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 ورود روزنامه هاي  همشهري
 و شهروند به بورس كليد خورد

اثر تحريم ها ي امريكا 
بر عملكرد خودروسازان

پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني بررسي كردشوراي شهر تهران تصويب كرد

  در ارز 4200 توماني، بيش از 146 هزار و ارز نيمايي 134 هزار نوبت دريافت ارز در اين مدت وجود دارد
   در ليست اعالمي  
عالوه بر شركت هاي 

غذايي و صنعتي  
اسامي اشخاص 

حقيقي بسياري نيز 
به چشم مي خورد

   اعتراض برخي 
فعاالن بازار ارز و 

 واردكنندگان
 در مقابل بانك مركزي

اسامي دريافت كنندگان ارز 4200 و نيمايي

گروه پش�تيباني توليد | فردي كه 20 س�ال 
در قوه قضاييه حضور داش�ته و در دوره اي از 
پرنفوذترين افراد اين قوه به ش�مار مي رفته، 
اين روزها به اتهام ش�ركت در جرايم متعدد 
اقتص�ادي در دادگاه محاكم�ه مي ش�ود و بر 
اس�اس گ�زارش دادس�تان بس�ياري از اين 
جرايم با حضور افرادي رخ داده كه يا س�مت 
رسمي داش�ته اند يا از ارتباط خود با افرادي 
مانن�د اكبر طب�ري اس�تفاده كرده ان�د. در 
س�ال هايي ك�ه اقتصاد اي�ران تح�ت تاثير 
تحريم ه�اي ي�ك جانب�ه امريكا، در فش�ار 
درآمدي قرار دارد و تحت تاثير آن ش�رايط 
براي اقش�ار كم درآم�د جامعه دش�وارتر از 
گذشته شده، مطرح ش�دن پرونده هايي كه 
در هريك از آنه�ا ميلياردها توم�ان پول به 
نفع شخصي افراد جابه جا شده، فشار رواني 
جدي بر جامعه سوار مي كند. از زمان حضور 
ابراهيم رييسي در صدر قوه قضاييه، برخورد 
با مفس�دان اقتصادي شدت بيش�تري پيدا 
كرده و تعداد زي�ادي از دادگاه ه�اي مرتبط 
با مفاس�د اقتص�ادي در ماه ه�اي اخير مورد 
رس�يدگي قرار گرفته اند. با اين وجود هنوز 
اين س�وال به جاي خود باقي است كه بستر 
ش�كل گيري اين فس�اد كجاس�ت و چطور 
مي توان از تكرار مواردي چ�ون پرونده اكبر 
طبري جلوگيري كرد؟ حيدر مس�تخدمين 
حس�يني -  اقتص�اددان - در گفت وگ�و ب�ا 
تع�ادل از فراموش�ي ريش�ه هاي فس�اد در 
اقتص�اد اي�ران مي گوي�د و معتقد اس�ت تا 
زماني كه زيرس�اخت هاي ايجادكننده فساد 
بار ديگر مورد توجه قرار نگرفته و مس�دود 
نش�ود، نمي توان اميدوار بود آنچه به عنوان 
پرونده هاي مفاس�د اقتصادي در حال حاضر 
در دادگاه هاي كش�ور در حال بررسي است، 

آخرين موارد از اين دست باشد.

  با وجود تاكيدات ج�دي قانوني بر مبارزه با 
فساد و احكام سنگيني كه در طول سال هاي 
گذش�ته عليه متهم�ان آنه�ا صادر ش�ده، 
همچن�ان جرايم اقتص�ادي در اي�ران تكرار 

مي شوند. تحليل شما از چرايي اين موضوع 
چيست؟

آنچه كه بايد در تحليل چني��ن موضوعي مدنظر 
قرار دهيم، توجه ب��ه مباني اقتص��ادي، قانوني و 
حاكميتي كش��ور در اين عرصه است. دولت ها در 
سراس��ر جهان، در كنار وظاي��ف اجرايي خود، دو 
وظيفه مهم و زيرس��اختي را نيز بر عه��ده دارند: 
سياس��ت گذاري و نظ��ارت. سياس��ت گذاري به 
معناي آنكه قانون گذاران و مجريان قانون از علم و 
آگاهي كافي برخوردار باشند كه چه برنامه كالني 
در اقتصاد كش��ور در دس��تور كار ق��رار مي گيرد، 
هدف از آن چيس��ت، چه تبعاتي به همراه خواهد 
داش��ت، در صورت موفقيت آميز بودن يا موفقيت 
آميز نبودن كش��ور بايد خود را براي چه شرايطي 
آماده كند. وظيفه زيرس��اختي دوم يعني نظارت 
از اين جا شروع مي ش��ود كه وقتي فرد يا گروهي 
كه در مس��ووليت قرار دارد، طرح��ي را اجرا كرد، 
اثرات اين امر به شكل دقيق مورد رصد قرار بگيرد 
و مسوول اين برنامه پاس��خگو باشد كه طرح ارايه 
شده چه نتايجي داش��ته و كشور را به چه مسيري 

كشانده است. 
   در مختصات فعلي ايران، تا چه حد اين دو 

مسووليت اجرا مي شود؟
بررس��ي آنچه در س��ال هاي گذش��ته در دولت ها 
و مجلس هاي مختل��ف رخ داده نش��ان مي دهد، 
متاس��فانه ما هيچ يك از اين دو وظيفه را اجرايي 
نكرديم و به نظر مي رسد افرادي كه در اين مسندها 
بوده  اند علم و آگاهي دقيق��ي از ميزان اهميت اين 
وظايف نداشته اند. وقتي سياست گذاري و نظارت 
فراموش مي ش��ود، يعني ريش��ه فس��اد فراموش 
شده و آنچه كه ما از مفاسد اقتصادي در سال هاي 
گذش��ته ديده ايم، بخش��ي از نتايج اين فراموشي 

بوده است.
   كنار گذاش�تن سياس�ت گذاري و نظارت، 

چگونه به فساد اقتصادي منجر مي شود؟
براي مش��خص ش��دن ابع��اد دقيق اي��ن موضوع 
مي توان ب��ه دو مثال اش��اره كرد. چند س��ال قبل 
با توجه ب��ه تغييرات��ي كه در ب��ازار ط��ال رخ داد، 
طرح هاي��ي مانند پيش فروش س��كه در دس��تور 
كار قرار گرفت و تعداد زي��ادي از افراد چندين تن 

طالي كشور كه مي توان به آن به عنوان ذخيره اي 
اس��تراتژيك نگاه كرد را خري��داري كردند. جداي 
از آنكه مديريت نش��دن التهابات و ش��فاف نبودن 
فرايند به ش��كل گيري جرايم خرد و كالن در اين 
حوزه انجاميد و افرادي مانند سلطان سكه را مطرح 
كرد، س��وال اصلي اينجاس��ت كه سياس��ت گذار 
اين طرح چه كس��ي ب��ود و با چه هدف��ي چنين 
برنامه اي را در دس��تور كار قرار داد؟ حال كه طرح 
شكس��ت خورده و به اهداف مدنظر خود نرسيده 
چه كس��ي پاسخگوس��ت كه اين طرح از كجا آمد 
و چگونه اجرايي ش��د؟ مث��ال دوم به مس��اله ارز 
4200 توماني باز مي گردد. اين طرح نيز با س��ر و 
صداي فراوان و با هدف مديريت ب��ازار ارز و تامين 
نيازهاي واردكنندگان اجرايي و اعالم شد افرادي 
كه شرايط مورد نياز براي دريافت اين ارز را دارند، 
رس��ما ثبت نام كرده و ارز بگيرند. افرادي آمدند و 
با ارايه س��ند و م��درك الزم ارز را دريافت كردند. 
امروز ما مي بينيم كه هنوز بخش��ي از اي��ن ارز به 
كشور بازنگش��ته و پرونده هايي در رابطه با جرايم 
اقتصادي تشكيل شده اس��ت. در اين شكي وجود 
ندارد كه وقتي فردي جرمي مرتكب شده بايد با او 
به شدت برخورد كرد اما سوال اين جاست كه چرا 
ما در عرصه سياست گذاري به تبعات اين موضوع 
دقت نكرده ايم؟ چ��ه نظارتي بر رون��د اجراي آن 
وجود داشته است؟ مجرماني كه از فضاي به وجود 
آمده سوءاس��تفاده كردند محاكمه شدند اما ما در 
سطح سياست گذاري و نظارت همچنان سواالتي 

را بي جواب گذاشته ايم.
   طرح هايي مانن�د ارز 4200 توماني با هدف 
حمايت از اقش�ار كم درآمد و مديريت قيمت 
كاالهاي اساس�ي طراحي ش�د. ب�ا توجه به 
افزايش قيمت ارز، آيا چاره ديگري نيز وجود 

داشت؟
اينكه ما نيت داش��تيم از اقش��ار كم درآمد جامعه 
حمايت كني��م، نيتي درس��ت و يك��ي از وظايف 
اصلي حاكميت و دولت است و فردي ترديد ندارد 
كه اقش��ار كم درآمد بايد حمايت دريافت كنند اما 
براي مثال در ارتباط با همي��ن ارز 4200 توماني، 
وقتي به نتيج��ه كار نگاه مي كني��م، مي بينيم كه 
طرح نتوانسته به اهداف خود دست پيدا كند. يعني 

همچنان قيمت برخي كاالهاي مصرفي مورد نياز 
مردم افزاي��ش يافته و در اين بي��ن برخي افراد كه 
از رانت برخوردار بوده ان��د، از فضاي به وجود آمده 
به نفع خود اس��تفاده كرده اند. وقتي طرحي كالن 
اجرايي مي شود اما براي اقش��ار كم درآمد جامعه، 
آورده اي ندارد، بايد به اين فك��ر كنيم كه در طرح 

سياست گذاري چه اشكاالتي داريم.
   يك�ي از اصلي تري�ن بخش هاي�ي ك�ه 
كارشناسان معتقدند در ش�كل گيري فساد 
نقش داش�ته و نياز به اصالحات جدي دارد، 
نظام بانكي ايران است. چقدر مي توان از اين 

فرضيه دفاع كرد؟
يكي از اصلي ترين مسائلي كه بايد در اقتصاد ايران 
مورد توجه ق��رار گيرد، تصدي گري دولت اس��ت. 
در طول تمام س��ال هاي گذش��ته و در ميان تمام 
دولت ها، عالقه به تصدي گري و ت��داوم حضور در 
بخش هاي اجرايي اقتصاد وجود داشته است. وقتي 
دولت در اقتصاد باقي مي مان��د، براي به گردش در 
آوردن امور از منابع بانك ها استفاده مي كند و وقتي 
بازپرداخت اين مناب��ع به موقع انجام نمي ش��ود، 
ديون دولت ب��ه بانك ها افزايش پي��دا مي كند. در 
كشور ما براي برطرف كردن اين مشكل، شركت ها 
و بنگاه ه��اي دولتي را ب��راي رد ديون ب��ه بانك ها 

واگذار مي كنند. 
در چنين شرايطي بانك بايد در ابتدا از بنگاه خود 
اس��تفاده كند تا منابع مورد نياز خود را تامين كند 
و از س��وي ديگر براي تكميل حلقه هاي اقتصادي، 
بعضا نياز پيدا مي كن��د بنگاه هاي جديدي را فعال 
كرده و وارد زيرمجموعه خود كن��د. اين در حالي 
اس��ت كه از ابتداي امر موضوع بنگاه داري بانك ها 
رد شده و غيرقابل قبول بوده است. نتيجه اين برهم 
ريختگي در سياست گذاري، شرايطي مي شود كه 
امروز نظام بانكي ايران با آن مواجه اس��ت. افزايش 
نقدينگي از س��وي بانك ها خود عامل مهمي براي 
افزايش نرخ تورم شده و اوضاع را نابسامان تر كرده 
اس��ت. از اين رو ما براي مبارزه با فس��اد و پيگيري 
بس��ياري از ديگر اهداف اقتصادي كش��ور بايد به 
سمت اصالح سياس��ت گذاري و نظارت ها برويم و 
حركت اقتصاد ايران كه در برخي بخش ها به غلط 

تغيير كرده را به مسير درست خود بازگردانيم.

حيدر مستخدمين حسيني ،  اقتصاددان 
 در گفت وگو با »تعادل« : 

ريشه فساد را 
بايد خشكاند

  وقتي  سياست گذاري و نظارت 
فراموش مي شود، يعني ريشه فساد 
فراموش شده است

يادداشت

 سياست يا اقتصاد؟
 مساله اين است!

در دنياي مدرن »سياست 
پ��ادوي اقتصاد اس��ت«.

يعن��ي سياس��ت مانند 
جاده صاف كن  ماش��ين 
است كه سنگالخ  را هموار 
مي كند و موانع را از ميان 
برمي دارد تا اقتصاد بتواند 
با س��رعت بيش��تر و به 
مقاصد بيشتري برود.مي توان در اين باره بحث كرد 
كه سياست »تا چه اندازه« پادوي اقتصاد است تا به 
ورطه اقتصادباوري راديكال نيفتيم، اما اگر كليت اين 
اصل زير سوال رود، نتيجه اين مي شود كه سياست بر 
اقتصاد اولويت مي يابد؛ يعني سياست سوار بر اقتصاد 
مي ش��ود و طبق ميل و منافع خ��ود از آن بيگاري 
مي كشد. گاهي هم كار به جايي مي رسد كه اقتصاد 
به چهارپاي بي زبان سياست و سياستمداران بدل 
مي شود.تا مي توانند از اقتصاد سواري مي گيرند و به 
هر منزلي مي رسند، افسار آن را به زمين مي كوبند 
و يابوي زبان بسته بايد در دايره اي به شعاع افسارش 
علف تازه پيدا كند يا از علوفه اهدايي ارباب شكمش 
را پر كند.بر كسي پوشيده نيست كه در اين دوگانه 
سياست و اقتصاد، ما اولويت را به كدام داده ايم و در 
چه مرحله اي به س��ر مي بريم.براي درك اين تمايز 

مي خواهم مثالي تاريخي و شاهدي خارجي بياورم.
در سال هاي نخست قرن چهاردهم شمسي �� كه 
اكنون در واپسين سال آنيم �� ايران دوره پرتالطمي 
را پشت سر مي گذاشت كه پايانش برآمدن رضاخان 
و تغيير س��لطنت بود.جنگ جهاني اول تمام شده 
بود )1297 شمسي(، كودتايي رخ داده بود )اسفند 
1299( و احمدش��اه جوان تس��لط و اقتدار شاهانه 
الزم را نداشت و حريف سياستمداران ريش سفيد و 
نظاميان نوخاسته نمي شد.ناگزير منش دموكراتيك 
پيشه كرده بود و با ش��عار پايبندي به قانون اساسي 
فقط س��لطنت مي كرد و راهي اروپا مي شد. اواخر 
1۳02 بي مقدمه زمزمه هايي براي ايجاد جمهوري 
برخاس��ت و با حمايت روزنامه ها به صداي مسلط 
تبديل شد.پيش��اپيش هم معلوم بود برنده نهايي 
برپايي جمهوري چه كس��ي خواهد بود و آتاتورك 
آينده ايران كيس��ت.در نهايت بح��ث جمهوري با 
مقاومت مخالفان جمه��وري در مجلس به رهبري 
مدرس شكس��ت خورد.البته اگر اين را شكس��تي 
براي رضاخان و طرفدارانش بداني��م، مي دانيم كه 
مقدمه پيروزي بزرگ تري ش��د. اما اصل اين قضيه 
و جزيياتش را كن��ار نهيم.دوربي��ن را از مجلس و 
سياس��تمداران ايراني بچرخانيم و نور صحنه را بر 
يك كارمند بلندپايه خارجي متمركز كنيم كه آن 
زمان به اس��تخدام ايران درآمده بود و نقش مهمي 
در امور اقتصادي ايران ايفا كرد: دكتر آرتور ميلسپو.

اين مستشار امريكايي طبق قانون مصوب مجلس 
براي س��امان دادن به امور مالي به ايران آمده بود و 
باالترين مقام مالي ايران بود.او در آن س��ال ها هم بر 
اقتصاد ايران بيش از هر كس��ي تسلط داشت و هم 
رفته رفته با اوضاع سياسي ايران به خوبي آشنا شد.او 
نمونه كسي اس��ت كه در س��نت امريكايي تربيت 
شده و اقتصاد برايش در اولويت مطلق است و آنچه 
برايش مهم نيست سياست و ساختارهايش است 
و اگر هم سياس��ت اهميتي داشته باشد، در همين 
است كه چه خدمتي مي تواند به اقتصاد كند.مبناي 
او براي تحليل نيز همين است.ببينيد در زماني كه 
غوغاي جمهوري در ايران به پا ش��د، او مطلقًا فارغ 
از »سياس��ت« و با اولويت مطلق به »اقتصاد« اين 
جمهوري خواهي را چگونه ارزيابي مي كرد. ميلسپو 
در ميان آن غوغا مي گويد اينكه عده اي براي شركت 
در تظاهرات به نفع جمهوري كار را تعطيل مي كنند، 
به اقتصاد مملكت ضرر مي زند.دقيقًا چنين مي گويد: 
»به دولت خاطرنش��ان س��اختم تعطي��ل كردن 
ادارات مالي كشور به خاطر ش��ركت در تظاهرات 
سياس��ي ضرره��اي جبران ناپذيري ب��ه اقتصاد و 
درآمد مملكت خواهد زد! چنانكه پس از بررس��ي 
درآمد آن س��ال متوجه ش��ديم مبلغ يكصد هزار 
تومان از درآمد تخميني كس��ر آورده ايم.« نگراني 
ديگر ميلسپو اين بود كه با انعكاس اغراق آميز اين 
رخدادها  در مطبوعات خارجي ممكن است جذب 
س��رمايه گذاري خارجي به خطر افتد. او مي گويد: 
»بعيد نبود مردم ممالك ديگ��ر اين اوضاع را حمل 
بر عدم ثب��ات و وجود بي نظمي در اي��ران بدانند.« 
مي گوي��د آن زم��ان امريكايي ها اي��ران را زيرنظر 
داش��تند تا به ايران وام دهند و كشورهاي ديگري 
هم براي س��ازندگي ايران ابراز عالقه كرده بودند.و 
از منظري مطلقًا اقتصادي چنين نتيجه مي گيرد: 
»پس بهتر آن بود كه در اين موقعيت حساس از هر 
گونه تغيير جهت سياسي خودداري شود و به عقيده 
من اگر در اين شرايط انتخابات رياست جمهوري يا 
كابينه يا هر گونه جنبش سياسي ديگري صورت 
مي گرفت، مسلمًا باعث انعكاس نامطلوب و انحراف 
جريان امور و ذهن مردم از توسعه اقتصادي و مالي 
مملكت مي گرديد.« اين بهترين مثال از نگرش��ي 
اس��ت كه براي نفس سياس��ت هيچ ارزشي قائل 
نيس��ت و ارزش هر سياس��ت و رخداد سياسي را 
فقط بر حسب فوايد اقتصادي آن مي سنجد. وقتي 
گروهي به ساختارهاي سياسي مي انديشيدند، او به 

سود و زيان اقتصادي آن مي انديشيد.

مهدی تدينی

نتايج يك بررسي مركز 
پژوهش هاي مجلس

در خواست سرمايه در 
گردش بنگاه هاي ايران 

باالتر از متوسط جهاني  است
گروه بان�ك و بيم�ه | مركز پژوهش ه��اي مجلس 
چالش هاي اساسي تامين مالي مناس��ب و آسان براي 
بنگاه ها و بخش توليد كشور را بررسي كرد. به طور كلي 
تقاضاي بنگاه ها به منابع مالي را مي توان به دو دس��ته 
طبقه بندي كرد، توسعه اي و سرمايه در گردش. طبقه 
اول درخواس��ت بنگاه به منابع مالي به منظور افزايش 
سطح )كميت يا كيفيت( توليد اتفاق مي افتد ولي منابع 
مالي كه در قالب سرمايه در گردش در اختيار بنگاه قرار 
مي گيرد، به حفظ س��طح توليد در سطح بهينه كمك 

مي كند. 
 به گ��زارش »تعادل«، مرك��ز پژوهش هاي مجلس، به 
تبيين مسائل ناظر به سرمايه در گردش متمركز شده 
و سواالت اصلي و محوري آن عبارت است از: چه عواملي 
زمينه ساز تنگناي سرمايه در گردش بنگاه ها شده و چه 
عوامل كوتاه مدتي آن را تشديد كرده است و به منظور 
تسهيل دسترسي بنگاه ها به سرمايه در گردش بنگاه ها 

چه راهكارهايي مي توان پيشنهاد كرد؟

    تقاضاي بنگاه هاي كشور
مش��اهده آمارها و ارق��ام مربوط به تقاض��اي بنگاه ها 
براي س��رمايه در گردش نش��ان مي ده��د، تقاضاي 
بنگاه هاي كشور بس��يار بيشتر از متوس��ط جهاني و 
حتي كشورهاي منطقه اس��ت، اين مقايسه نيازمند 
تبيين اس��ت كه در اين گزارش بدان پاسخ داده شده 
اس��ت. رويه ه��اي ماليات س��تاني، فق��دان ابزارهاي 
پوشش ريس��ك و فروش نس��يه به عنوان استراتژي 
رقابت موجب شده است، نياز بنگاه به منابع مالي براي 
جبران شكاف زماني توليد )سرمايه در گردش( بيشتر 
از متوسط بنگاه هاي دنيا و منطقه باشد. جهش ارزي 
و تورم توليدكننده در ش��رايط رك��ود تورمي اين نياز 

بنگاه ها را تشديد كرده است.
از س��وي ديگر عوامل موثر بر عرضه سرمايه در گردش 
نيز مورد تحليل قرار گرفته اس��ت ك��ه مهم ترين آن، 
ناترازي بانك ها و كاهش شديد توان تسهيالت دهي آنها 

در سال هاي اخير است.

    تسهيالت سرمايه درگردش
يكي از مشكالت هميش��گي بنگاه هاي توليدي كه در 
پايش هاي مختلف از صاحبان كسب و كار بدان اشاره 
شده، عدم دسترس��ي كافي اين واحدها به تسهيالت 
س��رمايه درگردش اس��ت. به عب��ارت ديگ��ر همواره 
بنگاه ها با معضل س��رمايه در گردش مواجه بوده اند كه 
اين مساله به وضوح در پايش محيط كسب وكار مركز 
پژوهش هاي مجلس در سال هايي با مختصات متفاوت 
اقتصاد كالن از حيث ركود يا رونق، نش��ان داده ش��ده 
است. از سوي ديگر، به دليل عدم تطابق زماني درآمدها 
و هزينه ها بنگاه ها نيازمند وجوهي هس��تند كه به آن 
سرمايه درگردش، گفته مي ش��ود و صرف تأمين مواد 
اوليه و ساير هزينه هاي جاري بنگاه مي شود.دو راه براي 
از بين بردن اين شكاف درآمد-هزينه هر چرخه توليد 
وجود دارد: روش اول تغييرات سياس��ت دروني بنگاه 
مانند كاهش سطح موجودي انبار و ارايه تخفيف فروش 

و روش دوم استفاده از تأمين مالي بيروني است.
ادامه در صفحه 3
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اخبار

 رشد ۴۴ درصدي اجاره بها 
در زمستان ۹۸

مركز آمار متوسط اجاره ماهانه به عالوه سه درصد 
وديعه در زمستان ۹۸ را ۱۶ هزار و ۶۰ تومان اعالم 
كرد كه نسبت به زمستان ۹۷ معادل ۴۴.۶ درصد 
رش��د را نش��ان مي دهد. اين در حالي است كه 
قيمت زمين و خانه كلنگي در همين مدت بيش 
از ۶۳ درصد باال رفته است. براساس اعالم مركز 
آمار، حداقل و حداكثر اجاره ماهانه به عالوه سه 
درصد وديعه پرداختي براي يك مترمربع زيربناي 
مسكوني در زمس��تان ۹۸ به ترتيب ۱۶۲ هزار 
تومان و ۲۷۰ هزار و ۸۳۳ تومان اس��ت.اجاره بها 
در زمستان ۹۸ در مقايس��ه با پاييز همان سال 
نيز ۱۱.۵ درصد رش��د داشت اما تعداد معامالت 
به دليل شيوع بيماري كرونا و ابالغ دستورالعمل 
تمديد قراردادهاي اج��اره ۳۳.۹ درصد كاهش 
يافت. متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين 
يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده 
از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي كل كشور در 
زمس��تان ۹۸ چهار ميليون و ۶۸۰ هزار تومان با 
ميانگين مساحت ٢٤٠ مترمربع بوده است. قيمت 
فروش مسكن كلنگي نس��بت به پاييز ۹۸ رشد 
۱۵.۳ درصد و نس��بت به زمستان ۹۷ نيز ۶۳.۴ 
درصد افزايش داشته اس��ت. يكي از نكات قابل 
توجه در بحث مسكن تعداد معامالت پس از شيوع 
بيماري كروناست، تعداد معامالت ساختمان هاي 
كلنگي در زمستان ۹۸ نسبت به پاييز همان سال 
۶۷.۳ درصد افزايش يافته اس��ت اما نس��بت به 
زمستان ۹۸ كاهش ۸.۱ درصدي داشته است.  

حداقل ارزش فروش ۳۰ درصد 
سهام عدالت ۲ تا ۵ ميليون تومان

سخنگوي ستاد آزاد سازي سهام عدالت با اشاره به 
اينكه، حداقل دريافتي مشموالن از فروش ۳۰ درصد 
سهام ۲.۵ تا ۵ ميليون تومان است، گفت: ما به التفاوت 
به زودي از سوي بانك ها به حساب افراد واريز مي شود.

حداقل مبلغ دريافتي مشموالن سهام عدالت آنهايي 
كه س��هام ۵۰۰ هزار توماني و يك ميليون توماني 
دارن��د، از محل فروش ۳۰ درصد س��هام، حدود دو 
ميليون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۵ ميليون تومان خواهد 
بود.به گفته فهيمي، ما به التفاوت به زودي از سوي 
بانك ها و كارگزاري هاي مربوطه به حس��اب ش��با 

صاحبان سهام واريز مي شود.

 ۶ ميليون نفر سهام عدالت 
يك ميليون توماني دارند

پس از ۱۳ سال از ش��روع واگذاري سهام عدالت به 
۶ دهك جامعه، آمارها نش��ان مي دهد كه بيش از 
۶ ميليون نفر داراي برگ يك ميليون توماني سهام 
عدالت هستند.بعد از شروع فرايند آزادسازي سهام 
عدالت پس از ۱۳ س��ال حاال گروه هاي مختلفي از 
مردم داراي سهام عدالت باارزش تقريبي ۵۰۰ هزار 
تومان و يك ميليون توماني هس��تند. پيگيري ها 
از س��تاد آزاد سازي س��هام عدالت نشان مي دهد، 
حدود ۶ ميليون نفر داراي سهام يك ميليون توماني 
مي باشند. از سوي ديگر س��هام ۵۳۲ هزار توماني 
مربوط ب��ه ۲۲.۵ ميليون نفر و همچنين ۴۹۲ هزار 
توماني نيز مربوط به حدود ۱۰ ميليون نفر است. بر 
اين اساس بيش از ۴۲ ميليون نفر سهام غير از يك 

ميليون توماني در اختيار دارند.

 كمك ثروتمندان امريكا 
كمتر از يك دهم درصد ثروت شان

براس��اس يافته هاي يك تحقيق، ۵۰ ثروتمند برتر 
امري��كا در دوران پاندمي كرون��ا در مجموع حدود 
يك ميلي��ارد دالر )چي��زي كمت��ر از ۰.۱ درصد از 
مجموع ثروت خالص آنان( كمك كرده اند. به گزارش 
سي ان بي س��ي، در حالي كه اين ي��ك ميليارد دالر 
رقمي بزرگ به شمار مي رود، اما بخش بسيار كوچكي 
از مجموع ثروت خالص آنان را ش��امل مي شود؛ در 
واقع بر اساس تحقيقات انجام شده از سوي واشنگتن 
پست، اين رقم چيزي كمتر از يك دهم درصد دارايي 

خالص آنان است.

 اصالح ساختار مالي اولويت 
خصوصي سازي سرخابي ها 

 معاون سازمان خصوصي سازي گفت: اولويت اصلي 
خصوصي سازي دو باشگاه استقالل و پرسپوليس، 
اصالح س��اختار مالي اين دو باشگاه است.ابوالقاسم 
شمسي درباره خصوصي سازي استقالل و پرسپوليس 
گفت: جلس��ات پيگيري پذيرش دو باشگاه در بازار 
سرمايه از نيمه دوم سال ۹۸ به صورت جدي شروع 
شد و در سال ۹۹ هم به رياست وزير ورزش در وزارت 

ورزش هر هفته در حال برگزاري است.

توليد ۳۰  هزار تن گوشت قرمز 
در  ارديبهشت

براساس اعالم مركز آمار در ارديبهشت ماه امسال ۳۰ 
هزار و ۹۰۰ تن گوشت قرمز در كشتارگاه هاي رسمي 
كشور توليد شده كه نسبت به فروردين ماه ۴۱ درصد 
افزايش توليد داشته است. گزيده نتايج ماه ارديبهشت 
آمارگيري كشتار دام كشتارگاه هاي رسمي كشور از 
سوي مركز آمار ايران منتشر شد. سهم گوشت گاو و 
گوساله در توليد گوشت قرمز بيش از ساير انواع دام 
بوده است. بر اساس نتايج اين آمارگيري، گوشت گاو 
و گوس��اله با ۱۷ هزار و ۲۰۰ تن، ٥٥.٧ درصد از كل 
وزن گوشت قرمز توليد ش��ده را به خود اختصاص 
داده است.گوشت گوسفند و بره با ١١ هزار تن، بز و 
بزغاله با ۲ هزار و ۱۰۰ تن و ساير انواع دام با ۵۵۲ هزار 
و ۲۰۰ تن، به ترتيب ٣٥.٧ درصد، ٦.٨ درصد و ١.٨ 
درصد از كل وزن گوشت قرمز توليد شده را به خود 

اختصاص داده اند. 
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روحاني در جلسه ستاد اقتصادي دولت با اشاره به نظارت بر بازارها تاكيد كرد 

كوتاهي در برابر افزايش قيمت ها پذيرفته نيست
گروه كالن|

 رييس جمهور ب�ا بيان اينكه اولويت نخس�ت 
دولت در كنترل عوارض اقتصادي كرونا، مراقبت 
از معيش�ت و اقتص�اد خانوارها به ويژه اقش�ار 
كم برخوردار اس�ت، گفت: كوتاه�ي در مقابل 

افزايش قيمت ها به هيچ وجه پذيرفته نيست.

به گزارش »تعادل«، حجت االسالم والمس��لمين  حسن 
روحاني، رييس جمهور، روز يكش��نبه در جلس��ه ستاد 
اقتصادي دولت، مشاركت و همكاري مردم را موثرترين 
كمك و عامل در مس��ير مقابله با تنگناه��ا و تكانه هاي 
اقتصادي در همه شرايط خواند و گفت: در اين روزها كه 
ايران نيز مانند همه كشورهاي ديگر جهان درگير عوارض 
اقتصادي ناشي از همه گيري كرونا است، معضالت پيش رو 

با مشاركت جدي مردم قابل حل خواهد بود.
رييس جمهور با اشاره به اينكه مردم شريف ايران مي دانند، 
در حال��ي درگير ع��وارض اقتصادي كرونا ش��ده ايم كه 
كشورمان تحت سخت ترين و غيرانساني ترين تحريم ها 
اس��ت، افزود: خوش��بختانه دولت از همان ابتداي بروز 
اين بيماري ب��راي رفع عوارض اقتص��ادي كرونا با دقت 
برنامه ريزي كرده و با طراحي سياست هاي خاص، تالش 
كرده است با اتكا به مردم و با قدرت در برابر اين وضعيت 
دشوار تاب آوري داشته باشد. روحاني اظهار داشت: اگرچه 
متخصصان اقتصادي معتقدند عوارض اقتصادي كرونا 
ماندگارتر و آس��يب زننده تر از خود كرونا است، اما دولت 
تالش كرده با تمهيدات خاص مانع از وارد شدن عوارض و 
آسيب هاي جدي به مردم و اقتصاد كشور از اين ناحيه شود.

