادراتي بايد گفت 
كه سيستم بانكي بين المللي هم ايراني ها را دور زده 
است و هم ونزوئاليي ها را. امريكايي ها پول فروش نفت 
ونزوئال را كه قاعدتا بايد به حساب بانك مركزي اين 
كشور برود را علنا مي دزدند و به يك فراري و طرفدار 
امريكا كه ادعا مي كند رييس جمهور ونزوئالس��ت، 
مي دهند. اي��ن حركت از دزدي ه��اي دريايي قرون 
وس��طا هم بدتر اس��ت. البته دار و دس��ته اي كه در 
امريكا كاخ س��فيد را گرفته اند ب��ه خصوص ترامپ و 
پمپئو به گونه اي كار مي كنند كه باعث تمسخر خود 
امريكايي ها ش��ده است. يعني ادب و فضل الزم براي 
رهبري كشوري مثل امريكا در تعامالت بين المللي 
ندارند و هر عمل قبحي را ممكن اس��ت انجام دهند. 
 مث��ال پمپئو حتي در دايره واژگان��ي هم ضعف دارد. 
من چون در امريكا اقتص��اد درس مي دادم به خوبي 

مي دانم كه كلماتي كه اين افراد اس��تفاده مي كنند 
متعل��ق به چه گروه فكري و س��ني مي تواند باش��د. 
باور كني��د برخي از واژه هايي ك��ه پمپئو و ترامپ به 
كار مي برند در حد ابتدايي اس��ت و معلوم اس��ت كه 
افرادي بي س��واد سكان هدايت را به دست گرفته اند. 
بنابراين نمي فهمند كه دزدي دريايي يعني چه. اگر 
در خاطرتان مانده باش��د در ماجراي توقيف كشتي 
ايران��ي هم افتضاح به بار آوردند و باعث ش��دند همه 

دنيا آنها را محكوم كنند.  
   ب�ه هر حال يك روي س�كه موضوع صادرات 
فرآورده هاي نفتي ما به ونزوئال؛ خود امريكاست؛ 
برخي معتقدند نحوه كنش�گري امريكا در اين 
ماجرا و عدم حاشيه س�ازي در اين خصوص به 
گونه اي بوده كه انگار امريكايي ها در حال ارسال 
پالس هاي مثبتي به ايران براي تداوم گفت وگوها 
هستند و مايل به حل مشكالت با ايران هستند. 

نظر شما درباره اين تفاسير چيست؟
و مكروا و مكر اهلل؛ اين وعده مش��خص خداوند است. 
به هر حال دس��تگاه حاكميتي امريكا از كارشناسان 
خبره خالي نشده اس��ت؛ به هرحال بعد از گاف هاي 
پياپي ترامپ و پمپئو ممكن است به اين نتيجه برسند 

كه راهبرد قبلي شان اشتباه بوده است. 
كارشناس��ان تذكار داده اند كه نبايد انگشت در النه 
زنبور كرد؛ فراموش نكنيد امريكايي ها هميشه كركري 
مي خواندند ك��ه چنان مي كنيم و چنان. اما در پيش 
چشم افكار عمومي بين المللي كشتي هاي ايراني راهي 

ونزوئال شده بدون اينكه امريكا قادر باشد كوچك ترين 
خللي به اين تبادالت ايجاد كند. دليل اينكه نتوانستند 
كركري هاش��ان را عملي كنند چون خال مهره شان 
كوتاه است. شما تخته بازي كرده ايد؟ در بازي تخته 
بايد دست باال داشته باشيد تا بتوانيد حركات اثرگذار 
داشته باشيد، بايد پنج و شش داشته باشيد. بدون اين 
مهره ها نمي توان حركت خاصي زد.امريكايي ها هم 

اين را دريافته اند كه دستشان پر نيست.
   پرده بعدي اين ماجرا از نظر ش�ما كدام است.
به هرحال ما ارتباط مورد نظر اقتصادي مان را با 
ونزوئال به سامان رسانديم و امريكا هم در عين 
بي حركتي اين پيام را منتشر كرد كه مايل به كم 
كردن از تشنج هاست. در گام بعدي ما بايد چه 

حركتي را مورد توجه قرار دهيم.
يك��ي از بهترين كارها اس��تفاده از عقالنيت براي به 
دس��ت آوردن منافع ملي از طريق راهكارهايي است 
كه دنيا مي پس��ندد و خداوند ه��م در قرآنش به آن 
اشاره كرده است. خداوند مي فرمايد: وامر بالمعروف 
و اعرض عن المنكر. معروف از نظر عالمه طباطبايي؛ 
حركتي است كه همه عقالي آدم آن را مي پذيرند. به 
قول امام خميني )ره( از عكس العمل هاي بين المللي 
بفهميد كه كار شما درست است يا نه؟ اگر من كاري 
كنم كه عقالي عالم به من بخندند؛ مشخص است كه 
در راستاي منافع ملي نيست. مثل گروگانگيري، مثل 
پرچم آتش زدن و... اين عواملي است كه بر خالف عقل 

و منافع ملي است. 

   شما درباره اهميت رفتارهاي عاقالنه صحبت 
كرديد؛ مجلس يازدهم قرار است سكان هدايت 
ساختار تقنيني كشور را به دست گيرد. برخي 
از كارشناسان نگران بروز رفتارهاي افراطي در 
ميان نمايندگان هستند. چقدر اين رفتارهاي 

افراطي مي تواند به كشور آسيب برساند؟
ما در تجربه تاريخي مان دوره هايي را داشتيم كه در 
آن مسووالن و رييس جمهور صحبت هاي عاقالنه اي را 
در مجامع بين المللي مطرح مي كردند و باعث تحسين 
جهانيان مي شديم و همه جهان براي ايده هاي برآمده 
از اي��ران كف مي زدن��د؛ در دوره هايي ه��م بوده كه 
رييس جمهور اين مملكت در سالن خالي سازمان ملل 
صحبت مي كرد چرا؟ چون به مباحثي اشاره مي كردند 
كه از منظر عقالي جهاني غير ض��روري بودند. بايد   
چنين رويكردهايي در كشور تقويت شوند تا بتوانيم 
در فضاي بين المللي حرفي براي گفتن داشته باشيم. 
كار عاقالنه خارج از دستور قرآن و خداوند هم هست

  آيا مي توان گفت كه بع�د از موضوع صادرات 
فرآورده نفتي ايران به ونزوئ�ال، برگ تازه اي از 
ديپلماس�ي نفتي در كشورمان گش�وده شده 

است؟ 
اين صحبت درستي اس��ت؛ به هرحال نظام امروز به 
اين نتيجه رس��يده كه بايد از روش ه��اي معقول به 
سمت استيفاي منافع برويم همين موضوع به نظرم 
يك قدم رو به جلوست؛ ما بايد از اين فرصت استفاده 

الزم را داشته باشيم.

ادامه از صفحه اول
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طرح آینده داران 

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

جذابيت سكه بانكي و نقش بانك ها در قيمت سكه 
گروه بانك و بيمه |

روز سه شنبه 6 خرداد 99، نرخ لحظه اي سامانه 
سنا و نرخ فروش دالر در صرافي هاي مجاز بانكي 
17300، نرخ خريد دالر 17200، نرخ خريد يورو 
18700 و نرخ ف�روش يورو 18800 تومان اعالم 
شد. سامانه سنا نيز نرخ ميانگين معامالت ارز 
در تاريخ 3 خ�رداد را ب�راي دالر 17311، يورو 
18799، درهم 4689، يوان 2500، پوند 20988، 
لير تركيه 2597، دالر كانادا 12790 تومان اعالم 
كرد. همچنين در ب�ازار آزاد و معامالت نقدي 
ارز، نرخ دالر 17660، يورو 19200، پوند 21600، 
درهم 4870، لير تركيه 2650، يوان 2500، دالر 

كانادا 13000 تومان معامله شد. 

به گزارش »تعادل«، در ب��ازار طال نيز با اعالم هر اونس 
جهاني ب��ه قيمت 1726 دالر و ن��رخ دالر در بازار آزاد و 
معامالت نقدي به 17590 تومان، قيمت طال و س��كه 
روند با ثبات خود را حفظ كرده و حتي برخي كارشناسان 
از حباب منفي و فروش طال و سكه در بازار براي ورود به 
بورس و تامين معيشت و قدرت خريد مردم خبر داده اند. 
براين اساس روز سه شنبه، مظنه مثقال طالي 17 عيار 
3 ميليون 130 هزار تومان، هر گرم طالي 18 عيار 722 
هزار تومان، س��كه طرح جديد 7 ميلي��ون و 419 هزار، 
طرح قديم 7 ميليون و 150 هزار، نيم سكه 3 ميليون و 
860 هزار، ربع سكه 2 ميليون و 180 هزار، سكه گرمي 
1 ميليون و 130 هزار، معامله شد.  در بازار ارز رسمي نيز، 
بانك مركزي نرخ رسمي 47 ارز را اعالم كرد كه بر اساس 
آن نرخ 24 ارز از جمله يورو و پوند نس��بت به روز شنبه 
افزايش و قيمت 11 واحد پولي كاهش يافت؛ همچنين 
نرخ دالر و 11 ارز ديگر نيز ثابت ماند. هر دالر امريكا براي 
سه شنبه ششم خرداد 99 بدون تغيير نسبت به آخرين 
روز كاري هفته قبل 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين 
هر پوند انگليس با افزايش 143 ريالي به قيمت 51 هزار 
و 269 ريال و هر يورو نيز با رشد 58 ريالي به قيمت 45 
هزار و 829 ريال اعالم شد. طبق آخرين آمار اعالم شده 
از س��وي نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران، بازار 
س��كه و طالي داخلي صبح كمي روند صعودي داشت 
اما مجدد پايين آمد و در همان محدوده روز گذشته قرار 
گرفت. محمد كشتي آراي در رابطه با آخرين قيمت هاي 
مبادالتي سكه و طال در بازار اعالم كرد: قيمت هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با كاهش50 هزار توماني 
نسبت به روز گذشته به هفت ميليون و 550 هزار تومان 
رسيده است. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم ثابت مانده و هفت ميليون و 200 هزار تومان 
قيمت دارد. نايب رييس اتحاديه ط��ال و جواهر تهران، 
ادامه داد: قيمت هر قطعه نيم س��كه سه ميليون و 800 
هزار تومان، ربع سكه نيز دو ميليون و 100 هزار تومان 
مورد معامله قرار مي گيرد. همچنين هر قطعه سكه يك 
گرمي يك ميليون و 90 هزار تومان قيمت دارد كه همگي 
نسبت به روز گذشته ثابت مانده اند.اما قيمت طالي 18 
عيار نيز كاهش جزيي سه هزار توماني داشته و به ازاي 
هر گرم 723 هزار و 400 تومان معامله ش��ده است. هر 
مثقال طال نيز سه ميليون و 135 هزار تومان قيمت دارد 
كه 15 هزار تومان ارزان شده است.البته صبح قيمت ها 
تاحدودي باالتر بود. به طور مثال سكه تمام طرح جديد 
هفت ميليون و 580 هزار تومان، نيم سه ميليون و 850 
هزار تومان و هر گرم طال 18 عيار 733 هزار تومان مورد 

معامله قرار گرفتند.

جذابيتسكهبانكيونقشبانكها
درقيمتسكه

 افزايش شديد قيمت ها و ثبت ركوردهاي جديد در بازار 
سكه توجهات را به سوي گواهي سپرده سكه جلب كرده 
تا در پي يافتن متهم افزايش قيمت ها، انگش��ت اتهام به 
سوي بانك ها دراز شود. بازار طال و سكه در روزهاي اخير، 
دوراني پرتالطم را پشت سر مي گذراد، نوسان شديد و عبور 
قيمت ها از مرز هفت ميليون و 500 هزار تومان باعث شده 

كه اين بازار در مركز توجه قرار گيرد.
به گزارش ايرنا، در اين ميان، بازار خريد و فروش س��كه، 
پررونق بوده به طوري كه در برخي از روزها، خريداراني كه 
براي خريد سكه به طالفروشي مراجعه مي كردند با پاسخ 
»نداريم، پيدا نميشه« مواجه مي ش��دند. درباره چرايي 
رشد عجيب و يك باره قيمت سكه به عوامل مختلفي مانند 
افزايش قيمت دالر، بي ثباتي بازارهاي موازي و ... اش��اره 
شده است، كه در ميان آنها ادعاي نقش معامالت گواهي 
سكه و بانك ها در افزايش قيمت سكه جلب توجه مي كند.

در بحبوج��ه ج��والن قيمت ه��ا در بازار س��كه، برخي 
كارشناس��ان، بانك ها را به عنوان متهم��ان افزايش نرخ 
سكه معرفي كردند. به گفته آنها چند بانك از طريق بازار 
بورس اقدام به خريد سكه از مردم با قيمت باالتر  كردند و 

نمي دانيم با چه اهدافي دست به اين كار زدند.
بررسي ها نشان مي دهد كه بانك ها نمي توانند در معامالت 
گواهي سكه دخالت كرده و به طور مستقيم اقدام به خريد 
و فروش س��كه كنند.طبق مقررات، بانك ه��ا در فرايند 
معامالت گواهي س��كه صرفا دو وظيفه را بر عهده دارند 
كه شامل »تعيين اصالت سكه« و »انبار داري« است.در 
واقع، بانك ها قادر نيستند كه سكه را خريد و فروش كنند، 
همچنين آنها نقشي در قيمت گذاري سكه ندارند. بر اين 
اساس، بانك ها نمي توانند سهمي در افزايش قيمت سكه 
داشته باش��ند. با توجه به اينكه ادعاي مربوط به دخالت 
بانك ها در خريد و فروش س��كه، بدون توجه به سازوكار 

معامالت بورس كاال مطرح ش��ده بود، واكنش هايي را به 
دنبال داش��ت.بر اين اساس، بانك رفاه كارگران به عنوان 
يكي از چهار بانك انباردار سكه طال، پس از طرح اين ادعا 
در اطالعيه اي اعالم كرد: با توجه به فرايند تعريف شده، 
بانك رفاه هيچ نقش��ي در خريد، فروش و عرضه س��كه 
نداشته و تنها انباردار بورس كاال است. از اين رو بانكي كه 
بر اساس مس��تندات قانوني به عنوان انباردار بورس كاال 
شناخته مي شود، نمي تواند نقشي در قيمت گذاري سكه 
در بورس كاال داشته باشد. بر اين اساس، دارندگان سكه 
طال با ارايه مدارك شناس��ايي معتبر به خزانه بانك رفاه 
مراجعه و سكه هاي خود را به انبار تحويل مي دهند و پس 
از اعتبارسنجي سكه ها و پرداخت هزينه ارزيابي، در مقابل 
قبض انبار موقت گواهي سپرده دريافت مي كنند. سپس 
مي توانند با مراجعه به كارگزاري ها يا س��امانه معامالت 
برخط سهام، سكه هاي خود را به فروش برسانند. معامالت 
گواهي س��كه داراي مزيت هايي اس��ت كه موجب شده 
اس��تقبال از آنها افزايش يابد كه مهم ترين آنها عدم نياز 
به خريد فيزيكي سكه است.بر اين اساس، نياز به مراجعه 
حضوري براي خريد فيزيكي س��كه نيست و مي توان از 
طريق اينترنت و معامالت آنالين اقدام به خريد يا فروش 
كرد.مزيت ديگر، عدم نياز به نگهداري فيزيكي سكه در 
بورس و انبارداري با هزينه بسيار پايين توسط بانك هاست.

عامل ديگري كه موجب افزايش استقبال از گواهي هاي 
سكه شده، امنيت بيشتر است؛ به طوري كه دارنده گواهي 
سكه نيازي به نگهداري فيزيكي سكه نداشته و به تبع آن 
ريسك سرقت يا مفقودي سكه ها كاهش مي يابد.همچنين 
تعيين اصالت سكه، توسط خزانه هاي بانك هاي منتخب 
انجام مي ش��ود كه باعث افزايش امنيت معامالت شده و 
احتمال ارايه سكه هاي تقلبي را كاهش مي دهد. از جمله 
مزيت هاي ديگر معامالت گواهي سكه، نرخ پايين كارمزد 
معامالت است، معموال فاصله بين خريد و فروش سكه در 
بازار آزاد به 200 هزار تومان نيز مي سد كه سود آن عايد 

طالفروشان مي شود؛ اما كارمزد معامالت سكه در بورس 
بسيار پايين است.

چهاربانكدارايانبارسكه
شوراي بورس در خرداد ماه سال 1393 »گواهي سپرده 
كاالي��ي« را به عنوان ابزار مالي قانون ب��ازار اوراق بهادار، 
شناسايي و تصويب كرد كه بر اساس اين مصوبه، گواهي 
س��پرده كااليي، اوراق بهاداري اس��ت كه مويد مالكيت 
دارنده آن بر مقدار معيني كاالس��ت و پشتوانه آن قبض 
استانداردي است كه در انبارهاي مورد تأييد بورس صادر 
مي شود. در همين راستا، اواخر سال 1394 بازار معامالت 
گواهي س��پرده س��كه طال در بورس كاال آغاز به كار كرد 
ك��ه تاكنون چهار بانك رفاه، صادرات، س��امان و ملت به 
اين بازار وارد ش��ده اند.نگاهي به سايت بورس كاال بخش 
انبارهاي سكه نيز نش��ان مي دهد كه از »خزانه پرديس 
بانك رفاه كارگران«، »خزانه بانك سامان«، »خزانه زرين 
س��پهر بانك صادارت« و »خزانه بان��ك ملت« به عنوان 

چهار انبار اصلي سكه هاي طال نام برده شده كه دارندگان 
گواهي سكه مي تواننند با مراجعه به آنها، سكه هاي خود 

را تحويل بگيرند.

هزينهانبارداريسكه
صاحبان سكه پس از قراردادن سكه هاي خود در خزانه و 
انبار بانك، هزينه اي را طبق تعرفه تعيين شده پرداخت 
مي كنند.طبق تعرفه اعالم شده توسط بورس كاال، هزينه 
انبارداري هر قطعه گواهي سكه در سال 1399 معادل 
30 هزار تومان است.همچنين هزينه نگهداري به ازاي 

هر واحد به صورت روزانه چهل ريال تعيين شده است.

محدوديتهايجديدمعامالتگواهيسكه
پس از نوسانات شديد نرخ سكه و دراز شدن انگشت اتهام به 
سوي معامالت گواهي سكه و متهم شدن آنها به گران كردن 
قيمت سكه، محدوديت هايي در معامالت اين گواهي ها در 
نظر گرفته شد.بر اين اساس، بورس كاال در 21 ارديبهشت 
ماه اعالم كرد: محدوده نوسان قيمت مجاز در همه نمادهاي 
معامالتي گواهي سپرده كااليي سكه طال تا اطالع ثانوي، 
مثبت يا منفي يك درصد پاياني جلسه معامالتي قبل نماد 

معامالتي داراي بيشترين ظرفيت خواهد بود.
همچنين معامالت گواهي سكه توسط اشخاص حقوقي 
نيز ممنوع شده است. بر اين اساس همه اشخاص حقوقي 
به استثناي صندوق هاي طال و بازارگردان تا اطالع بعدي 
مجاز به خريد اوراق گواهي سپرده كااليي سكه طال در 
بورس كاال نيس��تند.در تصميمي  ديگر نيز اعالم شده 
است كه نمادهاي معامالتي گواهي سكه به دليل وجود 
قيمت هاي نامتعارف در تابلوي معامالت تا اطالع ثانوي 

در مرحله پيش گشايش باقي خواهند ماند

پولمليچينبهضعيفتريننرخخود
ازسال۲۰۰۸رسيد

به گزارش بلومبرگ، دولت چين نرخ مرجع يوان را در سامانه 
ارزي روزانه خود در ضعيف ترين سطح از سال 2008 قرار 
داد.اين اتفاق پ��س از آن رخ داد كه در بحبوحه تنش هاي 
سياسي با امريكا، روز جمعه نرخ ارز چين در هفت ماه گذشته 
به پايين ترين سطح در صرافي هاي داخل اين كشور رسيد.

بانك مركزي چين نرخ ي��وان را 7.1209 به ازاي هر دالر 
تعيين كرد. اين نرخ در يك نظرسنجي انجام شده توسط 
بلومبرگ از تجار و تحليلگران به طور متوسط 7.122 تخمين 
زده مي شود.بر اساس اين گزارش، آخرين اقدامات پكن براي 
محكم كردن جاي پاي خود در هنگ كنگ، بار ديگر موجب 

رويارويي روساي جمهور چين و امريكا شده است.

اونسجهانيبه17۲6دالررسيد

اخبار

امكانثبتسفارشفروش
سهامعدالتدربانكپاسارگاد

امكان ثبت س��فارش فروش سهام عدالت به صورت 
غيرحضوري از طريق س��ايت بانك پاسارگاد فراهم 
خواهد شد.  به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، 
مشترياني كه در سامانه سهام عدالت روش مستقيم 
را براي مديريت سهام خود انتخاب و شماره شباي 
بانك پاس��ارگاد را به منظور عملي��ات بانكي اعالم 
كرده اند، اين امكان را خواهند داش��ت كه از طريق 
 ،https://www.bpi.ir  سايت اين بانك به نشاني
نسبت به ثبت درخواست فروش سهام عدالت اقدام 
كنند. به اين ترتيب كليه امور مربوط به دريافت ثبت 
سفارش متقاضيان فروش سهام عدالت، به صورت 
غيرحضوري و از طريق درگاه اين بانك انجام خواهد 
شد. اين اقدام در راستاي كاهش تعامالت اجتماعي 
براي جلوگيري از ش��يوع بيش��تر ويروس كرونا و 
همچنين رفاه حال مشتريان و تسهيل در انجام امور 
بانكي آنها صورت گرفته است.  گفتني است جزييات 
بيش��تر در خصوص زمان آغاز و نحوه ثبت سفارش 
به زودي از طريق سايت و كانال هاي ارتباطي بانك 
در ش��بكه هاي اجتماعي اعالم خواهد ش��د. مركز 
مشاوره و اطالع رساني بانك پاسارگاد به شماره تماس 
 82890 و سامانه CRM در سايت اين بانك به آدرس
https://www.bpi.ir/crm آماده ارايه اطالعات 

بيشتر به مشتريان هستند.

