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 كاهش فاصله نرخ نيما و بازار
 مشوق صادرات است

كاهش رفتارهاي هيجاني به دنبال 
سرمايه گذاري در صندوق ها 

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كردفاصله دالر نيمايي وصرافي به 3400 تومان رسيد

مسعود بيرمي، كارشناس اقتصادي مطرح كرد 

مهم ترين راهكار كنترل تورم و بازارها،  مهار كسري بودجه است

كاهش كسري بودجه 
فوري ترين اقدام دولت

يادداشت- 2

 يكي داستانست
 پر آب چشم

موضوع قيمت اينترنت از 
آن دسته مواردي است 
كه وجوه زي��ادي دارد و 
هنوز هم ميان ذي نفعان 
آن توافقي نش��ده. يك 
وجه آن مردم هستند كه 
به عنوان مصرف كننده، 
قاعدتا تمايلي به افزايش 
قيمت ندارند، آن هم در ش��رايطي ك��ه اين روزها 
تقريبا همه چيز گران شده و به نظر مي رسد استفاده 
از اينترنت، چه در قالب ابزار شغلي و كسب اطالعات 
به نياز و چه در قالب س��رگرمي به دلخوشي مردم 
تبديل شده است. اين روزها كه كاربران از افزايش 
قيمت بس��ته هاي اينترنتي ش��اكي بودند و بعدا 
عنوان ش��د كه افزايش تعرفه اي رخ ن��داده و بلكه 
برخي از بس��ته هاي پرمصرف آن هم نه به صورت 
كلي بلكه از درگاه  اپليكيشن اپراتورها حذف شده، 
موضوع قيمت اينترنت باز هم به بحث داغي تبديل 
شده اس��ت. البته كاربران كه وضعيت موجود را با 
مطلوب خود فاصله دار مي بينند، معتقدند اپراتورها 
به واس��طه انحصاري كه در ارايه خدمات صوت و 
تماس دارند، هرطور كه مي خواهند تعرفه گذاري 
مي كنند و اگر روزي برسد كه جايگزيني براي اين 
اپراتورهاي پرتوقع پيدا شود، ديگر از خدمات آنها 
استفاده نخواهند كرد. وجه ديگر، اپراتورهاي همراه 
هس��تند كه اگرچه بارها عنوان كردند هزينه هاي 
ارزي و درآمدهاي ريالي دارند و دخل و خرجشان 
هم چندان با هم نمي خواند، اما در سال هاي گذشته 
و با وجود افزايش چند برابري قيمت ارز، دست به 
بسته هاي اينترنتي خود نزدند تا هم مردم را راضي 
نگه دارند و ه��م مس��ووالن وزارت ارتباطات را كه 
بارها عنوان كرده اند قرار نيس��ت سهم اينترنت در 
س��بد خانوار مردم با افزايش قيمت، كاهش يابد و 
به عبارتي در بحران هاي ارزي نبايد دست در جيب 
ملت كرد. اما وجه سوم، منتقدان به وضعيت موجود 
هس��تند كه معتقدند باال بودن تعرفه هاي صوتي 
در اپراتورهاي همراه موجب مي شود اين اپراتورها 
بتوانند هزينه اينترنت را بس��يار پايين تر از آنچه 
در واقعيت بايد ارايه ش��ود، عرضه كنند و درواقع با 
دامپينگ قيمت ها، گوي رقاب��ت را از اپراتورهاي 
ثابت ربوده ان��د؛ و با توجه به قيمت ه��اي پايين و 
كيفيت بااليي كه اينترنت همراه دارد، خود مردم 
هم تمايلشان به اس��تفاده از اينترنت همراه است 
تا اينكه بخواهند از واي فاي  با سرعت هاي نصفه و 

نيمه و كيفيت نامطلوب استفاده كنند. 
ادامه در صفحه 4

فائزه  طاهري

 محسن شمش�يري | در ماه هاي اخير، به دنبال 
افزايش رش�د ش�اخص ب�ورس كه از م�رز يك 
ميليون و شش�صد هزار گذش�ته اس�ت، عبور 
قيمت دالر از مرز 21 هزار تومان، افزايش قيمت 
مسكن و س�اير دارايي ها مانند خودرو و طال و... 
بسياري از كارشناسان اقتصادي با ابراز نگراني از 
رشد نقدينگي باالي 30 درصد سال 98، نسبت 
به اثرات تورمي رش�د نقدينگي هش�دار داده و 
معتقدند كه رشد 8.8 درصدي پايه پولي در سه 
ماه اول 99، ب�ه معناي تورم هاي ب�اال در ماه هاي 
آين�ده و كاهش ق�درت خريد مردم اس�ت.  هر 
چند كه با وجود رش�د ب�االي 20 درصدي برخي 
اقالم خوراك�ي در خ�رداد 99 و كاه�ش قدرت 
خريد مردم و بسياري از اجاره نشين ها، عده اي 
از مس�ووالن دولت�ي از جمله مع�اون اقتصادي 
وزارت داراي�ي و رييس كل بان�ك مركزي اعالم 
كرده اند كه بروز ابر تورم در اقتصاد ايران ممكن 
نيس�ت و رش�د نقدينگي فعلي نمي تواند تورم 
باال ايجاد كند، اما بس�ياري از مصرف كنندگان و 
صاحب نظران اقتصادي معتقدند كه در ش�رايط 
كنوني اقتص�اد ايران كه با كاه�ش درآمد نفت و 
ماليات ها مواجه است، دولت براي تامين كسري 
بودجه به رشد پايه پولي و استفاده از منابع بانك 
مرك�زي روي آورده، رش�د قيمت ها و اث�ر آن بر 
معيشت مردم بيش از گذشته احساس مي شود 
و عده اي براي حفظ قدرت خري�د خود، اقدام به 
خريد دارايي هاي مختلف مانند سهام، مسكن، 
خودرو، طال و ارز كرده اند. به عبارت ديگر، رشد 
تورم را نباي�د تنها به كااله�اي مصرفي محدود 
كنيم بلكه قيمت ان�واع دارايي ه�ا و آنچه روي 
آينده نگري مردم مانند زمين، ملك، ساختمان، 
خودرو، س�هام، پس ان�داز و... مرتبط اس�ت نيز 
در احس�اس مردم از تورم اثر مي گذارد و رش�د 
تورم هر م�اه و هر هفته مورد توجه مردم اس�ت. 
آقاي همتي رييس كل بان�ك مركزي اعالم كرد: 
»رش�د 8.8 درصدي پاي�ه پولي در به�ار٩٩ در 

حد فصل هاي قبل و نزديك به متوس�ط 50 سال 
اخير است. حجم نقدينگي موجود و رشد كنوني 
آن، نمي تواند موجب تورم بااليي بشود. بخشي 
از همين نقدينگي موجود، براي تامين كس�ري 
بودجه استفاده خواهد شد و كسري بودجه بهتر 
از سال هاي قبل مديريت مي شود. فروش دارايي 
و انتش�ار اوراق دولت و تأمين مالي كسر بودجه 
از اوراق، ب�ه معني اس�تفاده از نقدينگي موجود 
اقتصاد اس�ت، بدون آنكه فش�اري به پايه پولي 
وارد شود.« اما صاحب نظران در مقابل مي گويند 
كه اقتصاد ايران پس از چند س�ال رش�د منفي 
اقتصاد و سرمايه گذاري و نقدينگي باال، پس انداز 
و قدرت خريد مردم، ديگر ظرفيت و توان كافي 
براي تحمل رشد قيمت كاالها و دارايي  ها را ندارد.
نتيجه اين شرايط موجب ش�ده كه شاخص هاي 
بازارهاي مختلف سرمايه، ارز و مسكن، متناسب 
با افزايش نقدينگي، رشد بااليي را تجربه كند و 
اين پرسش را مطرح كرده كه رشد قيمت سهام 
و ارز تا كجا امكان پذير است وبا چه ريسك هايي 
مواجه خواهد شد؟ در اين رابطه، مسعود بيرمي 
كارش�ناس اقتصادي و صاحب نظر ب�ازار ارز، در 
گفت وگو با خبرنگار م�ا، تاكيد كرد ك�ه راهكار 
اصلي كنترل بازارها و قيمت ارز و سهام، كنترل 
كسري بودجه و رشد پايه پولي و نقدينگي است 
و دولت بايد در اين زمينه اگر درآمد كافي ندارد، 
حداقل مخ�ارج خود را كم كند و مانند گذش�ته 
خرج نكند. همچنين كساني كه با سياست هاي 
خود، به ايجاد جذابيت در بورس كمك كرده اند 
در مقابل سهامداران مسوول هستند و ضروري 
اس�ت كه به جاي تمركز بر يك بازار خاص مانند 
بورس، در س�اير بازاره�اي تولي�دي و كاال، ارز، 
خ�ودرو، مس�كن و... جذابيت متناس�ب ايجاد 
كنند و از همه مهم تر نقدينگي را به سمت توليد 
كاالهاي اساسي و معيشتي مردم هدايت نمايند 
زيرا در شرايطي كه فعاالن اقتصادي سرمايه در 
گردش واحدهاي اقتصادي را از توليد خارج و به 

سمت بورس هدايت كرده تا سود بيشتري ببرند، 
نمي توان انتظار بهبود توليد و رش�د اقتصادي را 
داشت. بيرمي در اين زمينه، نكات قابل توجهي 
را مطرح كرده است كه در ادامه از نظر مخاطبان 
گرامي مي گذرد.   روزنامه تعادل، آمادگي دارد كه 
با ساير مسووالن دس�تگاه هاي اجرايي از جمله 
سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارايي، 
بانك مركزي، بورس و... ميزگرد و گفت وگوهايي 
را در مورد بررسي وضعيت كالن اقتصاد، بازارهاي 

دارايي، بورس و ارز و... انجام دهد. 

    در هفته هاي اخير كه قيمت دالرتا مرز 20 هزار 
تومان افزايش يافت، برخي رسانه ها اعالم كردند 
كه بازارساز در بازار متش�كل ارزي بيش از 500 
ميلي�ون دالر در 10 روز اخير عرضه ارز داش�ته، 
اما تقاضاي ارز بس�يار مح�دود ب�وده و با وجود 
عرضه زياد، قيمت ها در بازار آزاد 20 هزار تومان 
و متناسب با حاشيه بازار، در صرافي ها باالتر از 19 
هزار تومان بوده است. دليل اين وضعيت چيست 
چرا تقاضا كمتر بوده و قيمت ه�ا كاهش نيافته 

است؟
توضيح دقيق و اطالعات مربوط به بازار متشكل ارزي را 
بايد مسووالن اين بازار و كانون صرافان ارايه دهند تا دقيقا 
مشخص شود كه چرا اين وضعيت حاكم است. اما مي توان 
برآورد كرد كه اوال ميزان عرضه 500 ميليون دالر در اين 
دو هفته، شامل همه ارزها مي شود و مشخصًا دالر را شامل 
نمي شود كه باعث كاهش قيمت دالر شود. يعني ارزهاي 
مختلف؛ درهم، يوان، يورو، لير و... را شامل مي شود و غير 
از اسكناس احتماال حواله را نيز شامل مي شود. بنابراين 
ميزان عرضه ارز ممكن است با ميزان تقاضا متناسب نباشد 
و لذا اثري روي نرخ ها نداش��ته است.  دوما  و نكته مهم تر 
اين است كه بايد متناسب با آن ثبت سفارش وجود داشته 
باش��د و بدون ثبت س��فارش نمي توان انتظار داشت كه 
ميزان تقاضا در بازار متشكل ارزي افزايش يابد. يعني بايد 
ديد كه بانك مركزي و بازار متش��كل ارزي ثبت سفارش 
ادامه در صفحه 3 انجام مي دهد يا خير؟ 

يادداشت- 1

چرا مشكل تورم حل نمي شود؟
اول؛ تقريب��ا چهل روز 
پي��ش بودك��ه بان��ك 
مرك��زي اع��الم ك��رد 
سياس��ت هدف گذاري 
ن��رخ ت��ورم را در پيش 
گرفته اس��ت و هدفش 
كنت��رل ت��ورم در حد 
۲۲ درصد تا سال آينده 
اس��ت. همان موقع در اين پست گفتم كه به يك 
شرط حرف بانك مركزي را باور مي كنم: »اينكه 
يك تعهد و ضمانت عين��ي و واقعي بدهد« كه در 
نوشته هاي قبلي از اوراق مصون از تورم ياد كرديم.

دوم؛ در اين 40 روز، سكه حدود 40 درصد رشد 
قيمت داشته، يعني خيلي بيشتر از هدفگذاري 
تورم يك س��اله بانك و اين ب��راي اعتبار بانك 
مركزي اصال خوب نيست. در تئوري اقتصادي 
بحث مي ش��ود كه اعتب��ار و مقبولي��ت بانك 
مركزي از ه��ر ابزار و سياس��ت ديگري مهم تر 
است. س��وم؛ در آن زمان در قابل ياداشت هاي 
ارايه شده گفتيم كه با يك تخمين سرانگشتي، 
با اين رش��د پايه پولي در بهار امسال، يك تورم 
فزاينده را پي��ش رو داريم مگر اينكه ش��رايط 

جديدي بر نظام تصميم ارزي  حاكم شود.
ادامه در صفحه 4

مهدي  نصرتي 

عضو ش��وراي عالي ب��ورس اظهار داش��ت: ب��ا توجه به 
انتظارات تورمي كه در جامعه وجود دارد، سياس��ت گذار 
بايد به شدت نگران باش��د چراكه مردم امروز انتظار تورم 
بس��يار بااليي دارند و سياس��ت هاي دولت هم در جهت 
جمع آوري نقدينگي چندان موفق نبوده است. به گزارش 
ايلنا، سعيد اس��المي درباره اثرگذاري رشد بازار سرمايه 
بر نرخ تورم اظهار داش��ت: يكي از مهم ترين داليل رشد 
شاخص، افزايش حجم نقدينگي وارد شده به بازار سرمايه 
است و مردم به دنبال فرصت سرمايه گذاري براي حفظ 
ارزش پول در برابر تورم بودن��د. وي ادامه داد: معتقدم از 
آنجايي كه انتظارات تورمي در جامعه شكل گرفته، رشد 
شاخص بازار س��رمايه عالوه بر تمام حمايت هايي كه از 
اين بازار ش��د، محصول انتظارات تورمي اس��ت نه اينكه 

رشد شاخص خود عامل تورم باش��د. عضو شوراي عالي 
بورس با بيان اينكه بسياري از كارشناسان و فعاالن بازار 
سرمايه، نگران اين حجم از رشد ش��اخص و ورود پول به 
بازار سرمايه هستند، ادامه داد: با توجه به انتظارات تورمي 
ك��ه در جامعه وجود دارد، سياس��ت گذار بايد به ش��دت 
نگران باش��د چراكه مردم امروز انتظار تورم بسيار بااليي 
دارن��د و سياس��ت هاي دولت هم در جه��ت جمع آوري 
نقدينگي چندان موفق نبوده اس��ت. اسالمي با تاكيد بر 
اينكه معتقدم رونق بازار س��رمايه به عنوان ضربه گيري 
براي افزايش نرخ تورم عم��ل كرد، گفت: بخش بزرگي از 
نقدينگي از حس��اب هاي بانكي به جاي اينكه وارد ساير 
بازارهاي دارايي شود، به سمت بازار  سرمايه هدايت شد 
بنابراين حداقل در كوتاه مدت به سياست گذار فرصتي داد 

تا بتواند براي كنترل تورم، تصميم گيري كند. وي با اشاره 
به علت رشد ارزش سهام شركت ها در بازار سرمايه اظهار 
داشت: تورم اقتصادي تعريفي دارد مبني بر رشد عمومي 
قيمت ها. طبيعي است كه افزايش شاخص بازار سرمايه 
معلول اتفاقاتي است كه در بخش واقعي اقتصاد رخ داده 
اس��ت بنابراين انتظارات تورمي مي توان��د عامل افزايش 
شاخص باشد. اس��المي با تاكيد بر اينكه شاخص، عامل 
تورم نيست، افزود: بازار سرمايه به نقدينگي دامن نمي زند. 
به نظر مي رسد كه انتظارات تورمي در جامعه وجود دارد 
كه اين انتظارات تورمي منجر به افزايش شاخص هم شده 
است. وي ادامه داد: از ابتداي سال تا به امروز بازار سرمايه 
چيزي حدود ۲00 درصد رشد داشته است. عضو شوراي 
عالي بورس در پاسخ به اين سوال كه برخي از كارشناسان 

معتقدند بازارها متناسب با هم حركت مي كنند بنابراين 
مي توان انتظار داش��ت كه س��اير بازارها هم با رشد ۲00 
درصدي نزديك به اين عدد برس��ند، گف��ت: در اين باره 
مساله همزماني يا علت و معلولي مطرح مي شود. ممكن 
اس��ت همزماني در رش��د بازارها رخ بدهد چراكه ساير 
بازارها هم متاثر از هجوم نقدينگي سرگردان هستند اما 
مي توان گفت همزماني در رش��د، بين بازارها وجود دارد 
كمااينكه ديديم ساير بازارها هم همزمان با بورس، رشد 
داشتند. اسالمي افزود: البته لزومًا قرار نيست تمام بازارها 
در يك بازه زمان��ي كوتاه مدت به اندازه ه��م و مانند هم 
رشد كنند اما دليل مشتركي مي تواند منجر به رشد تمام 
بازارها شود كه اين داليل مشترك، انتظار تورمي و حجم 

باالي نقدينگي است. 

رشد شاخص عامل تورم نيست، محصول تورم است 

 فرشته فريادرس | »31 تيرماه 
99 پاي�ان رف�ع تعه�د ارزي.« 
براس�اس مهلت بانك مركزي، 
صادركنندگان تنها پانزده روز 
فرصت دارند تا نس�بت به رفع 
تعهد ارزي خود اق�دام كنند و 
درصورت ع�دم بازگش�ت ارز 
حاصل از صادراتش�ان مطابق 
قانون با آنها برخورد مي ش�ود. 
اولتيمات�وم بانك مرك�زي در 

حالي است كه صادركنندگان همچنان نسبت 
به سياست ارزي در پيش گرفته شده، معترض 
هستند. از اين رو، در تالش هستند تا با تعامل 
با دولتمردان پرون�ده بازچرخاني ارز صادراتي 
را يك بار براي هميشه ببندند. اما پرسشي كه 
در اين زمينه مطرح مي ش�ود اينكه ريشه اين 
منازعه ارزي بين بخش خصوصي با تيم دولت 
چيس�ت؟ »تعادل« در گفت وگويي با حس�ين 
سالح ورزي، نايب رييس اول اتاق ايران تالش 
كرده به اين پرس�ش پاس�خ دهد. نايب رييس 
اتاق بازرگاني ايران، ريش�ه اصلي اختالف بين 
دولت و صادركنندگان را در ماجراي بازگش�ت 
ارز صادرات�ي، دو عام�ل مهم مي دان�د. دليل 
نخست اختالف محاسباتي و ش�يوه محاسبه 
ارز صادراتي از سوي بانك مركزي است. بخش 
خصوصي معتقد است كه مشكل ارزش گمركي 
و ارزش پاي�ه صادراتي بايد حل ش�ود؛ چراكه 
بانك مركزي ب�دون لحاظ ك�ردن هزينه هاي 
م�ازادي ك�ه ب�ه ي�ك صادركنن�ده تحمي�ل 
مي ش�ود، ارز صادرات�ي را محاس�به مي كن�د 
وهمين محل اختالف در آمار اعالمي بازگشت 
ارز صادراتي ش�ده اس�ت. دليل ديگري كه به 
گفته س�الح ورزي، منش�أ اختالف شده روش 
بازچرخاني است. صادركنندگان مي گويند به 
همان روش�ي كه دولت پول حاصل از صادرات 
نفت را به س�امانه نيما و بان�ك مركزي منتقل 
مي كن�د؛ آنها هم ب�ه همان روش عم�ل كنند. 

مشروح اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد. 

  جناب س�الح ورزي، بيش از دو سال است كه 
شاهد يك دعواي اساسي بين بخش خصوصي 
و بانك مركزي براي بازگشت حاصل از صادرات 
غيرنفتي هس�تيم؛ دليل اين همه اص�رار براي 
بازچرخاني ارز صادراتي آيا صرفا كمبود منابع 

ارزي است يا مساله چيز ديگري است؟ 
در وهله نخس��ت باي��د گفت ك��ه يك��ي از وظايف 
صادركنندگان اين اس��ت كه ميزان ص��ادرات خود 
را اظهار كنند ك��ه در تراز تجاري كش��ور و در ميزان 
درآمدهاي ارزي ثبت ش��ود. اما در س��نوات گذشته 
هم شاهد بوديم، در ش��رايطي كه كش��ور با كمبود 
درآمدهاي ارزي روبرو مي ش��د، سياست گذار به اين 
فك��ر مي افتاد كه كنترل بيش��تري ب��ر روي ارزهاي 
حاصل از صادرات غيرنفتي داش��ته باشد تا بتواند به 
نحوه موثرتري اين درآمدها را براي نيازهاي اساسي 

كش��ور مديريت كند. ام��ا واقعيت 
امر اينجاس��ت كه در ابتداي س��ال 
۹۷ك��ه حلق��ه تحريم ها از س��وي 
»دونال��د ترام��پ« رييس جمهور 
امريكا بر ايران تنگ تر شد، به تدريج 
دولت و بانك مرك��زي بر چگونگي 
بازگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات 
غيرنفتي تمركز بيش��تري كردند. 
اين درحالي اس��ت كه درآمدهاي 
حاصل از فروش نفت در س��ال هاي 
۹0 و ۹۱ تقريبا به طور متوسط به ۱00 ميليارد دالر 
در سال مي رس��د. اما همين درآمد نفتي در سال ۹۸ 
به ۸ ميليارد دالر كاهش يافته اس��ت كه پيش بيني 
مي شود در سال جاري به عددي كمتر از اين رقم هم 
كاهش يابد. بر همين اساس، اين ادعاي واهي وگزافي 
نيس��ت كه بگويم ارز حاص��ل از ص��ادرات غيرنفتي 
فعاالن اقتصادي در سال گذشته، كش��ور را از گردنه 
س��خت تحريم ها عبور داد ونيازهاي اساسي كشور از 
اين محل تامين ش��د. در اين ميان اما شيوع ويروس 
كرونا و بسته شدن مرزها نيز موجب شد تا درآمدهاي 
ارز صادراتي در 4ماه گذش��ته به ش��دت كاهش يابد. 
همه اين مش��كالت باعث ش��ده كه بانك مركزي و 
سياست گذار بر برگشت س��ريعتر ارز صادراتي اصرار 
بورزد. ام��ا دولتمردان باي��د اين واقعي��ت را در نظر 
بگيرند كه صادركنندگان وتوليدكنندگان نخست به 
دليل وظيفه ملي كه دارند در ش��رايط حاد كشور ارز 
صادراتي خود را به كشور بر مي گردانند؛ دوم اينكه از 
منظر اقتصادي، يك توليدكننده يا صادر كننده به يك 
منبع اليزال از نظر نقدينگي وصل نيس��ت، بنابراين 
حتي ب��راي فعاليت مج��ددش حتم��ا ارز حاصل از 

صادراتش را برمي گرداند. 
   با اين تفاس�ير، ريش�ه اين منازعه ارزي بين 

دولت و صادركنندگان چيست؟ 
به نظر من ريش��ه آن به چند م��ورد برمي گردد؛ دليل 
نخست مربرط مي شود به اختالف محاسباتي. فعاالن 
بخش خصوصي بر اين باور هستند كه اساس ساز و كار و 
نحوه محاسبه ميزان ارز حاصل از صادرات توسط بانك 
مركزي به آن خدشه وارد كرده و محل تهديد است به 
اين صورت كه قيمت پايه صادراتي و ارزش گمركي كه 
بانك مركزي، ميزان صادرات را با آن محاسبه مي كند 
و به عنوان درآم��د ارزي صادر كنندگان تصور مي كند 
از نظر فعاالن اقتصادي رقم درس��تي نيست. در حال 
حاضر قيمت واقعي فروش كاالهاي ايراني به نس��بت 
پايه قيمت صادراتي آن تقريبا 60 الي ۷0 درصد قيمت 
آن است؛ يا به عبارت  ديگر اگر بخواهم مصداقي بگويم 
بانك مركزي به طور مثال مي گويد: يك فعال اقتصادي 
هزارتن كاال صادر كرده و بر مبناي آن ارزش گمركي و 
ارزش پايه صادراتي به فرض اگر هزار دالر را براي هرتن 
در نظر بگيريم، آن را ضرب مي كند و مي گويد شما يك 
ميليون دالر ص��ادرات و درآمد ارزي داش��ته ايد و بايد 
براي يك ميليون دالر بياي��د و تعيين تكليف كند؛ در 
صورتي كه فعال اقتصادي معتقد است كه قيمت واقعي 

فروشش نهايتا 600 تا ۷00 هزار دالر بوده است. 
ادامه در صفحه 7

ابعاد حقوقي و فني حادثه 
 آتش سوزي كلينيك سينا اطهر

 در شوراي شهر بررسي شد

درس هايي 
كه از پالسكو 

نگرفتيم
حسين سالح ورزي، نايب رييس اول اتاق  ايران

در گفت و گو با » تعادل« مطرح كرد  

 پشت صحنه 
توافق ناتمام ارزي 



اخبار

رشد قدرت خريد مردم
منفي 5.4 درصد 

گروه كالن |عملكرد واقعي اقتصاد ايران در سال 98 
به روايت مركز آمار ايران نشان مي دهد كه محصول 
ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1390 در سال 
1398 ب��ه رقم 7037 هزار ميلي��ارد ريال با نفت و 
6121 هزار ميليارد ريال بدون نفت رسيده است. اين 
ارقام براي توليد ناخالص داخلي با نفت در سال 97 
معادل 7567 هزار ميليارد ريال و بدون نفت 6157 
هزار ميليارد ريال بوده است. در نتيجه رشد اقتصادي 
با نفت 7- درصد و رشد اقتصادي بدون نفت معادل 
0.6- درص��د بوده اس��ت.  به گ��زارش »تعادل«، 
رش��د بخش هاي اقتصادي در س��ال 98  نيز براي 
كشاورزي 3 درصد، صنايع و معادن 14.7- درصد، 
نفت و گاز 35-  درصد، معادن 2.1- درصد، صنعت 
1.8- درصد، برق 1.6 درصد، ساختمان 6.1 درصد، 
خدمات 0.3- درصد نسبت به سال 97 بوده است.  
همچنين مصرف بخش خصوص��ي 5.4- درصد، 
مصرف دولت 1.7- درصد، رشد سرمايه گذاري 3.4- 
درصد، رشد صادرات 24.5- درصد و رشد واردات 
39.8- درصد بوده است. در بخش سرمايه گذاري 
نيز سرمايه گذاري در ماشين آالت 11.8- درصد و 
سرمايه گذاري در ساختمان 6.1 درصد بوده است. 
مرکز آمار گزارش عملکرد واقعی اقتصاد سال گذشته 
را منتشر کرد. براساس اين گزارش محصول ناخالص 
داخلی به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩٨ با 
احتساب نفت برابر هفت ميليون و 37 هزار ميليارد 
ريال شد که در مقايسه سال قبل از آن )1397( که 
هفت ميليون و 567 هزار ريال بود منفی هفت درصد 
رشد داشت. توليد ناخالص داخلی بدون نفت سال 
98 به ميزان  6 ميليون و 121 هزار ميليارد ريال بود 
که نسبت به سال قبل از آن منفی 0.6 درصد رشد 
داشته است. براساس اين گزارش سال گذشته رشته 
فعاليت های کشاورزی سه درصد، صنايع و معادن 
منفی 14.7 درصد و خدمات منفی 0.3 درصد رشد 

داشته  است.

قدرداني براي تامين ارز دارو 
و كاالهاي اساسي

اس��حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور روند 
تخصيص ارز براي تامين دارو و كاالهاي اساس��ي را 
رضايت بخش توصيف كرد و گفت: خوش��بختانه با 
همكاري بانك مرك��زي و وزارتخانه ها نگراني براي 
تامين كاالهاي اساس��ي و دارو وجود ندارد. جلسه 
بررس��ي نحوه تامين ارز كاالهاي اساسي و ضروري 
روز يكشنبه به رياس��ت معاون اول رييس جمهور 
برگزار ش��د. دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه 
با اشاره به گزارش هاي ارايه شده، روند تخصيص ارز 
براي تأمين دارو و كاالهاي اساسي را رضايت بخش 
توصيف كرد و گفت: خوشبختانه با همكاري خوب 
بانك مرك��زي و وزارتخانه هاي بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد 
كش��اورزي، دغدغه و نگراني براي تأمين كاالهاي 
اساسي و دارو وجود ندارد. دكتر جهانگيري همچنين 
با اشاره به گزارش وزير بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي از حل مش��كل كمبود انسولين در كشور و 
اقدامات انجام شده اين وزارتخانه براي تأمين واكسن 
آنفلوآنزا تصريح كرد: معمواًل در فصل پاييز مطالبه 
جدي براي واكسن آنفلوآنزا وجود دارد و الزم است 
از هم اكنون برنامه ريزي هاي الزم انجام شود تا مردم 
نسبت به تأمين اين واكسن اطمينان خاطر داشته 
باشند. معاون اول رييس جمهور از بانك مركزي نيز به 
خاطر تعامل مناسب و همكاري براي تأمين ارز مورد 
نياز دستگاه هاي متولي تأمين دارو و كاالهاي اساسي 
قدرداني كرد و گفت: بانك مركزي با وجود فشارها 
و محدوديت هاي ارزي، عملكرد مناسبي در تأمين 
ارز مورد نياز كشور داشته كه قابل تقدير است. دكتر 
نمكي از رفع مشكل كمبود انسولين در كشور خبر 
داد و به ارايه گزارشي از تالش ها و اقدامات انجام شده 
براي واردات و تأمين واكسن آنفلوآنزا پرداخت. وزير 
جهاد كشاورزي هم در اين جلسه گزارشي از آخرين 
وضعيت ذخاير نهاده ها نظير ذرت، جو، كنجاله، روغن 
خام و دانه هاي روغني ارايه كرد و گفت: خوشبختانه با 
برنامه ريزي هاي انجام شده مشكل و نگراني در تأمين 
اين اقالم نخواهيم داش��ت. نماينده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نيز در اين نشست گزارشي از وضعيت 
ذخاير 20 قلم از كاالهاي اساسي، ميزان ثبت سفارش، 
تخصيص ارز و ترخيص اين كاالها ارايه كرد. در ادامه 
اين جلسه رييس سازمان بنادر و كشتيراني و رييس 
كل گمرك جمهوري اسالمي ايران گزارشي از آخرين 
وضعيت موجودي كاالي اساسي در بنادر كشور، آمار 
شناورهاي حامل كاالهاي اساسي در لنگرگاه ها و بنادر 
و آمار موجودي اقالم ضروري به تفكيك نوع كاال ارايه 
كرد و به مقايسه روند تخليه كاالهاي اساسي از كشتي 

و بارگيري اين اقالم پرداخت.