رييس جمهور اولويت نخست در كنترل عوارض اقتصادي 
كرونا را مراقبت از وضعيت معيشت و اقتصاد خانوارها به 
ويژه اقشار حقوق بگير و كم برخوردار عنوان و تصريح كرد: 
كنترل قيمت ها و تأمين اقالم ضروري زندگي مردم اولويت 
اصلي برنامه هاي اقتصادي دولت بوده و خوشبختانه مردم 
عزيز كشورمان شاهد بوده اند در تأمين اقالم مورد نيازشان 
كمترين مشكل را داشته ايم. وي مرحله بعدي اقدامات را 
كنترل قيمت ها دانست و با بيان اينكه كنترل بازار صرفاً با 

دستور، بخشنامه و ابالغ هاي اداري ممكن نيست، افزود: 
تمام دستگاه ها و وزارتخانه هاي اقتصادي بايد در شرايط 
اقتصادي خاص اين روزها با مراقبت و حساسيت بيشتري 
در كنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت كنند. 
نظارت و مراقبت دقيق و واكنش بهنگام در مقابل افزايش 
قيمت ها از وظايف خطير همه مسووالن، توليدكنندگان، 
اصناف و فروش��ندگان اس��ت و كوتاهي و اهمال در اين 
خصوص به هيچ وجه پذيرفته نيست. روحاني با تأكيد بر 
اينكه به هيچ وجه نبايد اجازه داد بار رواني منفي جديدي 

اين شرايط زندگي و معيشت مردم را تحت الشعاع قرار دهد، 
اظهار داشت: انتظار اين است كه با كوچك ترين افزايش 
قيمتي يا ابهام در كنترل قيمت ها مسووالن مرتبط در ميان 
مردم حاضر شده و با همكاري فعاالن و توليدكنندگان و 
اصناف به سرعت نسبت به س��اماندهي مشكالت اقدام 
كنند. روحاني گراني ها در حوزه خريد و اجاره مس��كن و 
برخي لوازم خانگي در روزهاي اخير را مورد اشاره قرار داد 
و گفت: با سياست هايي كه وزارت راه و شهرسازي و وزارت 
صمت به ستاد اقتصادي دولت پيشنهاد كرده است، ضمن 

تأمين تقاضاي بازار و ساخت مسكن مورد تقاضا، نسبت 
به مديريت قيمت و ورود نقدينگي به اين حوزه نيز تالش 
خواهد ش��د. از جمله اين برنامه ها تأمين تقاضا با ايجاد 
چشم انداز مثبت در ايجاد رونق و عرضه مسكن كوچك 
و متوسط است كه به سهولت قابل دسترسي براي اقشار 
كم برخوردار باشد. رييس جمهور افزود: درعين حال تسريع 
در اجراي طرح هاي گسترده مسكن ملي يا مسكن اول با 
انتقال تسهيالت به متقاضيان در چارچوب بازار عرضه از 
جمله برنامه هاي موثر در كنترل قيمت مس��كن خواهد 

بود. دولت همچنين با اجراي سياست هايي كه در تمامي 
بخش هاي اقتصادي مرتبط طراحي شده است، درصدد 
كنترل و مديريت آن بخش از نقدينگي در بازار مسكن است 

كه مي تواند اين بازار را دچار آشفتگي كند.
روحاني مديريت انتظارات ب��راي افزايش قيمت را نيز از 
جمله برنامه هاي دولت براي كنترل بازار مسكن برشمرد 
و اظهار داش��ت: وزارت مسكن موظف به اجراي اقدامات 
الزم در اين خصوص اس��ت تا برخي واسطه ها نتوانند با 
آش��فته كردن فضا قيمت خريدوفروش و اجاره مسكن 
را افزاي��ش دهند. رييس جمه��ور تأكيد كرد: همچنين 
وزارت راه و شهرسازي موظف به كنترل و مديريت هزينه 
ساخت مسكن اس��ت كه اگر بتوان از اين منشأ اصلي كه 
مرحله ساخت است هزينه ها را كنترل كرد، گام موثري 
در مديريت قيمت مسكن برداشته شده است. بر اساس 
گزارش��ي كه وزير راه و شهرس��ازي در اين جلس��ه ارايه 
كرد، تقاضاي برخي اقش��ار براي خريد مس��كن صرفًا با 
هدف سرمايه گذاري صورت مي گيرد كه اين نوع تقاضا 
را نيز مي توان در چارچ��وب مديريت بازار به ويژه بورس 
ساماندهي كرد تا هم سرمايه افراد افزايش يابد و هم چرخه 
توليد رونق گيرد. رييس جمهور به دستگاه هاي اجرايي و 
نهادهاي وابس��ته به دولت دستور داد اراضي دولتي واقع 
شده در محدوده و حريم شهرها را به منظور اجراي ماده 
۶ قانون ساماندهي زمين و مسكن، براي بهره برداري در 
طرح اقدام ملي مسكن، به وزارت راه و شهرسازي واگذار 
كنند. درعين حال رييس جمهور از بانك مركزي خواست به 
منظور تقويت عرضه و در راستاي اجراي اقدام ملي مسكن، 
نسبت به افزايش سهم تسهيالت بخش ساخت مسكن 
اقدامات الزم را انجام دهد. روحاني همچنين در دس��تور 
ويژه اي به وزير جهاد كش��اورزي تأكيد كرد، اراضي واقع 
شده در محدوده و حريم شهرها هر چه زودتر به وزارت راه 
و شهرسازي واگذار شود. وزارت راه و شهرسازي نيز مكلف 
ش��د در اجراي ماده ۱۰ قانون زمين ش��هري و به منظور 
شهرك سازي و مجتمع هاي مسكوني بر اساس ضوابط و 
مقررات شهرك سازي و با رعايت اصل حفظ باغات و اراضي 

كشاورزي اقدام كند. 

 كنترل قيمت ها و تامين اقالم ضروري زندگي مردم اولويت اصلي برنامه هاي اقتصادي دولت است

بايدها و نبايدهاي قرعه كشي خودرو
محمد گلشاهي|

در قرعه كش��ي و اعطاي خ��ودرو از طري��ق فيلتركردن 
متقاضيان، اگر تعيين جامعه هدف به درستي انجام شود 
مي تواند آثار مثبتي را به همراه داشته باشد.از شهريور ماه 
۱۳۹۴ كه كمپين عدم خريد خودروي صفر به راه افتاد تا 
خردادماه ۱۳۹۹ كه قرعه كش��ي خريد خودرو انجام شد 
كمتر از ۵ سال مي گذرد اما تحوالت در بازار خودرو چنان 
به سرعت رخ داده است كه بسياري از افراد را شگفت زده 
مي كند. عوامل بسياري در اين تغييرات موثر بودند كه در 
اين يادداشت قصد پرداختن به آن را نداريم اما مجموع اين 
عوامل سبب شده تا امروز بازار خودرو با مشكل عدم توازن 

بين خودروي عرضه شده و تقاضاي آن روبرو شود. 
در واقع از يك س��و به دليل تورم و انتظارات تورمي تمايل 
زيادي براي حفظ ارزش پول از طريق كاالهايي مانند خودرو 
افزايش يافته است و از سوي ديگر به دليل شرايط تحريمي، 
كمبود قطعه و مشكالت ديگر، خودروسازان قادر نيستند 
نياز ب��ازار را برطرف كنند و از اين رو قيمت خودرو در بازار 
به شدت افزايش يافته و در نتيجه شاهد افزايش اختالف 
قيمت كارخانه با بازار هستيم. اين افزايش افسارگسيخته 
قيمت سبب شده تا دولت از دو طريق برخورد با واسطه ها 
و جلوگي��ري از داللي تا آنجا كه ممكن اس��ت خودروي 
بيش��تري به بازار تزريق كرده و نيز تقاضاي واسطه اي را 

كاهش دهد و از س��وي ديگر به ش��يوه هاي جديدي كه 
بتواند تقاضاي مصرفي را شامل شود اقدام به فروش خودرو 
نمايد كه آخرين نمونه آن قرعه كشي خريد خودرو است.

البت��ه اين اقدام دولت يا در واق��ع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت موافقين و مخالفيني نيز داش��ت. عده اي با اشاره 
به اختالف قيمتي بين كارخانه و بازار آن را توزيع رانت از 
طريق بخت آزمايي دانسته و آن را محكوم  كردند، برخي 
نسبت به درستي انجام طرح نظرداشته و ايراداتي به نحوه 
اجرا داشتند، بعضي نيز به تعداد باالي افراد شركت كننده 
اشاره داش��تند و آن را نشانه حضور دالالن مي دانستند و 
برخي هم ميزان خودروي ارايه شده را كم  و آن را فاقد تاثير 
بر بازار مي دانستند.  بايد توجه كرد كه به طور كلي وقتي 
به دليل افزايش تقاضا قيمت ها رو به افزايش مي گذارد و 
اختالف قيمتي بين بازار رسمي و بازار آزاد به وجود مي آيد، 
از نخستين پيشنهادات افزايش قيمت براي متعادل شدن 
بازار است به طوري كه يا قيمت كارخانه را به حدي باال ببريم 
كه حداقل خودروساز از اين افزايش قيمت ها منتفع شود 
يا خودروها را از طريق عرضه در بورس كاال يا حراج يا ساير 
فرآيندهايي كه اين تفاوت قيمت حذف يا كم شود توزيع 
شود تا رانت شكل گرفته به واسطه اختالف قيمت از بين 
رود. اما بايد گفت در شرايط فعلي كشور كه سياست افزايش 
قيمت چندان مناس��ب نبوده، راهكارهايي مانند فروش 

خودرو حتي از طريق قرعه كشي اگر به درستي صورت گيرد 
اقدام مناسب تري خواهد بود. در رابطه با طرح و اثرگذاري 
باالتر آن مي توان پيشنهاداتي را مطرح كرد تا بهره مندي 

افراد جامعه و متقاضيان واقعي بيشتر شود. 
تغيير نگاه از توزيع رانت به كمك به اقشار جامعه: 
در واقع دولت بايد بداند اگر يكسري از اصول را به درستي 
رعايت كند جامعه هدف برخوردار از اينگونه قرعه كشي ها 
اقشار و دهك پايين جامعه )البته نه دهك اول و دوم( خواهد 
ب��ود. درحقيقت دهك اول و احتم��اال دوم به دليل فقر و 
نداشتن حداقل سرمايه امكان استفاده از اين طرح را نخواهد 
داشت، اما ساير دهك ها مي توانند از اين طرح استفاده كنند. 
در حال حاضر تفاوت قيمت كارخانه و بازار بسيار باالست 
و گفته مي شود در اين گونه طرح هاي فروش رانت بااليي 
نصيب برندگان مي ش��ود؛ اما اگر افراد مشمولين طرح به 
درستي انتخاب ش��وند اين رانت حداقل بين خانوارهاي 

متوسط و متوسط رو به پايين جامعه پخش مي شود. 
تعيين جامعه هدف و تغيير برخي فيلترها: بر اساس 
صحبت هاي مطرح شده در باال هدف گذاري دولت بايد 
تغيير كند. اگر دولت بخواهد خانوارهايي كه اصال خودرو 
ندارند از اين طرح استفاده كنند چندان منطقي نيست 
چرا ك��ه احتماال تنها خانوارهاي دهك ه��اي اول و دوم 
هستند كه خودرو نداش��ته و امكان فراهم كردن ۵۰ تا 

۷۰ ميليون سرمايه براي تهيه خودرو را نه در حال و نه در 
آينده خواهند داشت. اما برخي خانوارها كه خودروهاي 
قديمي و مستهلك دارند مي توانند از اين طرح بهره مند 
ش��ده و خودروي خود را ب��ا خودروي ن��و تغيير دهند. 
بسياري از خانوارها در كشور با خودروهاي ارزان قيمتي 
مانند پرايد، پيكان و س��اير خودروهاي قديمي به امرار 
معاش از طريق كار در آژانس ها، تاكس��ي هاي اينترنتي 
و ... مشغول هس��تند؛ هزينه خودروي اين افراد باال بوده 
و تمايل دارند ك��ه خودروي خود را با خودروهاي فروش 
رفته در طرح تعويض كنند اما از يك طرف اين افراد داراي 
پالك فعال بوده و از طرف ديگر ساير اعضاي خانواده نيز 
امكان نام نويس��ي در اين ط��رح را ندارند. محروم كردن 
اين افراد از ش��ركت در اين طرح چندان منطقي نيست. 
احتماال همانطور كه دولت توانست افرد داراي خودروي 
باالي ۳۰۰ ميليون را شناسايي كند مي تواند افرادي كه 
خودروي ارزان و فرسوده دارند را به نوعي در اين طرح قرار 
دهد. يعني الزام به داشتن پالك فعال براي برخي مدل هاي 
خودرو يا توليد شده از سالي به قبل كه به عنوان خودروي 
ارزان در جامعه ياد مي شود، برداشته شود. تفاوت قيمت 
در بازار به حدي است كه دارندگان اين خودرو با فروش 
خودروي خود و اضافه كردن مبلغ اندكي سرمايه صاحب 

خودروي نو شوند. 

تقسيم بندي خودروها و قرار دادن خودروهاي ارزان 
قيمت در طرح: كار خوبي كه در مرحله نخست قرعه كشي 
صورت گرفت اين بود كه خودروه��اي ارزان قيمت براي 
فروش ارايه شد. بايد دولت و خودورسازان اين رويه را ادامه 
دهند يعني براي اقشار كمتر برخوردار خودروهاي ارزان 
قيمت را به صورت قرعه كش��ي قرار دهند. از طرف ديگر 
خودروي ميان رده يا با رده باالي قيمتي خود را تنها به صورت 
پيش فروش عرضه كنن��د. در حقيقت خانوارهاي كمتر 
برخوردار كه طالب خودروهاي ارزان هستند امكان اينكه 
سرمايه خود را براي مدت طوالني در اختيار خودروسازان 
بگذارند تا يك سال بعد به آنان خودرو تحويل داده شود را 
ندارند اما افراد با توان مالي باالتر مي توانند براي خودروهاي 
گران قيمت تر سرمايه خود را براي مدت يك سال در اختيار 
خودروساز قرار دهند. بنابراين بايد خودروهاي تحويل فوري 
خودروهاي ارزان قيمت  و تا حدودي ميان رده و خودروهاي 
گران تر به همان نسبت در طرح هاي پيش فروش قرار گيرد. 
در پايان بايد گفت كه اگر قرعه كش��ي و اعطاي خودرو از 
طريق فيلتركردن متقاضيان به درستي انجام شود حداقل 
اين نويد را مي دهد كساني كه از اين طرح بهره مند مي شوند 
بيش از سايرين محتاج دريافت خودرو بوده اند. در اين راه 
همكاري وزارتخانه هاي مختلف دولت و نيروي انتظامي در 

بهتر اجرايي شدن طرح ضروري است.

يادداشت

رشد ۷.۳ درصدي نرخ تورم كاالهاي وارداتي
گروه كالن| 

تغيي�رات ميانگين ش�اخص قيم�ت كاالهاي 
واردات�ي مبتني ب�ر داده ه�اي دالري در چهار 
فصل منتهي به زمستان ۹۸ برابر با ٥١.٣ بوده كه 
در مقايسه با تورم ساالنه پاييز ۹۸ )٤٤(، حدود 
٧.٣ درصد افزايش يافت. اين در حالي است كه 
تغييرات شاخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني 
بر داده هاي ريالي در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت 
به فصل مشابه سال قبل ٢٦٧ است كه در مقايسه 
با تورم نقطه به نقطه پايي�ز ١٣٩٨ )برابر با ٢٥٠( 

حدود ١٧.٥ واحد درصد افزايش داشته است.

به گزارش »تع��ادل«، قيمت كااله��اي وارداتي يكي از 
مهم ترين عوامل تاثيرگذار بر مي��زان مبادالت خارجي 
كش��ورها و نيز يكي از عوامل تعيين كننده رابطه مبادله 
مي باشد و تغييرات آنها از اهميت بااليي برخوردار است. در 
طرح شاخص قيمت كاالهاي وارداتي از كليه كدهاي تعرفه 
وارداتي كشور در سال ١٣٩٠ )سال پايه( استفاده مي شود. 
روش جمع آوري اطالعات با اس��تفاده از آمارهاي ثبتي 
گمرك و طبقه بندي مورد استفاده سيستم طبقه بندي 
نظام هماهنگ شده توصيف و كدگذاري )HS( مي باشد. 
نتايج حاصل از اين طرح در س��طح كل كشور و براي ٢٠ 
گروه  اصلي طبقه بندي HS قابل انتشار است و به تفكيك 
دالري و ريالي محاسبه و منتشر مي شود. براي محاسبه 
شاخص فصل زمستان ١٣٩٨ از داده هاي مقدماتي گمرك 
جمهوري اس��المي استفاده شده اس��ت. لذا نتايج اعالم 
شده به صورت مقدماتي بوده و استفاده از آنها بايستي با 
مالحظه انجام شود. شايان ذكر است كه پس از استخراج و 
ارايه داده هاي قطعي سال ١٣٩٨ توسط گمرك، شاخص 
واردات نيز از سوي مركز آمار بازنگري شده و ارقام نهايي 
شاخص مربوط به اين دوره مجدداً به صورت قطعي منتشر 
خواهد شد. تغييرات ش��اخص قيمت كاالهاي وارداتي 
مبتني بر داده هاي ريالي در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت 

به فصل قبل، ٤٦,٩ درصد اس��ت كه در مقايس��ه با تورم 
فصلي پاييز ١٣٩٨ )برابر با ٣٨.٧ درصد( حدود ٨.١ واحد 
درصد افزايش داشته است. همچنين تغييرات شاخص 
قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر داده هاي دالري نيز در 
فصل زمس��تان ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ١٦.٨درصد 
افزايش داش��ته كه در مقايسه با تورم فصلي پاييز ١٣٩٨ 
)برابر ب��ا ١٤.٣ درصد( حدود ٢.٥ واح��د درصد افزايش 
داشته است. در گروه هاي اصلي طبقه بندي HS كمترين 
نرخ تورم فصلي در بخش ريالي مربوط به دو گروه »پوست 
خام، چرم، پوست هاي نرم و اشياء ساخته شده از اين مواد 
و...« و »مرواريد طبيعي يا پرورده، س��نگ هاي گرانبها يا 
نيمه گرانبها و ...« )٠,٠٠درصد( و بيشترين نرخ مربوط به 
گروه »آالت و دستگاه هاي اپتيك، عكاسي، سينماتوگرافي 
و ...« )٧٤.٩ درصد( اس��ت. همچنين تغييرات شاخص 
قيمت كااله��اي وارداتي مبتني بر داده ه��اي دالري در 
فصل زمستان ١٣٩٨ نس��بت به فصل مشابه سال قبل 
٦١.٧ درصد است كه در مقايسه با تورم نقطه به نقطه پاييز 
سال ١٣٩٨ )برابر با ٥٥.٥ درصد( ٦.٢ واحد درصد افزايش 
داشته است. در گروه هاي اصلي طبقه بندي HS كمترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ريالي مربوط به دو گروه 
»پوست خام، چرم، پوسته اي نرم و اشياء ساخته شده از 
اين مواد و ...« و »مرواريد طبيعي يا پرورده، س��نگ هاي 
گرانبها يا نيمه گرانبها و ...« )٠,٠٠درصد( و بيشترين نرخ 
مربوط به گروه »محصوالت نباتي« )٤٧٥ درصد( است. 
تغييرات ميانگين شاخص قيمت كاالهاي وارداتي مبتني 
بر داده هاي ريالي در چهار فصل منتهي به فصل زمستان 
١٣٩٨ برابر با ٢٤٠ بوده است كه در مقايسه با تورم ساالنه  
پاييز ١٣٩٨ )برابر با ٢٢٠( ١٩.٣ واحد درصد افزايش داشته 
است. تغييرات ميانگين شاخص قيمت كاالهاي وارداتي 
مبتني بر داده هاي دالري در چهار فصل منتهي به فصل 
زمستان ١٣٩٨ برابر با ٥١.٣ درصد بوده كه در مقايسه با 
تورم س��االنه پاييز ١٣٩٨ )برابر با ٤٤ درصد( حدود ٧.٣ 

واحد درصد افزايش داشته است. 

دستورالعمل جديد بخشودگي جرايم قابل بخشش مالياتي
ريي�س كل س�ازمان ام�ور ماليات�ي كش�ور، 
دس�تورالعمل جديد بخش�ودگي جرايم قابل 
بخش�ش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم 

و قانون ماليات بر ارزش افزوده را صادر كرد.

به گزارش ايِبنا، اميد علي پارس��ا با صدور دستورالعمل 
ش��ماره ۵۰۹/۹۹/۲۰۰ به تاري��خ ۲۰ خردادماه ۱۳۹۹، 
تازه ترين تسهيالت حمايتي سازمان امور مالياتي كشور از 
فعاالن اقتصادي، در قالب بخشودگي جرايم قابل بخشش 

مالياتي تا پايان سال جاري را اعالم كرد.
در اين دستورالعمل آمده است: در اجراي بند )۳( مصوبات 
چهل و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
و همچنين مفاد ماده ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم، 
بدين وسيله بخش��ودگي جرايم قابل بخشش موضوع 
قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده 
در هر منبع براي هر س��ال يا دوره، حسب مورد در سال 
۱۳۹۹ در ص��ورت پرداخت مانده بده��ي )اصل بدهي، 
جرايم غيرقابل بخشش وآن بخش از جرايمي كه مورد 
بخشودگي واقع نشده است( به شرح ذيل تعيين مي شود:  
ماده ۱- بخشودگي جرايم موضوع اين دستورالعمل براي 
هر دوره يا سال در هر منبع حسب مورد حداكثر تا مبلغ 

۵۰ ميليارد ريال به شرح زير مي باشد.
 پرداخت مانده بدهي )طبق برگ قطعي ابالغ شده تا پايان 
دي ماه سال ۱۳۹۸( حداكثر تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ براي 
واحدهاي توليدي نود درصد )۹۰%( و براي ساير موديان 

هشتاد درصد )%۸۰( 
 پرداخت مانده بدهي )طبق برگ قطعي ابالغ شده از تاريخ 
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱( حداكثر تا پايان 

تيرماه سال جاري، به ميزان صد درصد )%۱۰۰( 
 پرداخت مانده بدهي )طبق برگ قطعي ابالغ ش��ده از 
تاري��خ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱( حداكث��ر ظرف م��دت يك ماه 
 پس از ابالغ برگ قطعي، به مي��زان صددرصد )%۱۰۰( 
 در ص��ورت پرداخ��ت مانده بدهي قطعي ش��ده پس از 

مهلت هاي تعيين شده به شرح بندهاي فوق به ازاي هر ماه 
دو درصد )۲%( از بخشودگي موضوع اين ماده تا پايان سال 
كسر مي گردد. مهلت هاي تعيين شده در بند هاي )الف(، 
)ب( و )ج( اين ماده به ترتيب ت��ا تاريخ ،۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ و دو م��اه پ��س از ابالغ برگ قطعي براي 

اشخاص با موضوع فعاليت ذيل تعيين مي گردد: 
 مراكز توليد و توزيع غذاهاي آماده اعم از رس��توران ها، 
بوفه ه��ا، طباخي ه��ا، تاالرهاي پذيراي��ي قهوه خانه ها، 
اغذيه فروش��ي ها، مراكز مربوط به گردش��گري شامل: 
هتل ها، هت��ل آپارتمان ها، مجتمع ه��اي جهانگردي و 
گردشگري، مهمان پذيرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، 
مراكز بومگ��ردي، مراك��ز اقامتي، پذيراي��ي، تفريحي 
خدمات بين راه��ي، موزه ها و زائرس��راها، حمل و نقل 
عمومي مسافر برون شهري اعم از هوايي، جاده اي، ريلي 
و دريايي دفاتر خدمات مسافرتي، گردشگري و زيارتي 
مراكز، باشگاه ها و مجتمع هاي ورزشي و تفريحي مراكز 
و مجتمع هاي فرهنگي، آموزش��ي، هنري و رس��انه اي 
مراكز توليد، توزيع وفروش صنايع دستي آموزشگاه هاي 
رانندگي، آرايش��گاه ها و س��الن هاي زيباي��ي. موديان 
موظفند درخواس��ت بخش��ودگي جرايم را به اداره امور 
مالياتي ذي ربط تس��ليم نمايند. ادارات مذكور تا ميزان 
مندرج در ماده )۱( اين دس��تورالعمل ضرورتي به تهيه 
و تنظيم فرم بخش��ودگي جرايم ندارند و صرفا با دستور 
رييس امور مالياتي ذي ربط نسبت به اعمال بخشودگي 
جرايم اقدام نمايند.محدوديت زماني در ارايه درخواست 
براي اعمال بخشودگي تا سقف تعيين شده در ماده )۱( 
وجود ندارد. اعمال بخش��ودگي جرايم ب��راي هريك از 
سنوات يا دوره ها در هر منبع با پرداخت بدهي قطعي آن 
سال يا دوره امكان پذير مي باشد.  در صورتي كه موديان 
مالياتي مشمول خسارت تأخير موضوع ماده )۲۴۲( قانون 
ماليات هاي مستقيم و تبصره »۶« ماده )۱۷( قانون ماليات 
بر ارزش افزوده مي باشند، ابتدا بايد مبالغ مذكور از جرايم 
مالياتي كسر و سپس نسبت به بخشودگي جرايم اقدام 

گردد.  مودياني كه باب��ت اصل ماليات و جرايم غيرقابل 
بخشش، فاقد بدهي مي باشند و يا به واسطه معافيت هاي 
قانوني، مشمول جرايم عدم انجام تكاليف قانوني شده اند، 
حس��ب مورد از بخش��ودگي صددرصد )۱۰۰%( جرايم 
برخوردار خواهند شد. مالك تاريخ تعيين قطعيت بدهي 
براي موديان در خصوص بدهي ابرازي، تاريخ سر رسيد 

پرداخت مقرر در قوانين موضوعه مي باشد.
 محدوديت موضوع بند )۵۲( قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و 
بند )۲( تبصره »۹« قانون بودجه سال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ 
مانع از بخشودگي جرايم نخواهد بود. شرط برخورداري 
از بخش��ودگي جرايم موضوع م��اده )۱۶۹( مكرر قانون 
ماليات هاي مس��تقيم براي عملكرد س��ال هاي ۱۳۹۱ 
لغايت ۱۳۹۴، پرداخت بدهي ماليات عملكرد آن س��ال 
مي باشد. ليكن براي سال ۱۳۹۵ به بعد شرط برخورداري 
از بخشودگي جرايم موضوع ماده )۱۶۹( قانون ماليات هاي 
مستقيم، ارسال فهرس��ت معامالت هر يك از سال هاي 
مذكور مي باشد. درصورتي كه تمام يا بخشي از فهرست 
معامالت در سنوات اخيرالذكر  بنا به داليل خارج از اختيار 
مودي )با تشخيص مديران كل امور مالياتي( ارايه نگرديده 
باشد، بخشودگي جرايم ياد شده به شرط پرداخت مانده 
بدهي عملكرد سال مربوطه به ايشان تفويض مي گردد.

مفاد اين دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگي جريمه 
عدم تس��ليم اظهارنامه مالياتي و جريمه تأخير موضوع 
قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت هاي اعالمي 

به موجب بخشنامه هاي صادره نخواهد بود.
مف��اد اين دس��تورالعمل مان��ع از اختيار اج��راي ماده 
)۱۹۱( قانون ماليات هاي مستقيم توسط سازمان امور 
مالياتي كشور نخواهد بود.با عنايت به مفاد ماده ۱۰ اين 
دستورالعمل بخش��ودگي جرايم قابل بخشش مازاد بر 
مبلغ مندرج درماده )يك( حداكثر تا درصدهاي تعيين 
شده در ماده مذكور و با رعايت مقررات ماده ۱۹۱ قانون 
ماليات هاي مستقيم به مديران كل امور مالياتي تفويض 

مي گردد. 



اخبار 3 بانك و بيمه

اسامي دريافت كنندگان ارز نيمايي و دولتي تا 13 خرداد

اعتراض برخي فعاالن بازار ارز و واردكنندگان به نيما 
گروه بانك و بيمه |

عصر يكشنبه 25 خرداد 99، تعدادي از فعاالن 
ب�ازار ارز و وارد كنن�دگان كاال در اعتراض به 
عملكرد نيما و سياس�ت هاي ارزي اخير، در 
مقابل بانك مركزي تجمع كردند و خواستار 
كناره گيري دكت�ر همتي ريي�س كل بانك 
مركزي و همچنين جمع آوري نيما ش�دند. 
در اين زمينه دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. 
عده اي معتقدن�د كه عملكرد نيم�ا كارآمد 
نيست و نياز واردكنندگان و صادركنندگان را 
تامين نمي كند. اما در مقابل عده اي معتقدند 
كه عده اي دنبال تزري�ق دالر از ذخاير بانك 
مركزي هس�تند تا نرخ ها كاهش يابد و آنها 
بتوانن�د واردات را ارزان انج�ام دهن�د. لذا 
اعتراض به سامانه نيما و عملكرد بانك مركزي 

را بايد از زواياي مختلف بررسي كرد. 

به گ��زارش »تعادل«، برخي كارشناس��ان معتقدند كه 
عده اي از واردكنندگان خواستار تزريق دالر ارزان به بازار 
هس��تند و افزايش نرخ ها در ماه هاي اخير و عدم كشش 
بازار مصرف و كاال و همچنين نبود قدرت خريد كافي در 
بازار، موجب شده كه عده اي خواستار تغيير سياست هاي 

جاري و تزريق بيشتر ذخاير ارزي بانك مركزي باشند. 
ده ها نفر از معترضان به سامانه ارزي نيما با تجمع مقابل 
ساختمان بانك مركزي خواستار استعفاي رييس كل آن 
و توقف فعاليت اين سامانه ارزي شدند.بر اساس تصاوير 
و گزارش هاي منتشر شده، شماري از معترضان سامانه 
ارزي نيما روز يكش��نبه ۲۵ خردادم��اه با تجمع مقابل 
ساختمان بانك مركزي عليه عبدالناصر همتي، رييس كل 
اين بانك، شعار داده و خواستار توقف كار اين سامانه ارزي 
شدند. معترضان ش��عارهايي از جمله »همتي، استعفا، 
اس��تعفا«، »نيما بايد جمع بشه، تا اوضاع بهتر بشه« سر 
دادند. پيش ت��ر رييس اتاق بازرگاني تهران گفته بود كه 
خريد ارز از طريق سامانه نيما در دو ماه نخست سال ۱۳۹۹ 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۲ درصد كاهش 
يافته است. همچنين، فروش ارز در اين سامانه در مدت 
مشابه سال جاري افتي ۵۰ درصدي را نشان داده است. 
سامانه نظام يكپارچه معامالت ارزي كه به اختصار سامانه 
نيما نام گرفته  است از ۲۸ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ به صورت 
آزمايش��ي و به شكل رس��مي از تاريخ ۳ ارديبهشت ماه 
۱۳۹۷ ش��روع به كار كرد. هدف از راه اندازي اين سامانه 
ايجاد بستري براي براي خريد و فروش ارز اعالم شده است.

