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همراه اول لكوموتيو اقتصاد 
ديجيتال ايران است

 افتتاح بزرگ ترين مركز داده خارج از پايتخت 
توسط رييس مجلس شوراي اسالمي

محمد خوش چهره در جريان گفت وگو با »تعادل«:

 يك جريان معاش مردم را 
هدف گرفته است

يادداشت- 3

تعريضي به سخنان آقاي 
ناظران در مورد اقتصاد ايران
مش��كالت  چ��ه  اگ��ر 
ميان مدت و كوتاه مدت 
اقتصاد ايران ش��ناخته 
شده و مورد توافق است 
و در مورد راه هاي برونشو 
نيز اختالف نظر اندكي 
مي��ان دانش آموختگان 
ج��وان اقتص��اد وجود 
دارد اما به نظرم مي توان در مورد تفسير و خصوصا 
پيش بيني آقاي ناظران ترديد و مناقشه كرد. آنچه 
جاي مناقشه ندارد اين است كه پولي شدن كسري 
بودجه، اقتصاد ايران را بي ثبات تر از قبل مي كند و 
آنچه مورد اجماع نسبي است اين است كه تامين 
مالي اين كسري از محل اوراق بدهي به مراتب بهتر 
از اس��تقراض از بانك مركزي است. اما نكته محل 

اختالف در چند جاست:  
كاهش نرخ بهره بين بانكي به نزديك به 10 درصد 
ناشي از پديده كروناست كه يك افت تقاضاي وام 
را موجب ش��ده است. تا اس��فندماه نرخ بهره بين 
بانكي در حدود 18 درصد بوده است )رجوع كنيد 
به آمار بازار بين بانكي در سال 1398(. لذا در تحليل 
نبايد كرونا و نقش آن را ناديده گرفت. اگر آنگونه كه 
آمارهاي شاپرك نش��ان مي دهد اقتصاد در تيرماه 
همانند خرداد رفتار كند آنگاه مي توان اميدوار بود 

كه تقاضاي وام از سوي بنگاه ها افزايش يابد.
نكته دوم اين است كه فرض تحليل ايشان اين است 
كه س��ازمان برنامه نمي فهمد پولي شدن كسري 
بودجه چه خطرات��ي دارد و تامي��ن مالي از محل 
اوراق چقدر بهتر از استقراض از بانك مركزي است. 
واقعيت آن است كه با اطمينان مي توان گفت الاقل 
در بخش اقتصادي آن سازمان به اين قضيه واقف 
هستند و مساله ندانستن نيست. شايد بگوييد كه 
س��ازمان برنامه به رغم اينكه به مخاطرات كسري 
بودجه واقف اس��ت نمي تواند در برابر فش��ارهاي 
سياسي مقاومت كند و به همين دليل به كسري 
بودجه تن مي دهد. اين حرف پذيرفتني تر اس��ت 
از ندانس��تن. در عين حال كه دولت مي توانس��ت 
امسال هزينه هاي خود را كنترل بيشتري كند كه 
متاس��فانه نكرد و برعكس خود را به هزينه بيشتر 
متعهد ساخته است. به رغم اين وضعيت ناخوشايند 
هنوز مي توان اطمينان خاطر داشت كه دولت با يك 

تاخير روند درست را دنبال كند و از آن نااميد نبود.
نكته س��وم ديگر پايه تحليل ايش��ان اس��ت كه 
مي گويد وزارت اقتصاد فكر مي كن��د اوراق را بايد 
ارزان بفروشد و ...  ادامه در صفحه 3

علي   سرزعيم

يادداشت- 1

سه دهه اشتباه 
از آنجا كه تحليل هاي 
مش��كالت  اقتصادي 
و مس��ائل را بررس��ي 
ك��رده  ريش��ه يابي  و 
و متناس��ب ب��ا آنه��ا 
اراي��ه  راه حل هاي��ي 
مي كند، هرگونه اشتباه 
در تشخيص ريشه هاي 

مشكل، به بدتر شدن وضع منجر مي شود. 
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مرتضي  افقه

يادداشت- 2

ملك اشخاص
 خانه سازماني دولت نيست 

زمان��ي ك��ه در حوزه 
اقتص��اد كالن و ملي با 
التهاباتي  و  چالش ه��ا 
مواجه هستيم و به قول 
مع��روف امور ب��ر مدار 
نمي چرخد،  درس��تي 
ب��راي  نس��خه هايي 
تعيي��ن ح��د نص��اب 
ادامه در صفحه 5 ميزان اجاره ساالنه...  

منصور غيبي

مهدي بيك | »جريان سازمان يافته معاش مردم 
را هدف قرار داده اس�ت.« اين عباراتي اس�ت كه 
محمد خوش چهره  عضو هيات علمي دانشكده 
اقتصاد دانشگاه تهران با اس�تفاده از آنها تالش 
مي كند تا تفسيري از شرايط امروز اقتصاد كشور 
در حوزه هاي�ي چون افزايش نرخ دالر و مس�كن 
ارايه كند؛ اقداماتي كه اين استاد دانشگاه معتقد 
است كامال برنامه ريزي شده از سوي برخي افراد و 
جريانات در پيش گرفته شده است تا اقتصاد ايران 
را به س�مت دره هاي ناپيداي بح�ران راهنمايي 
كند. خوش چهره با اش�اره به اع�داد و ارقام 15، 
20 و 25درصدي اعالم ش�ده از سوي دولت براي 
افزايش قيمت اجاره ها در سراسر كشور، استان 
تهران و شهر تهران اين اقدام را يك اقدام منطقي 
ارزيابي مي كن�د كه قبال از س�وي وي ب�ه دولت 
پيشنهاد شده بود و اجراي آن نشان مي دهد كه 
گوش دولت نسبت به پيش�نهادات كارشناسان 

بازتر از قبل شده است. 

  مشكل مس�كن در كنار افزايش قيمت ارز اين 
روزها به مهم ترين چالش هاي روز اقتصادي مردم 
كوچه و بازار و طبقات محروم بدل ش�ده و هر روز 
روايت ه�اي تازه اي در خصوص مش�كالت مردم 
منتشر مي شود. اين در حالي است كه برنامه هاي 
ارايه شده توسط دولت بسيار زمان بر و مبتني بر 
نگاه هاي بلندمدت اس�ت؟ دورنماي اين حوزه را 

چطور مي بينيد؟
در مورد مسكن اگرچه امروز خوشحال شديم كه دولت 
بخشي از پيش��نهادات كارشناسي كه تش��ريح كرده 
بوديم را عملياتي كرده اس��ت، اما همي��ن موضوع هم 
ناقص اجرا شده. قبال اش��اره كرده بودم كه حل مشكل 
مس��كن به يك برنامه كوتاه مدت نياز دارد، يك برنامه 
ميان مدت و ي��ك برنام��ه بلندمدت. در ح��ال حاضر 
اولويت اقتصاد كش��ور اقدامات آني و كوتاه مدت است، 
چرا كه تيغ گراني مس��كن، روي گلوي اقشار مختلف 

قرار گرفته اس��ت.اما دولت توجه ندارد و به فكر اقدامات 
بلندمدت است و اعالم مي كند كه ابتدا بايد وزارت جهاد 
كشاورزي سرفرصت زمين ها را دسته بندي و مشخص 
كند و بعد در اختيار وزارت راه وشهرس��ازي قرار دهد و 
بعد وزارتخانه بعدي اقدام به س��اخت و ساز كندو.... اين 
يك برنامه بلندمدت مي طلبد و نمي تواند به مشكالت 
امروز مردم پاس��خ دهد. االن در كشور جرياني سازمان 
يافته كه هم ريش��ه در داخل دارد و هم ريشه در بيرون 
تالش مي كند تا در مس��ير معاش مردم س��نگ اندازي 
كند. معاش يعني چه؟ يعني سبد هزينه خانوارها. مردم 
يعني من دانشگاهي، ش��ماي خبرنگار، معلم، كارمند، 
كارگر و...كه يك درآمدي داريم، صرف مسكن مي كنيم؛ 
دوم صرف خوراك مي كنيم، س��وم بهداشت و پوشاك، 
چهارم حمل و نقل و اگر چيزي باقي بماند صرف تفريح 
و... مي شود. در حال حاضر فش��ار سازمان يافته اي روي 
مردم وجود دارد كه چنانچه به آن دقت نشود در ادامه به 
بحران هاي امنيتي، اجتماعي و اقتصادي و... مي انجامد. 
به هر حال افراد يك صبري دارند و نمي شود تا بي نهايت 

فشار بر روي مردم آورد. 
  جداي از بحث مس�كن در س�اير شاخص هاي 
معيش�تي مردم هم تكانه هاي تورم�ي فراواني 

مشاهده  مي شود؟
در اين فضاي آلوده، تورم هاي لجام گس��يخته در مواد 
غذايي مورد نياز مردم گس��ترش پي��دا مي كند، بعد با 
القاي تورم سازمان يافته مثال پرايد كه يك جنس بنجل 
است و س��مبل كاالهاي بي كيفيت است، حساب شده 
تا 70ميليون تومان باال م��ي رود و افكار عمومي را آماده 
گسس��ت نهايي مي كنند. پيام افزايش قيمت پرايد به 
جامعه چيست؟ اين اس��ت كه وقتي يك چنين جنس 
كم كيفيتي اينچنين گران مي شود نشانه افزايش در همه 
محصوالت است. وقتي پرايد باال مي رود؛ در حوزه هايي 
مانند لوازم يدكي، حمل و نقل، تعميرات و...باال مي رود 
و يك م��وج تورمي ايجاد مي ش��ود. بع��د از پرايد نوبت 
به مواد غذايي مي رس��د كه روند صع��ودي در قيمت ها 
پيدا مي كند. مرحله بعدي گران ش��دن مسكن است؛ 

االن مسكن دچار ركود اس��ت؛ حوزه اي كه دچار ركود 
اس��ت؛ دليلي براي افزايش قيمت ندارد، اين افزايش ها 
هم به خاطر قيمت زمين است چرا كه 70درصد آورده 
سرمايه گذار در تهران به خاطر زمين است. يعني تعدادي 
از اين بنگاه هاي امالك س��ازمان يافته در دو سه نقطه 
شهر برنامه ريزي مي كنند و قيمت مس��كن در تهران 
را از طريق تزريق نوس��انات غيرواقعي و فضاس��ازي در 
چند نقطه مثل سعادت آباد، الهيه، ولنجك و... افزايش 
مي دهند. اين افراد از جه��ل و غفلت نهادهاي نظارتي و 
شوراها و شهرداري ها و ...استفاده مي كنند و نوسانات بازار 
مسكن را شكل مي دهند و قيمت ها را باشايعه و دروغ و... 

به اوج مي رسانند.
  تبعات اين فعل و انفعال نوساني كه به آن اشاره 

كرديد براي طبقات محروم چگونه است؟ 
بازار مس��كن كه تكان نمي خورد؛ نه خريد و فروش��ي 
وجود دارد چرا كه به نسبت سال قبل پايين آمده است 
و نه تقاضايي وجود دارد؛ نه ساخت و س��ازي وجود دارد 
و...پس چ��ه اتفاقي مي افتد؟رهن و اج��اره باال مي رود. 
باالرفتن ره��ن و اجاره يعني چه؟ يعني فش��ار بر روي 
محروم ها و كارمندان و تعويق ازدواج جوانان و...در اين 
شرايط دولت هم اقدامي نمي كند. دولت در اين شرايط 
صحبت از تخصي��ص زمين و س��اخت و...  مي كند كه 
نش��ان دهنده غفلت بعيد دولت اس��ت. براي مريضي 
كه خونريزي ش��رياني دارد و اگر به آن رسيدگي نشود 
مي ميرد بايد اقدامات اورژانس��ي صورت بگيرد. دولت 
بايد بالفاصله اعالم كند كه اجازه افزايش قيمت در بحث 
اجاره ها وجود ندارد مگر در ش��رايط خاص و در نقاطي 
از شهر. بعد هم تمركز كنند كه خانه هاي زير 150 متر 
بايد افزايش ها زير 15درصد باش��د. اگ��ر خانه 200 تا 
300متري باشد نش��ان مي دهد كه فرد در رفاه نسبي 
اس��ت و افزايش قيمت در اين موارد شايد چندان مهم 
نباشد. امروز خوشبختانه دولت به بخشي از صحبت هاي 
قبلي كه در زمينه مسكن مطرح كرده بوديم عمل كرده 
اس��ت، اما در زمينه اعداد و ارقام قيمت ها هنوز درست 
عمل نشده است.  ادامه در صفحه 2

گروه بانك و بيمه| رييس كل بانك مركزي از تأثير 
افزايش نرخ سود س��پرده بانك ها نزد بانك مركزي 
خبرداد و نوش��ت: طرح گواهي س��پرده يورويي به 
ش��وراي پول و اعتبار توس��ط اين بانك ارايه خواهد 
ش��د. به گزارش »تعادل«، رييس كل بانك مركزي 
دو نكته مه��م در خص��وص مديري��ت نقدينگي را 
تش��ريح كرد.همتي اعالم كرد: در راستاي چارچوب 
فعلي سياس��ت گذاري پولي و اج��راي عمليات بازار 
باز  و به منظور مديريت نقدينگ��ي و هدايت تورم به 
س��مت هدف 22 درصدي، بانك مرك��زي به زودي 
طرح گواهي سپرده يورويي را به شوراي پول واعتبار 
ارايه خواهد داد. بر اين مبنا، قرار است بانك مركزي 
در قالب گواهي يورويي با س��ود مشخص، و با فروش 
به نرخ بازار، نس��بت به جمع آوري ريال اقدام نمايد. 
در اين طرح بان��ك مركزي با تكيه ب��ر ذخاير كافي 
اسكناس يورويي خود متعهد مي ش��ود، عين مبلغ 
را در زمان سررس��يد به يورو پرداخ��ت نمايد. اقدام 
پيش��ين بانك مركزي براي كمك به ثبات بيش��تر 
در بازارهاي دارايي، يعني افزايش نرخ س��ود سپرده 
بانك ها نزد بانك مركزي از 10 درصد به 12 درصد كه 
از روز گذشته اجرايي شد، موجب تعديل سريع نرخ 
سود بين بانكي شده و از 10.5درصد به 12.5درصد 
افزايش يافت. بانك مركزي اقدامات ثبات بخش خود 
در بازاره��اي مالي را تداوم خواه��د داد. ضمن اينكه 
چارچوب فعلي سياست پولي اين اجازه را مي دهد كه 
در زمان مقتضي و تا جايي كه نياز باشد، سياست گذار 
از ابزار پولي خود به منظورثبات مالي و رس��يدن به 

هدف تورمي استفاده نمايد.

   صادركنندگان ۷۰  درصد ارز را بازگردانند
رييس كل بانك مركزي گفت: صادركنندگان حداقل 
70 درص��د ارز حاصل از ص��ادرات خود را به كش��ور 
بازگردانند.ش��رايط صادركنندگان و فشارهايي كه به 
لحاظ ش��رايط تحريمي و زمان درياف��ت ارز حاصل از 
صادرات وج��ود دارد را درك مي كنيم و همكاري الزم 
را در اين زمينه خواهيم داشت. اگر هم صادركنندگان 
اعتراضي به نرخ پايه صادراتي محاس��باتي در گمرك 
دارند حداقل 70 درصد ارز حاصل از صادرات خود را كه 
پيش از اين نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند به 
كشور بازگردانند تا بشود درمورد آن درفرصت مناسب 
مذاكره و تصميم گيري كنيم. اتاق بازرگاني مي تواند با 
رهنمودهاي خود به فعاالن اقتص��ادي و هدايت آنان، 
به وظيفه كليدي خود در ش��رايط ويژه فعلي كش��ور 
عمل كند؛ در همين راستا، بايد تالش كنيم مسائل را 
با همكاري يكديگر برطرف كنيم.  رييس شوراي پول 
و اعتبار با بيان اينكه بانك مركزي با فعاالن اقتصادي 
و اتاق بازرگاني ايران هم س��و اس��ت، گفت: ما در بانك 
مركزي ب��ا فعاالن اقتص��ادي در ات��اق بازرگاني ايران 
اختالف نظري نداريم و بايد ب��ا كمك يكديگر تالش 
كنيم از خروج سرمايه از كش��ور جلوگيري كنيم. در 
همين راستا تالش ما بر اين اس��ت كه واردات را روان 
كنيم و ارز حاصل از صادرات را به كشور بازگردانيم. البته 
ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه اولويت بانك مركزي 
تأمين ارز براي كاالهاي اساسي و دارو و پس از آن تأمين 

مواد اوليه كارخانجات است. وي هدف از برگزاري اين 
جلسات را برطرف كردن مس��ائل در فضايي دوستانه 
عنوان كرد و گفت: با توجه به شرايط و مشكالت فراواني 
كه به واسطه تحريم ها به كش��ور تحميل شده است، 
ضروري است با درك مشترك براي بهبود فضاي كسب 
و كار در كشور تالش كنيم. رييس شوراي پول و اعتبار 
با بيان اينكه در اداره كش��ور نبايد صرفًا بر درآمدهاي 
نفتي متكي بود، گفت: به دليل شرايط ظالمانه ناشي 
از تحريم ه��ا، اين درآمدها نيز كاهش يافته اس��ت. در 
چنين شرايطي بايد تالش كنيم به راهكاري مشترك 
براي افزايش درآمدهاي غيرنفتي و بازگشت ارز حاصل 
از صادرات بينديش��يم، چراكه اين كار موجب تقويت 
منافع ملي كشور مي شود.خوشبختانه صادركنندگان 
عمده كه همان پتروشيمي ها و صنايع فوالد هستند، 
ارز خود را به كش��ور بازگردانده اند و اميدواريم س��اير 
صادركنندگان نيز نس��بت به بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات خ��ود اقدام كنند.  ريي��س كل بانك مركزي 
ضمن قدرداني از صاحب نظران و كارشناسان اقتصادي 
كه نظرات خود را درباره مس��ائل روز اقتصادي كشور 
عنوان مي كنند، گفت: به آن��ان اطمينان مي دهم كه 
بانك مركزي در سياس��ت گذاري هاي خودش��فاف و 
مسووالنه رفتار مي كند. رييس ش��وراي پول و اعتبار 
تصريح كرد: رشد پايه پولي طبق آخرين گزارش بانك 
مركزي از ابتداي امسال تا پايان خرداد، در مجموع، با 
احتساب خريد ارز، منابع مقابله با كرونا و تنخواه دولت، 

8.8 درصد بوده است. 

     ركورد فروش ارز در سامانه نيما شكسته شد
باالترين مي��زان فروش ارز در س��امانه نيما طي هفته 
گذشته ثبت ش��د.بر اس��اس گزارش هاي دريافتي از 
سامانه نيما، از ابتداي سال جاري تا روز گذشته معادل 
3.3 ميلي��ارد يورو در س��امانه نيما ارز فروخته ش��ده 
اس��ت.  در اين ميان باالترين ميزان فروش ارز در هفته 
قبل انجام شده است.بر اين اساس ميزان فروش ارز در 
سامانه نيما طي هفته گذش��ته معادل ۴29 ميليون 
يورو بوده كه ضمن رش��د 92 درصدي نسبت به هفته 
قبل، نش��انگر افزايش قابل توجه ميزان فروش ارز در 
سامانه نيما است.گفتني است نظام يكپارچه معامالت 
ارزي )سامانه نيما( با هدف تسهيل تامين ارز راه اندازي 
ش��ده و با اس��تفاده از آن، خريداران )واردكنندگان( و 
فروشندگان )صادركنندگان( ارز متناسب با نيازهاي 
خود نسبت به انجام عمليات ارزي در محيط الكترونيك 
اقدام مي كنند. لذا سامانه نيما محل تأمين ارز كاالهاي 
وارداتي به كش��ور و ب��ازار مي��ان صادركنن��دگان و 
واردكنندگان است و حجم و قيمت معامالت انجام شده 
در آن در فرايند تعيين نرخ ارز نقشي تعيين كننده دارد.

  مقررات جديد خريد و فروش طالي آب 
شده از اول مرداد

طبق اطالعيه منتشره از سوي اتحاديه طال و جواهر 
از اول مرداد ماه طالهاي آبشده براي خريد و فروش و 
انتقال بين اعضاي صنفي و بنكداران بايد داراي جواب 
ثبت شده در سيس��تم گوياي اتحاديه با عيار 735 به 
ادامه در صفحه 3 باال باشد.  

 حسن روحاني، رييس جمهور ديروز 
در جلسه ستاد ملي كرونا از ممنوعيت

 افزايش بيش از  25 درصد اجاره بها در تهران 
بيش از 20 درصد در كالن شهرها و بيش از

 15 درصد در ساير شهرها خبر داد

مداخله 
دولت در 

بازار اجاره 

 صفحه 5 

 طرح گواهي 
 سپرده يورويي به شوراي 
پول و اعتبار ارايه مي شود
همتي: صادركنندگان ۷۰  درصد ارز حاصل از 

صادرات خود را به كشور بازگردانند

رييس كل بانك مركزي اعالم كرد

تيغ گراني مسكن، روي گلوي اقشار مختلف  قرار گرفته است

دي
دي

ر ج
امي

س:  
عك

جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا به رياست رييس جمهور 
برگزار و تصميمات جديدي اتخاذ ش��د. حسن روحاني 
روز يكشنبه در جلسه س��تاد ملي مقابله با بيماري كرونا 
با بيان اينكه س��ال 99 سخت ترين سال كش��ور از لحاظ 
فش��ار اقتصادي دش��من و بيماري عالمگير كرونا است، 
گفت: دوران پيوند و پيروزي اس��ت و با وحدت و انسجام، 
خداوند پيروزي را نيز نصيب ما خواهد كرد. رييس جمهور 
همچنين در موضوع كرونا با تاكيد بر اينكه براي مقابله با 
كرونا همه بايد اصول بهداش��تي را رعايت كنند و راه دوم 
نداريم، افزود: از 15 تيرماه، زدن ماسك در تمام محل هاي 
تجمع الزامي مي ش��ود. روحاني اقدامات همه بخش هاي 
كشور در مقابله با بيماري كرونا را كم نظير خواند و با اشاره 

به اينكه تا امروز دارو و واكسني براي كرونا نيامده و ممكن 
است اين وضعيت ادامه يابد و بايد خودمان را براي مقابله 
بلندمدت آماده كنيم، گفت: نگذاريم در استان ها به نقطه 
پيك كرونا برس��يم و همه مردم بايد ي��اري كنند چرا كه 
شدت ناگهاني بيماري، جهادگران درماني كشور را تحت 
فش��ار بيش��تر مي گذارد. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه 
»محل تجمع، محل خطر شيوع كرونا است«، مراقبت از 
سالمندان و افراد داراي بيماري هاي زمينه اي را در مواجهه 
با بيماري كرونا ضروري خواند و اظهارداشت: طبق مصوبه 
امروز س��تاد ملي مقابله با بيماري كرونا، هر شهرستاني 
كه به وضعيت قرمز مي رسد ستاد استاني مي تواند براي 
محدوديت ي��ك هفته اي به وزيران بهداش��ت و كش��ور 

پيش��نهاد بدهد تا در نهايت با تصويب رييس جمهور به 
مرحله اجرا گذاشته شود. روحاني به موضوع افزايش اجاره 
بهاي مسكن اشاره كرد و گفت كه طبق مصوبه ستاد كرونا، 
از فردا اضافه اجاره بها نس��بت به سال قبل نبايد در تهران 
بيشتر از 25 درصد، در كالنشهرها بيشتر از 20 و در بقيه 
شهرها بيشتر از 15 درصد باشد. رييس جمهور در ابتداي 
سخنان خود نيز با تبريك هفته قوه قضاييه، گفت: سال 
۶0 سال بسيار سختي براي مردم بود و حوادث بسيار تلخي 
در آن سال اتفاق افتاد كه ش��ايد تلخ ترين حادثه در سال 
۶0 ماجراي انفجار محل مركزي حزب جمهوري اسالمي 
ايران در سرچش��مه تهران بود كه در آنجا يك شخصيت 
بس��يار واالي ما شهيد آيت اهلل بهش��تي و 72 نفر ديگر از 

ياران ايشان به شهادت رسيدند و عده اي هم زخمي شدند. 
روحاني اظهارداشت: آنقدر آن حادثه مهم بود كه مخالفين 
ما و ضدانقالب فكر مي كردند توانستند ضربه نهايي را به 
نظام وارد كنند و گفتند كه ديگر مجلس شوراي اسالمي 
اكثريت پيدا نمي كند و در اين شرايط رييس جمهور هم 
عزل شده بود و با اين شرايطي كه درست شده اصاًل شرايط 
انتخابات به وجود نمي آيد. رييس جمهور گفت: امام )ره( با 
آن توان و بيان قوي شان و بعد هم همه مردم، واقعًا 7 تير 
كشور را عوض كرد، اصاًل همه مردم يك حالت ديگري پيدا 
كردند و اين جمله كه » ايران پر از بهشتي است« شعار همه 
مردم در سراسر كش��ور در آن روز بود و تشييع جنازه آن 

بزرگوار يك تحول عظيم و بزرگ  به وجود آورد.

حسن روحاني  درجلسه ستاد ملي مقابله با كرونا مطرح كرد

سخت ترين سال كشور از لحاظ فشار اقتصادي
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كاهش ظرفيت توليد در 79 درصد واحدها پس از كرونا

يك جريان معاش مردم را  هدف گرفته است

 گروه كالن|محسن شمشيري|
مركز پژوهش هاي اتاق ايران، با بررسي پيامدهاي 
اقتصادي كرونا، در گزارشي اعالم كرد كه شيوع 
فراگير بيماري كرونا، آثار و پيامدهاي اقتصادي 
گسترده اي را به همراه داشته است، براين اساس 
ضروري است: سياست هاي كنترل شيوع كرونا، 
كاهش خس�ارت هاي اقتصادي، سياست هاي 
حمايتي از كسب وكارها و مردم و كنترل شيوع 
وي�روس كرون�ا در دس�تور كار دول�ت و بخش 

خصوصي قرار گيرد.

به گزارش »تعادل«، مهم ترين نتايج اين پژوهش نشان 
مي ده��د كه پس از كرونا، اقتصاد با رش��د 15- درصدي 
سرمايه گذاري، كاهش ظرفيت توليد در 79 درصد واحدها 
پس از كرونا، بيش��ترين تاثير بر فروش با 46درصد، 20 
درصد تعديل نيرو، 28 درصد افزايش قيمت مواجه شده 
است. همچنين در سه سناريو پيش بيني كرده كه اقتصاد 
ب��ا 7.4 تا 11 درصد كاهش در توليد و 2.8 تا 6.4 ميليون 
كاهش ش��غل مواجه خواهد بود.   اين گزارش در بررسي 
وضعيت اقتص��اد پس از كرونا آورده اس��ت: تعداد روزانه 
بيماران مبتال از نزديك صفر در بهمن به 3500 در اواسط 
خرداد 99 رسيده و تعداد كل آن نيز در پايان خرداد به بيش 

از 200 هزار نفر رسيده است. 

   رشد 15- درصدي سرمايه گذاري
شرايط اقتصاد كشور قبل و بعد از وقوع شوك كرونا نشان 
مي دهد كه روند خروج س��رمايه از توليد تش��ديد شده و 
تشكيل سرمايه ثابت از سال 90 به بعد همواره روند نزولي 
داشته است و در دوره شيوع كرونا، مقايسه با مدت مشابه 
سال قبل، رش��د منفي 15- درصدي را ثبت كرده است. 
س��قوط قيمت نفت و افزايش كس��ري بودجه دولت نيز 
تشديد شده و كاهش شديد قيمت نفت محدوديت ارزي 
كشور را بيش از گذشته كرده است. كسري بودجه دولت 
در سال 1399 براس��اس برآوردهاي مركز پژوهش ها به 
185 هزار ميليارد تومان تخمين زده ش��ده است. نقض 
برجام و بازگشت مجدد شرايط تحريم ها نيز نشان مي دهد 
كه شوك بازگشت تحريم ها از فروردين 97 تشديدكننده 
نابساماني هاي اقتصاد كشور بوده و كرونا نيز به عنوان يك 
شوك خارجي پيش بيني نشده از اسفند 98 براي اقتصاد 
كشور هزينه افزايي كرده است. وضعيت ركودي حاكم بر 
اقتصاد نيز نشان مي دهد كه نرخ رشد اقتصادي با نفت منفي 
7- درصد در پايان س��ال 98 توسط مركز آمار اعالم شده 
است. پيش بيني صندوق بين المللي پول در آوريل 2020 
از نرخ رشد اقتصادي 6- و 3.1 درصد در سال هاي 2020 
و 2021 خبر مي دهد. افزايش لجام گسيخته قيمت ها نيز 
تشديد شده و نرخ تورم سال 1398معادل 34.8 درصد و 
نرخ خرداد ماه سال جاري 27.8 درصد برآورد شده است. 
پيش بيني صندوق بين المللي پ��ول در آوريل 2020، از 
افزايش 34.2 و 33.5 درصدي نرخ تورم براي سال 2020 
و 2021 حكايت دارد. آش��فتگي و نوسانات گسترده بازار 
ارز نيز نش��ان مي دهد كه نوس��انات گسترده و آشفتگي 
نرخ ارز با افزايش هزينه هاي توليد، بسياري از بنگاه هاي 
توليدي را در آستانه تعطيلي س��وق داده است. براساس 
پيش بيني شاخص هاي كالن اقتصاد در 2020 و 2021، 
توليد نفت از 3.8 ميليون بشكه در 2017 به 1.8 ميليون 
بشكه در 2021 مي رسد. طي اين مدت صادرات نفت نيز 
از 2.15 ميليون بشكه به 400 هزار بشكه كاهش خواهد 
يافت. تزار حساب جاري نيز از 3.8 ميليارد دالر 2017 به 
3.4- ميليارد دالر 2021 رسيده و نرخ تورم از 9.6 درصد 
2017 به 33.5 درصد 2021 درصد مي رسد. نرخ بيكاري 
از 12.1 درصد در 2017 ب��ه 16.7 درصد 2021 خواهد 
رسيد و رشد اقتصادي نيز از 3.7 درصد 2017 به 6- درصد 
2020 مي رسد و در 2021 به مثبت 3 درصد خواهد رسيد. 

