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 2 تا 3 هزار مسكن مهر پرديس 
در دست دالالن است

 معافيت گمركي جديد
 براي خطوط توليد

روايت مدير عامل عمران پرديس از داللي در مسكن مهر

حذف محدوديت زماني ترخيص ۲۴۷۱ خودروي مانده در گمركبرخي از دالالن 100 تا 200 واحد دارند و بر طبل گراني مي كوبند

با توافق گمرك و وزارت صمت انجام شد

وحيد شقاقي شهري، عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي در جريان گفت وگو با »تعادل«:

نظام تصميم سازي دولت بايد كليت بازارها را به عنوان يك پيكره واحد و به هم مرتبط در نظر بگيرد

رونق بورس حباب نيست

عن�وان  ب�ورس«  »حب�اب  بي�ك|  مه�دي 
تركيب بندي اس�ت كه اي�ن روزها بس�ياري از 
تحليلگ�ران اقتص�ادي در زمان تحلي�ل بازار 
بورس با استفاده از آن تالش مي كنند تصويري 
از بورس و بازار سرمايه كشور ارايه كنند. عنواني 
كه نش�ان دهنده رش�د غيرمتع�ارف در حوزه   
خاص اقتصادي اس�ت؛ اما در مقابل اين دسته از 
تحليلگران؛ اف�رادي وجود دارن�د كه معتقدند 
ش�رايطي كه امروز در بورس حاكم شده اساسا 
حباب نيست، بلكه روند طبيعي افزايش قيمتي 
است كه قبال در بازارهايي چون دالر و مسكن و 
طال صورت گرفته و بعد با فاصله زماني مشخصي 
به بازار بورس رس�يده اس�ت. لفظ حب�اب، در 
متن هاي اقتصادي و مالي، معموال به ش�رايطي 
اش�اره دارد كه قيمت يك س�رمايه يا دارايي از 
ارزش بنيادي�ن قبلي ب�ا فاصله زيادي پيش�ي 
مي گيرد. يكي از ويژگي ه�اي پايه اي حباب، اما 
ترديد و عدم باور اعضاي بازار نس�بت به حباب 
گرفتن قيمت هاس�ت. معموال تشخيص حباب 
هنگامي كه معامله كننده ها در ب�ازار در مرحله 
رشد قيمت ها و س�ود آوري قرار دارند، مشكل 
است. در واقع حباب ها معموال زماني كه تركيده 
مي شوند، شناسايي مي شوند و تا قبل از مرحله 
تركيدگي نمي توان از وجود يا عدم وجود حبابي 
در اقتصاد اطمينان قطعي داشت. وحيد شقاقي 
ش�هري عضو هيات علمي دانش�گاه خوارزمي 
از جمله تحليلگران  اقتصادي اس�ت كه معتقد 
اس�ت هنوز براي صدور حكم قطعي درخصوص 
اينكه آيا اقب�ال عمومي به بورس حباب اس�ت 
يا ن�ه؟ بس�يار زود اس�ت و بايد اج�ازه دهيم تا 

فرآيند رشد اين ساختار مالي به وضعيت تثبيت 
ش�ده تري برس�د تا بعد بتوان درباره تش�كيل 
حب�اب در بورس صحبت كرد. ش�قاقي در عين 
حال خطاب به سياس�ت گذاران كالن اقتصادي 
از آنها مي خواهد كه از اتخاذ تصميمات جزيره اي 
در اقتصاد پرهيز كنند تا بورس مير خودش را در 

فرآيندهاي سالم اقتصادي پيدا كند.

   شما معموال در گفت وگوهاي رسانه اي تان اشاره 
مي كنيد كه نبايد استقبال عمومي از بورس را به 
معناي تشكيل حباب در نظر بگيريم و معتقديد كه 
شرايط عمومي اقتصاد ايران و نظام تصميم سازي 
منجر به شرايط فعلي ش�ده است؛ تحليل شما از 

شرايطي كه در بورس حاكم شده، چيست؟
عمال در اقتصاد ايران 5 بازار يا 5 دارايي وجود دارد كه 
نقدينگي در اقتصاد ايران ب��ر پايه فرهنگ و مبتني بر 
ش��رايط اقتصادي در اين بازارها جريان پيدا مي كند؛ 
قبال 4بازار وجود داش��ت كه با اضافه شدن بازار بورس 
اين بازارها افزايش پيدا ك��رد. ب��ازار ارز را داريم، بازار 
ط��ال را داريم، بازار خ��ودرو، بازار مس��كن و اخيرا هم 
بازار بورس به اين جمع اقتصادي افزوده ش��ده است. 
بنابراين عمال 5بازار از نوع دارايي و س��رمايه گذاري را 
داريم كه بنا به شرايط اقتصادي كش��ور در برهه هاي 
گوناگون، مردم ترجيح مي دهند در يكي از اين بازارها 
س��رمايه گذاري كنند. مثال زماني كه شرايط ارتباطي 
كشور با جهان پيراموني متعادل اس��ت، بازار ارز مورد 
توجه قرار مي گيرد؛ زماني ديگر شاهد اين هستيم كه 
مردم اقبال خاصي به بازار مسكن دارند و دوره اي ديگر 
بازار بورس مخاطب س��رمايه گذاري هاي عمومي قرار 
مي گيرد. اصل اساسي اين اس��ت كه اين بازارها به هم 

مرتبط هستند، يعني رونق يا ركود در هر كدام از اين 
بازارها با وقفه اي خودش را در س��اير بازارها هم نشان 
مي دهد. لذا يك اصل همگرايي هم بين بازارها حاكم 
است، به اين معني كه وقتي يكي از بازارها رشد قيمتي 
بااليي را تجربه مي كند به تدريج در ساير بازارها هم اين 
رشد قيمتي تسري پيدا مي كند. بنابراين امكان ندارد 
كه بالفرض بازار ارز يا طال افزايش قيمتي را تجربه كند 
بعد با وقفه اي مش��خص اثرات اين افزايش قيمت در 
ساير بازارها مانند خودرو، مسكن يا بازار سرمايه نمود 
نداشته باش��د. اين اصل همگرايي بين بازارها كمك 
زيادي به تجزيه و تحليل شرايطي كه امروز بازار بورس 

با آن مواجه است، مي كند. 
   يعني مي خواهيد بگوييد كه افزايش هايي كه 
بعد از س�ال9۷در نرخ دالر و طال صورت گرفت 

باعث رونق فعلي بورس شده است؟
بله، اتفاقي كه در اقتصاد ايران افتاده اين اس��ت كه از 
سال 97 يك افزايش شتابان را در بازار ارز و طال تجربه 
كرديم؛ تقريبا اين 2 بازار طي 2سال اخير 4برابر رشد 
پيدا كرد. يعن��ي طال كه گرم��ي 150هزارتومان بود، 
رسيد به 650هزار تومان )منظورم قيمت قبل از 2هفته 
اخير است( دالر هم رسيده بود به 16هزار تومان يعني 
حدود 4برابر رشد كرده بود، با يك وقفه زماني خودرو 
و مسكن سريع تر نس��بت به اين افزايش هاي قيمتي 
واكنش نش��ان دادند، اما بازار س��رمايه از سال 98 به 
آرامي و بدون هياهو روند افزايش��ي خود را طي كرد تا 
اينكه از بهمن سال98 تاكنون يك رشد شتابان را در 
پيش گرفت به نحوي كه ش��اخص از 480 هزار واحد 
اس��فندماه 98، رس��يد به حدود 1ميليون واحد اخير 
كه نشان مي دهد ش��اخص كل در 1سال اخير تقريبا 
10برابر رش��د را تجربه كرده اس��ت. با توجه به اصل 

همگرايي هم كه اش��اره كرديم؛ اين رش��د در بورس 
باعث ش��د تا س��اير بازارهاي موازي هم تالطماتي را 
تجربه كنند و افزايش قيمتي را در 2هفته اخير تجربه 
كنند. وقتي من 600 نماد را بررسي مي كنم مي بينم 
كه اين 600 نماد افزايش قيمتي بي��ش از 5برابري را 
تجربه كرده اند؛ يعني افزايش قيمتي تقريبا متناسب با 
رشد 4برابري كه در بازار دالر و طال محقق شده است.

به همين دليل است كه من براي تفسير و تحليل بازار 
سهام از واژه جباب استفاده نمي كنم.

   شما اشاره كرديد كه بازار دالر و طال طي ۲سال 
رش�د ۴برابري را تجرب�ه كرده ان�د در حالي كه 
بورس كشور طي ۲ماه رشد ۱0برابري را پشت سر 
مي گذارد؛ به نظر مي رس�د كه اط�الق حباب در 
چنين معادل�ه اي چندان ه�م بيراه نباش�د، به 
هرحال اين عدم تناسب بازارهاي مختلف با هم 
تبعاتي دارد. اين تبعات چيست؟ بورس خود را 
با بازار طال و دالر هماهنگ مي كند و در مس�ير 

كاهش قرار مي گيرد يا بالعكس؟
مي خواهم بگويم كه اين افزايش بيش از افزايش دالر و 
طالست كه 2 حالت مي تواند داشته باشد، يكي اينكه 
يا دارايي ه��اي چهارگانه بازارهاي ديگر را به س��مت 
بازار س��رمايه هدايت مي كند و بورس رونق ديگري را 
تجربه مي كند يا اينكه از طريق همسان سازي بازار ها، 
بورس هم ناچار است ميزان افزايش��ي قيمت خود را 
متناسب با ساير بازارها كه رشد 4برابري را داشته اند، 
كاهش دهد. هر كدام از اين گزاره ها كه محقق ش��وند 
يك نتيجه روشن را خواهند داشت و آن اينكه به زودي 
ش��اهد هماهنگي قيمت و همگرايي قيمت بين اين 

5بازار خواهيم بود. 
ادامه در صفحه ۲

برخي منتخبين مجلس يازدهم شوراي اسالمي طي نامه اي 
به شوراي نگهبان خواستار عودت فوري اليحه حذف صفرها 
به مجلس شدند تا با دقت و وسواس بيشتري نسبت به رفع 
ابهام و تصويب آن اقدام ش��ود.  به گزارش تس��نيم، برخي 
منتخبين مجلس يازدهم شوراي اس��المي طي نامه اي به 
شوراي نگهبان با برشمردن ابهامات و ايرادات اليحه اصالح 
قانون پولي و بانكي خواس��تار عودت ف��وري اين اليحه به 
مجلس شدند تا با دقت و وس��واس بيشتري نسبت به رفع 
ابهام و تصويب آن اقدام ش��ود. منتخبي��ن مجلس يازدهم 
در اين نامه نوشته اند: دبير و اعضاي محترم شوراي نگهبان 
قانون اساس��ي، با س��الم و آرزوي قبولي طاعات در اين ماه 
مبارك چنان كه مستحضريد مجلس ش��وراي اسالمي در 
روزهاي گذش��ته اليحه اصالح قانون پولي و بانكي كش��ور 
را كه در مرداد 1398 در هيات وزي��ران مصوب و در بهمن 
1398 در كميسيون اقتصادي مجلس، تصويب شده بود، 
در صحن علني نيز تصويب كرد تا فرآيند حذف چهارصفر 
از پول ملي به صورت قانوني كليد بخورد. اين پيشنهاد كه در 

دولت هاي گذشته و كنوني مورد بحث قرار گرفته بود، حاوي 
ابعاد بسيار گسترده و مهمي در عملكرد سال هاي آتي اقتصاد 
ايران اس��ت كه انتظار مي رفت با دقت در ابعاد تخصصي آن 
مورد بررس��ي قرار بگيرد كه متأسفانه چنين نشد. از منظر 
تخصصي ايرادات و ابهامات متعددي حول اين اليحه وجود 
دارد:   در مقدمه توجيهي اليحه، هدف آن اعاده حيثيت پول 
ملي ذكر شده است؛ اواًل تعداد صفرها، شاخص درستي براي 
قدرت پول ملي و اقتصاد ملي نيس��ت، مگر غير از اين است 
كه نرخ براب��ري وون كره جنوبي و ين ژاپن كه دو كش��ور با 
اقتصادهاي پيشرو و قوي هستند به ترتيب معادل 0/0091 
دالر و 0/00085 دالر اس��ت؟ ثانيًا به لحاظ نظريه و تجارب 
اقتصادي جهاني، اعاده حيثي��ت )قدرت خريد( پول تنها با 
مجموعه اي از سياست هاي منسجم حول كسري بودجه، 
ارز و سياست هاي پولي ميس��ر خواهد شد. وقتي بنا نيست 
روند تورمي نيم قرن اخير تغيير اساسي يابد، اصرار بر حذف 
صفرها چه توجيه تخصصي دارد؟ به بيان ديگر حذف صفرها 
بايد آخرين گام در سلسله مراتب سياست هاي ضدتورمي 

و اصالح اقتصادي باش��د نه اولي��ن قدم. اگر كش��ورهايي 
مانند تركيه يا برزيل در حذف صفر از واحدهاي پولي خود 
موفق بودند، همزمان بسته اي از سياس��ت هاي مهار تورم 
را به اجرا گذاشتند كه تورم هاي بس��يار باال را به تك رقمي 
كاهش داد، اين ساده انگاري اس��ت اگر گمان كنيم حذف 
صفرها به تنهايي مي تواند منجر به اصالح تورم شود. حذف 
چهارصفر در شرايطي كه هيچ چشم انداز و تعهدي از سوي 
دولت براي تغيير موتور خلق تورم وجود ندارد، معنايي جز 
»اصالح كوتاه مدت يك متغير اس��مي« ن��دارد و متضمن 
هيچ اصالح »واقعي، اساس��ي و بلندمدتي« نيس��ت بلكه 
بيشتر القاكننده يك نمايش صرفا رواني است كه مي تواند تا 
مدت ها ذهن جامعه را از اصالحات واقعي به سوي منازعات 
كم فايده بكشاند.  حذف چهار صفر غير از هزينه هاي بزرگي 
كه براي تعديل ظاهري تمام صورت ه��اي مالي، اطالعات 
و آمار همچنين كليه اس��ناد مبادالت و تعهدات حال و آتي 
ش��ركت ها و فعاالن اقتصادي و تمام نرم افزارهاي اقتصادي 
و مالي دارد، بي ش��ك موجب افزايش قيمت برخي كاالها و 

»گردشدن واحدهاي كوچك قيمت به سمت باال« خواهد 
شد. نكته مهم آن اس��ت كه اين افزايش طبيعي قيمت ها 
به سمت باال عمدتًا در كاالهاي سبد مصرف روزانه خانوارها 
رخ خواهد داد و مي تواند منجر به مناقش��ات ريزودرش��ت 
اجتماعي نيز گردد.  طبق گزارش هاي رسمي، هزينه توليد 
سكه از ارزش مبادالتي آن بيشتر است و بانك مركزي مدعي 
است كه اين مساله موجب شده تا توليد سكه به صرفه نباشد 
يا ارزش فلزي كه براي توليد سكه به كار رفته، بيشتر از ارزش 
اسمي آن باش��د. به طور خاص درباره اقتصاد ايران كه تورم 
دورقمي دارد اين مش��كل هميش��ه وجود داشته و خواهد 
داشت كه س��كه به سرعت ش��اهد كاهش ارزش مبادالتي 
خواهد بود. حال بايد پرسيد؛ چرا بانك مركزي اين بار مدافع 
افزايش ضرب سكه است؟ بر اساس ابهامات فوق الذكر درباره 
اليحه فوق الذكر، درخواس��ت جدي ع��ودت فوري اليحه 
اصالح قانون پولي و بانكي به مجلس را براي رفع اين ابهامات 
از شوراي محترم نگهبان داريم تا با دقت و وسواس بيشتري 

نسبت به رفع ابهام و تصويب آن اقدام شود. 

در نامه اي به شوراي نگهبان مطرح شد

يادداشت- 2

جهش توليد با حضور زنان
سرش��ماري  آخري��ن 
سراس��ري كش��ور ك��ه 
در س��ال 1395 انج��ام 
ش��د، جمعيت كش��ور را 
79 ميلي��ون و 926 هزار 
و 270 نف��ر اع��الم كرده 
است. بنا بر اطالعات اين 
سرش��ماري 51 درص��د 
جمعيت كش��ور را م��ردان و 49 درص��د آن را زنان 
تشكيل داده اند. از سوي ديگر طبق اخرين اطالعات 
منتش��ر ش��ده در پايگاه وزارت علوم و آموزش عالي 
به طور كلي 57 درصد دانش��جويان كل مقاطع و 44 
درصد دانش آموختگان كش��ور زن هستند. بررسي 
تركيب جنسيتي دانش��گاه هاي دولتي نيز حاكي از 
آن اس��ت كه 56 درصد از دانش��جويان دانشگاه هاي 
دولتي كشور را زنان تشكيل داده اند. از اين ميان سهم 
دختران از كل دانش��جويان رشته هاي علوم پزشكي 
53 درصد، از رش��ته هاي علوم انساني 58 درصد و در 
گروه هاي علوم پايه به 69 درصد رسيده است. با وجود 
تعداد دانشجويان و فارغ التحصيالن زن همچنان تعداد 
پژوهشگران و اعضاي هيات علمي زن پايين است و 
تنها 4 مجله تخصصي زنان داري��م. به عبارتي ديگر 
به  رغم آنكه وضعيت آموزشي و شاخص دسترسي به 
تحصيالت عالي براي زنان در حد قابل قبولي به ويژه 
در مقايسه با كش��ورهاي همجوار است اما از ظرفيت 
باالي فارغ التحصي��الن زن در م��دارج باالي علمي، 
آنطور كه بايد استفاده نمي شود. بررسي وضعيت زنان 
در دانش��گاه ها نيز حاكي از آن است كه سهم زنان در 
رتبه علمي استاد هشت درصد، در رتبه دانشيارمعادل 
13.5 درص��د و 21 درص��د در مرتب��ه اس��تاديار در 
دانشگاه هاي كشور مشغول به كار هستند . همچنين 
34 درصد از اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم  

پزشكي كشور را نيز بانوان تشكيل مي دهند.

   زنان در حسابداري
در چنين شرايطي هرگونه جهش در امر دانش، كارو 
توليد و توسعه اجتماعي -  اقتصادي بدون نقش يابي 
جايگاه ويژه زنان به خصوص در حرفه حسابداري و 
حسابرسي كه باالترين تعداد زنان در دانشگاه هاي 
كشور را به خود اختصاص داده اند، غيرممكن است.  
بر اساس آمار انجمن هاي حرفه اي انگلستان حدود 
49 درصد اعضاي اين انجمن ها زن هستند و گرايش 
زنان به حرفه حسابداري در اين كشور روزافزون بوده 
 »ACCA « به طوري كه 57 درصد دانشجويان رشته
را زنان تشكيل مي دهند.  شايد كمتر كسي بداند كه 
»لورانس نايتينگل گراهام« زني بود كه كار خود را از 
حسابداري براي يك شركت داروسازي شروع كرد تا 
اينكه توانست برند» اليزابت آردن« را به  وجود آورد 
و تبديل به يكي از ثروتمند ترين زنان جهان بشود.او 
خود اين موفقيت را مديون ورود به رشته حسابداري 
مي داند. در ايران نيز بيش از دودهه اس��ت كه شاهد 
عالقه مندي زنان به رشته حسابداري هستيم. نگاهي 
به تاريخ خالصه حسابداري ايران، زنان برجسته  اي را 
عمدتا در سطح دانشگاه و نه كار حرفه اي به ما معرفي 
مي كند.  نام هايي از جمله فريده خلعت بري، طاهره 
خدادوس��ت، منيژه رهس��پار محمدي »از مديران 
موسسه حسابرسي كوپرز قبل انقالب ايران«، سكينه 
غنيمي فر، شيرين مش��ير فاطمي »اولين زن عصو 
انجمن حسابداران خبره انگلستان در ايران«، رضوان 
حجازي، ويدا مجتهدزاده، بيتا مش��ايخي، ش��هناز 
مش��ايخ، فرزانه نصيرزاده و ده ها استاد زن برجسته 
ديگردر رشته حس��ابداري ايران از س��تارگان علوم 

حسابداري دانشگاهي به شمار مي روند.
ادامه در صفحه ۴

فرشته  محمدي

يادداشت- 1

بازتوزيع بدون تبعيض ثروت
اع��دام، ممكن اس��ت، 
در كوتاه م��دت، راهكار 
مناس��بي براي كنترل 
تالطم ه��اي بازاره��ا، از 
طريق ايجاد رعب و ترس 
در ميان كارگزاران فعال 
باشد؛ ولي در بلندمدت 
اثرگذار نيس��ت. ممكن 
است حتي به ضّد خود نيز بينجامد، چراكه  با توجه 
به پيامدهاي بين المللي آن قابل استمرار نيست. 
حكم تي��ِغ دو دم را دارد كه ب��ه اِزاي اعمال رعب و 
ت��رس در كوتاه مدت، موجب افزايش فش��ارهاي 
نهادهاي بين المللي، با عنوان نقض حقوق بشر، در 
بلندمدت مي شود. در نتيجه، در چشم انداز، رسيدن 
به تفاهم و رفع تنش ها در عرصه سياست خارجي 
را به محاق مي برد و از اين طريق انتظارات تورمي 
را دامن مي زند. ضم��ن اينك��ه، در وراي اين نگاه 
ابزاري كاركردي، از منظر رويكرد ذاتي انساني، اگر 
چنين افرادي جرم تعريف شده اي را مرتكب نشده 
باشند، نمي توان با مجازات كيفري آنان همدل بود.  
بي ترديد بخشي از موج ايجاد شده در بازارها، ناشي 
از س��رمايه هاي كالن مقياس متمركز در دستان 
عده اي خاص اس��ت )رابط��ه ميان ت��ورم و توزيع 

نقدينگي بر حسب افراد و گروه هاي اجتماعي(. 
ادامه در صفحه ۴

علي ديني تركماني

بررسي  معامالت بازار سهام 
 در گفت و گو ي» تعادل«

 با مهدي سوري

تحمل 
 ريسك

 بازار سهام 
 نسبت 

به سود 
انتظاري آن 

مي ارزد
محمد امين خدابخش|

بازار س�رمايه كه ۲ س�ال گذش�ته را ب�ا رونقي 
بي بديل ب�ه اتمام رس�انده در حال�ي روز پاياني 
معامالت ارديبهش�ت را با افت بي�ش از ۱۵ هزار 
واحدي خاتمه داد كه ش�اخص كل ب�ورس براي 
دومين بار ظرف ده روز گذشته به زير يك ميليون 
واحد بازگشت و رش�د دست جمعي قيمت ها در 
بازار سهام را در هاله اي از ابهام فرو برد. رويدادي 
از اين دس�ت در حالي رخ مي دهد ك�ه در دو ماه 
ابتدايي س�ال جاري به جز چن�د روز اخير ورود 
حجم سنگين نقدينگي به بازار سبب شده بود تا 
ارزش معامالت و خالص خريد حقيقي ركورد هاي 

قابل توجهي را به ثبت برسانند.
بر اين اساس دومين ماه س��ال جاري در شرايطي خاتمه 
يافت كه در آن رك��ورد ورود پول معامله گران حقيقي به 
دو هزار ميليارد تومان در يك روز رسيد و ارزش معامالت 
تا محدوده 24 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. همين 
امر سبب شد تا بس��ياري از فعاالن بازار س��هام به تداوم 
روند صعودي دلگرم ش��وند و عملك��رد ضعيف روزهاي 
گذش��ته را تنها گامي در جهت اصالح قيمت ها ارزيابي 
كنند. چنين ديدگاهي در حالي شكل گرفته كه بسياري 
از كارشناس��ان اقتصادي طي هفته هاي اخير از حبابي 
بودن قيمت ها در بازار سهام انتقاد كردند و سرمايه گذاري 
در اين بازارها را پر ريس��ك دانسته اند. اين دو نگاه متضاد 
سبب شد تا »تعادل« در ضمن گفت وگو با مهدي سوري 
كارشناس و مدرس بازارهاي مالي به بررسي روند قيمت ها 
در بازار سرمايه و عوامل موثر بر تغييرات آن بپردازد. اين 
كارشناس بازار سهام در خصوص عوامل شكل دهنده به 
روند صعودي جاري و چشم انداز تغييرات قيمت گفت: در 
حال حاضر محرك اصلي بازار سرمايه ورود نقدينگي، ورود 
افراد جديد به چرخه معامالت بازار و چش��م انداز تورمي 
مردم نسبت به كليت اقتصاد در كنار حمايت هاي دولتي 
است. هم اكنون هيچ كدام از اين مشخصه ها از بين نرفته 
همين امر سبب مي شود تا نس��بت به آينده بازار بدبين 
نباشيم. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: اما به واسطه 
محدوديت هاي زيرساختي مانند محدوديت هاي هسته 
معامالت، محدوديت نفرات كارگزاري ها و غيره كه در بازار 
سرمايه هست، تهديدهايي بر سر راه جذب سرمايه در اين 
بازار وجود دارد. با اين حال در حال حاضر مشكل خاصي 
از نظر حجم معامالت و اقبال به بازار سرمايه وجود ندارد 
و مي توان گفت كه در كنار حمايت پايدار دولت و س��اير 
عوامل مي توان افت روزهاي اخير شاخص را اصالح تلقي 
كرد. از اين رو نمي توان افت اندك روزهاي اخير را خطري 
جدي بر سر راه روند صعودي بازار سرمايه ارزيابي كرد. اين 
تحليلگر بازار سهام در ادامه خاطرنشان كرد: با اين حال 
فكر مي كنم احتمال عرضه پرحجم سهام عدالت پس از 
آماده شدن ساز و كار آن مي تواند به خطري برسرراه روند 
يادشده تبديل شود. البته بايد به ياد داشته باشيم كه در 
خصوص ساز و كار آن همچنان تصميم گرفته نشده و تا 
هشتم خردادماه س��ال جاري نمي توان نظر كارشناسي 
در اين خصوص داد. در حال حاضر بازار سرمايه نه از نظر 
تكنيكالي و نه از نظر متغيرهاي بنيادي و  منطقي موجود 

با تهديد جدي مواجه نيست. 
ادامه در صفحه ۲

منتخبان تهران در مجلس: اليحه حذف صفرها را به مجلس برگردانيد
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اخبار

كاهش ۱۰,۶ درصدي تورم 
نقطه اي توليدكننده 

مركز آمار ايران اعالم كرد: بررسي تغييرات شاخص 
قيمت توليدكننده در فصل زمس��تان سال ۱۳۹۸ 
نشان از كاهش ۱۰.۶ واحد درصدي نرخ تورم نقطه اي 
در اين بخش نسبت به پاييز دارد. مركز آمار ايران اعالم 
كرد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده كل كشور 
نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
در فصل زمس��تان ١٣٩٨ به ۱۵.۰ درصد رسيد كه 
در مقايسه با همين اطالع در فصل قبل ۱۰.۶ واحد 
درصد كاهش داشته است. تغييرات شاخص قيمت 
توليدكننده كل كشور نس��بت به فصل قبل )تورم 
فصلي( در فصل زمستان ١٣٩٨ به منفي ۰.۳ درصد 
رسيد كه در مقايسه با همين اطالع در فصل قبل بدون 
تغيير بوده است. بيشترين تورم فصلي توليدكننده نيز 
به ترتيب مربوط به بخش هاي خدمات )۴.۱ درصد( 
و معدن )۳.۴ درصد( است. تغييرات شاخص قيمت 
توليدكننده كل كشور نسبت به فصل مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( در فصل زمستان ١٣٩٨ به ۱۵.۰ 
درصد رسيد كه در مقايسه با همين اطالع در فصل 
قبل ۱۰.۶ واحد درصد كاهش داشته است. به عبارتي، 
ميانگين قيمت دريافتي توسط توليدكنندگان به ازاي 
توليد كاالها و خدماتشان در داخل كشور، در فصل 
زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل زمستان سال ١٣٩٧ 
۱۵.۰ درصد افزايش دارد. در ميان بخش هاي مختلف 
توليدي كمترين ن��رخ مربوط به بخش برق )منفي 
۷.۱ درصد( و بيشترين نرخ مربوط به يخش معدن 
)۳۳.۳ درصد( است. تغييرات ميانگين شاخص كل 
قيمت توليدكنن��ده در چهار فصل منتهي به فصل 
زمستان ١٣٩٨ نس��بت به دوره مشابه در سال قبل 
به ۳۶.۷ درصد رس��يد كه نسبت به همين اطالع در 
فصل قبل ۱۳.۳ واحد درصد كاهش نشان مي دهد. در 
فصل مورد بررسي، در ميان بخش هاي اصلي توليدي 
در كشور، كمترين تورم ساالنه مربوط به بخش برق 
)منفي ۴.۰ درصد( و بيش��ترين آن مربوط به بخش 

معدن )۴۵.۱ درصد( است.

پاسخ سازمان برنامه و بودجه
به صدا و سيما

سازمان برنامه و بودجه كشور طي پاسخي در شبكه 
اجتماعي توييتر به يك گزارش صداو س��يما، آن را 
كذب، جه��ت دار و تخريبي خوان��ده و عنوان كرده 
است: عالوه بر عذرخواهي و تصحيح خطاي فاحش 
انجام شده، زمان اجراي اين پروژه سوال برانگيز است. 
به گزارش ايس��نا، در پاسخ توييتري سازمان برنامه 
و بودجه كش��ور خطاب به رس��انه ملي، آمده است: 
سه شنبه هفته قبل چند نفر در پوشش دالل و خريدار 
خودرو از پاركينگ عمومي كه همگان از آن استفاده 
مي كنند و تحت اجاره تعاوني كاركنان سازمان برنامه 
و بودج��ه )بخش خصوصي( اس��ت، تصويربرداري 
مخفيانه مي كنند. چهارشنبه سرپرست وزارت صنعت 
از ممنوعيت نگهداري خودرو صفر در پاركينگ ها 
خبر مي دهد. بالفاصله به مالكان ۱۱ خودروي صفر 
داراي پالك ش��خصي كه در اين پاركينگ متوقف 
بودند، تذكر خروج از پاركينگ داده مي شود و تا روز 
شنبه خودروها توسط مالكانشان از پاركينگ عمومي 
خارج مي شوند. به ناگاه در خالل گزارشي با موضوع 
خودرو، صداوسيما با پخش تصاوير مخفيانه تاريخ 
گذشته، رسما سازمان برنامه را متهم به انبار كردن 

خودروهاي صفر مي كند.

دهك هاي باال قدرت خريد 
مسكن را از دست داده اند

يك كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه دهك هاي 
۷ و ۸ هم قدرت خريد مس��كن را از دس��ت داده اند 
گفت: حت��ي در صورتي كه س��رمايه ها از بازارهاي 
رقيب همچون بورس وارد مس��كن شود بعيد است 
كه در اين بخش رونق بگيرد چون تقاضاي واقعي به 
حاشيه رفته است.  سلمان خادم المله در گفت وگو با 
ايسنا اظهار كرد: اگر بازار بورس جذابيتش را از دست 
بدهد احتمال اينكه بخش قابل توجهي از منابع آن 
به سمت بازار مسكن هدايت شود وجود دارد. در آن 
صورت قيمت ها افزايش پيدا مي كند و ميزان رشد آن 
به حجم نقدينگي وارد شده به بازار مسكن بستگي 
دارد.قيمت مسكن در شهرستان ها طي چهار پنج ماه 
گذشته رشد قابل توجهي داشته است. با وجود اينكه 
عمده خريد و فروش ها در تهران از نوع سرمايه گذاري 
است، در شهرستان ها سهم معامالت مصرفي بيش 
از سهم معامالت مصرفي در تهران است. با اين حال 
توان تقاضاي واقعي در شهرستان ها هم به شدت افت 
كرده است.بازار اجاره متناسب با تغيير قيمت مسكن 

مي خواهد خود را به روز كند. 

