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بخش اندكي از نقدينگي و تسهيالت 
بانك ها جذب توليد مي شود

 رشد اقتصادي پساكرونا 
در سه سناريو

 تسهيالت بانكي در يك سال منتهي به فروردين ۲۹,۵ درصد
 و سپرده ها 33,3 درصد افزايش يافت

در يك پژوهش خسارت ناشي از كوويد 19 بر اقتصاد جهان و ايران 
مورد واكاوي قرار گرفت

غالمرضا سالمي در گفت وگو با »تعادل«: 

از طريق تعامل با اقتصاد جهاني،  حل شدن مشكل ارز ممكن مي شود

چرا دالر در هيچ دولتي 
آرام نگرفت؟

يادداشت- 3

هركه زورش بيش، حقش بيشتر
اختالف نظر اپراتورهاي 
همراه با وزارت ارتباطات 
اطالع��ات  فن��اوري  و 
درباره موضوع بسته هاي 
اينترنتي و گران فروشي 
بس��ته هاي  ح��ذف  و 
پرمخاطب، همچنان حل 
نشده اس��ت. وزارتخانه 
مي گويد اپراتورها براي هرگونه تغيير در بسته هاي 
خود بايد از سازمان تنظيم مقررات كسب تكليف 
مي كرده و حاال كه بدون اجازه، تعرفه هاي اينترنتي 
را افزايش داده، مرتكب جرم ش��ده است. در سوي 
ديگر، اپراتورها تاكنون اظهارنظر رسمي نكرده و به 
اين اظهارات غيررسمي كه »بسته هايي كه كاربران 
نس��بت به حذف آنها اعتراض دارند، همچنان در 
وب سايت موجود اس��ت و كاربران مي توانند بسته 
مورد نظر خود را از آنجا خريداري كنند« بس��نده 
كرده اند. اين اختالف نظر اكنون به گفته محمدجواد 
آذري جهرم��ي، وزي��ر ارتباطات و حس��ين فالح 
جوشقاني، معاون او در سمت رييس سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي، به سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و تعزيرات حكومتي هم رس��يده 
اس��ت و به گفته آنها، اگر اپراتوره��ا به اخطارهايي 
كه به آنها داده ش��ده توجه نكرده و ظرف مدت ۱۰ 
روز ترتيب اثر ندهند، وارد كميته جرايم مي شوند. 
البته اعتراض رگوالتوري به گران فروشي بسته هاي 
اينترنتي توس��ط اپراتورها درحالي است كه وزير 
ارتباطات همين حاال هم معتقد است اپراتورهاي 
موبايل با دامپينگ قيمت ها، شركت هاي اينترنت 
ثابت را بيچاره كردند. اما چرا شركت هاي اينترنت 
ثابت از تعرف��ه اپراتورهاي همراه متضرر ش��دند؟ 
قيمت هر گيگابي��ت اينترنت آزاد ك��ه در مصوبه 
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب  شده، 
حدود ۴۰ هزار تومان اس��ت. ام��ا به گفته جهرمي 
اصل بازار رقابت باعث شده كه اينترنت با اين نرخ به 
فروش نرسد. درواقع در سال ۹۵ مصوبه اي با عنوان 
اپراتور مسلط ارايه شد تا زماني كه يك اپراتور زورش 
در بازار زياد شده و تاثيرگذار مي شود، نتواند در بازار 
براي محدود كردن س��اير فعاالن اينترنتي و خود 
مردم اقدامي كند و در اين مصوبه محدوديت هايي 
براي اپراتور عنوان شده است. با اجراي اين مصوبه، 
اپراتورها از همان زمان، با ارايه بسته هاي اينترنتي، 
تعرفه را بس��يار پايين تر از آنچه كه در مصوبه آمده 
بود، اعالم كردند و در حالي كه شركت هاي اينترنت 
خانگي، اينترنت را با تعرف��ه 3۰۰۰ تومان براي هر 
ادامه در صفحه 4 گيگابايت ارايه مي دادند...  

فائزه طاهري

گروه پشتيباني توليد | دالر در روزهاي گذشته 
از مرز ۲0 هزار تومان عب�ور كرد و ركورد قيمتي 
خ�ود در بازار اي�ران را شكس�ت. هرچند بانك 
مرك�زي در روزه�اي گذش�ته اعالم ك�رده كه 
اتفاقات اخير در بازار ارز، نتيجه شوك هاي بيرون 
از اين بازار بوده و بار ديگر آرامش به اين بازار باز 
خواهد گشت، اما همچنان فعاالن و كارشناسان 
اقتصادي نگران هس�تند با شرايطي كه اقتصاد 
اي�ران تجرب�ه مي كند، تص�ور كاه�ش جدي 
قيمت دالر دش�وار خواهد بود. ايران در دو سال 
گذش�ته تحت تاثير تحريم هاي ترامپ بخشي 
از دسترسي خود به درآمدهاي نفتي را از دست 
داده و در ماه هاي گذش�ته با شيوع كرونا، ميزان 
صادرات غير نفتي به عنوان يكي از اصلي ترين 
ابزارهاي دولت براي تامين ارز موردنياز كش�ور 
نيز كاهشي جدي را تجربه كرده است و كاهش 
عرضه ارز، بر اوج گي�ري دوباره قيمت دالر تاثير 
گذاشته اس�ت. هرچند اتفاقات اخير مستقيما 
عوام�ل بيرون�ي دارند ام�ا قيم�ت ارز در ايران 
در دولت ه�اي مختل�ف روند افزايش�ي خود را 
ادام�ه داده و هرچند تيم هاي مختلف اقتصادي 
طرح هايي براي كنترل آن داده اند اما هيچ يك از 
آنها نتوانسته راهكاري بلندمدت به وجود آورد. 
رضا سالمي - كارشناس مس�ائل اقتصادي- در 
گفت وگو با »تع�ادل« از چرايي بي نتيجه ماندن 
تمامي طرح هاي دولت ه�اي مختلف در كنترل 
ن�رخ ارز مي گويد و معتقد اس�ت ت�ا اصالحات 
س�اختاري و زيربنايي در اقتص�اد ايران صورت 
نگيرد، نمي توان انتظار داشت نرخ دالر در ايران 

به آرامش طوالني مدت برسد.

  با وج�ود اقدام�ات نس�بتا موفقيت آميز بانك 
مركزي در كنترل نرخ ارز در ماه هاي گذش�ته از 
چند هفته قبل بار ديگر نرخ دالر افزايشي شده و 
حتي از مرز ۲0 هزار تومان نيز گذشته است. علت 

اين اتفاق را در كجا مي توان بررسي كرد؟

براي تحليل نرخ دالر در بازار ايران، بايد مس��ائل كالن 
و عوام��ل بلندمدت را مدنظر ق��رار داد ام��ا آنچه كه در 
هفته ه��اي گذش��ته رخ داده، عوام��ل كوتاه مدتي نيز 
دارد. دولت ايران در سال هاي گذش��ته از دسترسي به 
درآمدهاي نفتي محروم شده و بخش قابل توجهي از ارز 
مورد نياز كشور را از طريق صادرات غيرنفتي تامين كرده 
است. صادرات غيرنفتي ما تحت تاثير دو عامل كاهش 
يافته، نخست محدود ش��دن صادرات محصوالت نفت 
محور كه از چندي قبل آغاز شد و دوم كاهش صادرات 
غيرنفتي تحت تاثير شيوع ويروس كرونا. با توجه به اين 
دو عامل درآمدهاي ارزي كشور كاهش يافته و از اين رو 

واكنش بازار افزايش دوباره قيمت ارز بوده است.
   با توجه به اينكه عوامل ف�وق فعال بر جاي خود 
باقي هستند، بانك مركزي چه چاره اي پيش روي 

خود مي بيند تا بار ديگر قيمت ارز را كاهش دهد؟
متاسفانه در كشور ما شفافيت اقتصادي و ارايه آمار دقيق 
از وضعيت اقتصاد چندان جدي گرفته نمي شود و از اين 
رو وقتي از مشكالت ارزي بانك مركزي صحبت مي كنيم 
به طور دقيق نمي دانيم كه وضعيت چگونه اس��ت، اين 
بانك چه گزينه هايي پيش روي خود دارد و قصد دارد در 
آينده نزديك چه سياستي را در دستور كار قرار دهد. تمام 
اميدواري ما اين است كه مديران اين بانك و مسووالن 
اقتصادي كشور چاره اي جدي داشته باشند، زيرا تداوم 
روند افزايش��ي قيمت  ارز براي اقتصاد ايران و معيشت 
مردم مش��كالت جدي به وجود مي آورد. از سوي ديگر 
وقتي صحبت هايي مطرح مي شود كه به عمل نمي رسد 
يا توان تاثير گذاري ندارند نتيج��ه عكس به همراه دارد. 
يعني وقتي ريي��س كل بانك مركزي ب��ر پايين آمدن 
قطعي قيمت ارز تاكيد مي كند اما در بازار اتفاقي مخالف 
آن رخ مي دهد ميزان اعتماد مردم به اين طرح ها نيز افت 
مي كند. افرادي كه به اخبار مربوط به كاهش قيمت ارز 
گوش دادن��د و امروز مي بينند كه ب��راي برطرف كردن 
نيازهاي ارزي خود در حوزه هاي مختلف متضرر شده و 
بايد با قيمت باالتر ارز بخرند، در آينده س��خت تر به اين 
طرح ها باور مي كنند و اين هزينه تغيير شرايط اقتصادي 

را براي دولت دشوارتر مي كند.

   آنچه در دو سال گذش�ته رخ داده، با توجه به 
مشكالتي كه اقتصاد ايران با آن رو به رو است 
قابل محاسبه است اما نگاهي به عملكرد ارزي 
دولت هاي مختلف نش�ان مي دهد كه نرخ ارز 
همواره در ه�ر دولتي ب�اال رفت�ه و تفاوتي در 
تيم هاي مختلف اقتصادي وج�ود ندارد. دليل 

اين چالش چيست؟
وقتي اقتصاد يك مش��كل مبناي��ي دارد، نمي توان 
انتظار داش��ت كه با اص��الح برخي س��اختارهاي 
جزيي و كوتاه مدت مشكل برطرف شود. دولت هاي 
مختلف با توجه به عمر كوتاه خود، هر يك با روشي 
ت��الش كرده اند ن��رخ ارز را كنترل كنن��د اما چون 
هيچگاه به سمت اصالح س��اختار نرفته اند، نتيجه 

چيزي شده كه امروز با آن رو به رو هستيم.
  اين اصالحات ساختاري بايد در چه حوزه هايي 

اجرايي شود؟
به طور خاص در اين بخش، ما بايد دو عامل زيربنايي را 
اصالح كنيم. يكي از آنها نحوه تعامل اقتصاد ايران با ساير 
اقتصادهاي جهان است. ما بايد بپذيريم كه امروز بخش 
قابل توجهي از اقتصاد دولت ها در چارچوب تعامالتشان 
با ديگر كشورها و حضور در عرصه هاي بين المللي رقم 
مي خورد و در كنار آن بايد بپذيريم كه اقتصاد ايران در 
دوره هاي اخير بنا به داليل مختلف از اين روند بين المللي 
جا مانده اس��ت. تا زماني كه نحوه تعامل م��ا با اقتصاد 
جهاني اصالح نش��ود و ما نتوانيم حضوري پرقدرت در 
اين بخش داشته باش��يم، حل شدن مشكل ارز ممكن 
نخواهد بود. ديگر مشكلي كه همواره از آن صحبت شده 
و هيچگاه به شكل ريشه اي برطرف نشده، وابستگي ما 
به نفت است. دولت هاي مختلف تحت تاثير درآمدهاي 
نفتي، همواره مشكالت موجود در ساير بخش ها را ناديده 
گرفته اند و از اين رو وقتي درآمد نفتي قطع مي ش��ود، 
كار تا اين حد دشوار مي ش��ود. ما حتي در حوزه توليد 
نيز وابستگي به درآمد نفت را ادامه داده ايم. بسياري از 
توليدات ما يا به نفت وابسته است يا نياز به واردات مواد 
اوليه و كاالهاي واسطه اي دارد كه باز با درآمدهاي نفتي 
ادامه در صفحه ۲ تامين شده اند.   
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يادداشت- 1

زمينه سازي قانوني براي 
بازگشت ثبات به بازار ارز

مق��ام معظ��م رهبري 
در رهنمودهاي��ي ك��ه 
در آغ��از ب��ه كار مجلس 
يازدهم اراي��ه فرمودند، 
موض��وع رس��يدگي به 
مسائل معيش��تي را به 
عنوان مهم ترين نقش��ه 
راه پي��ش روي مجلس 
مط��رح كردن��د، فراميني ك��ه مجل��س در قالب 
برنامه ريزي هاي اقتصادي و ...  ادامه در صفحه ۲

محسن  عليزاده٭

يادداشت- 2

معناي ساخت 6  ميليون آپارتمان
۱- در ش��رايطي ك��ه 
دولت، طرح اقدام مسكن 
ملي را با هدف س��اخت 
۴۰۰ هزار واحد مسكوني 
در كش��ور در دست اجرا 
دارد، ق��رار اس��ت، طرح 
س��اخت س��االنه ي��ك 
ميلي��ون آپارتمان طي 
6 سال )در مجموع 6 ميليون واحد مسكوني( طي 
ادامه در صفحه ۵ هفته جاري...  

مجيد   اعزازي

گروه كالن |  عده اي از كارشناس��ان معتقدند كه كاهش 
فاصله نرخ ارز در نيما با سنا و بازار آزاد، مشوق صادركنندگان 
در بازگشت ارز صادراتي به كشور است. در هفته هاي اخير 
به دنبال باال رفتن نرخ ارز در ب��ازار آزاد و صرافي ها، اختالف 
نرخ دالر در نيما با نرخ دالر ب��ازار آزاد به باالي ۵ هزار تومان 
رس��يده و نزديك به 6 هزار تومان شده اس��ت.  به گزارش 
»تعادل«، در حالي كه بانك مركزي تالش مي كند كه نرخ 
دالر نيما پايين باش��د تا در تامي��ن واردات و كاالهاي مورد 
نياز كشور هزينه ها افزايش زياد نداشته باشد و در هفته هاي 
اخير بين ۱۵ تا ۱7 هزار تومان بوده اس��ت  اما افزايش نرخ 
دالر در بازار آزاد و صرافي ها از ۱۵ ت��ا باالي 22 هزار تومان، 
باعث ش��ده كه اختالف اين دو نرخ به بيش از ۵ هزار تومان 

برس��د و در روزهاي اخير، اختالف نرخ دالر ۱6۹۰۰ تومان 
حواله نيما و نرخ دالر ب��ازار آزاد 226۴۰ توم��ان به ۵7۴۰ 
تومان يعني نزديك ب��ه 6 هزار تومان رس��يده اس��ت.  به 
گزارش ايس��نا، در زمينه بازگش��ت ارزهاي صادراتي نرخ 
خريد و فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما اهميت 
قابل توجهي دارد. بانك مركزي مي گويد اين امر، به صورت 
توافقي بين صادركنندگان، واردكنندگان و كارگزاران بازار 
بوده و هيچ گونه دخالتي در تعيين نرخ ندارد و محدوديتي 
نيز روي نرخ خري��د و فروش وجود ن��دارد. همچنين، اين 
بانك نرخ ارز خريد و فروش خود را داش��ته و اعالم مي كند. 
با توجه به اينكه، بانك مركزي مواف��ق واردات بدون انتقال 
ارز نيس��ت اما موافق مكانيزم تأمين نيازهاي ارزي وارداتي 

از مناب��ع غيرصادراتي پس از تعيين منش��أ ارز اس��ت. اين 
بانك اعالم مي كند كه نرخي به عنوان س��نا، نيما و ... وجود 
نداشته و فقط نرخ اسكناس و حواله وجود دارد زيرا بر اساس 
مصوبات هيات وزيران و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
و قوانين پولي و بانكي و س��اير مق��ررات مربوطه، اين بانك 
نس��بت به اعالم نرخ فروش ارزها از طريق سامانه معامالت 
الكترونيكي ايران )ETS( براي بانك ها، دستگاه هاي اجرايي 
و همچنين تارنم��اي www.sana.rate  براي عموم به 
صورت اسكناس و حواله اقدام مي كند. عالوه براين، بازگشت 
ارزهاي صادراتي و به خصوص چگونگي برخورد با متخلفان 
در اي��ن حوزه با واكنش ع��ده اي از كارشناس��ان اقتصادي 
هم همراه ب��ود كه به اعتق��اد آنه��ا برخوردهايي همچون 

انتشار اس��امي متخلفان و تعليق كارت هاي بازرگاني آنها 
سينگال هاي منفي به بازار ارز منتقل مي كنند و مي توان با 
استفاده از روش هاي ديگري همچون گفت وگو، اخذ ماليات 
از صادركنن��دگان و لغ��و معافيت هاي صادراتي، كس��اني 
كه ارزهاي خود را بازنگردانده اند را ملزم به بازگش��ت كرد. 
برگشت ارزهاي صادراتي موضوعي است كه بانك مركزي 
و صادركنندگان را به هم پيوند مي زن��د اما از آنجا كه گفته 
مي شود ارزهاي بازنگشته متعلق به صادركنندگان بخش 
خصوصي است و دولتي ها تعهدات خود را رفع كرده اند، رفع 
تعهدات ارزي اين دو را مقابل يكديگر قرار داده كه در اين بين 
الزم است بدانيم چرا دولت بر بازگشت ارزها اصرار دارد و چرا 
بخش خصوصي از اين رويه گاليه دارد؟   ادامه در صفحه ۲

تاثير نرخ نيما بر بازگشت ارز صادراتي

گ�روه كالن|  تازه ترين گزارش رس��مي بيانگر 
افزاي��ش 26 درصدي ش��اخص فالكت طي س��ه 
سال گذشته و رسيدن به ۴۵ درصد است. شاخص 
فالكت از جمع ن��رخ تورم و نرخ بي��كاري حاصل 
مي ش��ود كه اكنون با تورم باالي 3۴ درصد و نرخ 

بيكاري باالي ۱۰ درصد، به عدد ۴۵ رسيده است. 
مركز آمار ايران گزارش��ي از وضعيت اقتصاد كشور 
در سال گذش��ته منتش��ر كرد كه بررسي وضعيت 
ش��اخص هاي كليدي اقتصادي قابل تأمل اس��ت. 
اين در حالي است كه اوضاع ش��اخص ها در بخش 
واقعي اقتصاد نشان مي دهد كه شاخص فالكت )كه 
وضعيت اقتصادي و اجتماعي يك جامعه را نش��ان 
مي دهد و براي به دست آوردن آن نرخ بيكاري و نرخ 
تورم را با هم جمع مي زنند( در پايان س��ال ۱3۹۸ 
به ۴۵ درصد رسيده است.  شاخص فالكت از جمله 
شاخص هاي مهم اقتصادي است كه مجموعه اي از 
نرخ بيكاري و تورم را در اقتصاد كشور در بر مي گيرد 
و تغييرات آن مي تواند تبعات اقتصادي و اجتماعي 
خاص خود را به همراه داش��ته باشد. طبق اين آمار 
شاخص فالكت در س��ال ۱3۹۵ معادل ۱۹ درصد 
بوده كه با رش��د به 2۰ درصد در س��ال ۱3۹6 و 3۸ 
در سال ۱3۹7 مي رسد و در ادامه در سال ۱3۹۸ در 
فصول مختلف دچار نوسان ش��ده است؛ به گونه اي 
كه در به��ار ۴۸، تابس��تان ۵3 و پايي��ز ۵۰ درصد 
گزارش شده بود كه در زمستان به ۴۵ درصد كاهش 
مي يابد.بر اين اس��اس در مجموع شاخص فالكت 
نسبت به سال ۱3۹۵ حدود 26 درصد و در مقايسه 
با پايان سال ۱3۹7 حدود شش درصد افزايش دارد.

    ريزش رشد اقتصادي در ۳ سال
به گزارش ايسنا، بررسي وضعيت ساير شاخص هاي 
اقتصادي در بخش واقعي اقتصاد نش��ان مي دهد 
كه رش��د اقتصادي با نفت در س��ال ۱3۹۵ حدود 
۱۴ درصد بوده كه با نوس��ان در س��ه سال اخير به 
منفي 6.3 در زمستان س��ال گذشته رسيده است. 
همچنين رش��د اقتصادي بدون نفت از ۹.2 درصد 
در سال ۱3۹۵ به منفي 2.۵ درصد در سال گذشته 

رس��يد.اوضاع نرخ تورم ني��ز بيانگر رش��د حدود 
2۸ درصدي از س��ال ۱3۹۵ تا پايان سال گذشته 
است كه از 6.۹ به 3۴.۸ درصد افزايش يافته است. 
وضعيت اش��تغال در اقتصاد ايران از سال ۱3۹۵ تا 
پايان سال گذش��ته از اين حكايت دارد كه از ۱2.۴ 
به ۱۰.6 درص��د كاه��ش يافته و نرخ مش��اركت 
اقتصادي از 3۹.۴ به ۴2.2 رس��يده اس��ت. بخش 
پولي اقتص��ادي ايران ني��ز در دوره ۱3۹۵ تا پايان 
۱3۹۸ با رش��د نقدينگي از 23.2 ت��ا 3۱.3 پيش 
رفته اس��ت و رش��د پول از ۱۹.3 به ۴۹.۸ و رش��د 
ش��به پول از 23.۸ به 2۸ رسيده است. درآمدهاي 
دولت در سه سال گذشته نشان مي دهد كه سهم 
درآمدهاي ماليات��ي از كل منابع در س��ال ۱3۹۵ 
معادل 3۵.۹ درصد بوده كه اين رقم در زمس��تان 
س��ال ۱3۹6 با ۴7.3 به باالترين ميزان مي رس��د. 
البته مركز آمار گزارش��ي از وضعيت اين شاخص 
از پاييز ۱3۹7 كه ح��دود 3۰.6 درصد بوده اعالم 
نكرده است. همچنين س��هم درآمدهاي نفتي از 
كل منابع از حدود 26.۱ ب��ه 3۰.2 در پاييز ۱3۹7 
رس��يده و بعد از آن آماري وجود ندارد. در تجارت 
خارجي نيز تغييرات ارزش دالري صادرات گمرك 
نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل از 3.۸ درصد در 
س��ال ۱3۹۵ به منفي ۱2.6 در پايان سال گذشته 
كاه��ش دارد و همچنين تغيي��رات ارزش دالري 
واردات گمرك نس��بت به دوره مشابه سال قبل از 
۵.2 به ۱۵.۱ رس��يده اس��ت. البته اين شاخص در 
برخي مواقع در س��ال ۱3۹7 تا منف��ي 36 درصد 
نيز كاهش دارد. اما شاخص درجه باز بودن اقتصاد 
يعني نس��بت حاصل جمع واردات به صادرات به 
توليد ناخالص ملي از 3۴.6 در سال ۱3۹۵ تا 2۵.6 

در پايان سال گذشته كاهش داشته است.

    فاصله اقتصاد از برنامه ششم 
در حالي در برنامه ششم توسعه تصويري مطلوب 
براي ش��اخص هاي مهم اقتصاد ايران پيش بيني 
ش��ده بود كه در حال حاضر به داليل مختلف اين 
ادامه در صفحه ۲ تصور محقق نشده و...  

واكنش رسمي به طرح مسكني 
مجلس يازدهم

معاون وزير راه و شهرسازي: با ساخت يك ميليون 
مسكن موافقيم اما دولت قرار نيست بسازد

 دولت 
قرار نيست 

مسكن بسازد
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 شاخص فالكت
 به 45 درصد رسيد
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يادداشت

 جايگاه ايران 
در شاخص توسعه مالي

ليال  محرابي| 
كارشناس پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي|

در ميان ۵۶ كش��ور جهان در سال ۲۰۱۸، به ترتيب 
ايران، عربس��تان س��عودي و مالزي با مجموع ۱.۶ 
تريليون دالر و س��هم ۶۵ درصدي از كل دارايي ها، 
بزرگ ترين بازارهاي مالي اسالمي را تشكيل مي دهند. 
امروزه، صنعت مالي اسالمي در جهان علي الخصوص 
در منطقه خاورميانه، جنوب و جنوب شرق آسيا با 
سرعت در حال افزايش اس��ت، به طوري كه ارزش 
دارايي هاي مالي اس��المي با روند رو به رشد در سال 
۲۰۱۹ به ح��دود ۳ تريليون دالر رس��يده و ايران، 
عربستان و مالزي بيشترين سهم بازار مالي اسالمي 
را از لح��اظ دارايي ها به خود اختص��اص داده اند. در 
ميان بخش ه��اي مختلف صنعت مالي اس��المي، 
صكوك نسبت به ساير بخش ها از رشد قابل توجهي 
برخوردار بوده و براي اولين بار انتشار جهاني آن از مرز 
يك تريليون دالر در سال ۲۰۱۸ عبور كرده است و 
انتظار مي رود در سال هاي آينده نقش برجسته تري 
داشته باشد. در حقيقت، طي سال هاي اخير، بسياري 
از بازارها عالقه بيش��تري به جمع آوري س��رمايه از 
طريق ابزار صكوك نشان داده اند. بر مبناي گزارش 
توسعه مالي اسالمي كه توسط پايگاه تامسون رويترز 
به صورت س��االنه منتشر مي ش��ود، ۱۳۱ كشور در 
۸ منطقه مختلف جغرافيايي از لحاظ شاخص هاي 
مختلف توسعه مالي اسالمي مورد ارزيابي و بررسي 
 )IFDI( قرار گرفته اند. شاخص  توسعه مالي اسالمي
با طبقه بندي عوام��ل موثر در پنج حوزه مختلف به 
عنوان شاخص هاي اصلي به بررسي بازارهاي مختلف 
مالي اسالمي در سرتاسر جهان از لحاظ پيشرفت مالي 
مي پردازد. اين شاخص ها فقط بر ميزان اندازه و رشد 
كلي بخش هاي مالي اسالمي در كشورهاي مختلف 
متمركز نمي شوند، بلكه قدرت كلي اكوسيستم را كه 
به توسعه صنعت كمك مي كند را نيز مورد ارزيابي قرار 
مي دهد. شاخص توسعه مالي اسالمي از مولفه هاي 
مختلفي از جمله توسعه كمي، حاكميت و نظارت، 
مسووليت اجتماعي شركتي و دانش و آگاهي تشكيل 
شده كه هر كدام داراي زيرشاخص هايي بوده كه در 
توسعه و اندازه گيري صنعت جهاني از اهميت بااليي 
برخوردار است. طبق اين گزارش، توسعه صنعت مالي 
اسالمي در سطح جهاني و در ميان ۱۳۱ كشور مورد 
بررسي از روند رو به رش��دي برخوردار بوده و ميزان 
متوسط جهاني اين شاخص  از ۹.۹ در سال ۲۰۱۷ به 
۱۰.۸ در سال ۲۰۱۹ افزايش يافته كه اين روند رو به 
رشد عمدتا ناشي از افزايش سه شاخص اصلي دانش، 
حاكميت و آگاهي بوده است. از لحاظ شاخص توسعه 
كمي )QD( عملكرد پنج بخش اصلي مالي اسالمي 
از جمله بانكداري اسالمي، تكافل، ساير نهادهاي مالي 
اسالمي، صكوك و صندوق هاي اسالمي، اندازه گيري 
شده اس��ت. ميانگين جهاني اين شاخص با اندكي 
رشد نسبت به سال گذشته از ۵.۸ به ۶ در سال ۲۰۱۹ 
افزايش يافته است. در ميان ۵ زيرشاخص مذكور تنها 
در بخش هاي بانكداري اس��المي، تكافل و صكوك 
شاهد رشد بوده ايم. مولفه هاي مديريت صنعت مالي 
اس��المي از طريق ش��اخص حاكميت و مسووليت 
اجتماعي شركت ها س��نجيده مي شود كه در سال 
۲۰۱۹ با افزايش شاخص حاكميت شركتي از سطح 
۱۳ به ۱۴ و تثبيت موقعيت CRS نسبت به سال قبل 
مواجه بوديم. ش��اخص دانش در سال ۲۰۱۹ از ۹ به 
۱۰ افزايش يافته كه نشان دهنده عملكرد مطلوب 
زيرش��اخص هاي آن از جمله تحقيق��ات و ارتقاي 
بخش آموزش و ارايه دهندگان آموزش مالي اسالمي 
طي س��ال ۲۰۱۸ است. آگاهي و اطالع رساني نيز با 
اندازه گيري اخبار منتشرشده در حوزه مالي اسالمي و 
برگزاري رويدادهاي علمي )سمينارها و كنفرانس ها( 
توانسته است از سطح ۱۵ به ۱۶ افزايش يابد. گزارش 
ساالنه پايگاه تامسون رويترز در ارتباط با رتبه بندي 
كشورها نشان مي دهد كه در ميان ۵ شاخص توسعه 
مالي اسالمي، نقش بانك ها و نهادهاي مالي ايراني 
به عنوان ستون اصلي صنعت مالي اسالمي از لحاظ 
شاخص توسعه كمي در ميان بانك ها و ساير نهادهاي 
مالي و اعتباري موجود در جهان، بس��يار چشمگير 
بوده است. بررسي مربوط به زيربخش هاي شاخص 
توسعه كمي نشان مي دهد، در ميان ۵۶ كشور جهان 
در سال ۲۰۱۸، به ترتيب ايران، عربستان سعودي و 
مالزي با مجموع ۱.۶ تريليون دالر و سهم ۶۵ درصدي 
از كل دارايي ها، بزرگ ترين بازارهاي مالي اسالمي 
را تش��كيل مي دهند و همواره اي��ران از نظر حجم و 
رشد دارايي ها در كليه زيربخش هاي اين شاخص به 
استثناي صكوك، در ليست برترين هاي جهان قرار 
دارند. طبق اين گزارش در ميان بخش هاي مختلف 
صنعت مالي اسالمي مي توان گفت بانكداري اسالمي 
با ارزش  دارايي هايي بالغ بر ۱.۷۶ تريليون دالر و سهم 
۷۰ درصدي از كل دارايي ه��ا به عنوان بزرگ ترين 
بخش صنعت مالي اسالمي در جهان طي سال ۲۰۱۸ 
شناخته مي شود و ايران توانسته است با دارايي هايي 
با ارزش بيش از ۵۰۰ ميليارد دالر همچنان س��هم 
بااليي از اين بازار را به خود اختصاص دهد. مجموع 
دارايي هاي تحت مديريت صندوق هاي اسالمي نيز 
با ارزش ۱۱۰ ميليارد دالر در س��ه بازار اصلي ايران، 
مالزي و عربس��تان س��عودي با اختصاص سهم ۷۷ 
درصدي از كل دارايي هاي اين صندوق ها، متمركز 
ش��ده و ايران با دارايي هايي ب��ه ارزش ۳۵ ميليارد 
دالر و سهم ۳۲ درصدي در رتبه نخست قرار گرفته 
است. تجربه انجام بيش از سه دهه عمليات بانكداري 
بدون ربا در ايران، رشد باالي دارايي ها، ورود به بازار 
صكوك و همچنين ظرفيت باال و موقعيت مناسب 
ايران از لحاظ جغرافيايي همگي از عواملي هستند 
كه امكان دستيابي به فرصت هاي رو به رشد در آينده 
را براي صنعت بانكداري كشور فراهم مي آورد.  ايران 
مي تواند با تقويت شاخص هاي توسعه مالي   از جمله 
نظارت و مقررات، ش��فافيت و مسووليت اجتماعي 
شركتي، زمينه رشد   هرچه بيشتر بازار مالي و به تبع 
آن دس��تيابي به رونق بيشتر، حفظ قدرت و توسعه 
اقتصادي كشور را فراهم آورد.  منبع: ايِبنا
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جزييات طرح ارايه سهام عدالت به جامانده ها

مجلس منتظر محل تامين سهام دارا دوم و سوم
 پيگيري ها نشان مي دهد، براي شفاف شدن 
محل عرضه س�هام موجود در صندوق هاي 
قابل معامله دارا دوم و سوم وزير اقتصاد مكلف 
شده تا به صورت كتبي اعالم كند اين دارايي 
ارتباطي به سهام عدالت پس گرفته شده در 

سال۱۳۹۴ ندارد.

