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مه�دي بي�ك | اقتص�اد اي�ران در ش�رايطي 
دوران حس�اس فعلي را پش�ت س�ر مي گذارد 
كه مجموع�ه اي از متغيرهاي اثرگ�ذار از جمله 
تحريم هاي اقتصادي، كرونا، مش�كالت كسري 
بودجه، كاه�ش ارزش پول ملي و...چش�م انداز 
متفاوتي را پيش روي اقتصاد و معيشت كشورمان 
گشوده است؛ چشم اندازي كه هرچند شايد در 
شرايط فعلي نتوان تصوير كاملي از چند و چون 
آن ارايه كرد اما واقعيت آن اس�ت كه در صورت 
عدم برنامه ريزي مناسب ممكن است، بحران هاي 
تازه اي در فضاي عمومي اقتصادي ايجاد ش�ود. 
در اين مي�ان بانك مركزي با اع�الم راهبردهاي 
تاره اي اعالم كرده كه اولويت اصلي برنامه هايش 
را در مس�ير مهار تورم قرار خواه�د داد تا از اين 
طريق هم جري�ان نقدينگي كنترل ش�ود و هم 
فرآيند فقير شدن طبقات كمتر برخوردار متوقف 
ش�ود.براي آگاهي از كم وكيف برنامه ريزي هاي 
اقتصادي اخير در ب�ازار پول�ي گفت وگويي را با 
كمال سيدعلي دكتراي اقتصاد بين الملل و پولي 
از دانش�گاه اصفه�ان ترتيب دادي�م تا تحليلي 
از مهم تري�ن اولويت ه�اي اقتصادي كش�ور در 
شرايط حس�اس فعلي ارايه كنيم. سيد علي كه 
س�ابقه حضور در دول�ت دهم به عن�وان معاون 
بانك مركزي را در كارنام�ه دارد در ادامه به دليل 
دخالت هاي رييس دول�ت دهم از همكاري با اين 
دولت استعفا داد. اين تحليلگر اقتصادي با اشاره 
به اين واقعيت كه ش�رايط فعل�ي محصول نظام 
تصميم س�ازي كشور طي 2س�ال گذشته است 
اعالم مي كند كه بانك مركزي به درستي به دنبال 
برخي اصالحات ضروري در ساختار پولي كشور 
است و معتقد است كه چنانچه دولت از نقدينگي 
برآمده از استقبال مردم از بورس در مسير احياي 

توليد و رونق آن بهره ببرد مي توان به چشم انداز 
آينده بورس اميدوار بود.

   اي�ن روزها بازار بحث در خص�وص بيانيه بانك 
مرك�زي پيرام�ون مهار ت�ورم به ح�ول و حوش 
قيمت�ي 20 ت�ا 24درص�د در محاف�ل اقتصادي 
و رس�انه اي حس�ابي گرم اس�ت و مخالفت ها و 
موافقت ه�اي فراوان�ي در خص�وص آن مط�رح 
مي ش�ود، به عن�وان ف�ردي كه س�ابقه فعاليت 
در مديريت ارش�د بان�ك مركزي را داش�ته ايد، 
بفرماييد اساسا بانك مركزي ابزارهاي الزم براي 

تحقق اين ايده را در اختيار دارد؟
 من قبال پيش بيني كرده بودم كه چنانچه نرخ نقدينگي 
با همين ش��دت باال برود و بانك مركزي هم براي كمك 
به دولت در زمينه كسري بودجه اقدام به چاپ اسكناس 
كند و سيستم بانكي همچنان به اضافه برداشت خود از 
بانك مركزي ادامه دهد، جهشي دامنه دار در بازار ارز به 
وجود خواهد آمد.اين روزه��ا موافقت ها و مخالفت هاي 
عجيبي درباره ضرورت حضور يا عدم حضور بانك مركزي 
در فضاي اقتصادي شنيده مي شود كه به نظرم چندان 
مبناي درستي ندارد؛ واقع آن است كه بانك هاي مركزي 
در تمام دنيا به نوعي وظيفه نظ��ارت و هدايت گري را در 
بازار ها بر عهده دارند تا بازارها از نوسانات مخرب برآمده 
از تحركات اقتصادي مصون بمانند. اين در حالي اس��ت 
كه در ايران طي سال هاي گذشته بحث هاي بيهوده اي 
درباره ضرورت يا عدم ض��رورت دخالت بانك مركزي به 
راه افتاده كه به نظرم بحث هاي فرعي است؛ مگر مي شود 
ساختارهاي پولي و مالي يك كش��ور را به حال خود رها 
كرد و سرنوشت اقتصادي و معيشتي كشور را به دست 
بازار سپرد. به هر حال بانك مركزي براي كنترل بازار ارز 
بايد به موقع حضور داشته باشد و به موقع و در بزنگاه هاي 
حياتي بايد جريان سيال مالي و پولي را به سمت تعادل 

هدايت كند. البته اين حضور بايد يك حضور نامحسوس و 
نظارتي صرف باشد. 

  ش�ما تجربه فعاليت به عنوان مدير ارش�د در 
بانك مركزي را نيز داش�ته اي�د؛ در آن زمان هم 
بانك مركزي از ظرفيت هايش براي اثرگذاري در 

بازار ارز استفاده مي كرد؟
 بله اين موضوعي است كه فكر مي كنم همواره در ساختار 
بانك مركزي جريان داشته است؛ ببينيد اتمسفر پولي و 
مالي كشور را مانند چشم هايي در نظر بگيريد كه در آن 
هم ورودي آب وجود دارد و هم خروجي؛ يعني بخشي 
از آب هاي سطحي و...به چشمه وارد مي شود و از آن سو 
هم خروجي هايي در اين چشمه وجود دارد؛ چه زماني 
اين آب شفاف دچار مشكل مي شود؟ وقتي كه ورودي 
دچار مشكل شود؛ وقتي ورودي به اندازه كافي نداشته 
باش��يد و خروجي ها هم همچنان ادامه داشته باشد يا 
چشمه خشك مي ش��ود يا راكد . در حال حاضر اقتصاد 
ايران دچار يك چنين مشكلي شده، جريان ورودي ارزي 
ما دچار مشكالتي شده و از آن طرف خروجي ها افزايش 
پيداكرده، براي اينكه اين مشكالت كمتر شود بايد متولي 
وجود داشته باشد كه جريان س��ال ورودي و خروجي را 
كنترل كند تا اگر سنگي جلوي ورودي آب را گرفته آن 
را بردارد ومشكالت را حل كند. وظيفه بانك مركزي به 
نوعي شفاف سازي اين جريان سيال پولي و مالي است. 
بله در گذشته هم بانك مركزي تالش مي كرد تا وضعيت 
را متعادل س��ازد. چرا كه دولت ها هميش��ه تشنه پول 
هستند و مي خواهند پول خرج كنند و براي خودشان 
محبوبيت بخرند. راهكار اين پول س��ازي از چه نهادي 
شروع مي شود از بانك مركزي. من هم به خاطر همين 
دخالت هاي خارج از مح��دوده بود ك��ه در زمان دولت 
احمدي نژاد استعفا دادم. اصل اين است كه بانك مركزي 
بايد طوري مديري��ت كند كه منجر به ت��ورم و افزايش 
نقدينگي و افزايش پايه پولي نشود.   ادامه در صفحه 2

 كمال سيد علي، عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه تبريز
 در گفت وگو  با »تعادل« عنوان كرد

مشكل كاهش سود  افزايش فرهنگ تسهيالت گيري است

انتقاد از كاهش سود سپرده ها 

گروه كالن |
هيات وزيران آيين نامه هاي اجرايي منابع 
و مص�ارف هدفمندي يارانه ه�ا و پرداخت 
تس�هيالت مس�كن ب�ه بازنشس�تگان را 

تصويب كرد. 

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني رياس��ت جمهوري، 
هيات وزي��ران، آيين نام��ه اجرايي بن��د )ز( تبصره 
)۱۶( قانون بودج��ه، موضوع پرداخت تس��هيالت 
مسكن به بازنشستگان را تصويب كرد.بر اين اساس، 
به منظور تس��هيل در تأمين مس��كن بازنشستگان 
صندوق هاي كشوري، لش��كري و تأمين اجتماعي 
از محل منابع حاصل از بازپرداخت اقس��اط مسكن 
مهر ۴۰ هزار فقره تسهيالت خريد يا ساخت مسكن 
با رعايت الگوي مصرف مس��كن پرداخت مي شود.

س��قف فردي تس��هيالت پرداختي در كالن شهرها 
۵۰۰ ميليون ريال و ساير ش��هرها و روستاها ۴۰۰ 
ميليون ريال تعيين مي شود. نرخ تسهيالت مذكور 
در شهر تهران ۹ درصد، مراكز استان ها هفت درصد 
و ساير مناطق شهري و روستايي چهار درصد تعيين 
مي ش��ود. بازنشستگان كشوري، لش��كري و تأمين 
اجتماعي ب��راي دريافت تس��هيالت مذك��ور بايد 
طي ۱۰ سال گذش��ته خود و همسرشان فاقد واحد 
مسكوني بوده و از تسهيالت خريد يا ساخت مسكن 
اس��تفاده ننموده باشند. سپري ش��دن حداقل پنج 
سال از تاريخ بازنشستگي و دريافت مستمري كمتر 
از سي ميليون ريال در ماه، از ديگر شرايط اخذ اين 

تسهيالت است.
الزم به ذكر است، افراد با س��ابقه بازنشستگي باالتر 
در اولوي��ت پرداخت تس��هيالت ق��رار دارند. ضمنا 

تس��هيالت مزبور صرفًا براي واحدهاي كمتر از ۱۵ 
سال ساخت قابل پرداخت بوده و مدت بازپرداخت 

اقساط آن ۱۰ سال تعيين مي شود.

   تصويب آيين نامه آماده سـازي و تكميل 
واحدهاي مسكوني

همچنين، هيات وزيران آيين نامه اجرايي بند )ب( 
تبصره )۸( قانون بودجه، موض��وع اقدامات مربوط 
به آماده س��ازي، محوطه  س��ازي، تأمي��ن خدمات 
روبناي��ي و زيربناي��ي و تكميل واحدهاي مس��كن 
مهر، طرح هاي بازآفريني شهري و احياي بافت هاي 
فرس��وده و طرح اقدام ملي تأمين مسكن را تصويب 

كرد. 
بر اين اس��اس، وزارت راه و شهرس��ازي )ش��ركت 
عمران ش��هرهاي جديد و س��ازمان مل��ي زمين و 

مسكن( مجاز است تا س��قف ۱۵ هزار ميليارد ريال 
از محل مناب��ع داخلي ي��ا تهاتر، اراض��ي و امالك 
متعلق به شركت هاي فوق را به قيمت كارشناسي يا 
فروش از طريق مزايده، مش��روط به حفظ كاربري و 
با ساز و كار گردش خزانه براي عمليات آماده سازي، 
محوطه  سازي، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و 
تكميل واحدهاي مسكن مهر، طرح هاي بازآفريني 
شهري و احياي بافت هاي فرسوده و همچنين طرح 

اقدام ملي تأمين مسكن صرف كند.
همچنين، وزارت راه مكلف است ۳۵ درصد از منابع 
حاص��ل از اجراي اي��ن موضوع را كه ب��راي تكميل 
پروژه هاي زيربنايي آب، برق و فاضالب مسكن مهر 
باقي مانده و نيازمند تأمين خدمات هستند  با طرح 
اقدام ملي مس��كن به وزارت ني��رو اختصاص داده و 
متناسب با كاركرد به ش��ركت هاي ذي ربط وزارت 

نيرو پرداخت نمايد. افزون بر اين، ش��ركت عمران 
ش��هرهاي جديد و س��ازمان ملي زمين و مس��كن 
مكلفند در ص��ورت درخواس���ت مال��كان اعياني 
واحدهاي مس��كوني مه��ر در هر مجتم��ع يا بلوك 
مس��كوني به صورت جمعي يا انفرادي، نس��بت به 
واگذاري قطعي عرصه زمين هاي اجاره اي ۹۹ ساله 
متعلق به خود به قيمت كارشناس��ي روز، به صورت 

نقد يا نقد و اقساط اقدام نمايند.
همچنين، شركت و سازمان مورد اشاره مكلف است 
در صورت اراي��ه طرح مصوب از طرف دس��تگاه هاي 
خدمات رس��ان دولتي، زمين موردني��از براي احداث 
مدرسه، پاسگاه، پايگاه بسيج، مسجد، مراكز بهداشتي 
و درماني، ورزش��گاه و س��اير اماكن اداري و خدماتي 
موردنياز را به صورت رايگان در اختيار دس��تگاه هاي 

دولتي ذيربط در طرح هاي مسكن مهر قرار دهد.

تصويب آيين نامه اجرايي پرداخت تسهيالت مسكن به بازنشستگان 

يادداشت- 1

عدالت اقتصادي و پوپوليسم
مبحث عدالت اقتصادي 
يكي از مباحث مهم در 
فرآيند توسعه اقتصادي 
هر كش��ور و مورد نظر 
اقتصاددانان اس��ت. در 
متون اقتصادي از توزيع 
درآم��د و توزي��ع ثروت 
عادالنه ت��ر  به ص��ورت 
به عنوان ش��اخص هاي اقتصادي ياد مي ش��ود و 
مورد محاس��به قرار مي گيرد. هر چند در فرآيند 
توسعه با پيمودن استراتژي هاي متفاوت در نهايت 
توس��عه يافتگي اقتصاد كش��ورها با فقر محدود، 
درآمد سرانه باال و توزيع درآمد عادالنه تري نسبت 
به شروع كار مواجه مي شوند، ليكن براي رسيدن 
به هدف غايي اس��تراتژي هاي متفاوتي انتخاب و 
طي مي كنند. به عنوان نمونه امريكا و انگلس��تان 
در مدار توس��عه يافتن از اس��تراتژي رشد محور 
بهره برده اند )در فرآيند آن ابت��دا توزيع درآمد و 
ثروت حتي ناعاالنه تر مي ش��ود و ثروت در دست 
توليدكنن��دگان و كارآفرين��ان متراكم ش��ده تا 
توليد با سرعت بيشتري گسترش يابد(، در مقابل 
كش��ورهايي چون س��وئد و ژاپن در مدار توسعه 
يافتن از اس��تراتژي توزيع عادالنه تر ت��وام با فقر 
محدود بهره برده اند. بدي��ن لحاظ در حال حاضر 

توزيع درآمد در ژاپن عادالنه تر از امريكاست.
ادامه  در صفحه 2

 محمدرضا منجذب

يادداشت- 2

بحران بهره وري 
همين يك��ي دو هفته 
قبل ب��ود ك��ه رييس 
به��ره وري  س��ازمان 
منف��ي  رش��د  از 
اقتصاد  ۶.۱درص��دي 
كشور در سال ۹7 خبر 
داد؛  خبري مهم كه در 
البه الي ساير اخبار گم 
شد. مهم از اين رو كه قرار است ۳۵ درصد رشد 
اقتصادي ۸ درصدي برنامه ششش��م توسعه از 
همين محل يعني »بهره وري« تامين شود. اما نه 
تنها چنين هدف گذاري محقق نمي شود بلكه 
به گفته همين مقام مسوول »منفي 2.۴درصد 
از رش��د اقتصادي منف��ي ۸ درص��دي را« نيز 
بايد ناش��ي از عملكرد منفي بهره وري دانست. 
معاونت بررسي هاي اتاق تهران نيز در گزارشي 
از ش��اخص تاب آوري اقتصادي ايران در س��ال 
2۰2۰، امتياز مولفه »بهره وري« كش��ورمان را 

۱2.۵ ودر رتبه 72 جهان ذكر نمود. 
 اين وضعيت ناگوار البته چيز جديدي نيست 
و دردي مزمن و تاريخي اس��ت. چنان كه طبق 
گزارش س��ازمان بهره وري آسيايي، تغييرات 
به��ره وري كل عوامل كش��ورمان در پنج دهه 
اخير تنها يك صدم درصد بهبود يافته و از يك 
درصد به ۱/۱ درصد رسيده است. اگر بهره وري 
را چنانكه معمول است به دست آوردن حداكثر 
س��وِد ممكن با بهره گيري واس��تفاده بهينه از 
نيروي كار، توان، اس��تعداد و مه��ارت نيروي 
انساني، زمين، ماشين آالت، تجهيزات، پول و... 
بدانيم و اينكه تنها با بهره وري اس��ت كه بدون 
افزودن عوام��ل در توليد يا فعالي��ت مي توان 
حاصل را افزون ساخت، آنگاه با ارقام و رتبه فوق 
مي توان گفت اصوال اقتصاد كش��ورمان با اين 

مفهوم بيگانه است .
 آنچه متاس��فانه سرنوش��ت رش��د را در اين 
اقتصاد رقم مي زن��د، توليد و ص��ادرات نفت 
و منابع معدني و كاالهاي ب��ا فناوري پايين و 
متكي ب��ه منابع طبيعي اس��ت. اگ��ر امروز با 
افتخار از رش��دهاي عجيب و غريب شاخص 
بورس يا افتتاح ده ها طرح و پروژه صنعتي در 
بيش از صد رشته صنعتي و...سخن مي گوييم 
بايد اين حقيقت تلخ را هم يادآور ش��ويم كه 
آنچه بدان افتخ��ار مي كنيم كمتر نش��اني از 
خالقيت و نوآوري و اس��تفاده بهينه از منابع 
انس��اني و مادي و س��رمايه اي و »بهره وري« 
دارد. در واقع طي س��ال ها و دهه ها هر جا در 
اقتصاد كم آوردي��م، پول تزري��ق كرديم و تا 
توانستيم ماشين آالت و تاسيسات و تجهيزات 
خريداري و وارد كردي��م و دانش و خالقيت و 

نوآوري را امري حاشيه اي پنداشتيم. 
 البته كم قانون و تبص��ره و ماده و ال��زام براي 
دستيابي به مقصود »بهره وري« تصويب و ابالغ 
نكرده ايم، آخرين اين قواني��ن بند »الف« ماده 
۵ قانون برنامه ششم توسعه است كه طبق آن 
دس��تگاه هاي اجرايي و نيروهاي مسلح مكلف 
شده اند تا »براي محور قرار دادن رشد بهر ه وري 
در اقتص��اد، ضم��ن اجراي��ي نم��ودن چرخه 
مديريت بهره وري در مجموعه خود، تمهيدات 
الزم را ب��راي عملياتي نمودن اي��ن چرخه در 
واحده��اي تحت تولي��ت خود ب��ا هماهنگي 
س��ازمان ملي بهره وري ايران فراه��م نموده و 
گزارش س��االنه آن را به سازمان ملي بهره وري 

ايران ارايه نمايند.
ادامه در صفحه 2

حسين  حقگو

سالروز رحلت حضرت امام خميني )ره( و قيام خونين 15 خرداد را تسليت مي گوييم

يك�ي از خبره�اي اقتص�ادي كه ط�ي هفته 
گذش�ته بازتاب ه�اي وس�يعي در محاف�ل 
اقتص�ادي و رس�انه ها ايج�اد ك�رد، بح�ث 
راهبردهاي تازه بانك مركزي براي مهار تورم 
در محدوده 20الي 24 درصد بود كه باعث شد 
بسياري از كارشناس�ان اقتصادي در خصوص 
آن به اظهارنظ�ر بپردازند. يك�ي از مهم ترين 
انتقاداتي كه اساتيد علوم اقتصادي در جريان 
گفت وگو ب�ا »تعادل« به آن اش�اره مي كردند، 
موضوع خطراتي ب�ود كه دس�تور العمل هاي 
بخشنامه اي در طول س�ال هاي گذشته براي 
س�اختارهاي پولي و مالي ايجاد كرده اس�ت. 
اين دسته از تحليلگران با اشاره به اين واقعيت 
كه اقتصاد اساس�ا مقوله اي دس�توري نيست 
نگران بودند كه يك بار ديگر مشكالتي برآمده 
از نگاه بخشنامه اي در فضاي اقتصادي كشور 
به وجود  آيد. خبرنگار تعادل ديروز در جريان 
برگزاري نشس�ت خب�ري س�خنگوي دولت 
تالش كرد تا در جريان گفت وگو با علي ربيعي 
بخش�ي از دغدغه هاي كارشناسان اقتصادي 
را به س�خنگوي دول�ت منتقل كن�د. ربيعي 
ضمن تايي�د نگراني ه�اي اس�اتيد اقتصادي 
اعالم كرد كه دولت و ش�خص آق�اي روحاني 
متوجه خطراتي كه نگاه بخشنامه اي مي تواند 
ب�ه اقتص�اد وارد كن�د هس�تند و درجري�ان 
راهبرد اخير تم�ام تالش دولت آن اس�ت كه 
بستر الزم براي بهبود ش�اخص ها نه به وسيله 
بخشنامه هاي دستوري، بلكه از طريق فعل و 

انفعال درست اقتصادي ايجاد شود.

  طي هفته ه�اي اخير راهب�رد جديد دولت 
براي مه�ار تورم اعالم ش�د؛ راهب�ردي كه بر 
اساس اعالم قرار اس�ت دورنماي تورم كشور 

را حول و حوش 20 الي 24درصد تثبيت كند؛ 
كارشناس�ان اقتصادي اما تذكار مي دهند كه 
نگاه دس�توري به اقتصاد و تورم حتي بيشتر 
از خود تورم خطرناك اس�ت؟ در پاسخ به اين 

دسته از منتقدان چه مي گوييد؟
موض��وع دخال��ت از موض��وع نظارت ب��ه نظرم 
جداست؛ تمام كارشناساني كه نسبت به دخالت 
موضع مخالف دارن��د معتقدند ك��ه دولت نبايد 
نظارت بر ساختارهاي پولي و مالي را فراموش كند. 
ضمن اينكه دولت كه نمي تواند سياس��ت گذاري 
نكند و چش��م خود را ب��ر روي نيازه��اي پولي و 
مالي جامعه ببندد. در اين برهه حس��اس موضوع 
مهار تورم يك مطالبه عمومي اس��ت. نقش تورم 
در فشار به محروم ها غير قابل انكار است.دولت با 
هدف نظارت بر اين بازار و هدايت به سمت بهبود 
شاخص ها تالش مي كند تا بستر الزم براي بهبود 

وضعيت را مهيا كند. 
  وقتي اجباري در كار نباش�د چطور مي توان 

به تحقق اهداف تدوين شده اميدوار بود؟
اين به معناي نگاه بخشنامه اي و دستوري به اقتصاد 
نيست، به معناي اينكه حتما بايد فالن اتفاق بيفتد 
نيست، به معناي اين اس��ت كه ما به هر حال تالش 
خواهيم كرد و سياس��ت هايي را متناسب با فضاي 
اقتصادي جامعه تنظيم خواهيم كرد كه در جامعه 
تورم به وج��ود نياي��د. يعني اساس��ا محرك هايي 
كه تورم مي آفرينن��د محدود خواهند ش��د. البته 
كارشناس��ان اقتصادي هم حرف درستي مي زنند 
و هش��دار مي دهندكه بايد مراقب نگاه بخشنامه اي 
در اقتصاد باشيم. اين نگراني ها به دليل روش هايي 
اس��ت كه در برخي دوره ها در پيش گرفته ش��د؛ به 
عنوان س��خنگوي دول��ت از نگراني هاي اس��اتيد و 

تحليلگران ممنونم.
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 سخنگوي
  دولت در پاسخ

  به پرسش
  »تعادل«

 اعالم كرد

 مهار تورم
  با عمليات 

بازار باز



اخبار

هپكو به ايميدرو رسيد 
پس از دو بار واگذاري ناموفق ش��ركت هپكو به بخش 
خصوصي ، اين شركت بر اساس مصوبه ستاد تسهيل و 
رفع موانع توليد، به همراه مالكيت و مديريت به سازمان 
دولتي ايميدرو )س��ازمان توسعه و نوس��ازي معادن 
وصنايع معدني ايران( رسيد.  به گزارش ايسنا، عليرضا 
صالح، رييس سازمان خصوصي سازي طي نامه اي به 
سرپرس��ت وزارت صنعت، مع��دن و تجارت )صمت( 
اعالم كرده است كه پيرو جلسات برگزار شده در اسفند 
۱۳۹۸ وارديبهش��ت ۱۳۹۹ كه در حضور معاون اول 
رييس جمهور مبني بر انتقال شركت هپكو به ايدرو يا 
ايميدرو برگزار شد، باتوجه به بند )١( تصميمات اتخاذ 
شده در جلس��ه مورخ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹، از ششم 
خرداد ماه جاري اداره شركت توليد تجهيزات سنگين 
)هپكو سهامي خاص( به همراه شركت هاي متعلق به آن 
با كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت و با رعايت مفاد 
قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي 

و قوانين و مقررات مربوطه به ايميدرو منتقل مي شود.

پرداخت يارانه متولدين 
جديد، مشروط شد

هيات وزيران با تصويب آيين نامه اجرايي هدفمندي 
يارانه ها، بار ديگر وزارت كار را مكلف كرد كه سه دهك 
باالي درآمدي را شناسايي و حذف كند؛ همچنين 
پرداخت يارانه به مواليد جديد منوط به تاييد وزارت 
كار خواهد ب��ود. هيات وزيران در جلس��ه عصر روز 
گذشته با هدف تحقق عدالت، كاهش فقر مطلق و 
توسعه بهداشت و س��المت مردم و معطوف  كردن 
پرداخت يارانه به خانوارهاي نيازمند، آيين نامه اجرايي 
بند )الف( تبصره )۱۴( قانون بودجه، موضوع منابع و 
مصارف هدفمندي يارانه ها را تصويب كرد.براساس 
اين آيين نامه، وزارت كار موظف شد با كمك بانك هاي 
اطالعاتي، س��ه دهك باالي درآمدي يارانه بگير را با 
ارايه دليل و مدرك به افراد، شناس��ايي و به سازمان 
هدفمندس��ازي يارانه ها معرفي كند و اين سازمان 
مي بايست يارانه خانوارهاي اعالمي را در اولين نوبت 
حذف كند.البته در اين آيين نامه عنوان شده كه افراد 
مي توانند نسبت به اين موضوع اعتراض كنند و با اعالم 
رضايت از دسترسي وزارت كار به اطالعات بانكي خود 
اجازه بررسي اطالعات و مستندات را بدهد و چنانچه 
واجد شرايط باشند، يارانه آنها پرداخت مي شود.يكي 
ديگر از بندهاي قابل توجه در مصوبه هيات وزيران، 
پرداخت يارانه مواليد جديد است. به اين صورت كه 
پرداخت يارانه نقدي به فرزندان متولد شده خانوارهاي 
يارانه بگير، مشروط به تاييد وزارت كار و وجود منابع 
است در حالي كه پيش از اين با تولد فرزند، يارانه نقدي 
بدون هيچ ش��روطي براي وي واريز مي شد. هيات 
وزي��ران در ادامه وزارتخانه هاي نفت و نيرو را مكلف 
كرد تا از طريق ش��ركت هاي تابعه ذي ربط تمامي 
دريافتي هاي )منابع( مربوطه را از طريق حساب هاي 
مفتوحه خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي به 
حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها واريز كنند. 
سازمان هدفمندسازي يارانه ها نيز مكلف است به ازاي 
هر رديف از دريافتي هاي فوق، نسبت به افتتاح حساب 
نزد بانك مركزي با هماهنگي خزانه داري اقدام كند. 
همچنين خزانه داري كل كشور نيز موظف است سهم 
عوارض شهرداري ها و دهياري ها را به حساب سازمان 
امور مالياتي نزد خزانه داري واريز كند تا سازمان امور 
مالياتي عوارض مذكور را به حس��اب وزارت كشور 
براي پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها واريز كند.

