
فروردين م��اه  يازده��م 
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رف��اه  و  كار  تع��اون، 
درصفح��ه  اجتماع��ي 
توييترخود نوش��ت: ب��ه دس��تور رييس جمهور 
محت��رم امس��ال ام��ر همسان  س��ازي حق��وق 
بازنشستگان كشوري و لش��كري علي رغم همه 
محدوديت ها، نسبت به گذش��ته افزايش جدي 
مي يابد و با تحقق وع��ده اعتبار تخصيصي دكتر 
نوبخت ما مي تواني��م تقريبًا بي��ن ۱۵.۸ درصد 
تا ۷۷.۳ درص��د حقوق بازنشس��تگان را افزايش 
دهي��م . اين ي��ك خبرخوش��حال  كننده بود كه 
دل بازنشس��تگان حقوق بگير از سازمان تامين 
اجتماعي را در روزهاي سخت و غم انگيز كرونايي 
ش��اد ك��رد. در حالي ك��ه بازنشس��تگان ايراني 
حقوق بگير از اين س��ازمان در روزهاي نخستين 
ماه دوم بهار هرروز چشم به راه پيامكي بودند كه 
درآن نش��ان دهد افزايش مزد آنها در سال جديد 
چقدر اس��ت و آن را ب��راي هزينه ه��اي فزاينده 
مصرف كنند خبري نشد كه نشد. حاال و درحالي 
كه هفته نخس��ت خرداد ماه نيز سپري مي شود 
بازهم از ميزان افزايش ها و نيز پرداخت ها خبري 
نيست. مراجعه به س��ايت وزارت و نيز مراجعه به 
سايت صندوق بازنشستگي نيز براي براي كسب 
خبر بي فايده اس��ت. جناب آقاي شريعتمداري 
جنابعالي پس از آقاي زنگنه بيش��ترين س��ابقه 
وزارت را داريد، سال هايي را معاون رييس جمهور 
در امور اجراي��ي بوده ايد و به نظر مي رس��د بايد 
حواس��تان به موضوع افزايش حقوق هزاران هزار 
بازنشس��ته چش��م به راه بيش��تراز اين باشد. آيا 
بايسته و شايسته نبود كه رييس محترم صندوق 
يا خودتان يا هركدام از معاونان و مديران مربوطه 

درباره دالي��ل ديرك��رد پرداخ��ت افزايش مزد 
بازنشس��تگان توضيحي بدهيد و به آنها بگوييد 
تا كي بايد منتظر باشند. دراين روزهايي كه نرخ 
تورم شتابان شده و به س��رعت برق و باد افزايش 
مزدها را مي بلعد ودر حالي كه براي بازنشستگان 
دراين روزهاي دش��وار حتي ۱00 هزار تومان نيز 
مي تواند زخمي كوچك از زخم هاي آنها را براي 
كوتاه مدت م��داوا كند تاخير دوماه��ه و نامعلوم 
بودن زمان باز پرداخت آزاردهنده ش��ده اس��ت. 
كاش مدي��ران روابط عموم��ي وزارت يا صندوق 
يا هر بخش از وزارت، به شما يادآوري مي كردند 
دراين م��دت كالمي درباره توييت��ي كه يازدهم 
فروردين كرديد به ش��هروندان بيش��تر توضيح 
مي دادي��د. ح��اال و درحالي ك��ه بهار امس��ال با 
س��رعت تمام خواهد ش��د بهتر نيس��ت درباره 
پرس��ش بازنشس��تگان دراين زمينه توضيحي 
داده ش��ود. اين توضيح بايد شامل افزايش دقيق 
مزد بازنشستگان براس��اس هررده و طبقه بندي 
كه داريد باشد تا معلوم شود هربازنشسته شامل 
چه دامنه اي از افزايش مي ش��ود. از س��وي ديگر 
زمان دقي��ق پرداخت ني��ز بايد در اي��ن توضيح 
احتمالي داده شود تا بازنشستگان از بي تكليفي 
در آيند. روزي كه ۷هزار ميليارد تومان از س��هام 
شستا را در بازار سهام عرضه كرديد بازنشستگان 
خوشحال ش��دند كه ش��ايد از آن دريافتي قرار 
اس��ت به بازنشس��تگان نيز چيزي داده شود. از 
وزير با تجربه اي مثل ش��ما بعيد است كه به فكر 
اين داستان نباشيد و البته نبايد بگذاريد اين كار 
مش��مول مروز زمان ش��ود وافزايش احتمالي از 
سوي تورم افسارگسيخته پيشخور شود. مطمئن 
باشيد در هر منازعه اي كه با سازمان دستوردهنده 
براي تخصيص اعتبار داريد بازنشس��تگان پشت 

شما مي ايستند.

ريي��س اتحاديه صنف دس��تگاه هاي مخابراتي 
و ارتباطي با برش��مردن داليل گراني گوش��ي 
موبايل گفت: امسال به دليل قطع واردات تلفن 
همراه، شاهد كمبود گوشي و در نهايت افزايش 
قيمت ها هستيم.  به گزارش خبرگزاري تسنيم، 
مهدي محبي اف��زود: به دليل ش��يوع ويروس 
كرونا از بهمن ماه سال گذش��ته در كشور هاي 
همس��ايه و كش��ور خودمان و تعطيلي كسب و 
كار ها همچنين برنامه هاي آموزشي كه وزارت 
آموزش و پرورش براي ادامه روند آموزش با نام 
»ش��اد« در كش��ور ارايه كرد مصرف گوشي در 
كشور به ش��دت باال رفت و باعث كمبود گوشي 
تلفن همراه در كشور شد. وي البته بدون اشاره 
به فعاليت هاي سوداگرانه در اين بازار گفت: نياز 
كشور ماهيانه يك و نيم ميليون گوشي بود كه 
در ماه هاي فروردين و ارديبهش��ت امسال فقط 
۷00 هزار گوشي وارد كش��ور شده كه خودش 
يك و نيم ميليون كس��ري دارد. رييس اتحاديه 
صنف دس��تگاه هاي مخابراتي و ارتباطي افزود: 
بانك مرك��زي بايد ب��راي جبران اي��ن كمبود 
وارد اي��ن بازار ش��ود و از اين صن��ف حمايت و 
ارز مورد ني��از واردات گوش��ي را تامين كند تا 
واردكنندگان بتوانند گوش��ي به ان��دازه كافي 

وارد بازار كنند. محبي گفت: آمار ش��ركت هاي 
واردكننده در ح��ال حاضر حاكي از آن اس��ت 
كه حدود ۵00 هزار گوشي در گمرك و انبار ها 
وجود دارد و با كمك بانك مركزي مي شود اين 
گوش��ي ها را ترخيص كرد. وي افزود: هم اكنون 
بازار خريد و فروش گوش��ي به آرامي در جريان 
اس��ت، اما گراني دالر تاثير بس��يار زي��ادي بر 
قيمت ها گذاش��ته و آرامش را از ب��ازار اين كاال 

سلب كرده است. 
رييس اتحاديه صنف دس��تگاه هاي مخابراتي و 
ارتباطي گفت: خريد و فروش تلفن همراه حتما 
بايد از فروشگاه هاي قانوني و داراي جواز كسب 
از اتحاديه باشد و همه تعميركاران گوشي تلفن 
همراه نيز بايد حتما داراي جواز اتحاديه باشند و 
غير از اين تخلف محسوب مي شود ضمن اينكه 
مردم مي توانند ب��ا مراجعه به س��ايت اتحاديه 
دس��تگاه هاي مخابراتي تهران، شكايت خود را 
مطرح و پيگيري كنند. محب��ي در پايان افزود: 
اگر س��ايتي در فضاي مجازي مشغول خدمات 
فروش گوشي و يا تعميرات آن است مردم حتما 
بايد قبل از مراجعه به اين س��ايت ها اسم و نام و 
نشاني آن سايت را در سايت اتحاديه چك كنند 

تا مورد تاييد اين اتحاديه باشد.

مهدي بيك | براس�اس اعالم مرك�ز پژوهش هاي 
مجل�س، بودج�ه س�ال99 در حالي مصوب ش�د 
كه ب�ر اس�اس اع�الم كارشناس�ان اي�ن مركز در 
خوش بينانه تري�ن حالت اي�ن بودجه از كس�ري 
185 هزار ميليارد توماني برخوردار خواهد بود. در 
روزهاي پاياني ارديبهشت ماه بود كه جلسه شوراي 
عالي هماهنگي سران قوا با هدف بررسي و ارزيابي 
مش�كل كس�ري بودجه در نهاد رياست جمهوري 
برگزار ش�د؛ جلس�ه اي كه جداي از حضور سران 
قوا، رييس س�ازمان برنامه و بودجه را نيز به عنوان 
ميهمان ويژه همراه داش�ت تا گزارشي از اقدامات 
اين س�ازمان در جهت تحقق قانون بودجه س�ال 
99 ارايه كند. شنيده ها از اين جلس�ه حاكي از آن 
اس�ت كه در نهايت پيش�نهاد دولت براي جبران 
كسري بودجه سال 99 به تصويب رسيد، اينگونه 
كه دولت مجاز است با هدف جبران كسري بودجه، 
150 هزار ميليارد تومان عالوه ب�ر مجوزهاي داده 
ش�ده در قانون بودجه 99 )يعن�ي 90 هزار ميليارد 
تومان(، اوراق مالي منتشر كند. اين اوراق قرار است 
در انواع بازارهاي بدهي عرضه ش�ود، هم در قالب 
بازار بين بانكي و هم در بازار بدهي در بازار سرمايه. 
بالفاصله پس از انتش�ار اين تصميم بود كه دامنه 
وس�يعي از مخالفت ها و موافقت ها ميان اس�اتيد 
دانشگاهي و تحليلگران اقتصادي در خصوص اين 
تصميم در فضاي رسانه اي و شبكه هاي اجتماعي 
شكل گرفتند كه در هر كدام از آنها از زاويه اي خاص 
به اي�ن موضوع پرداخته ش�ده ب�ود. مخالفان اين 
مصوبه با اش�اره به اين واقعيت كه دولت دوازدهم 
با اين تصمي�م در واقع درآمدهاي دول�ت آينده را 
نيز پيش خور ك�رده اعالم مي كردن�د كه هرچند 
ممكن است به صورت مقطعي بخشي از مشكالت 
بودجه اي خود را پوش�ش دهد ام�ا در بلندمدت و 
با فرارس�يدن پرداخت بدهي هاي اي�ن اوراق، اين 
دولت آينده اس�ت ك�ه بايد تاوان كس�ري بودجه 
دولت دوازدهم را پس دهد. در مقابل اين تحليل ها 
اما دس�ته ديگري از كارشناس�ان اقتص�ادي قرار 
گرفته اند كه انتشار اوراق را يك تصميم اقتصادي 
ش�فاف و كاربردي ارزيابي مي كنند و معتقدند كه 

اين تصميم اقتصادي ترين تصميمي است كه دولت 
در شرايط بحراني فعلي با اس�تفاده از آن مي تواند 
هم نيازهاي بودج�ه اي خود را س�اماندهي كند و 
هم از گس�ترش دامنه تورم در اقتصاد  جلوگيري 
كن�د. س�يدعلي س�عدوندي دكت�راي اقتصاد و 
استاد دانش�گاه اس�تراليايي وولونگنگ، يكي از 
چهره هايي است كه معتقد است؛ تصميم به انتشار 
اوراق عاقالنه ترين تصميمي اس�ت ك�ه دولت در 
ش�رايط بحراني فعلي ب�ا اس�تفاده از آن مي تواند 
هم نيازهاي نقدينگي خود را بر طرف س�ازد و هم 
از افزايش پاي�ه پولي و ت�ورم در جامعه جلوگيري 
كند و آن را بخش�ي از فرآيند اصالح پولي و بانكي 
كشور ارزيابي مي كند. س�عدوندي در جريان اين 
گفت وگو با رهيافت با بررسي ابعاد و زواياي گوناگون 
اين تصميم تالش مي كند تا نوري ب�ه ابعاد پنهان 
موضوعي بتاباند كه مي تواند اقتصاد اي�ران را وارد 

دور تازه اي از اصالحات پولي و مالي  كند.

  ش�ما از مدافع�ان انتش�ار اوراق هس�تيد و در 
نوش�ته هايتان نيز اعالم كرده ايد كه حتي اين رقم 
فعلي )150هزار ميليارد تومان( مي تواند تا 500هزار 
ميليارد تومان نيز افزايش يابد تا هم كسري بودجه 
جبران ش�ود هم برنامه هاي مقابله اي با تورم پيش 
برود. در ش�رايطي كه اقتصاد اي�ران با موضوعاتي 
چون؛ اقبال عمومي ب�ه بورس، كاهش نرخ س�ود 
بانكي و...روبه رو اس�ت؛ چرا فك�ر مي كنيد كه اين 

تصميم براي اقتصاد ايران ضروري است؟
ببينيد؛ ما از گذش��ته تا به امروز يك برنامه ۵0 ساله براي 
اداره اقتصادي كش��ور داش��ته ايم كه اين برنامه از س��ال 
۵2 تا به امروز بدون كم و كاس��ت اجرايي شده است؛ بايد 
ديد حاصل اين برنامه چه بوده اس��ت؟حاصل اين برنامه 
يكي بيكاري و فقدان اش��تغال اس��ت و ديگري هم تورم؛ 
تورمي كه همه مي دانيم با گذشت زمان مزمن هم شده؛ 
تورمي كه تحت عنوان تورم ساختاري از آن ياد مي شود. 
شما توجه كنيد ما كشوري در همسايگي مان داريم به نام 
عراق، كشوري كه طي دهه ها دستخوش چندين جنگ 
خانمانسوز بوده است؛ كش��وري كه چالشي مثل حمله 
داعش را داشته است؛ كشوري كه از منازعات داخلي فراوان 

رنج مي برد و ساير مشكالتي كه اين كشور با آن دست به 
گريبان است. تورم عراق امروز چيزي بين منهاي 2دهم 
درصد تا منهاي ۳دهم درصد اس��ت و تورم عراق س��ال 
گذش��ته چيزي بين ۳دهم درصد يا 4دهم درصد مثبت 
بوده است؛ پس همان طور كه مي بينيد كنترل تورم پديده 
پيچيده اي نيست؛ بسياري از كشورهاي دنيا توانسته اند 
تورم را به خوبي كنترل كنند، توانسته اند رشد اقتصادي را 
علي رغم تحريم هاي اقتصادي محقق كنند. مثال ديگري 
كه در اين زمينه مي توان مطرح كرد؛ كشور روسيه است؛ 
روس��يه موفق ش��ده نرخ تورم را نه تنها تك رقمي كند، 
بلكه سال هاست اين نرخ تورم به صورت نزولي تداوم پيدا 
كرده، ولي االن تورم بين 2 تا ۳ درصد اس��ت؛ س��وال اين 
است كه چرا روسيه نتوانسته مثل عراق تورم خود را صفر 
كند؟پاسخ شايد اين است كه روسيه تحت تحريم هاست، 
اما عراق تحريم نيس��ت. بنابراين تحريم ها قطعا بر روي 
پايه هاي تورمي اثر مي گذارد، اما اين اثربنيادين نيست و 
به صورت تورم هاي يك درصدي و 2درصدي بروز مي كند. 
  منظور ش�ما اين اس�ت كه تحريم هاي اقتصادي 
گزاره اصلي بر رش�د تورم محس�وب نمي ش�ود و 

متغيرهاي ديگري در اين زمينه تاثيرگذار است؟
مساله اينجاست كه اگر تحريمي بر كشوري اعمال شد 
اما آن كشور واكنش نادرس��ت اقتصادي به آن تحريم 
نشان داد و اين واكنش نادرس��ت موجب تشديد آثار 
تحريم ش��ود، در آن صورت آن كش��ور وارد يك دايره 
خبيث تورمي مي شود و ممكن است هر روز نرخ تورم 
افزايش پيدا كند. باز هم پرسش ديگري مطرح مي شود 
كه مگر ساير كش��ورها چه مي كنند كه ما نمي كنيم؟ 
اگر بخواهم در يك كلمه به اين پرس��ش پاس��خ دهم 
بايد بگويم »اوراق« و اگر بخواهم در دو اصطالح شرح 
بدهم مي گويم؛ اوراق دولتي به عالوه عمليات بازار باز 
بانك مركزي. يعني اين 2، عواملي است كه ما نداريم 
اما كشورهاي ديگر با اس��تفاده از آن تالش مي كنند 
تا حداقل مصيبت تورم را براي هميش��ه از اتمس��فر 
اقتصادي ش��ان دور كنند. دقت كنيد بين تورم مثبت 
۳دهم درص��د و منفي ۳دهم درصد چن��دان تفاوتي 
نيست و مي توانيم بگوييم عراق از اين بيماري مهلك، 
خدا رو ش��كر جان به در برده و اميدواريم براي اقتصاد 
ادامه در صفحه 2 ايران هم اينگونه شود.  

كنترلتورمپيچيدهنيست
 علي سعدوندي، استاد دانشگاه:  
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افزايش هزينه  خانوار در استان ها
فاصله تورمي دهك ها در ارديبهشت ٩٨ به٣,٩ درصد رسيد

تاكيد رييس جمهور بر تالش مضاعف بانك مركزي در كنترل تورم 
بيانيه هدف گذاري تورم امروز منتشر مي شود

پيرو تصميمات س��تاد تنظيم بازار مبني بر ساماندهي 
ب��ازار خ��ودرو، وزارت صنعت، مع��دن و تج��ارت در 
اطالعيه اي، ضوابط ده گانه ثبت نام و فروش خودروها را 

اعالم كرد. 
به گ��زارش ش��اتا، در اطالعي��ه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت براي ضواب��ط ثبت نام در طرح ف��روش ويژه 
خ��ودرو آمده اس��ت: براس��اس سياس��ت گذاري هاي 
وزارت صنعت، مع��دن و تج��ارت و هماهنگي هاي به 

عمل آم��ده با خودروس��ازان، ف��روش وي��ژه 2۵ هزار 
دستگاه خودرو ش��امل ۱۵ هزار دس��تگاه خودروهاي 
گ��روه صنعت��ي اي��ران خ��ودرو و ۱0 هزار دس��تگاه 
خودروهاي توليدي گروه خودروس��ازي سايپا، در ايام 
عيد سعيد فطر صورت خواهد پذيرفت. بر اين اساس، 
حض��ور و ثبت ن��ام در فرآيند ف��روش خودروس��ازان 
 مش��روط ب��ه رعاي��ت ش��رايط ده گان��ه ذيل اس��ت:  
۱- با هر كدمل��ي فقط ام��كان ثبت ن��ام و خريد يك 

دس��تگاه خ��ودرو از خودروس��ازان وج��ود دارد. 2- 
مش��ترياني كه در ۳۶ ماه اخير اقدام ب��ه خريد خودرو 
از ش��ركت هاي خودروس��از كرده اند، مجاز به ثبت نام 
نيس��تند. ۳-داراب��ودن گواهينام��ه رانندگ��ي براي 
خريداران الزامي اس��ت. 4- س��ن خريدار خودرو بايد 
باالتر از ۱۸سال باشد و كد ملي، ش��ماره تلفن همراه، 
مشخصات حس��اب بانكي، همه بايد متعلق به شخص 
ثبت نام كنن��ده باش��د. ۵- اف��راد نبايد پ��الك خودرو 
فعال و نصب ش��ده داشته باش��ند. ۶- خريدار خودرو، 
به هيچ عنوان حق ف��روش وكالتي خ��ودرو را ندارد و 
خودروي فروخته ش��ده قابل صلح نيست. ۷- چنانچه 
در راستي آزمايي مراحل فروش، تكميل وجه، تحويل 
خودرو و حتي در ب��ازه زماني پ��س از تحويل خودرو، 
ادامه در صفحه 7 مشخص شود كه...  

 متوسط قيمت هر متر مربع واحد  مسكوني
 يك ميليون و 460 هزار تومان معادل 9.4 درصد افزايش يافت 

 غرش 
 قيمت   مسكن
در  ارديبهشت

يادداشت- 3

عدم تعيين منشأ ارز، مانع 
ترخيص كاال از گمرك نيست
در حال��ي ك��ه دول��ت 
در صراف��ت برون رف��ت 
اقتص��ادي  رك��ود  از 
متأث��ر از بح��ران كرونا 
به س��ر مي برد، تشديد 
تحريم هاي خارجي، قرار 
گرفتن در ليس��ت سياه 
FATF و توأم شدن آنها 
با كاهش درآمدهاي نفتي، شرايط بسيار دشواري را 
به اقتصاد كشور تحميل كرده است. در اين شرايط، 
عدم تحقق خواست دش��منان كه با ايجاد اخالل 
در مبادالت پولي و بانكي، سعي در انزواي تجاري 
كشور و عدم تأمين به موقع اقالم اساسي و ضروري 
صنعت و بازار را دارند، اهتمام دولت بر تسهيل گري 
در قوانين و مق��ررات و اعتماد به بخش خصوصي 
واقع��ي را ايج��اب مي كن��د. از طرفي، براس��اس 
تازه ترين آم��ار گمرك ايران، موج��ودي كاالهاي 
بنادر و گمركات كش��ور ش��امل ٤ ميليون و ٢٣٠ 
هزارتن كاالي اساسي و ٣ ميليون و ٦٠٠ هزار تن 
كاالي غيراساسي و غيركانتينري مي شود. اگرچه 
اين آمار مبين وفور كاالهاي اساسي و ضروري در 
بنادر و گمركات و تأمين اين اقالم براي كشور است، 
با اين وجود، ميزان اين كااله��ا در اماكن گمركي 
كافي نيس��ت و آنچه در اين زمينه اهميت ويژه اي 
دارد، ورود و ترخيص به موقع اين اقالم در زنجيره 

تأمين است.
موانع ترخيص كاال از گمركات

در اين ميان، حجم زي��ادي از كاالهاي موجود در 
اماكن گمركي كه اغلب كاالهاي اساسي، ضروري 
يا در خدمت توليد و پروژه هاي نيروگاهي كش��ور 
هستند، باوجود ثبت س��فارش و اخذ مجوز ورود 
و بدون هيچ گونه مشكلي در انتقال مالكيت اسناد 
تجاري، فقط به دليل عدم تخصيص ارز از س��وي 
بانك مركزي، امكان ترخيص آنها ميس��ر نيست. 
در ش��رايطي كه تحت تاثير تحريم ه��اي تجاري 
بين المللي، خريد و حمل و ورود اين كاالها به كشور 
با مشقت  و دش��واري  فراواني انجام مي شود، توقف 
سرمايه هاي كشور در گمركات به داليلي مانند عدم 

تخصيص ارز، جاي تأمل دارد! 
بنابر تدابير انديشه شده ازس��وي بانك مركزي در 
راس��تاي مديريت و صرفه جوي��ي در منابع ارزي 
كشور، از اواخر سال گذشته تاكنون براي برخي از 
گروه ه��اي كااليي و حت��ي اولويت هايي كه بانك 
مس��ووليتي در قبال تأمين و انتقال ارز آنها ندارد، 
گواهي ثبت آم��اري جديد صادر نش��ده و امكان 
اعالم منشأ ارز به گمرك ميسر نيست. طبق ضوابط 
اعالمي، گمرك نيز امكان ص��دور مجوز ترخيص 
كاال بدون ثبت و رويت اطالعات منش��أ ارز را هم از 
جهت موضوعات مقرراتي و هم به س��بب الزامات 
سيس��تمي ندارد. بنابراين طبق ابالغ مصوبات و 
قوانين باالدس��تي در راس��تاي اهداف حمايتي، 
گمرك به عنوان س��ازمان مج��ري فقط مي تواند 
اجازه ترخيص ٧٠ درصد كاالها بدون تعيين منشأ 
ارز و با شرط اعالم بانك عامل مبني بر قرار گرفتن 
واردكننده در ص��ف تأمين را صادر كن��د. اين امر 
اگرچه در ظاهر راهگش��اي ترخيص كاالهاي دپو 
شده در گمركات كشور است، اما با بررسي و مداقه 
الزم در علت توقف اين كاالها و روند جاري مي توان 
دريافت كه اجازه تأمي��ن ارز منوط به تخصيص و 
تأييد گواهي ثبت آماري بوده و مادامي كه مشكل 
اصلي واردكنندگان قرار گرفتن در صف تخصيص 
اس��ت و نه تأمين، صدور اين بخشنامه به تنهايي 
كمكي به واردكنندگان و ترخي��ص كاالهاي آنها 
ادامه در صفحه 7 نخواهد كرد.  

محمدرضا  فاروقي٭

يادداشت- 1

 راهكار جبران 
كسري بودجه

افراد موافق انتشار اوراق 
چارچ��وب  و  ادبي��ات 
تحليل��ي خاص��ي را بر 
اساس دريافت خود ارايه 
مي كنن��د كه ش��ايد در 
عالم واقع و فضاي خارج 
از اتمس��فر آكادمي��ك 
چندان نت��وان روي آنها 
حساب باز كرد...  ادامه در صفحه 6

حسين صمصامي*

يادداشت- 2

 رشد قيمت مسكن
 و نبود امنيت اقتصادي

متاسفانه بحث »اقتصاد 
مسكن« كه در ذات خود 
منجر به بالندگي اقتصاد 
ملي مي شود ، هم اكنون 
بس��تر ِصرف سوداگري 
اس��ت و تولي��دات اين 
اقتصاد با حاكميت ملك 
و آپارتمان در حال تبديل 
ادامه در صفحه 5 به كاالي تجاري است.  

منصور غيبي٭

از وزير با تجربه كار بعيد است

محمد صادق جنان صفت

وزارت صمت اعالم كرد 

ضوابط ثبت نام براي خريد خودرو 

 كانال مالي سوييس 
در انتظار شارژ   ارزي 

چرا گوشي تلفن همراه گران شد؟

فرش�ته فري�ادرس | دو كان�ال مال�ي براي 
تس�هيل تجارت با اي�ران ب�ا رويكردهايي 
متفاوت؛ يكي كانال مالي س�وييس »ش�تا« 
كه بهم�ن ماه 98 اس�تارت آن براي ارس�ال 
»دارو و محص�والت غذاي�ي« به اي�ران زده 
ش�د و ديگري كانال ويژه مالي اروپا يا همان 
»اينستكس«. هر دو اما تقريبا ناموفق براي 

برق�راري م�راودات مال�ي وتج�اري. دولت 
س�وييس 10 بهمن در اطالعيه اي اعالم كرد 
ك�ه اولين پرداخ�ت از طريق كان�ال تجاري 
اين كشور با ايران براي ارس�ال دارو، به طور 
آزمايشي انجام شده و بزودي به شكل كامل 

به جريان خواهد افتاد. 
صفحه 7 را بخوانيد

 شريف نظام مافي ، رييس اتاق بازرگاني ايران و سوييس
 در گفت وگو  با »تعادل«:

اقتصاد بايد از دايره خبيث خارج شود
صفحه 5 

ستون اول)سرمقاله(



يادداشت

سازوكار كاهش رانت در بازار 
پدرام داودي| پژوهشگر اقتصادي| 

تقسيم مجدد منافع ناش��ي از شكاف قيمت بازاري 
و رس��مي در بخش خودرو بين تعداد زيادي از افراد 
با اس��تفاده از س��ازوكار بورس كاال مي تواند س��هم 
رانت جويان را از رانت ايجاد شده كاهش دهد. نخستين 
گام براي حل يك مشكل، پذيرش وجود آن مشكل 
اس��ت. وجود پديده رانت در صنعت خودروس��ازي 
كشور قابل انكار نيست و راهكار برون رفت از آن نيز 
بر كسي پوشيده نيست. عدم وجود رقابت موثر سبب 
شده تا خودروسازان نيازي به بهبود فرآيندهاي خود 
چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي احس��اس نكنند. 
به  عالوه، وجود مازاد تقاضا و محدوديت هاي شديد 
در واردات سبب ش��ده تا همواره براي همين سطح 
از كيفيت محص��والت نيز متقاضي به تعداد كافي و 
حتي فراوان باشد. جان مايه وضعيت جاري، حمايت 
از اشتغال و توليد داخلي است كه همواره محل توجه 
تصميم گيران اقتصادي-سياسي كشور بوده و هست. 
اما اين چرخه رو به اضمحالل، نتيجه ناخواس��ته اي 
تحت عنوان رانت داشته اس��ت كه هرگز مورد نظر 
مس��ووالن نبوده و در موارد متعدد مسووالن ارشد 
نظام عليه آن موضع گيري كرده اند اما نتوانسته اند 
تا اين پديده را از بازار خودرو حذف كنند. چرا كه اين 
مولود نامبارك، سبب شده تا افرادي با نيت رانت جويي 
بتوانند به سطوح تصميم گيري اقتصادي و سياسي 
نفوذ كرده و به بهانه حمايت از اشتغال از رانت ايجاد 
ش��ده در اين بخش محافظت كنند تا جايي كه اين 
چانه زني ها، حل ريشه اي مشكالت صنعت خودرو را 
در كوتاه وميان مدت بعيد نموده است. اين يادداشت 
با پذيرش معماري فعلي بخش خودرو، پيشنهاد خود 
را با هدف بازتوزيع رانت از مجراي بازار بورس مطرح 
مي كند. تقسيم مجدد منافع ناشي از شكاف قيمت 
بازاري و رسمي در بخش خودرو بين تعداد زيادي از 
افراد مي تواند، سهم رانت جويان را از رانت ايجاد شده 
كاهش داده و سبب شود تا انگيزه اقتصادي اين دسته 
اندك كاهش يافته و در نهايت براي كس��ب درآمد، 
ساز و كار جديدي را پي ريزي كنند. پيشنهاد بر اين 
اساس است كه معماري فعلي بازار خودرو تغيير نيابد 
اما تعداد بازيگران از مجراي عرضه در بازار بورس كاال، 
افزايش يابد. افزايش تعداد بازيگران سبب كاهش سهم 
سرانه رانت براي هر رانت جو شده و در نهايت قدرت 
چانه زني هر فرد را كاهش مي دهد و از طرف ديگر اين 
سطح از بهره مندي، افراد را ترغيب به رهاسازي اين 
رانت خواهد كرد. براي درك بهتر با يك مثال فرضي 
اين پيشنهاد تبيين مي شود. در اين مثال انتزاعي، قرار 
است يكصد عدد خودرو سمند در خرداد ماه به فروش 
رسانده شود. فرضا، قيمت سمند بر اساس نرخ شوراي 
رقابت برابر ۷۰ ميليون تومان و بر اساس نرخ بازار نيز 
برابر ۱۴۰ ميليون تومان باش��د. در ساز و كار فعلي 
عمده اين خودروها، در اختيار معدود افراد رانت جو 
قرار گرفته كه معادل اختالف قيمت تكليفي شورا و 
بازار يعني هفت ميليارد تومان كسب سود مي كنند. 
توجه شود كه تمام ارقام انتزاعي بوده و در عمل ارقام 

بسيار متفاوت است. 
در ساز وكار جايگزين، عرضه اوليه يكصد عدد سمند 
تحويل خرداد از طريق بورس كاال و به صورت عرضه 
عمومي انجام مي شود. با توجه به مشخص بودن نرخ 
شورا و حجم فروش، كافي است تعداد افراد متقاضي 
نيز مشخص شود. فرضا ۱۰۰۰ نفر متقاضي اين صد 
خودرو باشند كه در شرايط وجود مازاد تقاضا چندان 
دور از انتظار نيست. بر اساس تسهيم به نسبت به هر 
فرد يك دهم خودرو اختصاص مي يابد كه با پرداخت 
وجه آن يعني ۷ ميليون تومان مالك آن مي شود. در 
مرحله دوم، افرادي كه در مرحله اول، صاحب بخشي 
از يك خودرو شده اند، بدون دامنه نوسان، سهم خود 
را با يكديگر مبادله كرده تا برخي افراد با خريد سهم 
يك دهم ساير افراد، مالك ده دهم يك خودرو شوند 
كه احتماال قيمت نهايي براي هر خودرو كمي كمتر 
از ۱۴۰ ميليون تومان )اختالف قيمت بازار بورس كاال 
و بازار تحويل فيزيكي مرب��وط به هزينه هاي اداري 
تحويل خودرو( خواهد بود. اما تفاوت اينجاست كه 
رانت موجود در بازار بين همه هزار متقاضي تقسيم 
ش��ده كه س��هم هر يك در حدود ۷ ميليون تومان 
اس��ت. اين مبلغ )در قياس رانت ۷ ميلياردي حالت 
قبل(، آنچنان زياد نيست كه بتواند رانت جو را به ادامه 
فعاليت در اين بازار ترغيب كند. از طرف ديگر اين مبلغ 
بين افرادي تقسيم مي شود كه طبقه متوسط شهري 
قلمداد ش��ده، و عايدي خود را عمدتا از طرق خريد 
كاالي مصرفي به چرخه اقتصاد ملي باز مي گردانند. 
در نهايت با حذف رانت جو از بازار، امكان سياستگذاري 
صحيح براي سياستگذار فراهم شده و چه بسا با حضور 
توليدكنندگان جديد، به طور كل شكاف قيمتي و 
حتي قيمت گذاري دستوري از اين بازار حذف شود. 
اما بايد توجه داشت كه رانت جو به دنبال استفاده از 
هر سازوكاري براي ايجاد و كسب رانت است. بنابراين 
س��عي خواهد كرد تا به هرطريق در اي��ن بازار براي 
خ��ود رانت جديدي تعريف و از آن اس��تفاده نمايد. 
يك احتمال آنست كه رانت جو با خريد سهم زيادي 
از خودروها در بازار فيزيكي تبديل به يك انحصارگر 
شود. البته اين مشكل راهكار عملي داشته و بايستي 
با نظارت و پايش مستمر كدهاي بورسي از وقوع آن 
اجتناب شود و در صورت كشف اين اقدام، آن را جرم 
تلقي كند. احتمال ديگ��ر، مهاجرت رانت جو از بازار 
خودرو به زنجيره توليد خودرو يعني قطعه سازي است. 
بدين معني كه با ايجاد انحصار در توليد قطعات خاص، 
عمده عايدي بازار خودرو به افراد رانت جو منتقل شود. 
اقدام محتمل ديگر رانت جو، مي تواند تنظيم قوانيني 
براي ورود خودرو و توسعه بازار وارداتي باشد كه اگر 
اين اتفاق به آرامي رخ دهد، در كنار ممنوعيت واردات 
قطعات مي تواند در بلندمدت معض��ل خودرو را در 
كش��ور حل كند. گرچه در هر حال نيازمند بررسي 
شدت انحصار در بازار قطعه سازي و برخورد با رويه هاي 
ضدرقابتي در اين بازار است؛ وظيفه اي كه بايستي از 
نهادهاي متولي همچون شوراي رقابت خواسته شود؛ 
گرچه اينكه شوراي رقابت در بستر نهادي و قانوني 
فعلي توان ايفاي اين نقش را داشته باشد، خود نيازمند 

بررسي ونقد جدي است.