افتتاح ۳۰۰۰ حساب خانوار
در طرح اقدام ملي مسكن

۳ هزار فقره حساب بانكي از سوي خانوارهاي واجد 
شرايط دريافت واحد مسكوني در طرح اقدام ملي 
توليد و عرضه مسكن، توسط بانك مسكن افتتاح 
و تشكيل شد. محمدحسن علمداري مدير امور 
اعتباري بانك مسكن با بيان اين خبر اعالم كرد: 
متقاضيان واجد شرايط در طرح اقدام ملي توليد و 
عرضه مسكن بعد از ثبت نام اوليه و بررسي شرايط 
و صالحيت آنها توس��ط وزارت راه و شهرسازي 
الزم اس��ت در بانك مس��كن حساب مخصوص 
اين طرح را افتتاح كنند تا نس��بت به واريز آورده 
نقدي براي خانه دارشدن در اين طرح اقدام الزم 
را انجام دهند. تا كنون ۳ هزار نفر در سراسر كشور 
بعد از طي مراحل تاييد صالحيت موفق به افتتاح 
حساب ش��ده اند. بانك مسكن مسووليت تامين 
مالي ساخت و تكميل ۱۴۰ هزار واحد مسكوني 
در طرح اقدام ملي مسكن را با برنامه ريزي براي 
پرداخت ۱۰۰ ميليون تومان تسهيالت به هر واحد 

مسكوني برعهده گرفته است. 

ايران2

معاونوزيراقتصادخبرداد:معاملهسهامدولتدربورسپسازيكماه

استقبال ۱,۵ ميليوني از ETF ها
گروه كالن | 

معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه از ۱۴ ارديبهشت 
تاكن�ون مع�ادل ۱.۵ ميلي�ون نفر از م�ردم در 
صندوق ه�اي ETF ب�راي خريد س�هام دولت 
اقدام كرده اند، اعالم كرد: 3۱ ارديبهشت مهلت 
پذيره نويسي در اين صندوق ها به پايان مي رسد، 
 مردم مي توانند پس از يك ماه س�هام خود در

 ETFها را در بورس معامله كنند.

به گزارش »تع��ادل«، عباس معمارنژاد درباره تمهيدات 
براي آخرين روز فروش س��هام ش��ركت هاي دولتي در 
صندوق ه��اي ETF، اظهار كرد: س��هام بانك تجارت در 
صندوق هاي ETF معادل يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان 
در بورس معامله ش��ده و بانك ملت معادل ۶۰۰ ميليون 
تومان س��هام آن در بورس معامله شده است. حدود ۷۰ 
درصد سهام اين صندوق ها بازدهي دارد يعني ارزش اين 
صندوق در ۱۴ ارديبهشت معادل ۱۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد 
تومان بود كه ارزش امروز آن ۲۹ هزار ميليارد تومان است. 
وي ادامه داد: ي��ك از ويژگي هاي اين صندوق ها قابليت 
بازارگرداني اس��ت. يعني اگر مردم خواستند واحدهاي 
سرمايه گذاري خود را بفروشند، مدير اين صندوق سهام آن 
فرد را مي خرد و در مرحله بعد با قيمت مناسب مي فروشد تا 
ريسك كمتري متوجه مردم شود. معاون امور بانكي و بيمه 
وزارت اقتصاد اعالم كرد: از ۱۴ ارديبهشت تاكنون معادل 
يك ونيم ميليون نفر از مردم در اين صندوق ها پذيره نويسي 
كرده اند كه اميدوار هستيم در زمان باقي مانده به هدف 
۸ ميليون اس��تقبال از اين صندوق ها برسد. معاون وزير 
اقتصاد درباره نقدش��وندگي صندوق هاي ETF توضيح 
داد: در اوايل قابليت نقدشوندگي اين صندوق ها با ترديد 
مواجه شده بود كه با اقدامات و تصويبات صورت گرفته اين 
صندوق ها بعد از يك ماه قابليت معامله گري دارند و معادل 
۱۰۵۰ ميليارد تومان پول در اين صندوق ها مي ماند تا اين 
بازارگرداني را انجام بدهد.  معمارنژاد ادامه داد: براي ثبت 
س��فارش و پذيره نويسي در اين صندوق ها به كد بورسي 
نيازي نيس��ت و با كد ملي مي توان اين امور را انجام داد. 
سرپرس��ت خانواده مي تواند براي خان��واده و فرزندانش 
ثبت نام كند اما اين س��هام براي معامل��ه در بورس به كد 
بورسي نياز دارد. معاون وزير اقتصاد درباره مديريت اين 
صندوق ها نيز توضيح داد: تا پايان سال ۱۴۰۰ دولت بايد 
از مديريت اين صندوق ها كناره گيري كند و هر شخصي 
كه يك دهم سهم اين صندوق ها را داشته باشد، مي تواند 
در مجمع ش��ركت كند. وي افزود: به آخرين قيمت اين 
صندوق ها در روز ۱۳ ارديبهشت ۳۰ درصد تخفيف خورده 
است. س��هام بانك تجارت در روز ۱۳ ارديبهشت معادل 
۱۰۴ تومان و امروز به ۲۰۲، بانك صادرات از ۱۰۷ به ۱۹۳ 
تومان و بانك ملت از ۱۰۴۵ به ۱۷۲۰ تومان رسيده است 
كه در كل هر ۱۰  هزار تومان اين صندوق ها امروز قيمت آن 
۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان است. معمارنژاد بيان كرد: سه روش 
براي پذيره نويسي در اين صندوق ها وجود دارد كه شامل 

درگاه هاي حضوري و غيرحضوري بانك ها و كارگزاري ها 
مربوط به افراد داراي كد بورسي است. وي با اعالم اينكه 
۷ هزار ميليارد تومان دارايي دولت اس��ت، گفت: بايد در 
بانك هاي دولتي ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از دارايي هاي 
آنها از راهاي هاي مخلتف واگذار شود. در سال گذشته در 
بانك ها حدود ۱۳ هزار ميليارد تومان بانك مولدسازي شده 
كه در دو ماه سال جاري ۸ هزار ميليارد تومان مولدسازي 
دارايي داشته ايم. معاون وزير اقتصاد در پايان سخنانش 
به مردم توصيه كرد كه در اين صندوق ها سرمايه گذاري 
بلندمدت داشته باشند و گفت: اولويت دولت براي صرف 

كردن منابع اين صندوق ها در بودجه هاي عمراني است.

    تسهيالت يك ميليوني براي بازنشستگان
عباس معمارنژاد معاون وزير اقتصاد در امور بانك و بيمه از 
بهره مندي بازنشستگان از تسهيالت يك ميليون توماني 
براي خريد صندوق هاي سرمايه گذاري واسطه گري يكم 
خبر داد.مهم ترين هدف صندوق هاي س��رمايه گذاري 
تعريف ش��ده از سوي دولت در س��ال ۹۹ مردمي كردن 
اقتصاد و ايجاد منفعت آحاد جامعه از رش��د بازار سرمايه 

كشور است.
وي ادامه داد: برخالف اين گفت��ه كه دولت براي جبران 
كسري بودجه اقدام به راه اندازي چنين صندوق هايي كرده 
جبران كسري بودجه دولت انگيزه پنجم يا ششم راه اندازي 

صندوق هاي سرمايه گذاري و واگذاري دارايي هاي دولت 
اس��ت. معاون وزي��ر اقتصاد تصريح ك��رد: اولين ويژگي 
صندوق هاي سرمايه گذاري تعريف شده دولت را مي توان 
مركب بودن از چند سهم و به تبع آن ريسك پايين عنوان 
كرد. وي تخفيف ۲۰ درصدي صندوق معامالتي يكم را 
ديگر نكته قابل مالحظه در س��رمايه گذاري عنوان كرد 
و اف��زود: طبق برآوردهاي اوليه اي��ن صندوق حدود ۷۰ 
درصد سودآوري اوليه را شامل مي شود زيرا طبق معامالت 
روز س��هام هاي موجود در صندوق يكم ارزش واقعي اين 
صندوق حدود ۲۹ هزار ميليارد تومان اس��ت. نكته ديگر 
اينكه اين صندوق از بازار گرداني خوبي برخوردار اس��ت 
بر اين اس��اس تاكنون حدود يك و نيم ميليون نفر اقدام 
به پذيره نويس��ي در اين صندوق كرده اند. معمارنژاد در 
طرف ديگر اين گفت وگو  از موضوع جذاب سازي عرضه 
صندوق هاي سرمايه گذاري گفت و افزود: كوتاه شده مدت 
خواب دو ماه صندوق يكم به يك م��اه و اينكه خريداران 
مي توانند پس از يك ماه دارايي خود را بفروش��ند يكي از 
موارد جذاب براي خريد اين صندوق محسوب مي شود. 
وي ادامه داد: نظر به جذابيت سرمايه گذاري در صندوق 
واس��طه گري يكم، صندوق بازنشس��تگي كشوري طي 
اطالعيه اي براي هر بازنشسته اي كه قصد مشاركت در اين 
سرمايه گذاري داشته باشد يك ميليون تومان تسهيالت در 
نظر گرفته است. معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: پيرو اقدام 

مثبت صندوق بازنشستگي كشوري صندوق بازنشستگي 
بانك ها هم براي بازنشستگان خود تسهيالت يك ميليون 
توماني در نظر گرفته است. وي ادامه داد: براي پذيره نويسي 
صندوق واسطه گري يكم نيازي به كد بورس نيست و مردم 
مي توانند فقط با كد ملي و مراجعه به شعب برخي بانك ها 
يا تريدرهاي كارگزاري هاي سراسر كشور پذيره نويسي را 
انجام دهند. هر ايراني كه حتي يك روز از تولدش گذشته 
باشد و داراي كد ملي باشد مي تواند پذيره نويسي را انجام 
دهد. سرپرستان خانوار هم مي توانند براي فرزند يا همسر 
خود اقدام به پذيره نويسي و خريد نمايند، اما براي انجام 
معامالت آينده اين صندوق در تابلوي بورس اوراق بهادار 

دارا بودن كد بورسي الزامي است.
معمارنژاد با بيان اينكه هر ۱۰ هزار تومان از محتويات اين 
صندوق به قيمت روز بازار حدود ۱۷ هزار تومان مي ارزد 
ادامه داد: س��هم هاي درون صندوق واسطه گري يكم در 
حال حاضر در بازار با قيمت بيشتري عرضه مي شود و با 
توجه به پايين بودن ريسك صندوق ها در سراسر دنيا خريد 

صندوق واسطه گري يكم كاماًل توجيه اقتصادي دارد
در اين زمينه، وحيد شقاقي كارشناس اقتصادي گفت: در 
شرايط كنوني بهترين روش براي تامين كسري بودجه و 
به ويژه براي تامين مالي پروژه هاي عمراني اين صندوق ها 
اس��ت كه با اين اقدام مردم فعاليت در بازار سرمايه را ياد 
مي گيرند. اين استاد دانشگاه در پاسخ به اينكه آيا امكان 

ضرردهي بانك ها در اين صندوق ها وجود دارد؟ اظهار كرد: 
بهتر بود كه دولت تركيبي از سهام بانك، بيمه، خودرو و 
صنايع پتروشيمي در صندوق سرمايه گذاري مالي يكم 
در نظر مي گرفت . اگر دولت اين س��هام را خود مستقيم 
مي فروخت درآمد بيش��تري كس��ب مي كرد ام��ا با اين 

صندوق ها قصد منفعت رساندن به مردم دارد.
شقاقي درباره مديريت اين صندوق ها گفت: اگر مديريت 
اين صندوق ها در دست دولت باشد، خصوصي سازي اتفاق 
نيفتاده و هزينه كرد آن به جز بودجه عمراني اتالف منابع 
است. اين كارش��ناس اقتصادي ادامه داد: اين صندوق ها 
به دليل ريس��ك كمتر و تخفيف ها، مزاياي زيادي براي 
مردم دارند. همچنين در ادامه مهدي حيدري، كارشناس 
اقتصادي ديگري درباره عدم استقبال مردم از صندوق هاي 
ETF گف��ت: واگ��ذاري دارايي چند وجه اس��ت كه اين 
صندوق ها كم آسيب ترين راه براي تامين كسري بودجه 
است. الزم به ذكر است كه دارايي و اموال دولت دارد واگذار 
مي شود اما مديريت همچنان تحت دولت است كه اين يكي 
از نقدها به صندوق هاي مالي يكم است. اين اقتصاددان 
افزود: اينكه تا س��ال ۱۴۰۰ مديري��ت اين صندوق ها به 
عهده مردم قرار خواهند گرفت، اين نكته بايد ذكر ش��ود 
ك��ه دولت بعدي چه انگيزه دارد كه پول و درآمدي از اين 
صندوق ها كس��ب نكرده، مديريت اي��ن صندوق ها را به 

مردم واگذار كند.

ETF پيش بيني آينده صندوق هاي    
 همچنين يك كارشناس اقتصادي ضمن بررسي وضعيت 
ETF ها در بازار سرمايه، درمورد آينده اين صندوق ها گفت: 
انتظار مي رود پس از فروكش التهاب بازار س��رمايه، مردم 
استقبال گسترده اي از صندوق هاي ETF در چند ماه پيش رو 
داشته باشند.  سيد حسين ميري در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
 ETF به طرح واگذاري اموال دولتي از طريق صندوق هاي
اظهار كرد: از لحاظ محتوايي، به نظر مي رسد كه اين شيوه 
واگذاري مناسب باشد، زيرا روش هاي دولت براي واگذاري 
اموال را متنوع مي كند و براي دولت و سازمان هاي مرتبط 
اين فرصت را فراهم مي كند كه بتوانند بهتر بازار را كنترل و 
هماهنگ كنند. همچنين، اين شيوه واگذاري مشكالتي را 
كه روش هاي اجرا شده پيشين خصوصي سازي داشته اند، 
ندارد. بنابراين صندوق هاي ETF ذاتأ براي واگذاري اموال 
دولتي مناسب هستند. وي به اين سوال كه صندوق هاي 
واسطه گري مالي در چه صورتي مي توانند موفق باشند؟ 
پاسخ داد: در بازار سرمايه اي كه فراز و فرودهاي زيادي دارد و 
شرايط خاصي بر آن حاكم است، وقتي چنين ابزاري معرفي 
مي شود، كساني كه قصد خريد واحدهاي صندوق را داشته 
باشند، قطعا آن را با ساير حوزه هاي سرمايه گذاري مقايسه 
مي كنند. از آنجاكه طيف هوشمند وسيعي از فعاالن بورسي 
هستند كه راهبري بازار دستشان است و ساير فعاالن هم 
از آنها تبعيت مي كنند، قضاوت آنها از ارزنده بودن يا نبودن 
صندوق هاي ETF بر ميزان موفقيت اين صندوق ها در جذب 

سرمايه مردمي موثر است.

رونقبورسحبابنيست

تحملريسكبازارسهامنسبتبهسودانتظاريآنميارزد

   يعني در چشم انداز آينده يا رشد شتابان بورس 
متوقف مي ش�ود يا اينكه قيمت دالر و طال رشد 
چند براب�ري را تجربه مي كند؟درس�ت متوجه 

شدم؟
همين طور است؛ بنا بر اصل همگرايي بازارها گفتيم كه 
عملكرد هر بازاري اثرات مش��خصي را در س��اير بازارها 
دارد و تعادلي در ميان بازارها وج��ود دارد. البته در اين 
ميان تصميمات��ي هم ك��ه در بازاره��اي ديگر گرفته 
مي ش��ود تاثيرات خود را دارد؛ مث��ال بحث كاهش نرخ 
سود كوتاه مدت بانكي از ۱۰درصد به ۸درصد يا ابالغيه 
اخير ش��وراي پول و اعتبار براي اينكه نظام بانكي سود 
سپرده هاي مدت دار را در محدوده ۱۵درصد بتواند حفظ 
كند، از جمله اين تصميمات است. بحث ديگر آن است 
كه هرگونه كنترل هاي شديد در بازار خودرو يا كاهش 
سرعت گردش پول در بازار دالر باعث مي شود تا نقدينگي 
به سمت بازار سرمايه يا بازار ديگري هدايت شود. مثال هر 
نوع سياست گذاري در بازار خودرو مي تواند بازار ارز را هم 

با تغيير رو به رو كند. 

   در شرايطي كه هر تصميم در يك بازار مي تواند 
اثرات مثب�ت يا منفي  در س�اير بازارها داش�ته 
باشد؛ موضوع تصميم سازي هاي اقتصادي بسيار 
حس�اس تر و پيچيده تر خواهد ب�ود. نقش نظام 

سياسي در اين ميان چيست؟
دولت و نظام سياسي بايد بداند كه هر فعل و انفعالي در 
يكي از اين بازارها مي تواند كلي��ت اقتصادي و بازار را با 
تكانه مواجه كند. بنابراين تصميم سازي هاي جزيره اي 
دولت بايد كامال متوقف شود و نظام تصميم سازي كشور 
كليت بازارها را به عنوان يك پيكره واحد و به هم مرتبط 

در نظر بگيرد. نمي ش��ود كه ش��ما تصميم سازي هاي 
راديكال در بازار ارز يا خودرو داشته باشيد بعد توقع داشته 
باشيد كه ساير بازار ها از اين تصميمات متاثر نشوند. بايد 
عصر تصميم س��ازي هاي جزيره اي را پايان يافته تلقي 
كنيم. دولتي كه نتواند يك چنين رويكردي را در نظام 
تصميماتش در نظر بگيرد، نمي تواند پويايي خاصي در 

اقتصاد ايجاد كند.
   ش�ما درب�اره اقبال عموم�ي مردم ب�ه بورس 
صحبت كرديد؛ ما تجربه آس�يب هاي موسسات 
مالي غيرمجاز را تازه از سر گذرانده ايم؛ برخي از 
تحليلگران نگران اين موضوع هس�تند كه ورود 
دامنه وسيعي از سرمايه گذاران ناآگاه در بورس، 
ممكن است منجر به وقوع تجربه هايي همچون 
تجربه موسسات غيرمجاز شود، نظر شما چيست؟

سياست گذار اقتصادي بايد به نحوي سياست گذاري كند 
كه اين بازار درگير افزايش قيمت هاي ناگهاني و هيجاني 
نشود. تمام تالش سياست گذار بايد اين باشد تصمياتي 
را بگيرد كه عمال شاهد افزايش غيرمنطقي و نامتعارف 
بازار سرمايه هم نباشيم. نگراني كه االن در بازار سرمايه 
حاكم است به اين دليل اس��ت كه برخي سهام بيش از 
ارزش واقعي شان رش��د قيمت را تجربه كرده اند. يعني 
از نوع رفتار غير متعارفي اس��ت كه صورت گرفته است. 
به عنوان مثال يك سهام خاص را بررسي كردم كه طي 
۱سال اخير ۲۴برابر شده است. طبيعتا ارزش دارايي هاي 
اين شركت نمي تواند ۲۴برابر شده باشد چراكه گفتيم 
نهايت افزايش قيمت در بازار ارز و طال ۴برابر بوده است؛ 
بايد پرسيد كه چه فعل و انفعالي حادث شده كه ناگهان 
سهام يك چنين شركتي ۲۴برابر شده است. اين صعود 
و سقوط هاست كه برخي كارشناس��ان را نگران چشم 

اندار بازار بورس كرده اس��ت. اين نشان مي دهد كه يك 
جاي كار ايراد دارد.

   به هر حال مسووالن اقتصادي كشور هم متوجه 
اين ايراد هستند؛ سياست گذار در اين زمينه بايد 

چگونه عمل كند؟
سياست گذار بازار سرمايه بايد تالش كند كه سياستش 
را در بحث مديريت ش��ناوري اين بازار قرار دهد؛ اما در 
عين حال با يك مداخالتي كه اجازه ندهد اين بازار درگير 
سوداگري هاي افراطي و افزايش قيمت هاي غيرمنطقي 
ش��ود، بايد ورود كند. بازار سرمايه ما در طول يك سال 
گذشته متاس��فانه راهبرد اتكا به مكانيس��م بازار آزاد و 
فرآيند هاي آزاد را دنبال كرد و نظارت ها ي مورد نظر را 
انجام نداد. مي خواهم بگويم كه سازمان بورس بايد وظيفه 
تنظيم گري خود را حتما ايفا كند و بداند كه هدايت بازار 
سرمايه به طور غيرمستقيم به عهده سازمان بورس است و 
بايد پاسخگوي مشكالت هم باشد، مانند قضيه موسسات 
غيرمجاز كه در نهايت همه چيز روي بانك مركزي آوار 
شد و دولت مجبور به پاسخگويي شد. بنابراين سازمان 
بورس و اوراق بهادار وظيفه تنظيم گري، هدايت، نظارت، 

كنترل و... را دارد.
   اگر قرار باشد يك نقدي جدي به عملكرد بورس 

داشته باشيد، چه نكاتي را مطرح مي كنيد؟
ايراد سازمان بورس در سال گذشته اين بود كه اتكايش 
در سال گذشته بيشتر مبتني بر الگوهاي بازار آزاد و نظام 
عرضه و تقاضا بود و بازار را به حال خودش رها كرده بود. 
ما شاهد نقش هدايت گري و تنظيم گري در اين سازمان 
نبوديم؛ س��ازمان بورس نمي تواند خود را از كنار بكشد 
چون مسووليت دارد و بايد پاسخگو باشد. امسال به نظرم 
بايد راهبردي مبتني بر تنظيم گري، هدايت و نظارت در 

بازار تدارك ببينند و راهبرد قبلي بايد تغيير كند.
   ب�ه هر حال اين نوع دخالت ه�اي فراگيردولت 

مشكالت خاص خودش را نيز دارد. 
من نمي گوي��م دخالت مس��تقيم بلكه معتق��دم بايد 
تنظيم گري و هدايت در بازارها وجود داش��ته باش��د تا 
دوباره مش��كالتي مانند موسس��ات غيرمجاز را شاهد 
نباش��يم. معناي اين حضور دخالت نيست بلكه مساله 
نظارت و هدايت گري كالن اقتصادي است. حتي افرادي 
كه از ض��رورت الگوي بازار آزاد ه��م صحبت مي كنند 
نمي گويند كه بازار را بايد به حال خودش رها كرد. بلكه 
شكل خاصي از تنظيم گري و هدايت بايد در بخش هاي 
مختلف اقتصادي جاري باشد.به نظرم اين دو موضوع با 

هم متفاوت است.
   ب�ا توجه ب�ه اينكه س�ود سرش�اري در بورس 
پرداخت شده برخي تحليلگران اعالم مي كنند 
كه مي توان از سود سپرده هاي بانكي و سود سهام 
ماليات دريافت ش�ود؛ نظر ش�ما درباره اين ايده 

چيست؟
بازار سرمايه با سپرده هاي بانكي يك تفاوت هايي دارد 
كه بايد در تحليل به آنها توجه شود. سپرده هاي بانكي، 
سود بدون ريسك پرداخت مي كنند. يعني شخصي كه 
در بانك س��پرده گذاري مي كند ۱۸درصد يا ۲۰درصد 
سود تضمين شده پرداخت مي شود. بدون ريسك، بدون 
تالش، بدون زحمت؛ اما بازار سرمايه اينگونه نيست، بازار 
سرمايه بازار پرريسكي است؛ نياز به تخصص دارد، نياز 
به دانش دارد، نياز به تكنيك دارد، بايد وقت بس��ياري 
براي تحليل و ارزيابي آن گذاش��ت. به نظرم فعال نبايد 
بازار سرمايه را وارد فرآيند دريافت ماليات كرد. ماليات 
از سپرده ها بحث ديگري است و مي توان از سپرده هاي 

بانكي ماليات هم گرفت ايرادي هم ندارد. اما بازار سهام 
نيازمند حمايت بيشتري است تا عمق بيشتري پيدا كند، 
مردم عالقه مند و وارد شوند و تامين مالي بخش خصوصي 
از اين بازار ص��ورت بگيرد؛ مي خواهم بگويم اين بازار به 

خصوص بازار اوليه بايد مورد حمايت قرار بگيرد. 
   به هرحال دولت در شرايط تحريم هاي اقتصادي، 
نيازمند تامين نقدينگي اس�ت؛ يا باي�د از بانك 
مركزي قرض كند يا پ�ول چاپ كند يا از صندوق 
توسعه ملي برداشت كند يا اينكه منابع مالياتي 
ت�ازه اي را بياب�د. ميان اي�ن راه ها ك�دام منطق 

اقتصادي بيشتري دارد؟
طبيعي است كه هر تحليلگر اقتصادي راهكار ماليات 
را به عنوان روش معقول اقتصادي پيشنهاد مي دهد. 
مساله من در مورد ماليات سهام ناظر بر زمان انجام اين 
كار است؛ شما از حوزه اي مي توانيد ماليات افزون تري 
مطالبه كنيد كه دوره اي رش��د را پش��ت سر گذاشته 
باشد. فراموش نكنيد كه رشد بازار سهام تنها در ۲ماه 
اخير رشد بااليي بوده است، يعني از اسفندماه شروع 
شد اما اصل رشد از فروردين ماه آغاز شد تا ۲هفته قبل. 
مي دانيد كه از هفته پيش بازار بورس وارد اصالح خود 
شده و كساني كه دير وارد بازار شده اند متضرر شده اند، 
در هفته اخير بيش از ۵بار اين شاخص منفي شد و امروز 
هم كه چهارشنبه است منفي ۱۸هزار شد، بايد ببينيم 
چشم انداز اين بازار در آينده چگونه خواهد شد. به نظرم 
فعال دميدن بر اين بحث كه از سود سهام ماليات بگيريم؛ 
ممكن است تبعاتي براي بازار سرمايه داشته باشد؛ بايد 
اجازه دهيم اين بازار پا بگيرد، رشد كند و پيش برود تا 
بتوانيم در خصوص موضوعاتي چون ماليات از س��ود 

سهام صحبت كنيم.

به همين دليل نمي توان گفت كه شاخص كل بورس با 
خطر خاصي مواجه است. مهدي سوري در خصوص ابزار 
گواهي سپرده سكه و تاثير آن بر رفتار سرمايه گذاران گفت: 
اين ابزار از نظر تنوع بخشي به پرتفوي سرمايه گذاري افراد 
مي تواند نقشي بسيار مفيد داش��ته باشد. بايد به خاطر 
داش��ت در حال حاضر از ديدگاه حفظ و صيانت از ارزش 
پول ملي ممكن است ابزارهايي از اين دست محدود شوند.

 وي در ادامه افزود: اگر از ديدگاه س��رمايه گذار خرد بازار 
سرمايه بنگريم طبيعتا وجود ابزارهاي سهل الوصول نظير 
گواهي سپرده سكه مي تواند نقشي مهم در تنوع بخشي 
به س��رمايه گذاري داشته باش��د. در حال حاضر مشكل 
معام��الت در بازار هاي��ي نظي��ر ارز، طالي آب ش��ده و 
دارايي هايي از اين دس��ت كه با ريسك نگهداري روبه رو 

هستند سبب ش��ده تا بس��ياري درصدد خريد گواهي 
سپرده سكه برآيند. در اين ميان بايد به خاطر داشت كه 
دارايي هايي از اين دست نيز به دليل آنكه نسبت به ساير 
موقعيت هاي سرمايه گذاري موجود در خارج از بازار سهام 
از سهولت بيشتري برخوردار هستند ممكن است دچار 
حباب ش��وند و قيمت بازار آنها نسبت با آنچه كه ارزش 

معقول مي دانيم تفاوت پيدا كند.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه اف��زود: با اي��ن حال بايد 
توجه داش��ت كه نس��بت به اين دارايي ها نيز ابزارهاي 
وجود دارد كه از س��هولت بيشتري براي سرمايه گذاري 
برخوردار هستند كه از آن جمله مي توان به صندوق هاي 
سرمايه گذاري با پشتوانه طال اشاره كرد. اما بايد به خاطر 
داشت كه خريدهاي هيجاني در چنين صندوق هايي نيز 

موجب شده تا ارزش هر يونيت برخي آنها نسبت به دارايي 
مبناي آن رشد بيشتري داشته باشد. اين كارشناس بازار 
سرمايه در پاسخ به سوالي مبني بر نگاه تحليلگران نسبت 
به آينده بلندمدت بازار سرمايه گفت: در يك سال گذشته 
اگر بر اس��اس بخت و اقبال نيز اشخاص در بازار سهام به 
خريد مي پرداختند، با تقريب بااليي موفق مي بودند. اين 
امر در روند صعودي بازار بود كه س��بب شده بود بيشتر 
نمادها با افزايش قيمت مواجه امري طبيعي است. از اين 
رو مي توان گفت كه ريسك چنداني متوجه افراد حاضر 
در بازار نبود. ب��ا اين حال فكر مي كنم كه در حال حاضر 

شرايط اندكي متفاوت است.
سوري در ادامه به سرمايه گذاري در شرايط فعلي اشاره 
ك��رد و و آن را براي افرادي كه تازه مي خواهند به چرخه 

معامالت سهام وارد شود اينگونه تفسير كرد: فكر مي كنم 
كه معامالت س��هام نسبت به گذش��ته براي فردي كه 
مي خواهد تازه به اين بازار وارد ش��ود از ريس��ك بااليي 
برخوردار اس��ت. با اين وجود با توجه به انتظاراتي كه از 
بازدهي دارم فكر مي كنم كه تحمل اين ريسك نسبت به 

سود انتظاري آن مي ارزد.
 وي ادامه داد: در شرايط فعلي بسياري از سهم ها ممكن 
اس��ت از لحاظ معيارهاي س��ودآوري مناسب نباشند، 
اما در همين بازار نيز نمادهاي بس��ياري وجود دارد كه 
مي توان بر اس��اس تحليل هاي بنيادي آنها را براي ورود 
نقدينگي و سرمايه گذاري مناسب دانست. بنابراين من 
فكر مي كنم كه در حال حاضر همچنان فرصت هاي ناب 

سرمايه گذاري در بازار سهام وجود دارد.

وي در پايان در خصوص رفتار سرمايه گذاران در هفته آتي 
و روند پيش روي بازار س��رمايه گفت: روند بازار در هفته 
پيش رو را ارزيابي مي كنم. فكر مي كنم كه بازار سرمايه 
در هفته بعد عملكرد بهتري خواهد داشت با اين حال بايد 
توجه داشته باشيم كه بازار تا زمان مشخص شدن وضعيت 
سهام عدالت در بالتكليفي به معامالت ادامه خواهد داد. 
اين امر س��بب مي ش��ود تا قيمت هاي منفي به سرعت 
تبديل به صفحه فروش و قيمت هاي مثبت و با س��رعت 
زيادي تبديل به صفحه خريد ش��وند. به نظر من همين 
نوسان هاي شديد حكايت از آن دارد كه سرمايه گذاران در 
شرايط فعلي در بالتكليفي به سر مي برند. با اين حال فكر 
مي كنم كه به دليل نبود اتفاقات منفي و تغيير رويه هاي 

موجود در هفته شاهد افت جديد در قيمت ها نباشيم.
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اخبار 3 بانك و بيمه

كارشناس حوزه پرداخت اعالم كرد

كرونا تاثيري در استفاده از كارت و كدهاي QR نداشت
شهريار خليلي كارشناس حوزه پرداخت گفت: 
شيوع ويروس كرونا در افزايش پرداخت هاي 
بدون تماس از طريق كدهاي QR تاثير چنداني 
نداشته و تغيير خاصي در رفتار استفاده از كارت 

بانكي در كشور رخ نداده است.

