
يادداشت- 1

دوگانه اقتصاد و سالمت
شيوع كرونا در بسياري 
از كش��ورهاي جه��ان، 
دوگانه اي را ايجاد كرد كه 
براي بسياري از دولت ها، 
تصميم گيري در رابطه با 
آن دشوار و جدي بود. با 
توجه به نبود هيچ شيوه 
درمان��ي قطع��ي براي 
مبارزه با اين ويروس، تعطيل ك��ردن فعاليت ها و 
كاهش مراودات مستقيم مردم با يكديگر بهترين 
راهبردي بود كه ...  ادامه در صفحه 3

خسرو فروغان گران سايه

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

نيـاز اقتـصاد ايـران

 همين صفحه  صفحه 5 

   Vol. 6  No . 1663  Tue. May 19. 2020  سه شنبه  30 ارديبهشت 1399   25 رمضان 1441  سال ششم  شماره 1663 8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
7550000  تومان

شاخص بورس
995184
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توليد داخلي است

بازگشت بازار مسكن به دوران 
پيشاكرونا
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يادداشت- 3

خطاهاي كرونايي
»نابرابري  »مالي��ات«، 
»مداخل��ه  و  فق��ر«  و 
دولت در اقتصاد« كليد 
واژه هايي هس��تند كه 
در روزه��ا و هفته ه��اي 
كرون��ازده اخي��ر بيش 
از هميش��ه ش��نيده و 
خوان��ده مي ش��وند. هر 
روزنامه اي را كه مي خوانيد يا ه��ر برنامه خبري 
در راديو و تلويزيون را كه مش��اهده مي كنيد، به 
اطالع ش��ما مي رسد كه به علت ش��يوع كرونا در 
ايران و جهان چه پيامده��اي اقتصادي دامنگير 
اقتصاد جهان يا ايران شده است. به طور نمونه، به 
تازگي صندوق بين المللي پ��ول پيش بيني كرد 
كه رشد اقتصادي س��ال جاري جهان به بيش از 
منفي 3 درصد مي رسد؛ مس��اله اي كه به نگراني  
نسبت به بيكار ش��دن ميليون ها كارگر و كارمند 
دامن زده است. از ديدگاه كارشناسان اقتصادي، 
به دليل اينكه كرونا منجر به آس��يب هر دو طرف 
عرضه و تقاضا شده اس��ت، ارمغاني جز فقر ندارد. 
در چنين شرايطي است كه نسخه هاي حمايتي 
از توليدكننده و مصرف كننده مثل دريافت ماليات 
از سودسپرده هاي بانكي يا سود سهام )كه در حال 
حاضر از سهامداران س��تانده مي شود( پررنگ تر 
از هميشه ارايه شده و مي شود و اصرار به مداخله 
دولت در اقتص��اد نيز بيش از هميش��ه به گوش 
مي رسد. اين در حالي است كه هر يك از مباحث 
مربوط به انواع ماليات و مكانيسم هاي اخذ آنها از 
افراد حقيقي و حقوقي، مفهوم فق��ر و نابرابري، و 
ميزان مداخله دولت در اقتصاد، مسائلي پيچيده 
و به ش��دت علمي و كارشناسي و مستلزم بررسي 
و پژوهش هستند و نمي توان آنها را در هر شرايط 
زماني و مكاني مطرح كرد و منجر به انحراف افكار 
عمومي نشد. در حال حاضر كه انتظارات تورمي 
حدود 35 تا 40 درصد اس��ت، س��ود سپرده هاي 
بانكي 15 درصد تعيين ش��ده اس��ت. بنابراين با 
يك حس��اب س��اده مي توان به اين نتيجه رسيد 
كه نظام بانكي نه تنها س��ودي به سپرده گذاران 
نمي دهد كه ح��دود 20 تا 25 درص��د هم از آنها 
سود مي گيرد. در چنين ش��رايطي طرح دوباره و 
چندباره اخذ ماليات از سپرده هاي بانكي محلي از 
اعراب ندارد و نبايد داشته باشد. اساسا از همين رو 
است كه سپرده گذاران بانكي، نقدينگي خود را به 
بازارهاي بورس و طال و ارز منتقل كرده اند. در اين 
حال، عده اي يافت مي شوند كه با استناد به تجربه 
برخي از كش��ورها، به اخذ ماليات از س��ود سهام 
راي مي دهند، غافل از اينكه در مكانيس��م بورس 
تهران نه تنها اخذ ماليات از سود سهام طراحي و 
اجرا مي شود كه اساسا از هر گونه معامله سهام چه 
متضمن سود باش��د و چه متضمن زيان، ماليات 
ستانده مي شود. دقيقا شبيه اخذ عوارض آزاد راه 
كه در ابتدا يا انتهاي آزاد راه از رانندگان س��تانده 
مي ش��ود، در بورس تهران نيز ني��م درصد ارزش 
معامله از فروشنده سهام اخذ مي شود و از همين 
رو، به كساني كه معتقدند دولت بايد از 500 هزار 
ميليارد تومان »درآمد يا س��ود« ايجاد ش��ده در 
بازار بورس تهران، ماليات بگي��رد و به فقرا بدهد 
يا نابرابري را التيام بخش��د، بايد گفت كه تاكنون 
دول��ت از همين رقم، دس��ت كم 2 ه��زار و 500 
ميليارد تومان ماليات اخذ كرده اس��ت. در عين 
حال، بايد گفت، فقر و نابرابري صرفا با اخذ ماليات 
آن هم در كشورهاي ثروتمند داراي منابع طبيعي 
از بين نمي رود و به عبارت دقيق تر، ماليات تنها را 
رفع نابرابري نيست...  ادامه در صفحه 3

مجيد  اعزازي

گروه پشتيباني توليد   | حسين مدرس خياباني، سرپرست 
جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت در يكي از نخس�تين 
طرح ه�اي خود اعالم ك�رده به دنب�ال واردات م�واد اوليه 
كارخانه هاي توليدي، بدون نياز به نقل و انتقال ارز اس�ت. 
هرچند اين ط�رح براي اج�راي نهايي نياز ب�ه تاييد بانك 
مركزي خواهد داش�ت و با اولويت هايي همچون ترخيص 
كاالهاي باقي مانده در گمرك يا ارجحيت صادركنندگاني كه 
به تعهدات ارزي خود پايبند بوده اند اجرايي خواهد شد اما 
به نظر مي رسد، همين امر از نظر بسياري از فعاالن اقتصادي 
توان گره گشايي در برخي مشكالت خواهد داشت. اقتصاد 
ايران كه در حدود دو سال گذشته، تحت تاثير تحريم هاي 
دولت ترامپ از بخش قاب�ل توجهي از منابع درآمدي نفتي 
خود محروم شده، بخش عمده اي از نياز ارزي ساالنه خود را 
از طريق صادرات غيرنفتي پاس�خ داده است و در شرايطي 
كه به نظر مي رس�يد با افزايش تجربه در حفظ و گس�ترش 
بازارهاي صادراتي زيرس�ايه تحريم، س�ال 99، براي ايران 
سال بهبود آمارهاي صادراتي باشد، شيوع جهاني ويروس 
كرونا، دست يابي به هدف گذاري هاي كالن را دشوار كرده 
است. در چنين شرايطي دولت تالش كرده با حفظ حمايت 
از واحدهاي توليدي، توان آنها را در تامين نيازهاي داخلي 
و حفظ آمارهاي صادراتي حفظ كند، موضوعي كه هرچند 
بسيار  پيچيده خواهد بود اما مي تواند به عبور اقتصاد ايران 
از دوران كرونا كمك كند. رحيم بنامواليي - فعال اقتصادي 
و رييس ات�اق بازرگاني ك�رج - در گفت وگو ب�ا »تعادل« از 
معماي پيچيده تامين مواد اوليه ب�راي واحدهاي توليدي 
كش�ور مي گويد. معمايي كه اگر حل ش�ود، جهش توليد و 
افزايش توان كش�ور در اين حوزه را به دنبال خواهد داشت 
و اگر راه حلي براي آن پيدا نشود، اقتصاد ايران بايد خود را 

آماده موج جديدي از فرار سرمايه كند.

   وزارت صم�ت اعالم ك�رده طرحي را دنب�ال مي كند تا 
بدون نياز به جابه جايي ارز، مواد اوليه موردنياز كارخانه ها 
وارد شود. طرحي كه هرچند فعال با موافقت بانك مركزي 
مواجه نشده اما از سوي برخي فعاالن اقتصادي با نگاه مثبت 
رو به رو شده است. اجراي چنين طرحي تا چه حد به بهبود 

شرايط فعلي اقتصاد ايران كمك خواهد كرد؟

ماجراي تامين مواد اوليه براي واحدهاي توليدي در اقتصاد ايران نه 
صرفا به واردات به كل فرايند تامين مرتبط است. پيش از واردات، ما 
بايد به موضوع تامين مواد اوليه داخلي بپردازيم. بخش قابل توجهي 
از مواد اوليه كه در پتروشيمي ها توليد مي ش��ود با ورود به برخي 
بازارها، افزايش قيمت جدي تجربه مي كند و براي سرمايه گذاران 
كوچك دسترسي به آنها بسيار دشوار مي ش��ود. بخش ديگري از 
مواد اوليه توليد داخل نيز به شكل انحصاري در اختيار برخي افراد 
و شركت ها قرار مي گيرد كه آنها نيز قيمت ها را باال برده و عمال كاري 
مي كنند كه توليد براي س��رمايه گذار به صرفه نباشد. در كنار آن 
بحث تامين مواد اوليه از خارج نيز مطرح است كه در كنار مشكل 

تامين ارز، در ساير حوزه ها نيز محدوديت هاي جدي دارد.
   آيا امروز كارخانه هاي ايران براي تامين مواد اوليه خود از 

خارج، مشكالت حل نشده دارند؟
پيش از ماجراي كرون��ا، اقتصاد ايران با معض��ل تحريم ها رو به رو 
بود. در شرايط تحريم، از س��ويي بانك هاي خارجي با ما همكاري 
نمي كنند و نقل و انتقال ارز دشوار است. از سوي ديگر عدم ثبات در 
قيمت ارز نيز كه در هفته هاي گذشته افزايش يافته، تصميم گيري 
براي سرمايه گذاران را دش��وار كرده است. ما بايد به اين مشكالت 
بحث شيوع ويروس كرونا را نيز اضافه كنيم. تحت تاثير اين ويروس، 
بس��ياري از كش��ورها فعاليت اقتصادي خود را محدود كرده اند و 
در صادرات م��واد اوليه محتاطانه تصميم مي گيرن��د. در اين فضا 
موضوعي مانند واردات مواد اوليه ب��دون نياز به انتقال ارز مي تواند 
كمك كننده باشد اما ما بايد در ديگر بخش ها نيز برنامه ريزي جدي 

داشته باشيم. 
   بخش زي�ادي از تج�ارت اي�ران در ماه هاي گذش�ته با 
كشورهاي همسايه و منطقه انجام شده اما اين كشورها نيز 
تحت تاثير كرونا، با محدوديت هايي مواجه هس�تند. اين 

شرايط خاص به چه راه حلي نياز دارد؟
ما در ماه هاي گذشته با بس��ياري از اين كشورها، ارتباطات خوبي 
داشته ايم. براي مثال چه در صادرات و چه در واردات، هرگاه نياز به 
عبور از تحريم ها بوده، يكي از گزينه هاي ما، وارد كردن كشور ثالث 
با معامالت بوده است. برخي كاالهاي ما براي صادرات، گواهي مبدا 
كش��ور ديگري را گرفته اند و واردات برخي مواد اوليه نيز با همين 
شيوه انجام شده است. امروز ديپلماسي اقتصادي ما بايد در مسير 

تداوم همين روش ها عمل كند. 
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گروه پشتيباني توليد   |با تصويب اليحه مدنظر دولت در 
مجلس ش�وراي اس�المي، در برنامه اي كه بي�ن دو تا پنج 
سال به طول خواهد انجاميد، چهار صفر از پول ملي ايران 
حذف خواهد شد؛ طرحي كه در سال هاي گذشته بسياري 
از موافق�ان و مخالفانش به گمانه زني درب�اره آن پرداخته 
بودند اما سرانجام با هم نظر ش�دن تيم اقتصادي دولت و 
موافقت كميس�يون اقتصادي مجلس، طرح به گام نهايي 
خود نزديك شده است. هرچند با توجه به مقدمات جدي 
مورد نياز براي اجراي اين برنامه، احتماال برداشتن گام هاي 
نخست به چند ماه زمان نياز خواهد داشت اما از هم اكنون 
تعدادي از كارشناس�ان اقتصادي يك س�وال و ابهام مهم 
را مط�رح مي كنن�د و آن چگونگي مواجهه ح�ذف چهار 
صفر، با نرخ تورم باال در اقتصاد ايران است. تجربه جهاني 
حذف صفر از پول هاي ملي نشان مي دهد كه كشورهايي 
توانسته اند اين برنامه را با موفقيت و دست يابي به اهداف 
پيش بيني شده پشت س�ر بگذارند كه نرخ تورم مديريت 
شده  اي داشته اند و همين امر اين س�وال را به وجود آورده 
كه آيا ايران توان دست يابي به اهداف اين برنامه را خواهد 
داشت؟ مهدي تقوي - اقتصاددان و اس�تاد دانشگاه - در 
گفت وگو با »تعادل« مي گويد، نرخ باالي تورم در دهه هاي 
گذشته، عامل از بين رفتن بسياري از فرصت هاي اقتصادي 
و باعث به وجود آمدن مش�كالت ج�دي در زندگي مردم 
شده و يكي از اصلي ترين اولويت هاي اقتصادي كشور بايد 
تالش براي مديريت نرخ تورم باشد، زيرا در غير اين صورت 
نه تنها طرح كاهش صفرهاي پول ملي كه بسياري از ديگر 

برنامه هاي اصالحي نيز راه به جايي نخواهند برد.

   با وجود تمام گمانه زني ها، سرانجام دولت و مجلس اعالم 
كردند كه طرح حذف صفر از پول ملي را كليد خواهند زد. 
آيا در شرايط فعلي مي توان به اجراي اين طرح و دست يابي 

به اهداف كالن آن اميد داشت؟
ساختار اقتصاد كشور را نمي توان به ش��كل جزيي و محدود ديد، 
يعني اگر بنا بر اصالح اقتصادي و بهبود ش��رايط است، بايد تالش 
كرد كه اين نگاه جامع و همه جانبه باشد. همانطور كه ما در منحني 
عرضه و تقاضا نمي توانيم تنها به يكي از عامل نگاه كنيم و همانطور 
كه دوگانه سياس��ت هاي انقباضي و انبس��اطي در كنار هم رصد 

مي شوند، در ديگر حوزه ها نيز نمي توان توقع داشت كه صرفا يك 
بخش يا حوزه اصالح ش��ود و نتيجه اين امر تمام ديگر مشكالت 
را نيز پوشش دهد. از اين رو اگر امروز مي گوييم اقتصاد ما مشكل 
دارد، بايد در ابتدا با نگاهي كالن، فهرستي دقيق از اين مشكالت 
پيدا كرد و سپس به درمان آنها يا برنامه ريزي براي برطرف كردن 

مشكالتشان اقدام كرد.
   با اين نگاه، ريشه اصلي اين مش�كل كه اقتصاد ايران به 
شرايطي رسيده كه نياز به حذف صفر از پول ملي خود دارد، 

در كجاست؟
اگر بنا باشد اين س��وال را با يك كلمه پاسخ دهيم، بايد بگوييم كه 
تورم عامل رس��يدن به اين شرايط است. متاس��فانه در چند دهه 
گذش��ته، جز دوراني بس��يار كوتاه، تورم ايران دو رقمي بوده و در 
بعضي از اين س��ال ها، نرخ تورم بيش از 20، 30 و حتي 40 درصد 
بوده اس��ت. معني ابتدايي اين اعداد اين اس��ت ك��ه در طول يك 
سال، ميزان قدرت خريد ريال كاهش يافته و هر سال با همان پول، 
امكان خريد به شكلي جدي كاهش يافته اس��ت. اين امر از سويي 
قدرت خريد مردم را كاهش داده و همان طور كه مي بينيم قدرت 
خريد اقش��ار كم درآمد تا ميزان قابل توجهي پايين آمده اس��ت 
و از سوي ديگر به دولت اين فش��ار وارد شده كه براي حفظ قدرت 
خريد، حقوق ها و واريزي ها را افزايش دهد كه اين امر همان تزريق 
نقدينگي بيشتر به اقتصاد است كه خود پايه گذار تورم هاي بعدي 

مي شود.
   مبارزه با تورم ش�عار اصل�ي تمام دولت ه�ا در دهه هاي 
گذشته بوده اما بسياري از آنها موفقيت طوالني مدتي در 
مبارزه با نرخ نداشته اند. چرا سيكل معيوب تورم در اقتصاد 

ايران همواره تداوم داشته است؟
برطرف كردن تورم تنها با اصالح يك يا دو سياس��ت خرد ممكن 
نيست. ما در سال هاي گذش��ته هيچگاه به حل مشكالت اساسي 
اقتصادي اقدام نكرديم. براي مثال يكي از اين موارد وابس��تگي به 
درآمدهاي نفتي است. اين درآمد كالن كه همواره در اختيار دولت 
بوده، باعث ش��ده اصالح نظام درآمدي و ايجاد شفافيت همواره به 
عاملي دور دست تبديل شود و تزريق دايمي منابع نفتي به اقتصاد 
خود به رشد نقدينگي و پس از آن گسترش تورم منجر شده است. 
از اين رو براي درمان تورم بايد به سراغ ساختارهاي غلطي رفت كه 

اين اعداد بزرگ را باعث مي شوند.
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مهدي تقوي، اقتصاددان در گفت وگو با »تعادل«: رحيم بنامواليي، فعال اقتصادي هشدار داد

خطر فرار 
سرمايه گذاران ازتوليد

 تا   تورم  هست
 حذف صفر فايده اي   ندارد

مجتبي يوسفي ديندارلو | الهام اسمعيلي پور ماسوله|
وجود تنظيم گري يكپارچه و هماهنگ در س��ه س��طح كالن، بخش��ي 
و بازاري الزمه حمايت از توليد داخل است. يك بنگاه توليدي و صنعتي 
اگرچه از جهت تامين مواد اوليه و واسطه اي، ماشين آالت و تجهيزات مورد 
نياز توليد و همچنين فروش محصول خود با بازار كاال و خدمات سروكار 
دارد، اما فرآيندهاي تامين، توليد، توزيع و فروش آن به صورت مستقيم و 
غيرمستقيم متاثر از عملكرد ساير بازارهاي اقتصادي نظير بازار كار )تامين 
نيروي كار كيفي و توانمند متناسب با نياز صنعتگر(، بازار پول )هزينه هاي 
مالي تامين س��رمايه در گردش و س��رمايه ثابت(، بازار ارز و ... اس��ت. از 

اين رو اس��ت كه آثار عملكرد نهادهاي تنظيم گ��ر در حوزه هاي مختلف 
سياست گذاري در بازار حقيقي كاال و خدمات بخوبي قابل مشاهده است 

)نظير تاثير افزايش قيمت بنزين بر افزايش قيمت برخي كاال و خدمات(. 

  تنظيم گري در سطح كالن و اثرات آن بر توليد داخل
بازار متشكل از توليدكنندگان )بنگاه هاي توليدي و خدماتي(، مردم 
)مصرف كنندگان(، اقتصاد خارجي )در حوزه ص��ادرات و واردات( و 
دولت )از منظر كليه جوانب حاكميتي و ني��ز مواردي نظير مخارج 
دولتي و پرداخت انتقالي( اس��ت كه هريك عملكرد خاص خود را از 

اين بازار انتظار دارند و گهگاه منافع آنها در تضاد با يكديگر اس��ت. از 
اين رو، در شرايطي همانند شرايط حاكم بر اقتصاد ايران كه شكست 
بازار وجود دارد، بازارها رقابتي نيس��تند، شفافيت كماكان موضوع 
چالشي است و از سوي ديگر پاسخگويي به نيازهاي بخش حقيقي 
و مولد توسط نظام پولي و مالي كشور كفايت همه نيازهاي مربوطه را 
نمي نمايد، تنظيم منافع متضاد ذينفعان بازار به ويژه در حوزه توليد و 

مصرف بسيار با اهميت است، زيرا:
1- اوال به واسطه كاهش قدرت خريد خانوار در نتيجه باال رفتن نرخ 
تورم، منافع دو گروه مصرف كننده و توليدكننده در تعارض ش��ديد 
با يكديگر قرار گرفته اس��ت؛ در چنين شرايطي عدم توجه به منافع 
مصرف كننده مي تواند منافع توليدكننده را نيز در ميان مدت و حتي 
كوتاه مدت از طريق كوچك نمودن تقاض��اي مقابل بنگاه ها تهديد 
نمايد، لذا تنظيم مناسب بازار مي تواند وضعيت تثبيت شده تري را 

در بازار ايجاد نموده و منافع نسبي را براي هر دو گروه حفظ نمايد.
2- ثانيا چند نرخ��ي ب��ودن ارز و امكان بروز فس��اد ناش��ي از آن، عامل 

تهديد كننده كسب عملكرد مناسب بازار در بخش حقيقي است. ايجاد 
رانت هاي صادراتي غيرمولد، عدم دستيابي مصرف كننده به اقالم ضروري 
و افزايش افسار گسيخته قيمت و نيز تهديد خطوط توليدي از پيامدهاي 
انتظاري مرتبط شناس��ايي مي گردد كه به موجب آن ش��وك وارد شده 
از بخش مالي به بخش حقيقي اقتصاد به علل برشمرده تقويت شده و در 
ادامه مي تواند شوك قوي تري را از حوزه مالي اقتصاد به بخش مالي بازنشر 
دهد كه پيامدهاي مارپيچي تورم ركودي در تعامل بخش حقيقي و بخش 
مالي اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.بنابراين حضور مقام تنظيم گر و ناظر 

كارآمد مي تواند تا حد مطلوبي چالش هاي فوق الذكر را تضعيف نمايد.

  تنظيم گري در سطح بخشي و اثرات آن بر توليد داخل
سياست هاي دولت در حوزه تجارت نظير محدوديت يا ممنوعيت واردات، 
اخذ عوارض صادراتي و امثالهم از جمله مقررات بخشي هستند كه اثرات 
مستقيم مثبت و منفي بر فرآيند توليد و اندازه بازار محصوالت داخلي دارد. 
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پژوهشي از موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

تنظيم گري يكپارچه الزمه حمايت از توليد داخلي است

پژوهش

يادداشت- 2

زمان زيادي باقي نمانده
وزارت صنع��ت، معدن 
س��ال  در  تج��ارت  و 
1394 نس��خه ويرايش 
ش��ده »س��ند اهداف و 
سياس��ت هاي توس��عه 
صنعت خ��ودرو در افق 
1404« را منتش��ر كرد 
تا به زعم كارشناس��ان، 
اس��تانداردهاي جهان��ي در تم��ام جنبه ه��اي 
خودروس��ازي داخلي را مكتوب و طبق برنامه به 
ادامه در صفحه 4 پيش ببرد.  

علي  يكه فالح 



اخبار

بازديد رييس علوم پزشكي 
مازندران از آزمايشگاه كرونا 

رييس دانشگاه علوم پزشكي مازندران با حضور 
در آزمايشگاه تش��خيص كرونا ويروس استان از 
بخش هاي مختلف آزمايشگاه تشخيصي كرونا 
ويروس استان مازندران بازديد كرد. دكتر سيد 
عباس موس��وي در اي��ن بازدي��د همچنين در 
گفت وگو با دكتر حق شناس مسوول آزمايشگاه 
كروناي اس��تان از زحمات بي وقفه كاركنان اين 

آزمايشگاه تقدير و تشكر به عمل آورد.

تاكيد دبير شوراي عالي مناطق 
آزاد بر اطالع رساني صادقانه

معاون امور مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در دي��دار با مديران روابط عموم��ي مناطق آزاد: 
ماهيت اخبار در روند جهاني شدن مناطق آزاد موثر 
است روابط عمومي ها؛ دستاوردها را صادقانه و واقع 
گرايانه به مخاطبين اطالع رساني كنند به گزارش 
مديريت روابط عمومي و امور بين الملل سازمان 
منطقه آزاد انزلي، همزمان ب��ا هفته ارتباطات و 
روابط عمومي، مديران روابط عمومي مناطق آزاد 
كش��ور در نشس��ت دو روزه خود با دكتر مرتضي 
بانك، مش��اور رييس جمهور و دبيرشوراي عالي 
مناطق آزاد و محمد خدادي معاون امور مطبوعاتي 
وزير فرهنگ و ارشاد اس��المي ديدار و گفت وگو 
كردند. دبير ش��وراي عالي مناطق آزاد با تصريح 
براينكه روابط عمومي ها؛ دستاوردها را صادقانه و 
واقع گرايانه به مخاطبين اطالع رساني كنند اضافه 
كرد: اهميت ارتباطات در عصر حاضر بيانگر نقش 
مديران روابط عمومي به عنوان پرچم داران معرفي 
دستاورد سازمان هاي مناطق آزاد در كشور است و 
در اين زمينه باتوجه به نقش رسانه و ارتباطات در 
دنياي حاضر به عنوان عصر ديجيتال و الكترونيك، 
توجه ويژه به س��ه ح��وزه آي تي، مال��ي و روابط 
عمومي مي تواند سبب جهش پيشرفت و توسعه 

سازمان هاي مناطق آزاد كشور شود

انتخاب مشاور ورزشي
منطقه آزاد انزلي

طي حكمي از سوي دكتر محمد ولي روزبهان، 
بانوي قهرمان و دارنده مدال هاي طال بين المللي، 
مش��اور مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد انزلي 
در امور ورزشي ش��د. به گزارش مديريت روابط 
عموم��ي و امور بين الملل س��ازمان منطقه آزاد 
انزل��ي با حكمي از س��وي مديرعامل س��ازمان 
منطقه آزاد انزلي خانم نسيم بن يعقوب قهرمان 
قايقران��ي و از م��دال آوران بندرانزلي به عنوان 
مشاور مديرعامل در امور ورزشي منصوب شد.در 
حكم انتصاب مشاور ورزشي مديرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلي به انجام برنامه ريزي به منظور 
ايجاد وتوسعه ورزش هاي پايه، توسعه ورزش هاي 
قهرماني و همگاني، برگزاري رقابت هاي ورزشي 
در رش��ته هاي مختلف و در سطوح بين المللي، 
ملي و استاني، تدوين برنامه هاي عملياتي و تقويم 
ورزش��ي، برنامه ريزي جهت شناسايي و تجليل 
از نخبگان و قهرمانان ورزش��ي و استفاده از توان 
تخصصي و مشورت با متخصصان حوزه ورزش 

تاكيد شده است.

