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يادداشت- 1

درباره غير پولي بودن 
شوك هاي تورمي كشور

مش��ابه  بس��يار  ادوار 
 ش��وك تورمي در كش��ور 
 ،۱۳۹۰-۹۲  ۱۳۷۳-۷۴(
تاكن��ون( همگي   ۱۳۹۷
در ويژگي ه��اي مهم��ي 
مشتركند: وجود فشارهاي 
شديد در س��مت عرضه و 
ش��وك قيمت دارايي )در 
رأس آنها نرخ ارز(، كاهش ورودي ارز به سبب قطع 
صادرات نفت و رشد منفي اقتصاد. اين خصوصيات 
دال بر وجود تورم »فشار هزينه« يا »تورم ركودي« 
در اين ادوار است. گرچه متوسط نرخ تورم در كشور 
با متوسط رش��د نقدينگي مرتبط است، اما جهش 
تورم و ش��وك تورمي در اين س��ال هاي خاص، به 
فشارهاي هزينه و انقطاع هاي سمت عرضه مربوط 
اس��ت.چرا وجود اختالالت طرف عرضه داللت بر 
نف��ي پولي بودن ش��وك هاي تورمي كش��ور دارد؟ 
درك پاس��خ نيازمند تأمل در مكاني��زم تأثير پول 
بر ايجاد تورم اس��ت. عامل پول با منبس��ط  كردن 
اجزاي تقاضاي كل، ش��امل مص��رف خصوصي و 
سرمايه  گذاري، فشار تقاضا ايجاد كرده و قيمت ها را 
باال مي برد. كاهش نرخ بهره در اثر رش��د حجم پول 
باعث تحريك مخارج سرمايه گذاري و مصرف شده 
و پول بيش��تر در دس��ت مردم از طريق اثر ثروت و 
بهبود درآمد اسمي مردم، قدرت خريد آنها را ارتقا 
مي دهد. در مكانيزم ايجاد ت��ورم از ناحيه پول، ابتدا 
تقاضاي كل به صورت واقعي افزايش مي يابد )تقاضا 
براي محصوالت بيش��تر= ارتقاي ق��درت خريد(، 
اما چون اين تقاضا براي خريد محصوالت بيشتر يا 
سرمايه گذاري باالتر، با بسط واقعي در طرف عرضه 
پاسخ داده نمي ش��ود، كم كم روي قيمت ها تخليه 
شده و پول اضافه ش��ده صرف مبادله همان سطح 
محصول قبلي مي شود.مساله اين است كه توضيح 
فوق، با واقعيات مش��هود تورم هاي باال در كش��ور 
همخواني ندارد. هم داليل ش��هودي و ه��م آمار و 
ارقام را مي توان شاهد آورد. به صورت شهودي، رشد 
روزافزون قيمت ها در دوره هاي تورم شوك وار كشور 
نزد كس��به خرد و كالن، دوره هايي با وفور تقاضا و 
رونق مصرف و سرمايه گذاري شناخته نمي شود. از 
قضا  رشد قيمت ها معمواًل با كاهش سطح مصرف 
روي كاال و خدمات همراه است؛ يعني در عين افت 
قدرت خريد، افزايش قيمت ها متوقف نمي ش��ود. 
يك مثال بزن��م. قيمت پني��ر ليق��وان درجه يك 
در طول بيش از يك س��ال اخير از ۳۳ ب��ه ۷۰ هزار 
تومان رس��يد؛ در حالي كه در گپ و گفت با كاسب 
لبنيات، او از كاهش جدي خري��د مردم گاليه دارد. 
تقريبا تمام بخش هايي نظير بازرگاني، رس��توران، 
حمل و نقل، خوراك و ... كه س��هم بزرگي در سبد 
هزينه خانوار دارند، مصداق همين واقعيت هستند. 
محصوالت وارداتي )نظير لپ تاپ، موبايل، تلويزيون 
و انواع محصوالت الكترونيكي( از اين جهت در اوج 
صدق هستند؛ افزايش ش��ديد قيمت در كنار افت 
شديد تقاضا.اگر از افت سرمايه گذاري در اثر تشديد 
انتظارات منف��ي در اين ادوار بگذريم، خوب اس��ت 
اشاره  اي به نمودار درآمد-هزينه خانوار در سال هاي 
مورد بحث كنيم كه نكته مهمي را نشان مي دهد.  در 
سال هاي شديداً تورمي كشور، هزينه خانوار معمواًل 
از درآمد او سبقت مي گيرد  به فراتر رفتن خط هزينه 
از درآم��د در س��ال هاي ۷۴-۱۳۷۳، ۹۲-۱۳۹۰ و 
۱۳۹۷. خانوار با هزينه هاي فزوني يافته روبرو شده 
كه درآمد او كفاف آن را نمي دهد. معنايش اين است 
كه رشد درآمد و مصرف مردم نيست كه به فشارهاي 
تورمي مي انجامد، بلكه فش��ارهاي تورمي است كه 

بودجه خانوار را در تنگنا قرار مي دهد.

حسين  دروديان

نظام تعرفه اي نشان دهنده ميزان رقابت پذيري هر كشور در بازار جهاني است

گزارش » تعادل« درباره لزوم اصالح نظام تعرفه اي براي قرار گرفتن  در مسير توسعه اقتصادي 

ساختارنظام تعرفه تجاري ايران معيوب  است

مهدي بيك | عنوان »جنگ بازارها« ترجيع بند 
جالبي اس�ت كه برخي از كارشناسان اقتصادي 
از جمل�ه پيم�ان مول�وي از آن ب�راي تحليل و 
تفسيروضعيت بازارهاي اقتصادي و مناسباتي كه 
اين بازارها با هم ايجاد مي كنند؛ استفاده مي كنند. 
نبردي كه از منظر اين اقتصاددان امروز در ابعاد و 
زواياي گوناگون اقتصاد ايران جريان پيدا كرده و 
ضرورت پاسخگويي به آنها احساس مي شود.اگر 
اقتصاد را نوعي نبرد فراگير بر سر منافع بيشتر 
ميان بازيگران مختلف فرض كنيم در آن صورت 
باي�د چارچوب ه�اي الزم ب�راي توفي�ق در اين 
رزم را نيز بياموزيم. »هنر رزم«عنوان رس�اله اي 
چيني در حوزه استراتژي اس�ت كه »سون تزو« 
در قرن ششم قبل از ميالد آن را نوشته است. نام 
اين كتاب در چيني به معناي ش�يوه هاي جنگي 
با روش هاي توفيق در نبردها بوده اس�ت. تزو در 
اين كتاب ب�ر اهميت موقعيت در اس�تراتژي )به 
معناي كالن آن( تاكيد مي كند و نش�ان مي دهد 
كه موقعي�ت تحت تاثي�ر 2گزاره مهم ك�ه اولي 
»شرايط عيني و فيزيكي حاكم بر ميدان« است 
و ديگري »ش�رايط ذهني و تفك�رات بازيگران 
خودي و رقيب«، قرار دارد. اصولي كه از منظر اين 
نويسنده چيني سرنوشت نبردها در حوزه هاي 
مختلف نظامي، سياسي، اقتصادي و... را تعيين 
مي كند. اصولي كه تزو هزاران س�ال پيش آن را 
پايه ريزي كرد امروز هم در تمام ش�وون و اركان 
اقتصادي، فرهنگي، نظامي وحتي استراتژي هاي 
ورزش�ي كاربرد دارد و ش�اكله هنر رزميدن در 
دانشگاه ها تدريس مي ش�ود. بر اساس مدلي كه 
تزو از هنر رزميدن ارايه مي كن�د برنامه ريزي نه 
يك سند خش�ك بالاس�تفاده، بلكه رويكردي 
است كه بر اس�اس واقعيات كلي موقعيت هدف 
ترسيم و اجرا مي شود. برنامه مدون با چشم انداز 
مش�خصي كه به نظر مي رس�د اقتصاد ايران هم 
براي عب�ور از چالش هايي ك�ه در برابرش ايجاد 

شده به آنها سخت نيازمند است. با اين مقدمات 
در گپ وگفت اين ش�ماره س�راغ پيمان مولوي 
اقتصاددان و دكتراي مديريت اجرايي با رويكرد 
اس�تراتژي مال�ي رفتيم ت�ا درب�اره اولويت ها و 
ضرورت هاي اين نبرد اقتصادي گفت وگو كنيم. 
مولوي با اشاره به اين واقعيت كه اقتصاد ايران در 
يك داالن تاريخي جديد قرار گرفته است، تالش 
مي كند تا مس�يري براي عبور از اين برهه زماني 
سرنوشت ساز پيشنهاد كند؛ مسيري كه از منظر 
اين فعال اقتصادي تكليف اقتصاد ايران را با برخي 

از ملزومات توسعه مشخص مي كند.

  در شرايطي كه اغلب كارشناسان از عنوان 
همگرايي بازارها براي تحلي�ل ابعاد و زواياي 
گوناگون تحركات اقتص�ادي در 5بازار اصلي 
طال، ارز، خودرو، مس�كن و بورس اس�تفاده 
مي كنن�د، ش�ما از تعبي�ر جن�گ بازارها در 
اقتصاد ايران استفاده مي كنيد، تفسيري كه 

از نبرد بازارها داريد، چيست؟
وقتي مي گوييم جنگ بازارها اقتصاد ايران اقتصادي 
اس��ت كه به خاطر ش��رايط خاصي كه در آن وجود 
دارد و عدم كارايي كه در بازارها وجود دارد ما ش��اهد 
جنگي بين ذينفعان هر كدام از اين بازارها هستيم، 
اما آنچه كه در ايران جنس اي��ن تنازعات را متفاوت 
مي كند گذر از يك اقتصاد سنتي به سمت مسيري 
اس��ت كه جديد خواهد بود. چطور؟ اوال شما در بازار 
سرمايه داريد مي بينيد كه حقيقي هاي زيادي وارد 
بازار شده اند. اين حقيقي هايي كه وارد بازار شده اند، 
موازنه بازي را در بازار س��رمايه تغيير داده اند. يعني 
حقوقي ها مثل قديم نمي توانن��د منويات خود در بر 
بازار ديكته كند. چون تعداد پليرهاي بازي زياد شده و 
اين بازيگران تازه غيرقابل كنترل و غيرقابل پيش بيني 
شده اند. همين امروز شما در مورد بازار مي توانستيد 
ببينيد كه پايين آمدن قيمت دالر چگونه تغيير ايجاد 
مي كند؛ قديم يكجور بود االن به ش��كل و ش��مايل 

تازه اي بروز مي كند. همين اتفاق به مدد شبكه هاي 
اجتماعي و به مدد افزون ش��ده دامن��ه آگاهي هاي 
عمومي و روشن شدن آحاد مردم بازارهاي ديگر هم 
مي افتد. ديگه دور زمانه اي كه در آن به مردم بگوييد 
وارد اين بازار بش��ويد يا نشويد، دالر بخريد يا نخريد، 
خودرو بخريد يا نخريد يا در بازار مس��كن وارد شويد 
يا نشويد گذشته اس��ت. يعني شبكه هاي اجتماعي 
در يك اقدام از نظر من مثبت، ش��روع به شكل دهي 
افكار عمومي س��رمايه گذاران مي كنن��د. به نوعي، 
مي توان گف��ت جنگي ميان ذي نفع��ان كليدي هر 
بازار جريان دارد. حقيقي هايي كه از يك طرف دنبال 
حفظ ارزش ريال شان هستند و از سوي ديگر اركان 
بازار )اركان بازار سرمايه؛ خودرو، ارز و سكه و مسكن( 
كه تالش مي كنند سهم خود را از سرمايه گذاري هاي 
عمومي افزاي��ش دهند. يك گزاره ديگ��ر هم در اين 
ميان ايجاد شده اس��ت كه معتقدم بايد به آن توجه 
شود، جنگ بين بازارها اس��ت. به چه ترتيب؟ به اين 
صورت كه سيكل سرمايه گذاري در بازارها در قديم 
به اين شكل بود كه از دالر حركت مي كرد به سمت 
طال به سمت خودرو به سمت بازار ملك و امالك و در 
نهايت هم جريان سيال نقدينگي به بورس مي رسيد. 
اما اين سيكل در اقتصاد ايران تغيير كرده است، اولين 
اتفاق و البته تغيير اين اس��ت كه ب��ورس نقدينگي 
را به ش��دت به س��مت خودش جلب مي كن��د، اين 
موضوع، بازيگران بازار دالر و طال و خودرو را دچار يك 
انفعالي كرده است. خيلي از بازيگران در بازار خودرو 
و طال و...را مي شناس��م كه به دليل تغيير مختصات 
سرمايه گذاري هاي عمومي و به خاطر حفظ قدرت 
اقتصادي خود وارد بازار سهام ش��ده اند. اين جنگي 
است كه زير پوس��ت بازارهاي اقتصادي كشورمان 
جريان داردو البته با انواع و اقس��ام فضاس��ازي هاي 
خبري و رس��انه اي كه به مخاطب ارايه مي شود اين 
نبرد رس��انه اي در جريان است. ش��ما در كانال هاي 
مجازي مي بينيد كه مثال وقتي ب��ورس باال مي رود 
يك نوع خبرسازي مي شود؛ زماني كه پايين مي آيد 

جريان فضاس��ازي هاي رس��انه اي به شكل ديگري 
بروز مي كند. به همين خاطر مجموعه اين تحركات 
را جنگي مي بينم بر سر جذب سرمايه هاي عمومي 

كشور كه در فضاي اقتصادي جريان دارد. 
   اين شرايط با گذشته چه تفاوت هايي دارد؟

تفاوت اين تح��ركات با دوره هاي قبلي اين اس��ت 
كه اطالعات اين بازارها در شبكه هاي اجتماعي به 
صورت درست يا غلط دست به دست  مي شود و اين 
اطالعات اثرات خاص خ��ود را دارد. يعني اطالعات 
درس��ت يا نادرس��ت در كنار هم به مخاطب عرضه 
مي شود و اين تجربه جديدي است در اقتصاد ايران با 
اين ابعاد در نقدينگي منظور من از جنگ بازارها در 

واقع همين موضوع است.
  ش�ما در اس�فندماه پيش بيني كرده بوديد 
كه اقتصاد در مس�ير ورود به يك سياهچاله 
تورمي قرار دارد. در ش�رايط فعل�ي، عوامل 
تورمي در اقتصاد اي�ران در چه وضعيتي قرار 
دارد؟ اين عوامل در مس�ير خروج است يا در 

حال نهادينه شدن؟
من تقريبا ۲سال پيش در روزنامه ش��رق مقاله اي را با 
عنوان ۴۰۰ميلياردالر پول بلوكه ش��ده منتشر كردم، 
يعني ۴۰۰ميليارددالر آماده افزوده شدن به نقدينگي 
است، اين نقدينگي همانند يك بهمن در اقتصاد ايران 
خود را نش��ان مي دهد، بعد از كاهش ارزش ريال شاهد 
اين هستيم كه مقدار ريالي اين نقدينگي در حال كاهش 
است، يعني كوچك و كوچك تر مي شود. اما مشكلي كه 
اين ش��رايط به لحاظ ريالي در اقتصاد به وجود مي آورد 
فارغ از اينكه در هر اقتصادي نقدينگي افسارگسيخته 
مي تواند بنيان برافكن باش��د، اما رشد اقتصادي منفي 
مستمر ما باعث شده تا مش��كالت افزونتري را تجربه 
كنيم. اقتصاد ايران 8س��ال است كه رشد اقتصادي اش 
۰.۲درصد است. اين براي كش��وري كه رشد ناخالص 
ملي اش در زماني در س��ال۲۰۱۷ معادل ۴۲5 ميليارد 

دالر بوده بسيار خطرناك است. 
ادامه در صفحه 2  

پيمان مولوي، اقتصاددان در گفت وگو  با » تعادل«:

نقدينگي بورس بايد به سمت پروژه هاي 
مولد  و  زيرساختي هدايت شود

بورس يك ثروت 
بين النسلي است

عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانش��گاه محقق اردبيلي 
گفت: مكانيزم اقتصاد ايران ديگر دس��تور نمي پذيرد چرا 
كه در صورت كاركرد اقتصاد بخش��نامه اي و دستوري ما 
امروز شاهد بي نظمي ها، نابساماني ها و آشفتگي بازارهاي 
پول��ي- ارزي، مال��ي- س��رمايه اي و ريخ��ت و پاش هاي 
بودجه اي نمي شديم. زهرا فتوره چي در گفت وگو با ايسنا 
با تاكيد بر اينكه با راهبردهاي دس��توري و بخش��نامه اي 
امكان س��اماندهي اقتصاد ايران غير ممكن اس��ت، اضافه 
كرد: طوالني بودن س��ير زماني و دس��ت و پ��ا گير بودن 
قوانين و دستورات، بندها و ماده هاي مرتبط با آيين نامه ها 
و بخش نامه ها و حت��ي عدم آگاهي و ع��دم درك صحيح 
كاركنان و مديران سازمان هاي دولتي و خصوصي با مفاهيم 
دقيق قوانين و مقررات مي تواند از عوامل ناكارآمدي نظام 

اقتصادي بخش��نامه اي باش��د طوري كه آغاز و تداوم هر 
گونه فعاليت رسمي اقتصادي در بخش خصوصي نيازمند 
گذش��تن از مجوزهاي متعدد، خش��نود كردن مديران و 
كاركنان حزبي و جناحي و داشتن روابط مناسب با آنهاست. 
فتوره چي اظهار كرد: حداكثر ساختن س��ود سهامداران، 
برآورد ك��ردن مطلوبيت مصرف كنن��دگان، فراهم كردن 
شرايط مساوي در سرمايه گذاري و رقابت از جمله مفاهيم 
ناآشنا در فرآيند سرمايه گذاري در نظام اقتصاد دستوري 
قلمداد مي گ��ردد، در نتيجه اين موارد منج��ر به انصراف 
ش��مار زيادي از فعاالن اقنصادي و س��رمايه گذاران يا در 
صورت تداوم فعاليت اقتصادي منجر به پيدايش رفتارهاي 
سهم خواهي، رانت خواري و اختالس يا دست هاي پنهاني 
و واسطه هاي مرتبط با آنها مي شود. عضو هيات علمي گروه 

اقتصاد دانشگاه محقق اردبيلي با بيان اينكه اعمال اقتصاد 
دستوري منجر به عدم شفافيت حداكثري در بخش هاي 
مختلف اقتصادي ش��ده اس��ت، گفت: اين عدم شفافيت 
حداكثري اطالعاتي، خود مانع اصلي چرخه توليد و كسب 
و كار ش��ده اس��ت. وي با بيان اينكه اعمال سياست هاي 
دس��توري دولت هاي مختلف به آش��فتگي كنون��ي بازار 
دامن زده است، ادامه داد: عدم تبيين صحيح برنامه جامع 
بلندمدت سياست كشوري و عدم اتكاي دولت هاي مختلف 
به آن، تضاد سياست هاي بلندمدت با سياست هاي اعمالي 
ميان مدت و كوتاه مدت جناح هاي مختلف به دليل كسب 
آرا و تضمين نفع جناح مربوطه از جمله عوامل شكس��ت 
كاركرد اقتصاد دستوري در ايران است. فتوره چي با اشاره 
به اينكه هدف اصلي نظام اقتصاد دستوري برخالف نظام 

اقتصادي ب��ازار آزاد، ب��ه حداكثر رس��اندن رفاه اجتماعي 
به جاي حداكثر كردن س��ود اقتصادي اس��ت، ادامه داد: 
سياس��ت هاي حمايتي ديگر پاس��خگوي نابرابري هاي 
اجتماعي نيست و تشديد كننده بيشتر انحصار بخش هاي 
دولتي، خصوصي و خصولتي است. عضو هيات علمي گروه 
اقتصاد دانشگاه محقق اردبيلي اضافه كرد: اگر چه دخالت 
دولت در اقتصاد، در تمام��ي اقتصادهاي جهان كمابيش 
ديده مي ش��ود، اما دخالت دولت و اعمال سياس��ت هاي 
اقتصاد دستوري و آمرانه بيش��تر در مواجهه با بحران هاي 
غيرمنتظره و غير قابل كنترل ملي همچنون بالياي طبيعي، 
جنگ، بيماري هاي واگيردار و غيره حتي توسط نظام هاي 
اقتصاد آزاد جه��ت اس��تقرار و حركت به س��مت تعادل 

اقتصادي مي تواند كارا باشد.

اقتصاد ايران ديگر دستور نمي پذيرد 

 صفحه 7  

 صفحه 4  

يادداشت- 2

روياي توسعه
روزه��ا  اي��ن  در   -۱
بس��يار مي خواني��م و 
مي شنويم كه نخبگان 
بايد بر سر فالن مساله 
يا  كنن��د،  »اجم��اع« 
از مس��ووالن  برخ��ي 
مي گوين��د  دولت��ي 
درباره فالن مساله بايد 
»گفتمان سازي« يا »فرهنگ سازي« صورت 
گيرد. »آري به اتفاق جهان مي توان گرفت« 
اما همه مس��اله به اجماع يا گفتمان س��ازي 
خالص��ه نمي ش��ود و مس��ائل اجتماع��ي 
اغلب فرات��ر از مرزه��اي اجم��اع و گفتمان 
مي ايس��تند. در باب »توس��عه« ك��ه يكي از 
پيچيده تري��ن مفاهي��م در عل��وم اجتماعي 
به ش��مار مي رود، ني��ز كار به »ل��زوم اجماع 
نخبگان و گفتمان سازي« محدود نمي شود، 
بلكه ش��ايد بتوان گفت كه نفس دس��تيابي 
ب��ه اجماع نخب��گان، به رغم وج��ود تفاوت و 
تناق��ض در ديدگاه هاي ش��خصي، جناحي 
و ... خ��ود نوع��ي توس��عه يافتگي و بالندگي 
به ش��مار مي رود. مگر نه اينكه توسعه براي 
انسان اس��ت و انسان محور توس��عه؟ پس تا 
زماني كه بر سر مس��ائل نه چندان پيچيده، 
اجماعي حاصل نمي آيد، توس��عه اي صورت 
نگرفته اس��ت. آيا بايد براي دستيابي به رشد 
اقتصادي باال و مستمر، نرخ بيكاري پايين و 
مستمر، دس��تيابي به تورم تك رقمي و حفظ 
آن طي سال هاي متمادي، نخبگان سياسي 
و اقتص��ادي »اجماع« كنند؟ مگ��ر نخبگان 
سياس��ي و اقتص��ادي چه قدرت��ي دارند كه 
ب��ا اجماع آنه��ا، ش��اخص هاي اقتصاد كالن 
ايران در مسير درس��ت قرار مي گيرد و پيش 

مي رود؟ 
۲- درباره »توس��عه« ن��ه تنه��ا نظريات كه 
مكاتب متع��ددي وج��ود دارد. برخي از اين 
نظريات، عامل انس��ان در تحقق توس��عه را 
موثر مي دانند و بر اي��ن باورند كه انگيزه هاي 
انساني موتور محرك توس��عه است. »ديويد 
كالرنس مك كللند«، روانش��ناس امريكايي 
در اين دس��ته از نظريه پردازان توسعه جاي 
مي گي��رد. برخي ديگ��ر از نظري��ات، نقش 
حماي��ت كش��ورهاي م��ادر از كش��ورهاي 
پيراموني را عامل توسعه مي دانند و جملگي 
مكت��ب »وابس��تگي« را تش��كيل مي دهند. 
برخي نيز بر برنامه ري��زي و جوش و خروش 
درون��ي كش��ورها و جوام��ع )نه اف��راد( در 
دستيابي به توسعه تكيه دارند. بر اين اساس، 
مساله اجماع نخبگان در هيچ يك از نظريات 
توسعه معنا و مفهوم قابل اعتنايي ندارد. چرا 
كه اساسا توس��عه يك رويداد يا مشكل آني 
و فوري نيس��ت كه نخبگان بخواهند بر س��ر 
حل آن به اجماع و توافق برسند. بلكه توسعه 
يك فرايند و كنش و واكنش دايمي است كه 
نيازمند مكانيسم ها و سيس��تم هاي پايدار و 

خودتنظيم گر است.
۳- در اي��ن ح��ال، ش��ايد اين س��وال ايجاد 
ش��ود كه چرا طي چند س��اله اخي��ر برخي 
از اقتصاددانان بزرگ و برجس��ته كش��ور بر 
مس��اله اجماع نخب��گان تاكيد داش��ته اند؟ 
به نظ��ر نگارنده، م��راد اي��ن اقتصاددانان از 
نخبگان، روشنفكران و اس��تادان دانشگاه و 
فرهيختگان ملي نيس��ت، چه آنكه با اجماع 
اين افراد مش��كلي حل نمي شود يا توسعه اي 
پديد نمي آيد، كما اينكه بر حسب اتفاق، اين 
دسته از افراد، دس��ت كم در تبيين بسياري 
از مس��ائل با هم اتف��اق نظر دارن��د چون هر 
يك از آنها با توجه به بضاع��ت علمي خود و 
از آبشخور »علم« مس��ائل را تحليل و تفسير 
مي كنند. م��راد از نخبگان در س��خن برخي 
از بزرگان، مس��ووالن دولت��ي و حكومتي و 
همچنين »نيروه��اي سياس��ي و اقتصادي 
موثر« در نظام تصميم گيري و تصميم سازي 
كشور است. كس��اني كه در صورت اجماع بر 
مس��ائل كليدي اقتصاد و سياست مي توانند 
با برنامه ري��زي و آينده نگ��ري، تصميم هاي 
موثري اتخ��اذ كرده و مس��ير »رش��د« )نه 
توس��عه( اقتصاد را به ريل بالن��ده و پايدار و 
اصلي خ��ود بازگردانند. در واقع، بازگش��ت 
به مس��ير صحيح اقتصاد، مساله اي است كه 
مسووالن دولتي و حكومتي مي توانند بر سر 
آن اجماع كنن��د و زمينه هاي »توس��عه« را 

فراهم آورند.
۴- يك��ي از پيامدهاي تقلي��ل مفاهيم علوم 
اجتماعي به لغات و عبارات دم دستي توسط 
برخي از دس��ت ها و دس��تگاه ها، بي ارزش و 
بي اعتبار ش��دن اين مفاهيم چن��د وجهي و 
چندضلعي اس��ت. مفاهيمي همچون توسعه 
و گفتمان نيز در اين زمره هس��تند و به نظر 
مي رس��د، در اثر اس��تفاده بيجا و بي مباالت 
چنين مفاهيمي ي��ا ابداع مفاهي��م موازي، 
اعتبار و ارزش اي��ن مفاهي��م در ميان عامه 
مردم رنگ باخته و دس��تيابي ب��ه آنها براي 

فرهيختگان كشور به رويا بدل گشته است. 

مجيد اعزازي

 دليل افت
 شاخص بورس چيست؟ 

 كاهش 
۲۰ هزار واحدي 

بورس



اخبار

افزايش سرمايه صندوق 
ضمانت سرمايه گذاري تعاون 

 با اصالح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري 
تعاون توس��ط هيات وزيران، سرمايه اين صندوق از 
محل سود انباشته به مبلغ يك هزار و ۶۵۰ ميليارد 
ريال افزايش يافت. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني 
دفتر هيات دولت، هيات وزيران در جلس��ه يكم تير 
۱۳۹۹ به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص 
اختيار اصالح اساس��نامه س��ازمان ها، شركت ها و 
موسسات دولتي و وابسته به دولت، ماده )۴( اساسنامه 
صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون را اصالح كرد. 
بر اين اساس، سرمايه صندوق مبلغ يك هزار و ۶۵۰ 
ميليارد ريال است كه به ۱۶ ميليون و ۵۰۰ هزار سهم 
يكصد هزار ريالي تقسيم گرديده و تمامي آن متعلق 
به دولت است. افزايش سرمايه يادشده از محل سود 

انباشته تأمين شده است.

اعتراض حسيني   به تصميم 
شوراي عالي هماهنگي  سران قوا 
يك عضو كميسيون برنامه و بودجه ادعا كرد، دولت 
۱۱ هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسالمي را بدون 
مجوز مجلس صادر و در بودجه مصرف كرده است. 
شمس الدين حسيني در جلسه علني روز چهارشنبه 
كه در جريان بررس��ي كليات ط��رح اختصاص قير 
رايگان به روستاها با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسي 
گفت: اين طرح واكنشي به فشارهاي مردم در مناطق 
محروم نسبت به ما نمايندگان بود. آنها به ما مي گويند 
كشور با مشكل مواجه شده اما شما دست روي دست 
گذاشته ايد. دو فوريت اين طرح با مبلغ ۸۰۰۰ ميليارد 
تومان تصويب شد اما اين ميزان در كميسيون و امروز 
در صحن به ۴۰۰۰ ميليارد تومان كاهش پيدا كرد. بايد 
پرسيد كه علت چيست؟ وي توضيح داد: طبق اصل 
۵۲ قانون اساسي روند تصويب بودجه و تغييرات آن 
بر عهده مجلس است اما ما وقتي مي خواهيم ۸۰۰۰ 
ميليارد تومان را در بودجه جابه جا كنيم مسووالن 
اصل ۵۲ قانون اساسي را به رخ ما مي كشند ولي بعد در 
زمان ارايه گزارش در كميسيون برنامه تازه مشخص 
مي شود، دولت ۱۱ هزار ميليارد تومان اسناد خزانه 
اسالمي را بدون مجوز صادر كرده و به مصرف بودجه 
جاري رسانده است. ما اينجا جمع شده ايم تا به استناد 
قانون اساسي كار كنيم كه همين قانون هم حد و مرز 
فعاليت هاي دولت و مجلس را مشخص كرده است. 
اين نماينده مجلس افزود: در كاغذي كه اسناد خزانه 
در اختيار ما ق��رار داده بحث صدور ۱۱ هزار ميليارد 
تومان با مصوبه شوراي عالي هماهنگي سران قوا بود. 
اين چه اختياري است كه ما نمي توانيم ۸۰۰۰ ميليارد 
تومان جابه جا كنيم اما دولت راسا ۱۱ هزار ميليارد 
تومان پول خلق و مصرف مي كند؟ وي در پايان گفت: 
مهم ترين بح��ث در بودجه آن اس��ت كه اختيارات 
به مجلس برگردد، طرح تامين قي��ر رايگان هم در 
حوزه اختيارات مجلس است. اميرحسين قاضي زاده 
هاشمي رييس جلسه در پاسخ به اين اخطار گفت كه 
ديوان محاسبات در موضوع صدور ۱۱ هزار ميليارد 
تومان اسناد خزانه وظيفه رسيدگي و برخورد را دارد.

پازل هاي گمشده دوركاري 
كدامند؟ 

همزمان با ش��يوع ويروس كرونا و لزوم كاهش 
حضور افراد در اجتماع، دوركاري و فراهم كردن 
بس��تر توس��عه آن مورد توجه قرار گرفته است. 
در اين زمينه يك كارش��ناس ح��وزه مديريت 
ملزومات گسترش دوركاري و در پي آن تغييرات 

در سبك هاي مديريتي ارگان ها را تشريح كرد. 
عليرضا تفرشي در گفت وگو با ايسنا، درباره تاثيرات 
گسترش ويروس كرونا بر كار و سبك هاي مديريتي 
و سازمان اظهار كرد: زماني كه درباره دنياي كنوني 
همراه با كرونا صحبت مي كنيم به يكسري الگوهاي 
ذهني جديد احتياج داريم ت��ا فعاليت هاي خود را 
ادامه بدهيم. در اين زمينه، موضوع رهبري يا مديريت 
مطرح مي شود تا بتوانيم فرآيندها را رهبري كنيم كه 
به آن رهبري ديجيتال مي گويند كه قبل از شيوع اين 
ويروس، رهبري ديجيتال براي رهبران و مديران يك 
سازمان تعريف نشده بود. وي با بيان اينكه مديريت 
يا رهبري ديجيتال به يكسري اقدامات و ملزومات 
احتياج دارد، گفت: يكي از اين موارد جدي ش��دن 
موضوع دوركاري اس��ت كه بس��ته به سياست ها و 
ماهيت مشاغل متغير است و در اين راستا، به توسعه 
قوانين و مقررات دوركاري در كشور احتياج است. 
بحث ديگر در اين زمينه اين است كه چگونه به افراد 
براي كاركردن در خانه انگيزه بدهيم و چگونه براي 
آنها كار تعريف كنيم و آن را از آنها تحويل بگيريم.  اين 
كارشناس حوزه مديريت افزود: كار گروهي يا تيمي 
نيز در اين بين به تيم مجازي تبديل شده كه اعتماد 
بين افراد تيم از راه دور در اين زمينه حائز اهميت است. 
همچنين، اينكه چگونه مسووليت ها بين افراد تيم 
تقسيم شود هم يكي ديگر از چالش هاي تيم مجازي 
است كه توصيه مي شود تا رهبري تيم يا مسووليت ها 
بين افراد جابه جا ش��ود.  تفرش��ي درباره چگونگي 
ارزيابي عملكرد كارمندان در دوران دوركاري، توضيح 
داد: در دنيا يكس��ري نرم افزارها را توسعه دادند تا از 
طريق آنها عملكرد افراد را مورد بررسي قرار دهند؛ 
بنابراين در حال حاضر سازمان هاي سنتي نياز دارند 
تا اين نرم  افزارها را در ارگان خود توس��عه بدهند.  به 
گفته وي سالمت روان نيز يكي از موضوعات مهم در 
دوركاري است و در دوركاري يكسري چالش ها هم 
وجود دارد كه ش��امل امنيت اطالعات است. عالوه 
براين، پهناي باند نيز در اين راستا مهم است تا اختاللي 
در طول فرآيند دوركاري ايجاد نشود.  تفرشي ادامه 
داد: دوركاري نه تنها نبايد كيفيت عملكرد را كاهش 
بدهد بلكه بايد به گونه اي عمل شود تا عملكرد ارتقا 
پيدا كند، زيرا در حوزه مديريت زماني كه موضوعي 
جديدي مطرح مي شود بايد به افزايش پاسخگويي 
و عملكرد توجه كرد؛ در غير اين صورت دليلي براي 

اجراي دوركاري نخواهد بود.