شهريار خليلي در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به چالش هاي 
ايجاد زيرساخت يكپارچه در حوزه پرداخت بدون تماس 
با استفاده از ظرفيت راهكار كدهاي QR گفت: در راهكار 
پرداخت با QR زيرساخت اپليكيشن و پذيرنده در كنار 
يكديگر قرار دارند كه اپليكيش��ن ها به عنوان بستر يك 
موضوع هستند، اما از س��ويي ديگر پذيرنده ها به عنوان 
دارايي شركت هاي PSP اهميت بسيار زيادي دارند چرا 
كه اپليكيشن هاي پرداخت س��از و كار متفاوتي دارند و 
برخي خدمات از جمله كارت به كارت در حالي كه براي 
شركت هيچ كارمزدي را به دنبال ندارد، صرفا به منظور 
جذب مشتري و افزايش استفاده ارايه مي شود و پرداخت 

با QR هم مي تواند از اين خدمات باشد.
اين كارش��ناس حوزه پرداخت با بيان اينكه با تاكيد بر 
اهميت برنامه ريزي بان��ك مركزي با همكاري بازيگران 
صنعت پرداخت براي جلوگيري از رقابت ناسالم جديد 
در حوزه پذيرنده گفت: پذيرنده مبحث متفاوتي دارد و 
نمي توان زيرساختي كه يك شركت بزرگ با سهم بازار 
باال ايجاد كرده با يك شركت كوچك به اشتراك بگذارد و 
نيازمند مدل كسب و كار و كارمزدي است تا شركت هاي 
بزرگ ضرر نكنند و از طرفي با توجه به شاپرك تدبيري 

بينديش��د كه اگر خريدار با اپليكيش��ن س��كه رفت در 
فروشگاهي با پذيرندگي پارسيان، اپليكيشن سكه نتواند 
موقعيت تاپ را ب��ردارد وگرنه ظرف يك هفته با تحليل 
رفت��ار پايانه هاي فروش، مي توان متوجه ش��د كه كدام 
كارتخوان ها تراكنش بااليي دارند و شركت ها بروند سمت 
اينكه كارتخوان خود را با كارتخوان س��اير شركت ها در 
محل هاي داراي تراكنش باال جايگزين كنند كه رقابت 
ناسالم در شبكه پرداخت همچون بحث بحران رول كاغذ 
و جذب پذيرنده خواهد بود و تمام دارايي ش��ركت هاي 

پرداخت كه پذيرنده است، از بين مي رود.
مديرعامل سابق به پرداخت ملت خاطرنشان كرد: روش 
پرداخت QR بايد مطابق با مدل هاي جهاني ش��ود و در 
اجراي آن زيرساخت ها نيازمند اصالح و تغيير است؛ در 
پرداخت با QR دستگاه كارتخوان حذف نشده و كدهاي 
دوبعدي به جاي نقش كارت عمل مي كنند و بايد به اين 
نكات براي اجراي درست پرداخت بدون تماس از طريق 
QR دقت ش��ود. وي افزود: توسعه و رايج شدن پرداخت 
با كدهاي QR نيازمند فرهنگ س��ازي و اطالع رس��اني 
گسترده توس��ط تمامي بازيگران حوزه پرداخت و بانك 
مركزي است تا مردم آگاه شوند كه چينن قابليتي براي 
پرداخت وجود دارد و در شرايط فعلي كه نيازي به تماس 
وجود ندارد، سالمت حفظ خواهد شد. خليلي تاكيد كرد: 
در حال حاضر، تفاوتي ميان خريد با كارت بانكي و كدهاي 
QR وجود ندارد، پرداخت با كارت بانكي و استفاده از كارت 
براي پرداخت الكترونيك به يك فرهنگ تبديل شده كه 
كارت را مي كشيم و سه ثانيه بعد تراكنش انجام مي شود و 

رسيد از دستگاه خارج مي شود؛ در حقيقت، ايجاد مزيت 
رقابتي تاثير بس��يار مهمي دارد و بايد با برنامه ريزي و به 
صورت درس��ت در برنامه اي به آهستگي به سوي اصالح 
نظام كارمزد و ايجاد كارمزد ب��راي پرداخت روي كارت 
حركت كرد تا استفاده از پرداخت با QR و كيف پول كه 
هزينه ش��بكه بانكي و پرداخت را كاهش خواهد داد در 
جامعه فرهنگ سازي شود و مردم به دليل رايگان بودن 
نسبت به هزينه پايين كارت از اين قابليت استفاده كنند؛ 
بر همين اساس اعتقاد دارم براي تغيير فرهنگ بايد   روي 
كارت كارمزد گذاش��ته ش��ود و اصالح نظ��ام كارمزدي 

انجام شود. 
مديرعامل س��ابق به پرداخت ملت در خصوص استفاده 
از پرداخت با كدهاي QR با ش��يوع ويروس كرونا گفت: 
رفتار مردم در اس��تفاده از كارت بانكي و حركت به سوي 
پرداخت بدون تماس بعد از كرونا با وجود تبليغات گسترده 
توسط چندين شركت پرداخت براي اطالع رساني قابليت 
پرداخت با اپليكيشن و كدهاي QR بدون نياز به تماس 
با كارتخوان و وارد كردن رمز كارت تغيير نداشته و صرفا 
عده كوچكي از مشتريان به سمت پرداخت با QR رفتند 
چرا كه اس��تفاده از اين قابليت در همه نقاط پذيرندگي 
همه گير نيست و همچنان در بسياري از نقاط پذيرندگي 
استفاده از پرداخت با كارت تنها راه حل بوده است. فرهنگ 
استفاده از خودپرداز در ايران همگام با اقداماتي در زمينه 
تغيير نظام كارمزدي و استفاده از كارتخوان ها بايد تغيير 
كند و رگوالتور بايد به اين موضوع مهم توجه كند چرا كه 
اگر اقدامات الزم در حوزه كارتخوان انجام شود همچنان 

شاهد رايگان بودن دريافت وجه از خودپردازها هستيم و 
مردم برخي پرداخت ها را با وجه نقد انجام خواهند داد؛ بر 
همين اساس تغيير فرهنگ پرداخت با كارت در ايران با 
توجه به عادت مردم نسبت به ساير جهان نيازمند تالش و 
صرف زمان بيشتري به شمار مي رود اما با وجود توانمندي 
و تجارب شبكه بانكي، شاپرك و شركت هاي پرداخت در 
حوزه زيرساخت ها و بومي س��ازي پرداخت ها قابل اجرا 
خواهد بود كه در كنار آن بايد به عواقب اجتماعي نيز نگاه 

شود تا با ايجاد مشوق هايي از بحران ها جلوگيري شود.

   تغيير فرهنگ ۱۵ ساله پرداخت با كارت 
وي در خصوص فرهنگ پرداخت با كارت گفت: فرهنگ 
پرداخت كارتي از سال ۱۳۸۴ تا به امروز يعني بالغ بر ۱۵ 
سال است كه در گوشت و خون مردم رفته و به يك فرهنگ 

تبديل شده، حاال تغيير آن بسيار سخت و دشوار است؛ بايد 
مزيت رقابتي فراهم شود، مثال براي پرداخت با كارت روي 

پايانه فروش كارمزد گذاشته شود.
خليلي ادامه داد: به منظور توسعه پرداخت بدون تماس 
در كنار زيرساخت ها و فرهنگ سازي، بحث كيف پول نيز 
اهميت بسيار زيادي دارد تا كاربر براي پرداخت از درگاه 
پرداخت اينترنتي استفاده نكند و با توجه به لزوم استفاده 
از رم��ز دوم پويا در تراكنش هاي ب��االي صد هزار تومان، 
يك بار كيف پول خود را ش��ارژ كند و پس از آن از طريق 
كيف پول به سادگي و در زمان كمتر تراكنش را انجام دهد؛ 
اين شارژ را هم مي توان با استفاده از سرويس برداشت غير 
مستقيم تسهيل كرد تا مشتري در زماني كه شارژ كيف 
پولش كاهش يافته يا به اتمام رسيده بود، دوباره به راحتي 
عمليات شارژ انجام شود و فرآيند پرداخت آن كند نشود.

  Thu. May 21. 2020  1665   پنجشنبه اول خرداد 1399   27 رمضان1441  سال ششم    شماره 

 سقف برداشت نقدي 
از خودپردازها 200 هزار تومان

 رواب��ط عمومي بانك مركزي اع��الم كرد كه بر 
اساس بخشنامه اين بانك از اول خردادماه سال 
جاري س��قف برداش��ت نق��دي از خودپردازها 
)داخلي و شتابي( مبلغ دو ميليون ريال خواهد 
بود. همچنين س��قف مجاز انتقال وجه كارت به 
كارت )شتابي و درون بانكي( از طريق درگاه هاي 
اينترنتي، كيوسك و خودپردازها حداكثر مبلغ 
۳۰ ميليون ريال در شبانه روز تعيين شده است. 
بانك مركزي در اين بخشنامه شرايط سقف مجاز 
انتقال وجه كارت ب��ه كارت، تمديد كارت هاي 
بانكي و س��قف برداش��ت نقدي از خودپردازها 
از اول خرداد ماه س��ال جاري را به ش��بكه بانكي 
ابالغ كرد.بر اين اساس و با توجه به عبور كشور از 
دوران اوج بيماري كرونا و رعايت نكات بهداشتي 
الزم توسط شعب بانك ها، موارد ذيل بايستي از 
اول خرداد ماه س��ال جاري اجرا شودهمچنين 
سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت از طريق 
پرداخت سازها مبلغ ده ميليون ريال خواهد بود 
و تمديد كارت هاي بانكي پ��س از احراز هويت 

حضوري عملي خواهد بود.

موافقت بانك جهاني 
با وام يك ميليارد دالري كنيا

بان��ك جهاني به منظور كمك ب��ه كنيا براي پر 
كردن خأل كس��ري بودجه اين كش��ور و مقابله 
با شوك اقتصادي ناش��ي از پاندمي كرونا، با وام 
يك ميليارد دالري به اين كش��ور موافقت كرد. 
به گزارش رويترز، اين وام كه فرآيند بررسي آن 
از پيش بحران بهداشي برخاسته از كوويد-۱۹ 
آغاز شده بود، دومين وامي است كه بانك جهاني 
در قالب وام مستقيم براي تامين كسري بودجه 
پرداخت مي كند. بانك جهاني در بيانيه اي اعالم 
كرد: تاييد اين وام به موقع بود زيرا اين اعتبار به 
كنيا كمك خواهد كرد تا شكاف مالي ايجاد شده 
توسط كرونا را پر كند. كس��ري بودجه كنيا در 
س��ال مالي منتهي به ژوئن، به اندازه ۸.۲ درصد 
توليد ناخالص داخلي اين كش��ور افزايش يافته 
اس��ت؛ پيش بيني قبلي ۷درصد توليد ناخالص 
داخلي بود و عمده دلي��ل آن كاهش ماليات و از 
دست رفتن درآمدهاي ناشي از ماليات بر ارزش 
افزوده اعالم شد. »اوكور ياتاني« وزير دارايي كنيا 
گفت كه تاييد اين وام، راي اعتمادي مبني بر نوع 
مديريت اقتصاد توسط دولت اين كشور است. وي 
در توييتر نوشت: بانك جهاني براي كشورهايي با 
بدنه اقتصاد كالن ضعيف، براي تامين كس��ري 
بودجه حمايت و كمك مالي فراهم نمي كند. اين 
وام در حالي تاييد شده كه صندوق بين المللي پول 
هفته گذشته با اعطاي وام ۷۳۹ ميليون دالري به 

اين كشور موافقت كرد.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به رونق گرفتن صادرات غيرنفتي اعالم كرد

روند مثبت عرضه ارز در سامانه نيما
گروه بانك و بيمه |

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه با فروكش 
كردن ش�يوع كرونا، صادرات غيرنفتي كشور 
در ح�ال احي�ا و رون�ق گرفتن اس�ت، از روند 
مثبت عرضه ارز در س�امانه نيما خب�ر داد. به 
گزارش »تع�ادل«، همت�ي افزود: در جلس�ه 
س�تاد هماهنگي اقتص�ادي دولت ب�ا حضور 
رييس جمهور، برنامه ه�اي دولت در خصوص 
گس�ترش صادرات غيرنفتي و نحوه تامين ارز 
واردات كش�ور در س�ال جاري مورد بررس�ي 
قرار گرفت و تصميمات خوبي اتخاذ ش�د. وي 
ادامه داد: سرپرس�ت وزارت صمت گزارشي از 
پيش بيني ميزان صادرات غيرنفتي، با تمركز بر 
كشورهاي همسايه ارايه كرد. با فروكش كردن 
شيوع كرونا صادرات غيرنفتي كشور در حال 
احياء و رونق گرفتن است.روند عرضه در نيما 
نيز روند مثبتي به خود گرفته است. روش هاي 
متنوع بانك مركزي براي تسهيل بازگشت ارز 
صادركنندگان به چرخه اقتصاد نيز تشريح شد.  
همتي گفت: فرص�ت خوبي براي جهش توليد 
ملي، جلوگيري از واردات غيرضرور و توس�عه 
صادرات غيرنفتي ايجاد شده است كه با ياري 
خداوند متعال و با تالش توليدكنندگان و ساير 

فعاالن اقتصادي محقق خواهد شد.

   نرخ در بازار
نرخ لحظه اي نرخ خريد دالر در سامانه سنا و صرافي هاي 
مجاز بانكي ب��ه ۱۷۲۰۰ و نرخ ف��روش دالر به ۱۷۳۰۰ 
تومان رسيد. همچنين نرخ خريد يورو ۱۸۷۰۰ و فروش 
يورو ۱۸۸۰۰ تومان اعالم شده است . قيمت ها در بازار ارز 
حاكي از آن است كه دالر و يورو نسبت به روز گذشته روند 
افزايشي داشته است.  صرافي هاي مجاز بانك مركزي روز 
چهارشنبه قيمت خريد هر دالر امريكا را ۱۷ هزار و ۲۰۰ 
تومان اعالم كردند .نرخ فروش دالر را نيز ۱۷ هزار و ۳۰۰ 
تومان اعالم كردند كه افزايش ۱۵۰ توماني داشته است.

همچنين اين صرافي ها يورو را ۱۸ ه��زار و ۷۰۰ تومان 
خريدند و ۱۸ هزار و ۸۰۰ توم��ان فروختند كه افزايش 
۲۰۰ توماني داشته است. قيمت خريد ارز در بانك ها نيز 
اندكي كمتر از قيم��ت خريد در صرافي هاي مجاز بانك 
مركزي است؛ هرچند كه به دليل شيوع ويروس كرونا در 
كشور، در حال حاضر تالش مي شود كه كمترين مراجعه 
به ش��عب بانكي صورت گيرد. سامانه سنا نرخ ميانگين 
معامالت ارز در روز ۳۰ ارديبهشت را براي دالر ۱۷۱۹۴، 
يورو ۱۸6۰۲، درهم ۴6۵۰، يوان ۲۴۹۵، پوند ۲۰۴۵۸، 
لير تركيه ۲۵۵۱، دالر كانادا ۱۲۷۰۸ تومان اعالم كرده 
است. همچنين سامانه نيما نرخ حواله در ۳۰ ارديبهشت 
را براي دالر ۱۵۰۰۷،  لير تركي��ه ۲۳۵۴، يورو ۱66۴۵، 
درهم ۴۲۰۴، يوان ۲۲۴۵ تومان اعالم كرد.  در بازار رسمي 
ارز نيز بانك مركزي نرخ رس��مي ۴۷ ارز را اعالم كرد كه 
بر اساس آن نرخ ۲۷ ارز افزايش و ۱۴ واحد پولي كاهش 
يافت؛ همچنين نرخ 6 ارز ديگر نيز ثابت ماند.بر اس��اس 
اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا براي روز چهارشنبه سي 
و يكم ارديبهشت ۹۹ ۴۲ هزار ريال قيمت خورد. همچنين 
هر پوند انگليس با افزايش ۲6۸ ريالي به قيمت ۵۱ هزار 
و ۵۰۰ ريال و هر يورو نيز با افزايش ۱۳۳ ريالي به قيمت 

۴۵ هزار و ۹۴۹ ريال اعالم شد.

   رشد ۸0 هزار توماني سكه 
در آخرين روز ارديبهشت ماه

عامل اصلي رشد قيمت طال و سكه در معامالت روزهاي 
اخير، افزايش قيمت دالر در داخل و همچنين چشم انداز 
رش��د بهاي اونس در بازارهاي جهاني است. در بازار طال 
با اعالم هر اونس ۱۷۵۳ دالر و قيم��ت دالر در بازار آزاد 
به قيمت ۱۷۸۷۰ توم��ان، درهم ۴۹۵۰ و يورو ۱۹۳۰۰ 
تومان، قيمت طال و سكه افزايش يافت.  هر قطعه سكه 
تمام به��ار آزادي طرح جدي��د در ب��ازار آزاد تهران روز 
چهارشنبه با رش��د ۸۰ هزار توماني قيمت به رقم هفت 

ميلي��ون و ۷۵۰ هزار تومان به فروش رس��يد.هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز هفت ميليون و ۳۵۰ 
هزار تومان قيمت گذاري شد.همچنين نيم سكه نيز سه 
ميليون و ۹۳۰ هزار تومان، ربع س��كه دو ميليون و ۲۲۰ 
هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي يك ميليون و ۱۵۰ هزار 
تومان تعيين قيمت شد. هر گرم طالي خام ۱۸ عيار ۷۵۳ 
هزار تومان و هر مثقال طال نيز س��ه ميليون و ۲66 هزار 

تومان به فروش رسيد.

   سيگنال غلط به بازار ارز ندهيم
يك كارشناس اقتصادي معتقد است هرگونه تصميم يا 

سيگنال غلط مي تواند شوك منفي به بازار ارز وارد كند.
مجيدرض��ا حري��ري در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: 
بانك مركزي در ماه هاي گذشته تالش كرده با مديريت 
تقاضا، قيمت ارز را در مح��دوده اي كوچك، نگه دارد كه 
در سال گذشته اين برنامه با موفقيت نسبي اجرايي شد. 
در هفته هاي گذشته اما تحت تاثير شيوع كرونا و به هم 
ريختن نظم بازارهاي اقتصادي و تجارت بين المللي نرخ 
ارز تغييراتي را تجربه كرده است. به گفته وي، در ماه هاي 
گذشته از سويي قيمت نفت به شكل جدي كاهش يافته 
و درآمده��اي ايران در اين حوزه محدودتر از قبل ش��ده 
اس��ت. از س��وي ديگر، با محدوديت در تردد تحت تاثير 
كرونا، عم��ال تجارت بين المللي كه يك��ي از اصلي ترين 
عوامل تاثيرگذار بر واردات ارز اس��ت، محدود شده است. 
وي با اش��اره به طرح هايي كه درباره امكان واردات مواد 
اوليه بدون نياز به ارز مطرح شده است، بيان كرد: اگر اين 
طرح يا هر طرح ديگري، اين سيگنال را به بازار بدهد كه 
بناست تقاضا براي ارز در بازار آزاد افزايش پيدا كند، تاثير 
منفي بر قيمت ها خواهد گذاشت. از اين رو به نظر مي رسد 
دليل عدم موافقت بانك مركزي ب��راي اجراي اين طرح 
تاكنون نيز همين نگراني بوده است. نتيجه ارزيابي ما از 
وضعيت تجارت در هفته هاي گذشته اين بوده كه در حوزه 
تامين مواد اوليه، خوشبختانه واحدهاي توليدي كشور 
مشكل چنداني نداشته اند. ش��ايد در حوزه ماشين آالت 
محدوديت هايي وجود داشته باشد كه تحت تاثير كرونا 
يا تحريم ها اتفاق افتاده اما در حوزه مواد اوليه محدوديت 
جديدي رخ نداده و نيازي به نگراني جدي در اين زمينه 
نيست. مدرس خياباني - سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت - چند روز قبل از طرحي خبر داد كه بر اساس آن 
واردات مواد اوليه بدون نياز به انتقال ارز ممكن مي شود. 

بانك مركزي فعال موافقت خود را با اين طرح اعالم نكرده 
و همچنان تاكيد كرده اس��ت كه صاحبان ارز در خارج از 
كشور در صورتي كه بتوانند منشأ ارز خود را اعالم كنند، 
امكان صدور گواهي ارز اشخاص از سوي اين بانك وجود 
دارد. ش��اخص دالر در معامالت امروز نسبتا بدون تغيير 
نسبت به روز قبل باقي ماند. به گزارش رويترز، در شرايطي 
كه اقتصاد امريكا با بدترين شرايط اقتصادي خود در طول 
۹ دهه اخير مواجه شده، جروم پاول، رييس بانك مركزي 
اين كشور در سخناني گفته است نظام بانكي اين كشور 
به حد كافي براي پشت سر گذاشتن اين بحران نيرومند 
است. در حال حاضر بيش از ۳6 ميليون نفر در امريكا براي 
دريافت مزاياي بيكاري درخواست داده اند و انتظار مي رود 
رش��د اقتصادي به پايين ترين سطح خود از زمان بحران 
سال ۱۹۲۹ برسد. پاول با بيان اينكه قبول دارد آمارهاي 
اقتصادي سه ماهه دوم سال خيلي خيلي بد خواهند بود، 
نسبت به بهبود شرايط و احتمال بازگشت رشد اقتصادي 
به محدوده مثبت در سه ماهه سوم سال ابراز اميدواري كرد.  
پس از مدت ها كش و قوس فراوان يك گام بزرگ بر س��ر 
نهايي شدن بسته محرك اقتصادي در سطح منطقه يورو و 
اتحاديه اروپا برداشته شد و رهبران فرانسه و آلمان به عنوان 
دو قطب اصلي اقتصادي منطقه يورو بر سر تخصيص يك 

بسته محرك ۵۰۰ ميليارد يورويي به توافق رسيدند. 
انتظار مي رود در ش��رايطي كه رشد اقتصادي بسياري از 
كشورهاي اروپايي از جمله آلمان، فرانسه و ايتاليا منفي 
شده است، اين بسته بتواند تا حدي به بازگشت سريع تر 
اقتصادهاي اروپايي به مدار مثبت رشد كمك كند.  پيش 
از اين اختالفات دروني گس��ترده بين كش��ورهاي عضو 
اتحاديه اروپا باعث بي عملي بانك مركزي اروپا شده بود، 
آن هم زماني كه ديگر همتايان اين بانك به سرعت براي 

احياي رشد اقتصادي دست به كار شده اند.
 در ژاپ��ن بانك مركزي اين كش��ور ي��ك تريليون دالر و 
در امريكا ف��درال رزرو حدود ۲.۵ تريلي��ون دالر اعتبار و 
نقدينگي مختلف براي حماي��ت از بخش هاي مختلف 
اقتص��ادي در نظر گرفته اند.  از س��وي ديگر نرخ تورم در 
بسياري از كشورهاي جهان با سرعت زيادي رو به كاهش 
است كه اين كاهش نرخ تورم در كنار پايين بودن ميزان 
مخارج مصرف كننده در بس��ياري از كشورها بدان معنا 
خواهد بود ك��ه بانك هاي مركزي ناچار به انجام اقدامات 
محرك بيشتري براي تسريع كردن روند بازيابي اقتصاد 
كشورها هستند.  اكنون برخي از كارشناسان پيش بيني 

كرده اند بانك مركزي امريكا با تابوش��كني نرخ بهره را به 
سطح منفي كاهش دهد. وزير خزانه داري امريكا نيز نرخ 
بهره فعلي را يك فرصت مناسب براي سر و سامان دادن به 
وضعيت بدهي ها دانسته و از برنامه ريزي براي استقراض 
سه تريليون دالري خبر داده است. شان اوليور، كارشناس 
مسائل اقتصادي در موسسه اي ام پي كپيتال گفت: در حال 
حاضر سه ريسك مهم بر سر اقتصاد جهاني است: احتمال 
بروز موج دوم همه گي��ري ويروس كرونا، زمان الزم براي 
بازگشت فعاليت هاي اقتصادي به سطوح قبل از بحران 
و تش��ديد تنش ها بين امريكا و چين.  وقايع معامالت ارز 
همچنين تحت تاثير اخب��ار مربوط به ويروس كرونا قرار 
دارد. در امريكا دونالد ترامپ، در اظهاراتي عجيب مدعي 
شده ويروس كرونا در آزمايشگاهي در شهر ووهان چين، 
جايي كه پاندمي كرونا از آنجا آغاز شد، ساخته شده و تهديد 
كرد كه در صورت اثبات اين ادعا، چين را از طريق اعمال 
تعرفه هاي جديد تنبيه خواهد كرد. امريكا و چين از سال 
۲۰۱۸ با يكديگر وارد يك جنگ تجاري گسترده شدند و 
سرانجام اواخر سال گذشته دو طرف سر اجراي يك جدول 
زماني براي متوازن شدن تجارت دوجانبه توافق كردند. 
اكنون تهديدات ترامپ باعث افزايش هراس معامله گران 
از ايجاد يك جنگ تجاري جديد ش��ده است؛ آن هم در 
زماني كه رشد اقتصادي بسياري از كشورها تحت تاثير 
شيوع كرونا و تعطيلي كسب و كارها به پايين ترين سطوح 
تاريخ معاصر رس��يده است.  شاخص دالر كه نرخ برابري 
آن در مقابل س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، 
در معامالت امروز نسبتا بدون تغيير نسبت به روز قبل و 
در سطح ۹۹.۴۴ واحد بس��ته شد. نرخ برابري هر فرانك 
س��وييس معادل ۱.۰۳۱ دالر اعالم شد.  داده هاي جديد 
منتشر شده از منطقه يورو نشان مي دهد كه كشورهاي 
اروپايي با حادترين بحران اقتصادي يك دهه اخير خود 
مواجه شده اند. طبق اعالم مركز آمار اروپا، متوسط رشد 
اقتصادي ۱۹ كشور عضو منطقه يورو در سه ماهه نخست 
امسال در مقايسه با سه ماهه پاياني سال قبل ۳.۸ درصد و 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۳.۲ درصد كمتر شده 
است. از سوي ديگر ميزان تجارت خارجي كشورهاي عضو 
منطقه يورو در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل 
با اف��ت ۱۲.۱ درصدي مواجه ش��ده و به ۱۵۳.۳ ميليارد 

يورو رسيده است. 
در انگليس نيز وضعيت چندان بهتر نيست و بانك مركزي 
انگليس در گزارشي هشدار داده است رشد اقتصادي اين 

كشور به كمترين س��طح خود از زمان جنگ جانشيني 
اسپانيا در قرن هجدهم خواهد رس��يد. با اين حال باقي 
ماندن نرخ بيكاري در يكي از كمترين س��طوح نيم قرن 
اخير، اميدها به بازگش��ت س��ريع تر اقتصاد انگليس به 
محدوده رش��د مثبت را تقويت كرده است.  در تازه ترين 
دور از معامالت، پوند با صعود ۰.۲۳ درصدي نس��بت به 
روز قبل خود و به ازاي ۱.۲۲6 دالر مبادله شد. يورو ۰.۱۵ 
درصد باال رفت و با باقي ماندن در كانال ۱.۰۹ به ۱.۰۹۴ 
دالر رسيد. در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين 
هر دالر با ۰.۲۳ درصد افزايش به ۱۰۷.۷6۷ ين رسيد. در 
برابر همتاي اس��تراليايي، هر دالر امريكا به ازاي ۱.۵۲۷ 
دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل ۷.۱۰۲ 

يوان چين اعالم شد.

   روسيه به دالرزدايي ادامه مي دهد 
 س��هم اوراق دالري از سبد ارزي روسيه بار ديگر كاهش 
يافت. به گزارش اسپوتنيك، روند فاصله گرفتن روسيه 
از دالر در ماه هاي اخير بار ديگر تش��ديد ش��ده اس��ت تا 
جايي كه طبق اع��الم وزارت خزانه داري امريكا، تا پايان 
ماه مارس روسيه ۳.۸ ميليارد دالر اوراق قرضه اين وزارت 
خانه را در اختيار داشته است كه اين رقم در مقايسه با ماه 
قبل ۸.۸ ميليارد دالر كاهش يافته است. سه سال پيش 
روسيه با در اختيار داشتن ۱۰۵ ميليارد دالر اوراق قرضه 
وزارت خزانه داري يكي از بزرگ ترين دارندگان اين اوراق 
در جه��ان بود اما از آن زمان تاكن��ون حدود ۹6 درصد از 
اين اوراق را واگذار كرده اس��ت. ژاپن و چين بزرگ ترين 
دارندگان اوراق قرضه وزارت خزانه داري امريكا هستند و 
هر كدام بالغ بر يك تريليون دالر از اين اوراق را در اختيار 
دارند. انگليس نيز س��ومين كشور از اين نظر است. اولگ 
كوزيمين- كارشناس ارشد اقتصادي در موسسه رنسانس 
كپيتال - در همين رابطه گفت: با هدف تقويت ذخاير طال، 
فكر مي كنم بانك مركزي دست به واردات طال بزند. تداوم 
تنش ها با واش��نگتن بدان معنا خواهد بود كه ميلياردها 
دالر ديگر از ذخاير ارزي روسيه با طال جايگزين خواهند 
ش��د. طال در حال حاضر ۲۰ درصد ذخاي��ر ارزي و دالر 
۲۲ درصد ذخاير ارزي بانك مركزي روس��يه را تشكيل 
مي دهد. اين در حالي اس��ت كه سهم دالر از ذخاير ارزي 
روسيه در اواسط سال ۲۰۱۷ معادل ۲۲ درصد بود. بانك 
مركزي روسيه در ماه فوريه به تنهايي حدود ۴۰ درصد از 
خريد طال توس��ط بانك هاي مركزي جهان را انجام داده 
است. طبق اعالم بانك مركزي روسيه، تا پايان ماه مارس 
و به عنوان راهبرد متنوع سازي ذخاير ارزي، ذخاير طالي 
اين كشور به حدود ۲۳۰۰ تن به ارزش ۱۲۰ ميليارد دالر 

افزايش پيدا كرده است.

   سه برابر شدن تبادل ارزي تركيه و قطر
 براي كمك به لير 

بانك مركزي تركيه س��قف تب��ادالت ارزي و بانكي خود 
را درپ��ي توافق با مقامات پولي قطر س��ه براب��ر كرد و به 
۱۵ ميليارد دالر افزاي��ش داد. به گزارش بلومبرگ، بانك 
مركزي تركيه سقف تبادالت ارزي و بانكي خود را درپي 
توافق با مقامات پولي قطر س��ه برابر كرد و به ۱۵ ميليارد 
دالر افزايش داد. بانك مركزي تركيه در بيانيه اي كه امروز 
)چهارشنبه( منتشر شد، گفت: اهداف اصلي اين توافق نامه 
تسهيل تجارت دو جانبه با پول رايج دو كشور و پشتيباني از 
ثبات مالي دو طرف است.پس از اينكه بانك مركزي تركيه 
براي تقويت لير درآمد حاصل از فروش ارز خارجي خود را 
كاهش داد، سياست گذاران اين كشور براي امضاي توافق 
مبادالت ارزي دو جانبه، در حال مذاكره با بانك هاي مركزي 
كش��ورهاي عضو گروه ۲۰ بوده اند. مقامات تركيه اكنون 
براي سرازير شدن دالر به بازار بر وام دهندگان دولتي تكيه 
كرده اند. يافتن يك منبع ارز خارجي در اين كشور به طور 
فزاينده اي ضروري شده است با توجه به اينكه ذخاير ارزي 
ناخالص بانك مركزي از ابتداي سال تاكنون ۱۷ ميليارد 
دالر كاهش يافته و به ۸۹.۲ ميليارد دالر رسيده است.در 
پي اين اخبار، ارزش لير افزايش يافت و با كمي تغيير 6.۷۸ 

به ازاي هر دالر صبح امروز در استانبول معامله شد.
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ويژه

رمز پويا از طريق »پيشخوان 
مجازي« و »كيليد« بانك آينده

در راستاي ارزش آفريني و سهولت دسترسي بيشتر 
مش��تريان به خدمات متمايز بانك آينده و ارتقاي 
خدمات غيرحضوري به مشتريان محترم و همچنين 
توس��عه خدمات بانك��داري الكترونيكي، خدمتي 
جديد از سوي بانك آينده ارايه شد.مشتريان محترم 
مي توانند از طريق دو اپليكيشن »پيشخوان مجازي« 
و »كيليد« نسبت به فعال سازي رمزهاي پويا براي 
هر يك از كارت هاي بانك آينده خود اقدام كنند. با 
»پيشخوان مجازي« به نش��اني abplus.ir و وارد 
كردن نام كاربري و رمز عبور س��امانه و نيز انتخاب 
منوي خدم��ات، از اين خدمت بهره مند ش��ده و از 
مراجعه به دس��تگاه خودپرداز براي فعال سازي رمز 
دوم پويا بي نياز شد.همچنين با نصب و فعال سازي 
اپليكيشن »كيليد« بانك آينده روي گوشي همراه، 
مي توانيد رمز پوياي كارت هاي بانك آينده خود را فعال 
كنيد.يادآور مي شود برنامه هاي »ريما« و »پيامك« از 
ديگر ابزاري است كه بانك آينده، به  منظور فعال سازي 
رم��ز پويا براي مش��تريان محترم در نظ��ر گرفته و 
هم اكنون در دسترس مشتريان عزيز است كه عالوه 
بر خدمت ياد شده، مي توانند از آن بهره ببرند. مركز 
ارتباط ۲۴ساعته بانك با شماره   ۲۷66۳۲۰۰ – ۰۲۱ 

نيز پاسخگوي مشتريان گرامي است.