به گزارش تس��نيم، روز گذشته موضوع احتمال توقف 
عرضه دارا دوم و س��وم يعني دو صن��دوق قابل معامله 
كه شامل س��هام ۴ ش��ركت خودروس��ازي و فوالدي 
به همراه ۴شركت پااليش��ي بزرگ مي باشند خبر ساز 
شد. برآوردها نشان مي دهد ارزش سهام قابل عرضه اين 
صندوق ها بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اس��ت. روز 
گذشته رييس س��ازمان خصوصي سازي اعالم كرد كه 
مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دولت مجوز الزم براي 
عرضه سهام شركت هاي مذكور را در اختيار دارد و اين 
اقدام به طور حتم انجام خواهد شد. اشاره رييس سازمان 
خصوصي سازي به تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ است كه در 
آن دولت مجوز دارد تمام يا بخشي از سهام شركت هاي 
دولتي بورسي را در قالب صندوق هاي قابل معامله عرضه 
كند. به نظر مي رسد عدم دخالت تمام نمايندگان مجلس 
دهم در تصويب بودجه و نقش جدي كميسيون تلفيق 
باعث شده جزييات بسيار مهم در نحوه و محل تأمين اين 

سهام مورد توجه قرار نگيرد. به طور كلي موضوع از اين قرار 
است كه مجلس براي ارايه سهام عدالت به جاماندگان به 
دنبال منابع مصرف نشده دولت در شركت هاي حاضر در 
بازار سرمايه است. چندي قبل نيز وزير اقتصاد اعالم كرده 
بود هيچ سهامي براي ارايه به جاماندگان وجود ندارد از 
اين حيث يك دوگانگي ميان مواضع وزير اقتصاد و طرح 
مجلس ايجاد شد.حاال پيگيري ها نشان مي دهد، براي 
شفاف شدن محل عرضه سهام موجود در صندوق هاي 
قابل معامله دارا دوم و سوم وزير اقتصاد مكلف شده تا به 
صورت كتبي اعالم كند اين دارايي ارتباطي به س��هام 
عدالت پس گرفته ش��ده در سال ۹۴ ندارد. اين موضوع 
از سوي سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس يازدهم 
طي يك مصاحبه اعالم ش��ده اس��ت. همچنين برخي 
نمايندگان مجل��س در توضيح دوگانگي ايجاد ش��ده 
معتقدند در صورتي ك��ه وزير اقتصاد در مهلت مقرر در 
خصوص محل تأمين سهام دو صندوق باقي مانده پاسخ 
رسمي ارايه نكند مجلس طرح دو فوريتي جلوگيري از 
تداوم عرضه هاي مذكور را در دستور كار قرار مي دهد.  به 
هر حال به نظر مي رسد نمايندگان بر ارايه سهام جديد 
به ۱۰ ميليون جامانده طرح سهام عدالت تأكيد دارند و 
در اين بين وزارت اقتصاد بايستي شفاف سازي الزم در 
خصوص محل تأمين سهام صندوق هاي قابل معامله دارا 

يكم، دوم و سوم را انجام دهد.

    جزييات طرح ارايه سهام عدالت به جامانده ها 
سخنگوي كميسيون اقتصادي، با اشاره به جزييات ارايه 
سهام، به بيش از ۱۰ ميليون نفر مشمول جديد سهام 
عدالت اعالم كرد: فقط مواليد خانوارهاي تحت پوشش 

سازمان هاي حمايتي مشمول اين طرح خواهند شد. 
مهدي طغياني در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به اينكه 
بر اساس طرح مجلس نزديك به ۱۰ ميليون نفر ديگر 
بايستي سهام عدالت دريافت كنند، گفت: مجلس بر 
اجرايي شدن اين طرح تاكيد دارد هر چند وزارت اقتصاد 
اعالم مي كند كه س��هامي براي واگذاري به مشموالن 
جديد وجود ندارد، اما با پيگيري هاي مجلس يازدهم 
مشموالن مي توانند به دريافت اين سهام اميدوار باشند.

سخنگوي كميسيون اقتصادي، با اشاره به اينكه فقط 
مواليد خانوارهاي تحت پوشش سازمان هاي حمايتي 
)كميته امداد و...( مشمول سهام عدالت جديد خواهند 
شد، گفت: ارايه سهام عدالت جديد به همه مواليد افرادي 
كه از قبل داراي سهام عدالت بوده اند نمي تواند با عدالت 
سازگار باش��د البته جزييات اين موضوع همچنان در 
دست بررسي است. وي گفت: ماجراي توقف عرضه دو 
صندوق قابل معامله و ابهامات سهام برگشتي در سال 
۹۴ همچنان در دست بررسي است، اما در طرح مجلس 
دولت ملزم به ارايه سهام عدالت به مشموالن جديد و 
جاماندگان خواهد شد. به هر حال بايستي تكليف سهام 

عدالت باز پس گرفته شده از مردم در سال ۹۴ مشخص 
شود. به گفته اين عضو كميس��يون اقتصادي، حدود 
۹۰۰ هزار نفر از كميته امداد و ۳۰۰ هزار نفر از بهزيستي 
مشمول جديد سهام عدالت خواهند بود. طغياني با اشاره 
به اينكه ۱.۸ ميليون نفر نيز جامانده طرح سهام عدالت 
از دهه هشتاد هستند، ادامه داد: بيش از ۶.۵ ميليون نفر 
نيز از خانوارهاي دهك يك تا شش كه از دريافت سهام 
عدالت جامانده اند، از مشموالن طرح مجلس خواهند 
بود.اين عضو كميس��يون اقتصادي روز گذشته اعالم 
كرده بود وزير اقتصاد متعهد شده است به صورت كتبي 
به مجلس اعالم كند عرضه هاي جديد دولت ارتباطي به 
سهام عدالت پس گرفته شده از مردم در سال ۹۴ ندارد. 

صندوق معامالت سهام بعدي خودرويي و فلزي است
رييس كل سازمان خصوصي سازي گفت: سهام گروه 
خودرو و صنايع فلزي در قال��ب صندوق هاي ETF در 
تابس��تان عرضه مي ش��ود و بعد از آن نوبت به عرضه 
صندوق پااليشي ها خواهد رس��يد.عليرضا صالح، در 
واكنش به حاشيه هاي ايجاد ش��ده در زمينه احتمال 
توقف عرضه صندوق هاي ETF گفت: قانوني در كشور به 
عنوان قانون بودجه وجود دارد كه طبق آن قانون در حال 
اقدام براي عرضه صندوق هاي دولتي هستيم و نمي توان 
اقدامي جز آن را در دستور كار قرار داد.طبق قانون بودجه 
به طور حتم باقي صندوق هاي ETF نهايتا تا پايان سال 

و به مرور در بازار عرضه خواهد شد.صحبت هاي مطرح 
شده از س��وي برخي از افراد را نمي توان مالك فعاليت 
قرار داد بلكه ما طبق قانون، اقدامات الزم در اين زمينه 
را پيش خواهيم برد و به هيچ عنوان احتمال توقف براي 
عرضه اين صندوق ها در بازار وجود ندارد. شائبه هايي 
در مورد فروش باقيمانده سهام عدالت توسط دولت در 
قالب صندوق هاي ETF  مطرح شده است و نمايندگان 
مجلس خواس��تار شفاف س��ازي دولت در اين زمينه 
شده اند.رييس كل سازمان خصوصي سازي درباره زمان 
عرضه اين صندوق ها اظهار داشت: در اين زمينه نامه اي 
به وزير اقتصاد ابالغ ش��ده تا هر چه زودتر تصميمات 
الزم براي عرضه اين صندوق ها را اتخاذ كند.وي با بيان 
اينكه دومين مرحله عرضه اين صندوق ها در تابستان 
و س��ومين مرحله در پاييز انجام خواهد ش��د، افزود: 
اكنون در حال اتخاذ تصميمات الزم براي عرضه باقي 
سهام بانكي ها و رايزني با وزارت نفت براي عرضه سهام 
پااليشي ها در قالب صندوق هاي ETF به بازار هستيم. 
رييس كل سازمان خصوصي س��ازي با اشاره به اينكه 
بايد متناسب با كش��ش بازار اقدامات مربوط به عرضه 
صندوق هاي ETF در بازار صورت گيرد، گفت: س��هام 
گروه خ��ودرو و صنايع فلزي در قال��ب اين صندوق ها 
در تابستان عرضه مي ش��ود و بعد از آن نوبت به عرضه 

صندوق پااليشي ها خواهد رسيد.

بيكاري 10.6 درصدي و تورم 34.8 درصدي شاخص فالكت را 25 درصد افزايش داد

شاخص فالكت به 45 درصد رسيد
ادامه از صفحه اول

در برخي موارد فاصله فاحش��ي با آنچه در برنامه ثبت 
ش��ده دارد. در برنامه ششم توسعه و در جايي كه براي 
اقتص��اد كالن ايران برنامه ريزي و هدف گذاري ش��ده 
اس��ت، اعداد و ارقامي قرار دارد كه ش��رايط مناسبي 
براي وضعيت اقتصادي متصور است، اما در عمل آنچه 
اتفاق افتاده نش��ان دهنده اين موضوع نيست. اين در 
حالي اس��ت كه در برنامه ششم توس��عه دستيابي به 
رشد اقتصادي متوسط ساالنه هشت درصد يا ضريب 
جيني ۰.۳۴ در س��ال پاياني اجراي برنامه پيش بيني 
شده كه براساس آن ش��اخص هاي مختلف اقتصادي 
در اوضاع مناس��بي قرار مي گيرد؛ به ط��وري كه مثال 
در س��ال پاياني برنامه نرخ بيكاري ب��ه ۶.۸، تورم ۹.۷ 
 يا رش��د اقتصادي به متوسط هش��ت درصد مي رسد.

اما مقايس��ه  آخرين وضعيت ش��اخص هاي اقتصادي 
طبق آمار مركز آمار و آنچه در برنامه ششم مصوب شده، 
نشان مي دهد كه براي محصول ناخالص داخلي )رشد 
اقتصادي( متوسط رشد ساالنه هشت درصد پيش بيني 
شده است در حالي كه اين شاخص در پايان سال ۱۳۹۷ 
به منفي چهار درصد رس��يده و در پايان سال گذشته 
براي رشد با نفت منفي ۶.۳ و رشد بدون نفت منفي ۲.۵ 
گزارش شده بود.همچنين متوسط نرخ تورم پيش بيني 
شده به صورت متوسط در سال هاي برنامه ۸.۸ و در سال 
پاياني ۹.۷ هدف گذاري شد ولي اين شاخص در پايان 
سال گذشته ۳۴.۸ درصد بوده است.ديگر شاخص مورد 
بررسي نرخ بيكاري اس��ت كه در برنامه ششم توسعه 

متوسط آن به ۱۰.۲ درصد مي رسد، در حالي كه در پايان 
سال گذشته نرخ ۱۰.۶ درصد ثبت شده كه تا حدودي 

فاصله نزديكي با هدف گذاري قانون برنامه دارد.
اما پيش بيني ضريب جيني براي سال آخر برنامه ششم 
توسعه ۰.۳۴ است كه اين شاخص در پايان سال ۱۳۹۷ 
به حدود ۰.۴۰ و در پايان سال گذشته تا۰.۳۹ رسيده 
است.ضريب جيني نش��ان دهنده توزيع ثروت در يك 
كشور است كه بين صفر تا يك تعريف شده و هرچقدر به 
صفر نزديك تر باشد بيانگر كاهش فاصله طبقاتي خواهد 
بود. اما در برنامه ششم توسعه نسبت ماليات به محصول 
ناخالص داخلي ۷.۴ درصد اعالم شده كه در پايان سال 
۱۳۹۶ معادل ۶.۸ درصد گزارش و نرخ جديد آن از سوي 
مركز آمار اعالم نشده است.همچنين پيش بيني برنامه 
ششم براي نسبت منابع نفتي به كل منابع دولت ۳۴.۷ 
بوده كه اين شاخص در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸.۷ ثبت 
شده و آماري بعد از آن منتشر نشده است.از سوي ديگر 
نسبت درآمدهاي مالياتي به كل درآمدهاي دولت نيز 
۳۵.۲ در برنامه ششم توس��عه پيش بيني شده كه در 
س��ال ۱۳۹۶ اين رقم به ۳۶.۲ درصد رسيده است.اما 
اينكه چرا اه��داف برنامه و آنچه در عمل اتفاق افتاده با 
يكديگر مطابقت ندارد؛ موضوعي است كه بايد مسووالن 
مربوطه و البته كارشناسان اقتصادي به آن پاسخ دهند، 
ولي در اين تغيير، تحوالت بين المللي و تشديد فشار 
تحريم ها، كاه��ش درآمدهاي نفت��ي، برنامه ريزي و 
اقدام مسووالن يا خوش بينانه بودن اهداف تعيين شده 

شاخص فالكت از جمع نرخ تورم و نرخ بيكاري حاصل مي شود كه با تورم باالي 34 درصد و نرخ بيكاري باالي 10 درصد، به عدد 45 رسيده استنمي تواند بي تاثير باشد.

چرا دالر در هيچ دولتي آرام نگرفت؟
از اين رو اين دو موض��وع مبنايي و البته اصالح ديگر 
مس��ائل و سياست ها كه تعدادش��ان نيز كم نيست، 
پيش نياز اصالح نرخ ارز و ديگر مش��كالتي است كه 

امروز با آنها رو به رو هستيم.
  رييس كميس�يون اقتصادي مجلس از وجود 
20 ميليارد دالر ارز در خانه ها خبر داده اس�ت. 
آيا استفاده سرمايه اي مردم از دالر، خود عاملي 

براي افزايش قيمت ارز نيست؟

ريش��ه اين تصميم را بايد در تورم ب��االي اقتصاد 
ايران دي��د. وقتي نرخ تورم ب��راي دوراني طوالني 
دو رقمي بوده و ارزش ريال به شكل مداوم كاهش 
يافته است، بخش زيادي از مردم براي جلوگيري از 
كاهش ارزش سرمايه شان به بخش هاي مختلفي 
از جمله بازار ارز كش��يده مي ش��وند. در اينجا بايد 
ميان افرادي كه به عنوان س��لطان هاي اقتصادي 
ش��ناخته مي شوند و رقم هاي بس��يار بااليي از ارز 

يا ديگ��ر كاالها را احتكار مي كنن��د با مردم عادي 
تفكيك قائل ش��د. در ميان مردم عادي نمي توان 
به كس��ي كه براي مثال ۵۰ ميليون تومان سرمايه 
دارد و شاهد كاهش مداوم ارزش ريال است، خرده 
گرفت كه چرا پول خود را به ارز تبديل كرده است. 
اين پول هاي محدود به سمت بازارهايي مي روند كه 
سرمايه مردم را حفظ كند و در اين زمينه نمي توان 

به اين افراد ايراد گرفت.

   آيا افزايش جذابيت در بازارهايي مانند بورس 
مي تواند نگاه سرمايه اي به ارز را كاهش دهد؟

ما در ماه هاي گذشته ش��اهد آن بوده ايم كه با حمايت 
دولت و تالش براي سودآور كردن بازار بورس، اين بازار 
جذابيت بيشتري پيدا كرده و تعداد زيادي از مردم براي 
سرمايه گذاري به بورس وارد شده اند. در چنين شرايطي 
بايد حركت اقتصاد به س��مت رشد و افزايش توليد را به 
جامعه اثبات كرد تا نگراني از رشد طوالني مدت بورس 

كاهش پيدا كند. اگر اين نگراني به وجود آيد كه آنچه در 
بورس رخ مي دهد حباب است و در آينده نزديك خواهد 
تركيد، باز هم مردم به س��مت ديگ��ر بازارها مانند ارز و 
مسكن كشيده مي شوند. با توجه به تاكيد دولت بر حفظ 
بورس اين اميد وجود دارد كه در كوتاه مدت حفظ عدد 
شاخص و رشد آن، ادامه پيدا كند زيرا در غير اين صورت 
نه تنها سرمايه گذاران اين بازار متضرر خواهند شد كه بار 
ديگر شوك قيمتي جديدي به ساير بازارها وارد مي شود.

زمينه سازي قانوني براي بازگشت ثبات به بازار ارز
معيش��تي تالش خواهد كرد تا ابع��اد و زواياي گوناگون 
آن را محق��ق كند. يك��ي از گزاره هاي اثرگ��ذار در بهبود 
شاخص هاي معيش��تي بدون ترديد، بحث ثبات در بازار 
ارز و دالر است كه به نوعي تمام بخش هاي معيشتي مردم 
را تح��ت تاثير قرار مي دهد. در واق��ع هر گونه تكانه اي در 
بازار ارز به طور مستقيم معيشت مردم را با مشكل روبه رو 
مي سازد. با توجه به  اثراتي كه افزايش قيمت ارز روي اقالم 
مصرفي مردم دارد؛ مجلس يازدهم و كميسيون اقتصادي 
تالش مي كنند تا در كوتاه ترين زمان ممكن راهكارهاي 

منطقي براي حل مشكل افزايش قيمت ارز را تدارك ببيند 
تا روند صعودي قيم��ت ارز كه طي هفته هاي اخير باعث 
بروز نگراني هاي فراواني شده در وضعيت تثبيت شده اي 
قرار بگيرد. البته اين بهبود وضعيت شاخص ها نه از طريق 
ديكته كردن ديدگاه هاي اقتصادي مجلس به دولت بلكه از 
طريق همراهي، مساعدت و همفكري مجموعه نهادهاي 
تصميم گير و تصميم ساز در دولت و مجلس زمينه تحقق 
پيدا مي كند. بنابراين مجلس به دنبال ديكته كردن نظرات 
خود به دولت نيست و به دنبال آن است تا از دل گفت وگو 

و مساعدت مجلس و دولت بهترين تصميم براي اقتصاد 
كشور اتخاذ شود. واقع آن است كه اين روزها هم من و هم 
ساير همكارانم در مجلس پيام هاي فراواني را از مردم و اقشار 
مختلف دريافت مي كنيم كه در آنها نسبت به موضوعات 
اقتصادي و معيشتي گاليه هايي مطرح ش��ده است؛ در 
شرايطي كه نرخ ارز ثبات الزم را ندارد، فضاي كسب و كار 
هم متاثر از اين وضعيت پر نوسان دوران پر فراز و نشيبي 
را س��پري مي كند. زماني كه قيمت ارز در نوس��ان باشد 
برنامه ريزي هاي بلندمدت اقتصادي ممكن نخواهد بود 

و فعاالن اقتصادي قادر به ترسيم چشم اندازهاي اقتصادي 
مورد نظرشان نخواهد بود. بنابراين مهار تكانه هاي ارزي يكي 
از اولويت هاي اصلي مجلس براي بهبود وضعيت معيشتي 
خواهد بود. مجلس تالش خواهد كرد در كوتاه ترين زمان 
ممكن بهترين تصميم را در اين زمينه اتخاذ كند. اقتصاد 
اي��ران در دوره تحريم ها بايد ت��الش كند تا ظرفيت هاي 
صادرات غير نفتي خود را ارتقا ببخشد تا دالرهاي صادراتي 
غير نفتي جايگزين درآمدهاي نفتي در كشور شود. براي اين 
منظور بايد زمينه رشد توليد و بهبود شاخص هاي توليدي در 

كشور فراهم شود تا از دل اين افزايش ظرفيت هاي صنعتي 
قلمروهاي جديد صادراتي شناس��ايي در دستور كار قرار 
بگيرند. مجلس يازدهم آماده است كه در اين زمينه هر نوع 
كمكي كه الزم است را انجام دهد؛ اگر درحوزه قانونگذاري 
كمبودي وجود دارد بايد به س��مت تصويب قوانين الزم 
حركت كنيم. اگر در بخش��ي نيازمند افزايش دامنه هاي 
نظارتي هستيم مجلس آماده است اين اتمسفر را ايجاد كند 

تا زمينه بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي فراهم شود.
٭ عضو كميسيون اقتصادي مجلس

تاثير نرخ نيما بر بازگشت ارز صادراتي
بانك مركزي براي بازگش��ت ارزهاي صادراتي، از دو 
سال پيش به دليل اينكه هرگونه كوتاهي در اين زمينه 
از سوي صادركنندگان مي تواند تاثيرات منفي بر بازار 
ارز بگذارد، يكس��ري تعه��دات ارزي در نظر گرفته تا 
طبق آن در زمان مشخصي تمام ارزهاي خارج شده از 
كش��ور به داخل بازگردد. اين روزها كه بازار ارز درگير 
التهاب و نوسان اس��ت، از سوي مسووالن دواي ثبات 
اين بازار بازگش��ت ارزهاي صادراتي خوانده مي شود. 
اين موضوع آن قدر مورد توجه و اهميت قرار گرفت كه 
براي اطمينان حاصل كردن از برگشت هرچه سريع تر 
اين نوع ارزها تا مهلت قانوني )پايان تير ماه( يكسري 
اقدامات تنبيهي از جمله انتش��ار اسامي متخلفان در 
اين زمينه از مجراي رسانه ها و ابطال كدهاي بازرگاني 
تعيين شد كه به تازگي نيز همتي خبر داد كه از دوشنبه 
)۱۶ تيرماه( صادركنندگاني كه تاكنون به تعهد خود 
در بازگش��ت ارز ايفا نكرده اند، در ليست هاي ۱۰ نفره 

 بايد درب��اه نحوه ايفاي تعهدات خ��ود توضيح دهند.
طب��ق گفته ريي��س كل بانك مرك��زي از كل ميزان 
صادرات غيرنفي صورت گرفته در دو س��ال گذشته، 
معادل ۲۲ ميليارد دالر ارز آن بازنگشته و صادركنندگان 
عمده كشور كه پتروشيمي ها و صنايع فوالد هستند، 
ارز خود را بازگرده اند. حال اين س��وال در ذهن مطرح 
مي ش��ود كه دليل اهميت اين بازگشت چيست و چه 
نفع و فوايدي براي اقتصاد دارد؟ با توجه به اينكه براثر 
تحريم ها درآمدهاي نفتي و گازي به شدت كاهش يافته 
و اقتصاد كشور از »اقتصاد نفتي« به سمت »اقتصاد پايه 
غيرنفتي« حركت كرده، الزم است منابع ارزي حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادي بازگردانده و صرف تأمين 
نيازهاي وارداتي كاال و خدمات كشور شود. عالوه براين، 
طبق اعالم بانك مركزي از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادركننده 
طي دو سال گذشته، ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر از آنها با اجراي 
تعهدات صادراتي خود نسبت به برگشت ۵.۷ ميليارد 

يورو ارز به چرخه اقتصادي كش��ور اقدام كردند كه به 
عبارت ديگر، حدود ۲۲ ميليارد يورو طي دوره مد نظر 
توس��ط اين گروه از صادركنندگان به چرخه تجاري 
كشور بازنگشته است. از ميزان ارز بازنگشته به كشور 
معادل ۵ .۲ ميليارد ي��ورو آن مربوط به صادرات ريالي 
كشورهاي عراق و افغانستان بوده كه بنا به اعالم بانك 
مركزي، اصرار اتاق بازرگاني بر تعديل ۲۰ درصد ارزش 
پايه صادراتي، لحاظ ضريبي براي هزينه هاي تحريم، 
نقل و انتقاالت و تبديالت ارزي و واردات بدون انتقال 
ارز موضوعيتي ندارد و عمده بازگشت ارز توسط تعداد 
معدودي از صادركنندگان )شركت هاي پتروشيمي، 
ايميدرو و فرآورده هاي نفتي( انجام شده و با احتساب 
۵.۲ ميليارد يورو كوتاژه��اي )مرحله ثبت اظهارنامه 
واردات ي��ا صادرات كاال درگم��رك( صادراتي عراق و 
افغانستان صادركنندگان عمدتاً خصوصي ساالنه به طور 
متوسط تنها ۶.۱ ميليارد يورو به چرخه رسمي تجاري 

كش��ور در شرايط حس��اس كنوني و جنگ اقتصادي 
وارد كرده اند و ات��اق بازرگاني نيز در چارچوب راهبرد 
عدم برگشت ارز به چرخه رسمي با صدور كارت هاي 
اجاره اي مشاركت كرده اس��ت. اين درحالي است كه 
گفته رييس جمهوري مبني تعلق داشتن ارز به دولت با 
واكنش فعاالن اقتصادي و بخش خصوصي مواجه شد 
و حسين سالح ورزي، نايب رييس اتاق بازرگاني معتقد 
است كه اين گفته در تعارض و مغايرت با حقوق مالكيت 
افراد است و مي تواند تاثير نامطلوبي بر سرمايه گذاري و 
رشد اقتصادي بگذارد. همچنين، توقع دولت از بخش 
خصوصي در اين موضوع بايد متناسب با شركت هاي 
دولتي مانند پتروشيمي ها باشد و به همان ميزان نيز از 

بخش خصوصي انتظار داشته باشند.
با توجه به اينكه تأمين مالي نيازهاي قاچاق كاال، خروج 
سرمايه و واردات كاالهاي غيرمجاز از محل ارز حاصل 
از صادرات و ارز آنان كه در بازار غيررسمي عرضه شده، 

صورت گرفته؛ در حالي كه واحدهاي توليدي نيازمند 
واردات مواد اوليه، كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي براي 
حفظ توليد و اشتغال هستند و تعداد كثيري از كاالهاي 
اساس��ي و دارو نيز بايد از محل مناب��ع ارزي حاصل از 
صادرات كاالهاي غيرنفتي تأمين شود، اين موضوع يكي 

از داليل بازگشت مهم بازگشت ارز اعالم شده است.
عالوه براي��ن، بانك مركزي اعالم ك��رده كه اقدامات 
متعدد و حمايتي كافي طي سال هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ 
شامل تمديد مهلت بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
به مدت ش��ش ماه تا پايان دي م��اه ۱۳۹۸، تنوع در 
روش هاي بازگش��ت ارز حاصل از صادرات، پذيرش و 
اخذ كامل و ۱۰۰ درصدي معافيت هاي مالياتي و ارزش 
افزوده متعلقه صرفًا با بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل از 
صادرات و تعديل ۲۰  درصد ارزش پايه صادراتي، عدم 
ايجاد محدوديت در استهالك اظهارنامه هاي صادراتي 

سال هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ انجام داده است.

ادامه از صفحه اول



اخبار 3 بانك و بيمه

تسهيالت بانكي در يك سال منتهي به فروردين ۲۹.۵ درصد، سپرده ها 33.3 درصد افزايش يافت

بلغارستان و كرواسي دو عضو جديد اتحاد پولي يورو خواهند شد

سهم ۵4 درصدي تهران از سپرده ها و 64 درصد از تسهيالت بانكي

بخشاندكيازخلقپولونقدينگيوتسهيالتبانكهاجذبتوليدميشود

افزايش قيمت سكه با وجود افت بهاي طال در بازارهاي جهاني

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
گ�زارش وضعي�ت كل مان�ده س�پرده ها و 
تسهيالت ريالي و ارزي بانك ها و موسسات 
اعتباري به تفكيك استان در پايان فروردين 
ماه س�ال ۹۹ حاكي از آن است كه مانده كل 
س�پرده ها بالغ بر ۲۷۷۶۶.۷ ه�زار ميليارد 
ريال شده است كه نس�بت به مقطع مشابه 
سال قبل ۶۹۴۱.۷ هزار ميليارد ريال )33.3 
درصد( و نس�بت به پايان س�ال قبل معادل 
۶۰3.۹ هزار ميليارد ريال )۲.۲ درصد( افزايش 
نش�ان مي دهد. بيش�ترين مبلغ سپرده ها 
مربوط به استان تهران با مانده ۱۵۱۸۱.3 هزار 
ميليارد ريال و كمترين مبلغ مربوط به استان 
كهگيلويه و بوي�ر احمد مع�ادل ۶۸.3 هزار 

ميليارد ريال است.