ايران2

روحاني از كمك 3 كشور به ايران در زمينه تعادل بخشيدن به نرخ ارز در بازار خبر داد 

رييس جمهور: بانك مركزي در حال متعادل سازي نرخ ارز است 
رييس جمهور در جلسه هيات دولت با بيان 
اينكه مردم شاهد تعادل در قيمت ارز خواهند 
بود، گفت: وام ۵۰ ميليون توماني اجاره مسكن 

به مستاجران تهراني پرداخت مي شود.

به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، رييس جمهور با بيان 
اينكه بانك مركزي در حال تالش براي متعادل سازي قيمت 
ارز است، از كمك ۳ كشور به ايران در زمينه تعادل بخشيدن 
به نرخ ارز در بازار خبر داد. حسن روحاني در جلسه هيات 
دولت با بيان اينكه دولت مساله ازدواج و تشكيل خانواده را 
بسيار مهم مي داند، اظهار كرد: تسهيالت بهتري در زمينه 
وام ازدواج يعني ۳۰هزار ميليارد تومان پرداخت شد.امسال 
هم همين رقم پرداخت مي شود. درخصوص اجاره نشينان 
دولت دو گام مهم در هفته هاي اخير برداش��ت كه اولين 
گام اين بود كه نسبت به اضافه اجاره بها كه روند صعودي 
و غيرمنطقي داش��ت در ستاد ملي كرونا، تصويب كرديم 
كه افزايش اجاره بها در شهر تهران حداكثر تا ۲۵ درصد، در 
شهرهاي بزرگ تا ۲۰ درصد و در ساير شهرها تا ۱۵ درصد 

مجاز است و بيش از آن مورد پذيرش نيست.
رييس جمهوري اقدام ديگر دولت را كه امروز اول مرداد ۹۹ 
تصويب و به زودي اجرايي و عملياتي خواهد ش��د را دادن 
وديعه از طرف بانك به مس��تاجران دانست و گفت: دولت 
تصميم گرفته براي آن دسته از مستاجراني كه داراي حقوق 
ثابت هستند  و همچنين براي خانوارهايي كه تحت حمايت 
كميته امداد امام خميني )ره( و بهزيستي هستند، در تهران 
۵۰ ميليون تومان در ش��هرهاي بزرگ ۳۰ ميليون تومان 
و در شهرهاي كوچك تر ۱۵ ميليون تومان، كمك وديعه 

مسكن پرداخت كند.
به گفته رييس جمهوري، افراد واجد شرايط اجاره نشين در 
تهران، وديعه ۵۰ ميليون توماني با بهره ۱۳ درصد دريافت 
مي كنند كه كمك خوبي براي مستاجران تهراني است. اين 
افراد، مي توانند تا ۵۰ ميليون تومان براي مدت يك سال 
كه اجاره نامه گواه خواهد بود از بانك وديعه مسكن، قرض 
بگيرند. همچنين سود ۱۳ درصد را به بانك به شكل ماهانه 
پرداخت كنند. پايان كار بايد اجاره نشين هايي كه وديعه 

مس��كن دريافت كرده اند اصل پول را به بانك برگردانند. 
روحاني تصريح كرد: از هفته آينده، جزييات و ويژگي هاي 
وديعه اجاره مسكن توسط وزارت راه و شهرسازي و بانك 
مركزي، به مردم اعالم مي شود. همچنين از هفته آينده، 
مقررات اجرايي ش��دن اين طرح ب��ه تمامي بانك ها ابالغ 
خواهد شد و مردم از طريق صدا و سيما از جزييات طرح، آگاه 
مي شوند. اين گام جديدي است كه دولت در شرايط سخت 
كرونايي براي مستاجران برمي دارد. رييس جمهور در ادامه 
با اشاره به اينكه در پاييز همسان سازي حقوق بازنشستگان 

را عملياتي مي كنيم، افزود: دولت ۳۲ هزار ميليارد تومان 
بدهي خود به سازمان تامين اجتماعي را پرداخت كرد كه 
اين بدهي در ۱۴سال ايجاد شده بود.وي همچنين گفت: 
بايد براي شرايط بازار و گراني ها چاره انديشي كرد وبانك 
مركزي در حال تالش براي متعادل سازي قيمت ارز است.

صادركنندگان بايد ارز را به سامانه نيما عرضه كنند كه اين 
كار شروع ش��ده اس��ت.بايد كاري كنيم كه از ارز خود در 
كشورهاي ديگر استفاده كنيم. حداقل ۳ كشور در روزهاي 
اخير اقدام خوبي انجام داده اند و بر اين اس��اس بايد شاهد 

قيمت بهتر ارز در روزهاي آينده باشيم. روحاني خاطرنشان 
كرد: يك وزارت خانه قادر نيست صنعت، معدن و بازرگاني را 
در شرايط سخت تحريم اداره كند، ما بيش از سه سال منتظر 
تصميم مجلس براي تفكيك وزارتخانه صمت هستيم. بايد 
روند چرخه كاال به صورت آنالين اعالم شود. بايد اطالعات در 
اين زمينه به روز باشد. بايد مشخص باشد ارز چگونه در حال 
چرخش است.بايد نظارت دقيق بر صادرات و واردات انجام 
شود تا قيمت ارز و اجناس متعادل شود.شركت هاي دولتي 
حق ندارند، كاالها را گران تر از قيمت مصوب بفروشند. نبايد 

اجازه دهيم كه با كاغذبازي و مقررات گذشته، مردم تحت 
فشار قرار گيرند. رييس جمهوري در ادامه گفت: مي خواهم 
خبر خوشي به مردم بدهم و آن اينكه در حال ورود به اينترنت 
نسل پنجم هستيم و از روزهاي آينده اين نسل كار خود را 
در تهران آغاز مي كند و به تدريج گسترش پيدا مي كند؛ اين 
تحولي بزرگ در عرصه ديجيتال است؛ نسل پنجم فقط براي 

ارتباطات نيست  بلكه براي اقتصاد ديجيتال كشور است.
وي افزود: سال قبل مركز هوش مصنوعي را افتتاح كرديم و 
امسال اعالم مي كنيم كه فعاليت نسل پنجم را آغاز كرديم 
و از وزارت ارتباطال��ت مي خواه��م در روزهاي آينده براي 
مردم توضيحات الزم را ارايه كند. روحاني همچنين با اشاره 
به فعاليت هاي ديپلماتيك ايران در هفته هاي گذش��ته 
خاطرنشان كرد: از سال ۹۲ از لحاظ مسير حركت سياسي 
مسيري بس��يار صحيحي را انتخاب كرديم و اين مسير را 
ادامه مي دهيم و دستاوردهاي بس��يار مهمي را در روابط 
سياسي، اقتصادي، مسائل امنيت منطقه، روابط چند جانبه 
با كشورهاي مختلف در موضوعات مختلف داشته ايم؛ در 
هفته هاي اخير هم شاهد تالش و فعاليت هستيم؛ كه نمونه 
آن هم تالشي است كه با دولت همسايه خود عراق داشتيم. 
رييس جمهوري با اشاره به سفر نخست وزير عراق به تهران 
اظهار كرد: ديروز نخست وزير اين كشور به تهران سفر كرد 
و مالقات هاي بسيار مهمي داش��ت كه در راس آن با مقام 
معظم رهبري ديدار كردند. در جريان اين س��فر توافقات 
بس��يار خوبي ميان ايران و عراق در زمينه رفت و آمد هاي 
گمركي، مس��ائل اقتصادي و روابط بانكي انجام ش��د كه 
اميدواريم عملياتي شود. وي با بيان اينكه » تماس ها و روابط 
سياسي خوبي از سال هاي قبل با چين و روسيه داشتيم كه 
در هفته هاي اخير اين روابط قوي تر شده است«، افزود: من 
پيامي در زمينه تقويت روابط ايران و روسيه در زمينه مسائل 
منطقه اي و بين المللي داشتم كه از طريق وزير امور خارجه 
براي رييس جمهور محترم روسيه فرستادم كه با استقبال 
ايشان مواجه شد. انش��اءاهلل اميدواريم همكاري هاي ما با 
كشورهاي دوست و همسايه مان چه در درياي خزر و خليج 
فارس وچه در مرزهاي غربي و شرقي از جمله روسيه، عراق، 

تركيه، قطر، پاكستان و  افغانستان گسترش يابد.

بانكداري و بازار پول پس از كرونا 
ايمان   اسالميان|

 فاصله گذاري اجتماعي ناشي از كرونا، ضرورت حركت 
جهاني به سمت بانكداري مجازي بدون شعبه را بيشتر از 
پيش نمايان كرده است. اكنون كمترين ترديد در خصوص 
مواجهه با يك بحران فراگير جهاني ناشي از كرونا وجود 
دارد. به نظر مي رسد همه فعاالن اقتصادي بايد با گمانه زني 
درخصوص عمق و مدت اين بحران، خود را براي عبور از 
اين بحران و پايدارس��ازي اقتصادي بخشي و ملي آماده 
كنن��د. در ميان اجزاء نظام اقتص��ادي بي ترديد صنعت 
بانكداري در همه كشورها از اهميت مضاعفي برخوردار 
است چرا كه اين صنعت عالوه بر تالش در حفظ وضعيت 
خود يكي از اركان پايداري كل نظام اقتصادي خواهد بود. 
پذيرفته ايم كه دنيا ديگر به قبل از كوويد ۱۹ بازنخواهد 
گشت و هم انديشي درخصوص آينده فعاليت ها پس از اين 
بحران، احتماال بتواند آمادگي بيشتر بخشي و كلي ايجاد 
كند. موارد زير گذري بر آينده احتمالي بانكداري پس از 

كرونا از ديد نگارنده  است: 
1- تضعيف قدرت تامين مالي و درآمدزايي: تاثير 
آني اين بيماري كاه��ش درآمد عمومي و در نتيجه نرخ 
پس انداز است. اگرچه بانك ها در ايران حداقل به اندازه رشد 
نقدينگي از افزايش منابع قابل تخصيص بهره مند مي شوند 
اما دشواري هاي اقتصادي و احتمال افزايش نرخ ريسك 

اعتباري احتماالً بانك ها را با محدوديت در تامين مالي و در 
نتيجه كاهش در درآمدهاي مشاع روبه رو مي كند. اين نكته 
را هم بايد درنظر گرفت كه به دليل كاهش فعاليت هاي 
اقتصادي، كارمزد دريافتي بانك ها نيز با كاهش روبه رو 
خواهد ب��ود. در ايران يكي از عوامل تش��ديدكننده اين 
موضوع استقبال بسيار باالي عمومي از بازارهاي بورس و 
انتقال بخش قابل توجهي از سپرده هاي مردمي به سمت 
فعاليت در بازارهاي مالي است كه اين موضوع نيز اگر چه 
در بلندمدت مي تواند به بهبود تناسب بازار پول و سرمايه 
در ايران كمك كند اما در كوتاه مدت موجب دشواري در 

تامين مالي از سوي بانك ها خواهد شد.
2- كاهش مدت سررس�يدهاي اعتباري: اگر چه 
براساس طبقه بندي ها سررسيدهاي اعتباري در نظام 
بانكي كوتاه مدت و در بازار سرمايه بلندمدت است. اما در 
ايران و بسياري از اقتصادهاي بانك محور عماًل اين بانك ها 
هستند كه بخش زيادي از تامين مالي بلندمدت خانوارها 
و بخش واقعي اقتصاد را عهده دار مي شوند. به دليل كمبود 
منابع مالي در دسترس و ضرورت افزايش سرعت چرخش 
اين منابع، احتماالً تامين مالي بلندمدت تا مدت ها از دستور 

كار بانك ها خارج خواهد شد. 
3- احتمال افزايش ريسك اعتباري: با قوي تر شدن 
احتمال كاهش نرخ رشد اقتصادي و تقاضاي كل، افزايش 

ريسك اعتباري و تاخير در ايفاي تعهدات اعتباري دور 
از ذهن نخواهد بود. با افزايش نرخ نكول اعتباري، قدرت 
تامين مالي بانك ها كاهش و دارايي هاي غيرمولدشان 
افزايش خواهد يافت كه اين خود مي تواند كابوس جديدي 

را براي نظام هاي اقتصادي در سطح جهان فراهم آورد.
4- افزايش اهميت هدايت اعتباري و چتر نظارتي 
بانك هاي مركزي: اگرچه بسياري از نظام هاي بانكي به 
سمت مقررات زدايي و كاهش نظارت در صنعت بانكداري 
رفته اند، اما بروز ش��رايط حاد و فوق العاده اين صنعت در 
پساكرونا احتماالً موجب افزايش تحرك بانك هاي مركزي 
در مديريت شرايط خواهد شد و رويكرد هدايت اعتباري 
به منظور الزام بانك ها جهت ارايه خدمات و تامين مالي 
بخش هاي داراي اولويت دولت ها افزايش مي يابد. در همين 
مدت مواجهه با كرونا ش��اهد افزايش تحرك بانك هاي 
مركزي حتي در اقتصادهاي آزاد اروپاي غربي به منظور 

افزايش چتر نظارتي بر همه بانك ها هستيم.
۵- افزايش اهميت مقوله هاي�ي مانند بانكداري 
اجتماع�ي و اخالق�ي: افزايش مس��ووليت پذيري و 
پاسخگويي اجتماعي همواره از س��وي بانك ها در حال 
پيگيري بوده اما بروز كرونا و احتمال كوچك شدن حجم 
اقتصاد و افزايش تعداد اقشار آسيب پذير جامعه، بانك ها را با 
تقاضاي فزاينده ايفاي نقش در بانكداري اخالقي و اجتماعي 

مواجه خواهد كرد. پرداخت وام ۱۰ ميليون ريالي از سوي 
بان��ك مركزي و به تاخير اندازي اقس��اط در دوران كرونا 
بخشي از اين اقدامات است. در دنيا نيز تامين مالي خرد و 
ارزان قيمت از سوي بانك ها آغاز شده و در كشورهايي مانند 

ايتاليا پرداخت اين تسهيالت آغاز شده است. 
6- بازآفريني بانك ها به منظور واكنش سريع به 
تحوالت محيطي: سرعت فزاينده تحوالت بيروني به 
دليل حوادث دومينووار اقتص��ادي و اجتماعي محيط 
بيروني بانك ها را ناگزير به افزايش انعطاف در مقابل اين 
تغييرات كرده و نهايتًا ايجاد واحدهاي واكنش س��ريع 
فرآينده��اي داخلي، مديريتي و مالي از س��وي بانك ها 

ناگزير خواهد بود.
7- اقبال بيشتر به ايده بانك مجازي: فاصله گذاري 
اجتماعي ناشي از كرونا، ضرورت حركت جهاني به سمت 
بانكداري مجازي بدون شعبه را بيشتر از پيش نمايان كرده 
است. اگر چه دستورالعمل بانك  مجازي در ايران عمري 
بيش از ۱۰ سال دارد، اما به داليل مختلف اين موضوع هنوز 
عملياتي نشده و اقدامات در اين راستا محدود به اقدامات 
بخشي بانك هاي تجاري شده است. ليكن كرونا انگيزه هاي 

فعاليت در اين بخش را دوچندان نموده است.
8- بازنگري در س�اختار فيزيكي ش�عب و نحوه 
ارايه خدمات در بانك ها: يك��ي از اولين دغدغه هاي 

به وجود آمده پس از كرونا، امكان ابتالي فعاالن بانكي و 
مراجعه كنندگان به بانك ها بود و متاسفانه تعداد زيادي از 
كاركنان نظام بانكي و حتي وابستگانشان به دليل ضايعات 
ناشي از اين بيماري جان خود را از دست دادند. ساختار 
فيزيكي شعب بانك ها در حال حاضر نيز تغيير يافته، ليكن 
با توجه به الزامات حمايت بهداشتي از كاركنان بانك ها و 
همه ذي نفعان صنعت بانكداري، احتماال در آينده با سبك 
و سياق جديدي از ساخت فضاهاي فيزيكي بانكي و روش 

ارايه خدمات در كشور روبه رو خواهيم بود.
9-  افزاي�ش نق�ش بانك ها در كلي�ه نظام هاي 
اقتصادي: اگرچه نقش نظام بانكي در همه كش��ورها 
يكسان نبوده و بعضي از كشورها عمدتًا به دليل ساختار 
اجتماعي و حقوقي خود اتكاي بيشتر يا كمتري به نظام 
بانكي دارند، اما به دليل پايداري و شكل پذيري بيشتر و 
بهتر نظام بانكي، احتماال درآينده نقش بانك ها در همه 
نظام هاي اقتصادي افزايش خواهد يافت. كرونا عالوه بر 
تهديدات بي ش��مارش، فرصت هايي را با خود به همراه 
آورد كه يكي از آنها افزايش چاالكي سياست گذاران و 
مجريان در بازآفريني ساختارهاي اجرايي و نظارتي بود. 
موضوعي كه در نظام بانكي نيز در حال پيگيري بوده و 

نويدبخش روزهاي بهتري در اقتصاد ايران است. 
منبع:  ايِبنا   

طبق اعالم وزارت اقتصاد:
3۲ هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به تامين اجتماعي با واگذاري سهام تسويه مي شود

با پيش�نهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و 
موافقت هيات دولت 32 هزار ميليارد تومان 
از بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي در 

قالب واگذاري سهام تسويه مي شود.

هيات وزيران در جلسه مورخ ۱۸ تير ماه به پيشنهاد مشترك 
وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه بابت رد بخشي از ديون 
دولت به سازمان تامين اجتماعي، واگذاري سهام دولت در 

۹ شركت دولتي به استثناي سهام ترجيحي آنها به سازمان 
تامين اجتماعي را تصويب كرد.  بنا بر مفاد حكم قانوني بند )و( 
تبصره )۲( قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور، سازمان هاي 
تامين اجتماعي و تامين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند 
۳۰ درصد از منابع ناشي از اين بند را در جهت متناسب سازي 
حقوق بازنشستگان و مس��تمري بگيران در سال ۱۳۹۹ 
مطابق با مقررات مربوطه هزينه و به صورت ۳ ماهه به آنها 
پرداخت و در حساب هاي في مابين منظور كنند. طبق اين 
گزارش، انتظار مي رود واگذاري هاي انجام شده در اين راستا و 

تسويه بخشي از بدهي هاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي 
موجب حل قسمتي از مشكالت سازمان تأمين اجتماعي 
شود. همچنين، معاونت نظارت مالي و خزانه داري به منظور 
شفافيت در تعيين بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي با 
هماهنگي سازمان حسابرسي، در اجراي ماده )۱( قانون رفع 
موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و تبصره 
)۲( ماده )۱( آيين نامه اجرايي آن نس��بت به تعيين مبلغ 
دقيق و حسابرسي شده بدهي قطعي دولت به سازمان تامين 
اجتماعي اقدام و با طراحي فرم درخواست اعالم رسيدگي 

مطالبات از دولت نسبت به بررسي موشكافانه مباني قانوني 
ايجاد بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي مبادرت كرده 
اس��ت. عالوه براين، معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل 
كشور جهت تسويه بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي 
با تالش همكاران مركز مديريت بدهي ها و دارايي هاي مالي 
عمومي و با بهره بردن از ظرفيت هاي قانوني بند )و( تبصره 
)۵(، بن��د )و( تبصره )۲( و س��اير قوانين و مقررات مربوطه 
همچنين استفاده از ابزارهاي مختلف تسويه بدهي از جمله 
صدور اسناد تسويه خزانه، اسناد خزانه اسالمي، واگذاري 

حق االمتياز و سهام ش��ركت هاي دولتي براي تاديه بدهي 
دولت به سازمان تامين اجتماعي اقدام كرده است.

براساس گزارش سازمان تامين اجتماعي، اقالم وصولي اين 
سازمان از دولت، از سال ۱۳۵۴ لغايت ۱۳۹۴ در قالب بدهي 
دولت به سازمان مذكور بالغ بر ۲۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان 
بوده و اين در حالي اس��ت كه طي سنوات ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ 
بيش از ۵۴ هزار ميليارد تومان توسط معاونت نظارت مالي و 
خزانه داري وزارت اقتصاد، براي تاديه بدهي دولت به سازمان 

مذكور تامين شده است.
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ادامه از صفحه اول

يعني در همين زمان كه ما در حال گفت وگو هس��تيم، 
ممكن است در سال آينده از اقتصاد امارات هم كوچك تر 
ش��ود. اين براي كشوري با ۸۰ ميليون نفر جمعيت زياد 
جذاب نيست آن هم در حالي كه اين همه ظرفيت و ثروت 
در اين كشور وجود دارد. رشد اقتصادي كشور تا زماني كه 
مثبت نشود ما شاهد چنين شرايطي خواهيم بود چون 
ناخوداگاه عرضه كم خواهد بود و تقاضا براي فعاليت هاي 

اقتصادي زياد. 
  يعني شما معتقديد كه رشد اقتصادي مثبت واقعي 
مهم ترين اولويت اقتصادي در تصميم سازي ها بايد 
باشد. از اين جهت اين پرسش را مطرح مي كنم كه 
برخي مديران بانك مركزي اعالم كرده اند، مهار 

تورم برايشان مهم تر از هر اولويت ديگري است؟
رش��د اقتصادي يك روي اين منشور چندوجهي است. 
موضوع مهم بعدي چشم انداز است. چشم اندازي كه بايد 
مس��ير فعاالن خرد يا بزرگ بخش خصوصي، مديران، 
افكار عمومي و...را   مشخص كند. در حال حاضر تصويري 
روشن از آينده وجود ندارد.اين امر باعث مي شود تا جريان 
نقدينگي در شرايطي كه رشد اقتصادي هم وجود ندارد 

وارد فضايي ش��ود كه تنها به فكر حفظ ارزش اقتصادي 
خود در برابر تورم باشد. يعني چه؟ يعني سرمايه ها به جاي 
فعاليت هاي مولد به سمت سوداگري و داللي سوق پيدا 
مي كنند. با همين روند اگر ادامه دهيم تورم ادامه خواهد 
داشت؛ مگر اينكه اقتصاد ايران از اين پوسته فعلي خارج 
شود و از طريق اصالح ساختارها و استفاده از علم به سمت 
بهبود وضعيت حركت كند تا هم رشد اقتصادي را تجربه 

كنيم و هم در مهار تورم توفيق حاصل شود.
  در اين ش�رايط برخي از اس�اتيد علم اقتصاد از 
ضرورت انتش�ار اوراق به عنوان يك راهكار موثر 
براي مهار تورم و رشد اقتصادي ياد مي كنند؛ نظر 

شما درباره اين ضرورت چيست؟
موضوع اوراق يكي از ارهكارهاي جديدي اس��ت كه بايد 
خيلي زودتر به س��مت آن مي رفتيم، چند س��ال پيش 
بحث اوراق در رسانه ها و محافل اقتصادي جدي گرفته 
نمي شد و اهميتي به موضوع انتشار اوراق داده نمي شد؛ 
اما خوشبختانه با تالش رسانه ها و كارشناسان اين روزها 
بحث انتشار اوراق حسابي داغ شده است. دولت در انتشار 
اوراق بسيار كند پيش مي رود؛ مي توانستيم با درك درست 

شرايط و گوش سپردن به اظهارات كارشناسان زودتر از 
اين ابزار براي مهار تورم و بهبود شاخص ها استفاده كنيم. 
  بحثي مطرح اس�ت كه نقدينگي بورس بايد به 
س�مت پروژه هاي زيربنايي و مولد برود تا ارزش 
افزوده پايدار اقتصادي براي كش�ور ايجاد شود؛ 
چطور مي توان نقدينگي بورس را به س�مت اين 

مسير سالم هدايت كرد؟
همين االن در بازار سرمايه هم بايد از اين نقدينگي براي 
پروژه هاي زيرساختي استفاده شود. حوزه هاي  آي تي، هاي 
تكنولوژي و بيمارستان ها و...از جمله حوزه هايي است كه 
مي تواند بستر سرمايه گذاري ها باشد. ما هرچقدر نقدينگي 
را به سمت اين پروژه هاي زيرساختي هدايت كنيم كمك 
كرديم تا نقدينگي در مسير درستي قرار بگيرد، اما متاسفانه 
اين ضرورت هاي تجربه شده از سوي نظام تصميم سازي 
كشور به كار گرفته نمي شود؛ اين دردناك است كه ما از 

راه حل هاي امتحان پس داده شده، استفاده نمي كنيم.
  برخي اساتيد اقتصادي مثل آقاي رناني معتقدند 
كه با بزرگ شدن بورس و مشاركت بيش از 6۰درصد 
ايراني�ان در آن، ش�رايط ت�ازه اي در حوزه ه�اي 

سياسي، اجتماعي و نظام حكمراني كشور ايجاد 
خواهد كرد و تصميم س�ازان ديگر به راحتي قادر 
به اخذ تصميمات خلق الساعه در اقتصاد نيستند 
چون هر حركت اشتباهي به طور مستقيم معيشت 

مردم را هدف قرار مي دهد. با اين  نظر موافقيد؟
به نظرم حرف بسيار درست و قابل تاملي است، از آنجا كه 
اقتصاد ايران بازيگران تازه اي را در بازار سرمايه پيدا كرده و 
اين فعاالن اقتصادي در قشرهاي مختلف مردمي از اقشار 
كمتر برخوردار تا طبقه متوسط و دهك هاي بااليي در آن 
سهم دارند، به نظر مي رسد كه خروجي اين بازار هرچه كه 
باشد، رشد كند، سقوط كند يا هر تحول ديگري را كه از 
سر بگذراند تبعات خاص خود را خواهد داشت؛ به همين 
خاطر سياست گذار بايد بداند كه اين يك ابزار علمي است 
و بايد اصولي و علمي با آن برخورد شود و هوشمندانه از 

آن استفاده كند.
  اينك�ه مي گوييد هوش�مندانه از اب�زار بورس 

استفاده شود، يعني چه؟
هوش��مندانه يعن��ي اينكه نظام سياس��ي اين اب��زار  را  
مستمس��ك قرار ندهد براي اس��تفاده هاي كوتاه مدت 

جناحي و سياس��ي و تبليغاتي. بازار س��رمايه يك بازار 
بين نسلي و يك ثروت بين النسلي است كه هر حركت 
اشتباهي در آن در واقع سرمايه آينده كشور را نيز تحت 
تاثير قرار مي دهد. به خاطر همين حفظ و حراست از آن، 
مراقبت از آن و تالش براي رش��د آن جدا از رويكردهاي 
سياس��ي و جناحي يك وظيفه عمومي اس��ت. درمورد 
باال ب��ردن هزينه تصميمات اقتصادي هم حرف ش��ما 
درست است. من يك مثال براي شما مي زنم تا موضوع 
را بهتر درك كنيد، بورس انگليس در سال۱7۲۰ اوراق 
منتشر مي كرده است. يعني درست ۳۰۰سال قبل بورس 
انگلس��تان تصميماتي مي گرفت كه ش��ايد اثرات آن را 
نسل هاي آينده هم تجربه مي كنند. من در يك مقاله با 
عنوان »لندن ۱7۲۰ تا لندن۲۰۲« تالش كردم تا ابعاد 
مختلف اين موضوع را به صورت دقيق بررس��ي كنم. در 
كل معتقدم كه اقتصاد ايران از دل آتش بحران هاي پيش 
رو بايد تالش كند تا مسير س��المت و سعادت را بيابد و 
در آن مسير گام بردارد. دانه هايي كه امروز بايد در بستر 
اقتصادمان بكاريم تا نسل هاي آينده و فرزندان فرداي اين 

آب و خاك از آنها استفاده كنند.

بورس يك ثروت بين النسلي است

وام ۵۰ ميليون توماني اجاره مسكن به مستاجران تهراني  پرداخت مي شود
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دستگيري ۳۰ سرشبكه دالالن ارزي در پايتخت

   ثبات نسبي در بازار ارز و طال                     دستگاه هاي مختلف در مساله ارز پاي كار باشند

 اونس جهاني طال از 1855 دالر عبور كرد
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |

نرخ ف�روش دالر در صرافي ه�اي بانكي روز 
چهارش�نبه در ادامه روند كاهش�ي خود به 
كانال ۱۹ هزار توماني نزديك تر و با نرخ ۲۰هزار 
و 3۵۰ توم�ان معامله ش�د.همچنين قيمت 
خري�د دالر در اين صرافي ها به همين ميزان 
كاهش داشت و ۱۹ هزار و ۶۵۰ تومان اعالم شد 
تا همچنان فاصله معنادار ميان قيمت خريد و 
فروش ارز در صرافي هاي بانكي برقرار مانده 
باشد. بهاي خريد و فروش يورو شاهد كاهش 
۲۵۰ توماني بود. بر اين اساس براي فروش هر 
يورو رقم ۲3 هزار و 3۵۰ تومان بر تابلوها ثبت 
شود و خريد يورو نيز با قيمت ۲۲ هزار و ۶۵۰ 
معامله شد. برپايه سامانه سنا نيز، ميانگين 
بهاي فروش هر يورو در ب�ازار معامالتي روز 
گذش�ته، همچنان كاهش داشت و به قيمت 

۲3 هزار و ۴۴۶ تومان معامله شد.
 در اين س�امانه بهاي دالر نيز بيش از دو هزار 
تومان كاهش يافت و به بهاي ۲۰ هزار و ۶۵۶ 
تومان به فروش رس�يد .در س�امانه نيما هر 
حواله فروش يورو با ميانگين قيمت ۲۰ هزار 
و 3۲۶ تومان معامله ش�د، فروش حواله دالر 
نيز به قيمت ميانگي�ن ۱۷ هزار و ۷۰3 تومان 

انجام شد.
بانك مركزي نيز نرخ رس�مي ۴۷ ارز را اعالم 
كرد كه بر اساس آن نرخ 3۱ ارز افزايش، ۴واحد 
پولي كاهش و دالر و ۱۱ ارز ديگر نيز ثابت اعالم 
شد.براس�اس اعالم بانك مرك�زي هر دالر 
امريكا براي روز  چهارشنبه اول مرداد ماه ۹۹  
۴۲ هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند 
انگليس با افزاي�ش ۲۱۵ ريالي به قيمت ۵3 
هزار و ۴۶3 ريال و هر يورو نيز با رش�د 3۵۸ 
ريالي به قيمت ۴۸ هزار ۴۹۶ ريال اعالم شد.

   افت قيمت ها تحت تاثير كاهش بهاي ارز
با افزايش ش��مار قرباني��ان بيماري كرونا و تش��ديد 
بحران هاي اقتصادي ناش��ي از اين بيم��اري مرگبار، 
گزارش ها از تداوم افزايش بهاي طال حكايت دارد.بهاي 
جهاني طال پس از آنكه روز دوش��نبه با اندكي كاهش 
روبرو ش��د از سه ش��نبه تاكنون در مدار صعودي قرار 

گرفته و اونس جهاني طال از 1855 دالر عبور كرد.
به گ��زارش رويترز، به��اي فلز زرد روز چهارش��نبه با 
1.5درصد افزايش به س��طح 18۴۲ دالر و 5۲ سنت 
بازگش��ت. بهاي طال از س��پتامبر ميالدي تاكنون با 
باالترين قيمت روبرو ش��ده اس��ت.بهاي فل��ز زرد در 
بازارهاي امريكا نيز با 1.5 درصد رشد داشت و به سطح 
يك هزار و 8۴۳ دالر رسيد.ديروز نيز طال با افزايش ۰.1 
درصدي روبرو شده و هر اونس از اين فلز گرانبها 1818 
دالر و 5۳ معامله ش��د. بنابر اعالم س��ازمان بهداشت 
جهان��ي تا لحظه مخابره اين خبر ش��مار مبتاليان به 
بيم��اري كرونا با بيش از 1۴ ميلي��ون و 85۲هزار تن 
رس��يده اس��ت كه از اين تعداد بيش از ۶1۳ هزار تن 
جان خود را از دس��ت داده اند.گفتني اس��ت در ميان 
كش��ورهاي مختلف امريكا،  برزيل و هند از نظر شمار 
مبتاليان به اين بيماري مرگبار به ترتيب در جايگاه اول 

تا سوم قرار دارند.
در ميان س��اير بازاره��اي فلزات گرانبه��ا، نقره امروز 
افزايش قيمت را تجربه كرده  است هر اونس نقره هم 
با ۴.۶ درصد رشد ۲1 دالر و 18 سنت معامله مي شود.

