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سوت آغاز فعاليت  صنف هاي پرخطر 
در تهران

 2 گريزگاه مديريت شهري
 از تنگناي مالي

 فعاليت بازار طال و »پاساژها و بازارهاي مسقف«
 از امروز اول ارديبهشت آغاز شد

 »كرونا« چشم انداز عملياتي شدن
 بودجه انبساطي شهرداري تهران را تيره و تار كرد

اين تصميم براساس مصوبه سال 96 شوراي پول و اعتبار  كه رعايت نمي شد،  توسط بانك ها گرفته شد

سود بانكي بيشتر از 15 درصد ممنوع

مهدي بيك| آيا نح�وه برخورد تحليلي ما با 
تبعات مختلف كرونا ويروس، شيوه معقولي 
است؟ اين پرس�ش آغاز مس�يري است كه 
محم�د خوش چهره در جري�ان گفت وگويي 
كه با »تع�ادل« دارد با اس�تفاده از آن تالش 
مي كند تا تفس�يري از مهم تري�ن اولويت ها 
و ضرورت ه�اي كش�ور ب�راي مقابله ب�ا اين 
شرايط تازه ارايه دهد. شرايطي كه اين فعال 
اقتصادي معتقد اس�ت براي درك درس�ت 
آن ابتدا بايد فهم خ�ود از پديده كرونا و ابعاد 
و زواياي گوناگون آن را اص�الح كنيم تا پس 
از آن بت�وان مبتن�ي بر داده ه�اي اطالعاتي 
درس�ت تصميمات معقولي نيز اتخ�اذ كرد. 
خوش چهره اما معتقد اس�ت دول�ت در كنار 
س�اير برنامه هاي حمايت�ي كه براي اقش�ار 
گوناگون ت�دارك مي بيند بايد ن�گاه ويژه اي 
نيز نس�بت به ش�اغالن فقير و بيكاران فقير 
ب�ه عن�وان دو نقط�ه كانوني طبق�ات كمتر 
برخوردار داش�ته باش�د ت�ا اين طبق�ات به 
وضعيت باثبات ت�ري در اقتصاد و معيش�ت 
دس�ت پيدا كنند. در روزهايي ك�ه موضوع 
كرونا همچنان مهم ترين سوژه خبري جامعه 
را تش�كيل مي ده�د و هن�وز ارزيابي ه�اي 

تحليلي در خصوص آن ارايه مي شود، سراغ 
محمد خوش چهره استاد دانشگاه، تحليلگر 
اقتص�ادي و نماينده مجلس هفت�م رفتيم تا 
درباره مهم تري�ن اولويت هاي امروز كش�ور 

گفت وگو كنيم. 

  اين روزه�ا ديدگاه هاي متن�وع و متكثري در 
خصوص اولويت هاي كش�ور در دوران حساس 
فعلي مطرح مي شود. از نظر شما شيوه برخورد 
تحليلي كش�ور در مواجهه با اين پديده ش�يوه 
درستي اس�ت؟ آقاي خوش چهره اين روزها به 

چه موضوعاتي فكر مي كنيد؟
اين حرف هايي كه ش��ما مطرح مي كني��د و برخي ها 
حتي غليظ تر هم مي گويند پس��اكرونا و بعد از ظهور 
كرونا اي��ن واژه ها به كرات اس��تفاده مي ش��ود. چون 
كرونا پديده اي است كه جهاني ش��ده و در حوزه هاي 
مختل��ف اثرگذار ب��وده اس��ت؛ هرچند اث��ر اوليه اش 
در س��امت بوده اما تاثيرات ش��گرفي در سياس��ت، 
اقتصاد، مناسبات بين الملل، مناسبات بين كشورها، 
حوزه هاي اجتماعي و از نظر برخي ه��ا حتي رفتاري 
و فرهنگي و... بر جاي گذاشته اس��ت. بنابراين اينكه 
آيا اين پديده را سريع مي توان ش��ناخت و درباره آنها 
احكام قطعي ص��ادر كرد، اين اولين اش��تباه اس��ت. 

يعني قطعا تاثيراتي در اقتصاد، سياس��ت، امنيت و... 
داش��ته اما چگونگي اين تاثيرات، ش��دت و حدت آن، 
دامنه تاثيرات و قض��اوت درباره آن هنوز زود اس��ت. 
بيشتر برداشت هاي اوليه است درباره يك پديده. البته 
كشورهايي مثل امريكا روي ابعاد و زواياي مختلف اين 
اثرگذاري مطالعات فراواني را در حوزه هاي سياسي و 
اقتصادي انجام مي دهند و معتقدند كه مثا در عرصه 
قدرت، ش��انس ترامپ بع��د از كرونا به  ش��دت پايين 
مي آيد براي انتخابات بعدي، برخي ها شانس او را بهتر 
مي دانند. بعضي ها اين تغييرات را سرآغاز نوعي تجزيه 
و گسست ملي مي دانند و بحث هايي كه از قبل بالقوه 
بوده را دوباره مط��رح مي كنند و از اي��ن نوع بحث ها 
كه امروز مطرح اس��ت. اينها بيش��تر تصويري است از 
درك يا حتي آرزوهاي تحليلگرها كه ارايه مي ش��ود. 
براي تصميم س��ازي هاي بنيادين اما به نوع ديگري از 

داده هاي اطاعاتي نيازمنديم.
  با عبور از اين مقدمات كه شما هم به آن اشاره 
كرديد اگر بخواهيم از منظر تحليلي و مس�تند 
بر داده ه�اي مس�تند، تفس�يري از مهم ترين 
اولويت ها در شرايط پساكرونايي ارايه دهيم به 

چه موضوعاتي مي توانيم اشاره كنيم؟
اگ��ر بخواهيم تحليل را ب��ر مبناي اطاع��ات ميداني 
مطرح كنيم، عمق بيشتري به ارزيابي هاي مان بدهيم 

و پرسش هايي از اين دست را مطرح كنيم كه چه شده 
و در ادامه چه اتفاقاتي خواه��د افتاد؟ مي توان از برخي 
واقعيت ها كه بر اثر نش��ر اطاعات قابل استناد بيرون 
آمده استفاده كنيم؛ مثا بر اس��اس داده هاي مستند 
مي توان گفت كه همگرايي در اتحاديه اروپا دچار تزلزل 
شده است، چون نشان داده ش��د كه مديريت واحد در 
بحران ها تحت عنوان عدم توجه به ريسكي كه متوجه 
رقيب اس��ت يا حت��ي محدودنگري ممكن نيس��ت؛ 
موضوعي ك��ه در خص��وص اروپا در نهاي��ت منجر به 
عذرخواهي مسووالن اروپا از ايتاليا شد. اين موضوعات 
باعث بروز تاثيرات عميقي در خود كش��ورهاي آسيب 
ديده اروپايي شد؛ كشورهايي كه تا به امروز به آنها گفته 
شده بود كه همگرايي باعث تامين منافع فردي، عمومي 
و منطقه اي آنها خواهد ش��د، اما خاف آن امروز ثابت 
شده است. حتي آسيب هاي فراواني بر اثر اين همگرايي 
براي آنها ايجاد شده است. خب اينها آمارهايي است كه 
امروز به صورت ميداني مطرح و اسناد آن روشن است. 
از س��وي ديگر نهادهاي پولي و مال��ي جهاني هم مثل 
صندوق بين المللي پول، سازمان تجارت جهاني، ولف 
بانك، بانك جهاني و... تحليل هاي پايه اي از خودشان 
ارايه مي كنند كه س��اده ترين تاثي��رات چنين اتفاقي 
خودش را در نرخ رشد اقتصادي جهاني نشان مي دهد. 
  ادامه در صفحه 4

 محمد خوش چهره 
در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

دولت بايد به گروه  هاي آسيب پذير كمك كند 

 ظهور طبقه 
بيكاران فقير بعد از كرونا

يادداشت- 4

 درس هاي مديريتي كرونا 
در تمرين مسووليت اجتماعي
عوامل بيروني غيرقابل 
از  يك��ي  كنت��رل، 
محرك هاي قوي براي 
تغيير رفت��ار و عملكرد 
س��ازمان ها محس��وب 
مي شوند. چند صباحي 
اس��ت ك��ه با ش��يوع و 
گسترش جدي بيماري 
كرونا در جهان و ايران، كس��ب وكارها مجبور به 
ايجاد تغييراتي مهم براي انطباق با شرايط تحميل 
شده هستند. هدف مش��ترك تمام اين تاش ها 
يكي اس��ت: تداوم ش��ريان حيات كس��ب وكار 
همراه با حفظ س��امت جامعه و كاركن��ان! در 
چنين بستري، مجموعه اي از برنامه ها، اقدامات 
و رفتارهاي مشترك براي دستيابي به اين هدف 
ش��كل گرفته اند كه همواره در بس��تر مديريت 
مس��ووالنه س��ازمان و در چارچوب مس��ووليت 
اجتماعي شركتي، امكان توجه به آنها مورد بحث 
قرار مي گرفته است؛ با اين حال، شايد اين اولين 
تمرين جدي براي بسياري از سازمان هاي ايراني 
در اين موضوعات است. اين مجموعه اقدامات و 
رفتارهاي جديد در عملكرد كس��ب وكارها، آنها 
را در جهت درس��ت عمل به برخي از حقوقي كه 
از جامعه و محيط زيست بر گردن آنهاست، قرار 
داده است. در اين يادداش��ت، به چند مورد بارز از 
تغييرات رفتار و عملكرد س��ازماني كه از جمله 
مصاديق عم��ل به مس��ووليت پذيري اجتماعي 
شركتي بوده و امكان تداوم آنها در دوران پساكرونا 

هم وجود دارد، اشاره مي شود.
   دوركاري

كار كردن بخش زيادي از عمر افراد بالغ را به خود 
اختصاص مي دهد. ماهيت كار، روابط كاركنان در 
محيط كار و چگونگي جب��ران خدمات، همگي بر 
هدف و معناي كار براي انسان تاثيرگذار هستند. 
در اين ميانه، يكي از عارضه هاي س��ازماني در اين 
حوزه را مي توان به وجود سيس��تم هاي مديريت 
عملكرد و جبران خدمات كاركنان كه عمدتا متكي 
بر چگونگي حضور فيزيكي آنها در ساعاتي مشخص 
در محيط كار و ارتباط مس��تقيم مدير با كاركنان 
واحد يا تيم خود وابسته هستند، دانست. از طرف 
ديگر، هنوز هم افرادي هستند كه كار براي شركت 
را فقط در ساعت حضور در محل كار موجه دانسته 
و امور را ب��ا كنترل هاي مديران پي��ش مي برند. با 
اين حال، در ش��رايط بحراني شيوع بيماري كرونا، 
تفاهم ميان مديران و كاركنان شركت براي حفظ 
تداوم فعاليت س��ازمان از طري��ق دوركاري، باعث 
تعريف مس��ووليت هاي كاري براس��اس اعتماد و 
تعهد متقابل شده است. استفاده واقعي و كاربردي 
از قابليت ه��اي فن��اوري اطاع��ات و ارتباطات، 
تسهيل كننده اين جريان بوده است. در اين حالت، 
تعريف مشخصي از كار و نتيجه مورد انتظار از آن 
براي هر فرد يا تيم در س��ازمان ص��ورت مي گيرد. 
افراد به صورت خودانگيخته و ب��ه دور از كنترل ها 
و فش��ارهاي مديران، مس��ووليت خ��ود را انجام 
مي دهند. اين تغيير، بر حركت از مدل هاي سنتي 
مديريت عملكرد به سمت مدل هاي انسان محور، 
كار محور و مسووالنه تر در جبران خدمات براساس 
كيفيت كار و خروجي عملكردي كاركنان موثر بوده 
است. اگرچه نمي توان در مورد فعاليت هاي توليد 
محصوالت اين موضوع را اجرايي دانست، اما بخش 
عظيمي از اقتصاد دانش محور، خدمات نيروهاي 
ستادي-پش��تيباني س��ازمان ها و فعاليت ه��اي 
شركت هاي خدماتي، در اين دسته جاي مي گيرند.

ادامه در صفحه 2 

طاهره خارستاني٭

يادداشت- 3

 كنشگري به جاي
 واكنشگري

دغدغه اي كه اين روزها 
فك��ر م��ن را ب��ه خود 
مشغول داش��ته است، 
اين اس��ت كه در وهله 
نخس��ت دولت و نظام 
سياس��ي در مواجه��ه 
با مش��كات برآمده از 
كرونا مدبران��ه برخورد 
كند و از برآيند نظرات و ايده هاي كارشناس��ان 
و متخصصان بخش هاي اقتصادي، بهداش��تي، 
درماني، فرهنگي، اجتماعي و... استفاده درستي 
كند و مهم تر از آن از همي��ن امروز براي روزهاي 
پس از كرون��ا برنامه ريزي و هدف گ��ذاري الزم 
را داشته باش��د تا مانند برخي از برهه ها اينگونه 
نش��ود كه ابت��دا ح��وادث و رخدادها ب��ه وقوع 
بپيوندن��د و اثرات مخ��رب و زيانبار خ��ود را در 
بخش هاي مختلف برجاي بگذارند و تازه تاش 
و برنامه ريزي براي عبور از چالش ها تدارك ديده 
ش��وند. يعني به جاي »واكنش��گري« به سمت 
نوعي از مديريت »كنش��گر«حركت كنيم كه يا 

مي تواند رخدادهاي آينده را تحليل كند و ...
ادامه در همين صفحه

اميررضا   واعظ آشتياني

به شماره  30005320 در دسترس شماست 
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با 

ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
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يادداشت- 1

سياست درست و به موقع 
كاهش نرخ سود

كاهش نرخ سود بانكي 
توسط بانك ها و رعايت 
مصوبه ش��وراي پول و 
اعتبار در ش��هريور 96 
كه حداكثر نرخ س��ود 
سپرده يكس��اله را 15 
درصد مص��وب كرده 
بود، در مقطع كنوني، 
يك سياست درست و دريك موقعيت درست 
اقتصاد ايران اس��ت و اگرچه ق��دري دير عمل 
شده و بايد زودتر از اين..  ادامه در صفحه 5

سعيد ليالز 

يادداشت- 2

 علل كاهش نرخ سود بين بانكي 
به زير 15 درصد 

 به دنب��ال كاهش تقاضا 
در بازار بي��ن بانكي، نرخ 
س��ود تس��هيات بين 
بانك��ي در روزهاي اخير 
به زير 16 درص��د و 15 
درص��د رس��يده و اي��ن 
موضوع باعث ش��ده كه 
بانك ها به اي��ن موضوع 
فكر كنند كه وقتي نرخ سود در بازار بين بانكي به 
زير 15 درصد رس��يده، دليلي وجود ندارد كه نرخ 
سود سپرده ها را به باالي 20 درصد افزايش دهند 
و لذا تصميم گرفته اند كه نرخ مصوب 15 درصدي 

شوراي پول و اعتبار را رعايت كنند.
اين موضوع تاثير قابل توجهي در بازار پول، كاهش 
نرخ س��ود تس��هيات، كاهش هزينه تمام ش��ده 
پول، حمايت از تولي��د، تحول در بازار س��رمايه و 
ارز و طا و مسكن و س��اير بازارها خواهد داشت و 
تحول عمده اي در كاهش هزينه بانك ها محسوب 
مي شود.  وقتي قيمت تمام شده پول براي بانك ها 
به 15 درص��د و زير 15 درصد كاه��ش مي يابد به 
نفع خود بانك ها و به نفع تس��هيات گيرنده است 
زيرا از يك س��و مش��كات ترازنام��ه اي بانك ها را 
كاهش مي دهد و كسري منابع، اضافه برداشت از 
بانك مركزي و هزينه آنه��ا را كاهش مي دهد و در 
نتيجه روي س��ود و درآمد آنها نيز اثر مثبت دارد و 
از سوي ديگر، كاهش هزينه سپرده، باعث كاهش 
هزينه سود تسهيات خواهد ش��د و اين موضوع 
به نفع فعاالن اقتصادي و توليد كننده اس��ت زيرا 
نرخ سود تس��هيات نيز حداكثر مي تواند حدود 
17 درصد باشد.  دليل اين اتفاق مهم، اين است كه 
رقابت ناسالم گذشته بانك ها و موسسات غيرمجاز 
كه باعث رش��د نرخ ها در بازار پول شده بود باعث 
شد كه نرخ سود جذب منابع و س��پرده باالي 20 
درصد باشد. اما اكنون به دليل شرايط بازار كسب 
وكار و تعطيلي كسب وكارها و كاهش تقاضا براي 
تسهيات به دليل ش��يوع كرونا، نرخ سود در بازار 
بين بانك��ي به 16 درص��د و 15 درص��د و كمتر از 
آن رس��يد و بانك ها عما كس��ري منابع كمتري 
داشته اند و همين موضوع نرخ جذب منابع در بازار 
بين بانكي را كاهش داده است.  در چنين شرايطي، 
براي بانك ها مقرون به صرفه نيس��ت كه س��پرده 
مردم را باالي 15 درصد جذب كنند زيرا مي توانند 
منابع را از بازار بين بانكي با نرخ كمتر جذب كنند. 
همين موضوع باعث ش��ده ك��ه بانك ها به صورت 
جدي در جهت رعايت مصوبه شوراي پول و اعتبار 
و كاهش نرخ سود سپرده و هزينه تمام شده پول به 
سمت 15 درصد حركت كنند. دليل عمده ديگر، 
نظارت بانك مركزي و شرايط عمليات بازار باز در 
دو سال اخير بوده كه بازار ارز و بين بانكي و گردش 
منابع و پول را كنترل كرده و به سمت تعادل برده 
است در نتيجه اثر آن روي كاهش هزينه بانك ها، 
بهبود روند تسهيات دهي موثر بوده و باعث كاهش 
تقاضا براي تسهيات شده است و اين موضوع نيز 
نرخ س��ود در بازار بين بانكي را كاهش داده است.  
اكنون ني��ز پس از سياس��ت هاي نظارت��ي بانك 
مركزي در دو س��ال اخير، ش��يوع كرونا و كاهش 
تقاضا براي تسهيات، نرخ سود بازار بين بانكي را 
كاهش داده واكن��ون بانك ها به منابع ارزان  قيمت 
با نرخ پايين دسترس��ي دارند.  انتظار ما در وزارت 
امور اقتصادي و دارايي اين است كه بانك ها نرخ ها 
را تعديل كنن��د و براي كاه��ش هزينه هاي خود، 
حمايت از توليد و فضاي كس��ب وكار كشور، نرخ 

سود سپرده و تسهيات را كاهش دهند.  
معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي 

عباس معمارن ژاد

تصميم��ات الزم را در خص��وص آنها اتخاذ كند ي��ا اينكه در 
كمترين فرصت ممكن به س��مت تصميم س��ازي هاي موثر 
حركت كند. نبايد فراموش كنيم كرونا ويروسي فقط مختص 
ما نيس��ت و همه دنيا به نوعي با تبعات آن روبه رو ش��ده اند، 
مي توان گفت امروز آزموني ميان دولت ها در خصوص اتخاذ 
بهترين روش ه��ا براي عبور با كمترين آس��يب از تبعات اين 
ويروس آغاز ش��ده اس��ت و هر دولتي كه برنامه ها و اقدامات 
خردمندانه ت��ري را در مواجهه با تبعات اي��ن ويروس تدارك 
ببيند كارايي بيشتري را از خود نشان داده است. هم اكنون به 
صورت كلي 2ن��گاه و روش در خصوص راهكارهاي مقابله اي 
با اين موض��وع وجود دارد. نگاهي كه معتقد اس��ت بايد صبر 
كنيم تا اين ويروس اث��رات خود را بگذارد و بع��د از فروكش 

شدن دامنه هاي بيماري، تازه برنامه ريزي هايمان را آغاز كنيم 
و نگاه ديگري هم وجود دارد كه مي گويد با يك س��ازماندهي 
مناسب در بخش هاي بهداشتي و درماني، اقتصادي، اجتماعي 
و... بايد تاش كرد تا با كمترين آس��يب از اين برهه حساس 
عبور كنيم. طبيعي است كه قبل از هر اقدامي بايد جامعه اي 
سالم و بانشاط وجود داشته باش��د تا بتوان در آن برنامه هاي 
اقتصادي را پيش برد، بنابراين اولوي��ت اول در مواجهه با اين 
موضوع، رعايت دستور العمل بهداشتي براي مهار دامنه هاي 
ويروس اس��ت. اولويت بعدي بدون ترديد اقتصاد و معيشت 
مردم است. دولت و نظام سياس��ي بايد به گونه اي عمل كند 
كه طبقاتي كه بيشترين آسيب ها را از فضاي فعلي متحمل 
ش��ده اند مورد حمايت قرار بگيرند؛ اما نبايد فراموش كرد كه 

كنشگري به جاي  واكنشگري
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و توليد كشور پويايي الزم را داشته باشد. بدون توليد نه اهداف 
كان كشور در حوزه اشتغالزايي محقق مي شود و نه ارزش 
افزوده صادراتي مورد نياز محقق مي شود. بنابراين توليد هم 
در كنار بحث س��امت يك اولويت جدي و بنيادين است. 
موضوع ديگري كه به نظرم در شرايط امروز كشور نيازمند 
توجه بيشتر است مشكاتي است كه ما در حوزه آمار داريم. 
مردم اغلب گايه مند هستند كه مثا بسته هاي حمايتي كه 
دولت وعده داده اس��ت به آنها تعلق نمي گيرد از سوي ديگر 
مس��ووالن دولتي هم اعام مي كنند كه بودجه الزم را براي 
اين منظور تخصيص داده  اند، علت اين تناقض مش��كاتي 
است كه در آمارها وجود دارد يعني دولت هنوز نتوانسته آمار 
و تصوير شفافي از طبقات مختلف تدوين و تدارك ببيند. يا 
در نمونه اي ديگر ديوان محاسبات آماري را در مورد وضعيت 
اقتصادي مطرح مي كند، دولت تكذيب مي كند، در اين ميان 
مردم و مخاطبان نمي دانند كه تكذيب دولت درست است يا 

اظهارات ديوان محاسبات. با اين وضعيت آماري طبيعي است 
كه دولت نتواند به مطالبات طبقات مختلف پاسخ مناسبي 
بدهد، نتيجه اين عدم ارتباط منجر به كاهش مشاركت هاي 
عمومي مي ش��ود، كاهش مش��اركت هاي عمومي هم در 
نهايت همه برنامه هاي توسعه اي كشور را مختل مي كند. اين 
زنجيره اي است كه از منظر من بايد بدنه كارشناسي دولت آن 
را بررسي و راهكارهاي الزم براي بهبود آن را تدارك ببيند. 
فراموش نكنيم كه راهكاره��اي حمايتي تنها به تخصيص 
بسته هاي حمايتي ختم نمي شود فضاي كلي كسب و كار و 
توليد بايد در مسير رش��د قرار داشته باشد تا مردم به عنوان 
زيرمجموعه اين ساختار برداش��ت هاي معيشتي خود را از 
اقتصاد و فضاي كسب و كار داش��ته باشند.همانطور كه در 
بحث كرونا با فرماندهي واحد توانستيم عملكرد مطلوب تري 
ارايه كنيم در خصوص موضوعات اقتصادي هم با به كارگيري 
يك فرماندهي واحد اقتصادي مي توانيم براي رس��يدن به 

اهدافمان خيز  برداريم. 



اقتصاد ايران

تاثير فروش اموال دولت 
بر اقتصاد و جيب مردم 

اين روزها كه عرضه س��هام شركت هاي دولتي مورد 
توجه زيادي قرار گرفته، يك كارش��ناس اقتصادي 
معتقد است كه اگر اين شركت ها خصوصي شوند، از 
سودآوري و كارآمدي بيشتري برخوردار خواهند شد 
و اين اقدام هم براي بازار سرمايه و هم اقتصاد كشور 
مزيت هايي دارد كه يكي از اين مزيت ها تشويق مردم 
به سرمايه گذاري در بازار سرمايه است. مهدي تقوي 
در گفت وگو با ايسنا، درباره عرضه سهام شركت هاي 
دولتي در بورس و تاثيرات اين اقدام بر بازار س��رمايه 
و اقتصاد كش��ور توضيح داد: با واگذاري شركت هاي 
دولتي به بخش خصوصي، كار كردن و وضعيت اين 
نوع شركت ها بهتر خواهد شد زيرا، خصوصي شدن 
انگيزه سودآوري را براي كاركنان آنها بيشتر مي كند. 
درحالي ك��ه براي ش��ركت هاي دولتي اي��ن انگيزه 
سودآوري يا نيست يا در صورت بودن نسبت به بخش 
خصوصي كمتر است. وي عرضه سهام شركت هاي 
دولتي در بورس و تاكيداتي كه در اين زمينه وجود دارد 
را درست دانست و گفت: در اقتصاد بخش خصوصي 
هميشه كارآمد است؛ بنابراين با اين اقدام وضعيت اين 
شركت ها از نظر سودآوري و كارآمدي بهتر خواهد شد.
  ترغي�ب مردم به س�رمايه گذاري در بورس 

با عرضه اموال دولتي 
به گفته اين كارشناس اقتصادي، عرضه اموال دولتي 
براي بازار سرمايه تاثيراتي مثبتي خواهد داشت كه 
اين بازار را فعال تر خواهد كرد. اين استاد دانشگاه در 
پايان خاطرنشان كرد كه مردم سهام شركت هايي را 
مي خرند كه درآمد خوب و قابل قبولي داشته باشند. 
عرضه سهام شركت هاي دولتي باعث مي شود افرادي 
كه قصد سرمايه گذاري دارند به سمت بازار سرمايه 
بروند و اين اقدام را از پس انداز سرمايه خود در بانك به 
صرفه تر مي دانند. گفتني است؛ از زمان ورود به سال 
جديد عرضه سهام ش��ركت هاي دولتي در بورس از 
اهميت و توجه زيادي برخودار شده و رييس جمهور 
در اين زمينه در نخستين جلسه هيات دولت در سال 
جديد، بر اينكه دستگاه هاي دولتي بايد سهام خود را 
در بورس عرضه كنند و در تماس هايي با وزير اقتصاد 

بر تسريع در اين امر تاكيد كرده است.
  عرض�ه س�هم دول�ت در ۹ ش�ركت دولتي 

در بورس
عالوه براين، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز اعالم كرد 
كه در آينده نزديك، سهام دولت در تعداد ۹ شركت 
دولتي در رسته هاي انرژي )پااليشگاه و پتروشيمي(، 
مالي )بانك ها و بيمه ها( و صنايع فلزي و معدني در 
بورس عرضه خواهند شد. طبق گفته دژپسند، در اين 
مرحله از واگذاري، تصميم بر اين است كه به صورت 
فراگير اين سهام  را عرضه كنيم تا همه مردم با اعمال 
تخفيف هايي )در مرحله اول و فقط براي يك بار( در 
دو گروه ۲۰ و ۲۵ درصدي با سقف خريد دو ميليون 
تومان به ازاي هر نفر بتوانند س��هام عرضه ش��ده را 

خريداري كنند.
  درآمدزايي ۳۰ هزار ميلياردتوماني از عرضه 

سهام شركت هاي دولتي
دژپسند در پاس��خ به اينكه چه مقدار درآمدزايي 
از واگذاري ش��ركت هاي دولتي خواهيم داشت، 
اينگونه توضيح داده كه هدف عمده در اين زمينه، 
انتقال مالكيت و مردمي كردن اقتصاد اس��ت كه 
برآوردها نش��ان دهنده اين است كه از اين طريق 
حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان براي بودجه تامين 
مالي داشته باش��يم. همچنين دوره فراخوان تا 
عرضه ۱۰ روز اس��ت و گروه گ��روه اين اتفاق رخ 
مي دهد و تالش  بر اين اس��ت كه ۱۵ ارديبهشت 
اولين فراخوان واگذاري شركت هاي دولتي باشد. 
همچنين مرحله دوم عرضه شركت هايي هستند 

كه بورسي نيستند و وارد بورس مي شوند.

تداوم حضور دو سومي 
كاركنان/ دوركاري برجاست

با وجود تغييراتي كه در مورد فعاليت اصناف در هفته 
جاري ايجاد شد، نحوه حضور كاركنان همچنان مانند 
قبل اس��ت؛ به طوري كه تا دو سوم حاضر هستند و 
مابقي دوركار خواهند بود.  به گزارش ايسنا، بعد از چند 
هفته تعطيلي اصناف كه در ايام نوروز شروع شده بود، از 
هفته جاري و بر اساس چارچوب تعيين شده از سوي 
وزارت بهداشت مجوز فعاليت برخي صنوف كم خطر 
صادر شد.  اما در جريان شيوع ويرورس كرونا و ضرورت 
كاه��ش تردد و حضور به ص��ورت جمعي و اهميت 
فاصله گذاري اجتماعي، از اسفندماه بود كه با تصميم 
ستاد ملي مقابله با كرونا تغييراتي در مورد ساعت كار 
و در ادامه نحوه حضور كاركنان در محل كارشان ايجاد 
شد. در مرحله اول ساعت كاري ادارات كاهش يافت 
و به ۸ تا ۱۳ تغيير كرد و در ادامه حضور آنها حداقلي 
شد؛ به طوري كه از هفته دوم فروردين قرار بر اين شد 
كه كاركنان به صورت شيفتي و يك سوم در محل كار 
حاضر باشند و دو سوم ديگر به صورت دوركار بوده يا 
از مرخصي استفاده كنند كه البته مرخصي آنها جزو 
استحقاقي هاي ساالنه محسوب نمي شود. اين روال 
كه با بخشنامه س��ازمان امور اداري و استخدامي به 
دستگاه ها ابالغ ش��د تا ۲۰ فروردين ادامه پيدا كرد 
تا اينكه در جلس��ه س��تاد ملي مقابله با كرونا براي 
نحوه فعاليت كاركن��ان و اصناف تغييراتي در نحوه 
فعاليت كاركنان ايجاد شد. اين در حالي است كه از 
۲۳ فروردين ماه و طبق بخشنامه سازمان امور اداري 
و استخدامي مقرر ش��د كاركنان با تعداد بيشتري 
 حاضر ش��وند و حض��ور آنها از يك س��وم موجود به 
دو س��وم افزايش يابد و يك س��وم ديگر دوركار و يا 
مرخصي باشند. همچنين ساعت كار كاركنان نيز 
تا حدودي افزايش يافت و از ۷ تا ۱۴ رس��يد كه اين 
ساعت قرار است براي ماه رمضان نيز اعمال شود. اما 
اكنون حدود دو هفته از آخرين بخش��نامه در مورد 
نحوه حضور كاركنان در ادارات و دستگاه ها گذشته 
و با توجه به اينكه س��تاد ملي مقابله با كرونا تصميم 
تازه اي در اين رابطه نداشته، روند قبلي همچنان ادامه 
دارد و كاركنان به صورت دو سوم حاضر مي شوند يا 

مي توانند دوركار باشند. 