صادركنندگان ايراني بايد ارز حاصل از صادرات خود را در 
نيما به فروش برسانند.

مجيد شاكري، تحليلگر اقتصادي و كارشناس بازار ارز در 
توييتي به شايعات چند روز اخير درباره رييس كل بانك 
مركزي واكنش نش��ان داد و عمال آن را داستان تخيلي 
خواند كه خالق ترين نويسندگان داستان هاي تخيلي هم 

از آن عاجزند. وي نوشت: تباه ترين و بي وجه ترين شايعه 
امروز بازار ارز، تغيير در راس بانك مركزي است. يك خبر 
دروغ را طوري بال و پر مي دهند و برايش مقدمه و موخره 
ميتراشند و بر اساس آن آرزو مي سازند، كه خالق ترين 

نويسندگان داستان هاي تخيلي هم از آن عاجزند.
برخي فعاالن بازار ارز معتقدند كه بررسي ها نشان مي دهد 
در روزهاي اخير شايعاتي مبني بر استعفاي رييس كل 
بانك مركزي در برخي كانال هاي مرتبط با برخي صرافان 
و واردكنندگان عمده منتشر شده كه از اساس كذب بوده 
و هيچ واقعيتي نداشته است. پيش از حضور همتي در بانك 
مركزي روساي كل قبلي با اشباع بازار از دالر فيزيكي باز 
هم نتوانسته بودند نرخ دالر را از جهش هاي قيمتي حفظ 
كنند به طوري كه برخي اقتصاددانان در سال ۹۷ از جهش 
قيمت ارز به ۴۰ هزار تومان خبر مي دادند. دالر در آن ايام 
به حدود ۱۸ هزار تومان هم رسيد. اما همتي در يكسال و ۹ 
ماهي كه رييس كل بانك مركزي بوده موفق شده نرخ دالر 
را در زير همان كانال ۱۸ هزار تومان حفظ كند بدون اينكه 
هيچ ارز فيزيكي برعكس روساي قبلي به بازار تزريق كرده 
باشد. خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه ذخاير فيزيكي 
دالر بانك مركزي در اين روزها بسيار خوب است اما عدم 
تزريق ارز ارزان به بازار توس��ط همتي باعث شده برخي 
ذينفعان و مافياي واردات كه سال ها با استفاده از ارزهاي 

ترجيحي چاق و فربه شده بودند معترض باشند. چرا كه 
همتي در مقابل برخي زياده خواهي ها و ويژه خواري هاي 
برخي واردكنندگان ايس��تاده و اج��ازه تخصيص ارز به 

واردات غيرضروري براي كشور را نمي دهد.
حاال در روزهاي گذش��ته اين ذينفعان با ايجاد حواشي 
متعدد براي همتي سعي كرده اند اقتدار رييس كل را نشانه 
بگيرند. يك روز از كانديداتوري او براي رياست جمهوري 
مي گويند و يك روز از استعفاي او! اين درحالي است كه 
مطابق نظرسنجي هاي انجام شده توسط نهادهاي معتبر، 
همتي هم اكنون يكي از بيشترين ميزان »اعتبار كاري « 

در ميان اعضاي كابينه را دارد.

    اعالم اسامي دريافت كنندگان ارز دولتي 
از س��وي ديگر، بانك مركزي در راستاي شفاف سازي و 
اطالع رساني عمومي فهرست دريافت كنندگان ارز دولتي 
و سامانه نيما را به روزرساني و منتشر كرد .به گزارش روابط 
عمومي بانك مركزي، فهرست هاي انتشار يافته حاوي 
دريافت كنندگان ارز دولتي و نيمايي طي بازه زماني ۲۱ 
فروردين ماه ۱۳۹۷ تا تاريخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ است.

گفتني است اين فهرست شامل اسامي اشخاص حقيقي و 
حقوقي به همراه ميزان و نرخ ارز دريافتي است كه از طريق 
سامانه نيما ارز دريافت كرده اند. فهرست دريافت كنندگان 

ارز نيمايي و دولتي در سايت بانك مركزي قابل مشاهده 
است.  به گزارش »تعادل«، بانك مركزي بهمن ماه ۱۳۹۶ 
با راه اندازي سامانه »نيما«، مقدمات سامان بخشيدن به 
بازار ارز كش��ور را فراهم كرد. اين سامانه مخفف عبارت 
»نظام يكپارچه معامالت ارزي« است كه با هدف تسهيل 
تامين ارز و ايجاد فضاي امن براي خريداران و فروشندگان 
ارز راه اندازي شده است. در سال ۹۷ )مرداد تا اسفند ۹۷( 
در مجموع ۱۱ ميلي��ارد و ۱۹۰ ميليون يورو ارز در نيما 
عرضه شد و ميزان عرضه ارز از طريق اين سامانه در سال 
۹۸ به ۱۶ ميليارد و ۱۷۳ ميليون دالر افزايش يافت. گفته 
مي شود در دو ماه نخست سال ۹۹ نيز حداقل ۲ ميليارد 

دالر از طريق نيما به بازار عرضه شده است.

  281 هزار نوبت پرداخت دالر 4200 توماني 
و ارز نيمايي در دو ماه 

براساس اعالم بانك مركزي، از تاريخ ۲۱ فروردين ماه 
۱۳۹۷ تا تاريخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ يعني كمتر از دو 
ماه، بيش از ۲۸۱ هزار نوب��ت دالر ۴۲۰۰ توماني و ارز 

نيمايي پرداخت شده است. 
در ليس��ت ارز ۴۲۰۰ توماني، بيش از ۱۴۶ هزار نوبت 
درياف��ت ارز در اي��ن م��دت وجود داش��ته و عالوه بر 
شركت هاي غذايي، صنعتي، قطعات خودرو، دارويي، 

خودروسازي ها، بانك ها، بيمه ها، تجهيزات پزشكي، 
اسامي اشخاص حقيقي بسياري نيز به چشم مي خورد. 
همچنين برخي اسامي مربوط به موسسات فرهنگي 
از جمله موسسه تحقيقاتي تعليماتي و ديني مكتب 

اميرالمومنين نيز موجود است. 
در ليس��ت دريافت كنندگان ارز نيماي��ي نيز بيش از 
۱۳۴ هزار نوبت دريافت ارز وجود دارد كه شركت هاي 
ارتباطات سيار، صنعتي، توليدي، واردات كاال، غذايي، 
خودرو، بان��ك و بيمه، تجهيزات پزش��كي و دارويي، 

نوشابه سازي و... وجود دارد. 

    سكه هفت ميليون و ۶00 هزار تومان
 ش��يوع كرونا و افت اقتصادي و آسيب كسب وكارها در 
ماه هاي اخير باعث افزايش جذابيت طال و در نتيجه رشد 
اونس شده است. با اعالم قيمت اونس جهاني طال به نرخ 
يك هزار و ۷۳۱ دالر و افزايش قيمت دالر، قيمت طال و 
سكه افزايش يافت.  هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد در بازار آزاد تهران روز يكشنبه با رشد حدود ۹۰ هزار 
توماني قيمت نسبت به روز معامالتي گذشته به رقم هفت 
ميليون و ۶۳۰ هزار تومان فروخته شد. قيمت هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم در بازار آزاد تهران هفت 
ميليون و ۳۰۰ هزار تومان قيمت گذاري شد.همچنين 
نيم سكه نيز س��ه ميليون و ۷۷۰ هزار تومان، ربع سكه 
دو ميليون و ۳۰ هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي يك 
ميليون و ۹۰ هزار تومان تعيين قيمت شد.هر گرم طالي 
خام ۱۸ عيار ۷۴۰ هزار تومان و هر مثقال طال نيز س��ه 
ميليون و ۲۰۸ هزار تومان به فروش رس��يد. در جريان 
معامالت روز يكش��نبه بازار ارز، نرخ خريد و فروش دالر 
و يورو تغييري نكرده و همچنان ثابت است. صرافي هاي 
بانكي هر دالر امري��كا را به قيمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان 
مي خرند و معادل ۱۷ هزار و ۷۵۰ تومان نيز مي فروشند 
كه تغييري نكرده است. همچنين، اين صرافي ها هر يورو 
را معادل ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مي خرند و به قيمت ۱۹ 
هزار و ۷۵۰ تومان هم مي فروشند كه نرخ خريد و فروش 
اين نوع ارز هم تغيير نداشته است.عالوه براين، بانك ها 
ني��ز هر دالر امريكا را به قيمت ۱۷ ه��زار و ۵۰۰ تومان و 
ه��ر يورو را معادل ۱۹ هزار تومان مي خرند كه با افزايش 
قيمت مواجه شده است. از سوي ديگر، ميانگين بهاي هر 
يورو در روز معامالتي شنبه در سامانه سنا ۱۹ هزار و ۷۳۶ 
تومان و هر دالر ۱۷ هزار و ۷۲۴ تومان بود. همچنين هر 
حواله يورو در سامانه نيما در روز معامالتي گذشته، ۱۷ 
هزار و ۹۱۵ تومان فروخته ش��د، حواله دالر نيز ۱۵ هزار 
و ۴۸۵ تومان به فروش رسيد. بازار ارز در هفته هاي اخير 
همراه با ساير بازارهاي موازي، افزايش قيمت قابل توجهي 

را تجربه كرده است.
در بازار آزاد ارز و معامالت نقدي نيز نرخ دالر به ۱۸۱۳۰ 
تومان رسيد و س��اير ارزها نيز متناسب با آن افزايش 

يافته است. 
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دژپسند: نقش بانك ها در كمك 
به جهش توليد بي بديل است

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه كار بزرگي 
كه بانك ها بايد انجام دهند، تجهيز منابع براي تامين 
مالي اقتصاد كشور است، تاكيد كرد: نقش بانك ها در 
كمك به جهش توليد بي بديل است. فرهاد دژپسند 
در جلس��ه هم انديش��ي با مديران عام��ل و اعضاي 
هيات مديره بانك ها تاكيد كرد: اعطاي تسهيالت به 
بخش توليد با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري در 
خصوص تحقق جهش تولي��د، بايد در اولويت نظام 
بانكي قرار گيرد.دژپسند يادآور شد: برنامه ريزي ما 
بر تامين مالي بنگاه هاي بزرگ مقياس توسط بازار 
سرمايه كماكان به قوت خود باقي است، اما حقيقت 
اين است كه در شرايط فعلي، نقش نظام بانكي در اين 
امر، غير قابل انكار است.آنچه در اين شرايط بايد انجام 
شود، كمك به افزايش توليد و بهبود اشتغال است. 
باال بردن بهره برداري از ظرفيت، افزايش تقاضا براي 
ش��غل جديد ايجاد مي كند، بنابر اين بايد در جهت 
تامين س��رمايه در گردش بنگاه هاي موجود تالش 
كرد. در اصل كار بزرگي كه بانك ها بايد انجام دهند 
تجهيز منابع براي تامين مالي اقتصاد كشور است. 
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: خدمت به 
كساني كه در عرصه سرمايه گذاري و توليد فعاليت 
مي كنند را بايد نوعي عبادت تلقي كنيم. زيرا هرچه 
سرمايه گذاري و توليد بيشتر افزايش يابد، مشكالت 
سريعتر برطرف مي شود.  دژپسند با تاكيد بر جدي 
بودن عزم دولت ب��راي كنترل و كاهش تورم، نقش 
نظام بانكي در تحقق اين هدف را بسيار مهم ارزيابي 
كرد و گفت: قصد ما اين نيس��ت كه تورم را با ايجاد 
ركود كنترل كنيم، بلكه بايد با افزايش طرف عرضه 
اقتصاد، رشد تورم را كاهش داد. از اين جهت انتظار 
اين است كه نظام بانكي با كمك به افزايش سرمايه 
در گردش بنگاه ها و همچنين تامين سرمايه ثابت، 
در افزايش نرخ بهره برداري از ظرفيت هاي توليدي 
كشور و ارتقاي توليد نقش آفرين باشد. به خصوص در 
شرايط فعلي، اين موضوع بايد دغدغه مديران بانكي 
باشد و مورد غفلت واقع نشود. وزير امور اقتصادي و 
دارايي در بخش ديگري از س��خنان خود با تاكيد بر 
لزوم حركت به سمت بانكداري هوشمند و بيان اينكه 
اين نوع بانكداري، صرفا ديجيتالي كردن فرآيند ها 
نيست، اظهار داشت: پياده سازي بانكداري ديجيتال 
و غير حض��وري كردن فرآيند ها، تاثير بس��يار قابل 
توجهي در كاهش هزينه هاي عمليات بانكي دارد، 
لذا نظام بانكي بايد در تحقق بانكداري ديجيتال به 
عنوان مقدمه اي براي بانكداري هوشمند، تسريع كند.

ضريب خسارت بيمه شخص 
ثالث به 10۳ درصد رسيد

 رييس كل بيم��ه مركزي گفت: مي��زان پرداخت 
خسارت در بيمه هاي ش��خص ثالث نسبت به حق 
بيمه دريافتي به ۱۰۳ درصد رسيده و بر اين اساس 
صدور بيمه نامه هاي راننده محور در دستور كار است. 
غالمرضا سليماني اميري روز يكشنبه در دومين روز 
سفر به استان زنجان در ديدار با استاندار و جمعي از 
مديران مرتبط با حوزه بيمه اين استان اظهار داشت: 
بررسي ها نشان مي دهد عامل ۷۰ درصد تصادفات 
رانندگي، انس��اني بوده و ۳۰ درصد مربوط به ساير 
مس��ائل مانند ناايمن بودن جاده ها است. وي افزود: 
باال بودن سهم خطاي انساني در تصادفات جاده اي 
اهميت فرهنگ سازي در اين حوزه را نشان مي دهد 
و از اين رو راننده محور ش��دن بيمه نامه ها از امسال 
اجرايي مي ش��ود. رييس كل بيمه مركزي ضريب 
پرداخت خسارت در مجموع رشته هاي بيمه اي را در 
ايران ۸۹ درصد و در ساير كشورها ۶۰ درصد برآورد 
كرد و گفت: سود شركت هاي بيمه اي در ايران خيلي 
زياد نيست ولي در كشورهاي پيشرفته، سود بيمه ها 
حتي بيشتر از بانك ها بوده و اين بيمه ها هستند كه 
اقدام به تاسيس بانك مي كنند. سليماني اميري اظهار 
داشت: سطح و ضريب پوشش بيمه اي، نشان دهنده 
رشد و توسعه يافتگي جامعه، جذب سرمايه گذاري، 
آرامش و اطمينان براي خانواده ها و مسووالن جامعه 
بوده و ضريب پوش��ش بيمه اي، ارتباط مستقيم با 
سطح توسعه يافتگي دارد. وي خاطرنشان كرد: نظام 
بيمه اي، سيستمي اس��ت كه مي تواند به اقتصاد 
كش��ور كمك كند و جامعه اي كه ش��ركت هاي 
بيمه اي در آن قوي باشد مديران، راحت تر مديريت 
مي كنند. وي يادآور شد: بيمه شخص ثالث و بدنه 
خودرو، جزو رشته هاي مهم بيمه اي هستند اما 
رشته هاي ديگر از جمله بيمه زندگي و تكميلي 
درمان نيز بسيار مهم هستند زيرا بيمه گرها در بيمه 
زندگي با حفظ كرامت انساني، اندوخته كالني در 
هنگام بازنشستگي كه از محل سرمايه هاي ُخرد 

شخص، پس انداز شده به وي پرداخت مي كنند.

خسارت هاي پرداختي بيمه، 
سريع و بالعوض

 رييس كل بيمه مركزي با بيان اينكه صنعت بيمه 
خسارت هاي حوادث سيل ابتداي سال گذشته 
را خيلي س��ريع پرداخت كرد، گفت: شايد مبلغ 
خسارت ها به ميزان پرداختي بانك ها نبود ولي اين 
ميزان پرداختي سريع، بدون طلبكاري از دولت و 
بالعوض است.  غالمرضا سليماني اميري شامگاه 
شنبه در جلسه ش��وراي هماهنگي شركت هاي 
بيمه در اس��تان زنجان افزود: همان گونه كه كد 
يكتا براي بيمه هاي شخص ثالث، صادر شده در 
حال برنامه ريزي براي در نظر گرفتن كد يكتا براي 
بيمه هاي غيرثالث نيز هستيم و در مرحله بعدي 
براي خسارت ها هم اين كار را انجام مي دهيم. وي 
گفت: هدف اصلي در شوراي هماهنگي بيمه ها، 
هم افزايي است تا ش��ركت ها بتوانند با ايجاد نرخ 
منطقي، بازار را توسعه دهند. سليماني اميري اظهار 
داش��ت: وقتي وضعيت اقتصادي، نرخ مشاركت 
اقتصادي و حجم سرمايه گذاري در استان زنجان 
بسيار خوب است نقش بيمه نيز بايد فعالتر باشد. 

تعدادي از فعاالن بازار ارز و وارد كنندگان كاال در اعتراض به عملكرد نيما و سياست هاي ارزي اخير در مقابل بانك مركزي تجمع كردند

پرداخت 55 ميليارد تومان از صندوق تامين خسارت بدني در 5 سال
مديرعامل صندوق تامين خس�ارت هاي بدني 
گفت: اين صندوق در پنج س�ال گذش�ته 55۰ 
ميليارد ريال در مجموع خسارت پرداخت كرده 
است. علي جباري روز شنبه در مراسم افتتاح 
صندوق تامين خسارت هاي بدني شعبه زنجان 
افزود: اين استان در حال رشد و توسعه اقتصادي 
بوده و تاس�يس اين صندوق در آن، نويدبخش 
توجه به پوشش هاي بيمه اي است. هيچ فعاليتي 
بدون امنيت به اهداف خود نمي رسد و محصول 

صنعت بيمه، ايجاد اطمينان و امنيت است.

جباري با اش��اره به ماهيت صندوق تامين خسارت هاي 

بدني گفت: اين صندوق، جزو مهم ترين طرح هاي تكميلي 
مسووليت مدني در كشور اس��ت و از سال ۴۷ در قوانين 
كشور آغاز و دامنه آن از سال ۹۵ در دامنه حقوقي كشور، 
گسترده تر شد. وي با بيان اهميت صندوق از نگاه حاكميتي 
اظهار داشت: نگاه حاكميت به سرويس هاي اجتماعي در 
تمام جوامع به صورت ويژه اس��ت و با ارايه سرويس هاي 

بيمه اي، آسيب هاي اجتماعي را كاهش مي دهد.
وي با بيان اينكه ۲ تحول بنيادين در صندوق داش��تيم، 
گفت: اين صندوق پرداخت و حمايت از قربانيان حوادث 
رانندگي را به عنوان پشتوانه و تضمين شركت هاي بيمه، 
انجام مي دهد و از يك نهاد منفعل به يك صندوق بيمه و 
سازمان نمونه تبديل شده است. جباري با بيان اينكه طي 

س��ال هاي اخير خدمات ارزنده اي توسط صندوق ارايه 
شده است، گفت: تسهيل س��ازي در بستر ارايه خدمات 
الكترونيك، كاهش دوره رسيدگي به پرونده هاي خسارت 
از بيش از س��ه ماه به كمتر از پنج روز، توانگري و پايداري 

مالي از اين خدمات است.
مديرعامل صندوق تامين خس��ارت هاي بدني افزود: ۸ 
درصد منابع مالي صندوق از شركت هاي بيمه اي تامين 
ش��ده و عالوه بر آن به رغم كس��ري بودجه، دولت كمك 

كرده است.
وي با اش��اره به توس��عه و تامين پوشش هاي بيمه اي 
ثالث با همكاري بيمه مركزي گفت: در سال ۹۴ شايد 
۲۰ درصد خودروها، ۹۹ درصد خودروهاي كشاورزي 

و كارگاهي و ۱۰۰ درصد موتورس��يكلت ها فاقد بيمه 
ش��خص ثالث بودند اما امروز با طرح هاي بخشودگي 
جرايم بيمه، در خودروها كمتر از سه درصد فاقد بيمه 
ثالث بوده و كمتر از ۹ ميليون موتور سيكلت فاقد بيمه 
هستند. جباري با اش��اره به عملكرد صندوق در ارايه 
خدمات به جامعه هدف، گفت: در پنج سال اخير بالغ 
بر ۱۳۳ هزار و ۹۲۰ فقره پرونده در سراسر كشور تشكيل 
شده اس��ت. مديرعامل صندوق تامين خسارت هاي 
بدني گفت: بالغ بر ۶ هزار ميليارد ريال به مردم خسارت 
پرداخت شده اس��ت كه يك هزارو ۳۰۰ ميليارد ريال 
در سال ۹۸ بوده است و در اين مدت بالغ بر ۴۴ هزار و 
۶۰۸ نفر از زندان آزاد شده يا از ورود به زندان جلوگيري 

شده است.
وي با بيان اينكه ام��روز زنداني بده��كاري ديه حوادث 
رانندگي در اس��تان زنجان وجود ندارد و از س��وي ديگر 

خسارت و زيان هيچ قرباني بر زمين نمانده است، افزود: 
در راستاي كمك به زندانيان معس��ر بالغ برچهار هزارو 
۶۰۰ ميليارد ريال پرداخت شده است.به رغم محدوديت  
منابع، پرداخت ها جدي گرفته شده و هيچ پرونده اي بر 

زمين نمانده است.
وي گفت: سال گذشته بالغ بر ۱۷ هزار كشته، ۳۵۰ هزار 
مصدوم و ۳۰ هزار نفر ب��ه دليل حوادث رانندگي معلول 
ش��ده اند و در اين مدت ۲۹۴ نفر در اس��تان زنجان بر اثر 
تصادف كش��ته و ۶ هزار و ۳۲۸ نفر مصدوم ش��ده اند كه 
اين آمار بااليي است. جباري با بيان اينكه از قوه اجرايي و 
قضايي انتظار مي رود در پيشگيري از سوانح به صنعت بيمه 
كمك كنند، افزود: روزانه ۶۰ راننده به دليل تصادف راهي 
زندان  مي شوند هر چند با كمك صندوق آزاد مي شوند اما 
پروسه آزادي حدود يك ماه زمان بر است.در چهار استان، 
اين صندوق فعال نيست كه تا پايان سال افتتاح مي شود.

نظام كارمزد تراكنش ها قابل تداوم نيست 
حساب به حساب بر روي اپليكيشن هاي پرداخت 

يك كارش�ناس صنع�ت پرداخ�ت، از آغاز 
حركت بانك مركزي در مس�ير اصالح نظام 
كارمزد خبر داد و گفت: وضعيت نظام كارمزد 
نمي تواند ب�ا مدل فعلي ادامه پيدا كند و بايد 

وضعيت كارمزد اصالح شود.

پيمان طبري در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به اينكه بانك 
مركزي بر اصالح وضعيت نظام كارمزد و ايجاد تغييرات 

در آينده نزديك تاكيد دارد، گفت: خوشبختانه بانك 
مركزي تالش بس��يار زيادي دارد ك��ه وضعيت نظام 
كارمزد را سر و س��امان بدهد و نظام كارمزد در كشور 
اصالح ش��ود كه اين موضوع را آغاز كرده است؛ اعتقاد 
دارم كه بايد تعادلي ميان بانك و شركت هاي پرداخت 
الكترونيك ايجاد شود و بديهي است كه وضعيت نظام 

كارمزد نمي تواند با مدل فعلي ادامه دار باشد.
مديرعامل شركت كارت اعتباري ايران كيش ادامه داد: 

بايد به نحوي سرويس هاي ارزش افزوده همراه با كارمزد 
كه مناسب شهروندان هم باش��ند براي شركت هاي 
پرداخ��ت الكتروني��ك و بانك ها ايجاد ش��ود تا مدل 
درآمدي تغيير و درآمدهاي جديد تا حدي جايگزين 
درآمد شاپركي ش��ود؛ بر همين اساس ضروري است 
تا پذيرنده ها و دارن��دگان كارت كارمزدهايي را بابت 

خدماتي كه دريافت مي كنند، بپردازند.
وي در خصوص ضرورت حركت به سوي خدمات داراي 

كارمزد اظهار داشت: دريافت خدمت موجودي يكي از 
انواع خدمات مناسب داراي كارمزد است كه با توجه به 
درآمد بازيگران شبكه بانكي و پرداخت از آن رضايت 
دارند و ش��هروندان نيز از آن اس��تفاده مي كنند. يك 
دارنده كارت به راحتي موجودي مي گيرد و كارمزد آن 
را پرداخت مي كند، مي توان با همراهي بانك مركزي و 
ايده هاي متعدد امثال اين نوع تراكنش ها ر ايجاد كرد 
كه درآمد مناس��بي را براي بازگي��ران حوزه پرداخت 
با تاييد دارنده كارت به همراه خواهد داش��ت كه براي 
بانك ها و شركت هاي PSP عالي خواهد بود؛ در همين 
راستا نيز نياز است تا بانك مركزي بايد با حمايت از اين 
موضوع نسبت به ايجاد فرهنگ دريافت خدمات همراه 

با كارمزد اقدام كند.

طبري تاكيد كرد: تغييرات در نظام كارمزد مش��كل 
است و مي توان خدمات داراي كارمزد ايجاد و به نوعي 
فرهنگ كارمزد را ايجاد كرد؛ اميدواريم اين موضوع از 

سوي بانك مركزي در اولويت پيگيري شود.
مديرعامل شركت كارت اعتباري ايران كيش درباره 
تغيير كارت به كارت به حساب به حساب گفت: سيستم 
كارت به كارت به حساب به حساب تغيير خواهد داشت 
و خدمت حساب به حس��اب نيز وارد اپليكيشن هاي 
پرداخت مانند پات از ايران كيش مي شود و با توجه به 
اينكه تا به امروز ش��ركت هاي PSP از كارت به كارت و 
كارمزد آن درآمد خاصي نداشتند، انتظار مي رود تا با 
مدل جديد بتوان با همكاري بانك ها به راحتي درآمدي 

ايجاد كرد.

در خواست سرمايه در گردش بنگاه هاي ايران باالتر از متوسط جهاني  است
    سطح توليد بهينه

افزون بر اين، كاهش موجودي مواد اوليه و انبار ممكن است 
بنگاه را از س��طح توليد بهينه دور كند و اين موضوع خود 
يك هزينه يا عدم النفع براي بنگاه تلقي مي شود، نرخ سود 
تسهيالت سرمايه در گردش نيز هزينه روش دوم يا تأمين 
مالي بيروني است. بسته به اينكه هزينه و تأثير كدام روش بر 
ارزش شركت كمتر باشد، وي اقدام به انتخاب خواهد كرد.

عالوه بر اين، ادوار تجاري نيز بر تعادل بازار سرمايه در گردش 
موثر خواهند بود، ركود اقتصادي از كانال هاي مختلف نظير 
كاهش مارك-آپ و فروش بنگاه ها بر تقاضاي سرمايه در 

گردش تأثير دارد.

    وقوع شوك عرضه
از س��ويي ديگر، توجه به اين نكته از آنجايي اهميت پيدا 
مي كند كه متغيرهاي اقتصاد كالن حاكي از ورود اقتصاد 

به شرايط ركود تورمي از ابتداي سال ۱۳۹۷ و تداوم آن در 
سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هستند. حساب هاي ملي منتشر شده 
ازسوي مركز آمار نشان مي دهد پس از وقوع شوك عرضه 
در نيمه دوم س��ال ۱۳۹۶ به واسطه تشديد نااطميناني و 
همچنين جهش نرخ ارز »شوك هزينه توليد«، سال ۱۳۹۷ 
نيز توليد ناخالص داخلي غيرنفتي رش��د ۲.۱۳- را تجربه 
كرده و به طور خاص بخش صنعت با نرخ رشد ۶.۵- درصد 
در ركود قرار داشته، گروه هاي ساختمان و خدمات نيز نرخ 
رش��د منفي را تجربه كرده اند و تنها گروه كشاورزي رشد 

مثبتي داشته است.

    نرخ رشد اقتصادي بدون نفت
در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ و قبل از وقوع شيوع ويروس كرونا نرخ 
رشد اقتصادي بدون نفت منفي بوده و بخش ساختمان با 
نرخ رشد ۹.۶ درصدي نيز نتوانسته از نرخ رشد منفي اقتصاد 

بدون نفت جلوگيري كند. با اصابت اين شوك عرضه طبعًا 
تقاضاي كل اقتصاد نيز دچار كاهش شده است كه شواهد 
آن را در كاهش مصرف خصوصي و سرمايه گذاري مي توان 
مشاهده كرد. نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ۹ 
ماهه سال ۱۳۹۸ به ۲.۶- درصد رسيده و نرخ رشد مصرف 

خصوصي ۶ - درصد بوده است.

    نوسانات اسمي و حقيقي
همچنين كاهش سرمايه گذاري و همچنين كاهش مصرف 
خصوصي حاكي از گرفتار شدن اقتصاد به يك ركود اقتصادي 
در كنار تورم بوده و سياس��ت گذاري ب��راي حداقل كردن 
همزمان نوسانات اسمي و حقيقي اقتصاد را به اولويت اول 
سياست گذاري اقتصادي تبديل ساخته است. هزينه فرصت 
عدم تأمين سرمايه در گردش، ميزان سودي است كه بنگاه 
با فاصله گرفتن توليد از سطح توليد بهينه، از دست مي دهد.

    هزينه فرصت
در شرايط حدي اين فاصله مي تواند به اندازه كل توليد 
بنگاه بوده و به معناي توقف توليد بنگاه باشد. بنابراين 
هزينه فرصت عدم دسترس��ي كافي به س��رمايه در 
گردش بسيار باالس��ت تا جايي كه گفته مي شود ۸۲ 
درصد كسب وكارها به واسطه مشكالت جريان وجوه 
نقد ورشكست مي شوند. عالوه بر اين، توجه به مقوله 
سرمايه در گردش در شرايطي كه اقتصاد با ركود تورمي 

و شوك عرضه مواجه شد ضرورتي دوچندان مي يابد.

    ابزارهاي پوشش ريسك
الزم به ذكر است: بررسي دقيق بازار سرمايه در گردش 
بنگاه ها در س��مت تقاضا و عرضه نش��ان مي دهد كه 
تدابير و اقدامات سياس��ت گذار در بخش هاي مرتبط 
با ماليات ستاني و ابزارهاي پوشش ريسك، همچنين 

مداخ��الت در قيمت نهايي بنگاه ها بدون توس��ل به 
روش هاي بازاري براي كنترل قيمت و نيز اس��تراتژي 
مخرب بنگاه ها در فروش اعتب��اري، موجب افزايش 
تقاضاي س��رمايه در گردش ش��ده است به طوري كه 
تقاضاي سرمايه در گردش در كشور ما ۴ برابر استاندارد 
جهاني و دو برابر متوس��ط كش��ورهاي منطقه است. 
پرداختن به مس��اله سرمايه در گردش و عدم توجه به 
اين تقاضاي غيرطبيعي مغاير با اصل بهينگي تخصيص 
منابع است و ضروري است سياست گذار اين مسائل را 
حل نمايد. ازسوي ديگر عرضه سرمايه در گردش نيز به 
واسطه عوامل زمينه اي و بلندمدت »جيره بندي اعتبار 
و ناترازي شبكه بانكي« و همچنين عوامل تشديدكننده 
ركود تورمي حاضر دچار كاهش جدي شده است كه 
اين گزارش سعي كرد پيشنهادهايي در راستاي بهبود 

سمت عرضه و تقاضاي سرمايه در گردش ارايه كند.

