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جنجال بر سر افزايش قيمت 
بسته هاي اينترنتي اپراتورها

 مقصران شارژ قيمت 
در بازار خودرو 

يك كارشناس صنعت خودرو در گفت وگو  با »تعادل« معرفي كرداز رگوالتوري اصرار، از اپراتورها انكار

محسن جليلوند، كارشناس، پژوهشگر و استاد روابط بين الملل: 

آيا چين بعد از حل مشكالت با امريكا هم حاضر به حمايت از ايران است يا نه؟

 سياست خارجي برآيند 
منافع ملي است

يادداشت- 2

رمزگشايي از اقدامات دولت 
در بازار پول و سرمايه

بانك مركزي اعالم كرده 
است كه حجم نقدينگي 
در پاي��ان خردادم��اه به 
۲۶۵۲ ه��زار ميلي��ارد 
تومان رس��يده است كه 
نسبت به پايان اسفند ۹۸ 
حدود ۸.۸ درصد رش��د 
نشان مي دهد! اثرات اين 
رشد نقدينگي را در اكثر بازارهاي سرمايه گذاري 
مشاهده مي كنيم، در خصوص منبِع افزايش اين 
حجم از نقدينگي نظرم را اعالم نمي كنم اما براي 
مديريت آن چند پيشنهاد دارم ضمن اينكه برنامه 
احتمالي دولت را نيز بنا ب��ه تحليل خودم خواهم 
گفت )زيرا دولت رسما برنامه اي اعالم نكرده است(. 
بعد از تالش دولت براي هدايت نقدينگي به سمت 
بورس و كاهش نرخ س��ود بانك��ي، موفقيت هايي 
در اين حوزه نصيب دولت ش��د و ضريب نفوذ بازار 
سرمايه در بين ايرانيان افزايش قابل توجهي يافت 
و رشد شاخص را هم موجب ش��د. اما رشد بورس 
باعث رشد اسمي قيمت ها در س��اير بازارها شد و 
قيمت ها در بازار مسكن و خودرو و ارز هم افزايش 
يافت زيرا سرمايه گذاران آن بازارها نيز طلب بازدهي 
بيشتري را با توجه به رشد بورس داشتند. به نظرم 
رش��د قيمت ها با چراغ س��بز دولت به خريداران 
دالر تشديد شد و نوعي نابس��اماني را در بازارهاي 
س��رمايه گذاري به وجود آورد. بي تعارف بگويم در 
صورتي كه روند رشد دالر متوقف نشود، نه تنها در 
بورس بلكه در هيچ بازار ديگري شاهد فروش كاال 
و خدمات نخواهيم بود. كس��ي سهام نمي فروشد، 
خودرو نمي فروشد، مسكن نمي فروشد و در نهايت 
ريال هر روز بي ارزش تر مي شود، كسب و كارهاي 
بيشتري متوقف خواهد شد، كس��به بازار تهران و 
كالن شهرها تجارت خود را تعطيل خواهند كرد و 
معترض خواهند شد و بار ديگر فضاي امنيتي در 

اقتصاد كشور پديد خواهد آمد.
 دولت محترم؛  رييس محت��رم بانك مركزي؛ وزير 

محترم اقتصاد؛  مسووالن عزيز
اقتصاد كرونازده ايران توان تحم��ل دالر ۲۰ هزار 
توماني را هم ندارد! چه برس��د به اعداد باالتر. بازي 
با قيمت دالر به قيمت از هم پاشيدن اقتصاد كشور 
مي انجامد زيرا در ش��رايط ركوِد مطلق قرار داريم، 
قدرت خريد مردم كاهش يافته اس��ت، كس��ب و 
كارهاي بي شماري تعطيل شده اند )هم به خاطر 
كرونا و ه��م رك��ود(، واردات مواد اولي��ه و ارتباط 
اقتصادي با خارج از كشور قطع شده است و توليد 
ادامه در صفحه 4  جاني در بدن ندارد. 

محسن  عباسي

مهدي بي�ك | اي�ن روزه�ا ق�رارداد راهبردي 
۲۵ساله بين ايران و چين حسابي جنجالي شده 
و برخي افراد و جريان ها در شبكه هاي اجتماعي 
آن را با معاهده »تركمانچاي« مقايس�ه مي كنند 
و مي گوين�د اي�ن يك »ق�رارداد اس�تعماري« و 
برخالف منافع كش�ور و مل�ت ايران اس�ت، اين 
دسته از منتقدان با اش�اره به رويكرد نه شرقي و 
نه غربي ايران اعالم مي كنند كه ب�ه هم زدن اين 
توازن ممكن است تكانه هاي جديدي را در فضاي 
اقتصادي و اجتماعي كشور ايجاد كند. در سوي 
مقابل ام�ا موافقان اين طرح ق�رار گرفته اند كه با 
ادعاي اينكه چين بعد از امضاي س�ند راهبردي 
در عرض يك دهه بين ۲۵0ميليارد تا 400ميليارد 
دالر در ايران س�رمايه گذاري خواهد كرد تالش 
مي كنند تا چين را به عنوان يك شريك تجاري 
قابل اعتماد براي اقتصاد اي�ران معرفي كنند.در 
پاسخ به اين رفتارهاي متناقض سخنگوي وزارت 
امور خارجه ايران روز دوشنبه در مقام دفاع از اين 
سند راهبردي برخاس�ته و ضمن رد گمانه زني ها 
در ارتباط با اي�ن موضوع گفت: »اين يك س�ند 
افتخارآميزاست كه به نفع منافع دو كشور ايران 
و چين است. اگر اين س�ند نهايي شود، مي توان 
متن آن را منتشر كرد.« با توجه به اهميت موضوع 
رواب�ط راهب�ردي ايران و چين س�راغ محس�ن 
جليلوند، كارش�ناس، پژوهشگر و اس�تاد روابط 
بين الملل رفتيم ت�ا درباره دالي�ل اهميت روابط 

راهبردي كشور بحث و تبادل نظر كنيم.

   اين روزها مباحث متعددي در خصوص س�ند 
راهب�ردي مي�ان اي�ران و چين در ش�بكه هاي 
اجتماعي و فضاي رسانه اي مطرح است. از منظر 
شما آيا مناسبات ارتباطي ايران و چين مي تواند 

مشكالت اقتصادي ايران را حل كند؟
فعال كه جزييات اين س��ند كه مي گويند راهبردي هم 
هس��ت، نه از س��وي ايران و نه از سوي چيني ها منتشر 
نشده كه بدانيم چه چيزي قرار است بدهيم و چه چيزي 

قرار است به دست آوريم. تا زماني كه داده هاي اطالعاتي 
شفاف در اختيار تحليلگران قرار نگيرد؛ نمي توان درباره 
تبعات اين سند و اثرات آن به صورت دقيق صحبت كرد. 
البته در فضاي مجازي يك سري ادعاها وشايعاتي مطرح 
مي شود كه زياد نمي شود روي اين اطالعات حساب باز 
كرد. فقط بحثي كه مطرح شده اين است كه يك سند 
همكاري قرار است بين ايران و چين امضا شود، البته به 
صورت قرار داد نيس��ت بلكه پيش نويس آن به صورت 
يادداشت تفاهم آماده شده است. اينكه شما مي پرسيد 
آيا ايران مي تواند روابط راهبردي با چين داش��ته باشد؟ 
بله ايران مي تواند با هر كشوري مبتني بر سياست هايش 

رابطه راهبردي برقراركند. 
   به هرحال جمهوري اسالمي ايران همواره تالش 
كرده اس�ت تا در حوزه سياس�ت خارجي خود، 
نوعي سياست موازنه را داش�ته باشد و بر اساس 
سياست نه شرقي و نه غربي حركت كند. به نظر 
شما امضاي اين سند راهبردي و متعاقب آن راي 
منفي چين به قطعنامه امريكا در جلسه شوراي 
امنيت به نفع اي�ران را مي توان نوعي سياس�ت 
بازگش�ت به ش�رق در هژموني ديپلماسي ايران 

قلمداد كرد؟
ببينيد سياس��ت نه ش��رقي و نه غرب��ي هرگز به 
صورت جدي و در قالب يك دكترين قابل اس��تناد 
توس��ط دس��تگاه ديپلماسي كش��ور در دوره هاي 
مختلف تبيين نش��د. اينكه ش��رق يعن��ي چه؟ و 
غرب چه دامنه اي را ش��امل مي ش��ود كه به آن نه 
بگوييم؟ آيا منظور از شرق شرق جغرافيايي است؛ 
با منظور از غرب رويكردهاي فرهنگي و سياس��ي 
را در بر مي گيرد. بعد از اينكه مناس��بات ارتباطي 
و اقتص��ادي ايران با چي��ن و روس��يه نزديك تر از 
قبل پيگيري ش��د، سياست نه ش��رقي و نه غربي 
به نظر مي رسد كه كم رنگ تر ش��ده و ايران نوعي 
بازگش��ت به ش��رق را دنبال كرد. البته چون اين 
فرآيند خوب تبيين نش��د مش��خص نيس��ت كه 
خطوط قرم��ز احتمالي ي��ك چني��ن ديدگاهي 
واجد چه شاخص هايي هس��تند. ولي با حرف شما 

موافقم كه ما االن يك نگرش به سمت شرق يعني 
روسيه، چين و...داريم كه اين امر هم به دليل تقابل 

استراتژيكي است كه ايران با غرب دارد.
   يك�ي از داليلي ك�ه كش�ورها از دل توس�عه 
مناسبات ارتباطي و بهبود روابط راهبردي دنبال 
مي كنند پاس�خگويي ب�ه مش�كالت و نيازهاي 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت كشورهاست؛ 
به هر حال ايران در ش�رايط فعلي با مشكل نقل و 
انتقاالت مالي و تحريم اقالم صادراتي خود روبه رو 
اس�ت؛ آيا ايجاد روابط راهبردي با چين مي تواند 
در اين زمينه كمكي به ايران بكند؟ آيا توقع يك 

چنين روابطي خوش بينانه است؟
چين ۹درصد اقتصاد دنيا را دارد و بزرگ ترين قدرت 
اقتصادي دنيا بعد از اياالت متحده اس��ت و بر اساس 
پيش بيني ها در آينده نزديك به راس هرم اقتصادي 
صعود مي كند. اما داشتن اين قدرت اقتصادي با ميزان 
تاثيرگذاري استراتژيك متفاوت است؛ شما مي توانيد 
توان اقتصادي بااليي داشته باشيد اما الزاما اثرگذاري 
چيز ديگري است؛ چين فعال تاثيري كه بايد در عرصه 
روابط بين الملل داشته باشد را ندارد. اين گزاره را خود 
چيني ها هم پذيرفته اند و معتقدند كه از سال ۲۰3۰ 
به بعد است كه مي توانند به مسائل و مشكالت و روابط 
بين الملل و بازي هاي قدرت هاي جهاني  وارد ش��وند. 
تا سال ۲۰3۰ چيني ها س��عي خواهند كرد خود را از 
درگيري هاي جهاني كنار بكشند. حتي در نزديكترين 
نقاط به قلمروهاي سرزميني شان مثل هنگ كنگ، 
تايوان، كره ش��مالي و... هم مي بينيم كه خيلي وارد 
چالش سنگين با غرب نمي ش��وند چرا كه مي دانند 
فعال قادر به مقاومت در برابر امريكا نيس��تند. همين 
هم مي شود كه بعد از فشار اقتصادي امريكا به چين؛ 
تالش مي كنند تا به يك تفاهم نامه با اياالت متحده در 
اين زمينه برسند تا اقتصادش��ان بيشتر از اين آسيب 
نبيند. بنابراين طبيعي اس��ت كه وقتي كش��وري در 
خصوص منافع خود با غرب وارد چالش نمي شود  در 
مورد ايران يا هر كشور ديگري هم اول به منافع خود 
ادامه در صفحه ۵ فكر كنند.   

يادداشت- 1

امكان ناپذيري كنترل تورم 
بدون انباشت سرمايه قوي

تورم س��اختاري همراه 
با ركود جدي، ناش��ي از 
عملكرد بس��يار ضعيف 
فرايند انباشت سرمايه و 
رشد اقتصادي در چهار 
دهه گذش��ته است. اين 
تورم ساختاري همراه با 
انتظارات تورمي ناش��ي 
از ش��رايط جنگي و ش��به جنگي موجب افزايش 
ن��رخ دالر )و طال( مي ش��ود. افزايش ن��رخ دالر، از 
طريق ساز و كار شاخص بندي نرخ ارز با قيمت ها و 
دستمزدها، خود، موجب تشديد تورم از اين محل 
مي شود.  عملكرد ضعيف انباشت سرمايه در بخش 
واقعي اقتصاد، موجب تبديل شدن بازارهاي مالي و 
مستغالت به موتور مكنده جذب نقدينگي مي شود. 
اين نيز از طريق دميدن به تنور قيمت مستغالت 
و افزايش قيمت آن، تورم را به س��هم خود، تشديد 
مي كند.  دولت و بانك مركزي با اس��تفاده از چند 
سياس��ت مكمل هم در پي كنترل تورم هستند. 
سياس��ت اول، »هدايت نقدينگي« به بازار بورس 

است. سياست دوم، فروش اوراق بدهي است. 
ادامه در صفحه 7

علي  ديني تركماني

اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به 
وجود بيش از ۷۰۰ كلينيك ناايمن در تهران گفت: علت 
حادثه كلينيك س��ينامهر نتيجه محور نبودن تذكرات 
مطرح شده از س��وي نهادهاي مربوطه بوده؛ كسي مانع 
سازمان آتش نشاني و وزارت بهداشت نبوده كه از مرجع 
قضاي��ي تقاضاي ورود نكنن��د!  ش��اكري در گفت وگو با 
تسنيم، اظهار كرد: بنده از طريق مجلس شوراي اسالمي 
موظف به دنبال كردن اين موضوع ش��دم و در اين باره با 
گروه هاي مختلف و خانواده هاي اف��راد متوفي صحبت 
كردم؛ بررسي هاي اوليه نشان مي دهد اين حادثه ناشي از 
نشتي و انفجار كپسول هاي اكسيژن بوده اما اعالم نتيجه 
نهايي از طريق سازمان آتش نشاني اعالم خواهد شد. به 

گفته او، شروع حادثه از انبار كپسول هاي اكسيژن بوده و 
با وقوع آتش سوزي و انفجار به ساختمان هاي مجاور نيز 
لطمه وارد شده است؛ نهايتا به دليل دود ناشي از اين آتش 
و س��رايت به آن به طبقات باال 1۹ نفر از هموطنانمان در 
اتاق ه��اي اين كلينيك محبوس ش��دند و براثر ش��دت 
حرارت و دود ناش��ي از آتش، دچار خفگي ش��ده و جان 
خود را از دس��ت دادند. حدود 1۵ نفر نيز از س��اختمان 
خارج ش��دند و ۸ نفر به درمانگاه شهداي تجريش انتقال 
يافتند كه توانس��تند روز بعد مرخص ش��وند. اين عضو 
كميسيون عمران مجلس افزود: بنده در جريان بررسي 
اين موضوع دو مس��اله را پيگيري مي كن��م؛ يكي از آنها 
احقاق حق كس��اني اس��ت كه در اين حادثه خس��ارت 

ديده اند از جمله درگذشتگان، همس��ايه ها، پرسنل و ... 
و همچنين شناسايي و مسببين اين حادثه؛ مساله دوم 
اينكه آيا اين حادثه قابل پيشگيري بوده است يا خير؟ آيا 
نهادهاي نظارتي مربوط به اين م��وارد بعد از بيان تذكر و 
هشدار اقدامي انجام داده بودند يا خير؟ او افزود: چهار ناظر 
بر اين نوع فعاليت ها و كس��ب و كارها وجود دارد، يكي از 
آنها شهرداري است كه از طريق حوزه معماري شهرسازي 
و آتش نش��اني اقدام مي كند بر اين اس��اس اگر تخلفات 
ساختماني باشد حوزه معماري و شهرسازي و اگر ايمني 
باشد سازمان آتش نشاني به آن ورود پيدا مي كند كه در 
اين راستا بررسي ها نشان مي دهد آتش نشاني، سه بار به 
اين كلينيك اخطار داده است. بازرسان وزارت كار و وزارت 

راه و شهرس��ازي نيز دو مرجع ديگري هستند كه بايد به 
اين موضوع ورود مي كردند، حال بايد ديد كه چه اقداماتي 
انجام داده اند هرچند تاكنون اطالعاتي به دست ما نرسيده 
اس��ت؛ چهارمين مرجع نيز وزارت بهداشت است كه به 
دليل مجوزهايي كه مي دهد با موضوع ارتباط مستقيم 
دارد و بايد ديد درباره اين كلينيك اعمال استانداردها به 
موقع انجام شده است يا خير. البته بنده جامعه صنفي را به 
ليست ناظران اضافه نكردم درحالي كه آنها نيز مي توانند بر 
اين گونه مشاغل نظارت داشته باشند. شاكري اظهار كرد: 
حال سوال بنده اين است براي موضوعاتي كه چند ناظر 
وجود دارد اگر مسووليت ها به موقع و درست انجام شود، 
آيا حادثه اي رخ مي دهد؟   ادامه در صفحه ۵

وجود بيش از ۷۰۰ كلينيك ناايمن مانند »سينا« در تهران!

گروه بانك و بيمه | ولي اهلل سيف رييس كل سابق 
بانك مركزي در گفت وگو با خبرگزاري فارس، نكات 
قابل توجهي را در مورد نوس��انات ارزي سال هاي ۹۵ 
و ۹۶، مذاكرات هسته اي، نتايج و آثار برجام بر اقتصاد 
كش��ور، انتخاب مديران بانك مركزي مطرح كرده و 
معتقد است برجام در نهايت نتوانست مشكالت روابط 
بانكي كشور با بانك هاي خارجي را حل كند و مي گويد 
فرد متخصصي را براي حض��ور در تيم مذاكره كننده 
هسته اي پيشنهاد كرده كه مورد پذيرش قرار نگرفته 
اس��ت.  به گزارش »تعادل«، اينكه اين گفت وگو چرا 
در مقطع كنوني ك��ه افزايش قيم��ت ارز اوج گرفته 
انجام ش��ده و دليل و نيت آن چه بوده است، نكته اي 
است كه بايد صاحب نظران اقتصادي در مورد آن نظر 
بدهند، اما به هر حال حاوي نكات قابل توجهي است 
كه الزم است مخاطبان و عالقه مندان به مسائل ارزي 
و اقتصادي به آن توجه فرمايند.  ولي اهلل سيف رييس 
سابق بانك مركزي، در زمان رياستش بر بانك مركزي 
اقتصاد كشور با فراز و نشيب ها و تحوالت زيادي روبرو 
شده و از تحريم اقتصادي از سوي امريكا، جهش نرخ 
ارز، تا مواجهه با شرايط برجام و پسابرجام، موسسات 
اعتباري غيرمجاز و... مسائل مختلفي بوده كه سرانجام 
موجب ش��ده كه او قبل از ۵ س��ال كناره گيري كند و 

شخص ديگري جايگزين او شود. 

   استقالل بانك مركزي 
سيف در مورد استقالل بانك مركزي گفت: هميشه 
نگاه ما نبايد اين باش��د كه آن فرد با ما هس��ت يا با ما 
نيس��ت. افراد متخصص و مس��وول باي��د از نظرات 
كارشناسي حمايت كنند تا اشتباهات گذشته تكرار 
نش��ود. كما اينكه سياسيون كش��ور از اين فضا تاثير 
مي گيرند. من مي خواهم به اينجا برس��م كه اقدامات 
بعدي بان��ك مركزي ديگ��ر اقدامات بان��ك مركزي 
نيست و بانك مركزي تبديل ش��ده است به جزيي از 
يك كل. س��يف گفت: بانك مركزي از استقالل الزم 
برخوردار نيس��ت و مانور عملياتي در سياس��ت هاي 
پولي و ارزي ن��دارد. در جايگاهي قرار گرفته اس��ت 
كه رييس مجم��ع آن رييس جمهور اس��ت و عالوه 
بر آن عضو س��تاد اقتصادي دولت اس��ت. اينها جزو 
سياست هاي كالن كشور تلقي مي ش��ود و همزمان 
است با يك سري سياست هاي بين المللي ديگر؛ مانند 
مذاكرات هسته اي كه در آن مذاكرات گفته مي شود 
خيلي مهم اس��ت كه همزمان با مذاكرات، ب��ازار ارز 
ثبات داشته باشد. گفته مي شود طرف هاي امريكايي 
صحبت هايي مي كردند كه نشان مي داد متغيرهاي 
اقتصادي ما را دنبال مي كنند. اگر يادتان باشد گاهي 
مطرح مي شد اقتصاد كش��ور در حال فروپاشي است 
و عده اي منجمله دش��منان منطقه اي ما مي گفتند 
ش��ما 4-3 ماه صبر كنيد اقتصاد ايران فرو مي ريزد. 
چنين جوي وجود داشت. اين بديهي است كه چنين 
جوي، سياست گذاري اقتصادي را به سمتي ببرد كه 
ثبات و تع��ادل در اقتصاد حفظ ش��ود و از بروز عالئم 
ازهم گسيختگي و نوسان ممانعت به عمآليد. وقتي در 
جلسات دولت مطرح مي شد و تأكيد بر اين بود كه با 
توجه به حساسيت مذاكرات بايد مراقب بازار باشيم 

اين كام��ال طبيعي بود كه بانك مرك��زي تالش كند 
ثبات و آرامش بازار به هم نخ��ورد. نكته بعدي اينكه 
بانك مركزي نبايد اينقدر مورد سوال قرار بگيرد. شايد 
اين حرف، حرف درستي اس��ت كه رييس كل بانك 
مركزي نبايد مصاحبه كند و من هم خيلي از مصاحبه 
كردن طفره مي رفتم اما در ايران فضا به گونه اي است 
كه اگر اظهارنظر نشود، معناي آن اين است كه اصال 
برنامه اي وجود ندارد. بررسي اين مساله نشان مي دهد 
همواره و نه در يك دوره خاص عملكرد بانك مركزي 
از دستور رييس جمهور و سياس��ت گذار كلي كشور 

تبعيت كرده است.

  5 هزار دالر دوران هاشمي 
وي با اش��اره به تجربه دولت هاش��مي اف��زود: وقتي 
رييس كل وقت با مخالفت مديران بانك ها براي دادن 
1۰ هزار دالر به هر متقاضي مواجه شد از جلسه بيرون 
رفت و حدود ۲۰ دقيقه بعد برگشت و گفت من با حاج 
آق��ا )رييس جمهور وقت( صحبت كردم و ايش��ان به 
هيچ وجه قانع نمي شوند كه اين كار انجام نشود. بايد 
اين كار انجام شود اما پذيرفتند سقف پرداخت به هر 
متقاضي از 1۰ هزار دالر به ۵ ه��زار دالر كاهش يابد. 
استدالل اين بود كه ما به جامعه نشان دهيم پشتوانه 
ارزي كشور خوب اس��ت و بتوانيم قيمت ها را پايين 
بياوريم.  سيف گفت: اينكه چطور به ارز 4۲۰۰ تومان 
رس��يديم بحث جداگانه اي دارد اما جالب اين است 
كه بدنه بان��ك مركزي همان بدنه اس��ت و حتي اگر 
سيف در بدنه بانكي نبوده و يك دفعه رييس كل بانك 
مركزي شده آن بدنه به او مي گويد چه خبر است چون 
تجربه دارد و مي داند در اين دهه ها چه اتفاقاتي افتاده 
اس��ت. اما تأثير مراجع سياس��ت گذاري را نمي شود 
حذف كرد.بانك مركزي تابع سياست هايي است كه 
از مركز اتخاذ مي ش��ود. در بهترين شرايط هم بانك 
مركزي سياست هاي پولي و ارزي اش بايد با سياست 
مالي هماهنگ باشد. وقتي مي گوييم استقالل بانك 
مركزي برخي مي ترس��ند و مي گويند مگر مي شود 
بانك مركزي از ديگر بخش ها مستقل باشد. ما توضيح 
مي دهيم كه بانك مركزي موظف به هماهنگي است 
اما هدف از اس��تقالل بانك مرك��زي تصميم گيري 
در يك محيط كارشناس��ي اس��ت. تا زماني كه اين 
فضا شكل نگيرد، مساله حل نمي ش��ود. واقعا كشور 
بي دليل دارد اين همه هزينه مي دهد و بايد جلوي آن 
گرفته شود.  وي تصريح كرد: در سال ۷۲ بعد از اجراي 
طرح ۵ هزار دالر به هر نفر، و نمايان شدن تبعات آن 
تنها كس��ي كه مورد مواخذه قرار گرفت معاون ارزي 
وقت بانك مركزي بود. شما در جريان آن هستيد. اين 
قضيه نه فقط آن دفعه بلكه چندين بار ديگر هم اتفاق 
افتاد. مساله اصلي اين اس��ت كه سياست گذار كالن 
متخصص در حوزه پولي و ارزي نيس��ت و نمي تواند 
درب��اره مس��ائل ارزي و پولي تصميم بگي��رد.در اين 
زمينه يكي از مشكالت كشور نداشتن يك استراتژي 
بلندمدت و با ثبات تجاري اس��ت كه عمدتا ناش��ي 
از عدم وجود برنامه م��دون و بلندمدت در حمايت از 

توليد داخلي و ارتقاي كمي و كيفي آن است. 
ادامه در صفحه ۲

 افزايش قيمت ارز 
در صرافي هاي مجاز بانكي

با وجود ثبات قيمت جهاني طال، افزايش قيمت ارز 
موجب افزايش قيمت ها در بازار طال و سكه شد

افراد متخصص بايد از نظرات كارشناسي 
حمايت كنند تا اشتباهات تكرار نشود

سكه طالي
10 ميليوني
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از دستور رييس جمهور 
تبعيت مي كردم



اخبار

افزايش سقف تسهيالت 
بازنشستگان به ۵ ميليون تومان

وزير تعاون، كار و رفاه با بيان اينكه پرداخت تسهيالت 
قرض الحسنه به بازنشستگان 11 برابر شد، گفت: 
سقف تسهيالت قرض الحسنه براي هر بازنشسته از 
دو به ۵ ميليون تومان افزايش يافته است. به گزارش 
پايگاه اطالع رس��اني دولت، محمد شريعتمداري 
اظهار داشت: تسهيالتي كه به بازنشستگان از سوي 
اين وزارتخانه، س��ازمان تامي��ن اجتماعي و بانك 
رفاه ارايه ش��ده، افزايش قابل توجهي داشته و 11 
برابر شده است. اين مقام مسوول اعالم كرد: اعتبار 
قرض الحس��نه بانك رفاه كارگران از ۲۰۰ ميليارد 
توم��ان به ۲ه��زار و ۲۳۰ ميليارد توم��ان با نرخ ۴ 
درصد يعني حدود 11 برابر و معادل اعتبار 1۵ سال 
گذشته بانك رسيده است. وي افزود: بازنشستگان 
اگر نتوانند عزتمندانه زندگي كنند، شاغالن نيز در 
نهايت نسبت به آينده خود نااميد خواهند شد. تالش 
ما در وزارتخانه همواره بر اين بوده كه مسير بهبود 
شرايط زندگي را براي اين عزيزان هموار كنيم. وزير 
كار با بيان اينكه سقف تسهيالت قرض الحسنه هر 
بازنشسته از دو ميليون به ۵ ميليون تومان افزايش 
يافته، تصريح كرد: تالش شده تا با تسهيل شرايط 
دريافت وام و بروكراس��ي اداري براي بازنشستگان 
عزيز به حداقل برسد. شريعتمداري خاطرنشان كرد: 
حذف ضامن از پرداخت تس��هيالت بازنشستگان، 
براي رفاه حال اين عزيزان نيز اقدام مهم ديگري بود 
كه انجام ش��د.راه اندازي باشگاه مشتريان سازمان 
تامين اجتماعي و بانك رفاه با امكان خريد كاال با سود 
صفر درصد، راه اندازي طرح رفاه كاال با قابليت خريد 
۵۰ ميليون تومان خريد كاال به مدت ۳۶ ماه با نرخ 
1۵ درصد، صدور انواع بيمه نامه شخص ثالث، بيمه 
بدنه، بيمه منزل و ... به صورت اقساطي با نرخ ۴درصد 
در سال، از ديگر اقداماتي است كه براي اولين بار در 

حوزه بازنشستگان انجام شده است.

فروش 30 درصد سهام عدالت 
براي مالكان مستقيم آزاد شد

سخنگوي س��تاد راهبري آزادسازي سهام عدالت 
گفت: افرادي كه نسبت به انتخاب روش مستقيم 
مديريت سهام عدالت خود اقدام كرده اند، از امروز 
مي توانند ۳۰ درصد ارزش س��هام خود را از طريق 
كارگزاري هاي بورسي به فروش برسانند. حسين 
فهيمي با اشاره به اينكه تا ۲9 خرداد ماه 18 ميليون 
9۰۰ هزار نفر روش مستقيم را انتخاب كردند گفت: 
افرادي كه از روز 1۵ خردادماه امسال تا ۲9 خرداد 
نسبت به انتخاب روش مس��تقيم مديريت سهام 
عدالت خود اقدام كرده ان��د، از امروز مي توانند ۳۰ 
درصد ارزش سهام خود را از طريق كارگزاري هاي 
بورسي به فروش برسانند. وي ادامه داد: كارگزاران 
براس��اس ش��رايط بازار و وضعيت سهم، سهام اين 
افراد را در بورس يا فرابورس به فروش مي رس��انند 
و پول را در روز هاي آينده به حس��اب ش��باي آنها 
واري��ز خواهند كرد. وي بيان ك��رد: اطالعات افراد 
جديد روز گذشته در اختيار شركت سپرده گذاري 
مركزي قرار گرفت و از ام��روز اطالعات آنها به روز 
رس��اني و در اختيار كارگزاران قرار مي گيرد و اگر 
افراد در سبد دارايي خود مشاهده نمي كنند بايد به 
كارگزاري هاي خود مراجعه كنند. فهيمي درمورد 
عدم مشاهده سبد سهام عدالت سهامداران در برخي 
از شركت كارگزاري ها نيز افزود: اين شركت ها اگر 
سيستم هاي خود را به روز رساني كنند اين مشكل 
برطرف مي ش��ود. وي درباره افرادي كه قبل از 1۵ 
خرداد گذش��ته فرم هاي فروش سهام عدالت خود 
را تكميل كرده، اما هنوز وجهي دريافت نكرده اند، 
تأكيد كرد: افرادي كه شماره شباي حساب بانكي 
آنها صحيح، مورد تأييد بانك مركزي و فعال بوده و 
شماره تلفن همراهشان نيز به نام خود فرد بوده است، 
تمام وجه را در روز هاي اول آزادسازي سهام عدالت 
دريافت كرده اند. فهيمي با بيان اينكه براساس مصوبه 
شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، مشموالن سهام 
عدالت با ارايه شماره حساب شباي معتبر و فعال و 
تلفن همراه به نام خود از فرآيند شناسايي مشتري 
نزد بازار سرمايه )ثبت نام در س��جام، احرازهويت 
سجام، ارايه مدارك و پرداخت هزينه ...( معاف شدند، 
افزود: تعدادي از افراد همچنان با مشكل شماره تلفن 
همراه به نام خود روبه رو هستند و براي برخي افراد 
نيز بانك مركزي شماره شباي آنها را تأييد نكرده يا 

حساب بانكي آنها غير فعال بوده است.

