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روز جهاني صنايع 
دستي بر هنرمندان 
كشورمان مبارك باد

 فرش ايراني مهم ترين 
پيام كيفيت را براي جهان دارد

رییس انجمن صادر کنندگان صنایع دستی عنوان كرد

مه�دي بيك |اقتص�اد اي�ران بعد از بازگش�ت 
تحريم هاي اقتصادي به دنبال راهكارهايي است 
كه از طري�ق آن بتوان�د جايگزين هاي مطمئني 
براي كاهش درآمدهاي نفتي اش پيدا كند. يكي 
از حوزه هايي كه بر اساس آمارهاي مستند نقش 
قابل توجهي در اشتغالزايي و بهبود شاخص هاي 
معيش�تي و متعاق�ب آن افزاي�ش دامنه ه�اي 
صادراتي كشور ايفا مي كند بخش صنايع دستي 
است كه مي تواند بخشي از نيازهاي اقتصاد ايران 
را پوشش دهد. در حالي كه در جهان امروز، صنايع 
دستي عالوه بر حفظ جايگاه خود در عرصه هاي 
هنري، فرهنگ�ي و هويت�ي به ي�ك منبع مهم 
ارزش افزوده و بهره وري اقتصادي تبديل ش�ده 
اس�ت در ايران به دليل برخي موانع و مشكالت، 
اين صنعت از جايگاه واقعي خود فاصله گرفته و 
از نقش آفريني در عرصه اقتصادي نيز دور مانده 
است. مجموع اين عوامل س�بب شده كه تاثير و 
نقش صنايع دس�تي در افزايش اشتغال و درآمد 
زايي به مرور كم رنگ ش�ود به طوري كه از سويي 
امكان عرض�ه در بازاره�اي داخلي را از دس�ت 
مي دهد و از سوي ديگر روياي رقابت با بازارهاي 
خارجي را ناممكن مي س�ازد. در ش�رايطي كه بر 
اساس اعالم مجيد رضا حريري رييس اتاق ايران 
و چين، صنايع دستي ايران توانايي دستيابي به 
بيش از 5ميلي�ارد دالر صادرات صنايع دس�تي 
را دارد؛ اما به دليل مش�كالت تنه�ا 100ميليون 
دالر صادرات در اين حوزه محقق ش�ده اس�ت. 
به مناس�بت روز جهاني صنايع دس�تي س�راغ 
مجيدرضا حريري رييس انجمن صادركنندگان 
صنايع دس�تي رفتي�م تا ن�وري به ابع�اد پنهان 
مشكالت اقتصاد ايران براي ايجاد ارزش افزوده 

بيشتر از حوزه صادرات صنايع دستي بتابانيم.

  روز جهان�ي صناي�ع دس�تي را پش�ت س�ر 
مي گذاريم؛ برخي افراد اعالم مي كنند كه اقتصاد 
ايران ب�ا اس�تفاده از ظرفي�ت بخش هايي چون 
صنايع دستي و...مي تواند ميزان وابستگي خود 
به درآمدهاي نفتي را كاهش دهد؛ اساسا موضوع 
درآمدهاي مربوط به صنايع دس�تي را مي توان با 

يك چنين تفسيري ارزيابي كرد؟ 
قبل از كرونا هم ظرفيت هاي درآمدزايي صنايع دستي 
به اندازه اي نبوده كه بتواند جايگزيني براي درآمدهاي 
نفتي شود. هر رشته و حوزه اي در اقتصاد بايد به اندازه 
خودش ديده شود؛ نه بيشتر و نه كمتر. مشكلي كه در 
خصوص صنايع دس��تي مي توان به آن اش��اره كرد آن 
است كه اين حوزه معموال در اقتصاد زياد جدي گرفته 
نمي شد؛ و اين باعث شده تا بعد از مدت ها فترت، برخي 
در مسير معكوس اندازه صنايع دستي را بيش از اندازه 
جلوه دهند. اين يك خطر جدي مي تواند براي رش��د 
صنايع دستي باش��د. زماني كه اعالم شود مثال صنايع 
دستي مي تواند جايگزين درآمدهاي نفتي شود بيشتر 
از اينكه به صنايع دستي كمك كند باعث بروز مشكالت 
در اين بخش مي شود. مجموعه تجارت صنايع دستي 
در دنيا رقم بزرگي نيست كه سهم ايران از آن باال باشد. 
اما اينكه بگوييم كه ظرفيت صنايع دستي چيزي نيست 
و اندازه اي در اقتصاد ايران محسوب نمي شود هم حرف 
اشتباهي است. حداقل چندين برابر درآمدهاي فعلي 
ظرفيت توليد و تج��ارت براي اين بخش وج��ود دارد 
و بايد به اي��ن ظرفيت ها فرصت و ب��روز بدهيم. بزرگ 
ديدن ظرفيت هاي صنايع دس��تي به اندازه دست كم 
گرفتن ظرفيت هاي اين حوزه مي تواند خطرناك باشد. 
متاسفانه مشكل افراط و تفريط همواره در ارزيابي هايي 
كه در خصوص موضوعات اقتصادي مطرح مي ش��ود، 
وجود دارد و اين افراط و تفريط آسيب هاي بسياري را به 

بخش هاي مختلف اقتصادي وارد مي سازد. 

  دورنمايي كه براي درآمدزايي در حوزه صنايع 
دستي متصور هستيد؛ چه اندازه است؟ ما چقدر 

مي توانيم از اين بخش پول دربياوريم؟
در اين س��ال ها به صورت زش��ت و زيبا بي��ن 100الي 
200ميلي��ون دالر فروش داش��ته ايم ك��ه ظرفيت ما 
مي تواند حداقل حول و حوش 4ميلي��ارد دالر افزايش 
پيدا كند. اما اينكه برخي تصور كنند با درآمد 4ميليارد 
دالري ص��ادارت صنايع دس��تي مي توان��د جايگزين 
درآمده��اي نفتي ش��ود، اش��تباه اس��ت. ما در س��ال 
100ميلي��ارد دالر صادرات نفت داريم؛ طبيعي اس��ت 
كه ظرفيت 5ميلي��ارددالري صادرات صنايع دس��تي 

نمي تواند با آن برابري كند. 
  فكر نمي كنيم افرادي كه اي�ن بحث را مطرح 
كرده ان�د منظورش�ان جايگزيني كامل باش�د 
منظور ش�ايد كل صادرات غير نفتي باشد. به ما 
بگوييد اساسا ما با چه بازارهايي در سطح جهان 

ارتباط داريم؟
حوزه صنايع دس��تي حوزه اي اس��ت كه 2بازار عمده 
براي فروش دارد. يكي بازار داخل��ي و ديگري هم بازار 
خارجي. ب��ازار داخلي م��ا اصوال بازار ضعيفي اس��ت. 
به دليل اينكه درآمد س��رانه در كشور ما پايين است و 
مردم ميلي به خريد اجناس لوكس مثل صنايع دستي 
را ندارند؛ اين روزها هم كه با مش��كل كرونا و گسترش 
فقر و بيكاري روبه رو هس��تيم، اوض��اع فروش داخلي 
صنايع دستي حسابي كسادتر شده است. قدرت خريد 
مردم به نسبت سال 90 به يك پانزدهم رسيده است. 
اين آمار يعني چه؟ يعني ق��درت خريد مردم در تمام 
حوزه ها پايين آمده است. شما در شرايطي كه با مشكل 
مالي روبه رو هستيد، ترجيح مي دهيد صنايع دستي 
بخريد يا اقالم مورد نياز مثل برنج و گوشت و...طبيعي 

است كه مردم اقالم اساسي را انتخاب مي كنند. 
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محمدرض��ا ميرتاج الدين��ي،  نماينده م��ردم تبريز در 
مجلس يازدهم با تش��ريح جزييات طرح ملي مسكن 
انقالب گفت: دولت باي��د امتيازهايي مانن��د زمين با 

قيمت صفر را در طرح ملي مسكن انقالب عرضه كند.
به گزارش تسنيم، ميرتاج الديني با اشاره به تدوين طرح 
ملي مسكن انقالب براي خانه دار شدن اقشار متوسط و 
ضعيف جامعه اظهار كرد: اين طرح با داشتن چهار فاز 
فراتر از مسكن مهر اس��ت و همه دستگاه هاي مرتبط 
با بخش مس��كن را به نوعي دخيل مي كند. وي افزود: 
وزارت راه و شهرس��ازي، بنياد مس��كن، كميته امداد 
امام خميني )ره(، بنياد مس��تضعفان، س��تاد اجرايي 
فرمان امام، بس��يج س��ازندگي و گروه هاي جهادي از 
جمله دستگاه هايي هس��تند كه در طرح ملي مسكن 
قرار داده شده اند. وي تصريح كرد: مي خواهيم در گام 
دوم انقالب اس��المي قدم بزرگ و اساس��ي را در بحث 
ساخت مسكن برداريم تا مشكل همه اقشار متوسط و 
پايين جامعه طي دو برنامه 5 س��اله حل شود. نماينده 

مردم تبريز، آذرشهر و اس��كو در مجلس با بيان اينكه 
يكي از ش��اخص هاي عدالت و براساس اصل 31 قانون 
اساسي داشتن مسكن متناس��ب با نياز، حق هر فرد و 
خانواده ايراني اس��ت، اظه��ار كرد: م��ا در اين طرح به 
بحث حاشيه نشيني بسيار اهميت داده ايم. دولت بايد 
امتيازهايي را مانند زمين در طرح ملي مسكن انقالب 
عرضه كند. وي يادآور ش��د: در طرح زمين هاي دولتي 
كه قيمت و ميزان تاثيرگذاري آن براي توليد مس��كن 
صفر در نظر گرفته شده اس��ت، مانند دهه اول انقالب 
اسالمي كه زمين در اختيار مردم قرار مي گرفت، البته 
در اين طرح تالش كرديم، با رفع نواقص و اس��تفاده از 
تجربه آن زمان، به صورت انبوه سازي، مسكن را توليد 
و در اختي��ار مردم ق��رار دهيم. به گ��زارش »تعادل«، 
همان طور كه پيش از اين بارها و باره��ا در گزارش ها و 
تحليل ها اش��اره ش��ده چالش مس��كن در ايران تابع 
تحوالت فضاي كل��ي اقتصاد اس��ت و مادامي كه اين 
فضا به ثبات نس��بي نرس��د و به عبارت ديگر، اين فضا 

از ش��وك هاي مختل��ف در امان نمان��د، وضعيت بازار 
مسكن و ساير بازارها مانند طال و ارز و ... نيز دستخوش 
جهش هاي قيمت��ي خواهد بود. گواه اينكه بر اس��اس 
نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 95، حدود 2.5 
ميليون واحد س��اختماني در كشور خالي است و البته 
به همين ميزان نيز واحد مس��كوني به عنوان اقامتگاه 
دوم در كشور وجود دارد. بنابراين مشاهده مي شود كه 
از سويي، با سرريز س��رمايه ها به سمت لوكس سازي، 
واحدهاي لوكس و البته گرانقيمت بدون مشتري مانده 
و از دسترس متقاضيان مصرفي طبقه متوسط و حتي 
طبقات باالي جامعه دور مانده اس��ت. از س��وي ديگر، 
 توزيع درآمد در اقتصاد ايران به قدري نامتناسب بوده 
است كه برخي از افراد دو يا سه واحد مسكوني به عنوان 
اقامتگاه دارند،  اما به همين مي��زان، تقاضا براي خريد 
خانه وجود دارد. در واقع، تعداد مسكن در كشور تقريبا 
متناسب با تعداد خانوار است اما بنا به داليل گفته شده، 
بازار مسكن دچار نابرابري است و ريشه اين نابرابري را 

بايد در مناسبات اقتصاد رانتي جست وجو كرد. اگر چه 
واگذاري زمين رايگان در اختي��ار خانوارها در دهه اول 
انقالب تجربه مناسبي به شمار مي رود،  اما همانطور كه 
ميرتاج الديني گفته است، طرح موردنظر نمايندگان 
تركيب��ي از اين تجربه موفق با تجربه ناموفق مس��كن 
مهر در كش��ور به شمار مي رود. مس��كن مهر از سويي 
باعث تزريق پول پرقدرت در اقتص��اد و در نتيجه آغاز 
دومينوي تورم در اقتصاد كشور ش��د و از سوي ديگر، 
مكان يابي اين طرح در فضاهاي خارج از شهرها صورت 
گرفت كه منجر به فقدان زيرس��اخت هاي شهري در 
پروژه هاي مسكن مهر ش��د. از اين رو،  انتظار مي رود، 
 نمايندگان تازه نفس مجلس يازدهم پيش از هر گونه 
اقدامي، ب��ه دقت تجربه ه��اي گذش��ته و تجربه هاي 
ساير كش��ورها در خانه دار كردن مردم را مطالعه و در 
طراحي هر گونه طرحي با متخصصان حوزه مسكن و 

شهرسازي مشورت كنند.
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فعالیت هاي ساختماني در اردیبهشت ماه 
بیش از ۲ برابر رشد یافت

طبق گزارش بانك مركزي میزان 
 معامالت آپارتمان هاي مسكوني

 در تهران نسبت به ماه قبل
9 ‚809  درصد افزایش یافت

سرپرست وزارت صمت اعالم كرد

سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت خبر داد

 راه اندازي صنايع راكد 
در استان ها 

تامين ويژه ارز صنايع اولويت دار 

سرپرس��ت وزارت صمت راه اندازي واحدهاي راكد 
و غيرفعال صنعت��ي و معدني در اس��تان ها را يكي 
از برنامه هاي اصلي اين وزارتخانه دانس��ت و گفت: 
تامين ارز م��ورد نياز واحدهاي توليدي در دس��تور 
كار ق��رار دارد. به گ��زارش وزارت صمت، حس��ين 
مدرس خياباني در نشست تخصصي برنامه هاي اين 
وزارتخانه با روساي سازمان هاي صنعت استان ها كه 
به صورت ويدئوكنفرانس برگزار ش��د، افزود: وزارت 
صمت با چهار راهب��رد كالن جهش تولي��د، اتمام 
طرح ه��ا و پروژه هاي نيمه تمام، توس��عه صادرات و 
كنترل واردات و مديريت و تنظي��م بازار تالش دارد 
تا اهداف جهش توليد را محقق كند. وي با تاكيد بر 
اينكه با برنامه ريزي هاي انجام شده، »جهش توليد« 
امسال به طور حتم اتفاق خواهد افتاد، افزود: به اين 
منظور چهار برنامه مشخص از سوي وزارت صنعت 
طراحي ش��ده كه مهم ترين بخ��ش آن تامين مواد 
اوليه مورد نياز توليد اس��ت. م��درس خياباني ادامه 
داد: اكنون تامين مواد اوليه م��ورد نياز كارخانجات 
ج��زو اولويت هاي وزارتخانه اس��ت ك��ه از دو محل 
توليدات داخلي و مواد اولي��ه وارداتي تامين خواهد 
شد. به گفته وي، سازمان توسعه تجارت و ايميدرو، 
قرار است كه ارز مورد نياز توليد را تامين كنند؛ اين 
در حالي است كه تالش داريم تا با بانك مركزي نيز 
مذاكرات الزم را براي تامين ارز از س��اير منابع انجام 
دهيم. اين مقام مس��وول اضافه ك��رد: مكانيزم هاي 
توزيع م��واد اوليه نيز در حال س��اماندهي اس��ت و 
تالش داريم تا مواد اوليه از منابع داخلي را به دست 
توليدكنندگان واقعي برس��انيم و به همين منظور، 

بازنگري در س��هميه هاي بهين ياب در دس��تور كار 
قرار دارد. وي با تاكيد بر اينكه امس��ال هيچ افزايش 
تولي��دي از طريق ج��ذب كاال در ب��ازار داخلي رخ 
نخواهد داد، تاكيدكرد: ب��ا توجه به ركود اقتصادي و 
كاهش درآمده��اي نفتي، كاالهاي توليد ش��ده در 
قالب اج��راي پروژه هاي جهش تولي��د به طور قطع 
نمي توانند به ص��ورت كامل در ب��ازار داخلي جذب 
ش��وند، بنابراين مس��ير جهش تولي��د از صادرات 
مي گذرد. اين مقام مسوول با اشاره به نقش آفريني 
جدي س��ازمان هاي صنعت اس��تان هاي مرزي در 
عرصه صادرات غيرنفتي، گف��ت: بيش از ۶0 درصد 
صادرات كشور به كشورهاي همسايه انجام مي شود و 
براي رونق صادرات بايد استان هاي مرزي نقش خود 
را به صورت جدي ايف��ا كنند؛ به خصوص اينكه حل 
مسائل تجاري كشور در سطح استاني و اقليم مرزي، 
بسيار راحت تر از پيگيري از طريق دولت هاي مركزي 
اس��ت. وي ارز حاص��ل از ص��ادرات را تامين كننده 
نيازهاي ارزي مواد اوليه كارخانجات كشور برشمرد 
و افزود: س��ازمان توس��عه تجارت اي��ران بايد جاي 
وزارت نفت را در تامين نيازهاي ارزي كشور بگيرد. 
مدرس خياباني تاكيد كرد: سهم هر يك از استان ها 
در تحقق درآمدهاي ارزي حاص��ل از صادرات بايد 
مشخص شده و به طور مرتب مورد پايش قرار گيرد. 
وي، يكي از اجزاي جهش توليد را توس��عه و تعميق 
ساخت داخلي دانست و گفت: جهش توليد نياز به ارز 
دارد و آن دسته از صنايعي كه وابستگي باالي ارزي 
دارند نمي توانند در شرايط كنوني اقتصاد ايران مورد 
ادامه در صفحه 5 حمايت قرار گيرند.  

سرپرس��ت معاونت بازرگاني داخل��ي وزارت صمت از 
بررسي بهاي تمام ش��ده نهاده هاي دامي و محصوالت 
نهايي اين بخش در س��ازمان حمايت در آينده نزديك 
خبر داد واعالم كرد كه در نشست س��تاد تنظيم بازار، 
بانك مركزي اعالم آمادگي كرد تا نس��بت به تامين ارز 
مواد اوليه م��ورد نياز صنعت لوازم خانگ��ي براي توليد 
11.۶ ميليون دس��تگاه )حدود 1.2 ميليارد دالر( اقدام 
ويژه انجام بدهد تا تامين قطعات و مواد اوليه با اولويت 
انجام ش��ود. محمدرضا كالمي در پايان جلس��ه ستاد 
تنظيم بازار، اظهار ك��رد: براي همه كاالها در كش��ور، 
دس��تورالعملي تحت عن��وان ضوابط قيم��ت گذاري 
كاالهاي وارداتي و ضوابط قيمت گذاري كاالهاي توليد 
داخل را داريم كه اين ضوابط براي گروه اول توسط دولت 
محاسبه مي شود و در گروه دوم بر اساس اسناد مستند 
و در چارچوب اي��ن ضوابط، توس��ط بخش خصوصي 
محاسبه مي شود اما قبل از انتشار يا درج قيمت بايد بر 
اساس مصوبه س��ران قوا اطالع رساني قيمت و ثبت در 
سامانه 124 اطالع رساني قيمت شود.وي با بيان اينكه 
در شرايط فعلي در راستاي مديريت منابع ارزي كشور، 
جهش توليد، خوداتكايي بيشتر گام برمي داريم، گفت: 

بعد از محدويت ه��اي ارزي 9۷ واردات ل��وازم خانگي 
كامل ممنوع شده و در حال كار بر جايگزيني برندهاي 
داخلي هستيم. در س��ال 1399 برنامه توليد معاونت 
امور صنايع وزارت صمت حدود 11 ميليون و ۶40 هزار 
دستگاه توليد است كه اين توليد در سال گذشته حدود 
۸ ميليون و ۶93 هزار دستگاه بوده و نشانگر برنامه ريزي 
وزارت صمت براي افزايش توليد و پاسخ به تقاضاي بازار 
است. وي افزود: در جلسه اخير مقرر شد تا بانك مركزي 
به صورت ويژه نس��بت به تامين ارز مواد اوليه مورد نياز 
صنعت لوازم خانگي براي توليد 11.۶ ميليون دستگاه 
)حدود 1.2 ميليارد دالر( اقدام ويژه انجام دهد تا تامين 
قطعات و مواد اوليه با اولويت انجام شود. همچنين مقرر 
شد معاونت صنايع وزارت صمت با فراخواندن انجمن ها و 
تشكل ها و واحدهاي توليدي توانمند، ميزان برنامه ريزي 
توليد را به گونه اي انجام دهد كه عالوه بر افزايش توليد 
سال 1399 براي سال هاي 1400 و 1401 ما به صورت 
كامل بتوانيم ش��كاف تقاض��اي مي��ان 12.5 ميليون 
دستگاه تقاضا و 11.۶ ميليون دستگاه توليد داخل را كه 
بخش اعظم آن در بخش لوازم خانگي كوچك است را 
ادامه در صفحه 2 برطرف كنيم. 

موتور 
ساخت وساز 

روشن شد

 صفحه 5 

 خطر رفتارهاي افراطي
  مجیدرضا حریري: دراقتصاد

 دراین سال ها بین
 100 الي ۲00 میلیون دالر 

صادرات داشته ایم  كه 
مي تواند  به4میلیارد دالر 

افزایش پیدا كند

ستون اول

رشد صنايع دستي و جريان 
سيال ارتباطي

زماني كه صحبت از صادرات 
يا واردات در س��اختار هاي 
اقتص��ادي مي ش��ود اولين 
اص��ل و پيش زمينه آن نقل 
و انتقاالت مالي است. يعني 
ش��ما چه در س��طح كالن 
و چه در س��طح خ��رد قصد 
داد و س��تد داش��ته باشيد 
و بخواهي��د كاال ي��ا خدماتي را بخريد ي��ا به فروش 
برس��انيد، قبل از هر اقدامي وضعي��ت مالي و پولي 
موضوع را مش��خص مي كنيد؛ زماني كه اقتصادي 
در زمينه نقل و انتقال مالي با مش��كل مواجه شود 
و س��دي در برابرش كش��يده شده باش��د؛ هر نوع 
تصميم س��ازي و برنامه ريزي براي رشد صادرات يا 
واردات بي معنا خواهد ب��ود. اين معادله در خصوص 
حوزه صنايع دستي هم به همين شكل وجود دارد. 
وقتي كه ايران در انتقال پول به داخل كشور مشكل 
داشته باش��د چه فرقي مي كند كه ما 4ميليارد دالر 
صادرات صنايع دستي داش��ته باشيم يا 40ميليارد 
دالر يا هر رقم ديگري. به نظ��رم روز جهاني صنايع 
دس��تي يا هر مناس��بت ديگري فرصتي است براي 
اينكه ما يك بار ديگر متوجه اين اصل اساس��ي علم 
اقتصاد بش��ويم كه رشد و توس��عه جوامع از طريق 
توسعه مناسبات ارتباطي است كه محقق مي شود 
و زماني كه اين جريان سيال ارتباطي دچار مشكل 
شود؛ دورنماي اقتصادي چندان روشن نخواهد بود. 
ما تا تحريم ها را پشت س��ر نگذاريم و نتوانيم از اين 
س��د عبور كنيم نمي توانيم به اهداف اقتصادي مان 
در بخش هاي مختلف برسيم. بنده از شهريورماه در 
اتاق ايران اعالم كردم تا زمان��ي كه بحث تحريم ها 
حل نش��ود برنامه هاي اقتصادي را نمي توان پيش 
برد. روغ��ن زيتون��ي را كه م��ن از هايپ��ر آجودانه 
اس��فندماه 190هزار تومان خريده بودم امروز شده 
410 هزار تومان، رس��توران كن��ار دفتر من قيمت 
غذاهاي خود را چن��د برابر كرده، فس��ت فودي كه 
س��يب زميني را 15 تومان مي فروخت امروز همين 
سيب زميني سرخ كرده را 25هزار تومان به فروش 
مي رساند؛ اين اعداد و ارقام نش��انه چيست؟ نشانه 
اين واقعيت اس��ت كه مردم حتي براي تامين اقالم 
حياتي و مورد نياز خود با مش��كل مواجه ش��ده اند. 
طبيعي اس��ت ك��ه زماني كه م��ردم ب��راي گذران 
روزانه زندگي خود هم دچار مش��كل شوند ديگر به 
فكر خريد صنايع دس��تي و هنري نمي روند. زماني 
كه تقاضاي موثري در اين زمينه ها در داخل وجود 
نداش��ته باش��د و در خارج هم امكان تبادل مالي و 
نقل و انتقاالت مسدود شده باشد طبيعي است كه 
فعاالن اين حوزه كه س��ال ها مهارت و تخصص در 
حوزه توليد و ساخت صنايع دستي كسب كرده اند؛ 
آرام آرام كسب و كار ديگري را براي زندگي انتخاب 
مي كنند و در نهايت اين صنايع دچار فراموش��ي و 
ركود مي ش��وند. بر اين اساس اس��ت كه آمارهاي 
بيكاري ه��ر روز در جامع��ه باالتر م��ي رود چرا كه 
بخش هاي خرد اقتصادي كه اتفاقا جزو بخش هاي 
موثر اقتصادي در هر جامعه اي محسوب مي شوند، 
به دليل مش��كل كمبود مواد اوليه؛ مش��كل تامين 
مالي، بيمه، مالي��ات و... از صحن��ه اقتصادي خارج 
مي شوند. اين در حالي است كه بخش قابل توجهي 
از ظرفيت ه��اي اش��تغالزايي در هر جامع��ه اي به 
همين مشاغل خرد و خانگي بازمي گردد و چنانچه 
اين حوزه ها دچار ركود ش��وند، اثرات عيني آن در 
شاخص هاي مربوط به رشد بيكاري و گسترش فقر 
مطلق نيز نمايان خواهد شد. با اين توضيحات است 
كه معتقدم مهم ترين دس��تور كاري كه پيش روي 
نظام سياس��ي و تصميم س��ازان كالن وجود دارد؛ 
بهبود مناس��بات ارتباطي با ساير كش��ورها و حل 
مشكل تحريم هاست. تا زماني كه اقتصاد ايران زير 
ش��الق هاي تحريم هاي شديد باش��د، شك نكنيد 
كه وضعيت حوزه هاي مختلف اقتصادي به س��مت 
ادامه در صفحه 5 بهبود نخواهد رفت.  

پرويز  حسابي



اخبار

ادامه از صفحه اول

۱۴۰ هزار ميليارد   از درآمدهاي 
امسال محقق نمي شود

وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي در واكن��ش به اعالم 
مركز پژوهش هاي مجلس درباره كسري ۱۸۰ هزار 
ميليارد توماني بودجه در سال جاري گفت: عبارت 
كسري بودجه درست نيست، زيرا اين كسري زماني 
اتفاق مي افتد كه هزينه ها بر منابع و درآمدها پيشي 
گرفته باشد و برآورد ما نسبت به عدم تحقق درآمدها 
طي امس��ال آن هم در بدبينانه ترين ش��رايط ۱۴۰ 
هزار ميلي��ارد تومان خواهد بود. به گزارش ايس��نا، 
فرهاد دژپس��ند گفت: اكنون در ابتداي س��ال قرار 
داريم و تنها پيش بيني عدم تحقق مطرح اس��ت و 
براساس پيش بيني ما عدد اعالمي مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اس��المي صحيح نيست و برآورد ما 
نسبت به عدم تحقق درآمدها طي امسال آن هم در 
بدبينانه ترين شرايط ۱۴۰ هزار ميليارد تومان خواهد 
بود. در ادامه وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: جاي 
عدم تحق��ق در منابع مصوبات بودجه مانند ماليات 
و واگذاري ها صورت خواهد گرفت و ما تالش داريم 
حداكثر تحقق انجام شود اما در صورت عدم تحقق 
مي توانيم از طريق فروش اوراق اين كس��ري بودجه 

را جبران كنيم. 