ادامه از صفحه اول

عدالت اقتصادي و پوپوليسم
عدالت اقتصادي و پوپوليس��م: بعضا اين گونه تعبير 
و تلقي مي ش��ود كه سياس��ت هاي عدالت محور با 
سياس��ت هاي پوپوليس��مي و توزيع پول بين فقرا 
همراهي دارد. حال آنكه در س��طور باال بيان شد كه 
با هر استراتژي انتخابي توليد گسترش مي يابد )و نه 
تقاضا( . صرفا با گسترش توليد و فناوري همراه با هضم 
و تغيير و ايجاد تكنولوژي جديد در زنجيري از توليدات 
افقي و عمودي توسعه اقتصادي اتفاق مي افتد. از اين 
منظر سياست هاي پوپوليستي كه به صورت رندوم 
درصدد توزيع پول در بين طبقات مختلف است، نه 
تنها توليد را متاثر نمي سازد بلكه تقاضا را تشديد كرده 
و با گسترش حجم نقدينگي تورم بااليي توام با ركود را 
بر اقتصاد عارض مي سازد. گسترش تورم در سال هاي 
اخير توزيع درآمد را بدتر كرده است. لذا در اين راستا 
چنين سياستي علي رغم انتظار مورد نظر سياست گذار 
نتيجه اي معكوس را مي دهد. اتفاقاتي كه در دهه اخير 
و در اقتصاد ايران بعضا افتاده است بخشي از آن بدين 
صورت بوده است و به عنوان تجربه گذشته بايد درس 

گرفته شود و در سياست هاي آتي لحاظ كرد.
نتيجه بحث: براي اقتصاد ايران اوال بايد اس��تراتژي 
توسعه اقتصادي تعريف و مورد وفاق ملي قرار گيرد )كه 
آيا رشد محور است يا فقر محدودمحور- توزيع محور( 
. ثانيا جايگاه سياست هاي پولي و مالي و... در آن راستا 
به گونه اي تعريف و طراحي ش��ود كه اقتصاد دچار 

پوپوليسم به عنوان يك پديده مخرب نگردد.
٭ دانشيار اقتصاد

بحران بهره وري 
اما به نظر مشكل عميق تر از آن است كه با چند 
ماده و تبصره قانوني قابل حل باش��د. مشكل در 
نگرش و رويكرد ما به مباني رش��د و توس��عه در 
جهان امروز است. مش��كلي كه »مايكل پورتر« 
آن را چنين تحليل و جمع بندي مي كند: »رونق 
و آباداني كشورها موروثي نيست، ايجاد كردني 
است. برخالف باور اقتصاددانان كالسيك، حاصل 
مواهب و داشته هاي طبيعي كشورها، همچون 
نيروي كار ماهر و نرخ بهره و ارزش پول ملي هم 
نيس��ت. توان رقابتي يك كشور بستگي دارد به 
توان و ظرفيت نوآوري در صنايع آن كشور و بهبود 

بخشيدن به وضع صنعت. 

ايران2

راهكار استيو هانكه براي ايجاد ثبات در بازار ارز 

هيات ارزي بهتر از حذف 4 صفر
استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپكينز امريكا گفت: 
حذف چهار صفر از پول ملي تغييري در واقعيت 
ايجاد نخواهد كرد و بهتر اس�ت به جاي آن يك 

هيات ارزي با پشتوانه طال ايجاد شود. 

به گزارش ايسنا، اليحه حذف چهار صفر از پول ملي چندي 
پيش در مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد. بر اين 
اساس مقرر شده كه بانك مركزي مقدمات انجام اين كار را 
طي دو سال فراهم كند. البته به تازگي عباسعلي كدخدايي، 
سخنگوي شوراي نگهبان از بررسي اليحه حذف چهار صفر 
از پول ملي در جلسات اين شورا خبر داده و گفته كه در تبصره 
يك اين طرح، تعهداتي در برابر صندوق بين المللي پول ايجاد 
شده كه شوراي نگهبان اعالم كرد اين تعهدات به روشني 
مطرح شود چون داراي ابهام است. در رابطه با تاثيرات اليحه 
حذف چهار صفر از پول ملي و همچنين راهكار مناسب براي 
ثبات بخشي به بازار ارز، استيو هانكه، استاد اقتصاد كاربردي 
دانشگاه جان هاپكينز در بالتيمور امريكا و يكي از متخصصان 
مطرح جهاني در حوزه هيات هاي ارزي )نهادي كه وظيفه 
حفظ برابري ارزش پول ملي در برابر ديگر ارزها را بر عهده 
دارد( در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: پيشنهاد )دولت( ايران 
براي حذف چهار صفر از پول ملي مثل يك جراحي زيبايي 
پالستيك است كه باعث مي شود ظاهر پول تغيير كند اما 

در واقعيت چيزي تغيير نخواهد كرد. 

   تاثير همه گيري كرونا روي بازار ارز ايران
وي با بيان اينكه ايران يكي از كشورهايي بود كه بيشترين 
خسارت ها را از ش��يوع ويروس كرونا ديد گفت: از ابتداي 
امسال تاكنون ارزش ريال در برابر دالر ۲۴ درصد كاهش 
يافته است و پيامدهاي منفي همه گيري ويروس كرونا بر 

ريال ايران ادامه خواهد يافت.

   پيشنهادي براي ثبات بخشي به بازار ارز
اين استاد اقتصاد در رابطه با اقدامات دولت و بانك مركزي 
ايران براي ثبات بخش��ي به بازار ارز و جلوگيري از كاهش 
بيش��تر ارزش ريال خاطرنش��ان كرد: دولت اي��ران بايد 
)نرخ گذاري دس��توري در( بانك مركزي را متوقف كند و 
به جاي آن يك هيات ارزي با پشتوانه طال براي اين كشور 
ايجاد كند. با اين كار، ايران كماكان ريال را )به عنوان پول( 
خود حفظ خواهد كرد اما به جاي آنكه ريال، ارزي با ارزش 
كم باشد به خوبي طال خواهد بود و به دليل قابليت آزادانه 
تبديل ريال به طال با نرخي ثابت، هدف )ثبات بخشي به بازار 

ارز( به دست خواهد آمد.
وي افزود: در كتاب خود تحت عنوان هيات هاي ارزي براي 
كشورهاي در حال توسعه كه در سال ۲۰۱۸ به زبان فارسي 
نيز منتشر شد، به چنين استراتژي براي ايران اشاره كرده ام. 
هانكه پيش تر نيز در سمت مشاور نخست وزير بلغارستان از 
راهكار مشابهي براي حل بحران ارزي در اين كشور به طور 
موفق اس��تفاده كرده بود. خود وي در اين رابطه مي گويد: 
چه كرديم تا در چند س��اعت ابرتورم بلغارس��تان را مهار 
كنيم؟ در يكم ژوئيه ۱۹۹۷ يك هيات ارزي تشكيل داديم 
كه اسكناس و سكه هاي قابل تبديل به ارزهاي ديگر را در 
نرخي ثابت منتشر مي كرد. اين اوراق مالي اوراق ذخيره اي 
با ريسك پايين بود كه توس��ط ارزهاي خارجي و به ويژه 
مارك آلمان حمايت مي شد )آلمان در سال ۲۰۰۲ يورو را 
جايگزين مارك كرد( . سود اين اقدام از طريق اختالف بين 
بهره دارايي هاي ذخيره و هزينه هاي بدهي به دست مي آمد. 
اين اقدام نوعي سياس��ت ارزي بود، نه سياس��ت پولي. 
عمليات هيات هاي ارزي تاثيرپذير و خودكار است و نفس 
عملكرد آن، تبديل ارز داخلي ب��ه ارز لنگر )در خصوص 
بلغارستان، مارك آلمان( با نرخ ثابت است. در نتيجه حجم 
پول در گردش ارز داخلي تنها توسط نيروهاي بازار تعيين 

مي شود كه آن را تقاضاي ارز داخلي مي گوييم. از آنجايي 
كه ارز منتشر شده توس��ط هيات ارزي مشابه ارز لنگر يا 
باثبات است، هيات ارزي آن كشور بخشي از منطقه ارزي 

ارز باثبات خواهد بود.

تجربه هيات ارزي بلغارس��تان تجربه موفقي بود؛ چرا كه 
در سال ۱۹۹۷ ابرتورم اين كش��ور كه در فوريه ۱۹۹۷ به 
۲۴۲ درصد رسيد متوقف شد و به بلغارستان اجازه داد تا از 
بحران هاي خارجي نظير سقوط روبل روسيه در سال ۱۹۹۸ 

و ركود بزرگ سال ۲۰۰۹ جان سالم به در برد.
اين اقتصاددان امريكايي سابقه مشاوره اقتصادي در پنج 
كشور بلغارستان، صربستان، ونزوئال، اندونزي و قزاقستان را 

در كارنامه دارد و اكنون عضو انديشكده كاتو است.

هدف گذاري تورم؛ از تئوري تا اجرا
حسين  دروديان|

 تورم در اقتصاد اي�ران اقتضا مي كند تا مقام 
پولي از چارچ�وب هدفگذاري تورمي محض 
فاصله گرفته و به نوعي رويكرد انعطاف پذيري 

در هدفگذاري تورم را دنبال كند.

هدف گ��ذاري ت��ورم )Inflation targeting( به 
عنوان سياست متعارف پولي بانك هاي مركزي و بلكه 
مهم ترين سياس��ت اقتصادي از ده��ه ۱۹۹۰ به بعد، 
باالخره به صورت رسمي از سوي بانك مركزي كشور 

در پيش گرفته شد.
رييس كل بانك مركزي اخيراً با اعالم رسمي موضوع، هدف 
تورمي ۲۲ درصد ب��ا دامنه انحراف ۲ درصدي را به عنوان 
هدف رسمي اعالم كرد. ابزار سياستي بانك مركزي براي 
تحقق اين تورم هدف، مديريت نرخ سود است كه نماد آن 
در نرخ سود بازار بين بانكي تجلي يافته است. توسل به اين 
ابزار براي تحقق هدف تورمي، دقيقًا همان رويه جاري در 
كشورهاي پيشرفته است؛ شعار اين سياست عبارت است 
از »يك ابزار؛ ي��ك هدف: ابزار نرخ بهره براي تحقق هدف 
تورم اعالم ش��ده. هدف گذاري تورم در بر دارنده جزييات 

زيادي است كه قصد بيان آن را نداريم. مسلماً اين جزييات 
در بسياري از نوشته هاي محققان ذكر شده يا خواهد شد. 
اما كنار هم گذاشتن مختصات هدف گذاري تورم و شرايط 
جاري اقتصاد ايران، پيچيدگي ها و چالش هايي را مطرح 
مي كند كه ضروري است در قضاوت نسبت به اين تدارك 

سياستي جديد در اقتصاد كشور محتاط بود: 
۱- هدف گ��ذاري تورم معمواًل به عنوان رژيم سياس��تي 
موفق در دنياي سياست گذاري شناخته مي شود، چرا كه 
از زمان كاربست آن نرخ تورم در جهان به طور معني داري 
افت كرده است. اگر از ساير عوامل موثر بر افت تورم در اين 
دوره )قيمت  انرژي، ظهور كشورهاي نوظهور با توليد كاالي 
انبوه ارزان، پيشرفت در ارتباطات و حمل و نقل و جابه جايي 
عظيم كاال، نيروي كار، سرمايه، تكنولوژي...( بگذريم، اساسًا 
تورم پايين في نفس��ه يك هدف غيرغايي و متوسط است 
كه خود به دنب��ال تمهيد »ثبات« با هدف »عملكرد بهتر 
بخش حقيقي« اقتصاد اس��ت. با اين حال دوره كاربست 
اين سياست از حيث معيار ثبات و عملكرد بخش حقيقي، 
با توجه به بروز بحران هاي مالي وضعيتي بهتر از ربع قرن 
كاربرد سياست هاي كينزي پس از جنگ را نشان نمي دهد. 
۲- ابزار مرسوم يا لنگر اسمي براي تحقق نرخ تورم هدف در 

دنيا نرخ بهره است. با توجه به ساختارهاي قيمت گذاري در 
اقتصاد ايران و وجود تورم متوسط نزديك به ۲۰ درصد در 
بازه بلندمدت، نبايد انتظار داشت كه صرف مديريت نرخ سود 
سياستي در ايران به سادگي باعث مهار تورم شود. جنس 
تورم در اقتصاد ايران با تورم هاي متعارف به طور مشهودي 
متفاوت است. تورم مرسوم در اقتصادها كه هدف گذاري تورم 
براي عالج آن آمده، تورمي از ناحيه فشار تقاضاي مصرفي 
و سرمايه  گذاري است. با افزايش در نرخ بهره كه يا در حكم 
هزينه فرصت مخارج يا هزينه صريح استقراض است، اين 
تورم فروكش مي كند. در ايران اما بس��ياري از شوك هاي 
قيمتي در كاال و خدمات مصرفي در ش��رايطي مشاهده 
مي شود كه ازقضا توان مخارج خانوار تحليل رفته و مخارج 
سرمايه گذاري رو به افول است. اين نوع تورم همان »تورم 
ركودي« در ايران است. به عبارت ديگر، علت افزايش چند 
برابري قيمت ها هجوم مردم براي خريد آنها نيست. يك 
ارزيابي مقدماتي از اغلب اين بازارها حاكي از كاهش تقاضا 
در عين وجود قيمت هاي رو به باالست. چنين پديده اي كه 
با اثرات صريح يا ضمني تغيير قيمت ارز و مستغالت مرتبط 
است و كمتر از جانب تقاضاي مصرف كننده تأثير مي گيرد، 

با دستكاري نرخ سود درمان نخواهد شد.

۳- نرخ س��ود در اقتصاد ايران اثر زيادي از بخش هاي 
رانت��ي و س��ود فعاليت هاي دالل مس��لكي و تجارت 
مي گيرد. اين قبيل فعاليت ها پيش��ران نرخ هاي سود 
هستند. وقتي بافت اقتصاد چنين است، افزايش در نرخ 
سود براي كاستن از انگيزه چنين فعاليت هايي، عماًل 
حكم به اضمحالل و تنگناي ش��ديد براي بخش هاي 
مولد اقتصاد خواهد كرد. سياس��ت پولي متعارف در 
هدف گ��ذاري تورم، براي كاهش ج��دي در نرخ تورم 
جاري كشور، پيش��نهاد رويه اي به ش��دت انقباضي 
با نرخ س��ود ب��اال مي دهد. اقتصادي با ي��ك دهه نرخ 
سرمايه گذاري منفي، تاب تحمل نخواهد داشت و نرخ 

سود هر چه بيشتر نيز به منزله تشديد ركود است.
۴- چنان كه در چند سال اخير تجربه شد، اگر نرخ هاي 
سود از حد مشخصي فراتر رود، نه تنها اثر ضدتورمي 
بلندمدت نخواهند داشت، بلكه با تبديل شدن به يك 
موتور خلق قدرت خريد براي طبقه بهره بگير، رش��د 
نقدينگي را همچنان باال نگه داشته و شكلي مرموز و 

شوك وار از تورم را زمينه سازي مي كند.
۵- با توجه به عمق كم بازار بدهي نسبت به حجم اقتصاد 
و نقدينگي كشور، تبعيت نرخ هاي سود متصل با متن 

اقتصاد، يعني نرخ سود سپرده و تسهيالت، از نرخ هاي 
تحت كنترل بانك مركزي )نرخ بين بانكي يا نرخ اوراق( به 
سرعت انجام نخواهد شد و مي توان گفت مكانيزم انتشار 
نرخ سياستي به تمامي نرخ هاي بازار زمانبر خواهد بود.

در مجموع پيوند ركود و تورم در اقتصاد ايران، بيانگر 
ضرورت بازسازي سياست پولي متناسب با اين واقعيت 
است. شديدترين تورم ها در ايران دقيقًا همراه است با 
ركودهاي جدي )سال هاي ۱۳۷۳-۷۴، ۱۳۹۰-۹۲، 
۱۳۹۷ تاكنون(. اين وضعيت اقتضا مي كند تا مقام پولي 
از چارچوب هدفگذاري تورمي محض فاصله گرفته و 
به شرايط بخش حقيقي اقتصاد نيز توجه داشته باشد 
و به نوعي رويكرد انعطاف پذيري در هدفگذاري تورم 
را دنبال كند. در واقع اقتصادي با واقعيت ركودتورمي 
نيازمند رويه هايي است كه عالج دو معضِل برهم افزاي 
ركود و تورم را در ارتب��اط و اتصال با هم درك كند. به 
همين جهت است كه مقام پولي نيز در هدفگذاري تورم 
به رويكرد انعطاف پذير متمايل شده است در حالي كه 
اگر رويكرد محض آن را در پيش مي گرفت نرخ هدف 
در سطوحي بس��يار پايين تر از ميانگين بلندمدت آن 

اعالم مي شد.
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حذف چهار صفر از پول ملي تغييري در واقعيت ايجاد نخواهد كرد و بهتر است به جاي آن يك هيات ارزي با پشتوانه طال ايجاد شود

 ادغام موسسه كوثر در بانك سپه تا پايان خرداد
گروه كالن |

همزمان با ادغ�ام بانك مهر اقتصاد و حكمت 
ايرانيان در بانك سپه، رييس كل بانك مركزي 
از نهايي شدن ادغام موسسه كوثر در اين بانك 

تا پايان خرداد خبر داد.

به گزارش »تعادل«، با برگزاري مجمع نهايي ادغام بانك 
مهر اقتصاد و بانك حكمت ايرانيان در بانك سپه، اين دو 
بانك وابسته به نيروهاي مسلح از امروز شخصيت حقوقي 
مستقل نداشته و بخش��ي از مجموعه بانك سپه تلقي 
مي شوند. عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي در 

گفت وگو با تسنيم ضمن تاييد اين مطلب از نهايي شدن 
ادغام موسسه كوثر در بانك سپه تا پايان خرداد ماه نيز به 
عنوان اقدام بعدي ياد وابراز اميدواري كرد، دو بانك ديگر 
باقيمانده وابس��ته به نيروهاي مسلح هم كار ادغامشان 
هرچه سريعتر نهايي شود.همچنين بانك مهر اقتصاد در 
ادامه ساماندهي بانك هاي نظامي، به عنوان دومين بانك 
نظامي در بانك سپه ادغام شد. اين ادغام در پي برگزاري 
مجمع عمومي بانك مهر اقتصاد انجام شد. پيش از اين، 
بانك حكمت نيز در بانك سپه ادغام شده بود.طرح ادغام 
پنج بانك و موسس��ه مالي نظامي در بانك سپه با هدف 
ساماندهي شبكه بانكي كشور از اواخر سال ۹۷ آغاز شده 

و گام به گام در حال اجراست. قرار است بانك هاي انصار، 
قوامين، حكمت ايرانيان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباري 
كوثر در بانك سپه ادغام شوند كه روند ادغام آنها در مراحل 
پاياني ق��رار دارد.مديرعامل اين بانك از برگزاري مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده ساالنه و مجمع فوق العاده 
ادغام بانك مهر اقتصاد خب��ر داد و گفت: با برگزاري اين 
مجمع، پس از بانك حكم��ت ايرانيان اين دومين بانك 
وابسته به نيروهاي مسلح است كه طي هفته جاري به طور 

رسمي در بانك سپه ادغام شد.
»محمدكاظم چقازردي« افزود: با برگزاري مجامع ادغام 
بانك مهر اقتصاد تاكنون بيش از ۷۶۹ ش��عبه و افزون بر 

هشت هزار و ۸۰۰ نفر پرسنل به بانك سپه افزوده شده و در 
چارچوب قوانين و مقررات ابالغي بانك به صورت يكپارچه 
آماده خدمت رساني به آحاد مردم است.وي ادامه داد: در 
پي اعالم رييس كل بانك مركزي مبني بر برگزاري مجامع 
بانك هاي حكمت ايرانيان و مهر اقتصاد در هفته جاري، 
بانك سپه با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك 
مركزي، ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان بورس و اوراق 
بهادار، زمينه برگزاري مجامع اين دو بانك را فراهم كرد و 
در دومين گام مجامع مربوط به بانك مهر اقتصاد با حضور 
اكثريت سهامداران روز دوشنبه )دوازدهم خردادماه ۹۹( 
برگزار شد.از روز سه شنبه )س��يزدهم خردادماه( سال 

جاري شعب بانك س��ابق مهر اقتصاد با تابلوهاي بانك 
سپه آماده ارايه خدمات به مشتريان گرامي هستند.وي 
اظهار داشت: بانك س��په همه تمهيدات اجرايي شامل 
عمليات حوزه شعب، به كارگيري نرم افزار واسط براي ارايه 
خدمات مشتريان، نصب تابلوهاي بانك سپه، صدور احكام 
همه مسووالن و پرسنل شعب از سوي بانك سپه، ابالغ 
راهبردها و دستورالعمل هاي اجرايي بانك سپه متناسب 
با ساختار مصوب هيات مديره بانك سپه را انجام داده است.

مديرعامل بانك سپه ابراز اميدواري كرد با هماهنگي به  
عمل  آمده مجامع س��اير بانك هاي ادغام ش��ونده طبق 

برنامه ريزي زمان بندي شده به زودي انجام شود.

انتقاد از كاهش سود سپرده ها
وقتي كه تورم باال مي رود، پايه پولي كاهش مي يابد و رشد 

اقتصادي متوقف مي شود.
  چطور مي شود اين نظارت ها و هدايت گري ها را به 
گونه اي تثبيت كرد كه شائبه دخالت دولت در اقتصاد 

ايجاد نشود؟
اين حضور و نظارت با مس��اله دخال��ت دولت در اقتصاد 
متفاوت اس��ت و ربطي به هم پيدا نمي كند. اين حضور 
به اندازه اي كليدي و راهگشاس��ت كه معتقدم بخشي از 
مشكالتي كه طي سال هاي اخير در خصوص نرخ ارز در 
فضاي اقتصادي كشور به وجود آمده به دليل انفعالي است 
كه بانك مركزي در گذشته در مواجهه با موضوعات مختلف 
از خود بروز داده است. بنابراين معتقدم كه برنامه ريزي هاي 
بانك مركزي براي مهار نوس��انات ارزي و تثبيت تورم در 
شرايط فعلي مي تواند منش��أ اثرات مثبتي باشد. اينكه 
مي پرس��يد دولت چطور مي تواند هم نظارت كند و هم 
طوري اين نظارت را ساماندهي كند كه شائبه دخالت درباره 
آن شكل نگيرد، به نظام تدبيري بر مي گردد كه دولت ها در 
يك چنين شرايطي بايد در پيش بگيرند. اگر مسووالن بانك 
مركزي بتوانند الگويي را تدوين كنند، بعد بستر الزم براي 
تحقق اهداف اقتصادي را نيز تبيين كنند و از ظرفيت هاي 
پولي و مالي بانك مركزي براي رسيدن به اين اهداف بهره 
بگيرند؛ اين پيام كلي به اقتصاد منتقل مي شود كه وضعيت 
در شرايط باثباتي قرار دارد. در واقع نظم و ديسيپلين بانك 
مركزي و تس��لط بر روي برنامه ها اين پالس را به فعاالن 
اقتصادي و صاحبان سرمايه منتقل مي كند كه قطار اقتصاد 

كشور در مسير ريل گذاري شده در حال حركت است. 
  عملكرد بان�ك مركزي دول�ت دوازدهم را چطور 

ارزيابي مي كنيد؟
 آقاي همتي هوشمندي هايي دارند و توانسته اند مصوبات 
مورد نياز را به گونه اي پيش ببرند كه امضاي سران قوا را نيز 
بگيرند؛ اين هوش��مندي ايشان را نشان مي دهد ولي براي 
ارزيابي دقيق عملكرد بانك مركزي بايد منتظر آينده باشيم. 
اعداد و ارق��ام اقتصادي فعلي نتيجه عملكرد رييس قبلي 
بانك مركزي است. عملكرد بانك مركزي ها با نرخ تورم، رشد 
اقتصادي، نقدينگي و...سنجيده مي شود. اگر آقاي همتي و 
دولت بتوانند تورم را كاهش دهند، نقدينگي را كنترل و مهار 
كنند و شاخص پايه پولي را به سمت بهبود هدايت كنند؛ 

عملكرد خوبي داشته اند.
  در اين ميان موضوع اقبال عمومي به بورس و انتقال 
جريان نقدينگي از ساير بازارها به اين بازار هم مطرح 

است. اين استقبال را چطور مي توان تحليل كرد؟
 در ح��ال حاضر نوع خاصي از ابهام در خصوص چش��م انداز 
تصميم س��ازي هاي اقتصادي وجود دارد كه براي تحليل و 
ارزيابي آنها بايد داده هاي اطالعاتي بيشتري در اختيار داشته 
باشيم. به هرحال از آنجايي كه  دولت در اين شرايط خاص و 
پر از نوسان تصميم گرفته تا جهت گيري نقدينگي را به سمت 
و سوي بازار بورس بكشاند به عنوان يك ايراني همه بايد از اين 
راهبرد حمايت كنيم تا برنامه هاي مورد نظر محقق شود اما از 
نقطه نظر اقتصادي و تحليلي ابهاماتي در خصوص اين تصميم 
وج��ود دارد كه بايد به آنها توجه ش��ود. از جمله اينكه اعالم 

مي شود قيمت سهام ها بيشتر از قيمت واقعي آنهاست يا اينكه 
گفته مي شود زماني كه توليدي وجود ندارد؛ فعل و انفعال مالي 
در بورس بيشتر يك حباب خواهد بود يا موارد ديگري كه در 
اين خصوص مطرح مي شود. دولت بايد مشخص كند كه رشد 
بورس چه اثراتي در فضاي كلي اقتصاد به جاي خواهد گذاشت. 
بايد مشخص شود كه آيا سمت و سوي نقدينگي ايجاد شده 
در بورس قرار اس��ت صرف رونق توليد ش��ود؟ يا اينكه قرار 
است كسري بودجه را پوشش دهد؟ يا برنامه ديگري تدارك 
ديده شده است. در حال حاضر مردم و كارشناسان اقتصادي 
نمي دانند كه جهت گيري آينده بورس چه س��مت و سويي 
خواهد داشت و اساسا گام بعدي در اين خصوص چيست. در 
اين ميان عده اي از رشد بورس انتقاد مي كنند و گروهي ديگر 
رونق بورس را به معناي حل مشكل نقدينگي در كشور ارزيابي 
مي كنند كه به نظرم هر دوي اين ديدگاه ها احساسي مطرح 
مي شوند. تا داده هاي اطالعاتي مناسبي در اين خصوص ارايه 

نشود نمي توان تحليل درستي ارايه كرد.
  دولت اما براي هدايت نقدينگي به سمت بورس، 
روش متفاوت�ي را برگزيده اس�ت؛ از يك طرف با 
محدود ساختن بازارهاي طال و ارز، همچنين كاهش 
سود بانكي سعي كرده جذابيت هاي سرمايه گذاري 
در اين بازارها را از بين ببرد و از سوي ديگر با ركودي 
كه در بازار هاي خودرو و مسكن ايجاد شده عمال 
تنها يك گزينه س�رمايه گذاري در ب�ورس باقي 
مي مان�د؛ فكر نمي كني�د اين محدود س�ازي در 

بلندمدت باعث فرار سرمايه ها از كشور شود؟

 بله همان ط��ور كه گفتي��د در كوتاه م��دت و ميان مدت 
پيش بيني ها اين است كه با حمايت هايي كه از بازار بورس 
صورت مي گيرد؛ روند صعودي بورس تداوم داشته باشد اما 
اينكه آيا اين رشد در بلندمدت هم تداوم داشته باشد؛ بايد 
منتظر روزها و هفته هاي آينده بمانيم. در فضاي اقتصادي و 
بازار هاي پولي و مالي گاهي يك متغير به ظاهر ساده، مي تواند 
جهت گيري هاي كلي را تغيير دهد. در اسفندماه چه كسي 
پيش بيني مي كرد كه ناگهان كروناي��ي ظهور و بروز پيدا 
مي كند كه فضاي كلي اقتصاد بين المللي را در هم بپيچد؛ 
اين يك متغير غير قابل پيش بيني است. دولت در حال حاضر 
با كاهش نرخ سپرده ها اين پيام را به جامعه منتقل مي كند 
كه دولت مايل است نقدينگي موجود در جامعه را به سمت 
و سوي بورس هدايت كند. بنابراين مسير سرمايه گذاري در 
بازارهايي چون طال، ارز، مسكن و البته بانك ها و...مسدود 
شده و تنها مسير سرمايه گذاري موجود بورس است. اما مساله 
اينجاست كه بورس يك وضعيت پايدار و تضمين شده ندارد 
و ممكن است در اثر يك تكانه يا يك متغير دچار نوسان هاي 
فراواني شود. اين بخش از موضوع است كه هنوز براي مردم 

خوب تشريح نشده است. 
  مش�كالتي ك�ه در اي�ن فضا ايجاد مي ش�ود 

كدام هستند؟ 
 به نظرم دولت نبايد نرخ سود سپرده ها را كاهش ميداد با اين 
وضعيتي كه در بورس و ساير بازارها هست. كاهش نرخ سود 
سپرده ها در ادامه باعث كاهش سود تسهيالت خواهد شد. 
اين كاهش سود تسهيالت مشكالت ديگري را مي آفريند كه 

يكي از مهم ترين آنها افزايش فرهنگ تسهيالت گيري است. 
كسي كه با سود ۱۶ درصدي وام مي گيرد با تورم ۳۵درصدي 
ش��رايط را به گونه اي مي كند كه وام گرفتن پر سود ترين 

تحرك اقتصادي مي شود.
  شما اگر قرار باش�د توصيه اي به مردمي كه بدون 
آگاه�ي وارد بورس مي ش�وند كنيد چه م�وردي را 

مطرح مي كنيد؟
 مردم بايد از طريق كارگزارهاي رس��مي و متخصصان اين 
حوزه وراد اين فضا شوند و كف و سقفي را هم براي خودشان 
در نظر بگيرند و صندوق هايي را انتخاب كنند كه سودهاي 

تضمين شده نسبي ارايه مي كنند.  
  آيا ممكن اس�ت تجرب�ه اي مانن�د صندوق هاي 

غيرمجاز دوباره در فضاي اقتصادي بروز كند؟
 در ماج��راي صندوق هاي غيرمجاز مس��اله اصلي اين 
بود كه پولي از مردم گرفته ش��ده بود و اين پول را كسي 
نمي تواتنست زنده كند. اما بورس اساسا اتمسفر ريسك 
است؛ اين موضوع بسيار حساس است و متاسفانه در رسانه 
ملي و رس��انه ها كمتر به آن پرداخته مي شود. بايد براي 
مردم درست روشن شود كه وقتي پا به بورس مي گذارند 
يك سر آن باخت و ضرر است و يك سر آن سود است. اينكه 
مردم با تصور سودهاي كالن وارد اين فضا شوند در ادامه 
مشكل آفرين خواهد شد. كسي كه وراد اين بازار مي شود 
بايد با علم اين نوسانات و پايين باال شدن ها وارد شوند. اين بار 
ديگر كسي بار زيان هاي احتمالي مردم را به دوش نخواهد 

كشيد و مردم خودشان بايد اين بار را به دوش بكشند.

