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 عرضه هاي سنگين ارز
 در نيما و واكنش بازار

»تعادل«ازداليلفريزنرخارزدربازارگزارشميدهد

كارگروهبانكمركزيوكميسيوناقتصاديبرايرصدبازارارز

وحيد شقاقي در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد 

ساختارهاي فسادزاي 
 اقتصاد ايران

يادداشت- 3

 ماجراي فردوسي پور
 و توسعه در ايران 

»دوس��ت داري آت��ش 
از اس��لحه بچكان��ي يا 
مرك��ب از قلم؟خ��ون 
مي طلبي ي��ا جوهر؟« 
اي��ن عب��ارات بخش��ي 
از ديالوگ��ي اس��ت كه 
علي حاتمي در س��ريال 
زب��ان  از  هزاردس��تان 
رضا تفنگچ��ي ماجراجو كه ديگر خوش��نويس 
ش��ده اس��ت با مخاطب��ان در ميان مي گ��ذارد و 
تالش مي كند ت��ا از دل گفت وگوه��اي قهرمانان 
داستانش به اين پرس��ش بنيادين پاسخ دهد كه 
داليل توسعه نيافتگي ايران چيست؟ پرسشي كه 
اگر نگوييم مهم ترين پرس��ش، يكي از مهم ترين 
ابهاماتي اس��ت كه پيش روي نسل هاي مختلف 
ايراني قرار گرفته است. قبل از پاسخگويي به اين 
سوال اما بايد ديد كه كشورهاي توسعه يافته براي 
دستيابي به امر توسعه چه كرده اند؟ كارشناسان 
عل��وم اقتص��ادي و اجتماعي معتقدند توس��عه 
يعني»باال ب��ردن ظرفيت هاي م��ادي و معنوي 
جامعه« از يك طرف و »ارتقاي داشته هاي مشهود 
و نامش��هود« از س��وي ديگر. به عنوان مثال اين 
ظرفيت هاي مشهود در اتمسفر اقتصادي مي شود 
نفت، ارز، سكه، خودرو، مس��كن، بورس و... كه در 
قالب همان سرمايه فيزيكي و سرمايه هاي طبيعي 
متبلور مي ش��ود؛ بخ��ش نامش��هودش و بخش 
معنوي اما از منظر تحليلي بخش اصلي س��رمايه 
اجتماعي را درب��ر مي گيرد. س��رمايه فرهنگي را 
در بر مي گيرد سرمايه سياسي را دربر مي گيرد و 
حتي سرمايه نمادين را دربرمي گيرد. ظرفيت هاي 
نامش��هود جامعه محتواي اصلي توسعه را شكل 
مي دهن��د. در واقع اين س��رمايه هاي نامش��هود 
هستند كه بار اصلي توس��عه را در جامعه به دوش 
مي كشند.به عبارت روشنتر ارزش افزوده مادي نيز 
زماني ايجاد مي شود كه جامعه زمينه پويايي بيشتر 
را براي سرمايه هاي نامشهود جامعه كه نخبگان، 
اساتيد علوم مختلف، استعدادهاي برتر و... هستند 
آماده كند. بر اس��اس اين ضرورت غير قابل انكار 
اس��ت كه مثال كش��وري مثل امريكا يا كانادا و... 
دانشجويان و استعدادهاي برتر كشورهاي مختلف 
در حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي، هنري، صنعتي 
و... را با صرف سرمايه گذاري هاي فراوان به خدمت 
مي گيرد تا با سرمايه گذاري بر روي اين استعدادها 

ارزش افزوده قابل توجهي را فراهم كند. 
ادامهدرصفحه2

مهديبيك

يادداشت- 1

 شفافيت باعث
 توسعه تجارت مي شود

آيين نام��ه  تصوي��ب 
اجراي��ي حماي��ت از 
ص��ادرات  توس��عه 
نرم اف��زار و خدم��ات 
اطالع��ات،  فن��اوري 
حق مسلم فعاالن اين 
حوزه اقتصادي اس��ت 
ك��ه نباي��د گذاش��ت 
ادامهدرصفحه3 پايمال شود.  

فرزينفرديس٭

يادداشت- 2

 بازار آتي ارز 
و نظارت بر صرافي ها 

داش��تن يك بازار ارز 
آتي تا چه حد نه فقط 
براي تنظيم انتظارات 
سفته بازانه بلكه براي 
تنظيم انتظ��ارات در 
بازار دره��م صادراتي 
اس��ت. دليلي  موث��ر 
ب��ازار  اي��ن  ن��دارد 
ادامهدرصفحه2 بلندمدت باشد.  

مجيدشاكري

گروهپشتيبانيتوليد|
سلطانس�كه،س�لطانقير،س�لطانخودروو
درروزهايگذش�تهمحاكمهف�رديكهنماينده
دادستانازاوبهمحبوبقلوبمفسداناقتصادي
يادميكند.اينهاتنهابخشيازپروندههايبزرگ
فساداقتصادياس�تكهدرس�الهايگذشته
دردادگاههاياي�رانپيگيريش�دهوبعضاقوه
قضاييهبهمنظ�ورنمايانكردنمي�زانجديت
خوددرمبارزهب�اآنها،تع�داديازمجرمانرابه
اشدمجازاتواعداممحكومكردهاست.هرچند
منطقميگويدوقتيبرايي�كجرماقتصادي،
حكممجازاتمرگدرنظرگرفتهشده،بسيارياز
افرادعطايآنرابهلقايشببخشنداماهمچنان
پروندههايجديدقضاييمطرحميش�ودكهدر
هريكازآنهاگروهيازافرادباتوجهبهش�رايط
خود،ازام�والعموميوخصوصيس�ودجويي
كردهاندوازاينروحتياگردادگاههايمفسدان
اقتصاديبهكاهشاينجرمهامنجرشدهباشد،
هنوزنتوانس�تهاينموضوعحياتيراريشهكن
كند.وحيدش�قاقيش�هرياري-اقتص�اددانو
عضوهياتعلميدانش�گاه-كهرسالهدكتراي
خودرابامحوريتمبارزهبافسادهاياقتصادي
تنظيمكردهاس�ت،درگفتوگوبا»تعادل«از
دش�واريهاوپيچيدگيهايمبارزهبافس�اد
ميگويد.اومعتقداستمانندبسياريازديگر
حوزهها،درمبارزهبافس�ادنيزبايدعلميوبر
اس�اسمحاس�باتدقيقپيشرفتواگراين
موضوعمه�مفراموشش�ود،علتفس�ادبر
جايخودميماندوتنهامعلوالنآندادگاهي
ميشوندوهمچنانروالكارادامهپيداميكند.

قوهقضاييهدرسالهايگذش�ته،باجديتبه
پروندهمتهمانفس�اداقتصاديورودكردهواين
افراد،احكامس�نگينيگرفتهاندامابااينوجود
همچنانبهنظرميرسدتاخش�كشدنريشه

فس�اددراقتصادايران،راهيطوالنيباقيمانده
است.علتاينامرچيست؟

برخالف ظاهر س��اده كار كه وقتي فس��ادي رخ داد، با 
مفس��د برخورد مي ش��ود و با درس عبرت ش��دن فرد 
خاطي، ديگر افراد به اين حوزه ها ورود نمي كنند، وقتي 
صحبت از مبارزه با فساد مي شود، بايد توجه داشت كه 
با يك بحث تخصصي و بس��يار پيچيده مواجه هستيم. 
افرادي كه در س��ال هاي گذشته تحت عنواين مجرمانه 
مختلف محاكمه شده و احكام خود را نيز گرفته اند، تنها 
معلول فساد به شمار مي آيند و علت را بايد در آدرس هاي 
ديگري جست وجو كرد. قطعا برخورد با مفسدان اولويت 
مهمي اس��ت اما اگر هدف ما مبارزه با ريشه فساد است، 
بايد پيچيدگي هاي اين بحث را درك كرد و س��پس در 

چارچوب آن برنامه هاي جديد را در دستور كار قرار داد.
اش�كالوابهاماصل�يايجادكنن�دهعلتدر

اقتصادايرانكجاست؟
ما در ابتدا بايد به ساختارهاي فس��ادزا اشاره كنيم. اين 
ساختارها هس��تند كه بس��تر الزم را براي فساد ايجاد 
مي كنند و برخي افراد با حضور در اين ساختار ها از فضا 
استفاده كرده و به نفع شخصي خود عمل مي كنند. وقتي 
به ساختارها مي رس��يم مي توان نمونه ها و گزينه هاي 
مختلفي را پيش روي خود ديد. قوانين و مقررات يكي از 
اين ساختارهاست. ما در ايران قوانين متعدد و مختلفي 
داريم كه بعض��ا با يكديگر در تضاد و تعارض هس��تند و 
گس��تردگي آنها نه تنها كمكي به بهبود فضا نكرده كه 
خود عاملي براي فساد شده اس��ت. محيط كسب و كار 
تحت تاثير همان قواني��ن، يكي ديگر از س��اختارهاي 
فسادآفرين است. وقتي قوانين گسترده و بروكراسي ها 
پيچيده مي ش��وند، موضوعاتي مانند امضاهاي طاليي 
ش��كل مي گيرند و صاحب آن امضا و افرادي كه نياز به 
مجوز دارند، در معرض فساد هستند. ساختار پولي و مالي 
كشور يكي ديگر از اين ساختارهاست. ما در ايران عمال از 
كسي سوال نمي كنيم كه پولي را كه به دست آورده يا در 
حساب هاي بانكي خود قرار داده  از كجا آورده و قرار است 

چگونه خرج كند و اين خود منشأ عدم شفافيت است.

مواجههبااينس�اختارهاوتغييراساسيآنها،
نيازبهچهنگاهتخصصيدارد؟

ما با وج��ود آنكه در س��ال هاي گذش��ته هم��واره از 
لزوم مبارزه با فس��اد دم زده ايم اما عمال نتوانس��ته ايم 
برخي مس��ائل ابتدايي را حل كني��م. در حال حاضر 
در ايران تعداد زيادي از دس��تگاه ها در حوزه مبارزه با 
فس��اد فعاليت مي كنند. از قوه قضاييه گرفته تا وزارت 
اطالعات، نيروي پلي��س، ديوان محاس��بات و تعداد 
بس��يار زيادي از ديگر دس��تگاه ها اما با اي��ن وجود ما 
هنوز يك دستگاه متولي مس��تقيم مبارزه با فساد در 
كشور نداريم. وقتي از نگاه تخصصي در مبارزه با فساد 
صحبت مي كنيم، يعني يك دستگاه اختصاصا و با توان 
عملكردي باال، در اين ح��وزه فعاليت كند و نيروهايي 
در آن كار كنند كه تخصص و علم ورود به عرصه هاي 
فسادزا را دارند، متاسفانه ما در پرورش اين نيروها نيز 
نتوانسته ايم عملكرد جدي از خود نشان دهيم. وقتي 
اين نگاه تخصصي نباش��د، ما در عرصه هاي اجرايي و 
حتي مصداقي نيز به مشكل برمي خوريم. براي مثال ما 
هنوز در ايران تعريف دقيقي از رانت نداريم. يعني وقتي 
فردي اطالعاتي دارد و آن را در اختيار فرد ديگري قرار 
مي دهد، در چه ش��رايطي اين موضوع جرم است و در 
چه شرايطي نه؟ س��اختارهايي كه در اين حوزه ايجاد 
شده اند مانند شوراي رقابت كه بايد به انحصارزدايي از 
اقتصاد ايران كمك مي كرد نيز نتوانسته در اين حوزه 

گره گشا باشد.
آيادرمبارزهبافس�ادمقاومتهاييوجود
دارد؟ب�رايمثالوقتيبح�ثوروددولتبه
اطالعاتحس�ابافرادمطرحشد،انتقادات
تن�دفراوانيب�ههمراهداش�ت،دلي�لاين

موضوعچيست؟
مشكل اينجاست كه ما در تبيين مسائل نيز نتوانسته ايم 
درست عمل كنيم. امروز اين بحث كه اطالعات حساب 
افراد و وضعيت درآمدي شان در اختيار دولت ها باشد، در 

بسياري از كشورهاي جهان امري پذيرفته شده است. 
ادامهدرصفحه2

   افرادي كه  تحت  عناوين 
مجرمانه  مختلف  محاكمه  مي شوند  

تنها معلول  فساد  به شمار  مي آيند

مجيداعزازي|3.5ميلي�ونتومان،ميزان
افزايشقيمتهرمترمربعمسكندرتهران
طيفصلبهاراس�ت.درشرايطيكهقيمت
هرمترمربعواحدمسكونيدرارديبهشت
ماهسالجاريبارش�د1.5ميليونتوماني
نس�بتبهاس�فند98بهع�دد17ميليون

تومانرس�يدهب�ود،برخيآماره�اياوليه
ازتحوالتبازارمس�كنته�رانطيخرداد
س�الجاريحاك�يازرش�د12.1درصدي
قيمتمسكنطيسومينماهبهارورسيدن
متوس�طقيمته�رمت�رمربعمس�كنبه

19ميليونتوماناست...

تحليل بازار مسكن در خرداد در گفت وگو با 
عطا آيت اللهي، كارشناس ارشد بازار ملك

  سرايت گراني مسكن به روستاها 
  گاليه انبوه سازان از افزايش قيمت 

نهاده هاي توليد

صعود قيمت 
مسكن با 
پرواز دالر

شركتهايارايهدهندهاينترنت
ثاب�تدرح�الحاض�ردچ�ار
مش�كالتيهس�تندكهموجب
ش�دهتمايلكاربرانبهاستفاده
ازاينترن�تموباي�لبيش�تراز
اينترنتثابتخانگيباشدواين
موضوعنهتنهاموجبازدست
رفتنمش�تريانش�ركتهاي
FCPميش�ود،بلكهب�هاعتقاد

مسووالنحوزهارتباطاتدردرازمدت،روند
توس�عهراكندميكند.ايندرحالياس�ت
كهبهگفتهنايبرييسهياتمديرهش�ركت
ارتباط�اتزيرس�اخت،كارب�راناينترنتي
درصورتيكهكيفيتخوبيازش�بكهثابت
دريافتكنند،بهدليلقيمتبااليبستههاي
موبايل،بهس�متاينترنتثابتميروندكه

صرفهبيشتريبرايشاندارد.

در حال حاضر مس��ووالن حوزه ارتباطات متفق القول 
معتقدند يكي از پايين ترين شاخصه هاي ارتباطي در 
حوزه اينترنت ثابت است؛ اينكه در اينترنت ثابت يك 
عقب افتادگي داريم كه علت هاي متفاوتي دارد و يكي 
از علت ها اين است كه سرمايه گذاري در بخش اينترنت 
ثابت به دليل سياس��ت هاي قيمتي به شدت كاهش 
پيدا كرده و اينكه FCPها سرمايه گذاري نمي كنند و 
برخي ريزش مشتري و برخي كاهش درآمد و برنامه 
خروج از بازار دارند. از طرفي تاكيد مس��ووالن به لزوم 
افزايش كيفيت خدمات اينترنتي است و اينكه مردم به 
دنبال كيفيت حداكثري هستند و به همين دليل الزم 
است اپراتورهاي ثابت با سرمايه گذاري هايي كه انجام 
مي دهند، آنچه مورد نظر مردم است را تامين مي كنند؛ 
چراكه براي كاربران، مهم ترين موضوع سرعت است و 
اينكه بتوان با سرمايه گذاري هايي كه انجام مي شود، 
س��رعت مناس��بي  را ارايه داد. از طرفي اگرچه قيمت 
كاالهاي مصرفي يا خدمات ارايه ش��ده ب��ه كاربران با 
افزاي��ش روبرو بوده و ش��ايد يكي از مع��دود مواردي 

كه در اين س��ال ها علي رغ��م افرايش 
نرخ ارز، متناس��ب با آن رش��د نكرده، 
خدم��ات اينترنتي شركت هاس��ت؛ 
يعني موضوعي ك��ه هرچند حاال هم 
خوشايند كاربران اينترنتي نيست، اما 
FCها مي گويند با سوق دادن كاربران 
به استفاده از اينترنت همراه، اينترنت 
ثابت را دچار مش��كل كرده و به اعتقاد 
كارشناسان، در دراز مدت براي توسعه 

ارتباطي دردسرساز خواهد شد. 

    قيمت اينترنت خانگي 
از همراه مناسب تر است

با وجود اين، مس��ووالن حوزه ارتباط��ات و خصوصا 
كس��اني كه در زمين��ه رگوالت��وري و تعيين قيمت 
خدم��ات اينترنتي نقش دارند، معتقدن��د هزينه اين 
خدمات در س��بد خانوار نبايد افزايش ياب��د زيرا اين 
موضوع مي توان��د منجربه كاه��ش اس��تفاده از اين 
خدمات ش��ده و به همين دليل اس��ت كه حتي اگر 
ش��ركتي درخواس��ت افزايش تعرفه خدمات را دارد، 
اين موضوع بايد از ابعاد مختلف بررس��ي ش��ود. انواع 
سرويس هاي موجود اينترنت در ايران، به دليل داشتن 
ويژگي هاي متمايز از هم، براي كاربران با شرايط مكاني 
و موقعيتي متفاوت ارايه مي شود. اينترنت پرسرعت، 
 FTTX و ADSL، VDSLشامل اينترنت ثابت شامل
 TD-LTE و س��رويس هاي ثابت بي س��يم ازجمل��ه
مي شود. در كنار سرويس هاي اينترنت ثابت، اينترنت 
همراه نيز در سال هاي گذشته رش��د زيادي داشته و 
سهم خود را در مقايسه با اينترنت ثابت، افزايش داده 
اس��ت. محمدجواد آذري جهرمي، وزي��ر ارتباطات و 
فناوري اطالع��ات چندي پيش يك نظرس��نجي در 
صفحه اينستاگرام خود انجام داد كه بر اساس آن ۶۲ 
درصد كاربران س��رويس اينترنت خانگي دارند و ۷۵ 
درصد كاربران اعالم كرده بودند قيمت اينترنت خانگي 

برايشان از اينترنت همراه4G مناسب تر است. 
ادامهدرصفحه6

 سرمايه گذاري در اينترنت ثابت
 با افزايش كاربران ميسر است

نايب رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت:
 صفحه 5 

جمل��ه  از  حاض��ر  ح��ال  در 
راهكارهاي��ي كه مي ت��وان ارايه 
داد خصوصا اين است كه درآمد 
صادرات غيرنفتي م��ا به مراتب 
بيش از درآمد نفتي ما از سال 84 
به قبل است. ما در سال 83 با اين 
درآمد زندگي مي كرديم، تحريم 
هم نبوديم. ارز صادرات غيرنفتي 
ما به داخل كشور مي آيد چرا كه اكثراً به كشورهاي اطراف 
است و اين نيست كه بگوييم ارز آن به كشور بازنمي گردد. 
صادرات برق و گاز چندان نقشي ندارد و نفت هم باالخره 
يك مقداري صادر مي كنيم. يك��ي از راه  حل هاي موجود 

اين است كه همانطور كه در دوره آقاي هاشمي رفسنجاني 
آمدند و گفتند شرايط كشور بحراني است، صادركنندگان 
بايد ارز خود را به دولت ارايه كنن��د. در آن زمان صادرات 
غيرنفتي ما بيشتر پس��ته، پوش��اك، فرش و... بود، يعني 
بخش خصوصي صادركننده بود، هم اكن��ون صادرات ما 
عمدتا با رانت منابع اس��ت، يعني افرادي سنگ معدني و 
اموال عمومي را صادر مي كنن��د، به عبارت ديگر زحمتي 
برايش كشيده نشده است. ببينيد وقتي نفت و پتروشيمي 
صادر مي شود، همه آن با رانت مناسب است يعني اگر شما 
اين رانت را قطع كنيد، ي��ك روز هم نمي توانند كار كنند.

اخيرا بنده يك نامه اي را كه از س��وي يكي از شركت هاي 
سرمايه گذاري حوزه نفت و انرژي منتشر شده بود مشاهده 

كردم. اين شركت در نامه خود با اشاره به آخرين نرخ گاز 
نوشته بود، آخرين نرخ گاز دريافتي از پتروشيمي ها ۷30 
تومان بوده است كه با احتساب 10 درصد تخفيف، نرخ 
هر مترمكعب گاز خ��وراك ۶۵0 تومان اس��ت، چرا اين 
ش��ركت ها بايد گاز ريالي بخرن��د و دالر 18هزارتوماني 
بفروشند؟اواًل كه ارز براي مردم اس��ت و بايد بازگردد، و 
ثانيًا قيمت هاي نهاده ها چرا واقعي نمي شود؟ ما حساب 
كرديم اگر دولت اين كار را انجام بدهد و قيمت نهاده ها 
را واقعي كند ۲00 هزار ميليارد تومان منابع جديد ايجاد 
مي شود، اما چرا اين كار را نمي كنند؟ براي آنكه برخي از 
افراد نزديك به دولت و برخي بانك ها دستي در كار دارند 
و به اين دليل كه خودشان شريك در اين موضوع هستند 
اين اتفاق رخ نمي دهد، به خاطر اينكه اين افراد ۵ درصد 
شريك هس��تند دارند به 9۵ درصد بقيه ضرر مي زنند، 
بايد نرخ ها را واقعي س��ازي كنند.دست دولت در چنين 
شرايطي بسيار بازتر از حد معمول است چرا كه شرايط 

جنگ اقتصادي و بحران اقتصادي كرونا كه در آن هستيم 
باعث مي شود دولت بتواند تصميمات دستوري بگيرد، 
در چنين شرايطي هر چيزي مباح است حتي اگر خالف 
اقتصاد باشد. به اين علت كه 80 درصد اقتصاد ما حاصل 
از فروش منابع عمومي است و حق شخصي نيست، دولت 
بايد صادرات غيرنفتي را به دست بگيرد و از طرف ديگر 
فقط اجازه واردات مواد اوليه و كاالهاي اساسي و ضروري 
را بدهد. ما حس��اب كرديم با 30 ميلي��ارد دالر مي توان 
اين نيازهاي اساسي كش��ور را رفع كرد.در شرايط فعلي 
با توجه به جنگ اقتصادي و مس��ائل پيش آمده به دليل 
كرونا هر تصميمي مباح است حتي اگر ضد اقتصاد باشد. 
ما در شرايط جنگ اقتصادي هستيم و باتوجه به شرايط 
جنگي دولت بايد بيايد بگويد كه رشد اقتصادي منفي و 
اقتصاد در حال پسرفت اس��ت و براساس آن تصميماتي 
را اخذ كند، به طور مثال دولت س��ود به��ره بانكي را نيز 
ادامهدرصفحه3 كاهش دهد.  

راه كاهش تورم و كسري بودجه
يادداشت- 4

احسانسلطاني

سامانه پيامكي

مخاطبانعزيزميتوانندنظرها،انتقاداتوپيشنهادهاي
خوددرموردمطالبمختلفروزنامهراباذكرجزئياتبه

اينسامانهپيامكنمايند.
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244 هزار ميليارد تومان چك در ارديبهشت ماه پاس شد

سهم چك رمزدار از 51 درصد مبلغ و 9 درصد چك هاي وصول شده در ارديبهشت
گروه كالن | محسن شمشيري |

در ارديبهشت ماه ١٣٩٩، دركل كشور ٧٠٧ هزار 
فقره چك رمزدار به ارزشي حدود7.7 ميليون 
فقره وصول ش�د كه 7 ميليون فقره عادي و 700 
هزار فقره رمزدار بوده يعني 91 درصد چك عادي 
و 9 درصد رمزدار بوده است. همچنين 244 هزار 
ميليارد تومان چك وصول ش�ده ك�ه 119 هزار 
ميليارد تومان عادي و 125 هزار ميليارد تومان 
رمزدار بوده. يعني 49 درصد مبلغ چك ها عادي 

و 51 درصد رمزدار بوده است. 

به گزارش »تعادل«، حدود ٩٩٩ هزار فقره چك به ارزشي 
بال��غ بر ١٦٧ هزار ميليارد ريال در ارديبهش��ت ماه ۹۹ در 
كل كشور برگش��ت داده شده كه نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد ۱۰.۳ درصد كاهش و از نظر مبلغ ٢٨ درصد افزايش 
نشان مي دهد.براساس تازه ترين آمار بانك مركزي حدود ٨ 
ميليون فقره چك به ارزشي حدود ١٣٥٨ هزار ميليارد ريال 
در ارديبهشت ماه ٩٩ در كل كشور مبادله شد كه نسبت به 
ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ۳۰.۹ درصد و ۱۰۸.۳ 
درصد افزايش نشان مي دهد. در ماه مورد گزارش در استان 
تهران بالغ بر ٢ ميليون و ۵۰۰ هزار فقره چك به ارزشي بيش 
از ٦٩٨ هزار ميليارد ريال مبادله شد. در ارديبهشت ماه سال 
جاري ۵۰.۳ درصد از تعداد چك هاي مبادله اي كل كشور 
در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوي مبادله شده 
است كه به ترتيب با ۳۱.۹ درصد، ۱۰.۸ درصد و ۷.۶ درصد 
بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. 
همچنين ۶۳.۹ درصد از ارزش چك هاي فوق در سه استان 
تهران )۵۱.۴ درصد(، اصفهان )۶.۵ درصد( و خراسان رضوي 
)۶ درصد( مبادله شده است كه بيشترين سهم را در مقايسه 

با ساير استان ها دارا بوده اند.

    چك هاي وصولي
حدود ٧ ميليون فقره چك به ارزشي حدود ١١٩١ هزار 
ميليارد ريال در ارديبهشت ماه ۹۹ در كل كشور وصول 
شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 

۴۰.۱ درصد و ۱۲۸.۴ درصد افزايش نشان مي دهد. از 
كل تعداد و مبلغ چك هاي مبادله شده در ماه مذكور 
به ترتيب ۸۷.۵ درصد و ۸۷.۷ درصد وصول شده است. 
درصد تعداد و مبلغ چك هاي وصول شده در فروردين 
ماه ١٣٩٩ به ترتي��ب معادل ۸۱.۷ درصد و ٨٠ درصد 
و در ارديبهش��ت ماه ٩٨ به ترتيب برابر ۹۰.۹ درصد و 
۹۰.۷ درصد بوده اس��ت. بالغ بر ٢ ميليون و ۲۰۰ هزار 
فقره چك به ارزشي بيش از ٦٢٠ هزار ميليارد ريال در 
ارديبهشت ماه ۹۹ در استان تهران وصول گرديد كه از 

نظر تعداد ٨٧ درصد و از نظر ارزش ۸۸.۸ درصد از كل 
چك هاي مبادله اي وصول گرديده است. در ماه مذكور 
در بين ساير استان هاي كشور، بيشترين نسبت تعداد 
چك هاي وصولي به كل چك هاي مبادله اي در استان، 
به ترتيب به استان هاي گيالن )۹۰.۹ درصد(، همدان 
)۹۰.۲ درصد( و كرمانش��اه )۸۹.۶ درصد( اختصاص 
يافته است و استان هاي كهگيلويه و بويراحمد )۸۰.۲ 
درصد(، كردس��تان )۸۳.۵ درصد( و هرمزگان )۸۴.۱ 
درصد( پايين ترين نس��بت تعداد چك هاي وصولي 

ب��ه كل چك هاي مبادله ش��ده در اس��تان را به خود 
اختصاص داده اند. در ماه مورد بررس��ي در بين ساير 
استان هاي كش��ور، بيشترين نسبت ارزش چك هاي 
وصول��ي به كل ارزش چك هاي مبادله اي در اس��تان 
به ترتيب به استان هاي البرز و گيالن )هر كدام ۹۰.۴ 
درصد(، همدان )۸۹.۴ درصد( و آذربايجان غربي )۸۸.۲ 
درصد( اختصاص يافته اس��ت و استان هاي خراسان 
جنوبي )۷۸.۶ درصد(، خراسان شمالي )۸۰.۶ درصد( 
و كهگيلويه و بويراحمد )۸۱.۵ درصد( كم ترين نسبت 

ارزش چك هاي وصولي به كل ارزش چك هاي مبادله 
شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

    چك هاي برگشتي
حدود ٩٩٩ هزار فقره چك به ارزشي بالغ بر ١٦٧ هزار 
ميليارد ريال در ارديبهشت ماه ۹۹ در كل كشور برگشت 
داده شده است كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۰.۳ 
درصد كاهش و از نظر مبلغ ٢٨ درصد افزايش نش��ان 
مي دهد. از كل تعداد و مبلغ چك هاي مبادله شده در ماه 
مذكور به ترتيب ۱۲.۵ درصد و ۱۲.۳ درصد برگشت داده 
شده است. درصد تعداد و مبلغ چك هاي برگشت داده 
شده در فروردين ماه ٩٩ به ترتيب معادل ۱۸.۳ درصد و 
٢٠ درصد و در ارديبهشت ماه سال ١٣٩٨ به ترتيب برابر 
۹.۱ درصد و ۹.۳ درصد بوده است. در ماه مورد گزارش در 
استان تهران حدود ٣٣٢ هزار فقره چك به ارزشي بالغ بر 
٧٨ هزار ميليارد ريال برگشت داده شد كه از نظر تعداد 
١٣ درص��د و از نظر ارزش ۱۱.۲ درصد از كل چك هاي 
مبادله اي برگشت داده شده است. در ماه مذكور در بين 
ساير استان هاي كشور، بيشترين نسبت تعداد چك هاي 
برگشتي به كل چك هاي مبادله اي در استان، به ترتيب 
به اس��تان هاي كهگيلويه و بويراحمد )۱۹.۸ درصد(، 
كردس��تان )۱۶.۵ درصد( و هرم��زگان )۱۵.۹ درصد( 
اختصاص يافته است و استان هاي گيالن )۹.۱ درصد(، 
همدان )۹.۸ درصد( و كرمانشاه )۱۰.۴ درصد( پايين ترين 
نسبت تعداد چك هاي برگشتي به كل تعداد چك هاي 
مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند. در ماه 
مورد بررسي در بين ساير استان هاي كشور، بيشترين 
نسبت ارزش چك هاي برگشتي به كل ارزش چك هاي 
مبادله شده در استان به ترتيب به استان هاي خراسان 
جنوبي )۲۱.۴ درصد(، خراسان شمالي )۱۹.۴ درصد( و 
كهگيلويه و بويراحمد )۱۸.۵ درصد( اختصاص يافته است 
و استان هاي البرز و گيالن )هر كدام ۹.۶ درصد(، همدان 
)۱۰.۶ درصد( و آذربايجان غربي )۱۱.۸ درصد( كم ترين 
نسبت ارزش چك هاي برگشتي به كل ارزش چك هاي 

مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

٩٩٩ هزار فقره چك به ارزش  ١٦٧ هزار ميليارد ريال در ارديبهشت ماه ۹۹ برگشت داده شد

گروه كالن |
بانك مركزي در اطالعيه اي نتيجه حراج اوراق 
بدهي دولتي )۳ تيرماه 1۳99( و برگزاري حراج 
جديد، را اعالم و افزود: پيرو اطالعيه روز شنبه 
۳1 خردادم�اه 1۳99 در خصوص برگزاري حراج 
اوراق بدهي دولتي به اطالع مي رساند، تعداد 20 
بانك، صندوق س�رمايه گذاري و شركت تأمين 
سرمايه سفارش هاي خود را به ارزش حدود 1۳۳ 
هزار ميليارد ريال در سامانه هاي بازار بين بانكي و 
مظنه يابي شركت مديريت فناوري بورس تهران 

ثبت كردند. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با 
فروش ۶1.5 هزار ميليارد ريال از اوراق با نرخ بازده 

تا سررسيد 15.۶ درصد موافقت كرد.