به گ��زارش »تع��ادل«، مانده كل تس��هيالت بالغ بر 
۱۹۵۶۸.۶ هزار ميليارد ريال است كه نسبت به مقطع 
مشابه س��ال قبل ۴۴۶۱.۴ هزار ميليارد ريال )۲۹.۵ 
درصد( و نسبت به پايان سال قبل ۲۱۲.۸ هزار ميليارد 
ريال )۱.۱ درصد( افزايش داشته است. بيشترين مبلغ 
تسهيالت مربوط به اس��تان تهران با مانده ۱۲۶۶۶.۲ 
هزار ميليارد ريال و كمترين مبلغ مربوط به اس��تان 
كهگيلويه و بوير احمد معادل ۶۸.۳ هزار ميليارد ريال 
است. شايان ذكر است نسبت تسهيالت به سپرده ها 
بعد از كسر سپرده قانوني ۷۸.۵ درصد است كه نسبت 
به مقطع مشابه سال قبل و پايان سال قبل، به ترتيب 
۲.۳ و ۰.۹ واحد درصد كاهش نش��ان مي دهد. نسبت 
مذكور در استان تهران ۹۱.۹ درصد و استان كهگيلويه 
و بويراحمد ۱۰۶ درصد است. بانك مركزي اعالم كرده 
اس��ت كه يكي از علل مهم باال بودن رقم تسهيالت و 
سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مركزي بسياري 
از شركت ها و موسسات توليدي ساير استان ها در استان 
تهران بوده و عمده فعاليت ه��اي بانكي آنها از طريق 
شعب بانك ها و موسسات اعتباري استان تهران انجام 
مي شود. تهران همچنان باالترين سهم از سپرده ها و 
تس��هيالت را به خود اختص��اص داده و با ۱۵۱۸ هزار 
ميليارد تومان س��پرده و ۱۲۶۶ ه��زار ميليارد تومان 
مانده تس��هيالت، ۱۳۷۷ هزار ميليارد تومان سپرده 
بعد از كسر س��پرده قانوني سهم باالي ۵۰ درصدي از 
تسهيالت و سپرده ها داشته است. سهم تهران از كل 
سپرده ها معادل ۵۴.۶ درصد، سهم تهران از سپرده بعد 
از كسر سپرده قانوني معادل ۵۵.۲ درصد و سهم تهران 
از مانده تس��هيالت بانك ها ۶۴.۷ درصد بوده است. به 
عبارت ديگر، سهم تهران از مانده تسهيالت عمال ۱۰ 
درصد باالتر از سهم آن از سپرده ها بوده و بخش عمده اي 
از تس��هيالت و وام هاي بانكي جذب تهران و بازارهاي 
خدمات مالي، بورس، ارز، و طال و س��رمايه در گردش 
شركت ها شده اس��ت.   نسبت تسهيالت به سپرده ها 

بعد از كس��ر س��پرده قانوني نيز در كل كشور از باالي 
۸۰ درصد و رقم ۸۰.۸ درص��د در فروردين ۹۸ به زير 
۸۰ درصد و رقم ۷۸.۵ درصد در فروردين ۹۹ رسيده و 
نشان مي دهد كه بانك ها بخش بيشتري از سپرده ها را 
به عنوان سپرده قانوني و ذخيره احتياطي نقدينگي خود 
در شعب نگه داشته اند و براي پيگيري مطالبات معوق 
خود ترجيح داده اند كه نظم بيش��تري را در پرداخت 

تسهيالت داشته باشند. 
از كل سپرده هاي ۲۷۷۶ هزار ميليارد توماني فروردين 
۹۹، به ميزان ۱۰.۲ درصد يا ۲۸۳ هزار ميليارد تومان 
را سپرده قانوني تشكيل مي دهد و ۵۳۷ هزار ميليارد 
تومان يا ۱۹.۳۴ درصد س��پرده ها را ذخيره احتياطي 
شعب يا نقدينگي مورد نياز يا سياست سقف اعتباري 
تشكيل مي دهد. در مجموع ۸۲۰ هزار ميليارد تومان 
يا ۲۹.۵ درصد سپرده ها يا به صورت سپرده قانوني يا به 
صورت ذخيره احتياطي نقدينگي، تسهيالت داده نشده 
و در شعب بانك ها و بانك مركزي باقي مانده است.  به 
عبارت ديگر، معادل ۷۰.۵ درصد س��پرده ها به عنوان 
تسهيالت پرداخت شده است. البته نسبت تسهيالت 
كه نسبت تسهيالت به سپرده بعد از كسر سپرده قانوني 
اس��ت عدد ۷۸.۵ درصد بوده است و بانك ها به ميزان 
۲۸.۵ درصد س��پرده ها و منابع در دسترس خود را در 

شعب نگه داشته و تسهيالت نداده اند.  

تس��هيالت دهي بانك ها نيز ۲۹.۵ درصد نس��بت به 
فروردين ۹۸ رش��د داشته اين در حالي است كه رشد 
س��پرده ها ۳۳.۳ درصد بوده اس��ت. به عبارت ديگر، 
رشد تسهيالت دهي بانك ها از رشد سپرده هاي ۳۳.۳ 
درصدي و رشد نقدينگي ۳۱.۳ درصدي سال ۹۸ كمتر 
بوده و اين موضوع نش��انه رعايت مالحظات و انضباط 

مالي در بانك ها است. 

    چند درصد از تسهيالت بانكي جذب توليد 
مي شود

از سوي ديگر، اين پرسش اساسي وجود دارد كه از رشد 
مانده تسهيالت بانك ها در سال ۹۹ و همچنين از رشد 
پايه پولي و خلق پول و نقدينگي جديد در سال ۹۹ كه 
تنها در بهار ۹۹ نقدينگي را با رش��د ۷ درصدي و پايه 
پولي را با رشد ۸ درصدي مواجه كرده است، چه ميزاني 
جذب توليد مي شود و مي تواند مولد باشد و همچنين 
چه بخش��ي را بخش خدمات، بازاره��اي ارز و طال و 
مسكن و خريد و فروش سهام جذب مي كنند.  به نظر 
مي رسد كه با توجه به سهم باالي تهران از تسهيالت 
بانكي، سهم باالي بخش خدمات از جذب تسهيالت، 
سهم باالي بورس در جذب نقدينگي كه عمدتا صرف 
رشد قيمت سهام مي شود و كمتر جذب شركت هاي 
توليدي مي شود، مي توان نتيجه گرفت كه سهم كمي 

از خلق پول، نقدينگي و تسهيالت بانك ها صرف توليد 
و امور مولد مي ش��ود و در نتيجه رشد نقدينگي عمال 
عامل رشد تورم، قيمت س��هام و ارز و طال و مسكن و 
خودرو و... مي شود.   برخي كارشناسان معتقدند كه در 
سال جهش توليد؛ كمتر از ۱.۵ درصد از خلق پول انجام 
ش��ده در ۴ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به سمت تحقق 

شعار سال هدايت شده است.
به گزارش تسنيم، براس��اس آمارهاي بانك مركزي 
در به��ار س��ال ۱۳۹۹ روزانه ۲ ه��زار ميليارد تومان 
نقدينگي و در مجموع ۱۸۰ هزار ميليارد تومان خلق 
پول انجام ش��ده است.رقم نقدينگي خلق شده براي 
چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به ۲۴۰ هزار ميليارد 
تومان مي رسد كه در پايان سال جاري انتظار مي رود 
حجم پول و نقدينگي را از ۳۰۰۰ هزار ميليارد تومان 
فراتر ببرد. سال ۱۳۹۹ كه به عنوان سال جهش توليد 
نامگذاري شده است بدون همراهي كامل نظام بانكي 
كشور به سرانجام نمي رسد و در صورتي كه تسهيالت 
بانكي با نرخ هاي��ي متفاوت )پايين ت��ر( از نرخ هاي 
سود كنوني در اختيار واحدهاي توليدي قرار نگيرد، 
امكان فعال س��ازي بخش هاي غيرفع��ال واحدهاي 
توليدي فراهم نمي شود. جهش توليد بدون همراهي 
نظام بانكي يعني س��پردن يك ماموريت غيرممكن 
به واحدهاي توليدي كش��ور كه در حالت عادي هم 

روزگار مناسبي را سپري نمي كنند. براساس اطالعات 
منتشره وزارت صمت، ۳۳.۲ درصد، معادل ۲۷۱ هزار 
و ۹۰۰ ميليارد تومان از تس��هيالت پرداخت شده از 
سوي بانك ها و موسسات اعتباري در سال ۱۳۹۸ به 
بخش خدمات، ۳۱.۲ درصد معادل ۲۵۵ هزار و ۳۰۰ 
ميليارد تومان به صنعت و معدن و ۱۹.۷ درصد معادل 
۱۶۱ هزار و ۵۰۰ ميلي��ارد تومان به بخش بازرگاني 
پرداخت شده است. سهم بخش كشاورزي ۸.۷ درصد 
و سهم بخش مسكن ۷.۱ درصد يعني به ترتيب ۷۰ 
هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان و ۵۸ هزار و ۴۰۰ ميليارد 
تومان بوده است. تسهيالت بخش بازرگاني در سال 
۹۸ دو برابر س��هم اين بخش نسبت به سال ۹۷ بود. 
سهم بخش مسكن كه معموال نقش بخش پيشران را 
در اقتصادها بازي مي كند از تس��هيالت پرداختي از 
سوي بانك ها در سال ۱۳۹۸ با كاهش ۳۷.۳ درصدي 

نسبت به سال ۱۳۹۷ مواجه شد.
بررس��ي طرح هاي بانك هاي مختلف كش��ور نشان 
مي دهد كه در سال جهش توليد از طرح هاي عملياتي 
در نظام بانكي براي ايجاد جهش توليد خبري نيست و 
تنها بانك كارآفرين از يك بسته ۳ هزار ميليارد توماني 
پرداختي ب��راي بخش هاي توليدي )اع��م از صنايع 
غذايي، دارويي، پتروشيمي، فوالدي، معدني و...( كه 
در سه ماه اخير )قبل از درخواست دريافت تسهيالت( 
براساس ليست بيمه داراي حداقل ۵۰ پرسنل بوده و 
طي شش ماه گذشته اقدام به تعديل نيرو ننموده اند يا 
اعطاي تسهيالت در قالب بسته حاضر منجر به جذب 
نيروي جديد در اين ش��ركت ها گردد، رونمايي كرده 
است كه فقط حدود ۱.۲ درصد از خلق پول در چهار 
ماهه نخست سال را دربر مي گيرد. واگذاري عملكرد 
بانك ه��ا به تصميم هاي س��هامداران و مديران آنها و 
بي توجهي سياس��ت گذار اصلي يعني دولت؛ نش��ان 
مي دهد ك��ه مديريت اقتصاد اي��ران برنامه عملياتي 
براي تحقق جهش توليد ندارد و دو برابر شدن ميزان 
تسهيالت بازرگاني و در مقابل كاهش تسهيالت براي 
بخش هاي مسكن و صنعت در كنار عدم كاهش سود 

بانكي چيزي جز ادامه وضع موجود نخواهد بود.
كارشناس��ان اقتصادي اتف��اق نظر دارن��د كه بدون 
همراهي نظام بانكي نمي توان انتظار داش��ت جهش 
توليد به سرانجام برسد و مشغول شدن نظام بانكي به 
سفته بازي و هدايت بخش قابل توجهي از خلق پول 
انجام شده در س��ال ۱۳۹۹ به سمت بازارهاي سفته 
بازانه توليد را ارتقا نمي دهد و تنها باعث از مزيت افتادن 
توليد در برابر س��ودهاي بادآورده در بازارهاي سفته 
بازانه مي شود. در شرايطي كه بازارهاي منطقه براي 
صادرات كاالهاي ايراني جذاب ش��ده و واردات هم به 
دليل گران شدن ارز كاهش يافته است، كمك واقعي 
به جهش توليد باعث افزايش اشتغال هم شده و مشكل 
تقاضاي موثر كنوني كه به ركود عميق انجاميده است 

را حل خواهد كرد.

گروه بانك و بيمه | 
در حالي كه بهاي اونس جهاني طال با ش�يبي 
ماليم روند كاهشي به خود گرفته و به ۱۷۹۹ 
دالر رسيده است، اما به دليل رشد نرخ دالر 
در بازار آزاد كه به قيمت ۲۲۶۴۰ تومان افزايش 
يافته، قيمت طال و س�كه افزايش يافت و هر 
قطعه س�كه تمام بهار آزادي طرح جديد در 
معامالت بازار طال با رشد ۲۰۰ هزار توماني به 
قيمت ۱۰ ميليون و ۵۵۰ هزار تومان فروخته 
شد. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
به قيمت ۹ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش 
رسيد.همچنين نيم سكه پنج ميليون و ۲۵۰ 
هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۵۰ هزار 
تومان و هر قطعه سكه يك گرمي يك ميليون 
و ۶۵۰ هزار تومان تعيين قيمت شد طالي خام 
۱۸ عيار به ازاي هر گرم ۹۶۴ هزار و مظنه هر 
مثقال طالي آبشده يا ۱۷ عيار نيز ۴ ميليون و 

۱۷۸ هزار تومان به فروش رسيد.

به گ��زارش »تع��ادل«، در روز ش��نبه ۲۱ تيرم��اه ۹۹، 
صرافي هاي بانكي ه��ر دالر امريكا را به قيمت ۲۱ هزار و 
۹۵۰ تومان خريدند و ۲۲ هزار و ۵۰ تومان فروختند كه نرخ 
خريد و فروش دالر به ترتيب ۵۰ و ۱۵۰ تومان كاهش يافته 
است. همچنين، اين صرافي ها هر يورو را معادل ۲۴ هزار و 
۱۵۰ تومان براي خريد و ۲۴ هزار و ۳۵۰ تومان براي فروش 
قيمت گذاري كردند كه ۵۰ تومان كاهش قيمت را تجربه 
كرده است. همچنين بانك ها هم هر دالر امريكا را به قيمت 
۲۱ هزار تومان و هر يورو را معادل ۲۳ هزار تومان خريدند.

در ساعات عصر شنبه نيز نرخ لحظه اي سامانه سنا افزايش 
يافت و قيمت خريد دالر به ۲۲۱۵۰ و فروش دالر ۲۲۲۵۰ 
تومان رسيد. همچنين قيمت خريد يورو ۲۴۴۵۰ تومان و 
قيمت فروش يورو ۲۴۵۵۰ تومان اعالم شد. در بازار آزاد نيز 
نرخ دالر ۲۲۶۴۰، يورو ۲۵۴۰۰ و درهم ۶۲۴۰ تومان معامله 
شده است در ساعات عصر، درصرافي هاي مجاز بانكي، هر 
دالر با قيمت ۲۲ هزار ۱۵۰ تومان در صرافي هاي بانكي به 
فروش رسيد و نرخ خريد هر دالر ۲۲ هزار و ۵۰ تومان بود. 
نرخ خريد هر يورو نيز در اين صرافي ها ۲۴ هزار و ۳۵۰ تومان 

و نرخ فروش آن ۲۴ هزار و ۴۵۰ تومان اعالم شد.
همچنين سامانه سنا نرخ ميانگين ارز در تاريخ ۱۹ تيرماه 
۹۹ را براي دالر ۲۲۰۶۵، يورو ۲۴۳۶۳، درهم ۵۴۲۶، يوان 
۳۱۰۰، پوند انگليس ۲۶۴۱۳، لير تركيه ۳۱۸۲، دالر كانادا 
۱۶۲۵۴ تومان اعالم كرد. سامانه نيما نيز نرخ حواله را براي 

دالر ۱۶۹۰۰، لير تركيه ۲۴۲۴، يورو ۱۹۱۵۷، درهم ۴۸۶۱، 
يوان ۲۷۲۶ تومان اعالم كرد. براين اس��اس، اختالف دالر 
نيمايي با دالر صرافي به ۵۳۵۰ تومان، اختالف دالر نيمايي 

با دالر آزاد به ۵۷۴۰ تومان رسيده است.
در ب��ازار طال نيز به دنبال كاهش هر اونس جهاني طال به 
قيمت ۱۷۹۹ دالر و اعالم قيمت دالر نقدي به نرخ ۲۲۶۴۰ 
تومان، قيمت طال و س��كه تاحدودي كاهش داشت. هر 
گرم ط��الي ۱۸ عيار به ۹۶۴ ه��زار تومان، مظنه مثقال 
۱۷ عيار يا طالي آبش��ده به ۴ ميليون و ۱۷۵ هزار، سكه 
جديد ۱۰ ميليون و ۵۱۰ هزار، سكه طرح قديم ۹ ميليون 
و ۵۰۰ هزار، نيم س��كه ۵ ميليون و ۲۰۰ هزار، ربع سكه 
۳ ميليون و ۵۰ هزار، س��كه گرمي ۱ ميليون و ۶۰۰ هزار 

تومان داد و ستد شد. 

   روند افزايش قيمت طال تا كجا ادامه دارد
در ماه ها و چند رو اخير شاهد گران شدن بيش از پيش طال 
و تمايل سرمايه گذاران براي س��رمايه گذاري در اين بازار 
بوده ايم. طال پس از شيوع همه گيري بيماري كوويد-۱۹ 
ش��روع به افزايش كرده و در برابر بحران اقتصادي در حال 
شكل گيري تبديل به بهشت و پناهگاه امن سرمايه گذاران 
شد.در چند هفته پيش نيز با افزايش نرخ ابتال به اين بيماري 
و نگراني ها درباره موج دوم ويروس فلز زرد با سرعتي بيش 
از پيش رشد كرده و به قيمت هاي جديدي دست يافت و 
حتي سطح ۱۸۰۰ دالر را نيز شكست.حال براي بسياري 
اين سوال پيش آمده است كه آيا قيمت طال همچنان گران 
خواهد شد يا س��قوط خواهد كرد؟ در پاسخ به اين سوال 
مي توان گفت كه طال به اين زودي قرار نيست از پا بايستد و 
كاهش يابد. پيش بيني مي شود كه در حداقلي ترين حالت 
ممكن طال نيمه سال آينده رشد كرده و سپس سير كاهش 
پيدا مي كند. برخي نيز اعالم كرده اند كه قيمت طال تا ۳ هزار 
دالر قابل افزايش است و به دنبال آن با بهبود شرايط كرونا 
و عرضه واكسن و راه اندازي دوباره اقتصاد و بازارهاي سهام، 

مي توان انتظار كاهش قيمت طال را داشت. 
جدا از ش��يوع بيماري كوويد-۱۹ و نگراني ها از موج دوم 
آن شرايط بحران اقتصادي و تنش هاي ژئوپليتيك نيز به 
باالترين حد خود رسيده اند. اقتصاد اياالت متحده امريكا و 
بسياري ديگر از اقتصاد هاي بزرگ جهان دچار بحران شده 
است. بانك مركزي امريكا –فدرال رزرو- براي مقابله با اين 
بحران اقتصادي شروع به چاپ پول كرده كه در نتيجه آن 
تورم ايجاد خواهد شد.از طرف ديگر تنش هاي ميان چين و 
امريكا به باال ترين حد خود در سال هاي اخير رسيده است كه 
باعث شده تا نگراني نسبت به آينده بازار نيز به وجود بيايد.در 

نتيجه افزايش تورم و باال گرفتن تنش ها مي توان پيش بيني 
كرد كه طي ماه هاي آينده بايد خود را براي باال رفتن بيش 
از پيش قيمت طال آماده كرد و انتظار داشت تا يك ركورد 

تاريخي توسط طال ثبت شود.

    ارزهاي صادراتي
 بايد به چرخه اقتصاد  بازگردد

از سوي ديگر، يك نماينده مجلس يازدهم با اشاره به اينكه 
بخش خصوصي بايد به منافع ملي ارجحيت بدهد، گفت: 
ارزهاي حاصل از صادرات بايد به چرخه اقتصادي كش��ور 
بازگردد. محسن زنگنه در گفت وگو با ايِبنا در خصوص لزوم 
بازگشت ارزهاي صادراتي به كشور و تبعات عدم بازگشت 
ارزها با اشاره به اينكه شعار اقتصاد بدون نفت را مي دهيم و 
همچنين موضوع اجراي اصل ۴۴ و واگذاري امور به بخش 
خصوصي مطرح اس��ت، گفت:  اقتصاد بخش خصوصي و 
تقويت فعاليت ها در اين بخش يك لوازمي دارد. اينكه بخش 
خصوصي نيز به منافع ملي كشور هم متعهد باشد داراي 
اهميت است. اين نماينده مجلس يازدهم با اشاره به اينكه 
اگر قرار باشد ما بخش خصوصي را تقويت كنيم و شركت هاي 
خصولتي را كاهش دهيم، اظهارداشت: الزمه كار اين است 
كه بخش خصوصي نيز منافع ملي و كشور را ارجحيت بدهد. 
يكي از اين شاخص هاي ارجحيت قرار دادن منافع ملي اين 
است كه ارز حاصل از صادرات را دوباره به كشور برگردانيم 
و بگذاريم نيازهاي ارزي كشور تامين شود. زنگنه با تاكيد بر 
اينكه اظهارات رييس جمهور در خصوص لزوم اقدام جدي تر 
بانك مركزي در زمينه بازگش��ت ارزهاي صادراتي، حرف 
درستي است، افزود: اگر بخش خصوصي اين كار را انجام 
ندهد دوباره بخش دولتي ورود مي كند و اين موضوع با اصل 
۴۴ و سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري تناقض دارد.

وي درباره تبعات بازنگشتن ارزهاي صادراتي به اقتصاد ايران، 
 بيان داشت: در صورت برنگشتن ارزهاي صادراتي تناسبي 
بين عرضه و تقاضا پيش نمي آيد و مسائلي پيش خواهد آمد. 
اينكه راهكار برگشت ارزهاي صادراتي چيست هم وقتي با 
بخش خصوصي صحبت مي كنيم داليلي دارند كه بعضا 
درست اس��ت. اين نماينده مجلس يازدهم ادامه داد: يكي 
اينكه قوانيني كه در حوزه صادراتي داريم خيلي متغير است 
يعني صادركننده امنيت ارزي به يك معنا ندارد. يعني كاال 
را امروز صادر كرده با يك قانون و زماني كه مي خواهد ارز را 

برگرداند با يك قانون ديگر مواجه مي شود.
زنگنه خاطرنش��ان كرد: نكته دوم اينك��ه باالخره ما بايد 
قبول كنيم كه س��رمايه گذار و بخش خصوصي به دنبال 
حداكثرسازي منافع خود و س��ود است و اينكه ما بياييم 

مجبور كنيم كه ارز را با قيمت پايين تر از قيمت بازار برگرداند، 
زماني اين كار را انجام مي دهد كه اگر دوباره براي مواد اوليه 

ارز خواست بتواند به راحتي به نرخ زير بازار از دولت بگيرد.
به گفته وي، بسياري از صادركننده ها به دنبال حل مشكالت 
ارزي كشور با ورود ارز صادراتي هستند ولي از اين طرف هم 
نگرانند كه در زمان نياز نتوانند براي انجام واردات مواد اوليه 
مورد نياز خود ارز داشته باشند. راهش اين است كه ما تعدد 
بازارهاي ارزي را كم كنيم و ارز نيمايي، ارز ۴۲۰۰ تومان، ارز 

بازار، ارز بانك مركزي و... را ساماندهي كنيم.
اين نماينده مجلس افزود: كاري كه بايد انجام دهيم اوال اينكه 
قوانين صادراتي بايد بازه زماني داشته باشد و دست كم يك 
سال تغيير نكنند و دوم اينكه بازارهاي متعدد را به سمت تك 
نرخي ببريم و ارز ۴۲۰۰ تومان را به نظر من مي توان حذف 
كرد و منابع را به سمت ارز نيمايي برد و بازار را نيز با ابزارهاي 
مختلف كنترل كرد و برسيم به قيمتي كه صادركننده و 

عرضه كننده ارز بتواند در اين بازار كار كند.

    بلغارستان و كرواسي 
دو عضو جديد اتحاد پولي يورو

بلغارستان و كرواسي در يك قدمي عضويت در منطقه يورو 
قرار گرفتند. به گزارش رويترز، براي نخستين بار در طول 
پنج سال اخير، بلغارستان و كرواسي موفق شدند به عضويت 
مكانيزم تبادل اروپايي بپيوندند و از تاريخ يكم اكتبر امسال 
فعاليت بخش بانكي و مالي آنها تحت نظر بانك مركزي اروپا 
خواهد بود. اين مكانيزم به عنوان آخرين پيش نياز پيوستن 

به منطقه پولي يورو محسوب مي شود.
پيشتر آندري پلنكوويچ - نخست  وزير كرواسي - با اشاره 
به آماده شدن كرواس��ي براي پيوستن به مكانيزم تبادل 
اروپايي موسوم به ERM-۲ گفته بود كه هدف استراتژيك 
اين كشور پيوستن به منطقه پولي يورو تا سال ۲۰۲۴ خواهد 
بود.با وجود آنكه كرواس��ي واحد پولي ديگري دارد، از يك 
دهه گذشته روند ادغام تدريجي نظام پولي خود را با يورو 
آغاز كرده است؛ به گونه اي كه اكنون ۷۵ درصد ذخاير ارزي 
اين كشور را يورو تشكيل مي دهد. اين كشور همچنين براي 
پيوستن به يورو بايد نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي 
خود را به زير ۶۰ درصد برساند.كميس��يون اروپا با صدور 
بيانيه اي به همين مناسبت اعالم كرد كه اين اتفاق نتيجه 
تالش هايي است كه توسط دو كش��ور عضو اتحاديه اروپا 
صورت گرفته است. بلغارستان در سال ۲۰۰۷ و كرواسي در 

سال ۲۰۱۳ به عضويت اتحاديه اروپا درآمدند. 
تمايل كرواس��ي براي پيوستن به يورو در شرايطي مطرح 
مي شود كه برخي كشورهاي ديگر اروپايي موضع انتقادي 

خود نسبت به اين پيمان پولي را تغيير نداده اند. براي مثال، 
از زمان قدرت گرفتن دولت ويكتور اوربان در مجارستان، 
بوداپست فاصله خود با مواضع منطقه يورو را افزايش داده 
است. اين كشور هنوز به عضويت منطقه يورو درنيامده و 
تاريخ مشخصي نيز براي پيوستن به اين منطقه واحد پولي 
اعالم نكرده است. دولت و بانك مركزي مجارستان تاكنون 
بارها اعالم كرده اند تا زماني كه اقتصاد مجارستان به استحكام 
مناسبي نرسد، اين كشور به منطقه يورو نخواهد پيوست.

گئورگ ماتولسكي، رييس بانك مركزي اين كشور پيش تر 
در مصاحبه با نشريه فايننش��يال تايمز، يورو را اشتباهي 
استراتژيك خوانده بود كه هرگز نبايد اتفاق مي افتاد.وي گفته 
بود يك فرضيه زيان بار اين است كه يورو يك گام عادي و 
ضروري براي يكپارچگي بيشتر اروپاي غربي بوده است اما ارز 
واحد اروپايي اصال يك ارز عادي نيست و تقريبا به هيچ كدام از 

اهداف از پيش تعيين شده خود نرسيده است.

    افت دالر
ش��اخص دالر در معامالت امروز عقب نشست. به گزارش 
رويترز، شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با ۰.۲۵ 
درصد كاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۹۶.۶۲۵ واحد 
بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سوييس معادل ۱.۰۶۲ دالر 
اعالم شد. در تازه ترين دور از معامالت، پوند با ۰.۲۴ درصد 
صعود نسبت به روز قبل خود و به ازاي ۱.۲۶۳ دالر مبادله 
شد. يورو ۰.۳۳ درصد باال رفت و با وارد شدن به كانال ۱.۱۳ 
به ۱.۱۳۰ دالر رسيد.در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، 
هر دالر با ۰.۱۱ درصد كاهش به ۱۰۶.۹۲۵ ين رس��يد. در 
برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي ۱.۴۳۹ دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل ۷.۰۰۷ يوان 
چين اعالم شد.  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.داده هاي منتشرشده توسط 
وزارت بازرگاني امريكا نشان مي دهد فعاليت هاي صنعتي اين 
كشور در ماه ژوئن به ميزان كامال محسوسي تقويت شده و 
در حال بازگشت به سطوح قبل از بحران كرونا است. روند 
اشتغال زايي در بازار كار نيز كماكان مثبت باقي مانده و نرخ 

بيكاري رو به كاهش است.
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بانك پاسارگاد براي مقابله
با كرونا سنگ تمام گذاشت

بانك پاسارگاد با انجام اقدامات متعددي در حوزه هاي 
اطالع رساني، پيش��گيري و مقابله با كرونا در سطح 
كشور سنگ تمام گذاشت. به گزارش پايگاه خبري 
نقدينه بانك ها به عنوان س��ازمان هايي كه با توجه 
به مراجعه كنندگان بسيار، ريس��ك بااليي در ابتال 
به بيماري كرونا چه در بين مش��تريان و چه در بين 
كارمن��دان را متحمل ش��ده اند، اقدام��ات در خور 
توجهي براي كاهش اين ريس��ك انج��ام داده اند. از 
اتخاذ تمهيداتي براي ضدعفون��ي كردن محيط و 
افزايش امكانات بهداشتي تا ارايه اكثر خدمات بانكي 
به صورت غيرحضوري و تشويق مشتريان به كاهش 
رفت  و آمده��اي غيرضروري به ش��عبه ها از جمله 
اقدامات سيستم بانكي است.  بانك پاسارگاد نيز كه 
همواره در عرصه ايفاي مسووليت هاي اجتماعي، نام 
خود را به عنوان يكي از بانك هاي پيشرو مطرح كرده 
است در عرصه مقابله با كرونا هم اقدامات موثري را در 
راستاي كمك به جامعه پزشكي، اطالع رساني عمومي 
و فرهنگ سازي، پيش��گيري، ارايه خدمات ويژه به 
مشتريان انجام داده است و اقدامات متعددي را نيز در 
دستور كار دارد. در اين راستا، بانك پاسارگاد از همان 
ابتداي دوران شيوع اين بيماري با تشكيل كارگروه 
ويژه پيش��گيري از شيوع بيماري كرونا تصميماتي 
را براي افزايش ايمني مشتريان و مراجعه كنندگان 
درنظر گرفته و اجرايي كرد. تهيه و نصب حفاظ هاي 
جداكننده پلكسي روي باجه هاي شعبه ها، استقرار 
تجهيزات تب سنجي و اندازه گيري دماي بدن تمامي 
مراجعه كنندگان به ساختمان هاي ستادي بانك، 
ضدعفوني مستمر محيط شعبه ها و واحدهاي ستادي 
و تجهيزات بانك��ي، تغيير در چيدمان صندلي هاي 
انتظار شعبه ها و واحدهاي ستادي به جهت رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي در بين مراجعه كنندگان، در 
دسترس قرار دادن تجهيزات بهداشتي شامل محلول 
و دستمال ضدعفوني در فضاهاي مشاعي شعبه ها و 
ساختمان هاي س��تادي و ... نمونه اي از اقدامات اين 
بانك براي جلوگيري از ش��يوع ويروس كرونا است. 
بانك پاس��ارگاد در راس��تاي ايفاي مسووليت هاي 
اجتماعي خود، عالوه ب��ر ايجاد امكانات الزم جهت 
ويزيت مجازي بيماران از طريق دستگاه تله  مديسين 
)Telemedicine( در پايگاه هاي تشخيص سيار، 
۷۰ دس��تگاه ترمومتر، ۳۵۰ هزار ماس��ك N۹۵ و 
۱۰ هزار واحد لباس مخصوص بيماران كرونايي به 
دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور اهدا كرد. 
اين بانك در اقدامي ديگ��ر، براي خريد تجهيزات و 
ملزومات درماني، دارو و اقالم مورد نياز از دانشگاه هاي 
علوم پزشكي كش��ور حمايت كرده است. اين بانك 
همچنين اعالم كرده است كه از هر پروژه تحقيقاتي و 
توليدي براي ساخت واكسن بيماري كرونا و همچنين 
توليد دارو براي اين بيماري، حمايت مادي و معنوي 
خواهد كرد. بانك پاسارگاد از ابتداي شيوع ويروس 
كرونا، با گس��ترش خدمات بانكداري الكترونيك و 
تقويت ظرفيت هاي پاسخگويي به مشتريان، زمينه 
را براي ارايه خدم��ات غيرحضوري و كاهش رفت و 
آمدهاي غيرضروري به شعبه ها و واحدهاي ستادي 
فراهم كرد.اين بانك با افزايش ظرفيت مركز مشاوره 
و اطالع رساني خود، به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوي 
تماس هاي مشتريان و ارايه مشاوره در خصوص انجام 
امور بانكي آنها است. عالوه بر اين همكاران در كليه 
شعبه هاي اين بانك آمادگي پاسخگويي غيرحضوري 
به مش��تريان را دارند. عالوه بر اين بانك پاسارگاد با 
ايجاد شرايط مناسب براي انتقال وجه غيرحضوري، 
افزايش س��قف كارت ب��ه كارت و تمدي��د خودكار 
كارت هاي بانكي، نسبت به خريد و نصب دستگاه هاي 
خوددريافت )CRS( در شعبه هاي منتخب اقدام كرد 
كه باعث كاهش بار مراجعه به شعبه ها براي واريز وجه 
نقد شد. ايجاد امكان ثبت درخواست براي متقاضيان 
مساعدت در بازپرداخت تسهيالت دريافتي فعاالن 
اقتصادي به ويژه صاحبان كسب و كارهاي كوچك و 
متقاضيان برخورداري از قانون تسهيل تسويه بدهي 
بدهكاران شبكه بانكي كشور از ديگر اقدامات اين بانك 

براي كاهش مراجعه حضوري به شعبه ها بود.