 عبور از مشكالت معيشتي 
با هماهنگي ظرفيت ها

معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه براي عبور 
از مشكالت و چالش هاي پيش روي كشور همه بايد 
به ميدان بيايند، گفت: تاب آوري و مقاومت مردم و 
مسووالن در برابر فشار ها و تحريم هاي گسترده زماني 
حاصل مي شود كه در كنار دولت، همه گروه هاي مورد 
اعتماد مردم كه داراي اعتبار هستند وارد صحنه شده 
و شرايط را براي مردم تبيين كنند. اسحاق جهانگيري 
در نشست هم انديشي با جمعي از علما و روحانيون  
در تبيين شرايط خاص كشور به همه گيري بيماري 
كرونا و آثار منفي آن بر اقتصاد جهاني اش��اره كرد و 
گفت: كشورهاي بزرگ كه ادعا و توانمندي فراواني 
در حوزه اقتصادي و پزشكي دارند دچار ركود و نزول 
اقتصادي ش��ده اند كه از ركود اقتصاد جهاني سال 
1930 نيز بزرگ تر است. در امريكا كه به تنهايي 30 
درصد توليد ناخالص دنيا را به خود اختصاص داده، 

40 ميليون نفر بيكار شده اند.

ايران2

به دنبال افزايش نرخ ها در بازار آزاد و صرافي ها، فاصله دالر نيمايي وصرافي به 3400 تومان رسيد

تقاضاي كاذب براي خريد ارز بايد از بين برود

كاهش فاصله نرخ نيما و بازار مشوق صادرات است
گروه بانك و بيمه |

دالر در صرافي هاي بانكي روز يكشنبه در مقايسه 
با روز معامالتي پنجش�نبه ۷۵۰ تومان افزايش 
قيمت داش�ت. نرخ خري�د ه�ر دالر در تابلوي 
صرافي هاي بانكي 2۱ هزار و ۵۰۰ تومان و فروش 
2۱ ه�زار و ۶۵۰ تومان بود. قيمت خريد و فروش 
يورو نيز رشد داشت و نرخ خريد هر يورو 2۳ هزار 
و ۸۵۰ تومان و نرخ فروش آن 2۴ هزار تومان شد.

به گزارش »تعادل«، سامانه سنا نرخ ميانگين ارزهاي معامله 
ش��ده در روز 14 تير را براي دالر 20 هزار و 218 تومان، هر 
يورو 22 هزار و 707 تومان، درهم 5487، يوان 2587، پوند 
24473، دالر كانادا 15522، لير تركيه3032 تومان اعالم 
شده است. همچنين سامانه نيما نيز نرخ حواله دالر در روز 
معامالتي گذشته را 16 هزار و 760 تومان، حواله يورو 18 
هزار و 963 تومان، درهم 4617 و يوان 2532 تومان اعالم 
كرد. براين اساس، به نرخ هاي روز شنبه فاصله دالر نيما با 
دالر آزاد 4800 توم��ان و دالر نيما با دالر صرافي به 3458 

تومان رسيده است.
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي  نرخ رسمي 47 ارز را اعالم 
كرد كه هر دالر امريكا 42 هزار ريال هر پوند انگليس 52 هزار 
و 432 ريال و هر يورو نيز 47 هزار و 244 ريال ارزش گذاري 
شد. در بازار طال نيز به دنبال اعالم اونس جهاني به قيمت 
1775 دالر و عبور دالر از مرز 22 هزار تومان و اعالم هر دالر 
22100 تومان، قيمت طال و س��كه نيز افزايش يافت و هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 10 ميليون و 400 
هزار تومان و هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم، 
9 ميليون و 500 هزار تومان قيمت گذاري شد.همچنين 
نيم سكه 5 ميليون و 200 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون 
و هر قطعه سكه يك گرمي يك ميليون و 550 هزار تومان 
تعيين قيمت ش��د. هر گرم طالي خام 18 عيار 945 هزار 
تومان و هر مثقال طال نيز 4 ميلي��ون و 93 هزار تومان به 

فروش رسيد.

    تقاضاي كاذب براي خريد ارز بايد از بين برود
محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس، 
با بيان اينكه همه دستگاه ها و وزارتخانه ها در ساماندهي نرخ 
ارز وظيفه دارند، گفت: اينكه نوك پيكان تالطم هاي بازار 
ارز تنها به سمت بانك مركزي گرفته شود بي انصافي است.

وي در گفت وگو ب��ا ايِبنا با بيان اينكه همه دس��تگاه ها و 

وزارتخانه ها در بحث نوسانات ارزي دخيل هستند، گفت: 
اينكه نوك پيكان تالطم هاي بازار ارز تنها به سمت بانك 
مركزي گرفته شود بي انصافي است. نماينده مردم كرمان 
در مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه بانك مركزي يك 
بار توانمندي براي ساماندهي بازار ارز را در ماه هاي گذشته 
به نمايش گذاشته است، افزود: اعتقاد ما اين است كه اين 
توانمندي اكنون نيز وجود دارد و جاي نگراني نيست. وي 
با تاكيد بر اينكه دستگاه هاي مسوول در نرخ ارز بايد به يك 
اجماع در اتخاذ راهكار سازماندهي بازار برسند، تصريح كرد: 
به طور حتم با از سر گيري مراودات تجاري نرخ ارز به كانال 
نرخ منطقي خواهد رس��يد. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم، با بيان اينكه كاهش اثرات رواني حاكم بر بازار نرخ ارز 
را واقعي خواهد كرد، گفت: هرچه ت��راز واردات و صادرات 
كشور مثبت تر شود مديريت نرخ ارز در اقتصاد هم راحت تر 

خواهد بود. پورابراهيمي با تاكيد بر اينكه ساماندهي بازار ارز 
با تصميم فراقوه اي ممكن خواهد شد، تصريح كرد: هرچه 
گشايش هاي اقتصادي در كشور بيشتر شود به طور حتم 
اثر عوامل روان��ي در بازار كاهش خواهد يافت كه اين خود 

ساماندهي نرخ ها را در پي دارد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه مردم نبايد در خصوص خريد ارز ش��تاب زده عمل 
كنند، گفت: خريدهاي زياد و تقاضاي كاذب موضوعي است 
كه مي تواند تنش هاي قيمتي در بازار را تشديد كند از اين رو 
الزم است سرمايه گذاري در بازار ارز به فراموشي سپرده شود.

    صادركنندگان به رفع تنگناهاي ارزي
كمك كنند

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 

با تاكيد بر اولويت منافع ملي بر شخصي در شرايط جنگ 
اقتصادي گفت: صادركنندگان به جاي غنيمت شمردن 
فرصت براي افزايش منافع اقتصادي خودشان، در اين شرايط 

به رفع تنگناهاي ارزي دولت و كشور كمك كنند.
س��يد احسان خاندوزي روز يكش��نبه در گفت وگو با ايرنا 
در توضيح چالش ها و علل جهش ارزي اظهار داش��ت: از 
ريشه هاي جهش ارزي، كاهش صادرات و عدم ورود بخشي 
از ارزهاي صادراتي است كه مي توان آن را ذيل عنوان كلي تر 

انقباض منابع ارزي در دسترس، صورتبندي كرد.
وي يادآور شد: ارز دولتي از محل صادرات نفت و بخشي از 
پتروشيمي ها و فوالدي ها و ارز غيردولتي ناشي از صادرات 
غيرنفتي غيردولتي، هر دو دچار كاهش شده و البته واردات و 
تقاضاي ارز نيز كاهش يافته است اما در عين حال بايد بدانيم 

كه مصارف ارزي فقط واردات نيست.

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
افزود: زماني كه در مورد منابع ارزي صحبت مي كنيم يكي 
از مشكالت س��ال هاي 97 تا امروز اين است كه بخشي از 
صادركنندگان، منابع ارزي خود را به شكل كامل وارد اقتصاد 
كشور نمي كنند بنابراين دچار تنگناي طرف منابع ارزي 
مي شويم كه اگر همزمان با كاهش متناظر مصارف ارزي )نه 
فقط واردات بلكه خروج ارز و سفته بازي ارز و غيره( همراه 
نشود مجموع اين ناترازي موجب افزايش نرخ ارز مي شود 

كمااينكه اين اتفاق در سال هاي اخير رخ داده است.
خان��دوزي تصري��ح ك��رد: علت مهم��ي ك��ه مي تواند 
صادركنندگان را به س��مت برنگرداندن ارزهاي صادراتي 
سوق دهد، مساله فاصله نرخ ارز در سامانه نيما با چشم انداز 
نرخ ارز در بازار غيررسمي است )متاسفانه نرخ بازار نقد آنهم 
در معامالت غيررسمي، راهبر شده است هرچند اندازه بازار 
نقد بسيار ناچيز است(.  به عبارت ديگر اگر صادركنندگان 
اين انتظار را داشته باشند كه در ماه هاي آينده، نرخ ارز در 
بازارهاي رس��مي تفاوت معناداري با نيما پيدا كند انگيزه 
كمتري براي واردكردن ارز خودشان پيدا مي كنند يا حداقل 

تالش مي كنند ارز را با تاخير بيشتري وارد اقتصاد كنند.
وي عنوان كرد: اين مساله اي اس��ت كه درمورد آن، بانك 
مركزي و دولت مقررات گذاري سختگيرانه اي صورت گيرد، 
كما اينكه خوشبختانه بانك مركزي هم به سمت اين موضوع 
حركت كرده است. عالوه بر اين بانك مركزي بايد مشوق هاي 
روشني براي عرضه ارزهاي خانگي يا ورود ارز توسط اتباع 

خارجي و مهاجران وضع كند.
خاندوزي تاكيد كرد: در كنار پيمان سپاري هاي ارزي بايد 
توجه داشت كه نرخ ارز نيمايي، هر چقدر به بازار غيررسمي 
نزديك تر شود يا بانك مركزي بتواند گواهي سپرده ارزي 
براي صادركنن��دگان ايجاد كند )اگر صادركننده با هدف 
واردات نياز به ارز خود داشت، بتواند به ارز يا معادل ريالي ارز 
با قيمت بازار غيررسمي دسترسي پيدا كند( اين دو سياست 
مي تواند مشوق اين باشد كه صادركنندگان بيشتري ارز 
صادراتي خود را به سرعت در اختيار وارد كنندگان قرار دهند. 
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در 
مجلس يادآور شد: بايد توجه كرد كه همه ما در شرايط جنگ 
اقتصادي بايد منافع ملي را بر منافع كوتاه مدت شخصي  
ترجيح دهيم و اين مس��تلزم اين است كه صادركنندگان 
كشور به جاي غنيمت شمردن فرصت براي افزايش منافع 
اقتصادي خودشان در اين شرايط به كمك تنگناي ارزي 

دولت و كشور بيايند.

 كسري بودجه، رشد پايه پولي، نقدينگي و جهش قيمت ها
از ح��دود ي��ك س��ال قب��ل 
هش��دارهاي ج��دي در مورد 
تشديد كسري بودجه دولت و 
پيامد آن براي رشد پايه پولي و 
نقدينگي و به تبع آن تورم داده 
شده است و به تدريج كه جلوتر 
آمده اي��م، اين هش��دارها ابعاد 
وس��يع تري يافته است. در اين 
زمينه، حتي نمي توان تمايزي 
بين اقتصاددانان با گرايش هاي مختلف مش��اهده نمود و 
حتي نمي توان تمايزي بين صاحبنظران درون دستگاه هاي 
تصميم گيري )ش��امل دولت و مجلس و س��اير نهادها( و 
صاحبنظران آزاد و منتقد قائل شد. نكته با اهميت آن است 
كه تقريبا تمركز اكثريت قريب به اتفاق صاحبنظران هم بر 
كسري بودجه و پيامد تورمي آن بوده است و هشدار در مورد 
وقوع تورم هاي شديد و ابرتورم و حتي در مواردي صحبت 
از ونزوئاليي شدن ايران. در اين نوشتار، به اظهارنظرهاي 
سياسيون )گرچه يافتن ش��خص غيرسياسي مصداق با 
چراغ گشتن و يافت مي نشود، است( و صاحبنظران فاقد 
دانش تخصصي اقتصاد نمي پردازيم و بحث را به گفت وگوي 
درون اقتصاددانان محدود مي نماييم. براي انسجام بحث، در 
قالب چند نكته دسته بندي شده به طرح بحث مي پردازيم. 
1- اينكه كسري بودجه باال، نامتناسب با توان توليد اقتصاد، 
و فزاينده زيانبار است و پولي كردن كسري بودجه فزاينده ما 
را به پرتگاه مي برد، هيچ ترديدي نيست و اساسا ضرورت 
ندارد در مورد آن بحث كنيم. اما به طور مشخص هنگامي كه 
صحبت از افزايش كسري بودجه مي كنيم، به طور طبيعي 
در خأل بحث نمي كنيم و ناظر به شرايط اقتصاد به تحليل 
كسري بودجه مي پردازيم، هم از نظر شرايط سيكلي اقتصاد 
و هم از جهت نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي. 
مي دانيم هنگامي كه اقتصاد در ركود است به طور طبيعي 
كسري بودجه اجتناب ناپذير است و معقول نيست كه دولت 
در شرايط ركودي به سياست انقباضي روي آورد تا از كسري 
بودجه پرهيز نمايد. مي دانيم كه اقتصاد ايران مطابق هر 
معياري كه اس��تفاده كنيم، در ركود است. اين ركود هم 
محصول تحريم هاي نفتي و شوك منفي عرضه و تقاضاي 
مرتبط با آن است كه به طور سنتي نقش مسلط در شكل 
دادن نوسانات اقتصادي ايران داشته است و هم محصول 
ناترازي هايي بلندمدتي است كه در دهه 1390 با قطع جريان 
نفت براي پوشاندن و به تاخير انداختن آن ناترازي ها، بروز و 
ظهور ش��ديدتري يافته است. دراين ش��رايط ركودي كه 
كسري بودجه حتي به طور طبيعي هم اجتناب ناپذير بوده 
است، شيوع كرونا ضربه ديگري به اقتصاد ايران وارد ساخته 
است كه آن نيز به تشديد كسري بودجه دامن مي زند و اين 
پديده اي مختص ايران نيست و در واقع اگر امكان پذير بود 
بايد دولت كس��ري بودجه بيش��تري براي مقابله با كرونا 
متحمل مي شد. اگر كسري بودجه اجتناب ناپذير شده است، 
فعال صحبت از اينكه چرا دولت دچار كسري بودجه شده 
است، سوال بي فايده اي است و مساله بايد بر تامين كسري 
بودج��ه متمركز ش��ود. كس��ري بودجه نيز ب��ا توجه به 

امكان ناپذيري تامين آن از دنياي خارج، از سه طريق انتشار 
اوراق و فروش آن به اشخاص و نهادهايي غير از بانك مركزي، 
فروش دارايي هاي دولت و استقراض مستقيم يا غير مستقيم 
از بانك مركزي قابل تامين است. ارجح است كه دولت در اين 
مقطع نگران پايداري مالي و انباشت بدهي نباشد چون نرخ 
تورم از نرخ سود اوراق باالتر است و اصرار بر اين مساله از سوي 
همه ما ضرورت دارد. ام��ا مي دانيم كه تامين بيش از حد 
كسري بودجه از اين طريق، تنگناي مالي براي كسب و كارها 
را به همراه دارد و منبع نامحدودي نيست. فروش دارايي هاي 
دولت نيز در اين شرايط ضرورت دارد و بازهم بايد بر آن اصرار 
ورزيد، اما همه مي دانند كه اوال از دست دادن دارايي هاي 
س��ود آور دولت كه متقاضي فراوان دارد در سال هاي بعد، 
دولت را از درآمد آن محروم مي كند و مشكالتي نيز از منظر 
نهادهاي نظارتي به همراه دارد كه امكان توسل گسترده به 
اين روش را هم دچار محدوديت كرده اس��ت. استقراض 
مس��تقيم دولت از بانك مركزي قانونا منع شده است، اما 
مي دانيم كه دولت با استقراض از بانك ها و آنگاه توسل بانك ها 
به منابع بانك مركزي همواره به شكل غيرمستقيم از منابع 
بانك مركزي استفاده كرده است. با اين حال، در ماه هاي اخير 
كه بسياري از صاحبنظران نگراني بيشتري راجع به كسري 
بودجه بروز داده اند، اين نوع استقراض غيرمستقيم عاملي 
براي رشد پايه پولي در مقايسه با سال هاي قبل نبوده است. 
اما عامل ديگري كه در يك سال اخير نقش مهمي در رشد 
پايه پولي داشته است و ماهيتا مانند استقراض دولت بوده و 
در عين حال ماهيتا در شرايط كنوني با استقراض مستقيم 
دولت تفاوتي ندارد، افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك 
مركزي از ناحيه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و عوايد 
ارزي غير قابل استفاده دولت بوده است كه مطابق تكاليف 
قانوني رخ داده است و همانطور كه اشاره شد، اجتناب ناپذير 
بوده است. با همه اين توضيحات، ترديدي در اين نيست كه 
بايد اصرار كرد تا جايي كه امكان دارد )نه آنچه آرماني مطالبه 
ما است( دولت با انتشار اوراق و فروش دارايي كسري بودجه 
را تامين كند و دولت و مجلس نيز تا سرحد امكان از ايجاد 
هزينه هاي جديد و غيرضروري پرهيز كنند. بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران عالوه بر آنكه عمليات بازار باز را 
راه اندازي كرده اس��ت تا به تدريج سياست پولي به سمت 
شيوه هاي نوين مورد استفاده در دنيا تغيير مسير دهد و از 
جمله از پولي شدن كسري بودجه جلوگيري نمايد، حتي با 
به عهده گرفتن كارگزاري فروش اوراق دولت سعي كرده 
است به دولت كمك كند تا سهل تر و كم هزينه تر به فروش 
اوراق بپردازد و در همين مدت سپري شده از سال 1399 
حدود 23000 ميليارد تومان اوراق از اين طريق فروش رفته 
است. اقدامات بانك مركزي براي جلوگيري از پولي شدن 
كسري بودجه بايد ادامه يابد، اما بايد توجه داشت كه حتي با 
خودداري بانك مركزي از پولي كردن كسري بودجه دولت، 
وجود كسري بودجه گسترده به طور غيرمستقيم و از جمله 
از كانال عمليات بازار باز براي كنترل نرخ سود به رشد پايه 
پولي منجر خواهد شد. 2- برخي از تحليلگران تاكيد زيادي 
بر افزايش بي س��ابقه پايه پولي و نقدينگ��ي در دوره اخير 
داش��ته اند. در اينكه رشد پايه پولي و نقدينگي باال است و 

نامطلوب، جاي هيچ ترديدي نيست. اما نكته با اهميت آن 
است كه ما اقتصاد دانان در به كارگيري مفاهيم و داده ها بسيار 
حرفه اي باشيم. به عنوان نمونه، بسيار ديده شده است كه 
صاحبنظران كشور به افزايش كامال متفاوت حجم نقدينگي 
در سال هاي مختلف پرداخته اند. مثال بسيار شنيده ايم كه 
اقتصادداناني اشاره مي كنند كه در يك سال در دهه 1390 
معادل 20 سال در گذشته نقدينگي خلق شده است يا بسيار 
شنيده ايم كه افزايش ساالنه حجم نقدينگي در سال هاي 
1392 تا 1396 چند برابر افزايش حجم نقدينگي در كل 
دهه 1380 بوده است يا مثال شنيده ايم كه در سال 1397 
تا 1399 افزايش در حجم نقدينگي معادل كل نقدينگي 
تاريخ ايران است يا مثال زماني مي شنيديم كه اشاره مي شد 
به زودي نقدينگي از 1000 هزار ميليارد تومان عبور مي كند 
و مدتي بعد از آن اشاره مي شد كه نقدينگي به زودي از 2000 
هزار ميليارد تومان عبور مي كند يا بسيار شنيده ايم كه روزي 
ح��دود 1000 ميليارد تومان نقدينگي خلق مي ش��ود و 
مواردي از اين دس��ت. واضح است كه اقتصاد دانان آشنا با 
مفاهيم اسمي و داراي روند مي دانند اين مقايسه تصوير كامال 
ناصحيحي از تحوالت كميتهاي پولي نشان مي دهد و مثال 
با نرخ رشد 20 درصدي براي نقدينگي، حدودا 3 سال و نيم 
نقدينگي دوبرابر مي شود و مثال از 1000 هزار ميليارد تومان 
به 2000 هزار ميليارد تومان مي رسد، در حالي كه نرخ رشد 
متوسط نقدينگي ايران بسيار بيش از اين بوده است و اين 
بدان معني است كه در غالب دوره ها پس از هر سه سال و نيم 
حجم نقدينگي دو برابر شده است. اگر به گذشته هاي خيلي 
دور بر نگرديم و سال هاي ابتداي دهه 1380 را كه اتفاقا دوران 
نس��بتا باثباتي از نظر اقتصادي محس��وب مي ش��ود، در 
نظربگيريم، از سال 1338 كه داده هاي اقتصاد كالن موجود 
است تا سال 1380 معادل 320905.7 به حجم نقدينگي 
افزوده شده اس��ت، در حالي كه از 1380 تا 1383 معادل 
364909.9 به حجم نقدينگي افزوده شده است. يعني در 
طول چهار س��ال بيش از كل آن دوره 42 س��اله به حجم 
نقدينگي افزوده شده است. مشابه اين براي سال 1370 تا 
1373 هم صادق است و مثال براي سال 1390 تا 1393 نيز 
صادق است. معلوم است چنين تحليلي كه افزايش نقدينگي 
در هر كدام از آن 4 سال را بسيار غيرعادي جلوه مي دهد، 
كامال تصوير اشتباهي است. اين موضوع در مورد سال هاي 
اخير و دو سال اخير نيز مصداق دارد. براي اقتصاد دانان، دقيق 
و حرفه اي آن اس��ت كه از آمار نرخ رش��د كميتهاي پولي 
استفاده نمايند نه از مقدار ريالي آن. بر اساس نرخ رشد، در 
سال 1397 نرخ رشد پايه پولي همان متوسط بلندمدت آن 
است و در سال 1398 از متوسط بلندمدت آن فاصله گرفته 
و بيشتر شده است و همين موضوع در مورد رشد نقدينگي 
هم صادق است، به اين معنا كه در سال 1397 از متوسط 
بلندمدت آن كمتر بوده است و در سال 1398 از متوسط 
بلندمدت آن بيشتر بوده است. حتما ما بايد نگران باشيم و 
حتما اگر دولت و بانك مركزي به داليلي مانند فشار كسري 
بودجه و جلوگيري از تعميق ركود موقتا به انقباض پولي 
متوسل نشده اند، بايد به اين سمت حركت كنند و به طور 
مشخص راه اندازي عمليات بازار باز و هدف گذاري تورم بايد 
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يادداشت
در ميان مدت و بلندمدت منجر به كاهش چشمگير رشد 
نقدينگي نسبت به شرايط كنوني شود )البته در كنترل تورم 
رش��د نقدينگي با اهميت است مس��تقل از اينكه از كجا 
سرچشمه مي گيرد و آنهم نه كنترل ساالنه رشد نقدينگي 
كه منسوخ شده است بلكه كنترل متوسط رشد نقدينگي در 
ميان مدت و بلندمدت( . من هم به عنوان اقتصادخوانده اي 
كه از بسياري اقتصاددانان كنوني كشور خيلي آموخته ام، 
ترديد ندارم كه بايد ظرف مدت نه چندان طوالني بتوانيم 
به طور ساختاري زمينه كاهش رشد نقدينگي را فراهم كنيم 
وگرنه بايد يقيين داشته باشيم كه نرخ تورم قابل كاهش 
معني دار نيس��ت. در عين حال، ياد گرفته ام كه مشكالت 
ساختاري و ناترازي هاي ريشه دار اقتصاد ايران به هيچ وجه 
در يك دوره حتي 10 ساله هم رفع نخواهد شد و با پذيرفتن 
اين محدودي��ت بايد دنبال اقداماتي ب��راي اندكي بهبود 
وضعيت اقتصاد و كاهش درد و رنج مردم باشيم. 3- بسياري 
از ما اقتصاد دانان كمتر به اين موضوع توجه داريم كه اقتصاد 
پيوس��ته در حال تجربه كردن سرچشمه هاي جديدي از 
ش��وك و بي ثباتي اقتصاد كالن است و تالش مي كنيم با 
نسخه هاي متعارف به دنبال توضيح وقايع جديد باشيم. 
نمونه آن است كه دنيا و به ويژه كشورهاي توسعه يافته از 
شروع دهه 1390 موفق به كاهش و تقريبا حذف تورم شدند 
و رشد اقتصادي هم رضايت بخش و با ثبات بود، به گونه اي 
ك��ه از آن تح��ت عن��وان Great Moderation ن��ام 
مي بردند، اما ناگهان بحران 2008 دنيا را غافلگير كرد و اين 
در حالي بود كه كمتر اقتصادداني فكر مي كرد چنين بحراني 
و در چنين ابعادي رخ دهد. همين داستان در مورد ايران نيز 
صادق است. در حالي كه ما به طور سنتي عادت كرده بوديم 
كه رشد نقدينگي ناشي از رشد پايه پولي )تاكيد مي كنم 
ناشي از رشد پايه پولي( كه بر اثر تزريق درآمدهاي نفتي يا 
كسري بودجه دولت رخ مي دهد، اسباب تورم است و البته 
حالتي كه ناشي از درآمدهاي نفتي باشد اثر تورمي آن كمتر 
اس��ت، ناگهان در سال هاي 1393 تا 1396 با پديده اي در 
اقتصاد ايران روبرو شديم كه به طور سنتي اسباب شوك و 
بي ثباتي و جهش قيمتها نبود. اين پديده رشد نقدينگي متاثر 
از نرخ سود باالي سپرده ها و آنهم متاثر از ناترازي نظام بانكي 
در همراهي با تاكيد بر كنترل رشد پايه پولي بود كه گرچه 
موقتا تورم را كنترل كرد اما نيروي بزرگي را براي ش��وك 
قيمتي به اقتصاد انباشت كرد و در اولين فرصتي كه امكان 
تحري��ك انتظارات تورمي فراهم ش��د، ش��روع به تخليه 
آثارتورمي خود نمود. اين در حالي ب��ود كه در ابتدا تصور 
مي كرديم آن شيوه رشد نقدينگي مسير مناسبي است. به 
همين ترتيب، در طول چند ماه گذش��ته پديده اي كامال 
متف��اوت در اقتص��اد ايران پديدار ش��د ك��ه كمتر توجه 
اقتصاد دان��ان را به خود جلب ك��رد و آن هم تحوالت بازار 
سرمايه از حدود بهمن ماه 1398 به بعد بود. در حالي كه تا 
پاييز سال 1398 تحوالت بازار سرمايه امري عادي تلقي 
مي ش��د و افزايش قيمت س��هام انعكاس افزايش ارزش 
جايگزيني بنگاه ها محسوب مي شد و عمال دنباله رو تغييرات 
نرخ ارز و ساير قيمتها محسوب مي شد، از حدود بهمن 1398 
كامال تغيير ماهيت داد و به پيشرو افزايش قيمتها تبديل شد. 
اين تغيير ماهيت از آنجا سرچشمه مي گرفت كه به داليلي 
كه در اينجا مجال پرداختن به آن نيست، سهام تبديل به يك 
دارايي بدون ريسك كاهش قيمت و بسيار نقدشونده از منظر 
س��رمايه گذاران ش��د و به اين ترتيب مبتن��ي بر تحليل 

ناسازگاري زماني سبب كشاندن پي در پي اشخاص به اين 
بازار و امكان پذيري تشديد سفته بازي در اين بازار شد. آنگاه 
افزايش قيمت سهام هم از طريق اثر ثروتي بسيار شديد آن 
سبب فشار بر بقيه قيمتها و به ويژه قيمت بقيه دارايي ها شده 
است و هم سبب فشار براي رشد درونزاي كميتهاي پولي و 
از جمله حجم نقدينگي شده و خواهد شد و هم انتظارات 
تورمي را افزايش داده اس��ت. ما مدت ها اس��ت كه نگران 
هستيم روزي حدود 1000 ميليارد تا 1200 ميليارد تومان 
به نقدينگي اضافه مي شود كه به معني ايجاد ثروت نقد معادل 
همين رقم براي صاحبان سپرده است. اما در حال حاضر در 
بازار سهام روزانه چند برابر اين به ارزش سهام افزوده مي شود 
و لذا به ثروت صاحبان سهام افزوده مي شود و طبق تحليلي 
كه ارايه شد اكنون سهام يك دارايي تقريبا نقد و بدون ريسك 
كاهش قيمت از منظر صاحبان س��هام است. در حالي كه 
بسياري از تحليل گران نگران شكل گيري حباب و تركيدن 
حباب در اين بازار بوده اند كه آنهم نگراني بي موردي نيست، 
اما جنبه زيانبار اقتصاد كالني آن اين خلق ثروت است كه 
فقط انتقال بخش كوچكي از آن به بقيه بازارها كافي است تا 
جهش هايي در آنها ايجاد نمايد كه در ماه هاي اخير كرده 
اس��ت و حتي مي توان نش��ان داد كه به شكل درونزا رشد 
نقدينگي را هم به دنبال خواهد داشت. اين موضوعي است 
كه اقتصاددانان كمتر به آن پرداخته اند. اين به معني رخدادي 
است كه ما در گذشته به هيچ وجه تجربه نكرده ايم و ما را در 
درك تحوالت تورمي غافلگير كرده است. به همين دليل 
است كه سعي مي كنيم جهش قيمت سهام و مسكن و ارز و 
طال و كاالهاي با دوام را به رشد پايه پولي و نقدينگي نسبت 
دهيم. اين در حالي است كه رشد نقدينگي و پايه پولي در 
سال 1398 كه از متوسط بلندمدت بيشتر بوده اند، به ترتيب 
31.3 و 33 درصد بوده اس��ت كه با جهش قيمت دارايي ها 
هيچ سنخيتي ندارد. لذا، نمي توان استدالل كرد كه رشد 
نقدينگي زياد شده است و سبب اين اندازه جهش قيمتها شده 
است و رشد چند صد درصدي قيمت برخي از دارايي ها نياز 
به توضيح ديگري دارد. نه تنها رشد قيمت برخي دارايي ها 
نياز به توضيح متفاوتي دارد كه مختصر به آن اشاره شد، خود 
اين افزايش قيمت دارايي ها سبب فشار بر قيمتها از طريق اثر 
ثروت، س��بب تحريك انتظارات تورمي و افزايش سرعت 
گردش پول و سيال شدن نقدينگي و سبب فشار براي رشد 
درونزاي نقدينگي شده است. اين پديده اي است كه همه ما 
را غافلگير كرده است و اسباب خجالت هم نيست چون اگر 
اقتصاد ايران در دهه 1390 دوبار از ناحيه بخش مالي )شامل 
نظام بانكي و بازار مالي( دچار شوك شده است، به دليل تحول 
در ساختار اقتصاد ايران و ظهور عوامل ناشناخته اي است كه 
سرچشمه هاي جديدي از شوك به اقتصاد كالن هستند. اين 
مشابه شوك كوويد 19 به دنياي پزشكي است كه تا اين لحظه 
درك كاملي از آن حاصل نشده است و دنياي سالمت در حال 
تجربه اين شوك و سپري كردن آن است. لذا، شايد ضرري 
نداش��ته باشد كه اقتصاددانان عزيز كش��ور و به ويژه نسل 
جوان تر و پرش��ورتر از م��ا، بالفاصله در مقابل نوس��انات 
اقتصادكالن سراغ تحليل هاي شناخته شده و جاافتاده نروند 
و جسورانه به موشكافي اين نوسانات بپردازند تا نه تنها به حل 
مشكالت اقتصادي كشور كمك كنند بلكه حتي به پيشبرد 
دانش نيز كمك كنند. تحوالت اقتصاد كالن اخير ايران زمينه 
تحقيق بكري براي اقتصادانان جوان فراهم كرده است كه 
به نقل از تسنيم نبايد اين فرصت را از دست بدهند.  