 اطالعيه مهم بيمه مركزي 
درباره حذف فيزيكي بيمه نامه ها

متعاقب ابالغ بخشنامه بيمه مركزي به شركت هاي 
بيمه اي مبني بر فراهم آوري شرايط الزم براي ارايه 
خدمات بيمه اي بدون ارايه نسخه فيزيكي و بروز 
برخي از ابهامات از سوي شبكه فروش شركت هاي 
بيمه و بيمه گذاران محترم، موارد زير را به استحضار 
مي رساند:  فراهم آوردن ش��رايط الزم براي حذف 
فيزيكي بيمه نامه هاي شخص ثالث ارتباطي با صدور 
برخط و الكترونيكي بيمه نامه ها ندارد و اين برنامه 
هيچ گونه مش��كلي را براي شبكه فروش به وجود 
نمي آورد،  هرگونه تصميم به اجرايي نمودن تكليف 
قانوني مبني بر فروش الكترونيكي در آينده با حفظ 
مصالح و منافع شبكه فروش زحمتكش شركت هاي 
بيمه ص��ورت خواهد گرفت،  ص��دور بيمه نامه ها 
مطابق با روال موجود ازطريق نمايندگي ها انجام 
مي شود و اين برنامه براي صرفه جويي در مصرف 
بي رويه كاغ��ذ، كمك به حفظ محيط زيس��ت و 
كاهش مراجعه حضور بيمه گذاران اجرا خواهد شد و  
استارت آپ هاي بيمه اي همچون گذشته حق صدور 
هيچ نوع بيمه نامه اي را ندارند و صدور بيمه نامه ها 
صرفا از طريق نمايندگي ها يا ش��عب شركت هاي 

بيمه اي انجام مي شود.



اخبار بورس

دبيركل كانون كارگزاران مطرح كرد

دريافت خدمات سهام عدالت بدون نياز به مراجعه حضوري
گروه بورس|

روز گذشته شاخص بورس تهران مجددا به 
زير س�طح يك ميليون واحدي بازگشت و 
بسياري را به دليل ضعف تقاضا در بازار سهام 
نس�بت به آينده قيمت ها در اين بازار دچار 

شك و ترديد كرد.
در اين روز افت نمادهاي�ي مانند »فارس«، 
»فوالد« و »فملي« سبب شد تا شاخص كل 
بورس تهران با ۱۵ هزار و ۳۶۵ واحد كاهش، 

به سطح ۹۸۶هزار و ۷۵۹ واحد برسد.
بر اين اس�اس ارزش بورس تهران مجددا به 
مح�دوده ۳ هزار و ۷۰۱ ه�زار و ۴۱۱ميليارد 
تومان بازگشت. با اين حال رشد ارزش دالر 
روي تابلو صرافي هاي دولتي به محدوده ۱۷ 
هزار و ۳۰۰ تومان س�بب شد تا شاهد نزول 
ارزش دالري اين بازار به كمتر از ۲۱۳ ميليارد 

دالر نباشيم.
آن ط�ور كه به نظر مي آيد رش�د قابل توجه 
قيمت ه�ا طي دو م�اه اخير در كن�ار واهمه 
فعاالن بازار از ضعف زيرس�اخت ها س�بب 
ش�ده تا در بورس و فرابورس طي يك هفته 
گذشته رونق سابق را دارا نباشند و بسياري 
از خري�داران به دليل ق�وت گرفتن قيمت 
در بازارهاي موازي عطش پيش�ين را براي 

سهامداري در اين دو بازار نداشته باشند.
بر اين اساس در فرابورس نيز كليت معامالت 
تشابه بس�ياري به بورس تهران داشت. در 
اين روز ش�اخص بازار يادش�ده با افت ۱۷۸ 
واحدي تا سطح ۱۱هزار و ۱۱۲ واحد نزول كرد 
و سبب كاهش ارزش اين بازار به زير ۷۰۰ هزار 
ميليارد تومان ش�د. در اين روز افت قيمت 
در نماده�اي »صب�ا«، »ذوب« و »ش�گويا« 
بيشترين تاثير را بر نماگر فرابورسي داشت.
ب�ا نگاهي به ارزش معام�الت صورت گرفته 
در بازار س�هام كش�ور مي توان دريافت كه 
اگرچه سطح حدوداً ۱۷ هزار ميليارد توماني 
ارزش معامالت در يك روز همچنان حكايت 
از وجود رونق در داد و ستدهاي سهام دارد 
با اين حال افت نس�بت به ركورد حدوداً ۲۰ 
هزار ميليارد توماني نش�ان از كاهش سطح 
معامالت در روزهاي گذش�ته دارد. عواملي 
از اين اس�ت در حالي اتفاق مي افتد كه طي 
هفته ه�اي اخي�ر بس�ياري از دولتمردان و 

مسووالن كش�ور با ورود به بحث رونق بازار 
س�رمايه از آن حمايت كردن�د و آن طور كه 
از گفته كارشناس�ان اقتص�ادي بر مي آيد 
بس�ياري از آنها درصدد هس�تند تا با حفظ 
رونق در بازار س�رمايه زمينه را براي تامين 
كس�ري بودجه س�ال جاري فراه�م كنند. 
عواملي از اين دست سبب شده تا با توجه به 
بازار سهام و افت و خيز قيمت ها در آن نسبت 
به گذشته امري با اهميت تر در سطح اقتصاد 
كالن باش�د و عوام�ل موثر ب�ر آن با نگاهي 
به مراتب ويژه تر از آنچه در گذش�ته وجود 

داشت نگريسته شوند.
در اين ميان يكي از مهم ترين عواملي كه به 
نظر مي آيد توانسته بر نگاه سرمايه گذاران 
در بازارهاي مالي كش�ور اثر بگ�ذارد ورود 
س�هام عدالت به چرخه معام�الت اين بازار 
اس�ت؛ عاملي كه به رغم نف�س مبارك آن 
به دلي�ل زيرس�اخت هاي كاف�ي و ترس از 
ناهماهنگ�ي آن ب�ا محدوديت هاي موجود 
مي تواند روند معامالت را با س�ختي مواجه 

سازد.
بر اين اس�اس مهلت ۳۰ روزه مشموالن براي 
نحوه آزادس�ازي س�هام عدالت ب�ه صورت 
مستقيم يا غير مستقيم، كمتر از ۱۰ روز ديگر 
در هشتم خرداد ۹۹ به پايان مي رسد. پس از 
آزادسازي سهام عدالت، مشموالن اين سهام 
مي توانن�د از طريق ش�ركت هاي كارگزاري 
ب�ورس، خري�د و ف�روش بخش�ي از س�هام 
 عدالت را آغ�از كنند. در اين خصوص روح اهلل 
مي�ر صانعي دبي�ركل كان�ون كارگ�زاران به 
س�واالتي در اين خصوص پاس�خ داده است، 
تانحوه معامالت سهام عدالت پس از آزاد سازي 

آن براي سرمايه گذاران شفاف شود.

  مشمولين سهام عدالت كه روش سهامداري 
مستقيم را انتخاب كرده اند، چگونه مي توانند 
دارايي س�هام خود را مش�اهده كنند يا آنها را 

بفروشند؟
طب��ق دس��تورالعمل آزادس��ازي س��هام عدال��ت، 
ش��ركت هاي كارگزاري مسوول هستند كه خدمات 
دريافت سفارش هاي خريد و فروش سهام عدالت را 
به تمام مردم در سراس��ر كشور ارايه دهند. به محض 
اينكه، زيرس��اخت دسترس��ي به دارايي سهامداران 

توسط شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار در 
اختيار شركت هاي كارگزاري قرار گيرد، شركت هاي 
كارگزاري س��امانه س��هام عدالت خ��ود را رونمايي 
خواهند كرد. تمام مشموالن سهام عدالت، از طريق 
سامانه سهام عدالت هر يك از ۱۰۸ شركت كارگزاري، 
مي توانند پس از اعالم آزادسازي سهام عدالت، براي 
مشاهده ريز دارايي سهام خودشان يا فروش هر ميزان 

از سهام خود اقدام كنند.
  آيا مشمولين سهام عدالت، براي فروش سهام 
خود نياز به كد بورسي و مراجعه حضوري به دفاتر 

پيشخوان دارند؟
طبق تصميماتي كه در شوراي عالي بورس و سازمان 
بورس و اوراق بهادار گرفته ش��ده است، هيچ يك از 
خدمات مربوط به مشمولين س��هام عدالت نياز به 
مراجعه حضوري نخواهد داشت. چنانچه افراد شماره 
تلفن همراه و حساب بانكي خود را در سامانه سهام 
 )samanese.ir( عدالت سازمان خصوصي سازي

وارد كرده باش��ند، شركت س��پرده گذاري مركزي 
اوراق بهادار و تس��ويه وجوه به صورت خودكار براي 
همه مشموالن سهام عدالت كد بورسي صادر خواهد 
ك��رد و نيازي ب��ه مراجعه حضوري ب��ه هيچ جايي 

نخواهند داشت. 
در صورت��ي كه زيرس��اخت الزم توس��ط ش��ركت 
س��پرده گذاري مرك��زي در اختي��ار ش��ركت هاي 
كارگزاري قرار گيرد، احراز هويت افراد براي دريافت 
خدم��ات از ش��ركت هاي كارگزاري ني��ز به صورت 

غيرحضوري و الكترونيكي انجام خواهد شد.
  براي درياف�ت وجوه حاصل از فروش س�هام 

چطور؟
همان طور كه مطرح شد، كافي است شماره حساب 
بانكي به نام خود را در س��امانه سهام عدالت سازمان 
خصوصي سازي وارد كرده باشند. پس از اينكه شركت 
سپرده گذاري مركزي زيرس��اخت الزم را در اختيار 
ش��ركت هاي كارگزاري قرار دهد و رسما آزادسازي 

اعالم ش��ود، مشموالن از طريق س��امانه هاي سهام 
عدالت ش��ركت هاي كارگزاري مي توانند س��فارش 
فروش سهام خود را در صورت تمايل، ثبت كنند. در 
همان مرحله، مش��تري انتخاب مي كند كه مايل به 
دريافت وجه حاصل از فروش است يا اينكه تمايل دارد 
نزد كارگزار باقي بماند تا براي ساير خريد و فروش هاي 

سهام مورد استفاده قرار دهد.
  آزادسازي سهام عدالت كي انجام مي شود؟

تصميمات مربوط به زمان بندي آزادس��ازي و ساير 
موضوعات مرتبط را س��خنگوي آزادس��ازي سهام 
عدال��ت اع��الم خواهد كرد. ام��ا از نظر س��امانه ها و 
زيرساخت ها، به محض اينكه زيرساخت هاي الزم را 
شركت سپرده گذاري مركزي در اختيار شركت هاي 
كارگزاري قرار دهد، اميدواريم كه سامانه هاي سهام 
عدالت شركت هاي كارگزاري در اسرع وقت يعني در 
كمتر از ۲ هفته آماده خدمت به تمام مشموالن سهام 

عدالت باشند.
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بنياد مستضعفان هلدينگ انرژي 
خود را در بورس عرضه مي كند

مديرعامل هلدينگ انرژي گستر سينا از عرضه 
اين هلدينگ و يك شركت زير مجموعه آن در 

بازار سرمايه طي سال جاري خبر داد.
به گزارش ايلنا، جواد اوجي مديرعامل هلدينگ 
انرژي گس��تر سينا با اش��اره به سياست بنياد 
مستضعفان براي حضور هرچه بيشتر در بازار 
س��رمايه و بورس اظهار ك��رد: در حال حاضر 
شركت حفاري ش��مال و يك شركت ديگر از 
زير مجموعه هاي هلدينگ انرژي گستر سينا، 

در بازار سرمايه حضور دارند.
مديرعامل هلدينگ انرژي گس��تر سينا ادامه 
داد: با توجه به سياست بنياد مستضعفان مبني 
بر حضور حداكثري شركت هاي زير مجموعه 
اين بنياد در بازار سرمايه، برنامه ريزي هاي الزم 
انجام گرفته اس��ت تا به زودي شركت قطران 
زغال سنگ از ش��ركت هاي زير مجموعه اين 
هلدينگ، وارد بورس شده و سهام آن در بازار 

سرمايه عرضه شود.
وي خاطرنش��ان كرد: عالوه بر شركت قطران 
زغال س��نگ، مقدمات عرضه سهام هلدينگ 
انرژي گستر سينا نيز در بازار سرمايه و بورس 
فراهم شده و اين هلدينگ نيز در نيمه نخست 

امسال در بورس عرضه مي شود.
گفتني اس��ت، ش��ركت هاي حفاري شمال، 
قطران زغال س��نگ، پايندان و انرژي گس��تر 
پارس از زير مجموعه هاي اين هلدينگ هستند 
كه در حوزه انرژي و فعاليت هاي پيمانكاري اين 

صنعت فعاليت مي كنند.

عرضه خودرو در بورس كاال 
با 2 شرط امكان پذير است

مع��اون ب��ورس كاال گفت: عرضه خ��ودرو در 
بورس كاال تنها به شرطي امكان دارد كه عرضه 
به تعداد مناسب و نيز بدون دستكاري قيمت 
باشد. رضا محتشمي پور در گفت وگو با فارس 
در مورد گفته رييس قوه قضاييه كه اعالم كرده 
بود، خودرو هم در بورس كاال عرضه شود، گفت: 
خودرو را مي توان در ب��ورس كاال عرضه كرد، 
اما اين عرضه در ب��ورس مزيت ويژه اي ندارد، 
البته قيمت را شفاف مي كند، اما اگر قرار باشد، 
عرضه خودرو در بورس همراه با كنترل قيمت 

باشد، فايده اي ندارد.
وي اف��زود: اگر قرار بر كنت��رل قيمت خودرو 
باشد، بهتر است در خارج از بورس تعيين قيمت 
ش��ود، چون قيمت دس��توري در بورس رانت 
ايجاد مي كند. مثال قيمت خودرو در بورس 4۰ 
ميليون و در بيرون ۱۰۰ ميليون مي ش��ود كه 

اين باعث ايجاد رانت خواهد شد.
معاون بورس كاال گف��ت: اوال بايد توان توليد 
و عرضه مداوم خودرو از س��وي خودروسازان 
مش��خص باش��د و كااليي كه در بورس عرضه 
مي شود، به اندازه كافي باش��د، مثاًل اگر هزار 
واح��د تقاضا وجود دارد، ام��ا فقط ۲۰۰ واحد 
كاال در بورس ارايه شود، باعث باال رفتن قيمت 
مي ش��ود و مش��كلي در بازار وج��ود دارد كه 

مشكل عرضه مستمر است. 
محتش��مي پور افزود: البته عرض��ه خودرو در 
بورس باعث ش��فافيت مي ش��ود. وي در مورد 
اينكه مدل خودروها تفاوت پيدا مي كند و آيا 
مي توان به عنوان كاالي همگن در نظر گرفت، 
اظهار داشت: براي قيمت گذاري نياز به كاالي 
همگن اس��ت و عرضه نيز بايد مناسب باشد و 
دس��تكاري در قيمت خودرو در بورس نباشد. 
مع��اون ب��ورس كاال در مورد اينكه در س��ال 
97 خودروي س��راتو در بورس كاال ارايه شد، 
بيان داش��ت: در آن سال به دليل اينكه عرضه 
محدود بود، متوقف ش��د. بنابراين اگر خودرو 
بخواهد وارد بورس ش��ود، بايد عرضه مداوم و 

مناسب باشد.

۱۴ پروژه ريلي و آزادراهي 
بورسي مي شوند

مع��اون برنامه ري��زي و مناب��ع وزارت راه و 
شهرسازي گفت: مطالعات ۱4 پروژه زيرساختي 
براي ورود به بازار س��رمايه آماده ش��ده است و 
شركت هاي سرمايه گذاري در حال بررسي انواع 

روش و مدل هاي بورسي شدن آنها هستند.
اميرمحمود غف��اري در گفت وگو با ايلنا درباره 
جزييات بورس��ي ش��دن پروژه ه��اي عمراني 
اظهار داشت: اين اقدام اولين تجربه وزارت راه و 
شهرسازي است و در حال طراحي مدل و الگوي 

پياده سازي آن هستيم.
وي ادامه داد: مطالعات ۱4 پروژه زيرس��اختي 
براي ورود به بازار س��رمايه آماده ش��ده است و 
شركت هاي سرمايه گذاري در حال بررسي انواع 

روش و مدل هاي بورسي شدن آنها هستند. 
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه جلسات 
فش��رده با س��ازمان بورس براي طرحي مدل و 
الگوي ورود اين پروژه ها به بورس داريم، گفت: 
ش��ركت هاي س��رمايه گذاري در حال تدوين 
پروپزال آن با ادبيات بازار سرمايه براي سازمان 
بورس است و تا يك ماه آينده نهايي خواهد شد.

غفاري در تعداد پروژه هايي ك��ه از طريق بازار 
سرمايه تامين مالي خواهند شد، اظهار داشت: 7 
پروژه ريلي و 7 پروژه آزادراهي وارد بازار سرمايه 
خواهند شد و در حال بررسي هستيم كه كدام از 

اينها پروژه ها بايد در اولويت قرار بگيرند.
معاون برنامه ريزي و منابع وزارت راه و شهرسازي 
با اشاره به زمان ورود اين پروژه ها به بورس ادامه 
داد: تالش ما اين است كه نيمه اول امسال اين 
پروژه ها وارد بازار سرمايه شوند البته قرار نيست 
ب��راي تمام اين پروژه ها به ط��ور همزمان اقدام 
شود و در مرحله اول دو پروژه بورسي مي شوند.

سامانه  سهام عدالت شركت هاي كارگزاري در اسرع وقت يعني در كمتر از 2 هفته آماده خدمت به تمام مشموالن خواهد بود

با وجود آنكه به اعتقاد كارشناس��ان اقتصادي در 
حال حاضر بورس »حبابي« شده است ولي به گفته 
معاون توس��عه مديريت و جذب سرمايه معاونت 
علمي و فناوري رياس��ت جمهوري، از آنجايي كه 
رش��د ش��ركت هاي دانش بنيان بر اساس تحقيق 
و توسعه اس��ت، از اين رو رش��د اين شركت ها در 
بورس رشد واقعي است، بنابراين كليه شركت هاي 
دانش بني��ان حاض��ر در بورس رش��د بي��ش از ۶ 
درصدي را تجربه كردند. دكتر عليرضا دليري در 
گفت وگو با ايسنا، در خصوص حضور شركت هاي 
دانش بنيان در ب��ورس و فرابورس، اظهار كرد: در 
حال حاضر ۳۲ شركت دانش بنيان روي تابلوهاي 
مختلف بورس و فرابورس قرار دارند ضمن آنكه سه 
ش��ركت نيز مراحل پذيره نويسي خود را به پايان 
رساندند و وارد فرآيند عرضه سهام خود در بورس 
و فرابورس ش��دند. وي ادامه داد: عالوه بر آن پنج 
شركت و استارت آپ هم آماده كرديم تا با تكميل 
مدارك، بتوانند سهام خود را در بورس عرضه كنند. 
دليري تاكي��د كرد: بر اين اس��اس تاكنون حدود 
4۰ ش��ركت در بورس حضور دارند. معاون توسعه 
مديريت و جذب سرمايه معاونت علمي و فناوري 
رياس��ت جمهوري در خص��وص وضعيت س��هام 
شركت هاي دانش بنيان در شرايط حبابي بورس، 
توضيح داد: شرايط رشد شركت هاي دانش بنيان 
بس��يار متفاوت تر از ساير شركت ها است و بررسي 

اين 4۰ شركت حاضر در بورس نشان مي دهد كه 
برخي از آنها رشدهاي ۲۰ برابري، ۱9 برابري و ۱۳ 
برابري داش��تند. دليري با تاكيد بر اينكه اكثر اين 
شركت ها رشد بيش از ۶ برابري را داشتند، يادآور 
شد: دليل اين رشد آن است كه شركت هاي دانش 
بنيان داراي واحدهاي تحقيق و توس��عه هستند و 
دايما محصوالت توليدي خ��ود را ارتقا مي دهند؛ 
از اين رو اين ش��ركت ها صورت هاي مالي واقعي را 
خواهند داشت و عملكرد واقعي ارايه خواهند كرد و 
اين امر مي تواند در كل شاخص بورس هم تاثيرگذار 
باشد. وي خاطرنشان كرد: بر اين اساس ما به دنبال 
اين هس��تيم كه بتوانيم حضور شركت هاي دانش 
بنيان را در بازار س��رمايه پر رنگ تر كنيم و اين امر 
هم به نفع تامين مالي حوزه دانش بنيان ها و هم به 
نفع بازار سرمايه خواهد بود. معاون، معاونت علمي 
رييس جمهور با اشاره به راه اندازي تابلو شركت هاي 
دانش بنيان و SME ها در فرابورس، يادآور ش��د: 
ب��ا در نظر گرفتن ش��رايط خ��اص در اين بخش، 
شركت هاي متوسط مي توانند در بازار شركت هاي 
كوچك و متوسط، عرضه سهام داشته باشند و وارد 
بورس شوند. وي به بيان مزاياي حضور شركت هاي 
دانش بني��ان در بورس پرداخ��ت و گفت: يكي از 
مهم ترين مزاياي حضور دانش بنيان ها در بورس، 
تامين مالي اس��ت. زماني كه شركتي ۱۰ درصد از 
سهام خود را در بورس عرضه مي كند، از اين طريق 

تامين مالي ص��ورت مي گيرد كه اين تامين مالي، 
مدلي پايدار اس��ت و مانند وام بانكي نيست كه با 
سررس��يد موعد آن بايد مبالغي را پرداخت كنند. 
دليري اضافه كرد: عالوه بر آن چون ش��ركت هاي 
دانش بنيان شركت هايي هس��تند كه دايما رشد 
مي كنند، رشد ۱۰ درصدي آنها باعث مي شود 9۰ 
درصد باقيمانده شركت به همان نسبت پيش رود. 
معاون توس��عه مديريت و جذب سرمايه معاونت 
علمي وفناوري رياست جمهوري خاطرنشان كرد: 
اين امر به گونه اي اس��ت كه شركت هايي كه وارد 
بورس شدند در ابتداي سال ۱۳9۸ ارزش بازار آنها 
۲۸ هزار ميليارد تومان بود و االن اين ميزان به ۱۵۰ 
هزار ميليارد تومان رسيده و اين رشد چند برابري 

است كه صورت گرفته است. 
وي در پاسخ به اين سوال كه موفق ترين شركت ها 
در بازار سرمايه مربوط به چه حوزه اي است، گفت: 
 IT تمركز عمده شركت هاي دانش بنيان در زمينه
اس��ت به گونه اي كه پنج شركت جديدي كه براي 
ورود ب��ه بورس آماده مي ش��وند در حوزه فناوري 

اطالعات است.
به گفته اين مقام مس��وول عالوه بر ش��ركت هاي 
حوزه فناوري اطالعات، شركت هايي در حوزه هاي 
پزشكي، دارويي و ليزر نيز وارد بورس شده اند ولي 
درصد قابل توجهي از آنها در حوزه فناوري اطالعات 

فعال هستند.

ارزش بازار دانش بنيان ها در شرايط حبابي شدن بورس
تحليلگ��ر بازارهاي مالي با اع��الم اينكه تعطيلي 
بازار گواهي س��پرده س��كه در ب��ورس كاال باعث 
حذف شفافيت مي ش��ود گفت: بعيد است بانك 
مركزي حاضر ب��ه تعطيلي بازار گواهي س��پرده 
سكه شود. به گزارش فارس، شاهين شايان آراني 
با اش��اره به اينكه انتظار تورمي موجود در سطح 
جامعه بر بازار س��كه و طال نيز مانند ساير كاالها 
تاثير گذاشته گفت: رشد تقاضاي سكه در بازار در 
پي انتظارات تورم��ي و حفظ ارزش پول به همراه 
اطمينان از معامالت بورس و سهولت دسترسي به 
اين مبادالت آنالين بوده كه در رويدادي منطقي 
موجب رشد قيمت گواهي سپرده سكه در مقايسه 
با بازار نقدي ش��ده و دليل اصل��ي افزايش قيمت 
سكه افزايش تقاضاي عمومي در بازار و بورس بوده 
است. وي افزود: تعطيلي بازار گواهي سپرده سكه 
طال در بورس كاال موجب از بين رفتن ش��فافيت 
و توقف ابزار مالي جديد ب��ر پايه محصول جذاب 
سكه خواهد ش��د. لذا بعيد به نظر مي رسد بانك 
مركزي اقدام به تعطيلي بازار گواهي سپرده سكه 
كند.در اين ميان امكان معامله مطمئن سكه طال 
در بورس كاال انگيزه اي بوده تا س��رمايه گذاران و 
افراد بيشتري با اين شيوه معامالت آشنا شوند كه 

به سود اقتصاد است.
اين كارش��ناس ادامه داد: باتوجه به امكان خريد 
و فروش گواهي س��پرده سكه در بورس كاال ديگر 

نيازي به تحمل ريسك هاي سرقت، حمل و نقل يا 
تقلبي بودن سكه وجود ندارد.

ش��ايان آراني گفت: دو س��ناريو را باي��د در روند 
صعودي قيمت طال بررسي كرد اول اينكه قيمت 
گواهي سكه براساس واقعيت بازار، افزايشي بوده و 
بازار نقد نيز براساس متغير هايي همچون نرخ دالر، 
قيمت جهاني طال و انتظارات تورمي با رشد روبه رو 
شده دوم آنكه افزايش قيمت گواهي مقطعي بوده 
و برخي گمان كردند طال گران مي شود و تقاضاي 

مقطعي درست كردند.
وي افزود: در هر حال حذف گواهي سكه تصميم 
اشتباهي است.زيرا تقاضاها را به بازار فيزيكي كه 
ش��فافيت ندارد منتقل خواهد ك��رد. در اين بازار 
فروشنده و خريدار مش��خص نيست. راهكار اين 
اس��ت كه ابزارهاي مالي بر پايه اي��ن محصول را 
گسترش دهيم، انبارها توسعه يابند تا همه بتوانند 
س��كه را به گواهي تبديل ك��رده و به قيمت هاي 

واقعي بازار خريد و فروش كنند.
شايان آراني ادامه داد: اين شرايط بهترين فرصت 
براي بانك مركزي اس��ت كه ب��ه جاي طرح هاي 
قبلي پيش فروش سكه در بازار گواهي سپرده به 
عنوان بازيگر حضور داشته باشد و انبارها را توسعه 
دهد،زيرا هر چقدر معامالت گواهي سكه در بورس 
بزرگ شود نوسانات قيمت كمتر شده و شفافيت 

افزايش مي يابد.

معامالت گواهي سپرده سكه به سود اقتصاد

بازتوزيع بدون تبعيض ثروت

جهش توليد با حضور زنان

چنين افرادي، توانايي كنترل بازار، رهبري آن و جهت 
دادن به آن، با هدف حداكثرسازي سود خود را دارند. 
در اين نيز ترديدي نيست كه موج افكني در اين بازارها 
خود تا حد زيادي تحت تاثير شرايط سياسي نيز هست. 
همين طور مي توانيم نبود شرايط مناسب براي جذب 
نقدينگي در رش��ته فعاليت هاي مولد را اضافه كنيم 
)رابطه تورم و توزيع نقدينگي بر حسب رشته فعاليت ها.( 

بر بستر چنين شرايط س��اختاري است كه صاحبان 
سرمايه هاي بزرگ مقياس، امكان نقش  آفريني بيشتر 
در جهت ركورد زني هاي جديد تر نرخ ارز و طال را پيدا 
مي كنند. به اين اعتبار، به جاي اعدام، دو راهكار مرتبط 
به هم پيش روست: تغيير سياست خارجي و متناسب با 
آن تغيير سياست داخلي با هدف اوليه كنترل انتظارات 
تورمي و با هدف ثانويه زمينه سازي براي جذب نقدينگي 

در رش��ته فعاليت هاي مولد و جذب سرمايه خارجي. 
دوم، باز توزيع اساسي و فراگير ثروت و تمركززدايي از 
آن. منظورم از فراگير، طراحي نظام مالياتي پيشرفته 
تصاعدي بر ثروت  و اعمال آن بدون هيچ گونه تبعيضي 
در ميان شخصيت هاي حقيقي و حقوقي است. اين دو 
راهكار، از دو زاويه، مرتبط به هم هس��تند: يك، بدون 
اّولي،  رفتن س��راغ دومي موجب فرار سرمايه مي شود 

و فشار بيش��تري بر بازار ارز و از اينجا بر بازار طال وارد 
مي ش��ود. دو، هر دو مورد متاث��ر از عامل مهمي به نام 
كيفيت نظام حكمراني هستند. يعني، در صورت وجود 
اين پيش شرط، دو راهكار مذكور برآورده و نياز به اعدام 
براي كنترل نظام اقتصادي و اجتماعي منتفي مي شود. 
عدالت قانون��ي و قضايي، عزم جدي براي اجراي نظام 
مالياتي پيشرفته تصاعدي بر ثروت، و شفافيت، از جمله 

ويژگي هاي نطام حكمراني با كيفيت مناسب است كه 
خود تحت تاثير عوامل زيرين تر و بنيادي تر زير است: 

نبود تودرتويي نهادي، دموكراتيزه شدن سازمان توليد 
از طريق حضور جدي نهادهاي مس��اوات گرا در نظام 
تصميم س��ازي و در نهايت نظام حزب��ي مدرن. بدون 
دريافت ريش��ه ها، اقدامات كوتاه م��دت و آني، به ضد 

خود مي انجامد.

 اما با اين حال و متاسفانه فقط ۵ درصد حسابداران رسمي 
ايران زن هستند. 