ادامه از صفحه اول
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طرح آینده داران 

تعداد چك هاي برگشتي 4‚7 درصد افزايش يافت

 كاهش 56 درصدي مبادله چك در فروردين به خاطر شيوع كرونا 
|  محسن شمشيري | گروه بانك و بيمه

ح�دود ۶ ميليون و ۱۰۰ ه�زار فقره چك به 
ارزش�ي بيش از ٦٥٢ هزار ميليارد ريال در 
فروردين ماه ٩٩ در كل كش�ور مبادله شد 
كه نس�بت به ماه قبل از نظ�ر تعداد و مبلغ 
به ترتي�ب 3۶ درصد و ۵۶.۴ درصد كاهش 
داشته است. همچنين حدود يك ميليون و 
۱۱3 هزار فقره چك به ارزش حدود ١٣١ هزار 
ميليارد ريال در فروردين ٩٩ در كل كشور 
برگش�ت خورد كه نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد ۷.۴ درصد افزايش و از نظر مبلغ ٢٦ 

درصد كاهش داشته است. 

به گزارش »تعادل«، براس��اس تازه ترين آمار بانك 
مركزي، ۱۸.۳ درصد از تعداد كل چك هاي مبادله 
ش��ده در فروردين ماه، برگشت خورده است. در ماه 
مورد گزارش در اس��تان تهران حدود يك ميليون 
و ۸۰۰ هزار فقره چك به ارزش��ي بالغ بر ٣٠٦ هزار 
ميليارد ريال مبادله شد. در فروردين ماه ٩٩ در كل 
كشور حدود پنج ميليون فقره چك به ارزشي بيش 
از ٥٢١ هزار ميليارد ريال وصول ش��د كه نسبت به 
ماه قب��ل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ۴۱.۳ درصد 

و ۶۰.۴ درصد كاهش را نشان مي دهد.
از كل تع��داد و مبلغ چك هاي مبادله ش��ده در ماه 
مذكور به ترتيب ۸۱.۷ درص��د و ٨٠ درصد وصول 
شده است. حدود يك ميليون و ۹۲ هزار فقره چك 
به ارزشي حدود ١٢٧ هزار ميليارد ريال در فروردين 
م��اه ٩٩ در كل كش��ور به داليل كس��ري يا فقدان 
موجودي برگشت داده ش��ده است. در واقع در كل 
كشور از نظر تعداد ۹۸.۱ درصد و از نظر ارزش ۹۶.۹ 
درصد از كل چك هاي برگشتي به داليل كسري يا 

فقدان موجودي بوده است.

   مبادله ۶.۱ ميليون فقره چك در فروردين
 حدود ۶ ميليون و ۱۰۰ هزار فقره چك به ارزش��ي 
بيش از ٦٥٢ هزار ميليارد ريال در فروردين ماه ٩٩ 
در كل كش��ور مبادله شد كه نس��بت به ماه قبل از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ۳۶ درصد و ۵۶.۴ درصد 
كاهش نشان مي دهد. در ماه مورد گزارش در استان 
ته��ران حدود يك ميليون و ۸۰۰ هزار فقره چك به 

ارزشي بالغ بر ٣٠٦ هزار ميليارد ريال مبادله شد.
در فروردين ماه امسال ۴۷.۱ درصد از تعداد چك هاي 
مبادله اي كل كشور در س��ه استان تهران، اصفهان 

و خراس��ان رضوي مبادله شده است كه به ترتيب با 
۲۸.۹ درصد، ۱۰.۲ درصد و ٨ درصد بيشترين سهم 
را در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. همچنين 
۵۹.۸ درصد از ارزش چك هاي فوق در س��ه استان 
تهران )٤٧ درصد(، اصفهان )۶.۸ درصد( و خراسان 
رضوي )٦ درصد( مبادله ش��ده است كه بيشترين 

سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند.

   چك هاي وصولي 
در فروردين ماه ٩٩ در كل كش��ور حدود ٥ ميليون 
فقره چك به ارزشي بيش از ٥٢١ هزار ميليارد ريال 
وصول شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 
به ترتيب ۴۱.۳ درصد و ۶۰.۴ درصد كاهش نش��ان 
مي دهد. از كل تعداد و مبلغ چك هاي مبادله شده در 
ماه مذكور به ترتيب ۸۱.۷ درصد و ٨٠ درصد وصول 
ش��ده اس��ت. درصد تعداد و مبلغ چك هاي وصول 
شده در اسفندماه ٩٨ به ترتيب معادل ۸۹.۱ درصد 

و ۸۸.۲ درص��د و در فروردين ماه ٩٨ به ترتيب برابر 
۹۰.۲ درصد و ۸۹.۲ درصد بوده است.

حدود يك ميليون و ۴۰۰ هزار فقره چك به ارزش��ي 
حدود ٢٤٨ هزار ميليارد ري��ال در فروردين ماه ٩٩ 
در اس��تان تهران وصول ش��د كه از نظر تعداد ۷۸.۵ 
درص��د و از نظ��ر ارزش ٨١ درص��د از كل چك هاي 
مبادله اي وصول شده 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 اس��تان هاي گيالن )٨٧ درص��د(، قزوين )۸۶.۳ 
درصد( و گلس��تان )۸۵.۷ درص��د( اختصاص يافته 
است و استان هاي كردستان )۷۴.۴ درصد(، هرمزگان 
)۷۷.۲ درصد( و ايالم )۷۷.۸ درصد( پايين ترين نسبت 
تعداد چك هاي وصولي به كل چك هاي مبادله شده 

در استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررسي در بين ساير استان هاي كشور، 
بيش��ترين نس��بت ارزش چك هاي وصولي به كل 

ارزش چك ه��اي مبادله اي در اس��تان به  ترتيب به 
اس��تان هاي خوزس��تان )۸۶.۲ درصد(، كرمانشاه 
)۸۵.۶ درصد( و گي��الن )۸۴.۷ درصد( اختصاص 
يافته است و استان هاي قم )۶۹.۳ درصد(، هرمزگان 
)۶۹.۵ درصد( و كردستان )۷۵.۸ درصد( كمترين 
نس��بت ارزش چك ه��اي وصول��ي ب��ه كل ارزش 
چك هاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص 

داده اند.

  چك هاي برگشتي 
حدود ١١١٣ هزار فقره چك به ارزشي حدود ١٣١ 
هزار ميليارد ريال در فروردين ماه ٩٩ در كل كشور 
برگشت داده شده است كه نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد ۷.۴ درصد افزاي��ش و از نظر مبلغ ٢٦ درصد 
كاهش نشان مي دهد. از كل تعداد و مبلغ چك هاي 
مبادله ش��ده در ماه مذكور به ترتيب ۱۸.۳ درصد و 
٢٠ درصد برگشت داده ش��ده است. درصد تعداد و 

مبلغ چك هاي برگش��ت داده ش��ده در اسفندماه 
١٣٩٨ به ترتيب معادل ۱۰.۹ درصد و ۱۱.۸ درصد 
و در فروردين ماه سال ٩٨ به ترتيب برابر ۹.۸ درصد 

و ۱۰.۸ درصد بوده است.
در م��اه مورد گزارش در اس��تان تهران حدود ٣٧٩ 
هزار فقره چك به ارزش��ي بالغ بر ٥٨ هزار ميليارد 
ريال برگشت داده شد كه از نظر تعداد ۲۱.۵ درصد 
و از نظر ارزش ١٩ 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 
برگش��تي به كل چك هاي مبادله اي در استان، به 
ترتيب به اس��تان هاي كردس��تان )۲۵.۳ درصد(، 
هرم��زگان )۲۲.۸ درص��د( و اي��الم )۲۲.۲ درصد( 
اختص��اص يافته اس��ت و اس��تان هاي گيالن )١٣ 
درصد(، قزوي��ن )۱۳.۷ درصد( و گلس��تان )۱۴.۳ 
درصد( پايين ترين نسبت تعداد چك هاي برگشتي 
به كل تعداد چك هاي مبادله ش��ده در استان را به 

خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررسي در بين ساير استان هاي كشور، 
بيشترين نس��بت ارزش چك هاي برگشتي به كل 
ارزش چك هاي مبادله ش��ده در اس��تان به ترتيب 
به اس��تان هاي قم )۳۰.۷ درصد(، هرمزگان )۳۰.۵ 
درصد( و كردستان )۲۴.۴ درصد( اختصاص يافته 
اس��ت و اس��تان هاي خوزس��تان )۱۳.۸ درص��د(، 
كرمانش��اه )۱۴.۴ درصد( و گي��الن )۱۵.۳ درصد( 
كم ترين نس��بت ارزش چك هاي برگش��تي به كل 
ارزش چك هاي مبادله ش��ده در اس��تان را به خود 

اختصاص داده اند.

   چك هاي برگشتي به تفكيك علل 
حدود ١٠٩٢ هزار فقره چك به ارزشي حدود ١٢٧ 
هزار ميليارد ريال در فروردين ماه ٩٩ در كل كشور به 
داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده 
است. در واقع در كل كشور از نظر تعداد ۹۸.۱ درصد 
و از نظر ارزش ۹۶.۹ درصد از كل چك هاي برگشتي 

به داليل كسري يا فقدان موجودي بوده است.
در ماه مورد بررس��ي در اس��تان تهران حدود ٣٧١ 
هزار فقره چك به ارزش��ي ح��دود ٥٦ هزار ميليارد 
ريال به داليل كس��ري يا فقدان موجودي برگشت 
داده ش��ده اس��ت. در واقع در اس��تان تهران از نظر 
تعداد ۹۷.۹ درص��د و از نظر مبل��غ ۹۵.۹ درصد از 
كل چك هاي برگش��تي به داليل كسري يا فقدان 

موجودي بوده است.

٥٢١ هزار ميليارد ريال چك در فروردين وصول شد كه از نظر تعداد و مبلغ ۴۱ درصد و ۶۰ درصد كاهش داشت

معامالت مصنوعات طال در پايين ترين ميزان
گراني طال و سكه به دنبال رشد اونس

گروه بانك و بيمه |
د ر جريان بازار ارز، دالر 3۰ تومان كاهش يافت 
و يورو نيز تغيير قيمتي نداشت. صرافي هاي 
بانكي هر دالر امريكا را معادل ۱۶ هزار و ۹۷۰ 
تومان خريدند و به قيمت ۱۷ هزار و ۷۰ تومان 
هم فروختند. در حالي كه همين صرافي ها در 
معامالت ه�ر دالر امريكا را به قيمت ۱۷ هزار 
تومان خريدند و به قيمت ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان 
نيز فروختند. همچنين، صرافي هاي بانكي هر 
يورو را معادل ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان خريدند و 
به قيمت ۱۸ ه�زار و ۶۰۰ تومان نيز فروختند 
كه قيمت اين نوع ارز نس�بت به روز گذشته 
تغييري نكرده است. عالوه براين، بانك ها نيز 
هر دالر امريكا را به قيمت ۱۶ هزار تومان و هر 
يورو را ۱۸ هزار تومان مي خرند. سامانه سنا 
نرخ لحظه اي ف�روش دالر را ۱۷۰۷۰ تومان و 
نرخ خريد دالر را ۱۶۹۷۰ تومان، فروش يورو 
۱۸۶۰۰ و خري�د ي�ورو را ۱۸۵۰۰ تومان اعالم 
كرد. همچنين س�امانه سنا نرخ معامالت ارز 
ب�راي روز ۱۱ خرداد ۹۹ را ب�راي دالر ۱۷۰۹۱، 
يورو ۱۸۵2۷، درهم ۴۶3۸، پوند 2۰3۸۰، لير 
تركيه 2۵۴۸، دالر كانادا ۱2۸۴۷ تومان اعالم 
كرد. سامانه نيما نيز نرخ ميانگين حواله ارز را 
براي دالر ۱۵۷۰۴، يورو ۱۷2۵۵، درهم ۴3۴۷ 

و يوان 22۹۰ تومان اعالم كرد. 

در بازار طال نيز با افزايش نرخ اونس جهاني به ۱۷۴ و نرخ 
دالر در بازار آزاد و معامالت نقدي به قيمت ۱۷۷۲۰ تومان، 
قيمت طال و سكه افزايش يافت. مهم ترين دليل نوسان 
قيمت طال در بازار در روزهاي اخير، افزايش ارزش اونس 
جهان��ي و قيمت دالر در بازار داخلي بوده اس��ت. قيمت 
اونس نيز با رش��د حدود ۱۰دالري به يك ه��زار و ۷۴۰ 
دالر رسيد. بهاي اونس پس از شيوع ويروس كرونا و افت 
شرايط اقتصادي كشورها روندي افزايشي يافته است. هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد تهران 
روز دوشنبه با رشد ۶۵ هزار توماني قيمت نسبت به روز 
معامالتي گذشته به رقم هفت ميليون و ۴۲۰ هزار تومان 
به فروش رسيد. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز هفت ميليون و ۲۰۰ هزار تومان قيمت گذاري ش��د. 
همچنين نيم سكه س��ه ميليون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع 
سكه دو ميليون و ۲۰ هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي 
يك ميليون و ۱۰۰ هزار تومان تعيين قيمت شد.هر گرم 
طالي خام ۱۸ عيار ۷۲۸ هزار تومان و هر مثقال طال نيز 
سه ميليون و ۱۵۴ هزار تومان به فروش رسيد. در بازار ارز 
رس��مي نيز، بانك مركزي نرخ ۴۷ ارز را اعالم كرد كه بر 
اساس آن نرخ چهار ارز كاهش و قيمت ۳۲ واحد پولي ديگر 
افزايش يافت؛ نرخ بقيه ارزها نيز ثابت ماند. هر دالر امريكا 
بدون تغيير قيمت همانند روزهاي گذشته ۴۲ هزار ريال 
قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس ۵۲ هزار و ۵۵ ريال 
و هر يورو نيز ۴۶ هزار و ۷۶۷ ريال ارزش گذاري شده است.

  معامالت مصنوعات طال در پايين ترين ميزان
دبير اتحاديه طال و جواهر تهران از معامالت مصنوعات طال 
در پايين ترين مي��زان خبر داد و گفت: اونس جهاني در دو 
روز گذشته ۱۵ دالر افزايش يافته است. نادر بذرافشان در 
گفت وگو با ايِبنا درباره افزايش قيمت طال در روز جاري و 
تحليل وضعيت بازار، اظهار داشت: اونس جهاني نسبت به 
روز قبل حدود ۱۵ دالر افزايش قيمت داشت كه موجب شد 
قيمت طال داخلي با افزايش قيمت در داخل مواجه شود. 
وي افزود: اما در بازار داخلي تقاضا بسيار كاهش يافته و در 
كمترين حد ممكن قرار دارد. در زمينه سكه هم با توجه به 
ورود سرمايه مردم به بازار سرمايه تقاضا فروش افزايش يافت. 
 دبير اتحاديه طال و جواهر تهران درادامه پيش بيني از بازار، 
گفت: اونس جهاني در سطح دنيا براساس اعالم تحليلگران 
رو به افزايش است، اما در داخل اگر كنترل و نظارت بانك 
مركزي ادامه داشته باشد، به طور حتم شاهد نوسانات شديد 
در بازار نخواهيم بود.به گفته بذرافشان، فروش مصنوعات 
در صنف طال در كمترين حد ممكن قرار دارد و هنگامي كه 

تقاضا وجود ندارد احتمال افزايش قيمت بسيار كم است.

  ارز مسافرتي خريدار ندارد
 رييس كل بانك مركزي و همچنين صرافان و فعاالن بازار 
ارز داليل اين نوس��انات را تشريح كردند. به گفته صرافان، 
نرخ ارز متناس��ب با ديگر مولفه هاي اقتصادي كاهش يا 
افزايش مي يابد و براساس تقاضا به تعادل نزديك مي شود و 
اكنون هم بازار تعيين كننده نرخ است. همچنين طبق آنچه 
دست اندركاران اعالم كرده اند، تقاضاي ارز مسافرتي هم به 
دليل شيوع ويروس كرونا و نبود سفرهاي خارجي تقريبا صفر 
شده است.  به گزارش ايسنا، دو سال پيش به داليلي همچون 
بازگشت تحريم ها عليه ايران و سرازير شدن سرمايه هاي 
مردم به سمت بازار ارز، قيمت افزايش يافت كه در اين زمان، 
با اعمال سياست هاي پولي و ارزي بانك مركزي آرامش به 
بازار برگشت و قيمت ها به تعادل رسيد؛ به طوري كه قيمت 
دالر به حدود ۱۱ هزار تومان كاهش يافت اما در هفته هاي 
اخير، بار ديگر قيمت ارز نوس��ان پيدا كرد ك��ه در پي آن 
رييس جمهوري بر ضرورت كنترل قيمت و جلوگيري از 
افزايش آن، دقت عمل و هماهنگي دستگاه هاي اقتصادي و 
نظام بانكي در اين زمينه تاكيد كرد. در اين بين، رييس كل 
بانك مركزي اعالم كرد كه تشديد فشار تحريم ها، شيوع 
ويروس كرونا، كاهش شديد قيمت نفت و اختالل در عملكرد 
تجارت كشور از جمله داليل مهم نوسان قيمت ها بوده كه 
با توجه به اينكه مرزها به تدريج در حال بازگشايي هستند، 
بخشي از مشكالت مربوط به تجارت حل مي شود و بازار نيز 
بهبود خواهد يافت. در اين ميان گزارش ميداني ايسنا از بازار 
ارز نشانگر اين است كه خريد مردم به عنوان مصرف كننده 
اصلي ارز جهش عمده اي نداشته است. به گفته يك فعال بازار 
ارز، در زمان هايي كه تفاوت نرخ ارز بازار غير رسمي با صرافي 
زياد مي شود، در اين شرايط خريداران واسطه اي براي خريد 

به برخي صرافي ها مراجعه مي كنند. 
همچنين يكي از صرافان در گفت وگو با ايسنا، درباره نوسانات 
و تحوالت اخير اين بازار اظهار كرد اينكه پس از گذشت زمان 

زيادي اكنون قيم��ت ارز صعود ك��رده، مي تواند داليلي 
همچون وقفه ايجاد شده توسط كرونا در بخش صادرات كه 
يك امر جهاني بوده، وقفه در بازگشت ارز به جهت تعطيلي 
شركت هاي خريدار ارز در خارج از كشور، كاهش شديد نرخ 
جهاني نفت و به دنبال آن كاهش نرخ محصوالت مشتقات 
توليدي با پايه نفت كه سهم نسبتا بااليي در صادرات كشور 
دارد و عمده مشكالتي كه منشأ جهاني دارند، داشته باشد. 
به گفته وي، بانك  مرك��زي در زمينه نرخ گذاري دخالتي 
نداشته و كشف نرخ بر اساس عرضه و تقاضا روزانه صورت 
مي گيرد. يكي ديگر از دست اندركاران بازار ارز نيز معتقد 
است كه يكي از داليل افزايش قيمت اخير دالر وقفه چند 
ماهه ايجاد شده براي درخواست در سامانه نيما و آغاز خريد 
شركت هاي واردكننده است. همچنين اكثر صرافان از صفر 
ش��دن تقريبي خريد ارز مسافرتي به دليل شيوع ويروس 
كرونا و نبود سفرهاي خارجي خبر مي دهند. به گفته يكي 
از صرافان، فعاليت بانك مركزي محدود به مديريت عرضه و 
تقاضاي حوالجات ارزي در سامانه نيما و نظارت در تامين آن 
است و صرافي هاي بانكي نيز همانند صرافي هاي تضامني در 
عرصه اسكناس مورد نياز مردم فعاليت دارند. وي در پاسخ 
به اينكه اكنون كه نرخ دالر در صرافي ها به كانال ۱۷ هزار 
تومان رسيده، آيا اين نرخ واقعي يا حباب است؟ توضيح داد: 
نرخ ارز متناسب با ديگر مولفه هاي اقتصادي و در پي افزايش 
و كاهش نرخ هاي ديگر اقالم، كاهش يا افزايش مي يابد و 

براساس تقاضا نرخ آن به تعادل نزديك مي شود.

   ريزش جهاني دالر 
دالر براي پنجمين روز متوالي در برابر ارزهاي مهم كاهشي 
شد. به گزارش رويترز، پيامدهاي ويروس كرونا روي اقتصاد 
امريكا و روي عملكرد اسكناس سبز در روزهاي اخير كامال 
تاثير گذاشته است؛ عالوه بر آنكه شمار متقاضيان دريافت 
مزاياي بيكاري در اين كش��ور با دو ميليون نفر افزايش به 
۴۱ ميليون نفر رسيده است؛ وزارت بازرگاني امريكا نيز در 
آمار رشد نهايي سه ماهه نخست امسال اعالم كرد نرخ رشد 
اقتصادي اين كشور منفي پنج درصد اندازه گيري شده كه 
اين رقم ۷.۸ درصد كمتر از سه ماهه قبل و ۰.۲ درصد كمتر 
از نرخ رشد پيش بيني شده قبلي بوده است. انتظار مي رود 
روند كنوني كماكان ادامه يابد و روند بهبود رشد دست كم 
زودتر از س��ه ماهه سوم امسال آغاز نشود.  همچنين وقوع 
برخي ناآرامي ها در ايالت مينياپوليس باعث شده است تا 
روند فروش دالر توس��ط معامله گران تشديد شود.  وقايع 
معامالت ارز همچنين تحت تاثير اخبار مربوط به تشديد 
جنگ تجاري امريكا با چين قرار دارد. پس از جدال لفظي 
بين واش��نگتن و چين بر سر مقصر بودن طرف چيني در 
شيوع كرونا در جهان، اكنون برخي از قانون گذاران امريكايي 
به دنبال تحريم چين به بهانه دخالت چين در امور داخلي 
هنگ كنگ هستند. از سوي ديگر وانگ اي، وزير خارجه 
چين به امريكا در خصوص به راه انداختن يك جنگ سرد 
ديگر هشدار داده است. وزراي خارجه كانادا، انگليس، امريكا 
و استراليا در بيانيه اي مشترك خواهان احترام گذاشتن چين 

به خودمختاري هنگ كنگ شده اند. 

اخبار

سه پيشنهاد پولي و مالي براي 
مقابله با آثار اقتصادي كرونا

پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي طي گزارشي، 
سه پيش��نهاد تكميلي براي مقابله با آثار اقتصادي 
شيوع كرونا در ايران در حوزه سياست گذاري پولي 
و بانكي و سياست مالي ارايه كرده است.  به گزارش 
ايسنا،  در اين گزارش آمده است: اپيدمي كرونا، اقتصاد 
بسياري از كشورهاي توسعه  يافته و در حال  توسعه را 
از مسير شوك منفي در هر دو طرف عرضه و تقاضاي 
كل اقتصاد ب��ه  صورت جدي تحت تاثير منفي قرار 
داده است. اين بحران به  تدريج آثار اقتصادي منفي 
خود را در حوزه هاي مختلف نمايان كرده كه ايجاد 
ركود اقتصادي، كاهش ش��ديد اشتغال )به  ويژه به  
دليل اجراي برنامه هاي قرنطين��ه و فاصله گذاري 
اجتماعي و افزايش كس��ري بودجه دولت ازجمله 
مهم ترين پيامدهاي آن است.( در چنين شرايطي 
و با توجه به تجربيات بحران اقتصادي سال ۲۰۰۸، 
سياست گذاران در كش��ورهاي مختلف به  صورت 
جدي تالش مي كنند با در نظر گرفتن برنامه هاي 
اقتصادي كوتاه مدت و ميان م��دت و به طور خاص 
اجراي گسترده سياست هاي پولي و مالي حمايتي، 
به كنترل آثار اقتصادي بحران كوويد ۱۹ اقدام كنند. 
بر اساس اين گزارش، اقتصاد ايران همزمان با شيوع 
بيماري كرونا، با چالش هاي بزرگ تري نسبت  به ساير 
كشورها مواجه شده است، چراكه كشور در سال هاي 
اخير با تحريم هاي ظالمانه امريكا مواجه بوده و كاهش 
قيمت نفت و به  تبع آن محدود كردن درآمدهاي ارزي 
دولت، امكانات مالي دولت براي مقابله با اين چالش 
را براي سياس��ت گذاران سخت تر از ديگر كشورها 
كرده است. با وجود اين و به رغم همه محدوديت ها 
اعم از تحريم هاي اقتصادي و كسري بودجه دولت، 
تاكنون هم تدابير مناس��بي براي كنترل ش��يوع 
بيماري كرونا در كشور به  مرحله اجرا درآمده است 
و هم تدابير و سياست هاي پولي و مالي گسترده اي 
براي استفاده صحيح از منابع و امكانات محدود در 
راس��تاي كاهش آثار اقتصادي كرونا روي خانوارها 
)به ويژه اقش��ار كم درآمد( و حف��ظ زنجيره توليد و 
اشتغال موجود بنگاه ها تنظيم  ش��ده و در مراحل 
اجرايي قرار گرفته اس��ت. انتظار م��ي رود با اجراي 
مجموعه سياست هاي اتخاذ شده و تقويت و تكميل 
گام  به  گام اين سياس��ت ها، كشور بتواند آثار منفي 
اقتصادي بحران شيوع كرونا را تا حد امكان كنترل و 
مديريت كند. در اين گزارش، سه پيشنهاد تكميلي 
براي مقابله با آثار اقتصادي شيوع كرونا در ايران در 
حوزه سياست گذاري پولي و بانكي و سياست مالي 
ارايه شده كه از جمله آنها »تسريع و توسعه استفاده از 
اوراق گواهي اعتبار مولد )گام( جهت حمايت فوري 
از زنجيره تامين« و »استفاده حداكثري از ظرفيت 
عمليات بازار باز روي اوراق مالي اسالمي دولت جهت 

مديريت نرخ سود« هستند.



اخبار

كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

بازار سهام در انتظار گزارش هاي 3  ماهه
گروه بورس|

روز گذشته برآيند عرضه و تقاضا در بازار سرمايه 
به رشد شاخص هاي بورس و فرابورس انجاميد 
و س�بب ش�د تا پس از يك افت حدود 3 هزار 
واحدي در دماس�نج اصلي بازار ش�اهد صعود 
17 هزار و 708 پله اي آن باش�يم. بر اين اساس 
رشد 1.82 درصدي ش�اخص كل بورس در روز 
گذشته اين نماگر را به س�طح 988 هزار و 120 
واحد رساند. بررسي تحوالت روزهاي اخير در 
بازار سهام حكايت از آن دارد كه به رغم بهبود 
ذهنيت فعاالن بازار در خصوص سرانجام فروش 
س�هام عدالت و مخرب نبودن عرضه هاي آن، 
بازار سرمايه همچنان تاوان عدم اطمينان شكل 
گرفته اذهان سرمايه گذاران خرد را مي پردازد و 
در مواجه با ضعف جدي زير س�اخت معامالت، 
درصدد رويكردي ريسك گريزانه تر نسبت به 

ماه هاي گذشته است.

همين امر سبب شده تا به رغم كاهش بدبيني ها نسبت به 
روزهاي اخير و بهبود جو معامالتي، شاهد ناتواني شاخص 
كل در بازپس گيري سطح رواني يك ميليون واحد باشيم. 
بررس��ي رخدادهاي چند روز اخير حكايت از آن دارد كه 
با وجود عقب نشستن فروشندگان از اعمال عرضه هاي 
سنيگين، ضعف س��امانه معامالتي به عاملي بدل شده 
تا س��رمايه گذاران با توجه به خطر كاهش نقدشوندگي 
دارايي ها و ريس��ك باالي گير كردن در صف فروش هاي 
هيجاني، همچون گذشته به مشاركت در روند صعودي 
بازار متمايل نباشند و به اميد كسب فرصت هاي بهتر خريد 
و كاسته شدن از نوسان هاي بازار فعال دست به نقد بمانند. 
به همين دليل اس��ت كه در تمامي روزهاي هفته جاري 
شاهد افزايش قابل توجه ارزش معامالت نبوده ايم و بازار 
تا ركورد 20 هزار ميليارد توماني داد و ستدها در يك روز، 

اختالفي حدود 100 درصدي را پيش رو دارد. 
در اين ميان اميدواري به تداوم روند صعودي در روزهاي 
پاياني بهار و سه ماهه تابستان، نه بر مبناي رفع ريسك هاي 
ياد ش��ده كه بيش��تر بر داغ ش��دن تنور داد و ستدها با 
رسيدن موعد گزارش هاي سه ماهه نخست سال جاري و 
فرارسيدن فصل مجامع استوار باشد؛ اميدي كه اگر چه در 
مقايسه با قيمت تابلوي بسياري از نمادها با درآمد حاصله، 
همخواني ندارد، با اين حال به طور س��نتي بر خوشبيني 
س��رمايه گذاران و هيجان تقسيم س��ود در برهه زماني 
اتكا دارد. در همين راستا روزبه شريعتي كارشناس بازار 
سزمايه به تحليل ريسك هاي پيش روي بازار پرداخته و 
از احتمال تغييرات پيش روي قيمت ها در بازار و صنايع 

مختلف گفته است.