ادامه از صفحه اول



اخبار

در دومين روز معامالتي هفته محقق شد

روي سرخ شاخص بورس پس از چند روز سبزپوشي
گروه بورس|

روند صعودي بازار س�هام همچن�ان تداوم 
دارد و اين ب�ازار در حالي معام�ات خود را 
در روزهاي گذش�ته پي گرفت�ه كه اگر افت 
ناچيز 0.38 درصدي روز گذش�ته را در نظر 
نگيري�م، تقريب�ا مي توان گف�ت كه چيزي 
تا فتح مقاوم�ت رواني يك ميلي�ون و 200 

واحدي روز گذشته نمانده است.

اين روزها ش��اخص كل بورس ته��ران در حالي به روند 
صعودي دو س��اله ادامه مي دهد كه از ابتداي امس��ال در 
مدت ۵۳ روز معامالتي، با ثبت بي��ش از ۶۴۰ هزار واحد 
رش��د، بازدهي ۱۲۴ درص��دي را در اي��ن مدت نصيب 
س��رمايه گذاران خود كرده اس��ت. در طول اين مس��ير 
بارها افزايش ريسك هاي سياسي و قانوني توانسته موج 
افزايشي بازار را با اصالح هاي موقتي همراه كند. از اين رو 
اگرچه ممكن است تا قرمزپوش شدن نمادها روي تابلوي 
معامالت آن هم براي چند روز در طول مدت ياد شده بر 
هيجان بازارها افزوده باشد، با اين حال چشم انداز تورمي و 
به تبع آن ميزان اندك عرضه ها نگذاشته تا شاهد سقوط 
بازار و تغيير روند كلي آن باش��يم.  اين مهم تاكنون براي 
بسياري از فعاالن با تجربه بازار سرمايه به امري بديهي بدل 
شده اما فضاي كلي معامالت به دليل افزايش قابل توجه 
بازيگران بازار سرمايه، بستري را پديد آورده كه در روزهاي 
منفي بازار شاهد تداوم آرامش و ثبات در معامالت نباشيم. 
اين در حالي است كه نه فقط در بازارهاي مالي ايران بلكه 
در تمامي بازارذهاي مالي جهان اصالح قيمت ها در هر دو 
روند نزولي و صعودي جريي جدانشدني از ماهيت معامالت 
است. بر اين اساس روز گذشته و پس از چند روز رشد تند 
و تيز قيمت روي تالبلوهاي بورس و فرابورس شاهد تغيير 
جريان معامالت بوديم. تغييري كه به واسطه آن شاخص 
كل بورس به مي��زان ۴ هزار و ۴8۱ واحد افت كرد. در اين 
روز دماسنج اصلي بورس تهران در مواجهه با اين كاهش به 

سطح يك ميليون و ۱8۵ هزار و ۳7۶ واحد رسيد.
با اين حال نماگر فرابورس به لطف تقاضاي قابل قبول روي 

نمادهاي همچون »كگهر«، »ميدكو« و »مارون« افزايش 
99 واحدي را به ثبت رساند. با اين حال رشد ياد شده مانع 
از آن نشد كه معامالت اين بازار نيز همچون روزهاي قبل 
رونقي تمام عيار را به نمايش بگذارد. البته توجه چشم انداز 
افزايش قيمت هاي داخلي و خارجي س��بب آن شده كه 
بس��ياري از س��رمايه گذاران به تداوم روند صعودي بازار 

همچنان خوشبين باشند. 
در اين خصوص يك كارش��ناس بازار س��رمايه، اصالح و 
استراحت بازار را يك فرآيند طبيعي توصيف كرد و گفت: 

بازار در حال حاضر ش��اهد حضور پر تعداد معامله گران 
كوتاه مدت است. به گزارش سنا، همايون دارابي در پاسخ 
به س��والي درخصوص داليل اصالح بازار اظهار داش��ت: 
اصالح بازار يك فرآيند طبيعي اس��ت؛ البته يك س��ري 
نگراني هم به اين مساله دامن زد؛ مثال نگراني در مورد سهام 
عدالت، جدي بود. همچنين شايعات مخربي درخصوص 
عرضه هاي سنگين در بازار رخ داد، اما كم كم اين شايعات 
كم رنگ و مساله مديريت شد. وي افزود: موضوع ديگري كه 
مطرح بود بحث اوراق دولتي و احتماال افزايش نرخ بهره بود؛ 

ولي با انجام اولين حراج مشخص شد كه نرخ بهره به رقم 
۱۵درصد محدود شده است و دولت در حال حاضر تمايلي 
به افزايش نرخ بهره ندارد. عالوه بر اين، يك عامل انگيزشي 
ديگر بهبود وضعيت اقتصاد جهاني و بازگشت قيمت ها بود. 
دارابي خاطرنشان كرد: بازار هفته گذشته به سطح شاخص 
يك ميليون واحدي بازگشت؛ امري كه نشان دهنده فعاليت 

مجدد معامله گران است. 
البته بايد منتظر بمانيم و ببينيم شاخص مي تواند سطح 
جديدي باالتر از سطح قبلي را ثبت و حفظ كند يا خير. اين 

كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه بازار در حال حاضر شاهد 
حضور پر تعداد معامله گران كوتاه مدت است، گفت: هر چند 
به دليل محدود سازي سطح اعتبارها تب و تاب كمتري را در 
معامالت كوتاه مدت شاهد هستيم اما همچنان اين بخش 
نيز بسيار فعال است از اين رو بايد به دقت رفتار شاخص را 
در مرز يك ميليون و صد هزار واحد بررسي كرد . وي ادامه 
داد: بازار سرمايه با اين واقعيت نيز در اين چند هفته اصالح 
مواجه ش��د كه بازار مناسبي براي انتقال نقدينگي وجود 
ندارد. در بازار ارز عمال بازدهي وجود نداشته و همين مساله 
بازار طال را نيز زمين گير كرده است. در همين حال در بازار 
امالك و خ��ودرو قيمت ها به حدي افزايش پيدا كرده كه 
انتقال نقدينگي نمي تواند به بازدهي خاصي در كوتاه مدت 
منجر شود. از اين رو نقدينگي در بازار مانده و عموما مترصد 

خريد در نرخ هاي كمتر باقي مي مانند.
دارابي در پاسخ به سوالي درمورد نقش عرضه هاي اوليه بر 
رفتار معامله گران بزرگ هم گفت: عرضه هاي اوليه عموما 
جنس خريداران خودش را داردعرضه ها كوچك و عموما 
در حد چند ده هزار تومان هستند از اين رو نقش چنداني 
در مورد رفتار معامله گران بزرگ و سرمايه هاي باالي بازار 
ندارند يعني در برابر ميزان دارايي اين افراد اين عرضه رقم 

خاصي نيست كه بتواند تاثيرگذار باشد.
  اين كارشناس بازار سرمايه همچنين در پاسخ به اين سوال 
كه در وضعيت فعلي، عوامل مهاركننده فروش كدامند، 
گفت: بخش عمده فروش هاي هفته قبل به ابهام بازار از 
وضعيت سهام عدالت باز مي گشت؛ يك مقداري آشفتگي و 
ناهماهنگي وجود داشت كه در عرضه روز شنبه گذشته نيز 
به بازار فشار آورد و نگراني را تشديد كرد اما با اعالم مقررات 
حاكم بر داد و ستد اين سهام و انتشار آمار متقاضيان فروش 
از فشارها كم شد . اين كارشناس بازار سرمايه در پايان در 
خصوص وضعيت فعلي و آت��ي كاموديتي ها هم گفت: 
بازگشت نفت برنت به مرز ۴۰دالر و مس به نزديك ۵هزار و 
۶۰۰دالر در كنار افزايش قيمت ارز نيمايي خبر خوبي براي 
شركت هاي صادراتي ما به شمار مي رود و به نظر مي رسد 
اين شركت ها از فشار بازار جهاني خارج شده و رفته رفته 

گزارش هاي فروش آنها بهتر شود.

كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با بورس نيوز تاكيد كرد 

واكنشخنثيسازمانبورسبهشايعاتوتقويتصفنشيني
سهم ش�ركت هاي س�رمايه گذاري كه در سبد 
سرمايه گذاري خود سهام شركت هاي بنيادي را 
 NAV دارند و قيمت سهم شان نسبت به ارزش
سهم پايين تر باشد، براي سرمايه گذاري جذاب 

خواهد بود.

حسن رضايي پور كارش��ناس بازار سرمايه در گفت وگو با 
بورس نيوز در خصوص وضعيت بازار س��رمايه بيان كرد: 
روند بازار سرمايه نسبت به ماه هاي قبل، روند منطقي تري 
شده و ش��اخص با توجه به مثبت و منفي هاي اين روزها، 
افت وخيزه��اي ماليم ت��ري را تجربه مي كن��د. اما اينكه 

مرتبًا شاهد پديده صف نشيني در بازار هستيم، بيشتر به 
علت محدوديت هايي اس��ت كه ايجادشده است. هرگونه 
محدودي��ت در خريدوفروش ها، بر هيجان خريدوفروش 
مي افزايد. وي ادامه داد: به دليل همين شرايط هيجاني، هر 
خبر مثبت يا منفي ممكن است باعث صف خريد يا صف 
فروش بازار شود؛ محدوديتي مثل دامنه نوسان معامالت، 
خود به صف هاي خريدوفروش دامن مي زند و موافق اعمال 
محدوديت دامنه نوسان نيستم و اين محدوديت مي تواند 
به تدريج برطرف گردد. اين كارشناس بازارسرمايه افزود: 
عالوه بر اين، سازمان بورس مي بايست نسبت به شفاف سازي 
اخبار و اطالعات اثرگذار بر بازار سرمايه، حساسيت بيشتري 

داشته باش��د. براي مثال چند روز قبل خبر ماليات بر بازار 
سرمايه در يك توييت منتشر شد كه البته كمي بعد تكذيب 
ش��د، ولي اين توييت بازار را با صف ف��روش مواجه كرد و 
سازمان بورس هم نسبت به تاييد يا تكذيب اين خبر، اقدام 
خاصي انجام نداد و تا اين لحظه هيچ اظهارنظري از مديران 
ارشد سازمان بورس در راستاي شفاف سازي در اين زمينه، 
مشاهده نشده است! وي افزود: با توجه به رشد بازار سرمايه 
و ورود اي��ن حجم از نقدينگي به اين ب��ازار، نه محدوديت 
دامنه نوسان توجيه دارد و نه واكنش خنثي از سوي مديران 
سازمان بورس نسبت به شايعات و اخبار و اتفاقات اين بازار.

اين كارشناس بازار س��رمايه در ادامه گفت وگو در معرفي 

گزينه هاي مناسب براي سرمايه گذاري كوتاه مدت )تا پايان 
فصل تابستان( اظهار كرد: كاهش نرخ سود بانكي، نسبت 
p بر e بازار را هم تا حدي تعديل كرده اس��ت؛ اما معتقدم 
اولويت سرمايه گذاران در سرمايه گذاري ها، بايد سودآوري 
شركت ها باشد. شركت هاي بنيادي بازار كه ارزش دارايي 
هاي آنها نسبت به ارزش بازار سهم، باالتر است؛ گزينه هاي 

مناسب تري براي سرمايه گذاري است.
رضايي پور تصريح كرد: از ميان س��هم هاي گروه فوالدي 
و معدن��ي و... مي توان گزينه هاي مناس��بي انتخاب كرد. 
سهم هايي كه به دليل مشكالتي مانند ابهام تخصيص ارز 
دولتي، زيان ده بودن شركت و ريسك تحريم ها، چشم انداز 

مثبتي ندارند، براي سرمايه گذاري ميان مدت و بلندمدت 
توصيه نمي شوند و ش��ايد فقط براي نوسان گيري جذاب 
باشند. عالوه بر اين، سهم شركت هاي سرمايه گذاري كه 
در سبد سرمايه گذاري خود سهام شركت هاي بنيادي را 
دارند و قيمت سهم شان نس��بت به ارزش NAV سهم يا 
ارزش خالص دارايي ها پايين تر باشد، براي سرمايه گذاري 
جذاب خواهد بود. وي در پاي��ان اضافه كرد: براي انتخاب 
گزينه مناسب از بين سهم هاي شركت هاي سرمايه گذاري 
بازار، بهتر اس��ت ارزش NAV و ارزش بازار شركت ها و نيز 
درجه ريسك پرتفوي باهم مقايسه شود تا مناسب ترين 

گزينه انتخاب گردد.

مديرعامل يك شركت دانش بنيان مطرح كرد

احراز هويت غير حضوري در بورس با استفاده از هوش مصنوعي
مديرعامل يك شركت دانش بنيان از انجام احراز 
هويت غيرحضوري س�جام در بورس خبر داد و 
گفت: احراز هويت غيرحضوري با ارسال ويدئو 
از س�وي افراد و توس�ط هوش مصنوعي انجام 

مي شود.

علي رسولي زاده در نشست خبري س��امانه احراز هويت 
غيرحضوري سيگنال اظهار داشت: در يك سال گذشته 
شاهد رشد متحير كننده بازار سرمايه در كشور هستيم، 
بورس در ميان ديگر بازارها يكي از سالم ترين و اصلي ترين 

بازارها براي سرمايه گذاري اس��ت. وي راه ورود به بورس را 
ثبت نام در سامانه س��جام و طي كردن مراحل الزم براي 
احراز هويت اعالم كرد و گف��ت: افرادي كه به دنبال انجام 
معامالت در بورس هس��تند بايد ضمن ورود به س��امانه 
س��جام، انجام مراحل اوليه احراز هويت صورت گيرد و در 
انتها هويت فرد به اثبات برسد. رسولي زاده خاطرنشان كرد: 
هجوم مردم براي اخذ كد بورسي باعث شلوغي بيش از حد و 
صف هاي طوالني مقابل نهادهاي متولي احراز هويت مانند 
كارگزاري ها و دفاتر پيشخوان شد، اين موضوع همزمان با 
شيوع ويروس كرونا و گستردگي آن بود كه به همين منظور 

بحث فاصله گذاري هاي اجتماعي مطرح شد. مديرعامل اين 
شركت دانش بنيان خاطرنشان كرد: براساس تصميمات 
اتخاذ ش��ده از سوي مسووالن حاضر در كشور مقرر شد تا 
براي نخستين بار در كش��ور و با همكاري سازمان بورس و 
شركت سپرده گذاري مركزي اقداماتي انجام شود تا مردم 
به صورت غيرحضوري و بدون مراجعه به نهادهاي متولي 
اقدامات مربوط به احراز هويت در دستور كار قرار گيرد. وي 
با بيان اينكه در دنيا ساليان سال است كه اين فرآيند مطرح 
شده و احراز هويت به صورت غيرحضوري و توسط هوش 
مصنوعي در حال انجام است، افزود: بر اين اساس اطالعات 

فرد از راه دور ثبت و مورد بررسي قرار مي گيرد، در اين زمينه 
هوش مصنوعي اقداماتي را كه اپراتور به صورت حضوري 

انجام مي دهد به صورت غيرحضوري انجام خواهد داد.
رسولي زاده اعالم كرد: احراز هويت غيرحضوري از طريق 
عكس فرد انجام مي ش��ود، بدين صورت كه فرد با ارسال 
ويدئوي خود به صورت زنده شروع به خواندن متن خواهد 

كرد. 
مديرعامل اين شركت دانش بنيان خاطرنشان كرد: بعد از 
ارسال ويدئو، هوش مصنوعي آن را مورد ارزيابي قرار مي دهد 
تا زنده بودن فرد به اثبات برسد. وي افزود: در انتها امضاي 

فرد اخذ و هويت فرد به صورت الكترونيكي و بدون خروج از 
منزل انجام مي شود.

مديرعامل اين شركت دانش بنيان ادامه داد: شركت دانش 
بنيان پارت اولين شركتي است كه در اين راستا پيشقدم 
شده و سامانه احراز هويت ديجيتالي را از طريق اپليكيشن 

سيگنال انجام داده است.
وي با تاكيد بر اينكه در مدت زمان كوتاهي كه احراز هويت 
غيرحضوري به مرحله اجرا رسيده است ٥٠٠ هزار نفر به 
صورت ديجيتال احراز هويت شدند، گفت: تاكنون شاهد 

رضايت مردم از اين خدمت ارايه شده در كشور هستيم.

يك كارشناس بازار سرمايه اعالم كرد 

فعاالن بازار طال و بورس در انتظار بازگشايي معامالت آتي سكه
معامات س�كه در بازار آتي، يكي از ابزارهاي 
جذاب بازار سرمايه بود كه بعد از نوسان شديد 
قيمت سكه در س�ال ۹۷، معامات آتي سكه 

متوقف شد. 

اين در حالي اس��ت كه پس از حدود دو س��ال، بسياري 
از س��رمايه گذاران حوزه طال و س��كه و نيز فعاالن بازار 
س��رمايه، بي صبرانه منتظر راه اندازي مج��دد بازار آتي 
سكه هستند. به گزارش ايرنا، حسن كاظم زاده در مورد 
توقف طوالني مدت معامالتي آتي سكه بيان كرد: زماني 

كه بازار آتي سكه متوقف شد، بازاري بالغ و كامل بود؛ به 
اين معنا كه هم داراي فعاالن مختلف و متعدد بود و هم 
عم��ق و حجم معامالت قابل قبولي نيز داش��ت. فعاالن 
بازار س��رمايه، چه كارگزاري ها و چه اشخاص حقوقي و 
حقيقي و چه شركت هايي كه به صورت نهادي فعاليت 
مي كردند و همچنين فعاالن بازار طال، درگير بازار بودند 

و كار مي كردند.
وي با اش��اره به ش��رايط امروز بازار س��كه و طال و رشد 
قيمت ها، افزود: در ش��رايط فعلي بازار آتي سكه دوباره 
بايد بازگش��ايي ش��ود. س��اختاري كه در زمان گذشته 

اجرا مي ش��د، هم اينك بايد دوباره پياده س��ازي شود و 
سررسيدهايي كه در بازار آتي به مدت ۲ ماه يك بار وجود 
داشت، بايد از سر گرفته شود. اين كارشناس بورس كاال 
در پاس��خ به منتقداني كه معامالت آتي س��كه را دليل 
تالطم بازار فيزيكي مي دانس��تند و اص��رار بر توقف اين 
بازار داشتند، گفت: متأسفانه اين نگرش، نگاه اشتباهي 
است كه در كشور ما گاهي برخي افراد بر اظهارنظرهاي 

غيركارشناسي خود اصرار مي ورزند.
اين كارشناس بورس كاال ادامه داد: واقعيت اين است كه 
بازار آتي مشتق شده از معامالت فيزيكي است كه به آن 

بازار مشتقه گفته مي شود؛ بنابراين، بورس كاال و معامالت 
آتي، علت التهاب بازار فيزيكي نيست.

به گفته وي، بازار آتي، دماس��نج التهاب در بازار فيزيكي 
سكه بود. زماني كه التهاب در بازار فيزيكي باال مي رفت، 
سود در بازار آتي، افزايش مي يافت و برخي به اشتباه فكر 
مي كردند كه باعث اين التهاب، بازار آتي است. درحالي 
كه پس از توقف بازار آتي همچنان روند صعودي قيمت 
سكه ادامه يافته است و همين موضوع بيانگر اشتباه در 
توقف معامالت آتي س��كه است. كاظم زاده با بيان اينكه 
رشد قيمت سكه ارتباطي به فعاليت بازار آتي سكه ندارد، 

اظهار كرد: ه��ر زمان و به هر دليلي تقاضاي خريد طال و 
سكه افزايش پيدا كرده، بازار فيزيكي دچار التهاب شده و 
قيمت ها باال رفته است. مواقعي هم بوده كه از تب تقاضا 
كاسته ش��ده و روند نزولي شديدي هم در بازار فيزيكي 
شاهد بوده ايم؛ بنابراين دليل اصلي نوسان قيمت در بازار 
سكه عرضه و تقاضاست و اگر بازار آتي سكه دوباره فعال 
شود، بخش قابل توجهي از نقدينگي وارد اين بازار مالي 
ش��ده و از تقاضاي خريد و فروش فيزيكي سكه كاسته 
مي شود و به اين ترتيب نياز به ضرب سكه از سوي بانك 
مركزي براي مديريت عرضه و تقاضا وجود نخواهد داشت.
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بانكيهادرصدر
ش��اخص بورس ته��ران در معامالت دي��روز ۲۵ 
خردادماه، با كاهش ۴ هزار و ۴8۱ واحدي به سطح 
يك ميليون و ۱8۵ هزار واحدي رسيد. به گزارش 
سنا، شاخص كل هم وزن با افزايش ۲۴۴۴ واحدي به 
كانال ۳8۰ هزار و ۶۵7واحدي صعود كرد، همچنين 
شاخص قيمت هم وزن هم با رشد ۱۶۱۵ واحدي 
در سطح ۲۵۱ هزار و ۴8۵ واحدي قرار گرفت. طي 
امروز، شاخص بازار اول با كاهش ۱7۴۳ واحدي در 
كانال 89۱ هزار و 8۱ واحدي قرار گرفت و شاخص 
بازار دوم با كاهش ۱۵۴۳۱ واحدي، عدد دو ميليون 
و ۲97 هزار و 8۲۵ واحدي را نمايش داد. بر اساس 
اين گزارش، گروه بانك ها با ۱۶ هزار و ۰۶۵ ميليارد 
ريال بيش��ترين ارزش معامالت ام��روز را به خود 
اختصاص دادند و پس از آن گروه فراورده هاي نفتي 
با حدود ۱۶ هزار ميليارد ريال بيش��ترين گردش 
نقدينگي را تجربه كردن��د. به اين ترتيب، امروز در 
يك ميليون و 779 نوبت معامالتي، ۱۳ ميليارد و 
8۶۵ ميليون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۵8 هزار و 

۲۵8 ميليارد ريال در بورس معامله شد.

سودهرسهم»البسا«دوبرابرشد
شركت آبسال در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۲9 اسفند 
ماه ۱۳98، به ازاي هر سهم خود يك هزار و ۳۱۳ ريال 
كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 
كه سود هر سهم ۵7۴ ريال اعالم شده بود، از افزايش 
۱۲9 درصدي برخوردار اس��ت. ش��ركت آبسال با 
سرمايه ۳۶۰ ميليارد ريال، صورت هاي مالي ۱۲ ماهه 
دوره مالي منتهي به ۲9 اس��فند ۱۳98 را به صورت 
حسابرسي نشده منتشر كرد. شركت آبسال در دوره 
ياد شده، مبلغ ۴7۲ ميليارد و 7۴۳ ميليون ريال سود 
خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ يك هزار و 
۳۱۳ ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه 
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزايش ۱۲9 
درصدي برخوردار اس��ت.  “البسا “ در دوره ۱۲ ماهه 
سال مالي منتهي به اسفند 97، به صورت حسابرسي 
ش��ده، مبلغ ۲۰۶ ميليارد و 7۲7 ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ ۵7۴ ريال سود 
به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود. همچنين 
براساس اين گزارش، شركت آبسال در صورت هاي 
مالي تلفيقي ۱۲ ماهه منتهي به ۲9 اسفند ماه ۱۳98، 
سود هر سهم را با افزايش ۱۳8 درصدي نسبت به سال 
گذشته، يك هزار و ۳۴۱ ريال و سود خالص را ۴8۲ 

ميليارد و 8۴۳ ميليون ريال اعالم كرده بود.

پذيرشتولوئنپتروشيمي
بندرامامدربورسكاال

مديريت پذيرش و بازاريابي شركت بورس كاالي 
ايران با صدور اطالعي��ه اي اعالم كرد كه كاالي 
تولوئن توليدي يك ش��ركت در بازار اصلي اين 
بورس مورد پذيرش قرار گرفت. مديريت پذيرش 
و بازاريابي ش��ركت بورس كاالي ايران با صدور 
اطالعيه اي اعالم كرد كه كاالي تولوئن توليدي 
شركت پتروشيمي بندرامام پس از بررسي مدارك 
و مستندات در يكصد و بيست و سومين جلسه 
هيات پذيريش كاال و اوراق بهادار مبتني بر كاال 
در تاريخ ۱۰ خرداد ماه در بازار اصلي مورد پذيرش 

قرار گرفت.

برگزارينمايشگاهبورس
بانكوبيمهپسازكرونا

ياس��ر فالح، مديرعامل ش��ركت اطالع رساني و 
خدمات بورس گف��ت: در راس��تاي همراهي با 
تالشگران بخش بهداشت و س��المت كشور در 
مواجهه با بيم��اري كرونا، اخ��ذ ديدگاه جمعي 
از مش��اركت كنندگان در اين رويداد و استعالم 
نظر رييس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، 
سيزدهمين نمايش��گاه بين المللي بورس، بانك 
و بيمه امسال برگزار نمي ش��ود. رييس شوراي 
اطالع رساني بازار سرمايه ضمن بيان مطلب فوق 
به پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا(، گفت: موضوع 
برگزاري اين رويداد ابتدا در ش��وراي مش��ورتي 
نمايشگاه مطرح شد كه بر مبناي نتايج بررسي هاي 
صورت گرفته، توقف فرآيند برگزاري نمايشگاه در 
اولويت قرار گرفت. سپس اين موضوع در شوراي 
اطالع رساني بازار سرمايه )مديران روابط عمومي 
اركان و شركت هاي تابعه سازمان( مطرح شد كه 
اعضاي اين شورا نيز موافق برگزاري نمايشگاه در 
شرايط كنوني نبودند. وي افزود: اين ديدگاه ها به 
رييس س��ازمان منتقل شد كه ايشان نيز نظر به 
عدم برگزاري نمايشگاه دادند. فالح ابراز داشت: 
مهم تري��ن دليل اين تصميم ش��رايط اعالمي از 
سوي س��تاد ملي مقابله با كروناست. اين ستاد با 
برگزاري نمايش��گاه هاي تخصصي بدون حضور 
عموم مردم موافقت كرده است. اين در حالي است 
كه نمايشگاه بورس، بانك و بيمه با حضور عموم 
مردم برپا مي شود. در نمايشگاه هايي از اين دست، 
اصل بر رفت و آمد اشخاص و مراجعه به غرفه هاي 
مختلف است كه اين موضوع مخاطرات ناشي از 
بيماري كرونا را بيشتر مي كند. وي افزود: از طرف 
ديگر، تعدادي از شركت هاي حاضر در نمايشگاه 
نيز عنوان كردند حضور حداكثري بازديدكنندگان 
براي ش��ركت هاي حاضر در رويداد اولويت است 
و رعايت پروتكل هاي بهداش��تي موجب كاهش 
مخاطب مي شود و اين موضوع مطلوبيت فاينكس 
۲۰۲۰ را كاه��ش مي دهد. مديرعامل ش��ركت 
اطالع رس��اني و خدمات بورس همچنين عنوان 
داشت: توجه داشته باشيد در سطح بين المللي نيز 
نمايشگاه سايبوس به عنوان رويدادي بزرگ در 
صنعت مالي امسال برگزار نمي شود و اين شرايط 
مختص كشور ما و فاينكس ۲۰۲۰ نيست. ياسر 
فالح در پايان عنوان داشت: تالش ما بر آن است 
كه با همكاري مشاركت كنندگان در نمايشگاه، 
رس��الت توسعه فرهنگ س��هامداري را در قالب 

آنالين و در فضاي مجازي به انجام رسانيم.

اصالحبازاريكفرآيندطبيعياست

عضو هيات مديره سازمان بورس و مديرعامل تامين سرمايه ملت، 
شايعه حضور در بورس انرژي و فرابورس را تكذيب كردند . به گزارش 
بورس پرس، حسن اميري در واكنش به شايعه استعفا از هيات مديره 
سازمان بورس، معرفي محمدرضا رستمي به عنوان جانشين و حضور 
در شركت بورس انرژي و همچنين تغييرات مديريتي فرابورس به 
بورس پرس توضيح داد: كليت اين چيدمان و شايعه، غلط و اشتباه 
است. وي ادامه داد: استعفا از هيات مديره سازمان و معاونت نظارت 
بر بورس ها و ناشران در حد اعالم شفاهي بوده و هنوز كتبي نشده 
است. بنابراين تا زمان تعيين جانشين در سازمان بورس حضور دارم 
و براي آينده هم هيچ برنامه اي براي حضور در بورس انرژي يا ديگر 
بورس ها ندارم . وي افزود: علي حسيني مديرعامل بورس انرژي هم 
با قوت هميشگي درحال فعاليت بوده و با توجه به عملكرد درخشان 
 و پيشرفت هاي متعدد و مهم، بهترين فرد براي اداره اين بورس است.

روح اهلل حسيني مقدم مديرعامل تامين سرمايه بانك ملت هم در 
واكنش به شايعه حضور در فرابورس به بورس پرس گفت: اين شايعه 
به دليل ادامه تعهدات به شركت فعلي از اساس اشتباه بوده و تكذيب 
مي شود. همچنين هنوز مجمع ش��ركت فرابورس برگزار نشده و 
پيشنهاد مي شود هاموني براي دو سال ديگر هم عهده دار اين شركت 
باشد. براساس اين گزارش، پيگيري از محمدرضا رستمي مديرعامل 
سرمايه گذاري صندوق بازنشس��تگي براي حضور در هيات مديره 
سازمان بورس هم نش��ان داد كه وي برنامه اي براي حضور در نهاد 
ناظر بازار سرمايه و به عنوان معاون آينده نظارت بر بورس ها و ناشران 
ندارد . در اين ميان زمزمه هايي از بررسي دو مدير از بدنه بازار سرمايه 
و از اركان بورس ها براي معرفي به شوراي عالي بورس شنيده شده 
و احتماال “ تا هفته آينده عضو جديد هيات مديره سازمان بورس و 

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران مشخص خواهد شد. 

شايعه تكذيب حضور اميري، حسيني مقدم در دو بورس 
يك فعال باسابقه بازار زعفران با اشاره به اينكه اعالم افزايش قيمت زعفران 
از سوي معاون وزير جهاد كشاورزي باعث ايجاد هيجان در معامالت زعفران 
شده است، گفت: با توجه به اينكه بايد در دادوستدهاي زعفران آرامش 
حكمفرما باشد، به نظر مي رسد اين صف هاي خريد شكل گرفته براي 
زعفران نيز به زودي جمع شود، زيرا كه افزايش دوبرابري قيمت زعفران در 
چنين شرايطي بعيد است. به گزارش ايلنا، غالمرضا كريمي افزود: شرايط 
بايد طوري رقم بخورد كه معامالت زعفران در بورس و بازار آرام شود و در 
اين بين هم توليدكننده و هم مصرف كننده بتواند داراي منافعي شود، از 
سوي ديگر اينكه معاون وزير جهاد كشاورزي اعالم كرده قيمت زعفران دو 
برابر خواهد شد، مسووليت اعالم خبر بر عهده وي است و در اين زمينه بايد 
ديد در نهايت چه شرايطي پيش خواهد آمد.  كريمي با تاكيد بر اينكه بايد 
شرايطي فراهم شود كه توليدكنندگان نيز از اين وضعيت آسيب نبينند 
چرا كه قيمت زعفران 7 ميليوني نيز براي توليدكنندگان صرف نمي كند، 

گفت: اين اواخر قيمت زعفران به كيلويي ۶ ميليون تومان نيز رسيده بود 
كه عمال اين امر كار را براي توليدكننده بسيار مشكل مي كند، در اين راستا 
بايد به اين سمت حركت كنيم كه از طريق سازوكار شفاف بورس كاال هم 
منافع توليدكننده و هم منافع مصرف كننده تامين شود و براساس مكانيزم 
عرضه و تقاضا قيمت ها نيز تعيين شود. اين فعال بازار زعفران گفت: زماني 
كه در سال 9۰ و 9۱ قيمت ارز افزايش يافت، اين موضوع در قيمت زعفران 
تاثيري نداشت، اما از وقتي كه طالي سرخ به بورس كاال راه يافت، با افزايش 
قيمت ارز، قيمت زعفران نيز افزايش پيدا كرد و اوضاع براي توليد بهتر شد 
كه اميدواريم به زودي توليد و صادرات زعفران كشور از طريق اين بستر 
شفاف احيا شود. براس��اس اين گزارش، معاون وزير جهاد كشاورزي به 
تازگي اعالم كرده است كه قيمت زعفران ظرف دو هفته دو برابر مي شود 
و همين اظهارنظر كافي بود تا بازار اين محصول با تقاضاي سنگين و البته 

كاهش فروش روبه رو شود.