  آيا جنسيت باعث تفاوت جايگاه حرفه اي مي شود؟ 
جنسيت يك باور و تعريف اجتماعي از امور زنانه و مردانه 
اس��ت كه مي تواند طي زمان تحول يابد. عامل جنس را 
معمواًل اساس يك طبقه بندي دوگانه در نظر مي گيرند 
كه تعيين مي كند يك فرد زن يا مرد اس��ت. البته چنين 
طبقه بندي بر عامل ژنتيكي جنس و نه عامل هورموني 
تأكيد دارد، زيرا مي توان اثبات كرد كه بخشي از رفتارهاي 
ف��ردي در قالب تفاوت ه��اي هورموني م��رد و زن قابل 
تعريف اس��ت. از ميان ويژگي هاي مختلف انسان چيزي 

كه مي تواند به انسان كمك كند تا خود و ديگران را بهتر 
بشناسد شخصيت اس��ت. اين ويژگي، جنبه اي از حيات 
انسان اس��ت كه با استفاده از آن مي توان پيش بيني كرد 
كه آدمي در اوضاع و احوال معين چه رفتاري از خود نشان 
خواهد داد؟ تحقيقات و مستندات موجود در همه جهان 
به ويژه جوامع س��اخت سنتي نظير ايران نشان مي دهد 
كه نوعي باور نادرس��ت حتي در بخش هايي از خود زنان 
نيز وجود دارد كه زنان را كمتر از مردان شايس��ته و اليق 
مي داند و فعاليت هاي زنان را كم ارزش تر از فعاليت هاي 
مردان ارزيابي مي كند نه تنها مانع ارتقاي شغلي زنان به 
موقعيت هاي معتبر و مديريتي مي ش��ود بلكه انگيزش 

دروني و احساس شايستگي و كارآمدي آنها را نيز تخريب 
مي كند.به طوري كه حتي در شركت سهامي حسابرسي 
وزارت ام��ور اقتص��ادي ك��ه در قبل انقالب تاس��يس و 
زنان حس��ابرس هم درآن حضور داش��ته اند اما ش��اهد 
مدير حسابرس ارش��د درآن نبوده  ايم. جالب آنكه رشته 
حسابداري اساسا رشته زنانه تلقي شده كه محدوديت هاي 
سنتي ساير مش��اغل را براي زنان ندارد و علي رغم تعداد 
قابل مالحظه زنان در اين رش��ته چ��ه در ايران و جهان 
»مشاركت ۵۱ درصدي زنان در موسسات حسابرسي« اما 
شاهد ظهوركمتر برجسته زنان در اين رشته و موسسات 
بزرگ بين المللي هستيم. بررس��ي ها نشان مي دهد كه 

فقط يك زن در راس موسس��ات ب��زرگ دهگانه جهان 
وجود دارد و آن جين استفان رييس هيات مديره موسسه 
RSM International است. اين موسسه ششمين 
موسسه بزرگ بين المللي جهان است.  تحقيقات ديگري 
هم از سهم حداقلي زنان در حرفه اي حسابرسي در جهان 
خبر مي دهد. مث��ال اينكه فقط ۱۵ درصد ش��ركاي كار 
حسابرسي پانصد شركت برتر جهان را زنان در موسسات 
 »Big Four«حسابرسي بين المللي موسوم به بيك فور
تشكيل داده اند. يا فقط 9 شريك كار حسابرسي مسوول 
كار از بين يكصد شركت برتر انگلستان زن هستند. مضافا 
درصد مديران حسابرسي زن در چهار ابر موسسه بزرگ 

حسابرسي جهان به اين ترتيب است: دلويت: ۲۰.۸ درصد، 
پي دبليوسي: ۱۶.۳ درصد،  اي ۱۲.9 درصد و كي پي ام جي 
معادل ۱۰.۶ درصد بوده اس��ت. همچنين بررسي هاي 
ديگري هم نش��ان مي دهد كه متوس��ط حق��وق زنان و 
مردان همرده در موسسات حسابرسي بزرگ انگلستان 
تف��اوت حدود ۱۱ هزار دالر در س��ال را نمايش مي دهد. 
نتيجه آنكه موضوع فقدان جايگاه مناسب و ارتقاي زنان در 
حرفه حسابداري و بويژ حسابرسي محدود به كشورهاي 

سنت پذير و توسعه نيافته نيست.
كارشناس ارشد حسابداري و عضو انجمن 
حسابداران خبره ايران 

ادامه از صفحه اول



5 ايرانشهر راه  و شهرسازي

شهردار تهران: 

چالش هاي پايتخت ناشي از تمركزگرايي است
گروه راه وشهرسازي|

 چالش هاي تهران با همه گيري كرونا در اين شهر 
طي سه ماهه گذشته بيش از هميشه نقاط ضعف 
پايتخت را هويدا كرده اس�ت. در دوران كرونا، 
بار ديگر ضعف سيس�تم حمل و نقل عمومي، 
افزايش ترافيك، آلودگي هوا، مساله كودكان 
كار و... برجسته شد و مساله لزوم تعهدات دولت 
در تقويت ناوگان مترو و اتوبوس�راني بار ديگر 
گوشزد شد. در اين شرايط بود كه زلزله هم آمد. 
با آمدن زلزله، مساله بافت هاي فرسوده، ساخت 
و ساز روي گسل هاي پرشمار تهران، ضرورت 
كنترل جمعيت موش هاي شهر و ... نيز با قوت و 
توان تازه اي مطرح شدند. مسائل و چالش هاي 
يادشده دست كم طي 50 سال گذشته همراه و 
همزاد تهران بوده اند اما حلقه مفقوده يا فراموش 
ش�ده اين همه چالش، تمركزگرايي جمعيت، 
نهادهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي در اين 
شهر است. در اين باره نيز تاكنون سخن بسيار 
گفته شده است و راه حل هايي همچون انتقال 
پايتخت نيز بارها بحث و بررس�ي شده اند، اما 
اين بار، پي�روز حناچي كه پي�ش از خدمت در 
شهرداري تهران، معاون معماري و شهرسازي 
وزير راه و شهرس�ازي و همچنين سال ها دبير 
شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور بوده 
است، روي اين مساله انگشت گذاشته است كه 
اغلب مشكالت تهران ناشي تمركز در اين شهر 
است. راه حلي كه او به طور ضمني مطرح كرده 
است نيز تقويت ساير كالن شهرها و شهرهاي 
كشور به هدف جلوگيري از مهاجرت يا دست كم 

آهسته شدن روند آن به پايتخت است.

   نعمت ارتفاعات تهران؟
حناچ��ي ديروز صب��ح در يك برنامه تلويزيون��ي درباره 
ويژگي هاي منحصر به فرد تهران گفت: يكي از تاريخي ترين 
شهرهاي ما است ري تمدني بيش از ۷ هزارساله دارد و اگر 
به خود تهران توجه كنيم، تنه به تنه اصفهان مي زده است. 
اما چون پايتخت بوده است و سرعت توسعه در آن باال بوده 
به اين ارزش ها به اندازه اي كه بايد توجه نشده است معموال 
پالن دوم يا پالن سوم را مي بينيد. ولي به نظر من ارتفاعات 
البرز برند اين شهر اس��ت. در كمتر شهري مي بينيد كه 

طبيعت به اين اندازه به شهر نزديك باشد.
وي افزود: خداوند نعمتي از اين ارتفاعات به سوي تهران 
روانه مي كند كه ساالنه ۲۴۰ ميليون مترمكعب آب است. 
علت حيات تهران اين بوده است. چنارستان ها و قنات هاي 
تهران هم معروف بوده است. متأسفانه اينها دچار عارضه 
شدند. چنارها به دليل آلودگي از بين مي روند و قنات ها 
معموال به مجاري فاضالب تبديل مي ش��وند كه تالش 

مي كنيم اينها را احيا كنيم. چون آب متوقف نمي ش��ود. 
آب مس��ير خود را پيدا مي كند و ش��ما اين را به ش��كل 
فرورفتگي هايي در سطح زمين مشاهده مي كنيد. وقتي 
آب مس��ير خودش را پيدا كند در سر راهش همه چيز را 
مي شورد. اعتقاد من اين است كه ما يك جور ديگر بايد به 
تهران نگاه كنيم. اگر ارزش هاي تهران را حفظ كنيم و روي 

آن سرمايه گذاري كنيم شهرمتفاوتي خواهيم داشت.

   چالش ها و چشم اندازهاي پايتخت
شهردار تهران درباره اميدها و نگراني هايش براي تهران 
گفت: تهران مركز اقتصاد ايران اس��ت. حجم و س��رعت 
گردش اقتصادي در تهران و پهنه جنوبي البرز به نسبت 
كل كشور بسيار متمركز است. آرزوي من اين است كه اين 
متعادل شود و همه جاي كشور اين سرمايه توزيع شود. 
اين مي تواند جلوي مهاجرت را بگيرد. مي تواند از تمركز در 
پهنه جنوبي البرز بكاهد. بسياري از مشكالت ما ناشي از اين 
تمركز است. مشكالتي مثل آلودگي و ترافيك از تبعات اين 
تمركز است. تعداد متراكم نفر و خانواده در هكتار باال اگر 
برنامه ريزي نشده باشد هم مي تواند مشكالتي را به وجود 
بياورد. اولين اميدم اين است كه در اثر سياست گذاري هاي 
كالن و حجم س��رمايه گذاري در كشور اين به حد تعادل 

برس��د. بقيه نقاط كش��ور هم همين قدر جذاب باشند. 
اين تمركز بخشي از نگراني ما است. ما در شهري زندگي 
مي كنيم كه يكي از واقعيت هاي آن زلزله است. تمركز نقطه 
مقابل اين مس��اله است. همواره نگرانيم. هرچند كه يك 
واقعيت عمومي است و بايد ياد بگيريم با آن زندگي كنيم، 
مثل خيلي از كشورهاي موفق دنيا كه در مقابل زلزله اين 

طور عمل كردند.

   يافتن آجر در عمق 10 متري زمين
وي درباره زلزله در تهران و ميزان آمادگي ش��هرداري در 
اين موقعيت بحراني افزود: به اعتقاد من تهران زلزله هاي 
سنگيني را تجربه كرده اس��ت چون ما مترو كه احداث 
مي كنيم در عمق ۱۰ متري يا ۱۲ متري آجر پيدا مي كنيم. 
اين معنايش اين است كه اين شهر تجربيات قبلي زلزله 
را داش��ته اس��ت. مخصوصًا در مناطق جنوبي تهران كه 
تاريخي تر هستند. هر زلزله اي كه در تهران مي آيد بايد براي 
ما يك مانور باشد. چه خسارت بزند چه نزند. اگر اين طور 
نگاه كنيم ما همواره آماده هستيم. من بعضا اشاره مي كنم 
كشوري كه پيشينه و عقبه و فرهنگ دارد فرقش با كشوري 
كه خيلي از عقبه تاريخي برخوردار نيس��ت در فرهنگ 
و ادبياتش ديده مي ش��ود. خيلي از اسناد راهنمايمان در 

ادبيات هست كه در آن به شكل عبارت يا بيت مثاًل گفته 
شده است كه كار نيكو كردن از پركردن است. اين زلزله ها 
را بايد به شكل يك تمرين دايمي ببينيم، مثاًل ما ۲ هفته 
پيش يك زلزله داشتيم. اين زلزله خسارت نزند ولي مردم 
را نگران كرد. با اين زلزله به شكل يك مانور برخورد كرديم. 
ستاد مديريت بحران تهران را عليرغم اينكه كه مسووليت 
مستقيم نداريم فعال كرديم و دستگاه ها را صدا كرديم. 
دستگاه هايي كه مي بايست در شرايط بحراني حاضر باشند. 
مثاًل اگر خداي نكرده در تهران زلزله سنگين بيايد شركت 
گاز يكي از دستگاه هايي است كه بايد حاضر باشد. آتش 
سوزي ناشي از زلزله مي تواند خسارت بارتر از خود زلزله 
باشد. وي اظهار كرد: به هر صورت بايد ياد بگيريم با زلزله 
زندگي كنيم. به كودكان آموزش بدهيم كه به جاي اينكه 
در لحظه وقوع بترسيم بايد آمادگي داشته باشيم و بدانيم 
بايد چه كنيم و چه نكنيم. خانه هايمان را چگونه بسازيم 
كه در ش��رايط زلزله ايمن باشيم. شما خيلي از خانه ها را 
مي بينيد كه در راه پله هاي ساختمان ها كه تنها راه ارتباطي 
با طبقات پايين تر هستند ديوارها از سنگ هستند. اين 
سنگ ها ممكن است به اصلي ترين مانع براي فرار تبديل 
شوند. فرو مي ريزند و در مسير راه پله قرار مي گيرند. اينها 
جزيياتي است كه بايد به آنها توجه شود. حناچي گفت: ما 

به جهت تبيين قوانين و تالش براي اجرا اين كار را انجام 
مي دهيم. ولي مهندسين ناظر و سازندگان كه مي سازند و 
مردمي كه خانه ها را مي خرند بايد به اين نكات توجه كنند. 
دولت و حاكميت هم قوانين را بايد به گونه اي تنظيم كند 
كه كسي كه اين قوانين را رعايت كرده و كسي كه رعايت 

نكرده در بازار متفاوت باشند.

  تفاوت فرسودگي در مناطق تاريخي شهر
وي با ديدن عكسي از محله عودالجان تهران گفت: اين 
عكس من را ياد تجربه اي در سال هاي ۸۹ و ۹۰ در محله 
عودالجان تهران مي اندازد. آن زمان مس��ووليت اجرايي 
نداشتم. در دانشگاه بودم و مسووليت يك مركز پژوهشي 
را داشتم. تالش كرديم كه با واسط شدن بين شهرداري 
وسازمان ميراث فرهنگي و ذي نفعان، آن جا را به يك مكان 
قابل قبول تبديل كنيم. االن آن مكان مرمت و بهسازي 
شده است و به بازارچه عودالجان تبديل شده است. درس 
عميقي بود براي من. يك منطقه فراموش شده تهران كه 
بسياري از مشكالت از جمله اعتياد و فقر را داشت و در كنار 
بازار تهران كه گردش عظيم س��رمايه را داشت به جهت 
كالبدي احيا شد. فرسودگي در مناطق تاريخي فرق مي كند 
و بايد با نگاه ارزش مدار به سوي آن برويم. شيوه برخورد 
كاماًل متفاوت است. بخش هاي جنوبي بازار بافت تاريخي 
تهران هستند. اين مناطق دچار شب مردگي شده اند. در 

شب كمتر كسي را در اين مناطق پيدا مي كنيد.
ش��هردار تهران افزود: در زمان ابتداي انقالب خانه هاي 
مسكوني در دل بازار تهران داشتيم. اين حيات اجتماعي 
م��ي آورد. االن خانه ها هم��ه تبديل به انبار ش��ده اند و 
برگرداندن اين روند كار راحتي نيست. كاًل مداخالت در 
شهر براي اينكه يك رفتار يا يك رويه عوض شود كار راحتي 
نيست. مشكلي كه در كش��ور داريم در الگوي اداره امور 
شهرها و به ويژه كالن شهرهايمان اختيارات با مسووليت ها 
تطابق ندارد. ما مسووليت را از كسي مي خواهيم كه همه 

اختيارات در اختيارش نيست.
وي ادامه داد: الگوهاي متفاوتي در دنيا داريم. در كش��ور 
همسايه در استانبول يك قانون براي اداره امور شهر دارد و 
قاعده اي كه در استانبول براي اداره شهر اجرا مي شود با ديگر 
شهرها متفاوت است. از آن مهم تر اختياراتي كه شهردار دارد 
در خيلي از كشورهاي دنيا بخش آموزش و زيرساخت ها و 
خدمات اجتماعي و بهداشت و حتي امنيت و راهنمايي و 
رانندگي در اختيار شهردار است. همان اختياراتي كه ما در 
اختيار استاندار مي گذاريم در اختيار شهردار است. لوايح در 
مجلس مطرح شده است؛ اليحه جامع مديريت شهري به 
نتيجه نرسيد چون اجماع نظر بين دستگاه ها وجود ندارد. 
يك بار ديگر دولت خيز برداشت براي اينكه بخش هايي كه 
امكان پذير است را به مديريت محلي واگذار كند. اين اتفاقات 
رخ نداده اما حقيقت اين است كه اختيارات و مسووليت ها 

بايد مطابق با يكديگر باشند.
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افزودن بندي از قراردادهاي 
فوتبالي به قرارداد با خلبان  ها

ي��ك ش��ركت هواپيمايي داخل��ي در قرارداد 
امس��ال خود با خلبانان، براي نخستين بار در 
كش��ور همانند قراردادهاي بازيكنان فوتبال، 
از آنها حق رش��د ۱۰ هزار يورويي طلب كرده 
اس��ت. به گزارش مهر، به نظر مي رسد »وجود 
شرايط كرونايي«، »كاهش سفرهاي هوايي« 
و »افزاي��ش تع��داد خلبان��اِن جوي��اي كار«، 
سبب شده تا برخي ش��ركت هاي هواپيمايي 
از روش هاي جدي��دي براي تعيي��ن و تغيير 
نوع هم��كاري با ك��روي پ��روازي و خلبانان 
استفاده كنند. هفته گذشته غالمرضا محمدي، 
مديرعامل انجمن خلبانان از كاهش دستمزد 
خلبانان شركت هاي هواپيمايي غير دولتي تا 
يك س��وم به دليل كاهش تعداد پروازها در اثر 

شيوع ويروس كرونا خبر داده بود.
اخي��راً يك��ي از ايرالين ه��اي داخل��ي فرمت 
جديدي براي قرارداد خلبانان اين شركت ارايه 
داده اس��ت؛ در اين قراردادها بندي گنجانده 
ش��ده مبني بر اينكه خلبان مي بايست در هر 
سال معادل ريالي ۱۰ هزار يورو، »حق رشد« 

به اين شركت هواپيمايي پرداخت كند.
گفتني است، مديرعامل اين ايرالين تا چند ماه 
پيش همزمان عضويت در هيات مديره باشگاه 

استقالل را نيز در روزمه خود داشت.
حق رش��د، عنواني اس��ت كه در قراردادهاي 
بازيكنان فوتبال يا س��اير رش��ته هاي ورزشي 
داراي مس��ابقات حرف��ه اي و ليگ هاي منظم 
لحاظ مي ش��ود و بر مبن��اي آن، اگر بازيكني 
قصد داشته باشد از باشگاهي كه در آن پرورش 
يافته و مشهور شده، خارج شود، بايد مبلغي را 

به باشگاه پرداخت كند.
اين در حالي اس��ت كه در صنعت حمل و نقل 
هوايي، در هيچيك از شركت هاي هواپيمايي 
دنيا، اخذ چني��ن وجوه و درج چنين عناويني 

در قراردادها رايج نيست.
تنها در بخش هوانوردي نظامي مشابه چنين 
چيزي وجود دارد؛ به اين صورت كه ارتش هاي 
كشورهاي مختلف به دليل آنكه براي خلبانان 
نظامي از ابتدا، تمام هزينه هاي آموزش، اقامت، 
تغذيه، تحصيل و صدور مدرك كارشناسي يا 
مع��ادل آن در بخش خلباني را راس��ا بر عهده 
مي گيرند، در صورتي كه خلبان پس از ۵ سال 
قصد جدايي از نيروي هوايي را داش��ته باشد، 
بايد رقم��ي را به عنوان خس��ارت هزينه هاي 

آموزش به ارتش پرداخت كند.
به گفته كارشناس��ان صنع��ت هوانوردي، در 
اي��ران از نيم��ه دوم دهه ۷۰، ج��ذب خلبان 
بورسيه از سوي شركت هاي هواپيمايي دولتي 
ممنوع ش��د و در تمام اين مدت، شركت هاي 
هواپيمايي موظف به جذب خلباناني ش��دند 
كه دوره هاي آموزشي را با هزينه هاي شخصي 

طي كرده باشند.
بنابراين بس��ياري از خلبانان فعال در صنعت 
هوانوردي در س��ال هاي اخير، يا بازنشستگان 
ش��ركت هواپيماي��ي دولت��ي هس��تند ي��ا 
بازنشسته هاي نيروهاي مسلح يا افرادي كه با 
پرداخت حدود ۳۰۰ ميليون تومان و شركت 
در دوره هاي سنگين خلباني، مدرك مربوطه را 
دريافت كرده باشند؛ با اين حساب شركت هاي 
هواپيمايي هزين��ه اي براي تربي��ت خلبانان 
پرداخت نكرده اند ك��ه درنتيجه آن، خواهان 

دريافت حق رشد باشند.
از س��وي ديگر، بر اس��اس اعالم تع��دادي از 
خلبانان، اين ايرالين ايراني كه مترصد دريافت 
حق رش��د از خلبانان اس��ت، دو س��ال قبل از 
خلبان��ان اين ش��ركت كه بعضًا يا بازنشس��ته 
نيروهاي مس��لح يا برخي ايرالين هاي دولتي 
هس��تند، س��فته ۵ ميليارد توماني اخذ كرد و 
براين اساس اگر خلبانان بخواهند از اين شركت 
خارج شوند، ممكن است آن را به اجرا بگذارد.

همچنين طي چند س��ال اخير، ش��ركت هاي 
هواپيماي��ي با يكديگ��ر تفاهم نام��ه اي امضا 
كرده اند كه از همديگر، »كروي پروازي« جذب 
نكنند. بنابراين خلبانان اين شركت چاره اي جز 

امضاي اين قراردادها را ندارند.

افزايش ۵0  درصدي بارش ها 
در تهران

رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران 
سازمان هواشناسي ضمن بيان اينكه بارش ها در 
تهران نسبت به نرمال ۵۰ درصد بيشتر شده است، 
گفت: ايس��تگاه فيروزكوه تهران با ۵۶ ميليمتر 
بارش بيشترين بارش ۲۴ ساعت گذشته كشور 

را ثبت كرده است.
احد وظيفه در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه از 
ابتداي سال آبي تاكنون در تهران ۳۵۸.۴ ميليمتر 
بارش داش��تيم، اظهار كرد: اين مقدار نسبت به 
ميانگين بلند مدت ب��ارش در تهران ۵۰ درصد 
بيشتر است همچنين بارش ها در پايتخت نسبت 
به سال گذشته ۱۳.۵ درصد افزايش يافته است.

رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران 
س��ازمان هواشناسي با بيان اينكه در تهران طي 
۲۴ ساعت گذش��ته بارش هاي خوبي داشتيم، 
تصريح كرد: در ايس��تگاه فيروزكوه تهران طي 
۲۴ساعت گذشته منتهي به ۱۰ صبح امروز حدود 
۵۶ مليمتر بارش ثبت شده كه بيشترين بارش 

۲۴ساعته گذشته كشور است.
وظيفه با بي��ان اينكه در س��اير ايس��تگاه هاي 
هواشناس��ي تهران نيز بارش ه��اي خوبي طي 
۲۴ساعت گذشته داشتيم، گفت: براي مثال در 
ايستگاه آبعلي تهران ۵۲ ميليمتر بارش، لواسان 
۴۰.۵ ميليمتر، دماوند ۳۲ ميليمتر و در ايستگاه 

شميرانات ۲۳ ميليمتر بارش ثبت شده است.

اعمال محدوديت هاي ترافيكي 10 روزه در جاده ها 
يك مقام مس�وول در مركز مديريت راه ها 
گف�ت: از روز 31 ارديبهش�ت تا س�اعت 6 
صبح روز 10 خرداد، در محورهاي منتهي به 
شمال كشور و همچنين چند جاده پرتردد، 

محدوديت ترافيكي اعمال مي شود.

ايم��ان محرابي نيا، مس��وول س��الن عمليات مركز 
مديري��ت راه ه��ا در گفت وگو با فارس، در تش��ريح 
آخري��ن وضعيت ترافيكي جاده هاي كش��ور اظهار 
كرد: در محور كندوان تردد وس��ايل نقليه از ساعت 
۱۳ روزهاي يكم، س��وم و چهارم خرداد تا ساعت ۲ 
بام��داد روز بعد از مرزن آباد به س��مت كرج ممنوع 
اس��ت، با اعالم پليس راه در محل، ت��ردد خودرو از 
س��اعت ۱۶ روزهاي مذكور تا س��اعت ۲ بامداد روز 
بع��د از كرج و ميدان اميركبير به س��مت مرزن آباد 
به صورت يك طرفه خواهد بود. وي بيان كرد: تردد 
انواع وس��ايل نقلي��ه از س��اعت ۱۳ روزهاي پنجم، 

هش��تم و نهم خرداد تا س��اعت ۲ بامداد روز بعد از 
كرج و ميدان اميركبير به س��مت مرزن آباد ممنوع 
اس��ت، با اعالم پلي��س راه درمحل، تردد وس��ايل 
نقليه از س��اعت ۱۶ روزهاي دمذكور تا س��اعت ۲ 
 بامداد روز بعد از مرزن آباد به سمت كرج به صورت 

يك طرفه خواهد بود.
محرابي نيا ادامه داد: در محور هراز تردد انواع وانت 
از س��اعت ۸ روزهاي پنجم و نهم خرداد تا س��اعت 
۲ بام��داد روز بعد از ش��مال به جن��وب محور هراز 

ممنوع است.
وي افزود: تردد انواع وسايل نقليه از ساعت ۱۳ روز 
دوشنبه ۵ خرداد تا ساعت ۲ بامداد روز سه شنبه ۶ 
خرداد از رودهن به سمت آمل ممنوع است با اعالم 
ماموران پليس راه در محل، تردد از س��اعت ۱۶ روز 
دوشنبه ۵ خرداد تا ساعت ۲ بامداد روز سه شنبه ۶ 
خرداد از آب اسك به سمت رودهن در محدوده مشاء 

به صورت يك طرفه خواهد بود.

مسوول س��الن عمليات مركز مديريت راه ها افزود: 
تردد انواع وس��ايل نقليه از س��اعت ۱۳ روز جمعه 
۹ خرداد تا س��اعت ۲ بامداد روز شنبه ۱۰ خرداد از 
رودهن به سمت آمل ممنوع است، با اعالم ماموران 
پليس راه در محل، تردد وسايل نقليه از ساعت ۱۶ 
روز جمعه مورخ ۹ خرداد تا ساعت ۲ بامداد روز ۱۰ 
خرداد از آب اسك به سمت رودهن در محدوده مشاء 

به صورت يك طرفه خواهد بود.

   محدوديت هاي تردد ناوگان سنگين 
وي بيان كرد: در محور كندوان تردد كاميون و تريلر 
كماكان ممنوع است همچنين در محور هراز تردد 

تريلرها كماكان ممنوع است.
مسوول سالن عمليات مركز مديريت راه ها ادامه داد: 
تردد كاميون غير از حاملين مواد س��وختي و فاسد 
شدني از ساعت ۱۲ امروز تا ساعت ۱۲ روز سه شنبه 

۶ خرداد از محور هراز ممنوع است.

وي افزود: تردد كاميون غير از حاملين مواد سوختي 
و فاس��د ش��دني از س��اعت ۷ روز چهارشنبه هفتم 
خرداد تا ساعت ساعت ۱۲ روز شنبه ۱۰ خرداد در 
محور هراز ممنوع اس��ت. محرابي نيا اضافه كرد: در 
محور فيروزكوه تردد تريلره��ا غير از حاملين مواد 
سوختي و فاس��د شدني از ساعت ۸ تا ۲۴ روز شنبه 
سوم خرداد از مسير جنوب به شمال محور فيروزكوه 
ممنوع اس��ت؛ همچنين تردد تريلر غير از حاملين 
مواد سوختي و فاسد شدني از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهاي 
۵ و ۹ خرداد از مسير شمال به جنوب محور قائم شهر 

به فيروزكوه و تهران ممنوع است.
وي بيان كرد: در محور آس��تارا - اردبيل و بالعكس 
تردد تريلر و كاميون غير از حاملين مواد سوختي و 
فاسد شدني از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهاي سوم، چهارم، 

پنجم و نهم خرداد ممنوع است.
مسوول س��الن عمليات مركز مديريت راه ها ادامه 
داد: در محورهاي مشهد-قوچان-شيروان-بجنورد-

آش��خانه-جنگل گلس��تان و بالعكس تردد تريلر و 
كاميون غير از حاملين مواد سوختي وفاسد شدني 
از س��اعت ۷ الي ۲۲ روزهاي ۴، ۵ و ۹ خرداد ممنوع 
اس��ت. وي اظهار كرد: در محور سلفچگان-قم، باند 
رفت به سمت قم تردد تريلر و كاميون غير از حاملين 
مواد س��وختي و فاس��د شدني از س��اعت ۱۶ تا ۲۴ 
روزهاي ۴ و ۵ خرداد ممنوع است و مسير جايگزين 

آزادراه ساوه- تهران است.
محرابي نيا اضافه كرد: در محور قديم رشت-قزوين 
و بالعكس تردد تريلر و كاميون غير از حاملين مواد 
سوختي و فاسدش��دني از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روزهاي 
سوم، چهارم و پنجم خرداد همچنين از ساعت ۸ تا 

۲۴ روز جمعه ۹ خرداد ممنوع است.
وي گفت: تردد موتورس��يكلت از ساعت ۱۲ امروز 
تا ساعت ۶ روز شنبه ۱۰ خرداد در محورهاي هراز، 
كندوان، فيروزكوه و محور تهران- سمنان- مشهد و 

بالعكس ممنوع است.

حناچي: حجم و سرعت گردش اقتصادي در تهران به نسبت كل كشور  بسيار  متمركز است

افزاي�ش ح�دود 30 درص�دي هزينه هاي توليد مس�كن، 
چش�م انداز اين بازار در س�ال جاري را تا حدودي مشخص 
مي كند و اگر بازارهاي رقيب بر بازار مسكن تاثير نگذارند، 
با توجه به توان پايين متقاضيان مصرفي رش�د باالتر از 30 

درصد قيمت مسكن در سال جاري بعيد به نظر مي رسد.

به گزارش ايسنا، هزينه هاي ساخت و ساز اعم از قيمت زمين، مصالح، 
عوارض س��اختماني، ماليات و دستمزد نسبت به سال گذشته به طور 
ميانگين حدود ۳۰ درصد افزايش يافته است. مديريت شهري در تهران 
تعرفه هاي هزينه صدور پروانه ساختماني را مشمول ۲۰ تا ۳۰ درصد 
افزايش كرده اس��ت. با اينكه هزينه مربوط به عوارض س��اختماني در 
سال ۱۳۹۹ به طور ميانگين ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان از هزينه ساخت 
مسكن در تهران را به خود اختصاص مي دهد و در مناطق شمالي شهر 
اين عدد به حدود ۲ ميليون تومان مي رسد، برآوردها نشان مي دهد كه 
رشد عوارض، صرفًا يكي از عوامل تاثيرگذار بر قيمت نهايي ملك است 
و ساخت و ساز از ناحيه ديگر مولفه ها نيز دچار رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدي 
شده است. سال گذشته، نحوه افزايش عوارض ساختماني بر اساس ارزش 
معامالتي امالك مطابق تورم بخش مسكن بود كه توسط كميسيوني 
در سازمان امور مالياتي تعيين و در قالب دفترچه تقويم امالك منتشر 
مي شد. اين نوع نحوه محاسبه منجر به اين شد كه فرمول محاسبه چند 

بار در سال گذشته تغيير كند.
به همين دليل مديريت شهري در سال جاري پايه محاسباتي جديدي 
براي عوارض س��اخت و س��از تعريف كرده اس��ت. مطابق اين فرمول، 
عوارض ساختماني بر حس��ب مرغوبيت مكاني محاسبه و به سازنده 

اعالم مي شود. در سال جاري به جاي محاسبه عوارض ساخت و ساز بر 
مبناي قيمت منطقه اي، درجه مرغوبيت هر پارسل )تك تك امالك( 
براي هر ملك متناسب با كاربري آن مبناي محاسبه عوارض ساختماني 

قرار خواهد گرفت.
مولفه هاي دخيل در بخش س��اخت و س��از همواره بر قيمت مسكن 
تاثيرگذار است و بنا به گفته سازندگان در سال هاي اخير اين هزينه ها 
افزايش پيدا كرده تا جايي كه رغبت سرمايه گذاري در بخش ساخت 
و ساز را به حدود يك سوم دهه هاي قبل كاهش داده است. البته آنچه 
بازار مس��كن را بيش از رشد هزينه هاي س��اخت دچار تالطم قيمتي 
مي كند هجوم نقدينگي از سوي سرمايه گذاران و سفته بازان است كه 
تاثيرگذاري آن به مراتب بيش از تورم طبيعي بخش توليد امالك است. 
با اين حال تاثير فشار بر سازندگان كه به شكل كاهش توليد مسكن خود 
را نشان مي دهد، با فش��ار تقاضاي  مصرفي و سرمايه گذاري و افزايش 
فعاليت هاي سوداگرانه در بازار ملك همراه مي شود كه به رشد مضاعف 

قيمت ها مي  انجامد.
سازندگان مي گويند در س��ال جاري هزينه اي كه فقط دستگاه هاي 
خدمات رسان مثل شهرداري، نظام مهندس��ي و نهادهاي مالياتي از 
س��ازندگان دريافت مي كنند هزينه توليد مسكن را متري ۷۰۰ هزار 
تومان افزايش مي دهد. به اين مبالغ هزينه زمين، مصالح ساختماني و 

دستمزد را اضافه كنيد.
در نيمه دوم س��ال ۱۳۹۸ قيمت آهن آالت و مصالح ساختماني رشد 
قابل توجهي داشت. تنها در ماه پاياني سال گذشته فوالد با رشد قيمت 
مواجه بود و به حدود ۶۵۰۰ تومان در هر كيلوگرم رسيد. اين هزينه ها در 
قيمت تمام شده واحدهاي مسكوني در سال آينده خود را نشان مي دهد.