رشد 42 درصدي قيمت 
مسكن و 28 درصدي اجاره

رش��د قيمت مسكن در ش��هر تهران در خردادماه 
امسال برابر با ۴۲.۵ درصد بوده و متوسط قيمت هر 
متر منزل مسكوني در پايتخت به 19 ميليون تومان 
رسيده اس��ت.  معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق 
بازرگاني تهران در گزارش��ي با استناد به آمارهاي 
بانك مركزي و مركز آمار ايران به روند رشد قيمت 
مسكن و اجاره مسكن در شهر تهران طي دو سال 
منتهي به خردادماه 1۳99 پرداخت و نوشته است: 
ش��اخص قيمت مصرف كنن��ده كاال و خدمات در 
خرداد 1۳99 نسبت به خرداد 1۳98، حدود ۲۲.۵ 
درصد رش��د كرده كه ۶.1 واحد درصد از اين رشد 
مربوط به اجاره بها است. در خرداد ماه 1۳99، قيمت 
اجاره مسكن در شهر تهران حدود ۲8 درصد نسبت 
به خرداد 1۳98 رشد كرده است. اگرچه كه قيمت 
اجاره مسكن در شهر تهران روندي افزايشي را طي 
مي كند، اما تا حدودي س��رعت رشد آن نسبت به 
سال گذشته كمتر شده است.در خرداد ماه 1۳99 
متوس��ط قيمت هر متر مربع واحد مس��كوني در 
شهر تهران با رشد ۴۲.۵ درصدي نسبت به خرداد 
1۳98به باالترين سطح خود و حدود 19 ميليون 
تومان رس��يد.در خرداد ماه س��ال 1۳9۷، قيمت 
مسكن نسبت به خرداد سال قبل رشد بيش از 1۰۴ 

درصدي را تجربه كرده بود.

ايران2
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ازدستوررييسجمهورتبعيتميكردم
ادامه از صفحه اول

س��يف گفت: يك دور باط��ل را در هم��ه دوره هاي 
رياس��ت جمهوري ش��اهد بوده ايم. در ابتدا روساي 
جمهور با سياست هاي باز اقتصادي و تجاري شروع 
مي كنند. علت هم آن است كه واردات ناشي از سركوب 
نرخ ارز به ظاهر سبب كاهش تورم و ايجاد نوعي رفاه 
و گش��ايش در جامعه مي شود. براين اساس دولت ها 
به خصوص در دور اول ب��ه هيچ وجه حاضر به اعمال 
محدوديت در واردات و مديريت تقاضاي ارز نيستند 
و در مقابل در دور دوم با بحران ارزي مواجه مي شوند.

وي تاكيد كرد: گفته مي ش��ود بر اساس متغيرهاي 
اقتصادي بهترين ش��اخص ها مرب��وط به دولت هاي 
هفتم و هشتم اس��ت كه آقاي خاتمي رييس جمهور 
بودند. دليل آن هم اين نيس��ت ك��ه رييس جمهور 
متخصص در اقتصاد بود. بلكه دليل اصلي آن بود كه 
اداره اقتصاد را به متخصصين اقتصادي سپرده بودند 
و به همين دلي��ل نتايج بهتري را مالحظه مي كنيم.

به هر حال اگر به اين نتيجه برس��يم كه كشور بايد از 
تجربيات گذشته استفاده كند بايد به دو نكته توجه 
كنيم. يكي اينكه اجازه دهيم تصميمات تخصصي را 
متخصصان بگيرند. ما چه مي خواهيم؟ مي خواهيم 
يك اقتصاد باثبات رو به رشد داشته باشيم، توليد در 
آن زمينه شكوفايي داشته باشد و صادرات توسعه پيدا 
كند و ..... در كنار چنين تفكري مي تواند شكل بگيرد 
اما اجازه دهيم در بلندمدت اثرات خود را نشان دهد 
و كوتاه مدت به مسائل نگاه نكنيم. يكي از مشكالت 
ما اين است كه همه اين ابزارها در اختيار يك نهاد با 

طول عمر ۴ سال است. 
در يك دوره ۴ س��اله انتظار ما اين است كه آثار همه 
سياست ها نمايان شود. در حالي كه اين اصال عملي 
نيس��ت. اگر من در دوران حض��ور در بانك مركزي 
اقدامات بلندمدتي را انجام داده باش��م، امروز رييس 
كل بانك مركزي از نتايج آن سياس��ت ها اس��تفاده 
مي كند اما اين نتايج در كارنامه من لحاظ نمي شود. 
اين به خودي خود محدوديت هايي را ايجاد مي كند. 
فرض كنيد موسسات غيرمجاز كه جمع شدند، چه 
كسي از نتايج آن اس��تفاده مي كند؟ بانك مركزي؛ 
چون سياس��ت هاي پول��ي و نظارت��ي اش راحت تر 
اعمال مي ش��ود. تا قبل از اين نمي توانس��ت اعمال 
شود. بنابراين نبايد به مس��ائل كوتاه مدت نگاه كرد. 
اما سياس��ت مدار و مقامات سياسي عجول هستند و 
انتظار دارند در كوتاه مدت سياست ها نتيجه بدهد كه 

در موارد مهم نمي تواند عملي باشد.
يك��ي از بحث ه��اي م��ا هميش��ه خدم��ت آق��اي 
رييس جمهور، دوس��تان اقتصادي و اعضاي دولت، 
به طور طبيع��ي اين بود كه اگ��ر مي خواهيد نرخ ارز 
آرامش داش��ته باشد، بپذيريم وقتي تورم وجود دارد 
بايد نرخ ارز متناس��ب با آن افزايش پيدا كند. ممكن 
اس��ت يك فاصله زماني داشته باشد اما باالخره ارز از 
تورم تاثير مي گيرد . اگر بلندمدت نگاه كنيد اين اتفاق 
افتاده است. تورم به طور متوسط از سال 8۰ تا امروز 
را ببينيد و نرخ ارز را هم ببينيد. اگر همان روند و فضا 
وجود داشت االن نرخ ارز بايد به 1۴ يا 1۵ هزار تومان 
مي رس��يد. خب چطور فكر مي كنيد نرخ ارز بايد در 

سطح ۴ هزار تومان بماند؟

    دالر 4200 توماني
در نيمه دوم س��ال 9۶ بانك مركزي به شدت تحت 
فشار بود، _ چون من در عمل تا پايان سال 9۶ بودم 
و بعد از آن ابتكار عمل دس��ت خود دولت بود و ما با 
سياست ارز ۴۲۰۰ تومان موافق نبوديم_ به همين 
دلي��ل تا آن مقط��ع قيم��ت ارز از ۳۰۰۰ تومان در 
ش��هريور 9۲ به ۴8۰۰ تومان در ۲9 اسفند رسيد. 
يعني ۶۰ درصد افزايش قيمت ارز در ۵ س��ال. تورم 
جمع شونده در اين مدت چقدر بوده است؟ پس اين 
رش��د نرخ ارز چيز عجيبي نبوده اس��ت. تازه اين را 
بگذاريد در كنار مسائل بين المللي، محدوديت هاي 

ارزي و تبليغات گسترده ترامپ عليه ايران. 
من در سال 9۶ پيشنهادم به دولت اين بود كه اينقدر 
به نرخ ارز حساسيت نشان ندهيد و اجازه بدهيد نرخ 
ارز افزايش يابد. چ��ه اتفاقي مي افتد؟ اگر اين حرف 
پذيرفته مي شد اينقدر التهاب نداشتيم. شايد خيلي 

از اتفاقات رخ نمي داد.
اقدامات ما براي مداخله در بازار از تير ماه 9۳ شروع 
ش��د. تا قبل از آن هيچ مداخل��ه اي در بازار نكرديم. 
زماني كه فكر مي ش��د توافق به نتيجه مي رسد، فكر 
مي كنم حوالي ش��هريور 9۳ بود. تصور مي ش��د اگر 
خبر توافق منتشر ش��ود يكدفعه نرخ ارز افت كند و 
شرايط برعكس ش��ود، مثل دوره پذيرش قطعنامه. 
آنجا عنوان ك��ردم اگر اين اتفاق بيفتد من وارد بازار 
مي ش��وم و ارز مي خرم. به ش��دت به من انتقاد شد 
كه اي��ن حرف ها چيس��ت. برخي اعض��اي دولت و 
آق��اي رييس جمهور. من توضي��ح دادم و در نهايت 
از حرف هاي من قانع ش��دند اما گفتند از چه نرخي 
پايين تر مي خواهيد ارز بخريد؟ يادم نيست آن زمان 
ع��دد چقدر بود. فكر كن��م ۳۳۰۰ تومان بود، گفتم 
مثال از ۳1۰۰ تومان. گفتند نه اگر ارز از ۲9۰۰ تومان 
پايين تر آمد، مي تواني��د ارز بخريد. اما در نهايت آن 
اتفاق نيفتاد. مي خواهم جهت گيري را به شما بگويم. 
وقتي اين وضعيت وجود دارد نمي توانيد انتظار داشته 
باش��يد بانك مركزي به طور مستقل تصميم گيري 
كند. رييس جمهور تنها نيس��ت. حتي از مجلس و 
ديگر نهادها حساسيت ها را احساس مي كردم. خودم 

بارها در مجلس رفتم و بارها توضيح دادم. 
بنابراي��ن نبايد تص��ور ك��رد تنه��ا رييس جمهور 
حساسيت داش��ت. به نظرم كل جامعه و مسووالن 
سياس��ي كشور بايد مطلع باش��ند و به يك منطقي 
در اين قضيه برس��يم. افتخار ما اين نيست كه دالر 
هزار تومان است يا يك عدد ديگر. مهم اين است كه 

با شرايط اقتصادي متناسب باشد و اقتصاد ما بتواند 
رشد داش��ته باشد، صادرات توس��عه يابد، محصول 
تولي��د داخل ب��ا كاالي وارداتي رقاب��ت كند و رفاه 

افزايش يابد.
س��يف با اش��اره به ديداري كه در مورد ن��رخ ارز و 
اس��تقالل بانك مركزي با رهبر انقالب داشته است، 
گف��ت: در جلس��ه اي ك��ه در دي م��اه 9۵ خدمت 
حضرت آقا داشتم، وقتي از جلسه برگشتم به آقاي 
رييس جمه��ور گ��زارش دادم. از قب��ل نگفته بودم 
اما وقتي از جلس��ه برگش��تم به آقاي رييس جمهور 
گزارش دادم. گفتم شما گاهي اوقات مطرح مي كنيد 
آقا خيلي نس��بت به نرخ ارز حساس هستند اما من 
احساس كردم ايشان موافق هستند. البته در همان 
جا تاكيد كردم كه استنباط من از صحبت و واكنش 
ايشان اين بود. آقاي رييس جمهور گفتند من مفصل 
با آقا صحبت كردم و نظرات ايش��ان را مي دانم و آن 
چيزي كه من مي گويم اجرا ش��ود و من هم نظرات 
ايشان را مي گويم. يعني اس��تنباط ايشان اين بوده 
است. لذا كسي كه در بانك مركزي كار مي كند همه 
اينها را كنار هم مي گذارد.اي��ن نگاه به ظاهر مثبِت 
كوتاه م��دت، آن هدف بلندم��دت را از بين مي برد. 
تاثير آن مي شود همين چيزهايي كه مي گوييد. در 
همين دولت برخي  به من مي گفتند شما خيلي سفت 

گرفته اي، بگذار نفسي بكشيم. 
در سال 9۳ بانك مركزي حدود يك ميليارد و 8۰۰ 
ميلي��ون دالر به بازار براي تنظيم بازار عرضه ش��د. 
از طري��ق صرافي ها هم به صورت نق��د و هم حواله. 
بانك مركزي در س��ابقه خودش همه جور عملياتي 
داش��ته اس��ت. دهه ۷۰ با يكي، دو صرافي در دوبي 
قرار مي گذاش��تند و مي فروختند. يا در س��ليمانيه. 
آن موق��ع در دوبي بود.در س��يلمانيه ه��م ارز تهيه 
مي كردند اما منش��أ ارزهاي س��ليمانيه، دوبي بود. 
صرافي كه در دوبي بود س��ليمانيه را تامين مي كرد. 
اگر يادتان باشد ما آقاي كيال را داشتيم كه از طرف 
بانك مركزي ارز مي فروخت و خودش هم در پاساژ 

افشار حجره داشت. 
س��يف افزود: آقاي رييس جمهور به شوخي هم كه 
شده مي گفت مي دانم مشكل اصلي در بانك مركزي 
اس��ت و بانك مركزي باور ندارد كه باي��د نرخ ارز را 
نگه دارد. هر چه ما مي گوييم بي خودي اس��ت و ما 
را س��ر كار مي گذارند. ولي واقعيت اين بود كه بانك 
مركزي يك بدنه تخصصي دارد و رييس كل آن بدنه 
را نمايندگي مي كند. هميش��ه بح��ث ما اين بود. به 
ش��وخي به من مي گفتند تو مي خواهي نرخ ارز باال 
برود. يك روزي در ستاد اقتصادي دولت به من گفته 
ش��د آقاي رييس جمهور با اين بحث هايي كه ش��ما 
مي كنيد موافق است اما بايد كنترل شود. ۵۰ درصد 
از نرخ تورم تاثي��ر بگذارد روي ن��رخ ارز. گفتم چرا 
۵۰ درصد؟ اين ۵۰ درصد از كجا آمده است. گفتند 
حاال از هيچ كه بهتر است. يعني ببينيد حساسيت ها 
اينجاست. آقاي رييس جمهور كه يك نگاه سياسي 
دارد و صحنه بين الملل را مي بيند و مالحظاتي بايد 
داشته باشد و من نبايد فكر كنم همه مالحظاتي كه 
من دارم را ايشان بايد درك كند. ايشان نگاه وسيع تر 
و متفاوت��ي دارد ولي رييس بانك مركزي مس��ائل 

تخصصي حوزه خودش را مي بيند.
در جلسات ستاد اقتصادي دولت هميشه اين تفاوت 
ديدگاه وجود داشت و اين سوال همواره برايم مطرح 
بود كه من چه اقدامي را بايد انجام بدهم. باالخره اين 
يك نگاه است و نگاه تخصصي چيز ديگري است. در 
س��تاد اقتصادي دولت دو بار كه خدمت مقام معظم 
رهبري بوديم ايشان بر اين مطلب تاكيد داشتند كه 
االن زمان جنگ اقتصادي اس��ت و ستاد اقتصادي 
يعني ستاد جنگ اقتصادي. بعد مي فرمودند مي دانيد 
ستاد جنگ اقتصادي چيست؟ در ستاد جنگ ديگر 
چون و چرا وجود ندارد و همه اعضاي ستاد وقتي در 
جلسات شركت مي كنند؛ بايد همه حرف هايشان را 
بزنند و كسي حق ندارد چيزي را به مصلحت بداند و 
نگويد. همه بايد صحبت كنند ولي وقتي س��تاد كل 
تصميم گرفت و ابالغ شد همه بايد بدون چون و چرا 

اجرا كنند و معطل نكنند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا سال 9۵ نرخ ارز 
كنترل ش��د اما سال 9۶ نش��د، گفت: نوع نوساناتي 

كه در اين دو س��ال پيش آمد متفاوت بود. اتفاقات 
زيادي در سال 9۶ همزمان به وجود آمد. اتفاقا آقاي 
رييس جمهور هم مي گفت چرا آن موقع توانس��تيد 
قيمت را برگرداني��د و اين موقع نمي توانيد؟ در يك 
زماني كه فشار كم است با اقدام مختصر شما جواب 
مي دهد اما وقتي شما از آن موج گذشتيد، فشار فنر 
سر جاي خود باقي اس��ت و يك فشارهاي جديدي 
هم بر آن اضافه مي ش��ود و ش��ما روز به روز با فشار 
متراكم تري مواجه هستيد. آنطور كه يادم مي آيد در 
سال 9۶ مشكل جابه جايي پول هم به شدت به وجود 
آمد. حوال��ه كه اصال كار نمي كرد و م��ا براي تامين 
نيازها بايد با اسكناس كار مي كرديم. مسيرهايي كه 
ناش��ي از برجام باز شده بود و سال 9۵ قابل استفاده 
بود در س��ال 9۶ كار نمي ك��رد. بنابراين يك دليل 
افزايش نرخ ارز كه همان فنر فشرده ش��ده بود س��ر 
جاي خود وجود داشت و در سال 9۶ شدت گرفت و 

مبادالت ارزي هم به شدت محدود شد.
اشتباه استراتژيك دولت در سال 9۵ اصرار بي منطق 
بر بازگرداندن نرخ به محدوده ۳۷۰۰ تومان بود. در 
صورتي كه گزارشات كارشناسي حاكي از اين بود كه 
نرخ بايد در س��ال 9۵ از ۴ هزار تومان عبور مي كرد. 
دولت نتوانست نسبت به بازگشت تحريم ها واكنش 

مقتضي را در زمان مناسب نشان دهد
يكي از اتفاقات سال 9۶ اجراي همان توطئه اي بود 
كه در نتيجه تصميم مش��ترك عربستان و امارت با 
امريكا به اجرا درآمد. ع��الوه بر اين محدوديت هاي 
بسيار شديدتري نسبت جابه جايي و تامين اسكناس 
اعمال ش��ده بود. با ورود به ب��ازار و افزايش تقاضا از 
طريق سليمانيه و دوبي مانع ايجاد تعادل در بازار ارز 
داخلي مي شدند. افزايش فشار تقاضاي براي خريد 
ارز آن ه��م به صورت اس��كناس در ب��ازار داخل در 
شرايطي كه در جانب عرضه محدوديت وجود داشت 
عمال منجر به روند افزايشي قيمت ارز در بازار مي شد. 
در نيمه دوم سال 9۶ استفاده از منابع ارزي خودمان 
در بعضي از كش��ورها مثل ك��ره و تركيه حتي براي 
خريد كاالهاي اساسي هم محدود شده بود. در همين 
سال بود كه با حمايت وزارت امور خارجه تفاهمنامه 
س��وآپ ارزي با بانك مركزي تركي��ه امضاء كرديم.  
سيف در مورد اقدامات دوران آقاي همتي در كنترل 
و مديري��ت نقل و انتقاالت ريالي از طريق مس��دود 
كردن فعاليت پوزهاي خارج از كشور و محدود كردن 
سقف خريد با پوز و غيرقابل خريد و فروش و دست 
به دست شدن چك هاي بين بانكي گفت: تا آنجا كه 
به خاطر دارم اينگونه اقدامات از س��ال 9۴ در بانك 
مركزي شروع شد و هدف اوليه هم اين بود كه از اين 
طريق قابليت هاي سيس��تمي را براي جلوگيري از 
پولشويي افزايش دهيم. از همان زمان هم به تدريج 
محدوديت هايي در جابه جايي و انتقال وجه حساب به 
حساب از طريق پايانه هاي فروش و ماشين هاي عابر 
بانك ايجاد شد. البته دو عامل محدودكننده وجود 
داشت. يكي توجه به تأثير اين اقدامات بر مبادالت و 
فعاليت هاي تجاري بود به نحوي كه شاهد انتقادات 
و اعتراضاتي هم در بخش هاي واقعي اقتصاد بوديم. 
به عنوان مثال مشاغل مرتبط با تجارت الكترونيك 
و فين تك ها ك��ه از طري��ق وزارت ارتباطات پيگير 
موضوع بودند و توسط وزارت ارتباطات در دولت هم 
مطرح شد.نگراني اصلي اين بود كه اينگونه اقدامات 
به اين فعاليت هاي نوپا لطمه بزند و تقاضا داش��تند 
كه اگر ناگزير به اعمال محدوديت هستيم حداقل به 
آرامي و به صورت تدريج انجام ش��ود تا فعاليت هاي 
مورد نظر فرصت كافي براي تطبيق با شرايط جديد 

را داشته باشند.
سيف در مورد نيما گفت: نيما از سال 9۶ راه اندازي 
شد. در جلساتي هم كه در دفتر آقاي دكتر جهانگيري 
براي راه ان��دازي اين بازار داش��تيم هماهنگي هاي 
الزم با دس��تگاه هاي مرتب��ط با آن ب��ه عمل آمد و 
برنامه ريزي ها به صورت كامل در سال 9۶ انجام شد. 
بنابراين در آن دوره پي ريزي نيما انجام ش��د. االن 
هم مهم ترين ابزار بانك مرك��زي در بازار ارز همين 
سامانه نيماست. جهت اطالعتان سامانه نيما به طور 
رسمي در زمان مس��ووليت بنده در ارديبهشت 9۷ 
با حضور معاون اول رييس جمهور در بانك مركزي 

رونمايي شد.

    تحريم هاي بانكي 
وي در پاسخ به مشكل عدم همكاري بانك ها در زمان 
برج��ام و ترس آنها از امريكايي ه��ا گفت: البته داليل 
ديگري هم وجود داش��ت. حل نشدن مساله ارتباط با 
گروه اقدام ماليFATF همچنين به دليل مش��كالت 
س��اختاري و ترازنام��ه اي بانك ه��اي داخلي عموما 
احساس بانك ها اين بود كه در كار كردن با بانك هاي 
ايراني ريسك بااليي وجود دارد و از ترس جريمه هاي 
امريكايي ها ترجيح مي دادند رابطه اي با بانك هاي ايراني 
نداشته باشند.برجام يك توافق در حوزه هاي مختلف 
سياسي، امنيتي، هسته اي، اقتصادي و بانكي بود. برجام 
در حوزه مشخص بانكي يك سري تحريم ها را برداشت 
اما تحريم هاي اوليه امريكايي ها همچنان برقرار بود.

تحريم هاي هسته اي برداشته شد ولي تحريم هاي اوليه 
سر جاي خود بود.به دليل تحريم هاي اوليه بانك هايي 
كه با دالر و امريكا كار مي كردند نمي توانستند با ما كار 
كنند.ذكر اين نكته هم ضروري است. برجام قرار نبود 
كل مس��ائل بين ايران و امريكا را حل كند يا باعث كم 
شدن دشمني امريكا با كشورمان شود. اين نكته را هم 
نبايد از نظر دور داشت كه سيستم بانكي كشور ناشي از 
شرايط تحريم از استانداردهاي بين المللي، به خصوص 
در حوزه تطبيق Compliance به شدت فاصله گرفته 
بود لذا اين مطلب شروع همكاري بين بانك هاي ايراني 
و بانك ه��اي مطرح خارجي را با مانع مواجه كرده بود. 
البته معدودي بانك هاي داخلي بودند كه توانس��تند 
خيلي سريع اس��تانداردهاي بين المللي را اجرا كنند 
ولي در مجموع سيستم بانكي كشور مشكل اساسي 

در اين حوزه داشت.
به ط��ور مش��خص اطالعاتي ب��ه دس��ت آورديم كه 
امريكايي ها ب��ه بانك ه��اي اروپايي كه با اي��ران كار 
مي كردند، مراجعه مي كردند و مي گفتند شما مراقب 
باشيد و با ايران كار نكنيد. مثال يك بانك سوييسي كه 
پذيرفته بود با اي��ران كار كند، امريكايي ها با آن بانك 
تماس گرفته و گفته بودند نبايد با ايران كار كنيد و در 
غير اين صورت با ما طرف مي ش��ويد. يك بانك ديگر 
در آلمان بود و امريكايي ها تماس گرفته و گفته بودند 
ش��ما با ايران همكاري مي كنيد، درس��ت است كه با 
بانك هاي امريكايي ارتباطي نداريد اما اگر به اين رويه 
ادامه دهيد بانك هاي كارگزار شما را ملزم مي كنيم با 

شما كار نكنند. 

    مسائل نظام بانكي حل نشد
سيف در پاسخ به اين پرسش كه پس آن عبارت »تقريبا 
هيچ« كه شما گفتيد ناظر بر واقعيت بود، توضيح داد: 
البته يك »تقريبا « هم گفتم. من وقتي به ايران آمدم 
متوجه شدم يك جّو سنگيني با اين صحبت من ايجاد 
شده است شنيده بودم تصوراتي ايجاد شده بود كه البته 
فقط در حد تصورات بود. ذهنيتي ايجاد ش��ده بود كه 
هدف سياسي در داخل داشته ام اما واقعيت اين است 
كه مي خواستم امريكا را تحت فشار قرار دهم. به همين 
دليل بعد از آن آقاي دكتر ظريف تشكر كرد و گفت بعد 
از آن صحبت در جلسه با امريكايي ها از موضع قوي تري 

مسائل را پيگيري كرده اند.
يعني يك جزيياتي براي ما باز شد و نسبت به وضعيت 
گذشته قابل مقايس��ه نبود.آمار كارگزاري هاي فعال 
بس��يار محدود بود. در هر صورت تا اواس��ط سال 9۶ 
امورات ارزي كش��ور انجام مي شد.بانك هاي چيني با 
ما مالحظه داشتند. خودم با رييس كل بانك مركزي 
چين صحبت كردم ك��ه گفت اين ديگر تصميم خود 
بانك هاست.ما قراردادهاي فاينانس خوبي با چيني ها 
امض��ا كرديم. در س��فري ك��ه به اتفاق مع��اون وقت 
س��رمايه گذاري هاي خارجي وزارت ام��ور اقتصادي 
و داراي��ي به چين داش��تم معادل ۳۵ ميلي��ارد دالر 
قراردادهاي فاينانس امضا ش��د اما اجراي آن با آمدن 

ترامپ متوقف شد.
سيف در پاس��خ به اين پرسش كه پس از سفر شما به 
امريكا و گفت كلمه تقريبا هيچ، شنيده بوديم كه حتي 
تا حد بركناري رييس كل بانك مركزي هم رفته بودند؟ 
توضيح داد نمي دانم. چنين چيزي به من منعكس نشد. 
البته اي كاش شده بود. من بعد از پايان دولت يازدهم 
خيلي تالش كردم در دولت دوازدهم نباش��م و وقتي 
آقاي رييس جمهور نپذيرفتند من در نهايت گفتم كه 
قطعا تا پايان ۵ سال بنده نيستم و بهتر است يك نفر را 

انتخاب كنيد تا از همين ابتدا تيم اقتصادي دولت با هم 
هماهنگ باشند. اما آقاي رييس جمهور قبول نكردند و 
ما مانديم و اين داستان هايي كه پيش آمد. در فروردين 
ماه 9۷ كه اس��تعفا دادم خيلي جدي پيگيري  كردم 
در نهايت گفتند قبول، اما بايد صبر كني تا جايگزين 
مشخص شود حتي از من خواستند كسي را معرفي كنم. 
كه البته نمي توانستم كسي را معرفي كنم. در نهايت 
گفتند ش��ما فعال محكم به كارت ادامه بده در اس��رع 
وقت بعد از تعيين جانشين با استعفا موافقت مي شود.

    مزاياي برجام 
وي اف��زود: برجام آثار مثبتي هم داش��ت مثال ماهي 
۷۰۰ ميليون دالر كه در اوايل در طول ۷ ماه وصول شد 
از محل منابع مسدود ش��ده حاصل از فروش نفت كه 
در فضاي اقتصادي آن روز كشور نقش مثبتي داشت 
توانست مورد استفاده قرار گيرد.آقاي رييس جمهور 
انتظارات زيادي را ترسيم كرده بود. مثال همان زماني 
كه ايش��ان گفت در روز اول اجراي برجام هزار ال سي 
باز مي شود من خصوصي به رييس دفتر ايشان گفتم 
از كجا اين اطالعات به ايشان داده شده است؟ گويا اين 
اطالعات توسط يكي از اعضاي اتاق بازرگاني به ايشان 
داده شده بود. توقع از برجام را به صورت افراطي باال برده 
بودند. توقع كارشناسي منطقي از برجام نمي توانست 
اينقدر باشد. راجع به سوييفت يادتان مي آيد چه فضايي 
بود؟ اين سوييفت اصال هيچي نبود و همين االن هم 
هيچي نيس��ت. آن زمان به يك تابو تبديل شده بود. 
شما مي دانيد وقتي براي يك چيز به اين كم اهميتي 
چنين جوي درست مي شود چقدر مذاكره كننده ما را 
در موضع ضعف قرار مي دهد؟ طرف مقابل از موقعيت 
سوءاس��تفاده مي كند و مي گويد ما به شما سوييفت 
داده ايم. در همان زمان همين را گفتم. گفتم سوييفت 
چيز مهمي نيس��ت. البته ما گاهي اوقات مالحظاتي 
داشتيم و نمي خواستيم بعضي كارها را رسانه اي كنيم. 
من بعد از آنكه از سفر برگشتم، كميسيون امنيت ملي 
من را دعوت كرد. دوستاني كه خيلي نسبت به برجام 
تند بودند خيلي از من تعريف كردند. اما در پاسخ من 
گفتم خيلي ممنون اما وظيفه دارم الحق و واالنصاف اين 
را بگويم كه اين تالش هاي تيم مذاكره كننده هسته اي 
است كه بايد قدرداني ش��ود. من كاري نكرده ام و بعد 
شروع كردم به تشريح دستاوردهاي برجام براي نظام 
بانكي و اقتصاد كشور. ابتدا كه مي خواستم شروع كنم 
به خاطر آن صحبتي ك��ه در امريكا مطرح كرده بودم 
پرسيدم در جلسه خبرنگاري نيست، گفتند نه اما بعد از 
جلسه همه اطالعاتي كه مطرح كردم در رسانه ها به خبر 
تبديل شد. بعد از انتشار اين اخبار فردي كه در امريكا با 
او مذاكره كرده بودم به كانال هاي ديپلماتيك پيغام داده 
بود كه فالني چطور وقتي اينجا مي آيد مي گويد تقريبا 
هيچ اما به ايران كه مي رود آن حرف ها را مي زند؟ اينها 
مسائلي است كه بايد در نظر گرفته شود. بعد از برجام 
بخش زيادي از منابع ارزي مسدود شده بانك مركزي 
در دسترس قرار گرفت. رتبه ريسك كشور بهبود يافت 
و ارتباط با بيمه هاي صادراتي كه الزمه استفاده از منابع 

فاينانس بين المللي است، مجددا از سرگرفته شد.
وي در مورد انتخاب دري اصفهاني در تيم مذاكرات 
برجام گفت: زماني بود كه جلسات ستاد هماهنگي 
اقتصادي در دولت در دفتر آقاي نهاونديان تش��كيل 
مي ش��د. از همه وزارتخانه هاي اقتصادي بودند. آنجا 
بحث آقاي دري اصفهاني مطرح ش��د.من هم دّري 
اصفهان��ي را مي ش��ناختم و تاييد  ك��ردم اگر به من 
مي گفتند به جاي نفر اولي كه معرفي كرديد، يك نفر 
ديگر را معرفي كنيد، شايد دّري را پيشنهاد مي كردم. 
از نظر من در اين زمينه آدم متخصصي اس��ت.همه 
سابقه دّري همين كارهاست. در بيانيه الجزاير نقش 
مهمي داشت. بنابر آش��نايي هايي كه در آن زمان با 
س��وابق تحصيلي و اجرايي آقاي دّري داش��تم فكر 

مي كردم مي تواند نقش موثري داشته باشد.