هيجان ايجاد شده در معامالت زعفران از بين مي رود



تذكر در پارلمان شهري پايتخت 5 راه  و شهرسازي

شوراي شهر تهران تصويب كرد

ورود »همشهري« و »شهروند« به بورس كليد خورد
گروه راه و شهرسازي|

اعضاي ش�وراي ش�هر تهران طرح »تسهيالت 
تشويقي حمايت از اقتصاد شهري و جهش توليد 
در برابر آسيب هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا« 
و اليحه »تعيين ارزش معامالتي س�اختمان« را 

مورد بررسي و تصويب قرار دادند.

به گزارش »تعادل«، طرح تسهيالت تشويقي حمايت از 
اقتصاد شهري و جهش توليد در برابر آسيب هاي ناشي از 
شيوع ويروس كرونا در شهر تهران، پيش از ارايه اليحه بسته 
محرك اقتصادي از سوي شهرداري تهران تقديم شورا شد و 
با توجه به همپوشاني بخشي از بخش هاي اين طرح با اليحه 
ارسالي شهرداري، شورا ابتدا اليحه شهرداري را تصويب كرد.

مجي��د فراهاني، رييس كميته بودج��ه و نظارت مالي 
شوراي اسالمي شهر تهران در اين باره گفت: امروز اين 
طرح با بازنگري به طرح »حمايت از اقتصاد ش��هري و 
جهش توليد در برابر آسيب هاي ناشي از شيوع ويروس 
كرونا« تغيير نام پيدا كرد و در دس��تور كار ش��ورا قرار 
دارد. فراهاني تصريح كرد: تاكيد اليحه ش��هرداري بر 
بازار س��اختمان و بازار پول بود اما تاكي��د اين طرح بر 
بازار سرمايه و ايجاد ظرفيت براي جهش توليد و رونق 
كس��ب و كارها پس از پاي��ان دوره فراگيري كرونا قرار 
گرفته است. او افزود: در اين طرح بر ظرفيت هاي عرضه 
سهام شركت شهروند در بورس، عرضه سهام موسسه 
همشهري در بورس، استفاده از ظرفيت شركت سهامي 
 ،ETF عام، استفاده از ظرفيت صندوق سرمايه گذاري
استفاده از ظرفيت صندوق سرمايه گذاري نيكوكاري بر 
پايه قوانين بازار سرمايه و ظرفيت هاي بورس تاكيد شده 
است. وي ادامه داد: همچنين در حوزه حمايت از كسب و 
كارها و پيمانكاران شهرداري فراهم كردن امكان فعاليت 
 كسب و كارها تا س��اعت ۲ بامداد با هماهنگي مراجع 
ذي صالح، پيش بيني تخفي��ف براي تبليغات صنفي 
صنوف و مشاغل در صورت پرداخت نقدي بدهي ها و…

از ديگر اقدامات پيش بيني شده در اين طرح است. رييس 
كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران اظهار 
كرد: براي درك اثرات كرونا بر تامين مالي ش��هرداري 
تهران، كتاب »پاندمي كرونا و تامين مالي ش��هرداري 
تهران« را در اين ايام تهيه كردم كه خوشبختانه همزمان 
با رسيدگي اين طرح مراحل چاپ آن به پايان رسيد، در 
دسترس شما همكاران عزيز قرار دارد و اميدوارم با راي 
شما عزيزان به كليات و مواد اين طرح شاهد گام برداشتن 
در مسير مولدس��ازي دارايي هاي شهرداري و تسهيل 
جهش توليد با فراهم كردن زمينه هاي فعاليت كسب 

و كارهاي خرد در دوران پايان فراگيري كرونا باشيم.
بر اساس اين گزارش، در نهايت اعضاي شوراي شهر تهران 
كليات طرح مذكور را مورد تصويب قرار دادند. پس از تصويب 
كليات، حجت نظري عضو شوراي شهر تهران پيشنهاد داد: از 
آنجايي كه در مصوبه ديگر شورا، به ورود موسسه همشهري 
و ساير شركت ها به بورس تأكيد شده، بند مذكور از طرح 
خارج شود اما با اين پيشنهاد مخالفت شد. حسن رسولي 

عضو ديگر شوراي شهر تهران در ادامه پيشنهاد داد كه ورود 
همشهري و شهروند به بازار بورس حداكثر يك ماه پس از 
الزم االجرا شدن اين مصوبه اتفاق بيفتد كه اين پيشنهاد به 

تصويب رسيد. 
  

    زمان اصالح جريمه هاي ساختماني؟
ديروز همچنين اليحه »چگونگي تعيين ارزش معامالتي 
ساختمان« در شوراي شهر بررسي شد. بهاره آروين، عضو 
شوراي شهر تهران در جريان بررس��ي اين اليحه با اشاره 
به اينكه بايد جرايم ساختماني بر مبناي آخرين اصالحي 
عوارض در نظر گرفته شود، گفت: در اليحه مذكور، محاسبه 
جريمه را بر مبناي سال ۹۸ در نظر گرفته اند. من پيشنهاد 
مي دهم زماني كه عوارض به روز مي ش��ود، مطابق با آن، 
جريمه نيز اصالح شود و عوارض به روز شده، پايه محاسبه 
جريمه ها قرار گي��رد. محمد س��االري در واكنش به اين 
پيشنهاد گفت: پيشنهاد مي دهم اگر ارزش معامالتي ملك 
تغيير كرد، جريمه نيز تغيير پيدا كند. حسن رسولي نيز در 
واكنش به چنين پيشنهادي اظهار كرد: من از اين پيشنهاد 
حمايت و همچنين تأكيد مي كنم كه همه مصوبات شورا 
براي تعيين مي��زان عوارض و جريمه ها ت��ا پيش از زمان 
محاس��به به روز جريمه و عوارض، كان لم يكن تلقي شود 
و معيار، آخرين مصوبه تعيين عوارض باشد. حجت نظري 
عضو ديگر شوراي شهر تهران گفت: پيشنهاد مي دهم كه 
براي برخي از سال ها كه قيمت عوارض مانند امسال خارج 
از عرف است، به طور جداگانه اليحه اي براي تصويب به شورا 
ارسال شود. در نهايت اعضاي شوراي شهر تهران با ۱۸ رأي با 
اين پيشنهاد موافقت كردند. در ادامه آروين پيشنهاد ديگري 
را درب��اره افزايش ضريب جريمه مطرح كرد. وي گفت: در 
اليحه شهرداري تهران ضريب محاسبه جريمه k۱.5 بوده 
است كه كميسيون شهرسازي و معماري آن را به k۱كاهش 
داده است. كميسيون بايد توضيح دهد كه دليل اين كاهش 
چه بوده و من پيشنهاد مي دهم كه ضريب آن به k۲ افزايش 
پيدا كن��د. در ادامه عبدالرضا گلپايگاني در واكنش به اين 
پيشنهاد گفت: ما ابتدا ضريب k۲ را لحاظ كرديم اما آن را 
كاهش داده و عدد k۱.5 را در نظر گرفتيم تا هم بازدارندگي 
داشته باشد و هم براي افرادي كه ناخواسته مرتكب تخلف 
شده اند يا در جهت تثبيت موقعيت ساختمان خود بر مبناي 
طرح تفصيلي تالش مي كنند، مشكل ايجاد نكنيم. در نهايت 
اعضاي ش��وراي شهر تهران با محاسبه ضريب k۱.5براي 

جرايم تخلفات ساختماني موافقت كردند.

     لزوم برخورد جدي با به كار گيري كودكان كار
نايب رييس شوراي شهر تهران نيز در نشست علني ديروز 
شوراي شهر گفت: شهرداري تهران با جديت بيشتري نسبت 
به قطع همكاري با پيمانكاراني كه كودكان را به كار مي گيرند 
و همچنين معرفي آنان به مراجع صالحيت دار قضايي اقدام 
كند. سيد ابراهيم اميني، نايب رييس شوراي اسالمي شهر 
تهران كه در غياب محس��ن هاشمي رياست صحن علني 
شورا را بر عهده داشت، در ابتداي دويست و بيستمين جلسه 
صحن علني اين شورا گفت: روز ۱۲ ژوئن، روز جهاني عليه 

كار كودك است كه به ابتكار سازمان بين المللي كار نامگذاري 
شده است. متأسفانه سال ها است كه شهر تهران به ويژه در 
زمينه جمع آوري پسماند با مشكل تعداد زياد كودكان كار و 
زباله گرد دست به گريبان است و طي اين سال ها هيچ اقدام 
جدي و پاي��داري براي مقابله با اين پديده مذموم كه قلب 
هر انس��اني را به درد مي آورد از سوي مراجع ذي صالح كه 

شهرداري تنها يكي از آنهاست صورت نگرفته است.
اميني افزود: اگرچه شهرداري تهران و موسسات خيره 
در سال هاي اخير نس��بت به راه اندازي و يا حمايت از 
مدارس ويژه كودكان كار اقدام كرده اند و جاي تشكر 
دارد، اما بدون ش��ك ناكافي است و تا زمان ريشه كني 
اين پديده هيچ اقدامي مطلوب و قابل قبول نيس��ت. 
خصوصاً اين روزها كه گسترش ويروس كرونا در جامعه 
خطرات كودك كار و خصوصًا زباله گردي را دو چندان 
نموده، الزم است سازمان بهزيس��تي، وزارت كشور، 
شهرداري، بنياد مستضعفان و ديگر نهادهاي مرتبط 
دست به دست هم داده، با تشكيل كارگروه مشترك 
و با اتخاذ تصميمات مناسبي در جهت ريشه كني اين 
پديده شوم عمل كنند و شهرداري تهران نيز با جديت 
بيشتري نس��بت به قطع همكاري با پيمانكاراني كه 
كودكان را به كار مي گيرند و همچنين معرفي آنان به 

مراجع صالحيت دار قضايي اقدام كند.
رييس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر ادامه داد: 
رويداد ديگر، ۱۴ ژوئن روز جهاني اهداكنندگان خون است 

كه در حال حاضر در اي��ن روز قرار داريم. در فوايد اخالقي 
و بهداش��تي و تأثي��رات مثبت اهداي خون بر س��المتي 
سخن هاي زيادي گفته شده است و همگي بر آن واقفيم، اما 
اين روزها با گسترش ويروس كرونا متأسفانه همان طور كه 
سازمان انتقال خون نيز بارها اعالم كرده، ذخاير خوني كشور 
به حداقل رسيده است. اميني گفت: بنابراين اين روز فرصت 
مناسبي است تا افرادي كه امكان اهداي خون دارند با مراجعه 
به مراكز انتقال خون نسبت به اين عمل ارزشمند اقدام كنند. 
و البته اميد است كه در طول سال و به تناوب هموطنان عزيِز 

داراي شرايط، نسبت به انتقال خون اقدام نمايند.

     ۲۷ اهداكننده خون به ازاي هر تهراني
در تحولي ديگر، محمدرضا مهدي زاده، مدير كل انتقال خون 
استان تهران كه در صحن علني شوراي شهر تهران حضور 
يافته بود، اعالم كرد: به ازاي هر هزار شهروند در تهران۲۷ 
اهداكننده خون وجود دارد كه براس��اس استانداردهاي 
جهاني مي توانند ما را در تامين فرآورده هاي خوني به مقصود 
برساند. او در ابتداي صحبت هاي خود گفت: بيش از ۱۶۰ 
بيمارستان و مركز درماني پايتخت روزانه با تامين خون از 
سوي مراكز دوازده گانه انتقال خون در نقاط مختلف تهران 

كار خود را براي نجات جان بيماران انجام مي دهند.
مهدي زاده با بيان اينكه به ازاي هر هزار شهروند در تهران 
۲۷ اهداكنن��ده خون وجود دارد، ادام��ه داد: اين يك آمار 
مطلوب است و بر اساس استانداردهاي جهاني مي توانند 

ما را در تامين فرآورده هاي خوني به مقصود برساند. مدير 
كل سازمان انتقال خون استان تهران با بيان اينكه انتقال 
خون استان تهران يك واس��طه امانتدار است، گفت: اين 
سازمان منطبق بر فرهنگ انسان دوستي است.  او با بيان 
اينكه پيچيدگي زيادي در كار وجود دارد، اظهار كرد: در اين 
زمينه نياز به كمك مديريت شهري داريم تا از ظرفيت هاي 
تبليغاتي جهت افزايش اهدا كنندگان و داوطلبين برخوردار 
باشيم. او با بيان اينكه چهار مركز اهداي خون در پايتخت 
وجود دارد تصريح كرد: با هم افزايي مي توان در مناطق ديگر 
هم پايگاه احداث كرد. مهدي زاده تاكيد كرد: بايد شرايطي 
فراهم شود تا تبليغات در پشت بليت ها و بيلبوردها براي 
اهداي خون با هدف جان بيماران صورت بگيرد. مهدي زاده 
ادامه داد: انتظار داريم تسهيالت ديگري براي اهداكنندگان 
خون نيز كه در سال حداقل دوبار خون اهدا مي كنند لحاظ 
كنيد. او با بيان اينكه در سال گذشته حدود ۳۰۴ هزار واحد 
خون دريافت شده تصريح كرد: در تهران ۶ ميليون نفر قادر 
به اهداي خون هس��تند كه آماري پايين تر از سطح سرانه 
است و نياز است فرهنگ سازي هايي درباره آن صورت گيرد.

مديركل س��ازمان انتقال خون با اشاره به اينكه همكاري 
مشترك با شهرداري تهران در روزهاي شيوع كرونا سازمان 
انتق��ال خون را مج��اب به ايجاد يك راهبرد مش��ترك با 
شهرداري كرد، گفت: عمليات نجات جامعه در غالب اهداي 
خون مساله مهمي اس��ت و فرصت خدمتگذاري در اين 

جايگاه يك فرصت و لطف الهي براي ما است. 
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انحصار قيمت مسكن در اختيار 
بنگاه هاي معامالت ملكي 

حذف قيمت  مس��كن از 
سايت هاي اينترنتي باعث 
شده مستأجران براي پيدا 
كردن خانه مناس��ب به 
شكل انحصاري با صاحبان 
بنگاه هاي معامالت امالك 
در ارتباط قرار گيرند. اين 
اختالل در گ��ردش آزاد 
اطالعات، از طريق اعمال 
فشار و تهديد سايت هاي اينترنتي و به منظور حذف 
قيمت هاي خريد، فروش و اجاره مس��كن در تهران 
انجام شده است.  متأسفانه بخش هايي در قوه قضاييه، 
به شكلي غيرقانوني و بدون هيچ گونه حكم رسمي، 
صرفًا با اعمال فشار و تهديد گردانندگان سايت هاي 
اينترنتي، در اوج فصل نقل و انتقاالت مسكن و شرايط 
شيوع كرونا مشكالت عديده اي را براي شهروندان 
ايجاد كرده اند. عجيب است كه مسووالن امر از يك 
طرف شعار در خانه بمانيد سر مي دهند و از طرف ديگر، 
با سياست هايي نسنجيده چون حذف قيمت مسكن از 
سايت هاي اينترنتي، شهروندان را مجبور مي كنند در 
گرما و ترافيك و كرونا، سراسر شهر را زيرپا بگذارند و از 
اين مغازه معامالت ملكي به آن يكي بروند. در چنين 
مواقعي شهروندان اغلب بدون امكان فاصله گذاري 
فيزيكي موثر در كن��ار يكديگر قرار مي گيرند؛ بلكه 
در اين اوضاع نابسامان اقتصادي كه به انفجار قيمت 
مسكن انجاميده اس��ت، يك چارديواري متناسب 
با وضعيت مالي ش��ان بيابند. متأسفانه مستاجراني 
كه سال گذشته منزلي را در اجاره داشتند، به دليل 
كاهش ارزش پولشان اغلب ناگزير از تخليه و انتقال 
به منزلي كوچك تر در محله اي متفاوت و متناسب با 
وضعيت مالي شان شده اند. در چنين شرايطي اعمال 
فشار به سايت هاي اينترنتي براي حذف قيمت هاي 
مسكن، مشكالت اين قشر فرودست و آسيب پذير را 
در برابر وضعيت نابسامان اقتصادي دوچندان كرده و 
آنها را در كالفگي و سردرگمي قرار داده است. حذف 
امكان جست وجوي كم هزينه خانه از عواقب حذف 
قيمت هاي مسكن در س��ايت هاي اينترنتي است. 
اكنون مس��تأجران براي پيدا كردن خانه مناس��ب 
مجبورند به ش��كل انحصاري با صاحبان بنگاه هاي 
معامالت امالك در ارتباط قرار گيرند؛ صنفي كه در 
حبس اطالعات به خصوص در مورد قيمت، پنهان 
كردن عيوب معامله و باال بردن نجومي قيمت ها نفع 
شخصي و مستقيم دارد. متأسفانه به نظر مي رسد 
اجاره نشين نبودن مسووالن باعث شده هيچ دركي از 
مشكالت جست وجوي خانه مناسب در اين وضعيت 
اقتصادي و در ش��رايط شيوع كرونا نداشته باشند و 
الب��د صرفًا براي اينكه تورم باالي قيمت مس��كن و 
ديگر نش��انه هاي اوضاع فاجعه بار اقتصادي جلوي 
چشم شان نباشد، س��ايت هاي اينترنتي را مجبور 
به حذف قيمت ها كرده اند. اين در حالي اس��ت كه 
اين سايت ها برخالف صاحبان بنگاه هاي معامالت 
امالك نه فقط نفع مستقيم يا حتي غيرمستقيمي 
از باال بودن قيمت ها نمي برند؛ بلكه با ايجاد گردش 
آزاد اطالعات و فراهم سازي امكان مقايسه ميان ده ها 
مورد مشابه مس��كن، قيمت ها را به واقعيت نزديك 
مي كنند. معلوم نيست مس��تاجراني كه به واسطه 
چندبرابر شدن قيمت ها ناگزير از تخليه منزل فعلي و 
تغيير محله و جست وجوي خانه اي با متراژ و امكانات 
كمتر هستند، چطور بايد مسكن جايگزين را بيابند؟ 
آيا بايد در اين شرايط كرونا و ترافيك فزاينده، به ده ها 
محله و بنگاه هاي متع��دد معامالت ملكي مراجعه 
كنند تا بلكه كشف كنند خانه اي متناسب با وضعيت 
مالي شان در كدام گوشه شهر پيدا مي شود؟ به عنوان 
نماينده شهروندان تهراني از قوه قضاييه تقاضا مي كنم 
هرچه زودتر به محدوديت ايجاد شده براي سايت هاي 
اينترنت��ي در درج قيمت هاي حوزه مس��كن پايان 
دهند تا اگر دولت و زيرمجموعه هاي مرتبط ناتوان از 
ساماندهي اوضاع اقتصادي هستند، دست كم در اين 
شرايط شيوع كرونا، با تصميمات نسنجيده و بي مبنا 

بار اضافه بر دوش مردم گذاشته نشود.

وزير راه و شهرسازي تصميمات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت را اعالم كرد

ماموريت ويژه دولت براي ساماندهي بازار مسكن و اجاره بها
گروه راه و شهرسازي|

سرانجام ديروز جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت در رابطه با مسكن و تسهيل خانه دار شدن 
مردم با حضور حس�ن روحاني، رييس جمهور 
برگزار شد. در اين جلسه مقرر شد كميته  چهار 
جانبه اي براي س�اماندهي بازار اجاره از طريق 
اعطاي تسهيالت به مستاجران تشكيل شود. 
همچنين وزارتخانه جهاد كش�اورزي مامور به 
تخصيص اراضي به وزارت راه و وزارتخانه صمت 
مامور ب�ه كنترل قيم�ت مصال�ح و نهاده هاي 

ساختماني شد.

محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي، با اعالم اينكه از اين 
پس سياست هاي انبساطي در مورد بازار مسكن اعمال 
خواهد شد، اظهار كرد: كميته چهارجانبه متشكل از وزارت 
راه و شهرسازي، وزارت اقتصاد و امور دارايي، سازمان برنامه 
و بودجه و بانك مركزي ارايه تس��هيالت به مس��تاجران 
را در شرايط كنوني بررس��ي مي كنند. به گزارش پايگاه 
خبري وزارت راه و شهرسازي، اسالمي در حاشيه جلسه 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در خصوص بازار مسكن، 
اجاره بها و ساماندهي آن، با اشاره به اينكه موضوع اجاره بها 
تبديل به دغدغه ملي شده است، گفت: هم مستاجران، 
هم دولت و شخص رييس جمهوري در خصوص اجاره بها 
دغدغه دارند. به همين دليل نيز رييس جمهوري دستور 
تش��كيل كميته اي چهار جانبه را براي ساماندهي بازار 

اجاره دادند.
وزير راه و شهرسازي ضمن اعالم اين مطلب كه در جلسه 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، موضوع تهاجم وارد به بازار 
مسكن كه ناشي از تقاضاهاي غيرمصرفي است مورد بحث 
و بررسي قرار گرفت، افزود: موضوع تبديل پول به سرمايه 

موجب تقاضاهاي غيرمصرفي در بازار مسكن شده است. 
بايد تمهيداتي اتخاذ و محيط هايي از نظر سياست هاي 
اقتصادي فراهم ش��ود تا تقاضاهاي غيرمصرفي به بازار 
مسكن نيايد و در بازار مسكن التهاب و تالطم ايجاد نكند. 
عضو كابينه دولت دوازدهم تصريح كرد: سياس��ت هاي 
انبس��اطي در حال حاضر مالك عمل قرار گرفته است تا 
موضوع توليد و عرضه مس��كن تسريع شده و افرادي كه 

فاقد مسكن هستند بتوانند سريع تر صاحب خانه شوند.

    اجاره نشيني ۴۳ درصد از تهراني ها
اس��المي با يادآوري اينكه هم اكنون ۳۰ درصد جمعيت 
كشور مستاجر هستند و جمعيت مستاجر تهران نيز ۴۳ 
درصد برآورد شده اس��ت، توضيح داد: افزايش اجاره بها 
از يكس��و و بحران كرونا از سوي ديگر مشكالت عمده اي 
را براي مس��تاجران ايجاد كرده است و شاهد هستيم كه 
بس��ياري از مش��اغل درآمدهاي متصور خود را از دست 
داده اند. به همين منظور نقشه حمايتي دولت در اين باره 
در جسله ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مورد بررسي قرار 
گرفت. وي گفت: نقشه حمايتي دولت و منابعي كه دولت 
مي تواند و بايد در شرايط كرونايي به مستاجران تخصيص 
يابد تا در شرايط فعلي از بحران عبور كنند مورد بررسي 
قرار گرفت. مقرر ش��د تا كميته اي چهارجانبه متشكل 
از وزارت راه و شهرس��ازي، وزارت اقتص��اد و امور دارايي، 
سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي مساعدت كنند و 
تسهيالتي را براي مستاجران در نظر بگيرند. تصميمات اين 
كميته چهارجانبه به زودي در اين باره اتخاذ و اطالع رساني 
مي شود. اس��المي بر ارايه تسهيالت به مس��تاجران بر 
اساس ضوابط، تاكيد كرد و افزود: سياست هاي انبساطي 
جايگزي��ن سياس��ت هاي انقباضي دوره هاي گذش��ته 
در بخش مسكن ش��ده اس��ت. در همين رابطه نيز رفع 

س��ختگيري ها در خصوص مجوزهاي ش��هرداري ها و 
تس��هيل و تس��ريع در صدور پروانه هاي ساختماني در 
دستور كار قرار گرفته است. همچنين از ديگر موضوعاتي 
كه دنبال خواهد ش��د اين است كه تسهيالت بانك ها به 
ميزاني باشد كه سازندگان سريعتر و سهل تر بتوانند اقدام 
كنند.  عضو كابينه دولت دوازدهم بار ديگر از سازندگان 
و توليدكنندگاني كه واحدهاي مسكوني نيمه تمام، تمام 
ش��ده و اراضي در اختيار دارند جهت اتصال به اقدام ملي 
مس��كن دعوت كرد و اين موضوع را از موضوعات مطرح 
شده در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت برشمرد. 

    دعوت از سازندگان در طرح اقدام ملي مسكن
وي تصريح كرد: اشخاص حقيقي و حقوقي كه واحدهاي 
مسكوني نيمه تمام و تكميل ش��ده خود را به اقدام ملي 
مسكن اختصاص مي دهند زمين در مناطق مرغوب شهري 
تخصيص خواهد يافت تا به امر ساخت و ساز مبادرت كنند.

اس��المي بر سياست خانه دار كردن اقش��ار يك تا هفت 
درآم��دي تاكيد كرد و توضيح داد: سياس��ت هاي اتخاذ 
شده دولت براي خانه دار كردن اقشار يك تا سه، تعامل با 
سازمان هاي حمايتي است. در خصوص دهك هاي ۴ تا ۷ 
درآمدي نيز از طريق احداث ۴۰۰ هزار واحد مسكوني و 
ارايه تسهيالت و آورده متقاضيان اين اقشار صاحب خانه 

خواهند شد.
وزي��ر راه و شهرس��ازي از ديگر موضوع��ات مورد تاكيد 
رييس جمهور را در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، 
تخصيص اراضي در اختيار سازمان ها و وزارتخانه ها طبق 
ماده ۶ قانون ساماندهي و حمايت از عرضه و توليد مسكن 
به امر مس��كن و اختصاص آنها به وزارت راه و شهرسازي 
برشمرد. اس��المي گفت: طبق تاكيد رييس جمهوري، 
دس��تگاه هاي دولتي بايد زمين هاي در محدوده و حريم 

شهرها را براي اجراي طرح هاي مسكني و توليد مسكن در 
اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند. 

    دستور رييس جمهوري
 به وزارت جهاد كشاورزي

به گفته وي، رييس جمهور در جلس��ه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت به وزارت جهاد كش��اورزي تاكيد كرد تا 
اراضي در حريم و محدوده ش��هرها كه طبق قانون زمين 
ش��هري به وزارت راه و شهرس��ازي براي ذخيره سازي و 
توليد زمين براي عرضه مس��كن واگذار كند. اسالمي از 
ديگر موضوع��ات مورد تاكيد رييس جمهوري را تكميل 
واحدهاي مس��كوني مهر و واگذاري آنها عن��وان كرد و 
گفت: رييس جمهوري تاكيد داشتند بر تكميل واحدهاي 
مسكوني مهر كه در اين جلسه اعالم كرديم كه پروژه هاي 
مسكن مهر جز واحدهايي كه در محاكم قضايي است كه 
بايد با مساعدت قوه قضاييه تعيين تكليف شود تا آبان ماه 

تكميل و تحويل متقاضيان مي شود.

  كنترل قيمت مصالح و نهاده هاي ساختماني
وزير راه و شهرس��ازي موضوع قيمت مصالح و نهاده هاي 
س��اختماني را از ديگر موضوعات مطرح شده در جلسه 
عن��وان كرد و اف��زود: در خصوص س��اماندهي مصالح و 
نهاده هاي ساختماني، ستاد تنظيم بازار و وزارت صمت 
كنترل ه��اي الزم را انجامي مي دهند ت��ا افزايش لجام 
گسيخته مصالح ساختماني رخ ندهد. اسالمي ادامه داد: 
در حال حاضر قيمت گذاري مسكن بدون مالحظه بوده 
و عدد التهابي كه در خصوص قيمت مس��كن ايجاد شده 
است موجب برهم زدن آرامش رواني جامعه شده است. 
اينها قرار ش��د با كمك وزارت صمت و نقشي كه آنها ايفا 
مي كنند ساماندهي شود تا بتوان مصالحي كه توليدات 

آنها در ركود اس��ت و فروش ندارند موجب التهاب بيشتر 
در بازار مسكن و جامعه نشود و بتوان با يك رشد منطقي 
آنها را دنبال كرد. وي راهكارهاي وزارت راه و شهرسازي 
را در خصوص خانه دار كردن مردم، عرضه زمين با قيمت 
مناسب به سازندگان عنوان كرد و يادآور شد: در مجموع 
در طرح اقدام ملي مسكن يك ميليون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت 
نام كردند كه ۸۰۰هزار نفر واجد شرايط شناخته شدند در 
تابستان امسال تمامي ۸۰۰ هزار نفر به پروژه اقدام ملي 

مسكن متصل مي شوند.

    رفع موانع توليد مسكن براي سازندگان
اس��المي بر رفع موانع ارايه تس��هيالت به س��ازندگان با 
هماهنگي بانك مركزي تاكيد كرد و گفت: ارايه تسهيالت 
به سازندگان با رفع موانع در دستور كار قرار گرفته است 
كه اين تسهيالت در عين حال قابل واگذاري به خريدار نيز 
است. با اين روش ها درصدد هستيم تا سرمايه گذاري در 

مسكن را بيشتر كرده و سرعت بدهيم.

     به التهاب بازار مسكن دامن نزنيد
وزير راه و شهرس��ازي تس��هيل و تش��ويق در مجوزهاي 
ساخت و ساز را از ديگر راهكارهايي عنوان كرد كه موجب 
رونق و سرعت دادن به توليد مس��كن در كشور مي شود. 
اس��المي گفت: ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاران براي 
سرمايه گذاري در توليد مسكن، همچنين متقاضيان براي 
رفع نياز به سرپناه و همچنين جذابي كسب و كار شرايط و 
مجموعه بسته هاي حمايتي و سياستي بود كه در جلسه 
امروز در مورد آن بحث شد و در جلسات آتي با معاون اول 
رييس جمهوري با برنامه اق��دام و عمل، پيگيري و دنبال 
خواهد ش��د. وي به مالكان و مستاجران و اتحاديه امالك 
توصيه كرد تا به شرايط التهاب گونه بازار مسكن دامن نزنند.

اروپا اقدامات ضدكرونايي فرودگاه هاي ايران را تاييد كرد
آژانس ايمني حمل و نقل هوايي اتحاديه اروپا 
فهرستي از فرودگاه هاي كشورهاي مختلف 
جهان را كه اقدامات الزم براي كاهش شيوع 
كرونا از جمله ضد عفوني كردن هواپيماها در 

آن انجام مي شود، منتشر كرد.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، اين 
آژانس در توضيح فهرست فرودگاه ها نوشته است، اين 
فهرست »تنها با هدف اطمينان يافتن از اقدامات اضافي 

براي حفاظت از مسافران و خدمه هواپيماها« در شرايط 
شيوع كرونا در فرودگاه ها تهيه شده و مراد از آن »توصيه 
به رعايت محدوديت هاي مسافرتي« يا ساير »اقدامات 
همگاني بهداشتي مانند قرنطينه« وضع شده به دست 

دولت ها نيست.
به گفته مس��ووالن آژانس ايمني حمل و نقل هوايي 
اتحاديه اروپا، اين فهرست با هماهنگي كشورهاي عضو 
اين آژانس و عمدتا بر اس��اس اطالعات به دست آمده 
از سازمان جهاني بهداشت، مركز كنترل و پيشگيري 

بيماري هاي اروپا و س��اير موسسات معتبر بهداشت 
همگاني تهيه شده و با مشورت با همين نهادها به طور 

مداوم به روز مي شود.
در آخرين فهرس��ت آژانس ايمني حمل و نقل هوايي 
اتحاديه اروپا، »تمام« فرودگاه هاي ايران و افغانستان 

از نظر اقدامات ضد كرونا »امن« ارزيابي شده است.
اين آژانس م��وارد زير را از جمله ش��اخص هاي مورد 
استفاده خود براي تهيه فهرست فرودگاه هاي »امن« 
كرونايي در كشورها و مناطق مورد مطالعه ذكر كرده 

است؛ آمار موارد ابتالي فعال، آمار موارد بهبود يافته، 
ميزان رش��د آمار روزانه موارد ابتال و آمار روزانه موارد 
فعال، آمار سرانه آزمايش��ات، سرانه مرگ و مير و آمار 
روزانه فوتي ها، نسبت سنجي آمار در مناطق شهري و 
روستاي و نيز تعداد و بزرگي فرودگاه هايي كه در يك 
منطقه يا براي يك جمعيت خاص از آنها بهره برداري 
مي شود. يكي ديگر از ش��اخص ها، شاخص پراكنش 
ويروس؛ اگر سرايت ويروس از يك نفر به بيشتر از يك 
نفر باشد اين شاخص با شاخص هاي ديگر همخواني 

دارد.  بر اس��اس فهرس��ت ايمني حمل و نقل هوايي 
اتحاديه اروپا، نام چندين فرودگاه  در كشورهاي مهم 
اروپايي از جمله بريتانيا، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا و نيز 
در خارج از اروپا از جمله امريكا، كانادا، روس��يه، برزيل 
در ميان فرودگاه هاي امن از نظ��ر اقدامات ضد كرونا 

ديده نمي شود.
همچنين، آن گونه كه در اين فهرس��ت ديده مي شود 
وضعيت فرودگاه هاي چين، خاستگاه كرونا در جهان 

بررسي نشده است.