 به گزارش »تعادل«، معامالت مربوط به فروش اين اوراق 
به نهادهاي مالي برنده در روز س��ه شنبه ۳ تيرماه ۱۳۹۹ 
توسط كارگزاري بانك مركزي در سامانه معامالتي بورس 
ثبت شد.كارگزاري بانك مركزي در راستاي عرضه تدريجي 
اوراق در تواتره��اي هفتگ��ي، مرحله پنجم ح��راج اوراق 
بدهي دولتي جهت فروش به بانك ها، موسسات اعتباري 

غيربانكي، صندوق هاي سرمايه گذاري، شركت هاي بيمه اي 
و ش��ركت هاي تأمين س��رمايه را مجدداً در روز سه شنبه 
۱۰ تيرماه ۱۳۹۹ اجرا مي كند. اوراق عرضه ش��ده در اين 
حراج، مرابحه عام، كوپن دار با نرخ سود ساالنه ۱۵ درصد و 
با تواتر پرداخت سود ۶ماهه )پرداخت كوپن دوبار در سال( 
و به شرح جدول زير اس��ت: بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي متقاضي شركت در اين حراج مي توانند نسبت 
به ارسال سفارش هاي خود تا ساعت ۰۰: ۱۲ روز يكشنبه 
۸ تيرماه ۱۳۹۹ تنها از طريق سامانه بازار بين بانكي اقدام 
كنند. صندوق هاي سرمايه گذاري، شركت هاي بيمه اي و 

شركت هاي تأمين سرمايه متقاضي شركت در اين حراج نيز 
مي توانند سفارش هاي خود را تا ساعت ۰۰: ۱۲ روز يكشنبه 
۸ تيرماه ۱۳۹۹ از طريق سامانه مظنه يابي شركت مديريت 
فناوري بورس تهران ثبت كنند.كليه نهادهاي مالي متقاضي 
شركت در اين حراج مي توانند سفارش هاي خود را در هر 
دو نماد به طور جداگانه ارسال نمايند. همچنين به نهادهاي 
مالي شركتكننده در اين حراج توصيه مي شود، تنوع بخشي 
به سبد دارايي هاي مالي را در سفارش گذاري مدنظر قرار 
دهند. معامالت مربوط به اين حراج در روز س��ه شنبه ۱۰ 
تيرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.الزم به ذكر است، وزارت امور 
اقتصادي و دارايي الزامي به پذيرش كليه پيشنهادات دريافت 
شده يا فروش كليه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانك 
مركزي سفارشات دريافت شده را براي تصميم گيري به 
وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و وزارتخانه مزبور، نسبت 

به تعيين سفارش هاي برنده از طريق مشخص كردن حداقل 
قيمت پذيرفته شده در س��ازوكار حراج اقدام مي كند. در 
نهايت، عرضه اوراق به تمامي برندگان به قيمت يكسان انجام 
مي شود.گفتني است بر اساس جزء )۴( بند »ك« تبصره )۵( 
قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانك مركزي تنها مجاز به خريد 
و فروش اوراق مالي اسالمي دولت در بازار ثانويه اوراق است. 
بنابراين در چارچوب قوانين، بانك مركزي مجاز به خريد 
اوراق مالي اسالمي در بازار اوليه نبوده و نمي تواند در فرآيند 
برگزاري حراج، اوراق بدهي دولتي را با هدف تامين مالي 
دولت خريداري كند. همچنين، كارگزاري بانك مركزي 
تامين كننده زيرس��اخت معامالت و برگزاركننده حراج 
فروش اوراق به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي عضو 
بازار بين بانكي است و تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق 

به فروش رفته در بازار اوليه ندارد.

۶1۵0 ميليارد تومان حراج اوراق بدهي دولتي 

مهدي هاديان |
صرف رويكرد احساسي به پديده خانه هاي خالي 
و شتاب زدگي در سياست گذاري، آورده اي براي 
ساماندهي بازار و كاهش آالم مستاجران نخواهد 
داشت. طبق آمار و اطالعات حاصله از سرشماري 
عمومي نفوس و مسكن، درصد خانه هاي خالي در 
كشور طي دوره 10 ساله 1۳95-1۳۸5 از حدود 4 
درصد به 12 درصد رسيده است. در استان تهران 
نيز كمابيش همين روند برقرار بوده اس�ت، اما با 
توجه به سهم باالي آن در موجودي مسكن، اين 
استان نگاه هاي بيشتري را بين مردم و مسووالن 
به خ�ود معطوف كرده اس�ت چرا ك�ه از حدود 
2ميلي�ون و ۶00 هزار واحد مس�كوني خالي در 
سطح كشور تقريبا 500 هزار واحد آن متعلق به 

استان تهران است.

 از سوي ديگر، رشد سرسام آور قيمت مسكن، دستيابي 
به ملك شخصي را براي بس��ياري از زوجين جوان اگر 
نگوييم به سراب، به يك هدف حداقل ۳۰ ساله تبديل 
كرده است كه در نتيجه، با راهي شدن آنها در بازار اجاره، 
تقاضا با شدت بيشتري افزايش يافته و از اين بابت نيز فشار 

مضاعفي بر مستاجران وارد مي شود.
در يك چنين فضايي و در شرايطي كه رويكرد سياست گذار 

نيز به افق دوره مديريتي در سازمان متبوع خود تنزل يافته و 
اجراي يك برنامه  مدون و جامع در افق بلندمدت در دستور 
كار قرار نگرفته است، علت نابساماني در بازار مسكن چه با 
نگاه معامالتي و چه با نگاه اج��اره اي را در وجود خانه هاي 
خالي مي بيند. اتفاقا اين رويكرد در بين عموم جامعه نيز كه 
با كاهش شديد قدرت خريد مواجه شده و از صاحب خانه 
شدن نيز درمانده اند، طرفداران كثيري دارد و تا حدود زيادي 
نيز سبب محبوبيت سياست گذار و مجري اعمال ماليات بر 
واحدهاي خالي شده و در نهايت باعث مي شود كه برخورد 
با پديده ها، حتي در فضاي تصميم گي��ري نيز به صورت 

احساسي و نه منطقي دنبال شود.
هر چند كه پرداختن به معضل پديده  خانه هاي خالي نيازمند 
گزارش هاي مبس��وط است اما س��عي مي شود به صورت 
خالصه كنكاشي در حوزه تعريف و داليل نگهداري خانه هاي 
خالي  همچنين راهكارهاي متعارف آن ارايه شود. واقعيت آن 
است كه در تعاريف، به هر ملكي كه براي مدتي به هر دليلي 
فاقد سكنه باشد، خانه خالي تلقي مي شود. بديهي است يك 
چنين تعريفي طيف زيادي از خانه ها را در برمي گيرد كه با 
توجه به محدود بودن دوره آمارگيري دور از انتظار نيست 

كه در چند بار مراجعه آمارگيران كسي پاسخگو نباشد.
در باب داليل نگه��داري خانه هاي خالي نتايج مطالعات 
مختلف نشان مي دهد كه هر چه دوره خالي ماندن امالك 
را طوالني تر در نظر بگيريم، داليل و انگيزه هاي بيشتري 

براي وقوع اين پديده قابل شناسايي است. اما به طور كلي 
اين داليل مي تواند منشأ ارادي و غير ارادي داشته باشد. در 
كوتاه مدت مهم ترين دليل خالي نگهداشتن خانه و امالك، 
انگيزه هاي اقتصادي و افزايش سود است به گونه اي كه در 
دوران رونق مسكن، سوداگران با علم به افزايش تقاضاي 
مصرفي و امكان ايجاد التهابات قيمتي، ترجيح مي دهند 
وارد قرارداده��اي حقوقي الزام آور و بعضا دس��ت وپاگير 
با مس��تاجران نش��ده و ملك خود را به صورت خالي نگه 
 دارند و در صورت نياز اقدام به بازس��ازي و بهبود كيفيت 
آن نمايند و در زمان دلخواه با عرضه آن و يافتن مشتري 
مناسب به فروش رسانند. در اين شرايط با توجه به اينكه 
ماهيت اين اقدام، تقاضاي س��وداگري است، تا زماني كه 
ماليات بر عايدي س��رمايه وجود نداشته باشد، ماليات بر 
خانه هاي خالي با توجه به ناچيز بودن هزينه هاي آن براي 
مالكان، توانايي اثربخشي و كاهش انباشت خانه هاي خالي 

را نخواهد داشت.
در ميان مدت و بلندمدت نيز انگيزه هاي ديگري با ماهيت 
اجتماعي و فرهنگي قابل شناسايي است كه در اصطالح به 
شكل گيري خانه هاي دوم منتهي مي شود. برخي خانوراها 
عموما س��عي مي كنند در تعطيالت به مناطقي از كشور 
مسافرت  كنند كه مي تواند طيفي از مناطق خوش  آب وهوا 
براي تفريح و س��رگرمي يا امكان مقدسه براي زيارت را در 
برگيرد. در صورت تكرر اين مس��افرت ها، بعضا براي رفاه 

بيشتر خانوار و پرهيز از ورود به چالش يافتن مكان مناسب 
در هر نوبت مسافرت، اقدام به ابتياع ملك در آن شهر مدنظر 
مي كنند. همچنين برخي از افراد ديگر نيز به داليل شغلي 
به ش��هرها و عمدتا مراكز استان يا پايتخت مسافرت هاي 
مكرر و اقامت دوره اي دارند و آنها نيز با همين رويكرد ممكن 
است خريد ملك را گزينه ارجح بدانند. بديهي است در اين 
وضعيت، خانه هاي خريداري شده، طي مقاطعي از سال به 
صورت خالي نگهداري خواهند شد. در چنين شرايطي نيز 
اعمال ماليات بر خانه هاي خالي، تا زماني كه هزينه آن براي 
مالك كمتر از مطلوبيت و رفاه ناشي از داشتن ملك اضافي 
باشد، اثربخش نخواهد بود و در هر صورت اينگونه امالك به 
بازار عرضه نخواهد شد.در مقابل عوامل فوق كه به صورت 
ارادي سبب خالي نگهداشتن خانه مي شود، عوامل ديگري 
نيز وجود دارد كه به صورت غيرارداي س��بب خالي ماندن 
خانه مي شود. به هر حال، بازار مسكن بازاري است كه كاال يا 
خدمات عرضه شده در آن با توجه به موقعيت، متراژ، طبقه، 
نقشه و ديگر خصوصياتي كه يك واحد مي تواند داشته باشد، 
از ناهمگني بااليي برخوردار اس��ت در نتيجه يافتن ملك 
مدنظر مصرف كننده و منتهي شدن آن به قرارداد فروش 
يا اجاره نيازمند يك فرآيند جست وجو هزينه آور و زمانبر 
است. اين ويژگي باعث مي شود كه به رغم تمايل باالي برخي 
مالكان براي فروش ملك خود، به دليل مورد پسند نشدن 
آن توسط مشتريان، اينگونه  واحدها براي مدتي خالي بماند 

كه مي تواند از يك ماه تا يك سال يا حتي در دوره هاي ركود 
بازار مسكن بسيار بيشتر نيز طول بكشد. باتوجه به اينكه اين 
نوع از خالي ماندن خانه ها ناشي از اصطكاك هاي موجود در 
بازار و ماهيتي غيراراداي دارد، باعث مي شود كه حتي در 
تعادل بازار نيز درصدي از خانه ها خالي باشد كه به آن نرخ 
طبيعي خانه هاي خالي گفته مي شود. اين مفهوم كه از بازار 
كار به عاريت گرفته شده دال بر آن است كه براي اينگونه 
واحدها، به دليل ماهيت وقوع آن اعمال ماليات بر خانه هاي 
خالي، هيچگونه اثربخشي نخواهد داشت. در چنين شرايطي 
تقويت پايگاه هاي اطالعاتي از امالك موجود و ارايه آن به 
مصرف كنندگان به منظور آسان كردن فرآيند جست وجو 
چه از نظر زمان و چه از نظر هزينه توسط دستگاه هاي متولي 
بازار مسكن نقش موثري بر كاهش انباشت خانه هاي خالي 
خواهد داشت.در مجموع مطالب فوق نشان مي دهد كه هر 
چند در نگاه نخست، اعمال ماليات بر خانه هاي خالي تحت 
تاثير عوامل احساسي و شايد پوپوليستي، اقدامي نافذ براي 
ساماندهي بازار محسوب مي شود، اما با كنكاش در داليل 
خالي ماندن خانه هاي خال��ي، ناكارآمدي اجراي اين ابزار 
مشخص خواهد شد، به خصوص در شرايطي كه تفكيك 
مشخصي يا برآوردي از سهم هر يك از اين عوامل در خالي 
ماندن امالك نداريم. بديهي اس��ت رويكرد سياستي اين 
يادداشت در نفي وجود پايه  مالياتي امالك خالي نيست، بلكه 
هدف ضرورت چاره انديشي براي اجراي اثربخش آن است.

خانه هاي خالي و آدم هاي بدون خانه

 تكذيب خريد سهام عدالت
 به قيمت ارزان توسط بانك ها

معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت 
اقتصاد ادعاي خريد سهام عدالت به قيمت ارزان توسط 
بانك ه��ا را تكذيب و به مردم توصيه كرد: فريب اخبار 
جعلي و كذب در رابطه با قيمت ناچيز سهام عدالت را 
نخورند. معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي 
وزارت اقتصاد ضمن تكذيب خبر منتشر شده در سايت 
مشرق نيوز در خصوص خريد سهام عدالت به قيمت 
ارزان توسط بانك ها، به عموم مردم توصيه كرد فريب 
اخبار جعلي و كذب در رابطه با قيمت ناچيز سهام عدالت 
كه توس��ط عده اي از دالالن به منظور سوءاستفاده از 
سهام متعلق به مردم منتشر مي شود را نخورند و مراقب 
سهام ارزشمند خود باش��ند وجزء در موارد ضروري 
نسبت به فروش سهام عدالت اقدام نكنند. در جوابيه 
معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت 
اقتصاد آمده است: در طراحي ساز و كار فروش سهام 
عدالت به دليل عدم دسترسي همه اقشار مردم به بازار 
سرمايه، از درگاه هاي حضوري و غير حضوري بانك ها 
به منظور سهولت دسترس��ي اكثريت مردم استفاده 
شده و بانك ها در اين ساز و كار فقط عامليت دريافت 
تقاضاي مردم و اشخاصي كه به بازار سرمايه دسترسي 
ندارند را بر عهده دارند. به اين ترتيب كه از درگاه بانك ها 
تقاضاي فروش سهام اخذ و به كارگزاري ها داده مي شود. 
كارگزاري ها نيز با هماهنگي سازمان بورس اوراق بهادار 
و با توجه به شرايط بازار به قيمت تابلو اقدام به فروش 
نموده و وجه را حس��اب افراد كارس��ازي مي نمايند. 
بنابراين بانك ها نقشي درتعيين قيمت سهام عدالت 
ندارند و صرفا تسهيل كننده فرآيند دريافت تقاضا و 
واريز وجه هستند. قيمت بر اساس شرايط بازار سهام، 
چگونگي عرضه و تقاض��ا در بازار بورس، نوع س��هام 
تشكيل دهنده سبد س��هام عدالت و وضعيت مالي و 
سودآوري ش��ركت هاي تشكيل دهنده سهام تعيين 
مي شود. در پايان اين گزارش معاونت امور بانكي، بيمه 
و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد ضمن تكذيب خبر 
خريد س��هام عدالت به قيمت ارزان توسط بانك ها به 
عموم مردم توصيه مي كند، فريب اخبار جعلي و كذب 
در رابطه با قيمت ناچيز سهام عدالت كه توسط عده اي 
از دالالن به منظور سوءاستفاده از سهام متعلق به مردم 
منتشر مي شود را نخورند و مراقب سهام ارزشمند خود 
باش��ند وجز در موارد ضروري نسبت به فروش سهام 

عدالت اقدام ننمايند.

ادامه از صفحه اول

 ساختارهاي فسادزاي
  اقتصاد ايران

اينكه افراد از وضعيت مالي يكديگر خبر داشته باشند، 
قطعا درست نيست و به هيچ عنوان نبايد اتفاق بيفتد اما 
اينكه دولت ها در جريان باشند، در كنار فساد، در ديگر 
حوزه هاي سياست گذاري نيز شرايط را بهتر خواهد 
كرد. در بسياري از كش��ورهاي توسعه يافته، چون 
مبناي درآمدي دولت ماليات بوده و اين امر اهميت 
بسيار زيادي براي دولت ها داشته، ثبت اطالعات دقيق 
افراد و ميزان ثروت و درآمدش��ان به منظور ماليات 
ستاني درست و عادالنه امري پذيرفته شده است، اما 
در ايران با توجه به اينكه نفت بودجه را تامين كرده و 
ماليات در حاشيه بوده، هميشه فراموش شده است. 
در كنار آن در بسياري از كشورها، جابه جايي پول نياز 
به سند و مدرك دقيق دارد. اينكه فردي چگونه يك 
مبلغي را به حساب خود واريز مي كند و چگونه برداشت 
خود از حس��اب را خرج مي كند، بايد به شكل دقيق 

رصد شود تا راه فساد از ابتدا بسته باشد.
  با اين تفاسير، از نظر شما، صرف اقدام يك 
دستگاه يا بخش براي مبارزه با فساد كافي 

نخواهد بود؟
قطعا هر حركتي در مسير مبارزه با فساد مي تواند 
جنبه هاي مثبت داشته باشد اما ما بايد درك كنيم 
كه به شكل جزيره اي نمي توان با فساد مبارزه كرد. 
مسائلي مانند شفافيت اقتصادي، كوچك سازي 
دولت، گسترش دولت الكترونيك، مقررات زدايي، 
بهبود محيط كسب و كار، تعريف دقيق مصاديق و 
عنوانين، رصد نقل و انتقال هاي پولي و بسياري از 
ديگر اقدام ها بايد در كنار هم و با هماهنگي كامل 
اجرا شود، تا فساد به شكل ريشه اي از بين برود، در 
غير اين صورت ما همچنان دادگاه هايي خواهيم 
داشت و افرادي محاكمه خواهند شد كه مجرم 
هستند اما علت فساد نيستند و اين موضوع جلوي 
به پايان رسيدن جرايم اقتصادي را نخواهد گرفت.

جزييات پرداخت
بيمه بيكاري ايام كرونا

وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي گف��ت: حدود ۲۳۰ 
هزار نفر براي واريز بيمه بيكاري در فروردين ماه تاييد 
شدند و ارديبهشت ماه نيز به همين روال خواهد بود.

محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اظهارداشت: با شيوع كرونا عده اي از كار بيكار شدند 
و مجددا به كارشان بازگشتند و براي تعطيلي موقت 
تمهيداتي در نظر گرفته ش��د؛ دولت از طريق منابع 
صندوق توس��عه ملي بودجه اي را براي بيمه بيكاري 
تخصيص داده است و سازمان برنامه و بودجه از طريق 
ليستي كه ما در اختيارشان مي گذاريم پرداخت حداقلي 
را انجام مي دهد. براي اسفند ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۲۱۳ 
هزار نفر مشمول دريافت اين مبلغ شده اند كه تاكنون 
براي حدود ۱۵۰ هزار نفر مبلغ پرداخت شده و ليست 
حدود ۶۳ هزار نفر نيز در ابتداي تيرماه به خزانه داري كل 
كشور ارسال گرديده است و تعدادي نيز تاكنون اقدام به 
ثبت شماره حساب و شماره شباي خود ننموده اند كه 
الزم است با ورود به سامانه در اين خصوص اقدام نمايند 
در ارتباط با افرادي كه در فروردين ماه سال جاري بيكار 
شده اند اطالعات حدود ۳۳۰هزار نفر به خزانه داري كل 
كشور ارسال شده و اميدواريم به همراه ليست تكميلي 

اسفند ماه و در روزهاي آتي پرداخت صورت گيرد. 

ادامه از صفحه اول

دور فعلي صعود نرخ ارز )كه اكنون كندتر شده( به هر حل 
بر مبناي دو متغير گشايش كانال هاي جديد )كه عراق يك 
نمونه آن است.( و بازگشت ارز صادراتي )كه بازه قانوني آن 
تا ٣١ تيرماه است.( تعيين تكليف خواهد شد. براي پس از 
اين بازه زماني پيشنهاداتي قابل ارايه است كه تصور مي كنم 
مطرح كردن آن در افكار عمومي به چكش خوردن بيشتر آن 
كمك خواهد كرد. به هر حال بانك مركزي بايد درك كند تا 
زماني كه جدايي كوتاژ از ارز را نپذيرد، وقوع وقايعي شبيه به 
تابستان گذشته و بهمن گذشته دور از ذهن نيست. در عمل 

كوتاژ از ارز جداست فارغ از آنكه سياست گذار چه فكر كند. 
كشور ايران به خصوص در دوره دفاع مقدس سابقه نسبتا 
موفقي از سياست گذاري ارزي بر مبناي كوتاژ و ارز جداگانه 
دارد و حتي حجم واردات را بدون درگير كردن خود در فرآيند 
ثبت سفارش با خريد و فروش كوتاژ كنترل مي كرد. فلسفه 
نظارت بر صرافي ها نياز به تغيير دارد. افزايش اعتبار آنها به 
كمك بانك مركزي همزمان با افزايش نظارت فلسفه جديد 
قابل پيشنهاد اس��ت. ايجاد اتاق تبادل و تسويه شبانه بين 
صرافي ها )كه بازار متشكل زيرساخت خوبي براي آن است 

ولي نياز به تغيير منطق دارد.( فراهم كردن رويه اعتبار گيري 
منظم ارزي بين صرافها براي بستن مبادالت شبانه و رول اور 
كردن بدهي هاي باقي مانده بعد از settlement، گسترش 
آن به ح��وزه س��پرده هاي ارزي و در نهايت ابتنا بانكداري 
فراساحل بر صرافي ها )و نه بانك ها( ي امروزي يك مسير 
قابل پيشنهاد است.  اكنون مي دانيم داشتن يك بازار ارز آتي 
تا چه حد نه فقط براي تنظيم انتظارات سفته بازانه بلكه براي 
تنظيم انتظارات در بازار درهم صادراتي موثر است. دليلي 
ندارد اين بازار بلندمدت باشد. )گزينه هفتگي بهترين شروع 

ممكن است.( وجود يك بازار آتي به بانك مركزي اين امكان 
را مي دهد كه بدون نياز به صرف ارز و با ريال حكمراني ارزي 
خود را توسعه دهد. سايز فعلي بازار متشكل، كفايت نسبي 
براي شروع آتي هفتگي درهم را مي كند. در اينجا مجددا 
تاكيد مي كنم كه ايده حض��ور بانك مركزي در فردايي در 
بهمن ٩٦ يك ايده صحيح بود هر چند كه از تبعات حقوقي 
بعدي آن همگي مطلعيم. به هر ترتيب تصور آنكه بدون يك 
برنامه تخصيص ارز به واردات )كه مي تواند در قالب تخصيص 
كوتاژ هم رخ دهد( مي توان بازار ارز را در بلندمدت مديريت 

كرد صحيح نيس��ت. نيز بدون داش��تن يك برنامه توسعه 
صنعتي نمي توان برنامه تخصيص ارز داشت. كاش سرپرست 
فعلي يا وزير آتي صمت اين موضوع را در راس كارهاي خود 
مي گذاشت. تصور آنكه مي توان به سياق سابق كاالي اساسي 
را از كانال هاي امريكا تهيه نمود و در بلندمدت بازار ارز با ثباتي 
داشت صحيح نيست. نگارنده معاني امنيتي و سياسي اين 
پيشنهاد را درك مي كند ولي اساسا و هرگز محصور كردن 
تامين كاالي اساسي به حصار اوفك معقول نيست. كاش وزير 

جهاد كشاورزي اين معنا را درك كند.

بازار آتي ارز  و نظارت بر صرافي ها 

در ايران اما هر زمان كه اس��تعداد و ظرفيت نامشهودي در 
فضاي عمومي جامعه سر بر مي آورد و به بالندگي مي رسد؛ 
دستي از غيب ناگهان سر بر مي آورد و او را از پهنه ايده پردازي 
و تحول آفريني بيرون مي افكند. نمونه بارز يك چنين رفتار 
سلبي را مي توان در جريان رفتاري كه با عادل فردوسي پور 
در صداوسيما شد به نظاره نشست؛ چهره اي محبوب كه از 

منظر كارشناسان در زمره سرمايه هاي نامشهود جامعه قرار 
داشت و مي توانست در بزنگاه هاي مختلف به نفع افكار عمومي 
ايرانيان عمل كند.رفتارهاي افراطي در صداوسيما در نهايت 
كار را به جايي رساند كه ديگر امكاني براي حضور اين چهره 
در صداوسيما فراهم نشد و هر اندازه هم كه افكار عمومي براي 
حضور اين چهره در رسانه ملي تالش كرد نتيجه اي نداشت. 

نمونه هاي��ي از اين نوع رفتار ه��ا را در بخش هاي اقتصادي، 
فرهنگي، سياس��ي و...به عينه وجود دارند كه آس��يب هاي 
فراواني را ب��ه اقتصاد كش��ور وارد كرده اند. كافي اس��ت به 
آمارهاي مهاجرت اس��تعدادهاي دانشگاهي و هنرمندان و 
ورزش��كاران كشور طي ساليان اخير نگاهي انداخته شود تا 
به عمق مشكالتي كه در اين بخش وجود دارد پي ببريم. در 

حوزه اقتصادي اما اين اتالف ظرفيت ها، شكل و شمايلي بدتر 
به خود گرفته است. دامنه بلندبااليي از چهره هاي مستعد 
و كاربل��د را مي توان پيدا كرد كه بنا به دالي��ل واهي از دايره 
كارآفريني و ارزش آفريني در كشور دور مانده اند و سيستم 
تالشي براي حفظ آنها انجام نداده است. چهره هايي كه هر كدام 
از آنها حلقه اي از زنجيره كلي بحث توسعه در كشور را شكل 

مي دهند؛ اما به دليل سوءمديريت ها و نگرش هاي سلبي در 
نقطه ديگري از اين كره خاكي فعاليت مي كنند. چهره هايي كه 
غيبت هر كدام از آنها فاصله اقتصاد ايران با امر توسعه را بيشتر 
و بيشتر مي كند. كاراكترهايي كه اقتصاد ايران براي پوشيدن 
لباتس توسعه بيشتر از هر زمان ديگري به آنها نياز دارد. اما آيا 

گوش شنوايي براي شنيدن اين مطالبات وجود دارد؟

ماجراي فردوسي پور  و توسعه در ايران 



ادامه از صفحه اول 3 بانك و بيمه

»تعادل«ازداليلكاهشنرخارزدربازاردرروزچهارشنبهگزارشميدهد

تشكيلكارگروهمشتركبانكمركزيوكميسيوناقتصاديدررصدبازارارز

عرضه هاي سنگين ارز در نيما و واكنش بازار
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

برخ�ورد با برخ�ي دالل ها در ب�ازار، نگراني 
فع�االن ب�ازار از احتمال كاهش ن�رخ ارز در 
روزهاي آينده و افزايش تعداد فروشندگان 
ارز، تشكيل كارگروه مشترك بانك مركزي 
و كميس�يون اقتص�ادي در رصد ب�ازار ارز و 
همچنين عرضه سنگين 76 ميليون يورويي 
در نيما و خبر مجاز شدن صرافي ها به خريد 
ارز از سوي بانك ها عوامل عمده اي هستند 
كه موجب ش�ده نرخ دالر از 20500 در عصر 
س�ه ش�نبه به 19550 در عصر چهارش�نبه 

كاهش يابد. 