تامين ويژه ارز صنايع اولويت دار 
كالمي در ادامه با بيان اينكه بخشي از توليدكنندگان 
لوازم خانگي بدون هماهنگ��ي و خارج از چارچوب و 
ضوابط قيمت گذاري اقدام به افزايش قيمت ها به صورت 
نامتعارف كرده اند، تصريح كرد: مقرر ش��د س��ازمان 
حمايت اقدامات قانوني در اين راستا انجام دهد و اين 
واحدها بايد نس��بت به اصالح قيمت ها در چارچوب 
ضوابط قانوني قيمت گذاري اقدام كنند. ضمنا لوازم 
خانگي در فهرست كاالهاي داراي اولويت بازرسي قرار 
گرفته و با احتكار و عدم عرضه اين اقالم به بازار برخورد 
خواهد شد. به گفته وي با تغيير ارز واردات قطعات لوازم 
خانگي از ۴۲۰۰ توماني به نيمايي، منابع ريالي براي 
تامين اين ارز ۳ برابر شده و افزايش نرخ ارز با تاثيرش 
در بهاي تمام شده منجر به تخليه اثر آن طي سال هاي 
۱۳۹۷ تاكنون نس��بت به س��ال هاي گذشته شده 
است و در همين راستا براي حمايت از مصرف كننده 
و توليدكننده به صورت همزمان مقرر ش��د تا بسته 
پيشنهادي شيوه هاي تامين مالي تهيه و ارايه شود. 
كالمي ادامه داد: در اين بسته پيشنهاد شده كه براي 
اين موضوع تسهيالت ريالي ارزان قيمت )با كارمزد 
۱۲ درص��د( در اختيار مصرف كنندگان قرار بگيرد و 
براي جبران فاصله آن با نرخ س��ود بانكي پيشنهادي 
براي تاييد در دولت ارسال شده است كه ضمن تاييد 
نيازهاي مالي طرف عرضه )تحريك تقاضاي ناشي از 
ركود تورمي فعلي( و مصرف كنندگان كاال به خصوص 
زوج هاي جوان را در ترميم قدرت خريد ياري كند. وي 
افزود: يكي از مواد اوليه مورد مصرف در صنعت لوازم 
خانگي ورق است كه به دليل تاثيرپذيري عرضه فوالد 
از قيمت جهاني و قيمت ارز نيما، نوسانات ارزي طي 
چند ماه اخير موجب بروز تقاضاي كاذب در اين بخش 
شده كه با سپردن متعادل سازي و واقعي سازي مقادير 
نياز ورق، )ط��رف تقاضا( و الزام همه توليد كنندگان 
ورق ب��ه عرضه كاالهاي خود )عالوه بر فوالد مباركه( 
قطعا اين كاال با مسووليت معاونت امور صنايع وزارت 
صمت با قيمت مصوب بايست به دست توليدكنندگان 
برسد. كالمي همچنين در پايان اين جلسه در جمع 
خبرنگاران گفت: ستاد تنظيم بازار مصوب كرد كه بانك 
مركزي براي تامين ويژه ارز قطعات يدكي و لوازم مورد 
مصرف در توليد لوازم خانگي كوچك و بزرگ اقدام كند.

 تغيير پايه هاي مالياتي 
در دستور كار دولت

معاون حقوقي و فني سازمان مالياتي گفت: موضوع 
اقتصاد هوشمند و تغيير در پايه هاي مالياتي در دستور 
كار دولت ق��رار دارد. محمود عليزاده گفت: دولت از 
زمان وزارت آقاي دژپسند بر امور اقتصادي و دارايي، 
موضوع اقتصاد هوشمند و تغيير در پايه هاي مالياتي را 
در دستور كار خود قرار داد كه با همكاري همه خبرگان 
بخش اقتصادي از جمله مركز پژوهش هاي مجلس، 
فرآيند اصالح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم در 
دستور كار قرار گرفت كه ماليات بر عايدي سرمايه در 
آن به عنوان جزئي از اصالح اين قانون ديده شده است. 
معاون حقوقي و فني سازمان امور مالياتي ادامه داد: 
اين اليحه در دولت مطرح است و كليات آن تصويب 
شد و جزييات آن در حال بررس��ي است. وي افزود: 
موضوع ماليات بر مجموع درآمد در اين اصالح قانون 

ديده شده است.

 ESB ارايه خدمات درسامانه
بانك هاي ادغامي

رييس اداره كل توسعه فناوري اطالعات بانك سپه 
گفت: سامانه ESB يك سامانه چند وجهي است كه 
به ش��عب بانك هاي ادغامي و Core سيستم هاي 
آنها متصل است و خدمات پايه را در تمامي شعب به 
مشتريان ارايه مي كند. حميد شيخي در گفت وگو با 
خبرنگار ايِبنا اظهار داشت: يكي از موضوعاتي كه در 
ادغام مطرح مي شود؛ اين است كه احتمال دارد كه 
يك سري از شعب در اين روند ادغام شوند و همچنين 
تابلوي تمام شعب يكسان مي شوند به همين منظور 
براي اينكه مشتريان بانك هاي ادغامي سردرگم نشوند 
تهيه و توليد نرم افزار ESB در دستور كار قرار گرفت تا 
از طريق آن بتوان در تمامي شعب بانك هاي ادغامي 
سرويس هاي پايه به مشتريان ارايه شود. وي يادآور 
شد: س��امانه ESB بر اين مبنا طراحي شد تا امكان 
سرويس دهي به مشتريان تمامي بانك هاي ادغامي 
در تمامي شعب فراهم شود و اين سامانه مشابه شتاب 
در شبكه بانكي عمل مي كند با اين تفاوت كه درگاه 

متصل به آن شعب بانك هاي ادغامي هستند.
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پيش بيني رشد اقتصادي ۱‚۲ درصدي ايران در سال ۲۰۲۱

بانكجهاني:اقتصادايراناز1400واردمداررشدمثبتميشود
گروه كالن| 

آخرين پيش بيني بانك جهاني از اقتصاد ايران 
نش�ان مي دهد با وجودي كه در س�ال جاري 
رش�د اقتصادي ايران منفي خواه�د بود ولي 
اين شاخص براي سال 2۰21 برابر با 1‚2 درصد 
مي شود و اقتصاد ايران به تدريج وارد دوره رشد 

مثبت توليد ناخالص داخلي خواهد شد. 

به گزارش تعادل، بانك جهاني بخش هاي جديد گزارش 
چشم انداز رش��د اقتصادي جهان در سال جاري و سال 
آينده را منتش��ر كرد. با وجود آنكه بسياري از كشورها 
قرنطين��ه را لغو كرده و فعاليت هاي اقتصادي را از س��ر 
گرفته اند، بانك جهاني پيش بيني مي كند كه امس��ال 

جهان در عميق ترين ركود ۸۰ سال اخير فرو برود.
بانك جهاني مي گويد: اقتصاد جهان امسال ۵.۲ درصد 
كوچك مي شود، اقتصاد ايران نيز در سال ۲۰۲۰ رشد 
منفي ۵.۳ درصدي خواهد داش��ت اما در سال ۲۰۲۱ با 
رش��د اقتصادي مثبت ۲.۱ درصد، به مدار صعودي باز 
مي گردد. اقتصاد ايران نيز از ركود جهاني و روند منفي 
اقتصادها، در امان نيس��ت. رشد اقتصادي ايران امسال 
منفي ۵.۳ درصد خواهد بود. اما نكته مهم آن اس��ت كه 
با وجود تمام چالش هاي سخت امسال، وضعيت اقتصاد 
ايران نسبت به سال گذشته بهتر است. بانك جهاني رشد 
سال ۲۰۱۹ اقتصاد ايران را منفي ۸.۲ درصد برآورد كرده 
بود. تحليل بانك جهاني نشان مي دهد كه سال ۲۰۲۰، 
آخرين سال با نرخ رشد اقتصادي منفي در ايران است. در 
سال ۲۰۲۱، نرخ رشد اقتصادي ايران مثبت پيش بيني 

شده است.

   تعطيلي كسب و كارها و رشد منفي خدمات
با وجود ش��يوع كرونا و تعطيلي گسترده كسب و كارها 
در كنار سقوط قيمت نفت در بازارهاي جهاني و اخالل 
در زنجيره تامين، بانك جهاني ن��ه تنها انتظار دارد كه 
عملكرد اقتصادي امسال ايران به مراتب از سال گذشته 
بهتر باشد، بلكه اين سال آخرين سال رشد منفي دومين 
اقتصاد بزرگ خاورميانه باشد و سال  آينده، اقتصاد ايران 
با رشد مثبت ۲.۱ درصدي به سه سال رشد منفي متوالي 
خود خاتمه دهد. اقتصاد ايران كه در سال گذشته طبق 
تخمين بانك جهاني ۸.۲ درصد كوچك شد، امسال نيز 
رش��د منفي ۵.۳  درصدي را تجربه خواهد كرد. پيش از 
شيوع كرونا، بانك جهاني رشد اقتصادي ايران در سال 

جاري را صفر درصد پيش بيني كرده بود.
به گفته بانك جهاني، اصلي ترين دليل رشد اقتصادي 
ايران در سال جاري كاهش مصارف داخلي و فشار وارد 
ش��ده به بخش خدمات )به طور مثال گردش��گري( به 
دليل ش��يوع كرونا خواهد بود. ايران نخستين كشوري 
در منطقه بود كه شيوع ويروس كرونا به طور گسترده در 
آن گزارش شد اگر چه طي هفته هاي بعد تقريبا تمامي 

كشورهاي منطقه درگير مقابله گسترده با اين ويروس 
شدند.براساس گزارش تحليلي بانك جهاني، دليل اصلي 
رشد اقتصادي منفي ايران در سال جاري كاهش مصارف 
داخلي و تحت فشار قرار گرفتن بخش خدمات از جمله 
صنعت گردش��گري  خواهد بود؛ اتفاقي كه تحت تاثير 

پاندمي كرونا رخ داده است.
 بانك جهاني با تاكيد بر روند كاهشي تورم در خاورميانه 
مي نويسد: ايران يكي از كشورهايي است كه نرخ تورم آن 
با روند نزولي، در ماه هاي اخير در محدوده ۲۰ درصدي 
نوس��ان داشته است. كاهش تمايل س��رمايه گذاران به 
انجام فعاليت هاي جديد در شرايط كنوني، بخش مالي 
كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را تحت تاثير 

قرار داده است.

   رشد منفي 5  درصدي سال 99
اقتصاد ايران نيز از ركود جهاني، در امان نيس��ت. رشد 
اقتصادي ايران در سال جاري منفي ۵.۳ درصد خواهد 
بود اما نكته مهم آن اس��ت كه با وجود تمام چالش هاي 
س��خت امس��ال، وضعيت اقتصاد ايران نسبت به سال 
گذشته بهتر است. بانك جهاني رشد سال ۲۰۱۹ اقتصاد 
ايران را منفي ۸.۲ درصد برآورد كرده بود. گزارش بانك 

جهاني مي افزايد پاندمي كوويد-۱۹و قرنطينه ناشي از آن 
اقتصاد جهان را به هرج و مرج كشانده است و حتي با وجود 
اينكه كشورها در حال بازگشايي هستند، بانك جهاني 
پيش بيني مي كند كه جهان در سال جاري عميق ترين 
ركود خود را در ۸۰ سال اخير تجربه كند. پاندمي كرونا 
بيش از ۷ ميليون نفر را در سراس��ر جه��ان در دام خود 
گرفتار كرده است؛ موضوعي كه كشورها را مجبور كرده 
تا از شهروندان خود بخواهند تا در خانه هايشان بمانند و 

كسب وكارها را نيز به حالت تعليق درآورده است.

   كاهش رشد اقتصاد جهان
براساس گزارش بانك جهاني توليد ناخالص داخلي جهان 
گس��ترده ترين معيار براي اندازه گيري رشد اقتصادي، 
در س��ال جاري ۵.۲ درصد كاه��ش خواهد يافت و اين 
در حالي است كه كشورها و دولت هاي جهان از ابتداي 
پاندم��ي اقدام به رونمايي از بس��ته هاي محرك پولي و 
مالي اقتصادي كرده اند. تريليون ها دالر براي كمك به 
شركت ها براي س��رپا ماندن، حفظ نقدينگي در كيف 
پول مصرف كنندگان و فراهم آوردن شرايط به منظور 
فعاليت درس��ت بازارهاي مالي تزريق شده است. با اين 
حال، اقتصادهاي پيشرفت هاي همچون امريكا يا اروپا 

احتماال با كاهش رش��د ۷ درصدي مواجه خواهند شد. 
انتظار مي رود اقتصاد امريكا پيش از احيا در سال ۲۰۲۱ 
حدود ۶.۱ درصد كوچك ش��ود. اين سه ماهه احتماال 
بدترين سه ماهه براي جهان غرب خواهد بود اما بيشتر 
آسيايي ها در ماه هاي نخست سال جاري خسارات ناشي از 
پاندمي را حس كردند. پيش بيني مي شود چين به عنوان 
دومين اقتصاد بزرگ جهان در سال جاري تنها يك درصد 
رشد داشته باشد؛ اين رقم در سال گذشته ۶.۱ درصد بود.

ركود ناش��ي از پاندمي احتماال زخم ه��اي ماندگاري را 
باقي خواهد گذاشت؛ س��رمايه گذاري ها در كوتاه مدت 
روند كندي خواهد داشت و تجارت جهاني و زنجيره هاي 
توليد تا ح��دودي تحليل خواهند رف��ت. بدتر از همه، 
ميليون ها انس��ان شغل خود را از دس��ت داده و تعديل 
نيرو بزرگ ترين ضربه را از زمان ركود بزرگ به بازار كار 
امريكا وارد آورده است. فدرال رزرو بر نگراني هاي خود 
در خصوص نيروهاي تعديل شده تاكيد كرده است. در 
صورتي كه مهار پاندمي از حد انتظار طوالني تر شود يا 
اگر فشار اقتصادي به ورشكستگي تعدادي از شركت ها 
منجر شود، ركود شديدتر خواهد بود.  براساس نتايج روز 
گذشته يك تحقيق هفتگي توسط انجمن ملي اقتصاد 
تجاري امريكا، م��وج دوم همه گيري بزرگ ترين خطر 

براي اقتصاد امريكا است. عالم گيري كوويد-۱۹ با سرعت 
هشدار دهنده اي در حال گسترش است. ميليون ها نفر 
آلوده ش��ده اند و فعاليت هاي اقتص��ادي تقريبا متوقف 
شده است. از آن جايي كه تلفات انساني در حال افزايش 
است، وضعيت ويران اقتصادي كامال مشهود است. اين 
بزرگ ترين شوك اقتصادي است كه جهان در دهه هاي 
اخير تجربه كرده است. بانك جهاني با اين مقدمه، خبر 
از كوچك ش��دن ۵.۲ درصدي اقتصاد جهان در س��ال 

۲۰۲۰ داده است.

   از شرق تا غرب جهان در ركود سهمگين
كاهش شديد توليد ناخالص جهاني، در شرايطي اتفاق 
مي افتد كه سياست هاي حمايتي پولي و مالي گسترده اي 
از طرف دولت ها در تمام جهان به كار گرفته شده است.  
تريليون ها دالر پول براي كمك به كسب وكارها، حفظ 
توان خريد مصرف كننده ها و حفظ عملكرد بازارهاي مالي 
به اقتصادها تزريق شده است. اما با اين وجود، اقتصادها در 
تمام جهان در ركودي بسيار شديد به سر مي برند و حتي 
اوضاع براي اقتصادهاي توس��عه يافته، سخت تر از ديگر 
گروه هاست. بر اساس گزارش بانك جهاني، اقتصاد گروه 
كشورهاي توسعه يافته امسال منفي ۷ درصد مي شود.  
بدترين عملكرد اقتصادي امسال، در ناحيه يورو اتفاق 
مي افتد. رشد اقتصادي اين منطقه در پايان سال ۲۰۲۰، 
منفي ۹.۱ درصد خواهد بود. اقتصاد امريكا نيز با رش��د 

منفي ۶.۱ درصدي مواجه خواهد شد. 
»چين« تنها اقتصاد بزرگ جهان است كه امسال رشد 
مثبت خواهد داشت. رشد اقتصادي اين كشور كه منشأ 
ويروس كروناست، مثبت يك درصد خواهد بود. البته اين 
رقم كاهش بسيار شديدي نسبت به رشد ۶.۱ درصدي 

اقتصاد چين در سال ۲۰۱۹ به حساب مي آيد.
بر اس��اس گزارش بانك جهاني، تم��ام مناطق جهان با 
افت شديد رشد مواجه هس��تند.  رشد اقتصادي شرق 
آسيا و اقيانوس��يه منفي نيم درصد؛ جنوب آسيا منفي 
۲.۷ درصد، خاورميانه و شمال آفريقا منفي ۴.۲ درصد؛ 
اروپا و آسياي مركزي منفي ۴.۷ درصد، امريكاي التين 
منفي ۷.۲ درصد و جنوب صحراي آفريقا منفي ۲.۸ درصد 
خواهد بود. بانك جهاني مي نويسد: »اين ركودها، سال ها 
پيشرفت به س��مت اهداف توسعه را معكوس مي كند و 
ده ها ميليون نفر را به فقر شديد مي كشاند.«چشم انداز 
اقتصادي جه��ان تحت تاثير ش��يوع كرون��ا، كماكان 
نااميدكننده باقي مانده اس��ت. بانك جهاني در گزارش 
بازبيني شده خود اعالم كرد كه متوسط رشد اقتصادي 
كشورهاي جهان در سال جاري منفي ۵.۲ درصد خواهد 
بود كه فراگيرترين ركود اقتصادي از زمان جنگ جهاني 
دوم )۱۹۴۵-۱۹۳۹ ميالدي( تاكنون محسوب مي شود. 
اين رشد براي كشورهاي پيشرفته از اين هم بدتر بوده و 
انتظار مي رود متوسط رشد اقتصادي آنها به منفي هفت 

درصد برسد.

براساس پيش بيني بانك جهاني، رشد اقتصادي ايران در سال جاري تحت تاثير كرونا و كاهش درآمد بخش خدمات منفي 5.۳ درصد خواهد بود 
بانك جهاني رشد سال ۲۰۱9 اقتصاد ايران را منفي ۸.۲ درصد برآورد كرده بود

خطر رفتارهاي افراطي در اقتصاد
بر اساس اعالم مركز پژوهش ها قدرت خريد مردم طي ۲ الي 
۳ سال اخير يك سوم شده است. شاخص هاي اقتصادي به هم 
مربوطند و زماني كه شرايط عمومي اقتصادي مردم مناسب 
نباشد اثرات آن در تمام بخش هاي اقتصادي از جمله صنايع 

دستي نمايان مي شود.
  يعني ما در حوزه داخلي اوضاع پر رونقي  نداريم در 

حوزه صادرات چطور؟
حوزه فروش خارجي هم به ۲ بخش تبديل مي شود يك بخش 
بخشي است كه تحت عنوان صادرات چمداني و سوغاتي هايي 
كه توريستهايي كه وارد كشور مي شدند خريد مي كردند كه 
اين حوزه هاي فروش مهم دچار مش��كل شده است. از يك 
طرف تحريم هاي اقتصادي امريكا باعث شده تا ورود توريست 
به كشور كاهش پيدا كند و اين كاهش ورود توريست ها در 

خريد صنايع دستي هم رد پاي خود را به جاي مي گذارد. 
  اين مشكالتي كه شما اش�اره كرديد فقط مربوط 
به كرونا مي ش�ود؟ يعني به دليل ش�يوع كروناست 
كه درآمده�اي ايران از صنايع دس�تي كاهش پيدا 

كرده است؟
خير مش��كالت كرونا كه تنها مربوط به ايران نيست و همه 
كش��ورهاي جهان با آن روبه رو ش��ده اند. ما از قبل و بعد از 
بازگشت تحريم هاي اقتصادي با اين مشكالت روبه رو شده ايم. 
مشكل اصلي در اقتصاد و صادرات كشور تحريم هاست. اين 

تحريم هاست كه ارتباط ما را با فضاي اقتصادي بين المللي 
محدود مي كند. در سال هاي ابتدايي دهه ۹۰ هم تحريم هاي 
اقتصادي دامنه داري وضع شده بود باز هم اثرات آن در حوزه 
صادرات صنايع دستي و فرش نمايان شده بود.ضمن اينكه نوع 
توريست هايي هم كه به كشور ما مي آيند زياد اهل پول خرج 
كردن نيستند؛ يعني جوان خارجي كه با كوله پشتي و حداقل 
امكانات مالي وارد ايران مي ش��ود تا يك سفر ماجراجويانه 
را تجربه كن��د؛ زياد اهل پول خرج كردن براي خريد صنايع 
دستي نيست. در نتيجه حوزه توريست و پذيرش گردشگران 
ما كه منجر به خريد سوغاتي مي شود؛ به علت تحريم ها و... 
لطمه خورده است. يك حوزه ديگر مي ماند كه صادرات اين 
اقالم اس��ت؛ صادرات هم گير و گورهاي خود را دارد. زماني 
كه بيش از ۷۰درصد صادرات ما به دنيا را مواد اوليه تشكيل 
مي دهد؛ يعني ما موادي را به دنيا صادر مي كنيم كه در ساير 
كشورها تبديل به موادي به ارزش افزوده باال مي شود؛ يعني 
مصرف كننده نهايي ندارد و ما مثال پتروشيمي را به كشوري 
صادر مي كنيم و آن را تبديل به مواد جديدي مي كنند و بعد 
دوباره به ايران و  ساير كشورها صادر مي كنند.. سنگ آهن، 
ميعانات، گاز و...از اين جمله اند. بازارهايي كه محصوالت توليد 
شده ايران را مي خرند بازارهاي عراق و افغانستان هستند كه 
اين كشورها طالب صنايع دستي ايران نيستند و اگر هم باشند 

بسيار ارزان مي خرند.

  يعني شما مي فرماييد در ميان همسايگان ما ظرفيت 
قابل توجهي براي صادرات صنايع دستي وجود ندارد؟

 در ميان ۱۵كشور همس��ايه ما قبال كشورهاي حاشيه 
خليج فارس مش��تريان دايم و خوب صنايع دس��تي ما 
بودند كه اين مشتريان نقد به دليل تحريم هاي اقتصادي 
و مش��كالتي كه ايران با اين كشورها پيدا كرده، اين بازار 
پرسود از ميان رفته است. روابط سياسي ما با اين كشورها 
زير سوال رفته و امكان مبادله مالي و كااليي با آنها وجود 
ندارد. كشورهاي اروپايي و امريكايي هم ديگر مشترياني 
بودند كه قبال از ايران صنايع دس��تي مي خريدند؛ دليل 
اين ركود اين اس��ت كه بنا به هر دليلي روابط ما با جهان 
پيراموني با چالش هايي مواجه شده و كشورهاي اروپايي از 
ليست مشتريان ما خارج شده اند و صنايع دستي را از ساير 
كشورها خريداري مي كنند. فروش محصوالت ايراني به 
اين كشورها سخت است؛ ما تالش مي كرديم تا بازارهاي 
تازه اي در روسيه و چين هم پيدا كنيم و بسترسازي هاي 
الزم را هم انجام داديم كه به دليل كرونا اين ظرفيت هاي 

تازه مسكوت مانده است.
   يعني مشكل تحريم ها مهم ترين چالش پيش روي 

صادرات ايران است؟
 بله؛ واقع آن است كه تحريم ها مهم ترين چالش پيش روي 
صادرات در كشور ماست. من نمي دانم افرادي كه مي گويند با 

تحريم هم مي توان صادرات انجام داد مبتني بر چه دانشي اين 
اظهارات را مطرح مي كنند اما آنچه  كارشناسان از واقعيات بازار 
درك كرده اند آن است كه صادرات و تحريم در كنار هم ممكن 
نيست. چگونه ممكن است بدون روابط سياسي و ارتباطي 
سازمان يافته بتوان در محيط اقتصادي فضاي بين المللي 
حضور جدي داشت؟ اين ممكن نيست. امروز روابط سياسي، 
اقتصادي، فرهنگي و...اموري به هم پيوسته و مرتبط هستند. 
در حالي كه ايران تالشي براي رشد فعاليت هاي تبليغاتي 
نمي كند دشمنان ايران به صورت مداوم در حال پمپاژ ايران 
هراسي در سطح بين المللي هستند؛ طبيعي است كه اثرات 
اين تبليغات منفي در بخش هاي صادراتي و صنايع دستي 

هم نمود داشته باشد.
   اين سرمايه گذاري كه شما به آن اشاره كرديد بايد 

توسط دولت و وزارت امور خارجه انجام شود؟
 بله در تمام دنيا اين بودجه ها و راهبردها براي ارتقاي سطح 
فرهنگ��ي و تبليغاتي در اذهان عموم��ي بين المللي وجود 
داردولي ما اين ضرورت ها را جدي نگرفته ايم. اينها وظايف 
حاكميتي است. مثال يك انجمن يا يك سازمان كه نمي تواند 
در اين  زمينه اقدام كند. اين عدم سرمايه گذاري در معرفي 

ايران به عنوان يك كشور صاحب تمدن انجام نشده است.
صنايع دستي موضوع فرهنگ هم هست. كساني كه صنايع 
دستي را مي خرند تا در طاقچه خانه يا اتاقشان بگذارند بايد 

ذهنيت مثبتي از آن كشور داشته باش��ند. در حالي كه ما 
اساسا تبليغي به نفع تاريخ، فرهنگ، هنر و...كشور در سطح 

بين المللي نمي بينيم. 
  بعد از بروز كرونا اعالم شد كه بيش از 4ميليون نفر به 
جمعيت بيكاران كشور افزوده شده است. حوزه هاي 
صنايع دستي از جمله بخش هايي است كه در حوزه 
اش�تغالزايي هم اثرات جالب توجهي دارد. آيا سايه 

بيكاري به حوزه صنايع دستي هم رسيده است؟
 صنايع دستي عموما مشاغل خانگي و خرد است و بخشي از 
اين تالش ها را بانواني انجام مي دهند كه مثال هم كشاورزي 
مي كنند و هم صنايع دستي را انجام مي دهند. در بسياري از 
شهرها بانوان در منزل اين كاالها را توليد مي كنند يا به كمك 
فرزندان و خانواده شان اين اقالم را توليد مي كنند. اين اقشار 
و افراد بيشترين آس��يب ها را از ركود فعلي ديده اند. برخي 
اقالم مورد نياز صنايع دستي مثل نقره، مس، چوب و...قيمت 
جهاني دارند و زماني كه دالر باال م��ي رود اين اقالم هم باال 
مي رود. در شرايطي كه هم دالر گران شده و هم تامين مواد 
اوليه سخت شده بسياري از فعاالن صنايع دستي ناچار شده اند 
تا دستگاه هاي خود را بفروشند و  بتوانند به معيشت عادي 
خود رسيدگي كنند. دولت بايد هرچه سريع تر مشكالت اين 
بخش را حل كند. البته ما از صحبت كردن با مسووالن خسته 

شده ايم و تصميم گرفته ايم كه حرف نزنيم.

اياالت متحده با بدترين وضعيت ۷۴ سال اخير وارد ركود شده است
گزارش بانك جهاني در مورد اقتصاد جهان و امريكا نشان مي دهد

گروه كالن|
 دفتر مل�ي پژوهش هاي اقتص�ادي امريكا 
)NBER( اع�الم كرد كه بح�ران كوويد-1۹ 
به طور رس�مي اقتصاد امري�كا را وارد ركود 
كرده و اين پايان طوالني ترين دوران توسعه 

اقتصادي در تاريخ اين كشور است.