 نمايي از نشست علني شوراي شهر تهران

بهاره آروين
عضو هيات رييسه شوراي 

شهر تهران 

علت حريق هاي تهران به 
شوراي شهر گزارش شود

هي��چ  ري  ش��هردا  
گزارش رس��مي درباره 
آتش سوزي هاي پايتخت 
نداده است. من حريق ها 
را طبقه بن��دي كردم و 
برخي در بوس��تان هاي 
شهري از جمله چيتگر 
كه بنا به گفته ش��هردار 
منطقه عمدي بوده است. 
حريق در بوس��تان واليت نيز عمدي بيان شد. اما 
آتش سوزي پارك كوهسار در سكوت ماند. برخي 
آتش سوزي ها به امالك شخصي رسيده است. يك 
مورد آتش سوزي در حصارك و در يك باغ شخصي 
رخ داده است. در كنار درياچه چيتگر نيز ۴۰ هزار 
متر باغ شخصي آتش گرفت و در شهر ري نيز شاهد 
حريق در يك باغ 5۰۰۰ متري در مجاورت پمپ 
بنزين بوديم. براساس اعالم آتش نشاني گفتند ۷ 
دقيقه پس از حادثه در محل حاضر شديم و ديديم 
تعدادي درخت و درختچه آتش گرفته است. اگرچه 
اين گزارش خوبي اس��ت اما از شهرداري تهران و 
آتش نشاني جور ديگري انتظار مي رود. با عنايت به 
وظايف شهرداري مبني بر اتخاذ تدابير موثر و حفظ 
شهر از خطر حريق و به استناد شرح وظايف در بند 
ي ماده ۶ اساسنامه سازمان آتش نشاني مبني بر 
بررس��ي علت حوادث و اعالم نظر كارشناسي در 
خصوص علل حريق، شهرداري تهران مي بايست 
ظرف مدت يك هفته در م��ورد عوامل حريق ها، 
اقدامات صورت گرفته، ميزان خسارات وارد شده 
بر اثر آتش س��وزي ها و برنامه هاي آتي گزارشي را 

تهيه و به شوراي شهر تهران ارايه كند.

احمد مسجدجامعي
رييس كميسيون فرهنگي 

شوراي شهر



دانش و فن6اخبار

اليحه »صيانت از داده هاي شخصي« سعي دارد از نشت اطالعات شخصي جلوگيري كند

ضعف شديد در حفاظت از حريم خصوصي كاربران ايراني
در تمام�ي كش�ورهاي پيش�رفته دني�ا، 
شبكه هاي مجازي ملزم به تبعيت از قوانين 
فضاي مجازي آن كش�ورها براي صيانت از 
حريم خصوصي كاربران هستند و در صورت 
نقض آنها ب�ا جريمه هاي س�نگيني مواجه 
مي ش�وند. اين در حالي اس�ت كه وضعيت 
ايران در حفاظت از حريم خصوصي كاربران 
در فضاي مجازي بسيار ضعيف ارزيابي شده 
اس�ت. مركز پژوهش هاي مجل�س با اعالم 
وضع اي�ران در ارزيايي جهاني، پيش�نهاد 
داد اليحه »صيانت از داده هاي شخصي« در 
اولويت بررسي كميسيون صنايع قرار گيرد. 
نش�ت اطالعات و افش�اي پايگاه اطالعات 
هويت�ي كارب�ران بس�ياري از س�ازمان ها، 
اپراتورها، ش�ركت هاي دولتي و خصوصي 
در فضاي مجازي طي ماه هاي گذشته يكي 
از موضوعات خبرس�از بود به نح�وي كه به 
دليل نب�ود قوانين مش�خص و راهكارهاي 
امنيتي، بس�ياري از اين اطالعات در فضاي 
مج�ازي خريد و فروش مي ش�وند. از جمله 
اي�ن اتفاقات مي ت�وان به نش�ت اطالعات 
شناس�نامه اي ۸۰ ميليون كارب�ر ايراني از 
طريق س�رورهاي س�ازمان ثب�ت احوال و 
وزارت بهداش�ت، افش�اي بانك اطالعاتي 
حاوي اطالعات شمار زيادي از كاربران ايراني 
تلگرام و شماري از كاربران يكي از بازارهاي 
ايراني نرم افزارهاي آيفون، افشاي اطالعات 
كاربران يكي از اپراتورهاي موبايل و سرقت 
پايگاه داده سازمان امور دانشجويان وزارت 
علوم، پايگاه ايرانداك و برخي شركت هاي 
هواپيمايي و بانك ها اشاره كرد. كارشناسان 
معتقدند به دليل نبود نظام حاكميت امنيت 
س�ايبري در كشور، ش�اهد اتفاقاتي از نوع 
نش�ت اطالعات و س�رقت داده ها هستيم. 
مركز ماهر در گزارشي كه پيش از اين منتشر 
كرد، اع�الم كرده ب�ود كه نش�ت اطالعات 
عمدتا متأثر از فهرست مشتركي از خطاها و 
ضعف هاي امنيتي در پياده سازي و تنظيمات 
از سوي سازمان ها و متوليان پايگاه هاي داده 
است و اين ضعف ها باعث مي شود در برخي 
موارد دسترس�ي به داده هاي س�ازمان ها و 
كسب و كارها حتي نياز به دانش پايه اي هك 
و نفوذ نداشته باشد و با يك سري بررسي ها و 
جست وجوهاي ساده، داده ها افشا مي شوند. 

هفته گذشته نيز حسين باقري معاون فناوري اطالعات 
سازمان پدافند غيرعامل با انتقاد از وضعيت فعلي كشور 
در حوزه امنيت سايبري گفت: با وجود اينكه تفكيك كار 
در حوزه امنيت سايبري در سازمان فناوري اطالعات، 
مركز افتاي رياست جمهوري و پدافند سايبري صورت 
گرفته ام��ا وضعيت امنيت در دس��تگاه ها و نهادهاي 
حاكميتي مناسب نيست. اما اگر شبكه ملي اطالعات 

به معناي كامل راه بيفتد و شاهد داشتن سيستم عامل 
بومي، مرورگر بومي و جست وجوگر بومي دست باشيم، 

آسيب پذيري سايبري حتمًا كمتر خواهد شد.«

    شبكه هاي مجازي 
ملزم به صيانت از حريم خصوصي كاربران 

در تمامي كشورهاي پيشرفته دنيا، شبكه هاي مجازي 
ملزم به تبعيت از قوانين فضاي مجازي آن كشورها براي 
صيانت از حريم خصوصي كاربران هستند و در صورت 
نقض آنها با جريمه هاي س��نگيني مواجه مي شوند. 
براي مثال در سال ۲۰۱۳ فيس بوك در امريكا به دليل 
نقض حريم خصوصي كاربران و افش��اي نام و تصوير 
كاربراني ك��ه تبليغ��ات Sponsored Stories را 
كليك كرده بودند به پرداخت غرامت ۲۰ ميليون دالري 
محكوم شد. همچنين ش��بكه هاي اجتماعي گوگل 
و فيس بوك به موجب قانون��ي جديد در انگليس، در 
صورت زير پا گذاشتن حريم خصوصي كاربران ممكن 
است ميلياردها پوند جريمه نقدي شوند. بنابراين در 
كشورهاي پيش��رفته براي صيانت از حريم خصوصي 
شهروندان در فضاي مجازي، شبكه هاي اجتماعي ملزم 
به پيروي از قوانين آنها هستند؛ اما در ايران مشخص 
نبودن مصاديق گردآوري، اس��تفاده، نگهداري، افشا 
و مسووليت هاي متوليان داده هاي شخصي از جمله 
شبكه هاي اجتماعي داخلي و خارجي، حفاظت از حريم 
خصوصي كاربران در فضاي مجازي را با سواالت جدي 
مواجه كرده اس��ت. با اين حال چطور مي توان انتظار 
داشت كه حريم خصوصي كاربران فضاي مجازي در 
ايران حفظ شود، درحالي كه براي بسياري از مصاديق 
نقض حريم خصوصي در فضاي مجازي هنوز قانوني 

مصوب نشده است؟
معاونت پژوهش هاي زيربناي��ي و امور توليدي دفتر 
مطالعات انرژي، صنع��ت و معدن مركز پژوهش هاي 
مجلس در گزارشي با بررسي وضعيت ايران در ارزيابي 
جهاني حفاظت از حريم خصوص��ي كاربران، بر لزوم 
تصويب »اليحه حفاظت و صيانت از داده هاي شخصي« 
در مجلس تاكيد كرده اس��ت. در اين جدول وضعيت 
ايران و ساير كش��ورهاي جهان در زمينه حفظ حريم 
خصوص��ي كاربران در فضاي مجازي آمده اس��ت كه 
طبق آمار موجود، وضعيت ايران در حفاظت از حريم 
خصوص��ي كاربران در فضاي مجازي بس��يار ضعيف 

ارزيابي شده است.

    اي�ران ب�راي ملحق ش�دن به اس�تاندارد 
جهاني آماده شود

در دنيا نيز اقداماتي در اين زمينه انجام ش��ده اس��ت. 
اتحاديه اروپا بعد از جري��ان كمبريج آناليتيكا، قانون 
صيان��ت از اطالعات ش��خصي به ن��ام GDPR را به 
تصويب رس��اند. اين قانون از ۲۵ ماه مه س��ال ۲۰۱۸ 
اجرايي شده است. بنابراين قانون، شركت هاي زيادي 
در داخل اتحادي��ه اروپا و حتي خارج از آن تحت تأثير 
قرار مي گيرن��د. به عبارت ديگر، با اينكه GDPR يك 
قانون مصوبه در داخل اتحاديه اروپا اس��ت اما به دليل 

مح��دوده تعريف ش��ده در قانون آن، ش��امل تمامي 
كش��ورها و ش��ركت هايي كه با اتحاديه اروپا مراوده و 
تراكنش دارند مي شود. همچنين شركت هاي زيادي 
در امريكا و آسيا اعالم كرده اند كه به اين قانون پايبند 
خواهند بود. بنابراين پيش بيني مي شود كه اين قانون 
تبديل به يك استاندارد سطح جهاني براي حفاظت از 
اطالعات شخصي شود. با اين اوصاف، كشور ايران نيز 
بايد آمادگي ملحق شدن به اين موج جهاني را داشته 
باشد و لوايح و قوانين مصوبه در زمينه حفاظت اطالعات 
شخصي را بر مبناي قانون GDPR اصالح و ويرايش 
كند. همچنين، يكي از مس��ائل اصلي موجود در اين 
زمينه تطبيق شركت هاي ايراني با اين قانون است. به 
اين معنا كه شركت ها چه فعاليت ها و زيرساخت هايي 
را بايد جهت تطبيق با GDPR آماده داش��ته باشند و 
چه اقداماتي را بايد انجام بدهند. البته به دنبال اتفاقاتي 
كه در شركت هاي ايراني در حوزه نشت اطالعات رخ 
داد، اليحه اي در دولت تحت عنوان »اليحه صيانت از 
داده هاي شخصي« مطرح ش��ده است كه سعي دارد 
از نشت اطالعات شخصي جلوگيري كند. اين اليحه 
مراحل آخر بررس��ي در دولت را طي مي كند و انتظار 
مي رود با توجه به اهميت موضوع، در مجلس يازدهم 
و در كميس��يون صنايع در اولويت بررسي قرار گيرد. 
امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
نيز درباره اليحه صيانت از داده هاي شخصي گفته بود: 

»اين اليحه قبل از طرح در هيات دولت براي بررس��ي 
كارشناسي در زمينه جرم انگاري به قوه قضاييه ارسال 
ش��ده و هم اكنون به دولت بازگشته است. اين اليحه 
در كميس��يون هاي تخصصي و فرعي دولت نيز مورد 
بررسي قرار گرفته و هم اكنون در انتظار ورود به هيات 

وزيران براي تصويب نهايي است.«

    چالش نشت اطالعات شخصي كاربران
در شبكه هاي اجتماعي

استانداردهاي صيانت از داده روزبه روز درحال افزايش 
است و همه روزه شركت ها با اين چالش روبه رو هستند 
كه آيا عمليات هاي پردازش داده و نگهداري از داده اي 
كه انجام مي دهند يا هرگونه فعاليتي كه با داده هاي 
داخلي و خارجي خود انج��ام مي دهند، منع قانوني 
دارد يا خير. از آنجايي كه داده ماهيتا مرز نمي شناسد 
و نقش كليدي در اقتصاد ديجيتال بازي مي كند، در 
دهه هاي گذشته از داده به عنوان يك دارايي با ارزش 
يادش��ده و حتي از آن به عنوان پول آينده ياد مي شد. 
با وجود اين از آنجايي كه پيشرفت فناوري اطالعات و 
ارتباطات پردازش و تبادل داده را به شدت آسان كرده 
است، پردازش داده هاي شخصي در حوزه هاي مختلف 
اقتصادي و اجتماعي به راحتي صورت مي گيرد. اين 
درحالي است كه حوادث بسيار زيادي در سراسر دنيا 
در زمينه نشت اطالعات ش��خصي به وجود آمده كه 

تبعات سياسي و كسب و كاري فراوان داشته است. از 
بزرگ ترين موارد اين نشت اطالعات مربوط به مورد 
فساد اطالعاتي مش��ترك ميان فيس بوك و شركت 
كمبريج آناليتيكا اس��ت كه طبق گ��زارش گاردين، 
در اين پرونده، ش��ركت كمبري��ج آناليتيكا كه يك 
شركت تحليل اطالعاتي است، از ميليون ها اطالعات 
پروفايل هاي ش��خصي موج��ود در فيس بوك جهت 
تبليغات سياسي رياست جمهوري امريكا استفاده كرده 
است. اين موارد نشت اطالعات شخصي در داخل كشور 
هم وجود داشته اس��ت. يكي از بزرگ ترين اين موارد 
نشت اطالعات اپراتورهاي موبايل كشور بود كه توسط 
يك ربات تلگرامي انجام ش��د يا يكي از شركت هاي 
تاكسيراني اينترنتي نشت اطالعات رانندگان خود را 
تجربه كرد. موضوع ديگري كه به عنوان يك چالش در 
صيانت از داده هاي شخصي كاربران در اينترنت مطرح 
است، فعاليت شبكه هاي مجازي خارجي در ايران از 
جمله تلگرام، واتس اپ، الي��ن، فيس بوك، توييتر و 
عضويت اغلب ش��هروندان ايراني در آنها است. طبق 
آخري��ن برآوردها، در ايران ح��دود ۴۶ ميليون كاربر 
فضاي مجازي وجود دارد كه بيش از ۴۵ ميليون نفر از 
آنها تنها در شبكه تلگرام فعال هستند. اين آمار در سال 
۹۴ تنها ۲۳ ميليون نفر بود. مركز پژوهش هاي مجلس 
با توجه به اين نكات، تصويب قانون صيانت و حفاظت از 

داده هاي شخصي را ضروري عنوان كرده است.

وب سايت هاي وردپرس هدف حمله هستند
۱.۳ميليون وب س��ايت وردپرس توسط يك كمپين 
مورد حمل��ه قرار گرفته اند. مهاجمان س��عي دارند با 
دانلود كردن يك فايل پيكربندي، نام كاربري و گذرواژه 
وب سايت ها را سرقت كنند. به گزارش مركز مديريت 
امداد و هماهنگي رخدادهاي رايانه اي، از ۲۹ تا ۳۱ ماه 
مه سال جاري، ديوار آتش وردفنس ۱۳۰ ميليون حمله 
روي وب س��ايت هاي وردپرس را شناسايي و مسدود 
كرده است. اين حمالت ۱.۳ ميليون وب سايت را هدف 
گرفته اند. گفته شده است كه كاربران نسخه پرميوم و 
نسخه رايگان فايروال وردفنس )wordfence( در 
برابر اين حمله مصون هس��تند. وردپرس نرم افزاري 
تحت وب اس��ت كه از آن براي س��اختن س��رويس 
وبالگ دهي و وب سايت استفاده مي شود. در اين مدت 
حمالت ديگري نيز روي  آسيب پذيري هاي افزونه ها و 
تم هاي وردپرس صورت گرفته و حمالت اين كمپين 

۷۵ درصد كل چنين حمالتي را تش��كيل مي دادند. 
مهاجماني كه اين كمپين را اداره مي كنند، اواخر ماه 
آوريل نيز در كمپين ديگري به دنبال سوءاستفاده از 
آس��يب پذيري هاي XSS وردپرس بودند. در كمپين 
قبلي، از ۲۰ هزار IP مختلف براي حمله استفاده مي شد 
و در كمپين جديد نيز اكثر حمالت با استفاده از همين 
 IPها صورت گرفته اند. در حمالت اخير، يك ميليون 
وب سايت جديد نيز مورد هجوم واقع شده اند كه جزو 
اهداف كمپين قبلي نبوده اند. در هر دو كمپين، تقريبًا 
تمام حمالت، از آس��يب پذيري هاي قديمي استفاده 
مي كردند كه در افزونه ها يا تم هاي به روز نشده وردپرس 
وجود دارند. اين آس��يب پذيري ها امكان export يا 
دانلود ك��ردن فايل ها را فراه��م مي كنند. در كمپين 
wp-config. جدي��د مهاجمان قصد دانلود فاي��ل

php را داشتند. اين فايل حاوي گذرواژه و اطالعات 

اتصال به پايگاه داده است و همچنين شامل كليدهاي 
يكتا و saltهاي احراز هويت اس��ت. اگر مهاجمي به 
اين فايل دسترس��ي پيدا كند مي تواند به پايگاه داده 
وب سايت كه شامل محتويات وب سايت و مشخصات 
كاربران آن است، دست يابد. به نظر مي رسد مهاجمان 
به طور سيستماتيك كدهاي بهره برداري را از وب سايت 
exploit-db.com و س��اير منابع استخراج و آنها 
را روي ليس��تي از وب سايت ها اجرا مي كنند. در حال 
حاضر مهاجمان مشغول استفاده از صدها آسيب پذيري 
هستند. مركز ماهر تاكيد كرد اگر وب سايت شما مورد 
حمله واقع شده باش��د، مي توانيد اثرات آن را در فايل 
الگ سرور خود مشاهده كنيد. در فايل الگ به دنبال 
مدخل هايي بگرديد كه قس��مت query آنها شامل 
wp-config ب��وده و پاس��خ آنها كد ۲۰۰ اس��ت. 
وب س��ايت هايي كه از وردفنس اس��تفاده مي كنند 

در برابر اين حمالت مصون هس��تند. اگ��ر از كاربران 
وردفنس نيستيد و احتمال مي دهيد مورد حمله واقع 
شده باشيد، گذرواژه پايگاه داده، كليدها و  saltهاي 
احراز هويت را تغيي��ر دهيد. براي ايجاد اين تغييرات 
ممكن است نياز باشد تا با هاستينگ وب سايت خود 
تماس بگيريد. در ضم��ن براي جلوگيري از حمالت، 
همه افزونه ها و تم هاي وردپرس را به روز نگه داريد. از 
اين رو اگر سرور شما طوري پيكربندي شده كه اجازه 
دسترس��ي از راه دور را به پايگاه داده مي دهد، مهاجم 
با داشتن گذرواژه پايگاه داده مي تواند به راحتي كاربر 
مدير جديد اضافه كند، داده هاي حس��اس را سرقت 
كند يا كل وب سايت را پاك كند. در صورتي كه امكان 
دسترسي از راه دور به پايگاه داده فراهم نباشد، ممكن 
است مهاجم با داشتن كليدها و  saltهاي احراز هويت 

بتواند ساير مكانيسم هاي امنيتي را دور بزند.
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صدور مجوز مرحله اول 
افزايش سرمايه  فوالدي 

گ�روه صناي�ع معدني فوالد| ش��ركت 
ف��والد حاضر در ب��ورس مج��وز مرحله اول 
افزايش س��رمايه به مي��زان ۳۲ درصد را از 
سازمان بورس گرفت و آماده برگزاري مجمع 
فوق العاده ش��د. مجوز مرحل��ه اول افزايش 
س��رمايه  ۲۹۰ ميلي��اردي س��هم فوالدي 

صادر شد.
به گزارش ماين نيوز، شركت فوالد خراسان 
كه درخواست افزايش سرمايه ۵۰ درصدي 
داده بود، مجوز مرحله اول به ميزان ۳۲درصد 
را از س��ازمان بورس گرفت و آماده برگزاري 

مجمع فوق العاده شد.
براين اساس، »فخاس« س��رمايه فعلي را از 
۹۰۰ ميليارد تومان ب��ه ۱.۱۹ هزار ميليارد 
تومان مي رس��اند. تامين مالي اين ش��ركت 
بورسي از محل مطالبات سهامداران و آورده 
نقدي اعمال مي ش��ود تا صرف تامين وجوه 
مورد نياز جهت مشاركت در افزايش سرمايه 
شركت تهيه و توليد مواد معدني شرق فوالد 
خراس��ان )ش��ركت فرعي( و تكميل پروژه 

انباشت و برداشت واحد گندله سازي شود.
همچني��ن مجم��ع فوق الع��اده مي تواند با 
انجام افزايش سرمايه از ۱.۱۹ به ۱.۳۵ هزار 
ميليارد تومان از محل مطالبات سهامداران 
و آورده نقدي موافقت و اختيار عملي كردن 
آن را به مّدت ۲ سال به هيات مديره تفويض 
كند تا پس از أخذ مجوز س��ازمان نسبت به 

عملي كردن آن اقدام شود.

 بهسازي جاده 
نسيم شمال قزوين

جاده نس��يم ش��مال در ش��هر قزوين كه از 
دل باغس��تان هاي س��نتي و با ارزش قزوين 
مي گذرد، براي تردد بدون زحمت مسافران 
ب��دون صدمه به مي��راث طبيع��ي در حال 
بهسازي است. كمربندي نسيم شمال يكي از 
جاده هاي مهم قزوين است كه در عين حال 
شاهراه ارتباطي بين مركز استان و شهرهاي 

مجاور محسوب مي شود.
شهرداري قزوين در عمليات عمراني، حدود 
۵ كيلومتر از اين ج��اده را در ۲ فاز اصالح و 
بهسازي خواهد كرد.اگرچه اين جاده از ابتدا 
قرار بود مسير موقت عبور و مرور خودروهاي 
اداره گاز در كنارگذر شهر باشد، اما با گذشت 
زم��ان اين جاده مورد اس��تفاده خودروهاي 
عبوري ق��رار گرفت و ب��ه يك��ي از راه هاي 
تاثيرگذار قزوين تبديل شد.  مديران شهري 
تالش مي كنن��د در عين بهبود و بهس��ازي 
اين جاده براي تردد ش��هروندان و مسافران، 
در حفظ يكي از ذخاير مهم محيط زيس��تي 
اس��تان و كشور يعني باغس��تان هاي سنتي 
قزوين نيز تالش كنند.  سياوش طاهرخاني، 
شهردار قزوين مي گويد: در جريان عمليات 
اصالح و بازسازي جاده نسيم شمال، عرض 
مس��ير تغيير نكرده و صرفا جهت رفاه حال 
شهروندان و مس��افران مسير بهسازي شده 
اس��ت. البته بهس��ازي اين جاده با توجه به 
قرار گرفتن در محدوده خارج شهر، به عهده 
ش��هرداري نبوده است. امسال بودجه حفظ 
باغس��تان هاي قزوين رش��د ۴۰۰ درصدي 
داشته و ش��هرداري هر سال به ويژه در فصل 
گرما براي جلوگيري از حريق در اين ميراث 

طبيعي بودجه ويژه اي در نظر مي گيرد.

اولين تاثير مصوبه
پايان »وس« مشخص شد

وزير ارتباطات با اش��اره به تاثير مصوبه پايان 
خدم��ات ارزش اف��زوده در كالهب��رداري از 
مشتركان تلفن همراه گفت: »برداشت روزانه 
مبالغ »وس« از حساب مشتركان به هزار نفر 

كاهش پيدا كرده است.« 
محمدجواد آذري جهرمي در توييتر با اش��اره 
به اولين اثر مصوبه پايان خدمات ارزش افزوده 
)وس( نوش��ت: »فق��ط در يك اپرات��ور تلفن 
همراه، در هر روز به طور متوس��ط از حس��اب 
۴.۵ ميليون مش��ترك، مبالغي ب��راي ارزش 
افزوده كسر مي ش��د كه اين عدد هم اكنون به 
هزار نفر كاهش پيدا كرده است.« وي با انتشار 
مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در 
خصوص مقررات جدي��د ارايه خدمات ارزش 
افزوده موبايل خطاب ب��ه كاربران گفت: »اگر 
ديديد ش��ارژ خطوطتان مثل سابق زود تمام 

نمي شود بدانيد كه احتمااًل قرباني بوديد.«

در برخي موارد دسترسي به داده هاي سازمان ها و كسب و كارها حتي نياز به دانش پايه اي هك و نفوذ ندارد و با يك سري بررسي ها و 
جست وجوهاي ساده داده ها افشا مي شود

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

شركت نفت و گاز اروندان )خريدار( در نظر دارد خدمات موضوع فوق 
را از طريق شركت هاي تأمين كننده و واجد صالحيت تامين نمايد. 
لطفا جهت كسب اطالعات بيشتر و چگونگي حضور در اين مناقصه 
به وب سايت شركت نفت و گاز اروندان به آدرس AOGC.ir مراجعه 

فرماييد.
در صورت نياز با شماره تلفن كميسيون مناقصات ۰21-۸۸724256 

تماس حاصل فرمايند.

آگهي عمومي ارزيابي کيفي مناقصه گران -  مناقصه دو مرحله اي

روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان

شركت ملي نفت ايران
 شركت نفت و گاز اروندان

شماره 99/430 م م
 MOISTURE ANALYZER MICHELL خريد

جهت منطقه دارخوين

نوبت اول
شماره مجوز 1399.1313

دنياي فناوري
گزارش غول هاي فناوري امريكا 

از اقدامات ضدرقابتي
به روزرساني ويندوز 10

چاپگرها را از كار انداخت
اپليكيشني براي اطالع از

هك شدن آيفون
قابليت جديدي به نسخه جديد 

گوگل مپ اضافه شد
5G برقراري شبكه

 در پنج شهر بزرگ كانادا
مجلس نماين��دگان امريكا از مدي��ران عامل چهار 
ش��ركت بزرگ فناوري امريكا خواس��ته تا در مورد 
اقدامات خ��ود كه ممكن اس��ت ماهيت ضدرقابتي 
داش��ته باش��د، گزارش دهند. به گ��زارش فارس به 
نقل از انگجت، مجلس نمايندگان امريكا از مديران 
عامل چهار شركت اپل، آمازون، آلفابت و فيس بوك 
خواس��ته تا حتما پاسخگوي برخي ابهامات درمورد 
اقدامات تج��اري انحصارطلبانه خود باش��ند. هنوز 
مش��خص نيس��ت آيا مديران عامل چهار ش��ركت 
يادش��ده با حضور در كنگره امريكا و اداي ش��هادت 
موافقت مي كنند يا خير. اين درخواس��ت از س��وي 
كميت��ه قضاي��ي دادگس��تري امريكا ارايه ش��ده و 
مربوط به ماه جوالي اس��ت. ش��ركت هاي يادشده 
تا ۱۴ ژوئن فرص��ت دارند تا پاس��خگوي ابهامات و 
سواالت طرح شده باشند و اس��ناد و مدارك الزم را 
براي اثبات ادعاهاي خود در م��ورد عدم رفتارهاي 
انحصارطلبانه تجاري ارايه دهند. ممكن است مجلس 
نمايندگان امريكا خود براي دسترسي به برخي اسناد 
درخواس��ت هايي ارايه كند. يش از اي��ن و در موارد 
مشابه گاهي شركت هاي فناوري مديران عامل خود 
را به جلسات ش��هادت فرستاده اند و در برخي موارد 

نيز از حضور در اين جلسات سرباز زده اند.

تازه ترين به روزرس��اني عرضه ش��ده براي سيستم 
عام��ل وين��دوز 10 اگر چ��ه امنيت آن را بيش��تر 
 مي كند، اما موجب مي ش��ود بسياري از چاپگرها از

 كار بيفتند.
 به گزارش فارس به نقل از انگجت، مايكروس��افت 
در تاري��خ ۹ ژوئ��ن دو وصل��ه امنيتي ب��ه نام هاي 
KB4560960 و KB4557957 را عرض��ه 
كرد. بس��ياري از كاربراني كه اي��ن وصله ها را نصب 
كرده اند مي گويند ديگر نتوانس��ته اند از چاپگرهاي 
خود استفاده كنند. ين مشكل مربوط به برند خاصي 
نيس��ت و كاربران چاپگرهاي توليدي اچ پي، كنون، 
پاناس��ونيك، برادر، ريكو و غيره همگ��ي با حضور 
در ش��بكه هاي اجتماعي و س��ايت هاي وابسته به 
مايكروسافت نسبت به اين موضوع اعتراض كرده اند. 
مش��كل يادش��ده به خصوص در زمان تالش براي 
چاپ كردن فايل هاي پ��ي دي اف به وجود مي آيد. 
مايكروس��افت پذيرفته كه ايجاد اين مشكل ناشي 
از نصب وصله به روزرساني KB4557957 است 
و وع��ده داده كه به زودي براي حل آن اقدام كرده و 
وصله اي به روزرسان را در دسترس قرار مي دهد. اين 
ش��ركت از ارايه هرگونه اطالعات فني در اين زمينه 

خودداري كرده است.