 گزارش هاي ارايه شده نشان
از عملكرد مثبت شستا داشت

مه��دي عيس��ي زاده ريي��س و ول��ي اس��ماعيلي 
نايب رييس اول كميس��يون اجتماع��ي مجلس از 
نمايشگاه دستاوردهاي شستا بازديد كردند. صبح 
امروز نمايشگاه دس��تاوردهاي شستا ميزبان دو تن 
از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي بود. مهدي 
عيسي زاده رييس و ولي اسماعيلي نايب رييس اول 
كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي در اين 
بازديد كه با حضور محمد رضواني فر مديرعامل شستا 
انجام شد، از نزديك در جريان آخرين دستاورد هاي 
شس��تا در حوزه ه��اي مختلف قرار گرفتن��د.  ولي 
اسماعيلي در حاشيه اين بازديد با اشاره  به  توليد برخي 
محصوالت توسط ش��ركت هاي تابعه نظير پارچه 
ايربك خودرو براي اولين بار گفت:  خوشبختانه شستا 
گام هاي مهمي در راس��تاي اجراي فرامين رهبري 
مبني بر تقويت توليد ملي و نگاه به درون برداشته و 
ما در مجلس شوراي اسالمي از اين تالش ها حمايت 
مي كنيم.  در اين بازديد گزارش كاملي در خصوص 
فرآيند طي ش��ده به منظور عرضه سهام شستا در 
بورس ارايه ش��د. ما هم در مجلس شوراي اسالمي 
اين آمادگ��ي را داريم كه موان��ع و خالءهاي قانوني 
در مسير حركت نقدينگي از طريق بورس به سمت 
توليد ملي مطابق با فرمايشات مقام معظم رهبري را 
بر طرف كنيم. اسماعيلي در ادامه در مورد اقدامات 
شستا در حوزه ساماندهي شركت هاي تابعه گفت: 
يكي از مهم ترين بحث هاي امروز ورود مديران شستا 
به موضوع واگذاري يا انحالل و ساماندهي شركت ها 
بود. تا پيش از اين دغدغه بسياري مسووالن اين بود 
كه در برابر تعيين تكليف برخي از شركت هاي زيانده 
در مجموعه هايي نظير شستا مقاومت هايي مي شد. 

امروز گزارش خوبي در اين خصوص ارايه شد.
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ادامه از صفحه اول

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

سمت و سوي بازار در آخرين هفته تيرماه
گروه بورس|

در ابتداي معامالت روز شنبه ورق معامالت 
پس از چند هفته در بازار س�هام برگشت و 
شاخص هاي بورسي شاهد افت قابل توجه به 
خصوص در ساعت نخست معامالت بودند. در 
اين روز شاخص كل بورس تهران كه از ابتداي 
سال تقريبا رشدي بدون وقفه را شاهد بود، 
بعد از مدت ها استراحت كرد و افتي 12 هزار 
و 347 واحدي را به ثبت رس�اند. در اين روز 
نماگر اصلي بازار سهام تحت تاثير افزايش 
عرضه در نمادهايي مانند »واميد«، »رمپنا« 
و »وبملت« ب�ه ميزان 0.7 درص�د افت كرد 
و به س�طح يك ميليون و 741 ه�زار و 269 

واحد رسيد. 

افت شاخص هاي س��هام در روز گذشته در شرايطي 
ص��ورت مي  گيرد كه ب��ه رغم افزاي��ش عرضه ها طي 
روز هاي قبل ش��اخص كل هيچگاه به محدوده منفي 
نرس��يده بود. در همين خصوص يك كارشناس بازار 
سرمايه با اشاره به افزايش عرضه در بازار هفته گذشته، 
روند معامالت بورس در هفته جاري را مثبت پيش بيني 
كرد و گفت: سهامداران نبايد نگران افزايش عرضه در 
كليت بدنه بازار باشند زيرا دست به دست شدن سهام 
در بين فعاالن بازار، الزمه ادامه رشد بازار و ورود شاخص 

بورس به روال جديد صعود است.
ورود شاخص بورس به كانال يك ميليون و ٥٠٠ هزار 
واح��د بدون هيچگون��ه مقاومتي و تثبي��ت آن روي 
كانال يك ميلي��ون و ٧٠٠ هزار واحد منجر به نگراني 
س��هامداران از چنين رشد پرش��تاب و احتمال ايجاد 

اصالح شاخص بورس در بازار شد.
بازار س��هام در سومين هفته تابس��تان در ادامه روند 
صعودي خود چندان رشد پرقدرتي را مانند هفته هاي 
گذش��ته تجربه نكرد و با افزايش عرضه ها در اين بازار 

به خصوص در آخرين روز معامالتي هفته همراه شد.
اين موضوع تفكر سهامداران را به سمت احتمال ادامه 
اصالح شاخص بورس در بازار هفته پاياني تير ماه پيش 
برد و تصور افت شاخص بورس آنها را بر سر دوراهي براي 
نگهداري يا عرضه س��هام خود در بازار قرار داده است 
كه در اين زمين��ه »اميرعلي اميرباقري« در گفت وگو 
با ايرنا اعالم كرد: در اين مرحله از بازار هرگونه اصالح 
و جابه جايي سرمايه بين گروه ها و سهام مختلف كامال 
طبيعي است و نبايد سرمايه گذاران سرخورده از چنين 

اتفاقاتي در بازار شوند.
وي گف��ت: بورس در چنين ش��رايطي و بعد از رش��د 

غافلگيرانه اي كه تجربه ك��رد، نياز به اصالح قيمتي و 
جابه جايي سهام دارد كه همين امر مي تواند زمينه ساز 
اصالح پرتفو از طريق سهامداران باشد و فعاالن بازار بايد 

اين فرصت را غنيمت بشمارند.

    بورس، ميزبان سرمايه هاي سرگردان
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه نكته مدنظر 
اين اس��ت كه بايد اقدامي صورت گيرد تا كليت بازار 
سرمايه، ميزبان سرمايه هاي سرگردان در كشور باشد، 
افزود: سرمايه هاي موجود در كشور بعد از سال ها تازه 
منزل اصلي خود را كه بازار س��رمايه است پيدا كرده 
است، اين پول هميشه از مجراي بازار ثانويه وارد بورس 
مي شود كه بعدها مي توان از اين سرمايه ها در تامين 
مالي بنگاه ها استفاده كرد و آن را به صورت هدفمند 
به سمت توليد سوق داد تا مصداق عملي شعار جهش 

توليد باشد.
به گفته وي، بايد به سرمايه گذاران تاكيد كرد كه با ديد 
حرفه اي وارد بازار سهام شوند و اقدام به سرمايه گذاري 
بلندمدت و ميان مدت در بورس كنند و زياد تحت تاثير 

اخبار گذرا و اشتباه قرار نگيرند.
اميرباقري اظهار داش��ت: هرگونه اتفاقي كه در كشور 
منجر به خروج سرمايه از بازار س��رمايه و ورود آنها به 
بازارهاي موازي مانند طال، سكه و ارز شود باعث ايجاد 
ضربه به بدنه اقتصاد كشور خواهد شد كه منافي با شعار 

جهش توليد است.

    روند معامالت بورس در هفته گذشته
اين كارشناس بازار س��رمايه روند معامالت بورس در 
هفته اي كه گذش��ت را مورد ارزيابي قرار داد و افزود: 
در بازار هفته اي كه گذش��ت شاهد افزايش عرضه در 
بسياري از نمادها و تفكيك راه سهام از يكديگر بوديم 
كه اين موض��وع مي تواند اتفاقي تاثيرگ��ذار در روند 

معامالت بازار باشد.
وي ادامه داد: در اين ميان بازار تحت تاثير دو س��ناريو 
يعني خروج س��رمايه از بدنه بازار يا جابه جايي پول و 
سرمايه بين بنگاه ها و صنعت قرار مي گيرد كه رخ دادن 
دومين مورد مي تواند كمكي در راستاي تعميق و رشد 

بازار سرمايه باشد.
اميرباقري با بيان اينكه خوشبختانه هوشمندي بازار 
در حال سوق دادن معامالت و ورود سرمايه ها به سمت 
س��هم هاي بنيادي و شاخص ساز بازار اس��ت، افزود: 
س��هم هايي كه در چند وقت اخير با رشد چند برابري 
همراه بودن��د و فاصله اي بي��ن ارزش واقعي و قيمت 
آنها ايجاد ش��ده با خروج سرمايه همراه خواهند شد و 

در مقابل نقدينگي به س��مت سهم هايي مي رود كه از 
ارزشمندي ذاتي و چشم اندازي مثبت براي رشد بازار 

برخوردارند.
وي با بيان اينكه نكته مورد توجه در روند معامالت اخير 
بازار، پيشي گرفتن تاثير مسائل حاشيه اي موجود در 
بازار از اتفاقات داخلي اس��ت، اظهار داشت: متاسفانه 
اخيرا شاهد هستيم كه بسياري از افراد و نهادها بدون 
در اختيار داش��تن اطالعات و تخصص كافي و صرفا با 
اهدافي خاص اقدام به اظهارنظر اشتباه و بدون تحليل 

علمي در زمينه روند بازار مي كنند.
 اميرباق��ري خاطرنش��ان كرد: اين موض��وع به دليل 
تاثيرگذاري منفي بر روند بازار منجر به متضرر شدن 
س��هامداران و خروج س��رمايه از بازار مي شود كه بايد 

به طور حتم اين قضيه جدي گرفته شود.

ETF تاثير شايعه توقف عرضه صندوق هاي    
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: روز گذشته برخي از 
توقف عرضه صندوق هاي دارا دوم و سوم خبر داده بودند 

و اعالم كردند كه اين منابع مربوط به سهام عدالت است، 
در حالي كه چنين صحبتي از روي بي اطالعاتي تام است 
زيرا هيچ ارتباطي بين صندوق هاي ETF و سهام عدالت 
وجود ندارد و ممكن است چنين صحبتي از روي اهدافي 
خاص مطرح شده باشد كه منجر به ايجاد فشار فروش 

و ضربه به بدنه بازار شود.
اميرباقري گفت: صندوق هاي ETF و س��هام عدالت 
اساسا از لحاظ قانوني و شكلي دو معقوله جدا و مستقل 
از يكديگر هستند و تلفيق اين دو مقوله با يكديگر به هيچ 

عنوان امكانپذير نيست.

     ديد تحليلي سهامداران براي سرمايه گذاري
وي خاطرنشان كرد: نكته مدنظر در چنين موقعيتي 
اين است كه سهامداران بايد براي سرمايه گذاري در 
اين بازار داراي ديد تحليلي باشند، توجه چنداني به 
اخبار و اطالعات ناموثقي ك��ه مدام تاييد و تكذيب 
مي شود، نداشته باشند و سرمايه خود را بازيچه حرف 

اين افراد قرار ندهند.

   عدد شاخص بورس مالك خوبي 
براي تصميم گيري سهامداران نيست

اميرباقري با بيان اينكه عددي كه شاخص بورس با آن 
نشان داده مي ش��ود فقط يك عدد است و نبايد منشأ 
ترس و تحليل افراد قرار گيرد، افزود: در دو سال گذشته 
بسياري از سهام رشدهاي چند برابري را تجربه كردند 
اما از آنجايي كه جزو س��هام كوچك بازار بودند تاثير 

چنداني را بر بازار و رشد شاخص بورس نداشتند.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: با توجه به اينكه 
ش��ركت هاي بزرگ هميشه با فشار فروش حقيقي ها 
همراه بودند و وارد رشد نش��ده بودند شاخص بورس 

چندان در مسير صعود قرار نگرفت.
وي با اشاره به اينكه اكنون ديگر سرمايه هاي سرگردان 
وارد س��هم هاي كوچك موجود در بازار نمي شود و در 
سهم هاي بزرگ ورود مي كنند، گفت: واضح است كه 
تاثير ورود نقدينگي در سهم هاي بزرگ بر رشد شاخص 
بورس بسيار زياد است؛ بنابراين رشدي كه اكنون در 
بازار رخ داده چيزي جدا از رشد دو سال گذشته نيست.

شاخص هاي بورسي در اروپا و امريكا سبزپوش شدند
به گزارش ايس�نا به نقل از بلومبرگ، دولت 
امري�كا ب�ه درخواس�ت كنگره اين كش�ور 
جزييات اعتبارات تخصيص يافته 660 ميليارد 
دالري خود به كس�ب و كاره�اي كوچك را 
در هفته ه�اي اخير منتش�ر كرد ك�ه بر اين 
اس�اس حدود 40 ه�زار كس�ب و كار خرد از 
اين تسهيالت اس�تفاده كرده اند. كاليفرنيا 
با 13 درصد كل اعتبارات دريافتي و تگزاس 
با حدود ۸ درص�د كل اعتب�ارات دريافتي، 
بيش�ترين بهره را از وام هاي كرونايي دولت 

امريكا برده اند.

طبق اع��الم وزارت خزانه داري، اين اعتبارات به حفظ 
حدود ۵۰ ميليون ش��غل در امريكا كمك كرده است. 
اكنون معامله گران انتظار دارند كنگره اين كشور مجوز 
افزايش بيش��تر مخارج را به دولت بده��د تا بتواند به 
سياست هاي حمايتي بيشتري از بخش هاي مختلف 

اقتصادي اقدام كند.
داده هاي منتشر شده جديد نش��ان مي دهد تا پايان 
ماه ژوئن هن��وز حدود ۳۵ ميليون امريكايي متقاضي 

دريافت مزاياي بيكاري بوده اند.
از سوي ديگر اما تنش ها بين چين و امريكا و متحدانش 
بر سر مساله هنگ كنگ بيش از پيش باال گرفته است. 
وزارت خزان��ه داري امريكا با صدور بيانيه اي از تحريم 
چهار مقام عاليرتبه امنيت��ي چيني و همچنين اداره 
امنيت عمومي منطقه خودمختار سين كيانگ چين 
خبر داده اس��ت. وانگ يي- وزي��ر خارجه چين گفته 
 است سطح تنش در روابط بين امريكا و چين به سطح 

كم سابقه اي رسيده است. 

انگليس نيز اعالم كرد غول فناوري هوآوي چين را از 
پروژه توسعه شبكه اينترنت نس��ل ۵ اين كشور كنار 
خواهد گذاشت. اسكات موريسون- نخست وزير استراليا 
از اتخاذ تسهيالت جديد براي اعطاي اقامت دايم به اتباع 
هنگ كنگي خبر داده است. پكن همچنين نسبت به 
تبعات اقدام جاستين ترودو- نخست وزير كانادا - در 
صدور دس��تور تعليق موافقتنامه استرداد مجرمان با 

هنگ كنگ هشدار داده است.
داده هاي اخير اقتصادي منتش��ر شده حاكي از بهبود 
تدريجي سطح تقاضا در دو اقتصاد نخست جهان است. 
در امريكا ميزان فروش خانه ها در ماه مه مجددا صعودي 
شده و در چين نيز با افزايش ميزان صادرات، شاخص 
مديران خريد نسبت به ماه گذشته بهبود محسوسي 
داشته اس��ت. اگرچه صادرات و واردات چين با سطح 
قبل از شيوع كرونا فاصله زيادي دارد اما رشد تدريجي 
تجارت خارجي چين احتمال عادي شدن شرايط در 

سه ماهه پاياني سال را تقويت كرده است.
از س��وي ديگر در شرايطي كه به نظر مي رسد تا توليد 
واكسن كرونا فاصله داشته باشيم، شمار مبتاليان اين 
ويروس مرگبار در جهان بار ديگر سير صعودي به خود 
گرفته است و در امريكا ركورد مبتاليان در طول يك 
روز شكسته شده است. در ۴۰ ايالت از ۵۰ ايالت امريكا 
وضعيت بار ديگر در س��طح هشدار يا قرمز قرار گرفته 
اگرچه شمار تلفات به نس��بت روزهاي قبل پايين تر 
آمده است. توماس فلوري - كارشناس ارشد ارزي در 
موسسه »يو بي اس ولث منيجمنت« - گفت: ترس از 
ايجاد موج دوم همه گي��ري كامال روي بازارهاي مالي 
جهان اثر گذاشته است. شانس اينكه بسته هاي محرك 
نظير بسته اي كه قرار است اروپا رونمايي كند هم براي 

تغيير اساسي در وضعيت فعلي كم است. تاكنون بيش 
از ۱۲ ميلي��ون و ۶۲۵ ه��زار و ۸۶۰ مورد ابتال به كرونا 
گزارش شده است كه در اين بين ۵۶۲ هزار و ۸۲۰ نفر 
جان خود را از دست داده اند. در بين كشورهاي مختلف، 
باالترين تلفات مربوط به امريكا با ۱۳۶ هزار و ۶۷۱ نفر، 
برزيل با ۷۰ هزار و ۵۲۴ نفر، انگليس با ۴۴ هزار و ۶۵۰ 
نفر، ايتاليا با ۳۴ هزار و ۹۳۸ نفر و مكزيك با ۳۴ هزار و 

۱۹۱ نفر بوده است.
در فرانسه پس از شكس��ت حزب حاكم در انتخابات 
سراس��ري، امانوئل مكرون- رييس جمهور اين كشور 
- استعفاي نخست وزير را پذيرفت و يكي از طرفداران 
خروج كامل اقتصاد از قرنطينه را جايگزين وي كرد. در 
پنج ماه نخست امسال كس��ري بودجه دولت فرانسه 
ب��ه دليل كاهش درآمدهاي ماليات��ي دولت به حدود 
۱۱۸ ميليارد يورو رسيده است. طي اين مدت ميزان 
درآمدهاي دول��ت ۹.۳ درصد كمتر اما ميزان مخارج 
۱۰.۹ درصد بيشتر شده است. زيان سنگين مالي ناشي 
از قرنطينه باعث شده است تا شمار زيادي از شركت هاي 
بزرگ اروپايي از جمله ايرفرانس دست به تعديل نيروي 
گسترده بزنند. در اوكراين نيز رييس بانك مركزي به 
دليل اختالف بر س��ر سياست گذاري مالي كرونايي با 
دولت اس��تعفا كرد. استفان اينس - تحليل گر بازار در 
موسسه »اكسي تريدر«- گفت: معامله گران با نگراني 
به افزايش ش��مار مبتاليان به كرونا در سراسر جهان 
نگاه مي كنند و اينكه دولت ها در مواجهه با اين اتفاق 
چه تصميمي بگيرند، خيلي براي بازارها اهميت دارد. 
هر چند فعال احتمال برق��راري فاز دوم قرنطينه هاي 
سراسري خيلي كم است اما اگر اين اتفاق بيفتد با دور 

تازه اي از ريزش شاخص ها مواجه مي شويم.

    بورس امريكا
در وال استريت، همه شاخص ها صعودي بودند تا جايي 
كه هر سه شاخص اصلي بورسي در سطح باال تري از روز 
قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال 
اوريج« با ۱.۴۴ درصد صعود نس��بت به روز قبل و در 

سطح ۲۶ هزار و ۷۵.۳۰ واحد بسته شد.
ش��اخص »اس اند پي ۵۰۰« با ۱.۰۵ درصد افزايش تا 
سطح ۳۱۸۵.۰۴ واحدي باال رفت و ديگر شاخص مهم 
بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با ۰.۶۶ درصد 
افزايش در سطح ۱۰ هزار و ۶۱۷.۴۴ واحدي بسته شد.

    بورس هاي اروپايي
كميسيون اروپا در گزارشي هش��دار داده است ركود 
اقتصادي كشورهاي اروپايي بدتر از چيزي خواهد بود 
كه پيش تر تصور مي ش��د. طبق برآورد صورت گرفته 
توسط كميسيون اروپا، متوسط رشد اقتصادي امسال 
۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا منفي ۸.۳ درصد خواهد 
بود كه در صورت تحقق، بدترين عملكرد اقتصادي اين 

كشورها از زمان تشكيل اتحاديه تاكنون بوده است.
همچنين انتظار مي رود متوس��ط رشد اقتصادي ۱۹ 
كشور عضو منطقه يورو منفي ۸.۷ درصد باشد. وضعيت 
براي كشور تاز جدا شده از اتحاديه يعني انگليس از اين 
هم وخيم تر خواهد بود و پيش بيني مي شود اقتصاد اين 
كشور در سال جاري ۹.۷۵ درصد كوچك شود. در بين 
ديگر اقتصادهاي بزرگ اروپايي، رشد اقتصادي فرانسه 
منفي ۱۰.۶ درصد، اسپانيا منفي ۱۰.۹ درصد و ايتاليا 

منفي ۱۱.۲ درصد برآورد شده است. 
لوكا پائوليني - استراتژيست بازار سرمايه در موسسه 
»پيكتت است منيجمنت« - گفت: در حالي كه خيلي 

از نقاط مختلف جهان بازگشايي را در دستور كار قرار 
داده بودند، برخي محدوديت ه��ا به خاطر اوج گيري 
مجدد در شمار مبتاليان به كرونا بازگشته است. البته 
انتظار نداريم شاهد ريزش هاي سنگين متوالي بورس ها 

به مانند روزهاي اول بحران باشيم.
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص »فوتسي 
۱۰۰« بورس لندن با ۰.۷۶ درصد صعود نسبت به روز 
قبل و در س��طح ۶۰۹۵.۴۱ واحد بسته شد. شاخص 
»دكس ۳۰« بورس فرانكف��ورت در آلمان با افزايش 
۱.۱۵ درصدي و ايستادن در سطح ۱۲ هزار و ۶۳۳.۷۱ 
واحدي به كار خود خاتمه داد و ش��اخص »كك ۴۰« 
بورس پاري��س با صع��ود ۱.۰۱ درصدي در س��طح 
۴۹۷۰.۴۸ واحد بسته شد. در مادريد شاخص »ايبكس 
۳۵« ۱.۱۶ درصد باال رفت و به ۷۳۲۱.۱۰ واحد رسيد.

    بورس هاي آسيايي
در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد بدي 
داشتند تا جايي كه شاخص »نيك كي ۲۲۵« بورس 
توكيو ژاپن با ريزش ۱.۰۶ درصدي تا سطح ۲۲ هزار و 
۲۹۰.۸۱ واحدي پايين رفت. شاخص »هانگ سنگ« 
بورس هنگ كنگ ۲.۱۸ درصد پايين رفت و در سطح 
۲۵ هزار و ۶۳۹.۷۰ واحد بسته شد. در چين شاخص 
»شانگهاي كامپوزيت« افت ۱.۸۲ درصدي را تجربه 

كرد و در سطح ۴۷۵۲.۵۶ واحد بسته شد.
در استراليا شاخص »اس اند پي اس اند ايكس ۲۰۰« 
بورس س��يدني با ۰.۶۱ درصد كاهش و ايس��تادن در 
سطح ۵۹۱۹.۲۰ واحدي به كار خود خاتمه داد. در بين 
ديگر شاخص هاي مهم آسيايي، شاخص »تاپيكس« 

ژاپن نزولي بود.
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هدايت نقدينگي به بورس 
اقدامي ضدتورمي است

مديرعامل كارگزاري بانك سامان، جذب نقدينگي 
در بورس را اقدام��ي ضدتورمي ارزيابي كرد و گفت: 
اگر مي��زان نقدينگي موجود در كش��ور وارد بورس 
نمي شد، قطعا منجر به افزايش قيمت كاالي مصرفي 
در جامعه مي شد و نرخ تورم را تا باالترين حد ممكن 
باال مي برد. حميدرضا مهرآور در گفت وگو با پايگاه 
خبري بازار س��رمايه )سنا(، اظهار داشت: با توجه به 
افت ارزش ريال در مقايسه با ارزهاي خارجي، مردم 
نگران كاهش ارزش دارايي خود هستند؛ به همين 
دليل بازار سهام را با توجه به رويكرد شفاف، امنيت 
معامالتي و بازدهي معقولي كه دارد، انتخاب كرده اند 
و چنانچه نقدينگي مازاد در جامعه به جاي جذب در 
بازارهاي موازي به سمت بازار سهام سوق داده شود، 
عمال اقدامي به شدت ضد تورمي اتفاق افتاده كه آثار 
و بركات زيادي چه در كوتاه مدت و چه در بلندمدت 
براي اقتصاد كش��ور به همراه دارد .وي با بيان اينكه 
رشد قيمت سهام به فضاي كسب و كار شركت هايي 
كه در بورس تهران فعال هستند، بستگي دارد، گفت: 
از آنجا كه امسال به عنوان سال جهش توليد نام گذاري 
شده، اميد مي رود كه جهش توليد به جهش فروش 
و نهايتا به جهش س��ود آوري شركت هاي توليدي 
ختم شود. در چنين شرايطي مي توان انتظار داشت 
كه حاشيه سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس 
نسبت به دوران مشابه از رشد قابل توجهي برخوردار 
شود. مهرآور بيان كرد: داليل فوق باعث شده كه روند 
بازار رو به رشد پيش بيني شود؛ ضمن اينكه استقبال 
مردم از بازار سرمايه به گونه اي است كه صعود شاخص 
ادامه دار خواهد بود.  وي در عين حال تاكيد كرد: ذات 
هر بازاري ايجاب مي كند كه پس از دوران صعود، براي 
مدت كوتاهي آن روند صعودي كند شود يا حتي نزولي 
باشد كه اصطالحا به آن فاز استراحت بازار نيز گفته 
مي شود . اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: رشد 
قيمت محصوالت، رشد شاخص در بورس و همچنين 
رشد در ساير بازارهاي موازي مي تواند ناشي از تورم 
باشد اما علت اصلي رشد شاخص، افزايش نقدينگي 
موجود در كش��ور و هدايت منابع از سوي بانك ها به 

سمت بازار سرمايه است. 

 هركه زورش بيش
 حقش بيشتر

 اپراتورها بس��ته هاي ۱۰۰ گيگي با قيمت ۱۷۵ هزار 
تومان را پيشنهاد دادند كه قيمت هر گيگ را به ۱۷۵۰ 
تومان رسانده و به نوعي دامپينگ توسط آنها صورت 
گرفت. اين كار اگرچه براي كاربر اينترنتي به صرفه تر بود، 
اما در قانون بازار، با عنوان زيرفروشي كه با هدف زمين 
زدن رقبا انجام مي گيرد، شناخته مي شود. با وجود اين، 
روند ارايه اينترنت ارزان تر توسط اپراتورهاي همراه ادامه 
يافت و البته در مصوبه اي از كميسيون تنظيم مقررات 
مقرر شد كه اگر اپراتور مي خواهد زيرفروشي بكند، بايد 
اين روند قيمتي را تا سه سال ادامه دهد و همچنين براي 
حذف و اضافه  بسته هاي خود، از رگوالتوري تاييديه 
بگيرد. اعتراض اخير وزارت ارتباط��ات و رگوالتوري 
به تغييرات در بس��ته هاي اپراتورها هم به اين خاطر 
است كه چنين تاييديه اي از س��وي رگوالتوري داده 
نشده  و مسووالن اين وزارتخانه بارها عنوان كردند كه 
اپراتورها بدون كسب اجازه، اقدام به حذف بسته هاي 
پرمخاطب خود كرده اند و اين اقدام را به منزله تخلف 
در نظر گرفته اند. همچنين رگوالتوري تاكيد دارد كه 
قيمت هاي سابق و بسته هاي اينترنتي حذف شده بايد به 
حالت قبلي برگردد.در اظهارنظري از وزير ارتباطات هم 
عنوان شده كه »زور ما حتماً به اپراتورها مي رسد و قيمت 
بسته هاي اينترنتي را به قبل برمي گردانيم.« اپراتورهاي 
ثابت و همراه بارها عنوان كردند كه هزينه هايشان ارزي 
و درآمدشان ريالي است، كمااينكه وزير ارتباطات هم 
پيش از اين عنوان كرده بود »۷۰ درصد هزينه اپراتورها 
ارزي و ۱۰۰ درصد درآمدشان ريالي است و نوسانات نرخ 
ارز و باال رفتن آن، بنگاه هاي اقتصادي را دچار مشكالت 
جدي كرده اس��ت.« اين روزها كه ن��رخ ارز به صورت 
تصاع��دي رو به افزايش اس��ت، بايد دي��د زور وزارت 
ارتباطات مي تواند اپراتورهاي ثابت را هم از ورشكستگي 
چندين  ساله اي كه گرفتارش شدند نجات دهد يا اين 
وزارتخانه تنها قصد اعمال قدرت بر اپراتورهاي همراه 
را دارد كه اين سال ها با دامپينگ قيمت ها، اپراتورهاي 
ثابت را به حاشيه كشاندند و روند توسعه در اين حوزه را 
كند كردند، اتفاقي كه دست پخت سال هاي نه چندان 

دور همين وزارتخانه است.

روي خط شركت ها

  »ونوين« به سود رسيد: بانك اقتصاد نوين در 
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۲۹ اس��فند ماه ۱۳۹۸، به 
ازاي هر سهم خود ۴۶ ريال كنار گذاشت كه نسبت 
به دوره مش��ابه در سال گذش��ته كه زيان هر سهم 
۱۴۹ريال اعالم شده بود، از سودسازي در هر سهم 
حكايت دارد. در گزارش حسابرس��ي نشده بانك 
اقتصاد نوين، سود هر سهم ۲۶ ريال اعالم شده بود. 
بانك اقتصاد نوين با سرمايه ۱۳ هزار و ۱۳۱ ميليارد 
ريال، صورت  مالي ۱۲ ماهه دوره مالي منتهي به ۲۹ 
اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسي شده منتشر 
كرد. بانك اقتصاد نوين در دوره ياد شده، مبلغ ۶۰۵ 
ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بر اين اساس مبلغ ۴۶ ريال سود به ازاي هر سهم 
خود اختص��اص داد. الزم به ذكر اس��ت در صورت 
مالي حسابرسي شده دوره مذكور نسبت به گزارش 
حسابرسي نشده بانك اقتصاد نوين، افزايش ۲۰ ريالي 
در سود هر سهم مشاهده مي شود. »ونوين« در دوره 
۱۲ ماهه سال مالي منتهي به اسفند ۹۷، به صورت 
حسابرسي شده، مبلغ يك هزار و ۹۵۹ ميليارد و ۹۰۹ 

ميليون ريال زيان خالص داشت.