سرعت شاخص هاي پروژه
نورد گرم شماره ۲ فوالد مباركه

حميدرضا عظيميان در جلسه تشريح سياست هاي 
فوالد مباركه در احداث خط نورد گرم شماره ۲ اين 
شركت، كه با حضور بخشي از پيمانكاران توانمند 
اين حوزه برگزار ش��د، از دو شاخص »كيفيت« و 
»س��رعت« به عنوان مهم ترين مولفه هاي اجراي 
اين خط نورد منحصربه فرد ي��اد كرد.مديرعامل 
فوالد مباركه گفت: براي كشور ما كه در حال حاضر 
بخش قابل توجه��ي از ورق هاي خاص و باكيفيت 
موردنياز خطوط توليد صناي��ع مختلف خود را از 
محل واردات تأمين مي كند، به بهره برداري رسيدن 
هرچه سريع تر خط نورد گرم شماره ۲ فوالد مباركه 
از اهميت خاصي برخوردار است.عظيميان با تأكيد 
بر مزيت هاي اجراي اين پروژه تصريح كرد: با اجراي 
اين خط جديد، ظرفيت توليد ان��واع ورق، به ويژه 
ورق هاي فوالدي خاص، به ۸ ميليون تن افزايش 
خواهد يافت و در كنار اين پروژه، ۵۲ پروژه جنبي 
ديگ��ر نيز آغاز خواهد ش��د كه حج��م عظيمي از 
فعاليت هاي مرتبط، اشتغال و رونق اقتصادي براي 
كشور ايجاد خواهد كرد.مديرعامل فوالد مباركه 
در همين خص��وص افزود: رويكرد ما در تقس��يم 
فعاليت هاي اين ابرپروژه به گونه اي است كه از تمامي 
ظرفيت هاي داخلي به نحو مطلوب بهره مند شويم.

وي با تأكيد بر اينك��ه منابع مالي موردنياز احداث 
اين خط در نظر گرفته ش��ده است، گفت: بودجه 
مناسبي براي سال اول اين پروژه اختصاص يافته 
اس��ت و به تناوب و برمبناي اولويت، منابع بعدي 
اختصاص خواه��د يافت.مهندس عظيميان نبود 
هيچ گونه انحصار در ساخت اين خط را از مهم ترين 
ويژگي هاي مراحل س��اخت آن دانس��ت و گفت: 
شركت هاي برنده مناقصه در بخش هاي مختلف 
مي توانند از ظرفيت هاي ساير شركت ها به خوبي 
استفاده كنند. در واقع آنها مي توانند كارها را در قالب 
كنسرسيوم هاي مجزا با كيفيت و سرعت مطلوب 
انجام دهند. درهرحال همان گونه كه پيش از اين هم 
تأكيد شد، رويكرد فوالد مباركه استفاده از تمامي 
ظرفيت هاي موجود كشور است.مهندس عظيميان 
با اش��اره به اينكه ۵۵ درصد تجهيزات مكانيكي و 
برقي اين پروژه با اس��تفاده از ظرفيت هاي داخلي 
ساخته و نصب خواهد شد، خاطرنشان كرد: مصمم 
هستيم با حمايت دولت محترم و همكاري و همدلي 
شركت هاي سازنده داخلي و پيمانكاران مربوطه 
اين ابرپروژه را در مدت ۳۰ ماه به سرانجام برسانيم.

ايران2

اعالم منشأ ارز كاالي وارداتي و سازوكار رهگيري تخصيص ارز 

مصاديق مربوط به قاچاق ارز مشخص شد
 گروه كالن |

نمايندگان مجلس در مصوب�ه اي ضمن تعيين 
مصادي�ق مربوط به قاچ�اق ارز، بانك مركزي را 
مكلف كردند ظرف ۳ ماه دسترس�ي مس�تمر 
و برخ�ط صرافي ها، بانك ها و موسس�ات مالي 

اعتباري به سامانه ارزي را  فراهم كند. 

به گزارش »تعادل«، نمايندگان مجلس در جلس��ه علني 
دوش��نبه مجلس و در ادامه بررسي مواد باقي مانده اليحه 
اصالح قانون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز مواد ۱۷ و ۲۳ اين 
اليحه را تصويب كردند. براس��اس م��اده ۱۷ اليحه، بند 
»خ« ماده )۲( قانون و نيز تبصره )۲( ماده )۷( قانون حذف 
مي ش��وند و يك ماده به عنوان ماده )۲( مكرر به شرح زير 
به قانون الحاق مي شود: ماده ۲ مكرر - موارد زير قاچاق ارز 
محسوب مي ش��ود: الف - ورود يا خروج ارز از كشور بدون 
رعايت تشريفات قانوني يا از مسيرهاي غيرمجاز ب- هرگونه 
اقدام به خروج ارز از كشور بدون رعايت تشريفات قانوني يا 
از مس��يرهاي غيرمجاز پ- انجام هر رفتاري در كشور كه 
عرفا معامله ارز محسوب مي شود از قبيل خريد، فروش يا 
حواله توسط اشخاصي غير از صرافي، بانك يا موسسه مالي 
اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي در صورتي كه طرف 
معامله صرافي، بانك يا موسسه مالي اعتباري داخلي داراي 
مجوز مذكور نباشد.معامالتي كه با مجوز بانك مركزي و در 
حدود ضوابط تعيين شده اين بانك توسط اشخاصي نظير 
واردكنندگان و صادركنندگان و معامله گران در بورس هاي 
كااليي صورت مي گيرد، از شمول اين بند و بند انتهايي اين 
ماده خارج است. ت- هر گونه معامله ارز توسط صرافي يا غير 
آن كه تحويل ارز و مابه ازاي آن به روز يا روزهاي آينده موكول 
شده ولي منجر به تحويل ارز نمي شود يا از ابتدا قصد تحويل 
ارز وجود نداشته و قصد طرفين تنها تسويه تفاوت قيمت 
ارز بوده است. ث- انجام كارگزاري خدمات ارزي در داخل 
كشور براي اشخاص خارج از كشور، بدون داشتن مجوز انجام 
عمليات صرافي از بانك مركزي. كارگزار، شخصي است كه ما 
به ازاي ارز معامله شده را در كشور دريافت مي نمايد: ج- عدم 
ثبت معامالت ارزي در سامانه ارزي يا ثبت ناقص يا خالف 
واقع اطالعات مربوط به معامالت مذكور در اين سامانه توسط 
صرافي، بانك يا موسسه مالي اعتباري داراي مجوز از بانك 
مركزي.چ- عدم ارايه صورت حس��اب خريد معتبر با ارايه 
صورت حساب خريد خالف واقع يا داراي اطالعات ناقص به 
مشتري توسط صرافي، بانك يا موسسه مالي اعتباري داراي 
مجوز از بانك مركزي ح- عرضه، حمل يا نگهداري ارز فاقد 
صورتحساب خريد معتبر يا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصي 

غير از صرافي، بانك يا موسسه مالياعتباري داراي مجوز از 
بانك مركزي. موارد كمتر از س��قف تعييني توسط بانك 
مركزي براي ورود ارز به كشور از شمول اين بند خارج است.

تبصره ۱- صرافي، شخص حقوقي است كه از بانك مركزي 
مجوز انجام عمليات صرافي اخذ نموده است. مجوز صرافي 
قائم به ش��خص حقوقي صرافي اس��ت و به هيچ طريقي 
قابل واگذاري يا توكيل به غير نيس��ت. تبصره ۲ - منظور 
از صورتحساب خريد معتبر، رسيد س��امانه ارزي حاوي 
اطالعاتي نظير شناس��ه پيگيري، طرفين معامله، ميزان 
و زمان انجام معامله اس��ت كه ش��ماره مسلسل ارزهاي 
موضوع معامله نيز ضميمه آن مي باش��د. تبصره ۳- بانك 
مركزي ظرف ۳ ماه، مكلف است دسترسي مستمر و برخط 
صرافي ها، بانك ها و موسسات مالي اعتباري به سامانه ارزي 
را جهت ثبت معامالت با قابليت وارد كردن اطالعات مندرج 
در تبصره )۲( اين ماده فراهم نمايد.تبصره ۴ - بانك مركزي 
مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين 
قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافي هاي مجاز و تشريفات 
قانوني و مسيرهاي مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمي 
كشور و درگاه اينترنتي بانك مركزي اقدام نمايد. هرگونه 
تغييرات بعدي نيز بايد توسط بانك مركزي از طرق مزبور 
فورا به اطالع عموم برسد. تبصره ۵ - متخلفين از ساير ضوابط 
ارزي تعييني توسط بانك مركزي يا مرتكبين قاچاق وجه 
رايج ايران به جريمه نقدي معادل يك چهارم موضوع تخلف 
و دو يا چند مورد از محروميت هاي موضوع ماده )۹۹( اين 
قانون محكوم مي ش��وند.اين ضمانت اجراء مانع از اعمال 
ضمانت اجراهاي مقرر در س��اير قوانين و مقررات نيست. 
رس��يدگي به تخلفات مذكور در اين تبصره در صالحيت 
سازمان تعزيرات حكومتي است. تبصره ۶- ضوابط مربوط 
به نحوه و ميزان ورود يا خروج وجه رايج ايران توسط بانك 
مركزي تعيين و جهت اطالع عموم منتشر مي شود. تخلف 

از اين ضوابط، قاچاق وجه رايج ايران محسوب مي شود.
تبصره ۷- تمامي رمزارزها )ارزه��اي رقومي( در حكم ارز 
موضوع اين قانون هستند و جرايم، تخلفات، ضمانت اجراها 
و نيز تمامي احكام و مقررات مربوط به ارز در اين قانون در 
مورد آنها نيز اجراء مي شود. طبق ماده ۲۳ تبصره )۲( بند 
»ب« ماده )۱۱( قانون به شرح زير اصالح مي شود و عبارت 
»بند »ب« ماده )۱۱( « از تبصره )۴( ماده )۵( قانون حذف 
مي شود: تبصره ۲ - هزينه هاي اجراي حكم موضوع اين بند 
هر س��اله در بودجه سنواتي پيش بيني مي شود و مطابق 
آيين نامه اي كه به پيشنهاد ستاد و وزارت دادگستري تهيه 
مي ش��ود و به تصويب هيات وزيران مي رس��د، به مصرف 

مي رسد.

    اعالم منش�أ ارز كاالي وارداتي  و سازوكار 
رهگيري تخصيص ارز 

همچنين نمايندگان مجلس واردكنندگان را موظف به اظهار 
منش��أ ارز تخصيصي به كاالي وارداتي كردند. نمايندگان 
مجلس تصوي��ب كردند كه به منظور مقابله ب��ا قاچاق ارز 
و مديريت منابع و مص��ارف ارزي كليه واردكنندگان كاال 
موظفند منشأ ارز كاالي وارداتي خود را پس از ثبت سفارش 
و قبل از ترخيص اعالم كنند.نمايندگان در نشست علني 
دوشنبه مجلس در جريان بررسي اليحه اصالح قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز با ماده ۷ اليحه مذكور موافقت كردند. در اين 
ماده آمده است بند »ش« ماده )۱( قانون به شرح زير اصالح 
مي شود: قاچاقچي حرفه اي: شخصي است كه بيش از سه 
بار مرتكب قاچاق شود، اعم از اينكه در هر مرتبه تعقيب شده 
يا نشده باشد و ارزش كاال يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از 
يكصد ميليون باشد.همچنين نمايندگان در جريان بررسي 
اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز ماده )۱۵( اين 

اليحه را به تصويب رساندند.در ماده ۱۵ آمده است: متن زير 
به عنوان تبصره )۴( به ماده )۷( قانون الحاق مي شود:  تبصره 
۴ - به منظور مقابله با قاچاق ارز و مديريت منابع و مصارف 
ارزي، كلي��ه واردكنندگان كاال موظفند منش��أ ارز كاالي 
وارداتي خود را پس از ثبت س��فارش و قبل از ترخيص، در 
سامانه موضوع بند »الف« ماده )۹( اين قانون اظهار نمايند. 
بانك مركزي موظف است پس از دريافت اطالعات منشأ ارز، 
بالفاصله و در خصوص كاالهاي سريع الفساد، سريع االشتعال 
يا مورد نياز فوري حداكثر ظرف ۲۴ ساعت نسبت به بررسي 
آن اقدام نموده و در صورت صحت اطالعات ابرازي، شناسه 
رهگيري معتبر به اطالعات مذكور اختصاص دهد. مجوز ثبت 
سفارش تا قبل از دريافت شناسه رهگيري موضوع اين تبصره 
قابل استناد جهت ترخيص در گمرك نيست. حكم اين ماده 
مانع از اجراي مقررات ماده )۶۲( قانون امور گمركي نيست. 
از س��وي ديگر، صادركنندگان تا پايان تير ماه سال ۱۳۹۹ 
فرصت دارند تا نسبت به ايفاي تعهدات ارزي صادراتي سال 

۱۳۹۸ خود اقدام كنند، در غير اين صورت محدوديت هاي 
مندرج در بسته سياستي بازگشت ارز حاصل از صادرات و 
نحوه رفع تعهد ارزي آن، براي اين دسته از صادركنندگان اجرا 
خواهد شد. بانك مركزي اعالم كرد: با توجه به تكليف كليه 
صادركنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادي كشور از تاريخ ۲۲ فروردين ماه سال ۱۳۹۷ طبق 
مصوبات هيات وزيران و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
و به منظور بهره مندي از مشوق ها و خدمات دستگاه هاي 
اجرايي، سازمان ها و نهادهاي ذي ربط، صادركنندگان  بايد 
تا پايان تير ماه س��ال ۱۳۹۹ نسبت به ايفاي تعهدات ارزي 
صادراتي سال ۱۳۹۸ خود اقدام كنند.همچنين، در صورت 
عدم تعيين تكليف بازگشت ارز حاصل از صادرات متعلقه، 
محدوديت هاي مندرج در »بس��ته سياستي بازگشت ارز 
حاصل از صادرات و نحوه رفع تعه��د ارزي آن«، مندرج در 
پايگاه اطالع رساني اين بانك به آدرس www.cbi.ir براي 

آنان اعمال خواهد شد.

در اطالعيه دفتر معاون اول رييس جمهور تاكيد شد

مشاركت دادن هر چه بيشتر مردم از اهداف اصلي واگذاري سهام عدالت است
دفت�ر مع�اون اول رييس جمه�ور ضم�ن 
مجعول دانستن مطلب منتشر شده در يكي 
از س�ايت هاي خب�ري درب�اره مواضع دكتر 
جهانگيري در خصوص واگذاري سهام عدالت 
به مردم، هدف از انتش�ار اين مطلب را ايجاد 
شبهه در اذهان عمومي دانست و اطالعيه اي 
را ب�راي تنوير افكار عموم�ي و آگاهي مردم 

منتشر كرد. 

متن اطالعيه دفتر معاون اول رييس جمهور به شرح 
زير است:   پرواضح اس��ت كه هدف اصلي از واگذاري 
سهام عدالت عالوه بر اس��تقرار و گسترش عدالت در 
جامعه، مشاركت دادن هر چه بيشتر مردم در اقتصاد 
به منظور ايج��اد و تقويت بخ��ش خصوصي توانمند 
و واقعي در كش��ور است. س��وابق فكري، مديريتي و 
اجرايي جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم 
رييس جمهور بيانگر اين مهم است كه ايشان همواره 
مدافع بخش خصوصي كشور بوده و اين موضوع آنچنان 
روش��ن و بدون ابهام اس��ت كه نيازي به شرح و بيان 
بيشتر نيست. عملكرد و مواضع شفاف ايشان به عنوان 
وزير صنايع و مع��ادن در دولت اصالحات در خصوص 
ضرورت واگذاري سهام شركت ها و كارخانجات بزرگ 
دولتي به طبقات متوسط و ضعيف جامعه نيزگوياي 
اين امر است.برگزاري جلس��ات متعدد شوراي عالي 

اجراي سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي به رياست 
جناب آق��اي دكت��ر جهانگيري مع��اون اول محترم 
رييس جمهوركه يكي از دستور جلسات اصلي و مهم آن 
در طول سال هاي گذشته به نحوه واگذاري سهام عدالت 
به مردم و تدوين دستورالعمل هاي الزم براي آزاد سازي 
اين سهام اختصاص داشته است، نمونه ديگري از اين 
دست مي باش��د.حضور جناب آقاي دكتر جهانگيري 
معاون اول محترم رييس جمهور در مراس��م   مختلف 
مرتبط با واگذاري و رونمايي از سهام عدالت و مهم تر از 
آن اهتمام ايشان در حوزه گفتمان سازي سهام عدالت 
به نحوي كه اين واگذاري اوال دقيق و علمي باشد ثانيا 
منجر به انتفاع هر چه بيشتر مردم شود، شاهدي ديگر 
بر اين مدعاست. اين گفتمان سازي نيز با موضع گيري 
و گفت وگو با رس��انه ها و بعضا بيان و تشريح جزئيات 
نحوه آزاد س��ازي سهام عدالت با هدف آگاهي بخشي 
و جلب مشاركت مردم براي اجراي موفقيت آميز اين 
طرح بزرگ ملي صورت گرفته اس��ت.دكتر اس��حاق 
جهانگيري در اين جلسه سياست هاي كلي اصل ۴۴ را 
از پراهميت ترين سياست هاي كشور برشمرد و گفت: 
تصويب و ابالغ اين سياست ها اقدامي مهم و بزرگ براي 
ورود بخش خصوصي به اقتصاد كش��ور بود و با توجه 
به رويك��رد دولت يازدهم براي اجراي سياس��ت هاي 
كلي مقام معظم رهبري، اميدوارم با آسيب شناس��ي 
اقدامات گذشته، ش��اهد تالش و اهتمام جدي براي 

اجراي دقيق اين سياس��ت ها در آينده باشيم.معاون 
اول رييس جمهور با اش��اره به گزارش رييس سازمان 
خصوصي س��ازي و واگذاري هاي ص��ورت گرفته كه 
تاكنون در مجموع به ارزش ۱۳۳ هزار ميليارد تومان 
بوده اس��ت، گفت: الزم اس��ت تالش مجدانه اي براي 
تداوم بخشي به روند واگذاري ها البته با روش صحيح و 
بدون تكرار اشتباهات گذشته انجام شود.دكتر اسحاق 
جهانگيري در جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي 
كلي اصل ۴۴ قانون اساسي اظهار داشت: سهام عدالت 
مي تواند به عنوان يك دارايي ارزشمند و امكاني خوب 
براي مردم محسوب ش��ود اما عدم تحقق اهداف اين 
طرح، امكان آزاد سازي س��هام عدالت را با مشكالتي 
روبه رو كرده بنابراين الزم است در پيش نويس »اليحه 
سامان دهي سهام عدالت« راهكارهاي مناسبي براي 
رفع اين مسائل ارايه شود تا بتواند پاسخگوي اشكاالت 
فعلي باش��د.وي با بيان اينكه در دولت ترديدي وجود 
ندارد كه س��ود و منافع حاصل از سهام عدالت بايد به 
م��ردم و البته به ضعيف ترين اقش��ار و طبقات جامعه 
برسد، بر لزوم ساماندهي سهام عدالت و نحوه مديريت 
و اجراي صحي��ح آن به گونه اي كه باالترين بازدهي را 
براي مردم به همراه داش��ته باشد، تاكيد كرد. معاون 
اول رييس جمهور با اشاره به تدوين پيش نويس اليحه 
ساماندهي س��هام عدالت، اظهار داش��ت: اشكاالت و 
ايرادات اساسي در نحوه مديريت و اجراي سهام عدالت 

وجود دارد كه اين موضوع در جلس��ات كارشناس��ي 
مورد بررس��ي قرار گرفته و اليحه اي نيز براي رفع اين 
ايرادات و اشكاالت تدوين شده و آماده طرح در هيات 
دولت است.اين اليحه كه براي تصويب نهايي در دولت 
و تقديم آن به مجلس ش��وراي اسالمي در حال نهايي 
شدن است، از اقدامات اساسي دولت يادهم براي حل 
مس��ائل و معضالت موجود كه در مسير اجراي سهام 
عدالت و نحوه مديريت آن وجود دارد، باشد.جهانگيري 
با بيان اينكه دولت مهم ترين ش��ركت ها و بنگاه هاي 
اقتصادي از نظر بازدهي س��رمايه و توليدي ناخالص 
داخلي را در چارچوب طرح واگذاري سهام عدالت وارد 
كرده اس��ت، افزود: البته كه دولت نمي تواند نسبت به 
سرنوشت اين شركت ها كه سرمايه هاي ملي هستند، 
بي تفاوت باشد لذا در اليحه جديد بايد براي سرنوشت، 
نحوه مديريت، سوددهي و توسعه اين بنگاه ها به شكلي 
اساسي برنامه ريزي شود به نحوي كه اصول بنگاه داري 
در چگونگي مديريت و توسعه آنها مدنظر قرار گرفته و 
بايد حتمًا رعايت شود.معاون اول رييس جمهور از وزير 
اموراقتصادي و دارايي خواس��ت تا با مشورت اعضاي 
ش��ورا پيش نويس اليحه  را به دقت مورد بررسي قرار 
دهند و جمع بندي نهايي را براي تصميم گيري به جلسه 
هيات دولت ارايه كنند.دكتر جهانگيري همچنين با 
اشاره به گزارش سازمان خصوصي سازي درخصوص 
آخرين وضعيت واگذاري  شركت ها و بنگاه هاي دولتي 

به بخش خصوصي و مشكالت پيش روي اين سازمان، 
گفت: خصوصي سازي در حقيقت كار دشواري است و 
موانع زيادي نيز پيش روي آن وجود دارد اما اين موانع و 
مشكالت نبايد باعث شود كه روند خصوصي سازي كه از 
ضروريات اساسي كشور است، متوقف شود.وي با انتقاد 
از برخي واگذاري هاي غلط صورت گرفته در گذشته 
و با اش��اره به مسائل و مش��كالت پيش روي سازمان 
خصوصي سازي، بر ضرورت تنظيم گزارشي دقيق از 
آخرين وضعيت واگذاريها و مسائل و مشكالت سازمان 
خصوصي براي طرح در جلس��ه هيات دولت و اتخاذ 
تصميمات الزم، تصريح كرد.وي در اين باره از روش هاي 
نادرس��ت س��ال هاي پيش در واگذاري شركت هاي 
زيرمجموعه نهادهاي توس��عه اي كه به ش��كل سهام 
عدالت انجام شد، گفت: امروز برگه هاي سهام عدالت 
در دست مردم وجود دارد اما آنها بهره اي از اين سهام 
نبرده اند و شركت هاي واگذار شده نيز دچار مشكالت 
بسياري هستند.وي همچنين به مساله سهام عدالت و 
وضعيتي كه براي شركت هايي كه در اين طرح واگذار 
شده اند اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: اين شركت ها 
كه مهم ترين ش��ركت هاي كشور هس��تند به لحاظ 
سرمايه گذاري و تقسيم سود با مشكل روبه رو هستند. 
دولت براي تعيين سرنوشت و پاسخ به انتظار مردم كار 
دقيقي روي آنها انجام داده است كه آماده ايم طرح آن 
را دراختيار منتخبان مردم در مجلس دهم قرار دهيم.

تا تورم هست، حذف صفر فايده اي ندارد
   در اين بين حذف صف�ر از پول ملي در كجاي 

اصالح ساختار اقتصادي تعريف مي شود؟
حذف صفر از پول ملي اصالح معلول اس��ت و نه علت. 
يعني اگر ما امروز به جايي رسيده ايم كه مي خواهيم از 
پول ملي ايران صفر را حذف كنيم به اين دليل است كه 
تورم در اين سال ها ارزش پول را به شدت پايين آورده 
است. ش��ايد بتوان نكات مثبتي در اجرايي شدن اين 

طرح پيدا كرد اما تمام اين نكات محدود و در س��طح 
خرد هس��تند و اگر ما نتوانيم تورم را مديريت كنيم، 
چند سال بعد باز هم بايد به حذف صفرهاي بيشتر فكر 
كنيم. در كنار آن بايد به يك نكته مهم توجه كرد و آن 
تغيير نكردن توان خريد مردم پس از اجراي اين طرح 
اس��ت. اگر قيمت كاالها قرار است كاهش يابد، قدرت 
خريد و درآمدهاي مردم ني��ز به همان ميزان كاهش 

خواهد ياف��ت و در عمل حمايتي از اقش��ار كم درآمد 
صورت نمي گيرد. 

   چرا معتقديد حذف صف�ر از پول ملي، اثرات 
بلندمدت نخواهد داشت؟

اين موضوع را مي توان تنها با بررس��ي چند مثال ساده 
درك كرد. حدود ۵۰ سال قبل، مي شد با چند هزار تومان 
در تهران يك واحد مسكوني جديد خريد و با يك درآمد 

معقول، دس��ت يابي به اين هدف چندان دشوار نبود اما 
امروز، قيمت همان خانه به چند ميليارد تومان رسيده 
است و رصد اين تغييرات كه از همان ۵۰ سال پيش آغاز 
شده و ادامه يافته نشان مي دهد كه قدرت خريد ريال تا 
چه حد كاهش يافته است. در مقايسه ميان نرخ پول ايران 
و ارزهاي خارجي نيز مي توان اين موضوع را ديد و رسيدن 
يورو به بيش از ۱۸ هزار تومان يا ۱۸۰ هزار ريال، نش��ان 

مي دهد كه ما نتوانسته ايم مانع از اين مسير غلط شويم. 
اگر بنا باش��د صفر از پول ملي حذف شود اما ساختارها 
اصالح نشود، عمال ما تنها صورت مساله را پاك كرده ايم 
زيرا با تداوم تورم به زودي پولي كه چهار صفرش حذف 
شده، دوباره قدرت خريد خود را از دست خواهد داد و ما 
چند سال بعد در حالي به ارزش پول خود نگاه مي كنيم 

كه بايد باز هم چند صفر از آن حذف شود.
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خطر فرار سرمايه گذاران از  توليد 
از س��وي ديگر، با توجه ب��ه محدوديت هايي كه ما در 
دسترسي به دالر داريم، مذاكرات با كشورهاي همسايه 
در راستاي استفاده از ارزهاي مستقل كشورها به جاي 

دالر يا يورو مي تواند براي ما گره گشا باشد.
   با وجود حجم باالي نقدينگي در اقتصاد ايران  
همچنان بسياري از واحدهاي توليدي با مشكل 
تامين منابع مالي مورد نياز مواجه هس�تند. آيا 
رونق هفته هاي اخي�ر بازار س�رمايه مي تواند 

بخشي از اين مشكل را برطرف كند؟
انتقال سرمايه و نقدينگي به توليد نياز به پيش نيازهاي 
بسيار مهمي دارد. بر اس��اس ارزيابي ها، رتبه ايران در 

محيط كس��ب و كار جهاني، به هيچ عنوان قابل قبول 
نيس��ت و اين يعني ما نه تنها جذابيتي براي صاحبان 
س��رمايه به وجود نياورده ايم كه حتي موانع گسترده 
موجود باعث ش��د بس��ياري از آنها، عط��اي ورود به 
طرح هاي مولد را به لقايش ببخشند. نخستين مساله اي 
كه صاحبان سرمايه به آن احتياج دارند، ثبات اقتصادي 
و وجود يك چشم انداز روشن از آينده پيش روي اقتصاد 
است اما متاس��فانه ما در سال هاي اخير كمتر چنين 
تصويري را ديده ايم. وقتي سرمايه گذار نمي داند با چه 
بازار و چه شرايطي رو به رو خواهد شد، قاعدتا ترجيح 
مي دهد، سرمايه خود را به محيطي امن تر منتقل كند.