همچنين هر اونس پاالديوم ب��ا 5 درصد افزايش به ۲ 
هزار و 15۶ دالر و ۷1 سنت رسيد كه از ۲1 آوريل سال 
جاري تا كنون بيشترين افزايش بها را تجربه كرده است. 
قيمت پالتين نيز با 5.۲ درصد افزايش 88۶ دالر و ۹۷ 

سنت معامله شد.
اما در ايران با وجود رشد قيمت بازار جهاني طال، قيمت 
طال و س��كه متاثر از كاهش قيمت دالر كاهش يافت. 
بازار طال روز چهارش��نبه در ادامه روند كاهشي شاهد 
افت قيمت ها در بخش سكه بود و سكه تمام بهار آزادي 

به بهاي 1۰ ميليون و 1۰۰ هزار تومان معامله شد.
بهاي طال و س��كه در بازار روز چهارش��نبه، اول مرداد 
هرچن��د تحت تاثير كاهش ن��رخ ارز روند نزولي خود 
را حفظ كرد اما افزايش اونس جهاني اين روند را كند 
كرد.در اين بازار، بهاي هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد با كاهشي ۲5۰ هزار توماني نسبت به روز 
گذش��ته، به قيمت 1۰ ميليون و 1۰۰ هزار تومان به 

فروش رسيد.
س��كه تمام طرح قديم نيز با قيمت ۹ ميليون و ۴۰۰ 
هزار تومان معامله شد. نيم سكه 5 ميليون و 1۰۰ هزار 
تومان، ربع سكه ۳ ميليون و 1۲۰ هزار تومان و هر قطعه 
سكه يك گرمي يك ميليون و ۷۰۰ هزار تومان قيمت 
خورد. يك گرم طالي خام 18 عيار اما برخالف سكه 
افزايش قيمت ۲۰ هزار توماني داشت و به قيمت ۹۴۶ 
هزار تومان معامله شد. هر مثقال طال نيز با بهاي چهار 

ميليون و 1۰۰ هزار تومان به فروش رسيد.
اين در حالي است كه اونس جهاني با افزايشي كم سابقه 
طي هفته هاي اخير با جهشي ۳۰ دالري به بهاي يك 

هزار و 855 دالر معامله شد.
باوجود كاهش قيمت  ها، حباب سكه همچنان باالست

طبق تحلي��ل رييس اتحاديه ط��ال و جواهر تهران، با 
كنترل ب��ازار ارز طي روزهاي اخير، روند بازار س��كه و 
طال نيز نزولي بوده اس��ت اما همچنان حباب سكه در 

محدوده 8۰۰ هزار تومان است.
ابراهيم محمدولي در گفت وگو با ايس��نا، در رابطه با 
وضعيت فعلي بازار سكه و طال داخلي اظهار كرد: زماني 
كه اعالم مي كنيم بازار ارز مستقيما بر قيمت طال و سكه 
دخيل و تاثيرگذار است و بايد كنترل و مديريت شود، 

بررسي قيمت ها نشان مي دهد كه با همين كنترل نرخ 
ارز و بازار آن كه طي چند روز اخير صورت گرفت، روند 
قيمت ها در بازار سكه و طال نيز كاهشي شد و مشخص 
شد كه چندان بيراه نمي گوييم.رييس اتحاديه طال و 
جواهر تهران خاطرنشان كرد: ارز كه از التهاب ۲5 هزار 
توماني خود فاصله گرفت و در اكنون در محدوده ۲۲ 
هزار تومان قرار گرفته است، به تبع قيمت طال هم كه به 
بيش از يك ميليون تومان به ازاي هر گرم رسيده بود، 

در محدوده ۹۶۷ هزار تومان قرار گرفت. 
وي افزود: اين در حالي است كه تابلو قيمت هاي جهاني 
نش��ان مي دهد اونس جهاني نيز به 18۶1 دالر و ۴۰ 
سنت رس��يده و افزايش داشته است. درست است كه 
اونس جهاني تاثيرگذار است اما اگر بازار ارز به درستي 
مديريت شود و به آرامش برسد، طبيعتا اثرگذار بر بازار 
سكه و طال خواهد بود كه نتيجه آن طي روزهاي اخير 
مش��هود است و هر قطعه س��كه از 11 ميليون تومان 
در دو روز گذش��ته به 1۰ ميلي��ون و ۲5۰ هزار تومان 

رسيده است.
محمدولي تاكيد ك��رد: البته بحث تقاضاها هم وجود 
دارد؛ اينكه گاهي مي بينيم نوس��ان شدت مي گيرد، 
بي تاثير از اثر تقاضا نيست اما اصل و دليل اوليه قيمت 
اونس جهاني و مهم تر نرخ ارز در بازار است كه اگر كنترل 
شود، طبيعتا قيمت طال و سكه نيز مجبور است هم تراز 

با آنها پيش رود.
رييس اتحاديه طال و جواهر ته��ران پيش بيني كرد: 
عليرغم اينك��ه نمي توان پيش بين��ي 1۰۰ درصدي 
داش��ت اما پيش بيني ما اين است كه چنانچه همين 
شيوه اتخاذ شده براي كنترل بازار ارز در دو روز اخير، 
ادامه دار باشد، طبيعتا آرامش بيشتري در صنعت طال 
و بازار آن و همچنين دادوستدها وجود خواهد داشت. 

بنابراين كمتر شاهد نوسانات و التهابات خواهيم بود. 
اين مقام صنفي ابراز امي��دواري كرد: حداقل تا پايان 
ماه جاري شاهد آرامش چند روز اخير باشيم. همين 
نوس��انات هس��تند كه موجب آزار و زيان كاس��ب و 
مصرف كننده مي شوند. اگر اين نوسانات ايجاد نشود، 
عالوه براينك��ه راحت تر هم مي ت��وان خريد و فروش 
داش��ت، همكاران ما هم مي توانند در بحث معامالت 

خود تصميم گيري درستي داشته باشند.
وي افزود: زمان كه نوس��انات به اين ش��كل كاهشي 
مي شود، افرادي كه به قصد س��رمايه گذاري، اقدام به 
خريد س��كه مي كنند، به نوعي دست نگه داشته و به 
اميد اينكه بتوانند با قيمت هاي پايين تر خريد خود را 
انجام دهند، خريد خود را به زمان كف قيمت ها موكول 
مي كنند؛ لذا همچون زمان نوسانات افزايشي، تقاضا در 

زمان كاهش وجود نخواهد داشت.
رييس اتحاديه ط��ال و جواهر تهران در رابطه با حباب 
فعلي س��كه، گفت: در حال حاضر عليرغم اينكه سكه 
روند كاهشي به خود گرفته؛ اما متاسفانه قيمت سكه 
همچنان بين ۷5۰ تا 8۰۰ ه��زار تومان با قيمت طال 
فاصله دارد؛ اميدوار هستيم با اتفاقاتي كه براي كنترل 
بازار ارز افتاده است، اين بحث حباب و فاصله قيمتي نيز 
كم شود؛ چراكه در حقيقت به دليل اينكه سكه، فلز طال 
و از جنس طالس��ت، بايد به همان قيمت طال با اندك 
اختالف ۴۰ تا نهاي��ت 1۰۰ هزار توماني به دليل حق 
ضرب باشد و مابقي به تعبير ما اضافه است. با افزايش 
عرضه متناسب با تقاضايي كه وجود دارد، فاصله و حباب 

نيز برداشته مي شود.

   دستگيري ۳۰ سرشبكه دالالن ارزي 
در پايتخت

ريي��س پليس امني��ت اقتص��ادي تهران ب��زرگ از 
دستگيري ۳۰ تن از عناصر كليدي و سرشبكه دالالن 
ارزي و عامالن اصلي گران��ي ارز در پايتخت خبر داد.

سرهنگ علي ولي پور در حاشيه اجراي اين طرح گفت: 
به دنبال نابساماني بازار ارز و به تبع آن بروز نوسانات و 
افزايش قيمت ارز در روزهاي اخير، فعاليت اخالل گران و 
دالالن ارزي به ويژه در برخي از مناطق شهر تهران كه با 
پوشش هاي مختلف به صورت غيرقانوني اقدام به خريد 
و فروش ارز كرده بودند، طرحي براي شناسايي و برخورد 
با آنان در دستور كار قرار گرفت و سرانجام با هماهنگي 

مقام قضايي عملياتي در اين خصوص اجرا شد. 
ولي پور با بيان اينكه برابر مصوبه شوراي امنيت كشور 
و بر اساس تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، 
خريد و فروش هرگونه ارز در خارج از بانك هاي عامل 
و صرافي هاي مجاز ممنوع است، تصريح كرد: عمليات 
مبارزه با اخاللگران بازار ارز نيز در همين راستا اجرا شد 

و حدود ۲۴ ساعت نيز به طول انجاميد.
به گفته رييس پليس امنيت اقتصادي تهران بزرگ، اين 
عمليات پس از چند مرحله كار اطالعاتي، مستند سازي 
و شناسايي دالالن اجرايي شد و ماموران يگان امداد نيز 

در آن همكاري داشتند.
وي با بيان اينكه در جريان اين عمليات، ۳۰نفر از عناصر 
كليدي و سرشبكه دالالن ارزي و عامالن اصلي گراني 
ارز دستگير شدند، گفت: اين افراد با تشكيل پرونده در 

اختيار مرجع قضايي قرار گرفتند.
رييس پليس امنيت اقتصادي تهران بزرگ با اشاره به 
اينكه با دس��تور قضايي، بازرسي از مخفيگاه متهمان 
در دستور كار قرار گرفت، اظهاركرد: در بازرسي از اين 
مكان ها در مجموع 8۰ ميليارد ريال انواع ارز شامل مبلغ 
۲۷۴ ه��زار و ۶۳۰ دالر، ۳۷ هزار و ۲5۰ يورو، ۹ هزار و 
1۴۰ لير تركيه، يك هزار و ۳5۰ پوند و يك هزار و 1۲ 

درهم و... به عالوه 1۰ دستگاه كارتخوان كشف شد.

   بي ثباتي ارز سم مهلكي براي توليد است
يك عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسالمي با تاكيد بر اينكه بي ثباتي در بازار ارز سم مهلكي 
براي توليد كشور است از دولت خواست كه سريعا ثبات 

را به اين بازار بازگرداند.
عليرضا شهبازي نماينده مردم نهاوند در مجلس شوراي 
اسالمي در نطق ميان دستور جلسه علني مجلس گفت: 
تاكيدات مقام معظم رهبري از ابتداي سال تاكنون و در 
مناسبات مختلف و همچنين نامگذاري سال توسط 
ايش��ان با عنوان جهش توليد مس��ير وجهت را براي 
قواي سه گانه، دستگاه هاي اجرايي ونهادهاي عمومي 
مشخص كرده اس��ت كه الزم اس��ت قوا و دستگاه ها 
تاكيدات، تصميمات و اقدامات خود را در جهت تحقق 

اين فرمايش مورد توجه قرار بدهند.
وي افزود: مردم عليرغم ش��رايط اقتصادي فشارهاي 
ناشي از تورم، گراني و بيكاري وفاداري خود را به نظام 
ثابت كرده اند. رهنمودهاي معظم له سند چشم انداز و 
اسناد باالدستي شرايط خطير اقتصادي تحريم هاي 
ظالمان��ه و اكنون موض��وع كرونا وي��روس اهميت و 
ضرورت تحقق جهش توليد و حمايت از توليد داخلي 
را دو چندان مي نمايد كه تحقق اين موضوع شرايطي را 

مي طلبد كه به آن اشاره مي كنم.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره اين 
شرايط تصريح كرد: اول اينكه دولت از بنگاه داري دست 
بردارد و فعاليت اقتصادي را به مردم بسپارد. دوم اينكه 
همان گونه كه مقام معظم رهبري توليد كنندگان را 
س��ربازان و فرماندهان جنگ اقتصادي مي داند آنها را 
تكريم كنيم. نگاه بدبينانه به توليد كنندگان منجر به 
ايجاد بي اعتمادي ميان كارفرمايان و نظام مي ش��ود. 
س��وم اينكه اصالح قوانين و مق��ررات مخل توليد در 
دس��تور كار مجلس و دولت باش��د. چهارم اينكه بايد 
توجه كنيم بي ثباتي در نرخ ارز سم مهلكي براي توليد 
كشور اس��ت كه ضرورت دارد به فوريت هم ثبات را به 
بازار ارز بازگرداني��م و هم نحوه جبران نرخ باالي ارز را 
براي كاهش فشار بر اقشار آسيب پذير مشخص نمايم 
و پنجم اينكه به استناد ماده ۶1 قانون رفع موانع توليد 
مصوبات ستاد تس��هيل و رفع موانع توليد الزم االجرا 
است. لذا تمام دس��تگاه هاي اجرايي و شبكه بانكي بر 
اجراي آن توجه داشته باشند تا هر روز شاهد تعطيلي 

واحدهاي توليدي نباشيم.

   در شرايط نياز به ارز 
نبايد به صادركنندگان فشار وارد كرد

همچنين رييس اتاق بازرگاني اس��تان مركزي گفت: 
دول��ت در اين ش��رايط ك��ه ني��از ارزي دارد نبايد به 
صادركنندگان فشار وارد كند و توقع داريم كه مسير 

روشني در اين رابطه در پيش گرفته شود.

منوچهر توس��طي اول مردادماه در چهل و چهارمين 
جلسه ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي 
استان مركزي، با اشاره به نوس��انات نرخ ارز كه اخيرا 
در كشور رخ داده اس��ت، افزود: نوسانات مكرر نرخ ارز 
باعث شده است كه توليدكنندگان امكان برنامه ريزي 

درازمدت نداشته باشند.
وي تصريح كرد: نرخ ارز تاثير مس��تقيم بر تامين مواد 
اوليه دارد و در اين شرايط نمي توان مواد اوليه را به عنوان 
عنصر اصلي توليد بدون مشكل تهيه كرد و قطعا اين امر 
مي تواند به بدهي و معوقات بانكي شركت ها، تعديل نيرو 

و افزايش بيكاري بينجامد.
توسطي تاكيد كرد: اتاق بازرگاني استان مركزي تقاضا 
دارد كه دولت به تثبيت نرخ ارز حداقل براي ۶ ماه برسد 
تا توليدكنندگان هم بتوانند براي آينده برنامه ريزي 

داشته باشند.
وي با اش��اره به مش��كالت موجود در حوزه صادرات 
اظهار كرد: دي��روز ۳1 تيرماه، مهلت بانك مركزي به 
صادركنندگان براي بازگش��ت ارز به پايان رس��يد، از 
طرفي فروش نفت و درآمد ارزي كاهش يافته است و 
شرايط نفتي موجود كشور فرصتي براي توسعه صادرات 
غيرنفتي است، اما روندي كه در پيش گرفته شده و پايان 
اين مهلت نه تنها صادراتي را به دنبال نخواهد داشت 

بلكه بقاي صادركنندگان را نيز از بين مي برد.
رييس اتاق بازرگاني اس��تان مركزي گفت: دولت در 
اين شرايط كه نياز ارزي دارد نبايد به صادركنندگان 
فشار وارد كند و توقع داريم كه مسير روشني در پيش 

گرفته شود.

   راه نجات برگشت ارز صادراتي به بازار است 
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: تنها 
راه نجات اقتصاد و ادامه راه كشور بازگشت ارز حاصل از 

صادرات به بازار است.
سيدعبدالوهاب سهل آبادي روز چهارشنبه در گفت وگو 
با ايرنا اظهار داشت: مسائل ارزي يكي از مشكالت امروز 
كشور ما محسوب مي شود و با توجه به كاهش فروش 
نفت، مش��كالت متعددي براي اداره مملكت و دولت 
ايجاد شده است. به گفته وي بانك مركزي در روزهاي 
گذشته مقدار قابل توجهي ارز وارد چرخه اقتصاد كشور 
كرده كه همين امر مقداري موجب كاهش قيمت دالر 
شده اس��ت.  وي با بيان اينكه توليدات كشور ما امروز 
قابليت هاي صادراتي فراواني پيدا كرده است ادامه داد: 
روزي مردم جنس ايراني را نمي خريدند اما امروز كاالي 

ايراني به ديگر كشورها و حتي اروپا صادر مي شود.
ريي��س خانه صنعت، مع��دن و تجارت اي��ران افزود: 
جمهوري اس��المي امروز در زمينه توليد محصوالت 

فوالد توانايي هاي بسيار خوبي پيدا كرده است.
وي اضاف��ه كرد: ام��روز ب��راي توليد ل��وازم خانگي، 
پتروشيمي ها، مصالح ساختماني، كاشي و سراميك 
و شيرآالت در اين مقطع زماني براي توليد كنندگان 

موفقيت هايي به دست آمده است. 
سهل آبادي خاطرنش��ان كرد: مواد اوليه و اقالم مورد 
نياز توليد كنندگان با استفاده از ارز حاصل از صادرات 
وارد كش��ور مي شود اما شيوه و سازو كار درستي براي 
اين كار وجود ندارد كه صادركنندگان اطالعي از اقالم 
مورد نياز توليد كنندگان داش��ته باشند.همه زندگي 
توليد كنندگان در كشور است و بدون شك ارز حاصل از 
صادراتشان را به جز خريد مواد اوليه، مسدود نمي كنند 
و هرچقدر كه چرخ اقتصاد كش��ور بهتر بچرخد، آنها 
موفق ت��ر خواهند بود. رييس خان��ه صنعت، معدن و 
تجارت ايران بيان كرد: بسياري از كارخانه هاي كوچك 
و متوسط كشور درپي نوسان نرخ ارز با مشكل جدي 

مواجه هستند.

   دستگاه هاي مختلف در مساله ارز 
پاي كار  باشند

عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
گفت: در بحث نرخ ارز فقط بانك مركزي مسوول نبوده 

و دستگاه هاي مختلفي بايد پاي كار باشند.
به��روز محبي در گفت وگو با ايِبنا ب��ر ضرورت رعايت 
استقالل بانك مركزي در تصميم گيري ها تاكيد كرد و 

گفت: بايد با افزايش صادرات ميزان ارز ورودي به كشور 
تقويت ش��ود. وي با اشاره به وضعيت بازار ارز، گفت: با 
توجه به اينكه فروش نف��ت و صادرات آن در وضعيت 
نامش��خصي به دليل تحريم ها ق��رار دارد از اين رو ارز 

چنداني در ماه هاي اخير وارد كشور نشده است.
نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسالمي، با بيان 
اينكه متاسفانه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
كشور وضعيت را بدتر كرده است، افزود: از 8۰ ميليارد 
ارز حاصل از صادرات فقط ۲۰ ميليارد به كشور برگشته 
كه اين خود در بروز وضعيت فعلي بسيار تاثيرگذار بوده 
اس��ت زيرا اين ارزها با نرخ پايي��ن در اختيار افراد قرار 

گرفته است.
وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد تكليف خود را روش��ن 
كرده و با اهليت سنجي نس��بت به ارايه ارز دولتي به 
افراد اقدام كند، تصريح كرد: بانك مركزي بايد ضمن 
س��ازماندهي بازار به تدوين سازوكاري جهت عمل به 

تعهدات ارزي از سوي افراد اقدام كند.
اي��ن نماينده مردم در مجلس يازده��م، با بيان اينكه 
الزام به دريافت كنندگان ارزي بايد به گونه اي باشد كه 
نقض تعهد ديگر صورت نگيرد، گفت: براي جلوگيري 
از خطاهاي گذشته بايد سخت گيري هاي بيشتري از 

سوي بانك مركزي اعمال شود.
وي با اشاره به راهكارهاي پيش رو براي افزايش ارزآوري 
براي كش��ور، افزود: صادرات به كش��ورهاي همسايه 
مي تواند ارزآوري قابل توجهي را براي كشور تضمين 
كند از اين رو بايد ديپلماسي اقتصادي تقويت شده و 

اين مسير پيگيري شود.
اين نماينده م��ردم در مجلس يازدهم ب��ا بيان اينكه 
بسياري از كشورهاي همسايه نيازهاي اساسي خود را 
از كشورهاي مختلف تامين مي كنند در حالي كه ايران 
مي تواند جاي همه آنها را بگيرد، تصريح كرد: استفاده 
از ظرفيت صادرات غير نفتي در شرايط فعلي مي تواند 

از كمبود ارز در بازار جلوگيري كند.
وي ادامه داد: تا زماني كه نتوانيم از ظرفيت هاي تامين 
كننده ارز در كشور استفاده كنيم به طور حتم نرخ ها 
درگير تالطم شده و كمبود ارز در كشور تورم را افزايش 
مي دهد. محبي نجم آبادي در پاس��خ به اين سوال كه 
آيا دولت براي تامين نقدينگي خود دست به افزايش 
نرخ ارز مي زند، گفت: ما به اين موضوع يقين نداريم اما 
دولت ها براي تكميل نقدينگي خود ممكن است برخي 
اقدامات را انجام دهند در شرايط فعلي نيز چيزي كه در 

دولت مي بينيم تالش براي فراواني كاال در بازار است.

   ضرر بيش از۴۰۰ميليارد يورويي 
وام هاي كرونايي در كمين بانك هاي اروپا

براس��اس گزارش موسسه اعتبارسنجي مودي، ركود 
اقتص��ادي ناش��ي از پاندمي كرونا به افزايش ش��ديد 
ضررهاي ناش��ي از وام در بانك ه��اي اروپايي منجر و 
اين ضرر طي سه س��ال آتي ۴۰۰ ميليارد يورو برآورد 

شده است.
به گزارش رويترز، وام هاي اعطايي به كسب و كارهاي 
كوچك و متوسط و همچنين وام هاي شخصي بدون 
ضمانت، كه در بازه زماني پايان ۲۰1۴ تا ژوئن ۲۰1۹ 
بيش از ۲۰ درصد افزايش يافته اس��ت، بيش از ساير 

وام ها در معرض خطر هستند.
به طور جداگانه، گزارشي از سوي »اوليور وايمن« حاكي 
از آن است كه در صورت اعمال موج دوم قرنطينه براي 
تحديد شيوع كرونا، مي تواند ضرر اعتباري بانك هاي 

اروپايي را به 8۰۰ ميليارد يورو برساند.
اين ضررهاي اعتباري با بحران منطقه يورو در سال هاي 
۲۰1۲ تا ۲۰1۴، قابل مقايس��ه است اما در مقايسه با 
ضرره��اي بحران مالي جهان در س��ال هاي ۲۰۰8 تا 

۲۰1۰ تقريبا ۴۰ درصد كمتر برآورد شده است.
»كريس��تين ادلمان« رييس ش��ركت اوليور وايمن 
گفت: فلج شدن بخش بانكداري اروپا توسط پاندمي 
غيرمحتمل است اما بسياري از بانك ها به بي ثباتي سوق 

داده شده و عوايد بسيار كم و ضعيفي خواهند داشت.
گزارش موسسه مودي با استفاده از داده هاي جمع آوري 
شده توسط رگوالتور بانكي اروپا )EBA(، ضرر و زيان 
متوجه 1۴ سيستم بانكي بزرگ اروپايي از سوي كسب 
و كارهاي كوچك و متوسط و اشخاص حقيقي مورد 

ارزيابي قرار داده است.
براساس اين گزارش، بانك هاي جنوب اروپا بيشترين 
خطر را از س��وي كس��ب و كارهاي كوچك و متوسط 
احس��اس مي كنند و اين در حالي است سيستم هاي 
بانكي بزرگ همچون آلمان و بريتانيا، با خطري كمتر 
از 15 درصد ميانگين سيس��تم هاي بانك��ي اروپايي 

مواجه هستند.
ضرره��اي ناش��ي از وام هاي اعطايي ب��دون وثيقه به 
اش��خاص حقيقي بيش��تر متوجه بانك هاي اسپانيا، 
اتريش، فرانس��ه و بريتانيا است. مودي در ادامه اضافه 
كرد كه انتظار دارد ركود ناشي از پاندمي، كيفيت وام را 
كاهش دهد به طوري كه براساس تخمين ها، وام هاي 
داراي مشكل بر مبناي درصد تا سال ۲۰۲۲ براي بيشتر 
بانك هاي اروپايي مابين 1۰۰ تا ۳۰۰ نقطه پايه افزايش 

خواهد يافت.
بسته هاي محرك دولتي به طور كامل خسارت مالي و 
اقتصادي ناشي از پاندمي را جبران نخواهد كرد و عمق 
تحليل كيفيت وام هاي اعطايي تنها زماني مشخص 

خواهد شد كه اين تدابير تسهيل شود.
وام ه��اي داراي مش��كل در بانك ه��اي اروپايي براي 
شركت هاي كوچك و متوسط و اشخاص حقيقي در 
پايان ژوئن ۲۰1۹ به ترتيب 8.5 و 5.۶ درصد بود؛ اين 
رقم در ژوئ��ن ۲۰5 به ترتيب 18.5 و 8.1 درصد اعالم 
ش��ده بود. اين ارقام را با ۲.1 درصد براي شركت هاي 

بزرگ تر و ۲.۷ درصد وام هاي مسكن مقايسه كنيد.
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انتظارات تورمي 
ناشي ازافزايش نرخ ارز

كامران ندري|
 عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق|

نوس��انات و تغييرات قيمت ارز بر هزينه توليد اثر 
مي گذارد در حالي كه اثر اين شاخص بر تورم ناشي 
از فشار هزينه باال نيست چراكه بخش عمده عوامل 
توليد در داخل تأمين مي شود. البته اين موضوع 
براي صنايع مختلف متفاوت است. ميزان وابستگي 
صنايع به واردات در تعيين موضوع نقش اساسي 
دارد. وزارت صمت مي تواند پاس��خ متقني به اين 
موضوع بدهد كه در مجموع وابستگي صنايع كشور 
به صادرات به چه ميزان است. به عنوان مثال اين 
رقم در حوزه كشاورزي خيلي پايين است و طبعًا 
افزايش نرخ ارز نبايد در هزينه هاي بخش كشاورزي 
اثرگذار باش��د. در بخش خدمات مانند هتلداري 
و رس��توران ها هم افزايش نرخ ارز نبايد منجر به 
افزايش قيمت ها شود. از سوي ديگر كاالي نهايي 
وارداتي هم نداريم كه تأثير مستقيم از افزايش نرخ 
ارز بگيرد. همه اينها يعني عمده تورم از ناحيه عوامل 
توليد بايد منتقل شود كه در هر صنعت متفاوت 
اس��ت اما اگر تأثير اين ش��اخص را بر كل اقتصاد 
بسنجيم، تورم ناشي از فشار هزينه نبايد تورم خيلي 
بااليي باشد. در واقع مساله اصلي كه افزايش نرخ 
ارز ايجاد مي كند، همان انتظارات تورمي است كه 
به تبع آن ايجاد شده است. در واقع مي توان گفت 
پيامد آش��كار افزايش نرخ ارز، افت ارزش ريال در 
نظر مردم اس��ت. مردم ديگر تمايلي به نگهداري 
و حفظ ريال ندارن��د. آنچه اتفاق مي افتد، كاهش 
تقاضا براي پول است و عرضه پول هم كه در اقتصاد 
كشور باالست و نتيجه اينها افزايش انتظارات تورمي 
است. به عبارت ديگر تأثير رواني افزايش نرخ ارز بر 
افزايش قيمت ها بيشتر از تأثير واقعي و حقيقي اين 
پديده در اقتصاد است. به عنوان مثال بالفاصله بعد 
از افزايش قيمت ارز ش��اهد افزايش قيمت كرايه 
تاكسي هس��تيم. موضوعي كه جزو ابعاد رواني و 
همان انتظارات تورمي ناش��ي از ب��روز اين پديده 
در اقتصاد است و اال خدماتي كه تاكسيراني ارايه 
مي دهد متأثر از افزايش قيمت ارز نيست. همواره با 
افزايش نرخ ارز كاالهاي صادراتي كه از قضا كاالهاي 
مهمي هم هستند با افزايش قيمت مواجه مي شوند. 
راهكار برون رفت از اين وضعيت افزايش نرخ بهره 
است. ما پيشتر مي توانستيم با تغيير محسوس در 
نرخ بهره بانكي انتظارات مردم را مديريت كنيم اما 
آنچه از ظاهر امر پيداست، نشان مي دهد مسووالن 
تمايلي ندارند كه نرخ بهره به لنگر انتظارات مبدل 
شود. البته افزايش نرخ بهره بانكي اقدامي آني نيست 
اما مي توانس��تيم در ميان م��دت آن را به گونه اي 
مديريت كنيم كه موثر باش��د. در همين موقعيت 
كنوني با تأثير نسبي كه اين راهكار بر رفع انتظارات 
تورمي دارد باز هم مورد اس��تفاده مس��ووالن قرار 
نگرفت. در جمع بندي نهاي��ي مي توان گفت رفع 
پديده اي به نام انتظارات تورمي راه حل ساده و زود 
بازده ندارد. موضوع زماني بغرنج مي شود كه اعتماد 
عمومي در شرايط قابل قبولي نباشد. سخن پاياني 
آنكه انتظارات تورمي در صورتي قابل مديريت است 
كه مردم مسووالن را باور داشته باشند. باور به اين 

اصل كه مي توانند اقتصاد را مديريت كنند.

استقراض انگليس به ركورد 
۱۲۸ميليارد پوند رسيد

براس��اس اعالم اداره ملي آمار بريتانيا، استقراض 
دولت انگليس در سه ماهه نخست سال مالي۲۰۲۰-

۲۰۲1يعن��ي زمان��ي ك��ه مق��ررات قرنطينه در 
س��خت ترين برهه به س��ر مي برد، به ركورد 1۲8 
ميليارد پوند )1۶۲ ميليارد دالر( رسيد. به گزارش 
فايننشال پست، اكثر اقتصاددانان تصور مي كنند كه 
وام هاي دريافتي توسط دولت بريتانيا در سال جاري 
با توجه به وسعت اقتصاد اين كشور، بيشترين مبلغ 

از جنگ جهاني دوم خواهد بود.
براساس اعالم اداره آمار انگليس، استقراض دولت 
اين كش��ور در ماه ژوئن بدون احتساب بانك هاي 
دولتي، ۳5.5 ميليارد پوند بوده اس��ت. اين رقم در 
مقايسه با يك س��ال پيش پنج برابر بيشتر بوده و 
اين در حالي است كه رقم مذكور نسبت به ميانگين 
پيش بيني اقتصاددانان در نظرسنجي رويترز، )۴1.5 
ميليارد دالر( كمتر است. آوريل، مه و ژوئن سه ماهي 
را تشكيل مي دهند كه دولت بريتانيا در جريان آن 
بيشترين اس��تقراض را در تاريخ خود داشته است 
هرچند هزينه كرد در حمايت از مشاغل نسبت به 
برآورد اوليه كمتر و درآمدهاي مالياتي بيشتر بوده 
است. »توماس پو« اقتصاددان بريتانيايي موسسه 
كپيتال اكونوميست، در اين خصوص اظهار داشت: 
استقراض همچنان با نرخي بي سابقه ادامه دارد و 
شك داريم كه كند ش��دن روند احيا و افزايش نرخ 
بيكاري در اواخر س��ال، دولت را ترغيب كند تا در 
بودجه سال آينده هزينه هاي مالي مازاد بگنجاند. 
»ريشي سوناك« وزير دارايي بريتانيا هفته گذشته 
از طرح ۳۰ ميليارد پوندي كه بخش اعظم آن براي 
ترغيب كس��ب و كارها به بازگردان��دن نيروي كار 
رونمايي كرد. بدهي بخش دولتي بدون احتس��اب 
بانك هاي دولتي، هم اكنون معادل 1.۹8۴ تريليون 
پوند يا ۹۹.۶ درصد توليد ناخالص داخلي اس��ت. 
براساس اعالم اداره آمار انگليس، اين رقم همچنان 
باالترين مي��زان بده��ي انگليس از ده��ه 1۹۶۰ 
محسوب مي شود.  دولت بريتانيا از هزينه هاي اضافي 
و كاهش ماليات به ارزش حدود 1۹۲ ميليارد پوند 
براي سال مالي جاري پرده برداشت و دفتر بودجه 
انگليس هفته گذشته پيش بيني كرد كه رقم بدهي 
اين كش��ور مي تواند به ۳۲۲ ميليارد پوند يا كمي 

بيشتر از 1۶ درصد توليد ناخالص داخلي برسد.

