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 اختالف ۱5۰۰ توماني
 قيمت دالر آزاد و صرافي ها

فعاالن صنفي در گفت وگو با »تعادل« تجويز كردندفاصله دالر نيما و دالر آزاد به 4 هزار تومان رسيد

فعاالن صنفي مي گويند آنان مقصر گراني ها نيستند

محمدحسين  اديب ، اقتصاددان مطرح كرد

امروز شركتي مي تواند كاال بفروشد و ضرر نكند كه ارزان تر اداره شود

ريسك باالي صفر شدن  ارزش 
سرمايه گذاري در ايران

يادداشت- 2

ما براي وصل كردن آمديم
شبكه ملي اطالعات از 
آن دس��ت پروژه هايي 
اس��ت كه در سال هاي 
گذش��ته ارثيه دولتي 
به دولت بعدي شده و 
از زماني كه مفهوم آن 
براي اولين ب��ار مطرح 
ش��د تاكن��ون، عمري 
حدودا 15 ساله در كش��ور دارد. البته در طول 
اين س��ال ها بارها تغيير نام داده است. اولين بار 
اين پ��روژه با عن��وان اينترنت ملي و در س��ال 
1384 مطرح شد. بعدها عناويني از »اينترنت 
ملي« و »ش��بكه ملي اينترن��ت« وارد لغتنامه 
اين پروژه شدند، هرچند امروز ديگر مسووالن 
با قاطعي��ت عنوان مي كنند ك��ه چيزي تحت 
عنوان اينترنت ملي وجود ندارد، زيرا اينترنت 
شبكه اي جهاني اس��ت كه نمي توان آن را ملي 
كرد، بلكه مقصود ش��بكه اي داخلي اس��ت كه 
خدمات اينترن��ت هم روي بس��تر آن اجرايي 
مي ش��ود. اين ش��بكه البته از هم��ان ابتدا به 
واسطه قطع وابستگي به شبكه جهاني اينترنت 
راه اندازي ش��د، با اي��ن ديدگاه ك��ه اينترنت 
ش��بكه اي پرهزينه و غيرقابل اعتماد است و به 
همين منظور ما در ايران نيازمنديم ارتباطات 
داخلي را بر بس��تر ش��بكه اي ايم��ن در داخل 
كش��ور جاري كنيم. اگرچه هدف گذاري هاي 
س��ه و پنج  س��اله براي را ه اندازي اينترنت ملي 
به صورت كامل راه به جايي نب��رد، اما از همان 
زمان ك��ه زمزمه ه��اي ملي ش��دن اينترنت، 
هرچند به تعبير غلط شنيده مي شد، اين نگراني 
براي كاربران ايجاد شده بود كه با اينترنت ملي، 
قرار است ارتباط ايران با جامعه جهاني به كلي 
قطع ش��ود و حتي با جايگزيني عنوان »شبكه 
ملي اطالعات« به جاي اينترنت ملي هم، اين 
نگراني ها به صورت كامل رفع نشد. فارغ از اينكه 
اين ديدگاه با ماهيت اينترنت در تضاد اس��ت، 
همين حاال هم بسياري از مسووالن غيرمرتبط 
ب��ا ح��وزه ارتباط��ات، معتقدند قرار اس��ت با 
راه اندازي ش��بكه ملي، دسترس��ي كاربران به 
بسياري از ابزارهاي جهاني قطع شود، شائبه اي 
كه بارها در قالب دل مشغولي كاربران اينترنت 
مطرح شده و البته مسووالن ارتباطي به   جد به 
مخالفت با آن پرداخته و عنوان كرده اند هدف 
از راه اندازي ش��بكه ملي اطالع��ات، به عبارتي 
اينترانت ي��ا ش��بكه اي داخلي اس��ت و هيچ 

تضادي با اينترنت جهاني ندارد. 
ادامه در صفحه 6

فائزه  طاهري

مهدي بي�ك| ه�ر انس�اني در دوران زندگي و 
ش�رايط حرفه اي خود با خطرات و ريسك هاي 
متفاوتي روبه رو اس�ت كه اين فضاي ريس�كي 
شرايط را براي فرد با چالش هاي جديدي مواجه 
مي س�ازد. همان طور ك�ه بنجامي�ن فرانكلين 
گفته اس�ت: »در اي�ن جهان درب�اره هيچ  چيز 
نمي توان قاطعان�ه و با اطمين�ان صحبت كرد، 
به جز م�رگ و مالي�ات.« يعني تمام ح�وادث و 
رخداده�اي اقتصادي، سياس�ي، اجتماعي و... 
به گونه اي با نوعي عدم قطعيت و نسبي گرايي 
روبه رو هس�تند ك�ه از آن گريزي نيس�ت. در 
اتمسفر اقتصادي از اين فضاي عدم قطعي ذيل 
عنوان ريسك اقتصادي يا ريس�ك دهه اي و...
ياد مي ش�ود.براي جلوگري از تبعات منفي اين 
ريس�ك ها اما اقتص�اد نيازمند ن�وع ديگري از 
پيش بيني هاس�ت تا از طريق اين پيش بيني ها 
فضاي اقتصادي در ش�رايط مطلوب ت�ري قرار 
داشته باشد و خس�ارات كمتري به دارايي هاي 
عموم�ي وارد ش�ود. ب�ا اي�ن مقدمات س�راغ 
ديدگاه هاي محمد حس�ين ادي�ب عضو هيات 
علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان رفتيم 
تا روايتي از ريسك هاي دهه اي در اقتصاد ايران، 
تبعات آن و راهكارهاي اجرايي براي برون رفت 
از آن ت�دارك ببيني�م. اديب ب�ا اش�اره به اين 
واقعيت كه مردم بايد از ش�اخص هاي جديدي 
كه در اقتصاد ب�روز كرده آگاه باش�ند و مراقب 
باشند تا كس�ب و كار خود را با وعده هاي پوچ و 
كليشه اي به باد ندهند، تاكيد مي كند امروز تنها 
شخص يا ش�ركت هايي مي توانند در بازار ايران 
كاال بفروشند و فعاليت كنند و ضرر نكنند كه از 

90درصد از رقباي شان ارزان تر اداره شوند.

  ش�ما در خص�وص ريس�ك هاي ده�ه اي و 
اث�رات آن در اقتص�اد كش�ور بررس�ي هاي 
دقيقي داش�ته ايد؛ لطف�ا درباره اث�رات بروز 
اين ريس�ك هاي دهه اي در اقتصاد ايران هم 

توضيح بفرماييد؟

ده س��ال پي��ش در يك��ي از بازاره��اي طالفروش��ي 
اصفهان كه بهترين بازار در اين حوزه اس��ت يك مغازه 
طالفروشي را با فروش 55كيلو طال خريداري كردند؛ 
همين مغازه هفته گذش��ته مجددا به فروش رفت كه 
قيمت روز آن معادل 5كيلو طال بود. بنابراين يك مغازه 
تجاري قيمتش از 55كيلو طال طي 10سال به 5كيلو 
كاهش پيدا كرده اس��ت. اين موض��وع در چه فضايي 
اتفاق افتاد؟ تقريبا از س��ال 50خورشيدي تا 10سال 
پيش هركس��ي كه در كالن ش��هرهاي اي��ران مغازه 
مي خريد، س��ودي كه در اين مثال 40 سال از كسب و 
كار برده بود؛ تقريبا معادل آن، به قيمت مغازه اش اضافه 
شده بود. يعني فضايي كه مغازه داري و سرمايه گذاري 
در خريد امالك تجاري س��ودي معادل كس��ب و كار 
داشت؛ 10س��ال قبل اين دوره تمام ش��د و از 10سال 
قبل س��رمايه گذاري در امالك تج��اري در 99درصد 
كش��ور غير اقتصادي و وارد فاز منفي ش��د. منتها اين 
مساله به قدري آرام صورت گرفت و به قدري تدريجي 
بود كه بازار دير متوجه شد و آب از سر آن گذشته بود؛ 
به اين مي گويند ريس��ك دهه اي. يك س��ري ريسك 
داريم كه دارايي فرد را بين 5س��ال تا 10سال به شدت 
تقليل مي دهد اما يك دفعه ديده نمي ش��ود. فهم من 
اين است كه 90 درصد ايراني ها ريسك هاي دهه اي و 
بلندمدت را )بين 5سال تا10سال( نمي بينند و بين 5تا 
10س��ال كار مي كنند و بعد با يك ريسك دهه اي 80 

درصد دارايي خود را به باد مي دهند بعد دوباره از نو. 
  به رغم اين اهميت چرا موضوع ريسك هاي 
10ساله در محافل اقتصادي كمتر مورد توجه 

قرار مي گيرد؟
در فضاي مجازي ايران، ريسك هاي بلندمدت به مسخره 
گرفته مي شود؛ ريسك هاي بلندمدت سوژه طنز است، 
براي تفريح كردن. در واقع كسي كه ريسك هاي دهه اي 
را مطرح مي كند، سوژه طنز مي شود. كال فضاي مجازي 
اي��ران در حوزه اقتص��ادي توانايي درك ريس��ك هاي 
دهه اي و بلندم��دت را ندارد. مثال ديگ��ري مي زنم كه 
موضوع ريس��ك هاي دهه اي روشن تر ش��ود؛ شما اگر 
تركيب س��پرده گذاران يكي از بانك هاي اقتصادي را از 
روي صورت مالي اش مطالعه كنيد كه بسياري از بانك ها 

هم در اين زمينه شبيه هم هستند؛ به يك واقعيتي در 
بيزينس ايران مي رسيد و آن اينكه در اين بانك 74درصد 
سپرده هاي زير يك س��ال براي ش��ركت هاي حقوقي 
است و براي ش��ركت هاي حقيقي نيس��ت. 40درصد 
سپرده گذاري هاي يك ساله جامعه هم براي شركت هاي 
حقوقي است براي حقيقي ها نيست. آيا اين سپرده هاي 
بانكي براي مردم است؟ پاس��خ اين است كه بله بخشي 
از اين منابع براي مردم اس��ت اما در كالن كه نگاه كنيم 
تقريبا همين اعداد و تركيب حاكم اس��ت؛ يعني بخش 

اعظم سپرده ها براي شركت هاي حقوقي است. 
  س�والي كه مطرح مي ش�ود اين اس�ت كه چرا 
ش�ركت هاي حقوقي در اقتصاد ايران اين ميزان 
سپرده گذاري كرده اند و نوسانات تورمي اخير چه 

اثري بر روي اين سرمايه گذاري ها خواهد داشت؟
شركت ها اگر سپرده گذاري شان سرمايه در گردش شان 
باشد، نيازي به اين ميزان س��پرده گذاري ندارند. ما االن 
آمارهايش را داريم، شركت هاي بورسي هزار و 60ميليارد 
تومان فروش يكساله شان بوده؛ سپردهه ايشان 50هزار 
ميلي��ارد تومان اس��ت؛ يعني مع��ادل 5درص��د فروش 
ساالنه شان، شركت ها نياز به س��پرده بانكي دارند و اين 
5درصد حد معقول است. اما تركيب س��پرده گذاران آن 
بانكي كه به عن��وان مثال مطرح كرديم نش��ان مي دهد 
كه شركت ها بيش��تر از ضرورتي كه مطرح كرديم؛ پول 
نگهداري مي كنند. چرا اين گونه اس��ت ؟چون بسياري 
از اين شركت ها شركت هايي هستند كه به علت رقابتي 
ش��دن فضاي اقتصادي، ديگر قادر ب��ه رقابت و بيزينس 
مولد نيس��تند و يك مقدار از سرمايه ش��ان را در بانك ها 
س��پرده گذاري مي كنن��د و از محل س��پرده ها در حال 
شناسايي سود هس��تند .من نمي گويم همه شركت ها 
اين گونه اند؛ چون نكته اي در ذهن ايراني هس��ت كه هر 
مثالي را به صورت فراگير تفسير مي كند، بلكه يك تعدادي 
شركت داريم كه اهل سپرده گذاري نيستند و كار مي كنند 
مثل شركت هاي بورسي، اما يك سري ديگر از شركت ها 
هستند كه با ماهيتي متفاوت از ش��ركت هاي بورسي از 
محل سود سپرده  گذران امور مي كنند. يا حداقل بيزينس 
مي كنند اما سود سپرده هم بخش وسيعي از كارشان را 
تشكيل مي دهد.  ادامه در صفحه 7

يادداشت- 1

دستاورد ايران از اجالس 
شوراي امنيت 

آنچ��ه در  اينك��ه  اول 
ش��وراي امنيت رخ داد 
قابل پيش بين��ي بود؛ 
اتحاديه اروپ��ا برجام را 
ميراث ديپلماسي خود 
مي داند؛ دوم اينكه چين 
و روس��يه خود را رقيب 
امري��كا به هم��راه اروپا 
مي داند؛ س��وم اينكه امري��كا در دوران ترامپ در 
جهت گريز از مسووالن خود به عنوان رهبر جهان 
روي آورده است؛ چيزي كه مركل درباره  آن سخن 
گفته است. بنابراين آنچه در شوراي امنيت رخ داد؛ 
به باور من نه ناش��ي از دستاوردهاي ديپلماتيك 
تهران بلكه ناشي از فضاي رقابت ميان قدرت هاي 
جهاني و ش��به قدرت هاي پيرامون��ي آن مانند 
روسيه براي شكل دادن به آينده نظم نوين جهاني 
اس��ت و تحليل هاي افراطي ممكن است ما را به 
اشتباه بيندازد. آن گونه كه وزراي خارجه انگليس؛ 
آلمان و فرانسه درباره برجام صحبت مي كنند واز 
ضرورت آن س��خن مي گويند يك چيز است؛ اما 
اظهارنظرهايي كه درباره رفتارهاي حقوق بشري 
يا رفتارهاي منطقه اي ايران مي شود بحث ديگري 
ادامه درصفحه 2 است كه... 

 مهدي  مطهرنيا

رييس اتحاديه فروش��ندگان ل��وازم صوتي و تصويري 
از واردكنندگان خواس��ت كه انص��اف را رعايت كنند 
و كااليي را كه با قيم��ت قبل خريده اند به نحوي توزيع 
كنند كه به مصرف كننده فش��ار وارد نشود. به گزارش 
ايلنا، بازار گوش��ي تلفن همراه و لپ ت��اپ دوران ركود 
و بي رونقي را س��پري مي كند، به ط��وري كه متقاضي 
براي خريد گوشي  تلفن همراه، لپ تاپ و تبلت نسبت 
به قبل كاهش يافته و اكثر مراجعان به گرفتن قيمت 
و خريد ويتريني بسنده مي كنند يا اينكه در نهايت به 
خريد گوشي هاي دست دوم و كاركرده روي مي آورند. 
دلي��ل آن بنا به گفت��ه فروش��ندگان ل��وازم صوتي و 

تصويري شيوع كرونا و بر اساس اذعان رييس اتحاديه 
فروش��ندگان لوازم صوتي و تصويري مهم ترين عامل 
افزاش قيمت ارز است كه روي اين محصوالت وارداتي 
نيز به شدت تاثيرگذار بوده اس��ت. درستي تاكيد كرد 
كه مراجعه براي خريد اين كااله��ا 50 درصد كاهش 
را نش��ان مي دهد. بازار تبلت نيز از اين قاعده مستثني 
نيست. ابراهيم درستي درباره تغييرات قيمت گوشي 
تلفن همراه، لپ تاپ و تبلت اظه��ار كرد: »قيمت كليه 
كاالهاي وارداتي وابس��ته به نرخ دالر اس��ت، با توجه 
به نوس��انات قيمت��ي دالر در هفته ه��اي اخير قيمت 
اين لوازم نيز روند افزايشي داش��ته است.« وي با بيان 

اينكه قيمت ارز تم��ام معادالت بازار را به ه��م زد، ابراز 
اميداوري كرد ك��ه هفته آينده وضعيت بهتر ش��ود و 
قيمت ها به ثبات برس��د. رييس اتحاديه فروشندگان 
ل��وازم صوت��ي و تصوي��ري گف��ت: »در ح��ال حاضر 
تلفن هاي روي قيم��ت 2 ميليون توم��ان 70 درصد 
تقاضاي بازار مصرف كنندگان را تشكيل مي دهد. اگر 
در بخش لوازم صوتي و تصوي��ري و از جمله لپ تاپ و 
تبلت، گراني را ش��اهديم به واردكنندگان برمي گردد، 
مغازه دار توان احتكار و افزايش خارج از عرف قيمت را 
ندارد. برخي واردكنندگان با وج��ودي كه با ارز قيمت 
بهمن و اسفند واردات داشته اند، اقدام به فروش با نرخ 

امروز ارز مي كنند و همين موض��وع منجر به افزايش 
بهاي كاال مي ش��ود.« درس��تي با بيان اينكه اكثريت 
مغازه داران كاال را بر مبناي س��ود عادالنه مي فروشند 
و در افزاي��ش خارج از عرف قيمت ه��ا دخالتي ندارند، 
از واردكنندگان خواس��ت كه انصاف را رعايت كنند و 
كااليي را كه با قيمت قبل خريده ان��د به نحوي توزيع 
كنند كه به مصرف كننده فشار وارد نشود و بدنامي هم 
روي مغازه دار نباش��د. وي تاكيد ك��رد: در حال حاضر 
قدرت خريد نصف و 50 درصد كمتر ش��ده است و به 
نفع مغازه دار اس��ت كه كاال ارزان باشد تا بتواند فروش 

بيشتري داشته باشد.«

كاهش 5۰  درصدي قدرت خريد لپ تاپ و گوشي

نادي صبوري | گزارشي در ابتداي روز منتشر شد 
كه نش��ان مي داد ذخاير نفتي امري��كا بيش از آنچه 
انتظارش مي رفته كاهش پيدا كرده است و اين براي 
نفت خام كه فروردين امس��ال براي نخستين بار در 
معامالت آتي به زير صفر س��قوط كرده بود، خبري 
خوب بود. رويترز مي نويس��د افت ذخاير نشان داد با 
وجود شيوع ويروس كرونا در جهان، تقاضا براي نفت 

خام در حال تقويت است. 
س��اعت 32: 6 دقيقه جي ام تي، هر بشكه نفت خام 
برنت ب��ا قيمت 41 دالر و 58 س��نت در هر بش��كه 
معامله شد كه نسبت به روز قبل، رشدي 31 سنتي 
معادل 0.8 درص��دي را نش��ان م��ي داد. در حالت 
طبيع��ي چنين رش��دي نمي تواند نف��ت را به تيتر 
مهم رس��انه هايي چون رويترز تبديل كن��د، اما در 
روزگاري كه دو ماه قبل از آن، يك محموله معامالتي 
آتي نفت خام با قيمت زير صفر معامله ش��ده است، 
اين رشد مي تواند »چش��مگير« هم محسوب شود.  
بهاي نفت خام دبليو تي اي كه ب��ا معامله منفي در 
ماه آوري��ل، بيش��تر از برنت معروف ش��د، ديروز به 
39 دالر و 62 سنت در هر بش��كه رسيد تا اختالف 
قيمت ميان دبليو ت��ي اي و برنت را ه��م كه يكي از 
شاخص هاي سنجش س��المت بازار نفت به حساب 
مي آيد، متعادل تر بكند.  پ��س از آنكه بازار نفت خام 
در ماه ه��اي ابتدايي بهار با آش��فتگي بي س��ابقه اي 
روبرو شد، كشورهاي توليدكننده نفت خام در كنار 
هم تصميم به كاهش مي��زان عرضه گرفتند. به اين 
ترتيب براي اولين بار در تاريخ، كشورهاي عضو اوپك 
نه تنها در كنار روسيه بلكه اين بار با همراهي امريكا، 
اجماعي عمومي براي تالش در زمينه ثبات بخشي 
به ب��ازار را اعالم كردن��د.  تازه ترين گ��زارش ماهانه 
منتشر شده از سوي سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت  خام، اوپك نش��ان مي دهد كه كشورهاي عضو 
اين سازمان در كنار هم توليد نفت خام در ماه مه  را 
نس��بت به ماه آوريل به ميزان بي س��ابقه 20 درصد 
كاهش دادند. كل توليد نفت خ��ام اوپك در ماه مه، 
روزانه 24 ميليون و 195 هزار بش��كه بوده اس��ت. 
منابع ثانوي��ه اوپك گزارش كردند ك��ه ايران در اين 
ماه روزانه يك ميليون و 987 هزار بش��كه نفت خام 
توليد كرده اس��ت.  گزارش��ي كه روز چهارشنبه در 
مورد آمار ذخاير نفتي امريكا منتش��ر شد نشان داد 
ذخاير آن 8.2 ميليون بشكه كاهش پيدا كرده اند و 
به 537 ميليون بشكه رسيده اند. معناي اين عددها 
اين اس��ت كه نفت بيش��تري مصرف ش��ده و نفت 
كمتري ذخيره. قبال پيش بيني مي شد اين افت فقط 
710 هزار بشكه باشد كه رقم منتشر شده 11 برابر 
آن است.  آمار فعلي از س��وي اي پي اي منتشر شده 
است و حاال تحليلگران منتظر خواهند شد تا ببينند 
آيا اداره اطالعات ان��رژي امريكا هم چنين آماري كه 
نشانه اي براي گاوي شدن يا صعودي شدن بازار است 
را تاييد مي كن��د يا نه. آمارهاي eia س��اعت پاياني 
روز چهارشنبه منتشر مي شوند.  رويترز مي نويسد 
چيزي كه رشد قيمت را تقويت كرده است اين است 
كه س��طح توليد نفت خام اوپك به كمترين ميزان 
خود در دو دهه اخير رسيده است.  با شيوع ويروس 

كرونا و اعالم قرنطينه در كشورهاي مختلف جهان، 
ميزان تقاضا براي انرژي با افت شديدي روبرو شد. تا 
لحظه تنظيم اين گ��زارش، آمار جهاني مبتاليان به 
كرونا به 10 ميليون و 603 هزار و 474 مورد رسيده 
اس��ت. از اين بين 514 هزار و 380 نفر جان خود را 
از دس��ت داده و بيش از 5 ميلي��ون و 813 هزار نفر 
بهبود پيدا كرده اند. در هفته هاي اخير اغلب كشورها 
بسته به ش��دت درگيري با اين ويروس، سطوحي از 
فعاليت هاي اقتصادي را از س��ر گرفتن��د.  در فاصله 
دو ماه اخير و منفي ش��دن يكي از قراردادهاي آتي 
نفت خام دبليو تي اي كه افكار عمومي را نس��بت به 
نفت خام حس��اس تر كرد، چند گزارش چشم انداز 
نفت خام منتشر شد. يكي از نكات جالب توجه اين 
گزارش ها مربوط به داده هاي ش��ركت بي پي بود. با 
وجود اينك��ه در يك دهه اخير ت��الش فراواني براي 
كاهش مصرف نفت خام به ويژه از سوي كشورهاي 
اروپايي صورت گرفته است، از س��ال 2009 تا سال 
2019 مصرف نفت خام هر س��ال متوس��ط با 1.4 
درصد رشد روبرو بوده اس��ت.  آمارهاي نيمه رسمي 
نش��ان مي دهد در كنار هم قرار گرفتن اوپك پالس 
و توليد كنندگان نفت شيل، توانس��ته است روزانه 
11 ميليون بش��كه از حجم عرضه جهاني نفت خام 
بكاهد.  توافقي كه اين بار ميان توليدكنندگان نفت 
خام براي تقويت بازار صورت گرفت، عالوه بر اجماع 
ميان وزراي انرژي و نفت كش��ورها، پاي رهبران را 
هم وسط كش��يد. 25 فروردين بود كه ايرنا گزارش 
داد والديمير پوتي��ن و دونالد ترامپ درباره وضعيت 
بازار نفت با يكديگر گفت وگو كرده اند.  روزنامه تعادل 
فروردين سال گذشته با مشاهده نش��انه هاي ورود 
سران كش��ورها به مس��ائل بازار نفت، در گزارشي با 
عنوان »پوتين و ترامپ از بازار نفت چه مي خواهند« 
در گفت وگويي با دكتر فريدون بركشلي، اين اتفاق 
را به معناي »افزايش اهمي��ت راهبردي نفت خام« 
قلمداد كرده بود.   وارد ش��دن سران كشورها به بازار 
نفت خام و نشان دادن تعهد نسبت به برنامه كاهش 
توليد، تا به اينجا توانس��ته اس��ت قيمت ها را كمي 
تقويت كند. چند تحليلگر در يك نظر س��نجي كه 
رويترز انجامش داده گفته اند برآوردش��ان اين است 
كه امس��ال قيمت ها در حدود 40 دالر در هر بشكه 
چرخ خواهند خورد و ممكن اس��ت در فصل چهارم 
س��ال، رش��د هم در پيش باش��د.   قيمت نفت خام 
در بودجه س��ال 99 ايران كه پيش از ش��يوع كرونا 
برآورد ش��ده بود معادل 50 دالر در هر بش��كه بود. 
طبق اليحه بودج��ه، 20 درص��د از درآمد حاصل از 
صادرات نفت خام و ميعان��ات گازي راهي صندوق 
توسعه ملي مي شود. به دولت اجازه داده مي شود اگر 
ميزان منابعش از صادرات كمتر از سقف مقرر شود، 
از حس��اب ذخيره ارزي برداشت داش��ته باشد.  در 
ايران در ماه هاي اخير نفت خام در بورس نيز عرضه 
مي شود. امروز 11 تير ساعت 13:30 نيز يك ميليون 
بشكه نفت خام سنگين براي تحويل در فوب جزيره 
خارك، در رينگ بين الملل بورس انرژي عرضه شد. 
ثبات بازار جهاني، به رون��ق گرفتن عرضه در بورس 

نيز كمك مي كند. 

 شكاف متوسط هزينه ساخت و قيمت
 هر متر مسكن به 16.5 ميليون تومان رسيد 

با وجود افت تقاضاي انرژي به دنبال شيوع 
كرونا، بازار نفت خام به سمت ثبات رفته است 

ديروز روز خوبي براي نفت خام بود

نشانه جهش 
بهاري قيمت 

زمين در تهران

 حال و هواي نفت
 ۲ ماه بعد از منفي شدن

ميالد با سعادت حضرت امام رضا )ع( مبارك باد

ايستادگي سكه در كانال 9 ميليون تومان

 صفحه 5 



اخبار

 پرتفوي سهام عدالت 
از ۱۴ميليون تومان عبور كرد

بر اساس اطالعات سامانه اس��تعالم لحظه اي ارزش 
سهام عدالت، ارزش سهام عدالت با ارزش اوليه ۵۳۲ 
هزارتوماني به حدود ۱۴ ميلي��ون و ۳۴۰ هزار تومان 
رسيد.در پي صدور دس��تور آزادسازي سهام عدالت، 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه با 
راه اندازي سامانه استعالم و آزادسازي سهام عدالت اقدام 
به ارايه جزئيات دارايي واقعي سهام عدالت مشموالن 
به تفكيك شركت هاي بورسي و ارايه تعداد و ارزش هر 
سهم آنها كرد. اين سامانه بار ديگر به روزرساني شده و 
مشموالن مي توانند با مراجعه به اين سامانه از آخرين 
ارزش سهام عدالت خود كه بر اساس قيمت هاي پاياني 
روز گذشته تهيه شده است آگاهي يابند. الزم به ذكر 
است تنها كس��اني كه روش مالكيت مستقيم سهام 
عدالت را انتخاب كرده اند مي توانند جزئيات س��هام 
خود را در سامانه استعالم مشاهده كنند.بر اساس اين 
گزارش كساني كه ارزش اوليه سهام عدالت آنها ۵۳۲ 
هزار تومان است در پايان معامالت روز گذشته ارزش 
سهام عدالتشان به ۱۴ ميليون و ۳۴۰ هزار تومان رسيده 
است. اين رقم طي يك ماه گذشته بيش از ۶ ميليون 

تومان رشد داشته است.

ادامه از صفحه اول

دستاورد ايران از اجالس 
شوراي امنيت

 به هر دوي اين موضوعات به عنوان دو راس يك پاره خط 
بايد توجه شود و نبايد دچار اشتباهات محاسباتي شد. 
در عمل هم خواهيم ديد كه كشورهاي متفاوت جهان 
از جمله اروپا و حتي روسيه و چين منافع خود را در اين 
خواهند ديد كه نزديك تر به قدرتي باشند كه منفعت  
بيشتري برايشان داشته باشد. پرسش من اين است كه 
۱۱8 كشور گروه نم و غيرمتعهدها كجا قرار گرفته اند؟ 
سال ها قبل از امضاي برجام در زمان دولت هاي گذشته، 
ايران به بيانيه هاي نم و رويكرد كش��ورهاي عضو اين 
گروه دل خوش مي كرد و اين نكات در رسانه ها مطرح 
مي شد اما در نهايت ايران علي رغم هزينه هاي زيادي 
كه براي اين گروه داد هيچ برداش��تي از غيرمتعهدها 
نداشت. فراموش نكنيد چين، روسيه، اروپاي متحد 
رقباي امريكا در نظم بخشيدن به جهان هستند. اين 
كشورها بيش از اينكه به منافع ما بينديشند به منافع 
خود مي انديش��ند؛ اگر موضعي اتخاذ مي كنند براي 
تامين اين منافع است و اگر به  طرف ايران ميل مي كنند 
براي استفاده از كارت ايران در بزنگاه ها براي امتيازگيري 
است. آنچه كه ديروز ديده شد؛ در واقع تالش اروپا براي 
همراهي مشكوك با امريكا و از طرف ديگر محدودسازي 
حركت تهران بود. از سوي ديگر چيني ها از در همراهي 
با ايران درآمدند و موضوع را وتو كردند. فلذا بايد بگويم 
اگر عامل وتو و اين ويژگي استعماري نبود؛ اكنون ايران 
مانند آژانس با دو راي چين و روسيه و راي مثبت ديگر 
كشورها بار ديگر با سد امريكا روبه رو مي شد. به جاي 
فضاسازي هاي كاذب بايد واقعيات را بفهميم تا بار ديگر 
دچار نوعي اختالل در رفتار و كنش خود نشويم. آنچه 
در فضاي رسانه اي قابل مش��اهده است؛ بيشتر يك 

انديشه آرزومندانه است.