تنظيم نرخ ارز نيمايي و بازار مي تواند مشوق صادركنندگان براي بازگشت ارز صادراتي باشد

تيمور رحماني
استاد دانشگاه تهران



يادداشت 3 بانك و بيمه

مسعود بيرمي، كارشناس اقتصادي در تحليل راهكارمهار تورم و نقدينگي مطرح كرد

كاهش كسري بودجه، فوري ترين اقدام دولت
ادامه از صفحه اول

عالوه بر اين موارد، سيگنال هايي در بخش تقاضاي وارداتي 
و واقعي اقتصاد وجود دارد. بخشي از تقاضا مربوط به واردات 
كاالها و خدمات است و بخشي از تقاضا مربوط به پس انداز 
ارز و حفظ ارزش ريال است كه به دنبال آن وارداتي وجود 
ندارد و عده اي ارز مي خرند تا ارزش پول خود را در مقابل 
تورم و رشد نقدينگي حفظ كنند. يعني در بازار متشكل 
ارزي به ثبت سفارش و تقاضاي واردات، جواب مي دهند و 
ارز تامين مي كنند. اما در بازار آزاد، عالوه بر تقاضاي واردات 
تجاري، تقاضاي غير تجاري داريم كه به دنبال هر نوساني 

در عرضه ارز، شاهد رشد تقاضا هستيم. 
   و به همين دليل، فاصله دالر نيما با دالر آزاد به 4 
هزار تومان و فاصله دالر آزاد با صرافي ها به بيش از 
1000 تومان رسيده است و مشكل بيشتر در بخش 

تقاضاي غيرتجاري ارز است؟ 
بايد گفت كه مشكل بازار ارز، تنها تامين واردات كاالهاي 
اساسي و خدمات و ثبت س��فارش ها نيست، اين بخش 
عمدتا از طريق نيما و بازار متشكل ارزي و صرافي ها تامين 
مي شود. اما وقتي مشكل در عرضه ايجاد مي شود با تعيين 
مهلت براي بازگشت ارز صادراتي كمي از مشكل عرضه ارز 
حل مي شود ولي راهكار نهايي اينگونه سياست ها نيست. 
به دنبال رشد نقدينگي و تورم نيز عده اي به بازار خودرو، 
مس��كن و بورس وارد مي ش��وند و به دنب��ال تحليل ها و 
نقدهاي مختلف، عده اي به بازار طال و ارز وارد مي شوند. 
لذا بايد گفت كه ريشه اصلي اين هيجانات و نوسان ها، رشد 
نقدينگي و ريال است. خود آقاي همتي رييس كل بانك 
مركزي چند وقت پيش اعالم كرده بود كه براي كنترل نرخ 
ارز بايد ريال را كنترل كنيم بايد رشد نقدينگي مهار شود. 
   اما رشد نقدينگي به دليل كسري بودجه، كاهش 
درآمد نف�ت و ماليات ها، ركود تورم�ي و كرونا و... 
امكان پذير نيس�ت و فعاالن اقتصادي، بانك ها و 
دولت در افزايش نقدينگي نقش دارند و نمي توان 

انتظار داشت كه نقدينگي مهار شود.
سلطه مالي بخش دولتي بر بخش پولي و سياست گذاران 
پولي، پديده جديدي نيس��ت و قبال هم وجود داشته و تا 
زماني كه برطرف نشود، نمي توان انتظار مهار نقدينگي 
را داشت. موضوع مهم اين است كه وقتي ريشه همه اين 
مشكالت، مخارج دولت، دخالت و حضور بي قاعده دولت در 
اقتصاد است و دايم بدهي دولت به بانك مركزي و بانك ها 
رشد مي كند، نمي توان انتظار داشت كه رشد نقدينگي 

مهار شود و التهاب بازارهاي مختلف را كاهش دهد. 
سلطه مالي بر بانك مركزي باعث شده كه هر وقت، دولت 
درآمد نفت و ماليات ندارد، از طريق اس��تقراض از بانك 
مركزي و رش��د بدهي دولت به بانك ها و اضافه برداشت 
بانك ها از بانك ها، عمال نقدينگي رشد فزاينده داشته باشد. 
حتي زماني كه در دولت هاي قبلي رشد درآمد نفت بااليي 
داش��ته، بازهم براي خرج كردن بيشتر و به دليل سلطه 
مالي خود بر بانك مركزي، دايم به رش��د نقدينگي دامن 
زده و به جاي دالرهاي نفتي، نقدينگي به جامعه تزريق 
ش��ده و قبل از آنكه دالرهاي نفتي در بازار فروخته شود، 
ريال بيش��تر وارد بازار شده و باعث تورم و رشد نقدينگي 

دايمي شده است. 
اين وضعيت به علت سلطه ش��ديد سياست مالي دولت 
بر سياست پولي سيستم بانكي است كه در هر شرايطي 
در چند دهه اخير، باعث رشد نقدينگي شده است. يعني 
سياس��ت مالي به جاي اينكه وابس��ته به فضاي عمومي 
اقتصاد، رشد اقتصادي و سرمايه گذاري، بهره وري، ارزش 
افزوده، رشد توليد و كارايي باشد و مخارج دولت از طريق 
ماليات ها و پول موجود تامين شود. دايما پول ونقدينگي 
از سيستم بانكي به سمت اقتصاد سرازير شده و عامل تورم 
بوده و رشد نقدينگي بسيار باالتر از رشد اقتصاد و بهره وري 
و سرمايه گذاري ها اتفاق افتاده است و حاصل آن چند برابر 

شدن قيمت ها بوده است. 
   ب�ا اين حس�اب، سياس�ت بانك مرك�زي براي 
هدفگ�ذاري ت�ورم 20 ت�ا 24 درص�دي، كنترل 
نقدينگي، كريدور و كنترل نرخ س�ود، ب�ازار باز، 
فروش اوراق بده�ي و... بدون همراهي دولت قادر 

به كنترل نقدينگي و تورم نيست. 
آقاي همتي رييس كل بانك مركزي سعي مي كند كه با 
مصاحبه ها و اظهارنظرهاي خ��ود، هدفگذاري تورمي را 
اعالم كند و برنامه دارد و اين سياست ها قابل دفاع است 
اما دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد ودارايي 

همكاري الزم را براي كنترل نقدينگي ندارند. 
كسري بودجه كه در يكسال اخير تشديد شده و در ماه هاي 
اخير به اوج خود رس��يده است، عمال موجبات رشد پايه 
پولي را فراهم كرده است. براس��اس اعالم بانك مركزي 
رشد پايه پولي در س��ه ماه اول 99، به ميزان 8.8 درصد 
رش��د كرده و هفته اي بيش از 2300 ميليارد تومان پايه 
پولي رشد كرده و نقدينگي نيز هفته اي 13 هزار ميليارد 
تومان بيشتر شده و در بهار امسال معادل 7.3 درصد رشد 

نقدينگي داشته ايم. 
به عبارت ديگر، تا زماني كه دولت متناسب با درآمد خود، 
مخارج را كاهش ندهد و كسري بودجه باعث رشد نقدينگي 
شود، روي تورم و ارز اثر گذار خواهد بود و نقدينگي جديد 
قدرت خريد مردم را كاهش مي دهد و قيمت ها دايم باال 

مي رود.
   با چنين وضعيتي از كس�ري بودجه و نقدينگي، 
آيا مي توان انتظار داش�ت كه بانك مركزي بتواند 

نرخ تورم را در حد مورد انتظار خود كنترل كند؟
بايد توجه داشت كه نرخ تورم اعالم شده توسط مركز آمار 
ايران و بانك مركزي، آن چيزي نيست كه در كف جامعه 
رخ مي دهد و احس��اس ديگري نسبت به تورم و گراني ها 
دارند، مردم در بازار و خانواده و معيشت خود تنها افزايش 
قيمت كاالهاي مصرفي را احس��اس نمي كنند. زيرا نرخ 
تورم اعالم شده نرخ تورم كليه كاالهاي مصرفي اعم از قابل 
تجارت و غيرقابل تجارت است. ما مي دانيم كه كاالهاي 
قابل تجارت به تغييرات نرخ ارز واكنش سريع تري به خرج 
داده درحالي كه كاالهاي غيرقابل تجارت با تاخير و تقريبًا 
به ميزان تورم داخلي افزايش مي يابند. ضمن آنكه بخشي 

از تورم ساختاري ناشي از انتظارات تورمي است كه به طور 
مستقيم به برداشت مردم از وضعيت اقتصادي و سياسي 
آتي و جاري كشور بستگي دارد. لذا مردم نگاهي به آينده 
دارن��د و به حف��ظ ارزش پول خود و دارايي ها، مس��كن، 
خودرو، سهام، طال و ارز، آينده فرزندان و...نگاه مي كنند. 

به عبارت ديگر، بايد تورم كاالهاي قابل تجارت و غير قابل 
تجارت را از هم جدا كنيم. ضمن اينكه مركز آمار تورم تمام 
كاالها و خدمات را نيز محاس��به نمي كند. براين اساس، 
اگرچه بانك مركزي در مس��ير درست كنترل نقدينگي 
و تورم حركت مي كند اما دولت درمس��ير درست نيست 
و س��ازمان برنامه و بودجه و دستگاه هاي دولتي از محل 
حساب خالي پرداخت انجام مي دهند كه منجر به رشد 

پايه پولي و نقدينگي و افزايش قيمت ها مي شود. 
كسري بودجه از محل خلق پول صورت مي گيرد كه قادر 

است در ماه هاي آينده تورم باال ايجاد كند. 
   در دوره ه�اي قبل، از جمله دهه 1380 كه درآمد 
نفت ايران باال بود، هر گاه نقدينگي رش�د مي كرد 
بالفاصله تورم ايجاد نمي شد و گفته مي شد كه اثر 
نقدينگي بر تورم تاخيري اس�ت و سه سال طول 
مي كش�د تا تورم ايجاد شود. يعني به دليل پايين 
بودن نرخ دالر، باال بودن درآمدهاي نفتي و واردات 
كاالهاي خارجي و چيني ارزان به دالر، تورم پايين 
بود اما دو سه سال بعد، تورم ظاهر مي شد. در حال 
حاضر، آيا مي توان انتظار داشت كه دولت به دنبال 
كسري بودجه و خلق پول و نقدينگي، فعال با تورم 

باال و ابرتورم مواجه نش�ود؟ در شرايطي كه مردم 
عالوه بر مش�كل رش�د قيمت كاالهاي مصرفي و 
پركردن يخچال خود نگران رشد قيمت مسكن و 
زمين و تش�كيل زندگي فرزندان هستند و به اين 
س�ادگي نمي توانند صاحب خانه شوند و آينده را 
بس�ازند، وضعيت تورمي و كاهش قدرت خريد به 

كجا خواهد رسيد؟
ظهور تورم به دنبال رشد نقدينگي قطعي است اما اينكه 
زمان آن ك��ي خواهد بود، بس��تگي به رش��د اقتصادي 
و ظرفيت ه��اي اقتصاد و عرض��ه و تقاض��ا دارد. در واقع 
برخي سياس��ت گذاران ب��ه اين بهانه و ط��رح مباحثي 
تحت عنوان كاناليزه كردن نقدينگي افزايش نقدينگي 
را توجيه مي كنند كه تحليل نابجايي است به طوري كه 
نظريه پردازان غربي اين مساله، پس از مطالعات تجربي 
كش��ورهاي مختلف از اين نظر دست كشيده اند لكن در 
كشورما برخي در بدنه دولت همچنان از آن دفاع مي كنند 
و اين يكي از تقابل هاي بانك مركزي با دولت است حتي 
با توجيه اين نيز با وجود ظرفيت هاي محدود اقتصادي، 
تحريم ها، درآمد پايين نفت و گاز، كاهش ماليات ها به دنبال 
بحران كرونا كه منجر به تضعيف بخش واقعي اقتصاد شده 
و البته انباشت نقدينگي از سال هاي قبل نمي توان انتظار 
داش��ت كه تحليل اين دوستان درس��ت از آب در بيايد و 
بايد انتظار داشت كه آخر سال 99 با ابتداي سال متفاوت 
باشد. اينكه عده اي نگران ابر تورم و ونزوئاليي شدن اقتصاد 
ايران هستند، به همين دليل است. زيرا چند سال است كه 

اقتصاد با رشد نقدينگي باال و تورم و چند برابر شدن نرخ 
ارز و قيمت كاالها و خدمات و همچنين چند برابر شدن 

قيمت دارايي ها، سهام و... همراه است. 
در كنار آن، رشد منفي اقتصاد، كاهش درآمد، رشد منفي 
س��رمايه گذاري و توليد و ... وجود داش��ته و لذا ظرفيت 
اقتصاد ايران براي جذب رشد نقدينگي 30 درصدي سال 
98 و رشد 8.8 درصدي پايه پولي بهار 99 مناسب نيست 

و تورم باال ايجاد خواهد شد. 
براين اساس، با توجه به شرايط كنوني وظرفيت اقتصاد 
ايران، تعريف بلندمدت در كشور عمال يكسال است و اثر 
نقدينگي به جاي اينكه با تاخير بيشتري ناشي از كاناليزه 
شدن آن مثاًل 3 ساله و 5 ساله بروز كند، عمال يكساله و 18 
ماهه بروز خواهد كرد و اثر سريع بر تورم و رشد قيمت ها 
خواهد داش��ت و در يكس��ال آينده بايد ش��اهد اثر رشد 

نقدينگي باالي امروز بر تورم باشيم.
   ع�ده اي با اين تحليل، معتقدن�د كه چو دخلت 
نيست خرج آهس�ته تر كن، آيا امكان پذير است 
كه مخارج دولت در اين ش�رايط كاه�ش يابد، آيا 
ب�ا سياس�ت هاي دولت و بان�ك مركزي و س�اير 
دس�تگاه ها و نهادها مي توان انتظ�ار اين تحول را 

داشت؟
 در اين زمينه بايد سوال كرد كه در ستاد اقتصاد مقاومتي 
و ستاد اقتصادي دولت چه تصميم هايي گرفته شده و چه 
تاثيري بر متغيرهاي كالن مانند كسري بودجه و نقدينگي 
و پايه پولي، تورم و توليد داشته است؟ دولت و دستگاه ها و 
نهادهاي مرتبط، كجا در زمينه سياست هاي كالن خوب 
عمل كرده اند؟ اگر دولت اعتق��اد دارد كه در يك جنگ 
اقتصادي وارد شده است نبايد روبه خودي شليك كند و 
سياست هاي اش��تباه در مقابل توليد و بازار دارايي و ارز و 
قدرت خريد مردم بگيرد. سياست هاي اشتباه باعث جنگ 

سخت مي شود.
اگرچه كرونا نيز خسارت هايي وارد كرده اما بايد سوال كرد 
كه دولت كجا مي تواند كمك كند. وقتي درآمد نفت وگاز 
ندارد، با ركود تورمي و كرونا مواجه است و درآمد مالياتي 
كم است و دس��ت دولت بسته است، چاره اي جز كاهش 

هزينه ها ندارد. 
دولت نمي تواند مثل سابق هزينه كند. نبايد با رشد پايه 
پولي و اس��تقراض بانك مركزي، تورم به جامعه تحميل 
كند. سياست هايي كه باعث هدايت نقدينگي و سود باال 
در بورس ش��ده، عمال موجب شده كه عده اي سرمايه در 
گردش توليد و كس��ب وكار خود را خارج كرده و س��هام 
خريداري كرده اند. آنها تصور مي كنند كه سود كسب وكار، 
شركت وكارخانه محدود است اما سود بورس زياد است و 
لذا كار و كسب خود را رها كرده اند يا پول آن را صرف خريد 
سهام كرده اند. پول مردم و بانك ها كه بايد صرف توليد و 
اشتغال و رشد وسرمايه گذاري شود، به سمت بورس و ارز 
و مسكن هدايت شده است و عده اي دارايي خود را فروخته 

و سهام خريداري كرده اند.
از سوي ديگر، اگر دولت چاره اي جز رشد نقدينگي ندارد 
حداق��ل خرج خود را كنترل كن��د. در هر صورت اجماع 
عموم��ي وجود دارد ك��ه افزايش نقدينگ��ي باعث تورم 

خواهد شد. 
   يكي از سياست هاي بانك مركزي در زمينه مهار 
نقدينگي، عمليات بازار ب�از و فروش اوراق بدهي 
بوده اس�ت. اما در برخي هفته ه�ا عمال معامله اي 
انجام نمي شود و تقاضاي كافي وجود ندارد و وزارت 
اقتصاد و دارايي نيز با تمام درخواست هاي دريافتي 
موافقت نمي كند. دليل اين وضعيت چيست و آيا 
مي توان انتظار موفقيت از طريق اين سياس�ت ها 

را داشت. 
مهم ترين موضوع در عمليات بازار باز و اوراق بدهي، نرخ 
سود مطرح شده در اين بازار است كه وزارت اقتصاد و دارايي 
و سازمان برنامه و بودجه، عمال نرخ سود حدود 15 درصد 
را در نظر دارند و لذا خريداران چون نرخ سود بيشتري را 
طلب مي كنند در نتيجه بانك ها و دستگاه هاي اجرايي، با 
نرخ مورد انتظار همراه نيستند. بخشي از اين عمليات نيز با 
توصيه و دستور دولت انجام مي شود و لذا اين ابزارها اگرچه 
مفيد است و مي تواند پول موجود را جابه جا كند و تا حدي 
مي تواند كارآمد باشد اما براي كنترل نقدينگي كافي نيست 
و نرخ سود پايين تر از تورم فعلي مانع عمده معامالت است. 
به عبارت ديگر، مهم تر از ابزارهاي موجود، كنترل نقدينگي 

از طريق كنترل كسري بودجه است.
همچنين انعطاف پذيري كاف��ي در اين بازار وجود ندارد 

و هم��كاري و همراه��ي بين بان��ك مرك��زي و دولت با 
دس��تگاه هاي اجراي��ي و بانك ها وجود ن��دارد و بخش 
عمده اي از معامالت عمال دس��توري است. بانك ها بايد 
سود به سپرده گذاران بدهند و لذا منابعي كه براي خريد 
اوراق به كار مي گيرند بايد سودآوري كافي داشته باشد با 
اين دستورها مشكل از دولت به بانك ها منتقل مي شود. 

   رژيم نرخ ارز در اين شرايط بايد چگونه باشد و چه 
مالحظاتي داشته باشد؟

نوع رژيم ن��رخ ارز يك گزينه انتخابي اس��ت ولي پس از 
انتخاب رژيم ارز بايد ساير سياست هاي پولي و مالي با آن 
هماهنگ باش��د. در نظام چند نرخي حاضر دولت نبايد 
كسري بودجه داشته باشد. نبايد سياست انبساط پولي و 
تزريق پول زياد داشته باشد. نبايد نرخ بهره و سود بانكي 
دستوري داشته باشيم. زيرا كسري بودجه عمال به معناي 
رشد نقدينگي و باال رفتن تورم و قيمت هاست و نرخ ارز نيز 
متناسب با آن باال مي رود. همه اين ناهماهنگي ها منجر به 
شكاف بيشتر در بازار مي شود و عمال باعث كاهش ارزش 

پول و باالرفتن نرخ ارز مي شود.
 يا بايد گزينه سياست نرخ ارز دستوري و ثابت و چند نرخي 
تغيير كند ي��ا بايد اجازه داد كه تراز پولي و ارزي ومالي به 
صورت خودكار هماهنگ شود. دولت اگر سياست پولي 
و مالي را درست نكند، عمال نوسانات افسارگسيخته خود 

را نشان خواهد داد. 
پيشنهاد بخش��ي از كارشناسان اين بوده، كه متناسب با 
شرايط اقتصاد كشور، بازاري غير انحصاري و با مشاركت 

و حضور تمام فعاالن بازار ارز، عرضه كننده، متقاضي ارز و 
حتي سپرده گذاران ارزي ايجاد شود. پيشنهاد ما اين بوده 
كه مردم بايد در بازار متش��كل ارزي زيرنظر بورس كاال، 
پرتفوي ارزي داشته باش��ند و اين بازار زيرنظر نهادهاي 
نظارتي كار كند و بانك مركزي و بازارس��از حضور داشته 

باشند.
بانك مركزي بايد انحصارگري بازار ارز را رها كند و اجازه 
دهد تا س��اير فعاالن بازار نيز در آن حضور يابند و از توان 
بورس كاال، بازار متش��كل، صرافي ه��ا، صادركننده ها و 
س��پرده گذاران ارزي درست استفاده شود و ذخاير ارزي 

مردم در خانه ها نيز در بازار حضور داشته باشد.
   در اين شرايط، موضوع مبارزه با فساد نيز مطرح 
است مبارزه با داللي، فساد اقتصادي، سلطان هاي 
س�كه و ارز و رابطه و زمي�ن و... عامل ايجاد چنين 
معضالتي چيس�ت و چه تاثيري در اصالح اقتصاد 

ايران دارد؟
وقتي التهاب در بازارها ايجاد مي شود. دولت و نهادهاي 
نظارتي با تعدادي از افراد دالل و مفسد ارزي و اقتصادي 
و سكه و... برخورد مي كنند اما اين مبارزه با فساد اگرچه 
الزم اس��ت اما كافي نيس��ت و بدون ب��ر طرف كردن 
ريشه هاي آن دوباره به شكل قوي تري ايجاد مي شود. 
عده اي ديگر به دنبال كسب سود در اين بازار، اقدامات 
و فعاليت هاي ديگري انجام مي دهند. در يك دوره اي 
موسس��ات غيرمجاز بانكي، در دوره اي ارز و سكه، در 
دوره اي احتكار كاال، در دوره هاي ديگر خودرو، ملك و 

زمين و فساد و رشوه و... بروز مي كند و ممكن است كه 
اين مشكل به نوعي در رابطه با بورس نيز ايجاد شود.  اما 
اين سياست تاكنون جواب نداده است قيمت ها بازهم 
باال رفته، فس��اد با ارقام بزرگ تري ايجاد ش��ده و افراد 
ديگري به شكل هاي گوناگون محاكمه شده اند. دليل 
اين وضعيت، همان رشد نقدينگي و هدايت به سمت 
بازارهاي غيرمولد، دارايي هاي مختلف ارز و سكه، سود 
بانكي، سهام، خودرو، ملك، ساختمان و... است. يعني 
گردش عظيم نقدينگي در بازارهايي كه نان شب مردم و 
شغل و معيشت نيستند اما مربوط به حفظ قدرت خريد 
در آينده است مورد توجه مردم هستند. وقتي يك نظام 
چند نرخي با شكاف باال داريم و چنين رانت عظيمي 
درست مي كنيم بايد انتظار البي هاي قدرت و فاسد را 
نيز داشته باشيم، مساله اصلي حذف زمينه فساد است 

كه سياست گذاران از آن غافل هستند.
راهكار اصلي همان كنترل كس��ري بودجه و نقدينگي و 
اصالح سياست هاي دولت است تا نقدينگي به سمت اين 
بازارها هدايت نشود. در حالي كه دولت و سياست گذاران 
اقتصادي عمال با سياست ها و تصميم هايي كه مي گيرند 

عامل هدايت نقدينگي به اين بازارها هستند. 
وقتي ارزش پول كم مي شود و سهام سود مي دهد، افراد 
نقدينگ��ي خود را به س��مت ارز و طال و ب��ورس هدايت 

مي كنند. 
دولت بايد راه سوءاس��تفاده و زمينه فساد را خشك كند 
ن��ه اينكه تنها به برخورد با چند نف��ر اكتفا كند اگر چند 
دانه درش��ت محاكمه شوند و دارايي آنها مصادره شود به 
معناي اين نيست كه ديگر رانت و فسادي در بازار وجود 
ندارد زيرا ديگران با ارقام ديگري به فعاليت هاي غير مولد 

مشغول هستند. 
   وضعيت بازار سهام و هدايت نقدينگي به سمت 
بورس را چگونه بايد تحليل كرد. اين روند سودآوري 
و هجوم نقدينگي و رشد شاخص ها تا كجا مي تواند 
رشد كند و نگران كننده نباشد؟ راهكار جلوگيري 

از بحران در بورس چيست؟
دولت بايد كانال هاي رشد نقدينگي و هدايت نقدينگي را 
اصالح كند و نقدينگي را به سمت معيشت و توليد كاالهاي 
مصرفي م��ردم هدايت كند و توليد كاالهاي اساس��ي را 
تشويق كند آن هم نه با دستورالعمل هاي غيراجرايي بلكه با 
اصالح اساسي ساختار اقتصادي خود. هدايت نقدينگي به 
سمت بورس مثل شمشير دو لبه عمل مي نمايد و اگر ترمز 
رشد بورس به هر علتي اعم از تعميق ركود فعاليت هاي 
واقعي، انتظارات منفي و ... كشيده شود چه باليي بر سر 
سرمايه اجتماعي كه به صورت چند ميليون نفري در اين 

بازارحضور دارد، خواهد آمد.
تا زماني كه همچنان نقدينگي رشد كند و تورم ايجاد شود 
و قيمت دالر باال برود، با اين تصور كه ارزش پول كاهش 
يافته و ارزش دارايي بيشتر شده، قيمت سهام نيز بيشتر 
خواهد شد. اما بخشي از اين قيمت ها به معناي پيش خور 
كردن سود و قيمت سهام اس��ت و واقعي نيست و اگر به 
نقطه اي برس��د كه عده اي احساس كنند قيمت سهام با 
ارزش واقعي دارايي شركت ها و سود آن متناسب نيست، 
در آن صورت صف فروش س��هام تش��كيل خواهد شد و 
باعث التهاب مي شود. لذا اگر قيمت سهام متناسب با سود 
و ارزش واقعي سهام نباشد و تعداد زيادي از شركت ها اين 
مشكل را داشته باشند باعث ريزش قيمت و صف فروش 
مي ش��ود و دومينوي صف فروش عم��ال التهاب ديگري 

ايجاد خواهد كرد. 
واقعيت اين اس��ت كه دولت نمي تواند همچنان به رشد 
نقدينگي و تورم و افزايش قيمت دالر ادامه دهد تا بورس 
همچنان سودآور باش��د، باالخره يك جايي بايد رشد را 

متوقف يا محدود كند. 
راهكار مقابله با سقوط احتمالي شاخص هاي بورس اين 
است كه دولت ضمن اينكه به صورت ريشه اي بايد كسري 
بودجه و مخارج خود را كنترل كند، بايد توزيع متناسب 
نقدينگي در بازارهاي مختلف داشته باشد، يعني بازارهاي 
مختلف كاال، خدمات، ارز و طال، خودرو، كاالهاي اساسي، 
مسكن و زمين و ملك را جذاب كند و اجازه ندهد كه همه 
نقدينگي در يك نقطه متمركز شود و باعث بحران شود. 