به گزارش »تعادل«، همزمان با عرضه س��نگين ارز از 
سوي بازارساز س��يگنال كاهش قيمت در بازار شروع 
شده و از عصر سه شنبه سير نزولي قيمت ها آغاز شده 
به طوري ك��ه نرخ دالر از 20500 ب��ه 19600 تومان 
كاهش يافته است. همچنين با ادامه عرضه ها و اعمال 
برخي سياست هاي جديد ارزي از ساعتي قبل بار ديگر 
جو بازار ارز كاهشي شده است. هرچند برخي فعاالن 
بازار ارز تالش داش��تند براي كاهش بيشتر قيمت ارز 
مقاومت كنند ولي اين مقاومت ظاهراً شكس��ته شده 
است. قيمت دالر از 20 هزار و 500 تومان به 19 هزار و 
600 تومان در عصر سه شنبه رسيد اما صبح چهارشنبه 
دالر به كان��ال 20 هزار تومان در ابتداي معامالت وارد 
شد و در ساعات عصر به زير 20 هزار تومان رسيد و باز 
هم به كانال 19 هزار توماني بازگش��ت و به 19 هزار و 
550 تومان معامله ش��د.از مهم تري��ن داليل كاهش 
قيمت ارز كه از روز سه شنبه آغاز شده، عرضه سنگين 
ارز از سوي بازار ساز و افزايش تعداد فروشنده ها در بازار 
بود؛ روز سه شنبه 55 ميليون دالر توسط بازارساز وارد 
بازار ش��ده كه فقط 3 ميليون دالر فروش رفته است. 
همچنين در س��امانه نيما، معادل 76 ميليون يورو در 
قالب انواع ارز اعم از دالر امريكا، يورو، يوان چين، درهم 
امارات، روپيه هند و... در اين سامانه عرضه شده است. 
تسنيم گزارش داد كه از اين مبلغ معادل 18 ميليون 
يورو به فروش رفته و تقاضايي براي معادل 58 ميليون 
يورو باقيمانده وجود نداش��ته است. بنابراين طي روز 
گذشته تقاضاهاي واقعي ارز پوشش داده شده است و 
شاهد مازاد عرضه در سامانه نيما بوده ايم.روز چهارشنبه 
نيز عرضه سنگين ارز در بازار ادامه يافت و هدف از ادامه 
عرضه سنگين ارز از سوي بازارساز، غلبه بر جو رواني 
موجود در بازار ارز بود كه توسط دالل ها ايجاد و تشديد 
شده است. شنيده ها حاكي از آن است كه بيش از 100 
ميليون دالر وارد بازار شده كه اعالم همين خبر باعث 
ش��ده تا دالر تغيير جهت دهد و س��ير نزولي را پيش 
بگيرد.اين آمار بيانگر آن است كه علي رغم التهاب هاي 
ناشي از س��فته بازي و هيجان در بازار ارز اسكناس كه 
به گفته رييس كل بانك مركزي كمتر از 5 درصد كل 
حجم معامالت را تشكيل مي دهد، روند عادي تأمين 
ارز تقاضاهاي واقعي به منظور واردات كاال به كش��ور 
جريان دارد. خبر مهم ديگري كه ساعتي قبل از سوي 
بانك مركزي اعالم ش��د اين است كه صرافي ها مجاز 
به خريد ارز از س��وي بانك ها شدند؛ صرافي ها در اين 
خصوص مي گويند: اين تصميم براي فعاليت صرافي ها 
و تأمين ارز و افزايش سرعت جابه جايي در حوالجات 
ارزي بسيار كمك كننده است.فعاالن بازار مي گويند كه 
تعداد زيادي از افرادي كه قصد فروش داشتند، نسبت 
به فروش دالرهاي خود اقدام كرده اند. همچنان در بازار 
تعداد فروشنده ها بيشتر از خريداران است. صرافي ها 
پيش بيني مي كنند كه حضور بازار ساز در بازار ارز در 
روزهاي آينده ادامه پيداكند؛ برهمين اساس افزايش 
عرضه از س��وي بازارس��از و همچنين افزايش تعداد 
فروشنده ها در بازار ارز از مهم ترين داليل كاهش قيمت 
دالر در چند ساعت اخير بوده است.در هفته هاي اخير 
همزمان با نمايان ش��دن آثار اقتصادي شيوع كرونا و 
كاهش ص��ادرات و واردات ب��ه خاطر محدوديت هاي 
مرزي و كاهش درآمدهاي نفتي و قطعنامه اخير شوراي 
حكام، بازار ارز شاهد روزهاي متالطمي بود كه در نتيجه 
آن قيمت دالر ركوردهاي باالي 20 هزار و 500 تومان را 
نيز ثبت كرد.بانك مركزي و دولت اما معتقدند التهابات 
ارزي و شوك فعلي در بازار ارز موقتي است و در روزهاي 
آينده تمام مي شود؛ يكي از داليل مهم نوسانات اخير 
ارزي، عدم بازگشت ارزهاي صادراتي به كشور است.

موضوعي كه باعث شده تا وزارت صمت و بانك مركزي 
سخت گيري هايي را براي صادركنندگان متخلف در 
نظر بگيرند از ابطال كارت بازرگاني تا معرفي اس��امي 
آنها در رسانه ها و ...طبق اعالم رييس كل بانك مركزي 
از 72 ميليارد صادرات غيرنفتي تنها 45 ميليارد ارز به 
كشور بازگش��ت و 27 ميليارد دالر بايد تا پايان تير از 
سوي صادركنندگان برگردد. فعاالن بازار معتقدند با 
بازگشت ارزهاي صادراتي به كشور، قيمت ارز ريزش 

شديدي را تجربه خواهد كرد.

   عرضه ۷۶ميليون يورو در نيما 
بر اساس گزارش هاي سامانه نيما، تا معادل 76 ميليون 
يورو در قال��ب انواع ارز اعم از دالر امري��كا، يورو، يوان 
چين، درهم امارات، روپيه هند و... در اين سامانه عرضه 
ش��ده و فقط 18ميليون يورو فروش رفته و تقاضايي 
براي معادل 58 ميليون يورو باقيمانده وجود نداشته 
است.بنابراين طي روز گذش��ته تقاضاهاي واقعي ارز 
پوشش داده شده است و شاهد مازاد عرضه در سامانه 
نيما بوده ايم.اي��ن آمار بيانگر آن اس��ت كه علي رغم 
التهاب هاي ناشي از س��فته بازي و هيجان در بازار ارز 
اسكناس كه به گفته رييس كل بانك مركزي كمتر از 
5 درصد كل حجم معامالت را تشكيل مي دهد، روند 

ع��ادي تأمين ارز تقاضاهاي واقع��ي به منظور واردات 
كاال به كشور جريان دارد.ضمن اينكه روز قبل در بازار 
آزاد نيز ش��اهد افزايش عرضه از سوي بازارساز بوديم؛ 
مس��ووالن مربوطه مي گويند كه عرضه س��نگين ارز 
توسط بازارساز خريداري نداشته است.عرضه سنگين 
بازارساز موجب شده كه كمتر از 3ميليون دالر از عرضه 
55ميليون دالري خريداري شود. دليل اين تقاضاي كم 
اين است كه عده اي تصور مي كنند كه قيمت ها ممكن 
اس��ت كاهش يابد و آنها در قيمت باال دالر خريداري 
كنند و بعدا زيان كنند. به گفته كارشناسان، تسريع در 
بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات و عادي شدن روال 
تجارت كشور ناشي از كاهش پيامدهاي شيوع ويروس 
كرونا موجب كاهش هيجانات در بازار ارز و ايجاد ثبات 

در آن خواهد شد.

   تشكيل كارگروه مشترك بانك مركزي
و كميسيون اقتصادي 

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: كارگروه 
مشتركي بين كميسيون و بانك مركزي براي بررسي 
روزانه نرخ ارز شكل مي گيرد. محمدرضا پورابراهيمي 
داوران��ي در جم��ع خبرنگاران در تش��ريح نشس��ت 
كميس��يون با رييس كل بانك مرك��زي گفت: بحث 
مديريت منابع ارزي كش��ور در نشست مورد بحث و 
بررسي قرار گرفت و براساس گزارش هاي آقاي همتي، 
منابع قابل توجهي از متعلقات ارزي مربوط به جمهوري 
اسالمي ايران در كش��ورهاي ديگر وجود دارد كه بايد 
ساز و كارهاي جديدي را براي دسترسي به اين منابع 
در نظر گرفت. وي با بيان اينكه بخش قابل توجهي از 
منابع ارزي ما در كشورهاي آسيايي، همسايه و عربي 
وجود دارد، اظهار داشت: به موجب گزارش رييس كل 
بانك مركزي نحوه دسترسي به اين منابع تشريح شد و 
پيشنهاد ما در اين مورد، تدوين يك ساز و كار جديد بود 
تا در شرايط نياز كنوني كشور به منابع ارزي، دسترسي 
ما امكان پذير شود.پورابراهيمي تقويت طرف عرضه را 
يكي ديگر از محورهاي مهم مورد بحث در اين جلسه 
عنوان كرد و افزود: استفاده از ظرفيت هاي جديد يكي 
از راهكارهايي است كه مي تواند كار را براي ما امكان پذير 
كند. همچنين استفاده از رمز ارزها از يك سو منابع ارزي 
را تقويت و تحريم ها را به شكلي بي اثر مي كند و از سوي 
ديگر موجب تقويت مديريت حوزه اقتصادي مي شود.

   آيين نامه جديد رمزارزها 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد براينكه به 
زودي آيين نامه جديد رمز ارزها از سوي بانك مركزي 
به فعاالن اقتصادي ابالغ مي شود، بيان داشت: حجم 
بسيار زيادي از سرمايه گذاري در كشور متوقف شده، 
آن هم در شرايطي كه ما به حجم عظيمي از منابع بايد 
دسترسي پيدا كنيم كه بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد.

وي با اش��اره به طرح موضوع انعقاد پيمان هاي پولي 
در جلس��ه امروز، گفت: براي استفاده از اين ظرفيت، 
گزارش��ي توس��ط رييس كل بانك مركزي و معاونان 
وي ارايه ش��د، از نگاه ما اجراي اين وضعيت با توجه به 
همكاري هاي مشترك كش��ورهاي همراه با ايران در 
حوزه سياست ها و مس��ائل اجرايي امكان پذير است. 
براي ما قابل قبول نيست كه بخشي از حوزه  پيمان هاي 
پولي هنوز عملياتي نشده هر چند محدوديت هاي ايجاد 
شده در بحث ارزي ناشي از اين مسائل نيز است.رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: افزودن ظرفيت  
پيام رسان ها در مبادالت مالي و ارزي يكي از موضوعات 
مهم ديگر در اين جلسه بود كه آقاي همتي اعالم كرد، 
دو كشور بحث پيام رسان ها را پذيرفته اند. خروج از بحث 
سوئيفت به دليل آنكه بايد تمام نقل و انتقاالت مرتبط 
با دالر از كانال بانك مركزي امريكا عبور مي كرد و عماًل 
اين موضوع نظارت امريكا را بر كليه مبادالت تجاري ما 
فراهم مي كرد. كاماًل بديهي بود كه خوشبختانه موضوع 
پيام رسان هاي مالي خارج از سوئيفت با كشورهايي كه 
با ما تبادالت تجاري و سياس��ي دارند، در دستور كار 

قرار گرفت.

   تقويت بخش صادرات 
راهي براي حل مشكالت اقتصادي

وي در ادامه ضمن تاكيد بر تس��هيل روند صادرات در 
كشور گفت: هيچ  راهي جز تقويت بخش صادرات در 
كشور براي رفع مشكالت اقتصادي وجود ندارد، بخشي 
از محدوديت هاي ايجاد شده در حوزه صادرات از نظر 
ما قابل قبول نيس��ت زيرا بخشي از آن مرتبط با بانك 
مركزي بوده و بخش ديگر به س��اير دستگاه ها مرتبط 
است.پورابراهيمي ادامه داد: در اين نشست قرار شد، 
برنامه جامعي براي تقويت صادرات با نگاه و منظر تقويت 
ارزي تدوين شود. همچنين مقرر شد، كارگروه مشتركي 
ميان كميسيون اقتصادي و بانك مركزي تشكيل و به 
صورت مس��تمر و هفتگي تمام مس��ائل اقتصادي و 
ارزي را رصد و بررس��ي كرده و جمع بندي نهايي را به 
مجلس ارايه كند.رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
با بيان اينكه فض��اي موجود در بازار ارز با واقعيت هاي 
اقتصادي ايران همخواني ندارد، اظهار داشت: بيشتر 
مسائل پيش آمده در بحث ارز جنبه رواني دارد؛ البته 
حضور و فعال بودن بانك مركزي در مديريت بازار ارز 
در اين ميان بسيار تأثيرگذار خواهد بود و بايد بيشتر 
تقويت ش��ود.وي ضمن تاكيد براينكه سياست هاي 
بانك مرك��زي، مديريت و كنترل تراكنش هاي ريالي 
و ساماندهي نظام ارزي كشور بايد تقويت شود، افزود: 
بانك مركزي ت��وان الزم و فراتر از آن اقتصاد كش��ور 
ظرفيت هاي بسياري را در بحث منابع و مصارف ارزي 
در كشور دارد كه امكان مديريت ارز را فراهم مي كند 
البته نقاط ضعف بايد برطرف و نقاط قوت تقويت شود.

پورابراهيم��ي تصريح كرد: كميس��يون اقتصادي در 
اولين جلسه خود در مجلس يازدهم با توجه به اهميت 
موضوع ارز در كشور به اين موضوع ورود كرد، ما با تمام 
توان در خصوص مسائل ارزي موضوعات را به صورت 
روزانه رصد كرده و تالش مي كنيم تا به حل مشكالت 
كمك كنيم البته انتقاداتي به نحوه عملكرد دولت وجود 
دارد كه در اين جلسه مطرح كرديم و بخشي از آن مورد 
تأييد آقاي همتي قرار گرفت.بر اساس گزارش رييس 
كل بانك مركزي خوشبختانه از خرداد ماه يك فضاي 
رونقي در بحث صادرات در كشور شكل گرفته و منابع 
ارزي خوبي از ارديبهش��ت ماه به كشور وارد شده و در 
صورت رفع موانع بخش صادرات و ورود و تقويت بخش 
خصوصي و اتاق بازرگاني به زودي مشكالت حوزه ارزي 
حل خواهد شد.وي اظهار داشت: قرار است، جلساتي را 
در روزهاي آينده با فعاالن بخش خصوصي كه متوليان 
امر صادرات هستند، برگزار كنيم تا از نگاه آنها هم اين 
مسائل بررسي ش��ود. پورابراهيمي گفت: تقريبا تراز 
تجاري صادرات غيرنفتي با ميزان واردات برابري كرد و 
قطعاً براي 9 ماه آينده برنامه خواهيم داشت و اميدواريم 
خروجي اين برنامه ريزي ها ايجاد يك فضاي مثبت در 
حوزه اقتصادي باشد.عبدالناصر همتي نيز در حاشيه 
جلسه كميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: اولين 
جلسسه رسمي كميسيون اقتصادي بود كه اميد دارم 
با روحيه اي كه نمايندگان و اعضا كميسيون اقتصادي 
دارند مس��ائل پولي و ارزي و بانك��ي در آينده با قوت 
بيشتري پيگيري شود.در اين جلسه گزارشي از بازار ارز 
و ورود و خروج ارز در كشور، نحوه تامين تجارت خارجي 
و از نحوه مديريت بازار ارز گزارش هاي كاملي ارايه شد. 
ريي��س كل بانك مركزي، ادامه داد: پ��س از ايام عيد 
نوروز به دليل شيوع ويروس كرونا و كاهش درآمدهاي 
برخي محصوالت و همچنين محدوديت هاي مرزي، 
تا حدودي نقصان در عرضه نسبت به تقاضا اتفاق افتاد 
كه موجب نوسانات كوتاه مدتي شد كه به زودي مرتفع 
خواهد شد.به گفته رييس شوراي پول و اعتبار، بانك 
مركزي با حضور و مديريت بازار و با حمايت و پشتيباني 
كميسيون اقتصادي بر شرايط موجود فائق خواهيم آمد. 
همتي در پايان تاكيد كرد: من اطمينان دارم علي رغم 
تشديد فشار حداكثري دشمنان و با توجه به اقداماتي 
كه عليه جمهوري اس��المي انجام شده و همانطور كه 
در دو سال گذشته با اقتدار كشور را اداره كرده اين اين 
روند را ادامه خواهيم داد و تعادل برقرار خواهد ش��د. 
براي رونق و جهش توليد نيز از تمامي امكانات پولي، 
بانكي و ارزي براي بهبود شرايط توليد و اقتصاد كشور 

استفاده خواهيم كرد.

   كاهش نرخ ها در بازار
 قيمت دالر در بازار روز چهارش��نبه از قيمت 20500 
تا 19550 تومان در نوسان بود. كارشناسان و فعاالن 
بازار ارز دليل اين نوسان را تزريق دالر توسط بازار ساز، 
و همچنين برخورد با تعدادي از دالالن ارزيابي كرده 
و مي گويند: از روز چهارشنبه برخوردها و هشدارها در 
جهت نوع عملكرد فعاالن بازار ارز مطرح بوده و همين 
موضوع باعث شده كه صرافي ها و دالالن بازار ارز اقدام به 
اعالم نرخ ارز نكنند و بسياري از صرافي ها ارز براي عرضه 
و فروش نداشته اند. بازار منتظر است تا ميزان دخالت 
بانك مركزي و تزريق ارز در بازار مشخص شود تا پس 
از آن نرخ ها مشخص و متعادل ش��ود. در حال حاضر 
تزريق بانك مركزي ادامه دارد و مشخص نيست كه در 
روزهاي آينده چه ميزان تزريق ارز انجام خواهد شد و 
ميزان بازگشت ارز صادراتي و شركت ها و نهادها چقدر 
خواهد بود؟ در بازار طال ني��ز به دنبال افزايش قيمت 
اونس جهاني طال به 1775 دالر، و قيمت دالر به قيمت 
19550 تومان، قيمت سكه و طال كاهش يافت. مظنه 
مثق��ال 17 عيار 3 ميليون و 584 هزار، هر گرم طالي 
18 عيار 827 هزار، سكه طرح جديد 8 ميليون و 470 
هزار تا 8 ميليون و 800 هزار، س��كه قديم 8 ميليون و 
250 هزار، نيم سكه 4 ميليون و 400 هزار، ربع سكه 2 
ميليون و 450 هزار، سكه گرمي1 ميليون و 250 هزار، 
يورو 22100 تومان، درهم امارات 5460 تومان اعالم 

ش��د. بانك مركزي نيز نرخ رسمي 47 ارز را اعالم كرد 
كه بر اس��اس آن نرخ 30 ارز افزايش، نرخ 7 ارز كاهش 
و 10 ارز نيز ثابت ماند.براساس اعالم بانك مركزي هر 
دالر امريكا براي روز چهارشنبه چهارم تيرماه 99 بدون 
تغيير نسبت به روز گذشته، 42 هزار ريال قيمت خورد. 
همچنين هر پوند انگليس با افزاي��ش 159 ريالي به 
قيمت 52 هزار و 588 ريال و هر يورو نيز با افزايش 176 

ريالي به قيمت 47 هزار 529 ريال اعالم شد.

   خريد منابع ارزي از طريق بانك ها
بانك مرك��زي اعالم كرد كه صرافي ه��اي غيربانكي 
مي توانند نسبت به خريد منابع ارزي از طريق بانك هاي 
عامل به منظور تأمين به موقع نيازهاي وارداتي كشور 
از يك سو و نيز با توجه به عرضه حواله هاي ارزي درهم 
امارات، يوان چين، روپيه هند، يورو، لير تركيه و ساير 
اسعار توس��ط بانك مركزي در بازار ارز كشور از طريق 
س��امانه نيما اقدام كنند. از س��وي ديگر، صرافي هاي 
غيربانك��ي مي توانند نس��بت به خريد مناب��ع ارزي 
فوق الذكر، بر مبناي گواهي هاي ثبت آماري تاييد شده، 
از طريق بانك هاي عامل، اقدام كنند.در اين خصوص 
ادارات بين الملل بانك هاي عامل نهايت همكاري را با 
صرافي هاي غيربانكي در تعامل با اداره بين الملل بانك 

مركزي براي تامين ارز انجام خواهند داد.
همچنين مجيدرضا حريري كارشناس اقتصادي گفت: 
به نظر مي آيد تهديد براي اعالم اسامي  صادركنندگان 
متخل��ف يا باطل ك��ردن كارت ه��اي بازرگاني آنها و 
اقداماتي از اين دست بيشتر نمايشي از اقتدار است تا 
اينكه تصميم گيري اقتصادي منطقي باشد.براي اينكه 
همه آنهايي كه چنين تهديداتي را مي كنند اعم از بانك 
مركزي و به ويژه وزارت صمت دقيقا مي دانند كه با چند 
نفر طرف و چه كس��اني مخاطب واقعي آنان  هستند.

يعني 90 درصد ارزهاي صادراتي  كه بازگردانده نشده 
مربوط به چند بنگاه شخص حقيقي و حقوقي است و 
همه افرادي ك��ه در وزارت صمت و گمرك آمار دقيق 
صادرات دست شان اس��ت مي دانند كه اين متخلفان 
چه كساني هستند.اينكه آنها را از راه دور تهديد كنند 
چه معنايي مي دهد! خيلي از اين افراد در جلس��ات با 
اين آقايان از صبح تا شب نشست دارند و خيلي ها عضو 
همين جلساتي هستند كه براي توسعه صادرات برگزار 
مي شود همانجا مي توانس��تند از آنها بخواهند كه ارز 

صادراتي را تحويل دهند چه نيازي به سروصدا بود.
ميثم هاشمخاني، كارشناسي اقتصادي نيز دليل كاهش 
ضريب جيني را كاهش مس��افرت ها به دليل افزايش 
قيمت دالر و كرون��ا ارزيابي كرده و گفت: كاهش يك 
صدم واحدي ضريب جين��ي مرتبط با جهش قيمت 
دالر اس��ت. به اين معنا كه ميزان تورم افزايش يافته و 
اين مس��اله براي ثروتمندان به دليل مصرف اجناس 
متفاوتي مثل سفر هاي خارجي و... محسوس تر است. 
به نظر مي آيد كاهش ضريب جيني دليل ديگري جز 
افزايش قيمت دالر نداشته باشد. اين كاهش در صورتي 
كه قيمت دالر با همين شدت افزايش يابد، همچنان 
تداوم خواهد داشت و اتفاق خوبي نيست. در سال 99، 
با فرض ثابت ماندن يارانه نقدي و به تبع كاهش قدرت 
خريد آن، وضعيت به زيان نابرابري است و انتظار افزايش 

نابرابري ها را داريم.

   تعل�ل در بازگرداندن ارزه�اي صادراتي 
قابل قبول نيست

همچنين نماين��ده مردم ش��يراز در مجلس يازدهم 
گفت: اقدام برخي صادركنندگان در بازنگرداندن ارز 
حاصل از صادرات در ش��رايطي كه كش��ور به اين ارز 
احتي��اج دارد، به هيچ وجه قابل قبول نيس��ت.جعفر 
قادري در گفت وگو با ايِبنا، درباره داليل نوسانات نرخ 
ارز در روزهاي اخير اظهار داش��ت: عدم بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات و افزايش تقاضا براي واردات بعد از 
باز ش��دن مرزها از داليل اين افزايش قيمت است.اين 
اقدام كه توسط برخي صادركنندگان انجام شده، نوعي 
سوءاستفاده از شرايط است و تعللي كه انجام مي دهند، 
قابل قبول نيست.در شرايطي كه كشور به ارز احتياج 

دارد صادركنندگان بيش از هر زمان ديگري موظف به 
بازگرداندن ارز هس��تند و در صورت بازگشت ارزهاي 
حاصل از صادرات نياز كش��ور به ارز برطرف ش��ده و 
مشكالت بازار ارز نيز حل خواهد شد.اكنون در شرايطي 
هس��تيم كه دولت ناچار است از ابزارهاي قانوني خود 
استفاده كرده و صادركنندگان را وادار كند اين ارزها را به 
كشور بازگردانند.ابزارهاي قانوني الزم در اختيار دولت 
قرار داده شده و متخلفان نيز به راحتي قابل شناسايي 
هستند، بنابراين اگر اراده الزم در دولت وجود داشته 

باشد، مي توان اين موضوع را پيگيري كرد.

ارزي  تعه�د  رف�ع  ب�راي  امتيازات�ي   
صادركنندگان در نظر گرفته شود

سيدحسين سليمي رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران 
و افغانستان نيز پيشنهاد داد تا امتيازاتي براي آن دسته 
از صادركنندگان��ي كه رفع تعهد ارزي س��ال 98 خود را 
تا پايان تيرماه امسال انجام دهند، براي دوره هاي بعدي 
در نظر گرفته شود.سيدحس��ين سليمي در گفت وگو با 
ايِبنا درباره بازنگش��تن حدود 27 ميليارد دالر از ارزهاي 
حاصل از صادرات طي سال هاي 97 و 98 گفت: بسياري 
از صادركنندگان به طور كامل بدنبال بازگشت ارز حاصل 
از ص��ادرات كاال و خدمات خود هس��تند ول��ي به دليل 
محدوديت هاي موجود اين امكان براي آنها فراهم نيست.

وي افزود: برخي از خريداران كاالهاي ايراني در خارج از 
كشور تنها از طريق سيس��تم بانكي حاضر به انتقال ارز 
هستند و سيستم صرافي را به رسميت نمي شناسند. اين 
موضوع خود باعث مي شود كه عده اي از صادركنندگان با 
مشكل در انتقال پول خود به داخل از كشور مواجه شوند.

عضو كميته ايراني ICC تصريح كرد: يكي از راهكارهايي 
كه به جز چهار روش اعالم ش��ده از س��وي بانك مركزي 
مي توان در خصوص صادركنندگان��ي كه امكان انتقال 
خود را از طريق صرافي ندارند، اس��تفاده كرد اين اس��ت 
كه ارز صادراتي آنها را در همان كش��ور به واردكنندگاني 
كه قصد خريد كاال دارند اختصاص دهيم.در حال حاضر 
واردكنندگاني در كشور هستند كه براي واردات كاالهاي 
مورد نظر مجوز دارن��د و حتي مبلغ ريالي آن را نيز آماده 
دارند. مي توان ارز حاصل از صادرات صادركنندگان را كه 
به دليل محدوديت ها امكان انتقال به داخل كشور ندارد، در 
همان كشور به آن واردكننده براي خريد كاال اختصاص داد 
و در ازاي آن واردكننده در داخل كشور به صادركننده ريال 
بدهد.سليمي توضيح داد كه با اين روش هم صادركنندگان 
مي توانند بدون انتقال ارز به داخل كشور رفع تعهد كرده 
و پول خود را دريافت كنند و هم واردكنندگان مي توانند 
واردات خود را با اس��تفاده از ارز صادراتي انجام دهند.وي 
خواستار ارايه تسهيالت بيشتر در زمينه رفع تعهد ارزي 
از سوي دولت شد و گفت: اگر خواهان راه حل سريع تري 
براي بازگش��ت ارز هس��تيم، بايد مقداري تسهيالت در 
اختيار صادركنندگان و واردكنندگان قرار دهيم و اجازه 
دهيم حتي اگر قيمت معامله بين آنها باالتر رفت، معامله 
رخ دهد زيرا در چند ماه اخير گشايش هاي ارزي كم بوده و 
عطش ارزي باالست.در حال حاضر تا زمان پايان مهلت رفع 
تعهد ارزي )31 تيرماه( حدود 27 روز باقي مانده و به نظر 
نمي رسد 27 ميليارد دالر رفع تعهد نشده تا آن زمان به طور 
كامل به كشور بازگردد. بايد انگيزه اي براي صادركنندگان 
ايجاد كرد تا آنها در مهلت باقي مانده ارز خود را به كشور 
بازگردانند و امتيازاتي ب��راي دوره هاي بعدي رفع تعهد 
براي آنها در نظر گرفت. فكر نمي كنم راه حل ديگري در 
اين زمينه وجود داش��ت باشد. هدف اصلي و درست اين 
اس��ت كه ارز حاصل از صادرات به كشور بازگردد و بعيد 
مي دانم روش انتشار اس��امي، ممنوع الخروج يا ممنوع 
المعامله كردن صادركنندگان باعث ش��ود تا اين هدف 
محقق ش��ود. اگر عده اي از كارت بازرگاني سوءاستفاده 
كرده اند بايد از روش هاي قانوني تحت تعقيب قرار بگيرند.

وي به بازگشايي مسيرهاي هوايي براي تردد مسافر و كاال 
در هفته هاي آينده و بعد از فروكش كردن شرايط شيوع 
ويروس كرونا اشاره كرد و افزود: در صورتي كه قرار باشد 
مس��افرت هاي خارجي آغاز شود، بازهم مسافران نياز به 
اسكناس ارز خواهند داشت و اين موضوع خود كفه تقاضا 

را سنگين تر مي كند.
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 شفافيت باعث
 توسعه تجارت مي شود

تأييد آيين نامه اجرايي صادرات در شوراي عالي اقتصاد 
يك گام مثبت است و مهم ترين اتفاقي كه با تصويب 
اين آيين نامه مي تواند رخ دهد، اين اس��ت كه تكليف 
فعاالن تجارت ICT روشن مي شود. شفافيت مقررات 
مهم ترين عامل تسهيل تجارت نرم افزار است و فعاالن 
حوزه تجارت بايد بدانند كه رفتار دولت با آنها چگونه 
است. در حال حاضر در حوزه صادرات نرم افزار و خدمات 
فناوري اطالعات مقررات روشني وجود ندارد. در گذشته 
برخوردهاي متناقضي از سوي نهادهاي مختلف دولتي با 
فعاالن تجارت نرم افزار وجود داشت و رفتارها دوگانه بود، 
يك نهاد تشويق و حمايت مي كرد، يك نهاد مانع تراشي. 
رفتار دوگانه و فقدان سياست واحد، باعث بالتكليفي در 
ميان فعاالن حوزه شده بود كه جلوي رشد به ويژه در 
حوزه تجارت خارجي را گرفته است. با تصويب آيين نامه 
فعاالن و تاجران متوجه مي شوند كه توان انجام چه كاري 
دارند و هر فعاليت آنها چه بازخوردي از سوي نهادهاي 
دولتي و حاكميتي خواهد داشت. مقررات گذاري باعث 
مي شود كه رفتار نهادهاي حاكميت قابل پيش بيني 
ش��ود و در نتيجه فع��االن تجاري بهت��ر بتوانند براي 
رش��د و توس��عه بازارهاي خود تصميم گيري كنند. 
پيش بيني پذيري كمك مي كند كه فعاالن اقتصادي 
بتوانند توليد و صادرات شان را برنامه ريزي كنند، براي 
سرمايه گذاري تصميم گيري كنند و بهتر تصميم بگيرند 
كه چه محصولي را به چه كشورها و چه بازارهايي صادر 
 ICT كنند. هدف گذاري س��هم 10 درصدي صنعت
در اقتصاد كش��ور كه پيش از اين هم به آن اشاره شده، 
امكان پذير و عملي اس��ت، اما بايد توجه داشت كه اگر 
مسووالن دولتي هدف هايي فراتر از اين و امكان حضور 
بين المللي صنعت ICT كش��ور را مي خواهند، نبايد 
دست و پاي فعاالن ICT را ببندند. ظرفيت بااليي در 
صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات كشور، چه در حوزه 
نرم افزار و محتوا و چه در حوزه سخت افزار وجود دارد، 
اما براي آزاد ش��دن اين ظرفيت ها و پتانسيل ها براي 
دس��تيابي به بازارهاي جهاني، دولت بايد آزادي عمل 
بيشتري به فعاالن اين صنعت بدهد. در هر برهه اي از 
زمان ميان بخش خصوصي و دولتي ناهماهنگي هايي 
وجود داشته است. يك دوره دولت از بخش خصوصي 
عقب مي ماند و يك دوره بخش خصوصي عقب تر است. 
اينكه بخش خصوصي و دولتي تقصير را گردن همديگر 
بيندازند، فايده اي به تجارت نمي رساند. هماهنگي و 
وحدت ميان بخش خصوصي و دولتي بايد تقويت شود 
و اگر قصد داريم در هر صنعتي رقابت پذير باشيم، همه 
بازيگران و دست اندركاران صنعت بايد با هم هماهنگ 
و همگام باشند. بخش دولتي اگر قصد رشد صنعت و 
افزايش ت��وان رقابتي كاال و خدمات را دارد، بايد به اين 
هدف باور داشته باشد و فقط به حرف زدن بسنده نكند. 
گاهي مقام ه��اي دولتي حرف هايي مي زنند، اما زمان 
عمل كه مي رسد مشخص مي شود كه عماًل اعتقادي 
به حرف هايشان ندارند. اين آفت در بخش خصوصي 
هم وجود دارد، فعاالن تجاري ما ممكن اس��ت خيلي 
اس��تقبال كنند و حرف هاي جاه طلبان��ه اي در مورد 
صادرات و تجارت خارج��ي بزنند، اما وقتي پاي عمل 
به ميان مي آيد و گشايشي در حمايت ها پديد مي آيد، 
خيلي از آنها دنبال استفاده از حمايت هاي داخلي و رانت 
گرفتن هايي مي روند كه نهايتاً به توليد و صادرات منجر 
نمي شود. ازطرفي مساله استاندارد اهميت بااليي دارد 
و واجب است كه اين مسووليت درست اجرا شود. بارها 
شنيده ايم كه توليد يك محصول بي كيفيت توسط يك 
صادركننده يا يك توليدكننده ايران��ي و صادرات آن 
به بازاره��اي خارجي، باعث از بين رفتن اعتبار كل آن 
صنعت در بازار هدف شده است. براي مثال در سال هاي 
اخير توليدكنندگان مصالح س��اختماني با بازار عراق 
دچار مشكل ش��ده اند، تنها دليل آن اين است كه يك 
توليدكننده فرصت طلب، با ارسال سيمان كم كيفيت و 
پايين تر از حد استاندارد، اعتماد به توليدكنندگان ايراني 
و اعتبار محصوالت ايراني در بازار عراق را زير سوال برده 
است. نمونه هاي چنين اتفاقاتي در بسياري از بازارهاي 
خارجي ايران رخ داده اس��ت و اعتبار بازرگانان ايراني 
قرباني كاالهاي بي كيفيت و فاقد استاندارد يك سري 
توليد كنندگان خاص شده است. اگر نهادي براي ايجاد 
استانداردهاي واحد وجود داشته باشد و نظارت بر اعمال 
اين استانداردها در كاال و خدمات صادراتي به صورت 
مستمر پيگيري شود، اعتبار و اعتماد به توليدكنندگان 

ايراني در بازارهاي مقصد تضمين مي شود.
٭ نايب رييس كميسيون اقتصاد نوآوري و 
تحول ديجيتال اتاق بازرگاني تهران

راه كاهش تورم
 و كسري بودجه

كار خيلي فني كه دولت مي تواند انجام دهد، همان 
كاري اس��ت كه امريكا و انگلي��س در زمان بحران 
مالي س��ال 2008 انجام دادند، در آن زمان قانون 
فدرال رزرو انجام شد و آمدند ضريب فزاينده يعني 
قدرت خلق نقدينگ��ي را از 9 به 3.5 كاهش دادند 
يعني ديگر نگذاش��تند بانك ها پول چاپ كنند و 
پايه پولي را باال بردند.از اين باال بردن پايه پولي هم 
آمدند و به اقتصاد پول تزريق كردند تا مجدداً حركت 
كند. ما حساب كرديم اگر ضريب فزاينده به پيش از 
زمان دولت فعلي بازگردد، به پايه پولي 100 تا 200 
ميليارد تومان به پايه پولي اضافه مي شود كه بدون 
افزايش تورم دولت مي تواند از بانك ها قرض بگيرد 
و خرج هزينه هاي كش��ور كند.براين اساس، بيش 
از آنكه دولت بخواهد به مردم برس��د از سه مسير، 
اول، واقعي س��ازي قيمت نهاده هاي سنگ معدن، 
آب و برق و گاز ش��ركت هاي فوالدي و پتروشيمي 
و غيرذلك، دوم، ماليات بر سود سپرده هاي بانكي و 
سوم كاهش ضريب فزاينده نقدينگي و افزايش پايه 
پولي كه امريكا آن را انجام داده مي توان نام برد.اگر 
اين اقدامات از سوي دولت انجام شود، منجر به ايجاد 
منابع زيادي مي شود و ديگر مشكل كسري بودجه 
دولت نيز رفع خواهد شد و دولت مي تواند به مردم 
و بخش هايي كه الزم است پول تزريق كند تا آنها را 

وادار به حركت كند.