به گزارش ياهو فاينن��س، كميته تاريخ نگاري چرخه 
تج��ارت NBER براس��اس بررس��ي هاي گس��ترده 
فعاليت هاي مرتبط با مش��اغل و توليد ورود امريكا را 
به ركود اعالم كرده اس��ت. براساس اعالم اين كميته 
كه يك نهاد خصوصي و معتبر در زمينه اعالم ش��روع 
و پايان بحران هاي اقتصادي است، فعاليت اقتصادي 
در ماه فوريه به اوج رسيده و براي اثبات اين موضوع به 
كاهش شديد اشتغال و مصارف شخصي در ماه بعد از 

آن اشاره كرده است.
اعالم ورود به ركود امريكا عمال به معناي پايان ۱۲۸ ماه 
توس��عه اقتصادي است كه از ژوئن ۲۰۰۹ آغاز شد و از 

حيث مدت ت��داوم، از احياي اقتصادي در دهه ۱۹۹۰ 
سبقت گرفت. زماني كه NBER از »اوج« خبر مي دهد 

اساسا از آغاز دوره »چشمگير ركود« حكايت دارد.
از زمان ظهور نخستين موارد ابتال به ويروس كرونا در 
امريكا، بيش از ۴۲ ميليون امريكايي ش��غل خود را از 
دس��ت داده و به استفاده از كمك هزينه بيكاري روي 
آورده اند. فرمان در خانه بمانيد و تعطيلي گسترده كسب 
و كارها فعاليت اقتصادي را به شكلي بي سابقه به حالت 
تعليق درآورد. اين مركز در گزارش خود آورده اس��ت 
كه داده هاي رسمي اداره كار تاييد مي كند كه بازار كار 
در فوريه به اوج رسيده است. ركود به طور كلي عبارت 
است از ۶ ماه رشد اقتصادي منفي كه تحت عنوان توليد 

ناخالص داخلي واقعي شناخته مي شود.
اما اين اداره براي اعالم ركود معيارهاي ديگري نيز دارد 
كه با توجه به سرعت ركود اقتصادي، به طور خاص در 
مورد بحران كوويد-۱۹ قابل اعمال است. كميته تاريخ 
نگاري چرخه تجارت در ميان چندين شاخص اقتصادي 
به دنبال »افتي چشمگير در فعاليت اقتصادي« است؛ 

شاخص هايي كه صرفا به توليد ناخالص داخلي محدود 
نش��ده و مولفه هايي همچون اشتغال و درآمد واقعي، 
فروش توليدات كارخانه اي و هچنين خرده فروش��ي 
را در بر مي گيرد. بانك جهاني نيز پيش بيني كرد رشد 
اقتصادي امريكا به پايين ترين س��طح خ��ود از زمان 
جنگ جهاني دوم برسد.  به گزارش ايسنا، بانك جهاني 
با اشاره به اينكه امريكا اصلي ترين كانون درگير با كرونا 
در سطح جهان اس��ت، نوشت: در مقايس��ه با بحران 
مالي سال ۲۰۰۹ ش��مار بيكاران افزايش محسوسي 
يافته و سطح توليدات صنعتي و بخش خرده فروشي 
با كاهشي محس��وس همراه شده است. بانك مركزي 
امريكا نرخ به��ره را به نزديكي صفر رس��انده و برنامه 
خود براي عمليات بازار باز وتزريق نقدينگي را شدت 
بخشيده است. دولت امريكا نيز حدود سه تريليون دالر 
تاكنون براي حمايت از بخش هاي مختلف اقتصادي 
هزينه كرده اما همه اين اقدامات هنوز كافي نيس��ت 
و برنامه هاي بيشتري نظير ارايه مجدد يارانه نقدي به 
خانوارها مد نظر است. اين بانك رشد اقتصادي امسال 

امريكا را منفي ۶.۱درصد پيش بيني كرده كه ۰.۹ درصد 
كمتر از متوسط رشد اقتصادي جهاني خواهد بود. با اين 
حال سال آينده اين رشد مجددا مثبت شد و به چهار 
درصد افزايش پيدا خواهد كرد. س��ال گذشته اقتصاد 

امريكا ۲.۳ درصد رشد كرده بود.
سيال پازارباسيوغلو، مسوول بخش رشد، تامين مالي 
و نهادهاي بان��ك جهاني گفت: اين يك چش��م انداز 
نگران كننده است و به نظر مي رسد كرونا زخمي برچهره 
اقتصاد جهاني باشد كه جاي آن تا مدت طوالني باقي 
بماند و ريسك هاي زيادي را براي كشورها ايجاد كند. 
اول از هم��ه بايد براي چالش هاي مربوط به مس��ائل 
بهداشتي و وضعيت اضطراري اقتصادي كنوني پاسخي 
پيدا كني��م. جامعه جهاني براي احياي روند رش��د و 
جلوگيري از س��قوط مردم به ورطه فقر و بيكاري بايد 
متحد ش��ود. آخرين بار چنين رشد منفي بزرگي در 
سال ۱۹۴۶ يعني سال پس از پايان جنگ جهاني دوم 
رقم خورده بود كه رشد اقتصادي امريكا به منفي ۱۱.۶ 
درصد رسيد. در سال ۲۰۰۹ اقتصاد امريكا براي آخرين 

بار و به ميزان ۲.۵ درصد كوچك شد اما پس از آن ۱۰ 
سال متوالي رشد مثبت اقتصادي را جشن گرفت.

رشد اقتصادي برخي ديگر از اقتصادهاي بزرگ جهان 
نشان مي دهد كه ژاپن با رشد اقتصادي سال گذشته 
۰.۷ درصد و رشد اقتصادي پيش بيني شده براي سال 
جاري منفي ۶.۱ درصد و رش��د اقتصادي پيش بيني 
شده براي سال آينده ۲.۵ درصد همراه است. در منطقه 
يورو نيز رشد اقتصادي سال گذشته ۱.۲ درصد، رشد 
اقتصادي پيش بيني شده براي سال جاري منفي ۹.۱ 
درصد و رشد اقتصادي پيش بيني شده براي سال آينده 

۴.۵ درصد است. 
در چين رشد اقتصادي سال گذشته ۶.۱ درصد، رشد 
اقتصادي پيش بيني شده براي سال جاري ۱.۱ درصد، 
رشد اقتصادي پيش بيني ش��ده براي سال آينده ۶.۹ 
درصد است. در هند، رشد اقتصادي سال گذشته  ۴.۲ 
درصد، رشد اقتصادي پيش بيني شده براي سال جاري 
منفي ۳.۲ درصد، رشد اقتصادي پيش بيني شده براي 

سال آينده ۳.۱درصد است.

ادامه از صفحه اول
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طرح آینده داران 

رييس كل بانك مركزي با اشاره به سيگنال هاي اخير بازار ارز و پول خبر داد

۲،۳ ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات در نيما عرضه شد
سيگنال هاي مثبت بازار ارز و پول از بهبود وضعيت اقتصادي 

گروه بانك و بيمه| 
رييس كل بان�ك مركزي با اعالم اينكه بيش 
از ۴ ۵. ميليارد دالر براي انجام واردات تامين 
شده است ، گفت: براي تامين كسري بودجه 
حراج اوراق بدهي دولت ۱۰ هزار ميليارد تومان 

با نرخ سود ساالنه ۱۵ درصد به فروش رفت.

به گزارش »تعادل«، عبدالناصر همتي افزود: بازار ارز و پول 
سيگنال هاي مثبتي از بهبود وضعيت اقتصادي مي دهند.

در اواسط ارديبهشت ماه، اعالم كردم شرايط دشوار است. 
ليكن، رونددرحال بهبود بوده وقابل مديريت و ثبات نيز 
قابل اعاده است. امروز و بعد از ۲۰روز از آن نوشته، تأييد 
و تأكيد مي كنم ك��ه در بخش تأمين ارز، ب��راي واردات 
كاالهاي اساسي، دارو و مواداوليه وضروري كشور، ازطريق 
روش هاي مختلف چهارگانه اعالمي بانك مركزي، شرايط 
به وضعيت عادي خود برگشته است. به طوري كه دراين 
مدت بيش از ۵/۴ ميليارد دالر براي انجام واردات تأمين 
شده است. طبعًا، بازار از شرايط ايجاد شده در سامانه نيما 
و ديگر روش هاي تأمين ارز و نيز اقدامات در دست اجرا، به 

تدريج متأثر خواهد شد.
 در بخش ريال، براي تأمين كسري بودجه در دو مرحله حراج 
اوراق بدهي دولت، ۱۰۰۰۰ ميليارد تومان با نرخ سود ساالنه 
۱۵ درصد به فروش رفت. با اين اقدام بدون افزايش پايه پولي 
و با استفاده از نقدينگي موجود، بودجه دولت تأمين مالي شد. 
در هفته هاي آينده اين حراج ها ادامه خواهد داشت.  شاخص 
بهاي توليد كننده در ارديبهشت ماه، در مقايسه با ماه پيش از 
آن، ۰.۹ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶ درصد رشد 
داشته است. اين يك شاخص پيش نگر تورم است و نشان 
از كاهش شتاب تورم دارد. بانك مركزي مصمم به ساز و كار 
هدف گذاري تورمي است. لذا، سياست هاي پولي متناسب 

با آن را اعمال خواهد كرد

      بررسي عملكرد بازار ثانويه در ۸۰ روز نخست ۹۹
از سوي ديگر، بررسي عملكرد بازار ثانويه در ۸۰ روز نخست 
امس��ال حكايت از عرضه ۲.۳ ميليارد ي��ورو ارز حاصل از 
صادرات دارد. معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني 
تهران در گزارشي به عملكرد ۸۰ روزه بازار ثانويه )سامانه 
نيما( پرداخته و نوش��ته است: طي اين مدت، دو ميليارد و 
۳۱۹ ميليون يورو ارز صادراتي به فروش رفته است. گزارش 
ميانگين قيمت خريد دالر در بازار ثانويه در ۱۸ خرداد سال 
۱۳۹۹ حدود ۱۶ هزار و ۹۳ تومان است. همچنين در ۸۰ 

روز نخست سال ۱۳۹۹، حدود يك ميليارد و ۴۵۳ ميليون 
يورو ارز در بازار ثانويه، براي واردات خريداري شده است.

      درجا زدن دالر در نرخ ۱۶ هزار و ۹۳۰ تومان
در بازار ارز نيز، دالر در صرافي هاي بانكي روز سه ش��نبه 
بدون تغيير قيمت به بهاي ۱۶ هزار و ۹۳۰ تومان به فروش 
رسيد.نرخ خريد هر دالر در تابلوي صرافي هاي بانكي ۱۶ 
ه��زار و ۸۸۰ تومان و فروش ۱۶ ه��زار و ۹۳۰ تومان بود. 
قيمت خريد دالر در صرافي هاي بانكي كاهش داشته اما 
نرخ فروش، ثابت باقي مانده اس��ت.قيمت خريد هر يورو 
نيز ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۸ هزار و ۶۰۰ 
تومان شد. ميانگين بهاي هر يورو در روز معامالتي گذشته 
در سامانه سنا ۱۸ هزار و ۷۸۹ تومان و هر دالر ۱۷ هزار و 
۱۲۹ تومان بود.همچنين هر حواله يورو در سامانه نيما 
در روز معامالتي گذشته، ۱۷ هزار و ۸۴۷ تومان فروخته 

شد، حواله دالر نيز ۱۵ هزار و ۶۸۲ تومان به فروش رسيد.
بازار ارز در هفته هاي اخير همراه با ساير بازارهاي موازي، 
افزايش قيمت قابل توجهي را تجربه كرد به طوري كه نرخ 
دالر به مرز ۱۸ هزار تومان نيز نزديك شد، اما پس از افزايش 
عرضه ارز و كاهش س��فته بازي و همچنين نظارت بانك 
مركزي به تدريج قيمت ها روندي نزولي يافت.  صرافي هاي 
ملي هر يورو را نيز به قيمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان مي خرند 
و معادل ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان هم مي فروشند كه نسبت 
به معامالت روز گذشته خود تغييري نداشته است.عالوه 
براين، بانك ها نيز هر دالر امريكا را معادل ۱۶ هزار تومان و 
هر يورو را نيز به قيمت ۱۸ هزار تومان مي خرند كه نسبت 

به قيمت ديروز تغييري نكرده است.

      تغيير قيمت ها در بازار سكه، طال و ارز
 در حالي كه قيمت س��كه با افزايش همراه بود، در جريان 

معامالت ارزي اما، نرخ خريد دالر ۲۰ تومان كاهش يافته و 
قيمت فروش آن ثابت ماند، همچنين قيمت يورو نيز تغييري 
نكرد. آخرين قيمت هاي معامالتي سكه و طال طبق اعالم 
اتحاديه طال و جواهر تهران، اينگونه بود كه قيمت هر قطعه 
سكه طرح جديد هفت ميليون و ۴۲۰ هزار تومان بود كه 
با افزايش ۱۴۰ هزار توماني نس��بت به روز گذشته مواجه 
بود و سكه طرح قديم نيز با ۱۹۰ هزار تومان افزايش، هفت 
ميليون و ۲۱۵ هزار تومان دادوستد شده است.نيم سكه، 
سه ميليون و ۷۵۰ هزار تومان و ربع سكه دو ميليون و ۳۰ 
هزار تومان معامله شده اند كه نسبت به روز گذشته اندكي 
افزايش داشتند. سكه هاي يك گرمي نيز بدون تغيير نسبت 
به روز گذشته يك ميليون و ۶۰ هزار به فروش رسيده است.

همچنين هر گرم طالي ۱۸ عيار، ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان 
معامله شد. آخرين نرخ هر اونس طالي جهاني هم ۱۷۰۶ 

دالر ثبت شده است.

      رشد قيمت طال و سكه در پي رشد اونس
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد 
تهران روز سه شنبه تحت تاثير رشد اونس با افزايش ۱۲۵ 
هزار توماني قيمت نسبت به روز معامالتي گذشته به رقم 
هفت ميليون و ۳۹۰ هزار تومان فروخته شد. اصلي ترين 
علت رشد قيمت طال و سكه در معامالت، جهش دوباره 
قيمت اونس در بازارهاي جهاني بوده اس��ت.بهاي اونس 
در معامالت ديروز دوباره به ب��االي يك هزار و ۷۰۰ دالر 
بازگش��ت به طوري كه بازارهاي جهان��ي رقم يك هزار و 
۷۰۴ دالر را براي اين فلز گرانبها ثبت كردند.شيوع كرونا و 
افت اقتصادي و آسيب كسب وكارها در ماه هاي اخير باعث 
افزايش جذابيت طال و در نتيجه رش��د اونس شده است. 
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ رسمي ۴۷ ارز را 
اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز از جمله يورو كاهش 
و قيمت ۲۳ ارز از جمله پوند افزايش يافت؛ همچنين نرخ 
دالر و ۱۱ ارز ديگر نيز ثابت ماند. هر دالر امريكا براي روز 
»سه شنبه بيستم خرداد ۹۹« بدون تغيير ۴۲ هزار ريال 
قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس با ۵۹ ريال افزايش 
به قيمت ۵۳ هزار و ۴۲۴ ريال و هر يورو با ۲۴ ريال كاهش 

به قيمت ۴۷ هزار و ۴۱۳ ريال اعالم شد.

      سيگنال دهي متناقض دالر
 ارزش دالر در براب��ر برخي از ارزه��ا افزايش و در برابر 
برخي ديگر كاهش يافت. به گزارش سي ان بي سي، به 
نظر مي رسد دالر تا زمان مشخص شدن موضع بانك 
مركزي اين كشور در خصوص اقدامات محرك بيشتر 
نخواهد توانست دست به پيشروي بزرگ ديگري بزند. 
در معامالت دي��روز ارزهاي اروپايي برندگان اصلي در 
برابر اسكناس سبز بودند.  شاخص هاي كالن اقتصادي 
منتشرشده در خصوص كشورهاي اروپايي نشان دهنده 
اين است كه شرايط كماكان تا حد زيادي بد باقي مانده 
اس��ت هر چند كه بانك مركزي اروپا اعالم كرده است 
برنامه خريد اوراق قرضه خ��ود را با ۶۰۰ ميليارد يورو 
افزايش به ۱.۳۵ تريليون يورو خواهد رساند و اين برنامه 
را تا سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داد.  داده هاي منتشر شده 
توس��ط مركز آمار اروپا نش��ان مي دهد تا پايان آوريل 
۲۰۲۰ نرخ بيكاري در منطقه يورو و اتحاديه اروپا با ۰.۲ 
درصد افزايش نسبت به مدت مشابه ماه قبل و به ترتيب 
در سطح ۷.۳ درصد و ۶.۶ درصد رسيده است. اين نرخ 
بيكاري باالترين نرخ بيكاري ثبت شده در كشورهاي 

عضو اتحاديه اروپا در دو ماه اخير بوده است.

همتي اعالم كرد: تامين ۴.۵ ميليارد دالر براي واردات و درآمدزايي ۱۰ هزار ميلياردي از حراج اوراق بدهي
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مراقب اسكناس و ايران 
چك هاي جعلي باشيد

كالهب��رداران و جاعالن همواره ت��الش مي كنند با 
ارايه اس��كناس ها و ايران چك هاي جعلي و تقلبي به 
شعب بانك ها به اهداف ش��وم خود دست پيدا كنند. 
به گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، در همين 
راس��تا، ويژگي هاي امنيتي ايران چك هاي جديد به 

شرح زير است: 
 واتر مارك: تصوير سه بعدي يك پرنده و عدد ۵۰ به 
صورت روشن )الكترو تايپ( در خمير كاغذ قرار گرفته 
و در مقابل نور قابل رويت است. نخ امنيتي پنهان: اين 
نخ كه عبارت I.R.IRAN روي آن درج ش��ده، درون 
كاغذ قرار گرفته است. نخ امنيتي پنجره اي: اين نخ از 
نوع هولوگرافيكي با ريز نوشته به گونه اي درون كاغذ 
قرار گرفته كه قسمتي از آن نمايان و قسمتي ديگر در 
بطن كاغذ مخفي است و با قرار دادن ايران  چك از رو در 
مقابل نور تمام نخ نمايان خواهد شد. طرح مكمل: اين 
طرح به صورت تصويري و عدد ارزشي )۵۰( به گونه اي 
چاپ شده است كه قسمتي از طرح در رو و قسمتي ديگر 
در پشت ايران  چك قرار گرفته در مقابل نور همديگر 

را كامل مي كنند.
 چاپ برجس�ته: اي��ن چاپ در ۳ رنگ انجام ش��ده 
اس��ت كه به سهولت با انگش��تان دست قابل لمس و 

شناسايي است.
 طرح مخف�ي: اين طرح در چاپ برجسته به صورت 
مخفي قرار دارد و با قرار دادن ايران  چك در راس��تاي 
چشم به شكل تقريبًا افقي در مقابل نور نمايان خواهد 
شد. طراحي خطي: طراحي تمامي نقوش ايران  چك به 
صورت خطي و با استفاده از نرم افزارهاي امنيتي انجام 
گرفته است و هر خط حامل اطالعات مربوط به رنگ 
خود است. در صورتي كه در نمونه هاي جعلي خطوط از 
تركيب نقاط رنگي تشكيل شده اند و به راحتي به وسيله 
ذره بين قابل تشخيص اند. طراحي خطي سه  بعدي: 
طراحي ويژه اي كه در آن نقش ها به صورت برجسته 
به نظر مي آيند. ريز نوشته )ميكرو پرينت(: نوشته هاي 
بسيار ريزي كه با ابزار بزرگ نمايي قابل مشاهده است و 
تنها به وسيله دستگاه هاي چاپ امنيتي چاپ مي شوند. 
مركب فلورس��نت: نوعي مركب كه در چاپ افس��ت 
بخش هايي از طرح به كار مي رود. اين مركب با تابش 
نور ماوراء بنفش، بازتاب نور شديد داشته و به رنگ سبز 

فسفري تغيير مي كند.
 چاپ نامرئي: بخش هايي از تصوير يك پرنده و عدد ۵۰ 
با مركب نامرئي چاپ شده است كه زير نور ماوراء بنفش 
با رنگ هاي قرمز و آبي به صورت مكمل نمايان مي شوند. 
شماره سريال: چاپ شماره سريال ها با استفاده از مركب 
قرمز و مشكي فلورسنت بوده و تحت تابش نور ماوراء 
بنفش به رنگ هاي طاليي مايل به زرد و سبز تغيير رنگ 
مي دهند و همچنين الياف فلورسنتي نامرئي در پشت 
و روي كاغذ ايران  چك وجود دارد كه تحت تابش اشعه 
ماوراء بنفش در چهار رنگ زرد، سبز، قرمز و آبي قابل 

مشاهده خواهد بود.
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گاليه هاي بي جواب مانده مردم 
از خريد سهام دولتي

در حالي كه طبق گفته مع��اون وزير اقتصاد 
اضافه برداشت ها در خريد سهام دولتي ۳ روز 
پيش بايد به حس��اب مردم باز مي گشت، اما 
برخي از مردمي كه با اين مش��كل روبرو شده 

بودند، همچنان درگير اين مساله هستند.
به گزارش ايس��نا، پس از تصميم دولت براي 
واگ��ذاري ام��وال دولت��ي در س��ال جاري و 
تمهي��دات وزارت اقتصاد در اين زمينه مبني 
براينكه اين س��هام ها به ش��كل صندوق هاي 
واگ��ذاري مال��ي )يك��م( عرض��ه ش��وند، 
پذيره نويس��ي براي خريد اين سهام از ۱۴ تا 
۳۱ ارديبهشت ماه آغاز شد كه اولين صندوق 
آن مربوط به سهام بانك هاي صادرات، ملت، 
تجارت و بيمه هاي الب��رز و اتكايي امين بود 
و نكته قابل توج��ه در اين زمينه تخفيف ۲۰ 
درصدي و سقف خريد دو ميليون توماني است 
كه هر فرد با كد ملي خود مي تواند از ۱۰ هزار 
تومان تا سقف دو ميليون تومان سهام دولتي 

خريداري كند.
پس از اتمام ثبت نام براي خريد سهام دولتي، 
عده اي از مردم كه به خريد اين نوع سهام اقدام 
كرده بودند، در تماس با ايس��نا از بلوكه شدن 
دو ميليون تومان اضافه از حساب كارگزاري 
خود، گاليه كردند كه عباس معمارنژاد معاون 
امور بانك��ي وزارت امور اقتصادي و دارايي در 
اين زمينه ۱۳ روز پي��ش اينگونه توضيح داد 
كه تمام اطالعات بانك ها در زمينه خريد اين 
سهام به شركت س��پرده گذاري مركزي داده 
شده و پس از پااليش و بررسي اين اطالعات، 
اگر ف��ردي دو بار ثبت نام كرده باش��د و مبلغ 
اضافي از آن فرد برداشت شده باشد، نهايتا تا 

۱۰ روز ديگر به حساب آنها برمي گردد.
اكنون با پايان ۱۰ روزي كه از سوي معاون وزير 
اقتصاد اعالم شده، درحالي كه مشكل برخي از 
مردم در زمينه اضافه برداشت در خريد سهام 
دولتي رفع ش��ده اما همچنان عده اي ديگر با 
اين مشكل سر مي كنند كه پيگيري هاي ايسنا 
از معاونت امور بانكي و بيمه اي وزارت اقتصاد 
براي مشخص شدن زمان بازگشت پول مردم 

به حسابشان بي پاسخ مانده است.
با اين حس��اب، تاكنون خريد س��هام دولتي 
كه به گفته مع��اون وزير اقتصاد عرضه آن در 
صندوق هاي سرمايه گذاري مالي منفعت هاي 
زيادي براي م��ردم خواهد داش��ت، با اضافه 
برداشت از حساب مردم براي خريد آن، نه تنها 
فعال اين منغعت محقق نشده، بلكه مشكل ساز 

شده است.

   مروري بر خالص�ه مجمع عمومي »ما«:  
مجمع عمومي بيمه ما تقسيم مبلغ ۵۱۹ ريال 
سود خالص و ۳۸۰ ريال س��ود نقدي براي هر 
سهم اين شركت را در مجمع به تصويب رساند.

به گزارش س��نا، مجمع عمومي عادي ساليانه 
بيمه ما براي س��ال مالي منتهي به ۲۹ اسفند 
ماه ۱۳۹۸ در روز س��ه ش��نبه ۱۳ خ��رداد ماه 
۱۳۹۹ برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومي 
ساليانه »ما« براي دوره مالي ذكر شده به شرح 

زير بوده است: 
اس��تماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني، 
تصوي��ب صورت هاي مالي س��ال )دوره( مالي 
منته��ي ب��ه ۲۹ اس��فند م��اه ۱۳۹۸، انتخاب 
حس��ابرس و بازرس قانوني، انتخ��اب روزنامه 
كثيراالنتش��ار، انتخاب اعض��اي هيات مديره، 
تعيي��ن حق حضور اعض��اي غيرموظف هيات 

مديره و تعيين پاداش هيات مديره.
براس��اس گزارش منتشر شده در خصوص اين 
جلس��ه، خالص��ه تصميمات مجم��ع عمومي 

شركت بيمه ما عبارت است از: 
سود نقدي به ازاي هر سهم به مبلغ ۳۸۰ ريال 
و س��ود خالص ب��ه ازاي هر س��هم ۵۱۹ ريال 

تصويب شد.
سود خالص ۷۷۸ ميليارد و ۷۴۳ ميليون ريال و 
سود انباشته پايان دوره با لحاظ كردن مصوبات 
مجم��ع، ۱۵۰ ميلي��ارد و ۵۰۹ ميلي��ون ريال 

اعالم شد.
فاطر تحقيق به  عنوان بازرس قانوني و حسابرس 
و همچنين هش��يار بهمند به عن��وان بازرس 

علي البدل انتخاب شدند.

   »كدما« ۲۳۲۵ ريال سود ساخت:  شركت 
معدني دماوند در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۲۹ 
اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازاي هر سهم خود ۲ هزار 
و ۳۲۵ ريال كنار گذاش��ت كه نس��بت به دوره 
مش��ابه در سال گذشته كه س��ود هر سهم يك 
هزار و ۱۶۷ ريال اعالم شده بود، از افزايش ۹۹ 

درصدي برخوردار است.
شركت معدني دماوند با س��رمايه ۳۰ ميليارد 
ريال، صورت ه��اي مالي ۱۲ ماه��ه دوره مالي 
منته��ي ب��ه ۲۹ اس��فند ۱۳۹۸ را ب��ه صورت 

حسابرسي شده منتشر كرد.
شركت معدني دماوند در دوره ياد شده، مبلغ ۶۹ 
ميليارد و ۷۶۳ ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اساس مبلغ ۲ هزار و ۳۲۵ ريال سود 
به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت به 
دوره مشابه در سال گذشته از افزايش درصدي 

برخوردار است.
 »كدما« در دوره ۱۲ ماهه سال مالي منتهي به 
اسفند ۹۷، به صورت حسابرسي شده، مبلغ ۳۴ 
ميليارد و ۹۹۵ ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بدي��ن ترتيب مبلغ يك هزار و ۱۶۷ ريال 

سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.