تورمشايدديرترازمعمول
بهنرخهدفبرگردد

رييس بانك مرك��زي كانادا مي گويد كه چارچوب 
سياست پولي اين نهاد به اندازه اي انعطاف پذير است 
كه ش��رايط را براي رسيدن نرخ تورم به تورم هدف 
يعني دو درصد با سرعتي آهسته تر فراهم مي آورد. 
به گزارش رويترز، »استيفن پولوز« كه »تيف مكِلم« 
جانشين وي س��وم ژوئن اين پست را از وي تحويل 
خواه��د گرفت، كمتر از يك هفته پيش نيز به طور 
كامال ش��فاف اعالم كرده بود كه احتماال نرخ بهره 
كنوني كانادا كه در ك��ف تاريخي خود قرار دارد، به 
اين زودي ها افزايش نخواهد يافت. نرخ تورم ساالنه 
كانادا در ماه آوريل براي نخستين بار از سال 2009 
تاكنون و تحت تاثير پاندمي ويروس كرونا و كاهش 
قيمت نفت، منفي شد. پولوز در جريان يك سخنراني 
ويدئويي براي دانشكاه آلبرتا گفت كه بانك مركزي 
كانادا مي تواند اجازه دهد تا نرخ تورم نسبت به حالت 
معمول كندتر يا س��ريع تر افزايش پي��دا كند. وي 
افزود: چارچوب سياست پولي ما از حيث مدت زمان 
بازگشت به نرخ تورم هدف به اندازه كافي انعطاف پذير 
است و اين موضوع به ما اجازه مي دهد تا در راستاي 
جلوگيري از تشديد غيرعمدي نگراني هاي مرتبط با 

ثبات مالي، تصميمات تاكتيكي اتخاذ كنيم.

مرثيه اي بر واگذاري پرسپوليس و استقالل
مهدي كرامت فر |

واگذاري دو باشگاه پرسپوليس و استقالل نيازمند برخي 
الزامات اوليه همانند ايجاد منابع درآمدي پايدار است كه 
عدم تحقق اين الزامات مي تواند سرنوشت ناگواري براي اين 
دو سرمايه نمادين كشور رقم زند. فوتبال با بيش از 4 ميليارد 
هوادار در كشورهاي مختلف، محبوب ترين ورزش دنياست. 
صنعت فوتبال در حال حاضر سهم عمده اي از كل صنعت 
ورزش در دنيا را به خود اختصاص داده است و فاصله قابل 
مالحظه اي با ساير ورزش ها دارد. در حال حاضر 13 باشگاه 
فوتبال در كش��ورهاي اروپايي )شامل اسپانيا، انگلستان، 
آلمان، ايتاليا و فرانسه( با ارزش بازاري بيش از يك ميليارد 
دالر وجود دارد. مجموع ارزش بازار اين باشگاه ها در پايان 
ارديبهشت ماه معادل 31 ميليارد دالر يعني بيش از 500 
هزار ميليارد تومان بوده كه البته اين رقم پيش از ش��يوع 
بيماري كرونا و افت قيمت سهام باشگاه ها بالغ بر 600 هزار 
ميليارد تومان بوده است. به منظور داشتن تصوير مقايسه اي 
توجه داش��ته باش��يد كه در همين تاريخ، مجموع ارزش 
بورس تهران با حدود 340 ش��ركت شامل هلدينگ هاي 
پتروشيمي، پااليشي و شركت هاي بانكي معادل 3700 
هزار ميليارد تومان بوده است. اما ابعاد اين صنعت در ايران 
چگونه است؟ بخش اصلي صنعت فوتبال ايران )شبيه به 
ساير صنايع( به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار 
بخ��ش دولتي قرار دارد و به همين عل��ت اطالع دقيقي از 
صورت هاي مالي باشگاه ها در دسترس نيست. منبع اصلي 
درآمد باشگاه هاي تماما دولتي نظير پرسپوليس و استقالل 
غالبا از محل پرداخت هاي دولتي است و باعث شده كه هيچ 
آمار شفاف و دقيقي از ميزان درآمد و هزينه آنها در دسترس 
نباش��د. تنها عددي كه براي اين دو باشگاه مي توان بيان 
كرد، وجود بيش از 100 ميليارد تومان بدهي است. براي 
باشگاه هايي كه غيرمستقيم تحت مديريت دولت هستند، 
اوضاع كمي فرق مي كند و مي توان با استناد به صورت هاي 
مالي ش��ركت هاي مادر )كه خود غيرمستقيم در اختيار 
دولت هس��تند( تصويري از شرايط مالي آنها ارايه كرد. در 
حال حاضر صورت هاي مالي 6 تيم از تيم هاي ليگ برتر بر 
روي سامانه كدال موجود است و بر همين اساس مي توان 
گف��ت كه در فصل منتهي به خ��رداد 97 ميانگين درآمد 

تيم هاي فوتبال ليگ برتري ايران حدود 40 ميليارد تومان 
بوده است. ميانگين هزينه تيم ها نيز در همين حدود بوده 
است. عملكرد كلي 6 تيم مذكور در فصل گشته ليگ برتر به 
شكلي بوده كه مجموعا 6 ميليارد تومان ضرر خالص محقق 
شده و به اين ترتيب زيان انباشته تيم ها به 99 ميليارد تومان 
رسيده است. حساب سود انباشته تنها براي دو تيم سپاهان 
)5 ميليارد تومان( و فوالد )2 ميليارد تومان( مثبت بوده و 
ساير تيم ها طي زمان همواره زيان ده بوده اند. به اين ترتيب 
مي توان گفت كه از منظر ارقام، صنع��ت فوتبال در ايران 
بسيار كوچك، زيان ده و البته غيرخصوصي است.  در چنين 
بستري از شرايط صنعت فوتبال در كشور كه اساسا ماهيت 
بنگاه داري در اين صنعت را به رغم ظرفيت هاي بسيار باالي 
آن غيرسودده و جذاب كرده، وزارت ورزش و جوانان براي 
واگذاري دو باشگاه پرطرفدار پرسپوليس و استقالل عزم 
خود را جزم كرده اس��ت و بناي واگذاري اين دو باشگاه در 
نيمه اول س��ال جاري را دارد. شوراي عالي نظارت بر اصل 
44 نيز شرايط واگذاري را مشخص كرده به شكلي كه 10 
درصد سهام آنها براي كشف قيمت در بورس عرضه خواهد 
شد، 50 درصد سهام به شركت هاي سهامي )با حداقل 10 
هزار سهامدار( و 40 درصد سهام نيز به تعاوني هاي سهامي 
و فراگير واگذار خواهد ش��د. در كنار مبهم بودن ش��رايط 
واگذاري كه ورود بخش خصوص��ي به كنترل و مديريت 
اين دو باش��گاه را عمال ممنوع كرده و انگيزه چنداني براي 
اس��تقبال از واگذاري باقي نگذاشته است، به نظر مي رسد 
كه واگذاري دو بنگاه فوق نيازمند برخي الزامات اوليه است 
كه عدم تحقق آنها مي تواند واگذاري را به يك فاجعه تبديل 
كرده و سرنوشت ناگواري براي اين دو سرمايه نمادين كشور 
رقم زند. ايجاد منابع درآمدي پايدار و فراهم كردن ورزشگاه  
اختصاصي به هر دو باشگاه، دو مورد از مهم ترين اين الزامات 
است كه مي تواند شروط الزم )و نه كافي( كسب سود و بقاي 
بلندمدت دو باشگاه )به عنوان دو بنگاه اقتصادي( را فراهم 
آورد و تنها در اين ش��رايط است كه ورود بخش خصوصي 
جهت اداره بنگاه ها معنادار خواهد شد. در مورد پيش شرط 
اول بايد توجه داشت كه ورزشگاه براي باشگاه فوتبال به مثابه 
ساختمان كارخانه براي بنگاه است و با توجه به آنكه ساير 
باشگاه هاي ليگ برتري همگي داراي ورزشگاه اختصاصي 

خود هستند، فراهم آوردن اين زيرساخت براي پرسپوليس 
و استقالل ضروري است. در غير اين صورت، اجاره ورزشگاه 
براي برگزاري بازي ها مي تواند هزينه قابل مالحظه اي را به 
دو باشگاه تحميل كند و امكان سودآوري را از ميان بردارد. 
اختصاص دو ورزش��گاه )نظير شهيد ش��يرودي و شهيد 
كش��وري( از زيرمجموعه هاي شركت توسعه و نگهداري 
اماكن ورزشي كشور به پرس��پوليس و استقالل عالوه بر 
آنكه واگذاري پرسپوليس و استقالل را تسهيل خواهد كرد، 
مي تواند زمينه واگذاري شركت فوق را )كه خود در فهرست 
واگذاري هاي مشمول واگذاري قرار دارد( نيز تسهيل كند. 
در مورد پيش شرط دوم نيز براساس تجارب جهاني و ماهيت 
صنعت فوتبال كه در رسته خدمات تفريحي قرار مي گيرد، 
درآمد حق پخش و بليط فروش��ي دو مولفه اصلي درآمد 
باشگاه ها هستند و براي پرسپوليس و استقالل نيز بايد اين 
امكان فراهم  آيد. فروش حق پخش به سازمان صدا و سيما يا 
تلويزيون هاي اينترنتي اصلي ترين منبع درآمدي دو باشگاه 
پس از واگذاري خواهد بود و به همين دليل ضروري است تا 
پيش از واگذاري آنها، اين مشكل رفع شود. به منظور داشتن 
تصويري از ظرفيت درآمدزايي پخش مسابقات توجه داشته 
باشيد كه اگر دو باشگاه اقدام به پخش مسابقات خود بر بستر 
اينترنت كرده و حق اشتراك ماهانه اي معادل 5 هزار تومان 
تعيين نمايند، اشتراك 15 ميليون هوادار مي تواند طي يك 
سال درآمدي 1000 ميليارد توماني براي آنها ايجاد كند. 
البته ارقام قابل مالحظه اي نيز مي تواند از محل درآمدهاي 
تبليغاتي شبكه هاي مذكور ايجاد شود. نكته مهم در اين 
زمينه شرايط مساعدي است كه در حال حاضر و به دنبال 
شيوع بيماري كرونا ايجاد شده و استقبال از پخش تلويزيوني 
مسابقات ورزشي را به شدت افزايش داده است. آغاز بوندس 
ليگا در هفته گذش��ته بدون حضور تماشاگر و رشد چند 
برابري بينندگان تلويزيوني اشتراكي )غيررايگان( به خوبي 
نشانگر ظرفيت گسترده پخش غيررايگان مسابقات در دوره 
كرونا است. به نظر مي رسد وزارت ورزش و جوانان در شرايط 
فعلي پيش از اقدام براي واگذاري پرسپوليس و استقالل بايد 
به دنبال توسعه راهكارهاي پخش غيررايگان مسابقات ليگ 
برتر باشد تا از اين طريق با ايجاد منابع درآمدي پايدار براي 

باشگاه ها، مانع از شكست واگذاري ها شود.

يادداشت



رويخطشركتها

در گفت وگو با يك كارشناس مطرح شد

سايه سنگين سهام عدالت بر روند معامالت بازار سهام
گروه بورس|

افت ش�اخص ها در بازار سهام يك روز ديگر 
نيز ادامه يافت و در اين روز نماگر اصلي بورس 
تهران خود را بيش از قبل به كف ابر كانال 900 
هزار واحدي نزديك كرد. در اين روز شاخص 
كل بورس ته�ران به ميزان 33 ه�زار و 707 
واحد افت كرد و ضمن ثبت افت 3.51 درصدي 
به سطح 926 هزار و 132 واحد رسيد. در اين 
روز سنگيني كفه عرضه تنها به بورس محدود 
نماند و با قرمزپوش كردن نمادهاي فرابورسي 
شاخص اين بازار را هم در نزول شكل گرفته 
تثبيت كرد. همين امر س�بب شد تا شاخص 
كل فرابورس به مي�زان 195 واحد ديگر نيز 
به عقب رانده ش�ود و به سطح 10 هزار و 827 

واحد برسد. 

در پايان معامالت روز سه شنبه ارزش داد و ستدهاي 
بورس و فرابورس در مجموع به حدود 13 هزار ميليارد 
تومان رسيد كه از اين مبلغ 6 هزار و 800 ميليارد تومان 
متعلق به بورس و 6 هزار و 200 تومان به فرابورس تعلق 
داشت. ارزش دو بازار ياد شده نيز به ترتيب در حدود 3 
هزار و 474 و 684 هزار ميليارد تومان بود. اين ارقام در 
حالي به ثبت مي رسد كه در اوج يك ميليون و 47 هزار 
واحدي شاخص كل بورس، ارزش اين بازار از 3 هزار و 

800 ميليارد تومان فراتر رفته بود. 
بنا بر آنچه كه بس��ياري از كارشناسان مي گويند، در 
روزهاي اخير بس��ياري از س��رمايه گذاراني كه در دو 
ماه نخس��ت س��ال، بازده قابل توجهي در بازار سهام 
به دس��ت آورده اند، با افت تقاضا و مشاهده ضعف در 
زيرساخت معامالت، انگيزه بيشتري براي نگهداري 
سهام خود پيدا نكرده اند و با افزايش هيجان فروش كه 
از سوي سرمايه گذاران كم تجربه به چرخه معامالت 
تحميل شده فرار را بر قرار ترجيح داده اند. در اين ميان 
توصيه هاي كارشناسان مبني بر ارزندگي سهام نه تنها 
افاقه نكرده كه خبر قابل فروش شدن 30 درصد از سهام 
عدالت در بازار سهام موج جديدي از نگراني را نسبت به 
آينده قيمت ها برانگيخته است. دليل اين نگراني نه فقط 

حجم باالي سهام ياد شده و مبهم بودن تعداد افرادي كه 
اقدام به فروش خواهند كرد، بلكه نحوه فروش اين سهام 

توسط كارگزاري هاي وابسته به بانك ها است. 
در همين خصوص يك كارشناس بازار سرمايه با بيان 
اينكه معامالت بورس در وضعيت كنوني بيشتر تحت 
تاثير آزادسازي سهام عدالت است، گفت: اگر در وضعيت 
كنوني برنامه ري��زي خوبي براي مديريت بازار صورت 
نگيرد موج اصالحي تبديل به ريزش هاي س��نگيني 
خواهد ش��د كه باعث ترس و خروج همه سهامداران 
از بازار مي ش��ود. نويد قدوسي در گفت وگو با خبرنگار 
ايرنا با اشاره به اينكه آزادسازي سهام عدالت در بدترين 
زمان ممكن در مرحله اجرا قرار گرفت، افزود: موجي 
كه اكنون در بازار وجود دارد در ادامه موج مثبتي است 
كه در ارديبهشت ماه ايجاد و باعث وسوسه بسياري از 
افراد تازه واردي شد كه با هدف كسب سود بدون هيچ 

اطالعاتي به اين بازار ورود كردند.
وي با اش��اره به اينكه نقدينگي هايي كه از س��وي اين 
اف��راد وارد بازار ش��د زمينه افزايش پرش��تاب قيمت 
س��هام در بازار را فراهم كرد، افزود: افراد تازه وارد يا به 
صورت مستقيم اقدام به خريد سهام كردند يا از طريق 
صندوق هاي سرمايه گذاري و شركت هاي سبدگران 
براي نخستين بار دست به س��رمايه گذاري در بورس 
زدند. قدوس��ي با تاكيد بر اينكه نقدينگي سهامداران 
تازه وارد بيشتر به سمت سهم هاي بزرگ و شاخص ساز 
س��وق پيدا كرد، گفت: بعد از رش��دهاي چشمگيري 
كه ب��ازار تجربه كرد س��هامداران تصمي��م به فروش 
اين سهم   ها و شناسايي س��ود گرفتند و فشار فروش 
اصلي در بازار در چند روز اخير روي اينگونه س��هم ها 
ايجاد شد. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، اكنون 
نقدينگي س��هامداران تازه وارد در حال خروج از بازار 
است كه متاسفانه مديريت خوبي هم براي جلوگيري 
از اين اتفاق صورت نگرفته است. وي خاطرنشان كرد: 
احتمال افزايش فش��ار فروش در بازار هفته جاري به 
دليل تعطيالتي كه در پيش داشتيم قوت گرفته بود اما 
وجود مشكل در سيستم معامالتي در كنار فشار فروش 
باعث ش��د تا بازار روز شنبه به طرز شديدي در مسير 
روند نزولي قرار بگيرد. قدوسي با بيان اينكه اكنون بازار 

كه وارد فاز اصالحي شده است نيازمند مديريتي است 
كه بتواند اصالح را فقط به ش��كل اصالح در بازار ظاهر 
كند، گفت: مديريت بازار بايد به گونه اي باشد كه بعد از 
منطقي شدن قيمت ها و انجام معامالت به ميزان دست 
به دست شدن سهام، به مرور قيمت ها براي موج حركت 
بعدي آماده شوند. وي با اشاره به اينكه نحوه مديريت 
بازار در وضعيت كنوني باعث افزايش س��طح ترس در 
بازار شده اس��ت، گفت: بازار در معامالت خود از ريتم 
حركتي مشخصي برخوردار اس��ت، در صورت به هم 
ريختن اين هماهنگي برگرداندن جسارت خريد به بازار 
ديگر كار راحتي نخواهد بود. قدوسي افزود: اميدواريم 

نهادهايي همانند سازمان بورس، صندوق توسعه بازار 
و حقوقي هاي فعال در بازار با هماهنگي بيشتر و قدرت 
باالتر س��عي در كنترل هيجانات ايجاد ش��ده در بازار 
داشته باشند. اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: 
نقدينگي وارد شده به بازار از سوي تازه واردهايي است 
كه تحليل درستي از بازار ندارند؛ بنابراين در زمان وجود 
هيجان اين نقدينگي ها بايد به گونه اي مديريت شوند كه 
اتفاق خطرناكي براي بازار رخ ندهد. وي معتقد است كه 
با توجه به وضعيت قيمت ارز و وجود انتظارات تورمي، 
ريزش بازار چندان منطقي نباشد و شاخص بورس به 
زودي دوباره به مدار صعود بازخواهد گشت. وي با بيان 

اينكه به نظر مي رسد ديگر نشاطي كه قبال در معامالت 
بازار حاكم بود وجود نداشته باش��د و بازار دچار ركود 
نسبي ش��ود، اظهار داشت: اگر جو منفي در بازار ادامه 
پيدا كند بازار تا مدتي با حجم معامالت به نسبت پايين 
همراه مي ش��ود مگر اينكه اطالعات بنيادي بيشتر و 
جديدتري از فروش و معامله شركت ها منتشر شود كه 
بتواند بر روند بازار تاثيرگذار باشد. اين كارشناس بازار 
سرمايه خاطرنشان كرد: با توجه به كاهش حدود ٣٠ 
درصدي قيمت  سهام شاخص ساز به نظر مي رسد در 
وضعيت كنوني قيمت آنها به دليل سودآوري و ارزش 

جايگزيني كه دارند به جذابيت رسيده باشد.

ايده تشكيل »مركز عدالت ترميمي« در بورس عملياتي شد
معاون حقوقي س�ازمان ب�ورس و اوراق بهادار، 
از ايج�اد »مركز عدال�ت ترميم�ي« و انتصاب 

سرپرست اين مركز خبر داد.

جعفر جمالي، عضو هيأت مديره و معاون حقوقي سازمان 
بورس در خصوص علت تشكيل مركز تخصصي عدالت 
ترميمي گفت: تجربه 1۵ سال فعاليت سازمان از ابتداي 
تأسيس تاكنون به خوبي نمايان گر آن است كه در كنار 
رس��يدگي هاي انضباطي و برخورد مقررات��ي با هر نوع 
تخل��ف از قوانين و مق��ررات و همچنين تعقيب كيفري 
و قضايي مجرم��ان، توجه به حقوق مال��ي و اقتصادي و 
منافع سرمايه گذاران، بنگاه هاي اقتصادي كشور و نظم و 
كارآمدي و استواري معامالت و فعاليت هاي اقتصادي نيز 
ضروري اس��ت. وي افزود: در همين راستا از ابتداي سال 
13۹۵ و در آغاز دهه دوم فعاليت اين سازمان، پيشگيري 
از وقوع جرايم و تخلفات اولويت بيشتري يافته است و ايده 

ايجاد »مركز عدالت ترميمي« به منظور تدبير در قضاياي 
حقوقي اشخاص تحت نظارت در جهت صيانت از حقوق 
فعاالن بازار سرمايه و سرمايه گذاران از دستاوردهاي اين 
نهاد نوپاست. جمالي اظهار داشت: با عنايت به تأكيدات 
مقام معظم رهبري مبني بر حمايت از بنگاه هاي اقتصادي 
به منظور تحقق شعار سال 13۹۹ )جهش توليد( مركز 
عدالت ترميمي در آغاز سال جاري راه اندازي و شروع به 
كار كرده اس��ت.  وي با بيان اينكه هدف سازمان بورس و 
اوراق بهادار از ايجاد س��اختار عدالت ترميمي، حمايت و 
صيانت از محيط كس��ب و كار و فعاالن اين بازارهاست، 
افزود: در عدالت ترميمي حمايت از بزه ديده و بازگرداندن 
وضع به حالت قبل از وقوع جرم، يا حالتي نزديك به حالت 
قبل از وقوع جرم با مشاركت فعال بزهكار، از طريق انعقاد 
توافقنامه ها و قراردادهاي ارفاقي يا استفاده از ظرفيت هاي 
قانوني موجود نظير قانون رفع موانع توليد، از اهداف مهم 
ما است. معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه 

داد: هرگاه بنگاه هاي قرباني جرايم و تخلفات كه در بورس 
ذي نفعان انبوه دارند، در وضعيت تعقيب قانوني مديران 
قرار گيرند، رشته اداره شركت از هم پاشيده و طرف هاي 
قرارداد با سوءاستفاده، اموال شركت و حقوق آن را ضايع 
مي كنند، يا تعهدات خود را ايفا نمي كنند كه متضرر اصلي 
در اين وضعيت سهامداران خرد بنگاه ها خواهند بود. لذا 
هدف از ايجاد مركز عدالت ترميمي در سازمان، حمايت و 
صيانت از حقوق عامه، مردم جامعه، بازار كسب و كار و بازار 
مالي و حمايت از بزه ديدگان جرايم و تخلفات، با مديريت 
تقليل خسارات و اعاده وضع به حال مناسب است. به گفته 
جمالي، تسهيل جبران ضرر و زيان ناشي از جرايم ارتكابي 
توس��ط مرتكبين اين جرايم و با مشاركت آنان در جهت 
اجراي وظايف قانوني مصرح در بند 11 ماده 7 قانون بازار 
اوراق بهادار از ديگر اهداف ايجاد »مركز عدالت ترميمي« 
است. وي ادامه داد: عدالت ترميمي نه به عنوان جايگزين 
عدالت كيفري، بلكه به عنوان مكمل ضروري آن وظيفه 

حمايت از ايجاد بازاري شفاف، كارآمد و سالم و حمايت از 
حقوق عامه را برعهده دارد. معاون حقوقي سازمان بورس 
و اوراق به��ادار تاكيد كرد: در كنار س��ازوكارهاي عدالت 
ترميمي، برخورد با تخلفات و جرايم قاطعانه ادامه مي يابد 
و در كنار آن قربانيان ناشي از قانون شكني بزهكاران رها 
نش��ده و پيگيري حقوق مالي و اقتص��ادي آنان از طريق 
پيگيري هاي مبتني بر عدالت ترميمي تدبير خواهد شد. 
وي توضيح داد: با اج��راي مكانيزم هاي عدالت ترميمي 
كوش��ش برآن اس��ت كه مديران متهم به ارتكاب جرم و 
تخلف، خود آسيب هاي ناشي از جريان غير قانوني را مهار، 
كاهش يا برطرف كنند و براي بازگشت به جامعه و محيط 
كسب و كار با تحمل مجازات مقرر اميدوار بمانند. جمالي 
افزود: سياست حفظ پابرجايي نهادها و بنگاه هاي اقتصادي 
و رعايت منافع فعاالن و سرمايه گذاران در بنگاه هاي بستر 
جرايم و تخلفات، موجب مي ش��ود تا ام��وال بنگاه هاي 
اقتصادي كه در حقيقت متعلق به حقوق صاحبان منافع، 

زيانديدگان و طلبكاران و جامعه اس��ت، قرباني نشود و 
دارايي هاي عموم س��هامداران و فع��االن از ميان نرفته و 
قابل اعاده باش��د، تا در كنار مجازات بزهكاران و تش��في 
خاطر قربانيان، اين تعقيب و تدبير موجب صيانت از منافع 
عموم سرمايه گذاران و سرپا ماندن بنگاه هاي اقتصادي و 
نوعي حمايت و جبران براي ذي نفعان متضرر و آس��يب 
ديده باشد. اين عضو هيأت مديره در پايان اطمينان داد: 
ساختار مركز عدالت ترميمي به گونه اي طراحي شده كه 
اشخاص تحت رصد، تحت تعقيب و درمانده اقتصادي به 
اثربخش بودن جبران و اقدامات اصالحي صورت گرفته 
اعتماد كنند و مطمئن باشند تا زماني كه با حسن نيت در 
جهت كاهش زيان ها و تدبير براي حفظ حقوق مردم به طور 
قابل لمس و فعاالنه همكاري كنند، با رعايت محرمانگي 
و حريم خصوصي آنان، عمل خواهد شد و همراهي ها به 
عنوان اقدامي مثبت متناسبًا، به مقامات رسيدگي  كننده 

گزارش خواهد شد.