به گزارش ايرنا، روزبه شريعتي اختالل سيستم معامالتي 
در بازار را به عنوان عامل تاثيرگذار بر افت چند روز اخير 
بازار سهام دانست و افزود: اين اختالل اكنون به ريسك هاي 
جديد معامالتي تبديل شده است و عالوه بر پيش بيني و 
تاثير سهام عدالت بر بازار، روند گزارش دهي شركت ها و 
قيمت هاي جهاني، پيش بيني خرابي هسته معامالت نيز 
جزو گزينه تاثيرگذار بر بازار به شمار مي رود كه اين ريسك 

هر روز در حال افزايش است.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: معامالت در 
بازار هفته گذشته به دليل خرابي هسته با يك ساعت تاخير 
آغاز به كار كرد، در بازار روز گذشته هم سفارش گيري از 
طريق سيس��تم معامالتي بالتكليف بود كه اين موضوع 
زمينه نگراني در بازار را فراهم كرد و باعث ايجاد رفتارهاي 

هيجاني از سوي سرمايه گذاران شد.
وي گفت: نكته قابل توجه روند منفي معامالت بازار در 
روز گذشته نسبت به هفته گذشته اين بود كه با توجه 
به مشكالت موجود صف هاي فروش سنگين در بازار 
ايجاد نشد و همچنان ش��اهد محفوظ ماندن ماهيت 

معامالت در بازار بوديم.

   ترس فعاالن بازار 
از صف هاي طوالني خريد و فروش

ش��ريعتي به عواملي كه در تغيير مسير بازار سهام و افت 
شاخص بورس در معامالت روز شنبه تاثيرگذار بود اشاره 
كرد و افزود: بازار روز ش��نبه بع��د از افت ٣٠ درصدي كه 
تجربه كرد در حال پيش روي به سمت تعادل، حمايت از 
بازار و سهم  هايي كه افت 5 درصدي را تجربه كرده بودند 

پيش رفت.
وي ادامه داد: اغلب فعاالن حاضر در بازار كه تمايل به 
س��رمايه گذاري بلندمدت و ميان مدت در بازار دارند 
بيش��تر به دنبال ايجاد تعادل در معامالت هستند و از 
معامالتي كه قرار باش��د هر روز بازار با افت و خيزهاي 
عجيب و ايجاد صف خريد يا صف هاي فروش طوالني 

همراه باشد دوري مي كنند.
ش��ريعتي با تاكيد بر اينك��ه در بازار روز چهارش��نبه 
هفته گذشته فروشنده ها از عرضه سهام خود در بازار 
عقب نشيني كردند اما همچنان خريدارها دل و جرات 
خريد در اين بازار را نداش��تند، افزود: روند بازار بعد از 
گزارش سه ماهه زمستان سال ٩٨ گروه پااليشي تغيير 

كرد و خبر آزادس��ازي عدالت هم تير خالصي بود كه 
باعث ترس س��هامداران و اصالح چند روزه ش��اخص 

بورس شد.

   تاثيرپذيري بازار از فروش سهام عدالت
اين كارشناس بازار سرمايه سهام عدالت را از ديگر عوامل 
تاثيرگذار در افت شاخص بورس اعالم كرد و افزود در ابتدا 
ق��رار بود تا ٦ ماه آينده امكان فروش ٢٠ درصد از س��هام 
عدالت فراهم شود اما اين موضوع به سرعت تغيير كرد و 
قرار شد فروش سهام عدالت در خرداد ماه انجام شود كه 
به دنبال آن شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت وارد 

مرحله پذيره نويسي شدند.
وي با بيان اينكه اعالم خبر فروش سهام عدالت در خرداد 
ماه از جمله مسائلي بود كه به شدت بازار را تحت تاثير قرار 
داد، گفت: فعاالن حاضر در بازار س��رمايه برخالف ديگر 
بازارهاي س��رمايه گذاري با ذهنيت��ي پيش بيني پذير و 
تحليلي همراه هستند و با اتخاذ چنين تصميماتي از سوي 
مسووالن با عرضه هاي س��هام خود در بازار مانع از ضرر و 

زيان هاي احتمالي مي شوند.

اين كارش��ناس بازار سرمايه خاطرنش��ان كرد: آخرين 
صحبتي كه در خصوص سهام عدالت مطرح شد مبني بر 
انجام معامالت آنها بعد از زمان بازار و خريد آنها به صورت 
بلوكي توسط مجموعه هاي بزرگ بود كه اين موضوع تا 
حدودي منجر به حذف نگراني عرضه سهم هاي مربوط به 

سهام عدالت در بازار شد.
وي با بيان اينكه برخالف تصور كارشناسان كه گمان 
مي كردند چند ميليون از دارندگان سهام عدالت اقدام 
به فروش سهام خود كنند اما فقط حدود ١٠٠ هزار نفر 
تصميم به فروش سهام خود گرفتند، گفت: درصورتي 
كه اين افراد تا پايان مهلت تعيين شده اقدام به فروش 
سهام خود نكنند، به دنبال سهامداري باشند و از طرح 
اعتباري استفاده كنند بازار به طور حتم شرايط تعادلي 

خود را پيدا خواهد كرد.
شريعتي اظهار داش��ت: در بازار روز شنبه بيشتر صنايع 
مانند بانكي ها و فوالد با صف خريد همراه شدند اما در پايان 
معامالت همان روز يعني ساعت 29: 12 دقيقه يك باره 
سهام عدالت در بازار عرضه شد اين اتفاق براي معامالت 

بورس مثبت ارزيابي نمي شود.

   تغيير روند بازار با گروه پااليشي ها
شريعتي به خبر مثبت روز گذشته براي گروه پااليشي ها 
اشاره كرد و افزود: تس��عير نرخ ارز محصوالت صادراتي 
مسير معامالت در اين گروه را تغيير مي دهد و شرايط را 
بهتر خواهد كرد، اكنون نماد آنها متوقف است تا اطالعات 

مربوطه منتشر و نماد آنها از حالت تعليق خارج شود.
شريعتي معتقد اس��ت كه بازار بعد از گزارشات سه ماهه 
گروه ها در مسير صعودي قرار خواهد گرفت اما نه با شتاب 

چند وقت گذشته و ايجاد صف هاي خريد طوالني.

    ورود شاخص بورس 
به كانال يك ميليون و ۴۰۰ هزار واحد

وي مقاوم��ت روي كانال يك ميلي��ون واحد را مقاومت 
رواني اعالم كرد و گفت: اگر گزارش منفي ماهانه از گروه 
پااليش��ي   ها و امكان فروش س��هام عدالت در خرداد ماه 
منتشر نمي شد ش��اخص بورس مي توانست به عدد يك 
ميليون و ٣٠٠ هزار واحد دس��ت يابد اما به نظر مي رسد 
بازار تا اواسط تابستان به مرز يك ميليون و ٤٠٠ هزار واحد 

دست پيدا خواهد كرد.
شريعتي با بيان اينكه ورود ش��اخص بورس به كانال دو 
ميليون واحد نيازمند عوامل مختلف و وجود پتانس��يل 
رش��دهاي بنيادي اس��ت، گف��ت: بهتر اس��ت تمركز 
سهامداران بر سهم هاي بنيادي و شاخص ساز كه از قدرت 
نقدشوندگي بااليي برخوردارند بيش از ديگر سهم هاي 

موجود در بازار باشد.

بي اعتنايي بورس هاي جهان به ناآرامي هاي امريكا
به گزارش ايس�نا به نقل از آسوشيتدپرس، 
ناآرامي ها در امري�كا در اعتراض به تبعيض 
نژادي عليه سياه پوستان در اين كشور شدت 
گرفته و در برخي شهرهاي اين كشور از جمله 
لس آنجل�س، حالت فوق العاده اعالم ش�ده 
است. با اين حال معامله گران اميدوارند اين 
اعتراضات به زودي و پيش از اثرگذاري روي 
بازارهاي مالي خاتمه پيدا كنند.  از سوي ديگر، 
دور جديد تنش هاي بين امريكا و چين اين بار 
به بهانه مس�اله هنگ كنگ آغاز شده است. 
پس از آنكه دولت چين اليحه جنجالي امنيتي 
هنگ كنگ را تصويب ك�رد، رييس جمهور 
امريكا نس�بت به از دس�ت رفت�ن موقعيت 
هنگ كنگ به عنوان قطب مالي آسيا هشدار 
داده و تهديد كرده اس�ت كه امريكا پاسخي 
قاطع به چين خواهد داد. مايك پمپيو، وزير 
خارج�ه امريكا نيز گفته اس�ت اين كش�ور 
ديگ�ر نمي تواند هنگ كن�گ را يك منطقه 

خودمختار بداند.

مجلس نمايندگان امريكا ب��ه اليحه تحريم چين كه 
پيش تر در مجلس س��نا تصويب شده بود راي مثبت 
داد و اكن��ون تنها امضاي دونال��د ترامپ براي اجرايي 
شدن آن الزم است.  روزنامه امريكايي واشنگتن پست 
در همين رابطه نوش��ت: به نظر مي رس��د اصلي ترين 
گزينه تحريمي چين براي امريكا، تحريم بخش بانكي 
اين كشور باشد كه توسط نمايندگان كنگره به بهانه 

دخالت چين در امور داخلي هنگ كنگ پيشنهاد شده 
است. اكنون پس از اعمال محدوديت هايي در جريانات 
تجاري، دسترسي به تكنولوژي و صدور ويزا براي اتباع 
چيني، گزينه تحريم بانكي مي تواند چالشي براي تمام 
اقتصاد چين باشد. لو جي وي، وزير دارايي سابق چين 
نيز هشدار داده است امريكا در حال تغيير راهبرد خود از 
مقابله تجاري به جنگ مالي با چين است. چين و امريكا 
بيشترين روابط تجاري جهان را با يكديگر دارند و سال 
گذشته پس از يك جنگ تجاري و تعرفه اي طوالني بر 
س��ر مقدمات توافق بزرگ تر كه به فاز نخست مشهور 
است، به توافق رسيدند. جنگ تجاري اين كشور يكي 
از داليل اصلي ريزش بازارها و كاهش رشد اقتصادي 
جهان در سال گذشته بود و فعاالن بازار نگران اند تشديد 
اختالفات بين دو اقتصاد نخست جهان به ويژه در عصر 
پساكرونا فشار روي تجارت جهاني و احياي اقتصادي را 
تشديد كند. كينكي كرزبي، كارشناس بازار در موسسه 
»پرودنشيال فايننشيال« گفت: نگراني معامله گران 
اين است كه تنش هاي امريكا و چين تا تابستان امسال 
از كنترل خارج شود و يك جنگ تجاري ديگر را شاهد 
باشيم. اين اتفاق مثل روشن كردن يك كبريت در يك 
بشكه باروت خواهد بود. وضعيت سومين اقتصاد بزرگ 
جهان نيز بهتر از دو اقتصاد ديگر نيس��ت و داده هاي 
منتشرشده توسط دولت اين كشور نشان مي دهد ميزان 
توليدات صنعتي در ماه آوريل نسبت به ماه قبل از خود 

بيش از 9 درصد كاهش يافته است. 
 همچنين با وجود كاهش سرعت شيوع كرونا در جهان، 
اين بيماري كماكان در حال گرفتن جان انسان ها در 

نقاط مختلف است و ضرورت رعايت نكات بهداشتي 
باعث شده است تا بس��ياري از واحدهاي اقتصادي در 
سراسر جهان كماكان با حداكثر ظرفيت خود مشغول 
به فعاليت نباشند.  تاكنون بيش از ۶ ميليون و 2۶۸ هزار 
و 25 مورد ابتال به كرونا گزارش ش��ده است كه در اين 
بين ۳۷۳ هزار و 9۷2 نفر جان خود را از دست داده اند. در 
بين كشورهاي مختلف، باالترين تلفات مربوط به امريكا 
با 10۶ هزار و 195 نفر، انگليس با ۳۸ هزار و ۴۸9 نفر، 
ايتاليا با ۳۳ هزار و ۴15 نفر، برزيل با 29 هزار و ۳۴1 نفر 

و فرانسه با 2۸ هزار و ۸02 نفر بوده است. 
در وال استريت، بيشتر ش��اخص ها صعودي بودند تا 
جايي كه دو ش��اخص از سه شاخص اصلي بورسي در 
س��طح باال تري از روز قبل خود بسته شدند. شاخص 
»داوجونز ايدانس��تريال اوريج« با 0.0۷ درصد ريزش 
نسبت به روز قبل و در سطح 25 هزار و ۳۸۳.11 واحد 
بسته شد. ش��اخص »اس اند پي 500« با 0.۴۸ درصد 
افزايش تا س��طح ۳0۴۴.۳1 واحدي باال رفت و ديگر 
شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با 
صعود 1.29 درصدي در سطح 9۴۸9.۸۷ واحدي بسته 
ش��د. پس از توافق فرانسه و آلمان بر سر اجرايي شدن 
بسته محرك مقابله با كرونا در سطح اتحاديه اروپا اكنون 
انتظار مي رود در مجموع حدود يك تريليون يورو اعتبار 
براي تقويت رشد اقتصادي و حمايت از كسب و كارها 
تخصيص داده شود كه نيمي از اين مبلغ توسط مكانيزم 
ثبات اروپايي تامين خواهد ش��د. در حال حاضر رشد 
اقتصادي هر چهار اقتصاد بزرگ اتحاديه اروپا )آلمان، 
فرانسه، ايتاليا و اسپانيا( منفي شده است و كارشناسان 

نسبت به در پيش بودن سخت ترين سال اقتصادي دو 
دهه اخير در اين اتحاديه هشدار داده اند از سوي ديگر 
مساله برگزيت كماكان كانون توجه معامله گران اروپايي 
است، هر چند كه اختالفات بين طرفين به حدي باال 
است كه كسي اميدوار به يك توافق زودهنگام نيست.

كميسر تجارت اتحاديه اروپا در اظهاراتي مايوس كننده 
گفته اس��ت كه در طول هفته هاي اخير اتحاديه اروپا 
و انگلي��س هيچ دس��تاورد محسوس��ي در مذاكرات 
نداش��ته اند و اين طور به نظر مي آيد كه ش��ايد طرف 
انگليسي به اين نتيجه رسيده است كه نيازي به داشتن 
يك توافق با بروكسل وجود ندارد.  به دليل كاهش شديد 
تقاضاي مصرفي و ميزان درآمد خانوارهاي اروپايي در 
نتيجه شيوع كرونا، بسياري از كسب و كارهاي بزرگ در 
قاره سبز در خطر ورشكستگي و تعديل نيروي گسترده 
قرار دارند تا جايي كه خطوط هوايي ايرفرانس، لوفت 
هانزا و ايزي جت و همچنين خودروس��ازهاي بزرگي 
نظير رنو و فولكس واگن براي گذار از بحران خواستار 
دريافت هاي كمك هاي مالي از دولت هاي متبوع خود 

شده اند. 
متيو ش��روود، كارش��ناس بازار س��رمايه در موسسه 
پرپچوال گفت: س��رمايه گذاران س��واالت زيادي در 
خصوص آينده دارند و حت��ي در صورت موفقيت در 
شكست دادن كامل كرونا، ريسك هاي مهم و زيادي 
ديگري نيز وجود دارند كه بايد به آنها پرداخته ش��ود.   
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص »فوتسي 
100« بورس لندن با 1.5۸ درصد افزايش نس��بت به 
روز قبل و در سطح ۶1۷2.۳2 واحد بسته شد. شاخص 

»دكس ۳0 « بورس فرانكفورت در آلمان با افت 1.۶5 
درصدي و ايستادن در سطح 11هزار و 5۸۶.۶5 واحدي 
ب��ه كار خود خاتمه داد و ش��اخص »كك ۴0« بورس 
پاريس با صعود 1.۶۸ درصدي در س��طح ۴۷۷۴.۳۴ 
واحد بسته ش��د. در مادريد ش��اخص »ايبكس ۳5« 
1.9۶ درصد باال رفت و به ۷2۳5.۶0 واحد رس��يد. در 
معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد خوبي 
داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي 225« بورس 
توكيو ژاپن با افزايش 0.۳۴ درصدي تا سطح 22 هزار و 
۶2.۳9 واحدي باال رفت. شاخص »هانگ سنگ« بورس 
هنگ كنگ ۳.۳9 درصد باال رفت و در سطح 2۳ هزار و 
۷۳2.۳5 واحد بسته شد. در چين شاخص »شانگهاي 
كامپوزي��ت« صعود 2.۷ درص��دي را تجربه كرد و در 
سطح ۳9۷1.۳۴ واحد بسته شد. در استراليا شاخص 
»اس اند پي اس اند ايكس 200« بورس سيدني با 1.1 
درصد افزايش و ايستادن در سطح 5۸19.20 واحدي 
به كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم 
آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن صعودي بود. در بازار 
طالي سياه روند قيمت ها صعودي بود. هر بشكه نفت 
»وس��ت تگزاس اينتر مديت« با 0.1۴ درصد افزايش 
به ۳5.5۴ دالر رس��يد و نفت خام برنت درياي شمال 
ب��ا افزايش 0.0۸ درصدي ب��ه ازاي ۳۷.۸۷ دالر در هر 

بشكه مبادله شد.
همچنين در بازار فلزات گران بها، بهاي هر اونس طال 
با افزايش 0.5۷ درصدي نس��بت به روز قبل در سطح 
1۷55.۷0 دالر معامله ش��د. هر اون��س نقره با صعود 

1.۷9درصدي به ازاي 1۸.۸۳ دالر مبادله شد.
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داليل تعويق عرضه اوليه 
زرماكارون

مديرعامل شركت زر ماكارون با اعالم داليل تعويق 
عرضه اوليه سهام در بورس اظهار داشت: 100 درصد 
ارز صادراتي به كشور بازگشته است. به گزارش سنا، 
محسن اميني در نشست خبري بازديد اصحاب رسانه 
از خط توليد هلدينگ زر اظهار داشت: افزايش قيمت 
ماكارون��ي در بازار باعث تعوي��ق در عرضه اوليه اين 
شركت شد چراكه اين افزايش قيمت در كدال ابهاماتي 
را شكل داد كه بايد بر اساس ضوابط سازمان بورس 
نسبت به آن شفاف سازي كامل صورت مي گرفت و 
با تصميم بورس پس از انجام اين اقدمات عرضه اوليه 
غزر انجام مي شود. وي درباره احتمال افزايش سرمايه 
شركت زر پس از ورود به بازار سهام نيز اظهار داشت: در 
حال حاضر برنامه اي براي افزايش سرمايه در شركت 
وجود ن��دارد و به هر حال اين موضوع بايد در مجمع 
مطرح   شود و اگر مورد موافقت قرار گرفت نسبت به 
افزايش سرمايه اقدام مي شود. اميني در پاسخ به سوالي 
مبني بر تعويق عرضه اوليه غ��زر در بازار دوم بورس 
تهران گفت: افزايش قيمت ماكاروني در بازار باعث 
تعويق در عرضه اوليه شد چرا كه اين افزايش قيمت در 
كدال ابهاماتي ايجاد مي كرد كه بايد اطالعاتي نسبت 
به آن اصالح مي شد پس از انجام اين اقدمات عرضه 
اوليه غزر انجام خواهد شد.وي با اشاره به اعالم زمان 
عرضه اوليه گفت: زمان مجدد عرضه اوليه نماد غزر را 

بورس بايد تعيين كند.

ثبت سفارش آنالين سهام 
عدالت در كارگزاري ها

دبيركل كانون كارگ��زاران بورس گفت: دارندگان 
سهام عدالت مي توانند سفارش فروش ۳0 درصد 
از سبد سهام خود را با مراجعه به سايت كارگزاري و 
يا حضوري اعالم كنند. به گزارش خبرگزاري مهر 
روح اهلل ميرصانعي گفت: دارندگان س��هام عدالت 
مي توانند با مراجعه به 10۸ سايت كارگزاري دارايي 
س��هام عدالت خود را مشاهده كنند. وي ادامه داد: 
سهامداران مي توانند با كد ملي و شماره رهگيري 
وارد سامانه سهام عدالت شوند و نسبت به داد و ستد 
سهام خود تصميم بگيرند. ميرصانعي بيان كرد: در 
گام اول دارندگان اين سهام مي توانند ۳0 درصد از 
سبد سهام خود را به فروش برسانند و با مراجعه به 
كارگزاري سفارشات خود را ارسال و كارگزار فرداي 
روز سفارش، اقدام به فروش كند، البته سهام عدالت 

به قيمت بازار همان روز به فروش مي رسد.

فروش سهام مشموالني كه كد 
بورسي ندارند

درحاليكه امكان فروش۳0 درصد س��هام عدالت 
براي مشموالن اين سهام كه روش مستقيم را براي 
مديريت س��هام خود انتخاب كرده اند فراهم شده 
اس��ت، تعدادي از اين مشموالن هنوز كد بورسي 
ندارند تا بتوانند اقدام به فروش س��هام خود كنند 
كه اين افراد براي فروش س��هام عدالت خود بايد 
به بانك ها مراجعه كنند. به گزارش ايسنا، عالوه بر 
اينكه امكان فروش سهام عدالت از طريق بانك ها از 
ششم خرداد ماه فراهم شده است، مشموالن سهام 
عدالت از روز گذشته نيز مي توانند ۳0 درصد سهام 
خود را از طريق كارگزاري ها بفروشند. شركت هاي 
كارگزاري به طور روزانه س��فارش هاي فروش را تا 
سقف ۳0 درصد كل ارزش سبد دريافت و تا ساعت 
1۴ به س��پرده گذاري مركزي ارس��ال مي كنند. 
سمات نيز اين دارايي ها را در كد كارگزاري تجميع 
مي كند و اين ش��ركت  مي تواند در روز كاري بعد 
به قيمت پاياني همان روز و در س��اعت ۴5: 12 تا 
1۴ عرضه كند.  بر اين اس��اس، فعال امكان فروش 
مستقيم از طريق سيستم معامالت آنالين وجود 
ندارد و همه كارگزاري ها سايت فروش سهام عدالت 

را راه اندازي خواهند كرد. 

شريعتي معتقد است كه بازار بعد از گزارشات 3  ماهه گروه ها در مسير صعودي قرار خواهد گرفت اما نه با شتاب چند وقت گذشته

تعيين تكليف سهامداران عدالت به روش غيرمستقيمآخرين وضعيت معامالت فوالدي در بورس كاال 
كاهش مداخله دستوري در بازار از يكسو با رشد عرضه  مصنوعات فوالدي 
در بورس كاال همراه شد و از سوي ديگر توجيه سفته بازي و واسطه گري 
را از رمق انداخت. به گزارش بورس پرس، حذف مداخله قيمتي در بازار 
فوالد به كاهش نرخ منجر شده و رفته رفته آرامش بيشتري در بازار حاكم 
مي شود كه نشان مي دهد حذف نرخ گذاري دستوري با افزايش شفافيت 
معامالتي همراه است و در نهايت به عادالنه تر شدن بازار و منطقي تر شدن 
قيمت ها منجر مي شود. بر اساس اين گزارش، شمش فوالدي در بورس 
كاال از اواخر فروردين  تا اواسط هفته گذشته در شرايطي كه قيمت هاي 
جهاني به نسبت كاهشي بوده رشد 50 درصدي را تجربه كرد. مداخله 
قيمتي در اين مدت نه تنها به حمايت از مصرف كننده نهايي منتهي نشد 
بلكه با فشار بر توليدكنندگان بزرگي كه سهام آنها بعضا در زمره سهام 
عدالت داد و ستد مي شود حتي به منافع بخش مهمي از مردم ضربه زد. اما 
كاهش مداخله دستوري در بازار از يكسو با رشد عرضه  مصنوعات فوالدي 
در بورس كاال همراه شد و از سوي ديگر توجيه سفته بازي و واسطه گري 
را از رم��ق انداخت. اين تجربه در بازار فوالد ش��ايد تلنگري باش��د براي 
كارشناس��ان اين حوزه كه نشان مي دهد نرخ گذاري دستوري با توجيه 
حمايت از مصرف كننده نهايي و توليد داخلي، خيال باطلي است كه نه 

تنها نتيجه معكوسي به همراه دارد بلكه قيمت ها را متشنج خواهد كرد.
از ابتداي هفته گذشته تا پايان معامالت روز 11 خرداد، ۶۴۸ هزار تن انواع 

محصوالت فوالدي در بورس كاال مورد داد و ستد قرار گرفت كه حدود 
2۶۷ هزار تن مربوط به شمش )بلوم( و باقي عرضه هاي معامله شده شامل 
انواع ورق و مقاطع طويل فوالدي بودن��د در برابر عرضه هاي ۶۶۴ هزار 
تني بورس كاال طي اين مدت حدود يك ميليون و ۳12 هزار تن تقاضا 
وجود داشت كه موجب معامله شدن 9۷ درصد عرضه ها در بازار فيزيكي 
بورس كاال شد. تقاضاي هيجاني هفته گذشته از ابتداي هفته جاري روند 
منطقي پيدا كرده و سير كاهشي داشته است. با توجه به تعطيلي هاي هفته 
گذش��ته، تنها ۳ روز كاري براي معامالت محصوالت فوالدي در بورس 
كاال وجود داشت و اماحدود يك  ميليون تن تقاضا به ثبت رسيد. در حالي 
كه به دنبال كاهش قيمت ها كه از ابتداي هفته جاري آغاز شد اين ميزان 
تقاضا با وجود گذشت 2 روز به 292 هزار تن رسيد. اين تفاوت حدود ۸00 
هزار تني تقاضا، گواه التهاب واردشده به بازار از سوي هجوم متقاضيان به 
خريد محصوالت فوالدي از بورس كاال است. قرار گرفتن بازار در مسير 
منطقي و حذف قيمت هاي كاذب، خروج سفته بازان و خريداران داراي 
ذهنيت سوداگرانه را رقم زده و وضعيت تقاضا در بورس كاال را به سمت 
و سوي واقعي ش��دن هدايت مي كند. اين اصالح سازوكار كشف نرخ در 
بورس، بازار آزاد فوالد را نيز همسو كرد و موجب شد ازابتداي هفته جاري 
محصوالت فوالدي نه تنها در كانال افزايش نرخ ادامه مسير ندهد بلكه 

روند كاهشي را نيز در پيش گيرد.

مدير نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان بورس از تعيين تكليف 
س��هامداران عدالت به روش غيرمستقيم از 1۷ خرداد 99 خبر 
داد. به گزارش سنا، محمدرضا معتمد در گفت وگو با خبرگزاري 
صداو سيما گفت: از 1۷ خرداد به بعد شركت هاي سرمايه گذاري 
اس��تاني در بورس پذيرفته مي شوند و س��هامداراني كه روش 
غيرمس��تقيم را انتخاب كردند مي توانند از طريق شركت هاي 

سرمايه گذاري استاني سهام خود را معامله كنند.
مدير نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان بورس با اشاره به اينكه 
سهام عدالت يك س��هام ارزنده است و منفعت هاي آتي زيادي 
دارد گفت: از زمان آزاد س��ازي سهام عدالت، حجم فروش اين 
سهام نس��بت به سهام هاي روز بس��يار كمتر است و بيانگر اين 
اس��ت كه س��هامداران عدالت قصدش��ان نگهداري اين منافع 

ارزشمند است.
وي ادامه داد: در زمان آزادسازي امكان فروش ۳0 درصد از سهام 
وجود دارد كه تا پايان سال امكان فروش كامل سهام امكان پذير 
خواه��د بود. معتمد بيان كرد: س��رمايه داران س��هام عدالت با 
مشخصات هويتي خود مي توانند وارد سامانه سهام عدالت شوند 
و اطالعات سهام خود را مشاهده كنند. وي درباره احراز هويت 
س��هامداران عدالت هم گفت: افرادي كه شماره تلفن و شباي 

خود را در سامانه ثبت كردند احراز هويت آنان انجام شده است، 
اما افرادي كه شماره تلفن و شباي بانكي خود را در سامانه وارد 
نكرده اند بايد با مراجعه به كارگزاري ها، س��امانه س��جام، دفاتر 
پيشخوان و بانك ها احراز هويت شوند. مدير نظارت بر نهادهاي 
مالي س��ازمان بورس بيان كرد: با توجه به تمديد روش انتخاب 
مستقيم يا غيرمستقيم سهام عدالت تا 15 خرداد، از 1۷ خرداد 
ماه مشخص مي ش��ود كه چه تعداد روش مستقيم وچه تعداد 
روش غيرمستقيم را انتخاب كرده اند. معتمد بيان كرد: درمورد 
افرادي كه روش غيرمس��تقيم را انتخاب كردند و سهام آنها در 
اختيار شركت هاي سرمايه گذاري استاني است، ما اين شركت ها 
را در بورس پذيرش مي كنيم و سهام شركت هاي استاني به آنها 

تخصيص داده مي شود.
وي ادامه داد: به همه افرادي كه روش مستقيم يا غير مستقيم 
را انتخاب كرده اند س��هام ۳۶ شركت بورسي و فرابورسي و 1۳ 
ش��ركت غيربورسي تعلق مي گيرد. در آينده اين 1۳ شركت در 
قالب شركت هاي هلدينگ تعيين تكليف مي شوند و سهام اين 

شركت ها به افراد تعلق مي گيرد.
وي بيان كرد: اين 1۳ ش��ركت از شركت هاي پر بازده هستند و 

در آينده منافع زيادي دارند.