صادرات 3612 ميلي��ون دالري و واردات 4245 ميليون 
دالري دي 98 و قب��ل از كرونا، به صادرات 2648 ميليون 
دالري و واردات 3110 ميلي��ون دالري ارديبهش��ت 99 
رسيده است  در زمستان 98 حدود 500 فعال اقتصادي 
در پاسخ به اين پرس��ش كه تاثير كرونا بر كسب وكار چه 
بوده، مش��اركت داشتند كه شاخص كسب وكار آنها 6.1 
محاسبه شده و كرونا بر كسب وكار آنها تاثير منفي داشته 
است. عمده ترين مش��كالت كسب وكار به واسطه كرونا، 
كاهش فروش و افزايش بدهي بوده اس��ت.  نتايج شامخ 
كل در ارديبهشت ماه، بهبود نسبي وضعيت كلي توليد در 
مقايسه با فروردين ماه را نشان مي دهد. بهتر شدن وضعيت 
توليد در شامخ كل ارديبهشت ماه به دليل افزايش توليد در 
بخش صنعت و ساختمان بوده است در حالي كه در بخش 
خدمات همچنان ركود وجود دارد. بخش خدمات به علت 
سروكار داشتن فعاالن با جامعه، شيوع بيماري كرونا بيشتر 
از ساير بخش ها آسيب  ديده است. نتايج نشان مي دهد كه با 
تعطيلي بنگا ه ها در بخش خدمات، ميزان سفارشات و ارايه 
خدمات همچنان در ركود به سر مي برد اما در ارديبهشت 
ماه نسبت به فروردين ماه كاهش كمتري نشان مي دهد. 
گزارش ماه مي شاخص شاخص كل در جهان نيز عدد36.3 
را نشان مي دهد كه نس��بت به ماه آوريل، 26 افزايش 10 
واحدي داش��ته اما همچنان با عدد فاصله زيادي دارد. لذا 
در جهان نيز كاهش چشمگير فعاليت ها را نشان مي دهد.  
فعاالن اقتصادي در مورد اثر كرونا بر فعاليت و كسب وكار 
در ارديبهشت 99 نظر داده و 34 درصد معتقدند كه كرونا 
بر تمام ظرفيت اثر داشته، 21 درصد گفته اند كه اثر نداشته، 
18 درصد گفته اند كه با كمتر از نيمي از ظرفيت كار كرده اند 
18 درصد نيز گفته اند كه با نيمي از ظرفيت كار كرده اند 
و 9 درصد نيز معتقدند كه با بيش از نيمي از ظرفيت كار 
كرده اند.  به عبارت ديگر كرونا بر43 درصد فعاليت ها بيش 
از نيمي از ظرفيت اثر داشته است. 36 درصد نيز بين 25 
درصد تا نيمي از فعاليت خود را كاهش داده اند و تنها 21 
درصد بدون تغيير ظرفيت كار كرده اند. يعني كرونا بر79 
درصد ظرفيت واحدهاي اقتصادي اثرگذار بوده اس��ت.  
عملكرد ارديبهشت 99 نشان مي دهد كه ظرفيت توليد در 
بخش كشاورزي، 19 درصد در حالت عادي بوده و اثركرونا 
بر 22 درصد با كمتر از نيمي از ظرفيت، 21 درصد با نيمي 
از ظرفيت، 34 درصد با تمام ظرفيت اثرگذار بوده است. در 
بخش صنعت نيز 15 درصد در حالت عادي بوده و اثركرونا 
بر 17 درصد با كمتر از نيمي از ظرفيت، 18 درصد با نيمي 
از ظرفيت، 35 درصد با تمام ظرفيت و 14 درصد بيش از 
نيمي از ظرفيت اثرگذار بوده است.اما در بخش خدمات اثر 
كرونا بيشتر بوده و 26 درصد بدون تغيير بوده و اثركرونا بر 
17 درصد با كمتر از نيمي از ظرفيت، 17 درصد با نيمي از 
ظرفيت، 33 درصد با تمام ظرفيت و 6 درصد بيش از نيمي 

از ظرفيت اثرگذار بوده است.

   بيشترين تاثير بر فروش با 46 درصد
بيشترين تاثير كرونا بر جنبه هاي مختلف فعاليت كسب و 
كارهاي اقتصادي در ارديبهشت 99 نيز نشان مي دهد كه 46 
درصد ميزان فروش، 16 درصد نقدينگي، 14 درصد نيروي 
انساني، 3 درصد پس انداز، 9 درصد توليد و 11 درصد ساير 
موارد تحت تاثير كرونا بوده است.  در بخش ها نيز كشاورزي 
با 56 درصد تغيي��ر فروش، 15 درصد نيروي انس��اني، 9 
درصد پس انداز، 6 درصد توليد، 13 درصد سايرمواجه شده 
است. صنعت و معدن با 44 درصد تغيير فروش، 10 درصد 
نيروي انس��اني، 15 درصد نقدينگي، 2درصد پس انداز، 
12درصد توليد، 13 درصد سايرمواجه شده است. خدمات 
نيز با 38درصد تغيير در فروش، 15 درصد نيروي انساني، 
5 درصد پس انداز، 7درص��د توليد، 18 درصد نقدينگي، 
15 درصد سايرمواجه شده است. به عبارت ديگر تغييرات 
فروش بيش��تر در كش��اوزي و بعد در صنعت و در آخر بر 

خدمات بوده است.

   20 درصد تعديل نيرو
تاثير كرونا بر تعديل نيروي كار در بخش هاي كسب و كار 
نشان مي دهد كه در كل اقتصاد در ارديبهشت 99، 80 درصد 
گفته اند كه تعديل نيرو نداشته اند و 20 درصد تعديل نيرو 
داشته اند. رقم تعديل نيرو در خدمات 22 درصد، در صنعت 
11 درصد و در كشاورزي 34 درصد بوده است.  تاثير كرونا بر 
تغييرات قيمت در بخش هاي كسب و كارنشان مي دهد كه 
در ارديبهشت 99، كل اقتصاد با 28 درصد افزايش قيمت، 
20 درصد كاهش قيمت و 52 درص��د بدون تغيير روبرو 
بوده اس��ت. افزايش قيمت در خدمات27 درصد و كاهش 
قيمت آن 18 درصد، افزايش قيمت در صنعت 27 درصد 
و كاهش قيمت 17 درصد، افزايش قيمت در كش��اورزي 
32 درصد و كاهش قيمت آن 34 درصد بوده است.  دليل 
افزايش قيمت نيز 22 درصد به خاطر تغيير تقاضا، 8 درصد 
عدم امكان صادرات، 18 درصد تغيير قيمت مواد اوليه، 12 
درصد مشكل حمل و نقل، 11 درصد تغيير در عرضه و 29 
درصد س��اير موارد بوده است.  مهم ترين مشكالت كسب 
وكار نيز شامل 29 درصد حقوق و دستمزد، 21 درصد باز 
پرداخت وام، 10 درصد اجاره، 9 درصد صورت حساب ها، 
12 درصد هزينه ها، 5 درصد سالمت و بيماري بوده و 14 
درصد بدون مشكل بوده اند.  63 درصد واحدها معتقدند كه 
در صورت ادامه كرونا و مشكالت فعلي با كاهش توليد مواجه 
خواهند شد و 13 درصد معتقدند كه بدون تغيير خواهند 
بود و 23 درصد گفته اند كه افزاي توليد خواهند داشت. در 
بخش خدمات 56 درصد با كاهش و 13 درصد بدون تغيير 
و 30 درصد با افزايش مواجه خواهند بود. در بخش صنعت 
65 درصد با كاهش و 17 درصد با افزايش و 17 درصد نيز 
بدون تغيير خواهند بود. در كشاورزي 73 درصد با كاهش، 6 
درصد بدون تغيير و 21 درصد با افزايش مواجه خواهند شد. 

   انتظارات از دولت 
در انتظارات از دولت نيز فعاالن اقتصادي 11 درصدكاهش 
هزينه هاي توليد از طريق كاهش هزينه حاملهاي انرژي و 
غيره، 24 درصد تامين سرمايه در گردش از طريق اعطاي 
وام هاي با سود پايين، 11 درصدتعويق بازپرداخت وام ها تا 
مدتي پس از پايان شيوع ويروس كرونا، 15 درصد معافيت 
ماليات��ي در زمان اپيدمي، 6 درصد كاهش ن��رخ ارز براي 
واردكنندگان، 1 درصد ارايه مشاوره هاي فني براي كسب 

و كار، 6 درصد كاهش موانع كسب و كار، 3 درصد تشويق 
تقاضا از طريق اعطاي كارت هاي اعتباري، يارانه و 21 درصد 

ساير موارد را خواستار شده اند. 

   پيش بيني توليد و بيكاري در سه سناريو 
7.4 تا 11 درصد كاهش در توليد و 2.8 تا 6.4 ميليون كاهش 

شغل در سه سناريو پيش روي اقتصاد ايران است. 
در س�ناريوي اول: سختگيري دولت تا زمان ريشه كن 
شدن ويروس محور قرار گرفته و نشان مي دهد كه ستانده 
كل اقتصاد نزديك به 11 درصد در س��ال 1399 كاهش 
خواهد يافت. به دليل اعمال قرنطينه در ما ه هاي ابتدايي 
سال، اثر بر ستانده در شش ماهه اول سال 1399 نزديك به 
17 درصد برآورد ميشود. اشتغال: نزديك به 6.4 ميليون نفر 
از شاغالن متأثر خواهند شد و براي دوره اي بيكار خواهند 
بود. با اتمام قرنطينه اثر بر اشتغال در نيمه دوم سال به شدت 

كاهش خواهد يافت.
در سناريوي دوم: س��ختگيري دولت تا 23 فروردين و 
آزادسازي نس��بي بعد از آن با فرض آموزش غيرحضوري 
تا پايان دوره: در اين سناريو ستانده كل اقتصاد نزديك به 
8.6 درصد در س��ال 1399 كاهش خواهد يافت. نزديك 
به 2.9 ميليون نفر از ش��اغالن متاثر از ويروس كرونا شغل 
خود را از دست خواهند داد. در اين سناريو با وجود تعطيلي 
مراكز آموزشي، شاغالن در اين مراكز به دليل داشتن رابطه 

استخدامي به جمعيت بيكار اضافه نشده اند.
سناريوي س�وم: س��ختگيري دولت تا 23 فروردين و 
آزادسازي نسبي بعد از آن با فرض باز شدن مراكز آموزشي 
از هفته دوم ارديبهشت: در اين سناريو ستانده كل اقتصاد 
نزديك به7.4 درصد در سال 1399 كاهش خواهد يافت. 
اشتغال: نزديك به 2.8 ميليون نفر از شاغالن متاثر از ويروس 

كرونا شغل خود را از دست خواهند داد.

   اقدامات اتاق 
اهم اقدامات اتاق براي كاهش تبعات كرونا شامل مكاتبات 
اتاق ايران ب��ا نهادهاي تصميم گيري و سياس��ت گذاري: 
رياس��ت جمهوري، معاون اول رياست جمهوري، مجلس 
شوراي اسالمي، س��ازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و 
دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي، وزارت راه و شهرسازي، و ... بوده 

اس��ت.  اهم اقدامات اتاق براي كاهش تبعات كرونا ش��امل 
پژوهش انجام شده با همكاري واحدهاي زير مجموعه اتاق 
ايران ش��امل مركز پژوهش ها، كميسيون هاي تخصصي، 
تشكل ها و ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، 
انجام گرفته است. بر اساس اين كار پژوهشي 30 پيشنهاد 
مشخص در راس��تاي كاهش پيام دهاي اقتصادي شيوع 
ويروس كرونا احصاء گرديد و در قالب نامه به رياست جمهوري، 
وزارت اقتصاد و وزارت صمت ارس��ال شده است. همچنين 
تدوين و تصويب 3 مقاالت سياس��تي با موضوع »كاهش 
آثار اقتصادي كرونا بر كسب وكارها و اقدامات جهش توليد 
از منظر بخش خصوصي« در شوراي پژوهشي، اظهارنظر 
در خصوص اقدامات و سياست گذاري ها دولت و نهادهاي 
تصميم گيري در ارتباط با موضوع كرونا، ترجمه مجموعه 
گزارش هاي بين المللي انتشار يافته با موضوع كرونا، تشكيل 
كميته »واكاوي پروتكل هاي كسب وكار« با مديريت پورفالح 
و دبيري معاونت كس��ب وكار از اقدامات ديگر بوده اس��ت. 
سياست گذاري دولت براي كاهش تبعات اقتصادي شيوع 
كرونا بر كسب وكارها شامل تمديد مهلت تسليم اظهارنامه 
مالياتي، اس��تمهال پرداخت ماليات، اس��تمهال پرداخت 
بدهي هاي مالياتي دوره هاي گذشته، تمديد مهلت بخشودگي 
جرايم مالياتي، تعويق در برگزاري هيأت هاي حل اختالف 
مالياتي، تمديد مهلت اعتراض به اوراق مالياتي، تسهيل در 
فرآيندهاي حسابرسي موديان مالياتي، امهال و ارايه تنفس 
بازپرداخت تسهيالت بانكي، ارايه تسهيالت توسط بانك ها و 
موسسات اعتباري، تعليق محروميت و ممنوعيت هاي ناظر 
بر چك ها برگشتي، افزايش مهلت در خصوص تسويه نقدي 
بدهي غيرجاري ناشي از تسهيالت اعطايي توليدي ريالي، 
امهال حق بيمه سهم كارفرما، صدور بخشنامه نحوه دريافت 
ليست حقوق و مزد كاركنان شاغل در گروه هاي اقتصادي 
منتخب، ابالغ شيوه نامه اجرايي نحوه برقراري بيمه بيكاري 
ناشي ازكرونا، تعويق در برگزاري جلسات هيأت هاي تشخيص 
مطالبات بدوي و تجديدنظر در 6 استان، ثبت الكترونيكي 
درخواس��ت متقاضيان بيمه بيكاري، حمايت هاي در نظر 
گرفته شده براي حمايت از كس��ب وكارهاي آسيب ديده، 
مي باشد. ضروريست جهش توليد حمايت هاي انجام گرفته 
از سوي سازمان هاي فوق الذكر الزم است اما كافي نيست و به 
منظور تحقق بخشي به شعار سال و كسب وكارهاي توليدي 

نيز مشمول حمايت ها شوند.

چالش هاي نهادي، ابزاري و 
مقرراتي در ارزيابي ثبات مالي

حسين   باستانزاد|
سياست گذاري جامع و يكپارچه شبكه مالي مستلزم 
ش��ناخت چالش هاي مختلف مالي و ني��ز ارزيابي 
همزمان اثرات نامتقارن راهبردهاي سياس��تي بر 
بخش هاي حقيقي و بازارهاي مختلف مالي به منظور 
تحقق هدف ثبات مالي كالن اس��ت. بررس��ي هاي 
ادواري ثبات مالي زمينه شناسايي آسيب هاي بالقوه و 
بالفعل سيستم مالي را در مقابل ريسك هاي احتمالي 
در حوزه بازارها، ابزارها، مقررات و نيز سالمت نهادها 
و واسطه گران مالي فراهم مي س��ازد. پس از بحران 
مالي جنوب ش��رق آسيا در س��ال 1997 بسياري 
از اقتصاده��اي صنعتي و نوظه��ور به تدريج ضمن 
تشكيل نهادهاي سياست گذار و پايشگر ثبات مالي 
عمال تدوين گزارش��ات ادواري ثب��ات مالي را حول 
بررس��ي حوزه هاي در معرض ريس��ك و شناسايي 
چالش هاي شبكه مالي مورد هدفگذاري قرار دادند. 
مولفه هاي موث��ر بر حوزه هاي در معرض ريس��ك 
شبكه مالي به ترتيب شامل تغييرات ناگهاني اندازه 
سرمايه گذاري هاي مالي و حقيقي )نقدي و تعهدي( 
و انحرافات آن از روندهاي بلندمدت، تغييرات سهم 
بازارهاي مختلف مالي در جذب منابع سرمايه گذاري، 
نوسانات شديد در مقادير انتقاالت سرمايه اي ميان 
بازارهاي مختلف ش��بكه مالي، عدم تناسب قيمت 
و بازدهي بازارهاي مالي با نرخ هاي بهره سياستي و 
بردار ريس��ك هاي اقتصاد كالن )بازار، نهاد و ابزار( و 
نيز تغييرات ناگهاني اندازه نس��بي و عمق بازارهاي 
مختلف مالي بوده كه در فرآيند تدوين بازخوردهاي 
بهنگام براي مقامات سياس��ت گذار مورد استفاده 
قرار مي گيرند. مكانيزم ش��گل گيري آس��يب هاي 
بالقوه شبكه مالي غالبا متاثر از چهار مقوله سازگاري 
سياست هاي پولي-اعتباري با وضعيت ادوار تجاري، 
روند تغييرات كسري پس انداز ناخالص داخلي، كارايي 
ظرفيت هاي مقرراتي سالمت مالي و نظارت احتياطي 
در مجموعه شبكه مالي )مس��تقيما بر مولفه هاي 
سالمت مالي و سبد محصوالت واسطه گران مالي موثر 
بوده( و نيز سازگاري با اهداف ميان مدت سياست گذار 
پولي اس��ت، كه از يك طرف فرآيند انتقال پس انداز 
به صور مختلف س��رمايه گذاري ها را متاثر ساخته 
و از طرف ديگ��ر كارايي مكانيزم هاي انتقال پولي را 
تحت تاثير قرار مي دهند. در همين راستا، در شرايطي 
كه وضعيت مولفه هاي سالمت مالي نهادي )كفايت 
س��رمايه، نس��بت مطالبات غيرجاري، وضعيت باز 
ارزي، نسبت پوشش نقدينگي، حاشيه سود، انطباق 
با ضوابط حاكميت ش��ركتي، ت��راز جريان نقدي، 
نسبت توانگري و غيره( در سطح هر يك از نهادهاي 
واسطه گر مالي )موسس��ات اعتباري، صندوق هاي 
بازنشستگي، بيمه ها، صندوق هاي خدمات درماني، 
صندوق هاي تامين سرمايه و ...( و نيز در سطح كلي 
بازارها )تلفيق صورت هاي مالي نهادهاي واسطه گر 
هر بازار( تضعيف شده عمال فرآيند انتقال و تبديل 
وجوه پس انداز اشخاص از طريق واسطه گران مالي 
به صور مختلف س��رمايه گذاري در يك يا مجموعه 
بازارهاي مالي دچار انقباض يا انبساط غيرمتناسب 
مي ش��ود. اختالالت مذكور در قالب كاهش خالص 
جريانات منابع انتقالي پس انداز نهادي به بازارهاي 
مختلف، كاهش نسبت متغيرهاي جريان به مانده، 
افزايش دوره بازگشت منابع اعتباري و يا سرمايه اي 
)توسط نهادهاي غيراعتباري مالي(، انجماد ادواري 
دارايي ه��اي ج��اري در صورت هاي مالي واس��طه 
گران مالي، رش��د ناپايداري مناب��ع و انحرافات در 
بازدهي مورد انتظار آنها در بازارهاي مختلف مالي، 
تغييرات الگوي كس��ب و كار نهادي از واسطه گري 
مالي به سرمايه گذاري و نيز رشد هزينه واسطه گري 
مالي و نتيجتا افزايش قيمت تمام ش��ده منابع براي 
سرمايه گذاران انعكاس يافته كه در كنار چالش هاي 
احتمالي اقتصاد كالن )كس��ري مستمر پس انداز 
ناخال��ص داخلي، س��لطه مالي، ناس��ازگاري بردار 
نرخ هاي بهره با ساختار ريسك هاي كالن، نرخ هاي 
سود حقيقي منفي و نيز ناپايداري موازنه پرداخت ها( 
عمال ثبات و كارايي شبكه مالي را دچار چالش خواهد 
ساخت. اثرات چالش هاي مذكور در بازارهاي مختلف 
مالي، نامتقارن )به لحاظ زماني( و نامتناس��ب بوده 
به طوريكه در كوتاه مدت )ماهانه و فصلي( بعضا زمينه 
رونق نسبي يك بازار را بدنبال داشته اما در ميان مدت 
)كمتر از يكسال( جريان وجوه ميان بازارهاي مختلف 
و مجموعه شبكه مالي را به نحوي دچار ناپايداري و 
انتقاالت شتابان س��وداگرانه ساخته كه بنگاه هاي 
بخش حقيقي در فرآيند تامين مالي ميان مدت دچار 
مضيقه خواهند ش��د.  در همين راستا، بعضا اندازه 
مبادالت كوتاه مدت بين بازارهاي مختلف مالي بيشتر 
از مبادالت ميان مدت درون هر يك از بازارهاي مذكور 
شده و عمال دوره رسوب منابع و سهم تامين مالي و 
سرمايه گذاري ميان مدت )منابع پايدار( در درون هر 
يك از بازارهاي مالي كاهش خواهد يافت. همزماني 
پديده مذكور ب��ا محدوديت هاي مضاعفي همانند 
عدم عرضه ابزارهاي متنوع سرمايه گذاري درون هر 
يك از بازارهاي مالي  و عدم توليد و عرضه ابزارهاي 
مشتقه اهرمي پوشش ريسك عمال موجب تمركز 
بيشتر منابع سرمايه گذاري نهادي بر روي ابزارهاي 
مالي غيراهرمي شده كه مستقيما ناپايداري جريان 
وجوه درون و مابين بازارهاي مختلف مالي را تشديد 
خواهد ساخت. در تحليل نهايي، كسري پايدار روند 
پس انداز ناخالص داخلي، انقباض اندازه پس انداز و 
سرمايه گذاري پايدار درون و مابين بازارهاي مختلف 
مالي ، عدم فراگيري شمول مقررات سالمت مالي و 
نظارت احتياطي در سطح گروه هاي مالي، عدم تنوع 
ابزارهاي سرمايه گذاري و پوشش ريسك متناسب با 
اشتهاي سرمايه گذاران مختلف نهادي در بازارهاي 
مختلف مالي در كنار عدم سياست گذاري متمركز 
و موزون براي اهداف متضاد بازارهاي مختلف مالي 
عمال ثبات مالي اقتصاد كالن را به طور عام و تناسب 
بازدهي، تسلسل ساختار ريسك و پايداري جريان 
وجوه بازارهاي مختلف مال��ي را به طور خاص دچار 

چالش خواهد ساخت. 

بيشترين تاثير بر فروش 46 درصد واحدها، 20 درصد تعديل نيرو، رشد 15- درصدي سرمايه گذاري و 28 درصد افزايش قيمت

سراس��ر كش��ور را 15درصد اعالم كرده اند؛ اس��تان تهران 
را 20درصد و ش��هر ته��ران را 25درص��د. در حالي كه بايد 
در خص��وص متراژ خانه هاي اج��اره اي هم كارهايي صورت 
مي گرفت و دسته بندي مي شد. بسياري فكر مي كنند تنها ارز 
است كه باعث رشد قيمت ها در بازارها شده است اما اين يك 
جريان سازمان يافته است كه در حوزه هاي مختلف ظهور و 
بروز پيدا مي كند.  پس��ر من استاد دانشگاه است در دانشگاه 
صنعتي شريف 5ميليون حقوق مي گيرد؛ به او گفته اند براي 
رهن و اج��اره خانه بايد 70درصد بيش��تر بدهيد؛ وضعيت 
همكارانش هم همين طور است؛ اينها استعدادهايي هستند 
كه به جاي كشورهاي خارج فعاليت در ايران را انتخاب كرده اند 

بايد به اين قشر و ساير اقشار هم توجه شود.
    در واكن�ش ب�ه اي�ن تكانه ه�ا ام�روز ريي�س كل 
بانك مرك�زي اع�الم كردند كه ت�الش مي كند طرح 
گواهي سپرده يورويي را به شوراي پول و اعتبار ارايه 

خواهد كند؛ نظر شما درباره اين تصميمات چيست؟.
طرح پيشنهادي كه ش��ما به آن اش��اره كرديد در حقيقت 
در بهتري��ن و خوش بينانه ترين حالت يك آيتم يا يك بند از 
نسخه اي است كه براي بهبود وضعيت بحراني ارز و اقتصاد بايد 
به كار گرفته شود. يعني همان طور كه در يك نسخه پزشكي، 
دكتر ممكن است؛ ُمسكن بدهد، آرام بخش دهد؛ آنتي بيوتيك 
بدهد و در نهايت داروي اصلي را در وراي اين داروها ارايه كند، 
در اين گ��زاره هم بانك مركزي يك بند از مجموعه وس��يع 
نيازهاي اقتصادي را ارايه كرده است. بنابراين اين موضوع كه 
بانك مركزي به آن اشاره كرده است، فاقد آن داروي اصلي است 
و به عنوان يك آيتم مطرح است. به هر حال اظهارنظر درباره 
اينكه دولت به يك چنين تصميماتي دلخوش كند و تصور 
كند كه با يك چنين آيتم هاي و بدون جامع نگري مي تواند 
مش��كالت زيربنايي اقتصاد در بخش هاي گوناگون را حل 

كند؛ اين اولين اشتباه استراتژيك است. بسياري از مشكالت 
اقتصادي در كشورما با مسكن حل مي شود. يعني مثال فقر 
ملت را كه ريشه در مش��كالت و موانع توليدي چه توليدات 
كشاورزي، چه كارگاهي و چه صنعتي و...دارد، ما آمديم با توزيع 
يارانه به عنوان يك ُمسكن با اين عنوان كه يك پولي به فقرا و 
ملت بدهيد تا مشكل را سر فرصت رفع كنيم برخورد كرديم؛ 
اين فرآيند از دولت هاي نهم و دهم آغاز شد و در ادامه دولت 
يازدهم و دوازدهم هم همين مسير را در پيش گرفت و در ادامه 
تنها مشكل را سر فرصت حل نكردند بلكه يارانه ها به نسخه 
اصلي اقتصاد هم بدل شد و نهايت تالش هاي فكري و عملي 
مسووالن در حوزه هاي اقتصادي شد توزيع يارانه ها.در حالي 
كه اشتباه از اول معلوم بود، يعني در نسخه اوليه اين موضوع 
ديده نشده بود كه ما يك سال يا چند سال يارانه ها را بدهيم تا 
موانع بر سر راه توليد، كشاورزي، صنايع كارگاهي و...برطرف 
شود و فضاي كسب و كار و معيشت مردم بهبود يابد. اين نسخه 
بانك مركزي هم يك بند از يك پكيج 10آيتمي است كه براي 
ساماندهي و جلوگري از رهاشدگي اقتصادي بايد گرفته شود.