ايران2

اوراق بدهي، عرضه سهام شركت ها و فروش اموال براي كسري بودجه معرفي شد

راهكار تامين كسري بودجه ۹۹ 
گروه بانك و بيمه | 

انتشار اوراق بدهي گزينه اي است كه دولت 
در كنار عرضه سهام شركت ها و فروش اموال 
خود براي تامين كسري بودجه امسال معرفي 
كرده است. مسووالن دولتي از كسري بودجه 
امسال و اصالح آن خبر داده اند و كارشناسان 
نيز در جريان ارايه اليحه بودجه اعالم كرده 
بودند كه برخي از محل هاي درآمدي به نوعي 
خوشبينانه بوده و يا امكان تحقق كامل ندارد.

درآمد ۵۰ ه��زار ميليارد توماني نفت و درآمد ناش��ي از 
فروش اموال دولتي مورد انتقاد قرار داش��ت و اين روزها 
نيز كاهش درآمدهاي نفتي ناشي از ريزش قيمت در بازار 
جهاني از عوامل تاثيرگذار در اصالح بودجه است.اما در هر 
صورت منابع عمومي بودجه نه تنها در جريان بررسي در 
مجلس كم نش��د بلكه افزايش داشت؛ به طوري كه ۴۸۴ 
هزار ميليارد تومان اليحه با رشد ۱۷.۸ درصدي به ۵۷۱ 
هزار ميليارد توم��ان افزايش يافت.در حالي با اعالم ورود 
براي اصالح بودجه، محل تامين كسري مورد توجه بود 
كه تازه ترين اعالم همت��ي- رييس كل بانك مركزي- از 
اين حكايت دارد كه دولت به انتشار اوراق بدهي به عنوان 
گزينه جديد خود دست خواهد زد.رييس كل بانك مركزي 
در اين رابطه گفته كه با تاييد نهايي شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي، در كنار عرضه سهام شركت هاي دولتي و اموال 
مازاد دولت، از طريق انتشار اوراق بدهي دولت در بازار پول و 
سرمايه تامين مي شود.به گفته وي در روزهاي آينده اوراق 
بدهي جهت تامين كسري بودجه و همچنين تعميق بازار 
بدهي عرضه مي شود.اين اعالم نشان مي دهد كه تمركز 
براي كس��ب درآمد به منظور كسري بودجه همچنان بر 
واگذاري اموال و عرضه سهام است كه اوراق بدهي را نيز 
در كنار آن خواهد داشت، اين در حالي است پيش بيني 
بيش از ۵۰ هزار ميلياردي فروش اموال دولت كه در سال 
گذشته فقط ۴۰۰۰ ميليارد مصوب شده بود، از محل هاي 
نقد اليحه بودجه بود و برخي كارشناسان تاكيد داشتند 
كه امكان چنين فروشي وجود ندارد ولي وزارت اقتصاد با 

دريافت اختياراتي در بودجه تضمين كرده بود كه چنين 
درآمدي كس��ب خواهد كرد.از سوي ديگر عرصه سهام 
شركت ها مطرح اس��ت كه در بودجه امسال به طور قابل 
توجهي تا ۱۷۴ هزار ميليارد تومان رشد كرده و حجمي 
نزديك به يك س��وم منابع عمومي دولت را بايد پوشش 
دهد. البته طي س��ال جاري دولت براي عرضه سريع تر 
ش��ركت هاي خود اقدام كرده و بازار س��رمايه شاهد اين 
عرضه ها اس��ت.در بودجه عمومي امسال سهم درآمدها 
)ماليات و ساير درآمدها( حدود ۲۸۸.۷ هزار ميليارد تومان، 
۱۰۷ هزار ميليارد واگذاري دارايي س��رمايه اي )فروش 
نفت و واگذاري اموال دولتي( و ۱۷۴.۷ هزار ميليارد تومان 
واگذاري دارايي مالي تعيين شده است كه در مقابل آن دو 
هزينه اصلي دولت شامل ۴۳۴ هزار ميليارد تومان هزينه 
جاري )عمدتا حقوق و دس��تمزد( و ت��ا ۷۰ هزار ميليارد 
تومان بودجه عمراني ق��رار دارد. در كنار منابع عمومي 
دولت مجوز عدم واريز ۱۶ درصد سهم صندوق توسعه ملي 
از درآمدهاي نفتي در سال جاري را نيز در بودجه كسب 

كرده و از آن استفاده خواهد كرد. 

   تاثير انتشار اوراق بدهي بر اقتصاد ايران
يك كارشناس اقتصادي با اعتقاد به اينكه انتشار اوراق 
بدهي مناس��ب ترين راه براي تامين كسري بودجه 
است، تاثيرات انتشار اين اوراق براي اقتصاد كشور را 
در رفع كسري بودجه و كمك به بانك مركزي براي 
اجراي عمليات بازار باز بانكي و سياس��ت هاي پولي 

آن اعالم كرد. 
كامران ندري در گفت وگو با ايسنا درباره چگونگي تامين 
كسري بودجه، اظهار كرد: براي تامين كسري بودجه 
راه هاي متعددي وجود ندارد و خيلي محدود است كه 
شامل درآمدهاي مالياتي، نفتي، واگذاري اموال دولتي 
و در نهايت فروش اوراق مي شود. در نتيجه، با توجه به 
شرايط كنوني انتشار اوراق بدهي مناسب ترين روش 
براي تامين كسري بودجه است. وي با تاييد انتشار اوراق 
بدهي براي تامين كس��ري بودجه از سوي رييس كل 
بانك مركزي، ادامه داد: اين امر مي تواند به دو شكل به 

اقتصاد كشور كمك كند كه يكي رفع حدودي كسري 
بودجه است و دوم اينكه به بانك مركزي كمك مي كند 
تا سياست پولي و عمليات بازار بانكي را عملياتي كند. 
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اوراق بدهي كفاف 
كسري هاي هنگفت بودجه را نمي دهد، گفت: از آنجا 
كه ميزان كسري بودجه سال جاري زياد نيست، انتشار 

اوراق بدهي مي تواند نقش موثري داشته باشد.
اين استاد دانشگاه در پايان سخنانش تاكيد كرد: انتشار 
اوراق بدهي ضمن اينكه كس��ري بودجه دولت را رفع 

مي كند، دس��ت بانك مركزي را براي اجراي عمليات 
بازار باز بانكي باز مي گذارد. به تازگي رييس كل بانك 
مركزي در يادداشتي اعالم كرد كه انتشار اوراق بدهي 
روش مناسب تري براي تأمين كسري و نيز جلوگيري 

از پولي كردن كسري بودجه و تورم است.

   تاثيرات انتشار اوراق بدهي از زبان همتي 
همتي درباره تاثيرات انتشار اوراق بدهي نوشته است: 
دولت با انتشار اوراق بدهي، نه تنها مي تواند نيازهاي 

خود را پوشش دهد، بلكه به تعميق بازار بدهي و اصالح 
ترازنامه بانك ها نيز كمك ك��رده و ابزار كنترل بهتر 
تورم را در اختيار بانك مركزي قرار مي دهد.همچنين، 
در اين زمين��ه كارگزاري بانك مركزي اعالم كرد كه 
در راس��تاي كاهش هزينه هاي معامالتي، تس��هيل 
دسترسي بانك ها و موسسات مالي غيربانكي به اوراق 
بدهي دولتي و ني��ز اتكاي تامين مالي دولت از محل 
فروش اوراق بهادار، در نظر دارد بازار اوليه فروش اين 

اوراق را در بازار بين بانكي ايجاد كند.

فاصله تورمي دهك ها در ارديبهشت ٩٨ به٣.٩ درصد رسيد

افزايش هزينه  خانوار در استان هاي كشور
گروه كالن |

گزارش هاي رس�مي از اين حكايت دارد كه در 
ارديبهشت ماه امسال بيشترين افزايش هزينه 
براي خانواره�اي هرمزگان�ي و كمترين براي 
آذربايجان غربي نس�بت به سال گذشته ثبت 

شده است.

اعالم اخير مركز آمار درباره وضعيت شاخص قيمت كاال و 
خدمات در ايران نشان داد كه تورم ساالنه در ارديبهشت 
ماه با كاهش مواجه شده و با ريزش ۲.۴ درصدي به ۲۹.۸ 
درصد رسيده است، همچنين تورم نقطه به نقطه )تغيير 
نسبت به ماه مشابه سال قبل( با رشد ۱.۲ درصدي نسبت 
به فروردين به ۲۱ درصد و تورم ماهانه به ۲.۵ درصد رسيد.

اين در حالي است كه بررسي وضعيت استان هاي مختلف 
در جريان تغيير قيمت ها از اين حكايت دارد كه در اين ماه 
بيشترين نرخ تورم ماهانه براي استان بوشهر با ٤.٧ درصد 
و كمترين ن��رخ در آذربايجان غربي با ٠.٦ درصد افزايش 
ثبت بوده اس��ت.همچنين بيش��ترين نرخ تورم نقطه به 
نقطه مربوط به استان هرمزگان با ٣٠.٥ درصد و كمترين 
به آذربايج��ان غربي با ١٣.٧ درصد اختص��اص دارد. در 
رابطه با نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه نيز 
بيشترين نرخ در استان ايالم با ٣٥.٨ درصد و كمترين آن به 
استان  هاي آذربايجان غربي و فارس با ٢٦.٥ درصد گزارش 
شده است. اما بررسي وضعيت شهرها در تغيير قيمت هاي 

ارديبهشت نشان مي دهد كه بيشترين نرخ تورم ماهانه 
خانوارهاي ش��هري مربوط به استان بوشهر با ٤.٦ درصد 
افزاي��ش و كمترين ن��رخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان 
آذربايجان غربي با ٠.٣ درصد افزايش اس��ت. بيشترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شهري نيز براي استان 
هرمزگان با ٢٩.٨ درص��د و كمترين آن براي آذربايجان 
غربي با ١٣.٤ درصد است.براي ايالم با ٣٥.٤ درصد و فارس 
با ٢٥.٣ درصد بيش��ترين و كمترين تورم ساالنه گزارش 
شده است. براساس اعالم مركز آمار؛ استان هاي هرمزگان و 
آذربايجان غربي به ترتيب با ٣٠.۵ و ١٣.٧ درصد بيشترين 
و كمترين نرخ تورم را در ارديبهش��ت امس��ال داشتند. 
براساس اين گزارش از ميان ٣١ استان كشور ١۶ استان 
داراي نرخ تورم كمتر ازكل كشور را دارند. در ارديبهشت ماه 
١٣٩٩ عدد شاخص كل براي خانوارهاي كشور بر مبناي 
سال ٩۵، به ٢١٠ رسيد كه نسبت به ماه قبل ٢.٥ درصد 
افزايش نشان مي دهد.  در اين ماه )ارديبهشت( بيشترين 
نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور مربوط به استان بوشهر 
با ٤.٧ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به 
استان آذربايجان غربي با ٠.٦ درصد افزايش است. درصد 
تغيير شاخص كل نس��بت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( براي خانوارهاي كشور ٢١.٠ درصد است. 
بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان 
)٣٠.٥ درصد( و كمترين آن مربوط به استان آذربايجان 
غربي )١٣.٧ درصد( است.  نرخ تورم دوازده ماهه منتهي 

به ارديبهش��ت ماه ١٣٩٩ براي خانوارهاي كشور به عدد 
٢٩.٨ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط 
به اس��تان ايالم )٣٥.٨ درصد( و كمتري��ن آن مربوط به 
استان  هاي آذربايجان غربي و فارس )٢٦.٥ درصد( است. 
در ارديبهشت ماه ١٣٩٩ عدد شاخص كل براي خانوارهاي 
شهري )١٠٠=١٣٩٥( به ٢٠٨.٧ رسيد كه نسبت به ماه 
قبل ٢.٦ درصد افزايش نشان مي دهد. در اين ماه بيشترين 
نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط به استان بوشهر 
با ٤.٦ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به 
استان آذربايجان غربي با ٠.٣ درصد افزايش است. درصد 
تغيير شاخص كل نس��بت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( براي خانوارهاي شهري كشور ٢١.٣ درصد 
است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شهري 
مربوط به اس��تان هرمزگان )٢٩.٨ درصد( و كمترين آن 
مربوط به اس��تان آذربايجان غربي )١٣.٤ درصد( است. 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه ١٣٩٩ براي 
خانوارهاي شهري به عدد ٢٩.٧ درصد رسيد. بيشترين نرخ 
تورم دوازده ماهه مربوط به استان ايالم )٣٥.٤ درصد( و 

كمترين آن مربوط به استان فارس )٢٥.٣ درصد( است.

   رشد ١۴.٩ درصدي اجاره بهاي زمستان 
در تهران 

 مركز آمار كشور اعالم كرد: ميزان اجاره بهاي شهر تهران 
در زمستان ٩٨ نسبت به پاييز، ١۴.٩ درصد افزايش يافت 

در حالي كه تعداد معامالت ۵٠.۴ درصد كم شده بود. 
مركز آمار كش��ور ميزان فروش و اجاره بهاي شهر تهران 
در زمس��تان ٩٨ را منتشر كرد. بررس��ي جداول آماري 
نش��ان مي دهد كه در اين دوره متوس��ط مبلغ اجاره بها 
به عالوه س��ه درصد وديعه يك مترمربع برابر ۵٠٧ هزار 
و ۴۶۵ ريال اس��ت. همچنين مقايسه اجاره بها زمستان 
٩٨ نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل از آن حاكي از آن 
اس��ت كه اگرچه معامالت ۴٨.٧ درصد كم شده است اما 
اجاره بها۴٧.٩ درصد افزايش يافته است.  متوسط قيمت 
فروش هر مترمربع زمين يا زمين س��اختمان مسكوني 
كلنگي معامله ش��ده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي 
شهر تهران در زمس��تان ٩٨ برابر با ٢٠٨ ميليون و ١۵٠ 
هزارريال با ميانگين مساحت ٢٣٥ مترمربع بوده است. 
فروش زمين كلنگي در زمستان ٩٨ نسبت به پاييز همان 
سال ١١.١ درصد ونسبت به زمستان ٩٧ نيز ۴٣.١ رشد 
داشته است. تعداد معامالت در زمستان ٩٨ نسبت زمستان 
س��ال قبل از آن ١٠.٣ درصد كم و نسبت به پاييز همان 
سال ٣٧.٢ درصد رشد داشته است.  براساس جداول مركز 
آمار متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني 
معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در شهر 
تهران مع��ادل ١۵٣ ميليون و ٣۴٢ هزار ريال با ميانگين 
مساحت ٨٨ مترمربع و متوسط عمر بناي ١١ سال است. 
متوسط قيمت فروش در شهر تهران در زمستان ٩٨ نسبت 
به پاييز ٩٨ رش��د ١١.١ درصدي را تجربه كرده اس��ت و 

معامالت نيز ٣٧.٢ درصد رشد داشته است.  با رشد ۴٣.١ 
درصدي قيمت فروش مسكن در زمستان ٩٨ نسبت به 
مدت مشابه سال قبل از آن معامالت ١٠.٣ درصد كاهش 

يافته است. 

   فاصله تورمي دهك ها 
در ارديبهشت ٩٨ به٣.٩ درصد رسيد

 مركز آمار كش��ور اعالم كرد كه بر اس��اس اعداد مربوط 
به ت��ورم در ميان دهك هاي مختل��ف هزينه اي، فاصله 
تورمي دهك ها در ارديبهش��ت به ٣.٩ درصد رسيد كه 
نسبت به ماه قبل ٠.۵ واحد درصد رشد داشت.  نرخ تورم 
كل كش��ور در ارديبهش��ت ماه ١٣٩٩ برابر ٢٩.٨ درصد 
اس��ت كه در دهك هاي مختلف هزينه اي در بازه ٢٨.٠ 
درصد براي دهك اول ت��ا ٣١.٩ درصد براي دهك دهم 
نوسان دارد. محدوده تغييرات تورم دوازده ماهه در گروه 
عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« بين ٢٩.٢ 
درصد براي دهك اول ت��ا ٣٢.٤ درصد براي دهك دهم 
اس��ت. همچنين در گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي 
و خدمات« بي��ن ٢٦.٩ درصد براي ده��ك اول تا ٣١.٧ 
درصد براي دهك دهم است. فاصله تورمي در گروه عمده 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« نسبت به ماه قبل 
٠.٨ واحد درصد و در گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي 
و خدمات« نس��بت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد كاهش 

نشان مي دهد.
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راه هاي كسري بودجه شامل درآمدهاي مالياتي، نفتي، واگذاري اموال دولتي و درنهايت فروش اوراق است

كنترل تورم پيچيده  نيست
  چرا اينقدر موضوع انتشار اوراق از نظر شما مهم 
اس�ت؟ چرا فكر مي كنيد يكي از مهم ترين قدم ها 
براي اصالح س�اختار پولي بايد دس�ت به انتش�ار 

اوراق بزنيم؟
همان طور كه اشاره كرديد سوال اينجاست كه چرا شخصي 
مثل من اين همه سال روي راهكار اوراق تاكيد مي كند؟ 
اولين مقاله اي كه قبل از بازگشت به كشور نوشتم؛ و تحت 
عنوان »اوراق، داروي شفابخش« منتشر شد؛ از آن زمان 
عرض كردم كه راهكار اقتصاد ايران اوراق اس��ت؛ راهكار 
جايگزين اوراق چيست؟ راهكار جايگزين، همان راهكاري 
است كه اقتصاد ايران بيش از نيم قرن آن را انجام داده است 
و نتيج��ه اش را هم ديده ايم و بيش از ۱۸۰ كش��ور جهان 
آرام آرام از آن فاصله گرفتند. آن راهكار اس��تقراض است؛ 
بنابراين ۲ راه وجود دارد كه هر دو هم اتفاقا استقراض است. 
يعني اوراق يك نوع بدهي است، يك نوع استقراض است 
و راهكار ديگري كه ما و ونزوئال و زيمبابوه پرچمداران آن 
هستيم آن هم استقراض است؛ منتها اوراق، استقراض از كل 
جامعه است؛ شامل بانك مركزي، شامل نظام بانكي، شامل 
نظام بازنشستگي و... اما استقراض از بانك مركزي مشخصا 
ايجاد پايه پولي است. به تجربه دريافته ايم وقتي كه دولت 
از محل پايه پولي، كسري خود را جبران مي كند، به ضرر 
اقتصاد است. دريافتيم كه تورم در چنين كشورهايي رو به 
تزايد خواهد گذاشت و اين اتفاقي است كه در تمام طول 
سال هاي گذشته در اقتصاد ايران افتاده است. من متاسفم 
كه اعالم كنم »نرخ رشد نقدينگي« و »نرخ رشد پايه پولي« 
در اقتصاد ايران، بسيار فزاينده شده است؛ يعني بر اساس 
آخرين آمار نرخ رشد نقدينگي ما از متوسط۲۲ تا ۲۸درصد 
نرخ رش��د به ۳۲ درصد رشد نقدينگي رسيده است. بايد 
هشدار دهيم، بايد آژيرهاي خطر را به صدا درآوريم؛ البته 

اين مشكل ها قابل درمان اس��ت. بنابراين ما اوراق را نياز 
داريم براي اينكه اقتصاد را از شرايطي كه هر روز به سمت 
بدتر شدن )مشكلي كه در فضاي آكادميك اقتصادي از آن 
به عنوان دايره خبيث ياد مي شود( حركت مي كند نجات 
دهيم. اتفاقا هدف تحريم ها هم اين است كه اقتصاد ايران 
را وارد اين دايره خبيث مش��كل ساز كند. چون به صورت 
گرداب مي تواند اقتصاد را پايين بكشد. ما بايد از ظرفيت ها 
و منابع مان استفاده كنيم از جامعه استقراض كنيم، نه فقط 
براي تامين كسري بودجه عمراني چرا كه بودجه عمراني 
ما چند سال است كه در اجرا صفر است؛ بلكه براي در پيش 
گرفتن روش ه��اي ضد ركودي و ضد چرخ��ه اي. ما بايد 

روش هاي ضدركودي در اقتصاد پيش بگيريم.
  اين روش ه�اي ضدركودي كه درباره آن صحبت 

مي كنيد؛ شامل چه مواردي هستند؟
۲ راه ضدركودي در اقتصاد بيشتر نداريم؛ يكي سياست هاي 
انبساطي پولي است و ديگري سياست هاي انبساطي مالي 
اس��ت. وقتي كه از بانك مركزي استقراض كنيم تمسك 
جستيم به سياست انبس��اطي پولي كه متاسفانه باعث 
افزايش تورم و ايجاد موج هاي س��فته بازي و...در بازار ارز 
و دارايي ها خواهد ش��د. ما تجربيات تلخي از اجراي يك 
چنين سياست هايي داشتيم و بايد دير يا زود متوقف شود. 
تنها راهي كه باقي مي ماند چيس��ت؟تنها راه باقي مانده 
سياست گذاري انبساطي مالي اس��ت با استفاده از اوراق. 

يعني با استفاده از بدهي كه از جامعه دريافت مي شود.
  يعني نمي ت�وان از روش ه�اي ديگر مثل كاهش 
بودجه ب�ه درآمدهاي نفتي ي�ا افزايش دامنه هاي 

مالياتي براي جبران كسري ها استفاده كرد؟
اين صحبت بسياري از افراد است. برخي اين انتقاد را مطرح 
مي كنند كه چرا بايد از اوراق استفاده كنيم؛ آيا بهتر نيست 

از ماليات براي پوشش اين ضعف استفاده شود؟اين افراد 
مي گويند به هر حال چتر مالياتي كل جامعه را پوش��ش 
نمي دهد و براي حل اين مش��كل مي توانيم از درآمدهاي 
مالياتي پنهان اس��تفاده كنيم. پاسخ چيست؟ پاسخ اين 
است كه اصالحات مالياتي نيازمند سال هاي زمان است 
تا اثرات اصالحات مالياتي نمايان ش��ود. به يك سال و دو 
سال قد نمي دهد. مش��كل ما مشكل همين امروز است؛ 
مشكل كسري بودجه اقتصاد ما، مشكل ۳ يا ۵ سال آينده 
نيست؛ مشكل همين امروز و همين حاالي ما است. اين 
نكته نخست؛ نكته بعدي اينكه زماني كه در اقتصاد شما با 
ركود تورمي مواجه بوديد، افزايش نسبت دريافت ماليات 
از توليد ناخالص ملي، سياستي است كه وضعيت را بدتر 
خواهد كرد و ركود را تعميق خواهد كرد. بنابراين ش��ما 
راهكارهاي جايگزين مثل استقراض از بانك مركزي، مثل 
تمسك جستن به پول پرقدرت بانك مركزي و نيز ماليات 
اين سياست ها، سياست هايي خواهد بود كه وضعيت كلي 

اقتصاد كشور را از گذشته بدتر خواهد كرد.
  برخي كارشناس�ان منتقد انتش�ار اوراق اشاره 
مي كنند كه بدون اصالح عملي�ات بانكي، امكان 
انتشار اوراق و دس�تيابي به اهداف از پيش تعيين 
شده ممكن نيست؟مثل اينكه بخواهيم آب را در 

آبكش بريزيم و جابه جا كنيم.
بحثي كه برخي اقتصاددانان مطرح مي كنند در خصوص 
اينكه نظام بانكي ما، مستعد انتشار اوراق نيست، به نظرم 
برعكس اس��ت. يعني اگر اقتصادي در نظام بانكي دچار 
مشكل است، اگر ميزان وام هاي معوق باالست، اتفاقا راهكار 
اين است كه آن بانك هايي كه توانايي تشخيص سره از ناسره 
يا تش��خيص وام خوب از وام بد را ندارند؛ اتفاقا آن بانك ها 
را بايد ملزم كرد ت��ا اوراق خريداري كنند. امادر اين ميان 

نگراني هايي وجود دارد كه به نظرم نگراني درستي است؛ 
برخي افراد مي گويند كه در صورت انتشار اوراق و ورود اوراق 
به تراز نامه بانك ها، چون اوراق شفاف است، عملكرد بانك ها 
بيشتر زير ذره بين قرار مي گيرد و جامعه توجه بيشتري به 

بانك ها مي كنند، كه اين عامل مثبتي است.
  يعن�ي تنه�ا دلي�ل مخالفت ه�ا همين م�وارد 
است؟يعني موضوع به اصالح ساختار پولي و مالي 

بر مي گردد؟
برخي ديگر از افراد استداللي را در خفا مطرح مي كنند 
كه به نظرم مهم ترين دليل مخالفت ها همين است وآن 
اينكه، گفته مي شود، زماني كه دولت ها در ايران از بانك 
مركزي اس��تقراض مي كنند، احدالناسي در اين كشور 
باخبر نمي شوند. يعني س��ه الي چهار نفر تصميم براي 
اس��تقراض را مي گيرند و بعد از آن اس��تقراض صورت 
مي گيرد. اما اوراق به سيستم شفافيت مي دهد؛ اوراق، 
زماني كه ش��فافيت به سيستم داد دس��ت دولت براي 
انجام هر نوع مانور غير كارشناس��ي شده اي را مي بندد. 
هيچ كس نمي خواهد دست دولت بسته باشد ولي همه 
مايل هستند دولت پاسخگو باشد. ما مي خواهيم وقتي 
دولت ادعا مي كند كه اس��تقراض مي كند براي بودجه 
عمراني، مشخص شود كه اين بودجه براي همين موضوع 
تخصيص پيدا مي كند و نه موارد ديگر. همين امروز هم 
بدهي در حال ايجاد شدن است، اما بدهي هايي كه طي 
نيم قرن گذشته ايجاد شده، غيرشفاف، غير سيال و غير 
جاري بوده است. هرگز مشخص نمي شود كه بدهي هاي 
غير اوراقي دولت، چه مي شود؟ آيا پرداخت مي شود؟ يا 
نمي شود؟ به عنوان فردي كه آگاهي دارم بايد بگويم كه 
هيچ نوع بدهي هاي غي��ر اوراقي دولت به بانك ها، نظام 
تامين اجتماعي، بازنشستگي و شركت هاي دولتي اين 

بدهي ها پرداخت نشده است. ما مي خواهيم شفافيت به 
اقتصاد بازگردد؛ دليل زيرين و پايه اي تورم، عدم شفافيت 
است. دليل زيرين و پايه اي رشد نقدينگي و تورم، معوقات 
بانكي است. اين معوقات بانكي ۲ شكل دارد؛ يكي اينكه 
س��اختار بانكي به افرادي وام پرداخت مي كند كه از روز 
اول مي داند ب��ر نمي گردد و دليل ديگر، معوقات دولتي 
اس��ت. هر بدهي كه دولت طي نيم قرن گذشته ايجاد 
كرده در نهايت تبديل به تورم ش��ده اس��ت. تا وقتي كه 
استدالل هاي متعددي آورده مي شود تا بدهي هاي دولت 
تبديل به اوراق نش��ود، من عرض مي كنم همين اوضاع 
تورمي ادامه خواهد داشت، چون تجربه ۱۸۰ كشور مقابل 

ماست و همين را مي گويد.
  رييس كل بانك مركزي اخيرا در خصوص ضرورت 
مهار تورم با اس�تفاده از سياست هاي جديد پولي 
و مال�ي صحبت كرده اند؛ به نظر ش�ما آيا اين ايده 
قابليت اجرايي شدن دارد و چه چشم اندازي را در 

اقتصاد خواهد داشت؟
در خصوص عمليات بازار باز به باور من قابليت اجرايي دارد. 
حتي آقاي همتي هم چندبار تاكيد كردند كه بنا به اجراي 
اين طرح را دارند، اما بس��ياري افراد در بدنه بانك مركزي 
وجود دارند كه سال هاست كه با عمليات ضدتورمي بازار 
باز به شدت مخالفت كرده اند؛ اين افراد سال هاست كه در 
بانك مركزي سنگر گرفته اند و اجازه نداده اند تا عمليات 
بازار باز اجرا شود و علني اعالم كرده اند كه بانك مركزي 
مخالف اجراي يك چنين برنامه هاي ضدتورمي مبتني 
بر بازار باز هستند. بنابراين هم در بدنه بانك مركزي اين 
مخالفت ها وجود دارد و هم در بدنه دستگاه هاي اجرايي 
كشور اصوال هم با اوراق و هم با عمليات بازار باز مخالفت هاي 

جدي وجود دارد.