ادامه از صفحه اول

 مهار تورم 
 با عمليات  بازار باز

  دول�ت از چه زمان�ي متوجه اي�ن ضرورت 
ش�د كه بايد براي مهار تورم افسارگسيخته 
كاري بكند؟منظورم اين است كه تورم مشكل 
قديمي اقتصاد ماست؛ چرا امروز به فكر مهار 

آن افتاده ايد؟
تا قبل از خروج ترامپ از برجام كه اساسا شاخص هاي 
اقتصادي دولت مثبت بود. ما تورم تك رقمي، رشد 
اقتصادي 2 رقمي و ... را داشتيم. حتي تا اسفندماه9۸ 
هم روند خوبي در بحث رونق توليد و بهبود شاخص ها 
در فضاي اقتصادي داشتيم و به رغم تحريم ها كارهاي 
خوبي در حوزه هاي صادراتي و بازرگاني انجام شده 
بود. يعني توانس��ته بوديم نوع خاصي از سازگاري با 
تحريم ها را اجرايي كنيم. حداقل در حوزه اقتصاد غير 
نفتي توانسته بوديم تراز متعادلي را شكل دهيم. كرونا 
اين شرايط را تغيير داد و در اين مسير وقفه ايجاد كرد 
و فعاليت هاي كش��اورزي، صنعتي و خدماتي ما را 

تحت تاثير قرار داد. 
  فك�ر مي كنيد اين فضاي نزول�ي چه زماني 

بهبود خواهد يافت؟
گمان ما بر آن اس��ت بعد از برنامه هاي خوبي كه در 
حوزه فاصله گذاري فيزيكي هوش��مند اتخاذ شده 
مجددا در ح��وزه خدمات، توليد و ...ش��اهد بهبود 
ش��اخص هايي خواهيم بود. بانك مركزي بر اساس 
متغيرهاي موثر بر تورم پيش بيني تورم را براي يك 
سال آينده 2۴درصد تخمين زده است.   بانك مركزي 
در عين ح��ال اعالم كرده كه ت��الش خواهد كرد با 
كنترل نقدينگي و ابزراهاي جديد سياس��ت هاي 
جديد خصوصا ابزار عمليات بازار باز اين رقم را تا حول 
و حوش 22 درصد هم برساند و تالش خواهيم كرد 

كه اين روند محقق شود.



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

معاونوزيرراه:۳اتفاقجديددرحوزهبورسمسكنبهزوديعملياتيميشود

عرضه مسكن در بورس محكوم به شكست است
مجيد اعزازي|

در حالي كه انبوه سازان، كارشناسان مسكن 
و همچنين اتحاديه صنف مشاوران امالك از 
طرح پيوند ميان بازار مسكن و بازار بورس 
اس�تقبال نمي كنند و حتي آن را براي بازار 
مسكن و خانه دار شدن مستاجران و زوجين 
مضر مي دانند، معاون وزير راه و شهر سازي 
ديروز خبرداد كه ب�ه زودي 3 اتفاق جديد 
در حوزه بورس مس�كن عملياتي مي شود 
و تابلوي اختصاصي مس�كن در بورس كاال 

راه اندازي خواهد شد.

به گزارش »تعادل« هفته گذش��ته، جزييات طرح 
جديد تامين مالي ساخت و ساز از طريق بازار بورس 
رونمايي ش��د. در قالب اين طرح، مناب��ع مورد نياز 
س��اخت  واحدهاي مسكوني با انتش��ار اوراق سلف 
موازي اس��تاندارد و فروش آن در بازار س��هام براي 
سازنده تامين مي شود و در ازاي مشاركت خريداران 
اوراق در پروژه س��اختماني، متناسب با حاشيه سود 
حاصل از ساخت و ساز و رشد قيمت ملك، دارندگان 

اوراق نيز نفع مي برند.
 پيش فرض اين طرح اين است كه متقاضيان مصرفي 
آپارتم��ان و همچني��ن متقاضيان س��رمايه گذاري 
در مس��كن خري��داران اوراق يادش��ده باش��ند. در 
اي��ن طرح، س��ازنده با انتش��ار اوراق س��لف موازي 
اس��تاندارد، بخش��ي از داراي��ي خود )مت��راژي از 
ساختمان مس��كوني( را در ازاي بهاي نقد به فروش 
مي رساند تا پس از انجام عمليات ساخت به خريدار 
تحويل ش��ود. عمر اين اوراق معادل يك تا دو س��ال 
 پيش بيني شده و حداقل س��ود تضمين براي اوراق 

در نظر گرفته مي شود.
طرح انتشار اوراق سلف موازي استاندارد در شرايطي 
مطرح شده است كه حدود پنج سال پيش نيز، طرح 
راه ان��دازي صندوق هاي زمين وس��اختمان در بازار 
بورس اجرايي ش��د، اما مورد استقبال بازيگران بازار 

مسكن قرار نگرفت.
عباس اكبرپور، كارش��ناس ارش��د بازار مسكن در 
ارزيابي خ��ود از طرح انتش��ار اوراق س��لف موازي 
اس��تاندارد در حوزه مس��كن به »تعادل« گفت: به 
نظرم ايده اي است تا پول هايي كه احتماال در بانك ها 
خوابيده اس��ت را فعال كنن��د. چرخش اقتصادي از 
طريق گردش پول در همه كشورهاي دنياي متداول 
است و باعث رونق اقتصادي مي شود . از اين رو، طرح 
ياد شده از اين منظر، مثبت ارزيابي مي شود. اما هم 
اينك سواالت متعددي درباره ش��رايط بازار بورس 
مطرح است. اينكه آيا بورس حبابي ندارد و قيمت ها 
نزديك به واقعيت اس��ت؟ چگونه مي شود كه بورس 
اينقدر رشد كند در حالي كه بحث توليد محصول و 
خدمات باتوجه به شرايط كرونا و امثال آن وضعيت 
خيلي مناس��بي ندارند؟ در صورت��ي كه چنين اما و 
اگرهاي نباش��د، قاعدتا طرح بورسي ياد شده، رونق 

ساخت و ساز را به ارمغان مي آورد.

مداخلهدولتشرايطرابدترميكند
اكبرپور در پاس��خ به اينكه آيا انتشار اوراق يادشده، 
منجر به تس��هيل خانه دار شدن متقاضيان مصرفي 
خواهد ش��د؟ اظهار ك��رد: اصوال فك��ر مي كنم هر 
زماني كه دولت در ام��ور مربوط به بخش خصوصي 
دخالت كند اثرات معكوسي را به ارمغان مي آورد. در 
مورد مس��كن نيز اگر دولت بخواه��د از نرم هايي كه 
در دنيا هس��ت تبعيت نكند و با پاك كردن صورت 
مساله بخواهد به فكر حل مساله باشد، مشكلي حل 
نمي شود. به عنوان نمونه مسكن مهر، تجربه موفقي 

نب��ود و هر آنچه ك��ه به موازات آن باش��د هم موفق 
نخواهد شد، زيرا كار مردم بايد به مردم سپرده شود. 
مكانيس��م عرضه و تقاضا در بازار بايد اين مس��اله را 

تعيين كند.
 او اضافه كرد: متاسفانه عواملي هست كه من را نسبت 
به خانه دار شدن مردم از طريق مداخله دولت بد بين 
مي كند. از جمله وجود نرخ هاي بهره بس��يار باال در 
اقتصاد اس��ت. در حالي كه در بسياري از كشورهاي 
دنيا نرخ بهره س��اخت و س��از يا خريد مسكن بسيار 
پايين است و عمال براي اعطاي وام، متقاضي تشويق 
مي كنند. اما در كش��ورما نرخ هاي بهره و همچنين 
تورم باال اس��ت و قدرت خريد مردم هم بسيار پايين 
اس��ت. از اين رو، از نظر اقتصادي وضعيتي شكننده 
وج��ود دارد كه بعيد مي دانم دول��ت بتواند به نوعي 
معضل مسكن دار شدن طبقه اي فاقد مسكن را حل 
كند. اين كاري نيس��ت كه از عهده دولت برآيد. اين 
كار بايد از طريق فعاليت بخش خصوصي و مكانيسم 
عرضه و تقاضا، ارايه تسهيالت مناسب به سازندگان 
و اعطاي معافيت هاي گوناگون مالياتي و وام هاي كم 
بهره و ... انجام شود. اكبرپور تصريح كرد: فكر نمي كنم 
كه عرضه مسكن از طريق بورس مشكلي را حل  كند.

او در واكن��ش به اينكه انبوه س��ازان معتقدند، طرح 
انتشار اوراق سلف موازي استاندارد منجر به افزايش 
قيمت ها در بازار مس��كن مي ش��ود، ني��ز گفت: بله. 
يقين��ا چنين خواهد ش��د. تخصص انبوه س��از به او 
بينش اين پيش بيني را مي دهد. شما به جاي اينكه 
بياييد كمكش كنيد ام��ا به بيراهه مي رويد. در واقع 
اين مجموعه قابل را كن��ار مي گذاريد و هراز گاهي 
راه حل هاي جايگزين اب��داع مي كنيد. اين در حالي 

است كه بايد بررس��ي كرد و ديد كه آيا اين شيوه در 
چه كش��ورهايي و تحت چه ش��رايطي متداول بوده 
است. آيا س��ابقه اي از اجراي موفق اين شيوه وجود 
دارد؟ اين كارشناس مسكن افزود: شما مي خواهيد 
ابرو را درس��ت كنيد اما مي زنيد و چش��مش را هم 
كور مي كنيد. قش��ر قابل و با تجربه انبوه ساز را كنار 
مي گذاريد يا حضورشان را كمرنگ مي كنيد تا يك 
جايگزيني را مطرح كنيد. احس��اس مي كنم كه اين 

طرح محكوم به شكست است.

تعريفيازبورسمسكننداريم
در همين حال، حس��ام عقبايي، ناي��ب رييس اول 
اتحاديه صنف مش��اوران امالك ني��ز در اين رابطه 
گفت: اعتقادي به مسكن در بورس ندارم چون دولت، 
وزارت راه و شهرس��ازي، س��ازمان بورس و وزارت 
اقتص��اد و دارايي تعريفي از بورس مس��كن ندارند. 
به طوركلي به هيچ عنوان تعريف نش��ده كه بورس 

مسكن چيست؟
عقبايي تصريح كرد: آنچه ديده و ش��نيده مي شود از 
برنامه هايي كه براي بورس مس��كن اعالم مي كنند 
انتق��ال بنگاهداري از بانك ها به بورس اس��ت يعني 
بورس به نوعي وارد يك بنگاهداري مي ش��ود كه در 
اين بنگاهداري مي خواهد ملك خريد و فروش كند 
و كارگزار فروش ش��ود. او كه در يك برنامه راديويي 
سخن مي گفت، افزود: هيچ كجاي دنيا نه در امريكا، 
نه در اروپا و نه در شرق  بورس مسكن يا بورس امالك 

وجود ندارد.
عقبايي تصريح كرد: اول بايد تعريف كرد بورس مسكن 

بايد برچه مبناي شكل بگيرد.

وي ادامه داد: مس��كن كه يك كاالي ناهمگن است 
مثل طال، گندم، نفت و ديگر كاالهاي همگن نيست.

نايب رييس اول اتحاديه صنف مشاوران امالك گفت: 
كاري كه در حال شكل گيريست به نوعي بنگاهداري 
در بورس است به نام بورس مسكن. وي افزود: به طور 
كلي اين وظيفه بورس نيس��ت و همين طورتعريف 

بورس مسكن هم اين نيست.

بورسمسكن
منجربهافزايشقيمتميشود

پيش از اين نيزايرج رهبر رييس انجمن انبوه سازان 
اس��تان تهران، در گفت وگو با فارس، ضمن بيان اين 
نكته كه اساسي ترين هدف نهادهاي تصميم گير در 
حوزه مس��كن، تامين خانه براي دهك هايي اس��ت 
كه توانايي صاحب خانه ش��دن را ندارند، عنوان كرد: 
كنترل قيمت در بازار مسكن و تسهيل خانه دارشدن 
دهك هاي ضعيف درآم��دي نيازمند مصرفي بودن 
بازار مسكن است و بازش��دن پاي اين بازار به بورس، 
زمينه ساز ورود بيش از پيش تقاضاهاي سرمايه اي را 

فراهم مي آورد.
رييس انجمن انبوه سازان استان تهران، با اشاره به علت 
افزايش قيمت مسكن در سال هاي اخير، گفت: ورود 
سنگين تقاضا سرمايه اي به بازار مسكن، زمينه ساز 
افزايش قيمت در سال هاي اخير است و حضور بخش 
مس��كن در بورس، افزايش قيمت هر متر مربع واحد 
مسكوني را تش��ديد خواهد كرد. بدين ترتيب، شاهد 
افزايش نقش تقاضاي سرمايه اي در اين بازار خواهيم 
بود و دهك هاي كم درآمد بازهم در خانه دار ش��دن 

ناكام مي مانند.

۳اتفاقجديددرحوزهبورسمسكن
محمود محمود زاده، معاون مسكن وزارت راه گفت: 
در بح��ث ارتباط بين بازار مس��كن و بورس ۳ اتفاق 
جدي��د از قبي��ل صندوق هاي زمين و س��اختمان، 
يونيت هاي متعلق به پروژه هاي انبوه مسكن و ورود 
اكثر مصالح ساختماني به بورس و اختصاص تابلوي 
اختصاصي حوزه مس��كن در ب��ورس كاال به زودي 

عملياتي مي شود.
به گزارش تسنيم، محمود زاده به راديو اقتصاد گفت: 
در بحث ارتباط بين بازار مس��كن و بورس سه اتفاق 
جدي��د از قبي��ل صندوق هاي زمين و س��اختمان، 
يونيت ه��اي متعلق ب��ه پروژه هاي انبوه مس��كن و 
ورود اكثر مصالح ساختماني به بورس و همين طور 
اختصاص تابلوي اختصاصي حوزه مسكن و ساختمان 

در بورس كاال به زودي عملياتي مي شود.
وي افزود: شق اول و دوم اين اتفاقات جديد كه مرتبط 
با جذب س��رمايه هاي خرد اجتماعي و مردم اس��ت 
بسيار مي تواند براي سرمايه هاي خرد اقتصاد پايداري 
را ايجاد كند چون بازار مسكن هم بازار مطمئن و هم 

بلندمدت است.
معاون مسكن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي 
گفت: اي��ن دو ويژگي باعث مي ش��ود افرادي كه در 
اين بازار سرمايه گذاري مي كنند از يك حاشيه سود 

مطمئني هم برخوردار شوند.
وي اف��زود: وزارت راه و شهرس��ازي دس��تور كاري 
مبن��ي بر عرضه مس��كن در بورس ن��دارد بلكه اين 
وزارتخانه بحث توليد مسكن را دنبال مي كندآن هم 
نه با محوريت دولت بلك��ه ايجاد صندوق هايي كه با 

محوريت و مديريت بورس شكل مي گيرد.
محمود زاده اظهار كرد: بر اساس موقعيت و كاربري 
پ��روژه و ارزش محل پروژه هاي س��اختماني قيمت 
گذاري و ارزش س��هام جداگانه تعيين مي شود اين 
طور نيست كه گفته شود تمامي پروژه هاي مسكن 

يك قيمت دارند نه اينچنين نيست.
وي ادامه داد: ش��ركت هاي س��اختماني براي ورود 
به اين عرص��ه به هيچ وجه موانع قانون��ي براي آنان 

وجود ندارد.
معاون مسكن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي 
گفت: اي��ن موضوع دو وجه دارد بخش��ي كه وزارت 
راه و شهرسازي با بورس هماهنگ كرده حتي براي 
شركت هاي بخش خصوصي براي اينكه پروژه هاي 
خود را به اش��تراك بگذارند و بتوانند از سرمايه هاي 

مردمي استفاده كنند اين قابليت وجود دارد.
وي افزود: دول��ت هم براي راه ان��دازي اين فرهنگ 
اراضي خود را عرضه و فقط س��هام مي گيرد و سهام 
خود را دوباره در بورس ارايه مي كند بنابراين نقشي 

در اين پروژه ها ندارد.
محمود زاده اظهارداش��ت: اين صندوق ها در تامين 
سرمايه براي تقويت توليد صنعتي و تحول در حوزه 
صنعت ساختمان و مسكن كشور بسيار نقش آفرين 
هس��تند. وي ادامه داد: هر پروژه اي كه در قالب اين 
صندوق ها تعريف مي ش��ود براي مدت محدود دو تا 

سه ساله است تا پروژه ها تكميل و فروخته شوند.
معاون مسكن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي 
گفت: طي چهار تا پنج سال پيش سه تا چهارصندوق 
در بخش خصوصي و شركت س��رمايه گذاري بانك 
مس��كن ايجاد و خوش��بختانه عملكرد قابل قبولي 
داش��ته و مورد استقبال واقع شد اما مقياسي نيست 
كه بتواند تاثيرگذار باش��د ل��ذا ورود دولت به عنوان 
بسترس��ازي بيش��تر و ريل گذاري اس��ت به سبب 
اينكه كارهاي بزرگي در س��طح كش��ور با مشاركت 
س��رمايه هاي خرد م��ردم انجام ش��ودو انتفاع اين 

فعاليت ها به خود سرمايه گذاران برمي گردد.
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۳2هزارپالكدرحريم
يارويگسلهايشهرتهران

رييس كميسيون شهرس��ازي شهر تهران با تاكيد 
بر جلوگيري از شهرفروشي و رانت و فساد در حوزه 
مديريت ش��هري، تغيير رويكرد در رويه هاي غلط 
گذشته را از دستاوردهاي ارزشمند شوراي شهر تهران 
در دوره پنجم خواند. به گزارش ايسنا، محمد ساالري 
در يك نشست خبري كه با عنوان بررسي تاب آوري 
شهر تهران با بيان اينكه تاب آوري مهم ترين دغدغه 
و مساله مديريت هاي شهري كش��ور است، گفت: 
مهم ترين اولويت ما در شوراي شهر به عنوان پارلمان 
محلي موضوع تاب آوري تهران اس��ت اما اساسا اين 
موضوع داراي ابعاد مختلف، متعدد و گسترده است 
كه بايد به صورت دقيق آن را بررس��ي ك��رد. وي با 
بيان اينكه بخشي از تاب آوري مربوط به كالبد شهر، 
ساختمان ها و تاسيسات شهري اس��ت اما نبايد از 
ابعاد فرهنگي، اقتصادي، امنيتي، رواني و غيره غافل 
شد، گفت: به همين دليل است كه معتقديم مفهوم 
تاب آوري گسترده و جامع است و اگر دولت، حكومت 
يا شوراي ش��هر بتواند در زمينه افزايش تاب آوري 
اقدامات خوبي انجام ده��د قطعا اين اقدامات، همه 
كارنامه كاري آنها را تحت تاثير مثبت قرار مي دهد. او 
در بخشي از اين نشست خبري اظهار كرد: با توجه به 
نگراني مردم و مسووالن در پي وقوع زلزله هاي اخير 
تهران و مطرح شدن بحث هايي از فعال شدن گسل ها 
در تهران بايد شهر تهران با وجود گسل هاي متعدد به 
عنوان يكي از نقاط پر مخاطره مورد توجه قرار بگيرد. 
۹ درصد مساحت كشور ما در پهنه با خطر بسيار باال، 
۶۷ درصد مساحت كشور در پهنه با خطر باال و تنها ۴.۵ 
درصد از مساحت كشور در پهنه با خطر كم قرار گرفته 
اس��ت، از اين رو، بايد رويكرد ما در مورد بحث زلزله 
تغييرات اساسي داشته باشد. ۳۲ هزار پالك در حريم 
يا روي گسل هاي شهر تهران قرار گرفته كه عمدتا 
ساختمان هاي بلندمرتبه همراه با بارگزاري هاي بسيار 
هستند كه در اين ميان ۲۵۰۰ ساختمان بسيار مهم 
هستند و ۶۶ برج ۱۲ طبقه و بيشتر در همين ميانه 
قرار گرفته است. كاري كه در كميسيون شهرسازي 
انجام داديم اين است كه از دوره گذشته نقشه هاي 
گسلي را تدقيق كرديم. با طرح هاي تفصيلي و جامع 
و در همين راستا بخشنامه هايي نيز صادر شد كه روي 
گسل ها، ساختمان هاي بلندمرتبه و بارگزاري هاي 

پرحجم انجام نشود.

استفادهازتمامظرفيتنشسته
اتوبوسهامجازشد

مديرعامل ش��ركت واحد اتوبوس��راني تهران گفت: 
استفاده از تمامي صندلي ها و ظرفيت نشسته اتوبوس ها 
در ش��رايط كرونا بر اساس تصميم ستاد ملي مقابله 
با كرونا مجاز است. به گزارش تسنيم، با اجراي طرح 
فاصله گذاري اجتماعي به منظور كمك به قطع زنجيره 
انتقال ويروس كرونا و حفظ سالمت مردم، مديريت 
شهري نيز تدابيري براي اجراي اين طرح در حمل و 
نقل عمومي به كار برد. شركت واحد اتوبوسراني نيز در 
اين راستا اعالم كرد با توجه به اينكه از ۲۳ فروردين دو 
سوم كارمندان در محل كار خود حاضر مي شوند براي 
اجراي بهتر فاصله گذاري اجتماعي روي صندلي هاي 
اتوبوس  ها را عالمت گذاري كرد ه ايم تا ش��هروندان از 
آن استفاده نكنند و فاصله ها بهتر رعايت شود. حال 
با گذش��ت حدود ۵۰ روز از اجراي اين طرح و بهبود 
وضعيت پايتخت درخصوص ش��يوع ويروس كرونا، 
شركت واحد اتوبوسراني اعالم كرد شهروندان مي توانند 
از همه صندلي ها و ظرفيت نشسته اتوبوس ها استفاده 
كنند. محمود ترفع مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني 
شهر تهران در توضيح تصميم جديد اين شركت، گفت: 
استفاده از تمام صندلي ها و ظرفيت نشسته اتوبوس ها 
در شرايط كرونا بر اساس تصميم ستاد ملي مقابله با 
كرونا مجاز و به م��وازات اين مجوز، بر مبناي آخرين 
پروتكل ابالغي، استفاده تمامي مسافران اتوبوس از 
ماسك اجباري است. وي با اعالم اينكه بر اين اساس، تا 
جاي ممكن نبايد مسافر سرپايي داشته باشيم، افزود: 

البته تحقق اين موضوع  دشوار است.

تغييراتبنياديندربهرهبرداري
ازكيوسكهايپايتخت

مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر از 
تغيير نحوه بهره برداري و ظاهر كيوسك هاي پايتخت 
خبر داد.  به گزارش فارس، س��يد علي مفاخريان، 
با تاكيد بر اينكه كاركرد كيوسك هاي شهري بايد 
پاس��خ گوي نياز شهروندان باش��د، گفت: خدمات 
مورد انتظار شهروندان از كيوسك هاي موجود طي 
ساليان اخير تغيير يافته اس��ت. در زمان واگذاري 
امتياز بهره برداري از كيوسك ها، اين واحدها بيشتر 
در زمينه مطبوعات فعال بودند؛ اما امروزه صاحبان 
رس��انه ها و مخاطبان آنها از قالب نشريات چاپي به 
سمت فضاي مجازي روي آورده اند. وي افزود: مسائلي 
از اين دست باعث شده است كه نياز شهروندان براي 
ساير مصارف از كيوسك ها بيشتر باشد. بنابراين نوع 
فعاليت، بدنه كيوسك ها و نحوه قرارداد با بهره برداران 
نياز به اعمال تغيير و تحوالتي دارد كه هم اكنون يك 
كميته علمي براي بررسي اين موارد در حال مطالعه 
است. مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل 
شهر با بيان اينكه بيش از سي سال از انجام آخرين 
تغييرات درباره كيوس��ك هاي ش��هري مي گذرد، 
اظهار كرد: كميته علمي در حال نياز سنجي براي 
كاربردهاي جديد كيوسك هاي شهري است و در 
حال حاضر مطالعات دقيقي براي شناسايي موارد 
مورد نياز شهروندان در سطح جامعه شهري و محلي 
در حال انجام است. به زودي اين موارد احصا و نتايج 
آن در طراح��ي بدنه و آيين نامه ه��اي بهره برداري 
لحاظ خواهد شد.  مفاخريان تصريح كرد: هم اكنون 
كانكس هايي با كاربري هاي متفاوتي در سطح شهر 
در زمينه مطبوعات، گل، بازيافت، اجاره دوچرخه 
جانمايي شده است كه بايد تجميع شوند و در قالب 
يك معماري هماهن��گ و هويت بخش به فعاليت 

خود ادامه دهند.

همزمانخنجاستانفارسهم4.7ريشترلرزيد

جزيياتخردلرزهفيروزكوهبابزرگي2،۹اعالمشد
گروه راه وشهرسازي|

ديروز صبح بارديگر گس�ل مش�ا لرزيد. در 
فاصله زماني وقوع اي�ن زمين لرزه، خنج از 
توابع اس�تان فارس نيز دچ�ار زمين لرزه با 

قدرت 4.7 ريشتر شد.

رييس بخش زلزل��ه مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي با اشاره به اينكه فعاليت گسل مشاء علت 
وقوع خردلرزه با بزرگي ۲،۹ در فيروزكوه بوده است، 
گفت: فاصله خردلرزه ب��ا بزرگي ۲،۹ در فاصله ۱۱۰ 
كيلومتري از مركز ش��هر تهران ق��رار دارد كه فاصله 
قابل توجهي اس��ت. به گزارش پايگاه خبري وزارت 
راه و شهرس��ازي، خردلرزه اي به بزرگي ۲،۹ روز ۱۲ 
خرداد در ۱۹ كيلومتري جنوب غرب فيروزكوه، ۲۳ 
كيلومتري جنوب ش��رق ارجمند در ساعت ۵ و ۳۴ 

دقيقه صبح رخ داد.
او گف��ت: رومركز اي��ن خردل��رزه در ۵۵ كيلومتري 
شرق محل رخداد زلزله ۵،۱ دماوند و در فاصله ۱۱۰ 
كيلومتري از مركز ش��هر تهران ق��رار دارد كه فاصله 

قابل مالحظه اي با تهران دارد.
رييس بخش زلزل��ه مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرس��ازي با اش��اره به اينكه حساس��يت موضوع 
زلزله هاي استان تهران بسيار براي مردم و مسووالن 
حائزاهميت اس��ت، افزود: اگرچه اين خردلرزه ها در 
سمت شرق تهران و حوالي دماوند چندين بار رخ داده 
و رويدادي عادي به شمار مي رود و حتي شدت زلزله به 
حدي نبوده كه تعداد زيادي از مردم آن را حس كنند، 
اما به جهت فعاليت گس��ل مشاء از اهميت برخوردار 
اس��ت. به گفته بيت اللهي، اين خردلرزه در س��مت 
جنوب گسل مشاء و در فاصله ۷ كيلومتري از آن واقع 

است و گسل مسبب اين خردلرزه، گسل مشاء است.
گفتن��ي اس��ت، زلزل��ه اي ب��ه بزرگ��ي ۵،۱ ، ۱۹ 
ارديبهش��ت ماه س��اعت ۴۸ دقيقه بامداد تهران را 
لرزاند كه به گفته كارشناس��ان و بررسي هاي انجام 
شده توس��ط مراكز لرزه نگاري كش��ور، گسل مشاء 

مسبب آن بوده است.
 در پي وق��وع آن زلزله، پيش ل��رزه و پس لرزه هاي 
متع��ددي به وقوع پيوس��ت ك��ه موج��ب نگراني 
تعدادي از شهروندان و حتي مسووالن شد. به گفته 
كارشناسان و رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرس��ازي با وقوع پس لرزه هاي متعدد، 
انرژي نهفته درون زمين به يك باره آزاد نمي شود و 
به مرور و تدريجي با خردلرزه ها آزاد شده و احتمال 
خطر بزرگ زلزله و مخاطرات آن را براي شهر تهران، 

كاهش مي دهد.