   انتخاب عراقچي
س��يف در مورد انتخاب عراقچي مع��اون ارزي وقت 
گفت: من معتقدم بانك مركزي بعد از انقالب در حوزه 
نيروي انساني تقويت نشده اس��ت. در دنيا بهترين و 
متخصص ترين افراد به بانك مركزي مي روند. همين 
آقاي عراقچي را كه به بانك مركزي دعوت كردم هنوز 
عده اي از من س��وال مي كنند كه چه كسي عراقچي 
را به ش��ما تحميل كرده بود.در حالي كه هيچكس او 
را به من تحميل نكرده بود. عموي ايش��ان اصال خبر 
نداش��ت. من خودم دو س��ه بار در مسير سفر بحرين 
ايش��ان را ديدم و با هم آشنا شديم. در آن زمان ايشان 
در وزارت امور اقتصادي و دارايي بود. بعد جلساتي با او 
گذاشتم و ديدم اين آدم واقعا فرد قابل استفاده اي است 
و اولين بار او را به عنوان مديركل حوزه هيات عامل در 
بانك مركزي انتخاب كردم. واقعا در كارش بسيار مسلط 
و با احساس مسووليت بود و عملكرد بسيار مثبتي ارايه 
داد. به همين دليل وقتي آقاي كامياب كه ايشان هم 
همكار بسيار خوب من بودند متقاضي استعفا بودند و 
ناگزير از موافقت با استعفاي ايشان شدم از آقاي عراقچي 
خواستم مسووليت معاونت ارزي را بر عهده بگيرد. واقعا 
هم در كارش موفق بود و كارهاي بسيار مثبتي در دوره 
كوتاه مسووليتش انجام داد. همين سامانه نيما موتور 

اصلي اش را عراقچي راه انداخت.
وي افزود: در همان جلسه اي كه در لوزان داشتيم مگر 
اينگونه نبود. او يك تيم كارشناس��ي پشت سرش بود 
اما از تيم ايراني فقط من ب��ودم و آقاي كامياب و آقاي 
دكترعزيزي و آقاي انصاري. در حالي كه طرف مقابل 
يك تيم بزرگ كارشناسي داشت و نمايندگان اتحاديه 
اروپا هم با او بودند، هر لحظه مباحث را با افراد پش��ت 
صحنه هماهنگ مي ك��رد اما من بايد در لحظه خودم 
تصميم مي گرفتم. همه جا اينگونه اس��ت. تيم وزارت 

امور خارجه حمايت نمي شود.
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ولي اهلل سيف در مورد نوسانات ارزي سال هاي 98 -9۵ و اثرات برجام بر نظام بانكي گفت و گو كرد



اخبار 3 بانك و بيمه

افزايش قيمت ارز در صرافي هاي مجاز بانكي

حباب سكه 10 ميليوني يك ميليون تومان است

تاملي در تعديل قراردادهاي اجاره

گروه بانك و بيمه |
روز شنبه دالر در صرافي هاي بانكي در مقايسه 
با روز معامالتي پنجشنبه ۱۹۵۰ تومان افزايش 
قيمت داش�ت و به به�اي ۲۰ ه�زار و ۹۰۰ تومان 
فروخته ش�د. ن�رخ خري�د ه�ر دالر در تابلوي 
صرافي هاي بانكي ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان و فروش 
۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان بود كه نسبت به پنجشنبه 
۱۹۵۰ تومان گران شد. قيمت خريد و فروش يورو 
نسبت به پنجشنبه رشد داشت، بر اين اساس، 
نرخ خريد هر ي�ورو ۲3 هزار تومان و نرخ فروش 

آن ۲3 هزار و 3۰۰ تومان شد.

به گزارش »تعادل«، ميانگين بهاي هر يورو در روز معامالتي 
گذشته در سامانه سنا ۲۱ هزار و ۲۶۶ تومان و هر دالر ۱۸ 
هزار و ۹۹۶ تومان اعالم شده است.همچنين هر حواله دالر 
در سامانه نيما در روز معامالتي گذش��ته ۱۶ هزار و ۷۷۳ 
تومان، حواله يورو نيز ۱۹ هزار و ۳۴۸ تومان به فروش رسيد.

در بازار طال نيز به دنبال قيمت دالر ۲۱۳۴0 تومان و اونس 
جهاني به قيمت ۱۷۷۴ دالر، قيمت طال و سكه نيز افزايش 
يافت و هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار 
آزاد تهران به قيمت ۱0 ميليون و ۱00 هزار تومان فروخته 
شد. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم، ۹ ميليون و 
۴00 هزار تومان قيمت گذاري شد. همچنين نيم سكه پنج 
ميليون تومان، ربع سكه دو ميليون و ۹۲0 هزار تومان و هر 
قطعه س��كه گرمي يك ميليون و ۵۵0 هزار تومان تعيين 
قيمت ش��د. هر گرم طالي خام ۱۸ عيار ۹۱۶ هزار و ۹۳۶ 
تومان و هر مثقال طال نيز س��ه ميليون و ۷۲0 هزار تومان 

به فروش رسيد.

    حباب سكه يك ميليون تومان است
كش��تي آراي با تأكيد برافزايش معامالت س��فته بازانه در 
بازار طال و سكه گفت: حباب سكه باتوجه به افزايش تقاضا 
براي خريد سكه تمام به بيش از يك ميليون تومان رسيده 
است.محمد كشتي آراي در گفت وگو با تسنيم در خصوص 
وضعيت بازار طال وسكه در روز جاري، اظهار داشت: روز شنبه 
با وجود ثبات قيمت جهاني طال، افزايش قيمت ارز موجب 
افزايش سرس��ام آور قيمت ها در بازار طال و سكه شد؛ اين 
قيمت ها تاكنون نه تنها غيرقابل تصور بود بلكه بي سابقه نيز 
بوده است. وي در خصوص قيمت طال و سكه در بازار تهران 
گفت: قيمت سكه طرح قديم در حال حاضر ۹ ميليون و ۳۵0 
هزار تومان، سكه طرح جديد ۱0 ميليون و ۱۲۵ هزار تومان، 
نيم سكه بهار آزادي ۵ ميليون تومان، ربع سكه بهارآزادي ۲ 
ميليون و ۹۲0 هزار تومان و سكه گرمي يك ميليون و ۵۵0 
هزار تومان است. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر ادامه داد: 
قيمت هر مثقال طال ۳ ميليون و ۹۸0 هزار تومان و هر گرم 
طالي ۱۸ عيار نيز ۹۱۸ هزار و ۳00 تومان شده است؛ اين 
قيمت ها براي اولين بار در بازار ثبت شده است. كشتي آراي از 
افزايش حباب سكه در بازار خبر داد و گفت: باتوجه به افزايش 
تقاضا براي سكه، حباب سكه به بيش از يك ميليون تومان 
رسيده است. البته عرضه و تقاضا در تعادل بوده و معامالت 
به شدت كاهش يافته است.وي تأكيد كرد كه با اين حال 
معامالت در بازار طال و سكه بيشتر جنبه سفته بازي و داللي 

پيدا كرده است.

    خريد ارز از بانك ها توسط صرافي ها 
درحالي بانك مركزي در روزهاي اخير از مجازشدن ارايه 
خدمات ارزي به صرافي هاي آزاد توسط بانك ها خبر داد كه 
صرافي ها مي گويند اين دستور بانك مركزي عملياتي نشده 

و بانك ها هم اظهار بي اطالعي مي كنند.
به گزارش تسنيم، بانك مركزي در اطالعيه اي كه چهارم 
تيرماه منتشر كرده است از مجاز شدن خريد منابع ارزي 
توسط صرافي هاي غيربانكي از طريق بانك هاي عامل خبر 
داده بود.اما با گذشت يك هفته از اين اطالعيه، صرافي ها 
نتوانسته اند نسبت به خريد ارز از بانك ها اقدام كنند و علت 
آن هم بي اطالعي بانك ها از اين سياست جديد بانك مركزي 

اس��ت. بانك مركزي درحالي با ارايه خدمات ارزي توسط 
صرافي هاي غيربانكي موافقت كرده است و صرافان نيز از 
اين تصميم استقبال كرده آن را در راستاي كاهش نوسانات 
ارزي دانستند كه اين موضوع همچنان عملياتي نشده است 
و بانك ها از آن اظهار بي اطالعي مي كنند. پيش از موافقت 
بانك مركزي با فعالي��ت ارزي صرافي هاي غيربانكي تنها 
صرافي هاي بانكي امكان فعاليت در اين زمينه را داشتند؛ 
اما حال با وجود موافقت بانك مركزي همچنان روند فعاليت 
به صورت قبل است و هنوز صرافي هاي غيربانكي نتوانستند از 
اين خدمات بهره مند شوند.صرافي هاي غيربانكي مي گويند 
كه هنوز هيچ فعاليت عملياتي در اين زمينه صورت نگرفته 
است، ضمن اينكه بانك ها نيز از عدم دريافت بخشنامه در 

اين خصوص مي گويند.

    بانك ها تنها انباردار سكه طال هستند 
 در حالي كه با افزايش قيمت سكه، برخي دخالت بانك ها در 
معامالت گواهي سپرده طال را عامل نوسانات و التهابات در 
بازار طال مي دانند، جمعي از مسووالن بانكي، بازار سرمايه 
و اتحادي��ه طال و جواهر با اعالم اينكه نقش بانك ها در اين 
معامالت فقط انبارداري است و نقشي در تغييرات قيمت 
س��كه ندارند، جزييات حضور بانك ها در اين معامالت را 
تشريح كردند.  به گزارش ايسنا، با افزايش قيمت سكه در 
مدت اخير، صحبت هايي مطرح شد كه  »بورس كاال به بازار 
فيزيكي سكه در زمينه افزايش قيمت سكه جهت مي دهد 
و بانك ها و خزانه ها نيز سكه را مي خرند و قيمت را افزايش 
مي دهند «. در نهايت همين موضوع باعث شد معامله گواهي 
سكه در بورس كاال براي حدود سه روز متوقف شود. در پي 
طرح اي��ن موضوع، معاون ب��ورس كاالي ايران با تاكيد بر 
اينكه بانك ها و خزانه هاي بورس كاال هيچ دخالتي در روند 
معامالت سكه ندارند، به ايسنا گفت كه در واقع بانك ها فقط 
انباردار و خزانه دار سكه ها هستند و خريد و فروشي در بازار 
انجام نمي دهند. عالوه براين، از آنجاكه سازمان بورس و اوراق 
بهادار تهران از سال ۱۳۹۴ و براي افزايش ايجاد شفافيت و 
امنيت معامالت سكه، معامالت گواهي سكه در سيستم 
معامالت را راه اندازي كرده و سكه در انبار بورس كاالي ايران 
واقع در خزانه داري بانك هاي رفاه كارگران، صادرات، ملت 
و س��امان كه در بورس كاال گواهي سپرده صادر مي كنند، 
نگهداري مي شود، مديران عامل كارگزاري اين بانك ها نيز 
توضيحاتي درباره نقش بانك ها در معامالت گواهي سپرده 
سكه ارايه كردند. براين اساس، طبق آنچه مسووالن بانكي 
تاكيد دارند »بانك ها در معامالت گواهي س��پرده سكه و 
طال و نوسانات قيمتي آن به خصوص افزايش قيمت نقشي 
ندارند و فقط عاملي براي انبار كردن سكه ها در خزانه هاي 
خود هس��تند«. به گفته مديرعامل كارگزاري بانك رفاه 
كارگران، بانك ها در معامالت گواهي سپرده سكه شرايط 
نقدشوندگي، ايجاد ش��فافيت و تكميل زنجيره خدمات 
رساني شركت هاي فعال در بازار سرمايه را فراهم مي كنند. 
بانك ملت نيز در اين زمينه توضيح داد كه نماد سكه موجود 
در تابلوي بازار به نام يك بانك به هيچ وجه به معناي مالكيت 
آنها توسط بانك ها نيست بلكه به معناي بانك محل انبارداري 
اصل سكه هاي طالست؛ بنابراين بانك ها نقشي در خريد 
س��كه فيزيكي از بازار طال يا فروش آن در بورس نداشته و 
نمي توانند در كنترل قيمت يا افزايش آن نقش موثري ايفا 
كنند. مديرعامل بانك صادرات هم درباره نقش بانك ها در 
معامالت گواهي سپرده طال تصريح كرد كه كه بانك ها در 
اين معامالت نقش عامل دارند و با همكاري بانك مركزي 

براي كنترل بازار سكه از گواهي سپرده استفاده مي كنند.
همچنين از آنجا كه متقاضيان دريافت گواهي اين معامالت 
بايد به همراه سكه، مدارك شناسايي را نيز به خزانه چهار 
بانك ذكر شده ارايه دهند، در نهايت گواهي سپرده سكه طال 
بيانگر مالكيت كاالي سپرده شده است و اين كاال )سكه( به 
انبار داده مي شود و مردم در قبال آن رسيد انبار را دريافت 
مي كنند كه در اين زمينه بايد اصالت كاال تاييد شود و اين 
اصالت از طريق نوع تمام بهار، عيار ۹0 درصدي و وزن ۸.۱۳۳ 
طال گرمي سكه تعيين و تاييد مي شود.  لذا يك ابهام ديگر 

در اين زمينه، اختالف قيمت سكه در بورس نسبت به بازار 
فيزيكي بود كه مسووالن بانكي دليل افزايش قيمت سكه در 
بورس كاال را متاثر از عواملي همچون اشتياق خريد موجود 
در بازار فيزيكي و نشان دادن افزايش قيمت در بورس كاال به 
دليل عدم پاسخگويي عرضه و انتظارات بازار براي روز آينده 
مي دانند كه براساس اعالم مديرعامل كارگزاري بانك رفاه 
كارگران عامل تاثيرگذار بر اختالف قيمت بين بازار فيزيكي 
و بازار گواهي سپرده سكه، اشتياق خريدي است كه در بازار 
فيزيكي وجود دارد و به دليل عدم پاسخگويي عرضه، اين 
افزايش قيمت در بورس خودش را نش��ان مي دهد. در اين 
زمينه، مديرعامل كارگزاري بانك صادرات گفت كه اين امر 
به دليل انتظارات بازار براي روز آينده است، زيرا معامالت 
سكه در بازار آزاد از صبح تا شب ادامه دارد اما در بورس كاال 
دو تا سه ساعت به اين موضوع اختصاص پيدا مي كند و در 
آغاز معامالت در بورس كاال، اين بازار قيمت و معامالت آتي را 
هم مي بيند كه موجب افزايش نرخ سكه مي شود و در كاهش 
قيمت هم اين بازار مي تواند بيشتر از بازار آزاد در همان روز 
نسبت به فردا عمل كند.  در نهايت نايب رييس اتحاديه طال 
و جواهر تهران هم با بيان اينكه براي آنكه نقدينگي از مردم 
گرفته شود، تصميم گرفته ش��د كه به تعدادي از بانك ها 
مجوز داده ش��ود تا از مردم سكه بگيرند و در قبال آن اوراق 
بدهند، توضيح داد كه با اين عمل، عالوه براينكه اين سرمايه 
دست خودش��ان )بانك( و سكه هم باقي مي ماند، سكه به 
مردم تحويل داده نمي شود و به جاي آن اوراق تحويل مردم 
مي دهند. اكنون اتفاقي كه به زعم دست اندركاران بازار افتاده 
اين است كه مقداري نقدينگي از بازار جمع شده تا در آينده 
التهابي شكل نگيرد اما تورم سكه كاهش نيافته و الزم است 
در اين باره تدبير اساسي اتخاذ شود تا از روند صعودي اين 

كاالي سرمايه اي و تاثيرگذار جلوگيري شود. 

    افت دالر در بازار جهاني
ش��اخص دالر در معامالت پايان هفته قرمزپوش شد. به 
گزارش رويترز، با وجود آنكه با بازگشايي تدريجي اقتصاد، 
شاخص هاي كالن اقتصادي وضعيت بهتري پيدا 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 براي حمايت از بخش هاي مختلف 

اقتصادي تا چه حد موفق باشد. به نظر مي رسد كه روابط 
ترامپ و پاول رو به بهبود است و اين مساله مي تواند جايگاه 
دالر را تقويت كند: رييس جمهور امريكا كه تا پيش از بحران 
كرونا بارها و بارها به تندي از جروم پاول انتقاد كرده بود، اين بار 
در يك عقب نشيني آشكار از عملكرد وي ابراز خوشحالي 
كرد. ترامپ با بيان اينك��ه در ابتدا چندان از عملكرد پاول 
راضي نبوده است افزود: در حال حاضر از عملكردش خيلي 
خوشحال هستم. از سوي ديگر با بازگشايي مجدد كسب و 
كارها شاهد اوج گيري شيوع 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 است گرفته شود. 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 ش��ده است. رودريگو 
كارتيل، استراتژيست مسائل ارزي در »بانك ملي استراليا« 
گفت: افزايش مجدد شمار مبتاليان به كوويد ۱۹ در جهان 
ممكن اس��ت سياس��ت 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   
روي اقتصادها به ويژه روي اقتصاد امريكا چه قدر بوده است. با 
توجه به افزايش مخارج دولت، روند صعودي بدهي و كسري 
بودجه در امريكا ادامه دارد: ميزان بدهي هاي امريكا تا پايان 
ماه ژوئن ۲0۲0 به ۲۶ تريليون و ۳۲۳ ميليارد و ۸۹۴ ميليون 
دالر رسيده است. كسري بودجه دولت امريكا نيز تا پايان 
ماه ژوئن به شش تريليون و ۲۵۱ ميليارد و ۸۳ ميليون دالر 
رسيده است. يوكيو ايشيزوكي - استراتژيست ارشد بازارهاي 
ارز در موسسه »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.
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 است برنامه خريد اوراق قرضه خود را با ۶00 
ميليارد يورو افزايش به ۱.۳۵ تريليون يورو خواهد رساند و 

اين برنامه را تا سال ۲0۲۱ ادامه خواهد داد. 

ينس ويدمان - رييس بانك مركزي آلمان - در مصاحبه با 
روزنامه »آلگماينه تسايتونگ« با اشاره به بازگشت تدريجي 
ميزان توليدات به سطوح پيش از زمان بحران كرونا گفته 
اس��ت: در ماه هاي اخير ش��ايد با يكي از حادترين شرايط 
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 »آي ان جي« در يادداشتي نوشتند: در 
روزهاي اخير شاهد نوس��ان آرام در بازار ارز بوده ايم و اين 
مي تواند باعث آسودگي بيشتر خاطر معامله گران شود. در 
كوتاه مدت ريسك هاي كرونايي باقي خواهد ماند و بايد آنها 

را در محاسبات لحاظ كرد.
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با 0.۱۴ درصد 
كاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۹۷.۱۷۵ واحد بسته شد. 
نرخ برابري هر فرانك سوييس معادل ۱.0۵۸ دالر اعالم شد. 
 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 اقتصادهاي اروپاي��ي در برابر ويروس كرونا به 
مرحله اجرا درآيد. از سوي 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 ش��ديد رشد 
اقتصادي اين كش��ور، بوريس جانسون- نخست وزير - از 
ارايه يك بسته حمايتي جديد از اقتصاد در برابر پيامدهاي 
كرونا خبر داده است. جانسون همچنين از اعمال تغييرات 
س��اختاري در ش��يوه مديريت و بودجه بندي دولت خبر 

داده است.
از طرف ديگر اگر چه پيشنهاد انگليس براي محدوديت هاي 
زماني معام��الت بازارهاي ارزي دو ط��رف كانال مانس 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.
در تازه تري��ن دور از معامالت، پوند ب��ا 0.۱۵ درصد صعود 
نس��بت به روز قبل خود و به ازاي ۱.۲۴۸ دالر مبادله شد. 
يورو 0.۱۶ درصد باال رفت و با باقي ماندن در كانال ۱.۱۲ به 

۱.۱۲۴ دالر رسيد.

وهاب قليچ|
ِصرف توجه مسووالن به افزايش اجاره بها و تالش 
براي رفع مشكالت مستاجران اقدام پسنديده اي 
اس�ت، اما در تحليل و بررسي ش�رايط حاضر و 
مصوبه اخير ستاد ملي مقابله با كرونا، ذكر چند 

نكته ضروري است.

افزايش بهاي فروش و اجاره مسكن در كشور خصوصا در 
كالن شهرهايي همچون تهران، تحمل ركود كرونايي حادث 
بر كسب و كارها و گذران ايام جوالن اين بيماري منحوس را 
دوچندان كرده است. در اين ميان بازار اجاره مسكن كه در 
تاريخ اقتصادي كشور غالبا به عنوان بازاري رها شده از حيث 
نظارت و مديريت شناخته مي شود، فشار سنگيني را بر دوش 
مستاجران وارد كرده است. اهميت اين موضوع زماني بيشتر 
احساس مي شود كه بدانيم بنا به گزارش مركز آمار بيش از 
۲۴ درصد خانوارهاي شهري اجاره نشين هستند. از اين رو 
در پي ايجاد موج نگراني از وضعيت پيش آمده در اين بازار، 
مقامات عالي كشور همچون رييس محترم جمهور به طور 
صريح و موكد خواستار اقدامات اصالحي و جبراني در اين 
زمينه شده اند. در اين راستا، وزير راه و شهرسازي اعالم كرد 
براساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا، حداكثر افزايش 
اجاره بهاي واحدهاي مسكوني براي شهر تهران تا ۲۵ درصد 
و براي كالنش��هرهاي ديگر حداكثر ۲0 درصد و در ساير 
شهرها ۱۵ درصد تعيين شده است. بنا به اين مصوبه، همه 
قراردادهاي اجاره مسكن در دوره كرونا و تا سه ماه بعد از آن 
تمديد مي شود. اين مصوبه داراي چند تبصره است به طوري 
كه چنانچه مستاجران تكاليف خودشان را درست اجرا نكنند 
دادگاه ها حكم را صادر و بايد مستاجر ظرف دو ماه تخليه كند 
و چنانچه مالك به صورت رسمي واحد خود را فروخته باشد 
مستاجر دو ماه بعد از اعالم رسمي مي تواند واحد را تخليه 

كند و سومين و مهم ترين تبصره آن است كه تمامي معامالت 
بايد در سامانه ثبت اسناد امالك و مستغالت كشور ثبت شود 

و متقاضيان بايد كد رهگيري دريافت كنند.
ِصرف توجه مقامات مسوول به افزايش غيرباورانه اجاره بها و 
تالش براي برطرف ساختن گوشه اي از مشكالت مستاجران 
اقدام پسنديده و ارزشمندي است اما در تحليل و بررسي 
شرايط حاضر و مصوبه اخير ستاد ملي مقابله با كرونا، ذكر 
چند نكته ضروري است:  اول: مرور روند آماري نحوه تصرف 
مسكن از سال ۹۳ تا ۹۸ نشانگر اين است كه طي اين سال ها 
درصد تصرف مسكن  ملكي با افزايش بسيار آهسته و كند 
روبرو بوده به نحوي كه اين نوع تصرف در حد فاصل سال هاي 
مذكور ۱.۴ درصد براي مناطق شهري و ۱.۳۹ درصد براي 
مناطق روستايي رش��د داشته است. از اين رو گرچه تعداد 
خانوارهاي صاحب مسكن افزايش داشته است، اما با توجه به 
اهداف بلند نظام پس از انقالب اسالمي جهت تامين مسكن 
براي آحاد جامعه، رشد كمتر از يك ونيم درصدي براي چنين 
بازه زماني، بسيار اندك و ناكافي ارزيابي مي شود. در اين ميان، 
پيگيري بيشتر در به ثمر رسيدن سياست هاي وضع شده در 
اين حوزه همچون طرح مسكن مهر و طرح اقدام ملي تامين 
مسكن ضروري است. يادآور مي شود افزايش بيشتر نرخ 
تصرف مسكن  ملكي، به صورت مستقيم از مشكالت بازار 
اجاره و افراد درگير آن خواهد كاست. دوم: گرچه شاهد رشد 
اجاره بها در ماه هايي هستيم كه كشور درگير بيماري كرونا 
بوده و مصوبه اخير را هم ستاد ملي مقابله با كرونا صادر كرده 
است، اما نبايد فراموش كرد كه بازار اجاره از گذشته و پيش 
از شيوع كرونا عموما از حيث مورديابي، انعقاد و ثبت رسمي 
قراردادها، تمديد قراردادها، تعيين اجاره بهاي اوليه و ميزان 
افزايش آن در دوره هاي بعد و مسائلي از اين دست با چالش 
و تنگنا مواجه بوده و شرايط فعلي اقتصاد كرونازده ايران تنها 
حجم اين مشكالت را افزايش داده است. بنابراين تصور آنكه 

با كاهش شيوع كرونا و بهبود وضعيت كسب و كار، تنگناهاي 
بازار اجاره مسكن به خودي خود برطرف خواهد شد تصوري 
غيرواقعي و بلندپروازانه اس��ت. اين حقيقت بيانگر لزوم و 
ضرورت انجام اقدامات اصالحي زيربنايي براي افزايش امكان 

صاحبخانه شدن مستاجران و ساماندهي بازار اجاره است.
سوم: براساس اطالعات موجود در رسانه ها، مصوبه جديد 
س��تاد ملي مقابله با كرونا براي »اجاره به��اي واحدهاي 
مسكوني« است. اين در حالي است كه اجاره اماكن تجاري 
و توليدي نيز از افزايش افسارگسيخته اجاره بهاها بي نصيب 
نمانده  است؛ از سوي ديگر حجم تقاضاي خريد و درآمدهاي 
ناشي از فروش محصوالت، تحت تاثير بيماري كرونا با افت 
جدي مواجه شده و فشار شديدي به كسبه و توليدكنندگان 
وارد آمده است. از اين رو روشنگري در خصوص دايره شمول 
مصوبه اخير ضروري به نظر مي رسد. چهارم: به نظر مي رسد 
ابالغ اين مصوبه كمي دير انجام شده است. چرا كه بسياري 
از تمديد اجاره نامه ها در سه ماه ابتدايي سال انجام مي شود و 
اين مصوبه عمال براي تعداد زيادي از قراردادهايي كه پيش 
از اين با نرخ هاي سنگين تمديد شده است، كارساز نخواهد 
بود. كما آنكه ابهام ناشي از ذكر مدت »تا سه ماه بعد از كرونا«، 
درحالي كه چشم انداز دقيق و روشني از زمان پايان اين بالي 
عالم گير )حتي نزد اهل تخصص و فن( وجود ندارد، مي تواند 
بر مشكالت پيش گفته بيفزايد. پنجم: پس از شيوع بيماري 
كرونا و وضع محدوديت هاي اجتماعي، صنف مش��اوران 
امالك از ركود حاكم بر خريد و فروش مسكن ضربه ديده 
است. از اين رو در مصوبه اخير تاكيد شده كه تمامي معامالت 
بايد در سامانه ثبت اسناد امالك و مستغالت كشور ثبت شود 
و نياز است متقاضيان كد رهگيري دريافت كنند. اين توصيه 
مي تواند به نوعي حمايت كننده كسب و كار مشاوران امالك 
نيز باشد. اما بنا به اينكه عرفا بخش زيادي از تمديد قراردادها 
به صورت پشت قراردادنامه اي و بدون تشريفات رسمي و 

مراجعه مجدد به دفاتر مشاورين امالك انجام مي شود، اين 
احتمال وجود دارد كه وضع مصوبه جديد تاثيري بر رونق 
كسب و كار صنف مش��اوران امالك نداشته باشد. ششم: 
يكي از معضالتي كه بر بازار مس��كن ايران سيطره يافته، 
وجود تعداد زيادي مسكن خالي از سكنه است. معضلي كه 
براي رفع آن توصيه هايي همچون وضع ماليات بر خانه هاي 
خالي پيشنهاد شده است. بديهي است در هر سياست گذاري 
اقتصادي نياز است اوال به نظام انگيزشي افراد جامعه هدف 
آن سياست و ثانيا به اثرات احتمالي تصميم اتخاذ شده بر 
موفقيت يا شكست ساير سياست هاي موازي توجه شود. 
حال با توجه به اينكه صاحبان امالك خالي كه تمايل ندارند 
خود را درگير قراردادهاي حقوق��ي الزام آور و تحديدي با 
مستاجران كنند و عليرغم پرداخت هزينه- فرصت اجاره 
از دست رفته، گزينه خالي بودن ملك خود را با طيب خاطر 
انتخاب كرده اند، آيا مصوبه اخير در خصوص تشديد اين 
محدوديت ها، مي تواند نتيجه عكس در سياس��ت موازي 
كاهش خانه هاي خالي از س��كنه برجاي بگذارد و حتي بر 
تعداد اين دسته از خانه ها بيفزايد؟ سوالي كه نيازمند تامل 
جدي است. هفتم: در خصوص مالحظات اجراي مصوبه 
اخير ستاد ملي مقابله با كرونا، دو مطلب حائز توجه است. 
اولين مالحظه اين اس��ت كه تا پي��ش از اين چنانچه بين 
صاحبخانه و مس��تاجر، اختالف سليقه به وجود مي آمد و 
موجر و مستاجر به هر دليلي، به تكاليف قانوني و عرفي خود 
پايبند نبودند، طرفين به راحتي با عدم تمديد قرارداد براي 
دوره جديد، به دنب��ال گزينه ديگر براي جايگزيني طرف 
قراردادي خود مي گشتند. اين امكان و اختياري است كه 
در فرهنگ اجاره داري و اجاره نشيني جامعه نهادينه شده 
است. اما در شرايط فعلي، اين فرصت براي موجران به نحو 
اجباري و براي مس��تاجران به لحاظ اقتصادي تا حدودي 
سلب شده است. چراكه در طرف موجر به علت منع قانوني 

مصوبه مذكور و در طرف مستاجر، به علت نابساماني نرخ هاي 
اجاره بها و باال بودن هزينه جست وجوي مسكن استيجاري 
جديد، امكان فوق الذكر محدود ش��ده اس��ت. از آنجا كه 
تغيير رويه و فرهنگ اجاره داري و اجاره نش��يني زمان بر و 
نيازمند آموزش ها و آگاهي بخش��ي هاي اجتماعي است، 
بعيد نيست اثرات و پيامدهاي اين تغيير به محاكم قضايي 
و تشكيل پرونده هاي حقوقي سرريز شود. كما آنكه مصوبه 
اخير به صراحت بيان مي دارد »چنانچه مستاجران تكاليف 
خودشان را درست اجرا نكنند دادگاه ها حكم را صادر و بايد 
مس��تاجر ظرف دو ماه تخليه كند«. سوال آن است كه آيا 
دستگاه قضايي آمادگي پذيرايي از حجم جديدي از دعاوي 
حقوقي دارد؟ آيا موجران و مستاجران دانش كافي نسبت 
به ظرافت ها و فرآيندهاي رجوع به دادگاه ها )به نحو مستقل 
يا از طريق وكال( دارند؟ آيا هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي 
و رواني اين ارجاعات براي دستگاه قضا و طرفين دعوا ديده 
شده است؟ دومين مالحظه در باب اجراي مصوبه اخير ستاد 
ملي مقابله با كرونا آن است كه گفته شده است موجر پس از 
فروش واحد خود، بايد به نحو رسمي به مستاجر اعالم كند 
و مستاجر دو ماه فرصت براي تخليه واحد دارد. طريقه اعالم 
رسمي به مستاجر كه از چه طريق بايد باشد، داراي ابهام بوده 
و نياز به اطالع رساني بهتر دارد. به عنوان مثال، آيا اين اعالم 
رسمي نيازمند كسب امضا و اثر انگشت از مستاجر است يا 
بيان شفاهي در حضور شاهد كفايت مي كند؟ روشنگري 
در اين خص��وص مي تواند از ميزان اختالفات احتمالي در 
آينده بكاهد. در پايان بار ديگر با تقدير از اقدام ارزشمند و 
دغدغه مندانه ستاد ملي مقابله با كرونا در تصويب اين مصوبه، 
پيشنهاد مي شود در مالحظات و موارد فوق تامل بيشتري 
شود تا ارزش و فايده مندي تصميمات افزون شده و آرامش و 
نفع جمعي بيشتري نصيب جامعه شريف و بزرگ ايران شود.
منبع:  ايِبنا
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 افزايش  بيمه  بدنه
 با توجه به نوسان قيمت خودرو 

بيم��ه مرك��زي در بخش��نامه جديدي ك��ه براي 
شركت هاي بيمه فرستاده شرايط پوشش تكميلي 
افزايش ارزش وسيله نقليه به دليل نوسان قيمت در 
بيمه نامه بدنه خ��ودرو از روز ۱۵ تيرماه را اعالم كرد. 
در نامه اي كه مديركل دفتر برنامه ريزي و امور فني 
بيمه مركزي در زمينه فراهم آوردن تامين الزم براي 
بيمه گزاران بدنه خودرو در شرايط فعلي بازار و لحاظ 
كردن حق انتخاب هنگام اخذ »پوش��ش تكميلي 
افزايش ارزش مورد بيمه به علت نوسان قيمت ها« 
شرايط جديد پوشش موصوف به شرحي كه اعالم 
مي ش��ود در سيس��تم نرم افزاري »بيمه نامه بدنه« 
تعريف ش��ده و از تاريخ ۱۵ تيرماه آماده بهره برداري 
است. براين اساس ارايه پوشش تكميلي افزايش ارزش 
سرمايه در زمان صدور بيمه نامه يا از طريق الحاقيه 
منوط به به روز رساني س��رمايه بيمه نامه بر مبناي 
ارزش واقعي مورد بيمه اس��ت. شرايط سه گانه اين 
موضوع به شرح زير است: - افزايش ارزش مورد بيمه 
تا سقف ۲۵ درصد سرمايه بيمه نامه بدنه »در تمامي 
خسارت ها اعم از جزيي و كلي« با حق بيمه معادل 
۱۵ درصد حق بيمه پايه.- افزايش ارزش مورد بيمه 
تا سقف ۵0 درصد سرمايه بيمه نامه بدنه »در تمامي 
خسارت ها اعم از جزيي و كلي« با حق بيمه معادل 
۲۵ درصد حق بيمه پايه.- افزايش ارزش مورد بيمه 
تا سقف ۱00 درصد سرمايه بيمه نامه بدنه » در تمامي 
خسارت ها اعم از جزيي يا كلي« با حق بيمه معادل ۴0 

درصد حق بيمه پايه.