   بازار س�رمايه نمي تواند بخش�ي از اين خأل را 
برطرف كند؟

بازار سرمايه نياز به حركتي اصولي و حساب شده دارد. ما 
در سال هاي گذشته شاهد آن بوده ايم كه بازارهايي مانند 
طال و ارز سود فراواني عايد سرمايه گذارانشان كرده اند و 
افراد در مدتي كوتاه با دست يابي به اين سود، پول خود 
را خارج كرده و به بخش ديگري رفته اند. متاسفانه نوع 
نگاه به بازار بورس نيز اين چنين است. تعداد زيادي از افراد 
سرمايه خود را وارد اين عرصه كرده اند و توقع دارند در 
مدتي كوتاه، سودي فراوان به دست بياورند. رشد عجيب 
و سريع بورس در هفته هاي گذشته نيز به اين موضوع 

دامن زده است. اينكه بازاري مانند بورس، رشدي توخالي 
و بدون پشتوانه داشته باشد، نه تنها كمكي به رونق توليد 
و تامين مواد اوليه مورد نياز واحدها نمي كند كه حتي 
با شوك هاي بعدي، اثرات منفي جدي بر اقتصاد مولد 
كشور خواهد گذاشت. پول هايي كه در مدتي كوتاه به 
بورس آمده اند، در صورتي كه نتيجه مورد نظر را دريافت 
نكنند به بازاري ديگر س��رازير خواهند شد كه نتيجه 
نخست آن بر هم خوردن دوباره نظم بازارهايي مانند ارز 
و نتيجه دوم موج جديدي از تورم اس��ت كه اين امر هم 
بر زندگي اقشار مختلف مردم و هم بر شرايط واحدهاي 
توليدي اثر منفي خواهد گذاشت. اگر قصد ما اين است 

كه نقدينگي را به سمت توليد رهسپار كنيم از يك سو 
بايد جذابيت توليد افزايش يابد كه چاره اش بهبود فضاي 
كسب و كار و تزريق ثبات به اقتصاد خواهد بود و از سوي 
ديگر سفته بازي و داللي كه در برخي بازارها رخ داده و 
سودي هنگفت نصيب افراد مي كند را متوقف كنيم. در 
غير اين صورت نه تنها راهبردهاي كوتاه مدت گره گشا 
نمي ش��وند كه حتي مي توانند بر بدنه توليد كش��ور، 
ضربه اي جديد وارد كنند كه ابتدايي ترين آن فرار سرمايه 
از توليد است. همانطور كه مي بينيم آگهي فروش ويال 
افزايش يافته و تداوم شرايط فعلي باعث افزايش تعداد 

آگهي هاي فروش كارخانه نيز خواهد شد.
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3 بانك و بيمه

رييس كل بانك مركزي: فشار حداكثري و تعطيلي دوره كرونا انتظارات تورمي را باال برده است

وضعيتبازارسختترازتابستان۹۷نيست،ثباتبهبازاربرميگردد
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه وضعيت 
امروز بازارها س�خت تر از تابستان ۹۷ نيست، 
گفت: ثبات الزم به ب�ازار بر مي گردد. وضعيت 
امروز بازارها در اقتصاد كشورمان حتماً سخت تر 
از م�رداد و ش�هريور۹۷ نيس�ت درآن روزها 
باشروع و تشديد تحريم هاي امريكا، بازار هاي 
ارز، سكه و ساير دارايي ها به شدت به هم ريخت 
و نرخ دالر دربازار به رقم هاي بسيار باال رسيد. 
ولي، با مديريت بازارها و تدابيري كه به كارگرفته 
شد، به رغم تمامي مشكالت در مدت دو سال 
گذشته، ثبات نسبي بازارها در نرخ هاي بسيار 
پايين تر ارز، برقرار و رشد اقتصاد غيرنفتي در 

اواخر سال ۹۸ مثبت شد. 

به گزارش »تعادل«، همتي افزود: اين روزها نيز به علت تداوم 
فشار حداكثري، شيوع كرونا وتعطيلي سه ماهه بسياري از 
فعاليت ها و كاهش قيمت نفت و ساير فرآورده هاي نفتي، 
تهديدات جديد امري��كا و... انتظارات تورم��ي را باال برده 
است. در روزهاي آتي، پيش بيني هاي بانك مركزي از تورم 
يكسال آتي و »تورم هدف«، اعالم خواهدشد. محاسبات و 
برآوردهاي اداره بررسي هاي اقتصادي بانك بسيار كمتر از آن 
چيزي است كه در فضاي تبليغاتي مطرح مي شود. همان طور 
كه قبال گفتم شرايط دشوار است. ليكن، روند درحال بهبود 
بوده و مديريت و ثبات نيزقابل اعاده است. در روزهاي اول 
حضورم دربانك مركزي اعالم كردم همه داشته هاي علمي 
و تجربي خود را براي كنترل اوضاع به كار خواهم بست.امروز 
نيز با تجربياتي به مراتب بيشتر از آن روز، اعالم مي كنم؛ با 
تالش جدي همكارانم دربانك مركزي، سيستم بانكي و نيز 
ساير بخش هاي مختلف اقتصادي، به حول قوه الهي، ثبات 
الزم در بازارها برقرار خواهدشد. همراهي مردم عزيز و فعاالن 
اقتصادي دربخش هاي توليد وصادرات اين بار نيز، پشتيبان 

اصلي تالش خدمتگزارانشان خواهدبود.

     نحوه تامين ارز مصارف خدماتي 
از سوي ديگر، بانك مركزي دستورالعمل نحوه تامين ارز 
بابت مصارف ارزي خدماتي مرتبط با تس��هيالت ارزي را 
ابالغ كرد.براساس دستورالعمل بانك مركزي، تامين ارز 
بابت سهم الشركه )آورده( متقاضي و بازپرداخت تسهيالت 
اعطايي )اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخير تاديه دين( به 
تسهيالت گيرندگان از محل منابع بانك ها و بانك توسعه و 
تجارت اكو در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي 
و نيز صندوق توسعه ملي به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه 

نيما امكان پذير است.
براساس اين دس��تورالعمل تامين ارز بابت سهم الشركه 
)آورده( متقاضي و بازپرداخت تس��هيالت اعطايي )اعم از 
اصل، س��ود و وجه التزام تاخير تاديه دين( به تس��هيالت 
گيرندگان از محل منابع بانك جهاني و بانك توسعه اسالمي 
در چارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي با تاييد 
سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران 

به نرخ بازار دوم ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است.
همچنين تامين ارز بابت سهم الش��ركه )آورده( متقاضي 
و بازپرداخت تس��هيالت ريفاينانس )اع�م از اصل، سود و 
وجه التزام تاخير تاديه دين( حس��ب گروه كاالي وارداتي 
به نرخ رس��مي يا نرخ بازار دوم ارز و از طريق س��امانه نيما 

امكان پذير است.
در اين دستورالعمل تصريح ش��ده كه تسويه بدهي )اعم 
از اصل، س��ود و وجه التزام تاخير تاديه دين( تس��هيالت 
گيرندگان از محل حساب ذخيره ارزي موضوع آيين نامه 
اجرايي ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي 
نظام مالي كش��ور، به صورت ارزي )ارايه عين ارز از سوي 

بدهكار( يا به ص�ورت ريالي مطابق آيين نامه مزبور است.
همچنين تامين ارز جهت بازپرداخت تسهيالت اعطايي 
)اعم از اصل، س��ود و وجه التزام تاخير تاديه دين( از محل 
منابع جزو )د( بند )۶( قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كش�ور 
)موضوع تص�ويبنام�ه ش��ماره ۲۱۱۶۰۷/ت۴۳۳۰۴ك 
مورخ ۱۳۸۸.۱۰.۲۷ كميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون 
اساس���ي( ب�ه نرخ ب��ازار دوم ارز و از طريق س��امانه نيما 

امكان پذير است.

اين دستورالعمل همچنين تاكيد كرده كه تامين ارز بابت 
سهم الش��ركه )آورده( متقاضي و بازپرداخت تس��هيالت 
اعطايي )اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخير تاديه دين( به 
تسهيالت گيرندگان از محل منابع بانك ها در مناطق آزاد 
تجاري � صنعتي و ويژه اقتصادي كشور به نرخ بازار دوم ارز و 

از طريق سامانه نيما امكانپذير است.
همچنين تأمين ارز بابت سهم الشركه )آورده( متقاضي، 
پرداخت اقس��اط و هزينه هاي تبع�ي اعتب�ارات اسنادي 
فاينانس خ�ودگردان و غيرخودگردان، ب�ه ن�رخ بازار دوم 

ارز و از طريق سامانه نيما امكان پذير است.

     احياي اقتصاد نيازمند واكسن كرونا 
از سوي ديگر، رييس فدرال رزرو مي گويد اين امكان وجود 
دارد كه احياي اقتصادي امريكا تا اواخر سال آينده به درازا 
كشيده و شايد احياي كامل نيازمند كشف واكسن ويروس 
كرونا باشد. به گزارش ايِبنا از سي بي اس، »جروم پاول« در 
اين باره گفت: اين اقتصاد احيا خواهد شد. شايد كمي زمان 
ببرد و شايد تا اواخر سال آينده طول بكشد، واقعا اطالعي 
از اين موضوع نداريم. وي ادامه داد: با فرض اينكه موج دوم 

ويروس كرونا در كار نباشد، تصور مي كنم در نيمه دوم سال 
جاري ش��اهد احياي يكنواخت باشيم. براي احياي كامل 
اقتصادي، مردم بايد به طور كامل خاطرجمع باشند و براي 

وقوع چنين چيزي بايد منتظر واكسن )كرونا( بمانيم.
فدرال رزرو براي كمك به كس��ب و كارها و بازاهاي مالي با 
هدف ادامه فعاليت در جريان پاندمي و همچنين در تالش 
براي توقف ورشكستگي شركت ها و از كار افتادگي خانواده ها 
در دوران نبرد عليه كرونا، مجموعه اي از برنامه ها را به تصويب 
رس��انده اس��ت. جروم پاول نس��بت به مثبت شدن رشد 
اقتصادي امريكا از سه ماهه سوم سال ابراز اميدواري كرد.در 
شرايطي كه امريكا به اصلي ترين كانون درگير با كرونا تبديل 
شده است، رييس بانك مركزي امريكا در سخناني گفت نظام 
بانكي اين كشور به حد كافي براي پشت سر گذاشتن اين 

بحران نيرومند است. 
در حال حاضر بيش از ۳۶ ميليون نفر در امريكا براي دريافت 
مزاياي بيكاري درخواس��ت داده اند و انتظار مي رود رشد 
اقتصادي به پايين ترين سطح خود از زمان بحران سال ۱۹۲۹ 
برسد. پاول با بيان اينكه قبول دارد آمارهاي اقتصادي سه 
ماهه دوم سال خيلي خيلي بد خواهند بود، نسبت به بهبود 

شرايط و احتمال بازگشت رشد اقتصادي به محدوده مثبت 
در سه ماهه سوم سال ابراز اميدواري كرد. 

رييس بانك مركزي امريكا گفت اگرچه احتماال با رشد منفي 
۲۰ تا ۳۰ درصدي و نرخ بيكاري ۲۰ تا ۲۵ درصدي مواجه 
خواهيم شد اما شرايط اصال مثل سال ۱۹۲۹ نگران كننده 
نيست چون اين وضعيت به سرعت تمام خواهد شد. با اين 
حال پاول افزود كه نبايد خيلي هم به بهبود سريع اميدوار بود 
و روند رشد از نيمه دوم و به تدريج از سر گرفته خواهد شد. 

بانك مركزي امريكا در مقايس��ه با ساير همتايان خود در 
جهان، سنگين ترين مداخله را از نظر اندازه و شدت عمق 
در بازارهاي مالي براي حمايت از آنها در برابر ويروس كرونا 
انجام داده و نرخ بهره را در اقدامي كم س��ابقه به محدوده 
صفر درصدي كاهش داده اس��ت. اين مداخالت به ويژه از 
آن جهت اهميت دارد كه فدرال رزرو بيش��تر تمركز خود 
را بر روي حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط كه 

آسيب پذيري بيشتري دارند، گذاشته است. 
پاول با تاكيد بر ضرورت حمايت از كس��ب و كارهاي خرد 
گفت: اگر جلوي س��قوط كس��ب و كارها را نگيريم و افراد 
م��دت زيادي را خارج از بازار كار باقي بمانند، در بلندمدت 

با خسارت هاي قابل توجهي مواجه خواهيم شد و عاقالنه تر 
اس��ت حاال با هزينه اي كمتر از آنها حمايت كنيم. اين كار 

سرعت احياي رشد را نيز بيشتر خواهد كرد.

    افت خفيف دالر
 از سوي ديگر، شاخص دالر در معامالت امروز كمي افت كرد. 
به گزارش رويترز، مجلس نمايندگان امريكا با اختالف كمي 
به طرح پيشنهادي دموكرات ها براي اختصاص يك بسته 
حمايتي سه تريليون دالر ديگر به كسب و كارها و بخش هاي 
مختلف اقتصاد اين كش��ور به منظور كاس��تن از تبعات 
اقتصادي ويروس كرونا راي مثبت داد كه اين اليحه براي 
تاييد نهايي بايد به تاييد سنا و رييس جمهور امريكا نيز برسد.

پيش تر نيز امريكا س��ه تريلي��ون دالر ب��راي حمايت از 
بخش هاي مختلف اقتصاد اين كشور در نظر گرفته بود. با 
اين حال احتماال اين اليحه در سنا راي نخواهد آورد، چرا كه 
برخي از مقامات ارشد جمهوري خواه از جمله استيو اسكاليز 

آن را بذل و بخشش سوسياليستي خوانده اند. 
بازگشايي تدريجي اقتصادهاي جهان تحت تاثير آسيب هاي 
وارده به زنجيره هاي تامين، نيروي كار و تقاضاي جهاني قرار 
گرفته است و در اين بين دو اقتصاد نخست جهان نيز كماكان 
وضعيت مطلوبي ندارند. در امريكا پيش بيني مي شود رشد 
اقتصادي در سه ماهه دوم سال به رقم بي سابقه منفي ۳۵ 
درصد و نرخ بيكاري به ۲۵ درصد برسد. در چين نيز با وجود 
بهبود نسبي وضعيت توليدات كارخانه ها در مقايسه با ماه 
قبل، ميزان مخارج مصرفي كماكان در سطح نااميدكننده اي 

باقي مانده است. 
از س��وي ديگر نرخ تورم در بسياري از كشورهاي جهان با 
سرعت زيادي رو به كاهش است كه اين كاهش نرخ تورم 
در كنار پايين بودن ميزان مخارج مصرف كننده در بسياري 
از كشورها بدان معنا خواهد بود كه بانك هاي مركزي ناچار 
به انجام اقدامات محرك بيشتري براي تسريع كردن روند 
بازيابي اقتصاد كشورها هستند.  اكنون برخي از كارشناسان 
پيش بيني كرده اند بانك مركزي امريكا با تابوشكني نرخ بهره 
را به سطح منفي كاهش دهد. وزير خزانه داري امريكا نيز نرخ 
بهره فعلي را يك فرصت مناسب براي سر و سامان دادن به 
وضعيت بدهي ها دانسته و از برنامه ريزي براي استقراض 
سه تريليون دالري خبر داده است. شان اوليور، كارشناس 
مسائل اقتصادي در موسسه اي ام پي كپيتال گفت: در حال 
حاضر سه ريسك مهم بر سر اقتصاد جهاني است: احتمال 
بروز موج دوم همه گيري ويروس كرون��ا، زمان الزم براي 
بازگشت فعاليت هاي اقتصادي به سطوح قبل از بحران و 

تشديد تنش ها بين امريكا و چين. 
وقايع معام��الت ارز همچنين تحت تاثير اخبار مربوط به 
ويروس كرونا قرار دارد. در امريكا دونالد ترامپ، در اظهاراتي 
عجيب مدعي شده ويروس كرونا در آزمايشگاهي در شهر 
ووهان چين، جايي كه پاندمي كرونا از آنجا آغاز شد، ساخته 
ش��ده و تهديد كرد كه در صورت اثبات اين ادعا، چين را از 

طريق اعمال تعرفه هاي جديد تنبيه خواهد كرد.
امريكا و چين از سال ۲۰۱۸ با يكديگر وارد يك جنگ تجاري 
گسترده شدند و سرانجام اواخر سال گذشته دو طرف سر 
اجراي يك جدول زماني براي متوازن شدن تجارت دوجانبه 
توافق كردند. اكنون تهديدات ترامپ باعث افزايش هراس 
معامله گران از ايجاد يك جنگ تجاري جديد شده است؛ آن 
هم در زماني كه رشد اقتصادي بسياري از كشورها تحت 
تاثير ش��يوع كرونا و تعطيلي كسب و كارها به پايين ترين 
سطوح تاريخ معاصر رسيده است.  آلن راسكين، كارشناس 
ارشد مسائل ارزي در دويچه بانك گفت: آمارهاي بازار كار 
كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه بايد منتظر بدتر شدن 
شرايط مالي در ماه هاي پيش رو باشيم. بازارها مي دانند كه 
وضعيت خيلي خوب نيس��ت و سرمايه گذاري ها كندتر و 
تقاضا براي دارايي هاي امن بيشتر شده است. اين يعني يك 

مسير احياي طوالني را پيش رو خواهيم داشت. 
تاكنون بيش از چه��ار ميليون و ۸۰۵ ه��زار و ۲۱۰ مورد 
ابتال به كرونا گزارش ش��ده است كه در اين بين ۳۱۶ هزار 
و ۷۳۲ نفر جان خود را از دست داده اند. در بين كشورهاي 
مختلف، باالترين تلفات مربوط به امريكا با ۹۰ هزار و ۹۷۸ 
نفر، انگليس با ۳۴ هزار و ۶۳۶ نفر، ايتاليا با ۳۱ هزار و ۹۰۸ 
نفر، فرانسه با ۲۸ هزار و ۱۰۸ نفر و اسپانيا با ۲۷ هزار و ۶۵۰ 

نفر بوده است. 
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سقف پرداخت خسارت بدون 
كروكي ۱۱ ميليون تومان شد

 ش��ركت هاي بيمه موظف شدند بدون دريافت 
كروكي، تا س��قف ۱۱ ميليون تومان خس��ارت 
حوادث رانندگي مربوط به بيمه ش��خص ثالث 
را پرداخت كنند.براساس بخشنامه اي كه مفيد 
اميني معاون نظارت بيمه مركزي براي مديران 
عامل ش��ركت هاي بيمه ارسال كرده، وفق ماده 
۴ آيين نامه اجرايي ماده ۳۰ قانون بيمه اجباري 
شخص ثالث سقف پرداخت خسارت رانندگي 

بدون كروكي ۱۱ ميليون تومان شده است.
در اين بخشنامه آمده است: نظر به اطالع واصله 
مبني بر عدم رعاي��ت دقيق مفاد ماده ۴۰ قانون 
بيمه اجباري ش��خص ثالث )مصوب ۱۳۹۵( – 
موضوع پرداخت خسارت مالي وارده به اشخاص 
ثالث زيان دي��ده بدون نياز به گ��زارش مقامات 
انتظام��ي- در برخي از واحدهاي رس��يدگي به 
خسارت، بدون وسيله اشعار مي دارد وفق ماده ۴ 
آيين نامه اجرايي ماده ۳۰ قانون مذكور در اجراي 
ماده ۴۰ قانون، بيمه گر مكلف اس��ت در صورت 
وجود شرايط زير با دريافت مدارك موضوع ماده ۳ 
اين آيين نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي 

خسارت زيان ديده را پرداخت كند.

دوگانه اقتصاد و سالمت
در اختيار دولت ها قرار داشت و بسياري از كشورهاي 
جهان چنين راهبردي را اجرايي كردند. آن روي سكه 
اما بحراني ديگر را نمايان كرد و آن مشكالت اقتصادي 
و معيشتي مردم و صاحبان كسب و كارها، تحت تاثير 
كرونا بود. در چنين موقعيتي، شرايط هر دولت بسته به 
موقعيت اقتصادي قبل از كرونا متفاوت است. اگر دولتي 
از نظر اقتصادي و درآمدي شرايط خوبي داشته و خزانه 
پر از پولي دارد، مي تواند قرنطينه را طوالني تر كرده و 
در اين مدت از اقشار مختلف خود با استفاده از همين 
منابع حمايت كند. در ايران اما با توجه به مش��كالت 
و محدوديت هايي كه دولت در س��ال هاي اخير با آن 
روبه رو بوده، عمال تداوم تعطيالت و حمايت همزمان از 
همه جمعيت كشور دشوار است. در چنين فضايي شايد 
چاره اي جز باز كردن دست به عصاي مشاغل باقي نماند، 
هرچند تداوم حضور دولت، اهميت فراواني دارد. يكي از 
حوزه هايي كه بايد حضور دولت در آنها ادامه يابد، عرصه 
حمايت از كسب و كارهاست. فارغ از آنكه ما از چه زماني 
بازگشت مرحله اي كسب و كارها را در دستور كار قرار 
داديم و چه ميزان از گردش اقتصادي كشور به حالت 
عادي بازگشت، آنچه در حال حاضر اهميت دارد، تداوم 
حمايت هاست. ما در ماه هاي گذشته شاهد آن بوديم 
كه از سويي اقشار كم درآمد و ضعيف جامعه با فشار مالي 
شديد مواجه شدند، از سوي ديگر صاحبان مشاغل و 
كسب و كارهاي كوچك بسيار زيان ديدند و در نهايت 
واحدهاي بزرگ و توليدي نيز از هزينه هاي كرونا، در 
امان نماندند. براي عبور از اين شرايط بايد در نظر داشت 
كه حمايت هاي دولت از تمام اين گروه ها بايد به شكل 
هدفمند و دقيق انجام گيرد. نمي توان صرفا با شعار و 
برنامه كلي اين مشكالت را برطرف كرد. فعال اقتصادي 
پيش از هرچيز نياز به روشن بودن شرايط دقيق آينده 
دارد تا بتواند براي سرمايه خود تصميم گيري كند. از اين 
رو نحوه اجراي حمايت ها و اعالم قول هايي كه توان انجام 
آنها وجود دارد، اهميت خواهد داشت. از سوي ديگر ما 
در هفته هاي گذشته شاهد بوده ايم كه قيمت بعضي از 
كاالها در بدنه اقتصاد بار ديگر رو به افزايش گذاش��ته 
است. به اين ترتيب كه بعضي از آب گل آلود ماهي گرفته 
و قيمت ها را افزايشي كرده اند كه در بلندمدت مي تواند 
به افزايش نرخ تورم و فشاري جديد بر اقشار كم درآمد 
منجر شود. از اين رو در كنار سياست هاي حمايتي، بايد 
سياست هاي نظارتي را نيز تقويت كرد تا آنچه در اختيار 
مردم قرار داده شده، با قيمتي معقول به دستشان برسد. 

خطاهاي كرونايي
چرا كه نابرابري صرفا ناشي از نابرابري مالي و درآمدي 
نيست و ريشه هاي موجده آن عميق تر و در زمين ها و 
زمينه هاي اقتصاد نفت سوز رانتي استوار شده است.  
اينك مساله اين است كه با همه گيري كرونا، زخم 
كهنه نابرابري سر باز كرده و نيازمند توجه دولت به 
امور معيشت آسيب ديدگان از اين شرايط است. از 
همين رو است كه دولت بايد با تخصيص انواع يارانه و 
تسهيالت از محل منابع عمومي گره از كار فروبسته 
كارگران و ساير اقشار آسيب پذير از تعطيلي ناشي 
از كرونا بگشايد. به طور قطع، كمك دولت به معني 
مداخله غيرموجه در بازارهايي همچون پول و سهام 
به شمار نمي رود. به عبارت روشن تر، ميان وظايف 
حاكميتي دولت نسبت به ملت از سويي و مداخله در 
بازارها از طريق قيمت گذاري هاي دستوري از سوي 
ديگر، بايد تفاوت قايل شد. بي گمان، زخم هاي كرونا 
با كمك هاي دولت��ي و همياري هاي مردمي التيام 
خواهند يافت، اما گره هاي چندين و چند ساله اقتصاد 
و ريشه كني فقر و نابرابري مستلزم انجام اصالحات 
ساختاري در اقتصاد ايران است و با قيمت گذاري هاي 

موردي و دستوري گشوده نخواهد شد.

جزييات تسهيالت ۴۰ ميليوني 
براي مالكان مسكن مهر

مدير ام��ور اعتباري بانك مس��كن با اعالم خبر 
پرداخت تسهيالت جديد به مالكان مسكن مهر 
شرايط و جزييات پرداخت اين تسهيالت را اعالم 
كرد. علمداري با بيان اينكه مالك و معيار پرداخت 
اين تسهيالت به متقاضيان اين است كه متقاضي 
حتما كارت قسط دريافت كرده و اقدام به پرداخت 
اقساط ماهانه خود كرده باشد، است، خاطرنشان 
كرد: سقف اين تسهيالت همانند تسهيالتي كه 
هم اكنون به س��اير واحدهاي مسكوني از بابت 
تعميرات )تس��هيالت جعاله( پرداخت مي شود 
همان ۴۰ ميلي��ون تومان با نرخ س��ود مصوب 

شوراي پول و اعتبار يعني ۱۸ درصد است. 

اونس جهاني با رقم ۱76۴ دالر به باالترين رقم 7 سال اخير رسيد

   دالر در صرافي ه�اي بانك�ي روز دوش�نبه 2۹ 
ارديبهشت ۹۹ با رشد ۱۸۰ توماني قيمت به بهاي 
۱۷ هزار و 2۰۰ تومان فروخته ش�د. نرخ خريد هر 
دالر در تابلوي صرافي هاي بانك�ي ۱۷ هزار و ۱۰۰ 
تومان و فروش ۱۷ ه�زار و 2۰۰ تومان بود. قيمت 
خري�د هر يورو ني�ز ۱۸ هزار و ۵۰۰ توم�ان و نرخ 
فروش آن ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان شد. قيمت خريد 
دالر در بانك ه�ا نيز ۱۷ ه�زار و 2۰۰ تومان اعالم 

شده است.
نرخ لحظه اي سامانه سنا براي خريد دالر ۱۷۱۰۰، 
فروش دالر ۱۷2۰۰، خريد يورو ۱۸۵۰۰، فروش يورو 
۱۸۶۰۰ تومان اعالم شد. همچنين سامانه سنا نرخ 
ميانگين معامالت ارز در تاريخ 2۸ ارديبهشت ۹۹ 
را براي دالر ۱۶۹۸2، يورو ۱۸3۷۷، درهم 4۶44، 
يوان 2222، پوند 2۰۱۸۹، ليرتركيه 24۷۸، دالر 

كانادا ۱2۶۵۸ تومان اعالم كرده است. 
به نظر كارشناس�ان، روند عرض�ه و تامين ارز با 
وضعيت مناس�بي ادامه دارد و كمبودي از طرف 
عرضه وجود ن�دارد، اما در روزه�اي اخير برخي 
نابس�اماني ها در بازارهاي موازي مانند خودرو و 
طال، زمينه رشد قيمت ها  را در بازار ارز فراهم كرد. 

رييس كل بانك مركزي در واكنش نوسانات نرخ ارز 
به مردم نسبت به باالرفتن ريسك سرمايه گذاري 

در بازار ارز هشدار داده است.
در بازار طال نيز قيمت اونس با رش�د ۱۹ دالري به 
رقم ي�ك هزار و ۷43 دالر ارزش گذاري ش�د و با 
اعالم ن�رخ دالر به قيم�ت ۱۷۶۹۰ تومان، قيمت 
طال و س�كه افزايش يافت و كارشناس�ان عامل 
اصلي رشد قيمت طال و سكه در معامالت روزهاي 
اخير را افزايش قيم�ت دالر در داخل و همچنين 
چشم انداز رش�د بهاي اونس در بازارهاي جهاني 

ارزيابي كردند.
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد 
تهران با رش�د حدود 2۷۰ هزار توماني به رقم 
هفت ميليون و ۶۵۰ هزار تومان فروخته شد. هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز هفت 
ميليون و 3۵۰ هزار تومان قيمت گذاري ش�د. 
همچنين نيم سكه نيز سه ميليون و ۸۸۰ هزار 
تومان، ربع سكه دو ميليون و 2۰۰ هزار تومان 
و هر قطعه س�كه گرمي يك ميليون و۸۰ هزار 
تومان تعيين قيمت شد. هر گرم طالي خام ۱۸ 
عيار ۷42 هزار تومان و هر مثقال طال نيز س�ه 

ميليون و 2۱۸ هزار تومان ارزش گذاري شد. 
در بازار رسمي ارز نيز، بانك مركزي نرخ رسمي 4۷ 
ارز اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ 2۸ ارز افزايش 
و ۸ ارز كاهش يافت؛ همچنين نرخ ۱۱ ارز ديگر نيز 
ثابت ماند. بر اس�اس اعالم بانك مركزي هر دالر 
امريكا 42 ه�زار ريال قيمت خورد. همچنين هر 
پوند انگليس با افزايش 2۱ ريالي به قيمت ۵۰ هزار 
و ۸۶۷ ريال و هر ي�ورو نيز با افزايش 22 ريالي به 

قيمت 4۵ هزار و 4۶۶ ريال اعالم شد.