گسلالرمسببزلزلهخنج
رييس بخش زلزل��ه مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي، جزييات زلزله ۴.۷ ريشتري صبح روز ۱۲ 
خرداد )ساعت ۴ و ۲۹ دقيقه و ۰۱ ثانيه( را در استان 

فارس نيز اعالم كرد.
بيت الله��ي گفت: زلزله ۴،۷ خنج اس��تان فارس، در 
عمق ۲ كيلومتري و ب��ه فاصله ۱۵ كيلومتري خنج، 
۳۶كيلومتري عالمرودشت و ۴۵ كيلومتري نيرم رخ 
داد. با توجه به بزرگي زلزله و فاصله شهرها و آبادي هاي 
منطقه نسبت به رومركز، احتمال خسارت در مراكز 

جمعيتي گستره اثر زمين لرزه داده نمي شود. 
بيت اللهي ادام��ه داد: براي زلزله ۴،۷ خنج اس��تان 
فارس، ش��دت محسوس ۵ با ش��عاع ۱۲ كيلومتر در 
حوال��ي رومركز و ش��دت ۴ با ش��عاع ۴۰ كيلومتر از 

زلزله محاسبه ش��ده و با توجه به ميزان بزرگي زلزله 
و فاصله مراكز جمعيتي نس��بت به رومركز و شدت 
محاس��به ش��ده از روي روابط تجرب��ي و مدل هاي 
كاهيدگي تخمين شتاب زلزله، خسارتي براي شهرها 

و آبادي  هاي اطراف رومركز برآورد نشده است.
به گفته عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرسازي، شهرها و آبادي هاي واقع در شدت هاي 
مختلف زلزله كه بر اس��اس روابط تجربي محاس��به 
شده اند به ترتيب فاصله از رومركز قابل تعيين هستند. 
براي اين زمين لرزه برآورد شده كه تعداد ۲۳۲۸۵ نفر 
از جمعيت شهري در محدوده شدت ۵ و ۴ زلزله قرار 
دارند كه بر اس��اس تعريف درجات ش��دت، احتمال 
داده مي ش��ود زلزله رخ داده را احساس كرده باشند. 
همچنين تخمين زده شده است كه تعداد ۵۵۹۳۶نفر 
از جمعيت ساكن در آبادي هاي منطقه نيز در محدوده 

شدت ۵ و ۴ زلزله زندگي مي كنند. 
وي افزود: دماي هواي محدوده رومركز زلزله ۴،۷ خنج 
استان فارس در زمان رخداد )يا زمان تدوين گزارش 
حاضر(، ۳۵ درجه باالي صفر بوده و تغييرات آن طي 
۵ شبانه روز بعد رخداد بين ۲۸ تا ۴۱ درجه سانتيگراد 

پيش بيني شده است.
رييس بخش زلزل��ه مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرس��ازي توضيح داد: با ارزيابي نقشه توپوگرافي، 
استنباط مي شود كه محدوده رومركزي زلزله و مراكز 
جمعيتي اطراف آن در گس��تره اي نسبتا ناهموار با 
طاقديس هاي متعدد و با ش��يب دامنه اي متغير قرار 
گرفته اند كه در برخي نقاط شيب زمين تند و ارتفاع 
نقاط نسبت نقاط ديگر باالتر است. به طور كلي با توجه 
به بزرگي زلزله رخ داده و وضعيت كلي مورفولوژيكي 
پهنه اثر زلزله، احتمال ريزش سنگ يا لغزش زمين و 

انسداد موضعي مسيرهاي مواصالتي در اثر ارتعاش 
ناشي از زلزله، در محدوده اطراف رومركز كم مي باشد. 
همچنين با توجه به وضعيت آب و هوايي منطقه انتظار 
نمي رود رفت و آمد در مس��يرهاي محدوده رومركز 

زلزله با مشكل همراه باشد. 
وي ادامه داد: ش��هرهاي خن��ج باجمعيت ۱۹۲۱۷ 
نف��ر در ۱۵كيلومتري، عالمرودش��ت ب��ا جمعيت 
۴۰۶۸ نف��ر در ۳۶ كيلومت��ري و بي��رم ب��ا جمعيت 
۷۳۰۰ نفر در فاصله ۴۵ كيلومتري از رومركز زلزله، 
نزديك ترين شهرهاي منطقه به رومركز زلزله هستند. 
همچنين، آبادي  هاي هنگوي��ه با جمعيت ۲۷۲ نفر 
در ۲ كيلومتري، هفتوان ب��ا جمعيت ۴۶۸ نفري در 
۳ كيلومتري، دمكوبيدزرد ب��ا جمعيت ۸۸ نفر در ۶ 
كيلومتري رومركز از نزديك ترين آبادي  هاي گستره 

به رومركز زلزله ۴،۷ خنج اس��تان فارس هس��تند.  
بيت اللهي گفت: بررسي نقش��ه گسل هاي موجود و 
فايل هاي رقومي در دس��ترس آنها نشان مي دهد كه 
گسل الر در مجاورت شرقي نقطه رومركز زلزله امتداد 
دارد و احتماال جنبايي اين گسله يا گسله هاي نهاني 
كه به عنوان محورهاي تاقديس ها نيز هستند موجب 

رخداد زلزله ۴،۷ خنج استان فارس شده است.
به گفته وي، تعداد ۱۷۰۴ زلزله با بزرگي ۲،۵ و باالتر 
در گستره اطراف رومركز )به شعاع ۱ درجه اطراف آن( 
از س��ال ۲۰۰۶ ميالدي تا زمان وقوع زلزله ۴،۷ خنج 
استان فارس )مدت ۱۴ ساله( ثبت شده است. از اين 
تعداد ۹ زمين لرزه با بزرگي ۵ تا ۵.۸، تعداد ۱۰۶ زلزله 
با بزرگي ۴ تا ۵ و بقيه زمين لرزه ها كوچك تر از بزرگي 

۴ در اطراف رومركز گسترده شده اند. 

هرزمانيكهدولتدرامورمربوطبهبخشخصوصيدخالتكنداثراتمعكوسيرابهارمغانميآورد

  عباس اكبرپور، كارشناس ارشد بازار مسكن :شما مي خواهيد ابرو را درست كنيد اما مي زنيد و چشمش را هم كور مي كنيد. قشر قابل و با تجربه 
انبوه ساز را كنار مي گذاريد يا حضورشان را كمرنگ مي كنيد تا يك جايگزيني را مطرح كنيد. احساس مي كنم كه اين طرح محكوم به شكست است.

   متاسفانه عواملي هست كه من را نسبت به خانه دار شدن مردم از طريق مداخله دولت بد بين مي كند. از جمله وجود نرخ هاي بهره بسيار باال در 
اقتصاد است. در كشورما نرخ هاي بهره و همچنين تورم باال است و قدرت خريد مردم هم بسيار پايين است. از اين رو، از نظر اقتصادي وضعيتي شكننده 

وجود دارد كه بعيد مي دانم دولت بتواند به نوعي معضل مسكن دار شدن طبقه اي فاقد مسكن را حل كند.
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دانش و فن6دنياي فناوري

 xdslplus.ir شفافيت درباره امكانات شركت هاي اينترنتي با راه اندازي سامانه

قدرت انتخاب مشتركان در انتخاب  اينترنت ثابت 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، 
سامانه مشتريان سرويس هاي ثابت به آدرس 
xdslplus.ir را در راستاي تمركز بر كيفيت 
سرويس هاي ارايه شده در حوزه اينترنت ثابت 
راه اندازي كرده است، براي اينكه اپراتورها در 
يك ضرب آهنگ متناس�ب به درخواست ها 
پاسخ دهند و سرويس هاي مورد نظر را ارايه 
كنند. ب�ا راه اندازي اين س�امانه مش�تريان 
س�رويس هاي ثابت مي توانند درخواس�ت 
خود را از طري�ق اين پنجره واحد ارايه كنند 
و در همين زمان مي توانند گزينه هايي كه در 
مكان مورد نظر سرويس مي دهند را انتخاب 
كنند. مش�تريان مي توانند همزم�ان با اين 
س�امانه از س�امانه نت س�نج پالس سازمان 
تنظيم مقررات نيز استفاده كنند تا از سابقه 
ارايه سرويس اپراتورهاي مختلف مطلع شده 
و انتخاب بهتر و جهت دارتري داشته باشند. 
يكي از مزيت هاي اين سامانه مشخص شدن 
علت تاخير ارايه سرويس از طرف اپراتورها 
اس�ت و به دليل اينكه تمام درخواست ها از 
يك سامانه ارايه مي شود، امكان ريشه يابي 

مشكالت وجود دارد.

يكي از راه ه��اي افزايش س��رعت اينترن��ت خانگي، 
جايگزيني VDSL به جاي ADSL است. با جايگزيني 
س��رويس ADSL با VDSL، ب��دون اينكه تجهيزات 
مشترك عوض شود، مي توان تجهيزات را با استفاده از 
فيبر نوري به نزديك كاربران برد و پس از آن روي همان 
سيم مس��ي اس��ت، اما با اين كار فاصله كاربر تا مركز 
مخابراتي به ۳۰۰ مت��ر كاهش پيدا مي كند و مي توان 
سرعت را تا ۷۰ مگابيت افزايش داد. محمدجواد آذري 
جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات هم بارها به 
اين موضوع اشاره كرده و چندي پيش هم از چهار برابر 
شدن سرعت اينترنت خانگي با اين جايگزيني خبر داد. 
آذري جهرمي همچنين چندي پيش به نظرس��نجي 
انجام ش��ده از كاربران اينس��تاگرام درباره استفاده از 
اينترنت ثابت و خانگي اشاره كرده و گفته بود: »بر اساس 
نظر شما برنامه ريزي عملياتي كرديم كه در سال پيش رو 
با تمام توان شبكه اينترنت خانگي را گسترش بدهيم و 
ميليون ها اشتراك جديد خانگي با كمترين كاغذبازي 
اداري و در كمترين زمان ممكن )۴۸ س��اعت از ثبت 

درخواس��ت تا راه اندازي در منزل( تحويل شما دهيم 
و از طرفي هم با VDSLسرعت اينترنت خانگي فعلي 
را چهار برابر كنيم. دوران گواه��ي بردن براي گرفتن 
اينترنت ۱۲۸خيلي وقت اس��ت كه تمام شده. همين 
االن يك ميليون اش��تراك خانگي اينترنت در مناطق 
»ش��هري« و »روس��تايي«، آماده  واگذاري شده است 
تا شما پول كمتري براي استفاده از اينترنت پرداخت 
كنيد. هر چند براي همه كافي نيست اما فاز دوم را هم 
در ش��هريورماه آماده واگذاري مي كنيم. اولويت ما در 
واگذاري  اين يك ميليون اش��تراك با كساني است كه 
زودتر ثبت نام كنند. هيچ ني��ازي به مراجعه حضوري 
هم نداريد و همه اقدامات، به صورت تمام الكترونيكي 
از طريق زيرساخت هاي دولت الكترونيك فراهم شده 
اس��ت. حداكثر ۴۸ س��اعت پس از ثبت نام اشتراك ها 
واگذار مي شود و قابل استفاده است؛ بخش هاي مختلف 
به خط ش��ده اند تا ب��دون معطل��ي كار را پيش ببرند. 
در ارتقاي چهار برابري س��رعت هم مشتركين فعلي 
اينترنت خانگي در اولويت هس��تند.« در گام اول پس 
از ورود به سامانه xdslplus.ir با اعالم شماره تماس، 
اطالعات شركت هايي كه به آن شماره خدمات اينترنت 
ثابت ارايه مي دهند اعالم مي شود و مشترك مي تواند 
با مراجعه به سامانه نت سنج پالس كه در پايين صفحه 
قرار دارد، كيفيت شركت هاي خدمات دهنده  اينترنت را 
مشاهده و بر اساس كيفيت شبكه و نيازمندي هاي خود 
در حوزه اينترنت ارايه دهنده مناسب را پس از مقايسه 
انتخاب كند. در گام دوم؛ مشترك پس از انتخاب يكي 
از خدمات دهندگان اينترنت ثابت با استفاده از لينك 
مربوط وارد س��امانه ارايه دهنده خدمات شده و پس از 
انتخاب سرعت و حجم ترافيك مورد نظر، مراحل ثبت نام 
را انج��ام مي دهد و پس از آن مي تواند با انتخاب گزينه 
پيگيري وضعيت در سامانه xdslplus.ir يا سرشماره 
#۸۰۱۰٭ مراحل ثبت نام خود را پيگيري كند و از زمان 
تحويل اينترنت ثابت يا مشكالت احتمالي مطلع شود.

در اين راستا، س��يدمحمد امامي، مدير كل نظارت بر 
س��رويس هاي ارتباطي و فناوري اطالعات با اش��اره 
به اهداف راه ان��دازي س��امانه xdslplus.ir، اظهار 
كرد: »مشتركان مي توانند با مراجعه به اين سامانه از 
سردرگمي بين اپراتورهاي خدمات دهنده سرويس هاي 
ثابت رها شوند، زيرا وقتي به سامانه مراجعه مي كنند، 
مي توانند تمام شركت هاي FCP يا SERVCO كه در 
مركز مخابراتي، خدمات اينترنت ثابت ارايه مي دهند را 

مشاهده مي كنند و با مقايسه از بين آنها بهترين گزينه را 
با توجه به شرايط خود انتخاب كنند. بزرگ ترين هدفي 
كه با راه اندازي اين سامانه دنبال مي شود، شفافيت در 
مورد امكانات شركت هاي مختلف در مراكز مخابراتي 
است كه به مش��تركان كمك مي كند انتخاب بهتر و 
راحت تري داشته باشند.« وي با بيان اينكه شفافيت 
ايجادشده با اين سامانه باعث مي شود كه ديگر امكانات 
خاص و شرايط ويژه براي برخي مشتركان وجود نداشته 
باشد و همه به صورت يكسان و برابر از امكاناتي كه در 
مراكز وجود دارد به انتخاب خود استفاده كنند، گفت: 
»مش��تركان مي توانند تمام مراحل ثبت نام تا تحويل 
اينترنت ثابت را از طريق س��امانه پيگيري كنند و در 
اين بازه زماني ۴۸ س��اعته ثبت نام تا تحويل سرويس 
سازمان تنظيم، نظارت كاملي بر مراحل انجام كار دارد. 

تجميع اطالعات اپراتورها در اين سامانه امكان نظارت 
بيشتر سازمان تنظيم را بر عملكرد آنها فراهم مي كند 
و اين نظارت در جهت كسب رضايت مشتركين بوده 
كه بتوانند راحت تر از امكانات اينترنت ثابت بهره مند 
شوند.« مدير كل دفتر نظارت بر سرويس هاي ارتباطي 
و فناوري اطالعات رگوالتوري با بيان اينكه س��امانه 
xdslplus.ir به طور اتوماتيك به س��امانه اپراتورها 
متصل اس��ت، گفت: »ظرفيت امكان��ات اپراتورها در 
مراكز، بدون دخالت آنها در س��امانه ثبت مي ش��ود و 
اگر ظرفيت جدي��دي در حوزه اينترنت ثابت در مركز 
مخابراتي به وجود بيايد به مش��تركان اعالم مي شود. 
راه اندازي اين سامانه باعث شفافيت و نظارت در حوزه 
اينترنت ثابت براي سازمان تنظيم مقررات شده است. 
با وجود اين سامانه هرگونه پروژه جديدي كه در شبكه 

ثابت معرفي ش��ود، در اين سامانه در دسترس است و 
مشتركان مي توانند از آن بهره مند شوند.« امامي با بيان 
اينكه تع��داد اپراتورهاي ارايه دهنده اينترنت ثابت در 
كشور بسيار بيشتر از چند شركت بزرگ شناخته شده 
است، خاطرنش��ان كرد: »اين سامانه موجب مي شود 
مشتركان تمام بازيگران صحنه اينترنت ثابت كشور را 
بشناسند و شركت هاي كوچك تر براي مردم شناخته 
شوند و حق انتخاب بهترين ارايه دهنده براي مشتركان 
به وجود بيايد و در نهايت اين رقابت كيفيت سرويس 
را باال مي برد. مش��تركان مي توانند در صورت هرگونه 
مشكل در س��امانه و اپراتورهاي ارايه دهنده خدمات 
اينترنت ثابت، از طريق سامانه ir .۱95يا شماره تلفن 
۱95 شكايات و مش��كالت خود را ثبت كنند تا مورد 

بررسي و رسيدگي قرار بگيرند.«

تشكيل كميسيون »فناوري اطالعات و اقتصاد ديجيتال« در مجلس
۳5۴ فع��ال ح��وزه فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات 
خواس��تار تشكيل كميس��يون »فناوري اطالعات و 
اقتصاد ديجيتال« در مجلس شوراي اسالمي شدند. 
به گزارش مه��ر، ۳5۴ نفر از فعاالن ح��وزه فناوري 
اطالعات و ارتباطات كشور طي نامه اي به نمايندگان 
دوره جديد مجلس، خواس��تار تش��كيل كميسيون 
»فناوري اطالعات و اقتص��اد ديجيتال« در مجلس 
شوراي اسالمي شدند. در بخشي از اين نامه خطاب به 
نمايندگان دوره يازدهم مجلس شوراي اسالمي آمده 
است: » فناوري هاي نوين و به ويژه فناوري اطالعات 
و ارتباطات قادر اس��ت در بيش��تر ش��ؤون زندگي و 
اركان اقتصادي كش��ور تاثير گذاش��ته، اثربخشي و 
كاراي��ي هر بخش را به ميزان قاب��ل توجهي افزايش 
دهد. درصورت��ي كه درك صحيحي از اين مفهوم در 
مسووالن و قانون گذاران كش��ور پديدآيد، مي توان 
متصور بود كه ش��عار س��ال يعني »جهش توليد« با 

همين نگاه و اس��تفاده درس��ت از ابزارهاي فناورانه 
محقق ش��ود. دور از انتظار نيست كه بتوانيم اقتصاد 
كش��ور را به كمك صنعت ICT متحول و ايران را به 
يكي از قدرت ه��اي برتر اقتصادي منطقه و بلكه دنيا 
تبديل كنيم. با وجود نقش مهمي كه فناوري اطالعات 
و ارتباط در مناسبات سياس��ي، اقتصادي و امنيتي 
جه��ان ايفا مي كند، همواره در س��ال هاي گذش��ته 
شاهد بي مهري مسووالن به اين صنعت و فعاالن آن 
بوده ايم كه با كمك شما در اين دوره اميدواريم شاهد 
رفع مش��كالت و رونق روزافزون اين صنعت باشيم. 
اقتصاد ديجيتال نمود جديدي از اقتصاد دانش بنيان 
و مبتني بر فناوري هاي نوين است كه با تكيه بر دانش 
و خالقيت جوانان كش��ور در حال توسعه و بالندگي 
است. بنابر اين انتظار مي رود كه حمايت هاي قانوني 
و مالي كه براي ساير حوزه هاي فناوري صورت گرفته 
براي صنع��ت ICT با نگاه تاثير ب��ر اقتصاد و نه يك 

صنعت حاشيه اي لوكس تعميم يابد. در همه دنيا اين 
صنعت براي تكميل زنجيره خود نياز به ارتباط مستمر 
بازرگاني و مالي با ساير كشورهاي دنيا دارد و به همين 
سبب تصميمات خلق الساعه در جلوگيري از واردات 
يا صادرات محصوالت و خدم��ات مرتبط، ضررهاي 
جبران ناپذيري براي اين صنعت دربرخواهند داشت.« 
فعاالن بخش خصوصي فناوري اطالعات و ارتباطات 
با امضاي اين نامه حمايت خود را نس��بت به تشكيل 
 »كميس��يون فناوري اطالعات و اقتصاد ديجيتال «

 اعالم مي كنن��د و تمام همت خود را براي حركت در 
جهت سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و اقتصادي 
درون زا و برون گرا به كار خواهند گرفت. اين فعاالن از 
نمايندگان مجلس تقاضا دارند كه موانع و مشكالت 
موجود را با ش��نيدن حرف فعاالن صنعت و استفاده 
از ظرفيت قانون��ي موجود پيگيري و تا رفع كامل آن 

مجدانه تالش كنند.

اعطاي تقديرنامه از دو وزارتخانه به مديرعامل ايران خودرو
به پاس خدمات گ��روه صنعتي ايران خودرو در مقابله 
با ويروس كرونا و تالش براي ايجاد محيط كاري امن 
براي كاركنان، لوح تقديري از سوي وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي و وزارت بهداش��ت، به مديرعامل اين 
خودروساز اعطا شد. اين اقدام در راستاي حمايت هاي 
ايران خودرو از ش��بكه بهداشت كشور به وسيله توليد 
ماسك بهداشتي، دستكش، ست گان و... و نيز توزيع 
آنها در بيمارستان ها و مراكز درماني و دانشگاهي كشور 
و همچنين اقدامات اين خودروساز در جهت جلوگيري 

از شيوع بيماري كرونا در اين شركت صورت گرفت.
ايران خودرو از بهمن ماه س��ال گذش��ته با ش��يوع و 
همه گيري ويروس كرونا در كشور، با هدف حفظ جان 
و سالمت كاركنان خود، اقدامات پيشگيرانه بسياري 

انجام داده است،  به طوري كه به گفته حاتم شاكرمي، 
معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اين 
شركت در رعايت تمامي پروتكل هاي بهداشتي و حس 
مسووليت اجتماعي در اولويت قرار دادن سالمت نيروي 
كار، الگويي براي بخش هاي توليد و صنعت در كشور 
بوده و به همين دليل شايسته دريافت تقديرنامه از سوي 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداش��ت 
اس��ت. در اين تقديرنامه كه به امض��اي معاون روابط 
كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاون بهداشت 
وزير بهداش��ت رسيده تاكيد شده است كه مديريت و 
مجاهدت تالشگران عرصه كار و توليد با هدف استمرار 
گ��ردش چرخ هاي اقتصادي در س��الي كه به فرموده 
مقام معظم رهبري )مدظل��ه العالي( با عنوان جهش 

توليد نام گذاري شده است، از جايگاهي ويژه برخوردار 
است و در اين رابطه حفظ س��المت كارگران عزيز به 
عنوان بزرگ ترين سرمايه هر بنگاه اقتصادي و عامل 
اصلي گرداننده چرخ توليد براي عبور از شرايط كنوني 
از ارزشمندترين اقداماتي است كه مديران بنگاه هاي 

اقتصادي بايد به آن اهتمام ورزند.
توقيع كنندگان اين تقديرنامه از كوشش ها و مساعي 
فرشاد مقيمي و همكاران حوزه ايمني و بهداشت كار 
ايران خودرو در رعايت نظام هاي پيشگيري و مراقبت 
شغلي تشكر و قدرداني و اظهار اميدواري كرده اند در 
پرتو عنايات خداوند متعال و در سايه همدلي و هم افزايي 
اين برهه س��خت نيز با موفقيت و سربلندي پشت سر 

گذاشته شود.

برنامه براي فروش گوشي هاي قسطي با امكانات اپراتورها
معاون وزير ارتباطات، با اش��اره ب��ه برنامه  براي افزايش 
گوشي هاي داخلي كه از سيستم عامل متناسب سازي شده 
استفاده مي كنند، گفت: اگر شما از يك اپراتور، سيم كارت 
بگيريد، مي توانيد گوشي را با قيمت پايين تري دريافت 
كني��د و پول گوش��ي از قبوض تان كم مي ش��ود، چون 
كاربرد اصلي اين گوش��ي براي كس��اني است كه امكان 
استفاده از ابزارهاي هوشمند خارجي را ندارند. به گزارش 

ايسنا، با پيشرفت تكنولوژي و روي كار آمدن خدمات و 
ابزارهاي گوناگون، يكي از مواردي كه ذهن مس��ووالن 
و كارشناسان حوزه را درگير مي كند، توليد محصوالت 
مش��ابه، بومي س��ازي ابزار و ارايه خدمات با هدف رفع 
نيازهاي ش��خصي اس��ت. كما اينكه اين اتفاق با ايجاد 
سايت هاي خريد و فروش آنالين، تاكسي هاي اينترنتي، 
نقشه ياب و مانند اين موارد همراه بوده است. سال گذشته 

اخباري مبني بر راه اندازي سيس��تم عامل بومي شنيده 
ش��د و اينكه يك درصد از نيازمندي هاي ما به سيستم 
عاملي نياز دارد كه نسبت به دو فاكتور امنيت و استقالل 
آن مطمئن باش��يم؛ اينكه نفوذي به آن نباشد و تصميم 
ديگري بر آن تأثير نگذارد. اين سيستم عامل آماده شده 
و مي تواند روي گوشي هايي كه در ايران توليد مي شود، 
قرار گيرد. بعد از اعالم خبر طراحي سيستم عامل بومي 
موبايل و نصب آن روي گوشي هاي داخلي بود كه گفته 
شد يك گروه دانشجويي در دانشگاه صنعتي شريف براي 
مقابله با تحريم هاي گوگل سيس��تم عاملي را طراحي 
كرده اند كه گوگل امكان ح��ذف آن را ندارد. همچنين 
اعالم شد براي اطمينان بيشتر كاربران ايراني، يك گوشي 
توسط جي ال ايكس توليد ش��ده كه اين سيستم عامل 
را پش��تيباني مي كند براي اينكه كاربران ايراني بتوانند 
اپليكيشن هاي مربوط به كس��ب وكارهاي خود را بدون 
نگراني از تحريم هاي امريكا، فعال كنند. درباره ضرورت 
توليد سيستم عامل بومي هم تاكيد شده كه تصور كنيد 
يك روز صبح متوجه شويد نرم افزار حمل و نقل عمومي، 

سفارش غذا، بانكداري و بس��ياري خدمات ديگر ايراني 
را كه روي گوشي خود اس��تفاده مي كرديد، ديگر روي 
گوشي شما نباشند و با دخالت كشوري ديگر حذف شده 
باشند. توسعه اين سيستم عامل كمك مي كند در آن روز 

بيچاره نباشيم. 
در اين راس��تا امير ناظمي، با اشاره به استفاده از سيستم 
عام��ل ايراني اظهار كرده اس��ت: »چي��زي تحت عنوان 
سيس��تم عامل ايراني نداريم، بلكه يك سيس��تم عامل 
متناسب س��ازي ش��ده و اوپن س��ورس )منبع باز( براي 
گوشي هاي اندرويدي است كه فقط براي گوشي ايراني 
متناسب س��ازي ش��ده، از جمله اين متناسب سازي ها 
اين اس��ت كه مثال اگر گوش��ي هاي ايران��ي بخواهند از 
اين سيس��تم عامل استفاده كنند، بايد بين اپليكيشن و 
سيستم عامل همخواني وجود داشته باشد.« وي درباره 
اس��تفاده از سيس��تم عامل ايراني در گوشي هاي ايراني 
بيان كرد: »اندرويد يك سيستم عامل اوپن سورس است 
و هر ش��ركت توليدكننده گوش��ي وقتي از اين سيستم 
عامل اس��تفاده مي كند، يك سري متناسب سازي براي 

خودش انجام مي ده��د. ما هم ب��راي كار خودمان روي 
اوپن سورس متناسب س��ازي هايي انجام مي دهيم براي 
اينكه گوشي هاي ايراني كه توليد مي شوند با برخورداري از 
اپليكيشن هاي پركاربر ايراني، بتوانند از آن استفاده كنند.« 
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در ادامه بيان كرد: 
»يك سري از گوش��ي ها االن دارند از اين سيستم عامل 
بومي سازي اس��تفاده مي كنند اما تعدادش كم است. در 
افتتاحات امسال برنامه داريم كه تعداد اين گوشي ها را زياد 
كنيم. االن هم وجود دارد اما تعداد اين گوشي ها كم است. 
مهم ترين علتش اين است كه سازوكار مالي مناسبي وجود 
نداشته كه به دنبال آن هستيم.« ناظمي با اشاره به استفاده 
از ظرفيت اپراتورها براي فروش گوشي هاي ايراني گفت: 
»بدين ترتيب اگر شما از يك اپراتور، سيم كارتي را بگيريد، 
مي توانيد گوش��ي را با قيمت پايين تري دريافت كنيد و 
پول گوش��ي از قبوض تان كم مي شود. اين موضوع باعث 
مي شود بازار تحريك شود كه بتواند از اين گوشي استفاده 
كند. چون كاربرد اصلي اين گوشي براي كساني است كه 

امكان استفاده از ابزارهاي هوشمند خارجي را ندارند.«
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كاركنان كدام غول هاي 
تكنولوژي همچنان دوركارند؟

كاركنان بس��ياري از ش��ركت هاي فع��ال در حوزه 
تكنولوژي تحت تاثير شيوع گسترده و پاندمي كرونا 
بايد همچنان به دوركاري خود ادامه دهند. به گزارش 
ايسنا، هم زمان با شيوع گسترده ويروس كرونا، بسياري 
از شركت هاي بزرگ و كوچك در جهان از كاركنان 
و پرس��نل خود درخواس��ت كرده اند ك��ه به منظور 
جلوگيري از انتشار ويروس خطرناك و مرگبار كرونا 
و حفظ س��المت و بهداش��ت جامعه در منزل خود 
بمانند و با اس��تفاده از رايانه هاي شخصي و اينترنت 
به كار و فعاليت هاي شغلي خود ادامه دهند. در ميان 
شركت هاي بزرگ فعال در سراسر جهان، غول هاي 
تكنولوژي همچون مايكروس��افت، توييتر، گوگل و 
آمازون از جمله نخستين پيش��گاماني بودند كه از 
پرسنل خود درخواست كردند به جاي حضور فيزيكي 
در محل كار، با بهره مندي از خدمات و سرويس هاي 
اينترنتي و آنالين دوركاري كنند. كارمندان شركت 
توييتر مي توانند تا هميشه و در صورتي كه ماهيت 
كارشان نيازمند حضور فيزيكي آنها نباشد، به دوركاري 
خود ادامه دهند. كارمندان شركت مايكروسافت به 
عنوان توسعه دهنده سيستم عامل ويندوز و بسياري از 
محصوالت سخت افزاري و نرم افزاري، نيز قادر خواهند 
بود حداقل تا پايان س��ال جاري مي��الدي دوركاري 
كنند. كارمندان شركت گوگل به عنوان توسعه دهنده 
سيستم عامل اندرويد و يكي از بزرگ ترين غول هاي 
تكنولوژي در اياالت متحده و جهان مي توانند تا پايان 
سال ۲۰۲۰ به دوركاري از منزل ادامه دهند. شركت 
آمازون كه بزرگ ترين شركت خرده فروشي آنالين 
در جهان به شمار مي رود و محصوالت سخت افزاري 
متعددي همچون اسپيكرهاي هوشمند آمازون اكو 
را نيز روانه بازارهاي جهاني كرده است، از كاركنان و 
پرسنل خود كه امكان ادامه فعاليت شغلي را از منازل 
خود دارند، درخواست كرده است كه حداقل تا اكتبر 
۲۰۲۰ به دوركاري خود ادامه دهند. اين ش��ركت با 
انتشار اين بيانيه اعالم كرده كه بعد از اكتبر براي ادامه 
دوركاري، دوباره تصميم گيري خواهد كرد. كارمندان 
شركت اس��لك نيز بر اس��اس آخرين گزارش هاي 
منتشرشده، بايد حداقل تا سپتامبر ۲۰۲۰ دوركاري 
كرده و از منزل خود و با استفاده از رايانه هاي شخصي 

به كار و فعاليت كاري خود ادامه دهند.