مشموالن سهام عدالت، سهام خود را نفروشند
مشموالن س��هام عدالت اگر نيازي به وجوه حاصل 
از فروش س��هام خود ندارند بهتر است سهام خود را 
نفروش��ند و به آن به عنوان داراي��ي بلندمدت نگاه 
كنند. »حس��ين فهيمي« گفت: فراهم شدن امكان 
فروش سهام عدالت براي مشموالن اين سهام يكي 
از 30 مواردي است كه در راستاي آزادسازي سهام 
عدالت در اختيار س��هامداران قرار گرفته است. وي 
ادامه داد: هر سهامداري از امكان شركت در افزايش 
سرمايه و كس��ب سود برخوردار اس��ت، همچنين 
مي تواند از طريق افزايش سرمايه بر تعداد سهام خود 
بيفزايد يا حق تقدم خود را در جريان افزايش سرمايه 
به فروش برس��اند و در مجمعي كه برگزار مي شود 
ش��ركت و اعمال راي كند. فهيمي اظهار داش��ت: 
براي كس��اني كه به هر دليلي قص��د فروش دارند و 
روش مستقيم را انتخاب كردند، شوراي عالي بورس 

تس��هيالتي را در نظر گرفته كه از امروز مي توانند با 
مراجعه به بانك ها نس��بت به ف��روش يك جاي 30 
درصد از كل سهام خود از طريق شعب بانك ها اقدام 
كنند. سخنگوي آزادسازي سهام عدالت افزود: 36 
شركتي كه جزو سهام عدالت محسوب مي شوند از 
جمله شركت هايي هس��تند كه در بورس از دارايي 
برخوردارند و به عنوان شركت هاي ارزشمند و برتر 
بورسي محس��وب مي ش��وند. وي گفت: مشموالن 
سهام عدالت كه داراي كد بورسي هستند مي توانند 
از تاريخ 10 خردادماه به فروش سهام اقدام كنند و 

نيازي به مراجعه به شعب بانكي ندارند.

  مش�موالن س�هام عدال�ت، س�هام خ�ود را 
نفروشند

وي با بيان اينكه اين شركت ها در 10 سال گذشته ثابت 

كردند كه از جمله س��هم هاي بنيادي بازار هستند و از 
ارزش نگهداري برخوردارند، گفت: اگر مشموالن سهام 
عدالت، س��هام خود را نگه دارند و در افزايش سرمايه ها 
شركت كنند سرمايه آنها تبديل به يك دارايي با رويكرد 
قابل توجهي خواهد شد. فهيمي افزود: مشموالن سهام 
عدالت اگر نيازي به وجه حاصل از فروش سهام خود ندارند 
بهتر است سهام خود را نفروشند و به آن به عنوان دارايي 

بلندمدت نگاه كنند.

    مهلت انتخاب روش مديريت سهام عدالت 
تمديد نمي شود

وي درباره تمديد مهلت زمان تعيين شده براي انتخاب 
روش مديريت سهام عدالت افزود: مشموالن سهام عدالت 
تا هش��تم خرداد فرصت دارند نسبت به انتخاب روش 
مديريت سهام خود اقدام كنند، تاكنون تصميمي براي 

تمديد آن اتخاذ نشده و بهتر است سرمايه گذاران تا مدت 
زمان تعيين شده در خصوص نحوه مديريت خود براي 

سهام عدالت تصميم گيري كنند.

  آزادسازي باقيمانده س�هام عدالت تا يك 
سال آينده

فهيمي درباره زمان فروش باقي س��هام عدالت گفت: 
براساس تصميم شوراي عالي بورس و برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته مش��موالن س��هام عدالت در وضعيت 
فعلي مجاز به فروش 30 درصد از سهام خود هستند و 
تصميمات الزم در زمينه معامله باقي سهام عدالت تا 

يك سال آينده اتخاذ و به اطالع مردم خواهد رسيد.

  سهام عدالت، اهرم قابل اعتماد ايجاد تعادل 
در بورس

وي در واكنش به حاش��يه هاي ايجاد شده در زمينه 
تاثير منفي آزادسازي سهام عدالت بر افت شاخص 

بورس گفت: اين اقدام نه تنها هيچ گونه تاثير منفي 
بر روند بازار نداش��ته بلكه با تاثير مثبت همراه بوده 

است.  
فهيمي با بيان اينكه بازار براي ايجاد تعادل نيازمند 
تناسب بين عرضه و تقاضا است، گفت: سهام عدالت 
يكي از اهرم هاي قابل اعتماد و مطمئن براي ايجاد 

تعادل و تناسب در بازار است. 
مديرعامل ش��ركت س��پرده گذاري مركزي افزود: 
آزادسازي از 10 خرداد به بعد انجام مي شود و اصالح 
ش��اخص بورس كه اكنون در بازار ايجاد شده است 
به دليل نوس��انات مثبتي اس��ت كه از ابتداي سال 
ش��اهد آن در بازار بوديم. وي با تاكيد بر اينكه رشد 
پنج درصدي بازار به صورت روزانه بسيار خطرناك 
به نظر مي رسد، گفت: بازار زماني به تعادل مي رسد 
كه نوسان داشته باشد، همچنين نسبت به تحوالت 
اقتصادي واكنش نشان دهد و با آميزه اي از عرضه و 

تقاضا در بازار همراه باشد.

بازار سرمايه4   Wed. May  27. 2020  1667   چهارشنبه 7 خرداد 1399   4 شوال1441  سال ششم    شماره 

  »مرقام« زيان ده ش�د:  ش��ركت ايران ارقام 
در دوره 6 ماهه منتهي به 2۹ اسفند ماه 13۹8، 
به ازاي هر سهم خود 364 ريال زيان شناسايي 
كرد. اين شركت سود هر سهم در دوره مشابه در 
سال گذشته را 43 ريال اعالم كرده بود. به گزارش 
سنا، شركت ايران ارقام با سرمايه ۵00 ميليارد 
ريال، صورت هاي مالي 6 ماهه دوره مالي منتهي 
به 31 ش��هريور 13۹۹ را به صورت حسابرسي 
شده منتشر كرد. شركت ايران ارقام در دوره ياد 
ش��ده، مبلغ 181 ميليارد و ۹34 ميليون ريال 
زيان خالص محقق كرد و بر اين اساس مبلغ 364 
ريال زيان به ازاي هر س��هم خود شناسايي كرد. 
»مرقام« در دوره 6 ماهه س��ال مالي منتهي به 
شهريور ۹8، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 21 
ميليارد و 730 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بدين ترتيب مبلغ 43 ريال سود به ازاي هر 

سهم خود اختصاص داده بود.

  سود هر سهم »بپاس« افزايشي بود:  بيمه 
پاسارگاد در دوره 12 ماهه منتهي به 2۹ اسفند 
ماه 13۹8، به ازاي هر سهم خود يك هزار و 16۹ 
ريال سود كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه 
در سال گذش��ته كه سود هر س��هم ۵۹1 ريال 
اعالم ش��ده بود، افزايش ۹8 درصدي را نش��ان 
مي دهد. بيمه پاسارگاد با سرمايه ۵ هزار و 103 
ميليارد ريال، صورت هاي مال��ي 12 ماهه دوره 
مالي منتهي به 2۹ اس��فند 13۹8 را به صورت 
حسابرسي نشده منتشر كرد. بيمه پاسارگاد در 
دوره ياد شده، مبلغ ۵ هزار و ۹6۵ ميليارد و 2۵8 
ميليون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر اين 
اساس مبلغ يك هزار و 16۹ ريال سود به ازاي هر 
سهم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه 
در سال گذشته از افزايش ۹8 درصدي برخوردار 
است. اين شركت فرابورسي، سود انباشته پايان 
دوره را با افزايش 110 درصدي نس��بت به دوره 
مشابه در سال گذشته مبلغ ۵ هزار و 460 ميليارد 
و 86۹ ريال اع��الم كرد. »بپ��اس« در دوره 12 
ماهه سال مالي منتهي به اسفند ۹7، به صورت 
حسابرس��ي ش��ده، مبلغ 3 هزار و 1۵ ميليارد و 
۹۵7 ميليون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و 
بدين ترتيب مبلغ ۵۹1 ريال سود به ازاي هر سهم 

خود اختصاص داده بود.

  »ش�خارك« 3541 ريال س�ود ساخت:  
ش��ركت پتروش��يمي خارگ در دوره 12 ماهه 
منتهي به 2۹ اسفند ماه 13۹8، به ازاي هر سهم 
خود 3 هزار و ۵41 ريال س��ود كنار گذاشت كه 
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته كه سود هر 
سهم 4 هزار و 248 ريال اعالم شده بود، كاهش 
17 درصدي را نشان مي دهد. شركت پتروشيمي 
خارگ با سرمايه 6 هزار ميليارد ريال، صورت هاي 
مالي 12 ماهه دوره مالي منتهي به 2۹ اس��فند 
13۹8 را به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. 
شركت پتروشيمي خارگ در دوره ياد شده، مبلغ 
21 هزار و 24۵ ميليارد و ۵34 ميليون ريال سود 
خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ 3 هزار و 
۵41 ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص 
داد كه نس��بت به دوره مشابه در سال گذشته از 
كاهش 17 درصدي برخوردار است. »شخارك« 
در دوره 12 ماهه سال مالي منتهي به اسفند ۹7، 
به صورت حسابرسي شده، مبلغ 2۵ هزار و 488 
ميليارد و 187 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بدين ترتيب مبلغ 4 هزار و 248 ريال سود 

به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.

  كاهش سود در »شصدف«:  شركت صنعتي 
دوده فام در دوره 12 ماهه منتهي به 2۹ اسفند ماه 
13۹8، به ازاي هر سهم خود 2 هزار و 862 ريال 
سود اختصاص داد كه نسبت به دوره گذشته كه 
سود هر سهم 4 هزار و ۵3۹ ريال اعالم شده بود، 
از كاهش 27 درصدي برخوردار اس��ت. شركت 
صنعتي دوده فام با س��رمايه 200 ميليارد ريال، 
صورت ه��اي مالي 12 ماه��ه دوره مالي منتهي 
به 2۹ اس��فند 13۹8 را به صورت حسابرس��ي 
شده منتشر كرد. ش��ركت صنعتي دوده فام در 
دوره ياد شده، مبلغ ۵72 ميليارد و 4۵7 ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 
2 هزار و 862 ريال س��ود به ازاي هر س��هم خود 
اختصاص داد. »شصدف« در دوره 12 ماهه سال 
مالي منتهي به اسفند ۹7، به صورت حسابرسي 
شده، مبلغ 771 ميليارد و 361 ميليون ريال سود 
خالص كس��ب كرد و بدين ترتيب مبلغ 4 هزار و 
۵3۹ ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص 

داده بود.

   م�روري بر عملك�رد 12 ماهه »ش�راز«:  
ش��ركت پااليش نفت ش��يراز در دوره 12 ماهه 
منتهي به 2۹ اسفند ماه 13۹8، به ازاي هر سهم 
خود يك هزار و 483 ريال سود اختصاص داد كه 
نسبت به دوره گذشته كه سود هر سهم ۵ هزار و 
223 ريال اعالم شده بود، از كاهش 72 درصدي 

برخوردار است.
شركت پااليش نفت شيراز با سرمايه يك هزار و 
27 ميليارد و ۵4۹ ميليون ريال، صورت هاي مالي 
12 ماهه دوره مالي منتهي به 2۹ اسفند 13۹8 را 

به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد.
شركت پااليش نفت شيراز در دوره ياد شده، مبلغ 
يك هزار و ۵23 ميليارد و ۹3۹ ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ يك هزار 
و 483 ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص 
داد كه نسبت به دوره مشابه، كاهش 72 درصدي 
را نشان مي دهد. »شراز« در دوره 12 ماهه سال 
مالي منتهي به اسفند ۹7، به صورت حسابرسي 
شده، مبلغ ۵ هزار و 366 ميليارد و ۵7۵ ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ 
۵ هزار و 223 ريال س��ود به ازاي هر سهم خود 

اختصاص داده بود.

در زمان وجود هيجان اين نقدينگي ها بايد به گونه اي مديريت شوند كه اتفاق خطرناكي براي بازار رخ ندهد

دوركاري  سه درس و پنج نكته
اين شيوه نامه ها را مكتوب در اختيار تيم قرار دهيد و مطابق 

نياز، روزآمد كنيد.
نكته دو: تقسيم وظايف و تعريف و اعطاي وظايف را براي 
دوركاري از نو بررسي و بازتعريف كنيد. شيوه كار حضوري با 
دوركاري متفاوت است و الزم است در شرح وظايف مستمر 
يا مقطعي اعضاي تيم بازنگري شود و كارها براي دوركاري 

برنامه ريزي و تقسيم شوند.
نكت�ه س�وم: پلتفرم جامع ارتباطي بس��ازيد. ما براي 
مديريت هر تيم و پروژه اي ب��ه ابزارهاي مختلفي نظير 

ارتباطات، تقسيم وظايف، اشتراك گذاري فايل، مديريت 
مش��تري يا مخاطب و ارب��اب رجوع، تقوي��م، برگزاري 
جلس��ات آنالين و ارزيابي عملكرد نياز داريم. دو مقوله 
استانداردسازي و يكپارچه سازي در اين زمينه اهميت 
زيادي دارند. يكپارچه س��ازي تمام اين ابزارها با گرفتن 
مشورت از كارشناسان خبره هرچند امكان پذير است اما 
گاهي مقرون به صرفه نيست. در جايي كه يكپارچه سازي 
جامع، پس از مطالعه دقيق نيازها امكان پذير نيس��ت يا 
پرهزينه است، استانداردسازي بايد با نظم آهنين بررسي، 

معرفي و اعمال شود. مثال تعريف كنيد كه تمام فايل ها 
در تيم شما بايد با گوگل درايو و استفاده دقيق از امكانات 
آن به اشتراك گذاشته ش��ود و كسي در پيوست هاي 
ايميل يا تلگرام فايلي را به اشتراك نگذارد. حتي براي 
نام گذاري فايل ها شيوه نامه درست كنيد. يا تعريف كنيد 
تقويم، مديريت ارتباط با مشتري و ابزار جلسه آنالين 
اس��تاندارد در تيم شما چيس��ت. ممكن است اكنون 
انبوهي از جزييات در ذهن شما پديدار شده باشد اما تمام 
اين جزييات نظم پذير است و ارزش وقت گذاشتن دارد.

نكته چه�ارم: ارزيابي عملك��رد در دوركاري با 
دس��تگاه حضور و غياب امكان پذير نيس��ت. اگر 
مديري هس��تيد كه ب��راي مديريت به س��اعت 
حضور و غيات و نرم افزار حقوق دس��تمزد متكي 
است، در دوركاري موفق نمي ش��ويد و اين ايراد 
دوركاري نيس��ت، ايراد از خود شماس��ت. براي 
ارزيابي عملك��رد در جريان توليد ش��يوه نامه ها 
و استانداردس��ازي باي��د معيارهاي س��ازگار با 

دوركاري را تعريف كنيد.

نكته پنجم: تغييرات مي آيند و شما يا با آن سازگار 
مي شويد يا حذف خواهيد ش��د. دوركاري آينده كار 
گروهي است. بسياري از سازمان ها و كسب وكارها نبايد 
براي دوركاري منتظر كرونا مي ماندند، كرونا هشدار 
روزگار بود كه افراد و سازمان ها خودشان را تكان دهند 
و به استقبال آينده اي بروند كه بايد ديروز فرا مي رسيد. 
اگر شما تغيير نكنيد رقباي چابك، هوشيار و كوشاي 

شما از اين امكان بهره خواهند جست.
٭ كارشناس كاربرد شبكه هاي اجتماعي

چه كسي مسوول است اقتصاد، اجتماع يا ...؟
با زخمي عميق بر پيكر وج��دان اجتماعي. حاال  پدر  داغ 
به قتل رساندن او را هم بر سينه دارد. با حبسي به ميزان 
حداقل سه سال. فروپاشي يك خانواده با آثار تلخ ماندگار 
آن بر پيكر جامعه. در ظهور و بروز اين تراژدي كه س��ابقه 
متع��ددي در جامعه ما دارد، تنها رومينا مقصر نيس��ت. 
محيط خانواده اي ك��ه به داليلي چون بيكاري و اعتياد و 
تعصبات افراطي ناموسي، اجازه برقراري رابطه صحيح و 
ش��فاف ِهمراه با مهر و محبت را، ميان فرزندان و والدين، 

نمي دهد نقش مهمي هم در به دام افتادن عاطفي دختران 
دارد و ه��م در ناتواني پدران و برادران در كنترل خش��م 
خود.  ماموران نيروي انتظامي و قضات دادسراهاي ارشاد 
نيز مقصرند چرا كه بدون ارايه مش��اوره هاي سودمند به 
خانواده ها، و بدون زمينه سازي براي برخورد مهربانانه تر با 
چنين فرزنداني، آنان را به خانواده ها بر مي گردانند.  كاركرد 
چنين نهادهايي فقط دستگيري و تفهيم اتهام و مجازات 
نيست. بلكه، زمينه سازي براي برخورد ريشه اي با چنين 

كژرفتاري هايي از طريق وصل به متخصصان برجسته )و 
نه مدرك دار كيلويي( علوم جامعه شناسي و روان شناسي 
است. متاس��فانه به دليل نوع قوانين و مقررات و سيطره 
برخورد هاي فرماليستي )ظاهرمآبانه( و همين طور تاثير 
احتمالي پرونده س��ازي  در ارتقاي پرسنل، نشانه هايي از 
مواجهه هاي ريشه اي ديده نمي شود. جامعه ما نياز شديد 
به برجسته تر شدن وجه رحمانيت و ستارالعيوب بودن 
خداوند منان دارد. اما، شوربختانه، آن چيزي كه سيطره 

دارد وجه »قاسم الجبارين « خداوند منان است. اين نيز علت 
زيرين ديگر ظهور و بروز چنين حوادث غم انگيزي است.  
برخوردهاي خشن و مجازات هاي سنگين به خصوص براي 
رفتارهايي كه در كل جهان تا حد زيادي حل و فصل شده و 
نظاير آن هم موجب تشديد خشونت در جامعه و هم ناتواني 
نظام حكمراني در مواجهه بهتر با چالش هاي اقتصادي 
چون بيكاري و تورم مي ش��ود. چالش هايي كه به سهم 
خود محيط خانواده را براي تيز كردن تيغ تعصب افراطي و 

خشونت غيرانساني فراهم مي كند. تراژدي رومينا، از منظر 
نگاه اجتماعي، ريشه در محيط اجتماعي دارد كه به داليل 
مختلف، اجازه حل و فصل شدن چالش هاي خانوادگي از 
اين دست را، در مسيري بهتر، نمي دهد. بنابراين، مادامي كه 
قواعد بازي تعيين كننده اين محيط ساري و جاري است، 
بايد به انتظار حوادث ديگري از اين نوع، دست كم در بخشي 

از خانواده ها، در آينده بود. 
٭ اقتصاددان

ادامهازصفحهاول



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

رشد قيمت ها در بازار ملك شهر جديد پرديس شتاب گرفت 

مسكن مهر پرديس »سلطان« ندارد
مجيد اعزازي|

»داللي و احت�كار« واحدهاي مس�كن مهر 
پرديس، عاملي شد كه از هفته گذشته شركت 
عمران شهر جديد پرديس، افزون بر دريافت 
هزينه يك ميليون تومان�ي نقل و انتقال هر 
واحد مس�كن مهر،  25 ميليون تومان ديگر 
نيز به عنوان بخش�ي )يك چهارم( از يارانه 
دولت به واحدهاي مسكوني مهر مطالبه كند. 
آن طور كه مهدي هدايت، مديرعامل شركت 
عمران ش�هر جديد پرديس هفته گذش�ته 
مطرح كرد، 2 تا 3 هزار واحد مسكن مهر در 
دست دالالن است و برخي از اين دالل ها 100 
تا 200 واحد مسكوني را در مالكيت خود دارند. 
افزايش 25 ميليون توماني قيمت واحدها كه 
از ابت�داي خرداد اعمال مي ش�ود، نيز صرفًا 
ش�امل صاحبان 2 تا 3 هزار واحدي است كه 
دايم بر طبل گراني مي كوبند؛ دالالني كه حاال 
مي توان از آنها به عنوان سلطان هاي مسكن 

پرديس نام برد. 