    اونس ۱76۴ دالر 
با انتشار داده هاي مرتبط با تاثيرات كوويد-۱۹ بر 
بزرگ ترين اقتصاد جهان كه بر وسعت خسارت 
ناش�ي از كرونا ب�ر اقتصاد اي�االت متحده صحه 
مي گذارد، طال به باالترين س�طح خود در بيش از 
هفت سال اخير رسيد. به گزارش رويترز، هر اونس 
طال پس از آنكه در آغاز معامالت روز دوش�نبه با 
قيمت ۱۷۶4 دالر به باالترين سطح خود از ۱2 اكتبر 
2۰۱2 معامله شد، با رشد يك درصدي به ۱۷۵۹.۱3 
دالر رس�يد. معامالت آتي هر اونس طال نيز با ۰.۹ 

درصد رشد، با قيمت ۱۷۷2.۷۰ دالر انجام شد.

برش

محققان ستاد  اجرايی فرمان امام موفق شدندتكليف بانك مركزي براي دسترسي مستمر صرافي ها به سامانه ارزي 

دستاورد بزرگ پزشکی در سلول درمانیبانك مركزي فهرست صرافي هاي مجاز را منتشر مي كند
نمايندگان مجلس، بان�ك مركزي را مكلف 
كردند ظرف مدت سه ماه از تاريخ الزم االجراء 
شدن قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز؛ نسبت به 
انتشار فهرست صرافي هاي مجاز و تشريفات 
قانوني و مسيرهاي مجاز ورود و خروج ارز در 
روزنامه رسمي كشور و درگاه اينترنتي بانك 

مركزي اقدام كند.

نمايندگان مجلس شوراي اس��المي در جلسه علني - 
دوش��نبه- در ادامه بررس��ي اليحه اصالح قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز مواد ديگ��ري از اين اليحه را تصويب 
كردند.بنابر مصوبه مجلس شوراي اسالمي در ماده ۱۷ اين 
اليحه؛ بند »خ« ماده )۲( قانون و نيز تبصره )۲( ماده )۷( 
قانون حذف و يك ماده به عنوان ماده )۲( مكرر به به قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز الحاق ش��د.  به اين ترتيب بنابر 
ماده ۲ مكرر الف - ورود يا خروج ارز از كشور بدون رعايت 
تش��ريفات قانوني يا از مسيرهاي غيرمجاز؛ ب- هرگونه 
اقدام به خروج ارز از كشور بدون رعايت تشريفات قانوني 
يا از مسيرهاي غيرمجاز؛ پ انجام هر رفتاري در كشور كه 
عرفا معامله ارز محسوب مي شود از قبيل خريد، فروش 
يا حواله توسط اشخاصي غير از صرافي، بانك يا موسسه 
مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي در صورتي كه 
طرف معامله صرافي، بانك يا موسسه مالي اعتباري داخلي 
داراي مجوز مذكور نباشد؛ جزو موارد قاچاق ارز محسوب 

مي شوند. بنابر بند پ ماده ۲ مكرر؛ معامالتي كه با مجوز 
بانك مركزي و در حدود ضوابط تعيين ش��ده اين بانك 
توسط اش��خاصي نظير واردكنندگان و صادركنندگان 
و معامله گران در بورس ه��اي كااليي صورت مي گيرد، 
از ش��مول اين بند و بند انتهايي اين ماده خارج اس��ت. 
بنابر ماده ۲ مكرر اين اليحه ديگر موارد ش��مول قاچاق 
ارز عبارتند از؛ ت- هر گونه معامله ارز توس��ط صرافي يا 
غير آنكه تحويل ارز و مابه ازاي آن به روز يا روزهاي آينده 
موكول شده ولي منجر به تحويل ارز نمي شود يا از ابتدا 
قصد تحويل ارز وجود نداشته است و قصد طرفين تنها 
تسويه تفاوت قيمت ارز بوده است. ث- انجام كارگزاري 
خدمات ارزي در داخل كش��ور براي اش��خاص خارج از 
كشور، بدون داشتن مجوز انجام عمليات صرافي از بانك 
مركزي. كارگزار، شخصي است كه ما به ازاي ارز معامله 
شده را در كشور دريافت مي نمايد. بنابر اين مصوبه؛ عدم 
ثبت معامالت ارزي در سامانه ارزي يا ثبت ناقص يا خالف 
واقع اطالعات مربوط به معامالت مذكور در اين سامانه 
توسط صرافي، بانك يا موسسه مالي اعتباري داراي مجوز 
از بانك مركزي؛ عدم ارايه صورت حساب خريد معتبر با 
ارايه صورت حساب خريد خالف واقع يا داراي اطالعات 
ناقص به مشتري توس��ط صرافي، بانك يا موسسه مالي 
اعتباري داراي مج��وز از بانك مركزي و عرضه، حمل يا 
نگهداري ارز فاقد صورتحساب خريد معتبر يا فاقد مجوز 
ورود توس��ط اش��خاصي غير از صرافي، بانك يا موسسه 

مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي. موارد كمتر از 
سقف تعييني توسط بانك مركزي براي ورود ارز به كشور 
از شمول اين بند خارج است؛ از ديگر موارد شمول قاچاق 

ارز بنابر ماده ۲ مكرر اين قانون است.
بنابر تبصره ۱؛ صرافي، شخص حقوقي است كه از بانك 
مركزي مجوز انجام عمليات صرافي اخذ نموده اس��ت. 
مجوز صرافي قائم به شخص حقوقي صرافي است و به هيچ 

طريقي قابل واگذاري يا توكيل به غير نيست.
بر اس��اس تبصره ۲؛ منظور از صورتحساب خريد معتبر، 
رسيد سامانه ارزي حاوي اطالعاتي نظير شناسه پيگيري، 
طرفين معامله، ميزان و زمان انجام معامله است كه شماره 
مسلسل ارزهاي موضوع معامله نيز ضميمه آن مي باشد.

بنابر تبص��ره ۳؛ بانك مركزي ظرف ۳ ماه، مكلف اس��ت 
دسترسي مستمر و برخط صرافي ها، بانك ها و موسسات 
مالي اعتباري به س��امانه ارزي را جهت ثبت معامالت با 
قابلي��ت وارد كردن اطالعات من��درج در تبصره )۲( اين 

ماده فراهم نمايد.
همچنين در تبصره ۴؛ بانك مركزي مكلف اس��ت ظرف 
مدت سه ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون، نسبت 
به انتشار فهرست صرافي هاي مجاز و تشريفات قانوني و 
مسيرهاي مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمي كشور 
و درگاه اينترنتي بانك مركزي اقدام نمايد. هرگونه تغييرات 
بعدي نيز بايد توس��ط بانك مركزي از طرق مزبور فورا به 

اطالع عموم برسد.

محقق�ان س�تاداجرايی فرمان ام�ام موفق 
ش�دند ازطريق روش س�لول درمان�ی، 22 
بيمار کرونايی بستری را در زمانی کوتاه تر از 

روشهای قبلی درمان کنند.

محمدحسين زيرک ساز مديرعامل شرکت سل تک 
فارمد وابسته به ستاد اجرايی فرمان امام بااعالم اين خبر 
گفت:بعد از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر بسيج 
تمامی امکانات برای مقابله با کرونا و دستورالعمل رئيس 
ستاد اجرايی فرمان امام، کار تحقيق روی درمان اين 
ويروس ازطريق سلول درمانی را آغاز کرديم و توانستيم 
با به کارگيری نيرو و دانش داخلی روندی را برای مهار 

اين ويروس پيدا کنيم.
زيرک س��از افزود:اين روش درمانی در دو مرحله روی 
۲۲ بيمار مبتال به کرونا و باوضعيت وخيم بستری در 
آی سی يوهای بيمارستانهای مسيح دانشوری، شريعتی 
و هاجر انجام گرفت و نهايتا موفق شديم روند درمان اين 
بيماران را ۶ روز تسريع کنيم که موفقيت بزرگی در علم 

پزشکی به حساب می آيد.
وی خاطرنشان کرد:تمام اين مراحل تحقيقی و درمانی 
با هزينه ستاد اجرايی فرمان امام و به صورت رايگان روی 

بيماران انجام گرفت.
مدي��ر عام��ل ش��رکت س��ل ت��ک فارم��د گف��ت: 
برنامه ريزی هايی برای اجرای فاز سوم اين روند درمانی 

انجام شده که بعد از دريافت مجوزهای الزم از سمت 
وزارت بهداش��ت اين محصوالت دراختيار اس��تفاده 

همگانی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: شرکت س��ل تک فارمد بزرگترين شرکت 
توسعه فرآورده های سلولی غرب آسيا است و تاکنون 
موفق شديم ده ها محصول مبتنی بر سلولهای بنيادين 
در اين ش��رکت توليد کنيم که تاکن��ون ۴ محصول 
دارويی مجوز GNP  سازمان غذا و دارو را برای مصارف 

دريافت کرده اند.
وی افزود:درمان بيماران فلج مغزی ازطريق س��لول 
درمانی نيز يکی ديگر از دستاوردهای اين شرکت است.

او با بيان اينکه مهم ترين محصول بانک س��لول های 
بنيادی تحت عنوان وارتوسل است که از بند جنينی 
بعد از احراز صالحيت اهدا کننده توليد ش��ده، افزود: 
درحال حاضر اين محصول نيز آماده بهره برداری است.



روي خط خبر

ظرفيت گسترده بورس براي هدايت سرمايه هاي سرگردان به بازار توليد مسكن
عض�و كميس�يون عم�ران مجلس گف�ت: با 
به كارگيري ظرفيت بورس مي توان سرمايه هاي 
س�رگردان را جذب و به س�مت بازار س�اخت 
و س�از مس�كن هدايت كرد، با اي�ن روش هم 
س�رمايه گذاران به س�ود قابل قبولي دس�ت 
مي يابند و ه�م اينكه با ورود اعتب�ارات كالن، 

بخش توليد مسكن رونق خواهد گرفت.

به گزارش خانه ملت، سيدحسين افضلي عضو كميسيون 

عمران مجلس با اشاره به برنامه ريزي وزارت راه و شهرسازي 
براي تامين مالي بخش مس��كن از طري��ق بورس، گفت: 
خوشبختانه اين اس��تراتژي در اغلب كشورهاي بزرگ و 
پيشرفته اجرايي و تجربه شده است و اجراي آن آثار مثبتي 

را براي حوزه ساخت و ساز مسكن به دنبال خواهد داشت.

    سرمايه هاي سرگردان
بايد در يك مسير درست هدايت شود

نماينده مردم اقليد در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: در 

شرايط كنوني حجم نقدينگي سرگردان در كشور بسيار 
باال بوده و اين خود يك خطر بزرگ و معضل براي اقتصاد 
كشور محسوب مي شود، زيرا هجوم اين اعتبارات به هر 
بازار اقتصادي، نتيجه اي جزو تنش و آشفتگي اقتصادي به 
دنبال نخواهد داشت، از اين رو بهتر است كه سرمايه هاي 

سرگردان در يك مسير درست هدايت شود.

     نگاه افراد به بازار مسكن، رويكرد سرمايه اي است
وي گفت: بورس مي تواند آن مس��ير درس��ت براي 

هزينه كرد و س��رمايه گذاري سرمايه هاي سرگردان 
باشد، در سال هاي گذشته شاهد بوديم كه اعتبارات 
كالني به بازار مس��كن وارد شد، اما متأسفانه به جاي 
هزينه كرد اين اعتبارات در بخش ساخت و ساز، بخش 
خريد و فروش مسكن مورد توجه قرار گرفت، زيرا نگاه 

افراد به بازار مسكن، رويكرد سرمايه اي بود.
افضلي ادام��ه داد: با ب��ه كارگي��ري ظرفيت بورس 
مي توان سرمايه هاي س��رگردان را جذب و به سمت 
بازار ساخت و ساز مسكن هدايت كرد، با اين روش هم 

سرمايه گذاران به سود قابل قبولي دست مي يابند و 
هم اينكه با ورود اعتبارات كالن، بخش توليد مسكن 
رونق خواهد گرفت. اين نماينده مردم در مجلس دهم 
گفت: در شرايط كنوني كشور با مشكل كمبود مسكن 
مواجه اس��ت، از اين رو تامين مالي بخش مسكن از 
طريق بورس مي تواند اين گره بسيار مهم را رفع كرد. 
سرمايه گذاري مردم در بورس براي توسعه ساخت و 
ساز مسكن مي تواند ريسك سرمايه گذاري در كشور 

را كاهش دهد.
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كاهش مدت زمان فروش 
ETFها به يك ماه

پيگيري ها از وزرات اقتصاد نشان مي دهد، زمان فروش 
واحده��اي ETF دولتي از ۲ ماه ب��ه يك ماه كاهش 
خواهد يافت. به گزارش تسنيم، بر اساس اخبار رسيده 
براي افزايش نقدشوندگي واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق مالي يكم )ETF(، زمان فروش واحدهاي اين 
صندوق از دوماه به يك ماه )به نصف( كاهش خواهد 
يافت. دولت با هدف مردم��ي كردن اقتصاد و امكان 
دسترسي اقشار مختلف كشور به بازار سرمايه، فرصت 
بي نظيري را در اختيار آنان قرار داده اس��ت تا بتوانند 
سهامدار شركت هاي بزرگ اين بازار شوند. در همين 
رابطه، پذيره  نويسي واحدهاي سرمايه گذاري صندوق 
سرمايه  گذاري قابل معامله )ETF( »واسطه گري مالي 
يكم« از روز يكشنبه 14 ارديبهشت ماه 1399 آغاز 
شده است و تا ساعت ۲4 چهارشنبه 31 ارديبهشت 
ادامه خواهد يافت.  حداقل مبلغ پذيره نويسي براي 
هر يك از اشخاص حقيقي داراي كد ملي 100 هزار 
ريال و حداكثر مبلغ ۲0 ميليون ريال قابل انجام است 
و محدوديت سني براي متقاضيان وجود ندارد. قيمت 
هر واحد سرمايه گذاري مبلغ 100 هزار ريال در نظر 
گرفته شده اس��ت و وجوه واريزي بايد مضربي از اين 
عدد باشد. از مزاياي اين خريد، بهره مندي هموطنان 
از حداقل تخفيف ۲0 درصدي اس��ت. گفتني است، 
در روز جاري در جلسه شوراي عالي بورس نيز در اين 

خصوص تصميم قطعي اتخاذ خواهد شد.

عرضه اوليه 7.8 درصد سهام 
الستيك يزد در فرابورس

طبق اعالم فرابورس ايران چهارشنبه 31 ارديبهشت 
عرض��ه اوليه 40 ميليون و 800 ه��زار معادل 7.9 
درصد سهام شركت مجتمع صنايع الستيك يزد 
در فرابورس انجام مي ش��ود. به گزارش فارس، در 
پي اقبال مردم به سرمايه گذاري در بورس و افزايش 
تعداد كدهاي معامالتي در بورس و فرابورس و نيز 
س��رازير شدن نقدينگي س��رگردان بازار به سمت 
ب��ورس و فرابورس ايران، سياس��ت عرض��ه اوليه 
ش��ركت هاي جديد در بورس و فرابورس به منظور 
جذب نقدينگي و عمق بخش��ي به ب��ازار پيگيري 
مي شود. در اين زمينه فرابورس ايران در اطالعيه اي 
از عرضه اوليه سهام شركت مجتمع صنايع الستيك 
يزد به روش ثبت س��فارش در روز چهارشنبه 31 
ارديبهش��ت 99 خب��ر داد. در اي��ن اطالعيه آمده 
است: به اس��تناد پذيرش س��هام شركت مجتمع 
صنايع الس��تيك يزد )س��هامي عام( در تاريخ ۲6 
آذر 98 توس��ط هيات پذيرش اوراق بهادار در بازار 
دوم فرابورس ايران، س��هام شركت مذكور توسط 
س��هامدار عمده در روز عرض��ه اوليه به روش ثبت 
سفارش به عموم مردم و در دو روز بعد از عرضه اوليه 
به صندوق هاي سرمايه گذاري عرضه مي شود. در 
بخش مشخصات عرضه سهام الستيك يزد در نماد 
»پيزد1« آمده است؛ تعداد كل سهام شركت 510 
ميليون سهم، تعداد سهام قابل عرضه به عموم در 
روز عرضه 40 ميليون و 800 هزار س��هم، حداكثر 
س��هام قابل خريداري توسط هر شخص حقيقي و 
حقوقي 50 سهم، دوره ثبت سفارش روز چهارشنبه 
31 ارديبهشت 99 مطابق با پيام ناظر بازار و دامنه 
قيمت در ثبت سفارش از مبلغ 40 هزار و 100 ريال 
تا 40 هزار و 353 ريال خواهد بود. در آخرين عرضه 
اوليه سهام شركت ها كه مربوط به صنايع شير پگاه 
گيالن بود، بيش از ۲ ميليون و 73 هزار نفر شركت 
كردند كه به هر كس حدود 14 س��هم رسيد. اين 
روزها اقبال مردم به بورس بيشتر شده و نقدينگي 
سرگردان در بازار به خاطر وجود ركود در بازارهاي 
مسكن، امالك، طال و خودرو به سمت بازار سرمايه 

حركت كرده است.

افزايش تامين سرمايه در گردش 
»فوالد« از طريق بورس كاال

عرضه اوليه مرحله اول اوراق سلف موازي استاندارد 
ورق گرم نورديده فوالد مباركه اصفهان از روز جاري 
در بورس كاالي ايران آغاز مي شود كه هدف از انتشار 
اين اوراق، تأمين س��رمايه در گردش شركت فوالد 
مباركه اصفهان است. به گزارش تسنيم، بر اساس 
اعالم مديريت توس��عه بازار مش��تقه بورس كاالي 
اي��ران، عرضه اوليه مرحله اول اوراق س��لف موازي 
استاندارد ورق گرم نورديده فوالد مباركه اصفهان در 
نماد »عفوالد ۲ « به تعداد 19.۲99.430 قرارداد و با 
قيمت 518.150 ريال در هر قرارداد 10 كيلوگرمي 
روز سه شنبه 30 ارديبهشت ماه و از طريق شركت 
كارگزاري بانك ملت انجام مي ش��ود. در اين عرضه 
دوره پيش گش��ايش از ساعت 30 :9 الي 10 و دوره 
عادي معامالت از ساعت 10 الي 30 :1۲ خواهد بود.

همچنين معامالت ثانويه آن از تاريخ 31 ارديبهشت 
99 آغاز شده و تا 30 ارديبهشت 1400 ادامه خواهد 
داش��ت. اين عرضه به روش گش��ايش انجام شده و 
دامنه نوس��ان قيمت در عرضه اوليه مثبت و منفي 
3 درصد خواهد ب��ود. در صورتي كه در پايان مدت 
عرضه اوليه، بخش��ي از اوراق پذيره نويسي نشود، 
متعهد پذيره نويسي مكلف به خريد اوراق باقي مانده 
به قيمت تعيين ش��ده در بازار است. همچنين در 
صورتي كه در پايان مدت عرضه اوليه، هيچ بخشي از 
پذيره نويسي اوراق صورت نگيرد، متعهد پذيره نويسي 
مكلف به خريد اوراق به قيمت پايه خواهد بود. اوراق 
سلف موازي استاندارد كالف گرم نورديده )به همراه 
اختيار خريد و فروش تبعي(، با نام و قابل معامله در 
بورس كاالي ايران بوده و هدف از انتش��ار اين ابزار 
مالي، تأمين سرمايه در گردش شركت فوالد مباركه 
اصفهان است. گفتني است حجم عرضه اوليه در هر 
مرحله حدودا ۲0 هزار تن به شرط آنكه ارزش اوراق 
در هر مرحله از 10 هزار ميليارد ريال بيشتر نباشد. 
همچنين انتشار اوراق در سه مرحله 10 هزار ميليارد 
ريالي بوده و فاصله زماني بين هر مرحله انتشار اوراق 

بيش از سه ماه نخواهد بود. 

رييس مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس مطرح كرد

ضرورت ها و الزام احراز هويت مشتريان در بازار سرمايه
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امنيت معامالت و حفط بازارهاي مالي از گزند 
فعاليت هاي مخرب اقتصادي، مانند پولشويي 
همواره يكي از مهم ترين مس�ائلي است كه 
مورد توج�ه مديران قرار داش�ته اس�ت. از 
آنجايي كه اين بازارها بازيگران بسياري دارند 
و نفود آنها در ميان آح�اد مردم تاثير جدي 
بر روند تامين مالي دارد، از اين رو ش�فافيت 
تراكنش ها جزو محدود مواردي است كه در 
تمامي كشورهاي جهان با حساسيت بااليي 
مورد كنترل و پيگيري قرار مي گيرد. همين 
امر سبب شده تا مقررات مبارزه با پولشويي 
چه در س�طح ملي و چه در سطح بين المللي 

مورد ارزيابي و اصالح دايم قرار بگيرد.

در ايران نيز اين مهم طي سال هاي گذشته بيش از پيش 
مورد توجه قرار گرفته و مسووالن سازمان بورس و اوراق 
بهادار كش��ور با جديت مقوله احراز هوي��ت فعاالن بازار 
سرمايه را مورد توجه قرار داده اند. همين امر سبب شده تا 
شركت سپرده گذاري مركزي با راه اندازي سامانه سجام، 
به احراز هويت و ثبت مشخصات فعاالن بازار مبادرت كند. 
با اين حال رونق بورس تهران در دو سال گذشته و تغيير 
اندازه بازار به شكلي دور از انتظار موجب شده تا شناسايي 
فعاالن بازار و كسب اطمينان خاطر از جريان تراكنش هاي 
مالي در آن پيچيدگي بيشتري پيدا كند. اهميت اين مهم 
به ويژه زماني پر رنگ تر مي ش��ود كه مشموالن دريافت 
سهام عدالت وارد چرخه معامالت شوند و به منظور فعاليت 
در اين بازار به خريد و فروش س��هام بپردازند. با توجه به 
ش��مار 50 ميليوني اين افراد و اهميتي كه حضور آنها در 
بازار سهام دارد، حفظ شفافيت معامالت و منشأ مالي آنها 
اهميت بيشتري نس��بت به قبل خواهد يافت. در همين 
خصوص رييس مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و 
اوراق بهادار با بيان اينكه موضوع احراز هويت مشتريان و 
الزام آن جهت انجام فعاليت هاي تجاري منحصر به بازار 
سرمايه نبوده و به جهت رعايت قوانين و مقررات مبارزه 
با پولشويي در همه حوزه هاي كسب و كار براي اشخاص 
مشمول الزامي است، گفت: بديهي است بازار سرمايه نيز به 
عنوان يكي از حوزه هاي پيشرفته در كسب و كار و تجارت 

از اين امر مستثني نيست.
 صابر جعفروندآذر در گفت وگو با س��نا، اظهار داشت: بنا 
بر مقررات پولشويي و به طور مشخص براساس آيين نامه 
اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 
۲1 مهر 1398 هيات وزيران، كليه اشخاص مشمول به 
موجب مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولش��ويي كه مشخصًا 
اشخاص تحت نظارت س��ازمان بورس در بازار سرمايه را 
ه��م در برمي گيرد، ملزم به رعاي��ت قوانين و مقررات در 

حوزه پولشويي اند.