روايت مدير عامل عمران پرديس از داللي در مسكن مهر بررسي مولفه هاي دخيل در افزايش قيمت مسكن

2 تا 3 هزار مسكن مهر پرديس  در دست دالالن است افزايش حدود 3۰ درصدي هزينه توليد مسكن
»بعضي افراد در پرديس صدها واحد مسكوني خريده اند«. اين 
جمله، بخشي از اظهارات مديرعامل عمران پرديس است كه 
مي گويد افزايش حدود ۲5 ميليون توماني قيمت واحدها كه از 
ابتداي خرداد اعمال مي شود صرفًا شامل صاحبان ۲000 تا 3000 
واحدي است كه دايم بر طبل گراني مي كوبند؛ دالالني كه حاال 

مي توان از آنها به عنوان سلطان هاي مسكن پرديس نام برد.

به گزارش ايسنا، شركت عمران شهر جديد پرديس در روزهاي اخير اعالم 
كرد: نقل و انتقال واحد هاي مسكن مهر كه از اول خرداد ماه ۱۳۹۹ انجام 
مي شود شامل ۲۵ ميليون تومان افزايش قيمت خواهد بود. مديرعامل 
عم��ران پرديس گفته اين هدف صرفًا در جهت مقابله با دالالن كه مرتبًا 
قيمت ها را باال مي برند انجام شده و شامل متقاضيان واقعي نخواهد بود. 
سيد مهدي هدايت، مديرعامل شركت عمران پرديس در توضيح مصوبه 
اخير گفت: دولت تا كنون به طور متوسط ۱۰۰ ميليون تومان يارانه براي 
تكميل هر واحد مسكوني در پرديس پرداخت مي كرده و تمامي واحدها از 
وام ارزان قيمت ۴ درصد استفاده كرده اند. با اين حال تعداد قابل توجهي از 
مالكان كه كارشان صرفا خريد و فروش است از سكونت خودداري مي كنند. 
بنابراين تصميم گرفتيم از ابتداي خردادماه جاري ۲۵ درصد يارانه اي را كه 
دولت به اين گروه پرداخت مي كند را از آنها دريافت كنيم. يارانه وام آنها را 
نيز برمي داريم و سود وام آنها به ۱۸ درصد مي رسد. وي افزود: اواًل افزايش 
اخير قيمت، هزينه نقل و انتقال نيست. دومًا شامل وكالت نامه هايي كه 
قبل از ابتداي خرداد ۹۹ منعقد شده نخواهد بود. يعني متقاضيان اوليه و 
كساني كه قبل از ابتداي خرداد اقدام به تنظيم وكالت نامه كرده بودند با 
همان رقم يك ميليون تومان مي توانند خريد و فروش خود را انجام دهند. 

اين صحبت هدايت نشان مي دهد دالالن كماكان از ۷۵ درصد يارانه بهره 
خواهند گرفت؛ در حالي كه سودهاي كالني از التهابات بازار مسكن پرديس 
به جيب زده اند. قيمت واحدها در پرديس طي حدود ۲.۵ س��ال گذشته 
حدود ۳۰۰ درصد افزايش يافته اس��ت. دالالن فقط از دي ماه گذش��ته 
تاكنون به طور چراغ خاموش قيمت ها را تا ۳۰ درصد افزايش داده اند؛ بنابر 
ادعاي يكي از كاركنان شركت عمران پرديس، برخي متقاضيان واقعي در 
تماس با مسووالن خواستار برداشته شدن تمامي كمك هاي يارانه اي به 

دالالن و نه فقط ۲۵ درصد شده اند.

    دالالن عمده مسكن مهر چه كساني هستند؟
طبق اعالم مديرعامل عمران پرديس تعداد واحدهاي در دست دالالن 
۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ واحد است. از سوي ديگر عنوان مي شود بعضي افراد در 
پرديس ۱۰۰ و حتي ۲۰۰ واحد مسكوني دارند؛ بنابراين تعداد افرادي كه 
دايمًا بر طبل گراني مسكن پرديس مي كوبند و احتمااًل پشت اعتراضات 
اخير پنهان شده اند نبايد زياد باشد. بنا به گفته هدايت، سه گروه از تصميم 
اخير شركت عمران ناراحت هستند؛ محتكران، دالالن و مغرضان. مغرضان 
كساني هستند كه بنابر ادعاي هدايت از پيشرفت مسكن مهر در پرديس 
ناراحتند. با توجه به توپوگرافي پرديس هزينه هايي كه براي آماده سازي 
زمين انجام مي شود، هزينه ساخت و ساز هر واحد مسكوني در پرديس 
۲۰۰ تا ۲۵۰ ميليون تومان است؛ در حالي كه بعضي واحدها در فاز ۱۱ به 
حدود ۵۰۰ ميليون تومان و در فاز ۸ به بيش از ۷۰۰ ميليون تومان رسيده 
است. اين نش��ان مي دهد با وجود كاهش يارانه هاي دولتي به دالالن، به 
دليل سود باالي خريد و فروش آپارتمان در پرديس، احتماال بازار مسكن 

اين شهر در قبضه سوداگران باقي خواهد ماند.



دانش و فن6دنياي فناوري

درباره افشاي اطالعات هويتي بانكي و تلگرامي بزرگنمايي شد

اطالعات فاش شده، از نقطه ضعف تلگرام بود
اگرچه درباره خس�ارت ظهور ويروس كرونا در 
جه�ان تاكنون آم�ار دقيق و رس�مي در جهان 
منتشر نشده اما اين اپيدمي به طور قطع تأثيرات 
بس�ياري در برنامه هاي اقتص�ادي، اجتماعي و 
فرهنگي كشورها داشته و اغلب اين تاثيرها نيز 
به نوعي با فضاي مجازي مرتبط اس�ت. در ايران 
نيز شيوع ويروس كرونا، بسياري از برنامه ريزي ها 
در حوزه ه�اي مختلف را دس�تخوش تغييرات 
كرد و از س�وي ديگر، باعث ش�د بخش بزرگي 
از جامع�ه از قابليت ه�اي فضاي مج�ازي براي 
ارتباطات، اطالع رساني، آموزش، كسب و كار نو 
و حتي پركردن اوقات فراغت استفاده كنند. در 
اين ميان حجم قابل توجهي از محتوا در فضاي 
مجازي توليد و منتشر شد؛ حجم قابل توجهي 
اينترنت توس�ط كاربران مصرف شد و بسياري 
از كسب وكارهاي اينترنتي فعاليت خود را آغاز 
كردند. در همين حال رويكرد آموزش به صورت 
مجازي، استفاده از خدمات و برگزاري رويدادها 
به صورت آنالين از ديگر پيامدهاي شيوع ويروس 
كرونا بود. از اين رو در فروردين ماه و به دس�تور 
رييس جمهوري، كارگروه ويژه فضاي مجازي در 
مركز ملي فضاي مجازي تشكيل شد تا مديريتي 
بر فضاي مجازي در اين بحران صورت گيرد و نيز 
آسيب هاي مربوط به اخبار كذب و خالف واقع و 
آمارهاي مبهم و متناقض كنترل شود. ابوالحسن 
فيروزآبادي، دبير ش�وراي عالي و رييس مركز 
ملي فضاي مجازي توضيحاتي درباره اقدامات 
اين كارگروه و اتفاقات متأثر از ويروس كرونا در 
فضاي مجازي كشور ارايه داد. وي درباره وضعيت 
مربوط به بررسي سند كالن شبكه ملي اطالعات 
كه به دليل كرونا به تأخير افتاد و سوءاستفاده هاي 
امنيتي از هويت كاربران در فضاي مجازي در ايام 

شيوع كرونا نيز سخن گفت.
در حالي كه توليد و نشر برخي محتواها در فضاي مجازي 
باعث بروز هراس و اضطراب و تشويش در جامعه و دغدغه 
مردم در ايام شروع ويروس كرونا شده بود، تشكيل كارگروه 
ويژه فضاي مجازي از سوي ستاد ملي مديريت و مقابله با 
كرونا در مركز ملي فضاي مجازي، تكليف شد. فيروزآبادي 
در اين خصوص اظهار كرد: »م��ا چند كارگروه را در حوزه 
فضاي مجازي و كرونا پيش برديم. يكي از آنها، كارگروهي 
در حوزه محتواي فضاي مجازي بود كه در مركز ملي تشكيل 
شده و نزديك به ۱۰ جلسه هم داشتيم. در آنجا در حقيقت 
مواردي كه در فضاي مجازي منتشر مي شد و بعضاً شايعات 
و افترا و اخبار جعلي بود را بررسي و تعيين كرديم كه نحوه 
پاسخ دهي به چه صورت باشد. براي مثال اگر نشر اين محتوا 
از طريق خبرگزاري هاي رسمي بود، موضوع به خبرگزاري ها 

اعالم مي شد تا خبر صحيح منعكس شود. در اين كارگروه 
وزارت ارشاد، سازمان صدا و سيما و ساير موسساتي كه در 
حوزه خبر و محتواي كشور به صورت رسمي فعاليت دارند، 
عضويت داشتند. هدف از تشكيل آن هم كاهش آسيب ها 
در حوزه محتوا و اخبار مربوط به كرونا بود. چرا كه در روزهاي 
نخست شيوع كرونا شاهد انتشار اخبار جعلي زيادي در رابطه 
با كمبودها، شيوه هاي درمان جعلي، روش هاي سنتي مبارزه 

با بيماري و مواردي از اين دست بوديم.«

    انتشار 1300 خبر جعلي درباره كرونا
رييس مركز ملي فضاي مجازي اظهار كرد: »طبق آماري كه 
داشتيم بيش از ۱3۰۰ مورد خبر غيرموثق و جعلي و تهمت 
و افترا و شايعه در فضاي مجازي منتشر شد كه مجموع همه 
اينها مورد رسيدگي قرار گرفت و برخي هم نياز به پيگيري 
پليسي داشت كه گزارش آن در اين كارگروه به پليس فتا 
داده شد تا رسيدگي شود. در اين كارگروه ما در مورد مواردي 
كه بايد از طريق رسانه ها به مردم اطالع رساني مي شد نيز 
تصميم گيري كرديم. براي مثال در كارگروه محتواي كرونا، 
از جمله تصميماتي كه گرفتيم اي��ن بود كه چه خطوط 
رسانه اي را دنبال كنيم و ترويج شعارهايي مانند »درخانه 

بمانيم« و تشويق به عدم مسافرت، از جمله اين خطوط بود 
كه مورد استقبال مردم و رسانه ها در فضاي مجازي نيز قرار 
گرفت. عالوه بر اين، يك كارگروه ويژه فضاي مجازي نيز با 
مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا، تشكيل شد تا در مواردي 
كه تعمدي در انتشار اخبار جعلي در فضاي مجازي وجود 
داش��ت، بتوان تصميم گيري ك��رد. در اين صورت هويت 
فردي كه خبر را جعل كرده بود شناسايي و در كارگروه ويژه، 
تصميماتي درباره وي گرفته مي شد. اين تصميم مي توانست 
در حد توجيه و يا احضار اين افراد همراه با تذكرات الزم توسط 
ضابطان قضايي باشد. در مواردي نيز كه نياز به ورود ضابط 
قضايي بود، ضابط قضايي ورود ك��رد. در برخي موارد نيز 
موضوع مربوط به انتشار اخبار جعلي مربوط به خبرگزاري ها 
بود كه از سوي وزارت ارشاد با مكاتباتي، تذكر مربوطه صورت 
گرفت. تصميم گيري در م��ورد اينكه اخبار مربوط به آمار 
كرونا فقط بايد از ستاد ملي مبارزه با كرونا اخذ شود، از جمله 

تصميمات اين كارگروه ويژه بود.«
از طرفي يكي از اهدافي كه عملياتي ش��دن ش��بكه ملي 
اطالع��ات دنب��ال مي كند مرب��وط به افزاي��ش امنيت و 
نظام مندسازي فضاي مجازي در كشور است. اما به دليل عدم 
تحقق اين هدف، يكي از مواردي كه در ايام كرونا بسياري 

از كاربران با آن درگير بودند و در فضاي مجازي نيز بازتاب 
بسياري داشت، مربوط به نشت و افشاي اطالعات پايگاه هاي 
داده و ضعف امنيت سايبري بسياري از سايت هاي داخلي 
از جمله سايت هاي بانكي، شركت هاي هواپيمايي، مراكز 
آموزشي و دانشگاهي، بازار اپليكيشن و حتي شبكه هاي 
اجتماعي مانند تلگرام بود. فيروزآبادي در اين زمينه اظهار 
كرد: »ما نظارت بسيار دقيق و نزديكي در اين بخش داريم 
و در مواردي كه اخيراً مطرح شد نيز نظارت داشتيم. البته 
مقداري فضاسازي و بزرگنمايي در رابطه با افشاي اطالعات 
هويتي بانكي و تلگرامي صورت گرفت. اما به هر ترتيب همه 
موارد رسيدگي شد و برخي موارد نيز توسط ضابطان قضايي 

مورد دستگيري و تعقيب قرار گرفتند.« 
 

   كوتاهي صورت گرفته را بررسي مي كنيم
دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي در پاس��خ به اينكه آيا 
اطالعات هويتي ۴۰ ميليون كاربر تلگرام فاش نشده بود؟ 
گفت: »اطالعاتي كه فاش شد، اطالعات ويژه اي تلقي شده 
بود؛ در حالي كه اين نقطه ضعفي اس��ت كه در پيام رسان 
تلگرام وجود داشته و كار جمع آوري اطالعات توسط يك 
برنامه نرم افزاري نسبتًا ساده انجام شده بود. اين در حالي 

اس��ت كه طوري بزرگ نمايي ش��د كه اگر كس��ي به اين 
اطالعات دسترسي داشته باشد مي تواند به محتواي كانال و 
گروه تلگرامي افراد دسترسي پيدا كند، در حالي كه اين طور 
نبود و تنها اطالعات تلفني افراد سرقت شده بود. اين مشكل 
مربوط به نرم افزار و باگ تلگرام بود. اما به جاي اينكه به اين 
موضوع پرداخته شود كه چرا تلگرام اين نقطه ضعف را داشته 
و دفترچه تلفنش براي كاربران باز است و قابليت دسترسي به 
آن وجود دارد، موضوع به نحو ديگري منعكس شد. بنابراين 
بسياري از كساني كه خبر را خواندند تصور كردند كه ۴۲ 
ميليون امكان ايجاد ش��ده و اشخاص مي توانند محتواي 
فعاليت هاي تلگرامي اين ۴۲ ميليون اكانت را ببينند، در 
حالي كه اين طور نبود. البته كوتاهي صورت گرفته و در حال 

رسيدگي به اين كوتاهي هستيم.«
فيروزآبادي درباره افشاي اطالعات مربوط به سازمان 
امور دانشجويان، پايگاه هاي اطالعاتي چند پژوهشگاه، 
شركت بيمه و شركت هاي هواپيمايي در بازه زماني دو 
ماه گذشته و اين شائبه كه اين پايگاه ها از نظر امنيت 
سايبري قابل اطمينان نيس��تند، اظهار كرد: »بانك 
اطالعاتي كه افشا شده بود خيلي قديمي و كهنه بود و 
فردي كه اين خبر را منتش��ر كرده بود، بازداشت شده 
است. به هر حال بايد به اين نكته توجه كرد كه كشور 
به تدريج الكترونيكي مي ش��ود و وارد فضاي مجازي 
مي ش��ود. با آمدن بيماري كرونا و اقبال عمومي مردم 
براي رعايت فاصله گذاري اجتماعي، مشخص شد كه 
نرم افزارها و سامانه هاي مان آن درجه از امنيت را شايد 
نداشته باشند كه بتوانند پاسخگوي حضور اين جمعيت 
در فضاي مجازي باشند. لذا متأسفانه شاهد هستيم كه 
بعضاً رخنه ها و آسيب پذيري هاي امنيتي در سامانه ها و 
بانك هاي اطالعاتي وجود دارد. اما اينكه فكر كنيد اينها 
رها شده و رسيدگي نمي شود، اين طور نيست. ما تالش 
مي كنيم با تقسيم كاري كه در كشور صورت گرفته، اين 

موضوع تحت كنترل و رسيدگي قرار گيرد.«
وي در پاس��خ به اينكه چرا س��ازمان هاي متولي امنيت 
سايبري در كش��ور، تنها به اطالع رساني پس از حمالت 
ص��ورت گرفت��ه مي پردازن��د و مس��ووليت را برعهده 
نمي گيرند؟ گفت: »اين س��ازمان ها به موارد رسيدگي 
مي كنن��د. نبايد انتظار داش��ت كه قب��ل از وقوع تهديد 
سايبري، متوجه آن رخنه شد. در هر حال آيين نامه ها و 
نظام نامه هايي وجود دارد كه براي اكثر سامانه هاي كشور، 
تعريف شده تا كنترل ها صورت گيرد. اما اصواًل در فضاي 
مجازي، هر مقدار هم ك��ه دقت به خرج دهيم باز هم هر 
روز با آسيب پذيري ها و رخنه پذيري هاي جديدي روي 
سيستم عامل ها و نرم افزارها مواجه مي شويم كه برآمده از 
نرم افزارهاي ديگر است. لذا برخي موارد را بايد به صورت 
پسيني انجام داد و اين مش��كل تنها مربوط به كشور ما 

نيست و اغلب كشورها با آن مواجه هستند.«

علت اعمال نشدن ترافیک رايگان برای برخی دانشگاه ها
مع��اون فناوری و ن��وآوری وزير ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات با بيان اينکه دريافت اطالعات فنی سامانه های 
آموزش��ی از وزارت ارتباطات در حال تکميل اس��ت، 
گفت: »عدم تطابق کامل اطالعات واصله سامانه ها با 
سامانه های انتهايی که محتواهای آموزشی روی آن ها 
بارگذاری شده می تواند از عوامل اعمال نشدن ترافيک 
رايگان برای برخی دانشگاه ها باشد.« به گزارش وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، س��تار هاشمی با اشاره 
به فراگيری وي��روس کرونا در ايران و مجازی ش��دن 
فرآيندهای آموزش��ی، اظهار کرد: »وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات داوطلبانه و به عنوان مس��ووليت 
اجتماعی اقدام به راي��گان کردن پهنای باند مصرفی 
مراکز علمی و دانشگاهی و حوزه های علميه مورد تاييد 

مديري��ت حوزه های علمي��ه و وزارت ارتباطات کرده 
است. وزير ارتباطات و فناوری اطالعات در بازديد اخير 
معاون اول رييس جمهور از اين وزارتخانه ارزش ريالی 
اين خدمت را بيش از ۵۰ ميليارد تومان عنوان کرد و با 
دستور آذری جهرمی اين سرويس رايگان به مدت يک 

ماه ديگر تمديد شده است.« 
مع��اون فناوری و ن��وآوری وزير ارتباط��ات و فناوری 
اطالع��ات با بيان اينکه از مديران کل اس��تانی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات خواس��ته ش��ده است تا 
همکاری را با واحدهای دانش��گاهی داش��ته باشند، 
تصريح کرد: »مراکز علمی که در اين زمينه مش��کل 
 ICT دارند می توانند موضوع را از طري��ق ادارات کل
استانی دنبال کنند. به گفته مسووالن وزارت ارتباطات 

و فن��اوری اطالعات تاکنون اقدام��ات الزم برای درج 
اطالعات ۱۴۹3 س��امانه مرکز علمی و دانش��گاهی و 
پيکربندی اعمال ترافيک رايگان انجام ش��ده است.« 
وی خاطرنشان کرد: »دريافت اطالعات فنی سامانه های 
آموزشی از وزارت ارتباطات در حال تکميل است و عدم 
تطابق کامل اطالعات واصله ی سامانه ها با سامانه های 
انتهايی که محتواهای آموزشی روی آن ها بارگذاری 
ش��ده می تواند از عوامل اعمال نشدن ترافيک رايگان 
برای برخی دانش��گاه ها باش��د. تعدد اطالعات واصله 
برای بعضی از مراکز دانش��گاهی و درج سرويس های 
غيرمرتبط در اطالعات رس��يده از مشکالتی است که 
برای حص��ول نتايج بهتر و جل��ب رضايت ذی نفعان 

انتهايی بايد اصالح و به روزرسانی شود.«

تصمیم حذف قیمت  در اپلیكیشن ها، برعهده دادستاني است 
رييس سازمان فناوري اطالعات گفت: »تصميم گيري 
درباره مسدود كردن قيمت مسكن بر عهده پليس فتا و 
دادستاني است اما اين كار تأثيري در فضاي بازار و قيمت 
مسكن ندارد.« امير ناظمي درباره موضوع مسدود كردن 
قيمت مسكن از ديوار گفت: »در بازار سنتي مسكن كه 
همان مغازه هاي امالك هس��تند بيشتر از آگهي هاي 
داخل سايت ها باعث افزايش قيمت مسكن مي شوند، 
البته از طرفي سوءاستفاده از فضاي مجازي هم وجود 

دارد به طوري كه افراد آگهي هاي جعلي در س��ايت ها 
مي گذارند تا قيمت مسكن را در نقطه اي از شهر افزايش 
دهند، اما تصميم گيري درباره مس��دود كردن قيمت 
مس��كن از ديوار بر عهده پليس فتا و دادستاني است و 
البته از نظر ما اين اقدام كار درستي نيست چون هيچ 
تأثيري در فضاي بازار و قيمت مسكن ندارد.« وي درباره 
راهكارهاي پيشنهادي براي جلوگيري از سوءاستفاده 
در فضاي مجازي در حوزه مس��كن تصريح كرد: »دو 

راهكار از نظر ما بسيار مفيد است. اول اينكه افراد احراز 
هويت شوند مثل سيستم ش��اهكار كه اكنون وجود 
دارد و دوم اينكه انتشار آگهي را براي هر فرد در هر روز 
محدود كنند، براي مثال هر فرد نتواند روزانه بيشتر از 
دو آگهي انتشار دهد. اگر احراز هويت و محدود كردن 
افراد در انتش��ار آگهي اتفاق بيفتد، مي توان نه تنها از 
سوءاستفاده مجازي بلكه از رشد قيمت ها و سردرگمي 

مردم جلوگيري كرد.«
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ارتقاي فناوري شناسايي صورت 
با سرقت عكس هاي ماسك دار

گزارشي جديد نش��ان مي دهد محققان بدون 
اجازه كاربران اينستاگرام تصاوير آنها با ماسك 
را ذخي��ره كرده اند تا فناوري هاي شناس��ايي 
ص��ورت را ارتقا دهند. به گ��زارش مهر به نقل 
از ديلي مي��ل، محقق��ان س��لفي هاي افراد با 
ماس��ك هاي طبي را از ش��بكه هاي اجتماعي 
مختلف مانند اينستاگرام جمع آوري كرده اند 
تا با كمك اي��ن اطالعات فناوري شناس��ايي 
صورت را ارتقا دهند. وب س��ايت س��ي نت در 
گزارش��ي جدي��د فاش ك��رد هزاران س��لفي 
افراد با ماسك را در بس��ترهاي آنالين كشف 
كرده اس��ت. اي��ن تصاوير به طور مس��تقيم از 
اينستاگرام جمع آوري شده اند. از اين مخازن 
براي ارتقاي فناوري شناسايي صورت و كمك 
به شناس��ايي افرادي بهره گرفته ش��ده كه در 
دوره ش��يوع ويروس كرونا از ماسك استفاده 
مي كنند. ماسك قسمت زيادي از صورت فرد 
را مي پوشاند و به نرم افزارهاي شناسايي صورت 
پيشرفته مانند Face ID اپل اجازه نمي دهد 
اجزاي صورت فرد را به درس��تي رديابي كنند. 
در همين راستا محققان ساخت مخازني حاوي 
هزاران سلفي افراد با ماسك را آغاز كرده اند. در 
هر يك از مخزن ها بين ۱۲۰۰ تا ۵۰۰۰ عكس 
وجود دارد. به گفته وفا ابراش، مدير استارت آپ 
شناسايي صورت Workaround، تصاوير 
موج��ود در مخزن اين ش��ركت بدون رضايت 
صريح كاربران از حس��اب كاربري اينستاگرام 
آنها جمع آوري شده است. به گفته ابراش اگر 
كاربران تمايلي ندارند از تصاوير آنها در مخازن 
استفاده ش��ود، مي توانند حساب هاي كاربري 

خود را در وضعيت پرايوت قرار دهند.

توليدكنندگان لپ تاپ با تمديد 
دوركاري ثروتمند مي شوند

ش��ركت لنوو به عن��وان يك��ي از بزرگ ترين 
توليدكنن��دگان لپ ت��اپ و رايان��ه ش��خصي 
به تازگ��ي برآورد كرده كه تح��ت تاثير تمديد 
دوركاري كارمن��دان در كش��ورهاي مختلف 
جهان رش��د قابل توجه��ي را در درآمدزايي و 
سودآوري خود تجربه خواهد كرد. به گزارش 
ايس��نا به نقل از رويت��رز، يان��گ يوانكينگ، 
مديرعام��ل ش��ركت چيني لنوو ك��ه يكي از 
بزرگ ترين توليدكنندگان رايانه هاي شخصي 
و لپ تاپ در جهان به شمار مي رود، خاطرنشان 
كرده است: »با توجه به شيوع گسترده و بحران 
پاندمي كرونا كه منجربه دوركاري كارمندان و 
پرسنل شركت هاي مختلف فعال در كشورهاي 
جهان ش��د، انتظار مي رود كه فروش لپ تاپ، 
رايانه ه��اي ش��خصي و س��اير دس��تگاه هاي 
الكترونيكي و هوش��مند تا پايان س��ال جاري 
ميالدي و با تمديد دوركاري كاركنان به ميزان 
قابل توجهي افزايش ياب��د كه اين امر موجب 
خواهد شد سودآوري و درآمدزايي ساالنه لنوو 

رشد قابل توجهي را تجربه كند. 
صنع��ت و بازارهاي جهاني ف��روش لپ تاپ و 
رايانه هاي ش��خصي تا ۲3 سال آينده ۲۵ الي 
3۰ درصد رشد خواهد كرد. ما بعد از تعطيلي 
ناشي از شيوع گسترده ويروس كرونا، خطوط 
توليد كارخانه هاي خود را در چين صد درصد 
از سر گرفته ايم و با تمام ظرفيت خود به توليد 
پرداخته ايم.«  طبق گزارش موسسه تحقيقاتي 
گارتنر در ماه گذش��ته، فروش و عرضه جهاني 
رايانه هاي ش��خصي تحت تاثير پاندمي كرونا 
در سه ماهه نخست سال جاري ميالدي ۱۲.3 
درصد كاهش يافته كه بيش��ترين افت از سال 
۲۰۱3 ميالدي تاكنون به شمار مي رود. طبق 
اين گزارش س��هم لنوو از ف��روش رايانه هاي 
شخصي در بازارهاي جهاني در نخستين فصل 
از سال جاري ميالدي ۲۴.۴ درصد بوده كه از 
رقباي ديرينه خ��ود همچون HP و Dell كه 
به ترتيب سهم ۲۱.۵ درصد و ۱۹.۷ درصدي را 
به خود اختصاص داده اند، سبقت گرفته است. 
عملكرد باالتر از انتظار شركت لنوو موجب رشد 
پنج درصدي ارزش سهام اين شركت چيني در 

معامالت روز چهارشنبه شد.

رييس مركز ملي فضاي مجازي: آسيب پذيري امنيتي در سامانه ها و بانك هاي اطالعاتي وجود دارد، اما اينطور نيست كه به آنها رسيدگي نشود

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

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

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

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

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

ايالم ميدان ميالد خيابان ميالد يك. 
5- آقاي هوشنگ هواسي فرزند ابراهيم ششدانگ يك  باب  خانه پالك 1144/358 اصلي واقع 

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

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

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

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

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

 خانه پالك 1474/43 اصلي واقع در ايالم- محله پيچ آشوري- جنب مدرسه بالل حبشي. 
11- آقاي جهانشاه چنان فرزند ميرزاخان شش�دانگ يك  باب  خانه پالك 1546/312 اصلي 

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

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

13- خانم كبري عيدي بيگي فرزند كريم شش�دانگ يك قطعه زمين پالك 1607/17 اصلي 
واقع در ايالم- بلوار كارگر. 

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

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

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

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

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

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

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

20- دولت جمهوري اسالمي ايران به نمايندگي اداره كل آموزش و پرورش استان ايالم نسبت 
به مقدار 53 ش�عير از 96 شعير ششدانگ يك باب س�اختمان پالك 6/4/52 اصلي واقع در  

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

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

خانه مسكوني پالك 48/19 اصلي واقع در ايالم روستاي چشمه داوي بخش سيوان.

آگهي نوبتي سه ماهه چهارم سال 1398
قوه قضائيه 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
اداره ثبت اسناد و امالك استان ايالم 

اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان ايالم 

همايون صفري 
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم

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

حمله فیشینگ به اسم رجیستري و همتااستفاده رايگان از اينترنت دانشگاهي تمديد شد
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات از تمديد اينترنت 
رايگان دانشگاهي و اس��تفاده از سامانه هاي آموزش 
مجازي براي يك ماه ديگر خبر داد. به گزارش ايسنا، 
پس از تصميم ب��ه برگزاري كالس هاي دانش��گاه ها 
به صورت مجازي به دليل گس��ترش ويروس كرونا در 
كشور، يكي از مسائل اصلي، دسترسي دانشجويان به 
اينترنت اعالم شد و اينكه مشكل اصلي كه براي آموزش 
مجازي دانشجويان، بحث تهيه اينترنت و هزينه بر بودن 
آن است، به همين دليل دانشجويان خواستار رايگان 
شدن حجم اينترنت مصرفي كالس هاي مجازي شدند 
و وزارت ارتباط��ات وعده هايي را در راس��تاي رايگان 
شدن اينترنت آموزش مجازي داد. البته در حالي كه 
برخي از دانش��جويان از رايگان نب��ودن اينترنت خود 
هنگام حضور در س��ايت هاي دانشگاهي گله داشتند، 
اعالم ش��د كه تنها آي پي هايي كه توسط دانشگاه ها 
اعالم ش��ده، رايگان اس��ت و از طرفي حس��ين فالح 
جوشقاني، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي نيز اع��الم كرد: »براي رايگان كردن اينترنت 
دانشگاهي، ليستي از دانشگاه ها و وزارت علوم، وزارت 
بهداش��ت و مراكز حوزوي گرفتيم كه ممكن اس��ت 
شامل همه دانش��گاه هاي كشور نباش��د. اين ليست 

شامل آدرس س��ايت هاي آموزشي اس��ت كه امكان 
آموزش آنالين را داشته باشد.« او همچنين درباره كم 
شدن حجم اينترنت به دليل تغيير آي پي توضيح داد: 
»اگر هنگام استفاده از خدمات آنالين دانشگاه آي پي 
عوض مي شود و اين آي پي در ليست نيست، ما كاري 
نمي توانيم كنيم. از طرفي ما ترافيك دانش��جويان را 
رايگان نكرديم، بلكه دسترسي به سايت هاي دانشگاهي 
را رايگان كرديم. دانشجويان ممكن است با اين اينترنت 
به سايت هاي ديگري هم مراجعه كنند كه ترافيك اينها 

رايگان نيست و از حجم اينترنت آنها كم مي كند.« 
محمدجواد آذري جهرمي در توييتر نوشت: »استفاده  
راي��گان دانش��گا ه ها، حوزه ه��اي علميه، اس��اتيد و 
دانشجويان عزيز از سامانه هاي آموزش مجازي، براي 
يك ماه ديگر تمديد شد.« هرچند با تمام اين تفاسير، 
فرآيند رايگان شدن اين سامانه هاي آموزشي همچنان 
فراز و فرودهايي دارد، از طرفي دانش��جويان معتقدند 
حض��ور در كالس هاي آنالين از حج��م اينترنت آنها 
مي كاهد و در مقابل اپراتورهاي اينترنتي ادعا مي كنند 
ترافيك ليس��ت  آي پي هاي ارايه ش��ده به آنها رايگان 
شده و اگر سامانه اي رايگان نيست، حتما آي پي آن در 

فهرست وجود ندارد.