   در مورد جبران كس�ري بودجه به نظر مي رسد يك 
دو دستگي ميان فعاالن اقتصادي ايجاد شده است، 
يك گروه از اس�اتيد اقتصادي معتقدن�د كه دولت با 
انتشار اوراق بايد كسري بودجه خود را جبران كند و در 
سوي ديگر دسته ديگري از تحليلگران مي گويند كه 
سياست هاي پولي بر انتشار اوراق ارجح است. نظر شما 

درباره اين منازعه اقتصادي چيست؟
جواب را در سطور قبلي گفتم، آنهايي كه بر روي اوراق به تنهايي 
يا سياست هاي پولي پافشاري مي كنند از نظر من هر دو اشتباه 
مي كنند. چرا؟ چون مش��كالت اقتصاد ملي در اين حوزه ها 
نيازمند يك پكيج است كه در آن سياست هاي پولي، مالي، 
ارزي و امثالهم، توامان ديده شده باشد. يعني اگر كسي فكر 

مي كند فقط با سياست هاي پولي و بعد هم از طريق نرخ بهره 
مي توانند مشكلي را اصالح كنند اشتباه است. يا اگر كسي فكر 
كند كه حل مشكالت اقتصادي از طريق سياست هاي مالي 
آنهم از طريق سياست هاي مثال بودجه اي يا نرخ ماليات ممكن 
است در اشتباه هستند. يعني يك مجموعه اي سياست هاي 
پولي، مالي، ارزي و ...اس��ت كه تازه بايد اين سياست ها با هم 
سازگار باشند و اگر تناقض داشته باشند و همديگر را دفع كنند، 

بيماري اقتصاد ايران شفا پيدا نمي كند.
    شما فكر مي كنيد برنامه ريزي هاي راهبردي دولت 
در حوزه اقتصاد به گونه اي بوده كه اين پكيجي كه شما 

به آن اشاره كرديد، محقق شود؟
اينكه اش��اره مي كنيد آيا دولت راهبردي دارد؟ اش��تباهي 
است كه متاسفانه اين روزها بسياري آن را مرتكب مي شوند؛ 
واكنش ه��اي دولت در اقتصاد مقطعي، م��وردي و آزمون و 
خطايي اس��ت و اقدامات جامع و بس��ته اي انجام نمي دهد. 
حركت هاي دولت در حوزه اقتصاد معني استراتژي را نمي دهد 
و دولت در بخش هاي اقتصادي دچار نوع خاصي از روزمرگي 
شده است، ممكن است دولتي ها اشاره كنند كه راهبرد دارند 
اما از نظر ما تح��ركات دولت در بخش اقتصاد به هيچ عنوان 
راهبردي نيست. همان طور كه در س��وال شما هم بود براي 
ساماندهي اقتصاد بايد راهبردي وجود داشته باشد كه اقتصاد 
ايران در حال حاضر متاسفانه فاقد راهبرد است. راهبرد در عين 
حال داراي اهداف اس��تراتژيك است و مجموعه سياست ها، 
شيوه ها، اقدامات وبرنامه هايي است كه براي رسيدن به هدف ها 
تدارك ديده شده است. اين مجموعه هاي راهبردي خودش 
زيرمجموعه هايي دارد كه تاكتيك ها و روش ها را شكل مي دهد، 
مثال سياست پولي مناس��بي، ارزي مناسب، سياست مالي 
مناسب، تجاري مناسب و...كه بايد با هم سازگار باشند بعد از 
سازگاري تازه بايد ابزارهاي مناسب براي اجراي اين سياست ها 

هم كه صادرات و واردات را كنترل مي كند، مي شود نرخ تعرفه، 
نرخ ارز و...، يكي از ابزارهاي سياست هاي پولي كه مي خواهد 
انبس��اطي باش��د يا انقباضي و....نرخ بهره است يكي ديگر از 
ابزارهايش، ذخيره قانوني است؛ بحث ديگرش تنظيم مجدد 
است. مجموعه اين عوامل مثل يك دست شير، پلنگ، انسان 
و...كه سرپنجه دارد و انگشت دارد مي شود ابزار دست انشان. 
قدرت دست انسان زماني متبلور مي شود كه اين انگشت ها و 
سرپنجه ها در وضعيت سازگار و هماهنگي قرار داشته باشند و 

تشكيل يك مشت را مي دهند. 
   تا چه اندازه در بروز مشكالت اقتصادي امروز كشور 
مشاوران اقتصادي رييس جمهوري را مسوول ميدانيد؛ 
مردان اقتصادي كابينه تا چه اندازه در به وجود آمدن 

اين وضعيت اقتصادي و معيشتي مقصر هستند؟
 پاسخ اين سوال را شخص آقاي رييس جمهوري بعد از افزايش 
قيم��ت ارز از 3 و 200 به محدوده 19 و 20هزار تومان دادند. 
آقاي روحاني اشاره كردند كه دوستان اقتصادي ما )كه معلوم 
هست اين 2 الي 3نفر چه كساني هستند، قصد ندارم اسم اين 
افراد را ببرم مگر اينكه ندانيد چه كساني اند( گفتند كه بگذاريد؛ 
نرخ ارز برود باال، صادرات افزايش پيدا مي كند، توليد رونق پيدا 
مي كند؛ آقاي رييس جمهوري در ادامه گفتند اجازه داديم تا ارز 
شد 4هزار تومان؛ بعد شد 8هزار تومان، بعد هم 10هزار تومان 
را تجربه كرديم و 14هزار تومان و.... آقاي روحاني همينطور 
اش��اره كردند كه ديديم كه قيمت دالر چند برابر ش��د اما نه 
صادراتمان تكاني خورد و نه باعث رونق توليد شد اما دالر گران 
شد. هرچند آقاي رييس جمهوري اين عبارات را به شوخي و 
خنده مطرح مي كردند اما واقع آن است كه اين افزايش قيمت ها 
در زندگي عمومي مردم نه باعث خنده و كمدي بلكه تراژدي 
است. رييس جمهوري ريشه مشكالت را خوب توضيح دادند 
اما اين افرادي كه يك چنين برنامه هايي را پيشنهاد ميدادند 

امروز بايد در پيشگاه ملت پاسخگوي عملكرد خود باشند و 
قبول كنند كه اشتباه كرده اند. به نظر مي رسد كه جرياناتي در 
اتمسفر اقتصادي و مديريتي كشور وجود دارند كه از بحراني 
شدن فضاي اقتصادي سود سرشاري مي برند، حتي برخي 
اقتصاددان ها هم هستند كه با اين جريانات همكاري دارند 
و منافعشان در اين است كه مثال فالن اتفاق براي دالر بيفتد. 
ممكن است در اين ميان برخي افراد هم ممكن است وجود 
داشته باشند كه موضوعات را تنها از منظر تئوريك مي بينند 
و به اين باور رس��يده، يعني قادر نيستند تا اقتصاد ايران را بر 
اساس ويژگي هاي اقليمي، بومي و تاريخي و...تحليل كنند 
و فقط مبتني بر ديدگاه هاي آكادميك است كه برنامه ريزي 
مي كنند. اين دسته واقعيات بيروني اقتصاد ايران را در جريان 

برنامه ريزي ها در نظر نمي گيرند.
  ممكن است درباره اين دسته از اقتصادان ها بيشتر 
صحبت كني�د؟ اين افراد بر اس�اس چ�خ ذهنتي به 

رييس جمهوري و دولت مشاوره مي دهند؟
 من يكي از اين مش��اوران اقتصادي را مي شناس��م كه 
از نقطه نظر تئوريك و نظري به يك باوري رس��يده كه 
بر اس��اس همان باورها عمل مي كند ام��ا نمي داند كه 
در اقتص��اد ايران عوامل غير اقتص��ادي وجود دارند كه 
به اندازه عوامل اقتصادي مهم و اثرگذار هس��تند. شما 
فقط عرضه و تقاضا را نمي توانيد ببينيد. و بعد نمي داند 
كه اقتصاد ايران در ش��رايطي قرار دارد كه كساني مثل 
جان بولتون، پمپئو و ترامپ مي گويند كه اقتصاد ايران 
با بزرگ ترين فشار ممكن روبه رو شده است؛ ارزش پول 
ملي ايران را كاهش داده ايم، فقر را افزايش داده ايم و پول 
ملي شان را 200درصد كاهش داده ايم و... اين عوامل اما 
در برنامه ريزي هاي اقتصادي دوستان به هيچ عنوان در 

نظرگرفته نمي شود.

ادامه از صفحه اول
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اخبار 3 بانك و بيمه

همتي: صادركنندگان ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به كشور بازگردانند

ركورد فروش ارز در سامانه نيما شكسته شد 

طرحگواهيسپردهيوروييبهشورايپولواعتبارارايهميشود
ادامه از صفحه اول

اتحاديه فروشندگان و س��ازندگان طال، جواهر، نقره و 
سكه تهران با انتشار اطالعيه اي اعالم كرد كه بر اساس 
مصوبه جلس��ه برگزار ش��ده با حضور جمعي از اعضاي 
صنف و هيات مديره اتحاديه، به اطالع مي رساند از تاريخ 
1399/۰۵/1 طالهاي آب شده قابل قبول، جهت خريد 
و فروش و نقل و انتقال بين اعضاي صنفي و بنكداران بايد 
داراي جواب ثبت شده در سيستم گوياي اتحاديه باشد 
و عيار آن جهت ثبت در سيس��تم گويا الزاما ۷3۵ به باال 
باشد. الزم به ذكر است كه از اول مرداد ماه، آبشده هاي 
با عيار كمتر از ۷3۵ به رسميت شناخته نخواهند شد و 
هرگونه خريد و فروش و نقل و انتقال آبشده با عيار كمتر 
از ۷3۵ تخلف خواهد ب��ود و در صورت بروز تخلف پس 
از تاريخ اول مرداد ماه، با متخلفان طبق ماده ۲۸ قانون 
نظام صنفي برخورد خواهد شد و تمام ضرر و زيان هاي 
وارده به اعضاي صنفي بر عهده معامله كنندگان خواهد 
بود. اين اتحاديه تاكيد كرده كه همچنان عيار استاندارد 

مصنوعات طال ۷۵۰ است.

  قيمت ها در بازار ارز به دليل نبود مش�تري، 
كاهشي مي شود

عرضه گسترده ارز توسط بازارساز در معامالت امروز بازار ارز 
موجب عقب نشيني خريداران و كاهش چشمگير تقاضا شد 
كه تداوم اين روند به تدريج زمينه كاهش قيمت ها را فراهم 
مي كند.19۵ ميليون دالر توسط بازارساز به بازار اسكناس 
تزريق شد كه تنها ۲.۸ ميليون از اين مبلغ به فروش رفت 
و براي بيش از 19۲ ميليون دالر عرضه ش��ده خريداري 
وجود نداشت. همچنين از سه ميليون يوروي عرضه شده 
فقط 1۰۰ هزار يورو فروخته شد. به گفته كارشناسان، اين 
حجم از مازاد عرضه نشانگر وضعيت مطلوب ذخاير ارزي 
كشور و موجب كاهش شديد تقاضاي احتياطي در بازار 
شده است.بنابراين تداوم حضور بازارساز در بازار ارز كه از 
روز گذشته آغاز شده است موجبات كاهش نرخ ارز را رقم 
خواهد زد.طي روزهاي گذشته دالالن و سفته بازان با ايجاد 
التهاب در بازار ارز و سوءاستفاده از برخي انتظارات ناشي از 
رواج شايعات به دنبال برهم زدن آرامش بازار ارز و سود بردن 
از اين فضا بوده اند. حدود ۷۰ ميليون دالر روز شنبه توسط 
بازارساز به بازار تزريق شد كه تنها براي حدود ۸۰۰ هزار 
دالر خريدار وجود داشت كه نشان مي دهد، ميزان تقاضا 
در اين بازار كاهش يافته و قيمت ها روند نزولي يافته است.

همچنين ميانگين نرخ اسكناس دالر امريكا حدود 1۸ هزار 
و ۴۶۰ تومان گزارش شده است.در هفته گذشته نيز بيش 
از 1۵۰ميليون دالر توسط بازار ساز با هدف مديريت بازار 
و تامين تقاضا به بازار ارز عرضه شد.بررسي روند معامالت 
روزهاي اخير نشان مي دهد كه تقاضاي واقعي ارز، پوشش 
داده شده و به ميزان كافي ارز در بازار وجود دارد، اما دالالن 
با جوسازي به دنبال ايجاد تقاضاي كاذب هستند.با توجه 

به افزايش عرضه و كاهش تقاضا، كارشناسان مي گويند، 
قيمت ها در بازار ارز روند نزولي يافته و رصد تحوالت بازار ارز 

در روزهاي اخير تاييدكننده اين روند نزولي است.

  قيمت دالر باال رفت
 دالر در صرافي هاي بانكي يكشنبه با ۲۰۰ تومان افزايش 
قيمت به بهاي 19 هزار و ۵۰ تومان فروخته شد. نرخ خريد 
هر دالر در تابلوي صرافي هاي بانكي 1۸ هزار و 9۰۰ تومان 
و فروش 19 هزار و ۵۰ تومان بود كه نسبت به ديروز ۲۰۰ 
تومان افزايش داش��ت. قيمت خريد هر يورو نيز ۲1 هزار 
تومان و نرخ فروش آن ۲1 هزار و 1۰۰ تومان شد.ميانگين 
بهاي هر يورو در روز معامالتي گذش��ته در س��امانه سنا 
۲۰هزار و 9۸۰ تومان و هر دالر 1۸ هزار و 39۸ تومان اعالم 
شده است.همچنين هر حواله دالر در سامانه نيما در روز 
معامالتي گذش��ته، 1۶ هزار و 1۲3 تومان فروخته شد و  
حواله يورو نيز 1۸ هزار و 1۰۰ تومان به فروش رسيد. هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد تهران 
با 1۸۸ هزار تومان افزايش نسبت به ديروز به قيمت هشت 
ميليون و ۷۰۸ هزار تومان فروخته شد.قيمت هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد هشت ميليون و ۷۰۸ هزار 

تومان و هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم هشت 
ميليون و ۴۵۰ هزار تومان قيمت گذاري شد.همچنين 
نيم س��كه نيز چهار ميليون و ۴3۰ هزار تومان، ربع سكه 
دو ميليون و ۴۵۰ هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي يك 
ميليون و 3۰۰ هزار تومان تعيين قيمت شد.هر گرم طالي 
خام 1۸ عيار ۸۵۵ هزار و ۶۰۰ تومان و هر مثقال طال نيز 
سه ميليون و ۷۰۶ هزار تومان به فروش رسيد.اين در حالي 
اس��ت كه بهاي اونس جهاني نيز به يك هزار و ۷۷1 دالر 

افزايش يافت.

   عميق تر شدن ركود اقتصادي 
 بحران اقتصادي ناش��ي از ويروس كرونا، هر ماه عميق تر 
از حد انتظ��ار مي رود. حاال صندوق بين المللي پول نيز در 
گزارش جديد خود، پيش بيني رش��د اقتصادي جهان را 
از منفي سه درصد به منفي ۴.9 درصد كاهش داده است.  
»عالم گيري كوويد-19 اقتصادها را با قرنطينه هاي خانگي 
به تعطيلي بزرگ كشاند؛ اقدامي كه اگرچه به كنترل اين 
بيماري و حفظ جان  انس��ان ها كمك كرد اما جهان را به 
بدترين ركودي كش��اند كه از زمان ركود بزرگ در س��ال 
193۰ اتفاق افت��اده بود. حاال فعاليت ه��ا در بيش از ۷۵ 

درصد از كشورها دوباره بازگشايي شده است. اكنون، شيوع 
بيماري در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و بازارهاي 
نوظهور، دوباره در حال ش��دت گرفتن اس��ت. بسياري از 
كش��ورها نيز روند بهبود و بازيابي اقتصاد را آغاز كرده اند. 
با اين وجود، در صورت پيدا نشدن راه حل دارويي، قدرت 
بهبود و بازيابي اقتصاد به شدت نامطمئن و بي ثبات است و 
تاثير نامساعد بيماري روي كشورها و بخش هاي اقتصادي، 
ادامه خواهد داشت. در مقايسه با چشم انداز قبلي اقتصاد 
جهان در ماه آوريل، ما اكنون )در ماه ژوئن( ركود عميق تري 
را براي سال ۲۰۲۰ و روند بازيابي آهسته تري را براي سال 
۲۰۲1، پيش بيني مي كنيم.« صن��دوق بين المللي پول 
با اين مقدم��ه، در گزارش اخير خود خبر از رش��د منفي 
۴.9 درصد براي اقتصاد جهان در س��ال ۲۰۲۰ داده است. 
 بر اس��اس اين گ��زارش، اقتصاد جهان در طول دو س��ال 
)۲۰۲1-۲۰۲۰( بيش از 1۲ تريليون دالر از توليد ناخالص 
خود را به دليل بحران كوويد-19 از دست مي دهد. ميزان 
كل توليد از دست رفته براي اقتصاد جهاني در سال ۲۰۲۰ 
و ۲۰۲1 از همه گيري بيماري بي��ش از 1۲ تريليون دالر 
خواهد بود. ركود ماه آوريل، نشان  از توليد كمتري در نيمه 
اول امسال داد. با توجه به ادامه شيوع بيماري و اصرار بر حفظ 

فاصله اجتماعي، در نيمه دوم امسال نيز ظرفيت هاي توليد 
و عرضه آسيب جدي خواهند ديد. صندوق بين المللي پول، 
نااطميناني گسترده اي را در گزارشي كه آخر هفته گذشته 
منتشر كرد، نشان داده اس��ت. در صورتي كه روند اقتصاد 
صعودي باش��د، اخبار بهتر درباره واكسن ها و درمان ها و 
سياست هاي حمايتي بيشتر، مي تواند باعث از سرگيري 
سريع تر فعاليت هاي اقتصادي شود. در روند نزولي، موج 
جديدي از گس��ترش عفونت، مي تواند دوب��اره تحرك و 
هزينه هاي مصرف كننده را كاهش دهد، ش��رايط مالي را 
س��خت تر كند و باعث افزايش بدهي ها ش��ود. تنش هاي 
ژئوپلتيكي و تجاري نيز شرايط شكننده تجارت جهاني را 
شكننده تر مي كنند؛ آن هم زماني كه پيش بيني مي شود 
تجارت جهاني حدود 1۲ درصد س��قوط كند.  بحراني كه 
شبيه هيچ بحران ديگر نيست، بهبودي نيز خواهد داشت 
كه ش��بيه به هيچ بهبود ديگر نيست. صندوق بين المللي 
پول با اين جمله تكليف سناريوهاي بازيابي اقتصاد را روشن 
كرده اس��ت. در وهله اول، جابه جايي بي سابقه اين بحران 
مانع بهبود چشم انداز اقتصادي براي اقتصادهاي وابسته 
به صادرات مي شود و همگرايي درآمدي بين اقتصادهاي 
توس��عه يافته و در حال توس��عه را هم به خطر مي اندازد. 
صندوق بين المللي پول، براي اقتصادهاي توس��عه يافته 
رشد منفي هش��ت درصدي را در سال ۲۰۲۰ پيش بيني 
كرده است؛ براي بازارهاي نوظهور منفي سه درصد و براي 
اقتصادهاي در حال توسعه نيز منفي پنج درصد. همچنين 
9۵ درصد از كش��ورها امسال، رشد منفي در درآمد سرانه 
خواهند داش��ت. پيش بيني مي ش��ود كه ضربه به توليد 
ناخال��ص داخلي تجمعي اقتصادهاي نوظه��ور و در حال 
توسعه به جز چين، بيشتر از اقتصادهاي توسعه يافته باشد. 
در وهل��ه دوم اگرچه فعاليت هاي اقتصادي از س��ر گرفته 
شده اند، اما وضعيت در تمام بخش ها يكسان نيست. از يك 
طرف، تقاضا در بعضي از بخش ها مانند خرده فروشي افزايش 
يافته اما از طرف ديگر بخش هاي خدماتي كه نياز به تماس و 
ارتباط نزديك دارند، مانند سفر و گردشگري، هنوز در ركود 
هستند. كشورهايي كه به شدت به چنين بخش هايي وابسته 
هستند، در طوالني مدت آثار ركودي گسترده اي را تجربه 
خواهند كرد. به دليل همين مالحظه ها، روند بازيابي اقتصاد، 
جزئي خواهد بود و شبيه به پيش بيني هاي اقتصاددانان، 
حالتي v يا w شكل نخواهد داش��ت.  براساس مدل پايه 
صندوق، هر چند فعاليت هاي اقتصادي در فصل دوم ۲۰۲۰ 
به سير نزولي خود ادامه مي دهند، اما انتظار مي رود پس از 
آن روندي رو به بهبود به خود بگيرند. بر اين اس��اس، رشد 
اقتصادي جهان در سال ۲۰۲1 به سطح ۵.۴ درصد افزايش 
خواهد يافت. به عالوه تا سال آينده مصرف به تدريج تقويت 
خواهد شد، و با كمرنگ شدن نااطميناني ها، سرمايه گذاري 
نيز روندي رو به بهبود خواهد گرفت، هر چند انتظار مي رود 
همچنان زير سطوح پيش از بيماري باقي بماند. در وهله 

سوم، بازار كار به شدت بسيار زيادي، آسيب ديده است.

مقصد نظام بانكداري در سال ۱۳۹۹
در مورد چشم انداز نظام بانكي در 
سال 1399 با توجه به شيوع كرونا، 
رونق بورس، كاهش سود سپرده ها 
و... بايد ابتدا توجه داشت كه به رغم 
تحريم هاي ظالمانه بين المللي 
كه كش��ور ب��ا آن مواج��ه بود و 
همچنين حوادث طبيعي كه در 
سال گذشته بخشي از استان هاي 
كشور را درگير خود كرد، عملكرد اقتصادي كشور در 9  ماهه 
نخست سال 139۸ به سمت بهبودي حركت مي كرد و انتظار 
مي رفت كه در سايه اقدامات مجموعه سياست گذاري اقتصادي 
كشور، رشد اقتصادي مثبت تا پايان سال 139۸ و سال 1399 
استمرار يابد، ليكن با شيوع ويروس كرونا از اسفندماه 139۸ 
اقتصاد كشور با ش��وك جديدي مواجه گرديد كه به دنبال 
آن فعاليت هاي آحاد اقتصادي را با محدوديت هاي جديدي 
روبه رو كرد. به پيش��نهاد بانك مركزي و بر اس��اس مصوبه 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مقرر شد با هدف حمايت از 
كسب وكارها و تداوم اشتغال بنگاه هاي آسيب ديده از بيماري 
كرونا تا سقف ۷۵۰ هزار ميليارد ريال به خانوارها و واحدهاي 
كسب وكار توليدي و خدماتي تسهيالت اعطا نمايد. در اين 
راستا مقرر ش��د كه ۲۵۰ هزار ميليارد ريال از طريق كاهش 
نسبت سپرده قانوني بانك ها و موسسات اعتباري تامين شده و 
۵۰۰ هزار ميليارد ريال ديگر از طريق منابع بانك ها تامين گردد. 
در رابطه با كاهش نسبت سپرده قانوني بايد به اين موضوع اشاره 

كنم كه بر اساس بند »1« از يك هزار و دويست و نود و يكمين 
صورت جلسه مورخ 1399.۰1.19 شوراي پول و اعتبار مبني بر 
تفويض اختيار تعيين نسبت سپرده قانوني بانك ها و موسسات 
اعتباري در دامنه 1۰ تا 13 درصد به رييس كل محترم بانك 
مركزي در راستاي اجراي برنامه هاي حمايتي ناشي از شرايط 
خاص اقتصادي و به خصوص در شرايط ناشي از شيوع ويروس 
كرونا و با اش��اره به بند »1« از يكمين صورت جلس��ه مورخ 
1399.۰1.1۲ هيات عامل بانك مركزي، نسبت سپرده قانوني 
انواع سپرده هاي ۲1 بانك و موسسه اعتباري مشاركت كننده در 
طرح مذكور )به جز انواع سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز(، 

معادل 1۰.۴۸ درصد تعيين و ابالغ گرديد.
 از اين رو مالحظه مي شود كه بانك مركزي با در پيش گرفتن 
رويكردي هماهنگ به دنبال آن بوده است كه ضمن تامين 
مالي به هنگام خانوارها و بنگاه هاي آسيب ديده، حداقل فشار 
بر منابع بانك ها وارد آيد. الزم به ذكر است، بخش قابل توجهي از 
منابع مالي پيش بيني شده جهت مواجهه با كرونا، مربوط به وام 
قرض الحسنه يك ميليوني به سرپرست خانوارها بود كه تقريبًا 
به صورت كامل انجام گرفته است. اميدواريم بانك ها و موسسات 
اعتباري در اجراي بخش دوم اين مساعدت ها كه همانا اعطاي 
وام به بنگاه هاي اقتصادي است، كمال همكاري را با مجموعه 

اقتصادي كشور به ويژه بانك مركزي انجام دهند.
 حال با عنايت به ش��رايط پيش آمده در اقتصاد كشور انتظار 
مي رود در كوتاه مدت فعاليت ه��اي اقتصادي با تنگناهايي 
مواجه باشد كه به تبع آن ممكن است شبكه بانكي از مسير 

انباشت مطالبات غيرجاري و كاهش توان تسهيالت دهي با 
چالش هايي روبه رو گردد. علي ايحال، انتظار مي رود كه اين 
وضعيت تداوم نيافته و با عادي شدن شرايط اقتصاد و بهبود 
كسب وكارها، شبكه بانكي نيز بتواند به شرايط پيش از شيوع 
اين بيماري بازگردد. تحوالت رخ داده در ماه هاي اخير نظير 
واريز وجوه دولتي به حساب بانك ها در قالب هزينه كرد تنخواه 
خزانه، پرداخت هاي يارانه معيش��تي به اقشار آسيب پذير و 
طرح هاي حمايتي در خصوص مبارزه با آثار اقتصادي كرونا و 
غيره باعث بروز مازاد عرضه وجوه در بازار بين بانكي و كاهش 
نرخ هاي سود بازار بين بانكي گرديد. هم زمان ميان بانك ها 
نيز اين توافق به عمل آمد كه نرخ سود سپرده ها كاهش يابد. 
انتظار مي رود با توجه به كاهش هزينه تجهيز پول در شبكه 
بانكي بخشي از ناترازي هاي درآمد – هزينه اي بانك ها بهبود 
يابد و بانك ها با در پيش گرفتن سياست هاي اعتباري مناسب 
اقدام به تامين مالي بخش واقعي اقتصاد نمايند. به طور كلي 
رويكرد بانك مركزي در زمينه مديريت بازار پول و ارز بر اين 
اساس بوده تا ضمن مهار و كاهش نرخ تورم، مساعدت هاي 
الزم در زمينه رشد اقتصادي و رونق توليد را نيز به عمل آورد. 
در اين راس��تا بانك مركزي ضمن تمركز بر ثبات بازار ارز، بر 
كنترل رشد نقدينگي از طريق تاثيرپذيري حداقلي پايه پولي 
از بودجه دولت تاكيد داشته است. يكي از مهم ترين اقدامات 
بانك مركزي در سال گذشته، راه اندازي عمليات بازار باز بود 
كه براي اولين بار در تاريخ اقتصادي ايران و نظام بانكي به وقوع 
پيوست. اين ابزار، ظرفيت قابل توجهي را براي بانك مركزي به 

وجود مي آورد تا از طريق هدايت نرخ سود در بازار بين بانكي، 
چارچوبي پيشرفته از سياست گذاري پولي را جهت پيشبرد 
اهداف سياستي خود و كنترل تورم اجرا نمايد. البته به منظور 
استفاده از ظرفيت قابل توجه عمليات بازار باز، ضروري است 
كه بانك ها از شرايط به وجود آمده در حوزه بازار بدهي دولتي 
استفاده كرده و با اختصاص بخشي از دارايي هاي خود به اوراق 
بدون ريسك نقدش��ونده دولتي، عالوه بر باال بردن كيفيت 
ترازنامه خود، مديريت نقدينگي خود را نيز بهبود بخشند. بازار 
پول و سرمايه به عنوان مهم ترين بازارهاي تامين مالي داخلي 
براي خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي شناخته مي شوند. تامين 
مالي از بازار پول عمدتاً از طريق اخذ تسهيالت از سيستم بانكي 
امكان پذير است. همچنين بنگاه هاي اقتصادي قادرند در بازار 
سرمايه از طريق مكانيزم هاي پذيره نويسي سهام، عرضه اوليه 
سهام، افزايش سرمايه و انتشار اوراق بدهي تامين مالي نمايند. 
اگرچه بازار سرمايه طي سال هاي اخير با پيشرفت هاي فراواني 
در زمينه گسترش ابزارهاي نوين تامين مالي همراه بوده است 
و سهم تامين مالي اين بازار افزايش يافته است؛ ليكن هنوز بار 
اصلي تامين مالي داخلي اقتصاد كشور طي سال هاي اخير 
بر عهده نظام بانكي بوده است. به طوري كه برآوردهاي اوليه 
سهم بازار پول از تامين مالي اقتصاد در سال 139۸ را حدود 
۸۰ درصد نش��ان مي دهد. يكي از نكاتي كه همواره از سوي 
بانك مركزي مورد تاكيد قرار گرفته است، لزوم اصالح نظام 
تامين مالي اقتصاد و حركت به سمت تامين مالي بلندمدت 
بنگاه ه��اي اقتصادي از مس��ير بازار س��رمايه و تامين مالي 

كوتاه مدت بنگاه هاي كوچك و متوسط از مسير شبكه بانكي 
بوده است. حال استقبال اقشار مختلف مردم از بازار سرمايه 
را مي ت��وان به فال نيك گرفت و با در نظر گرفتن مالحظاتي 
اين امر مي تواند گام مهمي در بهبود نظام تامين مالي اقتصاد 
كشور قلمداد شود. مهم ترين مالحظه اين است كه بايد توجه 
داشت مراد از تعميق بازار سرمايه صرفًا افزايش قيمت انواع 
سهام و اوراق بهادار نيست، بلكه هدف از تعميق و گسترش 
بازار سرمايه، افزايش ظرفيت تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي 

كشور از بازار سرمايه است.
»طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران« حاصل بازنگري، 
اصالح و تلفيق »طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران«، 
»طرح عملي��ات بانكي بدون ربا«، »ط��رح بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران«، »طرح تأسيس بانك توسعه 
جمهوري اس��المي ايران« و »اليحه اص��الح قانون پولي 
و بانكي كش��ور مصوب 13۵1« اس��ت ك��ه پيش تر و در 
سال هاي اخير در مجلس شوراي اسالمي در دست بررسي 
و كارشناسي بوده است. بانك مركزي به رغم نقدهايي كه 
به »طرح بانكداري جمهوري اسالمي ايران« دارد به طور 
پيوسته در جلسات كارشناسي طرح مذكور شركت داشته 
و نقطه نظرات خود را مطرح نموده است. همچنين، بانك 
مركزي با دوره جديد مجلس شوراي اسالمي همكاري و 
هماهنگي خوبي را در خصوص اصالح نظام پولي و بانكي 
)و به طور خ��اص اصالح قوانين و مق��ررات ناظر بر آن( 
به نقل از آفتاب خاورميانه خواهد داشت.  
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وصول ۷۰۷ هزار فقره چك 
رمزدار در ارديبهشت ماه

براساس آمار بانك مركزي ۷۰۷ هزار فقره چك 
رمزدار در ارديبهش��ت ماه 99 در كشور وصول 
شد.براس��اس آمار بانك مركزي ٧٠٧ هزار فقره 
چك رمزدار به ارزشي حدود ١٢٥١هزار ميليارد 
ريال در ارديبهشت ماه ١٣٩٩ در كل كشور وصول 
ش��د كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به 
ترتيب ١٦٤ درصد و 1۴1.1 درصد افزايش داشته 
است. در ماه مورد بررسي در استان تهران بالغ بر 
٢١٣ ه��زار فقره چك رمزدار به ارزش��ي حدود 
٧٠٤ هزار ميليارد ريال وصول شد. در ماه مذكور 
۴۷.۶ درصد از تعداد چك هاي رمزدار وصولي در 
سه استان ته�ران )3۰.۲ درصد(، اصفهان )۸.۸ 
درصد( و خراس��ان رضوي )۸.۶ درصد( وصول 
شده كه بيش��ترين س��هم را در مقايسه با ساير 
اس��تان ها دارا بوده اند. همچنين ۶۷.۲ درصد از 
ارزش چك هاي فوق در استان هاي تهران )۵۶.3 
درصد(، خراسان رضوي )۵.۶ درصد( و اصفهان 
)۵.3 درصد( وصول شده است. حدود ٧ ميليون 
و ۷۰۰ هزار فقره چك در ارديبهشت ماه ١٣٩٩ 
در كل كشور وصول شد كه از اين تعداد حدود ۷ 
ميليون فقره عادي و بالغ بر ٧٠۰ هزار فقره رمزدار 
بوده است. بر اين اساس در كل كشور 9۰.۸ درصد 
از كل تعداد چك هاي وصولي، عادي و 9.۲ درصد 
رمزدار بوده اس��ت. در ماه مورد بررس��ي در كل 
كشور حدود ٢٤٤٢ هزار ميليارد ريال چك وصول 
شد كه حدود ١١٩١ هزار ميليارد ريال چك عادي 
و حدود ١٢٥١ هزار ميلي��ارد ريال چك رمزدار 
است. به عبارتي در كل كشور ۴۸.۸ درصد از كل 
ارزش چك هاي وصولي، ع��ادي و ۵1.۲ درصد 

رمزدار بوده است.