   رد احتكار واحدهاي مسكن مهر
بررس��ي هاي ميداني »تعادل« اما مس��اله مورد نظر 
مديرعامل شركت عمران شهر جديد پرديس را تاييد 
نمي كند. مشاور امالك فعال در بازار مسكن پرديس، 
مس��اله احتكار 100 تا 200 واحد مسكن مهر را رد 
مي كنند و مي گويند، مگر پرايد است كه فردي توانايي 
خريد تعداد زياد و انباشت آنها را داشته باشد؟ بنابراين 
بهتر است، آقاي هدايت با دليل و مدرك صحبت كند 
و اگر چنين مس��اله اي وجود دارد، اين افراد را به قوه 
قضاييه معرفي كند.  بررسي هاي »تعادل« همچنين 
نش��ان مي دهد كه اخذ 25 ميليون تومان به هنگام 
نقل و انتقال واحدهاي مسكن مهر منجر به افزايش 
قيمت اي��ن واحدها و حتي زمين هاي ش��هر جديد 

پرديس شده است. 
بر اساس اين گزارش، از حدود 83 هزار واحد مسكن 
مهر كلنگ زده شده در شهر جديد پرديس، تاكنون 
45 هزار واحد به متقاضيان تحويل ش��ده است. و به 
گفته مس��ووالن امر، تكميل پروژه هاي مسكن مهر 
در اين شهر جديد به اعتباري بالغ بر 5200 ميليارد 
تومان نياز دارد. اين در حالي اس��ت ك��ه با توجه به 
جهش قيمت مسكن در تهران طي سال هاي 97 و 98 
بسياري از متقاضيان در حال كوچ به اين شهر هستند. 
در تازه ترين گزارش از بازار تهران، متوسط قيمت هر 
متر مربع واحد مسكوني در تهران به باالي 17 ميليون 
تومان صعود كرد. اين در حالي است كه قيمت هر متر 
مربع از واحدهاي مسكوني واقع در برخي از فازهاي 
مسكن مهر پرديس، كمتر از نصف اين ميانگين است. 
از اين رو، طبيعي اس��ت كه تقاضاي جامانده از روند 
پرشتاب قيمت ها در بازار مس��كن تهران روانه بازار 

شهرهاي اطراف مانند پرديس و پرند شود. 

    چه داللي اين همه پول دارد؟
كيميا روشن بين، مشاور امالك فعال در بازار مسكن 
ش��هر جديد پرديس در رابطه با ادع��اي مديرعامل 
شركت عمران اين ش��هر به »تعادل« مي گويد: اين 
حرف درست نيست. ممكن است 2 تا 3 واحد مسكن 
مهر دست مشاوران امالك باشد، اما اينكه گفته شود 
برخي 100 تا واحد مس��كوني دارند،  صحيح نيست. 
مثال همكاري داشتيم كه 5 دستگاه آپارتمان داشته 
باشد اما 50 دس��تگاه آپارتمان هيچگاه نبوده است. 
ضمن اينكه كار مش��اور امالك خريد و فروش ملك 
است. مگر يك مش��اور امالك يا به قول آقايان دالل، 
چقدر قدرت پولي و مالي دارد كه بخواهد 50 يا 100 

واحد مسكوني بخرد و احتكار كند؟
روش��ن بين در پاس��خ به اينك��ه آيا ممكن اس��ت 
سرمايه گذاراني خارج از صنف مشاوران امالك باشند 
كه 100 واحد مسكن مهر داشته باشد؟ اظهار مي كند: 
براي اين داشتن مثال 20 واحد، سرمايه گذار دستكم 
بايد 10 ميليارد تومان پول داشته باشد. در اين صورت، 
چرا س��رمايه گذار مس��كن مهر بخرد؟ از داخل شهر 

پرديس آپارتمان مي خرد. 
اين مشارو امالك درباره اثر دريافت 25 ميليون تومان 
بابت بخشي از يارانه دولت بر بازار مسكن مهر پرديس 
مي گويد: فعال قيمت خريد واحدهاي مس��كن هاي 
مهر را به ش��دت افزايش داده اس��ت، به گونه اي كه 
االن برخي از واحدهاي مس��كن مهر تا 700 ميليون 
تومان هم معامله مي شوند. در بازار پرديس به راحتي 
مشهود است كه قيمت ها طي يك هفته اخير افزايش 

يافته است.
به گفته روشن بين، قبل از عيد نوروز، قيمت واحدهاي 
مس��كن مهر در فاز 11 كه در طبق��ات باال بودند، به 
500 ميلي��ون تومان هم مي رس��يد، اما االن قيمت 
واحدهاي واق��ع در طبقات پايين ب��ه 500 ميليون 
تومان رسيده است. واحدهايي كه كمي بيش از 400 

ميليون تومان بود. 
او مي افزايد: مساله اخذ 25 ميليون تومان همچنين 
روي قيم��ت زمين در ش��هر جديد پردي��س نيز اثر 
گذاشته اس��ت. به طور مثال، قيمت قطعه هاي 200 
متري زمين در فاز 6 قبل از عيد، نهايتا 110 ميليون 
تومان بود، ام��ا االن به قيم��ت 300 ميليون تومان 

معامله مي شود.

   دالل ها آپارتمان ها را نگه نمي دارند!
فرشاد لش��گري، يكي از مشاوران امالك فعال در بازار 
مسكن پرديس نيز درباره ادعاي داللي شديد در اين 
بازار به »تعادل« مي گويد: اين طوري نيست كه تعداد 
زيادي از واحدهاي مسكوني مهر پرديس دست دالل ها 
باش��د. معموال دالل ها واحد رو نگ��ه نمي دارند، بلكه 
خريد و فروش مي كنند. از اين رو، اينكه چند تا واحد 
دست كسي باشد، چنين نيس��ت. اما باالخره امالك 
كارش اين است كه واحد مس��كوني بخرد، يا واحد را 

به ديگران معرفي كند و بفروش��د.  لشگري با اشاره به 
تاخير ش��ركت عمران پرديس در تحويل واحدهاي 
مسكن مهر اين شهر، اظهار مي كند: آنقدر آقاي هدايت 
لطف كردند و واحدهاي مسكن مهر را تحويل نداده اند، 
برخي از مالكان خسته مي شوند و به هر قيمتي واحد 
خود را مي فروشند. اين دسته از واحدها را دالل ها نگه 
مي دارند و بعد از مدتي كه موعد تحويل آنها فرا مي رسد، 
مي فروشند. اما اينكه تعداد زيادي واحد دست يك نفر 
باشد، اينگونه نيست. مگر پرايد است كه تعداد زيادي 
از آن دست يك نفر باشد. االن هر كدام از اين واحدها 
به طور متوسط 400 تا 500 ميليون تومان قيمت دارد 
و افراد عادي جامعه از نظر مالي نمي توانند در يك زمان 

تعداد زيادي از آنها را در اختيار داشته باشند.

   وضعيت بازار پرديس در دو ماهه گذشته؟
اين مشاور امالك با اشاره به افزايش قيمت پرايد به 90 
ميليون تومان و نرخ ارز به 18 هزار تومان، مي گويد: در 
اين شرايط مطمئن باشيد كه همه اين موارد روي قيمت 

ملك اثر مي گذارد و قيمت مسكن را افزايش مي دهد.
او مي افزايد: متاسفانه در كشور ما، هر كااليي كه قيمتش 
باال مي رود،  تقاضا براي آن بيشتر مي شود. دالر وقتي 
باال مي رود، همه متقاضي مي شوند و خريد مي كنند. 
مسكن كه يك كم مي خواهد رشد قيمت را تجربه كند، 
مردم هجوم مي آورند براي خريد آن. مسكن مهر نيز 

دقيقا اين طوري است. در حال حاضر هم، چون قدرت 
مالي مردم براي خريد مس��كن در تهران تحليل رفته 
است،  همه به سوي بازار مس��كن پرديس روانه شده 

و مي شوند.

    چه طيفي متقاضي خريد مسكن مهر هستند؟
لشگري در پاسخ به اينكه چه طيفي از مردم متقاضي 
خريد مسكن مهر در ش��هر جديد پرديس هستند، 
اظهار مي كند. س��ه دس��ته متقاضي داريم. يكسري 
كساني هستند كه توان مالي خريد مسكن در تهران 
را ندارند. يكسري آنهايي هستند كه پول هاي خود را 
جمع كرده اند و حتي بعضي از لوازم زندگي خود را هم 
فروخته اند و پول رهن تهران هم نداشته اند، مي آيند 
اينجا خانه مي خرند. يكسري ها هم از افراد سرمايه دار 
و س��رمايه گذار تهراني يا شهرس��تاني هس��تند و ما 
ديده ايم كه طرف آمده و 5 واحد مسكن مهر خريده و 
گذاشته كنار تا در زمان تحويل مسكن مهر،  به قيمت 

باالتر بفروشد.

   قيمت ها افزايش يافت
اين مشاور امالك فعال در بازار مسكن پرديس درباره 
 اثر اخذ 25 ميليون توم��ان يارانه دولتي نيز مي گويد:

100 درصد اثر دارد. آقاي هدايت آمد يك كاري كرد 
همه بيايند داخل شركت عمران شهر پرديس نقل و 

انتقال را انجام بدهند. قبال شبيه خريد و فروش ماشين 
بود. مي رفتند دفترخانه يك وكالت نامه كامل خريد 
وفروش مي گرفتند و بعد مي رفتند شركت عمران يك 
ميليون تومان هزينه نقل وانتقال پرداخت مي كردند 
و ملك را به نام خود مي كردند، اما آقاي هدايت كاري 
كردند كه دفتر اسنادرسمي ها را از اين وسط حذف كرد.

او مي افزايد: اثر اخذ 25 ميليون تومان يارانه دولت اين 
بوده است كه مالكان واحدهاي مسكوني پرديس، قيمت 
ملك را باالتر مي برند تا هزينه هاي نقل و انتقال پوشش 
داده شود. هزينه يك ميليون توماني قبال زياد به چشم 
نمي آمد، يا بين طرفين تقسيم مي شد يا توافقي بين 
طرفين صورت مي گرفت و قضيه حل مي شد. اما االن 
اين 26 ميليون توماني كه آقاي هدايت تعيين كرده، 

مشكالت زيادي را ايجاد كرده است.
لشگري اظهار مي كند: متقاضي تمام زندگي خودش 
را مي فروشد تا پولش مثال به 400 ميليون تومان برسد 
تا در بازار مسكن مهر پرديس واحدي بگيرد وحساب 
و كت��اب نقل و انتقال را نمي كند و ت��وان پرداخت آن 
را ندارد. به همين دليل هم فروش��نده، قيمت واحد را 
افزايش مي دهد تا از محل افزايش قيمت، اين هزينه 
26 ميليون توماني تامين شود. البته گفته اند كه اين 
هزينه ش��امل افراد بي بضاعت نمي شود. حال معلوم 
نيس��ت كه چگونه مي خواهند اين اقشار را شناسايي 

كنند. ما نمي دانيم.
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قيمت مسكن ملي در شهرهاي 
كوچك 300 ميليون تومان است

ميانگين متراژ واحدهاي طرح اقدام ملي مسكن در 
شهرهاي كمتر از 100 هزار نفر بين 80 تا 100 متر 
است كه پيش بيني مي شود قيمت هر واحد 300 تا 
350 ميليون تومان باشد. به هر واحد 100 ميليون 
وام تعلق مي گيرد، لذا بايد 200 تا 250 ميليون تومان 
براي هر خانه هزينه شود. به گزارش ايسنا، از 400 هزار 
واحد طرح اقدام ملي مسكن 100 هزار واحد آن در 
شهرهاي كمتر از 100 هزار نفر ساخته مي شود كه 
مسووليت اجراي آن با بنياد مسكن انقالب اسالمي 
است. همچنين 38 هزار واحد با توافق صورت گرفته 
در شهرهاي با جمعيت بيش از 100 هزار نفر توسط 
بنياد مسكن احداث خواهد شد. ميانگين متراژ هر 
كدام از واحدهاي در تعهد بنياد مسكن براي ساخت 
در قال��ب طرح اقدام ملي 80 متر مربع اس��ت كه با 
محاسبه مشاعات هر كدام از واحدها حدود 100 متر 
مربع خواهد بود. در بسياري از موارد از 300 تا 350 
ميليون تومان براي هر واحد مسكوني با احتساب وام 
بايد منابع تامين شود كه بدون محاسبه وام پيش بيني 
اين اس��ت كه هر واحد 200 تا 250 ميليون تومان 
هزينه در بر دارد. رقم آورده اوليه سپرده گذاران طرح 
اقدام ملي مسكن در شهرهاي كمتر از 100 هزار نفر 
30 ميليون تومان خواهد بود كه بايد به نام خود فرد 
متقاضي در حساب بانكي سپرده گذاري مي شود. 
طبق اعالم جواد حق ش��ناس، معاون امور مسكن 
شهري بنياد مسكن، هم اكنون بنياد با وزارت راه و 
شهرسازي در حال بررسي است كه با توجه به همه 
آيتم هاي اثرگذار در هزينه هاي ساخت و ساز بتوان 
اين مبلغ را واقعي س��ازي كرد. احتمااًل اين ميزان 
مقداري افزايش خواهد يافت و ممكن است از پروژه اي 
به پروژه ديگر تغيير كند زيرا بعضاً مساحت زيربناي 
واحدها با هم متفاوت است. از سوي ديگر در خصوص 
نحوه تخصيص زمين به پروژه هاي اقدام ملي مسكن 
در شهرهاي با جمعيت كمتر از 100 هزار نفر دو گروه 
واگذاري در نظر گرفته شده است. در واگذاري هاي 
99 س��اله كه به صورت اجاره در اختيار متقاضيان 
گذاشته مي شود هزينه اي بابت قيمت زمين تحميل 
نخواهد شد. مورد دوم مربوط به زمين هايي است كه 
دولت مالكيت آنها را نيز به خريدار انتقال مي دهد. 
پيش بيني شده كه هزينه اين زمين ها نيز در قالب 

اقساط 10 ساله از متقاضيان دريافت شود. 

دماي هوا در اغلب نقاط كشور 
گرم تر مي شود

كارشناس سازمان هواشناسي از افزايش محسوس 
دما در اغلب مناطق كش��ور خبر داد و گفت: تهران 
هفته گرمي را پيش رو خواهد داشت و دماي هواي 
در پايتخت روز ش��نبه به ٣٨ درجه مي رسد. فريبا 
گودرزي درباره وضعيت جوي اكنون كشور به ايرنا، 
گفت: دماي هوا در بيش��تر مناطق كشور افزايش 
خواهد داشت. هواي تهران روز سه شنبه به ٣٦ درجه 
رسيد و هفته گرمي را پشت سر مي گذاريم، الگوهاي 
نقشه هواشناسي به سمت تابستاني شدن در پيش 
اس��ت و گرما در اغلب مناطق كشور رو به پايداري 
است . كارشناس سازمان هواشناسي گفت: بارش 
پراكنده و وزش باد در مناطقي از سواحل درياي خزر، 
مركزي، همدان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه 
و بويراحمد، اصفهان و فارس پيش بيني شده است. 
بر اس��اس اظهارات كارشناس سازمان هواشناسي 
در اس��تان هاي البرز، قم، قزوين، زنجان، ارتفاعات 
تهران و سمنان بارش پراكنده و وزش باد پيش بيني 
مي شود. گودرزي اضافه كرد: همچنين در نوار شرقي 
كشور به ويژه در زابل و شرق خراسان جنوبي وزش 
ش��ديد باد موجب كاهش كيفيت هوا خواهد شد 
و تا پنجش��نبه مناطق شمالي خليج فارس به ويژه 

سواحل بوشهر مواج است.

بازگشايي غرفه هاي ايستگاه هاي 
مترو از ۱0 خرداد

طبق مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا از 10 خرداد ماه 
كه روال كار دستگاه هاي اداري به حالت قبل بازخواهد 
گشت، غرفه هاي ايستگاه مترو نيز بازگشايي خواهند 
شد. به گزارش ايلنا، فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه ضمن اعالم اين خبر 
افزود: بازگشايي تمامي اماكن، مراكز و مشاغل از 10 
خرداد سبب افزايش مسافران مترو نيز خواهد شد. 
ناوگان مترو تهران با آمادگي كامل و استفاده از تمامي 
ظرفيت، آماده خدمت رساني به شهروندان خواهد بود. 
او با بيان اينكه »عادي سازي« و امكان فعاليت مشاغل 
پرخطر با رعايت پروتكل هاي بهداشتي، سبب افزايش 
تعداد مسافران مترو مي شود، يادآور شد: همچنان از 
مسافران مترو درخواست مي شود كه به منظور حفظ 
سالمت خود و ديگران از ماسك استفاده كنند. نوبخت 
با اشاره به عدم دريافت نقدينگي الزم توسط شركت 
بهره برداري مترو در سه ماه گذشته براي خريد قطعات 
يدكي واگن ها، گفت: اين مش��كل به علت كاهش 
درآمد بسيار شركت بهره برداري مترو است. پيش از 
موضوع كرونا، شركت مترو از اجاره غرفه ها و فروش 
بليت ها درآمد داشت اما درحال حاضر اين درآمد به 
صفر رسيده اس��ت.  مديرعامل شركت بهره برداري 
مترو تهران و حومه در ادامه افزود: اقدامات مبارزه با 
كرونا هزينه هاي مازاد بسياري به مترو تحميل كرده 
است. همچنين درآمد موجود تنها صرف بخشي از 
هزينه هاي جاري مترو مي شود. او با بيان اينكه درحال 
حاضر سازمان تأمين اجتماعي، دفترچه هاي پرسنل 
شركت بهره برداري مترو را تمديد نمي كند، توضيح 
داد: باتوجه به نبود درآمد از سوي شركت بهره برداري 
مترو و نپرداختن پول به س��ازمان تأمين اجتماعي، 
اين سازمان دفترچه ها را تمديد نمي كند. مديرعامل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با اشاره به 
وضعيت بحراني اين شركت، گفت: اميد است كه دولت 
بودجه ويژه اي اعم از كمك هاي ارزي و مادي به ناوگان 
مترو پايتخت تخصيص دهد تا بتواند از اين شرايط 

سخت و پيچيده عبور كند.

عذرخواهي شوراي شهري ها از مردم تهران

مناقشه طرح ترافيك به ستاد ملي مقابله با كرونا رفت

 مگر يك مشاور امالك يا به قول آقايان دالل، چقدر قدرت پولي و مالي دارد كه بخواهد 50 يا ۱00 واحد مسكوني بخرد و احتكار كند؟

زهرا ن ژادبهرام، عضو ش�وراي ش�هر تهران 
ضم�ن عذرخواه�ي از م�ردم ب�ه دلي�ل 
س�ردرگمي هاي ايج�اد ش�ده ناش�ي از 
اطالع رس�اني در مورد لغو ي�ا اجراي طرح 
ترافيك گف�ت: طرح ترافي�ك كرونايي به 

ستاد ملي مقابله با كرونا ارايه مي شود.

به گفته غالم محمدي، مشاور شهردار تهران طرح ترافيك 
كه قرار بود از روز سه شنبه اجرا شود فعال اجرا نخواهد شد. 
او در پستي توييتري اعالم كرده است: علي رغم تصميم 
شوراي عالي ترافيك مبني بر اجراي طرح ترافيك از روز 
ششم خرداد ماه اجراي اين طرح تا زمان برگزاري اولين 
جلسه ستاد ملي كرونا و تصميم گيري در اين خصوص به 
تعويق افتاده است. عصر روز دوشنبه محمدي در توييتي 
ديگر تاكيد كرده بود كه براساس مصوبات شوراي عالي 
ترافيك شهر تهران از صبح روز سه شنبه طرح ترافيك 
در تهران به اجرا خواهد آمد. اما ساعتي بعد عليرضا زالي 
فرمانده ستاد ملي كروناي استان تهران گفته بود بنايي 
براي اجراي طرح ترافيك وجود ندارد و در اين خصوص 

ستاد ملي كرونا بايد تصميم گيري كند.

   سوءتفاهم درباره طرح ترافيك
نژادبهرام در گفت وگو با فارس، درباره لغو طرح ترافيك 
در پايتخت و اظهارنظرهاي ضد و نقيض مسووالن در اين 
زمينه، اظهار كرد: كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي 
شهر تهران پيش��نهادي را تحت عنوان طرح ترافيك 
كرونايي تهيه كرد كه اين طرح متفاوت از طرح ترافيك 
قبلي بود و به تأييد شوراي عالي ترافيك تهران، پليس 

راهور و ستاد مقابله با كروناي تهران رسيد.
وي افزود: طرح ترافيك كرونايي به تصويب اس��تاندار 
تهران نيز رسيد و قرار شد زمان اجراي آن توسط استاندار 
نيز تأييد شود و نظر آنها در اين زمينه نيز اعمال شده باشد 
ولي علي رغم تأييد اس��تانداري و موافقت بر سر اجراي 
طرح ترافيك از امروز ستاد ملي مقابله با كرونا اعالم كرد 

كه طرح ترافيك در پايتخت تا اطالع ثانوي لغو است.
عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران ادامه داد: به نظر 
مي رسد س��وء تفاهم در خصوص بسته طرح ترافيك 
كرونايي و طرح ترافيك پيشين ايجاد شده كه يقينا با 
بررسي مشترك از سوي ستاد ملي كرونا به جمع بندي 
مشترك مي رسد. نژادبهرام با اشاره به اينكه كميسيون 
حمل و نقل شوراي شهر تهران ابداع كننده طرح ويژه 
كرونايي است،  گفت: از اين كميسيون درخواست كرده ام 
كه طرح را به س��تاد ملي مقابله با كرونا ارايه دهند و به 

صورت كامل اعالم كنند كه اين طرح متفاوت از طرح 
قبلي است و ظرفيت هاي خاصي دارد.

اين عضو شوراي شهر تهران بيان داشت: اظهارنظرهاي 
ضد و نقيض در اعالم لغو يا اجراي طرح ترافيك سبب 
سردرگمي شهروندان شده است، گفت: در حال حاضر به 
دليل اين سردرگمي از مردم تهران عذرخواهي مي كنيم. 
وي گفت: ستاد مقابله با كروناي تهران شوراي ترافيك 
تهران، استانداري و شهرداري جهت اجراي طرح ترافيك 
كرونايي به جمع بندي رسيده اند ولي چون اين طرح براي 
ستاد ملي كرونا محرز نشده بود، اجراي آن لغو شده است.

عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران تأكيد كرد:  سالمت 

ش��هروندان اولويت اصلي مديريت شهري در پايتخت 
است. همچنين رابط بين مديريت شهري و ستاد ملي 
مقابله با كرونا، ستاد ملي با كروناي تهران است و ما گمان 

كرديم كه اين مساله و مشكل مرتفع شده است.
نژادبهرام اظهار كرد: تنها راه برون رفت از مشكل ترافيك 
ايجاد ش��ده در پايتخت اجراي طرح ترافيك كرونايي 
اس��ت و مديريت شهري به هيچ عنوان تمايل ندارد كه 
اگر س��تاد ملي مقابله با كرونا با اج��راي طرح مخالف 
بود، آن را اجرا كند. وي بيان داش��ت: مديريت شهري 
بر اساس پروتكل هاي ملي ستاد كرونا تصميم نهايي را 

اتخاذ مي كند.

  لزوم اصالح نظام توزيع اختيارات 
در همين حال،  علي اعطا، س��خنگوي شوراي شهر 
تهران گفت: اصالح نظام توزي��ع اختيارات در بحث 
مبارزه با كرونا در حوزه مديريت شهري ضروري است.

سخنگوي شوراي شهر تهران در واكنش به اخبار ضد و 
نقيض منتشر شده پيرامون اجراي طرح ترافيك گفت: 
به نظر مي رسد در بحث كرونا در رابطه با موضوعاتي 
كه تاثير عاجل و روزانه در زندگي ش��هروندان دارد، 
نظام توزيع اختيارات ما براي تصميم گيري در حوزه 
مديريت ش��هري كارآمد نيست و دچار تداخل هايي 

است.
وي با اشاره به صورت جلسه شوراي ترافيك تهران كه 
بيست و يكم ارديبهشت امسال به امضاي اعضاي اين 
شورا رسيده است، عنوان كرد: مقرر شده بود كه شروع 
ساعت طرح ترافيك ٨ صبح و خاتمه آن ١6 عصر براي 
هر دو محدوده طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا با 

خروج آزاد از ساعت 14 باشد. 
سخنگوي ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه شب 
گذشته گفت وگويي با شهردار تهران داشتم و به ايشان 
گفتم حجم اخبار ضد و نقيض در شبكه هاي اجتماعي 
و رسانه ها تعجب آور است، عنوان كرد: اگر همچنان 
مصوبه 21 ارديبهشت شوراي ترافيك تهران مالك 
عمل است كه قاعدتًا بايد هم اينگونه باشد، پس منشأ 

اين اخبار چيست.
 اعطا اضافه كرد: گويا در ساعات پاياني شب تماسي 
از سوي يكي از مس��ووالن عاليرتبه ستاد ملي كرونا 
با شهرداري گرفته مي ش��ود و اجراي طرح ترافيك 
متوقف مي شود. از يك سو مصوبه اي براي اجراي طرح 
ترافيك از س��اعت 8 تا ١6 با خروج آزاد از ساعت ١4 
وجود دارد و از سوي ديگر بدون اينكه مرجع ديگري 
يا حتي ستاد ملي كرونا اين مصوبه را لغو يا ابطال كرده 

باشد اجراي طرح متوقف مي شود.
سخنگوي شوراي شهر تهران با تاكيد بر اين نكته كه 
پس از شيوع ويروس كرونا در كشور و تشكيل ستاد 
ملي مقابله با كرونا شاهد تالش هاي شبانه روزي اين 
س��تاد بوده ايم و اين امر جاي قدردان��ي دارد، گفت: 
اما مناس��ب تر اين اس��ت قبل از اعالم اخبار متفاوت 
و بعضًا متناقض، مس��ووالن اجراي��ي در حوزه كرونا 
در زمان مناس��ب به تصميم مش��ترك برس��ند و به 
مساله اطالع رساني به ش��هروندان جهت جلوگيري 
از بالتكليفي و س��ردرگمي توجه كنند، و به گونه اي 
عمل نشود كه اساسا فرصتي براي اطالع رساني وجود 

نداشته باشد.

  شهرداري تبعيت كند
حسن خليل آبادي، عضو شوراي شهر تهران نيز با اشاره 
به اينكه شهرداري بايد در مورد لغو طرح ترافيك از ستاد 
ملي مقابله با كرونا تبعيت كند، گفت: لغو طرح ترافيك 

در پايتخت فعال ادامه دارد.
عضو ش��وراي ش��هر تهران، درباره موض��وع لغو طرح 
ترافيك در پايتخت و گاليه مندي شهروندان به دليل 
اطالع رس��اني هاي ضد و نقيض در اي��ن زمينه، اظهار 
داشت: تصميم در مورد لغو طرح ترافيك كه شب گذشته 
اعالم ش��د بر اساس گفت وگو بين مسووالن ستاد ملي 
مقابله با كرونا و معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري 

تهران بوده است.
وي افزود: نظر ش��هرداري تهران، اجراي طرح ترافيك 
است و ستاد ملي مقابله با كرونا شرايط را مساعد براي 
اج��راي طرح نمي داند. مس��ووالن ش��هرداري تهران 
معتقدند لغو طرح ترافيك سبب افزايش ترافيك به ويژه 
در محدوده مركزي تهران شده و بي نظمي در پايتخت 
ايجاد كرده است كه به نظرم شهرداري در حال حاضر 
بايد به تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا توجه كند تا شاهد 

افزايش آمار مبتاليان به كرونا نباشيم. 
خليل آبادي با بيان اينكه بر اس��اس تصميم ستاد ملي 
مقابله با كرونا لغو طرح ترافيك در پايتخت تا اطالع ثانوي 
ادامه دارد، گفت: در سطوح باالتر كشور، نگراني هايي در 
مورد شيوع كرونا با لغو طرح ترافيك وجود دارد چرا كه با 
اجراي طرح استفاده از حمل و نقل عمومي به ويژه مترو 

بيشتر خواهد شد.
اين عضو ش��وراي ش��هر تهران تصريح كرد: تشخيص 
اجراي طرح ترافيك در شرايط كنوني با ستاد ملي مقابله 
با كروناست چرا كه آنها آمارهاي مربوط به كرونا را دارند و 
تحليل هاي تخصصي در اين زمينه انجام مي دهند؛ بناب 
اين اجرا يا لغو طرح ترافيك در حال حاضر بستگي به نظر 

ستاد مقابله با كرونا دارد.
وي خاطرنشان كرد: كرونا هنوز وجود دارد و از بين نرفته 
است. بنابراين شهرداري تهران بايد از نظر تخصصي ستاد 
مقابله با كرونا تبعيت كند. ارگان ها و نهادهاي ديگر نيز 

بايد از ستاد ملي مقابله با كرونا تبعيت كنند. 
خليل آبادي با اشاره به اينكه در حال حاضر بخشي نگري 
به موضوع طرح ترافيك صحيح نيست،  گفت: شهرداري 
تهران از سازمان هايي است كه بيشترين ضرر را به دليل 

بروز و شيوع كرونا در تهران داشته است.
اين عضو شوراي ش��هر تهران گفت: لغو طرح ترافيك 
و كاهش اس��تفاده از حمل و نقل عمومي سبب ضرر و 
زيان هاي انباشته شده در شهرداري پايتخت شده است.

روابط عموم�ي معاونت حم�ل و نقل ترافيك 
ش�هرداري تهران اعالم كرد كه به درخواست 
وزير بهداش�ت از ش�هردار تهران و به منظور 
همدلي و رفع نگراني در خصوص افزايش شيوع 
ويروس كرونا، طرح هاي ترافيكي كه قرار بود از 
سه شنبه )٦ خرداد( مجددا اجرا شود، تا اطالع 

ثانوي اجرا نخواهد شد.
به گزارش ايسنا، روابط عمومي معاونت حمل و 
نقل و ترافيك شهرداري تهران در اطالعيه خود 
اعالم كرد: »در حال�ي كه برابر پنجاه و نهمين 
مصوبه شوراي حمل ونقل و ترافيك شهر تهران 
كه با حضور ش�هردار تهران، رييس ش�وراي 

اسالمي شهر، رييس كميسيون عمران و حمل 
و نقل شوراي شهر، فرمانده پليس راهور فاتب، 
فرمانده ستاد مقابله با كروناي استان تهران و 
نمايندگان وزارت كش�ور و استانداري تهران 
برگزار شد، اجراي مجدد طرح ترافيك از امروز 
)٦ خرداد ماه( در دستور كار قرار داشت، اما با 
عنايت به تماس تلفني وزير محترم بهداشت 
و درمان با شهردار محترم تهران و درخواست 
وي مبني بر توقف اجراي طرح ترافيك، مقرر 
ش�د اجراي مجدد طرح هاي ترافيكي، شنبه 
 )١٠ خرداد ماه( در س�تاد مل�ي كرونا مطرح و 

در خصوص آن تصميم گيري شود.«

درخواست وزير بهداشت، دليل لغو اجراي طرح ترافيك
موضع رسمي



دانش و فن6   Wed. May  27. 2020  1667   چهارشنبه 7 خرداد 1399   4 شوال1441  سال ششم    شماره 

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند درنظر دارد كاالهاي موضوع بند »يك« آگهي حاضر را   از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي از توليدكننده/ سازنده/ تامين كننده واجد شرايط 
خريداري و تامين نمايد.

1( موضوع مناقصه
الف( شرح مختصر كاال

WWW.IKORC.IR :آدرس اينترنتي

برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه مقدار/ تعدادشرح مختصر كاالشماره مناقصهرديف
)ريال(

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 
نحوه تامين توسط)ريال(

1RNL-9848005-MM
توليد كننده/ تامين كننده-/211.100.000.000555.000.000 قلمشيلنگ آتش نشاني)تجديد مناقصه(

2RNL-9848034-MMSTEAM  HOSEتوليدكننده/ تامين  كننده/ سازنده-/10010.000.000.000500.000.000 عدد

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( 
شازند »سهامي عام«

نوبت اول»آگهيارزيابيكيفيتوليدكنندگان،سازندگانوتامينكنندگان«
شماره مجوز: 1399-974

ب( شرايط اوليه متقاضي
1- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه.

2- داشتن شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است.
3- داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه هاي موردنظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم.

4- توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )در صورت تاييد در ارزيابي كيفي مناقصه گران( و همچنين تضمين انجام تعهدات )در صورت برنده شدن در مناقصه( مطابق آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي موضوع تصويب نامه هيات وزيران 
به شماره 123402/ ت مورخ 1394/09/22 
2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند واقع در استان مركزي اراك - كيلومتر 20 جاده بروجرد.
3( مهلت و محل دريافت فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي

متقاضياني كه داراي شرايط اوليه )بند ب( بوده و آمادگي الزم جهت انجام هر يك از مناقصه هاي مذكور را دارند مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم )3 روز پس از انتشار آگهي نوبت اول( به مدت 5 روز كاري ضمن ارسال تقاضاي شركت در مناقصه موردنظر 
از طريق نمابر 33672013-086، فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس WWW.IKORC.IR دريافت و براساس آن مدارك الزمه را تكميل و صرفا بر روي لوح فشرده )CD( به اين شركت تحويل يا ارسال نمايند.

4( زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي )تكميل شده توسط متقاضيان(
زمان تحويل اسناد ارزيابي كيفي توسط مناقصه گران، 2 هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مي باشد. ضمنا محل تحويل يا ارسال لوح فشرده )CD( حاوي فرم ها و مدارك تكميل شده، به نشاني اراك – كيلومتر 20 جاده 

بروجرد - سه راهي شازند - شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند - اداره تداركات و امور كاال- ساختمان ب- طبقه همكف اتاق 118- كدپستي 41111-38671 تلفن: 33492833-33492840-086 مي باشد. 
بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمنا دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچ گونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند. الزم به ذكر است دستگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح فشرده حاوي اسناد ارزيابي 

كيفي ظرف مدت 1 ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سايت اين شركت )همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم( مي بايست 2 برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه، صرفا بر روي لوح فشرده )CD( درج و در موعد مقرر به آدرس اين 

شركت ارسال يا تحويل نمايند، اين شركت نيز پس از ارزيابي كيفي متقاضيان، از شركت هايي كه حداقل امتياز قابل قبول را كسب نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.

رشد ۳۲۸ درصدي واردات تلفن همراه
گوشي تلفن همراه در سال 98، سومين قلم عمده وارداتي 
بوده و ارزش واردات موبايل در سال 98 نسبت به سال 97 
رشد 328 درصدي را تجربه كرده است. به گزارش ايسنا 
طبق اطالعات منتشرشده از سوي انجمن واردكنندگان 
موبايل، تبلت و لوازم جانبي گزارش آمار روند واردات و 
مصرف موبايل طي 12 ماه سال 1398 نشان مي دهد 
كه واردات موبايل از طريق رويه تجاري در سال 1398 
نسبت به س��ال 1397 بيش از 90 درصد رشد داشته 
است؛ به طوري كه در سال گذشته تعداد 15 ميليون و 
380 هزار دستگاه موبايل وارد كشور شده كه از اين تعداد 
چيزي بالغ بر 14 ميليون آن توسط مصرف كنندگان در 
شبكه ارتباطي تلفن همراه كشور فعال شده است. اين در 
حالي است كه طبق گزارش فدراسيون فاوا، سال گذشته 

4000 تن گوش��ي تلفن همراه به ارزش يك ميليارد و 
413 ميليون دالر به كشور وارد شده است. سهم ارزشي 
واردات اين كاال از كل واردات كشور در سال 98 معادل 
3/2 درصد است. در عين حال ارزش واردات موبايل در 
سال 98 نسبت به سال 97 رشد 328 درصدي را تجربه 
كرده و وزن واردات اين كاال با رشد 360 درصدي همراه 
بوده است. ارزيابي ها نشان مي دهد ارزش هر تن موبايل 
وارد شده به كش��ور 353 ميليون و 250 هزار دالر بوده 
است. همچنين آمارهاي سازمان توسعه تجارت حكايت 
از آن دارد كه سال 98، گوشي تلفن همراه سومين قلم 
عمده وارداتي بوده اس��ت. ذرت دامي و برنج دو كاالي 
وارداتي هس��تند كه ارزش واردات آنها بيشتر از موبايل 
است. الكترودهاي زغالي براي كوره ها، جو به استتثناي 

بذر، كنجاله سويا، لوبياي سويا، شكر تصفيه نشده، قطعات 
بي استخوان منجمد از نوع گاو و روغن دانه آفتابگردان و 
روغن گلرنگ يا زعفران كاذب در رده هاي چهارم تا دهم 
عمده ترين اقالم وارداتي ق��رار گرفته اند. ازطرفي اين 
روزها ادامه تعطيلي مراكز آموزشي و به طبع آن تمركز 
بر آموزش آنالين و البته معرفي برنامه كاربردي ش��اد 
براي استفاده آموزشي دانش آموزان، تقاضاي موبايل را 
در بازار افزايش داده است. در مجموع عواملي همچون 
كمبود جهاني كاال به دليل كرونا، باال رفتن نرخ ارز، بسته 
شدن مرزها و محدوديت هاي ترانزيتي براي واردات كاال 
و معرفي اپليكيشن شاد منجر به ايجاد عدم اطمينان بازار 
براي تامين محصوالت در آينده شده كه در نهايت تمام 

اين عوامل تعادل بين عرضه و تقاضا را بر هم زده است.

۲100 شغل بركت براي كولبران سردشت و پيرانشهر
هر چند آمار رس��مي و متقني از تعداد كولبران شاغل در 
مرزهاي غربي ايران گزارش نشده است اما بر كسي پوشيده 
نيست كه چهار استان مرزي آذربايجان غربي، كردستان، 
كرمانشاه و ايالم درگير اين معضل هستند و بيشترين آمار 
كولبران را دارند. آن گونه كه نمايندگان مردم اين مناطق در 
مجلس شوراي اسالمي مي گويند هزاران نفر در قسمت هاي 
كردنشين استان هاي غربي ايران كولبري مي كنند. كولبري 
كاري سخت و طاقت فرسا با حداقل حقوق و مزايا و حداكثر 
مخاطرات و تهديدات است. پرت شدن از صخره، تصادف، 

ريزش كوه يا بهمن، غرق ش��دگي و س��رمازدگي و انفجار 
مين هاي باقيمانده از جنگ تحميلي در مناطق مرزي غرب 
كشور از جمله مخاطراتي است كه كولبران را تهديد مي كند.  
در همين راستا، معاون توسعه  كارآفريني اجتماع محور بنياد 
بركت ستاد اجرايي فرمان امام از ايجاد 2100 شغل براي 
كولبران اس��تان آذربايجان غربي خبر داد. رضا راضي زاده 
در حاشيه بازديد از طرح هاي اجتماع محور بنياد بركت در 
شهرستان هاي شوط و پلدش��ت آذربايجان غربي با بيان 
اين مطلب افزود: 2100 شغل از 9 هزار فرصت شغلي كه 

بنياد بركت در سال جاري براي كولبران سه استان مرزي 
كرمانشاه، كردستان و آذربايجان غربي ايجاد مي كند، به 

مناطق جنوبي آذربايجان غربي اختصاص خواهد يافت.
وي سردشت و پيرانشهر را دو شهر هدف بنياد بركت براي 
راه اندازي طرح هاي اشتغال زايي ويژه كولبران عنوان كرد و 
اظهار داشت: امسال 700 طرح اشتغال زايي اجتماع محور 
در رسته هاي شغلي اي همچون پرورش دام سبك و سنگين، 
زنب��ورداري، آبزي پ��روري و كارگاه هاي كوچك صنعتي 

عملياتي مي شود.

شركت ها بايد به دنبال راه حلي براي سازگاري با وضعيت پساكرونا باشند

بالي كرونا بر سر شركت هاي فناوري
سال2020 ميالدي در حالي آغاز شد كه بسياري 
از شركت ها پيش بيني مي كردند در سال جديد 
ميالدي رشد كنند و محصوالت و سرويس هاي 
بيش�تري عرضه كنند. ام�ا ش�يوع كوويد 19 
تمام برنامه هاي آنه�ا را به هم ريخت. قرنطينه 
شهرها و تعطيلي كارخانه ها، توليد را در بسياري 
موارد متوقف كرد. از س�وي ديگر شركت هايي 
كه س�رويس هاي آنالين مانند تبليغ�ات ارايه 
مي كردند با ركود اقتصادي و كاهش تقاضا روبه رو 
شده اند. احتمال شيوع بيماري در محيط هاي 
پرجمعيت و ضرر ش�ركت ها در اين ب�ازه، روي 
درآمده�اي آنان تاثيرگذاش�ته و ب�ه اخراج و 
مرخ�ص كردن انبوهي از كارگران منجر ش�ده 
است. شيوع ويروس كرونا سبب شد بسياري از 
كسب وكارهاي حوزه صنعت و فناوري در سراسر 
جهان با چالش و كاهش درآمد روبه رو ش�وند. 
اكنون آنها بايد راه حلي براي سازگاري با وضعيت 
جديد بيابند. اما اين يك روي سكه است. قرنطينه 
سبب شد بسياري از شركت ها كارمندان خود را 
دور كار كنند. اين فرصتي براي رشد شركت هايي 
بود ك�ه خدمات و س�رويس هاي آنالي�ن ارايه 
مي كردند. برخي شركت ها مانند مايكروسافت 
به خوبي از آن اس�تفاده كردند. اما اين ش�روع 
ماجراست. با توجه به آنكه زمان ساخت واكسن 
و پايان يافتن ش�يوع ويروس مشخص نيست، 
روند ضررو زيان شركت ها همچنان ادامه دارد. در 
همين راستا آنها به دنبال راهي براي كاهش اين 
خسارت ها هستند. مهر در اين گزارش به بررسي 
وضعيت شركت هايي كه شيوع ويروس كرونا آنها 

را به چالش كشيده، پرداخته است.

تعطيليكارخانههايتسال
وانبارهايمملوازخودرو

خودروسازي تسال هم يكي از انبوه شركت هاي متكي بر 
انرژي پاك است كه با بحران ناشي از ويروس كرونا دست 
و پنجه نرم مي كند. شيوع اين ويروس به تعطيلي موقت 
كارخانه تازه تاس��يس تسال در شانگهاي منجر شد. در 
ماه مارس نيز اين شركت مجبور شد تاسيسات خود در 
فرمونت را تعطيل كند. اما تاثيرات ويروس كرونا همين 
جا تمام نشد. تسال اعالم كرده بود در سه ماهه نخست 
2020 ميالدي در توليد خودرو ركورد زده و 102 هزار 
و 672 دس��تگاه اتومبيل ساخته و همچنين 88 هزار و 
496 دستگاه نيز تحويل مش��تريان داده است. اما رقم 
خودروهاي تحويل شده نسبت به سه ماهه آخر 2019 
ميالدي 21 درصد كاهش يافته بود. از سوي ديگر شيوع 
ويروس كرونا به افزايش توليد خودروهايي منجر شد كه 
امكان تحويل آنها تا پايان ماه مارس وجود نداشت. ارزش 
خودروهاي انبارشده تسال معادل 20 روز كاري و 981 
ميليون دالر سرمايه است. همين روند به جريان منفي 
895 ميليون دالري براي شركت منجر شد. به نوشته ورج 
طبق ايميلي كه تسال براي كارمندانش ارسال كرده، از 31 
آوريل 2020 تسال حقوق تمام كارمندان خود را در امريكا 
كاهش مي دهد و براي كارمندان ساعتي كه نمي توانند 
طي شيوع ويروس كرونا دوركاري كنند، مرخصي بدون 
حقوق ثبت مي كند. كارمندان در سطح نايب رييس و 

باالتر با كاهش 30 درصدي دستمزد روبه رو مي شوند. 
دستمزد مديران )directors( و كارمندان رده باالتر 
20 درصد كاهش مي يابد. دستمزد بقيه كارمندان نيز 10 
درصد كاهش مي يابد. همچنين كارمندان اين شركت 
خارج امريكا نيز با كاهش مشابه درآمد روبه رو مي شوند. 
كاهش دستمزدها تا دومين سه ماهه مالي يعني پايان ماه 
ژوئن ادامه مي يابد. هنوز مشخص نيست براي چه تعداد 

كارگر مرخصي بدون دستمزد ثبت شده است.

۴ميلياردهزينهبرايآمازون
آمازون يكي از ش��ركت هاي بزرگ فناوري بود كه به نظر 
مي رسد در بحبوحه شيوع كوويد 19 با رونق كسب وكارش 
روبه رو شده زيرا در شرايط قرنطينه، تعداد زيادي از مشتريان 
مايحتاج خود را به طور آنالين مي خرند. اما در واقع سودآوري 
اين ش��ركت در سه ماهه نخست سال جاري ميالدي 29 
درصد كاهش يافته و 2.5 ميليارد دالر اعالم شده است. از 
سوي ديگر آمازون در سه ماهه دوم نيز با افزايش هزينه ها 
روبه رو خواهد شد. به گفته جف بزوس هزينه هاي عملياتي 
شركت در سه ماهه آينده 4 ميليارد دالر افزايش مي يابد. 
بزوس قصد دارد در سه ماهه آينده مبلغ مذكور را براي موارد 
مربوط به شيوع ويروس كرونا از جمله ارسال محصوالت 

براي مشتريان و ايمن نگه داشتن كارمندان هزينه كند.