ادامه از صفحه اول



اخبار 3 بانك و بيمه

تاكيد رييس جمهور بر تالش مضاعف بانك مركزي در كنترل تورم

بيانيههدفگذاريتورمامروزمنتشرميشود
گروه بانك و بيمه |

آقاي روحاني در گفت وگو ب�ا رييس كل بانك 
مركزي ضمن دريافت گزارش آخرين وضعيت 
رون�د تامي�ن ارز واردات كاالهاي اساس�ي و 
ضروري كشور، بر تالش مضاعف بانك مركزي 
و ساير دستگاه هاي اجرايي براي كنترل تورم 

تاكيد كرد.

رييس بانك مركزي نيز در اين گفت وگو با اشاره به احياي 
تدريجي صادرات به كشورهاي همسايه كه به خاطر شيوع 
كرونا افت كرده بود، از رشد ميزان عرضه ارز درسامانه نيما 
و واردات درمقابل صادرات خبر داد. »عبدالناصر همتي« 
همچنين گزارش��ي از روند پيگيري دسترسي به منابع 
ارزي درخارج كش��ورارايه كرد و چارچوب هدف گذاري 
تورمي در سياس��تگذاري نوين پولي بانك مركزي را به 
اطالع رييس جمهور رس��اند.  از سوي ديگر، رييس كل 
بانك مركزي با اعالم اينكه روز سه ش��نبه بيانيه رسمي 
»چارچوب هدف گذاري تورم« از س��وي بانك مركزي 
منتشر خواهد ش��د، از نهايي شدن ادغام دو بانك »مهر 
اقتص��اد« و »حكمت ايرانيان« در بانك س��په تا ۱۰ روز 
آينده خبر داد. به گ��زارش »تعادل«، عبدالناصر همتي 
گفت: روز سه شنبه بيانيه رسمي »چارچوب هدف گذاري 
تورم« از س��وي بانك مركزي منتشر خواهد شد. در اين 
رويكرد پيشنگرانه و فعال سياستگذاري پولي، قطب نماي 
سياستگذاري پولي، كاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم 
هدف گذاري ش��ده است و براي رفع انحراف ايجاد شده، 

بانك مركزي، نرخ سود سياس��تي و يا داالن نرخ سود را 
تعديل كرده و با اس��تفاده از عمليات بازار باز، نرخ جاري 
وموثردربازار پول را تنظيم مي كند. وي ادامه داد: با تاييد 
نهايي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، كسري بودجه 
س��ال ۱۳۹۹، دركنار عرضه س��هام شركت هاي دولتي 
و اموال مازاد دولت، از طريق انتش��ار اوراق بدهي دولت 
دربازار پول و سرمايه تأمين خواهد شد. طبق اطالع واصله 
از همكاران خزانه داري كل كشور، در روزهاي آينده شاهد 
عرضه اوراق بدهي براي تأمين كسري بودجه و بالطبع، 
تعميق بيش��تر بازار بدهي خواهيم بود. همتي افزود: در 
ادامه روند ادغام بانك هاي وابس��ته به نيروهاي مس��لح 
ظرف ده روز آينده با برگزاري مجامع »بانك مهر اقتصاد« 
و »بانك حكمت ايرانيان« ادغام اين دو بانك در بانك سپه 
نهايي شده و مجمع سه بانك باقيمانده ديگر نيز، به تدريج 
برگزار خواهد شد. بانك مركزي مسير اصالح نظام بانكي و 
ارتقاي سالمت مالي بانك ها را با جديت ادامه خواهد داد.  
وي گفت: نظام بانكي كشور طبق وعده اي كه داده است، 
آماده پرداخت ۵۰ هزارميليارد تومان تس��هيالت بانرخ 
سود ۱۲ درصد به مشاغل و واحدهاي كسب وكار، كه به 
خاطر شيوع ويروس كرونا آسيب ديده اند، است. رييس 
كل بانك مركزي در پايان خاطرنش��ان كرد: به محض 
دسترسي بانك ها به سامانه مربوط به اطالعات مشاغل و 
نيز واحدهايي كه واجد شرايط استفاده از اين وام هستند 
و توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در اين خصوص 
ايجاد ش��ده است بانك ها نيز ظرف يك هفته تقاضاها را 

بررسي و اقدام الزم را انجام خواهند داد.

اونس جهاني طال 1729 دالر شد

معافيت واردات طال، نقره و پالتين از ماليات بر ارزش افزوده

نظر شوراي نگهبان درباره حذف ۴ صفر اعالم مي شود

گروه بانك و بيمه |
در پنجاهمين جلس�ه شوراي عالي هماهنگي 
اقتص�ادي ك�ه ب�ه رياس�ت حجت االس�الم 
والمس�لمين حس�ن روحاني و با حضور سران 
قواي مقننه و قضاييه و ديگر اعضا تشكيل شد، 
پيشنهاد بانك مركزي در خصوص واردات نقره 
و پالتين بررسي و تصويب شد كه بر اساس اين 
مصوبه واردات فلزات گران بها اعم از طال، نقره و 
پالتين به صورت خام و طبق ضوابط بانك مركزي 
از تمامي حق�وق، عوارض قانون�ي و ماليات بر 
ارزش افزوده تاپايان سال ۹۹ معاف خواهد بود. 

به گزارش »تعادل«، در ب��ازار ارز نيز، نرخ فروش دالر در 
صرافي هاي مجاز بانك��ي۱7۳۰۰ تومان، نرخ خريد دالر 
۱7۲۰۰، فروش يورو ۱88۰۰ و خريد يورو ۱87۰۰ تومان 
اعالم شد. نرخ دالر در بازار ازاد نيز به ۱76۵۰ تومان رسيد. 
سامانه سنا نرخ ميانگين ارز معامله شده در تاريخ ۱ خرداد 
۹۹ را براي دالر ۱7۳۵۰، ي��ورو ۱88۵۹، درهم 46۲۲، 
پوند ۲۰۵8۵، لير تركيه ۲۵6۵، دالر كانادا ۱۲8۵7تومان 
اعالم كرد. سامانه نيما نيز نرخ حواله دالر را ۱۵۳8۳، يورو 

۱67۲۳، درهم 4۳۳۹ و يوان ۲۳۰۱ تومان اعالم كرد. 
در بازار طال نيز با اعالم اونس جهاني طال به قيمت ۱7۲۹ 
دالر و ه��ر دالر در بازار آزاد و معام��الت نقدي به قيمت 
۱76۵۰ تومان، قيمت طال نسبت به هفته قبل تقريبا با 
ثبات است و مظنه مثقال طالي ۱7 عيار ۳ ميليون و ۱۳۱ 
هزار، هر گرم ۱8 عيار 7۲۲ هزار تومان، سكه طرح جديد 
7 ميليون و ۵۹۰ هزار، طرح قديم 7 ميليون و ۳۰۰ هزار، 
نيم سكه ۳ ميليون و 8۵۰ هزار، ربع سكه ۲ ميليون و ۱۵۰ 
هزار، سكه گرمي ۱ ميليون و ۹۰ هزار تومان معامله شد. 

    طالي تقلبي و كمبود سكه، چالش جديد 
بازار طال

التهاب بازار طال در روزهاي اخير، رش��د شديد قيمت ها، 
باالرفتن تقاضا و كمبود عرضه سكه و افزايش خريد طالي 
آب شده را به همراه داشته است كه رييس اتحاديه طالي 
تهران در اين باره مي گوي��د: موفقيت در مهار قيمت ارز 
مي تواند ضمن برگرداندن آرامش به بازار طال، قيمت ها 
را نيز كاهش دهد.  موج جديد رشد قيمت ها در بازار طال 
در روزهاي اخير موجب ركورد شكني هاي جديد در اين 
بازار ش��ده است به طوري كه نرخ س��كه تمام بهار آزادي 
طرح جديد از هفت ميليون و ۵۰۰ هزار تومان عبور كرده 
و قيمت هر گرم طالي ۱8 عيار ني��ز از 7۰۰ هزار تومان 
عبور كرده است. ميزان رشد تقاضا و التهاب در بازار طال در 
روزهاي اخير به گونه اي بوده كه برخي شنيده ها از كمبود 

سكه در بازار حكايت دارد. 

    عوامل تاثيرگذار در التهاب بازار طال
»ابراهيم محمدولي« در گفت وگو با ايرنا درباره علل رشد 
نرخ طال و س��كه گفت: در نوسانات اخير بازار طال و سكه 
عواملي مانند قيمت دالر، اونس جهاني و معامالت گواهي 
سكه در بورس كاال، نقش داشته اند. رييس اتحاديه طال و 
جواهر تهران افزود: معامالت گواهي سكه در روزهاي اخير 
باعث التهاباتي در بازار سكه و طالي كشور شد به طوري كه 

برخي افراد از اين معامالت، سوءاستفاده كرده و قيمت ها 
را باال بردند.  محمدولي با استقبال از محدوديت و نظارت 
بيشتر بر معامالت گواهي س��كه گفت: تصميمات بايد 
كارشناسي و سنجيده اتخاذ شود تا تاثير منفي بر بازارها 
نداشته باش��د. در اين ميان، فضاي رواني جامعه بيشتر 
ملتهب شد و در نتيجه نوسان هاي شديدي در بازار طال رخ 
داد.  رييس اتحاديه طال و جواهر تهران ادامه داد: افزايش 
قيمت دالر در داخل و همچنين اونس جهاني در بازارهاي 
خارجي نيز باعث رش��د قيمت طال و سكه در كشور شد.  
وي خاطرنش��ان كرد: موفقيت در مهار قيمت ارز و دالر 
مي تواند ضمن برگرداندن آرامش به بازار طال، قيمت ها 

را نيز كاهش دهد. 

    كمبود عرضه سكه
رييس اتحاديه ط��ال و جواهر تهران با اش��اره به كمبود 
عرضه س��كه در بازار گفت: به دليل شرايط رخ داده و جو 
رواني، در روزهاي اخير تقاضا براي خريد س��كه باال رفته 
است. محمدولي افزود: تقاضا براي خريد سكه در حالي 
بوده كه عرضه كافي نيست و بر اين اساس، حجم تقاضا از 
عرضه پيشي گرفته است.  وي ادامه داد: البته بايد توجه 
داشت كه حجم باالي تقاضا براي سكه در روزهاي اخير 
به يك باره ايجاد شده كه بايد كنترل شود. رييس اتحاديه 
طال و جواهر تهران اظهار داشت: برخي افراد تعداد زيادي 
سكه را خريداري كرده اند كه بايد كنترل بيشتري روي 
آنها صورت گرفته و شناسايي ش��وند.  وي با بيان اينكه 
بانك مركزي بايد با ضرب سكه پاسخگوي نياز بازار باشد، 
گفت: ظرفيت بانك مركزي براي ضرب سكه محدود و بر 
اساس نياز است، البته تقاضاهاي غيرمعمولي بايد كنترل 

و شناسايي شود. 

    رونق دوباره بازار طالي آب شده
رييس اتحاديه طال و جواهر ته��ران گفت: خريداران در 
اين روزها كمتر به دنبال مصنوعات طال بود و بيش��تر در 
پي آب شده مي روند. محمدولي با انتقاد از فروش طالي 
آب شده، گفت: طالي آب شده بايد در كارگاه هاي ساخت 
طال، گردش داشته باشد و فروش آن به افراد عادي براي 
سرمايه گذاري درست نيست.  رييس اتحاديه طال و جواهر 
تهران اضافه كرد: اكنون حدود پنج تا ۱۰ درصد تقاضاي 
بازار طال مربوط به مصنوع��ات و ۳۵ درصد نيز به طالي 
آب شده تعلق دارد. بقيه نيز به خريد سكه اختصاص دارد. 
در يك دوره زماني، تب خريد طالي آب شده فروكش كرده 
بود، اما در روزهاي اخير تقاضا براي طالي آب شده رو به 

افزايش گذاشته است. 

    هشدار نسبت به تخلف در فروش
طالي آب شده

رييس اتحاديه طال و جواهر تهران با هشدار به خريداران 
طالي آب شده گفت: افراد ناآشنا نبايد وارد خريد طالي 
آب شده شوند، زيرا امكان دارد فريب بخورند و سرمايه آنها 
با خطر مواجه شود. برخي افراد كالهبردار اقدام به تخلف 
در فروش طالي آب شده مي كنند كه باعث زيان خريداران 
مي ش��ود، زيرا افراد كم اطالع قادر به اين سوءاستفاده ها 
نيس��تند.  محمدولي خاطرنش��ان كرد: اگ��ر در بخش 

مصنوعات طال، تخلف رخ دهد، قابل رصد است، اما طالي 
آب شده به سختي قابل پيگيري است. البته ميزان تخلف 
در بازار طال و فروش طال و سكه تقلبي در اين بازار، نسبت به 
گذشته كاهش زيادي يافته كه نتيجه افزايش نظارت بانك 

مركزي، نهادهاي نظارتي و اتحاديه طالوجواهر است. 
رييس اتحاديه ط��ال و جواهر تهران درباره چش��م انداز 
بازار طال در روزهاي آتي نيز گفت: اگر بر وضعيت فعلي، 
كنترل بيشتري صورت گرفته و حادثه مهم و جديدي رخ 
ندهد، روند فعلي ادامه خواهد يافت كه همراه با آرامش و 

نوسان هاي محدود خواهد بود

    تركيه ماليات خريد ارز را افزايش داد
از س��وي ديگر، تركيه به منظور افزايش منابع ارزي خود 
در راستاي مقابله با آثار اقتصادي ناشي از شيوع ويروس 
كرونا، ماليات خريد ارز خارجي را براي اشخاص حقيقي 
افزايش داد.  به گزارش بلومبرگ، براساس بيانيه منتشر 
شده در نشريه دولتي تركيه، اين نرخ از ۰.۲ به يك درصد 
افزايش پيدا كرده است. مطابق اين گزارش، اين ماليات 
در مورد بازار بين بانكي و معامالت اعتباري، خريداري ارز 
توسط وزارت خزانه داري و دارايي تركيه، صادركنندگان 
يا موسساتي كه با ارزهاي خارجي وام پرداخت مي كنند، 

اعمال نخواهد شد. 

    دالر صعودي ماند
همچنين تشديد تنش هاي بين چين و امريكا باعث ثبت 
دور تازه اي از صعود دالر شد. به گزارش رويترز، در شرايطي 
كه اقتصاد امريكا با بدترين شرايط اقتصادي خود در طول 
۹ دهه اخير مواجه شده، جروم پاول، رييس بانك مركزي 
اين كش��ور در سخناني گفته است نظام بانكي اين كشور 
به حد كافي براي پشت سر گذاشتن اين بحران نيرومند 
است. در حال حاضر بيش از ۳8 ميليون نفر در امريكا براي 
دريافت مزاياي بيكاري درخواست داده اند و انتظار مي رود 
رشد اقتصادي به پايين ترين سطح خود از زمان بحران سال 
۱۹۲۹ برسد.  كوين هاست، مشاور اقتصادي كاخ سفيد از 
احتمال رسيدن نرخ بيكاري امريكا به باالي ۲۰ درصد و 
طوالني شدن روند بازگشت سطح فعاليت هاي اقتصادي به 
زمان قبل از بحران كرونا سخن گفته است.  وقايع معامالت 
ارز همچنين تحت تاثير اخبار مربوط به تش��ديد جنگ 
تجاري امريكا با چين ق��رار دارد. پس از جدال لفظي بين 
واشنگتن و چين بر سر مقصر بودن طرف چيني در شيوع 
كرونا در جهان، اكنون برخي از قانون گذاران امريكايي به 
دنبال تحريم چين به بهان��ه دخالت چين در امور داخلي 
هنگ كنگ هستند. از سوي ديگر وانگ يي، وزير خارجه 
چين به امريكا در خصوص به راه انداختن يك جنگ سرد 
ديگر هشدار داده اس��ت.  تاكويا كاندا، كارشناس مسائل 
اقتصادي در موسسه گيتيم ريس��رچ گفت: اصلي ترين 
نگراني معامله گ��ران در حال حاضر مربوط به تنش هاي 
امريكا و چين است. وضعيت قبال هم بد بود و حاال بدتر شده 
است و اين يك شرايط دشوار براي دارايي هاي پرريسك 
اس��ت.  اختالف بين امريكا و چين باعث ش��ده اس��ت تا 
معامله گران دس��ت به عصاتر از گذشته نسبت به خريد و 
فروش ارز اقدام كنند چرا كه آنها نگران اند روابط دو طرف 
به سطح پرتنش سال قبل بازگردد. چين همچنين پس از 

آنكه استراليا خواهان تحقيقات بين المللي در خصوص نقش 
پكن در شيوع كرونا در جهان شد، واردات گوشت خود از 
استراليا را قطع و سفير اين كشور در كانبرا نيز از احتمال 
اعمال تحريم هايي بر ضد استراليا خبر داد.  از سوي ديگر 
پس از مدت ها كش و قوس فراوان يك گام بزرگ بر س��ر 
نهايي شدن بسته محرك اقتصادي در سطح منطقه يورو و 
اتحاديه اروپا برداشته شد و رهبران فرانسه و آلمان به عنوان 
دو قطب اصلي اقتصادي منطقه يورو بر سر تخصيص يك 
بسته محرك ۵۰۰ ميليارد يورويي به توافق رسيدند. انتظار 
مي رود در شرايطي كه رشد اقتصادي بسياري از كشورهاي 

اروپايي از جمله آلمان، فرانسه و ايتاليا منفي شده است، اين 
بسته بتواند تا حدي به بازگشت سريع تر اقتصادهاي اروپايي 
به مدار مثبت رشد كمك كند.  پيش از اين اختالفات دروني 
گسترده بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا باعث بي عملي 
بانك مركزي اروپا شده بود، آن هم زماني كه ديگر همتايان 
اين بانك به س��رعت براي احياي رشد اقتصادي دست به 
كار شده اند. در ژاپن بانك مركزي اين كشور يك تريليون 
دالر و در امريكا فدرال رزرو حدود ۲. ۵ تريليون دالر اعتبار 
و نقدينگي مختلف ب��راي حمايت از بخش هاي مختلف 

اقتصادي در نظر گرفته اند. 

سخنگوي شوراي نگهبان از اعالم نظر نهايي 
اين ش�ورا درباره حذف چهار صف�ر از پول 
ملي در روزهاي آينده خبر داد.عباس�علي 
كدخداي�ي س�خنگوي ش�وراي نگهبان با 
اشاره به بررس�ي اليحه اصالح نظام پولي و 
بانكي در جلسات اين ش�ورا، گفت: مصوبه 
مجلس درب�اره اليحه اصالح نظ�ام پولي و 
بانكي در جلسات ش�وراي نگهبان در حال 

بررسي است.

وي افزود: اليحه اصالح نظام پولي و بانكي كه بخشي از آن 
به حذف چهار صفر از پول ملي اختصاص دارد، در جلسه 
روز چهارشنبه هفته گذشته شوراي نگهبان بررسي شد، اما 
به علت گستردگي موضوع و نياز به بررسي هاي بيشتر، در 
نامه اي به مجلس درخواست مهلت ده روزه ديگري، عالوه 

بر مهت ده روزه اول كرديم.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: هنوز نمي توان به طور 
دقيق درباره اليحه حذف چهار صفر از پول ملي كه از سوي 
مجلس به شوراي نگهبان ارجاع شده، اظهارنظر كرد و نظر 

نهايي بايد پس از جمع بندي در جلسه اين شورا اعالم شود.
كدخدايي در پايان خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان در روز 
چهارشنبه اين هفته نيز جلسه دارد و اليحه اصالح نظام 
پولي و بانكي نيز در اين جلس��ه بررسي خواهد شد و نظر 
نهايي اين شورا درباره حذف چهار صفر از پول ملي به زودي 
اعالم مي شود. پيشتر گروهي از نمايندگان مجلس يازدهم 
در نامه اي به شوراي نگهبان خواستار عودت اليحه حذف 
صفرها با هدف بررسي بيشتر و انجام اصالحات جدي در 

اين اليحه شده بودند.
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خريد اعتباري ايران مال با 
طرح »آينده داران« بانك آينده

بانك آينده با هدف حمايت از مشتريان خود، از طرح 
»آينده داران« رونمايي كرد.  همه مش��تريان بانك 
آينده كه داراي يكي از انواع سپرده هاي قرض الحسنه 
)جاري و پس انداز(، سپرده هاي بلندمدت شتاب و 
آينده ساز باشند، مي توانند از اول خردادماه امسال، با 
 )abplus.ir( ثبت نام در سامانه پيشخوان مجازي
يا مراجعه به شعب بانك آينده، بر اساس موجودي 
حس��اب انتخابي، اعتباري بي��ن ۱۰ )ده( ميليون 
ري��ال تا ۵۰ )پنجاه( ميليون ري��ال، دريافت كرده و 
با مراجعه حضوري به فروش��گاه هاي ايران مال كه 
داراي نشان»آينده داران« هستند از مزاياي اين طرح 
بهره مند شوند. زمان پرداخت اين طرح، سه ماه بعد 
از خريد اس��ت؛ اين اعتبار، به صورت قرض الحسنه 
بوده، هيچ گونه هزينه اي بابت ديركرِد پرداخت، به 
حساب مشتري منظور نمي شود. اين در حالي است 
كه مشتري از ابتداي ثبت درخواست، امكان پرداخت 
يك باره مبلغ خريد، لغو اعتبار دريافت شده و انصراف 
از مشاركت در طرح را دارد. گفتني است خريد مازاد بر 
اعتبار ثبت شده مشتري از كارت هاي ديگر او، به طور 

نقدي كسر مي شود.

2 شعبه  جديد  پاسارگاد
در تهران و سبزوار

شعبه هاي بانك پاس��ارگاد در شهرهاي تهران و 
س��بزوار، از تاريخ اول خرداد سال ۱۳۹۹، فعاليت 
خود را به طور رسمي آغاز خواهند كرد. به گزارش 
روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، در راستاي ايجاد 
سهولت در دسترسي هم ميهنان به خدمات بانكي، 
شعبه هاي »سبزوار« و »بورس اوراق بهادار تهران« 
فعاليت خود را آغاز كرده و انواع خدمات بانكي اعم از 
ريالي و ارزي را به مراجعه كنندگان ارايه مي كنند. 
گفتني است شعبه »سبزوار« در سبزوار، خيابان 
كاشفي شمالي، نبش خيابان ابن يمين، ساختمان 
پارس رويال و شعبه »بورس اوراق بهادار تهران« در 
تهران، خيابان سعادت آباد، بلوار شهرداري، روبروي 
شهرداري منطقه ۲ تهران، ساختمان بورس اوراق 

بهادار تهران واقع شده اند.

نقدينگي 16 درصدي
پيش بيني صندوق بين المللي پول از اقتصاد ايران 
نشان مي دهد كه رش��د نقدينگي از ۳۵.8 درصد 
در سال ۹8 به ۱۹.۵ درصد در سال جاري خواهد 
رسيد كه ۱6.۳ درصد كاهش را نشان مي دهد. رشد 
نقدينگي ايران در سال ۱۳۹7 برابر با ۲۲.۳ درصد 
بود كه اين رقم براي سال ۹8 به ۳۵.8 درصد رسيد. 
با اين حال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدينگي به ۱۹.۵ 

درصد خواهد رسيد.
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طرح آینده داران 



اخبار

رويخطشركتها

عضو شوراي عالي بورس مطرح كرد

انتشار اوراق بدهي يكي از راه هاي جبران كسري بودجه

سهامداران نگران نباشند، اصالح شاخص بورس طبيعي است

گروه بورس|
بازار س�رمايه همچنان در مركز توجه اس�ت 
و آنچه س�بب اين جذابيت شده به طور قطع 
چيزي جز بازده خارق العاده كسب شده در دو 
ماه ابتدايي سال جاري نيست. با اين حال، طي 
مدت يادشده زير پوس�ت اين رونق اتفاقات 
متعددي افتاده كه س�بب ش�ده تا از ديدگاه 
كارشناسان بورس نه فقط به عنوان يك بازار 
بلكه به عنوان مس�يري براي حمايت از روند 

كج دار و مريز بازار سرمايه نگريسته شود. 

اين ديدگاه در حالي شكل گرفته كه چند ماه پيش از 
پايان سال 98، بس��ياري از كارشناسان به نقد اليحه 
بودج��ه 99 پرداختند و آن را در ه��ر دو بخش درآمد 
و هزينه داراي اش��كاالت فراوان دانس��تند. همين امر 
سبب شد تا كس��ري بودجه دولت به عاملي بدل شود 
كه جز اقتصاددانان، كارشناس��ان بازار س��رمايه را نيز 
نسبت به آينده بازار سهام و تدابير موثر بر اين بازار كه 
به دليل جبران كس��ري بودجه در نظر گرفته مي شد 

حساس كند. 
حساسيت ياد شده اگرچه در ابتدا بيشتر جنبه تحليلي 
داشت و از سوي كارشناسان اقتصادي دنبال مي شد اما 
با مشخص شدن تاثيرات آن بر ماهيت تورمي رشد بازار 
سهام در ميان فعاالن اين بازار، رنگ و بوي عملي به خود 
گرفت و سيل خروشاني از نقدينگي را به سمت نمادهاي 
مختلف سرازير كرد؛ نقدينگي كه تنها به نگاه اشخاص با 
تجربه محدود نماند و فعاالن تازه وارد بازار را هم درگير 
خود ك��رد.  از آن زمان تا كن��ون عرضه هاي زيادي در 
بازار انجام شده و جز عرضه هاي اوليه اي نظير »شستا« 
شاهد فروش س��هام مربوط به دولت نيز در معامالت 
عادي بازار بوده ايم. اما آنچه س��بب ش��د ت��ا بار ديگر 
خصوصي س��ازي و انتقادات پيرامون آن بر سر زبان ها 
بيفتند، نه فقط فروش س��هام بلكه عرضه دارايي هاي 
تحت تملك دولت در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري 
بود كه به دليل حفظ حاكميت دولت بر اداره موسسات، 
محل بحث قرار گرفت. در همين خصوص دبير كانون 
نهادهاي سرمايه گذاري ايران انتقاداتي را پيرامون نحوه 
تصميم گيري و نوع خصوصي سازي متوجه دولت كرده 
و به تحليل خصوصي سازي و شيوه تامين مالي دولت 

در اقتصاد پرداخته است.
دولت با واگذاري بخشي از سهام شركت هاي خود هم 
نقدينگي را جذب و هم مش��كل كسري بودجه خود را 
حل كرده است. به گزارش مهر، سعيد اسالمي بيدگلي 
گفت: اقتصاد ايران با رش��د نقدينگي باالي ۲۵ درصد 

روبه رو است؛ اگر در بلندمدت فكري به حال نرخ رشد 
نقدينگي نشود، اين نقدينگي گريبان يكي از بازارهاي 
ايران را خواهد گرفت. دولت با واگذاري بخشي از سهام 
ش��ركت هاي خود هم نقدينگي را جذب و هم مشكل 

كسري بودجه خود را حل كرده است.
وي اف��زود: ام��روز نمي تواني��م تنها از بحران ناش��ي 
از كرونا ح��رف بزنيم، به دليل اينكه بحران در اقتصاد 
ايران سال هاس��ت كه ريش��ه دوانيده اس��ت. از ابتدا 
سياست هاي نادرست اقتصادي سبب شده كه اقتصاد 
ايران با مش��كالت متع��ددي روبرو ش��ود. همچنين 
اقتصاد ايران به دليل تحريم ها از بازارهاي نفت به نوعي 
خارج شده و بعد از شيوع كرونا قيمت نفت هم به قدري 
كاهش يافته كه اقتصاد نفتي ايران با مشكالت زيادي 

روبرو شده است.
 اس��المي بيدگلي ادام��ه داد: دولت با كس��ري جدي 
بودجه مواجه اس��ت؛ اين اتفاق هم پارسال افتاد و هم 
امسال تكرار خواهد شد. از طرفي درآمدهاي مالياتي 
پيش بيني شده محقق نشده و درآمدهاي نفتي دولت 

به شدت كاهش يافته است. البته خيلي از كسب وكارها 
هم به حمايت دولت نيازمند شده اند.

وي يادآور شد: در چنين شرايطي يكي از راهكارهايي 
كه دولت مي تواند كس��ري بودجه خود را جبران كند 
انتشار اوراق بدهي است؛ اين روش در سال هاي گذشته 
از س��وي خيلي از دولت ها به كار گرفته ش��ده و آنها به 
منابع بانك مركزي دس��ت اندازي كرده اند كه تبعات 
اي��ن روش به صورت تورم مزم��ن در چهار دهه خود را 

نشان داده است.
عضو ش��وراي عالي بورس تصريح كرد: انتش��ار اوراق 
بدهي مش��خصات خاص خود را دارد؛ دولت ها بايد به 
تعهدات خود عمل كنند. البته رونق بازار س��رمايه بر 
فروش اوراق مشاركت كه براي جبران كسري بودجه به 
آن تأكيد مي شد، اثر گذاشته است. در اين بازار انتظار 
س��رمايه گذاران برآورده نمي ش��ود و فروش اوراق هم 
دشوار شده است. وي با اشاره به واگذاري سهام دولتي 
بيان كرد: در اين ش��رايط فروش سهام دولتي در بازار 
سرمايه راهكاري است كه دولت در پيش گرفته است. 

دولت تصميم گرفته سهام برخي از شركت هاي دولتي 
را واگذار كند، بخشي از دليل اصلي يا محرك اصلي اين 
واگذاري مساله كسري بودجه و عدم دسترسي به منابع 

كافي براي هزينه هاي جاري است.
اسالمي بيدگلي تأكيد كرد: اين تصميم دولت ممكن 
است زمينه س��از عملياتي شدن ش��عار چندين ساله 
دولت ها مبني بر كوچك سازي و چابك سازي هم بشود. 
از طرفي حجم نقدينگي در كشور با نرخ ۲۵ درصد رشد 
مي كرد و اين نرخ در سال گذشته به ۳۰ درصد رسيده 
بود. ورود اين نقدينگي به هر بازاري مي توانست تورم 

بااليي به همراه داشته باشد.
به گفته عضو ش��وراي عالي ب��ورس، درنهايت دولت 
تشخيص داد كه بازار سرمايه مي تواند ضربه گير اصلي 
اقتصاد ايران باشد. البته اگر در بلندمدت فكري به حال 
نرخ رشد نقدينگي نشود، اين نقدينگي باالخره گريبان 
يكي از بازارهاي ايران را خواهد گرفت. دولت با واگذاري 
بخشي از سهام شركت هاي خود هم نقدينگي را جذب 

و هم مشكل كسري بودجه خود را حل كرده است.