عرضه سنگين ۷۶ ميليون يورويي در نيما، 18 ميليون يورو تقاضا داشت و 58 ميليون يورو باقي ماند



رويخطشركتها

نگاه »تعادل« به ريسك پايدار دربازار سرمايه

كارگزاريهايبزرگضعيفعملميكنند
گروه بورس|

در آخرين روز معامالتي هفته گذشته رشد 
ش�اخص ها در بورس و فراب�ورس همچنان 
تداوم ياف�ت و ارزش بازار س�هام بار ديگر 
رش�د كرد. ب�ا اين حال ب�روز نارس�ايي در 
معامالت برخي كارگزاري هاي مطرح كشور 
كه حجم عظيمي از مشتريان را در خود جاي 
داده اند سبب شد تا داد و ستدها در آخرين 
روز هفته با آنچه پيش�تر انتظ�ار مي رفت، 
منطبق نباش�د. آن طور كه از شواهد به نظر 
مي آيد نا همگام بودن امكانات شركت هاي 
كارگزاري با تغيي�رات رخ داده طي ماه هاي 
اخير و هماهنگ نبودن زيرساخت ها سبب 
شده تا برخي شركت هاي فعال در اين حوزه 
از دس�ترس خارج شوند و س�رمايه گذاران 
نتوانند دسترس�ي الزم به دارايي هاي خود 

را داشته باشند. 

بر اين اس��اس حاصل معامالت روز چهارش��نبه رشد 
شاخص كل بورس به ميزان 28 هزار و 413 واحد بود و 
اين امر سبب شد تا نماگر ياد شده براي نخستين بار در 
تاريخ محاسبه وارد محدوده يك ميليون و 419 هزار و 
439 واحدي شود. به موجب رشد 2.04 درصدي اين 
نماگر ارزش بازار ياد شده به 5 هزار و 312 هزار ميليارد 
تومان رسيد. طي اين روز معامالتي يك ميليون و 169 
هزار معامله در بورس تهران به ثبت رس��يد كه برآيند 
آن ثبت ارزش معامالت 11 هزار و 672 ميليارد توماني 
بود. از اين ميان حدودا 116 ميليارد تومان به معامالت 

خرد اختصاص نداشت.
در فرابورس نيز وضعيت كلي معامالت همانند بورس 
و حاصل معامالت آن در روز چهارش��نبه رش��د 103 
واحدي ش��اخص بازار ياد شده بود. در اين روز افزايش 
دماسنج فرابورس، نماگر اين بازار را به محدوده 15 هزار 
و 202 واحد رس��اند و يك ميليون و 907 هزار معامله 
انجام ش��ده در اين بازار، ارزش معامالت روزانه را به 6 
هزار و 800 ميليارد تومان رساند. با احتساب اين رقم 
ارزش معامالت بازار سهام طي روز گذشته به 18 هزار 
و 472 ميليارد تومان رسيد كه از رونق معامالت به رغم 

اختالالت آزاردهنده سامانه هاي معامالتي كارگزاران 
حكايت دارد.

   آن روي سكه رونق
 در حالي كه در طول دو س��ال گذشته و از زمان شروع 
كاهش تند و تيز ارزش پول ملي رفته رفته بازار سهام 
مورد توجه بيش از پيش رس��انه ها و مردم عادي قرار 
گرفته هر بار ركوردش��كني هاي آن ب��ه نحوي از انحا 
بر س��ر زبان ها افتاده است. اين مس��اله در حالي روي 
داد كه قبل از ش��روع سال 97 بازار سرمايه در ركودي 
چند ساله به سر مي برد و در آغاز تسريع افزايش قيمت 
ارز همچنان بس��ياري با ديده تردي��د به معامالت آن 

مي نگريس��تند. با اين حال افزايش قيمت ارز كم كم 
تمامي قيمت ها در اقتصاد را متحول كرد و خوشبيني 
به افزايش نرخ  توليدات در صنايع مختلف در كنار رشد 
ارزش جايگزيني به عاملي بدل شد تا با آهنگ فزاينده 
شاهد افزايش اقبال عمومي به بورس و فرابورس باشيم.

در طول اين م��دت مهم ترين عواملي كه به يكه تازي 
اين بازار در ميان ساير بازارهاي موازي انجاميد و سبب 
شد تا بس��ياري از فعاالن بازارهاي نظير مسكن، طال 
و ارز به س��مت خريد و فروش سهام سوق پيدا كنند، 
تثبيت انتظارات تورمي در جهت افزايش قيمت دالر 
و هجوم نقدينگي به چرخه معامالت سهام بود كه بر 
خوشبيني شكل گرفته به صعود بيشتر قيمت ها دامن 

مي زد. در اين ميان اما آنچه كمتر مورد توجه قرار گفت 
و در ماه هاي اخير نيز مشكالت بسياري را موجب شد، 
عدم همسويي ميان رشد تعداد فعاالن با زيرساخت هاي 
قديمي بازار سهام در بعد كالن مانند هسته معامالت 
و خدماتي بود كه از سوي شركت هاي ارايه خدمات به 

كارگزاري ها )OMS( توان ارايه آن را داشتند. 
همين امر سبب شده تا انچه در طول ماه هاي اخير به 
خصوص از ابتداي سال جاري توجهات بسياري را به 
خود جلب كند، عواملي همچ��ون اختالف قيمت در 
كارگزاري هاي مختلف، تاخير در ارس��ال سفارشات 
و هنگ شدن سامانه ش��ركت هايي باشد كه دست بر 
قضا س��هم زيادي از معامالت خرد بازار دارند. چينين 

رخدادهايي موجب ش��ده تا در طول مدت ياد ش��ده 
شاهد فشارهاي هيجاني سنگين در طرف عرضه سهام 
باشيم كه اگرچه با افزايش تقاضا در روزهاي بعد از آن 
حل ش��ده و خود را در قالب اصالح نشان داده است، با 
اين حال همواره زنگ خطري بوده تا سرمايه گذاران را 
نسبت به افزايش ريسك سيستماتيك و خطر فقدان 
نقدشوندگي هشيار سازد.  بر اين اساس روز گذشته نيز 
يكي از شركت هاي معتبر و با سابقه كارگزاري به دليل 
 )backup( بروز مشكالت در سامانه ذخيره داده ها
كلي از چرخه معامالت برخط حذف ش��د و نتوانست 
خدمات خود را به صورت معمول ارايه دهد. آن طور كه 
مديرعامل شركت اعالم كرده، مشكالت رخ داده ناشي 

از سوختگي ديتاسنتر بوده است. 

   سهامي كه به همه رسيد
البته آن طور كه وي در سخنان خود گفته سفارش گيري 
حضوري در شعب اين كارگزاري تداوم يافته و حتي طي 
رايزني هاي انجام گرفته با س��ازمان ب��ورس، فرابورس و 
مديريت فناوري بورس تهران و... قرار شد به همه مشتريان 
قديم كارگزاري و افرادي كه اقدام به ارس��ال س��فارش 
كرده اند و حتي تازه واردين، عرضه اوليه امروز تخصيص 
داده شود. گفتني اس��ت در پايان روز چهارشنبه فرآيند 
عرضه اوليه 14 درصد از سهام سرمايه گذاري پويا به عنوان 
ششمين عرضه اوليه سال جاري انجام شد كه در نهايت هر 

سهم »وپويا« 410 تومان كشف قيمت شد.
اين عرضه شامل 560 ميليون سهم شركت سرمايه گذاري 
پوي��ا با محدوده قيمتي 390 تا 410 توماني هر س��هم و 
سهميه 300 سهمي هر فرد حقيقي و حقوقي بود اما مانند 
هميشه به دليل اس��تقبال زياد سرمايه گذاران، سهميه 
هر فرد به 229 سهم كاهش يافت كه به نقدينگي حدود 
94 هزار توماني نياز بود. همچنين يك درصد از س��هام 
شركت ش��امل 40 ميليون سهم متعلق به صندوق هاي 
سرمايه گذاري اس��ت كه روز كاري بعد از عرضه اوليه با 
قيمت كشف شده 410 توماني، تخصيص داده مي شود .

به اين ترتيب، دو ميليون و 579 هزار و 755 نفر خريدار 
»وپويا« شدند تا ركورد تعداد مشاركت كنندگان در عرضه 
اوليه پليمر آرياساسول با س��ه ميليون و 388 هزار و 79 

خريدار در 7 خرداد همچنان پابرجا بماند.

بازار صكوك در بهار ۹۹
در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ شاهد بيشترين 
حجم و تعداد درخواست تامين مالي از طريق 
انتشار صكوك در بازار سرمايه نسبت به دوره 
مشابه در ادوار گذشته بوديم؛ به طوري كه طي 
اين مدت تعداد ۹ موافقت اصولي انتشار انواع 
صكوك مجموعًا بالغ بر ۴۸ هزار ميليارد ريال 
توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد. 

مديرعامل شركت مديريت دارايي مركزي بازار سرمايه 
با بيان اين خبر به پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا( گفت: 
در سه ماهه نخست سال جاري تعداد 9 موافقت اصولي 
انتشار انواع صكوك اعم از اجاره، مرابحه، رهني و منفعت 
مجموعًا بالغ بر 48 هزار ميليارد ريال توس��ط سازمان 
بورس و اوراق بهادار صادر ش��د كه در مقايس��ه با دوره 
مشابه در ادوار گذشته بي س��ابقه بوده است. غالمرضا 
ابوترابي توضيح داد: 3 مورد از اين 9 موافقت اصولي صادره 

مربوط به شركت هاي معدني و صنعتي گل گهر )سهامي 
عام(، گروه سرمايه گذاري مسكن )سهامي عام( و بانك 
مسكن بوده كه سابقه تامين مالي از طريق انتشار انواع 
صكوك در بازار سرمايه را دارند و 6 مورد مابقي مربوط 
به شركت هايي اس��ت كه براي بار اول نسبت به انتشار 
صكوك در بازار سرمايه اقدام كرده اند.  به گفته ابوترابي، 
دارايي هاي متنوعي مبناي انتشار اوراق مذكور قرار گرفته 
اس��ت؛ از ساختمان، ماش��ين آالت و تجهيزات و سهام 
گرفته تا پرونده تسهيالت فروش اقساطي خريد مسكن 
و منافع حاصل از خدمات عوارض جاده اي كه نشان دهنده 
تنوع ابزارهاي مالي اس��المي نسبت به شرايط مختلف 
باني هاست. وي ادامه داد: با احتساب موافقت اصولي هاي 
صادره در اواخر سال 1398 در حال حاضر مجموعًا 15 
مورد انواع صكوك با حجم بالغ بر 88 هزار ميليارد ريال 
در دست انتشار در بازار سرمايه اند. ابوترابي توضيح داد: 
در بهار 1399 صكوك اجاره ش��ركت لبنيات و بستني 

دومينو )سهامي خاص( با نماد دومينو4 و صكوك مرابحه 
شركت كرمان موتور )سهامي خاص( با نماد كرمان02 هر 
يك به ارزش 2 هزار ميليارد ريال در بازار سرمايه منتشر 
شد. شركت كرمان موتور تاكنون سه بار نسبت به تامين 
مالي از طريق انتشار صكوك در بازار سرمايه اقدام كرده 
است. مديرعامل ش��ركت مديريت دارايي مركزي بازار 
سرمايه تصريح كرد: در س��ه ماهه ابتدايي سال جاري 
5 مورد صكوك مجموعًا به ارزش 8.582 ميليارد ريال 
سررسيد شد و مبلغ اقس��اط و اصل اين اوراق در مواعد 
مقرر پرداخت شد. وي افزود: طي دوره سه ماهه مذكور 
مجموعا 19.520 ميليارد ريال اقس��اط انواع صكوك 
توسط شركت هاي واسط مالي از بانيان اوراق دريافت و از 
طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه به حساب دارندگان اوراق واريز شده است. ابوترابي 
با اشاره به ش��رايط جديد انتش��ار اوراق بدهي در بازار 
سرمايه توضيح داد: در خرداد ماه سال جاري مصوبه اي 

در خصوص انتشار اوراق بهادار بدون ضامن توسط هيات 
مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ابالغ شد كه طبق آن 
صرفًا ناشران پذيرفته شده در بورس يا فرابورس ايران با 
اخذ رتبه اعتباري BBB به باال مي توانند نسبت به انتشار 
اوارق بهادار بدهي بدون ضامن حداكثر معادل 60 درصد 
ميانگين سود دو سال گذشته )طبق صورت هاي مالي 
حسابرسي  شده ساالنه( شركت اصلي يا تلفيق )هر كدام 
كمتر باشد( اقدام كنند و اين سقف در اوراق اجاره و اجاره 
سهام با شرط امكان رجوع به دارايي مبنا، به ترتيب به 80 

و 100 درصد قابل افزايش است.

   بر اساس مصوبه هيات مديره سازمان بورس 
و اوراق بهادار مقرر شد: 

  در خصوص اوراق بهادار داراي سود- درآمد قطعي از 
جمله اوراق اجاره، اوراق مرابحه، سفارش ساخت، رهني، 
خريد دي��ن و ...، بند مربوط به »ارايه گزارش توجيهي 

تأمي��ن مالي باني ب��ه همراه گزارش حس��ابرس باني 
درخصوص آن و رعايت شرايط دارايي و ساير مقررات 
مندرج در دس��تورالعمل« از بخش مربوط به شرايط 
صدور مج��وز حذف و  »ارايه گزارش حس��ابرس باني 
درخصوص بيانيه ثبت و رعايت شرايط دارايي و ساير 

مقررات مندرج در دستورالعمل «  جايگزين مي شود.
  استفاده از خدمات مشاور عرضه و متعهد پذيره نويس در 
انتشار اوراق بهادار اختياري خواهد بود و درصورت استفاده 
از اركان فوق ضروري است اطالعات مربوطه در مستندات 
انتشار اوراق افشا و قرارداد في مابين طبق مقررات براي 

مديريت نظارت بر نهادهاي مالي ارسال شود.
   همچنين، اعالم قبولي س��مت توسط عامل فروش 
)ش��ركت كارگ��زاري( و عام��ل پرداخت )ش��ركت 
سپرده گذاري مركزي( جهت انتشار اوراق براي باني 
كفايت بوده و الزامي جهت ارس��ال قرارداد به سازمان 

بورس نيست.

سهامداران نگران نباشند، آينده بورس صعودي است
يك كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه روند 
كلي بازار صعودي اس�ت، گفت: سهامداران 
تازه وارد نبايد نگران اص�الح عميق و ايجاد 

صف هاي فروش طوالني باشند. 

بازار س��هام روز گذشته شاهد ركوردشكني جديد در 
رشد معامالت روزانه بود و با افزايش 49 هزار واحدي 
شاخص بورس، يكه تازي اين بازار را در ميان ديگر بازارها 
افزايش داد اما بازار در نيم ساعت پاياني معامالت يك باره 
تغيير مسير داد و برخي از سهام كه از آغاز معامالت با 
صف هاي خريد طوالني همراه بودند در مسير نزولي 
قرار گرفتند. اين موضوع زمينه التهاب در بازار را براي 
معام��الت امروز فراه��م كرد و برخي از كارشناس��ان 
معامالت امروز را تا حدودي ملتهب ت��ر از بازار ديروز 

پيش بيني كرده بودند. در آغاز معامالت امروز تا حدودي 
از شتاب رشد بازار نسبت به روز گذشته كاسته شده بود 
و برخالف سهم هاي بزرگ بازار، سهم هاي كوچك در 
مسير نزولي قرار گرفتند، همچنين رفته رفته شتاب 

در رشد بازار افزايش پيدا كرد.

    روند بازار صعودي است
»نويد قدوسي« در گفت وگو با خبرنگار ايرنا مهم ترين 
عامل در رشد اين روزهاي معامالت بورس را افزايش نرخ 
ارز دانست و افزود: افزايش قيمت كاموديتي ها، انتشار 
خبرهايي در زمينه كاهش نرخ خوراك پتروشيمي، 
مطرح شدن بحث تجديد بر ارزيابي دارايي شركت هاي 
ب��زرگ، افزايش نرخ در صنايع مختل��ف و حذف دالر 
٤٢٠٠ تومان��ي از جمله عواملي هس��تند كه در كنار 

افزايش قيمت دالر تا نرخ ٢٠ هزار تومان باعث رش��د 
پرشتاب شاخص بورس تا روز گذشته شد. وي ادامه داد: 
شاخص ترين عامل در ركوردشكني هاي اخير معامالت 
بورس، افزايش قيمت دالر است كه شتاب زيادي را در 

افزايش نرخ تورمي ايجاد كرد.
 قدوسي اظهار داشت: روند صعودي بازار نشان دهنده 
ورود موج جديدي از نقدينگي از سوي حقيقي ها به بازار 
است كه بخش��ي از آن از سوي افراد تازه وارد و بخشي 
ديگر از جانب سهامداراني است كه در چند ماه گذشته 
وارد بورس شدند و اكنون در حال ورود بخش ديگري 
از نقدينگي هاي در اختيار خود به اين بازار هستند. اين 
كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه رشد پرشتاب اخير 
ش��اخص بورس و ايجاد ركوردشكني هاي متوالي در 
اين بازار را نمي توان چندان خطرناك دانست، افزود: 

سرمايه گذاران اين موضوع را مدنظر داشته باشند كه به 
دنبال چنين رشدهايي در بازار بايد منتظر ايجاد اصالح 
در شاخص بورس بود. قدوسي خاطرنشان كرد: در نيم 
ساعت پاياني معامالت روز گذشته و به خصوص در ١٠ 
دقيقه آخر معامالت شاهد وجود هيجان درسهم هايي 
بوديم كه با صف هاي خريد طوالني همراه بودند واين 
موضوع باعث ش��د تا در آغاز معام��الت امروز با كمي 
هيجان و افزايش عرض��ه در بازار همراه ش��ويم. اين 
كارشناس بازار س��رمايه به افزايش تالطمات اخير در 
بازار اشاره كرد و اظهار داشت: اين موضوع نشان دهنده 
وجود عنصر هيجان در بازار اس��ت و تا زماني كه بازار 
مثبت اس��ت اين هيجان ها خود را به شكل مثبت و به 
صورت صف هاي خريد نش��ان مي دهد. وي روند بازار 
براي روزهاي آينده را پيش بيني كرد و گفت: تا زماني 

كه فضاي اقتصاد كالن كشور به اين شكل حاكم باشد 
روند بازار صعودي است اما بازار در اين مسير افزايشي 
به طور حتم با اصالحاتي همراه مي ش��ود كه مي تواند 
روند بازار را تغيير دهد. قدوس��ي درباره تاثير معامله 
صندوق هاي ETF بر روند معامالت بازار، اظهار داشت: 
با توجه ب��ه حجم باالي تقاضا در ب��ازار، معامالت اين 
صندوق ها نمي تواند تاثير زيادي بر بازار داشته باشد، 
همچنين سهم هاي موجود در اين صندوق ها از جمله 
سهم هاي خوبي هستند كه با تقاضاي باال و صف هاي 
خريد طوالني همراه خواهند بود. اين كارشناس بازار 
سرمايه افزود: در صورتي كه سهامداران اقدام به فروش 
سهام صندوق هاي در اختيار خود كنند تقاضاي باال در 
بازار آنها را جذب خواهد كرد، به همين دليل نمي تواند 

تاثير چندان زيادي در بازار داشته باشد.
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  »ثشاهد« خريدار و فروشنده بود:  شركت 
شاهد در دوره يك ماهه منتهي به 31 خرداد ماه 
1399، فروشنده و خريدار سهام چند شركت 
بورسي بود و از واگذاري هاي خود 91 ميليارد و 

884 ميليون ريال سود كسب كرد.
به گزارش سنا، شركت شاهد با سرمايه 4 هزار و 
6 ميليارد و 632 ميليون ريال، صورت وضعيت 
پرتف��وي س��رمايه گذاري ها در دوره يك ماهه 
منتهي به 31 خرداد ماه 1399 را حسابرس��ي 

نشده منتشر كرد.
شركت شاهد با انتشار عملكرد يك ماهه منتهي 
به 31 خرداد س��ال جاري اعالم كرد در ابتداي 
دوره يك ماهه ياد ش��ده، تعدادي از سهام چند 
ش��ركت بورسي را با بهاي تمام شده يك هزار و 
896 ميليارد و 488 ميليون ريال و ارزش بازار 
معادل 11 هزار و 524 ميليارد و 540 ميليون 

ريال در سبد سهام خود داشت.
بهاي تمام ش��ده سهام بورسي اين شركت طي 
اين مدت با افزاي��ش 36 ميليارد و 72 ميليون 
ريال به يك هزار و 932 ميليارد و 560 ميليون 
ريال رس��يد. ارزش بازار شركت ش��اهد نيز با 
افزايش 9 ه��زار و 926 ميليارد و 865 ميليون 
ريال مع��ادل 21 هزار و 451 ميلي��ارد و 405 

ميليون ريال محاسبه شد.
 “ثشاهد “ تعدادي از سهام چند شركت بورسي 
را با بهاي تمام ش��ده معادل 46 ميليارد و 883 
ميلي��ون ريال به مبل��غ 138 ميلي��ارد و 767 
ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت 91 ميليارد 

و 884 ميليون ريال سود كسب كرد.
ش��ركت ش��اهد طي دوره يك ماهه منتهي به 
خرداد ماه تعدادي از سهام چند شركت بورسي 
را با بهاي تمام شده 82 ميليارد و 955 ميليون 

ريال خريداري كرد.

  »ورفاه« در هر سهم خود به سود رسيد: 
بانك رفاه كارگران در دوره 6 ماهه منتهي به 31 
شهريور ماه 1398، به ازاي هر سهم خود 144 
ريال كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته كه زيان هر سهم 462 ريال اعالم 
ش��ده بود، از افزايش چشمگيري در شناسايي 

سود برخوردار است.
 بانك رفاه كارگران با سرمايه ثبت شده 23 هزار 
و 326 ميلي��ارد ريال، صورت هاي مالي 6 ماهه 
نخست دوره مالي منتهي به 29 اسفند 1398 را 

به صورت حسابرسي شده منتشر كرد.
بانك رفاه كارگران در دوره ياد شده، مبلغ 3 هزار 
و 353 ميليارد 881 ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 144 ريال سود 
به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت به 
دوره مشابه در سال، شناسايي سود داشته است.

الزم به ذكر اس��ت در صورت مالي حسابرسي 
شده دوره مذكور نسبت به گزارش حسابرسي 
نشده، كاهش 71 ريالي در سود هر سهم شركت 
مشاهده مي ش��ود. يادآوري مي شود بانك رفاه 
كارگران در گزارش حسابرسي نشده دوره ياد 
شده، سود هر سهم را 205 ريال و سود خالص 
را 4 هزار و 780 ميلي��ارد و 737 ميليون ريال 

اعالم كرده بود.
اين شركت، زيان انباشته پايان سال را با كاهش 
51 درصدي نس��بت به دوره مش��ابه در سال 
گذشته، مبلغ 8 هزار و 655 ميليارد و 5 ميليون 

ريال اعالم كرده است.
 “ورف��اه “ در دوره 6 ماهه نخس��ت س��ال مالي 
منتهي به اسفند 97، به صورت حسابرسي شده، 
مبلغ 10 هزار و 788 ميليارد و 90 ميليون ريال 
زيان خالص محقق ك��رد و بدين ترتيب مبلغ 
462 ريال زيان به ازاي هر سهم خود شناسايي 

كرده بود.

  ارزش بازار »شستا« به يك هزار و ۳۸۶ 
ميلي�ارد ريال رس�يد: ارزش بازار ش��ركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي در دوره يك 
ماهه منتهي به 31 خرداد ماه 1399، با افزايش 
333 ه��زار و 108 ميليارد و 704 ميليون ريال 
به يك هزار و 386 بيليون و 758 ميليارد و 142 

ميليون ريال رسيد.
ش��ركت س��رمايه گذاري تامي��ن اجتماعي با 
س��رمايه 80 ميلي��ارد ريال، ص��ورت وضعيت 
پرتف��وي س��رمايه گذاري ها در دوره يك ماهه 
منتهي به 31 خرداد ماه 1399 را حسابرس��ي 

نشده منتشر كرد.
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با انتشار 
عملكرد يك ماهه منتهي به 31 خرداد س��ال 
جاري اعالم ك��رد در ابتداي دوره يك ماهه ياد 
شده، تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با 
بهاي تمام شده 75 هزار و 440 ميليارد و 601 
ميليون ريال و ارزش بازار معادل يك هزار و 53 
بيلي��ون و 649 ميليارد و 438 ميليون ريال در 

سبد سهام خود داشت.
بهاي تمام ش��ده سهام بورسي اين شركت طي 
اين مدت ب��ا افزايش 2 ه��زار و 797 ميليارد و 
110 ميليون ريال ب��ه 78 هزار و 237 ميليارد 
و 711 ميليون ريال رس��يد. ارزش بازار شركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي نيز با افزايش 
333 ه��زار و 108 ميليارد و 704 ميليون ريال 
به يك هزار و 386 بيليون و 758 ميليارد و 142 

ميليون ريال محاسبه شد.
 “شستا “ تعدادي از سهام چند شركت بورسي 
را با بهاي تمام ش��ده معادل يك ه��زار و 298 
ميلي��ارد و 141 ميليون ريال به مبلغ يك هزار 
و 348 ميليارد و 431 ميليون ريال واگذار كرد 
و از اين بابت 50 ميلي��ارد و 290 ميليون ريال 

سود كسب كرد .
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي طي دوره 
يك ماهه منتهي به خرداد ماه تعدادي از سهام 
چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 4 هزار 
و 91 ميليارد و 251 ميليون ريال خريداري كرد.