مذاكرات ترامپ و زاكربرگ 
درباره نقش شبكه هاي اجتماعي

دونال��د ترام��پ رييس جمه��وري امريكا روز 
جمعه با مارك زاكربرگ مديرعامل فيس بوك 
تماس تلفني گرفت و مذاك��رات محرمانه اي 
با وي انج��ام داد. به گ��زارش مهر ب��ه نقل از 
سي ان بي سي، انجام اين مذاكرات در شرايطي 
كه توئيتر در برابر ترامپ مواضعي سختگيرانه 
و قاطع اتخاذ كرده و توئيت هاي مروج خشونت 
وي را محدود كرده و براي برخي ديگر كه دروغ 
به نظر مي رس��ند از برچس��ب راستي آزمايي 
استفاده مي كند، اهميت زيادي پيدا مي كند. 
فيس بوك از اين رويكرد توئيتر تقليد نكرده و 
هيچ يك از پيام هاي مش��ابه ترامپ را محدود 
نكرده كه اين موضوع با انتقاد بسياري از فعاالن 

شبكه هاي اجتماعي مواجه شده است.

مشتركان اينترنت ثابت مي توانند با مراجعه به سامانه xdslplus.ir  و با مقايسه اپراتورهاي خدمات دهنده سرويس هاي ثابت، بهترين گزينه را با 
توجه به شرايط خود انتخاب كنند

هيات مديره شرکت خدمات دريايی هدايت کشتی خليج فارس )سهامی خاص(

با عنايت به آنکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/28 اين 
شرکت به لحاظ عدم حصول حد نصاب قانونی رسميت نيافته و تشکيل 
نگرديد، لذا بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت خدمات دريايی 
هدايت کشتی خليج فارس )سهامی خاص( دعوت به عمل می آيد تا در 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده)نوبت دوم(  اين شرکت که راس ساعت 
10 صبح روز شنبه مورخ 1399/03/24 در محل تهران، خيابان وليعصر، 
نرس�يده به چهار راه پارک وی، کوچه افق، پالک 6 ، س�الن اجتماعات 
ش�رکت خدمات دريايی هدايت کشتی خليج فارس تشکيل می گردد 

حضور بهم  رسانند.
دستور جلسه:

تبديل سهام بی نام به سهام با نام
کليه سهامداران محترم و يا نمايندگان قانونی آنها می توانند جهت 
دريافت کارت ورود به جلس�ه با در دست داشتن اصل ورقه سهام و 
کارت شناسايی معتبر و يا وکالتنامه رسمی )برای سهامداران حقيقی و 
يا وکالی ايشان( و معرفی نامه برای نمايندگان سهامداران حقوقی، در 
ساعات اداری روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 20 و 21 خرداد ماه 
جاری به دفتر امور سهام شرکت واقع تهران، خيابان وليعصر، نرسيده 

به چهار راه پارک وی، کوچه افق، پالک6، طبقه 2، مراجعه فرمايند.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده)نوبت دوم(

 شرکت خدمات دريايی هدايت کشتی خليج فارس)سهامی خاص(
Persian   Gulf    PILOT   Martime    Services    co .

  شماره  ثبت 336034 

ثبت شده به شماره 336034 و شناسه ملی 10103723524

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 
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هشداربهمتقاضيانخودرو:اطالعاتغلطبدهيد،۳سالازثبتنامخودرومحرومميشويد

اولتيماتوم به محتكران خودرو 
تعادل | گروه صنعت| 

متولي�ان وزارت صم�ت به محتك�ران خودرو 
اولتيماتوم دادند. براس�اس اظه�ارات رييس 
سازمان حمايت، اگر خودرويي بدون پالك در 
پاركينگ ها وجود داش�ته باشد، تحت عنوان 
احتكار براي آن پرونده تش�كيل مي شود، در 
صورت تايي�د احتكار، مال�ك خودروها ملزم 
هس�تند خودروها را به قيم�ت درب كارخانه 
عرض�ه كنند. ح�ال چنانچه مالك خ�ودرو از 
اي�ن رون�د تمكين نكند، خ�ودرو دوب�اره در 
اختيار خودروس�از قرار مي گيرد ت�ا در قالب 
قرعه كشي و طرح هاي فروش با قيمت مصوب 
فروخته شود. از اين رو براي كساني كه اطالعات 
غلط درج كنند، محدوديت در مراحل بعدي در 
نظر گرفتيم. عباس تابش همچنين در نشست 
روز گذشته ستاد تنظيم بازار توليدكنندگان يا 
عرضه كنندگان هشدار داد كه حق تغيير قيمت 
در بازار را بدون مج�وز و خارج از ضابطه ندارند 
و در صورت افزايش قيمت بايد منتظر برخورد 
قانوني باشند. از سوي ديگر، در جلسه دو هفته 
گذشته ستاد اقتصادي دولت، طرحي از سوي 
وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر جلوگيري 
از س�وداگري در بازار خودرو مطرح و پيشنهاد 
شد، اگر كسي وارد بازار خودرو مي شود و مراتب 
مختلف خريد و فروش خودرو را انجام مي دهد، 
مشمول مالياتي تحت عنوان ماليات عايدي بر 
سرمايه ش�ود. البته اين موضوع در دستور كار 
دولت است و مقرر شده ديدگاه هاي كارشناسي 
همه دستگاه ها گرفته ش�ود كه پس از آن، اين 
موضوع در قالب مصوبات سران قوا و يا به شكل 
قانون اعالم خواهد ش�د. با اين حال، متوليان 
وزارت صمت هشدار دادند، متقاضياني كه در 
مرحله ثبت نام براي فروش فوق العاده، اطالعات 
غلط ثبت كنند تا سه سال اجازه شركت در هيچ 

طرح خودرويي را نخواهند داشت.

  واكنش متوليان به افزايش قيمت برخي كاالها 
رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
روز گذشته در جمع خبرنگاران مصوبات ستاد تنظيم بازار 
را تشريح كرد. عباس تابش با اشاره به اينكه  هرگونه تغيير 
قيمت در بازار حتمًا بايد با اطالع قبلي و انجام فرآيندهاي 
الزم باش��د، گفت: هيچ ك��دام از توليدكنندگان يا عرضه 
كنندگان حق تغيير قيمت در ب��ازار را خارج از اين قاعده 
ندارند. او در ادامه ب��ه افزايش قيمت برخي از محصوالت 
غذايي و لوازم خانگي كه طي روزهاي گذشته حاشيه ساز 
ش��ده بود، نيز واكنش نش��ان داد. براس��اس اظهارات او، 
تغيير قيمت »ماكاراني« بررس��ي و فرآيند آن در سامانه 
۱۲۴ درج شده اس��ت و در خصوص ل»وازم خانگي« نيز 
هر گونه افزايش قيمت ب��دون انجام فرآيندها مورد قبول 
نيست و بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار حتما ذينفعان 
و متصديان اين حوزه سريعًا ظرف امروز و فردا به سازمان 
حمايت با اسناد و مستندات الزم مراجعه كنند و اگر تغيير 
قيمتي تاييد ش��د، حتمًا اعمال خواهد شد. اخيرا قيمت 
هر بس��ته ماكاراني ۷۰۰ گرمي از ۵۲۰۰ به ۷۸۰۰ تومان 
رسيده و علت آن افزايش قيمت گندم عنوان شد. »شكر« 
از ديگر اقالمي بودكه تاب��ش درباره قيمت آن عنوان كرد 

كه تصميم��ات الزم و قيمت گذاري مديريتي در س��تاد 
تنظيم بازار گرفته شد و بر اين اساس قيمت ۶۳۰۰ تومان 
براي تحويل شكر درب كارخانه تعيين شد كه ظرف هفته 
آتي سازمان حمايت بسته بندي هاي اين كاال را بر اساس 
قيمت مبناي ۶۳۰۰ تومان تنظيم و ابالغ خواهد كرد. در 
همين حال، رييس سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
وتوليدكنندگان در خصوص هرگونه افزايش خودس��رانه 
 قيمت ها هشدار داد. او ادامه داد كه قيمت ۱۰۰ قلم كاال را
  به صورت روزانه رصد مي كنيم اما هر هفته رصد ۵ قلم كاال

 به صورت ويژه در دستور كار بازرسان كل كشور است. 

    پايان مهلت به پاركينگ ها 
موضوع ديگري كه مورد اشاره رييس سازمان حمايت قرار 
گرفت، پايان مهل��ت پاركينگ ها براي عرضه خودروهاي 
احتكار ش��ده تا سوم خردادماه س��ال جاري بود. به گفته 
تابش، از اين تاريخ به بعد مبناي برخورد بازرس��ان و ساير 
دستگاه هايي كه در اين طرح همكاري مي كنند مواجهه 
با احتكار است و اگر خودرويي بدون پالك در پاركينگ ها 
وجود داش��ته باش��د تحت عنوان احتكار براي آن پرونده 
تشكيل مي شود، در صورت تاييد احتكار مالك خودروها 
ملزم هس��تند خودروها را به قيمت درب كارحانه عرضه 
كنند. حال چنانچه مالك خودرو از اين روند تكمين نكند، 
دستگاه هاي قضايي اقدام خواهند كرد و خودرو دوباره در 
اختيار خودروس��از قرار مي گيرد تا در قالب قرعه كشي و 
طرح هاي فروش با قيمت مصوب در اختيار مردم قرار گيرد.

   بازرسي انبارها براي جلوگيري از تخلف 
از سوي ديگر، محمدرضا كالمي، سرپرست معاونت امور 
بازرگاني داخلي وزارت صمت هم در اظهاراتي عنوان كرد كه 
اولويت كاالهاي مشمول نظارت و بازرسي را در جلسه اخير 

ستاد تنظيم بازار تعيين شده كه حبوبات در صدر اولويت 
بازرس��ي قرار گرفت. بر اين اساس واحدهاي بسته بندي 
كه حبوب��ات را دريافت مي كنند، مكلف به رعايت ضوابط 
قيمت گذاري و درج قيمت واقعي هستند و سازمان حمايت 
در دستورالعملي به سازمان هاي صمت استاني ابالغ كرد تا 
واحدهاي بسته بندي كه نسبت به درج قيمت واقعي بر روي 
حبوبات مبادرت نورزند، مشمول برخوردهاي قانوني قرار 
بگيرند. همچنين بنابه توضيحات اين مقام مسوول در وزارت 
صمت، براي حمايت از توليدكنندگان داخلي سقف قيمتي 
شكر درب كارخانه به نرخ ۶۳۰۰ تومان تعيين شده، كه اين 
موضوع قطعاً سبب عرضه مقادير شكر به بازار مي شود و اين 
اطمينان وجود دارد كه قيمت بازار با اين شفافيت زير اين نرخ 
قرار گيرد و واحدهاي توليدي با اين تعيين قيمت، مكلف به 

عرضه موجودي توليد خود به بازار مي شوند.
او در خصوص ديگر كاالهاي مش��مول نظارت و بازرسي 
مس��تمر نيز افزود: لوازم خانگي يكي از اين كاالها اس��ت، 
در راس��تاي حمايت از توليد از س��ال قب��ل واردات لوازم 
خانگي داراي امكان س��اخت داخل ممنوع ش��ده است و 
توليد كنندگان كش��ورمان با بيش از ۲۳ ميليون دستگاه 
ظرفيت آمادگي توليد و تأمين مص��ارف داخلي را در اين 
حوزه دارند. سرپرست معاونت امور بازرگاني داخلي وزارت 
صمت افزود: در جلسه ستاد تنظيم بازار بر اين نكته تأكيد 
شد كه لوازم خانگي جزو كاالهاي حساس است و ضرورت 
دارد كه واحدهاي توليدي داخل كش��ور بر اساس ضوابط 
قيمت گذاري كاالي توليد داخل، بهاي تمام ش��ده آن را 
محاسبه و قبل از هر گونه افزايش قيمت، تاييديه سازمان 
حمايت را دريافت كنند ت��ا از افزايش نامتعارف قيمت ها 
در اين حوزه جلوگيري به عمل آيد. كالمي درباره برنج نيز 
گفت: با توجه به موجودي مناس��بي كه در اين كاال داريم 
مقرر شد برنج هاي موجود در بنادر با اولويت ويژه ترخيص 

و در بازار عرضه شود. همچنين براي جلوگيري از هر گونه 
تخلف در حوزه هاي مختلف كااليي، در اولويت قرار گرفتن 
بازرسي انبارها در دستور كار وزارت صمت قرار گرفت تا از 
احتكار و انبار كردن غيرقانوني جلوگيري به عمل آيد، كه 
به گفته كالمي و در همين راس��تا موجودي انبارها بايد به 
دستگاه هاي ذيربط اعالم شود.او در عين حال تاكيد كرد 
كه خودروهاي صفر كيلومتر كه در پاركينگ ها هس��تند 
جزو احتكار تلقي مي شوند و با دپوي خودرو با هدف منفعت 
بيشتر يا به هم ريختن بازار برخورد مي كنيم و دادستاني، 
تعزيرات و دستگاه هاي نظارتي و سازمان حمايت اين مورد 

را در دستور كار دارند.

     اطالعات غلط بدهيد، سه سال محروم مي شويد
معاون صنايع وزارت صمت هم در حاش��يه نشست ديروز 
س��تاد تنظيم بازار در جمع خبرنگاران بار ديگر طرح هاي 
فروش فوق العاده را روشي براي عدالت در توزيع خودروعنوان 
كرد و گفت: يكي از مصداق هاي عدالت اين است كه افرادي 

كه تا كنون خودرو دريافت نكرده اند، ثبت نام كنند؛ از اين 
رو براي كساني كه اطالعات غلط درج كنند، محدوديت در 
مراحل بعدي در نظر گرفتيم. در جلسه دو هفته گذشته 
ستاد اقتصادي دولت، طرحي از سوي وزارت امور اقتصادي 
و دارايي مبني بر جلوگيري از س��وداگري در بازار خودرو 
مطرح و پيشنهاد شد، اگر كسي وارد بازار خودرو مي شود 
و مراتب مختلف خريد و ف��روش خودرو را انجام مي دهد، 
مش��مول مالياتي تحت عنوان ماليات عايدي بر سرمايه 
شود .اين موضوع در دستور كار دولت است البته قرار است 
ديدگاه هاي كارشناسي همه دستگاه ها گرفته شود كه پس 
از آن، اين موضوع در قالب مصوبات س��ران قوا و يا به شكل 
قانون اعالم خواهد شد. البته براساس تصميمات اتخاذ شده 
از سوي متوليان وزارت صمت، اينكه كساني در قرعه كشي 
برنده شوند، اما توان تأمين وجه را نداشته باشند محدوديتي 
براي شركت در قرعه كش��ي هاي بعدي نخواهند داشت، 
البته خودرو سازان محدوديت هايي در اين باره اعمال كردند 
كه به آنها تذكر داده شد و امروز اين محدوديت در اطالعيه 
فروش دو خودرو ساز اصالح شده است. اما كسي كه حائز 
شرايط نمي شود، مي تواند در طرح هاي ديگر كه طرح پيش 
فروش و مشاركت در طرح يك سال و دو سال و فروش هاي 
فوق العاده كه تا پايان سال خواهد بود، شركت كند؛ البته 
فروش فوق العاده در مناسبت هاي مختلف اطالع رساني و 
حداقل تا پايان سال س��ه بار اجرا خواهد شد ضمن اينكه 
برنامه بعدي ما پيش فروش يك س��اله با ۷۵ هزار دستگاه 
خودرو است كه هفته بعد اطالع رساني خواهد شد.  البته 
شرط چك در مصوبه روز جمعه گذشته كميته خودرو ستاد 
تنظيم بازار حذف شد و به جاي آن خريدار يك ميليون تومان 
از وجه را نزد خود نگه مي دارد، بعد از دوران رهن، خريدار يك 
ميليون باقي مانده را واريز مي كند، سند نيز به وي تحويل 
مي شود. اما شرط پالك جاري در دو طرح فروش فوق العاده و 
پيش فروش تا يكسال وجود دارد، اما براي مشاركت در توليد 
يك سال و دو ساله اين محدوديت وجود ندارد و متقاضيان 
مي توانند ثبت نام كنند.  معاون صنايع وزارت صمت درباره 
پالك نش��دن برخي خودروها از س��وي نيروي انتظامي، 
اينگونه توضيح داد: در موضوع استاندارد آاليندگي يورو ۴، 
خودروسازان در حال پيگيري هستند، ما هم داريم با سازمان 
حفاظت محيط زيست مذاكره مي كنيم البته تعداد زيادي از 
موتورها در بحث يورو ۴ تأييد شده و مي توانند استاندارد يورو 
۵ را بگذرانند؛ موتورهاي گازسوز هنوز امكان دريافت اين 
استاندارد را ندارند. بيشتر موتورها توانستند تأييديه سازمان 
محيط زيست را براي يورو ۵ دريافت كنند تنها تعدادي باقي 
مانده كه با كميسيون زيربنايي دولت و سازمان حفاظت 

محيط زيست در حال مذاكره هستيم.

خودروهاي احتكار شده به قيمت مصوب عرضه خواهند شد

تسهيالتويژهگمركبهسرمايهگذارانخارجي

صادراتاقالمتجهيزاتپزشكيبارعايتمقررات

ورودسهدستگاهخودروسواريبهكشوربرايمدت۵سالامكانپذيرشد

تاپايانشهريورماهسالجاريصورتميگيرد

معاون فني و امورگمركي گمرك ايران از امكان 
ورود موقت سه دستگاه خودروي سواري توسط 

سرمايه گذاران خارجي خبر داد.

 به گ��زارش گمرك ايران، » مهرداد جمال ارونقي« در اين 
زمينه تصريح كرد: مسافران غيرمقيم ايران كه با خودروي 
شخصي خود وارد كشور مي شوند، هرگاه جواز عبور مانند 
كارنه دوپاساژ از كانون هاي جهانگردي كشورهاي ملحق به 
قرارداد گمركي ورود موقت وسايل نقليه شخصي در دست 
داشته و به گمرك ورودي ارايه دهند مي توانند تا سه ماه، 
بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تأديه تضميني به گمرك، از 
وسيله نقليه خود در كشور استفاده كرده و يا در مدت مذكور 
چندين بار با وسيله خود از راه هاي مجاز وارد و خارج شوند. 
به گفته وي گمرك ايران مي تواند به درخواست متقاضي در 
صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسيله نقليه در 
داخل كشور را حداكثر تا پايان مدت اعتبار جواز تمديد كند.
اين مقام مسوول افزود: استفاده از مزاياي اشاره شده  منوط 

به اين اس��ت كه جواز ياد ش��ده براي ورود وسيله نقليه به 
ايران داراي اعتبارباش��د؛ همچنين مندرج��ات و اوصاف 
مذكور در جواز عبور با مشخصات وسيله نقليه وارده مطابق 
بوده و در هيچ يك از قس��مت هاي مختلف جواز ياد شده 
آثار قلم خوردگي وجود نداش��ته باشد، مگر اينكه كانون 
صادركننده ج��واز، اصالحي را كه به عم��ل آمده با مهر و 
امضاي خود گواهي كرده باشد. معاون گمرك افزود: بايد 
توجه داشت ايرانيان مقيم خارج از كشور به شرطي مي توانند 
از مقررات اين ماده اس��تفاده كنند كه قبل از ورود به ايران 

حداقل سه ماه متوالي در خارج اقامت داشته باشند.
ارونقي با اش��اره به تصويب نامه اخير هيأت وزيران در اين 
ارتباط گفت: عالوه بر شرايط كلي فوق، با توجه به پيشنهاد 
وزارت امور اقتصادي و دارايي، هيأت وزيران در ارديبهشت 
ماه س��الجاري طي تصويب نامه اي ش��رايط ورود موقت 
خودروي سواري توسط سرمايه گذاران خارجي را اعالم كرد. 
بر اس��اس اين مصوبه گمرك مي تواند براي آن دس��ته از 
س��رمايه گذاران خارجي كه مجوز قانوني الزم را دريافت 

كرده اند، پس از ش��روع عمليات اجرايي طرح و ورود تمام 
يا بخشي از س��رمايه خارجي به كش��ور با تأييد سازمان 
سرمايه گذاري، به ازاي هر )۳۰۰( هزار دالر سرمايه گذاري 
خارجي يا معادل آن به ارزهاي ديگر كه جذب و وارد شده 
باشد، يك دستگاه و حداكثر تا سقف سه دستگاه خودروي 
سواري نو موردنياز را بدون ارايه جواز عبور و صرفاً پس از انجام 
تشريفات گمركي و اخذ تضامين الزم، به مدت يك سال و 

قابل تمديد تا پنج سال، ورود موقت كند.
معاون امور گمركي گمرك ايران در پايان با اشاره به اينكه 
منعي جهت ورود موقت خودروهاي سواري باالي ۲۵۰۰ 
سي سي به نظر نمي رسد، گفت: گمرك مي تواند تضمين 
الزم جهت ورود موقت اين خودروها را به صورت بيمه نامه 
معتبر دريافت و اجازه ورود موقت را صادر كند. شيوه نامه 
اجرايي اين تصويب نامه، به زودي پس از برگزاري جلسه 
مشتركي فيمابين گمرك و سازمان سرمايه گذاري و تأييد 
مراجع ذيصالح جمع بندي و جهت اقدام الزم به گمركات 

اجرايي كشور ابالغ خواهد گرديد.

 براس�اس آخرين تصميمات كارگروه بررسي 
پيامدهاي اقتصادي ناش�ي از وي�روس كرونا و 
همچنين ستاد لجستيك مقابله با بيماري كرونا، 
صادرات اق�الم تجهيزات پزش�كي به منظور 
ترغيب و تش�ويق ش�ركت هاي دانش بنيان و 
ايجاد انگيزه بيشتر در بروز خالقيت و نوآوري در 
توليد، با رعايت ساير ضوابط و مقررات تا پايان 

شهريور ماه ۱۳۹۹ اعالم شد. 

سازمان توسعه تجارت اعالم كرد كه مي توان به صادرات 
اقالم بهداش��تي پيش��گيري و مقابله با كرون��ا به عنوان 
جايگزين س��بد صادراتي كش��ور در اين ايام فكر كرد و 
زيرس��اخت هاي الزم ب��راي اين امر فراهم اس��ت. البته 
اصلي ترين شرط س��ازمان براي پيگيري اين سياست، 
تضمين تامين كامل نيازهاي داخلي كشور بود. با گذشت 

بيش از س��ه ماه از ورود كرونا به ايران، س��ازمان توسعه 
تجارت اعالم كرده كه با تصميمات اتخاذ ش��ده از سوي 
كارگروه بررس��ي پيامدهاي اقتصادي ناش��ي از ويروس 
كرونا و همچنين ستاد لجستيك مقابله با بيماري كرونا، 
ضوابط صادرات اقالم بهداشتي و تجهيزات پزشكي تا پايان 

شهريور امسال نهايي شده است.
 N۹۵ بر اساس تصميمات اتخاذ ش��ده، صادرات ماسك
بدون محدوديت بالمانع خواهد بود اما صادرات ماس��ك 
سه اليه ممنوع است. صادرات ونتيالتور به شرط تامين 
تعهدات وزارت بهداش��ت و عدم خري��د اين محصول از 
سوي اين وزارت خانه مجاز خواهد بود. البته صادرات اين 
محصول نبايد بيش از ۵۰ درصد از كل توليد داخل باشد. در 
صادرات دستگاه مانيتور عاليم حياتي نيز به شرط آنكه تا 
پايان سال ۴۰۰ دستگاه تعهد توليدي داخل كشور نهايي 
ش��ود، امكان صادرات مازاد با تاييد وزارت صمت وجود 

خواهد داشت. دستگاه اكسيژن خانگي نيز بايد در ابتدا 
به ميزان توليد مورد نياز در مصارف داخلي برسد و سپس 
با تايي��د وزارت صمت امكان ص��ادرات آن وجود خواهد 
داشت. صادرات دس��تگاه اكسيژن ساز صنعتي تا اطالع 
ثانوي ممنوع است. در حوزه كيت هاي تشخيص كرونا، 
صادرات كيت هاي تشخيص استخراجي مجاز است اما 
صادرات كيت تشخيص مولكولي ممنوع خواهد بود. كيت 
تشخيص سرولوژي نيز به شرط تامين نياز وزارت بهداشت 
بالمانع خواهد بود. در ح��وزه صادرات محلول و ژل هاي 
ضدعفوني ني��ز در صورت واردات الكل ب��ه صورت ورود 
موقت، مجوزهاي الزم صادر خواهد شد. بر اساس اعالم 
سازمان توسعه تجارت، صادرات مواد اوليه ماسك، لباس 
يكسره، موادضدعفوني كننده و ژل ممنوع است. همچنين 
ثبت سفارش ماسك سه اليه، ماسك N۹۵، لباس يكسره 

و الكل تا اطالع ثانوي ممنوع خواهد بود.