توجه داش��ته باش��يد كه وقتي آماتورها و مبتدي ها 
و تازه وارده��ا در بورس حضور دارن��د يعني با قواعد و 
ريسك آش��نا نيس��تند. عده اي از آنها خانه و خودرو 
فروخته اند و سهام خريداري كرده اند، عده اي سرمايه 
شركت وكارخانه و شركاي خود را در بورس گذاشته اند 
و حقوق و بيمه عمر را خرج كرده اند و به شكل عجيبي 
در حال رقابت و سبقت گرفتن از همكاران و آشنايان 
خود هس��تند. وقتي سياس��ت گذاري دولت به رشد 
تازه واردها منجر مي شود نمي توان اميدي به اصالح اين 
روند داشت. در اين زمينه بهتر بود افراد تازه وارد جذب 
صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام شوند كه به صورت 
تخصصي كار معامالت را انجام مي دهند نه اينكه كل 

كشور را معامله گر سهام كنيم.
يك بخشي از مشكالت به واسطه كرونا، تحريم و مشكالت 
ساختاري و عملكرد دولت هاي قبل ايجاد شده است اما 
يكسري مشكالت به خاطر عملكرد نادرست مسووالن 
در سال هاي اخير ايجاد شده است. وقتي افراد سرمايه در 
گردش واحدهاي اقتص��ادي را وارد بورس كرده اند، بايد 
پرسيد كه چه كس��ي عامل آن بوده و چرا دولت بورس را 
آنچنان جذاب كرده كه باعث خروج سرمايه ها از توليد و 
ورود آن به بورس شده است. سياست گذاراني كه چنين 

زمينه اي را ايجاد كرده اند بايد پاسخ گو باشند.
در ح��ال حاضر، بخش ه��اي توليدي پ��ول را در بورس 
گذاشته و كار نمي كنند و سود بيشتري كسب مي كنند. 
يعني تنها يكسري شركت هاي عضو بورس بايد كار كنند 
و بقيه اقتصاد س��ود ببرد. در حالي كه در وضعيت كنوني 
اقتصاد ايران كه درآمد نفت و ماليات نيست بايد همه كار 
كنند و همه بازارها بايد جذاب باش��د تا هيچ پولي از يك 
بازار و فعاليت مانند توليد به بازار و فعاليت ديگري منتقل 
نشود و باعث س��وداگري در بازار سرمايه و تعطيلي بازار 

كاال و توليد نشود.
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ضرورت خروج دولت از 
موضع منفعالنه در بازار سهام

مهدي كرامت فر|
دولت بايد با اتخاذ سياس��ت هاي فعال در بازار 
سرمايه اقدام به تقويت گسترده سمت عرضه 
نمايد ت��ا عالوه ب��ر تامين كس��ري بودجه، با 
ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا مانع از رش��د 

نامتعارف قيمت سهام شود.
اقتصاد گردان - پس از اصابت ش��وك ارزي به 
اقتصاد ايران در اوايل سال 1397 كه ناشي از 
خ��روج اياالت متحده از برج��ام بود، وضعيت 
ثبات اقتصاد كالن به يك ب��اره دچار اخالل و 
وضعيت متغيرهاي اس��مي اقتصاد به ش��كل 
اساس��ي دچار تغيير ش��د. از آن زمان تاكنون 
)طي 27 ماه( نقدينگي بي��ش از 73 درصد و 
ش��اخص قيمت ها بيش از 92 درصد افزايش 
يافته اس��ت. توليد ناخالص داخلي نيز در اين 
دوره حدود 10 درصد كوچك ش��ده است كه 
طي س��ه دهه اخير )و سال هاي پس از جنگ( 

بي سابقه بوده است.
واكنش بازارهاي دارايي به شوك ارزي مذكور 
به ش��كلي بود كه در نيمه ابتدايي س��ال 97، 
بازاره��اي ارز و طال بيش��ترين رش��د را ثبت 
و بازده��ي ح��دود 200 درص��دي را نصيب 

سرمايه گذاران خود كردند.
در نيم��ه دوم س��ال 97 و نيمه اول س��ال 98 
شرايط كامال متفاوت بود و بازارهاي مسكن و 
س��هام به تدريج با نرخ جديد ارز تعديل شدند 
و عقب ماندگي خود از س��اير بازارها را جبران 

كردند.
 به اين ترتيب، وضعيت بازارهاي چهارگانه در 
فاصله  ماه هاي مرداد تا آبان 98 به ش��كلي بود 
كه تقريبا همگي در شرايط نسبتا يكساني در 
مقايسه با پيش از ش��وك ارزي قرار گرفتند و 
همگرايي كاملي ميان روند آنها مشاهده شد. 
به بيان ديگر، شوك ارزي تقريبا با ابعاد يكساني 

در اين بازارها تخليه شد.
اما از آبان ماه 98 شرايط متفاوت شده و بازدهي 
بازار سهام نسبت به ساير بازارها يك روند واگرا 
در پيش گرفته اس��ت به ش��كلي كه در پايان 
خردادماه 99 مجموع بازده��ي 27 ماهه اين 
بازار )از ابتداي س��ال 97 تاكنون( از مجموع 
بازدهي س��ه بازار ديگر روي ه��م )ارز، طال و 

مسكن( بيشتر بوده است!
در كنار عوامل ايجادكننده شرايط فعلي بازار 
سهام كه در جايگاه خود و توسط كارشناسان 
مختلف مورد بحث قرار گرفته اس��ت و موارد 
مختلفي نظير عقب ماندگي اين بازار نس��بت 
به سايرين طي يك دهه اخير، افزايش قيمت 
بنزين، چشم انداز كسري بودجه دولت، ورود 
ميليوني س��هامداران جديد و عطش تقاضاي 
آنها و س��هولت و دسترس��ي پذيري معامالت 
نسبت به ساير بازارها را شامل مي شود، نتايج و 
پيامدهاي اين شرايط نيز براي سياست گذار از 
اهميت بااليي برخوردار بوده و در شرايط فعلي 

نيازمند توجه بيشتر و دقيق تر است.
با توجه به آنكه بخش اصلي رشدهاي اخير بازار 
سهام صرفا توسعه بازار ثانويه است و تنها برنده 
آن دارندگان سهام هستند و براي شركت ها يا 
مجموع اقتصاد عايدي خاصي در پي ندارد، به 
نظر مي رسد كه سياست  توسعه بازار اوليه در 

شرايط فعلي مناسب يا حتي ضروري است.
مناس��ب از اين جهت كه مي تواند منابع وارد 
شده به بازار سهام را مستقيما به صاحب بنگاه 
متصل نمايد و ضروري از اين جهت كه مي تواند 
مانع از ش��كل گيري حباب قيمتي و س��رايت 
احتمالي رش��دهاي اخير بازار س��هام به ساير 
بازارهاي دارايي و كاالي��ي )در صورت ريزش 

بازار و خروج نقدينگي( شود.
م��ازاد قاب��ل مالحظ��ه تقاض��ا كه نم��ود آن 
ش��كل گيري صف هاي خريد س��نگين روي 
بسياري از نمادهاست، از مهم ترين ويژگي هاي 
بازار س��رمايه در شرايط فعلي اس��ت. در اين 
شرايط به نظر مي رس��د كه دولت بايد بخش 
قابل مالحظه اي از اين سهام را از طريق عرضه 
تدريجي و پيوسته سهام خود در شركت هاي 
فعلي بازار سرمايه و عرضه شركت هاي جديد 

به بازار سهام دنبال نمايد.
مجموع عرضه سهام دولت در سه ماهه ابتداي 
س��ال كمي بيش از ۶ هزار ميليارد تومان بوده 
است كه بخش اصلي آن در قالب ETF دارايكم 
اتف��اق افتاده اس��ت و در واقع اي��ن عرضه نيز 
توسعه بازار ثانويه بوده است. طي همين دوره، 
نزديك به 1۴ هزار ميليارد تومان عرضه اوليه 
سهام در بازار س��رمايه صورت گرفته كه البته 
بخش اصلي آن يعني حدود 12 هزار ميليارد 
تومان، مربوط به عرضه س��هام ش��ركت هاي 
زيرمجموعه س��ازمان تامي��ن اجتماعي بوده 
است. اين ارقام به خوبي موضع انفعالي دولت 
در قبال بازار سرمايه را در ماه هاي اخير نشان 

مي دهند.
در واقع به نظر مي رسد در شرايط فعلي دولت 
بايد با اتخاذ سياست هاي فعال در بازار سرمايه 
اقدام به تقويت گسترده سمت عرضه نمايد تا 
از يكسو با ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا مانع 
از رش��د نامتعارف قيمت سهام شود و از سوي 
ديگر با بهره گيري از رونق فعلي بازار س��هام، 
بخش زيادي از كسري بودجه خود را از طريق 
واگذاري دارايي هاي خود شامل شركت هاي 
بورسي و غيربورس��ي جبران نمايد. بر همين 
اساس توصيه مي شود دس��تگاه هاي اجرايي 
مرتبط با واگذاري س��هام به سرعت اقدامات 
عملياتي جهت واگذاري دارايي دولت از طريق 
بازار سهام را پيگيري كنند و امر واگذاري ها به 
صورت منظم و زمان بندي ش��ده طي ماه هاي 

باقيمانده از سال صورت گيرد.

دولت بايد متناسب با درآمدهاي خود مخارج را كاهش دهد و از رشد كسري بودجه پرهيز نمايد

  دلي�ل وضعي�ت فس�اد، هم�ان رش�د 
نقدينگ�ي و هدايت ب�ه س�مت بازارهاي 
غيرمولد، دارايي هاي مختلف ارز و س�كه، 
سود بانكي، سهام، خودرو، ملك، ساختمان 
و... اس�ت. وقت�ي يك نظام چن�د نرخي با 
ش�كاف باال داريم و چني�ن رانت عظيمي 
درست مي كنيم بايد انتظار البي هاي قدرت 
و فاسد را نيز داش�ته باشيم، مساله اصلي 
حذف زمينه فساد است كه سياست گذاران 
از آن غافل هستند. دولت و سياست گذاران 
اقتصادي عمال با سياست ها و تصميم هايي 
كه مي گيرند عامل هدايت نقدينگي به اين 

بازارها هستند. 
  هدايت نقدينگي به س�مت بورس مثل 
شمش�ير دو لبه عمل مي نمايد و اگر ترمز 
رش�د بورس به ه�ر علتي اع�م از تعميق 
ركود فعاليت ه�اي واقعي، انتظارات منفي 
و ... كشيده ش�ود چه باليي بر سر سرمايه 
اجتماعي كه به صورت چند ميليون نفري 

در اين بازارحضور دارد، خواهد آمد.

برش
  پيشنهاد بخش�ي از كارشناسان اين بوده 
كه متناسب با ش�رايط اقتصاد كشور، بازاري 
غير انحصاري و با مشاركت و حضور تمام فعاالن 
ب�ازار ارز، عرضه كننده، متقاض�ي ارز و حتي 
س�پرده گذاران ارزي ايجاد شود. پيشنهاد ما 
اين بوده كه مردم بايد در بازار متش�كل ارزي 
زيرنظر بورس كاال، پرتفوي ارزي داشته باشند 
و اين ب�ازار زيرنظر نهادهاي نظارتي كار كند و 

بانك مركزي و بازارساز حضور داشته باشند.
  وقتي آماتورها و مبتدي ها و تازه واردها در 
بورس حضور دارند يعني با قواعد و ريس�ك 
آش�نا نيس�تند. عده اي از آنها خانه و خودرو 
فروخته اند و سهام خريداري كرده اند، عده اي 
سرمايه شركت وكارخانه و شركاي خود را در 
بورس گذاشته اند و حقوق و بيمه عمر را خرج 
كرده اند و به ش�كل عجيب�ي در حال رقابت و 
س�بقت گرفتن از همكاران و آش�نايان خود 
هستند. وقتي سياست گذاري دولت به رشد 
تازه واردها منجر مي شود نمي توان اميدي به 

اصالح اين روند داشت. 

برش



روي خط خبر 

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

كاهش رفتارهاي هيجاني به دنبال سرمايه گذاري در صندوق ها 

سهام عدالت، پشتوانه رهني افراد براي خريد متري مسكن

گروه بورس|
بازارهاي مالي همواره يكي از بسترهاي پر ريسك 
اقتصادي هستند. همين امر سبب شده تا فعاليت 
در اين بازارها بيش از آنكه نيازمند شور و شوق 
باشد، به س�واد مالي و داشتن تحليلي مناسب 
از وضعيت بازاره�ا نيازمند باش�د. اين مهم در 
كنار پيچيده ب�ودن س�از و كار بازارهايي نظير 
س�هام و اوراق بدهي موجب ش�ده تا در بيشتر 
كش�ورها افراد ع�ادي به جاي آنكه مس�تقيما 
در خريد و ف�روش اوراق به�ادار فعاليت كنند، 
سرمايه گذاري هاي خود را با استفاده از امكاناتي 
نظي�ر آنچه كه در ش�ركت هاي س�بدگردان يا 

صندوق هاي سرمايه گذاري انجام  دهند.
 

در ايران نيز تعداد بس��ياري از صندوق هاي شركت هاي 
سبد گردان وجود دارند. تعداد اين شركت ها طي سال هاي 
اخير و همزمان با شروع روند صعودي شاخص ها در بورس و 
فرابورس افزايش يافته است. به رغم آنكه رونق بازار در طول 
دو س��ال گذشته سبب شده تا بسياري از سرمايه گذاران 
حقيقي بازار سرمايه س��ودي باالتر ساير بازارها را كسب 
كنند اما آمار ارقام به ثبت رس��يده حاكي از آن است كه 
تعداد زيادي صندوق هاي سرمايه گذاري سودي به مراتب 
بيشتر از شاخص كل بورس داشته اند. آن طور كه بسياري 
از كارشناسان مي گويند دليل اين امر تيم متخصص فعال 
در صندوق هاي سرمايه گذاري است كه مي تواند ضمن 
كاهش ريسك س��رمايه گذاري براي خريداران، از رفتار 

هيجاني آنها بكاهد.
يك كارشناس بازار سرمايه، صندوق هاي سرمايه گذاري را 
ابزارهايي كارآمد براي كاهش ريسك رفتارهاي احساسي 
ارزيابي كرد و گفت: همزمان با رشد شاخص، صندوق ها 

نيز رشد بسيار خوبي را تجربه كرده اند.
حبيب فرجي دانا اظهار داشت: ارزش انواع صندوق ها در 
يك سال اخير حداقل چهار برابر شده كه بخش زيادي از 
آن مربوط به ورود منابع جديد و كسب بازدهي بوده است.
وي با بيان اينكه صندوق هاي سرمايه گذاري، ابزارهايي 
هستند كه در ديگر كش��ورها نيز رايج اند، گفت: تجربه 
بين المللي اينگونه اس��ت كه عموما م��ردم عادي وقتي 
مي خواهند وارد بورس شوند، خودشان مستقيما به خريد 

و فروش سهام نمي پردازند، بلكه يونيت هاي صندوق ها را 
خريداري مي كنن��د تا اين صندوق ها با مديران حرفه اي 
كه در اختيار دارند، به سرمايه گذاري بپردازند؛ بنابراين 
دامنه اين كار حتي در سطح جهاني، بسيار گسترده است.

فرجي دان��ا افزود: در بازار س��رمايه ما ني��ز از همان ابتدا 
بحث تش��كيل صندوق ها در قوانين مرتبط ديده ش��ده 
بود كه خوش��بختانه طي ۱۰ سال اخير توسعه پيدا كرد 
و االن بيش از ۸۰ صندوق سهامي داريم كه تحت اختيار 
نهادهاي مختلف از جمله كارگزاري ها، تامين سرمايه ها، 
شركت هاي مشاور سرمايه گذاري و سبدگردان ها است. 

به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، طي دو سال اخير كه 
شاخص از س��طح ۱۰۰ هزار واحد به سطح يك ميليون 
و ۶۰۰ هزار واحد رس��يده و در واقع ۱۶ برابر شده است، 
صندوق ها هم به همين نحو رشد بسيار بااليي داشته اند. 
اگر شما در س��ايت هاي مختلف تعداد صندوق ها را نگاه 
كنيد، ارزش صندوق و ارزش دارايي هاي تحت مديريت 
صندوق هاي سهامي و مختلط بيش از ۴۰ هزار ميليارد 
تومان ش��ده كه عدد بسيار قابل توجهي است و همه آنها 

هم در اختيار نهادهاي حرفه اي است.
فرجي دانا اظهار داشت: هم اكنون صندوق هاي خوبي كه 
در يك سال گذش��ته موفق بوده اند، حداقل ۵۰۰ درصد 
بازدهي براي سرمايه گذاران كس��ب كرده اند. در همين 
چند ماه اخير هم بي��ش از ۱۵۰ درصد بازدهي از طريق 
همين صندوق ها كسب شده است. يعني سرمايه گذاران، 
خيلي راحت مي توانند بدون اينكه دغدغه اي داشته باشند 
و بخواهند وقت اضافه اي براي تحليل سهم ها صرف كنند، 

به سود باال برسند.
اين كارشناس بازار سرمايه توضيح داد: در حال حاضر بيش 
از ۱۰ صندوق وجود دارد كه ارزشي باالي ۱۰۰۰ ميليارد 
دارند؛ براي مثال، صندوق سهامي زرين پارسيان در آستانه 
۲ هزار ميلياردي شدن است و با كاهش پيچيدگي هاي 
اجرايي و اداري صندوق، سرمايه گذاران تمايل بيشتري 

براي ورود به اين صندوق ها پيدا كرده اند.
فرجي دانا ادامه داد: هم اكنون در بس��ياري از صندوق ها، 
س��رمايه گذاران مي توانند كل كارهاي خ��ود را آنالين و 
بدون مراجعات حضوري انجام دهن��د و فرآيند صدور و 
ابطال را نهايي و سهم خود را وارد صندوق كنند. همچنين 
مجموعه اي از صندوق ها هستند كه در بازار، مانند يك نماد 

معامله مي شوند كه اصطالحا به آنها ETF گفته مي شود. 
اين صندوق ها نيز خيلي با استقبال بااليي در بازار مواجه 
شده اند و بازار گرداني مناسبي كه روي آنها انجام مي شود، 
باعث ش��ده اس��ت كه حجم معامالت خيلي بااليي را به 

خودشان اختصاص دهند.
مدير تحليل ش��ركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان در 
عين حال افزود: يك��ي از راهكار هايي كه مي تواند دامنه 
دارايي در صندوق ها را گسترش دهد، ايجاد صندوق هايي 

با ريسك هاي متفاوت است. 
فرجي دانا گفت: وقتي يك مدير صندوق نمي تواند بيش 
از يك درصد مش��خص از منابع را به يك س��هم خاص يا 
يك صنعت خاص تخصيص دهد، اين باعث مي شود كه 

همه صندوق ها از لحاظ ريسكي در يك سطح كار كنند 
و يك ريس��ك متوسط داشته باشند. ولي ما از ذي نفعان 
امر درخواس��ت كرده ايم كه بيشتر بررسي كنند و اجازه 
دهند صندوق ها با ريسك هاي متفاوتي ايجاد شوند؛ مثال 
 ما بتوانيم صندوق سهامي داش��ته باشيم كه يك مقدار 
پر ريسك تر كار كند تا آن سرمايه گذاراني كه طالب ريسك 
بيشتري هس��تند بتوانند )به طور غيرمستقيم( وارد آن 

صندوق ها شوند.
اين كارشناس بازار سرمايه با ذكر يكي ديگر از محدوديت ها 
در اي��ن بخش ادام��ه داد: يا مثال هنوز ب��راي صندوق ها 
محدوديت هاي سرمايه گذاري در سهام بازار پايه وجود 
دارد و صندوق ها نمي توانند بي��ش از ۱۰ درصد در بازار 

پايه سرمايه گذاري كنند؛ اين در حالي است كه سهم هاي 
بسيار خوبي در بازار پايه وجود دارد كه از بعضي سهام هاي 

بنيادي هم ارزشمندتر است.
وي توضيح داد: به اين ترتيب اينگونه محدوديت ها باعث 
مي ش��ود فرد ترجيح دهد سهم بازار پايه را براي خودش 
بخرد تا اينكه بخواهد واحد يا يونيت صندوق را دريافت 
كند. ضمن اينكه محدوديت ها دست و بال مدير پورتفوي 
را مي بندد و باعث مي شود در عملكرد با محدوديت مواجه 
شود.  اين كارشناس بازار سرمايه اطمينان داد: هر چقدر 
صندوق ها و نهادهاي مالي تقويت شوند بازار عمق بيشتري 
پيدا مي كند و اين يكي از راهكار هايي است كه مي تواند 

دامنه دارايي در صندوق ها را نيز گسترش دهد.

عضو ش�وراي عالي بورس با اش�اره ب�ه اينكه 
اميدواريم بتوانيم سهام عدالت را پشتوانه رهني 
افراد براي خريد متري مسكن قرار دهيم، گفت: 
درصدد هس�تيم تا از طريق ارتباط دارايي ها با 
يكديگر، امكان وثيقه گذاري در رابطه با حوزه 

مسكن را فراهم كنيم.

به گزارش ايرنا، شاهين چراغي با اش��اره به به راه اندازي 
بورس امالك، گفت: روز گذشته جلساتي در اتاق بازرگاني 
با تشكل هاي س��اختماني، فعالين صنعت ساختمان و 
تشكل هاي انبوه ساز برگزار و تصميماتي را در اين زمينه 
اتخاذ كرديم. وي ادامه داد: در جلسه اي كه هفته گذشته با 
فعالين حوزه نهادهاي مالي و صنعت ساختمان برگزار شد 
به اين جمع بندي رسيديم كه به طور حتم استقبال خوبي 
از راه اندازي اين بورس ص��ورت مي گيرد و ابزار مختلف 
تامين مالي براي بخش عمراني و مس��كن در اين بورس 

شكل خواهد گرفت.

    هدف از راه اندازي بورس مسكن
چراغي به هدف از راه اندازي بورس مس��كن اشاره كرد و 
گفت: هدف از راه اندازي اين بورس قرار گرفتن بخشي از 
منابع مالي موجود در بازار سرمايه در كنار پتانسيل هاي 
موجود در پيمانكاران و سازندگان و نيز اموال مازاد دولت 
و نهادهاي عمومي دولت يا غيردولتي است. عضو شوراي 
عالي بورس خاطرنشان كرد: از يك طرف دولت، نهادهاي 
دولتي و غيردولتي با عرضه هاي زمي��ن و امالك خود و 
از طرف ديگر پيمانكاران بخش س��اختمان و حوزه هاي 
عمراني و نيز ورود منابع م��ردم به بورس منجر به توليد 
مس��كن انبوه يا اجراي پروژه عمراني سود آور در كشور 

مي شود. چراغي افزود: در بخشي كه دولت مي تواند زمين 
خود را وارد بورس كند، عمال امالك در اختيار خود را در 
بورس عرضه خواهد كرد و در بخش ديگر ش��ركت هاي 
عمراني مي توانند نسبت به راه اندازي صندوق پروژه كه 
چندين سال است راه اندازي آن مورد بحث قرار گرفته اقدام 
كنند. عضو ش��وراي عالي بورس خاطرنشان كرد: بخش 
ديگر از فعاليت بورس مسكن، فروش متري مسكن است 
كه شهرداري ها مي توانند از اين پتانسيل استفاده و تراكم 
خود را در بورس به فروش برسانند. وي گفت: با راه اندازي 
بورس مسكن، ش��ركت هاي آب، گاز، آب و فاضالب هم 
مي توانند اوراقي را منتش��ر و حق انشعاب را پيش فروش 
كنند و از اين مسير تامين مالي انجام و پروژه زيرساختي 

خود و همچنين توسعه ها را انجام دهند.

    معضالت موجود در حوزه ساختمان
چراغي به معضالت موجود در حوزه ساختمان اشاره كرد 
و گفت: از پتانسيل و دانش بخش خصوصي و از منابع بازار 
سرمايه در انبوه سازي يا اجراي پروژه ها استفاده نمي شود 
و برخي از پروژه ها به دليل مشكالت تامين مالي از بانك، 
متوقف مي شوند. وي اظهار داشت: اقداماتي كه در بورس 
مسكن صورت مي گيرد كامال متفاوت با بازار فعلي مسكن 
است كه اكنون تحت مديريت اتحاديه امالك قرار دارد، 
بنابراين فعاليت آنها همچنان ادامه دارد و از پتانسيل آنها 

نيز براي بهبود عملكرد اين بورس استفاده خواهد شد.
وي با بيان اينكه هدف م��ا از راه اندازي اين بورس تالش 
براي افزايش و بهبود روند توليد است و تمركزي در بخش 
معامالت موجود نخواهيم داشت، گفت: در اين بورس فقط 
به دنبال توليد انبوه مس��كن، اجراي پروژه هاي سودآور 
عمراني و كاهش قيمت تمام ش��ده ساخت از طريق قرار 

گرفتن اركان مختلف )دول��ت و نهادهاي عمومي و غير 
دولتي، شركت هاي پيمانكاري و منابع نقدينگي موجود 
در كش��ور( در كنار يكديگر براي توسعه بخش مسكن و 
پروژه هاي عمراني س��ودآور هستيم. وي گفت: بنابراين 
مفهوم بورس امالك بدين منظور نيست كه مردم بتوانند 
امالك موجود خود را براي خريد و فروش در بورس عرضه 
كنند تاكنون چنين بحثي مطرح نش��ده و ب��ازار ثانويه 
امالك )بازار فعلي فروش، رهن و اجاره و ساخت واحدهاي 
معمولي( همچنان در اختيار اتحاديه هاي آژانس امالك 
است. چراغي افزود: براي راه اندازي اين بورس به نهادسازي 
يعني تامين سرمايه تخصصي بخش مسكن، شركت هاي 
مشاوره سرمايه گذاري متخصص در حوزه مسكن و حتي 
كارگزاري ها نيازمنديم. عضو شوراي عالي بورس اظهار 
داشت: بورس مسكن، بورسي بزرگ با پتانسيل باال خواهد 
بود كه اميد اس��ت بتوان بخش تامين مالي انبوه سازي و 

عمران سازي ها را در آنجا به سرانجام برسانيم.

    زمان راه اندازي بورس امالك
وي به زمان راه اندازي بورس امالك اش��اره كرد و گفت: 
زيرس��اخت هاي الزم در اين زمينه آماده اس��ت و سعي 
خواهيم كرد كه سيستم پلت فرم زيرساخت معامالتي را 
از بورس كاال و فرابورس كه اكنون در حال استفاده از آن 
هس��تند را فراهم كنيم تا هر چه زودتر اين بورس بتواند 
به مرحله راه اندازي برسد.  چراغي گفت: به نظر مي رسد 
استقبال زيادي از س��وي مردم براي پذيره نويسي و نيز 
فعاالن صنعت و نهادهاي مالي صورت گيرد. عضو شوراي 
عالي بورس افزود: راه اندازي بورس مسكن وابسته به تنظيم 
زيرس��اخت هاي موجود اس��ت؛ بنابراين زمان دقيقي را 
نمي توان براي راه اندازي اين بورس اعالم كرد اما در تالش 

هستيم تا در سريع ترين زمان ممكن اين اقدام انجام شود.

    بورس مسكن، پنجمين بورس ايران
وي با بيان اينكه بورس مس��كن، پنجمين بورسي است 
كه راه اندازي خواهد شد، اظهار داشت: همه تجربيات ما 
در بازار سرمايه به بخش امالك و ساختمان پيوند خواهد 
خورد. چراغي با تاكيد بر اينكه راه اندازي بورس مس��كن 
مي تواند بخشي از نقدينگي ها را جذب و مردم از مزيت هاي 
مختلف آن بهره مند شوند، گفت: بسياري از مردم اكنون 
امكان خريد يك واحد مسكن را ندارند اما از طريق عرضه 
متري مسكن اوراقي را خريداري و خود را در برابر افزايش 

تورم بيمه مي كنند. 