 با وجود افزايشي شدن بهاي جهاني طال به دليل كاهش نرخ دالر در بازار ايران، قيمت سكه و طال در بازار ايران كاهش يافت



اخبار

دليل افت شاخص بورس چيست؟ 

كاهش ۲۰ هزار واحدي بورس
بورس تهران در يك س�اعت ابتدايي معامالت 
ديروز ب�ا افت ۲۰ هزار واحدي روبه رو ش�د و در 

كانال ۱.۸۹۵ ميليون واحدي قرار گرفت.

معامالت ديروز چهارشنبه يك مرداد بورس تهران با رشد 
منفي ۲۰ هزار و ۷۰۰ واحد همراه شد و سبب شد شاخص 
كل بورس بار ديگر به كانال يك ميليون و ۸۰۰ هزار واحدي 
بازگردد. در حال حاضر ش��اخص كل يك ميليون و ۸۹۵ 
هزار و ۴۴۸ واحد بوده و ش��اخص اول نيز با منفي ۴ هزار و 
۳۸۳ واحد به ۵۰۳ هزار و ۲۲۶ واحد رس��يده است. ارزش 
بازار در حال حاضر ۷ هزار هزار ميليارد تومان بوده و در يك 
ساعت نخس��ت معامالت ۵۹۰ هزار فقره معامله به ثبت 

رسيده است.
فوالد و فارس با تأثيرگذاري منفي ۴۵۰۰ واحدي مؤثرترين 
نمادها در كاهش ش��اخص بورس بودن��د. صندوق هاي 
سرمايه گذاري، شركت هاي بيمه اي و بانك ها و سيماني ها 
از مهمترين شركت هاي قرمز پوش بازار بودند. شركت هاي 
پتروشيمي نيز در مقايس��ه با ديروز با رشد منفي مواجه 
شدند.  در مجموع حدود ۱۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان سهام 
خريد و فروش شد كه پنج نماد »شتران«، »شپنا«، »فوالد«، 
»وبانك« و »فخوز« به ترتيب در رتبه اول تا پنجم ليست 

بيشترين ارزش معامالت سهام قرار گرفتند.
در اولين روز مردادم��اه معادل هزار و ۵۷۵ ميليارد تومان 
سهام پااليش نفت تهران دست به دست شد، پااليش نفت 
اصفهان به رتبه دوم بازگشت؛ سهام فوالد مباركه اصفهان 

نيز به جايگاه سوم رضايت داد.
بيشترين معامالت بورس و فرابورس به گروه »فرآورده هاي 
نفتي« تعلق داش��ت به طوري كه سه هزار و ۶۰۰ ميليارد 
 تومان فقط در اين بخش جابجا شد، گروه »فلزات اساسي «

 ب��ا معامالت دو ه��زار و ۳۷۰ ميليارد توماني دوم ش��د و 
»محصوالت شيميايي« در جايگاه سوم قرار گرفت.

ديروز ۷.۵ درصد از كل س��هام ن��وش مازندران )غنوش( 
معامله شد، ۱۰ نماد برتر س��هم ۳۶ درصدي از كل داد و 
ستدها داشتند، ارزش معامالت در ۳۴ سهم به بيش از ۱۰۰ 
ميليارد تومان رسيد و نصف ارزش كل معامالت نيز به ۲۲ 

نماد نخست اختصاص داشت.
افراد حقيقي ديروز ۵۲۰ ميليارد تومان وارد بازار س��هام 
كردند كه بيشترين ورود پول حقيقي به بورس و فرابورس 

مربوط به سرمايه گذاري گروه توسعه ملي بود.
حقيقي ها تا س��اعت ۱۲:۳۰ حدود ۵۲۰ ميليارد تومان 
بيش��تر از اش��خاص حقوقي س��هام خريدند. كل ارزش 
معامالت خرد بيش از ۱۸ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بود و 
بدين ترتيب خالص خريد حقيقي ها به نزديك سه درصد 
از كل معامالت رس��يد. بيش��ترين ورود پول حقيقي به 
 بورس و فرابورس در سه گروه »چندرشته اي صنعتي «،

»فلزات اساسي« و »خودرو و ساخت قطعات « رقم خورد 
در حالي كه برآيند معامالت گروه »محصوالت شيميايي« 
به نفع حقوقي ها تمام شد. سه نماد »وبانك«، »فخوز« و 
»خگستر« لقب بيشترين افزايش سهام حقيقي را به خود 

اختصاص دادند، توجه حقوقي ها نيز بيشتر به »شبندر«، 
»پارس��ان« و »تاپيكو« معطوف بود. ديروز افزايش سهام 
حقيقي ها در ۸۵ نماد و افزايش سهام حقوقي ها در ۱۵۲ نماد 
به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت 
دسته اول هزار و ۵۷۵ ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته 

دوم هزار و ۵۰ ميليارد تومان بود. 
با توجه ب��ه افزايش قيمت هاي ص��ورت گرفته در ديگر 
بازاره��اي س��رمايه گذاري مانند بازار طال و ارز و س��كه و 
سخت شدن س��رمايه گذاري در آن بازارها به دليل نياز به 
نقدينگي هاي زياد، فعاالن بازار سرمايه گذاري در بورس 
را نس��بت به ديگر بازارها ترجي��ح داده و حجم كالني از 
نقدينگي هاي خود را اخي��را وارد اين بازار كرده اند كه اين 
موضوع زمينه شتاب در رشد شاخص بورس را فراهم كرد.

    دليل توقف بورس چيست؟ 
در كنار رش��دهاي غافلگير كننده اي كه بازار از خود به 
يادگار گذاشت، ش��اخص بورس از ابتداي هفته جاري 
روند متفاوتي را نس��بت به چند هفته گذشته در پيش 
گرفت و وارد فاز نزولي ش��د، كارشناسان چنين اتفاقي 
را در معامالت بازار طبيعي مي دانند و معتقدند، با توجه 
به رشدهاي پرشتابي كه شاخص بورس اخيرا در پيش 
گرفته بود بازار نياز به چنين اصالحي داشت و شاخص 
بورس بايد هر چه زودتر وارد فاز اس��تراحت مي ش��د. 
همچنين به دنبال چني��ن اصالح هايي عده اي ديگر از 
كارشناسان اعالم كرده اند، سهام داران بايد اين موضوع 
را در نظر داشته باشند كه اصالح شاخص بورس به دليل 
فراهم شدن امكان جابجايي سهام و تصميم گيري هاي 
درست، به نفع بازار و سهامداران خواهد بود و نبايد از افت 
چند روزه شاخص بورس ترس داشته باشند و تصميم به 

عرضه سهام و خروج از اين بازار بگيرند.

    لزوم استراحت شاخص بورس
اما نكته اي كه در چند روز اخير ذهن فعاالن بازار را به 
خود مشغول كرده زمان بازگشت رشد به اين بازار است، 
عده اي نگران اين موضوع هستند كه ممكن است بعد 
از رشدهاي بي سابقه اي كه بازار تجربه كرده است رشد 
بازار اشباع و اقبال فعاالن بازار نسبت به اين بازار كاهش 
يافته باش��د، به همين دليل ممكن است ديگر نتوان 
شاهد تداوم رشد در اين بازار مانند سابق باشيم.در اين 
زمينه »عليرضا تاج بر« ديروز )چهارشنبه( در گفت وگو 
با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: شاخص بورس در تير ماه 
روند صعودي پرشتاب و هيجاني را در پيش گرفت و از 
كانال يك ميلي��ون و ۴۰۰ هزار واحد تا يك ميليون و 
۸۰۰ هزار واحد رشد كرد به همين دليل بازار به دنبال 

چنين رشدي بايد استراحتي را تجربه مي كرد.
وي به عوامل رش��د بازار در يك ماه اخير اشاره كرد و 
گفت: بخشي از رش��د بازار در يك ماه اخير را مي توان 
ناش��ي از ورود پر قدرت نقدينگي از سمت حقيقي ها 
به بازار و بخش ديگر را به حمايت هاي صورت گرفته از 

سهام بزرگ و تغيير سمت و سوي نقدينگي به سمت 
اينگونه سهام اعالم كرد.

تاج بر با بيان اينكه در كنار اين عوامل، افزايش نرخ دالر 
رشد بازار را مضاعف كرد، گفت: دالر يك باره در مسير 
صعودي چشمگيري قرار گرفت، بنابراين طبيعي بود 

كه بورس همسو با آن رشد پرشتابي را در پيش گيرد.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: با توجه به 
برگزاري مجمع برخي از سهام بزرگ در هفته جاري، 
بسياري از سهامداران به دليل ترس از بازگشايي نماد 
در بعد از مجامع عالقه اي به سهامداري در دوران مجامع 
نداشتند به همين دليل اقدام به فروش سهام خود در 
بازار كردند كه اين موضوع در روند نزولي بازار بي تاثير 
نبوده است. وي افزود: از دو روز گذشته شاهد توقف نرخ 
دالر و كاهش شديد هستيم كه اين موضوع باعث ايجاد 

فشار فروش و استراحت مقطعي در بازار شد.
تاج بر خاطرنش��ان كرد: اخيرا در مجامع اظهاراتي در 
خصوص صادرات شركت ها، فروش و تجديد ارزيابي 
دارايي ها به خصوص در گروه پااليشگاه ها مطرح و تاييد 
مي ش��ود كه اين موضوع به طور حتم مي تواند بر روند 
بازار تاثيرگذار باشد. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: 
گزارش مثبت سه ماه شركت ها، ورود مستمر نقدينگي 
به بازار و صف هاي طوالني براي دريافت كد سهامداري 
مي تواند در بازگش��ت و ادامه روند صعودي بازار موثر 

باشد. وي گفت: در گذشته در يك روز كد سهامداري 
صادر مي شد در حالي كه اكنون اين موضوع ممكن است 
به دليل تجمع تقاضا يك هفته به طول بينجامد. تاج بر 
افزود: به نظر مي رسد با توجه به ورود گسترده نقدينگي 
به بازار، حمايت انجام شده از سهام بزرگ در كنار تجديد 
ارزيابي در سهام شركت هاي بزرگ، با بازگشايي خوب 
در س��هام بزرگ و اصالح كوتاه مدتي كه بازار در پيش 

گرفته روند صعودي دوباره به بورس بازگردد.
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: بازگشايي نمادهايي 
كه اخيرا بعد از برگزاري داش��تيم مثبت بوده و به نظر 
مي رسد از هفته آينده دوباره شاهد روند صعودي بازار 
باشيم. وي پيش بيني خود از روند بازار در هفته آينده 
را اينگونه بيان كرد: بازار هنوز به طور كامل راه خود را 
پيدا نكرده است، از يك طرف اقبال بازار به سمت سهام 
بزرگي اس��ت كه هنوز به دليل برگزاري مجامع بسته 
است، به همين دليل فردي كه به دنبال ورود نقدينگي 
به بازار است به طور دقيق نمي داند كه پول خود را وارد 

چه سهامي كند.
تاج بر با تاكيد بر اينكه برخي از سهام كوچك در بازار به 
لحاظ سرمايه گذاري ارزنده هستند اما در بازار با اقبال 
چنداني مواجه نيستند، خاطرنشان كرد: با بازگشايي 
نمادهاي بزرگ كه مجامع آنها ۳۱ تير بوده است بازار 
ترديد در انتخاب سهام را در پيش  خواهد گرفت اما اين 

روند به زودي به پايان مي رس��د و به احتمال زياد بازار 
از هفته آينده با بازگشايي نمادها، روند صعودي را در 

پيش خواهد گرفت.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: نوساني را كه 
از چند روز گذشته در بازار شاهد هستيم در يك سال 
گذشته بارها رخ داده و حتي بسيار شديدتر از اين ها در 
بازار اتفاق افتاده است زيرا همچنان حجم معامالت باال 
است و به همان ميزاني كه فروشنده وجود دارد خريدار 

هم در بازار حاضر است.
وي با تاكيد بر اينكه اين نوس��انات به نفع بازار است و 
سهامداران نبايد ترس��ي از اين موضوع داشته باشند، 
افزود: از سال گذشته تا كنون با توجه به نوسانات زيادي 
كه در بازار ش��اهد بوديم بازار بازدهي بسيار خوبي را 
در اختيار س��هامداران قرار داد، به همين دليل بورس 
را بهترين مقصد براي س��رمايه هاي در اختيار مردم و 

بهترين گزينه براي سرمايه گذاري مي دانند.
وي با اشاره به اينكه اميدواريم با بازگشت رشد به بازار، 
ديگر مسير صعودي شاخص بورس چندان پرشتاب 
نباشد و به سمت روند متعادل تر پيش رود، گفت: روند 
صعودي ماليم با حجم معامالت باال بيشتر به نفع بازار 
خواهد بود. به گفته وي، براساس شواهد موجود اقبال 
بازار بيشتر به سمت سهام بزرگ و سهم هايي است كه 

در صندوق هاي ETF وجود دارند.

يك كارشناس بازارسرمايه توصيه كرد 

به جاي سفته بازي، سهامداري كنيد
حس�ن رضايي پور كارش�ناس بازار سرمايه 
گفت: » خوش�بختانه بازارسرمايه همچنان 
ش�اهد ورود نقدينگي اس�ت و ب�ه نظر من 
افزايش يا كاهش نرخ ارز تا اين لحظه تاثيري 
در بازارسرمايه ندارد؛ هرچند ممكن است اين 
موضوع تازه واردان را درگير هيجانات ناشي 
از افزايش قيمت ارز و انتظارات بي اس�اس از 

بازار كند.« 

حسن رضايي پور در خصوص نوسانات قيمت دالر طي 
روزهاي اخير گفت: سناريويي كه بانك مركزي و بيشتر 
تجار در خصوص دالر محتمل دانستند، اين بوده كه 

افزايش دالر بيشتر به سبب انجام محدوديت هاي ارزي 
ايجاد شده است، همچنين شرايط بازار كه به موجب آن 
ثبت سفارش ها در مدت مشخصي از ابتداي سال بسته 
شده بود و با باز شدن خود تقاضاي ارزي را افزايش داد، 
مجموعا سبب شد تا تراز قيمت دالر افزايش پيدا كند.

     دالر نيما، مالك عمل قيمت گذاري هاست
وي اف��زود: اين درحالي اس��ت كه ن��رخ مرجع براي 
تصميمات تجاري، چه براي صادركنندگان و چه براي 
مصرف كنن��دگان در س��طح كالن و به طور عملياتي 
دالر »نيما« اس��ت، اين عامل در مرور تغييرات خود با 
افزايش يا كاهش چشمگيري نسبت به شاخص بورس 

و فرابورس رو به رو نبوده است. براين اساس، نوساني كه 
طي هفته هاي اخير شاهد آن بوده ايم، نوسان كاذبي 
ب��وده و مدت خود را گذرانده اس��ت. اين كارش��ناس 
بازارسرمايه به پايگاه خبري بازارسرمايه )سنا(، گفت: 
همانطور كه اشاره شد، صنايع از سامانه نيما و نوسانات 
آن تاثير مي پذيرند. براين اساس، به نظر بنده، نوسانات 
اخير دالر با بازارس��رمايه ارتباطي ندارد، چون فعاالن 
حوزه ارز يا دارايي هاي س��رمايه اي مانند طال از سال 
گذشته راه خود را از بورس جدا كرده اند و نقدينگي كه 
در بازارها درگير مي شود مانند سال هاي گذشته نيست؛ 
به اين معني كه نقدينگي موجود از بازارهاي مختلف به 

بازارهاي موازي كوچ نمي كنند.

    ترويج نوسانگيري ممنوع
رضايي پور بيان كرد: متاس��فانه تحليل هايي در بازار 
وجود دارد كه عمدتا بر پايه نوسان گيري است. متاسفانه 
تازه واردان به سمت سفته بازي و نه سهامداري سوق 
داده شده اند كه اين موضوع آينده بازار را دچار ريسك 
مي كند؛ البته متاسفانه حقوقي هايي هم وجود دارند كه 

ايجاد فرهنگ نوسانگيري را ترويج مي كنند. 
وي توصي��ه ك��رد: س��رمايه گذاران جدي��د باي��د 
س��رمايه گذاري در ب��ازار را آموزش ببينن��د، دنبال 
س��فته بازي نبوده و س��هامداري كنند. خوشبختانه، 
امروز مجاري تحليل قوي در بازار وجود دارد؛ بنابراين 
س��رمايه گذاران اگر عمق اطالعات خود را نس��بت به 

ش��ركت ها افزايش دهند و درگير سفته بازي نشوند، 
موفق تر عمل خواهند كرد. رضايي پور در رابطه با ادامه 
روند مثبت بازارسرمايه گفت: ولي اگر همزمان با ورود 
نقدينگي جديد، بازار هم بزرگ ش��ود و به جاي اينكه 
سهم ها افزايش قيمت پيدا كنند، با بزرگ شدن بازار 
مواجه باش��يم، مي توانيم تعادل را در بازار پيش بيني 
كنيم. البته در اين راستا ابالغيه ها و مشوق هايي مانند 
عرضه بيشتر سهام شناور شركت ها كه در نظر گرفته 
شده است، در كنار اين موارد پذيرش شركت هاي جديد 
و استفاده بيشتر از ابزارهاي مالي نيز مي تواند به ادامه 
ورود نقدينگي كمك كند تا همزمان با ورود نقدينگي با 

شرايط پايداري در بازارسرمايه همراه باشيم. 
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اليحه افزايش سرمايه شركت هاي 
پذيرفته شده  در  بورس 

معاون پارلماني رييس جمهور گفت: اليحه »افزايش 
سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق 
بهادار يا فراب��ورس ايران از طريق صرف س��هام با 
سلب حق تقدم« با قيد دوفوريت به مجلس شوراي 
اسالمي تقديم شده است. »حسينعلي اميري« در 
توضيح ضرورت تقديم اين اليحه گفت: در راستاي 
تقويت و مديريت عرضه سهام ش��ركت ها در بازار 
س��رمايه و تامين مالي بيش از پيش شركت هاي 
بورسي در بازار س��رمايه از طريق افزايش سرمايه 
با استفاده از س��رمايه هاي خرد تزريق شده به آن، 
اليحه تقديم مجلس شوراي اسالمي شد. وي افزود: 
با عنايت به رون��د صعودي ش��اخص كل و ارزش 
معامالت در بازار س��رمايه كش��ور از ابتداي سال 
۱۳۹۸ و در ماه هاي ابتدايي سال ۱۳۹۹ و همچنين 
استقبال گسترده سرمايه گذاران در اين حوزه، اين 
امر ظرفيت جديدي را در اقتصاد كشور ايجاد مي كند 
كه بهره گيري از آن مي تواند آثار مثبتي را به دنبال 
داشته باش��د.  معاون پارلماني رييس جمهور ادامه 
داد: از اين رو براي تشويق شركت هاي پذيرفته شده 
در بورس به افزايش سرمايه از طريق »صرف سهام 
)يعني فروش سهام با قيمتي باالتر از قيمت اسمي 
سهام( « با »سلب حق تقدم« در نظر گرفتن مشوق 
مالياتي مي تواند موجب تشويق شركت ها به افزايش 
سرمايه از اين طريق شود.  اميري اظهار كرد: بنابراين 
مي توان عالوه بر تحقق افزايش سرمايه شركت هاي 
بورسي، به منظور تامين دولت و كاهش تصدي گري 

آن در شركت هاي بورسي نيز بهره گرفت. 

كاهش ۲۰ درصدي كارمزد 
معامالت  بورس

طبق مصوبه سازمان بورس كارمزد معامالت از ديروز، 
چهارش��نبه، ۲۰ درصد كاهش يافته و ۳۰ درصد از 
درآمد ناشي از كارمزد معامالت نيز به حساب صندوق 
سرمايه گذاي مشترك توس��عه بازار سرمايه واريز 
مي شود. طبق مصوبه س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
كه به مديران عامل بورس، فرابورس، سپرده گذاري 
مركزي، مديريت فناوري و رايان بورس ابالغ شده، 
كارمزد معامالت در بورس از ديروز )چهارشنبه، يكم 
مرداد( ۲۰ درصد كاهش مي يابد. هيات مديره سازمان 
بورس و اوراق به��ادار اين تصميم را با هدف كاهش 
هزينه هاي سرمايه گذاري، تشويق سرمايه گذاران 
فعال در بازار سرمايه و انجام اقدامات الزم به منظور 
حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق 
بهادار اتخاذ كرده است. همچنين بر اساس اين مصوبه، 
۳۰ درصد از درآمد ناشي از كارمزد معامالت در بورس، 
فرابورس و شركت هاي كارگزاري به صورت روزانه به 
حساب صندوق سرمايه گذاي مشترك توسعه بازار 

سرمايه واريز مي شود. 

جشن بورسي در اروپا
شاخص هاي بورسي اروپايي، توافق سران اتحاديه 
اروپا ب��راي احياي اقتصادي را جش��ن گرفتند. به 
گزارش بلومبرگ، هر چند كه اخبار مثبتي در زمينه 
دارويي و كاهش سرعت ش��يوع كرونا در جهان به 
گوش مي رسد اما دولت ها كماكان به حمايت هاي 
اقتصادي و مالي خود از بازارها و كسب و كارها ادامه 
مي دهند. پس از رونمايي از بسته هاي محرك جديد 
در كره جنوبي و ژاپن، سران اتحاديه اروپا نيز بر سر 
يك بس��ته حمايتي ۷۵۰ ميليارد يورويي به توافق 
رسيدند.در امريكا، رايزني بين كنگره و دولت بر سر 
اجرا و تامين مالي يك بسته حمايتي ديگر آغاز شده 
اس��ت. دولت در مرحله قبلي يك بسته عظيم سه 
تريليون دالري را اجرايي كرد كه شامل تخصيص 
اعتب��ار به كس��ب و كارهاي مختل��ف و ارايه يارانه 
مس��تقيم به خانوارهاي امريكايي مي شد. هر چند 
احتماال بسته جديد از نظر ارزش مانند بسته قبلي 
نخواهد بود اما مقامات دولت ترامپ آن را براي احياي 
رشد اقتصادي مهم مي دانند. چاك كارلسون- مدير 
اجرايي موسسه »هوريزن اينوستمنت سرويس« 
گفت: اين اقدامات ارزشمند هستند و معامله گران 
را به اين نتيجه مي رس��انند كه قرار است دير يا زود 
وضعيت اقتصادي جهان بهتر شود. وقتي چرخه رشد 
از سر گرفته مي شود عملكرد بازارها نيز بهتر خواهد 
بود. دانشگاه آكسفورد از موفقيت آميز بودن نتايج 
اوليه واكسن ضدكرونايي خود و تقويت سطح ايمني 
بدن افراد آزمايش شونده خبر داده است. تقريبا در 
بدن تمامي داوطلباني كه تزريق واكسن به آنها از ماه 
آوريل انجام شده، سطح ايمني ارتقا يافته است. قرار 
است آزمايشات به سطح گسترده تري در كشورهاي 
ديگر نيز ادامه يابد و در صورتي كه همه چيز به خوبي 
پيش برود، تا پايان سال اين واكسن وارد مرحله توليد 
انبوه ش��ود. تاكنون بيش از ۱۵ ميليون و ۹۴ هزار و 
۶۳۰ مورد ابتال به كرونا گزارش شده است كه در اين 
بين ۶۱۹ هزار و ۵۲۰ نفر جان خود را از دست داده اند. 
در بين كشورهاي مختلف، باالترين تلفات مربوط 
به امريكا با ۱۴۴ هزار و ۹۵۳ نفر، برزيل با ۸۱ هزار و 
۵۹۷ نفر، انگليس با ۴۵ هزار و ۴۲۲ نفر، مكزيك با 
۴۰ هزار و ۴۰۰ نفر و ايتاليا با ۳۵ هزار و ۷۳ نفر بوده 
است. از س��وي ديگر اما تنش ها بين چين و امريكا 
و متحدانش سر مس��اله هنگ كنگ بيش از پيش 
باال گرفته است. وزارت خزانه داري امريكا با صدور 
بيانيه اي اعالم كرد ۱۱ شخصيت حقيقي و حقوقي 
چيني را به اتهام نقض حقوق مس��لمانان اويغور به 
فهرست تحريمي خود افزوده است.  برخي از رسانه ها 
همچنين از احتمال اعمال ممنوعيت مسافرتي براي 
ش��ماري از مقامات ارشد حزب كمونيست چين و 
خانواده هايشان به خاك امريكا خبر داده اند. انگليس 
نيز از به تعليق درآمدن اليحه اس��ترداد مجرمان با 
هنگ كنگ خبر داد. پيش تر نيز اين كشور اعالم كرده 
بود غول فناوري هوآوي چين را از پروژه توسعه شبكه 
اينترنت نسل ۵ اين كشور كنار خواهد گذاشت. سفير 
چين در انگليس گفته اس��ت كشورش انتظار دارد 

انگليس در امور داخلي اش دخالت نكند.

روز گذشته شاخص بورس باافت ۲۰ هزار واحدي روبه رو شد

اصالح شيوه حكمراني اقتصادي، پيش شرط بهبود وضعيت اقتصادي
 اقتصاد ايران اي��ن روزها دوران 
سختي را سپري مي كند. افزايش 
تورم و رش��د نقدينگي، كاهش 
س��طح توليد ناخالص داخلي، 
ركود اقتصادي ناشي از ويروس 
كرونا، عدم تع��ادل در عرضه و 
تقاضا در تمامي بازارهاي مالي 
و تشديد بحران بيكاري، هركدام 
حاكي از ش��رايط نا به س��امان 
اقتصادي در كشور است. كاهش رشد توليد و درآمد سرانه 
افراد سبب شده است كه دهك هاي پايين جامعه به ويژه 
اقش��ار كم درآمد و مستضعف تحت فش��ار بيشتري قرار 
بگيرند. رش��د چند برابري قيمت كاالهاي عمومي و نرخ 
ارزهاي خارجي در طي س��ه س��ال گذشته، قدرت خريد 
خانوار ايراني را كاهش داده است. متاسفانه عدم هماهنگي 
در سياس��ت هاي اقتصادي و ناكارآمدي در ساختارهاي 
اقتصادي، باعث ايجاد اقتصاد غير رقابتي و غير مولد شده و 
اقتصاد ايران را با مشكالت زيادي مواجه ساخته كه موجب 
ايجاد فقر به صورت گسترده ش��ده است. زماني كه نظام 
اقتصادي به دليل فقدان قوانين جامع و نظارت كافي، فرصت 
رانت جويي و فس��اد را ايجاد مي كند، شاهد بروز گسترده 
تخلفات و جرايم اقتصادي هس��تيم. از آنجا كه در تمامي 
 جوامع همواره گروه هاي اجتماعي در تحوالت اجتماعي 
اثر گذار بوده اند، گس��ترش فق��ر، پيامدهاي كوتاه مدت و 

بلندمدت فراواني خواهد داشت.
 دليل عمده تورم باالي كشور در چهار دهه گذشته، ناشي از 
تصميمات سياسي غلط در اقتصاد بوده كه منتج به كسري 
بودجه، رشد نقدينگي و افزايش پايه پولي كشور شده است. 
در همين شرايط تحريم و پاندمي ويروس كرونا كه اقتصاد 

جهاني را با يك شوك بزرگ در عرضه و تقاضا مواجه كرده 
اس��ت، دولت به جاي كاهش فش��ار بر بنگاه ها و تسهيل 
مقررات و حمايت بيشتر از افراد و مشاغل آسيب ديده، در 
مقابل با وضع برخي قوانين موجب تشديد فشار بر بنگاه هاي 
اقتصادي و عدم ثبات در فضاي اقتصادي شده است. طي 
سه سال گذشته، تغييرات مستمر مقررات و سياست هاي 
دولت در حوزه هاي مختلف، پيش بيني ناپذيري و عدم اطالع 
جامعه از تصميمات آتي دولت، فرصت انطباق و سازگاري با 
شرايط اقتصادي را از بنگاه هاي اقتصادي و عموم افراد سلب 
كرده است. اين فضاي نا اطميناني و نگراني نسبت به آينده 
منجر به عدم تعريف چشم انداز و روند براي عامالن اقتصادي 
شده و تصميمات كوتاه مدت و هيجاني را در اقتصاد خانوارها 
و بنگاه ها مسلط ساخته است كه اين موضوع در بلندمدت، 
تبعات خود را نشان خواهد داد. نشانه بارز اين شرايط را در 
غير مولد شدن اقتصاد، به مفهوم تخصيص منابع مالي و 
نقدينگي به فعاليت هاي سوداگرانه و سفته بازانه به جاي 
توليد و سرمايه گذاري و كارآفريني مي توان مشاهده كرد كه 
ركود و تورم را در اقتصاد ايران، همچون گذشته استمرار داده 
است. با بررسي روند اقتصادي كشور طي دهه هاي گذشته، 
متاسفانه ميزان رشد بهره  وري در اقتصاد كشور علي رغم 

وجود ظرفيت ها و امكانات فراوان، حدود صفر بوده است. 
 ركود تورمي حاكم بر اقتصاد كشور و همچنين بسياري از

 ابر چالش هاي فعلي اقتصادي، نتيجه ش��يوه حكمراني 
با رويكرد س��لطه سياست بر اقتصاد بوده اس��ت. از ديرباز 
دولت ها در اقتصاد ايران، با سياس��ت هاي مداخله جويانه 
غير كارشناس��ي و مالكيت بنگاه هاي اقتص��ادي بزرگ و 
عرضه كاالهاي عمومي، مانع از توس��عه و رش��د فعاليت 
بخش خصوصي ش��ده اند. در حالي كه شرايط اقتصادي 
كش��ور ايجاب مي كند كه به منظور تحقق يافتن اهداف 

سياست هاي اقتصاد مقاومتي و مردمي كردن اقتصاد، شاهد 
يك همگرايي و وحدت نظر براي بهبود وضعيت اقتصادي 
كشور و حل مشكالت اقتصادي و معيتشي مردم به ويژه 
محرومان و مستضعفان باشيم، گفتمان سياست مداران 
بر منازعات جناحي و حزبي متمركز شده است. به همين 
دليل آينده اقتصاد كشور، در شرايط تشديد تحريم هاي 
بين المللي، نابساماني سياست هاي اقتصادي و اختالفات 
سياسي گروه هاي داخلي در هاله اي از ابهام است. يقينًا در 
فضاي پرتشتت و پر تنش سياسي، هيچ برنامه اقتصادي نيز 
توفيق اجراي موثر پيدا نمي كند و از ميان اختالفات جريانات 
سياسي، هيچ نقش��ه راهي براي پيشرفت كشور، حاصل 
نخواهد شد. به واقع بايد نتيجه گيري كنيم، اقتصاد كشور، 
قرباني اصلي قواعد سياس��ت ورزي و ضعيف بودن شيوه 
مديريت و حكمراني شده است و اگر نتوان اين مشكالت 
ساختاري را اصالح كرد، همچنان اقتصاد كشور در شرايط 

سختي قرار خواهد داشت.
 از ده��ه  ۹۰ ميالدي ب��ه تدريج نق��ش حكمراني خوب

 )Good Governance( ب��ه عنوان نظريه اي نوين در 
چگونگي نقش آفريني دولت در رشد اقتصادي در كنار ساير 
شاخص ها و عوامل تعيين كننده رشد و توسعه اقتصادي 
مطرح گرديد. حكمراني خوب مفهوم گس��ترده اي را در 
برمي گيرد كه فراتر از حيطه اختيارات و وظايف دولت است.