معاون امور بيمه و بانك وزير امور اقتصادي و دارايي 
گفت: آگهي عرضه بلوكي 17 درصد سهام شركت 
سرمايه گذاري اميد وابس��ته به بانك سپه به بورس 
ارايه شد.  به گزارش فارس، فرهاد دژپسند، وزير امور 
اقتصادي و دارايي حدود دو هفته پيش در گزارشي 
به نماين��دگان مردم در صحن مجل��س اعالم كرد: 
باقيمانده سهام شركت سرمايه گذاري اميد وابسته به 
بانك سپه تا پايان خرداد و باقيمانده سهام دولت در 
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي وابسته به بانك ملي تا 

پايان تير ماه از طريق بورس عرضه مي شود.
در اين زمينه هادي اخالقي قائم مقام مديرعامل و ناظر 
امور ش��ركت هاي بانك سپه در مورد سخنان فرهاد 
دژپس��ند وزير امور اقتصادي و دارايي در مجلس كه 
گفته بود، بقيه سهام دولت در شركت سرمايه گذاري 
اميد تا پايان خرداد در بورس عرضه مي شود، اظهار 
كرد: براي عرضه بلوكي سهام بانك سپه در شركت 
سرمايه گذاري اميد، تاكنون چندين بار آگهي شده، 
اما واگذاري محقق نشده است و اين بار نيز قرار است 
تا قبل از پايان خردادماه جاري عرضه سهام بانك سپه 

در شركت سرمايه گذاري اميد از طريق بورس انجام 
شود. معمار نژاد در پاسخ به اين سوال كه چه زماني 
عرضه باقيمانده سهام سرمايه گذاري اميد در بورس 
انجام مي شود، تصريح كرد: آگهي عرضه »واميد« به 
بورس ارايه شده و احتماال هفته آينده از سوي بورس 
اوراق بهادار منتشر مي شود و 9 روز وقت براي خريد 
اين سهام بلوكي در نظر گرفته مي شود. وي در مورد 
اينكه در اين مرحله از واگذاري چه ميزان از س��هام 
شركت س��رمايه گذاري اميد واگذار مي شود، گفت: 
در اين مرحله 17 درصد س��هام معادل يك صندلي 
هيأت مديره به صورت بلوكي اداره مي شود كه شخص 
حقيق��ي و حقوقي بتوان��د آن را خريداري مي كند. 
معاون امور بيمه و بانك وزير امور اقتصادي و دارايي 
همچنين در مورد اينكه چه زماني باقيمانده سهام 
دولت در شركت سرمايه گذاري گروه سرمايه گذاري 
توسعه ملي ارايه مي شود،  گفت: باقيمانده سهام دولت 
واميد طي ماه جاري عرضه مي ش��ود. معمارنژاد در 
مورد اينكه چه ميزان از سهام سرمايه گذاري توسعه 
ملي ارايه مي شود، گفت: در اين مرحله 50+1 درصد 

يعني عمده س��هام به صورت بلوكي از طريق بورس 
واگذار مي ش��ود. وي در مورد سرنوش��ت واحدهاي 
فروش رفته صندوق واس��طه گري مالي يكم با نماد 
دارايكم گفت: سعي مي شود امروز نماد اين صندوق 
در بورس باز شود. معاون امور بيمه و بانك وزير امور 
اقتص��ادي و دارايي در مورد اينك��ه ارزش هر واحد 
صندوق واس��طه گري مالي يكم به چقدر رس��يده، 
گف��ت: ارزش هر واح��د 10 هزار توم��ان صندوق 
واسطه گري مالي يكم امروز به 23هزار تومان رسيده 
اس��ت. يعني به عبارتي اگر كسي در حداكثر سقف 
200 واحد ب��ه ارزش دو ميليون تومان از واحدهاي 
صندوق واس��طه گري مالي را خريداري كرده باشد، 
ارزش امروز پرتفوي )تركيب دارايي( وي 4 ميليون 
و 600 هزار تومان شده است. معمارنژاد در واكنش 
به اينكه چه زماني واحدهاي اين صندوق قابل خريد 
و فروش مي شود، گفت: سعي مي كنيم امروز اين كار 
انجام شود، اما توصيه مي كنيم دارندگان واحدهاي 
اين صندوق با توجه به ارزنده بودن اين دارايي و رشد 
آن از سود اين واحدها استفاده كنند و آن را نگه دارند.

عرضه ۱۷ درصدي سهام سرمايه گذاري اميد در بورس
س��خنگوي طرح آزادسازي س��هام عدالت در مورد 
اينكه چرا حق تقدم س��هم ها در پرتفوي مشموالن 
س��هام عدالت صفر اس��ت، توضيحاتي را ارايه كرد. 
به گزارش ايس��نا، حسين فهيمي با بيان اينكه همه 
حقوقي كه سهامدار عادي براي حق تقدم سهام دارد، 
مشموالن سهام عدالت نيز دارند، اظهار كرد: در مورد 
حق تقدم در س��هام عدالت بايد گفت كه در فروش 
توسط خود س��هامدار و فروش توسط شركت هيچ 
مش��كلي وجود ندارد، اما اگر بخواهند از آن استفاده 
كنند، شرايط آن قبل از زمان سررسيد اعالم خواهد 
شد. وي ادامه داد: به عبارت ديگر به طور كلي مي توان 
سه كار با حق تقدم انجام داد. مي توان آن را فروخت يا 
مي توان استفاده كرد يا اينكه هيچ اقدامي انجام نداد 
تا شركت تجميع شود و بفروشد و پول آن را پرداخت 
كند. به گفته فهيمي، درحال حاضر براي مشموالن 
سهام عدالت فروش توسط مشمول و فروش تجميع 
شده توسط شركت مش��كلي وجود ندارد و شرايط 
استفاده از حق تقدم اعالم ش��ده در زمان سررسيد 
اعالم خواهد ش��د؛ به همين دليل جلوي سهم عدد 

صفر نوشته شده است. بر اساس اين گزارش، زماني 
كه يك شركت افزايش سرمايه مي دهد، به نسبت 
درصد افزايش سرمايه، تعداد سهام آن نيز افزايش 
پيدا مي كند. در اين شرايط به دليل اينكه سهامداران 
يك ش��ركت خواهان حفظ حقوق و منافع خود در 
شركت هستند، اين انتظار را دارند كه بعد از افزايش 
سرمايه ش��ركت، درصد مالكيت خود در شركت را 
نس��بت به قبل از افزايش س��رمايه حفظ كنند. به 
همين دليل براس��اس قانون تجارت، اين حق براي 
سهامداران ش��ركت در نظر گرفته مي شود. بر اين 
اساس، درصورتي كه يك ش��ركت سهام جديدي 
براي فروش منتشر كند، سهامداران فعلي در خريد 
اين سهام جديد اولويت دارند. به اين اولويت در خريد 
سهام نسبت به سهامداران جديد، حق تقدم خريد 
سهام گفته مي شود. يادآور مي شود؛ مشموالن سهام 
عدالت كه روش مستقيم را براي مديريت سهام خود 
 انتخاب كرده اند مي توانند با مراجعه به درگاه اينترنتي

WWW.SAHAMEDALAT.IR پرتف��وي 
سهام خود را مشاهده كنند.

چرا حق تقدم سهام عدالت صفر است؟

مشكالت سامانه معامالتي كارگزاري ها، ريسك سرمايه گذاران را افزايش داده است
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رعايتفاصلهگذاري
نيازمند۶۳۰دستگاهواگنمترو

فرنوش نوبخت مديرعامل شركت بهره برداري مترو 
تهران و حومه گفت: رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
در ناوگان مترو تهران با ورود ۶۳۰ دستگاه واگن به 
درستي انجام خواهد شد و سرفاصله هاي زماني نيز 
كاهش خواهد يافت. به گزارش مهر، نوبخت با بيان 
اينكه آمار مس��افران مترو با اج��راي طرح ترافيك 
افزايش محسوسي نداشته، افزود: شبكه مترو تهران 
ظرفيت رسيدن سرفاصله هاي زماني به دو دقيقه 
را ه��م دارد اما براي انجام اين كار بايد تعداد قطارها 
افزايش يابد. وي در پاسخ به اين پرسش كه مترو براي 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي به چند رام قطار نياز 
دارد، گفت: اگر ۶۳۰ دستگاه واگن وارد كشور و بعد 
از آن وارد مدار بهره برداري شود، مشكالت موجود 
در شبكه مترو تهران حل خواهد شد و فاصله گذاري 

اجتماعي به درستي انجام مي شود.

بدهي۲۰هزارميلياردتوماني
دولتبهشهرداريتهران

عبدالحميد امامي، معاون مالي و اقتصادي شهردار 
تهران گفت: ميزان بدهي دولت به شهرداري تهران 
تاكنون در حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان شناسايي 
شده اس��ت كه از اين مبلغ ۳ هزار ميليارد تومان در 
سال گذشته تهاتر ش��د. امامي در گفت وگو با ايلنا 
درخصوص تذكر رييس كميسيون برنامه و بودجه 
مبني بر اعالم عمومي مي��زان بدهي هاي دولت به 
شهرداري، ميزان بدهي تسويه شده در سال گذشته 
و برنامه تسويه مطالبات در سال جاري اظهار داشت: 
ميزان بدهي دولت به ش��هرداري تهران تاكنون در 
حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان شناسايي شده است 
كه از اين مبلغ ۳ هزار ميليارد تومان در سال گذشته 
تهاتر ش��د. ۳ هزار ميليارد تومان نيز در سال جاري 
ارايه شد، اما ۱۲۰۰ ميليارد تومان از اين مبلغ فعال در 
سازمان برنامه و بودجه نگه داشته شده است. امامي 
در پاس��خ به اينكه با توجه به شيوع كرونا و كاهش 
درآمد شهرداري آيا دولت برنامه اي براي تسريع در 
بازپرداخت بدهي هاي ش��هرداري مدنظر قرار داده 
است؟ گفت: خير، دولت مانند گذشته عمل مي كند. 
پس از ش��يوع كرونا و ش��رايط پيش آمده از دولت 
درخواس��ت كرديم كه با توجه به شرايط كرونايي 
از صندوق توس��عه ملي به شهرداري كمك كنند، 
كما اينكه در تمام دنيا اين امر مرسوم است و به ويژه 
دولت ها به بخش حم��ل ونقل كمك مي كنند، اما 
دولتي ها به ما پاسخ دادند كه نمي توانند كمك كنند. 
معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران درخصوص 
تعويق در واريز اوراق مشاركت حمل و نقل عمومي 
به شهرداري تهران اظهار كرد: عمال هنوز به بهانه هاي 
مختلف نمي توانيم، اوراق مشاركت دو سال قبل را 
دريافت كنيم. معاون مالي و اقتصادي ش��هرداري 
تهران همچنين درخصوص اوراق مش��اركت سال 
قبل گفت: ش��هرداري تا پايان تير ماه فرصت دارد 
تا اقدامات مربوط به اوراق مشاركت سال گذشته را 
انجام دهد كه خوشبختانه انجام شده است. امامي در 
خصوص تكليف اوراق مشاركت سال ۹۹ نيز گفت: 
هنوز معلوم نيست كه چه ميزان اوراق مشاركت براي 

سال ۹۹ اختصاص پيدا مي كند.

وضعيتنامناسبتصادفات
رانندگيشهريوغيرشهري

مهدي جمالي نژاد، معاون عمراني وزير كش��ور و 
رييس شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 
كش��ور گفت: به رغم تالش ها و برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته و اجراي آنه��ا، همچنان در زمينه 
كاه��ش تصادف��ات رانندگ��ي درون ش��هري و 
برون ش��هري در وضعيت مناس��بي قرار نداريم. 
جمالي نژاد در حاشيه يكصدو پنجاه و هشتمين 
جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي 
كشور در وزارت كشور تصريح كرد: كاهش اصولي 
تصادف��ات رانندگ��ي از جمله س��وانح مربوط به 
موتورس��يكلت س��واران و عابران پياده نيازمند 
حساسيت، همكاري و مشاركت روزافزون و در عين 
حال مس��تمر و موثر تمامي دستگاه هاي مرتبط، 
شوراهاي ذيربط در مجموعه دولت، پليس راهور 
ناجا مديريت شهري، عموم هموطنان و رسانه ها 
به ويژه س��ازمان صدا و سيما اس��ت. وي با اشاره 
به تشكيل جلسه موفق كميس��يون ملي ايمني 
راه ها با حضور وزراي كش��ور و راه و شهرس��ازي و 
مسووالن ارشد سازمان ها و دستگاه هاي مرتبط 
در انتهاي سال۹۷ در آس��تانه سفرهاي نوروزي، 
تصريح كرد: س��عي مي كنيم اولويت هاي اصلي 
حوزه حمل و نقل و ترافيك شهري و مباحث عمده 
طرح شده در جلسات شوراي عالي حمل و نقل و 
ترافيك را جمع بندي كنيم تا در جلس��ه شوراي 
عالي هماهنگي حمل و نقل و ايمني كشور مطرح 
و براي آنه��ا تصميمات الزم اتخاذ ش��ود. رييس 
شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور 
با بيان اينكه در اين جلس��ه شورا، مباحث مربوط 
به تلفات ناش��ي از حوادث رانندگي مورد بحث و 
تبادل نظر قرار گرفت و گزارشي از عملكرد پليس 
راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در سال ۹۸ 
هم ارايه ش��د، گفت: با توجه ب��ه اهميت موضوع 
كاهش خسارت هاي ناشي از اين حوادث مقرر شد 
برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت براي 
اين موضوع اتخاذ شود. وي افزود: در گزارش پليس 
راهور به برنامه ها و اقدامات در زمينه كاهش آمار 
جان باختگان، هوشمندسازي اقدامات، استفاده 
از پهپاد براي كنترل ترافيك، انجام گش��ت هاي 
نامحسوس، اجراي طرح سنجش سالمت رانندگان 
پرخطر، اجراي طرح بانوان فرهنگيار ترافيك اشاره 
و بر ضرورت فرهنگ سازي براي كاهش تصادفات 
و جان باختگان، از رده خ��ارج كردن خودروهاي 
فرسوده، تشويق رانندگان و اجراي طرح رنگ بندي 

گواهينامه هاي رانندگي تاكيد شد.

گاليه انبوه سازان از افزايش قيمت نهاده هاي توليد
رشد قيمت مصالح ساختماني كه به افزايش 
هزينه هاي توليد مس�كن منجر شده انتقاد 
انبوه سازان را به دنبال داشته و در اين زمينه 
به دو برابر شدن قيمت ميلگرد اشاره كرده اند.

در اين زمينه فرشيد پورحاجت، دبير كانون انبوه سازان 
طي نامه اي كه در اختيار ايسنا قرار داده خطاب به وزير 
صنعت، معدن و تجارت، خواس��تار برخ��ورد با عوامل 

پشت پرده گراني مصالح ساختماني شده است. پورحاجت 
در بخش��ي از اين نامه خطاب به مدرس خياباني نوشته 
است: طي شش ماه گذش��ته بدون هيچ دليل منطقي 
و حتي خارج از قواعد بازار عرض��ه و تقاضا، قيمت انواع 
آهن آالت به مي��زان ۱۰۰ درصد افزايش يافته اس��ت؛ 
به طوري كه در يك بازه كوتاه زماني قيمت ميلگرد ۴۲۰۰ 
توماني به بي��ش از ۸۰۰۰ تومان افزاي��ش يافت. از آنجا 
كه آهن آالت تمامًا در داخل كش��ور توليد مي شود و در 

چند ماه گذشته نيز هيچ گونه افزايش قيمتي بابت ساير 
خدمات وجود نداشته، اين روند صعودي ناگهاني موجب 
سوال و پرسش سازندگان و انبوه سازان مسكن است. به 
راستي چه دستاني در اين شرايط ويژه اقتصادي و بحران 
ش��يوع كرونا در كار اس��ت كه اينگونه بازار آهن را دچار 
التهاب و تورم كاذب كرده و چرا هيچگونه نظارتي از سوي 
وزارت صمت بر اين بازار پ��ر التهاب صورت نمي گيرد؟ 
افزايش قيمت مس��كن همواره تاثير منفي بر معامالت 

و ساخت و ساز ايجاد كرده اس��ت. بر اين اساس فعاالن 
ساختماني بر لزوم جلوگيري از رشد قيمت مسكن تاكيد 
مي كنند. فروردين امسال ايرج رهبر، عضو هيات مديره 
انجمن انبوه س��ازان تهران گفته بود: ب��ه نظر من بعد از 
فروكش كردن بيماري كرونا معامالت مسكن رشد خواهد 
كرد و به تبع آن شاهد تغيير قيمت ها خواهيم بود. وي با 
اش��اره به افزايش قيمت فوالد از حدود ۴۷۰۰ تومان در 
دو سه ماه اخير به كيلويي ۹۰۰۰ تومان بيان كرد: سهم 

مسكن از اقتصاد كشور حدود ۴۰ درصد است و به همين 
دليل نوسانات قيمت ارز يا كاهش قيمت نفت در بخش 
مسكن تاثير مي گذارد. پورحاجت هم ارديبهشت ماه با 
پيش بيني افزايش قيمت مسكن در ماه هاي آينده گفته 
بود: كاهش ارزش پول، نوسانات نرخ ارز و رشد چشمگير 
شاخص بورس براي بازار مسكن مشكل ساز خواهد بود، در 
نتيجه مسووالن امر بايد با تدابير و برنامه ريزي هاي درست 

مانع از افزايش قيمت در بازار مسكن شوند.

سرايتگرانيمسكنازشهرهابهروستاها
با توجه به افزايش قيمت مسكن در كالنشهرها 
به خصوص از بهمن ماه سال گذشته تاكنون، 
ديروز ي�ك نماينده مجلس مدعي ش�د كه 
گراني مس�كن به روستاها نيز رسيده است؛ 
با اين حال كارشناس�ان مي گويند كه نقش 
مجلس به عن�وان تصويب كنن�ده و ناظر بر 

قوانين حوزه مسكن را نبايد فراموش كرد.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس يازدهم پس از روي 
كار آمدن انتقادات زيادي را به دولت درخصوص افزايش 
قيمت مسكن داش��ته اند؛ تا جايي كه حوزه مسكن از 
پيكان انتقادات نمايندگان قديم و جديد در امان نماند. 
در پي اين انتق��ادات، دولت جلس��اتي را برگزار كرد؛ 
جلساتي كه بنا به گفته كارشناسان، بيش از آنكه نتايج 
بلندمدت داشته باشد ممكن است جو رواني بازار را براي 
مدت كوتاهي آرام كند. ماحصل نشست ستاد اقتصادي 
دولت كه در اين هفته برگزار شد موضوعاتي همچون 
بسته حمايتي براي مس��تاجران، پرداخت وديعه به 
خانوارهاي اجاره نشين كم درآمد، سرعت دهي به پروژه 
اقدام ملي مسكن، الزامي شدن دريافت كد رهگيري، 
تسهيل صدور پروانه هاي ساختماني و سياست هاي 

مالياتي از جمله در بخش خانه هاي خالي  بود.

بازارارز،بيخيالراهخودراميرود
همزمان با اين اقدامات ب��ازار ارز كار خود را مي كند و 
روند رو به رش��د دالر باعث گراني همه كاالها از جمله 
مسكن ش��ده اس��ت كه در اين بين بنابر ادعاي يك 

نماينده مجلس، خانه هاي روس��تايي نيز رشد قيمت 
را تجربه كرده اند.

ديروز محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميس��يون 
عمران مجل��س گفته كه در ش��رايط كنوني به دليل 
افزايش قيمت زمين و مس��كن در كالنشهرها، گراني 
به روس��تاها نيز رس��يده و قيمت خانه هاي روستايي 
افزايش قابل توجهي داشته است. گزارش هاي ميداني 
نيز افزايش قيمت مسكن در روستاها را تاييد مي كنند؛ 
هرچند نرخ رش��د آن به هيچ عنوان به اندازه شهرها 
نيست؛ زيرا مهم ترين مولفه در افزايش قيمت مسكن، 
نرخ زمين اس��ت كه در روستاها قيمت چندان بااليي 
ندارد. اما انتقاد رييس كميس��يون عمران به افزايش 
قيمت مسكن در ش��هرها و روستاها، نقش مجلس را 
به عنوان بازوي تسهيل كننده قوانين و مقررات بخش 
مسكن به ذهن مي رس��اند؛ قوانيني كه بعضًا سال ها 
معطل مانده است. از جمله اين موارد، قانون پيش فروش 
ساختمان به عنوان يكي از مهم ترين روش هاي تامين 
نقدينگي در بخش ساخت و ساز است كه بنا به گفته 
كارشناسان، ايرادات متعددي دارد و تالش كارشناسان 
براي اصالح اين قانون منجر به نتيجه نش��ده اس��ت. 
اصالح مواد ۶۴ و ۷۷ قانون ماليات هاي مس��تقيم نيز 
سال هاس��ت كه در دس��تور كار قرار دارد. بنا به گفته 
فرشيد پورحاجت، دبير كانون انبوه سازان ماده ۶۴ به 
تنهايي ۲۲ ماده قانوني را كه مي تواند به بخش ساخت 

و ساز رونق بدهد قفل كرده است. 
او مي گويد ماده ۷۷ نيز هيچ تفاوتي بين سوداگر، دالل 
و توليد كننده مسكن قائل نيست. قانون بيمه تامين 

اجتماعي كارگران ساختماني نيز ضعف هايي دارد. عدم 
اجرايي شدن قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن هم 
از مواردي است كه صداي فعاالن حوزه ساختمان را در 
آورده است. پورحاجت در اين خصوص مي گويد نقش 
مجلس فقط تصويب قوانين نيست بلكه بايد نظارت 
هم داشته باشد. بي توجهي به آيين نامه اجرايي ماده 
۲۹ قانون نظام مهندسي س��اختمان نيز بنا به گفته 
كارشناس��ان، زمينه س��از تمامي انحرافات در حوزه 
مهندسي ش��ده كه مجلس در اين زمينه هم اهتمام 

چنداني نشان نمي دهد.
مجلس در روزهاي گذشته هم، دفاتر امالك را يكي از 
عوامل گراني مسكن دانسته بود. رضايي كوچي در اين 
خصوص گفت: روش كنوني دريافت  حق كميسيون 
معامالت مسكن به گونه اي است كه مشاوران امالك 
به افزايش قيمت ها در بازار مسكن ترغيب مي شوند. 
اظهارنظ��ري كه ب��ا واكنش ريي��س اتحاديه امالك 
مواجه شد كه بيان كرد: بارها اعالم كرده ايم هر چقدر 
قيم��ت خانه باال ب��رود تعداد معام��الت كاهش پيدا 
مي كند و كسب و كار مشاوران امالك از رونق مي افتد 
پس واس��طه هاي ملكي عامل گراني مسكن نيستند.  
خسروي همچنين از انفعال مجلس در يكدست شدن 

حق كميسيون دفاتر امالك سراسر كشور انتقاد كرد.
به هر ترتيب، رشد تورم، مهم ترين عامل افزايش قيمت 
كاالها از جمله مسكن است. اما براي بررسي بهتر رشد 
سه بازار رقيب، بد نيست ميزان افزايش آنها را با يكديگر 
مقايسه كنيم. نرخ رشد قيمت مسكن حدود نصف رشد 
سكه بوده است. جمع بندي اينكه در ۲۸ ماه گذشته 

قيمت سكه ۴۰۱ درصد، نرخ ارز ۲۹۱ درصد و قيمت 
مسكن ۲۰۷ درصد افزايش يافته اس��ت. آمار و ارقام 
مي گويد مسكن، كمتر از دو بازار ديگر رشد داشته كه 
كارشناسان علت اصلي آن را به نبود ظرفيت در اين بازار 
ناشي از پايين بودن توان متقاضيان مرتبط مي دانند. 
معامالت مسكن تهران در بهمن ۹۸ نسبت به بهمن ۹۶ 
بالغ بر ۲۷ درصد كاهش يافته است ولي تجربه همين دو 
سال و اندي گذشته به ما گوشزد مي كند مادامي كه نرخ 
ارز و تورم روند صعودي دارد قيمت اسمي مسكن بدون 

توجه به تقاضاي بازار افزايش خواهد يافت.

علتافزايشقيمتمسكن؟
عباس زينعلي، كارشناس بازار مسكن در پاسخ به اين 
س��وال كه آيا قيمت مسكن در شرايط كنوني حباب 

دارد به ايسنا گفت: همواره در مواقعي كه قيمت كاالها 
جهش مي كند مس��ووالن بيان مي كنند كه حباب 
است اما در واقعيت هيچگاه اين حباب شكسته نشده 
و نخواهد شد؛ زيرا كاالها بر اساس نرخ تورم و نرخ ارز 

افزايش پيدا مي كند.
وي با اشاره به رش��د فزاينده بازار بورس در ماه هاي 
اخير اي��ن موضوع را ناش��ي از هجوم س��رمايه هاي 
س��رگردان دانس��ت و گفت: اگر ب��ورس دچار افت 
شود صنعت آسيب مي بيند. تا زماني كه برنامه هاي 
توس��عه، فارغ از ايراداتي ك��ه دارد به طور دقيق اجرا 
نشود، بايد انتظار داشت نقدينگي وحشتناك مانند 
 گداخت��ه اي به بازارها حمله كن��د و آن را آتش بزند؛ 
همانند آنچه هم اكنون در بازارهاي ارز، طال، بورس و 

مسكن با آن مواجهيم.

تحليل بازار مسكن در خرداد در گفت وگو با عطا آيت اللهي، كارشناس ارشد بازار ملك

صعود قيمت مسكن با پرواز دالر
مجيد اعزازي|

3.5 ميلي�ون تومان، مي�زان افزايش قيمت 
هر مترمربع مسكن در تهران طي فصل بهار 
اس�ت. در ش�رايطي كه قيمت هر متر مربع 
واحد مسكوني در ارديبهشت ماه سال جاري 
با رش�د 1.5 ميليون توماني نسبت به اسفند 
98 به ع�دد 17 ميليون تومان رس�يده بود، 
برخي آمارهاي اوليه از تحوالت بازار مسكن 
تهران طي خرداد س�ال جاري حاكي از رشد 
12.1درصدي قيمت مسكن طي سومين ماه 
بهار و رسيدن متوس�ط قيمت هر متر مربع 
مس�كن به 19 ميليون تومان اس�ت. در اين 
ح�ال، حجم معام�الت ملك در خ�رداد ماه 
نسبت به ارديبهش�ت ماه حدود 4.5 درصد 
افت را ثبت كرده است. حجم معامالت ملك 
به دليل همه گي�ري كرونا و تعطيلي اجباري 
بازار مسكن در فروردين ماه، پس از بازگشايي 
اين بازار در هفته انتهايي ماه مورد نظر فقط 
1200 فقره بود. در ارديبهش�ت س�ال جاري 
نيز، در شهر تهران 11 هزار و 569 فقره معامله 
آپارتم�ان صورت گرفت كه نس�بت به 1200 
فق�ره معامله ص�ورت گرفت�ه در فروردين، 
789.9 درصد رشد داشت. تحليل آمارهاي 
مس�كن در س�ه ماهه نخست س�ال جاري، 
موضوع گفت وگوي »تعادل« با عطا آيت اللهي، 
كارشناس ارشد بازار مسكن است. آيت اللهي 
بر اين باور اس�ت كه افزايش ن�رخ ارز بر همه 
بازارها از جمله مسكن سايه انداخته است و در 
صورتي كه ارز مورد نياز اقتصاد ايران از طريق 
صادرات تامين نشود، رشد قيمت ها در اغلب 
بازارها و از جمله بازار مسكن محتمل خواهد 

بود. اين گفت وگو را مي خوانيد.

  آمار اوليه از بازار مسكن در خرداد ماه حاكي از 
اين است كه معامالت ملك نسبت به ارديبهشت 
ماه س�ال جاري 36 درصد افت كرده و متوسط 
قيمت ه�ر متر مربع مس�كن در ش�هر تهران 
نيز از 17 ميلي�ون تومان به ح�دود 19 ميليون 
تومان رس�يده است. اين آمارها چه پيامي ر ا به 

متقاضيان ملك مخابره مي كند؟
آيت اللهي: اقتصاد يكپارچه دارد عمل مي كند. وقتي 
كه قيمت دالر باال مي رود، ارزش پول ملي كم مي شود 
و متناسب با آن هم، قيمت مسكن حركت مي كند. در 
گذشته نيز روند به همين شكل بوده است. اما اينكه چرا 
معامالت ملك كم شده است، بايد گفت كه قدرت خريد 
مردم در اثر افزايش قيمت ها كاهش يافته است. بنابراين 
طبيعتا به هر ميزاني كه قيمت ها افزايش يابد، به همان 
ميزان نيز متقاضي مسكن كمتر خواهد شد تا زماني 
كه همه طرف هاي فعال در بازار خود را با شرايط جديد 
تطبيق مي دهند. از اين رو، وقتي شايعه درست شده 
و جو رواني ايجاد شود كه قيمت هاي مسكن افزايش 
يافت، خريداران توقف مي كنند و مي گويند صبر كنيم 
تا ببينيم چه مي شود. بنابراين به نظر من، قيمت مسكن 
در ارتباط با شاخص هاي اقتصاد كالن حركت مي كند. 
امروز با مس��اله جدي افزايش نرخ ارز مواجه هستيم و 

اين مساله در اقتصاد ما تعيين كننده است.

  در واقع بر اين باور هستيد كه در بازار مسكن و 
ساير بازارها سفته بازي انجام مي شود؟

آيت اللهي: قطعا چنين است و س��فته بازي در بازار 
مسكن رسوخ كرده است.

  در اين حال، فكر مي كنيد چه ميزان يا چند درصد 
از حدود 8 هزار معامله ملكي انجام شده در تهران 

طي خرداد ماه سال جاري، سوداگرانه است؟
آيت اللهي: ارايه رقم دقيق ممكن نيس��ت و نمي توانم 
بگويم كه چند درصد س��فته بازي اس��ت. اما مي توانم 
بگويم كه نقدينگي س��رگردان در اقتص��اد ايران به هر 
طرفي كه شرايط مساعد باشد، متمايل مي شود يا وقتي 

مي بيند كه در بخشي از اقتصاد بازده الزم را نمي برد،  به 
سمت بخش هاي ديگر سوق پيدا مي كند و تغيير جهت 
مي دهد. در حال حاضر، بورس با سرعت و قدرت در حال 
جمع آوري نقدينگي است. طبيعي است كه كمبود دالر 
و ارز براي تامين نيازهاي صنعتي و دارويي و ... كش��ور، 
باعث شده است كه دولت و بانك مركزي از طريق سامانه 
نيما نتواند ارز الزم را تامين كند. بازار آزاد اين ارز را دارد 
تامين مي كند. وقتي در ارز اين افزايش قيمت را شاهديم 
در نزديك ترين و حتي بي ربط ترين بخش هاي اقتصاد كه 
پايه ارزي ندارند نيز شاهد افزايش قيمت هستيم. طبيعي 
است كه همه اين موارد روي بازار مسكن هم اثر مي گذارد. 