مديرعامل هلدينگ برق و انرژي صبا گف��ت: زماني كه احداث نيروگاه 
خوزستان مطرح شد، بحث صادرات برق از طريق مرز شلمچه به عراق را 
دنبال كرديم اما تاكنون اين صادرات انجام نشده است البته مجوز كاغذي 
صادرات برق از اين نيروگاه به عراق را از وزارت نيرو گرفته ايم. به گزارش ايلنا، 
محسن اميري با بيان اينكه هلدينگ صبا در سال ۸۴ با ماموريت هم افزايي 
با دولت وارد توليد برق كش��ور ش��د، گفت: در قالب احداث سه نيروگاه 
سرمايه گذاري كرديم و سه نيروگاه هم از طريق سازمان خصوصي سازي 
خريداري شد كه امروز هيچگونه بدهي به سازمان خصوصي سازي نداريم. 
وي با بيان اينكه دو روز گذشته از پيك ۵۱ هزار و ۴۲۰ مگاوات مصرف برق 
عبور كرديم، اظهار داشت: از اين مقدار مصرف برق توانستيم ۳۰۰۰ مگاوات 
را به صورت لحظه اي تامين كنيم. مديرعامل هلدينگ برق و انرژي صبا با 
بيان اينكه در حال حاضر نيروگاه هاي متعلق به بنياد مستضعفان ۵ درصد 
ظرفيت تامين برق كشور را تامين مي كنند، گفت: با توجه به تعميرات انجام 
شده در شرايط كرونا، از ابتداي سال تاكنون آمادگي تامين ۵ ميليون و 
۲۹۰ هزار مگاوات ساعت توليد برق را داريم كه از اين ميزان ۳ ميليون و 
۱۴۲ هزار مگاوات ساعت را توليد و تحويل شبكه سراسري كشور داديم. 
اميري با اشاره به برنامه پنج ساله هفتم بنياد مستضعفان در صنعت برق 
كشور اظهار داشت: برنامه ما سرمايه گذاري ۱۴ هزار ميليارد توماني است 
و تا پايان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰۰ مگاوات به شبكه سراسري كشور برق 

تزريق مي كنيم. وي با تاكيد بر اينكه برنامه اي براي خريد نيروگاه نداريم، 
گفت: هيچ نيروگاهي چه از مجموعه دولت و چه خارج از آن را نمي خواهيم 
خريداري كنيم و سرمايه گذاري انجام شده بنياد در جهت محروميت زدايي 
در مناطق خواهد بود. مديرعامل هلدينگ برق و انرژي صبا با بيان اينكه 
هدف ما ايجاد ارزش افزوده و استفاده از آن در محروميت زدايي است، افزود: 
ارزش افزوده ايجاد شده را به خانواده مستضعفان برمي گردانيم. اميري 
افزود: با راه اندازي نيروگاه خرم آباد ظرفيت نيروگاهي بنياد مستضعفان به 
۳۸۵۸ مگاوات رسيد كه از اين ميزان ۳۰۰۰ مگاوات قابليت توليد عملي 
دارد. وي ادام��ه داد: دو واحد بخار نيروگاهي چابه��ار و خرم آباد را هم در 
دستور كار داريم و سرمايه گذاري براي اين دو واحد بخار انجام خواهد شد. 
مديرعامل هلدينگ صبا در پاسخ به سوالي مبني بر برنامه اين هلدينگ 
براي صادرات گفت: تاكنون هيچ يك از نيروگاه هاي غيردولتي نتوانستند 
از پتانسيل صادرات برق استفاده كنند. اميري تاكيد كرد: زماني كه احداث 
نيروگاه خوزستان مطرح شد، بحث صادرات برق از طريق مرز شلمچه به 
عراق را دنبال كرديم اما تاكنون اين صادرات انجام نشده است البته مجوز 
كاغذي صادرات برق از اين نيروگاه به عراق را از وزارت نيرو گرفته ايم. وي   
اظهار داشت: با توجه به سرمايه گذاري انجام شده برنامه داريم تا سال ۱۴۰۳ 
حدود ۲.۵ درصد ديگر به سهم اين هلدينگ از تامين برق شبكه سراسري 

اضافه كنيم. از اين رو سهم ما به ۷.۵ درصد مي رسد.

يك هلدينگ برقي در راه بورس
داستان اختالل در هس��ته معامالتي بورس همچنان ادامه دارد و 
سهام داران در برخي روزها به دليل وجود اين مشكل امكان انجام 
معامله ندارند؛ مشكلي كه به گفته مديرعامل شركت بورس تهران 
سه راهكار براي رفع آن در نظر گرفته شده است تا اختالل سامانه در 

كوتاه مدت و بلندمدت برطرف شود.
به گزارش ايسنا، پررنگ تر شدن نقش بازار سرمايه در اقتصاد كشور 
و جذابيتي كه اين بازار نس��بت به بازارهاي موازي دارد، باعث شده 
كه بورس در يك سال گذشته بيش از هر زماني مورد استقبال مردم 
قرار گيرد؛ به طوريكه در ماه هاي گذشته بورس ميزبان تعداد زيادي 
سهامدار تازه وارد بوده است. اما به نظر مي رسد هسته معامالت توان 
پاسخگويي به اين موضع كه باعث شده حجم معامالت نيز افزايشي 
ش��ود را ندارد؛ به طوريكه هر چند روز يك بار شاهد اختالل در اين 

هسته يا در بورس تهران يا در فرابورس يا در هر دو بازار هستيم.
زماني كه سامانه دچار مشكل مي شود، ممكن است رقمي كه سايت 
tsetmc نشان مي دهد با رقمي كه در كارگزاري نشان داده مي شود 
يك دقيقه اختالف داشته باشد. اين اختالف ممكن است باعث شود 
معامله گر دچار اين اشتباه شود كه فشار فروش زياد شده و سهم خود 
را بفروش��د؛ درحالي كه قيمت باال آمده است و اين اتفاق در نهايت 

باعث ايجاد جو منفي در كل بازار شده و صف فروش ايجاد كند.

   راهكاري جهت رفع اختالل هسته معامالتي
در اين راستا علي صحرايي مديرعامل شركت بورس تهران در گفت وگو 
با ايسنا، با بيان اينكه براي رفع اختالالت هسته چند مسير به صورت 
همزمان پيگيري مي ش��ود، اظهار ك��رد: قصد داري��م در كوتاه مدت 
زيرس��اختارهاي ب��ازار را تغيير دهيم. يعن��ي الت معامالتي را تغيير 
مي دهيم كه تراكنش هايي كه به سامانه وارد مي شود كاهش پيدا كند. 
يعني تغييرات بيزينسي ايجاد مي كنيم كه به بخش فني كمك كند. وي 
ادامه داد: به صورت همزمان راهكاري را هم دنبال مي كنيم كه براساس 
آن به كمك مشاوران بين المللي در سامانه ها تغييراتي ايجاد كنيم يا 
سامانه هايي را جايگزين سامانه فعلي كنيم. مديرعامل شركت بورس 
تهران در ادامه با بيان اينكه يك راهكار بلندمدت نيز در نظر گرفته شده 
است، توضيح داد: راهكار بلندمدت اين است كه شركت دانش بنياني زير 
نظر دانشگاه تهران، تاسيس شده است كه با سازمان بورس مشاركت دارد 
و از يك سال پيش كار خود را شروع كرده است. اين شركت پيش نويس 
)انجين معامالتي( را نوش��ته و قرار اس��ت مورد آزماي��ش قرار بگيرد. 
صحرايي با تاكيد بر اينكه س��ه راهكار به صورت موازي پيش مي رود، 
گفت: راهكار اساسي اين است كه يك سامانه بومي جامع در كشور داشته 
باشيم كه محدوديت هاي بين المللي مانع گسترش و به روز رساني آن 

نشود. در اين راستا از كمك فكري افراد نيز استقبال مي كنيم.

راهكار رفع اختالل هسته معامالتي بورس تشريح شد

سخنگوي ستاد راهبري آزادسازي سهام عدالت مطرح كرد

بررسي اصالح روش سهامداري در شوراي عالي بورس 
گروه بورس|

سهام عدالت همچنان در مركز توجه عموم قرار 
دارد و ستاد راهبري آزادسازي سهام عدالت 
نيز با س�رعت در جهت رفع موانع پيش روي 
تخصيص سهام به عموم مردم گام بر مي دارد. با 
اين حال حجم باالي درخواست ها در كنار تعداد 
باالي افراد ذي نفع در اين طرح ملي سبب شده 
تا ابهامات پيش روي آزاد سازي سهام مزبور به 
رغم تالش هاي به عمل آمده همچنان زياد باشد 
و از آن جهت كه اغلب مردم با ساز و كار موجود 
در بازار سهام آشنايي ندارند، نتوانند تصويري 
دقيق از آنچه در ورطه عمل رخ مي دهد داشته 
باشند.  از طرفي محدوديت ها و مشكالتي كه 
در مسير اجراي اين طرح به وجود مي آيد بعضا 
موجب ش�ده تا ش�اهد تغيير يا اصالح برخي 
رويه هايي باش�يم كه پيش تر اعالم شده بود. 
يكي از اين تغييرات كه به واسطه درخواست 
مردم در دست بررسي است، تغيير نوع مالكيت 
س�هام برخ�ي از متقاضياني اس�ت كه روش 
مس�تقيم مالكيت را انتخ�اب كرده اند و حاال 
درنظر دارند تا با بازگشتن به روش غيرمستقيم، 
مديريت دارايي خود را در چارچوب سهامداري 
شركت هاي س�رمايه گذاري استاني پيگيري 
كنند.  سخنگوي ستاد راهبري آزادسازي سهام 
عدالت از احتمال ايجاد امكان اصالح انتخاب 
روش مستقيم يا غيرمس�تقيم در آزادسازي 
س�هام عدالت خبر داد و گف�ت: تقاضا در اين 
زمينه خيلي زياد اس�ت و شوراي عالي بورس 

هم به اين مطلب توجه دارد.

به گزارش تسنيم، حسين فهيمي در مصاحبه با راديو با 
بيان اينكه طرح سهام عدالت يكي از بزرگ ترين طرح هاي 
اقتصادي در تاريخ كشور است افزود: اين طرح در رديف 
فرمان مقام معظم رهبري براي خصوصي سازي بنگاه هاي 
بزرگ اقتصادي و اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون 
اساسي است. وي اظهارداشت: به موجب اين بسياري از 
بنگاه هاي بزرگ اقتصادي مثل بانك ملت، فوالد مباركه، 

مخابرات، بيمه ها و غيره در مملكت خصوصي شدند.
سخنگوي ستاد راهبري آزادسازي سهام عدالت گفت: 
در همان زمان تصميم گرفته ش��د كه بخشي از سهام 
اين بنگاه ها براي توانمندس��ازي به خانواده هاي ايراني 
اختصاص يابد. وي ضمن اش��اره به اينكه ۴۹ ميليون و 

۱۲۰ هزار نفر مشمول سهام عدالت شدند، افزود: پس از 
۱۵ سال از شروع طرح سهام عدالت خرداد ماه سال جاري 
آزادس��ازي آن اتفاق افتاد. فهيمي بيان داشت: مفهوم 
آزادسازي يعني اينكه دولت امكان دسترسي مردم براي 
تملك دارايي هاي خود را براي آنان فراهم كرده است. وي 
با اشاره به اينكه از دهم خرداد ماه سال جاري اين امكان 
فراهم شده است، گفت: به طور كلي ۴۹ شركت در سبد 
سهام عدالت قرار دارد كه از اين تعداد ۳۶ شركت بورسي 

و ۱۳شركت غير بورسي است.
سخنگوي ستاد راهبري آزادسازي سهام عدالت گفت: 
نهم ارديبهش��ت  ماه س��ال جاري مقام معظم رهبري 
ابالغيه آزادسازي سهام عدالت را صادر كردو اين اختيار به 
سهامداران داده شد تا نحوه مديريت سهام خود را انتخاب 
كنند. وي افزود: بر اين اس��اس سهامداران همچنان تا 
۲۹ خردادماه سال جاري مي توانند با مراجعه به درگاه 
اينترنتي WWW.SAMANESE.IR روش مستقيم 

را انتخاب كنند و در ص��ورت عدم مراجعه به اين درگاه 
روش غيرمستقيم به صورت خودكار براي آنان انتخاب 
خواهد شد. فهيمي بيان داشت: چنانچه مشمولي روش 
مستقيم را انتخاب كند مي تواند سهام ۳۶ شركت بورسي 

را بصورت شخصي مديريت كند.
وي ادامه داد: به طوركلي تا امروز ۱۷ ميليون و ۷۰۰ هزار 
نف��ر از حدود ۴۶,۵ ميليون نفر روش مس��تقيم را براي 
س��هامداري انتخاب كرده ا ند چون ۲,۵ ميليون نفر از 

مشموالن سهام عدالت به رحمت خدا رفته اند.
سخنگوي س��تاد راهبري آزادسازي س��هام عدالت در 
پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه اگر كسي روش مستقيم 
سهامداري را انتخاب و بعدپشيمان شد آيا امكان برگشت 
براي اين دس��ته از مشموالن سهام عدالت به روش غير 
مس��تقيم وجود دارد يا خير گفت: وقتي كس��ي روش 
سهامداري مستقيم را انتخاب مي كند درواقع مالكيت 
حقوقي بين او و ۳۶ سهامدار برقرار مي شود يعني سهام 

تخصيص يافته و در دارايي فرد مي نشيند اينكه دوباره 
آن را سلب كنيم آثار حقوقي دارد اما تقاضا در اين زمينه 
خيلي زياد است و شوراي عالي بورس هم به اين مطلب 
توجه دارد. وي افزود: موضوع در دستور كار است چنانچه 
در اين زمينه تصميم گيري شود تا قبل از ۲۹ خرداد ماه 

سال جاري به طور حتم اعالم خواهد شد.
فهيمي اعالم كرد: تنها راه انتخاب روش مستقيم بصورت 
الكترونيكي اس��ت يعني با مراجعه ب��ه درگاه اينترنتي 
WWW.SAMANESE.IR امكان پذير است. وي 
همچنين در پاسخ به سئوالي مبني براينكه چرا كسي 
كه روش غير مستقيم سهامداري را انتخاب كرده به وي 
نمي گويند ارزش سهامش چقدر است، گفت: چون افراد 
در روش غير مستقيم سهام يك شركت سرمايه گذاري 
استاني را دريافت خواهند كرد. سخنگوي ستاد راهبري 
آزادسازي سهام عدالت گفت: اين شركت بايد در بورس 
پذيرفته شود و در تابلو قيمت بخورد. وي افزود: افرادي كه 

روش غيرمستقيم سهامداري را انتخاب كرده اند سهام دار 
شركت سرمايه گذاري استاني خواهند شد. فهيمي بيان 
داشت: تكليف قانوني و ابالغيه مقام معظم رهبري اينكه 
تمامي شركت هاي سرمايه گذاري استاني بايد در بورس 
و فرابورس پذيرش ش��وند و در تابلو قيمت بخورند. وي 
ادامه داد: افرادي كه روش س��هامداري غيرمستقيم را 
انتخاب كرده اند بايد منتظر باشند تا اين روند طي شود. 
سخنگوي ستاد راهبري آزادسازي سهام عدالت گفت: 
اميدوارم يك تا دو ماه آينده اين كار هم تمام و كمال به 
نتيجه برسد و افرادي كه روش سهامداري غير مستقيم 
را انتخاب كرده اند بتوانند از ارزش سهام خود مطلع و در 
عين حال بتوانند خريد و فروش سهام داشته باشند. وي 
در ادامه افزود: آزادس��ازي سهام عدالت هم براي روش 
مستقيم و غير مستقيم اتفاق مي افتد. فهيمي بيان داشت: 
اگر مش��موالن هيچ كاري هم انجام ندهند آزادسازي 
سهام عدالت انجام مي ش��ود و رابطه مستقيم مالكيت 
بين س��هام دار و سهام ش��ركت ها در روش سهامداري 
مستقيم در ۳۶ شركت و در روش غيرمستقيم شركت 
سرمايه گذاري استاني اتفاق خواهد افتاد. وي با اشاره به 
اينكه روش بورس مبتني بر شفافيت و اطمينان است، 
گفت: س��هامداران سهام عدالت هر روش��ي را انتخاب 
كنند يا نكننددارايي آنان به نام شان آنهم در سامانه ها 
و زير س��اخت هاي بورس ثبت و ضبط است. سخنگوي 
س��تاد راهبري آزادسازي س��هام عدالت افزود: مفهوم 
آزادسازي جنبه هاي مختلفي دارد كه فروش يكي از اين 
جنبه هاست. وي افزود: ارزش سهام شركت هاي سهام 
عدالت در ۱۰ سال گذشته افزايش قابل توجهي داشته 
و از اين به بعد هم همين طور خواهد بود چون بنگاه هاي 
بنيادي ارزشمندي هستند. فهيمي با بيان اينكه نگهداري 
سهام عدالت در بلندمدت به صرفه است، اظهارداشت: 
براي سهامداران س��هام عدالت حقوق و مزاياي فراواني 
وجود دارد كه اضطراري ترين و نامطلوب ترين شكل آن 
فروش و خروج از آن سهامداري است. وي تصريح كرد: 
آزادسازي سهام عدالت به مفهوم عام و گسترده آن يعني 
امكان اس��تيفاي حقوق همه جانبه سهامداري همانند 
ساير سهامداران در كش��ور انجام مي شود و مشموالن 
س��هام عدالت قادر خواهند ب��ود تمامي حقوق و منافع 
مالكانه خود را به عنوان سهامدار اعمال كنند. سخنگوي 
ستاد راهبري آزادسازي سهام عدالت ادامه داد: البته اين 
به معناي درخواست يا تشويق براي فروش سهام نيست 
بلكه درخواست اينكه دارايي ارزشمند )سهام عدالت( را 

در سبد دارايي خود نگهداري كنند.

 49 ميليون و 120 هزار نفر مشمول سهام عدالت هستند

پيش فروش متري مسكن به خانه دار شدن جوانان كمك مي كند
محمدرضا پورابراهيمي نماينده مردم در مجلس 
يازدهم و عضو كميسيون اقتصادي در مجلس 
دهم از عملياتي شدن طرح پيش فروش متري 
مس�كن در بورس كاالي ايران استقبال كرد و 
گفت: در ش�رايطي كه امروز همه اقشار جامعه 
توانايي خريد مسكن را ندارند و نوسان شديد 
قيمت در اين حوزه، بازاري آشفته را ايجاد كرده 
است، بورس كاال به عنوان مكانيزمي در راستاي 
پيش�برد اهداف اقتصادي ط�رح پيش فروش 
متري مس�كن را ارايه كرده است كه با توجه به 
آن مي توان چشم انداز روشني را در بازار مسكن 

پيش بيني كرد.

به گزارش سنا، پورابراهيمي نماينده مردم كرمان و راور 
در يازدهمين دوره مجلس ش��وراي اسالمي گفت: طرح 
پيش فروش متري مسكن اقدامي است كه در تمام دنيا 
شبيه به آن اجرايي شده و يكي از شيوه هاي سودمند در 

راستاي ايجاد تعادل منطقي در حوزه مسكن است.
وي افزود: يكي از بهترين اقداماتي كه مي تواند از س��وي 
بورس كاال به عنوان يكي از اركان بازار س��رمايه اجرايي 
شود، طرح پيش فروش متري مسكن با همكاري وزارت 
راه و شهرسازي است كه با اجراي اين طرح، منابع اندك به 
بخش توليد و ساخت و ساز مسكن هدايت خواهد شد و از 
طرف ديگر مي توانيم سرمايه گذاران را براي اجراي عمليات 

اقتصادي در حوزه مسكن تشويق كنيم.
پورابراهيمي اظهار داش��ت: اوراق عرضه واگذاري متري 
مسكن فرصتي است كه به خريداران اجازه سرمايه گذاري 
مي ده��د و در كن��ار آن اگر انتفاعي هم وج��ود دارد فرد 
مي تواند نسبت به سهم سرمايه گذاري ازآن بهره مند شود. 

به گفته نماينده مردم در مجلس يازدهم، كليت اين طرح 
قابل قبول است و ابزارهاي مورد نياز آن هم در بورس كاال 
وجود دارد و براي آغاز آن، فقط كافي است كه وزارت راه 
و شهرسازي آن را براساس مكانيسم بورس كاال عملياتي 
كن��د. پورابراهيمي با تاكيد بر اينك��ه اين طرح فرصتي 
براي خانه دار شدن جوانان است، گفت: سرمايه گذاران با 
توجه به ميزان سرمايه خود مي توانند پس از انتشار اوراق 
سلف موازي مسكن در بورس كاال به اندازه سرمايه خود 
چند متر مسكن خريداري كنند و در موعد سررسيد نيز 
امكان تحويل مسكن براساس متراژهاي مشخص شده يا 
تسويه نقدي وجود خواهد داشت كه اين روش در شرايط 
آشفته بازار مسكن، حمايتي از قشر جوان و خانه دار شدن 

آنها خواهد كرد.

   تدوين آيين نامه طرح
براس��اس اين گزارش، به تازگي نيز محمود محمودزاده 
معاون مس��كن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي در 
خصوص اجراي اين طرح اعالم كرده اس��ت كه آيين نامه 
طرح فروش متري مس��كن در بورس كاال در حال تدوين 
بوده و كليات آن در ش��وراي عالي مس��كن طرح موضوع 
شده است. محمودزاده حتي عنوان كرده است كه اگر اين 
طرح به قانون جديد نياز داشته باشد، براي صرفه جويي در 
زمان به دنبال آن هستيم كه پيش نويس معامالت متري 
مسكن را به دولت ارايه كنيم تا از طريق مصوبه سران سه 
قوا اين طرح زودتر به نتيجه برسد. همچنين پروانه اصالني 
مديركل دفتر اقتصاد مس��كن وزارت راه و شهرسازي از 
عملياتي ش��دن ابزار پيش فروش متري مسكن و فروش 
نسيه مصالح ساختماني در بورس كاال در آينده اي نزديك 
خبر مي دهد. به گفته اصالني، ابزارهاي مالي بازار سرمايه در 

ارتباط با حوزه مسكن، شامل اوراق سلف موازي استاندارد 
جهت پيش فروش متري ساختمان، بازار تهاتري مصالح و 
ملك، انتشار اوراق خريد دين بر پايه معامالت نسيه مصالح 
ساختماني، صندوق سرمايه گذاري امالك و مستغالت 
شاخص ش��هر تهران قابل معامله در بورس، قراردادهاي 
آتي بر پايه صندوق س��رمايه گذاري امالك و مستغالت 
شهر تهران، قراردادهاي آتي بر پايه سبد شاخص مصالح 
س��اختماني معامالت فيزيكي مس��كن )عرضه زمين و 
امالك دولت و بخش خصوصي در بورس كاال( است. وي 
تصريح كرده است كه انتشار اوراق سلف موازي استاندارد 
مسكن جهت پيش فروش متري ساختمان و اوراق خريد 
دين مصالح ساختماني براي تامين مالي ساخت پروژه ها 
در اولويت اجرا قرار دارند ك��ه در آينده نزديك در بخش 
مس��كن مورد بهره برداري قرار مي گيرن��د. در پايان نيز 
حسن محتش��م هيات مديره انجمن انبوه سازان مسكن 
اس��تان تهران با اعالم آنكه طي س��ال هاي ۷۸ – ۱۳۷۷ 
هم موضوع فروش متري مس��كن مطرح و بحث تضمين 
حداقل سود براي اين طرح به ميان آمد مي گويد: در حال 
حاضر با حمايت دولت، بازار س��رمايه رونق قابل توجهي 
پيدا كرده و بخش عمده اي از سرمايه هاي كشور به سمت 
اين بازار هدايت ش��ده است، بنابراين بستر مناسبي براي 
ورود دوباره مسكن به بورس فراهم شده و بورس كاال هم با 
شناخت كامل از وضعيت موجود در بازار سرمايه، پيشنهاد 
عرضه متري مسكن را ارايه داده است. محتشم تاكيد كرد: 
براي اجراي اين طرح مهم ترين اصل، نظارت دقيق است. 
دراين صورت س��رمايه هايي كه از محل اجراي اين طرح 
جمع آوري مي شود به سمت توليد مسكن سوق پيدا كرده 
و باعث افزايش عرضه خواهد شد كه در اين صورت عملكرد 
طرح بس��يار مثبت و كارآمد خواهد بود و نتايج پرباري به 

همراه خواهد داشت. وي با بيان اينكه با اجراي اين طرح 
شركت هاي بسياري در بخش س��اختمان قادر خواهند 
بود از مزاياي اين طرح استفاده كنند، گفت: در سال هاي 
گذش��ته براي اجراي پروژه هاي ساختماني و حمايت از 
سازندگان و س��رمايه گذاران صندوقي ايجاد شده بود كه 
متاسفانه به سرانجام نرس��يد اما اميدواريم كه اين طرح 
در بورس كاال كه توامان به تامين مالي پروژه ها و خانه دار 
شدن مردم كمك مي كند، با جديت دنبال شود. محتشم 
در پايان گفت: با اجراي اين طرح و در سايه نظارت دقيق، 
زمينه ورود ش��ركت هاي فعال در بخش ساخت و ساز به 
بازار سرمايه و بهره مندي از بازارهاي متنوع اين بازار فراهم 
مي شود. اين طرح منجر به افزايش سرمايه گذاري و توليد 
مسكن شده و درنهايت به كاهش قيمت تمام شده مسكن 

خواهيد انجاميد.

   عرضه متري مسكن چيست؟
 عليرضا ناصرپور معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي 
ب��ورس كاالي ايران نيز در خصوص نحوه اجرايي ش��دن 
طرح پيش فروش متري مسكن از طريق انتشار اوراق سلف 
موازي استاندارد مي گويد: در اين طرح شركت سازنده و 
انبوه س��از و يا هر مجموعه اي كه در حال ساخت مسكن 
است مي تواند با هدف تامين مالي و حتي فروش ملك اقدام 
به انتشار اوراق سلف موازي استاندارد كند كه اين اوراق قابل 
تحويل در سررسيد است يعني فرد مي تواند در سررسيد به 
ازاي متراژهاي معيني كه تعيين شده، اوراق را تامين كرده 
و اقدام به تحويل گرفتن واحد مسكوني كند؛ مثال اگر قرار 
اس��ت ۸۵ متر تحويل بگيرد بايد بتواند به آن تعداد اوراق 
تامين كند و يا اينكه اوراق را در سررسيد با سود مشخصي 

كه در نظر گرفته شده است تسويه نقدي كند.

ناصرپور اضافه كرد: عالوه بر اين مي توان با قرار دادن اوراق 
اختيار خريد و فروش تبعي روي اوراق، ريس��ك ناش��ر و 
همچنين ريسك خريدار را مديريت كرد لذا تمامي اقداماتي 
كه روي اوراق سلف موازي استاندارد قابل پياه سازي است، 

روي اين اوراق هم قابليت اجرايي دارد.
معاون توس��عه بازار و مطالعات اقتص��ادي بورس كاال به 
مزاياي اجرايي شدن اين طرح در قالب اوراق سلف موازي 
استاندارد اشاره كرد و گفت: اگر براي اين طرح، اوراق سلف 
موازي بدون اختيار خريد تبعي تعريف ش��ود، پوش��ش 
ريس��ك را در اختيار خريدار اوراق قرار مي دهد به طوري 
كه اگر خري��دار نمي تواند كل واح��د را يكجا خريداري 
كند، مي تواند متراژ مورد نظر خ��ود را بخرد و مابقي را به 
مرور خريداري كند و اگر هم نتوانست به آن تعداد تامين 
كند مي تواند در سررسيد اوراق را در بازار به قيمت روز به 
فروش برساند و پولش را تحويل بگيرد كه اگر در اين مدت 
افزايش قيمتي در ملك صورت گرفته باشد، روي اين اوراق 
خودش را منعكس خواهد كرد. وي همچنين در خصوص 
استانداردسازي متراژها توضيح داد و گفت: اين طرح در 
پروژه هاي انبوه سازي اجرايي شده و استاندارد سازي آن 
به اين صورت اس��ت كه معموال يك متراژ پايه داخل يك 
س��اختمان در نظر گرفته ش��ده و قيمت اوراق سلفي كه 
منتشر مي شود بر مبناي واحد پايه خواهد بود و در سررسيد 
اگر كسي بخواهد واحد ديگري را تعيين كند، صرف و كسر 
متراژ واحدهاي ديگر بر مبناي واحد پايه تعيين مي شود 
كه اين موضوع قبل از انتشار نيز در اميدنامه ذكر مي شود. 
به گفته ناصرپور يكي از اهداف اجرايي شدن اين طرح اين 
است كه در شرايط تورمي بتواند به خانه دار شدن مردم و 
خريداران مسكن كمك كند، ضمن اينكه براي سازندگان 
انبوه مسكن نيز روش مناسب تامين مالي به شمار مي رود.