انجام ۲.۷ ميليارد تراكنش 
شاپركي در خرداد ماه

گزارش منتشره از سوي بانك مركزي در خصوص 
وضعيت شبكه پرداخت الكترونيك نشان مي دهد 
كه در خرداد ماه س��ال جاري دو ميليارد و ۷31 
ميليون تراكنش شاپركي به ارزش 3 هزار و ۸۸۶ 
هزار ميليارد ريال انجام ش��ده است.جديدترين 
گزارش منتشره بانك مركزي از وضعيت شبكه 
پرداخت الكترونيك )شاپرك( بيانگر آن است كه 
در خرداد ماه سال جاري بالغ بر دو ميليارد و ۷31 
ميليون و ۶3۷ هزار تراكن��ش به ارزش 3 هزار و 
۸۸۶ هزار ميليارد ريال انجام شده كه اين مقدار 
نسبت به ارديبهش��ت ماه در تعداد افزايش و در 
ارزش روندي كاهشي داشته است؛ سهم استان 
تهران به عنوان پايتخت از تراكنش هاي شاپركي 
خرداد ماه تعداد ۶93 ميليون تراكنش بوده است.

كارتخوان ه��ا از مجموع تع��داد تراكنش هاي 
شاپركي سهمي باال داشته اند و تعداد دو ميليارد 
و ۴۷۵ ميلي��ون تراكن��ش بر بس��تر پايانه هاي 
فروشگاهي انجام شده است. اين گزارش در زمينه 
وضعيت كارتخوان هاي تراكنش دار حاكي از آن 
است كه تعداد پايانه هاي فروش داراي تراكنش 
با افزايش به ۶ ميليون و ۶۷۸ هزار و 1۵۶ دستگاه 
رسيده كه استان تهران سهمي يك ميليون و ۲۷۴ 
هزار دستگاهي از مجموع تعداد كارتخوان هاي 
داراي تراكن��ش دارد. تعداد پايانه هاي موبايل با 
افزايش به ي��ك هزار و ۲۵۶ پايان��ه و تعداد ابزار 
پذيرش اينترنتي با كمي كاه��ش به ۷۲ هزار و 

۲۴۲ پايانه رسيده است.

 صدور بيش 
از ۲8۰۰ بيمه نامه پول 

شركت ها و موسسات بيمه در سال 139۸ رقمي 
برابر با دو ه��زار و ۸۴۸ فقره بيمه نامه پول صادر 
كرده اند كه اين رقم 9.9۰ درصد نسبت به سال 
قبل از آن كمتر اس��ت. به گزارش خبرنگار ايِبنا، 
براساس آمارهاي عملكرد صنعت بيمه كه توسط 
بيمه مركزي منتشر شده، شركت هاي بيمه در 
سال 9۸ معادل 1۸۶.9۷۶ ميليون ريال حق بيمه 
در رشته بيمه پول توليد كرده اند كه اين رقم ۵.۶۸ 
درصد بيشتر از سال 9۷ است. با اين حال و با وجود 
رش��د حق بيمه توليدي، تع��داد بيمه نامه هاي 
صادر ش��ده در اين رش��ته كاهش يافته است. 
بيمه پول يكي از رشته هاي بيمه اي زيرمجموعه 
بيمه باربري است كه در آن انواع وجوه نقد مانند 
اسكناس، مسكوكات و ارز و وجوه غيرنقد شامل 
انواع چك، س��فته، اوراق قرضه و سكه هاي طال 
تحت پوش��ش بيمه قرار مي گي��رد. بيمه گر در 
چارچوب ش��رايط بيمه نامه پول تعهد مي كند، 
زيان هايي كه بر اثر بروز سرقت )مسلحانه( و حادثه 
)آتش سوزي، انفجار، سيل و...( به پول موجود در 
صندوق )بانك ها، موسسات مالي و...( يا در حال 
جابه جايي وارد مي شود را جبران كند. اين رشته 
بيمه اي سهمي معادل ۰.۰3 درصد از حق بيمه 
توليد شده ۵9 هزار ميليارد توماني صنعت بيمه 
در سال گذش��ته را به خود اختصاص داده است. 
همچنين آمارهاي بيمه مركزي نشان مي دهند 
كه در سال 9۸ شركت هاي بيمه ۲۷.۰۰۲ ميليون 
ريال خسارت بابت بيمه نامه هاي پول پرداخت 
كرده اند كه رشدي ۲۸3.۷۵ درصدي نسبت به 
سال قبل از آن دارد. با اين وجود سهم اين رشته 
از كل خس��ارت پرداختي صنعت بيمه در سال 

گذشته ۰.۰1 درصد بوده است.
اين ميزان خس��ارت ب��ه 1۰۶ فقره خس��ارت 
پرداخت ش��ده است. تعداد خس��ارات پرداخت 
شده شركت هاي بيمه در اين سال ۸9.۲9 درصد 
بيشتر از سال 9۷ بوده است با اين حال سهم آن 
از كل خس��ارت هاي پرداختي كمتر از ۰.۰۰1 
درصد بوده است. همچنين نسبت خسارت اين 
بيمه نامه نيز در مدت زمان مورد گزارش 1۴.۴۴ 
درصد اعالم ش��ده كه 1۰.۴۶ درصد از سال 9۷ 

بيشتر است.

مقررات جديد خريد و فروش طالي آب شده از اول مرداد

اكبر  كميجاني 

تعريضي به سخنان آقاي ناظران در مورد اقتصاد ايران
براي دو يا سه درصد سود كمتر، كل قيصريه را آتش مي زند. 
واقعيت آن  است كه قاعدتا دوستان وزارت اقتصاد نيز راضي 
نيستند كه اقتصاد در مسير تورم هاي باال قرار گيرد صرفا 
براي اينكه دو يا سه درصد تخفيف ندهند. اتفاقا عملكرد 
گذشته نش��ان مي دهد كه خزانه داري و مركز مديريت 
بدهي در سال هاي اخير توجه خوبي به اوراق بدهي داشته 
و روي انتشار اوراق و مديريت اين بدهي تاكيد فراوان داشته 
است. تاكنون نيز اين وزارتخانه هزاران ميليارد تومان اوراق 
منتشر كرده و فروخته و اين ادعا كه اين وزارتخانه از اهميت 

اوراق بدهي مطلع نيس��ت ادعايي مقبول نيست.  اينكه 
ايشان مي گويند از اوراق به دليل نرخ تورم مورد انتظار باال 
در آينده استقبال نشده نيز راه حل ساده اي دارد و آن اين 
است كه لزومي ندارد سررسيد اوراق 3ساله باشد و مي توان 
اوراق يك ساله منتشر كرد كه ريسك براي خريدار اوراق 
كاهش يابد كما اينكه در حال حاضر نيز خزانه داري اوراق 
متنوعي عرضه كرده اس��ت. حتي اگر اين تحليل ايشان 
درست مي بود كه نيست من بدون اينكه در اجرا دستي 
داشته باشم تصور مي كنم وقتي نرخ بهره بين بانكي 1۰ 

درصد اس��ت قرض گرفتن دولت از نظام بانكي از طريق 
بانك ملي به صرفه تر از انتشار اوراق با بهره باالتر است و راه 
براي دولت بس��ته نيست. دولت بدون اينكه مجبور شود 
به رشد شديد پايه پولي و تورم هاي باال  تن دهد مي تواند 
از نظام بانكي كه با مازاد منابع روبه روس��ت در نرخ هاي 
پايين استقراض كند. اگر مسير انتشار اوراق جواب ندهد 
آيا نرخ رش��د 1۰۰ درصدي پايه پولي سرنوشت محتوم 
ماست؟ اين حرف نيز صحيح نيست. بيشترين تخمين ها 
از كسري بودجه در حدود ۵۰ درصد كسري است يعني 

حدود ۲۵۰ هزار ميليارد تومان. حتي اگر همه اين كسري 
از محل پايه پولي تامين ش��ود بازهم رشد 1۰۰ درصدي 
نخواهيم داشت. در حال حاضر پايه پولي 3۵۰ هزار ميليارد 
تومان اس��ت يعني در بدترين حالت رش��د ۷۰ درصدي 
خواهيم داشت. روشن است كه كار حداقل امسال به آنجا 
نخواهد كشيد. به نظر مي رسد با اين اوضاعي كه در بورس 
هست دولت فرصت هاي بي نظيري براي فروش دارايي 
در اختيار داش��ت و هنوز تا حدي دارد كه از آن به اندازه 
كافي بهره برداري نكرده اس��ت. لذا ابرتورم آينده محتوم 

ما نيست. نكته آخر اينكه آيا انتشار چنين فايل صوتي و 
شروع ونزوئاليي شدن را خبر دادن امري درست يا نه؟ با 
توجه به نفوذ كالم آقاي ناظران و تعداد باالي مشتركان 
كانال ايشان من چنين اقدامي را خدمت و به صالح اقتصاد 
و كشور نمي دانم. حتي اگر پيش بيني ايشان صددرصد 
درست هم بود كه نيست و عن قريب ابرتورم يقه اقتصاد 
ايران را مي گرفت كه نمي گيرد بازهم گفتن آن در عرصه 
عمومي كمكي به حل آن نمي كرد و اي بسا به تسريع آن 

ياري رساند. همه ما به دنبال آن هستيم.

سه دهه اشتباه 
به عبارت ديگر، همچون پزشكي، تشخيص اشتباه درد، منجر 
به تجويز اشتباه نسخه خواهد ش��د كه حاصل آن بدتر شدن 
حال بيمار خواهد بود. متأسفانه در سه دهه گذشته، بسياري 
از تحليل هاي اقتصادي واجتماعي، سطحي و مبتني بر مباني 
اشتباه صورت گرفته بنابراين نس��خه هاي اشتباه فراوان براي 
اقتصاد كشور تجويز ش��ده كه حاصل آن شرايط رو به احتضار 
اقتصاد كشور و وضعيت معيشتي و رفاهي بسياري از مردم است. 
بنابراين، بيان يك توضيح مقدماتي براي تحليل واقع بينانه از 

اقتصاد كشور بس��يار ضروري است. وضع اقتصادي اجتماعي 
امروز كشور حاصل س��ه دهه اجرا و اعمال ديدگاه ها، برنامه ها 
و تصميمات كل حاكميت است و انتصاب آن به يك بخش يا 
قوه ناشي از فقدان شناخت ساختارهاي حاكم بر نظام سياسي، 
اقتصادي و اجتماعي كشور است. اگر چه قوه مجريه، در مقدم 
اقدامات اجرايي كشور است، اما نظام گزينش، انتصاب، انتخاب و 
استخدام مجموعه عظيم دستگاه هاي، اجرايي، تقنيني، نظارتي 
و قضايي كشور اعم از رياست جمهور، هيات وزيران، مديران ارشد، 

مياني و جزء، توسط مجموعه اي از نهادها و دستگاه هاي حاكميتي 
كه در قانون مشخص شده است، صورت مي گيرد. تاييد صالحيت 
نامزدهاي رياست جمهور و نيز نمايندگان مجلس به عهده مجلس 
خبرگان است. پيشنهاد هيات وزيران به عهده رياست جمهور اما 
تاييد و تصويب آنها توسط نمايندگان مجلس صورت مي پذيرد. 
عالوه بر بررسي صالحيت هيات وزيران، وظيفه نظارت بر عملكرد 
وزراء و مديران اجرايي از طريق س��وال و استيضاح نيز به عهده 
نمايندگان مجلس است. به رغم استقالل قانوني قواي سه گانه، 

نمايندگان مجلس، طبق عرفي غلط اما رايج، حتي در تعيين 
مديران اجرايي كشور در همه سطوح دخالت مي كنند. حاصل 
آنكه، وضعيت موجود حاصل كل نظام تصميم گيري كشور است 
و محدود كردن تحليل ها بر تصميمات دولت و قوه مجريه، گره اي 
از مشكالت كشور را باز نخواهد كرد. با اين توضيحات، مي توان ادعا 
كرد كه وضعيت امروز حاصل محدود نگري ها و تنگ نظري هاي 
حاكم بر گزينش ها، انتصابات، و استخدام ها و نيز نابالغي رفتارهاي 
فعاالن سياسي كشور اس��ت كه در مسير رقابت هاي سياسي 

برخالف كشورهاي ديگر، منافع حزبي و جناحي، قومي و فاميلي 
را بر منافع ملي ترجيح داده و مي دهند. به همين دليل اس��ت 
كه تأكيد مي كنم هر گونه تحليل سياسي بايد با لحاظ كردن 
همه نيروهاي تأثيرگذار بر تصميمات كشور صورت پذيرد در 
غيراين صورت، تحليل ها همچون سه دهه گذشته غيرواقعي و 
گمراه كننده خواهند شد. تنها با در نظر گرفتن چنين واقعياتي 
است كه مي توان راه حل هايي براي خروج از بن بست ها و گره هاي 

اقتصاد كشور يافت.

ادامه از صفحه اول



ديدگاه

»تعادل« در گفت وگو با جعفر جمالي، معاون حقوقي سازمان بورس بررسي كرد

حق اقامه دعوا براي مشتريان كارگزاري ها محفوظ است
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

بازار س�رمايه همچنان رونقي بي س�ابقه را 
تجرب�ه مي كند و هرچه ارتفاع ش�اخص ها 
بيش�تر مي ش�ود هجوم نقدينگ�ي نيز به 
اين بازار با قدرت بيش�تري تداوم مي يابد. 
در ط�ول اين م�دت اگرچه ب�ه دليل برخي 
مش�كالت زي�ر س�اختي يا ريس�ك هاي 
سيستماتيك تحميل شده به بازار از بيرون 
شاهد دوره هاي افت كوتاه مدتي نيز بوديم، 
با اين حال اقبال عمومي به بازار سرمايه در 
س�ايه رخوت بازارهاي موازي و حجم باالي 
نقدينگي ك�ه به اين بازار وارد ش�ده، براي 
س�رمايه گذاران به خصوص افراد تازه وارد 

همچنان تداوم دارد. 

بازارسرمايهقربانيضعفزيرساختها
در اين ميان هرچه ك��ه بازار پيش رفته و قيمت ها 
مسير صعودي را با قدرتي بيشتر از قبل پيموده اند 
يك مشكل قديمي نيز بيش از گذشته خودنمايي 
كرده است. بنا بر آنچه كه بسياري از كارشناسان و 
تحليلگران مي گويند هجوم سرمايه هاي سرگردان 
به سمت بازار سرمايه طي دو سال و نيم اخير و رشد 
دور از انتظ��ار تعداد افراد فعال در اين بازار س��بب 
ش��ده تا نه تنها زيرس��اخت هاي كالن بازار، بلكه 
ش��ركت هاي ارايه دهنده خدمات به كارگزاري ها 
)OMS( و خ��ود كارگزاري ها نيز نتوانند خود را با 

تحوالت اخير وفق دهند.
 همين امر ش��رايطي را پديد آورده كه در آن گاه و 
بي گاه سامانه هاي معامالتي دچار مشكل مي شوند 
و ذي نفعان بازار را با ريس��ك هاي نابهنگام مواجه 
مي س��ازند. اهميت اين امر در آنجا نهفته است كه 
چنين ريسك هايي نه فقط سطح قيمت ها در بازار 
بلكه نقدشوندگي سهام و دسترسي سرمايه گذاران 

به دارايي هايشان را مختل مي كنند. 
بنابراي��ن از آنجاي��ي ك��ه نقدش��وندگي يك��ي از 
پيش نيازهاي مهم ب��راي حضور در بازار هاي مالي 
است و فقدان آن مي تواند ضربه هاي جبران ناپذيري 
را نه فقط بر مشتريان يك شركت خاص بلكه بر كل 
پيكره بازار سرمايه وارد كند. در واپسين روز هفته 
گذشته بازار س��هام دقيقا با مشكلي از اين جنس 

مواجه شد. 

وناگهان،چهارشنبه
در خالل معامالت چهارش��نبه هفته گذشته بازار 
سرمايه ناگهان با يك رويداد بي سابقه و دور از انتظار 
رو به رو شد. در اين روز دومين كارگزاري بزرگ بازار 
سرمايه يعني كارگزاري آگاه از دسترس مشتريان 
خارج شد و به دليل بروز اختالل و سوختن سامانه 
»پشتيبان گيري« نتوانس��ت به مشتريان برخط، 

خدمت رساني كند.
بنا بر آنچه كه محمدرضا سرفراز يزدي مديرعامل 
اي��ن كارگزاري به رس��انه ها گفت: »اين مش��كل 
كه از ش��ب سه شنبه رخ داد، ناش��ي از سوختگي 
 )backup( ديتاسنتر و دستگاه ذخيره اطالعات
ب��ود كه موجب اختالل ناخواس��ته در روال عادي 
معامالت ش��د.« با توجه به آنكه مي��زان زيادي از 
فعاالن بازار سرمايه از طريق اين كارگزاري در بازار 
سهام فعاليت مي كنند، دقيقا مشخص نشده كه از 
دسترس خارج شدن اين كارگزاري تا چه ميزان به 
كل چرخه عادي مبادالت س��هام لطمه زده است. 

اما اگر بخواهيم بر اس��اس عملكرد روزهاي قبل و 
بعد بازار اظهارنظر كنيم، تنها مي توان به رشد 28 
هزار واحدي شاخص كل بورس در روز چهارشنبه 
و تفاوت آن با معامالت روز هاي سه شنبه و شنبه، 
بس��نده كرد. با توجه به سنگيني تقاضا در شرايط 
فعلي بازار و ورود روزانه نقدينگي به بازار س��رمايه 
مي ت��وان گفت كه در دس��ترس نب��ودن خدمات 
اين كارگزاري توانس��ته تعداد بسياري را از ارسال 
س��فارش هاي خريد يا فروش باز دارد. با اين حال 
مش��كل پيش آمده به لطف حجم باالي نقدينگي 
وارد ش��ده به چرخه معامالت آنچنان به چش��م 

نيامده است.
مشكل هر چه كه بود و هر تبعاتي كه داشت در روز 
جمعه، اعالم شد كه اش��كاالت رخ داده در سامانه 
معامالتي آگاه رفع شده است، با اين حال شنيده ها 
از تداوم مشكالت قبلي در روز شنبه حكايت داشت. 
آنطور كه برخي از فعاالن بازار به رس��انه ها گفتند، 
آگاه طي نخستين روز از هفته جاري نيز با مشكالتي 
رو به رو بوده و مشتريان اين كارگزاري نتوانسته اند 
به طور معمول از خدمات اين شركت اسفاده كنند.

اظهاراتعجيبدبيركلكانونكارگزاران
 اهميت اين مش��كل موجب شد تا در روزهاي پاياني 
هفته و همزمان با تعطيلي بازار ابعاد مساله و حواشي 
اين نارسايي به اظهارنظرهاي مسووالن كارگزاري ياد 
شده محدود نماند و پاي دبيركل كانون كارگزاران نيز 

به اظهارنظر در خصوص اين مشكل باز شود. 
آنطور كه روح اهلل ميرصانعي به صداي بورس گفته بود، 
»مسووليت اختالل سامانه ها بار كارگزار نيست.« به 
گفته وي مسووليت اختالل در سامانه ها بر عهده هيچ 
ركني در بازار سرمايه نيس��ت، خارج از كنترل است 
و ممكن اس��ت براي هر س��امانه اي اتفاق بيفتد. اين 
اظهارنظر اگرچه مبناي حقوقي داشت در مواجهه با 

اذهان عمومي عجيب به نظر آمد.

جايخاليكانون،برايسرمايهگذارانخرد
اظهارات روح اهلل مير صانعي، دبيركل كانون كارگزاران 
در حالي مطرح ش��د ك��ه به موجب ماده 6 دس��تور 
العمل انضباطي كارگزاران رعايت زيرس��اخت هاي 
الزم براي س��فارش هاي الكترونيك��ي فقط بر عهده 

كارگزاري است.
 بررسي س��خنان ايراد ش��ده در طول روزهاي اخير 
چه از سوي مسووالن صنفي صنعت كارگزاري و چه 
از س��وي مديران كارگ��زاري آگاه حكايت از آن دارد 
كه به رغم تمامي س��خنان گفته ش��ده براي دلگرم 
ساختن س��هامداران مش��تريان، آنچه كه همچنان 
در بازار سرمايه كش��ور مغفول مانده است نبود يك 
ساختار نظام مند و متش��كل براي حمايت از حقوق 

سرمايه گذاران خرد در بازارهاي مالي كشور است.
در حال��ي ك��ه يك��ي از بزرگ تري��ن و پرآوازه ترين 
كارگزاري هاي كش��ور توانس��ته در روزهاي اخير از 
طريق بسياري از رسانه هاي بورسي با مخاطبان ارتباط 
برقرار كند. سهامداران خرد بازار سرمايه حتي از يك 
تريبون رسمي نيز برخوردار نبوده اند تا در طول اين 
مدت ضرر و زيان وارد را به اطالع عموم برس��انند. در 
اين رهگذر اگرچه امكان اقامه دعوي حقوقي بر تمامي 
فعاالن بازار محفوظ بوده است، با اين حال مشخص 
است كه به دليل متشكل نبودن سهامداران كوچك 
اما پرتعداد بازار سرمايه، ش��كل گيري وحدت رويه 
براي پيگيري ضرر و زيان هاي احتمالي و جلوگيري 
از بروز اتفاقات مش��ابه به رغم آنكه روي كاغذ ممكن 
است، اما در عمل امري محال به نظر مي آيد كه حصول 
آن تا ش��كل گيري يك كانون براي س��رمايه گذاران 
خرد بدون ش��ك معوق خواهد ماند. به زبان س��اده 
س��رمايه گذاران خرد بازار سهام كه در طول دو سال 
اخير با سرعت قابل توجهي رشد كرده اند و با نقدينگي 
خود بازار را ب��ه كلي دگرگون كرده ان��د، در صورت 
 تداوم وضعيت فعلي همچنان بي صدا خواهند ماند.

 به دنبال پيچيده تر ش��دن ابعاد اين ماجرا و ريسك 

بالقوه اي كه به مش��تريان تمامي شركت هاي فعال 
كارگزار تعميم مي داد، »تعادل« درصدد بررسي اين 
موضوع و صحت و س��قم آن برآمد و با جعفر جمالي 
»معاون حقوقي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار« به 

گفت وگو پرداخت.

سلبمسووليتدرقراردادها
معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به 
اين سوال كه آيا مسووليت اختالل سامانه ها با كارگزار 
اس��ت يا خير، به خبرنگار »تعادل« گفت: مسووليت 
شركت كارگزاري در خصوص تمامي فعاليت هاي خود 
تابع قانون و رژيم حقوقي عام حاكم بر مس��ووليت ها 
است. از نظر حقوقي اگر كارگزاري مرتكب تقصير شده 
باشد، به اين معني كه نظامات و مقررات را رعايت نكرده 
باشد )تمامي كارهايي كه بايد انجام بدهد را انجام نداده 
باشد يا بالعكس( و از اين بابت خسارتي به مشتريان وارد 

شود، مسوول خواهد بود. 
وي ادامه داد: اما اگر خس��ارت وارده مس��تند به فعل 
تقصير كارگزار نباش��د، براي مثال ناشي از رويدادي 
باشد كه به طور متعارف براي كارگزار قابل پيش بيني 
نيست و دفع آن از حوزه اقتدار وي خارج است، در اين 
صورت كارگزار مسوول نخواهد بود. چنان كه استحضار 
داريد، يك رابطه قراردادي بين مش��تريان و كارگزار 
برقرار است. در متن فعلي اين قرارداد، كارگزار با درج 
چنين عبارتي مسووليت خود را محدود كرده است: 
»اگر در ساختار نرم افزاري يا در حيطه فني مشكالتي 
رخ داد، مش��تري از اين بابت حق اقامه دعوا يا مطالبه 

ضرر و زيان را ندارد.« 
معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان 
كرد: در صورتي كه مش��تري چنين قراردادي را امضا 
كرده باشد بنابراين به اراده خود و در چارچوب قرارداد، 
اعالم كرده كه تبعات ناشي از نارسايي سخت افزار يا 
نرم افزار موض��وع قرارداد را پذيرفته و ادعايي در قبال 
آن ندارد. پس اين شرط از لحاظ حقوقي چون مستند 

به حاكميت اراده است، معتبر است و كساني كه آن را 
از طريق امضاي قرارداد، پذيرفته اند، در موارد يادشده 
ح��ق اقامه دعوا و مطالبه ضرر و زي��ان را ندارند. عضو 
هيات مديره س��ازمان بورس اف��زود: با وجود امضاي 
اين شرط، اگر كارگزار مرتكب تقصيري سنگين شود 
يا رويداد ناش��ي از تعمد، تخريب يا ناشي از تصميم 
كارگزار باشد، شرط يادشده اثر خود را از دست داده 
و از نظر حقوقي كارگزار مس��وول جبران ضرر و زيان 

خواهد بود.
جعفر جمالي در پاسخ به اين سوال كه آيا در سازمان 
برنامه اي براي سخت تر كردن نظارت  ها بر شركت هاي 
كارگ��زاري وجود دارد تا ديگر ش��اهد ب��روز چنين 
اتفاقاتي نباش��يم، گفت: در خصوص اين مورد خاص 
جمع بندي دقيقي حاصل نش��ده است با اين حال در 
سازمان اداره اي تحت عنوان اداره پيشگيري و ارتقاي 
سالمت بازار سرمايه وجود دارد و اداره يادشده در هر 
موردي ك��ه نياز به ارتقاي مق��ررات در جهت تأمين 
امنيت سرمايه گذاري، اعتمادبخشي به بازار سرمايه و 
افزايش شفافيت و كارآمدي باشد، دايمًا پيشنهادهاي 

الزم را ارايه مي كند.
براي نمونه، يكي از مواردي كه در س��ال گذش��ته با 
پيگيري اين اداره به نتيجه رسيد، سند الزامات امنيتي 
بازار س��رمايه بود كه با پيش��نهاد كميسيون ارتقاي 
سالمت الكترونيك به تصويب هيأت مديره سازمان 
رسيد و گام مهمي در جهت ارتقاي مقررات مربوط به 
امنيت سامانه هاي مورد استفاده در بازار سرمايه بود. 
در مورد حاضر نيز اگر سازمان به خأل مقررات برخورد 
كند، بنا بر وظايف خود و در راستاي حمايت از حقوق 

سرمايه گذاران، خأل يادشده را برطرف خواهد كرد.