اپلوسامسونگ
درگيرودارمقابلهباويروسكرونا

شيوع ويروس كرونا تمام برنامه هاي اپل را به هم ريخت. 
به نوشته نيويورك تايمز، اپل در آخر ماه آوريل اعالم 
كرد درآمدش در سه ماهه نخست 2020 ميالدي فقط 
يك درصد رش��د كرده و 58.3 ميليارد دالر است. اين 

در حالي اس��ت كه يك پنجم محصوالت اين شركت 
در بازار چين فروخته مي ش��ود كه به دليل قرنطينه 
تعطيل ب��وده اس��ت. افزايش فروش س��رويس هاي 
اينترنتي اين شركت مانند اپليكيشن هاي آيفون و اپل 
موزيك در كنار ساعت هوشمند اپل و آي پد، كاهش 
7.5 درصدي درآمد در چي��ن، تايوان و هنگ كنگ را 
جبران كرده است. اما كارشناسان امر معتقدند در سه 
ماهه جاري وضعيت درآمد اپل بدتر مي شود. اپل نيز 
از ارايه پيش بيني فروش براي س��ه ماهه دوم 2020 
خودداري كرده است. گزارش مالي سه ماهه نخست 
سامسونگ نيز مانند بقيه شركت هاي فناوري حاكي از 
كاهش درآمد و فروش بود. شيوع ويروس كرونا، كاهش 
فصلي فروش نمايشگر اين شركت و همين طور بخش 
محصوالت مصرفي الكترونيكي به ركود اين شركت در 
سه ماهه نخست 2020 و كاهش 0.7 هزار ميليارد ووني 
درآمد شركت منجر شده اند. از سوي ديگر سود خالص 
اين شركت در سه ماهه نخست سال جاري 6.45 وون 
اعالم شده كه نسبت به سه ماهه آخر 2019 ميالدي 
7.6 درصد كاهش يافته است. سود عملياتي شركت نيز 

در اين بازه پايين تر بود.

زيانخدماتآنالين
ازتاكسيگرفتهتااجارهمحلاقامت

از آغاز شيوع همه گيري كرونا قربانيان اصلي آن بر همگان 
آشكار بود؛ صنعت حمل ونقل و توريسم. اين دو صنعت در 
سراسر جهان به ش��دت آسيب ديده اند و مجبور به اخراج 
نيروها و كوچك كردن كس��ب وكار خود شده اند. شركت 
تاكسي آنالين اوبر اعالم كرد در سه ماهه نخست 2020 
ميالدي به دليل ش��يوع ويروس كرونا 2.9 ميليارد دالر 

خسارت ديده اس��ت. اين شركت براي 14 درصد كاهش 
در هزينه ها مجبور شده 3700 كارمند خود را اخراج كند. 
همچنين دارا خسروشاهي مدير ارشد اجرايي اين شركت 
اعالم كرده از باقيمانده دستمزد خود در 2020 ميالدي 
چشم پوشي مي كند. از سوي ديگر شركت تاكسي اينترنتي 
ليفت نيز با پيش بيني كاهش درآمد خود اعالم كرد مجبوربه 
اخراج 981 كارمند و كاهش دستمزد مديران خود شده 
است. ليفت نيز درآمد سه ماهه نخست 2020 ميالدي را 
955.7 ميليون دالر اعالم كرد. اين رقم در مقايسه با درآمد 
يك سال قبل 23 درصد رشد كرده است. اما ضرر خالص 
شركت 398.1 ميليون دالر اعالم شده است. در كنار اوبر 
و ليفت، شركت اير بي ان بي كه اقامتگاه هاي اجاره اي را در 
بستر وب نمايش مي دهد نيز اعالم كرد 25 درصد نيروهاي 
خود در سراس��ر جهان ي��ا 1900 نفر را اخ��راج مي كند. 
همچنين اين شركت مجبور به لغو سرمايه گذاري در هتل ها 

و خدمات مسافرتي شده است.

كاهشسودفاكسكانوآيبيام
درآمد اين شركت نيويوركي در سه ماهه نخست سال 
2020 ميالدي نسبت به همين بازه در سال گذشته 
3.4 درصد كاهش يافته كه دليل آن تاثير شيوع كوويد 
19 بر ميزان فروش ش��ركت بوده است. طبق گزارش 
وال استريت ژورنال اين ش��ركت تصميم دارد هزاران 

كارمند خود را اخراج كند.
كارخانه تايواني فاكسكان، يكي از مهم ترين پيمانكاران 
اپل است كه دستگاه هاي اپل را در كارخانه هاي متعدد 
خ��ود در چين و تايوان مي س��ازد. اين ش��ركت نيز از 
تاخت وتاز ويروس كرونا بي نصيب نماند و آمار نش��ان 
مي دهد ميزان فروش آن در سه ماهه نخست 2020 

ميالدي نسبت به سال گذشته 12 درصد كاهش يافته 
است. از س��وي ديگر رويترز گزارش مي دهد به دليل 
شيوع ويروس كرونا سودآوري اين شركت در سه ماهه 
نخست 2020 ميالدي حدود 90 درصد كاهش يافته 
است. اين شركت سود خالص خود در سه ماهه مذكور 
را 70.25 ميليون دالر اعالم كرده است. شيوع ويروس 
كرونا در ابتداي سال نوي چيني سبب شد، كارخانه هاي 
اين شركت در چين براي مدتي طوالني تعطيل بماند. 
درآمد ش��ركت نيويوركي آي بي ام نيز در س��ه ماهه 
نخست س��ال 2020 ميالدي نسبت به همين بازه در 
سال گذشته 3.4 درصد كاهش يافته كه دليل آن تاثير 
ش��يوع كوويد 19 بر ميزان فروش شركت بوده است. 
طبق گزارش وال استريت ژورنال اين شركت تصميم 

دارد هزاران كارمند خود را اخراج كند.

كاهشدرآمدتبليغاتيگوگل
به گفته س��اندار پيچاي در س��ه ماهه نخست 2020 
ميزان استفاده از موتور جست وجوي گوگل، يوتيوب و 
اپليكيشن ها و سرويس هاي ديگر افزايش يافته است. 
اما درآمد تبليغات شركت كاهش يافته است. به گفته 
پيچاي در ماه مارس ميزان تبليغات به شدت كاهش 
يافت كه دليل اين امر شيوع ويروس كرونا بود. همچنين 
آمار نشان مي دهد رشد درآمد تبليغاتي گوگل در سه 
ماهه نخست 2020 نيز كندتر شده است. كل درآمد 
تبليغات شركت گوگل در س��ه ماهه نخست 2020 
ميالدي 33.8 ميليارد دالر بوده اس��ت كه نس��بت به 
س��ه ماهه چهارم 2019 ميالدي كاهش يافته است. 
همچنين ميزان رش��د درآمد تبليغات نيز در اين بازه 
10.4 درصد بوده كه نس��بت به سه ماهه آخر 2019 
ميالدي كمتر است. البته با توجه به آمار موجود و كل 
درآمدهاي شركت گوگل به نظر مي رسد تاثير كرونا 
بر كسب وكار آن در س��ه ماهه هاي دوم و سوم 2020 

عيان تر خواهد بود.

جبرانخسارتفيسبوكبافروشمحصوالت
در سه ماهه نخست 2020 ميالدي شيوع ويروس كرونا 
روي رشد كسب وكار تبليغاتي فيس بوك تاثير منفي 
گذاشته اس��ت. اما درآمد اين شركت از پيش بيني ها 
باالت��ر و 17.74 ميليارد دالر اعالم ش��د. با وجود اين، 
درآمد هر س��هم آن 1.71 دالر بود كه از تخمين هاي 
كارشناس��ان كمتر بود. هرچند درآمد فيس بوك در 
مقايسه س��االنه نش��ان دهنده 17 درصد رشد است، 
اما بخش تبليغات آن با بيش��ترين خس��ارت روبه رو 
شده اس��ت. اين شركت اعالم كرده بود با كاهش قابل 
توجه تقاضا براي تبليغات روبه رو ش��ده است. درآمد 
فيس بوك از تبليغات 17.44 ميليارد دالر اعالم شده 
است. اين درحالي است كه همين شاخص در سه ماهه 
چهارم 2019 ميالدي بيش از 20ميليارد بوده است. 
شركت فضايي »وان وب« نيز يكي از استارت آپ هاي 
اينترنت ماهواره اي بود كه با ش��يوع ويروس كرونا در 
سراسر جهان اعالم كرد در آستانه ورشكستگي است. 
اين شركت به دنبال يك پشتيبان مالي بود، اما شيوع 
كوويد 19 و تاثير آن بر بازارهاي مالي مانع از اين امر شد. 
وان وب پس از ورشكس��تگي به دنبال خريداري بود تا 

بتواند به فعاليت خود ادامه دهد.

شيوعويروسكروناسببشدبسياريازكسبوكارهايحوزهصنعتوفناوريدرسراسرجهانباچالشوكاهشدرآمدروبهروشوند

اطالعاتسيمكارتواگذارشدهراچطوربازيابيكنيم؟
براي بازيابي اطالعات سيم كارتي كه منقضي شده يا آن 
را واگ��ذار كرده ايد، مي توانيد به همت��ا مراجعه كرده و با 
وارد كردن شناسه )IMEI( دستگاه و شماره سيم كارت 
منقضي يا واگذارشده، اطالعات را بازيابي كنيد. به گزارش 
ايسنا، در صورتي كه قباًل در سايت همتا ثبت نكرده باشيد 
)كارتابل كد ملي تشكيل نداده باشيد( و سيم كارت شما 
منقضي ش��ده باش��د يا مالكيت آن را به شخص ديگري 
واگذار كرده باشيد، اطالعات دستگاه هاي شما از كارتابل 
سيم كارت منقضي يا واگذارشده در همتا حذف مي شود 
ولي شما مي توانيد اين اطالعات را براي سيم كارت هاي 
ديگر خود بازيابي كنيد. براي اين كار الزم اس��ت شناسه 
)IMEI( دستگاه يا دستگاه هاي خود و شماره سيم كارت 

منقضي يا واگذارشده را داشته باشيد. كارتابل كد ملي با 
دو سيم كارت يا بيشتر، نيازي به بازيابي اطالعات ندارد. 
بنابراين در صورتي كه ش��ما قباًل در سايت همتا ثبت نام 
كرده باش��يد و كارتابل كد ملي تش��كيل داده باشيد، در 
صورتي كه بيش از دو سيم كارت در كارتابل شما باشد، با 
منقضي شدن يكي از سيم كارت ها يا واگذار كردن مالكيت 
يكي از سيم كارت ها، اطالعات دس��تگاه در كارتابل كد 
ملي باقي مي ماند. در مرحله اول، بايد به درگاه اينترنتي 
سامانه همتا به آدرس hamta.ntsw.ir مراجعه شود. 
براي ورود به سامانه مي توان از شماره سيم كارت استفاده 
كرد يا اينكه ابتدا در سامانه ثبت نام كرد سپس با استفاده 
از كد ملي وارد س��امانه شد. در ادامه، مراحل با استفاده از 

ورود با شماره سيم كارت آورده مي شود. پس از وارد كردن 
شماره سيم كارت، رمز عبور موقت براي آن شماره ارسال 
مي شود. با اس��تفاده از رمز عبور ارسال شده و وارد كردن 
كد امنيتي، وارد س��امانه شويد. در ادامه در صفحه اصلي 
»مديريت دس��تگاه ها« روي گزينه »افزودن دستگاه« 
كليك  كنيد. در صفحه بازشده، شناسه )IMEI( دستگاه 
خود را كه مي خواهيد اطالعات آن از كارتابل قبلي )كارتابل 
حذف شده( به اين كارتابل انتقال يابد را وارد  كنيد و روي 
گزينه »ثبت« كليك كنيد. س��پس پيامي مبني بر وارد 
كردن ش��ماره سيم كارت قبلي )س��يم كارت منقضي يا 
واگذارش��ده( را دريافت مي كنيد. ش��ماره سيم كارت را 
به صورت كامل وارد ك��رده و روي گزينه »تأييد« كليك 

كنيد. در صورتي كه اطالعات واردش��ده صحيح باش��د 
فرآيند با موفقيت انجام شده و اطالعات دستگاه شما در 

اين كارتابل قرار مي گيرد.

بازيابياطالعاتكارتابلكدملي
بايكسيمكارت

اگر در كارتابل كد ملي خود فقط يك شماره سيم كارت 
وارد كرده باشيد و اين شماره سيم كارت منقضي شده باشد 
يا مالكيت آن را به ش��خص ديگري واگذار كرده باشيد، و 
همچنين رمز كارتابل خود را نيز فراموش كرده باشيد، با 
انجام فرآيند »فراموش��ي رمز كارتابل كد ملي«، تمامي 
اطالعات دستگاه هاي ش��ما در كارتابل كد ملي بازيابي 

مي ش��ود. براي اين كار، در صفحه اصلي سايت همتا، در 
قس��مت »فراموش��ي رمز عبور« روي گزينه »بازيابي« 
كليك كنيد. در صفحه بازش��ده گزين��ه »پيام كوتاه« را 
انتخاب كنيد. كد ملي، شماره سيم كارت جديد متعلق به 
كدملي خودتان و تاريخ تولد را وارد كنيد. شماره سيم كارت 
جديد به كارتابل شما اضافه مي شود و رمز جديد نيز به آن 
پيامك مي شود. البته در صورتي كه در كارتابل كد ملي 
خود چندين سيم كارت  داشته باشيد و فقط يكي از آنها 
منقضي يا واگذار شده باشد، در مرحله شماره دو، امكان 
تعريف شماره سيم كارت جديد نمي باشد و با استفاده از 
ساير شماره هاي موجود در كارتابل مي توانيد رمز جديدي 

براي كارتابل خود دريافت كنيد.

دنياي فناوري

چينقوانينحفظاطالعات
شخصيكاربرانراتصويبميكند

چين تصميم دارد قوانيني براي حفظ اطالعات 
و حريم ش��خصي كاربران اينترنت اين كش��ور 
تصويب كند. به گ��زارش مهر به نقل از رويترز، 
چين تصميم دارد قوانيني براي احترام به حريم 
شخصي و اطالعات كاربران را تصويب كند. اين 
بخش��ي از نخس��تين قوانين مدني چين است 
كه مجموعه اي گس��ترده را ش��امل مي شود و 
هم اكنون در جلسه ساالنه مجلس اين كشور در 
حال بررسي است. طبق آخرين پيش نويس اين 
قوانين، هر ش��هروند حق حفظ حريم شخصي 
و حفاظت از اطالعات خ��ود را دارد. واحدهاي 
جمع آوري اطالعات وظيف��ه دارند از اطالعات 
افراد محافظ��ت كنند. آنه��ا نمي توانند بدون 
رضايت كاربر به اطالعات دسترسي يابند يا آنها 
را فاش كنند. به عقيده كارشناسان، اين قوانين 
نشان مي دهد چين تالش دارد صنعت اينترنت 
خود را كه با سرعت زيادي در حال رشد است، 
قانونمند و محافظت كن��د. البته قانون مذكور 
نيازمند جزييات دقيقي درباره شيوه حفاظت 
از اطالعات كاربران اس��ت. به اين ترتيب چين 
نيز جزو معدود كشورهايي به حساب مي آيد كه 
مشغول ايجاد چارچوبي قانوني براي حفاظت از 

اطالعات شخصي كاربران هستند.

افزايشتوليدورشدسود
عملياتيدرفوالدسنگمباركه

مجمع عمومي عادي ساالنه شركت معدني و صنعتي 
فوالدسنگ مباركه اصفهان )سهامي خاص( با حضور 
اكثريت صاحبان س��هام در محل شركت معدني و 
صنعتي فوالدس��نگ مباركه اصفهان برگزار ش��د. 
مرتضي شباني، مدير امور مجامع و ارزيابي شركت ها 
با اعالم اي��ن خبر افزود: در اين مجمع كه رياس��ت 
آن را غالمرضا طاهري مدير س��رمايه گذاري و امور 
شركت هاي فوالد مباركه بر عهده داشت، ابتدا گزارش 
عملكرد ش��ركت با توجه ب��ه كلنگ زني طرح هاي 
افزايش ظرفيت سه برابري آهك و دولوميت كلسينه 
و دو برابري توليد سنگ دانه بندي شده در طرح هاي 
توسعه شركت فوالدسنگ توسط مهرداد فقيهيان 
مديرعامل شركت، ارايه گرديد و در ادامه، پس از قرائت 
گزارش بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت، 
صورت هاي مالي سال مالي منتهي به پايان اسفندماه 

سال 1398 تصويب شد.

اطالعيهستادمديريتو
كنترلبيماريكرونامازندران

سيد عباس موس��وي رييس دانشگاه علوم پزشكي 
مازندران اعالم كرد: ظرف 24 ساعت گذشته تعداد 
36بيمار مشكوك به كرونا بر اساس تشخيص باليني 
در بيمارس��تان هاي تحت پوش��ش دانشگاه علوم 
پزشكي مازندران در سطح استان بستري شدند ظرف 
همين مدت تعداد 56 نفر از افراد مشكوك بستري 
شده، از بيمارستان ها مرخص شدند و تكميل روند 
درماني خود را در منزل ادامه خواهند داد. او در ادامه 
افزود در صورت عدم رعايت فاصله گذاري اجتماعي و 
روند افزايش مسافرت ها به استان مازندران، احتمال 
سير صعودي بيماري كرونا و افزايش آمار مبتاليان به 

كوويد 19 را در استان شاهد خواهيم بود.

درخششگازمازندرانباكسب
تنديسبلورينجايزهسرآمدي

 شركت گاز استان مازندران موفق به كسب تنديس 
بلورين در سومين دوره ارزيابي جايزه سرآمدي و 
بهبود مستمر صنعت گاز با كسب جايگاه برتر در 
ميان شركت هاي گاز استاني شد. جعفر احمدپور 
با اعالم خبر كسب تنديس بلورين جايزه سرآمدي 
و بهبود مس��تمر صنعت گاز گفت: اين موفقيت 
ارزشمند با تالش و همدلي همه كاركنان شركت 
گاز استان مازندران حاصل شده است. مديرعامل 
ش��ركت گاز اس��تان مازندران با تاكيد بر ارتقاي 
مستمر سطح كيفي خدمات و بهره وري هر چه 
بيشتر فرآيندهاي سازمان، اظهار داشت: براي گاز 
مازندران، تعالي راهي  است بي پايان كه همه ساله 
با اجراي برنامه هاي بهبود با تمام توان در اين مسير 

گام برمي دارد.



اخبار  7 صنعت،معدن و تجارت

با نظرسنجي از 1000 فعال اقتصادي معرفي شد 

صنايع درامان مانده و قربانيان »كرونا ويروس« كدامند؟ 

سه نهاد مخل در فضاي كسب وكار 
تعادل |گروه صنعت| 

كدام صنايع بيشترين وكمترين آسيب را از 
ناحيه شيوع ويروس كرونا، متحمل شده اند؟ 
ارزيابي هاي س�ازمان صمت اس�تان تهران 
نشان از اين دارد كه از مجموع 17 هزار و 500 
واحد صنعتي؛ 8 هزار واحد صنعتي متحمل 
خسارات شديد ناشي از كرونا شده اند كه در 
اين ميان، »صنايع غذايي و صنايع شوينده و 
بهداش�تي« به دليل جهش تقاضا بيشترين 
رشد را داشته و از كرونا در امان مانده اند. در 
مقابل »صنايع پوش�اك، كيف و كفش« جزو 
بخش هاي اقتصادي به ش�مار مي روند كه به 
دليل شيوع ويروس كرونا در كشور، آسيب 
شديد ديده اند. بررس�ي ها همچنين نشان 
مي دهد، »صنايع مرتبط با مصالح ساختماني 
و معدن�ي و س�اير صناي�ع غيرخوراك�ي از 
جمله لوازم شيش�ه اي، پالس�تيكي، چاپ، 
ب�رق و الكتروني�ك و نيز قطعات خ�ودرو و 
خ�ودرو« متضرر ش�ده اند. از س�وي ديگر، 
معاونت كسب و كار اتاق تهران، در پژوهشي 
به آسيب هاي ناشي از شيوع كرونا بر فعاليت 
بنگاه هاي اقتصادي با پرس�ش از 1000 فعال 
اقتصادي از ميان ح�دود 19 هزار بنگاه عضو 
اتاق تهران پرداخته است. نتايج اين بررسي 
نشان مي دهد كه بخش عمده اي از بنگاه هاي 
اقتصادي، به دنبال ش�يوع كرونا با »كاهش 
ظرفيت و تعديل نيرو« مواجه شده اند. درعين 
حال نتايج اين نظرسنجي نشانگر اين است كه 
صاحبان كسب وكارها در 12 بخش مختلف با 
37 معضل جدي مواجه اند. همچنين براساس 
پاسخ هاي دريافتي در زمينه شناسايي مراكز 
بروز اخالل در فضاي كس�ب و كار، بيشترين 
اعتراض فعاالن اقتصادي متوجه سه دستگاه 
دولتي »وزارت صمت، سازمان امور مالياتي و 

سازمان تامين اجتماعي« مي شود. 

   درجه آسيب ديدگي صنايع از كرونا 
در ش��صت و هفتمين نشس��ت ش��وراي گفت وگوي 
دولت وبخش خصوصي استان تهران، بررسي ميزان 
خس��ارت كرونا بر رسته هاي كس��ب و كار در كشور از 
س��وي نمايندگان دولت و بخش خصوصي حاضر در 
جلسه مطرح شد. براساس آمار اعالمي يداله صادقي 
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، 
از مجموع 17 هزار 500 واحد صنعتي در استان تهران 
كه داراي پروانه بهره برداري بوده و مشغول به فعاليت 
هستند، 8 هزار واحد صنعتي متحمل خسارات شديد 
ناشي از كرونا شده اند. همچنين بررسي هاي سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران نشان مي دهد، 
به دنبال ش��يوع ويروس كرونا، تنها »صنايع غذايي و 
صنايع شوينده و بهداشتي« از كرونا در امان مانده و به 
دليل جهش تقاضا طي اين مدت، رشد نيز داشته اند 
و س��اير صنايع آس��يب هاي جدي ديده اند. در مقابل 
»صنايع پوشاك و كيف و كفش«، به عنوان بخش هاي 
اقتصادي ياد كرد كه به دليل ش��يوع ويروس كرونا در 
كشور، آسيب شديد ديده اند. بررسي ها همچنين نشان 
مي دهد، »صنايع مرتبط با مصالح ساختماني و معدني 
و س��اير صنايع غيرخوراكي از جمله لوازم شيشه اي، 
پالستيكي، چاپ، برق و الكترونيك و نيز قطعات خودرو 

و خودرو« متضرر شده اند. 