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

فعاليت هاي ساختماني در ارديبهشت ماه بيش از ۲ برابر رشد يافت

موتور ساخت وساز روشن شد
 گروه راه و شهرسازي|

در پ��ي بازگش��ت معام��ات و قيمت مس��كن طي 
ارديبهشت سال جاري به مدار و سطوح پيش از كرونا، 
آن گونه كه اتاق تعاون ايران به نقل از مديران صنعت 
ساختمان روايت كرده است، ميزان فعاليت هاي توليد 
يا ارايه خدمات ساختماني نيز در دومين ماه از بهار 99 
نس��بت به فروردين ماه بي��ش از 2 برابر افزايش يافته 
و به عدد 60.55 رس��يده است. اين در حالي است كه 
شاخص مديران خريد صنعت ساختمان )شامخ( در 
فروردين ماه امسال در پله ۱۸.۷5 قرار گرفت و نسبت 
به ۷ ماه قبل از آن، كمترين ركورد را ثبت كرد. در اين 
حال، مديران صنعت س��اختمان، با توجه به نوسانات 
قيمت دالر و تعطيات زياد در خردادماه، نس��بت به 
تداوم بهبود كسب و كار خود طي ماه جاري در قياس 
با ارديبهش��ت ماه ابراز ترديد كردند. ب��ه گزارش اتاق 
تعاون ايران، با توجه به ركود بي س��ابقه فعاليت هاي 
ساختماني در فروردين ماه و از سرگيري فعاليت ها در 
ارديبهشت، شاخص »ميزان فعاليت هاي انجام شده 
)توليد يا ارايه خدمات( « نس��بت به ماه قبل افزايش 
قابل ماحظه اي داشت و اين مولفه، بيشترين مقدار 
شاخص در بين 5 مولفه اصلي شامخ بوده است. ديگر 
شاخص هاي موجود در بين 5 مولفه اصلي شامخ نيز 
بهبود مطلوبي را تجربه كردند. بررسي هاي آماري نشان 
داد، در بخش مسكوني همزمان با گشايش فعاليت دفاتر 
معامات اماك، كنترل نس��بي شيوع ويروس كرونا 
و افزايش مراجعات حضوري براي خريد مس��كن در 
ارديبهشت، ميزان معامات مسكن افزايش چشمگيري 
يافت، به طوري كه طبق گزارش بانك مركزي ميزان 
معامات آپارتمان هاي مس��كوني در تهران نسبت به 
ماه قبل۸09.9 درصد افزايش يافت. همچنين قيمت 
مس��كن در تهران )به عنوان نمونه آماري بزرگ از كل 
كشور( تورم ماهانه ۱۱ درصدي را تجربه كرد. عواملي 
همچون تورم عمومي، انتظارات تورمي به دنبال افزايش 
نرخ ارز و نيز افزايش معامات سوداگرانه، موجب افزايش 
محسوس قيمت مسكن شد. بر اساس آمار منتشره از 
سوي وزارت راه و شهرسازي نيز تعداد معامات ملك با 
۱۱ هزار و 569 فقره در ارديبهشت99 نه تنها به سطوح 
قبل از همه گيري كرونا در كشور رسيده كه با افزايش 
متوس��ط قيمت هر متر مربع واحدمسكوني به حدود 
۱۷ ميليون تومان، ركورد قيمتي ت��ازه اي نيز در اين 

بازار ثبت شده است.
به گزارش دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، 
در ارديبهشت س��ال جاري، در شهر تهران ۱۱ هزار و 
569 فقره معامله آپارتمان نسبت به ۱300 فقره معامله 
صورت گرفته در فروردين سال جاري، ۷۸9.9 درصد 
رشد داشته است. در همين حال، متوسط قيمت هر متر 
مربع واحد مسكوني در ارديبهشت ماه به ۱۷ ميليون 

و 6600 تومان بالغ شد كه نسبت به متوسط قيمت هر 
متر مربع مسكن در فروردين )۱5 ميليون و 545 هزار 

و ۷00 تومان( 9.4 درصد افزايش يافته است.

   كاهش خدمات ساختماني نسبت به سال 98
بر اساس گزارش اتاق تعاون ايران از شامخ ساختمان، در 
بخش توليد تجهيزات ساختماني تحت تاثير نوسانات 

ارزي، تداوم مشكات موجود در حوزه واردات مواد اوليه 
و بسته بودن راه هاي مرزي، فعاليت هاي توليد و خدمات 
هرچند در مقياس ماهانه افزايش يافت اما نس��بت به 

مدت مشابه سال قبل با كاهش شديدي مواجه شد.
در بخش عمراني نيز به دنبال تصميمات دولت مبني 
بر افزايش بودجه بخش عمراني در ماه هاي آتي، انتظار 
رونق فعاليت هاي عمراني در ماه هاي آينده دور از ذهن 

نيست. با استناد به توضيحات ارايه شده، عدد شامخ كل 
با افزايش قابل ماحظه نس��بت به ماه قبل، روي عدد 
60.55 جاي گرفت؛ چراكه ميزان فعاليت هاي توليد 
يا ارايه خدمات ساختماني نسبت به ماه قبل كه بخش 
گسترده اي از فعاليت هاي ساختماني تعطيل بود، بيش 
از 2 برابر افزايش يافت. ميزان سفارش��ات جديد هم 
افزايش يافت. بنابراين مواد اوليه بيشتري نيز خريداري 

شد. ميزان به كارگيري نيروي انساني نيز بيش از 20 
درصد بيشتر شد. در نتيجه اين عوامل، ميزان كارهاي 
معوق و ناتمام بيش از 32 درصد كاهش يافت. قيمت 
مواد اوليه در بيشتر اقام شيب صعودي داشت و بنا بر 
اعام فعاالن اين حوزه، رشد 20 درصدي را تجربه كرد. 
با اين حال قيمت محص��والت و خدمات، كمي كمتر 

از قيمت مواد اوليه و حدود ۱۷ درصد افزايش يافت.
به دليل افزايش تفاضا و تكميل سفارش��ات معوق از 
ماه هاي گذشته، ميزان فروش بيش از 2.5 برابر نسبت به 
ماه قبل افزايش يافت. با توجه به افزايش حجم فعاليت ها 
و آغاز به كار بس��ياري از مشاغل س��اختماني، ميزان 
مصرف حامل هاي انرژي بيشتر شد. شاخص صادرات 
كاالها و خدمات نس��بت به ماه قبل روند افزايشي در 
پيش گرفت. بر اساس اين آمار، اهم موانع داخلي پيش 
روي فعاالن اين حوزه شامل، تشديد قوانين گمركي 
حاكم در ثبت سفارشات و ترخيص كاالهاي وارداتي 
م��ورد نياز بخش توليد، بي ثبات��ي قوانين و مقررات و 
طوالني بودن فرآيند اخذ مجوزها توسط دستگاه هاي 
اجرايي، دش��واري تامين مالي، افزايش مداوم قيمت 
مواد اوليه، نوسانات نرخ ارز و در نتيجه ايجاد مشكل در 
تحويل قراددادهاي قبلي كماكان از مهم ترين مشكات 
داخلي فضاي كسب و كار در بخش ساختمان هستند.

    مقايسه شامخ ايران با كشورهاي منتخب
در شرايطي ميزان فعاليت هاي توليد يا ارايه خدمات 
س��اختماني ني��ز در دومين ماه از بهار 99 نس��بت به 
فروردين م��اه بيش از 2 برابر افزاي��ش يافته و به عدد 
60.55 رسيده است كه رش��د ماهانه اين شاخص در 
كشورهاي منتخب طي ماه مه  )۱2 ارديبهشت تا ۱2 
خرداد سال جاري( كمتر از رتبه ايران ثبت شده است. 
در ماه مه  سال جاري ميادي شامخ تركيبي ساختماني 
در كشورهاي چين،  امريكا و ايتاليا به ترتيب 54.5، 3۷ 
و 33.9 ثبت شده است. اين شاخص در ماه مورد اشاره 
در كشورهاي آفريقاي جنوبي، آلمان، فرانسه و اتحاديه 
اروپا نيز به ترتيب 32.5، 32.3، 2۱.۱و 3۱.9 گزارش 
شده است. شامخ تركيبي س��اختمان طي ماه مه  در 
كشورهاي انگليس، استراليا،  برزيل، ژاپن و سنگاپور نيز 
بين 30 تا 2۷.۱ قرار داشته اند. به اين ترتيب، مشاهده 
مي شود، بر خاف شرايط كرونايي تقريبا يكسان براي 
كش��ورهاي منتخب و ايران، وضعيت ايران نسبت به 
اين كشورها از نظر توليد و ارايه خدمات ساختماني از 
رشد بيشتري برخوردار بوده است. در عين حال، اغلب 
كشورهاي منتخب نيز نسبت به ماه آوريل، ركوردهاي 
قابل توجهي را در ماه مه  به ثبت رسانده اند. به طور مثال، 
شامخ تركيبي ساختمان در اتحاديه اروپا طي آوريل 
۱5.۱ بوده كه در ماه مه  با رشد 24.4 واحدي به 39.5 

رسيده است.
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 عمدي بودن 4  آتش سوزي  
در بوستان هاي تهران

حميدرضا گودرزي، معاون امنيتي و انتظامي استاندار 
تهران از برخورد ش��ديد با عوامل آتش سوزي هاي 
عمدي بوس��تان هاي تهران خبر داد.گ��ودرزي در 
گفت وگو با ايسنا، در تشريح ورود استانداري تهران 
ب��راي پيگيري آتش س��وزي هاي اخي��ر در برخي 
از بوس��تان هاي تهران، گفت: ش��هروندان تهراني 
اطمينان داشته باشند برخورد شديد در انتظار عوامل 
آتش سوزي هاي عمدي خواهد بود.وي افزود: حدود 
٤ مورد از آتش س��وزي ها عمدي بوده كه افرادي در 
همين رابطه بازداشت شده اند و در حال بازجويي و سير 
مسير قانوني هستند.گودرزي تاكيد كرد: دستگاه هاي 
نظارتي با جديت اين موضوع را دنبال خواهند كرد 
و براي حفاظت از فضاي سبز نظارت ها نيز افزايش 

پيدا كرده است.

برنامه ريزي براي مالقات مديران 
شهري پايتخت  با  قاليباف

محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران گفت: در 
زمان مناسب برنامه ريزي  مي شود كه مديران شهري 
ماقاتي با رييس مجلس شوراي اسامي داشته باشند. 
به گزارش فارس، هاشمي در حاشيه نشست ديروز 
شوراي شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره برگزاري 
جلسه هم انديشي معاونان شهردار و اعضاي شوراي 
شهر اظهار كرد: در اين جلسه در مورد سوءتفاهم ها 
از قوانين و آيين نامه هاي مرب��وط به موضوع باغات 
موضوعاتي مطرح شد. مردم نگراني ها و تقاضاهايي 
در مورد پرونده باغات داش��تند و بر همين اساس در 
اين جلس��ه نظرات مختلفي مورد بحث و گفت وگو 
قرار گرف��ت. وي افزود: عاوه بر حناچي، گلپايگاني 
معاون شهردار، مديرعامل سازمان بوستان ها و اعضاي 
كميسيون محيط زيس��ت و معماري شهرسازي و 
بسياري ديگر از اعضاي شوراي شهر حضور داشتند و 
به صورت مفصل موضوعات مورد بررسي قرار گرفت. 
رييس شوراي شهر تهران ادامه داد: تعداد پرونده ها، 
رأي هايي كه صادر شده و اينكه چه اصاحاتي بايد در 
زمينه موضوع باغات انجام گيرد از جمله موضوعاتي 
بود كه در اين زمين��ه مورد بحث قرار گرفت و نتايج 
خوبي در مورد آن حاصل ش��د و به تدريج ماحصل 
آن را در ماه هاي آينده خواهيم ديد. هاشمي در مورد 
كمبود اتوبوس و مترو در پايتخت گفت: بايد ببينيم 
دولت تدبي��ر و اميد چه فكري درباره اين موضوع در 
شهرها و كان ش��هرها خواهد داشت. الزم است كه 
دولت حساسيت در جهت تأمين ناوگان حمل و نقل 
عمومي داشته باشد. وي افزود: البته هنوز هم دير نشده 
و اين موضوع امكان تحقق دارد. رييس شوراي شهر 
تهران در پاسخ به اينكه آيا به زودي مديران شهري 
ماقاتي با محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي 
اسامي خواهند داشت، گفت: صحبت هاي اوليه با 
برخي از نمايندگان مجلس انجام گرفته و منتظريم 
كه به صورت كامل نمايندگان در مجلس مستقرو 
فعاليتشان شروع شود و در زمان مناسب ماقات هايي 

با آقاي قاليباف هم خواهيم داشت.

 رفع ۲۳ مورد تعرض 
به اراضي ملي طي امسال 

جواد خردمندفرمانده يگان حفاظت س��ازمان ملي 
زمين و مسكن در مراسم تكريم و معارفه فرمانده يگان 
حفاظت شمال استان كرمان بر اهميت تحول گرايي 
و هوشمندسازي در يگان هاي حفاظت سازمان ملي 
زمين و مسكن تاكيد كرد و از رفع 23 مورد تعرض به 
اراضي ملي طي بهار سال جاري خبر داد. به گزارش 
پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، جواد خردمند 
فرمانده يگان حفاظت سازمان ملي زمين و مسكن 
با اش��اره به تاكيدهاي مقام معظم رهبري در بحث 
تحول گرايي در اداره و مديريت بخش هاي مختلف 
كشور، گفت: رويه فرماندهان يگان حفاظت سازمان 
ملي زمين و مس��كن همواره در همين مسير بوده و 
اميدواريم ازي��ن پس نيز با بهره گيري از فرماندهان 
جوان در يگان حفاظت بتوانيم بيش از پيش موضوع 
تحول گرايي، شاهد هوشمندسازي و چابك سازي 
اين مجموعه باشيم. فرمانده يگان حفاظت سازمان 
ملي زمين و مسكن با اشاره به اينكه يگان حفاظت 
اس��تان كرمان يكي از يگان هاي شاخص در كشور 
اس��ت، افزود: تا پايان س��ال 9۸ از مجموع 55 مورد 
تعرضي كه به اراضي دولتي در استان انجام شده بود 
با توانمندي نيروه��اي يگان حفاظت همه موارد به 
مساحت 62 هكتار رفع فوري شد و در بخش اجراي 
احكام نيز 52 مورد حكم قطعي صادره از سوي دستگاه 
قضايي توسط نيروهاي يگان اعمال قانون شد. وي در 
خصوص عملكرد يگان حفاظت استان كرمان در سال 
99 نيز گفت: در سال 99 مجموعا 23 فقره تعرض در 
اين اس��تان پهناور انجام شد كه هر 23 مورد آن رفع 
فوري و 4 فقره حكم قطعي به مساحت 9 هكتار نيز در 

اين استان اجرا شده است.

 اولويت اصلي شهرداري 
در ساماندهي پياده روها

سيد علي مفاخريان، مديرعامل شركت ساماندهي 
صنايع و مشاغل شهر با تأكيد بر اينكه بهره برداري 
از فضاي پياده روه��ا با در نظر گرفتن اولويت حقوق 
عامه اس��ت، گفت: اگر پياده رويي ظرفي��ت الزم را 
نداشته باشد به هيچ وجه به متقاضيان اجازه استفاده 
نمي دهيم و در صورت تخلف شركت شهربان و نيروي 
انتظامي اقدامات الزم را انجام خواهند داد. به گزارش 
ايسنا، مفاخريان در كميته برنامه ريزي و ساماندهي 
مشاغل سيار و بي كانون كه باهدف بررسي و ارزيابي 
برنامه هاي مديريت ش��هري در حوزه س��اماندهي 
دستفروشان، پياده روها و مشاغل سيار و بي كانون 
برگزارشد، گفت: هم اكنون بس��ياري از واحدهاي 
صنفي از پياده روها اس��تفاده مي كنند؛ اما با اليحه 
ساماندهي پياده روها حدود ده صنف با در نظر گرفتن 
ضوابط مي توانند از فضاي مازاد پياده رو استفاده كنند. 

  كاهش محدوديت  پروازهاي خارجي 
رييس سازمان هواپيمايي كش��وري با اشاره به اينكه 
محدوديت ه��اي پروازي رو به پايان اس��ت، گفت: در 
شرايط ش��يوع ويروس كرونا در بسياري از كشورهاي 
دني��ا پروازهاي خارجي به حداقل رس��يد. به گزارش 
ايسنا، علي عابدزاده در حاشيه بازديد مسووالن كشوري 
و اس��تاني از فرودگاه بين المللي پيام كه به مناسبت 
توس��عه پروازهاي اين فرودگاه انجام شد، اظهار كرد: 
فرودگاه پيام در حوزه پرواز باري قدمت طوالني دارد. 
وي با اشاره به توسعه پروازهاي مسافري فرودگاه پيام، 
گفت: برخي ش��ركت هاي هواپيمايي نيز پذيرفته اند 
كه پرواز از فرودگاه پيام داشته باشند. رييس سازمان 
هواپيمايي كشوري در بخش ديگري با توجه به اينكه 
تعدادي هواپيماي وارد كشور مي شود، افزود: از ظرفيت 
هواپيماي جديد در فرودگاه پيام استفاده خواهد شد. 
همچنين براي برقراري پرواز از فرودگاه پيام به شهرهاي 

مشهد، اهواز و كيش موافقت شده است.
وي با اشاره به فشارهاي سنگين امريكايي درباره محدود 
كردن ارايه اطاعات فني و عملياتي به ش��ركت هاي 
هواپيمايي ايراني، گفت: اين در حالي است كه نيروهاي 
متخصص داخل��ي به موفقيت هاي خوب��ي در حوزه 
تعمير موتور رسيده و توانسته اند كه قسمت هاي گرم 

و پيچيده موتور را با تكنولوژي مناسب تعمير كنند.
ريي��س س��ازمان هواپيمايي كش��وري ب��ا تاكيد بر 

اينكه ش��ركت هاي بويينگ و ايرباس قطعات يدكي 
هواپيماه��اي ايراني را تعمير نمي كنند، گفت: اين در 
حالي است كه به توان طراحي اين قطعات دست پيدا 
كرده ايم و مي توانيم اين قطعات را به خوبي بسازيم كه 

البته با شناسنامه و حساب شده است.
عابدزاده افزود: در بخش هوايي و در حوزه فني و ساخت 
قطعات حرف براي گفتن داريم و در آينده اي نه چندان 
دور به انقاب مهندس��ي و تكني��ك در حوزه هوايي 
مي رسيم. به گفته عابدزاده هماهنگي هاي الزم با كشور 
س��ازنده هواپيما، موتور يا كشورهايي كه به هر دليلي 
در اين موضوع نامي از آنها هس��ت، انجام شده است. 
رييس سازمان هواپيمايي كشوري در بخش ديگري به 
محدوديت هاي پروازي با توجه به شيوع ويروس كرونا 
اشاره كرد و گفت: محدوديت هاي پروازي رو به كاهش 
است. در بسياري از كشورهاي دنيا پروازهاي خارجي 
به حداقل رسيد كه اين ميزان در برخي كشورها به دو تا 
سه درصد رسيد. وي با تاكيد بر اينكه پروازهاي خارجي 
به تدريج رفع محدوديت مي شود، گفت: شركت هاي 
خارجي اكنون منتظر هستند تا پروتكل هاي بهداشتي 
ميان كش��ورها امضا و توافق ها صورت گيرد تا بتوانند 
مسافران را طبق پروتكل هاي خاص بهداشتي و پزشكي 
جابه جا كنند. رييس س��ازمان هواپيمايي كشوري با 
اشاره به اينكه وضعيت پروازهاي داخلي در كشور خوب 
است، گفت: اگر تاش هاي حال حاضر وزارت بهداشت 

و درمان در خصوص كنترل كرونا به نتيجه برس��د به 
يقين در پروازهاي داخلي رشد بهتري خواهيم داشت.

  سامانه آمار هوانوردي 
مطابق استانداردهاي ياتا راه اندازي مي شود

معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي 
كش��وري از راه اندازي س��امانه جامع آمار هوانوردي 
خب��ر داد. به گزارش س��ازمان هواپيمايي كش��وري، 
مرتضي دهقان گفت: بر اساس استانداردهاي انجمن 
بين المللي حمل ونقل هوايي )ياتا( اطاعات پرواز بايد 
به صورت آناين در اختيار سازمان هوانوردي كشوري 
قرار گيرد، برهمين اساس سامانه جامع آمار هوانوردي 
طراحي شد. وي افزود: با راه اندازي اين سامانه اطاعات 
مس��افران در حين عمليات پذيرش در فرودگاه ها به 
صورت برخط در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري 
قرار خواهد گرفت. دهقان با اش��اره به ضرورت آمار در 
برنامه ريزي هاي بازرگاني و اطاعات امنيت هوانوردي 
گفت: س��ازمان هواپيمايي كش��وري در حال اجراي 
سامانه تطبيق مسافران است و در اين راستا جلساتي 
با شركت هاي هواپيمايي و هندلينگ برگزار و از آنان 
خواسته است تا پايان تيرماه نسبت به ارسال اطاعات 
و اصاحات نرم افزاري در سامانه هاي خود اقدام كنند. 
وي با بيان اينكه تاش خواهد شد اين سامانه تا پايان 
تابستان عملياتي شود گفت: در اين طرح دغدغه هاي 

زيادي داشتيم و بعضاً شاهد بوديم كه صف هاي طوالني 
به هنگام پذيرش مسافر در فرودگاه ها ايجاد مي شود و با 
راه اندازي اين سامانه از اين پس شركت هاي هواپيمايي، 
هندلينگ و مسافران به هنگام پذيرش و در يافت كارت 

پرواز با مشكات كمتري مواجه خواهند شد.

  رايزني رييس اتحاديه امالك 
با وزير راه درباره مسكن

رييس اتحاديه مش��اوران اماك در دي��دار با وزير راه 
و شهرسازي خواستار س��اماندهي وبسايت هاي بازار 
مس��كن و تهيه اليحه اصاح قانون موجر و مستأجر 
شد. به گزارش خبرگزاري مهر، مصطفي قلي خسروي 
رييس اتحاديه صنف مش��اوران اماك تهران و ديگر 
اعض��اي هيات مديره اين اتحاديه با محمد اس��امي 
وزير راه و شهرس��ازي ديدار كردند. در اين ديدار، ۱5 
مولفه اثرگذار از جمله طرح اقدام ملي مسكن، افزايش 
ساخت و ساز بخش خصوصي، راهكارهاي كوتاه مدت 
و بلندمدت آرامش بخشي به بازار مسكن، تحكيم كد 
رهگيري و جلوگيري از نقش عوامل التهاب زا در بازار 

مسكن مورد بررسي قرار گرفت.
از زماني كه محمد اسامي سكان هدايت وزارت راه و 
شهرسازي را در ۱9 آبان ماه ۱39۷ بر عهده گرفت، اهم 
برنامه هاي خود را بر افزايش عرضه متناسب با تقاضا 
قرار داد. او در نشس��ت با اعضاي هيات مديره اتحاديه 

مشاوران اماك، سه اقدام مهم خود را شناسايي افراد 
فاقد مسكن، راه اندازي سامانه اماك و اسكان، و استفاده 
از ظرفيت بخش خصوصي براي ساخت و ساز عنوان 
كرد. به اين شكل كه هر شخص زمين يا خانه نيمه كاره 
دارد مي تواند در طرح اقدام ملي مشاركت كند. او اعام 
كرد كه برخي استان ها استقبال خوبي از اين موضوع 
داشته اند. تحويل تمامي واحدهاي باقي مانده مسكن 
مهر در س��ال جاري، برنامه ريزي براي خانه دار كردن 
۸00 هزار متقاضي واجد شرايط مسكن ملي، واگذاري 
زمين به شكل اجاره 99 ساله براي افزايش ساخت و ساز 
و ورود خانه هاي خالي به بازار مصرف از طريق سامانه 
اماك و اسكان كه اخيراً مديريت آن بر عهده سازمان 
امور مالياتي قرار گرفته از جمله برنامه هايي بود كه وزير 
راه و شهرس��ازي در جلسه با رييس اتحاديه مشاوران 
اماك بر آن تاكيد كرد. از س��وي ديگر مصطفي قلي 
خسروي رييس اتحاديه صنف مشاوران اماك تهران 
با ابراز خرسندي از توجه اسامي به بخش خصوصي، 
چهار مورد از مهم ترين درخواس��ت هاي واسطه هاي 
ملكي از دول��ت و مجلس را مطرح ك��رد. تحكيم كد 
رهگيري، تقويت قراردادهاي دستي با استفاده از توان 
دولت و دستگاه قضايي، اصاح قانون مالك و مستأجر 
و لزوم ساماندهي س��ايت هاي اينترنتي فروش ملك، 
از جمله مواردي بود كه خس��روي خواستار رسيدگي 

به آن شد.

فعاليت هاي ساختماني در ارديبهشت 99 به عدد 60.55 رسيد

راه و مسكن

ادامه از صفحه  اول

ورود مجلس يازدهم به چالش مسكن

رشد صنايع دستي و جريان سيال ارتباطيراه اندازي صنايع راكد  در استان ها 

  برنامه ري�زي براي اح�داث  1.۳ ميليون  
مسكن

در همي��ن ح��ال، محم��ود محم��ود زاده، معاون 
وزير راه و شهرس��ازي مجموع سياست گذاري ها و 
برنامه ريزي هاي اين وزارتخانه را در عرضه مس��كن 
كه اجرايي و عملياتي نيز ش��ده اس��ت يك ميليون 
و 300 ه��زار واحد مس��كوني عنوان ك��رد و گفت: 
تابستان امس��ال نخس��تين افتتاح هاي اقدام ملي 
مسكن انجام مي شود كه تاثير جدي بر رونق مسكن 

خواهد گذاشت.

به گزارش صدا و سيما، محمود محمودزاده معاون 
وزير راه و شهرس��ازي در گفت وگو با اخبار س��اعت 
2۱ شبكه اول سيما گفت: از دو ميليون و 200 هزار 
واحد مس��كوني مهر، تنها 63 هزار واحد باقيمانده 

است كه تا پايان امسال به پايان مي رسد.
محم��ودزاده در خصوص تقويت عرضه مس��كن و 
برنامه ها و سياس��ت هاي وزارت راه و شهرس��ازي، 
اف��زود: در زمان آغاز به فعاليت آقاي اس��امي وزير 
راه و شهرس��ازي، حدود 500 هزار واحد مسكوني 
مهر باقيمانده بود كه امروز اين رقم به 63 هزار واحد 

رسيده اس��ت. معاون مسكن و ساختمان وزارت راه 
و شهرس��ازي ادامه داد: از 2 ميلي��ون و 200 هزار 
واحد مس��كن مهر ش��هري كه عمليات اجراي آنها 
آغاز ش��ده بود، هم اكنون 63 ه��زار واحد باقيمانده 
اس��ت. به گفته محمودزاده، از زمان انتخاب محمد 
اس��امي به عنوان وزير راه و شهرسازي، 200 هزار 
واحد مس��كوني مهر تحويل متقاضيان شد و ۱20 
هزار واحد نيز آماده تحويل است كه تنها انشعابات و 
تاسيسات آنها باقيمانده است. وي اضافه كرد: از 500 
هزار واحد مسكن مهري كه براي تكميل برنامه ريزي 

شده بود ۱00 هزار واحد داراي پرونده هاي حقوقي 
هستند. محمودزاده با يادآوري اينكه 63 هزار واحد 
باقيمان��ده ب��ه زودي تكميل و تحوي��ل متقاضيان 
مي ش��ود در خصوص ديگر برنامه هاي وزارت راه و 
شهرس��ازي براي تقويت عرضه مس��كن به اجراي 
طرح اقدام ملي مسكن اشاره كرد و گفت: در دولت 
دوازدهم طرح اقدام ملي مس��كن و س��اخت 400 
هزار واحد مسكوني براي دهك هاي 4 تا ۷ آغاز شد. 
همچنين، ساخت 200 هزار واحد براي دهك هاي 
يك تا 3 نيز از ديگر برنامه هايي در دست اجراست. 

معاون وزير راه و شهرس��ازي افزود: در اجراي طرح 
اقدام ملي مسكن احداث 6۷0 واحد مسكوني براي 
كاركنان وزارتخانه ها و سازمان هاي ديگر در برنامه 
قرار گرفته اس��ت. وي مجموع سياست گذاري ها و 
برنامه ريزي ه��اي وزارتخانه راه و شهرس��ازي را در 
عرضه مس��كن كه اجرايي و عملياتي نيز شده است 
يك ميليون و 300 هزار واحد مسكوني عنوان كرد و 
گفت: در تابستان امسال نخستين افتتاح هاي اقدام 
ملي مسكن انجام مي ش��ود كه تاثير جدي بر رونق 

مسكن خواهد گذاشت.