در بسياري از كشورهاي توس��عه يافته اقتصادي، امروزه 
ساختار يك اقتصاد مولد، بر پايه همكاري سه نهاد دولت )به 
معناي حاكميت(، بخش خصوصي و جامعه مدني، به عنوان 
سه ضلع مثلث حكمراني خوب، طراحي مي شود. متاسفانه 
طي دهه هاي گذشته اين عدم حكمراني خوب بر اقتصاد 
سبب شده كه رشد و توسعه اقتصادي و ارتقاي ارزش واحد 
پول كشور، محقق نش��ود و از تمامي ظرفيت هاي مادي و 

معنوي عظيم موجود، به نحو بهينه استفاده نگردد. موفقيت 
حكمراني خوب در گروي ايفاي درس��ت وظيفه توس��ط 
هر يك از اين سه ضلع اس��ت. در ضلع اول دولت بايستي 
حاكميت سياسي و حقوقي را فراهم سازد. در اقتصادي كه 
زيرساخت ها و فرآيندهاي حقوقي و قانوني جامع، شفاف و 
با درك درست از شرايط و عدالت محور نباشد و عدم ثبات 
سياس��ي مانع از توسعه كمي و كيفي فرآيند توليد باشد، 
نمي توان انتظار رشد و توسعه اقتصادي داشت. همچنين 
مي بايست نقش نهادهاي اقتصادي دولتي، به گونه اي تعريف 
گردد كه ضمن كاهش تصدي گري و افزايش تسهيل گري 
اقتصادي با رويكرد عدم رقابت با بخش خصوصي، انگيزه 
و فرصت الزم براي بروز خالقيت، ن��وآوري، كارآفريني و 
سرمايه گذاري در كشور را ايجاد نمايد. در ضلع دوم، بخش 
خصوصي وظيفه توليد، كارآفريني، ايجاد ارزش افزوده و 
كنشگري فعاالنه در اقتصاد را برعهده دارد. ضلع سوم نيز 
نهادهاي جامعه مدني و تشكل هاي اقتصادي هستند كه 
با تعامل سياسي و اجتماعي از يك سو بر فعاليت نهادهاي 
دولتي نظارت دارند و از سوي ديگر پيگير مطالبات بخش 

خصوصي از دولت و ساير دستگاه هاي ذي ربط، هستند.
از ديگر اقداماتي كه نهاد حاكميت بايد انجام دهد، ترسيم 
 مس��ير توس��عه اقتصادي و تبيين الزام��ات آن با رويكرد
 آينده پژوهي، در چارچوب قواعد نظام جمهوري اسالمي 
ايران و در راس��تاي بيانيه گام دوم انقالب اس��ت كه از اين 
طريق مي توان به منظور جلوگي��ري از انحراف با معيارها 
و اصول كلي، سياس��ت ها و برنامه ه��اي دولت ها را مورد 
بررس��ي، ارزيابي، نقد و اصالح قرار داد. تحقق چشم انداز 
مثبت از اقتصاد ايران در آينده، در گروي ايفاي نقشي موثر و 
سازنده از جانب حاكميت و بازتعريف سياست هاي اقتصادي 
كشور با بهره گيري از تجربه اقتصادهاي درحال توسعه و 

اقتصادهاي نوظهور مبتني بر دانش، فناوري و تكنولوژي 
 و همچنين مش��ورت و بهره مندي از نظ��رات نخبگان و 
صاحب نظران اقتصادي و در نهايت حركت به سمت اقتصاد 
مردمي )مردمي كردن اقتصاد( است. سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي، جامعيت مورد نياز را براي ارايه راهكارها و س��از 
وكارها دارد. با تاملي در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي 
ابالغي مق��ام معظم رهبري، مي ت��وان رهيافتي از مثلث 
حكمراني خوب را مشاهده نمود. در بند ۱۶ اين سياست ها 
بر »صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كش��ور با تأكيد بر 
تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و 
حذف دستگاه هاي موازي و غيرضرور و هزينه هاي زايد« 
تاكيد دارد.  از بهترين تجربه هاي حكمراني موفق در اقتصاد 
مي توان به تجربه كشورهاي آسياي شرقي در دهه هاي اخير 
اشاره كرد. اين كشورها با پيشينه هاي تاريخي گوناگون، به 
علت استفاده بهينه از ظرفيت ها و منابع موجود و همچنين 
اتخاذ تصميم��ات و جهت گيري هاي مش��ترك در نظام 
تصميم گيري و سياس��ت گذاري، در سياست هاي كالن 
اقتصاد، موفقيت هاي بس��ياري را در حوزه اقتصاد كسب 
كرده اند.  بديهي اس��ت درصورت تغيير شيوه حكمراني و 
اصالح ساختار اقتصادي كش��ور، رشد و توسعه اقتصادي 
كش��ور محقق خواهد ش��د. اين مهم از يك سو در حفظ 
سرمايه هاي انساني و اجتماعي كشور و تقويت بنيان هاي 
اجتماع��ي و جلوگيري از خ��روج س��رمايه هاي مادي و 
معنوي كشور اثرگذار است و از سوي ديگر به عنوان يكي 
از شاخصه هاي قدرت سياسي مي تواند كشور را در عرصه 
اقتصاد جهاني نيز به عنوان يك بازيگر مهم اقتصادي مطرح 
كند. اميد آنكه بتوان با اصالح شيوه حكمراني و مديريت 
اقتصادي كشور، شاهد شكوفايي و پيشرفت اقتصادي كشور 

و از بين رفتن فقر، بيكاري و بي عدالتي باشيم.

امين شاكري
رييس مجمع عالي كارآفرينان



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

دولت وعده به مستاجران را به اجرا نزديك كرد

4 شرط استفاده از وام وديعه مسكن
گروه راه و شهرسازي| مجيد اعزازي|

 س�رانجام وعده اعطاي وام وديعه مسكن كه 
در ارديبهشت سال 97 از سوي دولت مطرح 
ش�ده بود، در اين تابس�تان داغ كرونايي به 
اجرا نزديك ش�د. آنگونه كه حسن روحاني، 
رييس جمهور ديروز اعالم كرد به مستاجران 
تهراني، ش�هرهاي بزرگ و س�اير شهرها كه 
در واحدهاي مسكوني كمتر از 75 متر مربع 
زندگي مي كنند، به ترتيب 50، 30 و 15 ميليون 
تومان وام وديعه مس�كن با س�ود 13 درصد 
اعطاي مي ش�ود و اص�ل وديعه بع�د از اتمام 

قرارداد اجاره به بانك مسترد مي شود.

روحاني ديروز در جلس��ه هيات وزي��ران اظهار كرد: 
دول��ت در خص��وص اجاره نش��ينان دو گام مهم در 
هفته هاي اخير برداش��ت كه اولي��ن گام دولت اين 
بود كه نس��بت به اضافه اجاره بها ك��ه روند صعودي 
و غيرمنطقي داش��ت در س��تاد ملي كرونا، تصويب 
كرديم كه افزايش اجاره بها در شهر تهران حداكثر تا 
۲۵ درصد، در شهرهاي بزرگ تا ۲۰ درصد و در ساير 
ش��هرها تا ۱۵ درصد مجاز اس��ت و بيش از آن مورد 
پذيرش نيست.رييس جمهور اقدام ديگر دولت را كه 
اول م��رداد ۹۹ تصويب و به زودي اجرايي وعملياتي 
خواهد ش��د دادن وديعه از طرف بانك به مستاجران 
برشمرد و گفت: دولت تصميم گرفته است براي آن 
دسته از مس��تاجراني كه داراي حقوق ثابت هستند، 
و همچني��ن ب��راي خانوارهايي كه تح��ت حمايت 
كميته امداد امام خميني )ره( و بهزيس��تي هستند، 
در تهران ۵۰ ميليون تومان، در شهرهاي بزرگ ۳۰ 
ميليون تومان و در ش��هرهاي كوچك تر ۱۵ ميليون 
تومان، كمك وديعه مس��كن، پرداخت كند.به گفته 
رييس جمهوري، افراد واجد ش��رايط اجاره نش��ين 
در ته��ران، وديعه ۵۰ ميليون توماني با س��ود و بهره 
۱۳ درصد دريافت مي كنند ك��ه كمك خوبي براي 
مستاجران تهراني اس��ت. اين افراد، مي توانند تا ۵۰ 
ميليون تومان براي مدت يك س��ال ك��ه اجاره نامه 
گواه خواهد بود از بانك وديعه مسكن، قرض بگيرند. 
همچنين س��ود ۱۳ درصد را به بانك به شكل ماهانه 
پرداخت كنند. پايان كار بايد اجاره نش��ين هايي كه 
وديعه مس��كن دريافت كرده اند اصل پول را به بانك 

برگردانند.
روحاني تصري��ح ك��رد: از هفته آين��ده، جزييات و 
ويژگي هاي وديعه اجاره مس��كن توسط وزارت راه و 
شهرس��ازي و بانك مركزي، به مردم اعالم مي شود. 
همچنين از هفته آينده، مقررات اجرايي ش��دن اين 
طرح ب��ه تمامي بانك ها ابالغ خواهد ش��د و مردم از 
طريق صدا و س��يما از جزييات طرح، آگاه مي شوند. 
وي توضيح داد: اين گام جديدي اس��ت كه دولت در 

شرايط سخت كرونايي براي مستاجران برمي دارد.

     شرط استفاده از وام وديعه؟
به گزارش»تع��ادل«، اگر چ��ه رييس جمهور ديروز 
درباره متراژ واحدهاي مسكوني كه به مستاجران آنها 
وام وديعه تعلق مي گيرد، سخني به ميان نياورد، اما 
پيش از اين مقام هاي وزارت راه و شهرس��ازي، شرط 
دريافت اين وام را براي مستاجران تهراني سكونت در 
واحدهاي تا 7۵ متر مربع و براي ساير شهرها سكونت 
در واحدهاي تا ۹۰ متر مرب��ع را اعالم كرده بودند. با 

اين حال، ديروز، روحاني از »مستاجران داراي حقوق 
ثاب��ت« و »خانوارهاي تحت پوش��ش كميته امداد 
و سازمان بهزيس��تي« به عنوان ش��روط الزم براي 
استفاده از وام وديعه مسكن نام برد. شروطي كه دامنه 
جمعيتي استفاده كننده از اين وام را به شدت كاهش 
مي دهد و به جمعيت كارمندان و كارگران ش��اغل و 
همچنين مس��تمري بگيران از سازمان هاي بيمه اي 
محدود مي شود. به عبارت ديگر، بسياري از كارگران 
شاغل در كارگاه هاي كوچك كه تحت شمول قانون 
كار و تامين اجتماعي نيستند و دريافت حقوق آنها به 
كسب و كار كارفرمايشان بستگي دارد يا كارگراني كه 
در بخش ه��اي خدماتي و به صورت روزمزد يا فصلي 
كار مي كنند، از شمول دريافت اين وام خارج مي شوند. 
البته به اين شروط سه گانه، بايد شرط ثبت اجاره نامه 
در سامانه اتحاديه امالك و دريافت كد رهگيري را نيز 
اضافه كرد. مساله اي كه بسياري از مالكان با هدف فرار 

مالياتي تمايلي به انجام آن ندارند.

   تعداد مستاجران واحدهاي مسكوني؟
بر اس��اس برخي برآوردها، ح��دود ۳8 تا 4۰ درصد 
جمعيت كشور اجاره نشين هستند. مساله اي كه تا 
حدودي در نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال ۹۵ 
نيز نمود داشته است. به گونه اي كه آمار مستاجران 
در سال ۱۳۹۵ نسبت به دور قبلي سرشماري قبل از 
آن در سال ۱۳۹۰ با افزايش روبرو شده است. در سال 
۱۳۹۰ حدود ۲۶.۶ درصد از ايرانيان اجاره نشين بودند 
كه اين آمار در سرش��ماري ۱۳۹۵ با حدود 4 درصد 
افزايش به ۳۰.8 درصد رسيده است. در عين حال، بر 
اس��اس آمار اتحاديه صنف مشاوران امالك كه صرفا 
نشان دهنده اجاره نامه هاي ثبت شده در سامانه اين 
اتحاديه و دريافت كد رهگيري است، بخش مسكوني 
پايتخت داراي ۹۹۵ هزار و ۵۱7 واحد اس��تيجاري، 
بخش مسكوني استان تهران داراي ۹۹7 هزار و 7۲7 
نفر و بخش مسكوني كل كشور داراي ۲ ميليون و8۲۳ 
هزار و۹۵ واحد استيجاري است. بر اين اساس، تعداد 
مستاجران واحدهاي مس��كوني در پايتخت حدود 
يك سوم تعداد كل مستاجران كشور است. )جدول 
شماره يك را نگاه كنيد( بي گمان، تعداد مستاجران 
در كل كش��ور به دليل عدم ثبت رسمي اجاره نامه ها 
و دريافت كدرهگيري با هدف فرار مالياتي بيش از ۲ 
ميليون و ۹۰۰ واحد مسكوني است. چه آنكه صرفا در 
تهران بي��ش از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار واحد آپارتمان 
مسكوني وجود دارد كه 87 درصد مجموع خانه هاي 
اين ش��هر را دربر مي گيرد. اما با توجه به اينكه مالك 
پرداخت وام وديعه، ثبت رسمي اجاره نامه ها و دريافت 
كد رهگيري اس��ت، مي تواان آمار اعالمي از س��وي 
اتحاديه امالك را مالك قرار داد. در اين صورت، با در 
نظر گرفتن سه شرط»داشتن حقوق ثابت«، »تحت 
پوشش بودن كميته امداد و بهزيستي« و »سكونت 
در واحدمس��كوني تا 7۵ متر مرب��ع« مي توان فرض 
كرد كه ۵۰ درص��د از مجموع ۲ ميليون و ۹۰۰ هزار 
واحد مسكوني اس��تيجاري، يعني مستجران ساكن 
در يك ميليون و 4۰۰ هزار واحد مس��كوني مشمول 
دريافت وام وديعه مس��كن ش��وند. اگر ميانگين وام 
وديعه را ۳۲ ميليون تومان در نظر بگيريم، دولت براي 
پرداخت وام وديعه به يك ميليون و 4۰۰ هزار واحد 
استيجاري يادش��ده، حدود 4۵ هزار ميليارد تومان 

بايد اختصاص دهد. 

   كارآمدي وام 50 ميليون توماني؟
بررس��ي هاي »تع��ادل« از فايل هاي اج��اره در بازار 
مسكن تهران حاكي از اين است كه به غير از مناطق 
جنوبي پايتخ��ت، كف رهن كامل هر متر مربع واحد 
مسكوني از ۲ ميليون تومان شروع مي شود به گونه اي 
كه مثال براي اجاره يك آپارتمان ۶۰ متر مربعي بايد 
۱۲۰ ميليون تومان به مدت يك س��ال نزد مالك به 

وديعه گذاشته شود.
 اگر چ��ه اين رقم در مناطق جنوب��ي تهران به زير ۲ 
ميليون كاهش مي يابد، اما هم اينك فايل هاي رهن 
و اجاره مس��كن در مناطق جنوبي بس��يار كمياب و 
نادر هستند و اغلب مالكان نيز طرفدار دريافت رهن 

كامل هستند. اين قضيه در مناطق ديگر و به ويژه در 
مناطق شمالي پايتخت متفاوت است و رهن كمتر و 
اجاره بيش��تر رضايت مالكان را كسب مي كند. نتايج 
بررس��ي هاي ميداني »تعادل« از ب��ازار رهن و اجاره 
واحدهاي مسكوني تا 7۵ متر مربع را در جدول شماره 

۲ مشاهده مي كنيد.
به گزارش »تعادل«، از آنجا كه قراردادهاي اجاره يك 
ساله است، بنابراين فرض بر اين است كه مستاجران 
تهراني ۱۳ درصد س��ود وديعه ۵۰ ميليون توماني را 
طي يك س��ال )۱۲ ماه( پرداخ��ت كنند. ۱۳ درصد 
اين مبلغ بدون دريافت كارمزد و س��اير محاس��باتي 
ك��ه بانك ها انجام مي دهند، ۶ ميلي��ون و ۵۰۰ هزار 

تومان )۹ماهانه حدود ۵4۰ هزار تومان( خواهد بود. 
اين در حالي است كه هزينه به وديعه گذاشتن مبلغ 
۵۰ ميليون تومان با توجه به نرم رايج در بازار مسكن 
)صدي س��ه( در طول يك س��ال ۱8 ميليون تومان 
)ماهانه ۱.۵ ميليون تومان( اس��ت. از اين منظر، وام 
وديعه ۵۰ ميليون توماني به نفع مستاجران است. اما 
از آنجا كه با اين مبلغ صرفا مي توان پول رهن حدود 
۲۵ تا ۳۰ مت��ر مربع واحدمس��كوني را پرداخت، به 
نظر مي رس��د، اين وام از كاراي��ي مطلوبي برخوردار 
نباش��د و در واق��ع كمك اندكي به گش��ايش در كار 
مستاجران مي كند. هر چند كه به دليل دريافت سود 
۱۳ درصدي، اسم آن را كمك هم نمي توان گذاشت. 
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لغو پروازهاي ايران پس از اعالم 
ابتالي ۲5 ميليون نفر به كرونا

مقصود اسعدي س��اماني، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي گفت: تركيه 4 ساعت قبل از انجام پروازها، 
لغو پ��رواز ايراني ها را اعالم ك��رد و اين ممنوعيت ها 
طبق مقررات حق هر كش��وري محسوب مي شود.

به گزارش ايلنا، هفته گذشته برخي از شركت هاي 
هواپيمايي طبق شرايط و الزاماتي كه كشور تركيه 
لحاظ و اعالم كرده  بود، نسبت به فروش بليت استانبول 
اقدام كردند. بليت ها هم ب��ه فروش رفت. پروازها به 
تركيه از شب بيست و هشتم تيرماه آغاز مي شد.صبح 
همان روز رييس جمهوري كشورمان در سخنراني 
خود از ابتالي ۲۵ ميليون ايران��ي به ويروس كرونا 
خبر داد. چند ساعت بعد در حالي چيزي به برقراري 
پروازهاي تهران- استانبول باقي نمانده بود، تركيه 
تمام پروازه��اي ايرانيان را به كش��ور خود لغو كرد.
اسعدي ساماني در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به اينكه 
آيا بين انتشار خبر ابتالي ۲۵ ميليون ايراني به كرونا 
و لغو پروازهاي تركيه ارتباط��ي وجود دارد و تركيه 
چه دليلي را براي لغو پروازه��ا اعالم كرده، گفت: از 
داليل تركيه براي لغو ناگهاني پروازها بي اطالعيم.

وي ادامه داد: به طور ناگهاني س��اعت ۲۰ روز شنبه 
تركيه به شركت هاي هواپيمايي ايراني اعالم كرد كه 
از ساعت ۱۲ شب از پذيرش مسافران ايراني خودداري 
مي كنيم. البته اين تصميم فقط براي ايراني ها نبود، 
تركيه پروازهاي افغانستان را هم لغو كرد.دبير انجمن 
شركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه تركيه 4 ساعت 
قبل از انجام پروازها اعالم كرد كه پروازها لغو شده اند، 
گفت: از آنجايي كه شركت هاي هواپيمايي تعهداتي 
به مس��افران خود دارند اگر قرار است محدوديت يا 
ممنوعيتي اعمال شود؛ موضوع زمان بسيار اهميت 
دارد و بايد در جريان اين موضوع، ايرالين ها هيچ زماني 
نداشتند. اسعدي ساماني افزود: گفته مي شود به دليل 
موضوعات مرتبط با شيوع ويروس كرونا، تركيه مجددا 
پروازهاي ايران را ا محدود كرد و مسافران بايد بدانند 

كه بحران كرونا يك مساله جهاني است.
وي ب��ا بيان اينك��ه البته با توجه به ش��رايط انجام 
پروازهاي تركيه، مسافران اين پروازها محدود بودند، 
ادامه داد: تنها كساني مي توانستند مسافران پروازهاي 
تركيه باش��ند كه ويزاي اقامت دايم ي��ا ويزاي كار 
داشتند بنابراين با توجه به اين محدوديت ها مسافران 
هم محدود بودند.دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي 
تاكي��د كرد: طبيعتا ش��ركت هاي هواپيمايي اين 
پروازها هزينه بليت  ها را بايد مسترد كنند اما مسافران 
مي توانند اين اعتبار را نزد ايرالين  ها نگه دارند و زماني 
كه پروازها مجددا برقرار شد از آن استفاده كنند. وي 
در پاسخ به اينكه در اين صورت از آنجايي كه بليت 
پروازهاي خارجي بر اس��اس قيمت دالر نرخ گذار 
مي شوند، نوسان نرخ ارز بر ارزش اين اعتبار تاثيرگذار 
نخواهد بود، اظهار كرد: از آنجايي كه رقم بليت تركيه 
عدد بااليي نيست بعيد مي دانم نوسانات ارزي در اين 
موضوع تاثيرگذار باشد. اسعدي ساماني در پاسخ به 
اينكه آيا مسافران مي توانند غرامت از دست دادن 
پروازهاي كانكشن از تركيه را دريافت كنند، گفت: 
مسافران بايد متوجه باشند كه انجام اين پروازها و 
مديريت اين موضوع از اختيار ايرالين هاي داخلي 
خارج بوده و در اين جريان خسارتي هم به ايرالين ها 
وارد شده است. به هر حال مي توانند از طريق سازمان 
هواپيمايي با ارايه مستندات، بحث دريافت خسارت 
براي از دس��ت دادن پروازهاي كانكشن را پيگيري 
كنند اما بعيد مي دانم بتوانند خسارت بگيرند. دبير 
انجمن شركت ها هواپيمايي همچنين با اشاره به 
عملكرد تركيه اظهار كرد: تركيه اقدام خارج از عرفي 
انجام نداده  است. هر كش��وري مي تواند بر اساس 
مقررات خود اين محدوديت ه��ا و ممنوعيت ها را 
اعمال كند و اين موضوعات در اختيار كشورها است، 
ما هم مي توانيم تصميم بگيريم كه اجازه ورود پرواز 
يك كشوري را ندهيم. اين حقي است كه براي هر 

كشوري وجود دارد.

لكه گيري و آسفالت۳۶0 كيلومتر 
از راه هاي ايالم

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي ايالم گفت: 
در سال جاري ۳۶۰ كيلومتر از راه هاي ايالم لكه گيري 
و آسفالت شده است.به گزارش خبرنگار مهر، نوراهلل 
دلخواه شامگاه سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران 
در بس��تر فضاي مجازي اظهار كرد: در سال جاري 
عمليات روكش آسفالت به طول 7۵ كيلومتر و بيش 
از ۳۶۰ كيلومتر از راه ها لكه گيري آسفالتي انجام شده 
است.وي گفت: براي اين دو پروژه بالغ بر ۶۰ هزار تن 
آسفالت مصرف شده است.دلخواه با اشاره به اينكه 
تعداد دو هزار انواع تابلو و عالئم و تجهيزات ايمني در 
راه ها نصب شده و سه هزار عدد ديگر در دست اقدام 
است، گفت: تعداد 4۰ دستگاه پل تعمير و بازسازي 
ش��ده و تعداد ۱۰۰ دستگاه در دس��ت اقدام است.

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي ايالم عنوان 
كرد: تعداد چهار دستگاه پل احداث شده و پنج دستگاه 
پل ديگر در دست احداث است.دلخواه عنوان كرد: در 
سال جاري ۱7 نقطه پرحادثه و مستعد حادثه اصالح 
شده و تا پايان س��ال ۳۰ مقطع ديگر در دست اقدام 
است.وي گفت: ميزان شش كيلومتر نيوجرسي در 
راه هاي چهارخطه نصب شده و ۲۰ كيلومتر نيوجرسي 
نيز در دست اقدام است.مديركل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي ايالم با اش��اره به اينكه در س��ال جاري 
بيش از ۱۵۰۰ كيلومتر از راه هاي استان خط كشي 
شده است، گفت: در چهار ماه اول سال بيش از ۱44 
هزار مسافر طي ۳۰ هزار و ۳4۲ سفر در استان ايالم 
جابه جا شده كه با توجه به شيوع ويروس كرونا نسبت 
به مدت مشابه سال قبل تعداد سفر ۵۶ درصد و تعداد 
مسافر 7۹ درصد كاهش را نشان مي دهد.وي گفت: 
همچنين در اين مدت بيش از 7۹7 هزار و 4۹4 تن 
كاال طي 4۳ هزار و ۶۵8 بارنامه در استان جابه جا شده 
است.دلخواه افزود: در چهار ماه اول سال جاري سه 
هزار و 844 حواله الستيك براي رانندگان حمل و نقل 

جاده اي استان صادر شده است.

توسعه خطوط 6 و 7 مترو تسهيل مي شود

1500 ميليارد تومان اوراق مشاركت توسعه مترو منتشر شد
گروه راه و شهرسازي|

در حال�ي كه يكش�نبه هفته جاري، محس�ن 
هاشمي، رييس ش�وراي شهر تهران نسبت به 
فرصت سوزي 1000 ميليارد توماني هشدار داده 
بود، مسووالن ش�هرداري پايتخت با پيگيري 
مداوم توانستند در آخرين ساعت هاي انقضاي 
مهلت انتشار اوراق مشاركت براي توسعه حمل 
و نقل عمومي، از اين فرصت سوزي ممانعت كرده 
و چشم انداز مثبتي را براي تداوم توسعه مترو در 

سال جاري ايجاد كنند. 

به گزارش »تعادل«، پيروز حناچي، شهردار تهران ديروز 
صبح در توئيتي اعالم كرد: خوشبختانه با پيگيري همكارانم 
در شهرداري و شوراي شهر و همكاري بانك مركزي و دولت 
محترم، يك هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اوراق مش��اركت 
توسعه مترو و اتوبوسراني منتشر شد. با اين اتفاق مهم، در 
سال ۹۹ شاهد برداشتن گام هاي جدي در توسعه خطوط 
۶ و 7 مترو و ناوگان اتوبوسراني خواهيم بود. محسن هاشمي 
رييس شوراي اسالمي شهر تهران نيز در توئيتي اعالم كرده 
بود: سرانجام در واپسين ساعات مهلت قانوني، مجوز انتشار 
اوراق مشاركت اتوبوس و متروي تهران صادر شد. او همچنين 
از شخص رييس بانك مركزي و مديريت بورس كه مساعدت 
ويژه اي براي تامين اعتبار حمل و نقل شهروندان تهراني در 

اين شرايط اقتصادي داشتند، قدرداني كرد.
هاشمي همچنين در گفت وگو با ايسنا، مناف هاشمي معاون 
حمل و نقل شهردار تهران تا نيمه هاي شب، بين بانك رفاه 
كارگران و بانك مركزي در حال تردد بود تا مجوزها را بگيرد. 
ج��ا دارد كه از حناچي و مناف هاش��مي بابت تالش هاي 
بي وقفه خود و همچنين بانك رفاه كارگران و بانك مركزي 
كه توانستند اين هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت 
را به سرانجام برسانند، تشكر كنم.وي افزود: حال كه مشكل 
اوراق مشاركت حل شده و اميدواريم تحولي را در سيستم 

حمل ونقل عمومي شاهد باشيم.
سيدحسن رسولي، نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه 
شوراي اس��المي شهر تهران نيز با اش��اره به پيگيري ها و 

اقدامات جدي صورت گرفته از س��وي مديريت شهري، 
اظهار كرد: خوشبختانه ساعت يك بامداد روز چهارشنبه 
انتشار ١٥٠٠ميليارد تومان اوراق مشاركت مترو )سال٩٨( 

از طريق بانك عامل عملياتي شد.
به گزارش مهر، پيش از اين سيدحسن رسولي در جلسه روز 
يكشنبه ۲۹ تيرماه نسبت به از دست رفتن فرصت استفاده 
از ظرفيت اوراق مشاركت براي توسعه مترو و اتوبوسراني 

تذكر داده بود.

    دولت به تكاليف قانوني خود عمل كند
در همين حال، ، محمد عليخاني رييس كميسيون حمل 
و نقل شوراي اسالمي ش��هر تهران با اعالم اينكه مجموع 
بدهي هاي دول��ت در خصوص يارانه بليت اتوبوس و مترو 
تا پايان سال گذشته 7۳۰۰ ميليارد تومان است، گفت: از 
اين مبلغ، سال گذشته دولت ۲۵ ميليارد تومان را پرداخت 

كرده است.
عليخاني با تاكيد بر اينكه مجلس، وظايفي را براي دولت در 
قبال حمل و نقل عمومي شهرها تعيين كرده است، افزود: 
متاسفانه دولت هاي مختلف به وظايف خود عمل نكردند و 

به دليل نگاه هاي سياسي، منافع شهر و شهروندان قرباني 
شد.وي با اشاره به اينكه نگاه واقع بينانه نشان مي دهد كه 
يكي از مش��كالت اصلي در بهبود وضعيت ناوگان حمل 
و نقل درون ش��هري، كمبود منابع مالي است، اظهار كرد: 
يكي از راه حل هاي كليدي براي عبور از موانع موجود بر سر 
راه توس��عه حمل و نقل و عمومي، »تي او دي« )توسعه بر 
محور حمل و نقل عمومي( است كه بر اساس آن، هر فرد 
با ۳۰۰ تا ۶۰۰ متر پياده روي به اولين ايستگاه حمل و نقل 
عمومي دسترسي خواهد داشت كه در نتيجه آن، استفاده 
شهروندان از خودروي شخصي براي سفرهاي درون شهري 

كاهش مي يابد.
عليخاني با بيان اينكه اغلب اتوبوس ه��اي تهران به ويژه 
اتوبوس هاي تك كابين فرس��وده هس��تند، تصريح كرد: 
شهرداري در خصوص تامين ۳ هزار دستگاه اتوبوس مورد 
نياز ناوگان اتوبوسراني تهران مشكل دارد و شهرداري بايد 
از محل كمك هاي دولتي ك��ه جزو تكاليف قانوني دولت 
است، اين ناوگان را س��امان ببخشد.نماينده مردم تهران 
در پارلمان ش��هري با تاكيد بر اينكه در سال ۹8، مجموع 
يارانه بليت اتوبوس و مترو ۱.۹۰۰ ميليارد تومان بوده كه 

شهرداري تهران پرداخت كرده است؛ خاطرنشان كرد: اين 
در حالي است كه نيمي از اين رقم يعني ۹۵۰ ميليارد تومان 
سهم دولت بوده كه چون دولت آن را پرداخت نكرده بار آن 

بر دوش مديريت شهري افتاد.

   اولويت تهران، دوچرخه سواري نيست
رييس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران همچنين 
با تاكيد بر اينكه طرح دوچرخه س��واري در تهران بيست 
سال اس��ت اجرا شده و شكست خورده، گفت: اولويت اول 
پايتخت تكميل و توسعه مترو و اتوبوسراني است.عليخاني 
در گفت وگو با مهر درباره طرح هاي دوچرخه س��واري در 
تهران و علت شكست آنها اين طور توضيح داد كه تاريخچه 
مسير دوچرخه به دوره شهرداري آقاي مهندس الويري باز 
مي گردد كه اولين مسير دوچرخه سواري تهران را از كوي 
دانشگاه به دانشگاه تهران طراحي و اجرا كردند، اما اين مسير 
ظرف مدت كوتاهي برچيده شد.وي علت شكست اين طرح 
را شيب باالي مسير برگشت دوچرخه ها عنوان كرد و توضيح 
داد كه دانشجوياني كه از كوي دانشگاه به سمت دانشگاه 
تهران سوار دوچرخه مي شدند در راه بازگشت به دليل شيب 
آن منطقه با مشكل مواجه شدند و نمي توانستند با دوچرخه 
به سمت باال برگردند. در واقع شيب تند مسير باعث عدم 

استقبال از دوچرخه سواري شد.

   اجراي طرح شكست خورده پس از ۲0 سال
رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران 
با اشاره به اينكه با وجود اين تجارب در دوره هاي مختلف 
اين طرح به شكل وس��يع تري به اجرا درآمد و تقريبًا اكثر 
مسيرهايي كه در معابر شهر با هزينه هاي فراوان ساخته 
شد از بين رفته اند، گفت: هر زمان اين طرح ها به مرحله اجرا 
رسيد و پيمانكاران پولشان را گرفتند و رفتند به دليل عدم 
استقبال شهروندان و همچنين تبديل بيشتر اين مسيرها 

به پاركينگ موتورسيكلت از بين رفتند و يا برچيده شدند.
وي افزود: حتي ايستگاه هاي س��ازه اي كه براي دوچرخه 
در برخي مناطق س��اخته ش��ده بود به دليل هزينه باالي 
نگهداري از كارايي درآمد و آنها نيز بالاستفاده رها شد و جالب 

اينكه هزاران دوچرخه خريداري شده توسط شهرداري به 
پاركينگ منتقل و بس��ياري از آنها زير آفتاب از بين رفت.
عليخاني يادآور ش��د: طرح دوچرخه هاي شهري در زمان 
حضور معاونت سابق حمل و نقل شهرداري براي چندمين 
بار مطرح شد و اين طرح شكست خورده براي چندمين بار در 
تهران تكرار شد.وي افزود: با اجراي مجدد اين طرح بسياري 
از منابع مالي شهرداري به هدر رفت و اخيراً نيز مسيرهايي 
كه در دوره ايشان اجرا شده بود متأسفانه در حال جمع آوري 
است.رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران با بيان اينكه متأسفانه كسي نيست بپرسد بر اساس 
كدام مطالعات چنين طرح شكس��ت خ��ورده اي را براي 
چندمين بار از پول مردم براي سود پيمانكاران در شهرداري 
تهران انجام مي دهند، گفت: چقدر براي چنين طرحي در 
تهران هزينه شده است، البته ما مي دانيم. اما بايد از مسووالن 

شهرداري درباره اين هزينه كرد بي فايده توضيح خواست.