از سوي ديگر، برآورده ها نيز نشانگر كاهش 30 درصدي 
صادرات اس��تان تهران طي مدت 3 ماهه امس��ال در 
مقايس��ه با مدت مشابه س��ال قبل دارد، اين در حالي 
است كه به گفته صادقي صنوف مختلف در استان نيز 
متحمل خسارات شديدي شده اند. همچنين ميزان 
تاثيرپذيري منفي واحدهاي صنعتي به لحاظ مقررات 
ستاد ملي كرونا و فاصله گذاري اجتماعي، نشان از اين 
دارد كه از بين 19 رشته فعاليت، »توليد فرآورده هاي 
توتون، تنباكو، توليد مبلمان، چاپ و تكثير رسانه هاي 
ضبط شده، توليد ساير فرآورده هاي معدني غير فلزي، 
توليد مصنوعات طال و جواهر« بيش��ترين اثرپذيري 
را داش��ته اند. در مقابل اثر پذيري رشته فعاليت هايي 
چون »توليد پوشاك، توليد منسوجات، توليد چرم و 
فرآورده هاي وابسته، توليد چوب و فرآورده هاي چوبي، 
توليد كاغذ وفرآورده هاي كاغذي، )بجز ش��وينده ها 
و گندزداها(، تولي��د مواد ش��يميايي و فرآورده هاي 
شيميايي، توليد كك و فرآورده هاي حاصل از پااليش 
نفت، توليد فرآورده هاي الستيكي و پالستيكي )بجز 
توليد كنندگان محصوالت مرتبط با صنايع بهداشتي(، 
توليد فلزات پايه، توليد محصوالت فلزي به جز ماشين 
آالت، توليد تجهيزات برقي، توليد وسايل نقليه موتوري 
و تريلر، توليد ساير تجهيزات حمل و نقل و توليد ساير 
ماشين آالت.« به صورت متوسط بوده است. در ادامه 
اين گزارش كسب و كارهاي اقتصادي آسيب ديده بر 
اثر شيوع بيماري كرونا در جدول شماره يك آمده است. 

    بحراني ديگر و آسيب شناسي 
از س��وي ديگر، رييس اتاق اصناف استان تهران نيز با 
اشاره به وجود 134 اتحاديه صنفي و 280 هزار واحد 
صنفي در استان تهران، درآماري اعالم كرد كه به جز 15 
درصد از واحدهاي صنفي در استان كه طي مدت اخير 
شيوع كرونا فعال بوده اند، مابقي صنوف آسيب جدي 
ديده اند. بيش از 7 ميليون اشتغال در اصناف كشور در 

آسيب ناش��ي از كرونا قرار دارند كه بايد براي آنها فكر 
چاره اي شود. قاسم نوده فراهاني، به بحران چك هاي 
برگش��تي در صنوف اش��اره كرد و افزود: طي نامه اي 
به رييس كل بانك مركزي، خواس��تار عدم بازگشت 
چك هاي وصولي صنوف از سوي بانك ها يا اجازه تنفس 
حداقل سه ماهه شديم كه اين درخواست انجام نشد. به 
گفته او، از نيمه دوم خردادماه امسال، مشكالت جدي 

ناشي از چك هاي برگشتي نمايان خواهد شد. 
از سوي ديگر، مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي 
اس��تان تهران نيز از تعطيلي 80 درص��د از 135 پروژه  
زيرساختي در شهرك ها و نواحي صنعتي استان تهران 
طي دو ماه گذشته به دليل ش��يوع ويروس كرونا خبر 
داد. صابر پرنيان همچنين از تاخير در ارايه مجوزهاي 
الزم از سوي دستگاه هاي دولتي براي ايجاد زيرساخت  
پروژه هاي شهرك هاي صنعتي در استان تهران طي اين 
مدت خبر داد وافزود: بررسي ها نشان مي دهد كه به طور 
نمونه در شهرك صنعتي شمس آباد در بازه زماني 15 
اسفندماه سال گذشته تا 30 فروردين ماه امسال، ميزان 
خروجي بار از اين شهرك صنعتي 30 درصد كاهش يافته 
است. وي در عين حال تصريح كرد كه طي اين مدت، به 
دليل تقاضاي باال براي مصرف مواد شوينده و بهداشتي، 
بخش عمده اي از واحدهاي تعطيل شده اين صنعت به 
چرخه توليد بازگشته و برخي ديگر از واحدها نيز خطوط 

توليد خود را براي مقابله با كرونا تغيير داده اند. 

     37 چالش جدي صاحبان بنگاه ها 
در همين حال، اميد هاش��مي، مدير كس��ب و كار نوين 
اتاق تهران نيز به تشريح گزارش گردآوري شده معاونت 
كس��ب و كار اتاق تهران در ارتباط با آسيب هاي ناشي از 
شيوع كرونا بر فعاليت بنگاه هاي اقتصادي پرداخت. به 
گفته او، پرسشنامه اي تدوين و براي اعضاي اتاق تهران 
ارسال شده كه نتايج اين پژوهش نشان مي دهد، بخش 
عمده اي از بنگاه هاي اقتصادي، به دنبال شيوع كرونا با 

»كاهش ظرفيت و تعديل نيرو« مواجه شده اند. براساس 
اين پژوهش مش��كالت ناشي از ش��يوع ويروس كرونا 
در 12 ح��وزه مورد واكاوي قرار گرفته اس��ت. در بخش 
»ماليات« مش��كالتي كه مورد اشاره فعاالن اقتصادي، 
» گواهي ماده 186، ارزش افزوده، جريمه ها وپرداخت 
ماليات« است. در بخش »حمل ونقل« مشكالت عنوان 
شده شامل »نبود سيستم حمل ونقل و افزايش قيمت 
حمل و نقل« است. اما مواردي كه به عنوان »مشكالت 
اجتماعي« از سوي صاحبان بنگاه ها مطرح شده، »رفت 
وآمد، كمبود تجهيزات بهداش��تي، ترس از ابتال و ركود 
اقتصادي« است. همچنين در بخش »بانكي« مشكالتي 
كه بخش خصوصي بيشتر با آن درگير هستند مواردي 
چون »پرداخت اقس��اط، جابه جايي وج��ه و عدم ارايه 

تسهيالت« را در بر مي گيرد. 
در بخش »صادرات«، »بس��ته بودن مرزه��ا و نقل و 
انتقال پ��ول« و در بخ��ش »واردات« نيز »عدم توليد 
تامين كنندگان اصلي شركت در خارج از كشور« جزو 
معضالتي است كه با نظرس��نجي از فعاالن اقتصادي 
استخراج شده است. »بس��ته بودن گمرك و كاهش 
س��اعات كاري گمرك« نيز به عنوان دو معضل اصلي 
در مواجهه با »گمرك« مورد اش��اره قرار گرفته است. 
در بخش »بانكي« نيز مواردي چون »پرداخت اقساط، 
جابه جايي وجه، عدم ارايه تسهيالت« ذكر شده است. 
»كمبود ارز و افزايش نرخ ارز« نيز از ديگر نگراني هاي 
صاحبان بنگاه در دوران كرونا در بخش »ارزي« است.

 همچنين نتايج به دست آمده از اين پژوهش بيانگر اين 
است كه در بخش »تامين اجتماعي« مشكالتي چون 
»مراجعه بازرسان به شركت، جريمه، سختگيري هاي 
سازمان تامين اجتماعي، پرداخت معوقات، پرداخت 
حق بيمه« جزو ديگر دغدغه ه��اي فعاالن اقتصادي 
ذكر ش��ده اس��ت. در بخش »توليد« مشكالتي چون 
»كمبود مواد اوليه، افزايش قيمت مواد اوليه، خوابيدن 
خط توليد، كاهش توليدات، كمبود نيروي انساني« نيز 

جزو مواردي است كه صاحبان بنگاه ها را رنج مي دهد. 
همچنين پاسخ هاي دريافتي از فعاالن اقتصادي نشان 
از اين دارد كه »كمبود نقدينگي، عدم توانايي پرداخت 
حقوق، عدم تواناي��ي در پرداخت بدهي و عدم توانايي 
حق اجاره« جزوعمده ترين مش��كالت آنها در بخش 
»مالي« است كه با آن درگير هستند. در نهايت »مساله 
تحريم ها و كم كاري ادارات« دو چالش ديگري اس��ت 
كه با نظرسنجي از فعاالن اقتصادي شناسايي شدند. 
همچنين به گفته هاش��مي، نتايج بررسي پاسخ ها به 
اين پرسش��نامه در زمينه شناسايي مراكز بروز اخالل 
در فضاي كسب و كار نشان مي دهد كه فعاالن اقتصادي 
بيشترين اعتراض را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي داشته اند.  
وي همچنين از تدوين پيش نويس بسته پيشنهادي 
معاونت كس��ب و كار اتاق تهران براي عبور از مشكالت 
پيش آمده بنگاه هاي اقتصادي خبر داد كه دربردارنده، 
راهكارهايي در حوزه امور بانكي، مالياتي، كسب و كارهاي 

نوين، تامين اجتماعي و ساير بخش ها است.

  انتقاد از شيوه حمايت دولت
در همين ح��ال، اما دبي��ركل خانه صنع��ت، معدن و 
تجارت استان تهران با انتقاد از اينكه دولت به رغم وعده 
و وعيدهايي ك��ه تاكنون اعالم ك��رده، هيچ كمكي به 
واحدهاي توليدي كه از كرونا آسيب ديده اند تخصيص 
نداده، گفت: از نظر كارآفرينان و صاحبان كسب و كار، وام و 
تسهيالت بانكي كمك قلمداد نمي شود. عليرضا ميربلوك 
با بيان اينكه، آنچه كه از سوي دولت در دستوركار كمك 
و حمايت از بنگاه هاي آس��يب ديده قرار گرفته، گنگ و 
نامفهوم است، افزود: بايد گفت با ورشكستگاني كه طي 
دو ماه گذشته دارايي هاي خود را از دست داده اند، اينگونه 
برخورد نمي شود كه دولت در پيش گرفته است. ميربلوك 
تصريح كرد كه دولت بايد تعاريف خود از مقوله كمك و 
حمايت از بنگاه ها در شرايط بحراني را اصالح كند و افزود: 
بخشودگي جرايم مالياتي و بيمه اي حداقل به مدت 3 
سال يكي از درخواست هاي جدي بخش خصوصي است.

  مزاياي كرونا چيست؟ 
اما در بخش ديگري از نشست شوراي گفت وگو، استاندار 
تهران با اشاره به آسيب هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا 
طي مدت س��ه ماه گذشته، از برخي دستاوردهاي مثبت 
طي مدت بروز اين بيماري در كشور نيز ياد كرد. انوشيروان 
محسني بندپي گفت: طي اين مدت برخي از مقررات و موانع 
دست و پاگير در حوزه هاي توليد و اقتصاد برداشته شد كه 
نشان داد مي توان با حذف اين موانع به بخش اقتصاد شتاب 
داد بي آنكه مشكالتي ايجاد شود. براساس اظهارات محسني 
بندپي، آمارهاي اخير نشان مي دهد كه به دنبال شيوع كرونا 
و بحران ه��اي پيش آمده براي واحدهاي كس��ب و كار در 
كشور، در مجموع تاكنون 750 هزار نفر براي دريافت بيمه 
بيكاري ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد 160 هزار نفر متعلق 
به استان تهران هس��تند، بنابراين اگر مشكالت و گره ها 
را سريع تر باز نكنيم، با ركود و بيكاري بيشتري در تهران 
مواجه خواهيم شد. رييس اتاق تهران نيز در اين جلسه، با 
بيان اينكه كرونا باعث شد كه برخي از واقعيت ها در اقتصاد 
كشور نمايان شده و مسجل شود، افزود: اين اتفاق تلخ اثبات 
كرد كه مي توان با دوركاري و كوچك سازي در دولت، امور را 
پيش برد بي آنكه مشكالتي ايجاد شود. همچنين، نشان داد 
كه قوانين و مقررات زائد را مي توان بدون واهمه برداشت و از 
بوروكراسي هاي موجود دست برداشت و نتيجه مثبت آن 

را در بخش  اقتصادي شاهد بود.
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بهره برداري از ۲۰۰ پروژه ملي 
تا سال ۱۴۰۰

شاتا | معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: بهره برداري از 200 پروژه بزرگ صنعتي، 
معدن��ي و بازرگاني تا س��ال 1400 در قالب پويش 
هفتگي )توليد مستمر - اشتغال موثر-  صادرات پايدار( 
هدف گذاري شد. سعيد زرندي گفت: بهره برداري 
از 200 پروژه بزرگ صنعت��ي، معدني و بازرگاني تا 
سال 1400 در قالب پويش هفتگي )توليد مستمر 
– اشتغال موثر – صادرات پايدار( هدف گذاري شد. 
وي افزود: براي راه اندازي اين پروژه هاي ملي از حدود 
169 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري بهره برداري 
خواهد ش��د و با افتتاح اين طرح ه��ا براي نزديك به 
41 هزار نفر اشتغال مستقيم ايجاد مي شود. معاون 
طرح و برنامه گفت: به لحاظ تعداد طرح ها، اس��تان 
كرمان با 26 پروژه و به لحاظ حجم س��رمايه گذاري 
استان خوزستان با نزديك به 36 هزار ميليارد تومان، 
بيشترين سهم را در كش��ور دارا هستند. وي افزود: 
اين 200 طرح كه داراي شاخص هايي چون تكميل 
زنجيره ارزش، كاهش واردات، صادراتي بودن، استفاده 
از فناوري و كمك به رفع محروميت شناسايي شده و 
به عنوان پروژه هاي ملي انتخاب شده اند. معاون طرح 
و برنامه تأكيد كرد: براي اين طرح ها، پايش، پيگيري 
و رفع مشكالت احتمالي تا زمان تكميل، راه اندازي و 
بهره برداري از سرمايه گذاري انجام شده، به صورت 
منظم انجام خواهد شد. زرندي همچنين گفت: در 
حال حاضر 12 هزار و 500 طرح با پيشرفت فيزيكي 
باالي 60 درصد وجود دارد كه 6 هزار فقره از آنها در 

زمره صنايع پيشران و اولويت دار است.

 مهلت ثبت نام خودرو
تا چهارشنبه ۱۴ خرداد ۹۹ 

ش�اتا | وزارت صنعت، معدن وتج��ارت با صدور 
اطالعي��ه اي اعالم كرد: متقاضي��ان خريد خودرو 
مهلت انجام پيش  ثبت نام در س��امانه هاي فروش 
طراحي شده از سوي خودروسازان را تا چهارشنبه 
هفته آينده )14 خردادماه 99( خواهند داش��ت و 
متقاضيان مي توانند در هر س��اعت از شبانه روز با 
مراجعه به درگاه هاي اينترنتي معرفي شده از سوي 
خودروس��ازان، عمليات پيش  ثبت نام خودروهاي 
م��ورد نظر خ��ود را انجام دهن��د. در اين اطالعيه، 
ب��ار ديگر اعالم ش��ده كه تقدم و تاخ��ر در ثبت نام 
ب��راي خريد خودروها، هيچگون��ه تاثيري در روند 
قرعه كش��ي و فرآيند طراحي ش��ده فروش ندارد 
و تمام��ي متقاضيان تا چهارش��نبه 14 خردادماه 
مي توانند درخواست خريد خودروي مورد نظر خود 
را در سامانه به ثبت برسانند. وزارت صمت بار ديگر 
تاكيد كرده است: در اين مرحله از ثبت نام خودروها، 
متقاضيان نياز به مراجعه مستقيم به سامانه يكپارچه 
احراز مشتريان تجارت الكترونيكي )امتا( نداشته و 
صرفا بايد به سامانه هاي فروش طراحي شده از سوي 

خودروسازان مراجعه نمايند.

صادرات محدود مرغ زنده 
آزاد شد 

تس�نيم | براساس ابالغيه س��تاد تنظيم بازار، 
صادرات محدود مرغ زنده تا 15 خرداد ماه س��ال 
جاري از مرزهاي اس��تان سيستان و بلوچستان 
آزاد شد. بر اساس تصميمات نود و سومين جلسه 
كارگروه تنظيم بازار صادرات مرغ به صورت محدود 
آزاد شد. در بند 8 اين ابالغيه آمده است: بر اساس 
درخواست استاندار سيستان و بلوچستان مبني 
بر صادرات مرغ زنده در سقف 400 تن از مرز هاي 
اين استان در جلسه طرح و با توجه به توليد مازاد 
اين كاال در استان مذكور با صادرات مرغ زنده در 
س��قف اعالمي با مسووليت اس��تاندار حداكثر تا 

15خردادماه سال جاري موافقت گرديد.

»وزارت صمت، سازمان امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي«به عنوان مراكز بروز اخالل در فضاي كسب و كار معرفي شدند

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

 جدول شماره )يك( معرفي كسب وکارهای اقتصادی آسيب ديده بر اثر شيوع بيماری کرونا
هزينه هاميزان خسارتتعداد واحد صنفي دسته ها

-52 ميليون تومانرستوران ها 

حقوق كارگران، بيمه و غالبا اجاره مغازه120/000/000 ريال تا 500/000/000 ريال720طباخي ها 

500/000/000 تومان تا 3/000/000/000 تومان1000تاالرهاي پذيرايي
 براي سه ماه

اجاره بها، هزينه هاي نگهداري مجموعه، حفظ پرسنل 
و پرداخت حقوق، آب برق گاز و...

6000 واحد اغذيه فروشي ها
-30/000/000 تومان ميزان اشتغال 30 هزار نفر

3800 واحدقهوه خانه ها و سفره خانه ها
-450/000/000 تومانميزان اشتغال ) 10نفر براي هر واحد (

حقوق كارگران، بيمه، برق، آب و گاز 70/000/000 تومان1868 واحدچلوكبابي و چلوخورش ها
)بدون محاسبه اجاره ماليات(

7 هزار واحد با اشتغالزايي 5 تا 7 كارگر كبابي، حليم و آشپز
-25 تا 50 ميليون توماندر هر واحد

140 واحد )9200 اتاق( با اشتغالزايي هتل ها و هتل آپارتمان ها
-280 ميليارد تومان10500

مهمان پذيرها، مهمانسراها، 
مسافرخانه ها، زائرسراها

203 
)درمورد اشغال تخت و حقوق 

پرسنل(
-512/2247/050/000 ريال

دفاتر خدمات مسافرتي، 
گردشگري و زيارتي 

40 هزار واحد صنفي
-5400/000/000/000 ريالبا اشتغالزايي 200 هزار

مراكز توزيع آجيل، خشكبار
 1942 واحد

شامل )1574 واحد توزيعي و 368 
توليدي(

-حداقل 1000/000/000 ريال و حداكثر 4000/000/000 ريال

8هزار واحد صنفي با اشتغال  10 نفر كفاشان دستدوز
-100/000/000 توماندر هر واحد

1146 تعداد واحد صنفي با اشتغالزايي قنادي
-150 الي 200 ميليون تومان15 نفر در هر واحد
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چهرهروز

آخرين وضعيت درماني محمدعلي كشاورز
سيد محمد طباطبايي مديرعامل موسسه هنرمندان پيشكسوت ضمن تشريح آخرين وضعيت درماني محمدعلي كشاورز، از پيگيري وزير 
ارشاد براي تسريع در روند درمان اين هنرمند پيشكسوت خبر داد. او درباره روند درماني محمدعلي كشاورز، به خبرنگار مهر گفت: حدود دو 
هفته پيش بود كه كليه جناب آقاي كشاورز دچار مشكل شد و كراتين در بدن ايشان باال رفت. با انتقال ايشان به بيمارستان وضعيت كراتين 
كنترل شد اما بعد ريه هايشان مشكل پيدا كرد. روند درماني ايشان طول كشيده چون جسمشان همزمان درگير با ۲ بيماري است. او تأكيد كرد: 
نارضايتي از عملكرد بيمارستاني كه آقاي كشاورز در آن بستري است وجود ندارد، اما ايشان در حال حاضر در آي سي يو عمومي بستري هستند. 

هم خانواده و هم همراهان آقاي كشاورز فكر مي كنند اگر ايشان در آي سي يو خصوصي بستري شوند، شرايط درماني بهتري خواهند داشت. 