    س�هام عدالت، پش�توانه رهني افراد براي 
خريد متري مسكن

عضو ش��وراي عالي بورس با اش��اره به اينك��ه اميدواريم 
بتوانيم سهام عدالت را پش��توانه رهني افراد براي خريد 
متري مسكن قرار دهيم، گفت: درصدد هستيم تا از طريق 
ارتباط دارايي ها با يكديگر، امكان وثيقه گذاري در رابطه 
با حوزه مسكن را فراهم كنيم. وي افزود: بسياري از مردم 
از طريق س��هام عدالت دارنده دارايي با ارزشي هستند و 
عالقه اي به فروش س��هام در اختيار خود ندارند اما عمال 
مي توانند از گذاشتن دارايي خود به عنوان وثيقه در بخش 

مسكن استفاده كنند.

   تاثير راه اندازي بورس مسكن در بازار ملك
چراغي به تاثير راه اندازي بورس مسكن در نظم بخشيدن 
بازار مسكن تاكيد كرد و گفت: همه تالش ما افزايش توليد 
انبوه مس��كن و افزايش عرضه مس��كن با الگوي مسكن 

متعارف و استفاده از منابع عظيم بازار سرمايه است تا از اين 
طريق زمان اجراي پروژه ها كاهش يابد. وي افزود: اكنون 
نظارت ها براي اجراي ساخت و سازها توسط سازمان هاي 
ذي ربط بر پروژه ها انجام مي شود اما در بستر يك ساختار 
واحد نيس��ت و به صورت جدا و جزيره اي است، در حالي 
كه نظارت هاي ص��ورت گرفته از طري��ق بورس امالك 
و مس��تغالت همه اين نظارت ها را تجميع و در راستاي 

استانداردسازي ها براي سرمايه گذاران استفاده مي كند.
چراغي ب��ه اقدامات زيرس��اختي انجام ش��ده از س��وي 
س��ازمان هاي ذي ربط مانند اداره ثبت امالك و اس��ناد، 
شهرداري ها، پيمانكاران مهندسين مشاور، سازمان نظام 
مهندس��ي و... براي راه اندازي بورس مس��كن اشاره كرد و 
گفت: اكنون در تالش هستيم تا از طريق اتصال زيرساخت 
فناوري هاي موجود در كشور كه خوشبختانه در دو سال 
گذشته توس��عه خوبي پيدا كرده، بورس مسكن و امالك 
را با ساختار مدرن و با استفاده از اين خدمات الكترونيكي 

راه اندازي كنيم.

   استفاده از كدال براي اطالع رساني
عضو ش��وراي عالي بورس با بيان اينك��ه از تجربيات 
خوب بورس ها براي ايجاد زيرساخت اطالع رساني در 
خصوص اطالعات اوراق قابل معامله در بورس امالك 
مانند سايت كدال استفاده خواهيم كرد تا اطالعات همه 
اوراق، پروژه ها، طرح ها و همچنين امالك قابل معامله به 
صورت شفاف در اختيار سرمايه گذاران قرار گيرد، اظهار 
داش��ت: گزارش هاي اشخاص ثالث مانند مهندسين 
مشاور و شهرداري ها از روند پروژه و گزارشات نظارت 
بر فرايند ساخت در قالب گزارشات استاندارد در اختيار 

سرمايه گذاران قرار خواهد گرفت.
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زمان معامالت ETF تغيير كرد
روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران با صدور 
 ETF اطالعي��ه اي از تغيي��ر زمان معام��الت
دولت خبر داد. در اطالعيه بورس تهران آمده 
اس��ت: زمان انجام معامله واحدهاي صندوق 
س��رمايه گذاري دارا يك��م تا اط��الع ثانوي از 
ساعت ۱۲:3۵ تا ۱3:۴۵ و دوره سفارش گيري 
از ساعت ۱۲:3۵ تا ۱۲:۴۵ اعالم شد. بر اساس 
اعالم مدير ابزارهاي نوين مالي شركت بورس 
تهران، نماد معامالتي صندوق سرمايه گذاري 
واسطه گري مالي يكم »دارا يكم« از امروز»۱۵ 
تير« تا اطالع ثانوي در زمان جلسه معامالتي 
معمول بازار»۸:3۰ تا ۱۲:3۰« معامله نمي شود 
و داد و ستدهاي اين صندوق در ساعت ۱۲:3۵ 

تا ۱3:۴۵ صورت خواهد گرفت.

جابه جايي ۹ ميليارد سهم 
در بورس

شاخص بورس تهران روز گذشته با افزايش 3۴ 
هزار و ۶۴ واحدي عدد يك ميليون و ۶۵۵ هزار 
و ۴۰۸ واحد را نمايش داد. ش��اخص هم وزن 
نيز به رقم ۴۶۹ هزار واحد رسيد. شاخص بازار 
اول ب��ه كانال يك ميليون و ۲۶۰ هزار واحدي 
وارد شد و شاخص بازار دوم نيز عدد 3 ميليون 
و ۱۴۲ هزار واحد را ثب��ت كرد. امروز آيفكس 
نيز عدد ۱۷ ه��زار و ۲۸۵ واح��دي را نمايش 
داد. ب��ه گزارش س��نا، در روز معامالتي قبل با 
دست به دست شدن ۹ ميليارد و 3۹۸ ميليون 
س��هم و اوراق بهادار طي ي��ك ميليون و ۸۰۲ 
هزار نوبت داد و س��تد، ارزش معامالت به ۱۵ 
هزار و 3۲۶ ميليارد تومان رسيد. در معامالت 
ديروز نمادهاي »فوالد«، »فملي« و »ش��پنا« 
ب��ه ترتي��ب ب��ا 33۲۶، ۲۶۹۸ و ۱۹۴۲ واحد 
بيشترين تاثير مثبت و در مقابل نماد »رانفور«، 
»بورس« و »شبهرن« به ترتيب با ۲۸۴، ۲۱۱ 
و ۱۴۹ واحد بيش��ترين تاثير منفي بر شاخص 
را ثبت كردن��د. همچنين ام��روز »وبملت«، 
»وتجارت« و »شپنا« پربيننده ترين نمادهاي 
بورسي بودند. از سوي ديگر در پايان داد و ستد 
روز يكشنبه بورس تهران، بانك برترين گروه 
صنعت بود و فلزات اساسي و خودرو به ترتيب 

جايگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

قرمزپوشي »دارايكم« در 
ششمين روز معامالتي

در حال��ي كه س��هام ش��ركت هاي حاضر در 
پرتفوي صندوق س��رمايه گذاري واسطه گري 
مالي يك��م )دارا يكم( در روز ج��اري مثبت و 
ص��ف خريد بودن��د، واحدهاي اي��ن صندوق 
اف��ت بي��ش از ۱۷ درصدي را تجرب��ه كردند. 
به گزارش تس��نيم، پس از پذيرش واحدهاي 
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم 
در ارديبهشت امس��ال، از روز ۷ تيرماه جاري 
واحدهاي اين صندوق در تاالر شيشه اي قابليت 
دادوستد پيدا كرده اند. واحدهاي اين صندوق 
كه در زمان پذيره نويسي ۱۰ هزار تومان بودند، 
در پي رشد و افزايش قيمت سهام شركت هاي 
حاضر در اين صندوق، در زمان بازگشايي ارزش 
بيش��تري يافتند و در ح��دود ۲۲ هزار تومان 
در آن روز دادوس��تد ش��دند و پس از آن نيز با 
توجه به رش��دي كه دارايي هاي اين صندوق 
در بازار سهام داش��تند، واحدهاي »دارا يكم« 
با استقبال بيش��تر و در پي آن افزايش قيمت 
قابل توجهي روبرو شدند. گفتني است بخشي 
از س��هام بانك هاي تجارت، ملت و صادرات به 
همراه سهام دو شركت بيمه اتكايي امين و بيمه 
البرز در قالب واحدهاي صندوق سرمايه گذاري 
واسطه گري مالي يكم قرار دارند و بر اين اساس 
زماني كه سهام اين شركت ها رو به رشد باشند، 
منطقي است كه ارزش واحدهاي اين صندوق 
نيز روند رو به رش��دي به خود بگيرند. اين در 
حالي اس��ت كه در جريان معامالت امروز بازار 
س��هام، در حالي كه س��هام اين ۵ ش��ركت با 
استقبال سهامداران مواجه بوده و اين نماها با 
صف خريد به كار خود پايان دادند، در اتفاقي 
عجب معامله گران افت بيش از ۱۷.۵ درصدي 

واحدهاي دارا يكم را شاهد بودند.

 صندوق ها نمي توانند بيش از ۱۰ درصد در بازار پايه سرمايه گذاري كنند

چهارم؛ كنترل ت��ورم به لحاظ تئوري كار س��ختي 
نيست كافي است رشد پايه پولي و نقدينگي كنترل 
شود، يا از ارزش ريال برابر طال محافظت شود. اما در 
اين صورت كسري بودجه دولت چطور جبران شود 
و هزينه ه��اي دولت از چه محلي تامين ش��ود؟ اين 
موضوعي است كه مساله را غامض و پيچيده مي كند. 
عمدتا راه حل انتش��ار اوراق را پيش��نهاد مي دهند. 
ضمن اينكه به اين نكته هم اش��اره ش��د كه انتشار 
اوراق بدهي، ش��ايد جلوي ش��تاب تورم را بگيرد اما 

لزوما مساله تورم را حل نمي كند. 

پنجم؛ كساني كه مباحث اقتصادي را دنبال مي كنند 
يادشان هست كه كشور در سال ۹۶ درگير و نگران 
دو بحران جدي بود: بحران نظام بانكي و بحران آب 
وخشكسالي. شكر خدا در اين دو سه سال بارش هاي 
خوبي انجام شد و همه مش��كل كم آبي را فراموش 
كردند. اما بحران بانكي چه ش��د؟به نظر مي رس��د 
چند برابر ش��دن نرخ ارز، افزايش حجم نقدينگي و 
تورم هاي س��نگين و افزايش شديد قيمت دارايي ها 
از جمله ملك و سهام، بانك ها را از بحران نجات داده 
اس��ت و حاال خيلي روزها براي خريد سهام بانك ها 

توي بورس صف خريد تشكيل مي شود. ششم؛ عالوه 
بر نظام بانكي، خود دولت در تورم ذي نفع است چون 
هروقت كم بياورد، از ماش��ين چاپ پول اس��تفاده 
مي كند. بدهكاران بانكي ذي نفع هستند چون هر روز 
ارزش بدهي شان كمتر مي شود. كساني كه امالك 
زيادي دارند ذي نفع هستند چون سرعت رشد دارايي 
شان از تورم بيشتر است. سهامداران بزرگ هم كه با 
دم خود گردو ميش��كنند. تا وقتي چنين ذي نفعاني 
براي تورم داريم، مي توان به حل معضل تورم در اين 

كشور اميدوار بود؟

چرا مشكل تورم حل نمي شود؟

هرچند محمدجواد آذري جهرم��ي، وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات تمايل مردم به اس��تفاده از اينترنت 
همراه را كيفيت آنها عنوان مي كند و اينكه اپراتورهاي 
ثابت از قافله توسعه عقب مانده اند و تنها راهي كه مي توان 
مردم را به استفاده از اينترنت ثابت تشويق كرد، توسعه و 
بهبود كيفيت است. با وجود اين، به نظر مي رسد اكنون 
توسعه اينترنت ثابت هم در حلقه اي گرفتار شده كه از 
س��ويي عدم تمايل به سرمايه گذاري به دليل استفاده 
نكردن مردم است، از سوي ديگر هيچ توسعه اي بدون 
سرمايه گذاري اتفاق نخواهد افتاد و درنهايت درصورتي 

كه كيفيت اينترنت ثابت درجا بزند و اينترنت موبايل 
توسعه يابد، مردم كمتر سراغ اينترنت ثابت مي روند و 
حتي در خانه هايشان هم اينترنت چند ده مگابيتي و 
باكيفيت همراه را به اينترنت چند مگابيتي و بي كيفيت 
ثابت ترجيح مي دهند، كما اينكه همين حاال هم اين 
اتفاق افتاده است. صرف نظر از اينكه اپراتورهاي ثابت 
خود را در يك رقابت پيش باخته مي بينند كه معتقدند 
به دليل پايي��ن بودن قيمت اينترن��ت در اپراتورهاي 
همراه رخ داده است و اينكه با ادامه روند موجود حتي 
در آستانه ورشكستگي هم قرار مي گيرند، بسياري از 

كارشناسان و اهل فن هشدار مي دهند كه اگر اينترنت 
ثابت عقب مانده بماند، روند توسعه فناوري در كشور هم 
دچار مشكل خواهد شد. كما اينكه در همه دنيا اينترنت 
موبايل اين اندازه كه در ايران ارزان است، عرضه نمي شود 
و با توسعه زيرساخت هاي اينترنت ثابت، تمايل و استفاده 
كاربران به استفاده از آن سمت رفته است. با وجود اين 
در اين سال ها كه گاليه اپراتورهاي اينترنت ثابت باقي 
بوده و اينترنت همراه همچنان ارزان مانده، اتفاق نظري 
بين ذي نفعان اين حوزه صورت نگرفته و آينده توسعه 

اينترنت ثابت هم چندان روشن به نظر نمي رسد.

يكي داستانست  پر آب چشم

ادامه از صفحه اول



5 آسمان راه  و شهرسازي

ابعاد حقوقي و فني حادثه آتش سوزي كلينيك سينا اطهر در شوراي شهر بررسي شد

درس هايي كه از پالسكو نگرفتيم
گروه راه و شهرسازي|

بررسي حادثه آتش س�وزي در كلينيك سينا 
اطهر موضوع كليدي نشست ديروز شوراي شهر 
تهران بود. نشستي كه با حضور پيروز حناچي، 
 ش�هردار و مهدي داوري، مديرعامل س�ازمان 
آتش نشاني شهر تهران همچنين نمايندگاني از 

وزراتخانه هاي كار و بهداشت برگزار شد. 

در اين نشس��ت، پيروز حناچي ش��هردار ته��ران گفت: 
شركت هاي بيمه بايد به موضوع ساختمان هاي ناايمن 
ورود كنند تا صاحبان ساختمان ها مجبور به رفع ناايمني 

شوند.
وي ادامه داد: اگر از اين حوادث اينچنيني درس نگيريم 
در آينده باز هم تكرار خواهد شد. در پالسكو هم با همين 
مش��كل مواجه شديم كه س��اختماني براي كاري ديگر 

ساخته شده بود اما كاربري آن تغيير كرده بود.
پالسكو يك س��اختمان اداري بود كه اول توليدي لباس 
شده سپس به انبار تبديل شده بود و بزرگ ترين مشكل اين 
بود كه هيچ اطالعاتي از داخل ساختمان پالسكو نداشتيم. 
ما از پالس��كو تا امروز در حوزه تجهيزات و امكانات رشد 
خوبي داشته ايم اما هنوز هم مشكالتي وجود دارد. يك خأل 
عمده داريم كه ريشه در قانون دارد و آن اينكه در سال ۳۴ 
و در قانون شهرداري ها آمده است كه مطب ها مي توانند 
در فضاي مسكوني مستقر شوند. آن زمان الگوي زندگي 
در خانه هاي وياليي بوده اس��ت و قانون اجازه داده است 
كه يك اتاقي به مطب اختصاص پيدا كند و اين امر خيلي 
مشكل خاصي براي شهروندان ايجاد نمي كرده است. در 
سال ۶۶ و براساس اصالحات به ساير حرفه هاي پزشكي 
هم اجازه فعاليت در داخل واحد هاي مسكوني مي دهند. 
مثل همين كلينيك كه در سال ۷۹ پايان كار مي گيرد و به 

جاي مسكوني مي شود كلينيك.
حناچي گفت: انفجار كپسول هاي حاضر در اين محل باعث 
شد تا آتش به يك آتش خاص تبديل شود و اطفاي آن در 
آن لحظات از كنترل خارج ش��ود. البته يك نگراني هم از 
وجود مخزن هليوم موجود در محل داشتيم. اين حادثه 
تلخ بود اما تلخي آن زماني بيشتر مي شود كه از آن درس 
نگيريم. ما از پالسكو درس گرفتيم اما حجم ناايمني در 

شهر آنقدر باال است كه بايد كار بيشتري انجام شود.
ش��هردار تهران گفت: ۴۰ درصد از پالك هاي موجود در 
شهر تهران نوسازي شده اند. ۲۰۰ كيلومتر مربع از ۷۰۰ 
كيلومتر مربع فضاي تهران مس��كوني است. ما در قانون 
تعارضاتي داريم. ديوان عدالت اداري درخصوص استفاده 
از امالك مس��كوني براي مطب هاي پزشكي راي داده و 

اين راي هم محكم است و اين يكي از مشكالت ما است.
اليحه اي را براي حل اين مشكالت قانوني به كميسيون 
لوايح دولت برده ايم و يكي از راه هايي كه بايد تعقيب شود، 
موضوع بيمه اجباري براي ساختمان هاي خاص در شهر 
تهران است. ورود بيمه باعث مي شود تا برخي از مقررات 
ملي ساختمان بهتر اجرا شود. وقتي بيمه به موضوع وارد 
ش��ود اگر مالك ضوابط را رعايت نكند ديگر حين وقوع 
خس��ارت پولي پرداخت نمي ش��ود و همه مسووليت به 
گردن مالك خواهد افتاد و از س��وي ديگر حق بيمه براي 

ساختمان هاي نا ايمن گران تر خواهد بود. وي افزود: براي 
اين ساختمان ۴ اخطاريه صادر شده بود اما بايد كارهاي 

جدي كرد و قوانين موجود اصالح شود.

  ۲۹ هزار ساختمان ناايمن در تهران 
وجود دارد

محسن هاشمي، رييس شوراي اسالمي شهر تهران نيز در 
ابتداي نشست ديروز شوراي شهر تهران گفت در تهران ۲۹ 
هزار ساختمان ناايمن وجود دارد كه بايد هر چه سريع تر 

مشكل آنها بر طرف شود.
او گف��ت: در وق��وع اين حادث��ه چهار دس��تگاه متولي 
بوده اند؛ وزارت بهداشت، ش��هرداري، وزارت كار و مالك 
مسووليت هايي داش��ته اند كه بايد هر كدام پاسخگوي 

عملكردشان باشند.
وي اضافه كرد: در تهران بعد از حادثه پالس��كو ۳۳ هزار 
ساختمان ناايمن شناسايي شدند اما ما به تنهايي امكان 
مقابله با اين ساختمان ها را نداريم و مقرر شد تا با همكاري 
دستگاه قضايي اين مشكل رفع شود. نكته بعد اين بود كه 
در مسير ايمن شدن س��اختمان ها تنها ۲۰۰ ساختمان 
ايمن شده و ۳ هزار ساختمان هم در مسير ايمن سازي قرار 

دارند اما ۲۹ هزار ساختمان هيچ اقدامي انجام نداده اند.
وي افزود: مردم بايد بدانند آيا س��اختماني كه قصد ورود 
به آن را دارند ايمن هست يا خير؛ بايد سامانه سوت زني 
در ش��هرداري تهران براي اعالم ساختمان هاي ناايمن را 

تشكيل دهيم.

    بايد  عذرخواهي كنيم
رييس ش��وراي ش��هر تهران همچنين با اش��اره به لزوم 
راه اندازي پويش شناسايي امالك ناايمن، گفت: همه بايد 
تقصير خود را در مورد حادثه كلينيك سينا مهر بپذيريم 

و از تهراني ها عذرخواهي كنيم.
هاشمي كه در حاشيه نشست شورا با خبرنگاران سخن 
مي گفت، با اش��اره به اينك��ه امروز ۴ نماين��ده از وزارت 
بهداشت، وزارت كار، شهرداري و مالكين كلينيك سينا 
مهر براي حضور در صحن ش��وراي ش��هر و ارايه گزارش 
دعوت شده بودند، گفت: به دليل اينكه برخي از مالكين 
در بازداشت بودند نماينده اي از آنها در شورا حضور نيافت 
و عليرضا زال��ي نماينده وزارت بهداش��ت هم اعالم كرد 

سه شنبه به صحن شورا مي آيد.
هاش��مي تصريح كرد: همه بايد تقصير خ��ود را در مورد 
كلينيك سينا مهر بپذيريم و از تهراني ها عذرخواهي كنيم 
همچنين همه راهكارها بيان شود كه چه اقدامي صورت 

پذيرد تا ديگر شاهد حوادث مشابه نباشيم.
وي با بيان اينكه ش��هرداري بر اس��اس گزارش��ات ارايه 
شده ضابط قضايي نيست،  گفت: بايد لوايحي در مجلس 
تصويب شود كه اين قدرت را در اختيار شهرداري ها به ويژه 

كالن شهرها قرار دهد.
هاشمي در مورد راه اندازي پويش شناسايي امالك ناايمن 
گفت: ايجاد سامانه سوت زني در اين زمينه مهم است تا 
شهروندان بتوانند اين ساختمان ها را به ما معرفي كنند و 
زودتر اقدامات الزم صورت گيرد. رييس شوراي شهر تهران 
گفت: همچنين مي توان براي همه ساختمان ها شناسنامه 

ايمني تهيه كرد به طوري كه ساختمان هاي داراي ايمني 
باال درجه طال و س��اختمان ها با ۷۰ درصد ايمني درجه 
نقره دريافت كنند و از طريق درج باركد روي ساختمان ها 
شهروندان بتوانند متوجه ميزان ايمني ساختمان ها شوند.

     جزييات تخلفات در كلينيك سينا مهر
زهرا صدراعظم نوري رييس كميسيون سالمت و محيط 
زيست شوراي شهر تهران نيز در نشست ديروز اين شورا با 
اشاره به اينكه 5۴ درصد از حريق هاي ساختماني مربوط 
به كاربري مسكوني است، گفت: سيم كشي غيراصولي در 
مجموعه و دپوي نامناسب سيلندرهاي اكسيژن از داليل 

حادثه حريق در كلينيك سينا مهر بوده است. 
صدراعظم نوري افزود: ۲۶ درصد از حريق ها در پايتخت 
مربوط به ساختمان و 5۴ درصد از حريق هاي ساختماني 

مربوط به كاربري مسكوني است.
اين عضو شوراي ش��هر تهران با اشاره به اينكه كلينيك 
سينا مهر كاربري مس��كوني داشته است، گفت: مسقف 
كردن حياط جنوبي با پروفيل سبك و سقف غير اساسي 
به منظور ايجاد سايبان، تبديل ۴۰5 مترمربع مسكوني 
به بخش بهداشتي و درماني و تبديل بخش مسكوني به 
بخش اداري در طبقات همكف، اول و دوم از جمله تخلفات 
ساختماني اين كلينيك است كه به كميسيون ماده 1۰۰ 
ارسال شده بود. كميسيون ماده 1۰۰ رأي به تعطيلي يا 
قلع مستحدثات زائد و اعاده به وضعيت مجاز طي دو ماه 
همچنين تخريب و جمع آوري پروفيل س��بك و سقف 
غيراساسي را داده است.  مالك مدعي شده كه گزارش هاي 

ارسال شده توسط آتش نشاني با واقعيت تطابق ندارد و بر 
اساس تجربيات خودش نسبت به ايجاد دو دستگاه شيلنگ 
آب آتش نش��اني با پمپ فش��ار قوي و نگهداري چندين 

كپسول اقدام كرده است.
اين عضو شوراي شهر تهران گفت: به دليل انفجارهاي 
پي در پي مح��ل ورودي س��اختمان در زمان حادثه 
دسترسي آتش نشانان به حادثه ديدگان سخت بوده 
و آتش نشان ها پس از حدود ۴5 دقيقه به محبوسين 
دسترس��ي پيدا كرده اند كه ۲۰ نفر از محبوس��ين در 
س��اختمان نجات و 1۹ نفر فوت ش��دند. نوري گفت: 
بهره برداري غيراصولي از حياط ساختمان و دپوي قابل 
توجه دستگاه سيلندر اكسيژن 5۰ كيلويي و نيتروژن 
در محل و در نظر نگرفتن پله فرار اضطراري همچنين 
تصرف پش��ت بام با ايجاد كاربري دفتر اداري از جمله 

تخلفات مالكان بوده است.
وي گفت: دسترسي نداشتن به پلكان ساختمان از طريق 
پشت بام، جانمايي نامناسب جعبه هاي فايبرباكس و آتش  
خاموش كن هاي دستي همچنين سيم كشي غيراصولي 
در مجموعه و قرار گرفتن تابلو برق در راه پله از جمله موارد 

ناايمني و تخلفات موجود در اين ساختمان بوده است.

    بازداشت 8 نفر از گروه هاي پزشكي 
ناهيد خداكرمي، عضو ش��وراي ش��هر تهران با اشاره به 
بازداشت 8 نفر از كادر پزشكي به دليل حادثه كلينيك سينا 
مهر  گفت: اگر ساختمان كلينيك ناايمن و خطرناك بوده 
چرا مجوز آن باطل و ساختمان پلمب نشده بود. متأسفانه 

در اين حادثه 1۷ نفر از جانباختگان جزو كادر پزشكي بوده 
كه سه نفر آنها از پزشكان حاذق كشور بوده اند.

  يكي از بانك ها مالك ساختمان بود
حجت نظري،  عضو ش��وراي ش��هر تهران درباره حادثه 
حريق و انفجار كلينيك سينا مهر اظهار داشت: بر اساس 
گزارشي كه به دست من رسيده مالكيت اين ملك براي 
يكي از بانك هاي كشور بوده است. بايد مشخص شود كه 
مالكان چقدر در بروز اين حادثه مقصر بوده اند. وي افزود: 
 همچنين سهم قصور شهرداري و ساير نهادها در حادثه 
كلينيك سينا مهر بايد مشخص شود و اين مساله مورد 
بررس��ي قرار گيرد كه آيا پرونده اين كلينيك رأي ماده 

1۰۰ داشته است يا خير.

    آتش نشاني اختيار پلمب ساختمان ها را ندارد
عضو شوراي شهر تهران با اشاره به ضرورت ايجاد مديريت 
يكپارچه ايمني در پايتخت، گفت: آتش نش��اني اختيار 
پلمب س��اختمان هاي ناايمن و خطرناك را ندارد. احمد 
مسجدجامعي عضو شوراي شهر تهران در صحن شوراي 
شهر نيز در اين باره گفت: تاكنون چندين بار حوادث حريق 
در ساختمان هاي پايتخت به وقوع پيوسته ولي آتش نشاني 
به رغم اينكه پيش از اين حوادث اخطار براي ناايمن بودن 

ساختمان ها داده، ولي اختيار پلمب نداشته است.
وي افزود: آتش نش��اني ضابط قضايي نيست و اختيار 
پلمب ندارد در حالي كه بايد مديريت يكپارچه ايمني 

در پايتخت حاصل شود.
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ريسك اخذ ماليات بر سر 
صنعت نحيف هوانوردي

عنوان شدن طرحي با عنوان ماليات بر عايدي سرمايه 
و ش��مول هواپيما در اين طرح، كارشناسان صنعت 
هوانوردي را متعجب كرده اس��ت. اين روزها يكي از 
طرح هاي كميسيون اقتصادي مجلس كه سروصداي 
زيادي به راه انداخته، اخذ ماليات بر عايدي دارايي هاي 
منقول و غير منقول است؛ اما آن بخش از اين طرح كه 
از ديد بسياري از كارشناسان مغفول ماند، اخذ ماليات 
از عايدي دارايي هاي منقول است. عليرضا منظري، 
معاون اس��بق هوانوردي و امور بين الملل س��ازمان 
هواپيمايي كشوري در گفت وگو با مهر درباره طرح 
ماليات از عايدي هواپيما، اظهار كرد: در حال حاضر 
صنعت هوانوردي با مشكالت گس��ترده اي روبه رو 
است و اگر بخواهد اين طرح، به قانون هم تبديل شود، 
ديگر اثري از اين صنعت باقي نمي ماند. وي با اشاره 
به حمايت دولت هاي اروپايي يا حتي كشورهايي كه 
اقتصاد سرمايه داري را اجرا مي كنند از شركت هاي 
هواپيمايي در ايام كرونا كه كاهش سفر، سبب وارد 
آمدن ضربات س��نگين به پيكره صنعت هوانوردي 
دنيا شده، افزود: هواپيما اگرچه ممكن است به عنوان 
دارايي شركت هاي هواپيمايي محسوب شود، اما چون 
شركت هاي هواپيمايي در ايران، هواپيماي دست دوم 
وارد مي كنند كه ارزش چنداني ندارد، عايدي به آن 

تعلق نمي گيرد كه قرار باشد از آن ماليات اخذ شود.
كارش��ناس حقوق هوانوردي يادآور ش��د: اينكه در 
قانون بودجه امسال آمده كه روي خودروهاي لوكس، 
ماليات اعمال شود، به اين خاطر است كه خودرو در 
ايران امكان خريد و ف��روش دارد و با افزايش تورم يا 
ارزش بازارهاي موازي، خود به خود، قيمت خودرو 
نيز افزايش مي يابد كه از اين عايدي، مي توان ماليات 
گرفت اما اينكه بخواهيم هواپيما را هم مانند س��اير 
وسايل نقليه بدانيم، اشتباه استراتژيك است؛ چون 
ش��ركت هاي هواپيمايي، هواپيماهاي دست دوم و 
كاركرده وارد مي كنند و پس از چند سال، به عنوان 
هواپيماي اسقاطي در گوشه اي از فرودگاه يا آشيانه 
تعميرات، ب��ه عنوان انبار قطعه براي تعمير س��اير 
هواپيماها مورد استفاده قرار مي گيرد. وي در پاسخ به 
اينكه آيا هواپيماهاي شركت هاي هواپيمايي در ايران، 
ميان يكديگر خريد و فروش مي شود كه از آن ماليات 
گرفته شود؟ گفت: در ۳۰ سال اخير تنها يك شركت 
هواپيمايي داخلي تازه تأسيس، از يكي از ايرالين هاي 
قديمي ايراني، دو فروند هواپيم��ا خريد كه آن هم 
به دليل عدم تشكيل اين ايرالين جديد، هواپيماها 
بالاستفاده مانده است. به گفته منظري، گران ترين 
هواپيما در اي��ران در حال حاضر ۲ تا ۳ ميليون دالر 
است و بر خالف اينكه ارزش دالر سبب ارزشمندتر 
شدن دارايي ها مي شود، هواپيماهاي كاركرده مرتبًا 
در حال افت ارزش هستند؛ به خصوص كه با شيوع 
كرونا و كاهش تقاضاي پرواز، تعدادي از هواپيماهاي 

هر ايرالين، بدون پرواز مانده اند.