وي افزود: بر اين اس��اس، عالوه بر خود سازمان بورس و 
اوراق بهادار به عنوان دستگاه متولي نظارت، كليه اشخاص 
مشمول تحت نظارت نيز شامل شركت هاي زير مجموعه، 
بورس ها، ش��ركت س��پرده گذاري مركزي، شركتهاي 
كارگزاري و موسس��ات و نهادهاي مالي و ناش��ران اوراق 
بهادار، مش��مول قوانين و مقررات مذكور خواهند بود. به 
عبارتي مي توان گفت يكي از اساسي ترين موضوعات در 

اين حوزه، موضوع احراز هويت مشتريان است.
 رييس مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار 
با طرح اين موضوع كه شايد براي برخي فلسفه وجودي و 
لزوم اين تكليف قانوني مورد سوال باشد، اظهار داشت: در 
چارچوب هاي مقررات بين المللي و ملي كشورهاي مختلف 
ارايه خدمات پايه توس��ط اربابان كس��ب و كار نيازمند 

شناسايي مشتريان يا همان KYC است.
جعفروندآذر افزود: قانون، اراي��ه هرگونه خدمات پايه را 
بدون شناسايي مشتريان منع كرده است؛ جالب تر اينكه 
همين انجام KYC نيز به صورت دفعه واحدي نبوده بلكه 
به تناسب سطح فعاليت و طبقه بندي ريسك مشتريان 
و س��طح، نوع و ميزان خدمات ارايه خدمات به مشتريان 
امري مستمر است. وي با بيان اينكه طبيعتًا گام اوليه در 
شناسايي مشتريان از طريق احراز هويت آنها در چارچوب 

پروتكل هاي موجود در مش��خصات هويتي تعريف شده 
براي افراد در هر كشوري صورت مي پذيرد، خاطرنشان 
كرد: در كش��ور ما نيز اس��ناد و م��دارك هويتي از قبيل 
شناسنامه، كارت ملي، گذرنامه و مشخصات مندرج در 
آنها ش��امل مش��خصات هويتي فردي و شماره و سريال 
شناسنامه، كد ملي، شماره گذرنامه و غيره در انطباق با 
خصوصيات فيزيكي ش��خص به عنوان اصيل يا نماينده 
قانوني صورت مي گيرد. رييس مركز مبارزه با پولشويي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود: انطباق مشخصات 
فردي با اسناد هويتي عمومًا به صورت حضوري و چهره 
به چهره انجام مي شود ولي با پيشرفت هاي صورت گرفته 
در عرصه تكنولوژي ديجتال، مواردي نيز به صورت غير 
حضوري قابل انجام است. جعفروندآذر خاطرنشان كرد: 
فارغ از شيوه ها و مكانيزيم هاي حضوري يا ديجيتالي در 
احراز هويت مشتريان، هدف اصلي در اين زمينه حصول 
اطمين��ان خاطر در صح��ت اطالعات مش��تريان براي 
نظارت در يكي ب��ودن عامل و معامله گر با مالك ذي نفع 

Beneficial Owner است.
وي در ادامه با اش��اره به اقدامات اين مركز در حفظ نظام 
سالمت معامالتي در بازار سرمايه گفت: از سال هاي قبل 
اقدامات موث��ري در زمينه رفع مغايرت در مش��خصات 

كدهاي س��هامداري يا حذف تعدد كد اشخاص صورت 
گرفته است؛ به طوري كه در حال حاضر نارسايي يا نقصي 

در اين موارد در بازار وجود ندارد.
جعفرون��دآذر با بيان اينكه توس��عه بازارها و پيش��رفت 
تكنولوژي، س��اختارهاي كس��ب و كار و تج��ارت را نيز 
دگرگون كرده و ب��ه تبع آن پيچيدگي هاي��ي در حوزه 
بازارهاي مالي و اوراق بهادار پديد آورده اس��ت، افزود: به 
اين ترتيب اكتفا به روش هاي سنتي معمول در حفظ نظام 
سالمت معامالتي بازار كافي به مقصود نيست و با تغيير در 
مقررات، ساختارها و نظام كنترل فعاليت اشخاص در بازار، 
تغييراتي نيز در جنبه هاي مختلف آن چه در شناسايي ذي 
نفع اصلي و چه در منشأ وجوه مورد استفاده در مبادالت 
ايجاد شده است. وي اظهار داشت: با توجه به اينكه انجام 
احراز هويت به جهت شناسايي مشتريان قابل حذف نيست 
و اصل و اساس ساير اقدامات و مجوزهاي فعاليت در بازار 
است لذا تدابيري انديشده شده تا اين مهم تسهيل شود و 
در حد امكان از ابزارها و امكانات قابل استفاده در اين زمينه 

حداكثر استفاده صورت بگيرد.
جعفروندآذر با اشاره به اينكه سيستم احراز هويت مشتريان 
از سوي سازمان بورس در سال هاي اخير عملياتي و به روز 
شده و در حال حاضر موارد اوليه شناسايي توسط آن انجام 

مي شود، افزود: بستر ايجاد شده موجود توسط شركت هاي 
كارگزاري، مراكز ارايه دهنده خدمات در پيشخوان دولت و 

شعب برخي بانك ها مورد استفاده قرار مي گيرد.
رييس مركز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار 
ادامه داد: همچنين با توجه به اينكه اين سيستم بخشي 
از فرآيند كلي شناسايي را انجام مي دهد، عمليات در سه 
سطح الزامي شناسايي شامل شناسايي ساده، معمول و 
مضاعف سطح اول يا همان شناسايي ساده تا حد زيادي 
انجام مي شود؛ ساير سطوح حسب مورد بايستي توسط 
اشخاص مشمول براي مشتريان آنها مطابق مقررات انجام 
شود كه البته در اين زمينه نيز برنامه ها و اقدامات توسعه اي 

بر اساس ساختارهاي مورد نظر مركز دنبال مي شود.
وي ب��ا برش��مردن چالش هاي موج��ود در اي��ن حوزه 
خاطرنشان كرد: سه چالش اساسي موجود در اين بخش 
در ش��رايط حاضر پاندمي بيماري كويد-19 و مشكالت 
كلي در رعايت فاصله فيزيكي يا اجتماعي در اين شرايط، 
اقبال گسترده عمومي به بازار سرمايه و افزايش متقاضيان 
سرمايه گذاري در بورس و اوراق بهادار و به تبع آن افزايش 
بسيار زياد مش��تريان در بازار و نيز موضوع سهام عدالت 
و فراهم ش��دن امكان نقدشوندگي از طريق بازار سرمايه 
براي مالكان آن است. جعفروندآذر با بيان اينكه در بحث 
پاندمي كويد- 19 اقداماتي صورت گرفته كه تا حد زيادي 
نيز موثر بوده اس��ت، افزود: افزاي��ش مراكز ارايه خدمات 
احراز هويت و استفاده از امكانات فيزيكي شعب بانك ها 
براي اين موضوع بوده است؛ به طوري كه در حال حاضر از 
طريق بانك هاي صادرات، آينده و شهر و موسسه اعتباري 
ملل انجام مي شود. در اين اقدام هم امكان افزايش شعبات 
خدمات دهنده بانك هاي مذكور در حد تمامي ش��عب 
وجود دارد؛ چندان كه در بانك شهر صورت گرفته است و 
هم با مشاركت ديگر بانك ها و موسسات قابليت افزايش و 
تسريع ارايه خدمات فراهم مي شود. رييس مركز مبارزه 
با پولشويي س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: 
در مورد افزايش تقاضاي حضور در بازار س��رمايه و صدور 
كدهاي جديد گسترش مراكز احراز هويت براي شناسايي و 
صدور كد سهامداري بخشي از عمده مشكل افزايش تقاضا 
را مي تواند برطرف كند و نيز تعديل ميزان تقاضا با ثبت 
نام بخش زياد متقاضيان در ماه هاي آتي قابل تصور است.

وي افزود: در خصوص س��هام عدالت كه مالكان ش��امل 
اكثريت جمعيت كشورند نيز با توجه به اينكه لزومًا همه 
اشخاص به صرف داشتن س��هام عدالت تمايل يا امكان 
حضور و فعاليت دايمي در بازار ندارند، فراهم سازي شرايط 
خاص براي اين افراد در تسهيل ش��رايط فروش و ايجاد 
نقد شوندگي براي سهام آنها بدون نياز به ايجاد تغيير در 
ساختارها و رويه هاي موجود و نيز در سريع-ترين زمان 
ممكن با مش��خص نمودن يك رويه مشخص و كلي به 
سهولت قابل انجام بوده و مانع و مشكل عمده اي در اين 

زمينه متصور نيست.

احراز هويت دارندگان سهام عدالت به سهولت قابل انجام بوده و مانع و مشكل عمده اي در اين زمينه وجود ندارد

گروه بورس|
در خالل داد و ستدهاي روز دوشنبه در بورس 
تهران، نماگرهاي اين بازار به لطف بازگش�ت 
تقاضا به جريان معامالت، با رشد مواجه شدند. 
همين امر سبب شد تا در پايان معامالت روز 
قبل ش�اهد رش�د 26 ه�زار و 724 واحدي 
شاخص كل بورس تهران باشيم. بر اين اساس 
روز گذشته در حالي خاتمه يافت كه نماگر ياد 
شده با 2.76 درصد افزايش به سطح 995 هزار 
و 184 واحد رس�يد. به موجب اين امر ارزش 
بورس تهران ب�ه 3 هزار و 734 ه�زار و 772 

ميليارد تومان افرايش يافت.

بر اس��اس آمارهاي معامالتي به ثبت رس��يده طي 
روز گذشته اكثر ش��اخص هاي بورس با رشد مواجه 
شدند به طوري كه شاخص  قيمت »وزني - ارزشي« 
با 7104 واحد افزايش مع��ادل ۲.76 درصد به ۲64 
هزار و 567 واحد، ش��اخص كل »هم وزن« با 7793 
واحد افزايش مع��ادل ۲.54 درصد ب��ه 314 هزار و 
475 واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با 5164 واحد 
افزايش معادل ۲.54 درصد به ۲08 هزار و 406 واحد، 
شاخص آزاد ش��ناور با 33999 واحد افزايش معادل 
۲.77 درصد به يك ميليون و ۲6۲ هزار و ۲45 واحد، 
ش��اخص بازار اول با 15۲13 واح��د افزايش معادل 
۲.10 درصد به 741 هزار 368 واحد و ش��اخص بازار 

دوم با 7۲050 واحد رشد معادل 3.8۲ درصد، به يك 
ميليون و 957 هزار و 11۲ واحد رسيد. از سويي ديگر 
ديروز 4 نماد »فارس با ۲93۲ واحد، شستا با 153۲ 
واحد، كگل با 13۲8واح��د، و فملي با 113۲واحد« 
رشد، بيش��ترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بورس 
بر جاي گذاش��تند. در اين روز ش��اخص هاي صنايع 
تاالر شيش��ه اي نيز با رشد مواجه شدند به طوري كه 
ش��اخص صنايع »محصوالت چرمي با 1396 واحد 
صعود معادل 5 درصد به ۲8 هزار و 756 واحد، وسايل 
ارتباطي با ۲166 واحد افزاي��ش معادل 5 درصد به 
45 هزار 5۲9 واحد، فني مهندسي 340 واحد رشد 
معادل 4.95درصد به 7 هزار و ۲۲6 واحد، اطالعات 

شاخص كل در انتظار فتح مجدد كانال يك ميليوني
و ارتباطات 41 واحد افزايش معادل 4.91 درصد به در پايان معامالت روز دوشنبه محقق شد

877 واحد، ذغالس��نگ با 1153 واحد رشد، معادل 
4.69 درصد به ۲5 هزار و 734 واحد، ساير معادن با 
16797 واحد رشد معادل 4.67 درصد به 376 هزار 
و 73۲ واحد، انتش��ار و چاپ با 104775 واحد رشد 
معادل 4.39 درصد به ۲ ميليون و 49۲ هزار و 379 
واحد« رسيد. نگاهي به آمارهاي معامالتي ثبت شده 
در بورس تهران حكايت از آن دارد كه قيمت س��هام 
نمادهاي »كساوه، وخارزم، وساخت، جم، خبهمن، 
وصندوق و وآذر« بيشترين افزايش قيمت و نمادهاي 
»خزر، خكمك، خمحور، س��نير، فباهن��ر، كچاد و 
خموتور« بيش��ترين كاهش قيمت را در بازار سهام 
رقم زدند و در تابلوهاي بورس به ثبت رسيدند. به اين 
ترتيب، در پايان داد و ستدهاي روز دوشنبه بورس، 
در يك ميليون و 365 نوبت معامالتي، 1۲ ميليارد و 
846 ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش 1۲8 هزار و 

454 ميليارد تومان در بورس معامله شد. در فرابورس 
نيز كليت معامالت تشابه بس��ياري با بورس تهران 
داشت و ش��اخص كل آن به ميزان ۲75 واحد رشد 
كرد. اين پيشرفت سبب ش��د تا نماگر فرابورس به 
سطح 11 هزار و ۲31 واحد برسد. در اين روز همچنين 
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ايران به بيش از 707 
هزار ميليارد تومان رس��يد. بر اين اس��اس در خالل 
معامالت روز دوش��نبه، معامله گران فرابورس بيش 
از 3.6 ميليارد سهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب 
710 هزار نوبت معامله به ارزش 5 هزار و 157 ميليارد 
تومان داد و ستد كردند. گفتني است ديروز نمادهاي 
ميدكو، ذوب آهن، پتروشيمي زاگرس، صبا تأمين، 
پتروشيمي تندگويان و نيروي برق دماوند همگي در 
تقويت شاخص فرابورس اثرگذار بودند و نماد فوالد 
هرمزگان جنوب بيش��ترين اثر كاهشي در شاخص 

فرابورس را           داشته است.

زمان زيادي باقي نمانده
طبق اين سند راهبردي، مقرر شده است تا سال 1404 
اي��ران به اولين كش��ور توليدكننده خ��ودرو در منطقه، 
پنجمين خودروساز در آس��يا و يازدهمين توليدكننده 
خودرو در جهان تبديل ش��ود: آرزوي��ي كه با بروز برخي 
بحران ها، از جمله اعمال تحريم هاي اقتصادي همه جانبه 
عليه كشورمان، براي برآورده شدن نيازمند عزمي جزم هم 

از سوي صنعت گران و هم دولتمردان است.
در كنار برخي بندهاي عمومي س��ند كه بس��يار ايده آل 
است، موضوع بسيار مهمي مطرح ش��ده است كه البته 
در سياس��ت هاي اقتصادي چند سال اخير كمتر جنبه 
عملياتي به خود گرفته و آن، بحث توجه به توان صادراتي 
محص��والت توليدي و قطعات و ل��وازم يدكي خودرو در 

كشور است. 
فارغ از ش��رايط ناش��ي از تحريم، ما در عمل با دو معضل 
اساسي در توس��عه صادرات خودرو و تجهيزات مرتبط با 

آن روبرو هستيم. معضل نخست به خواست و اراده خود 
ما صنعتگران بازمي گردد. در حال حاضر، صنعت ساخت 
قطعات يدكي خودرو در كشور به جز برخي استثنائات، 
خود را به توليد قطعات يدك��ي خودروهاي توليد داخل 
محدود كرده و به نظر مي رسد تمايلي به ريسك هاي ناشي 
از تالش براي يافتن بازارهاي خارجي قطعات توليدي خود 
را ندارند. اگر چه وجود قوانين و مقررات دس��ت و پا گير و 
نياز صنعت گران به تأمين مالي هزينه هاي اوليه توليدات 
جديد يا به عبارت بهتر، فقدان سرمايه راه اندازي خطوط 
جديد توليد در اين گرايش بي اثر نيستند، اما حوصله حتي 
انديش��يدن به اين موضوع نيز حداقل در ميان همكاران 
قطعه ساز كمتر مشاهده مي شود. به عبارت ديگر، اين روزها 
شاهد نوعي روزمّرگي در اين قشر از صنعتگران هستيم 
كه زماني آوازه توليدات آنها در وراي مرزها شنيده مي شد. 
معضل دوم، فقدان قوانين و مقررات حمايتي الزم و وفور 

دستورالعمل ها و حتي عرف و رويه هاي دست و پاگير در 
ساختار اقتصاد كشور اس��ت. اعتقاد من بر اين است كه 
قوانين و مقررات در كشور خوب، به درستي و كارشناسانه 
نوشته مي ش��وند اما اين قوانين، متأسفانه بد، به اشتباه 
و غيركارشناسي اجرا مي ش��وند. عالوه بر آن، حاكميت 
بروكراسي اداري منسوخ كه در بخش هاي دولتي حرف 
نخست را مي زند، به ابعاد اين معضل دامن مي زند. قوانين 
مدام در حال تغيير، سيستم هاي اداري مستقل از يكديگر 
كه روش ها و برنامه هاي س��اير سيس��تم هاي مرتبط با 
موضوع را نمي پذيرند، موازي كاري هاي چند خطي و از 
همه مهم تر، اولويت دادن به آن دسته از قوانين كه الزامات 
مالي براي صنعت گران فراهم مي كند، از جمله ايراداتي 
است كه دور از دسترس بودن اهداف مطرح در اين سند 
را نمايان تر مي كند. متأسفانه اين شرايط در حال حاضر 
سبب شده تا حتي اين ايده در ميان برخي رده هاي صنعتي 

مطرح شود كه بهترين حمايت ممكن از صنعت خودرو 
كشور از سوي دولت، در پيش گرفتن سياست »حمايت 
نكردن« است!  ماحصل اين معضالت، نه تنها دور ماندن 
از اهداف مشخص بلندمدت خواهد بود بلكه حتي اهداف 
ميان مدت و كوتاه مدت را نيز به چالش مي كشد به گونه اي 
كه حتي تحقق عملي اهداف مدنظر مقام معظم رهبري 
كه نمود آن در تعيين نام سال هاي اخير و بيانات راهبردي 
ايشان در خصوص تسهيل ش��رايط توليد و كسب و كار 

مشخص است، كاري سخت به نظر مي رسد.
نگارنده از آنجا كه قريب به سه دهه در عرصه توليد قطعات 
فلزي بدنه خودرو فعاليت كرده و از تمام زير و بم هاي اين 
صنعت و سياست هاي مرتبط با آن مطلع است. شركت 
تعاوني چ��كاد صنعت ف��الح در دوره تحري��م  قطعات 
خودروهاي دوو در سال 1378، با توليد بخش عمده اي از 
قطعات مورد نياز، وارد عرصه فعاليت شد و اكنون از جمله 

تأمين كنن��دگان قطعات فلزي خودروه��اي داخلي در 
ايران خودرو و سايپا به شمار مي رود. براين اساس، اعتقاد 
دارم پيش از هر چيز، براي رس��يدن به اهدافي كه خوب 
تدوين شده اند، زمان زيادي در اختيار نداريم. به صراحت 
بايد گفت كه: »زمان عليه ما اس��ت«. سياس��ت گذاران 
اقتصادي كشور در اين شرايط بايد به تسهيل موانع كسب 
و كار همت واقعي و عملي بگمارند. تس��هيل در قوانين 
مالي و مالياتي و قوانين بيمه، ارايه تس��هيالت اعتباري 
و الزام توليدكنندگان مواد اوليه توليد به توجه بيشتر به 
صنعتگران فعال در عرصه خ��ودرو و همدلي و همراهي 
دولت و مجلس با فعاالن صنعت��ي در بخش خصوصي، 
نيازهايي است كه حتماً و الزاماً در نزديك ترين زمان ممكن 

بايد برآورده شوند. 
 رييس هيات مديره 
شركت تعاوني چكاد صنعت فالح

ادامه از صفحه اول
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 زلزله كشنده تر است 
يا كوويد 19؟

مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران در پژوهشي 
كه به تازگي منتش��ر شده، ميزان كشندگي زلزله و 
كوويد ۱۹ را مقايسه كرده و ويروس كرونا را در دنيا 
كشنده تر از زلزله عنوان كرده است. به گزارش مهر، 
مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران در پژوهشي 
به مقايس��ه اجمالي دو بحران كوويد ۱۹ يا زلزله در 
شهر تهران پرداخته است. در يكي از بخش هاي اين 
پژوهش به اين موضوع پرداخته شده آيا كوويد ۱۹ 
كشنده تر است يا زلزله؟ كه براساس آمارهاي ۵ ماهه 
مشخص شده در عمده كشورها نسبت كشندگي 
كوويد ۱۹ بيش از زلزله بوده و احتمال اينكه فردي از 
كوويد ۱۹ از دنيا برود براساس تخمين اوليه و ساده كه 
براساس اطالعات موجود تاكنون انجام شده باشد، به 
نحو معناداري بيش از احتمال مرگ او ناشي از زلزله 
است. در گزارش تهيه شده از سوي مركز مطالعات و 
برنامه ريزي شهر تهران بر لزوم بازنگري در خصوص 
مخاطرات پيش روي شهر تهران و پيش بيني دقيق تر 
در خصوص مخاطرات و آثار آنها تأكيد ش��ده است. 
همچنين توصيه شده در برخي از دستورالعمل هاي 
مديريت بحران و تطبيق آنها با شرايط چند مخاطره اي 

شهر تهران تجديدنظر شود.

آچمز كاميون داران ايراني 
پشت مرز ميرجاوه

دبير كان��ون انجمن ه��اي صنفي كامي��ون داران 
كشور با بيان اينكه خس��ارت توقف هر روز كاميون 
67۵هزار تومان است، گفت: به طور مشخص مشكل 
كاميون داران و رانندگان در مرز ميرجاوه اين اس��ت 
كه در اين مرز بعد از توقف كاميون ها با كاهش قيمت 
نفت، انگيزه تجار پاكستان براي خريد و تحويل بار با 
قيمت قبل از كاهش نرخ نفت كم شده است. احمد 
كريمي در گفت وگو با ايلنا، درباره دليل مشكالت ايجاد 
شده در مرز ميرجاوه براي كاميون هاي ايراني اظهار 
كرد: عمده ترين مشكل مرز ميرجاوه و ساير مرزها به 
ناهماهنگي در روابط بين شركت هاي حمل و نقل، 
صاحبان كاال و حمل كنن��دگان برمي گردد. بارها از 
سازمان راهداري خواسته شده كه شرح وظايف هر 
يك از آنها را مشخص و به آنها تفهيم كند. وي تاكيد 
كرد: اگر در دستورالعمل ها قيد مي شد كه ديركرد به 
توقف كاميون ها در مرز تعلق نمي گيرد، مسووليت اين 
توقف در مرزها بر عهده كاميون داران قرار مي گرفت 
و گفته مي شد كه كاميون داران ريسك اين شرايط 
را پذيرفته اند اما امروز سازمان راهداري نمي تواند به 
شركت ها پرداخت خسارت توقف به كاميون داران 
را تكليف كند اين در حالي است كه وقتي براي يك 
شركت حمل ونقل بين الملي مجوز فعاليت صادر 

مي شود نيازمند يك ضمانتنامه قوي است.

ترافيك هوايي تا ۲۰۲۳ به سطح 
قبل از پاندمي باز نخواهد گشت

اتحادي��ه بين المللي حمل و نق��ل هوايي )ياتا( 
هشدار داد، حداقل تا سال ۲۰۲۳ ترافيك هوايي 
به س��طح قبل از بحران كرونا باز نخواهد گشت. 
به گزارش مهر ب��ه نقل از راش��اتودي، اتحاديه 
بين المللي حمل و نقل هوايي )ياتا( هشدار داد 
حداقل تا س��ال ۲۰۲۳ ميالدي، ترافيك هوايي 
به سطح قبل از بحران كرونا باز نخواهد گشت و 
حتي ممكن اس��ت اين تاريخ با طوالني تر شدن 
قرنطينه ه��ا و محدوديت هاي مقابل��ه با كرونا، 
به تأخي��ر بيفتد. ياتا اعالم ك��رد: از آغاز پاندمي 
كرون��ا تقاضا براي مس��افرت هواي��ي در اروپا و 
امريكا بيش از ۹۰ درصد كاهش داش��ته است. 
الكساندر دو جونياك، مديرعامل ياتا در مصاحبه 
با سي ان بي س��ي گفت: ما از دولت ها درخواست 
كرده ايم براي آغاز ب��ه كار مجدد اين صنعت، از 
راهكار چند مرحله اي استفاده كنند. اين گفته ها 
اميدها براي اينكه برخي از پروازها تا تابس��تان 

دوباره برقرار شوند را احيا كرد.

سند توسعه منطقه ساحلي 
مكران تصويب شد

به اس��تناد بند الف م��اده ۳۲ قانون اح��كام دايمي 
برنامه هاي توس��عه كش��ور، ش��وراي عالي آمايش 
سرزمين، سند توسعه منطقه س��احلي مكران در 
افق ۱۴۱۵، كه مبتني بر مطالعات طرح ويژه توسعه 
و عمران منطقه س��احلي مكران مص��وب دي ماه 
۱۳۹7 ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري ايران 
است را تصويب نمود. به گزارش ايلنا از سازمان برنامه 
و بودجه كش��ور، منطقه ساحلي مكران مشتمل بر 
پنج شهرستان چابهار، جاسك، سيريك، كنارك و 
ميناب در دو استاِن سيستان و بلوچستان و هرمزگان 
اس��ت و داراي قطب توسعه جاسك به عنوان بندر و 
پايگاه نيروي دريايي، هاب گاز، نفت و انرژي و منطقه 
آزاد تجاري صنعت��ي چابهار به عنوان بن��در آزاد و 
اسكله هاي با ظرفيت ايجاد مناطق صنعتي و حمل 
و نقل بين المللي اس��ت. در اين س��ند تصريح شده 
اس��ت كه منطقه مكران ظرفيت ايجاد انواع صنايع 
پتروشيمي، فوالد و صنايع بزرگ را دارد و مي تواند 
زمينه  گسترده توليد و صادرات مجدد را فراهم سازد و 
توسعه برون زا كه محتاج تجهيز منابع و سرمايه گذاري 
ملي و بين المللي است، عامل مهمي در توسعه منطقه 
مكران به شمار مي آيد و توس��عه درون زا و برون زا به 
عنوان مكمل يكديگر مي تواند توسعه متوازن و پايدار 
منطقه را رقم بزند. در اين سند همچنين توسعه منطقه 
ساحلي مكران توسعه اي شبه برون زاست كه تلفيقي از 
توسعه درون زا و برون زا و با پيشراني توسعه منطقه اي 
برون زا اس��ت كه به همراه توسعه درون زاي منطبق 
با ظرفيت ها ومزيت هاي منطقه مكران و اجتماعات 
محلي و از محل سرريز آن به انجام مي رسد. در سند 
توسعه مذكور همچنين اهداف توسعه فضايي منطقه 
ساحلي مكران و نيز راهبردهاي توسعه اين منطقه به 

صورت دقيق تبيين و ترسيم شده است.

معاون شهرداري تهران خبر داد

اجراي قطعي طرح ترافيك پس از عيد فطر
سيدمناف هاشمي، معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان 
اينكه طرح هاي ترافيكي پايتخت قطعا پس از تعطيالت عيد فطر اجرا 

مي شود، نحوه چگونگي اجرا و جزئيات آن را تشريح كرد.
به گزارش ايرنا، هاشمي گفت: شهرداري در اجراي ۲ طرح ترافيكي 
شهر با استانداري تهران هماهنگ است.  وي ادامه داد: پس از تصميم 
به لغو طرح ترافيك از ۱۵ فروردين ماه، ترافيك در حوزه مركزي افزايش 
يافت به طوري كه اين افزايش ترافيك از ۴۲ درصد تا ۱67 درصد در 
برخي ايام در هس��ته مركزي شهر رخ داد و معتقدم كه اين مساله در 
ش��يوع ويروس كرونا در حوزه مركزي شهر موثر بوده است.  به گفته 
مناف هاشمي، نقطه مثبت اجرا نشدن طرح ترافيك، كاهش تقاضاي 
سفر با حمل و نقل عمومي به خصوص اتوبوس و مترو بود به طوري كه 
ميزان جابه جايي مسافر از روزانه ۴ ميليون به ۱ ميليون مسافر كاهش 
يافت اما در ستاد ملي مقابله با كرونا مقرر شده بود كه نتايج لغو اجراي 
طرح ترافيك پس از ۲ هفته بررس��ي و براي اجراي يا اجرا نشدن آن 
تصميم گيري ش��ود. وي ادامه داد: در اين رابطه وزير كشور در تاريخ 
۱7 ارديبهشت اختيار تصميم گيري در مورد اجراي طرح ترافيك را 
به ش��وراي ترافيك تهران داد و طي ۱۰ روز گذشته جلساتي در اين 
خصوص با حضور شهردار تهران، نماينده وزير كشور، رييس شوراي 
شهر و اعضاي كميسيون حمل و نقل و حتي رييس ستاد كروناي تهران 
برگزار و موضوع اجراي طرح ترافيك را بررسي كرديم كه نهايتا تصميم 
جمعي بر اين بود كه اجراي محدوده هاي طرح ترافيك و كنترل آلودگي 
هوا به نفع شهر تهران است چرا كه جلوي سفرهاي كاذب در محدوده 
مركزي شهر گرفته مي ش��ود. مناف هاشمي با بيان اينكه در شوراي 
ترافيك تصميم گرفته شد كه از ۲۹ ارديبهشت ماه طرح هاي ترافيكي 
با اعمال برخي تغييرات در تهران اجرايي شود، گفت: اما با توجه به اينكه 
عيد سعيد فطر پيش روست و از سوي ديگر عمال پنجشنبه و جمعه ها 
نيز طرح هاي ترافيكي اجرا نمي شود برابر تصميم شهردار تهران مقرر 
شد اجراي مجدد محدوده هاي طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا، از 

اولين روز پس از تعطيالت عيد سعيد فطر آغاز شود.

معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران توضيح داد: زمان اجراي 
طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا كه پيش از اين از س��اعت 6 و ۳۰ 
صبح تا ۱۹ بود به س��اعت ۸ صبح تا ۱6 كاهش يافته و در عين حال 
از ساعت ۱۴ به بعد نيز خروج از محدوده هاي ترافيكي رايگان خواهد 
بود كه با توجه به اينكه اكنون زمان كار ادارات از ساعت 7 صبح تا ۱۴ 
منظور ش��ده است، س��فرهاي كاري در اين طرح، مشمول پرداخت 
عوارض محدوده هاي ترافيكي نخواهند ش��د. به گفته هاش��مي، در 
روزهاي پنجشنبه صرفا طرح محدوده كنترل آلودگي هوا از ساعت 
۸ تا ۱۳ اجرا مي شود. معاون شهردار تهران ادامه داد: همچنين براي 
ساكنين محدوده هاي طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا تخفيف هايي 
بيش از تخفيف هاي معمول در نظر گرفته ش��ده است كه در صورت 
تصويب شوراي اسالمي شهر از ۵۰ تا 7۰ درصد تخفيف براي ساكنين 
محدوده هاي ترافيكي منظور خواهد ش��د. هاشمي با تاكيد بر اينكه 
اجراي طرح هاي ترافيكي از روز بعد از عيد فطر قطعي ش��ده اس��ت 
گفت: تمام تالش ما، وزارت بهداش��ت و ديگر مسووالن اين است كه 
بتوانيم جمعيت در اتوبوس و مترو را كنترل كرده و طرح فاصله گذاري 
اجتماع��ي را رعايت كنيم؛ هر چند كه احتمال مي دهيم در حد پنج 
درصد تعداد مس��افران افزايش يابد، اما قطعا اج��راي طرح ترافيك 

وضعيت مركز شهر را بهتر مي كند.
بر اساس اين گزارش، ۲ طرح »ترافيك« و »كنترل آلودگي هوا« )زوج 
و فرد سابق يا حلقه دوم طرح ترافيك( در محدوده مركزي شهر تهران 
اجرا مي شود و شرط ورود به اين محدوده ها كه مالكان خودروها جريمه 
نشوند، ثبت نام مالك و مشخصات خودرو در سامانه تهران من و شارژ 
حساب شهروندي اس��ت. محدوده طرح ترافيك از شمال به خيابان 
مطهري، از جنوب به خيابان شوش، از غرب به خيابان كارگر و از سمت 
شرق به خيابان هاي شريعتي و ۱7 شهريور است و از سوي ديگر طرح 
كنترل آلودگي هوا نيز از ش��مال به بزرگراه همت، از شرق به بزرگراه 
امام علي )ع(، از جنوب به بزرگراه بعثت و از غرب به بزرگراه هاي نواب 

و چمران محدود مي شود.

خريدار آپارتمان بايد 20 ميليون تومان به دولت بپردازد 

مهار سفته بازي در بازار مسكن مهر پرديس
مهدي هدايت، مديرعامل شركت عمران شهر جديد پرديس از اضافه شدن 
هزينه ۲۰ ميليون توماني به خريد واحدهاي مسكن مهر پرديس خبر داد. 
به گزارش ايلنا، هدايت در يك نشست خبري كه به صورت ويديو كنفرانس 
برگزار ش��د، درباره افزايش قيمت مسكن مهر پرديس گفت: براي مهار 
بورس بازي در خريد و فروش مسكن مهر از خردادماه هر فردي كه نسبت 
به خريد مسكن مهر پرديس اقدام كند بايد ۲۰ ميليون تومان از يارانه هاي 
پرداختي دولت را بپردازد. وي تاكيد ك��رد: البته اين افزايش قيمت ۲۰ 
ميليون توماني شامل خريداراني كه قبل از خرداد اقدام كنند، نمي شود. 
همچنين اقش��ار كم درآمد ش��امل حال اين افزايش قيمت ۲۰ ميليون 
توماني و پرداخت يارانه دولت نمي شوند.  وي با اشاره به هدف از اين اقدام 
اظهار كرد: ۱۰۰ ميليون تومان يارانه دولت براي هر واحد است كه نبايد با 
پرداخت چنين يارانه اي واحدهاي مسكن مهر به دست محتكران بيفتد 
و براي جلوگيري از سوداگري در خريد و فروش مسكن مهر و همچنين 
تامين منابع براي تكميل پروژه هاي مسكن مهر، خريداران از خرداد ماه 

بايد ۲۰ ميليون تومان يارانه هر واحد را بپردازند.
مديرعامل شركت عمران ش��هر جديد پرديس در پاسخ به اينكه اقشار 
كم درآمد براي معافيت از اين ۲۰ ميليون تومان چگونه شناسايي خواهند 
شد، گفت: سامانه مسكن مهر فهرست و اطالعات تمام نفرات اولي را كه 
نسبت به خريد مسكن مهر اقدام كردند را دارد. همچنين اطالعات و تعداد 
نقل و انتقاالت هر واحد مسكن مهر ثبت شده وجود دارد. براساس اطالعاتي 
كه در اختيار داريم، اجازه نمي دهيم اين افزايش قيمت ۲۰ ميليون توماني 
شامل متقاضيان اول مسكن مهر شود. هدايت در پاسخ به اينكه با توجه به 
ارزش افزوده مسكن مهر پرديس آيا اين ۲۰ ميليون تومان مي تواند جلوي 
سوداگري و بورس بازي در اين بازار را بگيرد، گفت: ما ادعا نمي كنيم كه 
مي توانيم جلوي بورس بازي را در معامالت مسكن مهر پرديس بگيريم اما 
هدف اصلي از اجراي اين اقدام اين است كه بتوانيم بخشي از هزينه هاي 
ساخت مسكن مهر پرديس را از اين ارزش افزوده تامين كنيم و اين يارانه 
به سمت افراد نيازمند هدايت شود كه در اين مدت صبوري كردند و منتظر 
تحويل واحدها بودند. وي تاكيد كرد: هدف از اجراي اين اقدامات تحويل 

هرچه سريع تر واحدهاي مسكن مهر به متقاضيان اصلي و مخاطبان هدف 
است. مديرعامل شركت عمران شهر جديد پرديس از بسته شدن پرونده 
مسكن مهر پرديس تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: با اخذ وام ۱۰۰۰ 
ميليارد توماني كه در مراحل نهايي آن هستيم و همچنين بسترسازي هايي 
كه از سال گذشته انجام داديم در تير ماه ۱۵ هزار واحد مسكن مهر تحويل 
مي شود كه با اين افتتاح ها تعداد واحدهاي تحويل شده به 6۰ هزار واحد 
مي رس��د و در شهريور ماه هم ۱۰ هزار واحد ديگر به افتتاح مي رسد. وي 
افزود: تالش ما اين اس��ت كه تا پايان س��ال مابقي واحدها را هم افتتاح و 
تحويل دهيم. هدايت با اشاره به ساخت متروي پرديس گفت: توافقنامه 
با قرارگاه خاتم االنبيا براي ساخت متروي پرديس به اتمام رسيده و با اخذ 
مصوبه دولت، در خرداد ماه به صورت رسمي كلنگ متروي پرديس زده 
مي شود. مديرعامل ش��ركت عمران شهر جديد پرديس درباره جزئيات 
اجراي مس��كن ملي در پرديس اظهار كرد: براي س��اخت ۱۹ هزار واحد 
مسكن ملي در پرديس تعهد داديم كه زمين براي ساخت ۸۵۰۰ واحد به 
تعاوني ها ارايه شده كه تعهد ساخت با همان تعاوني ها خواهد بود و شركت 

عمران هم ساخت ۳۵۰۰ مسكن ملي را آغاز خواهد كرد.
وي با بيان اينكه ۳۰۰۰ نفر از طريق سامانه براي مسكن ملي در پرديس 
ثبت نامه كردند، گفت: در پااليش ها ۱6۰۰ نفر ثبت نام كننده، واجد شرايط 
شناخته شدند كه براي اين افراد افتتاح حساب صورت مي گيرد و اين افراد 

بايد آورده ۴۰ ميليون توماني را در اسرع وقت بپردازند.
مديرعامل شركت عمران شهر جديد پرديس تاكيد كرد: در راستاي عدم 
اتالف يارانه پرداختي دولت به مس��كن مهر به دنبال اين هستيم كه وام 
واحدهايي كه چندين بار خريد و فروش شده اند اما منتج به اسكان نشده اند 
را از بهره كم به ۱۸ درصد برسانيم چراكه اين واحدها به دست مصرف كننده 

نهايي نخواهند رسيد و در قبضه محتكران ماندند.
هداي��ت با تاكيد بر اينكه به طور قطع محتكران از اين اقدامات ما متضرر 
و ناراحت خواهند شد، گفت: اخيرا تحركاتي براي افزايش قيمت مسكن 
مهر پرديس انجام شد كه توانستيم با مسببان آن برخورد كنيم و مديريت 

بازار پرديس را از دست ندهيم.

تعداد معامالت ملك در ارديبهشت از ميانگين ماهانه معامالت در زمستان 98 فراتر رفت

بازگشت بازار مسكن به دوران پيشاكرونا
مجيد  اعزازي|

تازه ترين آمارها از تحوالت بازار مسكن تهران 
حاكي از بازگشت فشار معامالت ملك به سطوح 
قبل از همه گيري كرونا در كشور حكايت دارد. 
بنا بر اعالم اتحاديه مش�اوران امالك، طي 27 
روز نخست ارديبهشت ماه سال جاري، 11 هزار 
و 101 فقره معامله ملكي در پايتخت انجام شده 
است. به اين ترتيب، روند نزولي معامالت در بازار 
مسكن طي فروردين ماه سال جاري كه به دليل 
تعطيلي ناشي از كروناي بنگاه هاي امالك ركود 
1200 فقره معامله را ثبت كرده بود، در حركتي 
قابل توجه، معكوس و با روند صعودي معامالت 
فزاينده در بازارهاي موازي به ويژه بازار بورس 

هم جهت شد.

به گزارش »تع��ادل«، اگر چه تعداد ۱۱ هزار و ۱۰۱ فقره 
معامله در ۲7 روز نخست ارديبهشت ماه سال جاري در 
قياس با دوره مشابه سال قبل دچار افت ۲۲ درصدي شده 
است، اما با توجه به اينكه آمار يادشده با ثبت معامالت ملك 
در روزهاي ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ ماه جاري كامل خواهد شد، 
پيش بيني مي شود، تعداد معامالت ارديبهشت ماه تا مرز 
۱۳ هزار فقره افزايش يابد. اين در حالي اس��ت كه تعداد 
معامالت ثبت شده در اسفند ۹۸، بنابر اعالم وزارت راه و 
شهرسازي ۱۰ هزار و ۲۴۲ فقره بوده است. اين شاخص 
در بهمن م��اه ۱۳ هزار و ۵۵۰ فق��ره و در دي ماه نيز ۱۰ 
هزار و ۸6۲ فقره ثبت ش��ده اس��ت. با توجه به اين ارقام، 
ميانگين تعداد معامالت در سه ماهه زمستان ۹۸ نيز ۱۱ 
هزار و ۵۵۱ فقره خواهد بود. از اين رو، مش��اهده مي شود 
كه تعداد معامالت ارديبهش��ت ماه از ميانگين سه ماهه 
زمستان، و همچنين از آمار ماه هاي اسفند و دي نيز باالتر 

و بيشتر است. 

     غلبه بر كرونا، اسير ركود
به گزارش »تعادل«، اگر چه بازار مسكن در ارديبهشت ماه 
ريكاوري كرد و به سطوح قبل از همه گيري كرونا بازگشت، 
اما اين بازار همچن��ان در ركود معامالتي ق��رار دارد و از 
ركوردهاي سال قبل عقب است. بر اساس آمارهاي اتحاديه 
مش��اوران امالك، تعداد كل قراردادهاي مسكن )اعم از 
اجاره و خريد و فروش( طي ۲7 روز نخس��ت ارديبهشت 
ماه سال جاري در كشور و شهر تهران به ترتيب ۱۰7 هزار 
و ۲۴۱ فقره و ۲۲ ه��زار و ۲۲۱ فقره بوده كه به ترتيب با 
كاهش ۹ و ۲۰ درصدي مواجه شده اند.  در اين حال، تعداد 
معامالت در شهر تهران در دوره زماني مورد اشاره به ۱۱ 
هزار و ۱۰۱ فقره بالغ شده كه نسبت به دوره مشابه سال 
قبل منفي ۲۲ درصد رشد داشته است. )جزييات تحوالت 
آماري در ۲7 روز نخست ارديبهشت ماه سال جاري را در 

جدول شماره يك مشاهده مي كنيد(  به باور كارشناسان، 
جهش هاي قيمتي مس��كن طي س��ال هاي اخير، افت 
قدرت خريد مردم و افت پوش��ش ده��ي وام هاي خريد 
مسكن، تعطيلي بازار مسكن و از سوي ديگر، جذابيت تر 
بودن بازارهاي موازي از جمله علل عمده س��يطره ركود 
بر بازار مسكن به ش��مار مي رود. بر اساس آمار وزارت راه 
و شهرسازي، ميانگين قيمت خريد يك متر مربع واحد 
مسكوني در ش��هر تهران طي سال ۹7، حدود ۸ ميليون 
و ۲۴۱ هزار تومان بوده اس��ت كه با رشد 6۱.7 درصدي 

در س��ال ۹۸ به ۱۳ ميليون و ۳۳۰ هزار تومان بالغ شده 
است. اين درحالي است كه متوسط قيمت يك متر مربع 
واحدمسكوني در فروردين ۱۵ ميليون و ۳۰۰ هزار و در 
اسفند سال گذشته ۱۵ ميليون و 6۰۰ هزار تومان ثبت 
شده است. از آنجا كه مس��كن، بزرگ ترين و گران ترين 
كااليي است كه هر فرد يا خانوار در طول حيات خود آن 
را مي خرد و از نظر ريال��ي بزرگ ترين هزينه براي فرد يا 
خانوار به شمار مي رود، از اين رو، تغييرات قيمت مسكن 
در زمره تغييرات قيمت اعداد بزرگ به شمار مي رود و حتي 

درصد جزيي تغيي��رات آن منجر به افزايش چندبرابري 
هزينه هاي خريد آپارتمان مي شود. اين در حالي است كه 
افزايش درصد حقوق و دس��تمزد هر چند كه قابل توجه 
نيز باشد، باز هم از قافله مسكن عقب مي ماند و نمي تواند 
جبران كننده كاستي ها شود. طي سال هاي ۸6، ۸۹، ۹۱، 
۹7 و ۹۸ ش��اهد رشد جهش وار قيمت هاي مسكن بوده 
ايم. جهش هايي كه توان مالي خانوارها را به شدت تحليل 
برده است. با بررسي فايل هاي عرضه به بازار مسكن و يك 
حساب سرانگشتي مشاهده مي شود كه براي خريد يك 

واحد 7۵ متري در محله اي متوسط شهر تهران بايد بيش 
از يك ميليارد تومان پول داشت. مساله اي كه براي بسياري 
از خانوارها غيرقابل تصور است. در همين حال، مكانيسم 
وام دهي و ليزينگ براي خريد آپارتمان به شدت ناكارآمد 
است و بيشترين وام ها )۲۴۰ ميليون تومان( حدود ۱۵ متر 
از آن خانه 7۵ متري پيش گفته را پوشش مي دهد. از اين 
رو، كاهش معامالت ملك طي س��ال ۹7 و ۹۸ و در حالي 
كه بازار مسكن طي سال هاي ۹۲ تا ۹6 به مدت ۴ سال در 
ركود كامل به سر مي برد، كامال طبيعي به شمار مي رود. 
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ب��ه گزارش »تع��ادل«، طبق اعالم بانك مرك��زي، تعداد 
معامالت آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران در فروردين ماه 
س��ال ۱۳۹۹، به ۱.۲ هزار واحد مسكوني محدود شد كه 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۸7.۸ و 6۳.7 
درصد كاهش يافته است. در اين حال، متوسط قيمت خريد 
و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده 
از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي شهر تهران، ۱۵ ميليون 
و ۳۰۰ هزار تومان بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قب��ل به ترتيب معادل ۲.۱ درصد كاه��ش و ۳۵.7 درصد 
افزايش نشان مي دهد. بانك مركزي در »گزارش تحوالت 
بازار مسكن شهر تهران در فروردين ماه سال۱۳۹۹« دليل 
افت چشمگير معامالت در فروردين سال جاري را »شيوع 
ويروس كرونا و تعطيلي فعاليت ها« دانسته است.  به گزارش 
»تعادل«، بنا به دس��تور ستاد مقابله با كرونا، دفاتر مشاور 
امالك و بنگاه هاي معامالتي تا شنبه ۲۳ فروردين ماه به دليل 
مالحظات مربوط به جلوگيري از شيوع كرونا تعطيل بودند 
و عمال معامله اي صورت نگرفت و از اين رو، به نظر مي رسد، 
بيش از يك هزار معامله صورت گرفته مس��كن در تهران 
صرفا ظرف هفته آخر فروردين )روزانه حدود۱۱۰ معامله 
در شهر تهران( صورت گرفته بوده است. بر اساس گزارش 
بانك مركزي از تحوالت مس��كن تهران در فروردين ۹۹، 
متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي واحد 
مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي 
شهر تهران، ۱۵ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان بوده كه نسبت 
به ماه مشابه سال قبل ۳۵.7 درصد افزايش نشان مي دهد.  
در ميان مناطق ۲۲ گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط 
قيمت يك متر مربع زيربناي مسكوني معامله شده معادل 
۳۱ ميليون و ۳۲۰ هزار تومان به منطقه يك و كمترين آن با 
7 ميليون و ۴۱۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. 
ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۹۸ به ترتيب ۲۹ و ۵۱.۸ 

درصد افزايش نشان مي دهد. 
بر اس��اس گزارش بانك مركزي، بررس��ي شاخص كرايه 
مسكن اجاره اي در شهر تهران و در كل مناطق شهري در 
فروردين ماه س��ال ۹۹ نشان دهنده رشد به ترتيب معادل 

۲۸.7 و ۳۱ درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

طي ۲7 روز نخست ارديبهشت ماه، 11 هزار و 1۰1 فقره معامله ملكي در پايتخت انجام شد
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18-8-22-10-20-9-درصد تغيير

تنظيم گري يكپارچه الزمه حمايت از توليد داخلي است
به عنوان نمونه اخذ عوارض صادراتي از مواد معدني كه 
زنجيره توليد آنها در داخل شكل نگرفته است يا ميزان 
توليد بيش از نياز داخل است به كاهش بازدهي توليد، 
كوچك ش��دن اندازه بازار و نيز كاهش نرخ ماندگاري 
اين اقالم منجر خواهد ش��د. بنابراين ضروري است در 
تدوين سياست هاي بخشي خصوصا در زمينه تجارت، 
توانمندي ه��ا در طول زنجيره تولي��د و ارزش داخلي 

مبناي تنظيم گري قرار گيرد.

  تنظيم گري در سطح بازار 
و اثرات آن بر توليد داخل

تغيير راهبردهاي اقتصادي در كوتاه مدت يا عملياتي 
نم��ودن راهبردهاي تعيين ش��ده قبلي ك��ه نيازمند 
تعديل هاي ب��زرگ اقتصادي بوده و ب��ه صورت قوي 

عملياتي نش��ده حوزه ديگري است كه نيازمند وجود 
هماهنگي ميان تنظيم گران توليد و بازار با تنظيم گر 
كالن است. به عنوان نمونه مي توان به نهضت ساخت 
داخل كه در راستاي محدوديت تخصيص ارز و كاهش 
فشارهاي ناشي از آن در حال اجرا است، اشاره داشت. 
اگر چه در ذات اين رويكرد يك تغيير راهبردي مالحظه 
مي گردد ك��ه نيازمند سياس��ت گذاري هاي جديد و 
برنامه هاي عملياتي ويژه خود اس��ت اما چنين تغيير 
راهبردي بدون سياست گذاري و برنامه هاي عملياتي 
قبلي )كه خود نيازمند حضور فعال مقام تنظيم گر در 
حوزه توليد و بازار است( گاها منجر به تشديد شكست 
بازار و در ادامه آن سركوب قيمتي و اقدامات ضد بازاري 
ش��ده و غالبا چالش هاي بزرگي را در عملياتي نمودن 

راهبردها ايجاد مي نمايد.

    نكات كليدي
مش��اركت موثر نهادهاي تنظيم گر بخش��ي و بازار با 
تنظيم گران كالن قبل از عملياتي نمودن سياست هاي 
كالن اقتصادي به وي��ژه در حوزه مالي )بانك مركزي، 
بورس و...( در راس��تاي بسترس��ازي و ايجاد آمادگي 
مناسب در بخش هاي توليد كشور بسيار مهم ارزيابي 
مي ش��ود، زيرا بس��ياري از فعاليت ه��اي تنظيم بازار 
كنوني مربوط به پس از وقوع شوك بوده و بعضا تبعات 
آن موج��ب تهديد منافع گروهي از ذي نفعان ش��ده و 
فرصت هاي س��فته بازي را براي گروهي از آنها فراهم 
مي سازد. از اين رو، تنظيم گر كالن مي بايست از امكانات 
بخش و بازار ب��راي پيش آگاهي سياس��ت ها و ايجاد 
فضاي الزم براي اجراي اين سياس��ت ها بهره گيرد تا 
سياس��ت هاي اقتصادي با حداقل هزينه و بيشترين 

كارايي عملياتي شوند. بر اين اساس موارد زير در جهت 
تنظيم گري يكپارچه پيشنهاد مي شود: 

دو موضوعي كه در حوزه تنظيم گري مي بايست مدنظر 
قرار گيرند عبارتند از:

 ۱- رصد تحوالت سياسي تاثيرگذار بر متغيرهاي كالن: 
بررسي و پايش تحوالت سياسي منطقه اي و جهان در 
راستاي پيش بيني و شناسايي شوك هاي بيروني اثرگذار 
بر متغيرهاي كالن اقتصادي و انجام اقدامات پيشگيرانه 
با هدف كاهش اخالالت ناشي از اين نوسانات بر اقتصاد 

كشور علي الخصوص بخش هاي مولد اقتصاد؛ 
۲- رصد زنجيره هاي توليد و تامين كاالها با استفاده از 
ظرفيت هاي فناورانه: ديده باني عملكرد كليه فعاالن در 
حلقه هاي زنجيره توليد در راستاي جلوگيري از بروز 
مخاطرات اخالقي در بازار نظير احتكار، گرانفروشي و... 

در برخي از حلقه هاي توليد و تس��ري اثر قيمتي آن به 
محصول نهايي مورد نياز مصرف كننده نهايي )خانوار/ 

توليدكننده(.  
به منظور اجرايي س��ازي موارد برشمرده در بند قبل و 
سياست گذاري فعاالنه، پيشنهاد مي شود از ظرفيت هاي 
»كميته اقتصاد كالن كارگروه تنظيم بازار« استفاده شود. 
بدين منظور الزم است اين كميته متولي رصد تحوالِت 
سياسي تاثيرگذار بر متغيرهاي كالن شده و همچنين 
به منظورتنظيم گري در سطوح توليدي هم الزم است 
كميته هاي كااليي كارگ��روه تنظيم بازار، ضمن رصد 
مستمر تحوالت سياست ها، پش��تيباني هاي الزم را از 

تصميم گيري  در كارگروه ملي و استاني انجام دهند.
پژوهشگران موسسه مطالعات 
و پژوهش هاي بازرگاني

ادامه از صفحه اول



دانش و فن6دنياي فناوري

چرا لپ تاپ گران شد؟
ريي�س اتحادي�ه صن�ف فن�اوران رايانه از 
افزايش تقاضا و همچنين افزايش قيمت ۱۰ تا 

۱۵درصدي لپ تاپ خبر داد. 

محم��د فرجي در گفت وگو با ايس��نا، از افزايش ۱۰ تا 
۱۵ درصدي قيمت لپ تاپ و كاالهاي مرتبط با آن در 

س��ال جاري خبر داد و علت آن را بسته شدن موقتي 
ثبت سفارش كاالهاي IT و افزايش تقاضا در پي شيوع 
ويروس كرونا خبر داد. اوايل ارديبهشت ماه اخباري از 
بسته شدن ثبت سفارش كاالهاي ضروري IT منتشر 
شد كه در پي آن وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
اعالم كرد محدوديت ثبت س��فارش از س��وي يكي از 

س��ازمان هاي صمت اعمال ش��د كه موضوع از طريق 
وزارتخانه پيگيري و حل ش��د و هيچ تغيير رويه اي در 
واردات و ثبت سفارش كاالي صنعت IT ايجاد نشده 
است. با اين وجود چند روز بعد دبير كميسيون شبكه 
س��ازمان نظام صنفي رايانه اي گف��ت كه »همچنان 
درخواست هاي ثبت سفارش بس��ياري از شركت ها 

رد مي ش��ود. يعني با وجود اينكه مديران ارشد اعالم 
كردند محدوديت ثبت س��فارش برداشته شده، بدنه 
كارشناسي مي گويد به ما چيزي بخشنامه و اعالم نشده 
است.« همچنين به گفته وي، شيوع ويروس كرونا باعث 
دوركار ش��دن برخي كارمندان و آموزش از راه دور به 
دانش آموزان شد كه مجموعه اين شرايط تقاضاي خريد 
لپ تاپ و كاالهاي مرتبط با آن را نسبت به سال گذشته 
افزايش داده است. رييس اتحاديه صنف فناوران رايانه 
همچنين با اشاره ترخيص نشدن برخي از سفارشات 

به خاطر مشكالت تخصيص ارز و ثبت سفارش، اظهار 
كرد: »بنابراين به نظر مي رسد كاالهاي خريداري شده 
از فروردين ماه به بعد به صورت يك جا ترخيص شود 
كه اين افزايش عرضه تاحدودي منجر به كاهش قيمت 
خواهد شد. اما در كل با توجه به خروج كاالهاي IT از 
ليست دريافت ارز نيمايي در سال جاري، قيمت لپ تاپ 
و قطعات آن نسبت به سال گذشته بيشتر خواهد بود، 
چراكه نرخ ارز نيمايي حدود ۱۳ هزا تومان بوده و ارز آزاد 

حاال به بيش از ۱۷ هزار تومان رسيده است.«
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 چوب حراج هكرها 
به اطالعات رانندگان روسي

هكرهاي روسي به اطالعات ۱۲۹ ميليون راننده 
دسترس��ي پيدا كرده  و آنها را با حداكثر قيمت 
۱.۵ بيت كوين در داركوب به فروش مي رسانند. 
به گ��زارش ديجياتو به نقل از كوين اينس��ايدر، 
هكرهاي ناش��ناس موفق به س��رقت اطالعات 
ميليون ها مالك خودرو از اداره كل ايمني ترافيك 
وزارت امور داخلي روسيه شده اند. اين اطالعات 
ش��امل نام، جزييات پاس��پورت، آدرس و موارد 
ديگر مي ش��ود. يكي از كاركنان ش��ركت هاي 
اشتراك خودرو سرقت اين اطالعات را تاييد كرده 
اس��ت. در اين گزارش به فروش اين اطالعات در 
داركوب اشاره شده: »نسخه كامل اين ديتابيس 
با قيمت ۰.۳ بيت كوين به فروش مي رس��د كه 
نزديك ب��ه ۲۸۵۰ دالر مي ش��ود. ب��ا پرداخت 
۱.۵ بيت كوين ي��ا ۱۴,۲۵۰ دالر مي توانيد اين 
اطالع��ات را براي اس��تفاده هاي منحصربه فرد 
خريداري كنيد.« اين اولين بار نيست كه شاهد 
اس��تفاده از رمزارزه��ا براي جرايم س��ايبري و 
همچنين حمله به س��رمايه گذاران هستيم. در 
ماه مارس حمله سايبري مش��ابه در روسيه رخ 
داد و هكرها توانس��تند به صن��دوق بين المللي 
رم��زارز »Trident Crypto Fund« حمله 
و اطالع��ات ۱۰,۰۰۰ كاربر را س��رقت كنند. در 
ماه هاي اخير حمالت سايبري مخصوصا در رابطه 
با رمزارزها افزايش پي��دا كرده و نمي توان آنها را 
به صورت كامل متوقف كرد، با اين حال با اقدامات 
امنيتي مي توان شمار آنها را كاهش داد. براي مثال 
كاربران مي توانند از فعاليت هاي مشكوك دوري 
كنند و تا جاي ممكن رمزارزها را در جايي مطمئن 
نگهداري كنند تا مورد حمله و سرقت قرار نگيرند.