    بهترين روش توسعه دوچرخه سواري 
وي ايجاد مسيرهاي دوچرخه سواري محلي و مسيرهاي 
كوتاه تا ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي و يا در مكان هاي 
امن مانند پارك هاي جنگلي و محيط هاي ورزشي را بهترين 
راه توسعه دوچرخه سواري در تهران در حال حاضر دانست و 
گفت: وضعيت جغرافيايي، شيب تند و همچنين آلودگي هوا 
و وضعيت جوي و نبود زيرساخت امن موجب شكست اين 
طرح در دوره هاي مختلف شده است.عليخاني اجراي چنين 
طرح هايي از س��وي پيمانكاران را سفارشي دانست و ابراز 
داشت: برخي پيمانكاران خاص با روابطي كه دارند طرح هاي 
اينچنيني را ارايه مي دهند و مي بينيم كه بعد از مدتي بدون 
هيچ بازدهي نتيجه اش طرح با شكست مواجه مي شود. وي 
با تاكيد بر اينكه اين طرح ۲۰ سال است در حوزه مديريت 
شهري مطرح است، گفت: كميسيون تخصصي عمران و 
حمل و نقل شورا با انجام اين كار با شكل و شمايل كنوني 
و بدون توجه به نظريات كارشناسي و بدون انجام مطالعات 
مخالف است، چراكه اولويت اول تهران تكميل و توسعه مترو 
و اتوبوسراني است و هزينه هاي بي حاصل و كمبود منابع 

بزرگ ترين مانع تكميل شبكه ريلي و اتوبوسراني است.

 به مستاجران تهراني، شهرهاي بزرگ و ساير شهرها به ترتيب 50، ۳0 و 15 ميليون تومان وام وديعه مسكن با سود 1۳ درصد اعطا  مي شود 
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دانش و فن6خبر

 4Gبهبود ۶ ميلي ثانيه اي به لحاظ تاخير در ارسال اطالعات نسبت به

راه اندازي اولين شبكه 5G در ايران
با بهره برداري از نخس�تين س�ايت5G ايران 
توس�ط رييس جمهوري، فناوري نسل پنجم 
تلفن همراه به صورت رس�مي وارد ايران شد. 
شبكه نس�ل پنج تلفن همراه داراي مزايايي 
نظير سرعت بيشتر، تأخير كمتر، تعداد و تراكم 
كاربر باالتر و شبكه پايدارتر است كه اين مزايا، 
منجر به مديريت خدمات حياتي، دستيابي به 
پهن باند س�ريع تر در همه جا و بهره گيري از 
اينترنت اشياي انبوه مي شود. اين تكنولوژي 
مي تواند در خصوص مواردي چون بهداشت و 
سالمت، دولت همراه، كشاورزي، حمل و نقل، 
انرژي و مسائل مالي راهگشا باشد و پيش بيني 
مي ش�ود كه در آينده نزدي�ك، 5G اثر قابل 
توجهي بر اقتصاد جهان داشته باشد. فناوري 
5G ضمن افزايش س�رعت و كيفيت خدمات 
ديجيتال، ارائه خدمات جديد و كاهش شكاف 
ديجيتالي بين شهرها و مناطق كم برخوردار و 
محروم را در پي دارد. با استفاده از اين فناوري 
مي توان با ايجاد زيرساخت هاي الزم، براي ارائه 
خدماتي مانند جراحي از راه دور، دسترسي به 
محتواي با كيفيت 4K، توسعه خدمات شهر 
هوشمند و خدمات مبتني بر فناوري اينترنت 
اشيا، اس�تفاده از هوش مصنوعي براي كمك 
به بهره وري توليد و مديريت مصرف انرژي در 

كشاورزي اقدام كرد.

پس از اينكه در س��ال هاي گذشته با ورود نسل سوم و 
چهارم تلفن همراه در دنيا مواجه بوديم، چند س��الي 
است كه صحبت از5G يا همان نسل پنجم تلفن همراه 
مطرح مي شود. كاهش تأخير، ظرفيت باالي دسترسي، 
قابليت اطمينان بسيار باال، ارتقاي ارتباطات موبايل پهن 
باند و قابليت اتصال و ارتباط اشيا در سطح بسيار وسيع 
ازجمله ويژگي هاي نس��ل پنج ارتباطي است كه اين 
فناوري نوين ارتباطي را به عنوان يك فناوري تحول ساز 
كه ساير جنبه هاي فناوري را نيز متحول مي كند مطرح 
كرده است. محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات سال گذشته درباره اينترنت نسل پنج  
گفته بود مقدمات پياده سازي 5G در ايران انجام شده 
است و از اجرايي كردن اولين نسخه 5G و ارايه خدمات 
اينترنت نسل ۵ به عنوان يك مطالبه جدي و نيازمندي 
كس��ب وكارها در كشور خبر داده بود. او همچنين ۱۶ 
 5G خرداد ماه س��ال جاري،  از نصب اولين س��ايتپ

طي يك ماه خبر داده و اظه��ار كرد كه مطابق برنامه 
تا شهريورماه، پنج منطقه تاريخي تهران زير پوشش 
نسل پنجم تلفن همراه قرار مي گيرد. در اين راستا ستار 
هاشمي، معاون فناوري و نوآوري وزارت ارتباطات، روز 
گذشته با انتش��ار ويديويي از اظهارات حسن روحاني 
رييس جمهوري در جلس��ه هيات دول��ت، در توييتر 
نوشت: »اولين شبكه نسل پنجم تلفن همراه )5G( در 
ايران و در شهر تهران راه اندازي شد. نسل ۵ فقط يك 
ابزار ارتباطي نيست و در كنار هوش مصنوعي سكوي 
پرش اقتصاد ديجيتال ايران است.« حسن روحاني در 
جلسه هيات دولت گفته بود: »در حال ورود به اينترنت 
نسل پنجم هس��تيم و از روزهاي آينده اين نسل كار 
خود را در تهران آغاز مي كند و به تدريج گسترش پيدا 
مي كند. اين تحولي بزرگ در عرصه ديجيتال اس��ت؛ 
نسل پنجم فقط براي ارتباطات نيست، بلكه براي اقتصاد 
ديجيتال كشور است. سال قبل مركز هوش مصنوعي را 

افتتاح كرديم و امسال اعالم مي كنيم كه فعاليت نسل 
پنجم را آغاز كرديم و از وزارت ارتباطات مي خواهم در 

روزهاي آينده براي مردم توضيحات الزم را ارايه كند.

    نسل پنجم موبايل با سرعت ۱.۵ گيگابيت
هاشمي همچنين از رونمايي از فاز آزمايشي نسل پنجم 
ارتباط��ات در ايران و تس��ت موفقيت آميز اين فناوري 
با س��رعت اينترنت ۱.۵ گيگابيت بر ثانيه خبر داد. او به 
تش��ريح داليل ورود ايران به تكنولوژي 5G پرداخت 
و گفت: »محل جانمايي نخس��تين سايت نسل پنجم 
ارتباطات، پژوهش��گاه ICT وزارت ارتباطات اس��ت تا 
تمامي ذي نفعان اين حوزه بتوانند براي تحقيق و توسعه 
اين پروژه مش��اركت كنند.« معاون وزي��ر ارتباطات با 
بيان اينكه در فاز پايلوت و آزمايشي اين پروژه، سرعت 
۱.۵ گيگابي��ت بر ثانيه با موفقيت تس��ت ش��د، افزود: 
»5G به لحاظ تاخير در ارسال اطالعات نيز بهبود قابل 

مالحظه اي نسبت به4G دارد و توانستيم در اين تست، 
۵ تا ۶ ميلي ثانيه تاخير را كاهش دهيم.« وي با اش��اره 
 5Gبه اينكه هدف گذاري سرعت تبادل ديتا در شبكه
در دنيا به لحاظ نظري يك گيگا تا ۲۰ گيگابيت است، 
خاطرنشان كرد: »اين سرعت متناسب با سرمايه گذاري 
و س��اير مولفه ها به دس��ت مي آيد اما متوسط درنظر 
گرفته شده براي آن، س��رعتي بين ۱.۵ تا ۲ گيگابيت 
خواهد بود. هم اكنون متوسط سرعت اينترنت در نسل 
چهارم ارتباطات به ازاي هر كاربر حدود ۲۰ مگابيت بر 
ثانيه برآورد مي شود.« معاون وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات درخصوص نيازمندي 5G به گوشي هاي اين 
نسل ارتباطات نيز گفت: »هم اكنون تعداد گوشي هايي 
كه اين فناوري را پشتيباني كند در كشور، درصد خيلي 
كمي است. اما ما با تست5G قصدمان ايجاد آمادگي و 
انتقال دانش اين فناوري بوده است. كمااينكه هم اكنون 
نيز توليدكنندگان گوشي به سمت توليد گوشي هايي با 

پشتيباني از 5G حركت كرده اند و در آينده و با عملياتي 
شدن تدريجي اين پروژه، متناسب با نياز، اين گوشي ها 
نيز در بازار توزيع خواهد ش��د. در راه اندازي فاز پايلوت 
5G  قصدمان اين است كه در مواجهه با اين تكنولوژي 
نوظهور منفعل نباشيم و با راه اندازي اين سايت، اعالم 
مي كنيم كه به علم اين حوزه دست يافتيم.« هاشمي با 
بيان اينكه برنامه ريزي براي راه اندازي چند سايت 5G در 
تهران توسط يكي از اپراتورها در دستور كار است، افزود: 
»به زودي اين اپراتور در چند نقطه تهران، اين سايت ها را 
آزمايش مي كند. اپراتور ديگري نيز نخستين سايت خود 
را همزمان با فاز پايلوت در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري 
اطالعات راه اندازي كرده است. روال آزمايشي براي اين 
پروژه متداول است و به تدريج متناسب با نياز، اين فناوري 
در كشور توسعه داده مي شود. البته بايد توجه داشت كه 
اپراتورهاي موبايل، مجري توسعه اين فناوري هستند 
و بايد با توجه به اس��تراتژي ورود به بازار، اين توسعه را 
انجام دهند. مراسم رونمايي از اين پروژه به زودي برگزار 
مي شود و وزارت ارتباطات جزييات مربوط به قوانين و 
مقررات راه اندازي اين پروژه در كشور و مسائل مربوط به 

تعرفه گذاري آن را اعالم خواهد كرد.«

    تحول در تقويت شبكه ملي اطالعات 
همچنين وحيد يزدانيان، رييس پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوري اطالعات با بيان اينكه نسل پنجم ارتباطات 
براي اولين بار در كش��ور در اين پژوهشگاه آغاز به كار 
كرد، اين فناوري را منش��أ تحولي ب��زرگ درتقويت 
شبكه ملي اطالعات برش��مرد و گفت: »نسل پنجم 
تلفن همراه براي اولين بار در كش��ور، در پژوهشگاه 
ارتباطات و فناوري اطالعات امروز با اعالم رس��مي 
رياس��ت جمهوري آغاز به كار كرد. اين پژوهش��گاه 
به عنوان قطب علم��ي وزارت ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات در پنجاهمين سالگرد تأسيس خود افتخار 
همكاري و ميزباني راه اندازي اين طرح را دارد. نسل 
پنجم تلفن همراه با افزايش سرعت اينترنت تحولي 
بس��يار بزرگ در تقويت شبكه ملي اطالعات و دولت 
الكترونيك خواهد داش��ت كه از رويكردهاي بسيار 
مهم وزير ارتباطات و فناوري اطالعات است.« وي با 
اشاره به لزوم توجه ويژه به توسعه لبه فناوري در حوزه 
ICT ادامه داد: »وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
توجه ويژه اي به نقش پژوهش��گاه ICT در توس��عه 
فناوري هاي نوين داش��ته و همين امر نيز باعث شده 
است پژوهشگاه در اين حوزه پيشران و پيشتاز باشد.«

جاسوسي گوگل از كاربران اپليكيشن ويروس ياب
اپليكيشن رديابي ويروس كه از سوي گوگل عرضه شده، 
اجازه مي دهد مكان كاربران شناسايي شود. به گزارش 
ايسنا به نقل از نيويورك تايمز، هنگامي كه گوگل و اپل 
در آوريل طرح هايي را براي نرم اف��زار رايگان به منظور 
كمك به هشدار به افراد در خصوص احتمال قرارگيري 
در معرض ويروس كرونا اعالم كردند، اين اپليكيشن را 
به عنوان برنامه اي كه حريم خصوصي را حفظ مي كند، 
تبليغ و اعالم كردند كه مكان كاربران را ردگيري نخواهد 
كرد. آلمان، سوييس و ساير دولت ها كه از اين تضمين ها 

تش��ويق شده بودند، از كد اين ش��ركت ها براي ساخت 
اپليكيشن هاي ملي هشدار ويروس استفاده كردند كه 
بيش از ۲۰ ميليون بار دانلود ش��ده اند. اما پيش از اينكه 
اپليكيشن مذكور در سيستم عامل اندرويد گوگل كار 
كند، كاربران بايد نخست تنظيمات مكان گوشي را فعال 
كنند كه GPS را فعال ك��رده و به گوگل اجازه مي دهد 
مكان كاربران را شناس��ايي كند. به نظر مي رسد برخي 
از مقامات دولتي از اين موضوع كه گوگل مي تواند مكان 
كاربران اندرويد را شناس��ايي كند، متعجب ش��ده اند. 

سخنگوي وزارت بهداشت دانمارك اعالم كرد سازمانش 
به دنبال آغاز گفت وگو با گوگل درباره نحوه استفاده آنها 
از اطالعات مكان كاربر اس��ت. س��وييس هم اعالم كرد 
هفته هاس��ت گوگل را براي تغيير تنظيمات مربوط به 
مكان كاربر تحت فشار قرار داده است. الزامات مكان گوگل 
به مجموعه نگراني هاي امنيتي و حريم خصوصي مربوط 
به اپليكيش��ن هاي ردگيري ويروس كه بسياري از آنها 
پيش از عرضه نرم افزار جديد اپل، گوگل توسط دولت ها 

طراحي شده بودند، افزوده شده است. 

سهم بازار ايرانسل و رايتل همچنان ريزش مي كند؛ همراه اول صعودي ماند
ICTPRESS گزارش جديد وزارت ارتباطات نشان مي دهد، 
سهم بازار اپراتورهاي ايرانسل و رايتل در بهار سال »جهش 
توليد« با ركورد و ريزش مش��ترك مواجه شده، اما همراه 
اول روندي صعودي داشته است. به گزارش شبكه خبري 
ICTPRESS، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با انتشار 
گزارش��ي از عملكرد اپراتورهاي تلفن همراه در بهار سال 
۱399، خبر از رشد سهم بازار “همراه اول “ و همچنين ريزش 
مشتركان دو اپراتور “ايرانسل “ و “رايتل “ داد كه در نهايت 
و برآيند ماجرا، حاكي از كوچ مش��تركان اپراتورهاي زرد و 
ارغواني به سمت فيروزه اي است. وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات طي س��ال هاي متمادي، تالش كرد تا با اجراي 
رومينگ_ملي، ترابردپذيري ش��ماره هاي تلفن همراه و... 

رقابت را بين اپراتورها پررنگ تر كند و اپراتورهاي كوچك تر را 
از ورطه سقوط برهاند اما ظاهرا بازار رقابتي در نهايت تكليف را 
روشن كرده و حكم به بقا مي دهد. در حالي كه انتظار مي رفت 
مشتركان قديمي اپراتور اول تلفن همراه همزمان با اجراي 
اين طرح هاي ملي، با فراغ خاطر اقدام به تعيين اپراتورهاي 
ايرانسل و رايتل كنند ظاهرا داستان طور ديگري رقم خورد و 
اكنون مشتركان ايرانسل و رايتل هستند كه شبكه شان را به 
مقصد همراه اول ترك مي كنند. اكنون پس از چندين سال 
از اجراي ترابردپذيري شماره هاي تلفن همراه، همزمان با 
روز راه اندازي نخستين سايت 5G توسط وزارت ارتباطات 
در مركز تحقيقات مخابرات ايران، گزارش عملكرد اپراتورها 
به روايت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منتشر 

شد. س��هم بازار همراه اول در بهار س��ال جاري به ۵3.7۲ 
درصد رسيده كه ۰.۵4 درصد رشد را به نسبت مدت زمان 
مشابه سال گذشته و همچنين زمستان 98 نشان مي دهد. 
سهم بازار ايرانسل ۰.3۶ درصد به نسبت مدت زمان مشابه 
سال گذش��ته و همچنين ۰.73 درصد به نسبت زمستان 
۱398 افت كرده است. رايتل هم كه همواره در مسير ركود 
و ريزش قرار دارد، همچون ايرانس��ل با افت ۰.89 درصدي 
به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل مواجه شده است. اين 
تحليل گوياي اين است كه همراه اول به عنوان نخستين و 
بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه ايران، همچنان پس از ربع قرن 
تجربه اپراتوري در ايران، در مقام نخست سهم بازار اپراتورهاي 

تلفن همراه كشور قرار دارد.
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تجهيزات فناوري بايد از رده 
كاالهاي لوكس خارج شوند

رييس كميس��يون فاواي اتاق بازرگاني ايران با 
انتقاد از قرار گرفتن تجهيزات فناوري اطالعات 
در حوزه كاالهاي وارداتي لوكس، گفت: »ايران 
مزيت بسيار بااليي در صادرات محصوالت مختلف 
به ويژه نرم افزارها دارد كه با ارزبري كم مي تواند 
ارزآوري بااليي براي اقتصاد كشور ايجاد كند.« 
به گزارش فدراسيون فاوا، محمدرضا طاليي، با 
انتقاد از قرار گرفتن تجهيزات فناوري اطالعات 
در حوزه كاالهاي وارداتي لوكس، از متوليان اين 
حوزه خواست تا دستورات رييس جمهوري براي 
حركت به سمت اقتصاد ديجيتال و توسعه فناوري 
اطالعات را به عنوان برنامه كاري خود قرار دهند. 
رييس هيات مديره فدراسيون فناوري اطالعات 
و ارتباطات ادامه داد: »پروانه توليد نرم افزار، يكي از 
موضوعاتي است كه مورد توجه كميسيون فاواي 

اتاق ايران قرار دارد.«

خبر ويژه

مذاكره آموزش و پرورش 
براي تهيه تبلت دانش آموزي 

مش��اور وزير آموزش و پرورش در اپليكش��ين شاد 
خاطرنش��ان كرد: ب��ا وزارت صم��ت، وزارت دفاع، 
شركت همراه اول و شركت هاي پرقدرتي كه توان 
توليد داخلي دس��تگاه هاي هوشمند را دارند، براي 
تهيه تبلت دانش آموزي مذاكره ش��ده است . سيد 
حسن الحس��يني مش��اور وزير آموزش و پرورش 
در اپليكشين ش��اد در گفت وگو با ايلنا، در رابطه با 
رايگان شدن اينترنت در سال تحصيلي جديد براي 
دانش آموزان و معلمان گفت: اينترنت اپليكشين شاد 
از ۲۵ ارديبهشت رايگان شده و هنوز هم بنا بر نظر 
مسوول اپراتور همراه اول رايگان است.  الحسيني با 
بيان اينكه مسائل مربوط به شاد بسيار حائز اهميت 
است و از اين رو مدام رصد مي شود، گفت: از آنجا كه 
اين موضوع حاكميتي است توسط آموزش و پرورش، 
وزارت ICT و شوراي عالي فضاي مجازي مرتب رصد 
مي شود. پيگير آن هستيم كه اينترنت حتما براي 
سال تحصيلي جديد به خصوص در شرايط شيوع 
كرونا رايگان باشد.  مش��اور وزير آموزش و پرورش 
در اپليكشين شاد در خصوص جزييات اين اقدام و 
مذاكرات با وزارت ارتباط��ات توضيح داد و گفت: با 
مساعدت دولت از ۲۵ ارديبهشت ترافيك شاد رايگان 
شده اس��ت و اين همكاري هاي بين وزارتي ادامه 
خواهد داش��ت. وي با اش��اره به اينكه رايگان بودن 
برنامه شاد ادامه خواهد داشت، گفت: در حال رايزني 
ب��ا وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات از طريق 
شوراي عالي فضاي مجازي هستيم كه اين ترافيك 
براي سال تحصيلي جديد نيز همچنان رايگان بماند. 
در اين رابطه ما از مصوبات ستاد مبارزه ملي مبارزه 
با كرونا استفاده مي كنيم. الحسيني در پاسخ به اين 
س��وال كه آيا با توجه به افزايش قيمت تلفن همراه 
برنامه اي براي در دسترس قرار گرفتن تلفن همراه 
براي دانش آموزاني كه قدرت خريد گوشي هوشمند 
را ندارند، در نظر گرفته شده است؟ گفت: اين يكي از 
موضوعات مهم و مشكالت اساسي آموزش مجازي 
است، دانش آموزان بسياري هستند كه نمي توانند از 
طريق فضاي مجازي با ما مرتبط شوند؛ چه افرادي 
كه به اينترنت دسترسي دارند و چه افرادي كه ابزار 
اتص��ال به اينترنت را ندارند.مش��اور وزير آموزش و 
پرورش در اپليكشين شاد خاطرنشان كرد: با وزارت 
صمت، وزارت دفاع، شركت همراه اول و شركت هاي 
پرقدرتي كه توان توليد داخلي دستگاه هوشمند را 
دارند جهت تهيه تبلت دانش آموزي مذاكره ش��ده 
اس��ت . آموزش و پرورش در نظر دارد با اس��تفاده از 
ظرفيت كشور هرچه سريع تر مشكالت دانش آموزان 
برطرف گردد. الحسيني در خصوص وظيفه آموزش 
و پرورش در زمينه پوشش تحصيلي دانش آموزان 
گفت: در مجموع، بحث پوشش تحصيلي در اجراي 
قانون اساسي را از سه طريق پيگيري مي كنيم كه 
شامل آموزش در فضاي مجازي، آموزش تلويزيوني 
و مكلف شدن استان ها به توزيع بسته هاي آموزشي 
خودآموز به دانش آموزاني اس��ت كه به سامانه شاد 
دسترس��ي ندارند تا آموزش در شرايط بحران براي 

هيچ يك از دانش آموزان تعطيل نباشد.

كاهش تاخير، ظرفيت باالي دسترسي، قابليت اطمينان بسيار باال، ارتقاي ارتباطات موبايل پهن باند ازجمله ويژگي هاي نسل پنج ارتباطي است

شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات، انجام خدمات ذيل را از طريق تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي به سازنده واجد شرايط واگذار نمايد.
۱( موضوع مناقصه: 

الف( شرح مختصر كار: 

آگهي فراخوان  ارزيابي كيفي مناقصه گران
شركت پااليش نفت امام خميني )ره( 

شازند ) سهامي عام(

نوبت دوم
شماره مجوز: ۱۳۹۹-2048

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني  )ره( شازند

ب( شرايط متقاضي: 
۱- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي و شناسه ملي.

2- داشتن امكانات، توانايي مالي، تجربه كافي، سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي.
٣- داشتن گواهينامه هاي الزم در زمينه مديريت انجام كارهاي مرتبط با موضوع مناقصه.

4- توان ارايه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )در صورت قرار گرفتن در فهرست كوتاه اين شركت( و همچنين توان ارايه تضمين انجام تعهدات مطابق آيين نامه تضمين هيات محترم 
وزيران )در صورت برنده شدن(. 

5- بودجه برآوردي مناقصه: معادل 5.500.000.000 )به حروف: پنج ميليارد و پانصد ميليون( ريال مي باشد.
2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند، استان مركزي، اراك، كيلومتر 20 جاده بروجرد، سه راهي شازند.

۳( مهلت، محل دريافت و تحويل فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي: 
متقاضياني كه داراي شرايط اوليه مندرج در »بند ب« ماده يك بوده و متقاضي شركت در مناقصه فوق الذكر مي باشند، مي توانند به مدت 5 روز كاري پس از انتشار نوبت دوم آگهي)سه روز 
پس از درج آگهي نوبت اول چاپ مي شود( طي ساعات اداري از ساعت ۷ صبح لغايت ۱5:۳0 عصر ضمن ارسال تقاضاي اعالم آمادگي جهت مناقصه مورد نظر، فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي 
را از طريق پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس: WWW.IKORC.IR دريافت و پس از تكميل فرم ها به همراه رزومه كاري در قالب لوح فشرده )CD( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت 
ارسال تقاضا به نشاني: اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند- ساختمان مركزي- طبقه دوم- امور حقوقي و پيمانها- اتاق 2۳2 

تحويل نمايند. ضمنا تلفكس شماره ۳۳6۷۳۷0۱-086 و تلفن شماره ۳۳4۹۱0۹8-086 آماده پاسخگويي مي باشد.
4( محل، زمان و مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان: 

مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان )رزومه كاري( در قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي اعالم آمادگي مي باشد. ضمنا محل تحويل مدارك 
درخواستي مورد نظر، امور حقوقي و پيمانهاي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند به نشاني مندرج در ماده »۳« مي باشد. بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده 
نخواهد شد. ضمنا اين شركت حق و اختيار تام و تمام در قبول يا رد هر يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده را در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه دارا مي باشد و دادن پيشنهاد و ارايه اسناد و مدارك 
هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي كند. الزم به  ذكر است دستگاه مناقصه گزار حداقل يك  ماه پس از وصول اسناد ارزيابي كيفي نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.

WWW.IKORC.IR               WWW.SHANA.IR      :آدرس اينترنتي

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )ريال( مدت زمان انجام كارموضوع تجديد مناقصهشماره مناقصهرديف
۱۹8/08SERVER 62۷5.000.000 ماه شمسيطراحي، خريد، نصب و راه اندازي سيستم اعالم و اطفاء حريق اتاق

اخبار فناوري
كنترل جدي تر شبكه هاي 
اجتماعي امريكايي در تركيه

داشبورد امنيتي جديد آي بي ام 
براي سرويس هاي كلود مالي

توليد ربات ويژه حمل و نقل 
اشياي ظريف و شكننده

۱۱ شركت فناوري چيني 
توسط امريكا تحريم شدند

توليد الكتروليت جديد باتري 
براي شارژ خودروهاي برقي

دولت تركيه قصد دارد ضمن كنترل جدي تر شبكه هاي 
اجتماع��ي امريكايي مانند فيس ب��وك، يوتيوب و توئيتر 
براي دريافت ماليات بيشتر از اين شركت ها اقدام كند. به 
گزارش مهر به نقل از آسين ايج، حزب حاكم تركيه تحت 
مديريت رجب طيب اردوغان رييس جمهور اين كشور اين 
ماه اعالم كرد كه شبكه هاي اجتماعي امريكايي را به طور 
جدي تحت كنترل خود قرار خواهد داد. علت اين مساله 
برخي توئيت هاي توهين آميز خطاب به وي و دختر او بعد 
از تولد فرزند چهارم بوده اس��ت. بر اساس اليحه 9 ماده اي 
پيش��نهادي دولت تركيه شبكه هاي اجتماعي امريكايي 
بايد حضور رس��مي در تركيه داشته باشند و نماينده اي را 
در خاك اين كشور معرفي كنند تا اين فرد در برابر مقامات 
دولت تركيه پاسخگو باشد. اين پاسخگويي هم جنبه هاي 
قضايي و حقوقي را در بر مي گيرد و هم به پرداخت ماليات 
مربوط مي شود. در صورت طرح شكايت عليه اين شبكه هاي 
اجتماعي به علت نقض حريم شخصي و حقوق كاربران، 
نمايندگان آنها در تركيه بايد ظرف 48 ساعت پاسخ خود 
را ارايه كنند. بعد از تصويب اين قانون شبكه هاي اجتماعي 
امريكايي بايد ظ��رف 3۰ روز نمايندگان خود را در تركيه 
معرفي كنند و در غير اين صورت با جريمه و كاهش پهناي 
باند اختصاص يافته به خود در تركيه مواجه خواهند شد. 
شبكه هاي اجتماعي امريكايي هنوز نسبت به اين مساله 

واكنشي از خود نشان نداده اند.

شركت آي بي ام داشبورد امنيتي جديدي را طراحي 
كرده كه ب��ه ش��ركت هاي تجاري ام��كان مي دهد 
بر امني��ت خدمات كل��ود خود نظارت و از س��رقت 
داده ه��اي مالي جلوگيري كنند. ب��ه گزارش مهر به 
نقل از زددي نت، داشبورد ايمن سازي شده آي بي ام 
به طور ويژه براي ارايه خدمات كلود مالي عرضه شده 
و ش��ركت هاي تجاري از اين طريق مي توانند امنيت 
روندهاي كاري مالي خود را تضمين كنند. آي بي ام 
اميدوار اس��ت بانك ها و موسسات مالي و اعتباري از 
ارايه اين خدمات استقبال كنند و از اين طريق از نفوذ 
احتمالي هكرها و باج افزار نويس��ان به سيستم هاي 
خود به سرعت مطلع شوند. ارايه اين خدمات از سوي 
آي بي ام بعد از خريداري ش��ركت اس��پانوگو صورت 
مي گيرد. اين ش��ركت نرم افزاره��اي امنيتي مورد 
اس��تفاده صنعت بيمه را توليد مي ك��رد و آي بي ام با 
اس��تفاده از آن به دنبال ايمن سازي سرورهاي كلود 
خود براي مشتريان است. آي بي ام از ابزار عالقه برخي 
بانك هاي اروپايي و امريكايي به استفاده از اين خدمات 
خبر داده است و حتي برخي شركت هاي نرم افزاري 
مانند ادوبي و وي ام وير نيز قصد دارند سرويس هاي 
مالي يادش��ده را ب��ه كار بگيرند. آي ب��ي ام هنوز در 
ويژگي هاي فن��ي و هزينه اس��تفاده از اين خدمات 

به طور عمومي اطالع رساني نكرده است.

محققان دانشگاه ميشيگان از توليد ربات پيشرفته اي 
خبر داده اند كه مجهز به يك دس��ت است و مي تواند 
امور خاصي مانند بلند كردن و انتقال اشياي حساس 
و ش��كننده مانند ميوه و تخم م��رغ را انجام دهد. به 
گزارش مهر به نقل از نيواطلس، دس��ت هاي رباتيك 
معمواًل قوي و زمخت هستند و نمي توان از آنها براي 
حمل و نقل اش��يا و ابزار حس��اس و ظريف استفاده 
كرد. اما دانشمندان توانسته اند دست رباتيكي براي 
برداشتن و جابه جايي اشياي شكننده و ظريف مانند 
تخم مرغ، گوجه فرنگي، لي��وان، بطري و غيره ابداع 
كنند. دست اين ربات موسوم به FHPA داراي چهار 
انگشت و يك انگشت شست در جهت مخالف است 
كه همكاري و هماهنگي آنها با يكديگر براي لمس و 
جابه جايي اشيا در حد بااليي است. پمپاژ جريان هوا 
از طريق لوله هاي متصل به دست اين ربات به صورت 
حساب شده باعث باز و بسته شدن تدريجي انگشت ها 
و تنظيم فشار وارده به اشياي در حال حمل مي شود. 
پس از انتقال هر شيء به مقصد فشار هوا كمتر شده 
و به تدريج كاهش مي يابد تا ش��يء در محل مد نظر 
قرار گيرد. اين ربات بعد از تكميل و بررسي هاي نهايي 
براي اقداماتي همچون بسته بندي انواع ميوه، انجام 
خدمات پزشكي و حتي كمك به انجام اعمال جراحي 

مورد استفاده قرار مي گيرد.

كاخ س��فيد در ادامه رويكرد خود عليه ش��ركت هاي 
فناوري چيني ۱۱ شركت ديگر را هم تحريم كرد كه در 
ميان آنها يكي از تأمين كنندگان سخت افزارهاي مورد 
نياز اپل ديده مي شود. به گزارش مهر به نقل از زد دي نت، 
دولت امريكا ش��ركت هاي يادش��ده را به نقض حقوق 
بشر متهم كرده و مدعي شده كه شركت هاي مذكور با 
دولت چين همكاري هاي اطالعاتي و امنيتي دارند. اين 
اتهام ها بارها از سوي دولت چين و شركت هاي مختلف 
فناوري اين كشور رد شده و علت اين اتهام زني ها نگراني 
از رش��د قدرت فناورانه چين در س��طح جهان دانسته 
شده اس��ت. برخي از اين شركت ها مانند اوفيلم گروپ 
سخت افزارهاي مورد نياز شركت هاي فناوري امريكايي 
و چيني مانند اي سر، ايسوس، آمازون، دل، اچ پي، اچ تي 
س��ي، هواوي، لنوو، ال جي، مايكروسافت، اوپو، سوني، 
شيوامي و زد تي اي را تأمين مي كردند. او فيلم به علت 
تأمين قطعات دوربين هاي مورد استفاده در گوشي هاي 
آيفون 8 و آيفون ايكس از سال ۲۰۱7 به اين سو شريكي 
استراتژيك براي اپل محسوب مي شود. اين شركت در 
فهرست تأمين كنندگان قطعات اپل در سال ۲۰۱9 هم 
قرار داشته است. برخي از شركت هاي همكار با طرف هاي 
چيني مانند ال جي بالفاصله بعد از اعالم فهرست تازه 
هرگونه همكاري با آنها را تكذيب كرده اند، اما بقيه هنوز 

واكنشي از خود نشان نداده اند.