آيا قرارداد  دارسي خائنانه بود؟
هفتم خرداد 1۲80، براي نخس��تين بار 
امتياز استخراج، بهره برداري و لوله كشي 
نفت و قير در سراس��ر ايران به غير از پنج 
استان آذربايجان ، گيالن ، مازندران ، گرگان و خراسان به 
مدت 60 سال در زمان مظفرالدين شاه قاجار به »ويليام 
ناكس دارسي » انگليسي واگذار شد. پس از گذشت 3۲ 
سال از مدت اين قرارداد، مجلس طرح الغاي لغو امتياز را 
در روز 10 آذر 1311 به اتفاق آرا به تصويب رساند. اتفاقي 
كه منجر به تمديد قرارداد دارسي در سال 131۲ شد و 
در حالي كه سلطه انگلستان به نفت ايران در سال 1340 
به پايان مي رسيد، با اقدام رضاخان و در بخاري انداختن 
قرارداد دارسي و انعقاد قرارداد جديد )1933( اين سلطه تا 
سال 137۲ تمديد شد؛ چراكه قرارداد 131۲ نيز با وجود 
نارضايتي مذاكره كنندگان ايراني، با چراغ سبز رضاشاه، 60 
ساله بود. سهم ايران در قرارداد جديد، از 16 درصد به ۲0 
درصد افزايش يافت اما در عوض برخالف قرارداد دارسي 
)1901( ايران سهمي از تجهيزات شركت انگليسي پس 
از پايان قرارداد نداش��ت.  اما آيا قرارداد دارسي )1901( 
خائنانه بود؟ برخي معتقدند اين قرارداد با توجه به سهم 
16 درصدي ايران از نفت خودش خائنانه بود و برخي نظر 
ديگري دارند. اما در اينكه پاره كردن قرارداد دارس��ي به 
دس��ت رضاخان و انعقاد قرارداد 60 ساله جديد در سال 
131۲ خائنانه و خيانت به كشور بود تقريبا كسي ترديدي 
ندارد.  به موجب قرارداد دارسي )1901 - 1۲80( دولت 
شاهنشاهي قاجار به ويليام ناكس دارسي به مدت 60 سال 
اجازه مخصوص جهت تفتيش، تفحص، استخراج و فروش 
نفت، گاز طبيعي، قير و موم طبيعي در تمام وسعت ممالك 

ايران )به جز واليات آذربايجان، گيالن، مازندران، خراسان 
و استرآباد( را داد. دولت ايران به ازاي اين قرار ۲00 هزار ليره 
انگليسي پيش دريافت گرفت و مقرر شد دارسي از منافع 
خالص خود ساالنه 16 درصد به ايران بپردازد. همچنين 
در قرارداد آورده شد: عمله و فعله كه در تاسيسات فوق كار 
مي كنند بايد رعيت اعليحضرت شاهنشاه ايران باشند. در 
بند ديگر تاكيد شد: بعد از انقضاي مدت معين اين قرارداد، 
تمام اسباب و ابنيه و ادوات موجود به جهت استخراج و 
انتفاع معادن متعلق به دولت ايران خواهد بود و شركت 
دارسي حق هيچ گونه غرامت از اين بابت نخواهد داشت. 
س��هم خالص 16 درصدي ايران از ف��روش نفت، امتياز 

اس��تفاده از كارگران ايراني در اكتشاف و استخراج نفت 
و حق تملك ابنيه و ادوات اس��تخراج نفت در امتيازنامه 
دارسي نصيب ايران شد. بسياري قرارداد دارسي و سهم 
16 درصدي را خائنانه مي دانند. اين در حالي اس��ت كه 
اساسا امتيازنامه دارسي اولين تجربه ايران در انعقاد قرارداد 
نفتي است، آن هم در شرايطي كه در كشور حتي نسبت 
به ماهيت ماده مورد معامله، دانشي وجود نداشت. در آن 
زمان اساسا در ايران اطالعي راجع به وجوه فني، تجاري 
و حقوقي نفت موجود نبود. ايران در آن دوران امكانات، 
انگيزه ريس��ك، پول، دانش فني و نيروي انس��اني براي 

اكتشاف و استخراج نفت را مطلقا دارا نبود. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

موبايل چگونه به ايران آمد؟ 

در س��ال 1973 مي��الدي، يعني درس��ت 14 
فروردين 135۲ شمس��ي روزي بود كه اولين 
تماس تلفني موبايل با موبايل هاي اوليه توسط 
مارتين كوپر يكي از مديران شركت موتوروال از 
خياباني در نيويورك به رييس ش��ركت رقيب 

موتوروال انجام گرفت.
گوشي توليدشده توس��ط شركت موتوروال كه 
در آن زمان يك شركت كوچك بود »دايناتك« 
نام داشت و به تلفن آجري ملقب بود، ارتفاعي 
حدود ۲0 س��انتي متر داش��ت داراي 30 مدار 
الكترونيكي و يك باتري بود كه 10 ساعت طول 
ميكش��يد تا شارژ ش��ود و تنها نيم ساعت دوام 
مي آورد. از زمان اولين تماس موبايل 9 س��ال 
طول كشيد تا توسعه ش��بكه موبايل و مراحل 
قانوني استفاده از وسايل ارتباط بي سيم توسط 
عامه مردم آماده شود. در سال 1983 ميالدي 
بود كه گوش��ي دايناتك با قيم��ت 3995 دالر 
رس��مًا وارد بازار امريكا ش��د كه با حساب نرخ 
تورم يعني معادل حدود 10 هزار دالر در دنياي 
امروز. در س��ال 1989 بود كه ورود گوشي هاي 
موبايل در سريال هاي تلويزيوني، باعث معرفي 
آن به قشر جوان در امريكا شد. در سال 1991 
اولين گوش��ي همراه توليد انب��وه يعني نوكيا 
1011 وارد بازار شد كه مي توانست 99 شماره 

را ذخيره كند.
تلفن همراه سال 137۲ و با ۲0 سال تاخير وارد 
ايران شد. تا س��ال 1991 تنها استفاده از تلفن 
همراه مكالمه صوتي بود و بس. تنها يك س��ال 
بعد در سال 199۲ اولين پيامك فرستاده شد، 
كه به تاريخ شمسي مي شود سال 1373 و البته 
اين در حالي اس��ت كه اولين پيامك در ايران با 
هشت سال تاخير يعني سال 1381 ارسال شد. 
در ابتدا اس��تفاده از سرويس پيام كوتاه ملزم به 
ثبت نام براي اين سرويس بود و مشتركان براي 
اس��تفاده از س��رويس پيام كوتاه بايد به دفاتر 
مخابرات مراجعه كرده و با پر كردن فرم مربوطه 

اين سرويس را فعال مي كردند.
نوكيا اولين شركتي بود كه گوشي تلفن همراه 
را ب��ه ايران آورد. پس از آن از ش��ركت هايي كه 
در ايران به ارايه گوشي تلفن همراه پرداختند، 
مي توان زيمنس، آلكاتل، اريكسون و صاايران را 
نام برد. گوشي هاي اوليه به لحاظ ظاهري تفاوت 
چنداني با هم نداشتند و همه بزرگ و سنگين 
بودند. در ابتدا قيمت گوش��ي هاي تلفن همراه 
بس��يار باال بود مثاًل حدود يك ميليون تومان، 
البته اگر يك ميليون تومان را با نرخ تورم سال 
1373 حساب كنيد متوجه قيمت بسيار باالي 
تلفن همراه در آن زمان خواهيد شد. شايد بشود 
 smartphone گفت اولين موبايل هوشمند يا
گوشي سيمون ش��ركت IBM بود كه در سال 

1993 با قيمت 900 دالر وارد بازار شد.
يك س��ال بع��د در س��ال 1994 اولي��ن بازي 
موبايل، ِتتريس وارد گوش��ي ها شد. در 1996 
توليدكنندگان به اين فكر افتادند تا برد راديو را 
هم در موبايل بگنجانند و استفاده بهينه تري از 
اين وسيله داشته باشند و به اين ترتيب راديو هم 

به امكانات تلفن هاي همراه افزوده شد.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون سجل احوال 
اوايل خرداد سال 1304 و در مجلس پنجم شوراي ملي، 
نمايندگان قانون س��جل احوال را به تصويب رساندند. 
طبق اين قانون، عموم اتباع ايران پس از يك سال از تاريخ 
تأسيس شعب سجل احوال در اياالت و واليات بايد داراي 
ورقه هويت يا همان شناسنامه باشند. بر اساس اين مصوبه، 
هر شخص بايد براي خود اسم مخصوص انتخاب كند. 
زوجه و كليه اوالد و احفاد ذكور آن ش��خص و همچنين 
كليه اوالد و احفاد اناث او مادام كه شوهر اختيار نكرده اند 
به آن اس��م مخصوص كه نام خانوادگي اس��ت موسوم 
خواهند بود بنابراين هركس داراي اس��مي خواهد بود 
مركب از نام خانوادگي و نام شخصي مثاًل ) ايرج كاوس( 
بر فرض اينكه ايرج نام ش��خصي و كاوس نام خانوادگي 
باشد. اشخاصي كه از نسل واحد هستند مي توانند براي 
خوداسم خانوادگي واحد انتخاب كنند و بر عكس اوالد 
يا احفاد يك رييس خانواده كه در تحت كفالت نيستند 
مي توانند اگر بخواهند اسم خانوادگي عليحده براي خود 
انتخاب نمايند. اس��امي خانوادگي پس از ثبت در دفتر 
سجل احوال هر محل مخصوص اشخاصي است كه به 
نام آنها ثبت شده است و ديگري حق اختيارآن اسم را در 
داخل آن محل ندارد. همچنين، القاب هميشه در ورقه 
هويت بعد از اسم شخصي ذكر خواهد شد و مامور سجل 
احوال بايد سند لقب را معاينه كند. هر گاه اظهاركنندگان 
سواد نداشته باشند مامور سجل احوال اظهارات آنها را با 

حضور دو نفر از معتمدين محل نوشته به مهر مي رساند. 
از همين جا بود كه بسياري از فاميلي هاي بعضا عجيب 
كه متناس��ب با شغل و پيشه و محل زندگي فرد بود نيز 
شكل گرفت.  مامور سجل احوال خالصه سجل والدت را 
در دفتر مخصوص ثبت نموده ورقه هويت صادر مي كند.  
در مورد فوت اطالع دادن به مامور س��جل احوال بايد در 
ظرف 48 ساعت به عمل آيد - دادن اين اطالع به عهده 
دو نفر از نزديكترين  اقرباي ذكور حاضر شخص متوفي و 
در صورت نبودن اقرباي ذكور به عهده دو نفر از ساكنين 
خانه اي است كه در آن جا فوت واقع شده و هر گاه كسي 
درمنزل ديگري فوت كرده اطالع دادن به عهده كس��ي 
اس��ت كه فوت در منزل او واقع ش��ده اس��ت و در مورد 
اشخاصي كه داراي منزل ثابت و اقرباء نيستند يابه تنهايي 
در يك منزل زندگي مي كند اطالع دادن به عهده مامورين 
نظميه است. در موقع ازدواج يا طالق مامور سجل احوال 
سوادي از عقدنامه يا طالق نامه را به امضاي مجري صيغه 
و امضاي دو نفر شاهد گرفته ضبط مي نمايد. در موردي 
كه طالق مستقيماً از طرف خود زوج واقع مي شود اظهار 
زوج با شهادت دو نفر شاهد كافي خواهد بود. مامور سجل 
احوال بايد خالصه مواد مذكور در فوق يا اظهار زوج و شهود 
را در دفتر مخصوص و در ورقه هويت زوجين ثبت كند. 
ثبت قطعي طالق بعد از آن است كه تفكيك قطعي شده 
باشد و در ثبت ازدواج بايد قيد شود كه دفعه چندم است.

اين سوسك هاي سياه خطري ندارند 
در پ��ي افزاي��ش جمعي��ت نوع��ي از 
سوسك هاي س��ياه از خانواده كارابيده، 
مديركل دفتر موزه مل��ي تاريخ طبيعي 
و ذخاير ژنتيكي گفت: اين سوس��ك ها 
هيچگونه خطر و مضراتي ندارند بنابراين 
مردم به هيچ وجه نگران حضور و افزايش 
جمعيت آنها نباشند. محمد مدادي افزود: 
اين سوسك ها شكارگر هستند و از تخم، 

الرو و حش��رات بالغ كوچك جثه و حتي گاهي ساير 
بي مهره ها استفاده مي كنند و به هيچ وجه براي انسان 
خطري ندارند. دليلي براي نگراني از حضور آنها حتي 
در منازل وجود ندارد زيرا نه مي گزند و نه ناقل آلودگي 
يا بيماري خاصي هستند و حتي شبيه »سوسري«ها 
)سوسك حمام( در فاضالب زندگي نمي كنند تا ناقل 

آلودگي باش��ند. وي در ادامه گفت: اين 
حشرات به دليل استفاده و تغذيه از ساير 
حشراتي كه جذب نور مي شوند به سمت 
مكان هاي روشن هدايت مي شوند و تجمع 
مي كنند. لذا بهترين و س��الم ترين روش 
دفع آنها از محيط مس��كوني، تاريك نگه 
داشتن حاشيه منازل براي مدت كوتاهي 
اس��ت. مديركل دفتر موزه مل��ي تاريخ 
طبيعي و ذخاير ژنتيكي اضافه كرد: با توجه به اينكه اين 
حشرات براي دفع آفات بسيار مفيد هستند و از طرفي 
هيچ گونه مضراتي ندارند استفاده از مواد شيميايي و 
س��موم دفع آفات براي حذف آنها توصيه نمي شود و 
به طور طبيعي پس از م��دت كوتاهي به دليل كاهش 

منابع غذايي، جمعيت آنها كاهش خواهد يافت. 

شروط كرونايي بازگشايي رستوران ها 
معاون مركز سالمت محيط و كار وزارت 
بهداشت، ممنوعيت هاي بازگشايي برخي 
مشاغل و همچنين شروط بازگشايي برخي 
مشاغل پرخطر نظير رستوران ها را تشريح 
كرد. محسن فرهادي افزود: در بازگشايي 
رس��توران ها رعايت چه��ار محور اصلي 
بهداشت فردي، بهداشت مواد غذايي، ابزار 
و تجهيزات و بهداشت ساختمان و رعايت 

فاصله گذاري هاي اجتماعي تاكيد ويژه دارد. فرهادي 
ادامه داد: رستوران ها و مراكز عرضه مواد غذايي كه تا 
قبل از اين مصوبه تنها مي توانستند نسبت به توزيع غذاي 
بيرون بر اقدام كنند و در اين محدوده فعاليت كنند، از 
امروز امكان پذيرش مش��تري را هم خواهند داشت، 
اما پذيرش مش��تري داراي شرايط به خصوصي است 
كه مهم ترين آنها رعايت فاصله ميان مشتري هاست؛ 
به طوري كه هر ميزي كه براي يك مشتري در نظر گرفته 
مي ش��ود بايد طوري چيدمان شود كه فاصله حداقل 
يك تا دو متري در آن لحاظ ش��ود. وي افزود: طبيعتا 
با گذاش��تن اين فاصله گذاري و رعايت اين محدوده 
فاصله، ميزان پذيرش مشتري ممكن است تا 50 درصد 

ظرفيت آن رستوران يا مراكز تهيه و توزيع، 
كاه��ش يابد. فرهادي ب��ا تاكيد بر اينكه 
كماكان دريافت وجه نقد ممنوع خواهد 
بود و بهتر است با سيستم هاي نرم افزاري 
و اينترنت و كارت به كارت كردن ها وجوه 
نقدي را پرداخت كنيم. وي با بيان اينكه 
رعايت بهداشت فردي از سوي كاركنان 
رستوران ها بسيار شديدتر از گذشته بايد 
رعايت شود، گفت: استفاده از ماسك و دستكش براي 
كساني كه در سرو غذا همكاري مي كنند بايد رعايت 
شود. دست زدن ها و تماس هاي فردي بايد صفر شود. 
فرهادي درباره نحوه عرضه مواد غذايي در رستوران ها 
نيز تاكيد كرد: غذايي كه براي مش��تري سرو مي شود 
حتما بايد روكش داشته باشد و در معرض قرار نگيرد. 
ادويه جات، فلفل و نمك بايد يك بار مصرف روي ميز 
براي مشتري گذاشته شود. وي همچنين افزود: زماني 
كه مشتري ميز و صندلي خود را ترك مي كند، حتما بايد 
فرايند گندزدايي انجام شود. قهوه  خانه و رستوران هاي 
سنتي نيز كماكان مي توانند بدون عرضه مواد دخاني 

مانند رستوران ها فعاليت كنند. 

میراثنامه

شيرهاي سنگي به كام سارقان ساماندهي مي شود!
»به نام مرمت، يك سال قبل با بلند كردن شيرهاي 
سنگي و مرمت هايي روي سنگ هاي شيري، از انجام 
ساماندهي قبرستان و شيرهاي سنگي شهسوار خبر 
دادند، اما هنوز نه نشاني از نگهبان است و نه حفاظي!« 
امين داوودي، دبير انجمن تاريخ دانش��گاه شهيد 
بهشتي، با انتشار فيلمي از قبرستان تاريخي شهسوار 
در هفت كيلومتري شهر ايذه در استان خوزستان؛ 
از وضعيت ش��يرهاي سنگي و قبرس��تان تاريخي 
آن مي گويد. وي با بيان اينكه قبرس��تان شهسوار، 
قبرستاني متعلق به دوران صفويه و در نزديكي آن 
نقش برجسته شاهسوار نيز قرار گرفته است كه به 
دوره ايالميان برمي گردد، به ايسنا مي گويد: با توجه 
به قرارگيري صخره صافي كه در باالي سر اين نقش 
برجسته قرار دارد، بارش باران در اين منطقه به مرور 
باعث ساييده شدن نقش برجسته و تخريب تدريجي 
آن شده است. او همچنين با اشاره به صحبت هايي 
كه درباره مرمت اين قبرستان و شيرهاي سنگي در 
گذش��ته مطرح بوده، اظهار مي كند: در طول چند 
سال گذش��ته با مرتب كردن سنگ قبرهاي افتاده 
روي زمين و مرمت برخي از آنها اعالم ش��د كه اين 
محوطه ساماندهي شده است، اما قطعا اين ميزان 
از ساماندهي براي اين محوطه كافي نيست. وي از 
سوي ديگر به كم شدن تعداد شيرهاي سنگي كه در 
طول سال هاي گذشته در اين قبرستان قرار داشته اند 
اشاره مي كند و مي گويد: متاسفانه هنوز مرزهاي اين 

محوطه مشخص نشده اند و هيچ حصاري براي اين 
مجسمه هاي سنگي و قبرستان كشيده نشده است، 
از سوي ديگر با توجه به قدمت اين قبرستان، نبايد 
اجازه دفِن مردگان جديد در اين قبرستان داده شود.
داوودي همچنين به نبود نگهبان و مس��يِر سخِت 
دسترسي به نقش برجستِه شهسوار اشاره مي كند و 
مي گويد: نبود تابلوي راهنما براي حضور گردشگران 
نيز يكي از مش��كالتي است كه اين محوطه را دچار 
آسيب كرده است. او در كنار اين مشكالت در محوطه 

قبرستان شهسوار به سنگ قبرهايي كه به صورت يك 
مجموعه با شيرسنگي ساخته شده اند اشاره مي كند 
و مي افزايد: اين نمونه از سنگ قبرها تاكنون در هيچ 
نقطه ديگري پيدا نش��ده اند، اما متاسفانه وضعيت 
مناسبي ندارند، از سوي ديگر وجود نقش برجسته 
شاه ايالمي در كنار اين قبرستان تاريخي ممكن است 
اين گمان را ايجاد كند كه پيش از اسالم در اين نقطه 
معبد يا ساختماني وجود داشته است و اين مساله 

اهميت اين قبرستان را دوچندان مي كند. 

كتابخانه

حق به شهر 
كتاب حق به شهر؛ ريشه هاي شهري بحران هاي مالي، نوشته اندي مري فيلد و ديويد هاروي است كه خسرو كالنتري آن را به فارسي ترجمه 
كرده اس��ت. مالحظات اقتصادي از مهم ترين عوامل در طرح و توسعه شهري است. اينكه يك ناحيه مسكوني شهر تخليه و بافت سنتي 
آن ويران شود، اجتماع ساكنان آن متالشي شود و شهروندان به حاشيه شهر رانده شوند تنها مسائلي جانبي خواهند بود، اگر تاسيسات 
جايگزين باعث افزايش قيمت زمين يا سودآوري بيشتري براي سرمايه باشد. ساخت و توسعه شهري همچنين تابع مالحظات سياسي 
حكومتها است. در اين كتاب به مسائل اقتصاد شهري، منافع افراد و حاكيت ها در شهر، سلطه طبقه هاي خاص در شهر، ارتباطات مردم و 

ارتباطات شهري و منافع اقتصادي آن و... در اين كتاب مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. 

هنر

تئاترهايي كه بي خبر فروخته مي شوند!
بيانيه اخير تعدادي از هنرمن��دان تئاتر براي پيگيري مجوز پخش آنالين فيلم 
تئاترها، اگرچه سر و صداي زياد و حاشيه هاي عجيبي به پا كرد، اما كليت موضوع 
اين ُحسن را داشت تا بعضي كارگردان هاي تئاتر متوجه فروش و بارگذاري آثارشان 
در VODها شوند، آن هم بدون اينكه از اين موضوع اطالع داشته باشند يا حتي 
يك ريال عايدشان شده باشد. شيوع كرونا و تعطيلي سالن هاي تئاتر سبب شد 
»فيلم – تئاتر« تنها دلخوشي تئاتري ها براي ارتباط با مخاطِب در قرنطينه مانده 
و همچنين كس��ب درآمد در روزهاي بيكاري باشد. نكته عجيب براي تعدادي 
از كارگردان هاي تئاتر مواجه ش��دن ناگهاني آنها با فروش اينترنتي آثارشان در 
يكي از سامانه هاي پخش اينترنتي تئاتر است. ماجرا از اين قرار است كه نزديك 
به يكصد فيلم تئاتر كه مربوط به سال هاي گذشته مي شوند و تقريبا بيشتر آنها 
در گذشته توس��ط مركز بتهوون عرضه ش��ده بودند، از مدت ها قبل در يكي از 
سامانه هاي وي اودي )فيليمو( به اشتراك گذاشته شدند. در واقع به نظر مي رسد 
اين فيلم ها همان نسخه هاي دي ودي دي تئاترها بوده كه در اينجا مثل محصولي 
از شبكه نمايش خانگي بارگذاري شده اند و هر كسي كه بخواهد يكي يا همه آنها 
را تماشا كند، ابتدا بايد در سايت مورد نظر مشترك شود و بعد تمام اين آثار براي 
او قابل ديدن هستند. به گزارش ايسنا، اما اتفاق جالب توجه اين است كه بعضي 
از همين فيلم تئاترها از چند روز گذش��ته در يك وي اودي تازه تاسيس )تيوال( 
با قيمت 10 يا 15 هزار تومان به فروش مي رسند، در حالي كه در سامانه قبلي با 
يك اشتراك ماهانه، 10 برابر آن يك فيلم تئاتر را مي توان تماشا كرد. نكته قابل 
تامل مربوط به كارگردان هايي است كه مي گويند بليت فروشي نمايش هاي خود 
را خيلي اتفاقي متوجه شده اند و برايشان سوال است كه آيا نبايد اين موضوع به 
آنها اطالع داده مي شد؟ آيا از فروش نبايد چيزي به آنها تعلق گيرد؟ اگرچه تعداد 
زيادي از كساني كه اثرشان در اين دو سامانه عرضه شده خبري از انجام اين كار 
نداشتند، اما بليت فروشي جديد برخي از اينها با اطالع كارگردان و با توافق 70 به 
30 درصد انجام شده و به نظر مي رسد آنهايي مشمول اين قرارداد مي شوند كه 

نسخه تصويري نمايش در اختيار خود صاحب اثر بوده و پيش تر از طريق شركتي 
خاص فيلمبرداري يا عرضه نشده است، از جمله »طپانچه خانم« شهاب حسين پور 
كه تمام مراحل تهيه نس��خه تصويري نمايش و پخش دي وي دي آن را خودش 
پيگيري مي كرده و االن اين فيلم تئاتر را براي مدتي محدود در تيوال پخش آنالين 
مي كند. با اينكه باز هم كارگردان هاي ديگري هستند كه از اين اتفاق ها بي خبر بوده 
و االن هم به نوعي ناراضي اند، به نظر مي رسد در حوزه فيلم تئاتر هيچگاه قراردادي 
اصولي و با آگاهي كامل منعقد نشده و به همين دليل خيلي از همين تئاتري هاي 
معترض چندان اميدي به رسيدن به نتيجه مطلوب ندارند چون اذعان مي كنند 
هميشه بر مدار دوستي و رفاقت كارهاي مروبط به فيلم تئاتر را پيش برده اند. با اين 
حال خبرگزاري ايسنا تالش خواهد كرد در گفت وگويي با مديران اين سامانه ها و 

نيز مركز بتهوون نحوه عرضه و پخش فيلم تئاترها را جويا شود.
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