به تازگي اپليكيشني عرضه شده كه به كاربران امكان 
مي دهد از هك شدن گوشي آيفون خود مطلع شوند. 
اين اپليكيش��ن از امكانات و گزينه هايي براي افزايش 
امنيت گوشي هاي اپل نيز برخوردار است. به گزارش 
فارس به نقل از زد دي نت، برنامه آي وريفاي يك اسكنر 
امنيتي اس��ت كه از اس��تفاده كاربران از قابليت هاي 
امنيتي مهم گوش��ي هاي آيفون مانند فيس آي دي، 
تاچ آي دي، قفل گوشي و غيره اطمينان كسب مي كند. 
اين برنامه داراي يك ابزار اس��كن خاص نيز هست كه 
گوشي را براي يافتن هرگونه شرايط امنيتي غيرعادي 
اس��كن مي كند و اگر مشكل خاصي در گوشي آيفون 
وجود داش��ته باشد، موضوع را به كاربر و مالك گوشي 
اطالع مي دهد. برنامه آي وريفاي همچنين تشخيص 
مي دهد كه آيا گوش��ي به علت مشكالت امنيتي قبال 
هك شده است يا خير. اين برنامه به كاربران فهرستي 
از تغييراتي را كه بايد در تنظيمات گوشي هاي آيفون 
به منظور افزايش امنيت اعمال ش��ود، ارايه مي كند. 
البته اين تغييرات اختياري است و كاربران در صورت 
عدم تمايل مجبور به اعمال آنها نيستند. يكي ديگر از 
امكانات جالب اين برنامه ارايه پيشنهاداتي به منظور 
ايمن سازي حس��اب هاي كاربري در اپل، فيس بوك، 

گوگل، اينستاگرام، لينكداين و توييتر است.

نسخه جديد و به روزرساني شده گوگل مپ به كاربران امكان 
استفاده همزمان از يوتيوب موزيك را مي دهد. به گزارش 
ايسنا به نقل از ناين توفايوگوگل، گوگل به عنوان شركت  
توسعه دهنده اپليكيشن نقشه ناوبري گوگل مپ اعالم كرده 
كه نسخه به روزرساني ش��ده آن به كاربران اجازه مي دهد 
به طور همزمان بدون خارج شدن از گوگل مپ از اپليكيشن 
يوتيوب موزيك نيز استفاده كنند. در اكتبر ۲۰۱۸ گوگل 
امكان دسترسي همزمان كاربران گوگل مپ به اسپاتيفاي، 
گوگل پلي موزيك و اپل موزيك را فراهم كرد تا آنها بتوانند 
پخش آنالين موس��يقي را بدون خارج شدن از گوگل مپ 
كنترل كنند. حاال بعد از گذشت حدود دو سال اين شركت 
امكان پشتيباني از سرويس يوتيوب موزيك را نيز در نسخه 
اندرويد گوگل مپ اضافه كرده است. كاربران گوشي هاي 
اندرويدي  به منظور فعال سازي اين قابليت جديد ابتدا بايد به 
فروشگاه آنالين پلي استور مراجعه كرده و گوگل مپ خود را 
به روز رساني كنند. سپس به بخش تنظيمات گوگل مپ  رفته 
 Default Media و سپس Navigation و روي عبارت
app ضربه زده و YouTube Music  را انتخاب كنيد. 
در اين صورت كاربران هنگام استفاده از گوگل مپ گزينه 
ش��ناور با لوگوي يوتيوب موزيك را مشاهده خواهند كرد 
كه با انتخاب آن در پايين صفحه به كنترل هاي مربوط به 
پخش آنالين موسيقي در يوتيوب دسترسي خواهند داشت.

يكي از بزرگ ترين اپراتورهاي مخابراتي فعال در كانادا 
از راه اندازي ش��بكه5G در پنج شهر بزرگ اين كشور 
خبر داد. به گزارش ايس��نا، ش��ركت بل كه يكي از سه 
اپراتور مخابراتي بزرگ فعال در كانادا به شمار مي رود 
و در س��ال هاي اخير تالش هاي متعددي براي توسعه 
زيرساخت هاي الزم به منظور برقراري نسل پنجم شبكه 
اينترنت همراه موسوم به شبكه5G كرده است، به تازگي 
از راه اندازي اين شبكه در پنج شهر بزرگ اين كشور يعني 
تورنتو، مونترال، كلگري، ادمونتون و ونكوور خبر داده 
است. كلن گيليز، مدير بخش تلفن همراه شركت بل 
خاطرنشان كرد: »از آنجا كه نسل جديد شبكه اينترنت 
همراه، قابليت و امكانات گس��ترده اي براي كاربران و 
شركت هاي مختلف به ارمغان مي آورد، ضروري است 
كه هرچه زودتر با بهره مندي از تكنولوژي هاي مربوطه 
 5G به توسعه زيرساخت هاي الزم براي برقراري شبكه
در شهرهاي بزرگ كانادا اقدام كنيم.« هفته گذشته بود 
كه اخبار منتشرشده از سوي شركت بل در كانادا نشان 
داد كه اين شركت از همكاري و مشاركت شركت هاي 
اريكسون س��وئد و نوكياي فنالندي بهره برده تا براي 
تامين تجهيزات مورد نياز توس��عه زيرس��اخت هاي 
مربوط به شبكه 5G نيازمند همكاري شركت چيني 

هواوي نباشد.
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مجيد جليلي، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در تحليلي بررسي كرد

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد

از سوي رييس مركز اصناف و بازرگانان وزارت صمت: 

اثر تحريم ها بر عملكرد خودروسازان

طرح ويژه تامين لوازم خانگي براي گروه هاي هدف 

قيمت مصوب ماسك كارگاهي اعالم شد

تعادل| صنعت |
زنجيره ارزش دربرگيرنده طيف كاملي از فعاليت ها 
ش�امل طراحي، توليد، بازاريابي، توزيع و غيره 
است كه كس�ب وكارها به منظور ايجاد »ارزشي 
براي مش�تري« از ي�ك »مفهوم يا اي�ده« انجام 
مي دهند. يكي از مشكالت تحليل زنجيره ارزش، 
اندازه گيري ارزش هاي افزوده در هر حلقه است 
كه اين مهم نيازمند بهره برداري از روش هاي دقيق 
حسابداري است. با اين حال مي توان ميزان هزينه 
صرف ش�ده براي هر حلقه را به عن�وان معياري 
براي تحليل سبد هزينه و عملكرد بنگاه در نظر 
گرفت. يك�ي از منابع مفيد براي تحليل زنجيره 
ارزش صورت هاي مالي اس�ت. صورت هاي مالي 
با ارايه هزينه كردها )س�بد هزينه( و درآمدهاي 
مختلف )سبد درآمد( در دسته بندي هاي مختلف، 
مي تواند تصويري روشن از سرفصل هاي هزينه اي 
و درآمدي شركت ها ارايه دهد كه به طور مستقيم 
متاثر از قدرت و جايگاه هر حلقه از زنجيره ارزش 
است. با اين وجود به دليل آنكه صورت هاي مالي 
هزينه محور هس�تند تا درآمد محور، بيش�تر 
اطالعات هزينه اي است كه مي تواند جهت بررسي 
و تحليل هر حلقه از زنجيره ارزش مورد استفاده 
قرار گيرد. در تحليلي كه از سوي مجيد جليلي، 
پژوهش�گر موسس�ه مطالعات و پژوهش هاي 
بازرگاني انجام شده است؛ زنجيره ارزش فعاليت 
دو خودروس�از بزرگ كش�ور مطابق با اطالعات 
صورت هاي مالي، در 5 حلقه »منابع انساني، تامين 
مالي، تداركات ورودي و خروجي، عمليات و توليد، 
و بازاريابي و فروش« مورد تحليل قرار گرفته است.

     شركت سايپا
حلقه تداركات ورودي و خروجي و حلقه عمليات و توليد: توام 
با افزايش سهم حلقه تداركات ورودي و خروجي، سهم حلقه 
عمليات و توليد شركت سايپا كاهش داشته است. خصوصا 
از سال 1391 و همزمان با شدت يافتن دور اول تحريم هاي 
بين المللي، سهم عمليات و توليد شركت سايپا روند نزولي 
را طي نموده و از 11 درصد در س��ال 1390 به 3 درصد در 
سال 1396 رسيده است. هرچند اين حلقه توانسته در سال 
1393 كمي سهم خود را افزايش دهد، اما در سال 1394 
و همزمان با پويش تحريم ها، سهم آن مجددا كاهش يافته 

است )شكل 1(.
حلقه منابع انس��اني: س��هم منابع انس��اني از هزينه هاي 
شركت سايپا طي بازه زماني س��ال هاي 96-1382 روند 
رو به رش��دي را طي كرده است به گونه اي كه از نزديك 5 
درصد در س��ال هاي ابتدايي دهه 80 به نزديك 10 درصد 
در سال هاي ابتدايي دهه 90 رس��يده است. مقايسه اين 
روند با تعداد كاركنان شركت سايپا نشان دهنده ضرورت 

مديريت هزينه هاي منابع انساني در سبد هزينه هاي اين 
شركت است، براي نمونه در سال 1394، با وجود افزايش 40 
درصدي كاركنان نسبت به سال 1382، سهم هزينه هاي 
اين حلقه بيش از دو برابر ش��ده و از 5 درصد به 11 درصد 

رسيده است )شكل 1(. 
حلقه تامين مالي: سهم حلقه تامين مالي از 8 درصد در سال 
1382 به 3 درصد در سال 1388 و در نهايت به 15 درصد 
در سال 1396 افزايش يافته است. روند افزايشي سهم باالي 
هزينه هاي تامين مالي )سود، كارمزد، جريمه ديركرد وام ها 
و خدمات بانكي ريالي و ارزي( نشان دهنده مشكالت اساسي 
اين شركت در تامين سرمايه در گردش طي سال هاي پس 

از تحريم هاي سال 1391 است )شكل 1(.
حلقه بازاريابي و ف��روش: روند حاكم بر حلق��ه بازاريابي 
وفروش حاكي از افزايش سهم هزينه آن از 3 درصد در سال 
1382 به 10 درصد در سال 1396 است و در سال هايي كه 
فروش شركت با كاهش همراه بوده )سال 1391 همزمان 
با ش��روع دور اول تحريم ها( و سال 1394 )پويش تحريم 

خريد خودرو((.
ارزيابي ها نشان مي دهد، سهم هزينه هاي بازاريابي شركت 
رش��د قابل مالحظه اي را طي كرده است. نكته جالب در 
تحليل تغييرات ريز هزينه هاي بازاريابي و فروش شركت 

سايپا در دو سال 1390 و 1391 است كه با توجه به كاهش 
فروش، انتظار تقويت حلقه تبليغات و بازاريابي )هزينه هاي 
اجاره، تبليغاتي و نمايشگاهي و صادرات( وجود داشته، اما 
در عمل مشاهده مي شود كه سهم اين هزينه ها از 10 درصد 
به 7 درصد كاهش يافته و در مقابل سهم حقوق و دستمزد 
از 4 درصد به 21 درصد افزايش يافته است. هزينه حقوق و 
دستمزد بخش بازاريابي و فروش در سال 1391 چهار برابر 

سال 1390 بوده است )شكل 1(.

    شركت ايران خودرو
حلقه تداركات ورودي و خروجي و حلقه عمليات و توليد: تا 
قبل از شروع تحريم هاي سال 1391، سهم حلقه عمليات و 
توليد شركت ايران خودرو روندي صعودي را طي كرده و از 
3 درصد در سال 1382 به 9 درصد در سال 1389 رسيده 
است. اما پس از شروع تحريم ها، سهم اين حلقه روند نزولي 
را ادامه داده و به رقم 1 درصد در سال 1396 رسيده است. 
مقايسه س��هم حلقه تداركات ورودي و خروجي با حلقه 
عمليات و توليد نشان دهنده عملكرد معكوس اين حلقه ها 
در طول دوره بررسي صورت هاي مالي شركت ايران خودرو 
است. براي نمونه همزمان با كاهش سهم عمليات و توليد در 
سال 1391، سهم حلقه تداركات ورودي و خروجي جهش 

كرده است. هرچند در فضاي پسابرجام سهم حلقه عمليات 
و توليد مجددا توانسته به عدد 5 درصد برسد، اما مجددا و 
همراه با پويش تحريم هاي داخلي سير نزولي را طي نموده و 
در نهايت در سال 1396 به عدد 1 درصد رسيده است. اين 
وضعيت تا قبل از بروز تحريم هاي جديد اياالت متحده در 
سال 1397 بوده و نشان مي دهد حتي قبل از تحريم هاي 
جديد نيز روند نزولي حلقه عمليات و توليد در اين شركت 

مجددا آغاز شده بوده است )شكل 2(.
حلقه منابع انساني: بررسي حلقه منابع انساني ايران خودرو 
نشان مي دهد كه اين شركت نيز همانند سايپا با افزايش 
شتابان هزينه هاي نيروي انس��اني مواجه است. مقايسه 
ميان سهم هزينه اي حلقه منابع انساني با تعداد كاركنان 
شركت ايران خودرو نشان مي دهد كه با وجود ثبات نسبي 
در تعداد كاركنان، هزينه اين حلقه در سبد هزينه اي شركت 
ايران خودرو جهش بااليي داشته و از 3 درصد در سال 1382 
به بيش از 8 درصد در سال 1391 رسيده است )شكل 2(. 

حلقه تامين مالي: حلقه تامين مالي ايران خودرو روند ثابتي را 
در بازه زماني سال هاي 89-1382 طي كرده است، اما پس 
از شروع تحريم هاي بين المللي در سال 1391 به رقم 13 
درصد رسيده كه در فضاي پسابرجام توانسته مجددا تا سطح 
7 درصد پايين بيايد. از اين رو مي توان دريافت كه فشارهاي 

ناش��ي از تحريم ها عمال موجب شده شركت ايران خودرو 
بخشي از ارزش افزوده خود را به واسطه هزينه هاي تامين 
مالي )سود، كارمزد، جريمه ديركرد وام ها و خدمات بانكي 
ريالي و ارزي( از دست دهد. مقايسه هزينه تامين مالي و تيراژ 
توليد شركت ايران خودرو با شركت سايپا نشان مي دهد كه 
وضعيت تامين سرمايه در گردش براي اين شركت نسبت به 
شركت سايپا بهتر بوده و افزايش توليد در پسابرجام به خوبي 
توانسته مجددا سهم هزينه هاي تامين مالي ايران خودرو را 

كاهش دهد )شكل 2(.
حلقه بازاريابي و فروش: سهم حلقه بازاريابي و خدمات پس 
از فروش شركت ايران خودرو در طول دوره بررسي روندي 
تقريبا ثاب��ت طي نموده، اما در س��ال هايي كه فروش اين 
شركت با كاهش همراه شده، سهم آن افزايش جزئي را تجربه 
نموده است. در مقابل در سال 1395 و 1396 و همزمان با 
رشد فروش شركت، سهم اين حلقه از 6 درصد به 3 درصد 
كاهش يافته است. نكته جالب در سرفصل هاي هزينه حلقه 
بازاريابي و فروش شركت ايران خودرو آن است كه همواره 
»هزينه حمل خودرو به نمايندگي ها« از »هزينه تبليغات و 
بازاريابي« شركت ايران خودرو باالتر بوده و گاهي حتي سهم 
»هزينه پاركينگ« نيز از سهم »هزينه تبليغات و بازاريابي« 
اين شركت باالتر رفته  است. اين امر به خوبي نشان دهنده 
عدم وجود فشار رقابتي و بازار تضمين شده براي اين شركت 
است كه موجب شده مديران اين شركت چندان ضرورتي 
براي هزينه در س��رفصل »تبليغات و بازاريابي« احساس 

نكنند )شكل 2(.

    چهار نكته كليدي 
1-  بررسي وضعيت زنجيره ارزش شركت هاي خودروسازي 
به وضوح ضرورت مديريت منابع انساني اين شركت ها را 
نشان مي دهد، به طوري كه سهم هزينه منابع انساني روندي 
صعودي را طي نموده كه به هيچ عنوان با روند افزايش تعداد 

كاركنان همخواني ندارد.
2- يكي از مشكالت اساسي صنايع خودروسازي در دهه 
جاري )پس از تحريم هاي س��ال 1391( رش��د ش��تابان 
هزينه هاي تامين مالي اس��ت. در اين ميان شركت سايپا 
وضعيتي ب��ه مراتب نامناس��ب تر از ايران خ��ودرو دارد و 
هزينه هاي تامين مالي سهم بااليي از سبد هزينه اين بنگاه 

را به خود اختصاص داده است.
3- تاثير تحريم ها در سال 1397 بر صنعت خودروسازي 
محرز است، اما دامنه اثرگذاري آن با تحريم هاي سال 1391 

قابل مقايسه نيست.
4- با توجه به نارضايتي عمومي از صنعت خودروسازي كشور 
و اينكه افزايش جهش وار قيمت خودرو در دو سال گذشته از 
يك طرف و كاهش شديد قدرت خريد مصرف كننده از طرف 
ديگر، مي توانست احتمال كاهش حجم تقاضا را متبادر به 
ذهن كند، اما ممنوعيت ورود خودروهاي سبك خارجي 
كه مي توانست به عنوان رقيبي براي خودروهاي داخلي، 
كمك حال اين بازار باشد از يكطرف و كاهش ميزان عرضه 
خودروهاي داخلي معطوف به مشكالت ناشي از تحريم و 
افزايش هزينه هاي ارزي و ريالي آن و نيز افزايش تقاضاي 
س��فته بازي، عاملي اثرگذار در به هم خوردن تعادل بازار 
خودرو شد. از آنجا كه اين وضعيت مي تواند موجب ازدحام 
توأم مصرف كنندگان واقعي و تش��ديد هجوم متقاضيان 
كاذب به ب��ازار گردد، بنابراين در جه��ت رفع اين نقيصه، 
سياست گذاران خودرو كشور، عالوه بر لزوم اتخاذ تصميم 
براي تعيين ضوابط و مشروط كردن شرايط دسترسي به 
منظور دسترسي مصرف كنندگان واقعي به خودرو موردنياز 
خود، بايستي نسبت به اصالح فرآيند طرف عرضه نيز توجه 
كافي مب��ذول دارند تا از صنعت خودرو كش��ور در دو بعد 
كيفيت عرضه و كّميت عرضه رضايت عمومي حاصل شود. 

صنعت |
سرپرس�ت وزارت صمت در حاش�يه جلسه 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت گفت: ستاد 
تنظيم بازار كشور همين دوشنبه در خصوص 
ش�بكه توزيع كارخانجات ل�وازم خانگي به 
جمع بندي الزم خواهد رسيد تا در قالب طرح 
ويژه اي، اقالم لوازم خانگي مورد نياز اقش�ار 

هدف را تامين و در اختيار آنها قرار دهند.

به گزارش شاتا، حسين مدرس خياباني افزود: تركيب 
عرضه لوازم خانگي در س��طح كش��ور نسبت به قبل 
متفاوت شده است و بخش عمده اي از لوازم خانگي از 
محل توليدات داخلي است به جز كولر گازي كه البته 
اخيراً سرمايه گذاري بسيار خوبي نيز در اين خصوص 
در يكي از واحدها انجام ش��ده است تا براي تامين نياز 
كشور از محل توليد داخلي اقدام كنيم. وي اضافه كرد: 
ظرفيت تولي��د واحد هاي توليد لوازم خانگي كش��ور 
بيش از 2 تا 3 برابر اس��ت و اين بدان معنا است كه ما با 
تمركز روي تامين مواد اوليه و رفع مسائل و مشكالت 
توليدكنندگان مي توانيم به راحتي بازار لوازم خانگي را از 
محل توليد داخلي تامين كنيم و شكاف خروج برندهاي 

خارجي را پر كنيم.
مدرس خياباني تاكيد كرد: هم اكنون بخش عمده اي 
از واردات ل��وازم خانگي به كش��ور ممنوع اس��ت و به 
عبارتي واردات كاالهاي مشابه توليد داخل عماًل داراي 
ممنوعيت است و اين برنامه محوري وزارت صمت است 
تا با اولويت تامين مواد اوليه كارخانجات، تالش مي كنيم 
در سال جهش توليد هم توليد به ميزان سال گذشته 
تحقق يابد و ه��م افزايش توليد به ميزان ظرفيت هاي 
موجود داشته باشيم تا بتوانيم نياز بازار و مردم را تامين 
نماييم. وي تصريح كرد: مس��ائل و مشكالت مرتبط با 
صنعت لوازم خانگي عمدتًا ش��امل تامين مواد اوليه و 
افزايش عرضه در س��طح بازار است. سرپرست وزارت 
صمت تاكيد ك��رد: بخش ديگري ك��ه در حوزه لوازم 
خانگي بايد مورد توجه قرار گيرد حجم تقاضا در سطح 
بازار است؛ امروز شاهد آن هستيم كه عرضه كنندگان 
اين محصوالت ب��ا ذهنيت وجود انتظ��ارات تورمي و 
اتفاقاتي كه در حوزه ارز و تورم رخ داده است در مواردي 
از عرضه لوازم خانگي خودداري مي كنند و به عبارتي 
دس��ت به احتكار اقالم زده اند و بخشي از توليدات در 
انبارها قرار دارد. مدرس خياباني گفت: سازمان حمايت 
و دستگاه هاي نظارتي به عنوان يك برنامه ويژه نظارت 

و كنترل بيشتر بر بازار را در دستور كار خود قرار داده اند 
و در همين راس��تا دو بخش به صورت ويژه مورد توجه 
است؛ يكي انبارها، براي اينكه اطمينان الزم حاصل شود 
آن ميزان از توليد ل��وازم خانگي در كارخانجات وقتي 
وارد بازار مي شود به دست مصرف كننده واقعي برسد و 
احتكار نشود و ديگري نوسانات قيمتي است كه برخي 
از توليدكنندگان به سبب فضاي موجود در بازار انتظار 
دارند با قيمت هاي چندين برابري كاالهاي خود را وارد 
بازار كنند. وي افزود: سازمان حمايت اعالم كرده است، 
ح��دود 20 تا 25 درصد مجوز افزايش قيمت كاالهاي 
توليدي ل��وازم خانگي را در اين مقطع زماني نس��بت 
بهمن ماه س��ال 97 صادر كرده و اين سازمان حتما با 
هرگونه افزايش قيمت خ��ارج از ضوابط و مجوز صادر 
شده برخورد جدي خواهد كرد. مدرس خياباني ادامه 
داد: در حوزه لوازم خانگي در بخش عرضه و همچنين 
انبارها و نگهداري ب��راي كنترل قيمت و جلوگيري از 
احتكار برنامه نظارتي متناسب در حال انجام است. وي 
اضافه كرد: موضوع ديگري كه در دستور رييس جمهور 
در خصوص كنت��رل بازار لوام خانگي مورد توجه بوده، 
تامين لوازم خانگي و توزيع بين اقشار هدف به عنوان 
نمونه زوج هاي جوان و گروه هايي كه تحت پوش��ش 

نهاده��اي حمايتي مث��ل كميته امداد و بهزيس��تي 
هستند. وي اعالم كرد: ستاد تنظيم بازار كشور همين 
دوشنبه درباره شبكه توزيع كارخانجات لوازم خانگي به 
جمع بندي الزم خواهد رسيد تا در قالب طرح ويژه اي، 
اقالم لوازم خانگي مورد نياز اقش��ار هدف را تامين و در 
اختيار آنها قرار دهند. مدرس خياباني تصريح كرد: ما 
در ظرفيت هاي توليد داخل به سرعت در حال پر كردن 
خأل حضور برندهاي خارجي هستيم و همين دو هفته 
گذشته يكي از ش��ركت هاي توليد كننده تلويزيون با 
700 هزار دستگاه ظرفيت توليد تلويزيون در سال اعالم 
آمادگي الزم را براي تامين نياز بازار كشور اعالم كرد و اين 
ناقض ادعايي است كه كشورمان در توليد لوازم خانگي 
مزيتي خاصي ندارد و يا كشورمان توان الزم براي توليد 

لوازم خانگي پيشرفته را ندارد .
وي ادامه داد: ظرفيت هاي بس��يار خوبي در اين بخش 
در سطح كشور نصب شده و مي توانيم به راحتي شكاف 
تامين بازار را پر كنيم و همچنين كنترل الزم را داشته 
باشيم تا با افزايش عرضه و افزايش توليد، اقالم به دست 
مصرف كننده واقعي برسد. به گفته مدرس خياباني، بازار 
فعلي لوازم خانگي در عمل تحت تاثير شاخص هاي كالن 
اقتصادي همچون تغيير نرخ ارز و تورم است و بخشي از 

افزايش قيمت ها با در نظر گرفتن تغيير شاخصي مانند 
نرخ دستمزد و افزايش هزينه توليدات اتفاق افتاده و با 
سركوب قيمت نمي توانيم بازار را كنترل كنيم؛ البته اين 
افزايش افسارگسيخته قيمت ها نيز از طرف ما قابل قبول 
نخواهد بود و حتمًا با متخلفان برخورد جدي مي كنيم. 
وي افزود: مجموعه اقدامات انجام شده در بخش عرضه 
و اعمال برنامه هاي نظارتي و كنترلي با اولويت حمايت 
از بخش توليد و كنترل انبارها، قطعًا در آينده نزديك 
بازار لوازم خانگي به تعادل الزم خواهد رسيد. وي تصريح 
كرد: در بخش لوازم خانگي در ش��رايط حاضر مشكلي 
به نام تحريك تقاضا وجود ندارد؛ البته درآمد مردم به 
گونه اي است كه عليرغم وجود تقاضا، قدرت خريد در 
ميان مردم وجود ندارد و بايد با ساير روش ها و همچون 
كاهش قيمت تمام ش��ده محص��والت، تقاضاي لوازم 
خانگي را به گونه اي مديري��ت كنيم كه مردم بتوانند 
محصوالت مورد نياز خود را با قيمت مناسب تهيه كنند. 
مدرس خياباني اعالم كرد: شركت هاي بزرگ توليد لوازم 
خانگي كشور در حال تدارك هستند تا بتوانيم با يك 
شرايط ويژه و تسهيالت تعريف شده و در يك سبد خاص 
براي اقشار تعريف شده و زوج هاي جوان در تامين اقالم 

مختلف لوازم خانگي اقدام كنيم.

دبير ستاد لجستيك مقابله با كرونا وزارت صمت، از تعيين 
قيمت ماس��ك صنعتي تا هفته آينده خبر داد و قيمت 
مصوب ماسك توليد كارگاهي را 1500 تومان اعالم كرد. 
به گزارش ش��اتا، جمش��يد گلپور با اش��اره به دس��تور 
رييس جمهوري مبني بر توليد و توزيع گسترده ماسك 
اس��تاندارد در كش��ور گفت: با توجه به اينكه ادامه روند 
تعطيلي كسب و كارها در كشور و حتي ساير كشورهاي 

جهان، موجب افزايش بحران هاي اقتصادي مي ش��ود، 
دولت ها ناگزير به ش��روع مجدد كسب و كارها با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي از سوي اصناف و مردم هستند كه 
وزارت صمت توليد انبوه ماسك استاندارد را در دو بخش 

صنعتي و كارگاهي در دستور كار ويژه قرار داده است.
رييس مركز اصناف و بازرگانان وزارت صمت با اش��اره به 
تاكيد مقام عالي وزارت صمت بر نظارت بر چرخه توليد 

تا توزيع و قيمت مناس��ب براي مصرف كننده، افزود: در 
جلسات متعدد با حضور توليدكنندگان و مديران ارشد 
وزارت صمت و بهداشت، اتاق اصناف ايران و تهران، بسيج 
اصناف، ش��ركت مترو و ساير دستگاه هاي مرتبط ضمن 
بررس��ي مش��كالت و موانع پيش روي توليد، در جلسه 
امروز قيمت نهايي ماسك توليد كارگاهي با نظارت اتاق 
اصناف ايران جهت توزيع در شبكه صنفي كشور به قيمت 

1500تومان براي مصرف كننده مصوب شد. وي همچنين 
با بيان اينكه نظارت بر شبكه توزيع در مترو برعهده شركت 
مترو است، از تعيين قيمت ماسك توليد انبوه صنعتي با 
كاربرد استفاده در مراكز درماني و بخش هاي مرتبط در 

هفته آينده خبر داد.
اين مقام مسوول با اشاره به لزوم تشكيل كميته رفع موانع 
توليد ملزومات بهداشتي در اتاق اصناف ايران در شرايط 

حساس كنوني، از نظارت و بازرسي شديد صنفي كشور 
خبر داد و گفت: ايجاد مديريت يكپارچه بازرسي نظام توليد 
تا توزيع بيش از پيش ضروري اس��ت و بازرسي اصناف با 
همكاري بسيج اصناف ملزم به نظارت بر بازار و قيمت ها در 
شبكه صنفي كشور مي باشد و وزارت بهداشت نيز بازرسي 
ويژه اي از داروخانه ها جهت جلوگيري از دوگانگي قيمت ها 

در شبكه توزيع كشور را در دستور كار قرار دهد.
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 تشديد بازرسي ها 
در بازار لوازم خانگي

ش�اتا| رييس ات��اق اصناف تهران از تش��ديد 
بازرسي ها در حوزه لوازم خانگي خبر داد و گفت: 
در راستاي مديريت بازار لوازم خانگي و با توجه به 
شرايط منظور بازرسي ها در حوزه لوازم خانگي با 
شدت و گس��تردگي بيشتري انجام خواهد شد. 
قاس��م نوده فراهاني رييس اتاق اصناف تهران با 
تاكيد بر حفظ حقوق مصرف كنندگان و تامين 
نيازهاي آنها با قيمت مناس��ب اف��زود: يكي از 
اهداف مهم اتحاديه و اتاق اصناف تهران با توجه 
به وضعيت توليد، واردات و نوسانات نرخ مواد اوليه 
حفظ حقوق مصرف كننده مي باشد؛ لذا با كساني 
كه بخواهند خارج از عرف و قوانين موجود كااليي 
را گران بفروش��ند برخورد خواهيم كرد.  رييس 
اتاق اصناف تهران گفت: س��قف افزايش قيمت 
از س��وي س��ازمان حمايت براي تلويزيون 20 و 
س��اير لوازم خانگي 25 درصد اعالم شده است و 
با هرگونه گران فروشي و افزايش قيمت غيرمجاز 
برخورد جدي خواهد شد. وي افزود: خوشبختانه 
با توجه به اظهارات مسووالن ذيربط اميدواريم 
كمبودي در اين تامين كاال در بازار نداشته باشيم 
و كاالها و لوازم خانگي م��ورد نياز با قيمت هاي 

مناسب در بازار عرضه و تامين گردد.

تشكيل پرونده تخلف ارزي97 
ميليون دالري براي 41 شركت

فارس| مدير كل امور حقوقي و تعزيرات سازمان 
حمايت، با اعالم تشكيل پرونده تخلفات 97ميليون 
دالري براي 41 ش��ركت فعال، گفت: پرونده هاي 
مذكور در ارتباط با عدم اجراي تعهدات واردكنندگان 
و توليدكنندگان در قبال دريافت ارز تش��كيل و به 
ادارات كل تعزيرات حكومتي استان ها ارسال شده 
است. سيدمجتبي سجادي، با اعالم تشكيل پرونده 
تخلفاتي97ميليون دالري براي 41 شركت فعال 
در زمينه محصوالت كشاورزي و مواد غذايي، گفت: 
پرونده هاي مذكور در ارتباط با عدم اجراي تعهدات 
واردكنندگان و توليدكنندگان در قبال دريافت ارز 
تشكيل و توس��ط اداره كل امور حقوقي و تعزيرات 
س��ازمان حمايت به ادارات كل تعزيرات حكومتي 
استان ها ارسال شده است. مدير كل امور حقوقي و 
تعزيرات سازمان حمايت با تاكيد بر ضرورت نظارت 
بر دريافت كنندگان ارز رس��مي اظهار داشت: طي 
سال هاي اخير ارز رس��مي غالبًا به منظور واردات 
كاالهاي اساسي و مهم به شركت ها تخصيص يافته 
است كه تخلف در اين خصوص آثار مستقيمي بر 
معيش��ت شهروندان دارد.  س��جادي با بيان اينكه 
شركت هاي موصوف به منظور واردات محصوالت 
كشاورزي و مواد غذايي، بيش از نود و هفت ميليون 
دالر ارز رسمي از بانك دريافت كرده اند، افزود: اين 
ميزان تخلف صرفاً در خصوص محصوالت كشاورزي 
و مواد غذايي بوده و حاصل بررس��ي هاي مس��تمر 
كارشناسان اين س��ازمان مي باشد.  مدير كل امور 
حقوقي و تعزيرات سازمان حمايت ضمن تاكيد بر 
استمرار نظارت سازمان حمايت در ارتباط با عملكرد 
دريافت كنندگان ارز رسمي بيان داشت: طي ماه هاي 
گذشته دستگاه هاي مختلف نظارتي اهتمام جدي 
در برخورد با متخلفين ارزي داشته اند كه سازمان 
حمايت نيز در حيطه اختي��ارات خود با تمام توان 
و ظرفيت نسبت به نظارت و تشكيل پرونده در اين 
خصوص اقدام كرده است. سجادي افزود : با تعامل 
صورت گرفته ميان سازمان حمايت و بانك مركزي، 
اقدامات موثري در راستاي شناسايي شركت هاي 
دريافت كنن��ده ارز ص��ورت پذيرفته اس��ت كه با 
همكاري ش��عب تعزيرات حكومتي در صدور آراء، 

شاهد استرداد اين مبالغ به بيت المال خواهيم بود.