مجوز خدمات رفاهي 
دستگاه ها به بازنشستگان 

رييس س��ازمان برنامه و بودجه در بخشنامه اي به 
دس��تگاه هاي اجرايي مجوز اراي��ه امكانات رفاهي 
نقدي و غيرنقدي به بازنشستگان و مستمري بگيران 
را صادر كرد.  در بخشنامه اي كه به تمام دستگاه هاي 
اجرايي ابالغ شده آمده اس��ت: براي اجراي تبصره 
۲ ماده هف��ت و ۱8 ضوابط اجراي��ي قانون بودجه 
امسال كه در دوم ارديبهشت ماه به تصويب هيات 
وزيران رسيد، دستگاه هاي اجرايي مي توانند نسبت 
به ارايه امكانات رفاه��ي اعم از نقدي و غيرنقدي به 
بازنشستگان و مستمري بگيران در سقف اعتبارات 
مصوب اقدام كنند.  مجوز س��ازمان برنامه و بودجه 
براي ارايه امكانات رفاهي به بازنشسته ها و مستمري 
بگيران در حالي صادر شده كه تا پيش از اين برخي 
دستگاه ها آنها را از خدمات رفاهي محروم كرده بودند.  
رييس سازمان برنامه و بودجه  طي بخشنامه اي مجوز 
ارايه امكانات رفاهي نقدي و غيرنقدي دستگاه ها به 
بازنشستگان و مستمري بگيران را صادر كرده است. 
اين بخشنامه براس��اس تبصره )۲( ماده )۷( و ماده 
)۱8( ضوابط قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به اجرا درآمده 
است. بررسي قانوني اين مجوز براي بازنشستگان از 
اين حكايت دارد كه در ماده )۳۰( قانون برنامه ششم 
توسعه تاكيد بر موضوع ايجاد شرايط مناسب و عدالت 
در پرداخت ها به بازنشستگان مورد تاكيد قرار دارد؛ 
به طوري كه دولت مكلف است بررسي الزم جهت 
برقراري عدالت در نظ��ام پرداخت، رفع تبعيض و 
متناسب سازي دريافت ها و برخورداري از امكانات 
شاغالن، بازنشسته ها و مستمري بگيران كشوري و 
لشكري سنوات مختلف را انجام دهد، براين اساس 
در ضوابط بودجه اي سال جاري ارايه  امكانات رفاهي 
به بازنشس��تگان و مس��تمري بگيران مطرح شده 
است. از اين رو، در راستاي عمل به اين ماده قانوني 
در تبصره)۲( ماده )۷( ضوابط اجرايي قانون بودجه 
امسال تاكيد شده كه دستگاه هاي اجرايي مي توانند 
در حدود تكاليف قانوني نسبت به ارايه  امكانات رفاهي 
به بازنشستگان و مس��تمري بگيران خود در سقف 
اعتبارات مصوب مربوط اقدام كند. ماجرا از اين قرار 
است كه تا پيش از اين، برخي دستگاه هاي اجرايي 
بعد از بازنشسته  ش��دن نيروهاي خود ديگر از ارايه  
خدمات رفاهي كه براي كاركنان در نظر مي گرفتند 
اجتناب كرده و آنها را محروم مي كردند، مثال در مورد 
مجتمع هاي اقامتي، رستوران ها يا ساير محل هايي 
كه س��ازمان مي تواند در اختيار كاركنان قرار دهد 
براي بازنشستگان ممنوع بود. اما طي مدت اخير طي 
جلساتي كه بين بازنشستگان و سازمان برنامه و بودجه 
برگزار شد، در بين مطالباتي كه آنها از دولت داشتند، 
اينكه بتوانند بازنشستگان و مستمري بگيران نيز از 
امكانات رفاهي دستگاه ها استفاده كنند، مطرح بود. 

ايران2

بررسي آمار رشد نقدينگي در سه ماهه ابتدايي ۱۳۹۹ نشان مي دهد 

افزايش مخارج دولت و افزايش بدهي به بانك ها و بانك مركزي 

رشد هفتگي؛ پايه پولي 2333 ميليارد تومان، نقدينگي 13 هزار ميليارد 
گروه كالن | محسن شمشيري|

بانك مركزي آمار رشد نقدينگي در سه ماهه 
ابتدايي سال ۱۳۹۹ را اعالم كرد كه براساس 
آن حج�م نقدينگي در هفت�ه منتهي به 2۹ 
خ�رداد ۱۳۹۹به 2۶۵۱ ه�زار ميليارد تومان 
رسيده كه نسبت به پايان سال ۹8 به ميزان 
۷.۳ درصد رش�د نش�ان مي دهد. همچنين 
حج�م پايه پول�ي در پايان خ�رداد ۱۳۹۹ به 
۳8۳ ه�زار ميلي�ارد تومان رس�يده كه در 
مقايسه با پايان س�ال قبل 8.8 درصد رشد 

نشان مي دهد.

به گزارش »تعادل«، مقايسه نسبت نقدينگي به رشد 
پايه پولي در سال هاي ۹۳ تا ۹۹ نشان مي دهد كه در 
سال هاي ۹۳ تا ۹۷ به تدريج رشد پايه پولي در سطح 
زير ۲۰ درصد كنترل ش��ده و رشد نقدينگي عمدتا از 
محل رشد ضريب فزاينده، يعني تامين مالي از طريق 

بانك ها و بازار بين بانكي انجام شده است. 
اما در س��ال ۹8 به دلي��ل افت ش��ديد درآمد نفت و 
ماليات ه��ا، كرونا، ركود تورمي، منفي ش��دن رش��د 
اقتصادي و افزايش مشكالت، راهكار تامين مالي مخارج 
دولت بيشتر به برداشت پول و استقراض از محل منابع 
بانك مركزي و رش��د پايه پولي وابسته شده است. در 
نتيجه در سال ۹8، پايه پولي تقريبا به ميزان ۳۶ درصد 
رشد كرده و ضريب فزاينده پولي كه تا سال ۹۷ به ۷.۳ 
رس��يده بود، در سال ۹8 كوچك تر شده و به ۷ رسيده 
اس��ت.  در سه ماهه اول سال ۹۹ نيز روند شتابان رشد 
پايه پولي ادامه يافته و با رشد 8.8 درصدي تنها در سه 
ماه مواجه شده است و ضريب فزاينده نيز به عدد ۶.۹۲ 
كاهش يافته است.  اين روند نشان مي دهد كه دولت 
در سال هاي ۹8 و ۹۹ فشار براي تامين منابع و مخارج 
دولت از طري��ق منابع بانك مرك��زي را افزايش داده 
است. رقم پايه پولي نشان مي دهد كه از عدد ۲۵۷ هزار 
ميليارد تومان در س��ال ۹۷ به عدد ۳8۳ هزار ميليارد 
تومان در خرداد ۹۹ رسيده و طي ۱۵ ماه اخير، معادل 
۱۲۶ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. به عبارت 
ديگ��ر، در ۶۵ هفته معادل ۱۲۶ ه��زار ميليارد تومان 
افزايش پايه پولي داشته ايم كه به طور هفتگي به صورت 
ميانگين معادل ۲ هزار ميليارد تومان در هر هفته رشد 
پايه پولي داشته ايم. يعني دولت يا بانك ها از طريق رشد 
بدهي دولت، براي مخارج خود هفته اي ۲ هزار ميليارد 
تومان از بانك مركزي برداشت كرده اند كه عمده آنها 

مربوط به مخارج دولت است. 
اين روند، در سه ماهه ۹۹ تشديد شده است و تنها در 
۱۳ هفته،  معادل ۳۱ هزار ميليارد تومان رشد پايه پولي 
داشته ايم يعني هفته اي ۲۳8۴ ميليارد تومان از منابع 
بانك مركزي براي مخارج دولت يا ساير امور رشد پايه 
پولي از منابع بانك مركزي برداشت شده است. در۱۳ 
هفته س��ال ۹۹ پايه پولي به مي��زان ۳۱ هزار ميليارد 
تومان و نقدينگي به مي��زان ۱۷۹ هزار ميليارد تومان 
افزايش داشته يعني نقدينگي روزانه به طور ميانگين 
۱۹۲۰ ميليارد تومان بيش��تر شده و اين شتاب بسيار 
سهمگين و نگران كننده اس��ت.  اين روند احتماال در 
هفته ه��اي اخير و در خرداد و پ��س از قرنطينه كرونا 
شدت گرفته و به دليل نياز واحدهاي اقتصادي و دولت 
و ش��ركت هاي دولتي و بانك ها و مخارج ديگر، نياز به 
استقراض از بانك مركزي و رشد پايه پولي بيشتر شده 
است.  افزايش پايه پولي چه از محل رشد مخارج دولت 
و نياز دولت باشد و چه از محل اضافه برداشت بانك ها يا 
تبديل ارز به ريال و محل هاي ديگر، نشان دهنده رشد 
باالي پايه پولي است كه مي تواند در ماه هاي آينده اثر 
تورمي خ��ود را به نمايش بگذارد.  ضمن اينكه رش��د 
نقدينگي ۳۱ درصدي سال ۹8 و افزايش حدود ۶۰۰ 
هزار ميليارد توماني آن در يكس��ال كه به معناي رشد 
روزانه ۱۶۰۰ ميليارد تومان در سال ۹8 است مي تواند 
آثار تاخيري و تورمي خود را بر متغيرهاي كالن و قيمت 

كاالها و خدمات داشته باشد. 
در ش��رايطي كه تنها در خرداد ماه قيمت برخي اقالم 
خوراكي و مورد نياز مردم بين ۱۲ تا ۲۴ درصد رش��د 
كرده و تورم به صورت ملموس و فشار سنگين تري خود 
را نمايان كرده است، الزم است كه براي مهار نقدينگي 

و پايه پولي فكري شود. 

برخي كارشناس��ان و مسووالن دولت تصور مي كنند 
كه براي تامين كسري بودجه و رشد بورس الزم است 
كه نقدينگي رشد كند تا قيمت ها باال رود و دالر گران 
شود و منابع به سمت بورس حركت كند و دارايي هاي 
دولت به فروش رسد و برخي ديگر تصور مي كنند كه 
نقدينگي اثر تاخيري دارد و دو سه سال طول مي كشد 
كه خود را نمايش دهد. اما متاسفانه با پر شدن ظرفيت 
اقتصاد، چند سال رشد منفي اقتصاد و سرمايه گذاري، 
اكنون هر نوع افزايش پايه پولي و بدهي دولت، كسري 
بودجه و رش��د نقدينگي، بالفاصله و پس از چند ماه، 
اثر تخريبي خود را نش��ان مي ده��د و نمي توان مانند 
سال هاي اوج درآمد نفت در دولت احمدي نژاد، انتظار 
داشت كه به دليل وفور درآمد نفت و ارزاني دولت، رشد 
نقدينگي با تاخير سه ساله خود را نشان دهد. زيرا در 
شرايط كنوني پوشش دالر ارزان، درآمد نفت، جذب 
نقدينگي از طريق رشد توليد و مصرف نداريم لذا بايد 
انتظار داشت كه اقتصاد به سمت تورم هاي باال حركت 
كند و پس از مدتي مشكالتي در بازارهاي دارايي ايجاد 
كند.  الزم است كه اين رشد نقدينگي به سمت توليد 
كاالهاي معيش��تي مردم مانند م��واد غذايي حركت 
كند تا ضمن تامين معيش��ت، توليد را افزايش دهد و 
نقدينگي را جذب كند.  ت��ا زماني كه دارايي و زمين و 
سهام، خودرو، ملك و ساختمان، مبناي جذب نقدينگي 
و تحرك اقتصاد و سرمايه گذاري باشد، همچنان روند 

رشد نقدينگي و تورم ادامه خواهد يافت. 
دولت نيز بايد تاجايي كه ممكن اس��ت از مخارج خود 
بكاهد و خرج را آهسته كند تا نيازي به رشد نقدينگي 

نباشد. 
مقايسه آمار رشد نقدينگي با رقم مشابه سال گذشته 
)۵.۳ درص��د( حاك��ي از آن اس��ت كه تح��ت تاثير 
حمايت هاي ص��ورت گرفت��ه از خانواره��ا و فعاالن 
اقتصادي در پي شيوع ويروس كرونا و نيز افزايش ميزان 
تنخواه گردان دولت در سال جاري، رشد نقدينگي در 
مقايسه با سال گذشته ۲ واحد درصد افزايش يافته كه 

امري مورد انتظار بوده است.
بانك مركزي حس��ب وظايف قانوني و تخصصي خود 
روند تحوالت متغيرهاي پولي و اعتباري را مس��تمراً 
رصد و نظ��ارت مي كند و با بهره گيري از ظرفيت هاي 
جديد ايجاد شده در حوزه سياست هاي پولي و عمليات 
بازار باز، نسبت به هدايت متغيرهاي پولي و نرخ سود 
در مس��ير مورد نظر در چارچوب ه��دف تورمي خود 
اقدام مي كند. در اين خصوص مي توان به زمينه سازي 
مناسب بانك مركزي براي عرضه و فروش اوراق بدهي 
دولتي از طريق كارگزاري اين بانك و نيز اقدام اخير بانك 
مركزي در خصوص اعالم نرخ سپرده پذيري از بانك ها 
در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزايش آن به سطح ۱۲ 
درصد اشاره كرد.  در مجموع با عنايت به افزايش رشد 
مورد انتظار نقدينگي در سه ماهه اول سال جاري در پي 
اجراي برنامه هاي حمايتي، در ماه هاي آتي بر اساس 
چارچوب سياس��ت  پولي مدنظر بانك مركزي، رشد 
نقدينگي به روند مورد نظر و متناسب با هدف تورمي 
باز خواهد گشت. در خاتمه تاكيد مي شود بانك مركزي 
به عنوان مسوول نظام پولي كش��ور نسبت به انتشار 
ارقام پولي و اعتباري همچون گذش��ته اقدام خواهد 
كرد و از جرايد و اصحاب رسانه انتظار مي رود هرگونه 

اطالع رساني در اين زمينه را بر اساس اطالعات رسمي 
منتشره توسط اين بانك صورت دهند.

  ضرورت اعمال تمهيدات ويژه 
براي كاهش نرخ تورم

رييس كميسيون اقتصادي مجلس بر ضرورت اعمال 
تمهيدات ويژه براي كاهش نرخ تورم توس��ط بانك 

مركزي تاكيد كرد.
محمدرض��ا پورابراهيمي در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
ايِبنا با اشاره به لزوم برنامه ريزي دقيق و هوشمندانه 
براي مديريت ت��ورم گفت: موضوع تورم از مهم ترين 
مس��ائل اقتص��ادي داراي اولويت در اقتص��اد ايران 
به ش��مار مي رود ك��ه در طول يك س��ال اخير عدم 
مديريت مناس��ب و برنامه ريزي ب��راي جلوگيري از 
وقوع شوك هاي اقتصادي، كاهش تاثير بحران هاي 
اقتص��ادي جهاني و كنترل جري��ان نقدينگي باعث 
ش��د تا تورم افزايش ياب��د. وي تاكيد ك��رد: يكي از 
موضوعات��ي كه وج��ود دارد، بحث رش��د انفجاري 
ش��اخص بورس و حركت مردم به سوي بازار سرمايه 
براي س��رمايه گذاري به منظور حفظ ارزش دارايي 
به شمار مي رود كه بايد دولت و به صورت ويژه بانك 
مركزي به عنوان سياس��ت گذار بخش پولي و بانكي 
كشور تمهيداتي ويژه را براي نظارت و كنترل وضعيت 
تورم و افزايش ارزش پول ملي در نظر بگيرد تا از ايجاد 
تورم لجام گس��يخته و فشار بيش��تر به قشر ضعيف 

جلوگيري كند.
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ادام��ه داد: در 
مسير كنترل وضعيت تورم، بانك مركزي الزم است 
تا هرچه سريع تر با استفاده از توان كارشناسان خبره 

و ظرفيت هاي قانونگ��ذاري مجلس اقداماتي جدي 
براي جلوگي��ري از ورود نقدينگي به بازارهاي ثانويه 
و فش��ار اقتصادي به قشر ضعيف جامعه را در دستور 
كار قرار بدهد كه باعث خواهد شد تا با وجود تمامي 
مشكالت اقتصادي و تحريم هاي ظالمانه امريكا، نرخ 
تورم در گام اوليه كنترل و س��پس آهس��ته به سوي 
كاهش حركت كند كه در نهايت در يك برنامه و افق 
چشم انداز چند س��اله اثرات مناسب آن براي عموم 

مردم حس خواهد شد.

    راهي براي كاهش بدهي
 بزرگ ترين بدهكار بانكي

در حال��ي كه وضعي��ت بدهي دولت ب��ه نظام بانكي 
در پايان سال گذش��ته نشان از رش��د آن دارد، يك 
كارش��ناس اقتصادي ضمن اعالم اينكه عامل اصلي 
بدهي هاي دولت به نظام بانكي كسري بودجه است؛ 
راهكارهايي براي كاهش يا تسويه اين بدهي ها مبتني 
بر چگونگي تامين كسري بودجه ارايه كرد.  به گزارش 
ايس��نا، طبق آنچه بانك مركزي درب��اره بدهي هاي 
دولت ب��ه نظام بانكي منتش��ر كرده، مي��زان بدهي 
دولت به بانك مركزي در اسفند پارسال معادل ۱۰۰ 
هزار ميليارد تومان بوده كه در مقايسه با سال قبلش 
معادل ۴.۴ درصد افزايش داشته است. در اين زمينه 
كامران ندري به ايسنا، اينگونه توضيح داد: زماني كه 
دولت كس��ري بودجه دارد و نمي تواند ماليات كافي 
جمع آوري كند و نفت بفروشد، بخشي از اين كسري را 
از طريق دريافت وام هاي بانكي تامين مي كند كه اين 
امر موجب فشار بر بانك مركزي مي شود. همچنين، 
دولت حسابي به نام تنخواه نزد بانك مركزي دارد كه 

سقف برداشت از آن توسط مجلس تعيين مي شود و 
بايد آنها را بازگرداند كه در نهايت بر اثر عدم بازگشت 
اين قبيل وام ها و تس��هيالت بانكي بدهي هاي دولت 
افزاي��ش پيدا مي كند. وي با بيان اينكه اگر كس��ري 
بودجه از طريق منابع بانكي تامين شود، نقدينگي رشد 
مي كند، گفت: به هر شكلي كه دولت بخواهد از منابع 
نظام بانكي براي تامين كسري بودجه خود استفاده 

كند، موجب رشد نقدينگي خواهد شد.

  چگونه بدهي هاي دولت به نظام بانكي
 كم مي شود؟

در ادامه اين تحليلگر اقتص��ادي درباره اينكه چگونه 
مي توان بدهي هاي دولت ب��ه نظام بانكي را كاهش يا 
تسويه كرد، توضيح داد: اگر رشد اقتصادي داشته باشيم 
ك��ه در پي آن درآمدهاي ماليات��ي دولت هم افزايش 
پيدا كندو همچنين، در صورتي كه دولت بتواند نظام 
مالياتي را اصالح كند، اين عوامل كمك موثري در اين 
امر خواهند داش��ت اما با اين ش��رايط فعلي نمي توان 
براي اقتصاد كشور رشد اقتصادي و اصالح يا افزايش 

درآمدهاي مالياتي را متصور بود.
وي افزود: راهكار ديگر در اين زمينه اين است كه دولت 
هزينه هاي غيرضرور خود را تا حدودي كاهش بدهد كه 
اين اقدام هم سخت است زيرا، دولت ها توانايي كاهش 
هزينه ها را ندارند و وقت��ي كه مي خواهند هزينه ها را 
كاهش بدهند سراغ كاهش هزينه هاي عمراني مي روند 

كه اين امر مشكالتي را در اقتصاد ايجاد مي كند.

  نقش نرخ بهره بانكي 
در كاهش بدهي و تامين كسري بودجه دولت

به گفته اين كارشناس اقتصادي انتشار اوراق نيز يكي 
ديگر از راهكارهاي موجود در اين زمينه است كه در اين 
مورد هم ديده شده دولت بانك ها را مجاب به خريد اين 
اوراق كرده كه اگر بانك ها آنها را خريداري كنند، مجدد 
باعث رشد نقدينگي مي شود. بنابراين، بهتر  بود كه اين 
اوراق را به مردم بفرشند كه اين اقدام، كم خطرترين راه 
تامين كسري بودجه است اما متاسفانه با قيمتي كه اين 
اوراق دارن��د و بازدهي كمتر از ۱۵ درصدي آنها، مردم 

تمايلي به خريد اين اوراق ندارند.
ندري در پايان س��خنانش با بيان اينكه اگر نرخ بهره 
بانكي كم باش��د مردم تمايلي به خري��د اوراق بدهي 
نخواهند داشت، افزود: در صورتي كه نرخ بهره بانكي 
باال باشد هم تبعات ديگري دارد زيرا، ممكن است كه 
منجر به افزايش كس��ري بودجه در سال هاي بعدي 
ش��ود بنابراين، بايد به طور دقيق و كارشناسي به اين 
سوال كه نرخ بهره بانكي چگونه و با چه نرخي تعيين 

شود، پاسخ داد.

اثربخشي ماليات بر خانه هاي خالي در هاله اي از ابهام
محمد   كوثري|

افزايش يا كاهش س�هم خانه هاي خالي از كل 
انباشت مسكن معلول يك دسته عوامل درون زا 
و برون زاس�ت ك�ه نمايانگر برخ�ي واقعيت ها 
باش�د. وضع ماليات بر خانه ه�اي خالي بدون 

آسيب شناسي عوامل تاثيرگذار اثر كمي دارد.

وضعيت بازار مسكن در كشور، همانند بسياري از بازارهاي 
ديگر، چنان بي ثبات و ملتهب شده كه سياست گذار را به فكر 
استفاده از ابزارهاي ديگري براي در دست گرفتن كنترل 
شرايط انداخته است. ماليات بر خانه هاي خالي يكي از اين 
ابزارهاست كه البته از سال ها قبل بارها و بارها مطرح شده، 
اما هيچگاه به مرحله اجراي كامل و گسترده نرسيده است. اما 
آيا پديد آمدن خانه هاي خالي اتفاق عجيب و ناخوشايندي 
است يا يك پديده معمول و عادي به شمار مي رود؟ در تمامي 
بازارها دو طرف عرضه و تقاضا وجود دارد و آنچه موجب ايجاد 
و يا به اصطالح جوش خوردن يك معامله مي شود، هماهنگي 
عرضه با تقاضاست. حال همانطور كه يك تعدادي از افراد با 
آنكه مي خواهند كار كنند شغل پيدا نمي كنند و  همانطور كه 
با وجود مسافر يك تعدادي از تاكسي ها با ظرفيت خالي رفت 

و آمد دارند  و همانطور كه با وجود تعدادي لباس دوخته شده 
در يك مزون ممكن است يك نفر لباس مناسب خودش را 
پيدا نكند، با وجود تعدادي واحد مسكوني ساخته شده نيز 
ممكن است تعدادي خالي بمانند، چرا كه جورشدن عرضه 
با تقاضا به عوامل مختلفي بستگي دارد و نمي توان انتظار 
داشت هميش��ه به طور كامل اتفاق بيفتد. بنابراين وجود 
تعدادي خانه خالي از سكونت در بازار مسكن امري كاماًل 
عادي و قابل قبول است اما مشكل جايي مي تواند بروز كند 
كه سهم اين خانه ها از كل انباشت مسكن به نسبت زياد باشد 
يا روند افزايشي به خود بگيرد كه در اين صورت مي تواند در 
دوره رونق به افزايش قيمت ها شدت بخشد و مشكالتي را از 
جهت تامين مسكن مصرفي براي خانوارهاي كمتر برخوردار 
به وجود آورد.  اما چه عواملي موجب مي شود كه يك مالك 
ترجيح دهد خانه خود را خالي نگه دارد؟ اولين و ساده ترين 
دليل زمان بر بودن هماهنگ شدن عرضه و تقاضاست، به 
اين معني كه مثال مالك به انتظار خريدار بهتر يا مستاجر 
بهتر صبر مي كند و در مقابل متقاضي هم در جست وجوي 
ملك مناسب تر ممكن است مدت ها تقاضاي بالقوه خود 
را بالفعل نكند. عالوه بر اين، بعضي از خانه ها ممكن است 
واحدهاي كلنگي قديمي باش��ند كه مالك منتظر فراهم 

شدن شرايط ساخت آن است. برخي ممكن است خانه دوم 
مالك در شهر يا منطقه اي ديگر باشند كه تنها در زمان هاي 
خاص مثل تعطيالت از آنها استفاده مي شود. برخي ممكن 
است واحدهايي باشند كه بر سر مالكيت آنها مناقشه است، 
مثل خانه هايي كه به وراث رس��يده يا خانه هايي كه بانك 
به عنوان وثيقه تسهيالت نكول كرده مصادره كرده است. 
برخي از واحدهاي خالي هم ممكن است در شرايط مكاني 
يا كيفيتي خاص قرار داشته باشند كه تقاضا براي آنها زياد 
نباش��د. مثال خانه هاي لوك��س و گران قيمتي كه بخش 
بزرگي از متقاضيان توان مالي و قدرت خريد آنها را ندارند. اما 
مهم ترين بخش خانه هاي خالي كه معموالً بر حسب شرايط 
اقتصادي تعداد آنها با شيب بيشتري تغيير مي كند و بيشتر 
مي تواند مشكل آفرين باشد، خانه هايي هستند كه مالك به 
اميد افزايش بيشتر قيمت ها و سود بيشتر فروش در آينده 
نگه داشته اس��ت. بنابراين هر چه انتظارات تورمي باالتر و 
بي ثباتي و نااطميناني اقتصادي بيشتر حكمفرما باشد، تعداد 
خانه هاي خالي از محل مورد سوم بيشتر خواهد شد. يكي از 
ابزارهاي مستقيمي كه در برخي از كشورها براي مواجهه با 
پديده خانه هاي خالي از آن استفاده مي شود، اخذ ماليات از 
اين خانه هاست. به طوري كه بر اساس شاخص هايي مانند 

عدم ثبت مشخصات ساكنين براي مدت زماني معين مثال 
يك سال براي يك واحد مسكوني، آن واحد خالي محسوب 
شده و از آن ماليات اخذ مي شود. در يك مطالعه كه از سوي 
وزارت اقتصاد در زمستان ۱۳۹۶ منتشر شده، از كشورهايي 
مثل انگلستان، اسكاتلند، فرانسه و برخي ايالت هاي امريكا 
به عنوان نمونه ه��اي خارجي اخذ اين نوع ماليات نام برده 
شده است. اين ماليات در كانادا و برخي ديگر از كشورهاي 
توس��عه يافته هم اعمال مي ش��ود اما مي ت��وان گفت كه 
گستردگي آن در ميان كشورهاي مذكور خيلي باال نيست و 
تنها در شرايطي خاص دولت ها به سمت استفاده از اين نوع 
ماليات مي روند.  به هر حال اعمال اين نوع ماليات ها مي تواند 
منجر به ثبت معامالت صوري، اس��تفاده بي مورد از آب و 
برق، مردد شدن سازنده ها از ساخت و ساز جديد يا برخي 
مشكالت مشابه شود در حالي كه در موثر بودن آن براي حل 
مشكل اطمينان زيادي وجود ندارد. براي مثال در حالي كه 
بخش بزرگي از تقاضاي مصرفي به سمت واحدهاي كوچك 
متراژ و به نسبت ارزان تر است، اعمال ماليات بر خانه هاي 
خالي لوكس و اعيان نشين حتي اگر باعث ترغيب مالكان به 
عرضه آنها شود دردي را از تقاضاي مصرفي درمان نمي كند. 
بنابراين اينطور مي توان گفت كه افزايش يا كاهش سهم 

خانه هاي خالي از كل انباش��ت مسكن معلول يك دسته 
عوامل درون زا و برون زا در بازار مس��كن است كه مي تواند 
نمايانگر برخي واقعيت ها باشد. طبيعي است كه بهترين راه 
مواجهه با اين پديده نيز شناخت عوامل موثر بر آن و اصالح 
كم و كاس��ت هايي است كه منجر به آن شدند. براي مثال 
سيستم هاي آنالين و اپليكيشن هاي جست وجوي ملك 
مي توانند فرآيند هماهنگ شدن عرضه و تقاضا را تسهيل و 
تسريع كنند. بنابراين تضعيف اين سيستم ها با قوانيني مثل 
منع درج قيمت يا منع درج هر اطالعات ديگري مي تواند 
فرايند جست وجو را سخت تر و انجام معامالت را مشكل تر 
كند. سهولت دسترسي به اطالعات و جست وجوي ملك، 
سيگنال دهي و تشويق ساخت و سازهاي جديد به سمت 
ويژگي هاي مورد نياز تقاضاي مصرفي، ايجاد ثبات اقتصادي 
و كاهش نااطميناني ها همه مواردي هستند كه مي توانند 
به حل مش��كل خانه هاي خالي كمك كنند. در اين ميان 
نمي توان منكر تاثير و حتي مزيت اجراي قانون ماليات بر 
خانه هاي خالي شد، اما بايد توجه كرد كه اثرگذاري مثبت 
اجراي اين سياس��ت اما و اگره��اي فراواني دارد و نيازمند 

مطالعه و شناخت كافي از شرايط بازار است.
منبع: ايِبنا
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اخبار 3 بانك و بيمه

فاصله دالر نيما و دالر آزاد به 4 هزار تومان رسيد

ايستادگي سكه در كانال ۹ ميليون تومان

اختالف۱5۰۰تومانيقيمتدالرآزادوصرافيها
گروه بانك و بيمه |

روز چهارشنبه 11 تيرماه 99 نرخ لحظه اي سنا 
و صرافي ه�اي بانكي براي خري�د دالر 18900 
و فروش دالر 18950 اعالم ش�د ك�ه 40 تومان 
كاهش داشته است. نرخ خريد يورو نيز 21 هزار 

و فروش يورو 21100 تومان دادو ستد شد. 

به گزارش »تعادل«، سامانه سنا نيز نرخ ميانگين معامالت 
ارز در روز 10 تيرم��اه 99 را براي دالر 19063، لير تركيه 
2950، يورو 21209، درهم 5217، پوند 23634 و دالر 
كانادا 14882 تومان اعالم كرد. همچنين نرخ ميانگين 
حواله نيز براي دالر 16466، يورو 19122، درهم 4767 
و  يوآن 2615 تومان بوده است.  به دنبال اعالم بهاي اونس 
جهاني به قيمت يك هزار و 788 دالر و قيمت دالر به نرخ 
20460 تومان، قيمت س��كه و طال ثابت ماند. هر قطعه 
س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد تهران روز 
چهارشنبه با 80 هزار تومان افزايش به قيمت 9 ميليون و 
100 هزار تومان فروخته شد. قيمت هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد 9 ميليون و 100 هزار تومان و هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم، هشت ميليون و 
600 هزار تومان قيمت گذاري ش��د. همچنين نيم سكه 
چهار ميليون و 600 هزار تومان، ربع س��كه دو ميليون و 
550 هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي يك ميليون و 350 
هزار تومان تعيين قيمت شد.هر گرم طالي خام 18 عيار 
870 هزار و 53 تومان و هر مثقال طال نيز س��ه ميليون و 

771 هزار تومان به فروش رسيد.