امكاندريافتزيانمنوطبهاثباتشروط
جعفر جمالي در پاس��خ به اين س��وال ك��ه آيا افراد 
زيان دي��ده در ش��رايط فعلي امكان انج��ام پيگيري 
حقوقي در خصوص آنچه كه طي روز چهارشنبه در 
كارگ��زاري آگاه رخ داده را دارند يا خير، به خبرنگار 
»تع��ادل« گفت: به لح��اظ حقوقي ش��رط تحديد 
مسووليت در قراردادهاي بين مشتريان و كارگزاري 
قيد ش��ده اس��ت. بنا بر آنچه كه پيش تر گفته ش��د، 
اگر مشخص ش��ود كه در اخالل ايجادشده از سوي 
كارگزاري تقصيري سنگين صورت گرفته، تعمدي 
در كار بوده يا س��وءنيتي وجود داشته است، طبيعي 
است كه با وجود اين شرط هم، امكان دريافت خسارت 
براي زيان ديدگان وجود خواهد داشت. فارغ از كليه 
اين مسائل، در هر حال حق اقامه دعوا به عنوان يكي 
از حقوق بنيادين براي اشخاص ذي نفع محفوظ بوده 
و اين اشخاص مي توانند نس��بت به پيگيري حقوق 
ادعايي خود اقدام كنند اما رس��يدن ايشان به نتيجه 
مطل��وب تابع اوض��اع و احوال پرون��ده و نظر مرجع 

رسيدگي خواهد بود.
جمالي ادامه داد: از آنجا كه مورد يادشده يك اختالف 
حقوقي است، اگر بين فعاالن بازار باشد بايد به كميته 
سازش كانون ها و سپس هيات داوري مراجعه كنند 
و اگر از م��وارد عام باش��د، بايد از طري��ق مراجعه به 

دادگستري اين مشكل را برطرف كنند. 
معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار در پايان 
گف��ت: در حال حاض��ر در معاون��ت حقوقي گزارش 
دقيقي از آنچه رخ داده، دريافت نش��ده اس��ت. از اين 
رو در خصوص آنكه مس��اله مورد نظ��ر بايد در هيات 
داوري حل ش��ود يا در دادگس��تري، به جمع بندي 

دقيقي نرسيده ايم.
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حمايتدولتي
دليلرشدبيسابقهبورس

حمايت هاي دولت و ديگ��ر اركان نظام، محبوبيت 
سرمايه گذاري در بورس را نسبت به ديگر بازارهاي 
م��وازي افزايش داده اس��ت، به طوري ك��ه هر روز 
شاهد ورود س��رمايه گذاران تازه وارد و گسيل حجم 
گس��ترده اي از نقدينگي به اين بازار هستيم كه اين 
موضوع رشد بي سابقه  ش��اخص بورس را با خود به 
ارمغان آورده اس��ت. حمايت هاي بي دريغ دولت و 
اركان مختلف از بورس بر كسي پوشيده نيست و در 
چند وقت اخير، بورس ايران به دليل تصميمات جديد 
دولت و مس��ووالن حاضر در كشور در زمينه عرضه 
سهام شستا به بورس، كاهش نرخ سود بانكي، واگذاري 
 ،ETF باقيمانده س��هام دولت در قالب صندوق هاي
شاهد ركوردشكني هاي جديد در اين بازار هستيم. 
رييس جمهوري در راستاي سياست هاي به كار گرفته 
شده براي عمق بخشيدن به بازار سرمايه اعالم كرد 
كه وزارت اقتصاد بايد موضوع واگذاري دارايي هاي 
غيرضروري دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي در 
بازار سرمايه را پيگيري كند تا شاهد تسريع بخشيدن 
اين واگذاري ها در كشور باشيم. چنين حمايت هايي از 
سوي مسووالن، زمينه شناخت بيشتر سرمايه گذاري 
در اين بازار و جلب اعتماد م��ردم را فراهم كرده كه 
همين موضوع باعث هدايت سرمايه هاي خرد و ورود 

گسترده نقدينگي به اين بازار شد.

حمايتهايدولت،بورسراصعوديكرد
»علي صادقين« در گفت وگو با ايرنا به حمايت هاي 
دولت از بازار س��رمايه تاكيد ك��رد و گفت: در قالب 
صندوق هاي ETF اخبار خوبي در حال انتشار است، 
همچنين در دو روز گذش��ته رهب��ر معظم انقالب 
دستور معافيت مالياتي شركت هايي را كه وارد بورس 
ش��دند را ابالغ كردند كه اين موضوع مي تواند تاثير 
شگرفي را در معامالت بورس داشته باشد. صادقين 
اظهار داشت: سياس��ت هاي حمايتي كه در پيش 
گرفته ش��ده  مانند افزايش س��رمايه از محل آورده 
نقدي و تجديد ارزيابي باعث ش��ده تا شركت هايي 
كه در بورس هس��تند منابع مالي بيشتري را جذب 
و اصالح ساختار مالي ساده تري را در پيش بگيرند. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه خاطرنش��ان كرد: در 
پيش گرفتن يك س��ري از سياست هاي حمايتي 
مانند تبليغات و نيز سياست هاي مربوط به اصالح 
س��اختار مالي كه دولت از طريق افزايش سرمايه به 
شركت ها مي دهد مهم ترين اقداماتي است كه دولت 
به منظور حمايت از بورس در دس��تور كار قرار داده 
اس��ت. وي معتقد است، تصميم بانك مركزي براي 
كاهش نرخ س��ود بانكي بزرگ ترين حمايت عملي 
سياست گذاران پولي و مالي از بازار سرمايه بود.  اين 
كارشناس بازار س��رمايه با بيان اينكه در نخستين 
مرحله از عرض��ه صندوق هاي ETF گروه بانكي ها و 
بيمه اي ها عرضه شدند و امروز با بيش از ۱۰۰ درصد 
بازدهي قابل معامله شدند، افزود: چشم انداز فعاالن 
بازار از عرضه صندوق هاي ETF، تالش دولت براي 
عمق بخشيدن به بازار است تا تامين مالي را به سمت 
بازار سرمايه پيش ببرد كه اين موضوع نشان مي دهد 
همچنان بورس يكي از گزينه هاي سرمايه گذاري و 
انتخاب فعاالن بازار براي سرمايه گذاري خواهد بود. 
وي افزود: در شرايط فعلي هيچ بازار جايگزيني مانند 
بورس كه بتواند بدون دغدغه سرمايه هاي خرد را در 
مقياس باال در خود جاي دهد و مبادالت س��اده اي 
داشته باشد وجود ندارد؛ بنابراين بازار سرمايه بهترين 
گزينه سرمايه گذاري در مقايسه با بازارهاي جايگزين 
است. صادقين خاطرنش��ان كرد: افزايش نرخ ارز در 
سامانه نيما، انتظار براي افزايش بيشتر قيمت ارز در 
سامانه نيما، بهبود قيمت هاي جهاني، عدم جايگزيني 
بازارهاي ديگر در مقايسه با بازارسرمايه و نيز حمايت 
همه جانبه حاكميت از بورس براي تامين مالي دست 
به دست يكديگر دادند تا بازار سرمايه در صدر جذب 
نقدينگي سرمايه گذاران حقيقي كشور قرار گيرد. 
وي با بيان اينكه تسهيل ورود شركت ها به بورس از 
جمله اقداماتي است كه بهتر است دولت به منظور 
حمايت بيشتر از بورس در دستور كار قرار دهد، گفت: 
ارايه سهام دولتي و عمق بخشيدن به بازار سرمايه كه 
اكنون در قالب صندوق هاي ETF در حال انجام است 
بايد شدت بيشتري را به خود بگيرد. اين كارشناس 
بازار س��رمايه گفت: عمق بخش��يدن به معامالت 
بورس، تس��هيل در واگذاري هاي دولتي به بورس، 
بهبود زيرساخت هاي معامالت و شفافيت بيشتر در 
اطالع رساني بيشتر از مهم ترين سياست هاي دولت 
تلقي مي ش��ود. صادقين به ركوردشكني هاي اخير 
ش��اخص بورس در بازار اش��اره كرد و گفت: افزايش 
قيمت ارز به عنوان تاثيرگذارترين عامل در خصوص 
رشد بازار سرمايه تلقي مي شود كه در كنار اين موضوع، 
انتظارات تورمي ايجاد شده در كشور در روند صعودي 
بازار بي تاثير نبوده است. وي با تاكيد بر ديگر عوامل 
تاثيرگذار در افزايش پرشتاب شاخص بورس گفت: 
روند قيمت هاي جهاني كه تقاضاي آن به دليل شيوع 
ويروس كرونا كاهش يافته بود در حال بازگشت است؛ 
با توجه به چنين موضوعي انتظار داريم تا در تابستان 
فرآورده هاي نفتي، فوالد، س��نگ آهن و پتروشيمي 
وضعيت بهتري پيدا كنند كه اين امر مي تواند به عنوان 
عاملي مثبت براي صنايع بورسي كشور تلقي شود. 
صادقين به حمايت همه اركان نظام از بازار س��رمايه 
اشاره كرد و گفت: نمونه بارز حمايت هاي صورت گرفته 
از بورس عرضه هاي صندوق ETF است. وي در پاسخ به 
سوالي مبني بر اينكه روند صعودي پرشتاب شاخص 
بورس ادامه دار است يا خير، گفت: تا زماني كه قيمت 
ارز در ميان مدت صعودي باشد و قيمت هاي جهاني 
در مسير افزايشي قرار بگيرند و بازارهاي جايگزين بازار 
سرمايه از جذابيت حجمي و معامالتي نسبت به بورس 
برخوردار نباشند بازار بورس به روند صعود خود ادامه 
خواهد داد. اين كارشناس بازار سرمايه به احتمال وجود 
اصالح شاخص بورس در بازار اشاره كرد و افزود: با توجه 
به روند صعودي پرشتابي كه شاخص بورس تجربه كرد 
اصالح در بازار به صورت ۱۰۰ درصد رخ خواهد داد اما 

امكان ريزش در بازار صفر است.

 وجود اخالل در هس�ته مرك�زي معامالت و 
همچنين س�امانه برخ�ي كارگزاري ها آه از 
نهاد سهام داران بلند كرده و مسووالن اعالم 
كرده اند كه اين اتفاقات خارج از كنترل است، 
يك كارش�ناس حقوقي بازار سرمايه بر اين 
باور اس�ت كه رعايت زيرس�اخت هاي الزم 
براي سفارش هاي الكترونيكي فقط بر عهده 
كارگزاري بوده و اگر فقط يك كارگزاري دچار 

اخالل شود، بايد جبران خسارت كند.

به گزارش ايس��نا، ماجراي اخالل در هسته معامالت 
همچنان به قوت خود باقيست، به طوري كه روز گذشته 
اين موضوع باعث عقب افتادن ساعت معامالت نيز شد. 
اين درحالي است كه طي يك هفته اخير، سامانه يكي 
از كارگزاري هاي سرشناس نيز از كار افتاد و مشتريان 
اين كارگزاري براي يك روز از انجام معامله و همچنين 
خريد عرضه اوليه اي كه صورت گرفت، جا ماندند. پس 
از اين اتفاق مسووالن ذي ربط اعالم كردند مسووليت 
اختالل س��امانه ها با كارگزار نيست و خارج از كنترل 
اس��ت. اين درحالي اس��ت كه يك حقوق دان بر اين 
موضوع كه كارگزار در قبال س��هام دار مسوول است 
تاكيد كرد و بر اين باور اس��ت كه اگر در شركت هاي 
نرم افزاري اخاللي ايجاد شود وظيفه كارگزاري است 
كه به مش��تري پاسخگو باشد و آن شركت كارگزاري 

رابطه غيرمستقيم با مشتري دارد.
حميد اس��دي در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر اينكه 
اخت��الل در س��امانه هاي معامالت��ي اوراق بهادار در 
كارگزاري ها ب��ه موضوعي بس��يار چالش برانگيز در 
بازار سرمايه تبديل شده است، اظهار كرد: اين مساله 
نيازمند واكاوي و بررسي حقوقي هر چه بيشتر است. 
علي رغم اينكه بند ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار 
تصريح مي كند كه سازمان بورس موظف است تدابير 
ض��روري و اقدامات الزم به منظور حمايت از حقوق و 
منافع س��رمايه گذاران در بازار اوراق بهادار را اجرايي 
كند و حتي در راس��تا اداره رس��يدگي به شكايات و 

حمايت هاي حقوقي در اين سازمان شكل گرفته است، 
جبران خسارت هاي وارد شده به سهام داران نيازمند 
طي روند حقوقي و گاهي قضايي است كه در اين راستا 
بايد اطالع رساني و فرهنگ سازي الزم صورت گيرد. 
اين حقوق دان بازار س��رمايه اف��زود: همچنين اتخاذ 
تدابير ضروري و انجام اقدامات الزم كه در بند ۱۱ ماده 
۷ تصريح شده اس��ت بيانگر الزام به رصد سامانه هاي 
معامالتي كارگزاري ها جهت ارايه خدمات مطلوب در 
راس��تاي حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در 

بازار سرمايه است.

تشريحماهيتكارگزاريها
وي با بيان اينكه كارگزاران در بازار س��رمايه يك نهاد 
بس��يار موثر در تبادالت مالي و معامالتي سهام داران 
هس��تند، گف��ت: از نظر حقوق��ي ماهي��ت و جايگاه 
كارگزاري ها مورد اختالف اس��ت. يعن��ي كارگزاري 
مي تواند نقش وكيل مشتري را داشته باشد و قرارداد 
مي توان��د در قال��ب ق��رارداد وكالت تعريف ش��ود. يا 
مي تواند در قالب قرارداد داللي يا قرارداد عاملي تعريف 
ش��ود يا يك قرارداد ماده ۱۰ قانون مدني باشد. يعني 
يك قرارداد كام��ال خاص كه قالب مش��خصي بر آن 
حاكم نيست. اين حقوق دان بازار س��رمايه ادامه داد: 
كارگزاري ها يك شركت سهامي خاص هستند اما اين 
شركت هاي سهامي خاص عمال تحت نظارت سازمان 
بورس، خدم��ات عمومي ارايه مي دهند. يعني اگرچه 
كارگزاري ها يك ش��ركت س��هامي خاص محسوب 
مي شوند اما خدمات عمومي ارايه مي دهند. از اين جهت 
كه وظايف كارگزاري ها كامال مش��خص است و صرفا 

تحت نظارت سازمان بورس مي توانند فعاليت كنند. 
يعني كارگزاري ها در بازار سرمايه نمي توانند از حدود 
فعاليتش��ان خروج كنند. اس��دي در ادامه با اشاره به 
انواع معامالت در بازار سرمايه، توضيح داد: معامالت يا 
آفالين هستند يا آنالين. در معامالت آفالين مشتري 
به كارگزاري مراجعه و دس��تور خري��د يا فروش را به 
كارگزاري مي دهد و كارگزاري ملزم به انجام سفارش 

مشتري اس��ت. معامالت آنالين هم همان چارچوبي 
را دارند كه معامالت آفالين دارن��د. با اين تفاوت كه 
در معامالت آنالي��ن كارگزاري ها مكل��ف به رعايت 

پيش زمينه هاي الزم براي اين معامالت هستند.

دستورالعملانضباطيكارگزارانچيست؟
وي درمورد دستورالعمل انضباطي كارگزاران اظهار 
كرد: بند ۱۰ از ماده 6 دستورالعمل انضباطي كارگزاران 
مصوب ۱۳ آذر ۱۳8۹ هيات مديره س��ازمان بورس، 
درمورد تخلفات كارگزار است كه موجب اخطار كتبي 
به كارگزار و درج آن در پرونده مي ش��ود. يكي از اين 
تخلفات عدم رعايت الزامات مربوط به س��فارش هاي 
الكترونيك��ي و ارايه خدمات مربوط به آن اس��ت كه 
مش��مول اخطار كتبي به كارگزار ب��ا درج در پرونده 
مي ش��ود. درواقع قانون گذار كه سازمان بورس است 
اشاره كرده اس��ت كه وظيفه رعايت زيرساخت هاي 
الزم براي س��فارش هاي الكترونيك��ي فقط بر عهده 

كارگزاري است.
اين حقوق دان با بيان اينكه در بازار سرمايه چند نهاد 
مرتبط با معامالت آنالين وجود دارد، توضيح داد: نهاد 
نخست هسته معامالت يعني مديريت فناوري بورس 
تهران و نهاد بعدي كارگزاري ها هستند. سومين نهاد 
ش��ركت هاي نرم افزاري هس��تند كه كارگزاري ها با 
آنها كار مي كنند. درواقع در بازار سرمايه شركت هاي 
ن��رم افزاري كه با كارگزاري ه��ا كار مي كنند در بطن 
كارگزاري ه��ا هس��تند. يعني اين ش��ركت ها رابطه 
قراردادي و حقوقي شان با كارگزاري است نه با مشتري. 
بنابراين اگر در شركت هاي نرم افزاري اخاللي ايجاد 
ش��ود وظيفه كارگزاري است كه به مشتري پاسخگو 
باش��د و آن ش��ركت كارگزاري رابطه غيرمستفيم با 
مشتري دارد. اسدي درمورد اخالل در سيستم هاي 
آنالي��ن معامالتي، گفت: اگر هس��ته معامالت دچار 
مشكل شود، مي تواند مش��مول شرايط فورس ماژور 
باشد. يعني اخالل براي همه كارگزاري ها اتفاق افتاده 
اس��ت. در اين شرايط مس��ووليت با شركت مديريت 

فناري بورس تهران است اما اگر يك كارگزاري خاص 
دچار اخالل در سامانه هاي معامالتي شود، ماده يك 
قانون مس��ووليت مدني اعالم مي كند هركس بدون 
مجوز قانوني عم��دا يا در نتيجه بي احتياطي به جان، 
سالمتي، مال،آزادي، حيثيت يا شهرت تجارتي يا به 
هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد شده، 
لطم��ه اي وارد كند كه موجب ض��رر مادي يا معنوي 
ديگري شود، مس��وول جبران خسارت ناشي از عمل 
خود اس��ت. به عبارت ديگر اگر كارگزاري در نتيجه 
بي احتياطي موجب اخالل در سامانه معامالتي شود، به 
حق خريد و فروش مشتري لطمه وارد كرده و مسوول 

جبران خسارت است.

كارگزاريدچاراخاللشده
بايدپاسخگويسهامدارباشد

وي با اشاره به اخالل در سيس��تم كارگزاري آگاه در 
روز چهارشنبه هفته گذشته، اظهار كرد: در يك روز 
معامالتي س��هام داران از خريد عرضه اوليه و خريد و 
فروش ساير سهم ها محروم شدند يعني به حقوق آنها 
لطمه وارد شده اس��ت. در قواعد حقوقي هيچ ضرري 
را نمي توان پيدا كرد كه قابل جبران نباشد. يعني اگر 
ضرري به شخصي وارد مي شود آن شخص اگر خودش 
عامل آن ضرر نباش��د حق دارد جبران خسارت را از 

كسي كه ضرر وارد كرده است بخواهد. اين حقوق دان 
ب��ازار س��رمايه ادام��ه داد: اگر فرض كني��م از طرف 
كارگزاري ضرر مستقيم وارد نشده است، اما با اين اقدام 
حقوق سرمايه گذاران در بازار سرمايه ضايع شده است. 
برخي حقوق دانان مي گويند جبران خسارت يا دريافت 
ضرر و زيان ناش��ي از منافع غيرقطع��ي، امكان پذير 
نيست. يعني نمي توان قطعي گفت سهام داران در آن 
روز قصد خريد و فروش را داشته اند يا خير، اما اينكه در 
آن روز به سهام داران عرضه اوليه تعلق نگرفته، قطعي 
اس��ت. اين به معناي بروز ضرر قطعي به سهام داران 
است. اين فرايند را قطعا مش��مول مسووليت مدني 
مي دانم و كارگزاري بايد خسارت هاي وارده به سهام دار 
را جبران كند. اسدي ادامه داد: وظيفه كارگزاري رعايت 
زيرساخت ها و الزامات مربوط به سفارشات الكتريكي 
است. در اينجا ورود ضرر محرز و اين وظيفه كارگزاري 

به درستي انجام نشده است و بايد پاسخگو باشد.
وي تاكيد كرد: از آنجايي كه اين اخالل فقط براي يك 
كارگزاري است و مس��اله فورس ماژور اتفاق نيفتاده 
است كارگزاري بايد جبران خسارت كند و سهام داران 
طبق ماده ۳6 قانون ب��ازار اوراق بهادار، براي دريافت 
خس��ارت خود مي توانن��د به كميته س��ازش كانون 
كارگزاران و در صورت عدم س��ازش به هيات داوري 

سازمان بورس مراجعه كنند.

حقوقيكهسهامدارانبورسيازآنغافلند

سازمانبورسبنابروظايفخودودرراستايحمايتازحقوقسرمايهگذاران،درصورتوجود،خألرابرطرفخواهدكرد



ادامه از صفحه اول 5 راه  و شهرسازي

تنظيم بازار يا كنترل كرونا؟

مداخله دستوري دولت در بازار اجاره 
گروه راه و شهرسازي| مجيد اعزازي|

در شرايطي كه بر اساس گزارش بانك مركزي، 
شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و 
در كل مناطق شهري در خردادماه سال جاري، 
به ترتيب نش�ان دهنده رش�د معادل 27.6 و 
30.7 درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل 
است، حسن روحاني، رييس جمهور ديروز در 
جلسه ستاد ملي كرونا از ممنوعيت افزايش 
بيش از 25 درصد اجاره بها در تهران، بيش از 
20 درصد در كالن ش�هرها و بيش از ۱5 درصد 

در ساير شهرها خبر داد.

به گزارش »تعادل«، تعيين س��قف براي ميزان افزايش 
اجاره س��االنه واحدهاي مس��كوني در دولت هاي قبل از 
دولت تدبير و اميد نيز مسبوق به سابقه است. تجربه اي كه 
منتج به نتايج دلخواه دولت وقت نشد و به گفته مسووالن 
اتحاديه مشاوران امالك منجر به دور زدن آن بخشنامه از 
سوي برخي موجران در سنوات گذشته شد. به باور بسياري 
از كارشناسان بازار مسكن، دولت از نظر قانوني نمي تواند 
براي ميزان دريافت اجاره مالك اش��خاص حقيقي سقف 
مش��خص كند چون اين عمل ناقض حق مالكيت فردي 
اس��ت. در عين حال، وضع چنين دس��تورالعمل هايي از 
ضمانت اجرايي الزم برخوردار نيس��ت و پشتوانه قانوني 
ندارد و در نهايت منجر به دور زدن مفاد اين دستورالعمل ها 
و رواج قراردادهاي غيررسمي خواهد شد. افزون بر اين، در 
ش��رايطي كه برخي پيش بيني ها از نرخ تورم سال جاري 
حاكي از اين اس��ت كه تورم تا پايان سال 99 به حدود 40 
درصد بالغ خواهد ش��د، چگونه موجران تهراني كه اغلب 
از محل دريافت اجاره هزينه هاي معيشت خانوار خود را 
تامين مي كنند، فاصله 25 درصد ت��ا 40 درصد تورم در 
هزينه هاي جاري خود را پركنند. از سوي ديگر،  برخي از 
كارشناس��ان بر اين باورند كه هم اينك برخي از موجران 
قراردادهاي واحدهاي خود را كمتر از نرخ هاي اعالمي از 
سوي دولت تمديد كرده و مي خواهند تمديد كنند اما با 
اين دستور رييس جمهور، افزايش 25 درصدي اجاره در 
تهران،  20 درصد در كالن شهرها و 15 درصدي در ساير 
شهرها رسميت يافته اس��ت. به گزارش »تعادل«، در اين 
حال، از آنجا كه دستور رييس جمهور در ستاد مقابله با كرونا 
اعالم شده است، برخي از كارشناسان اقتصاد مسكن بر اين 
باورند، در صورتي كه با دستور رييس جمهور مساله احتراز 
از جابه جايي مستاجران در دوران شيوع كرونا - نه كنترل 
نرخ اجاره بها – و رعايت مسائل بهداشتي تامين شود، اين 
دستور مفيد تلقي مي شود.  از سوي ديگر، از آنجا كه دولت 
طي هفته هاي اخير، براي ساماندهي بازار مسكن جلسات 
متعددي در ستاد اقتصادي خود برگزار كرده است، به نظر 
مي رسد، هدف اصلي دولت از تعيين سقف براي اجاره بها، 
تنظيم بازار اجاره است.  به گزارش پايگاه خبري وزارت راه 
و شهرسازي، حسن روحاني ديروز در جلسه ستاد ملي كرونا 
با تاكيد بر اينكه همه دستگاه ها بايد بر اجراي اين مساله 
نظارت كنند، تصريح كرد: از فردا، اضافه شدن اجاره بها در 
تهران، بيش از 25 درصد، در كالن شهر ها بيش از 20 درصد 

و در ساير شهر ها بيش از 15 درصد ممنوع است. 

  شرط كارآمدي مصوبه دولت در دوران كرونا
در همي��ن رابط��ه، فره��اد بيضاي��ي، مدير س��ابق گروه 
سياست گذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو 
با »تعادل« اظهار كرد: از جزييات دس��تور رييس جمهور 
اطالعي ندارم. اما اصل اين مساله درست است به شرط اينكه 
در مصوبه دولت ذكر ش��ود كه تمديد خودكار قراردادهاي 
اجاره با نرخ هاي اعالم شده طي 12 ماه آينده يا تا اطالع بعدي 
دولت، انجام شود و مستاجران در واحد مسكوني استيجاري 

فعلي تا اعالم بعدي دولت به سكونت خود ادامه دهد. نرخ ها 
هم به صورت مكانيسمي كه اعالم شده است،  معتبر است و 

احتياجي به نوشتن قراردادهاي جديد نيست. 
بيضايي افزود: چون اگر وارد فاز مذاكرات موجر و مستاجر و 
نوشتن دوباره قرار داد بشويم، اين وسط داللي هايي كه اتفاق 
مي افتد و مسائلي كه به وجود مي آيد، درد سر ساز مي شوند.

اين كارشناس ارشد مسكن با بيان اينكه ما نمي خواهيم نرخ 
اجاره را به صورت دستوري كنترل كنيم، اظهار كرد: هدف 

از اين مصوبه و اين كار اين است كه جابه جايي صورت نگيرد. 
يعني هر كسي در مكان فعلي خود تا بازگشت به شرايط عادي 
قبل از كرونا بماند و جابه جايي اتفاق نيفتد و ثبات سكونت 
وجود نداشته باشد. هدف بعدي اين است كه بحث كنترل 

قيمت هم وجود داشته باشد.
او افزود: نگاه مصوبه بيشتر از اينكه بحث قيمتي باشد، بايد 
بحث يكجانشيني و ثبات سكونت باشد. به اين معني نيست 
كه خانه اي االن مبلغ »آ« ريال اج��اره دارد، اين نمي تواند 

بيشتر از 25 درصد افزايش دهد، حاال اگر مستاجرش هم 
خواس��ت، محل زندگي خود را عوض كند، عوض كند. نه! 
ما مي خواهيم مستاجري كه هست در همان مكان بماند نه 
اينكه مبلغ اجاره كنترل شود بلكه جابه جايي كنترل شود، 
 براي همين نوع مصوبه مي تواند متفاوت باشد. اگر مصوبه 
اولويتش كنترل جابه جايي باشد، مناسب است و در قالب 
نرخي كه دولت تعيين كرده، تمديد خودكار قراردادهاي 

اجاره مي تواند شكل بگيرد.