اعالم اسامي ۵ قلم كاالي 
اولويت دار براي بازرسي 

تس�نيم| »محصوالت لوازم خانگي، الس��تيك 
خودرو، ش��كر، برنج و نهاده ه��اي دامي« به عنوان 
كاالهاي اولويت دار نظارتي در هفته منتهي به 28 
خرداد ماه معرفي شدند. معاون بازرسي و رسيدگي 
به تخلفات س��ازمان حمايت اظهار كرد: بازرسان 
اين س��ازمان به همراه سازمان هاي صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان هاي سراسر كش��ور در راستاي 
سياست هاي كنترلي و نظارتي معمول و هميشگي 
به منظور آرام سازي فضاي بازار، در هفته پيش رو 
رصد و پايش محصوالت لوازم خانگي شامل يخچال، 
يخچال فريزر، تلويزيون و لباسش��ويي، الستيك 
خودروسواري و سنگين، ش��كر، برنج و نهاده هاي 
دامي از قبي��ل كنجاله، س��ويا و ذرت را در اولويت 
بازرس��ي هاي نظارتي خود قرار داده اند.  سيدجواد 
احمدي به اقدامات صورت گرفته پيرامون بازرسي 
و نظارت بر بازار كاال و خدمات اولويت دار اشاره كرد 
و گفت: با همكاري و هماهنگي هاي صورت گرفته 
با ديگر دستگاه هاي متولي و برگزاري گشت هاي 
مش��ترك درايام موصوف تعداد زيادي بازرس��ي 
براي جلوگيري از سوءاستفاده برخي سودجويان و 
مراقبت از بازار پيرامون تامين و نظارت بر توزيع 17 
قلم كاالهاي اساسي از قبيل تخم مرغ، برنج، شكر، 
گوشت مرغ و گوشت قرمز و ..... براي ساماندهي بازار 
مصرف صورت پذيرفته است.  اين مقام مسوول در 
ادامه با اشاره به اعداد و ارقام در حوزه بازرسي هاي 
انجام ش��ده در ارديبهشت ماه س��ال جاري بيان 
داشت: بنا بر آمار ارايه ش��ده از سوي سازمان هاي 
صمت استان ها، 177 هزار و 534 بازرسي صرفا در 
خصوص كاالهاي اولويت دار از واحدهاي صنفي و 
غيرصنفي درسراسر كشور انجام كه در نهايت منجر 
به تشكيل 7 هزار و446 پرونده شده است. وي ارزش 
ريالي پرونده هاي متشكله را بالغ بر هزار و دو ميليارد 
و 784 ميليون و 714 هزار ريال اعالم كرد و يادآور 
شد: تمامي پرونده هاي تشكيل شده براي رسيدگي و 
صدور حكم به ادارات كل تعزيرات حكومتي استان ها 

ارسال شده است.

زنجيره ارزش فعاليت دو خودروساز بزرگ كشور براساس صورت هاي مالي، در ۵ حلقه مورد تحليل قرار گرفت

سهم حلقه های زنجيره ارزش شرکت ايران خودرو از کل هزينه های تمام شده در بازه سال های  97-1382شکل 1: سهم حلقه های زنجيره ارزش شرکت سايپا از کل هزينه های تمام شده در بازه سال های  1382-97
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محمدعلي كشاورز از دنيا رفت
محمدعلي كشاورز بازيگر سينما، تئاتر و تلويزيون در سن ۹۰سالگي درگذشت. محمد طباطبايي، مديرعامل موسسه هنرمندان پيشكسوت، 
ضمن تاييد اين خبر اعالم كرد: اين هنرمند ديروز 25 خرداد ماه از دنيا رفت. او از اوايل خرداد ماه به دليل عارضه كليوي در بيمارستاني در تهران 
بستري شده بود. محمدعلي كشاورز از بازيگران ماندگار و پيشكسوت تئاتر، سينما و تلويزيون ايران در 2۶ فروردين ۱۳۰۹ در اصفهان متولد شد. 
اين هنرمند كه داراي نشان درجه يك فرهنگ و هنر است، در سينما، تئاتر و تلويزيون بارها در نقش ها و ژانرهاي گوناگون حضور داشته است. 
او در بازيگري، همراِه علي نصيريان، زنده ياد جمشيد مشايخي، داود رشيدي و عزت اهلل انتظامي پنج بازيگر مرد ماندگار تاريخ تئاتر و سينما و 
تلويزيون ايران به شمار مي آيند. كشاورز در حدود 5۰ فيلم سينمايي، بيش از ۳۰ سريال تلويزيوني و چندين تئاتر و تله تئاتر ايفاي نقش كرده است.

اعدام  عامالن  ترور  انقالبي  حسنعلي  منصور 
بيست و شش��م خرداد ۱۳۴۴ حكم اعدام 
محمدصادق اماني، محمد بخارايي، مرتضي 
نيك نژاد و رضا صفارهرن��دي چهار تن از 
اعضاي هيات هاي موتلفه اس��المي به اجرا گذاشته شد. 
اتهام اين افراد شركت در ترور حسنعلي منصور نخست وزير 
وقت در اول بهمن ۴۳ بود.  در پي غائله انجمن هاي ايالتي 
و واليتي و علني شدن مبارزات امام خميني، چهار هيات 
مذهبي تهران با هدف وحدت عمل در مبارزه عليه رژيم 
پهلوي به هم پيوستند و با عنوان هيات هاي موتلفه اسالمي 
اعالم موجوديت كردند. بعد از قيام ۱5 خرداد برخي جوانان 
عضو اي��ن هيات ها مبارزه را ضروري تش��خيص دادند و 
درصدد برآمدند در تشكيالت خود، شاخه نظامي ايجاد 
كنند. مهدي عراقي در خاطرات خويش در اين باره گفته 
اس��ت: »۱5 خرداد يك نقطه عطفي بود تقريبًا در تاريخ 
مبارزات ايران، به خصوص در داخل تشكيالت خود ما. بعد 
از آن كشتار... آنهايي كه يك مقدار معتقد به مشي غير از 
حركت سياسي بودند، يك مقدار زمينه برايشان فراهم شد 
كه بتوانند روي طرح هاي خودشان صحبت بكنند، اين شد 
كه طرح يك شاخه اي به نام شاخه نظامي در درون سازمان 
مطرح شد.  امام خميني)ره( مخالف ترور بودند. موتلفه 
براي ترور منصور تالش بس��ياري كرد تا از امام خميني 
فتوا بگيرد كه بعد از اصرار فراوان موفق به اين كار نشدند 
تا آنكه پس از س��ه بار تالش، از آيت اهلل ميالني اين فتوا را 
اخذ كردند. مهدي عراقي در خاطرات خود آورده اس��ت: 
»براي اين كار ]ترور منصور[ كساني فرستاده شده ] اند[ 
پهلوي آقاي خميني كه در اي��ن جريانات فتوا بگيرند و 
آقاي خميني فتوا نداده در مرحله اول. در مرحله دوم باز 

فرستاده اند و آقا به آن حامل گفته كه اصال به تو چه كه توي 
اين كار ها دخالت مي كني.«  حبيب اهلل عسگراوالدي هم 
در اين باره گفته بود: »...يكي از داليلي كه موجب شده بود 
دير تر به اقدام خود دست بزنند، نهي امام در مورد كارشان 
بود. آنها براي برداشتن اين نهي، تالش هاي زيادي كردند 
و چندين بار خدمت امام رفتند؛ اما امام تأكيد داشتند اين 
كار در غير خودش ]ش��اه[ مفيد نيست؛ زيرا اگر به غير از 
ش��اه فرد ديگري را بزنند، تمام گذشته به گردن آن فرد 
خواهد افتاد و براي او نيز مجلس ها مي گيرند و مخالفان 
خودشان را از بين خواهند برد؛ بنابراين اين حركت در غير 
خودش مفيد نخواهد بود. اين چهار شهيد براي اينكه اين 

نهي را بردارند، از مراجع ديگري فتوا گرفتند؛ اما همچنان 
حضرت امام نهي بر اين كار داشتند. بنابراين، اين افراد از 
بنده كه نماينده امام در وجوهات بودم و با ديگر علما نيز 
ارتباط داشتم، ]دوباره[ خواستند تا از امام بخواهم اين نهي 
را بردارند؛ اما امام در پاسخ به من گفتند كه در كارهاي تند 
شركت نكن و شما دخالتي در كار اين افراد نداشته باشيد«.  
به هر حال پس از ترور منصور، همه عوامل ترور دستگير 
شدند. چهار نفر در سحرگاه 2۶ خرداد ۱۳۴۴ در ميدان 
تير پادگان حشمتيه تيرباران شدند و برخي ديگر از جمله 
شهيد مهدي عراقي و حبيب اهلل عسگراوالدي به حبس 

طوالني مدت محكوم شدند.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

تاريخچه ديرينه گردشگري 
در ايران 

هرچند به مطالعات و تحقيقات در زمينه گردشگري 
و مسافرت و ش��يوه و قوانين مربوط به آن در ايران 
باستان و حتي در ايران پس از اسالم كمتر پرداخته 
ش��ده اس��ت اما در ايراِن قبل از اسالم و حتي قبل 
از ورود آريايي ها، حق��وق و امتيازات ويژه اي براي 
مس��افران و جهانگردان در نظر گرفته مي شد. در 
حكومت هاي مختلف نيز حدود و ميزان آن يكسان 
و مشابه نبوده و با توجه به انگيزه و هدف مسافر يا 
جهانگرد تعيين و اجرا مي شده است. آثار مكتوب  
بر جاي مانده، حاكي از س��فر يونانيان و روميان به 
ايران در دوران قبل از اسالم مي باشد. آثار تاريخي 
نيز حكايت از گسترش شهرها، راه ها و اقامتگاه ها 
در همين دوران دارد.  ايران از قرن هفدهم ميالدي 
در دوران حكومت صفويان به عنوان يك كش��ور 
مورد توجه جهانگردان قرار گرفت و اروپاييان را به 
سوي خود كش��اند. اگر صدها مسافري كه قبل از 
قرن هفدهم به ايران سفر كرده اند را كنار بگذاريم 
مي توان قرن هفدهم ميالدي به ويژه زمان سلطنت 
ش��اه عباس اول )مقارن با قرن يازدهم و دوازدهم 
هجري قم��ري( را نقطه آغ��ازي براي جلب توجه 
گردش��گران خارجي ب��ه ايران دانس��ت.  با وجود 
رشد فزاينده مسافران ايران باز هم گردشگري به 
شكل تش��كيالتي منظم با قوانين و مقررات ويژه  
و درآمدزاي��ي م��ورد توجه ق��رار نگرفت. صنعت 
گردش��گري در اي��ران از نيم قرن پي��ش با هدف 
شناساندن مفاخر ايران و تمدن كهن اين سرزمين 
به صورت رس��مي ش��كل گرفت و از سال ۱۳۱۴ 
اداره اي در وزارت كشور به نام اداره امور گردشگري 
كار خود را با چاپ نشريات و كتابچه هاي راهنماي 
گردشگري ايران آغاز كرد.  بعد از شهريور ماه سال 
۱۳2۰، شوراي عالي گردشگري روي كار آمد كه 
زيرنظر وزارت كشور فعاليت مي كرد. در نهايت در 
سال ۱۳۴2 هيات وزيران تأسيس سازمان جذب 
سياحان را در دس��تور كار قرار داد. با آغاز كار اين 
سازمان تحوالتي در گردشگري ايران حاصل شد.  
سازمان جذب س��ياحان در سال ۱۳5۳ به عنوان 
زير مجموعه تش��كيالت وزارت اطالعات درآمد و 
با عنوان وزارت اطالعات و گردش��گري، مس��وول 
تنظيم امور ايرانگردي و گردشگري شد. در اين زمان 
اداره  اي با عنوان ايرانگردي و گردشگري به وسيله 
چهار شركت س��هامي با نظارت وزارت اطالعات و 
گردشگري ايجاد شد و زيرنظر آنها فعاليت مي كرد. 
پس از انقالب اسالمي در س��ال ۱۳58 به منظور 
جلوگي��ري از تداخل وظاي��ف و هماهنگ كردن 
فعاليت ها و ساير مسائل مربوط به گردشگري، اين 
چهار شركت در يكديگر ادغام شد و سازمان مركز 
ايرانگردي و گردش��گري با بافت و خط مشي هاي 
جديد و اهدافي كامال متمايز از گذش��ته شروع به 
فعاليت كرد. اي��ن س��ازمان اداره و بهره برداري از 
واحدهاي اقامتي به شكل مهمان خانه، مهمان سرا، 
اردوگاه، كلبه و هر نوع محل مناسب ديگري را براي 
ترويج گردش��گري برعهده گرفت. درحال حاضر 
وزارت صنايع دستي و گردشگري در ايران تشكيل 
ش��ده كه همه وظايف مربوط به اين ح��وزه را در 

وزارتخانه سامان مي دهد. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تأسيس وزارت اطالعات و جهانگردي
 قانون تاسيس وزارتخانه اطالعات و جهانگردي خرداد 
۱۳5۳ به تصويب مجلس بيست و يكم شوراي ملي و 
بيست و شش��م خرداد همان سال به تصويب مجلس 
سنا رس��يد.  بر اس��اس ماده يك اين قانون، به منظور 
نظ��ارت و هدايت ام��ور مربوط به وس��ائل ارتباطات 
جمعي در جهت تأمين مصالح ملي و شناساندن بيشتر 
پيشرفت ها و تحوالت و تمدن كشور به جهانيان و اشاعه 
و تحكيم مباني ارزش هاي ملي در ش��ؤون سياس��ي، 
اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و باال بردن سطح دانش 
و بينش عمومي و آماده سازي جامعه ايراني براي قبول 
مس��ووليت هاي فردي و جمعي بيش��تر و نيز توسعه 
صنعت جهانگ��ردي وزارت اطالع��ات و جهانگردي 
 تشكيل مي شود. ايجاد انگيزه ها و گرايش هاي الزم در 
مردم براي پذيرفتن روش هاي جديد و مش��اركت در 
برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور، تهيه و 
اجراي برنامه هاي انتشاراتي و آگاه سازي مردم كشور از 
رويدادهاي ايران و جهان در سطح ملي و پخش و نشر و 
انعكاس اخبار و پيشرفت هاي ايران در سطح بين المللي،  
مطالعه درباره نحوه استفاده از وسائل ارتباط جمعي به 
منظور تبادل اطالعات، افكار و فرهنگ در سطوح ملي و 
جهاني با همكاري ساير وزارتخانه ها و موسسات مربوط، 
اشاعه و شناساندن تمدن و فرهنگ ملي به مردم كشور 
و جهانيان از طريق وس��ائل ارتباط جمعي با همكاري 
وزارت فرهنگ و هنر، تقويت و باال بردن سطح مطبوعات 

و صنعت نشر به صورتي كه نقش آگاه كننده و فرهنگي 
خود را انجام دهد، تهيه و تدوين و توزيع فيلمهاي مستند 
خبري، سنجش ميزان آگاهي و نظرات عمومي مردم 
نسبت به برنامه ها و مسائل جاري مملكت و... بخشي از 
وظايف اين وزارتخانه عنوان شده بود.  همچنين طبق 
اين قانون، تحقيق درباره اثرات وسائل ارتباط جمعي و 
سنجش ميزان تأثير گفتار، تصوير و متون چاپ شده 
در افكار عموم��ي،  برنامه ريزي، ايجاد، احياء، اصالح يا 
تكميل تأسيسات پذيرايي، اقامتي و تفريحي عمومي 
كشور و مجتمعهاي جهانگردي از طريق سرمايه گذاري 
مستقيم يا اعطاي وام به سرمايه گذاران بخش خصوصي 
يا مشاركت با آنها يا با سازمان هاي دولتي و شهرداريها 
و صدور اجازه نظارت در تأس��يس و اداره و درجه بندي 
اين قبيل تأسيسات با همكاري سازمان هاي مربوط، 
تأس��يس و اداره موسسات آموزش��ي الزم به منظور 
آموزش افراد مجرب در رشته هاي مختلف اطالعات و 
صنعت جهانگردي حسب مورد با همكاري وزارتخانه ها 
و سازمان هاي مربوط و... بر عهده اين وزارتخانه گذاشته 
شده است. طبق  ماده 2 اين قانون، به منظور كمك به 
پيش��برد هدفهاي مذكور در ماده ي��ك و تمركز امور، 
توسعه و ايجاد خانه هاي ايران در خارج از كشور، مركز 
خانه هاي ايران وابسته به وزارت اطالعات و جهانگردي 
تش��كيل مي گردد كه به صورت شركت سهامي اداره 

خواهد شد. 

نتايج اميدبخش پالسمادرماني بيماران كرونا 
مديرعامل س��ازمان انتقال خون از نتايج 
مثبت حاصل از پالس��مادرماني بيماران 
كرونا خب��ر داد و گفت: اين آم��ار براي ما 
اميدوار كننده بود و سبب شد كه كارآزمايي 
باليني دوم را مبتني بر مصرف پالسما در 2۴ 
ساعت اول بستري در بيماران بدحال شروع 
كنيم. پيمان عشقي درباره نتايج حاصل 
از پالس��ما درماني بيم��اران كرونا، گفت: 

كارآزمايي اول پالسمادرماني به پايان رسيد و نتايج خوبي 
داشت. نتايج بهتر از آن چيزي بود كه حدس مي زديم. او 
در توضيح نتايج كارآزمايي پالسمادرماني بيماران كرونا 
افزود: به صورت اجمالي بايد بگويم كه در اين كارآزمايي 
حدود 2۰۰ بيمار كرونا تحت پالسمادرماني قرار گرفتند 
و تقريبا اين بيماران در سن، نوع بيماري و شدت بيماري 
مشابه بودند. بر اس��اس نتايج حاصل شده، مرگ و مير 
ناشي از كرونا در آن دسته از بيماراني كه پالسما دريافت 

كرده بودند، تقريبا 5۰ درصد كاهش يافت. 
مدت اقامت در بيمارستان نيز در بيماراني 
كه تحت پالسمادرماني قرار گرفتند، حدود 
۳۰ درصد كاهش يافت. وي همچنين افزود: 
بيماران بسيار بدحال نيز كه دسته ديگري از 
بيماران بودند و درآي سي يو شرايط ويژه اي 
داشتند، زماني كه پالسما به موقع و سريع 
به آنها رسيده بود، ميزان مرگ و ميرشان 
حداق��ل 5۰ درصد كاهش يافت. مديرعامل س��ازمان 
 انتقال خون ادامه داد: در مجموع اين آمار براي خود ما
 اميدوار كننده بود و سبب شد كه سازمان انتقال خون 
كارآزمايي باليني دوم را مبتني بر مصرف پالسما در 2۴ 
ساعت اول بس��تري در بيماران بدحال شروع كند. اين 
كارآزمايي را در استان هاي قرمز كرونا، شامل استان هاي 
خوزستان، بندرعباس و سيستان و بلوچستان شروع 

كرديم و حدود ۶۰ بيمار نيز وارد كارآزمايي شدند.

فوتي هاي روزانه كرونا دوباره سه رقمي شد
آم��ار فوتي ها و مبتاليان ب��ه كرونا دوباره 
در حال افزايش اس��ت و طبق آمار وزارت 
بهداش��ت تعداد فوتي ها بار ديگر در يك 
روز از صد نفر بيشتر شد. سخنگوي وزارت 
بهداشت از شناسايي 2۴۷2 بيمار جديد 
كوويد۱۹ در كش��ور خب��ر داد. و گفت: از 
جمعه تا ظهر شنبه 25 خرداد ۱۳۹۹ و بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، دو هزار 

و ۴۷2 بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي 
ش��د كه 8۶۴ مورد بستري شدند. الري افزود: مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۱8۷ هزار و ۴2۷ نفر رسيد. 
متاسفانه در طول 2۴ ساعت، ۱۰۷ بيمار كوويد۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري 
به 8 هزار و 8۳۷ نفر رس��يد. الري گفت: خوش��بختانه 
تاكنون ۱۴8 هزار و ۶۷۴ نفر از بيماران، بهبود يافته و يا 
از بيمارستان ها ترخيص شده اند. به گفته الري، 2۷8۱ 
نفر از بيم��اران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد 

اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. وي 
افزود: تا كنون يك ميلي��ون و 2۴۴ هزار و 
۷۴ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور 
انجام شده اس��ت. الري همچنين گفت: 
اس��تان هاي آذربايجان غربي، هرمزگان، 
خوزستان، كردستان، كرمانشاه، سيستان 
و بلوچستان و بوشهر در وضعيت قرمز قرار 
دارند. س��خنگوي وزارت بهداشت با بيان 
اينكه سه رقمي شدن آمار فوتي هاي اين بيماري دردناك 
است، افزود: اين ويروس پيش بيني ناپذير و چموش است 
و هر لحظه ممكن است غافل گيرمان كند  و از گوشه هاي 
زمين گل بخوريم. بنابراين مقابله با آن عزمي همگاني 
مي طلبد و در اين شرايط رعايت پروتكل هاي بهداشتي، 
فاصله گذاري اجتماعي و پرهيز از سفرهاي غيرضرور 
بسيار جدي است و اميدواريم به دنبال اين اقدامات، در 
روزهاي آتي شاهد كاهش آمار ابتال و فوت ناشي از اين 

بيماري در كشور باشيم.

میراثنامه

آتش سوزي در شوش براي ششمين بار
علف هاي هرز ش��وش براي ششمين بار گرفتار آتش 
ش��دند و انگار آتش سوزي روال طبيعي محوطه هاي 
تاريخي ش��ده اس��ت. آتش س��وزي در محوطه هاي 
تاريخي مانند »ربع  رشيدي«، »هگمتانه« و كليساي 
»مريم مقدس« و چند محوطه  ديگر را مي شد هشداري 
براي جلب توجه متوليان ديگر محوطه هاي تاريخي در 
سراسر كشور دانست كه زنِگ خطِر زودهنگاِم اين اتفاق 
باشد، اما اين بي توجهي ها آنقدر ادامه پيدا كرد كه آتش 
به علف هاي هرز شوش رسيد و جمعه، 2۳ خرداد، براي 
ششمين بار علف هاي هرز اين محوطه آتش گرفتند؛ 
آتشي كه سه ضلع محوطه يعني شمال، شرق و غرب را 
در برگرفت و وزش شديد باد آن را گسترش داد. محمد 
درويشي، فعال ميراث فرهنگي خوزستان، با اشاره به 
بارندگي هاي زياد سال گذشته در استان خوزستان كه 
باعث رشد علف ها و خارهاي زيادي در منطقه  شوش 
شده بود، مي گويد: در اين شرايط و با شروع اپيدمي كرونا 
در كشور، از يك سو بر اساس قانون حضور 5۰ درصدي 
كاركنان در دستگاه هاي دولتي، و از سوي ديگر به دليل 
كم بودن تعداد پرس��نل پايگاه شوش، امكان نظارت 
روزانه و كامل بر اين محوطه  گس��ترده را نداشتند كه 
به طور دايم پايش وضعيت علف هاي محوطه انجام شود. 
او با اشاره به وجود علف هاي خشك و هرِز زيادي كه در 
محوطه رشد كرده اند، به ايسنا مي گويد: اين محوطه 
فقط قبل از انقالب توسط باستان شناسان كاوش شده 
بود و اكنون با توجه به جهاني بودن منطقه، به شدت 

نيازمند مطالعات باستان شناسي است. به گفته  او، آتش 
جمعه، 2۳ خرداد، از ميدان تعزيه چسبيده به تپه هاي 
شوش )در محوطه ۴۰۰ هكتاري( آغاز شده و به پايين 
تختگاه كه در اواخر پهلوي اول و اوايل پهلوي دوم كاوش 
شده، رسيده است، منطقه اي كه از ديد باستان شناسان 
بسيار اهميت دارد. درويشي با بيان اينكه آتش سوزي 
روز گذشته، ششمين آتش سوزي اين منطقه از شوش 
بوده است، مي گويد: پنج آتش س��وزي گذشته را به 
سرعت مهار كردند، اما حجم آتش 2۳ خرداد به دليل 

شدت وزش باد، بسيار زياده بوده و به سختي آن را مهار 
كرده اند، چون گرماي زياد در طول روز نيز به عمق آن 
كمك كرده است. اين فعال ميراث فرهنگي با اشاره به 
اينكه در زمان آغاز آتش سوزي، تعدادي از كشاورزان 
نيز زمين هاي خود را براي از بين بردن علف هاي هرز 
آتش زده بودند، مي گويد: از سوي ديگر در همان زمان 
آتش نشانان س��راغ درخت هاي آتش گرفته  محوطه 
انديمشك رفته بودند و كشاورزان نيز مجبور به خاموش 

كردن آتش با بيل و كپسول شده اند.

كتابخانه

اقتصاد بين الملل 
رشد قابل مالحظ تجارت بين الملل به ويژه از سال ۱۹۹۰ مطالعه بيشتر و عميق تر داليل ايجاد تجارت و منافع حاصل از آن را براي 
كشورهاي درگير تجارت ضروري كرده است. با گذشت بيش از يك دهه از قرن 2۱ مفهوم جهاني سازي در سطح جهان گسترش 
يافته و فرصت ها و تهديدهاي متعددي را ايجاد كرده است. تجارت بين المللي در محصوالت و خدمات به دليل كاهش در هزينه هاي 
حمل ونقل و ارتباطات، كاهش موانع تجاري دولت ها به مدد مذاكرات جهاني و برون سپاري گسترده فعاليت هاي توليدي گسترش 
يافته است. كتاب اقتصاد بين الملل، تئوري و سياست كه به صورت متن درسي در دانشگاه هاي جهان تدريس مي شود، درصدد اثبات 
منافع تجارت آزاد ميان تمامي كشورهاي جهان در سطوح گوناگون درآمدي و پيشرفت اقتصادي است. نويسندگان اين كتاب پل 

آر. كروگمن، مارك جي. ميلتز و مويس اوبيسفلد هستند و مترجم آن حسين صمصامي است.

هنر

برگزاري نمايشگاه  به صرف كرونا!
گالري ها كه بعد از مدتي تعطيلي اجباري، ديگر اجازه دارند با رعايت ش��رط و شروطي 
نمايش��گاه  برگزار كنند، حاال آستين ها را باال زده اند و تالش دارند كه بي رونقي ماه هاي 
اخير را كمي جبران كنند؛ اما انگار براي برخي از گالري ها و هنردوس��تان ديگر ترس از 
»كرونا« رنگ  باخته است و به همين خاطر هم بي توجه به تمام هشدارهايي كه تاكنون از 
بلندگوهاي جهاني پخش شده است، به بهانه اعتالي فرهنگ و هنر، همچون گذشته دور 
هم جمع مي شوند! با همه گيري جهاني ويروس كرونا، بسياري از برنامه هاي فرهنگي و 
هنري كشور همانند برگزاري نمايشگاه هاي هنري لغو و به آينده  نامعلومي موكول شد؛ 
اگرچه مدتي بعد از تعطيلي اجباري گالري ها، از سوي دفتر هنرهاي تجسمي اعالم شد كه 
امكان برگزاري نمايشگاه هاي هنري فراهم است، اما با شرط  و شروطي! مثاًل اينكه ديگر از 
برگزاري مراسم  افتتاحيه خبري نيست. طبيعتاً بسياري از گالري ها كه برگزاري نمايشگاه  
بدون افتتاحيه برايشان سود كمتري داشت و از سوي ديگر خودشان نمي خواستند زير 
بار پذيرش مسووليت اجتماعي برگزاري يك مراسم پرجميعت بروند، فعاليت در دنياي 
مجازي را ترجيح دادند و اعالم كردند كه همزمان با برگزاري نمايشگاه مجازي امكان بازديد 
حضوري از آثار نيز با اعالم وقت قبلي وجود دارد. در هفته هاي اخير اما برخي از گالري ها 
تصميم به بازگشايي گرفتند؛ آن هم در شرايطي كه نه تنها در پوسترهاي تبليغاتي اين 
نمايشگاه ها خبري از تاكيد بر اعالم وقت قبلي يا لزوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي نبود، 
بلكه برخالف شرط اعالم شده، ساعت برگزاري مراسم  افتتاحيه را نيز اعالم كردند.  روز 
جمعه 2۳ خرداد و همزمان با آغاز برگزاري حضوري تعدادي از نمايشگاه هاي هنري، در 
اغلب اين گالري ها نه تنها محدوديتي براي تعداد حضور افراد در محل برگزاري نمايشگاه 
وجود نداشت، بلكه اجبار يا حتي درخواستي هم براي زدن ماسك وجود نداشت. اگرچه 
برخي از بازديدكنندگان به تصميم شخصي خودشان و با رعايت كليه نكات بهداشتي 
از نمايش��گاه ها بازديد مي كردند، اما براي كساني كه به اين نكات توجهي نداشتند هم 
محدوديتي وجود نداشت.  جالب است كه حتي در يك نمونه نيز نه تنها تعداد زيادي از 
افراد در سالن كوچك گالري حضور داشتند، بلكه طبق روال سابق برگزاري افتتاحيه و 

برخالف قوانين كرونايي، حتي با شيريني و نوشيدني نيز از بازديدكنندگان پذيرايي مي شد. 
در اين ميان اين پرسش مهم مطرح مي شود كه در شرايطي كه بر اساس آمار، ميزان ابتال 
به اين بيماري همچنان در سطح بااليي قرار دارد، آيا نظارتي بر عملكرد گالري ها صورت 
مي گيرد؟ كه هادي مظفري � مديركل دفتر هنرهاي تجسمي � در پاسخ به آن اظهار كرده 
است تمامي گالري ها ملزم به رعايت كليه پروتكل هاي بهداشتي هستند و در صورت تخلف 
اين موضوع پيگيري مي شود. مظفري به ايسنا گفت: حتما نظارت صورت مي گيرد و همه 
ملزم به رعايت پروتكل هاي وزارت بهداشت در برگزاري تجمعات و برگزاري رويدادهاي 
فرهنگي و هنري هستيم. با توجه به اينكه از اول ارديبهشت ماه بر اساس دستورالعمل وزارت 
بهداشت، اجازه فعاليت نگارخانه ها منوط به ثبت در سامانه وزارت بهداشت صادر شد و پس 
از آن اجازه فعاليت نگارخانه ها بر مبناي رعايت پروتكل هاي بهداشتي انجام شد، كماكان 
اين پروتكل ها به قوت خودش باقي است و تمامي رشته هاي هنري بايد اين پروتكل ها را 

رعايت كنند و حتما ما نيز اين موضوع را به دقت رصد و پيگيري مي كنيم.
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