  در س�ه ماهه بهار، ح�دود 3.5 ميليون تومان 
روي متوسط قيمت هر متر مربع مسكن تهران 
كشيده شده است. پيش بيني شما براي سه ماه 
تابستان چيست؟ چه سناريوهايي را مي توان 

پيش بيني كرد؟
آيت اللهي: براي آناليز قيمت مسكن، بايد قيمت زمين، 
هزينه س��اخت و تجهيزات و يك بخ��ش هم هزينه هاي 
جانبي را در نظر بگيريم. به طور طبيعي در ش��رايطي كه 
قيمت همه كاالها در حال افزايش است، صاحب زمين نيز 
قيمت زمين خود را افزايش مي دهد. از سوي ديگر، قيمت 
تك تك تجهيزات و وسايل و مصالحي كه در ساخت و ساز 

استفاده مي شود، در حال افزايش است. اين هفته در بازار 
لوازم و مصالح با يك قيمت و هزينه اي خريد مي كنيد و در 
هفته بعد با قيمت و هزينه اي ديگر . اين شرايط وحشتناك 
است. بنابراين در اين شرايط طبيعي است كه شاهد باشيم 
كه سازنده هم ملك در حال فروش خود كه با مصالح گران 
هم نساخته است را به قيمت روز بفروشد. چون بايد همين 
پول را دوباره از خريدار بگيرد و زمين و تجهيزات و مصالح 
و... بخرد و به كار توليدي خود ادامه دهد. بنابراين در ماه هاي 
آينده هم قيمت مسكن روند صعودي خود را طي خواهد 
كرد. بنابراين يكي از راه هاي اصلي براي اينكه اقتصاد ايران 
بتواند به راه خود ادامه دهد، اين است كه ارز مورد نياز كشور 
از طريق صادرات تامين ش��ود و ب��ازار ملتهب ارز به ثبات 
برسد. اگر اين ثبات حاكم شود در ساير بخش هاي اقتصاد 

هم شاهد ثبات خواهيم بود.
  هفت�ه گذش�ته س�تاد اقتص�اد دول�ت، 
راهكاري هايي را براي س�اماندهي بازار مسكن 
مصوب كرد. تسهيل عرضه مسكن به روش هاي 

مختلف يكي از اين مصوبات بود. 
آيت اللهي: عرضه مسكن با جلسه درست مي شود يا اينكه 
الزمه آن اين است كه سرمايه گذاري در اين بخش بيشتر 
ش��ود. به نظرم خود دولت هم توان سرمايه گذاري در اين 
بخش را ندارد، اگر توان داش��ته باشد و خودش وارد توليد 
انبوه ش��ود يا از انبوه ساز حمايت كند توليد بيشتر شود، 
مي توان به افزايش عرضه مسكن اميدوار بود. از طرف ديگر 
هم دولت بايد دست خريدار را بگيرد. در حال حاضر هيچ 
يك از اين توانمندي ها را در دولت نمي توان سراغ گرفت. 

بنابراين با جلسه عرضه مسكن افزايش نمي يابد. 
  فرض كنيم عرضه مس�كن هم به هر ترتيبي 
بيشتر ش�ود. آيا در اين ش�رايط قيمت مسكن 

كاهش مي يابد يا متوقف خواهد شد؟
آيت اللهي: مكانيسم عرضه و تقاضا در بازار همه كاالها حتي 
ارز حاكم است. وقتي عرضه ارز در بازار كم مي شود و در نتيجه 
تقاضا براي آن همچنان باال قرار دارد، قيمتش هم باال مي رود. 
اگر عرضه مسكن هم زياد شود،  همه توان خريد ندارند، در 
نتيجه بيرون از بازار باقي خواهند ماند. گروهي از مالكان هم 
پول الزم هستند،  كمي قيمت خود را تغيير مي دهند و ملك 
خود را مي فروشند. بنابراين اگر عرضه آپارتمان افزايش يابد، 
دست كم جلوي افزايش قيمت مسكن گرفته مي شود و چه 

بسا در مواردي شاهد كاهش قيمت هم باشيم. 
  يكي ديگر از تصميم هاي ستاد اقتصاد دولت، 
اعطاي وام وديعه به مالكان بود. نظر شما در اين 

باره چيست؟
آيت اللهي: اعالم شده نيمي از ساكنان تهران اجاره نشين 
هستند و اين به معني اين است كه به همين ميزان مالك 
نيز وجود دارد. مالكان هم اغلب از راه درآمد ناشي از اجاره 
مسكن گذران مي كنند،  بنابراين با افزايش تورم، مالك هم 
براي اينكه زندگي خود را باشرايط جديد تعديل و تنظيم 
كند،  مجبور اس��ت، اجاره خود را باال ببرد. در عين حال، 
دولت هر كاري انجام دهد كه موجر يا صاحب ملك به مقدار 
زيادي احساس كند كه منافعش تامين شده است،  به نفع 
مستاجر خواهد بود. هر قدمي كه برداشته شود. به شرطي 
كه اين طرح ها در حد حرف باقي نماند. دولت و وزارت راه 
وشهرسازي اصال تورم، افزايش قيمت ها و نارضايتي مردم 
را دوست ندارند، اما دست آنها از نظر منابع مالي خالي است. 
اگر بتوانند اين تصميم را عملياتي كنند مثبت خواهد بود و 

به جريان بازار اجاره تعادل مي بخشد.

متوسطقيمتهرمترمربعواحدمسكونيدرتهرانطيفصلبهارسالجاري۳.5ميليونتومانافزايشيافت

ميانگين قيمت هر متر مربع مسكن در شهر 
تهران طي خرداد ماه 99 به بيش از 19 ميليون 
تومان رس�يد كه ح�دود 2 ميلي�ون تومان 

بيشتر از ارديبهشت ماه است.
به گزارش ايس�نا، خردادماه 1399 ميانگين 
قيمت مسكن شهر تهران به 19 ميليون و 71 
هزار تومان در هر متر مربع رسيده كه نسبت 
به م�اه قبل كه متوس�ط قيم�ت 17 ميليون 
و ش�ش تومان بود، 12.1 درصد و نس�بت به 
ماه مشابه س�ال قبل كه نرخ خانه در تهران 
متري 13 ميليون و 425 هزار تومان بود 42.1 
درصد افزايش نشان مي دهد. بر اساس اعالم 
وزارت راه و شهرس�ازي تعداد معامالت نيز 
در پايتخت افت كرده است. خردادماه سال 

1399 تع�داد 11 هزار و 46 ق�رارداد خريد و 
فروش مسكن در شهر تهران به امضا رسيده 
كه نسبت به ماه قبل 4.5 درصد كاهش داشته 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل 80.3 درصد 
افزايش نشان مي دهد. طي سه ماهه نخست 
امس�ال 23 ه�زار و 915 معامله مس�كن در 
شهر تهران انجام شده كه نسبت به سه ماهه 
نخست سال گذش�ته 9 درصد رشد داشته 
اس�ت. ارزش ريالي معامالت مس�كن انجام 
ش�ده در خرداد م�اه 1399 در ش�هر تهران 
17 هزار و 980 ميليارد تومان بوده كه رش�د 
12.3 درصدي نس�بت به ماه قبل و افزايش 
161.5 درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل 
داشته است. طي سه ماهه ابتداي سال جاري 

متوسط قيمت يك متر مربع واحد مسكوني 
در شهر تهران 17 ميليون و 208 هزار تومان 
بوده كه افزايش 37.5 درصدي را نس�بت به 
سه ماهه ابتدايي سال 1398 نشان مي دهد. 
همچنين آم�ار تع�داد واحد مس�كوني در 
پروانه هاي ساختماني صادره در ارديبهشت 
امسال كه آمار آن خردادماه ارايه شده 5019 
واحد بوده كه حاكي از افزايش 102 درصدي 
نسبت به فروردين امسال و افت 24 درصدي 
نس�بت به ارديبهشت پارسال است. طي دو 
ماهه ابتداي سال جاري نيز براي 7501 واحد 
مسكوني پروانه ساختماني صادر شده كه از 
كاهش 20.5 درصدي نسبت به دو ماهه سال 

قبل حكايت دارد.

نبض  بازار  مسكن
مسكن متري ۲ ميليون تومان گران شد



دانش و فن6اخبار ويژه

كاهش ۷۳ درصدي شكايات خدمات ارزش افزوده
ب�ه گفت�ه مدي�ركل دفت�ر حفاظ�ت از حقوق 
مصرف كننده رگوالتوري، شكايات مشتركان 
از خدمات ارزش افزوده در سه ماه نخست سال 
جاري نسبت به همين بازه زماني در سال 1398، 

با كاهش ۷3 درصدي مواجه شده است. 

 )Value Added Services( خدمات ارزش اف��زوده
كه به اختصار VAS ناميده مي شوند، شامل مواردي غير 
از خدمات اس��تاندارد اپراتورها همچون تماس صوتي و 
پيامك معمول است، از جمله شامل مسابقات و راي گيري، 
تبليغ��ات موبايلي، تلويزي��ون آنالين، پخش ي��ا دانلود 
موسيقي و اطالع رس��اني. اگرچه استفاده از اين خدمات 
ارزش افزوده بايد اختياري و توسط كاربر انتخاب شود، اما 
ارايه اين خدمات براي برخي از شركت هاي ارزش افزوده، 

به روشي براي كالهبرداري از كاربران تبديل شد. 

در اين راستا پيمان قره داغي، مديركل دفتر حفاظت از حقوق 
مصرف كننده رگوالتوري درباره آمار مربوط به ش��كايات 
مربوط به خدم��ات ارزش افزوده )وس( در س��ال 1398، 
اعالم كرد: »سال گذش��ته 9۵3 شكايت در مورد خدمات 
ارزش افزوده در سامانه 19۵ ثبت شده كه 331 شكايت آن 
مربوط به سه ماهه اول سال است. از اين تعداد ۴۴ شكايت در 
فروردين، 1۵۷ مورد در ارديبهشت و 13۰ شكايت در خرداد 
سال گذشته ثبت شده است. اين در حالي است كه در سه 
ماهه اول سال جاري 89 شكايت ثبت شده، كه تعداد آن در 
فروردين، ارديبهشت و خرداد به ترتيب ۲۷، ۴۲ و ۲۰ شكايت 
بوده و اين نشان مي دهد كه نارضايتي مشتركان از خدمات 
ارزش افزوده به ميزان قابل توجهي كاهش يافته اس��ت.« 
مديركل دفتر حفاظت از حقوق مصرف كننده رگوالتوري 
تصريح كرد: »اين آمار نشان مي دهد كه تالش هاي وزارت 
ارتباطات در راس��تاي آگاهي رس��اني مردم از نحوه فعال و 

غيرفعال س��ازي خدمات ارزش افزوده و ايجاد موانع براي 
سوءاستفاده از اين خدمات به نتيجه رسيده است و عالوه بر 
اين، اپراتورها نيز براساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات 
ارتباطات موظف هس��تند درباره خدمات ارزش افزوده و 
هزينه آن به مشتركان اطالع رساني كنند.« قره داغي با بيان 
اينكه رگوالتوري روش هاي مختلفي را براي اطالع مردم از 
هزينه هاي خدمات ارزش افزوده و فعال يا غيرفعال كردن 
آن در نظر گرفته است، بيان كرد: »مشتركان مي توانند با 
شماره گيري كد دستوري #8۰۰٭ از خدمات ارزش افزوده 
فعال خود و هزينه هاي آن آگاه شوند و در صورتيكه تمايلي 
به دريافت خدم��ات ندارند، آنها را غيرفعال كنند. عالوه بر 
اين، مراكز تماس اپراتورها نيز موظف هستند كه پاسخگوي 
مشتركان باشند و در صورت عدم تمايل مشتركان، خدمات 
وس برايشان غيرفعال ش��ود. عالوه بر بحث اطالع رساني 
و آگاهي س��ازي در مورد خدم��ات ارزش افزوده، تصويب 

مقررات مربوط به خدمات ارزش اف��زوده در قالب مصوبه 
3۰۰ و اج��راي آن از 19 خرداد س��ال جاري نيز در كاهش 
شكايات مربوط به وس بسيار موثر بود، براساس اين مصوبه، 
مشتركاني كه به استفاده از خدمات ارزش افزوده تمايل دارند، 
بايد بسته هاي مخصوص اين خدمات را خريداري كنند، در 
نتيجه اپراتورها نمي توانند بدون اطالع از شارژ مشتركان كم 
كرده يا هزينه سرويس هاي وس را روي قبض آنها محاسبه 
كنند. به همين دليل روند كاهشي شكايات مربوط به وس 
طبيعي ب��وده و اميدواريم به مرور زمان به صفر برس��د.« 
مديركل دفتر حفاظت از حقوق مصرف كننده رگوالتوري 
عنوان كرد: »بيشترين شكايات ثبت شده در سامانه 19۵ 
مربوط به عضويت ناخواسته در سرويس هاي ارزش افزوده و 
بي اطالعي از هزينه ها است كه با اجرايي شدن مصوبه 3۰۰، 
ديگر نمي توان به صورت ناخواسته مشتركان را وارد عرصه 

خدمات ارزش افزوده كرد.«

تمايل 9۳ درصد كاركنان حوزه فناوري به دوركاري
هرس��اله پلتف��رم اس��تخدام »Hired« آم��اري از 
حقوق كاركنان حوزه فناوري با توجه به صدها هزار 
درخواس��ت مصاحبه و پيش��نهادات شغلي منتشر 
مي كند. در آمار امسال نيز حقوق مهندسان نرم افزار، 
مديران محصول، مهندس��ان DevOps، علم داده 
و طراحان بررسي ش��ده  است. به گزارش ديجياتو به 
نقل از تك كرانچ، به دليل دوركاري اكثر كاركنان به 
 Hired،علت ش��يوع ويروس كرونا در سطح جهان
آمار خ��ود را به دو بخش پي��ش از كوويد-19 و پس 

از آن تقس��يم كرده. بر اس��اس اين آمار، حقوق تمام 
كاركنان حوزه فناوري در سال ۲۰19 با رشد همراه 
بوده. در اياالت متحده امريكا مديران پروژه بيشترين 

درآمد را داشته اند. 
ميانگين حقوق اين افراد در سال گذشته برابر با 1۵۴ 
هزار دالر بود و در مقام هاي بعدي به ترتيب مهندسان 
نرم افزار با ميانگين حقوق 1۴۶ هزار دالر، مهندسان 
علم داده با حقوق 139 هزار دالر و طراحان با حقوق 

13۴ هزار دالر قرار گرفته اند. 

  كاركنان حوزه فناوري
با توجه ب��ه دوركاري اكثر كاركنان ح��وزه فناوري 
در س��ال جاري مي��الدي، انتظار م��ي رود حقوق ها 
تغييراتي را تجربه كنند. در صورتي كه با حقوق هاي 
سال گذشته كاركنان از منطقه خليج سانفرانسيسكو 
)Bay Area( به ش��هرهاي ديگر نقل مكان كنند، 
وضعيت بهت��ري خواهند داش��ت. راي مثال حقوق 
1۵۵ هزار دالري در Bay Area، به علت هزينه هاي 
پايين تر زندگي در آستين معادل ۲۲۴ هزار دالر در 

اين شهر است. با وجود اين، محاسبه تغييرات حقوق 
چندان راحت نخواهد بود. بر اس��اس نظرسنجي كه 
از ۲3۰۰ كارمند فناوري ص��ورت گرفته، نزديك به 
يك س��وم آنها اعالم كرده اند كه در صورت دوركاري 
دايم حاضر به دريافت حقوق كمتر هستند، البته بيش 
از ۵۰ درصد با چنين ايده اي مخالفت كرده اند. در اين 
نظرسنجي ۵3 درصد مشاركت كنندگان از احتمال 
زندگي در شهرهاي ارزان تر در صورت دوركاري خبر 
داده ان��د و نيمي از آنها گفته اند كه پس از پايان كرونا 

خواس��تار حضور حداقل هفته اي يك بار در دفتر كار 
هستند. تنها هفت درصد افراد مي خواهند هر روز به 
دفتر بروند. در نظرس��نجي صورت گرفته، ۴۲ درصد 
كاركنان نسبت به اخراج خود در شش ماه آينده ابراز 
نگراني كرده اند و 39 درصد آنها به دنبال تغيير شغل 
كنوني خود هس��تند، اما از پيدا نكردن شغل جديد 
ه��راس دارند. در حالت كلي بيش��تر كاركنان حوزه 
فناوري نگراني بابت اخراج شدن يا پيدا كردن شغل 

جديد با توجه به توانايي هاي خود ندارند.
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 تداوم عمليات گاز رساني
 به 33روستاي صعب العبور

 مديرعامل شركت گاز مازندران عنوان كرد: گازرساني 
به 33 روستاي صعب العبور و كوهستاني شهرستان 
ساري در حال انجام است. جعفر احمدپوردر جلسه 
بررسي پروژه گازرس��اني به روستاهاي شهرستان 
س��اري كه با حضور معاون فرماندار ساري، بخشدار 
منطقه چهاردانگه و رييس دفتر دكتر بابايي نماينده 
ساري در مجلس ش��وراي اسالمي برگزار شد، بيان 
كرد: 99.۲درصد خانوار شهري و روستايي شهرستان 

ساري از نعمت گاز طبيعي برخوردار هستند.
احمدپور، 1۷۲ روستا از 1۷۶ روستاي بخش دودانگه، 
چهاردانگ��ه و كليجان رس��تاق و مياندرود س��اري 
را قابل گاز رس��اني دانس��ت و افزود: در حال حاضر 
139 روس��تاي اين مناطق گازدار ب��وده و پيمانكار 
در 33 روس��تاي ديگر اين شهرستان در حال انجام 
عمليات اجرايي است. مديرعامل شركت گاز استان 
مازندران افزود: پيش بيني بالغ بر 1۵ هزار انش��عاب 
و جذب 18 هزار مش��ترك از اهداف كّمي در ارتقاي 
شاخص هاي بهره مندي مردم از گاز طبيعي در مناطق 
روستايي ساري مي باشد. وي با بيان اينكه گازرساني 
به روستاهاي دور دست دودانگه و چهاردانگه به دليل 
كوهستاني و صعب العبور بودن منطقه از طرح هاي مهم 
شركت گاز استان طي چند سال گذشته بوده است، 
اظهار كرد: براي تحقق اين مهم بيش از ۲1۲ كيلومتر 
خط تغذيه، 8۰۰ كيلومتر شبكه توزيع و 39 ايستگاه 

گاز CGS، TBS، CPS اجرا و نصب شده است.

برق دار شدن 150 اشتراك 
روستايي با اتمام عمليات ترميم

مهندس كيوان فرح زاد مديرعامل ش��ركت توزيع 
نيروي برق غرب مازن��دران در اين باره گفت: وقوع 
حوادث متعدد ناش��ي از بارش برف، رانش زمين و 
توفان هاي س��نگين در مناطق روستايي »لگا« از 
بخش كتالم شهرستان رامس��ر و »الكتراشان« از 
بخش مركزي تنكابن، در زمس��تان گذشته باعث 
تخريب جدي راه روستايي و شبكه هاي فشارمتوسط 
و فشار ضعيف تغذيه كننده روستاهاي ياد شده شد.

وي ادام��ه داد: پس از اطالع از وق��وع اين بحران با 
همكاري مقامات محلي و بخشداري كتالم، همكاران 
امور برق رامسر و اداره برق كتالم، با عبور از شرايط 
صعب العبور از منطقه بازديد و به ارزيابي خسارات 
وارده و بررس��ي فني اقدامات مورد نياز پرداختند، 
ليكن به دليل آسبب جدي جاده دسترسي، امكان 
ارايه خدمات و بازس��ازي شبكه فراهم نشد و پس 
از پيگيري هاي فرمانداري شهرستان و بخشداري 
كتالم و تالش همكاران مس��وول راه روس��تايي و 
بازگشايي جاده دسترسي، عمليات بازسازي شبكه 
برق به صورت اضطراري و فوريتي آغاز و طي هشت 

روز كاري بي وقفه به پايان رسيد.
ف��رح زاد در تكميل صحبت هاي خ��ود گفت: در 
حوادث فوق كه باعث سقوط ترانسفورماتور ايستگاه 
توزيع روس��تاي لگا و شكستن تعدادي از پايه هاي 
بتوني و چوبي ش��د، با نصب ۲۰ اصله پايه بتوني و 
فلزي جهت تعويض پايه هاي شكسته و مقاوم سازي 
شبكه هاي اين روستاها انجام و همچنين دو كيلومتر 
شبكه ۲۰ كيلوولت و ۴۰۰ متر شبكه فشارضعيف 

بازسازي شد.

نايب رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت:

سرمايه گذاري در اينترنت ثابت  با افزايش كاربران ميسر است
ادامه از صفحه اول

با وجود اين، در سال هاي گذشته اينترنت همراه درمقايسه 
با اينترنت ثابت س��هم خود را افزايش داده است. در اين 
راس��تا، س��جاد بنابي، نايب رييس هيات مديره شركت 
ارتباطات زيرساخت با اشاره به ترغيب كاربران به استفاده 
از اينترن��ت ثابت به ايس��نا گفت: »با اج��راي اين پروژه 
مي توانيم تا پايان سال، حدود پنج ميليون كاربر جديد 
اينترنت ثابت داش��ته باشيم و به اين روش سعي كرديم 
مصرف را به سمت اينترنت ثابت ببريم.« وي درباره ميزان 
تمايل كاربران به استفاده از اينترنت ثابت به جاي موبايل، 
بيان كرد: »اينترنت ثابت حجمي نيست و معموال در يك 
سرعت مش��خص، با حجم باال ارايه مي شود. براي مثال 
شما مي توانيد ساالنه از يك اپراتور، 3۶۰۰ گيگ اينترنت 
دريافت كنيد كه خيلي بيشتر از بسته هاي حجمي موبايل 
است. بنابراين كاربر اگر كيفيت خوبي از شبكه ثابت بگيرد، 
ترجيح مي دهد از اينترنت ثابت استفاده كند تا موبايل، 

چون قيمت بسته هاي موبايل زياد است.«

    بي ميلي به اينترنت ثابت به دليل كيفيت پايين
نايب رييس هيات مديره ش��ركت ارتباطات زيرساخت با 
بيان اينكه بهبود كيفيت را با ارايه VDSL و FTTH شروع 
كرديم، افزود: »در س��ال هاي گذشته، حجمي از ظرفيت 
FCP ها خالي مان��ده بود و به دليل همين كيفيت پايين، 
مردم از اينترنت ثابت استفاده نمي كردند. وزارت ارتباطات 
سعي كرد با راه اندازي سامانه  xdslplus ثبت نام كاربران 
براي سرويس ADSL را تسهيل كند و زمان ثبت نام از يك 

هفته تا يك ماه به ۴٨ ساعت كاهش دهد. بدين ترتيب اگر در 
مركز مخابراتي ظرفيت ADSL وجود داشته باشد، هركس 
مي تواند ظرف ۴8 ساعت، سرويس خود را تحويل بگيرد. ما 
اين زمان را كوتاه كرده و همه ارايه دهندگان خدمات ثابت 
مخابرات و FCPها را موظف كرديم اطالعاتشان را در پورتال 
سازمان تنظيم مقررات بگذارند كه مردم آنجا درخواست 
مي دهند و درخواستش��ان با توجه ب��ه ظرفيت موجود، 
بررسي مي شود. همچنين مردم با سامانه نت سنج پالس 
مي توانند ببينند كدام اپراتور در منطقه شان سرويس ثابت 
باكيفيت تري دارد.« وي درباره مشكالت FCPها و كيفيت 
پايين شبكه ثابت به دليل عدم سرمايه گذاري توضيح داد: 
»از يك طرف توسعه شبكه ثابت به سرمايه گذاري FCP ها 
نياز داشت، از آن طرف چون درآمد FCP ها از شكبه ثابتشان 
كم بود، به سرمايه گذاري عالقه مند نبودند و به همين دليل 
كيفيتشان همچنان پايين تر مي ماند و مردم هم كمتر به 
آنها مراجعه مي كردند و به دنبال آن، درآمد شركت ها هم 
افزايش نمي يافت. اما با شيوع كرونا و ارايه بسته  تشويقي 
اينترنت ثابت، اين حلقه  تشديد شونده شكست. ابتدا كه 
تقاضا باال رفت، از آن طرف مردم به دنبال كيفيت باال بودند و 
سرعت هاي سه مگابيتي به دردشان نمي خورد و به سرعت 
باالتر از ۲۰ مگ نياز داشتند. با افزايش تقاضا، سرمايه گذاري 
براي راه اندازي خدمات VDSL و FTTH براي شركت هاي 
FCP توجيه اقتصادي پيدا مي كند، از آن طرف هم سازمان 
تنظيم مقررات با پيگيري ب��راي رفع انحصار مخابرات به 
FCP ها كمك مي كند تا از كابينت ها و فيبرهاي مخابرات 

اگر كاربر كيفيت خوبي از شبكه ثابت بگيرد، ترجيح مي دهد از اينترنت ثابت استفاده كند تا موبايلدر شهرها استفاده كنند.«

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند در نظر دارد كاالهاي موضوع بند »يك« حاضر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دومرحله اي از توليدكننده/ سازندگان واجد شرايط خريداري 
و تامين نمايد. 

1(موضوع مناقصه: 
الف( شرح مختصر كاال: 

ب( شرايط اوليه متقاضي 
1- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه.

2- داشتن كد ملي/ شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است.
3- داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه هاي مورد نظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم. 

4- توانائي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )در صورت تائيد در ارزيابي كيفي مناقصه گران( و همچنين تضمين انجام تعهدات )در صورت برنده شدن در مناقصه( مطابق آئين نامه 
تضمين براي معامالت دولتي موضوع تصويب نامه هيات وزيران به شماره 123402/ت مورخ 1394/09/22.

2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: 
شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك، كيلومتر 20 جاده بروجرد.

3( مهلت و محل دريافت فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي: 
متقاضياني كه داراي شرايط اوليه )بند ب( بوده و آمادگي الزم جهت انجام مناقصه مذكور را دارند مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم )3 روز پس از انتشار آگهي نوبت اول( به مدت 5 روز 
 WWW.IKORC.IR :كاري ضمن ارس�ال تقاضاي شركت در مناقصه مورد نظر از طريق نمابر 336۷2013-086، فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس

دريافت و براساس آن مدارك الزمه را تكميل و صرفا بر روي لوح فشرده )CD( به اين شركت تحويل يا ارسال نمايند.
4( زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي )تكميل شده توسط متقاضيان( 

زمان تحويل اسناد ارزيابي كيفي توسط مناقصه گران، 2 هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مي باشد. ضمنا محل تحويل يا ارسال لوح فشرده )CD( حاوي فرم ها و مدارك 
تكميل شده، به نشاني اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه  راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند- اداره تداركات و امور كاال- واحد تحقيق و ساخت اتاق 106- كدپستي 
41111-386۷1 تلفن: 33491832-086 مي باشد. بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمنا دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچگونه حقي براي 

متقاضي ايجاد نمي كند. الزم بذكر است دستگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح فشرده حاوي اسناد ارزيابي كيفي ظرف مدت 1 ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود. 
توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سايت اين شركت )همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم( مي بايست 2 برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه، صرفا بر 
روي لوح فشرده )CD( درج و در موعد مقرر به آدرس اين شركت ارسال يا تحويل نمايند، اين شركت نيز پس از ارزيابي كيفي متقاضيان، از شركت هايي كه حداقل امتياز قابل قبول را كسب 

نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.
WWW.IKORC.IR  :آدرس اينترنتي

»آگهي ارزيابي كيفي توليدكنندگان و سازندگان«  شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند 
»سهامي عام«

نوبت اول
شماره مجوز: 1399-1522

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )ريال(برآورد هزينه  انجام موضوع مناقصه )ريال(مقدار/ تعدادشرح مختصر كاالشماره مناقصه رديف
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سازمان سرمايه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان به نمايندگی از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان و در 
راستای استفاده از توانمندی های سرمايه گذاران بخش خصوصی در نظر دارد نسبت به شناسايی و جذب سرمايه گذار حقيقی يا حقوقی جهت مشارکت در پروژه 
» احداث مجموعه تجاری، خدماتی بوستان  «   اقدام نمايد. لذا از کليه سرمايه گذاران عالقمند و واجد صالحيت فنی، مالی و دارای تجربيات مرتبط دعوت به عمل 
می آيد از تاريخ چاپ آگهی به جز ايام تعطيل  با همراه داشتن رسيد واريز مبلغ يک ميليون و پانصد هزار ريال )غيرقابل استرداد( به حساب شماره 1002۷600013 
به نام شهرداری اصفهان نزد بانک شهر شعبه جهان نما، به دبيرخانه سازمان به آدرس: بوستان سعدی - روبروی صداوسيما- طبقه فوقانی بانک ملت مراجعه و 

نسبت به اعالم آمادگی خود و دريافت اسناد فراخوان اقدام نمايند.

٭ آخرين مهلت عودت اسناد فراخوان تا پايان وقت اداری پنج شنبه مورخ 99/04/19 می باشد. 
٭ متقاضيانی که در فراخوان قبلی نس�بت به ارائه اسناد ارزيابی و مدارک اقدام نموده اند نيازی به ارائه مجدد مدارک و اسناد نبوده و صرفا تکميل فرم ها 

کفايت می کند.
٭ متقاضيانی در بخش ارزيابی مورد تائيد قرار خواهند گرفت که عالوه بر س�ابقه کاری مرتب�ط، قادر به ارائه مدارک معتبر مبنی بر صالحيت فنی، مالی و  

مديريتی باشند.
٭ به درخواست هايی که از طريق ديگر يا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

٭ ارسال مدارک هيچگونه حقی را برای متقاضيان ايجاد ننموده و سازمان سرمايه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان در رد يا انتخاب کليه 
متقاضيان جهت ادامه فرايند فراخوان و انتخاب سرمايه گذار مختار است.