   انتظار افزايش 2  برابري اجاره بها 
در همين رابطه، حسام عقبايي، نايب رييس اتحاديه مشاوران 
امالك نيز گفت: يكي از مولفه ه��اي تاثيرگذار در تعيين 
اجاره بها، قيمت ملك است و در سال 98 هم قيمت ها 100 
درصد افزايش يافت يعني قيم��ت يك واحد يك ميليارد 
توماني به 2 ميليارد تومان رسيد. بنابراين طبق اين افزايش 
قيمت ملك، موجران اين انتظار را داشتند كه نرخ اجاره هم 
بايد تا دو برابر افزايش يابد ام��ا اين افزايش قيمت رخ نداد 
چراكه در آن طرف قرارداد يعني مستاجران هم بايد توان 
پرداخت را داشته باشند. عقبايي در گفت وگو با ايلنا درباره 
ميزان اثرگذاري بسته حمايتي دولت از مستاجران اظهار 
كرد: هنوز جزيياتي از اين بس��ته حمايتي مشخص نشده 
است اما حتي اعالم اقدامات دولت براي حمايت از مستاجران 
مي تواند به لحاظ رواني اثرگذار و به بهبود شرايط بازار اجاره 
به نفع مستاجران كمك كند. وي درباره ميزان افزايش نرخ 
اجاره در تابستان امسال ادامه داد: امسال ميزان افزايش نرخ 
اجاره به طور متوسط در كشور حداكثر تا خط تورم خواهد 
بود. همچنين در تهران افزايش نرخ بهاي اجاره به نرخ تورم 
نمي رسد. نايب رييس اتحاديه امالك در پاسخ به اين سوال 
كه شواهد نشان مي دهد اجاره بها در شهر تهران بيشتر از 30 
درصد )حدود نرخ تورم اعالم ش��ده( افزايش داشت، افزود: 
يكي از مولفه هاي تاثيرگذار در تعيين اجاره بها، قيمت ملك 
است و در سال 98 هم قيمت ها 100 درصد افزايش يافت 
يعني قيمت يك واحد يك ميليارد توماني به دو ميليارد تومان 
رسيد. بنابراين طبق اين افزايش قيمت ملك موجران اين 
انتظار را داشتند كه نرخ اجاره هم بايد تا دو برابر افزايش يابد 
اما اين افزايش قيمت رخ نداد چراكه در ان طرف قرارداد يعني 

مستاجران هم بايد توان پرداخت را داشته باشند.
وي تاكيد كرد: متوس��ط افزايش قيمت اجاره در كشور در 
سونامي سال 98، حداكثر به 30 درصد رسيد البته در مناطق 
و شهرهايي هم اين افزايش قيمت 50 درصد بود بنابراين 
طبق گزارش هاي بازار افزايش اجاره بها به خط تورم نخواهد 
رس��يد.  عقبايي ادامه داد: بايد در نظر داشت كه بسياري از 
قراردادها به دليل شيوع ويروس كرونا تمديد شد. معتقدم 
رشد اجاره بها در پيك جابه جايي ها به سقف تورم مي رسد و 
بيش از آن بازار كشش ندارد چراكه در بازار طرف تقاضا يعني 
مستاجران هم توان پرداخت ندارند. وي همچنين درباره كوچ 
مردم به مناطق پايين شهر به دليل افزايش نرخ اجاره تاكيد 
كرد: اين موضوع فقط مختص امسال نيست اما نمي توان 
آن را كتمان كرد، با افزايش نرخ اجاره بيشتر از درآمد مردم، 
به طور قطع واحدهاي مستاجران كوچك مي شود و در اين 
شرايط شاهد مهاجرت به پايين شهر و شهرهاي اطراف تهران 

و افزايش حاشيه نشيني هستيم. 
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ملك اشخاص
 خانه سازماني دولت نيست 

 پاسخگوي رفع التهاب در حوزه اقتصاد مسكن 
نخواهد بود. از س��وي ديگر،  اگ��ر بخواهيم در 
حوزه مالكيت و حق��وق مالكانه افراد حريم يا 
يك اجباري را تعريف كنيم، به نظر مي رس��د 
كه اساس��ا با چالش هاي حقوقي مواجه شويم 
كه بايد كارشناس��ان حقوق��ي در اين زمينه 
اظهارنظ��ر كنند. ام��ا نكته در اين اس��ت كه 
خانه هاي م��ردم، خانه هاي س��ازماني دولت 
نيست كه دولت براي استفاده و بهره برداري آن 
تصميم بگيرد كه امس��ال چه درصدي را روي 
اجاره به��اي آن اضافه كند. مگر دولت صاحب 
مال مردم است كه براي آن حقوق تعيين كند 
كه چه كاري بكنند؟ چرا به اجاره داري به چشم 
يك رفتار س��وداگرانه و مكي��دن خون مردم 
نگاه مي شود.  بارها عرض كرده ام كه بسياري 
از موجران ب��ا همين اج��اره داري هزينه هاي 
آموزش فرزندان خود در دانشگاه ها و مدارس 
را مي پردازن��د يا هزينه بهداش��ت و س��المت 
خود را مي دهن��د و به نوعي با اين مبلغ اجاره، 
معيش��ت خ��ود را تامين مي كنن��د و اينگونه 
نيست كه از اين آيتم در روزهاي خوشي كنار 
ساحل بخواهند اس��تفاده كنند.  شايد در كل 
كش��ور 4 تا 5 درص��د مدل اج��اره داري براي 
تامين بخش��ي از هزينه ه��اي معاش موجران 
نباش��د.  دولت بايد براي اين جمعيت كوچك 
موج��ران داراي ت��وان مالي ب��اال راه حل پيدا 
كند، اما مابقي اجاره داري ها از جنس��ي است 
كه گفته ش��د. بنابراين نس��خه هاي دستوري 
براي تعيين حدنصاب افزايش اجاره بها كارآمد 
نيست. صدور چنين نسخه هايي هنوز براي ما 
به عنوان يك شهروند عادي جاي سوال دارد. 
بعد كارشناس��ي و تخصصي آن به كنار. اينكه 
دولت به موجر بگويد، امسال نمي تواني بيش از 
25 درصد اجاره واحد مسكوني خود را افزايش 
بدهي،  واقع جاي سوال دارد. من مي پرسم كه 
آقاي دولت اگر اين بخشنامه را حاكم مي كني، 
من دوس��ت داش��تم كه تورم امسال روي 20 
درصد باشد، چرا روي 40 درصد است؟ يعني 
مي خواهيد بار تورم را از خود جماعتي تامين 
كنيد كه خود راه حلي ن��دارد.  زماني مي توان 
چنين نسخه هايي را صادر كرد كه اوال شرايطي 
را فراهم كنيم كه اوضاع اقتصاد كالن ملتهب 
نباشد. وقتي كه هنوز بيمار ما در حوزه اقتصاد، 
روي تخت اورژانس به حال��ت نزار قرار گرفته 
اس��ت، نمي شود با دو تا اس��تامينوفن مشكل 
اين بيمار را حل كنيم. اي��ن بيمار بايد اول به 
بخش منتقل شود و در شرايط پايدار قرار گيرد 
و به تعادل برس��د و بعد نسخه را تجويز كنيم. 
االن باالي سر بيمار ايستاده ايم و نسخه صادر 
مي كنيم. چنين سياستي در اين شرايط، شبيه 
اعتراض به افزايش نرخ بنزين، نوعي اعتراض 
را در ميان مردم به وجود مي آورد. يك نوعي بد 
 بيني و عدم باور پذيري را در پي خواهد داشت .

 اين موارد باعث مي شود كه در آينده مردم در 
هيچ طرح اقتصادي دولتي مشاركت نكنند و 
پول خود را خودشان سرمايه گذاري مي كنند. 
مردم در فضايي از كشور با هم زندگي مي كنند 
اما هيچ كس، هيچ كسي را قبول ندارد . چون 
دراين روندها نوعي بي اعتمادي ايجاد مي شود.  
پس ابتدا باي��د در يك فضاي ع��ادي، درباره 
ميزان افزايش ساالنه اجاره بها فرهنگ سازي 
صورت بگيرد و مردم را به يك باور مش��ترك 

رساند. 
مهم تر اينكه بايد شرايطي براي رفع مشكالت 
موجران نيز انديشه ش��ود و بعد از آنها انتظار 
داشت كه در طرح هاي دولت مشاركت كنند. 
اگ��ر تعريف م��ا از اعتدال اين اس��ت كه چون 
مس��تاجران تحت فش��ار اقتصادي هس��تند، 
موجران هم تحت فشار قرار بگيرند، اين مساله 
بايد تبديل به قانون ش��ود و بعد بر اس��اس آن 
قان��ون،  به بنگاه هاي امالك ابالغ ش��ود كه به 
هنگام نوش��تن اجاره نامه اين نرخ هاي رش��د 
را رعايت كند. با بخش��نامه نمي شود مردم را 
مجاب كرد كه در اين نوع طرح ها شركت كنند. 
من هم معتقدم كه بايد افزايش هاي س��االنه 
اجاره از يك نظم و ترتيب خاص پيروي كند، اما 
زماني بايد اين طرح ها را اجرا كنيم كه فضا كلي 
اقتصاد مثبت باش��د. بدون مطالعه و با تعجيل 
و با هدف اينكه نش��ان داده ش��ود كه دولت به 
فكر مستاجرين است، نمي توان در اين شرايط 
اقتصادي، به نتيجه مثبتي دست يافت. چند تا 
موضوع را بايد در كنار هم نگاه كنيم. در همين 
دولت تا قبل از سال 96 افزايش ساالنه متوسط 
قيمت هر متر مربع واحد مس��كوني در تهران، 
بر اساس گزارش هاي بانك مركزي نهايتا 700 
هزار تومان بود و افزايش قيمت مسكن در يك 
مدار منطقي پي��ش مي رفت. اما هم اينك، هر 
ماه به متوس��ط قيمت هر متر مربع مس��كن 
در ته��ران 2 ميليون تومان اضافه مي ش��ود؟ 
تعطيالت عيد را با هر متري حدود 13 ميليون 
تومان ش��روع كرديم. االن باالي 19 ميليون 
تومان است،  6 ميليون تومان به قيمت مسكن 
در هر ماه اضافه ش��ده است، دليلش چيست؟ 
عوامل درون زا يا برون زا است؟ مردم هم تحت 
فشار و آسيب هستند، اينكه به گروهي از اين 
مردم بگوييم فقط 25 درصد اجاره ملك خود 

را افزايش بده، تبعيت نخواهد كرد.
 مگر اينكه فش��ار حاكميتي باشد كه اگر بيش 
از 25 درص��د اجاره را افزاي��ش دهيد، بايد به 
دادگاه برويد و اين يك فضاي ديگري است كه 
سياست گذار مسووليت تبعات آن را پذيرفته 
اس��ت. اما اگر بخواهد يك نس��خه عملياتي و 
اجرايي داش��ته باش��د،  ش��ايد به اين سادگي 

جواب نگيرد.

كوتاهي شهرداري در اجراي مصوبات جلوگيري از فساد مالي
رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند شوراي 
شهر به شهردار تهران درخصوص عدم اجراي 
مصوبات ش�فافيت تذكر داد و گفت: شهرداري 
هر چه س�ريع تر به رون�د غيرقانوني اظهارنظر 
درخص�وص مصوبات ش�وراي ش�هر در حوزه 
شفافيت مالي، ارايه بهانه هاي ناموجه و تاخيرهاي 
مكرر در اجراي مصوبات پايان داده و اين مصوبات 
را بي قيد و شرط و به صورت تمام و كمال اجرا كند.

بهاره آروين در جريان دويست و بيست و سومين جلسه 
شوراي شهر تهران در تذكري به شهردار تهران در خصوص 
عدم اجراي مصوبات شوراي اسالمي شهر تهران در حوزه 
ش��فافيت مالي بيان كرد: پنجمين دوره شوراي اسالمي 
شهر تهران، تحقق شفافيت و جلوگيري از فساد مالي در 
ش��هرداري تهران را در اولويت فعاليت هاي خود قرار داده 
و مصوبات متعددي نيز در اين خصوص به تصويب رسانده 
اما متاسفانه شهرداري به روش هاي مختلف در اجراي اين 
مصوبات كوتاهي كرده است. به گزارش ايلنا، عضو هيات 
رييسه شوراي شهر تهران با اش��اره به اينكه عدم اجراي 

مصوبات ش��وراي ش��هر در حوزه مالي به سه شيوه اتفاق 
افتاده اس��ت، اظهار كرد: در ش��يوه اول، شهرداري تهران 
به صورت غيرقانون��ي از اجراي مصوبات قانوني ش��وراي 
اسالمي شهر تهران استنكاف مي كند، خود را باالتر از شورا 
و ساير نهادهاي قانوني قرار مي دهد و درباره قانوني بودن يا 
نبودن مصوبات شورا اظهارنظر مي كند. او افزود: نامه شماره 
1383536/30 شهرداري تهران در خصوص راه اندازي بازار 
آنالين تهاتر و همچنين نامه شماره 3461/160 در خصوص 
مصوبه »الزام شهرداري تهران به انجام الكترونيكي و اعالن 
عمومي اطالعات معامالت شهرداري« مشخصا استنكاف 
ناموجه شهرداري از اجراي مصوبات شورا به بهانه مغايرت 
با مفاد قوانين باالدستي اس��ت كه پس از ماه ها تاخير در 
اجراي مصوبه و پس از اتمام مهلت قانوني در اجراي مصوبه، 
به شورا اعالم شده است. آروين ادامه داد: اين درحالي است 
كه مطابق با ماده 90 قانون وظايف، اختيارات و انتخابات 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا و اصالحات بعدي آن، تنها 
مرجع تشخيص مغايرت مصوبات شورا با قوانين موجود، 
هيات تطبيق مس��تقر در فرمانداري است و به خصوص 
استنكاف مجري مصوبات يعني شهرداري تهران به بهانه 

مغايرت مصوبات با قوانين، به هيچ وجه قابل پذيرش نبوده 
و قابل پيگرد قانوني است. آيا شهرداري تهران در جايگاهي 
هست كه تعارض با قوانين را تشخيص دهد؟ رييس كميته 
شفافيت و شهر هوشمند شوراي شهر تهران با اشاره به شيوه 
دوم شهرداري تهران درخصوص اجرا نكردن مصوبات گفت: 
ش��هرداري تهران بعضا مالحظاتي را اعالم مي كند با اين 
مضمون كه اجراي برخي از بخش هاي مصوبات شورا، به 
ضرر شهرداري است. اين درحالي است كه مصوبات شورا با 
موافقت و تصويب اكثريت نمايندگان مردم در شوراي شهر 
به تصويب رسيده اس��ت كه اولويت اول و آخرشان تامين 
منافع شهروندان است. آروين با تاكيد بر اينكه شهرداري 
تهران به هيچ وجه نمي تواند اين اولويت بخشي به منافع 
شهروندان توس��ط نمايندگان مردم را زير سوال برده و به 
بهانه حفظ منافع سازماني كه اغلب به معناي حفظ منافع 
شخصي بخشي از مديران و بدنه شهرداري است، از اجراي 
مصوبات قانوني شوراي شهر استنكاف كند، گفت: متاسفانه 
عدم انتشار اطالعات معامالت ملكي شهرداري تهران )با 
وجود اينكه انواع ديگر معامالت شهرداري تهران مطابق 
با مصوبه »الزام ش��هرداري تهران به انجام الكترونيكي و 

اعالن عمومي معامالت« منتشر شده است( و عدم اجراي 
تبصره هاي 16 و 35 بودجه س��ال 98 كه به ترتيب ناظر 
بر انتشار كمك هاي شهرداري تهران به اشخاص حقوقي 
و انتش��ار اطالعات امالك واگذارش��ده و اجاره داده شده 
شهرداري تهران اس��ت، از جمله مصوبات مهم در حوزه 
شفافيت مالي است كه به بهانه درنظر گرفتن مالحظات 
سازماني همچنان اجرا نشده باقي مانده است. آروين گفت: 
مديران شهرداري مي گويند ما مالحظات داريم و به نفع 
شهرداري تهران نيست، اما خوب كه نگاه مي كنيم به نظر 
مي آيد به نفع مديران و بدنه شهرداري نيست كه اجرا شود. 
اين چه دليلي است كه شهرداري بگويد تشخيص مي دهيم 

به نفع ما نيست و آن را اجرا نمي كنيم؟
عضو هيات رييس��ه ش��وراي شهر تهران ش��يوه سوم 
شهرداري براي عدم اجراي مصوبات را عدم اهتمام بدنه 
اين نهاد به اجراي مصوبات و تاخيرهاي ناموجه نسبت 
به زمان بندي هاي مصوب دانست و گفت: اين درحالي 
است كه كميس��يون ها و كميته هاي تخصصي شوراي 
شهر از جمله كميته شفافيت و شهر هوشمند در تعامل 
همدالنه با شهرداري تهران، براي اجراي مصوبات جلسات 

متعددي برگزار كرده و از خود شهرداري برنامه زمان بندي 
خواسته است تا با در نظر گرفتن شرايط و محدوديت هاي 
شهرداري، اجراي مصوبات را پيگيري كند. اما شهرداري 
به زمان بندي هاي ارايه شده خود نيز هيچ گونه پايبندي  
نش��ان نمي دهد. وي افزود: هم اكنون پس از گذش��ت 
يك سال و س��ه ماه از اتمام مهلت اجراي مصوبه »الزام 
ش��هرداري تهران به انجام الكترونيكي و اعالم عمومي 
اطالعات معامالت ش��هرداري« و ارايه زمان بندي هاي 
متعدد براي اجراي كامل اين مصوبه از سوي شهرداري، 
همچنان بخش هاي مهمي از اين مصوبه اجرا نشده باقي 
مانده است؛ از جمله اينكه حتي قدم هاي اوليه در جهت 
انجام تمام الكترونيكي معامالت برداشته نشده است و 
انتشار معامالت واحدهاي تابعه نيز سيستماتيك و برخط 
انجام نمي شود. آروين گفت: همچنين مصوبه »ساماندهي 
اسناد امالك و مستغالت شهرداري تهران و موسسات 
تابعه« نيز كه در س��ال 95 به تصويب رسيده بود و بايد 
تا پايان س��ال 96 به صورت كامل اجرا مي شد علي رغم 
پيگيري هاي متعدد پنجمين دوره شوراي اسالمي شهر 

تهران، همچنان اجرا نشده است. 

رييس جمهور: افزايش بيش از 2۵ درصد اجاره بها در تهران، بيش از 2۰ درصد در كالن شهرها و بيش از ۱۵ درصد در ساير شهرها ممنوع است

تمديد قراردادهاي اجاره تا 3 ماه پس از پايان كرونا
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي ديروز در حاشيه مراسم امضاي تفاهم نامه همكاري دبيرخانه شوراي عالي منطقه آزاد و منطقه ويژه اقتصادي و وزارت 
راه و شهرسازي، در جمع خبرنگاران  درباره تصميم ستاد ملي مبارزه با كرونا در حوزه سقف افزايش قيمت اجاره مسكن، اظهار كرد: طبق تصميمات اين ستاد 
مقرر شد همه قراردادهاي اجاره تا سه ماه بعد از پايان شرايط كرونا و اعالم عادي شدن وضعيت سالمت كشور توسط وزارت بهداشت تمديد شود، همچنين 
حداكثر افزايش نرخ اجاره در تهران 25 درصد و در ساير شهرها 20 درصد است و مالكان حق افزايش قيمت اجاره بيش از اين نرخ را ندارند. وي ادامه داد: اين 
مصوبه داراي چند تبصره است به طوري كه چنانچه مستاجران تكاليف خود را اجرا نكنند دادگاه ها حكم را صادر و بايد مستاجر ظرف دو ماه تخليه كند و چنانچه 
مالك به صورت رسمي واحد خود را فروخته باشد مستاجر 2 ماه بعد از اعالم رسمي مي تواند واحد را تخليه كند و سومين و مهم ترين تبصره آن است كه همه 
معامالت بايد در سامانه ثبت اسناد امالك و مستغالت كشور ثبت شود، متقاضيان بايد كد رهگيري دريافت كنند و اگر خارج از بنگاه معامله اي منعقد شود بايد 
حتمًا كد رهگيري اخذ شود. اسالمي اضافه كرد: از امروز همه معامالت امالك و مستغالت بايد ثبت رسمي شود و متقاضيان كد رهگيري دريافت كنند. وزير 
راه وشهرسازي با اشاره به تعيين بسته حمايتي ديگري در اين باره، گفت: در مرحله بعد در ستاد ملي مبارزه با كرونا تصميمي اخذ مي شود كه مربوط به توليد 
و عرضه مسكن است.اسالمي تأكيد كرد: همه مصوبات ستاد ملي مبارزه با كرونا براي همه بخش ها الزم االجرا است، با توجه به شرايط خاص كشور و تغيير 
قيمت ها در حوزه اجاره و معامله مسكن و با توجه به اينكه برخي برخوردهاي قضايي ممكن است التهاب آفرين باشد، بنابراين تنظيم   مقررات در اين بخش به 
گونه اي انجام شده كه به جامعه آرامش دهيم و برخورد قضايي در اين زمينه صورت نگيرد؛ در واقع دادگاه به هيچ عنوان حكم تخليه نمي دهد و اين خود ابزاري 
اجرايي براي اين مصوبه است. اسالمي همچنين در پاسخ به سوالي درباره ساخت خانه با متراژ كم )25 متر مربع( توضيح داد: من به هيچ عنوان موافق طراحي 

اين واحدهاي مسكوني نيستم و سيستم الگوي مسكن ما زير 75 متر است و وزارت راه و شهرسازي برنامه براي ساخت اين واحدها را ندارد.

ذره بين

كارنامه بازار مسكن تهران طي خرداد منتشر شد

تورم ساالنه ملك به 42.۵ درصد رسيد
گروه راه و شهرسازي|

آن گونه كه بانك مركزي اعالم كرده است، در 
خردادماه س�ال جاري متوسط قيمت هر متر 
مربع واحد مسكوني در تهران نسبت به همين 
ماه در س�ال گذش�ته تا بيش از 42.5 درصد 

افزايش يافته است.

تازه ترين گزارش بانك مركزي از تحوالت بازار مسكن شهر 
تهران نشان مي دهد كه در خرداد امسال متوسط قيمت 
خريد و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله 
شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي تهران 18 ميليون و 

950 هزار تومان بوده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 42.5 
درصد افزايش دارد. اين در حالي است كه در ميان مناطق 
22 گانه شهر تهران بيشترين متوسط قيمت هر متر واحد 
مس��كوني 41 ميليون و 200 هزار تومان در منطقه يك و 
كمترين آن با حدود 8890 هزار تومان در منطقه 18 بوده 
است كه هر يك از آنها با افزايش 53.6 درصدي در منطقه 

يك و 47.6 درصدي در منطقه 18 همراه بوده است.

   افزايش ۸.۳  درصدي  معامالت
همچنين در سه ماهه اول امسال حدود 23 هزار و 300 واحد 
مسكوني معامله شده كه در مقايسه با مدت مشابه در سال 

قبل 8.3 درصد افزايش دارد. در اين مدت متوسط قيمت يك 
مترمربع بناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي 
معامالت ملكي در شهر تهران 17 ميليون تومان بوده كه 

افزايش 37.5 درصدي دارد.
توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده برحسب 
قيمت يك مترمربع بنا در خردادماه نيز حاكي از آن است كه 
واحدهاي مسكوني در دامنه قيمتي 10 تا 12 ميليون تومان 
به ازاي هر مترمربع بنا با سهم 10.4 درصد بيشترين سهم از 
تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه 
قيمتي 12 تا 14 ميليون با 10.1 درصد سهم در رتبه بعدي 
قرار دارد. از سوي ديگر در خردادماه امسال توزيع فراواني 

تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده بر اساس ارزش هر 
واحد نشان دهنده آن است كه واحدهاي مسكوني با ارزش 
600 تا 850 ميليون تومان با اختصاص سهم 14.4 درصد 

بيشترين سهم از معامالت انجام شده را داشتند.

    منطقه ۵  در صدر معامالت
اما توزيع معامالت انجام شده مسكن بر اساس مناطق 
ش��هري در تهران حاكي از آن اس��ت كه منطقه پنج با 
15.5 درصد از كل معامالت بيش��ترين سهم را به خود 
اختصاص داده است. بر اساس جدول مندرج در گزارش 
بانك مركزي، متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني 

تنها در مناطق 1 تا 6ش��هر تهران بيشتر از 20ميليون 
تومان اس��ت. همچنين اين قيمت در مناطق 17، 18 و 
20 ش��هر تهران كمتر از 10ميليون تومان تعيين شده 
اس��ت. بر اس��اس گزارش بانك مركزي، بررسي توزيع 
تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در شهر تهران به 
تفكيك عمر بنا نيز حاكي از آن است كه واحدهاي تا 5 
سال ساخت با سهم 38.9 درصد بيشترين سهم را به خود 
اختصاص داده اند. همچنين در ماه مورد بررسي شاخص 
كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق شهري 
نسبت به ماه مشابه س��ال قبل به ترتيب معادل 27.6 و 

30.7درصد رشد نشان مي دهد.
عملكرد معامالت انجام شده در شهر تهران طي 3 ماهه نخست سال هاي ۱397 تا ۱399

درصد تغييرسه ماهه
۱397۱398۱399۱398۱399

44.88.3-390392۱5372333۱تعداد معامالت  )واحد مسكوني( 

6۱2.4۱۱7.07۱06.737.5متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان( 

عملكرد معامالت انجام شده در شهر تهران طي خرداد 99
درصد تغييرمقطع زماني
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دانش و فن6دنياي فناوري

مقدمه شكل گيري پلتفرم ها، ديتاسنترها و خدمات ابري است

بهپلتفرمهايغربيوابستهايم
گروه دانش و فن|

رييس مركز ملي فضاي مجازي با اش�اره به 
ارايه خدمات ابري و ديتاسنتري گفت: بايد 
از وابس�تگي به پلتفرم هاي غربي و جهاني 
كه لرزان هستند و حتي رييس جمهوري آن 
كشورها هم روي اين پلتفرم ها امنيت كالمي 
ندارد و كاربران اين پلتفرم ها هم خودبه خود 

حذف مي شوند، نجات پيدا كنيم.

مراسم افتتاح ديتاس��نتر تبريز به عنوان بزرگ ترين 
مرك��ز داده منطقه غرب و ش��مال غرب كش��ور در 
جهت توسعه و تكميل زيرس��اخت هاي شبكه ملي 
اطالعات، امروز با حضور سيد ابوالحسن فيروزآبادي، 
رييس مركز ملي فضاي مجازي، محمدباقر قاليباف، 
رييس مجلس شوراي اس��المي و محمدجواد آذري 
جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات برگزار شد. 
فيروزآبادي در اين مراس��م با بيان اينكه با يك تحول 
اساس��ي مواجهيم كه غربي ها از آن به عنوان تحويل 
ديجيتال ياد مي كنند، گفت: »شايد تحول ديجيتال، 
عنوان قاصري باش��د براي تحولي كه رخ مي دهد، اما 
با توجه به شكل گرفتن اين تحول در فضاي مجازي، 
مجازا آن را مي پذيريم، اما اين تحول ديجيتال در همه 
حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و دولت ها در 
حال شكل گيري است.« وي با بيان اينكه در شوراي 
عالي فضاي به تحول ديجيتال، نگاه ويژه داريم، گفت: 
»در اين تحول ابتدا توجه ما به زيرساخت هاست و يكي 
از مهم ترين زيرساخت ها، شبكه ملي اطالعات است. 
تحول در شبكه ملي اطالعات مي تواند از اليه كاربران 
شروع شود. براي اينكه تحولي ملي داشته باشيم، بايد 
شبكه را طوري طراحي و اجرا كنيم كه بخش عمده اي 
از اين تحول بر زير ساخت هاي ملي كشور صورت گيرد 
و به همين دليل ش��بكه ملي اطالعات تعريف شده و 
روي آن شبكه ملي ارتباطات، به عنوان اولويت كشور 
شناخت شده است. در حالي كه معتقديم اين تحول 
با منطق پلتفرمي و اجتماعي ش��دن همه پديده ها و 
تعاملي ش��دن همه فرآيندهاست، همه حوزه ها بايد 
به صورت متوازن مورد توجه قرار گيرد. در كنار شبكه 
ملي به بحث دول��ت الكترونيكي، اقتصاد ديجيتال و 
آموزش ديجيتال توجه ويژه شده است؛ همان طور كه 
در دوران شيوع كرونا، پروژه هاي اقتصادي ويژه اي در 
حوزه اقتصاد ديجيتال مورد توجه قرار گرفت.« دبير 
ش��وراي عالي فضاي مجازي با بي��ان اينكه در حوزه 
حمل ونقل، گردشگري و كسب وكارهاي خرد شاهد 
تحوالت بزرگي در كشور بوديم، افزود: »ممكن است 
در اين دوره به دليل ش��يوع كرونا، شبكه گردشگري 

در اولويت نباش��د، اما پلتفرم ه��اي ديگر مورد توجه 
قرار گرفتند. يكي از آنها پروژه »ش��اد« براي آموزش 
مجازي دانش آموزان بود كه روي زيرساخت هايي كه 
سال هاي گذشته شكل گرفته بود، اجرا شد و اميدواريم 
در مهرماه امسال بر اساس جلسه شورا و در هماهنگي 
با ساير دستگاه ها از جمله وزرات آموزش و پروزش و 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، شاهد شكل گيري 

كالس مجازي بر پلتفرم دانش آموزي باشيم.«

    سه ركن شبكه ملي اطالعات
امنيت، پايداري و اعتماد

رييس مركز ملي فضاي مجازي با بيان اينكه فضاي 
مجازي چند رك��ن دارد كه بايد به آنه��ا توجه كرد، 
گفت: »امنيت، پايداري و اعتماد در شبكه، سه ركن 
در فضاي مجازي كشور است از شبكه ملي اطالعات 
شروع مي ش��ود. پروژه امروز و افتتاح ديتاسنتر، يك 
بخش كوچك از تصوير بزرگي است كه براي فضاي 
مجازي كشور در شوراي عالي فضاي مجازي طراحي 
ش��ده و با دقت در حال پيگيري است. شورا اين فضا 
را رها نكرده و ما با دقت باال همه پروژه ها را بررس��ي 
مي كنيم. همانط��ور كه در حوزه اعتم��اد به فضاي 
مجازي، وقتي ديديم پديده فيشينگ در نظام بانكي 
رخ مي دهد، اصالح را به روش رمز پويا انجام داديم و 
اين كار بزرگ بر بستر پلتفرم هاي داخلي كشور انجام 
شد. البته ما در بعضي از حوزه ها شاهد تاخر هستيم 
اما اين تاخر در همه كشورها وجود دارد. اما نهادهاي 
حاكميتي و مراكز اصلي كشور كه متولي حوزه تحول 
ديجيتال هستند، از دستگاه ها مطالبه دارند كه اين 