مردم فريب پيامك هاي 
فروش تور خارجي را نخورند 

مقصود اسعدي س��اماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي با بيان اينكه هيچ تاريخي براي برقراري 
پروازه��اي خارجي قطعي و نهايي نيس��ت، گفت: 
آغاز فروش تورهاي خارجي قابل اتكا نيست و مردم 
فريب پيامك هاي تبليغاتي را نخورند. بسياري از اين 
پيامك ها با هدف جمع آوري نقدينگي پول از مردم 
به صورت انبوه ارس��ال مي شود. اسعدي ساماني در 
گفت وگو با ايلنا درباره آخرين وضعيت انجام پروازهاي 
خارجي اظهار كرد: برقراري پروازهاي خارجي بستگي 
به وضعيت شيوع كرونا در ايران و كشورهاي مقصد 
دارد. بايد توجه داشته باشيم كه اگر شرايط وضعيت 
كرونا در ايران بحراني باشد، كشورهاي خارجي در 
برقراري پروازه��اي ايران تجديد نظر مي كنند. وي 
ادامه داد: البته در حال حاضر پروازهاي لندن سه بار 
در هفته، پاريس دو بار در هفته، آمستردام دو بار در 
هفته و منچستر هم دو بار در هفته به صورت برنامه اي 
انجام مي شود. او در پاسخ به اينكه اين پروازها با چه 
ظرفيتي انجام مي شوند، گفت: هر ايراني كه اقامت 
اين كشورها را داشته باشد مي تواند مسافر اين پرواز 
باشد، اما معموال تعداد مسافران اين پروازها از تهران 
بيشتر از 1۰ تا 15 نفر نيست و بيشتر مخاطبان اين 
پروازها ايراني هاي مقيم اين كشورها هستند كه با 
اين پروازها در رفت و آمد هس��تند. اسعدي ساماني 
با اشاره به آغاز ارسال پيامك ها انبوه فروش تورهاي 
مسافري به ويژه براي مقصد تركيه تاكيد كرد: هيچ 
تاريخي براي بازگشايي پروازها به صورت نهايي اعالم 
نشده است و هيچ يك از اين تورهاي مسافري قابل 
اتكا نيست و مردم فريب اين پيامك ها را نخورند. وي 
افزود: بس��ياري از اين پيامك ها با هدف جمع آوري 
نقدينگي پول از مردم به صورت انبوه ارسال مي شود و 
هيچ پروازي هم در كار نيست و هدف ارسال كنندگان 
بازي كردن با پول و نقدينگي مردم است و در نهايت 
هم به خريداران اعالم مي كنند كه منتظر باشيد تا 
تاريخ پرواز اعالم ش��ود در حال��ي پيش از آن هزينه 
س��فر را دريافت كرده اند. دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي با تاكيد بر اينكه هنوز هيچ شركت خارجي 
تاريخي براي برقراري پرواز با ايران را اعالم نكرده  است، 
اظهار كرد: نكته بسيار مهم اين است كه پروتكل هاي 
بهداشتي پذيرش مس��افر خارجي بايد اعالم شود. 
سازمان هواپيمايي براي تعيين پروتكل هاي بهداشتي 
درخواس��تي را به وزارت بهداشت ارايه كرده است و 
هر چه زودتر اين پروتكل ها بايد مشخص و به ساير 
كشورها عالم شود. اسعدي ساماني ادامه داد: البته 
پيش از اين پروتكل هايي ب��راي پروازهاي موردي 
اعالم ش��ده بود اما بايد پروتكل ها نهايي و مشخص 
و فراگير را اعالم كنيم. وي درباره برخي از اظهارات 
مبني بر اينكه بسياري از پروازهاي خارجي از ايران 
از طريق قطر ايرويز انجام مي شود، گفت: قطر ايرويز 
تنها ايراليني بود كه در دوران كرونا پروازهايش را به 
ايران قطع نكرد اما با اين وجود هم امتياز ويژه اي در 

اين بخش به قطر ايرويز داده نشد.

دستورالعمل جديد شهرك سازي ابالغ شد
عضو هيات مديره ش�ركت عمران شهرهاي 
جدي�د از ابالغ دس�تورالعمل جدي�د ترويج 

شهرك سازي در كشور خبر داد.

 در روزهاي ابتداي تيرماه س��ال جاري، حسن روحاني 
رييس جمهوري به دس��تگاه هاي اجراي��ي و نهادهاي 
وابسته به دولت دستور داد، اراضي دولتي واقع شده در 
محدوده و حريم شهرها را به منظور اجراي ماده ۶ قانون 
ساماندهي زمين و مس��كن، براي بهره برداري در طرح 
اقدام ملي مسكن، به وزارت راه و شهرسازي واگذار كنند. 
هدف دولت تسريع ساخت و سازها در طرح ملي مسكن 
است و در همين راستا پيشنهاد ترويج شهرك سازي را 

همزمان با اجراي اين طرح در دستور كار قرار داد.
زه��ره داودپ��ور، عض��و هيات مديره ش��ركت عمران 
ش��هرهاي جديد ديروز از ابالغ دس��تورالعمل جديد 
ترويج شهرك سازي در كشور به تمامي ادارات كل راه و 
شهرسازي و شركت هاي تابعه شهرهاي جديد در كشور 
خبر داد. داوودپور با تأكيد براينكه ايجاد شهرك به عنوان 
يكي از روش هاي موثر تأمين مسكن در شكل موقت و 
دايم در كشورها محسوب مي ش��ود، گفت: شهرك ها 

و ش��هرهاي جديد هر دو به عنوان بازوهاي سياس��تي 
دولت ها مي توانند نقشي مهم در ايفاي رسالت ساماندهي 
نظام اسكان، تعادل بخشي به پهنه سرزمين و همگرايي با 
رويكردهاي توسعه اي داشته باشد. بر اساس اين گزارش 

آيين نامه اس��تفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در 
خارج از حريم مصوب سال 1۳55، براي اولين بار تعريف 
مشخصي از شهرك به دست داد و متعاقب آن در سال 
1۳5۶ اولين دستورالعمل شهرك سازي تحت عنوان 

»دستورالعمل صدور پروانه تاسيس و پروانه بهره برداري 
از شهرك در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها« در 
كشور به تصويب رسيد. اين دستورالعمل در سال 1۳8۶ 
مورد بازنگري قرار گرفت و نسخه اخير، اصالحي است 
كه بر دستورالعمل سال 1۳8۶ صورت گرفته است. به 
گزارش »تع��ادل«، فرهاد بيضايي، مدير س��ابق گروه 
سياست گذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت، پيش از 
اين از سياست اعالمي دولت براي اعطاي زمين به خانه 
اولي ها در قالب ايجاد شهرك هاي جديد در حريم شهرها 

استقبال كرده بود. 

  ۲ نكته مثبت در سياست جديد دولت
بيضاي��ي در گفت وگو ب��ا »تعادل« اظهار ك��رده بود: 
دولت تقريبا پس از ۷ سال به اين نتيجه رسيده است 
كه سياست هاي حوزه زمين اهميت دارد و بايد بحث 
عرضه زمين را در دستور كار قرار دهد. اين حركت خوبي 
است به خصوص اينكه در سياست اعالمي اخير به دو 
نكته مثبت توجه شده است. يكي توجه به خانه اولي ها 
اس��ت و نكته دوم بحث پيوسته بودن زمين با مناطق 
شهري است. اين نكته منجر به اين مي شود كه مشكل 

موجود در برخي از واحدهاي مسكن مهر كه در خارج از 
شهرها مكان يابي شده بودند و به همين دليل مقداري 
از كيفيت واحدهاي مس��كوني را ب��راي خانوارها كم 
كرده بود، در اين سياست وجود ندارد.  اين كارشناس 
ارشد بازار مسكن همچنين درباره نكته منفي سياست 
يادش��ده گفته بود: نكته نگران كننده، بحث واگذاري 
زمين براي انبوه سازان است. بحث اين است كه خيلي 
هوشمندانه بايد نسبت به واگذاري زمين عمل شود. 
هدف گذاري، طرح ها و مناطقي كه انتخاب مي شوند، 
بايد مشخص باش��د. هر چند كه واگذاري زمين ارزان 
قيمت به خانه اولي ها حركت پسنديده و خوبي است، 
اما واگذاري زمين هاي ارزان قيمت به انبوه سازان كار 
اشتباهي اس��ت . چون واگذاري زمين به انبوه سازان، 
ايجاد رانت مي كند. اينكه انبوه ساز وارد حوزه ساخت 
مي شود، اشكالي ندارد. اما زمين بايد به قيمت واقعي 
به انبوه سازان واگذار شود كه ايجاد رانت براي اين افراد 
نشود. در صورتي كه انبوه سازان به قيمت ا رزان مالكيت 
زمين را به دست بگيرند، واحدهاي مسكوني توليد شده 
در زمين هاي ارزان را، به قيمت بازار، عرضه خواهند كرد 

نه به قيمت ارزان تر از بازار.

حناچي: ورود بيمه ها به ساختمان هاي ناايمن باعث مي شود تا برخي از مقررات ملي ساختمان بهتر اجرا شود

     15  هزار مسكن مهر خالي در پرديس
مهدي هداي��ت، مديرعامل عمران پردي��س با بيان 
اينكه يكي از اصلي ترين داليل افزايش قيمت مسكن 
بنگاه هاي امالك هستند، گفت: 15 هزار مسكن مهر 

داريم كه كسي در آنها ساكن نشده است.
هدايت در گفت وگو با تسنيم، اظهار كرد: اصلي ترين 
دليل افزايش قيمت مسكن در ايران، بنگاه هاي امالك 
و خري��د و فروش هاي كاذب اس��ت. معتقدم عرضه و 
تقاضا در كشور خيلي روي قيمت ها تاثيرگذار نيست، 

بيشترين مشكل ما بحث داللي است.
وي افزود: در پرديس واحدهايي را داريم كه 1۲ بار به 
صورت وكالتي معامله ش��ده اند، اما هنوز كسي در آن 

ساكن نشده است. 
او با اعالم اينكه حدود 15 هزار واحد مس��كن مهر در 
پرديس داريم كه كسي در آنها ساكن نشده است، گفت: 
اين واحدها همچنان خريد و فروش مي شود. در پرديس 
بلوكي را داريم كه ۲ س��ال پيش به طور كامل تحويل 
شده اما از 55 واحد فقط ۳ خانوار آمده و در واحدهاي 

خود ساكن شده اند.
هدايت تصريح كرد: ب��ه دنبال كاهش نقل و انتقاالت 
صوري با هدف افزايش قيمت مسكن هستيم. وقتي 

طرف مي بيند باي��د ۲۰ ميليون تومان يارانه دولت در 
مسكن مهر را به شركت عمران پرديس پرداخت كند 
مي گويد براي چه اين پول را بدهم. محدود شدن نقل و 
انتقال به واسطه دريافت ۲۰ ميليون تومان يارانه دولتي، 

باعث ايجاد ثبات در بازار مسكن پرديس شده است.
وي گفت: اگر ماليات بر خانه هاي خالي به درستي اجرا 
شود، هزينه نگهداري براي مالك افزايش مي يابد و به 
اين ترتيب يا واحد را اجاره مي دهد يا براي فروش عرضه 
خواهد كرد. هدف م��ا از دريافت ۲۰ ميليون تومان از 
خريداران مسكن مهر، اتخاذ سياست بازدارنده براي 

نقل و انتقاالت كاذب بود.

     تمديد مهلت ويرايش اطالعات
 متقاضيان طرح ملي مسكن 

معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي طي 
اطالعيه اي از تمديد مهلت ويرايش اطالعات متقاضيان 

طرح ملي مسكن تا اطالع ثانوي خبر داد.
به گزارش تس��نيم، مت��ن اين اطالعيه به اين ش��رح 
زير اس��ت: پي��رو اطالعيه با عن��وان »مهلت ويرايش 
اطالع��ات متقاضيان ط��رح اقدام ملي مس��كن« و با 
توجه به درخواس��ت هاي مكرر متقاضيان محترم، به 

اطالع مي رساند كه امكان ويرايش اطالعات براي كليه 
متقاضيان طرح اقدام ملي مسكن )مرحله اول، مرحله 
دوم و ثبت نام پيامكي( كه استعالمات آنها مورد بررسي 
قرار گرفت��ه و در حال حاضر در وضعي��ت »در انتظار 
بررسي« قرار دارند تا اطالع ثانوي برقرار مي باشد.لذا اين 
متقاضيان مي توانند همانند گذشته با مراجعه به بخش 
»مشاهده درخواس��ت متقاضي« در سامانه مديريت 
 tem.mrud.ir ،طرح اقدام ملي مسكن به نش��اني

نسبت به ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند.

     انتقاد از درج قيمت 
در آگهي هاي اجاره آپارتمان

با وجود آنكه از ۲1 ارديبهش��ت امسال به دنبال رشد 
قيمت ه��اي پيش��نهادي در بازار ملك، س��ايت هاي 
اينترنتي از درج قيمت مسكن منع شده اند، نرخ هاي 
اجاره در برخي از سايت ها قابل مشاهده است كه انتقاد 

نمايندگان مجلس را در پي داشته است.
به گزارش ايس��نا، نوسان بازار مس��كن و خودرو كه از 
ابتداي سال جاري تشديد شد، دستگاه قضايي را بر آن 
داشت تا سايت هاي اينترنتي را از درج قيمت مسكن و 
خودرو منع كند. بر اين اساس از اواسط ارديبهشت، ارايه 

قيمت خودرو ممنوع شد و ۲1 ارديبهشت نيز پليس فتا، 
سايت ها و اپليكيشن هاي فروش مسكن را از درج قيمت 
منع كرد كه هنوز اين ممنوعيت ادامه دارد؛ هرچند در 
مقاطعي برخي س��ايت ها امكان مشاهده قيمت براي 
آگهي هايي كه از سوي كاربران، نشان دار مي شد فراهم 

كردند  سپس آن را بستند.
ام��ا ظاه��را س��ايت ها درخص��وص نرخ ه��اي اجاره 
محدوديتي ب��راي خود قائل نيس��تند و قيمت ها در 
اين بخش قابل مشاهده اس��ت؛ البته بنا به گفته يك 
نماينده مجلس، درج نرخ اجاره نيز ممنوع است. سيد 
البرز حسيني، سخنگوي كميسيون عمران مجلس 
با انتقاد از تداوم قيمت گذاري آگهي اجاره مسكن در 
س��ايت هاي اينترنتي، گفت: اخيرا با دستور دستگاه 
قضايي، س��ايت هاي اينترنتي از درج قيمت در آگهي 
خريد و فروش و اجاره مسكن منع شدند، اين اقدام با 
هدف كاهش تالطم و باثبات سازي بازار صورت گرفت، 
اما متأسفانه شاهد هستيم كه اين سايت ها در شرايط 

كنوني اقدام به درج قيمت در آگهي اجاره مي كنند.
با وجود آنكه برخي كارشناس��ان ه��ر نوع نرخ گذاري 
دس��توري يا محدوديت براي اراي��ه قيمت ها در بازار 
مسكن را مانعي براي ايجاد شفافيت مي دانند، برخي 

ديگر معتقدند كه كاربران نبايد به شكل بي حساب و 
كتاب و بدون هويت مشخص، امكان نرخ گذاري و ارايه 

قيمت هاي دلبخواهي را داشته باشند.
اوايل خردادماه و پس از آنكه نرخ ها از آگهي ها برداشته 
شد، به دليل انتظارات تورمي  همچنين امتناع مالكان 
از فروش، حجم فايل هاي عرضه ش��ده به بازار مسكن 
به طور محسوسي كاهش يافت. گروهي از فروشندگان 
تحت تاثير برداش��تن قيمت از آگهي هاي سايت هاي 
اينترنت��ي، به زعم خود ش��رايط كنون��ي را ابهام آلود 
مي دانس��تند و تا زمان برداشته شدن اين محدوديت 
فروش را به حالت تعليق در آوردند. از سوي ديگر عده اي 
دست باال را گرفتند و نرخ ها را به شكل نجومي باال بردند.

دولت در ستاد ملي كرونا مصوبه اي را ابالغ كرد كه بر 
اساس آن حداكثر سقف اجاره بها در تهران ۲5 درصد، 
در ساير كالن شهرها ۲۰ درصد و در ديگر شهرها 15 
درصد تعيين شد. در اين خصوص محمودزاده، معاون 
وزير راه به ايسنا گفت: اگر مالك بيش از مقدار تعيين 
شده قصد افزايش نرخ اجاره را داشته باشد و مستاجر 
نپذيرد يا بايد چك را اجرا بگذارد يا حكم تخليه بگيرد كه 
اين دو قابليت اجرا در محاكم قضايي ندارد، لذا مستاجر 

در اين فرآيند دست باال را خواهد داشت.

ايرانشهر



دانش و فن6دنياي فناوري

فريب كاربران با اطالعات نشت شده از جمله شماره و موجودي حساب مشترك

كالهبرداري با ارسال پيامك هاي واريز پول
ارس�ال پيام�ك واريز پ�ول با ش�ماره هاي 
ش�خصي و غيربانك�ي و درخواس�ت براي 
برگردان�دن پ�ول، از روش ه�اي جدي�دي 
اس�ت كه كالهبرداران ب�راي فري�ب افراد 
استفاده مي كنند. كالهبرداران با راه اندازي 
سايت هاي جعلي كه شبيه به سايت هاي اصلي 
اس�ت، به ربودن اطالعات افراد، اغلب براي 
سوءاستفاده هاي مالي اقدام مي كنند؛ در اين 
شيوه كه اصطالحًا به فيشينگ معروف است، 
از طريق اطالعات واردشده توسط كاربران در 
صفحات جعلي حساب هاي بانكي قربانيان 
خالي مي ش�ود و البته روش ه�اي مختلفي 
هم براي فيشينگ وجود دارد. از طرفي اين 
روزها و با گسترش كسب وكار مجازي و انتشار 
ويروس كرونا، مردم براي مايحتاج خود بيشتر 
از خريدهاي آنالين استفاده  كنند و خريدهاي 
 اينترنت�ي روزبه روز در حال افزايش اس�ت، 
كالهبرداري ها ني�ز در اين زمين�ه افزايش 
يافته اس�ت. بنابراين ضروري است كاربران 
هنگام خري�د از اين س�ايت ها نكات ايمني 
 و امنيتي را رعايت كنن�د تا گرفتار مجرمان 
سايبري نشوند. اما پس از صفحات فيشينگ 
و پيامك هايي كه با موضوع روز يا به نام يك 
سامانه مي رسيدند، در نوعي از كالهبرداري 
پيامك هايي در شمايل يك پيام واريز مبلغي 

پول به حساب شما ظاهر مي شود. 

اين بار نه مانند حمالت فيش��ينگ ب��راي انتقال وجه 
به س��راغ درگاه هاي پرداخت اينترنت��ي مي رويد و نه 
به بهانه دريافت جايزه يك مس��ابقه پاي دستگاه عابر 
بانك كشيده مي شويد، بلكه پيامكي براي شما ارسال 
مي ش��ود كه در لحظه اول احتماال شما را هيجان زده 
مي كند و ش��ايد حتي به فكر فرو بب��رد كه اين مبلغ 
مربوط به حقوق تان اس��ت، واريز وام تان يا بازگش��ت 
قرض به يكي از دوس��تان تان، اما درواقع در آس��تانه 
قرار گرفتن در دام نوع جدي��دي از كالهبرداري هاي 
پيامكي هستيد. مشتركاني كه در وضعيتي مشابه قرار 
گرفته اند، مي گويند كه پيامكي مبني بر اينكه مبلغي 
به حساب شان واريز شده دريافت كرده اند و بعد با آنها 
تماس گرفته مي شود كه مبلغ، اشتباهي به حساب آنها 
واريز شده و پول را به شماره كارتي كه اعالم مي شود، 
برگردانند. اين درحالي  است كه پيامك واريز وجه اصال 
از سامانه پيامكي بانك ارسال نشده و از شماره تلفني 
متفرقه ارسال شده است كه البته ظاهرا كالهبرداران 
براي فريب بيشتر از ش��ماره تلفن هاي نسبتا رند و با 

تكرار چند صفر پشت سر هم استفاده مي كنند، تا به 
خيال شان اختالفي ميان اين پيامك با پيامك هاي بانك 
به نظر نرسد. در سناريوي ذكرشده، در واقع كالهبردار از 
فرد ديگري يك پيش پرداخت گرفته است و قرار نيست 
كااليي به سوژه خود تحويل بدهد. او براي اينكه دنبال 
نشود، شماره كارت شما را به سوژه خود داده است. سوژه 
وجه پيش پرداخت را به كارت شما واريز مي كند و شما 
آن را به كالهبردار برمي گردانيد. در برخي موارد حتي 
ش��ما وجه را به يك مغازه كه كالهبردار در آن منتظر 
خريد طالست واريز مي كنيد. بنابراين هيچ اثري از او 
باقي نخواهد ماند و شما و طالفروش مسووليت جرم را 

خواهيد داشت.

   سوءاستفاده از نشت اطالعات بانكي 
در برخي از نمونه هاي ارايه شده اين دست پيامك ها، 
شماره و موجودي حساب مش��ترك در پيامك آمده 
اس��ت اما اينكه اين كالهبرداران از اع��داد احتمالي 
اس��تفاده مي كنند ي��ا اطالعات صحي��ح را از طريق 
فيش��ينگ يا نشس��ت احتمالي اطالعات مشتريان 
بانك به دس��ت مي آورند، هنوز مشخص نيست. البته 
اطالعاتي از حس��اب بانكي نظير موجودي و ش��ماره 
حس��اب، از مواردي است كه مشتريان كمتر به حفظ 
آن  توجه مي كنند چون معتقدند امكان دسترس��ي 
به حس��اب آنها را فراهم نمي كند اما درواقع مي تواند 
موجب جلب اعتماد در حين كالهبرداري هايي نظير 
آن چه گفته شد، باشد. هرچند كه اين شيوه، نخستين 
راه كالهبرداري پيامكي از حساب هاي بانكي نيست. 
فري��ب دادن از طريق پيامكي كه به س��امانه »همتا« 
نسبت داده مي ش��ود نيز از ديگر روش هايي است كه 
براي كالهبرداري از مشتركين استفاده مي شود. پس 
از اجراي طرح رجيستري، ارسال پيامك هايي به اسم 
همتا به همراه آدرس هاي جعلي و صفحه هايي كه مانند 
سامانه همتا طراحي شده، اتفاق تازه اي نيست اما هر بار 
به روشي صورت مي گيرد. پيش از اين بارها اتفاق افتاده 
كه پيامكي براي برخي افراد ارس��ال و از آنها خواسته 
شده جهت جلوگيري از قطع شدن تلفن همراه، مبلغي 
را پرداخ��ت كنند. در يك��ي از جديدترين نمونه هاي 
اين كالهب��رداري، با هدايت كاربران به س��ايت هاي 
فيش��ينگ، اطالعات را از آنها درخواس��ت مي كنند. 
ماجراي كالهبرداري هاي پيامكي در همين جا خاتمه 
نمي يابد، كافي است چند روزي موضوعي در جامعه 
مورد توجه قرار گيرد تا كالهبرداران آن را دست مايه 
خود قرار دهند، سايتي جعلي به وجود آورند و افراد را به 
واسطه پيامك به سمت آن هدايت كنند. ثبت نام براي 
سهام عدالت، يارانه و طرح معيشتي، ثبت نام سهميه يا 

كارت سوخت، افزايش سهميه سوخت مسافربرهاي 
اينترنتي از جمل��ه موضوعاتي هس��تند كه تاكنون 
دست مايه كالهبرداري هاي پيامكي شده اند. موضوع 
آزادسازي سهام عدالت و ثبت نام در سامانه سجام نيز 
از ديگر مواردي است كه سبب شده در روزهاي اخير 
پيامك هاي مختلفي تحت اين عناوين يا تحت عنوان 
يك كارگزاري بورسي به دست مشتركين برسد و در 
مواردي حتي تع��داد پيامك هاي اينچنيني به حدي 
است كه نمي توان پيامك هايي كه به راستي از سوي 

سامانه اصلي ارسال مي شود را تشخيص داد.

   رمز پويا چاره 100 درصدي كالهبرداري ها 
نيست

عده اي پ��س از راه اندازي سيس��تم رم��ز دوم يك بار 
مصرف گمان مي كنند كه ديگر صفحات فيش��ينگ 
و در پ��ي آن كالهبرداري هاي پيامك��ي اي كه به اين 
صفحات ختم مي شوند، معنا نخواهد داشت و با وجود 
رمز يك بار مصرف، امكان كالهب��رداري از بين رفته 
اس��ت اما واقعيت چنين اس��ت. ابوالفضل عبداللهي 

كارشناس حوزه فناوري درباره اين موضوع به »تعادل« 
گفت: »اگرچه فيشينگ با فعال شدن رمز پويا كاهش 
يافته، اما رمز يك بار مصرف به هيچ وجه امنيت ۱۰۰ 
درصدي را فراهم نمي كند و حتي همان سايت هايي كه 
سرويس هاي درگاه بانكي مي دهند، مي توانند رمز يك 
بار مصرف هم ارايه دهند و حساب تان را خالي كنند.« 
او با تاكيد بر برخورداري از سواد رسانه اي براي امنيت 
و توجه به آدرس صحيح سايت ها بيان كرد: »زماني كه 
 به سايت هدايت مي ش��ويد بايد دقت كنيد كه حتما

 shaparak.ir در دامن��ه اصل��ي باش��د، ممك��ن 
اس��ت به روش هاي مختلف اين شناس��ه را به صورت 
shaaparak.ir ي��ا shaparack.ir يا اش��كال 
ديگري در  آدرس سايت قرار دهند، بنابراين بايد حتما 
به آدرس دقيق سايت ها دقت كرد.« عبداللهي با اشاره 
به روش هاي جلوگيري از لو رفتن اطالعات اظهار كرد: 
»در هر س��ايتي ثبت نام نكنيد و اطالعات بانكي وارد 
نكنيد، كافي است در شبكه هاي اجتماعي لينكي به 
شما بدهند و به آن لينك وارد شويد، پول پرداخت كنيد 
و قرباني شويد. درصورتي كه بايد حتما لينك را بررسي 

كنيد و مطمئن باشيد سايتي كه به آن وارد مي شويد، 
همان سايتي است كه در نظر داريد. بنابراين الزم است 
قبل از اينكه وارد آن س��ايت ش��ويد، صحت آدرس را 
بررسي كنيد و سپس عمليات پرداخت را انجام دهيد.« 
عبداللهي با بيان اينكه داشتن يك كارت بانكي با ميزان 
پولي به اندازه كاري كه مي خواهيد انجام دهيد، گزينه 
خوبي است، خاطرنشان كرد: »براي امنيت بيشتر، فارغ 
از اينكه مسائل امنيتي را رعايت كنيد و وارد هر سايتي 
نش��ويد و به shaparak.ir دق��ت كنيد، مي توانيد 
يك كارت ثاني داشته باش��يد و از طريق موبايل بانك 
يا روش هاي ديگر، هر مقداري كه براي خريد جنسي 
پ��ول نياز داريد، به اين حس��اب پول انتق��ال داده و از 
طريق اين كارت خريد خود را انجام دهيد كه نهايتا اگر 
قرباني فيشينگ يا هك شديد، مبلغ زيادي را متضرر 
نشويد.« در هر حال در شرايطي كه كالهبرداران از هر 
موضوعي راهي براي فريب و از هر اطالعاتي مسيري 
براي كالهبرداري پيدا مي كنند، همواره توجه به هويت 
پيامك هايي كه دريافت مي كنيم، صفحاتي كه از طريق 

آنها پرداخت انجام مي دهيم از نكات ضروري است.