كالن2

تحليل  مشاور وزيراقتصاد  ازتاثيركرونا بر اقتصاد كشورها

كروناسيماياقتصادراديجيتاليميكند
اين روزها كس�ب وكارهاي اينترنتي بس�يار 
رونق گرفته اس�ت. افرادي ك�ه از بيم ابتال به 
بيماري كرونا حاضر نيس�تند خانه هاي خود 
را ترك كنن�د در عين حال براي ادامه زندگي 
نيازمند تامين مايحتاج زندگي خود هستند، 
چاره اي ندارند جز آنكه نيازهاي خود از طريق 
دريافت خدمات ديجيتال تامين كنند. همين 
اقدام س�هولتي به همراه دارد كه به گفته يك 
كارش�ناس اقتصادي همگان را وا مي دارد كه 
به حالت قبل بر نگردند. حالتي كه افراد درآن 
ناگزير بودند براي تامين هر چه به آن نياز دارند 
پا به خيابان بگذارند. وحيد شقاقي همچنين در 
گفت وگو با »تعادل« مي گويد مسيري كه الزم 
بود كش�ورها براي رفتن به اقتصاد هوشمند 
با صرف 2۰ س�ال زمان بگذرانند اكنون در دو 
سال طي خواهد شد. اين اقتصاددان همچنين 
معتقد است در جهان پسا كرونا اقتصاد سنتي 
فرو ريخته و در نتيجه اقتصاد ديجيتال به جاي 
آن به ميدان خواهد آمد. مشروح اين گفت وگو 

را در ادامه مي خوانيد: 

  اگر قرار باش�د مهم ترين تغيي�ري را كه در 
اقتص�اد بعد كرون�ا در كش�ورها رخ مي دهد 

برشمريد، آن چه خواهد بود؟
بعد از كرونا هم اقتصاد دنيا و هم اقتصاد ايران ديگر 
اقتصاد قبل كرونا نخواهد بود. انس��ان ها وقتي وارد 
فضاي مجاز و اقتصاد مجازي ش��دند، اين ش��رايط 
برايش��ان يك س��هولت و عمال آسايش��ي را ايجاد 
كرده است كه ديگر بازگشت به قبل را نمي پذيرند.  
بنابراي��ن ديگر امكان برگش��ت به اقتصاد س��نتي 

وجود دارند.
  تفاوت هاي اقتصاد س�نتي با شرايط تازه در 

چيست؟
ما دو نوع اقتصاد داريم. يك نوع آن اقتصاد س��نتي 
است. اين اقتصاد ش��امل همين شرايطي است كه 
مش��اهده مي كنيد. مردم بر مي خيزند و به دانشگاه 
مي روند، براي خريد به سوپرماركت ها و پاساژهاي 
خيابان مي روند و در نتيجه براي اعمال خود نياز به 
حض��ور فيزيكي دارند. دراين مدل ش��ما به صورت 

رو در رو افراد را مي بينيد از آنها خريد مي كنيد و...
  وضعيت ايران در قياس با كش�ورهاي ديگر 

دنيا را در اين زمينه چطور ارزيابي مي كنيد؟
در دني��ا هم تاكنون اقتصاد س��نتي در جريان بوده 
اس��ت گرچه اقتصاد ديجيتال كار خود را از ۱۹۹۰ 

به اين س��و آغاز كرده اس��ت ولي هنوز بخش عمده 
اقتصاد دنيا اقتصاد س��نتي بوده است. به عبارتي از 
س��ال ۱۹۹۰ اقتصاد ديجيتال ش��روع شد و از سال 
۲۰۱۰ به بعد اقتصاد هوشمند. بستر هر دو اقتصاد 
مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات است ولي هر 
كدام با س��بك اقتصادي خود. در اقتصاد هوشمند 
ما يك مرحل��ه باالتر از اقتصاد ديجيتال هس��تيم. 
مرحله پردازش، پيش بيني پذيري و واكنش مبتني 
بر پردازش را هم در اقتصاد مي بينيم كه در اقتصاد 
ديجيتال اين نيست. اقتصاد ديجيتال عمدتا درگير 
بحث تجارت الكترونيك و كسب و كارهاي مبتني بر 
ديجيتالي شدن است. اقتصاد ايران هم پيش از اين 

عمدتا اقتصاد سنتي بود. 
افراد به ندرت براي خريد به صورت الكتروينك اقدام 
مي كردند و در همه عرصه ها حضور فيزيكي داشتند و 
اپليكيشن ها و پلتفرم هاي الزم براي اقتصاد ديجيتال 
و هوشمند شكل نگرفته بود. اگر قرار باشد ما به سمت 
اقتصاد ديجيتال و هوش��مند برويم نياز به پلتفرم ها 
و اپلييكيش��ن هاي مورد نياز داريم ك��ه بايد الجرم 

بسترهاي آن فراهم شود.
  در مجموع كرون�ا چه تاثيري بر اقتصاد ايران 

وجهان خواهد گذاشت؟
 كرونا منجر به آن خواهد ش��د كه اوال شاهد تغييرات 
ژئوپوليتيكي و ژئواكونوميكي باش��يم. قطعا اقتصاد 
اروپاي غ��رب متزلزل ش��ده و به مرحله فروپاش��ي 
مي رس��د، اروپاي شرق ولي پيش��رفت قابل توجهي 
خواهد كرد. همچنين س��اختار اقتص��ادي امريكا به 
هم خواه��د خورد و در آس��ياي جنوب ش��رقي هم 
تغيير و تحوالت چشمگيري رخ خواهد داد. ولي اين 
مربوط به وضعيت كلي دنياست. در داخل كشور هم 
شاهد تغييرات جدي خواهيم بود. چون همانطور كه 
پيش بيني ها مي گويد كرونا بين يك سال تا ۱.۵ سال 
و حتي دو سال با ما همراه خواهد بود. اين سبب خواهد 
شد كه جهت گيري مناسبي به سمت حركت به سوي 
اقتصاد ديجيتال و هوشمند داشته باشيم. همچنين 
در ايران كسب و كارهاي ديجيتال و هوشمند شكل 
خواهد گرفت، پلتفرم ه��اي مختلف طراحي خواهد 
شد. ما هم اگر عادت كنيم به اين نوع اقتصاد ديجيتال 
و هوش��مند ديگر برگشتي به س��مت اقتصاد سنتي 
نخواهيم داشت. وقتي اپليكيشني طراحي شود كه فرد 
بتواند لباس مورد نياز خود را تهيه كند و افراد بتوانند 
انواع اقالم خوراكي، حتي نان خود را س��فارش دهند 
و درب منزل تحوي��ل بگيرند، چه ضرورتي دارد خود 
برا ي تهيه همه اينها به بازار مراجعه كنند؟ به همين 

صورت اقتصاد تغيير مي كند.

  اين روزها بازار سرمايه رشد قابل توجهي دارد 
كه برخي به همين داليل ربطش مي دهند شما 
چه نظري داريد؟ چرا بازار سرمايه رشد مي كند؟

به نظر من يكي از داليلي كه بازار سرمايه در حال رشد 
روز افزون بوده اين است كه كرونا آمده است و فعاالن 
اقتصادي ديگر نمي توانند به بازار بروند و خودرو و ملك 

و... خريد و فروش كنند.
 براي برخي مشاغل نياز است كه افراد حضور فيزيكي 
داشته باشند. مثال وقتي ماشيني خريداري مي كنيد 
بايد آن را به كارشناس نشان دهيد و حضوري كيفيت 
آن را امتحان كنيد. ولي خريد و فروش در بازار سرمايه 
چنين دردسرهايي ندارد و خود يك بازار مجازي است. 
اكنون و در دوران كرونا بازار س��رمايه رونق بيشتري 
گرفته و آن دقيقا به همين دليل است. اكنون كسب 
و كار خان��ه و خودرو در ركود اس��ت. بنابراين به طور 
خالصه بايد بگويم كه هر نوع كسب و كاري در بستر 
هوش��مند رونق پيدا خواهد كرد حاال اگر بشر عادت 
كند به اين شرايط ديگر خارج شدن هم سخت خواهد 

بود. يعني افراد ديگر به س��ختي به اقتصاد سنتي بر 
مي گردن��د. وقتي اف��راد ياد گرفتند و به اس��تفاده از 
امكانات شرايط پيش آمده، مانوس شدند ديگر سخت 
است كه به شرايط اقتصاد س��نتي بر گردند. اقتصاد 
پساكرونا ديگر شرايط اقتصاد قبل را نخواهد داشت و 
در ايران نيز مانند بسياري از كشورها، كسب وكارهاي 
هوش��مند و ديجيتالي توسعه پيدا مي كند، از اقتصاد 
سنتي فاصله گرفته و با شتاب به سمت اقتصاد دانايي 
محور پيش خواهد رفت. به طور كلي شرايط حاكم بر 
حضور كرونا در كشورها حركت به سمت اقتصاد دانايي 

محور را شتاب مي بخشد.
  توضيح كوتاهي درب�اره روند حركت اقتصاد 
ت�ا ورود به مرحل�ه اقتصاد دانايي مح�ور ارايه 
مي دهيد.حركت به س�مت اقتصاد ديجيتال و 

هوشمند چقدر زمان بر خواهد بود؟
اقتصاد كشورها از سال ۱۹۵۰ به بعد وارد اقتصاددانايي 
محور شد و بس��ترهاي فناوري اطالعات و ارتباطات 
آن در مسير پيش��رفت قرار گرفت. حركت انسان در 

مسير تاريخ اقتصاد به اين گونه بوده كه ابتدا به اقتصاد 
اينترنت وارد ش��د و بعد وارد اقتصاد اطالعات ش��د و 
س��پس به اقتصاد ديجيتال ورود كرد و پس از آن نيز 

اقتصاد هوشمند آمد. 
اكنون آرام آرام بشر داشت به سمت اقتصاد ديجيتال 
و هوش��مند مي رفت ولي كرونا حركت در اين مسير 
را شتاب بخشيد و اكنون شايد فاصله ۲۰ تا ۳۰ ساله 
را بتوانيم در عرض دو س��ال طي كني��م. به نظر من 
ش��ايد ۲۰ سال هوش��مند و ديجيتالي شدن اقتصاد 
زمان مي برد ولي اكنون طي دو سال همه دنيا مجبور 
اس��ت تغيير كند و تغييري در پارادايم اتقاق افتاده و 
اين تغيير پارادايم را كرونا شتاب بخشيده است. بشر 
اقتصادي بعد كرونا بش��ر اقتصادي قبل كرونا نيست. 
به نظر من ديگر اقتصاد سنتي فرو پاشيده و بسياري 
از كسب و كارهاي س��نتي قبل كرونا هم فرو خواهد 
پاشيد، س��اختارهاي اقتصادي به هم خواهد ريخت 
و كس��ب و كارهاي هوش��مند و ديجيتالي رونق پيدا 

خواهد كرد.

درس هاي مديريتي كرونا در تمرين واقعي مسووليت اجتماعي

صندوق توسعه ملي همچنان در پي بازگشت 1800 ميليارد تومان
آن گونه كه اخبار نشان مي دهد مسووالن 
صندوق توسعه ملي هنوز حاضر به پذيرش 
18۰۰ ميلي�ارد تومان�ي كه س�ازمان امور 
مالياتي از اين صندوق برداشت كرده است 

نشده  اند.
در همين راس�تا اخيرا مرتضي شهيدزاده 
رييس هي�ات عامل صندوق توس�عه ملي 
در نام�ه اي به فياض ش�جاعي دادس�تان 
ديوان محاس�بات كش�ور نيز به برداشت 
18۰۰ميليارد توم�ان از منابع اين صندوق 
باب�ت ماليات س�ال هاي ۹4 ت�ا ۹6 مراتب 

اعتراض و رسيدگي خود را اعالم كرد.

به گ��زارش »تع��ادل«، چندي پيش ب��ود كه خبر 
رس��يد ش��ب عيد دولت ۱۸۰۰ ميلي��ارد تومان از 
منابع صندوق توس��عه ملي را به عن��وان ماليات از 
اين صندوق برداش��ت كرده است. آن موقع اعضاي 
صندوق توسعه نسبت به اين اقدام اعتراض كردند. 
مثال محمد حس��يني عضو ناظر مجلس ش��وراي 
اس��المي در صندوق توس��عه ملي اظهار كرده بود: 
سازمان امور مالياتي بر اس��اس اختالف نظري كه 
در رابطه با اخذ ماليات ناش��ي از تس��عير نرخ ارز و 
فعاليت هاي اقتصادي صندوق توس��عه ملي داشت 
بالغ بر هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان منابع اين صندوق 
را بدون اج��ازه برداش��ت كرده اس��ت. عضو ناظر 
مجلس در صندوق توس��عه ملي گفت بود: سازمان 
امور مالياتي بر اس��اس اختالف نظري كه در رابطه 

با اخذ ماليات ناشي از تسعير نرخ ارز و فعاليت هاي 
اقتصادي صندوق توسعه ملي داشت بالغ بر هزار و 
۸۰۰ ميليارد تومان منابع اين صندوق را بدون اجازه 
برداشت كرده است در حالي كه استفساريه مجلس 
و قانون صندوق توس��عه ملي را از پرداخت ماليات 
معاف كرده اس��ت. در اين راس��تا قبل از عيد نوروز 
نامه اي به رييس مجلس نوشته و رونوشتي از آن را 
به رييس ديوان محاسبات ارسال كرده بودم و در اين 
رابطه الريجاني نيز با عادل آذر صحبت كرده است.

 اين اظهارات مدتي بعد واكنش سازمان امور مالياتي 
را به هم��راه داش��ت. همچنانكه يك��ي از معاونان 
س��ازمان امور ماليات��ي اظهار كرد مبلغ برداش��ت 
ش��ده ربطي به ماليات بر س��ود تس��عير ارز ندارد. 
محمود عليزاده در اين باره گفته بود آن چيزي كه 
در گذش��ته براي آن قانون و استفساريه )معافيت 
مالياتي صندوق توس��عه ملي( اخذ شد، مربوط به 
معافيت ماليات س��ود حاصل از تسعير ارز صندوق 

توسعه ملي است.
 اين موضوع همچنان معاف از ماليات بوده و مشمول 
نمي ش��ود، حتي برگ تش��خيص و مطالباتي كه از 
سال ۹۱ و قبل از آن طبق ماده ۳۶ قانون رفع موانع 
توليد و مطالبه ش��ده بود، رفع تعارض ش��د. وي با 
بيان اينكه صندوق توسعه ملي مثل ساير موسسات 
و شركت ها طبق تبصره ۲ ماده ۲ و ماده ۱۵۰ قانون 
ماليات هاي مس��تقيم مكلف ب��ه پرداخت ماليات 
فعاليت هاي خود اس��ت، تصريح كرد: صندوق نيز 
بايد اظهارنامه تنظيم و آن را تسليم كند و تاكنون 

هر سال اين كار انجام شده است. معاون سازمان امور 
مالياتي اضافه كرده بود: اخذ ماليات ۱۸۰۰ ميليارد 
توماني از صندوق توسعه ملي در چارچوب قانون و 
با طي كردن فرآيندهاي قانوني بوده و مباحثي مانند 
تشخيص، رسيدگي، دادرسي و همه اين فرآيندها 
طي و ماليات وصول ش��ده اس��ت. ميليارد تومان 
مالي��ات بابت عملكرد يك س��ال صندوق به همراه 
جرايم بوده اس��ت. آنچه مس��لم است در چارچوب 
قانون اين ماليات اخذ ش��ده اس��ت. براي صندوق، 
ماليات قطعي در نظر گرفته شد كه طبق ماده ۲۱۰ 
قانون ماليات هاي مستقيم ۱۰ روز فرصت پرداخت 

داشته است. 
وي افزود: مسووالن صندوق به اين موضوع تمكين 
نكرده و به اس��تناد ماده ۲۱۸ قان��ون ماليات هاي 
مستقيم، برگ توقيف اموال به ميزان ماليات مطالبه 
ش��ده صادر ش��د. نه تنها اين فرآيند براي صندوق 
توس��عه ملي بلكه براي همه موسس��ات و اشخاص 
حقيقي و حقوقي به موجب قانون اجرا خواهد شد. 

 به گفته معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي، 
تمام مراحل وصول ماليات كاماًل قانوني و با حضور 
نماينده دادستان كه توقيف اموال را انجام مي دهد، 
بوده اس��ت. اگر عمليات اجرايي وص��ول ماليات با 
قواي قهري باش��د، اصل ماليات و جرايم را توامان 
وصول مي كنيم و بخش��ودگي نخواهد داشت. ۱۰ 
درصد، جريمه موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات هاي 
مستقيم براي اجراي عمليات است. همچنين نسبت 
به مطالبه و قطعي شدن ماليات از تاريخ ارايه برگ 

تشخيص، ماهانه ۲.۵ درصد جريمه به موجب ماده 
۱۹۰ قانون مالياتهاي مستقيم دريافت شده است. 
اخذ ماليات از دستگاه هاي دولتي گاهي اوقات بدين 
شكل اتفاق مي افتد و ش��يوه نادري نيست و بحث 

ديگري وجود ندارد. 
حاال ولي باز اخبار نشان مي دهد كه ظاهرا توضيحات 
س��ازمان امور مالياتي، مس��ووالن صندوق را قانع 
نكرده و اقداماتي جهت استرداد پول برداشت شده 
صورت گرفته اس��ت. همچنان كه روز گذشته خبر 
رسيد مرتضي شهيدزاده رييس هيات عامل صندوق 
توس��عه ملي در نامه اي به فياض شجاعي دادستان 
ديوان محاس��بات كش��ور نيز به برداش��ت ۱۸۰۰ 
ميلي��ارد تومان از منابع اين صن��دوق بابت ماليات 
سال هاي ۹۴ تا ۹۶ مراتب اعتراض و رسيدگي خود 
را اعالم كرد. در اين نامه آمده اس��ت: به استحضار 
مي رس��اند علي رغم نامه بيست و نهم دي ماه سال 
گذشته دادستان ديوان محاسبات كشور با موضوع 
»توقف اقدامات اجرايي در خصوص وصول ماليات 
سنوات سال هاي ۹۴ لغايت ۹۶ صندوق« و جلسات 
و پيگيري ه��اي مكرر ديوان محاس��بات كش��ور و 
صندوق توس��عه ملي و با وجود اينكه سازمان امور 
ماليات��ي بابت م��ازاد ماليات دريافت س��ود و زيان 
ناشي از تس��عير دارايي هاي صندوق )موضوع ماده 
۳۶ قانون رف��ع موانع توليد رقاب��ت پذير و ارتقاي 
نظام مالي كشور و قانون استفس��اريه ماده قانوني 
مذكور( داراي بيش از ۱۰ هزار ميليارد ريال بدهي 
به صندوق توسعه ملي مي باشد ولي سازمان مذكور 

بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان از حساب هاي ريالي 
صندوق در نزد بانك مركزي برداش��ت كرده است.  
اين اقدام ضمن اينكه بر خ��الف قوانين و مقررات 
مربوطه و نظر دادستان ديوان محاسبات كشور بوده 
اس��ت، بدون توجه به راي هيات ويژه موضوع ماده 
۲۵۱ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم )مبني بر رفع 
تعرض از ماليات عملكرد سال هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ 
صندوق توس��عه ملي و دس��تورالعمل وزارت امور 
اقتصادي و دارايي ابالغي به س��ازمان امور مالياتي 
هم بوده كه آراي صادره از س��وي هيات ويژه ۲۵۱ 
مكرر و ديوان عدالت اداري در موضوعات مش��ابه و 
قابل تسري به ساير سال هاي مالي دانسته و صورت 

پذيرفته است. 
ش��ايان ذكر اس��ت تاكنون در هيچ ي��ك از مراجع 
قضايي راي��ي در خصوص پرداخ��ت ماليات عليه 
صندوق توسعه ملي صادر نشده است. بنابر مراتب 
فوق و با عنايت به اينكه اقدام سازمان امور مالياتي 
موجب اخ��الل يا عدم امكان اجراي تكاليف قانوني 
مقرر و امور جاري صندوق توس��عه ملي )به عنوان 
سال پرداخت چهار هزار ميليارد ريال تسهيالت به 
شركت هاي دانش بنيان در راستاي مبارزه با شيوع 
ويروس كرونا( شده، خواهش��مند است دستورات 
الزم در اي��ن خصوص صادر ش��ود. پيش تر رييس 
هيات عامل صندوق توسعه ملي در نامه اي به عادل 
آذر رييس هي��ات نظارت صندوق توس��عه ملي و 
رياست ديوان محاسبات كشور خواستار رسيدگي 

به اين موضوع شده بود.

اگر اين مدل از تعريف كار به صورت دوركاري برمبناي 
اعتماد و تعه��د متقابل ميان كارفرم��ا و كاركنان در 
شرايط كاهش يا توقف بحران ش��يوع بيماري كرونا 
ني��ز ادامه پيدا كن��د، س��ازمان ها ه��م مي توانند از 
تاثيرات مثبت اقتص��ادي آن مانند عدم نياز به دفاتر 
كار فيزيكي بزرگ، ع��دم نياز به پرداخت حق اياب و 
ذهاب و صرفه جويي در هزينه هاي سربار اداري سود 
ببرند. مدل تعديل شده اين پيش��نهاد را مي توان به 
صورت تركيب��ي از دوركاري و تدوام حضور كاركنان 
در محل كار به صورت چرخش��ي دنبال كرد. از طرف 
ديگر، يك��ي از نتايج مس��تقيم دوركاري را مي توان 
كاهش جابه جايي ها در سطح ش��هر دانست. در بعد 
انس��اني، عدم اتالف وقت و عم��ر كاركنان )به عنوان 
ارزشمندترين س��رمايه هر انس��ان( يكي از تاثيرات 
مثبت اين س��بك كاري اس��ت. در بعد خانوار، سهم 
معناداري از س��بد هزينه هر خان��واده به هزينه هاي 
حم��ل و نقل اختصاص مي يابد ك��ه بدين ترتيب اين 
منبع مالي آزاد ش��ده و قابل اس��تفاده براي افزايش 
كيفي��ت زندگي اعضاي خانواده خواه��د بود. در بعد 
محيط زيستي، كاهش چشمگير انتشار ميليون ها تن 

گازهاي گلخانه اي و آلودگي هواي ش��هرها، در حفظ 
سالمت اكوسيس��تم طبيعي و حفاظت از گونه هاي 
گياهي و جانوري بسيار مهم تلقي مي شود. همچنين، 
استفاده موثر از اتوماسيون اداري و فناوري اطالعات 
باعث كاهش چشمگير مصرف كاغذ و انواع پالستيك 
در امور اداري مي گردد. نهايتا، در بعد جامعه مي توان 
به دو تاثير مثب��ت منتج از كاه��ش جابه جايي هاي 
كاري اش��اره كرد.  نخست، صرفه جويي چشمگير در 
مصرف س��وخت، يك قدم مهم در حفظ اين دارايي 
ملي ب��وده و امكان تخصيص آن ب��ه كانال هاي ديگر 
توسعه و توليد را فراهم مي كند. دوم، كاهش آلودگي 
هوا، باع��ث كاهش بيماري ها و مرگ و مير ناش��ي از 
آن ش��ده و عالوه بر حفظ سالمت افراد جامعه، باعث 
كاهش هزينه هاي ملي بهداش��ت و درمان مرتبط با 

اين عارضه خواهد شد. 

    فروش مجازي و غيرحضوري
در چند سال اخير، فعاليت كسب وكارهاي مجازي به 
ويژه در ش��اخه خرده فروشي آنالين در كشور بيشتر 
شده و مورد اقبال عمومي قرار گرفته است. با اين حال، 

به دليل س��رمايه گذاري باال در توسعه فروشگاه هاي 
فيزيكي و فروش حضوري محصوالت، فروشگاه هاي 
اينترنت��ي محصوالت از پش��توانه قوي ب��راي تامين 
گسترده تر كاال و گسترش سيس��تم توزيع و تحويل 

سفارشات برخوردار نبوده اند. 
حتي هنوز هم برخي از فروشگاه هاي زنجيره اي بنام، 
يا فاقد سيس��تم فروش اينترنتي هس��تند يا سايت/ 
اپليكشين ارايه شده توسط آنها ضعيف عمل مي كند. 
در شرايط فعلي بحران شيوع بيماري كرونا، اقبال به 
خريد از فروشگاه هاي اينترنتي به جهت امكان خريد 
غيرحضوري، رعايت اصل فاصل��ه گذاري اجتماعي 
و رعايت اصول بهداش��تي، دو چندان ش��ده است. از 
طرف ديگر، كس��ب وكارهاي فعال در صنايعي مانند 
گردشگري، رستورانداري، باشگاه ورزشي، آرايشگري، 
تاكسي سرويس و غيره، با ركود و حتي تعطيلي مواجه 
شده و به اجبار يا نيروهاي خود را تعديل كرده يا موقتا 

قادر به پرداخت حقوق و مزاياي ايشان نيستند. 
در چنين ش��رايطي، فروش��گاه هاي خرده فروش��ي 
اينترنتي مي توانند به منظور پاس��خگويي موثرتر به 
سفارشات و تماس هاي مشتريان، نسبت به استخدام 

نيروي كار جديد در بخش هاي پش��تيباني فروش و 
تحويل سفارشات اقدام كنند. 

حتي اين اس��تخدام ها مي تواند از ميان كساني باشد 
كه ش��غل قبلي خود را به دليل شرايط بحراني فعلي 
از دس��ت داده اند. بدين ترتيب، اين شركت ها عالوه 
بر اينك��ه به توس��عه ب��ازار و حفظ مش��تريان خود 
پرداخته اند، در كاهش بي��كاري در جامعه به عنوان 
يكي از مصاديق مهم ايفاي مسووليت هاي اجتماعي 
شركتي عمل كرده اند. مرتبط با همين رويكرد، كليه 
شركت هاي توليدي نيز مي توانند راهبردهاي فروش 
خود را به سمت فروش مجازي يا فروش غيرحضوري 
)مانند فروش تلفني( س��وق دهن��د.  در اين حالت، 
فرصت حفظ منابع انس��اني و جابه جايي ايش��ان به 
سمت حوزه هاي فروش و بازاريابي، مي تواند به عنوان 
گزينه مهم جايگزين براي تعديل كاركنان در شرايط 

بحران اقتصادي باشد. 
از طرف ديگ��ر، همكاري با فروش��گاه هاي اينترنتي 
فعال و معتبر مي تواند به عن��وان يك راهبرد فروش 
موثر مورد توجه و بررس��ي قرار گي��رد؛ كه اين اقدام 
به نوبه خود منج��ر به تقويت فعاليت آنها ش��ده و از 

تالش هاي آنها براي توسعه كس��ب وكار و استخدام 
ني��روي كار جديد حمايت مي ش��ود. در كنار نگاه به 
تاثيرات اقتصادي، مي توان از تقويت روش هاي فروش 
مج��ازي و غيرحضوري به عن��وان رويكردي موثر در 
حفظ سالمت اجتماعي، كاهش حمل و نقل در سطح 
جامعه، كاهش انتش��ار گازهاي گلخانه اي و آلودگي 
هوا و كاهش مصرف س��وخت، كه همگي مصاديقي 
از توجه به مسووليت هاي ش��ركت در قبال جامعه و 

محيط زيست محسوب مي شوند، اشاره كرد. 
اگرچه بحران ش��يوع بيم��اري كرون��ا داراي تبعات 
اقتص��ادي و اجتماع��ي غيرقاب��ل ان��كاري در تمام 
جوامع اس��ت؛ اما مي توان تالش ك��رد كه با چابكي و 
باز كردن زاويه ديد ب��راي يافتن فرصت هاي بهبود و 
انطباق پذيري در اين شرايط، تمرين واقعي مسووليت 
اجتماعي شركتي را مجدانه دنبال كرد. بدين ترتيب 
مي توان ب��ه تحقق تاثي��رات مثبت آن ب��ر عملكرد 
س��ازماني همراه با ايفاي مسووليت در قبال جامعه و 

محيط زيست، اميد داشت.
٭رييس كميته مسووليت اجتماعي كميسيون 
مسووليت اجتماعي و حاكميت شركتي اتاق ايران
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اخبار 3 بانك و بيمه

به دنبال بازگشايي بخشي از اقتصاد كشورهاي مختلف جهان، نرخ ارز و طال كاهش يافت

فعاليت بازار طال و »پاساژها و بازارهاي مسقف«  از امروز اول ارديبهشت آغاز شد
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

به دنب�ال بازگش�ايي مرحل�ه اي اقتصاد در 
كشورهاي مختلف جهان، شروع به كار كسب 
وكارهاي مختلف در تهران و شهرهاي مختلف 
كش�ور، قيمت ارز و طال در بازار ايران كاهش 
يافت و روز يكشنبه 31 فروردين 99 با اعالم 
هر اونس ط�ال در بازار جهاني ب�ه نرخ 1684 
دالر و نرخ دالر در بازار آزاد و معامالت نقدي 
به قيمت 15650 تومان و دالر در صرافي ها به 
قيمت 15250 تومان، نرخ طال و سكه كاهش 
ياف�ت كه كاهش نرخ دالر نس�بت به ابتداي 

دوره شيوع كرونا حدود 1000 تومان بود.