    فاصله 4 هزار توماني دالر نيما و آزاد 
 با توجه به اعالم نرخ دالر آزاد 20460 تومان، فاصله نرخ 
دالر نيما با دالر آزاد 4 هزار تومان، نرخ دالر نيما با س��نا و 
صرافي 2500 تومان است. فاصله دالر صرافي با دالر آزاد 

نيز حدود 1500 تومان است.
روزچهارش��نبه صرافي هاي بانكي ه��ر دالر امريكا را به 
قيمت 18 هزار و 900 تومان مي خرند و معادل 18 هزار و 
950 تومان هم مي فروشند كه نرخ خريد دالر در مقايسه 
با معامالت روز گذشته ثابت مانده اما نرخ فروش اين نوع 
ارز 40 تومان كاهش يافته است.همچنين، اين صرافي ها 
هر يورو را معادل 21 هزار تومان مي خرند و به قيمت 21 
هزار و 100 تومان نيز مي فروشند كه نرخ خريد و فروش 
اين نوع ارز نيز ثابت مانده و تغييري نداشته است. همچنين 
بانك ها هر دالر امريكا را به قيمت 18 هزار و 403 و هر يورو 
را معادل 20 هزار و 676 تومان مي خرند. برخي منابع اعالم 
كرده اند كه روز چهارشنبه 11 تيرماه 99 در بازار متشكل 
ارزي ب��ه ميزان 7.3 ميليون دالر با ن��رخ 18 هزار و 850 
تومان و 330 هزار يورو با نرخ 21 هزار تومان معامله شده 
كه نرخ فروش دالر و يورو نسبت به ديروز 50 تومان كاهش 
يافته است. قيمت دالر براي فروش در بازار متشكل ارزي 
18 هزار و 850 تومان و صرافي هاي بانكي 18 هزار و 950 
تومان اعالم شده است. اين در حالي است كه با وجود اعالم 
عرضه هاي مختلف ارز در بازار متشكل ارزي، همچنان نرخ 
دالر در بازار آزاد و معامالت نقدي و كانال هاي اجتماعي 
باالي 20 هزار تومان اعالم شده و روز چهارشنبه 20460 
تومان بوده است. برخي كارشناسان دليل اين وضعيت را 
عرضه ارزهاي مختلف دالر، يورو، درهم، ، يوآن، لير تركيه، 
و حواله هاي ارزي ارزيابي مي كنند كه باعث مي ش��ود به 
دليل عدم تناسب با ميزان تقاضا، به همان ميزان فروش 
وجود نداشته باشد و به خاطر محدوديت ها و ضوابطي كه 
وجود دارد و به اين دليل، كه تنها به واردات تاييد ش��ده 
و ثبت س��فارش ش��ده ارز مي دهند، در نتيجه عده اي از 
واردكنندگان ومتقاضيان و كس��اني كه پس انداز ارزي 
دارند، ترجيح مي دهند كه از بازار آزاد خريد كنند و همين 

موضوع نرخ دالر در بازار آزاد را افزايش داده است.
كامران سلطاني زاده، رييس كانون صرافان در گفت وگو 
با تسنيم درباره وضعيت بازار ارز در روزهاي اخير، اظهار 
داش��ت: قيمت ف��روش دالر در صرافي ه��اي غيربانكي 
هم اكن��ون در كان��ال 19 هزار تومان اس��ت درحالي كه 
قيمت هاي اعالمي از سوي دالل ها در فضاي مجازي بيش 

از 1000 تومان با صرافي ها اختالف دارد. در روزهاي اخير 
واقعيت بازار با آنچه در كانال هاي مجازي و سايت ها اعالم 
شده تفاوت دارد و مصداق آن نيز در نرخ هاي اعالمي براي 
انواع ارز است. صرافي ها دالر را 19هزار تومان مي فروشند 
و واقعيت بازار با آنچه كانال هاي تلگرامي نمايش مي دهند 
تفاوت دارد. همچنين صرافي هاي مجاز درحال فروش دالر 
با اختالف 400 - 300توماني نسبت به صرافي هاي بانكي 
هستند.درحالي برخي كانال هاي داللي در فضاي مجازي 
قيمت دالر را باالي 20 هزار و 400 تومان اعالم مي كنند 
كه سلطاني زاده ضمن اشاره به اينكه تمام صرافي هاي مجاز 
تحت نظارت بان��ك مركزي اقدام به فروش ارز مي كنند، 
تصريح كرد: مردم مي توانند با مراجعه به س��ايت كانون 
صرافان با مش��اهده اسامي و آدرس نزديك ترين صرافي 
كه توزيع كننده ارز هستند نسبت به تأمين ارز اقدام كنند.

قيمت هايي كه در كانال ها و فضاي مجازي براي انواع ارز 
درج مي شود، غيررسمي است و تا زماني كه ثبت نشوند 
مالك نرخ نيس��تند، بايد معامله اي مالك باش��د كه در 

سيستم سنا ثبت شود.

    پيشنهادات كميسيون اقتصادي درباره بازار ارز 
س��خنگوي كميس��يون اقتص��ادي مجل��س گفت كه 
پيشنهادات اين كميس��يون به دولت و بانك مركزي در 

مورد مديريت بازار ارز هفته آينده تقديم خواهد شد. 
مهدي طغياني در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: كميسيون 
اقتصادي هفته گذش��ته جلس��اتي را با معاوني��ن وزرا، 
مسووالن دولتي و رييس كل بانك مركزي داشت و اين 
جلسات به صورت غيررسمي ادامه دارد. اما با توجه به اينكه 
در هفته جاري نمايندگان براي سركش��ي به حوزه هاي 
انتخابيه خود رفتند جلسات قدري با وقفه مواجه شد. وي 
ادامه داد: در جلسات كميسيون مجموعه اي از پيشنهادات 
مطرح ش��د كه هم مش��كالت عرضه ارز كمتر شود، هم 
تس��هيالت براي صادركنندگان در نظر گرفته شود كه 
ارز را به چرخه بازگردانند و هم در آيين نامه رمزارزها كه 
در بانك مركزي در حال تدوين است، نكاتي لحاظ شود، 
همچنين پيش��نهاداتي هم درباره مهار سوداگري ارايه 
داده ايم. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: البته اين موارد نياز به قانون گذاري ندارد بلكه ما 
به دنبال اين هستيم پيشنهاداتي بدهيم كه دولت بتواند 
روش هايي را در پيش بگيرد تا در كوتاه مدت نتيجه خوبي از 
آن حاصل شود. طغياني يادآور شد: جلسات ما با معاونين، 
وزرا و مسووالن دولتي بيشتر حول محور موضوع شناسي و 
بررسي مضايق بود و در جلسات با رييس كل بانك مركزي 
هم ايشان كامال همراه بودند و مي گفتند از هر پيشنهادي 
كه با امكانات موجود عملي باشد، استقبال مي كند. به گفته 
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
احتماال اين پيشنهادات دوشنبه هفته آينده جمع بندي 

خواهد شد و تحويل بانك مركزي و دولت مي شود.

    درخشش دوباره طال 
افزاي��ش نگراني ه��ا در خصوص م��وج دوم همه گيري، 
بازارهاي بورس جهان و بهاي نفت را نزولي كرد و در سوي 
ديگر سرمايه گذاران را بار ديگر به سوي سرمايه هاي امن 
يعني طال و اوراق وزارت خزانه داري امريكا س��وق داد. در 
وال استريت، ش��اخص داو جونز 708.72 واحد يا 2.71 
درصد ري��زش كرد و اس اندپي نيز با افت 80.82 واحدي 
ي��ا 2.58 درصدي ب��ه 3050.47 واحد رس��يد و نزدك 
كامپوزيت نيز 222.20 واحد از دست داد و به 9909.17 
واحد رسيد. به گزارش رويترز، چندين ايالت امريكا آمار 
بي سابقه موارد ابتال را ثبت كرده و شمار تلفات در امريكاي 
التين از 100 هزار نفر تجاوز كرده است. نيويورك تايمز در 
گزارشي اعالم كرد كه اتحاديه اروپا خود را براي ممانعت 
از سفر امريكايي ها به بلوك آماده كرده و اياالت متحده را 
به همراه برزيل و روسيه در يك طبقه بندي قرار داده است. 
اين در حالي است كه فيليپ لِين اقتصاددان ارشد بانك 
مركزي اروپا هشدار داده كه با وجود داده هاي باثبات در 
روزهاي اخير، اقتصاد منطقه يورو براي احياي دوباره به 
زمان زيادي نياز دارد. امريكا در حال بررسي اعمال تعرفه 

روي كاالهاي صادراتي به ارزش 3.1 ميليارد دالر از بريتانيا، 
فرانسه، اسپانيا و آلمان است. ايتيفن اينز تحليل گر ارشد 
بازارهاي جهاني در آكسي كوپ مي گويد: با توجه به اينكه 
شمار موارد روزانه ابتال به كوويد-19 در امريكا افزايشي 
است، تيتر نخست روزنامه ها بار سنگيني است. صندوق 
بين المللي پول اعالم كرد كه انتظار دارد رشد اقتصادي 
جهان ب��ا كاهش 4.9 درصدي در س��ال ج��اري مواجه 
شود؛ رقمي كه در مقايس��ه با پيش بيني 3 درصدي در 
ماه آوريل به شدت افزايش يافته است؛ اين نهاد عالوه بر 
اين، پيش بيني خود را از احياي اقتصادي در سال 2021 
كاهش و آن را از 5.8 در آوريل به 5.4 تنزل داد. ش��اخص 
دالر 0.52 دالر افزاي��ش يافت و هر ي��ورو با ريزش 0.34 

درصدي به 1.1268 دالر رسيد.
در جايي ديگر، قيمت لحظه اي هر اونس طال با افت 0.2 
درصدي به 1762.81 دالر رسيد؛ اين در حالي است كه 
پيش تر با 1773 دالر باالترين رشد خود را از اكتبر 2012 
تاكنون تجربه كرد؛ در بازار آسيا، معامالت آتي طال 0.23 
درصد رش��د كرد و هر اونس به قيم��ت 1776.10 دالر 
معامله شد. قيمت اوراق قرضه 10 ساله خزانه داري امريكا 
نيز افزايش يافت. نگراني ها در خصوص افزايش موجوي 
انبارهاي نفت، بهاي جهاني طالي س��ياه را كاهش داد. 
براين اساس، نفت خام امريكا )وست تگزاس اينترمديت( 
با افت 5.85 درصدي هر بشكه 38.01 دالر معامله شد و 
برنت درياي شمال نيز پس از ريزش 5.91 دالري بشكه اي 

40.11 دالر دست به دست شد.

    افت دالر در معامالت جهاني
شاخص دالر در معامالت عقب نشست.به گزارش رويترز، با 
وجود آنكه با بازگشايي تدريجي اقتصاد، شاخص هاي كالن 
اقتصادي وضعيت بهتري پي��دا كرده اند اما رييس بانك 
مركزي امريكا گفته است چالش هاي كامال محسوسي 
بر سر راه اقتصاد وجود دارد. جروم پاول چشم انداز اقتصاد 
امريكا را كامال نامطمئن دانست و افزود: همه چيز به اين 
بستگي دارد كه سرعت شيوع كرونا تا چه حد مهار شود 
و تالش هاي دولت ب��راي حمايت از بخش هاي مختلف 
اقتص��ادي تا چه حد موفق باش��د. در معامالت بازارهاي 
ارزي جهاني، همچنين هر دالر ب��ا 0.13 درصد كاهش 
به 107.596 ين رس��يد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امري��كا به ازاي 1.449 دالر مبادله ش��د. همچنين 
نرخ برابري دالر معادل 7.064 يوان چين اعالم ش��د. در 
تازه تري��ن دور از معامالت، پوند ب��ا 0.54 درصد افزايش 

نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.237 دالر مبادله شد. 
ي��ورو 0.15 درصد پايين رفت و با باق��ي ماندن در كانال 
1.12 به 1.122 دالر رسيد. شاخص دالر كه نرخ برابري 
آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در 
معامالت ديروز با 0.2 درصد كاهش نسبت به روز قبل تر 
و در سطح 97.392 واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك 

سوييس معادل 1.056 دالر اعالم شد. 
از س��وي ديگر با بازگشايي مجدد كس��ب و كارها شاهد 
اوج گيري ش��يوع كرونا بوده ايم و در برخي از نقاط چين 
محدوديت هاي رفت و آمدي مجددا به اجرا درآمده اند تا 
جلوي شيوع بيشتر ويروس كرونا كه طبق اعالم مقامات 
بهداشتي چين داراي برخي رفتارهاي متفاوت از ويروس 
اوليه آن اس��ت گرفته ش��ود. طبق اعالم مقامات چيني 
ويروس كروناي جديد از طريق اروپا وارد چين شده است. 
در برخي از نقاط انگليس و استراليا نيز محدوديت هايي 
براي جلوگيري از شيوع بيشتر كرونا در نظر گرفته شده 
اس��ت. رودريگو كارتيل، استراتژيست مس��ائل ارزي در 
»بانك ملي استراليا«  گفت: افزايش مجدد شمار مبتاليان 
به كوويد-19 در جهان ممكن است سياست گذاران را به 
تغيير ريل سياست بازگشايي اقتصادها سوق دهد و اين 
مساله براي بازارها بسيار تلخ خواهد بود. الزم است بدانيم 
تاثير قرنطينه فاز نخست بر اقتصادها به ويژه روي اقتصاد 

امريكا چه قدر بوده است.
با تشديد تنش هاي امريكا و چين و توقف بخشي از واردات 
محصوالت امريكايي همچنين اختالفات تجاري با اروپا، 
كس��ري حس��اب تجاري امريكا مجددا در حال نزديك 
ش��دن به 100 ميليارد دالر اس��ت تا جايي كه در ماه مه 
 اين كش��ور به گفته وزارت بازرگاني، 74.3 ميليارد دالر 
كسري تجاري داشته كه اين رقم 3.6 ميليارد دالر بيشتر 
از ماه قبل است. طي اين مدت امريكا 90.1 ميليارد دالر 
صادرات و 164.4 ميليارد دالر نيز واردات داش��ته است.  
يوكيو ايشيزوكي - استراتژيست ارش��د بازارهاي ارز در 
موسس��ه »دايوا سكيوريتيز« - گفت: اين احتمال وجود 
دارد كه با موج دوم همه گيري در جهان مواجه شويم اما 
آن طور كه موضع گيري سياست گذاران نشان مي دهد، 
كسي قصد ندارد بار ديگر يك قرنطينه سراسري و طوالني 
را نظير آنچه در فاز نخست با آن مواجه شديم، اعمال كند.

اما رييس جمهور امريكا با اش��اره به خطر ش��يوع بيشتر 
ويروس كرونا دس��تور داده است صدور ويزاي مهاجرتي 
براي بخشي از مشاغل تا پايان امسال به حالت تعليق در 
بيايد هر چند كه برخي از كارشناس��ان نسبت به كمبود 

ني��روي كار مورد ني��از در امريكا به دنب��ال اين تصميم 
هش��دار داده اند. با اين تصميم نيروي كار خارجي تحت 
زير مجموعه »نيروي كار متخصص« و »مديران با مهارت 
در زمينه خاص« نمي توانند ويزاي كار امريكا را دريافت 
كنند. در قاره سبز، شاخص هاي كالن اقتصادي منتشره 
درباره كشورهاي اروپايي نشان دهنده اين است كه شرايط 
كماكان تا حد زيادي بد باقي مانده است؛ هر چند كه بانك 
مركزي اروپا اعالم كرده اس��ت برنامه خريد اوراق قرضه 
خود را با 600 ميليارد يورو افزايش به 1.35 تريليون يورو 
خواهد رساند و اين برنامه را تا سال 2021 ادامه خواهد داد. 
ينس ويدمان - رييس بانك مركزي آلمان - در مصاحبه 
با روزنامه »آلگماينه تس��ايتونگ« با اش��اره به بازگشت 
تدريجي ميزان توليدات به س��طوح پيش از زمان بحران 
كرونا گفته است: در ماه هاي اخير شايد با يكي از حادترين 
ش��رايط اقتصادي تاريخ خود مواجه شده بوديم اما فكر 
مي كنم به احتمال زياد از سخت ترين شرايط موجود عبور 
كرده ايم. خبر خوب اين است كه اكنون در جايي قرار داريم 
كه شرايط رفته رفته رو به بهبود رفته است. تحليل گران 
بانك »باركلي« در يادداشتي نوشتند: انتظار ما اين است كه 
بازار ارز كماكان بين اخبار مثبت ناشي از بازگشت تدريجي 
سطح فعاليت هاي اقتصادي و اخبار منفي احتمال آغاز 
موج دوم ش��يوع كرونا گير كنند و احتماال اين وضعيت، 

خيلي زود به پايان نخواهد رسيد.
مخالفت برخي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نظير هلند، 
دانمارك، سوئد و اتريش با طرح پيشنهادي فرانسه و آلمان 
تاكنون مانع از آن شده است تا بسته يك تريليون يورويي 
حمايتي از اقتصاده��اي اروپايي در برابر ويروس كرونا به 
مرحله اجرا درآيد. از س��وي ديگر مرزهاي اتحاديه اروپا 
هنوز به روي شمار زيادي از كشورها بسته باقي خواهد ماند 
كه اين مساله روي تجارت خارجي و جريانات سرمايه اي 

موثر خواهد بود.
در انگليس نيز به دنبال كاهش شديد رشد اقتصادي اين 
كشور، بوريس جانسون- نخست وزير از ارايه يك بسته 
حمايتي جديد از اقتصاد در برابر پيامدهاي كرونا خبر داده 
است. جانسون همچنين از اعمال تغييرات ساختاري در 

شيوه مديريت و بودجه بندي دولت خبر داده است.
از طرف ديگر اگر چه پيشنهاد انگليس براي محدوديت هاي 
زماني معامالت بازاره��اي ارزي دو طرف كانال مانش با 
مخالفت برخي از طرف هاي اروپايي مواجه شده است اما 
مقامات انگليسي از توافق با سوييس بر سر تقويت همكاري 

در حوزه بازارهاي مالي و ارزي خبر داده اند.

دبير كميسيون حقوقي بانك ها و موسسات اعتباري مطرح كرد

بانك ها اجازه مسدود  كردن حساب يا موجودي آن را ندارند
با توجه به بخشنامه جديد بانك مركزي مبني 
ب�ر اينكه بلوكه كردن بخش�ي از تس�هيالت 
اعطايي به مش�تريان در قالب انواع سپرده ها 
ممنوع اس�ت و تنها در ص�ورت تعلق گرفتن 
س�ود علي الحساب به آن س�پرده، بخشي از 
تسهيالت اعطايي را به صورت وثيقه نقدي و در 
قالب سپرده بپذيرند، دبير كميسيون حقوقي 
بانك ها و موسسات اعتباري ضمن نقد و بررسي 
اين اق�دام بانك مرك�زي، توضيحاتي درباره 
معني سپرده مسدوي و اينكه چرا مي توان از 
آن به عنوان يكي از ضمانت هاي معتبر بانك ها 

استفاده كرد، ارايه كرد.

به گزارش ايسنا، بانك مركزي در جديدترين بخشنامه 
خود بانك ها و موسسات اعتباري را ملزم به مسدود كردن 
سپرده هاي بانكي به عنوان يكي از وثايق قابل قبول براي 
تسهيالت بانكي كرده كه اين امر مشروط به توافق بين 

بانك و صاحبان سپرده است.
در اين زمينه علي نظافتيان - دبير كميسيون حقوقي 
بانك ها و موسس��ات اعتباري - در گفت وگو با ايسنا، در 
پاسخ به اينكه چگونه مي توان از سپرده هاي مسدودي 
به عنوان يكي از تضمين هاي معتبر بانك ها اس��تفاده 
كرد؟ توضيح داد: موجودي حساب هاي بانكي افراد چه 
حساب سپرده سرمايه گذاري ارزي يا ريالي باشد و چه 

سپرده حساب قرض الحسنه، حساب جاري يا حساب 
سرمايه گذاري باشد، متعلق به دارنده حساب يا دارندگان 

حساب مشترك است.
وي افزود: پس با اين حق مالكانه، بانك ها از نظر قانوني 
مجاز نيستند تا حس��اب يا موجودي حساب را مسدود 
كنند يا به ديگري انتقال دهند مگر با رضايت و توافق با 
دارنده يا دارندگان حساب، در اختيار داشتن مجوز قانوني، 
حكم و دستور مقامات قضايي و تعزيراتي يا مراجع ثبتي 

و مالياتي باشد.
نظافتيان ادامه داد: با وجود حق شرعي و قانوني صاحبان 
حساب بانكي، آنان مي توانند به بانك ها اجازه دهند كه از 
سپرده هاي بانكي شان به عنوان وثيقه تسهيالت بانكي 
اس��تفاده كنند اما چگونه اين اتفاق عملي مي شود؟ در 
جواب اين سوال بايد گفت كه از نظر بانكي مكانيزم اين كار 
بسيار ساده است، بانك با موافقت صاحب حساب، سپرده 
را مسدود و غير قابل برداشت مي كند و سپرده مسدود 
مي شود و وثيقه تسهيالتي مي شود كه به صاحب سپرده 
يا شخصي ديگر پرداخت مي شود. در اين حالت صاحب 
سپرده حق برداشت از حساب س��پرده خود را از دست 
مي دهد تا زماني كه تس��هيالت باز پرداخت و مطالبات 

بانك به طور كامل پرداخت شود.
در ادامه اين مس��وول بانكي با بيان اينكه اساس سپرده 
مسدودي مبتني بر توافق بين بانك و صاحبان سپرده 
است، گفت: بنابراين، بدون رضايت يا توافق با صاحبان 

سپرده، نمي توان سپرده هاي مردم را وثيقه تسهيالت 
بانكي قرار داد و مس��دود كرد. همچنين، طبق مقررات 
قانون عمليات بانكي بدون ربا، انواع س��پرده هاي بانكي 
رايج در ايران ش��امل س��پرده هاي قرض الحس��نه كه 
خود به س��پرده هاي حس��اب ج��اري و س��پرده هاي 
پس انداز قرض الحسنه تقسيم مي شوند و سپرده هاي 

سرمايه گذاري مدت دار مي شوند.
به گفته دبير كميس��يون حقوقي بانك ها و موسسات 
اعتب��اري، تنها س��پرده هاي س��رمايه گذاري مدت دار 
مي توانند به عنوان س��پرده هاي مسدودي براي توثيق 
تس��هيالت بانكي مورد اس��تفاده قرار گيرند. به دليل 
اقتص��ادي و رعايت صرفه و صالح صاحبان س��پرده تا 
حدودي مشخص و قابل اس��تنباط است كه چرا بانك 
مركزي اجازه داده است تا فقط حساب هاي سپرده گذار 
مدت دار را به عنوان »سپرده مسدودي« مورد استفاده 
قرار گيرد و براي سپرده  حساب هاي قرض الحسنه اجازه 
سپرده مس��دوي نداده اس��ت زيرا، از نظر مباني قانون 
عمليات بانكي بدون ربا در قرض الحسنه رابطه حقوقي 
بين بانك و صاحبان حساب مبتني بر عقد قرض است 
بنابراين، به سپرده هاي قرض الحسنه چه حساب جاري و 
چه حساب پس انداز قرض الحسنه باشد، هيچگونه سودي 

تعلق نمي گيرد.
وي افزود: اما بالعكس در س��پرده هاي س��رمايه گذاري 
مدت دار، صاحبان س��پرده منابع مالي خود را به عنوان 

س��رمايه به بانك وارد مي كنن��د و مي پذيرند كه بانك 
سپرده پذير به عنوان وكيل يا ش��ريك سپرده گذاران، 
سپرده هاي مردم را در عمليات مشروع بانكي به كار برد و 
در پايان سال مالي سود حاصل از عمليات بانكي به نسبت 
مدت )س��پرده هاي كوتاه مدت، سپرده هاي ميان مدت 
و كوتاه مدت( و س��هم منابع بانك ها بين سپرده گذاران 
و بانك سپرده پذير تقسيم ش��ود. قبل از سال مالي نيز 
بانك ها بايد به صورت ماهانه مبلغي از سود سپرده ها را 
به صورت علي الحساب به سپرده گذاران پرداخت كنند 
كه نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بانكي همه ساله 
توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود يعني، صاحبان 
سپرده هاي مدت دار هم سود بانكي سپرده هاي خود را 
دريافت مي كنند و هم از سپرده خود به عنوان تضمين و 

توثيق تسهيالت بانكي استفاده مي كنند.
نظافتيان با بيان اينكه اقدام بانك مركزي براي پذيرش 
سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار به عنوان وثيقه قابل 
قبول تسهيالت بانكي، در واقع سياستي مبتني بر رعايت 
صرفه و صالح سپرده گذاران بانك هاست، ادامه داد: اگر 
سپرده حساب قرض الحس��نه براي وثيقه بانكي مورد 
استفاده قرار مي گرفت، از جنبه منافع صاحبان سپرده، 
سپرده مسدودي حساب قرض الحسنه مفيد اين فايده 
است كه تسهيالت گيرنده را از ارايه ساير وثايق به بانك ها 
براي دريافت تس��هيالت بي نياز مي كن��د اما از جهت 
منافع بانك ها نيز بايد توجه داشت كه در بحث تجهيز و 

تامين منابع سپرده هاي جاري و پس انداز قرض الحسنه 
جزو منابع ارزان قيمت بانكي محس��وب مي شود يعني  
منابعي كه بانك ها براي جمع آوري آنها هزينه چنداني 
نمي كنند و س��ود هم به س��پرده گذاران قرض الحسنه 
تعلق نمي گيردبنابراين، از جهت اقتصادي براي بانك ها 
مناسب تر است كه سپرده هاي قرض الحسنه نيز امكان 
تبديل شدن به سپرده مسدودي براي توثيق تسهيالت 

بانكي را داشته باشند.
دبير كميسيون حقوقي بانك ها و موسسات اعتباري در 
بخش ديگري از صحبت هاي خود، اظهار كرد: اقدام بانك 
مركزي در تجويز سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار به 
عنوان يكي از انواع وثايق معتبر بانكي، اقدامي مناسب و 
مردمي است اما، به نظر مي رسد كه بخشنامه مذكور نياز 
به تكميل شدن دارد. به عنوان مثال بايد مشخص شود 
كه آيا مي توان از پديده س��پرده مسدودي براي توثيق 
تسهيالتي استفاده كرد كه تسهيالت گيرنده در آن بانك 
سپرده ندارد؟ و در صورت پاسخ مثبت، فرآيند بانكي بين 
بانك تسهيالت دهنده و بانك سپرده پذير براي مسدود 
كردن س��پرده به نفع بانك تس��هيالت دهنده و نحوه 
استفاده از آن چگونه خواهد بود. از نظر حقوقي نيز اين 
سوال مطرح است كه مسدود كردن سپرده به نفع يك 
بانك آيا منتهي به ايجاد نوعي حقوق ممتازه براي بانك 
مي شود كه به استناد آن مبلغ سپرده مسدودي به نفع 
ساير اشخاص توسط مراجع قضايي قابل توقيف نباشد؟
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بلوكه كردن بخشي از تسهيالت 
اعطايي  ممنوع

 بانك مركزي در بخشنامه اي خطاب به شبكه بانكي با 
اعالم اينكه بلوكه كردن بخشي از تسهيالت اعطايي به 
مشتريان، در قالب انواع سپرده ها ممنوع است، يادآور 
 شد در صورتي كه بانك ها قصد دارند معادل بخشي 
از مبلغ تسهيالت اعطايي را به صورت وثيقه نقدي 
و در قالب سپرده بپذيرند، بايد سود علي الحساب به 
آن سپرده تعلق گيرد. به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، بر اساس مفاد بخشنامه هاي پيشين طي 
سال هاي گذشته، بلوكه كردن بخشي از تسهيالت 
اعطايي به مشتريان، در قالب انواع سپرده ها توسط 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي ممنوع است. 
در اين ميان، بر اساس گزارش هاي دريافتي، برخي 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي براساس توافق 
بين موسسه اعتباري و تس��هيالت گيرنده و قبل از 
اعطاي تسهيالت، معادل بخشي از مبلغ تسهيالت 
اعطايي را به صورت وثيقه نقدي و در قالب س��پرده 
قرض الحسنه جاري يا سپرده قرض الحسنه پس انداز 
مسدود كرده و توثيق مي كنند.  يادآور مي شود، گرچه 
اين رويه منوط به آن است كه قبل از اعطاي تسهيالت 
باشد و با توافق و رضايت تسهيالت گيرنده انجام شود، 
منع مقرراتي ندارد؛ ليكن به منظور پيش��گيري از 
تخطي از حداكثر نرخ سود تسهيالت بانكي مصوب 
ش��وراي پول و اعتبار، در صورتي كه وفق توافق بين 
موسسه اعتباري و تسهيالت گيرنده و قبل از اعطاي 
تسهيالت، بخشي از وثايق به صورت نقدي و در قالب 
مسدود كردن سپرده توثيق مي شود، سپرده ياد شده 
بايد در قالب حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار 
بوده و با احتساب و پرداخت سود علي الحساب به آن، 
معادل نرخ سود متناظر با دوره زماني آن سپرده كه 
هم اكنون در شبكه بانكي كشور مبناي عمل است، 
انجام پذيرد.  بر اين اس��اس ضروري است مراتب با 
لحاظ مفاد قانوني مرتبط به تمام واحدهاي ذي ربط 
بانك ها يا موسسات اعتباري غيربانكي ابالغ شده و بر 
حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.  به موجب 
اين تصميم، سقف فردي تسهيالت مذكور براي 200 
هزار واحد، مبلغ 500 ميليون ريال در س��ال 1399 
تعيين ش��د. هيات وزيران همچنين بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران را مكلف كرد نسبت به تعيين 
بانك هاي عامل و سهميه آنها براي پرداخت تسهيالت 
طرح ويژه نوسازي و بهسازي 200 هزار واحد مسكوني 
روستايي و شهرهاي زير )000 ر25( نفر با ضمانت 

سفته زنجيره اي در سال 1399 اقدام كند.

استقالل عمل بانك مركزي  
كليد موفقيت تورم

يك استاد اقتصاد دانش��گاه تاكيد كرد كه نكته 
بسيار مهم و كليدي در موفقيت سياست جديد 
بانك مركزي در هدف گذاري تورم، استقالل عمل 
و داشتن اختيارات كافي از سوي دولت است. به 
گزارش ايِبنا، احمد مجتهد درباره بيانيه رسمي 
بانك مركزي در خصوص هدف گذاري نرخ 22 
درصدي براي تورم در س��ال جاري با نوسان دو 
درصدي منفي و مثبت اظهار داش��ت: موضوع 
هدف گذاري نرخ تورم بيش از 20 سال است كه در 
بانك هاي مركزي كشورهاي ديگر مورد استفاده 
قرار گرفته و عمده ترين ابزاري كه نهاد ناظر در اين 
خصوص در اختيار دارد، استفاده از تغييرات نرخ 
بهره و استفاده از عمليات بازار باز است. وي با بيان 
اينكه هدف گذاري نرخ تورم مورد تاييد بانك هاي 
مركزي بس��ياري از كشورهاست، تصريح كرد: 
نكته بس��يار مهم و كليدي در موفقيت سياست 
هدف گذاري تورم و دستيابي به نرخ پيش بيني 
ش��ده، داش��تن اختيارات كامل بانك مركزي و 
استقالل آن است. اين كارشناس مسائل بانكي در 
اين خصوص توضيح داد براي نمونه در صورتي 
كه دولت كسري بودجه داشته باشد و بخواهد از 
طريق منابع بانك مركزي يا انتشار اوراق با نرخي 
خالف نرخ هدف بانك مركزي در عمليات بازار باز 
عمل كند، به طور عملي رسيدن به اهداف تعيين 
شده براي تورم ممكن نيست. مجتهد با بيان اينكه 
در سال هاي اخير به ويژه كشورهاي اروپايي در 
دستيابي به نرخ هدف گذاري شده تورمي موفق 
بوده اند، اظهار داش��ت: با اين حال در سال هاي 
اخير اين سياست چندان مورد توجه بانك هاي 
مركزي اروپا قرار نگرفته زيرا تا قبل از اين هدف 
آنها كنترل و كاهش تورم بود، اما در سال هاي اخير 
اين كشورها به دنبال افزايش نرخ تورم و تحريك 

تقاضا بوده اند.