 رفع مشكالت  بخش توليد 
با  افزايش تعامل سيستم بانكي

دبي��ر حقوقي كانون بانك ها و موسس��ات اعتباري 
خصوصي، گفت: يكي از راه حل هاي اساس��ي رفع 
مشكالت بخش توليد گسترش تعامل هر چه بيشتر 

بين سيستم بانكي و بخش توليد است.
علي نظافتيان در گفت وگو با ايِبنا، درباره نامگذاري 
امسال با عنوان جهش توليد و اقدامات بانك ها در اين 
خصوص، اظهار داشت: ايجاد جهش توليد مستلزم 
فراهم آوردن تمامي عوامل و زيرس��اخت هاي الزم 
براي پيشرفت توليد در كشور است. به طور منطقي 
يكي از نيازهاي اصلي بخش توليد تامين مالي براي 
احداث يا توس��عه واحدهاي تولي��دي و خريد مواد 
اوليه توليد است، زيرا توليد كننده قادر نخواهد بود 
به تنهايي منابع مالي الزم را براي بخش توليد فراهم 
كند. وي افزود: ناچار بايد يا دست به دامان موسسات 
و شركت هاي تامين مالي يا سيستم بانكي كشور شد. 
بدين ترتيب حتي در شرايط عادي بايد همواره بين 
بخش توليد و شبكه بانكي كشور تعامل مستمر وجود 
داشته باشد. بخش توليد در واقع مشتري هميشگي 
سيستم بانكي كشور است؛ بنابراين سيستم بانكي 
بايستي به بخش توليد تسهيالت دهد تا بخش توليد 
بتواند واحد توليدي احداث شود يا واحدهاي موجود 
توليدي را گسترش دهد و مهم تر از آن منابع مالي الزم 
براي تامين مواد اوليه مورد نياز بخش توليد را فراهم 
آورد. دبير حقوقي كانون بانك ها و موسسات اعتباري 
خصوصي در ادامه گفت: از طرف ديگر نظام بانكي نيز 
بايد اطمينان داشته باشد كه در موعد مقرر اقساط 
تسهيالت پرداختي را دريافت خواهد كرد تا بتواند به 
فعاليت خود ادامه دهد و پاسخگوي تعهدات مالي خود 
در برابر سپرده گذاران و سهامداران بانك ها )به ويژه در 
مورد بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي( باشد. اما 
متاسفانه موضوع به همين سادگي نيست، زيرا بخش 
توليد به ش��دت در برابر پدي��ده عدم ثبات وضعيت 
بازار آسيب پذير است.  وضعيت نابسامان بازار هزينه 
توليد را به شدت و به نحو غيرقابل پيش بيني به ويژه 
در بخش هاي ارزي افزايش خواهد داد در نتيجه آن 
قيمت تمام شده محصوالت توليدي نيز بايد افزايش 
يابد كه اين عامل به افزايش تورم دامن خواهد زد. وي 
افزود: در نتيجه مشكل اساسي مطالبات معوق بانك ها 
افزايش بي سابقه اي پيدا مي كند، به گونه اي كه ممكن 
است تعدادي از بانك ها را به مرزهاي ورشكستگي 

نزديك كند. 

 ژاپن ين ديجيتال را 
اجرايي مي كند

بانك مركزي ژاپ��ن به منظ��ور ارزيابي چگونگي 
عملكرد ين ديجيتال ار نقطه نظر فني، به طور كنترل 
شده عمليات آزمايشي استفاده از رمزارزملي خود را 
اجرا مي كند. به گزارش كريپتو نيوز، بانك مركزي 
ژاپن اعالم كرد كه عمليات »اثبات مفهوم« رمزارز 
ملي خود را آغاز خواهد كرد و هدف از آن اين است 
تا پي��ش از ادامه فرآيند، عملكرد ارز ديجيتال را در 
محيطي كنترل شده به بوته آزمايش بگذارد. بانك 
مركزي ژاپن هدف خ��ود را از اين اقدام در گزارش 
مربوط به امكان پذير بودن اين عمليات روشن كرده 
است؛ گزارشي كه به وضوح از تمايل اين نهاد براي 
همكاري نزديك با ساير بانك هاي مركزي پيشرو 
در حوزه رمزارزملي عنوان كرده است. نشريه ژاپني 
كوين پست با اشاره به اينكه بانك مركزي ژاپن موضع 
خود را در خصوص ص��دور رمزارز ملي تغيير نداده 
است، نوشت كه اين نهاد در نظر دارد تا با موسسات 
مالي خصوصي و شركت هاي پرداخت درخصوص 
حل مش��كالت فني مربوطه همكاري كند. منابع 
نزديك به صنعت فناوري و دارايي كره جنوبي اعالم 
كرده اند كه بانك مركزي كره جنوبي عمليات رمزارز 
ملي خود را به عنوان پاسخي به پيشرفت سريع چين 
در رابطه به صدور يوآن ديجيتال، تسريع بخشيده 
است. براس��اس گزارش ها چين عمليات آزمايشي 
صدور يوآن ديجيتال را در پنج شهر اين كشور آغاز 
كرده است. توكيو نيز همچون سئول، به عقب افتادن 
از پكن در حوزه فن��اوري اطالعات عادت ندارد، اما 
شواهد حاكي از آن است كه پيشرفت هاي چين در 
حوزه بالك چي��ن و رمزارزملي، كره جنوبي و حاال 

ژاپن را مجبور به اقدام كرده است.

 به دنبال افزايش قيمت دالر در بازار آزاد، صرافي هاي مجاز بانكي قيمت دالر را به 20900 و يورو را به 23300 تومان افزايش دادند
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رشد جمعيت و تضعيف چش�م انداز اقتصادي 
در دهه هاي اخير موجب شده تا سرمايه گذاري 
پس اندازه�ا در بخش امالك و مس�تغالت براي 
مردم از اهميت ويژ ه اي برخوردار باشد. پيشينه 
فرهنگ�ي مردم اي�ران در كنار افزاي�ش پايدار 
قيمت ها در طول اين سال ها منجر به شكل گيري 
فضايي شده تا بسياري از مردم نه تنها براي رفع 
نياز خود بلكه به منظور سرمايه گذاري وارد اين 
بخش از اقتصاد شوند و با گسيل دارايي خود به 
فعاليت هايي نظير ساخت و ساز مسكن يا حتي 
خريد بال استفاده واحدهاي آپارتماني بر تقاضاي 

موجود در اين بخش بيفزايند.

به دنبال چنين رويكردي در طول سال هاي اخير شاهد آن 
بوديم كه افزايش تقاض��ا در كنار نبود نظارت بر خانه هاي 
خالي وضعيتي را پديد آورد كه در آن قيمت مسكن با سرعت 
بيشتري نسبت به تغيير قدرت خريد خانوار افزايش يافت. 
رخدادي كه حاصل آن به جا ماندن عده بس��ياري از قطار 
تورم منتهي شد و تعداد بسياري از مردم به خصوص قشر 
جوان را در وضعيتي قرار داد كه دورنماي خانه دار شدن آنها 
را براي سال هاي طوالني با هاله اي از ابهام مواجه كرده است. 
عواملي از اين دس��ت سبب ش��د تا در شرايطي كه رونق 
بازار س��رمايه به لطف ورود نقدينگي سرگردان در ساير 
بازارها توانسته پس اندازهاي خرد و بعضا كالن كشور را 
به خود جلب كند، مسووالن اقتصادي كشور را نيز به فكر 
تاسيس بورسي ويژه براي امالك بيندازد. انتظار مي رود 
كه از اين معبر ش��اهد جذب نقدينگي مردم به بازار ياد 
شده و ايجاد فضايي باش��يم تا افراد جامانده از قطار تورم 
بتوانند حداقل قدرت خريد خود را با ابتياع ابرازهاي مالي 
كه معرف متراژي معين از امالك هس��تند حفظ كنند. 
در همين راستا نايب رييس اتاق بازرگاني ايران مي گويد 
شركت بورس امالك و مس��تغالت قرار است با سرمايه 
اوليه ۵ هزار ميليارد تومان كار خ��ود را آغاز كند كه ۵۰ 
درصد اين سرمايه به صورت پذيره نويسي در اختيار مردم 
قرار مي گيرد. به گزارش س��نا، راه ان��دازي بورس امالك 
و مس��تغالت موضوعي اس��ت كه به اعتقاد نايب رييس 
اتاق اي��ران، فرصتي براي رقابتي كردن بازار، ش��فافيت 
در معامالت مس��كن، تعيين ش��اخص قيمت گذاري و 
جلب اعتماد مردم نس��بت به پيش فروش و مشاركت در 
پروژه هاي انبوه سازي، خواهد بود. حسين سالح ورزي در 
نشستي با حضور رييس هيات مديره بورس كاالي ايران كه 
مسووليت فراهم كردن مقدمات راه اندازي بورس امالك، 
مستغالت و امتيازات را به عهده دارد، راه اندازي اين بورس 
را فرصتي براي سامان بخشيدن و شفاف سازي در حوزه 
مسكن و ساختمان دانس��ت. نايب رييس اتاق ايران كه 
نماينده در شوراي عالي بورس است با بيان اين مطلب كه 
در حال مطالعه و بررسي جوانب موضوع هستيم، تصريح 
كرد: شركت بورس امالك و مستغالت قرار است با سرمايه 

اوليه ۵ هزار ميليارد تومان كار خود را آغاز كند. ۵۰ درصد 
اين سرمايه به صورت پذيره نويسي در اختيار مردم قرار 
مي گيرد. ۲۵ درصد آن بين موسسات و نهادهاي دولتي 
تقسيم مي شود و ۲۵ درصد ديگر در اختيار شركت هاي 

بخش خصوصي قرار مي گيرد.
وي ادامه داد: تا پايان هفته فرص��ت داريم در اين مورد 
اطالع رساني كنيم. به طور مشخص شركت هاي عضو 
تشكل هاي مربوطه كه مايل به مشاركت هستند بايد 
درخواس��ت اوليه خ��ود را اعالم كنند. اين ش��ركت ها 
مي توانند تا س��قف ۲.۵ درصد از اين سهام معادل ۱۲۵ 

ميليارد تومان را در اختيار داشته باشند.
نايب رييس اتاق ايران همچنين راه اندازي بورس امالك و 
مستغالت را فرصتي براي ايجاد بستر رقابتي در اين حوزه 
برش��مرد و تأكيد كرد: بازار س��رمايه اين توانايي را دارد تا 
ابزارهاي تأمين مالي در حوزه امالك و ساخت پروژه هاي 
بزرگ را تعريف كند و موجب شود مردم با اطمينان بيشتري 

در ساخت اين طرح ها مشاركت كنند.

  راه اندازي بورس امالك 
مانع فعاليت  بنگاه ها  نيست

در اين نشست شاهين چراغي، رييس هيات مديره بورس 
كاالي ايران روند راه اندازي بورس امالك، مس��تغالت 
و امتيازات را تش��ريح كرد. بر اس��اس اظهارات او در هر 

اقتصادي، متناسب با شرايط حاكم بر آن بايد از ابزارهاي 
مختلفي به منظور ساماندهي اقتصادي بهره برد. شايد 
عده اي با اين اس��تدالل كه در س��اير كش��ورها تجربه 
راه اندازي بورس امالك و مس��تغالت را نداريم، معتقد 
باشند كه راه اندازي اين بورس نمي تواند در ايران به بهبود 
وضعيت اين حوزه كمك كند. اما نظر ما اينچنين نيست.

وي تصريح كرد: عمده پروژه هاي عمراني در حوزه مسكن 
و ساختمان سازي از آنجا كه بانك مسكن نتوانسته وظايف 
خود را به خوبي انجام دهد، نيمه كاره متوقف شده اند و 
پيمانكار دچار خسارت هاي مالي شده است. از طرفي 
انبوه ساز به معناي واقعي كلمه در كشور نداريم، چراكه 
دسترسي آنها به منابع مالي و بازارهاي موازي اندك است. 
چراغي، دخالت اين بورس در فعاليت بنگاه هاي امالك 
را ادعايي نادرست دانست و تأكيد كرد: به هيچ وجه قرار 
نيست راه اندازي بورس امالك و مستغالت، مانع فعاليت 

بنگاه هاي امالك در سطح شهر شود.
اين عضو ش��وراي عالي بورس، از قرار گرفتن سه ركن 
مهم در حوزه امالك و مستغالت در كنار يكديگر خبر 
داد و گفت: دولت با عرضه زمين ها و امالكي كه در اختيار 
دارد، پيمانكار با توان اجرايي كه دارد و مردم با منابع مالي 
خردي كه وارد اين بازار مي كنند، در كنار هم قرار گرفته 
و بر اساس يك چارچوب منطقي و از پيش تعيين شده، 
س��هم خود را از بازار مي گيرند. به باور او بورس امالك و 

مستغالت اين توانايي را دارد كه به بازار مسكن شفافيت 
ببخشد و عرضه و تقاضا را در محيطي رقابتي مديريت 
كند. البته اين بازار تنها محدود به امالك نمي ش��ود و 
پروژه ه��اي بزرگ فرودگاهي و آزادراهي را نيز ش��امل 
مي شود. رييس هيات مديره بورس كاالي ايران با بيان اين 
مطلب كه در ابتداي اين حركت به ابزارسازي و نهادسازي 
نياز داريم، يادآور شد: در شرايط حساس كنوني، بايد از 
فرصت هاي به وجود آمده استفاده كرد و اين حجم باالي 
از نقدينگي در سطح جامعه را به سمتي سوق دهيم كه 
منافع كشور را تأمين كند. بدون شك بازار سرمايه اين 
توان را دارد كه شفافيت را در معامالت مسكن ايجاد و از 

اطالع رساني هاي نادرست در اين محيط ممانعت كند.
بر اساس اظهارات چراغي ويژگي ديگر اين بازار تعيين 
شاخص براي قيمت گذاري در حوزه مسكن و مستغالت 
اس��ت؛ موضوعي كه از س��وي مردم مورد انتقاد بوده و 

مي توان به كمك بورس آن را حل كنيم.
وي ي��ك نماي كلي از فرايندي كه قرار اس��ت در قالب 
اي��ن بازار صورت بگيرد، ارايه داد. بر اس��اس آنچه عضو 
ش��وراي عالي بورس مطرح ك��رد، دارنده زمين، زمين 
خود را، شركت س��اختماني توان فني و مديريتي و در 
نهايت مردم، توان مالي خود را عرضه مي كنند. اين سه 
ركن در قالب SPV كه بين هر سه قابل اعتماد است در 
كنار هم قرار مي گيرند و اوراق بهادار منتشر مي شود. اين 

اوراق در بورس عرضه شده و در نهايت ساختمان يا پروژه 
موردنظر ايجاد مي شود. رييس هيات مديره بورس كاالي 
ايران، ايجاد مق��ررات، فعال كردن نهادهاي عملياتي و 
اجرايي، تعريف اركان نظارتي و حل اختالف و در نهايت 
سيستم معامالتي را از نيازهاي راه اندازي بورس امالك و 
مستغالت عنوان كرد و افزود: آنچه در ايجاد بورس امالك 
دنبال مي كنيم، ايجاد ش��فافيت و جلب اعتماد مردم 
نسبت به حضور و مشاركت در پروژه هاي انبوه سازي و 
ساختمان سازي است. متأسفانه مردم براي مشاركت در 

پروژه هاي پيش فروشي اعتماد الزم را ندارند.
چراغي از ديگر ويژگي هاي بورس امالك را امكان وثيقه 
گذاشتن سهام عدالت براي استفاده از وام هاي خريد و 
امكان اجاره به شرط تمليك در پروژه هاي انبوه سازي 
برشمرد و تأكيد كرد: اجازه نمي دهيم يك بورس دولتي 
ايجاد شود. سهام بخش هاي نهادي را كمتر خواهيم كرد 

تا مديريت با بخش خصوصي باشد.
او در ادامه ايجاد بستري براي ايجاد شاخص قيمت گذاري 
در بازار مسكن را مهم ترين چالش دانست و خاطرنشان 
كرد: در اين بازار عالي رغم خواست دولت ها روند افزايش 
قيمت مسكن مشخص مي شود و اين مهم ترين چالشي 
است كه با آن مواجه خواهيم بود. تعيين تكليف ماليات 
بر معامالت اوراق، تعارض منافع بين نهادهاي متفاوت 
در حوزه مس��كن و غيرهمگن بودن و نامتجانس بودن 
امالك ديگر چالش هايي هستند كه بايد براي آنها راهكار 

ارايه دهيم.

   بورس امالك
فرصتي در صنعت ساختمان و پيمانكاري

در ادام��ه محمدرضا انصاري، نايب ريي��س اتاق ايران 
راه اندازي اين بورس كه پنجمين بورس در ايران خواهد 
بود را فرصتي در صنعت ساختمان و پيمانكاري دانست 
و تصريح كرد: اگر بتوانيم توانمندي در جامعه مهندسي 
را بر اساس قاعده به قدرت پول هاي خرد جمع شده از 
سطح جامعه پيوند بزنيم، اين حوزه شاهد رشد خوبي 

خواهد بود.
وي با نگاهي به وضعيت طرح ه��اي نيمه تمام گفت: 
مش��كل اصلي همه اين طرح ها تأمي��ن مالي بود. اگر 
اين مساله را برطرف كنيم، بخش زيادي از اين طرح ها 
و پروژه هاي��ي كه در آينده كلي��د خواهند خورد حل 
مي ش��ود. انصاري تأكي��د كرد: تالش اين اس��ت كه 
حلقه ه��اي مورد نظر در بورس امالك بدون س��ايش 
به يكديگر وصل ش��وند و اگر مانعي هم وجود داشت، 
برطرف كنيم. ش��ايد امروز نسبت به جابه جايي هايي 
كه در ب��ازار س��رمايه رخ داده و از هجوم ب��ه اين بازار 
نگراني هايي شكل گرفته باشد اما از سوي ديگر فرصتي 

به وجود آمده كه بايد از آن بهترين بهره را ببريم.
در ادامه آسيب شناس��ي بازار و درك درست از زواياي 
پنهان اين كار خواسته اي بود كه در اين نشست از سوي 

فعاالن اقتصادي مورد تأكيد قرار گرفت.

روياي شاخص دو ميليوني بورس محقق مي شود؟
بعد از سدش��كني ش��اخص بورس از كانال ١.٥ ميليوني، 
پيش بيني فعاالن بازار حكايت از حركت شاخص به كانال 
دو ميليون واحدي دارد. البته در اين بين صحبت هاي ضد 
و نقيض مطرح ش��ده از سوي كارشناسان، تصميم گيري 
براي ماندگاري يا خروج سرمايه ها از اين بازار را سخت كرده 
است. شاخص بورس در هفته اي كه گذشت در حالي بدون 
هيچ مقاومت و مانعي از كانال يك ميليون و ٥٠٠ هزار واحد 
عبور كرد و در كانال بيش از يك ميليون و ٦٠٠ هزار واحد 
خود را تثبيت كرد كه بيش از نيمي از كارشناسان بازار، بعد 
از كانال يك ميليون واحد عدد يك ميليون و ٥٠٠ هزار واحد 
را مقاومتي جدي براي ادامه معامالت بازار مي دانستند و 
معتقد بودند شاخص بورس با نزديك شدن به اين كانال چند 
روزي وارد فاز اصالحي سنگين مي شود و اغلب سهم هاي 
شاخص ساز در بازار در كنار سهم هاي كوچك قرمزپوش 
خواهند شد. اين موضوع در موقعيت فعلي كه بورس روزهاي 
متفاوتي را سپري مي كند باعث نگراني سهامداراني شده 
است كه بر سر دوراهي تصميم گيري براي عرضه يا نگهداري 
از سهام خود مانده اند و با گمان اينكه بورس همچنان روزهاي 
خوبي را در پيش دارد و با تصور اينكه حمايت دولت و تداوم 
ورود حجم گس��ترده نقدينگي به بازار مانع از اصالح هاي 
شديد مي شوند به ورود باقي مانده سرمايه و نقدينگي هاي 

در اختيار خود به بورس فكر مي كنند.
چنين شتابي در رشد شاخص بورس ذهن سهامداران حاضر 
در بازار را به سمت ورود شاخص بورس به كانال دو ميليون 

واحد كشانده است، كانالي كه از نظر كارشناسان مقاومت و 
اصالحي جدي و سنگيني را مي طلبد تا بتواند به اين سقف 
تاريخي ورود كند. از طرف ديگر برخي از كارشناسان كانال 
فعلي شاخص بورس را همچون راهي مي دانند كه بازار بسيار 
زودتر از زمان تعيين شده آن را طي كرده و توانسته به عددي 
دست پيدا كند كه آن را براي پايان سال ٩٩ پيش بيني كرده 
بودند، به همين دليل معتقدند كه شاخص بورس ممكن 
است بعد از اصالحي نه چندان آرام، به اعدادي باالتر از كانال 

دو ميليون واحد دست يابد.

   بورس بي تاب 
براي ورود به كانال ١.٥ ميليون واحدي

در اين زمينه »عرفان هودي« امروز )شنبه( در گفت وگو با 
ايرنا با تاكيد بر اينكه بازار بورس بي تاب براي ورود به شاخص 
يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد بود، افزود: از روند معامالت 
دو روز پاياني بورس كامال مشخص است كه شاخص بورس 
براي ورود به اين كانال برخالف ديگر مواقع فرصتي را براي 
ايجاد اصالح به بازار نداد. وي ادامه داد: به لحاظ تكنيكالي بازار 
بايد با نزديك شدن به كانال ۱.۵ ميليون واحدي اصالحي را 
تجربه مي كرد و شاخص بورس حداقل تا كانال يك ميليون 
و ۳۵۰ هزار واحد افت مي كرد اما ش��رايط بازار و اش��تياق 
سهامداران براي ورود شاخص بورس به اين كانال باعث شد 
تا روز دوشنبه، بازار فقط حدود يك ساعت منفي بماند و ۳۰ 
هزار واحد بريزد كه به مرور شاخص كل ۲۰ هزار واحد از روند 

منفي را پس گرفت و فقط با ۱۰ هزار واحد افت به معامالت 
پايان داد. هودي افزود: با توجه به ورود ش��اخص بورس به 
كانال يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد تاحدودي از عطش بازار 
كاسته شد و ممكن است بازار اصالحي را تجربه كند كه اين 
اصالح مي تواند ادامه رشد بازار را تضمين و خيال سهامداران 

را از ادامه روند صعودي بازار آسوده كند.

    انتظار براي كانال دو ميليون واحد
وي خاطرنشان كرد: در صورت ايجاد اصالح در بازار مي توان 
در انتظار رشد دوباره شاخص بورس و صعود اين شاخص 
به كانال يك ميليون و ۸۰۰ هزار واحد و زمينه سازي براي 

ورود به كانال تاريخي دو ميليون واحد بود.
هودي با تاكيد بر اينكه ورود ش��اخص بورس به كانال دو 
ميليون واحد را با توجه به وضع موجود مي توان به عنوان يك 
شوخي قلمداد كرد، گفت: رسيدن شاخص بورس به كانال 
دو ميليون واحد نيازمند برخي از الزامات است، در صورتي كه 
شاخص به صورت يك ضرب وارد كانال دو ميليون واحد شود 
در آن زمان اصالح و استراحت بازار مي تواند ۶۰ درصد از كل 
بازار را شامل شود و اصالح عميقي در اين بازار صورت گيرد. 
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: اگر بازار به دنبال هر 
رشد چشمگيري وارد فاز اصالحي شود و در انتها وارد كانال 
دو ميليون واحد شود به دليل مقاومتي كه شاخص بورس 
بر روي اين كانال دارد اصالح جزيي را تجربه مي كند و نهايتا 
تا كانال يك ميلون و ۹۰۰ هزار واحد اصالح خواهد كرد، در 

غير اين صورت باي��د در انتظار اصالحي جدي در اين بازار 
باشيم. وي با بيان اينكه در يك ماه گذشته يعني ماه رمضان با 
چنين معضلي در اصالح شاخص بورس همراه بوديم، گفت: 
شاخص بورس بدون هيچ اصالحي وارد كانال يك ميليون و 
۱۰۰ هزار واحد شد و بعد از اصالح به كانال ۹۰۰ هزار واحد 
ورود كرد كه اين اصالح به مدت سه هفته به طول انجاميد.

هودي اظهار داشت: بازار در وضعيت كنوني بهتر است اصالح 
زماني داشته باشد و چند روزي را در كانال يك ميليون و ۴۵۰ 
هزار واحد يا يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد باقي بماند. وي به 
حمايت دولت از عرضه صندوق هاي ETF در بازار اشاره كرد 
و گفت: زماني كه نخستين مرحله از صندوق هاي ETF در 
بورس عرضه شد بين افراد چندان مورد اقبال قرار نگرفت، 
به همين دليل به هر فرد دو ميليون تومان سهم از صندوق 
تعلق گرفت، اكنون به نظر مي رسد كه دومين مرحله از عرضه 
اين صندوق ها كه پااليشي ها هستند به دليل چهره خوبي 
كه بازار از خود نشان داده صد درصد خريداري شود و عدد 

كمتري از رقم دو ميليون به افراد برسد.

  هدف بورس
دستيابي به شاخص بيش از دو ميليون واحد

 »محسن رحمتي« كارشناس بازار سرمايه اما معتقد است 
كه شاخص بورس مي تواند به كانال دو ميليون واحد ورود 
و خ��ود را در اين كانال تثبيت كند. وي در گفت وگو با ايرنا 
اظهار داشت: زمان دقيقي را نمي توان براي ورود شاخص 

بورس به كان��ال دو ميليون واحد اعالم كرد اما براس��اس 
پيش بيني هاي صورت گرفته شاخص بورس در مدت زمان 
كوتاه تا كانال يك ميليون و ۹۰۰ هزار واحد به راحتي رشد 
مي كند، با ورود به اين كانال روند معامالت بازار به ش��دت 
متعادل مي ش��ود و بعد از اصالحي كوتاه مدت در اين عدد 
خود را براي ورود به كانال دو ميليون واحد آماده خواهد كرد. 
رحمتي با بيان اينكه هميشه بازار عددي را به عنوان هدف 
براي شاخص بورس يا قيمت سهام قرار مي دهد كه اكنون 
شاخص بورس عدد دو ميليون واحد را عمده هدف بازار قرار 
داده است، افزود: به طور معمول شاخص تا نزديكي محدوده 
كانال دو ميليون واحد به سرعت حركت مي كند اما قبل 
از ورود ب��ه اين كانال افرادي زيادي به دليل ترس از اصالح 
تصميم به شناسايي سود مي گيرند، به همين دليل افزايش 
حجم عرضه در بازار مسير معامالت را به سمت روند منفي 
پيش خواهد برد. اين كارشناس بازار سرمايه اعالم كرد: رشد 
چشمگير شاخص بورس و عبور از كانال يك ميليون و ۵۰۰ 
هزار واحد بدون هيچ مقاومتي زمينه ترس سهامداران را 
براي احتمال اصالحي شديد در بازار فراهم كرده است كه 
اين امر ممكن است منجر به افزايش عرضه در بازار شود. وي 
خاطرنش��ان كرد: به نظر مي رسد شاخص بورس تا قبل از 
پايان سال از كانال دو ميليون واحد عبور كند و اعداد باالتري 
را براي دستيابي مورد هدف قرار دهد اما با توجه به غيرقابل 
پيش بيني شدن معامالت بورس نمي توان عدد دقيقي را در 

اين زمينه اعالم كرد.
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 ۴۶ شركت در مرحله
 پذيرش و درج نماد 

مدير پذيرش بورس تهران با اش��اره به قرار گرفتن 
۴۶ شركت در مرحله درج نماد و در جريان پذيرش 
از اقدامات الزم براي عرضه اوليه س��هام پتروشيمي 
بندرامام خب��ر داد. به گزارش اقتصادآنالين، محمد 
امين قهرماني گفت: در راستاي ورود پتروشيمي بندر 
امام به بورس، اقداماتي از جمله تهيه صورت هاي مالي 
حسابرسي شده تا پايان سال مالي ٩٨ و تهيه طرح 
كسب و كار و بودجه بايد انجام شود. هنوز درخواست 
رسمي از سوي پتروشيمي بندر امام براي عرضه سهام 
به بورس ارسال نشده است. وي افزود: بحث ورود يك 
هلدينگ معدني با س��رمايه هزار ميليارد توماني در 
هيات پذيرش تا سه هفته ديگر مطرح خواهد شد. 
تاكنون ١١ شركت در مرحله درج نماد هستند و ٣۵ 

شركت نيز در جريان پذيرش قرار دارند.

اختصاص رتبه A+ بلندمدت
 و A۱ كوتاه مدت به »فوالد«

»شركت رتبه بندي اعتباري پايا، رتبه A+ بلندمدت 
و A۱ كوتاه مدت را به شركت فوالد مباركه اصفهان 
)س��هامي عام( تخصيص داد. « به گزارش س��نا، 
شركت رتبه بندي اعتباري »پايا« بر اساس بررسي 
داده هاي كمي شامل صورت هاي مالي و نسبت هاي 
مالي مس��تخرج از آن و ويژگي هاي كيفي ش��امل 
ارزيابي هاي مربوط به فعاليت هاي شركت، حاكميت 
شركتي، محيط عملياتي، تأمين مالي و سوابق آن 
و نيز تحلي��ل فضاي كالن اقتصادي، كس��ب وكار 
و صنعت مربوطه، رتبه اعتب��اري بلندمدت A+ با 
 A۱ دورنم��اي باثبات و رتبه اعتب��اري كوتاه مدت
با درجه س��رمايه گذاري را به شركت فوالد مباركه 
اصفهان )س��هامي عام( تخصيص داد. بر اس��اس 
واژه نامه تعاريف شركت رتبه بندي اعتباري »پايا«، 
در اين طبقه از رتبه اعتب��اري بلندمدت، ظرفيت 
ايفاي تعهدات مالي در س��طح باالست؛ همچنين 
دورنماي رتبه اعتباري »پاي��ا« اظهارنظر در مورد 
مسير احتمالي رتبه اعتباري در ميان مدت است. 
دورنماي باثبات بدين معني است كه احتمااًل رتبه 
اعتباري در آينده قابل پيش بيني تغيير نخواهد كرد.