اخبار

ايران خودرو بخشنامه فروش را 
عوض كرد

خبرگزاري فارس|ايران خودرو در بخشنامه فروش 
فوق العاده محصوالتش اعالم كرده بود اگر برندگان 
قرعه كشي كه طي ۴۸ ساعت مبلغ خودرو را واريز 
نكنند، به مدت ۲ سال از خريد خودرو با نرخ كارخانه 
محروم مي شوند، اين موضوع با واكنش وزارت صنعت 
روبرو شد و در نهايت اين گروه خودروسازي با انتشار 
بخشنامه اي جديد، حرف خود را پس گرفت و اعالم 
كرد در صورت انتخاب متقاضي در قرعه كشي و عدم 
تكميل وجه در موعد مقرر، محدودي��ت ۲ ساله در 
خريد خودرو اشاره شده در بخشنامه شماره ۴۳۰۷ 
كان لم يكن است. همچنين طبق بخشنامه جديد 
ايران خودرو، پس از انجام قرعه كشي و در زمان تكميل 
وجه، مبلغ ۱۰ ميليون ريال معادل يك ميليون تومان 
از مبلغ خودروي ثبت نام شده مشتري كسر و سند 
خودرو به مدت يك سال در رهن شركت ايران خودرو 
خواهد بود. در بخشنامه جدي��د فروش فوق العاده 
محصوالت ايران خودرو آم��ده اس��ت: شرايط اخذ 
»چك« براي خريد محصوالت شركت ايران خودرو 
در اين طرح حذف شده است. همچنين سند خودرو 
به مدت يك سال در رهن شركت ايران خودرو باقي 
مانده و امكان تسويه پيش ازموعد وجود نخواهد 
داش��ت. ثبت نام جهت شركت در قرعه كشي فروش 
فوق العاده بدون اخذ وج��ه تا روز ۱۴ خردادماه ادامه 
خواهد داشت. همچنين امكان انصراف از ثبت نام اوليه 
جهت شركت در قرعه كشي فروش فوق العاده تا قبل 
از زمان برگزاري قرعه كشي مهيا اس��ت. پس از انجام 
قرعه كشي و در زمان تكميل وجه، مبلغ ۱۰ ميليون 
ريال معادل يك ميليونتومان از مبلغ خودروي ثبت 
نام شده مشتري كسر و سند خودرو به مدت يك سال 
در رهن شركت ايران خودرو خواهد بود و شناسنامه 
مالكيت خودرو )برگ سبز( پس از اتمام دوران ترهين 
در قبال اخذ باقي مانده وجه، تحويل مشتري خواهد 
شد.  گروه خودروسازي سايپا نيز در بخشنامه فروش 
خود، محروميت ۲ س��اله برندگان قرعه كش��ي را 
لحاظ كرده كه تاكنون تغييري در اين مورد صورت 
نگرفته است . يك مقام آگاه در وزارت صمت در مورد 
محدوديت اعالم شده از س��وي خودروسازان براي 
برندگان قرعه كش��ي فروش خودرو به فارس گفته 
بود: چنين موضوعي ج��زو مصوبات كميته خودرو 
نبوده و محروميتي براي اف��رادي كه قادر به خريد 
خودرو نباشند، تعيين نشده است. وي با بيان اينكه 
وزارت صمت مخالف اعمال چنين محدوديت هايي 
است، افزود: مصوبات كميته خودرو، مبناي فروش 
فوق العاده خودروها اس��ت و ضوابط فروش خودرو 
در كميته خودرو با حضور سرپرست وزارت صمت، 
معاون دادستاني و معاون سازمان بازرسي كل كشور 
مصوب شده است. به اين ترتيب محدوديت ذكر شده 
در بخشنامه ايران خودرو و سايپا ماهيت اجرايي ندارد.
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كيومرث پوراحمد: با دزدي فرهنگي همراه نشويد
كيومرث پوراحمد كه چند روزي است فيلم تازه اش »تيغ و ترمه« را اكران آنالين كرده، از مردم خواست فيلم را از طريق سايت هاي 
رسمي ببينند و به حرمت سينما و فرهنگ با دزدي فرهنگي در سايت هاي غيررسمي همراه نشوند. در پي اكران غيرقانوني فيلم »تيغ و 
ترمه« در برخي از سايت ها، كيومرث پوراحمد، نويسنده و كارگردان اين فيلم، در پيام كوتاهي از مردم خواست اين فيلم و همه فيلم هاي 
ديگري را كه به صورت آنالين اكران شده اند، از طريق سايت هاي رسمي ببينند. او در بخشي از اين پيام كوتاه مي گويد: »آخرين فيلم 
من تيغ و ترمه همين چند روز پيش اكران آنالين شده و به سرعت دزدي و در كانال هاي خارجي ارايه شده است. مي توانيد اين فيلم 

را از طريق دو سايت رسمي كه در تبليغات مان هم اعالم شده با 15 هزار تومان بخريد و ببينيد.« 

آغاز حركت محمدعلي شاه  براي به توپ بستن مجلس
 س��يزدهم خرداد 1287، محمدعلي شاه 
قاجار س��تاد كار خود را به پادگان باغشاه 
انتقال داد و از آن پس ش��هر تهران حالت 
جنگي به خ��ود گرفت. صبح اين روز غوغاي عجيبي در 
تهران برخاست. دسته اي از سربازان فريادكشان و نعره زنان 
به خيابان ها ريختند و »بگير و ببند« راه انداختند. به هر 
كسي رسيدند وي را كتك زدند و تير هوايي شليك كردند. 
پشت سر آنها يك عراده توپ به سمت مجلس شوراي ملي 
به راه افتاد. همان موقع يك تيپ قزاق پياده ميدان توپخانه 
را اش��غال كرد. در گرماگرم اين حوادث محمدعلي شاه 
در كالسكه سلطنتي شش اسبه اش با مشاور روسي اش 
»شاپشال« و كلنل لياخوف فرمانده بريگاد قزاق به سوي 
قزاقخانه و سپس باغش��اه در تهران حركت كرد. همان 
روز اسباب آالت جنگي به باغش��اه برده شد و سيم هاي 
تلگراف به كلي قطع شد تا خبري به شهرستان ها نرسد. 
بعدازظهر مجلس جلسه اي تشكيل داد و رييس مجلس 
اطمينان داد همه چيز در امن و امان است و اعليحضرت 
براي هواخوري به باغشاه رفته اند. اما سه روز بعد عليرضا 
خان عضدالملك براي صحبت با شاه به همراه چند نفر از 
درباريان به باغشاه رفت، اما موقع مراجعت از باغ، قزاقان 
آنها را محاصره كردند و سه نفرشان دستگير شدند. همان 
روز چند عراده توپ به نزديك دروازه ها منتقل ش��د. از 
طرف ديگر احمد مشيرالسلطنه رييس الوزراي جديد به 
 مجلس آمد و وزرايش را معرفي كرد. انتقال محمدعلي شاه 
به باغش��اه، آغاز حركت او براي به توپ بستن مجلس به 
دست لياخوف بود. س��رانجام صبح زود سوم تير همان 
سال قزاقان و سربازها اطراف مجلس و مسجد سپهساالر 

را گرفتند و چند عراده توپ جلو مجلس گذاشتند. جنگ 
از ساعت هفت و نيم صبح آغاز شد و تا نزديك ظهر ادامه 
داش��ت. در آغاز مجاهدان پيروز ميدان بودند و عده اي از 
سربازان كلنل لياخوف را كشتند، ولي آتش توپ هايي 
كه با عجله از باغشاه آورده شدند، مقاومت مجاهدان را در 
هم شكست. نهايتا مجاهدان شكست خوردند و قزاقان و 
سربازان به مجلس هجوم بردند. چند نفر از نمايندگان و 
آزادي خواهان ديوار شمالي مجلس را شكستند و به پارك 
امين الدوله پناه بردند. در اين نبرد تلفات قزاقان 1۰۰كشته 
و 15۰زخمي بود. از مجاهدان حدود 12۰۰نفر كش��ته 
شدند. نهايتا قزاقان، سربازان و جماعت اوباش به درون 

مجلس هجوم بردند و اش��ياي نفيس، تابلوها، فرش ها، 
آينه هاي قدي و چلچراغ ها را خرد كردند و به يغما بردند. 
باغشاه باغ و بنايي پرآوازه در غرب تهران قديم بود كه بيرون 
از دروازه هاي شهر واقع شده بود. در زمان قاجاريه اين باغ 
گهگاه محل اقامت پادشاهان قاجاريه نيز بوده است، اين 
مكان هم اكنون در درون شهر تهران جاي گرفته و محل 
پادگان نظامي )پادگان حر و دانشگاه جنگ( است و خيابان 
سپه و خيابان كارگر از آن مي گذرند. عمارت اين باغ نيز 
هم اكنون از ميان رفته و تخريب شده است. بخشي از اين 
باغ بعدها به ميداني تبديل شد كه به نام ميدان باغشاه و 

پس از انقالب به نام ميدان حر ناميده مي شد.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

گرماي بخاري جاي آتشدان 

آتش��دان از اولين سيستم هايي است كه انسان 
براي گرمايش خود در فصل هاي سرد در فضاي 
داخلي استفاده مي كرده است. طرز كار آتشدان 
به اين صورت بود كه هيزم را در آتشدان كه يك 
ظرف كوچك بوده آتش مي زدند و با آتش زغال 
گرم مي ش��دند. يكي از مشكالت اين سيستم 
نگهداري آن بوده اس��ت. به طوري كه غفلت از 
آن باعث آتش سوزي مي شده است در ايران هم 
از آتشدان همانند ساير كشورها براي گرمايش 
فضاي داخلي اس��تفاده مي كردن��د. بعد از اين 
ش��يوه، كرس��ي يكي از ابداعات مهم ايرانيان 
بوده اس��ت. نحوه كار آن به اين صورت بوده كه 
يك مرحله فراتر از آتش��دان ها بوده و با تفكري 
صحيح، از مشكالت آتش��دان ها كاسته است. 
در كرسي به جاي اس��تفاده از هيزم يا آتش، از 
خاكس��تر داغ به دليل عدم دود زايي در فضاي 
اتاق، براي گرمايش محي��ط داخلي بناها بهره 
گرفته مي ش��د. روش طراحي كرسي ها به اين 
صورت بوده كه در وس��ط فضاي مورد نظر يك 
حفره به عمق حداكثر ۳۰ س��انتي متر به وجود 
مي آوردند و خاكس��تر داغ را در وسط اين فضا 
مي ريختند. گرم نگه داشتن دايمي كرسي در 
طول مدت استفاده آن، شرايط خاصي را ايجاد 
مي كند؛ ب��ه اين صورت كه يك نفر از اهل خانه 
مسووليت آن را به عهده مي گرفت. اما جايگزيني 
كرسي با شومينه به اولين سفر ناصرالدين شاه به 
اروپا به سال 12۹۰هجري شمسي بازمي گردد 
و مي توان گفت سفر وي به اروپا پيش زمينه اي 
براي ورود شومينه به عنوان سيستم گرمايشي 
در ايران بود. وي در سفر خود به فرانسه، با ديدن 
ش��ومينه و نحوه كاركرد و البته بيشتر به دليل 
زيبايي هاي آن كه توس��ط اس��تادان گچ بري 
انجام شده بود، شومينه را به ايران آورد. كاركرد 
شومينه در ايران به دليل عدم آشنايي و سخت 
بودن نگهداري و تميز كردن آن زياد گسترش 
پيدا نكرد. تقريبا با شروع دوران پهلوي در ايران، 
ورود وسايل گرمايشي جديد به ايران آغاز شد و 
استفاده از عالءالدين در خانه ها به علت راحتي 
و در دسترس بودن براي قشر متوسط كاربري 

بيشتري نسبت به شومينه پيدا كرد.
پس از آن بخاري ج��اي عالءالدين رواج يافت 
و دلي��ل آن آاليندگي كمت��ر و مصرف بهينه و 
راحت تر بخاري هاي نفتي بود و تا سال ها كاربري 
زيادي جهت گرمايش داش��ت و هم اكنون نيز 
قابل كاربرد اس��ت .از مش��كالت اين سيستم 
مي توان به خفگي بر اثر گاز منواكسيدكربن به 
علت استفاده از دودكش اش��اره كرد. كم كم با 
ورود بخاري برقي به ايران، اس��تفاده كنندگان 
آن بيشتر شدند. آلودگي هاي زياد بخاري نفتي 
باعث شد تا مردم به استفاده از بخاري هاي برقي 
روي بياورند.همچنين امنيت بيش��تر بخاري 
برقي در استقبال عموم را از اين وسيله تأثيرگذار 
بوده است. بخاري هاي گازي جايگزين مناسبي 
براي بخاري هاي برق��ي بودند.به علت مصرف 
زياد بخاري هاي برقي نسبت به گازي، و صرفه 
اقتصادي، اس��تفاده از بخ��اري گازي به عنوان 
سيستم گرمايش در ايران بسيار متداول است. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانون قرارداد كشورهاي منطقه براي تعيين بهاي نفت 
دوازدهم ارديبهشت 1۳51 قانون قرارداد بين كشورهاي 
منطقه خليج فارس و شركت هاي نفتي در مورد تعيين 
بهاي نفت خام به تصويب شوراي ملي رسيد و بيست و 
دوم خرداد همان سال مجلس سنا اين قانون را تصويب 
كرد؛ قانوني كه س��ي خرداد به توشيح محمدرضا شاه 
پهلوي رسيد. طبق اين قانون به دولت اجازه داده مي شود 
آن قسمت از ترتيبات مقرر در موافقتنامه كشورهاي 
اط��راف خليج ف��ارس با ش��ركت هاي خري��دار نفت 
خام مورخ ۳۰ دي ماه 1۳5۰ ) برابر با 2۰ ژانويه 1۹72( 
ضميمه اين ماده واحده را كه مربوط به ايران مي باشد به 
موقع اجرا بگذارد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن 
قرارداد ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در 
جلسه روز سه شنبه 1۳51.2.12 در جلسه روز دوشنبه 
 بيست و دوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك 
شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد. ابوظبي. ايران. 
عراق. كويت. قطر و عربستان سعودي ) كه از اين پس 
در اين قرارداد به نام » كشورهاي خليج فارس« خوانده 
مي شوند( و شركت هاي نامبرده درضميمه شماره يك 
اين قرارداد و ش��ركت هاي وابسته آنها ) كه از اين پس 
در اين قرارداد به نام » ش��ركت ها« خوانده مي شوند( 
قبال ترتيبات مختلفي از جمله قراردادهاي نامبرده در 
زير را منعقد ساخته اند. قرارداد مورخ 1۴ فوريه 1۹71 
بين كشورهاي خليج و برخي از شركت ها راجع به نفت 

صادر شده از خليج فارس، قرارداد مورخ 1۴ مه 1۹71 
بين كويت و عربستان س��عودي و شركت نفت عربي 
راجع به نفت صادره از خليج، قرارداد مديترانه شرقي 
م��ورخ 7 ژوئن 1۹71 بين عراق و برخي از ش��ركت ها 
و قرارداده��اي مورخ 2۳ ژوئن 1۹71 بين عربس��تان 
سعودي و شركت نفت عربي امريكايي راجع به فروش 
نفت خام براي تحويل در بندر صيدون ) لبنان( و مرتبط 
با قراردادمورخ 1۴ فوريه 1۹71 در زمينه فروش نفت 
خام توسط آرامكو براي صدور از خليج. طرفين موافقت 
كرده اند كه ترتيبات مزبور را تا حدود و به نحو مقرر در 
اين ق��رارداد تكميل نمايند. و از اي��ن رو درباره مراتب 
زير به توافق رس��يده اند. اين قرارداد مكمل و جزئي از 
ترتيبات موجود بين هر يك از كش��ورهاي خليج و هر 
يك از شركتها، از جمله قراردادهاي مربوط »نامبرده باال 
مي باشدكليه ترتيبات مزبور«  از جمله جزء الف و جزء ب 
بند ۳ قرارداد مورخ 1۴ فوريه 1۹71 تسري داده شده به 
صادرات كشورهاي خليج از بنادر مديترانه شرقي ) كه از 
اين پس در اين قرارداد به »صادرات مديترانه شرقي« 
خوانده مي شوند( بر طبق شرايط مربوط به قوت خود 
باقي خواهند ماند. اما عراق وعربستان سعودي ذيحق 
خواهند بود تعديالت ديگري در قيمت هاي » صادرات 
مديترانه شرقي« خواستار شوند و شركت هاي مربوط 
بايد اين تعديالت رابا حسن نيت مورد بررسي قرار دهند

شرط وزير بهداشت براي اجراي طرح ترافيك پايتخت 
وزير بهداش��ت ضمن انتق��اد از آنچه كه 
»ترميم نش��دن ن��اوگان حم��ل و نقل 
عمومي اعم از اتوبوس و مترو در ش��رايط 
كرونا«خواند، درباره اجراي طرح ترافيك 
پايتخت ش��روطي را مطرح كرد. سعيد 
نمكي درب��اره مباحث مطرح ش��ده در 
زمينه اجراي ط��رح ترافيك در پايتخت 
گفت: بحث ط��رح ترافيك را دوس��تان 

مطرح كردند. من به آقاي شهردار هم عرض كردم كه ما 
موافق تراكم جمعيت در منطقه محدوده طرح ترافيك 
نيستيم. براي ما امروز مهم ترين عامل مهار كروناست. 
آلودگي هوا آنقدر براي ما مهم نيست و در حال حاضر 
اولويت اول ما نيست؛ كمااينكه در تهران آلودگي هواي 
آنچناني هم نداش��تيم. وي افزود: متاسفانه در ناوگان 

مترو و اتوبوس��راني ما هيچ چيزي به آنها 
اضافه نشده است. ماس��ك را هم در اين 
فضاها اجباري كرديم اما وقتي اس��تفاده 
از ماسك را در ساعات پيك تردد اجباري 
مي كنيم و مردم در گرماي هوا وارد ناوگان 
حمل و نقل عمومي مي شوند، ممكن است 
چند دقيقه آن را بردارند؛ چراكه نمي توانند 
نفس بكش��ند و در همان لحظه مي تواند 
ويروس را منتشر كند. وي گفت: بنابراين وقتي ناوگان 
حمل و نقل عمومي اعم از اتوبوس و مترو را نتوانستيم 
ترميم كنيم، تعداد اتوبوسي كه قرار شده بود اضافه شود، 
به ناوگان نياورديم، قطعا ما به عنوان متولي س��المت 
مي ايستيم تا حداقل مردم بتوانند از خودروي شخصي 

استفاده كنند تا خطر را كاهش دهيم. 

آتش سوزي  همچنان در كمين جنگل ها 
در پ��ي وق��وع 11۰ فقره آتش س��وزي 
درعرصه هاي طبيعي استان هاي جنوبي 
و زاگرسي طي هفته گذشته، عضو هيات 
مديره انجمن نهضت سبز زاگرس احتمال 
وقوع آتش س��وزي طي ماه هاي آينده را 
دور از انتظار نمي داند و مي گويد: به علت 
بارش هاي خوب در فصل بهاروعدم حضور 
دام در برخي مناطق حفاظت شده، پوشش 

گياهي انبوه شده و خشكي اين گياهان، مناطق مختلف 
را مستعد بروز آتش سوزي مي كند. اميد سجاديان ادامه 
داد: مناطق گچساران و خاييز كه در استان كهگيلويه و 
بوير احمد طي هفته گذشته درگير آتش سوزي  شده اند 
جزو مناطق گرمسيري هستند كه پوشش هاي گياهي 
آن زودتر خشك شده بود اما طي يك يا دو هفته آينده 
با خشك شدن پوشش هاي گياهي مناطق سردسير 
و شمالي كش��ور، اين مناطق نيز مستعد آتش سوزي 
مي شوند. او در پاسخ به اين پرسش كه براي جلوگيري 
از گسترش آتش سوزي جنگلي چه بايد كرد، به ايسنا 
گفت: مهار آتش در ساعات اوليه آغاز آش سوزي بسيار 
مهم اس��ت و اگر س��ازمان مديريت بحران بتواند در 

همان س��اعات ابتدايي نيروهاي انساني 
و س��ازمان هاي متولي امر را هماهنگ و 
مديريت كند مي توان در همان لحظات 
اوليه آتش را كنترل كرد تا وس��عت پيدا 
نكند اما اگر زمان اعزام و رسيدن نيروهاي 
مردمي و س��ازماني به ط��ول بينجامد، 
آتش س��وزي از كنترل خارج مي شود و 
آتش گسترش پيدا خواهد كرد. سجاديان 
در ادامه با اش��اره به اينكه هرسال كانون هاي مستعد 
آتش س��وزي تا حدودي از قبل شناسايي و مشخص 
مي شوند، گفت: اگر جوامع محلي اين مناطق پيش بيني 
شده آموزش ببينند و امكانات الزم در اختيار آنان قرار 
گيرد مي توانيم نسبت به اطفا و كنترل حريق با سرعت 
عمل بيشتري اقدام كنيم. اين عضو هيات مديره انجمن 
نهضت سبز زاگرس بر ضرورت آموزش نيروهاي مردمي 
و نيروهاي واكنش سريع تاكيد كرد و گفت: اگر هنگام 
آتش س��وزي تعداد نيروي انساني زيادي براي كمك 
و امدادرساني داشته باش��يم اما آموزش نديده و فاقد 
تجهيزات الزم باشند، نمي توانند در اطفاي حريق نقش 

زياد موثري داشته باشند.

میراثنامه

سلفي باالي داربسِت مرمتگران آثار تاريخي!
ديگر كار از يادگاري نويس��ي و كندن آجر و.. گذشته و 
حاال پيش آمده كه برخي مس��افران و بازديدكنندگاِن 
مجموعه  جهاني تخت جمشيد از داربست هايي كه براي 
مرمت نصب مي شوند، باال رفته و از خود سلفي مي گيرند!

در طول يكي دو روز گذشته اين تصوير در تعدادي محدود 
از صفحه هاي اجتماعي دست به دست شد؛ تصويري كه 
پنجم خرداد از دو مسافر در زماِن بازديد از مجموعه  جهاني 
تخت جمشيد گرفته شده است.  آنها در زمان حضورشان 
در كاخ صد س��تون از پله هاي داربستي كه براي مرمت 
نصب شده، باال رفته و در حال سلفي گرفتن از خودشان 
هستند، آن هم در روز روشن، در محوطه اي جهاني كه 
دوربين مداربسته در همه نقاط آن وجود دارد و در هر چند 
قدم نگهباني حضور دارد. اما چرا نبايد از باال رفتن اين افراد 
جلوگيري شود؟ اگر ضوابط ميراثي را هم ناديده بگيريم 
خطري كه جان مس��افران را در حين باالرفتن تهديد 
مي كند، خود نكته  ديگري است كه به نظر مي رسد حواِس 
مراقبان آثار تاريخي به آن نيست. اگر اتفاقي براي آن دو نفر 
رخ دهد، در شرايطي كه معموال محوطه هاي ملي و جهاني 
از نبود اعتبار حرف مي زنند، چه كسي پاسخگوست و اگر 
به فراهم نكردن امنيت بازديدكنندگان متهم شوند چطور 
مي توانند هزينه آسيب واردشده به آنها را پرداخت كنند؟

حميد فداي��ي، مدير پاي��گاه جهاني پاس��ارگاد و 

سرپرس��ت محوطه جهاني تخت جمشيد، درباره  
اين تصوير مي گويد: متاس��فانه به طور كلي گاهي 
بازيگوشي هايي از س��وي بازديدكنندگان صورت 
مي گيرد كه با وجوِد طناب كش��ي هاي انجام شده 
دور كارگاه هاي فعال اين محوطه و نصب تابلوهايي 
براي جلوگيري از ورود مسافران و بازديدكنندگان، 
متاس��فانه برخي افراد همچنان اين ن��وع رفتارها 

را از خود نش��ان مي دهند. او به گسترده بودن اين 
محوطه  جهاني اش��اره مي كند و مي افزايد: در اكثر 
نقاط محوطه، دوربين هاي مداربسته قرار دارد كه 
كارمن��دان از اتاق فرمان آن را چ��ك مي كنند، اما 
متاس��فانه و به ندرت با چنين صحنه هايي مواجه 
مي شويم كه س��ريعا نگهبان ها و مراقبان محوطه 

نسبت به اين رفتارها مورد پرسش قرار مي گيرند. 

كتابخانه

توسعه به مثابه آزادي
آدابوياي غنايي مي گويد: »فقر مثل گرما است، شما نمي توانيد آن را ببينيد، فقط 
مي توانيد آن را احساس كنيد، بنابراين بايد در متن آن قرار گيريد«.كتاب »توسعه به 
مثابه آزادي« طي يك دهه اخير شايد مهم ترين كتاب در اين حوزه باشد. آمارتياسن 
نويسنده اين كتاب، اقتصاددان معاصر، استاد دانشگاه كمبريج و برنده جايزه نوبل 
رشته اقتصاد، در سال 1۹۹8 است. اين اقتصاددان هندي االصل داراي آثار، نظريه ها 
و ابزارهاي اندازه گيري مهمي در حوزه توزيع درآمد، فقر و اقتصاد رفاه است. او در اين 
كتاب با بياني جامع و فراگير تبيين مي كند كه چرا به رغم روند فزاينده و بي سابقه 

رونق اقتصادي و وفور منابع هنوز ميليون ها تن 
در سراسر جهان در فقر مطلق به سر مي برند. 
آمارتياس��ن به گونه قانع كننده اي مي گويد 
كه آزادي هدف نهايي ترتيب��ات اقتصادي و 
اجتماعي و در عين حال كاراترين ابزار تحقق 
رفاه اجتماعي است. وحيد محمودي اين كتاب 

را به فارسي ترجمه كرده و انتشارات دانشگاه تهران آن را چاپ كرده است. 

هنر

واكنش ليلي رشيدي به قتل رومينا 
ليلي رشيدي هرچند باور دارد كه هنري مانند تئاتر مي تواند در تلطيف فضاي جامعه و 
كاهش جرم و جنايت موثر باشد اما مي گويد: نبايد نفس مان از جاي گرمي دربيايد چون ما از 
بسياري از امور بديهي، بي بهره ايم. اين هنرمند در پي فاجعه قتل »رومينا« ادامه داد: مسلما 
هنري مانند تئاتر به دليل ابعاد تربيتي و آموزشي خود بايد در تمام شهرها و روستاهاي ما 
وجود داشته و اصال جزو برنامه درسي كودكان و نوجوانان ما باشد كه اگر چنين بود، چه 
بسا كمتر شاهد فجايعي مانند قتل تلخ »رومينا« مي بوديم. رشيدي كه سال هاست در 
حوزه تئاتر و فيلم كودك و نوجوان فعاليت مي كند، تاكيد كرد: اين را بايد از ذهن مان بيرون 
بياوريم كه آموزش تئاتر به معني پرورش هنرمند است چراكه تئاتر وسيله اي است براي 
اينكه كودك يا نوجوان بتواند احساسات و عواطف خود را تخليه كند، ياد بگيرد حرف خود 
را به درستي بر زبان آورد، سخن ديگران را هم گوش بدهد و زندگي در گروه را بياموزد. اين 
بازيگر به ايسنا گفت: اگر »رومينا« و پدرش آموزش تئاتر ديده بودند، شايد ياد مي گرفتند 
با وجود تمام اختالف سليقه ها دركنار يكديگر زندگي و نظر مخالف خود را تحمل كنند 
زيرا يكي از مهم ترين كاركردهاي تئاتر، زندگي گروهي است و اين چيزي است كه بسياري 
از ما توانايي آن را نداريم. رش��يدي تاكيد كرد: آموزش تئاتر به معناي آن نيست كه قرار 
است هنرمند پرورش بدهيم بلكه تئاتر ابزاري است براي زندگي بهتر و فرهنگ باالتر. به 
اين معني كه هم تماشاي تئاتر و هم آموزش آن به ما كمك مي كند كه انسان هايي بهتر 
با فرهنگي باالتر شويم ولي متاسفانه ما آنقدر از امور بديهي، بي بهره ايم كه وقتي اينگونه 
صحبت ها مطرح مي شود، پيش خودمان فكر مي كنيم مگر كجا زندگي مي كنيم كه 
چنين توقعاتي داريم؟! نبايد نفس مان از جاي گرمي دربيايد!  رشيدي با تاكيد بر ضرورت 
بازنگري در قوانين مربوط به حقوق كودكان و نوجوانان اضافه كرد: قدردان همه فعاالن 

حقوق كودكان و نوجوانان هستيم و اميدواريم با همراهي هاي مجلس و دولت، تالش هاي 
آنان به ثمر بنشيند تا جامعه اي آرام تر و كم خشونت تر داشته باشيم. او همچنين خاطرنشان 
كرد: اين خواسته ها به معني مخالفت با كسي نيست بلكه ما مي خواهيم كودكان شادتر 
و خانواده هاي سالم تري داشته باشيم. رشيدي كه سال هاست در حوزه آموزش تئاتر به 
كودكان و نوجوانان فعاليت مي كند، افزود: به عنوان كسي كه در اين حوزه اندك تجربه اي 
دارم، آرزويم اين است كه آموزش و پرورش ما براي آموزش گسترده تئاتر در تمام مناطق 
وارد عمل  شود و دلم مي خواست مانند تمام فعاالن حوزه كودك مي توانستم سالي يك 

ماه در يكي از روستاها با بچه ها تئاتر كار كنم.

استقبال امريكايي ها از مستند ايراني »بودن بهتر از نبودن« 
مستند »بودن بهتر از نبودن« به كارگرداني ايمان بيات فر با اولين نمايش امريكايي خود 
در سومين جشنواره سوتيست رجيونال Southeast Regional در بخش رقابتي 
»مستند بلند« با استقبال روبرو شد. اين فستيوال، از معدود جشنواره هايي است كه 
با وجود بروز بحران كرونا از ۳1 ارديبهش��ت تا 1۰ خ��رداد )2۰  تا ۳۰ ِمه( با 12 بخش  
رقابتي در شهر جك اسنويل، ايالت فلوريدا برگزار شد. مستند »بودن بهتر از نبودن« به 

تهيه كنندگي و كارگرداني »ايمان بيات فر« توانست در اين جشنواره كانديداي بهترين 
فيلم مستند بلند شود. ايمان بيات فر درباره اين مستند توضيح داد: براي ساخت اين فيلم 
مي خواستم سينما-وريته )حقيقت( كار كنم در نتيجه هيچ جاي گذاري در آن نيست و 
نزديك ترين انطباق را بر مدار واقعيت با خود به همراه دارد. حتي مي توان گفت واقعيت 

يك پرده از حقيقت مي شود، بنابراين براي من روي آوردن به مستند راحت تر است.
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