 ضربه ۵  درصدي به اقتصاد 
با استفاده نكردن از ماسك

طبق يافته هاي گلدمن س��اكس، قانون ماسك 
اجباري توسط دولت نه تنها نرخ روزانه موارد ابتال 
به كوويد-19 را كاه��ش مي دهد، بلكه به جاي 
تمديد قرنطينه، مي تواند جلوي ضربه 5 درصدي 
به رش��د اقتصادي امريكا را بگي��رد. به گزارش 
سي ان بي س��ي، »يان هاتزي��وس« اقتصاددان 
ارشد بانك گلدمن ساكس، مي گويد كه تيم وي 
در مورد رابطه  بين ماس��ك صورت و بهداش��ت 
كووي��د-19 و پيامد اقتصادي تحقيق كرده و به 
نتايج و آمار چش��مگيري دست يافته است.وي 
در يادداش��تي نوشت: به اين نتيجه رسيديم كه 
ماس��ك پيامدهاي به مراتب بهتري را در مورد 
ويروس كرونا دارد. مبناي برآورد ما اين است كه 
ماسك اجباري از س��وي دولت فدرال مي تواند 
درصد افرادي را كه از ماس��ك استفاده مي كنند 
تا 15 درصد افزاي��ش داده و نرخ روزانه ابتال را با 
يك واحد درصد كاهش به 0.6 درصد برس��اند.

اين محاسبات بر اين موضوع داللت مي كند كه 
ماسك اجباري مي تواند به طور بالقوه جايگزين 
قرنطينه شود؛ قرنطينه اي كه در صورت اعمال 
حدود 5درصد از توليد ناخالص داخلي مي كاهد.

پيشنهادات كميسيون اقتصادي درباره بازار ارز هفته آينده تحويل دولت مي شود



روي خط خبر

تحليل وضعيت بازار سهام در نگاه يك اقتصاددان 

بازده سهام در پايان سال منفي خواهد بود
گروه بورس|

 واپسين روز معامالتي هفته با رشد 66 هزار 
و 36 واحدي ش�اخص بورس هم�راه بود. در 
اين روز ارزش 14 هزار و 800 ميليارد توماني 
معامالت در بورس تهران كه در جهت تداوم 
روند صعودي محقق ش�د، نماگ�ر اصلي اين 
بازار را نس�بت به روز گذشته به ميزان 4.27 
درصد ارتقا داد. اين امر س�بب ش�د تا براي 
اولين بار در تاريخ فعاليت بورس تهران شاهد 
افزايش ارزش ب�ازار به بي�ش از 6 هزار هزار 
ميليارد تومان باشيم. بر اين اساس ثبت ارقام 
ياد ش�ده حكايت از آن دارد كه ارزش دالري 
بورس تهران بر مبناي نرخ رسمي اين ارز در 
صرافي هاي دولتي از 318 ميليارد دالر فراتر 
رفته اس�ت. اين در حالي است كه اگر ارزش 
حدودا 59 ميليارد دالري فرابورس را به رقم 
ياد ش�ده بيفزاييم، ارزش دالري بازار سهام 
در آخرين روز هفته ج�اري 377 ميليارد و 

352ميليون دالر خواهد بود.
 

عواملي از اين دست در كنار رشد سريع قيمت ها آن هم 
در شرايطي كه دور نماي رشد اقتصادي كشور چندان 
مناسب نيست، سبب شده تا بسياري از اقتصاددانان 
و تحليلگران بازار سهام نس��بت به ارزش دارايي هاي 
موجود در اين بازار و عدم تقارن آن با واقعيات اقتصاد با 

ديده ترديد نگاه كنند.
در همين باره يك اقتصاددان ضمن بررسي وضعيت 
اقتصادي كش��ور، با تاكيد بر اينكه رش��د اقتصاد در 
ايران منفي اس��ت، اظهار كرد: با توجه به اين رش��د 
منف��ي، رونق بازار س��رمايه و ارزش معامالتي آن كه 
روزان��ه به بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان مي رس��د، 
بايد حبابي باشد و اگر اينچنين نبود رشد اقتصادي 
منفي نداشتيم. يكي از داليلي كه اين بازار فعال مورد 
توجه دولت قرار دارد، اين است كه از اين بابت ماليات 

مي گيرد.
محمود جام ساز در گفت وگو با ايسنا با تاكيد بر اينكه 
بازار سرمايه در كشورهاي پيشرفته وظيفه مهمي را 
در توسعه اقتصادي بر عهده دارد، اظهار كرد: به اين 
صورت زماني كه شركت ها طبق مقررات خاصي در 
بورس پذيرش مي ش��وند يا عرضه اولي��ه دارند، اين 
سهام به خريد ماشين آالت، تجهيزات مورد نياز براي 
توليد، كش��اورزي و... اختص��اص داده و در نهايت به 

ايجاد اشتغال و افزايش توليد داخلي منجر مي شود.
وي با بيان اينكه ايران در س��ال هاي قبل يك كشور 
بانك محور بوده و به بازار س��رمايه توجهي نداش��ته 
است، گفت: منظور از كشور بانك محور اين است كه 

همه موسسات توليدي، كشاورزي، خدماتي، كسب 
و كارها، بنگاه هاي كوچك و متوس��ط و...، بخش��ي 
از س��رمايه گذاري را از بانك ها به صورت تس��هيالت 
بلندمدت درياف��ت مي كنند و درمورد س��رمايه در 
گردش ه��م از كمك تس��هيالتي بانك ه��ا بي بهره 

نيستند.

  بررسي عملكرد بانك ها در ايران
اين اقتصاددان ادامه داد: در اين شرايط بانك ها نقش 
بسيار مهمي را در افزايش توليد ناخالص داخلي ايجاد 
مي كنند. درواقع هدف از جمع آوري سپرده هاي خرد 
مردمي و پرداخت بهره به اين سپرده ها، تجميع اين 
سپرده ها براي اعطاي اعتبارات توليدي، تجاري و ... 
است تا آنها نقش اساسي خود را براي تزريق سرمايه 

كه يكي از مهم ترين عوامل توليد است، ايفا كنند.
جام س��از با بيان اينكه بانك ها در ايران به دو دس��ته 
تج��اري و تخصصي تقس��يم ش��ده اند، توضيح داد: 
بانك هاي تجاري وام ها را براي امور تجاري، بازرگاني، 
صادرات و واردات و بانك ه��اي تخصصي نيز، مانند 
بانك هاي مسكن و كشاورزي و... وام ها را به امور مربوط 

به رشته تخصصي خودشان اختصاص مي دهند.
وي ب��ا تاكيد بر اينكه بانك ه��اي هيچ زماني وظيفه 
مذكور را به طور كامل انجام نداده اند، گفت: فسادي 
كه در بخشي از بانك ها حاكم است باعث شد منافع 
خرد مردمي كه به عنوان سپرده جمع آوري كردند، در 
اعطاي تسهيالت تحت سلطه عوال رانتي قرار بگيرد، 
از س��وي ديگر بانك ها مبادرت به ايجاد شركت ها و 
موسس��اتي كنند كه به طور غير مس��تقيم با آنها در 
ارتباط هستند يا همه سپرده هاي مردمي را به تعداد 

خاصي از افراد اختصاص دادند.
اي��ن اقتصاددان ادام��ه داد: برخي تس��هيالت چند 
ميلياردي يا چند هزار ميلياردي را فقط به برخي افراد 
خاص مي دهند درصورتي كه اين تسهيالت مي تواند 
بين صدها موسسه بخش خصوصي، واحدهاي بزرگ 
و متوسط و كسب و كارها به طور عادالنه توزيع شود 
و در بخش واقعي اقتصاد )بخش خصوصي( كه موتور 
محركه اقتصاد است، تحركي ايجاد شود. البته بانك ها 
درحال حاضر از منابع تهي هستند. درواقع براي بخش 

خصوصي واقعي منابعي ندارند.
جام ساز با بيان اينكه در كنار بانك ها بازار سرمايه هم 
راه اندازي ش��د، اظهار كرد: البته بازار سرمايه در ابتدا 
ضعيف عمل كرد و در سال ۱۳۸۴ شاهد تركيدن حباب 
اين بازار به دليل اطالعات نامتقارن و مديريت ناصحيح و 
اعمال قدرت صاحبان اصلي سهام بوديم و تا مدتي بازار 
سرمايه كش��ور آنچنان از توجه و رونق برخوردار نبود. 
گرچه تعداد زيادي از موسس��ات دولتي و خصوصي 

بورسي شده بودند اما مردم به دليل عدم شناخت بازار 
س��رمايه و همچنين عملكرد گذشته اين بازار، رغبت 
نمي كردند كه با س��پرده هاي بانكي خودش��ان سهم 
بخرند. وي با اشاره كسري بودجه، گفت: كسري بودجه 
باال است. زماني كه توليد ناخالص داخلي منفي باشد، 
يعني سرمايه گذاري در بخش مولد صورت نمي گيرد. 
زيرا يكي از عوامل مهم افزايش توليد ناخالص داخلي 
سرمايه گذاري است. رشد اقتصادي در سال هاي ۱۳۹۷ 
و ۱۳۹۸، منفي بوده و اقتصاد كشور مجموعا در اين دو 
س��ال، ۱۴ درصد كوچك تر شده، زيرا سرمايه گذاري 
صورت نگرفته است، توليد تحليل رفته و اشتغال هم 

كاهش يافته است.

   رونق حبابي بازار سرمايه
اين اقتصاددان افزود: اگر بازار سرمايه يك بازار سرمايه 
عميق بود و وظايف اصلي بازار سرمايه را انجام مي داد، 
پول سهامي كه توسط مردم خريداري مي شد، بايد 
توسط شركت ها در توليد كارخانه ها و بنگاه ها هزينه 
مي ش��د. در اين ش��رايط توليد افزاي��ش و در نتيجه 
توليد ناخالص داخلي افزايش مي يابد. بنابراين زماني 

كه با رش��د اقتصادي منفي رو به رو هس��تيم يعني 
س��رمايه هايي كه در بورس جمع مي شود به سمت 
توليد هدايت نمي ش��ود و ب��ه بخش هايي مانند طال 
و دالر م��ي رود يا اينكه در بورس به صورت قمارگونه 
مي چرخد. بنابراين بازده س��هام در پايان سال منفي 

خواهد بود.
جام س��از با بيان اينكه زماني كه سهامدار وارد بورس 
مي شود، از دو جهت انتظار دارد كه سودآوري داشته 
باشد، توضيح داد: نخست س��ودآوري به دليل بازده 
سهام در پايان سال است. هرچه سهام مثبت تر باشد، 
بايد ارزش اسمي در بورس باال رود. دوم از جهت خريد 

و فروش سهام به ارزش اسمي آن.
وي ب��ا تاكيد بر اينكه رش��د اقتص��اد در ايران منفي 
اس��ت، اظهار كرد: با توجه به اين رش��د منفي، رونق 
بازار س��رمايه و ارزش معامالتي آن كه روزانه به بيش 
از ۱۰ هزار ميليارد تومان مي رسد، بايد حبابي باشد. 
اگر اينچنين نبود رشد اقتصادي منفي نداشتيم. يكي 
از داليلي كه اين بازار فعال مورد توجه دولت است و از 
يك طرف تبليغات زيادي براي جذب سپرده ها انجام 
مي دهد و از طرف ديگر سپرده هاي بانكي را كاهش 

داده است، سهام عدالت را آزاد كرده و سهام شستا كه 
متعلق به تامين اجتماعي است را عرضه كرده است، 
اين است كه از اين بابت ماليات مي گيرد. درواقع دولت 
از هر معامله اي ني��م درصد ماليات مي گيرد و درآمد 
كسب مي كند. يكي از علل مهم قدرت گرفتن بورس 

همين مساله است.
اي��ن اقتصاددان ادام��ه داد: با توجه ب��ه اينكه دولت 
كسري بودجه دارد، درآمد نفت محدود است و پيش 
بيني شده امس��ال به دو ميليارد دالر خواهد رسيد، 
درآمدهاي مالياتي را هم نمي تواند به خاطر كاهش 
رشد اقتصادي وصول كند، هم اوراق بدهي منتشر و 
هم از بورس استفاده مي كند و هدف اين است حدود 
۳۰ ه��زار تا ۵۰ هزار ميليارد توم��ان از بورس درآمد 

كسب كند.
وي با تاكيد بر اينكه روند بورس در آينده افزايش��ي 
نخواه��د بود، اظهار ك��رد: در چن��د روز اخير ارزش 
معامالتي بورس در يك روز به ۲۵ هزار ميليارد تومان 
هم رس��يد اما باز به ۱۲ هزار ميليارد تومان برگشت. 
زيرا قيمت دالر باال رفت و مردم بخشي از سرمايه خود 

را به دالر تبديل كردند.

بازدهي معقول سرمايه هاي خرد در بازار بورس
يك كارشناس بازار س�رمايه با اشاره به اينكه 
بورس تنها بازاري اس�ت كه مي تواند پول هاي 
خرد را جذب كند، گفت: افرادي كه از بازارهاي 
ديگر جا مانده اند اكنون اميدشان براي كسب 
ي�ك بازدهي معق�ول به بازار س�رمايه اس�ت 
كه اي�ن موضوع زمين�ه ايج�اد جذابيت براي 
سرمايه گذاري در اين بازار را فراهم كرده است.

به گزارش ايرنا، احمد اشتياقي با اشاره به حمايت دولت از 
بورس تاكيد كرد و گفت: در چند وقت اخير دولت حمايت 
بسيار خوب و بي سابقه اي را از بورس داشته است و از طريق 
مصوباتي مانند افزايش نرخ سيمان كه تصويب كرده در 
حال كنترل فضاي تورمي در كشور است تا بتواند از اين 

طريق مانع از شوك هاي چشمگير در كشور شود.
كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه دولت نبايد به طور 
حتم و به صورت مس��تقيم از بورس حمايت كند، گفت: 
همين كه دولت در حال افزايش تدريجي نرخ دالر نيمايي 
و كاهش نرخ سود بانكي است خود نشان دهنده حمايت 

از بورس است.
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: دولت در هيچ صنعتي 
توقف يا ممنوعيتي را در معامالت ايجاد نكرده است كه اين 
خود به معناي حمايت دولت از بورس تلقي مي شود و باعث 

رشد توليد و سودآوي شركت ها خواهد شد.

وي با بيان اينكه مجموعه اقدامات دولت با نگاه به رش��د 
بازار سرمايه باعث بهبود اقتصاد كشور خواهد شد، افزود: 
در چند سال گذشته چنين مسائلي در كشور حاكم نبود 
و توج��ه چنداني به اثر تصميمات اتخاذ ش��ده در بورس 

نداشتند.
اشتياقي با اشاره به اينكه مجموعه تصميمات اتخاذ شده 
كفايت موضوع را در رشد بازار سرمايه داشته است، گفت: 
اكنون به دليل وزني كه بازار سرمايه در اقتصاد كشور به 
دس��ت آورده و با توجه به سياست هايي كه اتخاذ شده تا 
بازار سرمايه به عنوان بازار اول ايران تلقي شود باعث شده 

تا مردم مشاركت بيشتري در اين بازار داشته باشند.

  شاخص بورس نياز به اصالح دارد
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه شاخص بورس 
در وضعيت كنوني به دليل روند پرشتابي كه تجربه كرده 
است نياز به اصالح و استراحت دارد، افزود: با توجه به اقبال 
فعاالن بازار نسبت به سرمايه گذاري در بورس و نيز حجم 
ورود نقدينگي به اين بازار، اصالح چندان جدي و شديدي 

مانند دفعات گذشته بازار را تهديد نمي كند.
وي با بيان اينكه ب��ازار در معامالت چند وقت اخير روند 
متعادلي را در پيش نگرفته است، افزود: به نظر مي رسد 
كه بهتر باشد تا حدودي از سرعت رشد بازار كاسته شود 
و شاخص بورس همسو با ديگر بازارها در مسير رشد قرار 

گيرد، با توجه به رشدي كه اخيرا بازار تجربه كرده است 
شاخص بورس بايد استراحت و اصالحي را داشته باشد.

اشتياقي با بيان اينكه اكنون ديگر پول هاي خرد و كوچك 
در بازارهاي جايگزين از جايگاهي زيادي برخوردار نيستند، 
گفت: بورس تنها بازاري است كه مي تواند پول هاي خرد 
را ج��ذب كند؛ افرادي كه از بازاره��اي ديگر جا مانده اند 
اكنون اميدشان براي كسب يك بازدهي معقول به بازار 
سرمايه است كه اين موضوع زمينه ايجاد جذابيت براي 

سرمايه گذاري در اين بازار را فراهم كرده است.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه خاطرنش��ان كرد: به نظر 
مي رسد سرمايه كمتر از ۱۰۰ ميليون تومان از جايگاهي 
در ديگر بازارها برخوردار نباشد به همين دليل بهتر است 
تا نقدينگي هاي سرگردان هر چه زودتر وارد اين بازار شود.

وي با بيان اينكه فعاالن بازار اكنون در حال آشنايي با بورس 
و به دنبال سرمايه گذاري در اين بازار هستند، افزود: اين 
موضوع نش��ان دهنده نفوذ بورس در ميان عموم مردم و 

نويددهنده ادامه ورود نقدينگي به اين بازار است.

   ورود شاخص بورس به كانال دو ميليون واحد
اين كارش��ناس بازار سرمايه با بيان اينكه بايد اقدامي در 
راستاي روند تدريجي افزايش شاخص بورس صورت گيرد، 
گفت: از ابتدا پيش بيني شده بود كه شاخص بورس تا پايان 
سال با توجه به حمايت دولت، نرخ دالر در سامانه نيما و 

بحث تجديد بر ارزيابي ها به كانال دو ميليون واحد برسد.
وي با اشاره به اينكه براساس منطق هاي موجود در بازار 
و طبق نظر بانك مركزي، دالر قيم��ت بيش از ۲۰ هزار 
تومان را لمس نخواهد ك��رد، افزود: دالر نيمايي نهايتا تا 
پايان سال به نرخ ۱۸ هزار تومان مي رسد به همين دليل 
به نظر نمي رس��د بازار از اين به بعد شتاب چندان زيادي 

را داشته باشد.
اشتياقي با اعتقاد بر اينكه بايد اقدامي صورت گيرد تا 
روند صعودي بازار س��هام به صورت آهسته و پيوسته 
شود، گفت: بهتر است تا شاخص بورس يك هفته اي را 
در عدد كنوني استراحت كند و بعد دوباره روند افزايشي 

را در پيش بگيرد.
اشتياقي به افرادي كه اخيرا وارد بورس شده اند و عادت 
به رشد پرش��تاب بازار كرده اند، گفت: اين افراد تصور 
مي كنند كه بازار بايد هميشه با رشد ۵ درصدي همراه 
باشد، در حالي كه بهتر است اين موضوع تعديل شود 

و بازار روزانه رشد حداكثر نيم درصدي را تجربه كند.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينكه بهتر اس��ت 
اقدامي صورت گيرد تا جذابيت هاي س��رمايه گذاري در 
بورس تا پايان س��ال ادامه دار باشد، اظهار داشت: بورس 
براساس برخي از مسائل مانند قيمت دالر، تجديد ارزيابي 
شركت ها و ديگر مسائل موجودبه كانال دو ميليون واحد 

ورود خواهد كرد.

وي افزود: اگر قرار باش��د ش��اخص بورس هر روز با رشد 
۵ درصدي در اكثر س��هام همراه شود و به سرعت شاهد 
شاخص دو ميليون واحدي در بازار باشيم موضوع وجود 
حباب مطرح مي شود و ديگر در آن زمان بايد صحت وجود 

حباب در شاخص بورس را مورد تاييد قرار داد.
اش��تياقي با بيان اينكه ورود ش��اخص ب��ورس به كانال 
دو ميلي��ون واحد با دالر نيماي��ي ۱۶ هزار تومان به هيچ 
عنوان منطقي نيست، اظهار داش��ت: اميدواريم بازار به 
صورت آهسته رش��د كند تا ضمن حفظ جذابيت براي 
سرمايه گذاري در بورس، مانع خروج سرمايه هاي مردم 

از اين بازار و ورود آن به ديگر بازارهاي جايگزين شوند.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه در اصالح قبلي كه 
در بازار شاهد بوديم، شاخص بورس از كانال يك ميليون 
واحد به كانال ۹۰۰ هزار واحد رسيد و در آن زمان به مدت 
چند روز ش��اهد صف هاي فروش طوالني در اكثر سهام 
بوديم، گفت: اكنون ديگر چنين اتفاقي در اصالح بازار رخ 
نمي دهد اما بازار براي چند روزي نيازمند اصالحي آرام و 

بدون صف فروش است.
وي گفت: در دو س��ال گذشته زماني كه بازار به رشد ۳۰ 
درصدي دس��ت پيدا مي كرد بعد از آن وارد اصالح حدود 
هفت درصدي مي ش��د تا بتواند مسير اصلي خود را پيدا 
كند در حالي كه اكنون ديگر ش��اهد چنين اتفاقاتي در 

بازار نيستيم.
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»سيتا« ركورد عرضه هاي اوليه 
را زد

امروز طي مراس��مي كه به صورت آنالين در فضاي 
مجازي و آپارات رس��مي بورس تهران پخش شد، 
تعداد ۱ ميلياردو ۳۲۰ميليون س��هم در روز جاري 
جهت عرضه به عموم و ۳۳۰ ميليون س��هم جهت 
عرضه به صندوق هاي سرمايه گذاري در روز شنبه 
۱۳۹۹/۰۴/۱۴، جمع��ا معادل ۱۵ درصد از س��هام 
شركت سرمايه گذاري سيمان تامين با نماد »سيتا« به 
قيمت هر سهم ۱۵۷۵۰ ريال در بورس تهران كشف 
قيمت و معامله شد. به گزارش سنا، همچنين طي  
ديروز  )چهارشنبه ۱۱ تيرماه(، با عرضه اوليه شركت 
سرمايه گذاري سيمان تامين در بورس تهران تعداد 
شركت هاي فعال در بورس به ۳۳۷ شركت رسيد و 
به ارزش بازار ۱۷۳ هزارو ۲۵۰ ميليارد ريال افزوده شد. 
شايان ذكر است، شركت »سرمايه گذاري سيمان 
تامين« با نماد »س��يتا« با ثبت بيش از ۴ميليون و 
۴۸۰ هزار كد معامالتي ركورد تخصيص عرضه اوليه 
را به خود اختصاص داد و حداكثر حدود تعداد ۲۹۴ 
سهم به هر كد معامالتي اختصاص يافت. يادآوري 
مي ش��ود با توجه به توصيه هاي اكيد بهداشتي در 
شرايط كنوني مبني بر اهميت پيشگيري از شيوع 
بيشتر ويروس كرونا و در راستاي حفظ بهداشت و 
تندرستي همگاني و صيانت از سالمت شهروندان 
و اصحاب رسانه، مراسم عرضه اوليه سهام شركت 
»سرمايه گذاري س��يمان تامين« با نماد »سيتا«، 
با عنايت به زيرساخت الكترونيكي بازارسرمايه به 

صورت مجازي برگزار و پخش شد.

معرفي دو عضو جديد 
هيات مديره سازمان بورس 

شوراي عالي بورس ديروز چهارشنبه ۱۱ تيرماه در 
محل سازمان بورس و اوراق بهادار تشكيل جلسه داد. 
جلسه شوراي عالي بورس با حضور اعضاي اين شورا 
و مديران ارشد بازار سرمايه در محل سازمان بورس 
و اوراق بهادار برگزار شد. در اين جلسه شورا، پس از 
قدرداني از تمامي زحمات دكتر حسن اميري، عضو 
هيات مديره و معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، با اس��تعفاي ايشان 
موافقت و دكتر محمد حس��ن ابراهيمي سروعليا، 
به عنوان جانشين معرفي شد. همچنين در ادامه با 
سپاس از زحمات بي دريغ دكتر مصطفي رضوي، عضو 
هيات مديره و معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق 
بهادار، با استعفاي ايشان نيز موافقت و به اين ترتيب، 
احمد جاويدي، معاون سابق مالي و پشتيباني شركت 
بورس، جايگزين وي شد. دكتر محمدحسن ابراهيمي 
س��رو عليا، از اعضاي هيات مديره فرابورس ايران و 
مديرعامل كارگزاري بانك ملي، استاد دانشگاه و عضو 
هيات علمي دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه 
عالمه طباطبايي پس از اين به عنوان معاون نظارت بر 
بورس ها و ناشران و عضو هيات مديره سازمان بورس 
و اوراق بهادار فعاليت خواهد كرد. احمد جاويدي نيز، 
معاون سابق مالي و پشتيباني شركت بورس، رييس 
هيات مديره شركت پلي پروپيلن جم، در سمت معاون 
اجرايي و عضو هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق 

بهادار فعاليت خواهد كرد.

انتشار ۱۰هزار ميليارد  ريال 
اوراق سلف »فوالد«

عرضه اوليه يك هزار ميليارد تومان اوراق سلف موازي 
اس��تاندارد ورق گرم نورديده فوالد مباركه با هدف 
تأمين سرمايه در گردش شركت روز شنبه ۱۴تيرماه 
در بورس كاال انجام مي شود. به گزارش سنا، عرضه 
اوليه مرحله دوم اوراق س��لف موازي استاندارد ورق 
گرم نورديده فوالد مباركه اصفهان در نماد »عفوالد 
۳« به تعداد ۱۳ميليون و ۴۹۳ هزار و ۶۳۷ قرارداد و با 
قيمت هر ورقه ۷۴۱ هزار و ۹۰ ريال از طريق شركت 
كارگزاري بانك ملت انجام مي شود. در اين راستا معاون 
تامين مالي تامين سرمايه بانك ملت به ارايه جزييات 
تكميلي در خصوص اين عرضه پرداخت و گفت: اين 
اوراق يك ساله، به ارزش ۱۰هزار ميليارد ريال، جهت 
تامين سرمايه در گردش مورد نياز فوالد مباركه است. 
مشاور پذيرش، متعهد پذيره نويس و بازارگردان اين 
اوراق شركت تأمين سرمايه بانك ملت بوده، همچنين 
كارگزاري بانك ملت به عنوان عامل فروش اين اوراق 
معرفي شده اس��ت. علي عالي زاده ادامه داد: در اين 
عرضه دوره پيش گشايش از ساعت ۹:۳۰ الي ۱۰ و 
دوره عادي معامالت از ساعت ۱۰ الي ۱۲:۳۰ خواهد 
بود. همچنين معامالت ثانويه آن از فرداي روز عرضه 
يعني ۱۵تيرماه آغاز شده و تا ۱۴ تيرماه سال ۱۴۰۰ 
ادامه خواهد داشت. عالي زاده در ادامه با اشاره به اينكه 
عرضه مزبور به روش گشايش خواهد بود، گفت: دامنه 
نوسان قيمت در عرضه اوليه مثبت و منفي ۵ درصد 
خواهد بود. در صورتي كه در پايان مدت عرضه اوليه، 
تمام يا بخش��ي از اوراق پذيره نويسي نشود، شركت 
تامين سرمايه بانك ملت به عنوان متعهد پذيره نويسي 
مكلف به خريد اوراق باقي مانده به قيمت تعيين شده 
در بازار است.. معاون تامين مالي تامين سرمايه بانك 
ملت در ادامه به نرخ سود اين اوراق اشاره كرد و گفت: 
نرخ س��ود اوراق »عفوالد۳« ني��ز ۱۸.۵ و ۱۹ درصد 
است كه با توجه به شرايط فعلي، پيش بيني مي شود 
همانند مرحله اول، انتشار اين اوراق نيز با استقبال 

سرمايه گذاران همراه شود.
در راستاي دو نرخي بودن بازده اوراق بايد عنوان كرد 
كه در واقع به طور كلي بازدهي اين اوراق در سررسيد 
در دو حالت رخ مي دهد؛ در صورتي كه دارندگان اوراق 
نسبت به اعمال اختيار فروش خود به قيمت »۱۱۸.۵ 
درصد قيمت پايه عرضه اوليه« اقدام كنند، اين اوراق 
براي سرمايه گذاران در سررسيد بازدهي يك ساله 

حداقل ۱۸.۵درصدي خواهد داشت.
حالت دوم نيز زماني رخ مي دهد كه ش��ركت فوالد 
مباركه نسبت به اعمال اختيار خريد خود به قيمت 
»۱۱۹ درصد ضربدر قيمت پاي��ه در عرضه اوليه« 
اقدام كند. در اين صورت بازدهي يكساله اوراق سلف 

در سررسيد حداكثر ۱۹درصد خواهد بود.

يكي از داليلي كه اين بازار فعال مورد توجه دولت قرار دارد، اين است كه از اين بابت ماليات مي گيرد

امكان بازگشايي مجدد اوراق نيكوكاري كرونا
دومين جلسه هيات امناي هزينه كرد اوراق نيكوكاري كرونا۱ وكرونا۲ در 
وزارت بهداشت برگزار شد . به گزارش سنا، در اين جلسه، ضمن دريافت 
ديدگاه هاي اعضا در خصوص دستورالعمل نحوه هزينه كرد اوراق كرونا، 
گزارشي از ميزان منابع حاصل از اوراق و تعيين سقف ميزان قابل حصول 
براي هزينه كرد ارايه شد . همچنين پيشنهادها و اولويت هاي دريافتي از 
معاونت هاي بهداشت، درمان و انستيتو پاستور مورد بررسي قرار گرفت. 
سيد سعيد توليت جوش��قاني نماينده تامين سرمايه نوين كه در اوراق 
نيكوكاري كرونا ب��ه عنوان امين طرح مس��ووليت دارد، در مورد مبالغ 
جمع آوري ش��ده از اين اوراق گفت: در اوراق نيكوكاري كرونا۱ تا پايان 
دوره خري��د اين اوراق يعني ۳۱ ارديبهش��ت ماه مبلغ ۵ ميليارد و ۴۵۷ 
ميليون تومان جمع آوري و به حس��اب وزارت بهداش��ت واريز شد. وي 
افزود: در اوراق نيكوكاري كرونا۲ كه پرداخت سود به وزارت بهداشت از 
محل سرمايه گذاري مبالغ جمع آوري شده اين اوراق است، شاهد تجميع 
س��رمايه ۱۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون توماني بوديم. به گفته جوشقاني، 
تاكنون از محل سرمايه گذاري مبالغ جمع آوري شده كرونا ۲ رقمي نزديك 
به يك ميليارد تومان كه ناشي از سود ماهانه سرمايه گذاري اين اوراق در 
صندوق با درآمد ثابت بوده به حساب وزارت بهداشت واريز شده است. ندا 
بشيري مدير ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران هم در اين جلسه اعالم 
كرد: با توجه به اينكه ۳۱ ارديبهشت ماه دوره زماني مربوط به خريد اوراق 
نيكوكاري كرونا پايان يافت و نمادهاي كرونا۱ و كرونا۲ متوقف ش��د، با 
درخواست وزارت بهداشت امكان و موافقت نهاد ناظر يعني سازمان بورس 
و اوراق بهادار امكان بازگشايي مجدد اين اوراق وجود دارد. به گفته بشيري 
روزهاي سبز بازار سرمايه فرصت مناسبي است تا براي مقابله با اين بيماري 

از ظرفيت اين بازار و كمك سهامداران و سرمايه گذاران بهره برد. همچنين 
رضا ملك زاده معاون تحقيقات وزارت بهداشت با بحراني خواندن شرايط 
اپيدمي كرونا در ايران و ساير كشورهاي جهان عنوان كرد: در چند ماهي 
كه از شيوع اين بيماري در سطح دنيا مي گذرد داروهاي مختلفي براي 
مقابله با اين بيماري تست شده و اكنون نتايج بررسي ها نشان مي دهد دو 
دارو بيشترين تاثير را روي بهبود بيماران دارند به گفته اين مقام مسوول، 
با مبالغي كه از اين اوراق جمع آوري  شده بايد تحقيقات و آزمايش ها براي 
توليد بومي اين داروها را در كشور آغاز كرد تا در شرايطي كه پيش بيني 
مي شود سال آينده يك ميليارد نفر مستعد ابتال به كرونا و ۳۵۰ ميليون 
نفر نيازمند بستري در جهان هستند، بتوانيم از ظرفيت هاي داخلي براي 
بهبود بيماران و كادر درمان كشور استفاده كنيم و كمترين نياز به واردات 
را داشته باشيم. مينو محرز عضو كميته علمي ستاد مبارزه با كرونا نيز در 
اين جلسه عنوان كرد: با شيوع زياد بيماري كرونا در سطح كشور روبه رو 
هستيم و در حالي كه پيشتر شايد برخي اعضاي خانواده به كرونا مبتال 
مي ش��دند اما در حال حاضر بعضا كل اعضاي خانواده و بسياري از كادر 

درمان دچار كوويد۱۹ شده اند.
همچنين حسين عبده تبريزي عضو هيات امناي اوراق نيكوكاري 
كرونا با اشاره به اينكه هيات امنا بايد هرچه سريع تر در مورد هزينه كرد 
اين اوراق با توجه به شرايط تورمي اقتصاد كشور تصميم گيري كند، 
عنوان كرد: س��ه حوزه براي هزينه كرد مبالغ جمع آوري شده اوراق 
كرونا مي تواند مدنظر قرار بگيرد كه شامل موارد تحقيق و توسعه براي 
توليد دارو، كمك به خانواده كادر درماني كه بر اثر بيماري كرونا فوت 

شده اند و خريد ماسك و ديگر تجهيزات مي شود.