رمزگشايي از اقدامات دولت 
در بازار پول و سرمايه

اگر زودتر دالر را سر و س��امان ندهيد افسار اقتصاد 
از دس��ت همه خارج خواهد ش��د و بحران امنيتي-

اقتصادي كل كشور را فراخواهد گرفت كه در نهايت 
منجر به تعطيلي گسترده بسياري از كسب و كارها و 
اصناف و توقف ارايه خدمات و كاال خواهد شد و مجددا 
شاهد هجوم گسترده مردم براي خريد وانبار كردن 

كاالها خواهيم بود!
نقش دولت و سرنوشت بازارها 

در حال حاضر دولت كسري بودجه دارد. هر دو محِل 
اصلي درآمِد دولت، يعني ف��روش نفت و ماليات، با 
كاهش قابل توجهي روبرو ش��ده است. فروش نفت 
و انتقال مبالغ فروش آن سخت شده و وصول ماليات 
هم با اين اوضاع كرونا وضعيت جالبي نخواهد داشت. 
بنابراين دولت سراغ ساير منابع در آمدي رفته است و 
حساب ويژه اي روي بازار سرمايه باز كرده است. دولت 
چند هدف را در بازار سرمايه دنبال مي كند كه همگي 
در ذيل سرفصل تامين مالي و مديريت نقدينگي قرار 

مي گيرد اما اين اقدامات در شرايط فعلي كم است...
دولت در فروش صندوقETF دوم و س��وم به مراتب 
موفق تر عمل خواهد كرد و با اينكار سعي در تامين 
منابع الزم و جمع آوري نقدينگي سرگردان دارد تا 
جلوي س��رايت نقدينگي به ساير بازارها را بگيرد اما 

اين كافي نيست.
اقداماتي كه مي توان�د به مديريت نقدينگي 
كشور كمك كند را در چند بخش عنوان كردم  
 دولت بايد حجم گسترده اي از اوراق بدهي منتشر 
كند و در بازار به فروش برساند، انتشار اوراق ريالي و 
گواهي ارزي در شرايط فعلي بسيار راهگشاست. نرخ 
سود اوراق بايد جذاب باشد. دولت بايد شركت هاي 
بيش��تر و بزرگ تري را وارد بازار بورس كند و بخش 
بزرگ ت��ري از نقدينگي س��رگردان را جذب كند. 
دولت بايد خود را كوچك تر كند. خدمات را به بخش 
خصوصي بسپارد، هزينه هاي بودجه اي دستگاه هاي 
غيرضروري را حذف كند زيرا هزينه كرد اين دستگاه ها 
عمدتا هزينه هاي جاري است كه به تورم دامن مي زند.

پذيره نويسي شركت هاي سهامي عام در بورس را به 
سرعت گسترش دهد. اين پذيره نويسي ها مي تواند 
در قالب صندوق هاي س��رمايه گذاري يا شركتهاي 
سرمايه گذاري سهامي عام باشد.  دولت پروژه هاي 
نيمه تمام خود را در قالب صندوق پروژه يا شركتهاي 
سهامي عام وارد بورس كند و پذيره نويسي انجام دهد.

ماليات افزايش سرمايه از محل آورده نقدي شركتهاي 
بورسي را حذف كند، افزايش سرمايه از محل صرف 
سهام را تسهيل كند تا نقدينگي موجود در بازار سرمايه 
از طريق اين مجراها وارد توليد شود. دولت نبايد صرفا 
به فروش etf ها اكتفا كند زيرا به تنهايي نفعي براي 
توليد ندارد. دولت و بانك مرك��زي بايد در دو حوزه 

تالش كنند: 
۱- جم��ع آوري نقدينگي ب��ا ابزارهايي كه در 

اختيار دارند.
۲- اس��تفاده از ظرفيت هاي بازار بورس براي جذب 
نقدينگي و ورود منابع به بخش توليد از طريق تسهيل 
افزايش س��رمايه شركت هاي بورس��ي. در غير اين 
صورت، ارزش ريال به طور كامل از دست خواهد رفت 
و قشر متوسط و ضعيف كه درآمد ريالي دارند زير اين 
فشار له خواهند ش��د و كسب و كارهاي بي شماري 
تعطيل خواهد ش��د و توده مردم براي حفظ ارزش 
و ق��درت خريد پول به هر كاالي س��رمايه گذاري و 
غيرسرمايه گذاري چنگ خواهند زد و قطع به يقين 

بدانيد قحطي در پيش خواهيم داشت....

وحيد حسن پور دبير، در خصوص وضعيت 
تحليلگران بي ن�ام و بعضا با ن�ام تلگرامي 
و حواش�ي مرب�وط ب�ه س�يگنال ده�ي و 
سياست هاي پش�ت پرده گردانندگان اين 
نوع كانال ها به پايگاه خبري بازار س�رمايه؛ 
»سنا«گفت: به طور كلي اطالعاتي كه از سوي 
اين افراد در اين نوع كانال ها منتشر مي شود 
به نحوي است كه مي تواند از سوي مخاطباني 
با دانش اندك مالي مورد پذيرش قرار گيرد؛ 
چراكه در بردارنده تحليلي ناقص براي جذب 
اين افراد و جذب س�رمايه آنها براي تامين 

اهداف گردانندگان آنها است.

وي با تاكيد بر بهره گيري ادمين هاي اين كانال ها از برخي 
ترفندهاي روانشناسي براي جذب مخاطبان و اعتمادسازي 

افزود: آنچه مسلم است اين است كه انسان همواره دروغ هاي 
بزرگي كه به روياهايش نزديك است را راحت تر مي پذيرد 
و گردانندگان كانال هاي بورسي نيز از همين ترفند استفاده 
مي كنند. بر اين اس��اس تحليل هاي ناقص��ي را در اختيار 
افرادي كم تجربه و ناآشنا با بازار سرمايه قرار مي دهند كه 
متاسفانه اغلب مورد پذيرش آنها نيز قرار مي گيرد.حسن پور 
پيش بيني تارگت هاي نجومي شاخص كل يا پيش بيني 
جاماندگي هاي چندصد ه��زار درصدي )!( برخي نمادها 
را روياپردازي براي جذب تازه واردان بازار سرمايه ارزيابي 
كرد و خاطرنشان كرد: البته اين افراد با اين نوع تحليل تنها 
بر همان جامعه مخاطبي تاثير مي گذارند كه بدون دانش 
به بورس وارد شده اند و به دنبال نتيجه گيري سريع در اين 
بازار هس��تند. اين در حالي است كه افراد با دانش و تجربه 
نس��بي، از كنار چنين تحليل هايي به راحتي مي گذرند و 
س��رمايه خود را بازيچه اهداف پشت پرده ادمين هاي اين 

كانال ها نمي كنند. وي با اشاره به مدل تحليل دادن يا نحوه 
اطالع رساني برخي تحليلگرنماهاي تلگرامي براي جذب 
مخاطب گفت: در اين خصوص بايد گفت كه جمله مشهور 
»دروغ هر چه بزرگ تر، باورپذيرتر!« ش��ايد صحيح باشد.

درست مانند شخصي كه كاسه ماستي را به دريا مي ريخت 
تا دوغ درست كند.وقتي به او گفتند كه نمي شود، با لحني 
روياپردازانه گفت: »مي دانم، ولي اگر بشود چه مي شود!« 
اين در حالي اس��ت كه اگر بخواهيم بر مبناي علوم مالي و 
موضوعات تئوريكي موجود در اين خصوص صحبت كنيم، 
در حقيقت اين نوع تحليل ها هي��چ مبناي علمي ندارد و 
تنها دروغي بيش نيست! اين فعال بازار سرمايه با اشاره به 
تحليلگران تلگرامي به عنوان جزء الينفك بازار سرمايه در 
شرايط كنوني گفت: از زمان پيدايش كانال هاي تلگرام شاهد 
حضور افرادي در قالب تحليلگر بوده ايم كه بعضا در پشت 
اسامي فيك خود را پنهان كرده اند. در اين ميان تحليلگران 

صادق و خوشنامي نيز بودند كه با ايجاد كانال و صفحه در 
فضاي مجازي به تقابل با اين سودجويان برآمدند. حسن پور 
يادآور شد: به دليل آسيب هاي موجود بايد فضايي را ايجاد 
كرد تا ناظران و تحليلگران بازار با تكيه بر تجربه و س��ابقه 
خود بتوانند در خصوص مباحث روز مطرح شده ابراز نظر 
كنند و حتي اقدام به امتيازدهي و درجه بندي اين كانال ها 
و تحليلگران آنها كنند.اين امر تا ح��د زيادي مي تواند به 
مخاطبان تازه وارد و كم دانش بورس��ي كمك كند تا سره 
از ناس��ره اين اطالعات را پيدا كنند و در دام افراد سودجو 
نيفتند. اين كارشناس بازار سرمايه با قياس تلگرام با ساير 
پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي موجود گفت: در شبكه 
اجتماعي اينستاگرام، توييتر و... زماني كه فردي صحبتي را 
ُپست مي كنند، سايرين امكان ارايه فيدبك اعم از موافقت 
و مخالفت يا نظردهي را دارند و همين مساله به مخاطب 
ناآشنا كمك مي كند تا ُپست را بپذيرد يا نپذيرد. اما در تلگرام 
چنين امكاني از ابتداي حضور اين پيام رسان مهيا نبوده و 
اخيرا به صورت يك آپشن اختياري در تنظيمات كانال ها 
افزوده شده است كه چنانچه ادمين تمايل داشته باشد آن را 
فعال مي كند. همين مساله تشخيص حقيقت و شفافيت را 

در اطالع رساني كانالي اين پيام رسان تضعيف كرده است.
وي با اش��اره به محدوديت هاي ساختاري موجود در اين 
پيام رس��ان اف��زود: در كل تلگرام يك ش��بكه يك طرفه 
است و وقتي سيگنالي داده مي شود، مشخص نيست كه 
سيگنال دهنده خود آن سهم را فروخته است يا خير. مرجعي 
براي دسته بندي و درجه بندي اين كانال ها نيز وجود ندارد. 
وي در خصوص نقش سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر در 
برخورد با فعاليت هاي سودجويانه در فضاي مجازي افزود: 
اگر افرادي كه چنين كانال هايي دارند هويت خود را شفاف 
كنند با كوچك ترين تخلفي شناس��ايي مي شوند و مورد 
برخورد قرار مي گيرند. در آن سو بايد يك فرآيند خود التزام 
شكل بگيرد و امكان ارزيابي عموم فراهم شود. البته سازمان 
هم طي يك سال اخير در تالش براي شناسايي و برخورد با 
اين نوع فعاليت ها در فضاي مجازي است.بر اين اساس با رصد 
اين فعاليت ها در فضاي مجازي و بهره گيري از اختيارات 
خود در پيگيري كدهاي معامالتي در كاهش اثر اين نوع 
فعاليت ها و ارتقاي سالمت بازار سرمايه مي كوشد.البته اين 
امر نيازمند هوشمندي سرمايه گذاران بورسي در برابر اين 

نوع تحليلگرنماها و سودجويان نيز هست.

فرش قرمز تحليلگرنماهاي تلگرامي براي تازه واردان بورسي
يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

بورس امالك و مستغالت با سرمايه اوليه ۵ هزار ميليارد تومان آغاز به كار مي كند
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ايرج رهبر، نايب رييس انجمن صنفي انبوه سازان تهران در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد

بي اعتمادي انبوه سازان به دولت
گروه راه و شهرسازي| مجيد اعزازي|

بحران تامين مسكن و سرپناه در ايران اگر چه در 
سياست هاي كالن اقتصادي ريشه دارد و عوامل 
درون بخش�ي به ويژه به هنگام اوج گيري نرخ 
تورم و التهاب در بازارها اثر اندكي در اين مساله 
دارند اما بي گمان، نقص هاي سيستماتيك در 
عرضه انواع مس�كن اجاره اي منجر به تشديد 
التهاب در بازار مصرفي ملك مي شود. از همين 
رو اس�ت كه دولت طي هفته هاي اخير، بر لزوم 
راه ان�دازي نظام اج�اره داري حرف�ه اي تاكيد 
كرده و مشوق هايي را هم براي سرمايه گذاران 
و موسسان ش�ركت هاي اجاره داري حرفه اي 
در نظر گرفته اس�ت. در اين ح�ال، ايرج رهبر، 
نايب رييس انجمن صنفي انبوه سازان تهران در 
گفت وگو با »تعادل« روي دو نكته كليدي براي 
شكل گيري نظام اجاره داري حرفه اي در ايران 
انگش�ت مي گذارد. از ن�گاه او،  هر گونه طرحي 
براي اجاره داري بايد پس از بررسي در مجلس 
به قانون تبديل ش�ود تا اعتماد انبوه س�ازان و 
س�اير س�رمايه گذاران را جلب كند و افزون بر 
اين، طرح مصوب مجلس بايد براي سرمايه گذار 
توجيه اقتصادي داشته باش�د. به گفته رهبر، 
عدم اجراي تعهدات دولت در طرح هاي دولتي 
گذش�ته از جمله طرح مس�كن مه�ر منجر به 
بي اعتمادي انبوه س�ازان شده است و به همين 
دليل در حال حاضر، آنها تمايلي به مش�اركت 
در طرح هاي دولتي ندارند. در عين حال، »بازده 
اندك بازار اج�اره« و »تورمي بودن اقتصاد« از 
نگاه كارشناسان مسكني دو عامل اساسي در 
ش�كل نگرفتن اجاره داري حرف�ه اي در ايران 
است. اينك گفت وگوي »تعادل« با ايرج رهبر 

را پيش رو داريد.

  به تازگ�ي دولت و وزارت راه و شهرس�ازي به 
مقوله اجاره داري حرفه اي توجه ويژه اي نشان 
داده اند، به گونه اي كه اعالم ش�ده است، دولت 
به س�رمايه گذاراني كه وارد حيطه اجاره داري 
حرفه اي شوند، زمين 99 ساله اعطا مي كند. نظر 

شما در اين باره چيست؟
- جزييات اين طرح هنوز اعالم نش��ده است. به هر حال، 
اج��راي اين طرح نيازمند س��رمايه گذاري اس��ت و بايد 
س��رمايه گذار با توجه به جزيياتي كه اعالم خواهد شد، 
 بررس��ي كند كه آيا مش��اركت در اين طرح و اجراي آن 
توجيه اقتصادي دارد يا نه؟ اگر زمينش اجاره 99 س��اله 
است، خود اعياني آن به چه صورتي خواهد بود؟ سرمايه 
مش��اركت كننده در اي��ن طرح به چه ص��ورت تضمين 
مي شود و در اختيار مس��تاجر قرار مي گيرد؟ نكته مهم 
اين است كه در اين رابطه، قانوني هم وجود داشته باشد. 
در برخي موارد زمين وقفي داريم كه قانون آن مشخص 
است. ساالنه اجاره دارد و سرمايه گذاري كه طرح را اجرا 
مي كند، اجاره را پرداخت مي كند و اگر هم خواسته باشد 
كه پروژه انجام شده را واگذار كند، قانون شرايط واگذاري 

را پيش بيني كرده است. اما اگر زمين هاي اجاره 99 ساله 
مورد نظر دولت، غيروقفي باشد، بايد قانون داشته باشد تا 
سرمايه گذار از اجراي طرح اطمينان داشته باشد. افزون 
بر اين،  اجراي چنين طرح هايي بايد توجيه اقتصادي نيز 
داشته باشد. از اين رو، دولت بايد بيشتر اين طرح را تشريح 

كند و جزييات بيشتري از آن را اعالم كند.

  يكي ازگروه ه�اي اقتصادي فع�ال كه انتظار 
م�ي رود در ش�كل دهي به نظ�ام اج�اره داري 
حرفه اي در ايران مش�اركت داش�ته باش�ند، 
انبوه س�ازان هس�تند. به نظر ش�ما در شرايط 
اقتصادي فعلي آيا انبوه س�ازان انگيزه اي براي 

ورود به مقوله اجاره داري حرفه اي دارند؟

بايد اين طرح كامال نوش��ته ش��ده و تشريح ش��ود. اگر 
معافيت هاي مالياتي دارد. اگر زمين ه��اي اجاره اي 99 
ساله در اختيار سرمايه گذار قرار داده مي شود،  در نهايت 
اختيار اين زمين ها با چه كسي خواهد بود؟ من فكر مي كنم 
اين طرح بايد به صورت كامل در مجلس به قانون تبديل 
ش��ود. اگر قانوني نشود، در اجرا با مشكل مواجه خواهيم 

شد. مصوباتي را در هيات دولت داريم مثل معافيت هاي 
مالياتي در مسكن مهر و ... اما االن وزارت اقتصاد و دارايي 
آن را نمي پذيرد و مي گويد بايد اين مصوبه به قانون تبديل 
ش��ود كه بتوانيم آن را بپذيريم. حاال اين مس��اله ماليات 
بوده است، اما در طرح اجاره داري حرفه اي مساله، مساله 
مالكيت است. اگر سرمايه گذار روي زمين اجاره 99 ساله 
س��رمايه گذاري كند اما مشخص نباشد كه در آينده چه 
چالتي مالكيتي به چه صورتي خواهد بود، سرمايه گذار 
بعدا چه اختياري خواهد داشت؟ اگر در آينده به او بگويند، 
خدا حافظ، در اين صورت سرمايه اش به خطر مي افتد. اين 
موارد بايد خيلي روشن و شفاف باشد و اگر طرحي هست 
بايد در آن طرح اين موارد بيان و به قانون تبديل ش��ود تا 

سرمايه گذار بتواند محاسبه كرده و تصميم گيري كند.
  فارغ از اينكه جزييات طرح اجاره داري حرفه اي 
مورد نظر دولت چيس�ت، به طور كلي اين س�وال 
مطرح اس�ت كه آيا انبوه س�ازان تمايل دارند كه 
س�اختمان هايي را احداث كنند و بعد هم به مردم 
اجاره بدهند و در واقع به اجاره دار حرفه اي تبديل 

شوند؟ آيا براي انبوه سازان صرفه اقتصادي دارد؟
هر كاري كه از نظر اقتصادي توجيه داشته باشد، مطمئن 
باشيد كه خيلي ها تمايل خواهند داشت كه وارد آن حوزه 
س��رمايه گذاري شوند. س��رمايه گذار روي طرح مطالعه 
مي كند و ميزان امنيت اقتصادي، ب��ازار، اختيارات و ... را 
مي سنجد، اگر براي سرمايه گذار صرفه داشته باشد، حتما 
اين كار را انجام خواهد داد. اگر مي بينيم سرمايه گذاري در 
ايران وارد حرفه اجاره داري نش��ده،  به دليل اين است كه 
صرفه و توجيه اقتصادي ندارد. مسلم بدانيد اجاره داري 

حرفه اي از نظر سرمايه گذار سودده نيست. 
  اشاره اي داشتيد به مشكالت مسكن مهر براي 
انبوه سازان. لطفا توضيح دهيد كه انبوه سازان از 
مشاركت در طرح هاي دولتي مانند مسكن مهر 
يا طرح اقدام ملي مسكن، چه تجربه اي كسب 

كرده اند؟
- ابتداي امر وقتي با تمايل ورود پيدا كردند، اما به مرور زمان 
كه با برخي مشكالت مواجه شدند، از نظر پرداخت ها،  افزايش 
قيمت ها، گراني مصالح، معافيت هاي مالياتي و بيمه اي كه 
به آنها عمل نشد، به دولت بي اعتماد شدند. مجموعه اين 
مشكالت منجر به ايجاد عدم اعتماد انبوه سازان به دولت 
شده اس��ت. اينكه گفتم بايد طرح اجاره داري حرفه اي به 
قانون تبديل ش��ود، به اين دليل بود كه مصوبه هاي دولت 
را بسياري از دس��تگاه ها قبول ندارند و مي گويند قانوني 
نيست. مثال دولت مصوب كرده كه ماليات به اين صورت 
باشد يا بيمه تامين اجتماعي فالن مقدار باشد، هنوز اينها 
قبول نمي كنند. تامين اجتماعي و دارايي اين مس��ائل را 
قبول نمي كند. اين عدم اعتمادسازي باعث شده است كه به 
مشاركت انبوه سازان در طرح هاي مسكني دولت لطمه بزند. 
از اين رو، بارها گفته ايم كه مساله اعتماد سازي دولت با بخش 
خصوصي بسيار مهم است. تعهداتي كه در طرح مسكن مهر 
به انبوه سازان داده شد اما اجرا نشد،  لطمه فراواني به اعتماد 
انبوه سازان به دولت وارد كرد كه بايد دولت اين مساله را جدي 
بگيرد. اگر اعتماد به وجود آيد و طرح اجاره داري هم توجيه 
اقتصادي داشته باشد،  انبوه سازان هم مشاركت خواهند كرد. 
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تشديد مجازات 
ساخت وسازهاي غيرمجاز

سلمان ساماني، سخنگو و معاون هماهنگي وزارت 
كشور از ارايه اليحه اصالح و الحاق موادي به ماده ۱۰۰ 
قانون شهرداري ها به هيأت دولت خبر داد. به گزارش 
ايلنا، ساماني افزود: وجود برخي ابهامات و نواقص در 
ماده ۱۰۰ قانون شهرداري ها موجب افزايش مسائل 
ش��هري، پيچيدگي اداري، اطاله زمان بررس��ي در 
كميسيون ها، وفور پرونده ها در ديوان عدالت اداري و 
عدم صدور به موقع پايانكار توسط شهرداري ها شده كه 
رفع اين مسائل مستلزم نگاهي همه جانبه است. معاون 
هماهنگي وزارت كشور تصريح كرد: وزارت كشور براي 
رفع اين مشكالت و با اخذ نظرات مراجع ذي ربط اليحه 
اصالح ماده ۱۰۰، قانون ش��هرداري ها را تهيه و طي 
نامه اي به معاون اول رييس جمهور تقديم كرده است. 
ساماني ادامه داد: درخواست كرده ايم تا اين اليحه هر 
چه زودتر در كميسيون خاص كالنشهر تهران و ساير 
كالنشهرهاي دولت مورد بررسي قرار گرفته تا پس 
از تاييد كميس��يون مربوطه در صحن دولت مطرح 
و تصميم گيري ش��ود. وي با بيان اينك��ه ۵ رويكرد 
اساس��ي را در اصالح ماده ۱۰۰ قانون ش��هرداري ها 
دنبال مي كنيم، گفت: ما به دنبال تسهيل در فرآيند 
صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري ها و همزمان 
تشديد مجازات ساخت و سازهاي بدون پروانه هستيم. 
 س��خنگوي وزارت كش��ور تاكيد كرد: در اين اليحه 
پيش بيني ش��ده اس��ت تا همكاري و ه��م افزايي 
شهرداري ها و دستگاه هاي اجرايي مرتبط در جلوگيري 
از ساخت و سازهاي غيرمجاز افزايش حداكثري پيدا 
كند. بر اس��اس گزارش پايگاه اطالع رس��اني وزارت 
كشور، س��اماني غيراقتصادي و غيرسودآورد كردن 
جرايم س��اختماني را يكي از ويژگي هاي اين اليحه 
عنوان كرد و افزود: در اين اليحه تاكيد شده است كه 
دستورالعمل هاي مرتبط با ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها 
متناسب با برخي تفاوت هاي منطقه اي و شرايط متنوع 

جغرافيايي كشور تهيه شود.

افزايش ورود زباله هاي 
بيمارستاني به آرادكوه

صدرالدين عليپور، مديرعامل س��ازمان مديريت 
پس��ماند ش��هرداري از افزايش ميزان زباله هاي 
بيمارستاني خبر داد. به گزارش ايلنا، عليپور در اين 
باره گفت: در حالت عادي قبل از ورود بيماري كرونا 
به كشور روزانه بين ۷۰ تا ۸۰ تن زباله بيمارستاني در 
آرادكوه دفن مي شد، اما در دوره اول كرونا در ماه هاي 
اسفند و فروردين اين رقم به ۱۲۰ تن زباله در روز 
افزايش پيدا كرد و با كاهش بيماري كرونا به ۸۰ تن 
رسيد، اما با شيوع موج دوم بيماري كرونا در حال 
حاضر روزانه 9۰ تن زباله بيمارستاني در آرادكوه 
دفن مي ش��ود. وي ادامه داد: ما حداكثر توان خود 
را بر اين گذاشته ايم كه هر روز تخليه پسماند ها را 
داشته باشيم و براي مقابله با بيماري كرونا زباله اي 
باقي نماند. عليپور ادام��ه داد: براي وضعيت بهتر 
دفن و حمل زباله هاي بيمارس��تاني بايد يك كار 
زيرس��اختي انجام مي داديم و با توجه به شرايط 
اقتصادي و باالرفتن قيمت خودرو ها ۴۰ دستگاه 
خودرو مكانيزه كه به سيستم جمع آوري و مخازن 
و كانتينر جديد مجهز هست در هفته آينده رونمايي 
مي ش��ود و در اين سيستم جديد يك اپليكيشن 
راه اندازي كرديم كه مش��خص ش��ود چه زماني 
زباله ها بارگيري شده و خودروي بارگيري شده در 
چه مكاني قرار دارد و با اين خودرو ها مي توانيم به 
حد مطلوب و استانداردي در جمع آوري زباله هاي 
بيمارستاني برسيم. مديرعامل سازمان پسماند 
شهرداري تهران گفت: به طور قانوني شهرداري هيچ 
وظيفه اي در قبال جمع آوري زباله هاي بيمارستاني 
ندارد و اين بر عهده وزارت بهداشت و نظارت سازمان 
حفاظت محيط زيست است و از آنجايي كه ما نقشي 
در داخل بيمارس��تان ها براي تفكيك زباله هاي 
بيمارستاني نداريم از محيط زيست مي خواهيم كه 
پروتكل هاي بهداشتي پسماند هاي بيمارستاني را 
در داخل بيمارستان رصد كنند تا از درهم آميختگي 
پسماند هاي بيمارستاني در مبدا جلوگيري شود چرا 
كه برخي از بيمارستان ها پسماندخانگي بيمارستان 
را ب��ا زباله هاي عفوني وش��يميايي مخل��وط و به 
آراد كوه مي فرستند لذا از محيط زيست مي خواهيم 
گشت هاي ويژه خود را در بيمارستان ها بگذارد تا 
نسبت به عملكرد تفكيك زباله هاي بيمارستاني 
در مبدا نظارت داش��ته باشد تا سالمت پرسنل ما 

نيز به خطر نيفتد.

قانون خروج پادگان ها 
از شهر نيازمند بازنگري

علي اعطا، سخنگوي شوراي اسالمي شهر تهران گفت: 
قانون خروج پادگان ها از شهر نيازمند بازنگري است 
و از نظر امنيتي نبايد بر خروج آنها پافش��اري كنيم. 
اعطا در گفت وگو با تس��نيم درباره ساخت و ساز در 
پادگان هايي كه از شهر خارج مي شوند، اظهار كرد: 
اساسًا بهتر اين است كه اگر پادگان ها از شهر خارج 
مي شوند، همه فضاي عمومي آنها آزاد شود اما شرايط 
مالي شهرداري به گونه اي است كه تملك پادگان ها 
برايش امكان پذير نبوده و ناچار به توافق شده است. 
وي ادامه داد: توافق با پادگان ۰6 منجر به اين شد كه به 
بخشي از فضاي پادگان مجوز ساخت و ساز داده شود 
و در ازاي آن ۷۰ درص��د زمين را آزاد كنند اما به طور 
قطع شرايط ايده آل اين بود كه كل فضاي پادگان آزاد 
شود البته بايد اين نكته را هم در نظر داشت كه طبق 
طرح ه��اي مصوب براي پادگان ۰6 مجوز س��اخت 
و س��از داده شده بود و درباره پادگان هاي مختلف به 
شكل هاي مختلف عمل شده است. او تصريح كرد: نظر 
شخصي بنده اين است كه قانون خروج از پادگان ها 
نياز به تجديدنظر دارد زي��را از نظر امنيتي نبايد بر 
خروج آنها پافشاري كنيم؛ ممكن است در هر شهري 
شرايط بحراني به وجود آيد، از اين رو ضرورت دارد كه 

پادگان ها در شهر باقي بمانند.

وجود بيش از ۷۰۰ كلينيك ناايمن  مانند »سينا« در تهران!
با توجه به اينكه ناظراني براي اين موضوع وجود داشته در 
حال بررس��ي عملكرد آنها هستيم زيرا اگر ناظران نتيجه 
مح��ور به موض��وع ورود پيدا مي كردند ب��ه نظر من هيچ 
حادثه اي رخ نمي داد در واقع اگر آنها فقط به بيان هش��دار 
و گزارش اكتفا نمي كردند، ش��اهد وقوع چنين حادثه اي 
نبوديم بنابراي��ن ضعف مهمي كه وج��ود دارد مربوط به 
حوزه نظارت اس��ت. به دليل اينكه نظارت ها نتيجه محور 
نبوده موثر واقع نش��ده و با تذكر ندادن فرقي نداشته است 
بنابراين صرفًا بيان هشدار براي رفع مسووليت بوده است. 
من از طرف مجلس اين موضوع را پيگيري مي كنم و قطعًا 
به همه اين موارد مي پردازم. او در پاسخ به اينكه آيا استفاده 
از ساختمان مسكوني براي يك كلينيك تخصصي بالمانع 
است؟ گفت: استفاده از ساختمان هايي كه كاربري مسكوني 
دارند براي فعاليت هاي كاري، غيرقانوني است اما طبق بند 
۲۰ ماده ۵۵ قانون ش��هرداري ها، پزشكان اجازه فعاليت 
در ساختمان هاي مس��كوني را دارند با اين حال به عقيده 
بنده پزشكان تنها مي توانند در ساختمان هاي مسكوني 
يك مطب داشته باشند نه درمانگاه و كلينيك تخصصي 
كه به تجهيزات تخصصي نياز دارد و در آن اعمال جراحي 
صورت مي گيرد! طبق اطالعات حاصله، مسووالن مربوط 

به كلينيك تالش كردند تا ِحرف پزشكي را در آن ساختمان 
مستقر كنند بنابراين وزارت بهداشت بايد به موضوع ورود 
كند كه چرا مجوز فعاليت هاي تخصصي در اين كلينيك كه 
يك ساختمان مسكوني است، داده شده و آيا استانداردهاي 

الزم در آن رعايت شده يا خير.
او در پاس��خ به اينكه چرا وزارت كار از ظرفيت قانوني خود 
استفاده نمي كند؟ اظهار كرد: بازرسان وزارت كار، ضابط 
قضايي هستند يعني راسًا مي توانند دستور توقف فعاليت 
يا تخليه ساختمان را بدهند اما چرا از اين ظرفيت استفاده 
نمي شود؟ ساير نهادهاي مربوطه ضابط قضايي نيستند و بايد 
موضوع را به قوه قضاييه اطالع دهند؛ در اين راستا نيز نظر 
بنده اين است كه كسي مانع سازمان آتش نشاني و وزارت 
بهداشت نبوده كه در صورت مشاهده ساختمان ناايمن از 

مرجع قضايي تقاضاي ورود نكنند!
او افزود: در مواردي از اين دست شهرداران مناطق مي توانند 
موضوع را به قوه قضاييه اط��الع دهند و اعالم كنند فالن 
ساختمان چند بار تذكر گرفته و اقدامي انجام نداده است؛ 
بدين ترتيب از قوه قضاييه بخواهند درباره آن ساختمان 
اعمال قانون كند. اين كار را وزارت بهداش��ت هم از حيث 
مسووليت اجتماعي مي تواند انجام دهد با اين حال اگر در اين 

روند تأييد خلئي وجود داشته باشد، حاضريم آن را برطرف 
كنيم. ش��اكري در پاسخ به اينكه دليل به تعويق انداختن 
ايمن سازي از سوي مالكان ساختمان هايي مانند كلينيك 
سينامهر چيست؟ گفت: اصال ورود مرجع قضايي يا اعمال 
قانون به معناي بستن يا تعطيلي مكان ناايمن نيست؛ اين 
مغلطه اي است كه صاحبان مشاغل پاساژها و ساختمان هاي 
بزرگ انجام مي دهند و كسبه را مي ترسانند! در حالي كه 
اصاًل اعمال قانون در حوزه ايمن سازي ساختمان به معناي 

تعطيلي آنها نيست.
او افزود: شهرداري برنامه ارايه مي دهد و با نظارت سازمان 
نظام مهندسي برنامه ايمني س��اختمان به تدريج انجام 
مي شود؛ در واقع الزم نيست ساختمان تعطيل شود مانند 
همان كاري كه در پاس��اژ عالءالدين انج��ام داديم و بدون 
تعطيلي ساختمان طبقه هفتم تخريب شد؛ در اين راستا 
هزينه زيادي صورت گرفت تا مهندسان مجرب ابتدا ايمني 
س��اختمان را بررس��ي كنند و در برداشتن طبقه اضافي، 
لطمه اي به س��اختمان وارد نش��ود؛ پس اين امر يك كار 
مهندسي با ضابطه مشخص و پيشرفته است، بدون اينكه 
كسب و كار ساختمان تعطيل شود. تعطيلي تنها در زماني 

اتفاق مي افتد كه ساختمان در معرض ريزش باشد.