تخلف اپراتورها حذف بسته هاي پرمصرف بود
مديركل دفتر حفاظت از حقوق مصرف كننده رگوالتوري 
اعالم كرد افزايش تعرفه اي در بسته هاي اينترنتي اپراتورها 
صورت نگرفته و تنها برخي از بسته هاي پرمصرف از درگاه  
آنها حذف شده بود. به گزارش ايسنا، در روزهاي گذشته، 
كاربران در فض��اي مجازي از افزايش قيمت بس��ته هاي 
اينترنتي در اپراتورهاي همراه خبر داده و اعتراض كردند. 
اين موضوع منجر به واكنش حسين فالح جوشقاني، رييس 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، شد كه اعالم 
كرد: »باالبردن قيمت در برخي اپراتورهاي تلفن همراه، در 
حالي كه مردم به دليل شيوع كرونا وابستگي بيشتري به 
فضاي مجازي پيدا كرده اند، غيرمنطقي و غيرمعقول است 
و سازمان تنظيم با آن مخالفت كرده است.« او همچنين با 

اشاره به مصوبه ۲۶۶ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
گفت: »براساس اين مصوبه اپراتورهاي مسلط )SMP( براي 
تغيير تعرفه هاي عادي و تشويقي سرويس هايشان بايد تاييد 
رگوالتوري را دريافت كنند. با توجه به اينكه افزايش قيمت 
در برخ��ي اپراتورهاي تلفن همراه بدون تاييد رگوالتوري 
انجام ش��ده، اين افزايش قيمت ها برخالف مقررات بوده و 
تمامي قيمت ها بايد به قبل بازگردد.« البته بررس��ي هاي 
انجام شده حاكي از آن است كه افزايش تعرفه اي كه كاربران 
از آن ناراض��ي بودن��د، درواقع حذف برخي از بس��ته هاي 
پرمصرف بود. هرچند اين بسته ها در وب سايت اين اپراتورها 
موجود بود و تنها از درگاه هاي ديگر از جمله اپليكيشن هاي 
مربوط به اين اپراتورها و USSD آنها حذف شده بود، اما از 

آنجايي كه كاربران بيش��تر مواقع براي خريداري بسته به 
وب سايت مراجعه نمي كنند و از اپليكيشن يا USSD خريد 
مي كنند، با حذف بسته ها از اين درگاه ها مواجه شدند. در 
اين راستا پيمان قره داغي، مديركل دفتر حفاظت از حقوق 
مصرف كننده رگوالتوري، اظهار كرد: »طبق بررسي هاي 
انجام شده، هيچ گونه افزايش تعرفه اي در اپراتورها صورت 
نگرفته و تنها بعضي از بسته هاي پرمصرف از برخي درگاه ها 
حذف شده است. البته اين اقدام كه از سوي اپراتورهاي غالب 
و بدون كسب تاييديه سازمان انجام شده، تخلف است و به 
همين خاطر به اپراتورها اخطار داديم كه بسته ها دوباره هم 
در پورتال و هم اپليكيشن  اپراتورها قرار گيرد.« وي با بيان 
اينكه اپراتورهاي غالب براي ارايه تعرفه حتما بايد از سازمان 

تاييديه بگيرند، افزود: »اپراتورها براي تعرفه هايشان يك 
س��قف دارند و يك كف. اگر بخواهن��د كمتر از كف تعرفه 
بدهند، ضد رقابتي است و با آن برخورد مي شود، سقف تعرفه 
اپراتورها هم تا ۴۲ هزار تومان به ازاي هر گيگابايت اينترنت 
براي سيم كارت هاي دايمي و ۱.۵ برابر ۴۲ هزار تومان براي 
سيم كارت هاي اعتباري است و اگر بخواهند باالتر از سقف 
تعرفه بدهند هم برخورد مي شود.« قره داغي با بيان اينكه 
اپراتورها براي ارايه تعرفه هاي قبلي از ما تاييديه گرفته بودند و 
نبايد تعرفه هاي مورد تاييد سازمان را حذف مي كردند، گفت: 
»اپراتورها مي توانستند اين تعرفه ها را از ابتدا تعريف نكنند، 
اما اگر تعريف كردند، بايد سرويسشان را ادامه مي دادند. اگر 
قرار باشد بسته هاي جديدي تعريف شود يا بعضي از بسته ها 

از مدار خارج ش��ود و اپراتورهاي غالب حتي اگر بخواهند 
كمتر از س��قف، تعرفه بدهند هم بايد از سازمان تاييديه 
بگيرند كه دراين مورد ما تاييديه اي براي حذف بس��ته ها 
نداشتيم.« مديركل دفتر حفاظت از حقوق مصرف كننده 
رگوالتوري خاطرنشان كرد: »آنهايي كه بسته فعال داشتند 
از بسته هايشان استفاده مي كنند. درباره كساني كه اين روزها 
بسته اي خريدند، اگر يك بسته مشخص با قيمت مشخص 
و در يك بازه مشخص مي خريدند، اين بسته بايد حتما ارايه 
ش��ود اما اگر به دليل نبود بسته قبلي مجبور شدند بسته 
جديدي خريداري كنند كه نزديك به بسته  قبلي شان بوده 
و پيش از اين هم توسط اپراتور ارايه مي شده، شرايط فرق 

مي كند و ديگر هزينه اي به كاربر برنمي گردد.«
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 پنج كشور خواهان 
افزايش جريمه اپل شدند

چندين س��ال پيش اپل به خاطر ش��ارژدهي 
باتري، عملكرد پردازن��ده آيفون ها را كاهش 
داد و بايد به مش��تريان جريمه پرداخت كند. 
اخيرا پنج كش��ور خواهان افزاي��ش مبلغ اين 
جريمه ش��ده اند. به گ��زارش ديجياتو به نقل 
از فون آرنا، اپل با عرضه به روزرس��اني عملكرد 
پردازنده گوش��ي هاي خود را دستكاري كرد 
كه نتيجه آن، كاهش س��رعت دستگاه بود. در 
حالي كه اپل دليل چنين كاري را صرفه جويي 
در مص��رف باتري اعالم كرد، بس��ياري بر اين 
باورند كه اين كار كاربران را مجبور به تعويض 
دستگاه مي كرد. در دسامبر ۲۰۱۷ اين شركت 
به خاطر چنين كاري از كاربران معذرت خواهي 
و اعالم ك��رد كه ۵۰ تا ۶۳ درصد تخفيف براي 
تعويض باتري در گوش��ي هاي سري آيفون ۶، 
آيفون۶s و آيفون SE درنظر مي گيرد. چنين 
ايده اي چندان كارايي نداشت و به همين علت 
اپل تصميم گرفت به كاربران ۲۵ دالر جريمه 
بپردازد. دادگاه اوليه توافق ميان كاربران و اپل 
را تاييد كرده، با اين ح��ال نتيجه نهايي اواخر 
سال جاري ميالدي اعالم مي شود. اكنون پنج 
گروه مصرف كننده اروپايي اعالم كرده اند كه 
اين ش��ركت بايد ب��ه هر مش��تري ۶۰ يورو يا 
۶۷.۴۷ دالر جريم��ه پرداخت كن��د. اين پنج 
گروه مصرف كننده اروپايي شامل كشورهاي 
بلژيك، اسپانيا، پرتغال، ايتاليا و برزيل مي شود 
كه اگرچه كش��ور آخر در قاره اروپا قرار ندارد، 
اما عضو گروه اس��ت. اين گروه ها پس از توافق 
فرانسه با اپل در فوريه سال جاري ميالدي وارد 
عرصه شده اند. اپل به دولت فرانسه ۲۷ ميليون 

دالر هزينه پرداخت كرد.

درخواست مكرر فيس بوك از 
امريكايي ها براي ماسك زدن

با افزايش ش��ديد مرگ ومير ناش��ي از ابتال به 
كرونا در امريكا، ش��بكه هاي اجتماعي در اين 
كش��ور از مردم خواس��ته اند تا حتما از ماسك 
اس��تفاده كنند. ب��ه گزارش فارس ب��ه نقل از 
آس��ين ايج، فيس بوك اعالم ك��رده در باالي 
صفحه اين ش��بكه اجتماعي پيام هشداري را 
به نمايش درمي آورد ك��ه در آن از همه مردم 
امريكا خواس��ته ش��ده تا حتما ماسك بزنند. 
پيام هش��دار فيس بوك در ش��بكه اجتماعي 
اينستاگرام هم نمايش داده مي شود. فيس بوك 
مالكيت اينستاگرام و پيام رسان واتس اپ را نيز 

در اختيار دارد.
 قرار اس��ت اين خدمات به كاربران امريكايي 
ارايه شود و مشخص نيست آيا برنامه اي براي 
توس��عه ارايه اين خدمات وج��ود دارد يا خير. 
فيس بوك با صدور بيانيه اي در اين زمينه اعالم 
كرده است: »همزمان با افزايش موارد ابتال به 
ويروس كوويد ۱9 در امريكا ما پيام هشداري 
را در ب��االي صفحه فيس بوك و اينس��تاگرام 
نمايش مي دهيم تا همگان به ياد داشته باشند 
كه بايد صورت خود را به طور كامل با ماس��ك 
بپوشانند.« فيس بوك همچنين نكاتي را براي 
مقابل��ه با ابتال ب��ه اين بيم��اري و لينك هايي 
را ب��ه مراكز درمان��ي كوويد ۱9 به اش��تراك 
گذاشته است. پيش از اين توئيتر هم با ارسال 
پيام هايي براي كاربران خود از آنها خواس��ته 
بود تا حتما ماس��ك بزنند. برخي مردم امريكا 
باوجود هشدارهايي مكرر از ماسك زدن امتناع 
مي كنن��د و دونالد ترام��پ، رييس جمهوري 
امريكا نيز از جمله افرادي است كه اين موضوع 

را چندان جدي نمي گيرد.

 فيشينگ با فعال شدن رمز پويا كاهش يافته، اما رمز يك بار مصرف به هيچ وجه امنيت 100 درصدي را فراهم نمي كند

عباس صالح زاده -  شهردار قائم شه�ر

   شهرداری قائم ش��هر در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر قائمشهر نسبت به اجاره فروشگاه مواد غذايی واقع در 
جاده بابل- پارک سراج قائمشهر از طريق مزايده عمومی به اشخاص واجد شرايط )حقيقی/حقوقی( اقدام نمايد. متقاضيان  می توانند 
به منظور کسب اطالعات بيشتر همه روزه از تاريخ درج آگهی با شماره تلفن ۰۱۱۴۲۰8۴۰۵۶تماس حاصل نموده و به منظور دريافت 

اسناد مزايده به واحد امورقراردادها و يا به  سايت www.Ghaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمايند.            
1- نوع کار: اجاره فروشگاه مواد غذايی به مساحت ۵۱/۳۰ مترمربع واقع در جاده بابل- پارک سراج قائمشهر

2- محل دريافت اسناد مزايده: واحد امور قراردادهای شهرداری قائمشهر می باشد.
3- مدت اجاره: به مدت يک سال شمسی می باشد.

4- مبلغ پايه بابت اجاره يک سال: مطابق نظريه کارشناس رسمی دادگستری اجاره بهاء ماهيانه به مبلغ ۵/۷۰۰/۰۰۰ ريال )پنج 
ميليون و هفتصد هزار ريال( که مجموعا اجاره بهاء ساالنه آن ۶8/۴۰۰/۰۰۰ ريال )شصت و هشت ميليون و چهارصد هزار ريال( برآورد 

و اعالم گرديد.
5- ميزان سپرده شرکت در مزايده: ۵ درصد مبلغ پايه، مبلغ به عدد ۳/۴۲۰/۰۰۰ ريال به حروف )سه ميليون و چهارصد و بيست 

هزار ريال( ضمانت نامه بانکی يا سپرده نقدی يا اسناد خزانه می باشد.
6- بر اساس ماده ۵ آيين نامه مالی شهرداری ها، شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار می باشد.

7- مطابق ماده 8 آيين نامه مالی شهرداری ها هرگاه برنده مزايده از انجام معامله خودداری کند يا پس از ابالغ قانونی حداکثر تا هفت روز 
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گرديد و در صورتی که برندگان دوم و 

سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 99/۴/۱۶ لغايت 99/۴/۳۱ قابل تحويل به متقاضيان می باشد.

9- زمان تحويل پيشنهادات: حداکثر تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/۵/۴ بعد از ثبت دبيرخانه تحويل دفتر قراردادها گردد.
10- به پيشنهادات فاقد سپرده يا امضاء مش��روط و مخدوش و سپرده های کمتر از ميزان مقرر در اسناد، چک شخصی و نظاير آن و يا 

پيشنهاداتی که پش از انقضاء مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
11- زمان و محل بازگشايی پيشنهادت: ساعت ۱۱ روز يکشنبه مورخ 99/۵/۵در دفتر شهردار قائمشهر گشايش و خوانده خواهد شد.

12- حضور کليه پيشنهاد دهندگان و يا نمايندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد. 
13- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است.

14-چاپ آگهی نوبت اول مورخ  99/4/16
15-چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 99/4/23

نوبت اولآگهی تجديد مزايده عمومی  به شماره  30007 



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

حسين سالح ورزي، نايب رييس اول اتاق ايران در گفت وگو با »تعادل«: 

پشت صحنه توافق ناتمام ارزي 

آيا اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز نزديك است؟

ادامه از صفحه اول
ك��ه از اين ميزان هم مبلغي براي تبدي��ل ارز، هزينه هاي 
جابه جايي پول و حمل و نقل بين المللي يا كال هزينه هاي 
مازادي كه به داليل شرايط تحريمي به صادر كننده ايراني 
تحميل مي شود، صرف شده است. پس 10 الي 20 درصد 
همين درآمد ارزي صرف ش��ده اس��ت؛ يعن��ي دريافتي 
يك صادركننده از ۳00 تا۵00 هزار دالر اس��ت؛ اما بانك 
مركزي بدون در نظرگرفتن هزينه هاي مازادي كه به يك 
صادركننده تحميل شده، آنچه را از يك صادركننده طلب 
مي كند، همان يك ميليون دالري اس��ت كه با محاسبات 
خودش به اين عدد رسيده است. حال رقم 2۷ ميليارد دالر 
ارز صادراتي كه بانك مركزي از عدم بازگشت آن مي گويد، 
اصال چنين رقمي مربوط به بخش خصوصي نيست و خيلي 
كمتر از اينها است. موضوع ديگري كه محل اختالف شده، 
اين است كه صادركننده و فعال بخش خصوصي مي گويد، 
دولت چگونه پول حاصل از صادرات نفت را به سامانه نيما 
و بانك مركزي منتقل مي كند؛ ما هم ب��ه آن روش انجام 

مي دهيم. همه اينها باعث اختالف نظر شده است. 
  با وجود چنين اختالفاتي خواسته مشخص بخش 

خصوصي چيست؟ 
آنچه كه اتاق بازرگاني كش��ور به آن باور دارد اين است كه 
فعاالن اقتصادي مثل هميشه و در هر شرايطي تالششان بر 
اين است كه ارز حاصل از صادراتشان را به كشور بازگردانند. 
حتي اين تمايل از سوي بخش خصوصي وجود دارد، با توجه 
به ش��رايط حاكم بر اقتصاد كشور، اين بازچرخاني هرچه 
سريعتر انجام ش��ود. از اين رو، با بانك مركزي و مسووالن 
گمرك، تعامالت و گفت وگوهاي جدي براي واقعي كردن 
ارزش پايه گمركي و به تبع آن محاسبه درست تر و دقيق تر 
ميزان ارز حاصل از ص��ادرات را آغاز كرديم. اما نكته اي كه 
بايد مورد توجه دولتمردان قرار بگيرد اينكه در اين شرايط 
فشارهاي بين المللي خيلي زياد است. هرچند دولتمردان 
و سياست گذاران اين باور را دارند و بارها هم اين موضوع را 
اظهار كردند كه تالش بخش خصوصي و توليدكنندگان 
وصادركنندگان به سرپا نگه داشتن اقتصاد كشور كمك 
كرده اند. بنابراين در اين شرايط پرخاشگري و اتهام زدن و 

توپ را در زمين ديگري انداختن، هيچ كمكي به حل مساله 
نخواهد كرد و بهتر است همه خويشتن داري كنند و با سعه 
صدر بيشتري كمك كنند تا كشور از اين شرايط عبور كند.

  بعضي از فعاالن اقتصادي معتقدند، رقم ارزي كه 
عنوان مي شود برنگشته است، مربوط به خصولتي ها 
و نهادهاي حاكميتي است تا بخش خصوصي، نظرتان 

در اين مورد چيست؟ 
تفاوتي نمي كن��د. اساس��ا از ارز حاصل از ف��روش نفت، 
پتروش��يمي و فرآورده هاي مرتبط با اين بخش گرفته تا 

ارز حاصل از صادرات بخش خصوصي، اين مشكلي است 
كه گريبان اقتصاد كشور را گرفته است. برخي مي گويند 
ارزشان را برگردانده اند؛ برخي هم كه مي گويند برنگشته، 
بيشتر مربوط به اختالف محاسباتي يا به دليل مشكالت و 

موانع در جريان است. 
  آيا ام�كان توافق ارزي با بان�ك مركزي وگمرك 
بر س�رموضوعاتي كه عنوان كرديد اختالف وجود 

دارد، هست؟ 
واقعيت اين اس��ت كه در اين ش��رايط كه مقداري تنش 

اظهارنظرها و موضع گيري ها عليه صادركنندگان و فعاالن 
بخش خصوصي و تهمت زدن به اعضاي اتاق بازرگاني كه 
اهتمامي به بازگشت ارز ندارد، هست. اما ما در هفته گذشته 
دو جلسه مفصل و خوبي داشتيم يكي با آقاي عبدالناصر 
همتي رييس بانك مركزي بود كه ايش��ان هم معتقد به 
تعامل و هم فكري و هم افزايي براي حل اين مش��كل بود. 
جلس��ه ديگري هم با فرهاد دژپس��ند وزير اقتصاد و آقاي 
مهدي ميراشرفي رييس كل گمرك داشتيم كه مقرر شد 
يك كارگروه مشترك براي بازبيني ارزش پايه صادراتي و 

گمركي يكسري از اقالم شكل بگيرد. در نشست گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي هم كه امروز برگزار مي شود، به اين 
موضوع خواهيم پرداخت تا نهايتا به يك توافق جمعي برسيم 

كه قابليت ديدگاهي هم داشته باشد.
  رييس گمرك در نشست قبلي شوراي گفت وگو، 
بحثي را مط�رح كردند در مورد ايجاد ش�بكه اي از 
فعاالن اقتصادي شناس�نامه دار در گم�رك براي 
حمايت از توليد و تس�هيل تج�ارت، جزييات اين 

اقدام چيست؟ 
نكته اي كه وج��ود دارد اين اس��ت كه گم��رك قدم ها و 
برنامه هاي خوبي براي توسعه گمرك الكترونيكي و كاهش 
مقررات اضافي و تسهيل فرايندها برداشته، كه از اين نظر 
قابل توجه و قابل تحسين است. آقاي ميراشرفي همچنين 
اع��الم آمادگي كرد كه با تعامل و توافق ب��ا اتاق بازرگاني، 
مجموعه اي از خدمات و فعاليت هاي گمركي كه جنبه غير 
حاكميتي هم دارد، به بخش خصوصي واسپاري شود. از اين 
منظر، از بخش خصوصي درخواست كردند كه يك كميته 
مشترك در اين زمينه تأسيس شود و از جمله موضوعاتي هم 
كه قابل طرح است اينكه چطور فعاالن اقتصادي خوشنام 
و متعهد و شناسنامه دار از خدمات تسهيل گرانه گمرك 

بيشتر استفاده كنند. 
  در بحث ارز وارداتي نيز براساس گفته هاي متوليان 
وزارت صمت، ظاهرا قرار است كه امسال تنها چند 
قلم كاالي اساسي دالر ۴۲۰۰ توماني دريافت كنند، 

موضع بخش خصوصي در اين زمينه چيست؟ 
اگر اين اتفاق عملياتي ش��ود، اين يكي از اقدامات مثبت 
وزارت صمت خواهد ب��ود. چون ما از ابتداي س��ال 9۷ با 
تخصيص ارز سوبسيدي يا همان دالر4200 توماني براي 
همه كاالها مخالف بوديم و اين را اتالف و هدر دادن منابع 
ارزي مي دانستيم. خوشبختانه دولت هم متوجه اين قضيه 
ش��د و مرحله به مرحله سعي در محدود كردن مشموالن 
دالر 4200 توماني كرد. حال اگر ليست دريافت كنندگان 
دالر 4200 به ۵ قلم كاالي اساسي محدود شود، اقدام بسيار 
خوبي است، آن هم در شرايطي كه منابع ارزي كشور كاهش 

يافته و محدود است.

نمايندگان بخش خصوصي در نشست نوزدهم 
كميس�يون كش�اورزي و صنايع تبديلي اتاق 
بازرگان�ي ته�ران در حضور مع�اون وزير جهاد 
كشاورزي به بيان مش�كالت اين حوزه از جمله 
ارز ۴۲۰۰ توماني، سامانه بازارگاه، محدوديت هاي 
صادراتي و ... پرداختند و در مقابل اميد گيالن پور 
نيز وعده داد با مشورت بخش خصوصي به مسائل 

عنوان شده بپردازد.

 اميد گيالن پور معاون توسعه صنايع تبديلي وزارت جهاد 
كشاورزي كه به تازگي با حكم وزير، نماينده اين وزارتخانه 
در هيات نمايندگان اتاق تهران شده است، در اين نشست، 
رئوس برنامه ها و اولويت هاي كاري خود در معاونت وزارت 

جهاد كشاورزي را با فعاالن بخش  خصوصي در ميان گذاشت 
و بر اين نكته تاكيد كرد كه امضاي طاليي را براي هميشه در 
اين وزارتخانه حذف خواهد كرد. وي با بيان اينكه به خوبي 
مي داند كه در شرايط سخت تحريم و كرونا، مسووليت اين 
معاونت را در وزارت جهاد كشاورزي پذيرفته است، تاكيد 
كرد كه اولويتش بر اين اس��ت كه با همكاري تشكل هاي 
بخش  خصوصي در حوزه كش��اورزي و صنايع غذايي، از 
سخت تر شدن محيط كسب و كار براي بنگاه هاي اين بخش 
جلوگيري كند. در ادامه اين نشس��ت، فعاالن اقتصادي و 
اعضاي كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران به 
طرح ديدگاه هاي خود پرداختند. ابتدا احمدرضا فرشچيان 
رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران، 
با اش��اره به اينكه در حدود 11 هزار واحد صنايع تبديلي 

در كشور به ثبت رس��يده كه اين بخش در صنعت كشور 
س��هم 1۳ درصدي و ۵.۵ درصد در اش��تغال دارد، گفت: 
اتاق بازرگاني و تشكل ها طي بيانيه هاي متعدد، خواستار 
حذف ارز 4200 توماني شده اند اما پاسخ روشني از سوي 
دولت دريافت نكرده اند. وي همچنين از معاون توس��عه 
صنايع تبديلي وزارت جهاد كش��اورزي خواست تا به اين 
تقاضاي هميشگي فعاالن اقتصادي جامه عمل بپوشاند كه 
نماينده اي از بخش خصوصي در جلسات تصميم گيري اين 
وزارتخانه حضور مستمر داشته باشد تا ديدگاه ها و نظرات 
و راهكارهاي بخش خصوصي را به طور مستقيم به اطالع 
تصميم گيران در اين وزارتخانه برساند. همچنين سيامك 
شهرياري، عضو هيات مديره انجمن صادركنندگان خشكبار، 
نيز با انتقاد از آنچه كه وي، سياست دوگانه در مواجهه با ارز 

صادراتي از سوي دولت عنوان كرد، خواستار اتخاذ تدابير 
يكپارچه براي حل مشكالت ارزي واحدهاي كسب و كار در 
كشور شد. ابوالحسن خليلي از اعضاي اتاق بازرگاني نيز با 
انتقاد از ساز و كار سامانه بازارگاه، آن را غيرشفاف و ناكارآمد 
براي بخش خصوصي و فعاليت بنگاه هاي حوزه كشاورزي 
و صنايع غذايي دانست. وي همچنين، تعيين تكليف در 
خصوص ارز 4200 توماني را ضروري دانست و يادآور شد 
كه در چنين شرايطي، نه مرغ دار راضي است و نه واحدها و 

كارخانه هاي روغن.
پس از طرح مسائل و ديدگاه هاي فعاالن اقتصادي، معاون 
توسعه صنايع تبديلي وزارت جهاد كشاورزي، گفت: اعتقاد 
بارز من، بايد كمترين مداخله در بازار صورت گيرد و همواره 
نيز سعي كرده ام به اين سياست، پايبند باشم اما شرايط امروز 

كشور، خاص و ويژه است به طوري كه پايداري سياست ها را 
دچار مشكل كرده است.

گيالن پور در ادامه، يكي از اولويت هاي ويژه خود در معاونت 
وزارت جهاد كشاورزي را دريافت حداقل تخصيص ها براي 
ارز نهاده ها از بانك مركزي عنوان كرد و افزود: بايد نيازهاي 
ارزي را كاهش دهيم كه يكي از روش ها، مي تواند بازنگري 

در اولويت نهاده ها باشد.
وي س��پس از تدوي��ن برنامه ها و اولويت ه��اي مربوط به 
يكسان سازي نرخ ارز در وزارت جهاد كشاورزي خبر داد و 
گفت: آثار و تبعات يكسان سازي نرخ ارز در وزارتخانه ديده 
شده و در حال حاضر نيز مطالعات صورت گرفته ما آماده 
اس��ت و مي دانيم كه كدام نهاده ها را ابتدا بايد از س��بد ارز 

دولتي خارج كرد.
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ترخيص مشروط برنج هاي 
وارداتي با دالر ۴۲۰۰ توماني 

برنج ه��اي واردات��ي تأمي��ن ارز ش��ده ب��ا ن��رخ 
4200توماني مش��روط به تحوي��ل كاال به دولت 
ترخيص مي شوند. محمدرضا كالمي سرپرست 
معاونت بازرگان��ي داخلي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و دبير كارگروه تنظيم بازار با ارسال نامه اي 
به معاون فني گمرك، با موضوع ترخيص برنج هاي 
تأمين ارز ش��ده ب��ا نرخ 4200 توماني مش��روط 
به تحويل كاال ب��ه دولت نوش��ت: »احتراما پيرو 
تصميمات نود و س��ومين جلسه كارگروه تنظيم 
بازار، ضرورت تس��ريع در تأمين ترخيص و توزيع 
برنج و سهم اين كاال در سبد مصرفي خانوار ايراني 
مقرر ش��د با توجه به تغيير ن��رخ ارز آن، ترخيص 
محموله ه��اي برنج وارداتي كه قب��ل از اين با نرخ 
4200 توماني تأمين ارز شده اند در صورت تحويل 
كاال به شركت بازرگاني دولتي ايران )براي ذخاير 
استراتژيك( يا به شبكه هاي توزيع تحت نظارت با 
مجوز دبيرخانه كارگروه تنظيم بازار با نرخ مصوب 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
مش��مول پرداخت مابه التف��اوت نخواهند بود.« 
ابالغيه مورخ 19 خرداد س��ال جاري در خصوص 
تعيين مابه التفاوت ترخيص برنج با ارز نيما نيز با 
درج اطالعات كامل انبار مقاصد و بدون نياز به مجوز 
صورت پذيرد و تمام محموله هاي تامين ارز شده 
با نرخ 4200 تومان با اعالم انبار شركت بازرگاني 
دولتي ايران براي مقصد تخليه و با نامه رس��مي 
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران مبني بر 
طي فرآيندها براي تحويل كاال به دولت يا حواله اين 
حوزه جهت توزيع در شبكه تحت نظارت و با قيمت 
مصوب انجام گيرد. به هيچ عنوان با نامه بانك هاي 
عامل مبني بر پرداخت علي الحساب مبلغ 4800 
تومان به عنوان ما به التفاوت كاال ترخيص نگردد 
لذا بر اس��اس مراتب فوق مجدداً تأكيد مي گردد 
مصوبات قبل��ي در خصوص دريافت مابه التفاوت 
شامل كاالي برنج نيست و بانك هاي عامل با توجه 
به بخشنامه مورخ 19 خرداد سال جاري ابالغي به 
بانك مركزي نس��بت به رفع تعهد بر اساس اعالم 
كتبي توسط شركت بازرگاني دولتي ايران مبني 

بر تحويل كاال به دولت مي بايست اقدام نمايند.

نرخ جديد روغن خام و مايع 
تصويب شد

فارس | در آخرين جلسه ستاد تنظيم بازار نرخ جديد 
روغن خام و افزايش قيمت روغن مايع و جامد مصوب 
شد. در مصوبه مورخ 99/4/12 آمده است؛ نرخ عرضه 
انواع روغن خام به ازاي هر كيلوگ��رم 4 هزار و ۷00 
تومان تصويب شد. سازمان حمايت مكلف شد نسبت 
به تفكيك احجام مختلف روغن اقدام كرده و نرخ آن 
را           در س��امانه 124 بارگذاري كند. سازمان حمايت 
بايد نسبت به تعيين نرخ عرضه روغن فله )صنف و 
صنعت( بر اساس نرخ مصوب روغن خام و هزينه هاي 
توليد مستند به اسناد بهاي تمام شده اقدام كند. در 
اين مصوبه عرضه انواع روغن در بس��ته بندي پت و 
مايع و روغن در حلب، جامد و نيمه جامد به ترتيب 
12 و 14 درصد افزايش قيمت يافته است. همچنين 
روغن خوراكي به عنوان يكي از كاالهاي داراي اولويت 
بازرسي تعيين شده و هر گونه احتكار و اختفا و امتناع از 
عرضه بايد از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و 

توليد كنندگان صورت گيرد.