تاسيس بزرگ ترين صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه خصوصي 
معاون نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار   از 
اخذ موافقت با تاس��يس بزرگ ترين صندوق هاي  سرمايه گذاري 
جس��ورانه و خصوصي در بازار س��رمايه خبر داد و گفت: به زودي 
شاهد تاسيس دو صندوق  سرمايه گذاري جسورانه و يك صندوق 
سرمايه گذاري خصوصي با س��رمايه جمعا ۶۰۰ ميليارد تومان در 

فرابورس  خواهيم بود. 
به گزارش سنا، محمدرضا معتمد، حوزه هاي سرمايه گذاري هاي 
صندوق خصوصي  سورين نهايت نگر را كه به گفته او ۳۰۰ ميليارد 
تومان سرمايه دارد، صنايع غذايي، معدن و صنايع تبديلي،  ICT  و 
گردشگري اعالم كرد.  معتمد با اشاره به اينكه دو صندوق جسورانه 
كارما الگوريتم و رش��د پاراكس يكم نيز كه با تاسيس آنها  موافقت 
شده، به ترتيب ۵۰ و ۲۴۰ ميليارد تومان سرمايه دارند، بيان كرد: 
تمركز س��رمايه گذاري اين  صندوق هاي جس��ورانه بر حوزه هايي 
همچون رس��انه و س��رگرمي، فناوري اطالعات و ارتباطات، بايو و 
نانو، پزشكي  و سالمت و فناوري هاي سخت خواهد بود.  او در ادامه 
بر عدم ارايه ضمانت براي س��ودآوري اي��ن صندوق ها تاكيد كرد و 
گفت: سرمايه گذاران بايد پيش از خريد واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه، با امضاي »اقرارنامه و بيانيه 
پذيرش ريسك پذيره نويس��ي يا معامله واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق جس��ورانه و خصوصي« نزد كارگزاري هاي عضو فرابورس 
اي��ران اعالم كنند ك��ه با اطالع دقي��ق و آگاهي كافي نس��بت به 
پذيره نويسي يا معامله واحدهاي سرمايه گذاري صندوق مورد نظر 

اقدام مي كنند.

به گفته معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس، مسووليت 
اخذ اقرارنامه و بيانيه امضاش��ده بر عهده كارگزاران عضو فرابورس 
ايران و مس��ووليت هرگونه اظهار خالف واقع بر عهده سرمايه گذار 
خواهد ب��ود. او در ادامه از تقاضاي موافقت اصولي از س��وي س��ه 
صندوق ديگر خب��ر داد و گفت: هفته آتي تقاضاي موافقت  اصولي 
دو صندوق سرمايه گذاري خصوصي و يك صندوق سرمايه گذاري 
جسورانه ديگر در كميته بررسي  صندوق هاي جسورانه و خصوصي 
مطرح مي ش��ود.  معتمد همچنين به اينكه اخيرا شاهد بازگشايي 
نماد و آغاز فعاليت نخستين صندوق سرمايه گذاري خصوصي  در 
بازار سرمايه كشور بوديم، اش��اره كرد و افزود: از اول تيرماه امكان 
معامالت ثانويه صندوق اعتبار سرمايه  نوآفرين در نماد »نوآور« به 
عنوان اولين صندوق  PE  فراهم ش��د و اي��ن نماد در حال حاضر در 
بازار ابزارهاي  نوين مالي فرابورس ايران قابل معامله اس��ت.  معاون 
نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمايه گذاري 
جسورانه را ابزار مناسبي براي  توسعه شركت هاي دانش بنيان دانست 
و از مزاياي صندوق هاي سرمايه گذاري خصوصي را نيز بازسازي، 

توسعه  و ارتقاي فعاليت هاي شركت ها عنوان كرد. 
معتمد در مورد صندوق هاي س��رمايه گذاري خصوصي نيز گفت: 
صندوق هاي  PE  در ميان ابزارهاي بازار سرمايه  براي كسب بازدهي 
باال در فعاليت هايي از پيش تعيين ش��ده، مجوز فعاليت مي گيرند 
از اين رو اين صندوق ها  فرصت س��رمايه گذاري را براي كساني كه 
مايلند از بازدهي ش��ركت ها پيش از ورود به بازار سرمايه استفاده 

كنند،  فراهم مي سازند. 



5 ايرانشهر راه  و شهرسازي

شكاف متوسط هزينه ساخت و قيمت هر متر مسكن به 16.5 ميليون تومان رسيد 

نشانه جهش بهاري قيمت زمين در تهران
گروه راه و شهرسازي|مجيد اعزازي|

در شرايطي كه شاخص قيمت مصالح ساختماني 
در فصل بهار 32 درصد رشد را ثبت كرد، هزينه 
س�اخت هر متر مربع واحد مس�كوني در شهر 
تهران، بس�ته به تعداد طبقات ساختمان از 1.6 
ميليون تومان تا 3.3 ميليون تومان اعالم شد. در 
پي اين اعالم، بررسي هاي »تعادل« حاكي از اين 
است كه با رسيدن متوسط قيمت هر متر مسكن 
در تهران به 19 ميليون تومان، شكاف ميان هزينه 
ساخت و هزينه خريد هر متر مربع آپارتمان در 
تهران به 16.5 ميليون تومان رش�د يافته است. 
مساله اي كه نشان دهنده جهش قيمت زمين طي 
سه ماه گذشته بوده است. اگر چه هنوز از تحوالت 
بازار زمين يا همان امالك كلنگي در شهر تهران 
گزارش رسمي منتشر نشده است، اما داده هاي 
منتشره از س�وي مركز آمار ايران براي گزارش 
تحوالت ب�ازار زمين در زمس�تان 98، حاكي از 
اين است كه متوس�ط قيمت زمين در سال 98 
معادل 93 درصد نس�بت به سال 97 رشد يافته 
است و نكته مهم تر اينكه از ابتداي فصل زمستان 
سال گذش�ته، قيمت زمين در تهران براي ثبت 
ركوردهاي تازه و جهش به كانال هاي باالتر خيز 
برداشته است. اين همه در حالي است كه در بهار 
سال هاي 97 و 98 به ترتيب متوسط قيمت خريد 
هر متر مربع مسكن در تهران 6 و 12 ميليون تومان 
گزارش شده اس�ت و از آنجا كه متوسط هزينه 
ساخت هر متر مربع مس�كن در دوره هاي مورد 
اش�اره بين يك تا 1.5 ميليون تومان بوده است، 
شكاف ميان هزينه ساخت و هزينه خريد هر متر 

مربع حدود 50 درصد قيمت كنوني بوده است.

  برآورد نظام مهندسي از هزينه ساخت
احمد خرم، رييس شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي 
ساختمان، جدول هزينه هاي ساخت هر متر مربع واحد 
مسكوني در سال 1399 را به تفكيك تراكم و تعداد طبقات، 
با توجه به بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، تنظيم و با هدف 
تاييد، به محمود محمودزاده معاونت مسكن و ساختمان 

وزارت راه و شهرسازي، ارسال كرد. 
بر اس��اس جدول يادشده، هزينه ساخت واحدهاي يك و 
دو طبقه، متري يك ميليون و ۶۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان، 3 تا 
۵ طبقه متري يك ميليون و 9۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان، ۶ و 
۷ طبقه متري ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان، ۸ تا 1۰ طبقه 
متري ۲ ميليون و ۵31 هزار و ۲۰۰ تومان، 11 و 1۲ طبقه 
متري ۲ ميليون و ۸1۲ هزار و ۵۰۰ تومان، 13 و 1۴ طبقه 
مت��ري 3 ميليون و 93 ه��زار و ۸۰۰ تومان و 1۶ طبقه به 

باال متري 3 ميليون و 3۷۵ هزار تومان تعيين شده است.

  افزايش شكاف در هزينه ساخت و خريد
به گزارش »تعادل«، اگر چه ميانگين ارقام اعالم شده 
براي هزينه ساخت هر متر واحد مسكوني در طبقات 
مختلف، ۲ ميليون و 1۴۶ هزار تومان مي ش��ود، اما از 
آنجا كه اغلب ساختمان هاي ساخته شده در تهران طي 
سال هاي اخير ۵ تا 1۰ طبقه بوده اند، رقم ۲ ميليون و 
۵۰۰ هزار تومان را به عنوان فرض در محاسبات مربوط 
به اين گزارش اس��تفاده مي كنيم. به اي��ن ترتيب، با 
پذيرش هزينه ساخت ۲.۵ ميليون توماني براي ساخت 
هر متر مربع واحد مس��كوني در تهران و مقايسه آن با 
ميانگين 19 ميليون توماني هزينه خريد هر متر مربع 
واحد مسكوني در اين شهر، شاهد شكاف 1۶.۵ ميليون 
توماني بين دو ميانگين يادش��ده هستيم. شكافي كه 
معرف قيمت زمين در پايتخت است. بديهي است، هر 
چه به سمت مناطق شمالي شهر تهران برويم، از آنجا كه 
ميانگين هزينه خريد واحد مسكوني در مناطق يادشده، 
 فاصله بيشتري با ميانگين 19 ميليون توماني سراسر 
ته��ران پيدا مي كند، هزينه زمين در تهيه و س��اخت 

مسكن نيز رشد مي يابد. 
به طور مثال، بر اس��اس گزارش وزارت راه و شهرسازي از 

تحوالت بازار مس��كن تهران، طي خرداد ماه سال جاري، 
ميانگين قيمت هر متر مس��كن در منطق��ه يك از 33.۸ 
ميليون تومان در ارديبهشت ماه به ۴۲.۴ ميليون تومان 
در خرداد ماه رسيده كه ۲۵ درصد افزايش نشان مي دهد. 
حال اگر متوسط هزينه س��اخت ۲.۵ ميليون توماني هر 
متر مربع را از متوس��ط هزينه خريد ملك در منطقه يك 
تهران كسر كنيم به رقم 31.3 ميليون تومان مي رسيم كه 
نشان دهنده انعكاس هزينه تامين زمين در هر متر آپارتمان 

در منطقه يك است.
بر اس��اس گزارش تحوالت بازار مسكن طي خرداد سال 
جاري، در منطقه 3 پايتخت نيز كه نرخ ها در ارديبهشت 
3۰.۶ ميليون تومان در هر متر مربع بود به 33.9 ميليون 
تومان افزايش پيدا كرده كه رشد 3.3 ميليون توماني يافته 
است. همچنين منطقه ۲ تهران كه رتبه سوم از نظر قيمت 
مسكن در ش��هر تهران را داراست، نرخ ها از ۲۶.۴ ميليون 
تومان به ۲۸.9 ميليون تومان رسيده كه افزايش ۲.۵ ميليون 
توماني در هر متر مربع را نش��ان مي دهد. متوسط قيمت 
خان��ه در منطقه ۶ نيز به عن��وان چهارمين منطقه گران 
قيمت تهران از ۲۴.۴ ميليون تومان در ارديبهشت ماه به 
۲۵.۸ ميليون تومان درخرداد ماه افزايش پيدا كرده است.

  آخرين آمار رسمي از تحوالت قيمت زمين
در اين حال،  بر اساس گزارش مركز آمار ايران از تحوالت 
بازار زمين در زمستان 9۸حاكي است كه ميانگين قيمت 
زمين در فصل زمستان سال گذشته در مقايسه با زمستان 
سال 9۷ معادل ۴3 درصد و نسبت به سه ماه پاييز همان 
سال معادل 11 درصد افزايش پيدا كرده است و ميانگين 
قيمت هر مترمربع زمين در ش��هر تهران از 1۸ ميليون و 
۷33 ه��زار تومان در فصل پاييز 9۸ به ۲۰ ميليون و ۸۰۰ 
هزار تومان در فصل زمستان سال گذشته رسيده است. اين 
در حالي است كه زمين يا همان امالك كلنگي در پاييز 9۸ 
به قيمت فصل تابستان سال گذشته در بازار معامله شدند. 
اما داده هاي انتشار يافته از سوي مركز آمار ايران در رابطه 
با تحوالت زمين در زمستان 9۸ نشان مي دهد، بازار زمين 
دوباره خيز برداش��ته و فراتر از سطح قيمتي هر متر مربع 
واحد مسكوني در زمس��تان كه حدود 1۵ ميليون تومان 

بود، ايستاده است. 
بر اساس داده هاي مركر آمار ايران، ميانگين قيمت زمين 
در سال 9۸ معادل 1۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان بوده كه 
نسبت به سال 9۷، معادل 93 درصد رشد يافته است. اين 
در حالي است كه ميانگين قيمت مسكن در پايتخت طي 

سال 9۸ نسبت به 1۲ ماه 9۷ معادل ۶3 درصد رشد داشته 
و به مترمربعي 13 ميليون و 3۰۰ هزار تومان رسيده است.

 به گزارش »تعادل« توجه به اين مساله ضروري است كه 
هزينه خريد زمين حاصل از امالك كلنگي با آنچه كه در اين 
گزارش محاسبه شد، متفاوت است. در مورد اول، رقم هاي 
اعالم شده از سوي مركز آمار براي متوسط قيمت هر متر 
مربع زمين )ملك كلنگي( 1۸ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان 
در سال 9۸ صرفا قيمت هر متر مربع زمين خام است. اما در 
مورد دوم، به طور مثال، فاصله بيش از 31 ميليون توماني 
متوسط هزينه س��اخت هر متر مربع آپارتمان در منطقه 
يك تهران از متوسط قيمت خريد 33.۸ ميليون توماني به 
معني انعكاس بخشي از قيمت زمين در هر متر مربع واحد 
مسكوني است. به عبارت ديگر، زماني كه مثال در يك قطعه 
زمين به قيمت 1۸ ميليون و۸۰۰ هزار تومان ساخت و ساز 
صورت مي گيرد و ارزش افزوده ايجاد مي شود، قيمت ملك 
به طرز شگفت انگيزي افزايش پيدا مي كند و در قالب سود 

ساخت به جيب سازندگان يا مالكان مي رود.

  رشد 32 درصدي قيمت مصالح ساختماني 
درصد تغييرات شاخص قيمت مصالح ساختماني در 
بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٣١.٩ 
درصد بوده است كه نسبت به فصل قبل ٣.٦ واحد درصد 
افزايش داشته است. بر اساس گزارش مركز آمار ايران، 
از تحوالت ش��اخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي 
مسكوني شهر تهران طي فصل بهار ١٣٩٩ بر مبناي 
سال پايه ١٣٩٠، شاخص يادشده در بهار سال جاري 
به عدد ٥٣٦.٥ رس��يد كه اين رقم نسبت به شاخص 
فصل قبل )٤٥٧.٤(، ١٧.٣ درصد افزايش داشته است. 
درصد تغييرات ميانگين شاخص چهار فصل منتهي به 
فصل بهار سال ١٣٩٩ نسبت به ميانگين شاخص چهار 
فصل منتهي به بهار سال ١٣٩٨ معادل ٢٩.٣ درصد 
بوده كه نسبت به فصل قبل )٣٥.١( ٥.٨ واحد درصد 

كاهش داشته است.

  اثر چشمگيرخدمات ساختماني در شاخص 
در فصل بهار سال١٣٩٩ شاخص قيمت گروه »خدمات« با 
٢٥.٨ درصد افزايش نسبت به فصل قبل بيشترين اثر را در 
 شاخص كل داشته است. گروه » سيمان، بتن، شن و ماسه « 
با ١٩.١ درصد و گروه » آهن آالت، ميلگرد، پروفيل درب 
و پنجره و نرده « با ١٠.٨ درصد افزايش به ترتيب رتبه هاي 
بعدي تاثيرگذاري در افزايش شاخص قيمت نهاده هاي 
ساختمان هاي مسكوني شهر تهران را داشته اند. همچنين 
از بين تمامي گروه ها، گروه » شيشه «، با ١٤ درصد، گروه 
»نقاشي ساختمان« با ٨.١ درصد و گروه »گچ و گچ كاري« 
با ١٩.٦ درصد افزايش نسبت به فصل قبل كمترين تاثير در 

افزايش شاخص كل را داشته اند. 
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بازگشت محدويت هاي پروازي 
با عدم رعايت پروتكل ها

رضا جعفرزاده،  سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري 
از تشديد نظارت ها و اقدامات پيشگيرانه اين سازمان 
به منظ��ور اطمين��ان از اجراي صحيح مق��ررات و 
پروتكل هاي مصوب بهداشتي در بخش حمل ونقل 
هوايي خبرداد. به گزارش ف��ارس، جعفرزاده اظهار 
كرد: س��ازمان هواپيمايي كشوري با عنايت به نقش 
حاكميتي و نظارتي براي كمك به مهار انتشار بيماري 
كوويد 19 و با توجه به اهميت و در اولويت قرار داشتن 
سالمت مسافران، توسط بخش هاي نظارتي خود از 
جمله دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شركت ها و موسسات 
هوانوردي، دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي و دفتر 
عمليات پرواز، به صورت مستمر بازرسي هاي الزم از 
همه بخش هاي فرودگاهي، هندلينگ و غيره به عمل 
مي آورد. وي افزود: سازمان هواپيمايي كشوري حسب 
وظيفه ذاتي خود موظف به نظارت بر اجراي پروتكل ها 
و دستورالعملهاي ستاد مركزي مبارزه با كرونا و ملزم به 
نظارت بر حسن انجام دستورالعمل هاست بنابراين ابتدا 
رعايت اصول بهداشتي همان گونه كه در شيوه نامه 
كد 19۰۰ آمده است را توصيه و در صورت مشاهده 
بي توجهي به مقررات و دس��تورالعمل ها نسبت به 
برخورد قانوني و بازگشت محدوديت هاي پروازي اقدام 
خواهد كرد. جعفرزاده تصريح كرد: اهمال و بي توجهي 
ش��ركت هاي هواپيمايي، فرودگاهي، شركت هايي 
خدمات زميني، بار و مسافر، خدمات ويژه و همچنين 
ساير شركت هاي فعال در امر پرواز، در رعايت مقررات 
و دستورالعمل هاي س��ازمان هواپيمايي كشوري و 
پروتكل هاي بهداشتي تدوين شده توسط اين سازمان 
برخوردهاي الزم را در پي خواهد داشت. سخنگوي 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري بيان كرد: از آنجا كه 
افزايش پروازها و رفع محدوديت ها مي تواند تنها راهكار 
مقاومت ها در اين شرايط سخت به شمار ايد بنابراين 
چنانچه شرط محوري اين موضوع ناديده گرفته شود 
لطمه اقتصادي ناشي از آن غيرقابل جبران خواهد بود 
بنابراين براي استمرار پروازهاي داخلي و فراهم شدن 
زمينه هاي انج��ام پروازهاي بين المللي نياز به انجام 
پروازهاي ايمن و س��المت مس��افر، رعايت مقررات 
بهداشتي بي چون و چراي بهداشتي ميسر نخواهد شد.

 عقبايي: قرارداد 
مستاجران دروغگو فسخ مي شود

حسام عقبايي، نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك 
گفت: اگر مستاجران در قراردادها واقعيتي را درباره 
تعداد افراد يا نس��بيت اعالم نكنند، قرارداد اجاره به 
راحتي فسخ مي ش��ود. عقبايي در گفت وگو با ايلنا 
درباره قراردادهاي اجاره و امكان اعتراض به مستاجر 
گفت: قاعدتا در شرايطي مستاجر دروغي را مطرح 
كند، مدير ساختمان به دليل ارتباطاتي كه با تمام 
ساكنان س��اختمان دارد متوجه تعداد افراد ساكن 
يك واحد خواهد ش��د در اين ش��رايط طبق قانون 
تملك آپارتمان ه��ا و آيين نامه اج��راي آن و قانون 
مالك و مستاجر؛ موجر مي تواند بر اساس اين قوانين 
قرارداد اجاره را به راحتي فس��خ كند.  وي با تاكيد بر 
اينكه مشاوران امالك در تنظيم قراردادها بايد به اين 
موضوعات توجه داشته باشند، اظهارداشت: اين الزام 
است كه تعداد، جنس��يت و اسامي مستاجران بايد 
در قراردادهاي اجاره نوشته شود. عقبايي افزود: اين 
موضوع بس��يار جدي گرفته مي شود چراكه شاهد 
ناهنجاري هاي��ي در اجتماع هس��تيم و فقط بحث 
كتمان تعداد مستاجران در يك واحد مطرح نيست. 
ممكن است فردي اعالم كند كه متاهل است و براي 
خانواده ۴ نفره واحد را اجاره كند اما پس از اس��تقرار 
به جاي افراد گفته شده، نفرات ديگري در اين واحد 
رفت و آمد داشته باشند و موجب نارضايتي همسايه ها 
ش��وند.  نايب رييس اتحاديه مشاوران امالك تاكيد 
كرد: در صورت پنهانكاري مستاجر يا دروغگويي وي 
هم مدير ساختمان به نمايندگي از همسايه ها و هم 
موجر مي توانند اعتراض خود را اعالم كنند كه در اين 
صورت قرارداد فسخ مي شود.  وي ادامه داد: همواره به 
مشاوران امالك گفته مي شود كه جزييات مستاجران 
را در قرارداد ثبت كنند چراكه ممكن اس��ت شاهد 
هم خانگي افرادي شويم كه نسبتي با يكديگر ندارند 
كه در اين حالت بحث در حد توصيه نيست بلكه قانون 
در اين باره مشخص و واضح است. عقبايي در پاسخ به 
اينكه در صورتي كه موجر و مستاجر در اين باره توافق 
كرده باشند و مشكلي بين مستاجر و موجر نباشد آيا 
همسايه ها حق اعتراض خواهند داشت، گفت: اگر 
اجاره واحد به فردي برخالف قانون باشد همسايه ها 
مي توانند موضوع را از مراجع قضايي پيگيري كنند. 

پيش بيني آخر هفته  باراني 
در استان هاي شمالي

سازمان هواشناسي با پيش بيني آخر هفته باراني براي 
استان هاي شمالي كشور اعالم كرد: تا يكشنبه آينده 
در برخي مناطق رگبار باران و رعدوبرق پيش بيني 
مي ش��ود. به گزارش تس��نيم، بر اساس نقشه هاي 
همديدي آينده نگري سازمان هواشناسي طي ۲ روز 
آينده در برخي ساعات در استان هاي ساحلي درياي 
خزر بارندگي، وزش باد و در ساعات بعدازظهر در برخي 
مناطق استان هاي واقع در شمال غرب، ارتفاعات البرز 
مركزي، شمال و شرق هرمزگان، جنوب سيستان و 
بلوچستان، و جنوب كرمان پيش بيني شده است. روز 
پنجشنبه عالوه بر اين مناطق در ارتفاعات خراسان 
شمالي و ارتفاعات شمالي خراسان رضوي رگبار باران، 
وزش باد شديد موقتي و گاهي رعدوبرق پيش بيني 
مي شود. در اين ۲ روز در ساعات بعدازظهر در برخي 
مناطق شمال شرق كشور و استان هاي سمنان، قم، 
قزوين، البرز، تهران، شرق اصفهان و شرق يزد وزش 
باد ش��ديد گاهي گردوخاك پيش بيني شده است. 
در بعدازظهر جمعه و شنبه هفته آينده در ارتفاعات 
البرز مركزي، ارتفاعات هرمزگان و جنوب سيستان 
و بلوچس��تان و بعدازظهر يكش��نبه هفته آينده در 
ارتفاعات شمال غرب كشور رگبار پراكنده باران گاهي 

رعدوبرق و وزش باد پيش بيني مي شود.

نوسازي در بافت فرسوده؛ وام با پروانه ساخت رايگان

وام 350 ميليوني براي حرفه اي ها، 100 ميليوني براي ساير
گروه راه و شهرسازي|

مشوق هاي تازه براي نوسازي بافت فرسوده از 
سوي مسووالن دولتي اعالم شد. اعطاي وام 
350 ميليون توماني براي سازندگان حرفه اي 
و 100 ميليون توماني براي ساخت و سازهاي 
ش�خصي و همچنين صدور پروانه ساخت به 
صورت رايگان دو مشوق اعالمي براي نوسازي 

در بافت فرسوده است.

به گفته مهدي عبوري، مديرعامل شركت بازآفريني 
شهري، 1۰۰ هزار واحد مسكوني از ۴۰۰ هزار واحدي 
كه در راس��تاي طرح اقدام ملي مسكن، ساخت آنها از 
سوي وزارت راه و شهرسازي برنامه ريزي شده، در بافت 
فرسوده و محالت هدف بازآفريني شهري قرار دارد كه 
اين 1۰۰ هزار واحد از محل تس��هيالت تبصره اي و به 
صورت خود مالكي در سراسر كشور احداث مي شود. 
وي در گفت وگ��و با مهر ادامه داد: ت��ا به امروز ۲۷ هزار 
نفر به شعب بانك عامل بخش مسكن در سراسر كشور 
معرفي شده اند و با 1۲ هزار و ۶۰ نفر از آنها، بانك عامل، 

قرارداد منعقد كرده است.
مديرعامل شركت بازآفريني شهري تصريح كرد: بانك 

عامل، قسط اول اين تسهيالت را به حساب مشموالني 
كه با آنها قرارداد به امضا رس��انده، واريز كرده است تا 
بخشي از ساخت و ساز را آغاز كنند. وي يادآور شد: علت 
وجود فاصله زياد بين اين 1۲ هزار نفري كه با بانك عامل 
عقد قرارداد كرده اند تا ۲۷ هزار نفر معرفي شده به بانك 
مذكور اين اس��ت كه بانك عامل بخش مسكن، قسط 
اول تس��هيالت را پس از اتمام پيشرفت ۲۰ درصدي 
فرآيند ساخت و ساز، به حساب متقاضيان نوسازي بافت 
فرسوده واريز مي كند؛ به اين معنا كه پس از اخذ پروانه 
ساختماني، شروع عمليات ساختماني و اتمام عمليات 
فونداسيون، ساخت و ساز به مرحله ۲۰ درصد مي رسد 
كه بانك عامل بخش مسكن، قسط نخست تسهيالت 

نوسازي بافت فرسوده را واريز مي كند.

  وام شخصي سازي؛ 100 ميليون تومان
معاون وزير راه و شهرسازي درباره سقف وام پرداختي به 
متقاضيان نوسازي بافت فرسوده گفت: اين تسهيالت در 
سراسر كشور متفاوت است؛ به اين صورت كه در تهران، 
»كالنشهرها و مراكز استان ها« و شهرهاي زير ۲۰۰ هزار 

نفر، رقم تسهيالت اعطايي، مختلف است.
به گفته عبوري، در تهران براي آن دسته از متقاضياني 

كه مي خواهند اين تس��هيالت را درياف��ت كنند و به 
صورت خود مالكي، اقدام به نوسازي كنند، ۵۰ ميليون 
تومان تسهيالت با نرخ سود 9 درصد و ۵۰ ميليون تومان 
هم تسهيالت نوسازي بافت فرس��وده با نرخ سود 1۸ 
درصد دريافت مي كنند؛ همچنين ۴۰ ميليون تومان 
هم تس��هيالت ۴ درصد به آن دسته از متقاضياني كه 
خواهان دريافت وام وديعه مسكن براي انتقال به مسكن 
اجاره اي در مدت زمان تخريب و نوسازي ملك مسكوني 

خود هستند، پرداخت مي شود.

  وام نوسازي براي سازندگان حرفه اي 
وي ادامه داد: اگر س��ازنده حرفه اي بخواهد نوس��ازي 
واحدهاي مسكوني فرس��وده را انجام دهد، در تهران 
تا ۲۵۰ ميليون تومان به س��ازنده حرفه اي كه گواهي 
ماده ۴ را داشته باش��د و ايين نامه مبحث 19 مقررات 
ملي س��اختمان را رعاي��ت كند، اعطا مي ش��ود؛ اين 
س��ازنده مي تواند تا س��قف 1۰۰ ميليون تومان هم از 
محل اوراق تسهيالت مس��كن كه بانك عامل بخش 
مسكن پرداخت مي كند، استفاده كند كه مجموعًا تا 
3۵۰ ميليون تومان سقف اين وام افزايش پيدا مي كند. 
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه سقف تسهيالت 

اعطايي نوسازي بافت فرسوده در كالنشهرها و مراكز 
استان ها كه به سازنده حرفه اي پرداخت مي شود، ۲3۰ 
ميليون تومان است، گفت: در شهرهاي زير ۲۰۰ هزار 
نفر، تسهيالت نوسازي بافت فرسوده براي سازندگان 

حرفه اي، 1۴۰ ميليون تومان تعيين شده است.
مديرعامل شركت بازآفريني شهري تصريح كرد: از 1۰۰ 
هزار واحدي كه بر اساس برنامه اقدام ملي قرار است به 
نوسازي بافت هاي فرسوده تعلق بگيرد، سهميه تهران 
1۰ هزار واحد بود كه تا كنون همه اين 1۰ هزار متقاضي 

به بانك عامل معرفي شده اند.

  پروانه نوسازي بافت فرسوده  به صورت رايگان
عبوري در خصوص اينكه برخي متقاضيان دريافت پروانه 
س��اختماني، از عدم همكاري ش��هرداري ها در خصوص 
اعطاي رايگان اين پروانه ها، گاليه مندند، اظهار داشت: در 
بافت ها و مناطق هدف در تهران، صدور پروانه ساخت وساز 
كاماًل رايگان است؛ همچنين تفاهم نامه اي با سازمان نظام 
مهندسي ساختمان كشور به امضا رسانده ايم كه بر اساس 
آن ۵۰ درصد از هزينه هاي طراحي، نظارت و اجراي ساخت و 
ساز در بافت فرسوده كه از سوي سازمان هاي نظام مهندسي 

ساختمان در استان ها دريافت مي شود، كسر خواهد شد.