    آيا همه اقتصاد ايران
 آمادگي واگذاري هاي جديد را دارد؟

اسالمي بيدگلي اظهار داشت: اقتصاد ايران در بسياري 
از بخش ه��ا، آمادگي واگ��ذاري را ن��دارد؛ خود دولت 
هم آمادگ��ي واگذاري بنگاه��داري را ن��دارد. تجربه 
خصوصي س��ازي ه��م در ايران تجرب��ه موفقي نبوده 
است؛ تجربه ناموفق خصوصي سازي كشور را با چالش 
اجتماعي مواجه كرده است. وي خاطرنشان كرد: دولت 
به دنبال راهكاري است كه مديريت اقتصاد را از دست 
ندهد؛ اما اين در درازمدت به ناچار اتفاق خواهد افتاد؛ 
واگذاري سهام بدون واگذاري مديريت منجر به افزايش 

بهره وري نمي شود.
دبير كانون نهادهاي سرمايه گذاري افزود: درمان اقتصاد 
ايران بدون تحمل درد امكان ناپذير است. ما نبايد از درد 
اقتصادي فرار كنيم؛ دولت ضمن واگذاري مس��تقيم 
سهام با راهكاري مثل ETF بايد سعي كند خود را براي 

خروج كامل از بنگاهداري آماده كند.

    تبعات فروش سهام دولتي چقدر جدي است؟
اسالمي بيدگلي گفت: ما مسائل را تا زماني كه به بحران 
تبديل نش��ود، حل نمي كنيم. در زمان بحران ممكن 
اس��ت راهكارهايي در نظر گرفته شود كه به درد زمان 
آرامش نخورد. دولت نمي تواند صبر كند تا دستورالعمل 
دقيقي را منتشر كند كه مسائل زيرساختي و قانوني 
اقتصاد را حل كند؛ نظام تصميم گيري با چالش جدي 
مواجه است. تصميم گيري در شرايط فوريت كيفيت 
تصميم گيري در زمان فراغ��ت را ندارد. به گفته عضو 
ش��وراي عالي بورس، س��ازوكارهاي ما براي اقتصاد 
ابداعي است و ما فرصت مطالعه كافي روي راهكارها را 
نداريم و حتي نمي توانيم از تجارب قبلي خود استفاده 
كنيم. ساختار اقتصادي، سياستگذاري و تصميم گيري 
هم تغيير نكرده اس��ت مثاًل از عدم دخالت در بورس 
مي گويي��م ولي از طرفي با دخال��ت در قيمت گذاري 
مواجه هس��تيم. ما همه قطعات پ��ازل را باهم در نظر 
نمي گيريم و فكر مي كنيم اصالحات اقتصادي تكه تكه 

و جدا از هم است.
وي تأكيد كرد: مشكل ديگر اين است كه نهاد دولت و قوه 
مجريه كوچك مي شود و دولت ابزار تصميم گيري خود 
را از دست مي دهد ولي نهادهاي ديگر دخيل در اقتصاد 
روزبه روز بزرگ تر مي شوند؛ اين براي دولت هاي آينده 
چالش جدي خواه��د بود. دولت در مقابل بقيه نهادها 
كوچك شده، درحالي كه بايد كوچك سازي براي همه 
نهادها اتفاق بيفتد؛ راهكار امروز كوچك سازي دولت، 

چالش جدي آينده دولت هاست.

يك كارش�ناس بازار س�رمايه با بيان اينكه 
سهامداران نگران روند كنوني بورس نباشند، 
گفت: با توجه به رشد پرشتاب شاخص بورس 
از ابتداي سال جاري تا اواسط ارديبهشت ماه، 

وجود چنين اصالحي در بازار طبيعي است.

به گزارش ايرنا، محمدرضا سرافراز به اصالح چند روز 
اخير شاخص بورس اشاره كرد و افزود: رشدي كه بايد 
در مدت چند ماه در بازار اتفاق مي افتد در كمتر از يك 
ماه رخ داد؛ بنابراين احتم��ال چنين اصالحي در بازار 
دور از ذهن نبود. وي ادامه داد: برخي س��رمايه گذاران 

تازه وارد كه اطالعات چنداني از سرمايه گذاري و روند 
معامالتي بورس ندارند، تص��ور مي كنند كه روند يك 
ماه گذش��ته بازار بايد به صورت دايمي ادامه دار باشد؛ 
به همين دليل با ايجاد كوچك ترين اصالح، از ترس از 
دست دادن سرمايه هاي خود اقدام به خروج از اين بازار 
كردند. سرافراز با بيان اينكه روند كنوني بورس چندان 
جايي براي نگران��ي ندارد، گفت: زماني كه ش��اخص 
بورس در م��دت زماني كوتاه با رش��د عجيبي همراه 
مي ش��ود و يك باره به چند صد هزار واحد رشد دست 
پيدا مي كند الزم اس��ت براي مدتي وارد اصالح جدي 
ش��ود، در وضعيت كنوني طبيعي اس��ت كه شاخص 

بورس بين صد ت��ا ۲۰۰ هزار واحد كاه��ش يابد. اين 
كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه تا قبل از ورود 
بازار به ف��از اصالحي، روزانه رقمي ح��دود يك هزار و 
٥٠٠ ميليارد تومان پول جديد وارد بازار مي شد، افزود: 
زماني كه معامالت بازار در دوره اصالح را مورد ارزيابي 
قرار مي دهيم شاهد هستيم كه همچنان جريان ورود 
نقدينگي به اين بازار ادامه دارد و فقط از شتاب آن كاسته 
شده اما خوشبختانه تاكنون خروج شديد نقدينگي از 
اين بازار رخ نداده است. به گفته وي، اگر فعاالن بازار به 
س��رمايه گذاري در بورس با ديد ميان مدت نگاه كنند 
متوجه خواهند شد كه اصالح بازار جاي چنداني براي 

نگراني ندارد. س��رافراز با تاكيد بر اينكه روند بازار براي 
روزهاي آينده غيرقابل پيش بيني است، افزود: در ابتداي 
س��ال جاري زماني كه اعالم مي كردند شاخص بورس 
ب��ه كانال يك ميليون واحد مي رس��د همه از اين عدد 
متعجب مي ش��دند و اين اتفاق تا حدودي دور از ذهن 
بود در حالي كه شاخص بورس در چند روز گذشته وارد 
اين كانال ش��د و بعد از آن در مسير اصالح قرار گرفت. 
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: نمي توان 
زمان دقيقي را براي پايان اصالح بازار متصور بود اما به 
نظر مي رسد اين اصالح چندان ادامه دار نباشد و منجر 
به ريزش ش��اخص بورس نخواهد شد. وي در پاسخ به 

س��والي مبني بر اينكه آيا احتمال خروج نقدينگي از 
بورس و ورود دوباره آنها به بازار طال و س��كه وجود دارد 
يا خير، گفت: روند معامالت و قيمت طال و سكه متاثر 
از نرخ هاي جهاني و دالر اس��ت، اگر قرار باشد نرخ دالر 
روند افزايشي را در پيش بگيرد به طور حتم اين موضوع 
تاثير خود را بر بورس خواهد گذاشت. سرافراز با اشاره 
به اينكه سهم هايي مانند معدني ها و پتروشيمي ها كه 
شاخص ساز هستند مي توانند تاثير زيادي در معامالت 
بورس داشته باشند، گفت: در صورت افزايش نرخ دالر 
در بازار ش��اهد تاثير آن بر عملكرد اين صنايع خواهيم 

بود و روند صعودي را در پيش مي گيرند.

بورس كانون توجه اقشار مختلف
»با نگاهي به بازار سرمايه كشورهاي مختلف، درمي يابيم كه بورس تهران، 

راهي متفاوت از ساير بورس هاي جهاني در پيش گرفته است.«
به گزارش سنا، محمد ثريانژاد، ضمن بيان مطلب باال، به شرايط فعلي بورس 
اشاره كرد و گفت: نقدينگي موجود در بازار سرمايه به اندازه اي است كه 
سبب افزايش قيمت سهام و شاخص ها شده است، به طوري كه در شرايط 
كنوني اجازه ريزش يا اصالح قيمتي برخي سهم ها داده نمي شود؛ از طرفي 
ديگر موضوع حمايت دولت و فروش ETF هاي بانكي، پتروشيمي و فوالدي 
در بازار، عاملي براي ورود روزانه مردم به بازار سرمايه است. وي ادامه داد: 
در مجموع بايد گفت كه ركود نسبي در صنايع مختلف همچنين بازارهاي 
موازي، شيوع ويروس كرونا و تعطيلي بسياري از اصناف، زمزمه هاي كاهش 
دوباره نرخ سود سپرده هاي بانكي، حمايت هاي دولت و ديگر عوامل باعث 
شده تا بازار س��رمايه، بيش از گذشته در مركز توجه سرمايه گذاران قرار 
بگيرد. اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص سرعت رشد نرخ سهام اظهار 
كرد: ارزش دارايي برخي شركت ها نسبت به سود آوري و صنعت خود فاصله 
گرفته است، اما موضوع حائز اهميت تغيير شيوه ارزش گذاري است، يعني 
با توجه به وضعيت فعلي و سيل نقدينگي كه وارد بورس شده، پارامترهاي 

اصلي محاسبه نرخ سهم كمتر دخيل است و ارزش هاي جايگزيني براي 
محاسبه در نظر گرفته مي شود، در حالي كه نرخ هر سهم بايد حداقل با 
ترازنامه شركت ها همخواني داشته باشد. مديرعامل كارگزاري بانك توسعه 
صادرات در خصوص روند بازار تا پايان سال جاري تصريح كرد: با توجه به 
شيوع كرونا و اتصال اقتصاد كشورها به يكديگر، همچنين نرخ هاي جهاني 
بايد گفت نوسان بازار سرمايه نيز منوط به اين موضوع است؛ اما موضوع 
مهمي كه طي چند ماه اخير مورد توجه قرار گرفته، جدا شدن بازار سرمايه 
ايران از س��اير بازارهاي جهاني اس��ت. يعني با توجه به ورود حجم باالي 
نقدينگي به اين بازار رويه اي متفاوت از ساير اقتصادهاي جهاني در پيش 
دارد. ثريانژاد با پيش بيني روند بازار سرمايه طي ماه هاي آينده، تاكيد كرد: 
به نظر مي رس��د روند صعودي با توجه به استقبال مردم همراه با اصالح 
مقطعي قيمت ها حداقل تا نيمه اول سال ادامه پيدا كند. اين كارشناس 
بازار سرمايه درباره آزادسازي سهام عدالت نيز گفت: حدود ۷۰ هزار ميليارد 
تومان س��هام عدالت وجود دارد و آزادسازي اين سهام از طريق دو شيوه 
انجام مي ش��ود، اما چون مشخصات آن كامال مشخص نيست نمي توان 

پيش بيني دقيق در اين خصوص داشت.

تحليل كارشناسي از ريزش اين روزهاي شاخص بورس
حدود ۱۰ روز است كه بازار سرمايه با روزهايي كه پي در پي صعودي بود، 
خداحافظي كرده و شاهد كاهش  چشم گير شاخص اين بازار در روزهاي 
اخير بوديم. كاهش هايي كه باعث ش��د شاخص كل كه قله يك ميليون 
واحد را فتح كرده بود، دوباره به زير يك ميليون واحد بازگردد. كارشناسان 
داليل مختلفي را براي اين كاهش شاخص مي شمارند و وجود ابهام در بازار 
به دليل نحوه آزادسازي سهام عدالت را مهم ترين آن مي دانند. به گزارش 
ايسنا، روزبه شريعتي كارشناس بازار سرمايه، با اشاره به اينكه مشموالن 
سهام عدالت مي توانند از روز سه شنبه، سهام خود را بفروشند، اظهار كرد: 
پيش از اين اعالم كرده بودند س��هامداران سهام عدالت طي حدود شش 
ماه مي توانند ۲۰ درصد سهام خود را بفروشند اما ناگهان اعالم مي كنند 
كه اين افراد مي توانند از روز سه شنبه با مراجعه به بانك، ۳۰ درصد سهام 
خود را بفروشند. وي ادامه داد: در اين شرايط يك سهامدار در بازار سرمايه 
حساب مي كند اگر از ۵۰ ميليون نفر مشمول سهام عدالت، ۱۰ ميليون نفر 
درخواست فروش دهند، نزديك به ۳۰ ميليون فروش در بازار رخ مي دهد و 
امكان ندارد بازار بتواند اين حجم از سهم را خريداري كند. اين كارشناس 
بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه اين بازار در حال حاضر هيجاني است، گفت: 

بايد گفت بازار از ابهام، عدم شفافيت و بي ثباتي مي ترسد. اگر براي مثال 
قرار باشد براي سهمي مانند شتران، هزار ميليارد تومان فروش انجام شود، 
حتي اگر مدير سرمايه گذاري حقوقي پول داشته باشد و بر اين باور باشد 
كه اين سهم ارزنده است، اكنون نمي خرد و تا اواخر خردادماه صبر مي كند 
تا ببيند تكليف سهام عدالت چه مي شود. اينكه در بازار برنامه مشخصي 
وجود ندارد و هر لحظه تصميمات مختلفي گرفته مي شود، خريدار عقب 
مي كشد. شريعتي با تاكيد بر اينكه پول در بازار سرمايه زياد است، اظهار 
كرد: روز شنبه سهام سايپا و ايران خودرو با هم 8۰۰ ميليارد تومان معامله 
شده اس��ت. درحالي كه اين سهم ها زيانده هستند و با اين 8۰۰ ميليارد 
تومان امكان جمع آوري صف فروش فروش شپنا، شبندر، فوالد و... وجود 
داشت اما اينكه سهامدار ترجيح مي دهد به جاي سهام فوالدي كه در جهان 
رو به رشد است، دالر ۱8 هزار تومان است و سود بانكي ۱۵ درصد كه رو به 
كاهش است، سهام زيانده سايپا و ايران خودرو را بخرد، جاي سوال است. 
وي ادامه داد: برخي سهامداران درمورد اينكه فوالد مباركه و ايران خودرو 
چه فرقي با يكديگر دارند، هيچ اطالعي ندارد. درواقع دركي از سودآوري 
ندارد به همين خاطر شاهد پنيك عصبي توده وار بسياري در بازار هستيم.
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بورسي شدن نماد بورس 
انرژي مشروط به اعمال ۶  شرط 
بورس تهران با پذيرش س��هام شركت بورس انرژي 
مشروط به انجام اقدامات و ارايه مدارك و مستندات 
در ب��ازار دوم معامالت اين ب��ورس موافقت كرد. به 
گ��زارش بورس پرس، محمد امي��ن قهرماني مدير 
پذيرش ش��ركت بورس تهران اع��الم كرد: موضوع 
پذيرش سهام شركت بورس انرژي در بورس تهران 
در جلس��ه ۲۰ ارديبهش��ت مطرح و هيات پذيرش 
با اس��تماع توضيحات نمايندگان شركت و مشاور 
پذي��رش در خص��وص آخرين وضعي��ت و پس از 
بررسي مستندات و اطالعات ارايه شده در اميدنامه 
و صورت هاي مالي با پذيرش س��هام آن شركت در 
بازار دوم بورس تهران مشروط به انجام اقدامات ذيل 
و ارايه مدارك و مستندات ذيربط قبل از درج نماد در 
فهرست نرخ هاي بورس موافقت كرد. ۱- جزييات 
كاالي پذيرش شده در حال معامله و نحوه تفكيك 
بين بورس انرژي با ب��ورس كاال در اين خصوص در 
اميدنامه افشا شود. ۲- جزييات مربوط به اثرات ناشي 
از تغييرات قيمت نفت و ساير كاالها و عوامل اثر گذار و 
معامالت آنها در آيين نامه افشا شود. ۳- با توجه به مازاد 
درصد سهامداري برخي از سهامداران )ستاد اجرايي 
فرمان امام و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع 
معدني ايران( از ميزان حداكثر درصد س��هامداري 
تعيين شده در مقررات و اساسنامه بورس انرژي، مقرر 
شد نسبت به تعيين كليه موارد مشابه و هماهنگي 
عرضه سهام آنها در روز بازگشايي نماد شركت اقدام 
شود. ۴- قرارداد بازارگرداني با يكي از نهادهاي داراي 
مجوز بازارگرداني منعقد و به بورس تهران ارايه شود. 
۵.-اطالع��ات و صورت هاي مال��ي به صورت كامل 
طبق مقررات قانوني، اس��تانداردهاي حسابداري و 
گزارش��گري مالي و آيين نامه ها دستورالعمل هاي 
اجرايي ابالغ شده توسط س��ازمان بورس تهيه و در 
سامانه كدال افشا شود. ۶- اقدامات الزم در خصوص 
تجميع يا عدم تجميع نماد و نحوه بازگشايي در بورس 
تهران با هماهنگي سازمان بورس انجام و مستندات 

مربوط به بورس تهران ارايه شود.

    تعيين س�ود ۲۱۵۹ ريالي هر سهم »فروي«:  
مجمع عمومي ش��ركت ذوب روي اصفهان تقسيم 
مبلغ ۲ هزار ريال سود نقدي و ۲ هزار و ۱۵9 ريال سود 
خالص براي هر سهم اين شركت را در مجمع به تصويب 
رساند. به گزارش سنا، مجمع عمومي عادي ساالنه 
شركت ذوب روي اصفهان براي سال مالي منتهي به 
۲9 اسفند ماه ۱۳98 در روز شنبه ۲۷ ارديبهشت ماه 
۱۳99 برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومي ساالنه 
“فروي “ براي دوره مالي ذكر ش��ده به شرح زير بوده 
است:  استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني، 
تصويب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي 
به ۲9 اسفند ماه ۱۳98، انتخاب حسابرس و بازرس 
قانوني، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار، انتخاب اعضاي 
هيات مديره، تعيين حق حضور اعضاي غير موظف 
هيات مديره و تعيين پاداش هيات مديره. براس��اس 
گزارش منتشر شده در خصوص اين جلسه، خالصه 
تصميمات مجمع عمومي شركت ذوب روي اصفهان 
عبارت است از:  سود نقدي به ازاي هر سهم به مبلغ ۲ 
هزار ريال و سود خالص به ازاي هر سهم ۲ هزار و ۱۵9 
ريال تصويب شد. سود خالص يك هزار و ۲9۵ ميليارد 
و ۵۵۷ ميليون ريال و سود انباشته پايان دوره با لحاظ 
كردن مصوبات مجمع، ۴8۱ ميليارد و ۷۳۶ ميليون 
ريال اعالم شد. س��ياق نوين جهان به  عنوان بازرس 
قانوني و حسابرس و همچنين آرمان آروين پارس به 

عنوان بازرس علي البدل انتخاب شد.

    »دكيمي« به هر سهم ۱۳۰۹ ريال اختصاص 
داد:  ش��ركت صنعتي كيمي��دارو در دوره ۱۲ ماهه 
منتهي به ۲9 اسفند ماه ۱۳98، به ازاي هر سهم خود 
يك هزار و ۳۰9 ريال سود كنار گذاشت كه نسبت به 
دوره مشابه در سال گذشته كه سود هر سهم يك هزار و 
۱۱9 ريال اعالم شده بود، افزايش ۱۷ درصدي را نشان 
مي دهد. ش��ركت صنعتي كيميدارو با سرمايه ۵۷۶ 
ميليارد ري��ال، صورت هاي مالي ۱۲ ماهه دوره مالي 
منتهي به ۲9 اسفند ۱۳98 را به صورت حسابرسي 
نشده منتشر كرد. شركت صنعتي كيميدارو در دوره 
ياد شده، مبلغ ۷۵۴ ميليارد و ۲۰۳ ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بر اين اس��اس مبلغ يك هزار و 
۳۰9ريال س��ود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد 
كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزايش ۱۷ 
درصدي برخوردار است.  “دكيمي “ در دوره ۱۲ ماهه 
سال مالي منتهي به اسفند 9۷، به صورت حسابرسي 
ش��ده، مبلغ ۶۴۴ ميليارد و ۴۱8 ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ يك هزار و ۱۱9 

ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.

    كاهش ۲۹ درصدي سود هر سهم »غگلستا«: 
شركت شير پاستوريزه پگاه گلستان در دوره ۱۲ ماهه 
منتهي به ۲9 اسفند ماه ۱۳98، به ازاي هر سهم خود 
۴۳9 ريال سود كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه 
در سال گذشته كه سود هر سهم ۶۱۶ ريال اعالم شده 
بود، كاهش ۲9 درصدي را نش��ان مي دهد. شركت 
شير پاستوريزه پگاه گلستان با سرمايه ۱۲۰ ميليارد 
ريال، صورت ه��اي مالي ۱۲ ماهه دوره مالي منتهي 
به ۲9 اس��فند ۱۳98 را به صورت حسابرس��ي شده 
منتشر كرد. شركت شير پاستوريزه پگاه گلستان در 
دوره ياد شده، مبلغ ۵۲ ميليارد و ۶8۳ ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ ۴۳9 ريال 
سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت به 
دوره مشابه در س��ال گذشته از كاهش ۲9 درصدي 
برخوردار است. »غگلستا« در دوره ۱۲ ماهه سال مالي 
منتهي به اسفند 9۷، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 
۷۳ميليارد و 9۱۷ ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بدين ترتيب مبلغ ۶۱۶ ريال س��ود به ازاي هر 

سهم خود اختصاص داده بود.

اگر در بلندمدت فكري به حال نرخ رشد نقدينگي نشود، اين نقدينگي گريبان يكي از بازارهاي ايران را خواهد گرفت

سرمايه گذاري در بازار سرمايه، در بلندمدت 
بازدهي بيش�تري نسبت به س�اير بازار ها 
به همراه خواهد داش�ت. اين ب�ازار از تورم، 
افزايش نرخ ارز و هر اتفاق مثبتي در عرصه 

اقتصادي و سياسي، منتفع مي شود.

به گزارش بورس نيوز، شاخص كل چند روزي است كه در 
محدوده ۱ ميليون واحدي، در جا مي زند و به نظر مي رسد 
دليل و انگيزه اي براي لمس قيمت هاي باالتر وجود ندارد. 
اين شرايط سبب نگراني برخي سهامداران خصوصا تازه 
واردها ش��ده و به فكر خروج از اين بازار افتاده اند. سعيد 
ذوالفقاري در گفت وگو با بورس نيوز در خصوص وضعيت 
بازار سرمايه بيان كرد: بازار سرمايه تا چندي قبل، برخالف 
بازار ارز و طال كه حركت هاي هيجاني و سفته بازانه دارند، 

بازاري قابل تحليل بود؛ ولي مدتي است كه بازار سرمايه 
از تحليل فاصله گرفته يا با صف خريد همراه اس��ت يا با 
صف فروش! وي افزود: اگر سرمايه گذاران، سهمي را بر 
اس��اس تحليل خريداري كرده اند، چرا با كوچك ترين 
نوس��اني در صف فروش قرار مي گيرند؟ و چرا با مثبت 
ش��دن بازار، دوباره در صف خريد ق��رار مي گيرند؟ اين 
رفتارهاي هيجاني كامال بدون تحليل صورت مي گيرد 
و با اصول حرفه اي س��رمايه گذاري در اين بازار متفاوت 
است. طبق اصول حرفه اي سرمايه گذاري در بازار سرمايه، 
سهم هاي ارزنده بازار كه روند سودآوري مثبتي هم دارند، 
گزينه هاي مناسبي براي سرمايه گذاري بلندمدت است؛ 
ولي متاسفانه بازار سرمايه مدتي است به گزارش عملكرد 
ش��ركت ها توجهي ندارد. واقعيت اين اس��ت كه برخي 
شركت ها و گروه ها، گزارش هاي خوبي ارايه نكرده اند و 

رشد قيمت سهم ها، با روند سودآوري شركت ها همخواني 
ندارد. اين كارشناس بازار سرمايه اضافه كرد: بازار سرمايه 
در شرايطي از ابتداي س��ال، بي وقفه رشد كرده بود كه 
گزارش عملكرد شركت ها چنگي به دل نمي زند. با اين 
شرايط، در جا زدن بازار در محدوده ۱ ميليون واحدي، 
منطقي اس��ت و نمي توان گفت بعد از اي��ن نقطه، بازار 
سرمايه صعودي خواهد بود يا نزولي؛ چرا كه صعود بازار 
نيازمند مولفه هاي بنيادي اس��ت و بايد ديد مولفه هاي 
اثرگذار بر بازار سرمايه، چه وضعيتي خواهند داشت. يكي 
از اين مولفه ها، نرخ ارز است كه در صورت افزايش نرخ ارز، 
تمام بازارها صعودي خواهند بود و بازار سرمايه هم تحت 
تاثير قرار خواهند گرف��ت. در غير اين صورت، بايد صبر 
كنيم تا تاثير نرخ ۱۷ تا ۱8 هزار توماني دالر )نرخ فعلي( 
در ماه هاي آينده عملكرد ش��ركت ها را تحت تاثير قرار 

دهد و آن زمان، شايد رشد قيمت بخشي از سهم ها قابل بنيادي ها، قرباني حباب كوچك ترها
توجيه باشد. ذوالفقاري تصريح كرد: واقعيت اين است 
كه برخي سهم ها در قيمت هاي فعلي، گران هستند ولي 
سهم هاي بزرگ و ارزنده بازار سرمايه، قرباني سهم هاي 
حبابي ش��ده اند و هر زمان سهامداران قصد نقد كردن 
س��هم دارند يا صندوق هاي سرمايه گذاري قصد ابطال 
دارند، س��هم هاي بزرگ را به بهانه نقدشوندگي باالتر 
عرضه مي كنند! اين رفتارها، بازار س��رمايه را به سمت 
س��فته بازي سوق داده اس��ت. ذوالفقاري در توصيه به 
اشخاصي كه اين روزها، قصد فروش سهام خود و خريد 
سكه و... دارند، گفت: قطعا سرمايه گذاري در بازار سرمايه، 
در بلندمدت بازدهي بيشتري نسبت به ساير بازارها به 

همراه خواهد داشت. 
نكته اينجاست كه مردم ياد بگيرند بازار سرمايه، محلي 
براي سرمايه گذاري هاي بلندمدت است. بازار سرمايه، 
بازاري است كه از تورم، افزايش نرخ ارز و هر اتفاق مثبتي 
در عرصه اقتصادي و سياس��ي، منتفع مي گردد. ورود 

سرمايه هاي مردم به هر بازاري غير از بازار سرمايه، آثار 
مخرب اقتصادي به دنبال خواهد داشت. سهم هاي ارزنده 
و مناس��بي در اين بازار وجود دارد كه خريد آنها با نگاه 
بلندمدت، قطعا بازدهي مناسبي هم براي سرمايه گذاران 
به همراه دارد. اين كارش��ناس بازار سرمايه در رابطه با 
راهكارهاي بهبود اوضاع بازار س��رمايه گفت: اگر بازار 
سرمايه رش��د كرده، ابزارهاي اين بازار هم مي بايست 
متناسب با رشد بازار سرمايه توسعه يابد. محدود كردن 
بازار اصال اقدام مناسبي نيست و به نظر مي رسد بهترين 
راهكار براي بهبود وضعيت بازار سرمايه، حذف يا افزايش 
دامنه نوسان خواهد بود. اين كار شايد از حجم معامالت 
بكاهد؛ ولي بازار س��رمايه را تحليلي تر خواهد كرد. در 
بسياري از بورس هاي بزرگ دنيا هم با دامنه نوسان بسيار 
باالتر از بازار سرمايه ما، معامالت رواني در جريان است 
و قيمت سازي هم صورت نمي گيرد. رسيدن به فضاي 
تحليل و كاهش سفته بازي در اين بازار، راهي جز افزايش 

يا حذف دامنه نوسان معامالت ندارد.



ايرانشهر
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 اجراي نسخه كرونايي 
طرح ترافيك از امروز 

محمد تقي زاده، معاون عمراني استاندار تهران گفت: 
از امروز طرح ترافيك تهران از ساعت 8 تا 16 اجرايي 
مي شود. تقي زاده در گفت وگو با فارس، اظهار كرد: 
براساس بررس��ي ها و پيگيري هاي صورت گرفته 
طرح ترافيك از سه شنبه در تهران اجرايي مي شود. 
س��اعت طرح ترافيك از 8 صبح تا 16 است كه يك 
بار خودروها مي توانند در طول اين ساعت از طرح به 
صورت رايگان خارج شوند. معاون عمراني استاندار 
تهران اظهار كرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي در صورتي كه مخالف اجراي طرح ترافيك 
هستند بايد آن را در ستاد ملي مبارزه با كرونا مطرح 
كنند و در اين خص��وص تصميم گيري الزم اتخاذ 
شود. تقي زاده گفت: آنچه كه در شوراي عالي ترافيك 
شهر تهران بررسي و مصوب شده است به اين شكل 
اس��ت كه از فردا طرح ترافيك در ته��ران اجرايي 
مي شود. وي اظهار كرد: كاركناني كه در ساعت 14 و 
30 تعطيل مي شوند مي توانند يك بار رايگان از طرح 
خارج شوند و با توجه به اينكه ساعت 7 و 30 ساعت 
كاري آغاز مي ش��ود، بنابراين قبل از ساعت 8 هم 
مي توانند وارد طرح شوند. معاون عمراني استاندار 
تهران گفت: در گذشته طرح ترافيك از ساعت 6 و 

نيم صبح آغاز مي شد و تا 19 ادامه داشت.

پرداخت ۲۵ ميليون تومان يارانه 
مسكن مهر شامل همه نمي شود

مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان تهران اعالم 
كرد: پرداخت ۲۵ ميليون توم��ان يارانه دولتي 
مسكن مهر ش��امل همه مالكان واحدهاي اين 
طرح نمي شود. به گزارش تسنيم، دوشنبه هفته 
گذشته مديرعامل ش��ركت عمران پرديس در 
نشست ويدئو كنفرانس��ي از دريافت ۲۵ درصد 
يارانه ه��اي دولتي پرداخت ش��ده از خريداران 
مس��كن مهر خبر داد. مهدي هدايت با اشاره به 
اجراي اين برنامه از اول خرداد 99 با اس��تناد به 
مصوبه دولت گفته بود: سياست و هدف شركت 
عم��ران پردي��س از اخذ ۲۵ درص��د يارانه هاي 
دولتي مس��كن مهر )۲۵ ميليون تومان( كسب 
درآمد نيست، چراكه تمام منابع مالي مورد نياز از 
طريق دولت تامين شده است. خليل محبت خواه، 
مديركل راه و شهرسازي استان تهران در اين باره 
اظهار كرد: افرادي هستند كه واحدهاي مسكن 
مهر آنها در گذشته به اتمام رسيده است. به عنوان 
مثال در يك بلوك تعدادي از مالكان به طور كامل 
آورده خود را واريز كرده و در واحد خود س��اكن 
ش��ده اند. وي ادامه داد: برخي ني��ز آورده خود را 
تكميل نكرده  و به دنبال آن هس��تند تا مسكن 
خود را تحويل بگيرند. وي تصريح كرد: اين تعداد 
از مالكان بايد مابه التفاوت يارانه دولتي مسكن مهر 
را پرداخت كنند كه طي محاسبه صورت گرفته 
باي��د حدود ۲۵ ميليون توم��ان پرداخت كنند. 
مديركل راه و شهرس��ازي استان تهران با تاكيد 
بر اينكه پرداخت ۲۵ ميليون تومان يارانه دولتي 
مسكن مهر شامل همه مالكان نمي شود،  گفت: 
اين برنامه فقط ش��امل افرادي مي شود كه طي 
سال هاي گذشته آورده خود را تكميل نكرده اند 
و االن بايد اين م��ا به التفاوت را پرداخت كنند تا 

بتوانند در واحد خود ساكن شوند.