توقف سفارش هاي هواوي 
در شركت تراشه ساز تايواني 

شركت تايواني »تي اس ام سي« با توجه به اقدام 
جديد امريكا عليه هواوي، س��فارش هاي جديد 
ش��ركت چيني را متوقف كرده است. به گزارش 
مهر به نقل از رويترز، شركت تايواني TSMC كه 
نيمه رسانا توليد مي كند، دريافت سفارش هاي 
جديد ش��ركت هواوي را متوقف كرده است. اين 
اقدام واكنشي به جديدترين تحريم هاي واشنگتن 
عليه شركت چيني است. طبق جديدترين قوانيني 
كه دولت امريكا تعيين ك��رده، توليد كنندگان 
تراشه كه از تجهيزات و فناوري امريكايي استفاده 
مي كنند براي تامين ذخاير هواوي بايد از وزارت 
بازرگاني اين كشور مجوز دريافت كنند. اين اقدام 
به شدت روي صادرات دومين توليد كننده بزرگ 
موبايل در جهان تاثير مي گذارد. سفارش هايي كه

TSMC قبل از اعالم اين محدوديت دريافت كرده 
بود هم اكنون در حال توليد هستند و در صورتي كه 
تا قبل از نيمه سپتامبر بارگيري شوند، تحت تاثير 
تحريم هاي جديد امريكا قرار نمي گيرند. شركت

TSMC بزرگ ترين شركت تراشه سازي جهان و 
يكي از تامين كنندگان اصلي قطعات براي هواوي 
است. اين شركت هفته قبل اعالم كرد كارخانه اي 
در امريكا مي سازد و تغيير قوانين صادراتي امريكا 
را به دقت دنبال مي كند. هواوي از اظهارنظر در اين 

باره خودداري كرده است.

مردم در دوران كرونا به سمت استفاده از فضاي مجازي سوق يافتند

چالش جدي در حوزه توليد محتواي موثر
در روزهاي پس از شيوع كرونا اين تصور به وجود 
آمد كه بسياري از كسب و كارها در حوزه فاوا به 
شرايط سوددهي رسيدند و وضعيت بسيار خوبي 
پيدا كردند و ديگر نيازي به كمك هاي دولت براي 
عبور از بحران كرونا ندارند. ولي واقعيت اين بود كه 
تنها بخشي از فعاالن حوزه فاوا توانستند در اين 
دوره به سوددهي و افزايش درآمد برسند و بخش 
اعظمي از فعاالن به خصوص در حوزه سخت افزار 

و سرويس هاي خدماتي با مشكل مواجه شدند.

 شركت هاي حوزه فناوري اطالعات به چهار بخش تقسيم 
مي ش��وند. اين بخش ها ش��امل خدمات آنالين ازجمله 
فروشگاه هاي اينترنتي و پلتفرم هاي تحويل كاال و خدمات، 
خدمات نرم افزاري شامل توليد و توزيع نرم افزارها و بازي ها 
رايان��ه اي و خدمات و پش��تيباني و طراحي وب س��ايت، 
كسب وكارهاي حضوري مانند خدمات شبكه و خدمات 
آنالين پزش��كي از جمله مشاوره هاي آنالين مي شوند. به 
گفته محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات، از ميان استارت آپ هاي حوزه فناوري، كرونا بر ۷۲ 
درصد كسب وكارها اثر منفي گذاشته و تنها بر ۲۷ درصد اثر 
منفي نداشته است. خدمات نرم افزاري با ۸۶ درصد باالترين 
تاثير منفي را داشته و خدمات آنالين پزشكي با ۵۹ درصد 
بيش��ترين رش��د را در اين حوزه تجربه كردند. از طرفي از 
اين ش��ركت هاي داخلي، ۶۲ درصد كمتر از سه ماه ديگر 
با شرايط فعلي توان تاب آوري دارند، شش درصد بين سه 
ماه تا شش ماه تاب آوري دارند و ۳۲ درصد هم تنها تا پايان 
سال تاب آوري دارند. حميدرضا احمديان، كارشناس حوزه 
ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به اهميت نقش آفريني 
كسب وكارهاي آنالين و پلتفرم ها در فضاي مجازي در دوران 
كرونا و قرنطينه خانگي، از ضعف در حوزه محتوا سخن گفت 
و اينكه در اين مدت محتواي الزم وجود نداشت و زمينه هاي 
فعاليت پلتفرم ها هم به خوبي فراهم نبود. او به دوران پساكرونا 
اشاره كرد و اينكه الزم است به فكر كسب وكارهايي باشيم 
كه در بحران هاي بعدي بتوانند به كمك ما بيايند. از طرفي 
براي جلوگيري از ريزش كاربران فضاي مجازي با پايان يافتن 
بحران كرونا، بايد در حوزه هاي آموزش، فرهنگ س��ازي و 

تعامل دوسويه با جامعه كار جدي صورت گيرد.
حميدرضا احمديان با بيان اينكه در جهان نگاه ها نسبت 
به كس��ب وكارهاي حوزه فاوا متفاوت اس��ت، گفت: »در 
كشورهاي اروپايي در بسته هاي حمايتي آنها استارت آپ ها 
و شركت هاي نوپا را مدنظر قرار دادند و شاهد آن بوديم كه 
بخش هاي مختلف حوزه فاوا نيز مورد حمايت قرار گرفتند. 

ولي ساير كشورها به دليل فشاري كه كرونا ايجاد كرد چندان 
به سمت حمايت مالي از كسب و كارهاي حوزه فاوا نرفتند. از 
همين رو آنها بخش بهداشت و درمان را از جمله حوزه هاي 
داراي اولويت ديدند و انرژي و حمايت هاي خود را در دو بعد 
ديدند. يك بعد در حوزه كسب وكارهاي سالمت پايه بود و 
بعد ديگر كمك به معيشت مردم و كسب وكارهايي بود كه 
آسيب جدي ديده اند.« وي در خصوص اثر شيوع كرونا بر 
كسب وكارهاي آنالين نيز گفت: »بسياري كسب وكارهاي 
آنالين توانستند بسيار خوب عمل كنند. زيرا زماني كه بحث 
قرنطينه خانگي مطرح مي شود نقش آفريني كسب وكارهاي 
آنالين و پلتفرم ها در فضاي مجازي بيش از گذشته خود را 
نش��ان مي دهد. اما نبايد فراموش كرد كه خأل وجود دارد. 
به طور مثال در حوزه محتوا، با ضعف هاي جدي روبرو بوديم 
چراكه محتواي الزم وجود نداشت. در حوزه پلتفرم ها نيز 
كه مي توانستند بهتر عمل كنند زمينه هاي فعاليت آنها 
فراه��م نبود. از همين رو ما در دوره پس��اكرونا بايد به فكر 
كسب وكارهايي باشيم كه در بحران هاي بعدي بتوانند به 
كمك ما بيايند. براي مثال مي توان به بحث توليد محتواي 

آموزشي و بازي هاي رايانه اي اشاره كرد.«

    همه كسب وكارهاي فاوا موفق نبودند
مشاور كميسيون فاواي اتاق بازرگاني در ادامه اظهار كرد: 
»در دوره كرونا همه كسب وكارهاي حوزه فاوا موفق نبودند. 
فعاالن حوزه سخت افزار به دليل تعطيلي بازار با مشكالت 
جدي مواجه ش��دند و انتظاري كه داشتند رخ نداد. به اين 
دليل كه توليد و عرضه با ركود جدي مواجه شد، كااليي به 
بازار عرضه نشد و گمركات كارهاي ترخيص كاال را انجام 
ندادند از همين رو كسب وكارها با آسيب جدي مواجه شدند. 
ما حتي شاهد آن بوديم كه كارخانه هايي كه در بخش فاوا 
مشغول فعاليت بودند، مجبور به تعطيلي شدند از همين 
رو دولت بايد بسته هاي حمايتي خود را براي اين مشاغل 
نيز مد نظر قرار ده��د.« احمديان همچنين در خصوص 
فعاليت شركت هاي دانش بنيان نيز در اين دوره گفت: »طي 
سال هاي گذشته فعاالن در حوزه دانش بنيان و استارت آپ ها 
تالش كردند كه به يك اكوسيستم كارآمد دست پيدا كنند و 
شاهد اتفاقات خوب و جديد به جامعه جوان كشور بوديم. اما 
حاال براي توسعه بلوغ خود بايد يك قدم به جلو بردارند. اين 
ارتقاي بلوغ منوط بر اين است كه بازنگري در سيستم ها و 
مدل هاي نوآوري خود داشته باشند. زيرا نگراني جدي وجود 
دارد كه بس��ياري از كسب وكارها بر مبناي نياز دوره كرونا 
توسعه پيدا كند و توازن حوزه هاي مختلف كسب وكاري 
كشور آس��يب ببيند. نياز اس��ت همان گونه كه در حوزه 

سالمت اقدامات جدي انجام مي دهيم، به ساير اجزاي اين 
اكوسيستم نيز به طور جدي نگاه كنيم.« وي در خصوص 
استقبال مردمي از برخي كسب وكارها در دوره كرونا گفت: 
» استقبال مردمي نسبت به برخي كسب وكارها را نمي توان 
ناديده گرفت. چندين پارامتر جدي در اين خصوص وجود 
داشت. اصلي ترين آن نگراني مردم از شيوع ويروس كرونا 
بود. از همين رو آنها به دنبال كسب اطالعات و سرگرمي هاي 
اينترنتي و آنالين بودند. اين اتقاق باعث شد تا مصرف پهناي 
باند در كشور افزايش يابد. در اين دوره ما مردم را به سمت 
استفاده از فضاي مجازي سوق داديم و سبك زندگي مردم 

نيز تغيير كرد.«

  كار ساختاريافته
 براي توليد محتوا صورت نگرفته است

احمديان در ادامه عنوان كرد: »مساله اول اينجاست كه 
ما بايد سبك زندگي مردم را پايدار كنيم و اين موضوع 

نيازمند برخي اقدامات است. اگر كرونا تا چند وقت ديگر 
پايان يابد مردم به زندگي عادي بازمي گردند و ممكن 
است كاربران فضاي مجازي با ريزش روبرو شود. اولين 
گامي كه بايد براي جلوگيري از ريزش برداشته شود 
اين اس��ت كه در حوزه هاي آموزش، فرهنگ سازي و 
تعامل دوسويه با جامعه كار جدي صورت گيرد. طي 
چند وقت اخير آمار اس��تفاده از شبكه هاي اجتماعي 
افزايش يافته اس��ت. از همين رو الزم اس��ت محتواي 
مناسب در شبكه هاي اجتماعي ايجاد شود و روي مراكز 
نوآوري محتوا كار جدي صورت گيرد تا كاربران در آن 
باقي بمانند. همچنين جامعه با چالش جدي در توليد 
محتواي موثر و مفيد مواجه است. هرچند شركت ها 
و افراد، محتواهاي��ي را توليد مي كنند و در اين فضا به 
اشتراك مي گذارند اما هيچگاه كار ساختاريافته براي 
توليد محتوا صورت نگرفته است.« اين كارشناس حوزه 
فناوري اطالعات در خصوص بازار توليد محتوا نيز گفت: 

»بازار توليد محتوا يك ابزار جدي در داخل و همچنين 
خارج از كشور براي پساكرونا است هرچند كه اين بازار 
خود را در دوره كرونا نيز نشان داد. از اين رو بايد تالش 
كرد تا اين بازار بيش از گذش��ته تقويت شود. تقويت 
اين بازار نيازمند آن است كه كانون هاي توليد محتوا 
ايجاد و از س��وي ديگر رگوالتوري بخش توليد محتوا 

راه اندازي شود. 
بايد بازارهاي هدف را شناسايي و سپس تسهيل گران 
اتصال به اين ب��ازار را تقويت كنيم. البته اين لزوما به 
معناي راه اندازي پلتفرم هاي فروش محتوا نيس��ت. 
ش��ايد تنها اين تصور وجود داش��ته باشد كه حتما 
بايد يك پلتفرم راه اندازي ش��ود كه محتوا بفروشد، 
اما اين تنها يك بخش از حلقه توليد محتواس��ت. ما 
هرچه بيشتر روي شفافيت كار كنيم و اين موضوع با 
فرهنگ سازي و آموزش همراه شود، پايداري مد نظر 

بهتر رخ خواهد داد.«

الزم است محتواي مناسب در شبكه هاي اجتماعي ايجاد شود و روي مراكز نوآوري محتوا كار جدي صورت گيرد

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود 
درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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3 هزار و 729 خودروي مانده 
در گمرك

معاون فني و امور گمرك��ي گمرك ايران همزمان 
با آخرين روز از ترخيص خودروهاي دپو ش��ده در 
گم��ركات و اتمام مهلت ترخيص اي��ن خودروها، 
آخرين وضعيت ترخيص اين خودروها را از گمركات 
كش��ور اعالم كرد. به گزارش گمرك ايران، مهرداد 
جمال ارونقي گفت: طبق آمار قبلي ارايه ش��ده از 
۱۲ هزار ۲۶۱ دس��تگاه خودروي سواري وارد شده 
به گمركات كش��ور، تعداد ۷ هزار و ۱۵۳ دس��تگاه 
خودرو به استناد مصوبه ۹۷/۱۰/۱۶ هيات وزيران و 
اصالحيه هاي بعدي آن ترخيص و نزديك به ۵ هزار 
و ۱۰۸ دستگاه خودروي سواري در گمركات كشور 
دپو شده بود كه آخرين وضعيت اين خودروهاي دپو 
ش��ده پس از صدور مصوبه اخير هيات وزيران و در 
آخرين روز مهلت مصوبه مذكور به شرح ذيل است: 
۱. از تعداد هزار و ۴۸ دستگاه خودروي سواري پروانه 
شده و ترخيص نشده تا تصويب و ابالغ مصوبه اخير، 
همچنان نسبت به ترخيص ۱۰۰۰ دستگاه خودرو 
اقدام و ۴۸ دس��تگاه از اين خودروها به دليل وجود 
پرونده و ساير مشكالت، تاكنون موفق به خروج از 

گمرك نشده اند.
۲. از تعداد ۳۴۰ دستگاه خودروي سواري اظهار شده 
ليكن پروانه نشده تا پايان مصوبه قبلي )۹۷/۱۰/۱۶(، 
نزديك به ۲۳۰ دس��تگاه خودرو ترخيص گرديده 
است.۳. از تعداد ۲۲۷ دستگاه خودروي موجود در 
گمرك خرمش��هر )منطقه آزاد اروند( كه با توجه 
به آمار قبلي، ۷۳ دستگاه س��فارش امريكا و ۱۵۴ 
دس��تگاه باالي ۲۵۰۰ سي س��ي بوده اند، نسبت 
به ترخيص ۱۴۴ دس��تگاه خ��ودرو جهت تردد در 
منطقه  مزبور و با رعايت مقررات مربوطه اقدام شده و 
خودروي ديگري ترخيص نشده است. ۴.درخصوص 
خودروه��اي موج��ود در گمركات قب��ل از تاريخ 
۹۳/۶/۲۳ به تعداد ۱۰۴ دستگاه، صرفًا ۲ دستگاه 
ترخيص و در خصوص مابقي، صاحبان كاال جهت 
انجام تشريفات گمركي، تاكنون به گمرك مراجعه 
نكرده اند. ۵. از تعداد ۲ هزار و ۲۸۹ دستگاه خودروي 
مطرح رسيدگي در مرجع قضايي، با توجه به صدور 
رأي براي ترخيص ۶۶۸ دستگاه خودروي سواري 
)در سال ۱۳۹۸(، صاحب كاال جهت انجام تشريفات 
گمركي خودروهاي موصوف، نسبت به اظهار ۳۵۸ 
دس��تگاه خودرو به گمرك اجراي��ي مربوطه اقدام 
كه تش��ريفات گمركي مربوطه درحال انجام بوده 
ليكن صرفًا ۳ دستگاه خودرو تاكنون ترخيص شده 
است. ۶. از هزار و ۱۰۰ دستگاه خودروي فاقد ثبت 
سفارش يا ثبت سفارش ابطال شده نيز امكان اظهار 
به گمركات اجرايي مقدور نبوده و لذا اظهاري صورت 
نپذيرفته است. در مجموع از تعداد ۵۱۰۸ دستگاه 
خودروي دپو شده، تعداد ۱۳۷۹ دستگاه خودروي 

سواري ترخيص شدند. 

ليست انتظارات بخش خصوصي در حضور سرپرست وزارت صمت تشريح شد

وعده سكاندار »صمت« به فعاالن اقتصادي
تعادل| 

سرپرس�ت جديد وزارت صمت با هيات رييسه 
اتاق ايران ديدار كرد. در اين نشست دو طرف بر 
سر يكسري مس�ائل تفاهم كردند. در اين ميان 
اعضاي هيات رييس�ه حضور حس�ين مدرس 
خيابان�ي در اتاق ايران را به ف�ال نيك گرفتند، 
ليس�ت انتظاراتش�ان را از متولي�ان صنعتي و 
تجاري رديف كردند. » تغيير ساختارهاي موجود، 
بهبود محيط كسب و كار، بازگشت اعتماد بخش 
خصوص�ي و بهر ه گيري از نظ�رات آنها و به ويژه 
ظرفيت هاي ش�وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي، توسعه بازارهاي صادراتي، فعال شدن 
پنجره واحد تجاري و لغو تصميمات يك   شبه« 
مهم ترين مواردي بود كه از سوي اعضاي هيات 
رييسه اتاق ايران مطرح شد. در مقابل سرپرست 
جديد وزارت صمت نيز با شنيدن سخنان اعضاي 
هيات رييسه بر اين نكته تاكيد كردند كه اداره 
كشور در ش�رايط كنوني و تحقق جهش توليد 
بدون حضور بخش خصوصي و توجه به بنگاه ها 
امكانپذير نيس�ت. مدرس خياباني دو سياست 
مهم »مديريت واردات « و» بازتعريف مسير جديد 
صادراتي« در راستاي حمايت از توليد و جهش آن 
را جزو اولويت هاي كاري وزارت صمت برشمردند. 
البته سرپرست جديد اين قول راهم به اتاقي ها داد 
كه محدوديت ها در سال جاري كمتر خواهد شد. 

   منوي درخواست اتاق از مدرس خياباني 
اعضاي هيات رييس��ه اتاق ايران، ميزبان حسين مدرس 
خياباني سرپرست وزارت صمت وچندتن از معاونين وي 
بودند. در ابتداي اين نشست، غالمحسين شافعي رييس 
اتاق ايران ضمن تبريك به سكان دار جديد وزارت صمت 
تأكيد كرد: پذيرش مسووليت هاي اين چنيني در شرايط 
فعلي اقتصاد، عالوه بر صداقت و شجاعت، نياز به جسارت 
هم دارد كه خوشبختانه آقاي مدرس خياباني نشان دادند 
شايسته اين مسووليت هستند و اميدواريم با همراهي ايشان 
و بخش خصوصي، نتايج قابل توجهي براي اقتصاد حاصل 
شود. از طرفي، حضور جنابعالي در اتاق ايران را به فال نيك 
مي گيريم؛ به خصوص اينكه جنابعالي نشان داده ايد نگاه 
كوتاه بينانه اي به مسائل نداريد. رييس اتاق ايران با اشاره به 
شيوع ويروس كرونا، تأكيد كرد: در اين شرايط بيش از قبل 
نيازمند همدلي و همگامي حاكميت با بخش خصوصي و 
مردم هستيم كه در صورت تحقق چنين امري، اميدواري 
براي حل مشكالت بسيار زياد است؛ در غير اين صورت بايد 

شاهد از دست دادن فرصت ها و رويارويي با چالش ها باشيم.
در ادامه اين نشست، حسين سالح ورزي نايب رييس اتاق 
ايران  خواستار بهره مندي از ظرفيت هاي كميته ماده ۱۲، 
هيات مقررات زدايي و ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي در اين زمينه و همچنين حضور مستمر سرپرست 
وزارت صمت در نشست هاي اين شورا شد. »تأثير تصميمات 
ستاد تنظيم بازار در دو حوزه فوالد و معدن و دخالت هاي 
پيش آمده در بورس كاال« از ديگر موضوعاتي بود كه از سوي 
سالح ورزي نايب رييس اتاق ايران مطرح و تأكيد شد اگر 
وزارت صنعت در اين حوزه ها هرچه سريع تر تدبيري نكند، 
بايد شاهد اتفاقاتي باشيم كه هم اكنون در بازار خودرو رقم 
خورده و موجب نابساماني شده است. نايب رييس اتاق ايران 
در همين ارتباط، خواستار توجه سرپرست وزارت صنعت و 
ارايه راهكارهايي به نفع معدن كاران، توليدكنندگان فوالد 
و محصوالت معدن و صنايع پايين دستي در زنجيره توليد 
شد. مسعود خوانس��اري نايب رييس اتاق ايران هم در اين 
نشست با تأكيد بر محدوديت ها و كمبودهاي ارزي اظهار 
كرد: فعاالن بخ��ش خصوصي از س��كاندار جديد وزارت 
صمت انتظار كار خارق العاده  اي ندارند؛ تنها خواس��ته در 
ش��رايط فعلي اين است كه اعتماد بخش خصوصي جلب 
شود و در شرايطي كه صادرات تنها منبع درآمد دولت است، 
ساختارهاي موجود كمي تغيير كند. خوانساري تصريح 
كرد: بدون شك همان طور كه در مثال ها هم داريم هيچگاه 
يكطرفه به قاضي رفتن جواب نمي دهد و اخذ هر تصميمي 
براي صادرات در گروي اين است كه به حرف افراد ذينفع 
گوش داده ش��ود. اگر قرار است از صادركنندگان تعهدي 
بگيريم، پيش از آن ضرورت دارد كه به آنها اطمينان بدهيم. 
خوانساري، افزايش تعرفه ها و اخذ تصميمات يك شبه را 
يكي از بزرگ ترين مشكالت فعلي عنوان كرد و خواستار در 
نظر گرفتن حداقل مهلت از فاصله تصميم تا اجرا شد. انتقاد 
از اخذ كارمزد بر مبناي ارزش كاال در هنگام ثبت سفارش از 
ديگر موضوعاتي بود كه از سوي نايب رييس اتاق ايران مطرح 
شد. خوانساري خواستار تدبيري به منظور پرداخت هرگونه 
هزينه هاي تحميلي به صادركنندگان و توليدكنندگان 
ش��د. محمد اميرزاده ديگر عضو هيات رييسه اتاق ايران، 
هم بر ضرورت رفع محدوديت هاي تجاري، بهره مندي از 
ظرفيت هاي شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
براي حل مشكالت موجود و فعال شدن پنجره واحد تجاري 
تأكيد كرد.  در ادامه غالمحسين جميلي   به طرح دو انتظار 
بخش خصوصي از سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
پرداخت.  توسعه بازارهاي صادراتي، ديگر موضوعي بود كه 
جميلي به عنوان مهم ترين مطالبه بخش خصوصي و تأكيد 
دولت بر تحقق آن مطرح كرد و خواس��تار حفظ بازارهاي 

صادراتي در كش��ورهاي همس��ايه ازجمله عراق، عمان، 
افغانستان شد. »دگرگوني در سياست هاي تجاري و نقش 
تعيين كننده بانك مركزي در تجارت در مقايسه با گذشته«، 
نكته اي بود كه كيوان كاشفي عضو ديگر هيات رييسه اتاق 
ايران دست روي آن گذاشت وگفت: سياست هاي تجاري از 
سال هاي گذشته به خصوص به دليل جهش ارزي كه سال 
گذشته ش��اهد بوديم، دچار دگرگوني شده است و در اين 
تغيير و تحوالت نقش بانك مركزي در مقايسه با سال هاي 
قبل، منحصر به فرد بوده و همه فعاالن اقتصادي مجبور به 
تبعيت از سياست هاي اين بانك در تجارت هستند. كاشفي 
با اشاره به تشكيل كميته ارزي اتاق ايران، تأكيد كرد: اتاق 
ايران طي دو سال گذشته تالش كرد تا با تشكيل اين كميته، 
ادبيات مشترك بخش خصوصي و بانك مركزي را تا حدودي 
ش��كل دهد و همه فعاالن اقتصادي هم به اين نكته واقف 
هستند كه در شرايط فعلي، برگشت ارز حاصل از صادرات 
واجب است. همانطور كه رييس كل بانك مركزي هم در 
نشست هيات نمايندگان اتاق ايران اعالم كردند حدود ۷۱ 
درصد ارز صادراتي به كشور بازگشته است؛ اما متاسفانه با يك 
جهش كوچك در نرخ ارز، يك باره شاهد صدور يك بخشنامه 

از سوي بانك مركزي و عمل بر خالف آن چيزي هستيم كه 
بين بخش خصوصي و اين بانك توافق ش��ده بود. كاشفي 
تأكيد كرد اگر تفاهم بين بخش خصوصي و بانك مركزي 

ماندگار نباشد، شاهد چالش هايي خواهيم بود.

   پاسخ سرپرست جديد به هيات رييسه
در ادامه اين نشس��ت، حسين مدرس خياباني سرپرست 
وزارت صم��ت، پس از ش��نيدن اظهارنظره��اي اعضاي 
هيات رييس��ه اتاق ايران، با تأكيد بر اينكه اداره كشور در 
شرايط فعلي، بدون همراهي و مشاركت بخش خصوصي 
امكان پذير نيست، افزود: در سالي كه از سوي مقام معظم 
رهبري به عنوان جهش توليد نام گذاري شده است، تحقق 
اين شعار در گروي توجه به بنگاه ها و بخش خصوصي است. 
به خصوص اينكه ابزارهاي تصدي دولت در مقايسه با قبل 
بسيار محدود است و اين بخش خصوصي است كه بايد به 
كمك دولت براي جهش توليد و صادرات بيايد. او در ادامه 
به تشريح سه برنامه كالن »توسعه صادرات«، »مديريت 
واردات« و »جهش تولي��د« در وزارت صمت پرداخت و با 
تأكيد بر اينكه راه دستيابي به اهداف جهش توليد از صادرات 

مي گذرد، افزود: درحالي كه توليد بدون تقاضا، مسير درستي 
را ادامه نمي دهد؛ پس مسير اصلي جهش توليد از صادرات 
مي گذرد. از طرفي بايد شرايط را براي واردات تنها در فضايي 
تسهيل كرد كه اشتغال كشور را حفظ و منجر به توليد شود. 
مدرس خياباني تأكيد كرد: رويكرد وزارت صمت در مديريت 
واردات، مشخصا ممنوعيت واردات كاالهايي است كه مشابه 
آنها در داخل كشور توليد مي شود و از طرف ديگر كاالهاي 
غيرضروري. او در ادامه خاطرنشان كرد: دولت به همراهي 
بخش خصوصي و صادركنندگان براي گذر از شرايط فعلي 
نياز دارد و در همين جا قول خواهم داد كه محدوديت ها در 
سال جاري كمتر خواهد شد. ارز حاصل از صادرات حتما 
به چرخه اقتصادي كشور برمي گردد. اما نكته حايز اهميت 
اين اس��ت كه در شرايط فعلي، اولويت بندي كاالها تغيير 
كرده است. سرپرست وزارت صمت از آمادگي براي حضور 
در جلسات ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
خبر داد و در پاس��خ به انتقادهاي موج��ود درباره عوارض 
و محدوديت هاي صادراتي افزود كه ه��ر دوي اين ابزارها 
براي تنظيم ب��ازار صورت مي گيرد و وزارت صمت موظف 
به حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان با هم است.