 هزينه ساخت هر متر مربع واحد مسكوني از 1.6 ميليون تومان تا 3.3 ميليون تومان اعالم شد

درشهر
     بررس�ي ويژه انفجار كلينيك سينا اطهر  در 

شوراي شهر 
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه 
ش��هرداري منطقه يك تذكرهايي به مسووالن كلينيك 
سينا اطهر به جهت ناايمن بودن ساختمان داده بود، گفت: 
پرونده مربوط به اين حادثه به صورت ويژه در شوراي شهر 
رسيدگي مي شود. هاش��مي در گفت وگو با فارس، درباره 
حادثه حريق كلينيك س��ينا اطهر اظهار كرد: بازديدي از 
اين ساختمان داشتم و قرار شد كه شهرداري منطقه يك 
گزارشي مفصل در اين زمينه به شوراي شهر ارسال كند و 
مساله بررسي شود كه آيا ساخت و ساز در اين ملك و تغيير 
كاربري آن به كلينيك مجاز بوده اس��ت يا خير. وي افزود: 
مديران شهرداري منطقه يك در حاشيه اين بازديد گزارشي 
را به من نشان دادند كه مويد اين بود، پيش از اين شهرداري 
در مورد ناايمن بودن ساختمان به مسووالن كلينيك تذكر 
داده است. رييس شوراي شهر تهران ادامه داد: قرار شد به 
صورت جامع و دقيق گزارش مربوطه به شوراي شهر تهران 
ارسال شود و من اطالعاتي در اين زمينه كسب كردم و در 
اولين فرصت در كميسيون هاي مربوطه به صورت دقيق 
حادثه و زواياي آن بررسي مي شود. هاشمي در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا شهرداري در صدور مجوز براي كلينيك سينا 
اطهر تخلف داشته است؟ گفت: هنوز اين موضوع را بررسي 
نكرده ايم ولي جزييات كامل و ويژه در شوراي شهر بررسي 
خواهد شد و آن را به اطالع عموم مي رسانيم. هاشمي درباره 
جزييات حادثه حريق در كلينيك سينا اطهر و گزارشي كه 

توسط شهرداري به دستش رسيده است، گفت: بر اساس 
اين گزارش در سال 9۴ دستورالعمل آتش نشاني به مديران 
كلينيك ابالغ شده و اقدام موثري توسط مديران كلينيك 
صورت نگرفته است و پس از آن در سال 9۶ نامه استنكاف به 
دستورالعمل شهرداري مجدد به مسووالن بيمارستان ابالغ 
شد كه اين موضوع نيز توسط مديران مربوطه چشم پوشي 
شده است.وي افزود: در سال 9۷ شهرداري اخطاريه اي نبود 
ايمني در ساختمان را به مديران كلينيك سينا اطهر اعالم 
كرده و به دليل بي توجهي مجدد در سال 9۸ اخطاريه جدي 
به مالك ابالغ ش��ده است و پس از آن اقداماتي نظير نصب 
خاموش كننده و سيستم اعالم حريق در ساختمان انجام 
شد. رييس شوراي شهر تهران اظهار كرد: ولي ساختمان 
مجهز به سيس��تم اطفاي حريق ناقص بوده و بر اس��اس 
گزارشات اوليه اجراي نامناسب شبكه داخلي برق سبب 
بروز حادثه شده است. هاشمي گفت: همچنين اتاقك انباري 
ناايمن و غيراصولي براي نگهداري سيلندر اكسيژن بوده و 
بخشي از لوازم قابل اشتغال نيز در پلكان منتهي پشت بام قرار 
داده شده بود كه سبب مسدود شدن مسير پشت بام شده بود. 
وي اعالم كرد:  بر اساس گزارش آتش نشاني شهرداري تهران 
اين حادثه ساعت ۲۰:۴۶ شب سه شنبه به وقوع پيوسته و 
نيروهاي آتش نشاني پس از تماس شهروندان در محل حاضر 
شده  اند و بر اساس گزارش شهرداري نيروهاي آتش نشاني 
مدعي هستند طي ۵ دقيقه پس از حادثه به محل رسيده اند 
كه كلينيك كامال مش��تعل ب��وده و دود و آتش از طبقات 
زيرين به طبقات اول و دوم هم سرايت كرده و دود در حال 

باال رفتن به طبقات باال بوده است. رييس شوراي شهر تهران 
گفت: بر اساس گزارش شهرداري نيروهاي آتش نشاني 11 
نفر را از بخش هاي شمالي ساختمان و 9 نفر را از طبقه هاي 
پايين نجات دادند ولي در طبقه چهار و پنج كه اتاق عمل و 
جراحي بوده متأسفانه 19 نفر فوت شده اند. هاشمي افزود: 
طبقه هاي باال داراي ۴ اتاق عمل بوده اس��ت و مديرعامل 
آتش نش��اني منطقه نيز چندين نوبت پيش از حادثه در 
مورد مشكالت ناايمني س��اختمان به مالك گزارش داده 
بود. وي عنوان كرد: كلينيك سينا اطهر 1۴۰۰ متر وسعت 
داشته و طبقه منفي آن مربوط به راديولوژي و طبقه همكف 
آزمايشگاه بوده است و طبقه سه و چهار مربوط به بستري 
بيماران و جراحي بيماران بوده كه متأسفانه فوتي ها مربوط 

به طبقه چهار بوده اند.

    تش�كيل كميته روانشناسي ش�هري  در شوراي 
شهر تهران

الهام فخاري، رييس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران با 
اشاره به تفاهم نامه بين سازمان نظام روانشناسي و مشاوره 
ايران و ش��هرداري تهران، از تشكيل كميته روانشناسي 
شهري در شوراي شهر تهران خبر داد. به گزارش تسنيم، در 
راستاي ارتقاء سالمت روان شهروندان تهراني، تفاهم نامه 
همكاري ميان سازمان نظام روان شناسي و شهرداري تهران 
با حضور رييس كميته اجتماعي شوراي اسالمي شهر تهران، 
شهردار تهران، معاون امور اجتماعي و فرهنگي، رييس و 
اعضاي هيات مديره سازمان نظام روانشناسي امضا و مبادله 

شد. در نشست امضاي اين تفاهم نامه كه به همت رييس 
كميته اجتماعي شوراي اسالمي شهر تهران پيگيري شد، 
پيروز حناچي شهردار تهران يكي از اهداف مهم اين دوره 
از مديريت ش��هري را كاهش اثرات منفي ناشي از زندگي 
در كالن شهرها همچون اضطراب و افسردگي هاي ناشي 
از آلودگي هوا، ترافيك و ... از طريق ارتقاء كيفيت زندگي، 
توس��عه فضاي س��بز و گسترش س��رمايه هاي فرهنگي 
دانست. شهردار تهران در اين جلس��ه خواهان همكاري 
بيشتر شهرداري و سازمان نظام روانشناسي و مشاوره شد 
و آمادگي ش��هرداري براي ارتقاء سالمت روان شهروندان 
تهراني را اعالم كرد و افزود: اميدوارم اين توافق نامه بيش از 
هر چيزي مسير همكاري هاي بيشتر را هموارتر كند. فخاري 
در اين جلسه از تشكيل كميته روانشناسي شهري با همكاري 
سازمان نظام روانشناسي و مشاوره خبر داد و اظهار كرد: در 
اين دوره با نگاهي ويژه كه به حوزه  اجتماعي و سالمت روان 
شهروندان در مديريت شهري وجود دارد و با رويكرد تعاملي 
رياست كنوني سازمان نظام، تشكيل كميته روانشناسي 
شهري راه را براي تعامل و مشاركت بيشتر باز كرده است. 
حاتمي، رييس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره نيز با ابراز 
خرسندي از انعقاد تفاهم نامه با شهرداري تهران گفت: وجود 
كرونا و عوارض رواني ناشي از آن مسووليت ما را در كمك به 
آرام بخشي هموطنان بيشتر مي كند. راه اندازي مركز مداخله 
در بحران در تهران و ارزيابي نيمرخ رواني شهروندان تهراني 
و افزايش سواد سالمت روان از كارهاي مشترك مورد نظر 

سازمان نظام و شهرداري تهران است.

       وضعيت مناطق تهران در ابتال به كرونا
ناهيد خداكرمي، رييس كميته سالمت شوراي اسالمي شهر 
تهران اعالم كرد: طبق آمار از ابتداي اسفند تاكنون بيش از ۵ 
هزار تهراني جان خود را به دليل كرونا از دست داده اند البته 
ممكن است برخي از آنها از شهرستان ها وارد تهران شده، 
بستري و فوت شده باشند اما ميانگين افرادي كه در تهران 
جان خود را از دست داده اند تقريبا ۶9 ساله بوده است؛ اين 
وضعيت نشان مي دهد افرادي كه هنوز فعال و سرپرست 
خانوار و به قول معروف، نان آور خانواده هستند جان خود 
را از دست داده اند. وي افزود: ميانگين سن مبتاليان نيز در 
برخي نقاط زير ۵۰ سال است بنابراين نبايد فكر كرد جوان ها 
مبتال نمي شوند! پايه سني مبتاليان بسيار متغير و در سنين 
مياني ميزان ابتال بيشتر است بنابراين خواهش مي كنيم همه 
جوانان و كودكان به ويژه افراد مسن مراقب خودشان باشند.

خداكرمي با اشاره به اينكه تفاوت هايي در ابتال به كرونا 
در گروه هاي پرخطر مش��اهده مي شود، خاطرنشان 
كرد: به عنوان مثال در برخي كش��ورها بيماران قلبي 
بيشترين ابتال به كرونا را داشته اند اما مبتاليان به فشار 
خون و ديابت در تهران بيشتر بوده است همچنين در 
برخي مناطق حركت ويروس بيش��تر بوده به عنوان 
مثال در مناطق ۴ و ۵ بيماري زايي ويروس بيشتر بوده 
كه شايد دليل آن جمعيت بيشتر اين مناطق و تراكم 
جمعيت است. وي گفت: ۶۰ درصد مبتاليان تهراني، مرد 
و ۴۰ درصد زن بوده  و نس��بت افراد فوت شده نيز تقريبا به 

همين ميزان بوده است.



دانش و فن6ادامه از صفحه اول

كاهش وابستگي كشور به سرويس دهنده هاي خارجي

توافق بر سر معماري شبكه ملي اطالعات
در آخرين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي 
معماري، اجزا و فهرست خدمات شبكه ملي 
اطالعات بر مبن�اي چهار اليه زيرس�اختي 
تصويب شد و به موجب آن مقرر شد وابستگي 
كشور به سرويس دهنده هاي خارجي فضاي 

مجازي كاهش يابد.

پس از اعالم انتقادات متعدد از كوتاهي در پيشبرد اهداف 
شبكه ملي اطالعات كه در سال ۹۲ به تصويب شوراي 
عالي فضاي مجازي رسيد، اين شورا آذرماه سال ۹۸ به 
وزارت ارتباطات س��ه هفته مهلت داد تا طرح تكميلي 
شبكه ملي اطالعات را بر مبناي آنچه كه مدنظر اعضاي 
اين شورا است، ارايه كند. پس از اين ضرب االجل، وزارت 
ارتباطات باالخره طرح كالن شبكه ملي اطالعات را دي 
ماه ۹۸ روي ميز شوراي عالي فضاي مجازي گذاشت كه 
البته اين طرح كالن به تاييد اعضا نرسيد و مقرر شد براي 
بررسي دقيق تر كارگروهي در مركز ملي فضاي مجازي، 
آن را تكميل و به شوراي عالي، ارايه كند. به اين ترتيب 
اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي طي دو جلسه آخر 
اين شورا در سال ۹۸ و قبل از شيوع ويروس كرونا، »طرح 
كالن و معماري شبكه ملي اطالعات« و اهداف مربوط 
به آن را به بررس��ي گذاشته و مواردي را تصويب كردند. 
پوش��ش ۱۰۰ درصدي جمعيت كشور براي دسترسي 
به پهن باند سيار با سرعت متوسط ۱۰ مگابيت بر ثانيه و 
پوشش ۸۰ درصدي دسترسي پهن باند ثابت خانوارها با 
متوسط سرعت ۲۵ مگابيت برثانيه از جمله اين اهداف به 
شمار مي رود. همچنين مقرر شد حداقل سه قطب مركز 
داده در سه اس��تان در راستاي توسعه خدمات ابري در 
كشور ايجاد شود؛ كسب وكارها از اينترنت ۱۰۰ مگابيت 
بر ثانيه برخوردار باش��ند و در بخش صنعت داخلي هم 
توليد گوشي هاي س��اخت داخل به ۲۰ درصد مصرف 
گوشي هاي كشور افزايش يابد و همچنين ساالنه حدود 
پنج درصد رشد خودكفايي در زمينه تجهيزات شبكه 
ايجاد شود. پيش بيني ش��د كه سهم اقتصاد ديجيتال 
و خرده فروش��ي الكترونيكي حدود ۱۰ درصد اقتصاد 
كشور را ش��امل ش��ود و خدمات پايه كاربردي داخلي 
تا س��ال ۱۴۰۰ به طور كامل تأمين ش��وند. در آخرين 
جلسه شورا در سال گذشته نيز بخش هايي از طرح ۱۰ 
صفحه اي موسوم به »سند كالن و معماري شبكه ملي 
اطالعات« به عنوان خط مشي حاكم بر اهداف راهبردي 
و عملياتي اين پروژه ملي، بررسي و مقرر شد در جلسات 
آتي ش��وراي عالي فضاي مجازي، اين طرح به تصويب 
برس��د. بدين ترتيب در نخستين جلس��ه شوراي عالي 

فضاي مجازي در س��ال ۹۹ كه عصر دوشنبه ۹ تيرماه 
برگزار شد، معماري، اجزا و فهرست خدمات شبكه ملي 
اطالعات نهايي ش��د و به تصويب ش��وراي عالي فضاي 
مجازي رسيد. بر اساس اين مصوبه، اجزاي شبكه ملي 
اطالعات شامل شبكه هاي هسته، تجميع و دسترسي، 
مراكز تبادل ترافيك، شبكه هاي توزيع محتوا، شبكه هاي 
اختصاصي، مراكز داده عمومي، قطب هاي مراكز داده و 

مركز مديريت و رصد، مي شود. 

    معماري شبكه ملي اطالعات چه اهميتي دارد
رسول جليلي، عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي 
در گفت وگو با مهر، جزييات اولين جلسه شوراي عالي 
فضاي مجازي در س��ال ۹۹ را تشريح كرد و در پاسخ به 
اين سوال كه معماري شبكه ملي اطالعات چه اهميتي 
دارد، توضيحاتي ارايه داد. وي با بيان اينكه شوراي عالي 
فضاي مجازي چند مصوبه در مورد شبكه ملي اطالعات 
ظرف سال هاي گذش��ته داشته است، گفت: »آنچه كه 
روش��ن نبود و الزم بود كه دقيق ش��ود و همه روي آن 
وفاق داش��ته باش��ند، اين بود كه دقيقًا معماري شبكه 
ملي اطالعات چيست و تمايز بين شبكه ملي اطالعات و 
فضاي مجازي چيست. در اين باره اختالف نظر و اختالف 
قرائت بين دستگاه هاي درگير موضوع و جامعه نخبگاني 
وجود داشت، به اين معني كه آيا شبكه ملي اطالعات از 
زيرساخت ارتباطي تا سرگرمي و محتوا، همه را پوشش 
مي دهد يا اينكه تنها بخش��ي را پوش��ش خواهد داد؟ 
مصوبات قبلي شوراي عالي فضاي مجازي در سال هاي 
۹۲، ۹۳ و ۹۶ همه گوياي اين بوده است كه شبكه ملي 
اطالعات اليه هاي ارتباطي و اطالعاتي را پوشش مي دهد 
ولي برخي اوق��ات در مصاحبه ها و اظهارنظرها و برخي 
ارجاعات، اين شك وجود داشت كه آيا محتوا و خدمات 
هم جزو ش��بكه ملي اطالعات است يا خير.« جليلي با 
بيان اينكه آنچه به عنوان معماري شبكه ملي اطالعات 
در شوراي عالي فضاي مجازي تصويب شد يك معماري 
چهار اليه است كه شامل اليه هاي زيرساخت ارتباطي 
و اطالعاتي، زيرس��اخت نرم اف��زاري، خدمات و محتوا 
مي شود، ادامه داد: »مي توان اليه زيرساخت ارتباطي و 
اطالعاتي را نيز به دو زيراليه ارتباطي و زيراليه اطالعاتي 
تقس��يم كرد. منظ��ور از زيراليه هاي ارتباطي ش��امل 
زيرساخت هايي مانند بي سيم، باسيم، كابل، فيبر و فراهم 
كردن ارتباطات است و زيرساخت اطالعاتي نيز به مراكز 
داده و كامپيوتر و انبارش داده ها، اطالق مي شود. منظور 
از زيرساخت نرم افزاري، مولفه هاي نرم افزاري است كه 
براي ارايه خدمات مورد نياز هستند. يعني خدماتي كه 

بايد زيرساخت به بخش دانش بنيان و بخش خصوصي 
بدهد كه بتوانند برنامك ها و نرم افزارهايشان را مبتني بر 
آن، بنويسند. براي مثال پيام رسان ها جزو زيرساخت هاي 
اليه نرم افزاري پايه محسوب مي شوند. چرا كه بسياري از 
اپليكيشن ها و سامانه ها، مبتني بر پيام رسان ها خدمات 
خود را ارايه مي كنند. اين توصيف ما از معماري شبكه ملي 
اطالعات اس��ت. عمده دو اليه اول كه شامل زيرساخت 
ارتباطي و اطالعاتي و زيرساخت نرم افزاري مي شود، به 
عهده وزارت ارتباطات است. حاال ممكن است در برخي 
كارها همكار هم داشته باشد و در برخي موارد، به تنهايي 
مسوول اس��ت كه زيرساخت هاي ارتباطي، اطالعاتي و 

نرم افزاري را براي ايرانيان فراهم كند.« 

    وابستگي به سرويس دهنده هاي خارجي 
همچنين محمدحس��ن انتظاري، عضو ديگر ش��وراي 
عال��ي فضاي مجازي ب��ه مهر گفت: »معم��اري كالن 
شبكه ملي اطالعات به عنوان زيرساخت فضاي مجازي 

كشور برمبناي نيازسنجي هاي مربوط به محتوا، كاربرد 
و خدمات روي اين بس��تر، تعريف و به تصويب رسيده 
اس��ت. معماري ش��بكه ملي اطالعات براس��اس اين 
اهداف عملياتي، تعريف و تصويب شده است. بايد ابتدا 
نيازمندي هاي عملياتي ش��بكه ملي اطالعات تعريف 
مي ش��د تا براساس آن مشخص ش��ود كه اين معماري 
پاسخگوي نيازمندي هاي مدنظر خواهد بود يا خير. در 
الزامات مربوط به معماري كالن ش��بكه ملي اطالعات، 
فضاي مجازي كشور شامل زيرساخت فضاي مجازي، 
محتوا، كاربران و خدمات عامه به مردم تعريف شده كه 
اين خدمات بايد روي زيرساخت فضاي مجازي كشور 
به مردم ارايه ش��ود.« وي با اش��اره به افزايش روزافزون 
وابستگي كشور به س��رويس دهنده هاي خارجي كه از 
س��وي برخي اعضاي ش��وراي عالي فضاي مجازي نيز 
مورد انتقاد اس��ت، گفت: »هم اكنون ۶۰ درصد پهناي 
باند كشور در اختيار اينستاگرام است و پيام رسان هاي 
خارجي بخش عم��ده اي از خدمات را ب��دون مجوز در 

كشور ارايه مي دهند. اين موضوعات با اهداف شبكه ملي 
اطالعات منافات دارد.« انتظاري با بيان اينكه در طرح اين 
موضوعات، مباحث مربوط به فيلترينگ مطرح نيست، 
ادامه داد: »موضوع مربوط به وابس��تگي فضاي مجازي 
كشور به س��رويس هاي خارجي است كه مورد اعتراض 
جدي اعضاي حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي است. 
در مكاتبات و جلسات متعدد از وزارت ارتباطات خواسته 
شده تا برنامه زمان بندي و فازبندي روشني در رابطه با 
طراحي، ايجاد و تحويل شبكه ملي اطالعات ارايه دهد، 
اما تاكنون اين وزارتخانه به اين درخواست پاسخ نداده 
است. اينكه هر چند ماه يك بار بخواهيم بخشي از شبكه 
ملي اطالعات را جلو ببريم پاسخگوي نياز كشور نخواهد 
بود. تا زماني كه خدمات پايه روي شبكه ملي اطالعات 
شكل نگيرد و مواردي مانند پيام رسان هاي بومي و موتور 
جست وجو طراحي و پياده سازي نشود، وابستگي ما به 
سرويس دهنده هاي خارجي در توليد اطالعات همچنان 

رو به افزايش خواهد بود.«
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ما براي وصل كردن آمديم
در حال حاضر عده اي معتقدند شبكه ملي اطالعات 
هنوز تا اجرايي ش��دن فاصله دارد و برخي ديگر از 
مسووالن، اين شبكه را بستري مي دانند كه متوقف 
نمي شود، بلكه از زماني كه آغاز شده، نيازمند فراهم 
شدن زيرساخت ها و پياده  شدن خدمات مختلف 
است. شوراي عالي فضاي مجازي به تازگي معماري 
ش��بكه ملي اطالع��ات را در قالب زيرس��اخت ها 
تقسيم بندي كرده؛ بخش اول ارتباطي و اطالعات، 
بخش دوم نرم افزاري و بخش سوم خدمات و محتوا؛ 
و آنچه به عنوان وظيفه وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات از اجرايي كردن سهم شبكه ملي اطالعات 
در نظ��ر گرفته ش��ده، فراهم كردن زيرس��اخت  
ارتباطي  اطالعاتي از جمله كاب��ل و فيبر و مراكز 
داده و زيرساخت نرم افزاري از جمله پيام رسان ها 
و اپليكيشن هاست. هرچند وزارت ارتباطات گله 
دارد كه بخش توليد محتوا در وظايف اين وزارتخانه 
گنجانده نشده و اما اكنون انتظار توليد محتوا را از 
آنها دارند. از طرفي اين روزها يكي از انتقاداتي كه 
به خص��وص از طرف نماين��دگان مجلس به وزير 
ارتباطات نشانه رفته، درباره توسعه زيرساخت هاي 
ارتباطي كشور است. نمايندگان مجلس در حالي 
از توسعه هاي زيرساختي گله مي كنند كه همين 
حاال هم بسياري از شهرها و روستاها به قدر كفايت از 
امكانات اينترنتي برخوردار نيستند؛ اگرچه به   دليل 
شهرنشيني معترضان و منتقدان، اين امر مشتبه 
ش��ده كه برخورداري از امكانات ارتباطي از جمله 
اينترنت لطفي اس��ت كه به شهروندان و ساكنين 
ش��هرهاي بزرگ مي ش��ود، اما شايد كمتر كسي 
امروز از اين نكته غاف��ل مانده كه اينترنت نه تنها 
ديگر يك امكان لوكس و ابزاري براي س��رگرمي، 
بلكه از مهم ترين نيازها و حقوقي اس��ت كه همه 
از شهرنشين تا روستانش��ين بايد از آن بهره مند 
باشند. هرچند در كشوري كه هنوز هم بسياري از 
روستاها حتي از خطوط ساده تلفن هم بي بهره اند، 
انتظار كشيدن خطوط فيبر به اين مناطق كمي 
خوش خيالي و اصال به دور از منطق است، اما تالش 
براي فراهم كردن امكانات حداقلي را نبايد ناديده 
گرفت. در حالي انتقاد مي كنند كه چرا س��رعت 
و پهناي باند اينترنت به محتوا مقدم ش��ده كه با 
چارچوب جديدي كه توسط شوراي عالي فضاي 
مجازي براي معماري شبكه ملي اطالعات در نظر 
گرفته شده هم، محتوا از وظايف وزارت ارتباطات 
نيست و به جاي اينكه از كشيدن خطوط اينترنت به 
روستاهاي كمتر برخوردار ابراز رضايت كنند، از  نبود 
محتوايي گله مي كنند كه اساسا متولي گري آن در 
حوزه اختيارات وزارت ارتباطات نيست. شايد وقت 
آن است كه به جاي اعتراض و انتقاد به اينكه پهناي 
باند اينترنت امروز چرا صرف اينستاگرام و تلگرام 
كه ابزارهاي خارجي هستند، شده و به جاي مطرح 
كردن دوباره زمزمه هاي فيلترينگ اين شبكه هاي 
اجتماعي، نگاه��ي به وضعيت تولي��د محتوا در 
ابزارهاي داخلي انداخت. اين روزها پيام رس��ان ها 
بيشترين مورد اس��تفاده را نزد مردم دارند و اين 
ابزارها جاي خود را به ابزارهاي سنتي مانند تماس 
تلفني و پيامك از طريق اپراتورهاي همراه داده اند، 
از طرفي ماهيت شبكه هاي اجتماعي، همانطور كه 
از نامش پيداست، برقراري ارتباط بين جوامع است. 
هرچند اين انتظار ك��ه پيام هايي كه بين كاربران 
ايراني منتقل مي ش��ود، نيازي به خروج از كشور 
ندارد و براي كاهش هزينه هاي انتقال هم ش��ده، 
پيام ها بايد در داخل كشور جابه جا شوند، انتظاري 
منطقي و شدني است، اما اينكه بخواهيم شبكه هاي 
اجتماعي را محدود به فضاي داخل كشور كنيم، 
درواقع ماهيت اين شبكه ها را كه برقراري ارتباط و 
اتصال كاربران اينترنت است و غير از اينكه تعامالت 
روزانه كارب��ران ايراني با يكديگ��ر را فراهم كند، 
وسيله اي براي تعامل جهاني محسوب مي شود را 

زير سوال مي برد. 

تصويب معماري شبكه ملي اطالعات در شوراي عالي فضاي مجازي با چهار اليه شامل ارتباطي و اطالعاتي، زيرساخت نرم افزاري، خدمات و محتوا

بزرگ ترين انجمن رايان��ه اي دنيا كه بيش از صد هزار 
دانشجو و متخصص علوم مختلف رايانه در آن عضويت 
دارند، خواستار عدم استفاده دولت ها و بخش خصوصي 
از فناوري تشخيص چهره شد. به گزارش مهر به نقل 
از ان بي س��ي نيوز، انجمن ماش��ين هاي حسابگر كه 
قديمي ترين انجمن علمي و فني و آموزشي در رشته 
كامپيوتر در جهان بوده و در سال ۱۹۴۷ تأسيس شده 
هر سال جايزه علمي معتبر تورينگ را نيز اعطا مي كند. 
اين انجمن رش��د حرفه اي تعداد اعضايش را با فراهم 
كردن فرصت ها براي يادگيري مادام العمر، توس��عه 
حرفه اي و شبكه ارتباطي حرفه اي پشتيباني مي كند. 
مقر اين انجمن آموزشي بين المللي در نيويورك بوده 
و داراي ۱۷۰ ش��عبه محلي نيز هست. انجمن مذكور 
در بيانيه خ��ود تصريح كرده كه فناوري هاي كنترل و 

نظارت اغلب به شكلي غرض ورزانه مورد استفاده قرار 
مي گيرند و لذا استفاده از آنها موجب آسيب ديدن برخي 
گروه هاي آس��يب پذير و محروم در جامعه مي شود. از 
جمله اين گروه ها مي توان به اقليت هاي قومي، نژادي و 
جنسيتي اشاره كرد. در بخش ديگري از بيانيه يادشده 
كه در كميته سياس��ت گذاري فناوري انجمن مذكور 
تهيه ش��ده، آمده است: فناوري يادشده بسته به نحوه 
استفاده مي تواند مفيد يا مضر باشد. ولي سوءاستفاده 
از آن باعث به خطرافتادن حقوق بشر و حقوق قانوني 
افراد و نقض حريم ش��خصي آنها و زير س��وال رفتن 
عدالت و آزادي هاي ش��خصي خواهد شد. از همين رو 
سياست گذاران بايد از تعليق استفاده از اين فناوري تا 
زمان تعيين استانداردهاي دقيق، عادالنه و مسووالنه 

حمايت كنند.

ويندوز فاي��ل ريكاوري اب��زار مايكروس��افت به منظور 
بازگرداني داده ها به ش��مار مي رود كه سه حالت خاص 
براي فايل سيستم هاي مختلف دارد و به رايگان قابل دانلود 
اس��ت. به گزارش زوميت به نقل از تك اس��پات، از دست 
رفتن فايل ها يكي از بدترين اتفاقاتي اس��ت كه براي هر 
كس رخ  مي دهد. شانس ش��ما براي ريكاوري فايل هاي 
ازدست رفته ارتباطي مستقيم به اين دارد كه فايل هايتان 
چه مدت قبل حذف شده  باشند. همچنين ميزان استفاده  
شما از رايانه از زمان حذف شدن فايل ها، تأثير مهمي روي 
شانس ريكاوري آنها مي گذارد. دليل اصلي اين موضوع به 
خود ويندوز برمي گردد. در فايل سيستم ويندوز، فضاي 
اشغال شده توسط فايل هاي حذف شده برچسب »خالي« 
را دريافت مي كند، اما داده هايي كه قبال ارتباطاتي با اين 
فضا از حافظه داشته اند ممكن است همچنان سالم باقي 

بمانند. اگر از آن فضا براي ذخيره  فايلي جديد استفاده شود، 
ش��انس ريكاوري فايل هاي قديمي را از دست مي دهيد. 
امروزه اپليكيشن هاي متنوعي براي ريكاورهاي فايل ها 
موجود هستند كه شماري از آنها عملكردي بسيار عالي 
دارند. مايكروسافت در راس��تاي كمك به كاربران براي 
ريكاوري فايل ها اپليكيش��ن جديدي در مايكروسافت 
استور منتشر كرده است. اپليكيشن موردبحث كه با نام 
 )Windows File Recovery( ويندوز فايل ريكاوري
از آن ياد مي شود درحقيقت يك ابزار خط فرمان به حساب 
مي آيد كه مي ت��وان ازطريق آن براي ريكاوري فايل هاي 
حذف ش��ده از درايوهاي داخل��ي و خارجي و همچنين 
دس��تگاه هاي USB و كارت ه��اي حافظ��ه  SD تالش 
كرد. اطالعات رس��مي نش��ان مي دهند كه ابزار جديد 
مايكروس��افت مي تواند فايل هاي داراي فرمت JPEG و 

PDF و PNG و MPEG و MP۳ و MP۴ و ZIP و 
همچنين فايل هاي آفيس و موارد ديگر را ريكاوري كند. 
فرايند ريكاوري فايل ها از فايل سيس��تم هاي NTFS و 
FAT و exFAT و ReFS امكان پذير اس��ت. ابزار ويندوز 
 Default فايل ريكاوري سه حالِت كاركرد دارد كه شامل
 Default هستند. حالت Signature و Segment و
براي فايل سيستم هاي NTFS كه به تازگي حذف شده اند 
پيشنهاد مي ش��ود. اگر محتواي خاصي داريد كه تاريخ 
حذف شدن آنها به مدتي پيش برمي گردد يا اينكه حافظه  
ذخيره س��ازي خود را به صورت دس��تي فرمت كرده ايد 
بهتر ابتدا سراغ اس��تفاده از حالت Segment و سپس 
Signature بروي��د. مايكروس��افت مي گوي��د حالت 
Signature ب��راي كار ب��ا فايل سيس��تم هاي FAT و 

exFAT و ReFS ايده آل است. 