باتري هاي ليتيومي مجهز به آندهاي گرافيتي، ظرفيت 
مناسبي براي ش��ارژ خودروهاي برقي دارند. اما يك 
فناوري جديد مي تواند موجب ارتقاي بيشتر ظرفيت 
آنها شود. به گزارش مهر به نقل از نيواطلس، محققان 
الكتروليت جديدي را براي ش��ارژ باتري خودروهاي 
برقي تولي��د كرده اند كه داراي م��وادي نرم و در عين 
حال مستحكم بوده و عمر و دوام باتري را نيز افزايش 
مي دهد و باعث مي ش��ود در درازمدت توانايي خود را 
براي شارژ باكيفيت از دست ندهد. در باتري هاي جديد 
از فلز ليتيوم خالص و نيز اليه هاي حفاظتي از جنس 
نانولوله هاي كربني استفاده ش��ده كه چگالي بااليي 
دارد و لذا ظرفيت شارژ آن نسبت به باتري هاي امروزي 
ليتيومي تا ۱۰برابر افزايش مي يابد و س��رعت ش��ارژ 
آن نيز بيشتر خواهد بود. اين دستاورد از شكل گيري 
دندريت هايي كه س��طح گرافيتي اند را نيز مي خورند 
و موجب گرماي ش��ديد و آتش س��وزي مي شوند نيز 
جلوگيري مي كند. پژوهشگران دانشگاه كارنگي ملون 
كه الكتروده��اي جديد را توليد كرده اند مي گويند در 
مدل نهايي اين باتري ها از پليمرهاي نرم و متخلخل 
با سوراخ هاي ريز پرشده از ذرات سراميكي در مقياس 
نانو استفاده مي شود. آنان اميدوارند اين باتري ها زمينه 
را براي توليد خودروهايي فراهم كند كه با يك بار شارژ 

بتوانند بيش از هزار كيلومتر را طي كنند.



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

گزارش » تعادل« درباره لزوم اصالح نظام تعرفه اي براي قرار گرفتن  در مسير توسعه اقتصادي

ساختارنظامتعرفهتجاريايرانمعيوباست
تعادل| گروه تجارت|

تجربه كشورهاي موفق در زمينه تجارت نشان 
مي دهد انجام اصالحات الزم در نظام تعرفه اي، 
چگونه مي تواند يك كش�ور را در مسير توسعه 
اقتص�ادي قرار ده�د. نظام تعرف�ه اي به نوعي 
نش�ان دهنده ميزان رقابت پذيري هر كشور در 
بازار جهاني است و وضعيت آن توسط مجموعه اي 
از شاخص ها تعيين و ارزيابي مي شود . برخي از اين 
ش�اخص ها عبارتند از »ميانگين ساده تعرفه«، 
»ميانگين موزون تعرفه«، »سهم تعرفه هاي معاف 
از حقوق گمركي«، »سهم تعرفه هاي غيرارزشي«، 
»سهم تعرفه  هاي بيش از 15 درصد«،»حداكثر 
مقدار تعرفه«، »تعداد طبقات تعرفه«، »ضريب 
پراكندگي تعرفه ه�ا« و »تعداد خطوط تعرفه«. 
در همين راس�تا در پژوهش�ي، وضعيت ايران 
در اين ش�اخص ها با برخي كشورهاي منتخب 
مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به اينكه 
ساختار تعرفه اي ايران با نظام تعرفه اي بسياري 
از اقتصادهاي در حال توسعه تفاوت هايي دارد، 
برنامه ريزي ب�راي اصالح نظام تعرف�ه اي ايران 
با رويكرد افزايش ش�فافيت، ارتق�اي كارايي و 

متوازن سازي تعرفه ها ضروري به نظر مي رسد. 

    متوسط ساده تعرفه 
براساس آمارهاي اخير س��ازمان تجارت جهاني، در سال 
۲۰۱۹، در ميان ۱۳۸كشور مورد بررسي، »ايران« پس از 
»باهاما« و »بوتان«، بيشترين سطح ميانگين ساده تعرفه را 
داشته است. متوسط ساده تعرفه در »باهاما«، ۳۲.۵ درصد، 
در »بوت��ان« ۲۲.۱درصد و در »اي��ران« ۲۰.۱ درصد بوده 
كه بسيار باالتر از كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني 
بوده و به معناي تمايل باالي سياس��ت گذار به استفاده از 
ابزار تعرفه اي براي حمايت از توليد داخلي است. ميانگين 
ساده تعرفه در »ايران« در حالي معادل ۲۰.۱ درصد است 
كه اين نرخ در كشور »تركيه« برابر ۱۰ درصد، »چين« ۷.۶ 
 درصد و »روسيه« ۶.۷درصد گزارش شده است. كشورهاي 
»كره جنوبي« و »برزيل« نيز به ترتيب نرخ ميانگين ساده 
تعرفه ۱۳.۶درصد و ۱۳.۴درصد را داشته اند كه نسبت به 
ساير كشورها كمي باالتر است. بسته به ساختار اقتصادي 
و ميزان رقابت پذيري كاالهاي توليدي در بخش كشاورزي 
يا صنعتي با كاالهاي مشابه جهاني، ميانگين ساده تعرفه 
براي دو بخش مزبور در كشورهاي گوناگون، متفاوت است. 
تقريباً مي توان گفت اكثر كشورها حمايت تعرفه اي بيشتري 
براي اقالم كشاورزي خود در نظر گرفته اند. براي »ايران«، 
ميانگين ساده تعرفه براي اقالم كشاورزي، برابر ۲۸.۸درصد 
و براي اقالم صنعتي، ۱۸.۷درصد اس��ت. به عنوان مثال، 
ميانگين ساده تعرفه براي اقالم كشاورزي در »كره جنوبي« 
براب��ر ۵۶.۸ درصد بوده؛ در حالي ك��ه براي اقالم صنعتي 
ميانگين ساده تعرفه در اين كشور، ۶.۶ درصد بوده است. 
در »تركيه« نيز ميانگين ساده تعرفه براي اقالم كشاورزي 
معادل ۴۲.۳ درصد و براي اقالم صنعتي، ۴.۵درصد بوده كه 
تقريبًا يك چهارم رقم مشابه براي ايران است. با اين وجود، 
در »برزيل« ميزان تعرفه اعمال شده براي كاالهاي صنعتي 
بيش��تر از اقالم كشاورزي اس��ت )۱۰.۱درصد براي اقالم 

كشاورزي و ۱۳.۹درصد براي اقالم صنعتي( . 

     ميانگين موزون تعرفه 
از ديگر شاخص هاي تعيين كننده وضعيت تعرفه كشورها، 
ميانگين موزون تعرفه است كه در واقع ميانگين تعرفه هايي 
بوده كه براساس ارزش واردات، موزون شده است و از تقسيم 
درآمد گمركي بر ارزش واردات به دس��ت مي آيد. معمواًل 
ميانگين موزون تعرفه از ميانگين ساده تعرفه، كمتر است. در 

سال ۲۰۱۷، ميانگين موزون تعرفه در »ايران« ۱۵.۴ درصد 
بوده است؛ اين در حالي است كه در كشورهاي »تركيه« و 
»چين« به ترتيب برابر ۴.۵درصد و ۴.۴ درصد بوده است. 
شايان ذكر است بسته به مبناي نرخ ارز اعمالي در محاسبه 
ماليات بر واردات و همچنين رقم واردات، درصد مزبور براي 
ايران قابل تغيير است. در ميان كشورهاي مورد بررسي، پس 
از »ايران« بيشترين سطح ميانگين موزون تعرفه مربوط به 
»برزيل« و برابر ۲.۱۰درصد است. در ميان كشورهاي مورد 
بررسي، به غير از ايران، در ساير كشورها مشابه ميانگين ساده 
تعرفه، ميانگين موزون تعرفه اعمال شده بر اقالم كشاورزي 
باالتر از نرخ مربوط به اقالم صنعتي است. به عنوان مثال، 
در تركيه، ميانگين موزون تعرفه اعمال ش��ده براي اقالم 
كشاورزي ۲۰.۴درصد و براي اقالم صنعتي ۳.۳ درصد است. 
در كره جنوبي نيز ميانگين موزون اعمال شده براي اقالم 
كشاورزي حدود ۸۲ درصد و براي اقالم صنعتي ۳.۹درصد 
است. اين در حالي است كه در ايران، ميانگين موزون تعرفه 
در سال ۲۰۱۷، براي اقالم كش��اورزي ۱۴.۴درصد و براي 

اقالم صنعتي ۱۵.۷درصد گزارش شده است . 

     سهم تعرفه هاي معاف از عوارض واردات 
يكي ديگر از متغيرهاي بررسي در اين گزارش سهم خطوط 
تعرفه اي است كه از حقوق گمركي معاف بوده  اند. با توجه 
به اطالعات سازمان تجارت جهاني، سهم خطوط تعرفه اي 
معاف از عوارض واردات براي ايران، صفر گزارش شده است 
. اين موضوع ناشي از اين اس��ت كه در ايران همراه با سود 
بازرگاني، رقمي معادل ۴ درصد تحت عنوان حقوق گمركي 
هم براي واردات تقريبًا كليه كاالها دريافت مي شود. از اين 
رو، پايين ترين طبقه تعرفه اي براي ايران در گزارش سازمان 
تجارت جهاني، ۴ درصد در نظر گرفته شده و سهم تعرفه هاي 
معاف از عوارض واردات براي ايران، چه براي اقالم كشاورزي 
و چه براي اقالم صنعتي صفر درج ش��ده اس��ت. در كشور 
»مالزي« اين سهم بالغ بر ۶۶ درصد است كه نسبتاً در سطح 
بسيار بااليي قرار دارد. در واقع در مالزي ۶۶ درصدي از كل 
تعرفه ها با نرخ تعرفه صفر درصد وارد اين كشور مي شوند. 
اين رقم در »ويتنام« ۳۵.۳درصد، در »تركيه« ۲۳.۵درصد، 
در »مكزي��ك« ۴۹ درص��د و در »چي��ن« و »برزيل« به 
ترتيب ۷.۴درصد و ۵.۱درصد اس��ت. الزم به ذكر است كه 
در برخي كش��ورها، مانند »هنگ كنگ« و »س��نگاپور« 
اين سهم برابر ۱۰۰ درصد است. ايران جزو چهار كشوري 
است كه سهم تعرفه هاي معاف از عوارض واردات آنها برابر 
صفر است؛ از جمله پاكستان و مراكش. در اكثر كشورها، از 
جمله »تركيه«، »روسيه« و »كره جنوبي« سهم تعرفه هاي 
معاف از حقوق گمركي براي اقالم صنعتي نسبت به اقالم 

كشاورزي بيشتر است. 

    تعداد طبقات و خطوط تعرفه 
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است كه تعداد طبقات 
تعرفه در ايران با ۱۶ طبقه تعرفه به طور قابل توجهي نسبت 
به ساير كشورهاي مورد بررسي پايين است. به عنوان مثال، 
در »روسيه« تعداد طبقات تعرفه برابر ۵۷۸و در »تركيه« 
۲۵۷ طبقه است؛ اين در حالي است كه در ايران اين تعداد 
تنها برابر با ۱۶ طبقه اس��ت. يكي از اهداف اصلي كشورها 
براي كاهش طبقات تعرفه، ساده سازي، افزايش شفافيت 
و به طور كلي يكنواخت كردن نظام تعرفه  اي است. نگاهي 
به تعداد طبقات تعرف اي برخي اقتصادهاي موفق مانند 
امريكا )۱۱۳۶ طبقه(، اتحاديه اروپا )۹۲۴ طبقه(، مالزي 
)۱۱۰ طبقه( و كره جنوبي )۱۳۲ طبقه( نشان مي دهد باال 
بودن تعداد طبقات تعرفه، اگرچه ممكن است نظام تعرفه اي 
را گسترده تر و در برخي مواقع پيچيده تر كند، اما لزوماً منجر 

به كندشدن تجارت آن كشورها نخواهد شد. 
از جمله دالي��ل باالبودن تعداد طبق��ات تعرفه در برخي 

كشورها، دامنه و مقياس كم حمايت تعرفه اي از كاالها، در 
برخي موارد در سطح دهم اعشار است .در ميان كشورهاي 
مورد بررسي، در اكثر كشورها، تعداد طبقات تعرفه براي اقالم 
كشاورزي بيشتر از اقالم صنعتي است. به عنوان نمونه، در 
امريكا، تعداد طبقات تعرفه براي اقالم كشاورزي ۸۰۱ طبقه 

و براي اقالم صنعتي ۴۱۸ طبقه است. 
همچنين در ميان كشورهاي مورد بررسي، تعداد خطوط 
تعرفه در ايران پايينتر از ساير كشورها است. در ايران ۷ هزار 
و ۹۲۵ خطوط تعرفه وجود داش��ته؛ در حالي كه در برخي 
كشورهاي ديگر مانند »اياالت متحده امريكا«، »تركيه« و 
»روسيه« اين تعداد به ترتيب ۱۱ هزار و ۶۴۰ رديف، ۱۱ هزار 
و ۹۳۳ رديف و ۱۲ هزار و ۲۳۸ رديف بوده است. باالتر بودن 
رديفهاي تعرفه اي در كشورها مي تواند به دليل دقت باال در 
تعيين تعرفه هاي كاالها باشد كه براي هر كاال، رديف تعرفه 
جدا در نظر گرفته ش��ود. در ايران، از ۷ هزار و ۹۲۵ خطوط 
تعرفه، يك هزار و ۱۷ رديف مربوط به اقالم كشاورزي و ۶ 

هزار و ۹۰۸ رديف هم مربوط به اقالم صنعتي بوده است. 

     سهم تعرفه هاي غيرارزشي 
سهم تعرفه هاي غيرارزشي در ايران، ۰.۱درصد گزارش 
شده كه در مقايسه با ساير كشورهاي مورد بررسي، رقم 
نسبتًا پاييني است. معمواًل زماني از تعرفه غيرارزشي 
در نظام تعرفه اي استفاده مي شود كه تنوع قيمتي و به 
تناسب آن سطح كيفيت كاال بسيار متغير است و در اين 
صورت به منظور تسهيل واردات كاالي با كيفيت باالتر 
از روش غيرارزشي استفاده مي شود. همچنين ممكن 
است اين اقدام با هدف اعمال حمايت دقيقتر از برخي 
محصوالت كشاورزي كه عمدتًا تعرفه بااليي هم دارند، 
صورت گيرد. با اين وجود، باالبودن سهم تعرفه هاي غير 
ارزشي در يك كشور به ويژه در مورد كاالهاي صنعتي را 
مي توان به عنوان يكي از نشانه هاي غيرشفاف بودن نظام 
تعرفه اي آن كشور تلقي كرد. در كشور»كره جنوبي«، 
عليرغم باال بودن طبقات تعرفه اي )۱۳۲ طبقه(، سهم 
تعرفه هاي غيرارزشي هم نسبتاً پايين است )۰.۵درصد( 
. ب��ا توجه ب��ه آمارها، درص��د تعرفه هاي غيرارزش��ي 

محصوالت كشاورزي براي بيشتر كشورها از جمله »كره 
جنوبي«، »مكزيك« و »روس��يه« بيش از تعرفه هاي 
غيرارزشي محصوالت صنعتي است؛ لذا مي توان گفت 
تعرفه گذاري براي محصوالت صنعتي در بيشتر كشورها 
از ش��فافيت باالتري نس��بت به محصوالت كشاورزي 
برخوردار اس��ت البت��ه درصد تعرفه هاي غيرارزش��ي 
 ايران در محصوالت كش��اورزي )۰.۱درصد( و صنعتي

 )۰ درصد( تفاوت چنداني با يكديگر ندارند. 

     حداكثر مقدار تعرفه 
براساس آمارهاي سازمان تجارت جهاني، بيشترين سطح 
تعرفه براي ايران، ۱۰۰ درصد گزارش ش��ده است؛ اين در 
حالي است كه همانطور كه ذكر شد تعداد زيادي از كاالها در 
ايران داراي ممنوعيت وارداتي هستند كه به نوعي به منزله 
اعمال تعرفه بي نهايت براي آنها است. از اين رو، به نظر ميرسد 
عدد مربوط به حداكثر مقدار تعرفه كه براي ايران گزارش 
شده، صحيح نبوده و گمراه كننده باشد و به نوعي اطالعات 
ارايه شده توسط سازمان تجارت جهاني، براي ايران، قابل 
استناد نيست. حداكثر مقدار تعرفه براي »مالزي« بيش از 
۱۰۰۰ درصد، در »كره جنوبي« ۸۸۷ درصد و در »تركيه« 
۲۲۵ درصد ثبت ش��ده اس��ت. در ميان كشورهاي مورد 
بررسي، در اكثريت كشورها حداكثر مقدار تعرفه مربوط به 

اقالم كشاورزي است. 

    ضريب پراكندگي تعرفه ها 
ضريب پراكندگي تعرفه ها، ميزان پراكنده بودن طبقات 
تعرفه را در هر كشور نشان مي دهد. در مقايسه با كشورهاي 
مورد بررسي، ايران ضريب پراكندگي نسبتًا كمتري دارد. 
اين ضريب براي ايران ۹۲ بوده، اما براي »كره جنوبي« ۴۱۷، 
»مالزي« ۲۳۶، »اتحاديه اروپا« ۱۷۲ و براي »اياالت متحده 
امريكا« ۲۶۱ است. در ايران، ميزان پراكندگي تعرفه ها براي 
اقالم صنعتي بيشتر است. اما اين ضريب براي برخي كشورها 
از جمله »اياالت متحده امريكا«، »اتحاديه اروپا« و »مالزي« 
در اقالم كش��اورزي باالتر اس��ت .به عنوان نمونه، ضريب 
پراكندگي تعرفه در »اتحاديه اروپا« براي اقالم كشاورزي 

۱۴۲ و براي اقالم غيركش��اورزي ۱۰۲ اس��ت بررسي ها 
همچنين نش��ان مي دهد، در ايران، حدود ۳۶.۵درصد از 
خطوط تعرفه كاالهاي كش��اورزي و ۵۴ درصد از خطوط 
تعرفه كاالهاي صنعتي، داراي ن��رخ تعرفه پايين تر از ۱۰ 
درصد هستند. در كشور چين، بيش از ۸۲ درصد كاالهاي 
صنعتي، در كشور اندونزي ۶۶.۳درصد از اين گروه كااليي و 
در كره جنوبي حدود ۷۱ درصد از اين كاالها، نرخ تعرفه اي 
كمتر از ۱۰ درصد دارند. در كشورهاي تركيه و روسيه نيز 
سهم كاالهاي صنعتي با تعرفه زير ۱۰ درصد به ترتيب حدود 

۶۳ درصد و ۷۲ درصد است. 
 همچنين در ميان كشورهاي مورد بررسي، »كره جنوبي« 
و »تركيه« بيشترين حمايت تعرفه  اي را از اقالم كشاورزي 
خود داشته اند؛ به طوريكه حدود ۱۰ درصد خطوط تعرفه 
كشاورزي »كره جنوبي« و حدود ۱۲.۲درصد خطوط تعرفه 
كشاورزي »تركيه« تحت كدهاي تعرفه باالي ۱۰۰ درصد 
قرار دارند .اگرچه در اكثر كشورها سهم خطوط تعرفه بين ۵۰ 
تا ۱۰۰ درصد بسيار ناچيز و تقريباً نزديك به صفر است؛ اين 
رقم در »ايران« براي كاالهاي صنعتي معادل ۱۳.۲درصد و 
براي كاالهاي كشاورزي حدود ۳۳ درصدي ثبت شده است . 

    گروه هاي تعرفه اي ايران و تركيه 
براساس اين گزارش، بيشترين ميزان تعرفه وارداتي در ايران 
براي گروه »پوشاك« بوده كه حدود ۵۵ درصد است. پس از 
آن، گروه »ميوه و سبزيجات« و »محصوالت لبني« هر كدام 
با ميزان تعرفه ۴۲.۶درصد و ۳۴.۸درصد بيشترين ميزان 
تعرفه ها را داشته اند. »ماشين هاي غيرالكتريكي«، »مواد 
شيميايي« و »مواد معدني و فلزات« به ترتيب بيشترين 
ارزش واردات را به خود نس��بت داده اند و نرخ تعرفه آنها در 
سال مورد بررسي نيز به ترتيب۱۱.۱ درصد، ۹.۳درصد و 
۱۴.۶ درصد است. بيشترين نرخ ساده تعرفه تركيه مربوط 
به »محصوالت لبني« بوده كه معادل ۱۳۱.۶درصد است. 
پس از آن »محصوالت حيواني« با نرخ تعرفه ۱۰۱ درصد و 
»شكر و شيريني« با نرخ تعرفه ۹۵ درصد قرار دارند. بيشترين 
ارزش واردات تركيه مربوط به »تجهيزات حمل و نقل« است 

كه نرخ تعرفه ۸.۸ درصدي دارد. 

رييس كميته ارزي اتاق بازرگاني عنوان كرد 

سامانه نيما نياز به كادر چابك دارد
رييس كميته ارزي اتاق بازرگاني گفت: بايد توجه 
داشت كه سامانه نيما نياز به كادر چابك دارد كه 
ورود ارز را سنجش كند اما خللي در اين رابطه 
وجود دارد و برخي صادركنندگان اعالم كردند 

ارز را وارد كرده اند اما در نيما ثبت نشده است

محمدرضا انصاري در گفت وگو با »ايلنا«، درباره موضوع 
بازنگرداندن ۲۷ ميليارد دالر ارز حاصل از صادرات كه 
از سوي بانك مركزي مطرح شده است، اظهار داشت: 
ما بيش از ۴۰ ميليار دالر صادرات غيرنفتي داش��تيم 
كه بخش عمده مربوط به فوالد، بخش��ي پتروشيمي 
و فرآورده ه��اي نفت��ي اس��ت و از اين مي��زان حدود 
۱۰ ت��ا ۱۲ ميلي��ارد دالر مربوط به ان��واع كاالها مثل 

م��واد غذايي، محصوالت كش��اورزي و فرش و برخي 
محصوالت صنعتي است كه توسط بخش خصوصي 
صادر مي شود. نتيجه اينكه بزرگ ترين صادركنندگان 
كه حدود ۵۰۰ نفر را شامل مي شوند، تا ۲۰۰ ميليون 
دالر و كوچك ترين ها هم چند صد هزار دالري صادرات 
داشته اند كه زندگي و كسب و كار اين صادركنندگان 
مشروط به بازگشت ارز است، به خصوص در شرايطي 
كه اختالف زيادي بين قيمت ارز اس��ت. وي افزود: ما 
به عن��وان اتاق بازرگاني هنوز آنالي��زي از ۲۷ ميليارد 
دالر نداريم، يعني نمي دانيم چه كس��اني و چه ميزان 
ارز برنگردانده اند، ما هم به عنوان اتاق بازرگاني مانند 
دولت و بانك مركزي بايد طرف��دار ورود ارز به چرخه 
اقتصاد كش��ور باش��يم، زيرا در فضاي رونق و توسعه 

كشور مي توانيم زندگي كنيم، اما اكنون نمي دانيم چه 
كساني در ليست هستند و ليستي كه از بانك مركزي 
دريافت كرده ايم گويا نيس��ت و تفكيك نشده است، 
بنابراين نمي دانيم مش��كل كجاست. انصاري تصريح 
كرد: بسياري از صادركنندگان موانع بروكراسي داشته و 
براي آوردن پول مشكل دارند يا بخشي از صادركنندگان 
محصوالت كشاورزي ممكن است به مهلت تعيين شده 
نرس��ند، از همين روي ما تقاضا كرديم كه مهلت را در 
حدود ۲ ماه اضافه كنند كه ارزشان را وارد كنند.  رييس 
كميته ارزي اتاق بازرگان��ي در ادامه گفت: بايد توجه 
داشت كه سامانه نيما نياز به كادر چابك دارد كه ورود 
ارز را س��نجش كند اما خللي در اين رابطه وجود دارد. 
برخي صادركنندگان اعالم كردند ارز را وارد كرده اند 

اما در نيما ثبت نش��ده است، ش��ايد نيما ظرفيت اين 
را ندارد.  وي تصريح كرد: ما با صادركنندگان مذاكره 
كرديم، مسائلي را مطرح كردند، اما در هر حال حجم 
آنچه را نياورند قابل مقايس��ه با رقم ۲۷ ميليارد دالر 
نيس��ت و احجام كوچك تري اس��ت، كل صادرات ما 
غير از اقالم بزرگ در حد ۱۰ تا ۱۲ ميليار دالر در سال 
است. اگر بانك مركزي فهرست كساني را كه ارز را وارد 
نكرده اند در اختيار ات��اق بازرگاني قرار دهد ما در اتاق 
تهران و شهرستان ها توزيع كرده و حتما عكس العمل 
نش��ان مي دهيم.  انصاري يادآور شد: اتاق بازرگاني به 
سبب وظايف خود نهايت همكاري را مي كند كه تا حد 
ممكن ارز وارد چرخه اقتصاد شود، در واقع خود را يار 
بانك مركزي و دولت مي داند چرا كه مساله رونق توليد 

و معيشت مردم است و اگر فشار ارزي باشد اينها آسيب 
مي بينند نتيجتا فعال اقتصادي هم دچار ضرر مي شود. 
فعال اقتصادي در فضاي سالم و پررونق زندگي مناسبي 
دارد، اما اكنون اتاق در ابهام نمي داند چه كاري انجام 
دهد. كميته ارزي ات��اق بازرگاني گفت: قطعا اعضاي 
اتاق به هيچ وجه نمي خواهند كه كارت شان توقيف و 
زندگي و كاسبي شان تعطيل شود، شايد اتاق بيش از 
بانك مركزي ابزار كنترل دارد بنابراين بانك مركزي 
الزم است كه ليست را به ما بدهد تا با همكاري شفاف، 
كمك كنيم مساله حل شود. اينكه دانسته و نادانسته 
رودر روي ه��م قرار بگيرند و همكاري نكنند مس��اله 
حل نمي شود، هر دو ذينفع هستند كه ارز وارد چرخه 

اقتصاد كشور شود.

براي توليد ۹ هزار تن ماهي و ايجاد ۸ هزار شغل درمناطق محروم ساحلي صورت گرفت 

 امضاي تفاهمنامه 136 ميلياردي بين ستاد اجرايي فرمان امام و بخش خصوصي 
تفاهمنام�ه راه اندازي مرك�ز توليد و تكثير 
آبزيان دريايي با سرمايه گذاري 1۳۶ ميليارد 
توماني بين ستاد اجرايي فرمان امام و بخش 

خصوصي امضا شد.

آيين امض��اي تفاهمنام��ه راه اندازي مرك��ز تكثير و 
تولي��د آبزيان درياي��ي درمناطق محروم س��احلي با 
س��رمايه گذاري ۱۳۶ ميلي��ارد تومان، صب��ح ديروز 
با حض��ور رييس س��تاد اجرايي فرمان ام��ام، معاون 
وزيرجهادكشاورزي و مديرعامل شيالت كشور، مديران 
شركت آبزيان گستر نصر و مديران بنياد بركت و تدبير 
در محل ساختمان س��تاد اجرايي برگزار شد.محمد 
مخبر رييس ستاد اجرايي فرمان امام با تبريك سالروز 

ازدواج حضرت علي )ع( و حض��رت زهرا )س( گفت: 
محور فعاليت ها در ستاد اجرايي اشتغال است؛ اشتغال 
هم بايد ناشي از ايجاد تشكيالتي باشد كه محور توليد 

است و توليد نيز بايد منطبق با اقتصاد مقاومتي باشد.
رييس س��تاد اجرايي فرمان امام با تاكي��د بر اينكه 
يكي از نقاط آس��يب كش��ور امنيت غذا و دارو است، 
گفت: در س��تاد اجراي��ي فرمان حضرت ام��ام )ره( 
فعاليت هاي زيادي در زمينه غذا و دارو انجام گرفته 
است؛ به طوريكه ۹۰ درصد امكانات اين مجموعه از 
لحاظ مالي و مديريتي در اختيار توليد محصوالت در 
اين حوزه ها است. مخبر افزود: در سال جاري، ايجاد 
۲۰۰ هزار فرصت ش��غلي را درقالب اجراي ۷۰ هزار 
طرح پيش بيني كرده ايم. وي با اش��اره به دسترسي 

گس��ترده كش��ور به اقيانوس و دريا، اف��زود: مصرف 
س��رانه ماهي در دنيا، براي هر نفر ۲۰ كيلوگرم است 
كه در كشور ما كارشناسان آن را از ۷ تا ۱۲ كيلوگرم 
تخمين زده اند؛ اگر بخواهيم ۲ كيلوگرم اين سرانه را 
افزايش دهيم، بايد ۱۶۰ هزار تن به توليداتمان اضافه 
كنيم. مخبر با اشاره به سرمايه گذاري ۱۳۶ ميليارد 
توماني و راه اندازي مركز تكثير و توليد آبزيان دريايي 
درمناطق محروم س��احلي افزود: ب��ا راه اندازي اين 
مركز س��االنه ۹۰۰۰ تن توليدات در بخش شيالت و 
ايجاد ۸۰۰۰ شغل جديد خواهيم داشت. رييس ستاد 
اجرايي فرمان امام افزود: براي امسال ايجاد ۲۰۰ هزار 
شغل را پيش بيني كرده ايم كه ۸ هزار شغل در همين 
پروژه ايجاد مي شود و اميدواريم بتوانيم آن را به ۳۰ 

هزار شغل برسانيم.  در ادامه اين نشست نبي اهلل خون 
ميرزايي؛ معاون وزير جهادكشاورزي و رييس سازمان 
شيالت كشور با اشاره به برنامه هاي اين سازمان گفت: 
براساس برنامه ها بايد تا س��ال ۱۴۰۰ به توليد ۲۰۰ 

هزار تن و تا ۱۴۰۴ به توليد ۴۰۰ هزار تن برسيم.
خون ميرزايي با اش��اره ب��ه اينكه با اي��ن تفاهمنامه 
اهدافمان در مناطق آسيب پذير ساحلي محقق مي شود، 
خاطرنشان كرد: يكي از نواقص، تكثير براي استخرهاي 
پرورشي بود كه اين گره نيز با اين تفاهمنامه باز مي شود.

در ادامه اين نشس��ت، تفاهمنامه همكاري بين بنياد 
بركت ستاد اجرايي فرمان امام و شركت »آبزيان گستر 
نصر« به امضاي مديران اين مجموعه ها رس��يد؛ اين 
تفاهمنامه در مناطق محروم اس��تان هاي مازندران، 

گيالن، گلس��تان، هرمزگان، خوزس��تان، بوش��هر، 
كهگيلويه و بويراحمد و كردستان اجرا خواهد شد.

حجم سرمايه گذاري در همكاري بين بنياد بركت ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام )ره( و شركت »آبزيان گستر 
نصر«، ۱۰۶ ميليارد تومان است؛ هدف اين همكاري 
مشترك نيز »توسعه پرورش آبزيان و بومي سازي توليد 

ماهي در قفس« است.
همچنين تفاهمنامه  بين شركت »آبزيان گستر نصر« 
و شركت نوانديشان كش��ت و صنعت تدبير به حجم 
س��رمايه گذاري ۳۰ ميليارد توماني به امضاي روساي 
اين شركت ها رسيد؛ هدف اين همكاري مشترك نيز 
تكثير، توليد و نوزادگاهي ماهيان دريايي اس��ت و در 

استان هرمزگان و جزيره قشم اجرا مي شود.
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آزمايش موفق واكسن كرونا 
توسط ستاد اجرايي فرمان امام 

محمد مخبر از موفقيت آميز بودن آزمايش »واكسن 
كرونا«ي ساخته شده توسط ستاد اجرايي فرمان 
امام خبرداد. محمد مخبر رييس س��تاد اجرايي 
فرمان امام صب��ح ديروز در جم��ع خبرنگاران و 
درحاشيه مراسم »امضاي تفاهم نامه ۱۳۶ ميليارد 
توماني تولي��د آبزيان دريايي« ب��ا اعالم اين خبر 
افزود: واكسن ايراني ساخته شده توسط همكاران 
دارويي س��تاد با موفقيت تس��ت حيواني خود را 
پشت سر گذاشته وهم اكنون درحال آماده سازي 
مقدمات تست انساني پس از تأييد وزارت بهداشت 
هستيم. وي درخصوص توليد داروي ضدكرونايي 
Remdesivir توسط ستاد اجرايي نيز گفت: اين 
دارو كه به اعتقاد پزشكان براي درمان بيماري كرونا 
موثر است و بدليل وجود تحريم ها، در بازارسياه با 
قيمت ۶۰ميليون تومان به فروش مي رسيد، از اين 
هفته باقيمت بسيار پايين تر و نرخ مصوب وزارت 
بهداش��ت، توليد و وارد بازار ش��د. مخبر افزود: به 
هرميزاني كه وزارت بهداشت اعالم نياز كند، ازاين 

دارو توليد و در اختيار بيمارستانها قرار مي دهيم.