مدرس خياباني تاكيد كرد: بايد تمركز را در جهش توليد به سمت صنايعي 
هدايت كرد كه كمترين ارزبري و باالترين درصد ساخت داخلي را دارند. وي 
اظهار كرد: مهم ترين برنامه  در حوزه جهش توليد افزايش ساخت داخل با 
همكارهايي همچون قرارگاه خاتم االنبيا )ص(، هوافضاي سپاه، سازمان انرژي 
اتمي و شركت هاي دانش بنيان است كه بر اين اساس، در بسياري از صنايع 
قابليت اين همكاري مشترك وجود دارد. اين مقام مسوول با اشاره به برنامه 
دولت براي اتمام همه طرح هاي نيمه تمام داراي پيشرفت فيزيكي باالي ۸0 

درصد تا شهريور ۱400، گفت: 200 طرح به ارزش ۱۷0 هزار ميليارد تومان 
آماده افتتاح است، ضمن اينكه به وزارت كشور نيز قول داده شده تا تمركز 
افتتاح اين طرح ها روي مناطق مرزي و محروم باشد. مدرس خياباني با بيان 
اينكه دولت به طور جدي با افزايش خودسرانه قيمت ها مقابله خواهد كرد، 
افزود: وضعيت ذخيره سازي كاالهاي اساسي بسيار مناسب است و هم اكنون 
6 ميليون تن كاال در بنادر كشور وجود دارد كه بخشي از آن در خود بنادر، 

بخشي ديگر در لنگرگاه ها و بخش ديگر در حال تخليه است.

چه سودي دارد كه امروز ما درباره ظرفيت هاي فراوان صنايع دستي 
صحبت كنيم اما نگوييم كه تحريم ها چه بر سر زنان و مرداني آورده كه 
قبا روزگار خود را از راه توليد اين صنايع سپري مي كردند اما امروز به 
دليل تحريم ها و نبود تقاضا در بازارهاي داخلي ناچارند تا سراغ داللي و 
خريد خودرو و فروش دالر و... بروند. وظيفه اول نظام سياسي اين است 
كه بستر رشد و شكوفايي را براي بخش هاي مختلف اقتصادي فراهم 
كنند. بستر رشد اقتصادي يعني چه؟ يعني اينكه توليد كننده ايراني 

براي صدور محصوالتش مشكلي نداشته باشد؛ براي تامين نقدينگي 
ناچار نباش��د به هر سودي تن در دهد و براي تامين مواد اوليه نگراني 
نداشته باشد. اين وظايفي است كه نظام سياسي به عهده دارد. بعد از 
آماده شدن اين بس��تر است كه من و شما مي توانيم بنشينيم و مثا 
درباره راه هاي رشد صادرات صنايع دستي صحبت كنيم اما زماني كه 
توليد كننده ايراني قادر نيست يك دالر از صادرات را به كشور بازگرداند 
عضو اتاق ايران چگونه مي توان درباره اين امور صحبت كرد.  



دانش و فن6ويژه

لزوم آشنايي با نياز ها، بودجه، انتخاب محصول ايده  آل و اصطالحات بازار 

انتخاب هوشمندانه گوشي دست   دوم در گراني بازار
اس�تفاده از گوش�ي هاي پرچم دار و رده باال 
تجربه اي است كه بسياري از كاربران به دنبال 
آن هستند. اما حتي اگر قيمت دالر را هم كنار 
بگذاريم، گوشي هاي هوشمند به طور كلي در 
سال هاي گذشته گران تر ش�ده اند و امروزه 
ش�اهد معرفي محصوالتي ب�ا قيمت بيش از 
۱۰۰۰ دالر هستيم. پرداخت چنين رقمي نه تنها 
براي اكثر مردم جامعه امكان پذير نيست، بلكه 
به اعتقاد بس�ياري مبلغ زيادي براي هزينه 
كردن روي گوشي موبايل محسوب مي شود. 
اينجاست كه مفهوم خريد گوشي دست دوم 
مطرح مي شود؛ موردي كه حداقل در شرايط 
كنوني بازار موبايل اي�ران براي تعداد زيادي 

از افراد جامعه تصميم هوشمندانه اي است.

امروزه گوشي بخشي حياتي از زندگي روزمره  محسوب 
مي شود و نمي توان قيد خريد آن را زد. حتي دانش آموزان 
هم نياز مبرمي به گوش��ي هوشمند دارند؛ به خصوص در 
شرايط كنوني با وجود ويروس كرونا كه بيشتر جلسات و 
كالس ها به صورت آنالين برگزار مي شوند. در صورتي كه 
شرايط الزم براي خريد محصوالت نو را ندارد، گزينه هاي 
مناس��بي در بازار دس��ت دوم وج��ود دارند ك��ه با كمي 
گشت و گذار و تحقيق مي توان آنها را يافت. وب سايت زوميت 
به بررس��ي مواردي كه الزم اس��ت پيش از خريد گوشي 
دست دوم مورد بررسي قرار گيرد، پرداخته است. مهم ترين 
موضوعي كه پيش از خريد گوشي بايد مشخص كرد، تعيين 
انتظار و نياز اس��ت. عمده  فعاليت را چه مواردي تشكيل 
مي دهند؟ آيا دستگاهي مي خواهيد كه صرفا واتس اپ و 
تلگرام را چك كنيد؟ آيا عكاسي بخش زيادي از كاربري 
شما را تشكيل مي دهد؟ اهل انجام بازي با گوشي هستيد؟ 
با گوش��ي خود محتواي ويديويي و فيلم زياد مي بينيد؟ 
پاسخ شفاف به اين سوال ها اطالعات خوبي در خصوص 

محصوالت مناسب هر كاربر ارايه مي دهد.

  اصطالحات بازار محصوالت دست دوم 
دس��تگاه هايي مثل گوش��ي، تبلت، لپ تاپ و كامپيوتر با 
عناوين مختلفي در بازار دست دوم به فروش مي رسند كه 
بايد با اصطالحات آنها آشنا باشيد. به طور كلي مي توانيم 
بازار گوش��ي هاي دست دوم در ايران را به سه بخش اصلي 
تقسيم كرد. واژه »دست دوم« را به گوشي هايي مي گويند 
كه توسط كاربر استفاده شده باشد؛ چه يك دقيقه يا چند 
سال. ارزش گوشي هاي دست دوم به ميزان و شرايط استفاده 
كاربر بازمي گردد. براي نمونه، محصولي كه فقط دو يا سه 

ماه استفاده شده باش��د، معموال از نظر فني تفاوت زيادي 
با گوشي نو ندارد. ولي اگر سراغ گوشي هاي سه چهار سال 
پيش بروي��د، احتماال بايد به صورت جدي به فكر تعويض 
باتري آن باشيد. در نظر داشته باشيد حتي دستگاهي كه 
فقط دو سه ماه هم استفاده شده باشد، افت قيمت حدود ۲۰ 
تا ۳۰ درصد را خواهد داشت تا ارزش خريد زيادي داشته 
باشد. در مورد گوشي هاي دست دومي كه مدت زيادي از 
توليدشان مي گذرد، فقط در شرايطي كه اختالف قيمت 
زيادي با مدل هاي نو داش��ته باش��ند، ارزش خريد دارند. 
گوشي هاي ريفربيشد كه در بازار به آنها »ريفر« هم مي گويند 
محصوالتي هستند كه به دليل وجود ايراد فني به سازنده 
برگردانده شده اند. اطالع رس��اني ايراد موجود ممكن كار 
است توسط خرده فروش ها يا كاربرها انجام شود يا حتي تيم 
كنترل كيفيت سازنده، پس از اتمام توليد ايرادات فني آن را 
پيدا كرده باشند. اين دسته از محصوالت پس از بازگشت به 
خط توليد و رفع ايراد، دوباره در چرخه فروش قرار مي گيرند 
و پس��وند »ريفربيش��د« را يدك مي كشند. دستگاه هاي 
ريفربيش��د از نظر فني هيچ ايرادي ندارند؛ چراكه دوباره 
توسط تيم تضمين كيفيت شركت سازنده بررسي شده اند 
و تمام آزمون هاي كيفي را رد كرده اند و در برخي شرايط نيز 
حتي با گارانتي )عموما بازه زماني كمتر از محصوالت نو( نيز 
به فروش مي رسند. البته متاسفانه شاهد فروش گوشي هاي 
ريفربيشد در بازار به عنوان محصوالت نو هستيم درحالي كه 
سازنده آنها را با قيمت كمتري عرضه كرده است. براي اطالع 
از شرايط نو يا ريفربيش��د بودن گوشي ها، خريد خود را از 
فروشگاه هاي مطمئن با گارانتي هاي معتبر انجام دهيد. 
همچنين مي توانيد با مراجعه به وب سايت سازنده و استفاده 
از ش��ماره  س��ريال و IMEI، از شرايط محصول اطمينان 
حاصل كنيد. گوش��ي جعبه باز )اوپن باكس( مدل هايي 
هستند كه كاربر خريداري كرده، ولي پس از بازكردن جعبه 
متوجه ايرادي در دس��تگاه شده يا اصال با سليقه و شرايط 
خريد وي هم خواني نداشته؛ بنابراين آن را به خرده فروشي 
بازگردانده است. اين مدل گوشي ها به دليل اينكه باز شده 
و به قول��ي »اوپن باكس« يا »جعبه باز« هس��تند، امكان 
فروش مجدد ندارند؛ بنابراين فروش به ناچار بايد آنها با نام 
كاالي »جعبه باز« به فروش برسد. كاالهاي جعبه باز مثل 
هندوانه  دربسته هستند و بايد پيش از خريدشان اطالعات 
كافي در مورد دليل مرجوع شدنشان به دست بياوريد. البته 
محصوالت جعبه باز هميش��ه ايراد فني ندارند و برخي از 
كاالها صرفا به دليل سليقه شخصي، كامل نبودن لوازم داخل 
جعبه يا داليل پيش پاافتاده مثل سالم نبودن جعبه يا ايرادات 
ظاهري مثل خط و خش جزئي مرجوع شده اند. بسياري از 
خرده فروشي هاي جهان اين دسته از محصوالت را با قيمت 

بسيار كمتري به فروش مي رسانند و در صورت وجود هرگونه 
ايراد، جزئيات خرابي را در شرايط فروش ذكر مي كنند.

   از جاي معتبر خريد كنيد
پس از آش��نايي با نياز هاي خود، بودجه، انتخاب محصول 
ايده  آل و اطالع از اصطالحات بازار گوشي هاي دست دوم، 
بايد به دنبال مكاني امن براي خريد گوشي دست دوم باشيد. 
راه هاي زيادي براي خريد گوشي دست دوم وجود دارد، ولي 
ازآنجاكه خريد دست دوم هر نوع كااليي، ريسك زيادي دارد، 
بهتر است كه به دنبال فروشگاه هاي معتبر باشيد تا با حداقل 
ريسك مواجه شويد. به صورت كلي چند راه كلي براي خريد 
گوشي دست دوم وجود دارد. بهترين گزينهي موجود براي 
تهيه گوشي دست دوم، خريد از فردي آشنا و قابل اعتماد 
اس��ت. بدين ترتيب به خوبي با پرس و جو مي توانيد تا حد 
خوبي از شرايط استفاده و وضعيت سالمتي دستگاه مطلع 
شويد و حتي پس از خريد و در صورت وجود هرگونه مشكلي 
مي توانيد با فروش��نده ارتباط گرفته و براي حل مش��كل 
راه حلي بيابيد. خريد از فروش��گاه هاي تخصصي فروش 
گوشي هاي دست دوم هم از گزينه هاي ديگر است. چه در 
زمينه گوشي، چه كامپيوتر و لپ تاپ، فروشگاه هايي وجود 
دارند كه به صورت تخصصي در اين حوزه فعاليت مي كنند. 
اين فروشگاه ها نماد اعتماد الكترونيك دارند و در درجه دوم، 
مهلت تستي چندروزه در اختيارتان قرار مي دهند تا بتوانيد 
تمامي بخش هاي گوشي را بررسي و از صحت عملكرد آنها 
اطمينان حاصل كنيد. س��عي كنيد تا جاي ممكن سراغ 
فروشگاه هايي كه نماد اعتماد الكترونيك ندارند نرويد؛ زيرا 
در صورت بروز مشكل يا خراب بودن گوشي، امكان پيگيري 
قضايي و شكايت را نخواهيد داشت. همچنين بهتر است 
سراغ صفحه هاي اينستاگرامي يا فروشگاه هايي كه آدرس 
يا شماره تلفن ثابت ندارند نيز نرويد. اگر هم مي خواهيد از 
اشخاص خريد كنيد و دنبال آگهي هاي دست دوم هستيد، 
ديگر الزم نيست به تصاوير بس��نده كنيد؛ زيرا قرار است 
گوشي را از نزديك ببينيد و با آن كار كنيد. اگر آگهي فروش 
گوش��ي موردنظر خود را در س��ايت هاي فروش كاالهاي 
دست دوم ديديد، حتما با فروشنده هماهنگ كنيد كه قرار 
است گوشي را با سيم كارت خودتان تست كنيد و مي خواهيد 
چند دقيقه اي پيش از خريد با آن كار كنيد. اگر فروشنده با 
اين موضوع مخالفت كرد، به سراغ آگهي ديگري برويد. در 
خصوص وجود جعبه  دستگاه )جهت اطمينان از سرقتي 

نبودن( و متعلقات آن نيز اطمينان حاصل كنيد.

  گوشي را به طور كامل بررسي كنيد
مهم ترين قانون خريد محصوالت دست دوم، انجام معامله 
به صورت حضوري و خريد محصول پس از بررسي كامل 
شرايط عملكرد آن است. هيچگاه گوشي دست دوم را پيش 
از بررسي اجزاي مختلف و شرايط سالمت آن و به صورت 
غيرحضوري خريداري نكنيد. فروشنده هاي گوشي هاي 
دست دوم )به خصوص آگهي هاي اشخاص( عموما ايرادات 
و شرايط س��المت دس��تگاه را صادقانه اعالم نمي كنند. 
همچنين بسياري از فروشنده ها فرض را بر نبود فرصت و 
دانش كافي خريدار جهت بررسي عميق تمامي بخش هاي 
دس��تگاه قرار مي دهند؛ بنابراين س��عي مي كنند تا جاي 
ممكن از بيان كردن ايرادات فني گوشي چشم پوشي كنند. 
براي الزم است در فرصت كمي كه فروشنده در اختيارتان 
قرار مي دهد، بيشتر بخش هاي گوشي را تست كنيد. سعي 
كنيد پيش از مراجعه جهت انجام حضوري معامله، مواردي 
را همراه خود داشته باشيد از جمله لپ تاپ با كابل مخصوص 
گوشي، پاور بانك، كارت حافظه )در صورتي كه گوشي مورد 
نظرتان از آن پشتيباني مي كند( و سيم كارت فعال با سايز 
مناسب گوشي مدنظر. در مدت زمان كوتاهي كه گوشي در 
اختيارتان خواهد بود، بايد تا جاي ممكن آن را بررسي كنيد.
پيش از اينكه كليد پاور را براي روش��ن كردن گوشي نگه 
داريد، بهتر است ظاهر و بدنه گوشي را بررسي كنيد. اين 
كار را زير نور انجام دهيد تا حتي كوچك ترين آسيب هاي 
فيزيكي هم مشخص شوند. از صفحه نمايش شروع كنيد 
كه معموال بيشترين خط و خش را به خود جذب مي كند. 
اگر گوشي محافظ صفحه دارد، آن را برداريد تا ميزان خط 
و خش خود صفحه را ببينيد. فريم دور گوشي را هم با دقت 
باال بررسي كنيد. مطمئن شويد كه خط و خش يا فرورفتگي 
روي قاب نباشد. در نهايت قاب پشت گوشي را چك كنيد 
كه از نظر ظاهري سالم باشد. لنزهاي دوربين را هم بررسي 
كنيد تا از نبود خط و خش يا ترك روي آنها مطمئن شويد. 
همه كليدهاي گوشي را فشار دهيد تا ببينيد به درستي كار 
مي كنند. از طرفي تنها بخش گوشي هاي هوشمند كه در 
هر شرايطي و طي مرور زمان فرسوده مي شود، باتري است. 
اين بخش نيز اصلي ترين چالش در خريد گوش��ي دست 
دوم اس��ت؛ زيرا سيكل شارژ باالي گوشي هاي دست دوم 
)به خصوص انواعي با عمر بيش از دو سال( عملكرد باتري را 

به شكل قابل توجهي كاهش داده است. بدين ترتيب احتماال 
بايد به دنبال تعويض باتري باشيد كه البته با بازاري مملو از 
باتري هاي تقلبي و متفرقه يافتن نمونه  اصلي، كاري بسيار 
دشوار است. اگر گوشي هوشمندي مي خريد كه باتري آن 
قابل تعويض است، قاب پشت گوشي را باز كنيد. پيش از هر 
چيز بررسي كنيد كه باتري گوشي اصل است يا متفرقه. 
باتوجه به اينكه اكثر گوش��ي هاي امروزي، امكان تعويض 
گوش��ي را به كاربر نمي دهند، اين موضوع را بايد مد نظر 
داشته باشيد؛ چرا كه تعويض باتري گوشي هاي امروزي، 
نياز به باز شدن گوشي توسط تعميركار دارد و اين كار، هزينه 
زيادي خواهد داشت.  س��يم كارت و كارت حافظه خود را 
داخل گوشي قرار دهيد و آن را روشن كنيد. با گوشي تماس 
بگيريد، پيام كوتاه بفرستيد و به اينترنت سيم كارت وصل 
شويد. پس از تست كردن همه اين موارد، وارد برنامه فايل 
منيجر شويد و دقت كنيد كه گوشي، كارت حافظه شما را به 
درستي شناخته باشد. در همين حال درگاه هاي ديگر مثل 
خروجي صوتي يا همان جك هدفون و كابل شارژ دستگاه را 
هم بررسي كنيد. اگر گوشي مورد نظرتان از مدل هايي است 
كه جك هدفون دارد، كافي است هدفون خود را به گوشي 
 USB وصل كنيد و يك آهنگ پخش كنيد. براي تست درگاه
هم آن را هم به كامپيوتر وصل كنيد هم به شارژر تا مطمئن 
شويد كه هم درست شارژ مي شود و هم كامپيوتر مي تواند 
گوشي را شناسايي كند. همچنين بررسي سيستم عامل و 
نرم افزار گوشي از موارد مهم است. گوشي را در حضور خريدار 
به تنظيمات كارخانه برگردانيد يا به اصطالح فكتوري ريست 
كنيد. اگر روي گوشي حساب كاربري اپل آيدي يا گوگل 
تنظيم شده باشد، اين كار را نمي توانيد انجام دهيد و در آينده 
هم به مشكل برمي خوريد. زماني كه گوشي فكتوري ريست 
شد و توانستيد با حساب كاربري خود وارد شويد، خيالتان تا 

حد زيادي از بابت نرم افزار راحت مي شود.
يكي از مهم ترين موارد كه موقع خريد گوشي دست دوم 
بايد توجه كنيد، رجيستري گوشي است. حتما دقت كنيد 
در توضيحات آگهي قيد ش��ده باشد كه گوشي رجيستر 
شده است، زيرا در غير اين صورت گوشي در شبكه  موبايل 
كشور قادر به فعاليت نخواهد بود. اگر گوشي رجيستر شده 
است، فروشنده بايد ازطريق سامانه همتا مالكيت گوشي 
را از س��يم كارت خود به سيم كارت خريدار انتقال دهد و تا 
زماني كه پيام كوتاه مبني بر فعال شدن گوشي را دريافت 

نكرده ايد، مالك واقعي گوشي محسوب نمي شويد. 

حذف »فهرست سياه« به خاطر مبارزه با نژادپرستي
گوگل ك�روم از اين پس به منظ�ور مبارزه با 
نژادپرستي، عبارات فهرست سياه و سفيد 
را در پلتف�رم خ�ود ح�ذف خواهد ك�رد. به 
گزارش ايسنا به نقل از آي تي پرو، هفته هاي 
گذشته بس�ياري از شهرهاي اياالت متحده 
امريكا ش�اهد صحنه هاي تظاه�رات مردم 
براي مقابله با نژادپرس�تي و سياه س�تيزي 
بودند. شركت گوگل نيز به منظور حمايت از 
جنبش اعتراضي مردم و مبارزه با نژادپرستي 
به تازگي اعالم كرده است كه قصد دارد براي 
به حداقل رس�اندن نمادهاي سياه س�تيزي 
در پلتف�رم مرورگ�ر اينترنتي گ�وگل كروم 
استفاده از عبارت هايي نظير فهرست سياه 
 )Whitelist( و فهرست سفيد )Blacklist(
را كنار گذاشته و با اصالح زباني به اين جنبش 
بپيون�دد. البته تالش هاي گ�وگل براي روند 
جايگزيني عبارت فهرس�ت س�ياه و برخي 
ديگر از اصطالحات موجود در پلتفرم كروم 
از ماه مه ۲۰۱۸ آغاز ش�ده بود تا بدين ترتيب 
موج�ب تقويت تفكر نژادپرس�تانه در ميان 
كاربران نش�ود. گ�وگل در توضيحات خود 
در اين خصوص خاطرنش�ان كرده است كه 
تمامي توسعه دهندگان كروميوم از اين پس 
بايد اس�تفاده از عبارت هاي فهرست سياه و 
فهرست سفيد را كنار بگذارند و به جاي آنها 
به ترتيب از عبارات فهرس�ت مس�دودي ها 
 )Allowlist( و فهرس�ت مجاز )Blocklist(
اس�تفاده كنند. مردم امري�كا در هفته هاي 
اخير به كش�ته ش�دن يك فرد غيرمس�لح 
سياه پوس�ت توس�ط رفتار خش�ونت آميز 

نيروهاي پليس و سپس توييت تهديد آميز 
ترامپ رييس جمهوري اين كشور، به شدت 
اعت�راض كرده و خواس�تار اصالح نظام هاي 

نژادپرستانه در اين كشور شده  اند.

  توئيتر اخبار جعلي كرونا 
و5G را راستي آزمايي مي كند

توئيتر در اقدامي جديد پيام ه��اي حاوي نظريه هاي 
جعل��ي درباره ارتب��اط كوويد۱۹ و فن��اوري5G را با 
برچس��بي راس��تي آزمايي مي كن��د و آنه��ا را حذف 
نمي كند . به گزارش مهر ب��ه نقل از ديلي ميل، توئيتر 
اجازه مي دهد برخي توئيت ه��اي حاوي نظريه هاي 
توطئه درباره ارتباط ويروس كرونا با شبكه هاي اينترنت 
5G در اين پلتفرم باقي بمانند و فقط روي آنها برچسب 
راستي آزمايي اطالعات افزوده مي شود. طبق گزارشي 
جديد روي برخي توئيت هاي با اين محتوا برچسبي با 
اين پيام ديده مي ش��ود: »حقايق را درباره كوويد ۱۹ 
دريابيد.« با كليك روي اين برچس��ب كاربران به يك 
صفحه راستي آزمايي هدايت مي شوند كه متني با تيتر 
»اينترنت 5G به ويروس كرونا منجر نمي شود« در آن 

ديده مي شود.
 اين صفحه هرگونه ش��ايعه را رد مي كند و كاربر را به 
منابع رس��مي و گزارش هاي معتب��ر ارجاع مي دهد. 
سخنگوي توئيتر در اين باره مي گويد: »در صورتي كه 
محتواي كوويد ۱۹ مخرب باشد ما آن را حذف مي كنيم. 
همانطور كه قباًل گفتي��م درباره همه توئيت هايي كه 
اطالعات ناكامل يا جنجالي درب��اره كوويد ۱۹ دارند، 
اين عمليات انجام نمي شود.« اين اقدام توئيتر بخشي 
از تالش گسترده شبكه هاي اجتماعي در جهت كنترل 
نظريه هاي توطئه و اخبار جعلي درباره ويروس كرونا 

است. با وجود تالش ها برخي محتواي جعلي از جمله 
نظريه هاي بي اساس درباره ارتباط 5G و ويروس كرونا، 
گسترده شده اند و گاهي اوقات عواقبي نيز داشته اند. 
 5Gماه گذشته در سراس��ر اروپا و استراليا دكل هاي
ويران شدند و كارگران ش��ركت هاي مخابراتي نيز با 

تهديدهايي روبرو شدند.

  كمك فناوري خودران 
به فاصله گذاري اجتماعي در ژاپن

فرودگاه��ي در توكي��و يك وس��يله نقلي��ه خودران 
براي جابه جايي افراد ب��ه كار گرفته تا عمل به قوانين 
فاصله گذاري اجتماعي را تسهيل كند. به گزارش مهر به 
نقل از آسوشيتدپرس، يك سيستم حمل ونقل خودران 
و مشابه ويلچر در فرودگاه توكيو حركت مي كند تا عمل 
به قوانين فاصله گذاري اجتماعي را در بحبوحه شيوع 
ويروس كرونا تسهيل كند. اين وسيله نقليه خودران 
كه در شركت WHILL توليد شده، ظرفيت يك نفر 
را دارد و مي تواند مسافتي ۶۰۰ متري را در مسيرهاي 
از پيش تعيين شده در فرودگاه بين المللي هاندا طي 
كند. ساتوشي سويگي مدير ارشد اجرايي اين شركت 
مي گويد: »ربات ها و فناوري خودران نياز به كارگران 
انس��اني را مي كاهند و به همين دليل در عصر شيوع 
ويروس كرونا كارآمد هستند.« وسيله نقليه مذكور با 
سرعت ۳.5 كيلومتر برساعت و با استفاده از حسگرها 
و دوربين ه��ا حركت مي كن��د. اين ش��ركت اميدوار 
اس��ت همين فناوري را در محيط هاي مختلف مانند 
بيمارستان ها، پارك ها و مراكز خريد نيز به كار گيرد. 
هنگامي كه كاربر روي صندلي وسيله نقليه مي نشيند 
مي تواند با استفاده از يك دستگاه كنترل مشابه تبلت 

آن را هدايت كند. 
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فعال سازي خدمات 
همراه اولي ها   با افزايش اعتبار

تمامي مشتركان همراه اول از اين پس براي استفاده 
از خدمات مبتني بر محتوا، بايد نسبت به افزايش 
اعتبار خود اقدام كنند.  به گزارش اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، همسو با دستورالعمل 
اعالمي از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي، مشتركان همراه اول از اين پس مي توانند 
با شماره گيري كد دستوري »ستاره هشتاد مربع« 
نس��بت به افزايش اعتبار يا اس��تعالم اعتبار خود 
براي بهره مندي از اين خدمات اقدام كنند. طبق 
مصوبه جديد كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، 
كسر هزينه خدمات كاربران تنها از اعتبار خدمات 
مبتني بر محتوايشان امكان پذير است و مشتركان 
دايمي و اعتب��اري عالقه مند به اس��تفاده از اين 
خدمات، مي توانند به ترتيب از صورتحساب يا شارژ 
سيم كارتشان جهت افزايش اعتبار خدمات مبتني 
بر محتواي خود استفاده كنند. در راستاي احترام به 
سليقه مشتركان، پنج بسته پيشنهادي به ترتيب با 
قيمت هاي 5٠٠٠، ١٠٠٠٠، ٢٠٠٠٠، ٣٠٠٠٠ و 
5۰٠٠٠ تومان در نظر گرفته شده است كه پس از 
شماره گيري »ستاره هشتاد مربع« و انتخاب گزينه 
يك )افزايش اعتبار(، انتخاب هر يك از آنها ممكن 
است. از اين پس هزينه تمامي خدمات مبتني بر 
محتواي كاربران از اين اعتبار كس��ر خواهد شد و 
در صورتي كه اعتبار خدمات مبتني بر محتوا براي 
مشتركي كافي نباشد، امكان ارايه خدمات به آن 
مشترك وجود نخواهد داشت و الزم است مشترك 
نسبت به افزايش اعتبار خود اقدام كند. مشتركان 
همراه اول��ي مي توانند در هر زم��ان با مراجعه به 
س��امانه »همراه من« نسبت به مشاهده خدمات 
مبتني بر محتواي فعال خود اقدام كرده و در ادامه 
بسته به تمايل شان نس��بت به مديريت خدمات 

خود اقدام كنند.