تاالرها هنوز تسهيالت حمايتي 
را دريافت نكرده اند

تسنيم | نايب رييس دوم اتاق اصناف تهران با بيان 
اينكه واحدهاي صنفي توليدي فعال شرايط خوبي 
دارند، گفت: اميدواريم در راس��تاي جهش توليد، 
وزارت اقتص��اد و بانك مركزي، در خصوص تامين 
مالي واردات مواد اوليه كمك بيشتري داشته باشند.  
خسرو ابراهيمي نيا در مورد كمك هايي كه قرار بود 
به اصناف از جمله تاالرهاي پذيرايي ش��ود، گفت: 
همه چيز در حد صحبت ب��وده ولي در عمل هيچ 
كمكي انجام نشده است. تسهيالت 12 تا 16 ميليون 
توماني كه در نظر گرفته ش��ده، با توجه به حقوقي 
كه اين تاالرها در ۷ ماه گذشته براي كارگران خود 
پرداخت كرده اند، رقم زيادي نيست. رييس اتحاديه 
تاالرهاي پذيرايي تهران، افزود: تا روز گذش��ته 14 
تيرماه سال جاري هيچ تاالري تسهيالتي دريافت 
نكرده است و فعاًل ثبت نام در سايت كارا انجام شده 
ولي وامي دريافت نشده است. وي در مورد جلسات 
كارگروه توليد اتاق اصناف تهران نيز افزود: با توجه 
به اينكه امسال، س��ال جهش و رونق توليد است، 
خوش��بختانه واحد هاي صنفي توليدي وضعيت 
بسيار مناسب و خوبي دارند. ابراهيمي نيا تصريح 
كرد: موضوعات مختلفي در اي��ن كارگروه مطرح 
شده و اميدواريم در راس��تاي جهش توليد وزارت 
امور اقتصاد و بانك مركزي، درباره امور مالي واردات 
مواد اوليه كمك بيشتري داشته باشند تا گشايش 
اعتبارها با سرعت بيشتري انجام شود. به گفته وي، 
توليد كنندگان براي توليد به مواد اوليه نياز دارند و 
بايد كمك كنيم تا شرايط خوبي كه براي توليد وجود 
دارد حفظ شود و ارتقا يابد.  وي همچنين در پاسخ 
به اين سوال كه با توجه به باال رفتن آمار مبتاليان به 
كرونا، احتمال تعطيلي مجدد صنوف وجود دارد يا 
خير، اظهار كرد: صنوف تابع تصميم ستاد ملي كرونا 
است ولي تاكنون هيچ تصميم يا بخش نامه اي در 
اين زمينه ابالغ نشده اس��ت. وي ادامه داد: آخرين 
دستوري كه براي فعاليت اصناف مطرح شد، فرمايش 
رييس جمهور مبني بر شروع فعاليت همه مراكز با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در 2۵ خرداد ماه است. 
تاالرها نيز با رعايت همين پروتكل ها و با ظرفيت ۵0 
درصدي فعاليت خود را در شهرستان تهران شروع 
كردند.  نايب رييس دوم اتاق اصناف افزود: تاالرها در 
شهرستان تهران فعاليت خود را شروع كرده و تاكنون 

اين منطقه جزو مناطق قرمز شناخته نشده است. 

 نايب رييس اتاق ايران از داليل عدم بازگشت ارز صادراتي به چرخه اقتصاد مي گويد
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مرزپرگهر

چهرهروز

در خط قرمزها تجديدنظر شود
محمدرضا شمس با بيان اينكه كوچك ترين برخورد بين خانواده ها در كتاب با مميزي روبه رو مي شود، مي گويد: بايد مقداري درباره مميزي و خط 
قرمزها تجديدنظر و اجازه ورود نويسنده ها به برخي از مسائل داده شود. اين نويسنده ادبيات كودك و نوجوان در پي كشته شدن رومينا،كه به دست 
پدرش رخ داد، به ايسنا گفت: يكي از عوامل مهم فرهنگ سازي، هنر است. اگر به هنر اجازه رشد ندهند و ديواري محكم جلو آن بكشند، فرهنگ 
هم رشد نخواهد كرد. بايد در خط قرمزها تجديدنظر شود. بايد دست نويسنده ها براي نوشتن مقوله هايي مثل عشق باز باشد. بايد باورهاي غلط 
اجتماعي نقد شود. بايد نگاه جامعه به خصوص بخش سنتي به فرهنگ عوض شود. بايد پسران و دختران ما نسبت به مقوله ارتباط اجتماعي و عشق 
شناخت و آگاهي كافي پيدا كنند. وقتي اين نگاه تصحيح شود جوانان كه والدين آينده هستند، به چنين اعمال خشونت آميزي دست نخواهند زد.

اعزام نخستين دانشجويان ايراني به اروپا 
دول��ت وق��ت اي��ران در دوران فتحعلي 
ش��اه، هفتم جوالي س��ال 1811 برابر با 
ش��انزدهم تير 1190 شمسي، دو ايراني 
را به عنوان دانش��جو روانه انگلستان كرد. اين تصميم 
كه از س��وي عباس ميرزا وليعهد وقت گرفته شده بود 
به تاييد وزير اعظم هم رس��يده بود و س��بب اتخاذ اين 
تصميم افزايش رفت و آمد فرس��تادگان انگلستان به 
ايران و نياز مبرم به مترجم ماهر و مورد اعتماد بود و نيز 
كساني بود كه انگلستان را ديده و از اوضاع واقعي آن آگاه 
باشند. سه سال بعد در س��ال 1193، به همين ترتيب 
پنج دانشجوي ديگر از سوي عباس ميرزا به انگلستان 
اعزام شدند. مروري بر تاريخ قاجاريه نشان مي دهد كه 
عباس ميرزا بيش از هر شاه و شاهزاده اين دودمان نگران 
كشور، منافع آن و آينده اش بود. خاطرات ژنرال گاردان 
فرستاده ناپلئون به ايران كه براي مدتي مديد همنشين 
عباس ميرزا بود حكايت از وطن دوستي و عالقه عميق 
وليعهد فتحعلي شاه به پيشرفت وطن و حفظ تماميت و 
حاكميت آن مي كند. گاردان نوشته است كه عباس ميرزا 
به خوبي مي دانست كه تا اكثريت مردم باسواد، روشن 
و خواستار ترقي نشوند كشور پيشرفت نخواهد كرد. به 
نوشته گاردان، عباس ميرزا بارها گفته بود كه مردم به 
همان اندازه كه در انديشه خانواده خود هستند بايد به 
وطن و جامعه ملي نيز بينديشند. گاردان نوشته است 
كه يك بار عباس ميرزا از او پرسيد كه چه بكند تا ايرانيان 
به پاي اروپاييان برسند، آيا خواب و خوراك در پيشرفت 
انسان نقش دارد؟ در دوره صفوي به دليل دشمني ايران 
و اروپا با امپراتوري عثماني، نوعي نزديكي و ارتباط ميان 

ايران و كشورهاي اروپايي برقرار شد. براي نخستين بار 
شاه عباس دوم كه دلبسته نقاشي اروپايي شده بود در 
سال 10۵۲ ه. ش چند تن را براي يادگيري اين هنر به 
رم فرستاد. از جمله اين افراد، محمد زمان فرزند حاجي 
يوسف است كه سبك نقاش��ي ايران را دگرگون كرد و 
سبك اروپايي واقع گرا و طبيعي را وارد ايران كرد. پس 
از اين كار تا زمان فتحعلي شاه قاجار به دليل نابساماني 
اوضاع ايران، در زمينه فرستادن دانشجو به خارج اقدامي 
صورت نگرفت. نخستين قانون اعزام محصالن ايراني 
به خارج  از كشور، چندين سال بعداز اعزام  اولين گروه 
محصالن در دوره قاجار، در روند اصالحات اقتصادي، 

نظامي و توسعه در علوم و فنون كه از جانب افرادي مانند 
عباس ميرزا، قائم مقام فراهان��ي، ميرزا تقي خان  امير 
كبير و ميرزا حسين خان سپهساالر شكل گرفت لزوما 
به كارگيري تجارب  و دانش هاي كشورهاي خارجي را 
در پي داشت.  اعزام دانشجو به اروپا به موجب دستخطي 
از محمد شاه با اعزام پنج محصل ديگر به فرانسه ادامه 
يافت. اما اوج اعزام دانش��جو به خارج از كشور در سال 
1۲33 ه�.ش بود كه فرخ خان امين الدوله از سفر اروپا 
بازگشت و با اولين دوره فارغ التحصيالن دارالفنون روبه 
رو شده و به تشويق دكتر پوالك اقدام به جلب نظر شاه 
براي اعزام تعداد بيشتري محصل به خارج از كشور كرد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

وقتي آب تصفيه شد 

تمدن هاي قديمي هم��واره در مجاورت منابع 
آب ش��كل گرفته اند. با اينكه مقدار آب موجود 
و قابل استفاده دغدغه اصلي نياكان ما بوده، اما 
تعريف درس��ت و جامعي از كيفيت آب وجود 
نداشته است. با اين وجود منابع تاريخي بسياري 
حكايت از تالش انسان هاي عصر گذشته براي 
تصفيه آب و زدودن ذرات معلق و طعم و بو از آن 
دارد. اما قرن ها طول كشيد كه انسان ها به اين 
نتيجه دست يافتند كه حواس بينايي، بويايي و 
چش��ايي نمي توانند تنها مالك هاي تشخيص 
كيفيت آب باشند. استفاده از روش هاي مختلف 
جهت بهبود طعم و بوي آب به 4000 سال قبل 
از ميالد بر مي گردد. در نوشته هاي بر جا مانده 
از سانس��كريت و يونان باستان استفاده از زغال 
چوب جهت فيلتر ك��ردن آب، قراردادن آب در 
معرض نور آفتاب، جوش��اندن آب و قراردادن 
تكه ه��اي فل��ز داغ در آب قبل از نوش��يدن آن 
توصيه شده است. مصري ها 1۵00 سال قبل از 
ميالد از آلوم جهت تصفيه آب و ته نشين كردن 
ذرات معل��ق در آن اس��تفاده مي كردند. جابر 
بن حيان ش��يميدان ايراني از روش تقطير كه 
در اصل نمونه آزمايش��گاهي يكي از روش هاي 
عموم��ي تصفيه آب مي باش��د ب��راي مصارف 
آزمايش��گاهي خود اس��تفاده مي كرد. شرايط 
جغرافيايي ايران و در دسترس بودن آب شيرين 
و س��الم ش��ايد يكي از علت هاي عدم استفاده 
گس��ترده ايرانيان از روش هاي تصفيه آب بوده 
اس��ت. زيرا توجه به آب س��الم و آلوده نكردن 
آن كه مس��تلزم ش��ناخت انواع بيماري هايي 
ناشي از آلودگي هاي آب است، از آموزه هاي اشو 
زرتشت پيامبر باستاني اس��ت. امروزه كلرزني 
نق��ش تعيين كننده اي در تصفيه آب ش��هري 
ايف��ا مي كند. ح��دود 98% از تصفيه خانه هاي 
آب ش��هري از كلر جهت ضد عفوني كردن آب 
اس��تفاده مي كنند. با اين حال دانشمندان در 
سال هاي اخير متوجه مشتقات به وجود آمده 
از كلر در آب و عوارض جانبي آنها ش��ده اند. آب 
كلر دار در تحريك بيماري هاي دستگاه تنفسي 
نظير آسم نقش اساسي ايفاد مي كند. لذا توجه 
محققين و دانش��مندان به اس��تفاده از س��اير 
روش هاي ض��د عفوني كردن آب جلب ش��ده 
است.  در ابتداي قرن بيس��تم تالش در جهت 
تصفيه آب از پيش��گيري انتق��ال بيماري هاي 
واگيردار، به تهيه آب غيرسخت و با مواد معدني 
كمتر معطوف گرديد. سختي گيري هاي آب كه 
از يون هاي س��ديم جهت جايگزين كردن مواد 
معدني س��ختي زا در آب بهره مي جس��تند در 
سال 1903 به بازار معرفي شدند. در اواخر دهه 
1960 مشخص شد كه ذرات معلق و پاتوژن ها 
تنه��ا آلودگي هاي موج��ود در آب نيس��تند. 
پيشرفت هاي صنعتي و كشاورزي باعث پديد 
آمدن مواد ش��يميايي مصنوعي بسياري شده 
بود كه راه خود را به منابع آب، از طريق پس��اب 
كارخانجات، نشت مخازن مواد دور ريز صنايع 
و غي��ره، باز كرده بودند. امروزه فيلتراس��يون و 
كلرزني همچنان اصلي ترين روش هاي تصفيه 

آب به شمار مي روند. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن
 قانون آب و نحوه ملي شدن آن داراي 66 ماده و پنج 
تبصره اس��ت و پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ 
دوازدهم تير ماه 1347، درجلس��ه روز پنجش��نبه 
بيست و هفتم تير ماه همان سال مورد تصويب مجلس 
بيست و دوم ش��وراي ملي قرار گرفت. اين قانون در 
تاريخ 7 امرداد 1347 به توشيح محمدرضا شاه پهلوي 
رسيد. بر اساس  ماده يك اين قانون، تمامي آب هاي 
جاري در رودخانه ها و انهار طبيعي و دره ها و جويبارها 
و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و 
همچنين سيالب ها و فاضالب ها و زه آبها و درياچه ها 
و مرداب ه��ا و بركه هاي طبيعي و چشمه س��ارها و 
آبهاي معدني و منابع آب هاي زيرزميني ثروت ملي 
محسوب و متعلق به عموم است و مسووليت حفظ و 
بهره برداري اين ثروت ملي و احداث و اداره تأسيسات 
توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول مي شود. 
همچنين بستر انهار طبيعي و رودخانه ها اعم از اينكه 
آب دايم يا فصلي داشته باشند متعلق به دولت است و 
پهناي آن تا حدي است كه مسير رودخانه يا نهر را در 
حداكثر طغيان معمولي نشان دهد و همچنين است 
ساحل درياها و درياچه ها طبق قانون اراضي ساحلي 
مصوب 1346.۵.۲۵  ايجاد هر نوع اعياني در بس��تر 
انهار و رودخانه ها و در سواحل دريا و درياچه ها اعم 
از طبيعي يا مخزني با توجه به حريم قانوني ممنوع 
است مگر با  اجازه وزارت آب و برق. در رودخانه هايي 
كه مجموع حقاب��ه مصرف كنندگان بيش از ميزان 
واقعي و عادي رودخانه ها باشد و حقابه هاي موجود 

به مصرف مفيد نرس��د وزارت آب و برق مي تواند در 
هر ناحيه تا تاريخ اعالم اجراي قانون ملي شدن آب 
به وسيله هياتهاي سه نفري و پنج نفري طبق مواد 
7 و 8 اين قانون با توجه به مدارك موجود و ميزان آب 
رودخانه و كيفيت تقسيم و مصرف و معمول محل 
در تعيين ميزان حقابه مصرف كنندگان تجديد نظر 
كند و نظريه هياتهاي مزبور پس از قطعيت به وسيله 
وزارت آب و برق به مورد اجرا گذارده مي شود. از تاريخ 
اعالم اجراي ملي ش��دن آب در هر ناحيه و منطقه 
وزارت آب و برق مكلف است طبق ماده 7 اين قانون 
با تعيين هياتهاي سه نفري پروانه مصرف مفيد با قيد 
حجم آب قابل تحويل براي امور كشاورزي يا صنعتي 
يا مصارف شهري و ساير مصارف مذكور در اين قانون 
براي دارندگان حقابه يا مصرف كنندگان صادر كند و 
پس از صدور پروانه مصرف مفيد حقابه هاي موضوع 
ماده 3 منتفي است. از تاريخ تصويب اين قانون صدور 
پروانه مصرف مفيد آب منحصراً با وزارت آب و برق 
خواهد بود و صدور اسناد رسمي راجع به حقابه ممنوع 
اس��ت. وزارت اصالحات ارضي و تعاون روستايي در 
اجراي قوانين و مق��ررات اصالحات ارضي كماكان 
نسبت به تنظيم اسناد مربوط اقدام ولي در هر سند 
شرط زير را قيد خواهد كرد. هيچ كس حق ندارد آبي 
را كه اجازه مصرف آن را دارد به مصرفي به جز آنچه 
در پروانه قيد شده است برساند و همچنين حق انتقال 
پروانه صادر را به ديگري نخواهد داشت مگر با اجازه 

وزارت آب و برق.

ماسك، همچنان موثرترين راه پيشگيري از كرونا 
معاون بهداشت وزارت بهداشت استفاده 
از ماس��ك  را ارزان تري��ن و موثرترين راه 
در پيش��گيري از ابتال به كرونا خواند و در 
عين ح��ال گفت: حتي اگر تا دو ماه ديگر 
واكسن كرونا در اروپا و امريكا توليد شود 
كه نمي ش��ود، اما اين واكسن تا يك سال 
ديگر به دست ما نخواهد رسيد. عليرضا 
رييسي با اشاره به اجباري شدن استفاده 

از ماسك در اماكن عمومي، گفت: يكي از مسائل بسيار 
مهمي كه همه بايد رعايت كنند، بحث فاصله گذاري 
فيزيكي و اس��تفاده از ماسك است كه البته از قبل هم 
اعالم ش��ده بود. منتها با توجه ب��ه خيز بيماري كه در 
كشور آغاز شده و عدم رعايت پروتكل ها از سوي برخي 
هموطنان و بازگش��ايي برخي از مراكز تجمعي مانند 
سالن ها و... حتما نياز است كه فاصله گذاري و استفاده 
از ماس��ك را داشته باش��يم. وي افزود: اجباري كردن 
استفاده از ماسك به نوعي احترام گذاشتن به سالمتي 
طرف مقابل است. با توجه به بررسي هايي كه تاكنون 
در دنيا انجام ش��ده و با توجه به شيوه انتقال ويروس، 

استفاده از ماسك يكي از موثرترين و ارزان 
قيمت ترين راه هاي پيشگيري از انتقال 
ويروس اس��ت؛ به طوري كه اگر دو نفر از 
ماسك استفاده كنند، حتي اگر يكي از آنها 
مبتال باشد و در برابر فردي قرار بگيرد كه 
سالم است، بسته به نوع ماسك مي تواند 
بين 8۵ تا 9۵ درصد محافظت انجام دهد. 
رييسي ادامه داد: بنابراين ماسك به عنوان 
يك وسيله س��اده و ارزان قيمت مي تواند براي انجام 
فعاليت هاي اقتصادي و ادامه زندگي روزمره بس��يار 
كمك كننده باشد. البته با رعايت برخي پروتكل هاي 
ديگر. بنابراين با توجه به اينكه بازگشايي ها انجام شده 
و توجه به مسائل اقتصادي و معيشتي اهميت دارد، در 
دنيا هم به سمت بازگشايي ها رفتند و از طرفي با توجه 
به اينكه اين ويروس مدت طوالني با ما خواهد بود و هنوز 
واكسن آن هم در دسترس نيست و بايد با آن يك زندگي 
مسالمت آميز داشته باشيم، نياز است كه از خودمان و 
ديگران در برابر اين ويروس محافظت كنيم كه يكي از 

راهكارهاي موثر اين كار استفاده از ماسك است.

مهار آتش جنگل هاي»دمچنار«؛ »ِگل ِاسپيد«در حال سوختن
رييس اداره منابع طبيعي شهرس��تان 
بويراحم��د از مه��ار و خاموش ش��دن 
آتش س��وزي جنگل ها و مراتع منطقه 
“دمچنار “اين شهرستان خبر داد. عباس 
حس��ن زاده افزود: اين آتش سوزي كه 
از ساعت 11 امروز در جنگل ها و مراتع 
منطقه »سه برد دمچنار« بويراحمد در 
محدوده منطقه حفاظت ش��ده محيط 

زيس��ت ش��روع ش��ده بود با تالش نيروهاي منابع 
طبيعي، محيط زيس��ت و نيروهاي مردمي ساعت 
13 و 30 دقيقه مهار و خاموش ش��د. وي اظهاركرد: 
در پي اين آتش س��وزي 3 هكتار از جنگل ها و مراتع 

منطقه طعمه حريق ش��د. رييس اداره 
منابع طبيعي شهرس��تان بويراحمد به 
ايسنا گفت: همچنين از دو ساعت پيش 
 حدود ساعت 1۲ و 30 دقيقه يك مورد 
آتش سوزي در جنگل ها و مراتع منطقه 
“ ِگل اِسپيد “ مارگون آغاز شده و دو تيم 
منابع طبيعي جهت مهار آتش سوزي 
به منطقه اعزام شدند. حسن زاده با بيان 
اينكه علت آتش سوزي ها اكثرا عامل انساني است اما 
عمدي يا سهوي بودن آنها مشخص نيست، بيان كرد: 
از ابتداي سال جاري تاكنون 33 مورد آتش سوزي در 
جنگل ها و مراتع شهرستان بويراحمد رخ داده است.

میراثنامه

ايران در قرنطينه سفر
با وجود بازگشايي تدريجي مرزها و برقراري دوباره برخي پروازهاي بين المللي، 
قرنطينه مسافران ايراني در خانه همچنان ادامه دارد. رييس انجمن صنفي دفاتر 
خدمات مسافرتي ايران مي گويد: هنوز محدوديت هاي سفر براي شهروندان 
ايراني برداشته نشده و فعال از سفرهاي توريستي خبري نيست. بررسي ها نشان 
مي دهد درح��ال حاضر پروازهاي بين المللي كه از مقصد ايران برقرار اس��ت، 
تنها مس��افراني را جابه جا مي كنند كه پاسپورت يا كارت اقامت كشور مقصد 
را داشته باشند. برخي از اين مس��افران حتي الزم است پيش از خروج، كارت 
س��المت تهيه كرده يا تس��ت كرونا بدهند.  حرمت اهلل رفيعي، رييس انجمن 
صنفي دفاتر مسافرت هوايي و جهانگردي نيز درباره وضعيت مرزهاي زميني 
و هوايي و امكان س��فر براي ش��هروندان ايراني، مي گويد: هنوز هيچ ايرالين و 
يا كش��وري، مسافر توريس��تي از ايران نمي پذيرد.  او اضافه مي كند: در دوران 
كرونا تنها ايرالين خارجي كه به ايران پرواز داش��ت و البته بيشتر شهروندان 
ايراني را به كشور بازمي گرداند، به قطر تعلق داشت كه پروازهاي محدود آن با 
قيمت گزاف كماكان ادامه دارد و بيش��تر مسافراني از آن استفاده مي كنند كه 
در كشور ديگري اقامت يا كار دارند و ناچارند سفر بروند. با توافق ايران و تركيه 
براي بازگشايي مرز هوايي دو كشور، گفته اند پروازهاي اين مسير باز مي شود 
اما فعال تركيه مسافراني را مي پذيرد كه در اين كشور اقامت يا اجازه كار داشته 
باش��ند. رفيعي درباره حوزه شينگن و شرايط س��فر اتباع ايراني به اروپا نيز به 
ايسنا مي گويد: بخش ويزا در سفارتخانه كشورهاي اروپايي هنوز فعاليت خود 
را از سرنگرفته اند و فقط به موارد استثنايي رسيدگي مي كنند.  سفارتخانه هاي 
اتحاديه اروپا كه از اسفندماه، پس از تاييد شيوع ويروس كرونا در ايران تعطيل 
ش��ده اند قرار بود از 1۵ ژوئن )۲6 خردادماه( خدمات دهي وي��زا را در ايران از 
سر بگيرند، در اطالعيه ديگري زمان بازگشايي بخش هايي از كنسولگري ها و 

بخش هاي صدور ويزا را به 1۵ تيرماه موكول كردند. در آن اطالعيه همچنين 
تاكيد شده كه محدوديت هاي ورود به كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا و حوزه 
شينگن همچنان براي اتباع كشورهاي ثالث، ازجمله اتباع ايراني، برقرار است و 
فقط به آن دسته از درخواست ها رسيدگي مي شود كه به »ويزاي ملي« مربوط 
باشد و شامل محدوديت هاي ورود نشود. بنابراين مراكز دريافت مدارك ويزا تا 
زماني كه قوانين مربوط به ممنوعيت ورود برقرار باشد، تعطيل است.  بررسي 
جدول پروازها در ديگر مسيرها نيز نشان مي دهد محدوديت سفر به كشورهاي 
كويت، گرجستان، ارمنستان، تركمنستان، تاجيكستان، عمان، لبنان، جمهوري 
آذربايجان، ازبكستان، تايلند و مالزي همچنان براي شهروندان ايران برقرار است. 

بهانه همه اين كشورها شيوع ويروس كرونا اعالم شده است.

كتابخانه

كانون ارزيابي و توسعه  مديران
كتاب كانون ارزيابي و توسعه  مديران نوشته  نيگل پوا و يان باالنتين براي نخستين بار در سال 199۵ منتشر شده است. در اين كتاب 
طراحي وپياده سازي كانون هاي ارزيابي به تفصيل بررسي شده است. مديران سازمان ها به ويژه مديران منابع انساني مي توانند به كمك 
مسائلي كه در اين كتاب مطرح شده است، فرايندهاي استخدام، ارتقا، برنامه ريزي نيروي انساني ونيازسنجي آموزشي خود را متحول 
كنند. نويس��ندگان اين كتاب درباره انتشار آن مي نويسند: » جرقه نوشتن اين كتاب در سفري كاري در سال 199۲ زده شد. در آن 
زمان مي خواستيم برنامه آموزش ارزياب ها را براي يكي از مشتريان خود اجرا كنيم. با خودمان فكر كرديم كه طي سال هاي گذشته، 
محتواي اين كتاب را بارها به مخاطبان مختلف ارايه كرده ايم. اين كتاب براي مديران منابع انساني كه مي خواهند درباره كانون هاي 

ارزيابي بيشتر بدانند و قصد دارند كه كانون هاي ارزيابي و توسعه اي را در سازمان خود پياده كنند، الزم است.«

هنر

آغاز اكران سه فيلم جديد در سينماها از 25 تير 
در جديدترين جلسه شوراي صنفي نمايش مقرر شد، 3 فيلم جديد از ۲۵ تير ماه اكران 
خود را در سينماها آغاز كنند. مرتضي شايسته با اشاره به جلسه ديروز 1۵ تير ماه شوراي 
صنفي نمايش گفت: از چهارشنبه هفته آينده ۲۵ تير ماه فيلم هاي »زن ها فرشته اند ۲« 
به كارگرداني آرش معيريان و تهيه كنندگي محمد حسين فرحبخش در گروه »ماندانا«، 
»آنجا همان ساعت« سيروس الوند در گروه ايران و »پيشي ميشي« به كارگرداني حسين 
قناعت در گروه بهمن به نمايش درآيند. به گفته  او اكران فيلم »شناي پروانه« و »خوب 
بد جلف ۲« نيز در سينماها ادامه خواهد داشت. او در پاسخ به اينكه آيا فيلم هاي جديد نيز 
مشمول حمايت كرونايي مي شوند، به ايسنا گفت: فعال اين مورد فقط مربوط به اكران دو 
فيلمي بود كه ابتداي بازگشايي ها به نمايش درآمدند اما ما اميدواريم وزارت ارشاد بتواند 
تمهيداتي براي اين فيلم ها نيز فراهم آورد. مرتضي شايسته در پاسخ به اينكه آيا در جلسه 
اخير درباره احتمالي تعطيلي سينما به دليل شيوع گسترده كرونا مباحثي مطرح شد، 
اظهار كرد: صحبت كرديم اما به دليل اينكه تماشاچيان و صاحبان سالن نكات بهداشتي را 
به خوبي رعايت مي كنند، فعال سينماها تعطيل نخواهند شد، مگر تصميم جديدي در ستاد 
ملي بحران كرونا گرفته شود. بنا براين گزارش، فيلم »آنجا همان ساعت« به كارگرداني و 
تهيه كنندگي سيروس الوند با بازي پرويز پرستويي، ماهور الوند و شهرام حقيقت دوست 
به مدت 9۵ دقيقه، محصول س��ال 1397 اس��ت.  »آنجا همان ساعت« داستان رعنا و 
امير است كه زندگي عاشقانه خود را در محله اي قديمي و در حاشيه شهر آغاز كرده اند. 
»پيشي ميشي« به كارگرداني حسين قناعت كه به عنوان فيلم كودك و خانواده معرفي 

شده است، با بازي رضا شفيعي جم، بهاره رهنما، نفيسه روشن، ارژنگ اميرفضلي، علي 
كاظمي، ساعد هدايتي، محمد شيري، سپهر سهرابي و با حضور يوسف صيادي، مرحوم 
صديقه كيانفر، عباس محبوب،   طاها و ماهان عابدي ساخته شده است و درباره فيلم »زن ها 
فرشته اند ۲« نيز اطالعات رسمي از جزييات خالصه داستان و عوامل آن در اختيار ايسنا 

تاكنون قرار نگرفته است.

جشنواره اي براي كودكان كار كوره هاي آجرپزي
نخستين جشنواره نقاشي كودكان كار با حضور كودكان فعال در كوره هاي آجرپزي 
با عنوان دستم را نگير در شهرستان قرچك برگزار شد. اين جشنواره به مديريت و 
دبيري سينا نورايي كه به نوعي اولين جشنواره نقاشي كودكان كار با شركت كودكان 
كوره هاي آجرپزي به حس��اب مي آيد، در روز والدت امام رضا )ع( برگزار شد. در 
اين جشنواره كه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار شد، 60 كودك در سنين 
مختلف شركت كرده و آثار خود را با موضوع هاي بهشت من و آزاد و با تكنيك هاي 

آبرنگ، مداد شمعي و ماژيك به تصوير كشيدند. پس از اتمام رقابت كودكان در اين 
جشنواره، بهترين آثار، انتخاب و جوايز به نفرات برتر اهدا شد. از جمله مجموعه هايي 
كه با برگزاري اين جش��نواره همراهي كردند مي توان به اورژانس اجتماعي اداره 
بهزيستي شهرستان قرچك و مجتمع خدماتي بهزيستي طلوع سبز اشاره كرد. آثار 
هنرمندانه اين كودكان، نيمه دوم مرداد ماه در قابل يك نمايشگاه نقاشي سه روزه، 

در نگارخانه هنرهاي تجسمي كهفي به نمايش گذاشته مي شود. 
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