يك كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: از آنجايي 
كه تركيب و تناسب مناسبي بين متغيرهاي اثرگذار 
در وضعيت اقتصادي كشور؛ چه در بخش صنعت و 
چه در بخش شركت هاي بورسي و فرابورسي وجود 
ندارد بنابراين در بين قيمت سهام شركت ها و ارزش 

ذاتي آنها هم تناسب معقولي برقرار نيست.
فردين آقابزرگي در گفت وگو با ايلنا درباره خطرات 
پربازده ترين ش��دن بورس ايران در دنيا و پيش��ي 
گرفتن از بورس ونزوئال اظهار داشت: سه عامل مهمي 
كه منجر به تغييرات و تحول منحصر به فرد در بازار 
سرمايه ايران ش��د؛ هجوم نقدينگي به سمت بازار 
سرمايه، حمايت هاي بي دريغ مسووالن اقتصادي و 
عدم وجود بازارهاي موازي براي جذب نقدينگي در 

جريان سطح اقتصاد بوده است.
وي تاكيد كرد: از آنجايي كه تركيب و تناسب مناسبي 
بين متغيرهاي اثرگذار در وضعيت اقتصادي كشور؛ 
چ��ه در بخش صنعت و چه در بخش ش��ركت هاي 

بورس��ي و فرابورس��ي وجود ندارد بنابراين در بين 
قيمت سهام شركت ها و ارزش ذاتي آنها هم تناسب 
معقولي برقرار نيس��ت. اين كارشناس بازار سرمايه 
ادامه داد: تبليغات وس��يع و حمايت��ي كه دولت از 
بورس داشت باعث ش��د حتي در شرايط كرونا كه 
تمام بورس هاي دنيا به دليل آثار اين ويروس در طي 
سه ماه اول سال ميالدي منفي بودند، بورس تهران 
پربازده ترين بورس دنيا شناخته شود. آقابزرگي ادامه 
داد: در حال حاضر بازدهي ب��ورس ايران از بازدهي 
بورس ونزوئال و زيمبابوه كه اقتصاد مناسبي ندارند 
هم باالتر اس��ت چراكه محور اصل��ي اين افزايش و 
رشد در بازار سرمايه انتظارات تورمي بوده و مردم به 
منظور پرهيز از نگهداري نقدينگي، وجوه نقدشان را 

به دارايي از جمله دارايي مالي تبديل كردند.
وي با تاكيد بر اينك��ه بزرگ ترين تهديدي كه بازار 
بورس با آن مواجه است عدم بازدهي وجوه مناسب و 
معقول با ساير بازارها است، گفت: اگر ميزان بازدهي 

در بازار مسكن، ارز، طال و خودرو كمتر از بورس باشد 
كه در طول س��ه ماه گذشته به ۲۲۰ درصد رسيده، 
قطع��ا نقدينگي از بورس خارج و وارد س��اير بازارها 

مي شود و آنها را با تورم مواجه مي كند.
اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: بنابراين بايد 
از ابزارهاي كنترلي در جهت كاهش عطش خريد و 
كاهش تقاضا در بازار سرمايه استفاده كرد كه روند 
ورود شركت ها به بازار سرمايه، روند افزايش سرمايه 
از طريق س��لب حق تقدم به منظ��ور افزايش فلوت 
شركت ها و همچنين انتشار اوراق و ساير ابزارهايي 
كه فعال كردن ساير بازارها در درون خود بازار سرمايه 
متوقف شده، مانند معامالت آتي سكه مي توان از اين 
وضعيت با سالمت نجات پيدا كرد، در غير اين صورت 

رشد بازار سرمايه به نفع اقتصاد نيست.
آقابزرگي با تاكيد بر اينكه رس��يدن ش��اخص به ۲ 
ميليون واحد معقول نيست و به اين عدد نخواهيم 
رسيد، گفت: از دو هفته گذشته روند اصالح قيمت ها 

به مرور آغاز ش��ده و ميزان حج��م معامالت روزانه 
مويد همين موضوع اس��ت. وي با بي��ان اينكه بازار 
س��رمايه وارد فاز اصالح قيمت ها شده است، گفت: 
اغلب شركت ها بيش��تر از ارزش ذاتي خود معامله 
ش��دند و وقتي اصالح قيمت ها را مي بينيم ش��اهد 
آن هستيم كه بازده برخي از شركت ها منفي شده 
است. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: اما اثرگذاري 
شاخص هاي شركت هاي پروزن روي شاخص كل 
باعث شده كه شاخص كل را بسيار پررنگ ببينيم. 
اين در حالي است كه متوس��ط P/E بازار باالي ۲۷ 
است كه هيچ تناسب معقولي ندارد. وي تاكيد كرد: 
در حالي سود كل شركت ها ۱۷۰ هزار ميليارد تومان 
برآورده ش��ده كه ارزش بازار چيزي حدود ۷۰۰۰ 
ميليارد تومان است كه اين تناسب معقول نيست. 
آقابزرگي با بيان اينكه حتي اگر شاخص به ۲ ميليون 
واحد برسد باعث ايجاد تورم مي شود كه مي تواند به 
ساير بازارها س��رايت كند، اظهار داشت: رشد بازار 
سرمايه، خلق نقدينگي بدون پشتوانه و بدون پايه 
و اساس و براس��اس انتظارات تورمي است كه قطعا 
به ساير بازارها آسيب مي رساند. اين كارشناس بازار 

س��رمايه با تاكيد بر اينكه مسلما از لحاظ اقتصادي 
و رياضي تورم ايجاد ش��ده در بازار سرمايه قابليت 
انتقال به س��اير بازارها را دارد، گفت: كما اينكه در 
سه ماه گذشته هم س��اير بازارها از بازار سرمايه اثر 

تورمي پذيرفتند.
وي ادامه داد: اگر شاخص بورس به نقطه پيك برسد، 
هر چه افزايش يابد، هر چه افزايش يابد سرعت خروج 
نقدينگي از بورس و اصالح قيمت ها بيشتر مي شود 

و مسووالن بايد نسبت به اين شرايط نگران باشند.
آقابزرگي با بيان اينكه البته خروج نقدينگي و اصالح 
قيمت  ها به يك باره در ب��ازار رخ نخواهد داد، اظهار 
داش��ت: اصالح قيمت پلكاني انجام مي شود اما به 
هر صورت مس��ووالن بايد بدانند كه رش��د فزاينده 
در بازار سرمايه بدون پايه و اساس و بدون ارتباط با 
متغيرهاي اثرگذار اقتصادي يك عيب بزرگ است.

وي تاكيد كرد: اگر ريزش ش��اخص آغاز ش��ود، از 
آنجايي كه اغلب فعاالن، سهام را با قيمت هاي بسيار 
پايين خريده اند بدون هيچ تاملي نسبت به فروش 
سهام حتي اگر صف فروش براي ان سهام ايجاد شده 

باشد، اقدام مي كنند.

اثرات تورمي شاخص دو ميليوني نگران كننده  است

 نقدينگي به سمت سهم هايي مي رود كه از چشم انداز مثبت برخوردار هستند



ادامه از صفحه اول 5 راه  و شهرسازي

واكنش رسمي به طرح مسكني مجلس يازدهم

معاون وزير راه و شهرسازي: با ساخت يك ميليون مسكن موافقيم اما دولت قرار نيست بسازد
دولت قرار نيست مسكن بسازد

گروه راه و شهرسازي|
در پي اعالم جزييات طرح كميسيون عمران 
مجل�س يازده�م ب�راي س�اخت 6 ميليون 
آپارتمان )س�االنه يك ميليون مس�كن( در 
زمين هاي رايگان يا اجاره 99 س�اله دولتي با 
وام ارزان قيمت و همچنين كاهش هزينه هاي 
بيم�ه، ماليات، مهن�دس ناظ�ر و ...، محمود 
محمودزاده، معاون وزير راه و شهرس�ازي با 
بيان اينكه جلس�ات متعددي با نمايندگان 
مجلس براي طرح احداث ساالنه يك ميليون 
واحد مسكوني برگزار شده، گفته است: هدف 
اين است كه بس�تر را براي بخش خصوصي 
فراهم كنيم و دولت قرار نيس�ت مس�تقيمًا 
نسبت به ساخت و ساز اقدام كند؛ نرخ سود 

وام اين طرح هم هنوز مشخص  نيست.

در حالي معاون وزي��ر از فراه��م آوردن زمينه فعاليت 
بخش خصوصي سخن به ميان آورده كه سيدمحمدرضا 
ميرتاج الديني، نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس روز جمعه، طرح مسكني مجلس را با طرح دولتي 
مسكن مهر مقايس��ه كرده و گفته بود: مسكن انقالب 
داراي سطحي باالتر از مسكن مهر است و عالوه بر خانه 
اولي ها، خانه هاي روستايي و بافت فرسوده را در نظر دارد و 
سكونتگاه هاي غيررسمي و حاشيه نشيني را با 11ميليون 
نفر در نظر گرفته است. محمودزاده در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرده اس��ت: موضوع احداث ساالنه يك ميليون 
واحد مسكوني در طرح جامع مسكن نيازسنجي شده و 
در قانون برنامه وجود دارد؛ لذا بستر اين طرح آنجاست. اما 
مسلمًا دولت سازنده نيست و بايد براي بخش خصوصي 
شرايط ساخت و ساز را فراهم كند كه اميدواريم با كمك 
مجلس اين شرايط آسان شود. به گزارش »تعادل«، اگر 
چه معاون وزير راه به طرح جامع مس��كن اشاره كرده و 
توليد ساالنه يك ميليون مسكن را به آن ارتباط داده است، 
اما نمايندگان مجلس يازدهم اعالم كرده اند كه به دليل 
بي عملي دولت و به ويژه دولت يازدهم در ساخت مسكن 
مورد نياز، طرح ساخت 6 ميليون مسكن را ارايه مي كنند.

    نرخ سود تسهيالت طرح هنوز مشخص نيست
محمودزاده در پاسخ به اينكه شنيده مي شود براي طرح 
احداث ساليانه يك ميليون واحد مسكوني، تسهيالت 
با نرخ س��ود ۹ درصد در نظر گرفته ش��ده است، گفت: 
مسووليت تأمين مالي به عهده مسووالن بانك مركزي 
است كه همكاري قابل مالحظه اي داشته و در جلسات 

متعدد هم شركت كردند اما نتيجه نهايي و اينكه چقدر 
تامين مالي خواهند كرد يا نرخ سود تسهيالت چه رقمي 
خواهد بود مشخص نيست. معاون وزير راه و شهرسازي 
تصريح كرد: مجلس تا االن بيشتر در جلسات حرف هاي 
ما را ش��نيده و ترحم شخصي ارايه نكرده است. ما نقاط 
مثبت و منفي را گفتي��م و الزامات احداث يك ميليون 

واحد مسكوني را اعالم كرديم.

    تفاهم  با جهاد كشاورزي براي اختصاص اراضي 
او تامين زمي��ن، اختصاص تس��هيالت، حمايت ها و 
مشوق ها را س��ه ركن اصلي اين طرح دانست و گفت: 
بعد از چند سال كه تحويل اراضي از طرف وزارت جهاد 
كش��اورزي و س��ازمان منابع طبيعي براي طرح هاي 
توسعه شهري دچار مشكل شده بود، اخيراً با تفاهمي 
كه بين وزارت راه و شهرسازي و وزارت جهاد كشاورزي 
صورت گرفته مسائل حل شده اس��ت. در اين زمينه 
جلسات مربوطه برگزار و تفاهماتي صورت گرفته، قرار 

است مقداري از اراضي محدوده و حريم شهرها را به ما 
تحويل دهند اما اينكه چقدر از اين اراضي مسكوني باشد 
يا در كوتاه مدت بشود كاربري براي آن تعيين كرد بحث 
جداگانه اي است. وي ادامه داد: تامين زمين از اراضي 
ملي مطابق تبصره 6 قانون انجام مي ش��ود. از اراضي 
وزارت راه و شهر سازي در حد طرح اقدام ملي مسكن 
براي احداث ۴۰۰ هزار واحد تامين زمين صورت گرفته 

اما براي مازاد بر اين با مسائلي مواجهيم.

    بانك ها موظفند
 ۹ درصد از وام ها را  اختصاص دهند

معاون وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به كاهش سهم 
بخش مسكن از تسهيالت بانكي طي سال هاي گذشته 
اظهار  كرد: يكي از موضوعات مهم پروژه هاي مسكن 
تامين مالي از طريق تسهيالت بانكي است. ما انتظار 
داريم با توجه به نقش مس��كن در صنعت و اش��تغال، 
حداقل ۲۰ درصد از تسهيالت بانكي به حوزه مسكن 

اختصاص داده شود اما در سال 1۳۹۸ اين عدد بسيار 
پايي��ن بود. محم��ودزاده با بيان اينكه ركن س��وم به 
حمايت ها و ارايه مشوق به سازندگان است، تاكيد كرد: 
پيشنهاداتي براي كاهش نرخ صدور پروانه، مصالح ارزان 
قيمت، كاهش نرخ بيمه، مالي��ات و ديگر هزينه هاي 
سازندگان داشتيم تا بتوانيم قيمت تمام شده مسكن را 

به حداقل برسانيم.

    پرهيز از ساخت 
در جنگل ها و زمين هاي كشاورزي

معاون وزير راه و شهرس��ازي درب��اره صحبت برخي 
نمايندگان مبني بر اينكه بايد محدوده ش��هر تهران 
گس��ترش پيدا كند ك��ه منجر به ش��ائبه اختصاص 
زمين هاي كش��اورزي و جنگل ه��اي پايتخت براي 
ساخت مسكن ش��ده است، گفت: ابتدا بايد بگويم كه 
هيچ توسعه اي در كالن شهرها نخواهيم داشت. وقتي 
از اراضي ملي و منابع طبيعي صحبت مي كنيم منظور 

اين نيست كه زمين هاي مستعد كشاورزي يا جنگل ها 
را تغيير كاربري بدهيم.

وي ادامه داد: بر اس��اس ماده 1۰ قانون زمين شهري، 
هر زميني كه در حريم شهرها قرار مي گيرد به عنوان 
زمين شهري تلقي مي شود و بايد براي طرح هاي توسعه 
شهري اختصاص پيدا كند. اين زمين ها شامل اراضي 
باير اس��ت كه جنگل ها را شامل نمي شود و همچنين 
قابليت كشت و استفاده كشاورزي ندارد. جنس خاك و 
جهت توسعه نيز مد نظر قرار مي گيرد؛ لذا تاكيد مي كنم 
منظور از توسعه محدوده شهري به هيچ عنوان ساخت 

مسكن در جنگل ها و زمين هاي كشاورزي نيست.
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي همچنين در گفت وگو 
با مهر، درب��اره موضوع اختص��اص ۲۵۰ هزار هكتار 
اراضي حاشيه شهرها به وزارت راه و شهرسازي گفت: 
اين اراضي براي طرح اقدام ملي مسكن نيست؛ طبق 
قانون، اراضي اي كه در محدوده شهرها قرار مي گيرد، 
زمين شهري تلقي مي شود و بايد در اختيار وزارت راه 
و شهرسازي باشد؛ اين اراضي اكثراً حريم شهر هستند 
و مسكوني نيستند؛ بلكه فرصتي است تا ذخيره زمين 
در وزارت راه و شهرس��ازي را افزايش دهيم و بتوانيم 
با تغيير كاربري و الحاق آن به ش��هرها، بستر افزايش 
توليد مسكن را فراهم كنيم. وي در پاسخ به اينكه آيا 
با اين كار، اراضي كش��اورزي كشور به نابودي كشيده 
نمي شوند، يادآور شد: اين اراضي، كشاورزي نيستند؛ 
اراضي ملي در اختيار منابع طبيعي است و اراضي اي كه 
قابليت كشاورزي داشته باشند، در توسعه شهري از آنها 

استفاده نمي شود.

       حتي  يك  سانتيمتر هم  زمين كشاورزي نيست
به گفته معاون وزي��ر راه و شهرس��ازي، اگرچه براي 
استفاده از اين زمين ها، نياز به تغيير كاربري داريم، اما 
اين اراضي، زمين كشاورزي نيستند بلكه زمين هاي 
پيش بيني شده در حريم هستند حتي سانتيمتري از 
اين اراضي، زمين كشاورزي در حال استفاده يا حتي 
مستعد كشاورزي نيس��تند كه به اقتصاد كشاورزي 
لطمه بزند. وي ادامه داد: براي الحاق اين محدوده ها به 
حريم شهرها، نيازمند مصوبه شوراي عالي شهرسازي 
و معماري هس��تيم و در اختيار ق��رار مي گيرد براي 
طرح هاي آتي مسكن؛ چون در ثبت نامي كه براي طرح 
ملي مسكن انجام شده، زمين مورد نياز تأمين شده و 
هيچ مشكلي از نظر تأمين زمين طرح اقدام ملي مسكن 
نداريم؛ ولي قرار است بحث تأمين مسكن در آينده به 

اين اراضي ارجاع داده شود.
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 معناي ساخت
 6 ميليون آپارتمان

 از س��وي كميس��يون عمران مجلس يازدهم با قيد 
دو فوري��ت به هيات رييس��ه مجلس تقديم ش��ود. 
آنگونه كه برخي از نمايندگان مجلس در گفت وگو با 
رسانه ها جزيياتي از طرح ساخت 6 ميليون آپارتمان 
را اعالم كرده اند، »تس��هيالت ارزان قيمت«، «زمين 
ارزان قيم��ت« و »كاهش هزينه و زم��ان تمام اجزاي 
مربوط به س��اخت و س��از مانند كاهش هزينه بيمه، 
ماليات، مهندس ناظر، صدور پروانه ساخت و ...« سه 
محور اساس��ي طرح كميس��يون عمران است. از اين 
رو،  قرار است 6۰ درصد هزينه هاي مربوط به ساخت 
واحدها )۲۵۰ ميليون تومان براي هر واحد 7۵ متري( 
و همچنين س��اير زيربناهاي مورد ني��از نيز از طريق 

تسهيالت تامين شود.
 پرداخت سود اين تسهيالت نيز به عهده دولت گذاشته 
شده است. زمين مورد نياز براي ساخت اين واحدهاي 
مس��كوني از محل تغيير كاربري زمين هاي حاشيه 
حريم شهرها به طور رايگان يا با اجاره ۹۹ ساله واگذار 

خواهد شد. 
۲- بر اساس نتايج آخرين سرشماري نفوس و مسكن، 
در س��ال ۹۵ تعداد واحدهاي مسكوني در كل كشور 
۲۲ ميليون بوده اس��ت. در صورتي كه با خوش بيني 
فرض كنيم طي ۴ س��ال گذش��ته حدود ۲ ميليون 
واحد مس��كوني جديد در كشور ساخته شده و به اين 
عدد اضافه شده است. هم اينك در كشور ۲۴ ميليون 
واحد مسكوني وجود دارد. از اين رو، ساخت 6 ميليون 
آپارتمان به معني ساخت يك چهارم واحدهاي مسكوني 
فعلي است كه رقم بسيار بزرگي به شمار مي رود. افزون 
بر اين، به خاطر بياوريم كه تعداد واحدهاي مسكوني 
ساخته شده در آخرين طرح دولتي مسكن موسوم به 
مسكن مهر كمتر از ۲ ميليون واحد بوده است كه البته 
با گذشت دس��ت كم يك دهه از آغاز اجراي آن، هنوز 
به طور كامل به پايان نرسيده است و به گفته مسووالن 
دولتي در حال حاضر، 1۵ هزار واحد مسكوني تنها در 

شهر جديد پرديس خالي از سكنه است.
۳- از نظر تعداد، طرح ساخت 6 ميليون آپارتمان در 6 
سال، دست كم سه برابر تعدادهاي واحدهاي مسكوني 
طرح مسكن مهر است. بر اساس آمارهاي رسمي، در 
مجموع براي ساخت يك ميليون و 776 هزار و 6۹۵ 
واحد مس��كن معادل ۳۹ هزار و 667 ميليارد و ۳۳۰ 
ميليون تومان تسهيالت از طرف بانك مسكن پرداخت 
شده اس��ت. دولت براي تأمين مالي اين طرح از بانك 
مركزي اس��تقراض كرد كه منجر به رشد نقدينگي و 
افزايش تورم و در پي آن افزايش س��ه برابري نرخ دالر 
در اوايل دهه 1۳۹۰ ش��د. اينك اما، طبق محاسبات 
طراحان طرح ساخت 6 ميليون مسكن، هزينه ساخت 
هر واحد 7۵ متري ۲۵۰ ميليون تومان خواهد بود. به 
عبارتي ساالنه بايد براي ساخت يك ميليون مسكن 
۲۵۰ هزار ميليارد تومان )رقمي حدود نصف بودجه 
سال ۹۹ و حدود يك سوم توليد ناخالص داخلي سال 
۹۸( ج��ذب اين طرح ش��ود. اين رقم، براي س��اخت 
6 ميليون مس��كن به 1۵۰۰ هزار ميليارد تومان بالغ 
خواهد شد كه حدود سه برابر بودجه سال جاري و دو 
برابر توليد ناخالص داخلي سال ۹۸ است. البته بي گمان 
محاسبه ۲۵۰ ميليون تومان هزينه ساخت براي هر 
واحد 7۵ متري با توجه به شرايط تورمي اقتصاد كشور، 
محاسبه اي خوش بينانه به شمار مي رود و با توجه به 
نرخ هاي كنوني انجام شده اس��ت. حال اينكه طي 6 
سال آينده معلوم نيست كه چه ميزان به تورم عمومي و 
هزينه هاي ساخت افزوده خواهد شد. در اين حال، بايد 
به اين نكته تصريح كرد كه بر اساس طرح، دولت صرفا 
زمين رايگان ارايه خواهد كرد. از اين رو، محاسبه اين 
اعداد صرفا با هدف نشان دادن ابعاد طرح ياد شده است. 
طرحي كه قرار است 6۰ درصد از منابع مورد نياز آن از 
محل تسهيالت تامين شود. به گفته طراحان، از ۲۵۰ 
ميليون تومان هزينه ساخت هر واحد 7۵ متري، 1۵۰ 
تا ۲۰۰ ميليون تومان آن وام خواهد بود. به عبارتي، در 
سال اول اجراي اين طرح، براي وام ساخت يك ميليون 
مسكن دست كم به بودجه اي حدود 1۵۰ هزار تا ۲۰۰ 
هزار ميليارد تومان )براي 6 ميليون آپارتمان نيز حدود 
1۲۰۰ هزار ميليارد تومان( نياز است. آيا نظام بانكي 
ايران قدرت پرداخت اين حجم از تس��هيالت را دارد؟ 
آيا دولت با توجه به ش��رايط تحريم و كرونا و كسري 
بودجه هاي ساالنه بزرگ مي تواند پرداخت سود اين 
حجم از تسهيالت را هم تقبل كند؟ تقريبا پاسخ به اين 

سواالت منفي است.
۴- خان��ه دار كردن مردم اگ��ر در دولت نهم و دهم به 
پشتوانه درآمدهاي سرشار نفتي صورت گرفت و تورم 
زيادي را به كل جامعه تحميل كرد، حاال به پش��توانه 
چه درآمدي كليد زده خواهد شد؟ حاال نه دولت پولدار 
است و نه اقتصاد رو به راه. مضاف بر اينكه جامعه هدف 
طرح ساخت 6 ميليون مسكن نيز همگي در زمره اقشار 
و طبقات متوسط و فرودست جامعه به شمار مي روند 
و اساسا پولي براي خريد يا ساخت خانه ندارند. در اين 
شرايط چطور هزينه مالي ساخت مسكن براي 6 ميليون 
خانوار كه دست كم معادل دوسال توليد ناخالص داخلي 
كشور اس��ت، فراهم خواهد آمد؟ پاسخ به اين سوال، 
همانطور كه بارها اقتصاددانان اظهار كرده اند،  نيازمند 
اصالح ساختارهاي اقتصادي و مهار موتور خلق پول و 
تورم است. تا زماني كه تورم به خرمن اقتصاد ايران شعله 
مي زند و چيزي جز بي ثباتي به ارمغان نمي آورد،  هيچ 
طرحي منجر به كاهش بارمالي از دوش اقشار ضعيف 
جامعه نمي شود. صندوق پس انداز يكم، نمونه و تجربه 
بارز اين س��خن است. زوجيني كه با هدف پس انداز و 
دريافت وام از اين صندوق، يك سال به انتظار نشستند 
اما تندباد تورم همه محاسبات آنان و سياست گذاران 

را بر هم ريخت. 
۵- بي گم��ان نيت طراح��ان پروژه بزرگ س��اخت 
6 ميليون مس��كن، خير است، اما قطعا منجر به خير 
نمي شود و دست كم منجر به تكرار تجربه مسكن مهر 
در توليد مسكن در بيابان به قيمت افزايش تورم خواهد 
شد. مساله اي كه به فقيرتر شدن جامعه هدف چنين 
طرح هايي منجر خواهد شد. تجربه كشورهاي پيشرفته 
در تامين مسكن براي گروه هاي خاص نشان مي دهد 
كه كمك به اين افراد الزاما از مسير خانه سازي براي آنها 
نمي گذرد، بلكه نظامي چند اليه و به هم پيوسته، براي 
هر گروه اجتماعي از طريق مسكن اجتماعي، مسكن 
اجاره اي و ساير گزينه ها، نياز به مسكن را تامين مي كند.

زمين هاي  مستعد كشاورزي يا جنگل ها براي ساخت وساز مسكن تغيير كاربري نمي دهند

    سرقت فيبر نوري 
علت قطع شبانه اينترنت  برخي مناطق تهران

جمعه ش��ب به دليل قطع شدن قس��متي از فيبر نوري 
ش��هرداري، ارتباطات مركز داده آسياتك كه از بستر زير 
ساخت فيزيكي فيبر نوري ش��هرداري استفاده مي كند 
دچار اختالل ش��د كه از دس��ترس خارج ش��دن برخي 
س��ايت هاي داخلي را در پي داش��ت. به گزارش ايلنا، در 
همين ارتباط روابط عمومي سازمان فناوري اطالعات و 
ارتباطات ش��هرداري تهران اطالعيه اي را صادر كرد. در 
اين اطالعيه آمده است: »سرقت و تخريب بخشي از مسير 
فيبر نوري شهرداري در مس��ير برج ميالد باعث قطعي 
ارتباط مركز داده آسياتك تا مركز LCT شد و در نتيجه 
خدمات و سايت هايي كه در ديتاسنتر شركت آسياتك 
ميزباني مي شدند، از دسترس خارج شدند. در اين رابطه 
چند نكته قابل ذكر است: ايجاد مسيرهاي پشتيبان براي 
ارتباطات مهم و حياتي از موضوعاتي است كه هر اپراتور 
و س��رويس دهنده مركز داده بايد براي آن اقدام نمايد. با 

توجه به اينكه خدمات شهرداري در چارچوب واگذاري 
ظرفيت هاي مازاد و فقط در سطح زيرساخت هاي فيزيكي 
اس��ت و متقاضيان اين ظرفيت هاي م��ازاد كاماًل از اين 
موضوع مطلع اند، لذا پيش بيني مسيرهاي جايگزين از 
طريق ساير اپراتورها بر عهده خود شركت هاست. در اين 
مورد شهرداري تهران صرفا درخواست يك لينك ارتباطي 
بين مراكز فوق را دريافت نموده و آن را برقرار كرد و اين در 
حالي است كه هيچ گاه درخواست ديگري مبني بر مسير 

پشتيبان از جانب شركت آسياتك ارسال نشده بود.
با توجه به تخريب فيزيكي مسير مذكور و زمانبر بودن ترميم 
آن به دليل محدوديت هاي فني و نيز ترافيكي در سطح معابر 
و شريان هاي اصلي، ترميم فيبر اصلي همچنان در جريان 
است. ليكن سازمان فاواي شهرداري تهران با تمام توان و 
در كوتاه ترين زمان ممكن براي رفع مشكل آسياتك اقدام 
كرده و از ساير مس��يرهاي موجود، جهت برقراري ارتباط 
جايگزين در اسرع وقت اقدام كرده و دسترسي به سايت ها 

همان شب برقرار شد.

   تخريب پاساژ ۳۰ ساله »توحيد« در منطقه ۱۹ 
شهردار منطقه 1۹ از تخريب پاساژ تجاري توحيد در منطقه 
به منظور تأمين امنيت جاني شهروندان، رفع مخاطرات 
احتمالي وگره ترافيكي پس از ۳۰ سال خبر داد. به گزارش 
تسنيم، علي توكلي با اشاره به قرار داشتن پاساژ توحيد در 
مجاورت بازار بزرگ احساني و طرح تعريض خيابان شكوفه 
گفت: با تخريب اين پاساژ، ضمن تسريع در بازگشايي اين 
معبر بعد از ۳۰ سال انتظار، از وقوع اتفاقات مشابه همچون 
ساختمان پالسكو و كلينيك سينا اطهر كه منجر به جان 
باختن تعدادي از همشهريانمان شد، پيشگيري شده است. 
شهردار منطقه1۹ افزود: از آنجايي كه تعدادي از كسبه اين 
پاساژ داراي حق سرقفلي بوده اند بنابراين براي انجام و تحقق 
موضوع فوق، سعي كرديم طي برگزاري جلسات مشترك 
به توافقات الزم طي هماهنگي با سازمان سرمايه گذاري 
و مشاركتهاي مردمي ش��هرداري تهران و اخذ مصوبه در 
راستاي جذب سرمايه گذار و انجام توافقات و بهره مندي از 
واحدهاي نوسازي شده بعد از تخريب پاساژ برسيم كه جا 

دارد در اين راس��تا از آن دسته از كسبه اي كه با شهرداري 
منطقه همكاري داشته اند، تشكر و قدرداني كنيم. توكلي 
به بند 1۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري ها در مورد رفع خطر از 
ساختمان هاي واقع در معابر عمومي اشاره و تصريح كرد: 
در همين راستا كميته رفع خطر تشكيل و رأي بر تخريب 

ساختمان پاساژ صادر شد.