حجم گاز عبوري   در منطقه 9 
عمليات انتقال گاز

مقدم بيگلريان با اع��الم اين خبر اظهار كرد: حجم 
گاز تحويلي به اس��تان هاي تحت پوش��ش منطقه 
)گلستان، مازندران، گيالن( در سال ۹8، حدود 5/۱7 
ميليارد مترمكعب و حجم گاز انتقالي از منطقه كه 
ش��امل فلوي عبوري از تاسيسات تقويت فشار گاز 
چلوند مي باشد، در اين مدت حدود 5/4 ميليارد متر 

مكعب بوده است.
سرپرست منطقه ۹ عمليات انتقال گاز در ادامه اين 
مطلب افزود: بنابراين حجم گاز عبوري كه ش��امل 
مجموع گازهاي تحويلي به اس��تان هاي شمالي و 
منطقه مجاور )منطقه8( است، در سال ۹8 حدود 

۲۲ ميليارد متر مكعب است.

هيچگاه گوشي دست دوم را پيش از بررسي اجزاي مختلف و شرايط سالمت آن و به صورت غيرحضوري خريداري نكنيد

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 

صندوق سرمايه گذاری مشترک نقش جهان

به اطالع سرمايه گذاران محترم می رساند،   در مجمع صندوق سرمايه گذاری 
مش�ترک نقش جهان مورخ ۱399/۰3/۰6، تغيير کارمزد مدير صندوق 
به تصويب رسيد. برای کسب اطالعات بيشتر به تارنمای صندوق  به آدرس 

https://jahanfund.com  مراجعه  نماييد.
  مدير صندوق     شرکت سبدگردان سرآمد بازار

به شماره ثبت 3۰534
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در شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي انجام شد

توافق 9 منهاي 2 پيشنهاد ارزي اتاق 
موافقت با 7 پيشنهاد ارزي اتاق 

تعادل | گروه تجارت |
چندي پيش بانك مركزي اعلام كرد كه زمان 
پاياني مهلت صادركنندگان براي رفع تعهد ارزي 
خود از صادرات سلال ۱۳۹۸، ۳۱ تيرماه امسال 
خواهد بود و چنانچه صادركنندگان قصد دارند از 
مشوق هاي صادراتي برخوردار شوند، بايد تا اين 

زمان ارز خود را بازگردانند.
 

اولتيماتوم ارزي بانك مركزي واكنش بخش خصوصي را 
به دنبال داشت؛ چراكه به گفته آنها، شيوع ويروس كرونا 
ش��رايط را براي بازچرخاني ارز صادراتي سخت كرده و از 
اين رو، درخواست كردند كه مهلت رفع تعهد ارزي تمديد 
شود. در همين حال، روز گذشته در جريان نشست شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي موضوع »نحوه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و رفع تعهد ارزي سال 
1398« به بحث و بررس��ي گذاشته شد. در اين نشست از 
سوي كميته ارزي اتاق 9 پيشنهاد ارايه شد كه نمايندگان 
دولت با 7 پيشنهاد ارزي موافقت كردند. پيشنهاد نخست 
ومهم ارزي بخش خصوصي، تمديد مهلت رفع تعهد ارزي 
صادركنن��دگان از 31 تيرماه به 31 ش��هريورماه بود، كه 
طبق اعالم اتاق ايران، اين موضوع مورد موافقت قرار گرفته 
است. »حل مشكل پايه هاي صادراتي«، »تسهيل فرآيند 
واردات در مقابل صادرات«، »تامين ارز براي واردات از محل 
صادرات«، »اعمال سطح بندي كارت هاي بازرگاني جديد 
براي صادرات«، »اثبات اهلي��ت صادركنندگان واقعي و 
باالبردن ارزش ارزهاي صادراتي«، از ديگر پيشنهادهاي اتاق 
بود كه مورد موافقت اعضاي شورا قرار گفت. »ورود موقت 
كاال« ديگر پيشنهادي بود كه به دليل تاكيد بر لزوم اعالم 
منشأ ارز ورود موقت، فعال روند آن متوقف شده و مخالفت 
بانك مركزي را به دنبال شد. »موضوع واردات بدون نياز به 
انتقال ارز« از ديگر پيشنهادهاي مطرح شده بود كه موافقت 
وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت را به همراه داشت، اما 
با سد بانك مركزي مواجه شد. بنابراين تصميم گيري در اين 

دو مورد به نشست بعدي شورا موكول شد. 

  بخشنامه ارزي و واكنش اتاق 
بانك مركزي، پيش تر در بخش��نامه اي اع��الم كرده بود، 
صادركنندگاني كه حداقل 70 درصد از صادرات خود را با 
روش هاي اعالمي بانك مركزي )50 درصد س��امانه نيما، 
20 درصد اسكناس و 30 درصد واردات در مقابل صادرات 
و يا واگذاري ارز و اظهارنامه خود به واردكننده( به كش��ور 
برگردانده باشند؛ با تأييد بانك مركزي مي توانند از دريافت 
100 درصدي ماليات بر ارزش افزوده و معافيت ماليات بر 
عملكرد، برخوردار شوند. طبق دستورالعمل سازمان امور 
مالياتي در خصوص اجراي جز )1( بند )ك( تبصره )6( قانون 
بودجه 1399، تعديل 20 درصد ارزش پايه صادراتي فقط 
محدود به س��ال 1397 شد. در اين مورد بخش خصوصي 
نسبت به حذف تعديل 20 درصدي براي صادرات سال هاي 
98 و 99 كه مورد توافق سازمان مالياتي، سازمان توسعه 
تجارت و اتاق ايران بود، انتقاد داشتند. از ديگر موارد مورد 
اعتراض بخش خصوصي، تمديد مهلت رفع تعهد ارزي بود. 
برهمين اساس در نود و چهارمين جلسه شوراي گفت وگو 
)جلسه پيشين( موضوع نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات 
در سال 1399 و رفع تعهد ارزي سال 1398 در دستور كار 
قرار گرفت، اما نتيجه يي در بر نداش��ت. بنابراين قرار شد 
كارگروهي تشكيل ش��ود تا اين موضوع را بررسي و نتايج 
نهايي در نشست اخير شورا مطرح كنند. برهمين اساس 
در نشس��ت نود و پنجمين اين شورا، اين موضوع مطرح و 
پيشنهادهاي 9 گانه بخش خصوصي كه به همت كميته 
ارزي اتاق ايران و كارگروهي كه به همين منظور از س��وي 
دبيرخانه تشكيل شده بود، ارايه و مورد بررسي قرار گرفت.  
نايب رييس و رييس كميته ارزي اتاق ايران با توجه به اينكه 

كميته ارزي و دبيرخانه شوراي گفت وگو طي نشست هايي 
با دستگاه هاي مربوطه 9 پيشنهاد در مورد بازگشت ارز به 
كشور تهيه كرده، گفت: بايد توجه داشت كه توسعه صادرات 
تنها به بخش خصوصي مربوط نيست و نقش دولت در اين 
بين بسيار پررنگ است. حميدرضا انصاري، با بيان اينكه 
دولت سخنان بخش خصوصي را در مورد ارز 4200 تومان 
گوش نداد و امروز ش��اهد آثار منفي و تبعات اين موضوع 
هستيم، تصريح كرد: امروز هم نقطه نظرات اتاق و دولت در 
مورد ارز نيمايي يكسان نيست. به اعتقاد ما بايد نرخ ارز را آزاد 
بگذاريم تا مشكالت موجود برطرف شود و صادرات افزايش 
يافته و ارز بيشتري به كشور برگردد. بر اساس اظهارات نايب 
رييس اتاق ايران، زماني كه ارز گران و كاال ارزان شده يعني 
زمينه صادرات فراهم است. حال چرا با موانعي كه به وجود 
مي آوريم مانع از رشد صادرات مي شويم. به نظر اين شرايط 
معلول يك خطاي بزرگ اوليه است. در ادامه محمد الهوتي، 
رييس كنفدراسيون صادرات ايران، هم كل صادرات كشور 
را 41.5 ميليارد دالر برآورد كرد و گفت: پيشنهادهايي كه 
توسط اتاق ايران تهيه شده تنها به 10 ميليارد دالري كه 
توسط بخش خصوصي واقعي صورت مي گيرد قابل تعميم 
بوده و نباي��د آن را براي كل صادرات در نظر بگيريم. وي 9 
بند پيشنهادي را ارايه داد و اعضاي شورا نيز نظرات خود را 
در مورد آنها مطرح كردند. در اين راستا 7 بند مورد توافق 
قرار گرفت و قرار شد دو بند ديگر در كارگروه هاي تخصصي 

بررسي شوند.

  پيشنهادهاي ارزي چه بود ؟ 
پيش��نهادهاي ارزي اتاق ايران كه در نشس��ت شوراي 

گفت وگو مطرح شد، به شرح زير است: 
1. در بند نخست از اين پيشنهادها آمده است كه رفع تعهد 
ارزي از 31 تير به 31 شهريور تمديد شود و هر تصميم كه 
براي سال 98 گرفته شده براي سال 99 نيز اجرا شود تا 

صادركننده تكليف خود را بداند.
2. »حل مشكل پايه هاي صادراتي كه طبق قانون گمرك 
بر اساس فرمولي مشخص، تعيين مي شود« به عنوان بند 
دوم اين پيشنهادها مطرح شد. در رابطه بااين بند، بخش 
خصوصي معتقد اس��ت كه بايد به جاي تعيين قيمت 

پايه هاي صادراتي طبق نرخ ارز در كشور و تبديل ريال به 
دالر كه قيمت ها را غيرواقعي مي كند، از قيمت هاي جهاني 
كاالها استفاده كنيم. البته قرار شد چارچوب عملياتي 

شدن اين پيشنهاد در نشست بعدي شورا ارايه شود.
3. بند بعدي »موضوع ورود موقت كاال« مورد اشاره قرار 
گرفت كه مدتي است به دليل تأكيد بانك مركزي بر لزوم 
اعالم منشأ ارز در ورود موقت، روند آن متوقف شده است. 
خواسته بخش خصوصي اين است كه لزوم اعالم منشأ 
ارز در ورود موقت برداش��ته ش��ود. البته اعضاي شوراي 
گفت وگو تصميم گرفتند كه اين مساله نيز در كارگروه 

تخصصي بررسي شود. 
4. »تسهيل فرآيند واردات در مقابل صادرات«، چهارمين 
پيش��نهاد ارزي اتاق بود، كه در نشست شورا مطرح شد. 
اينكه صادركنندگان بتوانند به صورت اختياري يكي از 
راهكارهاي چهارگانه مورد تأييد بانك مركزي شامل » 
عرضه ارز حاصل از صادرات در س��امانه نيما و يا ارايه به 
صورت اسكناس، واردات در مقابل صادرات و ...« را براي 

بازگشت ارز در نظر بگيرند.
5. موضوع ديگر مربوط به »تأمين ارز براي واردات از محل 
ارز صادراتي« بود با اين تركيب كه حدود 10 ميليارد دالر 
از ارزش صادرات ب��ه بخش خصوصي واقعي اختصاص 
دارد؛ پيشنهاد مي شود ارز موردنياز واردات كاالهاي مجاز 
داراي اولويت تا سقف 10 ميليارد دالر تنها از محل صادرات 
غيرنفتي تأمين شود تا روند واردات در اين بخش سرعت 
بگيرد. با وجود اينكه صمد كريمي، نماينده بانك مركزي 
كه در اين نشست حضور داشت از نگراني سيستم بانكي 
از رعايت تراز ارزي در كش��ور سخن گفت و تأكيد كرد: 
مي توانيم با رعايت چارچوبي مشخص به همت اتاق ايران 
زمينه اجرايي شدن اين پيشنهاد را فراهم كنيم. فقط بايد 
تراز ارزي رعايت شود. بنابراين درباره اين بند قرار شد به 
كمك سازمان توسعه تجارت و اتاق ايران، چارچوب هاي 
الزم معرفي شود تا با حداقل دخالت دولت زمينه تأمين 
ارز براي واردات كاالهاي مجاز داراي اولويت تا سقف 10 

ميليارد دالر از محل صادرات غيرنفتي فراهم شود.
6. در اين بند پيش��نهاد ش��د همانطور ك��ه كارت هاي 
بازرگاني جديد الصدور كه براي واردات سطح بندي شده، 

براي صادرات نيز اجرا شود. اين بند با نظر اعضاي شورا به 
اين شكل اصالح شد كه براي كارت هاي بازرگاني جديد 
الصدور كه قصد صادرات دارند، در نوبت اول سقف تعيين 
ش��ود و اگر رفع تعهد صورت گرفت، سقف تعيين شده 

حذف شود. 
7. در ادامه اين پيشنهاد مطرح شد كه براي اثبات اهليت 
صادركنندگان واقعي، عضويت در تشكل هاي ملي كه در 
اتاق ها ثبت شده اند، دنبال شود. بنابر پيشنهاد اعضاي شورا 
قرار ش��د براي كارت اولي هايي كه به عضويت تشكل ها 
درمي آيند، سقف تعيين شده براي صادرات اين افراد دو 

برابر خواهد بود.
8. »باال بردن ارزش ارزهاي صادراتي« از ديگر پيشنهادهايي 
مطرح شده بود با اين مضمون كه بانك مركزي در راستاي 
تشويق به تزريق بيشتر ارزهاي حاصل از صادرات به سامانه 
نيما، ارزهاي صادراتي را درصدي باالتر از نرخ ارز در بازار آزاد 

)به عنوان نرخ ترجيحي( خريداري كند.
9. بند پاياني از اين ق��رار بود كه بانك مركزي رويه واردات 
بدون انتقال ارز را به رسميت بشناسد. واردات بدون انتقال 
ارز، منحصر به »واردات مواد اوليه، كاالهاي واس��طه اي و 
نيز ماشين آالت خطوط توليد و تجهيزات مربوطه توسط 
واحدهاي توليدي ش��ود.« البته در مورد اين بند اختالف 
نظرهايي بين بانك مركزي با وزارت صمت و اتاق ايران وجود 
داش��ت و در نهايت قرار شد پس از بررسي هاي دقيق تر در 

كميته اي تخصصي، جمع بندي نهايي ارايه شود.

    فشارهاي مالياتي سياست دولت نيست
در بخش ديگري از اين نشست، وزير اقتصاد و رييس شوراي 
گفت وگو با اشاره به تاثير شيوع ويروس كرونا بر اقتصاد جهان 
از پديده اي جالب در اقتصاد ايران خبر داد و گفت: در مدت 
كوتاهي توانستيم با وجود نياز شديد به واردات برخي اقالم 
مقابله با ويروس كرونا، به صادركننده اين اقالم تبديل شويم. 
اين مساله پيام مهمي دارد و نشان مي دهد كه واقعيت ها و 
ظرفيت هاي اقتصادي در ايران با اهتمام و همراهي دستگاه ها 
و بخش خصوصي، بيش از آن چيزي است كه تصور مي شود. 
فرهاد دژپسند، در ادامه از ابراز نگراني عده اي در مورد تاثير 
شيوع ويروس بر تامين مالي دولت، تصريح كرد: فروش نفت 
در دنيا به دليل كاهش تقاضا، افت پيدا كرده و اين موضوع 
روي اقتصاد كشورهايي مانند ايران اثرگذار خواهد بود. نكته 
قابل توجه اين است كه به دليل تحريم هاي چندساله عليه 
ايران، سال هاست كه اتكاي ما به فروش نفت كاهش پيدا 
كرده است بنابراين خيلي آثار ناشي از كرونا بر فروش نفت را 
احساس نمي كنيم و آمادگي مديريت اين ماجرا را داشتيم.

وزير اقتصاد از تالش دولت براي رفع مش��كالت ناش��ي از 
كاهش درآمدهاي خود در بودجه 99 و رفع اين چالش ها از 
طريق كاهش هزينه ها، انتشار اوراق و بدون استقراض از بانك 
مركزي خبر داد وگفت: رويكرد ما اين نيست كه براي تحقق 
منابع خود از ابزار مالياتي و فشار به واحدهاي توليدي استفاده 
كنيم. دژپسند ادامه داد: از فرصت دادن و امهال مالياتي يك 
گام جلوتر رفتيم و توافق كرديم براي پذيرش شركت ها در 
بورس راهكاري منظور شود، مبني بر اينكه شركت هايي كه 
در سال 99 پذيرش مي شوند، براي دريافت ماليات از آنها به 
سنوات گذشته بر نمي گرديم و تنها صورت مالي سال 98 

آنها مالك قرار مي گيرد. اين حكم به زودي ابالغ مي شود.
او عمق بخشيدن و پايداري در بازار سرمايه را به عنوان هدف 
اصلي عنوان كرد و افزود: وضعيت امروز اقتصاد به هيچ وجه 
دليل نمي ش��ود كه دولت براي تامين درآمد خود به سوي 
فشارهاي مالياتي سوق پيدا كند. بر اساس اظهارات او تا زماني 
كه دولت بتواند براي تامين منابع مالي خود از فروش دارايي ها 
و واگذاري آنها اس��تفاده كند به اين راه ادامه مي دهدو تنها 
خواسته دولت اين است كه بخش خصوصي برخورد فعال تري 
در مواجهه با اين واگذاري ها داشته باشد. بر اساس آخرين 
مصوبه هيات واگذاري قرار است برخي واحدهاي پااليشگاهي 
نيز عرضه شود. اميدواريم اين بخش نيز با استقبال خوبي از 
س��وي بخش خصوصي رو به رو شود. در ادامه غالمحسين 
شافعي، رييس اتاق ايران در واكنش به راه اندازي پنجره واحد 
فيزيكي شروع كسب وكار كه مبنايي براي بهبود فضاي كسب 
وكار كشورخواهد بود و با همكاري وزارت اقتصاد انجام شد، 
تشكر و قدرداني كرد. دبير شوراي گفت وگو در ادامه با توجه 
به رويكرد كشور بر توس��عه صادرات با كشورهاي همسايه 
خواستار اعمال مديريت واحد و هماهنگ در مرزهاي كشور 
شد و افزود: متاسفانه سال هاست كه اين مساله وجود دارد و 
نتوانستيم آن را حل كنيم. هر كدام از دستگاه هاي حاضر در 
مرزها مانند استاندارد، بهداشت، گمرك، قرنطينه، نيروي 
انتظامي و غي��ره به صورت ناهماهنگ با هم كار مي كنند و 

اين موضوع موجب اتالف هزينه و وقت بازرگانان مي شود.

نمايندگان دولت با بخش خصوصي بر سر تمديد مهلت رفع تعهد ارزي موافقت كردند

اخبار

 تامين ارز برنج 
براي جلوگيري از گراني

ايرنا |رييس س��تاد تنظي��م ب��ازار در مصوبه اي، 
الزامات استمرار تامين برنج را ابالغ كرد تا از افزايش 
غير متعارف قيمت اين كاالها ناشي از تغيير سياست 
ارزي جلوگيري شود. عباس قبادي در نامه اي نسبت 
به ضرورت تامين مستمر كاالهاي اساسي و ضروري 
تاكيد كرده و نوشته است: براي جلوگيري از افزايش 
غيرمتعارف قيمت اين كاالها ناشي از تغيير سياست 
ارزي، ضروري است اقداماتي در خصوص كاالي برنج 
انجام شود. بر اساس اين ابالغيه، كميته ارزي مكلف 
شده كه نسبت به برقراري امكان ثبت سفارش برنج با 
ارز نيما و ويرايش ثبت سفارش هاي برنج قبلي ثبت 
شده با ارز 4200 به نيما بدون هرگونه فرآيند غير ضرور 
و همانند ساير كاالهاي گروه 2 اقدام كند. همچنين 
دفتر مقررات صادرات و واردات مكلف است ظرف يك 
روز كاري، پيش نويس دس��ت گردان كاهش تعرفه 
واردات انواع برنج به 4 درصد را تهيه و نس��بت به اخذ 
مصوبه دست گردان دولت اقدام كند. تا اخذ مصوبه 
فوق ترخيص برنج توسط گمرك 10 درصد خواهد 
بود. از سوي ديگر، كليه محموله هاي برنج كه با نرخ 
ارز نيمايي تامين ارز و اظهار ش��ده است، از پرداخت 
مابه التفاوت ريالي معاف و گمرك مكلف است همانند 
رويه هاي پيش��ين، با حداقل تش��ريفات نسبت به 
ترخيص برنج اقدام كند. همچنين ترخيص برنج تامين 
ارز شده با نرخ نيما نيازمند مجوز دفتر تنظيم بازار يا 
ش��ركت بازرگاني دولتي ايران نيست. بر اساس اين 
ابالغيه، آن دسته از محموله هايي كه قبل از اين تاربخ با 
نرخ ارز 4200 تامين ارز شده اند، منوط به ترخيص كاال 
به مقصد انبارهاي تحت كليد شركت بازرگاني دولتي 
ايران و در شبكه توزيع تحت نظارت با مجوز دبيرخانه 
ستاد تنظيم بازار از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف 
هستند. در تبصره اين ابالغيه آمده است: در صورت 
عدم تمايل واردكننده به تحويل كاال با نرخ ارز 4200 
به دولت )شركت بازرگاني دولتي ايران( بانك مركزي 
بايد نسبت به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز رسمي تا نرخ 
ارز نيماي روز ترخيص، در چارچوب ضوابط بند 12 
هشتاد و يكمين جلسه كارگروه تنظيم بازار اقدام كند. 

عملكرد مطلوب گاز مازندران  
در حوزه مسووليت اجتماعي

 مش��اور اجتماعي وزير نفت عنوان ك��رد: با اقدامات 
خوبي كه در سطح شركت ملي گاز در حوزه مسووليت 
اجتماعي صورت پذيرفته؛ مي توان گفت كه شركت گاز 

مازندران به توسعه خوبي در اين حوزه رسيده است.
سيد امير طالبيان مشاور وزير نفت در مسووليت هاي 
اجتماع��ي در جلس��ه مش��ترك با مدي��ران عامل 
ش��ركت هاي تابعه در حوزه مس��ووليت اجتماعي 
كه با حضور حس��ن منتظرتربتي، معاون وزير نفت 
و مديرعامل ش��ركت مل��ي گاز اي��ران و به صورت 
ويديوكنفرانس برگزار شد، بيان كرد: گازهاي استاني 
ما عالوه بر يك مس��ووليت ذاتي كه رساندن گاز به 
خانه هاي مردم است، مسووليت اجتماعي نيز دارند و 
در آنها نمونه هاي زيبايي از تعامل با ذينفعان، مشتريان 
و پيمانكاران را شاهد هستيم؛ به عنوان مثال گاز استان 
مازندران با هالل احمر و سازمان اداره بهداشت يك 
تيم واحد تشكيل دادند براي حضور در بحران ها و اين 

معناي كامل مشاركت است.

ايست به تخصيص دالر 4200 براي واردات دارو
ناصر رياحي، عضو هيات رييسه اتاق تهران خبر داد 

تجارت |
ناصر رياحي، عضو هيات رييسه اتاق تهران در 
گفت وگو با پايگاه خبري اتاق تهران خبر داد كه 
تخصيص ارز دولتي به واردات دارو متوقف شده 
است. او با بيان اينكه از دو ماه پيش از عيد هيچ 
ارزي دريافلت نكرديم و ارز صرفا بله داروهاي 
كمياب و اضطراري تخصيص داده شلده است، 
گفت: در آغاز ارديبهشت ماه بانك مركزي براي 
تخصيص ارز اقدام كرد اما يك روز بعد در پيامي 
اعام كرد كه تخصيص روز گذشته از درجه اعتبار 
ساقط اسلت. پس از اين در مواردي ارز به ميزان 

كمي تخصيص داده شده است.

به گفته او، درواقع تخصيص ارز دولتي تنها به داروهاي خيلي 
ضروري و داروهايي كه به طور مطلق امكان توليد آن در داخل 
وجود ندارد، منحصر شده است. واردات داروهايي كه مشابه 
داخلي دارد اما پزشكان خارجي آن ترجيح مي دادند يا فكر 
مي كردند كه توليدكننده داخلي نمي تواند آن را به موقع 
تامين كند، به شدت كاهش يافته است.  رياحي افزود: البته در 
سال گذشته بخشي از اين داروها با پيش بيني واردكنندگان 

وارد و در گمرك انبار شده است. اين داروها در زمان كمبود 
با قول وزارت بهداشت براي تخصيص ارز و براي رعايت حال 

بيماران ترخيص مي شود.
او ادام��ه داد: به پايان ماه خرداد نزديك مي ش��ويم و بانك 
مركزي بايد 500 ميليون يورو ارز براي مواد اوليه و داروي 
س��اخته ش��ده تخصيص دهد اما آنطور كه از مس��ووالن 
شنيديم، نزديك به 90 ميليون يورو ارز تخصيص داده شده 
كه بيش از نيمي از اين ارز، كارايي الزم را نداشته و جابه جايي 
آن مشكل است. رياحي همچنين با بيان اينكه ارز صرف 
بيماري كرونا ش��ده است را محتمل نمي دانم، اظهار كرد: 
كرونا بيماري اي است كه دارويي ندارد و تمركز بر واردات 
داروهاي الزم براي بيماري هاي زمينه اي هم نمي تواند عدم 
تخصيص ارز را طوالني كند. در سال گذشته هم واردات دارو 
با چالش هايي همراه بود اما عدم تخصيص ارز به اين اندازه 
طوالي نمي ش��د.  او در ادامه پيشنهاد داد: هرچند به فكر 
عاجل مسووالن اميدواريم اما راه حل غلبه بر اين چالش ها، 
خارج كردن دارو از دايره كاالهاي مشمول ارز دولتي و واردات 
آن با ارز نيمايي است. دولت مي تواند براي ثابت نگه داشتن 
قيمت دارو مابه التفاوت ارز رسمي و نيمايي را در اختيار بيمه 
قرار دهد. دسترسي به ارز نيمايي براي واردكنندگان ساده تر 

اس��ت. با تالش وزارت خانه بعضي داروهايي كه نياز به آن 
فوري نبوده با ارز نيمايي وارد شده و مي بينيم كه كمبودي از 
ناحيه اين داروها در بازار وجود ندارد. رياحي همچنين با بيان 
اينكه شركت هاي دارويي اعم از توليدكننده و واردكنندگاني 
كه از ظرفيت خالي كارخانجات داخلي براي توليد استفاده 
مي كنند، گفت: باوجود عدم توجيه اقتصادي كار، به دليل 
نياز كشور به اشتغال و صنعت، به كار خود ادامه مي دهند. 
امسال سال جهش توليد نامگذاري شده است و ما هم براي 
تحقق اين ش��عار تالش مي كنيم. ما همه در يك كشتي 
نشسته ايم.  عضو هيات رييسه اتاق تهران همچنين با بيان 
اينكه گله ما از نبود ارز، صرفا يك مطالبه تجاري نيست، اظهار 
كرد: عدم تخصيص ارز نه فقط واردكننده داروي ساخته شده 
بلكه توليدكننده را هم دچار مشكل كرده است؛ چراكه بايد 
مواداوليه الزم براي توليد را وارد كند. با توجه به همه گيري 
كرونا واردات بعضي داروها براي بيماراني كه س��ن خيلي 
باال يا س��ن خيلي پايين دارند، به ويژه بيماران كرونايي با 
بيماري هاي زمينه اي ريوي، ضروري است. غير از اين، نياز 
به دارو يك نياز فوري است. بعضي داروها هيچ جايگزيني 
ندارد. دارو مثل غذا نيست. بنابراين دولت بايد تامين دارو را 

در اولويت قرار دهد.