اين عضو كميسيون عمران مجلس در پاسخ به اينكه چند 
كلينيك مانند سينامهر در تهران وجود دارد؟ اظهار كرد: 
طبق آماري كه به دستم رسيده بيش از ۷۰۰ كلينيك مشابه 
سينا به طور ناايمن در تهران شناسايي شده اند! اگر شهرداري، 
وزارت بهداش��ت، وزارت كار يا هر نهاد نظارتي ديگري در 
انجام مسووليت هاي خود كوتاهي كند هر اتفاقي در آنها رخ 
دهد مسوول هستند و بايد پاسخگوي مرجع قضايي باشند.

او درباره ضرورت وجود يك مرجع مشخص براي پاسخگويي 
درباره چنين حوادثي نيز گفت: درباره حوادث شهري نكته 
مهمي وجود دارد كه حاصل تجربي��ات بنده در حوادثي 
است كه خودم در آنها حضور داشتم؛ نبود يك مدير ميداني 
اجتماعي در اين حوادث عالوه بر اتفاق و خسارتي كه رخ 
داده ابعاد اجتماعي و خس��ارت هاي موضوع را گسترده  تر 
مي كند. در اين حادثه معلوم نيست مرجع ميداني كيست؟! 
بنده با تمام آسيب ديدگان و خانواده هاي افراد متوفي تماس 
گرفتم، هيچ كدام از آنها نمي دانستند در مورد پرسش ها و 
مشكالتي كه دارند بايد با چه كسي صحبت كنند و مي گفتند 

هيچ كس يك كلمه هم با آنها صحبت نكرده است.
او افزود: در حادثه هاي شهري ما به يك مدير ميداني نياز 
داريم چرا كه حادثه ابعاد اجتماعي هم دارد و بايد جوابگوي 

مردم و خسارت ديدگان باش��يم؛ اين درحالي است كه با 
وقوع ي��ك حادثه ابعاد ديگري به ماجرا اضافه مي كنيم به 
عنوان مثال كوچه محل حادثه كلينيك سينا بسته شده 
است چرا بايد مردم را به زحمت بيندازيم و به آنها اجازه عبور 
و مرور ندهيم؟ مالكان ساختمان هاي آسيب ديده بايد به 
كجا مراجعه كنند؟! چه كسي به آنها توضيح مي دهد كه چه 

اقداماتي بايد انجام دهند.
شاكري اظهار كرد: مدير ميداني بايد كنار افرادي كه عزيز 
خود را در اين حادثه از دست داده اند قرار مي گرفت، از آنها 
دلجويي مي كرد و به آنها اطمينان مي داد كه پش��تيبان 
آنهاست اما هيچ كس پاسخگوي اين افراد نبوده است در اين 
كلينيك كيت آزمايشگاهي يا جواب آزمايش و نمونه هاي 
آزمايشگاهي كه ميليون ها تومان  خرج آن شده، قرار داشته 
و هر كس درباره اين موضوع به كلينيك مراجعه مي كرد، 
پاس��خي دريافت نمي كرد! بنده همانجا تصميم گرفتم با 
ارگان هاي ذي ربط صحبت كنم، يك نفر اين موارد را صورت 
جلسه كند و تحويل پزشكان كلينيك دهد كه خوشبختانه 
اين امر انجام شد همچنين با شهردار منطقه صحبت كردم 
كه با نصب اطالعيه اي اعالم كند هر كس سوالي دارد با فالن 

شماره تماس بگيرد.

سياست خارجي برآيند منافع ملي است
   دليل اين سكوت در برابر امريكا چيست؟ به هر 
حال چين هم قدرت اقتصادي است وهم در زمينه 
نظامي ظرفيت هاي فراوان�ي دارد. چرا چيني ها با 
اين ظرفيت ها به دنبال تامين منافع خود از طريق 

مذاكره و گفت وگو هستند؟
به هر حال اين كش��ور يك ميلي��ارد و ۴۰۰ميليون نفر 
جمعيت دارد و سير كردن شكم اين جمعيت ميلياردي 
بسيار سخت و حساس است و نمي شود درباره آن ريسك 
كرد. كوچك ترين چالش��ي در ح��وزه اقتصادي ممكن 
است چين را با بحران مواجه كند. ضمن اينكه چيني ها 
خاطره دوران مائو را نيز دارند كه چين بس��يار ضعيف و 
با مش��كالت اقتصادي فراواني روبه رو شد. بنابراين وارد 
چالش نمي ش��وند. اما اينكه كش��وري فك��ر كند چين 
مي تواند در مسير استيفاي كش��ور ديگري ورود كند به 
نظرم اشتباه است. چين اين تجربه تاريخي را هم ندارد كه 
بتواند در سطح جهاني موضوعي مديريت كند؛ چين نه 
مثل بريتانيا قدرت استعماري بوده است و نه مثل اياالت 
متحده قدرت هژموني جهاني دارد و چون تجربه جهاني 

براي مديريت بين المللي ندارد، دست و پاي خود را جمع 
كرده تا وقت مناسب و زمان مشخص از راه برسد. چيني ها 
هنوز معتقدند كه كشوري جهان سومي هستند و هرگز 
خودشان را در اين سطح نمي بينند كه بتوانند چالش هاي 
بين المللي را مديريت كنند. اينكه فكر كنيم چين به نفع 
ما وارد چالش با امريكا مي شود خوش بينانه است و حداقل 

تا ۲۰۵۰ هم نمي تواند به چنين جايگاهي برسد.
  مش�كلي در حوزه هاي اقتصادي و ديپلماس�ي 
كشورمان مشاهده مي شود كه باعث آسيب هاي 
فراواني به كشور شده است. موضوعات سياست 
خارجي ما در داخل با رويكردهاي افراطي و تفريطي 
مواجه مي شود و به جاي اينكه ارزيابي هاي تحليلي 
در اين زمينه ها صورت بگيرد، بيش�تر رفتارهاي 
هيجان�ي و احساس�ي در اين حوزه ها مش�اهده 
مي شود. در مورد چين هم بالفاصله بعد از انتشار 
خبر امضاي سند روابط راهبردي با چين، شاهديم 
كه دامنه وس�يعي از رفتارهاي مخرب رسانه اي و 
ش�ايعات در فضاي عمومي كشور پخش مي شود 

آس�يب يك چنين نگاهي به اقتصاد و ديپلماسي 
كشور چيست؟

در هر كش��وري، سياس��ت خارجي برآيندي اس��ت از 
منافع، گرايش ها، سياست ها؛ ايدئولوژي ها و همچنين 
تاثيرگذاري گروه هاي مختلف و...اينها وقتي در كنار هم 
جمع مي شوند، راهبردهاي سياست خارجي كشورها 
را تشكيل مي دهند. بنابراين در ايران هم اين وضعيت 
وجود دارد؛ اما مش��كل مباحث ديپلماس��ي در داخل 
كش��ور اين است كه اغلب موضوعات در ايران بر اساس 
عقالنيت و تخصص ارزيابي نمي شود و بيشتر هيجانات و 
شعارهاست كه موضوعات را پيش مي برد و چون عقالني 
نيست از نظر كارشناس��ان غيرقابل قبول است كه اين 
مش��كل بايد در طول زمان حل شود. موضوع ديگر نوع 
نگرش هر كشوري به جهان مهم است؛ بحث ما مربوط 
به چين است؛ چين نگرش��ش به جهان از حوزه تنازع 
خارج شده و وارد رقابت، تعامل و همكاري شده، در حالي 
كه ايران به واسطه فشارهايي كه مدام تحمل مي كند، 
همواره ناچار است كه رويكرد تدافعي را در پيش بگيرد. 

اين موضع تدافعي باعث ش��ده تا ديپلماسي ايران هم 
بيشتر در راستاي تقابل حركت كند. اين نتيجه فشاري 
است كه امريكا به ايران وارد مي كند و ساير كشورها نيز 

ناچارند تا آن را بپذيرند.
   راي منفي چين در جلسه اخير شوراي امنيت به 
نفع ايران باعث شده تا برخي تحليلگران اصولگرا 
اعالم كنن�د كه چيني ه�ا براي گس�ترش روابط 
راهبردي به ايران چراغ سبز نشان داده است. اين 
در حالي اس�ت كه گروه هاي ميانه رو معتقدند كه 
رفتار چيني ها نه در راس�تاي منافع ايران بلكه در 
مس�ير بازي با كارت ايران اس�ت. نظر شما در اين 

خصوص چيست؟
چين در اين 6قطعنامه اي كه عليه ايران صادر ش��د؛ در 
بسياري از اين 6قطعنامه يا به ضرر ايران راي داد يا اساسا در 
جلسه شركت نكرد. به نظرم اينكه با يك راي يا يك حركت 
بخواهيم اعالم كنيم كه چي��ن به دنبال روابط راهبردي 
اقتصادي و امنيتي و نظامي با ايران است؛ بايد بيشتر صبر 
كنيم تا ببينيم آيا چين بعد از حل مش��كالت اقتصادي 

خود با امريكا هم حاضر است يك چنين حمايت هايي از 
ايران بكند يا اينكه در اين مورد خاص تنها با نام ايران براي 

دريافت منافع بيشتر استفاده كرده است.
  گفته مي ش�ود چنانچه گروه ه�اي تندتر جناح 
راست و طيف هاي اصولگرا  سكان هدايت ساختار 
اجرايي كش�ور را به دس�ت بگيرند، اي�ران روابط 
عميقي با چين و روس�يه برقرار خواه�د كرد. در 
شرايطي كه شما مي فرماييد چين از قدرت هژموني 
الزم براي اثرگذاري در مناسبات جهاني برخوردار 
نيست، فكر نمي كنيد اينكه ما همه تخم مرغ هايمان 
را براي بهبود وضعيت اقتصادي در سبد چين قرار 

دهيم خطرناك نيست؟
شما موضوع را درست تشريح كرديد؛ به نظر مي رسد در 
حال حاضر در حال ريل گذاري چنين راهبردي هستيم. 
فكر مي كنم اگر جناح راس��ت در قوه مجريه حضور پيدا 
كند سياست نزديكي به ش��رق با سرعت دنبال مي شود 
ولي اينكه آيا اجراي اين سياست ها مشكالت اقتصادي 

ايران را در بلندمدت حل مي كند موضوع ديگري است. 

عدم اجراي تعهدات دولت در طرح هاي دولتي گذشته از جمله طرح مسكن مهر منجر به بي اعتمادي انبوه سازان شده است

مكاتبه  بي فايده  با ۴  عضو  كابينه 
جمشيد برزگر، رييس كانون سراسري انبوه سازان 
ايران گف�ت: ع�وارض متع�دد و افزاي�ش قيمت 
نهاده هايي كه بيش�تر آنها دولتي اس�ت، موجب 
افزايش قيمت تمام ش�ده مسكن ش�ده است. به 
گزارش تس�نيم، برزگر اظهار ك�رد: هم اكنون در 
قيمت هر كيلو ميله گرد، بيش از 2 هزار تومان حباب 
وج�ود دارد، بنابراين انتظار ما از دولت اين اس�ت 
كه با سياس�ت گذاري هاي درست و كنترل قيمت 
نهاده هايي مانند فوالد به رونق صنعت ساختمان و 
خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه كمك كند. وي 
اضافه كرد: براي كاهش قيمت تمام ش�ده مسكن، 
پيشنهاد ها و درخواست هاي خود را به معاون اول 
رييس جمهور ارايه كرديم و معاون اول هم آن را به 
وزارت راه و شهرس�ازي ارج�اع داد كه وزير راه هم 
اين موض�وع را هم به وزير اقتص�اد و هم به رييس 
س�ازمان برنامه و بودجه فرس�تاد، اما در حالي كه 

منتظر گشايشي براي كاهش قيمت تمام شده بوديم، 
مشاهده كرديم كه عوارض جديدي بر صنعت احداث 
وضع شده است. وي با بيان اينكه صنعت ساختمان 
تنها حوزه اي اس�ت كه 97 درصد آن توسط بخش 
خصوصي ساخته مي شود، گفت: بار ها اعالم كرده ايم 
كه رفع موانع و مشكالت فراروي اين صنعت مانند 
قانون پيش فروش، بيمه كارگران، ماليات ماده 77 و 
مهم تر از همه اصالح ساختار نظام مهندسي و اصالح 
ساختار دستگاه هاي خدمات رسان در اين حوزه بايد 
جدي گرفته شود. برزگر اظهار كرد: 30 درصد بودجه 
شهرداري ها را صنعت احداث مي پردازد، اين صنعت 
بابت هر ماده مصرفي 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده 
پرداخت مي كند، عالوه بر اين هزينه هاي قانوني كه 
اين صنعت به دستگاه هاي خدمات رسان پرداخت 
مي كند، در هر مترمربع بيش از يك ميليون تومان 
قيمت تمام ش�ده س�اختمان را افزايش مي دهد، 

ضمن اينكه بايد حفظ ارزش پول سرمايه گذاران در 
صنعت ساختمان نيز در اولويت باشد. رييس كانون 
سراسري انبوه سازان ايران گفت: دولت بايد منابعي 
تعريف كند كه اقشار ميانه يعني تا دهك شش جامعه 
بتوانند صاحب خانه شوند، ابزار آن اين است كه ما به 
كمك دولت بياييم و دولت هم قدرت خريد اقشار 
جامعه را افزايش دهد. برزگر ب�ا ابراز اينكه درآمد 
حاصل از صنعت احداث براي دولت كمتر از درآمد 
نفت نيست، اضافه كرد: دولت حاضر نيست در حوزه 
صنعت ساختمان براي اقشاري كه مظلوم ترين قشر 
جامعه هستند، تسهيالت با سود 10درصدي ارايه 
كند تا هم اين اقشار صاحب خانه شوند و هم درآمد 
حاصله در جامعه و صنعت جاري شود، تا با مواردي 
مانند ركود در صنعت ساختمان، حاشيه نشيني و 
حوادث غيرمترقبه به علت نبود سازه هاي مقاوم، 

مواجه نشويم.

خبر

ادامه از صفحه اول



دانش و فن6دنياي فناوري

از رگوالتوري اصرار، از اپراتورها انكار

جنجال بر سر افزايش قيمت بسته هاي اينترنتي اپراتورها
گروه دانش و فن|

روزهاي گذش�ته غير از تم�ام اخبار بدي 
كه براي مردم ايران به گوش مي رس�يد، از 
افزايش نرخ ارز تا گسترش كرونا و رسيدن 
شهرها به مرز هش�دار، كاربران اينترنتي 
اپراتورهاي موبايل هم اخبار ناخوشايندي 
درياف�ت كردن�د و آن افزاي�ش قيم�ت 
بسته هاي اينترنتي بود. البته اپراتورهاي 
همراه، اع�ام كردند كه افزاي�ش قيمتي 
در بس�ته ها ص�ورت نگرفته اس�ت و تنها 
برخي از بس�ته ها از اپليكيش�ن هاي اين 
اپراتورها و كدهاي دس�توري حذف شده 
و كارب�ران همچنان مي توانن�د با مراجعه 
به وب س�ايت اپراتورها، بس�ته هاي مورد 
نظر قبل�ي را دريافت كنند، ب�ا وجود اين 
از طرف رگوالتوري اعام ش�د كه افزايش 
تعرف�ه بس�ته ها ب�دون هماهنگ�ي با اين 
س�ازمان غيرقانوني بوده و اپراتورها بايد 
بس�ته هاي قبلي را برگردانند. كاربران در 
فضاي مجازي از افزايش قيمت بسته هاي 
اينترنتي در اپراتوره�اي همراه خبر داده 
و نس�بت به اين موضوع اعت�راض كردند. 
درواق�ع مقايس�ه تعرفه ه�اي قبل�ي در 
اپليكيش�ن  اپراتورها، حاكي از آن بود كه 
آنها تغييراتي در بس�ته هاي اينترنت خود 
داده اند كه منجرب�ه افزايش قيمت برخي 
بسته ها ش�ده و بعضي از بس�ته ها نيز كه 
ن�زد كاربران محبوب بودن�د، مانند بعضي 
بسته هاي بلندمدت، به شكل كامل حذف 
ش�دند.  اگرچه اپراتورها به ش�كل رسمي 
توضيحي نداده اند كه به شكل ميانگين كل 
بسته ها چند درصد افزايش قيمت داشته، 
اما اگر اينترنت بين الملل را در نظر بگيريم، 
افزايش قيمت در بعض�ي موارد به دو برابر 
نيز مي رسد.  از سوي ديگر برخي از بسته ها 
و به خصوص بس�ته هاي بلندمدت )ش�ش 
ماهه و يكس�اله كه عمدت�ا حجم اينترنت 
بااليي داشتند( حذف شده يا مقدار حجم 
ارايه ش�ده در آنها كاهش نس�بي داش�ته 
اس�ت.  در يكي از اپراتورها، بس�ته اي كه 
پيش تر ۱۵ گيگاباي�ت اينترنت بين الملل 
)مع�ادل ۳۰ گيگابايت اينترن�ت داخلي( 
حجم داشت، به دو قسمت ۷.۵ گيگابايتي 
ش�ده: ۷.۵ گيگابايت اينترنت بين الملل و 
۱۵ گيگابايت اينترنت داخلي تبديل شده 
بود. در اپراتور ديگر، برخي از بس�ته هاي 
محبوب به طور كلي حذف شده و برخي نيز 
با افزايش قيمت نسبي )تقريبا دو برابري( 

روبه رو شده اند.

 به عنوان مثال تا دهم تيرماه يك بس��ته ۹۰روزه 
۲۴ گيگابايت��ي با قيم��ت ۵۸ هزار توم��ان قابل 

خري��داري بود كه به يك بس��ته ۹۰ روزه با حجم 
۱۷ گيگابايت��ي تبديل ش��ده و قيم��ت آن نيز به 
۷۹ هزار تومان رس��يد، در حالي كه پيش تر يك 
بس��ته ۹۰ روزه ۱۷ گيگابايت��ي، ۴۷ هزار تومان 
قيمت داش��ت. البته به نظر مي رس��د بسته هايي 
كه كاربران نس��بت به حذف آنها اعتراض دارند، 
همچنان در وب س��ايت اي��ن اپراتوره��ا موجود 
اس��ت و كاربران مي توانند بس��ته مورد نظر خود 
را از آنجا خريداري كنند، اما حذف اين بس��ته ها 
از اپليكيش��ن  اپراتورها، منجر به نارضايتي شده 
اس��ت. درواقع قيم��ت بس��ته هاي اينترنتي در 
وب سايت اپراتورها همچنان به نرخ قبل محاسبه 
ش��ده و كارب��ران مي توانن��د از طريق س��ايت به 
انواع بس��ته ها با قيمت هاي پيش��ين دسترس��ي 
داش��ته باش��ند و ديگر اينكه برخي بس��ته هاي 
فعال مش��تركين از طريق اپليكيشن مي توانند با 
قابلي��ت خريد مجدد، با همان ن��رخ قبلي تمديد 
شوند؛ ولو اينكه اين بسته در مجموعه بسته هاي 
 فعل��ي موج��ود در اپليكيش��ن اپراتوره��ا وجود 
نداشته باشد. اپراتورها نيز تاكيد دارند كه افزايش 
قيمت يا تغييرات در حجم بسته ها در تمامي موارد 
رخ نداده و هنوز هم بسته هايي با نرخ قبلي و حجم 

پيشين در هر دو اپراتور مشاهده مي شود.

   مبالغ غيرقانوني
بايد به كاربران برگردانده شود

پيش تر سازمان رگوالتوري و مسووالن اپراتورها 
چندين بار اعالم كرده  بودند كه قيمت بسته هاي 
اينترنتي اپراتورها كمتر از مقدار قانوني آن است 
و از طرفي بس��ياري از ش��ركت هاي ارايه دهنده 
خطوط اينترنت ثابت از قيمت پايين بس��ته هاي 
اپراتورهاي همراه گاليه داشتند و از طرف ديگر، 
كاربران نرخ هاي اين بسته ها را گران مي دانستند. 
اما حسين فالح جوشقاني، رييس سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديوي��ي، در واكنش به اين 
تغيي��رات تعرفه اي در توييتر نوش��ت: »باالبردن 
قيمت در برخي اپراتورهاي تلفن همراه، در حالي 
كه مردم به دليل ش��يوع كرونا وابستگي بيشتري 
ب��ه فضاي مجازي پي��دا كرده ان��د، غيرمنطقي و 
غيرمعقول است و س��ازمان تنظيم با آن مخالفت 
كرده است. برخورد قانوني با اپراتورهاي متخلف 
 از صبح با ارس��ال اخطار آغاز ش��د. قيمت ها بايد 

به قبل بازگردد.«
 او همچنين با اش��اره به مصوبه ۲۶۶ كميس��يون 
تنظيم مق��ررات ارتباطات گفت: »براس��اس اين 
مصوب��ه اپراتورهاي مس��لط )SMP( براي تغيير 
تعرفه هاي عادي و تش��ويقي سرويس هايش��ان 
بايد تاييد رگوالتوري را دريافت كنند. با توجه به 
اينكه افزايش قيم��ت در برخي اپراتورهاي تلفن 
همراه ب��دون تاييد رگوالتوري انجام ش��ده، اين 
افزايش قيمت ها برخ��الف مقررات بوده و تمامي 
قيمت ه��ا بايد به قبل باز گردد.« رييس س��ازمان 

تنظي��م مق��ررات و ارتباط��ات راديوي��ي درباره 
برخ��ورد رگوالتوري با اين موض��وع تصريح كرد: 
اخطار الزم براي اپراتورهاي متخلف ارسال شده 
است، اين اپراتورها بايد در سريع ترين زمان قيمت 

سرويس هايشان را به قيمت قبلي بازگردانند.«
ف��الح جوش��قاني همچنين در گفت وگ��و با ايرنا 
خاطرنش��ان كرد: »امروز به هر دو اپراتور اخطار 
داديم كه تعرفه ه��ا را به حالت قب��ل برگردانند. 
ما معمواًل س��عي مي كنيم مش��كالتي كه در اين 
بخش وجود دارد را خودمان ح��ل كنيم و كار به 
مراجع ديگر نرس��د. اپراتورها نيز مي توانند براي 
رسيدن به خواسته خودش��ان با ما مذاكره كنند. 
اينك��ه رگوالتوري با چيزي مخالف��ت كند و آنها 
كار خالف قانون خود را انجام بدهند، سنگ روي 
س��نگ بند نمي ش��ود.« معاون وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات ب��ا بيان اينكه اگ��ر تعرفه ها به 
حالت قبل برنگ��ردد حتمًا اقدامات ديگري انجام 
خواهد ش��د، افزود: »اگر وضعيت به اين ش��كل 
باقي بماند، حتمًا مراجع ديگري مانند س��ازمان 
حمايت از حقوق مصرف كننده براي حل مس��اله 
ورود پي��دا مي كنن��د.« او در خصوص پيش��ينه 
اين اتفاق توضيح داد: »مصوبه ۲۵۲ كميس��يون 
تنظيم مقررات، ش��رايط اپراتور مسلط را تعيين 
كرده است. به همين دليل طبق قوانين، بايد تمام 
تعرفه هاي آنها چه عادي چه تشويقي و طرح هايي 

كه مدنظر دارند به تاييد س��ازمان تنظيم مقررات 
برسد؛ آن هم در چارچوب سقف و كفي كه توسط 
كميس��يون تنظيم مقررات تعريف ش��ده است.« 
وي گفت: »حدود يك ماه قبل اپراتورهاي همراه 
براي تغيير قيمت بس��ته هاي خود درخواستي را 
به س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
ارس��ال كردند. نامه اي كه اپراتورها براي سازمان 
ارسال كردند، شامل درخواست تغييراتي در ارايه 
س��رويس و قيمت ها بود. اين دو نام��ه كه ازنظر 
ادبيات و خواسته هايي كه مطرح شده، كاماًل شبيه 
يكديگر بود با مخالفت ما روبرو ش��د، به ويژه كه با 
ش��يوع كرونا و استفاده بيشتر مشتركان از فضاي 
مجازي، چني��ن اقدامي منطقي نب��ود. اپراتورها 
خواس��تار افزاي��ش دو برابري قيمت ه��ا بودند. 
سازمان با اين درخواست مخالفت و اعالم كرد كه 
تعرفه ها بايد به حالت قبل برگردد. اما جمعه شب، 
خبرهايي مبني بر افزايش قيمت به گوش ما رسيد 
و بررسي آن را آغاز كرديم. شنيده ها درست بود. 
هم تعرفه ها را تغيير دادند هم يكسري از بسته هاي 
پرمصرف مشتركان را حذف كرده بودند.« معاون 
وزير ارتباطات تشريح كرد: »تعرفه هايي كه اكنون 
در بازار وجود دارد سال هاست كه توسط اپراتورها 
جاافتاده است. شرايط بازار را خود اپراتورها ايجاد 
كرده اند و نمي توان تعرفه اي كه عرف بازار ش��ده 

است را يك شبه دو برابر كرد.«

    اصالح گراني بسته هاي اينترنتي
همچنين مجيد حقي، معاون سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي، در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه 
تغيير قيمت پكيج هاي اينترن��ت امري معمول بين 
اپراتورها اس��ت كه با توجه به تغيير حجم بس��ته ها 
اتفاق مي افتد، اف��زود: »اكنون بحث اين اس��ت كه 
اين تغيير قيمت ه��ا مبتني بر افزاي��ش تعرفه بوده 
اس��ت و ما تغيير بس��ته اينترنت اپراتورهاي موبايل 
را به »پكيج افزايش��ي« تعبير مي كنيم.«  وي با بيان 
اينكه تخلف افزايش قيمت تنها مربوط به اپراتورهاي 
موبايل مي شود، اضافه كرد: تخلف افزايش قيمت تنها 
در اپراتورهاي موبايل اتفاق افتاده و ما گزارشي مبني بر 
گراني اينترنت ثاب��ت دريافت نكرده ايم. از آنجايي كه 
اين اپراتورها بايد قبل از هرگونه تغيير قيمتي، تاييديه 
رگوالت��وري را دريافت كنند و اين اتف��اق هم اكنون 
نيافتاده است، اين بسته ها بايد اصالح و نرخ ها به قبل 
بازگردد.« حقي گفت: »البته س��ه برابر شدن قيمت 
بس��ته هاي اينترنت اپراتورها را تأيي��د نمي كنيم اما 
شواهد نش��ان مي دهد كه در بس��ته هاي پيشنهادي 
اپراتورها، تغييرات زياد و معناداري اعمال شده است. 
به اپراتورها مهلت داده شده است كه هرچه سريع تر اين 
تغييرات را اصالح و بسته ها را به حالت قبل بازگردانند. 
كاربراني كه طي اين مدت بسته اينترنت فعال كرده اند 
نيز، بس��ته هاي اينترنت آنها با مبالغ قبلي برايش��ان 
اصالح شده و مبالغ به حسابشان عودت داده مي شود.«

50  هزار خانه روستايي كهگيلويه و بويراحمد زير چتر حمايتي  بنياد بركت
۵۰ ه�زار باب خانه مس�كوني روس�تايي در 
استان كهگيلويه و بويراحمد تحت پوشش 

بيمه بركت قرار گرفت.  