    حاشيه نشينان سند دار مي شوند
رييس بنياد مس��كن انقالب اس��المي گفت: با همكاري 
شهرداري ها اراضي حاشيه نشين ها به نام افراد سند مي خورد. 
عليرضا تابش در گفت وگو با ايلنا، درباره فعاليت هاي بنياد 
مسكن در بخش ساماندهي حاشيه نشيني اظهار كرد: بنياد 
مسكن انقالب اسالمي به بحث ساماندهي حاشينه نشيني 
در برخي از شهرها وارد شده و به دنبال كاهش مخاطرات 
س��كونت در اين مناطق اقداماتي را انجام داده است. وي با 
اشاره به ورود بنياد به ساماندهي حاشيه نشيني در برخي از 
شهرها گفت: ساماندهي 1۰ هزار واحد مسكوني در حاشيه 

زاهدان، ۲ هزار و ۵۰۰ واح��د در چابهار و ۲ هزار هم واحد 
در مشهد را در حال اجرا داريم. رييس بنياد مسكن انقالب 
درباره ارايه تسهيالت به حاشيه نش��ينان ادامه داد: ارايه 
تسهيالت و وام بالعوض و همچنين ساخت معابر از جمله 
اقدامات بنياد براي احياي محيط زندگي در اين مناطق است. 
تابش با بيان اينكه ارايه تسهيالت به حاشيه نشينان آغاز 
شده  است، اظهار داشت: ميزان اين تسهيالت ۵۰ ميليون 
تومان است و مناطق مورد نظر هم از سوي شهرداري ها و 
استانداري ها به بنياد مسكن معرفي و واگذار شده است تا هر 
چه سريع تر نسبت به ساماندهي آن اقدام شود. وي با تاكيد 
بر اقدام مهم بنياد براي ساماندهي حاشيه نشيني گفت: از 
ديگر اقدامات ما واگذاري زمين به خود فرد است از اين رو 
در زاهدان 1۰۰ ميليارد تومان در اختيار شهرداري ها قرار 
داده ايم، افرادي كه در منطقه حاشيه نشين سكونت دارند 
به شهرداري ها معرفي و اگر زمين شهرداري را تصرف كرده 
باشند، شهرداري مي تواند عوارض زمين آنها را از محل همان 

پولي كه در اختيار شهرداري قرار داده ايم، بردارند.

در شهر

چالش ها و چشم اندازهاي سرمايه گذاري در تهران مرور شد

از پروژه هاي عجيب تا پروژه هاي برزمين مانده شهري
مديران ش�هرداري باره�ا اعالم كردن�د كه به 
دليل حجم ب�االي بدهي ها، كاه�ش تمايل به 
ساخت و س�از و... حال مالي ش�هرداري تهران 
خوب نيس�ت، اين در حالي اس�ت ك�ه تراكم 
فروشي و شهرفروشي نيز جايي در سياست ها 
و اولويت هاي تيم مديريت شهري فعلي ندارد 
و حاال با آمدن كرونا و مواجهه شهرداري تهران 
با كاهش شديد درآمدهايش مي توان گفت كه 
وضعيت درآمدي پايتخت در ش�كننده ترين 

حالت ممكن قرار دارد.

وضعيت نامناسب اقتصادي شهرداري تهران در حالي است 
كه به نظر مي رسد، جذب مشاركت بخش خصوصي بتواند 
كمك زيادي به بهبود اوضاع فعلي، پيشرفت پروژه هاي نيمه 
تمام و حتي تعريف پروژه هاي جديد كند، سرمايه گذاري 
كه ي��ك س��ازمان در ش��هرداري ته��ران دارد و با اينكه 
سال هاست در زمينه شناسايي و جذب سرمايه گذار فعال 
است اما به تازگي سندجامعي به عنوان نقشه راه براي اين 
سازمان تدوين و تصويب شد تا به گفته مديرعامل سازمان 
سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران 
جان تازه اي در كالبد اين سازمان دميده شود. شكراهلل بنار 
در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه سازمان سرمايه گذاري 
و مشاركت هاي مردمي با هدف ايجاد بستر متوازن براي 
سرمايه گذاري بخش خصوصي و توسعه زيرساخت هاي 
شهري ايجاد شده اس��ت، گفت: اين سازمان مي بايست 
با مد نظر قرار دادن منافع بخش خصوصي و ش��هرداري 
تهران، مشاركت اين دو را در انجام پروژه هاي مختلف باال 
ببرد. مديرعامل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي 

مردمي شهرداري تهران با تاكيد بر اينكه تامين منابع مالي 
پايدار و اجتناب از شهرفروش��ي، راهبرد سرمايه گذاري 
مشاركتي اس��ت كه با همين رويكرد س��ند جامعي در 
شوراي شهر تصويب ش��ده كه جريان سرمايه گذاري در 
تهران را تس��هيل كند، افزود: سند فعلي 7۰ تا ۸۰ درصد 
مقاصد سرمايه گذاري تهران را پوشش مي دهد و موجب 
مي شود تا ما سود متعارفي براي سرمايه گذاري در اجراي 
قراردادها داشته باش��يم و ضمن احترام به حقوق شركا، 
زيرس��اخت هايمان را توس��عه دهيم. وي ادامه داد: سند 
جامع سرمايه گذاري در تهران، اين امكان را ايجاد مي كند 
كه با تفويض اختيارات بيشتر، زمينه مشاركت براي همه 
سازمان ها، شركت ها و مناطق شهرداري را داشته باشيم. 
ما سعي كرده ايم با مشاركت عمومي – خصوصي، موانع 
سرمايه گذاري را برطرف كنيم. بنار در تشريح راه هاي جلب 
مشاركت مناطق و سازمان هاي شهرداري تهران در جذب 
سرمايه گذار خصوصي گفت: با چند اقدام مساعد توانستيم 
نظر مثبت مناطق را جلب كنيم كه يكي از آنها اين بود كه ما 
منافع و عايدي از سرمايه گذاري بخش خصوصي را به همان 
منطقه برگردانيم؛ همين دليل سبب شد كه شهرداران 
مناطق، رغبت بيشتري براي جذب سرمايه گذار داشته 
باش��ند؛ همچنين پيش از اين اختيارات مالي شهرداري 
مناطق، ۸.۵ ميليارد تومان در بخش س��رمايه گذاري بود 
و ما با ارتقاي اين عدد به ۵۰ ميليارد تومان، سعي كرديم 
ميزان مشاركت مناطق را در جذب سرمايه گذاران افزايش 
دهيم. مديرعامل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي 
مردمي ش��هرداري تهران با تاكيد بر اينكه طي اين مدت 
سعي كرديم وضعيت پروژه هاي سرمايه گذاري شهرداري را 
تعيين تكليف كنيم، گفت: در برخي پرونده ها بضاعت مالي 

شركا، از ابتدا به درستي سنجيده نشده بود و برخي از شركا 
نيز در اين مدت با مشكالت مالي مواجه و حتي ورشكست 
شده بودند، اما با پيگيري هاي انجام شده توانستيم ۹۸ درصد 
پروژه هاي مساله دارمان را تعيين تكليف كنيم و به توافق 
برسيم به گونه اي كه اين سازمان در 1۰ سال گذشته تنها 
1۲۰۰ ميليارد تومان عايدي داشته است و در مقابل در سال 
گذشته با ثبت 1۲۰۰ ميليارد تومان عايدي توانستيم، به 

اندازه همه 1۰ سال گذشته عايدي داشته باشيم.
وي افزود: براي سال جاري نيز مديريت شهري، تكاليف مان 
را افزايش داده است به گونه اي كه مي بايست ۴۰۰۰ ميليارد 
تومان را براي خط 1۰ مترو، تامين مالي كنيم و در همين 
راستا برخي پروژه هايمان را به مترو معرفي كرده و در حال 
انتقال آن هستيم و اميدواريم بتوانيم با برنامه ريزي انجام 
شده بتوانيم 7۵۰۰ ميليارد تومان عايدي براي شهرداري 
داشته باش��يم. بنار با تاكيد بر اينكه رويكرد ما در سازمان 
س��رمايه گذاري، ف��روش دارايي ها نيس��ت و بايد زمينه 
سرمايه گذاري را فراهم كنيم، گفت: سال گذشته6۰۰۰ 
ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد داشتيم و امسال نيز 
بايد بر اساس تكاليف تعيين شده 1۰ هزار ميليارد تومان 
سرمايه گذاري جديد جذب كنيم. اما متاسفانه در اين ميان 
با مشكالتي مواجهيم كه يكي از آنها يكسان نبودن ميزان 
مشاركت مناطق در توليد ثروت است، به گونه اي كه برخي 
مناطق با وجود آنكه پتانسيل و ظرفيت زيادي دارند هيچ 
س��رمايه گذاري جذب نكرده اند و براي ما نيز جاي سوال 
است كه چرا منطقه اي در گذشته ۲۵ درصد منابع مالي 
شهرداري را تأمين مي كرده و حاال هيچ نقشي ندارد. اما بايد 
بگويم كه مناطق ۲ و ۲1 بيشترين ميزان جذب مشاركت در 
سرمايه گذاري را داشته اند؛ ولي در مابقي مناطق بايد اعالم 

كنيم كه با يأس و نااميدي هيچ اتفاقي رخ نداده است؛ لذا 
در نامه اي به حناچي اين موضوع را گزارش داديم و تاكيد 
كرديم كه روا نيست اين گونه به حوزه سرمايه گذاري كه 
تنها راه دسترسي به ثروت پايدار در تهران است، توجه شود.

مديرعامل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي 
ش��هرداري تهران با بيان اينكه س��ازمان سرمايه گذاري 
تنها ۳۰ كارش��ناس دارد كه بيش از ۴۰۰ پروژه را كنترل 
مي كنند، گفت: ما سازماني ۳۰ نفره هستيم كه بايد امسال 
7۵۰۰ ميليارد تومان درآمد براي شهرداري داشته باشيم اما 
مي بينيم كه يك منطقه در تهران با داشتن هزاران نفر نيرو، 

اما يك ريال هم سرمايه گذاري نداشته است.

   پروژه عجيب و غريبي در مولوي
بنار در تشريح يكي از اين پروژه هاي نيمه تمام چند ساله 
گفت: ما پروژه عجيب و غريبي در مولوي داريم به گونه اي 
كه در محدوده مولوي، يك پاساژ پارچه فروشي نيمه كاره 
است كه ۳۰ س��ال است به صورت نيمه كاره باقي مانده و 
با اينكه ش��هرداري ۳۰۰ مغازه در اين پاساژ دارد، اما از آن 
بهره برداري نمي كند؛ از سوي ديگر شريك تجاري ما نيز 
از مغازه هايش سال ها است استفاده مي كند؛ اين درحالي 
است كه ارزش اين پروژه رها شده، ۲۰۰۰ ميليارد تومان 
است اما اين پول آنجا رها شده و از آن استفاده نمي كنيم. 
مديرعامل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي 
شهرداري تهران با بيان اينكه طي اين مدت، موانعي نيز در 
داخل شهرداري داشته ايم كه يكي از آنها، وارد نشدن حوزه 
شهرسازي به مساله سرمايه گذاري در تهران است، ادامه داد: 
عمده پروژه هايي كه در حال حاضر در آنها با چالش مواجهيم 
و وعده آنها نيز محقق نش��ده، داراي مش��كالت در حوزه 
شهرسازي هستند كه اگر معاونت شهرسازي نيز در فرايند 
جذب سرمايه گذار با ما همكاري داشته باشد مي توانيم اين 
پروسه را در تهران سرعت ببخشيم. وي با تاكيد بر اينكه ابزار 
مناسب براي وادار كردن همه دستگاه ها به مساله جذب 
سرمايه گذار را نداريم، افزود: ما قرارداد سرمايه گذاري امضا 

كرديم اما يك سال روي ميز شهردار منطقه، بي دليل مانده 
اس��ت و نمي توانيم اقدامي انجام دهيم چراكه ابزار الزم را 
نداريم و اين درحالي اس��ت كه شاهد مداخالت ناصواب 
هس��تيم؛ به عنوان مثال بعضا بدون اطالع ما، جاذبه هاي 
سرمايه گذاري فروخته شده و يا تصميمات اخذ شده در 
برخي مناطق، سبب طوالني شدن پروسه سرمايه گذاري 
مي ش��ود. بنار ادامه داد: سرمايه گذاري شهرداري عمدتا 
در ۲ قس��مت زمين و پروانه اس��ت و از آنجايي كه زمين 
زيادي نداريم، به سمت مش��اركت در صدور پروانه پيش 
رفتيم؛ اما گويا ش��هرداري هاي مناطق مختلف تهران در 
اين زمينه جدي نيستند. به عنوان مثال سال گذشته به 
همه مناطق اعالم كرديم كه بهتر است اداره امور فضاهاي 
عمومي همچون جمع آوري زباله و غيره به روش مشاركت 
عمومي- خصوصي باشد تا پول نقد را صرف پروژه هاي ديگر 
كنيم اما در كمال تعجب ديديم كه مناطق شمالي، به دليل 
آنكه پول نقد كافي داشتند، حتي اين دستورالعمل را ورق 
نزدند و در مقابل، مناطق جنوبي، اين پيشنهاد را عملياتي 

كرده و بسيار موفق بودند.

    پروژه هاي بر زمين مانده
مديرعامل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي 
ش��هرداري تهران در تش��ريح پروژه هاي بر زمين مانده 
مشاركتي ش��هرداري تهران به پروژه »هزار و يك شهر« 
اش��اره كرد و گفت: ش��ريك ما در اين پروژه اعالم كرده از 
آنجايي كه »ايران مال« با چند هكتار فضاي تجاري، دقيقا 
روبروي اين پروژه فعاليت خود را آغاز كرده، مساحت تجاري 
»هزار و يك شهر«، فاقد كارايي براي او است؛ لذا ما نيز پس 
از برگزاري جلسات مختلف تصميم گرفتيم بهانه به صرفه 
نبودن مساحت تجاري »هزار و يك شهر« را از مالك بگيريم 
و به او اعالم كرديم شهرداري تهران ۳1 درصد سهم در اين 
پروژه دارد و س��هم خودش را از قسمت تجاري برمي دارد 
تا بهانه از شريك سلب شود. حاال نيز اميدواريم اين پروژه 

مجددا اجرايي شود.
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بسته هاي پرمخاطب اينترنت از كانال USSDو اپليكيشن خارج شده است

جريمه 2 ميليارد توماني در انتظار اپراتورهاي متخلف
افزايش تعرفه هاي اينترنت يا حذف بسته هاي 
پرمخاطب از برخي درگاه ه�ا، واكنش كاربران 
اينترنت را در پي داشت و با توجه به اينكه بيشتر 
بسته هاي اينترنتي ازطريق USSD و اپليكيشن 
اپراتورها خريداري مي ش�ود، باوج�ود اعالم 
رگوالتوري مبني بر تخلفي كه از سوي اپراتورها 
صورت گرفته، اين بسته ها به درگاه هاي مورد 
اس�تفاده كاربران برنگش�ت. درنهايت رييس 
س�ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
اعالم كرد اپراتورها برخالف مصوبات رگوالتوري 
عمل كردن�د و بايد قيم�ت را به ش�رايط قبل 
بازگردانند و اگر اين كار را نكردند، جريمه نقدي 

دو ميليارد توماني در انتظار آنهاست.

كاربران فضاي مجازي در روزهاي گذشته، از افزايش قيمت 
بسته هاي اينترنتي در اپراتورهاي همراه خبر داده و اعتراض 
كردند. هرچند اين بسته ها در وب سايت اين اپراتورها موجود 
بود و تنها از درگاه هاي ديگر از جمله اپليكيشن هاي مربوط 
به اين اپراتورها و USSD آنها حذف شده بود، اما از آنجايي 
كه كاربران بيشتر مواقع براي خريداري بسته به وب سايت 
مراجعه نمي كنند و از اپليكيشن يا USSD خريد مي كنند، با 
حذف بسته ها از اين درگاه ها مواجه شدند. اين موضوع منجر 
به واكنش حسين فالح جوشقاني، رييس سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي شد كه اعالم كرد باالبردن قيمت 
اينترنت همراه بدون هماهنگي با رگوالتوري تخلف است و 
البته از سوي مديركل دفتر حفاظت از حقوق مصرف كننده 
رگوالتوري اعالم ش��د كه افزايش تعرفه اي در بسته هاي 
اينترنتي اپراتورها صورت نگرفته و تنها برخي از بسته هاي 
پرمصرف از درگاه  آنها حذف شده است. اما در نهايت اعالم شد 
اپراتورها تخلف كردند و گرانفروشي و افزايش ۱۰۰ درصدي 
تعرفه اينترنت در دو اپراتور موبايل، به س��ازمان حمايت و 

تعزيرات حكومتي ارسال شده است. 

زورمانبهاپراتورهاميرسد
از طرفي محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات كه پيش از اين به بازنش��ر اظه��ارات رگوالتوري 
بس��نده كرده بود، باالخره در يك گفت وگ��وي راديويي با 
بيان اينكه اپراتورها ب��دون رعايت قوانين و با تباني تعرفه 
بسته هاي اينترنتي را افزايش دادند تصريح كرد: اپراتورها 
اعالم كردند كه با هماهنگي س��هامداران اين كار را انجام 
داديم. بايد بگويم سهامداران هركسي باشند و محترم هم 
هستند، حق ندارند مقررات جاري كشور را زير سوال ببرند. 
برخي بسته ها را حذف كردند، برخي را اضافه كردند و اعالم 
كردند در سايت ما اين بسته ها وجود دارد اما در اپليكشن ها 
جا به جا شده است.« وي در پاسخ به اين سوال كه اين اقدام 
نوعي كاله برداري محسوب مي شود، گفت: »هر چيزي كه 
شما اسمش را بگذاريد مي شود. ما به اپراتورها اخطار داده ايم 
و باي��د ظرف ۱۰ روز رفع اثر كنن��د در غير اين صورت وارد 
كميته جرايم مي شوند، اين موضوع را به سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان و تعزيرات حكومتي هم ارجاع داديم.« وزير 

ارتباطات و فناوري اطالعات در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
آيا زور شما به اپراتورها مي رسد؟ تصريح كرد: »زور ما حتمًا 
به اپراتورها مي رسد و قيمت بسته هاي اينترنتي را به قبل 
برمي گردانيم.« آذري جهرمي با بيان اينكه يكي از مديران 
اپراتورها تلفني به بنده گفت تعرفه اينترنت را براي حمايت 
از »پيام رس��ان بومي« باال برديم، افزود: »به وي پاسخ دادم 
آمارهاي مصرف در اين چند روز كه چنين چيزي را نشان 
نداده، اما چرا براي حمايت از پيام رسان بومي هميشه فشار 
رو به مردم مي آوريد؟ يك دقيقه مكالمه با واتس آپ ممكن 
است دو تومان باشد اما همين مكالمه با شبكه داخلي بيش 
از ۹۰ تومان است اگر موافق هستيد در راستاي حمايت از 
پيام رسان داخلي مكالمه شبكه داخلي دقيقه اي يك تومان 

باشد، البته اين كار انجام نمي شود.«

رفتاراپراتورهاانحصارگرايانهاست
فالح جوشقاني، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات نيز 
روز گذشته  با بيان اينكه تعريفي در بازار به نام اپراتور مسلط 
وجود دارد كه مي تواند بازار را در اختيار بگيرد، گفت: »اگر 
اپراتوري بيش از 5۰ درصد سهم بازار را در اختيار داشته باشد، 
اپراتور مسلط است كه هر دو اپراتور اول و دوم اپراتور مسلط 
بازار هستند و حاال هر دو اپراتور به صورت هماهنگ بسته هاي 
پرمخاطب خود را از كانال هايي كه خريد مردم بيشتر از آنها 
انجام مي شود مثل USSD خارج كرده اند و اين يعني بازار را 
به سمتي برده اند كه مشترك مجبور شود تا نيازش را بر اساس 

بسته هاي موجود با قيمت خيلي باالتر تأمين كند. اين كار 
مصداق گران فروشي است. اگر معادل سازي كنيم متوجه 
مي شويم كه مردم بايد بيش از دو برابر پول بدهند. عالوه بر 
اينكه بسته هايي كه جذابيت داشته اند مثل بسته هاي يك، دو 
و سه ماهه را كه باعث مديريت مصرف مي شد، حذف  شده اند. 
اپراتور مسلط براي هرگونه تغيير قيمت، حذف بسته و افزايش 
قيمت حتي در چارچوب مصوبات را بايد به تاييد سازمان 
تنظيم برساند، اپراتورها حتي محدوديت در بسته ها را هم 
بايد به تاييد سازمان تنظيم برسانند ولي اين اتفاق نيفتاده 
اس��ت. اپراتورها ظاهر را درست كرده اند يعني در حالي كه 
گران فروشي اتفاق افتاده، بسته هاي بلندمدتي كه مردم براي 
خريد آنها تمايل بيشتري داشته اند را حذف كرده اند تا مردم 
بسته هاي گران و نامطلوب را بخرند. اين كار اپراتورها شفاف 
نيست و دقيقاً مصداق اين است كه چون ۹5 درصد بازار را در 
اختيار داريم و با هم جلو آمده ايم پس همينه كه هست. و اين 
عماًل يك نوع رفتار انحصارگرايانه است.« فالح جوشقاني با 
بيان اينكه اپراتورها حدود يك ماه پيش درخواست افرايش 
قيمت و تغيير بسته را ارايه داده بودند، گفت: »سازمان تنظيم 
به صراحت با افزايش قيمت ها مخالفت كرده بود و اين نشان 
مي دهد كه اپراتوره��ا مي دانند براي هرگونه تغيير بايد به 
رگوالتوري مراجعه كنند و چون نتيجه مطلوب موردنظر خود 
را نگرفته اند به صورت غيرقانوني اقدام كرده اند. از طرف ديگر 
ما گزارش هايي داريم كه اين كار حتي مورد تاييد هيات مديره 

آنها هم نبوده است.«

اپراتورهاموظفبهبرگرداندنقيمتهاهستند
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به 
اخطار پروانه اي به اپراتورها كه موظف به برگرداندن قيمت و 
نوع بسته ها به شرايط قبل در مهلت ۱۰ روزه هستند، گفت: 
»اپراتورها پس از تكميل اطالعات سازمان تنظيم از ميزان 
خسارت به مشتركان بايد آن را به طور كامل جبران كنند و 
بسته ها را به حالت قبل برگردانند و هرچه زودتر قيمت ها را 
به حالت سابق برگردانند به نفع آنهاست. اگر اين كار را نكردند 
جريمه نقدي دو ميليارد توماني در انتظار آنهاست و اگر تخلف 
استمرار داشته باشد مجازات هاي ديگري مانند كاهش مدت 
اعتبار پروانه نيز قابل اجراست.« فالح جوشقاني با اشاره به 
استدالل اپراتورها كه تغييرات در بسته ها را براي حمايت 
از توليد محتوا و ترافيك داخلي مي دانند، گفت: »اپراتورها 
محدوديت در استفاده از ترافيك داخلي و خارجي را اعمال 
كرده اند تا با اين كار براي خودشان درآمد ايجاد كنند. اينكه 
اپراتورها تصور مي كنند با گران كردن ترافيك بين الملل، 
مردم به سمت اس��تفاده از ترافيك داخلي مي روند اشتباه 
محض است كما اينكه قباًل در مورد ارزش افزوده آن را تجربه 
كرده ايم و نتيجه اي هم در برنداشت. اگر اپراتورها به صورت 
شفاف در مورد داليل اين تغييرات صحبت كنند مي توان با 
آنها مذاكره كرد و پس از بررسي به نتيجه و راهكار رسيد؛ ولي 
اينكه خودشان بدون هماهنگي با رگوالتوري و به صورت 
هماهنگ اين كار را بكنند اصاًل قابل پذيرش نيست.« رييس 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با بيان اينكه 

عالوه بر جريمه نقدي اپراتورها مي توان از شيوه هاي ديگري 
نيز اس��تفاده كرد، گفت: »در طول م��دت پروانه مي توان 
تجديدنظر كرد چرا كه در پروانه اپراتورها مصاديق كاهش 
مدت پروانه و تعليق آن ذكر ش��ده كه يكي از داليل تعليق 
پروانه استمرار بر تخلف است. اگر اپراتور به رفتار متخلفانه 
خود ادامه دهد مي توان از ش��يوه هاي ديگ��ري نيز آنها را 
محدود كرد. دست رگوالتوري براي محدود كردن اپراتورها 
باز است ولي ما استفاده از اين شيوه ها را در حال حاضر 
مصلحت نمي دانيم. اين تخلف اپراتورها تنها به وزارت 
ارتباطات مربوط نيست و پاي مصرف كننده در ميان 
است. ما تخلف را به سازمان تعزيرات و سازمان حمايت 
از مصرف كننده اطالع داده ايم و هرگونه مستنداتي الزم 

داشته باشند در اختيار آنها قرار مي دهيم.«

نارضايتيعمومي
بهدنبالمحدودشدنخدمات

معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از تماس اپراتورها 
ب��راي مذاكره در اين مورد خبر داد و گفت: »تنها ش��رط 
ما براي مذاكره با اپراتورها بازگرداندن بس��ته ها به حالت 
قبل است و پس  از آن راه براي گفت وگو باز مي شود و اگر 
بخواهند به رفتار تخلف آميزشان ادامه دهند و توقع مذاكره 
داشته باشند امكان پذير نيس��ت. تا پيش از كرونا به طور 
ميانگين 3۰ درصد بسته هاي مش��تركان در مدت زمان 
تعيين شده به پايان نمي رسيد و بر اساس ميزان مصرف 
نرخ موثري ب��راي اپراتورها به وجود مي آمد. در ايام كرونا 
تمام بسته هاي مشتركان مصرف مي شد و در اين حالت 
ساير هزينه ها مانند پهناي باند هم براي اپراتورها باال رفت 
و در عين حال درآمد اپراتورها افزايش پيدا نكرده است و 
در مجموع س��ودي با اين افزايش مصرف براي اپراتورها 
به دست نيامده اس��ت. رگوالتوري با اين شرايط به دنبال 
كمك ب��ه اپراتورها بود، اما بايد اين را هم در نظر داش��ت 
كه با توجه به ش��رايط كرونا و نياز مردم به اينترنت براي 
دسترسي به آموزش و ساير خدمات براي كاهش ترددها 
اپراتورها نمي توانند دسترسي مردم را به خدمات محدود 
كنند تا مشتركان بسته ها را به قيمت باالتر بخرند چون 
اين شيوه نارضايتي عمومي به دنبال دارد و تغييرات قيمت 
بايد با فرآيندي مناسب همراه باشد.« رييس رگوالتوري 
با بيان اينكه رگوالتوري افزاي��ش هزينه هاي اپراتورها را 
تاييد مي كند و راه هاي زيادي براي كمك به اپراتورها براي 
كاهش هزينه ها وج��ود دارد، گفت: »اپراتورها مي توانند 
هزينه ها و درآمدهاي خود را به سازمان تنظيم اعالم كنند، 
ما هم درصدد كمك به آنها بر مي آمديم براي مثال يكي از 
راهكارهايي كه ما به آنها ارايه مي داديم كاهش قيمت پهناي 
باند شركت زيرساخت بود. يكي از راه هاي كاهش هزينه 
اپراتورها استفاده اشتراكي از سايت هاي BTS است. اگر اين 
اشتراك انجام شود هزينه اپراتورها به مقدار زيادي كاهش 
پي��دا مي كند. اينكه اپراتورها هرجايي ك��م بياورند روي 
قيمت ها تغيير ايجاد كنند راهكار درستي نيست، ضمن 
اينكه رگوالتوري هم شرايط امروز را با دو سال پيش يكي 

نمي داند و تنگناهاي اپراتورها را درك مي كند.«

افزايشعرضهرايانههايشخصي
بادوركاريناشيازكرونا

عرضهبيشاز۱۵ميليارد
كلمهعبوردروبتاريك

ارزشبازارمحتوايديجيتالدر۵سالآينده
۲برابرميشود

بررس��ي هاي دو موسس��ه گارتنر و آي دي س��ي نشان 
مي دهد عرضه جهاني رايانه هاي شخصي در سه ماهه 
دوم س��ال ۲۰۲۰ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به 
علت افزايش دوركاري بيشتر شده است. به گزارش مهر 
به نقل از انگجت، شيوع ويروس كرونا موجب خانه نشيني 
اجباري ميليون ها نيروي شغلي در سراسر جهان شد و 
آنها براي انجام بسياري از وظايف خود مجبور به استفاده 

از رايانه هاي شخصي شدند. همين مساله عرضه و خريد 
رايانه را بيشتر كرد. گارتنر از عرضه ۶۴.۸ ميليون واحد 
رايانه در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ خبر داده كه نسبت به 
سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ حدود ۲.۸ درصد افزايش نشان 
مي دهد. اما آي دي سي بر اين باور است كه اين افزايش 
عرضه ۱۱.۲ درصد بوده و به ۷۲.3 ميليون واحد در سه 

ماهه دوم سال ۲۰۲۰ رسيده است. 

بررسي موسس��ه تحقيقاتي ديجيتال شادوز نشان 
مي ده��د در حال حاض��ر بي��ش از ۱5 ميليارد نام 
كاربري و كلمه عبور در وب تاريك توس��ط هكرها 
براي فروش عرضه ش��ده اس��ت. به گزارش مهر به 
نقل از تك رادار، بررس��ي يادش��ده نشان مي دهد 
تعداد اسامي كاربري و كلمات عبور عرضه شده در 
فضاي مجازي دو برابر تعداد كل ساكنان كره زمين 
اس��ت. در واقع تعداد اسامي كاربري و كلمات عبور 
مس��روقه با افزايش 3۰۰ درصدي در سال ۲۰۱۹ 
نسبت به سال ۲۰۱۸ ركوردي چشمگير را به ثبت 
رسانده است. علت اين افزايش وقوع بيش از صدهزار 
حمله هكري جداگانه به پايگاه هاي داده سايت ها و 

پلتفرم هاي مختلف بوده است. 
از مجم��وع ۱5 ميلي��ارد نام كارب��ري و كلمه عبور 
مس��روقه بيش از 5 ميليارد واحد خاص و بي همتا 
هستند و تنها يك بار براي فروش توسط جنايتكاران 
سايبري عرضه شده اند. بررس��ي ها نشان مي دهد 
بخش عمده اين كلمات عبور متعلق به مش��تريان 
بانك ها و سايت هاي پخش آنالين فيلم و موسيقي 
هستند. بخش��ي از اين اطالعات به رايگان در وب 
تاريك در دسترس هستند ولي متوسط قيمت اين 
داده ه��ا به ۱5.۴ دالر و در م��ورد داده هاي بانكي و 
مالي به ۷۰.۹ دالر مي رسد. ارزش و اهميت برخي 
از اي��ن اطالعات تا بدان حد اس��ت ك��ه 5۰۰ دالر 

قيمت گذاري شده اند.