 رشد قيمت مسكن
 و نبود امنيت اقتصادي

بي گمان، توليد مس��كن، موجب ش��كوفايي نظام 
مهندسي و معماري، ارتقاي كيفيت زندگي و غناي 
خطوط توليد مواد و ابزار آالت ساختماني و مصالح 
اجرايي و نيز ارتقاي خدمات مهندسي نيز مي شود، اما 
با خروج اين بازار از ريل اصلي خود،  مزيت هاي يادشده 
نيز به حاشيه رانده شده اند. همان گونه كه پيش بيني 
مي شد با عقيم ماندن فرايند خريد و فروش در پايان 
سال به علت شيوع بيماري مسري انباشت تقاضا خود 
را در نيمه دوم ارديبهشت نمايان ساخت و همزمان 
با افزايش بطئي و تثبيتي قيمت دالر و ارز هاي مشابه 
قيمت مسكن نيز افزايش يافت. در همين حال، عدم 
مديريت صحيح نقدينگي سرگردان در دست مردم و 
اشباع بازارهاي سرمايه اي از جمله بورس و طال و نيز 
كاهش سود بانكي دست به دست هم دادند تا اين موج 
نقدينگي بازار مسكن را تحت تاثير قرار دهد. از اين رو، 
پيش بيني مي شود، اين روند با شتاب نامعقولي كه 
در پيش گرفته است در روزها و ماهاي آتي همچنان 
گريبان اقتصاد مس��كن را بگيرد. به استناد تحليل 
رياضي و خطي اقتصاد مسكن و با توجه به پارامترهاي 
عرضه و تقاضا و همزمان وجود خانه و آپارتمان هاي 
خالي و با توجه به ميزان پروانه هاي صادره در يكي دو 
سال اخير و مهم تر از آنها وجود چندصد هزار مترمربع 
برج و آپارتمان نيمه ساخته در سطح شهرها كه هنوز 
متقاضي موثر ندارند و قابليت فروش آني پيدا نكرده اند، 
موضوع كمبود مسكن به معناي واقعي آن منتفي است 
و اين عامل به تنهايي نمي تواند دليلي بر افزايش قيمت 
مسكن باشد و از طرفي وجود منابع طبيعي الزم براي 
فرآوري و توليد مصالح س��اختماني در كشور نيز به 
حد كفايت موجود بوده و در اين زمينه نيز كمبودي 
احساس نمي شود. آنچه موثر است، بعد رواني و عدم 
احساس امنيت اقتصادي در اين حوزه و مخصوصا 
براي سرمايه هاي سرگردان مردمي )نقدينگي جامعه( 
و تاثير التهابات و هيجانات ناشي از افزايش ناگهاني 
ارز و طال و نيز تصميمات سياسي در سطح داخل و 
بين الملل است كه همگي به صورت عوامل تجميعي 
و »نگران« كننده موجب ش��ده اس��ت كه مسكن و 
زمين نيز دستخوش افزايش قيمت و روند گراني هاي 

هيجاني اين روزهاي بازار اقتصادي كشور شود.
٭كارشناس ارشد بازار مسكن

وزير راه و شهرسازي عنوان كرد

ورود  هواپيماي ايرباس به فرودگاه  رامسر بعد از ۵۲  سال
محمد اسالمي، وزير راه وشهرسازي از سرگيري 
پروازه�ا به فرودگاه رامس�ر را نقطه عطفي در 
رضايتمن�دي مردم از خدمات رس�اني دولتي 
دانس�ت و گفت: از هم اكنون هم�ه ۱۶ ايرالين 
مي توانند به فرودگاه رامسر پرواز داشته باشند.

به گزارش ايلنا، اسالمي در آيين بهره  برداري از باند جديد 
فرودگاه رامس��ر در اس��تان مازندران با تاكيد بر رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي به منظور مهار و كنترل ويروس 
كرونا و جلوگيري از گس��ترش اين بيماري، اعالم كرد: 
خداوند را شاكر هس��تيم كه بعد از ۵۲ سال، هواپيماي 

ايرباس به فرودگاه رامسر وارد شد.
عضو كابينه دولت دوازدهم همچنين گفت: از هم اكنون 
هم��ه 16 ايرالين مي توانن��د به فرودگاه رامس��ر پرواز 
داش��ته باش��ند كه اينها حاكي از آن است كه ظرفيت 
خدمات رساني بهبود يافته و مردم نسبت به ارايه خدمات 
مناسب از سوي دولت در خصوص پروازها، رضايتمندي 
دارن��د. وزير راه و شهرس��ازي از زحمات تمامي افرادي 
كه مستقيم و غيرمستقيم در بهره برداري از باند جديد 
فرودگاه رامسر نقش آفريني داشتند از جمله پيمانكار، 
مسووالن و دس��ت اندركاران فرودگاه رامسر، استاندار، 
فرماندار و ... تشكر و سپاس��گزاري كرد. اسالمي يادآور 

شد: روزهايي بودند كه به دليل موانع پروازي هيچگونه 
پروازي به فرودگاه رامسر انجام نمي شد و اين فرودگاه به 
شكل تعطيل درآمده بود كه به مدد الهي و با كوشش و 
پشتكار اين موانع برداشته شد و هم اكنون اين فرودگاه 

فعال شده است.

   بهره برداري از ۲۱ پروژه فرودگاهي  
تا پايان سال 

س��ياوش اميرمكري،  رييس هيات مديره و مديرعامل 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران نيز در آيين افتتاح 
دو پروژه فرودگاهي استان مازندران گفت: با افتتاح باند 
بتني جديد فرودگاه رامسر، امكان استفاده 16 ايرالين 
كشور با نشست و برخاست 70 درصد ناوگان هوايي در 

اين فرودگاه فراهم شد. 
اميرمكري در مراسم افتتاح باند جديد فرودگاه رامسر 
با بيان اينكه ۲1 پ��روژه فرودگاهي با اعتب��ار 10 هزار 
ميليارد ريال تا آخر امس��ال در كش��ور به بهره برداري 
مي رسد، گفت: 1۲ طرح فرودگاهي با اعتبار 9 ميليون 
و ۲00 هزار يورو را در برنامه هاي بعدي خود داريم.  وي 
افزود: 1۵0 ميليارد تومان براي اپرون و توسعه روشنايي 
فرودگاه ساري و افزايش پارك دو هواپيما و همچنين باند 
جديد فرودگاه رامسر هزينه شد كه امروز به بهره برداري 

مي رسد. اميرمكري ادامه داد: فرودگاه رامسر با بيش از 
۵0سال سابقه يكي از بزرگ ترين پروژه هاي فرودگاهي 
كشور است و با توجه به منطقه آزاد شدن استان مازندران، 
نقش فرودگاه رامس��ر در س��طوح ملي و بين المللي در 

اعتالي اقتصاد منطقه بي بديل خواهد بود.
مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با 
بيان اينكه توسعه پروازي فرودگاه رامسر باعث توسعه 
بخش هاي مختلف استان هاي مازندران و گيالن مي شود، 
افزود: شرايط پرواز از استان هاي ايالم، اصفهان، كرمانشاه، 
كيش، ش��يراز، مش��هد، تهران و ديگ��ر فرودگاه هاي 
كش��ور و همچنين نجف، باكو، دبي، آستاراخان و ديگر 
فرودگاه هاي كش��ور هاي همس��ايه را براي مقصد هاي 

پروازي فرودگاه رامسر فراهم كرده ايم.
به گزارش روابط عمومي ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري 
هواي��ي ايران، اميرمكري گفت: در فاز بعدي با توس��عه 
ترمينال و نصب تجهيزات كمك ناوبري فرودگاه رامسر، 
مي توانيم ظرفيت پ��روازي اين فرودگاه را تا س��ه برابر 
افزايش دهيم. او افزود: پيش از اين فقط ۲ ايرالين امكان 
پرواز به رامسر را داشتند، اما اكنون با افتتاح اين باند 16 
ايرالين و 70 درصد ناوگان هوايي كشور امكان برقراري 
پرواز را به رامس��ر دارند كه هديه اي ب��زرگ براي مردم 
اين استان است.  به گزارش ايرنا، عمليات اجرايي طرح 

توسعه ملي فرودگاه رامسر از سال 1388 آغاز شد و طبق 
وعده مسووالن وقت قرار بود اين طرح به مدت ۲ سال به 
بهره برداري برسد ولي بنا به داليلي از جمله كمبود اعتبار 
و نيز وجود برخي از موانع اين طرح به سرانجام نرسيد و 
نيمه كاره باقي ماند.  فرودگاه شهرستان گردشگرپذير 
رامس��ر با قدمتي بيش از۵0 س��ال يك��ي از زيباترين 

فرودگاه هاي شمال كشور است كه در ضلع شمالي شهر 
و در حاش��يه درياي خزر قرار دارد و طبق اسناد موجود 
س��اخت آن به س��ال 134۲ باز مي گردد . شهرس��تان 
80 هزار نفري رامس��ر به دلي��ل موقعيت هاي خاصي 
گردش��گري و آب و هوايي همه ساله پذيراي ميليون ها 

مسافر و گردشگر داخلي و خارجي است.

مجيد اعزازي|
برخالف تفسيرهاي اشتباه از آمار تحوالت 
بازار مس�كن تهران طي فروردي�ن ماه كه 
منجر ب�ه پيش بيني ه�اي اش�تباه از روند 
معامالت ملك در ارديبهش�ت ماه نيز شد، 
تازه ترين آمار منتش�ره از سوي وزارت راه 
و شهرس�ازي حاكي از اين اس�ت كه تعداد 
معام�الت ملك ب�ا ۱۱ ه�زار و 5۶9 فقره در 
ارديبهش�ت99 ن�ه تنها به س�طوح قبل از 
همه گيري كرونا در كش�ور رس�يده اس�ت 
كه با افزايش متوس�ط قيم�ت هر متر مربع 
واحدمس�كوني به باالي ۱7 ميليون تومان، 
ركورد قيمتي تازه اي ني�ز در اين بازار ثبت 

شده است.

به گزارش دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، 
در ارديبهشت س��ال جاري، در شهر تهران 11 هزار 
و ۵69 فق��ره معامله آپارتمان صورت گرفته اس��ت 
كه نس��بت به 1300 فقره معامل��ه صورت گرفته در 
فروردين سال جاري، 789.9 درصد رشد داشته است. 
در همين حال، متوس��ط قيمت ه��ر متر مربع واحد 
مسكوني در ارديبهش��ت ماه به 17 ميليون و 6600 
تومان بالغ شد كه نس��بت به متوسط قيمت هر متر 
مربع مسكن در فروردين )1۵ ميليون و ۵4۵ هزار و 

700 تومان( 9.4 درصد افزايش يافته است. 
به گزارش »تعادل«، از آنجا كه تعداد معامالت مسكن 
تهران در فروردين ماه تقريبا تعطيل، نسبت به آمار 
ماه هاي گذش��ته و آمار فروردين سال هاي گذشته 
به ش��دت كاهش يافته و به 1۲43 )بنا به اعالم بانك 
مركزي( ي��ا 1300 فقره )بنا به اعالم وزارت راه( افت 
كرده بود و از سوي ديگر، متوسط قيمت هر متر مربع 
واحدمس��كوني نيز نس��بت به ماه قبل ۲.1- درصد 
)بانك مركزي( ي��ا 0.7- )وزارت راه و شهرس��ازي( 
كاهش يافته بود، برخ��ي از روزنامه ها از اين كاهش 
معامالت به عنوان »س��قوط بي س��ابقه« ياد كرده و 
نتيجه گرفته بودن��د كه در ماه ه��اي آتي، علي رغم 
افزايش نس��بي ش��اخص هاي يادش��ده، هم تعداد 
معامالت و هم قيمت ها به سطوح قبل از همه گيري 
كرونا باز نخواهد گش��ت. روزنام��ه »تعادل« اما طي 
مطلبي اين نوع تفس��ير و تحليل آم��ار فروردين ماه 
را رد كرد. دليل اين برداش��ت تقريبا اشتباه، به واحد 
اندازه گيري »زمان« ارتباط پيدا مي كند كه يك دوره 
يك ماهه در نظر گرفته مي ش��ود. اما در صورتي كه 
واحد اندازه گيري زمان را براي اين ماه خاص كه تحت 
تاثير بيماري كرونا دفاتر مشاوران امالك و به عبارتي 
بازار مسكن تا ۲3 فروردين تعطيل بوده است و اساسا 
خريداران و فروشندگان در اين بازار فعال نبوده اند، از 
»ماه« به »هفته« تغيير دهيم، صورت مساله متفاوت 
خواهد شد و نتايج ديگري از آمارهاي منتشر شده به 
دست مي آيد. در اين صورت، مي توان گفت كه بازار 
مسكن تنها در هفته آخر فروردين 99 فعال بوده است 
و گزارش بانك مركزي در واقعيت، نه معطوف به كل 
فروردين كه مختص به هفته آخر اين ماه بوده است. از 
اين رو، 1۲43 مورد معامله در يك هفته نه تنها سقوط 
معامالتي نيست، بلكه نشان دهنده پتانسيل باالي اين 
بازار براي رشد معامالت در ماه هاي آتي است. چرا كه 
به دليل رويگرداني خريداران و فروشندگان ملك از 
فعاليت در بازار مسكن طي اسفند 98 و سه هفته اول 
فروردين 99، عرضه و تقاضا در بازار مسكن انباشته 
شده و به همين دليل در هفته آخر فروردين 99 حجم 
معامالت قابل توجهي در اين بازار صورت گرفته است.

    اثرگذاري كرونا بر تورم ماهانه ملك؟
اما خط��اي آماري ديگر، نس��بت دادن كاهش تورم 
ماهانه مسكن به شيوع بيماري كرونا است. همانطور 
كه بانك مركزي اعالم ك��رده و قبل از آن هم اغلب 
كارشناسان مسكن گفته بودند، بيماري كرونا صرفا 
باعث تعطيلي يا قفل ش��دن بازار مسكن شده است 
و اثري روي قيمت نمي تواند داش��ته باش��د. چرا كه 
مكانيس��م عرضه و تقاضا قيمت را تعيين مي كند نه 
تعطيلي بازار! از اين رو، وقتي بازار تعطيل اس��ت، هر 

دو طرف عرضه و تقاضا به يك اندازه از فعاليت در بازار 
محروم مي ش��وند و اين محدوديت شامل دو بازيگر 
اصلي بازار اس��ت و نمي توان احتمال كمبود عرضه 
در برابر افزاي��ش تقاضا - كه منجر به افزايش قيمت 
مي ش��ود- را به بيماري كرونا رب��ط داد. اين كمبود 
احتمالي عرض��ه مي تواند علت يا عل��ل ديگري نيز 
داشته باشد. اگر بپذيريم كه علت افت ۲.1 درصدي 
تورم ماهانه مس��كن تهران در هفت��ه آخر فروردين 
99 به دلي��ل كاهش عرض��ه بوده اس��ت، مي توان 
عللي همچون صبر و انتظار فروشندگان واحدهاي 
مس��كوني براي فرارسيدن فصل نقل و انتقال ملك، 
افزايش انتظ��ارات تورمي و... را اقامه كرد و از همين 
رو اس��ت كه صرفا در بازار هفته آخ��ر فروردين 99 
فروش��ندگان »پ��ول الزم« فعال بوده ان��د و حاضر 
ش��ده اند، ملك خود را با قيمت هاي كمتر نسبت به 
اسفندماه به فروش برسانند و همين عامل هم موجب 

كاهش تورم ماهانه ملك شده است.

   3  علت رشد قيمت مسكن در ارديبهشت؟
آنگونه كه گزارش ش��د، متوسط قيمت هر متر مربع 
واحد مس��كوني با بيش از يك ميلي��ون و 460 هزار 
تومان نسبت به فروردين ماه، در ارديبهشت به باالي 
17 ميلي��ون تومان صعود كرده اس��ت، اين مس��اله 
دست كم سه علت عمده دارد. علت اول اينكه همواره، 
هم تعداد معامالت ملك و هم قيمت هاي مسكن در 
ارديبهشت ماه،  پس از استراحت كوتاه بازار )كسادي 
بازار مس��كن در هفته آخ��ر اس��فند و دو هفته اول 
فروردين( و همچنين افزايش عمومي قيمت كاالها 
در بازارهاي مختل��ف، در دومين ماه از بهار، فرصتي 

براي رش��د معن��ادار مي يابند و اين مس��اله در آمار 
سال هاي گذشته نيز نمودار ش��ده است، به گونه اي 
كه ارديبهشت سال 98 نيز ركورددار بيشترين رشد 
ماهانه معامالت )1۲ هزار و 1۲8 فقره با ۲۵4.3 درصد 
رشد نس��بت به فروردين 98( و همچنين ركورددار 
بيشترين رشد ماهانه قيمت )1۲.۵ درصد نسبت به 
فروردين 98( بوده است واين ركوردها تا انتهاي سال 
98 در هيچ ماهي تكرار نشد. اين مساله در تحوالت 
بازار مسكن طي ارديبهشت سال 97 نيز وجود داشته و 
تعداد معامالت ماهانه با ۲78.7 درصد رشد و ثبت 19 
هزار و 107 فقره تا پايان سال 97 بي نظير باقي ماند. 
متوسط قيمت هر متر مربع مسكن نيز در ارديبهشت 
97 با 8.۲ درصد رشد به ۵ ميليون و 978 هزار تومان 
بالغ شد، اما اين ركورد تورم ماهانه در ماه هاي بعدي 
سال 97 بارها شكسته ش��د و در سال منتهي به اول 
خرداد 98،  تورم ساالنه مسكن به 11۲ درصد رسيد.

تورم انتظاري دومين عامل رش��د قيمت مسكن در 
ارديبهش��ت ماه سال جاري است. روند شاخص هاي 
كالن اقتصاد ايران حاكي از نرخ تورم باال براي س��ال 
99 است. از همين رو، چشم انداز افزايش نرخ تورم و 
به عبارتي رشد قيمت دارايي ها از سويي و افت ارزش 
پول ملي از س��وي ديگر، به عنوان يك عامل موثر در 
مكانيس��م عرضه و تقاضاي بازار مسكن عمل كرده 
و منجر به افزايش تورم ماهانه ملك در ارديبهش��ت 
شده است. مس��اله اي كه به احتمال زياد در ماه هاي 
آتي نيز همانند سال 97 تكرار خواهد شد. از تحوالت 
بازارهاي موازي ارز، س��كه، بورس و پول نيز مي توان 
به عنوان س��ومين عامل افزايش تورم ماهانه مسكن 
در ارديبهش��ت نام برد. طي دو ماهه نخس��ت سال 

جاري، نرخ دالر رش��د قابل توجهي داشته و از كانال 
14 هزار توم��ان به كانال 17 هزار تومان وارد ش��ده 
است. همچنين ش��اخص كل در بازار سرمايه با رشد 
خيره كننده چند صد واحدي براي چند روز در هفته 
پاياني ارديبهشت از مرز يك ميليون واحد عبور كرد 
و در حال حاضر نيز همچنان در كانال 900 هزار واحد 
جوالن مي دهد. قيمت سكه نيز در ارديبهشت ماه از 
كانال 6 ميليون تومان به كانال 7 ميليون تومان وارد 
شد و در اين كانال استقرار يافت. در اين ميان، توافق 
بانك ها بر س��ر نرخ 1۵ درصدي سود سپرده مزيد بر 
علت شده و به پمپاژ پول در بازارهاي سكه، بورس، ارز 

و مسكن دامن زده است.

    روند بازار مسكن در قاب بزرگ تر
اگر چه بر اساس آمارهاي اعالمي از سوي وزارت راه و 
شهرسازي، متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني 
در ارديبهشت ماه نسبت به ماه قبل )9.4 درصد( و ماه 
مشابه سال قبل )33.8 درصد( افزايش يافته است، اما 
تعداد معامالت مسكن در اين ماه نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل منفي 6.1 درصد بوده است. اگر بر اساس 
روند سال هاي گذشته، فرض كنيم كه تعداد معامالت 
ارديبهش��ت باالترين ميزان معامالت تا انتهاي سال 
99 خواهد بود، در اين صورت، بي ترديد، بازار مسكن 
همچنان در فاز ركود قرار دارد و با توجه به رشد قابل 
توجه قيمت ها،  احتمال اينكه در ماه هاي آتي تعداد 
معام��الت از 11 هزار و ۵00 فقره باالتر نرود و تجربه 
سال 98 در افت ش��ديد معامالت تكرار شود، وجود 
دارد. در شهريور سال 98، تعداد معامالت به ۲800 

فقره رسيد كه بي سابقه بود.

    جنس معامالت ارديبهشت چه بود؟
اف��زون بر 3 علت يادش��ده، جنس و ن��وع معامالت 
واحدهاي مس��كوني نيز حايز اهميت است. اگر چه 
وزارت راه و شهرس��ازي جزيي��ات مربوط به حجم 
معام��الت ملك از نظر عمر بنا، قيم��ت و... را به طور 
عمومي منتش��ر نكرده اس��ت، اما با توج��ه به روند 
حاكم بر بازار مس��كن طي چند ماهه اخير مي توان 
حدس هاي��ي در اي��ن ب��اره زد. با توجه ب��ه اينكه با 
جهش هاي قيمتي مس��كن طي سال هاي 97 و 98 
ديگر تواني ب��راي ماندگاري تقاض��اي مصرفي و به 
ويژه تقاضاي خريد خانه اول در بازار مس��كن وجود 
ندارد، و از س��وي ديگر، التهاب در بازارهاي موازي، 
مي توان گفت كه جنس معامالت ارديبهش��ت ماه، 
بيشتر مربوط به مالكان پول الزم و همچنين تقاضاي 
سرمايه گذاري )و نه سفته بازي( و خريد خانه دوم و 
سوم از سوي برخي از اقشار جامعه بوده است. افراد با 
تجربه اي كه به دنبال نوسان گيري از بازارهاي موازي 
و بازار مسكن نيستند اما در عين حال، مي دانند كه 
بازده مسكن )اعم از بازده اجاره و بازده افزايش قيمت( 
به ويژه در طوالني مدت بيش از س��اير بازارها است. 
ضمن اينكه مسكن نسبت به ساير بازارها به ويژه بازار 
بورس، نسبت به مالك خود وفادارتر است و به دليل 
چسبندگي قيمت ها،  سوداي بازگشت به قيمت هاي 
گذش��ته با روند نزولي را ندارد. از اي��ن رو، اين افراد 
كه از تمكن مالي كاف��ي نيز برخوردارند و مي توانند 
از هزينه هاي خريد يك آپارتمان نقلي تا متوس��ط 
برآيند،  ترجيح داده اند كه به جاي خريد سهام كه هر 
لحظه امكان ريزش آن وجود دارد، در بازار مطمئن 

مسكن سرمايه گذاري كنند.

    تحوالت بازار مناطق ۲۲ گانه
اگر چ��ه وزارت راه و شهرس��ازي،  جزييات گزارش 
تحوالت بازار مس��كن تهران طي ارديبهش��ت 99 
را روي س��ايت خ��ود بارگذاري نك��رده و در اختيار 
عموم ق��رار نداده اس��ت، اما خبرگ��زاري فارس، به 
نقل از گزارش وزارتخانه يادشده، اعالم كرده كه در 
ارديبهشت ماه، گران ترين منطقه تهران، منطقه يك 
با متوسط قيمت 34 ميليون و 199 هزار تومان بود. 
قيمت هر مترمربع مس��كن در اين منطقه نسبت به 
ماه قبل، ۲ ميليون و ۲79 هزار تومان افزايش يافته 
است. همچنين، ارزان ترين منطقه نيز منطقه 18 با 
متوسط قيمت 7 ميليون و 743 هزار تومان در نظر 
گرفته شده است. قيمت هر مترمربع مسكن در اين 
منطقه نس��بت به ماه قبل، 6۲۵ هزار تومان افزايش 
يافته اس��ت. در معامالت مس��كن ارديبهشت ماه 7 
منطقه تهران، ميانگين قيمت زير متري 10 ميليون 
تومان داشتند و در 1۵ منطقه ديگر متوسط قيمت 
هر متر مس��كن بي��ش از 11 ميلي��ون تومان اعالم 
شده است. بيش��ترين تعداد معامالت به منطقه ۵ با 
يك هزار و 608 فقره و كمتري��ن تعداد معامالت به 

منطقه 19 با 64 فقره معامله اختصاص دارد.

   توفان مسكن آغاز شده است؟
روزنامه »تعادل« در نيمه نخست ارديبهشت ماه سال 
جاري، با هدف تحليل آمار تحوالت بازار مسكن تهران 
طي فروردين ماه، سراغ محمود جهاني و عباس اكبرپور، 
كارشناسان ارشد بازار مسكن رفت. جهاني با بيان اينكه 
اساسا آمار منتش��ره براي فروردين ماه سال جاري به 
دليل شرايط خاص حاكم بر اقتصاد كشور نبايد مالك 
قرار گيرد، به »تعادل« گفته بود: بازار مسكن در آرامش 
قبل از توفان قرار دارد و در نيمه دوم س��ال يا حتي به 
محض نزول احتمالي بازار بورس، نقدينگي زيادي به 
سمت بازار مسكن روانه خواهد شد. اكبرپور نيز با تاييد 
اينكه انباشت تقاضا پس از حدود يك ماه و نيم تعطيلي 
بازار مس��كن، در هفته آخر فروردي��ن ماه قابل توجه 
بوده اس��ت، پيش بيني كرده بود ك��ه تعداد معامالت 
ملك در ارديبهشت ماه رشد قابل توجهي داشته باشد. 
اينك پيش بيني اكبرپور تحقق يافته اس��ت، اما براي 
راستي آزمايي پيش بيني جهاني بايد همچنان منتظر 
ماند و ديد كه با ريزش احتمالي بازار س��هام، توفان در 

بازار مسكن آغاز مي شود يا خير؟

 در ارديبهشت ماه، گران ترين منطقه تهران، منطقه يك با متوسط قيمت 3۴ ميليون و ۱۹۹ هزار تومان بود

رشد بازار مسكن ادامه نمي يابد
مهدي سلطان محمدي، كارشناس بازار مسكن 
گفت: مجموعه عواملي همچون انباشت تقاضا 
بعد از ركود ناش�ي از كرونا، انتظارات تورمي، 
رش�د بازارهاي م�وازي، تحريم ه�ا و افزايش 
نقدينگي ، منجر به ورود بازار مسكن به كانال ۱7 
ميليون تومان شد اما اين روند ادامه دار نخواهد 

بود و در تابستان بازار به ثبات مي رسد.
س�لطان محمدي در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: در ماه ه�اي اس�فند و فروردين به دليل 
ش�يوع ويروس كرونا بازار مسكن دچار ركود 
شده بود و به يك باره با بازگشايي دفاتر امالك 
و افزايش خريد و فروش ها قيمت ها باال رفت. 

وي افزود: از طرف ديگ�ر تحريم هاي ظالمانه 
را داشتيم كه موضوع تازه اي نيست اما تلفيق 
آن ب�ا بازه زمان�ي قبل از عي�د و كرونا، فضاي 
انتظارات تورمي را در همه بازارها از جمله ارز، 
طال، خودرو، بورس، مس�كن و ديگر كاالها به 
وج�ود آورد كه منجر به تغيير قيمت ها ش�د. 
اين كارش�ناس اقتصاد مس�كن با بيان اينكه 
تحريم هاي ظالمانه به رشد نقدينگي در كشور 
دامن مي زند، گفت: نقدينگي سرگردان براي 
محافظت از كاهش ارزش، معمواًل به بازارهاي 
ارز، طال و مسكن ورود مي كند. سلطان محمدي 
تصريح كرد: مجموعه اين عوامل التهابي را در 

بازار مس�كن در ارديبهشت ماه ايجاد كرد اما 
انتظ�ار نداريم كه اين رون�د در ماه هاي آينده 
ادامه پيدا كند. رشد قيمت مسكن شهر تهران 
در ارديبهشت امس�ال نسبت به ارديبهشت 
سال قبل حدود ۳۴ درصد بود كه با نرخ تورم 

عمومي تقريبًا در يك سطح قرار دارد.
وي تاكيد كرد: پيش بيني ها اين است كه رشد 
قيمت مسكن در سال ۱۳99 به اندازه سال هاي 
97 و 9۸ نخواهد بود و نهايت رش�د قيمت در 
سال جاري معادل نرخ تورم عمومي است؛ چرا 
كه تقاضاي مصرفي ضعيف ش�ده و به همين 

دليل ظرفيتي در بازار مسكن وجود ندارد.

 نگاه كارشناس



دانش و فن6دنياي فناوري

فركانس ۷۰۰ و ۸۰۰  براي وزارت ارتباطات جنبه اقتصادي دارد

عمرباندهاي700و800بهكروناقدنميدهد
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با توجه 
به اختالالت اينترن�ت در ايام كرونا، موضوع 
باند فركانس�ي را مطرح كرده و معتقد است 
ب�ا در اختيار گرفتن اي�ن فركانس، مي تواند 
مشكل فعلي سرعت اينترنت را حل كند. اين 
در حالي است كه سيدابوالحسن فيروزآبادي، 
دبير ش�وراي عالي فضاي مج�ازي با تاكيد 
بر جنبه هاي اقتصادي آزادس�ازي باندهاي 
فركانس�ي ۷۰۰ و ۸۰۰ براي وزارت ارتباطات، 
معتقد است اين باند قابليت استفاده سريع 

در اين ايام را ندارد.

اختالف بر سر مالكيت و بهره برداري از فركانس راديويي 
۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز ميان وزارت ارتباطات و سازمان 
صداوسيما س��ابقه اي چندين ساله دارد كه اين روزها 
حل اين چالش با توجه به مش��كالت كندي سرعت 
اينترنت، به عنوان راهكاري از سوي وزارت ارتباطات 
مطرح شده اس��ت. گفته مي ش��ود تا حدود ۱۰ سال 
پيش از باند فركانس��ي »۸۶۲-۷۹۰ مگاهرتز« كه با 
عنوان باندهاي ۷۰۰ و ۸۰۰ ش��ناخته مي شود براي 
پخش آنالوگ برنامه هاي راديويي و تلويزيوني استفاده 
مي شد اما در كنفرانس جهاني راديويي WRC۱۲ اين 
باند فركانسي به صورت اشتراكي در كل دنيا به موبايل 
 )Broadcasting( و رس��انه هاي همگاني )IMT(
اختصاص يافت. پس از آن بود كه مالكيت بر س��ر اين 
سرمايه ملي، محل مناقشه ميان سازمان صدا و سيما و 
وزارت ارتباطات شد و هم اكنون در شرايط بحران كرونا 
و مشكالت ناشي از افت كيفيت اينترنت، وزير ارتباطات 
معتقد است كه مي تواند با در اختيار داشتن باندهاي 
فركانسي ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز، از اين فضا براي توسعه 
ظرفيت موبايل و رفع كندي سرعت اينترنت استفاده 
كند. محمدجواد آذري جهرمي حتي با ارسال نامه اي 
به رييس جمهوري و ستاد ملي مقابله با كرونا، از دولت 
خواست تا براي حل اين اختالف قديمي پا پيش بگذارند 
تا بتواند با دراختيار گرفتن باندهاي فركانسي ۷۰۰ و 
۸۰۰، از آن براي ظرفيت سازي توسعه شبكه موبايل در 
شرايط كنوني استفاده كند. اما كارشناسان معتقدند كه 
استفاده از اين باند فركانسي براي توسعه ظرفيت شبكه 
موبايل، زمان بر بوده و نيازمند سرمايه گذاري است و به 
همين دليل هدف آذري جهرمي را از رسانه اي كردن 
اين موضوع در شرايط فعلي، مورد انتقاد قرار مي دهند. 
كارشناس��ان مي گويند كه مشكل توسعه پهناي باند 

و اينترنت كش��ور تنها فركانس ۷۰۰ و ۸۰۰ نيست و 
وزارت ارتباطات به جاي آنكه تمركز خود را روي توسعه 
شبكه اينترنت ثابت بگذارد، با طرح موضوع اختالف در 

خصوص باندهاي ۷۰۰ و ۸۰۰، قصد فرافكني دارد.