مايكروسافت ابزار ريكاوري اطالعات را منتشر كرددرخواست براي تعليق فناوري تشخيص چهره

گ��وگل كمپان��ي  North، فعال در زمينه س��اخت 
عينك هاي واقعيت افزوده را خريداري كرد. به گزارش 
ديجياتو، گوگل و نورث، اين خبر را به صورت رس��مي 
تايي��د كرده اند، ب��ا تاكيد بر اين موض��وع كه »تجربه 
فني« ن��ورث مي تواند به گ��وگل در زمينه »بهره وري 
سخت افزاري و آينده محاسباتي محيط« كمك كند. 
جزييات اين معامله از جمله پولي كه گوگل پرداخت 
كرده هنوز معلوم نيست. اما با اين تغيير مالكيت نورث 
 Focals اعالم كرده بزودي كاركرد عينك هاي هوشمند
را غيرفع��ال خواهد ك��رد؛ به اين معنا ك��ه افرادي كه 
سال گذشته ۱۰۰۰ دالر هزينه كردند و نسل اول اين 
عينك ها را خريدند، در آينده نزديك ديگر نمي توانند 
از آنها اس��تفاده كنند. كمپاني نورث عينك هوشمند 
Focals 1.0 را ژانويه ۲۰۱۹ به بازار عرضه كرد  و بعد از 
گذشت حدود يك ماه قيمت آن را به ۶۰۰ دالر كاهش 
داد. اين عينك در حقيقت ليزري بس��يار كوچك در 
دسته هاي خود دارد كه تصاوير مورد نظر را به صورت 
مجازي روي شيش��ه و جلوي چش��م مخاطب پديدار 
مي كن��د. اين عينك از طريق بلوت��وث به موبايل هاي 
هوشمند كاربران متصل ش��ده و مي تواند اعالن ها را 

نمايش داده، مس��يريابي فراهم كند و حتي براي اوبر 
درخواست دهد. دسامبر سال قبل نورث اعالم كرد جهت 
تمركز روي ساخت نسل دوم عينك هاي هوشمندش 
توليد سري نخست را متوقف خواهد كرد، كه البته حاال 
اين پروژه هم به خاطر تغيير مالكيت كنسل شد. عمر 
كوتاه نورث به عنوان يك شركت مستقل خيلي هم ساده 
نگذشت؛ اين شركت توليدكننده عينك هوشمند براي 
ثبات اقتصادي مجبور شد طي سال گذشته ۱۵۰ نفر از 
نيروهايش را تعديل كند. كارمندان هم به مديران اين 
كمپاني هشدار دادند كه عينك هاي توليدشده گران تر 
از ارزش واقعي قيمت گذاري ش��ده اند و البته بيش��تر 

ظاهري مردانه دارند. 
گ��وگل تاكيد دارد بع��د از تغيير مالكي��ت مقر اصلي 
نورث بدون جابه جايي و تغيير در ش��هر كيچنر كانادا 
باقي خواهند ماند و آنها قصد دارند جامعه بين المللي 
خودش��ان را در اين منطقه نيز گسترش دهند. گوگل 
همچنان روي توليد و توسعه عينك هوشمندش تاكيد 
دارد و آن را ب��ه محصولي مفيد براي كارهاي تجاري و 
توسعه دهندگان تبديل كرده است. گوگل هفت سال 
قبل و پ��س از عرضه گوگل گل��س از عرضه عينك با 

كاربري عمومي منصرف شد اما معلوم نيست آيا نورث 
براي شروع دوباره در اين زمينه كمكي به گوگل خواهد 

كرد يا خير.
اين در حالي است كه روز گذشته فيس بوك نيز از يك 
هدست واقعيت مجازي جديد مفهومي رونمايي كرد 
كه طراحي متفاوتي با ساير دستگاه هاي VR موجود در 
بازار دارد و به نمايشگرهاي جديدي مجهز شده است. 
محققان آزمايشگاه فيسبوك از فيلم هولوگرافيك براي 
ساخت يك نمونه آزمايش��ي صفحه نمايش واقعيت 
مجازي استفاده كرده اند كه حاصل آن هدستي شبيه 
به عينك آفتابي با وزن كم است. ضخامت كلي نمايشگر 
كمتر از ۹ ميلي متر است و در مقايسه با ساير هدست ها، 
رزولوش��ن يا زاويه ديد چندان پايين ت��ري ندارد. اين 
نمايشگرها ش��ايد روزي بتوانند طراحي هدست هاي 
بزرگ را تغيير دهند.  كليد اصلي در دس��تيابي به اين 
ضخامت كم، اس��تفاده از تكنيك خمش نور موس��وم 
به اپتيك پن كيك اس��ت كه ام��كان بازتاب چندين 
باره تصوير نمايش داده ش��ده در يك فضاي محدود را 
مي دهد. طراحي اين عينك به گونه اي است كه فاصله 
كانوني ظاهري تصوير را به طور موثري افزايش مي دهد.

كميسيون فدرال ارتباطات امريكا، اعالم كرد هواوي و 
زد تي اي تهديد امنيت ملي هستند. بنابراين شركت هايي 
كه از يارانه دولتي اس��تفاده مي كنند نمي توانند با آنها 
همكاري كنند. به گزارش مهر به نقل از سي ان بي سي، 
كميسيون فدرال ارتباطات امريكا )FCC( به طور رسمي 
هواوي و زد تي اي را تهديدي عليه امنيت ملي كشورش 
اعالم كرد. اين بدان معنا اس��ت كه شركت هايي كه از 
برنامه يارانه ۸.۳ ميليارد دالري دولت امريكا به نام طرح 
»يونيورسال سرويس فاند« استفاده مي كنند، نمي توانند 
هيچ گونه تجهيزات يا سرويسي از اين دو شركت را بخرند، 

در آن سرمايه گذاري كنند، نگهداري يا پشتيباني كنند. 
آجيت پاي، مدير اين كميسيون در بيانيه اي اعالم كرد: 
»با توجه به دستورات امروز و در نظر گرفتن شواهد، اين 
س��ازمان هواوي و زد تي اي را به عنوان خطرهايي براي 
شبكه هاي مخابراتي امريكا و آينده فناوري ۵G كشور 
مي داند. در حقيقت اين حكم به رأي موافق كميسيون 
فدرال ارتباطات امريكا در ماه نوامبر رسميت مي دهد. در 
آن زمان اين سازمان قانونگذاري اعالم كرد هر دو شركت 
چيني تهديدي براي امنيت ملي امريكا هستند. اين در 
حالي است كه امريكا سال گذشته هواوي را در فهرست 

سياه وزارت بازرگاني قرار داد و اين راي جديد احتمااًل 
سبب مي شود ارتباط اين شركت چيني با زنجيره تامين 
ذخاير نيمه رسانا قطع ش��ود. عالوه بر اين موارد دولت 
ترامپ س��عي دارد كش��ورهاي ديگر را نيز وادار كند تا 
در توسعه شبكه 5G با هواوي همكاري نكنند. ژاپن و 
استراليا نيز در همين راستا با هواوي همكاري نمي كنند. 
با وجود اين برخي كشورها مانند انگليس همچنان با اين 
شركت چيني همكاري مي كنند و اجازه مي دهند نقشي 
محدود در توسعه شبكه 5G كشور داشته باشد. هواوي و 
زد تي اي تاكنون در اين باره هيچ اظهارنظري نكرده اند.

احياي جاه طلبي هاي گوگل در زمينه عينك واقعيت افزوده

شركت هاي امريكايي رسما از همكاري با هواوي منع شدند

دنياي فناوري



اخبار  ويژه 7 صنعت،معدن و تجارت

فعاالن صنفي در گفت وگو با »تعادل« تجويز كردند

نسخه برون رفت از بحران قيمت ها 
تعادل | گروه تجارت| 

مقص�ر گراني ه�اي اخي�ر در ب�ازار كيس�ت؟ 
نقش اصن�اف در اين ميان چيس�ت؟ »تعادل« 
در گفت وگ�و با برخ�ي فعاالن صنف�ي درصدد 
پاس�خگويي به اين پرس�ش برآمده است. آنها 
مي گويند كه اصناف را نمي توان مقصر گراني هاي 
اخير معرفي كرد. به گفته آنها، مادامي كه نرخ دالر 
افزايش مي يابدو در كن�ار آن نرخ تورم فزاينده 
مي ش�ود، طبيعي اس�ت كه هزينه هاي توليد 
افزايش يابد كه اثر آن را مي توان بر قيمت نهايي 
محصوالت مش�اهده كرد. از طرف�ي با افزايش 
قيمت ها، قدرت خريد مردم كاهش مي يابد كه 
همين امر كاهش فروش وتولي�د را رقم مي زند. 
در تحليل اي�ن موضوع اصنافي ه�ا مي گويند: 
عالوه بر مس�اله تورم و افزايش نرخ دالر، شيوع 
ويروس كرونا، موجب شده تا صنوف كشور بيش 
از گذشته در مشكالت گرفتار شوند. بنابراين براي 
برون رفت از اين وضعيت نيازمند حمايت دولت 
هستند. اما نسخه اصناف براي برون رفت از اين 
وضعيت چيست؟ برخي مي گويند كه دولت بايد 
اصناف را مثل ساير بخش هاي اقتصادي زير چتر 
حمايتي خود قرار دهد، چراكه به گفته آنها دولت 
كمترين توجه را به بخش صنوف كش�ور دارد و 
حمايت هاي سرمايه اي دولت در اين بخش نزديك 
به صفر است. »تسهيل فضاي كسب وكار، فرجه 
مناسب مالياتي، حمايت هاي سرمايه اي، جبران 
خسارت هاي كرونايي و...« از جمله خواسته هاي 
اصناف در شرايط كنوني است. اما اصنافي ها بر 
اين باورند كه راه ب�رون  رفت از بحران قيمت ها 
از مس�ير حمايت از صنوف توليدي به اش�كال 
مختلف مي گذرد؛ چراكه با رونق گرفتن توليد، هم 

هزينه هاي توليد و هم قيمت ها كاهش مي يابد. 

    حمايت از اصناف نزديك به صفر
در همين راستا، رسول جهانگيري عضو هيات رييس اتاق 
اصناف ايران با اشاره به نقش اصناف در وضعيت اقتصادي به 
ما گفت: اصناف نقش پررنگي در عرصه اقتصادي دارند، اين 
در حالي است كه همواره نوك پيكان انتقاد در مساله گراني 
به سمت اصناف گرفته مي شود. او در ادامه افزود: متاسفانه 
وضعيت به گونه اي است كه اگر گراني يا كمبودي در برخي 
از اقالم مورد نياز جامعه رخ دهد، مردم آن را از چشم اصناف 
مي بينند. جهانگيري با اشاره به اينكه در وضعيت حاكم بر 
كشور، حق و حقوق اصناف ناديده گرفته شده، عنوان كرد: 
البته در اين ميان ممكن است كه تخلفاتي نيز از سوي برخي 
از صنوف صورت بگيرد، اما اين بدان معني نيست كه همه 
مشكالت اقتصادي را به اين بخش گره بزنيم. عضو هيات 
رييس اتاق اصناف ايران بر اين باور است كه مشكل اصلي 
از حلقه هاي باالدستي نشات مي گيرد. اومي گويد: اصناف 

براساس نرخ سود عمده فروشي و خرده فروشي كه قانونگذار 
تعيين كرده، اقدام به فعاليت مي كند.  جهانگيري، در ادامه 
با انتقاد از اينكه برخي در اين ش��رايط س��خت اقتصادي 
س��رمايه هاي خود را در جاهايي مطمئن سرمايه گذاري 
مي كنند، گفت: اين درحالي است كه اصناف در اين وضعيت 
اقتصادي، سرمايه هاي خود صرف خدمت رساني به مردم 
مي كنند، كه مي توان گفت تنها هدفشان كسب سود نيست. 
او در ادامه عنوان كرد: ميزان مش��اركت سرمايه دولت در 
بخش خصوصي اصناف نزديك به صفر است. اين در حالي 
است كه چتر حمايتي دولت از ساير بخش هاي اقتصادي، 
مثل بخش معدن، صنعت و بنگاه هاي توليدي بزرگ، خيلي 
گسترده تر از آنچيزي است كه در اصناف وجود دارد. به گفته 
اين فعال صنفي دولت در ساير بخش هاي اقتصادي حتي 
بيش از ۵۰ درصد مش��اركت سرمايه اي دارد.  جهانگيري 
در ادامه عنوان كرد: موضوع ناراحت كننده اينجاست كه 
دولتمردان، اساسا صنوف كشور را ناديده مي گيرند. اين در 
شرايطي است كه صنوف هيچگاه باري بر دوش دولت در 
زمينه تامين سرمايه در گردش يا تامين مواد اوليه نگذاشتند.  
او با اشاره به شعار جهش توليد در سال ۹۹ عنوان كرد: اكنون 
بهترين زمان براي توجه به توليدات خوشه اي اصناف است. 
چراكه تجربه كشورهاي بزرگ نيز نشان از اين دارد به جاي 
س��رمايه گذاري در بنگاه هاي بزرگ، بايد از ظرفيت هاي 

بنگاه هاي كوچك و متوسط و صنوف توليدي بهره گرفت.  به 
گفته جهانگيري، با حمايت از سرمايه گذار بخش خصوصي و 
تسهيل فضاي كسب وكار مي توان توليد و اقتصاد را بر روي 
ريل رونق قرار داد. جهانگيري همچنين خطاب به وزارت 
اقتصاد، گفت: فرجه زماني مالياتي در نظرگرفته شده، براي 
اصناف، قابل توجه نيست و كمكي به اصناف نمي كند. او با 
تاكيد بر اينكه اصناف به دنبال فرار مالياتي نيستند، گفت: ما 
نمي گوييم كه ماليات بر درآمد نباشد، اما ماليات بر درآمدي 
كه حاصل نش��ده، آيا منطقي است؟ اين فعال صنفي ابراز 
اميدواري كرد كه دولت با توجه به شرايط ركودي حاكم بر 
اقتصاد توجه ويژه اي به بخش اصناف كشور داشته باشد تا 
از اين وضعيتي كه بازار به آن دچار شده، نجات پيدا كنند. 

  خسارت هاي صنفي جبران شود 
مجتبي صفاي��ي نايب رييس دوم ات��اق اصناف ايران 
نيز با اش��اره به تبعاتي كه كرونا بر بخش هاي مختلف 
كشور، به ويژه صنوف كشور برجاي گذاشته است، به 
ما مي گويد: اصناف با مشكالت عديده اي روبرو است از 
جمله مشكالت نقدينگي كه اين بخش را به شدت آزار 
مي دهد. از سوي ديگر، باالرفتن قيمت ها كه دليل اصلي 
آن افزايش نرخ تورم است، موجب كاهش قدرت خريد 
مردم شده است. به گفته اين فعال صنفي، كاهش قدرت 

خريد مردم نيز كاهش فروش و توليد را رقم زده است. 
صفايي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با بيان اينكه 
اصناف ايران اهتمام جدي براي اصالح قانون نظام صنفي 
در س��ال جاري دارد، تاكيد كرد كه اصالح س��اختار نظام 
بانكي جهت ايجاد رونق اقتصادي حائز اهميت است. نايب 
رييس دوم اتاق اصناف ايران درادامه ابراز اميدواري كرد كه 
خس��ارت هاي وارد به بخش اصناف جبران شود تا اقتصاد 

بتواند از اين پيچ سخت تاريخي عبور كند. 

    اصناف مقصر گراني ها نيستند 
از س��وي ديگر، ابراهيم درس��تي، عضو هيات رييسه اتاق 
اصناف ايران و تهران نيز در خصوص افزايش قيمت برخي 
كاالها مي گويد: ما بايد واقعيت را بگوييم، همه گراني را به 
گردن اصناف نيندازيد وقتي نرخ دالر افزايش پيدا مي كند 
قطعًا هزينه هاي فروش��نده نيز افزايش پيدا مي كند. يك 
واحد صنفي عالقه دارد هرچه بيشتر فروش داشته باشد تا 
مشتريان بيشتري جذب كند، اما وقتي قيمت همه كاالها 
افزايش پيدا كرده، قدرت خريد مشتري به شدت كاهش 

پيدا كرده است و تعداد مشتريان روزبه روز كمتر مي شوند.
نماينده سرپرست وزارت صمت در اصناف كشور تاكيد كرد: 
با نگاهي به بازار كار كشور مي بينيم بعد از شيوع كرونا بسياري 
از اصناف در حال ورشكس��تگي مي باشند. فست فو دها، 

تاالرهاي عروسي، قهوه خانه هاي سنتي، كافي شاپ ها و 
بسياري از رستوران ها، مواد غذايي و خوراكي به دليل شرايط 
خاص با مشكالت بسيار زيادي مواجه هستند. به هر حال ما 
بايد پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنيم، مغازه دار بايد هم 
خود از آلوده شدن بترسد و هم آلوده كردن مشتريان. وي 
افزود: از زمان شيوع بيماري كرونا در اسفند ماه نزديك به 
۷۰۰ هزار واحد صنفي در صنف بنكداري، عمده فروشي، 
حمل و نقل، مواد پروتئيني، فروشگاه هاي زنجيره اي، نانوايان 
و ميوه فروشي اينها همه در حال فعاليت بودند. درستي با 
اشاره به خدمات برخي صنوف در دوره كرونا گفت: ما بر اين 
باور هستيم كه پرسنل بخش بهداشت و درمان در شرايط 
كرونايي بسيار سنگ تمام گذاش��ته و از جان گذشتگي 
كردند، اما اصناف علي رغم تمام خدماتش��ان در اين دوره 
مغفول ماندند. واحدهاي صنفي درست در همين شرايط 
در حال تامين مايحتاج مردم بودند.در دوره چند ماه گذشته 
كه كرونا بر كشور حاكم شده بود بسيار خوب عمل كرديم.

وي با ذكر مثالي گفت: به طور مثال ش��ركت سامسونگ 
بعد از ش��روع بيماري كرونا اقدام به توليد مواد شوينده و 
ضدعفوني كننده كرد و به صورت رايگان توزيع نمود. بسياري 
از توليدكنندگان پوشاك ما به صورت جهادي اقدام به توليد 
ماس��ك براي مردم كردند، در حالي كه بسياري از صنوف 
خواب بودند. درس��تي افزود: دولت بايد بين كساني كه در 
شرايط بحراني اقدام كردند با كساني كه فقط نگاه كردند 
تفاوت قائل باش��د. درخواس��ت ما از دولت و شخص آقاي 
روحاني اين است كه براي حل مشكالت اصناف و كسب و 

كارهاي متاثر از كرونا اقدام عاجل كنند.
وي در پايان تاكيد كرد: به اعتقاد من فروشنده يا مغازه دار يا 
همان واحد صنفي نمي تواند كااليي را احتكار كند. شما با 
يك تحقيق كوچك مي توانيد متوجه اين موضوع شويد. يك 
واحد صنفي ۱۲ متري بعد از گذشت سال ها و با وجود گران 
شدن چند برابري نرخ كاالها آيا توانسته واحد خود را به ۱۶ 
متر افزايش دهد؟ در حالي كه اگر نگاهي به دارايي داخلي 
و خارجي واردكنندگان و برخي تجار بيندازيد مي بينيد كه 
در همه جاي دنيا دفاتر نمايندگي داشته و انبارهاي كاالي 
متعدد دارند. در همين حال، سرپرس��ت وزارت صمت از 
سياست جديد دولت براي كمك به اقشار آسيب پذير جامعه 
با توجه به افزايش قيمت كاالهاي اساسي خبر داد. حسين 
مدرس خياباني در گفت وگو با  »خبرگزاري تسنيم« درباره 
اقدامات وزارت صمت براي كنترل بازار با توجه به افزايش 
قيمت كاال به خصوص كاالهاي اساسي اظهار كرد: وزارت 
صنعت فقط با واردات مواد اوليه، كاالي اساس��ي و برخي 
قطعات به كشور موافق است. وي با بيان اينكه ارز واردات 
برنج تغيير كرده و چيزي به هم نريخته است، تصريح كرد: 
دولت سياس��ت هاي جبراني براي اقشار آسيب پذير را در 
دس��تور كار قرار داده است. وي در پاسخ به اين پرسش كه 
سياست جبراني چه زماني اجرايي مي شود، افزود: بايد ديد 
وزارت كار و دولت چه زماني مي توانند منابع مالي مورد نياز 

اين برنامه را تامين كنند.

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران عنوان كرد 

مشكلي براي تامين واكسن كرونا وجود ندارد

ريسك باالي صفر شدن  ارزش سرمايه گذاري در ايران

ايس�نا |عضو اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد كه در 
صورت توليد شدن واكس��ن كرونا در جهان، مشكلي 
براي تامين و عرض��ه آن در ايران وج��ود ندارد. ناصر 
رياحي اظهار كرد: در وهله  اول براي بررس��ي موضوع 
واردات واكسن كرونا بايد وضعيت ژنتيكي اين ويروس 
مشخص شده و نوع واكسني كه براي آن ارايه مي شود را 
تعيين كرد. به گفته وي، به عنوان مثال واكسن ويروس 
آنفلوآنزا با توجه به جهش ژنتيكي كه اين ويروس در 

هر سال انجام مي دهد، به شكل ساالنه توليد مي شود و 
شركت هاي ايراني نيز با توجه به قراردادهايي كه دارند، 
س��االنه ميزاني از اين واكس��ن را وارد ايران مي كنند 
و از س��وي كادر درمان به متقاضيان تزريق مي شود.

وي با بيان اينكه واكس��ن آنفلوآن��زا را نمي توان براي 
طوالني مدت نگه داش��ت و باي��د آن را ظرف چند ماه 
مصرف ك��رد، توضيح داد: با توجه به مصرف س��االنه 
ش��ركت هاي ايراني دوز مورد نياز خود براي سال بعد 

را رزرو مي كنند و به اين ترتيب مشكلي در اين بازار به 
وجود نمي آيد.اگر اين واكس��ن مانند آنفلوآنزا شرايط 
ساالنه داشته باش��د، يعني با توجه به جهش ژنتيكي 
ويروس در هر س��ال نياز به ايجاد تغييراتي در واكسن 
باشد، قاعدتا كشورهايي كه در فرآيند اين پروژه سهيم 
بوده اند يا آن را از قبل رزرو كرده اند، در صف اول دريافت 
واكسن خواهند بود. در صورتي كه واكسن كرونا نياز به 
تغييرات هر ساله نداشته باشد پس از آنكه كشورهايي 

كه از قبل آن را رزرو كرده اند واكسن را دريافت كنند؛ 
ظرف هفته هاي بعد ايران نيز امكان دريافت واكسن را 

خواهد داشت.

   قيمت داروي رمدسيوير در ايران
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران همچنين 
در پاس��خ به اين س��وال كه با توجه به قيمت بيش از 
۲۰۰۰ دالري تعيين ش��ده از سوي شركت امريكايي 

گيلياد براي داروي رمدسيوير كه گفته مي شود بعضي 
از پژوهش ه��ا آن را در درمان كرونا موثر مي دانند، چه 
مشكالتي براي تامين آن در ايران وجود خواهد داشت، 
بيان كرد: در حال حاضر اين شركت امريكايي برخي از 
داروهاي خود را در ايران مي فروشد و در صورت نهايي 
شدن نياز به اين دارو نيز امكان واردات آن وجود خواهد 
داشت؛ اما بايد ديد كه اين دارو به شكل تزريقاتي عرضه 

مي شود يا شكل قرص و كپسول خواهد داشت. 

بنده اينجا به ش��ما مي گويم كه شركت هايي كه از محل 
سود سپرده بخشي نيازهايشان را تامين مي كردند با اين 
افزايش نرخ ارز، ش��دند هيچ. به اين مي گوييم ريس��ك 
دهه اي . ش��ركت هاي حقوقي س��پرده محور قرباني اين 
ريس��ك دهه اي ش��دند. با همان منطقي كه افرادي كه 
امالك تجاري خريده اند و همانطور كه گفتيم در ۹۹درصد 
موارد قرباني ريس��ك دهه اي ش��دند؛ عرض مي كنم كه 
شركت هاي س��پرده محور هم قرباني اين افزايش نرخ ارز 

شدند. شدند هيچي.
  چه عاملي باعث غلتيدن اين شركت ها در دره 

سقوط و ركود شد؟
اين ش��ركت ها روزگاري از محل سودهايي كه شناسايي 
مي كردند تصور مي كردند كه رگه هايي از نبوغ دارند؛ اجازه 
بدهيد در يك معناي صريح تر بگويم س��پرده گذاري در 
بانك ها در دولت اول روحاني به آهنگ غالب اقتصاد ايران 
بدل شد و كم نبودند افراد حقيقي و شركت هاي حقوقي 
كه با سپرده گذاري و سودي كه نصيبشان مي شد داراي 
اين تصور شده بودند كه نابغه اقتصادند و فكر مي كردند بقيه 
عقل معاش ندارند. اما اين نرخ ارز كه اين روزها شاهد بروز آن 
هستيم، سپرده گذاران بانكي را به هيچ رساند. افرادي كه 
يك دهه به شدت احساس توفيق مي كردند با فعال تر شدن 

اين ريسك، قسمت عمده دارايي شان را از دست دادند.
اجازه بدهيد يك مثال ديگر از ريسك دهه اي و مشاهداتم 
طي يك ماهه اخير بگويم . بر اساس مشاهداتم از كف بازار به 
شما مي گويم امروز كسي مي تواند در بازار ايران كاال بفروشد 
و فعاليت كند و ضرر نكند كه از ۹۰درصد از رقبايش ارزان تر 
اداره شود. يك بار ديگر تكرار مي كنم هر فعال اقتصادي كه 
در صنف خودش ارزان تر اداره نش��ود در ضرر است يعني 
هزينه گران اداره ش��دنش را نمي تواند از مشتري بگيرد. 
ريسك اين بحث چيست؟ اين ۹۰ درصدي كه اقتصاد در 
چنين سطحي رقابتي شده كه نابهره وران را تحمل نمي كند، 
فردي كه احساس مي كند بايد از بازار كناره بكشد؛ تكليف 
سرمايه گذاري اش چه مي شود؟ اينها سرمايه زيادي وارد 

كرده اند و االن مي بينند كه از اين سرمايه گذاري كاسبي و 
سود نمي توانند كنند، به عبارت ديگر سرمايه شان رفت. چه 
بايد بكنند؟ بنده عرض مي كنم كه ۹۰ درصد سرمايه فعاالن 
اقتصادي ايران كه روي كاغذ يك سري حساب هاي حسين 
قلي خاني مي كنند كه اينقدر سرمايه دارم و...اما واقع آن است 
كه وقتي با اين داشته شما نمي توانيد كاسبي كنيد ارزشش 
يك دالر يعني هيچ است. اين يك دالر هم براي اين است كه 

بتوانيد دارايي تان را به نام كسي ديگري بكنيد.
  آيا يك چنين شرايطي قابل پيش بيني است؟ 
يعني اس�اتيد اقتصادي و كارشناس�ان در اين 

زمينه تذكاري داده بودند؟
با اين سه مثال شما ببينيد كه ريسك هاي دهه اي با اقتصاد 
ما چه كرده است. سوال اين است آيا يك چنين فعل و انفعالي 
قابل پيش بيني بوده است؟ اين تخصص ما است؛ يعني اگر 
اقتصاددان ها اين شرايط را پيش بيني نكرده بودند مسوولند. 
اما غالب اين افراد مالباخته وقتي صحبت مي كنند مي گويند، 
چه كس��ي فكرش را مي كرد؟ كي پيش بيني مي كرد و... 
اساس حرف من اين است كه بدنه فعاالن اقتصادي ايران 
ريس��ك هاي بلندمدت را درك نمي كنند و وقتي ريسك 
بلندمدت مطرح مي شود درك شان اين است كه فردا ساعت 
۱۱ بايد همه قيمت ها نزولي شود و كامنت براي ما مي گذارند 
كه چرا قيمت ها نزول نكرده اس��ت؟ و بعد هم كه ريسك 
وسيع تر مي شود مسخره  كردن ها شروع مي شود كه شما 
گفتيد كه ريسك است پس چرا دارد باال مي رود. مجموعه 
سپرده مردم ايران در آذر84 بر اساس دالر مي شد ۱۰۰تا 
ليوان در بازار جهاني از ديروز اين رقم شده ۹۰ ليوان. يعني 
سود سپرده نه تنها صفر بوده بلكه سالي نيم درصد كمي هم 
بيشتر از سپرده ها هزينه دريافت شده است. آن وقت بانكي ها 
هم مي گويند بانك ها كه بيكار نيستند كه پول مردم را نگه 
دارند بايد هزينه اي براي نگهداري سپرده ها دريافت كنند. 
كساني كه در ۵س��ال اول روحاني خيلي شير شده بودند 
از محل سود س��پرده ها، حاال امروز ريسك هاي دهه اي و 

بلندمدت را تجربه مي كنند.

  چ�ه توصي�ه اي ب�ه خانواده�ه اي ايراني در 
خصوص س�پرده گذاري ها مي توان داشت؟ به 
هر حال شما فرموديد كه بعد از بروز ريسك هاي 
دهه اي سرمايه هاي افراد حقيقي و حقوقي هيچ 
مي شود؟ به هر حال مردم بايد مطلع باشند كه 

چه شرايطي در پيش رودارند؟
 اينجا درخواستي از خانواده ها و فعاالن اقتصادي دارم. 
كس��اني كه كسب شان را و پولش��ان را سپرده گذاري 
كردند و ۵ الي ۶س��ال هم حس��ابي با آن پول ها كيف 
كردن��د و خ��وش گذراندند، بع��د از مواجه ش��دن با 
ريسك هاي ۱۰ ساله و صفر شدن سود و از بين رفتن ۹۰ 
درصد دارايي شان )دوسوم ثروتشان( تصميم مي گيرند 
تا به شغل قبلي خود و كاسبي گذشته شان بازگردند، 
آيا ممكن است؟خير نمي شود. اگر شما يك كاسبي را 
رها كنيد با سرعت حركت فعاليت ها ممكن نيست كه 
شرايط سابق تكرار شود. بنابراين به خانواده ها توصيه 
مي كنم كه شغل خود را بدون دليل با بيزينس هاي داغ 
و كليشه اي مقايسه نكنند و مقهور اطالعات نادرستي 
كه درباره بازارهاي كاري وجود دارد، نشوند. بعد شغل 
خود را رها كنند و بعد از شكست ديگر قادر به بازگشت 

به بيزينس قبلي نيستند. 
اين اتفاقي است كه براي سپرده گذاران، شركت هاي 
س��پرده محور و... افتاده اس��ت و بعد از شكس��ت اين 
شركت ها قادر به  بازگشت به بيزينس قبلي نيست. در 
جمع بندي صحبت ها مي توان گفت به جز رشته هاي 
مزيت دار، فعال اقتصادي ايراني براي سرمايه گذاري اش 
بايد روي هيچ س��ودي حساب نكند تا بتواند بفروشد. 
فقط در رش��ته هاي مزيت دار اقتصادي است كه اين 
معادله به گونه اي ديگر محقق مي شود. و فرد مي تواند 
براي سرمايه گذاري اش سود دريافت كند. پس ريسك 
صفر شدن ارزش س��رمايه گذاري االن در ايران بسيار 
باالست و قوي است منهاي بورس. در بورس اين قاعده 

االن وجود ندارد.
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 مراسم تكريم و معارفه 
رييس اداره گاز شهرستان  مهران

با حضور مدير عامل ش��ركت گاز استان ايالم و 
فرماندار شهرستان مهران، رييس جديد اداره گاز 
ناحيه مهران معرفي شد. مراسم تكريم و معارفه 
رييس اداره گاز شهرستان مهران با حضور مدير 
عامل شركت گاز استان ايالم و فرماندار شهرستان 
مهران، رييس جديد اداره گاز ناحيه مهران معرفي 
و منص��وب گردي��د. به گ��زارش روابط عمومي 
ش��ركت گاز اس��تان ايالم، عباس شمس اللهي 
مدير عامل ش��ركت گاز اس��تان ايالم به همراه 
چند نفر از روس��اي واحدهاي ستادي با حضور 
در دفتر فرماندار شهرستان مهران، رييس جديد 
اداره گاز شهرس��تان مهران را معرفي و منصوب 
نمود. شمس اللهي وضعيت گازرساني شهرستان 
مه��ران را در حوزه ش��هري و روس��تايي ۱۰۰ 
درصد اعالم نمود. وي اجراي عمليات گازرساني 
به روس��تاي بانروش��ان به عنوان تنها روستاي 
باقيمانده شهرستان را به داليل قوانين و مقررات 
گازرساني از جمله تعداد كم خانوارهاي ساكن، 
ُبعد مسافت از خطوط و هزينه باالي سرانه خانوار 
جهت گازرساني را در حال حاضر فاقد شرايط و 
توجيه گازرساني اعالم  و ابراز اميدواري كرد در 
آينده نزديك و با افزايش سرانه گازرساني خانوار 
روستايي بتوانيم اين روستا را نيز گازرساني كنيم. 