اگر پيامكي ب��ا اين مضمون كه »تلفن همراه ش��ما 
رجيستر نش��ده و به زودي شبكه آن قطع مي شود« 
دريافت كرديد، روي لينك موجود در پيامك كليك 
نكنيد و براي اقدامات مربوط به رجيس��تري، تنها به 
آدرس هاي معتبر مراجعه كنيد. به گزارش ايس��نا، 
طرح رجيستري يا شناس��نامه دار كردن تجهيزات 
سيم كارت خور از همان زمان كه به عنوان راهي براي 
مبارزه با قاچاق مطرح ش��د، ب��ا چالش هايي همراه 
 IMEI بود. در اولين تجربه اين ط��رح كه برمبناي
گوش��ي ها بود، اين ك��د قابل جعل ب��ود و به همين 
دليل در جديدترين اجراي رجيس��تري، تالش شد 
با تركيب دو شناسه گوش��ي و سيم كارت به صورت 
همزم��ان، از شكس��ت دوباره اين ط��رح جلوگيري 
شود. بر اين اس��اس با اجراي طرح رجيستري يكي 
از اقداماتي كه الزم اس��ت قبل از خريد تلفن همراه 
توسط ش��خص خريدار انجام شود، استعالم اصالت 
تلفن همراه اس��ت. مشتريان مي توانند قبل از خريد 
 IMEI تلفن همراه، با پيامك كردن شناسه ۱۵ رقمي
)ك��ه روي جعبه تلفن همراه درج ش��ده اس��ت( به 
شماره ۷۷۷۷، اصالت تلفن همراه را استعالم كنند. 
در اين ميان همواره س��ودجويان از روش هايي براي 

سوءاستفاده از ناآگاهي كاربران و خريداران گوشي 
استفاده مي كنند. يكي از اين روش ها، ارسال پيامك 
به اسم همتا و با اين عنوان است كه تلفن همراه شما 
رجيستر نش��ده و به زودي شبكه آن قطع مي شود و 
جهت جلوگيري، الزم اس��ت كد IMEI تلفن خود 
را ثبت كنيد. در اين پيامك حتي آدرس��ي هم آمده 
كه از ش��ما مي خواهد روي آن لين��ك كليك كرده 
و كد دس��تگاه خ��ود را آنجا ثبت كني��د. بايد توجه 
 داش��ته باش��يد كه در وهله اول، آدرس سايت همتا

hamta.ntsw.ir اس��ت و هر آدرس ديگري كه 
به هر نحو براي شما ارس��ال شده، مربوط به سامانه 
رجيس��تري و س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي نيس��ت. ديگر اينكه حت��ي با كليك كردن 
روي لينك��ي ك��ه در اي��ن پيامك آمده، ب��ا صفحه 
تارنماه��اي فيلترش��ده مواجه مي ش��ويد كه دليل 
ديگري است براي اينكه نشان  دهد اين لينك، مربوط 

به دستگاه هاي دولتي و طرح رجيستري نيست. 
اما با توجه به اينكه اين روزها بيش��تر افراد به دليل 
استفاده از سايت ها و شبكه هاي اجتماعي فيلترشده، 
از فيلترشكن استفاده مي كنند كه كارشناسان هم 
بارها نسبت به استفاده از فيلترشكن ها و خطرات آنها 

هشدار داده اند، اين احتمال وجود دارد كه با كليك 
كردن روي اين لينك و وارد كردن اطالعاتي مانند 
كد گوش��ي، كه بتواند از اطالعات شما سوءاستفاده 

كند. 
بنابراين همانطور كه بارها هشدار داده شده، هنگام 
دريافت پيامك هايي كه داراي لينك اس��ت، حتما 
دقت كني��د و تا جايي كه ام��كان دارد روي لينكي 
كه در پيامك آمده كلي��ك نكنيد و خودتان آدرس 
سايت مورد نظر را جست وجو كرده و وارد شويد، تا 
گرفتار كالهبرداري هايي از اين دس��ت كه مي توان 
آن را نمونه اي از حمالت فيشينگ دانست، نشويد. 
كالهبرداران با راه اندازي سايت هاي جعلي كه شبيه 
به سايت هاي اصلي است، به ربودن اطالعات افراد، 
اغلب براي سوءاستفاده هاي مالي اقدام مي كنند؛ در 
اين شيوه كه اصطالحًا به فيشينگ معروف است، از 
طريق اطالعات واردشده توسط كاربران در صفحات 
جعلي حساب هاي بانكي قربانيان خالي مي شود. اگر 
بخواهيم در برابر تهديدات سايبري ايمن باشيم، بايد 
موارد امنيتي را رعايت كنيم، هر ايميلي را باز نكرده 
و روي هر لينكي كليك نكنيم، آدرس س��ايت ها را 

دقيق چك كنيم كه همان آدرس مورد نظر باشد.



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

با توافق گمرك و وزارت صمت انجام شد

سرنوشت انتخابات البرز چگونه رقم مي خورد؟ 

از سوي معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت انجام شد

محدوديت زماني براي ترخيص ۲۴۷۱ خودروي مانده در گمرك حذف شد

معافيت گمركي جديد براي خطوط توليد

دو روايت از ماجراي اتاق البرز 

سقف قيمت محصوالت فوالدي مشخص شد

تعادل| گروه تجارت |
معاون فني گمرك روز گذشته حامل دو خبر 
مهم بود؛ »يكي ب�راي توليد و ديگري درباره 
خودروهاي دپويي.« در خبر نخست و براساس 
تواف�ق وزارت صم�ت و گم�رك، »معافيت 
گمركي جديدي براي خطوط توليد« بازتعريف 
شده است. ضوابط جديد معافيت از پرداخت 
حقوق ورودي ماش�ين آالت خ�ط توليد در 
12 بند اعالم شده كه براساس آن واحدهاي 
توليدي مجاز مي توانند بدون وجود هر نوع 
ايس�تايي و مانعي، از معافيت حقوق ورودي 
نظام مندي، در حداقل زمان ممكن نس�بت 
به ترخيص ماشين آالت و تجهيزات خطوط 
توليد خود از گمرك، بدون پرداخت هرگونه 
وجهي اقدام كنند. اما در خبر ديگري، شاهد 
روايت جديدي از روند ترخيص خودروهاي 
دپو ش�ده در گمركات هس�تيم ك�ه مهلت 
ترخيص آنها 29 ارديبهشت ماه 99 به پايان 
رسيده يود. براساس تازه ترين اعالم معاون 
فني گمرك ايران، با وجود اتمام زمان ترخيص 
خودروهاي دپو شده، 2۴71 دستگاه كه عمدتا 
داراي پرونده قضايي هستند، نياز به تمديد 
زمان ندارند، اما ب�راي 12۴۸ خودروي ديگر 
كه 11۰۰ دستگاه آن فاقد ثبت سفارش است، 
بايد مهلت از سوي هيات دولت تمديد شود 
كه اگر وزارت صمت نسبت به باز كردن ثبت 
س�فارش اقدام نكند اين خودروها هيچگاه 
ترخيص نخواهند شد و عمال زمان براي 1۴۸ 

خودرو تمديد مي شود.

     ضوابط 12 گانه معافيتي براي توليد
وزارت صمت و گمرك در راس��تاي سرعت بخشي به 
روند توليد با توجه به ش��عار جهش توليد در سال 99 
تفاهم نامه جديدي را امضا كردند. به موجب اين توافق، 
واردات ماشين آالت خط توليد كه به تشخيص وزارت 
صمت و گمرك جمهوري اس��امي ايران، مورد نياز 
واحدهاي واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز 
است به استناد ماده 119 قانون امور گمركي از پرداخت 
حقوق ورودي معاف است. بنابه اظهارات معاون فني 
گمرك ايران، جهت شفاف سازي مصاديق مربوط به 
اين موضوع و ارايه تسهيات الزم به توليدكنندگان، 
موضوع به معاونت حقوقي رياست جمهوري منعكس 
و نهايتًا مقرر ش��د با تشكيل جلسه مشترك فيمابين 
گمرك اي��ران و وزارت صمت رويه واحدي در اين باره 

تدوين و اباغ گردد.
برهمين اس��اس، واحدهاي توليدي مجاز مي توانند 
بدون وجود هر نوع ايستايي و مانعي، از معافيت حقوق 
ورودي نظام مندي، در سالي كه به نام »جهش توليد« 
نامگذاري شده استفاده كرده و در حداقل زمان ممكن 
نسبت به ترخيص ماش��ين آالت و تجهيزات خطوط 
توليد خود از گمرك، ب��دون پرداخت هرگونه وجهي 
اقدام كنند. همچنين براساس اظهارات مهردادجمال 
ارونقي، تفاهم فيمابين ب��راي مراحل صدور و اعمال 
مجوزه��اي معافيت از پرداخت حق��وق ورودي براي 

ماشين آالت و خط توليد در 12 بند تدوين شده كه به 
شرح زير است: 1- ماشين آالت خط توليد در مراحل 
بهره برداري و پس از آن مش��مول معافيت مي ش��ود، 
2- تجهيزات اصلي و جانبي خ��ط توليد، انواع قالب، 
ابزار آالت مخصوص و ملزومات سرمايه اي خط توليد 
مشمول معافيت مي باشند وصرفاً اجزاء و قطعات يدكي 
و مواد مصرفي مشمول معافيت نمي شوند. 3- در متن 
مجوزهاي معافيت علت ش��مول معافيت قيد شده و 
نيازي به دريافت مجوزهاي مرتبط با اين بند، از واحد 
توليدي توس��ط گمرك نيس��ت. 4- اعمال معافيت 
از پرداخ��ت حقوق ورودي براي ش��خصيت حقوقي 
غيرتوليدي، به نيابت از طرف واحد توليدي، توس��ط 
گمرك بامانع خواهد بود. 5- چنانچه براي ماشين آالت 
مس��تعمل خط توليد ب��ا قيد عبارت » مس��تعمل«، 
مجوز معافيت صادر ش��ود، گمرك نسبت به پذيرش 
مجوز معافيت صادره اقدام مي نمايد. 6- ماشين آالت 
كمكي خط توليد كه اكثراً حالت انحصاري داشته به 
همراه ماشين آالت خط توليد و به تعداد متعارف وارد 
مي گردند مشمول معافيت مي گردند، 7- در صورتي كه 
به نظر گمرك، ارزش اظهاري ماشين آالت خط توليد 
نازل تش��خيص داده شود نيازي به اصاح ارزش اوليه 
مندرج در مجوز معافيت صادره توس��ط صمت ندارد. 
8- چنانچه هزينه بيمه و كرايه حمل در مجوز معافيت 
از پرداخت حقوق ورودي ص��ادره قيد نگردد، هزينه 
بيمه و كرايه حمل نيز ب��ه تبع ارزش بهاي خريد كاال 
مش��مول اعمال معافيت صادره مي گردند. 9- صدور 
مجوز و اِعمال معافيت ب��راي واحدهاي عمل كننده 
)Functional Units(، تجهيزات و اجزاي منفصله 

بامانع است، 10- در صورت وجود هرگونه ابهام براي 
گمرك، نسبت به ترخيص كاالي مشمول معافيت اقدام 
و ابهامات مربوطه به همراه نظر كارشناسي مستند و 
مستدل به دفتر واردات گمرك ايران منعكس گردد، 
11- صدور معافيت از پرداخت حقوق ورودي و ارسال 
آن به گمرك، ظرف حداكثر 6 ماه از تاريخ ترخيص نيز 
صورت مي پذيرد و قطع م��رور زمان در اين خصوص 
بامانع است، 12- معافيت صادره، مشمول معافيت از 
پرداخت حقوق گمركي به اضافه سودبازرگاني است كه 
توسط هيات وزيران تعيين مي گردد به عاوه وجوهي 

كه به موجب قانون، گمرك مسوول وصول آن است.

    ابعاد جديد خودروهاي دپويي 
اما در خبري ديگري، معاون فني گمرك به تشريح ابعاد 
تازه خودروهاي دپوي��ي را كه مهلت ترخيص آنها در 
تاريخ 29 ارديبهشت 99 به اتمام رسيده بود، پرداخته 
اس��ت. ماجراي خودروهاي دپو شده به ورود 12 هزار 
و 261 خودرو طي سال هاي گذشته بر مي گردد كه به 
مرور و در جريان تغيير ضوابط واردات خودرو، ممنوعيت 
ثبت س��فارش و واردات خودرو و همچنين تحوالت 
سياست هاي ارزي توقيف و از ترخيص آنها جلوگيري 
شد؛ خودروهايي كه در بين آنها داراي پرونده قضايي، 
فاقد ثبت سفارش، حجم موتور باالي 2500 سي سي 
يا سفارش امريكا وجود دارد كه به هر كدام از اين داليل 
ممنوعه بوده و امكان خروج نداشتند. اما در نهايت در 
ديماه 1397 و طي مصوبه هيات دولت، مهلتي 6 ماهه 
در اختيار صاحب��ان اين خودروها قرار گرفت تا با طي 
فرايند قانوني كاالي خود را ترخيص كنند، اما با پايان 

زمان در ارديبهش��ت 1398، مشخص شد كه حدود 
7153 دس��تگاه ترخيص و 5108 دس��تگاه ديگر در 
گمرك و بنادر باقي مانده است. به هر حال ديگر زمان 
از س��وي دولت تمديد نشد تا اينكه در بهمن ماه سال 
گذشته و بعد از رايزني هاي زياد، هيات دولت با ترخيص 
باقي مانده موافقت كرد و در بندي از اين مصوبه مهلت 
3 ماهه اي براي ترخيص تعيين شد،  اما اين فرصت در 
29 ارديبهشت 1399 به پايان رسيد و گزارش گمرك 
نش��ان داد تا پايان مهلت مقرر، حدود 1389 دستگاه 
ترخيص شده است. در حالي كه اين تصور وجود دارد 
با اتمام اين زمان، ديگر امكان ترخيص بيش از 3700 
دستگاه ديگر وجود نداشته و مشروط به تمديد مجدد 
فرصت از سوي دولت است كه تازه ترين اظهارات معاون 
فني گمرك ايران، بيانگر جزيياتي اس��ت كه نش��ان 
مي دهد عمده خودروهاي باقي مانده، بدون توجه به 
مهل��ت مصوبه امكان ترخيص داش��ته و فقط 1248 

دستگاه نيازمند تمديد زمان هستند.

   كدام مشموالن نياز به زمان دارند؟
براساس توضيحاتي كه مهرداد جمال ارونقي معاون 
فني گمرك به »ايسنا« ارايه كرده، مصوبه بهمن 98 
هيات دولت س��ه بند دارد كه طبق بند يك آن مهلت 
ترخي��ص خودروهاي موضوع بند س��ه تصويب نامه 
دول��ت در ديم��اه 1397، به مدت 3 ماه تمديد ش��د. 
بنابراين مهلت 3 ماهه تعيين شده، فقط خودروهاي 
مشمول اين بند را در بر مي گيرد و در دو بند ديگر، هيچ 
محدوديت زماني تعيين نش��ده؛ از اين رو خودروهاي 
باالي 2500 سي سي كه مستثني شده اند، خودروهاي 

مربوط به جانبازان و همچنين خودروهاي داراي پرونده 
قضايي كه حكم برائت آنها صادر شده و شرايط ترخيص 
اين سه دسته، در مصوبه تصريح شده، در قيد زمان نبوده 
و امكان ترخيص آنها بدون تمديد مهلت مصوبه از سوي 

هيات دولت وجود دارد.
حال چه خودروهايي مشمول مهلت سه ماهه مي شوند؟ 
ب��ه گفته ارونقي، از 1048 دس��تگاه ك��ه در دور قبل 
به گمرك اظهار ش��ده و پروانه گمرك��ي نيز دريافت 
كرده بودند، 1000 مورد ترخيص و 48 دستگاه باقي 
مانده است. همچنين از 340 دستگاه كه اظهار شده 
ولي پروانه دريافت نكرده بودند حدود 240 دس��تگاه 
ترخيص و 100 مورد باقي مانده و براي 1100 فاقد ثبت 
سفارش نيز هيچ اظهار و ترخيصي صورت نگرفته است. 
برهمين اس��اس، در مجموع از خودروهاي مش��مول 
مهلت زماني سه ماهه، 1248 دستگاه باقي مانده كه 
1100 دستگاه فاقد ثبت سفارش يا داراي ثبت سفارش 

ابطال شده است.

   كدام خودروها نياز به زمان ندارند؟
اما وضعيت خودروهايي كه نياز به تمديد زمان مصوبه 
براي ترخيص ندارند، چگونه است؟ معاون فني گمرك 
نيز در اين مورد عنوان كرده ك��ه از 2289 خودرو كه 
در مرجع قضايي مطرح است براي 668 دستگاه راي 
صادر شده و امكان ترخيص دارند كه از بين آنها فقط 
سه خودرو ترخيص شده است، بنابراين 2286 دستگاه 
داراي پرونده قضايي باقي مانده كه طبق مصوبه دولت 
اي��ن خودروها در قيد زمان نيس��تند و ه��ر زمان كه 
تشريفات انجام شود در اختيار صاحبانشان قرار خواهند 
گرفت. در اين ميان دو گروه هستند كه نياز به تمديد 
زمان ندارند؛ 104 دس��تگاه مربوط به جانبازان است 
كه به قبل از شهريور 1393 بر مي گردد، از اين تعداد 2 
دستگاه ترخيص شده و 102 خودرو ديگر باقي مانده 
اس��ت. همچنين از 227 خودرو منطقه آزاد اروند 73 
دستگاه س��فارش امريكا و 154 دستگاه باالي 2500 
سي سي هستند كه خودروهاي باالي 2500 سي سي 
با شرايط ذكر شده از ممنوعيت واردات مستثني شده اند 
كه از بين آنها 144 دستگاه ترخيص و 83 دستگاه مانده 
اس��ت؛ در اين حالت و در مجموع از خودروهاي داراي 
پرونده قضاي��ي، جانبازان و اروندي 2471 دس��تگاه 

ترخيص نشده است.
در نهايت براس��اس توضيحات تكميل��ي ارونقي، در 
مجم��وع از 5108 خودرويي كه باقي مانده و بايد طي 
مصوبه بهمن ماه 98 ترخيص مي ش��د حدود 1389 
دستگاه ترخيص و 3719 دس��تگاه باقي مانده كه از 
بين 3719 دس��تگاه باقيمانده، 2471 دستگاه، هيچ 
نيازي به تمديد زمان مصوبه براي ترخيص ندارند و با 
طي تشريفات قانوني، كاال در اختيارشان قرار خواهد 
گرفت، اما 1248 دس��تگاه ديگر براي ترخيص نياز به 
تمديد زمان از سوي هيات دولت خواهند داشت كه از 
اين تعداد 1100 دستگاه فاقد ثبت سفارش هستند و 
اگر وزارت صمت تصميمي براي باز كردن ثبت سفارش 
براي آنها اتخاذ نكند هر گونه تمديد زماني فقط براي 
ترخيص 148 دس��تگاه ديگر بوده و خودروهاي فاقد 

ثبت سفارش هيچگاه ترخيص نمي شود.

تعادل |
ات�اق بازرگاني الب�رز در آس�تانه انتخابات 
جديد در سال 99 قرار دارد. انتخاباتي كه از 
هم اكنون وارد چالش جدي شده و گعده هاي 
بس�ياري متش�كل از موافق�ان و مخالفان 
درب�اه رييس فعلي اتاق البرز ش�كل گرفته 
است. فروردين سال 9۸ بود كه در انتخابات 
هيات رييس�ه اتاق بازرگاني اس�تان البرز، 
رحيم بنامواليي به عنوان رييس، مصطفي 
هاش�مي و فريبرز بين�ش پور ب�ا 12 راي به 
ترتيب با توافق طرفين به عنوان نايب رييس 
اول و دوم، جعفر سليماني با 1۰ راي در سمت 
خزانه دار و سيد احمد ميرجليلي با 9 راي به 
عنوان منشي هيات رييسه انتخاب شدند. 
بااين حال، گويا اي�ن دوره از انتخابات اتاق 
البرز در س�ال جاري وارد يك فاز جنجالي 
شده كه ممكن اس�ت سرنوشت اين اتاق را 

دس�تخوش تغييراتي كند. اما ناآرامي هاي 
اخير اتاق البرز ناشي از چيست؟ براي پاسخ 
به اين پرس�ش دو روايت وج�ود دارد؛ يك 
روايت كه از سوي برخي از اعضاي اتاق البرز 
كه عمدتا جزو مخالفان بنامواليي هستند، 
مطرح مي شود، اين است كه كم وكاستي ها 
و مشكالت فعلي اتاق البرز به عملكرد ضعيف 
رييس فعلي ات�اق البرز برمي گردد. به گفته 
آنها رسيدگي به مسائل و معضالت به دليل 
كوتاهي كه دراين دوره وجود داشته است، 
به هي�چ عنوان قاب�ل اغماض نيس�ت. آنها 
بر اين باورند كه بناموالي�ي تعامل خوبي با 
سياست گذاران و متوليان اقتصادي نداشته 
و تنها با جل�ب رضايت چند ت�ن از اعضاي 
اتاق توانس�ته كار خود را پيش ببرد. اين در 
حالي است كه اعضاي اتاق البرز معتقدند كه 
يك فرد براي تكيه زدن بر صندلي رياست، 

بايد از فاكتورهايي چون »تخصص، كارايي، 
شجاعت و...« برخوردار باشد تا بتواند فرمان 
امور در بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله 
در بخش ه�اي توليد و تج�ارت را در بخش 

خصوصي به دست بگيرد. 

با اين ح��ال ذكر اي��ن نكته ضروري اس��ت هرچند 
بنامواليي در انتخابات سال گذشته راي قاطع اعضا را 
براي سكانداري اتاق البرز دراختيار داشت، اما در بازه 
زماني يكساله به دليل اختافاتي كه بين اعضا به وجود 
آمد، منجر شد تا موضوع رياست بنامواليي وارد يك 
فاز جنجالي شود. به طوريكه نامه عزل رييس اتاق البرز 
با امضاي بيش از 10 عضو مطرح شد تا ساختار اتاق 
البرز با رياست بنا مواليي دستخوش تغييراتي شود. از 
سوي ديگر، يكي ديگر از انتقاداتي كه به رييس فعلي 
اتاق البرز از س��وي مخالفشان وارد مي شود، اينكه او 
همواره به دنبال محدود كردن اختيارات اعضا در ساير 

كميسيون ها مي شده و به همين دليل طرح مطالبات 
و دغدغه هاي فعاالن اقتصادي به ويژه در بخش توليد 
و صنعت كه س��ال ها گريبان آنها را گرفته اس��ت، به 

حاشيه رفته است. 
در اين روايت كه از سوي برخي از اعضا مطرح مي شود، 
ات��اق البرز عما در اين دور نتوانس��ته كاري از پيش 
ببرد و تنها وقت اتاق ص��رف اختاف نظر و دعوا بين 
اعضا و رييس اتاق ش��ده اس��ت؛ چراكه به گفته آنها 
بنامواليي هيچ اعتقادي به نظر و راي جمعي نداشته و 
با تكروي هايش بسياري از تصميمات كميسيون ها را 
ناديده گرفته و حتي در مسير اجراي برخي از برنامه ها 
كه از سوي اعضا مطرح مي شده، سنگ اندازي كرده 

است. 
اما روايتي ديگر كه از س��وي خ��ود رييس اتاق البرز 
مطرح مي شود، برخاف آن چيزي است كه مخالفانش 
مطرح مي كنند. به گفته بنامواليي، مخالفان او قصد 
دارند او را از گردونه انتخابات خارج كنند و دارندگان 

امضاهاي طايي مي خواهند او را وادار به استعفا كنند 
يا اينكه بركنارش��دن او را از س��وي اتاق ايران كليد 
بزنند. اين در حالي است كه رييس اتاق برخاف آنچه 
مخالفان او مطرح مي كنند، معتقد است كه اعضاي 
ش��اكي و مخالف نه تنها كار موثري براي اتاق انجام 
نداده ان��د، بلكه در برابر وظاي��ف محوله نيز كوتاهي 
و حتي بعضا س��نگ اندازي كرده اند. براساس آنچه 
بنامواليي مطرح كرده، برخي از اعضاي كميسيون ها با 
وجود درخواست براي اخذ نظرات در موارد مختلف، از 
همفكري و همكاري با او امتناع كرده و بيشتر به دنبال 
نقادي و پررنگ كردن ايرادات و كاستي ها هستند. با 
اين حال اين گمانه مطرح مي ش��ود كه بنامواليي دو 
راه بيشتر ندارد يا اينكه خودش استعفا كند يا اينكه با 
استيضاح اعضاي مخالف بركنار شود. با وجود چنين 
حواشي مشخص نيست كه انتخابات اتاق البرز قرار 
اس��ت چگونه رقم بخورد و مخالفان بنامواليي قصد 

دارند چه برنامه اي را براي انتخاب آتي رقم بزنند. 

شاتا |
معاون ام�ور معادن و صناي�ع معدني وزارت 
صمت تصريح كرد: در جلس�ه ستاد تنظيم 
بازار مصوب شد كه قيمت محصوالت فوالدي 
در بورس كاال باالتر از قيمت جهاني نباش�د. 
داريوش اس�ماعيلي درباره بررسي مسائل 
مرتبط با بازار فوالد در جلس�ه ستاد تنظيم 
بازار بيان كرد: در اين جلس�ه ضمن تأكيد بر 
مصوبات قبلي و برخ�ي اصالحات و تكميل 
مصوب�ات در اين حوزه مصوبه قبلي مبني بر 
اينك�ه توليدكنندگان ش�مش 6۰ درصد از 
توليد خود را در ب�ورس عرضه نمايند، مورد 

تأكيد قرار گرفت.

وي با اعام اينكه هر گونه فروش ش��مش فوالدي در 
خارج از بورس ممنوع شده است، افزود: توليدكنندگان، 
ش��مش فوالدي خود را يا بايد در بورس عرضه كنند 
يا نس��بت به صادرات آن مبادرت ورزن��د و در صورت 
عدم عرضه منظم در بورس، معاونت معدني مي تواند 
محدوديت هاي��ي را در صادرات و تامي��ن مواد اوليه و 
معرفي به نهادهاي نظارتي و سازمان تعزيرات حكومتي 
براي آنها ايجاد نمايد. اسماعيلي افزود: : مكانيزم عرضه 
به اين صورت است كه مثا يك ماه به توليدكنندگان 
ميلگرد براي عرضه فرصت مي دهيم و به هر ميزاني كه 
در بورس عرضه كردند مواد اوليه به همان نسبت به آنها 
مي دهيم.  وي با اعام تكميل برخي قيمت هاي پايه 
محصوالت فوالدي در اين جلسه، بيان كرد: قيمت پايه 

شمش قبا 83 درصد فوب )ميانگين قيمت هفتگي 
شمش صادراتي ايران( ضربدر ميانگين هفتگي ارز نيما 
بوده است كه رقم 83 درصد به 88 درصد افزايش يافته 
است اما سقف قيمتي 12 درصد رقابت بر روي قيمت 
پايه براي آن تعيين ش��ده است يعني حداكثر قيمت 

معامله در بورس قيمت جهاني است. 
وي در خص��وص محص��والت طويل نيز بي��ان كرد: 
واحدهاي خ��ود مصرف مانند ذوب آه��ن اصفهان و 
فوالد خراسان بايد معادل 60 درصد شمش توليدي يا 
محصول نهايي صخود را در بورس عرضه كنند و قيمت 
پايه آنها همان فرمول قبلي اس��ت اما سقف رقابت 7 
درصد براي آن تعيين شده است. وي در مورد تعيين 
قيمت تيرآهن، نبشي و ناوداني نيز گفت: قيمت پايه نيز 

همان قبلي يعني 1.14 ضربدر قيمت شمش معامله 
شده هفته قبل در بورس است كه سقف قيمتي و رقابتي 
آن 5 درصد است. اسماعيلي با اعام اينكه در خصوص 
ورق تصميمات خوبي گرفته شد، افزود: صادرات ورق 
از زمان تصويب ممنوع اعام شده است البته يك بازه 
زماني يك ماهه براي تس��ويه تعه��دات به واحدهاي 
توليدي اعام شده اس��ت و از اوايل تيرماه ديگر اجازه 

صادرات نخواهند داشت.
وي اضاف��ه كرد: قيم��ت پايه ورق نيز تغيي��ر كرده و 
95 درصد ميانگين هفتگ��ي ورق گرم )CIS( ضربدر 
ميانگين قيمت هفتگي ارز نيما ش��ده اس��ت و سقف 

قيمت ورق گرم نيز 5 درصد تعيين شده است.
وي همچنين در مورد تصميمات گرفته ش��ده براي 

قيمت پايه ورق سرد گفت: قيمت پايه ورق سرد قرار 
ش��د 1.2 ضربدر ميانگين معامله شده ورق گرم باشد 
كه سقف 5 درصد براي آن نيز در نظر گرفته شده است. 
اس��ماعيلي در ادامه بيان كرد: مرجع تعيين ميانگين 
هفتگي ارز نيما س��امانه /www.sanarate.ir/ در 
شنبه هر هفته مي باشد و تعيين قيمت ميانگين قيمت 
شمش صادراتي ايران، CIS براي ميلگرد، ورق گرم و 
سرد فوالدي در مجله متال بولتن چهارشنبه هفته قبل 
در نظر گرفته مي شود. وي در بخش ديگري از سخنان 
خود گفت: موضوع رينگ صادراتي در زنجيره فوالد و 
عدم عرضه محصوالت ميلگرد در بورس كاال نيز در اين 
جلسه مطرح شد كه قرار است روي اين موضوعات كار 

كارشناسي و بحث و بررسي بيشتري انجام شود.
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كوتاهي خودروسازان
در تحويل خودرو به مشتريان 

تعادل |طب��ق آمار وزارت صنعت از ابتداي س��ال 
تاكنون ايران خودرو و سايپا 112 هزار و 489 دستگاه 
خودرو توليد كردند اما فقط 77 هزار و 704 دستگاه 
خودرو را به مش��تريان خود تحوي��ل دادند و به اين 
ترتيب 34 هزار و 785 دستگاه خودرو به مردم تحويل 
نشده است. اين در حالي است كه طي روزهاي گذشته 
برخي رسانه ها با استناد به نقشه هاي هوايي از دپوي 
خودرو در پاركينگ هاي شركت هاي خودروساز خبر 
دادند و مديران اين شركت ها با تكذيب احتكار خودرو، 
دليل دپوي خودرو در اين شركت ها را ناقص بودن آنها 
عنوان كردند. اما آمارها چه مي گويند؟ با اتكا بر آماري 
كه خود وزارت صمت منتشر كرده، مي توان گفت كه 
خودروسازان چيزي حدود 30 درصد از خودروهاي 
توليد شده خود در س��ال 99 را به مشتريان تحويل 
نداده اند. براساس آماري كه روز گذشته در تارنماي 
وزارت صمت قرار گرفت، از ابتداي سال 99 تاكنون دو 
شركت بزرگ خودروسازي كشور بيش از 112 هزار و 
489 دستگاه خودرو توليد و 77 هزار و 704 دستگاه 
خ��ودرو را در قالب تعهدات ج��اري و معوق تحويل 
مشتريان خود داده اند. همچنين از ابتداي امسال كل 
توليد تجمعي ش��ركت ايران خودرو 62 هزار و 350 
دستگاه بوده است و در قالب تعهدات معوق، جاري و 
فوري در مجموع 28 هزار و 215 دستگاه خودرو روانه 
بازار كرده است. يعني ايران خودرو حدود 45 درصد 
توليداتش را به مردم تحويل داده است. همچنين كل 
توليد تجمعي شركت سايپا نيز از ابتداي امسال، 50 
هزار و 139 دستگاه بوده اس��ت و در قالب تعهدات 
معوق، ج��اري و فوري در مجموع 49 ه��زار و  489 
دس��تگاه خودرو تحويل مشتريان خود كرده است. 
يعني سايپا نزديك به 99 درصد خودروهاي توليدي 
را به مشتريان عرضه كرده است. در عين حال، توليد 
روزانه 29 ارديبهشت ماه در دو شركت ايران خودرو و 
سايپا مجموعاً 3 هزار و 719 دستگاه خودرو و تحويل 
خودرو توسط اين دو شركت 2 هزار و 402 دستگاه 
بوده اس��ت. يعني در اين روز به ان��دازه 64.5 درصد 
خودروهاي توليدي، به مشتريان خودرو تحويل داده 
شده است. ايران خودرو 29 ارديبهشت ماه امسال، 2 
هزار و 49 دستگاه خودرو توليد و هزار و 49 دستگاه 
را در قال��ب تعهدات معوق، ج��اري و فوري تحويل 
مشتريان كرده است و آمار شركت سايپا نيز در اين 
روز يك هزار و 670 دس��تگاه بوده و در مجموع يك 

هزار و 353 دستگاه خودرو را روانه بازار كرده است.