تاخر را جبران كنند.« 
فيروزآبادي با اشاره به اختالف نظرها در نگاه به فضاي 
مجازي بيان كرد: »جداسازي حوزه شبكه از پلتفرم و 
پلتفرم از كاربر، غلط است و ما بايد اثرات متقابل اينها 
را بررسي كنيم. ما در تعاريف شبكه ملي اطالعات در 
كش��ور، كمي دچار اختالف نظر هستيم اما در مركز 
ملي، سياست مشخصي داريم. همانطور كه مقام معظم 
رهبري آذرماه سال گذشته درباره شبكه ملي اطالعات 
فرمودند، خدمات پايه كشور بايد به صورت ملي انجام 
شود كه يكي از آنها، ارايه خدمات ابري و ديتاسنتري 
اس��ت.« دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي افزود:» با 
بيان اينكه بايد بايد از وابستگي بد به پلتفرم هاي غربي 
و جهاني كه لرزان هستند و حتي رييس جمهوري آن 
كشورها هم روي اين پلتفرم ها امنيت كالمي ندارد و 
كاربران اين پلتفرم ها هم خودبه خود حذف مي شوند، 
نجات پيدا كرده و پلتفرم هاي بومي را جايگزين كنيم. 
بايد منط��ق پلتفرمي را در همه حوزه هاي كش��ور و 

خصوص��ا در حوزه پيام رس��اني و ذخي��ره اطالعات، 
تامين كنيم.« 

فيروزآبادي با بي��ان اينكه وقتي از دولت الكترونيكي 
حرف مي زنيم، به دنبال دولت به مثابه پلتفرم هستيم، 
افزود: »وقتي از پروژه »شاد« حرف مي زنيم، منظور 
پلتفرمي است براي استفاده همه كساني كه در نظام 
آموزشي كشور فعاليت مي كنند. مقدمه شكل گيري 
پلتفرم ها همين ديتاسنترها و خدمات ابري است كه 
بايد مورد توجه قرار بگيرد. به دنبال اين هستيم كه با 
صورت گرفتن خدمات ابري، به نقطه اي برس��يم كه 
از خدمات ابري ش��ركت هايي مانند اپل و وندورهاي 
هوآوي و سامس��ونگ كه اطالعات كاربران در كشور 
در آنها ذخيره مي ش��ود و امكان قطع شدن و از دست 
رفتن آها وجود دارد، بي نياز ش��ويم. به همين منظور 
الزم اس��ت خدمات ابري در كشور ارايه شود و هم ابر 
موبايل داشته باشيم و هم از امكانات پلتفرم به عنوان 
سرويس، نرم افزار به عنوان سرويس برخوردار شويم. 
۱۸ در صد از دانش��جويان ما در حوزه آي تي تحصيل 
مي كنند كه مي توانند كارگزاران تحول ديجيتال در 

منطقه باشند. بايد پلتفرم هايي داشته باشيم كه نيروي 
متخصص داخل كشور بتوانند با كمك زير ساخت ها 

آنها را طراحي كنند و جهش توليد را رقم بزنند.«

    نبايد فضاي دوقطبي ايجاد كنيم
در اين مراس��م همچنين آذري جهرمي اظهار كرد: 
»در راستاي توسعه زيرساخت هاي اطالعاتي شبكه 
ملي اطالعات، پروژه حمايت از پيام رسان هاي بومي 
و موتور جس��ت وجو، ب��ا وجود هم��ه تنگناهايي كه 
داشتيم، شركت ارتباطات زيرساخت سرمايه گذاري 
خوب��ي انجام داده كه اين پ��روژه در مردادماه افتتاح 
مي شود. تاكنون چهار ايستگاه براي حركت توسعه اي 
ش��بكه ملي اطالعات افتتاح شده اس��ت. راه اندازي 
اولين مركز داده اقماري ش��بكه ملي اطالعات براي 
خودكفايي زيرس��اخت هاي مورد نياز كسب وكارها، 
توس��عه ارتباطي ۱۵۰۰ روستا براي عدالت ارتباطي 
با حضور رييس جمهوري، ارايه بسته حمايتي براي 
كسب وكارها در جهت اقتصاد ديجيتال و ارتباط رساني 
به ۱۰۳۴ روستا در مناطق محروم كشور از جمله اين 

پروژه بوده ه است. امروز با راه اندازي دومين مركز داده 
اقماري شبكه ملي اطالعات، چهارمين ايستگاه اين 
قطار راه اندازي مي شود. اين مركز به عنوان بزرگ ترين 
مركز داده غرب و شمال غرب كشور در تبريز افتتاح 
مي ش��ود كه مي تواند به پايداري ارتباطات در شبكه 
ملي اطالع��ات و تمركززدايي از تهران كمك كند. با 
وجود اين ديتاس��نتر، كيفيت ارتباطات براي مردم 
ش��مال غرب كشور بهتر مي ش��ود و با ارايه خدمات 
ابري و هم مكاني، شاهد كاهش هزينه كسب وكارها 

خواهيم بود.« 
وزير ارتباطات گفت: »از زماني كه من در مجلس حضور 
پيدا كردم صحبت هايي در فضاي مجازي مطرح شد. تا 
زماني كه فرصت گفت وگو و پرسش و پاسخ وجود دارد 
مي توان به پيشرفت اميدوار بود. نبايد در اين بين دو 
قطبي ايجاد كرد. مجلس جاي گفت وگو است. نماينده 
سوال مي پرس��د و وزير پاسخ مي دهد. اين، ساز و كار 
مجلس است. تا زماني كه گفت وگو وجود دارد بايد به 
پيشرفت اميدوار بود. بنابراين به جاي ايجاد دو قطبي 

بايد گفت وگو كنيم.«

افتتاح بزرگ ترين مركز داده خارج از پايتخت توسط رييس مجلس شوراي اسالمي
مديرعامل همراه اول با بيان اينكه مراكز داده، 
حلقه هاي كليدي زنجيره شبكه ملي اطالعات 
هس�تند، گفت: امروز بزرگ ترين ديتاسنتر 

خارج تهران را وارد مدار كرديم.

به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
آيين افتتاح بزرگ ترين مركز داده غرب و شمال غرب كشور 
صبح امروز با حضور محمدباق��ر قاليباف رييس مجلس 
شوراي اسالمي، محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات، ابوالحسن فيروزآبادي دبير شوراي عالي 
فضاي مجازي، مهدي اخ��وان بهابادي مديرعامل همراه 
اول، محمدرضا پورمحمدي استاندار آذربايجان شرقي و 
حجت االسالم سيد محمدعلي آل هاشم امام جمعه تبريز 
و جمعي از مديران و مس��ووالن حوزه ارتباطات و فناوري 

اطالعات كشور برگزار شد.

    همراه اول خدمات صادقانه اي را به مردم 
ايران ارايه مي كند

رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه همراه اول تالش 
مي كند در اين مقطع حساس كشور خدمات صادقانه اي را به 
مردم كشورمان مانند پلتفرم »شاد« كه عدالت آموزشي را به 
ارمغان آورد، ارايه كند، گفت: مي توانيم با اقتصاد ديجيتال 

به بزرگ ترين دستاوردها دست يابيم. محمد باقر قاليباف 
در »آيين افتتاح بزرگ ترين مركز داده غرب و شمال غرب 
كش��ور« با بيان اينكه همراه اول ت��الش مي كند تا در اين 
مقطع حساس از كشور خدمات صادقانه اي را به مردم عزيز 
كشورمان ارايه كند، اظهار كرد: امروز مجموعه اي در شركت 
ارتباطات س��يار ايران افتتاح شد كه مي تواند با بيشترين 
تأثيرگذاري در همه جغرافياي كشور و در كمترين زمان 
ممكن، همچنين با اقتصادي ترين روش، نابساماني هاي 

اقتصادي كشور را حل و فصل كند.
رييس مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: در حقيقت وقتي 
حرف از اقتصاد ديجيتالي مي زنيم، يعني يك فرصت بزرگي 
در اختيار ماست كه مي توانيم به واسطه آن جبران عقب 

ماندگي هاي گذشته را داشته باشيم.
وي ب��ا تأكيد بر اينك��ه مي توانيم با اقتص��اد ديجيتال به 
بزرگ ترين دس��تاوردها دس��ت يابيم، ابراز كرد: با توجه 
به اهميت اين حوزه، اگر نس��بت ب��ه آن غفلت كنيم هم، 
فاصله مان نسبت به باقي كشورهاي دنيا بيشتر خواهد شد.

قاليباف تأكيد كرد: دغدغه اول و آخر ما در اين مقطع زماني 
بايد توجه به اقتصاد و معيشت مردم باشد. امروز، مردم از همه 
ما توقع دارند تا صادقانه كار كنيم يا به عبارتي هم خوب كار 

كنيم و هم كار خوب كنيم تا مشكالت آنها برطرف شود.
وي يادآور شد: به عنوان مثال در بالي كرونا كه آسيب هايي 

در بخش هاي مختلف به دنبال داشت، فرصت هاي زيادي 
نيز بروز و ظهور يافت كه يك نمونه آن همين بس��ترهاي 
ارتباطي الكترونيك اس��ت كه افتتاح امروز را از اين طريق 

)ويدئو كنفرانس( در حال انجام هستيم.
رييس مجلس شوراي اسالمي اشاره اي به پلتفرم »شاد« 
نيز داش��ت و تصريح كرد: اين پلتفرم كه يكي از مهم ترين 
پلت فرم هاي آموزشي ماست و توسط همراه اول توسعه يافته 

است، عدالت آموزشي را به ارمغان آورد.

    هم�راه اول لكوموتي�و اقتص�اد ديجيتال 
ايران است

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به نقش همراه اول 
به عنوان »لكوموتيو حركتي اقتصاد ديجيتال« گفت: همراه 
اول توانمند است و مي تواند در حوزه خارجي سرمايه گذاري 
و درآمد ارزي براي كش��ور حاصل كند. محمدجواد آذري 
جهرمي در »آيين افتتاح بزرگ ترين مركز داده غرب و شمال 
غرب كشور«، »همراه اول« را بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه 
خاورميانه دانست كه داشته بزرگي به حساب مي آيد و ضمن 
تشكر اظهار كرد: اين اپراتور، وسيع ترين پوشش شبكه در 
ايران را دارد. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه 
بارها گفته ام كه همراه اول بزرگ ترين بنگاه اقتصادي كشور 
در حوزه ICT است و لكوموتيو حركتي اقتصاد ديجيتال در 
كشور به حساب مي آيد، ابراز كرد: اگر همراه اول موتورش 
را روشن و حركت رو به جلويش را شروع كند، طبيعتا ساير 
بنگاه هاي حوزه اقتصاد ديجيتال هم حركت خواهند كرد. 
وي با اشاره به ابالغ برنامه شبكه ملي اطالعات، بيان كرد: 
در راس��تاي آن ابالغيه تقسيم وظايفي داشتيم كه شايد 
گسترده ترين وظايف هم چه در زمينه بسط عدالت ارتباطي 
و چه در زمينه زيرساخت مراكز داده و خدمات ابري مربوط 
به همراه اول باشد. وزير ارتباطات افزود: خوشبختانه امروز 
در تبريز مركز داده غرب و شمال غرب افتتاح و به زودي مركز 

داده ديگر همراه اول در تهران وارد مدار مي شود.
آذري جهرمي ضمن مثب��ت ارزيابي كردن عملكرد تيم 
مديريتي جديد اپراتور اول كه راهكارهاي خالقانه و اراده در 
انجام امور دارند، به ذكر مطالباتي از اولين و بزرگ ترين اپراتور 
تلفن همراه پرداخت و گفت: قراراست تا شهريورماه در پنج 
نقطه تهران تجهيزات ۵G نصب  شود كه اين پروژه با توجه 
به مشكالتي كه در توسعه و سرمايه گذاري مخابرات وجود 
دارد، حائز اهميت است و مجبوريم بخشي از توسعه خدمات 
خانگي را هم بر بستر پهن باند س��يار داشته باشيم. وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات ادامه داد: براساس سند شبكه 
ملي اطالعات، 2۰ درصد ارتباطات تا افق ۱۴۰۴ بايد بر بستر 
تكنولوژي هاي نوين ارايه شود و در اين راستا ظرف يكي دو 
هفته آينده، البراتوار ۵G در مركز تحقيقات مخابرات ايران 

راه اندازي مي شود و در اختيار پژوهشگران قرار مي گيرد.
وي توجه بيشتر به زيست بوم كودك و نوجوان را با توجه به 
اينكه همراه اول در سرمايه گذاري اين بخش، پيشتاز بوده 
است، از جمله موارد ديگر برشمرد. آذري جهرمي با مرور 
اقدامات انجام شده توسط همراه اول در دوران كرونا، تصريح 
كرد: بابت كاري كه در ارتباط با اپليكيش��ن »شاد« انجام 

داديد، تشكر مي كنم زيرا مشكالت بسياري از دانش آموزان 
كشور حل و اقدام بزرگي انجام شد.

وزير ارتباطات با تأكيد بر اينكه نياز نيست خدمات تان را 
رايگان ارايه كنيد و دولت موظف به جبران هزينه هاست، 
خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه روزانه 9 ميليون دانش آموز 
از اين بستر براي حضور در كالس مدرسه استفاده كردند، نياز 
است بستر آن توسعه يابد و امكاناتي نظير ارتباطات صوتي 
و تصويري، برگزاري نشست هاي مشترك دانش آموزان و 
وايت برد نيز به آن اضافه شود. جهرمي در پايان با تشويق 
همراه اول به حركت در مسير سرمايه گذاري  بين المللي، 
تصريح كرد: با توجه به اينكه صد درصد درآمد بخش ريالي 
است، همراه اول توانمند است و مي تواند در حوزه خارجي 
سرمايه گذاري و درآمد ارزي براي كشور حاصل كند. وي 
خاطرنش��ان كرد: س��رمايه گذاري بين المللي شما باعث 
مي شود، اكوسيستم فضاي مجازي و ديجيتال به كشورهاي 
دوست و هم پيمان كه عالقه مند به اين موضوعات هستند، 
راه يابد و در اين مسير نيز دستگاه ديپلماسي در كنار شما 

خواهد بود.

   مراك�ز داده يك�ي از حلقه ه�اي كلي�دي 
زنجيره شبكه ملي اطالعات

 مهدي اخوان بهابادي مديرعامل شركت ارتباطات سيار 
ايران در اين مراس��م ضمن تقدير و تشكر از حضور رييس 
مجلس شوراي اسالمي در همراه اول به عنوان نخستين 
حضور در يك مراسم افتتاح رسمي پس از تصدي رياست 
قوه مقننه، اظهار كرد: دكتر قاليباف همواره اهتمام ويژه اي 
نس��بت به مقوله فناوري اطالعات و اقتص��اد ديجيتال و 
همچنين عزم جدي براي تحقق منويات مقام معظم رهبري 

جهت اجراي پروژه عظيم شبكه ملي اطالعات داشته اند.
 مديرعامل همراه اول با بيان اينكه چند سالي است انقالب 
بزرگي تحت مقوله »تحول ديجيتال« در دنيا آغاز شده ابراز 
كرد: بنده چهار فناوري را در ارتباط با اين تحول مي دانم كه 
به اختصار، عن��وان آن را SMAC مي گذارم كه به ترتيب 
ش��امل social media، Mobility، Analyze و 
Cloud مي شود. وي تمركز اصلي همراه اول را تا پيش از 
مديريتش بر اين مجموعه، تمركز بر بخش Mobility يا 
همان كسب وكار سنتي كه تأكيد بر كانكشن داشت، دانست 
و نويد ورود جدي به هر چهار فناوري را داد. اخوان بهابادي 
تصريح كرد: تجميع اين چهار فناوري، تحولي را در حوزه 
ديجيتال به ارمغان خواهد آورد كه نياز شركت هاي بزرگ به 

اختيار كردن سخت افزار و امكانات را نيز از بين خواهد برد.
مديرعام��ل ش��ركت ارتباط��ات س��يار اي��ران، موضوع 
»زيرساخت« را ش��اهرگ حياتي تحول ديجيتال عنوان 
و ش��ركت هاي دانش بني��ان و بهره من��دي از ظرفي��ت 
فارغ التحصيالن رشته هاي برق، مخابرات و كامپيوتر را به 

عنوان موتور محرك آن در بخش ICT معرفي كرد.
وي در ادامه سخنانش به ارايه گزارش عملكردي از وضعيت 
و جايگاه »همراه اول« در بازار ارتباطات س��يار پرداخت و 
اظهار كرد: همراه اول در حال حاضر 9۰ ميليون سيم كارت 
با تركيب 2۰ ميليون »دايمي« و ۷۰ ميليون »اعتباري« 

واگذار كرده كه ۵9 ميليون مشترك آن روزانه فعال هستند.
اخوان بهابادي با اشاره به تفكيك مسووليت هاي مرتبط با 
»تحقق روياي ديجيتال« و فراهم آوردن تحول ديجيتال 
ذيل دو مجموعه تازه تأس��يس مركز تحقيق و توس��عه و 
توسعه كسب وكارهاي ديجيتال در همراه اول گفت: تجارت 
الكترونيك، آموزش مجازي، خدمات پرداخت ديجيتال و 
مواردي از اين دست، مواردي هستند كه در بحث ديجيتالي 
ش��دن مطرح بوده و همراه اول با دو واحد كس��ب وكاري 
مذكور به سمت بومي سازي و حمايت از مدل هاي جديد 
كسب وكاري رفته است. وي ادامه داد: همچنين الزم به ذكر 
مي دانم از شش سال گذشته تاكنون، مصرف ديتا در شبكه 
همراه اول ۵۰۰ برابر رشد داشته كه پيك آن در ايام كرونا و 
رسيدن ترافيك مصرف ديتا به بيش از ۱۱ پتابايت در روز 
بود. مديرعامل اولين و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه كشور 
با تاكيد بر اينكه پوشش نسل ۳ و ۴ همراه اول در ۱۰۰ درصد 
شهرهاي كشور برقرار است، گفت: همراه اول ۱۱ هزار سايت 
متصل به فيبرنوري دارد. اخوان بهابادي در بخش ديگري از 
صحبت هايش به بخش هاي درآمدي همراه اول اشاره كرد 
و يادآور شد: درآمدهاي عملياتي اين اپراتور در سال ۱۳9۸ 
بالغ بر ۱۷ هزار ميليارد تومان بود كه حدود 9 هزار و ۷۰۰ 
ميليارد تومان از آن را در قالب هاي گوناگون نظير تسهيم 
درآمد ، ماليات، حقوق پروانه، عوارض گمركي و هزينه هاي 

زيرساختي به دولت پرداخت كرده ايم.
وي خاطرنشان كرد: تا پيش از خصوصي سازي اين شركت، 
مجموع ارقام پرداختي به دول��ت از محل درآمدها، كمي 
بيشتر از هزار ميليارد تومان بود كه اكنون به 9 هزار ميليارد 
تومان رسيده است. مديرعامل همراه اول همچنين با تاكيد 
بر اينكه سود اين شركت صوري نيست، بيان كرد: ارزش 
شركت همراه اول در بورس به عنوان تنها اپراتور موبايلي 
عرضه ش��ده، ۸2 هزار ميليارد تومان است و همواره رتبه 
اول ش��فافيت مالي را كسب كرده اس��ت. اخوان بهابادي 
همچنين اشاره اي به برنامه توس��عه زودهنگام در شبكه 
همراه اول داش��ت و اظهار كرد: ايام شيوع كرونا فرصتي را 
فراهم آورد تا برنامه توسعه مربوط به سال ۱۳99 را ظرف دو 
سه هفته ابتدايي از پديدار شدن اين ويروس داشته باشيم. 
وي خاطرنش��ان كرد: به عنوان مثال پلتفرم »شاد« را به 
درخواست وزارت آموزش و پرورش و بنا بر مسووليت هاي 
اجتماعي خود راه اندازي كرديم و به ش��كل كامال رايگان 
در اختيار آنها قرار داديم؛ نهايتا هم شاهد بوديم كه روازنه 
9 ميليون دانش آموز با اس��تفاده از اين پلتفرم وارد كالس 
مجازي ش��دند. مديرعامل همراه اول در پايان با اشاره به 
ضرورت راه ان��دازي مراكز داده به عنوان يكي از حلقه هاي 
كليدي زنجيره ش��بكه ملي اطالعات، خاطرنشان كرد: با 
توجه به اهميت ديتاس��نترها، برنامه توسعه آنها در نقاط 
مختلف كشور را در دستور كار قرار داديم كه مركز داده غرب 
و شمال غرب نمونه بزرگ ترين ديتاسنتر خارج تهران است 
كه تاكنون با ظرفيت 2۵۰ رك زير بار رفته و قابليت توسعه 
تا ۱۰۰ رك ديگر را هم دارد. به اميد خدا تا پايان سال تعداد 
۱۳۷۰ رك ديگر را تجهيز و به ظرفيت شبكه ملي اطالعات 

اضافه خواهيم كرد.
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سيستم راستي آزمايي
خودكار توئيتر ارتقا مي يابد

توئيتر اعالم كرده سيستم راستي آزمايي خودكار 
براي مشخص كردن پس��ت هايي با نظريه هاي 
جعلي ارتباط ويروس كرونا و5G را ارتقا مي دهد. 
به گزارش مهر به نقل از انگجت، توئيتر مي داند 
سيستم اين شبكه اجتماعي براي راستي آزمايي 
خودكار پست هاي حاوي كليدواژه 5G و ويروس 
كرونا كمي سختگيرانه عمل مي كند و تصميم 
دارد اين روند را اصالح كند. اين شبكه اجتماعي 
تعهد ك��رده تا دقت سيس��تم برچس��ب زني و 
راستي آزمايي را ارتقا دهد تا توئيت هاي كمتري 
فقط به دليل وجود كليد واژه هاي مذكور برچسب 
دريافت كنند. طبق بيانيه توئيتر، اين ش��ركت 
مشغول توس��عه »قابليت هاي خودكار جديد« 
است كه روي موضوعيت توئيت ها تمركز مي كند. 
البته هنوز مشخص نيست اين سيستم چه زماني 
ارتقا مي يابد. اين در حالي است كه كاربران توئيتر 
به دليل برچسب زني تعداد انبوهي از توئيت هاي 
غيرمرتبط با نظريه ه��اي جعلي ارتباط ويروس 

كرونا و 5G، اعتراض كرده اند. 

اخذ و تمديد سه گواهينامه ايزو 
توسط پااليشگاه گاز ايالم

رييس مطالعات انرژي و تحليل سيستم هاي شركت 
پااليش گاز اي��الم از اخذ و تمديد س��ه گواهينامه 
استاندارد ايزو توسط اين شركت در تيرماه سال جاري 
خبر داد. علي رحيمي زاده افزود: اين فرآيند مميزي 
خارجي منجر به تمديد گواهينامه هاي اس��تاندارد 
ايزو ۱۴۰۰۱: 2۰۱۵ و HSE_MS و همچنين اخذ 
گواهينامه مديريت ايمني و بهداش��ت شغلي ايزو 
۴۵۰۰۱: 2۰۱۸ شده است.  رييس مطالعات انرژي و 
تحليل سيستم هاي شركت پااليش گاز ايالم تصريح 
كرد: مميزي مستقل سيستم هاي مديريتي حوزه 
HSE توسط نهاد گواهي دهنده مطابق برنامه زماني 

از پيش تعيين شده انجام شده است. 

افزايش تقاضا براي نصب 
نرم افزارهاي كنترل كارمندان

نتايج يك بررسي نشان مي دهد تقاضاي روسا 
و مدي��ران ادارات مختل��ف ب��راي خريداري و 
نصب نرم افزارهاي كنترل و نظارت بر عملكرد 
كارمندان افزايش يافته است. به گزارش مهر به 
نقل از زد دي نت، شيوع ويروس كرونا دوركاري 
را در بس��ياري از نق��اط جهان افزاي��ش داده و 
مديران ادارات براي كسب اطمينان از فعاليت 
كارمندان و ردگي��ري آني آنها به اس��تفاده از 
نرم افزاره��اي كنترل و نظ��ارت روي آورده اند. 
همچنين جست وجوي كليدواژه هايي همچون 
»ابزار كنت��رل دوركاري«، »چگونه كارمندان 
را از خانه كنترل كنيم« و غيره نيز در اينترنت 
افزايش چشمگيري نشان مي دهد. كارشناسان 
هشدار مي دهند استفاده از چنين نرم افزارهايي 
ممكن اس��ت به نقض حريم شخصي و امنيت 
كاربران اينترنت و به خصوص كارمندان منجر 
شود و داده هاي خصوصي آنها به علت استفاده 
از نرم افزاره��اي معي��وب ي��ا داراي ابزار هك و 
جاسوسي مخفي به سرقت رود. بنابراين بايد در 

زمينه استفاده از چنين ابزاري دقت شود.

خبر ويژه

رشد ۳۹ درصدي فروش 
ذوب آهن اصفهان در بهار ۹٩

فروش شركت س��هامي ذوب آهن اصفهان در سه 
ماهه نخست ۱۳99 با افزايش ۳9 درصدي نسبت به 
مدت مشابه در سال قبل به ۳2,9۴2,9۱۴ ميليون 
ريال رسيدفروش خرداد ماه اين شركت هم با رشد 
۳9 درصدي نس��بت به مدت مش��ابه در سال قبل 
ب��ه ۱2,۳۴۳,۸۶۰ ميليون ريال رس��يد.از مجموع 
فروش ذوب آهن اصفهان در سه ماهه نخست امسال 
22,۷۶۵,۰۷۴ ميليون ريال مربوط به فروش داخلي 
و ۱۰,۱۷۷,۸۴۰ ميلي��ون ريال مرب��وط به فروش 

صادراتي بود.

با توسعه مراكز داده خدمات ابري در كشور، ديگر نيازي به ذخيره اطالعات در فضاي ابري شركت هايي مانند اپل، هواوي و سامسونگ نخواهيم داشت

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند در نظر دارد كاالهاي موضوع بند »يك« حاضر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دومرحله اي از توليدكننده/ سازندگان واجد شرايط خريداري 
و تامين نمايد. 

1(موضوع مناقصه: 
الف( شرح مختصر كاال: 

ب( شرايط اوليه متقاضي 
1- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه.

2- داشتن كد ملي/ شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است.
3- داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه هاي مورد نظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم. 

4- توانائي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )در صورت تائيد در ارزيابي كيفي مناقصه گران( و همچنين تضمين انجام تعهدات )در صورت برنده شدن در مناقصه( مطابق آئين نامه 
تضمين براي معامالت دولتي موضوع تصويب نامه هيات وزيران به شماره 123402/ت مورخ 1394/09/22.

2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: 
شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك، كيلومتر 20 جاده بروجرد.

3( مهلت و محل دريافت فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي: 
متقاضياني كه داراي شرايط اوليه )بند ب( بوده و آمادگي الزم جهت انجام مناقصه مذكور را دارند مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم )3 روز پس از انتشار آگهي نوبت اول( به مدت 5 روز 
 WWW.IKORC.IR :كاري ضمن ارس�ال تقاضاي شركت در مناقصه مورد نظر از طريق نمابر 33672013-086، فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس

دريافت و براساس آن مدارك الزمه را تكميل و صرفا بر روي لوح فشرده )CD( به اين شركت تحويل يا ارسال نمايند.
4( زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي )تكميل شده توسط متقاضيان( 

زمان تحويل اسناد ارزيابي كيفي توسط مناقصه گران، 2 هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مي باشد. ضمنا محل تحويل يا ارسال لوح فشرده )CD( حاوي فرم ها و مدارك 
تكميل شده، به نشاني اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه  راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند- اداره تداركات و امور كاال- واحد تحقيق و ساخت اتاق 106- كدپستي 
41111-38671 تلفن: 33491832-086 مي باشد. بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمنا دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچگونه حقي براي 

متقاضي ايجاد نمي كند. الزم بذكر است دستگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح فشرده حاوي اسناد ارزيابي كيفي ظرف مدت 1 ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود. 
توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سايت اين شركت )همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم( مي بايست 2 برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه، صرفا بر 
روي لوح فشرده )CD( درج و در موعد مقرر به آدرس اين شركت ارسال يا تحويل نمايند، اين شركت نيز پس از ارزيابي كيفي متقاضيان، از شركت هايي كه حداقل امتياز قابل قبول را كسب 

نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.
WWW.IKORC.IR  :آدرس اينترنتي

»آگهي ارزيابي كيفي توليدكنندگان و سازندگان«  شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند 
»سهامي عام«

نوبت دوم
شماره مجوز: 1399-1522

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )ريال(برآورد هزينه  انجام موضوع مناقصه )ريال(مقدار/ تعدادشرح مختصر كاالشماره مناقصه رديف
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اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

در نشست تيرماه هيات نمايندگان اتاق ايران پيشنهاد شد

چهار راه عبور از ابرتورم
تعادل| گروه تجارت |

نشس�ت تيرماه هيات نمايندگان اتاق ايران با 
واكاوي مشكالت روز اقتصاد برگزار شد. رييس 
اتاق ايران در اين نشس�ت ب�ه تضعيف جايگاه 
بخش خصوصي در نظام تصميم گيري واكنش 
نش�ان داد ودر اظهاراتي عنوان كرد: اين بخش 
84 درص�د از س�هم اش�تغال زايي را در اختيار 
دارد، اما ميزان اثرگذاري اش بر تصميم گيري ها 
نافذ نيس�ت. غالمحسين ش�افعي، همچنين 
نس�بت به اينكه بانك مركزي ب�دون توجه به 
مكاتبات صورت گرفته با پارلمان بخش خصوصي 
ونظرخواهي از اين بخش، اقدام به تصميم گيري 
مي كند، گاليه مند بود. البته او به اظهارات برخي 
محققين و نخبگان كه معتقدند تحريم باعث همه 
مشكالت و معضالت است، نيز واكنش نشان داد 
وتاكيد كرد كه نبايد ناكارآمدي اقتصادي و فقر 
اهليت حرفه اي تصميم گيران اقتص�ادي را در 
دوران هاي گذشته پشت نقاط تحريم ها مخفي 
كرد. از س�وي ديگر، اما رييس اتاق تهران با ابراز 
نگراني از فرونشست اقتصاد كشور، هشدار داد 
كه روند كنوني كسري بودجه و افزايش پايه پولي 
و نقدينگي، اقتصاد ايران را به س�مت تورم هاي 
بس�يار باال و كاهش ش�ديد ارزش پول و قدرت 
خريد خانوار سوق خواهد داد. از اين رو، مسعود 
خوانساري، به ارايه 4 راهكار اقتصادي براي عبور 
از ابرتورم پرداخت. »كوچك كردن دولت و كاهش 
هزينه ها«، »جايگزيني تامين كسري بودجه از 
طريق استقراض از بانك مركزي با عرضه اوراق 
قرضه دولتي با نرخ جذاب براي بازار«، »افزايش 
درآمده�اي مالياتي از طريق توس�عه پايه هاي 
ماليات�ي« و در نهايت »تس�ريع در عرضه اوليه 
سهام شركت هاي دولتي در بورس« چهار راهي 
است كه پيش روي دولت براي فرار از اين وضعيت 
قرار دارد. همچنين در اين نشست، گزارشي از 
»خسارت هاي كرونا بر اقتصاد كشور« كه از سوي 
مركز پژوهش هاي اتاق ايران تهيه شده، ارايه شد 
كه مشروح آن در صفحه 2 امروز روزنامه »تعادل« 

آورده شده است. 