به گزارش »تعادل«، كارشناسان معتقدند كه در روزهاي 
اخير، عالوه بر بازگش��ايي اقتصاد كه اثر رواني ش��يوع 
كرونا بر قيمت طال و سكه و دارايي هاي سنتي را كاهش 
مي ده��د، و همچنين عرضه بزرگ س��هام در بورس و 
استقبال سهامداران از عرضه هاي اوليه و همچنين صف 
خريد در اكثر ش��ركت هاي عضو بورس، بازار ارز و طال 
نيز گشايش يافته و صرافي ها و طالفروشي ها نيز شروع 
به فعاليت كرده اند. در نتيجه با توجه به كاهش تقاضا 
براي طال و ارز و دارايي هاي سنتي و كاهش مسافرت ها، 
طبيعي اس��ت كه افزاي��ش عرض��ه ارز و طال، كاهش 
قيمت ط��ال و دالر را به همراه دارد. در روزهاي اخير در 
خيابان هاي اصلي و همچنين برخي بازارهاي سرپوشيده 
و پاساژ ها، فعاليت هاي تعطيل شده از جمله بازار طال و ارز 
كه در جريان شيوع ويروس كرونا بود، شروع به فعاليت 
كرده اند كه طبق برآورد اتحاديه طال حدود 20 درصد 
طالفروشي ها را تشكيل مي دهد اما بقيه صنوف كه در 
پاساژ ها هستند يا در خيابان اصلي قرار ندارند، به تدريج 

شروع به فعاليت خواهند كرد. 

   ناكامي دالالن در التهاب آفريني بازار ارز
 برخي كارشناسان بازار ارز نيز مي گويند كه نخستين 
تجرب��ه دالالن و س��فته بازان در س��ال ۹۹ ب��راي 
التهاب آفريني در بازار ارز ناكام مانده و قيمت دالر و ساير 
ارزهاي عمده، نزولي شده است؛ سامانه نيما نيز مشكل 
و كمبودي در تامين ارز مورد نياز واردات ندارد و حتي 
ميزان عرضه از تقاضا بيشتر اس��ت. تا چند روز پيش، 
دالالن صحبت از دالر 20 ه��زار توماني مي كردند اما 
اكنون قيمت دالر به كانال ۱۵ هزار توماني عقب نشيني 
كرده كه به نظر كارشناسان اين روند نزولي همچنان 
ادامه دارد. ن��رخ دالر در صرافي هاي بانكي كه تا ظهر 
شنبه معادل ۱۵ هزار و ۵00 تومان بود به يك باره ريزش 
كرد و تا ساعات پاياني معامالت به ۱۵ هزار و ۳۵0 تومان 
عقب نش��يني كرد. بهاي فروش ي��ورو در صرافي هاي 
بانكي نيز به ۱۶ هزار و ۷۵0 تومان كاهش يافت. بررسي 
وضعيت بازار آزاد نيز نشان دهنده كاهش قيمت هاست 
به طوري كه قيمت فروش دالر آزاد در روز گذش��ته به 
۱۵ هزار و ۶۶0 تومان افت كرد. تجربه دوره هاي پيشين 
افزايش قيمت دالر در ماه هاي گذش��ته نشان دهنده 
تسلط بانك مركزي و دولت بر بازار ارز و توانمندي آنها 

در كنترل بازار است.
در س��ال هاي ۹۷ و ۹۸ بازار ارز كشور چندين بار دچار 
تالطم ش��د، اما پس از مدتي به ثبات و تعادل رسيد و 
دالالن و خريداران بي تجربه نيز نقره داغ شدند. دالالن 
و سفته بازان در سال گذش��ته، به هر بهانه اي متوسل 
شدند تا بازار ارز را ملتهب كنند. حمالت به نفتكش ها، 
سرنگوني پهپاد جاس��وس امريكايي، شهادت سردار 
سپهبد قاسم سليماني و پاسخ موشكي ايران به پايگاه 
عين االسد، تحوالت برجام و گام هاي هسته اي ايران، 
سهميه بندي بنزين و قرار گرفتن ايران در ليست سياه 
FATF از جمله فرصت هايي بودند كه دالالن از طريق 
آنها ب��ازار را دچار تالطم كردند.نكته حايز اهميت اين 
اس��ت كه همواره پس از رشد چند صد توماني يا چند 
هزار توماني قيمت انواع ارز، بانك مركزي و دولت مداخله 
كرده و قيمت ها دوباره كاهش مي يابد كه نتيجه آن، زيان 

سنگين دالالن و خريداران كم تجربه است.

   موج جديد گراني دالر همزمان با شيوع كرونا
موج جديد گراني دالر و س��اير ارزهاي عمده كه در 
هفته هاي پايان اسفند ۹۸ و فروردين ۹۹ شكل گرفت، 
همزمان با شيوع كرونا تداوم يافت. شيوع كرونا تاثيري 
دوگانه بر بازار ارز كشور داشت. در آغاز شيوع كرونا، 

توجه��ات به بازار ارز به عن��وان محلي مطمئن براي 
س��رمايه گذاري در زمان بحران و حفظ ارزش پول، 
جلب شد؛ به طوري كه تقاضا براي ارز افزايش يافت و 
براي مدتي به رشد قيمت ها در اين بازار دامن زد.اما 
به تدريج با شتاب گرفتن روند شيوع كرونا و افزايش 
ريسك هاي مرتبط با آن، به يك باره روند تقاضا براي 
ارزهاي عمده در اين بازار كاهش يافت.افت تقاضاي 
ارز ب��راي واردات كاال از چين، كاهش تقاضا براي ارز 
مسافرتي و عدم حضور مردم در بازار ارز از مهم ترين 
عوامل كاهش تقاضا در بازار ارز بودند.ش��روع كرونا 
ميزان سفرهاي خارجي را به شدت كاهش داد كه اين 
موضوع موجب شد كه تقاضا براي ارزهاي مسافرتي 
افت زيادي كند. همچنين بخش��ي از مردم با هدف 
س��رمايه گذاري اقدام به خريد ان��واع ارز از صرافي ها 
مي كردند كه در هفته هاي اخير به علت شيوع كرونا 
و نگران��ي از اين بيماري، ميزان مراجعه مردم به بازار 
كاهش زيادي يافته است. اغلب مردم ترجيح مي دهند 
كه فعاًل از خانه خارج نش��وند كه اي��ن موضوع، افت 
حضور در بازار ارز و به تبع آن كاهش خريد را به دنبال 

داشته است.
بررسي بازار ارز در هفته هاي اخير نشان مي دهد كه 
به دليل شرايط قرنطينه بسياري از صرافي ها، تعطيل 
بوده و معامله اي نداشتند، بنابراين آنها نقش چنداني 
در دامن زدن به رشد قيمت ها نداشته اند.در واقع بايد 
ريشه گراني و رشد نرخ دالر در هفته هاي اخير را در 
جاي ديگري جس��ت. رصد تحوالت قيمتي دالر در 
روزهاي اخير نش��ان مي دهد كه مرجع اصلي دامن 
زدن به ن��رخ ارز در هفته هاي اخي��ر، فضاي مجازي 
بوده اس��ت به طوري كه برخي دالالن و سوداگران با 
در اختيارگرفتن كانال هايي در فضاي مجازي و غير 
رسمي اقدام به اعالم قيمت هاي باال و غيرواقعي براي 

دالر و ساير ارزها مي كردند.

   آغاز به كار بازار طال از ابتداي ارديبهشت ماه
 رييس اتحاديه طال و جواهر تهران گفت: همه واحدهاي 
تجاري صنف طال و جواهر با رعايت مقررات بهداشتي از 
اول ارديبهشت ماه مجاز به بازگشايي هستند. »ابراهيم 
محمدولي« روز يكشنبه در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: 
همه واحدهاي صنفي اين اتحاديه كه در مجتمع ها و 
خيابان ها فعاليت دارند، مي توانند اقدام به آغاز فعاليت 
خود كنند.البت��ه فعاليت واحدهاي صنف��ي واقع در 
مجتمع هاي تجاري داراي محدوديت زماني بوده و آنها 
تا ساعت ۱۸ مجاز به فعاليت هستند؛ اما واحدهاي صنفي 
كه در خيابان ها هستند محدوديت زماني ندارند.همه 
واحدهاي صنفي كه تمايل به بازگشايي واحد تجاري 
خود را دارند بايد در س��امانه وزارت بهداشت ثبت نام 
كرده و پروتكل ها و مقررات بهداشتي اعالم شده را رعايت 
كنند.رييس اتحاديه طال و جواهر تهران پيش از اين نيز 

گفته بود: از اواخر بهمن سال ۹۸ بازار طال به علت شيوع 
كرونا، وارد ركودي شديد و كامل شد كه اين وضعيت با 

وجود گذشت يك ماه از سال ۹۹ همچنان ادامه دارد.

   رشد ارزش دالر به سود هيچ كس نيست
تنها يك هفته پس از آنكه روند صعودي دالر بازارهاي 
مالي جهان را به هرج و مرج كشاند، »دونالد ترامپ« به 
اين نتيجه رسيد كه افزايش قدرت ارز امريكا سودمند 

است؛ موضوعي كه اقتصاددانان با آن موافق نيستند.
به گزارش بلومبرگ، رييس جمهوري امريكا در يك 
نشس��ت مطبوعاتي كه به تازگي برگزار شد با لحن 
هميشگي خود گفت كه »دالر امريكا قدرتمند است 
و دالره��اي قدرتمند به طور كلي بس��يار س��ودمند 

هستند.«
اي��ن اظهارنظ��ر دقيق��ا ب��ه مثاب��ه دوربرگرداني از 
سخنراني هاي چند سال اخير ترامپ بود كه در آنها به 
دفعات و با ايده كمك به شركت هاي توليدي امريكايي 
و تقويت صادرات اين كش��ور، خواستار تضعيف دالر 
ش��ده بود. عالوه بر اين، اين اظهارات در حالي مطرح 
شده است كه بس��ياري از اقتصاددانان معتقدند كه 
دالر احيا شده آخرين چيزي است كه اقتصاد جهان 
كه ش��وك كرونا آن را ضربه فني كرده اس��ت، به آن 

نياز دارد.
»آدام پوزن« يكي از سياس��ت گذاران اس��بق بانك 
مركزي انگليس كه در حال حاضر رييس موسس��ه 
اقتصاد بين الملل پترس��ون واقع در واشنگتن است، 
مي گويد: تقويت ب��ي رويه ارزش دالر در حال حاضر 
به س��ود هيچ كس نيس��ت.به نظر س��رمايه گذاران 
با اين موض��وع موافقن��د؛ افزايش ش��تابزده ارزش 
اس��كناس امريكا در ماه گذش��ته نه تنها نشانه اي از 
هجوم س��رمايه گذاران سرتاسر جهان به سمت دالر 
به عن��وان پناهگاهي ام��ن در ركود مالي ناش��ي از 
پاندمي كوويد-۱۹ بود، بلكه آبستن خطرات خاص 
خ��ودش نيز بود.اي��ن خطرات به طور وي��ژه متوجه 
بازارهاي نوظهور و كش��ورهاي در حال توس��عه اي 
اس��ت كه در س��ال هاي اخير با بدهي هاي دالري تا 
خرخره زير قرض رفته اند. اين كش��ورها از دو ناحيه 
با بدشانس��ي مواجه ش��ده اند؛ ري��زش تقاضا براي 
صادراتشان به دليل تعطيلي گسترده اقتصاد جهان 
و افزايش هزينه هاي بازپرداخت بدهي دالري ش��ان 
به واسطه افزايش ارزش اس��كناس سبز امريكا برابر 
ارز داخلي آنها.»مائوري آبستفلد« اقتصاددان ارشد 
و اس��بق صندوق بين المللي پ��ول در اين خصوص 
گفت: افزايش شديد ارزش دالر براي كشورهايي كه 
بخش زيادي از بدهي هايش��ان بر مبناي دالر است، 
مي تواند فاجعه بار باشد.براساس اطالعات آماري بانك 
تسويه حساب هاي بين المللي )BIS(، مجموع اعتبار 
دالري تخصيصي به وام گيرندگان به غير از بانك ها، 

در سپتامبر 20۱۹ به ۱2.۱ تريليون دالر افزايش پيدا 
كرده است. اين رقم در مقايسه با يك دهه قبل، بيش 
از دوبرابر افزايش داشته و تقريبا معادل ۱۴ درصد رشد 
ناخالص داخلي جهان است؛ اين نسبت در بحران مالي 

سال 200۹ زير ۱0 درصد بود.
دالر امريكا از ارتفاعات ماه مارس خود عقب نش��يني 
كرد و بخشي از اين اتفاق به واسطه تالش هاي فدرال 
رزرو براي تزريق نقدينگي به اقتصاد اين كش��ور بود. 
فدرال رزرو با برزيل، كره جنوبي و مكزيك به منظور 
تزريق نقدينگي خطوط سوآپ ارزي راه اندازي كرد 
و عالوه بر اين، به منظور فراهم كردن ش��رايط براي 
بانك هاي مركزي خارجي در راستاي سوآپ )تبادل( 
هرگونه اوراق قرضه خزانه داري تحت اختيارشان در 
ازاي پول نقد، تسهيالت توافق بازخريد موقت را نيز 

ايجاد نمود.
با وجود اين تالش ها، ارزش دالر در مقايسه با ابتداي 
سال جديد ميالدي و پيش از شيوع ويروس كرونا، به 

شكلي چشمگير باالتر بود. ترامپ جمعه هفته گذشته 
در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران اذعان داشت كه 
دالر قوي مي تواند به شركت هاي توليدي امريكا لطمه 
وارد كند و گفت: فروش محصوالت در خارج از كشور 
سخت تر شده است. براي توليدكنندگان هم شرايط 
كمي س��خت تر اس��ت. گاهي اوقات هم اين سختي 

كمي بيشتر است.
ترامپ اما برخالف گذشته، در خصوص مزاياي دالر 
قدرتمند بزرگ نمايي كرد و گفت: همه مي خواهند 
در كشور ما سرمايه گذاري كنند. مردم امنيت كشور 
ما را مي خواهند. آبستفلد در اين باره تاكيد كرد: شايد 
شرايطي به وجود آيد كه در آن افزايش شديد ارزش 

دالر اقتصاد جهان را به بي ثباتي بكشاند.

   اروپا به ۵۰۰ ميليارد دالر ديگر نياز دارد
 ،)ESM( براساس اعالم سازمان مكانيسم ثبات اروپا
قاره سبز براي تامين بودجه احياي اقتصادي خود پس 
از پاندمي كرونا، عالوه بر بسته توافق شده نيم تريليون 
يورويي، به دستكم ۵00 ميليارد يورو ديگر نياز دارد.

به گزارش رويت��رز، »كالوس رگلينگ« مديرعامل 
س��ازمان مكانيس��م ثبات اروپ��ا در گفت وگويي با 
نشريه كويره دالس��را ايتاليا گفت كه آسان ترين راه 
براي س��ازماندهي و تامين چنين اعتباري از طريق 
كميسيون اروپا و استفاده از بودجه اتحاديه اروپا است.

رگلينگ گفت: معتقد هستم ما براي فاز دوم دست كم 
به ۵00 ميليارد يورو ديگر از نهادهاي اروپايي نياز داريم 
اما اين مبلغ مي تواند بيشتر باشد. براي اين منظور بايد با 
ذهني باز در مورد ابزارهاي جديد بحث كنيم اما در عين 
حال از موسسات موجود و به طور مشخص كميسيون و 
بودجه اتحاديه اروپا استفاده كنيم زيرا اين روش آسان تر 
اس��ت. تجديدنظر در اعتبار و بودجه اروپا مي تواند به 

حفظ اتحاد اتحاديه اروپا كمك شاياني كند.
وزراي دارايي اتحاديه اروپا نهم آوريل 2020 بر س��ر 
بس��ته  به ارزش كلي ۵۴0 ميليارد يورو براي نجات 
دولت ها، ش��ركت ها و افراد منطقه ي��ورو در بحران 
كرونا به توافق رسيدند. آنان عالوه بر اين توافق كردند 
ك��ه منطقه يورو كه براس��اس پي��ش بيني صندوق 
بين المللي پول به دليل پاندمي در ركود ۷.۵ درصدي 
ف��رو خواهد رفت، براي احيا به پول ني��از دارد، اما در 
خصوص مبلغ مورد نياز و نح��وه تامين آن ايده هاي 
متفاوت��ي مطرح كردند. قرار اس��ت س��ران اتحاديه 
اروپا 2۳ آوريل در نشستي از طريق ويدئو كنفرانس 

شركت كنند. 

  Mon. Apr 20.  دوشنبه  اول  ارديبهشت 1399   26  شعبان 1441  سال ششم    شماره   1638  2020 

حمايت يارانه اي
براي بيمه خودروهاي ارزان 

ريي��س كل بيمه مركزي مي گوي��د نرخ حق بيمه 
خودروهاي رايج نسبت به س��اير خودروهاي چهار 
س��يلندر ارزان تر اس��ت و به نوعي قانون گذار قصد 
حمايت يارانه اي از صاحب��ان خودروهاي ارزان تر را 
دارد. به گزارش بيمه مركزي، غالمرضا سليماني با 
اشاره به اين مطلب كه بسياري از كشورها بدون در نظر 
گرفتن شرايط معيشتي جامعه و وضعيت اقتصادي 
اقشار مختلف برابر فرمول هاي از پيش تعيين شده 
نسبت به تعيين نرخ حق بيمه و شرايط اقدام مي كنند، 
گفت: خوشبختانه در كشور ما صنعت بيمه با لحاظ 
كردن ابزارهاي حمايتي و نگاه معيشتي، نقش انساني 
ومسووليت اجتماعي خود را به خوبي ايفا كرده است.

رييس كل بيمه مركزي با تاكيد بر طراحي سازوكار 
حق بيمه متناسب با معيشت دارندگان خودروهاي 
چهار س��يلندر، تصريح كرد: عواملي از قبيل كثرت 
استفاده از يك وسيله نقليه خاص براي اقشار متوسط 
و ضعيف شامل موتورسيكلت و خودروهاي سواري 
ارزان قيمت مثل پرايد و پيكان در تعيين حق بيمه پايه 
موثر است و به همين دليل نرخ حق بيمه خودروهاي 
رايج نسبت به بقيه خودرو هاي چهار سيلندر ارزان تر 
اس��ت و به نوعي قانون گذار قص��د دارد از صاحبان 

خودروهاي ارزان تر حمايت يارانه اي كند.

 تحول بانك ها در پساكرونا
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
با اشاره به عملكرد مناسب شبكه بانكي در روزهاي 
شيوع كرونا، گفت: بانك ها مي توانند شعبات خود 
را كم ك��رده و مردم به صورت غير حضوري كارهاي 
خود را انجام دهند.مهرداد بائوج الهوتي در گفت وگو 
با خبرنگار ايِبنا با بيان اينكه در شرايط شيوع كرونا 
دولت الكترونيك بسيار خوب درخشيد، گفت: اين 
نوع فعاليت در دوره شيوع كرونا كوچك سازي دولت 
براي چابك سازي هرچه بيشتر بدنه دولت را گوشزد 
كرد.نماينده ه مردم لنگرود در مجلس شوراي اسالمي 
با تاكيد بر اينكه بحث كوچك سازي دولت در دولت 
نهم مطرح شد، افزود: در زمينه كوچك كردن دولت ما 
به اين جمع بندي رسيديم كه در خيلي از موارد امكان 
كوچك كردن دولت وجود دارد و در برخي موارد نيز 
وجود ندارد. در هر صورت در بحث كرونا اين پيام به ما 
داده شد كه بايد در بدنه دولت تجديدنظري اساسي 
صورت بگيرد.وي ادامه داد: بانك ها مي توانند شعبات 
خود را كم كرده و مردم به صورت غيرحضوري كارهاي 
خود را انجام دهند كه اين خود زمينه ساز بروز تحولي 
اساسي خواهد بود. بائوج الهوتي افزود: اكنون بانك ها 
با حداقل بازگشايي ش��عب خود را اداره كرده اند و به 
آنها آسيبي وارد نشده، از اينرو اين رويه مي تواند تداوم 
داشته باشد كه در نتيجه آن بسياري از اموال منجمد 

شبكه بانكي آزاد خواهد شد.

افت نرخ دالر باعث كاهش قيمت طال و سكه شد

عقب نشيني دالر صرافي ها به ۱۵ هزار و ۲۵۰ تومان
نرخ دالر در صرافي ها از 15600 به 15250 تومان 
كاهش يافته و 350 توم�ان در طول يك هفته 
اخير كاهش داشته است. در بازار آزاد نيز دالر از 
16600 تومان در هفته هاي اخير به 15650 تومان 
در روز يكشنبه رسيده و حدود 1000 تومان در 

هفته هاي اخير كاهش داشته است. 
 نرخ دالر در صرافي هاي بانكي، روز يكشنبه با 
افت 250 توماني به 15 هزار و 250 تومان رسيد. 
نرخ خريد هر دالر در تابلوي صرافي هاي بانكي 
15 ه�زار و 150 تومان و فروش 15 ه�زار و 250 
تومان بود.قيم�ت خريد هر يورو ني�ز 16 هزار 
و 550 توم�ان و نرخ فروش آن 16 ه�زار و 650 

تومان شد. 
همچنين ميانگين بهاي هر يورو در روز ش�نبه 
30 فروردي�ن 99 در س�امانه س�نا 16 ه�زار و 
863 تومان و ه�ر دالر 15 ه�زار و 428 تومان 
بود. هر حواله دالر در س�امانه نيما نيز 14 هزار 
و 168 تومان فروخته ش�د؛ ب�راي حواله يورو 
هيچ سفارش فروشي ثبت نشد. روز يكشنبه 
31 فروردين 99 با اعالم ه�ر اونس طال در بازار 
جهاني به نرخ 1684 دالر و نرخ دالر در بازار آزاد 

و معامالت نقدي به قيم�ت 15650 تومان، نرخ 
طال و س�كه كاهش يافت. هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد روز يكشنبه تحت تاثير 
افت نرخ دالر با كاهش 100 هزار توماني قيمت به 
بهاي 6 ميليون و 230 هزار تومان رسيد. هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز پنج ميليون 
و 900 هزار تومان قيمت گذاري ش�د. همچنين 
نيم سكه نيز سه ميليون و 100 هزار تومان، ربع 
سكه يك ميليون و 830 هزار تومان و هر قطعه 
سكه گرمي 9۷0 هزار تومان تعيين قيمت شد. 
هر گرم طالي خام 18 عي�ار 59۷ هزار تومان و 
هر مثقال طال نيز 2 ميليون و 588 هزار تومان 
ارزش گذاري شد. نرخ اونس طال نيز با تعطيلي 
بازاره�اي جهاني يك ه�زار و 68۷ دالر ارزش 

گذاري شد.
در بازار ارز رس�مي نيز، بانك مركزي  نرخ رسمي 
4۷ ارز را اعالم كرد كه به دليل تعطيلي بازارهاي 
جهاني نرخ ها در مقايسه با روز گذشته ثابت ماند. 
هر دالر امريكا بدون تغيير قيمت همانند روزهاي 
گذشته 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر 
پوند انگليس 52 ه�زار و 543 ريال و هر يورو نيز 

45 هزار و 659 ريال ارزش گذاري ش�ده اس�ت. 
بررسي ها نشان مي دهد كه ميانگين قيمت حواله 
دالر در س�امانه نيما در يك ماه گذشته 13 هزار و 
650 تومان بوده است. ميانگين قيمت فروش حواله 
دالر در هفته اي كه گذشت نيز 13 هزار و 614 تومان 
بوده است. ميانگين نرخ ماهانه فروش حواله يورو 
در س�امانه نيما 15 هزار و 2۷1 تومان و ميانگين 
هفتگي قيمت حواله يورو 15 ه�زار و 142 تومان 
بوده است. پيگيري ها حاكي از اين است كه در حال 
حاضر مش�كل و كمبودي در تامين ارز مورد نياز 
واردات از طريق سامانه نيما وجود ندارد. حتي در 
برخي موارد ميزان عرضه از تقاضا بيشتر است.به 
دليل اينكه بخشي از عرضه كنندگان ارز نتوانسته 
بودند به موقع ارز خود را به اين سامانه تزريق كرده 
و با عدم انجام تعهدات، نياز متقاضيان را برآورده 
كنند، افزايش تقاضا در ماه هاي دي و بهمن شكل 
گرفت؛ اما به تدريج اين برطرف شد و ميزان عرضه 
وتقاضا به حالت عادي بازگشت. با كاهش نرخ دالر 
و يورو در بازار آزاد، قيمت ها در سامانه نيما نيز به 
تدريج افت كرده و جذابي�ت قيمتي حواله هاي 

ارزي براي واردكنندگان افزايش مي يابد.

برش



تاالر

در گفت وگو با »تعادل« بررسي شد

لزوم توجه بيشتر مردم به دستاوردهاي آموزشي بازار سرمايه

ظهور طبقه  بيكاران فقير بعد از كرونا

اين تصميم براساس مصوبه سال 96 شوراي پول و اعتبار  كه رعايت نمي شد،  توسط بانك ها گرفته شد

سود بانكي بيشتر از 15 درصد ممنوع

گروه بورس| محمد امين خدابخش|
رشد شاخص ها در بازار سهام همچنان ادامه 
دارد و رونق بازار سرمايه از ابتداي سال جاري 
نه تنها كم نشده بلكه با سرعت بيشتري نيز 
تداوم يافته اس�ت. در اين ميان آنچه تاكنون 
بارها از س�وي مدي�ران و تحليلگ�ران بازار 
س�رمايه به آن تاكيد ش�ده توجه به تحليل 
آگاهانه و سرمايه گذاري به دور از هيجان در 

بازار سهام است. 

در ماه هاي گذشته شاهد آن بوديم كه با شدت گرفتن 
جريان ورود نقدينگي به نمادهاي بورسي و فرابورسي 
بس��ياري از لزوم آم��وزش و توجه ب��ه افزايش آگاهي 
تحليلي در س��رمايه گذاران، به خصوص تازه واردها به 
بازار سرمابه تاكيد كرده اند. نگاهي به تغييرات رخ داده 
طي دو س��ال اخير به وضوح نشان مي دهد كه حداقل 
در اذهان بخش��ي از فعاالن بازار س��رمايه موضوعات 
ياد ش��ده مغفول مانده و مردم بدون آنكه توجه كافي 
به امكانات ايجاد ش��ده براي يادگيري سرمايه گذاري 
داشته باشند، بي توجه به ملزومات علمي و تجربي آن 
وارد بازار سهام شده و صرفًا بر اساس شايعات و شنيده ها 
اقدام به سرمايه گذاري مي كنند. اين در حالي است كه 
در سال هاي اخير امكانات مناسبي براي افزايش آگاهي 
مردم و آموزش آنها در خصوص بازار سرمايه انجام شده 
است كه مي توان با اتكا بر آنها ضمن ارتقاي دانش مالي، 
بر عمق بازار س��رمايه افزود و حضور آنها در اين بخش 
از اقتصاد كش��ور را تداوم بخشيد. در همين خصوص 
ياسر فالح، مديرعامل شركت اطالع رساني و خدمات 
بورس به عنوان يكي از شركت هاي تابع سازمان بورس 
و اوراق بهادار كه تاكنون بسترهاي متعددي را در جهت 
ارتقاي دانش مالي كشور انجام داده است، در مصاحبه با 
»تعادل« گفت: بازار سرمايه يك بازار كاماًل علمي و فني 
است و تمامي افرادي كه وارد اين بازار مي شوند بايد از 
دانش و آگاهي تحليلي الزم براي انجام معامالت در آن 
برخوردار باشند. تمامي بازار هايي كه در آن دارايي هاي 
ملموس معامله مي ش��ود بر خالف بازار سرمايه نياز به 
دانش و آموزش خاصي وجود ندارد و صرفا افراد بر اساس 

تجربه و آگاهي فردي مي توانند در آنها فعاليت كنند.
وي ادامه داد: نكته ديگري كه در بازار س��رمايه مطرح 
است تفاوت شايان توجه ابزارها و رويه هاي معامالتي 
موجود در اين بازار اس��ت كه به وضوح با س��اير بازارها 
همچون بازار خودرو، طال و ارز متفاوت است. از اين رو 
حتي به فرض درست بودن تحليل افراد، براي درست 
انجام ش��دن معامالت نياز به سطح باالتري از دانش و 
اطالعات وجود دارد. بنابراين اگر فعاالن بازار س��رمايه 
بدون آگاهي الزم براي انجام معام��الت وارد اين بازار 
شوند احتمال متضرر شدن آنها وجود دارد. اين احتمال 
پس از آن تقويت مي شود كه سرمايه گذاران بخواهند 
بر اساس شنيده ها و شايعات يا گفته هاي ديگر آن در 
بازار سرمايه اقدام به انجام معامالت كنند. اين در حالي 

است كه اگر با تحليل بازار آشنايي داشته باشند و بتوانند 
اطالعات موجود در آن را به درس��تي تجزيه و تحليل 
كنند ضمن كس��ب تجربه علمي، مي توانند از مزاياي 
مختلف اين بازار همچون سودآوري مناسب بهره مند 
شوند. مديرعامل شركت اطالع رساني و خدمات بورس 
تهران در خصوص وضعيت فعلي بازار س��رمايه و لزوم 
توجه به آموزش و رعايت جانب احتياط در آن گفت: در 
حال حاضر بازار سرمايه شرايط بسيار مناسبي را شاهد 
است به طوري كه يكي از سودآورترين بازارهاي سهام 
را در كشور داريم. مسلمًا در چنين بازاري لزوم توجه به 
آموزش و ارتقاي دانش فردي از سوي سرمايه گذاران 
امري حائز اهميت اس��ت كه ضمن كاهش ريس��ك 
معامالت آنها مي تواند، ديدي مناسب نسبت به شرايط 
ب��ازار را در اختيار آنها قرار دهد. از اين رو افراد متقاضي 
ورود به بازار سرمايه اگر آگاهي الزم از پيچيدگي هاي 
اين بازار را داشته باشند مي توانند با بهره گيري از بينش، 
منط��ق و اصول علمي از نس��بت به ورود ب��ه اين بازار 
مبادرت كنند. ياسر فالح در خصوص وجود ابزارهاي 
غير مس��تقيم براي افرادي كه از آگاهي الزم برخوردار 
نيستند يا تجربه سرمايه گذاري را پيش از اين نداشته اند، 
خاطرنشان كرد: اگر سرمايه گذاراني وجود داشته باشند 
كه از توانايي يا آمادگي الزم براي سرمايه گذاري مستقيم 
برخوردار نباشند مي توانند با استفاده از ابزارهاي تعبير 
ش��ده در بازار سهام اقدام به سرمايه گذاري در اين بازار 
كنند. وي افزود: بي ش��ك در حال حاضر بازار سرمايه 
كشور تنها محدود به معامالت سهام نيست و ابزارهاي 
بسياري جهت بهره گيري و سودآوري فعاالن اين بازار 
تعبيه شده اس��ت. امروزه بازار سرمايه از لحاظ تكميل 
جعبه ابزار ي در س��طح بسيار خوبي قرار دارد و همين 
امر شرايطي را پديد مي آورد تا فعاالن بازار به خصوص 
متقاضيان تازه وارد بتوانند از ابزارهايي نظير صندوق هاي 
سرمايه گذاري بهره مند ش��وند. نكته حائز اهميت در 
خصوص فعاالني از اين دست در اين است كه بسياري 
از اين افراد ضمن نداشتن اطالعات كافي ممكن است 

از وقت كافي براي انجام معامالت برخوردار نباشند.