   براي تصميم گيري درباره 
باندهاي فركانسي زود است

در اين راستا، سيدابوالحسن فيروزآبادي، رييس مركز 
ملي و دبير شوراي عالي فضاي مجازي، در گفت وگو با 
مهر، در خصوص ابهاماتي كه در خصوص مالكيت باند 
فركانسي ۷۰۰ و ۸۰۰ وجود دارد و نحوه استفاده از آن 
توضيح داد. او معتقد اس��ت هنوز براي تصميم گيري 
اينكه باند فركانسي ۷۰۰ و ۸۰۰ در كجا باشد و چگونه 
مورد اس��تفاده قرار گيرد، زود است. آنچه كه در مورد 
پروژه »شبكه شاد« و به طور كل موضوع آموزش مجازي 
كه در اين ايام، دانش آموزان و دانش��جويان ناگزير به 

انج��ام آن بودند مورد انتقاد واقع ش��ده، نبود ابزارها و 
زيرس��اخت ها براي آموزش مجازي اس��ت. به نحوي 
كه بس��ياري از كيفيت اينترنت براي آموزش مجازي 
و دوركاري گاليه دارند. در اين ميان وزارت ارتباطات 
رفع اين مش��كل را منوط به آزادسازي فركانس هاي 
۷۰۰ و ۸۰۰ عن��وان كرده اس��ت. فيروزآبادي در اين 
زمينه توضيح داد: »ما در موضوع اختالف ميان وزارت 
ارتباطات و س��ازمان صدا وس��يما در خصوص فضاي 
فركان��س ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرت��ز، ورود نكرديم. البته 
تاكنون از ما خواسته نشده است كه به اين بحث ورود 
كنيم. در اين زمين��ه وزارت ارتباط��ات از كانال هاي 
مجلس و ساير كانال ها اين قضيه را پيگيري كرده است. 
در زمينه بحثي كه در دوران كرونا پيش آمد نيز، ارجاع 
رسمي به شوراي عالي فضاي مجازي نشده است؛ اگر 
ارجاع شود ما بررسي هاي خودمان را خواهيم داشت و 

نظر خواهيم داد.«

چندي پيش نيز امير ناظمي، مع��اون وزير ارتباطات 
اعالم كرد كه اگر صداوسيما اين تكه باند فركانسي را 
به وزارت ارتباطات بدهد، ترافيك اينترنت پروژه شبكه 
آموزش مجازي دانش آموزان )شاد( رايگان خواهد شد. 
فيروزآبادي در اين خصوص بيان كرد: »فكر نمي كنم 
موضوع »شبكه شاد« ارتباطي با فركانس داشته باشد. 
چراكه ميزان ترافيك اينترنتي كه »ش��بكه ش��اد« 
مي تواند اشغال كند، بسيار ناچيز است. در همين حال 
عمده بهره برداري از اين ش��بكه، روي اينترنت ثابت 
خانگي انجام مي شود و مربوط به شبكه موبايل نيست. 
دانش آموز براي استفاده از اين شبكه بايد در خانه مستقر 
باشد و لذا نياز است كه از اينترنت خانگي استفاده كند. 
اين درحالي است كه موضوع فضاي فركانسي مربوط 
به توسعه ش��بكه موبايل است. به همين دليل ارتباط 
موضوع فركانس با پروژه »ش��اد« براي من مشخص 
نيست. اگرچه وزارت ارتباطات به شدت خواهان اين 

است كه اين باند فركانسي را در اختيار داشته باشد، اما 
تاكيد من اين است كه ارزش اين باند فركانسي بيش از 
ترافيك پروژه »شاد« است. اگر اين فركانس به وزارت 
ارتباطات واگذار ش��ود، جنبه اقتصادي وسيعي براي 
اين وزارتخانه خواهد داشت. هم اندازه بازار ICT بزرگ 
مي ش��ود و هم رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال پس از 
آن ديده شده اس��ت. اين باند فركانسي ابعاد گسترده 
اقتص��ادي خواهد داش��ت و هزينه پروژه »ش��اد« در 
مقايسه با اقتصادي كه اين پروژه به همراه خواهد داشت، 

عدد قابل مقايسه اي نيست.«

   نسل پنجم ارتباطات در دنيا 
هنوز اقتصادي نشده است

وزير ارتباطات ب��ا توجه به اختالالت اينترنت در ايام 
كرونا، موضوع باند فركانسي را مطرح كرده و معتقد 
اس��ت كه با در اختيار گرفتن اين فركانس، مي تواند 
مشكل فعلي سرعت اينترنت را حل كند. فيروزآبادي 
در پاس��خ به اينكه آي��ا باند فركانس��ي ۷۰۰ و ۸۰۰ 
مگاهرتز بايد ب��ه وزارت ارتباط��ات بازگردد؟ گفت: 
»اين بحث چند س��الي اس��ت كه مطرح شده، اما به 
دليل اقبالي كه مردم روي اينترنت و فضاي مجازي 
دارند و اينكه اس��تفاده از موبايل در ايام كرونا توسعه 
پيدا كرده، فرصتي فراهم ش��ده تا وزارت ارتباطات 
از موضع قوي ت��ري اين مطلب را مطرح كند. اما بايد 
ديد برنامه وزارت ارتباطات براي استفاده از اين باند 
چيست. چون بحث هايي مطرح است كه اصاًل آمادگي 
تكنولوژيكي در دنيا براي اين فركانس به اندازه كافي 
ايجاد شده اس��ت يا خير و آيا بازار آن به اندازه كافي 
رونق خواهد گرفت يا نه. چرا كه بحث استفاده نسل 
پنجم ارتباطات )5G( روي اين فركانس مطرح است 
و نس��ل پنجم در دنيا هنوز اقتصادي نشده و نياز به 
زمان دارد. بنابراين هن��وز براي تصميم گيري اينكه 
اين باند فركانسي در كجا باشد و نحوه استفاده از آن 
چگونه باشد، فشار زماني نداريم و زمان وسيعي داريم 
كه مي توان روي آن كار كارشناس��ي كرد و تصميم 
دقيق تري گرفت. به اين معني كه اگر بنا است كه اين 
باند فركانسي در سازمان صداوسيما بماند يا به وزارت 
ارتباطات سپرده شود، برنامه هر دو نهاد در رابطه با اين 
فركانس چيست. پس از آن بايد سود و زيان و هزينه 
و نياز كشور را ديد و براي آن تصميم گيري مناسبي 
كرد. از طرفي بايد توجه داشت كه اين باند فركانسي به 
هيچ وجه به اين سرعت نمي تواند در مدار قرار گيرد.«
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قابليت جديدي به اينستاگرام 
اضافه شد

قابليت جدي��دي به پلتفرم ش��بكه اجتماعي 
اينستاگرام اضافه ش��ده كه كاربران مي توانند 
با ظرفيت حداكث��ر 5۰ نفر به مكالمه تصويري 
و ويدئويي بپردازند. به گزارش ايسنا، سرانجام 
اخبار و گزارش هاي منتشرشده مبني بر ادغام 
اينس��تاگرام با قابليت Rooms در اپليكيشن 
پيام رس��ان فيس بوك مس��نجر درست از آب 
درآمد و هم اكنون كاربران اينس��تاگرامي قادر 
خواهن��د بود ب��ا اف��زودن حداكث��ر 5۰ نفر به 
صورت مس��تقيم از داخل اين اپليكيش��ن به 
مكالم��ات گروه��ي و تصوي��ري بپردازند. اين 
ويژگ��ي جديد بدون ش��ك، اينس��تاگرام را از 
پيام رس��ان واتس اپ جلو خواهد انداخت چرا 
كه به كاربران امكان اضافه كردن تعداد زيادي 
از دوس��تان و فالوئرهاي خود را در اين ش��بكه 
اجتماعي محبوب و پرطرفدار  مي دهد. كاربران 
اينستاگرام براي بهره مندي از قابليت مسنجر 
روم در اينس��تاگرام و دعوت از دوس��تان خود 
تنها كافيس��ت چند مرحله را به درستي انجام 
دهند. ابتدا به قسمت دايركت اينستاگرام رفته 
و روي آيكون دوربين در گوش��ه سمت راست 
 باالي نمايشگر ضربه بزنند. سپس روي گزينه

 create room به معناي ساخت اتاق كه در 
قس��مت باالي صفحه وجود دارد كليك كنند. 
زير اين گزينه نوشته ش��ده است ارسال لينك 
براي ويديو چت با همه حتي اگر اكانت اينستا را 
نداشته باشند. بعد از اين مرحله تنها كافيست 
افراد مورد نظر خود را به اتاق ايجادشده دعوت 
كنند. پس از كليك روي نام آنها، يك تيك آبي 
رن��گ در كنار نام آنها نمايان مي ش��ود. آيكون 
ارسال در پايين صفحه را بزنند و در مرحله آخر 
گزينه Send را انتخاب كنن��د. در اين مرحله 
كاربران مي توانند لينك اتاق ايجاد ش��ده را به 
اش��تراك بگذارن��د. البته كارب��ران بايد از قبل 
اپليكيشن فيس بوك مس��نجر را روي گوشي 
خود داشته باشند تا پس از استفاده از اين قابليت 
به صورت خودكار از اينستاگرام خارج شده و وارد 

پيام رسان فيس بوك شوند.

ادامه از صفحه اول

راهكار جبران كسري بودجه
 اما مشكل از جايي آغاز مي شود كه اين عزيزان 
كمتر به س��اختار واقعي اقتصاد ما و آنچه كه در 
اين اقتصاد تحقق پيدا مي كند توجه مي كنند. 
در ارتباط با بحث انتشار اوراق آنچه كه در ادبيات 
اقتصادي مطرح مي شود آن است كه اين يك راه 
تامين نقدينگي مورد نياز دولت است و دولت از 
طريق آن مي تواند مشكالت كوتاه مدت خودش 
را حل كند و دورنمايي از بهبود وضعيت ارايه كند؛ 
هرچند همين موضوع هم در بحث هاي نظري 
اشكاالتي داردكه بايد به آنها توجه كرد از جمله 
اينكه دولت چگون��ه مي خواهد اين بدهي هاي 
تجميع يافته را جبران كند و به نسل هاي بعدي كه 
بايد هزينه هاي امروز دولت را پرداخت كنند پاسخ 
مناسب خواهد داد؟ بنابراين نبايد فراموش كرد 
كه اين مباحث نظري است ما بايد يك گام فراتر 
از موضوعات نظري برويم و ببينيم كه در اقتصاد 
ايران چه مي گذرد؟ بررس��ي آمارهاي مربوط به 
انتش��ار اوراق از سال۹۲ تا آذر۹۸ نشان مي دهد 
كه حدود ۱۸۹ هزار ميليارد تومان اوراق منتشر 
ش��ده كه ۷۰درصد آن مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ 
است كه رقمي بيش از ۱33 هزار ميليارد تومان 
را دربر مي گيرد. اعداد و ارقامي كه با بررسي آنها 
مي توان نتايج جالب توجهي به دست آورد. اين 
سال ها سال هايي است كه دولت با مشكل عدم 
فروش نفت مواجه ش��د و مجبور بود كه كسري 
بودجه خود را از اين طريق جبران كند. در سال 
۹۸ ح��دود 4۰هزار ميلي��ارد تومان فقط مجوز 
سران گرفتيم براي انتش��ار اوراق جديد، يعني 
دولت مجوز انتشار بيش از 3۰هزار ميليارد تومان 
اوراق را داشت كه بعد از مصوبه سران اين رقم به 
حدود ۸۰هزار ميليارد تومان رسيد؛ ضمن اينكه 
نباي��د فراموش كرد كه آنچ��ه در بودجه مطرح 
مي ش��ود تحت عنوان اوراق مالي اسالمي است 
و با اوراق قرضه متفاوت است؛ اوراق قرضه چون 
نرخ سود از قبل مشخص دارد و سررسيد آن هم 
مشخص ش��ده؛ ويژگي هاي متفاوتي دارد و به 
عبارت روشن مي ش��ود ربا. باليي كه اين اوراق 
بر س��ر اقتصاد جهان آورد در مس��ير تاريخ قابل 
رديابي است. مثال مشكالتي كه اين اوراق در سال 
۱۹3۰ و ۲۰۰۸ ايجاد كردند و باعث شدند تا رشد 
اقتصادي كشورها كند شود. اتفاقا انتشار اوراقي 
كه دولت در حال حاضر انجام مي دهد نه تنها مانع 
رشد نقدينگي نمي ش��ود، بلكه خودش عاملي 
براي رشد نقدينگي است. يعني دقيقا در نقطه 
معكوس با مواردي كه موافقان مطرح مي كنند. 
چگونه اين امر اتفاق مي افتد؟اين اوراق زماني كه 
منتشر مي شود بايد سررسيد شود. وقتي سررسيد 
شد بعد از يك يا دو سال دولت بايد بازخريد كند 
و سودش را ساالنه به مردم پرداخت كند. سوال 
اين اس��ت كه اين را از كجا م��ي آورد؟ دولت هر 
س��ال در بودجه اش اين موارد را مي آورد كه اين 
بازپرداخت ها چگونه است. مثال در بودجه امسال 
كش��ور حدود 4۰هزار ميليارد تومان اعالم شده 
كه بايد پرداخت شود. در سال ۹۹ دولت ۹۰ هزار 
ميليارد تومان سررسيد و سود را پيش بيني كرده 
است. كه اين مبلغ بايد پرداخت شود؛ به هرحال 
تجميع اين سودها روي هم براي دولت هاي آينده 
مشكالتي را ايجاد مي كند كه امروز بايد نسبت به 

اين مشكالت توجه الزم را داشت.
*استاد دانشگاه

رييس مركز ملي فضاي مجازي:  با بررسي سود و زيان و هزينه و نياز كشور، بايد براي باندهاي فركانسي تصميم  مناسبي گرفت

خبر اليحه الحاق دوهزار هكتار از اراضي صنعتي 
و فرودگاهي اس��تان گيالن به محدوده منطقه 
آزاد انزلي و تصويب آن توسط نمايندگان مردم 
در خانه ملت يك خبر بس��يار مسرت بخش در 
اواخر ماموريت 4 ساله مجلس دهم براي توسعه 
گيالن بود كه اميدواريم شوراي محترم نگهبان 
با دقت نظري كه دارند نس��بت به اليحه دولت 
توجه و آن را مورد تصوي��ب قرار دهند. با اضافه 
شدن شهرك هاي صنعتي و همچنين اراضي 
با مالكيت دولتي به محدوده فوق زمينه جذب و 
توسعه سرمايه گذاران توليدي داخلي و خارجي فراهم خواهد شد و در سالي 
كه به نام جهش توليد از سوي رهبر معظم انقالب نامگذاري شده است بستر 
جهش سرمايه گذاري نيز فراهم خواهد شد. دستيابي به اقتصاد بدون نفت 
و توجه به توليد محصوالت صادرات محور با نگاه به فرصت هاي موجود در 
كشور و استفاده از پتانسيل هاي داخلي گيالن و فراهم كردن فرصت هاي 
شغلي پايدار از مزيت هاي اين مصوبه ارزشمند نمايندگان مجلس است. بازار 

مصرف كشورهاي CIS يك فرصت طاليي براي توليد داخل است، در سال 
جاري مي بايد از همه فرصت ها براي تحقق جهش توليد استفاده كنيم و اين 
ديدگاه ما را به جهش اقتصادي متصل خواهد كرد. وجود حمل و نقل تركيبي 
از جمله فرودگاه بين المللي رشت، نزديكي به پايتخت، بنادر و كشتيراني 
منطقه آزاد، حمل و نقل و ترانزيت به واسطه داشتن مرز زميني با آذربايجان 
نزديكي به مراكز صنعتي و پرجمعيت تداعي گر چشم انداز روشن است. اين 
مصوبه انگيزه و زمينه سرمايه گذاري را در گيالن با افزايش روبرو خواهد كرد 
و با ايجاد اين مزيت محدوده هاي برخوردار از مزاياي مناطق آزاد مي توانند 
فرصت هاي اقتصادي، توليدي و اشتغال زايي مناسبي را خلق كنند. اتاق 
بازرگاني گيالن و اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه با داشتن كارشناسان 
و صاحب نظران برجسته اقتصادي و بازرگاني عميقا به دنبال خلق فرصت هاي 
طاليي براي رشد و بالندگي اقتصاد گيالن هستند چرا كه گيالن هميشه يكي 
از دروازه هاي مهم روابط با دنياي خارج بوده است و خوشبختانه هم اكنون 
حاكميت به دنبال سرمايه گذاري ارزشمندي بر روي مزيت هاي اقتصادي 
و بازرگاني گيالن است و آينده گيالن آينده اي بسيار درخشان نه تنها براي 

گيالن بلكه براي ايران خواهد بود.

سرمايه گذاري پايدار بر مزيت هاي اقتصادي

هادي تيزهوش
رييس اتاق بازرگاني 

مشترك ايران و روسيه

مديرعامل ش��ركت آبفا اس��تان اصفهان در نشست بررسي مشكالت 
تاسيسات آب و فاضالب شهرستان بويين و مياندشت كه با حضور فرماندار 
و شهردار و اعضاي شوراي شهر برگزار شد اعالم كرد: بويين و مياندشت 
تنها شهرستان در استان است كه بيش از ۹۶ درصد شبكه فاضالب در 
آن اجرا ش��ده اس��ت و تنها يك گام تا بهره مندي صد درصدي مردم از 
خدمات شبكه فاضالب باقي مانده است.  هاشم اميني با بيان اينكه در 
شهر اصفهان حدود ۹۲ درصد شبكه فاضالب اجرا گرديده عنوان كرد: 
بيش از ۹۶ درصد شبكه فاضالب شهرستان بويين و مياندشت از طريق 
اعتبارات جاري و عمراني اجرا شده است. اين در حالي است كه هم اكنون 
منابع مالي دولت به گونه اي نيست كه اعتباراتي براي اجراي مابقي شبكه 
فاضالب شهرستان بويين و مياندشت تخصيص دهد.  وي اجراي تبصره 3 
را بهترين راهكار براي اجراي به موقع 4 كيلومتر باقيمانده شبكه فاضالب 
در شهرستان بويين و مياندشت دانست و اعالم كرد: با اجراي ماده واحده 
تبصره 3 مي ت��وان در كوتاه ترين زمان ممكن ش��بكه فاضالب در اين 
شهرستان را تكميل كرد .  معاون خدمات مشتركين و درآمد آبفا استان 
اصفهان گفت: در سال جاري اجراي جامع طرح پيمايش انشعابات آب 

در ۹3 شهر و بيش از ۹53 روستا، در سطح استان صورت مي گيرد. رضا 
رضايي اعالم كرد: با اجراي اين پروژه كه با همكاري بيش از ۲۷۰كنتور 
نويس انجام مي شود، عالوه برشناسايي و قطع انشعاب هاي غيرمجاز، 
مي توان انشعاب هاي پرمصرف يا تغيير كاربري و تغيير واحد را شناسايي و 
وضعيت آنها را به روز رساني كرد. وي ادامه داد: در اين طرح، راستي آزمايي 
شماره تلفن همراه مشتركين نيز بررسي مي گردد تا از دريافت قبوض به 

صورت الكترونيكي توسط آنها اطمينان حاصل گردد. 

اجراي بيش از 96 درصد شبكه فاضالب در شهرستان بويين و مياندشت

تازه ترين گزارش س��امانه ۱۹5حكاي��ت از ثبت تنها 
۷3 ش��كايت  در حوزه تخلفات ارزش اف��زوده دارد. به 
گزارش ايرنا، سال گذش��ته زماني كه وزير ارتباطات 
اعالم كرد، افراد ش��كايت هاي خود از ارزش افزوده را 
با گرفت��ن يك كد  # ۸۰۰ * به ثبت برس��انند، ظرف 
مدت كوتاهي ميليون ها شكايت از اين طريق به ثبت 
رسيد كه نش��ان مي داد ميزان تخلفات در اين حوزه 
چقدر گسترده و بزرگ است. شكايت هايي كه مبالغ 
عجيبي از حساب كاربران كسر شده بود و در ميان آن 
كالهبرداري تا سقف ۱۲ ميليون تومان هم به چشم 
مي خورد. پس از پايش شكايت ها و حذف شكايت هاي 
نادرس��ت و تكراري، بيش از يك ميليون و ۲۰۰ هزار 
توسط وزارت ارتباطات براي رسيدگي به قوه قضاييه 
ارجاع داده ش��د. هر چند قوه قضاييه از آبان ماه سال 
قبل تا االن در خصوص روند رسيدگي به پرونده ارزش 
افزوده اطالع رس��اني نكرده اس��ت و كسي نمي داند 
سرنوش��ت پولي كه وزارت ارتباطات قول بازگشتش 
ب��ه جيب كاربران را داده بود چه خواهد ش��د. حاال در 
تازه ترين گزارشي كه سازمان تنظيم مقررات از ميزان 
شكايت هاي كاربران در سامانه خود به اشتراك گذشته 
است، نش��ان مي دهد در دو ماه نخس��ت امسال تنها 
۷3 ش��كايت در خصوص تخلفات حوزه ارزش افزوده 
به ثبت رس��يده كه تا االن با رس��يدگي رگوالتوري، 
۶۲ ش��كايت خاتمه پيدا كرده است. پيمان قره داغي، 
مديركل حفاظت از حقوق مصرف كننده در سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، سازوكارهايي كه 
شكل گرفت تا تخلفات حوزه ارزش افزوده پايان گيرد 
را تش��ريح كرد و در اين باره گفت: »ما س��ازوكارهاي 
متع��ددي براي پاي��ان دادن به اين تخلف��ات در نظر 
گرفتيم تا افراد از خدمات ارزش افزوده اي كه ناخواسته 
در آن عضو شدند خارج شوند. كد دستوري # ۸۰۰ * 
براي اطالع از س��رويس ها و قطع آنها، تماس با مركز 

پاسخگويي اپراتورها و اتصال به پنل كاربري براي قطع 
س��رويس از جمله مواردي بود كه از قبل براي كاهش 
دادن تخلفات اين حوزه در نظر گرفتيم. عالوه بر تمام 
اين ها، از مدتي قبل اپراتورها را مكلف كرديم به صورت 
هفتگي به مردم گزارش بدهند كه چه ميزان از مبلغ 
شارژ يا قبض آنها صرف خدمات ارزش افزوده مي شود. 
با اين كار مردم مي توانند به س��رعت از سرويسي كه 
ناخواسته عضو آن شدند، خارج شوند.« قره داغي با اشاره 
به اجرايي ش��دن مصوبه 3۰۰ رگوالتوري از تاريخ ۱5 
خرداد افزود: »با تصويب مصوبه 3۰۰ اپراتورها را ملزم 
كرديم كيف پولي تعريف كنند تا مشترك شان قبل از 
دريافت خدمات ارزش افزوده، هم از آن اطالع پيدا كند 
هم اينكه مبلغ مشخصي را برايش در نظر بگيرد سپس 
محاسبه آن آغاز شود. با اين كار اپراتور ديگر نمي تواند 
مشترك خود را بدهكار كند. براي اين كار فرصت يك 
ماهه در نظر گرفتيم كه ۱5 خرداد به پايان مي رسد و 
اپراتورها بايد كيف پول را براي مشتركان ايجاد كرده 
باشند.« وي با بيان اينكه تخلفات حوزه خدمات ارزش 
افزوده به شدت كاهش پيدا كرده است، عنوان كرد: »با 
مقررات سفت و سختي كه وضع شد و اپراتورها را مكلف 
كرديم تا به صورت هفتگي بيالن )ترازنامه( استفاده از 
خدمات ارزش افزوده را به مشترك خود اعالم كنند تا 
او در جريان كامل قرار بگيرد. مردم تا همين چند ماه 
قبل خبر نداشتند چه اتفاقي براي شان رخ مي دهد. آنها 
دانسته يا ندانسته از پيامك و خدمات استفاده مي كردند 
و قريب به اتفاق شان متضرر مي شدند. اما االن براي تمام 
كاربران صورت حساب ارسال مي شود تا آنها حساب 
و كتاب كار خود را داشته باش��ند.« او در پايان تاكيد 
كرد: »تخلفات خدمات ارزش افزوده با سازوكاري كه 
سازمان رگوالتوري وضع كرد و اطالع رساني كه از طريق 
مصاحبه با خبرگزاري ها انجام شد، به طرز چشمگيري 

كاهش يافته است.«

كاهش تخلفات 
در حوزه ارزش افزوده 

به گفت��ه وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات، يك ميليون 
اشتراك خانگي اينترنت در مناطق »شهري« و »روستايي«، 
آماده  واگذاري و اولويت واگذاري  با كساني است كه زودتر 
ثبت نام كنند و فرآيند ثبت نام نيز به صورت تمام الكترونيكي 
انجام مي شود.  محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات هم بارها به اين موضوع اشاره كرده و چندي 
پيش هم از چهار برابر شدن سرعت اينترنت خانگي با اين 
جايگزيني خبر داد. آذري جهرمي روز گذشته به نظرسنجي 
انجام شده از كاربران در اينستاگرام درباره استفاده از اينترنت 
ثابت و خانگي اش��اره كرده و نوش��ت: »بر اساس نظر شما 
برنامه ريزي عملياتي كرديم كه در سال پيش رو با تمام توان 
شبكه اينترنت خانگي را گسترش بدهيم و ميليون ها اشتراك 
جديد خانگي با كمترين كاغذب��ازي اداري و در كمترين 
زمان ممكن )4۸ ساعت از ثبت درخواست تا راه اندازي در 
منزل( تحويل شما دهيم و از طرفي هم با VDSL سرعت 
اينترنت خانگي فعلي را چهار برابر كنيم.« وي با بيان اينكه 
دوران گواهي بردن براي گرفتن اينترنت ۱۲۸ تمام شده، 
افزود: »همين االن يك ميليون اشتراك خانگي اينترنت 
در مناطق »شهري« و »روس��تايي«، آماده  واگذاري شده 
است، تا شما پول كمتري براي استفاده از اينترنت پرداخت 
كنيد. هر چند براي همه كافي نيس��ت اما فاز دوم را هم در 
شهريورماه آماده واگذاري مي كنيم. اولويت ما در واگذاري  اين 
يك ميليون اشتراك با كساني است كه زودتر ثبت نام كنند. 
هيچ نيازي به مراجعه حضوري هم نداريد و همه اقدامات، 
به صورت تمام الكترونيكي از طريق زيرساخت هاي دولت 
الكترونيك فراهم شده است.    در ارتقاي چهار برابري سرعت 
هم مش��تركين فعلي اينترنت خانگي در اولويت هستند. 
به زودي »خدمات رايگاني« كه براي مش��تركين خانگي 
مش��خص كرديم را هم ارايه خواهيم كرد. اگر درخواست 
 اس��تفاده از خدمات اينترن��ت خانگي داريد، به س��امانه

 xdslplus.ir بروي��د و با چند كليك، جزو اولين نفراتي 
باشيد كه ثبت درخواست مي كنند.«

واگذاري فوري يك ميليون 
اينترنت پرسرعت خانگي

به گفته مع��اون وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات، 
بخ��ش عم��ده اي از رخداده��اي س��ايبري از جمله 
فيشينگ و حريم خصوصي، اموري جهاني هستند كه 
امنيتي سازي در اين حوزه ها ناكارآمد است. به گزارش 
ايسنا، لو رفتن اطالعات ش��خصي مربوط به كاربران 
تلگرامي به دليل استفاده از نسخه هاي غيررسمي اين 
اپليكيشن و استفاده كنندگان از فروشگاه هاي آنالين 
داخلي و حتي اطالعات ثبت احوالي ايرانيان در روزهاي 
ابتدايي فروردين ماه سال جاري، به يكي از مهم ترين 
و پرجنجال ترين اخبار تبديل شد. پس از نگراني هاي 
كاربران درباره انتشار اين اطالعات، مركز ماهر )مديريت 
امداد و هماهنگي رخدادهاي رايانه اي( به عنوان يكي از 
زيرمجموعه هاي سازمان فناوري اطالعات، اعالم كرد با 
رصد جهت كشف بانك هاي اطالعاتي حفاظت نشده، 
به صاحبان آنها هشدار داده خواهد شد و در صورتي كه 
ظرف مدت 4۸ ساعت، همچنان مشكل به قوت خود 
باقي باشد، به منظور حفظ داده ها و حفاظت از حريم 
خصوصي شهروندان، به مراجع قضايي معرفي مي شود. 
امير ناظمي، رييس سازمان فناوري اطالعات با اشاره 
به گزارش هفته پيش رخدادهاي س��ايبري كشوري 
در مركز ماهر، توضيح داد: »همين آمار جزيي، كه هر 
هفته نيز تكرار مي شود فرياد مي زند كه سياست هاي 
كلي��دي امنيت بايد مش��اركت عموم��ي و همكاري 
بين المللي باشد. امنيت هم مثل توسعه، امري اجتماعي 

و بين المللي است.«
 او مشاركت عمومي را مجموع گزارش مردمي، گزارش 
بخش خصوصي و گزارش دانشگاه ها )آپا( دانست و در 
ادامه بيان كرد: »بخش اندكي از رخدادهاي سايبري 
از جن��س دفاعي-امنيتي اس��ت و بخ��ش عمده اي 
)فيشينگ، حريم خصوصي، سوءاستفاده از كودكان( 
اموري جهاني هستند؛ امنيتي سازي در اين حوزه ها 

ناكارآمد است.« 

امنيتي سازي در رخدادهايي 
مثل فيشينگ ناكارآمد است

در صورتي كه با پيامكي به اسم سامانه همتا مواجه شديد 
كه براي جلوگيري از قطع شدن گوشي از شما درخواست 
 پول كرد، الزم است بدانيد س��ايت رسمي سامانه همتا

 hamta.ntsw.ir اس��ت و اين س��امانه ب��راي انجام 
فرآينده��اي خود وجهي دريافت نمي كن��د. به گزارش 
ايس��نا، اخيرا پيامكي براي برخي افراد ارس��ال شده و از 
ايشان خواسته شده جهت جلوگيري از قطع شدن تلفن 
همراه، مبلغ��ي را پرداخت كنند. كارب��ر از طريق لينك 
موجود در اين پيامك ها به صفحه اي شبيه به سامانه همتا 
و سپس به صفحه اي هدايت مي شود كه ظاهر آن شبيه 
درگاه هاي پرداخت است و مشخصات كارت بانكي از كاربر 
دريافت مي شود. به همين دليل كانال رسمي آموزش و 
اطالع رساني ثبت تلفن همراه )رجيستري( هشدار داده 
كه اين روش، يكي از شيوه هايي است كه كاله برداران براي 
دستبرد زدن به حساب بانكي افراد از آن استفاده مي كنند.  
كاربران بايد توجه داشته باشند هرگونه اطالع رساني در 
زمينه طرح ثبت تلفن همراه، از طريق سرشماره پيامكي 
HAMTA انج��ام مي گيرد.  ازطرفي س��ايت رس��مي 
س��امانه همتا hamta.ntsw.ir و سايت اطالع رساني 
همتا hamtainfo.ntsw.ir  اس��ت و س��امانه همتا 
دامنه ديگري ندارد. عالوه بر اين، سامانه همتا براي انجام 
فرآيندهاي خود وجه��ي دريافت نمي كند و انجام همه 
فرايندهاي سامانه همتا رايگان است. بنابراين الزم است 
پيش از هرگون��ه پرداخت حتما  از اعتبار درگاه پرداخت 
مطمئن شد، ويژگي هاي اوليه درگاه پرداخت معتبر شامل 
عبارت https و همچنين عالمت تأييد سرويس دهنده 
)معموالً به صورت قفل سبزرنگ( است كه در ابتداي آدرس 
درگاه پرداخت وجود دارد. درگاه پرداخت زيردامنه اي از 
دامنه shaparak.ir اس��ت و هرگونه تركيب ديگري 
از كلمه shaparak و هر پس��وند دامنه ديگري به غير 
از ir. غيرمجاز اس��ت، به عنوان مثال تركيب هايي نظير 

shapaarak يا shaparack نامعتبر هستند. 