برگزاري برخط مجمع 
ايران خودرو 

مجمع عمومي عادي س��اليانه صاحبان سهام ايران 
خودرو براي س��ال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۹۸ با 
حضور بيش از ۸۰ درصد از س��هامداران برگزار شد و 
صورت هاي مالي به تصويب رس��يد فرشاد مقيمي، 
مديرعامل ايران خودرو در اين مجمع كه به صورت 
برخط و با حضور بي سابقه بيش از ۲۴ هزار سهامدار 
برگزار شد تاكيد كرد: ثروت سهامداران ايران خودرو در 
امنيت كامل است.  ايكوپرس- مديرعامل گروه صنعتي 
ايران خودرو در جلس��ه مجم��ع كه به منظور حفظ 
سالمت سهامداران، به صورت اينترنتي و غيرحضوري 
برگزار ش��د، گزارش��ي از فعاليت ها و دستاوردهاي 
 س��ال گذش��ته و برنامه ه��اي امس��ال اراي��ه كرد.

فرش��اد مقيمي، با بي��ان اينكه از ش��رايط بحراني 
س��ال گذش��ته كه توليد روزان��ه به كمت��ر از هزار 
دس��تگاه خودرو رس��يده بود عبور كرده ايم، گفت: 
بعد از اعمال تحريم هاي ظالمانه و خروج ش��ركاي 
خارجي، داخلي س��ازي توليد را در دس��تور كار قرار 
دادي��م و توانس��تيم در ميزهاي خودكفايي وزارت 
صم��ت و برنامه هاي نهضت خودكفاي��ي و ميثاق با 
قطعه س��ازان، توليد را به بيش از دوهزار دستگاه در 
پايان سال گذشته برسانيم. درحال حاضر خودمان 
ميزان توليد را مش��خص مي كنيم و به هيچ كشور 
 خارجي كه تعيين كننده باش��د، وابستگي نداريم.

وي تصريح كرد: موفقيت ها، به بركت س��رمايه هاي 
انساني ايران خودرو، همدلي و همراهي شبكه تامين 
 و ش��بكه خدمات پس از فروش حاصل شده است. 

مقيمي از شكس��ته ش��دن پياپي ركوردهاي توليد 
خودرو در سال گذشته خبر داد و افزود: ركورد توليد 
در ارديبهشت ماه امسال نيز با توليد حدود ۵۱ هزار 
دس��تگاه خودرو شكسته ش��د. بيش از ۹۰درصد از 
برنامه هاي توليد امس��ال در ۴ م��اه ابتدايي با وجود 
تاخير يك هفته اي در ش��روع س��ال كاري به دليل 
بيماري كرونا و محدوديت هاي ناش��ي از آن محقق 
شده اس��ت. در كنار افزايش توليد، در سال گذشته 
 موفق به ارتقاي كيفيت ش��ش محصول ش��ده ايم.

وي ادام��ه داد: تيراژ توليد در ۴ ماه ابتدايي امس��ال 
به ميزان ۳۴ درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
گذشته افزايش داشته است. امسال توليد ۵۰۰ هزار 
دستگاه انواع خودروي س��واري و وانت را در دستور 
كار قرار داده ايم. در س��ال گذش��ته ب��ه توليد رونق 
 بخشيده و امسال در مسير جهش توليد قرار داريم. 

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو، كاهش تعهدات 
معوق و افزايش عرضه به بازار را از نتايج افزايش تيراژ 
توليد برشمرد و گفت: عالوه بر اينكه از آبان ماه سال 
گذشته توانستيم تعهدات فروش هاي فوري را زودتر 
از موعد، تحويل مش��تريان بدهي��م، در حال حاضر 
تعهدات معوق در ساير فروش ها به كم تر از ۵۰ هزار 
دستگاه رسيده اس��ت. در حالي كه در سال گذشته 
 بيش از ۲۰۰ هزار دس��تگاه تعهد معوق داش��تيم. 

مقيمي اضافه كرد: سهم بازار محصوالت ايران خودرو 
از ۴۶.۵ درصد در س��ال ۹۷ به ۵۲ درصد در سال ۹۸ 
رسيده است. خوشبختانه با افزايش عرضه و اقدامات 
توسعه بازار، درحال حاضر ايران خودرو حدود ۵۴ درصد 
 از سهم بازار خودروي سواري كشور را در اختيار دارد. 

وي ادامه داد: در همين حال روند فروش تعدادي در 
خودرو س��واري و وانت نيز افزايش��ي بوده است. كل 
فروش در س��ال گذش��ته ۴۰۸ هزار دستگاه خودرو 
ب��وده درحالي كه عدد فروش در س��ه م��اه ابتدايي 
امس��ال ۷۶ هزار دس��تگاه بوده كه بيانگر رشد ۴۷ 
 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. 

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو، افزايش حجم 
سرمايه شركت ايران خودرو از طريق ارزيابي مجدد 
دارايي ه��ا براي خروج از م��اده ۱۴۱ قانون تجارت را 
اقدامي بسيار مهم در ارتقاي اعتبار اين شركت براي 
تامين مالي عنوان كرد و گفت: س��رمايه ش��ركت را 
حدود ۲۰ براب��ر افزايش داديم. هم اكنون ارزش بازار 
س��رمايه ايران خودرو با بي��ش از ۱۹۰ هزار ميليارد 
 توم��ان، در صدر خودروس��ازان داخلي ق��رار دارد. 

وي از واگ��ذاري ۲۱۰۵ ميليارد توم��ان دارايي هاي 
غيرمولد ب��راي س��رمايه پروژه هاي توس��عه اي در 
س��ال ۹۸ خبر داد و گفت: اين س��رمايه در توس��عه 
 محصول و قواي محركه مورد استفاه قرار گرفته است. 

مقيمي تصريح كرد: در حال حاضر ۳۰ پروژه توسعه اي 
به ارزش ۲۰ هزار ميليارد ريال در دس��ت اجرا است 
و س��رمايه گذاري در پروژه هاي توس��عه اي ديگر به 
ارزش ۱۰ هزار ميليارد ريال نيز در دس��ت بررس��ي 
و تصويب اس��ت. براي تامين مالي از ش��ركت هاي 
 گ��روه و ب��ازار س��رمايه ه��م اس��تفاده مي كنيم.

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو، تدوين نقشه راه 
محصول و قواي محركه را از اقدامات بسيار مهم و موثر 

در برنامه هاي توسعه اي ايران خودرو برشمرد.

مقايسه وضعيت ايران در شاخص هاي نظام تعرفه اي با برخي كشورهاي منتخب 
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مرزپرگهر

چهرهروز

از به سرقت رفتن شاعر تا كنار آمدن با دزدي
كريم رجب زاده با اشاره به سرقت ادبي در طول تاريخ معتقد است كه در جامعه، مرجعي براي دادخواهي شاعر وجود ندارد.

اين شاعر درباره سرقت ادبي و وضعيت رسيدگي به آن اظهار كرد: ماجراي سرقت ادبي پيشينه درازدامني دارد و از همان آغاز شعر 
فارسي شاهد اين اتفاقات بوده ايم. در زمان انوري فردي شعري را از او دزديده و در جمعي مي خواند. خود انوري در آن جمع حضور 
داشت و گفت كه اين شعر از انوري است، اما آن فرد گفت كه من انوري هستم؛ يعني عالوه  بر شعر، شاعر را هم دزديده بود. اين مساله 
پيشينه درازي دارد و در ادوار مختلف تاريخ اتفاق افتاده است. او افزود: اينقدر مشكالت زياد شده كه اصال جايي براي دادخواهي يك 

شاعر براي دزديده شدن شعرش نمي ماند. اين است كه بايد با اين مصيبت كنار آمد.

تشكيل كابينه    مستوفي الممالك 
دوم مرداد 1289، نخستين كابينه ميرزا 
حسن خان مستوفي الممالك تشكيل شد. 
اين كابينه تا چهارم اسفند همان سال دائر 
بود. با سقوط كابينه محمد ولي خان تنكابني، مستوفي 
در 38 سالگي مامور تشكيل كابينه شد و در سوم مرداد 
1289 اولين كابينه خود را به مجلس دوم معرفي كرد. 
بيشتر اعضاي كابينه او جواناني بودند كه در اروپا تحصيل 
كرده بودند. زماني كه ميرزا حسن خان مستوفي الممالك 
كابينه خود را تش��كيل داد، ايران در آستانه جنگ اول 
جهاني صحنه دخالت نيروهاي انگليسي، روسيه و آلمان 
بوده و وضع معيشتي مردم به شدت وخيم بود. از اين تاريخ 
تا بهمن 1305 در يك دوره 16 ساله، 8 بار مستوفي مامور 
تشكيل كابينه شد. اما اين كابينه ها تحت تأثير بحران 
اقتصادي و سياس��ي داخل و تبعات جنگ اول جهاني و 
مداخالت نيروهاي بيگانه در ايران غالب��ًا كم دوام بود و 
عمر بعضي از آنه��ا از چند هفته تجاوز نمي كرد. كابينه 
اول مستوفي با مصوبه مجلس در مورد خلع سالح افراد 
غير نظامي مواجه شد. متعاقب اين مصوبه، قوام السلطنه 
وزير جنگ پس از چند اخطار به ستارخان و باقرخان با 
آنان كه در پارك اتابك تهران مستقر بودند درگير شدند. 
اين درگيري با ده ها كش��ته و مجروح و سپس بازداشت 
باقرخان روبرو شد. كابينه دوم مستوفي با شروع جنگ اول 
جهاني و تاخت و تاز بيگانگان در ايران مقارن بود . كابينه 
سوم مستوفي با پيشروي نظاميان روس به طرف تهران 
و شورش مس��لحانه نظام السلطنه مافي در غرب كشور 
همراه بود.كابينه چهارم با موج قحطي و مشكالت ناشي 
از جنگ در كش��ور 100 روز بيشتر دوام نداشت، كابينه 

پنجم در اوج خودسري هاي رضاخان تشكيل شد و دولت 
ضعيف و بي اراده مستوفي كه حتي بسياري از وزيرانش 
گماشته رضاخان بودند، از سوي بعضي نمايندگان مجلس 
از جمله مرحوم مدرس استيضاح شد و مجبور به استعفا 
شد. در ارديبهشت سال بعد رضا ش��اه تاجگذاري كرد 
سپس از مستوفي خواست مامور تشكيل كابينه شود. 
مستوفي خواستار آزادي عمل خود در انتخاب وزيران شد 
و رضا شاه نيز او را به استثناي وزارت جنگ كه به فروغي 
واگذار كرده بود، آزاد گذاشت. مستوفي كابينه ششم خود 
را در چنين شرايطي تشكيل داد. او وزارت ماليه را نيز به 
وثوق  الدوله عاقد قرارداد1919 سپرد. كابينه به دليل آنكه 

در دوره فترت مجلس پنجم و شش��م تشكيل شده بود 
هنگام تشكيل مجلس ششم - تير 1305 - طبق سنت 
پارلماني اس��تعفا داد ولي مستوفي مجدداً با رأي تمايل 
مجلس كابينه جديد را كه به دليل بعضي تغييرات در هيات 
وزيران كابينه هفتم به شمار مي رفت در شهريور آن سال 
تشكيل داد. اين كابينه در بهمن همان سال با استيضاح 
نمايندگان مجلس س��قوط كرد ولي مجلس مجدداً به 
رييس الوزرايي مستوفي ابراز تمايل كرد. در نتيجه آخرين 
كابينه ميرزا حسن خان مستوفي الممالك در بهمن 1305 
تشكيل شد. اين كابينه نيز در خرداد سال بعد با استعفاي 

مستوفي فرو پاشيد.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

وقتي مردم طبق مد 
لباس پوشيدند 

اگرچه براي اولين بار خانه طراحي لباس در ش��هر 
پاريس فرانس��ه به صورت رس��مي افتتاح شد اما 
نمي توان گفت كه شروع مد و فشن از زمان افتتاح 
اين خانه بوده اس��ت چرا كه قب��ل از آن نيز افراد 
ناش��ناخته زيادي بودند كه ايده هاي خود را پياده 
مي كردند و به مشتريان خود ارايه مي كردند. بعد 
از افتت��اح خانه هاي مد افراد ط��راح و هنرمند اين 
فرصت را پي��دا كردند كه طرح هاي خودش��ان را 
بيشتر به معرض نمايش بگذارند و فروش بيشتري 
داشته باشند. به صورت كلي تاريخچه مد و فشن 
از زمان شروع خود همواره تغيير و تحوالت بسيار 
چشمگيري داشته است. در آغاز قرن 20 مي توان 
گفت مركز مد و فشن در جهان شهر پاريس بود و 
تمام طراحان از سراسر دنيا نمونه كارهاي خود را 
به اين كشور مي فرستادند و نمايشگاه هاي پاريس 
توانستند رونق بااليي داشته باشند. مجالت مد در 
اين سال ها ش��روع به چاپ عكس هاي مختلف از 
طراحي لباس كردند و توانس��تند در سراسر دنيا 
فروش خوبي داش��ته باشند. س��ال هاي 1900 تا 
1910 لباس هايي در ميان زنان مد ش��ده بود كه 
در دوران شكوفايي Chales Worth رايج بود. 
اواخ��ر قرن 19 و اوايل قرن 20 صنعت مد بس��يار 
گسترده شد و صنعتي شدن زندگي تأثير زيادي در 
اين گستردگي داشت. مزون Redfern اولين خانه 
مدي بود كه توانس��ت از مردم سفارش قبول كند. 
پيراهن هاي زيبا و انواع كاله ها در اين سال ها بيشتر 
مورداستفاده قرار گرفتند. در دهه 1910 استفاده 
از مد انعطاف بيشتري پيدا كرد و شهر پاريس براي 
اولين بار مد را به تمام جامعه ترويج داد. شلوارهاي 
تنگ، كاله و رنگ هاي ش��اد در اين دوره بيش��تر 
استفاده شد.Paul Poiret  براي اولين بار لباسي 
طراحي كرد كه فرد به تنهايي و بدون كمك ديگران 
مي توانست بپوشد. هنر دكو )Deco (دچار انقالب 
شد و به تمام كشورها رسيد و پارچه هاي توري به 
همراه كاله هاي نمدي��ن و بي لبه به مد روز تبديل 
شدند. شوي لباس زنانه براي اولين بار در اين دوره 
راه اندازي شد. دهه 1920 را مي توان نقطه عطفي در 
تاريخچه مد و فشن دانست چراكه در فاصله بين دو 
جنگ جهاني اتفاق افتاد و دوران طاليي مد فرانسه 
بود. لباس هايي كه ش��بيه به لباس هنرپيشگان 
بودند در اين دوره وارد بازار شدند. كاله پوش هاي 
پف كرده جايگزين چترهاي كوتاه ش��دند. لباس 
زنان به لباس مردان شباهت پيدا كرد. در ايران دوره 
قاجار را مي توان دوره اول تحول دنياي مد و فشن در 
ايران دانست چراكه درباريان و دانشجويان زيادي 
از ايران به كش��ورهاي اروپايي رفت وآمد داشتند. 
ناصرالدين ش��اه شخصًا عالقه زيادي به مد و فشن 
غرب داشت و يكي از مشوقان اصلي در تغيير سليقه  
ايرانيان بود. با سلطنت رضاخان تجدد و مدگرايي در 
زندگي مردم پررنگ تر شد و اولين مدي كه ايرانيان 
از غرب دريافت كردند هيپي گري نام داشت. اولين 
طراح مد در ايران يك زن به نام زينت جهان شاه بود 
كه دختر يكي از سرهنگ هاي وزارت جنگ ايران 
بود. زينت شاه اولين لباس فروشي غربي را در سال 

1321 در تهران افتتاح كرد. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب آيين نامه ماليات مستغالت
اوايل مرداد 1329 و در مجلس شانزدهم شوراي ملي، 
آيين نامه ماليات مستغالت به تصويب رسيد. بر اساس 
 ماده يك اي��ن قانون، در م��ورد اجراي م��اده 8 قانون 
زمين ه��اي محصور و غير محصور كه ب��ه اجازه واگذار 
مي شود مشمول ماليات است، به شرط اينكه استفاده اي 
كه از آنها مي شود مشمول مقررات ماليات امالك مزروعي 
نباش��د. همچنين، در مورد مستغالت جديدالبناء كه 
داراي چند طبقه اس��ت و هر طبق��ه آن جداگانه اجاره 
داده مي ش��ود هر يك از طبقات در حكم يك مستغل 
محسوب و مالك موظف است قبل از خاتمه هر طبقه 
مراتب را به دارايي محل اط��الع داده تا معافيت مقرره 
در تبصره دوم از ماده 8 درباره مالك به نس��بت به همان 
طبقه اعمال شود و در صورتي كه مالك بدون اطالع اداره 
دارايي از ختم بنا از مستغل بهره برداري نمايد و تا شش 
ماه از شروع بهره برداري دارايي را مطلع ننمايد معافيت 
مقرره درباره مالك نس��بت به طبقه مورد اجاره رعايت 
نشده و بايستي مالك از تاريخ قرارداد اجاره ماليات مقرره 
را پرداخت كند.  طبق  ماده 5 اين قانون، مأخذ تشخيص 
عايدات مستغالتي كه به موجب اسناد رسمي اجاره داده 
شده باشد مال االجاره مصرحه در سند رسمي خواهد 
بود مگر اينكه معلوم شود كه مال االجاره مذكور در سند 
رسمي كمتر از مال االجاره واقعي ملك بوده در اين صورت 

درآمد مستغل مثل مس��تغالتي كه اجاره نامه رسمي 
ندارد از طريق مميزي و مقايسه مستأجره با مستغالت 
مشابه تشخيص خواهد شد.  در مواردي كه حكم تعديل 
مال االجاره صادر شده باشد مالك تشخيص مال االجاره 
مبلغي است كه مورد حكم دادگاه تعديل مال االجاره ها 
واقع شده باشد مستغالتي كه پس از انقضاء مدت اجاره 
در تصرف مستأجر باقيمانده باشد از مأخذ آخرين اجاره 
ماليات وصول مي شود مگر اينكه محقق شود كه موجر 
مبلغ بيشتري دريافت كرده است در اين صورت به مبلغ 
اضافي نيز ماليات تعلق خواهد گرفت.  نتيجه مميزي 
عمومي براي سه س��ال با حفظ اين اختيار براي وزارت 
دارايي كه هر موقع مقتضي بداند مي تواند تجديد مميزي 
نمايد معتبر است در صورتي كه پس از مميزي عمومي 
مالكين مستغالت خود را بيش از ميزان اجاره اي كه در 
موقع مميزي تعيين شده اجاره داده باشند بايستي ماليات 
خود را به مأخذ اجاره واقعي پرداخت كنند. همچنين، 
طبق اين قانون اعتراض موديان نسبت به مبلغ ماليات 
قطعي ش��ده در سال اول براي س��نوات بعد در صورتي 
پذيرفته مي شود كه مستغل بيش از سه ماه خالي مانده يا به 
موجب احكام تعديل مال االجاره ها در ميزان اجاره تعديل 
داده شده باشد يا طبق اسناد رسمي در موقع تجديد اجاره 

مستغل به مبلغ كمتري به اجاره واگذار شده باشد.

۲۵۸۶ ابتال و ۲۱۹ فوتي جديد كرونا در كشور
سخنگوي وزارت بهداش��ت از شناسايي 2586 مورد 
جديد كوويد19 در كش��ور طي 2۴ ساعت خبر داد و 
گفت: متاس��فانه 219 بيمار نيز به دليل اين بيماري 
جان خود را از دست دادند. سيماسادات الري گفت: از 
روز سه شنبه تا ديروز چهارشنبه يكم مرداد، بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، دو هزار و 586 بيمار جديد 
مبتال به كوويد19 در كش��ور شناس��ايي شد كه يك 
هزار و 93۴ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران 
كوويد19 در كش��ور به 281 هزار و ۴13 نفر رس��يد. 
الري گفت: متاس��فانه در طول اين 2۴ ساعت، 219 
بيمار كوويد19 جان خود را از دس��ت دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به 1۴ هزار و 853 نفر رسيد. 
وي گفت: خوشبختانه تاكنون 2۴۴ هزار و 8۴0 نفر از 

بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
الري ادامه داد: 3609 نفر از بيماران مبتال به كوويد19 
در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. 
به گفت��ه وي، تاكنون دو ميلي��ون و 228 هزار و 2۷۷ 
آزمايش تشخيص كوويد19 در كشور انجام شده است.

كنكور سراسري در  موعد مقرر  برگزار مي شود
وزير كشور در پايان بيست و هفتمين جلسه كميته 
امنيتي، اجتماعي و انتظامي س��تاد ملي مديريت 
بيماري كرونا از مردم، صدا و س��يما و رس��انه ها در 
خص��وص ترويج رعايت پروتكل هاي بهداش��تي و 

اطالع رساني آن تقدير كرد.
رحماني فضلي در حاشيه جلسه در جمع خبرنگاران، 
برگزاري كنكور را از ديگر موضوعات مهم جلس��ه 
امروز كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي و س��تاد 
ملي كرونا برشمرد و گفت: وزارت بهداشت، وزارت 
علوم و وزارت آم��وزش و پرورش با برگزاري كنكور 
در موعد مقرر موافق بودند. البته برگزاري كنكور با 
تمهيداتي در حوزه رعايت پروتكل ها به ويژه زمان 
اجراي كنكور كه سال هاي گذشته در دو روز برگزار 
مي شود اما امسال در صورت لزوم در چهار روز برگزار 
مي شود و همچنين عالوه بر افزايش عوامل اجرايي، 
تعداد مراكز برگ��زاري آزمون افزايش قابل توجهي 
يافته اس��ت. دركنار اين موارد الزام به رعايت اصول 
بهداشتي از جمله استفاده از ماسك در جلسه آزمون 
و فاصله ميان صندلي نيز م��ورد تاكيد قرار گرفت 
كه پس از تصويب در س��تاد ملي كرون��ا قابل اجرا 
خواهد بود. وزيركشور با اشاره به درخواست تفويض 
اختيارات به اس��تان ها درخصوص تصميم گيري 

در شرايط وضعيت قرمز استان، گفت: پيش ازاين 
س��تاد ملي برخي از اختي��ارات را داده بود كه مقرر 
شد كه استان ها در اين زمينه در ستادهاي متناظر 
اس��تاني تصميم گيري كنند ك��ه در ادامه با توافق 
وزير كشور، وزارت بهداشت و تاييد رييس جمهور 
قابليت اجرايي خواهد داشت. وي همچنين اظهار 
كرد: اولين موضوع اين جلسه كميته، بحث تعيين 
تكليف مراسم هاي دهه محرم بود كه در جلسه قبل 
كميته هم بررسي و مقرر شده بود نظرات سازمان 
تبليغات اسالمي، وزارت بهداشت و درمان، شوراي 
سياس��ت گذاري ائمه جمعه و همه دس��تگاه هاي 
صاحب نظر در اين حوزه جمع آوري و نهايي شود. در 
جلسه جمع بندي اين نظرات مطرح و مصوبه اي در 

اين حوزه داشتيم. 

میراثنامه

وقتي قبرستان تاريخي شبيه زمين فوتبال مي شود
چيزي شبيه به زمين فوتبال شده، س��طح زمين صاف است و سنگ ها ُسر؛ تا 
اين جاي قبرستان تنها نش��اني اش از قديمي بودن، همان نامي است كه بارها 
از زبان پژوهشگران و ري شناسان تكرار شده؛ »ابن بابويه« و شايد سرعت گير 
زمانش هم س��نگ قبرهايي كه حاال مياِن همان سنگ هاي ُسر، از نو شدن جا 
مانده اند. اما همه قبرس��تان به همين نقطه و به ق��ول ميراثي ها به رينگ دوِر 
بقعه ش��يخ صدوق ختم نمي ش��ود. چند ده متر آن طرف ت��ر از مكاِن اجرايي 
كردِن ساماندهي قبرستان آن هم با همسطح سازي قبور، هستند هنوز نقاطي 
كه از دس��ت كم دو سده  گذشته تا امروز هنوز دس��ت نخورده اند يا چند دوره  
چنين طرحي را نشان مي دهند؛ يعني همسطح سازي يك بار با آجرهايي كه 
بيشتر شبيه به تزيينات ِ دور قبرند، بار ديگر با بتون و موزاييك و دوره  بعدي با 
سنگ هاي ساختماني كه هر كدام ناِم خاص خود را دارند. ابن بابويه نخستين بار 
نيست كه طعِم تخريب و ويراني را مي چشد؛ او از همان قرن ها قبل شايد چند ده 
سال بعد از دفِن »شيخ صدوق« در دِل سردابي كه بيش از 200 سال قبل كشف 
شد، هم گرِد ويراني به چشمش رفت. به گزارش ايسنا، اين محوطه  تاريخي در 
طول سال هاي مختلف و با اتفاقات سهمگيني از حمله مغول گرفته تا جنگ هاي 
خوارزمشاهيان و تيموريان، بارها ويران شد و همان ويراني ها مقبره شيخ صدوق 
و قبرس��تاِن اطرافش را براي س��ال ها زير خاك پنهان كرد، تا سرانجام تبديل 
شدن زمين هاي منطقه به كشتزار و باغ و يافتِن جسد سالم »شيخ صدوق« در 
يك سرداب كه 800 سال قبل تر آن جا دفن شده بود، مقبره  شيخ احداث شد 
و به مرور محوطه بار ديگر شكل قبرس��تان به خود ديد. اما شايد همين اتفاق 
تدريجي به مرور نشانه هاي قديمي تر از دفن مردگان در قرون اوليه اسالم را در 
اطراف مقبره شيخ  صدوق حذف كرد، اقدامي كه هنوز ادامه دارد و شواهد نشان 
مي دهند هر چند ده سال يك بار بخش هايي از همين قبرستان را با طرح هايي 

كه هدف شان معلوم نبوده، همسطح مي كنند، آن قدر كه اين بار متولياِن آن براي 
آسايِش مردگان، محوطه را با تغييرهاي زيادتري همراه كرده اند و به نظر مي رسد 
تيِر آخر را به تاريِخ اين قبرستان مي زنند تا عالوه بر از بين بردِن سنِگ قبرهاي 
تاريخي، اصالِت اين قبرس��تان را كه دس��ت كم از ۴00 سال قبل نشانه هايش 
باقي مانده از بين ببرند. درست مانند تجربه اي كه همين دو سه سال قبل براي 
امامزاده عبداهلل شهرري داشتند و به نظر مي رسد هشدارهاي ميراثي ها چندان 
تاثيري براي آنها نداش��ت و هنوز كارگران در اين بخش مشغول كارند، سنگ 
مي گذارند، فضا را صاف مي كنند و س��نگ قبرهاي قديمي را كه توانسته اند به 
هر روشي از دل زمين جداكنند دست كم چند ده ميلي متر باالتر از جاي قبلي 

روي سيمان و مصالح سخت، جاساز مي كنند.

كتابخانه

كتاب كالبدشكافي قيمت نفت در بازارهاي جهاني
به رغم نوس��انات زياد قيمت نفت در دهه هاي گذشته، هنوز ه بسياري از مردم؛ از جمله صاحب نظران، سياست مداران و تحليلگران 
اقتصادي، درك صحيحي از علل نوسانات قيمت نفت ندارند. آنها از داليلي همچون سياست هاي اوپك، افزايش تقاضا در چين و هند يا 
ماليات بر مصرف فرآورده هاي نفتي در اروپا براي توضيح اين نوسانات استفاده مي كنند. اما اين داليل واقعيت را آشكار نمي كند؛ مثال 
مي توان اين سوال را مطرح كرد كه چه چيزي باعث شد تا در اواخر سال 2008، ظرف فقط چند هفته قيمت نفت از 1۴۴ دالر به 3۷ 
دالر رسيد؟ كتاب كالبدشكافي قيمت نفت در بازارهاي جهاني نوشته سالواتوره كارولو و با ترجمه روح اهلل كهن هوش نژاد به اين مسائل 

پرداخته است. اين كتاب ازسوي نشر ني منتشر شده است. 

هنر

چرا فعال نبايد »مسخره باز« را ديد؟
اكران فيلم تئاترها و فيلم هاي س��ينمايي در شبكه هاي نمايش خانگي همچنان با 
مشكالتي رو به رو است و به تازگي نيز پخش فيلم »مسخره باز« ماجراساز شده است.  
روز سه شنبه 31 تير، نسخه اي از فيلم »مسخره باز« به كارگرداني همايون غني زاده 
و تهيه كنندگي علي مصفا در فضاي مجازي پخش ش��د. به فاصله چند ساعت بعد، 
همايون غني زاده در صفحه شخصي خود اعالم كرد كه اين نسخه مخدوش بوده و 
مورد تاييد او نيست و از تماشاگران خواست تا آن را نبينند. او همچنين بيان كرد كه 
اين موضوع را به لحاظ حقوقي هم پيگيري مي كند. اما ديروز، اول مرداد، روابط عمومي 
اين فيلم، توضيحي را درباره اين وضعيت منتشر كرد. اين توضيح كه نسخه اي از آن در 
اختيار ايسنا قرار گرفته، به اين شرح است: »ضمن تاييد توقف نمايش نسخه مخدوش 
و ناقص »مسخره باز« توسط فيليمو، نمايش نسخه مورد تاييد كارگردان جايگزين 
شده است. متاسفانه اين سايت هنوز مسووليت خود را نپذيرفته و عذرخواهي نكرده 
است. مشكل فني و مخدوش بودن فيلم چنان واضح و مبرهن بوده كه با تذكر و اعتراض 
مخاطبان مواجه شده و يك بار تماشاي فيلم قبل از نمايش كه حداقل كار حرفه اي آن 
سايت محترم است، مي توانست جلوي وقوع اين مساله را بگيرد. در نهايت قابل ذكر 
است متعاقبا نتيجه تالش عوامل براي جمع آوري كامل نسخه هاي مخدوش ديگر 
در فضاي مجازي و دي وي دي اعالم خواهد شد. پخش مادر اين فيلم بر عهده سايت 

فيلميو بوده و همين نسخه در ديگر سايت هاي پخش و فضاي مجازي منتشر شده 
است.« اين فيلم پيش از اين سه جايزه بهترين فيلم، بهترين كارگرداني و همچنين 

جايزه ويژه هيات داوران جشنواره بين المللي فيلم ورشو را دريافت كرده است. 

روايتي از خلق »زمستون« تا كوچ افشين مقدم
سعيد دبيري از آش��نايي اش با افشين مقدم و توليد ترانه »زمستون« مي گويد 
و معتقد اس��ت صداي او جنس خاصي داشت. اين ترانه س��را همزمان با چهل 
و چهارمين س��الروز درگذشت افش��ين مقدم كه قطعه ماندگار »زمستون« با 
صداي او به جامانده است درباره چگونگي آشنايي اش با اين خواننده و توليد اين 
قطعه گفت: شبي براي صرف شام به يك رستوران رفته بودم، آن جا مرد جواني 
مي خواند، وقتي شامم تمام شد و مي خواستم صورت حساب بگيرم، به من گفتند 
كه حساب شده، همان زمان افشين مقدم آمد سر ميز من نشست و از ديدن من 
ابراز خوشحالي كرد. آشنايي ما از همان جا شروع شد. دبيري سپس به توانايي هاي 

افشين مقدم كه موجب توليد ترانه »زمستون« شد اشاره و به ايسنا گفت: صداي 
او جنس خاصي داشت، اين را من از همان شب كه در آن رستوران شام مي خوردم 
متوجه شدم. قبل از نوش��تن ترانه »زمستون« هم او را به فرشيد رمزي معرفي 
كردم. اما در آن جا براي او نتيجه اي حاصل نشد، چون به دليل وجود خواننده اي 
مشهورتر در آن گروه ديده نمي شد. در قطعه هاي سه صدايي حتي قسمت هاي 
خوب آهنگ را به كسي كه مشهورتر بود مي دادند. افشين خيلي آن جا فعاليت 
كرد و من هم خيلي سفارش او را كردم، اما ديده نشد. تا بعدا خودش »زمستون« 

را خواند و اين كار ديده شد.
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