فراخوان عمومی شناسايی و جذب سرمايه گذار در 
پروژه های شهرداری اصفهان

)شماره فراخوان 99105( شهرداري اصفهان

سازمان سرمايه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان

مساحت تقريبی  کاربریموضوع پروژهرديف
آدرسمنطقهزمين

مجموعه تجاری، 1
مجموعه شهيدکشوری، بلوار بوستان، غرب 40256 متر مربعتجاری-خدماتی خدماتی بوستان 

دبيرستان حضرت ابوالفضل)ع(
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پيامكي 
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كاربران در جست وجوي اينترنت باكيفيت
به گفته نايب رييس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي 
رايانه اي، درصورتي كه كيفيت اينترنت ثابت افزايش يابد، 
مشتركان هم به استفاده از اينترنت ثابت ترغيب مي شوند 
و با افزايش كاربران، س��رمايه گذاري در اين حوزه اتفاق 
خواهد افتاد كه رش��د و توسعه اينترنت ثابت را به دنبال 
خواهد داشت. علي توسلي، نايب رييس كميسيون اينترنت 
س��ازمان نظام صنفي رايانه اي، در گفت وگو با »تعادل«، 
درب��اره مهاجرت از اينترنت ADSL ب��ه VDSL، اظهار 
كرد: »از دو سال قبل، بحث بيت استريم مطرح بوده اما به 
نتيجه اي نرسيده است، زيرا در گذشته شركت مخابرات 

هم حاضر نبود قرارداد ببندد براي اينكه امكانات خود را در 
اختيار شركت هاي اينترنتي قرار دهد، اما ظرف يكي دو ماه 
گذشته، قرارداد نهايي شده است. البته هنوز به طول كامل 
در شركت ها اجرايي نش��ده و بايد منتظر ماند و ديد چه 
مشكالتي ممكن است در اين طرح وجود داشته باشد، اما 
در عمل در صورتي كه شركت ها به طور گسترده اين كار را 
انجام دهند، مي تواند منجر به بهبود وضعيت اينترنت ثابت 
شود.« وي ادامه داد: »بنابراين درصورتي كه فرآيند انتقال 
به اينترنت VDSL انجام شود، فروش خوب خواهد بود و 
هم به نفع شركت هاي اينترنتي است و مي توانند توسعه را 

در اين حوزه انجام دهند و هم مشترك هم مي تواند اينترنت 
را با كيفيت بهتر و سرعت باالتري دريافت كند و در حالي 
كه ميانگين سرعت اينترنت فعلي پنج مگابيت برثانيه است، 
با اينترنت VDSL، تا ميانگين 1۵ مگابيت برثانيه هم به 
دست مي آيد.« نايب رييس كميسيون اينترنت سازمان 
نظام صنفي رايانه اي درباره تف��اوت هزينه اي ADSL و 
VDSL توضيح داد: »به دليل افزايش سرعت در اينترنت 
VDSL، طبعا تعرفه ه��م افزايش خواهد يافت، اما براي 
مشترك هم بهتر است كه اينترنت با كيفيت بهتري دريافت 
كند.« توسلي با بيان اينكه مسووالن حوزه ارتباطات بايد 

تصميم بگيرند كه اينترنت ثابت رشد كند و در اين راستا 
تغييراتي را در سيستم تعرفه انجام دهند، گفت: »اصل 
ارتباطات مردم بايد روي اينترنت ثابت باشد. در هيچ جاي 
دنيا قيمت موبايل اينقدر پايين نيست كه تمايل مردم به 
استفاده از اينترنت موبايل بيشتر از ثابت باشد. اينترنت ثابت 
براي مجموعه كارها مناسب است در صورتي كه اينترنت 
موبايل براي انجام تمامي فعاليت ها مناسب نيست. بنابراين 
يكي از شروط اينكه اينترنت ثابت توسعه يابد و مردم هم 
به اس��تفاده از اينترنت ثابت ترغيب شوند، اين است كه 
قيمت اينترنت موبايل بايد متعادل س��ازي ش��ود.« وي 

همچنين خاطرنشان كرد: » انتقاداتي كه به حوزه اينترنت 
ثابت وارد شده، همه اش مربوط به كيفيت نبوده است. اگر 
ارزش قيمت موبايل به گونه اي باش��د كه كاربر اينترنتي 
تمايل بيشتري به استفاده از اينترنت موبايل نشان دهد، 
توسعه اينترنت ثابت دشوار خواهد بود، درصورتي كه با 
سرمايه گذاري در حوزه اينترنت ثابت و افزايش كيفيت اين 
حوزه، اگر قيمت اينترنت ثابت هم از موبايل ارزان تر باشد، 
رشد مي كند. به دنبال تمايل مردم به استفاده از اينترنت 
ثابت، سرمايه گذاري هم وارد اين حوزه مي شود و متعاقبا 

مي توان تغيير تكنولوژي داد.«

گفت و گو



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

 تجارت جهاني پس از شيوع كوويد ۱۹ به كدام سمت مي رود؟ 

تصوير تاريك از تجارت جهاني
افت شديد تجارت كااليي در ۲۰۲۰ 

تعادل |گروه تجارت |
داده هاي بين المللي تصوير تاريكي از تجارت جهاني 
منعكس مي كن�د. به طوريكه براس�اس آمارهاي 
آنكتاد، تج�ارت كااليي جهان در فصل نخس�ت 
س�ال ۲۰۲۰، با افت ۵ درصدي نسبت به فصل قبل 
همراه بوده و طبق برآوردها در فصل دوم ۲۰۲۰، اين 
افت به ۲7درصد رسيده است. همچنين براساس 
پيش بيني هاي آ نكتاد، در سال ۲۰۲۰، تجارت كااليي 
جهان با افت ۲۰ درصدي نسبت به سال قبل مواجه 
خواهد شد. اين پيش بيني با برآوردهاي سازمان 
تجارت جهاني كه افت تجارت جهان در سال ۲۰۲۰ 
را بين ۱۳ تا ۳۲ درصد پيش بيني كرده بود، مطابقت 
دارد. كميسيون اروپا نيز پيش بيني كرده كه تجارت 
اتحاديه اروپا )۲7( در سال ۲۰۲۰ بين ۱۰ درصد تا ۱۶ 
درصد افت كند. ارزيابي ها نيز حكايت ازاين دارد كه 
افت ارزش تجارت جهاني ناشي از كوويد- ۱9 نسبت 
به بحران مالي س�ال هاي ۲۰۰9-۲۰۰۸ ش�ديدتر 
بوده است. از سوي ديگر، تحليل داده هاي آماري 
نش�ان مي دهد كه اختالل هاي ايجاد ش�ده بر اثر 
كوويد۱9، برخي بخش ها را بيشتر تحت تاثير قرار 
داده است؛ به طوريكه تجارت گروه هاي كااليي از 
جمله »خودرو و محصوالت مرتبط با صنعت انرژي« 
در فصل نخست سال ۲۰۲۰ با افت شديدي مواجه 
شده اند. در مقابل اما طي اين مدت، كمترين كاهش 
ي�ا افزايش تجارت ب�ه گروه »غذاي كش�اورزي« 
مربوط بوده است. همچنين تحليل داده هاي 
آماري بيانگر اين است كه يكي از اثرات پاندمي 
كوويد ۱9، افزايش تقاضا براي كاالها و تجهيزات 
پزشكي مانند »ونتيالتور، مانيتور، دماسنج، 
ضدعفوني كننده دست، ماسك هاي محافظ و 

پوشاك پزشكي« بوده است.

  بحران تجارت در اقتصادهاي بزرگ 
به گزارش معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران، 
آمارهاي برخي از اقتصادهاي بزرگ، تصوير تاريكي از تجارت 
جهان را نشان مي دهد. طبق آمارها، افت تجارت در ماه هاي 

آوريل و مه ۲۰۲۰، بيشتر شده است. با اين حال، به استثناي 
دو ماه نخست س��ال، به نظر مي رسد اقتصاد »چين« اين 
دوران را بهتر از ساير اقتصادها سپري كرده است. »اتحاديه 
اروپا« در ماه مارس ۲۰۲۰ با كاهش ۱۳ درصدي در صادرات 
و واردات كاال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود مواجه 
ش��ده و در »امريكا« نيز با اينكه طي سه ماه نخست سال 
۲۰۲۰، افت صادرات و واردات تك رقمي بوده، در ماه مارس 
افت واردات آن به ۲۱ درصد و افت صادرات آن به ۲۹ درصد 
 تشديد شده است. تاثير اين بحران بر تجارت »كره جنوبي «

نيز ش��ديد بوده به طوري كه در ماه آوريل و مه اين س��ال، 
افت واردات آن به ترتيب ب��ه ۱۶ درصد و ۲۱ درصد و افت 

صادرات آن به ترتيب به ۲۵ درصد و ۲۰ درصد رس��يده 
است. صادرات و واردات» ژاپن« در آوريل و مه ۲۰۲۰، نيز 
افت قابل توجهي را تجربه كرده است. مطابق آمارها، در 
آوريل افت واردات ژاپن معادل ۲۱ درصد و افت صادرات 

آن معادل ۲۶ درصد ثبت شده است.

  كاهش تجارت در كشورهاي در حال توسعه
به گزارش »تعادل«، در ادامه كاهش تجارت بين المللي 
در فصل نخست س��ال ۲۰۲۰، در آوريل تجارت افت 
قابل مالحظه اي را تجربه كرده اس��ت. اين روند براي 
كش��ورهاي در حال توسعه و توس��عه يافته مشاهده 

شده اس��ت. اگرچه، به نظر مي رسد در آوريل، تجارت 
در كش��ورهاي در حال توسعه نس��بت به كشورهاي 
توسعه يافته كاهش شديدتري داشته است. اين امر به 
خصوص براي واردات چشمگير است. براي كشورهاي 
در حال توسعه، با اينكه كاهش صادرات به دليل افت 
تقاضا در بازار مقصد بوده، اما افت واردات ممكن است 
تنها ناش��ي از كاهش تقاضا نباشد و تغييرات نرخ ارز، 
نگراني در م��ورد بدهي وكمب��ود ارز خارجي، در آن 
دخيل باشند. تجارت بين كشورهاي در حال توسعه 
در آوريل ۲۰۲۰ به شدت كاهش يافته است. داده هاي 
اوليه براي آوريل اين سال نشان مي دهد كه بيشترين 

كاهش مربوط به » آسياي جنوبي و خاورميانه« است 
كه كاهش تجارت بيش از ۴۰ درصدي را ثبت كرده اند.

  رون�د تج�ارت در مناط�ق جه�ان و گروه 
محصوالت

همچنين داده هاي آماري منتش��ر شده از تجارت جهاني 
نش��انگر اين اس��ت كه هيچ منطق��ه اي از كاهش تجارت 
بين المللي در امان نمانده است. با اين وجود، به نظر مي رسد 
تجارت در» آسياي ش��رقي و اقيانوسيه« وضعيت بهتري 
نسبت به ساير مناطق داشته اند. افت تجارت در اين منطقه 
هم در فصل نخست و هم در ماه آوريل ۲۰۲۰تك رقمي مانده 
است. اين در حالي است كه كاهش تجارت در آوريل در ساير 
مناطق بسيار قابل توجه بوده است. اما براساس اين گزارش، 
تجارت در گروه ها در سال ۲۰۲۰ نشان مي دهد، »خودرو و 
محصوالت مرتبط با صنعت انرژي« با افت شديدي مواجه 
ش��ده اند. اختالل هاي ايجاد ش��ده بر اثر كوويد۱۹، برخي 
بخش ها را بيشتر تحت تاثير قرار داده است. در فصل نخست 
۲۰۲۰، »پوشاك و نساجي » تجارت گروه كااليي افت ۱۲ 
درصدي را تجربه كرده اند؛ درحالي كه گروه »ماشين آالت 
اداري« و »خودرو« ۸ درصد كاهش داشته اند. در عين حال، 
طي اين مدت، بخش »غذاي كشاورزي « رشد۲ درصدي 
را شاهد بوده است. آمارهاي تجارت در آوريل حاكي از افت 
شديد به ترتيب حدود ۴۰ درصدي و ۵۰ درصدي تجارت در 
گروه كااليي »خودرو« و »انرژي « است. كمترين كاهش يا 
افزايش تجارت به گروه »غذاي كشاورزي« مربوط بوده است. 

  تجارت جهاني تجهيزات پزشكي 
از سوي ديگر، تحليل داده هاي آماري بيانگر اين است كه 
يكي از اثرات پاندمي كوويد ۱۹، افزايش تقاضا براي كاالها 
و تجهيزات پزشكي مانند »ونتيالتور، مانيتور، دماسنج، 
ضدعفوني كننده دست، ماس��ك هاي محافظ و پوشاك 
پزشكي« بوده است. آمارها نشان مي دهد، تجارت بين المللي 
نقش مهمي در پوشش جهاني اين تقاضا داشته است. با اينكه 
تجارت جهاني اين اقالم در آغاز پاندمي كاهش داشته است، 
اما در ماه هاي فوريه و مارس ۲۰۲۰ افزايش را تجربه كرده و 

در آوريل تقريباً دو برابر شده است.

رييس سازمان حمايت خبر داد

تعيين تكليف خودروهاي احتكار شده در انتظار رأي تعزيرات است
رييس س��ازمان حمايت تعيين تكليف خودروهاي احتكار شده را 
منوط به رأي تعزيرات دانست و گفت:  كميته تعيين تكليف اختالف 
قيمت خودرو در كارخانه و بازار هنوز تش��كيل نشده است. پس از 
اينكه شوراي رقابت حدود يك ماه و نيم گذشته قيمت خودروهاي 
توليدي ايران خودرو و س��ايپا را اعالم كرد، قرار ش��د، قيمت اين 
خودروها در بازار نيز ۱۰ درصد گران تر از كارخانه به فروش برسد 
ولي با توجه اختالف نظرهايي كه در اين خصوص وجود داش��ت، 
عباس تابش در نشس��ت خبر خود در ۲۴ خ��رداد ماه، اعالم كرد: 
س��ازمان حمايت موافق اختالف ۱۰ درص��دي قيمت خودرو در 
كارخانه و بازار اس��ت ولي برخي از ذي نفع��ان ديگر معتقدند بايد 
قيمت خ��ودرو در بازار بر اس��اس عرضه و تقاضا تعيين ش��ود. به 
گزارش خبرگزاري تس��نيم، عالوه بر اي��ن همزمان با قيمت هاي 
جديد كارخانه كشت هاي ويژه تعزيرات نيز در سطح شهر، از پيدا 
شدن حجم بسيار بااليي از خودروهاي احتكار شده خبر دادند. به 
نحوي كه صاحبان اين خودروها با خريد اين محصوالت از كارخانه 
و احتكار آنها درصدد فروش اين محصوالت با قيمت بسيار باال بعد 
از اعالم قيمت هاي جديد بودند. وزارت صنعت با همكاري پليس 

راهور و سازمان بازرسي، ضمن شناسايي انبارهاي اين خودروهاي 
احتكار ش��ده؛ اعالم كرد قرار اس��ت دو راهكار ب��راي مالكين اين 
خودرو ها اجرايي ش��ود، به نحوي كه نخست مالك بايد خودرو ها 
را با قيمت كارخانه به فروش برس��اند در غير اين صورت اموال در 
اختيار س��ازمان اموال تمليكي ش��ده و آنها خود محصوالت را با 
قيمت كارخانه به فروش برس��انند.در حال حاضر بيش از يك ماه 
از شناسايي اين انبارها گذشته و هنوز تكليف اي موضوع مشخص 
نبوده و همين امر ابهاماتي را براي م��ردم در برخورد با محتكران 
ايجاد شده اس��ت. عباس تابش در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم، 
در خصوص وضعيت خودرو هاي احتكار ش��ده، اظهار داشت: پس 
از اينكه خودروهاي احتكار در پاركينگ ها كشف شد، پرونده هاي 
آن به تعزيرات براي صدور رأي ارس��ال شده است. بنابراين هنوز 
رأيي از سوي تعزيرات صادر نشده تا تكليف اين خودروها مشخص 
شود و بايد منتظر رأي تعزيرات باشيم. رييس سازمان حمايت در 
خصوص در خصوص تعيين تكليف اختالف قيمت خودرو در بازار 
و كارخانه نيز گفت: قرار بود كميته اي به منظور بررسي اين موضوع 

تشكيل شود كه هنوز اين امر محقق نشده است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ كرد

نقشه راه توسعه صادرات كشور
نقشه راه توسعه صادرات كشور توسط سرپرست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ابالغ شد. سند ياد شده با هدف افزايش هماهنگي و همكاري بين 
دستگاه هاي مرتبط در توسعه صادرات، دستيابي به سبد صادراتي متنوع 
و پيچيده كاال و خدمات و همچنين رش��د مستمر آن، افزايش سهم ايران 
در تجارت جهاني كاال و خدمات، بهبود تراز تجاري كش��ور و تقويت برند 
ايران در سطح جهاني تدوين شده است. بر اساس اين گزارش، سند نقشه 
راه توس��عه صادرات كشور با تشكيل كميته كارشناسي و پس از رايزني با 
خبرگان و برگزاري جلسات كارشناسي و طي فرايند تهيه گزارش پشتيبان 
از جمله بررسي وضع موجود و آسيب شناسي توسعه صادرات كشور طي 
سال هاي گذش��ته و اعمال نظرات ش��وراي عالي صادرات و خبرگان اين 
حوزه تدوين ش��ده است. در سند نقشه راه توسعه صادرات كشور عالوه بر 
آسيب شناسي صادرات كشور، نقاط قوت و فرصت ها، الزامات تحقق توسعه 
صادرات و چارچوب مفهومي براي تعيين سياست هاي مختلف اثرگذار بر 
توسعه صادرات مورد بررسي قرار گرفته و بر ضرورت تعيين متوليان امر در 
هر يك از سطوح سياستي و تعيين اهم وظايف و انتظارات از آنها تاكيد شده 
است. همچنين در اين سند، افزايش تاب آوري اقتصاد در مقابله با آثار ناشي 
از تحريم، حمايت از توليد رقابت پذير صادراتي، توسعه صادرات خدمات 

فني-  مهندسي و گردشگري، بهره وري بيشتر از ظرفيت هاي مناطق آزاد 
و بازارچه هاي مرزي در راستاي توسعه صادرات، مورد تحليل و بررسي قرار 
گرفته اس��ت.  از ديگر مواردي كه در سند نقشه راه توسعه صادرات كشور 
تاكيد شده است، مي توان به توسعه صادرات صنايع پايين دستي و تبديلي و 
اجتناب از خام فروشي و تشويق صادرات كاالي ساخته شده به جاي صادرات 
مواد اوليه، ايجاد و گسترش خوشه هاي صادراتي، چابك سازي فرايندهاي 
صادراتي و ارتقاي نظامات پشتيبان صادرات اشاره كرد. در اين سند بر تحقق 
اهداف نقش��ه راه توسعه صادرات در س��طوح كالن، كاركردي، عمومي و 
همچنين الزام اجراي نقشه راه نيز تاكيد شده است. الزم به ذكر است، نقشه 
راه توسعه صادرات، ترسيم كننده نماي كلي بازيگران دخيل در اين حوزه و 
نهادهاي مرتبط با آنهاست كه مي تواند موجبات هماهنگي بيشتر آنها را در 
حوزه هاي چشم انداز، اهداف و رويكردهاي مشخص فراهم كند. همچنين 
سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان فرمانده اصلي تجارت خارجي كشور، 
موظف است ضمن تدوين سياست ها و برنامه هاي كاركردي و عمودي با 
همكاري دستگاه هاي ديگر، نسبت به رصد، پايش و پيگيري برنامه هاي ارايه 
شده براي سازمان ها و نهادهاي ذي مدخل در توسعه صادرات اقدام كرده و 

گزارش عملكرد آن را در جلسات شوراي عالي صادرات ارايه كند.

نرخ مصوب مرغ  ۱۵ هزار تومان 
ايسنا |سرپرس�ت معاونت بازرگاني وزارت 
صمت اعالم كرد كه قيم�ت جديد مرغ گرم 
آماده پخت در س�تاد تنظيم ب�ازار، ۱۵ هزار 
تومان ب�ه اضافه ۵ درصد كمتر يا بيش�تر به 

اختيار استانداران تعيين شد.

 محمدرضا كالمي در حاش��يه جلسه ستاد تنظيم 
بازار اظهار كرد: به دليل اهميت تعيين نرخ كاالها، 

چهارش��نبه جلسه نود و هشتم ستاد تنظيم بازار به 
صورت فوق العاده برگزار ش��د. وي افزود: با توجه به 
تحليلي كه دستگاه هاي توليد و تشكل هاي مرتبط 
با كاالهاي مختل��ف مطرح كردند، لزوم اس��تمرار 
توليد و جلوگي��ري از زيان مرغ��داران و همچنين 
گران فروشي در بازار، نرخ مرغ در سطح خرده فروش 
۱۵ هزار تومان تعيين ش��د. البته به گفته اين مقام 
مس��وول اين رقم مي تواند بنا بر تصميم استانداران 

به عنوان روساي كارگروه ستاد تنظيم بازار استان ها 
با توج��ه به ظرفي��ت توليد و قيمت تمام ش��ده در 
استان هاي مختلف پنج درصد بيشتر يا كمتر تعيين 
ش��ود. دبير س��تاد تنظيم بازار در ادام��ه از مصوبه 
اين س��تاد در خصوص قيمت ش��ير خام خبر داد و 
اعالم كرد كه قيمت ش��ير خام براي عرضه در بازار 
۲۹۰۰ تومان تعيين ش��د كه تا ۷ درصد نيز تلرانس 
قيمت بر مبناي كيفيت ش��ير عرضه شده براي آن 

پيش بيني شده است. وي با بيان اينكه اين تصميم 
در راستاي حمايت از توليد ش��ير توسط دامداران 
و حمايت از حق��وق مصرف كنندگان اتخاذ ش��ده 
اس��ت و كارخانجات لبني بايد با اين نرخ شير خود 
را خريداري كنند، اظهار كرد: البته براي حمايت از 
ظرفيت هاي توليد، اج��ازه داديم تا ۷ درصد در اين 
بخش تلرانس قيمتي وجود داشته باشد؛ اما باالتر از 
اين رقم را اجازه نخواهيم داد و مالك اعمال قانون، 

همين عدد است. همچنين به گفته وي اين قيمت 
مربوط به ش��ير كيفي ۳.۵ درصد چربي اس��ت و با 
افزايش درصد چربي، قيمت شير نيز تغيير مي كند 
و به ازاي هر درصد چرب��ي ۵۰ تومن به قيمت كاال 
مي تواند افزوده ش��ود. با توجه به اينكه نرخ مصوب 
هر كيلوگرم شير خام در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۳۹۰ 
تومان در نظر گرفته ش��ده بود، اي��ن نرخ با افزايش 

حدود ۲۱ تا ۲۸ درصدي مواجه شده است.

 سرپرست وزارت صمت خبر داد

راه اندازي خط توليد تلويزيون داخلي تا پايان ۹۹
 سرپرست وزارت صمت از راه اندازي خط توليد 
تلويزيون داخلي تا پايان سال خبر داد و گفت 
كه در مجموع ميزان قطع وابستگي و خودكفايي 
در حوزه لوازم خانگي تا ۶۰ درصد است.، حسين 
مدرس خياباني در حاشيه جلسه هيات دولت 
در جمع خبرنگاران اظهار كرد: با هماهنگي با 
بانك مركزي و استفاده از ارز حاصل از صادرات 
و آزادسازي منابع، در خرداد ماه توانستيم ارز 
الزم براي تأمين مواد اوليه ل�وازم خانگي را تا 
ح�دودي مرتفع كنيم و ان ش�اهلل همين روند 
تا پايان س�ال نيز ت�داوم مي ياب�د. وي با بيان 
اينكه در حال حاضر ظرفيت توليد ۲۰ ميليون 
دستگاه انواع لوازم خانگي را در كشور داريم و 
براي س�ال ۱۳99 توليد ۱۲ ميليون انواع لوازم 
خانگي هدفگذاري ش�ده، تصريح كرد: ميان 
س�اخت ايران و س�اخت داخل ل�وازم خانگي 
تف�اوت دارد؛ در برخ�ي از ل�وازم خانگي تا 9۰ 
درصد قطع وابستگي و خودكفايي شده است 
كه به ص�ورت ميانگين در مجموع ميزان قطع 
وابستگي و خودكفايي در حوزه لوازم خانگي 

تا ۶۰ درصد است.

   عرضه لوازم خانگي
 با قيمت منطقي  به اقشار هدف

به گزارش شاتا، سرپرست وزارت صمت در ادامه با بيان 
اينكه در لوازم صوتي و تصويري اين ضريب وابس��تگي 
بيشتر است، اعالم كرد: در حال تدارك توليد در اين حوزه 
هستيم و اين نويد را خواهيم داد كه تا پايان سال خط توليد 
تلويزيون داخلي را با ضريب اتكاي باال راه اندازي كنيم.  
مدرس خياباني تامين مواد اوليه را مهم ترين موضوع در 
حوزه لوازم خانگي دانست و تصريح كرد: در راستاي الزام 
تحقق جهش توليد ك��ه فرموده مقام معظم رهبري نيز 
است، موضوع تامين مواد اوليه را در اولويت قرار داده ايم و با 
هماهنگي بانك مركزي و استفاده از ارز حاصل از صادرات 
و آزادسازي منابع، گشايش خوبي در اين حوزه به وجود 
آمد و در خرداد ماه توانستيم ارز الزم براي تأمين مواد اوليه 
لوازم خانگي را تا حدودي مرتفع كنيم و ان شاهلل همين 

روند تا پايان سال نيز تداوم مي يابد. 
وي در خصوص تقاضاي لوازم خانگي در بازار نيز گفت: به 
خاطر نااطميناني كه برخي از شاخص هاي كالن اقتصادي 
ايجاد كرده است، مقاومت براي عرضه لوازم خانگي توسط 
بخشي از توليدكنندگان يا عرضه كنندگان وجود دارد كه 
در برنامه ابالغي، نظارت و بازرس��ي از مراكز نگهداري و 

انبارها براي جلوگيري از هر گونه احتكار تأكيد شده است 
و مردم هم در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به 
سامانه ۱۲۴ جهت بررسي و پيگيري هاي الزم اطالع دهند 
مدرس خياباني با بيان اينكه به كارخانجات اعالم شده 
كه حق نگه��داري لوازم خانگي را بيش از ميزان معمول 
در كارخانجات ندارند، تصريح كرد: سازمان حمايت نيز 
سقف قيمت قابل قبول توليدات حدود ۴۱ كارخانه لوازم 
خانگي را با بررسي اسناد و مستندات الزم در سامانه ۱۲۴ 
اعالم كرده است.  وي در ادامه به برنامه اين وزارتخانه براي 
عرضه مستقيم لوازم خانگي اشاره كرد و گفت: براي برخي 
اقشار هدف از جمله مزدوجين تحت پوشش سازمان هاي 
حمايتي يا سازمان بازنشستگي تحت پوشش، يك بسته 
چند قلم كاالي اصلي ل��وازم خانگي را با قيمت منطقي 
كارخانه در نظر گرفته ايم و معاونت بازرگاني داخلي در 
حال رايزني با توليدكنندگان براي اين موضوع اس��ت. 
سرپرست وزارت صمت با تأكيد بر اينكه بايد حلقه هاي 
واسطه كاهش يابد و كارخانه مستقيم با مصرف كنندگان 
ارتباط برقرار بكند، گفت: در اين صورت براي احتكار يا 
نرسيدن كاال به دست مردم نگراني وجود نخواهد داشت.  
مدرس خياباني با اشاره به اهميت تغييرات و نوسانات نرخ 
ارز، تصريح كرد: رييس كل بانك مركزي نيز اعالم كرده اند 

كه نرخ ارز روند كاهش��ي داشته و در حال كنترل است و 
بايد اين اطمينان به مجموعه صنعتگران، توليدكنندگان 
و فروشندگان داده شود كه اين نوسانات آسيبي به آنها 
نمي رس��اند و آنها كاالي خ��ود را در اختي��ار مردم قرار 
دهند. با اتحاديه فروش��ندگان صنف ل��وازم خانگي نيز 
هماهنگي هايي انجام شده است تا بر روي درج برچسب 
قيمت و اعالم قيمت ها در سامانه ۱۲۴ و نظارت بر انبارها 
همكاري داشته باشند. سرپرست وزارت صمت با ااشاره 
به افزايش توليد در برخ��ي اقالم لوازم خانگي، گفت: در 
توليد ماش��ين لباسش��ويي افزايش ۱۵۰ درصدي و در 
توليد تلويزيون افزايش ۵۰ درصدي داريم و عليرغم همه 

محدوديتها و شرايط كرونا به لحاظ عرضه مشكلي نداريم 
اما اين اطمينان را به توليدكننده براي تأمين مواد اوليه اش 
بايد بدهيم تا كاال به دست مردم برسد. مدرس خياباني 
با اعالم اينكه سه مولفه اصلي بازار همزمان بايد كاركرد 
مناسبي داشته باشند، بيان كرد: توليد براي افزايش عرضه 
بايد ارتقا يابد، شبكه هاي توزيع بايد چابك باشد و حلقه 
نظارت و بازرسي در بازار بايد كامل باشد. وي افزود: بيش 
از ۴۰۰۰ ب��ازرس در طرح هاي نظارتي ويژه در سراس��ر 
كشور داريم و هر هفته شنبه ۵ قلم كاالي اولويت دار در 
اولويت نظارت و بازرسي ها قرار مي گيرد كه لوازم خانگي 

براي دومين هفته در اولويت بازرسي قرار گرفته است.
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جزييات تعليق كارت بازرگاني 
صادركنندگان متخلف

سازمان توسعه تجارت ايران|سازمان توسعه 
تجارت اي��ران در اطالعيه اي به بنگاه هاي صادراتي 
شرايط زماني تعليق كارت بازرگاني در صورت عدم 
ايفاي تعه��د ارزي را ابالغ كرد. در اجراي بند ج ماده 
۷ دستورالعمل كارگروه پايش رفتار تجاري و مستند 
به نامه روز بيس��ت ويكم ارديبهش��ت ماه ۹۹ بانك 
مركزي درخصوص اطالعات بازگشت ارز حاصل از 
صادرات، سازمان توسعه تجارت ايران ابالغيه اي براي 
بنگاه هاي صادراتي به قرار ذيل صادر كرد. دارندگان 
كارت بازرگاني )حقيق و حقوقي( كه نسبت به ايفاي 
تعهدات ارزي خ��ود تاكنون اقدام��ي نكرده اند، در 
خصوص تعليق كارت بازرگاني آنها به صورت زير اقدام 
خواهد ش��د: »واحدهاي غيرتوليدي از تاريخ هفتم 
تيرماه ۹۹ و واحدهاي توليدي از تاريخ س��ي و يكم 
تيرماه ۹۹« گفتني است درصورت ايفاي تعهد ارزي 
و ارايه تاييديه بانك مركزي كارت بازرگاني واحدها 

رفع تعليق مي شود.

 كشف تخلف ۶۱۰  ميلياردي
 دو شركت پتروشيمي

فارس |مديركل امور حقوقي و تعزيرات س��ازمان 
حمايت از تخل��ف ۶ هزار و ۱۰۰ ميلي��ارد ريالي دو 
ش��ركت پتروش��يمي فعال در بورس كاالي ايران 
خبر داد و گفت: طي خرداد ماه سال جاري، پرونده 
اين ش��ركت هاي متخلف تش��كيل و جهت صدور 
رأي به س��ازمان تعزيرات حكومتي ارس��ال ش��ده 
است. سيدمجتبي سجادي گفت: طي بررسي هاي 
صورت گرفته و اقدامات نظارتي سازمان حمايت در 
خصوص عملكرد شركت هاي توليدكننده وكيوم، 
باتوم )ماده اوليه توليد قي��ر( در بورس كاال، تخلف 
دو ش��ركت متخلف در س��ال ۹۸ احراز و براي آنها 
پرونده تعزيراتي تشكيل شده است. طبق تصميمات 
كارگروه تنظيم بازار كليه پااليشگاه ها بايد تمام وكيوم 
باتوم توليدي خود را در بورس كاال عرضه كنند كه با 
بررسي هاي صورت گرفته توسط حوزه تخصصي اين 
سازمان مشخص شد دو شركت بزرگ پااليش نفت 
از اين امر اجتناب كرده و بخش عمده اي از محصوالت 
توليدي خود كه بالغ بر ۲۳۰ ه��زار تن وكيوم باتوم 
بوده را برخالف ضوابط توزيع و خارج از شبكه تعيين 
شده عرضه كرده  اند. سجادي درباره برخورد جدي با 
متخلفين افزود: سازمان حمايت به صورت مستمر 
فعاليت شركت ها و واحدهاي صنفي را رصد كرده و 
در چارچوب وظايف و اختيارات خود اقدام به تشكيل 

پرونده و پيگيري آن تا حصول نتيجه مي كند. 