مديرعامل بيمه بركت با اعالم اين خبر افزود: با هدف توسعه 
فرهنگ بيمه در مناطق روستايي و محروم و ايجاد چتر 
حمايتي براي ساكنين آسيب پذير اين مناطق و با انعقاد 
تفاهم نامه همكاري با استانداري كهگيلويه و بويراحمد، 
۵۰ هزار خانه مسكوني روستايي اين استان تحت پوشش 
بيمه آتش سوزي و حوادث طبيعي بركت تا سقف ۱۰ هزار 
ميليارد ريال پرداخت خسارت قرار گرفته اند.احمد طالبي 
با اش��اره به تجربه هاي موفق گذشته در پوشش بيمه اي 
منازل مسكوني روستايي خاطرنشان كرد: شركت بيمه 
بركت وابسته به بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام، پس 
از تجربه موفق خود در پوشش بيمه اي منازل مسكوني 
روستايي استان هاي خوزستان و لرستان نسبت به بيمه 
آتش سوزي و حوادث طبيعي منازل مسكوني روستايي 
اس��تان كهگيلوي��ه و بويراحمد اقدام نموده اس��ت.وي 
توضيح داد: بر اساس اين تفاهم نامه، تعداد ۵۰ هزار باب 
منزل مسكوني روستايي استان كهگيلويه و بويراحمد با 
سرمايه ۲۰۰ ميليون ريال به ازاي هر باب خانه، در قبال 
خطرات آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل و طغيان آب، 
زلزله، توفان، تندباد و گردباد، رانش و فرونشس��ت زمين 
به مدت يك سال تحت پوش��ش بيمه بركت قرار گرفته 

اس��ت.مديرعامل بيمه بركت ادامه داد: بنياد بركت نيز 
با توجه به رس��الت و ماموريت هاي خود و جهت تسهيل 
در اجرايي شدن اين موضوع مهم، در پرداخت حق بيمه 
بيمه نامه هاي صادره با استانداري كهگيلويه و بويراحمد 
مش��اركت مي نمايد.طالبي يادآور شد: پيش از اين نيز با 
حمايت بيمه اي از روستاهاي اس��تان هاي خوزستان و 
لرستان توسط ستاد اجرايي فرمان امام، ۱۴3 هزار منزل 
در استان خوزس��تان و ۷۵ هزار منزل در استان لرستان 
تحت پوشش بيمه بركت قرار گرفته اند.وي با اشاره سيل 
فروردين ماه س��ال ۱3۹۸ نيز اظهار داشت: بيمه بركت 

در اين حادثه ناگوار با پوشش منازل مسكوني روستايي 
استان هاي خوزستان و لرستان، زمينه پرداخت خسارتي 
بالغ بر ۲۷۰ ميليارد ريال خسارت را به سيل زدگان را فراهم 
كرد كه سهم هر استان به ترتيب ۱۲۲ و ۱۴۸ ميليارد ريال 
بوده است.مديرعامل بيمه بركت در پايان خاطرنشان كرد: 
ستاد اجرايي فرمان امام به منظور محروميت زدايي، ارتقاي 
سطح زندگي، برقراري عدالت اجتماعي و توانمندسازي 
اقتصادي و اجتماعي مناطق محروم و كم برخوردار تا به 
امروز روستاهاي شش استان محروم كشور را تحت پوشش 

بيمه آتش سوزي بركت قرار داده است.
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فيس بوك به شنود كاربران 
متهم شد

پس از ۹ س��ال جنگ حقوقي، دادگاه فدرال اخيرا 
حكمي داده كه بر اساس آن، رهگيري كاربران توسط 
فيس بوك مي تواند به عنوان نقض قانون ضد شنود 
تلقي شود. به گزارش ديجياتو به نقل از گيزمودو، 
در سال هاي اخير شاهد بحث هاي زيادي پيرامون 
فيس بوك و سياست هاي نامناسب آن بوديم و عالوه 
بر حضور مديرعامل آن، مارك زاكربرگ در س��نا، 
شركت هاي بزرگ نيز اخيرا تبليغات در اين شبكه 
اجتماعي را به علت پخش محتواي نژادپرس��تانه 
به صورت موقت متوقف كرده اند. ويجت »اليك« 
در فيس بوك اطالعات كاربراني كه از اين ش��بكه 
اجتماعي بازديد مي كنند را جمع آوري مي كند و 
داشتن يا نداشتن حساب نيز تفاوتي در اين موضوع 
ايجاد نمي كند. چنين موضوعي جديد نيس��ت و 
در س��ال ۲۰۱۱ براي اولين بار دادخواس��تي عليه 
آن تنظيم شد، اما حكم آن اخيرا اعالم شده است. 
فيس بوك از مدت ها قبل با نقل كردن بخش��ي از 
قانون ش��نود فدرال كه شنود را به عنوان رهگيري 
ارتباطات تعريف مي كند، در حال دفاع از خود است. 

پاسخ هوش مصنوعي يوتيوب 
به كامنت ها

يوتيوب تصميم دارد قابليت »پاسخ دهي هوشمند« 
را براي توسعه دهندگان محتوا ارايه كند. اين سيستم 
با هوش مصنوعي به كامنت هاي زير پست ها پاسخ 
مي دهد. به گزارش مهر به نقل از اينديپندنت، يوتيوب 
فناوري »پاسخ دهي هوشمند« گوگل را در پلتفرم 
خود ارايه مي كند و كامنت هايي كه در اين وب سايت 
ديده مي شوند، توسط هوش مصنوعي نوشته شده اند. 
فناوري مذكور پيام ها را تحليل مي كند و با استفاده 
از هوش مصنوعي پاسخ به پيام ها را حدس مي زند. 
توسعه دهندگان محتوا مي توانند پاسخ ها را انتخاب و 
پست كنند. به عنوان مثال اگر فردي براي يك ويدئو 
كامنتي ثبت كند، سيستم پاسخ دهي هوشمند به 
توسعه دهنده محتوا چند پاسخ احتمالي را پيشنهاد 
مي كند و او مي تواند يكي از آنها را پست كند. در مرحله 
بعد براي كاربري كه كامن��ت ثبت كرده نيز پيامي 
ارسال مي شود. گوگل اعالم كرده ارايه هوش مصنوعي 
در يوتي��وب با چالش خاصي روبرو بوده كه دليل آن 

ماهيت پيام هاي موجود در اين وب سايت است. 

5G آتش سوزي دكل هاي
در قبرس

عده اي از مخالفان شبكه 5G، چهار دكل مخابراتي 
در قب��رس را آتش زده اند. به گ��زارش مهر به نقل از 
آسوشيتدپرس، به نظر مي رسد عده اي از مخالفان 
فناوري5G مسوول آتش سوزي چهار دكل مخابراتي 
در شهر ساحلي ليماسول در قبرس هستند. مقامات 
پليس اين كش��ور با تهيه كنندگان س��رويس هاي 
مخابراتي تواف��ق كرده اند اقدام��ات امنيتي مانند 
حصار كشي و دفعات گشت زني نيروي پليس اطراف 
 CYTA اماكن نصب آنتن را افزايش دهند. سازمان
)ارايه دهنده خدمات ارتباط��ات از راه دور از قبرس( 
در بيانيه اي اع��الم كرده مقامات به ش��دت نگران 
آتش سوزي هاي عمدي آنتن هاي مخابراتي در سه 

نقطه مختلف اين شهر هستند. 

رييس رگوالتوري: تعرفه هايي كه اكنون در بازار وجود دارد، توسط اپراتورها جاافتاده و نمي توان آنها را يك شبه دو برابر كرد

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

بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت خدمات دريايی هدايت کشتی خليج فارس )سهامی خاص( دعوت بعمل می آيد تا در جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه اين شرکت که راس ساعت۱۲:3۰ روز شنبه مورخ 
۱3۹۹/۰۴/۲۸ در محل سالن اجتماعات سازمان بنادر و دريا نوردی ايران واقع در تهران، ميدان ونک، بزرگراه شهيد حقانی، بعد از چهار راه جهان کودک، انتهای خيابان شهيدی، تشکيل ميگردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
۱- استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱3۹۸/۱۲/۲۹

2- تصويب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱3۹۸/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصميم در مورد سود قابل تقسيم.
۳-  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل وحسابرس شرکت و تعيين حق الزحمه ايشان.

4- انتخاب روزنامه کثير االنتشار جهت درج آگهی های شرکت.
۵- تعيين پاداش و حق حضور اعضاء هيات مديره شرکت.

کليه سهامداران محترم و يا نمايندگان قانونی آنها می توانند جهت دريافت کارت ورود به جلسه با در دست داشتن اصل ورقه سهام و کارت شناسايی معتبر و يا وکالتنامه رسمی )برای سهامداران حقيقی و يا وکالی ايشان( 
و معرفی نامه برای نمايندگان سهامداران حقوقی، در ساعات اداری روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۲3و۲۴ تيرماه جاری به دفتر امور سهام شرکت واقع در تهران، خيابان وليعصر، نرسيده به چهار راه پارک وی، کوچه 
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اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

»فربد زاوه«، كارشناس صنعت خودرو در گفت وگو  با »تعادل« معرفي كرد

مقصران شارژ قيمت در بازار خودرو 

شركت بورس امالك تشكيل شد كميته تخصيص ارز به قطعه سازان تشكيل مي شود

امكان ناپذيري كنترل تورم بدون انباشت سرمايه قوي

تعادل | فرشته فريادرس |
قيمت ها در بازار خودرو مثل س�اير بازارها 
اين روزها در مسير افزايش قرارگرفته است. 
اما چرا بازار خودرو اين روزها ناآرام تر از هر 
زمان ديگري است؟ پش�ت صحنه افزايش 
قيمت ها چيس�ت؟ كارشناس�ان براي اين 
مس�اله دالي�ل مختلفي عن�وان مي كنند؛ 
»افزايش تورم و ن�رخ ارز« جزو فاكتورهاي 
مهمي اس�ت كه از سوي كارشناسان مطرح 
مي ش�ود. به گفته آنها، تا وقتي نرخ ارز باال 
برود، قيمت خودرو چه داخلي  و چه خارجي، 
نيز روند صع�ودي خود را حفظ خواهد كرد. 
در كنار اثر افزايشي ارز بر بازار خودرو، تورم 
انتظ�اري نيز عامل ديگ�ر افزايش قيمت ها 
است. در چنين ش�رايطي به نظر مي رسد تا 
زماني كه تورم كنترل نش�ود و نرخ ارز آرام 
نگيرد، نمي توان انتظار ثبات يا كاهش قيمت 
خودرو را داش�ت. در اين مي�ان، فربد زاوه 
كارش�ناس صنعت خودرو، در گفت وگو با » 
تعادل« جداي از اين دو مورد، از محرك هاي 
ديگري صحبت به ميان مي آورد كه قيمت ها 
را در بازار خودرو حس�ابي ش�ارژ كرده اند. 
به گفته او، »سياس�ت هاي اش�تباه پولي و 
اقتصادي، بي برنامگي سازمان برنامه وبودجه 
و تعلل در توس�عه اوراق قرضه و توليد پول 
پرقدرت« ريشه گراني ارز، مسكن و خودرو 
و همه كاالها اس�ت. زاوه بر اين باور است، تا 
زماني كه دولت در سياست ها و راهبرد هاي 
اقتصادي خ�ود تجديد نظر نكند، نمي توان 
انتظار داش�ت كه بازار خ�ودرو آرام بگيرد. 
اين كارشناس صنعت خودرو، راهكار اصلي 
س�امان بخش�يدن به بازار خودرو را درگام 

نخست »كنترل تورم« مي داند. 

   منحني صعودي قيمت خودرو در بازار 
قيمت خودرو در بازار طي چند سال گذشته، به سرعت 
در حال افزايش است. اين افزايش قيمت در برهه اي 
از زمان روند به شدت افزايشي را به خود ديد به طوري 
كه به يك باره پ��ژو ۲۰۶ تيپ ۲ از ۷۰ ميليون تومان 
به ۱۲۰ ميليون تومان و پراي��د به مرز ۱۰۰ ميليون 

تومان رسيد.
 قيمت ه��ا به گون��ه اي باالر ف��ت اف��رادي كه قصد 
س��رمايه گذاري در اين بازار را داش��تند، ديگر توان 
خريد ندارند. طبق مشاهدات ميداني از قيمت انواع 
خودرو هاي داخلي در بازار نيز نش��انگر اين است كه 
نسبت به هفته هاي گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد گران تر 
شده اند و هنوز هم روند افزايشي ادامه دارد. اين روز ها 
بالتكليفي عجيبي در بازار خ��ودرو وجود دارد؛ چرا 
كه نمي توان تصميمي درباره خريد يا فروش خودرو 
گرفت از طرفي مسووالن ادعاي كاهش قيمت خودرو 
را دارن��د. از طرفي برخي مي گوين��د قيمت ها رو به 
افزايش است و از اين جهت خريداران و فروشندگاني 

در بازار وجود ندارند. نبود ن��رخ پايه در بازار خودرو، 
آسيب پذيري آن را در مقابله با سوداگران و همچنين 
نوس��انات نرخ ارز بيش��تر ك��رده به طوريكه در حال 
حاضر ش��اهد افزايش ۶ تا ۱۶ ميليون توماني قيمت 
خودرو هاي داخلي در بازار هستيم. البته پس از ثبت 
نام خودروس��ازي ها اين انتظار وجود داشت كه اين 
بازار بالتكليف آرام بگيرد، اما نه تنها آرام نگرفت، بلكه 
منحني قيمت ها صعودي تر از قبل نيز شد. بنابر اخبار 
رسيده از بازار، قيمت خودرو هاي داخلي طي يكي، دو 
هفته گذشته حداقل پنج ميليون تومان افزايش يافته 
است كه البته در مورد خودرو هاي وارداتي، صحبت از 
رشد بيش از ۱۰۰ ميليون تومان نيز به ميان مي آيد. 
با اين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت كه بيش از 
اين وعده كاهش قيمت خودرو را داده بود، اجراي طرح 
پيش فروش را اجباري كرد تا تفاوت قيمت در بازار و 
قيمت درب كارخانه كم شود، اما با وجود اين وعده ها 
حاال دوباره قيمت خودرو روي دور صعود افتاده است.

   پشت صحنه گراني خودروها
اما چ��را قيمت خ��ودرو آرام نمي گي��رد؟ داليل اين 
افزايش قيمت در بازار خودرو چيس��ت؟ كارشناسان 
چه مي گويند؟ فربد زاوه كارشناس صنعت خودرو در 
گفت وگو با »تعادل« از داليل افزايش قيمت ها در بازار 
خودرو مي گويد. اين كارشناس صنعت خودرو، در نگاه 
نخست بر اين باور است كه نرخ خودرو بايد به قيمت 
واقعي برسد،چراكه به گفته او، اختالف فاحش قيمت 

كارخانه و بازار موجب ش��ده، تا شاهد افزايش قيمت 
كاذب دربازار خودرو باش��يم. اين در حالي اس��ت كه 
قيمت گذاري بايد بر اساس فرمول عرضه و تقاضا و البته 
به دور از ورود دالالن به آن تعيين شود. به گفته او، ارايه 
طرح هاي بي مفهومي مثل فرمول قيمت گذاري شورا 
رقابت يا طرح تنظيم بازار در سازمان حمايت مبني بر 
الزام به معامله تا س��قف ۱۰درصد قيمت كارخانه كه 
از ابتدا مشخص بود اجرايي نيست و تنها تالشي براي 
فرار از پاسخگويي و پذيرش مس��ووليت است، خود 
مش��كالت را حادتر كرده است. اما جداي اين مساله، 
در مورد اينكه چرا بازار خودرو اين روزها ناآرام تر از هر 
زمان ديگري است، زاوه مي گويد: دليل اصلي گراني، 
»سياست هاي اشتباه پولي و اقتصادي در كشور وتعلل 
در توسعه اوراق قرضه و توليد پول پرقدرت« است. او 
توضيح مي دهد: در وهله نخست افزايش تورم باعث 
شده كه تمامي بازار هاي سرمايه اي از خودرو و مسكن 
گرفته تا سكه، طال و ارز با افزايش روبرو شوند، همزمان 
با اين مساله مردم براي حفظ ارزش دارايي هاي خود 
و در امان ماندن از كاهش ارزش پول ملي، مي خواهند 
اندوخته هاي نق��دي را به كاال هاي ب��اارزش و بادوام 
تبديل كنند، در چنين شرايطي بازار خودرو مستعد 
افزايش اس��ت، همان طور ك��ه االن چنين وضعيتي 
حكمفرماس��ت. اين كارشناس صنعت خودرو بر اين 
باور است تا زماني كه دولت در سياست ها و راهبرد هاي 
اقتصادي خود تجديد نظر نكند، نمي توان انتظار داشت 
كه بازار خودرو آرام بگيرد. از اين رو، دولت براي كنترل 

نرخ تورم بايد داراي انضباط مالي باش��د و به اصطالح 
كوچك شود، اما در عمل چنين وضعيتي وجود ندارد. 
به بيان ديگر، از نگاه اين كارش��ناس خودرو، راهكار 
اصلي سامان بخش��يدن بازار خودرو، »كنترل تورم« 
است، نه اينكه با قرعه كشي پيش فروش خودرو انجام 
ش��ود، چرا كه اين اقدام تنها نقش يك ُمس��كن چند 
روزه را ايفا ك��رده و دوباره ديديم خ��ودرو با افزايش 
قيمت همراه شد. زاوه در ادامه در مورد نرخ ارز و تاثير 
آن بر قيمت كاالها نيز به ارايه توضيحاتي مي پردازد 
و مي گويد: در ش��رايط كنوني اقتصاد كشور نرخ ارز، 
خود عامل تورم به ش��كل مستقيم نيس��ت و متاثر 
از سياس��ت هاي پولي و بي انضباطي شديد دولت و 
بي برنامگي سازمان برنامه و برخي سياست هاي اشتباه 
وزارت اقتصاد است كه منجر به تورم و كاهش شديد 
ارزش ريال ش��ده اس��ت. به گفته او، انبساط شديد 
پولي كه تا به حال بي سابقه بوده، در كنار ماجراجويي 
در بازارها، وضعيت را به شدت وخيم تر كرده است. او 
مي گويد: اينكه تصور شود در نيمه دوم سال ۹۹ اتفاقي 
در توقف رش��د قيمت ها رخ ده��د، انتظار بيهوده اي 
اس��ت، چراكه تا زمان��ي كه سياس��ت گذار نخواهد 
سياست هايش را تغيير دهد و سازمان برنامه وبودجه 
سياست هاي بدون منطقش را كنار نگذارد، نمي توان 
اميدوار بود كه بازارها آرام بگيرد. بنابه گفته هاي زاوه، 
اصرار بر عدم تغيير در سياست هاي پولي و اقتصادي 
مي تواند كش��ور را در نيمه دوم سال ۹۹ با مشكالت 

عميق تري مواجه سازد.

    قيمت جديد خودروها 
براي فصل دوم سال اعالم شود

در همين ح��ال، مديركل دفت��ر صنايع حمل ونقل 
وزارت صمت از اعالم قيمت هاي جديد خودروها براي 
فصل دوم سال س��خن به ميان آورده است. به گفته 
سهيل معمارباشي، تأخير در اعالم قيمت محصوالت 
ش��ركت هاي خودروس��ازي براي فصل دوم امسال، 
فرآيند عمليات شركتها را با اختالل مواجه كرده است 
و تأخير در ارايه قيمت مي تواند روند عرضه محصوالت 
به ب��ازار را تحت تأثير ق��رار ده��د. او در گفت وگو با 
»خبرگزاري تسنيم«، گفته است كه براي فصل اول 
سال و بر مبناي رويه حاكم، قيمت محصوالت اعالم 
شد و خودروس��ازان به رغم اعالم چالش هاي فرايند 
قيمت گ��ذاري، طرح هاي فروش خ��ود را بر مبناي 
قيمت هاي اعالم ش��ده اجرايي كردند، حال اجراي 
طرح هاي فروش سه ماهه دوم خودروسازان در انتظار 
اعالم قيمت هاي جديد مي باش��د. اين مقام مسوول 
تاكيد مي كند: بر مبناي تكليف قانون، شوراي رقابت 
متول��ي تدوين و اعالم دس��تورالعمل قيمت گذاري 
بوده و الزم است آخرين ويرايش را در اختيار سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان قرار داده 
و بانك مركزي هم ش��اخص ها و ضرايب به روزشده 
بخشي را اعالم كند تا س��ازمان حمايت قيمت هاي 
جديد محصوالت را محاس��به كند و از طريق س��تاد 
تنظيم بازار  به خودروسازان اعالم گردد. بنابه اظهارات، 
معمارباشي، تاخير در پيشبرد اين فرايند، روند تأمين 
منابع مالي و اجراي برنامه خودروسازان را تحت تأثير 

قرار خواهد داد.
 اگر جريان مس��تمري از منابع مال��ي وارد عمليات 
خودروس��ازان نش��ود، عمليات ش��ركتها با اختالل 
مواجه مي شود و اين مشكل مي تواند تأثير منفي در 
تحقق برنامه هاي زنجيره تأمين صنعت خودرو را در 

پي داشته باشد.
 او مي گوي��د ك��ه تجدي��د ارزياب��ي دارايي ه��اي 
خودروسازان باعث اصالح ساختار مالي شركت هاي 
خودروسازي شده كه هر گونه عدم ايفاي تعهدات و 
برگشت چك هاي پشت باجه ناشي از عدم ورود جريان 
نقدينگي مستمر ناشي از عمليات شركت ها، مي تواند 
دستاورد بزرگ اصالح س��اختار مالي شركت ها را از 

بين ببرد.
 بنابر اعالم معمارباش��ي، خودروسازان طبق برنامه، 
توليد خود را بر مبناي ۶۰ درصد تحويل به تعهدات 
قبل��ي و 4۰ درصد به تعهدات ج��اري پيش مي برند 
و هم اكنون كه از تعهدات گذش��ته تعدادي در حال 
تحويل اس��ت در قبال تعهدات جاري و 4۰ درصدي 
كه بايد به صورت فوق العاده مي فروختند در حال دپو 
شدن در پاركينگ ها است و اين موضوع هزينه هاي 
بسيار زيادي بر دوش اين ش��ركت ها تحميل كرده 
اس��ت. مديركل صنايع حمل ونق��ل وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت تاكيد مي كند كه در س��ريع ترين 
زمان ممكن قيمت فصل دوم سال براي محصوالت 

شركت هاي خودروسازي اعالم شود.

نايب رييس اتاق ايران طي نشستي با حضور رييس هيات مديره بورس 
كاالي ايران كه مسووليت فراهم كردن مقدمات راه اندازي بورس امالك، 
مستغالت و امتيازات را به عهده دارد، راه اندازي اين بورس را فرصتي 
براي س��امان بخشيدن و شفاف س��ازي در حوزه مسكن و ساختمان 
دانس��ت. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: شركت بورس امالك 
و مستغالت قرار است با سرمايه اوليه ۵ هزار ميليارد تومان كار خود را 
آغاز كند. به گزارش اتاق بازرگاني ايران، حسين سالح ورزي در نشست 
آسيب شناسي بورس امالك و مستغالت با بيان اين مطلب كه در حال 
مطالعه و بررسي جوانب موضوع هستيم، تصريح كرد: شركت بورس 
امالك و مس��تغالت قرار است با س��رمايه اوليه ۵ هزار ميليارد تومان 
كار خود را آغاز كند. ۵۰ درصد اين س��رمايه به صورت پذيره نويسي 
در اختيار مردم قرار مي گيرد. ۲۵ درصد آن بين موسسات و نهادهاي 
دولتي تقسيم مي شود و ۲۵ درصد ديگر در اختيار شركت هاي بخش 
خصوصي قرار مي گيرد. عضو ش��وراي عالي بورس ادامه داد: تا پايان 
هفته فرصت داريم در اين مورد اطالع رس��اني كنيم. به طور مشخص 

شركت هاي عضو تشكل هاي مربوطه كه مايل به مشاركت هستند بايد 
درخواست اوليه خود را اعالم كنند. اين شركت ها مي توانند تا سقف ۲.۵ 
درصد از اين سهام معادل ۱۲۵ ميليارد تومان را در اختيار داشته باشند. 
سالح ورزي همچنين راه اندازي بورس امالك و مستغالت را فرصتي 
براي ايجاد بستر رقابتي در اين حوزه برشمرد و تأكيد كرد: بازار سرمايه 
اين توانايي را دارد تا ابزارهاي تأمين مالي در حوزه امالك و س��اخت 
پروژه هاي بزرگ را تعريف كند و موجب شود مردم با اطمينان بيشتري 
در ساخت اين طرح ها مشاركت كنند. همچنين در اين نشست شاهين 
چراغي، رييس هيات مديره بورس كاالي ايران روند راه اندازي بورس 
امالك، مستغالت و امتيازات راتشريح كرد. بر اساس اظهارات او در هر 
اقتصادي، متناسب با شرايط حاكم بر آن بايد از ابزارهاي مختلفي به 
منظور ساماندهي اقتصادي بهره برد. شايد عده اي با اين استدالل كه 
در ساير كشورها تجربه راه اندازي بورس امالك و مستغالت را نداريم، 
معتقد باشند كه راه اندازي اين بورس نمي تواند در ايران به بهبود وضعيت 

اين حوزه كمك كند. اما نظر ما اينچنين نيست. 

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور تشكيل كميته 
تخصيص ارز به قطعه سازان را صادر كرد تا نياز اين گروه از طريق 

ارز حاصله از صادرات صنايع معدني تامين شود.
 به گزارش ايسنا، با توجه به اينكه عمال از پايان سال گذشته ارز 
نيمايي به قطعه سازان و خودروسازان تعلق نگرفته و مشكالت 
عديده اي را براي قطعه س��ازان ايجاد كرده اس��ت، قطعه سازان 
نسبت به بازگشت خودروهاي ناقص خودروسازان پيش از اين 
بسيار هشدار داده اند اما اكنون مجدد تعداد خودروهاي ناقص 

كف كارخانه هاي خودروسازان زياد شده است. 
 به گفت��ه دبير انجم��ن قطعه س��ازان پس از قط��ع تخصيص 
ارز نيماي��ي و جايگزين��ي ارز اش��خاص و ارزه��اي صادرات��ي 
ب��راي قطعه س��ازان، بانك مرك��زي در تامين اي��ن ارزها هم با 
قطعه س��ازان همكاري نمي كند؛ بنابراين با وج��ود اينكه اكثر 
قطع��ات واردات��ي الكترونيكي هس��تند، خودروه��ا به لحاظ 
مكانيك��ي روزانه توليد مي ش��وند ام��ا به دليل نب��ود قطعات 

 الكترونيك��ي، ناقص كف پاركين��گ كارخانه باق��ي مي مانند. 
در اين زمينه، با دس��تور حس��ين مدرس خياباني- سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت كميته تخصيص ارز قطعه سازان 
به منظور بررسي نياز آنها به ارز و تامين ارز براي آنها تشكيل شد 
كه زيرمجموع��ه كميته تخصيص ارز وزارت صمت بوده و براي 
رفع كمبودهاي ارزي قطعه س��ازان در تامين مواد اوليه از محل 
ارز حاصل از صادرات صنايع معدني ايجاد شده است. قرار است 
تامين ارز الزم براي مواد اوليه برخي قطعات در اين كميته مورد 

بررسي قرار گيرد. 
طبق آخرين گزارش ش��ركت هاي خودروساز به وزارت صمت، 
قطعات الزم براي تكميل 4۵ هزار دس��تگاه خودروي ناقص از 
گمرك كه از جمل��ه مهم ترين آنها كاتاليس��ت بوده، ترخيص 
شده اس��ت. با تكميل خودروهاي ناقص، قرار است كه تحويل 
خودروه��اي فروش فوق العاده ايران خ��ودرو تا پايان ماه جاري 

)تيرماه( به پايان برسد.

سياست سوم، كاهش نرخ سود بانكي است و سياست 
چهارم، فروش اموال مازاد مستغالتي دولت و نهادهاي 
عمومي حاكميتي به ارزش برآورد شده حدود ۱۰۰۰ 
ميليارد تومان اس��ت. آيا اميدي به اي��ن اقدامات در 
كنترل تورم هس��ت؟ در غياب انباشت سرمايه قوي، 

پاسخ منفي است. 
 اوال، هر چند ب��ا رونق بازار بورس و جذب بخش��ي از 
نقدينگي جاري در اقتصاد امكان تعديل فش��ار تقاضا 
در س��اير بازارها وجود دارد، اما، تاثي��ر آن بر تورم در 
ميان مدت تح��ت تاثير برآيند دو متغير »اثر ثروت« و 

»رابطه ميان بازار ثانويه سهام و بازار اوليه آن« است. 
افزايش ارزش صاحبان دارايي س��هامداران به معناي 
رشد ثروت آنان و در نتيجه ايجاد تقاضا براي كاالها و 

خدمات از اين محل هست.
 به بياني س��اده تر، به ازاي گردش مالي و سودي كه در 
بازار بورس به وجود مي آيد تقاضايي هم براي كاالها و 
خدمات در بخش حقيقي خلق مي ش��ود. اگر، بخش 
غيرمالي يا حقيقي )واقعي( اقتصاد، توانايي تامين اين 
تقاضا به عالوه تقاضايي ك��ه از محل اين بخش ايجاد 
مي شود را نداشته باشد، در اين صورت، فشارهاي تورمي 

به وجود مي آيد.
بخش حقيقي اقتصاد زماني مي تواند اين تقاضا را پاسخ 
بدهد كه رشدي خوب داشته باش��د. رشد سال هاي 
۹۷ و ۹۸ منفي بوده و س��ال جاري نيز منفي است. نه 

تنها از رشد خوب خبري نيست كه از حداقل رشد نيز 
نشانه اي ديده نمي شود.  به اين اعتبار، رشد بازار ثانويه 
سهام نمي تواند به معناي رشد بازار اوليه همراه با انباشت 
سرمايه باشد. يعني منابع حاصله از فروش اوليه سهام 
به احتمال زياد صرف تامين هزينه هاي جاري و جبران 
استهالك س��رمايه مي ش��ود. در نتيجه، بايد انتظار 
افزايش شكاف ميان منحني هاي عرضه و تقاضاي كل 

و تشديد تورم از محل اثر ثروت را داشت. 
ثانيا، رشد منفي سرمايه گذاري خالص در سال ۱۳۹۸ 
داّل بر اين اس��ت كه حتي به ميزان جبران استهالك 

سرمايه، سرمايه گذاري صورت نگرفته است.
 اين نش��ان دهنده ركود عميق ناش��ي از افت ش��ديد 
درآمدهاي ارزي نفتي و تبديل بودجه دولت به بودجه 
صرفا مصرفي از سويي و افزايش شديد نااطميناني به 
آينده و افت شديد سرمايه گذاري  بخش خصوصي از 
سوي ديگر است. در اين شرايط، به نظر مي رسدكاهش 
نرخ س��ود بانكي، از منظر اثرگذاري بر سرمايه گذاري 
و بخش حقيق��ي اقتصاد، نمي تواند چندان كارس��از 
باشد. رابطه ميان نرخ س��ود بانكي و سرمايه گذاري، 
به خاطر تنش هاي سياسي بس��يار باال و نااطميناني 
زياد به  آينده، ضعيف است )به زبان اقتصادي كشش 
 سرمايه گذاري نس��بت به نرخ بهره بسيار كم است( .

 بنابراين، از اين محل، نيز انتظار به حركت درآمدن چرخ 
سرمايه گذاري موجه به نظر نمي رسد.  

ثالثا، تالش براي پوش��ش كس��ري بودج��ه دولت از 
طري��ق ف��روش اوراق بده��ي، در ص��ورت تحق��ق 
 ه��دف، موج��ب تش��ديد رك��ود خواه��د ش��د. 
چرخ سرمايه گذاري در بخش حقيقي اقتصاد را بيش از 
پيش در باتالق ركود فرو خواهد برد.  در نتيجه، به دليل 
همراه بودن تورم با ركود در اقتصاد ايران، تعميق ركود، 
در معناي كوچك تر شدن منحني عرضه كل، مي تواند 

تاثير تورمي هم داشته باشد. 
رابعا، عرضه دارايي هاي مس��تغالتي دولت و نهادهاي 
عمومي مي تواند اين تصوير را تا حدي تغيير دهد به اين 
شرط مهم كه منابع حاصله از اين محل تبديل به انباشت 
س��رمايه با بهره وري باال و رش��د قوي بشود.  با عرضه 
مستغالت، انتظار مي رود كه قيمت مستغالت به عنوان 
بخش غيرقابل مبادله و با وزن بيش از ۳۰ درصدي در 
شاخص كل تورم، تورم را تا حدي كنترل كند. اما، اگر 
منابع مالي از اين محل به انباشت سرمايه تبديل نشوند، 
داستان رابطه ميان بازار ثانويه و بازار اوليه ِ معطوف به 

انباشت سرمايه، در اينجا تكرار مي شود. 
رش��د بخش حقيقي مس��تغالتي بدون رشد بخش 
حقيقي قابل مبادله )صنعت و كش��اورزي و صنعت - 
خدمات(، به معناي افزايش فشارهاي تورمي و كاهش 

شاخص نرخ واقعي ارز است.
 خالصه كالم. اصل بحث بر سر فرآيند انباشت سرمايه 

در بخش حقيقي قابل مبادله است.
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دستورالعمل اجرايي كميته 
اقدام صادراتي نهايي شد

ايرنا|مديركل دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان 
توسعه تجارت ايران با اشاره به تصويب تشكيل كميته 
اقدام صادراتي در كميته كارشناسي شوراي عالي 
توسعه صادرات غيرنفتي، از نهايي شدن دستورالعمل 
اجرايي كميته اقدام صادراتي و ابالغ آن در چند روز 
آينده خبر داد. احس��ان قمري اظهار كرد: براساس 
دس��تورالعمل اجرايي كميته اقدام صادراتي كه با 
امضاي روساي اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران، اتاق اصناف و توسط 
رييس سازمان توس��عه تجارت ايران ابالغ خواهد 
شد، مشكالت واحدهاي صادراتي به ويژه بنگاه هاي 
كوچك و متوسط كه با قوانين باالدستي در تعارض 
نباشد، مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهاي قانوني 
اتخاذ خواهد ش��د. وي افزود: تاكنون سه جلسه از 
كميته اقدام صادراتي برگزار شده و در اين جلسات، 
با تدوين و تصويب ش��اخص هاي اجرايي كميته، 
درخواست هاي تعدادي از واحدها به دبيرخانه كميته 
ارسال شده و مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گرفته 
است. قمري تاكيدكرد: صادركنندگاني كه در فرآيند 
صادرات با مشكل مواجه مي شوند، مي توانند موارد 
خود را از طريق اتاق هاي عضو كميته به كميته اقدام 
صادراتي منعكس كنند. وي افزود: از سازمان هاي 
صمت استان ها نيز انتظار مي رود با هدف تمركززدايي 
و حل مشكالت صادركنندگان، با حضور دستگاه هاي 
استاني، نسبت به تش��كيل كميته اقدام صادراتي 

استاني اقدام كنند.