كدام همتا 
معتبر است؟

اخبار



اخبار صنعت 7 صنعت،معدن و تجارت

شريف نظام مافي، رييس اتاق بازرگاني ايران و سوييس در گفت وگو با »تعادل«:

كانال مالي سوييس در انتظار شارژ   ارزي 
تعادل | فرشته فريادرس |

دو كانال مالي براي تس�هيل تج�ارت با ايران 
ب�ا رويكردهايي متف�اوت. يكي كان�ال مالي 
سوييس »ش�تا« كه بهمن ماه ۹۸ استارت آن 
براي ارس�ال »دارو و محص�والت غذايي« به 
ايران زده شد و ديگري كانال ويژه مالي اروپا يا 
همان »اينستكس«. هر دو اما چندان ناموفق 
براي برقراري مراودات مال�ي وتجاري. دولت 
س�وييس ۱۰ بهمن در اطالعي�ه اي اعالم كرد 
كه اولين پرداخ�ت از طريق كانال تجاري اين 
كشور با ايران براي ارسال دارو، به طور آزمايشي 
انجام شده و به زودي به شكل كامل به جريان 
خواهد افتاد. »ماركوس اليتنر« سفير سوييس 
هم ايجاد كانال مالي با تهران را يك س�يگنال 
سياسي از س�وي امريكا دانست كه فرستاده 
ش�د تا اين كانال بتواند كار خ�ود را آغاز كند. 
اما مقامات ايراني برخالف طرف سوييس�ي، 
واردات دارو از كانال مالي س�وييس را اقدامي 
تبليغاتي عنوان كردند. به طوري كه عبدالناصر 
همتي رييس كل بانك مرك�زي، ِصرف انجام 
مكانيسم فني مبادله بدون امكان انتقال منابع 
را كافي ندانس�ت و فراهم س�ازي مكانيسم 
انتقال منابع و تأمين مال�ي آن را معيار مهمي 
براي ارزيابي صحت ادعاي امريكايي ها اعالم 
كرد. به گفته مقامات ايراني، امريكا كانال مالي 
محدودي را با س�رو صدا باز كردند ولي اجازه 
نمي دهند ايران منابعي كه در جاهاي مختلف 
دارد را در اين كانال ب�راي تهيه اقالم دارويي، 
وارد كند. در همين حال رييس اتاق مشترك 
ايران و سوييس، در گفت وگو با »تعادل« ضمن 
پذيرفتن برخي انتقادات ب�ه راه اندازي كانال 
مالي سوييس، عملكرد اين كانال و چشم انداز 
آن را منوط به تصميم بان�ك مركزي مبني بر 
ش�ارژ ارزي آن مي داند. براساس اظهارات او، 
دولت سوييس قصد دارد اين كانال را احيا كند 
و قراردادهاي مربوط به خريد دارو در اين كانال 
دولتي و بين دولت هاي ايران و سوييس است. 
اما مساله اينجاست كه هنوز ظرفيت مبادالت 
اين كانال مالي و رويه پرداخت و تخصيص ارز 
به آن مشخص نيست و به تصميم بانك مركزي 
مبني بر تخصيص ارز به اين كانال مالي بستگي 
دارد. البته شريف نظام مافي، مانع امريكايي و 
واهمه شركت هاي هاي اروپايي از تحريم شدن 
را عامل ديگري در كند شدن مراودات تجاري 
از طريق اي�ن دو كانال مي داند. مش�روح اين 

گفت وگو را در ادامه مي خوانيد: 

   همانطور كه در جريان هستيد، ماه هاي پاياني 
سال گذشته دولت سوييس براي تعامل با ايران و 
ارسال دارو و محصوالت غذايي اقدام به راه اندازي 
يك كانال مالي مشترك كرد. البته اين كانال خيلي 
نتوانس�ت انتظارات را برآورده كن�د و انتقادات 
زيادي به همراه داشت؛ چه چشم اندازي مي توان 

براي فعاليت اين كانال مالي متصور بود؟ 
كانال مالي سوييس با كمك دولت سوييس راه اندازي 
و اولين معامله تجاري نيز دراين كانال مالي انجام شده 
است. پيش بيني مي شود اين كانال مالي به صورت فعال 
در يكي، دو ماه آينده نقش مهمي را در تامين حجم قابل 
توجهي از غالت واقالم دارويي ايران ايفا كند.اين حركت 
بس��يار خوبي اس��ت كه اميد مي رود با همكاري دولت 
س��وييس و بانك مركزي ايران فعاليت بيشتري در اين 

زمينه به زودي رقم بخورد. 
  برخي از دولتمردان ايراني راه اندازي كانال مالي 
سوييس را حركتي نمايشي و تبليغي دانستند و به 
گفته آنها اين كانال مالي نتوانسته پشتيبان خوبي 
براي كمك ب�ه ايران آن هم در ش�رايط كرونايي 

باشد؛ آيا واقعا اين گونه است؟
انتقادات را نمي توان نهي كرد؛ اين اولين تجربه همكاري 
ايران و سوييس در دوران تحريم ها و در قالب راه اندازي 
كانال مالي مشترك نيست. دولت سوييس در تحريم هاي 
قبلي از طريق اين كانال مالي اقالم بشردوس��تانه، غذا، 
دارو و تجهيزات پزشكي را در اختيار ايران قرار داده است 
. چراكه كشور س��وييس رابطه خوبي با ايران دارد و در 
زمينه هاي متفاوتي هم با ايران همكاري داشته، بنابراين 
نمي توان اينگونه برداش��ت كرد كه هدف اين كشور از 
راه اندازي اين كانال مالي تبليغاتي است؛ چراكه دولت 

اين كشور نيازي به اين نوع تبليغات ندارد. 
  االن بحث خود دولت س�وييس نيس�ت؛ بلكه 
كارش�كني هاي امريكاس�ت كه در روند فعاليت 
اين كانال اختالل ايجاد مي كند واين كانال مالي را 

دستخوش تحركات سياسي كرده است...
 دول��ت س��وييس قصد دارد اي��ن كان��ال را احيا كند و 
قرارداده��اي مربوط به خريد دارو در اين كانال دولتي و 
بين دولت هاي ايران و سوييس است. برهمين اساس كار 
كردن با اين كانال مالي ديگر به نيازهاي ما و اينكه اصاًل ما 
تا چه اندازه مي خواهيم از اين كانال درزمينه دارو، غالت 

و تجهيزات پزشكي استفاده كنيم، بر مي گردد. 
  آيا دولت سوييس استراتژي خاصي براي فعال 

شدن كانال مالي با ايران را دارد ؟ 
سوييس��ي ها اين كانال را به واقعيت راه انداخته اند تا با 
ايران وارد مبادالت تج��اري در زمينه دارو اقالم غذايي 
شوند. همانطور كه پيش تر هم عنوان شد، دولت سوييس 
اساسا هميشه در تجارت با ايران نقش پررنگي در زمينه 
تامين غالت و كاالهاي حوزه سالمت داشته است. به ويژه 
اينكه كانال مالي براي اين كشور هم داراي اهميت است. 
به اضافه اينكه دولت سوييس همواره طبق سنت خود در 

مناقشات بين المللي همواره بي طرف بوده و وارد مسائل 
سياسي نشده و از اين جهت گام رو به جلويي برداشته اند، 

كه اميدواريم اين مسير روند خوبي را در پيش بگيرد. 
 االن بحثي كه مطرح است اينكه آيا امريكا اجازه 

تزريق پول ايران را به اين كانال مي دهد؟
در شرايط فعلي تصميم گيرنده اصلي ما هستيم كه بايد 
ببينيم آيا قصد داريم از اين كانال مالي استفاده كنيم يا 
خير؛ با اين حال بايد اين را هم در نظر داشت اگرچه اين 
كانال مالي جوابگوي همه نيازهاي ما نيست، اما يك نقطه 
مثبت در روابط بانكي ما به شمار مي رود. برهمين اسايس 
مي توان پيش بيني كرد، اگر تزريق مالي از س��وي ايران 
صورت بگيرد حجم بااليي از معامالت تجاري از طريق 

همين كانال مالي امكان پذير باشد.
   در زمينه تامين منابع مالي اين كانال اظهارات 
متفاوتي از سوي دولتمردان مطرح مي شود؛ آيا تا 
به حال تصميمي براي شارژ مالي يا ارزي اين كانال 

از سوي ايران گرفته شده است؟ 
خي��ر تا به حال حركت��ي در اين زمينه از س��مت ايران 
انجام نشده و ش��ارژ مالي يا ارزي اين كانال هم بستگي 
به تصميم و نظر بانك مرك��زي دارد كه بخواهد در اين 
كانال مال��ي منابع تزريق كند. بايد ديد سياس��ت هاي 
بانك مركزي چيس��ت. اما اگر اين اتفاق رخ دهد نهايتا 
شركت هاي مختلف به صورت پروژه اي درخواست خود 
را اعالم مي كنند كه به آنها ارز تخصيص داده شود و در 
نهايت بخش مالي دولت سوييس اين پروژه را مد نظر قرار 
مي دهد و اطالعات آنها را مرور مي كند و پروژه به پروژه 

اجازه تبادل داده مي شود.
  چرا بانك مركزي اين منابع را تزريق نمي كند؟ 
البته بنابه گفته برخي دولتمردان، اولويت كشور 
اين است از منابعي كه در ديگر كشورها دارند به 
اين كانال ترزيق كنند كه با مانع امريكايي روبه رو 

هستند...
قطعا بانك مركزي در راستاي سياست هاي كالن كشور 
ومطابق با سياست هاي ارزي، منابع ارزي كه در اختيار 
دارد، هزينه مي كند. در حال حاضر آنچه نهايي ش��ده، 

ساختار اين كانال مالي است. حال اينكه رويه پرداخت 
به چه صورت باشد تا نهايتا پول به دست فروشنده برسد 
يا اينكه قرار باشد چه مقدار خريد و فروش صورت گيرد، 
بستگي به تصميم بانك مركزي مبني بر تخصيص ارز به 
اين كانال مالي دارد. چون از آن طرف فروشنده، به عنوان 
مثال شركت هاي صاحب نام حوزه دارو مشخص هستند، 
اما از اين طرف خريداران ايراني بايد ارز داشته باشند تا 

بتوانند از اين كانال خريد كنند.
  جدا از كانال مالي س�وييس، كان�ال مالي اروپا 
»اينستكس« هم نيز هنوز راه به جايي نبرده است؛ 
چرا نتوانستيم از ظرفيت اين دو كانال بهره ببريم؟ 
اين دو كان��ال مالي، از لحاظ ماهي��ت كامال متفاوتند؛ 
دولت هاي اتحاديه اروپا در »اينس��تكس« حضور دارند 
كه ماهيت كارشان با كانال مالي سوييس متفاوت است؛ 
اما در مورد اينكه چرا »اينستكس« هم موفقيت چنداني 
نداشته، بايد گفت شركت هاي صادركننده و شركت هايي 
كه عالقه دارند در اين سازوكار مالي حضور داشته باشند، 
امنيت خاطر را ندارند، اما منابع مالي دارند؛ اين در حالي 
است كه كانال مالي س��وييس امنيت دارد، اما نيازمند 

تزريق منابع مالي يا همان ارز است. 
  آي�ا تنه�ا ت�رس تحريم ه�ا از امري�كا مانع از 

شكل گيري فعاليت »اينستكس« شده است؟ 
بله، دقيقا همينطور اس��ت، ت��رس از تحريم ها مانع از 
حضور و فعاليت بنگاه ها ب��راي انجام مراودات تجاري با 

ايران مي شود. 
  با اين اوصاف مي توان به فعاليت هاي تجاري اين 

دو كانال اميدوار بود؟
بازار ۸۵ ميليوني ايران در خاورميانه بازار بسيارجذابي 
براي كشورهاي اروپايي است. هرچند ممكن است برخي 
از بازارهاي آسيايي براي اين كش��ورها از نظرمراودات 
تجاري جذابيت داشته باش��د؛ اما بنگاه هاي اقتصادي 
اروپا و سوييس هيچگاه نمي توانند به راحتي از بازار ايران 
به طور كامل چشم پوشي كنند. بر همين اساس، همواره 
گوشه چش��مي به بازار ايران دارند. به طور نمونه، فقط 
تهران يك بازار ۱۲ ميليوني دارد؛ كدام ش��ركت حاضر 

است از اين ظرفيت چشم پوشي كند؟ پس تالش آنها 
قطعا براي برگشت و انجام مراودات تجاري است. 

  پس چرا م�راودات تجاري آنگونه كه بايد اتفاق 
نمي افتد؟ 

اينكه طرف ايراني همكاري هاي الزم را در اين زمينه انجام 
داده ترديدي نيست، اما نبايد اين موضوع مهم را از نظر 
دور داشت كه بسياري از بنگاه هاي اروپايي از تحريم هايي 
كه ممكن اس��ت آنها را در تجارت ب��ا ايران درگير كند، 
واهمه دارند و همين س��دي است براي عمق بخشيدن 
به مراودات تجاري از طريق اين دو كانال مالي. برهمين 
اس��اس بايد در اين زمينه به طرف مقابل يك اطمينان 

خاطري داده شود. 
   براي تسهيل تجارت از طريق اين دو كانال چه 
بايد چه كرد و نقش بخش خصوصي اينجا چيست؟ 
از نظر من اين كانال مالي سرانجام فعاليت خود را به طور 
جدي در پيش خواهد گرفت، اما نياز به زمان دارد؛ منتها 
بخش خصوصي بايد به گونه اي فعاليت كند و كيفيت 
محصوالتش��ان را ارتقا ببخش��د كه از اي��ن كانال براي 
صادرات نيز بهره ببرد. توليد محصوالت با كيفيت و قيمت 
رقابتي يكي از اقداماتي است كه از سوي بخش خصوصي 
بايد ص��ورت بگيرد. اين در حالي اس��ت كه محصوالت 
صادراتي ما با استانداردهاي جهاني هنوز فاصله دارد وبايد 

اين ضعف رفع شود. 
  در ح�ال حاضر، مس�اله ديگري ك�ه صادرات 
كشور را نشانه گرفته اس�ت، شيوع كرونا است؛ 
به طوري كه پيش بيني هاي جهاني حكايت از افت 
صادرات در عرصه بين المل�ل دارد كه به تبع آن 
صادرات ايران نيز از اين قضيه مس�تثنا نخواهد 
بود؛ اين در حالي اس�ت كه در بودجه سال ۹۹ بر 
درآمدهاي ارزي حاص�ل از صادرات نگاه ويژه اي 
شده اس�ت؛ در چنين فضايي براي جلوگيري از 

افت صادرات چه بايد كرد؟
دنياي پس��اكرونا در عرصه اقتصادي به ويژه در زمينه 
واردات و صادرات متفاوت خواهد بود. برخي كشورها تا 
حدود زيادي به سمت خودكفايي در زمينه اقالم مورد 
نيازشان پيش خواهند رفت. براي ايران هم فرصت خوبي 
اس��ت تا در زمينه واردات وصادرات شرايط را براي خود 
رقابتي كند. از اين رو، به آينده تجارت ايران خوش بين 

هستم. 
  از آنجا كه تمركز صادراتي ايران تا به حال بيشتر 
روي همسايگان و بازارهاي منطقه اي بوده است، 
آيا امكان نفوذ ب�ه بازارهاي اروپايي وجود دارد تا 
از اين طريق بتوان جغرافياي صادراتي ايران را تا 

حدي تغيير داد؟ 
براي دسترس��ي به بازارهاي اروپايي، قطعا نياز به زمان 
داريم؛ چراكه اروپا محصوالتي با كيفيت باال مي خواهد  و 
كاالهاي توليد ايران فعال مزيت هاي رقابتي الزم براي نفوذ 
در اين بازارها را ندارد. البته نكته ديگري نيز وجود دارد 
اينكه اگر دست تجار بازتر بود، قطعا انتخاب هاي بهتري 
براي مراودات تجاري داشتند. شايد اين دو عامل موجب 
شده تا نگاه صادراتي ما بيشتر به سمت آسيا وبازارهاي 

منطقه اي باشد. 
    آيا طرف اروپايي ه�م تمايل به تجارت با ايران 

را دارند؟ 
اگر تحريم ها رافاكتور بگيريم، بازار ايران مي تواند قطب 
متحرك منطقه باشد به لحاظ جمعيت ۸۰ ميليوني و بازار 
پررونقي كه دارد. شركت هاي اروپايي هم كه مركزيت 
آنها فعال در شهرهايي مثل»ثل استانبول يا دوبي« است، 
قطعا اگر تحريم ها نبود، تهران را انتخاب مي كردند. اما 
براي پاسخ قعطي به اين پرسش ما نياز به زمان داريم كه 

ببينيم شرايط در اينده چگونه رقم مي خورد. 

ضوابط ثبت نام براي خريد خودرو 
خريدار از ضوابط عدول كرده ي��ا در فرآيند ثبت نام 
صداقت نداشته است، خودروي وي توقيف و مطابق 
با قان��ون با آن برخورد مي ش��ود. ۸- ه��ر خودروي 
صفر كيلومتري كه در فرآيند تحويل مش��تري قرار 
مي گي��رد، حداكثر باي��د ظرف مدت س��ه ماه براي 
اس��تفاده از گارانتي به نمايندگي هاي مجاز خدمات 
پس از فروش خودروسازان مراجعه كند. 9- مشتريان 
بايد در ثبت شماره ش��با خود در سايت فروش دقت 
نمايند، چراكه مسووليت ورود شماره شبا به صورت 
اشتباه و در نهايت برگشت پول به فرد ديگر بر عهده 
ثبت نام كننده است. ۱۰- سند خودرو تا يك سال در 

رهن شركت باقي خواهد ماند.  همچنين وزارت صمت 
در اطالعيه اي اعالم كرد: تمامي متقاضيان شركت در 
طرح جديد فروش خودروها به مناسبت عيد سعيد 
فطر، تا ساعت ۲4 چهارشنبه ۱4 خردادماه )به مدت 
۱۰ روز( فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه هاي فروش 

خودروسازان، نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. 
به گزارش ش��اتا، پيرو اطالعيه ش��ماره يك وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مبني ب��ر ضوابط ثبت نام و 
فروش خودروها در طرح ويژه ايام عيد سعيد فطر به 
استحضار مي رساند، متقاضيان محترم جهت دريافت 
نام كاربري و رمز عبور براي انجام مراحل ثبت نام، به 

مدت ۱۰ روز فرصت خواهند داش��ت تا با مراجعه به 
سامانه هاي فروش خودروسازان ثبت نام خود را انجام 
دهند.وزارت صمت اعالم مي دارد: زمان دريافت نام 
كاربري و رمز عبور از روز يكشنبه 4خرداد آغاز شده و 
تا پايان زمان ثبت نام  يعني روز چهارشنبه ۱4خرداد 

99 ادامه خواهد داشت. 
همچنين زمان ثبت نام خريد خودرو هاي ارايه شده 
در اين طرح نيز از چهارش��نبه 7 خردادماه آغاز شده 
و ت��ا تاريخ چهارش��نبه ۱4 خردادم��اه ادامه خواهد 
داشت. بر اين اساس، متقاضيان محترم مي توانند در 
فواصل زماني مختلف طي ۱۰ روز متوالي )از 4 تا ۱4 

خردادماه(، براي انجام مراحل دريافت نام كاربري و 
رمز عبور، به سامانه هاي فروش طراحي شده از سوي 
خودروس��ازان مراجعه نمايند. بديهي است، تقدم و 
تاخر ثبت نام، تاثيري در قرعه كش��ي نهايي نخواهد 
داش��ت. توصيه مي ش��ود متقاضي��ان محترم بدون 
نگراني و عجله، در يكي از روزهاي آتي تا ۱۰ روز آينده، 
ترجيحا روزهاي مياني، اقدام به دريافت نام كاربري و 

ثبت نام خريد اقدام نمايند.
همچنين با دستور حسين مدرس خياباني، سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، ش��رط اخذ هر گونه 
چك از مرحله فعلي ثبت نام خودرو حذف شد. پيش 

از اين خودروس��ازان در شروط اعالمي به متقاضيان 
در حوزه ثبت نام خودروها، ش��رط اخذ چك صيادي 
يا چك متعلق به بس��تگان درجه يك را مطرح كرده 
بودند كه با دستور سرپرست وزارت صمت، شرط اخذ 
هر گونه چك در اين مرحله از ثبت نام ملغي اعالم شد. 
وزارت صمت همچنين در اطالعيه ديگري اعالم كرد: 
متقاضيان ثبت نام در طرح خودرو، صرفا به سامانه هاي 
فروش اعالمي از سوي خودروسازان مراجعه نمايند. 
شايان ذكر است در هيچ يك از مراحل ثبت نام، نيازي 
به مراجعه مستقيم به سامانه يكپارچه احراز مشتريان 

تجارت الكترونيكي )امتا( نيست.

عدم تعيين منشأ ارز، مانع ترخيص كاال از گمرك نيست
همچني��ن در تع��دد و تداخ��ل قوانين و مق��ررات و 
همچنين ابالغ مصوبات فراقانوني به فراخور وضعيت 
كنوني كشور و نيز الزام به تطبيق قانون در چارچوب 
فرآيندهاي سيس��تمي! گاه قوانين خاص مورد توجه 
قرار نمي گيرد. اين مطابق ماده يك قانون امور گمركي، 
ترخيص و خروج كاال از گمرك پس از انجام تشريفات 
گمركي امكان پذير است )تشريفات گمركي، تمامي 
عمليات هاي��ي كه در اجراي مق��ررات گمركي انجام 
مي شود را دربرمي گيرد و مقررات گمركي نيز شامل 
تمام قوانين، مقررات و آيين نامه هاي اجرايي اس��ت 
كه نظارت و اجراي آنها به گمرك واگذار شده است(؛ 
بنابراين ثبت سفارش به تنهايي به عنوان مجوز ورود و 
ترخيص كاال قلمداد شده و گمرك بدون ارايه اين مجوز 
نمي تواند جز در موارد استثناء، اجازه ترخيص كاال را 
صادر كند. از س��وي ديگر، در قانون امور گمركي هيچ 
مستند قانوني درخصوص عدم امكان ترخيص كاال به 

علت مشخص نبودن منشأ ارز وجود ندارد.

روند اخذ مجوز براي ورود كاال 
در فرآيند ثبت سفارش تا تعيين منشأ ارز، كاالهايي 
كه در صف تخصيص ارز قرار مي گيرند، براي رسيدن 
به اين مرحله )تخصيص ارز( ملزم به اخذ ثبت سفارش 
و دريافت كد ٨ رقمي مربوطه به صورت يكتا هستند، 
در اين مرحله كه ثبت س��فارش و در واقع مجوز ورود 
صادر شده، واردكننده صرفا براي تأمين ارز مورد نياز 
واردات خود در چارچوب مقررات بانك مركزي در انتظار 
تخصيص ارز قرار مي گيرد و اطالعات ثبت س��فارش 
اخذ شده در اين مرحله براي گمرك قابل رويت است 
و مي تواند مالك مجوز ورود و ترخيص كاال قرار گيرد.

مطابق مف��اد ٨ و ٥ قانون و آيين نامه مقررات صادرات 
و واردات، ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به منزله اجازه ورود كاال محسوب شده 
و وفق تبصره ذيل ماده ٨ ق.م.ص.و، موافقت با ورود كاال، 
مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نياز به اخذ مجوز ديگري 
ندارد. ازسوي ديگر، وفق تبصره ٢ ماده ٥ ا.ا.ق.م.ص.و 

نيز مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت براي ترخيص كاال كافي بوده و با داش��تن آنها 
نياز به اخذ مجوز ترخيص از وزارتخانه مذكور نيست. با 
توجه به رعايت الزامات بانكي مقرر در ماده ٧ آيين نامه 
اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، از آنجايي كه 
ضوابط اعالم��ي دخيل در اج��ازه ورود كاال فقط بايد 
ازسوي وزارت صمت ابالغ و طبق قانون مربوط در صدور 
مجوز ورود و ثبت سفارش لحاظ شود؛ بنابراين پس از 
ص��دور مجوز ورود و ثبت س��فارش، الزامات و ضوابط 

بانكي نيز نمي تواند مانع از ورود و ترخيص كاال شود.

 الزامات تامين و تخصيص ارز 
تخصيص و متعاقبا تأمين ارز و امكان ترخيص كاال در 
الزامات مقرر بر تعيين منشأ ارز كاالهاي وارده، وفق ماده 
٩ آيين نامه اجرايي مفاد ٥و٦ قانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز بوده و مطابق اين قانون، ازيك س��و بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران موظف است منشأ ارز تمامي 

كااله��اي وارداتي را به صورت سيس��تمي و برخط از 
طريق سامانه ارزي براي گمرك جمهوري اسالمي ايران 
مشخص كند و از سوي ديگر، واردكننده كاال نيز مكلف 
به ثبت منشأ ارز كاالهاي وارداتي خود در سامانه ارزي 
است. مطابق اين قانون، آن دسته از كاالهاي وارداتي 
كه منشأ ارز آنها در سامانه ارزي مشخص نشده يا درباره 
منشأ آنها گزارش خالف ارايه شده است، وفق قوانين 
و مقررات مربوط ترخيص مي شوند، اما بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران و گمرك جمهوري اسالمي 
ايران موظفند مراتب را به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه 

با پولشويي  همچنين ستاد اعالم كنند.

نكته آخر
در اين شرايط و با توجه به اينكه ثبت سفارش و تعيين منشأ 
ارز، دو مقوله جداگانه بوده و مطابق قوانين صدراالشاره، 
ثبت س��فارش به تنهايي مجوز ورود و ترخيص به شمار 
مي رود، ليكن عدم تعيين منشأ ارز، مانع از ترخيص كاال 

نخواهد ش��د. از اين رو براي جلوگيري از توقف كاالها در 
اماكن گمركي به دليل تخصيص و تأمين ارز، در مواقعي 
كه اسناد تجاري از حيث مالكيت در يد صاحب كاالست، 
با در نظر گرفتن شرايط كنوني كشور و لزوم مديريت بهينه 
در تخصيص ارز، مي توان با تعيين مهلت هاي ٣ تا ٦ ماهه 
براي ارايه و ثبت اطالعات منشأ ارز كاالهاي وارداتي پس 
از ترخيص كاال )موضوع تبصره ماده ٩ آيين نامه اجرايي 
مف��اد ٥و ٦ قانون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز(، از تحميل 
هزينه هاي مضاعف و خواب سرمايه پيشگيري كرد. در 
اولويت هايي هم كه حسب ضوابط اعالمي از سوي بانك 
مركزي، واردكننده، متقاضي تخصيص و تأمين ارزهاي 
حمايتي يا نيمايي است نيز ضمن كاهش هجمه و فشار به 
بانك مركزي، اين روند مي تواند در راستاي برقراري توازن 
در توزيع منابع و ايجاد تنفس چندماهه به بانك مركزي 

كمك شاياني كند.
٭ نايب رييس كميسيون مديريت واردات و 
تسهيل تجارت اتاق بازرگاني ايران
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تشكيل كميته تخصيص ارز 
سازمان توسعه تجارت 

رييس كل س��ازمان توسعه تجارت ايران، با اشاره به 
اقدامات انجام شده در خصوص برنامه ريزي توسعه 
صادرات غيرنفتي در س��ال 99 از تش��كيل كميته 
تخصي��ص ارز به همت سرپرس��ت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و با عضويت نمايندگان معاونت هاي 
صنعتي و معدني، سازمان توسعه تجارت ايران و بانك 
مركزي با هدف تصميم گيري در خصوص موضوعات 
مرتبط با تخصي��ص ارز به واردات، تهات��ر و واردات 
در مقابل ص��ادرات خبر داد. حمي��د زادبوم تدوين 
پيش نويس بسته حمايت از صادرات غيرنفتي سال 
99 و ارايه آن به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را 
از ديگر اقدامات سازمان توسعه تجارت ايران عنوان 
كرد. وي بيان داشت: بسته حمايتي سال 99 با تاكيد 
بر توس��عه صادرات به ۱۵ كشور همسايه و اتحاديه 
اوراس��يا و كشورهاي چين، هند، س��وريه و لبنان و 
همچنين حمايت از زيرساخت هاي صادراتي و توسعه 
فعاليت هاي ترويجي و بازارياب��ي خارجي در حوزه 
صادرات تدوين شده است و پس از ابالغ بسته حمايتي 
سال 99 نسبت به تدوين و ابالغ شاخص هاي پرداخت 
مشوق ها توسط كارگروه مشوق ها اقدام خواهد شد. 
زادبوم گفت: منابع مندرج در بسته حمايتي سال 99 
سپرده گذاري ۲۰هزار ميليارد ريالي از محل منابع 
ريالي صندوق توسعه ملي است كه در يك دوره دو 
س��اله در بانك هاي عامل جهت اعطاي تسهيالت 
صادراتي صورت مي گيرد. وي افزود: اين تسهيالت 
به صورت تركيبي به نس��بت ۵۰ درصد منابع بانك 
عام��ل و ۵۰ درصد منابع س��پرده گذاري صندوق 
توسعه ملي، سپرده گذاري به مبلغ يك ميليارد يورو 
دوساله در چند بانك عامل توسط صندوق توسعه ملي 
بابت اعطاي تسهيالت ارزي در قالب اعتبار خريدار 
و فروشنده، منابع پيش بيني شده در قانون بودجه 
سال 99 كل كشور براي حمايت از صادرات غيرنفتي 
به ميزان6۰۰۰ ميليارد ريال، بخشي از درآمدهاي 
حاصل از وضع عوارض صادراتي و افزايش س��رمايه 
دولت در صندوق ضمانت صادرات ايران تا سقف ۱۰۰ 

ميليون يورو است.