تشريح  برنامه هاي حمايتي 
اصناف

رييس اتاق اصناف ايران با تشريح برنامه هاي حمايتي 
اصناف، گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار همه 
انبارهاي كاالهاي سرمايه اي به خصوص لوازم خانگي 
و فوالدي بايد در س��امانه انبارها ثب��ت و مورد رصد 
قرار گيرد. سعيد ممبيني در گفت وگو با خبرگزاري 
تس��نيم در خصوص برنامه هاي جديد اتاق اصناف 
ايران براي صنوف اظهار كرد: يك��ي از اقداماتي كه 
براي اصناف در حال پيگيري است، موضوع ماليات و 
بخشودگي مالياتي اصناف است. البته پيش از اين نيز 
مذاكراتي در اين خصوص انجام شده و از هفته آينده 
به صورت جدي اين موضوع با سازمان امور مالياتي 
پيگيري  مي ش��ود. وي ادامه داد: برخي از مش��اغل 
از جمله آرايش��گران و تاالرهاي پذيرايي در شرايط 
كرونا آسيب پذيري بااليي داش��تند، حتي تاالرها 
نيز هنوز بازنشده، بنابراين به دنبال اين هستيم كه 
صنوف آسيب ديده يا به طور كامل يا بخشي از ماليات 
آنها بخشوده ش��ود. در بخش تسهيالت نيز شرايط 
و س��ودي كه تعيين شده به نحوي نيست كه بتواند 
صنوف را براي دريافت ترغيب كند. ممبيني افزود: 
قرار بود اين تسهيالت به نحوي باشد كه هم به حوزه 
اشتغال صنوف و هم احياي فعاليت آنها كمك كند، اما 
با اين شرايط هدفي كه مدنظر بوده تأمين نخواهد شد. 
بنابراين در حال پيگيري تغيير اين شرايط با وزارت 
كار و محمد نهاونديان رييس كميته اقتصادي ستاد 
ملي كرونا هستيم. ممبيني گفت: در مورد واحدهاي 
صنفي كه مش��مول حمايت هاي معيشتي دولت  
مي ش��وند، نيز به دنبال اين هستيم آنهايي كه فاقد 
بيمه بوده يا داراي بيمه خويش فرما هستند نيز از اين 

شرايط استفاده كنند. 

تاييد آيين نامه اجرايي حمايت 
از توسعه صادرات نرم افزار

تسنيم |سرپرست دفتر توسعه صادرات خدمات 
سازمان توسعه تجارت ايران از تأييد آيين نامه اجرايي 
حمايت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوري 
اطالعات كش��ور در نشست ش��وراي عالي توسعه 
صادرات غيرنفتي كش��ور خبر داد. سهراب سليمي 
افزود: مقرر شد آيين نامه اجرايي حمايت از توسعه 
صادرات نرم افزار و خدمات فناوري اطالعات كشور 
با قيد فوريت در دستور كار هيات وزيران قرار گيرد. 
در آيين نامه ياد شده براي هر يك از وزارت خانه هاي 
صمت، ارتباطات و فناوري اطالعات، فرهنگ و ارشاد 
اسالمي، امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي و معاونت 
علمي و فناوري رياس��ت جمهوري، سازمان تأمين 
اجتماعي، صندوق ضمانت صادرات، سازمان برنامه 
و بودجه و بانك مركزي ج. ا. ايران تكاليفي مشخص 
شده و سازمان توسعه تجارت ايران نيز به عنوان محل 
استقرار دبيرخانه كارگروه اجرايي آيين نامه تعيين 
شده است. وي بيان داشت: با توجه به اينكه حجم بازار 
و گردش فناوري اطالع��ات در ايران ۱۳/۳ ميليارد 
دالر اس��ت و نيز وجود افزون بر ۲۰ هزار شركت فاوا 
و۲۵۰ هزار استارت آپ در كشور اميد مي رود تصويب 
عاجل آيين نامه فوق در هي��ات دولت موجب رونق 
بيش از پيش تجارت خارجي اين حوزه و اشتغال مولد 

دانش آموختگان مربوطه شود.

پيش بيني هاي جهاني حكايت از افت شديد تجارت در سال 2۰2۰ دارد
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جمشيد خانيان نامزد جايزه »اندرسن« شد
شوراي كتاب كودك جمشيد خانيان را به عنوان نامزد جايزه جهاني »هانس كريستين اندرسن ۲۰۲۲« معرفي كرد. شوراي كتاب كودك 
با اعالم اين خبر نوشت: داليل اين انتخاب، ضمن تاكيد بر نقش پررنگ و تاثيرگذار آثار او در روند شكل  گيري نوين ادبياِت كودك و نوجوان 
ايران تاكيد بر مسائِل انساِن امروز، همچون جنگ، مهاجرت، تبعيض، تنهايي، مرگ، رابطه بين نسل  ها، سالمندي، بحران  هاي نوجواني، 
هويت، تجربه  هاي زيستي بومي و فرهنگ هاي خاص، توجه ويژه به زندگي طبقه  متوسط شهري، صلح، همدلي، دوستي، عشق، احترام به 
ديگري و خانواده رسيدن به سبك نوشتاري خاص با تاكيد بر ُفرم، تكنيك، جنبه  هاي زيبايي  شناسانه  زباِن روايت و گفت وگوهاي نمايشي، 

توجه ويژه به شخصيت و همچنين برانگيختن كنجكاوي، پرسشگري و رشد تفكر انتقادي و فلسفي مخاطبان و... بوده است. 

از نخست وزيري تا اعدام انقالبي؛ 8 ماه 
پنجم تي��ر 13۲9، حاجعلي رزم آرا پس از 
سقوط كابينه علي منصور، مامور تشكيل 
كابينه شد. فداييان اس��الم در 16 اسفند 
133۰ رزم آرا را اع��دام انقالبي كردن��د. رزم آرا كه پدر و 
برادران��ش از درجه داران ارتش بودند، وارد ارتش ش��د. 
يكي از مهم ترين ماموريت هاي رزم آرا در اين مسووليت، 
لشكركش��ي به آذربايجان در دوره نخست وزيري قوام 
به منظور س��ركوب فرقه دموك��رات ب��ود. همزمان او 
ش��ورش هايي در كردستان و جنوب را نيز كنترل كرد و 
به اين ترتيب مورد توجه شاه جوان قرار گرفت. وي موفق 
شد در سن 47 سالگي در حالي به درجه سپهبدي دست 
پيدا كند كه تا آن هنگام جوان ترين سپهبد تاريخ ارتش 
ايران به ش��مار مي رفت ترور نافرجام شاه در 15 بهمن 
13۲7 در دانشگاه تهران كه برخي آن را اقدامي هماهنگ 
و به رزم آرا نسبت مي دادند نخستين اقدام او براي تسويه 
حساب سياسي عنوان مي ش��ود. در جريان اين حادثه 
رزم آرا به عنوان رييس س��تاد ارتش در همدستي با شاه 
شماري از شخصيت هاي دردسرساز در عرصه سياسي 
را دستگير، س��ركوب و وادار به تبعيد كرد. از جمله اين 
اف��راد دكتر مصدق و آيت اهلل كاش��اني بودند كه اين امر 
نخستين جرقه هاي رويارويي آنها با رزم آرا بود. ديگر اقدام 
رزم آرا براي نزديك شدن به هسته مركزي قدرت ارتباط 
با اشرف پهلوي بود. البته هيچ سندي مبني از وجود يك 
رابطه عاشقانه ميان اين دو در دست نيست مگر نامه اي كه 
اشرف پهلوي هنگام خروج از كشور در آن برادرش را به 
سپهبد رزم آرا كه در اين زمان به طور كامل مورد اعتماد 
دربار قرار گرفته بود، مي سپارد. رزم آرا باالخره توانست به 

هسته قدرت نزديك تر شود. در حالي كه »  علي منصور«، 
نخست وزير وقت قرار بود از طرف مجلس استيضاح شود، 
به ناگاه در روز پنجم تيرم��اه 13۲9 به جاي آنكه راهي 
مجلس ش��ود، از سمت خود استعفاكرد و راه ايتاليا را در 
پيش گرفت تا به عنوان سفير ايران در آن كشور مشغول 
به كار ش��ود و حاجعلي رزم آرا مامور به تشكيل كابينه 
شد. به اين ترتيب قدرت در دست مردي قرار گرفت كه 
پيش تر براي نيروهاي اجتماعي شمشير را از رو بسته بود 
و در حالي كه گمان مي رفت به ش��اه نزديك است روز به 
روز از او دور مي شد.  از آنجا كه رزم آرا به عنوان يك نظامي 
وارد مدار قدرت سياسي شده بود، اين موضوع بر بسياري 

از سياستمداران گران آمد و با آنكه او تقريبا از سال 13۲6 
پا در سياست گذاشته بود و س��وداي نخست وزيري در 
سر داشت اما در چينش كابينه با مشكل اساسي روبه رو 
شد. بسياري از شخصيت هايي كه از مدت ها پيش براي 
عهده داري پست هاي وزارت در نظر گرفته بود، حاضر به 
قبول همكاري با يك نخست وزير نظامي نبودند. 16 اسفند 
13۲9 خورشيدي سپهبد رزم آرا نخست وزير محمدرضا 
پهلوي كه براي شركت در يك مجلس ختم در مسجد شاه 
حضور يافته بود در حياط مسجد به وسيله يكي از اعضاي 
جمعيت فداييان اسالم به نام خليل طهماسبي به ضرب 

گلوله به هالكت رسيد.
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قاچاق كاال؛ از صفويه تا امروز

اگر در تعريف ساده از قاچاق، بپذيريم »كااليي 
كه بدون اجازه وارد مرزهاي يك كش��ور ش��ده 
يا از آن خارج مي ش��ود، كاالي قاچاق محسوب 
مي شود«، مي توان دريافت كه از زمان تشكيل 
اولين مرزهاي ملي، مساله قاچاق كاال به عنوان 
يك آس��يب اجتماعي و اقتصادي وجود داشته 
اس��ت و مبارزه ب��ا آن تاريخي طوالن��ي را در بر 
مي گيرد. هرچند اسناد مختلفي از دستورات و 
سياست هايي پراكنده براي مقابله با جابه جايي 
كاال، در ط��ول تاري��خ طوالني ايران به چش��م 
مي خورد، اما در دوران صفوي بود كه گسترش 
حجم تجارت خارج��ي و تثبيت تقريبي مرزها 
در جهان باعث شد تا بحث قاچاق كاال تبديل به 
يك مس��اله براي حكومت ها و دولت ها در ايران 
شود. هرچند دس��ت كم تا پايان دوران پهلوي 
اول، وضعيت تجارت خارجي به صورتي بود كه 
تنها فعاليت گمركات براي مقابله با كاال كفايت 
مي كرد، اما هرچه زمان بيشتر مي گذرد، شكل 
و حجم تجارت خارجي كشورها و از جمله آنها، 
كش��ور ايران به صورتي تغيير مي كند كه ديگر 
شكل و ابعاد قاچاق، تنها وارد كردن غيرقانوني 
چند طاقه پارچه حرير يا بسته هاي ادويه نيست؛ 
بلكه شبكه پيچيده و گسترده اي وجود دارد كه 
از طريق اشكال مختلف قاچاق كاال و ارز دست 
به سودجويي مي زند. پس از تصويب چند قانون 
براي مبارزه با قاچ��اق در دوران پهلوي اول، در 
دوران پهلوي دوم ابتدا در سال 1335 اصالحاتي 
در قوانين قبلي صورت گرف��ت. اين اصالحات 
البت��ه به مس��اله قاچاق س��الح در اي��ن قانون 
مربوط مي شد. س��پس در تاريخ ۲9 اسفندماه 
1353، قوانين قبلي دوباره اصالح و برخي مواد 
سختگيرانه به آن اضافه شدند. از جمله اين مواد 
س��ختگيرانه قانوني، مي توان به افزايش امكان 
محكوميت قاچاقچيان، س��ختگيرانه تر كردن 
امكان ضبط وسيله نقليه قاچاقچيان و همچنين 
تعيي��ن تكليف جنس قاچاقي ك��ه صاحب آن 
معلوم نيست اشاره كرد. در سال 1374، مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، اولين قانون جامع براي 
مبارزه با قاچاق كاال را به تصويب رس��اند. اولين 
نكته مهم در اين قانون، الحاق واژه »ارز« به بحث 
مبارزه با قاچاق بود. پس از آن آيين نامه اي اجرايي 
براي اجراي اين قانون در تاريخ ۲9 خرداد سال 
1379 تصويب ش��د  در نتيجه همين آيين نامه 
اجرايي، ستاد مقابله با قاچاق كاال و ارز تشكيل 
ش��د و فعاليت جدي خود را از سال 13۸3 آغاز 
كرد.  همچنين پس از تصويب قانون سال 1374 
و در تاري��خ 14 بهمن ماه س��ال 1377، هيات 
وزيران نيز دو مصوبه را ابالغ كرد كه براس��اس 
آنها، وزارت كش��ور و ني��روي انتظامي موظف 
شدند تا تمهيداتي را جهت مقابله با قاچاق كاال 
اجرا كنند.  قانون مبارزه با قاچاق، دو بار ديگر در 
تاريخ هاي ۲5 بهم��ن 139۲ و ۲1 مهر 1394 
اصالح شد تا برخي موارد سختگيرانه ديگر به آن 
اضافه شود، مبالغ مربوط به جريمه هاي قاچاق به 
نرخ روز تغيير يابند و مهم تر از همه آنكه عالوه بر 
قاچاقچيان، فروشندگان كاالي قاچاق به عموم 

مردم هم مشمول جريمه  شوند. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانون جلوگيري از قاچاق اجناس ممنوع الورود
قان��ون راجع ب��ه جلوگي��ري از قاچ��اق اجناس 
ممنوع الورود، س��ي و يكم خردادم��اه 1311 و در 
مجلس هشتم ش��وراي ملي به تصويب رسيد.  بر 
اساس ماده اول اين قانون، اداره كل تجارت مكلف 
است از اجناس خارجي ممنوع الورودي كه از طرف 
دولت معين خواهد شد صورتي تهيه كرده و اعالن 
كند.   اش��خاصي كه اجناس ممنوع��ه مذكوره در 
اعالن را براي فروش تجارتي موجود داشته باشند 
مكلفند كه اواًل صورت اجناس مزبور را منتهي در 
ظرف دو ماه از تاريخ انتش��ار اعالن در هر محل به 
اداره كل تجارت در مرك��ز و در اياالت و واليات به 
نماينده آن اداره تسليم كرده رسيد دريافت دارند 
ثانيًا از تاريخ اعالن مذكور تا انقضاي سال 1311 در 
آخر هر ماه صورت فروش آن ماه را نيز به اداره كل 
تجارت يا نمايندگان آن اداره تس��ليم كنند بعد از 
انقضاي سال 1311 اجناس ممنوعه كه به فروش 
نرفته بايد ظرف يك ماه به مراكز فروش كه در هر 
محل از ط��رف دولت تعيين خواهد ش��د تحويل 
گردد تا تحت نظ��ارت دولت و صاحبان اجناس به 
قيمتي كه دولت معين مي نمايد به فروش برسد. 
بنا بر م��اده دوم اين قانون، اجناس مذكور در ماده 
اول كه براي فروش تجارتي موجود باش��د و ظرف 
دو ماه از تاريخ انتشار اعالن صورت آنها به اداره كل 
تجارت يا  نمايندگان آن اداره تحويل نشده باشد و 

همچنين اجناسي كه صورت آن داده شده ولي تا 
آخر اس��فند 1311 به فروش نرسيده و ظرف يك 
ماه پس از انقضاي مدت يادش��ده به مراكز فروش 
دولتي تحويل نشده باشد، در حكم قاچاق بوده و به 
نفع دولت ضبط مي ش��ود.  در ماده سوم اين قانون 
آمده اس��ت: هر كس مرتكب يكي از اقدامات ذيل 
بشود به جزاي نقدي از پانصد تا ده هزار ريال يا به 
حبس تأديبي از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد 
شد به عالوه مرتكب براي دو سال از حق اخذ جواز 
ورود محروم خواهد بود: اخذ تصديق صدور براي 
مال التجاره اي كه از مملكت صادر نشده است، اخذ 
تصديق صدور به مبلغي بيشتر از آنچه مال التجاره 
صادر شده است به وسيله تباني يا مامورين گمرك 
يا مقومين، مخفي كردن اجناس ممنوع الصدور يا 
ممنوع الورود در ميان اجناس مجاز جز در مواردي 
كه قوانين مخصوصه مجازات بيشتري معين كرده 
باشد كه در آن صورت مرتكب مطابق همان قوانين 
مجازات مي ش��ود - اجناس ممنوعه مشمول اين 
قسمت ضبط مي ش��ود، خارج كردن مال التجاره 
ورودي از گمرك ب��ه داخله مملكت كه قيمت آن 
بيش از مبلغ مذكور در جواز ورود باش��د به وسيله 
تباني با مامورين گمرك ي��ا مقومين در اين مورد 
معادل مبلغ اضافي از مال التجاره ضبط مي شود، 

صادر يا وارد كردن جنسي به اسم جنس ديگر.

بازداشت سه نفر در ارتباط با پرونده نوزادفروشي
فرمان��ده انتظام��ي پايتخ��ت ضمن رد 
اينكه در گزارش ه��اي اوليه پنج نوزاد در 
حال ف��روش بودند، گف��ت: اين موردي 
كه دستگير ش��ده اند، دو نوزاد به همراه 
خود داشته اند و سه نفر نيز در اين ارتباط 
دستگير شده اند. طي مدت اخير عكس 
تعدادي نوزاد به همراه مبلغي براي فروش 
آنها در اينترنت دس��ت به دست مي شد. 

در پي انتش��ار تصاويري از فروش چند نوزاد در فضاي 
مجازي و واكنش شديد افكار عمومي، متهم كه جواني 
۲7 ساله بود و دو نفر ديگر نيز در ارتباط با اين پرونده 
شناسايي و از سوي پليس دس��تگير شدند و نوزادان 
كه يكي ۲۰ روزه و ديگري دو ماهه بود توسط ماموران 

پليس نجات داده شدند. به دنبال همين 
موضوع روز جاري معاون اجتماعي امور 
بهزيستي استان تهران گفت كه براساس 
گزارش اوليه تعداد اين نوزادان 5 نفر بوده 
اس��ت. فرمانده انتظامي پايتخت سردار 
حسين رحيمي در گفت وگو با ايسنا ضمن 
رد اين تعداد گفت: اين موردي كه تاكنون 
دستگير شده اند، دو نوزاد به همراه خود 
داش��ته اند. وي ادامه داد: البته در حال انجام كارهاي 
اطالعاتي هس��تيم و اگر نتيجه جديدتري به دس��ت 
بياوريم حتما به اطالع مردم خواهيم رساند. تاكنون سه 
نفر در همين رابطه دس��تگير شدند كه اين افراد قصد 

فروش دو كودك را داشتند.

روند رو به رشد كرونا در ايران 
سخنگوي وزارت بهداش��ت از شناسايي 
۲531 بيمار جديد كوويد-19 در كشور 
خبر داد. الري گفت: از سه ش��نبه تا ظهر 
چهارش��نبه، 4 تي��ر 1399 و بر اس��اس 
معيارهاي قطعي تش��خيصي، دو هزار و 
531 بيم��ار جديد مبتال ب��ه كوويد-19 
در كشور شناسايي ش��دند كه يك هزار و 
34۰ مورد از آنها در بيمارستان ها بستري 

ش��دند. به اين ترتيب مجموع بيم��اران كوويد19 در 
كشور به ۲1۲ هزار و 5۰1 نفر رسيد. سخنگوي وزارت 
بهداشت افزود: متاسفانه در طول اين ۲4 ساعت، 133 
بيمار كوويد-19 جان خود را از دس��ت دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به 9 هزار و 996 نفر رس��يد. 
وي ادامه داد: خوشبختانه تاكنون 17۲ هزار و 96 نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
الري گفت: ۲۸69 نف��ر از بيماران مبتال به كوويد-19 
در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. 
وي ادامه داد: تاكنون يك ميلي��ون و 5۰۲ هزار و 5۲5 
آزمايش تش��خيص كوويد-19 در كش��ور انجام شده 
است. سخنگوي وزارت بهداشت افزود: در استان هاي 

خوزستان، كردستان، هرمزگان، بوشهر و 
بعضي از مناطق استان هاي فارس، لرستان، 
كرمانشاه و گلستان كاهشي در ميزان ابتال 
و بستري بيماران كوويد-19 نداشته ايم. 
الري گفت: باي��د بپذيريم كه كوويد-19 
يك بيماري جهاني اس��ت كه در كشور ما 
نيز اپيدم��ي دارد. اين بيماري هنوز هيچ 
دارو و واكس��ني ن��دارد. بنابراين با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي، رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
و استفاده از ماس��ك در بيرون از منزل مي توان زنجيره 
انتقال اين بيماري را قطع كرد. عليرضا رييسي معاون 
وزير بهداشت نيز در پاسخ به سوالي درباره برخي اظهارات 
مبني بر بروز موج دوم بيماري در كشور، گفت: موقعي 
كه صحبت از موج يا شيوع مجدد بيماري مي شود بايد 
بدانيم كه هر موجي يك بازوي باال رونده دارد تا به يك قله 
مي رسد و پس از آن يك بازوي پايين رونده دارد. زماني 
از موج دوم صحبت مي كنيم كه اين اتفاق رخ دهد. فعال 
چنين اتفاقي در سطح كشور و استان ها نيفتاده است و 
اميدوار هم هستيم كه نيفتد. در مجموع خوشبختانه فعال 

دچار موج دوم در استان ها نشده ايم.  

میراثنامه

آمار رسمي آسيب هاي كرونا به گردشگري 
با آغاز مجدد فعاليت هاي گردش��گري در تعداد رو به 
افرايشي از كشورهاي جهان، سازمان جهاني گردشگري 
اطالعات جديدي درباره تاثيرات منفي بحران جهاني 
كرونا بر اي��ن صنعت منتش��ر كرد. پ��س از چند ماه 
وقفه بي سابقه در صنعت گردشگري، سازمان جهاني 
گردش��گري گزارش داده كه فعاليت هاي گردشگري 
به ويژه در مقاصد واقع در نيم كره شمالي زمين دوباره 
آغاز شده، با اين وجود محدويت هاي سفر در بسياري 
از كشورها پابرجاست و صنعت گردشگري همچنان از 
جمله صنايعي است كه بيشترين آسيب ها را به سبب 
شيوع ويروس كرونا متحمل شده است.  كاهش تدريجي 
محدوديت هاي سفر در برخي كشورها، آغاز به كار دوباره 
برخي سفرهاي بين المللي و افزايش امنيت و پيروي از 
پروتكل هاي بهداشتي از جمله اقداماتي است كه دولت ها 
براي از سرگيري فعاليت گردشگري خود اتخاذ كرده اند. 
»زوراب پولوليكاش��ويلي«، دبيركل س��ازمان جهاني 
گردشگري در اين باره گفت: »سقوط ناگهاني و گسترده 
شمار گردشگران مش��اغل و اقتصاد را تهديد مي كند، 
بنابراين در اولويت قرار دادن آغاز دوباره گردش��گري و 
مديريت مس��ووالنه آن امري حياتي است.«  در حالي 
كه ماه آوريل بر اساس روال سال هاي گذشته بايد يكي 
از پررونق ترين بازه هاي زماني براي گردشگري باشد، 
اعمال محدوديت هاي سفر، موجب كاهش 97 درصدي 
ورود گردشگران بين المللي در سراسر جهان شد. اين 
عدد در ماه مارس 55 درصد بود و در فاصله زماني ژانويه 

تا آوريل ۲۰۲۰ )چهار ماه نخست سال( شمار گردشگران 
بين المللي 44 درصد نزول داشته كه به معناي زيان 195 
ميليارد دالري به درآمدهاي گردش��گري بين المللي 
است. بر اس��اس اطالعات جديدي كه سازمان جهاني 
گردشگري درباره تاثيرات شيوع ويروس كرونا منتشر 
كرده، در چهار ماه نخست سال جاري ميالدي )ژانويه تا 
آوريل ۲۰۲۰( شمار گردشگران بين المللي در مقياس 
جهاني نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰19 ميالدي، 
1۸۰ ميليون كمتر بوده است.  بيشترين كاهش شمار 

گردشگران در اين بازه زماني با منفي 51 درصد در منطقه 
آسيااقيانوس��يه روي داده و پس از آن اروپا )منفي 44 
درصد(، خاورميانه )منفي 4۰ درصد(، امريكا )منفي 36 
درصد( و آفريقا )منفي 35 درصد( را به ثب رسانده اند. 
در حالي كه سال ۲۰19، شمار گردشگران بين المللي با 
رشد 4 درصدي به 1.5 ميليارد نفر رسيده بود، آمار چهار 
ماه ابتدايي سال ۲۰۲۰ از متوسط كاهش 44 درصدي 
شمار گردش��گران بين المللي به سبب شيوع ويروس 

كرونا حكايت دارد. 

كتابخانه

دولت و رشد اقتصادي در ايران 
موض��وع آثار و پيامدهاي اقتصادي فعاليت هاي دولت، از مهم ترين مباحثي اس��ت كه در علم اقتصاد مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. اين توجه شامل هر دو حوزه اثباتي و دستوري مي ش��ود. گروهي در حوزه دستوري، قائل به حداقل دخالت دولت در 
اقتص��اد بوده و گروهي ديگر دخالت هاي دولت را در هداي��ت اقتصاد ضروري مي دانند.  در حوزه اثباتي نيز مطالعات فراواني 
در مورد تجزيه و تحليل آثار و پيامد هاي دخالت دولت در اقتصاد صورت گرفته است. در كتاب دولت و رشد اقتصادي در ايران، 
تمركز اصلي بر تاثير فعاليت هاي دولت بر رشد اقتصادي است و هدف آن است كه مقداري بهينه براي اندازه دولت براي تحقق 

حداكثر رشد اقتصادي تخمين زده شود.

هنر

تجربه متفاوت اكران »جهان با من برقص« 
»جهان با من برقص« نمايش همزمان روي پرده سينما و پلتفرم هاي وي اودي 
را تجربه مي كند. از س��ال ها قبل روال بر اين بود فيلمي كه بر پرده سينماها به 
نمايش درمي آمد پس از گذش��ت مدتي به شبكه نمايش خانگي راه مي يافت. 
فاصله بين اكران سينمايي و توزيع نسخه خانگي ابتدا خيلي طوالني بود اما وقتي 
قاچاق و كپي غيرقانوني فيلم ها بيشتر باب شد، اين فاصله زماني كمتر شد و گاه 
به يك هفته تا 1۰ روز هم رس��يد. اما حاال فيلم سينمايي »جهان با من برقص« 
به كارگرداني س��روش صحت كه از ماه هاي آخر سال 9۸ به سينماها آمده بود، 
در چند هفته پاياني و باقي مانده اكران خود پس از بازگشايي سينماها، همزمان 
در شبكه نمايش خانگي هم عرضه شده است. براساس پيگيري ها، اين اتفاق با 
هماهنگي ميان پخش كننده و مديران سامانه وي اودي انجام شده است و شوراي 
صنفي نمايش هم آن را تاييد مي كند. به گزارش ايسنا، به اين ترتيب عالقه مندان 
به تماشاي اين فيلم، مي توانند آن را در برخي سينماها يا فيليمو مشاهده كنند و 
البته پيش بيني مي شود تماشاگران حرفه اي كه عالقه مند هستند بر پرده عريض 
فيلم ببينند ترجيح بدهند با رعايت پروتكل هاي بهداشتي به سينما بروند و اما 
عده ديگر ترجيح مي دهند در خانه فيلم را ببينند. با اين روند براي نخستين بار 
در سينماي ايران تجربه متفاوتي را پشت سرمي گذاريم. در »جهان با من برقص« 

علي مصفا نقش اصلي را ايفا كرده و در كنار او جواد عزتي، هانيه توسلي، پژمان 
جمشيدي، سياوش چراغي پور و كاظم سياحي هم بازي كرده اند. 

»گيشه« به »سمفا« پيوست
سامانه ارايه ش��ده توسط موسسه »بهمن س��بز« براي فروش آنالين بليت با عنوان 
»گيشه 7« مجوز گرفت. مصطفي حسيني خالدي مديرعامل اين موسسه با اعالم خبر 
كسب مجوز پنجمين سامانه فروش آنالين بليت سينما گفت: سرانجام امروز سامانه 
اختصاصي ارايه شده توسط موسسه »بهمن سبز« با عنوان »گيشه 7« مجوزهاي الزم 
را كس��ب كرد. وي افزود: اين سامانه به آدرس Gisheh7.ir با برخورداري از آخرين 
تكنولوژي فروش آنالين بليت از امروز به سامانه سمفا متصل شد تا آماده خدمات دهي 
به مخاطبان باشد. حسيني ادامه داد: ما برنامه راه اندازي سامانه فروش آنالين خود را 

طبق هدف گذاري هاي پيشين از سال گذشته آغاز كرده بوديم و سال گذشته اجراي 
پايلوت آن را در »پرديس سينمايي هويزه« با موفقيت پشت سر گذاشتيم. مديرعامل 
»بهمن سبز« درخصوص همكاري اين سامانه با ديگر سينماها گفت: اين سامانه در 
كنار پوشش 15۰ سالن سينماي حوزه هنري در سراسر كشور، با بسياري از سينماها 
نيز قرارداد فروش اينترنتي در دس��ت اقدام دارد. به طور كلي همه سينماهاي سراسر 
كشور مي توانند به صورت كامال رايگان به »گيشه 7« اضافه شوند و ظرفيت خدمات دهي 

رايگان به سينماي ايران تدارك ديده شده است.
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