برش استاني توليد تدوين شد
شاتا|معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعالم كرد: برش 
استاني هدفگذاري برنامه س��ال جهش توليد تدوين و به 
استان ها ابالغ شده است. سعيد زرندي در نشست تخصصي 
برنامه هاي وزارت صمت گفت: ش��بيه س��ازي اس��تاني 
برنامه هاي هدفگذاري شده در بخش هايي از جمله نهضت 
ساخت داخل، فعال سازي واحدهاي راكد، تكميل طرح هاي 

نيمه تمام و پيشران و فعال سازي ظرفيت هاي خالي توليد 
انجام شده اس��ت. وي افزود: در چارچوب برنامه هاي سال 
جهش توليد 10 شاخص در استان ها به صورت ماهيانه مورد 
رصد قرار مي گيرد و رويكردمان در سال جديد اين است كه 
هيچ شاخصي كمتر از سال 98 نباشد. وي اعالم كرد: انتشار 
اوراق در سال 98 براي بنگاه هاي صنعتي و معدني حدود 

2 هزار و 500 ميليارد تومان بوده؛ امسال نيز براي هر استان 
هدفگذاري شده تا ش��ركت هاي بزرگ را ترغيب كنند از 
ظرفيت بازار سرمايه استفاده كنند. معاون وزير صمت گفت: 
امس��ال بنگاه هاي صنعتي و معدني توليدي به 575 هزار 
ميليارد تومان نقدينگي نياز دارند كه بايد به دنبال روش هاي 

نوين تامين مالي از جمله بازار سرمايه باشيم .
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بي قراري هاي ابراهيم حقيقي از گذشته تا كرونا 
ابراهيم حقيقي، هنرمند پيشكسوت عرصه هنرهاي تجسمي، درباره اينكه چرا شاخه هاي مختلفي از هنر را در اين سال ها تجربه كرده 
است، اظهار كرد كه يك بار از آقاي كيارستمي پرسيدم كه چرا كارهاي مختلف انجام مي دهي و او گفت من بي قرارم. فكر مي كنم من 
نيز بي قرار بوده و هستم و همواره دلم تجربه هاي تازه تر مي خواهد. اين طراح گرافيك، عكاس و نقاش درباره نمايشگاه آنالين آثار خود 
كه اين روزها در گالري گلستان برگزار است و آنها را در دوران قرنطينه خلق كرده بود توضيحاتي را بيان كرد. او در اين مجموعه آثار با 
استفاده از نمادهاي ويروس جهان شمول كرونا از دستمال كاغذي و ژل هاي ضدعفوني كننده گرفته تا ماسك و دستمال كاغذي در 

آثار مشهور هنري جهان، كرونا را به تاريخ دنياي هنرهاي تجسمي برده است. 

حمله دوباره انگليسي ها به رشت و انزلي 
بيس��ت و يكم خ��رداد 1297، نيروهاي 
انگليس بار ديگر به شهرهاي شمالي ايران 
رشت و انزلي حمله كردند. پيش از شروع 
جنگ جهاني اول و كشيده ش��دن دامنه آن به ايران، 
بخش هايي از كشور به علل طبيعي و داخلي دچار كمبود 
يا گراني غله شده بودند و نش��انه هاي آن از اوايل سال 
1291ش/1912م، آشكار و روز به روز بر شدت آن افزوده 
مي شد. اين قحطي و كمبود غله و ديگر مواد خوراكي 
مورد نياز تا سال 1296ش، ادامه يافت و اغلب مردم در 
دوران جنگ جهاني اول با خشكي و قحطي و كمبود و 
گرسنگي دست به گريبان بودند. در كنار اين سختي 
و تنگناي طبيعي و داخل��ي از بهمن 1293ش/ ژانويه 
1915م، كه قواي روسيه وارد خاك ايران شدند تا پايان 
جنگ و بيرون رفتن قشون عثماني از خاك ايران و تخليه 
كامل كشور از نيروهاي انگليسي در سال1297، مردم 
ايران ناخواسته به منازعه خونين متفقين و متحدين 
كشيده شده و به ورطه آسيب ها و محروميت هاي فراواني 
افتادند.  حضور نيروهاي انگليسي در رشت و انزلي يكي 
از زمينه هاي خيزش جنبش جنگل بود كه در نهايت با 
خيانت روس ها شكست خورد. در اين دوره قحطي در 
ايران بيداد مي كرد و همه روزه كودكان، زنان و سالمندان 
بس��ياري را به كام مرگ مي كشاند. نيروهاي اشغالگر 
انگليس تمامي منابع و توليدات كشاورزي را براي گذران 
نياز نظاميان در جنگ خود، خريداري كرده و احتكار 
مي كردند. عجيب تر اينكه ارتش بريتانيا مانع از واردات 
مواد غذايي از بين النهرين و هند و حتي از امريكا به ايران 
شد. سربازان انگليسي عالوه بر اين به دليل عدم رعايت 

بهداشت موجب شيوع بيماري هايي نظير آنفلوآنزا و وبا 
در ايران شدند كه به دليل قحطي و عدم توانايي مردم 
براي مقاومت در برابر بيماري ها، مبتاليان جان خود را 
از دست مي دادند. جعفر شهري نويسنده و شاهد اين 
قحطي بزرگ مي نويسد: »در همين قحطي نيز بود كه 
نيمي از جمعيت پايتخت از گرسنگي تلف شده، اجساد 
گرسنگان در گوشه و كنار كوچه و بازار هيزم  وار روي هم 
انباشته شده، كفن و دفن آنها ميسر نمي گرديد و قيمت 
گندم از خ��رواري 4 تومان به 400 تومان و جو از من 2 
تومان به 200 تومان رسيده، هنوز دارندگان و محتكران 
آنها حاضر به فروش نمي شدند.«  محمد قلي مجد در 

كتاب »قحطي بزرگ« خود مي نويس��د: بر اثر چنين 
فاجعه عظيمي بود كه جامعه ايراني به شدت فروپاشيد 
و استعمار بريتانيا توانست به سادگي حكومت دست 
نشانده خود را در قالب كودتاي 1299 بر ايران تحميل 
كند. مجد چنين نتيجه مي گيرد: »هيچ ترديدي نيست 
كه انگليسي ها از قحطي و نسل كشي به عنوان وسيله اي 
براي س��لطه بر ايران اس��تفاده مي كردند. بدتر از اين، 
مشاركت احمدشاه و جمعي از اطرافيان او در احتكار 
مايحتاج عمومي بود. در اين برهه ميرزا حس��ن خان 
مس��توفي الممالك در تالش براي جلوگي��ري از اين 

احتكارها و رساندن ارزاق عمومي به مردم بود. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

از ساعت شني تا ساعت اتمي 

نخستين انديش��ه در مورد زمان و ساعت به دوره 
پارينه سنگي برمي گردد. حضور خورشيد در آسمان 
و تكرار روز و شب انديشه ساخت نخستين ابزار براي 
سنجش زمان را در انسان ايجاد كرد و به اين ترتيب 
س��اعت هاي آفتابي به عنوان اولين س��اعت هاي 

ساخته شده است. 
ايراني��ان از زمان ه��اي دور ب��ا واحد هاي زماني 
آشنايي داش��ته و شبانه روز زا به يكه هاي زماني 

تقسيم كرده اند.
»پاس« از واحدهاي اصلي زمان س��نجي ش��بانه 
روزي بوده و بررس��ي برخي اشعار فردوسي كه در 
آن اين واژه به كار گرفته ش��ده است نشان مي دهد 
كه احتماال هر پاس شبانه روز با يك ساعت امروزي 
باربري داشته است. تعداد و گونه هاي ساعت ساخته 
شده و متداول در ايران )كه برخي از آنها منحصرا نو 
آوري ايرانيان بودن اس��ت( بسيار فراوان و پرشمار 
هستند. از س��اعت هاي خورشيدي تا ساعت هاي 
شني و آتشي، ساعت هاي آبي و مكانيكي، بسياري 
از بناهاي باس��تاني و ب��ه ويژه برج ه��اي يادماني، 
كاركردي چند منظوره دارند كه يكي از كاربردهاي 
آنه��ا تعيين وق��ت و هنگام اس��ت.  ام��ا در زمينه 
ساخت س��اعت هاي مكانيكي نيز ايرانيان سابقه و 
دستاوردهاي درخشان دارند. در قرن 2 و 3 هجري 
قمري حبش بن عبداهلل م��روزي ملقب به حبش 
حاس��ب در دانش ساعت س��ازي و نجوم در ايران 
متخصص بوده است. خاندان بنوموسي، ابن جزري، 
ابن شاطر و ابن ساعاتي از بزرگ ترين ساعت سازان 
تاريخ ايران بوده اند. اين ساعت ها، سال هاي مديدي 
در استان فارس ساخته مي شد و سپس تكنولوژي 
ساخت آن نيز از آنجا به بيزانس و اروپا منتقل شد. 
اقتباس غربيان از س��نت هاي س��اخت ابزارهاي 
زمان س��نجي ايراني س��ابقه اي دراز دارد. هرودت 
گزارش كرده است كه گروهي از دانشمندان يونان، 
سنت تقسيم دوازده گانه شب و روز و شيوه ساخت 
ابزارهاي زمانس��نجي همچون تقويم هاي آفتابي 
و ش��اخص هاي خورش��يدي را از ايرانيان به يونان 
بردند. »اسطرالب« نيز يكي ديگر از ابزارهاي علمي 
اندازه گيري بوده است كه عالوه بر كاركردهاي فراوان 
آن، براي اندازه گيري وقت و زمان نيز كاربرد داشته 
اس��ت.  در اوايل قرن شانزدهم اولين ساعت مچي 
آهني، كه نسبتا  زمخت بوده، توسط يكنفر آلماني 
ساخته شد. بعدها اواخر قرن هجدهم با استفاده از 
فنر و چرخ دندانه هاي بسيار كوچك، امكان ساختن 
س��اعت مچي ظريف به وجود آم��د، به طوري كه 
اولين ساعت هاي مچي شبيه ساعت هاي امروزي، 
در كش��ور سوييس »از س��ال هاي 1790 به بعد« 
ساخته شد. تكنولوژي امروزي، انسان را قادر كرده 
ساعت هاي بس��يار ظريف و دقيق مكانيكي و تمام 
الكترونيكي، كامپيوتري و حتي اتمي بس��ازد.  در 
حال حاضر هيچ كارخانه توليد س��اعتي در كشور 
وجود ندارد و فقط يكي دو شركت به منظور شركت 
در مناقصه هاي خريد ساعت توسط مراكز دولتي 
اقدام به دريافت مجوز توليد كرده اند، ولي در واقع 
هيچ ساعتي توليد نمي كنند و سفارشات خود را از 
طريق تجار دوبي از چين تهيه و خريداري مي كنند. 
درحال حاضر فق��ط مونتاژ س��اعت هاي ديواري 

دركشورانجام مي شود. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قسمت سوم قانون تجارت 
خرداد سال 1304 و در دوره پنجم مجلس شوراي ملي، 
قسمت سوم قانون تجارت به تصويب نمايندگان مجلس 
رسيد. اين قسمت به تفصيل درباره ورشكستگي تدوين 
و تصويب شده است. طبق ماده 243 ورشكستگي تاجر 
 يا ش��ركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه
 بر عهده او است حاصل مي شود. بر پايه ماده 244، تاجر 
بايد ظرف س��ه روز از تاريخ وقفه اي كه در تأديه قروض 
يا س��اير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود 
را به دفتر محكمه تجارت مح��ل اقامت خود يا به دفتر 
محكمه اي كه قائم مقام محكمه تجارت است اظهار كرده، 
صورت حساب دارايي و همه دفاتر تجارتي خود را به  دفتر 
محكمه مزبوره تسليم كند. در اين صورتحساب بايد تعداد 
و تقويم تمامي اموال منقول و غيرمنقول تاجر و صورت 
همه قروض و مطالبات، صورت نفع و ضرر و صورت مخارج 
شخصي، اعالم ش��ود. همچنين در صورتي كه شركت 
ضمانتي يا مختلط باشد، اسامي و محل اقامت همه شركا 
نيز بايد اعالم شود. ورشكستگي تاجر به حكم محكمه 
تجارت در موارد زير اعالم مي شود: بر حسب اظهار خود 
 تاجر، به موجب تقاضاي ي��ك يا چند نفر از طلبكارها، 
بر حسب تقاضاي مدعي العموم - محكمه بايد در حكم 
خود تاريخ توقف تاجر را معين كند  بر اين اساس، حكمي 
كه متضمن اعالن ورشكستگي است قابل اجراي موقت 
خواهد بود. همين كه حكم ورشكستگي صادر شد تاجر 

ورشكسته از تاريخ حكم از مداخله كردن در تمام اموال 
خود حتي آن چه كه ممكن است درمدت ورشكستگي 
عايد او گردد ممنوع است - از تاريخ حكم مزبور هر كس 
نسبت به تاجر ورشكسته دعوايي از منقول يا غير منقول 
داشته باش��د بايدهيأت تصفيه اقامت يا تعقيب كند و 
همچنين است كليه اقدامات اجرايي اعم از اينكه راجع 
به منقول يا غير منقول باشد محكمه مي تواند هر موقعي 
كه صالح بداند ورود تاجر ورشكسته را به عنوان شخص 
ثالث در دعوي مطروحه قب��ول كند.  همين كه حكم 
ورشكستگي صادر شد قروض موجل با رعايت تخفيفات 
مقتضيه نسبت به مدت به قروض حال مبدل مي شود 
- هر گاه تاجر ورشكس��ته فته طلبي داده يا براتي صادر 
كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته اشخاصي 
كه مسوول تأديه وجه فته طلب يا برات مي باشند بايدبا 
رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را نقداً 
بپردازند يا تأديه آن را در سر وعده تأمين كنند.  هر گاه در 
نتيجه اقامه دعوي از طرف هيأت تصفيه يا طلبكاري بر 
اشخاصي كه با تاجر طرف معامله بوده يا قائم مقام قانوني 
آنها ثابت  شود كه تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود 
براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به طلبكارها معامله 
نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت حين المعامله 
بوده  اس��ت آن معامله قابل فسخ است مگر اينكه طرف 
معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد.

دورنماي آلودگي هاي كرونايي
عضو كميت��ه اپيدميول��وژي كوويد 19 
وزارت بهداش��ت، با اش��اره ب��ه مطالعات 
سرواپيدميولوژي كرونا در مناطق مختلف 
كشور گفت: بر اساس يافته ها شايد حدود 
15 ميليون نفر از جمعيت كش��ور از اول 
اپيدمي تاكنون آلودگي به اين ويروس را 
تجربه كرده اند؛ البته تاكيد مي ش��ود كه 
تست هاي سرولوژي خطاهايي دارند، اما 

اين يافته تا حدودي مشابه برخي مطالعات ساير نقاط 
دنياست. احس��ان مصطفوي، رييس مركز تحقيقات 
بيماري هاي نوپديد و بازپديد انستيتوپاس��تور ايران، 
به مطالعه انجام ش��ده در ش��هر تهران و نمونه گيري از 
كارمندان اداره هاي مختلف اش��اره كرد و افزود: حدود 

20 درصد افراد ِس��رو مثبت كرونا بودند. 
اين مطالعه در افرادي ك��ه براي آزمايش 
تش��خيص طبي به آزمايشگاه ها مراجعه 
كرده بودند، حدود 12 درصد موارد مثبت 
را نش��ان داده و يك نمونه نيز از جمعيت 
عمومي ساكنين تهران در حدود يك ماه 
گذشته انجام شد كه حدود هشت درصد 
مثبت بودند. بنابراين بايد بپذيريم كه در 
شهر تهران شايد به ميزان حدود 10 درصد آلودگي اتفاق 
افتاده باشد. مصطفوي افزود: البته شدت آلودگي از يك 
استان به استان ديگر متفاوت است. بر اساس اين يافته ها 
شايد حدود 15 ميليون نفر جمعيت كشور از اول اپيدمي 

تاكنون آلودگي را تجربه كرده اند. 

آيا نبايد نگران آتش سوزي هاي جنگلي باشيم؟
دو روز پيش عيس��ي كالنت��ري - رييس 
سازمان حفاظت محيط زيست - گفت كه 
آتش سوزي در جنگل ها و مراتع در شرايط 
عادي كامال طبيعي است و از 100 ميليون 
هكتار از جنگل ها و مراتع كشور، كمتر از 
1500 هكتار از فروردين تاكنون دچار آتش 
سوزي شده است. اظهارات غيركارشناسي 
كالنتري به عنوان مسوول حفاظت محيط 

زيست كشور واكنش هاي زيادي به دنبال داشت.   دبير 
مرجع ملي كنوانسيون تنوع زيستي كشور در اين باره 
گفت: تنها 7 درصد از مس��احت كل ايران را پوش��ش 
جنگلي تشكيل داده  اس��ت يعني 93 درصد مابقي آن 
خشك و نيمه خشك است. در چنين كشوري كه پوشش 
گياهي آن بسيار كم است، هر يك درخت بايد براي ما 
اهميت زيادي داشته باشد. هادي كيادليري تاكيد كرد: 
آتش سوزي تنها عامل تخريب كننده جنگل هاي كشور 
نيستند بلكه عوامل تخريب متعددي وجود دارد كه همه 
آنها در كنار يكديگر در حال نابود كردن اكوسيستم هاي 
جنگلي از جمله زاگرس هستند بنابراين اگر بخواهيم با 
اين ديد به تخريب جنگل ها نگاه كنيم، تمام جنگل هاي 
ايران را از دس��ت خواهي��م داد. او به ايس��نا گفت: هر 

يك درختي ك��ه ما در زاگرس از دس��ت 
مي دهيم، كشور را به سمت بياباني شدن 
سوق مي دهد بنابراين اصال نبايد براساس 
ميزان سطح آتش سوزي خسارات وارد شده 
به جنگل ها را بيان كرد. ما با كش��وري كه 
چندين ميليون هكتار جنگل دارد و چندين 
درصد از مس��احت آن را جنگل فرا گرفته  
است، فرق داريم. در ايران مختصر جنگلي 
در خط باريكه اي در زاگرس و يكي در شمال كشور جنگل  
داريم كه از بين رفتن ميزان كمي از آن براي ما اهميت 
بسيار زيادي بايد داشته باشد. دبير مرجع ملي كنوانسيون 
تنوع زيستي كشور با اشاره به اينكه در گذشته نيز شاهد 
آتش سوزي  جنگل هاي زاگرس و شمال كشور بوده ايم، 
اظهار كرد: شدت و حدت و وسعت اين نوع آتش سوزي ها 
در گذشته بسيار كمتر بود و ترميم آتش سوزي هايي با اين 
شدت در جنگل هايي كه كمتر دچار تخريب شده اند نيز 
مشكل است، چه برسد به جنگل هايي مانند زاگرس كه 
خود به داليل مختلف مانند كشاورزي، دامداري بيش از 
حد ظرفيت، عوامل انساني ديگر و بيماري ها و آفاتي كه 
در سطوح بسيار وسيع طغيان مي كند، توانايي زادآوري 

خود را از دست داده است.

میراثنامه

تبر كدام دستگاه درختان باغ شازده كرمان را قطع كرد؟
در حالي كمتر از 20 روز قبل، مديركل ميراث فرهنگي 
كرمان از آغاِز طرح »شناسنامه دار كردن درختان تاريخي 
باغ شاهزاده ماهان« خبر داد كه يكي از فعاالن ميراثي، 
تصاويري از قطع درختان قديمي و تاريخي اين محوطه 
جهاني ثبت كرده است. هش��تم خرداد امسال فريدون 
فعالي از آغاز اجرايي كردن طرح شناس��نامه دار كردن 
درختان قديمي باغ شاهزاده ماهان با هدف بررسي حفظ 
و تهيه بانك اطالعاتي اين درختان خبر داد، درختاني كه 
براساس تاريخچه خبرها و صحبت هايي كه مسووالن 
اين پايگاه جهاني تاكنون داش��ته اند، به نظر مي رسد به 
تازگي نسبت به سرنوش��ت آنها حساس شده اند، شايد 
هم اين حساسيت بعد از آگاه شدن از قطع درختاِن باغ 
جهاني شازده ايجاد شده كه به تازگي فكر ساماندهي و 
شناسنامه دار كردن شان را كرده اند كه دست كم از اين به 
بعد درختي بدون هماهنگي قطع نشود. اميد ابراهيمي، 
فعال ميراث فرهنگي اس��تان كرم��ان، از بازديدش در 
دوش��نبه 19 خرداد از باغ ش��ازده ماهان مي گويد كه با 
قطع تعدادي زيادي از درختان باغ مواجه شده است. او به 
تنه درختان قطع شده اشاره مي كند كه به نظر مي رسد 
تع��دادي از آنها درختان كهن و اصيل هس��تند و اظهار 
مي كند: آن درختان حتما مي توانس��تند جزو درختان 
قديمي اين محوطه جهاني باشند كه امكان شناسنامه دار 
كردن شان وجود داشته است. او با اشاره به احتمال وجود 
انگل و آسيب هايي كه عاملي براي قطع درختان هستند، 
مي گويد: زمان و علت قطع شدن درختان مشخص نيست، 
اما اظهارنظرهايي كه در طول كمتر از يك ماه گذش��ته 
براي ثبت ملي، شناسنامه دار كردن و توجه بيشتر به اين 
درختان توسط متوليان ميراثي مطرح مي شود، ذهن ها 

را نسبت به علت انجام اين كار و زمان آگاه شدن ميراث 
فرهنگي از اين اقدام، آن هم در يكي از 9 باغ جهاني شده 
در فهرست ميراث جهاني يونسكو حساس تر مي كند. 
خبر ديگر از ميراث فرهنگي اينكه پيرانگاه اديان زرتشتي، 
يهودي و مسلمان در يزد كه عبادتگاهي مشترك ميان 
اين اديان است، در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيد. 
»پيرانگاه« ي��ا »پيرون« زرتش��تيان و يهوديان در مرز 
محالت نصر آباد و كسنويه يزد، عبادتگاهي مشترك ميان 
اديان زرتشتي، يهودي و مسلمان است كه پيروان هر سه 
دين، اين محل را مقدس شمرده و در گذشته اي نه چنان 
دور در آن به عبادت مي پرداختند و مراسمات و جشن هاي 
خود را در آن برگزار مي كردند. داستان هاي زيادي گرد اين 

بناي تاريخي و در مورد تاريخچه ايجاد آن نقل مي شود كه 
يكي از اين روايت ها كه زبان به زبان از سوي افراد قديمي و 
محلي منقول است، به تاريخچه ساخت اين بنا اشاره دارد.
اين عبادتگاه در اصل براي كليميان در روستاي قديمي 
نرسي آباد ساخته مي شود اما پس از آن، يكي از خانواده هاي 
زرتشتي كه فرزندي فلج داشته  و فرزند خود را به همين 
علت از دست مي دهند، به نزديكي اين عبادتگاه رفته و 
فرزند خود را در همان جا مي گذارند و انتظار شفا داشتند. 
پس از محقق شدن آرزوي اين خانواده، اهالي زرتشتي 
محله از كليميان مي خواهند تا بخشي از اين عبادتگاه را 
به آنها اختصاص دهند و اين گونه اين پيرانگاه صاحب دو 

قيمت زرتشتيان و كليميان مي شود.

كتابخانه

»خوي حيواني« در اقتصاد 
كتاب خوي حيواني درباره تبيين نقش احساسات، ترانه هاي احساسي در تصميم گيري هاي اقتصادي است. نويسندگان كتاب تالش كردند ميزان 
مداخله هاي نهادهاي ناظر امريكايي بر تصميمات متاثر از خوي حيواني را در جهت ممانعت از بروز بحراني ديگر در سطح امريكا افزايش دهند و 
هدايت كنند. روايت »خوي حيواني« داستان زمان اكنون است، چگونه آدم ها تاثير مي گذارند، سقوط مي كنند يا اوج مي گيرند. رفتارهاي انساني 
در امور مالي منطقاً نبايد تحت تاثير عواطف قرار گيرد، اما اين به آن معنا نيست كه انسان به طور قطع مي تواند حس را كنار بگذارد.  كتاب »خوي 
حيواني« به نويسندگي جورج آكرلوف و روبرت شيلر ترجمه سارا سادان ميزان در 290 صفحه توسط انتشارات آرادكتاب منتشر شده و اخيرا به 

مجموعه كتاب هاي كتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار افزوده شده است.

هنر

شوراي صنفي نمايش زير سايه كرونا
نهمين جلس��ه كارگروه بررسي آسيب هاي كرونا در س��ينما در حالي با حضور رييس 
سازمان سينمايي و اعضاي شوراي صنفي نمايش برگزار شد كه هنوز خبري مبني بر 
تمام شدن حاشيه هاي شوراي صنفي و جلب رضايت خانه سينما منتشر نشده و گويا از 
اين پس شوراي صنفي نمايش براي مدتي جلسه نخواهد داشت. روابط عمومي سازمان 
سينمايي خبر داده كه نهمين جلسه كارگروه بررسي آسيب هاي كرونا در سينما با موضوع 
سياست هاي بازگشايي سينماها و پيگيري مصوبات قبلي به رياست حسين انتظامي و 
با دعوت از اعضاي شوراي صنفي نمايش و رييس انجمن سينماداران برگزار شده است. 
اعضاي شوراي صنفي نمايش در اين جلسه در حالي دعوت شده  بودند كه خانه سينما 
همچنان انتخابات انجام شده را به رسميت نمي شناسد و بعد از بيانيه تندي كه خطاب به 
رييس سازمان سينمايي منتشر كرد، هنوز تغيير موضع رسمي نداشته  است. همچنين 
طبق پيگيري هاي به عمل آمده، در جلسه ديروز منوچهر شاهسواري )مديرعامل خانه 
سينما(، نماينده كانون كارگردانان و غالمرضا موسوي )رييس شوراي عالي تهيه كنندگان( 
شركت نداشته اند.  شنيده ها حاكي از اين است كه در اين جلسه عنوان شده از اين پس 
شوراي صنفي نمايش جلسه اي نخواهد داشت و امور مربوط در همين كارگروه بررسي 
آسيب هاي كرونا در سينما پيگيري مي شود. به گزارش ايسنا، در جلسه 20 خردادماه درباره 
استثنائات نظام نامه اكران در شرايط فوق العاده بحث و تبادل نظر شده و موارد خاص به 
تصويب رسيده است. در اين جلسه با درنظرگرفتن امتيازاتي براي دو فيلم جديد اكران در 
بازگشايي سينماها مقرر شد تعداد سالن هاي اين دو فيلم در تهران در پرديس هاي هفت 
سالن به باال در چهار سالن و در شهرستان ها پرديس هاي پنج سالن به باال در سه سالن اجازه 
اكران داشته باشند. همچنين مصوب شد براي اين دو فيلم تا سه هفته، كف فروش محاسبه 
نشود و اگر در اين اكران شرايط مناسبي از نظر استقبال به وجود نيامد امكان اكران دوم در 
زماني ديگر فراهم باشد. افزايش وام در نظر گرفته شده از ديگر امتيازات درنظر گرفته شده 

براي دو فيلم جديد اكران بود كه مصوب شد 200 ميليون تومان وام بالعوض به همراه 
300 ميليون تومان وام چهار درصدي درنظر گرفته ش��ود. پيش از اين نيز 60 ميليون 
تومان جهت تبليغات فيلم هاي اولين اكران سال 99 درنظر گرفته شده بود. همچنين 
گزارشي از تهيه ماسك و اقالم بهداشتي براي سينماها و برپايي كارگاه آموزشي مديران 
سينما با همكاري اورژانس كشور كه در جلسه گذشته مصوب شده بود ارايه شد. در ادامه 
بر مصوبه قبلي كارگروه مبني بر تسريع در تهيه گزارش بدهي سينماها به شركت هاي 
پخش توسط خانه سينما تاكيد شد. در اين جلسه از شهردار تهران بابت قول همكاري در 
تبليغات بازگشايي سينماها نيز قدرداني شد. ضمن اينكه اسامي دو فيلم جديد توسط 

اداره كل نظارت بر عرضه و نمايش، اعالم مي شود. 
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