پيش بيني مي شود ارزش كل بازار محتواي ديجيتال 
تا س��ال ۲۰۲5 ب��ه 3۱۷ ميليارد دالر يعن��ي دو برابر 
س��ال ۲۰۱۹ برس��د. بر اس��اس تازه ترين گزارش ها 
افزايش بي سابقه اس��تفاده از محتواي ديجيتال بر اثر 
شيوع بيماري كرونا، خانه نشيني و روي آوردن مردم 
به تجهيزات ديجيتال همراه، مي تواند س��رعت رشد 
بازار را به شكل چش��مگيري افزايش دهد. به گزارش 
فدراسيون فاوا به نقل از ماركتس اندر ريسرچ، ارزش 
بازار محتواي ديجيتال سال گذشته ميالدي به ۱۴۸ 
ميليارد دالر رسيد و پيش بيني مي شود كه با توجه به 
شيوع جهاني بيماري كرونا، اين بازار در سال ۲۰۲۰ با 
رشد قابل توجهي مواجه شود. سال ۲۰۱۷ ارزش كل 
بازار محتواي ديجيتال ۱۱5 ميلي��ارد دالر بود، اما در 
دوره هفت س��اله ۲۰۱۸ تا ۲۰۲5 پيش بيني مي شود 
كه اين بازار با رشد ساالنه ۱3.5 درصدي مواجه باشد 
و بيش از ۲.5 برابر در اين بازه رش��د كند. بر اساس اين 
گزارش، تحوالت متأثر از شيوع بيماري كرونا و وابستگي 
روزافزون شهروندان به استفاده از ابزارهاي ديجيتال 
و افزايش چش��مگير محت��واي ديجيت��ال، مي تواند 
پيش بيني هاي سال هاي اخير براي رشد اين بازار را به 
شكل چشمگيري متحول كند و با ادامه همه گيري اين 

بيماري، رشد بازار محتواي ديجيتال را تسريع كند.
صنعت محتواي ديجيتال به معناي استفاده از ابزارهاي 
فناوري هاي نو و ارتباط��ات براي تلفيق عكس، متن، 
ص��وت و تصوير در خدمات و كااله��اي تجاري گفته 

مي شود. محتواي ديجيتال به شكل آنالوگ يا ديجيتال 
در فرمت هاي مشخصي ذخيره مي شود. اشكال مختلف 
محتواي ديجيتال به اطالعاتي گفته مي ش��ود كه به 
صورت ديجيتال پخش يا از طريق اينترنت اس��تريم 
مي شوند يا اينكه بر روي ابزارهاي ذخيره كامپيوتري 
نگهداري مي ش��وند. دو دي��دگاه مختل��ف در مورد 
محتواي ديجيتال وجود دارد، در ديدگاه حداقلي، فقط 
محتواي رس��انه اي به عنوان محتواي ديجيتال تلقي 
مي ش��ود، اما در ديدگاه حداكثري همه اطالعاتي كه 
به صورت ديجيتال مخابره مي شود از جمله محتواي 
به روزرس��اني هاي پيش بيني آب و هوا، نقش��ه هاي 
جي پي اس و امثال آنه��ا، از جمله محتواي ديجيتال 
محسوب مي شود. با فراگير شدن استفاده از اينترنت، 
محت��واي ديجيتال به صورت ه��اي مختلف از جمله 
پست هاي شبكه هاي اجتماعي، پست هاي وب الگ، 
اي بوك ها، استريم هاي آن الين و بسياري از شيوه هاي 
نوين ارتباطي در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد. 
بازارهاي محتواي ديجيتال در سراسر جهان رشد بسيار 
سريعي را تجربه مي كنند. رشد ساالنه بازار محتواي 
ديجيت��ال در ژاپ��ن و كره جنوبي به دلي��ل فراگيرتر 
ش��دن بازي هاي موباي��ل، بين ۴5۰ ت��ا ۶۰۰ درصد 
برآورد مي شود. در چين به دليل استفاده روزافزون از 
دستگاه هاي همراه و رشد كاربران اپ هاي تلفن همراه، 
رشد محتواي ديجيتال به شكل بي سابقه اي افزايش 

يافته است.

محروميت زدايي از دره شهر با مشاركت بنياد بركت
حمايت بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 
از صنعت سلولزي شهرستان دره شهر سبب 

ايجاد اشتغال براي 110 نفر شده است.

معاون تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد 
بركت با اعالم اين خبر گفت: مشاركت و سرمايه گذاري 
بنياد بركت در بخش صنعت توليد محصوالت سلولزي، 
عالوه بر محروميت زدايي، توانمندسازي اقتصادي و 
اجتماعي و رونق توليد، ايجاد ۱۱۰ ش��غل مستقيم و 
غيرمستقيم را در شهرس��تان دره شهر استان ايالم به 
دنبال داشته است. هادي جوهري افزود: بنياد بركت 
با س��رمايه گذاري و مش��اركت 5۴ ميليارد ريالي در 
يك بن��گاه توليدي فعال در ح��وزه توليد محصوالت 
سلولزي در شهرستان محروم دره شهر توانسته عالوه 
بر رون��ق اقتصادي و توليد ماهانه ۹۰ تن كاال ش��امل 
انواع محصوالت سلولزي، براي ۱۱۰ نفر از ساكنان اين 

منطقه محروم فرصت هاي كسب و كار به وجود بياورد.
وي خاطرنشان كرد: مشاركت بنياد بركت با هدف رونق 
توليد و ايجاد اش��تغال پايدار با شركت بهشت ريواس 
دره شهر در سال ۱3۹5 باعث فعاليت مجدد اين واحد 
توليدي پس از يك دوره توقف توليد شد و اين شركت 
در حال حاضر ۹۰ تن محصوالت سلولزي را به شكل 
ماهانه توليد و به بازار عرضه مي كند. اين واحد صنعتي 
همچنين داراي توان توليد ۱۴ نوع محصول مختلف 

در زمينه انواع محصوالت سلولزي است.
جوهري ادامه داد: شروع به كار مجدد واحد مشاركتي 
بنياد برك��ت با س��رمايه گذاري 5۴ ميلي��ارد ريالي، 
ايجاد اش��تغال براي ۱۱۰ نفر را رقم زده اس��ت كه با 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي افزايش ظرفيت 
توليد، براي 3۰۰ نفر جوياي كار اشتغال زايي خواهد 
ش��د. وي با اش��اره به اس��تقبال از محص��والت واحد 
مشاركتي بنياد بركت خاطرنشان كرد: پس از استقبال 

اوليه در سطح استان، در حال حاضر انواع محصوالت 
سلولزي اين شركت در سراسر كشور توزيع مي شود و 
سفارش��ات زيادي نيز براي صادرات وجود دارد كه در 
برنامه ريزي هاي آينده براي اين واحد توليدي لحاظ 

شده است.
معاون تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد 
بركت از مشاركت اين بنياد با ۹ بنگاه اقتصادي در استان 
ايالم خبر داد و افزود: بنياد بركت پس از به ثبات رسيدن 
و سوددهي، از چهار بنگاه خارج شده و سهام خود را به 

مردم واگذار كرده است.
جوهري خاطرنش��ان كرد: بنياد بركت ستاد اجرايي 
فرم��ان امام تا به ام��روز 3۶3۱ طرح توانمندس��ازي 
اقتصادي، امور زيربنايي و فرهنگي و خدمات بيمه اي 
را با حجم س��رمايه گذاري ۴ هزار و ۲۸5 ميليارد ريال 
در استان ايالم در دس��ت اقدام دارد يا به بهره برداري 

رسانده است.
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تنهادرصورتخروجازكشور
تعرفههارومينگميشود

به گفته مديرعامل شركت مخابرات ايران، تعرفه هاي 
رومينگ تنها در صورت خروج از كشور براي مشتركين 
محاس��به مي ش��ود و صرفا با فعال ب��ودن رومينگ 
اپراتورها، تعرفه بين الملل محاس��به نخواهد شد. به 
گزارش ش��ركت مخابرات ايران، سيدمجيد صدري 
مديرعامل شركت مخابرات ايران گفت: »در مسافرت 
به كشورهاي خارجي، با استفاده از سيم كارت كشور 
مقصد، از تعرفه هاي آن كش��ور براي تماس تلفني، 
ارسال پيامك و ديتا استفاده مي شود، اما اگر مسافران 
بخواهند از س��يم كارت هاي ايراني اس��تفاده كنند، 
تعرفه هاي رومينگ تنها در صورت خروج از كشور براي 
مشتركين محاسبه مي شود.« وي در توصيف رومينگ 
و هزينه  بين الملل تم��اس  داخلي بيان كرد: »برخي 
تصور مي كنند هزينه  تماس ه��ا صرفا با فعال بودن 
رومينگ اپراتورها برايشان به صورت بين الملل محاسبه 
مي شود، درحالي كه تنها در صورت خروج از كشور، 
تعرفه هاي رومينگ براي مشترك محاسبه خواهد 
ش��د. همانطور كه اخباري در شبكه هاي اجتماعي 
منتشر شده بود مبني بر اينكه اپراتورها بدون اطالع 
مشتركان، رومينگ تماس ها را فعال كرده اند و اين 
موضوع منجر مي شود تعرفه هاي تماس ها به صورت 
بين المللي حساب شود كه هزينه اي بسيار باالتر از 

هزينه هاي معمول تماس دارد.« 

ذوبآهناصفهانپشتيبان
توسعهزيرساختهااست

آغاز ريل گذاري مح��ور راهبردي راه آهن زاهدان - 
چابهار به عنوان طوالني ترين مسير ريلي كشور با 
حضور محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي و فرمانده 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( به عنوان مجري 
طرح آغاز شد. هدف از اجراي اين مسير ريلي اتصال 
چابهار به عنوان تنها بندر اقيانوسي كشور به شبكه 
ريلي است كه در نتيجه آن كشورهاي آسياي ميانه و 
افغانستان به آب هاي آزاد اقيانوسي متصل مي شوند. 
وزير راه و شهرسازي در حاشيه اين مراسم به خبرنگار 
ما گفت: يكي از افتخارات كشور بومي سازي و توليد 
ريل توس��ط ذوب آهن اصفهان است و تمام تالش 
ما در وزارت راه و شهرس��ازي اس��تفاده حداكثري 
از ظرفيت ساخت داخل است.  وي افزود: ۹۲ هزار 
تن ريل مورد نياز اين پروژه تماما توسط ذوب آهن 

اصفهان توليد مي شود .

ديداربارييسمجمع
نمايندگاناستانمركزي

 به گ��زارش اداره روابط عموم��ي مخابرات منطقه 
مركزي مهندس ملك حس��يني، مدي��ر مخابرات 
منطقه مركزي به همراه مهندس مهدوي، مدير كل 
ارتباطات و فناوري اطالعات استان مركزي با دكتر 
كريمي، نماينده مردم شريف شهرستان هاي اراك، 
كميجان وخنداب در مجلس شوراي اسالمي ديدار 
كرد.  بر پايه اين گزارش در ابتداي اين ديدار مهندس 
الدن مهدوي، مدير كل ارتباطات و فناوري اطالعات 
اس��تان مركزي، گزارش��ي از مهم ترين اقدامات و 
برنامه هاي وزارت ارتباطات در راس��تاي توس��عه و 
تكميل ش��بكه ملي اطالعات، پروژه هاي پيشران 
اقتصاد ديجيتال و دولت الكتروني��ك ارايه كرد . در 
ادامه اين ديدار مهندس ملك حسيني، مدير مخا برات 
منطقه مركزي اظهارداشت: كليه مصوبات سفر وزير 
ارتباطات وفناوري اطالعات به استان مركزي محقق 
شده است وبهره برداري از اين طرح هاي مخا براتي در 

شهرستان هاي اراك، ساوه وفراهان آغاز شده است .

اپراتورمسلطبايدهرگونهتغييرقيمت،حذفبستهوافزايشقيمتحتيدرچارچوبمصوباترابهتاييدرگوالتوريبرساند
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 دريافت اسناد مناقصه )پس ازارائه گواهی صالحيت ايمنی اداره کار تائيد واحد ارزيابی تامين کنندگان( از تاريخ  1399/05/06 به مدت دو 
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 تاريخ تحويل پيشنهادات: روز دوشنبه  مورخ  1399/05/13 

تاريخ گشايش پاکات پيشنهاد قيمت / فنی : روز  سه شنبه مورخ 1399/05/14 
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 200،000،000 ريال

نوع تضمين : 1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمينی و يا واريز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

شماره حساب واريز وجه :
 الف ( حساب سپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3۸۸2 

ب ( حساب سيبا 01025131۸6002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532
نشانی شرکت : اهواز - کيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مديريت : خريد خدمات و قراردادها

N.MOSAVIFARJAM@KSC.IR  کارشناس : سيد ناصر موسوی فرجام     تلفن:6432-3213-61-9۸+ ايميل  

شرکت فوالد خوزستان

سند خودروی سواری زانتيا مدل X2000 مدل13۸4به رنگ 
نقره ای متاليک وبه شماره شاسی S1512284132827 و 
شماره پالک ۸۸2-9۸ب 54 به نام رضا شمس الدين وندی به 
شماره ملی 4500146997مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل مفقودي
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

در يك پژوهش خسارت ناشي از كوويد 19 بر اقتصاد جهان و ايران مورد واكاوي قرار گرفت

رشد اقتصادي پساكرونا در سه سناريو
تعادل - گروه صنعت| 

در ي�ك گزارش پژوهش�ي، خس�ارت هاي 
اقتصادي ناشي از ش�يوع ويروس كرونا در 
جهان و اي�ران در 2020 مورد بررس�ي قرار 

گرفته است. 
نتايج اين پژوهش نش�ان مي دهد، ش�وك 
كرونا عميق ترين ركود اقتصاد بعد از جنگ 
جهاني دوم اس�ت ك�ه اقتصاد كش�ورهاي 
توس�عه يافته و درحال توسعه را تحت تأثير 
قرار داده است. به طوري كه اين پاندمي باعث 
اولين انقباض در توليد اقتصادهاي نوظهور و 
در حال توسعه حداقل در 6 دهه اخير شده و 
پيش بيني مي شود تا 2.5 درصد كاهش رشد 

داشته باشند.
 بر اساس اين تحليل، درميان كشورهاي منا، 
كشورهاي صادركننده نفت به علت شوك 
كرونا و متعاقبا شوك نفتي بيشترين آسيب 
را خواهند ديد. اما پرسشي كه دراين ميان 
مطرح ش�ده اين است كه مسيربازگشت به 
رشد در دوره بعد ازكوويد 19 چگونه خواهد 
بود؟ در پاس�خ به اين پرسش سه سناريو به 
اين شرح مطرح شده، كه براساس سناريوي 
نخست، » توليد كاهش پيدا مي كند، اما رشد 
در نهايت به مسير پيشين خود بازمي گردد.« 
در سناريوي ديگري، »رشد اقتصادي سقوط 
ش�ديدي مي كند و هرگز به مس�ير پيش از 
بحران باز نمي گردد كه ضربه شديد به طرف 
عرضه و افت توليد به طور نامحدود را نشان 
مي دهد.« اما در س�ناريوي س�وم، »رش�د 
اقتصادي هرگز به مس�ير پيش�ين خود باز 
نمي گردد و فاصله بين روند رشد اقتصادي 
پيش از بح�ران و پس از بح�ران كه موجب 
افت توليد شده، به طور مستمر رو به افزايش 
مي گذارد. اين بدان معناس�ت ك�ه بحران، 
آسيب ساختاري پايداري را به سمت طرف 

عرضه وارد كرده است.« 

     خسارت هاي اقتصادي كرونا
در يك گزارش پژوهشي كه از سوي مركز پژوهش هاي 
اتاق ايران منتشر شده، اثرات اقتصادي شيوع ويروس 
كرونا و خسارت هاي ناشي از آن در جهان مورد بررسي 
قرار گرفته است. در اين گزارش تاكيد شده كه عدم 
قطعيت باال درخصوص رفتار اين بيماري و نتايج آن 
در مناطق مختلف، از نتايج نامطلوب طوالني مدت بر 
پيكره اقتصاد در سطح جهاني حكايت دارد. بر اساس 
برآوردهاي صورت گرفته ويروس كرونا توانس��ته بر 
روي تم��ام بخش هاي اقتصاد جهان��ي تاثير خود را 
بگذارد و اين اولين ركودي است كه پس از ۱۵۰ سال 

به دليل يك پاندمي رخ داده است.
 همچنين با توجه به ناشناخته بودن ابعاد اين ويروس 
نگراني و عدم اطمينان سراسر اقتصاد جهان را در بر 
گرفته است. كوويد ۱9 عميق ترين ركود جهان بعد 
از جنگ جهاني دوم را ايجاد كرده و بيشترين آسيب 
آن روي رشد اقتصادي در بلندمدت است. پيش بيني 
بانك جهاني از كاهش ۵.2 درصدي رش��د اقتصادي 
جه��ان در س��ال 2۰2۰ خب��ر مي ده��د. همچنين 
پيش بيني بانك جهاني از كاهش 7 درصدي رش��د 
اقتصادي كشورهاي پيش��رفته در سال 2۰2۰ خبر 
مي دهد. ش��وك كرونا عميق ترين ركود اقتصاد بعد 
از جن��گ جهاني دوم اس��ت كه اقتصاد كش��ورهاي 
توس��عه يافته و درحال توسعه را تحت تأثير قرار داده 
اس��ت. ضمن اينكه اين پاندمي باعث اولين انقباض 

در توليد اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه حداقل 
در 6 دهه اخير شده است و پيش بيني مي شود تا 2.۵ 
درصد كاهش رشد داشته باشند. بر اساس اين گزارش، 
درميان كشورهاي منا، كشورهاي صادركننده نفت 
به علت شوك كرونا و متعاقبًا شوك نفتي بيشترين 
آس��يب را خواهند ديد. به طوري كه پيش بيني بانك 
جهاني از كاهش توليد در منطقه منا بيش از 4 درصد 
و افت توليد ناخال��ص داخلي اين منطقه ۵.8 درصد 
در س��ال 2۰2۰ اس��ت.  نتايج اين تحليل همچنين 
بيانگر اين اس��ت كه تجارت جهاني )متوسط حجم 
صادرات واردات( در سال 2۰2۰ برابر با ۱3.4 درصد 
كاهش يابد كه بيشتر از افتي است كه در زمان بحران 
مالي جهان تجربه شده است. پيش بيني كاهش 4۰ 
درصدي در 2۰2۰ )از ۱.۵4 تريليون دالر در 2۰۱9 
به زير يك تريليون دالر در 2۰2۰( كه براي اولين بار 

از سال 2۰۰۵ رقم خورده است.
همچني��ن پيش بيني كاهش ۵ ت��ا ۱۰ درصدي در 
2۰2۱ و كاه��ش 6۰ درصدي در 2۰2۱ نس��بت به 
2۰۱۵ از 2 تريليون دالر به كمتر از 9۰۰تا . از س��وي 
ديگر، پيش بيني مي ش��ود كه قيمت فلزات اساسي 
براي س��ال 2۰2۰ افت ۱6 درص��دي را تجربه كند. 
افزيش تقاض��اي احتياطي طال به دليل گس��ترش 
عدم اطمينان در جه��ان از ديگر اثرات ش��يوع اين 

پاندمي است. 
همچنين آژانس بين المللي انرژي پيش بيني كرده  
كه در سال 2۰2۰ نسبت به 2۰۱9 تقاضا براي نفت 
خام كاهش ۱9 درصدي را تجربه كند. اتفاقي كه حتي 
كاهش توليدات اوپك پالس نيز آن را جبران نخواهد 
كرد. افت 7۰ درصدي قيمت نفت خام برنت از اواخر 
ژانويه تا اواسط آوريل 2۰2۰ بيش از افت قيمت نفت 

در ۱۱ سپتامير 2۰۰۱ خواهد بود. 

     سه سناريو درباره رشد اقتصادي
در بخش ديگري از اين پژوهش اثرات ميزان ش��يوع 
ويروس كرونا و تاثي��رات آن را بر بخش هاي مختلف 
اقتصادي مورد واكاوي قرار گرفته است كه براساس 
تحليل هاي ارايه ش��ده، »خدم��ات اقامتي و غذايي، 
فعاليت هاي بازرگاني و اجرايي، س��اخت )توليدات 
كارخان��ه اي( و عمده فروش��ي و خروش��ي به ويژه 
تعميرات خودرو و موتور سيكلت« جزو بخش هايي 

هستند كه بيشترين آسيب را متحمل شده اند. 
اين گ��زارش در ادامه ب��ه طرح يك پرس��ش با اين 
مضمون پرداخته است كه مسيربازگشت به رشد در 
دوره بعد ازكوويد ۱9 چگونه خواهد بود؟ اين گزارش 
آورده اس��ت كه، پاسخ به اين سوال به طيف وسيعي 
از متغيرها و آس��يب هاي ساختاري بستگي دارد، اما 
مولفه تعيين كننده، »سياست گذاري و نوآوري« است. 
با اين حال در پاس��خ به چنين پرسشي، سه سناريو 

مطرح شده است:
 ۱- براساس س��ناريوي نخست: »توليد كاهش پيدا 
مي كند، اما رش��د در نهايت به مسير پيشين خود باز 
مي گردد.« 2- در سناريوي ديگري، رشد اقتصادي 
سقوط شديدي مي كند و هرگز به مسير پيش از بحران 
باز نمي گردد. شكاف بين مسير رشد پسابحران و پيش 
از بحران معنادار است كه ضربه شديد به طرف عرضه و 
افت توليد به طور نامحدود را نشان مي دهد. 3- اما در 
سناريوي سوم، رشد اقتصادي هرگز به مسير پيشين 
خود باز نمي گردد و فاصله بين روند رش��د اقتصادي 
پيش از بح��ران و پس از بحران كه موجب افت توليد 
شده، به طور مستمر رو به افزايش مي گذارد. اين بدان 
معناس��ت كه بحران، آسيب ساختاري پايداري را به 

سمت طرف عرضه وارد كرده است.

    خسارات كرونا  ويروس بر اقتصاد ايران
در بخش ديگري از اين پژوهش، به خس��ارات ناشي از 
ش��يوع كرونا ويروس بر اقتصاد ايران پرداخته است. در 
تجربه ايران با توجه به مشكالت و محدوديت هايي مانند 
تحريم هاي امريكا، ركود اقتصادي، نوس��انات بازار ارز، 
خروج س��رمايه از توليد، باال بودن تورم و سقوط قيمت 
نفت اقتصاد ايران پيش از كرونا نيز با مشكالت و سواالتي 
مواجه بود. از اين رو با آغاز كرونا مشكالت در اين حوزه 
شدت پيدا كرد و در آمارهايي كه از وضعيت فعاليت هاي 
اقتصادي در فروردين و ارديبهشت امسال منتشر شده 
نشان مي دهد كه بسياري از ظرفيت هاي اقتصادي عمال 
بالاستفاده باقيمانده است. نقض برجام و شوك بازگشت 
تحريم ها از فروردين ۱397 تشديدكننده نابساماني هاي 
اقتصاد كشور بوده و كرونا نيز به عنوان يك شوك خارجي 
پيش بيني نشده از اس��فند ماه 98 براي اقتصاد كشور 
هزينه افزايي كرده اس��ت.  در بحث خروج س��رمايه از 
توليد، نيز بررسي ها نشان مي دهد، تشكيل سرمايه ثابت 
از س��ال ۱39۰ به بعد همواره روند نزولي داشته و طي 
9 ماهه اول 98 در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افت 
منفي ۱۵ درصدي را ثبت كرده است. از سوي ديگر، نرخ 
رش��د اقتصادي با نفت منفي 7 درصد در پايان سال 98 
از سوي مركز آمار اعالم شده است. پيش بيني صندوق 
بين المللي پول در آوريل 2۰2۰ از نرخ رش��د اقتصادي 
منفي 6 و 3.۱ درصد در سال هاي 2۰2۰ و 2۰2۱ خبر 
مي دهد. همچنين ارزيابي ها نش��ان مي دهد، نرخ تورم 
سال 98 معادل 34.8 درصد و نرخ خردادماه سال جاري 
27.8 درصد برآورد ش��ده اس��ت. پيش بيني صندوق 
بين المللي پول در آوريل 2۰2۰ از افزايش 34.2 و 33.۵ 
درصدي نرخ تورم براي س��ال 2۰2۰ و 2۰2۱ حكايت 
دارد. در همين حال، نوسانات گسترده و آشفتگي نرخ ارز 
با افزايش هزينه هاي توليد، بسياري از بنگاه هاي توليدي 
را در آستانه تعطيلي سوق داده است. درنهايت، كاهش 
شديد قيمت نفت محدوديت هاي ارزي كشور را بيش از 
گذشته كرده است. كسري بودجه دولت در سال ۱399 

براساس برآوردهاي مركز پژوهش ها  به حدود ۱8۵هزار 
ميليارد تومان تخمين زده شده است. 

    اثر كرونا   بر كسب وكارها
در زمستان 98 كه حدود ۵۰۰ فعال اقتصادي در پاسخ به 
اين پرسش كه تاثير كرونا بر كسب وكار مشاركت داشتند 
كه شاخص كسب وكار آنها 6/۱۰ محاسبه شده است و 
كرونا بر كسب وكارها تاثير منفي داشته است. عمده ترين 
مشكالت كسب وكارها به واسطه كرونا، »كاهش فروش 
و افزايش بدهي« بوده است. از سوي ديگر، نتايج شامخ 
كل در ارديبهشت ماه، بهبود نسبي وضعيت كلي توليد در 
مقايسه با فروردين ماه را نشان مي دهد. بهتر شدن وضعيت 
توليد در شامخ كل ارديبهشت ماه به دليل افزايش توليد 
در بخش صنعت و ساختمان بوده است. در حالي كه در 
بخش خدمات همچنان ركود وجود دارد. بخش خدمات 
نيز به علت سروكار داش��تن فعاالن اين حوزه با جامعه، 

شيوع بيماري كرونا بيشتر از ساير بخش ها آسيب ديده 
است. نتايج نشان مي دهد كه با تعطيلي بنگاه ها در بخش 
خدمات ميزان سفارشات و ارايه خدمات همچنان در ركود 
به سر مي برد، اما در ارديبهشت ماه نسبت به فروردين ماه 
كاهش كمتري نشان مي دهد. طبق اين گزارش، پرداخت 
حقوق و دستمزد، پرداخت اجاره، هزينه هاي مربوط به 
سالمت و ... مهم ترين مشكالت كسب و كارها در دوران 
شيوع كرونا اعالم و پس از آن انتظارات فعاالن اقتصادي از 
دولت تشريح شده است. بر اين اساس، »معافيت مالياتي، 
تأمين س��رمايه در گردش از طريق اعط��اي وام هاي با 
س��ود پايين، كاهش نرخ ارز براي واردكنندگان، تعويق 
بازپرداخت وام ها تا مدتي پس از پايان شيوع ويروس كرونا، 
تشويق تقاضا از طريق اعطاي كارت هاي اعتباري، يارانه 
و ... « مهم ترين انتظ��ارات فعاالن و بنگاه هاي اقتصادي 
از دولت در ش��رايط فعلي است كه در اين گزارش به آنها 

اشاره شده است.
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 شانه تخم مرغ را 
بيشتر از 20 هزار تومان نخريد

شاتا| ستاد تنظيم بازار با صدور اطالعيه اي اعالم 
كرد: قيمت عرضه هر شانه تخم مرغ كمتر از 2۰ هزار 
تومان است. ستاد تنظيم بازار با صدور اطالعيه اي 
در خصوص قيمت تخم مرغ و مجموع تدابير صورت 
گرفته در بازار اين كاال اعالم كرد: مجموع اقدامات 
صورت گرفته در كنت��رل صادرات تخم مرغ كه به 
واسطه نرخ ارز روند ش��تاباني به خود گرفته بود و 
همچنين تامين نهاده مرغداران مرغ تخم گذار از 
طريق تشكل هاي مربوطه، حذف واسطه ها صورت 
گرفته و اين تدابير سبب شده تا قيمت هر كيلوگرم 
تخم مرغ درب مرغداري كه از س��وي ستاد تنظيم 
بازار ۱۱ هزار تومان تعيين شده بود به 9۵۰۰ تومان 
كاهش يابد. پيش از اي��ن هر كيلوگرم تخم مرغ با 
قيم��ت باالتر از ۱۱ هزار تومان عرضه مي ش��د كه 
هم اكنون به زير قيمت 9۵۰۰ تومان درب مرغداري 
رسيده و تمام ش��بكه هاي توزيع از جمله ميادين 
مي��وه و تره بار، فروش��گاه هاي زنجيره اي و صنوف 
خرده فروش مكلف هستند نسبت به رعايت قيمت 
فروش هر كيلوگرم تخم مرغ در مبادي عرضه به نرخ 
۱۱ هزار تومان اقدام كنند. بر اين اساس قيمت هر 
شانه تخم مرغ با توجه به وزن آن )۱.7 تا ۱.8 دهم 
كيلوگرم( كمتر از 2۰ هزار تومان خواهد بود. ضمن 
اينكه تمام حوزه هاي نظارتي در صورت مش��اهده 
عدم رعايت قيمت مصوب مكلف به برخورد جدي با 

شبكه عرضه كننده اين كاال هستند.

۹ هزار خودرو 
تحويل مشتريان  شد

مهر  | قائم مقام ايران خ��ودرو با بيان اينكه از آبان 
پارس��ال تعهد معوقي نداريم، گف��ت: از ۱۵ هزار 
دستگاهي كه در فروش فوق العاده تعهد شد، تاكنون 
9 هزار دستگاه فاكتور و تحويل شده است. محسن 
ناقدي ديروز در نشستي خبري اظهار داشت: از 2۵ 
آبان ماه سال گذشته، هيچ گونه تعهد معوقي براي 
فروش هاي فوري نداشته ايم و قبل از زمان تعهد داده 
شده، خودروها به مشتريان تحويل شده است. وي 
افزود: از ۱۵ هزار دستگاهي كه در فروش فوق العاده 
تعهد داديم حدود 9 هزار دستگاه فاكتور و تحويل 
شده است. اميدواريم تا قبل از پايان تير ماه به اعداد 
خوبي در تحويل برسيم و فروش فوق العاده ديگري 
نيز داشته باش��يم. وي با بيان اينكه بايد تعامالت 
سازنده با دستگاه هاي مختلف از جمله دستگاه هاي 
نظارتي، ناجا، وزارت صمت، سازمان حمايت و … 
داشته باشيم، گفت: ما به دنبال ايجاد ميزكار مشتري 
براي بهبود و تسهيل روابط با مشتريان هستيم؛ ابتدا 
در حوزه فروش و در ادامه در حوزه هاي ديگر ميزكار 

را ايجاد خواهيم كرد. 