بازگشت اموال تمليكي 
حوزه توليد به صاحبان قبلي

شاتا |مديركل دفتر امور اقتصادي و سياست هاي 
تج��اري وزارت صمت اعالم كرد: اموال تمليكي 
واحدهاي توليدي يكي از موضوعات مهم حوزه 
توليد است كه در اين راستا اخيرا »دستورالعمل 
نحوه واگذاري اموال مازاد موسس��ات اعتباري« 
در ش��وراي پول و اعتبار بررس��ي و مصوب شد. 
احمد تش��كيني افزود: در بسياري از كشورهاي 
دنيا معموال ش��رايط ويژه اي را براي بازگرداندن 
واحدهاي توليدي تمليك��ي به مالكان قبلي در 
نظر گرفته مي شود تا فرآيند توليد دچار اختالل 
نشود. وي گفت: بر اين اساس امكان بازگشت ملك 
تمليكي به صاحب حقيقي قبلي و جلوگيري از 
تغيير كاربري در بخش توليد بسيار مهم است. 
وي افزود: ماده )۱۱( در دستور العمل جديد نحوه 
واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري تا حدي 
باب مذاكره را بين بانك و توليد كننده قبلي باز 
مي كند. تشكيني گفت: در ماده )۱۱( اشاره شده، 
كه در صورتي كه مال مازاد از جمله وثايق تمليكي 
باشد، موسسه اعتباري موظف است نحوه و زمان 
مزايده را حداقل ده روز قبل مزايده، به اطالع مالك 
قبلي آن برساند. در صورتي كه مالك قبلي، قبل از 
بازگشايي پاكت هاي مزايده، كتبا اعالم آمادگي 
نمايد، موسسه اعتباري موظف است مال مازاد 
را ب��ه مالك قبلي آن واگذار كن��د. وي ادامه داد: 
مبلغ قابل دريافت باب��ت واگذاري اموال مازاد به 
مالك قبلي كه بايد نقدا پرداخت گردد، معادل با 
اصل، سود و وجه التزام تاخير تاديه دين تا تاريخ 
واگذاري مال مازاد به عالوه ساير هزينه هايي است 
كه موسسه اعتباري در اجراي وثيقه، تملك مال، 

نگهداري و مزايده آن متحمل شده، است.

مشكل تامين ماسك نداريم
فارس |سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت 
صمت گفت: توليد ماس��ك قابل شستشو توسط 
اصناف و بسيج اصناف ادامه دارد لذا در تامين ماسك 
مورد نياز مردم مش��كلي وجود ندارد. محمدرضا 
كالمي در گفت وگو با »خبرگزاري فارس«گفت: 
مشكلي براي تامين ماسك مورد نياز مردم وجود 
ندارد. سرپرس��ت معاونت بازرگاني داخلي وزارت 
صمت افزود:  با توجه به ميزان توليد ماسك در كشور 
به خصوص توليد صنفي اصناف و بسيج اصناف كه 
نسبت به توليد ماسك قابل شستشو اقدام مستمر 
دارند، مشكلي براي تامين ماسك مورد نياز مردم 
نخواهيم داشت. وي گفت: ماسك قابل شستشو با 

نرخ حمايتي ۱۵۰۰ تومان است.

زاوه كارشناس صنعت خودرو از داليل گران شدن خودروها در بازار مي گويد

ادامه از صفحه اول
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مرزپرگهر

چهرهروز

چراسارقانديگرانگشتنمانميشوند؟
كاميار عابدي در حالي از افزايش سرقت ادبي نسبت به گذشته مي گويد كه معتقد است در گذشته به دليل كمتر بودن افراد باسواد، مترجم و مولف 
در جامعه، اگر كسي مي خواست سرقت ادبي كند، سرقتش خيلي زود شناخته و انگشت نما مي شد، اما حاال اين طور نيست. اين منتقد ادبي درباره 
سرقت در آثار ادبي و وضعيت رسيدگي به آن به ايسنا گفت: سرقت ادبي يكي از قديمي ترين بحث هايي است كه در نقد ادبي مطرح شده است. 
كتاب هاي »معاني«، »بيان« و »بديع« كه از قديم به زبان عربي و فارسي وجود داشته، مبحثي را به نام »سرقت ادبي« باز كرده اند و اينكه كجا سرقت 
است و كجا بهره گيري درست است. اين مساله در نقد ادبي جديد در سال هاي اخير خصوصا در نقد ادبي غربي هم خيلي مطرح شده است. يكي 
از داليلش هم رشد بي رويه فضاي مجازي است كه امكان اطالع يابي از منابع مختلف را در دسترس قرار داده و سرقت ادبي را بيشتر كرده است.

شاهجوان،دستبهدامانمستوفيالممالك
همزمان با س��فر ناصرالملك ك��ه با آغاز 
جنگ همزمان شده بود، محمدعلي خان 
عالءالسلطنه رييس الوزرا نيز از سمت خود 
اس��تعفا داد تا احمد شاه جوان تنها تر از پيش، دست به 
دامان مستوفي الممالك شود و او را به تعيين كابينه مامور 
كند. پانزدهم خرداد 1294 و در جريان جنگ جهاني اول 
)كه نيروهاي دولت هاي متخاصم، ايران را هم ميدان نزاع 
خود قرار داده بودند( به اوج خود رسيده بود. عين الدوله 
دوم ژوييه پس از درگير شدن با مجلس بر سر ادامه وزارت 
فرمانفرما )وزير داخله( از نخست وزيري كناره گيري كرده 
بود و دو جناح اصلي مجلس )اعتداليون و دموكرات ها( 
هر كدام نظر به يك سياس��تمدار داشتند. باالخره، شاه 
وقت مستوفي )مستوفي الممالك( را معرفي كرد كه اين 
پيشنهاد رد شد. شاه بار ديگر عين الدوله را معرفي كرد 
كه اكثريت مجل��س وي را هم تاييد نكرد. در اين ميان، 
جمعي از اعضاي مجلس »مش��يرالدوله« را پيشنهاد 
كردند كه خود او نپذيرفت و سرانجام 27 ژوييه )پنجم 
مرداد( دوباره مستوفي معرفي شد و اين بار راي اعتماد به 
دست آورد.  كمتر از يك ماه بعد در اواخر مهرماه، سپاهيان 
هندي شهر آبادان را براي حفاظت مناطق شركت نفت 
ايران و انگليس اشغال كردند و زنگ خطر سرايت جنگ 
به داخل جدي تر از پيش به ص��دا درآمد. اينچنين بود 
كه احمد ش��اه نهم آبان ماه طي فرماني خواستار اعالم 
بي طرفي دولت ايران در جنگ بين الملل شد. در پيام شاه 
آمده بود: »نظر به اينكه در اين اوقات متأسفانه بين دول 
اروپا نايره جنگ مشتعل است و ممكن است اين محاربه 
به حدود مملكت ما نزديك ش��ود و نظر به اينكه روابط 

وداديه ما بحمداهلل با دول متخاصمه برقرار اس��ت براي 
اينكه عموم اهالي از نيات مقدسه ما در حفظ و صيانت 
اين روابط حسنه نسبت به دول متحاربه مطلع باشند امر 
و مقرر مي  فرماييم كه جناب مستطاب اجل اشرف افخم 
اكرم مهين دستور معظم مستوفي  الممالك، رييس الوزرا 
و وزير داخله فرم��ان ملوكانه را به فرمانفرمايان و حكام 
و مام��وران دولت ابالغ دارند كه دول��ت ما در اين موقع 
مسلك بي طرفي را اتخاذ و روابط دوستانه خود را با دول 
متخاصمه كماكان حفظ و صيان��ت مي  نمايد و به اين 
لحاظ ماموران دولت را بايد متوجه نمايند كه نبايد وجهًا 
من  الوجوه براً و بحراً كمك به همراهي يا ضديت هر يك 

از دول متخاصمه نموده يا اس��لحه و ادوات حربيه براي 
يكي از طرفين تدارك يا حمل كنند و بايد از طرفداري 
با هر كدام از دول متحاربه پرهيز و احتراز نموده، مسلك 
بي طرفي دولت متبوعه خود را كامال رعايت نمايند و در 
تكميل حفظ بي طرفي و صيانت روابط حسنه باز آنچه 
هيات دولت ما مصلحت داند و به عرض برسد در اجراي 
مقررات آن امر ملوكانه شرف صدور خواهد يافت.« پس 
از احمدشاه، مس��توفي الممالك رييس الوزرا نيز   همان 
روز بي طرفي ايران در جنگ بين الملل را طي بيانيه اي 
رسمي اعالم كرد، اما اين تمهيدات نيز مانع از تجاوز قواي 

بيگانه به ايران نشد.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

نساجي،قديميترين
صنعتجهان

صنعت نس��اجي از قديمي ترين صنايع بش��ري 
محسوب مي شود چرا كه نياز به لباس و پوشاك 
بعد از نياز به غذا و مسكن از نيازهاي اوليه انسان 
به شمار مي آيد. نشانه هايي از بافندگي و نساجي 
مربوط به دوران پارينه سنگي به دست آمده است. 
نشانه هاي مشخصي از بافندگي در دوران نوسنگي 
در سوييس پيدا شده اس��ت. كند و كاوي كه در 
س��ال 19۵۰ در غار كمربندي در نزديكي درياي 
خزر به وسيله پروفسور كارلتون كون انجام شده 
روشن مي كند كه ايرانيان پشم گوسفند و بز را در 
همان دوره غارنشيني به صورت پارچه مي بافتند و 
ديرينگي اين پارچه را با آزمايش با كربن 14 چيزي 
در مرز ۶۵۰۰ سال پيش از ميالد با 2۰۰ سال كم 

و بيش تعيين شده است.
در كند و كاوهاي پسين كه در كرانه هاي گوناگون 
ايران انجام ش��ده؛ لنگر ها و دوك هاي نخ تابي به 
دست آمده كه گواه بر وجود كارگاه هاي نساجي 
در ايران آن زمان است. ايرانيان نخستين مردمي 
هستند كه نمد و گليم و پس از آن قالي بافي را آغاز 
كردند. در كتاب معروف ايران از آغاز تا اس��الم به 
تاليف پروفسور گيريشمن دانشمند و ايران شناس 
معروف، ابراز شده اس��ت تاريخ حجاري نقوشي 
كه به۳۰۰۰ س��ال قبل از ميالد مسيح مي رسد و 
پادش��اه لولوبي كه يكي از حكام ايران بوده است 
با لباس كوتاه بر تن و كالهي مدور برس��ر نش��ان 
مي دهد، به اين معناست كه در آن زمان از پيدايش 
فن ريسندگي و بافندگي چيزي حدود چند هزار 
س��ال گذش��ته بود. . با همه اين تفاسير مي توان 
نتيجه گرفت كه كه آغاز كار ريسندگي و بافندگي 
در ايران به حدود 8 تا 1۰هزارس��ال قبل از ميالد 
مس��يح بر مي گردد. در دوره جديد، اميركبير در 
زمينه نساجي كارهاي بسيار بزرگي انجام داد كه 
از آن جمله ايجاد صنايع نوين در ايران بوده است در 
زمينه نساجي يك كارخانه بزرگ نخ ريسي و يك 
كارخانه بزرگ چلواربافي در تهران و چند كارخانه 
حرير بافي در كاشان و يك كارخانه ريسندگي در 
ساري راه اندازي كرد.  بعد از رحلت اميركبير سيل 
واردات منسوجات به طرف بازارها سرازير شد اما 
در جلسه مجلس شوراي ملي طرحي ارايه شد كه 
در آن كارمندان دولت موظف شدند هر چه براي 
لباس خود تهيه مي كنند از منسوجات و مصنوعات 
داخل��ي و وطني باش��د. اين طرح ب��راي دوخت 
لباس نظاميان كاركنان شهرداري و دانش آموزان 
مدارس نيز به مرحله اجرا گذاشته شد اما پس از 
س��ال1۳42حمايت از صنايع داخلي به طور كل 
به دست فراموش��ي سپرده شد و اگرچه تالش ها 
و كوشش هايي در اين رابطه به عمل آمد تا شعار 
ايراني جنس ايراني بخر. را بر سرزبان ها بيندازند 
اما حركت حالتي فرمايش��ي و مقطعي داش��ت. 
بعدتر، شهرهاي يزد، كرمان و كاشان و استان هاي 
خراسان، مازندران، گيالن و آذربايجان نيز داراي 
كارخانجات مختلف صنعتي نساجي شدند. قبل 
از جنگ جهاني دوم حدود 4 كارخانه نساجي در 
رشته هاي مختلف پنبه، پشم، ابريشم وكنف در 

كشور با سرمايه دولت تاسيس شده بود.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويبالحاقايرانبهسازمانيونسكو
سازمان هاي مهم بين المللي همواره در تالش بوده اند با 
راه اندازي و تاسيس دفاتر و مقر در كشورهاي ميزبان، 
ارتباط نزد يك تر و دقيق تري با دولت ها برقرار كنند. در 
اين ميان، يونسكو از مهم ترين سازمان هاي بين المللي 
است كه در زمينه فرهنگ، آموزش و... فعاليت مي كند. 
دفتر اين سازمان در ايران با نام كميسيون ملي يونسكو 
به دنبال پذي��رش عضويت اي��ران در آن، با تصويب 
مجلس ش��وراي ملي وقت، در س��ال 1۳27 تشكيل 
شد. اين كميسيون براي تعيين اهداف، شرح وظايف 
و اركان خود، اساس��نامه اي را در 1۳ ماده تنظيم كرد 
كه بنا بر پيش��نهاد وزير فرهنگ وقت، در چهاردهم 
ارديبهشت 1۳28 در جلسه هيات وزيران به تصويب 
رس��يد. اين اساسنامه پس از پيروزي انقالب اسالمي 
مورد تجدي��د نظر قرار گرفت و اساس��نامه اصالحي 
در 17ماده و چهار تبصره پس از تاييد ش��وراي عالي 
كميسيون، از سوي وزارت فرهنگ و آموزش عالي به 
هيات دولت تقديم شد و در بيست و نهم شهريور 1۳۶۶ 
به تصويب مجدد رسيد. كميسيون داراي شخصيت 
حقوقي بوده و اهداف و وظايف��ي دارد كه 12 مورد از 
موارد اساس��نامه فوق به آن پرداخته اس��ت. اما آنچه 
بيشتر در اين مقال براي ما حائز اهميت است وظايف 
اين نهاد در قبال مسائل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و حفظ و گسترش صنايع دستي، موزه ها و... است. به 
گونه اي كه اساسنامه، شناخت فرهنگ هاي گوناگون 
و معرفي فرهنگ اسالمي و ميراث فرهنگي ايران را از 

جمله وظايف مهم اين نهاد دانسته و ايجاد ارتباط بين 
سازمان يونسكو و س��ازمان هاي دولتي و غير دولتي 
كش��ور كه در زمينه هاي آموزش��ي، تربيتي، علمي، 
فرهنگي و ارتباطات فعال هس��تند را از ديگر تكاليف 
كميسيون ملي يونسكو در ايران مي داند. برابر با مفاد 
اساسنامه، ش��وراي عالي كميسيون ملي يونسكو در 
ايران عالي ترين مرجع تصميم گيري كميس��يون و 
داراي 14عضو است كه وزير علوم، تحقيقات و فناوري، 
وزير امور خارجه، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزير 
آموزش و پرورش، دبيركل كميسيون ملي يونسكو، 
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست، مديرعامل 
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و هفت 
تن از شخصيت هاي علمي و فرهنگي كشور، اعضاي اين 
كميسيون هستند. )اين گروه از ميان مدرسان و اعضاي 
هيات علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، محققان و 
هنرمنداني انتخاب مي شوند كه در زمينه هاي علمي، 
فرهنگي، ارتباطي و تعليم و تربيت داراي تجربه باشند.( 
همان گونه كه مشاهده مي شود شخصيت هاي دولتي 
نقش بسزايي در ليست فوق دارند و اساسا يونسكو نيز 
همين هدف را دنبال مي كند. در واقع يونسكو عالقه مند 
است كه با دولت تعامل و همكاري بيشتري داشته باشد. 
اين تعامل در نهايت منجر به ارتقاي كاركرد و رسيدن 
به اهداف سازمان در سرتاسر كشورهاي عضو خواهد 
شد. اما در نهايت اين شوراي اجرايي است كه مجري 

مصوبات شوراي عالي است.  

احتمال پوشش بيمه اي واكسن آنفلوآنزا در سال جاري
دبير شوراي عالي بيمه سالمت، با اشاره به 
شرايط همزماني كرونا و آنفلوآنزاي فصلي 
در سال جاري، از احتمال پوشش بيمه اي 
واكسن آنفلوآنزا براي گروه هاي پرخطر و 
كم درآمد خبر داد. س��جاد رضوي گفت: 
با توجه به اينكه شرايط همزماني شيوع 
آنفلوآنزاي فصلي و بيماري كوويد19 )در 
فصل سرما( را در پيش داريم، پيشنهادي 

داده شد تا گروه ها پر خطر و كم درآمد جامعه بتوانند در 
قالب پوشش بيمه اي از واكسن آنفلوآنزا استفاده كنند. 
وي با بيان اينكه تصميم گيري هاي بيشتر پيرامون اين 
موضوع در دست بررسي است، به ايسنا گفت: اكنون 
اقدامات كارشناسي در دست انجام است و اميدواريم بر 
اساس اين پيشنهاد، اين واكسن در پوشش بيمه قرار 
گيرد. رضوي با اشاره به اينكه سازمان هاي بيمه گر به 

شرط تامين اعتبارات الزم موافق اين طرح 
هستند، تصريح كرد: پوشش بيمه اي اين 
واكس��ن به ويژه براي گروه هاي پرخطر، 
بيماران زمينه اي و كم درآمد بسيار حائز 
اهميت است و اميدواريم بتوانيم شوراي 
عالي بيمه را در اين زمينه قانع كنيم. وي 
با تاكيد بر اينكه هزينه اثربخشي اين اقدام 
بس��يار باال خواهد بود، اظه��ار كرد: بنده 
اعتقاد دارم زماني ك��ه بتوانيم كاري كنيم كه مردم با 
تزريق واكس��ن به آنفلوآنزاي فصلي مبتال نشده و در 
بيمارستان نيز بستري نشوند، مي توانيم هزينه هايمان 
را كاهش دهيم. انجام اين اقدام تنها يك هزينه اوليه 
دارد ولي در كل به نفع حوزه س��المت و سازمان هاي 
بيمه اي اس��ت؛ چراكه مي تواند هزينه هاي بعدي را تا 

چندين برابر كاهش دهد.

۱۴۸ فوتي كرونا در ۲۴ ساعت 
س��خنگوي وزارت بهداش��ت آخري��ن 
وضعيت كرونا در كشور را تشريح كرد و 
گفت: در طول 24 ساعت از ظهر جمعه 
تا ظهر شنبه، دو هزار و 449 بيمار جديد 
مبتال به كوويد19 در كش��ور شناسايي 
كه يك ه��زار و 148 تن از آنها بس��تري 
ش��دند. الري گفت: از جمعه تا ش��نبه 
14 تي��ر 1۳99 و بر اس��اس معيارهاي 

قطعي تشخيصي، دو هزار و 449 بيمار جديد مبتال 
به كوويد19 در كش��ور شناسايي كه يك هزار و 148 
مورد بستري ش��دند. وي ادامه داد: مجموع بيماران 
كوويد19 در كشور به 2۳7 هزار و 878 نفر رسيد. وي 
همچنين گفت: متاس��فانه در طول اين 24 ساعت، 
148 بيم��ار كوويد19 جان خود را از دس��ت دادند و 
مجموع جان باختگان اين بيماري به 11 هزار و 4۰8 
نفر رسيد. الري افزود: خوشبختانه تاكنون 198 هزار 
و 949 نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها 

ترخيص شده اند. وي تاكيد كرد: ۳1۳۶ 
نف��ر از بيم��اران مبتال به كووي��د19 در 
وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت 
قرار دارند. الري ادام��ه داد: تاكنون يك 
ميلي��ون و 7۶9 ه��زار و ۵2۰ آزماي��ش 
تشخيص كوويد19 در كشور انجام شده 
است. سخنگوي وزارت بهداشت با تاكيد 
بر لزوم رعايت بهداشت فردي و اجتماعي، 
لزوم رعايت فاصله گذاري اجتماعي، شست وشوي مكرر 
دست ها و به ويژه اس��تفاده از ماسك هنگام خروج از 
منزل و پرهيز از حضور در تجمعات، گفت: استان هاي 
خوزستان، آذربايجان هاي غربي و شرقي، كردستان، 
كرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوي و ايالم 
در وضعيت قرمز قرار دارند. وي همچنين تاكيد كرد: 
استان هاي تهران، فارس، اصفهان، مازندران، همدان، 
زنجان، سيس��تان و بلوچس��تان، البرز و لرستان در 

وضعيت هشدار قرار دارند.

میراثنامه

آبتنيدرداغترينآبمعدنيجهان!
استان اردبيل و دامنه سبالن اش به داشتن چشمه هاي 
آبگرم در ايران ش��هرت داش��ته و همه روزه مسافران و 
گردشگران داخلي و خارجي بسياري براي بهره مندي از 
خواص درماني اين چشمه ها و چشم اندازهاي طبيعت 
اطراف آنها به اين اس��تان سفر مي كنند. مشگين شهر 
يكي از شهرهاي اس��تان اردبيل است كه چشمه هاي 
متعددي در آن وجود داشته و مجتمع هاي مدرني در 
س��ال هاي اخير در آن احداث شده است. آب هاي گرم 
معدني از جمله پديده هاي جذاب گردشگري و درماني 
اس��ت كه همواره مورد توجه همگان قرار گرفته كه از 
اين نظر استان اردبيل، بيش از ۶۰ دهنه چشمه آبگرم 
را در خود جاي داده اس��ت. بيش از 11۰ دهنه آب هاي 
معدني گرم و سرد در استان اردبيل وجود دارد كه بخش 
خصوصي در محدوده 22 منطقه آبگرم سرمايه گذاري 
كرده است و اين سرمايه گذاري ها در مناطق نير، سرعين، 
مشگين شهر و گيوي با هدف توسعه گردشگري و رونق 
اش��تغال با حمايت دولت صورت گرفته اس��ت؛ اين را 
س��يدتوحيد راثي نظامي، نماينده مجري طرح هاي 
توس��عه آب هاي معدني شركت آب منطقه اي اردبيل 
پيش از اين گفته و يادآور شده است »7۵ دهنه آبگرم و 
۳۵ دهنه آب سرد در استان اردبيل وجود دارد كه ساالنه 
پذيراي هزاران گردشگر تابستاني و زمستاني است.« 
اس��تان اردبيل آب گرم با ويژگي هاي متفاوتي دارد اما 
منطقه آب گرم »گاوميش گلي« سرعين با بيشترين دبي 
آب، قينرجه مشگين شهر با باالترين دما و قوتورسويي 

مشگين ش��هر از اصيل ترين آبگرم هاي شناخته شده 
در دنيا محسوب مي ش��وند. چشمه قوتورسويي يكي 
از مش��هورترين چش��مه هاي اس��تان اردبيل واقع در 
شهرستان مشگين شهر و دامنه سرسبز سبالن است 
كه در 2۵ كيلومتري جن��وب الهرود و 48 كيلومتري 
جنوب مشگين شهر واقع شده است. قينرجه نيز يكي از 
چشمه هاي آب گرم كم نظير مشگين شهر با 8۶ درجه 
سانتي گراد دما و در ارتفاع 199۰ متر از سطح دريا قرار 
 دارد كه مشابه آن در دنيا كمتر است. اين آبگرم با آبدهي
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گازدار و خيلي گرم بوده و عالوه بر اينكه در بين آبگرم هاي 
استان اردبيل ويژگي هاي منحصربه فردي از آن خود 
كرده، در بين آبگرم هاي شناخته شده كشور نيز در رتبه 
گرم ترين آبگرم قرار گرفته است. قينرجه با وجود بي بو 
و بي رنگ بودن از ديرباز جزو آب هاي معدني با خواص 
درماني شناخته شده اس��ت و براي درمان انواع امراض 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرد.چشمه آبگرم قينرجه با 
دماي 8۶ درجه داغ ترين چشمه معدني جهان است و در 
سال هاي نه چندان دور اولين مجتمع آب درماني توسط 

دولت در اين منطقه احداث شده است.

كتابخانه

امنيتاقتصادي
كتاب امنيت اقتصادي به نويسندگي پژمان توكلي، مجتبي نيك رهي و مجيد مرادي به مفهوم امنيت اقتصادي و عوامل موثر 
بر آن پرداخته اس��ت. متغيرهايي مانند تورم، فقر و محروميت، بيكاري و نابرابري هاي درآمدي از مهم ترين عوامل اقتصادي 
تهديدكننده امنيت در جوامع است و افزايش و گسترش آنها مي تواند موجبات بي ثباتي در جامعه را فرآهم آورد. ُبعد اقتصادي 
امنيت يكي از مهم ترين ابعاد امنيت تلقي مي شود. به گونه اي كه امروزه امنيت از مفهوم سنتي و مقابله با تهديدات خارجي، به 
تهديدات غيرسنتي و غيرنظامي معطوف شده است. امروزه امنيت شيوه هاي مواجهه با تهديدات داخلي مانند مسائل اقتصادي 
را نيز در بر مي گيرد. امنيت اقتصادي اصواًل به معني ايجاد و تثبيت يك بستر مناسب براي انجام فعاليت هاي اقتصادي است. 

بدون ترديد پيشرفت، توسعه و تكامل يك جامعه بدون وجود امنيت امكان پذير نخواهد بود.

هنر

خاكسپاريسيروسگرجستاني
سيروس گرجستاني در قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( در كنار منوچهر حامدي )ديگر 
بازيگر فقيد سينما( به خاك سپرده شد. ديروز چهاردهم تير، جمعي از مردم و هنرمندان با 
ماسك به دليل شيوع كرونا در قطعه هنرمندان حاضر شدند تا پيكر سيروس گرجستاني 
بازيگر سينما، تئاتر و تلويزيون را به خاك بسپارند. مقبره اي كه براي سيروس گرجستاني 
در نظر گرفته شده، كنار مقبره منوچهر حامدي است. در اين مراسم كه اجراي آن را كامران 
ملكي عضو هيات مديره خانه سينما برعهده داشت؛ فاطمه معتمدآريا پيام داد و هنرمنداني 
چون فاطمه گودرزي، ابوالفضل پورعرب، افسانه بايگان و.... صحبت كردند. پزشك معالج 
سيروس گرجستاني، سيد محمد طباطبايي مديرعامل موسسه هنرمندان پيشكسوت و 
پسر سيروس گرجستاني هم صحبت كردند. در اين مراسم با وجود تاكيدهاي زياد براي 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي برخي حاضران رعايت نمي كردند كه اين باعث نگراني ديگر 
حاضران مراسم شده بود. كامران ملكي عضو هيات مديره خانه سينما در ابتداي مراسم 
خاكسپاري در سخناني با ابراز تاسف از درگذشت سيروس گرجستاني، به انتشار فيلم هاي 
از آثار او كه پس از درگذشتش در فضاي مجازي دست به دست شده بود، اشاره كرد و گفت: 
بعد از درگذشت ايشان با ديدن بازي هاي ايشان در فضاي مجازي هنگامي كه داشتيم به 
آثار بزرگ، ارزشمند و طنز او مي خنديديم، چشمان مان اشكبار بود و گريه مي كرديم. او 
گريه كردن با لبخند را به ما آموخت. همانطور كه در زندگي اش سعي كرد لبخند بر لب 
همه مردم بيايد و با تمام وجود تالش مي كرد در شرايط بسيار اسف بار و ناهنجار كه همه 
مردم دچار مشكالتي بودند، لبخند را به سهم و با بضاعت خود بر لبان مردم سرزمينش 
بنشاند تا قدري از اندوه آنان، كاسته شود. به گزارش ايسنا، او اضافه كرد: هنرمند بزرگي را 
بدرقه مي كنيم. قرار نبود چنين مراسمي برگزار شود. مراسم اطالع رساني نشده بود. اگر 
قرار بود براي هنرمند بزرگي مثل او مراسم تشييع برگزار شود، اين مراسم يا بايد در خانه 
سينما، خانه هنرمندان يا در تاالر وحدت اتفاق مي افتاد ولي به خاطر وضعيت بحراني كشور 
در كرونا قرار شد مراسمي برگزار نشود. ملكي با اشاره به حضور تعدادي از مردم در قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا )س( افزود: موسسه هنرمندان پيشكسوت به احترام مردمي كه 

خودشان را به قطعه هنرمندان رساندند، اين گردهمايي را با تاخير برگزار كرد و به احترام 
عزيزاني كه خود را به قطعه هنرمندان رسانده اند، قرار شد چند تن از هنرمندان در بدرقه 
سيروس گرجستاني صحبت كنند. ملكي از حاضران خواست تا فاصله اجتماعي را رعايت 
كنند. اين مراسم با تاكيد بر اينكه حاضران ماسك بايد داشته باشند برگزار شد و اگر كسي 
ماسك نداشت به او ماسك مي دادند و البته برخي ها اين دستورالعمل را رعايت نمي كردند. 
فاطمه گودرزي كه با گرجستاني همكاري هايي داشته است در حالي به شدت متاثر بود، 
از طرف خانواده اين هنرمند از حاضراني كه در شرايط كرونايي به اين برنامه آمده بودند، 
قدرداني كرد و افزود: فكر نمي كردم روزي باالي سر آقاي گرجستاني بايستم و درباره ايشان 
صحبت كنم. سياوش عزيز پسر استاد از من خواستند صحبت كنم. دليلش شايد اين باشد 
كه از دوستان خانوادگي ايشان هستيم و ديگر اينكه در آخرين كار ايشان، افتخار همكاري 
با آقاي گرجستاني را داشتم. چه سعادتي كه از ايشان كار ياد بگيرم و چه سعادتي داشتم 

كه غير از ياد گرفتن كار، از نظر اخالقي هم توانستم از ايشان ياد بگيرم. 
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