مشكالت نيروهاي  بهداشتي 
در دست پيگيري است

دكتر س��يما س��ادات الري بيان كرد: مشكالت 
نيروهاي بهداشت كه در قالب نامه اي براي وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال شده 
بود در دست پيگيري اس��ت. وي ادامه داد: وزير 
بهداشت شخصا دس��تور پيگيري موارد مطرح 
شده در اين نامه را صادر كرده و با توجه به اينكه 
موضوع هاي مطرح شده مربوط به معاونت هاي 
مختلف است، همه موارد پيگيري مي شود. معاون 
وزير بهداش��ت اظهار كرد: نيروهاي بهداش��ت 
بازوي قدرتمند وزارت بهداشت هستند و يكي از 
شگفتي هاي اخير آنها در موضوع غربالگري كرونا 
اتفاق افتاد.  الري بيان كرد: وزير بهداشت از ابتداي 
حضور خود در وزارت بهداشت بر اهميت بهداشت 
و پيشگيري تاكيد كرده و همه به اين موضوع واقف 
هستيم كه مسير سالمت از بهداشت و پيشگيري 
مي گذرد و نيروهاي بهداش��تي بازوي قدرتمند 

وزارت بهداشت در اين مسير هستند.

توسعه شبكه فاضالب و ارتقاي 
تصفيه خانه فاضالب فوالدشهر

مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان اصفهان با 
اشاره به انعقاد قرار داد سرمايه گذاري ميان شركت 
آبفا و ذوب آهن اصفهان اعالم كرد: با سرمايه گذاري 
ش��ركت ذوب آهن مقررشد توسعه شبكه فاضالب 
فوالدشهر و ايمان شهر به همراه ارتقا و توسعه تصفيه 
خانه فاضالب فوالدش��هربا هدف انتقال پس��اب به 

شركت ذوب آهن تا سال ۱4۰۰ عملياتي شود.
مهندس هاش��م اميني اعالم كرد: با سرمايه گذاري 
۲۱۰ ميليارد توماني شركت ذوب آهن، ۹۵ كيلومتر 
شبكه فاضالب در شهرهاي فوالدشهر و ايمانشهر اجرا 
مي شود و فاز توسعه اي تصفيه خانه فوالدشهر نيز در 

دستور كار قرار مي گيرد. 
وي با بيان اينكه در ازاي اجراي ش��بكه فاضالب در 
ش��هرهاي فوالدشهر و ايمانش��هر و توسعه تصفيه 
خانه فاضالب فوالدشهر، پس��اب اين تصفيه خانه 
دريك دوره ۲۰ ساله در اختيار شركت ذوب آهن قرار 
مي گيرد خاطرنشان ساخت: با انعقاد اين قرار داد ۱۲۵ 
ميليون مترمكعب پس��اب طي اين دوره، در اختيار 

شركت ذوب آهن براي رفع نياز آبي قرار مي گيرد.

دولت اصناف را مثل ساير بخش هاي اقتصادي زير چتر حمايتي خود قرار دهد

ادامه از صفحه اول
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كتاب جديد محمود دولت آبادي در راه است
كتاب جديدي از محمود دولت آبادي با عنوان »اسب ها اسب ها از كنار يكديگر« منتشر مي شود. نشر چشمه در صفحه خود اعالم 
كرده اس��ت، اين رمان به زودي منتشر خواهد شد. در بخشي از اين كتاب آمده است: »ذهن آدميزاد در هر دوره اي از عمر به چندتا 
گير و گره دچار مي شود كه مي خواهد آن گير و گره ها را باز كند. تا به حال ذهن تو در جايي، روي مورد خاصي قفل نكرده؟ شايد قفل 
كرده و تو متوجهش نبودي، محل نگذاشتي!« »كليدر«، »جاي خالي سلوچ«، »سلوك«، »بني آدم« »ميم و آن ديگران«، »قطره 
محال انديش«، »اين گفت و سخن ها«، »روزگار سپري شده مردم سالخورده«، »سر زلف عروسان سخن«، »طريق بسمل شدن« و 

»عبور از خود« برخي از ديگر كتاب هاي محمود دولت آبادي هستند. 

حمله ناو  امريكايي به هواپيماي مسافربري ايران
روز سه ش��نبه ۳ ج��والي ۱۹۸۸ برابر با 
دوازدهم تيرم��اه ۱۳۶۷ ن��او »يواس اس 
وينس��نس« امريكايي در خليج فارس به 
هواپيماي ايرباس ش��ركت هواپيمايي ايران اير شليك 
كرد و موجب ش��هادت ۲۹۰ سرنش��ين آن شد. پس از 
حمله امريكا به هواپيماي ايراني ادعاهاي غيرمستند و 
توسل به مجعوالت براي توجيه اين تراژدي آغاز شدند. 
درياس��االر »ويليام كرو«، فرمانده وقت ستاد مشترك 
نيروي دريايي امريكا، س��اعاتي بعد از ش��ليك به پرواز 
۶۵۵ در نشس��ت خبري وزارت دفاع امريكا، آن را »يك 
اقدام دفاعي مناسب« توصيف كرد و گفت: »مسير پرواز 
هواپيماي ايراني، مس��تقيم به س��مت پايين و رو به ناو 
»يواس اس وينسنس« بود. وقتي كه هواپيماي مزبور به 
اخطارهاي مكرر ما توجهي نكرد »وينسنس« به سمت آن 
شليك كرد تا از خودش در برابر هر گونه حمله احتمالي 
محافظ��ت كند.«»ويليام كرو« عالوه ب��ر اين در همان 
نشست خبري مدعي شد كه هواپيماي ايراني با سرعت 
۴۵۰ گره دريايي )سرعتي كه معموال هواپيماهاي جنگي 
با آن پرواز مي كنند( در ارتفاع ۹۰۰۰ پايي از سطح دريا 
درحال كاهش ارتفاع و حركت به سمت ناو امريكايي بوده 
و به همين دليل هدف ناو »وينسنس« قرار گرفته است.
ادعاي ديگر »كرو« اين بود كه ايرباس ايراني از داالن هوايي 
خودش خارج شده  بنابراين »ويليام راجرز«، فرمانده ناو 
امريكايي آن را با هواپيماي جنگيF14 اش��تباه گرفته 
است. يك روز بعد، »رونالد ريگان«، رييس جمهوري وقت 
امريكا نيز در روايتي مش��ابه مسووليت حادثه را متوجه 
طرف ايراني دانست. ريگان اين حمله را يك اقدام دفاعي 

ارزيابي كرد. »يوري ليامين«، كارشناس مسائل نظامي 
روسيه در مصاحبه اي با اسپوتنيك با يادآوري اينكه حمله 
امريكا به هواپيماي ايران��ي در زمان جنگ ايران و عراق 
انجام شده، گفته است: »در چند ماه پاياني جنگ ايران و 
عراق، اياالت متحده به طور مكرر به شناورهاي ايران حمله 
مي كرد و باعث تخريب چندين قايق موتوري و آسيب به 
يك شناور نظامي ايران شد.«»ليامين« درباره شليك به 
ايرباس ايراني تصريح كرده است: »امريكا، تعمدا اين كار 
را انجام داد. آنها مي خواستند به ايران نشان بدهند اگر آنها 
را تهديدي عليه كشتي هايشان ببينند حاضرند دست به 
هر اقدامي بزنند. در نهايت دولت امريكا مبلغ ۵۵ ميليون 

دالر به خانواده هاي قربانيان و نيز مبلغ ۴۰ ميليون دالر 
براي خسارت سقوط هواپيماي مسافربري پرداخت كرد. 
اين مبلغ به صورت بالعوض و بدون قبول مسووليت حادثه 
پرداخت شد و هيچ كدام از خدمه ناو وينسنس محكوم 
نشدند؛ حتي ويليام راجرز فرمانده ناو جنگي امريكا در 
پايان خدمت خود مدال شجاعت گرفت و به درجه باالتر 
ارتقا يافت.  هواپيماي ايرباس ۳۰۰ هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران )هما( تنها ۱۰ دقيقه پس از پرواز، در ارتفاع 
۱۲ هزار پايي نزديك تنگه هرمز و الرك بر فراز خليج فارس 
مورد حمله ناو امريكايي وينسنس قرار گرفت و تمامي 

۲۹۰ سرنشين آن به شهادت رسيدند. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

صنعت پرسود پتروشيمي 

اقوام متمدن دوران باستان، به ويژه سومري ها و 
آشوري ها و بابلي ها، حدود چهار هزار و پانصد سال 
پيش در سرزمين ميان رودان )محل عراق كنوني( 
با برخي از مواد نفتي كه در درياچه قير به دست 
مي آمد، آشنايي داشتند. آنها از خود قير به عنوان 
ماده غيرقابل نفوذ، استفاده مي كردند. رومي ها و 
يوناني ها نيز مواد قيري را براي غيرقابل نفوذ كردن 
بدنه كش��تي ها به كار مي بردند. همچنين براي 
روشنايي و گرم كردن نيز از آن بهره مي جستند. 
با توسعه و پيشرفت تكنولوژي حفاري در اواسط 
قرن نوزده��م و تكنولوژي تقطير و پااليش نفت 
در اواخر قرن نوزدهم و اس��تفاده از آن در موارد 
غير سوختي، جهش حيرت آوري به وجود آمد. 
به طوري ك��ه امروزه صنايع پتروش��يمي نقش 
اساس��ي و بنيادي در رفع نياز عمومي جامعه به 
عهده دارد. نفت و مشتقات آن نه تنها در برآوردن 
نيازهاي انسان در زمينه سوخت، انرژي و الياف 
نقشي بنيادي دارد، بلكه پيدايش و تكامل صنايع 
گوناگون مهمي را موجب شد كه به پاره اي از آنها 
اشاره مي شود. صنعت پتروشيمي يكي از اركان 
اصلي صنعت نفت در زنجيره توليد و موتور محرك 
توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور به 
شمار مي آيد و نقش بسزايي در توليد ناخالص ملي 
دارد. موج تحوالت در صنعت پتروشيمي افزون بر 
كاهش خام فروشي به ايجاد ارزش افزوده مضاعف 
اقتصادي، ثروت آفريني و اشتغال زايي منجر شد 
و مصداق علمي و عملي تبلور توس��عه پايدار در 
راس��تاي اقتصاد مقاومتي را به تصوير كش��يد. 
ايجاد صنعت پتروش��يمي در ايران قدمتي ۵۰ 
ساله دارد و به دهه ۱۳۳۰ خورشيدي باز مي گردد. 
در اواخر اين ده��ه وزارت اقتصاد وقت به منظور 
گسترش صنعت پتروش��يمي در كشور، بنگاه 
شيميايي كشور را تأسيس و اين شركت در ۱۳۳۷ 
خورشيدي طرح احداث كارخانه كود شيميايي 
مرودش��ت فارس را به اجرا گذاشت، بنابراين از 
آنجا كه رش��د اين صنعت نيازمند فعاليت هاي 
تخصصي گسترده تر و هماهنگ با صنعت نفت 
و گاز بود به زودي ضرورت ايجاد س��ازماني براي 
توسعه و هدايت صنعت پتروشيمي مشهود شد 
و به همين سبب در ۱۳۴۲ خورشيدي شركت 
ملي صنايع پتروشيمي با مالكيت دولت و تحت 
پوشش ش��ركت ملي نفت ايران تأسيس و تمام 
فعاليت ه��اي مرتبط با ايجاد و توس��عه صنايع 
پتروشيمي در اين شركت متمركز شد.  صنعت 
ش��يميايي از جمله صنايع مطرح در چند دهه 
گذشته به شمار مي آيد كه توجه خاص كشورها 
به اين صنع��ت موجب رون��ق و فراگيري آن در 
جهان ش��ده اس��ت و در حال حاضر اين صنعت 
پس از صنايع غذايي و خودروس��ازي س��ومين 
صنعت بزرگ جهان محس��وب مي شود. ايران 
نيز به  عنوان چهارمين توليدكننده نفت جهان 
و با دارا بودن دومي��ن ذخاير بزرگ گاز دنيا، ۸۰ 
درصد درآمده��اي صادراتي خود را از نفت و گاز 
 تامين مي كند و اميدوار است تا پايان دهه جاري
 ۱۴ درصد از بازار جهاني پتروشيمي را در دست 
بگيرد و ظرفيت توليد محصوالت پتروش��يمي 

خود را به ۲۳ ميليون تن در سال افزايش دهد. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانون توسعه صنايع پتروشيمي
 قانون توسعه صنايع پتروشيمي - مصوب ۲۰ تير ۱۳۴۴ 
در مجلس بيست و يكم شوراي ملي و ۱۴ تير ۱۳۴۴ در 
مجلس سنا. به تصويب رسيد.   بر اساس ماده يك اين 
قانون، به شركت ملي صنايع پتروشيمي كه به موجب 
تبصره ۶۴ قانون بودجه اصالحي سال ۱۳۴۳ كل كشور 
تأسيس شده اس��ت اجازه داده مي شود با موسسات و 
شركت هاي ايراني يا خارجي كه واجد صالحيت فني و 
مالي باشند براي توليد محصوالت پتروشيمي مشتق از 
گازهاي طبيعي و ساير هيدروكربورها و پخش و فروش 
و حمل و نق��ل و صدور محصوالت مزبور مش��اركت 
نمايد.  موافقت نامه ها و قراردادهايي كه براي اجراي اين 
منظور منعقد مي شود پس از تأييد شوراي عالي صنايع 
پتروش��يمي و مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران 
و هيات وزيران و تصويب كميس��يون هاي مشترك 
اقتصاد و دارايي مجلسين به مورد اجرا گذارده خواهد 
شد.   در ماده ۲ قانون توسعه صنايع پتروشيمي آمده 
است: شركت ها و موسسات خارجي كه به منظور فوق 
با شركت ملي صنايع پتروشيمي مشاركت مي نمايند از 
شمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون جلب و حمايت سرمايه هاي 
خارجي و بند ج ماده يك آيين نامه اجراي قانون جلب 
و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب كميسيون هاي 
مجلسين مستثنا  خواهند بود در كليه موافقت نامه ها 

و قراردادهايي كه به اس��تناد اين قانون با شركت ها و 
موسس��ات خارجي منعقد مي شود بايد قيد گردد كه 
شريك خارجي  حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي 
طرف ايراني تمام يا قسمتي از سهامي را كه در مشاركت 
دارد به ديگري منتقل نماي��د در صورت تخلف از اين 
شرط شركت ملي صنايع پتروشيمي مي تواند قرارداد را 
فسخ كند.  شركت هايي كه طبق اين قانون با مشاركت 
ش��ركت ملي صنايع پتروش��يمي ايجاد مي شوند از 
معافيت ها و مزاياي قانوني كه به موجب مواد اساسنامه 
شركت ملي نفت ايران براي شركت مذكور مقرر است و 
نيز از كليه مزايا و معافيت هايي كه طبق قوانين موضوعه 
براي موسسات توليد داخلي مقرر است استفاده خواهند 
نمود.   همچنين، در هر مشاركت موضوع اين قانون كه 
تأسيس��ات و عمليات توليدي آن در ايران باشد سهم 
شركت ملي صنايع پتروش��يمي كمتر از ۵۰  در صد 
نخواهد بود.   بنا ب��ر ماده پنج اين قانون، اختالفاتي كه 
بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و طرف هاي ديگر 
پيش آيد چنانچه از طريق مذاكره دوستانه به نحوي كه 
در هر قرارداد پيش بيني خواهد شد رفع نشود از طريق 
س��ازش و داوري حل خواهد ش��د. مقررات مربوط به 
ارجاع اختالفات به سازش و داوري در هر قرارداد به نحو 

مقتضي پيش بيني مي شود. 

كاهش ۱۰ سانتي متري تراز  درياچه  اروميه
مدير دفتر استاني س��تاد احياي درياچه 
ارومي��ه از كاهش ۱۰ س��انتي متري تراز 
درياچه نسبت به زمان مشابه در سال قبل 
خبر داد و گفت: كم شدن تراز آب درياچه 
اروميه در اين موقع از سال طبيعي است. 
فرهاد سرخوش با اش��اره به اينكه سطح 
تراز درياچ��ه اروميه دي��روز، يازدهم تير 
۱۲۷۱.۶۸ بود، اظهار كرد: اين رقم نسبت 

به مدت مشابه سال قبل ۱۰ سانتي متر كاهش يافته است 
همچنين وسعت آن امروز)چهارشنبه( ۳۸۰۰ كيلومتر 
گزارش شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۷ 
كيلومتر كمتر است. وي افزود: درياچه اروميه درحال 
حاضر چهار ميليارد و ۱۶۰ ميليون متر مكعب آب دارد 
كه نسبت به سال گذشته ۳۱۰ ميليون متر مكعب كمتر 
است. مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه با بيان 
اينكه كم شدن تراز آب درياچه اروميه در اين موقع از سال 

طبيعي است، به ايسنا گفت: از خردادماه 
تاكنون ورودي آب به درياچه نداش��تيم و 
آب موجود در آن ني��ز بر اثر گرما و تبخير 
كاهش پيدا كرده است. سرخوش افزود: در 
حال حاضر ورودي آب به درياچه اروميه از 
خود حوضه آبخيز است و به دليل آغاز فصل 
كشاورزي تا سه ماه آينده پرداخت حقابه  
زيست محيطي درياچه را نخواهيم داشت. 
به گفته مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه تا 
دي ماه امس��ال پروژه هاي سازه اي احياي درياچه كه از 
سال ۹۳ آغاز شده بود، به اتمام مي رسد از اين رو در دي 
ماه انتقال آب به درياچه اروميه از خارج از حوضه خواهيم 
داشت و شاهد افزايش چشمگير تراز آن خواهيم بود. وي 
در پايان گفت: با انتقال آب به درياچه اروميه از دي ماه، 
ش��رايط درياچه در ماه هاي گرم سال كه حقابه محيط 

زيستي نداريم، پايدارتر خواهد شد.

شناسايي اجساد  قربانيان انفجار كلينيك سينا اطهر
آتش س��وزي و انفجار در كلينيك سينا 
اطهر ۱۹ كش��ته بر جاي گذاشته است. 
عل��ت اصلي اين حادثه هنوز مش��خص 
نيس��ت. مديركل پزشكي قانوني استان 
ته��ران از اتمام كار تعيي��ن علت مرگ 
قربانيان حادثه انفجار و حريق در كلينيك 
سينا اطهر خبر داد و گفت: تاكنون اجساد 
۱۴ نفر از ۱۹ جانباخته به خانواده هايشان 

تحويل داده شده است. مهدي فروزش درباره اقدامات 
پزشكي قانوني اس��تان تهران در مورد اجساد حادثه 
انفجار و حريق در كلينيك سينا اطهر اظهاركرد: بامداد 
ديروز، چهارشنبه، اجساد تحويل پزشكي قانوني شد 
و از همان زمان اقدامات براي شناسايي، تعيين علت 
فوت و صدور جواز دفن انجام ش��د. او ب��ا بيان اينكه 
تمامي ۱۹ جسد ارجاعي به پزشكي قانوني شامل ۱۵ 
زن و چهارمرد شناسايي و علت فوتشان مشخص شد، 
گفت: جواز دفن براي اين افراد صادر و تاكنون اجساد 
۱۴ تن با دس��تور مقام قضايي به بستگان درجه اول 
آنان تحويل داده شده اس��ت. فروزش از خانواده پنج 

قرباني ديگر نيز خواست كه براي تحويل 
اجس��اد به پزشكي قانوني مراجعه كنند 
و گفت: اي��ن موضوع به خانواده ها اطالع 
داده شده است. مديركل پزشكي قانوني 
اس��تان تهران در مورد اينكه آيا اجساد 
ديگري عالوه بر ۱۹ نفر به اين مركز ارجاع 
شده يا خير؟ گفت: اجسادي كه تحويل 
پزش��كي قانوني شده همين ۱۹ نفر بود. 
وي درباره ميزان آسيب ديدگي اجساد نيز اظهاركرد: 
آس��يب ديدگي ها طوري نبود كه براي تشخيص نياز 
به اقدامات تخصصي تر باشد و فرآيند شناسايي انجام 
ش��د. به گفته فروزش، از ۱۹ فوتي اين حادثه، هفت 
تن پزش��ك ش��امل چهار متخصص بيهوشي، يك 
متخصص جراحي پالستيك، يك متخصص گوش و 
حلق وبيني و يك پزشك ديگر است. دو نفرهم پرستار 
كلينيك بودند. چهارنفر تكنس��ين اتاق عمل ويك 
نفرتكسنين راديولوژي، دونفرازكاركنان ودونفرهم 
از مراجعه كنندگان بودند و حرفه يك نفر هم تاكنون 

مشخص نشده است. 

میراثنامه

گردشگران را با عكس هاي »سنگ سياه« فراري ندهيم
فعاالن و س��رمايه گذاران گردش��گري درباره انتش��ار 
تصاويري از معتادان در بافت تاريخي و توريستي شهر 
شيراز، معتقدند سياه كردن پيشاني يك شهر توريستي 
فقط گردشگران آن را نگران مي كند و فراري مي دهد. 
»سنگ س��ياه« گذر و محله اي در بافت تاريخي شهر 
شيراز است. در برخي اس��ناد آمده كه سنگ بناي اين 
محله از دوره كريم خان زند گذاش��ته شد. وجه تسميه 
آن نيز از سنگ سياه مزار فرهيخته اي به نام »سيبويه« 
گرفته شده است. كلكسيوني از خانه ها، مساجد، كليساها، 
بازارچه ها و زيارتگاه هاي تاريخي را در س��نگ س��ياه 
مي ت��وان يافت. با اي��ن حال نش��ان دادن رخ ديگر اين 
محله تاريخي و انتشار تصاويري با اين توضيح كه گذر 
تاري��ك، عمارت ها و خانه هاي خال��ي، پناهگاهي امن 
است براي النه گزيني معتادان، اعتراض برخي فعاالن 
گردشگري كه اين محله تاريخي را براي سرمايه گذاري 
انتخاب كرده اند، برانگيخته است. الهام طاليان پور، مدير 
يكي از اقامتگاه ها سنتي اين محله، به عكس هايي كه 
سنگ س��ياه را عريان به تصوير كشيده معترض است. 
او به ايس��نا مي گويد: دست به دست شدن عكس ها در 
فضاي مجازي، گردشگران را نگران كرده و حتي برخي 
را اين مدت، فراري داده است. او تاكيد مي كند عكس ها 
مربوط به حال حاضر نيس��تند و ادامه مي دهد: از وقتي 
سرمايه گذاران به محله سنگ سياه آمده اند و خانه ها و 
عمارت هاي تاريخي را به هتل، كافه و اقامتگاه س��نتي 
تبديل كرده اند، چهره اين محله عوض ش��ده اس��ت و 
كارتن خوابي و حض��ور معتادها خيل��ي كمرنگ تر از 
گذشته شده، حاال چرا عده اي ذغال به دست گرفته اند 
و چهره اين محله تاريخي و توريستي را سياه مي كنند. 

طاليان پور مي گويد: معتاد با تاريكي، خلوتي و متروكه ها 
انس و الفت دارد، درحالي كه با سرمايه گذاري هايي كه در 
خانه هاي تاريخي شده و با تغيير كاربري ها، نورپردازي ها و 
نصب دوربين ها، آن فرصت و فضا از معتادان گرفته شده 
است. سرمايه گذاري ها در اين محله كماكان ادامه دارد، 
اين جريان قطعا ناهنجاري ها و معضالت محله را كمتر و 
كمتر خواهد كرد، فقط مسووالن هم بايد همكاري داشته 
باشند. چندين نوبت اين درخواست مطرح شده كه همين 
تعداد اندك معتادي كه اغلب مهاجر و غيربومي هستند را 
جمع آوري كنند، اما هنوز اقدامي نشده است. او با اعتقاد بر 
اينكه سرمايه گذاري هاي گردشگري و اجراي پروژه احياي 
بافت تاريخي سنگ سياه با دست به دست شدن تصاويري 

كه بيشتر آنها به چند سال پيش مربوط است، به خطر 
خواهد افتاد، مي افزايد: در چند سال گذشته، در كسادي 
بازار ملك تنها امالكي كه بازار خوب داشت، بافت قديم 
بود اما متاسفانه رويكردهاي اشتباه ما را به جايي رسانده 
كه اكنون بهاي هزينه كرد چند ساله مان را هم پرداخت 
نمي كنند.  انتشار تصاويري از معتادان در محله سنگ سياه 
با واكنش هاي ديگري هم روبه رو شده است، يك راهنماي 
محلي نوشته كه »با اين تصاوير و گزارش ها مي خواهيد 
يكي از كانون هاي گردشگري شيراز را تخريب كنيد. يا 
اينكه مي خواهيد بفرماييد فكر بيشتري به حالش كنيد. 
اما اگر يك توريست اين تصاوير را ببيند حاضر مي شود در 
اين محله اقامت داشته باشد يا آثار تاريخي آن را ببيند؟«

كتابخانه

صفر تا صد سرمايه گذاري در بورس 
بازارهاي مالي با وجود سودهاي شگفت انگيز و ريسك هاي پرخطر يكي از جذاب ترين حوزه ها براي سرمايه گذاري به شمار مي آيد. ثروتمندان 
خود س��اخته نظير وارن بافت بخش قابل توجهي از ثروت خود را از س��رمايه گذاري در بورس به دست آورده اند. در واقع اين نهاد در بسياري از 
كشورهاي پيشرفته يكي از زمينه هاي تامين مالي و سرمايه گذاري محسوب مي شود. اما شرايط ايران در بورس اوراق بهادار قابل قياس با بازارهاي 
جهاني نيست. با وجود سال ها فعاليت بورس اوراق بهادار در ايران، اين نهاد تا حدود زيادي ناشناخته باقي مانده است و افراد كمي از سازوكار آن 
اطالع دارند. كتاب صفر تا صد سرمايه گذاري در بورس نوشته حجت بهادري و نسيم كردستاني مرجعي كامل براي فراگيري مفاهيم اوليه بورس 

و شناخت اين حوزه است. اين كتاب به شما مي آموزد چگونه فعاليت خود را در بورس آغاز كنيد.

هنر

لطفا بدون ماسك وارد نشويد!
سرانجام بعد از ۴ ماه تعطيلي، درهاي تئاتر شهر به روي تماشاگران باز شد و اولين 

نمايش اين مجموعه در دوران كرونايي روي صحنه رفت.
عصر روز سه شنبه ۱۰ تير ماه تاالر سايه مجموعه تئاتر شهر بعد از چند ماه، پذيراي 
تماشاگراني شد كه براي ديدن نمايش »يه گاز كوچولو« به اين تاالر آمده بودند. 

گرچه بعد از اعالم بازگش��ايي سالن هاي سينما و تئاتر و كنسرت هاي موسيقي، 
ترديدهاي زيادي براي از سرگيري فعاليت هاي نمايشي وجود داشت و دارد ولي 
تعداد تماشاگراني كه به تماشاي نخستين اجراي نمايش »يه گاز كوچولو« نشستند، 

رضايت نسبي گروه اجرايي و كاركنان تئاتر شهر را در پي داشت.
اين نمايش سه شنبه شب ميزبان حدود ۳۰ تماشاگر بود كه به صورت يك صندلي 
در ميان در تاالر سايه با ظرفيت ۱۰۰ تماشاگر )در حالت عادي( نظاره گر اجرا بودند.

از جمله پروتكل هاي بهداش��تي كه در مجموعه تئاتر شهر رعايت مي شود، قرار 
دادن تونل ضد عفوني كننده است كه همه مراجعه كنندگان الزم است براي ورود 
به مجموعه از آن گذر كنند. ضمن اينكه هر تماشاگري بايد در طول اجرا ماسك 
بر صورت داش��ته باشد. شب گذشته برخي از تماشاگران بدون ماسك آمدند كه 
از طرف كاركنان مجموعه به آنان ماسك داده شد. اين موضوع در نگاه اول كمي 
عجيب به نظر مي رسد و انتظار مي رود تماشاگر تئاتر به ويژه تماشاگر تئاتر شهر از 
سطح فرهنگي باالتري برخوردار باشد و بداند كه در طول اجرا بايد ماسك بر چهره 
داشته باشد ولي به ياد مي آوريم در دوره پيش از كرونا، در همين مجموعه و حتي 
در زمان برگزاري جشنواره ها، تماشاگراني بودند كه با وجود پخش پيام صوتي مبني 
بر لزوم خاموش نگه داشتن تلفن هاي همراه شان همچنان در اين زمينه كوتاهي 
مي كردند و بارها در طول اجراي نمايش هاي مختلف، زنگ يا نور گوشي هاي آنان 
براي ديگران ايجاد مزاحمت مي كرد.  اما كافه ترياي چهارسو كه هميشه پر رونق 

و حتي در دوره هايي ميزبان نمايش هاي محيطي بوده اس��ت، در دوران كرونايي 
تعطيل است. هر چند در شيوه جديِد ورود و خروج تماشاگران، ديگر نيازي هم به اين 
كافه نيست چرا كه تجمع مخاطبان پيش و پس از اجراي نمايش ها ممنوع است. 
دِر سالن حدود ۱۵ دقيقه پيش از شروع اجراي نمايش باز مي شود و تماشاگران به 

محض ورود به البي، وارد سالن مي شوند تا در فضاي البي تجمعي صورت نگيرد.
اما اگر پيش از شروع اجرا سري به اتاق هاي گريم بزنيد، خواهيد ديد كه گريمورها با 
استفاده از ماسك و شيلد كار خود را انجام مي دهند و براي هر بازيگر هم مواد گريم 

مخصوص به خودش تهيه شده است.
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