بزرگ ترين بحران اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم با شيوع ويروس كرونا رقم   خورد

 با راه اندازي مركز سميع، مشتركان برق و مردم نيازي 
به مراجعه حض�وري براي پيگيري ام�ور مرتبط با برق 

نخواهند داشت.
به گ�زارش روابط عمومي ش�ركت توزي�ع نيروي برق 
خوزس�تان علي خدري مديرعامل اين ش�ركت گفت:  
يكي از پروژه هاي مهم با هدف كاهش مراجعات مردم و 
مشتركان به ادارات برق سراسر استان، راه اندازي مركز 

سميع است كه به زودي به بهره برداري خواهد رسيد.
وي اف�زود:  در فاز اول اين مركز در روزهاي غير تعطيل 
از ساعت 7 صبح تا 1۸ روزهاي شنبه تا پنجشنبه آماده 
پذيرش و پاسخگويي تلفني به متقاضيان جديد انشعاب 

برق و مشتركين براي خدمات پس از فروش مي باشد.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق خوزستان با اشاره 
به اينك�ه در اين مرك�ز از فناوري هاي نوين اس�تفاده 
مي ش�ود تا مردم از تمامي نقاط استان به خدمات مورد 
نياز دسترسي داشته باشند ادامه داد، تمامي مراحل و 
فرايند هاي انجام درخواست هاي متقاضيان تا پايان كار 
به صورت الكترونيك و تلفني پيگيري شده و هزينه هاي 
مرتبط با خدمات نيز به صورت پيامك ارسال و پرداخت 
مي گردد ت�ا به اين ترتيب هيچگونه ني�ازي به مراجعه 

 حضوري ب�ه باجه هاي مش�تركين مورد نياز نباش�د .
خ�دري خاطرنش�ان س�اخت: ثبت درخواس�ت هاي 
متقاضيان جديد انش�عاب برق، خدمات پس از فروش 
و همچنين ثبت درخواس�ت هاي مرب�وط به واحدهاي 
مهندسي و بهره برداري، مانند حريم شبكه و تماس هايي 
كه جنبه مش�اوره و راهنمايي دارند نيز از طريق مركز 

سميع قابل انجام خواهد بود.
رييس هيات مديره شركت توزيع برق خوزستان با تاكيد 
بر اينكه در اين شرايط كرونايي مركز سميع مي تواند تا 
حد بس�يار زيادي به حفظ سالمتي مردم و افراد جامعه 
كمك نمايد ادامه داد: كاهش قيمت تمام شده خدمات، 
صرفه جويي در مصرف لوازم اداري مانند، كاغذ، چاپگر، 
هزينه هاي پس�تي و كاه�ش تردد ه�اي غيرحضوري 
در سطح ش�هر و ادارات اس�تان از ديگر مزاياي نسبي 
راه ان�دازي مركز س�ميع ش�ركت توزيع ني�روي برق 

خوزستان مي باشد.
براس�اس اين گزارش كار تجهيز و آموزش كارشناسان 
مرتبط و راه اندازي مركز س�ميع، مراح�ل پاياني خود 
را طي مي كند و به زودي بهره برداري رس�مي آن آغاز 

خواهد شد.

مركز سميع در شركت توزيع برق خوزستان 
راه اندازي مي شود

علي خدري مديرعامل شركت توزيع نيروي برق خوزستان:
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عليرضا قرباني با خواننده كشميري خواند 
عليرضا قرباني در ادامه  همكاري  با پروژه  بين المللي »صداها و پل ها«، قطعه  جديدي به نام »نازني ني« )به زبان كشميري نازنين 
من( را خوانده اس��ت. در اين پروژه كه پس از تجربه  السوئنو )El Sueño( و در ادامه  همكاري هاي قرباني با احسان مطوري 
ش��كل مي گيرد در كنار عليرضا قرباني، قيصر نيظامي خواننده  معروف كشميري نيز اشعاري از ابراهيم مسكين را مي خواند. 
اشعار فارسي اين قطعه سروده  فريدون مشيري  است. اين اثر با همكاري نوازندگان بين المللي همچون مايك بالك )نوازنده  
ويلن سل در گروه س��يلك رود(، راني مالي )نوازنده  عود از فلسطين( و علي منتظري، حسام ناصري، ميالد محمدي و ميثم 

مروستي )نوازندگان ايران( به زودي به عالقه مندان موسيقي تلفيقي ايران و جهان عرضه خواهد شد.

مصدق و درخواست اختيارات بيشتر 
محمد مصدق، نخست وزير در تاريخ ۲۲ 
تيرماه س��ال ۱۳۳۱ با اراي��ه اليحه اي، از 
مجلس هفدهم ش��وراي ملي خواس��ت 
اختيارات وي را در مقام نخس��ت وزيري افزايش دهد. 
مصدق در اين اليحه از مجلس خواسته بود اختياراتي 
ويژه به منظور تنظي��م لوايح و اجراي ۶ماهه آنها قبل از 
ارايه به مجلس و تصوي��ب قانوني به وي تفويض كنند. 
هشتم ارديبهشت ماه ۱۳۳۰ بود كه مجلس شوراي ملي 
با ۷۹ راي از مجموع ۱۰۰ راي به مصدق براي احراز پست 
نخست وزيري راي تمايل داد و به اين ترتيب به فاصله يك 
ماه پس از ملي شدن صنعت نفت در ايران، دكتر مصدق 
به جاي حسين عالء مامور تشكيل كابينه شد. با انتخاب 
مصدق به نخس��ت وزيري به علت استقالل راي و عدم 
اطاعت او از دربار، دو قدرت در كشور به وجود آمده بود: 
۱- دولت قانوني دكتر مصدق، ۲- قدرت نظامي .  پس از 
برگزاري انتخابات دوره هفدهم و افتتاح مجلس شوراي 
ملي و بازگشت دكتر مصدق از دادگاه الهه و در بحبوحه 
مبارزات نهضت ملي ش��دن نفت ، با وجود اظهار تمايل 
اكثريت نمايندگان مجلس جديد به نخست وزيري مجدد 
مصدق ، ناگهان وي از سمت خود استعفا داد. علت اين امر 
كارشكني هاي اقليت مجلس ، تحت رهبري سيد حسن 
امامي  بود و عدم ابراز تمايل مجلس س��نا به زمامداري 
مصدق و اختالف بر سر درخواست اختيارات بيشتر براي 
نخست وزير بود. براساس سنت پارلماني ، پس از انتخاب 
هيات رييس��ه مجلس ، نخست وزير قبلي  بايد از سمت 
خود كناره گيري كند تا مجلس جديد رأي تمايل خود 
را در حفظ دولت قبلي يا معرفي دولت جديد اعالم دارد. 
با وجود مخالفت جمعي از نمايندگان ، اكثريت مجلس 

يعني ۵۲ نفر از ۶۵ نفر نماينده حاضر در جلسه ، در روز 
پانزدهم تيرماه ۱۳۳۱ به نخس��ت وزيري دكتر محمد 
مصدق اظهار تمايل كردند، اما روز بعد، مجلس سنا ابراز 
تمايل خود را به ارايه برنامه هاي دولت و مالحظه و بررسي 
آن برنامه ها موكول كرد. مصدق روز شانزدهم تير به دليل 
عدم اظهار تمايل مجلس سنا از قبول پست نخست وزيري 
خودداري كرد. روز هجدهم تير از ميان نمايندگان حاضر 
در مجلس سنا تنها ۱۴ نفر به زمامداري مصدق ابراز تمايل 
كردند. تحت فشار گروه هاي سياسي و درخواست هاي 
مكرر مردم و اظهار تمايل مجلس شوراي ملي ، شاه به رغم 
مخالفت مجلس سنا، فرمان نخس��ت وزيري مصدق 
را صادر كرد. مصدق اين ب��ار اعطاي اختيارات ۶ ماهه و 

درخواس��ت مقام وزارت جنگ را پيش شرط پذيرش 
مقام نخس��ت وزيري ق��رار داد. وي در ۲۲ تير ماه براي 
اصالح امور مالي، اقتصادي، بانكي، قضايي، استخدامي   
و ايجاد سازمان هاي ملي، از مجلس تقاضاي اختيارات 
۶ ماهه كرد و آن را براي اجراي سريع اصالحات ضروري 
شمرد و گفت در نتيجه تجربياتي كه از دولت هاي گذشته 
به دست آمده پيشرفت كار در اين موقع حساس ايجاب 
مي كند كه پست وزارت جنگ را شخصا عهده دار  شود. در 
نهايت اين درخواست هاي مصدق پس از استعفاي دوباره 
او و نخس��ت وزيري موقت قوام و قيام ۳۰ تير، به كرسي 
نشست و مصدق با اختيارات تمام نخست وزيري را تا ۲8 

مرداد ۳۲ ادامه داد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

قوانيني براي هواي پاك 

ش��واهدي دال بر مب��ارزه اجتماعي با مش��كل 
آلودگي هوا وجود دارد كه از جمله آنها مي توان از 
تصويب و اجراي قوانين كنترل دود در شيكاگو 
سين سيناتي به سال ۱88۱ نام برد؛ ولي اجراي 
اين قوانين و قوانيني مشابه آنها با دشواري هايي 
مواجه شد. در سال ۱۹۳۰ در دره صنعتي ميوز 
در كشور بلژيك پديده وارونگي منجر به مرگ ۶۳ 
تن و بيماري هزاران نفر شد. حدود ۱8 سال بعد 
در شرايط مشابهي در اياالت متحده امريكا، يكي 
از اولين و بزرگ ترين فاجعه هاي زاييده آلودگي ها 
رخ داد؛ يعني ۱۷ نف��ر جان خود را باختند و ۴۳ 
درصد جمعيت نورا در پنس��يلوانيا بيمار شدند. 
در روز سه شنبه ۴ دس��امبر سال ۱۹۵۲ حجم 
عظيمي از هواي گرم به طرف قس��مت جنوبي 
انگلس��تان حركت كرد و با ايج��اد يك وارونگي 
دمايي سبب نشست يك مه سفيد در لندن شد.

اين مه دود به دستگاه تنفسي انسان سخت آسيب 
مي رس��اند. درنتيجه بيشتر مردم با مشكالتي از 
قبيل قرمز شدن چشم ها، سوزش گلو و سرفه هاي 
زياد مواجه ش��دند و پيش از آنكه در ۹ دسامبر از 
سطح ش��هر دور ش��وند۴۰۰ مورد مرگ مربوط 
به آلودگي هوا گزارش ش��د. اين تعداد تلفات در 
بريتانيا، موجب تصويب قانون هواي تميز در سال 
۱۹۵۶ ش��د. در اياالت متح��ده امريكا نيز قانون 
كنترل آلودگي هوا به تصويب رس��يد. اين قانون 
يك بار در س��ال ۱۹۶۰ و بار ديگر در سال ۱۹۶۲ 
بازنگري ش��د و به قانون هواي تميز سال ۱۹۶۳ 
انجاميد ك��ه برنامه هاي ناحيه اي محلي و ايالتي 
را براي كنترل هوا تشويق مي كرد و در عين حال 
حق مداخله را براي دولت فدرال در صورت به خطر 
افتادن سالمت و رفاه اهالي ايالت در اثر آلودگي 
ناشي از اياالت ديگر محفوظ نگه مي داشت. اين 
قانون معيارهايي براي كيفيت هوا وضع كرد كه 
براساس آنها، استانداردهاي كيفيت هوا و گازهاي 
متصاعد ش��ده در دهه ۱۹۶۰ ميالدي پي ريزي 
ش��د. اجراي قانون هواي تميز در سال ۱۹۷۰ به 
 )EPA( آژانس نو بنياد حفاظت محيط زيس��ت
محول ش��د. اين قانون به وضع اس��تانداردهاي 
درج��ه اول و دوم كيفيت هواي محيط زيس��ت 
پرداخت. استانداردهاي اوليه متكي بر معيارهاي 
كيفيت هوا، براي حفظ سالمت عموم مردم، دامنه 
وسيعي از ايمني را در نظر مي گيرد. در حالي كه 
استانداردهاي ثانوي كه آنها نيز متكي بر معيارهاي 
كيفيت هوا باشند، براي حفظ رفاه عموم انسان ها، 
گياهان و جانوران است. در امريكا اصالحات قانون 
هواي تميز در سال ۱۹۷۷ به تقويت بيشتر قوانين 
موجود پرداخت. در ايران اما با چند س��ال تاخير 
كليات اليحه هواي پاك در مهرماه س��ال ۹۵ به 
تاييد ۱8۱ نماينده مجلس رس��يد. براساس اين 
اليحه تمامي اشخاص، دس��تگاه ها و موسسات 
اعم از دولتي و غيردولتي در مناطق آزاد تجاري - 
صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي، شهرك ها و نواحي 
صنعتي مكلف شده اند تا قوانين مربوط به هواي 
پاك را رعايت كنند. بنا به آمار رسمي ساالنه بيش 
از ۲۵ هزار نفر بر اثر آلودگي هوا در ايران جان خود 

را از دست مي دهند.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب آيين نامه جلوگيري از آلودگي هوا 
آيين نامه جلوگيري از آلودگي هوا تير ۱۳۵۴ در مجلس 
بيست و چهارم شوراي ملي به تصويب رسيد.  ماده اول 
اين قانون به تع��ارف پرداخته و در ماده دوم آيين نامه 
جلوگيري از آلودگي هوا، آمده اس��ت: استانداردهاي 
ه��واي آزاد ه��ر منطق��ه  همچنين اس��تانداردهاي 
آلوده كننده ه��اي حاصل از منابعي ك��ه به هر طريق 
وارد هواي آزاد مي شوند و مشخصات هر نوع دستگاه 
تخليه كننده مربوط ب��ه اين منابع، با توجه به كيفيت 
هواي هر منطقه و وضع حفظ مناسبات محيط زيست 
) آكولوژيك( توسط  سازمان حفاظت محيط زيست با 
همكاري سازمان هاي ذي ربط تهيه و پس از تصويب 
ش��وراي عالي محيط زيس��ت، به موقع اجرا گذارده 
مي ش��ود. همچنين طبق ماده ۳، انواع سوخت هاي 
مجاز و شرايط و ضوابط و مصرف آن توسط سازمان با 
همكاري شركت ملي نفت ايران و وزارت نيرو تعيين 
و پس ازتصويب ش��وراي عالي به مرحله اجرا گذاشته 
خواهد شد. از طرفي، س��ازمان مكلف است نسبت به 
شناسايي كليه كارخانجات و كارگاه ها و در صورت لزوم 
ساير منابع از طريق پرسشنامه هاي مخصوص درحدود 
مسائل مربوط به ايجاد آلودگي هوا و اخذ اسناد و مدارك 
مربوط، اقدام كند. مسووالن موظفند اطالعات و مدارك 
مورد نياز را در صورت درخواست در اختيار سازمان قرار 
دهند. همچنين وزارتخانه هاي صنايع و معادن و كار و 
امور اجتماعي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و 
اتاق هاي اصناف و ساير سازمان هاي ذي ربط در اجراي 
مفاد اين ماده با سازمان همكاري خواهند كرد. بر اساس 
ماده 8 اين قانون، در صورتي كه به علت كيفيت خاص 

جوي آلودگي هوا بر اساس استانداردهاي مقرر به حدي 
برسد كه سالمت انسان و محيط زيست را به مخاطره 
بيندازد س��ازمان با سريع ترين وسيله موجود از قبيل 
راديو و تلويزيون به مس��ووالن منابع موثر در آلودگي 
دستور خواهد داد تا موقتًا با تقليل ياقطع فعاليت يا هر 
طريق ديگري كه در دستور سازمان مشخص خواهد 
شد به رفع خطر كمك نمايند. همچنين، در مواردي 
كه س��ازمان بر مبناي داليل كافي تشخيص دهد كه 
كاهش يا از بين بردن آلودگي هوا ناشي از منابع موجود 
از طريق ديگر به جزانتقال برخي از آنها به نقاط مناسب 
امكان پذير نمي باشد، طرحي در اين مورد با همكاري 
و كس��ب نظر سازمان ها و موسس��ات ذي ربط تهيه و 
با تأييد ش��وراي عالي پس از تصويب هيات وزيران به 
مورد اجرا خواهد گذاش��ت. سازمان محيط زيست به 
منظور كاهش يا جلوگيري از آلودگي هوا ناشي از منابع 
استفاده از وسايل و روش هاي مناسب را پس از كسب 
نظر سازمان هاي ذي ربط و تصويب شوراي عالي الزامي 
خواهد كرد. سازمان مجاز است در اجراي وظايف قانوني 
محول و اطمينان از رعايت مفاد قانون و مقررات مربوط 
به حفاظت و بهسازي محيط زيس��ت در هر زمان كه 
الزم اس��ت هر يك از منابع را با اعزام مامورين مربوط 
بازرسي كند. در صورتي كه بازرسي هر يك از اين منابع 
به موجب قوانين ديگرمستلزم كسب اجازه از دادستان 
باشد، نسبت به اخذ نمايندگي دادستان اقدام خواهد 
شد. ولي در موارد اضطراري مامورين سازمان اقدام و 
ظرف ۴8 ساعت مراتب را به دادستان محل يا جانشين 

نامبرده كتبا اطالع خواهند داد. 

هشدار پليس فتا به مبلغان دروغين داروهاي كرونا 
معاون اجتماعي پليس فتا ضمن هشدار 
به مبلغان دروغين داروهاي درمان كرونا 
در فضاي مجازي گفت: هيچ گونه سايت 
فروش دارو به صورت آنالين در فضاي 
مجازي نداشته و نخواهيم داشت و اگر 
كس��ي بخواهد از اين فضا سوءاستفاده 
كن��د و دارو ي��ا روش درماني خاصي را 
بدون مجوز وزارت بهداشت اعالم كند 

با او برخورد مي شود. پاشايي با اشاره به شروع كرونا 
و كنترل فضاي مجازي از اواخر سال ۹8 به منظور 
جلوگيري از تخلفات و سوءاستفاده ها، گفت: مواردي 
از دستگيري متخلفان و معرفي به مرجع قضايي را 
داشته ايم؛ كساني هم بودند كه داروي قطعي درمان 
كرونا يا ش��يوه درمان كرونارا اعالم كرده بودند. وي 
افزود: الزم اس��ت يادآوري كنم داروخانه آنالين در 
فضاي مجازي نداريم و تاكنون هيچ گونه مجوزي 

در اين زمينه صادر نشده است و فروش 
دارو صرفا در داروخانه ها انجام مي شود. 
متاسفانه اين افراد يك سري مجوزها را 
هم اعالم مي كنند كه دروغين است و 
ما قطعا با آنها برخورد مي كنيم. معاون 
اجتماعي پليس فتا با بيان اينكه هيچ 
گونه سايت فروش دارو به صورت آنالين 
در فضاي مجازي نداش��ته و نخواهيم 
داشت گفت: تاكنون داروخانه آنالين نداشته ايم و اگر 
كسي بخواهد از اين فضا سوءاستفاده كند و داروي 
خاص يا روش درماني خاصي را بدون مجوز وزارت 
بهداش��ت اعالم كند با او برخورد مي شود. پاشايي 
افزود: تمام موارد الزم از س��وي سيستم آموزشي و 
بهداشتي كشور اطالع رساني مي شود، هموطنان به 
اين موارد توجه كنند و به تبليغات و اطالعات ارايه 

شده خارج از اين چارچوب ترتيب اثر ندهند.

ممنوعيت برپايي مراسم  عزا وعروسي درمساجد وتاالرها 
اس��تاندار تهران با اش��اره به افزايش 
روند ابتال به كرونا در استان تهران در 
ممنوعيت برگزاري مراسم عروسي در 
تاالرها و مراس��م عزا در مساجد تاكيد 
كرد. انوشيروان محس��ني بندپي در 
حاشيه جلسه ستاد ملي مبارزه با كرونا 
با اش��اره به افزايش تعداد مراجعين، 
بس��تري ها و بيماران بخ��ش ويژه در 

اس��تان تهران گفت: در حال حاضر ۳۱۰۰ بيمار 
مبتال به كرونا در بيمارس��تان هاي اس��تان تهران 
بس��تري هس��تند كه ۲۲۰۰ نفر در بخش عادي 
و ۶8۰ نف��ر در بخش ويژه هس��تند. وي با اش��اره 
به تصميم��ات مهمي كه در اس��تان تهران اتخاذ 

شده اس��ت، افزود: برگزاري هر گونه 
مراسم عروسي در تاالرهاي پذيرايي و 
برگزاري مراسم عزا در مساجد ممنوع 
اس��ت. بر اساس بخش��نامه ابالغي به 
دس��تگاه هاي اداري باي��د از برگزاري 
هر گونه سمينار، جشنواره و همايش 
پرهيز ش��ود و نس��بت به اس��تفاده از 
ماس��ك براي كارمن��دان و مراجعين 
اقدام شود. استاندار تهران تاكيد كرد: هر كارمند و 
ارباب رجوعي كه از ماسك استفاده نكند حق ورود 
ب��ه اداره و دريافت خدمات را ن��دارد. عالوه بر اين 
نظارت نسبت به رعايت پروتكل هاي بهداشتي بايد 

به صورت جدي در دستور كار قرار گيرد.

میراثنامه

اياصوفيه دوباره مسجد مي شود 
رييس جمهوري تركيه فرمان تغيير كاربري موزه اياصوفيه به مسجد را امضا كرد. 
اين تصميم با واكنش اتحاديه اروپا، يونسكو، يونان و امريكا مواجه شده است. موزه 
اياصوفيه كه قبال مسجد بوده، يكي از مهم ترين بناهاي تاريخي تركيه است كه 
سال گذشته ميالدي سه ميليون و ۷۰۰ هزار بازديدكننده داشته است. دادگاهي 
در استانبول حكم داده بود كه اين بنا مسجد بوده و نبايد به موزه تغيير كاربري 
مي داده است. روز جمعه )۱۰ ژوييه( بعد از اعالم تغيير كاربري به مسجد، شماري 
از مردم استانبول بيرون اياصوفيه ش��ادماني كردند. پيش از به قدرت رسيدن 
امپراتوري عثماني، اياصوفيه قرن ها از بزرگ ترين كليساهاي مسيحيان جهان 
بوده است. بعد از شكست صليبيون در ۱۴۵۳ ميالدي، مسلمانان عثماني آن را 
به مسجد تغيير دادند. در دولت سكوالر كمال آتاتورك اين مسجد به موزه تبديل 
شد. ۳هفته پيش رجب طيب اردوغان، رييس جمهوري تركيه در ميان مقامات 
دولتي و اعضاي حزب عدالت و توسعه گفت: »در اياصوفيه مي تواند مراسم نماز 
برگزار شود. مراسم نماز جمعه هم مي تواند اجرا شود. فقط ملت ديندار ما مي تواند 
در مورد آن تصميم بگيرد«. اياصوفيه يكي از محبوب ترين مقاصد گردشگري 
در سال ۲۰۱۹ بوده اس��ت. با تغيير نقش آن از موزه به مسجد نگراني هايي در 
مورد اثر آن بر گردش��گري به وجود خواهد آمد، اين تبديل بر روابط با يونان و 
سكوالريسم در تركيه هم بي تأثير نخواهد بود. وزير امورخارجه يونان گفته است: 
»ما باز به تركيه يادآور مي شويم كه به تعهدات بين المللي خود پايبند بماند و 
منافع داخلي و ملي خود را بر محافظت از بناهاي مهمي مانند اياصوفيه كه ميراث 
جهاني بش��ري است، ترجيح ندهد«. انجمن جوانان آناتولي در سال هاي اخير 
مراسم نماز را در محوطه اطراف موزه و با شعار »زنجيرها بايد پاره شود« برگزار 
كرده است. ييلديراي اغور، روزنامه نگار روزنامه محافظه كار- ليبرال كرار، در ۶ 
ژوئن نوشت كه نماز خواندن مسلمانان در اياصوفيه »حداقل ۵۵ سال« پيشينه 

دارد. اغور مي گويد: اولين بار كه از اين موضوع »استفاده سياسي« شد در سال 
۱۹۶۵ بود، زماني كه حزب راستگراي عدالت »در واكنش به سياست هاي يونان و 
قبرس« به طور رسمي اعالم كرد كه اياصوفيه بايد به مسجد تبديل شود اما وقتي 
حزب اسالم گراي عدالت و توسعه به رهبري اردوغان در سال ۲۰۰۲ به قدرت 
رسيد اين موضوع در دستور كار قرار نگرفت. دبيركل سازمان جهاني يونسكو از 
تصميم اخير تركيه در مورد تغيير كاربري اياصوفيه به مسجد ابراز تاسف كرد. 
اين نهاد فرهنگي س��ازمان ملل متحد تاكيد كرد هرگونه تغييرات در وضعيت 
اياصوفيه بايد به اطالع يونسكو برسد و اين تغييرات در كميته ميراث جهاني آن 

مورد بررسي قرار مي گيرد.

كتابخانه

فقر احمق مي كند؟ 
هزينه ها همواره مساله بزرگي در زندگي انسان بوده است. احتماال از همان اولين زمان هايي كه تمدن شكل گرفت انسان ها تالش 
كرده اند براي مديريت هزينه هاي خود راه حل هايي پيدا كنند. اما براي انسان مدرن اين مساله نمود بارزتري دارد. شكل زندگي 
تغيير كرده است و تجمالت زيادي وارد زندگي انسان شده اند كه مديريت هزينه ها را سخت كرده اند. هزينه هايي كه از آن حرف 
مي زنيم هم مي تواند هزينه هايي مادي و هم چيزهايي مانند زمان باش��د كه در زندگي انسان امروز، كه گوناگوني دغدغه هايش 
به شدت افزايش يافته به شدت موثر اس��ت. كتاب »فقر احمق مي كند« كتاب جذاب و كاربردي اي است كه مساله »كمبود« يا 
»كميابي« را بررسي كرده و نگاه جديدي به خواننده مي دهد.  اين كتاب تالش مي كند تاثير كميابي )قحطي( را در زندگي انسان 
درباره دو مساله پول و زمان نشان دهد و البته راه حل هايي براي مقابله با اين شرايط براي افراد ارايه دهد.  نويسندگان كتاب، الدار 

شفير و سندهيل موالينيتن هستند و اميرحسين ميرابوطالبي آن را به فارسي ترجمه كرده است. 

هنر

آماري از سينماهاي فعال و تعطيل در روزهاي كرونايي هست؟
تعداد سالن هاي سينمايي مشغول به كار و در حال پذيرش مخاطب در ايران ۶۳8 مورد 
اعالم شده، اما به طور دقيق مشخص نيست كه با توجه به شرايط كرونايي كشور چه تعداد 
سينما فعال تعطيل هستند؛ به ويژه آنكه طبق اطالعات سامانه مديريت فروش و اكران 
سينما به نظر مي رسد در حال حاضر سالن هاي فعال كمتري در كشور داريم. در سامانه 
»سمفا« عالوه بر آمار فروش فيلم هاي روي پرده، اسامي و تعداد سينماهاي فعال در تهران 
و شهرستان ها به عنوان فروش��ندگان آنالين ارايه شده كه تا لحظه ارسال اين گزارش 
كمتر از ۲۰۰ سالن و سينماي فعال ثبت شده است. اگرچه اين آمار مرتب به روزرساني 
مي شود و در حال تغيير است، اما مشخص نيست كه چند سالن يا سينماي كشور پس 
از بازگشايي سينماها هنوز فعاليت خود را از سر نگرفته اند؛ نمونه آن سينما مركزي است 
كه مديرانش چند روز قبل به ايسنا گفتند، »ما اصال سينما را باز نكرديم تا ببينيم شرايط 
چط��ور پيش مي رود چون آمار مبتاليان و فوتي هاي كرونا هر روز باالتر مي رود و نگران 
اين هستيم كه يك نفر مبتال وارد سينما شود و ۱۰ نفر ديگر هم مبتال شوند.« البته پس از 
روند صعودي مبتاليان به كرونا در هفته گذشته از تعطيلي برخي سينماها نيز خبررساني 
شد. دو روز قبل و پس از تاكيد سخنگوي دولت بر تعطيلي بعضي مشاغل در شهرهاي با 
وضعيت قرمز كرونايي، مديركل نظارت بر عرضه و نمايش سازمان سينمايي اعالم كرد 
كه سينماهاي مشهد و البرز تعظيل شده اند، هرچند پيگيري ايسنا از پخش كننده بعضي 
فيلم ها و نيز سايت فروش بليت فيلم ها نشان مي دهد كه سينماهاي مشهد و كرج باز بوده 
و بليت فروشي هم دارند. به گزارش ايسنا، اما به طور كلي، در حال حاضر بنابر اعالم اداره 
كل دفتر توسعه فناوري، سينمايي و سمعي بصري، استان هاي مختلف در سراسر ايران 
متناسب با گستردگي استان و شرايط فراهم شده در آن، داراي سينما و سالن هاي سينماي 
فعال هستند. در مجموِع ۳۵۶ سينماي سراسر ايران، ۶۳8 سالن فعال وجود دارد. در هر 
يك از استان هاي آذربايجان شرقي، البرز، اصفهان، تهران، خراسان رضوي، خوزستان و 
فارس بيش از ۲۰ سالن سينما، فعال است. همچنين در مورد استان هايي مثل تهران اين 
عدد به ۲۲۱ يا در خراس��ان رضوي به ۵۳ و در اصفهان به ۵۳ سالن مي رسد و با توجه به 

سالن سينمايي كه در اصفهان در دست بازسازي است انتظار مي رود اين عدد به زودي 
به ۵۴ برسد. در استان هاي فارس و آذربايجان شرقي نيز ۳۰ سالن از مخاطبان ميزباني 
مي كنند. ضمن اينكه استان البرز هم ۲۳ و خوزستان ۲۱ سالن فعال دارند. طبق اعالم 
شوراي صنفي نمايش از ۲۵ تير فيلم هاي جديدي به اكران اين سينماها مي آيند كه يكي 
از آنها يعني »پيشي ميشي« به كارگرداني حسين قناعت انصراف داد و فيلم هاي ديگر هم 
معلوم نيست با توجه به افت مخاطب چه وضعيتي خواهند داشت. از تاريخ چهارم تيرماه 
و چند روز پس از بازگشايي رسمي سينماها، دو فيلم جديد »شناي پروانه« و »خوب، بد، 
جلف ۲« روي پرده آمدند كه براي حمايت از اكرانشان قرار بود تا سه هفته فيلم جديدي 
اكران نشود. اما حاال كه زمان اكران فيلم هاي جديد رسيده نگراني هايي از ادامه افت مخاطب 
يا حتي تعطيلي دوباره سينماها وجود دارد چرا كه با اوج گيري مجدد شيوع كرونا تعداد 

مخاطبان سينماها طبق اعالم مديرانشان و نيز آمارهاي رسمي كم شده است.
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