  »سهمانه« و شبيه ساز مجاري معامالت، راهي 
براي ارتقاي دانش مالي

فالح در خصوص اقدامات انجام شده در زمينه توسعه 
آموزش و افزايش آگاهي در ش��ركت اطالع رس��اني و 
خدمات بورس تهران گفت: طي دو سال و نيم گذشته 
فعاليت هاي مهمي در اين شركت انجام شده است. در 
مجموعه شركت اطالع رساني و خدمات بورس به عنوان 
متولي حوزه آموزش و فرهنگ س��ازي در بازار سرمايه 
براي عمق بخش��يدن به دانش مالي كش��ور و توسعه 
 IRVEX.IR فرهنگ س��رمايه گذاري، امكاناتي نظير
ايجاد شده كه يك شبيه ساز معامالت در بازار سرمايه 
است. اين سامانه كه از 8 سال پيش آغاز به كار كرده تا 
دو سال و نيم گذشته از بهسازي و بازسازي قابل توجهي 
بهره مند ش��ده و بس��ياري از كاربران از آن اس��تفاده 

مي كنند. در اين س��امانه داوطلب��ان مي توانند به طور 
رايگان خريد و فروش س��هام را با استفاده از اطالعات 

واقعي و قيمت هاي روز تجربه كنند. 
مديرعامل شركت اطالع رس��اني و خدمات بورس در 
ادامه از ساخت يك بازي تحت وب براي عالقه مندان به 
يادگيري معامالت در بازار سرمايه خبر داد و گفت: در 
بازي »سهمانه« افراد مي توانند بر اساس يك سناريوي 
از پيش تعيين شده اقدام به بازي كنند و از اين طريق 

دانش مالي خود را افزايش دهند.

  ايجاد مقاطع تحصيلي بازار سرمايه
 وي در ادامه با اشاره به ايجاد مقاطع تحصيلي مختلف و 
مدارك علمي براي افزايش آگاهي در بازار سرمايه گفت: 
در حال حاضر ديپلم بورس از سوي شركت اطالع رساني 
و خدمات بورس ايجاد شده است و دانش آموزان دوره 
متوسطه مي توانند با شركت در اين مقاطع تحصيلي 
مدرك ديپلم خود را در زمينه بازار سرمايه، تحت عنوان 
ديپلم بورس، دريافت كنند. همچنين در زمينه كارداني 
نيز پيشتر اقدامات الزم انجام شده و هم اكنون متقاضيان 
مدرك كارداني بورس مي توانند در دانشگاه هاي علمي 
كاربردي در اين زمينه به تحصي��ل بپردازند. فالح در 
خصوص وجود رش��ته ها و مدارك كافي همسو با بازار 
سرمايه در مقطع كارشناس��ي گفت: از آنجايي كه در 
كشور مقاطع كافي همس��و با نيازهاي بازار سرمايه در 

مقطع كارشناسي وجود دارد، نيازي به تعريف دوره هايي 
هم جهت با مفاهيم بازار سرمايه در مقطع كارشناسي 
احس��اس نمي شود. وي خاطرنش��ان كرد: اما شركت 
اطالع رس��اني و خدمات بورس در زمينه تعريف دوره 
ه��ايMBA و DBA اقدام به ايجاد چنين دوره هايي 
متناسب با نيازهاي بازار س��رمايه كرده است. در حال 
حاضر متقاضيان MBA بازار س��رمايه مي تواند در ۴ 
مركز دانشگاهي شامل دانشگاه الزهرا، دانشگاه عالمه 
طباطبايي، دانش��گاه خوارزمي و س��ازمان مديريت 
صنعتي، به تحصيل در دوره مذك��ور بپردازند. پس از 
فارغ التحصيلي در آن دو گواهينام��ه حرفه اي اصول 
بازار سرمايه و تحليلگري سازمان بورس و اوراق بهادار 
را دريافت كنند. مديرعامل ش��ركت اطالع رس��اني و 
اطالع رس��اني و خدم��ات بورس ته��ران در خصوص 
راه اندازي دوره هاي DBA بازار سرمايه از ترم پيش رو 
افزود: دوره يادشده از ابتداي ترم پاييز داير خواهد شد و 
رويكرد آن به مباحث مالي رويكردي كالسيك است. بر 
اين اساس دوره MBA مديريت كسب و كار بازار سرمايه 
است و حضور در آن نيازمند داشتن مدرك كارشناسي 
خواهد بود. اين در حالي است كه DBA معادل دكتري 
خواهد ب��ود و پيش نياز حضور در آن داش��تن مدرك 
كارشناسي ارشد مرتبط با بازار سرمايه است. طول مدت 
زمان دوره مورد بحث همچون MBA 2 سال است. بر 
اين اساس دو دوره علمي ياد شده دوره هاي علمي آزاد 

هستند و با مقاطع تحصيلي متفاوت خواهند بود. الزم 
به ذكر است كه فارغ التحصيالن دوره MBA در پايان 
حضور خ��ود در اين دوره ها موفق به دريافت ش��ركت 
موفق به دريافت گواهي اصول و تحليلگري بازار سرمايه 
خواهند شد. اين در حالي است كه فارغ التحصيالن دوره 
DBA گواهي مديريت نهادها و سبد گرداني دريافت 

خواهند كرد.

  فين ت�ك دانش آم�وزي، دوره اي ب�راي 
خودكفايي مالي

 مديرعامل شركت اطالع رساني و خدمات بورس تهران 
در پاي��ان از فعاليت هاي نظير في��ن تك دانش آموزي 
ليگ ستارگان نام برد و به شرح آنها پرداخت. فالح در 
زمينه معرفي فين تك دانش آموزي گفت: س��از و كار 
يادش��ده در نظر دارد تا با تربيت و تقويت و دانش مالي 
دانش آموزان آنها را در جهت خلق ثروت و كارآفريني 
آماده كند. همچنين در ليگ س��تارگان بورس سعي 
ش��ده تا دانش��جويان را در دريافت ارايه گواهي معتبر 
از دانش��گاه ها در ليگ ش��ركت دهيم و با ارايه اعتبار، 
آنها در مس��ابقه خريد و فروش س��هام با هم به رقابت 
بپردازند. اين رويداد در سال گذشته با حضور تيم هاي 
دانشجويي ايران و پنج كشور ديگر برگزار شد و با تقدير 
كميسيون س��ازمان بين المللي كميسيون هاي اوراق 

بهادار رو به رو شد.

چه براي امري��كا و چه ب��راي اروپا كاهش رش��د معنادار 
اقتصادي يا اف��ت را عنوان مي كنند. مجموعه اين اتفاقات 
طليعه رخدادهايي است كه نشان مي دهد آينده واجد چه 
ويژگي هايي است. هر چند قطعيت آنها مشخص نشده اما 
نشانه هاي آن نمايان ش��ده است، يعني مي توان گفت كه 
ركود دامنه داري كشورهاي مختلف را گرفتار خواهد كرد. هم 
اروپا، هم امريكا و هم ساير قدرت هاي اقتصادي با يك ركود 
سنگين مواجه خواهند شد. اينكه حاال اين ركود كوتاه مدت 

است يا بلندمدت هنوز مشخص نشده است.
  اين داده ه�اي اقتصادي در اي�ران چگونه نمايان 

مي شوند؟
اين مباحث در اقتصاد ايران هم خود را نشان خواهد داد. قطعا 
در حوزه هاي اقتصادي هم خود را نمايان خواهد كرد. ديده 
مي شود كه برخي افراد مسوول به موضوعاتي چون توجه به 
كسب و كار اشاره مي كنند كه هرچند بحث درستي است، 
اما ناقص است و از عدم جامعيت در تشخيص پديده حكايت 
مي كند. اظهارنظر برخي مسووالن در ابتدا با ساده انگاري 
بود و حتي برخي از پايان سريع بحران صحبت مي كردند. 
اين شكل از تحليل دل خيلي از اهل فن را مي سوزاند كه با 
آمارهاي ابتدايي چنين قضاوت هاي مهمي مي شود، در حالي 

كه فرآيند تصميم س��ازي و حتي بعد از آن سياستگذاري، 
برنامه ريزي و قانونگذاري نبايد مبتني بر يك سري اطالعات 
خام اوليه باش��د، چون اين اطالعات اولي��ه بايد تبديل به 
اصالحات عالمانه شود، طبقه بندي شود، دسته بندي شود، 
موضوع بندي شود و تبديل به اطالعات آماري شود. تازه اين 
اطالعات آماري هم به تنهايي براي تصميم سازي، قضاوت، 
برنامه ريزي و... كافي نيس��تند، باي��د روي آن تحليل هاي 
عالمانه صورت بگيرد يعني ضمن اينكه پردازش داده هاي 
اطالعاتي مي ش��ود عالمان اقتصادي، سياست، بهداشت، 
مديريت نيز داخل شوند و تحليل كنند تا در نهايت به صورت 
يك آگاهي و شناخت قابل استناد براي تصميم سازي شود. 
در جريان كرونا برخي كشورها با همان اطالعات اوليه اقدام 
به تصميم سازي كردند كه مثال عملكرد كره شمالي خوب 
بوده و مي توان از آنها الگو گرفت و... اين در حالي اس��ت كه 
ويژگي هاي ما مختص خودمان اس��ت؛ دوستاني كه كره 
شمالي را با ما مقايسه مي كنند، متوجه تفاوت هايي كه از 
نظر تعدد قوميت، مذهب، نژاد و... با هم داريم، نيستند. البته 
عملكرد نظام مديريتي ما در مقايسه با بسياري از كشورها 
شايد خوب باشد، اما از نظر مديريت بحران شايد مي توانستيم 

عملكرد بهتري ارايه كنيم. 

  دامنه اي�ن تاثيرات روي طبق�ات محروم جامعه 
چگونه خواهد بود؟

موضوع مهم ديگري كه نمايان است، فشارهايي است كه 
روي گروه هاي مختلف درآم��دي وجود دارد؛ مخصوصا 
گروه هاي كم درآمد به اين معني كه مشكالت اقتصادي 
دو، س��ه سال اخير فشارهاي بس��ياري را روي گروه هاي 
مختلف درآمدي داشته اس��ت به گونه اي كه ما با پديده 
»شاغالن فقير« مواجه شده ايم كه من در سال هاي اخير 
خيلي روي آن تاكيد مي كن��م. از خبرنگار، معلم، كارگر، 
استاد دانشگاه، نظاميان و... كه اينها به خاطر كاهش ارزش 
پول ملي و سياست هاي تورمي قدرت خريد پاييني پيدا 
كرده اند و با شرايط فعلي نمي توانند خود را اداره كنند. اين 
پديده شاغالن فقير مشكالت زيادي ايجاد و برخي طبقات 
متوسط را به گروه هاي پاييني درآمدي هدايت كرده است. 
در كنار اين گروه هاي آسيب پذير بعد از كرونا، طيف ديگري 
سر برآوردند كه مي توان به آنها بيكاران فقير گفت. شاغالن 
فقير يعني فرصت درآمدي كاه��ش پيدا كرده ولي افراد 
هنوز مي توانند ادامه دهند؛ اما گروهي كه در فضاي كرونا 
خيلي بايد مورد توجه قرار بگيرند، بيكاران فقير هستند 

كه بيشتر توجه هاي حمايتي بايد معطوف به آنها باشد.

  چگون�ه مي ت�وان از اي�ن اقش�ار حماي�ت كرد؟ 
مطلوب ترين روش هاي حمايتي از نظر شما چيست؟

در برخي برنامه ها اعالم شد كه مثال يك ميليون تومان ابتدا 
با سود و بعد هم قرض الحسنه به مردم داده مي شود. همين 
تصميم نشان مي دهد كه هنوز ابعاد مشكل به درستي از سوي 
مسووالن درك نشده است. روش هايي كه االن بايد به آنها 
فكر كنيم، پرداخت هايي است كه در برخي كشورها آن را 
آغاز كرده اند. پرداخت هايي كه يا به صورت هر ماه يا هر چند 
ماه يك بار در اختيار گروه هاي آسيب پذير قرار مي گيرد. شيوه 
پرداخت آن هم به گونه اي است كه حداقل بايد 60درصد 
درآمد كلي فرد را در بر بگيرد. اين نمونه ها االن در كشورهايي 
مثل امريكا عملياتي مي شود كه رييس جمهورش به اسم 
دفاع از اقتصاد متهم به بي توجهي به مردمش است. برنامه اي 
را براي اجراي اين طرح بدون كمترين تبعات شخصا آماده 
كرده ام و در صورتي كه مسووالن دولتي و كميسيون هاي 
اقتصادي مجلس مايل به آگاهي از آن باشند، آمادگي براي 

ارايه آن را دارم. 
  لطفا به بخشي از اين اقدامات اشاره كنيد.

اقداماتي از اين جنس اقدامات ضربتي است كه بايد به آن 
توجه كرد و در كنار ساير اقداماتي كه به صورت كوتاه مدت 

مايل به ميان مدت و بعد بلندمدت مي توان اجرا كرد. برخي 
اوق��ات مي بينيم كه بعضي اف��راد از برنامه هاي بلندمدت 
اقتصادي در خصوص اين ش��رايط صحب��ت مي كنند در 
شرايط كنوني كه مردم در مباحث حياتي، اخالقي، مذهبي، 
قانوني و... مطرح است؛ اقدامات بلندمدت مساله ثانوي است 

و چندان اولويت نيست. 
  اين روزها مردم هم به چرخه حمايتي پيوسته اند 
و گروه ه�اي مردم�ي در اين زمين�ه نقش آفريني 
مي كنند. نظر شما در اين خصوص چيست؟ جايگاه 

اين رفتارهاي مدني در اقتصاد چيست؟
اين رفتارها ارزشمند است، اما نقش دولت ها در حمايت از 
مردم را نبايد معطوف به حمايت هاي مردمي كرد. كساني كه 
با انگيره هاي مذهبي، ملي، اخالقي و... اقدام به مساعدت به 
مردم مي كنند حقيقتا شايسته احترام هستند، اما اين حوزه 
در كنار تصميم سازي هاي كالن دولتي بايد تعريف و تفسير 
شود. دولت بايد از منابع خود استفاده كند تا مردم با كمترين 
فش��ار از اين بحران عبور كنند؛ برخي افراد از نيازمندي به 
بودجه هاي زياد و... صحبت مي كنند، اما معتقدم كه براي 
عبور از اين چالش نيازمند مديريت صحيح هستيم. نقدها 
هم بايد به دور از سياه نمايي و در مسير اصالح امور ارايه شوند.

افتتاح سپرده بانكي با سود باالتر از 15 درصد ممنوع 
شد. خبري كه روز گذشته  حكايت از اتحاد بانكداران 
در اجرا كردن مصوبه ش��وراي پول و اعتبار در س��ال 
96 داشت.  هرچند طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار 
نرخ سود سپرده هاي بانكي از شهريور سال 96 بدون 
تغيير و معادل 15 درصد تعيين شده و بانك مركزي 
هم بخش��نامه مربوطه را به نظام بانكي ابالغ كرده بود 
ولي رقابت سودي بانك ها چندماه بعد از اين مصوبه باال 
گرفت و كار به جايي رسيد كه برخي از بانك ها نرخ هاي 
باالتر از 23 درصد نيز به سپرده گذاران خود پرداخت 
مي كردند. اس��تارت تخلف بانك ها از مصوبه سودي 
شوراي پول و اعتبار بعد از تشديد تالطم هاي ارزي در 
بازار زده شد و زماني ش��دت گرفت كه بانك مركزي 
در بس��ته مديريت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهي 

20درصدي را براي دوره چندروزه به بانك ها داد.
به گزارش تسنيم 28 بهمن ماه سال 96، بسته سياستي 
بانك مركزي براي كنترل بازار ارز در قالب س��ه طرح 
به اجرا در آمد كه در مهم ترين آن انتشار اوراق گواهي 

سپرده با سود 20 درصد قرار داشت. اين اوراق در عمل 
تفاوتي با حساب سپرده 15 درصد نداشته و حتي سود 
آن پنج درصد هم باالتر ب��ود. بانك مركزي اين نرخ را 
براي ايجاد جذابيت و كشاندن نقدينگي به سمت شبكه 
بانكي تعيين كرده بود تا بتواند تا حدي بازار ارز را كنترل 
كند. بعد از آن ش��د كه بانك ها رسما و علنا از مصوبه 
شوراي پول و اعتبار تخطي كرده نرخ سود را به بيش از 
20 درصد افزايش دادند و تا همين امروز هم با اين نرخ ها 
به افتتاح سپرده مي پرداختند. هرچند از چند ماه قبل 
استارت كاهش تدريجي نرخ س��ود در تعدادي از اين 
بانك ها زده شد. از پاييز 98 برخي از بانك هاي خصوصي 
كه پيش از اين س��ودهاي باالي 20درصدي پرداخت 
مي كردند در اقدامي هماهنگ نرخ سود سپرده ها را به 
18 و 19 درصد كاهش دادند و ديگر براي سپرده هاي 

جديد سودهاي باالي قبلي را پرداخت نمي كردند.
با اين حال اما سال 99 براي بانكي ها با تغييراتي همراه 
شده است كه مهم ترين آنها تالش براي دونرخي كردن 
س��ود بانكي است و هرچند مديران بانك ها با يكديگر 

توافق كرده اند ول��ي هنوز موفق ب��ه دريافت امضاي 
رييس كل بانك مركزي نشده اند. بر همين اساس البته 
بانكي ها در جلساتي كه با هم داشته اند به توافق تازه اي 
رسيده اند؛ به دنبال تصميم مشترك بانك ها بنا شده 
است كه ديگر سپرده اي با سود باالي 15 درصد افتتاح 
نشود ضمن آنكه نرخ سود سپرده هاي كوتاه مدت كمتر 
از 6 ماه نيز 8 درصد خواهد بود؛ بانك ها با يكديگر متحد 
شده اند كه به مصوبه سال 96 شوراي پول و اعتبار عمل 

كنند البته با چند سال تأخير!
براساس اين تصميم بانكي ها، حساب هاي پشتيبان 
به طور كامل همچنان ممنوع است و هيچ بانكي مجاز 
به داشتن حساب پشتيبان نمي باشد، ضمن آنكه طبق 
بخش��نامه بانك مركزي، پرداخت سود روزشمار نيز 

كماكان ممنوع خواهد بود.
پرداخت هر وجهي در زمان افتتاح سپرده ها، به عنوان 

علي الحساب يا پيش پرداخت سود ممنوع است.
در مورد سپرده هاي بلندمدت يك ساله نيز مقرر شده 
كه نرخ سود اين س��پرده ها از تاريخ 1 ارديبهشت 99 

معادل 15 درصد افتتاح شود و سپرده هاي موجود تا 
سررسيد طبق قرارداد عمل نمايد.

از تاري��خ اول ارديبهش��ت س��ال ج��اري نرخ س��ود 
س��پرده هاي كوتاه مدت بانك ه��ا، 8 درصد تعيين و 
اعمال گردد سپرده هاي كمتر از 6 ماه نيز مشمول اين 

طرح باشد. بانك ها مي توانند سپرده هاي 6ماهه و باالتر 
با نرخ 11 درصد تعيين و اعمال نمايند.

در صورت نياز، بانك ها مي توانند گواهي سپرده با نرخ 
15 درصد تا 18 درصد و نرخ شكست 10 درصد تا تاريخ 

31 شهريور سال جاري افتتاح نمايند.
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 شاخص كل به كانال
 690 هزار واحدي رسيد

گروه بورس| سيل نقدينگي گسيل شده به بازار 
سهام همچنان ادامه دارد و شاخص هاي بازار سهام 
تحت تاثير متغير ياد شده هر روز ركوردهاي بيشتري 
را به ثبت مي رس��انند. بر اين اساس روز گذشته نيز 
روز رش��د دس��ته جمعي قيمت ها در بازار ياد شده 
بود. برآيند اين رشد به صعود 21 هزار و 23۴ واحدي 
ش��اخص كل بورس منجر شد و آن را در سطح 690 
ه��زار و 139 واحد قرار داد. براس��اس معامالت روز 
گذش��ته بيش از 10 ميليارد و 990 ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 102 هزار و 502 
ميليارد ريال داد و س��تد ش��د. همچنين شاخص 
كل )هم وزن( با چهار ه��زار و 585 واحد افزايش به 
238 هزار و 111 واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( 
با سه هزار و ۴8 واحد رشد به 158 هزار و 322 واحد 
رسيدند. شاخص آزاد شناور نيز با 22 هزار و 55 واحد 
افزايش به رقم 8۷۷ هزار و 58 واحد رسيد، شاخص 
بازار اول 16 هزار و 113 واحد و شاخص بازار دوم ۴0 
هزار و 5۷1 واحد افزايش داشتند. عالوه بر اين در بين 
تمامي نمادها، نماد صنايع پتروشيمي خليج فارس 
)فارس( با دو هزار و 9۷8 واحد، فوالد مباركه اصفهان 
)ف��والد( با يك ه��زار و 395 واحد، بانك پارس��يان 
)وپارس( با يك هزار و 306 واحد، ملي صنايع مس 
ايران )فملي( با 9۷6 واح��د، معدني و صنعتي گل 
گهر )كگل( با 832 واحد، س. نفت و گاز پتروشيمي 
تامين )تاپيك��و( با 652 واح��د و معدني و صنعتي 
چادرملو )كچاد( با 63۷ واحد بيشترين تاثير مثبت را 
بر شاخص بورس داشتند. در مقابل نماد بورس اوراق 
بهادار ته��ران )بورس( با 196 واح��د، بورس كاالي 
ايران )كاال( با 1۴۷ واحد، توليدي فوالد سپيد فراب 
كوير )كوير( با 119 واحد و فروشگاه هاي زنجيره اي 
افق كوروش )افق( با 109 واحد از جمله گروه هايي 
بودند كه افت ش��اخص بورس را رقم زدند. بر اساس 
اين گزارش، ديروز نماد بانك ملت، گلوكوزان، بانك 
تجارت، سرمايه گذاري خوارزمي، سالمين، پااليش 
نفت اصفهان و ملي صنايع مس ايران در گروه نمادهاي 
پربيننده قرار داشتند. گروه شيميايي هم در معامالت 
روز گذشته صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد 
و در اين گروه 51۴ ميليون و ۴59 هزار برگه سهم به 
ارزش 10 هزار و 5۷۴ ميليارد ريال داد و س��تد شد.  
در فرابورس نيز رونق معامالت مشابه داد و ستدهاي 
بورس تهران بود. در اين روز شاخص فرابورس نيز 1۴۴ 
واحد افزايش داش��ت و به سطح 8 هزار و 583 واحد 
رسيد. همچنين در اين بازار سه ميليارد و ۷0۴ ميليون 
برگه سهم به ارزش بيش از ۴8 هزار و 1۷3 ميليارد 
ريال داد و ستد شد. بيشترين تاثير مثبت را در بين 
تمامي نمادها، نماد هلدينگ صنايع معدني خاورميانه 
)ميدكو(، س��رمايه گذاري صبا تامين )صبا(، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، سهامي ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، پتروشمي مارون )مارون( و توليد نيروي برق 
دماوند )دماوند( بر ش��اخص اين بازار داشتند. نماد 
فرابورس ايران )فرابورس(، جنرال مكانيك )جنرال(، 
توسعه مولد نيروگاهي جهرم )بجهرم( و س. توسعه 
و عمران استان كرمان )كرمان( توكاريل )توريل( هم 

مانع از رشد بيشتر اين شاخص شدند.

 شاخص بورس 
يك ميليوني مي شود

آينده بازار س��رمايه و انتهاي مسير رشد شاخص 
بورس به طور دقيق مش��خص نيست اما برخي از 
صحبت هاي مطرح شده حكايت از ورود شاخص 
بورس به كانال يك ميليون��ي را دارد. به گزارش 
ايرن��ا، مهدي طحاني افزود: ش��اخص بورس روز 
گذش��ته بيش از ٢٣ هزار واحد رشد داشت و در 
تاريخ ٥٤ س��اله خود دوباره ب��ه ركورد جديدي 
دس��ت پيدا كرد. در معامالت روز گذشته، حجم 
معامالت خرد بيش از هفت هزار ميليارد تومان و 
حجم معامالت كل بيش از ٩ هزار ميليارد تومان 
بودو اگر معامالت همه سهامداراني كه روز گذشته 
در صف خريد بودند انجام مي شد حجم معامالت 
خرد به عددي بي سابقه دست پيدا مي كرد.  اكنون 
خال��ص ورود پول س��هامداران حقيق��ي به بازار 
سرمايه روزانه به بيش از يك هزار ميليارد تومان 
رسيده است. اين كارشناس بازار سرمايه به علت 
رشد اين روزهاي ش��اخص بورس در بازار اشاره 
كرد و افزود: حمايت دولت از بازار سرمايه و ورود 
گسترده حجم نقدينگي جديد به اين بازار منجر به 
رشد پرشتاب شاخص بورس شده است كه البته 
حماي��ت دولت بيش از هر عل��ت ديگري بر روند 
صعودي بازار سرمايه و ورود سهامداران جديد به 
اين بازار تاثيرگذار بوده است.  وي معتقد است با 
توجه به هجوم پول وارد شده به اين بازار، اگر دولت 
سايه حمايت خود را از بازار سرمايه بردارد خطرات 
بسياري اين بازار را تهديد خواهد كرد. طحاني به 
بزرگ ترين خطري كه اين روزها بازار را مورد تهديد 
قرار داده است تاكيد كرد و افزود: عدم همخواني 
سود آتي شركت ها با قيمت سهام اين شركت ها از 
جمله مسائلي است كه ممكن است زمينه ريزش 
شاخص بورس را فراهم كند. اين كارشناس بازار 
س��رمايه به مدت زماني كه رشد شاخص بورس 
ادامه دار خواهد بود اشاره كرد و گفت: آينده بازار 
سرمايه و انتهاي مسير رشد شاخص بورس به طور 
دقيق مشخص نيس��ت اما برخي از صحبت هاي 
مطرح ش��ده حكايت از ورود ش��اخص بورس به 
كانال يك ميليون��ي را دارد. وي با تاكيد بر اينكه 
ورود گس��ترده نقدينگي به اين بازار پيش بيني 
روند معامالت حاكم در اين بازار را دش��وار كرده 
است و در كوتاه مدت ممكن است شاخص بورس 
با برخي از نوس��ان هاي موقتي همراه شود اما در 
كل روند بازار صعودي خواهد بود، اظهار داش��ت: 
سهامداران به منظور جلوگيري از ضرر و زيان هاي 
احتمالي بايد ضمن دوري از خريد هيجاني اقدام 
به خريد سهام شركت هاي بزرگ و سرمايه گذاري 

در صندوق هاي سرمايه گذاري كنند.

تمامي افرادي كه وارد اين بازار مي شوند بايد از دانش و آگاهي تحليلي الزم براي انجام معامالت در آن برخوردار باشند

ادامه از صفحه اول

نرخ سود سپرده بر اساس جدول اوليه

نرخ سود )درصد(نوع سپردهمشتري

حقيقي
كوتاه مدت

حداكثر 17 ماهه
39 ماهه

611 ماهه

913ماهه

15تا 17.5بلندمدت يكساله

حقوقي

حداكثر7سه ماهه

9سه ماهه

611ماهه

913 ماهه

15بلندمدت يكساله



5 ايرانشهر راه  و شهرسازي

»كرونا« چشم انداز عملياتي شدن بودجه انبساطي شهرداري تهران را تيره و تار كرد

2 گريزگاه مديريت شهري از تنگناي مالي
گروه راه و شهرسازي|

نگراني در پارلمان ش�هري پايتخت به عنوان 
مرجع قانونگذار و اتاق فكر مديريت ش�هري 
افزاي�ش يافت�ه اس�ت. فوري تري�ن نگراني 
اعضاي شوراي شهر تهران، پيامدهاي كاهش 
محدوديت هاي كرونايي برخي مشاغل است كه 
منجر به افزايش تعداد سفرهاي درون شهري 
با اس�تفاده از مترو و اتوبوس ش�ده است و بر 
افزايش تعداد مبتاليان به كرونا دامن خواهد 
زد. در اين شرايط، اگر چه پارلمان محلي از لغو 
بدون اجازه طرح ترافيك ناخرسند است، اما 
همزمان موافق لغو طرح ترافيك نيز هس�ت، 
چرا كه اين مس�اله مي تواند تا حدي منجر به 
كاهش س�فرهاي شهري با اس�تفاده از حمل 
و نق�ل عمومي ش�ود. اما نگران�ي دوم و كمتر 
اورژانس�ي مرجع قانونگذاري شهر تهران به 
عدم ت�وازن دخل و خرج ش�هرداري به دليل 
ت�داوم همه گي�ري كرونا در س�ال ج�اري باز 
مي گردد. از اين رو، به نظر مي رس�د، ش�وراي 
ش�هر براي حل مش�كالت مالي خ�ود دو راه 
س�خت پيش رو داشته باش�د. راه اول اصالح 
قانون بودجه س�ال جاري ش�هرداري تهران 
است و ديگري به كار گيري برخي ايده هاي تازه 
يا فراموش شده براي كس�ب درآمد همچون 
عرضه سهام شركت هاي متعلق به شهرداري 
در بازار سرمايه. عرضه سهام شركت هاي تابعه 
با هدف كسب منابع مالي در دستور كار دولت 
و برخي سازمان هاي عمومي غيردولتي مانند 
تامين اجتماعي قرار دارد و از همين رو، ايرانيان 
طي چند روز اخير شاهد عرضه سهام شستا و 

صباتامين در بازار بورس تهران بودند.