بسته جديد حمايت از 
صادرات روي ميز جهانگيري

تسنيم |مديركل دفتر توس��عه خدمات سازمان 
توسعه تجارت از ارسال بس��ته حمايت از صادرات 
غيرنفتي س��ال99 از سوي سرپرست وزارت صمت 
به معاون اول رييس جمهور، به منظور اباغ خبر داد و 
گفت: يك ميليارد يورو در قالب اين بسته براي اعتبار 
خريدار و اعتبار فروشنده در نظر گرفته شد. بنابراين 
گزارش، »ف��رش، خدمات فني و مهندس��ي و نيز 
محصوالت دانش بنيان« در اولويت دريافت تسهيات 
از محل منابع بودجه اي هستند. همچنين صندوق 
توسعه ملي نيز يك ميليارد يورو در قالب اعتبار خريدار 
و اعتبار فروشنده از س��وي صندوق توسعه ملي در 
نظر گرفته شده است. هفته آينده با اباغ رييس كل 
سازمان توسعه تجارت، اجرايي شدن پرداخت منابع 
ريالي صندوق توس��عه ملي در سال 98 آغاز خواهد 
شد كه در آن بانك پارسيان، ايران و ونزوئا، توسعه 
تعاون، توسعه صادرات، صادرات ايران مشاركت كرده 
و بر اين اساس، اهليت صادركنندگان تعيين شده و 
به بانك براي دريافت تسهيات معرفي خواهند كرد.

ارز ٤٢٠٠ توماني برنج حذف شد
انجمن واردكنندگان برنج در نامه اي به رييس كل 
بانك مركزي اعام كرد: تخصي��ص ارز نيمايي به 
واردات برن��ج به صورت قطره چكان��ي و توقف آن، 
مجدداً اين صنعت را با چال��ش جدي مواجه كرده 
اس��ت. به گزارش انجمن واردكنن��دگان برنج، اين 
انجمن در نامه اي به رييس كل بانك مركزي اعام 
كرد: تخصيص ارز نيمايي به واردات برنج به صورت 
قط��ره چكاني و توقف آن، مج��دداً اين صنعت را با 
چالش جدي مواجه كرده است. در متن اين نامه آمده 
است: »احتراماً، مستحضريد علي رغم اهميت تأمين 
كسري برنج كشور از محل واردات براي مصرف شش 
دهك اقشار آس��يب پذير كشور و همچنين تأكيد 
مراجع ذيربط ب��راي ادامه تأمين ارز 4200 توماني 
براي اين مهم، متأس��فانه با مقاومت بانك مركزي 
و عدم تأمين ارز براي ح��دود 500 هزار تن كاالي 
رسوبي از بهمن ماه 98، در ارديبهشت ماه 99 تغيير 
گروه كااليي برنج انجام ش��د. در جلسات كارگروه 
محترم تنظيم بازار كش��ور ب��راي رفع باتكليفي 
محموله هاي برنج رس��وبي بر اولويت تخصيص ارز 
نيمايي تأكي��د گرديد و واردكنن��دگان با توجه به 
تحميل هزينه هاي انبار داري و دموراژ از فروشندگان 
خارجي خود مجدداً مهلت گرفته تا تعهدات خود را از 
محل ارز نيمايي انجام دهند. متأسفانه بانك مركزي 
ب��ا تخصيص ارز نيمايي به ص��ورت قطره چكاني و 
توقف آن مجدداً اين صنعت را با چالش جدي مواجه 
نموده، عاوه بر هزينه هاي انبارداري، دموراژ، تهديد 
فساد و آس��يب به سامت محموله ها بر اثر گرما در 
بنادر و همچنين تهديد عودت محموله ها توس��ط 
فروش��ندگان خارجي به دغدغه هاي جدي تبديل 
شده. حال آنكه تنها مسوول و مرجع تصميم گيري 
براي تخصيص ارز در كشور بانك مركزي است ادامه 
باتكليفي و تهديد امنيت غذايي كش��ور و صنعت 
واردات برن��ج به عنوان دومين كاالي اس��تراتژيك 
كشور، هيچ دفاع و بهانه اي را باقي نمي گذارد به نظر 
مي رس��د در صورت عدم تأمين منابع ارز نيمايي، 
بافاصله س��اير روش ه��اي اجراي��ي و امكان پذير 

مي بايست در دستور كار قرار گيرد. 

ترخيص »ماشين آالت و تجهيزات خطوط توليد« بدون پرداخت هزينه و هيچ مانع و ايستايي در مسير سبز قرار گرفتند
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مرزپرگوهر

چهرهروز

مشكل پخش فيلم تئاترها حل شد
مديركل هنرهاي نمايشي از توافق با سازمان س��ينمايي براي تسريع در روند صدور مجوز فيلم تئاترها بدون بازبيني مجدد 
خبر داد. قادر آش��نا در اين رابطه اظهار كرد: توافق كرديم هر تئاتري كه به فيلم تبديل شده و متقاضي نمايش دادن آن )در 
وي اودي ها( اس��ت، ما در اداره كل هنرهاي نمايشي به لحاظ محتوايي آنها را تاييد كنيم تا به سازمان سينمايي ارسال شود. 
سازمان هم ديگر منتظر بررسي در شورا نماند كه زمان بيشتري صرف شود و همان تاييديه ما را اعمال مي كنند و مجوز براي 
فيلم تئاتر صادر خواهد شد. درواقع سازمان سينمايي به اين جمع بندي رسيدند كه نظر كارشناسي اداره كل هنرهاي نمايشي 

را به لحاظ محتوايي مورد قبول قرار دهند تا كار تسريع شود .

گام هاي نخست براي اعزام قانوني محصل به خارج 
يكم خرداد 1307، وزارت معارف و اوقاف 
و صنايع مستظرفه در اعالميه اي برگزاري 
آزموني براي انتخ��اب افراد داوطلب واجد 
ش��رايط و اعزام آنها به خارج از كش��ور را براي فراگيري 
علوم مختلف اعالم كرد. اين اعالميه پس از تصويب قانون 
اعزام محصل به خارج از كش��ور اعالم ش��د.  شروع روند 
اعزام دانشجو به خارج را، به دوره شاه عباس دوم صفوي 
نسبت  داده اند. وي، به دليل عالقه شديد به نقاشي اروپايي، 
كس��اني را براي فراگيري اين هنر، به رم فرستاد. از ميان 
افراد فرستاده، مي توان از »محمدزمان خان« نام برد. اما 
روند اعزام دانش��جو به صورت جدي و پيوسته، در عصر 
قاجار و به همت عباس ميرزا آغاز شد. در پي شكست هايي 
كه در خالل جنگ هاي ايران و روس ب��ر ايران وارد آمد، 
عباس ميرزا و ميرزاعيس��ي قائم مقام فراهاني، دريافتند 
كه بدون آش��نايي با فنون نظامي و علوم و صنايع جديد، 
نمي توان در مقابل هجوم لشكريان مجهز روس، مقاومت 
كرد. از اين رو، اعزام شاگرد به اروپا را، از موثرترين وسايل 
كسب و جذب دانش و صنعت تازه مغرب زمين دانستند. 
به همين خاطر، در اي��ن دوره گروه هايي براي فراگيري 
علوم و فنون، به خارج فرستاده شدند. پس از عباس ميرزا، 
اميركبير همين سياست را به گونه اي ديگر دنبال كرد. وي، 
بناي مدرسه دارالفنون را گذاشت و در آن، استادان اروپايي 
را استخدام كرد. استاداني كه به استخدام دولت درآمدند، 
با شناختي كه اميركبير از انگليس و روسيه پيدا كرده بود، 
اغلب از دولت هاي غيرمنتفع تر اروپايي در منطقه بودند. 
در همين راستا، معلم هايي از بلژيك استخدام كرد. وي 
همچنين، جمعي از محصالن ايراني را به كشورهاي اروپايي 

كم خطرتر فرستاد كه مي دانست امكان استحاله فرهنگي 
دانش��جويان در آنجا كمتر خواهد بود. با روي كار آمدن 
رضاشاه، اعزام دانشجو از نظر كمي رشد يافت. به طوري 
كه در سال 1307 - كه قانون مخصوص اعزام محصل به 
خارج وضع شد - تا شش سال هر سال حدود يكصد نفر 
براي فراگرفتن فنون مختلف، از ميان دانش آموختگان 
دبيرس��تان ها، به روش مسابقه و به هزينه دولت، به اروپا 
روانه شدند. مجموع اين اقدام ها، وضعيتي را به وجود آورد 
كه طبق احصاييه وزارت فرهنگ، از سال 1310 - 1307 
تعداد 391 نفر از طرف وزارت معارف و حدود 100 نفر از 
طرف موسس��ه هاي دولتي به خارج فرستاده شدند و در 

س��ال 1310 جمع دانشجويان غيردولتي - كه با هزينه 
شخصي در خارج تحصيل مي كردند - 1165 نفر بود. از 
سال 1313 كه موضوع اعزام بر اساس قانون 1307 به پايان 
رسيد بر حسب پيشنهاد وزارت فرهنگ، شاگردان اول و 
دوم دانشكده هاي دانشگاه تهران و ديگر مدارس عالي، براي 
اعزام به خارج در نظر گرفته شدند و اين روند، تا نزديكي 
پيروزي انقالب اسالمي همچنان با تغييري در جزييات 
ادامه داشت. البته در همين مدت، هريك از وزارتخانه ها و 
موسسه هاي دولتي و نيز دانشگاه ها، جدا از روند عمومي 
وزارت علوم، از بودجه عمومي دولت براي اعزام دانشجو به 

خارج، استفاده مي كردند. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

فراز و فرودهاي خدمت اجباري 

 اعزام به خدمت س��ربازي افراد ذك��ور در ايران 
بر اس��اس قانون نظام وظيف��ه  عمومي مصوب 
مجلس ش��وراي ملي از 16 خرداد سال 1304 
اجباري شد. اين قانون از زمان تصويب تاكنون 
فراز و نشيب هاي گوناگوني را پشت سر گذاشته 
است، اما به گواه تاريخ مردان زيادي در ايران با 
خدمت در نيروهاي مسلح، جانشان را براي دفاع 
از كش��ور تقديم كردند. البته تفكر سربازگيري 
به حدود 400 س��ال پي��ش از ميالد مس��يح 
برمي گردد، البته به خاطر موقعيت سياس��ي و 
اجتماع��ي  آن زمان جذب اف��راد براي خدمت 
به كش��ور به ش��كل قانونمند ب��ه مرحله عمل 
در نيام��د و محدود ب��ه همان اص��ول ابتدايي 
يعني اس��تخدام اف��راد مزدور و داوطلب ش��د. 
سربازگيري در ايران كه در طول تاريخ نام هاي 
مختلفي نظير محاف��ظ، گارد جاويدان، ياران 
فناناپذير، قزلب��اش، قواي محلي، تفنگچي لر، 
قوللر، نسقچي لر، سپاهيان ايالت، قواي واليتي 
و... داش��ته تاريخچه اي طوالن��ي دارد كه ذكر 
تم��ام آن از حوصله اين گزارش خارج اس��ت. 
اما طبق گزارش س��ايت پليس، س��ربازگيري 
برمبناي »بنيچه« كه چندان قدمتي هم ندارد، 
ضروري بود. در نخستين سازمان ارتش ايران و 
اولين سال آغاز قرن چهاردهم هجري شمسي، 
شعبه اي به  نام »جديدگيري« يا »سربازگيري« 
تاسيس شد كه يك سال بعد مقررات موقتي هم 
بر اساس ضوابط قبلي براي سربازگيري وضع و 
به تصويب مجلس ش��وراي ملي رسيد تا قانون 
كامل تري موافق مقتضيات اوضاع و احوال زمان 
تهيه شود. چهارس��ال بعد، يعني در 16 خرداد 
س��ال 1304 خورش��يدي در پي تشكيل اداره 
كل »احصاييه و س��جل اح��وال«، قانون نظام 
وظيفه  عمومي و احضار به خدمت زيرپرچم به 
پيش��نهاد وزير جنگ وقت به تصويب مجلس 
شوراي ملي رسيد كه بر اساس آن همه مردان 
21 ساله بايد به اجبار به خدمت سربازي اعزام 
مي ش��دند. عالوه بر آن قانوني هم براي تعيين 
جمعيت حقيقي كشور و ثبت احوال آنان وضع 
و قانون خدمت اجباري سربازي نيز از تصويب 
مجلس گذشت و شعبه »سربازگيري« سابق از 
28 بهمن همان سال به »دايره نظام اجباري« 
تبديل شد. دايره  نظام اجباري در سال 1305 به 
»اداره نظام اجباري« ارتقاء يافت؛ اما اين اداره نيز 
به تبعيت اوضاع كشور در آن زمان ثبات چنداني 
نيافت و در15 خرداد سال 1307 به »اداره نظام 
وظيفه عمومي« تغيير نام داد. قانون نظام وظيفه 
عمومي در سال 1317 جايگزين قانون مصوب 
سال 1304 شد كه البته پس از آن نيز تغييراتي 
در س��ازمان اداره و افزايش نواحي و حوزه هاي 
آن روي داد. به نحوي كه در سال 1313 تعداد 
نواحي و حوزه هاي مستقل آن مطابق سازمان 
لش��گرهاي 17 گانه به 17 منطقه سربازگيري 
افزايش يافتند. مناط��ق و نواحي نظام  وظيفه 
تا سال 1314 از نظر تشكيالت و امور فني تابع 
اداره مركزي نظام وظيفه عمومي بودند. اما از آن 
سال به بعد از نظر كادر سازمان جزو پادگان ها و از 
لحاظ كارهاي فني تابع اداره مركزي باقي ماندند.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون روش جديد سربازگيري
بهار سال 1335 قانون متمم قانون نظام وظيفه عمومي 
و روش جديد سربازگيري به تصويب نمايندگان مجلس 
هجدهم شوراي ملي رسيد. طبق اين مصوبه در وزارت 
كشور كميسيوني به نام كميسيون دايمي سربازگيري 
كشور مركب از يك نماينده از وزارت كشور و يك افسر 
از اداره نظام وظيفه عمومي و يك نفر نماينده از اداره كل 
آمار و ثبت احوال تش��كيل مي شود.  همچنين در مركز 
هر فرمانداري كميسيوني به نام كميسيون سربازگيري 
شهرستان مركب از فرماندار و رييس آمار و ثبت احوال 
شهرستان و يك افس��ر از نظام وظيفه عمومي تشكيل 
خواهد شد.  در مركز هر بخشداري يا برزن شعبه اي به نام 
شعبه سربازگيري بخش يا برزن راه اندازي مي شود و در 
مركز هر دهستان يا براي هر محله نمايندگي سربازگيري 
دهستان يا محله ايجاد خواهد شد.   همچنين رسيدگي 
به وضع مش��مولين در دهستان ها به وسيله نمايندگي 
سربازگيري دهستان و با حضور كدخدا و يك نفر معتمد 
محل و در شهرستان ها به وسيله شعبه سربازگيري برزن ها 
و با حضور دو نفر نماينده انجمن شهر يا معتمد محلي به 
عمل خواهد آمد. معاينه مش��مولين در شهرها و قراء و 

قصبات به وسيله پزشكان غير نظامي انجام و در صورت 
نبودن پزش��كان غير نظامي از پزشكان نظامي استفاده 
خواهد شد.  نكته جالب در اين مصوبه اينكه در صورتي كه 
پس از تعيين سهميه هر دهستان و برزن تعداد مشمولين 
بالمانع زائد بر احتياجات باشد تعداد مورد احتياج از بين 
آنان در حضور كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده )1( با قيد 
قرعه انتخاب و به محل تجمع اعزام مي گردند و براي بقيه 
افراد همچنين براي كساني كه مانع قانوني جهت انجام 
خدمت وظيفه دارند برگ معافيت از انجام خدمت زير 
پرچم بر حسب مورد داده مي شود. همچنين، مشمولين 
غايب كه داراي عذر موجه نباشند پس از اتمام خدمت زير 
پرچم از سه ماه تا دو سال به حبس محكوم خواهند شد 
و رسيدگي به اتهام آنان در نزديك ترين دادگاه عمومي 
محل خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. اشخاصي هم كه 
به نحوي از انحا مامور اجراي اين قانون هستند چنانچه 
وظايف مربوطه را انجام ندهن��د به دادگاه هاي مربوطه 
تسليم و به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم 
خواهند شد. قوانيني كه با اين قانون مغايرت داشتند نيز از 

آن تاريخ تصويب اين قانون ملغي شدند. 

در گير و دار سالمتي دانش آموزان براي امتحانات خرداد
آموزش و پرورش اعالم كرده اس��ت كه با 
هماهنگي هاي صورت گرفته با ستاد ملي 
مبارزه با كرونا امتحانات نهايي دانش آموزان 
پايه دوازدهم از 17 خردادماه آغاز مي شود و 
امتحانات پايه نهم نيز به صورت مدرسه اي 
اما حض��وري برگزار خواهد ش��د. اين در 
حالي اس��ت كه آزمون هاي سراسري كه 
پيش از اين قرار ب��ود در خردادماه برگزار 

ش��د )آزمون دكتراي سراسري و كارشناسي ارشد( از 
سوي ستاد ملي مبارزه با كرونا لغو شد و دليل آن اولويت 
قرار داشتن سالمت داوطلبان مطرح شد، به اواخر تير 
به بعد موكول شد و آزمون سراسري كارشناسي نيز به 
آخر مرداد موكول شد. با اين همه در خردادماه خيلي 
كثيري از دانش آموزان بايد براي امتحانات به حوزه هاي 
امتحاني بروند و 10 امتحان را پشت سر بگذارند و اين 
در حالي اس��ت كه آموزش و پرورش برگزاري آزمون 
حضوري يا غيرحضوري در ساير پايه هاي متوسطه را به 
شوراي مدارس واگذار كرده است و در مقطع ابتدايي نيز 
معاون آموزش ابتدايي اعالم كرده است گرچه معلمان 
مي توانند به صورت غيرحض��وري از ميزان يادگيري 
مهارت هاي خواندن و نوشتن و… دانش آموزان ابتدايي 
خصوصاً سال اول اطمينان حاصل كنند اما تاكيد آنها بر 

اين است هر دانش آموز به صورت حضوري 
براي يك ارزش��يابي دقيق در مدرس��ه 
حاضر باش��د. در اين ميان هم خانواده ها 
نگران سالمت دانش آموزان هستند و هم 
دانش آموزان نگران اين بخش و همچنين 
استرس امتحان دادن با ماسك و دستكش 
و… اما آموزش و پرورش معتقد است بايد 
پرونده سال تحصيلي جاري بسته شود و 
برخي امتحانات نياز است كه به صورت حضوري برگزار 
شود گريزي از آن نيست. خسرو ساكي رييس مركز 
سنجش و پايش كيفيت آموزشي آموزش و پرورش در 
خصوص اينكه چرا براي حضور داوطلبان كنكورهاي 
ارش��د و دكترا در خردادماه ستاد ملي مبارزه با كرونا 
مخالفت كرد اما براي امتحانات نهايي با وجود نزديك 
به 700 هزار نفر اين مخالفت وجود ندارد آيا آموزش 
و پرورش براي برگزاري امتحانات در خردادماه اصرار 
دارد، بيان كرد: قرار است امتحانات نهايي در خردادماه 
برگزار ش��ود اما اين به معناي آن نيست كه ما اصرار 
داريم. مطمئن باشيد كه اگر با ستاد ملي مبارزه با كرونا 
در كشور هماهنگي نمي شد و آنها زمان امتحانات را 
تغيير مي دادند، قطعًا به آن نگاه و تصميمات احترام 

مي گذاشتيم. 

»پالسما درماني« روشي قطعي براي درمان كرونا
سرپرس��ت پروژه طرح پالس��ما درماني 
ايران گفت: به اين نتيجه رس��يده ايم كه 
پالس��ما درماني مي تواند روشي قطعي 
براي درمان كرونا باشد، منوط بر اينكه زود 
انجام شود. حسن ابوالقاسمي، سرپرست 
پروژه طرح پالسما درماني ايران و استاد 
تمام دانشگاه بقيه اهلل )عج(، درباره سرانجام 
پالسمادرماني مبتاليان به ويروس كوويد 

19، گفت: سازمان انتقال خون به فرايند دريافت پالسما 
ادامه خواهد داد، اما تاييديه درمان با پالسما و اينكه اين 
درمان در زمره پروتكل ها قرار بگيرد، هنوز در فرآيند 
بررسي وزارت بهداشت است؛ اين تصميمي است كه 
معاونت درمان بايد اخذ كند. او اظهار كرد: با توجه به 
اطالعاتي كه ما در اختيار آنها گذاشتيم، بايد زودتر اين 
كار را كنند. در واقع بسيار نزديك است كه به سرانجام 
برسد. قسمت نُخس��ت آناليزها كه مربوط به بيماران 

خيلي بدحال بودند، در اختيارشان قرار 
گرفته است. مطالعات ما در خصوص گروه 
دوم كه مربوط به بيماران ش��ديد اس��ت 
منتج به طول مدت بستري كمتر بيماران 
و كاهش مرگ و مير شد. ابوالقاسمي افزود: 
ما به اين نتيجه رس��يده ايم كه پالس��ما 
درماني مي تواند روشي قطعي براي درمان 
كرونا باشد، منوط بر اينكه زود انجام شود. 
وي به ايلنا گفت: ما به اف��رادي با وضعيت ناپايدار هم 
پالسما تزريق كرديم؛ در اين اقدام نتايجي هم به دست 
آورديم، اّما چه بيمار بدحال باشد و چه شرايط بهتري 
داشته باشد، تا حد ممكن بايد زودتر تحت درمان قرار 
بگيرد. نبايد اجازه بدهيم بيمار 10 روز درآي س��ي يو 
بستري باشد و سپس اقدام به تزريق پالسما كنيم. حتي 
بايد از پالسما براي افرادي كه در معرِض خطر باالي ابتال 

هستند، براي پيشگيري از ابتالء استفاده كرد.

میراثنامه

آماده باش به تاسيسات گردشگري در مناطق سفيد
مناطق سفيد يا مناطقي كه به لحاظ انتشار كرونا، وضعيت 
مناسبي دارند، براي گردشگري آماده اند. اما بايد نكات 
ايمني و بهداش��تي را براي جلوگيري از ش��يوع دوباره 
كرونا در اين مناطق رعايت كنند. وزير ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي به تأسيسات گردشگري در 
مناطق سفيد براي خدمات رساني به مسافران احتمالي 
در تعطيالت عيد فطر اعالم آم��اده باش داد. علي اصغر 
مونسان گفت: تمام مراكز اقامتي شامل هتل ها، واحدهاي 
پذيرايي و گردش��گري در سراس��ر كش��ور براي شروع 
فعاليت دوباره خود در س��ايت وزارت بهداشت ثبت نام 
و پروتكل هاي بهداش��تي را درياف��ت كرده اند، لذا همه 
تأسيسات گردشگري در مناطق سفيد بايد آمادگي كامل 
براي خدمات رساني به مسافران احتمالي در تعطيالت 
عيد فطر را داشته باشند. او افزود: در مناطق و استان هايي 
كه وزارت بهداشت وضعيت سفيد اعالم كرده است، ما 
نيز به مديران كل اس��تان ها طي نامه اي ابالغ كرديم تا 
مراكز و تأسيسات گردشگري با رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداشتي خدمات شايس��ته به مردم ارايه كنند. او ادامه 
داد: با هماهنگي كه با جامعه هتلداران كشور انجام شده 
است، تمام هتل ها براي ارايه خدمات ايمن همراه با حفظ 
سالمتي مس��افران اعالم آمادگي كرده اند. وزير ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي گفت: از هفته گذشته 
نظارت ها و بازديدهاي ميداني ما در سطح استان ها و كشور 
شروع شده است و مراكز اقامتي و تأسيسات گردشگري 
به شكل مرتب كنترل مي شوند، وزارت بهداشت نيز در 
اين زمينه اعالم آمادگي كرده، به طوري كه ابالغيه اي را به 

تمام دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور ارسال كرده 
و تمام بازرسان و كارشناسان بهداشت محيط و حرفه اي 
خود را براي اين نظارت بس��يج كرده است. او يادآور شد: 
در جلسه چهل و هشتمين نشست اعضاي ستاد مركزي 
هماهنگي خدمات سفر و چهارمين نشست كميته اماكن 
گردشگري و فضاهاي ورزش��ي ستاد ملي كرونا كه 23 
ارديبهشت 99 در اين وزارتخانه با حضور دستگاه هاي عضو 
برگزار شد، بر ضرورت فعاليت مضاعف تمام دستگاه هاي 
عضو س��تاد مركزي هماهنگي خدمات سفر به عنوان 
دستگاه مسوول و امين، با هدف پيش بيني براي تأمين 

اقامت و نيازهاي مس��افران به براي سفرهاي احتمالي 
مردم تأكيد ش��د. وي اظهار كرد: در حال حاضر بخش 
قابل توجهي از سفرهاي داخلي مردم با اهداف معنوي، 
زيارت و كار در حال انجام اس��ت و پيش بيني مي ش��ود 
هم زمان با عيد سعيد فطر حجم اين سفرها افزايش پيدا 
كند، به اين منظور دستگاه هاي عضو ستاد هماهنگي 
خدمات سفر كشور آمادگي الزم براي مديريت هوشمند 
اين سفرها را دارد. مونسان تاكيد كرد: دستگاه هاي عضو 
ستاد، نظارت ها و بازرسي هاي الزم را براي حسن اجراي 

پروتكل هاي ابالغي در دستور كار خود قرار دادند.

كتابخانه

بينديشيد و ثروتمند شويد 
كتاب بينديشيد و ثروتمند شويد نوشته  ناپلئون هيل است. اين كتاب توسط 
مهدي قراچه داغي به فارسي ترجمه شده و از انتشارات نسل نو انديش است. 
ناپلئون هي��ل كتاب هاي ديگري مانند قانون موفقيت، چگونه درآمد خود را 
افزايش دهيد، نكات كليدي اصلي براي ثروتمندي و... داردكه در كارنامه او 
ثبت ش��ده اند. پس از خواندن اين كتاب شما مي توانيد در حوزه هاي مالي به 
ويژه بازار بورس بسيار بهتر فعاليت كنيد. عالوه بر اين كتاب از مقاالت سايت 

خانه سرمايه نيز مي توانيد كمك بگيريد. 
در اين كتاب، تحقيقات 20 ساله  نويسنده 
در م��ورد زندگي ثروتمن��دان جمع آوري 
شده است و توانس��ته 16 قانون موفقيت 
را كش��ف كند. در اين كتاب 13 قدم براي 

رسيدن به اهداف ترسيم شده است. 

هنر

يك اختتاميه مجازي براي جشنواره تجسمي فجر
دوازدهمين جشنواره تجسمي فجر برترين هاي خود را به صورت مجازي معرفي كرد. 
ابراهيم حقيقي، دبير دوازدهمين جشنواره تجسمي فجر ضمن اعالم اين خبر گفت: به 
دليل شرايط پيش آمده و اپيدمي بيماري كرونا در جامعه و اصول فاصله گذاري اجتماعي 
ما در جشنواره دوازدهم فجر تصميم گرفتيم برترين هاي اين رويداد را از طريق مجازي 
به س��مع و نظر عالقه مندان و جامعه تجسمي برسانيم. او افزود: به همين سبب اسامي 
برترين هاي دوازدهمين جشنواره فجر همراه با رونمايي كتاب جشنواره دوازدهم اعالم 
مي شود. دبير اين دوره جشنواره تجسمي فجر اضافه كرد: بايد بگويم از نكات بارز اين دوره 
جشنواره به منظور تقويت بازار هنر و ايجاد انگيزه ميان شركت كنندگان خريداري آثار 
برتر است. در اين دوره جشنواره تجسمي فجر آثاربرگزيده از سوي شوراي هنري توسط 
اداره كل هنرهاي تجسمي خريداري شده اند. وي افزود: در روزهاي آتي گواهي شركت 
در دوازدهمين جشنواره تجسمي فجر همراه با كتاب اين رويداد براي برگزيدگان ارسال 
مي شود و تمامي شركت كنندگان مي توانند كتاب و گواهي شركت را از دبيرخانه جشنواره 
دريافت كنند. در ادامه دبيرخانه دوازدهمين جشنواره تجسمي فجر برترين اين دوره را به 
شرح زير اعالم كرد: برترين هاي دوازدهمين جشنواره تجسمي فجر در رشته تصوير سازي؛ 
زهرا عاشوري، پژمان باغين زاده، ندا بشرخواه . در رشته كاريكاتور؛ علي ميوه نژاد، مرضيه 
تاجي زادگان، حسين رحيم خاني . در رشته هنر جديد؛ سجاد دادپور . در رشته سراميك؛ 
كاظم ابراهيمي، مريم نيستاني، پروين عباسي . برترين هاي رشته خوشنويسي؛ اميرعباس 

نصيري، شهربانو نجفي، مصطفي عابديني . در رشته نقاشي عرفان بي باك، فرزاد چگيني، 
سروناز امتيازي . برترين هاي مجسمه الهام شكري، حسين نخعي، حسين تك زارع . در 
رشته نگارگري؛ سمانه دوستي نيا، سارا شعله ور . در رشته عكاسي؛ پژمان مواليي، غالمرضا 
يزداني، سيد محسن پيروي نژاد و برترين هاي رشته گرافيك ميثم نامدار، محمد حسين 

آقاجاني و سيد مهدي مير احمدي هستند.

جايزه »صادق هدايت« فراخوان داد
اطالعيه نوزدهمين دوره جايزه ادبي »صادق هدايت« منتشر شد. شرايط شركت در اين 
رقابت ادبي به شرح زير است: هر نويسنده مي تواند فقط يك داستان كوتاه منتشرنشده و 
كامال بكر خود را كه مورد هيچ گونه استفاده اي قرار نگرفته براي شركت در مسابقه ارسال 
كند. داستان ارسالي نبايد از هزار كلمه كمتر و از چهار هزار كلمه بيشتر باشد و از طريق 
آدرس ايميل ذيل قابل ارسال است. نويسندگاني كه در اين مسابقه شركت مي كنند 

الزم است توجه كنند تا تعيين برندگان و نيز انتخاب داستان ها براي چاپ در مجموعه 
آثار برگزيده از درج داستان ارسالي خود در كتاب ها، نشريات و سايت هاي اينترنتي يا 
ارسال براي مسابقه داستان نويسي ديگر خودداري فرمايند. در غير اين صورت داستان 
فرستاده شده در مسابقه شركت داده نمي شود. به داستان هاي برگزيده به انتخاب هيات 

داوران تنديس صادق هدايت يا لوح تقدير اهدا مي شود.
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