سرپرست جديد وزارت صمت با اعضاي هيات رييسه اتاق ايران ديدار كرد
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كارگردانانيكهاقتباسراكسرشأنميدانند
احمد دهقان با بيان اينكه ما سينماي كامال سالمي در اختيار نداريم، گفت: اكثر كارگردان هاي ما دوست دارند »كارگردان مولف« 
باش��ند، به همين خاطر كسر شأن خود مي دانند كه بخواهند از كتابي نسخه برداري كنند يا از آثاري كه ديگران نوشته اند استفاده 
كنند. به همين دليل آثاري كه امروزه نوشته مي شود به خاطر وضعيتي كه در سينما وجود دارد، كمتر در قالب فيلم ديده شده مگر 
آثار معدودي كه گاه موفق بوده اند و گاه ناموفق. نويس��نده »من قاتل پسرتان هستم«، داستان كوتاهي كه فيلم »پاداش سكوت« 
مازيار ميري براساس آن ساخته شده است، گفت: ارتباط نويسنده و ادبيات با سينما همواره تجربه خيلي خوبي بوده است. به گمان 
من فيلم »پاداش سكوت« كه برگرفته از »من قاتل پسرتان هستم« است هم حاصل ارتباط خوب كارگردان و نويسنده بوده است. 

تالشنافرجامبرایتاجوتخت
نام ابوالفت��ح مي��رزا س��االرالدوله برادر 
محمدعلی شاه و پس��ر سوم مظفرالدين 
ش��اه، به عن��وان يک��ی از ظالم��ان دوره 
مش��روطه در حافظه تاريخی ايرانيان ثبت شده است.  
او دس��تگاهی مانند دربار برای خودش درس��ت کرده 
بود و شبها در مجالسی که خود برپا می کرد تاج شاهی 
بر سر می گذاش��ت و خودش را ش��اه می خواند. بعد از 
به وقوع پيوس��تن انقالب مش��روطه تصميم گرفت با 
مشروطه خواهان همکاری کند. گمان می برد حال که 
اوضاع مملکت نابسامان اس��ت و مشروطه خواهان نيز 
خواهان سلب قدرت از شاه هستند می تواند از اين فرصت 
استفاده کند و به پادشاهی برسد. از سوی ديگر مشروطه 
خواهان که اعتمادی به محمدعلی شاه نداشتند برای 
تقويت خود و تضعيف دستگاه استبدادی شاه تصميم 
گرفتند از وجود س��االر الدوله در برابر محمدعلی شاه 
استفاده کنند. اما ساالر الدوله با برآورده نشدن خواسته 
هايش به يکی از دشمنان سرسخت مشروطه تبديل شد.   
او در سال۱۲۶۰ )۱۲۹۸ ه. ق( در شهر تبريز به دنيا آمد. 
پس از تحصيالت مقدماتی و نظامی در تبريز به حکومت 
در چند ايالت ايران منصوب شد که اغلب با شکايت اهالی از 
رفتارش معزول می شد. ۱۰۹ سال پيش در چنين روزی، 
سی ام ارديبهشت ۱۲۹۰، ابوالفتح ميرزا ساالرالدوله وارد 
سنندج شد. طی دوران مشروطه درحمايت از محمدعلی 
شاه در کردستان دست به شورش زد و سنندج را گرفت و 
از مجلس شورای ملی خواست تا با شاه مخلوع همکاری 
کند. هنگام جنگ جهانی اول باز هم به ايران آمد و کاری 
از پيش نبرد و سرانجام به کشور عثمانی پناه برد، سپس 

به مصر رفت و در اس��کندريه در خردادماه سال ۱۳۳۸ 
درگذشت.  او به پشتوانه آشنايی با سران ايالت و عشاير 
در مناطق غربی کشور توانست نظر مساعد برخی از آنها 
را جلب کند. دولت و مجلس در برابر ساالرالدوله دست 
اتحاد به هم دادند، تلگراف های متعددی به ش��هرهای 
مختلف ايران مخابره کردند از جمله به شهرهای کرمانشاه، 
همدان و زنجان تلگراف زده و خواهان اعزام نيرو به نهاوند 
به منظور رويارويی با سپاه س��االرالدوله در اسرع وقت 
شدند. آنها در تلگراف به زنجان و همدان از عبداهلل خان 
همدانی امير افخم و جهانشاه خان زنجانی خواسته بودند 
که هر تعداد نيرو می توانند جمع آوری کرده، راهی نهاوند 

کنند.  دولت به دنبال اين اقدامات قشونی را با دو عراده 
توپ کوهستانی به س��وی نهاوند حرکت داد تا قشون 
کمکی ايالت و عش��اير نيز به آنها ملحق شوند. مجلس 
و دول��ت برای جنگ و مبارزه خود را آم��اده کرده بود و 
ديگر کار از نصيحت گذشته بود.  س��االرالدوله پس از 
شنيدن همراهی ايل کلهر با دولت، با اشخاص صاحب 
نفوذی در کرمانش��اه از قبيل حاجی محمدمهدی که 
سردستگی مشروطه طلبان را بر عهده داشت مکاتبه 
کرده و از او خواس��ت که با او همراهی کند. در حالی که 
مشروطه خواهان و مجلس با او همراهی نکردند، در نهايت 

ساالرالدوله در نبرد با کلهرها شکست خورد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

اختراعكفشدولنگه

به نوشته مورخان تاريخ تمدن، ساخت كفش 
براي پاي چپ و پاي راس��ت � جداگانه، از ماه 
مه )اواخر ارديبهشت( در سال ۱۳۱۰ ميالدي 

متداول شد. 
برخي، اختراغ كفش دولنگه را در روز بيستم 
ماه مه ۱۳۱۰ ميالدي درج كرده و به حساب 
رويدادهاي اين روز گذاش��ته اند. پيش از آن، 
كفش هاي هردو پا مش��ابه هم ي��ا به صورت 
مستقيم ساخته مي شد، به گونه اي كه هرلنگه 

را مي شد براي هر دو پا استفاده كرد. 
رويه كفش هايي كه دو لنگه اش مش��ابه بود، 
عمدتا به صورت بافتني )گيوه( يا تسمه اي بود 
و تخت كفش سازها جدا از رويه سازها بودند. 
با اس��تفاده از نقش برجسته هاي باقي مانده، 
مادها از نخستين اقوامي ايراني بودند كه از نوع 
كفش خود تصاويري را به يادگار گذاشته اند. 
پاپ��وش مادها از پوس��ت حيوانات س��اخته 
مي شده و از طريق بندهايي كه از شلوار آويزان 

بود محكم به پا بسته مي شد. 
پس از آن، هخامنش��ينان ني��ز همانند ديگر 
اجزاي پوش��ش خود براي كفش نيز اهميت 
باالي��ي قائل بودند. بر حس��ب آث��ار به جاي 
مانده از دوره هخامنش��ي، كفش شاهان اين 
امپرات��وري ب��زرگ در تخت جمش��يد قرمز 
رنگ بوده، در حالي كه معماري هاي خشتي 
لعابي شوش، كمانداراني را نشان مي دهد كه 
كفشهايي زرد رنگ به پا دارند. مشخصه مهم 
پاپوش هخامنشي در اين بوده است كه تمام 
پا را تا مچ دربر مي گرفته و از طريق سه رديف 

بند در جلو بسته مي شده است.
اما صنعت كفش به صورت مدرن در ايران در 
سال ۱۳۳۶، به همت رحيم متقي ايرواني در 
كارخانه اي با ۳۵ كارگر متولد ش��د. داستان 
اين تولد از آنجا آغاز شد كه رحيم ايرواني كه 
خود در يك خانواده بازرگان پيشه در شيراز 
به دنيا آمده بود، پس از س��فر به چكسلواكي، 
دو كارشناس و يك دستگاه اتوكالو با خود به 
ايران آورد و تولي��د كفش را با ۳۵ كارگر آغاز 
ك��رد. قيمت اين كفش در اي��ران، ۵۰درصد 
كمتر از محصول مشابه وارداتي آن بود. پس 
از آن در مس��ير توس��عه كارخانه كفش ملي، 
زميني به وسعت ۷۰۰ متر در منطقه مهرآباد 

براي گسترش كارخانه خريده شد. 
دومين برند بزرگ كفش ايراني در آن دوران، 
بال بود. كفش بال، تول��دش را وامدار خانواده 

عميدحضور است. 
عميدحضورها با پيشه دوره گردي از كاشان 
به تهران كوچ كردن��د، اما پس از مدتي مانند 
تمام كوچ گران، يكجانشين شدند و با خريد 
ي��ك زيرپله در بازار، ف��روش كيف و كفش را 
آغاز كردند. همين موضوع مقدمه اي شد كه 
نسل دوم عميدحضوري هاي مهاجر، خشت 
اول بناي بال را بگذارند. در دهه ۴۰ آنان آرام 
آرام بخشي از فضاي توليد را به شبكه نويني 
از توزيع هدايت كردند كه به منزله ش��ناخت 
نسبي از س��طوح مختلف صنعت، خدمات و 

توليد در كشور بود. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانونالحاقايرانبهقراردادهايپستيجهاني
اول خرداد س��ال ۱۳۳۶، نماين��دگان مجلس نوزدهم 
ش��وراي ملي ماده واحده الحاق دولت اي��ران به قرارداد 
پستي جهاني و موافقتنامه منعقده ميان سازمان ملل 
متحد و اتحاد پستي جهاني را تصويب كردند.  همچنين 
در اين قانون  مقاوله نامه راجع به مرسوالت و جعبه ها و 
مقاوله نامه راجع به امانات پس��تي و مقاوله نامه راجع به 
بروات پستي و آيين نامه ها و پروتكلهاي نهايي ضميمه 
آنها را كه در تاريخ ۱۱ ژوئيه ۱۹۵۲ در سيزدهمين كنگره 
پستي عمومي منعقده در بروكسل به امضاء رسيده بود، به 
تصويب رسيد.  بر اين اساس، قرارداد پستي جهاني داراي 
۸۳ ماده و پروتكل نهاي��ي آن داراي ۱۹ ماده و اظهاريه 
متمم آن و موافقتنامه منعقده ميان سازمان ملل متحد و 
اتحاد عمومي پستي جهاني مشتمل بر ۱۶ ماده و اظهاريه 
متمم آن داراي دو ماده و آيين نامه اجراي قرارداد پستي 
جهاني داراي ۸۷ ماده و مقررات راجع به جعل مراسالت 
هوايي مش��تمل بر ۳۳ ماده و پروتكل نهايي آن داراي ۳ 

ماده تصويب شد.  كشورهايي كه قرارداد بين المللي پستي 
را امضا كردند، تحت عنوان پس��تي عمومي يك قلمرو 
پستي واحد را تشكيل داده و مراسالت را با يكديگر مبادله 
مي كنند. هدف از اين اتحاد تحكيم س��ازمان و تكميل 
سرويسهاي مختلف پستي و تأمين وداد در اين قلمرو است 
تا در نتيجه همكاريهاي بين المللي توسعه بيشتر يابد.  مقر 
اتحاد و مقر سازمان هاي دايمي آن در شهر برن تثبيت شد.  
البته هر يك از كشورهاي عضو اتحاد اجازه دارد در هر موقع 
كه مايل باشند ضمن ارسال يادداشتي به دولت سوييس 
اعالم دارد كه از اجراء قرارداد حاضر درباره مستملكات و 
سرزمينهاي ماوراء بحار و تحت الحمايه ها يا سرزمينهاي 
تحت سيادت يا تحت قيموميت كه بر طبق بند اول به آنها 
اشاره شده است صرف نظر خواهد كرد. البته ايران پس از 
تصويب قانون پيوس��تن به اين قرارداد در مجلس، از آن 
خارج نشد. زبان رسمي اتحاد پستي جهاني زبان فرانسوي 

انتخاب شده بود. 

سفرها برقرار است 
در حالي كه در چند روز گذشته با توجه به 
افزايش شمار مبتاليان به كرونا در تهران، 
خبرهاي مبني بر احتمال ممنوعيت سفر 
در تعطيالت عيد فط��ر و پانزدهم خرداد 
شنيده مي شد، اما حاال ستاد مديريت كرونا 
مي گويد تصميمي در اين باره نگرفته است. 
دبير كميته اجتماعي انتظامي ستاد ملي 
مديريت كرونا گفت: ستاد ملي مقابله با 

كرونا تصميمي دال بر كاهش سفرها اتخاذ نكرده است، 
اما همان گونه كه بارها اعالم ش��ده، رفع محدوديت ها 
به معناي عادي سازي شرايط نيست. حسين قاسمي 
در پاس��خ به اين س��وال كه با توجه به در پيش بودن 
تعطيالت عيد فطر آيا كميته اجتماعي انتظامي ستاد 
ملي مديريت كرونا تصميمي براي كاهش مسافرت ها 
دارد؟ گفت: ستاد ملي مقابله با كرونا تصميمي دال بر 
كاهش سفرها اتخاذ نكرده است، اما همان گونه كه بارها 
اعالم ش��ده رفع محدوديت ها به معناي عادي سازي 
نيست و خطر بيماري همچنان وجود دارد، لذا تاكيد 
بر اين است كه مردم از انجام سفرهاي غيرضرور جدا 

پرهيز كنند. وي با بيان اينكه ممنوعيتي 
براي س��فر وجود ندارد، به ايلنا گفت: در 
واقع تصميمي در مورد اعمال ممنوعيت 
براي سفر اتخاذ نشده است، اما انتظار ما از 
مردم ادامه همراهي با تصميمات و كمك 
به كادر بهداش��تي و درماني براي تجديد 
قوا و داش��تن فرصت براي افزايش توان 
است. دبير كميته اجتماعي انتظامي ستاد 
ملي مديريت كرونا درباره فعاليت مراكز اقامتي اعم از 
هتل ها، متل ها و مسافرخانه ها تصريح كرد: برابر اعالم 
ستاد ملي مقابله با كرونا هتل ها، متل ها و مسافرخانه ها 
با رعايت دقيق و كامل پروتكل ها فعاليت خواهند كرد. 
قاسمي خاطرنشان كرد: مردم ما نشان داده اند، نسبت 
به سالمت خود و جامعه حساسيت بااليي داشته و اين 
مهم را با تحقق پويش در خانه مي مانيم به منصه ظهور 
رساندند، لذا ضمن تاكيد بر اين مهم درخواست داريم 
تا پويش به سفر نمي رويم را هم تحقق عيني دهند تا 
ان شاءاهلل با كمك به كادر درماني و پزشكي اين بيماري 

منحوس مديريت شود.

كرونا همچنان در جهان قرباني مي گيرد 
روند افزايش مبتاليان به بيماري كوويد-۱۹ 
كه تاكنون به ۱۱۳ كش��ور مختلف جهان 
شيوع يافته، ادامه داشته و همچنان قرباني 
مي گيرد. آمارها حاكي از آن است كه شمار 
قربانيان كروناويروس جديد، عامل بيماري 
كووي��د-۱۹ به رقم ۳۱۶ ه��زار و ۷۳۲ نفر 
رسيده و تاكنون ابتالي چهار ميليون و ۸۰۵ 
هزار و ۲۱۰ نفر نيز به اين بيماري تأييد شده 

است. همچنين بنا بر تازه ترين آمارها بيش از يك ميليون 
و ۸۶۰ هزار و ۵۱ نفر از بيماران مبتال به كوويد-۱۹ تاكنون 
بهبود يافته اند.از ميان دو ميليون و ۶۲۸ هزار و ۴۲۷ مورد 
ابتالي فعال به اين بيماري در سراسر جهان، دو ميليون 
و ۵۸۳ ه��زار و ۶۰۸ مورد، معادل ۹۸ درصد از كل موارد 
وضعيت خفيف داشته و فقط ۴۴ هزار و ۸۱۹ مورد معادل 
دو درص��د از كل موارد، وضعيت حاد دارند. همچنين از 
ميان دو ميليون و ۱۷۶ هزار و ۷۸۳ مورد پرونده مختومه 
اين بيماري، يك ميليون و ۸۶۰ هزار و ۵۱ مورد، معادل 
۸۵ درصد از كل موارد بهبوديافته و ۳۱۶ هزار و ۷۳۲ مورد 
معادل ۱۵ درصد از موارد جان باخته اند. تاكنون در چندين 
كشور درگير با بيماري كوويد-۱۹ محدوديت هاي اعمال 
ش��ده براي كنترل ش��يوع اين بيماري برداشته شده و 
عالوه بر بازگشايي كسب و كارها، امكان سفر و تردد براي 

افراد فراهم شده است. امريكا همچنان در 
صدر فهرست كشورهاي درگير با بيماري 
كوويد-۱۹ قرار داش��ته و بيش��ترين آمار 
قربانيان و مبتاليان به اين بيماري را به خود 
اختصاص داده اس��ت. همچنين روسيه و 
اسپانيا به لحاظ تعداد مبتاليان در رتبه هاي 
دوم و سوم جاي گرفته  و انگليس نيز پس 
از امريكا بيشترين شمار قربانيان ناشي از 
كروناويروس را به خود اختصاص داده اس��ت. از س��وي 
ديگر طي ۲۴ س��اعت، انگليس و برزيل با افزايش شمار 
مبتاليان جديِد خود در فهرست جهاني كشورهاي درگير 
كرونا از ايتاليا پيشي گرفته و در رتبه چهارم و پنجم اين 
فهرست قرار گرفته اند. بنابرگزارش پايگاه اطالع رساني 
»ورلداُمتر«، اياالت متحده با يك ميليون و ۵۲۷ هزار و 
۶۶۴ مبتال و ۹۰ هزار و ۹۷۸ قرباني در صدر قرار دارد و بعد 
از آن روسيه، اسپانيا، انگليس، .برزيل، ايتاليا، فرانسه و آمان 
هستند. ايران نيز رتبه دهم بيشتري مبتاليان رسمي كرونا 
در جهان را دارد.  همچنين س��اير كشورهايي كه شمار 
مبتاليان به اين بيماري در آنها از ۲۰ هزار نفر فراتر رفته 
به ترتيب شامل مكزيك، هلند، شيلي، پاكستان، اكوادور، 
قطر، سوييس، سوئد، بالروس، پرتغال، سنگاپور، ايرلند، 

امارات متحده عربي و بنگالدش هستند.

میراثنامه

تدوينراهنمايمقابلهباكروناويروسدرمحيطهايموزهاي
پژوهش��كده حفاظت و مرمت آثار تاريخي- فرهنگي 
پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري راهنماي مقابله 
با كرونا ويروس در محيط هاي موزه اي را با هدف ارايه 
توصيه هاي كارس��از براي موزه هاي كوچك و بزرگ و 
مجموعه هاي تاريخي تدوين كرد. رضا رحماني - رييس 
پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخي- فرهنگي - با 
اعالم اين خبر گفت: همزمان با شيوع ويروس كرونا در 
نقاط مختلف جهان، تبعات اجتماعي و اقتصادي ناشي 
از اين ويروس همه كش��ورهاي جهان را دربرگرفته و 
منجر به ركود چرخه كسب و كار در بخش هاي مختلف 
از جمله بخش هاي خدماتي، صنعتي و گردشگري شده 
است. او با تاكيد بر اينكه در شرايط قرنطينه و تعطيلي 
موزه ها، دغدغه هاي زيادي براي موزه داران در خصوص 
نحوه مقابل��ه با بيماري همه گي��ر در ابعاد مختلف در 
محيط هاي موزه اي از جمله سالمت كاركنان، حفاظت 
از آثار تاريخي مجموعه )در مخزن يا نمايشگاه( در مقابل 
عوامل آسيب رسان مختلف و همچنين سياست هاي 
پاكس��ازي و ضدعفوني در محيط هايي كه آثار در آنها 
نگهداري مي ش��ود، وجود دارد، افزود: به همين دليل 
پژوهش��كده حفاظت و مرمت آثار تاريخي- فرهنگي 
دس��تورالعملي براي مقابله با ويروس كرونا در شرايط 
كنوني براي م��وزه داران تدوين كن��د. او هدف از اين 
دستورالعمل را ارايه توصيه هايي دانست كه مي تواند 
براي موزه هاي كوچك و بزرگ و مجموعه هاي تاريخي 
كارساز باش��د. رحماني با اش��اره به وجود بخش هاي 
اداري در موزه ه��ا و مراكز تاريخ��ي- فرهنگي عالوه 
بر بخش نمايش��گاهي، اضافه كرد: بحث بهداشت در 
محيط ه��اي اداري كه برگرفت��ه از پروتكل هاي ارايه 

شده توس��ط معاونت بهداشت، مركز سالمت محيط 
و كار و س��ازمان جهاني بهداشت است، نيز تهيه شده 
است. اين دس��تورالعمل بر اساس آخرين توصيه هاي 
سازمان جهاني بهداش��ت، معاونت بهداشت، ايكوم و 
انجمن موزه داران امريكا تهيه و تدوين شده است. وي 
با اش��اره به تهيه پروتكل ياد شده توسط كارشناسان 
پژوهشكده حفاظت از آثار تاريخي –فرهنگي، ادامه داد: 
دستورالعمل هاي مقابله با كوويد ۱۹ به صورت مستمر بر 
اساس يافته هاي جديد به روز مي شوند، بنابراين هميشه 
بايد به روزترين دس��تورالعمل هاي ارايه شده توسط 
سازمان جهاني بهداشت، وزارت بهداشت و غيره مورد 
توجه قرار گيرند. به گفته  رييس پژوهشكده حفاظت 
و مرمت آثار تاريخي –فرهنگي اين دس��تورالعمل در 

محيط هاي م��وزه اي، اماكن و مجموعه هاي تاريخي، 
گالري ها و كتابخانه ها قابل اس��تفاده است. رحماني 
تاكيد كرد: دامنه كاربرد، كرونا ويروس، مواد گندزدا، 
بهداشت در محيط اداري موزه، توصيه هاي خودمراقبتي 
كاركن��ان، رعايت بهداش��ت در محي��ط كار، اعمال 
سياست هايي براي فاصله گذاري اجتماعي در محيط 
كار، اعمال سياست هايي براي شناسايي و غربالگري 
افراد بيمار، پاكسازي و گندزدايي مخازن و بخش هاي 
نمايشگاهي در موزه ها و بخشي از عناوين مطرح شده در 
راهنماي مقابله با كرونا ويروس در محيط هاي موزه اي 
است. »راهنماي مقابله با كرونا ويروس در محيط هاي 
موزه اي« در لينك )سايت پژوهشگاه ميراث فرهنگي و 

گردشگري بخش اطالعيه( قابل مشاهده است. 

كتابخانه

نقداقتصادسياسيكرونا
كتاب نقد اقتصاد سياسي كرونا در ۳۳۰ صفحه منتشر شد. در اين كتاب كه شامل 
مجموعه اي از مقاالت منتشر شده در س��ايت نقد اقتصاد سياسي طي هفته هاي 
اخير در زمينه ابعاد اقتصادي- اجتماعي و سياس��ي كرونا است، مقاالتي از ديويد 
هاروي، يانيس واروفاكيس، جوديت باتلر، فرانك اس��نودن، ماي��كل رابرتز، راب 
واالس، اسالوي ژيژك، ريچارد ُولف، ساندروز مزادرا، الكس ليبمن، لوييس فرناندو 
چاوز، رودريك واالس، كيت برش��ت، هلن يافه، جاش بيونز و نيز س��عيد رهنما، 
احمد سيف، محمد مالجو، پرويز صداقت، فاطمه صادقي، شيرين كريمي، شادي 

انصاري، رسول قنبري، هومن كاسبي، ميترا 
يوسفي، علي اكبر س��جادي، آزاده شعباني، 
پريسا شكورزاده، ابوالفضل مظلوم زاده، نسترن 
اميريان، محمد داركش، اميد منصوري، عارفه 
طالبي مي خوانيم.  اين كتاب ۳۲۸ صفحه دارد 
و ارديبهشت امسال منتشر شده است. تاثير 

اقتصادي كرونا در اين كتاب مورد تحليل و بررسي موشكافانه و دقيق قرار گرفته است. 

هنر

اوليناكرانسالدرانتظارتصميمستادكروناويكشورايبالتكليف
احتمال بازگشايي سينماها در عيد فطر در حالي مطرح شده كه ابتدا بايد ستاد ملي كرونا اين 
اقدام را بالمانع اعالم كند و بعد هم بايد وضعيت شوراي صنفي نمايش به طور قطعي مشخص 
شود تا انتخاب فيلم ها و بررسي شرايط براي ارايه تسهيالت به آنها صورت گيرد. اگرچه اخيرا 
اعالم شده كه سازمان سينمايي براي بازگشايي سينماها همزمان با عيد فطر آمادگي دارد 
و اين موضوع را هم به اطالع ستاد ملي كرونا رسانده، اما هنوز پاسخي از سوي اين ستاد به 
سازمان ارايه نشده است. همچنين با توجه به برگزار نشدن جلسه شوراي صنفي نمايش در 
روز يكشنبه، ۲۷ ارديبهشت ماه به نظر مي رسد بازگشايي سينماها به همراه اكران فيلم در 
عيد فطر به يك احتمال ضعيف تبديل شده باشد. در اين باره يك نكته مهم اين است كه پس 
از حاشيه هاي پيش آمده در ارتباط با جلسه شوراي صنفي نمايش با توجه به تاكيد سازمان 
سينمايي مبني براينكه گله ها ناشي از يك سوءتفاهم بوده، ممكن است بار ديگر انتخابات 
شورا تكرار شود. با اين حال با توجه به اينكه در نهايت شوراي صنفي نمايش بايد براي انتخاب 
فيلم ها و اكران آنها پس از بازگشايي سينماها تصميم گيري كند، به نظر مي رسد وضعيت 
بالتكليف اين شورا زمان اكران فيلم ها را به احتمال زياد به زماني بعد از عيد فطر موكول 
كند، آن هم به شرط اينكه ستاد ملي مبارزه با كرونا مجوز فعاليت دوباره سينماها را صادر 
كند. با اين حال براي هر زماني كه سينماها باز شوند، طبق اعالم سازمان سينمايي اولويت 
اكران به فيلم هاي روي پرده اسفند سال قبل و نوروز ۹۹ اختصاص مي يابد. پيش بيني ها 
و پيگيري ها نشان مي دهد موافقت هايي از سوي بعضي فيلم هاي جديد براي اكران اعالم 
شده ولي هنوز قطعي نيست. از ميان فيلم هايي كه اسفند در حال اكران بودند، »زيرنظر« 
و »تورنا ۲« راهي اكران آنالين مي شوند و »جهان با من برقص« هم سينما ماشين را براي 
ادامه مسير نمايش خود انتخاب كرده است. فيلم »دوئت« هم براساس خبرهاي منتشر 
شده، از ادامه اكران انصراف داده و در پي اكران آنالين است. فيلم »نرگس مست« هم گويا 

قرار است همين مسير را دنبال كند. البته دو فيلم »عطر داغ« و »بي وزني« هم هستند كه 
به نظر مي رسد شايد آنها هم گزينه اكران آنالين را انتخاب كنند. اما در بين فيلم هايي كه 
براي اكران نوروزي معرفي شده بودند، شرايط متفاوت تر است. فيلم ديگر »شناي پروانه« 
است كه پخش  آن در اختيار علي سرتيپي است. عوامل اين فيلم فعال منتظرند تا جلسه اي 
برگزار و پيشنهادها براي نحوه اكران در شرايط فعلي كه معلوم نيست مخاطب چقدر از سينما 
استقبال مي كند و ظرفيت پذيرش سالن ها هم كم خواهد بود، مشخص شود. در نهايت 
اينكه تمام اين فيلم ها كه بعضي از آنها به عنوان گزينه هاي حتمي اولين اكران سال ۹۹ ياد 
مي شوند، مستلزم اين هستند كه شرايط اكران در سينمايي كه ظرفيت كامل را در اختيار 
ندارد مهيا باشد و تسهيالتي داده شود كه صاحبان فيلم ها به اكران آثار خود رضايت دهند.
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