    هشدار درباره كمبود بودجه و كرونا
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در خصوص 
ايجاد موج جدي��د بيماري كرونا با رف��ع محدوديت ها 
هشدار داد. او در ابتداي جلسه شوراي شهر تهران با بيان 
اينكه دو ماه از اعالم ورود پاندمي كرونا به كشور مي گذرد 
و همه بخش ها تحت تاثير قرار گرفته اند، گفت: مديريت 
شهري تهران نيز از اين موضوع بي تاثير نبوده و به شدت 

دچار بحران كمبود نقدينگي شده است.
وي با بيان اينكه براساس بودجه سال ۱۳۹۹ براي اداره 
شهر تهران ماهانه ۳ هزار ميليارد تومان منابع الزم داريم، 
اظهار كرد: تنها براي هزينه هاي جاري و ضروري شهر 
بايد ماهانه 2 هزار ميليارد تومان داشته باشيم و اين به 
معناي كسري بودجه ۵۰ درصدي نقد شهرداري براي 

نگه داشت ضروري شهر خواهد بود.
رييس ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه طي سه سال 
گذشته هزينه هاي جاري نگه داشت شهر افزايش قابل 
توجهي پيدا نكرده و حتي با وج��ود تورم بيش از ۱۰۰ 
درصدي حتي هزينه ها كاهش يافته است، اظهار كرد: 
ديگر امكان كاهش جدي در هزينه هاي جاري نگه داشت 
ش��هر وجود ندارد و بايد در مورد بار مالي ايجاد ش��ده 
براي مديريت شهري در س��تاد ملي كرونا تصميماتي 

اتخاذ شود.
هاشمي با بيان اينكه بسياري از تصميمات ستاد ملي 
كرونا، بار مالي براي شهرداري ايجاد كرده، ادامه داد: 
تداوم فعاليت سيستم حمل و نقل عمومي و فعاليت 
ادارات و غيره وابسته به شهرداري با دو سوم كاركنان 
و تمديد فرص��ت پرداخت عوارض و منابع توس��ط 
شهروندان توازن منابع و هزينه هاي مديريت شهري را 
به هم مي زند و در اين شرايط برخي از انتظارات به حق 
شهروندان از مديريت شهري از جمله كاهش ازدحام 
در حمل و نقل مس��تلزم انجام س��رمايه گذاري هاي 
ضروري اس��ت كه در اين شرايط خاص دولت بايد با 

تامين مالي، به تعهدات خود عمل كند.
رييس شوراي شهر تهران با بيان اينكه اعضاي شوراي 
ش��هر نگران عادي ش��دن ش��رايط كرونا براساس آمار 
رس��مي ارايه ش��ده از س��وي وزارت بهداشت هستند، 
گفت: متاسفانه اين نگراني با پاسخ نه چندان مهربانانه 
س��خنگوي وزارت بهداشت مواجه ش��د كه اميدواريم 
جبران كنند.هاشمي ادامه داد: همان گونه كه برآوردهاي 
مركز پژوهش هاي مجلس و نظرات متخصصان نش��ان 
مي دهد، آمار ابتال به كرونا در كش��ور بس��يار بيشتر از 
عدد اعالم ش��ده رسمي اس��ت كه اين تفاوت ها داليل 
گوناگوني از جمله تأخير در اعالم ورود كرونا به كشور و 

عدم محاسبه قربانيان قبل از آن، عدم وجود امكان تست 
كافي در كشور و عنوان كردن نام ساير بيماري ها نظير 
اختالل تنفسي و شبه كرونا به عنوان كرونا بوده است كه 
اين اختالف به صورت كلي مورد تاييد وزارت بهداشت نيز 
قرار دارد، اما ما از مسووالن مربوطه انتظار داريم كه با عدم 
شتابزدگي در رفع محدوديت هاي ايجاد شده، دستاورد 
رعايت دو ماه گذشته شهروندان را با خطر مواجه نكنند 
و موجب ايجاد موج جديد بيماري كرونا را فراهم نكنند.

رييس ش��وراي شهر تهران ادامه داد: از مسووالن تقاضا 
مي شود كه آمار استان يا شهر تهران را به صورت جداگانه 
اعالم كنند، چرا كه تهران به عنوان پايتخت كشور مبداء 
و مقصد بس��ياري از س��فرها اس��ت و اين رفت و آمدها 

مي تواند موجب انتشار دوباره ويروس كرونا شود.

    تاكيد بر عرضه سهام شركت هاي شهرداري
مجيد فراهاني، رييس كميت��ه بودجه و نظارت مالي 
شوراي شهر تهران نيز درتذكري بر لزوم ارايه اليحه در 
خصوص عرضه سهام شركت ها، سازمان ها و موسسات 
تابعه در بازار سرمايه از سوي شهرداري تهران تاكيد كرد. 
فراهاني با اشاره به تغيير روند رشد اقتصاد ايران و جهان 
طي ماه هاي اخير گفت: ما در شورا با درك اين شرايط 
بر خالف دو سال گذشته كه روند بودجه شهرداري را 
انقباضي و رياضتي در نظر گرفته بوديم، در سال ۱۳۹۹ 
اين روند را به انبساطي تغييرداديم؛ تغييري كه در زمان 
خودش امري درست و دقيق بود و نبايد آن را با شرايط 
امروز مورد ارزيابي قرار داد. بر همين اس��اس امروز ما 
در برابر تحقق پذيري بودجه س��ال ۱۳۹۹ شهرداري 
تهران و پايداري مالي شهري بايد چاره انديشي كنيم.

اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه در اين شرايط 
استفاده از ظرفيت بازار سرمايه و عرضه بخشي از سهام 
شركت هاي شهرداري مي تواند زمينه ساز مولدسازي 
دارايي هاي شهرداري و ايجاد منابع مالي مبتني بر حفظ 
بخشي از مالكيت و ارزش آفريني مولد با ورود به بورس 
باشد، گفت: خوشبختانه مقدمات اين مهم در مصوبه 
»الزام شهرداري تهران به ارايه اليحه در خصوص عرضه 
سهام شركت ها، س��ازمان ها و موسسات تابعه در بازار 
س��رمايه« - كه در ۱2 آبان ماه ۱۳۹۸ به تصويب شورا 
رسيد - پيش بيني شده است.رييس كميته بودجه و 
نظارت مالي شوراي ش��هر تهران افزود: بر اين اساس 
ش��هرداري تهران مكلف بوده اس��ت، ظرف مدت سه 
ماه از تاريخ الزم االجرا شدن اين مصوبه، اليحه برنامه 
عملياتي اقدامات و زمان بندي اجرايي براي عرضه سهام 
شركت هايي كه بيش از سي و چهار )۳۴( درصد سهام 
آنها متعلق به شهرداري تهران يا واحدهاي تابعه آن است 
و قابليت واگذاري دارند، در بازار س��رمايه را به شوراي 
اسالمي ش��هر تهران ارايه كند اما متاسفانه علي رغم 
اتمام مهلت مقرر در ماده واحده، ش��اهد عدم اقدام به 
موقع شهرداري تهران هس��تيم. بر همين اساس و به 
منظور تاكيد بر استفاده از اين ظرفيت در مسير تحقق 
تهران شهري براي همه به  عنوان نماينده مردم تهران با 
استناد به بند ۳ ماده ۸۰ قانون شوراهاي اسالمي كشور، 
درباره » لزوم اجراي مصوبه الزام شهرداري تهران به ارايه 
اليحه در خصوص عرضه سهام شركت ها، سازمان ها و 
موسسات تابعه در بازار سرمايه « به شهرداري تهران 

تذكر مي دهم.

    تحقق ۶۸ درصدي درآمدها در ۱۱ ماه
حسن رسولي، خزانه دار شوراي شهر در قرائت بخشي 
از گزارش مالي از عملكرد شهرداري گفت: طي دوره 
۱۱ ماهه س��ال ۹۸ مبل��غ ۱۴ ه��زار و ۹۹۰ ميليارد 
تومان معادل ۶۸درصد درآمد كسب شده همچنين 
كسري عملكرد 7 هزار و ۱7۹ ميليارد تومان معادل 
۳2درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده مي شود.

رس��ولي درباره عملكرد حس��اب درآمد و هزينه ۱۱ 
ماهه سال ۹۸ اظهار كرد: شهرداري تهران بر اساس 
بودجه مصوب موظف ب��وده، در برش عملكردي ۱۱ 
ماهه خود نسبت به تأمين منابع در سقف 22 هزار و 
۱7۰ ميليارد تومان اقدام كند. نايب رييس كميسيون 
برنامه و بودجه شوراي شهر تهران همچنين گفت: آثار 
مالي و اقتصادي بحران كرونا در عملكرد بودجه ٩٨ 
و پيش بيني تداوم بحران و شدت يافتن عدم تعادل 
منابع و مصارف بودجه ١٣٩٩ تا پايان نيمه اول سال 
جاري مستلزم تغييرات اساسي سياست ها و اقدامات 
مالي و اقتصاد مديريت شهري است. هم چنانكه در 
نطق پيش از دستور جلسه ۱7 فروردين ۹۹ متذكر 

شدم تصميم گيري عاجل ش��ورا و شهرداري در اين 
خصوص حياتي است و هرگونه تعلل و تأخير در اخذ 
تصميمات ثمر بخش در دو بخش درآمدي و هزينه اي 
نه تنها براي اداره پايتخت بلكه براي كليت نظام تبعات 

جبران ناپذيري خواهد داشت.

    تخفيف عوارض كسب و پيشه
به گزارش »تعادل«، در جلسه ديروز شوراي شهر، 
اف��زون بر قرائت گزارش ۱۱ ماه��ه از عملكرد مالي 
شهرداري توس��ط خزانه دار شورا، يك فوريت طرح 
»حمايت از اقتصاد ش��هري و جهش توليد در برابر 
آس��يب هاي ناشي از ش��يوع كرونا در شهر تهران« 
و جزييات اليحه ضوابط تش��كيالتي شهرداري نيز 
تصويب ش��د.مجيد فراهاني عضو كميسيون برنامه 
و بودجه شورا در تش��ريح طرح »حمايت از اقتصاد 
ش��هري و جهش توليد در برابر آس��يب هاي ناشي 
از ش��يوع كرونا در ش��هر تهران« گفت: الزم اس��ت 
تسهيالت در اختيار كساني كه در حوزه كرونا آسيب 
ديده اند، قرار گيرد. در اين طرح پيش��نهاد داديم تا 
افزايش بهره برداري تا زماني كه ستاد كرونا تعطيل 
اعالم مي كند انجام شود و زمان بهره برداري به قرار 
دادها اضافه ش��ود.فراهاني ادام��ه داد: همچنين بر 
اساس مصوبه هيات وزيران پيشنهاداتي در خصوص 
تخفيف عوارض كس��ب و پيش��ه و بهاي خدمات را 
پيش��نهاد داديم. عوارض كسب و پيشه اگر تا پايان 
خرداد ماه پرداخت ش��ود، ۱۰درص��د و اگر تا پايان 
ارديبهش��ت ماه، پرداخت شود، ش��امل ۱۵ درصد 
تخفيف ش��وند.وي با بيان اينك��ه اين طرح مفصل 
است و موارد زيادي را ش��امل مي شود، افزود: يكي 
از موارد اين اس��ت كه پس از كرونا مراكز تفريحي و 
ورزشي كه از كرونا آسيب ديدند بتوانند تا ۳بامداد 
باز باشند تا جمعيت توزيع شوند و بخشي از خسارت 

جبران ش��ود. در نهايت اعضاي ش��وراي اس��المي 
شهر تهران با ۱7 راي طرح يك فوريت »تسهيالت 
تشويقي حمايت از اقتصاد شهري و جهش توليد در 
برابر آسيب هاي ناشي ازشيوع ويروس كرونا درشهر 
تهران« را تصويب و براي بررسي به كميسيون هاي 

تخصصي ارجاع دادند.

    تعيين وضعيت زباله سوز اهدايي چين 
زهرا نژادبهرام، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
نيز ديروز در تذكري خواس��تار تعيي��ن تكليف هر 
چه سريع تر زباله سوز اهدايي دولت چين به تهران 
شد.زهرا نژادبهرام در تذكر پيش از دستور خود در 
جلسه شوراي شهر تهران با بيان اينكه امروز جهان 
پيوس��تگي ملت ها است، گفت: بر همين اساس اگر 
كش��وري دچار بحران يا رنج شود، ساير كشورها به 
كمك او مي آيند و ديديد كه اقدام شهرداري تهران 
در ويدئومپينگ ووهان باعث شد كه اقدامي به جا و 
درست بود و باعث شد كه شهرداري چين هدايايي 
براي شهر تهران ارسال كند.وي با بيان اينكه چين 
يك زباله س��وز بيمارس��تاني به تهران اهدا كرد كه 
متاسفانه هنوز در اختيار ما قرار نگرفته است، تصريح 
كرد: از حناچي شهردار تهران مي خواهم كه با ايجاد 
ش��رايط الزم هر چه سريع تر تمهيدات دريافت اين 
زباله سوز را فراهم كند. در بين تذكر نژادبهرام، يكي 
از اعضاء، تصريح كرد كه گويا اين دستگاه زباله سوز 
به قم رفته اس��ت كه اين عضو ش��وراي شهر گفت: 
اگر اين دس��تگاه زباله س��وز به قم رفته اشتباه رفته 
اس��ت؛ چرا كه تهران يك سوم كش��ته هاي كرونا را 
دارد و با داش��تن ۱۱ ميليون نفر جمعيت بيشترين 
ش��يوع بيماري را دارد و با چه اجازه اي اين دستگاه 
زباله سوز به قم رفته اس��ت.وي گفت: من پريروز با 
حناچي صحبت كردم و به من گفت كه هنوز نيامده 

و اگر هنوز اين زباله سوز نيامده بايد نسبت به ارسال، 
نصب و راه اندازي هر چه سريع تر آن اقدام شود و اگر 
به هر دليلي به قم رفته شهرداري تهران بايد صراحتا 
اقدامات الزم را انجام دهد وگرنه شوراي شهر در حد 

اختيارات قانوني ورود مي كند.

    بازگشت ۱70 بازنشسته به شهرداري
حجت نظري، عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي 
شوراي ش��هر تهران نيز از برخورد با مديران شهري 
و مديران جوان تر درشهرداري گاليه كرد.نظري در 
تذكر پيش از دس��تور خود در ابتداي جلسه شوراي 
شهر با بيان اينكه قانون به كارگيري بازنشستگان در 
مجلس اصالح شد و ديديد كه شهردار وقت تهران نيز 
به دليل اجراي اين قانون با مديريت خداحافظي كرد، 
گفت: اين در حالي است كه ش��نيده ها حاكي از آن 
است كه اخيرا شهرداري تهران يك ليست ۱7۰ نفره 
از مديراني دارد كه بازنشسته هستند؛ اما مي خواهد 
با آنها تمديد قرار داد كند كه اين مساله پذيرفته شده 
نيست.وي با بيان اينكه جاي سوال است كه اگر قرار 
است بازنشس��تگان كنار نروند چرا شهردار را عوض 
كرديم، تصريح كرد: متاس��فانه در زيرمجموعه هاي 
شهرداري جور ديگر عمل مي شود.وي با بيان اينكه 
متاسفانه ديده شده با وجود آنكه انتصابات در حوزه 
جوانان چشمگير نيست اما مديران شهرداري وقتي 
ب��ا انتقاد يك مدير ج��وان روبرو مي ش��وند با او قهر 
مي كنند، گفت: ديده ش��ده به رغم آنكه مدير جوان 
نقد محرمانه داشته، باز هم مورد قهر قرار گرفته اند و 
مي بينيم افرادي كه ادعاي دموكراسي دارند به شكل 
سختگيرانه اي با افراد برخورد مي كنند و با همان يكي 
دو مدير جوان نيز برخورد غيراخالقي مي كنند و من از 
همه اعضاي شورا مي خواهم كه در اين خصوص ورود 

جدي داشته باشند.
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بازگشايي جاده هاي
بين استاني از امروز

علي اكبر آش��وري، مدي��ر مركز مديري��ت راه هاي 
س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور از باز 
ش��دن جاده هاي مواصالتي بين استاني و برداشتن 
محدوديت هاي تردد از دوشنبه اول ارديبهشت ۹۹ 
خبر داد و گفت: در پي شيوع گسترش ويروس كرونا 
در كشور و باال رفتن آمار مبتاليان و تلفات ستاد ملي 
مقابله با كرونا محدوديت  ترددهاي بين استاني را از 
هشتم فروردين ماه امسال اجرايي كرد تا زنجيره انتقال 
ويروس كرونا قطع شود. به گزارش ايسنا، او اعالم كرد: 
آمار تردد بين استاني كل كشور از هشتم فروردين ماه 
يعني آغاز اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي تا ۳۰ 
فروردين به بيش از 2۰ ميليون وسيله نقليه مي رسد 
كه نسبت به يك سال قبل ۵۵ درصد و نسبت به همين 
بازده زماني در دو س��ال گذشته ۵۶ درصد كاهش را 
نشان مي دهد در همه استان هاي مورد بررسي مذكور 

روند كاهشي از ۵۴ درصد تا بيش از 7۴ درصد است.

موافقت اتاق اصناف با افزايش 
حق كميسيون مشاوران امالك

مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه صنف مشاوران 
امالك اعالم كرد: نرخ جديد كميس��يون معامالت 
ملكي را به كميسيون امالك اتاق اصناف ايران ارايه 
كرده ايم كه در اين كميس��يون به تصويب رسيد.او 
درگفت وگو با مهر اظهار كرد: بر اساس قانون، مصوبات 
اتاق اصناف ايران در خصوص كميسيون مشاوران 
امالك بايد در هيات عالي نظارت كه از سوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي شود نيز به تصويب 
برسد؛ اما از نظر ما وقتي اتاق اصناف اين پيشنهاد را 
مي پذيرد به معني اين است كه نهايي شده و ما صرفًا 
به احترام قانون منتظريم تا اين پيشنهاد در هيات عالي 
نظارت اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تأييد 
شود. به گفته رييس اتحاديه مشاوران امالك، اعضاي 
اين اتحاديه خواستار تعيين يك درصد از هر معامله 
ملكي به عنوان كميسيون مش��اوران امالك بودند 
كه در اتاق اصناف، با نيم درصد از رقم نهايي معامله 
توافق شد.وي يادآور ش��د: در حال حاضر معامالت 
ملكي تا ۵۰۰ ميليون تومان، مشمول نيم درصد حق 
كميسيون مشاوران امالك است و به باالتر از آن )۵۰۰ 
ميليون تومان( كميسيون 2۵ صدم درصدي از رقم 
نهايي معامله ملكي تعلق مي گيرد؛ اما در صورت تأييد 
مصوبه اتاق اصناف، همه معامالت ملكي با هر ارزشي، با 

نرخ كميسيون نيم درصدي انجام مي شوند.

شركت هاي بنياد مستضعفان 
در راه بازار سرمايه

پروي��ز فتاح، رييس بنياد مس��تضعفان اظهار كرد: 
سياس��ت رهبري مبني بر جهش تولي��د را دنبال 
مي كنيم و از آن غافل نيس��تيم چراكه غفلت از آن 
برنامه هاي حمايتي در دوران كرونا را محقق نمي كند. 
از همين رو اولين اقدام ما بخشش اجاره بهاي امالك 
بود ك��ه اعالم كردي��م اجاره دو ماه را مي بخش��يم. 
همچنين ام��روز بررس��ي كرديم و اع��الم كرديم 
اجاره بهاي امالك تجاري بنياد در ارديبهش��ت ماه 
هم بخشيده خواهد شد. به گزارش ايلنا، پرويز فتاح 
در نشست خبري درباره عملكرد بنياد مستضعفان 
در ايام كرونا اظهار داشت: از بدو شيوع ويروس كرونا 
از ابتداي اسفندماه، آماده همكاري با دولت بوديم و 
جلسه اي با وزير بهداش��ت داشتيم و با ستاد مبارزه 
با كرونا در ايران و تهران برنامه مشخص شد.فتاح با 
بيان اينكه در بورس فعال هستيم و در حال حاضر ۳2 
شركت بورسي داريم، ادامه داد: بورس ايران وضعيت 
خوبي دارد . امسال هر تعداد شركت كه بتوانيم را وارد 
بورس مي كنيم اما ورود به بورس هم ضوابطي دارد كه 

بايد بتوانيم اين شرايط را داشته باشيم. 

درخواست فعاالن حمل ونقل 
از دولت

فدراس��يون حمل و نقل و لجس��تيك در نامه اي به 
وزير راه و شهرسازي، خواهان اختصاص تسهيالت 
بيمه اي و مالياتي به شركت هاي فعال در اين صنعت 
به انضمام اعطاي تسهيالت ۸ هزار ميليارد توماني 
شد.به گزارش مهر، علي محمودي سراي رييس هيات 
مديره فدراسيون حمل و نقل و لجستيك در نامه اي 
به وزير راه و شهرسازي، مشكالت وارد شده به بخش 
حمل و نقل كشور در اثر كرونا را برشمرد و خواهان 
اختصاص تسهيالت بانكي همراه با تسهيالت بيمه اي، 
مالياتي و تعويق مطالبات دس��تگاه هاي اجرايي از 
شركت هاي حمل و نقلي شد.در اين نامه، بزرگ ترين 
مشكالت بخش حمل و نقل هوايي را احتمال تعديل 
قريب الوقوع گسترده نيروهاي شاغل در آژانس هاي 
خدمات گردشگري، ممنوعيت و محدوديت پروازهاي 
خارجي و كاهش گسترده پروازهاي داخلي ذكر شده 
و راهكارهاي معرفي ش��ده در اين خصوص، اعطاي 
تسهيالت بانكي با دوره تنفس طوالني مدت، اعمال 
معافيت هاي بيمه اي و ماليات��ي و تعويق مطالبات 
ش��ركت فرودگاه ها و فرودگاه ام��ام خميني )ره( از 
ايرالين ها، نهايتاً امهال اقساط تسهيالت بانكي عنوان 
شده است.در بخش دريايي و بندري نيز اين فدراسيون 
خواهان اختصاص ارز دولتي به شركت هاي كشتيراني 
براي واردات قطعات يدكي يا تجهيزات بندري، حذف 
يا كاهش اجاره ثابت فعاالن بندري از سوي سازمان 
بنادر، اصالح تعرفه هاي تخليه و بارگيري كاال، جبران 
زيان هاي هنگفت شركت هاي بانكرينگ و سوخت 
رسان دريايي، حذف هزينه هاي مترتب بر اجاره بهاي 
شركت هاي پايانه دار و ارايه تسهيالت بانكي همراه 
با تعويق بدهي هاي بيمه اي و مالياتي ش��ده است.

فدراس��يون حمل و نقل همچنين در حوزه حمل 
ونقل جاده اي از وزير راه درخواست كرده تا عالوه بر 
تسهيالت بانكي، بيمه سبز كاميونداران فعال در حوزه 
ترانزيت و حمل بين الملل نيز رايگان تمديد شده و 
امكان نوسازي ناوگان با استفاده از تسهيالت ارزان 

قيمت فراهم شود.

سياست درست و به موقع كاهش نرخ سود
نرخ س��ود بانكي كاهش مي يافت، ام��ا با توجه به 
ش��رايط كرونا، اكنون كاهش تقاضاي تس��هيالت 
در بازار بين بانكي منجر به كاهش نرخ سود به زير 
۱۵ درصد شده و در نتيجه اجراي سياست كاهش 
نرخ سود سپرده را امكان پذير ساخته و اين تحول 
مي توان��د آثار قابل توجهي ب��ر بازارهاي مختلف و 

كالن اقتصاد داشته باشد.
اين سياست يعني تصميم بانك مركزي و بانك ها 
براي كاهش نرخ س��ود س��پرده به ۱۵ درصد، به 
لحاظ سياس��ي و علم��ي و اقتص��ادي، ابتكاري 
ش��جاعانه اس��ت و بايد از تصميم بانك ها و بانك 
مركزي اس��تقبال و از اين سياس��ت نظام بانكي 
دفاع ش��ود. زيرا به دنبال سياست هاي نظارتي و 
كنترلي بانك مركزي در دو سال اخير كه منجر به 
كنترل نرخ ارز ش��ده بود، اكنون سياست كاهش 
نرخ س��ود نيز مي تواند آثار و تحول قابل توجهي 
در ش��اخص هاي كالن از جمله توليد، نقدينگي، 
تورم و عملكرد مالي بانك ها داشته باشد.  فعاالن 
اقتصادي، كارآفرينان و سرمايه گذاران نيز بايد از 

اين سياست دفاع كنند زيرا اول بايد چرخ اقتصاد 
بهتر بچرخد تا فعال اقتصادي بتواند سرمايه گذاري 
و توليد و درآمد و س��ود داشته باش��د. لذا فعاالن 
اقتصادي نيز بايد از سياس��ت كاهش نرخ س��ود 

بانكي به درستي دفاع كنند. 
كاهش نرخ سود بانكي روي نرخ سود تسهيالت و 
هزينه توليد اثر گذار خواهد بود و با كاهش هزينه 
توليد، قيمت كااله��ا و خدمات نيز كاهش خواهد 
يافت و اين موضوع عالوه بر اثر روي قيمت كاالها و 
خدمات به صورت نسبي، مي تواند روي قدرت خريد 

جامعه نيز اثر مثبت داشته باشد. 
از سوي ديگر، هزينه بانك ها، اضافه برداشت از بانك 
مركزي و رشد نقدينگي، رشد پايه پولي و نرخ تورم، 
نيز كمتر مي شود زيرا هر سال صدها هزار ميليارد 
تومان سود بانكي توسط بانك ها پرداخت مي شد كه 
عمال به دليل رشد هزينه ها و كسري منابع بانك ها 
موجب اضافه برداشت از بانك مركزي، جريمه هاي 
سنگين براي بانك ها، رشد پايه پولي و نقدينگي و 

تورم مي شد و روي تمام اقتصاد اثر منفي داشت. 

از سوي ديگر، بدهي دولت و كسري بودجه دولت 
ني��ز كاهش خواهد يافت زيرا كاهش هزينه س��ود 
تسهيالت بانك ها مي تواند روي كاهش هزينه هاي 

دولت نيز اثرگذار باشد. 
به عبارت ديگر، كاهش نرخ بهره يا سود بانكي ابزار 
مهم سياس��ت پولي اس��ت كه روي كسري منابع 
دولت، بدهي دول��ت، و بازارهاي كاال، بورس، ارز و 
طال و خودرو، مس��كن و... اثر مثبت خواهد داشت. 
زي��را همانطور ك��ه توصيه هاي عل��م اقتصاد از دو 
سياست عمده پولي و مالي به عنوان ابزار مهم دولت 
براي س��اماندهي اقتصاد سخن مي گويد، مي توان 
انتظار داش��ت كه كاهش نرخ بهره يا سود بانكي به 
عنوان ابزار اثرگذار سياس��ت پولي عمل كند. اين 
سياس��ت اگرچه دير اتخاذ شده اما اگر همين حاال 
نيز به درستي اجرا ش��ود، آثار و تحول گسترده اي 

در اقتصاد ايران ايجاد خواهد كرد. 
دولت و بانك مركزي در ايران از امكانات گسترده اي 
براي س��اماندهي بازارهاي پولي و مالي برخوردار 
هس��تند و كاهش نرخ س��ود بانكي مي تواند روي 

احي��اي توليد و كاه��ش هزينه توليد و نرخ س��ود 
تس��هيالت اثر گذار باشد. از سوي ديگر، به كاهش 
نرخ تورم از طريق كاهش س��ود س��پرده بانك ها و 
كاهش اضافه برداش��ت بانك ه��ا از بانك مركزي 
منجر خواهد شد كه در مقطعي با جريمه و سود ۳۴ 
درصد و ۳۶درصدي در سال هاي اخير همراه بود، و 
در نتيجه به كاهش بدهي بانك ها به بانك مركزي 
و پايه پولي و رشد نقدينگي و در نتيجه كاهش تورم 

منجر خواهد شد.
 براين اساس،  در صورتي كه اين سياست به درستي 
اجرا شود مي تواند حداقل ۱۰۰ تا 2۰۰ هزار ميليارد 
تومان از هزينه بانك ها را كاهش دهد و اين كاهش 
هزينه س��ود سپرده كه عامل اصلي رشد پايه پولي 
و نقدينگ��ي و تورم ب��وده، مي توان��د عمال موجب 
مهار تورم ش��ود و هزينه هاي اقتص��اد ايران را نيز 

كاهش دهد. 
در اين رابطه بايد توجه داشت كه كاهش نرخ سود 
بانكي در مقطع كنوني باعث خروج پول از بانك ها 
نمي شود و اين يك موضوع عوامانه است كه پول با 

كاهش نرخ سود از بانك خارج مي شود زيرا در نهايت 
از س��پرده بلندمدت وارد س��پرده جاري مي شود. 
همچنين با توجه به وجود ريسك در برخي بازارها، 
اشباع بازار مسكن، ارز، طال، و احتمال نوسان بورس، 
برخي سپرده گذاران ترجيح مي دهند كه همچنان 

پول خود را در بانك ها حفظ كنند. 
از س��وي ديگر، اين سياس��ت مي تواند به كاهش 
هزينه هاي توليد، بهبود قدرت خريد، كاهش تورم 
و كاهش رش��د نقدينگي به دلي��ل كاهش هزينه 
بانك ها و اضافه برداشت از بانك مركزي منجر شود 
و حداقل مي تواند تورم را بين ۵ تا ۱۰ درصد كاهش 
دهد و كاهش تورم نيز باعث خواهد شد كه با سود 
بانكي ۱۵ درصدي مانع از خروج سپرده از بانك ها 
ش��ود زيرا هرچه فاصله تورم و نرخ سود كمتر شود 
احتمال خروج پول از سپرده ها را كاهش مي دهد. 
در مقطع كنوني نيز اشباع بسياري از بانك ها موجب 
شده كه دليلي براي خروج سپرده از بانك ها نباشد 
و همچنان ع��ده اي تمايل دارند كه پول خود را در 

بانك ها و با ريسك كم سپرده گذاري كنند.