 معافيت هاي  جديد 
ثبت سفارش واردات اعالم شد

بر اساس بخش��نامه دفتر مقررات صادرات و واردات 
وزارت صمت، جزيي��ات معافيت هاي جديد ثبت 
سفارش واردات اعالم شد. در بخشنامه سعيد عباسپور 
مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات آمده است: 
پيرو نامه شماره 6۰.۲66377 مورخ ۱39۸.۱۰.4 و با 
عنايت به نامه شماره 6۰.۵794۱ مورخ ۱399.۲.3۱ 
سرپرست وزارت متبوع به استحضار مي رساند؛ بند )7( 
صورت جلسه ساماندهي فرآيند ثبت سفارش واردات 
كاالهاي گروه ۲ اولويت ارزي مورخ ۱39۸.9.۲7 به 
شرح ذيل اصالح مي گرد: ۱. متقاضيان فاقد سابقه 
واردات تا س��قف ۵۰۰ هزار دالر در حيطه سه رشته 
فعاليت خود، از بررسي و كنترل سابقه معاف مي شوند. 
۲. واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع 
قانون ذي ربط: الف- صرفا براي تامين نياز داخلي خود 
با تشخيص رييس سازمان، از بررسي و كنترل سابقه 
معاف هستند. ب- خارج از نياز واحد توليدي خود، 
مالك عمل ميانگين سابقه واردات سال هاي ۱397 
و ۱39۸ )دو س��ال اخير( مطابق با دو رشته فعاليت 
اولويت دوم و س��وم كارت بازرگان��ي خواهد بود. 3. 
مالك عمل واردات براي واحدهاي بازرگاني تا سقف 
ميانگين واردات سال هاي ۱397 و ۱39۸ )دو سال 
اخير( خواهد بود. 4. دستگاه هاي اجرايي و پيمانكاران 
طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي پس از تاييد دفتر 
تخصصي ذي ربط، از بررسي و كنترل سابقه معاف 
هستند.۵. واحدهاي توليدي مستقر در مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادي براي محصوالت توليد شده آنها كه 
داراي جدول ارزش افزوده باش��د از بررسي و كنترل 
سابقه، معاف مي باشند. 6. كاالهاي موجود در گمرك 
)قبض انبار( كه ارز آنها تامين شده باشد از بررسي و 
كنترل سابقه معاف هستند. 7. كاالهاي اولويت دار 
)فهرست بسته تشويقي( در صورت تامين ارز از محل 
صادرات، از بررس��ي و كنترل سابقه معاف هستند. 
  LWC ،۸. واردات موباي��ل، انواع كاغذ چاپ، تحرير
و باطله، مقطوعات چوبي، الس��تيك سواري، لوازم 
و قطعات يدكي خ��ودرو و لوازم خانگي طبق رديف 
تعرفه هاي اعالمي از بررس��ي و كنترل سابقه معاف 
هستند. 9. در صورت تغيير تعرفه يك كاالي مشخص 
طي سال هاي مختلف، سابقه واردات تعرفه هاي قبلي 
با ارايه نام��ه از دفتر تعيين تعرفه گمرك جمهوري 
اسالمي ايران مبني بر يكسان بودن كاال براي تعرفه 
جديد قابل محاسبه است. ۱۰. سابقه ذيل تعرفه 6 
رقمي براي تمامي موارد فوق مالك بررسي خواهد 
بود. بديهي است س��اير مفاد مصوبات قبلي كميته 

راهبردي، كماكان به قوت خود باقي است.

شيوه نامه پرداخت مشوق هاي 
صادراتي سال 99 تدوين شد

 مديركل دفتر توس��عه خدمات بازرگاني س��ازمان 
توسعه تجارت ايران از تدوين شيوه نامه هاي پرداخت 
مشوق هاي صادراتي س��ال 99 در سازمان توسعه 
تجارت ايران خبر داد. احس��ان قمري گفت: پيش 
نويس بسته حمايت از صادرات غير نفتي سال ۱399 
توسط سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارسال شده و 
اميدواريم از سوي معاون اول رييس جمهور به زودي 
تصويب و ابالغ شود. وي افزود: شيوه نامه هاي پرداخت 
مشوق هاي صادراتي در سازمان توسعه تجارت ايران 
تدوين ش��ده و پس از اخذ نظر و اس��تفاده از نظرات 
كارشناس��ي بخش هاي خصوصي و دولتي توسط 
سرپرست وزارت صمت ابالغ و اجرايي خواهد شد . 
قمري توسعه صادرات را راهبرد اصلي كشور در شرايط 
فعلي دانس��ت و گفت: توس��عه صادرات و مديريت 
واردات از جمله برنامه ها و اولويت هاي چهارگانه وزارت 

صنعت، معدن و تجارت است.

شريف نظام مافي، رييس اتاق بازرگاني ايران و سوييس از موانع فعاليت كانال مالي سوييس مي گويد

ادامه از صفحه اول
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مرزپرگوهر

چهرهروز

مهدي اخوان لنگرودي درگذشت
مهدي اخوان لنگرودي، شاعر و نويسنده در سن ۷۵سالگي از دنيا رفت. غالمحسين سالمي، مترجم، با تأييد اين خبر گفت: مهدي دوشنبه، پنجم 
خردادماه فوت شد و قرار است در اتريش در كنار برادرش به خاك سپرده شود. او شاعر »گل يخ« ترانه معروف بود كه هنوز هم ماندگار است. اخوان 
لنگرودي به دليل عارضه مغزي بيش از يك ماه در بيمارستاني در اتريش بستري بود. مهدي اخوان لنگرودي زاده سال ۱۳۲۴ در شهر لنگرود بود. 
او در سال ۱۳۵۱ از دانشگاه ملي ايران در رشته جامعه شناسي فارغ التحصيل و براي اخذ مدرك دكتري راهي وين شد. نخستين دفتر شعرش با 
عنوان »سپيدار« در سال ۱۳۴۵ با مقدمه محمود پاينده لنگرودي چاپ شد. از ديگر آثار شعري او مي توان به »چوب و عاج« ۱۳۶۹، »آبنوس بر 

آتش« ۱۳۷۰، »خانه« ۱۳۷۵، »ساليا« ۱۳۷۸ و »گل يخ« ۱۳۷۸ اشاره كرد.

آخرين استعفاي مستوفي الممالك 
آخرين كابينه مستوفي الممالك با استعفاي 
او پايان يافت. ميرزا حسن خان مستوفي 
معروف به مستوفي الممالك در يك دوره 
۱۶ س��اله، هشت بار مامور تش��كيل كابينه شد. اما اين 
كابينه ها به دليل بحران اقتصادي، سياسي، رويدادهاي 
جنگ جهاني اول و مداخله نيروهاي بيگانه در ايران كم 
دوام بود و عمر بعضي از آنها چند هفته بيش��تر نبود. در 
دوره صدارت ميرزا جواد خان س��عدالدوله كه تهران در 
تير ۱۲۸۸ توسط مشروطه خواهان فتح شد، پس از خلع 
محمدعليشاه و به سلطنت رسيدن احمد شاه، كابينه اول 
محمد ولي خان تنكابني )سپهدار اعظم( تشكيل شد. 
مستوفي كه در ۱۹ سالگي تجربه وزارت ماليه را داشت، 
وزير ماليه شد. او در سومين كابينه محمد ولي خان نيز 
همين مسووليت را داشت. با سقوط كابينه محمد ولي 
خان تنكابني، مس��توفي در ۳۸ سالگي مامور تشكيل 
كابينه شد و در سوم مرداد ۱۲۸۹ اولين كابينه خود را به 
مجلس دوم معرفي كرد. بيشتر اعضاي كابينه او جواناني 
بودند كه در اروپا تحصيل ك��رده بودند. زماني كه ميرزا 
حسن خان مستوفي الممالك كابينه خود را تشكيل داد، 
ايران در آستانه جنگ اول جهاني صحنه دخالت نيروهاي 
انگليسي، روس��يه و آلمان بوده و وضع معيشتي مردم 
به شدت وخيم بود. از اين تاريخ تا بهمن ۱۳۰۵ در يك دوره 
۱۶ ساله، ۸ بار مستوفي مامور تشكيل كابينه شد. كابينه 
اول مستوفي با مصوبه مجلس در مورد خلع سالح افراد 
غيرنظامي 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 مسلحانه نظام السلطنه مافي در غرب كشور همراه 
بود. كابينه چهارم با موج قحطي و مشكالت ناشي از جنگ 
در كشور ۱۰۰ روز بيشتر دوام نداشت، كابينه پنجم در 
اوج خودسري هاي رضاخان تشكيل شد و دولت ضعيف 
مستوفي كه حتي بسياري از وزيرانش گماشته رضاخان 
بودند، از سوي بعضي نمايندگان مجلس از جمله مرحوم 
مدرس استيضاح و مجبور به استعفا شدند. در ارديبهشت 

۱۳۰۵ رضا شاه تاجگذاري كرد سپس از مستوفي خواست 
مامور تشكيل كابينه شد. به هنگام تشكيل مجلس ششم 
طبق سنت پارلماني استعفا داد، ولي مستوفي مجددا  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 تش��كيل داد. اين كابينه در بهمن همان سال با 
استيضاح نمايندگان مجلس سقوط كرد، ولي مجلس 
مجددا  به رييس  الوزرايي مس��توفي ابراز تمايل كرد. در 
نتيجه آخرين كابينه ميرزاحسن خان مستوفي الممالك 
۱۳۰۵ تشكيل شد. اين كابينه نيز در ششم خرداد سال 

بعد با استعفاي مستوفي فروپاشيد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

چيني، از چين تا ايران 

سابقه ظروف سفالينه و آبگينه در ايران به حدود 
۷ هزار س��ال و ظروف چيني در كشور چين كه 
زادگاه ظروف چيني است به چندين ه�زار سال 
قبل مي رس��د ك�ه نمونه ه��اي آن در موزه ها و 

مراك�ز علمي جهان موجود است. 
از مي��زان توليد جهاني ظ��روف چيني به ويژه 
كش��ور چين اعداد و ارقام دقيقي در دسترس 
نمي باش��د اما به صورت تخمين بين ۱ تا ۵.۱ 
ميليون تن در سال برآورد مي شود كه حدود ۸۰ 
درصد آن متعلق به كش��ور چين است و به نظر 
مي رسد دومين كشور توليدكننده اين صنعت 
ايران مي باشد كه حدود ۵ درصد توليد جهاني 
را در اختيار دارد و حدود ۱۵ درصد بقيه متعلق 

به ساير كشورها مي باشد.
ب��ا كيفيت ترين ظروف چيني در كش��ورهاي 
آلمان )با س��ابقه حدود ۳۰۰ سال(، انگلستان، 
فرانسه و در آسيا در كشور ژاپن توليد مي شود. 
كش��وري مانند آلمان در ده��ه ۱۹۸۰ با توليد 
س��االنه ۱۰۰ هزار تن چيني ج��زو قوي ترين 
كش��ورها بود كه به دليل رقابت كش��ور چين، 
ميزان توليد آن در ح��ال حاضر به كمتر از ۲۰ 

هزار تن رسيده است.
قدمت صنعت جدي��د چيني در ايران به حدود 
۳۵ س��ال قب��ل مي رس��د و در اين م��دت اين 
صنعت رش��دي برابر با ۱۵۰۰ درصد داش��ته 
اس��ت، در س��ال هاي قبل از انق��الب تعداد ۳ 
واحد چيني س��ازي در اس��تان گيالن و قزوين 
وجود داش��ت كه اين تعداد امروزه به ۲۴ واحد 
بزرگ رسيده ولي متأسفانه به خاطر مشكالت 
اقتصادي و رقابت غيرمنصفانه ظروف مش��ابه 
)يك بار مصرف، مالمين و ظروف شيشه اي كه از 
نظر بهداشت جهاني به مصرف كننده نيز توصيه 
نمي شود( و عدم سودآوري، بيش از ۱۰ واحد به 
تعطيلي كشيده شده اس��ت.ضمنًا اولين واحد 
راه اندازي شده بعد از انقالب صنايع چيني زرين 
ايران است.  ميزان توليد ساالنه صنايع چيني در 
ايران بالغ بر حدود ۷۵۰۰۰ تن است. صادرات 
صنعت چيني ايران نيز حدود ۵۰۰۰ تن در سال 
اس��ت كه اين حدود ۸ درصد از كل توليد است 
و اين كمي صادرات به خاطر اش��باع بازارهاي 
جهاني با توليدات ارزان قيمت كشور چين است 
و فقط بعضي از واحدها كه داراي كيفيت بسيار 
باال هستند آن هم با برندهاي خريداران خارجي 

قادر به صادرات مختصر هستند. 
كش��ور چين ك��ه زادگاه چيني اس��ت حدود 
۸۰درصد كل توليد جهاني را به خود اختصاص 
داده است. كش��ور ايران حدود ۵ درصد توليد 
جهاني را دارد. عمده ديگر توليدكنندگان ظروف 
چيني جهان شامل كشورهاي اروپايي آلمان، 
فرانسه، انگلستان، لهستان، اسپانيا و... و در آسيا 
كشور ژاپن، كره جنوب��ي حدود ۱۵ درصد سهم 

جهاني را دارا هستند. 
باتوجه به اينكه اعداد تولي��د ناخالص داخلي، 
حجم مبادالت جهاني و س��اير ارقام اقتصادي 
كشورمان كمتر از نيم درصد جهاني است، رقم 
۵ درصد توليد سهم جهاني ظروف چيني عدد 

بسيار بااهميتي است. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

اليحه قانون تاسيس دانشگاه پهلوي
ششم خرداد ۱۳۴۳ و در مجلس بيست و يكم شوراي 
ملي،  كميسيون مش��ترك فرهنگ مجلسين، اليحه 
قانون تاسيس دانش��گاه پهلوي را تصويب كردند. اين 
دانشگاه پس از انقالب اسالمي به دانشگاه شيراز تغيير 
نام داد. مفسده هاي علم در دوران رياست اين دانشگاه 
اعتراض هاي دانشجويي زيادي را در آن دوره برانگخيت. 
در  ماده اول اين قانون آمده اس��ت: تحت توجهات و به 
رياست عاليه اعليحضرت همايون شاهنشاه محمدرضا 
ش��اه پهلوي دانشگاهي به نام دانشگاه پهلوي در شيراز 
تأسيس  مي شود.  هدف اين دانشگاه تعليم و ترويج و نشر 
علوم و فنون و ادبيات و انجام تحقيقات و مطالعات علمي 
فني و اقتصادي و اجتماعي و شناساندن تمدن و فرهنگ 
ايران است.  ماده چهارم - كليه امور علمي و فني و آموزشي 
و مالي و اداري و استخدامي دانشگاه زير نظر هيأتي به نام 
امناي دانش��گاه پهلوي اداره مي شود. طبق ماده پنجم 
اين قانون هيأت امناي دانشگاه پهلوي تشكيل مي شد 
از وزير در بار شاهنشاهي، وزير فرهنگ، رييس دانشگاه 
پهلوي، استاندار فارس، مدير عامل سازمان برنامه، مدير 
عامل ش��ركت ملي نفت ايران  و عده اي بين ۹ تا ۱۵ نفر 
از شخصيت هاي ذي صالحيت فرهنگي و اقتصادي و 
ارباب صنايع كشور كه پيشنهاد وزارتين در بار و فرهنگ 
و تصويب اعليحضرت همايون شاهنشاه براي مدت شش 
سال انتخاب مي شوند. رياست هيأت امناء با وزير دربار 
شاهنش��اهي و در غياب او با وزي��ر فرهنگ خواهد بود. 
همچنين، دانشنامه هاي دانشگاه پهلوي ارزش قانوني 

معادل با دانشنامه هاي دانشگاه هاي دولتي دارد مشروط 
بر اينكه برنام��ه دروس و تحصيالت دانش��گاه پهلوي 
به تشخيص شوراي مركزي دانشگاه ها كافي براي اعطاي 
درجات علمي مانند ليسانس و فوق ليسانس و دكتري و 
مهندسي و نظاير آنها باشد در صورت اخير دانشنامه هاي 
مذكور به امضاي وزير فرهنگ نيز خواهد رسيد. طبق 
اين مصوبه، هيأت امناي دانشگاه پهلوي موظف بود هر 
سال ميزان اعتبارات الزم را براي اجراي وظايف دانشگاه 
پهلوي ضمن گزارشي مشعر بر طرح ها و برنامه هايي كه 
اين اعتبار براي انجام آنها به مصرف خواهد رسيد به وزارت 
فرهنگ تسليم كند. وزارت فرهنگ نيز همه ساله اعتبار 
متناسب با احتياجات دانشگاه با توجه به درآمدهايي كه از 
منابع مختلف عايد دانشگاه مي شود ضمن بودجه ساليانه 
خود منظور و به صورت يك قلم پس از انجام تشريفات 
قانوني به دانشگاه پهلوي خواهد پرداخت. پس از تشكيل 
دانشگاه پهلوي دانشگاه شيراز منحل و كليه امور و اموال 
آن به دانشگاه مذكور واگذار شد و وزارت فرهنگ موظف 
شد تكليف كاركنان آموزشي و اداري دانشگاه شيراز را 

با توجه به مقررات استخدامي آنان تعيين و ابالغ كند. 
 اليحه قانوني تأس��يس دانشگاه پهلوي و اساسنامه آن 
مش��تمل بر هيجده ماده و دو تبصره كه به موجب ماده 
واحده بيس��تم آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس ش��وراي ملي 
تقديم و به كميسيون مشترك مجلسين ارجاع شده بود 
در تاريخ ششم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه 

با اصالحاتي به تصويب كميسيون  مزبور رسيد. 

احتمال بروز موج جديد كرونا در مازندران 
رييس مركز مديريت بيماري هاي واگير 
وزارت بهداش��ت ب��ا تاكيد ب��ر اينكه از 
هموطنان و به ويژه تهراني ها مي خواهيم 
كه به استان هاي ش��مالي سفر نكنند، 
گفت: مسافرت هاي اخير در سطح استان 
مازندران احتمال بروز موج جديد بيماري 
را افزايش خواهد داد. محمدمهدي گويا 
گفت: طرح غربالگري زندانيان در بيماري 

كرون��ا و همچنين قرنطينه زنداني��ان جديدالورود 
و رعايت اصول بهداش��تي، در جلوگيري از انتش��ار 
بيماري كرونا بايد همچنان توسط دانشگاه هاي علوم 
پزشكي با جديت دنبال شود. وي گفت: نحوه خدمات 
ارزيابي بيماري هاي آميزشي و ايدز، خدمات بهداشت 

باروري، آموزش، مشاوره و توانمندسازي 
در حيطه هاي حرفه آم��وزي در مراكز 
ارتقاي سالمت زنان آسيب پذير توسط 
دانش��گاه ها بايد ارتقا يابد. گويا با تاكيد 
بر اينك��ه از هموطن��ان علي الخصوص 
از تهراني ها مي خواهيم به اس��تان هاي 
شمالي سفر نكنند، گفت: مسافرت هاي 
اخير در سطح استان مازندران احتمال 
بروز موج جديد بيم��اري را افزايش خواهد داد.  وي 
ادام��ه داد: در صورت ع��دم رعاي��ت فاصله گذاري 
اجتماعي و افزايش مسافرت ها به استان مازندران، 
احتمال افزايش و س��ير صعودي اين بيماري در اين 

استان را شاهد خواهيم بود.

جنجال ناتماِم ماليات بر محصوالت دخاني
موض��وع ماليات بر دخاني��ات، موضوعي 
نيس��ت كه به اين س��ادگي ها حل شود؛ 
مافياي س��يگار، باالي س��ر اين صنعت 
نشسته اند و اجازه اعمال ماليات بر خرده 
فروش��ي و ماليات بيش از ح��د بر توليد و 
واردات سيگار را نمي دهند. رييس دبيرخانه 
ستاد كشوري كنترل دخانيات كشور، با 
اشاره به تغيير در برخي قوانين باالدستي 

كنترل دخانيات در فروردين ماه امسال و با بيان اينكه 
نسخ ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۶۹ قانون 
الحاق به ضرر كنترل مصرف دخانيات تمام مي ش��ود، 
اظهار كرد: تمام تالش مان در سال هاي اخير ساماندهي 
ماليات بر دخانيات و كاهش مصرف بود كه با اين مصوبه 
هرچه رشته بوديم، پنبه شد.بهزاد ولي زاده د رمورد شعار 
امسال هفته ملي بدون دخانيات، گفت: با توجه به اپيدمي 
كوويد ۱۹ و ترفندهاي صنايع دخاني براي سوءاستفاده 
از اين فرصت براي منافع خود و گسترش بازار مصرف، 
شعار ملي امسال »محافظت از سالمت عمومي در برابر 
ترفندهاي صنايع دخاني و بيماري كرونا« تعيين شده 

اس��ت.  وي درباره ماليات بر ارزش افزوده 
كاالهاي دخاني، افزود: در دي ماه سال ۹۸ 
مجلس مصوبه اي با ارقامي براي ماليات بر 
ارزش اف��زوده در بخش دخانيات تصويب 
كردند. در بند ت ماده ۲۸ ماليات بر ارزش 
افزوده، نرخ هايي براي ماليات سيگار، توتون 
و تنباكوي توليد داخلي با نشان بين الملل 
و واردات توتون، سيگار و توتون خام وضع 
شد و به اين ترتيب براي سيگار، توتون پيپ و تنباكوي 
توليد داخلي ۲۵ درصد، سيگار، توتون پيپ و تنباكوي 
توليد داخل با نشان بين المللي كه فهرست آن هر سال 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه و با تصويب 
هيات وزيران ابالغ مي ش��ود ۴۰ درصد، سيگار، توتون 
پيپ و تنباكوي وارداتي ۶۵ درصد، توتون خام وارداتي ۱۰ 
درصد و براي توتون فرآوري شده وارداتي )ِخرمن توتون( 
۳۵ درصد در نظر گرفته شد.  وي با بيان اينكه نكته قوت 
اين اليحه افزايش ۵ واحد درصد است، تصريح كرد: اين 
موضوع به معناي آن است كه نرخ هاي تعيين شده از سال 
دوم اجراي قانون هر سال ۵ واحد درصد افزايش مي يابد. 

میراثنامه

قاچاقچيان دوباره سراغ »بيت مشحوت« رفتند
»شوش بخش شاوور، روستاي بيت مشحوت؛ هنوز هر 
شب حفاران غيرمجاز اين زمين ها را حفاري مي كنند. 
حتي زميني كه يكي از كشاورزان هر سال به آن تعرض 
كرده و گندم كش��ت مي كند.«  اين جمله ها را يكي از 
فعاالن ميراثي در روستاي بيت مشحوت در فيلمي كه 
خودش يكم خرداد از اين منطقه تكه پاره شده ثبت كرده، 
بيان مي كند؛ محوطه اي كه حفاران غيرمجازش حتي 
در روز به آن رفت و آمد داشتند و بي محابا زمين را شخم 
مي زدند، بدون هيچ ترس و واهمه  از مسووالن ميراثي كه 
مي گويند مدت هاست حواسشان به اين محوطه  تاريخي 
و ديگر روستاهاي اطراف شوِش باستاني هست! با وجود 
انتش��ار تصاوير و فيلمي كه نش��ان مي دهد در آخرين 
كاوِش غيرمجاِز همين چند روز قبل در منطقه تاريخي 
بيت مشحوت، عالوه بر حفر چاه هاي عميق در منطقه، 
تعدادي كوزه و س��فال نيز به دست آمده اند، مسووالن 
ميراث فرهنگي كه از يكي، دو ماه گذشته متوجه فاجعه 
در اين منطقه ش��ده اند، از همان زم��ان هرچه حفاري 
غيرمجاز انجام شده را به دوره هاي گذشته مربوط دانسته 
و خود را از فاجعه اي كه هنوز هم در حال رخ دادن است، 
مبرا كرده اند. محمدحس��ن طالبي��ان - معاون ميراث 
فرهنگي وزارتخانه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي - در روز جهاني موزه و آغاز هفته ميراث فرهنگي 
درباره  آخرين وضعيت بيت مشحوت، مگرنات و تپه سياه 
در شوش باستاني توضيح مي دهد. او به ايسنا مي گويد: 
در گذش��ته حفاري هايي در بيت مشحوت انجام شده، 
كه به محِض مطلع شدن ميراث فرهنگي استان، نيروي 
انتظامي و يگان حفاظت پيگيري هاي خود را آغاز كرده 
و از نيروهاي محلي براي جلوگيري از بيشتر شدن اين 

فاجعه استفاده كردند. اما نكته مهم اين است كه اكنون 
هيچ اتفاقي نيفتاده و همه از گذش��ته بوده است، چون 
آنجا مديريت مي شود. وي با تاكيد بر لزوم سركشي هاي 
منظم توسط نيروهاي محلي و نيروي انتظامي از منطقه، 
بيان مي كند: تا قبل از اينكه به عنوان مدير پايگاه ميراث 
جهاني چغازنبيل به اين محوطه  تاريخي بروم، هر هفته 
گزارشي از چند كاوش غيرمجاز به دست مان مي رسيد، 
اما از زماِن حضورم به آن منطقه، اين كاوش ها تقريبا تمام 
شدند، يعني تا وقتي كه مديريت منسجم در يك محوطه 
نباشد، از اين دست اتفاقات زياد رخ مي دهد، هرچند نبايد 
فراموش كرد خوزستان منطقه اي بسيار گسترده است 
و ميراث فرهنگي براي حفاظت هيچ راهي جز مشاركت 

مردم ندارد. او انتصاِب ميراث بان��ان افتخاري را يكي از 
راهكارها مي داند و ادام��ه مي دهد: در آن زمان عمال در 
چغازنبيل نيروي يگان حفاظتي نبود، بنابراين با شناسايي 
افراد دلسوز و آموزش به آنها، هنوز از آن منطقه به درستي 
حفاظت مي شود. طالبيان با تاكيد بر اينكه حفاظت از هر 
محوطه  تاريخي در هر نقطه  كشور فرمول خاص خود را 
دارد، مي افزايد: با اين وجود مش��اركت مهم رسانه اي و 
مردمي مهم ترين نقش را در حفاظت از آثار و محوطه هاي 
تاريخي دارد. معاون ميراث فرهنگي وزارتخانه ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حتي از دستگيري 
چند نفر مرتبط با اين پرونده توسط يگان حفاظت ميراث 

فرهنگي خبر مي دهد.

كتابخانه

وضعيت ايران در مهاجرت هاي بين المللي دانشجويان
كارشناس��ان رصدخانه مهاج��رت ايران كتابي ب��ا عنوان »وضعي��ت ايران در 
مهاجرت هاي بين المللي دانشجويان« به چاپ رسانده اند.  اين كتاب در ۳ جلد، 
اطالعاتي موثق و دقيق از وضعيت مهاجرت نخبگان و تحصيلكرده هاي ايراني ارائه 
مي دهد تا ذهن ها درباره اين موضوع روشن شود.  در بخشي از جلد نخست اين 
كتاب، برخي آمارهاي مربوط به جابه جايي هاي بين المللي مانند تعداد دانشجويان 
ايراني خارج از كشور و روند حضور دانشجويان بين المللي ايران در ۱۰ مقصد اول 

مهاجرتي اين گروه از طريق منابع بين المللي 
بررسي ش��ده است. در اين كتاب با جداول و 
تصاوير دقيق آمار و اطالعات آمده است، آمار 
و اطالعاتي كه تصويري روش��ن از مهاجرت 
نش��ان مي دهد. معاونت علم��ي و فناوري و 
بنياد ملي نخبگان حامي اين كتاب بوده است. 

هنر

ناكامي هاي سودجويانه ترين كنسرت آنالين كرونايي 
در روزگاري كه در خبرها مي خوانيم »ليدي گاگا« با همكاري ديگر هنرمندان، بيش از 
صد ميليون دالر به سازمان بهداشت جهاني براي مقابله با ويروس كرونا ياري رساندند، 
در روزگاري كه ايرانيان بسياري كنسرت آنالين رايگان »بوچلي« را با وجود فيلتر بودن 
يوتيوب در ايران، تماشا كردند، در روزگاري كه در همين ايران و از جمله در همين تاالر 
وحدت كه محل كنسرت مورد بحث هم بوده است، به صورت رايگان هنرشان را به مردم 
عرضه كردند كه به آنان در گذران دوران س��خت كرونايي ياري رسانده باشند، اضالع 
چندگانه منتفع از كنسرت پولي مورد بحث، درنهايت شرمنده »مردم« شدند. چند 
روزي بود كه خبر اجراي آنالين همايون شجريان ُنقل مجالس شده بود و افراد زيادي در 
فضاي مجازي نقشي در خبررساني اين اجرا ايفا كردند. اسپانسر اين كنسرت »ايرانسل« 
بود و قرار شد كه اجرا با همراهي اركستر مجلسي به رهبري برديا كيارس، يكشنبه چهارم 
خردادماه، همزمان با عيد سعيد فطر در تاالر وحدت بنياد رودكي از زيرمجموعه هاي 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي برگزار شود و مخاطبان كنسرت را در اپليكيشني به 
نام »لنز«، با ادعاي تلويزيون تعاملي، مشاهده كنند. در ابتدا تبليغات گسترده اي براي 
اين اجرا صورت گرفت، ولي در بين متن خبرها ديده مي شد كه مشتركان اين اپراتور 
تلفن همراه )در صورت خريد سيم كارت در گذشته يا براي اين منظور(، بدون نياز به 
تهيه اشتراك و كاربران غيرايرانسلي با تهيه بليت ۱۰هزار توماني )كه با ماليات بيش از 
۱۱هزار تومان بود(، مي توانند اجرا را تماشا كنند. اين كنسرت سودجويانه اما با مشكالتي 
در اجرا رو به رو شد. بر اساس ويديوهايي كه از جايگاه ويژه حين اين اجرا منتشر شد، 
ده ها نفر در سالن براي اجرايي كه قرار بود تماشاچي نداشته باشد، حضور داشتند اما 
جاي خبرنگاران در محل خالي بود. اسپانسر ترجيح داده بود خبرنگاري در محل حضور 
نداشته باشد. با اين همه اين اجرا برگزار شد، ولي ماجرا به همين جا ختم نشد و صداي 
مردم از مشكالتي كه براي ديدن اجرا داشتند، به شكل بي سابقه اي درآمد تا حدي كه 

هشتگ # همايون_شجريان در شبكه هاي مجازي ترند شد تا مشخص شود خيل 
عظيمي از مردم حتي با وجود خريدن حق عضويت، به دليل مشكالت فني خارج از اراده 
و نقش آنان، نتوانسته بودند كنسرت را تماشا كنند. خيلي ها از همايون شجريان براي 
انتخاب اسپانسري كه ظاهرا توانايي اداره چنين رويدادي را نداشت، گله كردند و برخي 
هم معتقد بودند كه اي كاش همايون شجريان نيز مانند كيهان كلهر از اليو اينستاگرام 
يا يوتيوب براي اجراي خود اس��تفاده مي كرد. البته خيلي ها نيز از اپراتور تلفن همراه 
شكايت داشتند و نوشته بودند كه وقتي زيرساخت و توانايي كافي براي چنين كاري 

وجود نداشته، نبايد وجهه شجريان را خراب مي كردند.
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