 نمايي از نشست شوراي شهرتهران

واكنش هاشمي به انتصاب معاون شهردار
رييس ش�وراي ش�هر تهران اع�الم كرد كه 
شهردار تهران مي توانست در راستاي احترام 
به مصوبات ش�ورا در مورد عدم اخذ عوارض 
در زمان عدم اجراي طرح ترافيك يك اليحه 

بياورد.
 محسن هاش�مي پس از اتمام جلسه شوراي 
شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: همانطور 
كه مالحظه مي كنيد كم كم ش�ورا به فعاليت 
كاري خ�ود بازمي گردد؛ چرا كه قبال بيش�تر 
فضاي جلسات مربوط به كرونا و اخذ گزارش 
از شهرداري بود؛ اما امروز توانستيم مصوباتي 
داشته باشيم.هاشمي در پاسخ به سوالي مبني 

بر اينكه انتصاب مناف هاشمي به عنوان معاون 
شهردار حاشيه س�از بوده اس�ت، گفت: من 

حاشيه اي نمي بينم.
وي همچنين در خصوص س�خنان عليخاني 
مبني بر اينكه عدم اج�راي طرح ترافيك به 
معناي عدم اخذ عوارض نيست، تصريح كرد: 
اين يك پروسه قانوني است و شهردار تهران 
مي توانس�ت در راس�تاي احترام به مصوبات 
شورا يك اليحه دو فوريتي در خصوص عدم 
اخذ عوارض در زمان عدم اجراي طرح ترافيك 
بياورد تا اين تصميمات قانوني شود و من هم 
مي پذي�رم كه الزم اس�ت مصوبه بي�اورد و از 

شهردار تهران مي خواهيم كه اين كار را انجام 
دهد و هدف ما اين اس�ت كه عوارض دريافت 

نكنيم؛ اما اجازه شورا را بايست اخذ كنند.
رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي 
شهر تهران در جلس�ه ديروز اين شورا گفته 
بود: آزاد شدن ورود به محدود طرح ترافيك 
موضوع درستي بود اما ستاد كرونا نمي تواند 
در خصوص بخش�يدن عوارض تصميم گيري 
كند. در حال حاض�ر دريافت نكردن عوارض 
خالف قانون اس�ت و ش�هرداري بايد هر چه 
س�ريع تر مجوزه�اي الزم را در اي�ن رابطه از 

شوراي شهر بگيرد.

برش

ادامه از صفحه اول



دانش و فن6دنياي فناوري

حمالت فيشينگ؛ دغدغه  اصلي امنيت سايبري براي مشاغل و سازمان ها در سال ۲۰۲۰ 

افزايش فيشينگ با جعل وب سايت هاي مشهور
فيشلينگ )Phishing( به تلاش براي به 
دسلت آوردن اطاعاتي مانند نام كاربري يا 
گذرواژه يا اطاعات حساب بانكي ازطريق 
جعل وب سايت و آدرس ايميل و روش هاي 
متنوع ديگر گفته مي شود. به بيان ساده تر، 
هنگامي كه شلخصي تاش مي كند ديگري 
را فريلب دهلد تلا اطاعات شلخصي اش 
را دراختيلار بگيلرد، حمله  فيشلينگ رخ 
مي دهلد. هلدف از فيشلينگ اين اسلت 
كه  گيرنده ايميل را فريب دهد و او را متقاعد 
كند به پيامي كه ارسلال شلده، نيلاز دارد، 
از جمله درخواسلتي كه از طرف يك بانك 
ارسال شده يا يادداشتي از يكي از اشخاص 
در شلركتي كه فرد مشلغول به كار است؛ با 
القاي اين ايده در ذهن مخاطب، او را مجبور 
مي كند كله روي لينك دانلود يلا فايلي كه 
پيوست شده، كليك كند. بر اساس گزارش 
منتشرشده در سي اس  اوآناين، آنچه واقعا 
فيشينگ را از ساير حمات متمايز مي كند، 
شكل پيغام است. مهاجمان خود را به شكل 
يك شخص قابل اعتماد درمي آورند، اغلب 
يك شخص واقعي يا به ظاهر واقعي كه قرباني 
در حال انجام تجارتي با آن شلخص اسلت. 
اين روش يكي از قديمي ترين انواع حمات 
سلايبري اسلت كه قدمت آن به دهه 1990 
بازمي گردد و هنوز هم يكي از گسترده ترين 
و فريبنده تريلن موارد اسلت، درحالي كه 
پيام هاي فيشينگ و تكنيك هاي آن به طور 

فزاينده اي پيچيده تر مي شود. 

    دسترسي آسان به كيت هاي فيشينگ
براي مجرمان سايبري

در دس��ترس بودن كيت هاي فيشينگ، كارزارهاي 
فيشينگ را براي مجرمان سايبري و حتي افرادي با 
حداقل مهارت فني، آسان مي كند. كيت فيشينگ، 
منابع و ابزارهاي وب سايت فيشينگ را كه فقط بايد 
روي يك س��رور نصب ش��ود، جمع مي كند. پس از 
نصب، تمام كاري كه مهاجم بايد انجام دهد اين است 
كه به قربانيان احتمالي ايميل ارسال كند. كيت هاي 
فيش��ينگ در وب تاريك هم موجود است و برخي از 
 ،OpenPhish و Phishtank وب سايت ها از جمله
ليست هايي از كيت هاي  شناخته شده فيشينگ را نگه 
مي دارن��د. تجزيه و تحليل كيت هاي فيش��ينگ به 
تيم هاي امنيتي امكان مي ده��د تا افرادي كه از آنها 
اس��تفاده مي كنند را رديابي كنند. مهاجمان آدرس 
ايميل خ��ود را طوري دس��تكاري مي كنن��د كه به 
نظر مي رس��د از طرف ش��خص ديگري آمده است، 
سپس وب س��ايت هاي جعلي را راه اندازي مي كنند 
كه ب��راي قرباني م��ورد اعتماد اس��ت و از مجموعه 
كاراكتره��اي خارجي براي پنهان ك��ردن URLها 
اس��تفاده مي كنند. تكنيك هاي زي��ادي وجود دارد 
كه زير چتر فيش��ينگ قرار مي گيرد. چندين روش 
مختلف براي تفكيك حمالت وج��ود دارد كه يكي 
از آنها، هدف از انجام فيش��ينگ اس��ت. به طور كلي، 
يك حمله فيشينگ س��عي مي كند قرباني را مجبور 
به انجام يكي از اين دو كار كند: يك اينكه كاري كند 
كه كاربر اطالعات حساس��ش را تحوي��ل دهد. اين 
پيام ها با هدف فريب كارب��ر به فاش كردن اطالعات 
مهم كه اغلب نام كاربري و رمز عبور اس��ت ارس��ال 
مي ش��ود، براي اينكه مهاجم بتواند از اين اطالعات 
 براي نفوذ به سيستم يا حس��اب كاربر استفاده كند.

 نسخه كالسيك اين كالهبرداري شامل ارسال يك 
ايميل مشابه به ارسال پيامي از يك بانك بزرگ است. 
مهاجم با ارسال پيام به ميليون ها نفر، اطمينان دارد 
كه حداقل برخي از گيرندگان پيام، مشتري آن بانك 
باش��ند. بدين ترتيب قرباني روي لين��ك موجود در 
پيام كليك مي كند و به يك سايت مخرب كه مشابه 
صفحه وب بانك طراحي شده است، منتقل مي شود 
س��پس نام كاربري و رمزعبور خ��ود را وارد  مي كند؛ 
اين جاست كه مهاجم به حس��اب قرباني دسترسي 

پيدا مي كند. كار ديگري كه مهاجم، شخص قرباني را 
مجبور به انجام آن مي كند، دانلود بدافزار است. مانند 
بس��ياري از اس��پم ها، اين نوع ايميل هاي فيشينگ 
قصد دارند تا قرباني را مجبور ب��ه آلوده كردن رايانه 
خود به بدافزارها كنند، ب��راي مثال ايميل هايي كه 
براي كساني كه در جست وجوي كار هستند، ارسال 
 zip مي شود. اين پيوست ها معمواًل فايل هايي با فرمت
يا مايكروسافت آفيس هستند كه كدهاي مخربي در 
آنها جاسازي شده است. رايج ترين شكل كد مخرب، 
باج افزار اس��ت. در س��ال 2017 تخمين زده شد كه 
93 درصد ايميل هاي فيشينگ حاوي پيوست هاي 

باج افزار هستند.

   حمالت فيشينگ پيشرفته تر مي شوند
ابزارها و بسترهايي از جمله ايميل كه استفاده زيادي 
داش��ته و كاربران به صورت گس��ترده با آن سر و كار 
دارند، افزايش ريسك و آسيب پذيري براي تيم هاي 
امنيتي را هم ب��ه همراه ندارند. صرف نظ��ر از اينكه 
تمهيدات امنيتي در اين بس��تر انجام ش��ده باش��د، 
تهديدات��ي همچون باج افزار، فيش��ينگ يا حمالت 
هدفمند به پلتفرم هاي محبوب در سال جديد مورد 
توجه هس��تند و محافظت از سيس��تم ها و داده هاي 
كاربران و سازمان ها كاري است كه متخصصان حوزه 
امني��ت بايد روي آن متمركز ش��وند. وقتي صحبت 
از  امنيت سايبري مي ش��ود، پيش بيني تهديدات به 
جاي واكنش مقابل آنها داراي اهميت باالتري است. 
در يك چش��م انداز كلي، تهديدات به طور مداوم در 
حال تغيير و تحول اس��ت، وصله ك��ردن رخنه ها يا 
انجام به روزرساني ها در مقابل تهديدات، ديگر كافي 
نيست. سال جديد و به همراه آن تهديدهاي جديد، 
به ويژه در دنياي امنيت س��ايبري، در انتظار ماست. 
هميش��ه مي ش��نويم كه تمام متخصص��ان امنيتي 
به دنب��ال راه حل هايي ب��راي حل خطر روبه رش��د 
حمالت فيشينگ هستند. يك سال پيش، بدافزارها 
بزرگ ترين تهديد براي مشاغل تلقي مي شدند و با فرا 
رسيدن سال 2020، حمالت فيشينگ دغدغه  اصلي 
هستند. امروزه بيشتر سازمان هايي كه به دنبال تقويت 
امنيت در س��رويس هاي ايميل خود هستند، نياز به 

مسدود كردن حمالت فيشينگ دارند.
چندين راه مختلف براي هدف قرار دادن ايميل  وجود 
دارد و البته گاهي اوقات ممكن اس��ت اين ايميل ها 
هرگز هدف ق��رار نگيرند؛ ايميل هاي فيش��ينگ به 
ميليون ها قرباني بالقوه ارسال مي شود تا آنها را متقاعد 
كند كه به نس��خه هاي جعلي وب سايت هاي مشهور 
وارد ش��وند. در موارد ديگر، ممكن اس��ت مهاجمان 
براي شخصي كه نقش خاصي در يك سازمان دارد، 
ايميل هاي »هدفمند« بفرس��تند، حت��ي اگر از آن 
شخص اطالعات شخصي خاصي نداشته باشند. اما 
برخي از حمالت فيشينگ با هدف گرفتن اطالعات 
ورود به سيس��تم يا آلوده كردن رايانه از افراد خاص 
انجام مي ش��وند و مهاجمان انرژي بيشتري را براي 
فري��ب دادن چنين قربانياني اختص��اص مي دهند. 
هنگامي ك��ه مهاجمان س��عي مي كنن��د پيامي را 
براي يك فرد خاص ارس��ال كنند ك��ه از لحاظ هك 
 برايش��ان جذابي��ت دارد، به آن اس��پير فيش��ينگ

)spear phishing( يا فيش��ينگ هدف دار گفته 
مي شود. اين حمله مانند زماني است كه يك ماهيگير، 
به جاي آنك��ه قالب طعم��ه اش را در آب قرار دهد و 
منتظر بماند كه يكي از ماهي ها آن را گاز بگيرد، ماهي 

خاصي را مد نظر داشته باشد.
مهاجم��ان اهداف خود را مش��خص مي كنند؛ براي 
مثال اين كار را مي توانند با اس��تفاده از اطالعات در 
س��ايت هايي مانن��د لينكداين انجام دهند. س��پس 
آدرس هاي مخرب را به ايميل آنها ارس��ال مي كنند 
و اين كار را به گون��ه اي انجام مي دهند كه گويي اين 
ايميل از طرف يكي از همكاران آن شخص ارسال شده 
است. براي مثال، يك اسپير فيشينگ ممكن است در 
حالي كه وانمود  مي كند مدير مالي است، شخصي را 
در بخش امور مالي هدف قرار دهد و درخواست انتقال 

وجه بانكي كند. 

   برندهايي كه بيشتر در معرض
حمله فيشينگ هستند

گزارش امنيتي برند فيش��ينگ در سه ماهه  آغازين 
سال 2020 حاكي از آن است كه كاربران اپل بيشتر 
در معرض حمالت فيش��ينگ اطالعاتي قرار دارند. 
با بررسي نقشه دموگرافي مشتريان محصوالت اپل 
آشكار شده است كه كاربران محصوالت اين شركت 
بيشتر از ديگر كاربران در معرض حمالت فيشينگ 
قرار دارند. گزارش امنيتي منتشرشده در وب سايت 
ناين توفايوم��ك، كه اخي��را درباره برند فيش��ينگ 
منتشرشده نشان مي دهد 10 درصد از تمام حمالت 
براي فيشينگ مرتبط با سرقت اطالعات اپل آي دي ها 
بوده است، جايگاه بعدي با ميزان 9 درصد متعلق به 

نتفليكس است.
در گ��زارش Brand Phishing 2020 Q1 ك��ه 
بخش تحقيق��ات ش��ركت Check Point درباره 
فيشينگ منتش��ر كرده اس��ت، ياهو سومين هدف 
سارقين اطالعاتي بوده است. برندهايي كه در معرض 
بيش��ترين حمالت برند فيش��ينگ قرار مي گيرند، 
به ترتيب اپ��ل با 10 درصد، نتفليك��س با 9 درصد، 
ياهو با هفت درصد، واتس اپ با شش درصد، پي پال 
و ِچيس ب��ا پنج درصد، فيس بوك، مايكروس��افت و 
اي ِبي با س��ه درصد و آمازون با يك درصد هس��تند. 
اين شركت همچنين در گزارش گفته است باوجود 
اينكه اكثر حمالت فيشينگ در قالب ايميل و هدايت 
به وب س��ايت هاي نامعتبر انجام مي شود، استفاده از 

اپليكيشن هاي جعلي نيز درحال گسترش است.
در حمالت برند فيشينگ، مهاجمان تالش مي كنند، 
وب سايت رسمي يك برند شناخته شده را با استفاده 
ازنام دامنه و آدرس تقريبا يكسان و طراحي صفحات 
كامال مش��ابه وب سايت اصلي، شبيه س��ازي كنند. 
هدايت به اين وب سايت جعلي ممكن است از طريق 
ارس��ال لينك در ايميل افراد يا به وس��يله پيامك، با 
روش تغيير مس��ير نش��اني وب در حين وبگردي يا 
اپليكيش��ن هاي جعلي انجام شود. وب سايت جعلي 
معموال يك فرم براي سرقت اطالعات حساب كاربران، 
جزئيات حساب بانكي يا ديگر اطالعات شخصي در 
خود جاي داده است. بيشترين حمالت فيشينگ با 
ميزان 59 درصد از طريق پلتفرم وب س��ايت جعلي 
انجام شده است و بعد از آن استفاده از پلتفرم موبايل 
براي اجراي حمله قرار دارد؛ البته، در گزارش پاياني 
سال 2019 ميالدي جايگاه پلتفرم موبايل در رده  سوم 
بود كه نسبت به سال گذش��ته افزايش داشته است. 
در اين گ��زارش صنعت فناوري به عنوان صنعتي كه 

بيشترين حمالت فيش��ينگ را متحمل شده است، 
معرفي مي شود و بعد از آن بانك ها و رسانه ها به ترتيب 
در رده ه��اي بعدي قرار خواهند گرف��ت. اين آمارها 
گستردگي استفاده از حوزه هاي مصرفي مختلف در 
دوران پاندمي ويروس كروناي جديد را نشان مي دهد 
ك��ه در دوران قرنطينه اكثر اف��راد درحال تقال براي 
استفاده از فناوري هاي مرتبط با دوركاري، تغييرات 
احتمالي در امورمالي و افزايش سرويس هاي استريم 
براي سرگرمي خانگي هس��تند. مهم ترين علتي كه 
كاربران برند اپل هدف بيشترين حمالت فيشينگ 
قرار گرفته اند، ارزش زياد اطالعات اپل آيدي در بازار 
دارك وب است. بنا بر يك گزارش كه در سال 201۸ 
منتشر ش��د، اطالعات اپل آيدي بيشترين ارزش را 
در ميان اطالعات غيرمالي به خ��ود اختصاص داد و 
با باالترين قيمت فروخته ش��د. بهترين راه مقابله با 
حمالت فيشينگ اين است كه هر ايميلي كه حاوي 
لينك اس��ت را با حساس��يت خاصي بررسي كنيد و 
نس��بت به آن ديد منفي داشته باش��يد و آدرس را يا 

به صورت دستي يا از بوكمارك مرورگر وارد كنيد.

    سرقت ده ها ميليون يورو با فيشينگ
در آلمان

همچنين با تش��ديد حمالت فيشينگ پس از شيوع 
ويروس كرونا، دولت آلمان ميليون ها يورو را به همين 
علت از دس��ت داده اس��ت. طبق گزارش زددي نت، 
مقام��ات ايالتي در غرب كش��ور آلم��ان مي گويند 
بي توجهي به ضرورت ايمن سازي روش هاي مجازي 
جمع آوري كمك هاي اضطراري براي مقابله با ويروس 
كرونا باعث شده تا هكرها بتوانند پول هاي جمع آوري 
ش��ده از اين طريق را س��رقت كنند. هكرها از طريق 
طراحي حمالت فيشينگ توانستند ميليون ها يورو 

را سرقت كنند.
 آنها بدين منظور وب س��ايتي ظاهراً رسمي با ظاهر 
مشابه با سايت وزارت امور اقتصادي آلمان را طراحي 
كرده و سپس ايميل هايي كه از طريق همين سايت 
ارسال شده بود را براي كاربران زيادي ارسال كردند و 
مدعي شدند با وارد كردن اطالعات شخصي و بانكي 
در فرم ارس��الي، كمك مالي ب��راي مقابله با ويروس 
كرونا ممكن مي ش��ود. پس از آنكه تع��داد زيادي از 
شهروندان اطالعات شخصي و بانكي خود را در سايت 
قالبي وارد كردند، هكرها مجموعه اين درخواست هاي 
كمك را تجمي��ع ك��رده و مبالغ جمع آوري ش��ده 
 را به حس��اب هاي ش��خصي خ��ود منتق��ل كردند.

اين كالهبرداري از اواس��ط ماه مارس آغاز شده و در 

تاريخ 9 آوريل شناس��ايي و روند آن متوقف ش��ده و 
وب سايت مورد استفاده براي اين كار نيز از دسترس 
خارج شده است. تا به حال 57۶ نفر از سايت يادشده 
به علت كالهبرداري ش��كايت كرده اند. بررس��ي ها 
حاكيست بين 3500 تا ۴000 نفر قرباني درخواست 
كمك كرونايي اين وب سايت بوده اند و مبالغي كالن 
كه گاهي به 25 هزار يورو مي رس��د نيز از اين طريق 
پرداخت شده اس��ت. هنوز برآورد دقيقي از رقم كل 
سرقت سايبري انجام شده از اين طريق وجود ندارد 
و بر اساس برآوردها اين رقم از 31.5 تا 100 ميليون 

يورو در نوسان خواهد بود.

    راه هاي مقابله با حمالت فيشينگ
در آينده حمالت فيش��ينگ پيشرفته تر مي شوند و 
حتي متخصص ترين اف��راد نمي توانند تمامي موارد 
آنها را تش��خيص دهند. كيت هاي فيشينگ موجود 
در وب تاريك همراه با ليس��ت م��دارك معتبر براي 
حمالت هدفمند، به معن��اي افزايش حجم حمالت 
فيشينگ و پيش��رفت روش هاي آنها هستند. عالوه 
بر اين، آثار حمالت فيش��ينگ ش��ديدتر و مخرب تر 
شده است. نش��ت داده ها، كالهبرداري مالي و ساير 
پيامدهاي حمله فيشينگ مي تواند عواقب ناگواري 
براي س��ازمان ها در هر اندازه، داش��ته باشد. مطابق 
با آمار گ��زارش Verizon2019DBIR، حمالت 
فيشينگ عامل شماره يك براي نشت اطالعات است. 
درواقع يك نياز ضروري و الزم در اين سال ها در حوزه 
سايبري، پياده سازي سامانه هايي است كه بتوانند اين 
نوع حمالت را به خصوص هنگامي كه از طريق ايميل 

ارسال مي شوند، شناسايي و مسدود كنند.
بهترين راه براي آش��نايي با ايميل هاي فيش��ينگ، 
مطالع��ه نمونه هايي اس��ت كه قب��ال رخ داده و البته 
اقداماتي هم وجود دارد كه مي توان براي جلوگيري 
از فيش��ينگ انجام داد. از جمله اينكه قبل از كليك 
كردن روي يك لينك يا وارد كردن اطالعات حساس، 
هميشه امالي URLها را در لينك هاي ايميل بررسي 
كنيد، اينكه براي تغيير مسيرهاي URL، جايي كه 
با ظرافت به يك وب سايت متفاوت با طراحي يكسان 
هدايت مي شويد، مراقب باشيد.  اگر از منبعي كه آن 
را مي شناس��يد اما برايتان مش��كوك است، ايميلي 
دريافت كرديد، به جاي اينكه در لحظه به آن پاس��خ 
دهيد، با يك ايميل جديد اقدام به ارسال ايميل كنيد؛ 
اطالعات شخصي مانند روز تولد ، برنامه هايتان براي 
تعطيالت يا آدرس و شماره تلفن خود را به طور عمومي 

در شبكه هاي اجتماعي قرار ندهيد.
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شيوع كرونا جرايم سايبري را 
در امريكا ۴ برابر كرد

بر اس��اس بررس��ي جديد اف بي آي شيوع ويروس 
كرونا در امريكا باعث رشد چهار برابري وقوع جرايم 
سايبري در اين كشور شده است. به گزارش مهر به 
نقل از زددي نت، تونيا اوگورتز معاون دستيار مدير 
اف بي آي در جريان برگزاري يك نشس��ت آنالين 
به ميزباني موسسه پژوهشي اسپن گفت: »تعداد 
درخواست هاي دريافتي اف بي آي براي رسيدگي 
به جرايم سايبري در يك ماه اخير نسبت به ماه هاي 
قبل چهار برابر افزايش نش��ان مي دهد.« به گفته 
وي مركز رسيدگي به شكايات اينترنتي اف بي آي 
موسوم به اي سي 3 با افزايش بي سابقه موارد ثبت 
شكايت مواجه است. اين مركز تا پيش از اين روزانه 
حدود هزار شكايت دريافت مي كرد كه در هفته هاي 
اخي��ر اين رقم به 3 تا ۴ هزار مورد ش��كايت در روز 
افزايش يافته است. بخش اعظم اين شكايات مربوط 
به موارد تالش براي كالهبرداري و اخاذي اينترنتي 
از كاربران با سوءاستفاده از شيوع ويروس كروناست. 
تونيا اوگورتز در نشست آنالين خود تصريح كرده 
اس��ت: »ما اميدوار بوديم جانيان س��ايبري در ايام 
شيوع ويروس كرونا رفتاري انساني داشته باشند و به 
اين موضوع فكر كنند كه سوءاستفاده از اين وضعيت 
براي كس��ب منفعت شخصي غيرقابل قبول است 
اما متأسفانه تصور ما اشتباه بود. آنها از هيچ كاري 
رويگردان نيس��تند و اقدامات مختلفي مانند ثبت 
دامنه هاي اينترنتي براي كالهبرداري، تالش براي 
اخاذي از م��ردم به بهانه اعطاي پول به خيريه هاي 
كرونا، طرح ادعاي فروش ماسك و ديگر تجهيزات 
پزشكي و مراقبتي و هر كار ديگري كه به ذهنشان 
برس��د را انجام مي دهند. متأس��فانه جنايتكاران 

سايبري بسيار خالقانه عمل مي كنند.« 

خبر ويژه

ثبت نام سيم كارت رايگان 
همراه اول به صورت اينترنتي

همراه اول از ثبت نام اينترنتي و دريافت غيرحضوري 
سيم كارت رايگان ويژه سرپرست خانوارهايي خبر داد 
كه سيم كارتي به نام خود ندارند.  به گزارش اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، در پي ازدحام 
متقاضيان در برخي مراكز ف��روش و خدمات تلفن 
همراه، اپراتور اول اعالم ك��رد تا هر زمان كه مهلت 
ثبت نام وام يك ميليون توماني تمديد ش��ود، طرح 
اهداي سيم كارت رايگان توسط همراه اول نيز تمديد 
خواهد ش��د.  همچنين با توجه ب��ه ضرورت حفظ 
سالمت شهروندان، همراه اول تاكيد كرده متقاضيان 
دريافت سيم كارت، از طريق فروشگاه اينترنتي همراه 
اول به نش��اني shop.mci.ir، نس��بت به ثبت نام 
س��يم كارت اعتباري رايگان خود اقدام و از مراجعه 
حضوري به دفاتر فروش پرهيز كنند.  گفتني است 
طبق اعالم شركت پست، سيم كارت هاي ثبت نام 

شده در اسرع وقت تحويل خواهد شد.

بازي كودكانه عامل افشاي 
اطالعات ۲۳ ميليون نفر

يك هكر با نفوذ به يك بازي آنالين كودكانه به نام 
وبكينز توانست اطالعات 23 ميليون كاربر را سرقت 
كند. بازي يادش��ده توسط يك شركت كانادايي به 
نام گنز عرضه ش��ده است. به گزارش مهر به نقل از 
زددي نت، بازي وبكينز در سال 2005 عرضه شد و 
كاربران با انتخاب نام كاربري و كلمه عبور وارد آن 
مي شوند و بازي يادشده را اجرا مي كنند. اين بازي 
يكي از محبوب ترين بازي هاي آنالين كودكان است 
كه در يك دهه اخير ميليون ها كاربر داشته و از نظر 
ميزان محبوبيت بعد از بازي باش��گاه پنگوئن هاي 
شركت ديزني در رتبه دوم است. هكري كه به پايگاه 
داده اين بازي دسترسي يافته اطالعات هك شده را 
در يك فروم مشهور آنالين هكري منتشر كرده است. 
حجم مجموع اين اطالعات بيش از يك گيگابايت 
است و حاوي نام كاربري و كلمه عبور 22 ميليون 
و 9۸2 هزار كاربر سايت يادشده است. اين سرقت 
اطالعات در اوايل ماه آوريل رخ داده و هكر مذكور 
به آدرس هاي ايميل والدين كودكان كاربر اين بازي 

نيز دسترسي يافته است.

 بيشتر سازمان هايي كه به دنبال تقويت امنيت در سرويس هاي ايميل خود هستند، نياز به مسدود كردن حمالت فيشينگ دارند

بنا به دستور ماده 12 قانون ثبت و به استناد ماده 59 آئين نامه اشخاصي كه در سه ماهه چهارم 
سال 1398 اماك واقع در قطعه يك ايام و نه چوار و سه بدره درخواست ثبت نمودند به شرح 

ذيل آگهي مي شود: 
1- آقاي سهراب هواسي فرزند محمد ششدانگ يك قطعه زمين پاك 1124/288 اصلي واقع 

در ايام- خيابان غام رضا اركوازي- باالتر از ميدان ژيان عابد. 
2- آقاي علي بخش سبزي فرزند حيدر ششدانگ يك قطعه زمين مسكوني پاك 1127/398 

اصلي واقع در ايام- بلوار مدرس- خيابان شهيد آويني- خيابان عابد. 
3- خانم شيرين رستمي فرزند علي ششدانگ يك قطعه زمين مسكوني پاك 1127/399 

اصلي واقع در ايام- خيابان آويني- خيابان عابد. 
4- آقاي حسين محمدي فرزند احمد ششدانگ يك باب خانه پاك 1144/357 اصلي واقع در 

ايام ميدان مياد خيابان مياد يك. 
5- آقاي هوشنگ هواسي فرزند ابراهيم ششدانگ يك  باب  خانه پاك 1144/358 اصلي واقع 

در ايام- ميدان مياد- خيابان مياد 5.
6- خانم نسرين ميرابي زاده فرزند موسي نسبت به مقدار 5 سهم مشاع از 21 سهم مشاع ششدانگ 

يك باب ساختمان پاك 1215/769 اصلي واقع در ايام- ميدان مياد خيابان 18 متري. 
7- آقاي حسين مهديه فرزند علي بخش ششدانگ يك قطعه زمين پاك 1280/97 اصلي واقع 

در ايام- بلوار خرم رودي- روبروي آپارتمان هاي شهرداري. 
8- آقاي سليمان  پور هاشم فرزند مصطفي ششدانگ يك قطعه زمين پاك 1410/285 اصلي 

واقع در ايام بلوار اصناف. 
9- خانم شوكت كندوئي فرزند عبدالحسين ششدانگ يك  باب  خانه پاك 1410/295 اصلي 

واقع در ايام- بلوار آزادي- آزادي 17- كوچه نور. 
10- آقاي اكبر فتحي زاده فرزند حيدر نسلبت به مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ يك  باب 

 خانه پاك 1474/43 اصلي واقع در ايام- محله پيچ آشوري- جنب مدرسه بال حبشي. 
11- آقاي جهانشاه چنان فرزند ميرزاخان ششلدانگ يك  باب  خانه پاك 1546/312 اصلي 

واقع در ايام- خيابان 15 خرداد. 
12- آقاي محمد عليرضائيان فرزند ياسم ششدانگ يك باب خانه پاك 1546/313 اصلي واقع 

در ايام- خيابان 15 خرداد- نرسيده به تقاطع پروين اعتصامي. 

13- خانم كبري عيدي بيگي فرزند كريم ششلدانگ يك قطعه زمين پاك 1607/17 اصلي 
واقع در ايام- بلوار كارگر. 

14- آقاي عباس ملكيان فرزند حسين ششدانگ يك قطعه زمين محصور پاك 1611/58 اصلي 
واقع در ايام- انتهاي خيابان پروين اعتصامي كوچه شهيد بدري. 

15- آقاي كريم ايدي فرزند غام ششدانگ يك باب خانه پاك 1615/207 اصلي واقع در ايام 
24 متري جمهوري خيابان پگاه يك. )محله ريزه وندي(

16- آقاي سجاد روحي فرزند كانتر نسبت به مقدار 14 سهم مشاع از 77 سهم ششدانگ يك 
باب خانه پاك 1681/398 اصلي واقع در ايام – خيابان فتح المبين.

17- خانم صاحب منتي فرزند غضبان ششدانگ يك باب خانه پاك 1800/61 اصلي واقع در 
ايام خيابان شهيد كمركمرزاده.

18- خانم سعيده تاهو فرزند علي ششدانگ يك باب خانه پاك 1800/62 اصلي واقع در ايام 
خيابان رسالت – خيابان شهيد كمركمرزاده.

19- آقايان عبداله، صبراله، شهرت حسين آبادي فرزندان مرحوم شمه حسين آبادي و بتول 
فرامرزي و ادريس و جليل حسلين آبادي )وراث مرحوم جميل حسين آبادي( و وراث مرحوم 
آمنه حسلين آبادي )عل محمد، صيد احمد، حميد، محمد، زهرا و نسرين شهرت نظربيگي و 
وراث مرحوم فاطمه حسلين آبادي )علي و جعفر و طالب و عارف و فريده و سوسلن و زينب و 
طيبه شهرت همگي لطفي كار( ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پاك 1845 اصلي واقع در 

ايام – روبروي فني و حرفه اي منطقه كن سرخ.
قطعه 9 چوار

20- دولت جمهوري اسامي ايران به نمايندگي اداره كل آموزش و پرورش استان ايام نسبت 
به مقدار 53 شلعير از 96 شعير ششدانگ يك باب سلاختمان پاك 6/4/52 اصلي واقع در  

ايام – روستاي گلزار
21- دولت جمهوري اسامي ايران به نمايندگي اداره كل آموزش و پرورش استان ايام نسبت 
به مقدار 16 سهم مشاع از 96 سهم مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان پاك 29/14 اصلي 

واقع در چوار روستاي طاق طاوي.
22- آقاي جعفر كشاورز فرزند فاضل نسبت به مقدار 4 سهم از 36 سهم از ششدانگ يك باب 

خانه مسكوني پاك 48/19 اصلي واقع در ايام روستاي چشمه داوي بخش سيوان.

آگهي نوبتي سه ماهه چهارم سال 1۳98
قوه قضائيه 

سازمان ثبت اسناد و اماك كشور 
اداره ثبت اسناد و اماك استان ايام 

اداره ثبت اسناد و اماك  شهرستان ايام 

همايون صفري 
رئيس ثبت اسناد و اماك شهرستان ايام

تاريخ انتشار نوبت اول 99/2/1
تاريخ انتشار نوبت دوم 99/3/1



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

فعاليت »پاساژها و بازارهاي مسقف« از امروز اول ارديبهشت آغاز شد

سوت آغاز فعاليت  صنف هاي پرخطر در تهران

وزير صنعت اعالم كرد

صادرات، محور اصلي برنامه هاي وزارت صمت
وزير صنعت، معدن و تجارت، صادرات غيرنفتي را يكي از محورهاي 
كليدي برنامه هاي اين وزارتخانه در س��ال جاري دانس��ت و گفت: 
ش��رايط را براي تداوم آرامش بازار كاالهاي اساسي فراهم خواهيم 

كرد. 
به گ��زارش وزارت صمت، رض��ا رحماني، وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت در ديدار با وزير جديد جهاد كش��اورزي، تاكيد كرد: هر دو 
وزارتخانه صمت و جهاد كشاورزي داراي دغدغه هاي مشتركي براي 
فعال سازي ظرفيت هاي مختلف توليدي كشور هستند و با همكاري 
مشترك و هماهنگ مي توانند گام هاي موثري براي تحقق اهداف 

جهش توليد بردارند.
وي افزود: در تامين مناس��ب و توليد كافي اقالم اساسي و مايحتاج 
ضروري مردم، هر دو وزارتخانه مسووليت هاي مشتركي دارند و بايد 
براي توسعه همكاري ها و بهره گيري از فرصت هاي همكاري بيش 

از پيش برنامه ريزي و اقدام كنيم.
رحماني اضافه كرد: يكي از برنامه ه��اي محوري وزارت صمت در 
سال ۹۹ توس��عه صادرات غيرنفتي و مديريت واردات است كه در 
اين موضوع، بخش كش��اورزي و اقالم كااليي اين حوزه، به لحاظ 
صادراتي و مديريت دقيق واردات داراي اهميت ويژه اي هس��تند. 
وي با اشاره به همكاري خوب وزارت جهاد كشاورزي با وزارت صمت 

در قالب ستاد هاي مش��ترك همكاري از جمله »ستاد تنظيم بازار 
كشور« و »ستاد رفع موانع توليد«، گفت: توسعه بخش كشاورزي و 
دامي كشور در تامين بخش اساسي مواد اوليه مورد نياز واحدهاي 
توليد كننده مواد غذايي كش��ور داراي اهميت فراواني هستند و از 
اين جهت وزارت صمت حمايت از بخش كشاورزي را وظيفه خود 
مي داند و همه ظرفيت ه��اي موجود را براي افزايش همكاري ها به 

كار خواهد بست.
وزير صمت تصريح كرد: توسعه صنايع تبديلي، تكميلي و زنجيره 
توليد بخش كش��اورزي به ش��كوفايي بخش صنعتي كشور نيز به 
خصوص در حوزه صنايع غذايي كمك شايان توجهي مي كند و در 
افزايش حجم صادرات غير نفتي كشور مي تواند نقش پررنگ تري 
داشته باش��د. رحماني گفت: بخش مهمي از حوزه نظارت وزارت 
صمت و عملكرد سازمان حمايت منوط به افزايش توليدات بخش 
كش��اورزي و تامين مناسب اقالم كااليي مورد نياز در سطح بازار از 

اين حوزه است.
وي افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگي كامل دارد تا در 
چارچوب برنامه هاي مشترك همكاري با وزارت جهاد كشاورزي، 
ش��رايط را براي تداوم آرامش بيشتر بازار و تامين مناسب كاالهاي 

اساسي مورد نياز مردم فراهم كند.

از سوي ستاد تنظيم بازار اعالم شد

ترخيص ۴ ميليون تن كاالي اساسي كليد خورد
ايرنا|

مصوبه ستاد تنظيم بازار براي رفع مشكالت ترخيص چهار ميليون تن 
كاالي اساسي موجود در بنادر ابالغ شد.  

در اين مصوبه آمده است: با توجه به دستور رياست محترم جمهوري 
در خصوص تعجيل در ترخيص 4 ميليون تن كاالي اساسي موجود 
در بنادر )مش��مول ارز 4۲۰۰ تومان( و لزوم هماهنگي دستگاه هاي 
مرتب��ط از جمله بانك مركزي، گم��رك و وزارت صمت براي عملي 
شدن اين موضوع تصميمات ذيل در اين خصوص اتخاذ شد: 1. مقرر 
شد تخصيص ارز ذرت هاي رسوبي در گمرك جمهوري اسالمي توسط 
بانك مركزي مطابق نامه تاريخ بيست و سوم فروردين ماه كه توسط قائم 
مقام وزير صمت در امور بازرگاني تاييد و ارسال شده، بدون فوت وقت 
و با كمترين بروكراسي اداري اقدام شود. ۲. گمرك مكلف است، تاييد 
كد تخصيص ارز را به معني در صف تامين تلقي و تمام محموله هاي 
ذرت رس��وبي كه كد تخصيص سيستمي دريافت كردند را ترخيص 
كند. 3. كليه صاحب��ان محموله هاي ذرت رس��وبي در بنادر كه كد 
تخصيص دريافت كرده اند، مكلف اند حداكثر ظرف دو هفته نسبت 
به ترخيص محموله هاي ذرت از گمركات كشور و توزيع در چارچوب 
مصوبات ابالغي اقدام كنند. بديهي است در صورت عدم اقدام موثر از 
سوي دارندگان محموله هاي ذرت براي ترخيص كاال اقدام قانوني با 

هماهنگي دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار توسط دستگاه هاي مسوول 
انجام خواهد شد. 4. با توجه به اعالم آمادگي بانك مركزي مقرر شد 
بانك مذكور نسبت به تخصيص ارز 4۲۰۰ توماني براي كاالهاي اساسي 
مش��مول به صورت خريد اعتباري اقدام و براي تامين ارز آن حداكثر 
شش ماه از زمان تخصيص ارزهاي در دسترس قابل انتقال اقدام كند. 
همچنين بامصوبه ۲5 فروردين ماه كارگروه تخصيص ارز، س��هميه 
كاالهاي اساسي وارداتي در سالجاري مشخص شد. بر اين اساس در 
س��ال جاري حدود 6 ميليون تن ذرت و 1.5 ميليون تن كنجاله وارد 
كشور خواهد شد. همچنين 1.1 ميليون تن روغن در كنار 1.5 ميليون 
تن سويا از ديگر اقالم اساسي وارداتي در سال ۹۹ خواهد بود. از سوي 
ديگر، بر اساس مصوبه س��تاد تنظيم بازار در مورخ ۹۹/1/3۰ كاالي 
برنج براي جلوگيري از قاچاق خروجي در فهرست كاالهاي مبارزه با 
احتكار قرار گرفت. در اين مصوبه آمده است: »با عنايت به ضرورت حفظ 
آرامش بازار برنج و اطالعات واصله از قاچاق خروجي و احتكار اين كاال 
در برخي انبارها مقرر گرديد كاالي برنج در فهرست كاالهاي مبارزه با 
احتكار قرار گرفته و تمام دستگاه هاي نظارتي از جمله سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان، سازمان تعزيرات حكومتي و ساير 
دستگاه هاي نظارتي با حداكثر توان از ظرفيت هاي خود براي مبارزه با 

احتكار احتمالي اين كاال در سراسر كشور استفاده نمايند.«

بيانيه مشترك تشكل هاي دام و طيور درباره مشكالت جاري
تش�كل هاي صنع�ت دام و طي�ور ايران، 
در بيانيه اي مش�ترك به ارايه يكس�ري 
چالش ه�ا و پيش�نهادها پرداخته ان�د. 
در اي�ن بيانيه آمده اس�ت: ۱. گس�ترش 
اپيدمي ويروس كرونا و به تبع آن كاهش 
۴۰ درص�دي مصرف محص�والت دامي و 
همچنين تقليل نگران كننده جوجه ريزي 
و ريزش بي سابقه قيمت جوجه يك روزه 
و همچنين كاهش ش�ديد قيمت گوشت 
مرغ، شير خام و لبنيات و گوشت گوساله 
از يك سو و عدم اتخاذ راهكارهاي مناسب 
و اقدام�ات موث�ر و بهنگام س�ازمان ها و 
نهاده�اي حمايتي و نظارت�ي مربوطه، از 
سوي ديگر موجبات بروز خسارات مالي 
و اعتباري زنجي�ره اي جبران ناپذيري به 
توليدكنندگان صنعت دام وطيور كشور 
و س�اير صنوف مرتب�ط با آنه�ا را فراهم 
نموده است. براي پيشگيري از تعميق هر 
چه بيش�تر بحران موجود و خروج عاجل 
از آن موارد كارشناس�ي زير را صميمانه 

پيشنهاد مي نمايد.

 1-1. نس��بت به تخصيص فوري منابع مالي الزم 
)از مح��ل منابع صندوق توس��عه ملي( به صورت 
تس��هيالت كم بهره و س��هل الوصول، استمهال 
وام ها جهت پوشش بخشي از زيان ناشي از عواقب 
 بيماري كرون��ا به اين بخش اق��دام عاجل گردد.
۲-1- با توجه به وجود مازاد توليد و كاهش بيش 
از حد قيمت اقالم پروتئيني به خصوص گوش��ت 

م��رغ، ترتيبي اتخاذ ش��ود تا س��ازمان ها و دواير 
دولتي مسوول نسبت به جمع آوري مازاد توليدات 
محص��والت پروتئيني و اص��الح رويه هاي جاري 
اقدام نموده و موجبات آزاد سازي مستمر و دايمي 
صادرات مواد پروتئيني را ب��دون وضع و اخذ هر 

گونه عوارض صادراتي فراهم نمايند.
3-1. تمهي��دي اتخاذ گردد تا تولي��د كنند گان 
محص��والت پروتئين��ي بتوانند از طري��ق تهاتر 
محصول توليدي خود از طريق شركت پشتيباني 
ام��ور دام ب��ا نهاده هاي م��ورد ني��از )ذرت، جو و 
كنجاله(، امكان تداوم توليد محصوالت مورد نياز 

كش��ور را فراهم كرده و مانع كاهش شديد و تامل 
بر انگيز آنها در آينده نزديك شوند.

۲. با وجود تجميع و انباشت بيش از ۲.5 ميليون تن 
نهاده هاي دامي در مبادي ورودي كشور از ابتداي 
بهم��ن ماه س��ال 13۹۸وعليرغم ب��روز التهابات 
شديد ناش��ي از كمبود نهاده ها در بازار و نيازهاي 
ف��وري توليد كنندگان م��واد پروتئيني به آنها در 
اقصي نقاط كش��ور، عدم هماهنگي سازمان ها و 
دواير متعدد ذيربط دولتي، سازمان هاي نظارتي 
و نظام بانكي كش��ور، موجبات اختالل جدي در 
فرآيند تامي��ن و انتقال ارز م��ورد نياز اين بخش 

را فراه��م آورده و از همين رهگ��ذر ضمن ايجاد 
محدوديت هاي كم س��ابقه در تامين و دسترسي 
نيازه��اي ف��وري توليد كنن��دگان، زمين��ه بروز 
بحران هاي ادواري در بازار عرضه نهادهاي توليد و 
عرضه محصوالت پروتئيني را ايجاد نموده است كه 
تداوم اين وضعيت منجر به كاهش شديد توليدات 

در ماه هاي آتي خواهد شد. 

    پيشنهادهاي ارائه شده
در ادام��ه براي خ��روج از بح��ران فعل��ي تامين 
نهاده هاي مورد نياز صنعت دام و طيور كش��ور و 
تنظيم بازار آن، پيشگيري از آسيب ديدگي و فساد 
قريب الوقوع نهاده هاي موجود در بنادر و همچنين 
حفظ اعتبار و وجاهت بين المللي وارد كنندگان 
نهاده ها، به عنوان سرمايه هاي ملي كشور در عرصه 

مناسبات تجاري بين المللي، پيشنهاد شده:
 1-1 اجازه ترخيص كاالهاي اساس��ي رسوبي در 
بنادر كشور توسط سازمان گمرك تنها ظرف 4۸ 
ساعت )تا اول ارديبهشت 13۹۹( و در مقابل تعهد 
بانك مركزي در تأمين ارز مورد نياز محموله هاي 
وارداتي مذك��ور ظرف حداكثر دو ماه و با تضمين 
اينكه ن��رخ ارز در روز ترخيص آنها مناط و مالك 
محاسبه آن بانك مي باشد، صادر گردد تا با توزيع 
سريع نهاده هاي پيش گفته در بازار، بحران فعلي 
كمبود نهادها و گراني بي��ش از حد آنها بالفاصله 

مرتفع شود.
۲-۲. به منظور ايجاد توازن ميان ظرفيت توليدي 
صنعت دام و طيور كشور و امكان تامين منابع ارزي 
مورد نياز نهاده هاي وارداتي و پيشگيري از بحران 

كمب��ود و گراني نهاده ها و همچنين ايجاد ذخيره 
مناس��ب براي توليد كش��ور، بانك مركزي منابع 
ارزي مورد نياز صنعت دام و طيور كش��ور در سال 
۹۹ را از قبل تامين و روند پرداخت منظم و مستمر 
آن متناسب با نياز ماهانه كشور را به اصحاب صنف 

و صنعت اعالم نمايد.
3. وضعيت جاري و بروز بحران هاي ادواري در امر 
تامين و توزيع نهاده ها مبين آن است كه سياستها 
و راه كارهايي را كه كارشناس��ان دولت محترم و 
نهادهاي نظارتي، بدون اخذ نظرات كارشناسي و 
مستش��اري اولياي صنف و صنعت دام و طيور در 
حوزه قيمت  گذاري و توزي��ع تدوين مي كنند،  از 
كفاي��ت و كارآمدي الزم برخ��وردار نبوده و بعضًا 
موجب بروز التهابات و نوسانات غير مترقبه در اين 
بخش مي گردد. در اين بخش پيشنهاد مي گردد: 
1-3 با تبديل نوع ارز به ش��ناور ب��ا رعايت تعادل 
توليد به نسبت تقاضا و تامين نقدينگي مورد نياز 
براي بخش توليد، و تامين به موقع و كامل ارز مورد 
نياز، نسبت به آزادسازي قيمت محصوالت نهايي 

پروتئيني اقدام الزم به عمل آيد.
۲-3. به منظور تامين مالي مرغداران و دامداران 
كوچك در شرايط حساس كنوني كشور، استفاده 
از پتانس��يل هاي موجود بازاره��اي مالي از جمله 
شركت هاي توزيع كننده نهاده جهت تداوم توليد 

مواد پروتئيني مورد بررسي قرار گيرد.
 3-3. به منظور توزيع بهينه نهاده ها ضمن ضرورت 
اعتماد به اتحاديه ها و تشكل هاي صنفي و استفاده 
حداكثري از توان تخصصي آنها، س��ازوكار توزيع 

نهاده ها از طريق تشكل هاي مربوطه انجام شود.
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پيشنهاد معافيت هزينه هاي 
انبارداري كاالهاي اساسي

خبرگزاري تس�نيم | قائم مقام وزير صنعت 
در امور بازرگاني با ارس��ال نامه اي ب��ه وزير راه و 
شهرسازي خواهان معافيت يا تخفيف هزينه هاي 
انبارداري كاالهاي اساسي وارداتي به دليل كرونا 
شد. در نامه حسين مدرس خياباني آمده است: 
»احترامًا با توجه به ش��يوع وي��روس كرونا و به 
منظور انجام مطلوب امور در بنادر و سازمان هاي 
ذي ربط و جلوگيري از بروز برخي تغييرات در امر 
تخليه كاالها به ويژه كاالهاي اساسي و آمادگي 
در تامين به موقع مواد اوليه واحدهاي توليدي و 
همچنين بارگيري كاالهاي صادراتي پيشنهاد 
مي ش��ود در صورت صالحديد، موضوع اعمال 
معافيت هزينه ه��اي انب��ارداري محموله هاي 
صادرات��ي و وارداتي و ع��دم اعمال جريمه هاي 
احتمالي براي كانتينرها از تاريخ 1 اسفند 13۸۹ 
تا 31 ارديبهشت 13۹۹ از سوي بنادر اعمال گردد 
يا هزينه هاي انبارداري براي اين قبيل كانتينرها 

مشمول تخفيف باشد.«

 نقشه راه آينده حركت 
كسب و كارها ترسيم شود

رييس فدراسيون فناوري اطالعات و ارتباطات 
ايران با بيان اينكه براي دوران پس از افول كرونا، 
نقشه راه آينده حركت كسب و كارها بايد ترسيم 
ش��ود، گفت: فناوري اطالع��ات و ارتباطات در 
دوران جديد بايد موتور محرك اقتصاد ايران شود. 
محمدرضا طاليي در گفت وگو با »اكسپورتنا« با 
تشريح تصوير چشم انداز اقتصاد ايران در دوران 
شيوع كرونا گفت: به نظر مي رسد كه بايد تجربه 
كش��ورهايي كه معضالت اقتصادي را در زمان 
ش��يوع ويروس كرونا مديريت كرده اند بررسي 
كرده و روش هاي بوم��ي را براي مديريت دوران 
پساكرونا كنار بگذاريم؛ به خصوص اينكه معموال 
اين عادت وجود دارد كه از روش هاي بومي براي 
حل مش��كالت خود اس��تفاده كنيم كه گاهي 
جواب مناسبي نمي دهد. عضو هيات نمايندگان 
اتاق ايران افزود: بايد مشكالت را در دوره بحران 
كرونا بررسي نمود و نقش��ه راه حركت كسب و 
كارها در آينده را ترسيم كرد. اما در عين حال بايد 
توجه داشت كه اوال كرونا در كشور، نشان داده كه 
سرعت اينترنت در كشور پايين است و محتواي 
ديجيتال قابل عرضه وجود نداشته است؛ ضمن 
اينكه دانشگاه ها و مدارس كشور رسما به دليل 
نبود زيرساخت آموزش از راه دور، تعطيل شدند؛ 
ضمن اينكه بسياري از كسب و كارها هم به اين 
شكل دچار مشكل گرديدند. رييس فدراسيون 
فاوا گفت: دولت تركيه اعالم كرده به افراد و كسب 
و كارهايي كه توانسته اند در دوران شيوع كرونا، 
به صورت غيرحضوري فعاليت كرده و كارمندان 
خود را به سمت دوركاري تشويق كنند، دو سوم 
حقوق و مزاياي كارمن��دان را مي دهد و كارفرما 

مكلف است كه تنها يك سوم حقوق را بپردازد.

اقدامات ضد كرونايي 
ايران خودرو

فرمانده ستادمقابله با بيماري كرونا، اعالم كرد: 
گروه صنعتي ايران خ��ودرو فراتر از پروتكل هاي 
بهداشي درراستاي س��المت كاركنان و محيط 
امن توليددر مقابله با وي��روس كرونا عمل كرده 
اس��ت و اين امربايد الگويي ب��راي ديگر صنايع 
كشور باش��د .  به گزارش ايكوپرس، عليرضا زالي 
درمراس��م تحويل 1۰ هزار ست گان پزشكي به 
مراكز درماني كشورگفت: ايران خودرو درراستاي 
ايفاي مس��ووليت پذيري اجتماعي و حمايت از 
تيم مراقبتي و درماني ك��ه در خط اول مقابله با 
كرونا قرار دارند، 1۰ هزار س��ت گان پزشكي را به 
شبكه بهداشت كشور تحويل دادكه اين حركت 
جهادي قابل تقدير اس��ت . وي با ابراز خرسندي 
از همكاري مجموعه هاي صنعتي در شهر تهران 
عنوان كرد: خوشبختانه مجموعه هايي مانندايران 
خودرو با درك مس��ووالنه ش��رايط مل��ي كه در 
بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني داريم، 
با نيازس��نجي منطقي س��عي كردند با رعايت 
پروتكل هاي استاندارد، لوازمي كه مورد نياز تيم 
پزشكي است را تامين و تدارك ببينند. فرمانده 
عمليات مديريت بيماري كرونا دركالنشهر تهران 
با اشاره به بازديد از خطوط و بخش هاي مختلف 
ايران خودرو، خاطرنش��ان كرد: در محيط هاي 
صنعتي كاري ايران خودرو كه در زنجيره تامين 
خودرو مش��اركت مي كنند، همه پروتكل هاي 
بهداش��تي به نحو احسن اجرا ش��ده است. وي 
تاكيدكرد: اقدامات ضد كرونايي ايران خودرو به 
صورت خالقانه صورت گرفته است ومباحثي از 
جمله فاصله گذاري اجتماعي، ممانعت از تراكم 
جمعيتي، توجه به رعاي��ت پروتكل هاي فردي، 
استفاده از لوازم حفاظتي و روش هاي جديد كه 
به حفظ فاصله فيزيكي افراد كمك مي كند و به 
اين ترتي��ب امكان تماس ميان اف��راد به صورت 
چش��م گيري كاهش پيدا كرده و محيطي ايمن 
فراهم ش��ده اس��ت. زالي افزود: خوشبختانه از 
تعطيلي نوروز نيز استفاده ش��ده و با روش هاي 
ضد عفوني كه در اين ايام صورت گرفته، محيط 
كاري ايمن از نظر تميزي در مجموعه كارگاه ها 
فراهم شده اس��ت. تيم هاي مميزي در طول روز 
به صورت مرتب رعايت پروتكل هاي بهداشتي را 
بررسي مي كنند و تب سنجي به صورت مستمر در 
خطوط توليد مورد توجه قرار مي گيرد. هم چنين 
تالش شده است تا تنها افرادي كه از سالمت كامل 
برخوردار هستند در خطوط توليدمشاركت كنند 
و افرادي كه بيمارند يا داراي عالئم بيماري هستند 
تا زمان قطعيت رفع عالئم باليني شان از زنجيره 

خارج شدند.

تعادل |
رييس جمهور روز گذشته در جلسه ستاد ملي 
مديريت كرونا، دستور بازگشايي »پاساژها و 
بازارهاي مسقف« را از امروز يكم ارديبهشت 
صادر كرد. پيرو اين مصوبه، س�اعت فعاليت 
پاساژها و بازارهاي مس�قف تا ساعت ۱۸ )۶ 
بعدازظهر( خواهد بود و اين مراكز بايد پس از 
اين ساعت فعاليت خود را تعطيل كنند. البته 
براساس مصوبه قبلي ستاد ملي كرونا، مشاغل 
كم ريسك در همه استان ها از ٢٣فروردين ماه 
و استان تهران از 3۰ فروردين ماه فعاليت خود 
را پس از ثبت نام دو س�امانه سالمت وزارت 
بهداشت و دريافت پروتكل بهداشتي صنف 
خود، ش�روع كردند. اين در حالي اس�ت كه 
صنوف پرخطر همچنان تعطيل هستند. البته 
برخي از متوليان اصناف كشور عنوان كردند 
كه بازگشايي و شروع فعاليت اصناف پر خطر 
ك�ه حدود ۲۰ ت�ا ۲۵ درصد اصناف راش�كل 
مي دهند، در گام بعدي تعيين تكليف خواهند 
شد. البته سوت آغاز فعاليت صنوف پرخطر 
در حالي به صدا درآمده، كه برخي نسبت به 

عواقب اين اقدام ابراز نگراني كردند. 

با ورود به ماه مياني بهار يعني ارديبهش��ت ۹۹، سوت 
آغ��از فعاليت برخي ديگ��ر از صنوف به ص��دا درآمد. 
براس��اس تازه ترين مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا و 
با اعالم اتاق اصناف ايران، فعاليت پاساژ ها و بازار هاي 
مس��قف از اول ارديبهشت ماه آغاز مي ش��ود؛ البته بر 
اساس مصوبه ستاد ملي مديريت كرونا حداكثر زمان 
فعاليت پاساژ ها و بازار هاي مسقف تا ساعت 1۸ خواهد 
بود. همچنين طبق تصميم ستاد ملي مديريت كرونا 
مقرر شده بود فروش��گاه هاي بزرگ زنجيره اي به غير 
از فروشگاه هاي س��وپرماركتي، بهداشتي و شوينده، 
پاساژ و مجتمع هاي تجاري و بازار هاي مركزي مسقف، 
آرايشگاه و سالن هاي زيبايي، آموزشگاه هاي رانندگي، 
رستوران، اغذيه فروشي، طباخي و فست فود، گرمابه، 
سونا و ماس��اژ، روزبازار ها و نمايشگاه ها، مراكز بازي و 
تفريحي و گيم نت، باش��گاه هاي ورزشي و بدنسازي، 
تاالر پذيرايي و س��الن مراس��م، قهوه خانه، چايخانه و 
تريا تا اطالع ثانوي امكان بازگشايي واحد هاي خود را 

نداشته باشند. 

در همين رابطه، قاسم نوده فراهاني، رييس اتاق اصناف 
تهران با اشاره به جلسه ستاد ملي مديريت و مقابله با 
كرونا اظهار داشت: طي مكاتبات و پيگيري هاي مستمر 
اتاق اصناف تهران از اين ستاد، در نهايت مصوب شد تا 
پاساژها و بازارهاي مسقف از تاريخ يكم ارديبهشت ماه 
فعاليت خود را آغاز نمايند. وي افزود: پيرو اين مصوبه 
ساعت فعاليت پاساژها و بازارهاي مسقف تا ساعت 1۸ 
)6 بعدازظهر( خواهد بود و اين مراكز مي بايست پس از 

اين ساعت، واحدهاي خود را تعطيل نمايند.
فراهاني تاكيد كرد: تمامي واحدهاي صنفي كم خطر 
مستقر در بازار تهران، پاساژها و بازارهاي مسقف بايد 
نسبت به ثبت نام در سامانه salamat.gov.ir اقدام 
و كد مجوز بهداشت را دريافت و در واحد صنفي خود 
نصب نمايند؛ چراكه فعاليت اين واحدها بدون ثبت نام 

و دريافت كد مجوز، غيرمجاز خواهد بود.
رييس اتاق اصناف در پايان ب��ا اعالم اينكه صنوف پر 
خطر همچنان تعطيل هستند، اظهار اميدواري كرد 
تا همانطور كه با پيگيري هاي صورت گرفته پاساژها و 
بازارهاي مسقف بازگشايي گرديد، در تالش هستيم تا 
با همكاري و رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي توسط 
اصناف و مردم عزيز، امكان فعاليت اصناف پر خطر نيز در 

مراحل ديگر مهيا گردد. 

    فعاليت ديگر پرخطرها در گام بعدي 
از سوي ديگر، ابراهيمي درستي در گفت وگو با »ايلنا«، 
با بيان اينكه رعايت پروتكل هاي بهداشتي از الزامات 
شروع به فعاليت اصناف است، گفت: تمام اصناف ملزم 
به استفاده از موارد بهداشتي اوليه، مانند؛ ماسك و مواد 

ضدعفوني كننده هستند. 
همچنين از تمام مردم تقاضا داريم تا در حد امكان فقط 
ب��راي موارد ضروري از خانه خارج ش��وند و از مراجعه 
بي مورد به مراكز خريد جلوگيري كنند زيرا مهم ترين 

مساله سالمت اصناف و مردم است.
وي همچنين درباره وضعيت ش��غل هايي كه آغاز به 
فعاليت آنها همچنان ممنوع است، نيز گفت: از تاريخ 
۲3 و 3۰ فروردين ماه 75 تا ۸۰ درصد اصناف مي توانند 
به فعاليت خود ادامه دهند و در مورد ۲۰ تا ۲5 درصد 
باقي مانده كه شامل پاساژها و شغل هاي پرخطر هستند 
نيز اميدواريم كه تا در جلسه هايي كه برگزار مي شود 

تكليف آنها را نيز مشخص كنيم.
البته تصميم دولت براي بازگشايي اصناف پرخطر در 

حالي در دس��تور كار قرار گرفته كه همچنان برخي با 
آن مخالفند.

به طوري كه يك��ي از اعضاي هيات نماين��دگان اتاق 
بازرگاني ته��ران مي گويد: اگر امروز كش��ور ميان دو 
گزينه فعال كردن اقتصاد ي��ا تداوم قرنطينه با ترديد 
مواجه ش��ده، به دليل عدم توجه به مس��ائل كالن در 
طول سال ها و دهه هاي اخير است. سيدرضي حاجي 
آقاميري در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: آنچه كه امروز 
قطعي به نظر مي رسد مشكالت دولت در تامين منابع 

مالي الزم است.
در كنار محدوديت هاي روز مانند تحريم ها، ما علت اين 
مس��اله را بايد در عملكرد كشور در سال ها و دهه هاي 
اخير بررس��ي كنيم. ب��ه گفته او، تمام��ي دولت هاي 
گذشته، فرصت اين را داش��تند تا با يك آينده نگري، 
ظرفيتي را براي روزهاي دش��وار مانند آنچه در كرونا 

شكل گرفته كنار بگذارند تا امروز امكان استفاده از آن 
چه براي دولت و چه براي مردم فراهم شود.

اين فعال اقتصادي با بيان اينكه محدوديت ها، دولت 
را ناچار به اتخاذ سياس��ت هاي دش��وار مي كند، بيان 
كرد: از س��ويي اقتصاد ما نياز به فعالي��ت دارد، زيرا در 
غير اينصورت منابع مال��ي الزم و كافي براي تعطيلي 
طوالني مدت را نداريم و از س��وي ديگر كارشناس��ان 
تذكر مي دهند ك��ه هرگونه تصميم عجوالنه در عبور 
از قرنطينه مي توان��د به دش��واري هاي جديد منجر 
ش��ود. آقاميري ادامه داد: در چنين شرايطي مديريت 
فاصله گذاري اجتماعي در مناطق مختلف كشور نيز 
دشوار است و اگر در اين مرحله اشتباهي مرتكب شويم، 
موج بعدي بيماري مي تواند آسيبي جدي تر به اقتصاد 

كشور وارد كند. 
اما در پي بروز نگراني  فعاالن واحدهاي صنفي در زمينه 

سپردن تعهد سالمت كاركنان و مراجعان واحدهاي 
صنفي و واگذاري مسووليت آن به مالك واحد صنفي، 
اتاق اصناف ايران پيگيري جدي رفع اين دغدغه را در 
دس��تور كار قرار داد. برهمين اساس طبق اعالم اتاق 
اصناف، نتيجه اين پيگيري ها مكاتبه با وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي در تاري��خ ۲3 فروردين ماه 

توسط رييس اتاق اصناف ايران بود. 
در اين نامه تاكيد شده بود سپردن تعهد سالمت براي 
متصديان واحدهاي صنفي ناممكن يا بس��يار دشوار 
خواهد بود. همچنين اتاق اصناف ايران خواستار تسريع 
در تغيير اين بند از تعهدنامه شده بود. خوشبختانه پس از 
 اين پيگيري ها، سامانه ثبت نام اصناف به نشاني اينترنتي

 salamat.gov.ir با تغيير بند مربوطه اين مسووليت 
را از مالكان واحدهاي صنفي س��لب كرده و آنها صرفا 

ملزم به رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي شده اند.

فعاليت برخي از كسب  وكارهاي كم خطر از سر گرفته مي شود
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چهرهروز

كارگردان »تام و جري« و »ملوان زبل« درگذشت
»جين ديچ« تصويرگر و انيماتور برنده اسكار كه كارگرداني چندين قسمت از انيميشن هاي معروف »تام و جري« و »ملوان زبل« را بر عهده 
داشت در ۹۵سالگي درگذشت. به گزارش هاليوودريپورتر، جين ديچ  جايزه اسكار بهترين پويانمايي كوتاه سال ۱۹۶۰ را براي فيلم »مونرو« به 
خود اختصاص داد و در سال ۱۹۶۴ نيز براي دو انيميشن »نانديك« و »چگونه از دوستي جلوگيري كنيم« نامزد دريافت جايزه اسكار در اين 
شاخه شد اين هنرمند همچنين كارگرداني ۱۳ قسمت از مجموعه »تام و جري« و برخي از قسمت هاي »ملوان زبل« را در كارنامه خود به ثبت 
رسانده بود. جين ديچ شخصيت كارتوني »تام ترفيك« را درقالب يك سريال خلق كرده بود كه در برنامه كودك تلويزيوني »كاپيتان كانگرو« به 

روي آنتن مي رفت و در سال ۱۹۵۸ هم نامزد دريافت جايزه از آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي اسكار بود. 

هنر

كنسرت آنالين كيوان ساكت و وحيد تاج 
در روزهاي كرونا تاالر وح��دت كه اغلب در حين اجراها مملو از جمعيت بود، 
امش��ب براي دومين بار كنسرتي بدون تماش��اگر را تجربه كرد و هنرمندان 
روي صحنه به جاي قرار گرفتن در مقابل مخاطبان، تنها در برابر دوربين ها و 
صندلي هاي خالي قرار داش��تند كه فضايي غريب را ايجاد كرده بود. كنسرت 
آنالين كيوان س��اكت و وحيد تاج با همراهي گروه نوازندگان وزيري، شامگاه 
ش��نبه ۳۰ فروردين در ميان صندلي هاي خالي ت��االر وحدت به صورت زنده 
پخش ش��د. هر بار با اجراي يك قطعه س��كوت حاكم مي شد و البته خبري از 
تشويق تماشاگر هم نبود. محمد دلنوازي )عود(، سروش عازمي خواه )پيانو(، 
اش��كان مرادي )كمانچه(، علي فربدنيا )ني(، يحيي علوي )س��نتور(، مهدي 
غالمي )دف و بندير(، سياوش ساكت )سازهاي كوبه اي(، ساالر زمانيان )تار( 
و كيارش ساكت )ش��ورانگيز( در اين اجرا حضور داش��تند. به گزارش ايسنا، 
پيش از آغاز كنسرت، كيوان ساكت گفت: به دليل شيوع بيماري كرونا مردم 
نتوانستند به سالن هاي كنسرت براي تماشاي اجراهاي ما بيايند ولي اكنون 
خوشحالم كه با كمك تكنولوژي توانستيم به حضور آنها برويم؛ هر چند كه آنها 
اينجا نيس��تند ولي موج گرمشان را احساس خواهيم كرد. درست است كه ما 
نمي توانيم مردم را ببينيم ولي به جاي اينكه تنها ۱۰۰۰ نفر اجراي ما را تماشا 

كنند، ممكن است تعداد خيلي بيش��تري به تماشاي اين كنسرت بنشينند؛ 
افرادي كه به هر دليل شايد امكان شركت در اين كنسرت ها را نداشته باشند.

میراثنامه

اپليكيشني براي بازديد مجازي از نمايشگاه هاي موزه ملي 
اي��ن روزها ك��ه كرونا ام��كان بازديد حض��وري از 
بسياري اماكن را گرفته و بايد تا حد امكان از حضور 
در مكان هاي ش��لوغ خ��ودداري ك��رد، بازديد ها و 
نشس��ت هاي مجازي، جايگزين اجتماع ها ش��ده 
است.  ديروز هم مديركل موزه ملي ايران از راه اندازي 
و آغاز فعاليت يك اپليكيشن با هدف بازديد مجازي 
از نمايشگاه هاي موقت اين موزه خبر داد. جبرئيل 
نوكنده با بيان اينكه پيش��گيري از شيوع بيماري 
كوويد ۱۹ )وي��روس كرونا( و ضرورت حضور مردم 
در خانه باعث دور شدن آنها از فضاي نمايشگاه هاي 
موقت موزه ها ش��د، ادامه داد: در اين شرايط با آغاز 
فعاليت پويش »# موزه ها را در _ خانه _ببينيد«، 
م��وزه ملي ايران موفق ش��د با توليد ت��ور مجازي، 
مجموعه نمايشگاه هاي موقت خود را در خانه به مردم 
نمايش دهد. او از طراحي و ارايه  اپليكيشن آراوين با 
حمايت فني و مالي بخش خصوصي، در راس��تاي 
فراهم شدن بستر مناسب دسترسي مجازي براي 
بازديد از اين نمايش��گاه ها خبر داد و افزود: استفاده 
از امكان��ات و ابزارهاي فضاي مجازي موزه ها را قادر 
مي كند تا ارتباط خود را ب��ا مخاطبان حفظ كرده 
و با توجه بيش��تر به نظرات و درخواست هاي آنها، 
در آينده بتوانند برنامه ري��زي بهتري براي معرفي 
آثار انجام دهن��د. وي تاكيد كرد: موزه ها مهم ترين 
نهادهاي فرهنگي هر جامعه هستند كه مي توانند در 
مواقع بحران با نمايش رفتارهاي مناسب و اقدامات 
مسووالنه كاركردهاي ديگر خود را به عنوان اركان 
فرهنگي جامه عمل بپوشاند. نوكنده همچنين در 
http: // توضيح عملكرد اين اپليكيش��ن با نشاني
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گفت: اين اپليكيشن براي عالقه مندان قابل دسترس 
بوده و در دو بخش مجزا براي بازديدهاي حضوري 
و غيرحضوري طراحي ش��ده و همچنين قسمتي 

مجزا نيز براي ك��ودكان و نوجوانان با قابليت هايي 
مانند س��رگرمي و نقاشي در نظر گرفته شده است. 
او با بيان اينك��ه كاربران از طريق اين اپليكيش��ن 
مي توانند از نمايشگاه هاي موقت موزه ملي ايران در 
قالب هاي مختلف مانند عكس، فيلم همراه با حضور 
كارشناس��ان، متن، تصاوير ۳۶۰ درجه، مدل هاي 
سه بعدي با فناوري واقعيت مجازي و افزوده بازديد 
كنند، ادامه داد: همچنين مخاطبان پس از دريافت 
اطالعات مي توانند در چالش ها و مسابقات مختلف 
شركت كرده و بر اس��اس آموخته هاي خود امتياز 
كس��ب كنند. مدير كل موزه ملي ايران تاكيد كرد: 
در فاز نخس��ت اين اپليكيش��ن، نمايشگاه موقت 
»ميراث باستان شناسي اسپانيا« قابل بازديد است 
و نمايش��گاه هاي »منتخب هفدهمين گردهمايي 
س��اليانه باستان شناسي كشور« و »انس��ان و دريا: 
مروري بر هزاران سال ارتباط انسان و دريا در ايران« 

به صورت مرحله اي و هفته به هفته براي بازديد در 
اختيار عالقه مندان قرار مي گيرد. نمايشگاه »ميراث 
باستان شناسي اس��پانيا« شامل ۳۰۰ اثر ارزشمند 
با قدمت ۳۵۰ هزار س��ال تا دوران معاصر فرهنگ و 
هنر اسپانيا را روايت مي كند. اين آثار در سه گالري 
به نمايش درآمده اند: گالري اول مشتمل بر آثاري 
از دوران پارينه س��نگي تا پايان دوره مفرغ اس��ت و 
قديمي ترين اثر آن ۳۵۰۰۰۰ هزار سال قدمت دارد. 
گالري دوم آثار دوره هاي آهن، فنيقي، ايبري، رومي، 
اسالمي، مسيحيت، قرون وسطي و گالري سوم دوره 
مدرن و معاصر را درخود دارد. اين نمايشگاه كه در 
۳۱ شهريور سال گذشته با حضور مقامات بلندپايه 
دو كشور در موزه ملي ايران گشايش يافت، فعاليتش 
در كشور تا ۱۰ تيرماه ۱۳۹۹ ادامه دارد كه در صورت 
عبور از بحران كرونا و بازگش��ايي موزه ها مخاطبان 

تا آن زمان مي توانند از اين نمايشگاه ديدن كنند.

دستور اعزام طالب به خدمت سربازي 
از اسفند سال ۱۳۴۱ زمزمه هاي جدي 
شدن اعزام طالب به خدمت اجباري 
مطرح ش��د و از اواخ��ر فروردين ۴2، 
نيروهاي ژاندارمري اقدام به دستگيري طلبه هاي 
جوان و اعزام آنها به خدمت س��ربازي مي كردند. 
يكم ارديبهش��ت همان س��ال، امير اسداهلل علم، 
نخست وزير وقت، دستور اعزام طالب قم به خدمت 
سربازي را صادر كرد.  ساواك يك روز قبل از دستور 
رسمي علم در گزارشي نوش��ته بود: »حوزه نظام 
وظيفه تاكنون 2۴ نفر از محصلين علوم ديني حوزه 
علميه را كه مشمول خدمت وظيفه بوده اند، جهت 
خدمت به مركز اعزام نموده است. اثر اين موضوع 
در حوزه اين بوده كه طالبي كه خود را مش��مول 
مي دانند يا قم را ترك و به شهرستان ها رفته اند يا 
اينكه به لباس ش��خصي درآمده اند و فقط طالبي 
در شهر ديده مي ش��وند كه مسن يا از نظر قوانين 
نظام وظيفه وضع آنها روشن است. به دنبال جلب 
طالب و اعزام آنها به س��ربازي، كالس هاي درس 
حوزه علميه قم به كلي تعطيل شد و عده اي درصدد 
برآمدند كه جهت ادامه تحصيل به مشهد بروند.« 
اما روحانيون مخالف جدي اين اقدام دولت بودند و 
اين كار را عملي خصمانه عليه روحانيت و تضعيف 
روحانيت شيعه و اس��الم قلمداد كردند. برخي از 
روحانيون در اعالميه ها و نامه هاي خود به نجف و 
كربال نيز اين موضوع را مبارزه دستگاه عليه اسالم و 
روحانيت دانستند. علي دواني مي گويد: »فراموش 
نمي كنم روزي در منزل حضرت آيت اهلل خميني 
بوديم. معظم له چيز مي نوش��تند كه ناگهان چند 

نفر از طالب جوان وحشت زده وارد شدند و گفتند: 
آقا، از درس آقاي مش��كيني برمي گشتيم كه در 
جلو مس��جد امام مامورين به ما حمله ور شدند و 
گروهي از رفقاي ما را گرفتند و سوار كاميون كردند 
و به س��ربازي بردند و بقيه فرار كردند كه از جمله 
ماييم.«  به دنبال اين دستگيري ها و اعزام طالب به 
نظام وظيفه، امام خميني)ره( پيكي به سربازخانه 
روانه س��اخت و پيامي به اي��ن مضمون براي آنان 
فرستاد: »نگران نباشيد تزلزل به خود راه ندهيد و 
با كمال رشادت و سربلندي و روحي قوي بايستيد. 
ش��ما هر كجا كه باشيد س��ربازان امام زمان)عج( 
هستيد و بايد به وظيفه سربازي خود عمل كنيد. 

رسالت س��نگيني كه اكنون برعهده داريد روشن 
ساختن و آگاه كردن سربازان و درجه داراني است 
كه با آنان سر و كار داريد كه الزم است از انجام اين 
رسالت مقدس اس��المي غفلت نورزيد، تعليمات 
نظامي را با كمال جديت و پشتكار دنبال كنيد.«  
گرچه ام��ام خميني ت��الش ك��رد از اين فرصت 
استفاده بهتر را براي تبليغ عليه رژيم شاه بكند، اما 
با ادامه مخالفت ها، فرماندار قم به رييس حوزه نظام 
وظيفه ابالغ كرد كه مزاحم طالب مشمول نشوند. 
به دنبال توقف اعزام طالب به سربازي، كالس هاي 
درس حوزه كه براي مدتي تعطيل شده بود، از روز 

بيستم مهر سال ۴2 آغاز شد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

از پيشكش تا ماليات 

بنا بر س��وابق، ايران از قديمي ترين كشورهايي 
اس��ت  كه براي تامين مخارج عمومي، دس��ت 
ب��ه وصول  ماليات زده اس��ت. به زع��م برخي از 
تاريخ نويس��ان  عمر تاريخ مالي��ات در ايران به 
بيش از پنج هزار سال مي رسد و وصول  ماليات 
به زمان سومريان برمي گردد. اما براي اولين بار 
امور ماليات در زمان داريوش هخامنشي  تنظيم 
و تعيين و ساتراپ يا بخش هاي امپراتوري  ملزم 
به پرداخت ميزان معيني ماليات مي ش��وند. در 
حالي كه قبل از آن به  دريافت پيشكش ها و هدايا 

اكتفا مي شد.
از زمان س��لوكيان به بعد نظام مالياتي مختلط 
و ش��امل هر دو ن��وع ماليات هاي مس��تقيم و 
غيرمستقيم بود. مهم ترين ماليات هاي مستقيم ، 
خراج يعني ماليات اراض��ي و پس از آن ماليات 
سرانه  بود. در اين زمان هنوز هدايا گرفته و عالوه  
بر آن مبالغي ماليات جنسي نيز دريافت مي شد 
ولي  ماليات غيرمس��تقيم منحص��ر به حقوق 

گمركي بود. 
از زمان صفاريان به بعد اس��ت كه حكومت هاي 
مستقل با اصول مالياتي  جداگانه در ايران پديد 
مي آيد.در زمان صفاريان  اصل عدالت و رعايت 
حال طبقات كم درآمد م��ورد كمال توجه بود. 
در اين دوره از كساني كه كمتر از ۵۰۰ درم مال 
داشتند، ماليات گرفته نمي ش��د. ولي  در زمان 
سامانيان و غزنويان و پس از آنها به اين گونه  اصول 

كمتر توجه مي شد. 
اما چند قرني جلوتر بياييم؛ در زمان ناصرالدين 
شاه، اميركبير به  تنظيم امور مالي و ايجاد تعادل 
بين درآمد و هزينه و توازن بودجه همت گماشت 
ولي پس از او، بي نظمي  سابق دوباره حاكم شد. 
در اواخر سلطنت  ناصرالدين شاه دوباره وضع مالي 
مورد توجه  حكومت قرار گرفت. دستور مميزي 
امالك صادر ش��د و ميزان ماليات هر حوزه براي 
آگهي عموم در هر محل اعالن شد، در اين دوره 
نيز مثل تمام ادوار گذشته تاريخ ايران، مهم ترين 
منبع ثروت كشور اراضي مزروعي بود و چشم اميد 

عمال دولت هماره  به برزگران دوخته شده بود.
با برقراري حكومت مشروطه، دخالت در دخل 
و خرج مملكت به عهده مجلس ش��وراي ملي و 
نمايندگان مردم گذاش��ته شد. اصل مساوات و 
برابري  افراد و اتباع كش��ور در مقابل ماليات به 
شكل منظم و جديد مورد توجه قرار گرفت و كليه 
طبقات مكلف به  پرداخت ماليات ش��دند. نظام 
ماليات در اوان  مشروطيت از جهت ماليات هاي 
غيرمس��تقيم كه پيش از آن تقريبا منحصر به 
حقوق گمرك��ي و راهداري بود، متنوع ش��د و 
ماليات نمك، رس��ومات، زبايح، ترياك، پوست 
بره، دخانيات و غيره را هم در بر گرفت. ماليات ها 
نرخي و نرخ ها نسبي بود. از سال ۱۳۰۰ شمسي 
در اوض��اع مالي و به خص��وص نظامات مالياتي  
اصالحاتي به عمل آمد. و از اين گذشته سياست  
مالياتي مورد توجه قرار گرف��ت و بين مقررات 
مالياتي  و فعاليت هاي اقتص��ادي مورد احتياج 
كشور ارتباط برقرار شد. قانون مدون و مشخص 
درباره ماليات بر درآمد در سال ۱۳22 به تصويب 

مجلس شوراي ملي رسيد. 

جامعه

سوءاستفاده هاي اقتصادي از كرونا 
به واقع، مهم ترين موضوع روز جامعه، كرونا اس��ت و 
همين مساله باعث مي شود مردم پيگير جديدترين 
خبرها و حتي ش��ايعات درباره كرونا باشند. كشف 
داروي درمان كرونا يكي از همين خبرها اس��ت كه 
همه پيگير آن هستند. در اين چند روز نيز خبرهاي 
زيادي درباره برخي داروها ب��راي مقابله با كرونا در 
فضاي مجازي منتشر شده است اما رييس سازمان 
غذا و دارو درباره وضعي��ت داروي تركيبي ايراني در 
درمان كرونا كه پيش از اين مطرح ش��ده بود، گفت: 
اين داروي تركيبي يك داروي انتخابي اس��ت و الزم 
نيست كه براي بيماران كرونايي تجويز شود و توصيه 
شده كه مي تواند در درمان مورد استفاده قرار گيرد 
كه به تعداد نياز سيستم درماني در كشور توليد شده 
است. اما توصيه نشده كه حتما به بيماران به عنوان 
دارويي كه مي تواند در درمان كمك كند، مورد توجه 
قرار گيرد. محمدرضا شانه ساز تاكيد كرد: هنوز هيچ 
دارو و واكس��ن تاييد شده اي در دنيا براي درمان اين 
بيماري معرفي نشده اس��ت و همه چيزهايي كه در 
فضاي مجازي مطرح مي شود، بحث اقتصادي و انتفاع 
نامناسب و غيراخالقي است كه مطرح مي شود و اينها 
واقعيت ندارد. اين داروها هنوز مورد تاييد نيستند، 
بلكه پيش��نهادات زيادي اس��ت كه در حال بررسي 
است. هيچ يك از مراجع رسمي بين المللي و سازمان 
غذا و دارو وزارت بهداشت و كميته علمي مستقر در 

وزارت بهداشت اينها را تاييد نكرده است. او همچنين 
در پاسخ به س��والي درباره عدم اجازه عربستان براي 
ورود كيت هاي تشخيصي كرونا به ايران گفت: بحث 
راهزني محموله ها و اقالم مورد نياز بيماران كرونايي در 
دنيا حتي در بين كشورهايي كه سابقه اتحاد و دوستي  
باهم داشتند، متاسفانه مرسوم شده كه نشان مي دهد 
داريم در جامعه بشري از اصول انساني و اخالقي فاصله 
مي گيريم. شانه ساز در پاسخ به سوالي  درباره سرانجام 
تست هاي باليني داروي فاوپيراوير در مبتاليان كرونا 
گف��ت: نه در ايران و نه در هيچ كش��وري ديگر هنوز 
اثربخش��ي  اين دارو براي كرونا ثابت نشده است. در 
كش��ور ما هم به موازات مطالع��ات باليني، فرآيند 
توليدش را آغاز كرديم. زيرا مصرف اين دارو فقط براي 
كرونايي ها نيست و براي آنفلوآنزا هم موارد مصرف 
دارد. در كشور ما توليد مي شود و در مطالعات باليني 

هم استفاده مي شود. منتظر نتايج باليني هستيم. 

اعالم زمان برگزاري امتحانات نهايي و كنكور 
وزير آموزش و پرورش درباره زمان برگزاري امتحانات 
نهايي و كنكور سراسري گفت: ما ارديبهشت را براي 
مرور درس ها و جمع بندي  درنظر مي گيريم و بعد از 
پايان ارديبهشت، سه هفته براي برگزاري امتحانات 
نهايي نياز داريم كه تا هفته سوم خرداد طول مي كشد 
و پاي��ان دوره امتحانات نهايي خواهد بود. بعد از آن 
نيازمند س��ه هفته زمان براي آمادگي ش��ركت در 
كنكور هستيم و بنابراين سازمان سنجش مي تواند 
دهه سوم تيرماه براي برگزاري كنكور آماده شود. اگر 
اتفاقات پيش بيني نشده اي رخ ندهد، زمانبندي ما 
اين گونه است. محسن حاجي ميرزايي اظهار كرد: 
تا قبل از تعطيلي مدارس، ۷۰ تا ۷۵ درصد محتواي 
دروس ب��ه صورت حضوري تدريس ش��ده بود. در 
مدت تعطيلي اخير هم اقداماتي انجام شده است. 
ما از طريق شبكه ش��اد يك ارزيابي از آموخته هاي 
بچه ها داريم و س��پس ادامه محتواي آموزشي را از 
طريق شبكه شاد تدريس كرده و به پايان مي بريم. 

او افزود: كار در شبكه شاد را در روز نيمه شعبان و از 
دوره ابتدايي آغاز كرديم و از دو روز گذش��ته با ثبت 
عضويت در دوره متوسطه ادامه داديم. وزير آموزش 
و پ��رورش با بيان اينكه ۹ و ني��م ميليون نفر، ۱۱2 
هزار مدير و ۵۰۰ هزار معلم در سامانه شروع به كار 
كرده اند، گفت: شبكه شاد هفت ميليون كاربر فعال 
در طول روز دارد و ۱.۷ ميليون گروه درسي تشكيل 
شده اس��ت. تاكنون هم ۹۶ ميليون فايل و بيش از 

2۳۴ ميليون پيام مبادله شده است. 

كتابخانه

هنر جذب سرمايه براي استارتاپ  ها
شايد يكي از سخت ترين و پرچالش ترين فرايندهايي كه هر كارآفرين در مراحل 
گوناگون كارش با آن مواجه مي شود جذب سرمايه گذار مناسب و همراه باشد. 
قاعدتا اين كار مهارت هاي مختلفي مي طلبد و فقط با دانش تخصصي در صنعت 
خاص آن اس��تارت آپ به دست نمي آيد، بنابراين، كارآفرينان نياز دارند خود را 
براي آن آماده كنند. كتاب »هنر جذب س��رمايه براي اس��تارتاپ  ها« از زواياي 
مختلف به موضوع تأمين مالي استارت آپ ها پرداخته است و نكته هاي كاربردي 
و كليدي اي در آن مطرح شده است كه همه فعاالن اين حوزه به آنها نيازمندند. 
همچنين همان طور كه در بخشي از كتاب آمده است، كارآفريني كه به دنبال 

جذب سرمايه اس��ت همانند فروشنده اي حرفه اي 
بايد دانش و مهارت هاي كافي و الزم را داش��ته باشد 
كه البته در اين كتاب به برخي از آنها اش��اره ش��ده 
است، اما براي زبدگي در اين موضوع نياز به مطالعات 
بين رش��ته اي بيش��تر در زمينه مذاكره، ارتباطات، 

بازاريابي و ديگر مهارت ها همچنان احساس مي شود.  نويسنده هنر جذب سرمايه 
براي استارتاپ  ها آلخاندرو كرمدس و مترجم آن به فارسي امين كريمي است. 
قيمت اين كتاب كه انتشارات آريانا قلم آن را منتشر كرده، ۵۶ هزار تومان است. 

مجلسدرگذرتاريخ

تقديم آيين نامه نخستين قانون ماليات بر درآمد 
»هر نوع شركت و بنگاه و موسسه اي كه به منظور انتفاع 
تشكيل شده يا مي شود و هر شخصي اعم از اينكه مقيم 
ايران يا خارجه باشد از درآمدهاي ساالنه تحصيل شده 
خود در ايران و نسبت به آنهايي كه مقيم ايران مي باشند 
از درآمدهاي حاصله در ايران و همچنين از درآمدهايي 
كه از منابع خارجي به ايران مي آورند جز در مواردي كه 
در قانون آمده، بايد ماليات مقرره را بپردازند.« اين ماده 
يك قانون ماليات بر درآمد است كه نوزدهم آبان ۱۳22 
و در مجلس چهاردهم شوراي ملي به تصويب رسيد. اما 
آيين نامه اجرايي اين قانون تا ارديبهشت سال 2۳ معطل 
ماند تا اينكه س��وم ارديبهش��ت آن سال، غالمحسين 
فروهر، وزير دارايي، آيين نامه قانون ماليات بر درآمد را 
تقديم مجلس كرد. او در جلس��ه مجلس شوراي ملي 
گفت: »به موجب ماده 2۱ قانون ماليات بردرآمد مصوب 
2۹ آبان ۱۳22 بشرح زير: وزارت دارايي آيين نامه هاي 
راجع به اجراي اين قانون را پس از تصويب كميس��يون 

قوانين دارايي مجلس شوراي ملي به موقع اجرا خواهد 
گذاشت، آيين نامه هاي ماليات بردرآمد همانطور كه در 
جلسه قبل بعرض مجلس رساندم تهيه شده االن هم 
تقديم مقام رياست مي شود از اينكه بنده در مجلس اين 
اليحه را تقديم مي كنم كه به كميسيون برود غرض اين 
است كه از آقايان اعضاي كميسيون قوانين ماليه استدعا 
مي كنم هرچه زودتر كميسيون را تشكيل بدهند بلكه روز 
چهارشنبه آيين نامه در كميسيون مطرح شود و زودتر هم 
تصويب بشود چون وصول عوائد ما به تاخير مي افتد و يك 
قسمت مهم تري را هم كه بايد عرض كنم اين است كه بايد 
ما تجربه بكنيم ببينيم اين قانون تا چه اندازه عايدات براي 
ما تهيه مي كند و تا چه اندازه عملي هست يا نه. اين است 
كه زودتر استدعا مي كنم آقايان كميسيون را تشكيل 
بدهند كه اين آيين نامه مطرح شود.«  اين آيين نامه اول 
خرداد س��ال ۳2 در ۳۱ به تصويب مجلس شوراي ملي 

رسيد و ازطرف دولت به اجرا گذاشته شد. 
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