تضعيفجايگاهاتاقدرنظامتصميمگيري 
در نشست تيرماه هيات نمايندگان اتاق ايران كه روز گذشته 
در طبقه دهم ساختمان اين اتاق برگزار شد، شاخص هاي 
كالن اقتصاد كشور از سوي هيات رييسه مورد واكاوي قرار 

گرفت. در ابتداي اين نشس��ت، رييس اتاق بازرگاني ايران 
گفت: با توجه به بحران هاي متعدد داخلي و خارجي و به 
ويژه با وقوع شيوع كرونا اين روزها شرايط سخت اقتصادي 
آنقدر بر همگان عيان است كه هيچ كس نمي تواند آن را در 
پرده ابهام نگاه دارند. غالمحسين شافعي افزود:  امروز برخي 
از محققين و نخبگان دلسوز كشور معتقدند كه تحريم ها 
باعث همه مشكالت ومعضالت كنوني شد و نبايد ناكارآمدي 
اقتصادي و فقر اهليت حرفه اي تصميم گيران اقتصادي را 
در دوره هاي گذشته پشت نقاب تحريم ها مخفي كرد. به 
احتمال باال بايد گفت آنچه ما را گرفتار كرده آينده نگري 
تصميم گيران اقتصادي از گذشته دور تا كنون بوده است. 
شافعي افزود:  اصل 43 قانون اساسي داراي 9 بند است كه 
در بند8 آن آمده است جلوگيري از سلطه بر اقتصاد كشور 
توسط بيگانگان الزم است والبته اين بدان معنا نيست كه ما 
دور كشور را ديوار كشيده و معامله با جهان نداشته باشيم. 
»كارت هاي بازرگاني اجاره اي« موضوع ديگري بود كه مورد 
انتقاد شافعي قرار گرفت. او در اين باره گفت: من فعل كساني 

كه حق الناس و حق كشور و فعالين اقتصادي كشور را زير 
پا گذاش��ته و از كارت هاي بازرگاني اجاره اي سوءاستفاده 
مي كنند را نه تنها تأييد نمي كنم بلك��ه آنها را جنايتكار 
مي دانم. از س��وي ديگر بايد توجه داش��ته باشيم كه عدم 
صالحيت و بررسي اهليت دارندگان كارت بازرگاني برعهده 
اتاق بازرگاني نيست اما زبان گويش مسووالن به گونه ديگري 
است. او در ادامه با طرح اين پرسش كه اثر بخش خصوصي 
در مجامع تصميم گيري چيس��ت؟ گفت: ما در شوراهاي 
متعددي عضو هستيم و در بعضي از مجامع رييس اتاق بايد 
حضور پيدا كند. اما رييس اتاق، حتي حق انتخاب جانشين 
براي حضور در جلسات را ندارد اما نمايندگان دولت اين حق 
را دارند و گاهي اين نشست ها با هم تداخل پيدا مي كنند در 
نتيجه فرصت حضور را از دست مي دهيم. او با بيان اينكه 
در ستاد اقتصاد مقاومتي 22 عضو اصلي حضور دارند و 6 
عضو نيز حسب مورد دعوت مي شوند، كه رييس اتاق يك 
نفر از اين 22 نفر است، گفت: حال در نظر بگيريد در هنگام 
رأي گيري رأي اتاق چه اثري دارد؟ شافعي ادامه داد: بارها 

مي شود كه در اين جلسات نظرات را منعكس مي كنيم ولي با 
كمال تاسف راي ها نافذ نيست. بخشي كه 84 درصد از سهم 
اشتغال زايي را دارد، ميزان اثرگذاري اش بر تصميم گيري ها 
1 به 22 است. او به مكاتبات اتاق در مورد مشكالت بخش 
خصوصي با بانك مركزي نيز گريزي زدو گفت: نه تنها در اين 
مكاتبات هم توافقي صورت نگرفت بلكه مصوبات كميسيون 
بند 2 شوراي عالي هماهنگي قوا تاييد شد. كميته مزبور كه 
حتي يك عضو از بخش خصوصي در خود ندارد و حتي بدون 
شنيدن نظرات كارشناسي تصميم مي گيرد. گويي برخالف 
آنچه در قانون اساسي آمده ما را جزو نظام اقتصادي كشور 

محسوب نمي كنند.

نگرانيازفرونشستاقتصادايران
در ادامه اين نشست، مسعود خوانساري با ارايه گزارشي به 
تحليل اقتصاد ايران پرداخت وگفت: بنابر پيش بيني بانك 
جهاني، رش��د اقتصادي ايران طي سال جاري منفي 5.3 
درصد و بر اس��اس برآورد صندوق بين المللي پول منفي 

6 درص��د خواهد بود. وي گف��ت: اگر پيش بيني صندوق 
بين المللي پول محقق شود، اقتصاد ايران امسال 16 درصد 
كوچك خواهد شد. رييس اتاق تهران با بيان اينكه در چند 
سال تورم هاي بسيار بااليي را شاهد بوديم، گفت: در سال 
1374 نرخ تورم 48 درصد و در س��ال 1392 نيز نرخ تورم 
باال بود و مجدد در س��ال هاي 97 و 98 تورم هاي 27 و 35 
درصدي را مشاهده كرديم و پيش بيني تورم در سال 99 بر 
اساس پيش  بيني بانك مركزي 23 درصد است اما بر اساس 
ميانگين سه ماهه ابتداي امسال نرخ تورم 28 تا 30 درصد 
خواهد بود. او در زمينه نقدينگي و پايه پولي نيز گفت: از سال 
1390 نقدينگي و پايه پولي رشد داشته است و در سال هاي 
97 و 98 زياد شده و آخرين آمار نقدينگي كه در خرداد ماه 
امسال اعالم ش��د ميزان نقدينگي را 2625 هزار ميليارد 
تومان و پايه پولي نيز تا پايان سال 98 برابر 353 هزار ميليارد 
تومان بوده است. به گفته او، پايه پولي و نقدينگي در سال 
98، 31.3 درصد و پايه پولي 32.8 درصد افزايش يافته است. 
بنابر آماراعالمي از س��وي خوانساري، پايه پولي به صورت 
متوسط در سال 98 هر ماه 2.4 درصد رشد داشته كه ادامه 
رشد پايه پولي در سال 99 منجر به كسري بودجه 200 هزار 
ميليارد توماني مي شود كه البته مركز پژوهش هاي مجلس 
نيز كسري 185 هزار ميليارد توماني را براي كسري بودجه 

در سال 99 پيش بيني كرده است. 

راهكارهايپيشنهاديچيست؟ 
خوانس��اري در ادامه به ارايه راهكارهايي ب��راي حل اين 
معضالت و مشكالت اشاره كرد و گفت: اولين راهكار اين 
است كه دولت كوچك شود تا كاهش هزينه رخ دهد زيرا 
تمام اتفاقاتي كه مي افتد به دليل كس��ري بودجه است و 
اگر دولت بودجه خود را كاهش ندهد هر روز با مش��كالت 
بيشتري مواجه مي شود. او راهكار دوم براي حل مشكالت 
را »تأمين كس��ري بودجه« عنوان كرد وگفت: اگر تأمين 
كسري از طريق چاپ اسكناس باشد باز منجر به رشد پايه 
پولي مي شود، بنابراين بهترين راه عرضه اوراق بدهي است 
و بانك مركزي نيز بايد آن را با قيمت جذاب براي بازار چاپ 
كند. به گفته خوانس��اري،  اگر دولت نتواند 4 هزار ميليارد 
توم��ان را از طريق اوراق قرضه عرضه كند اين كس��ري از 
طريق رشد پايه پولي آشكار مي شود و منجر به تورم بيشتر 
مي شود. اما راهكار سوم براي حل مشكالت اقتصادي از نگاه 
خوانساري، »افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق توسعه 
پايه هاي مالياتي« است. چهارمين راه حل ارايه شده از سوي 
رييس اتاق تهران، »تسريع در عرضه سهام اوليه در بورس« 
براي جبران كسري بودجه است كه هم بازار بورس وسعت 
مي يابد و هم از استقراض بانك مركزي جلوگيري مي شود. 
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تعيينمهلت
بازپرداختتسهيالتارزي

شاتا |مديركل دفتر امور اقتصادي و سياست هاي 
تج��اري وزارت صمت گفت: انتهاي ش��هريور به 
عنوان پايان مهلت استفاده از ظرفيت بازپرداخت 
تسهيالت ارزي حساب ذخيره ارزي تعيين شد. 
احمد تش��كيني اف��زود:  در صورت ع��دم امكان 
پرداخت اقساط سررسيد ش��ده به صورت يكجا، 
بانك عامل مكلف است بنا به درخواست مشتري 
نسبت به تقسيط بدهي اين دس��ته از بدهكاران 
حداكثر تا چهار س��ال در اقساط شش ماهه اقدام 
نمايد. تشكيني افزود: نرخ سود تقسيط تسهيالت 
براي بدهكاران باالي بيست ميليون دالر؛ 18درصد 
و براي بدهكاران با مجموع اصل تسهيالت دريافتي 
كمتر از بيس��ت ميلي��ون دالر؛ 12درصد تعيين 
گرديده است كه در صورت عدم پرداخت اقساط 
در موعد مقرر مش��مول وجه التزام موضوع آيين 
نامه وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري 
)ريال��ي و ارزي( خواهد ش��د. وي در پايان عنوان 
كرد: مفاد ماده 23 آيين نامه نيز اصالح شد و در آن 
تاكيد شد مهلت هاي مقرر در اين آيين نامه به هيچ 
عنوان تمديد نخواهد شد و بدهكاراني كه تا تاريخ 
1399/6/31 براي استفاده از مزاياي اين آيين نامه 
مراجعه نمي نمايند موظفند بده��ي خود را يا به 
صورت ارزي طبق قرارداد با بانك عامل پرداخت 
نموده و يا با ارايه درخواس��ت به بانك عامل مانده 
بدهي ارزي خود را كه شامل اقساط سررسيده شده 
و آتي، اصل، سود و وجه التزام تاخير تاديه دين است 
را با نرخ بازار ثانويه ارز اعالمي بانك مركزي تبديل 
به ريال نموده و طي چهار سال با اقساط شش ماهه 

و با نرخ سود 18درصد تسويه نمايند.

برگشتارزشرطپرداخت
جايزهصادراتيشد

س�ازمان توس�عه تجارت اي�ران |رييس كل 
سازمان توسعه تجارت ايران از ابالغ بسته حمايت 
از صادرات غيرنفتي سال 1399 توسط معاون اول 
رييس جمه��ور و رييس س��تاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي خبر داد. حميد زادبوم منابع بسته حمايتي 
س��ال جاري را ش��امل منابع صندوق توسعه ملي 
به ميزان 20 هزار ميليارد ريال، منابع پيش بيني شده 
در قانون بودجه سال 1399 كل كشور براي حمايت 
از صادرات غيرنفتي به ميزان شش هزار ميليارد ريال، 
بخشي از درآمدهاي حاصل از وضع عوارض صادراتي 
و همچنين افزايش سرمايه دولت در صندوق ضمانت 
صادرات ايران تا سقف 100 ميليون يورو اعالم و ابراز 
اميدواري كرد با تخصيص بودجه هاي فوق الذكر، نيل 
به اهداف از پيش تعيين شده جهت توسعه صادرات 

غيرنفتي در سال 1399 تسهيل گردد.

رييساتاقايران:بخشخصوصي84درصدازسهماشتغالزاييرادراختياردارد،اماميزاناثرگذارياشبرتصميمگيريهانافذنيست

علي محم�دي مديرعامل به هم�راه اعضاي 
هيات مديره ش�ركت فوالد خوزس�تان روز 
چهارشنبه 4 تيرماه ۱۳۹۹ از روند پيشرفت 
پروژه هاي ش�ركت صنعت فوالد ش�ادگان 

بازديد نمودند.
مديرعامل فوالد خوزس�تان ضمن تشكر از 
تالش  هاي هيات مديره صنعت فوالد شادگان، 
مرحوم احمديان مديرعامل اس�بق و سعيد 
قاس�م زاده مديرعام�ل كنوني اين ش�ركت 
اظهار داشت: با وجود اينكه شادگان از مناطق 
كم  برخوردار اس�تان بوده، ليكن پيش�رفت 
پروژه هاي اين ش�ركت تاكنون جاي تقدير و 

تشكر دارد.
وي در ادامه گفت: با توجه به شعار سال جاري 
كه »جهش توليد« نام دارد، بايد س�عي شود 
موانع موجود در مسير پيشرفت پروژه بخش 
فوالد سازي اين شركت هرچه سريعتر برطرف 
شده و در سال آينده شاهد بهره برداري فوالد 

شادگان در زمينه توليد فوالد باشيم. 
محم�دي اف�زود: اميدواري�م ب�ا تكمي�ل 
پروژه ها در زنجيره گروه فوالد خوزس�تان، 
به ظرفي�ت توليد ۶ ميلي�ون تن محصوالت 
 ف�والدي ك�ه مدنظ�ر اس�ت، دس�ت يابيم. 
در ادام�ه عاش�وري عض�و هي�ات رييس�ه 

س�هام داران عمده گروه فوالد خوزستان در 
بازديد از پيشرفت روند طرح فوالدسازي در 
شركت صنعت فوالد ش�ادگان گفت: سهام 
داران عمده تمامي سعي خود را براي برطرف 

نمودن موانع موجود به  كار مي گيرند.
وي با تقدير از زحمات كاركن�ان گروه فوالد 
خوزستان در گرماي طاقت  فرساي تابستان 

اظهار داش�ت: هدف ما برداش�تن قدم هاي 
سريعتر براي رس�يدن به چشم انداز تعيين 
ش�ده اس�ت. براي نقش آفريني بيش�تر در 
زنجيره توليد فوالد كش�ور، بايد با جهش�ي 
چشم گير خود را به رتبه نخست برسانيم و اين 
امر با همت و تالش بخش توليدي امكان پذير 
است. عاشوري در پايان سخنان خود تاكيد 

كرد: ما نيز به عنوان س�هام داران عمده اين 
گروه، تمام تالش خود را براي برطرف نمودن 

موانع به كار خواهيم گرفت.
به گزارش خبرن�گار روابط عموم�ي، پس از 
بازدي�د از بخش هاي توليدي، نشس�تي در 
سالن كنفرانس ساختمان مديرعامل شركت 
صنعت فوالد شادگان برگزار و سعيد قاسم زاده 

مديرعامل اين ش�ركت، به بيان توضيحاتي 
درباره تاريخچه شركت صنعت فوالد شادگان، 
وضعيت تولي�د در س�ال ۹8، عملكرد مالي 
شركت، بررسي پيشرفت پروژه فوالد سازي 
و مش�كالت پيش رو و راهكارهاي حل آن و 
سرعت بخشي به انجام پروژه براي حاضران 

در جلسه پرداخت.

عليمحمدي،مديرعاملفوالدخوزستان:
موانعموجوددرمسيربهرهبرداريازپروژهفوالدسازيشركتصنعتفوالدشادگانبرطرفميشود
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رضارويگري:ازكرونانميترسم!
رضا رويگري با لحني آميخته به طنز اما تلخ درباره اوضاع اين روزهايش مي گويد: من بعضي وقت ها از كرونا خواهش مي كنم تشريف 
بياورند منزل ما ... واقعا خسته شدم، زياد هم از كرونا نمي ترسم. ما زندگي نمي كنيم. يك هنرمند به چه چيزي زنده است؟ به اينكه 
كار بكند و از كاري كه مي كند لذت ببرد. رويگري با بيان اينكه سريال »هزاردستان« اگر ۱۰ بار ديگر هم پخش شود، باز هم دوست 
دارد تماشايش كند، گفت: اگر سريال جديدي هم خوب باشد مي بينم. اما كارهاي قديمي به خصوص دهه شصت رنگ و بوي ديگري 
دارند. اين بازيگر با گله مندي از پرداخت نشدن دستمزدهايش به ايسنا گفت: نمي شود كه بازيگر و عوامل كار كنند و مزاياي مالي اش 

به شخص ديگري برسد. بازيگر هم در همين جامعه زندگي مي كند. اما طلب هايم را نمي توانم بگيرم. 

نخستينگامهاياتميايران
نهم تي��ر ۱353 ق��رارداد خريد خدمات 
مربوط به غني سازي اورانيوم براي تامين 
س��وخت نيروگاه هاي اتمي اي��ران، ميان 
اكبر اعتماد رييس س��ازمان انرژي اتمي و ژوليس روبن 
نماينده كميس��يون انرژي اتمي امريكا به امضا رسيد. 
اكبر اعتماد سال ها بعد در مصاحبه اي گفت: امريكايي ها 
تاكيد داش��تند كه بعد از آنكه س��وخت مصرف شده از 
نيروگاه خارج مي ش��ود، هر كاري خواستيم با آن انجام 
دهيم با اجازه و موافقت امريكا باشد اما من با اين مساله 
موافقت نكردم. حتي رييس جمهور امريكا به ش��اه نامه 
نوشت كه شرايط امريكا را در چارچوب دوستي دو كشور 
بپذيريم اما من به درخواست امريكا پاسخ رد دادم چون 
اين مساله خالف حاكميت ملي ايران بود. شاه هم نظر من 
را پذيرفت. رييس پيشين سازمان انرژي اتمي با اشاره به 
قرارداد تكميل نيروگاه بوشهر با روسيه توضيح داد: »آ نچه 
ما در قرارداد با امريكا و فرانس��ه قبول نكرديم، متاسفانه 
در قرارداد تكميل نيروگاه بوشهر با روس ها پذيرفته شد. 
بر اساس اين قرارداد نه تنها بايد سوخت نيروگاه پس از 
استفاده به روسيه بازگردد بلكه بايد هزينه انتقال سوخت 
را هم ايران بپردازد.« اما مدتي بعد ايران قراردادي با شركت 
كرافت ورك اوني��ون )كا.و.او( براي خريد دو نيروگاه آب 
تحت فش��ار ۱۲۰۰مگاواتي براي نصب در بوشهر امضا 
كرد. همچنين قراردادي با شركت فراماتوم فرانسه براي 
خريد دو نيروگاه ۹۰۰مگاواتي براي نصب در بندرعباس 
امضا شد. بر اساس اين قراردادها شركت آلماني و شركت 
فرانسوي اورانيوم غني شده اوليه را نيز تحويل مي دادند و 
نياز ايران براي ۱۰ سال بعد را نيز تامين مي كنند. اعتماد 

همچنين توضيح داده است: وي در پاسخ به اين پرسش كه 
اخيرا از سوي برخي مقامات كشورمان عنوان شده است كه 
بر اساس برخي اسناد در امريكا غني سازي در خاك ايران 
در زمان شاه و همزمان مديريت شما بر سازمان انرژي اتمي 
از سوي اين كش��ور پذيرفته نشده است، گفت: اين ادعا 
صحيح نيست چون ما با تكنولوژي ليزر سراغ غني سازي 
رفتيم و امريكايي ها نه از ما خواستند و نه در شرايطي بودند 
كه از ما بخواهند غني سازي را انجام ندهيم. ما به دنبال 
تكنولوژي هسته اي رفتيم بدون تكيه بر امريكا و قرارداد 
دوجانبه با امريكا را چون خالف مصالح ملي مان بود، امضا 
نكرديم در حالي كه چهار سال هم با آنها مذاكره كرديم. 

البته پيش از اقدام ايران براي استفاده از انرژي اتمي، در 
سال ۱۹5۸ )۱33۶( ايران به عضويت آژانس بين المللي 
انرژي اتمي )I.A.E.A( درآمد و درسال ۱۹۶۸ )۱3۴۶( 
پيمان عدم تكثير سالح هاي هسته اي )N.P.T( را پذيرفت 
و در سال ۱۹۷۰ )۱3۴۸( آن را در مجلس شوراي ملي به 
تصويب رساند. در سال ۱۹۶۷ يعني يك سال پس از آنكه 
ايران ان پي تي را پذيرفت، امريكا اولين رآكتور تحقيقاتي 
5 مگاواتي آب سبك را به ايران فروخت و اين رآكتور كه 
اكنون با نام رآكتور تحقيقاتي تهران مش��هور است، در 
دانشگاه تهران نصب و راه اندازي شد. اين رآكتور از اورانيوم 

غني شده با خلوص ۹3 درصد استفاده مي كرد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

پاپيروستاپيپر

بشر قبل از پيدايش زبان ابتدا با كندن غارها هم 
گرايش خود به نوشتن و تصوير كردن را نشان داد 
و هم نياز به خلق زبان. بعد از دوره غارنشيني و با 
به وجود آمدن زبان، قالب هاي خشتي به اصطالح 
نخستين كاغذي بودند كه بشر اقدام به نوشتن 
روي آنها كرد و حتي فرامين ش��اهان عهد كهن 

روي قالب هاي خشتي نوشته مي شد.
پيش از س��اختن كاغذ، مردمان باس��تان براي 
ماندگار كردن نظرهاي خود از كنده كاري روي 
س��نگ و چوب و لوح هاي گلي بهره مي گرفتند. 
س��ومري ها از ه��زاره چهارم پي��ش از ميالد بر 

لوح هاي گلي مي نوشتند. 
دس��ت كم از هزاره دوم پي��ش از ميالد، آدميان 
آموختند كه مي توانند از پوس��ت جانوران كاغذ 
چرمي )پارشمن( بس��ازند. ايرانيان روي پوست 
گاو، گاوميش و گوسفند و رومي ها بر پوست خر 
وحش��ي مي نوشتند. پوس��ت ها پس از دباغي و 
صيقل كاري به اندازه نازك و نرم از كار در  مي آمدند 
كه در زيبايي و نيكويي شاهكار به شمار مي آمدند.

پارشمن ايراني ويژگي هاي بهتري داشت. اوستا 
را نخس��تين بار روي ۱۲ هزار پوست گاو نوشته 
بودند. عرب ها نيز روي پوس��ت مي نوشتند، اما 
چون گران بود، تنها براي نوشتن چيزهاي بسيار 
مهم، مانند قرآن و قراردادها و پيمان نامه ها از آن 

بهره مي گرفتند. 
مصريان باس��تان از نزديك ۲ هزار سال پيش از 
ميالد، از گياه پاپيروس، كه گونه اي از ني است، 
نوعي كاغذ مي ساختند كه به همان نام پاپيروس 
 Paper ش��ناخته  ش��د و امروزه به صورت واژه
در زبان انگليس��ي ماندگار شده است. مصري ها 
ساقه هاي پاپيروس را به صورت نوارهاي باريكي 
مي بريدند و آنها را به گونه اي كنار هم مي گذاشتند 
كه مانند رشته هاي پارچه در هم فرو مي رفتند. 
سپس، پاپيروس را در آفتاب خشك مي كردند. 
اين كاغذ را در بسياري از مآخذ قديمي »قرطاس« 

خوانده اند.
اولين ملتي كه در جهان موفق به اختراع كاغذ شد 
چيني ها بودند، در سال ۱۰5 بعد از ميالد شخصي 
به نام »تاس��ي لون« موفق به اختراع كاغذ شد و 
حدود سال ۶۱۰ م به ژاپن و ۷5۱ م به سمرقند راه 
يافت. در اواسط قرن دوم هجري كاغذ از سمرقند 

به بالد اسالمي رسيد.
آنچه از مدارك و مستندات تاريخي برمي آيد، اين 
است كه صنعت كاغذسازي از قرن هفتم هجري 
به بعد در ايران وجود داشته و گسترش يافته است. 
در ايران فعاليت كاغذ سازي اولين بار با تأسيس 
كارخانه مقواسازي و با استفاده از كاغذهاي باطله 

در سال ۱3۱3 شمسي در كرج شروع شد.
در س��ال ۱3۲۶ هجري شمس��ي ش��ركتي با 
س��رمايه گذاري چند تن از جمله »حسن علي 
حكمت«، »دكتر صلح دست« و »ژرژ عيسانيان« 
تأسيس شد كه خوراك آن كاغذهاي باطله ادارات 
و سازمان ها و منطقه آن ورامين بود، اما بعد از ملي 
ش��دن صنعت نفت اين ت��الش ناموفق ماند. در 
سال ۱3۴۴ اولين كارخانه كاغذسازي در هفت 
تپه خوزستان ايجاد شد و در ۱3۴۶ شركت كاغذ 

پارس تأسيس شد.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانونتشكيلبانكتعاونكشاورزيايران
قانون تشكيل بانك تعاون كش��اورزي ايران پنجم تير 
۱3۴۸ در مجلس بيست و دوم ش��وراي ملي و ۱۶ تير 
۱3۴۸ در مجلس س��نا به تصويب رس��يد. اين قانون 
در تاري��خ ۲۱ تير ۱3۴۸ به توش��يح محمدرضا ش��اه 
پهلوي رسيد. بر اساس ماده يك اين قانون براي تأمين 
اعتبارات م��ورد نياز ش��ركت ها و اتحاديه هاي تعاوني 
روستايي، شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني كشاورزي و 
زارعين و اشخاصي كه به امر كشاورزي اشتغال دارند و 
موجبات عضويت آنها در شركت هاي تعاوني روستايي و 
شركت هاي تعاوني كشاورزي فراهم نشده است و انجام 
هر گونه عمليات بانكي با انتقال قسمتي از منابع مالي 
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران به بانك كشاورزي 
ايران بانك تعاون كشاورزي ايران تشكيل مي گردد. ميزان 
و نسبت منابع مالي قابل انتقال سازمان مركزي تعاون 
روستايي ايران به بانك تعاون كشاورزي ايران به پيشنهاد 
وزير اصالحات  ارضي و تعاون روستايي و تصويب هيات 
وزيران تعيين خواهد شد. از تاريخ تصويب اساسنامه و 
آيين نامه عمليات اعتباري بانك تعاون كشاورزي ايران، 
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران از محل سرمايه 
خود وام و اعتباري به ش��ركت هاي تعاوني روس��تايي 
پرداخت نخواهد نمود. طبق م��اده ۲ اين قانون، بانك 
تعاون كشاورزي ايران در مورد وصول مطالبات و انجام 
تعهدات و دارايي و حقوق متعلقه قائم مقام قانوني بانك 
كشاورزي ايران خواهد بود.  طبق ماده سه اين قانون، سهام 
بانك تعاون كشاورزي ايران قابل انتقال به اتحاديه هاي 
تعاوني روستايي و اتحاديه هاي تعاوني كشاورزي بوده 
و اتحاديه هاي مزبورمي توانند س��هام بان��ك مذكور را 
خريداري كنند.  جلسات مجامع عمومي بانك تعاون 

كشاورزي ايران با شركت نمايندگان اتحاديه هاي تعاوني 
روستايي و اتحاديه هاي تعاوني كشاورزي صاحب سهم 
كه بالمآل نمايندگي زارعين عضو شركت هاي تعاوني 
روستايي و كشاورزان عضو شركت هاي تعاوني كشاورزي 
تابع خود را بر عهده خواهندداش��ت تشكيل مي گردد. 
نمايندگي سهام دولت در جلسات مجامع عمومي بانك 
و رياست جلسات مذكور با وزير اصالحات ارضي و تعاون 
روستايي خواهد بود. رييس بانك تعاون كشاورزي ايران 
به پيشنهاد وزير اصالحات ارضي و تعاون روستايي و تأييد 
هيات وزيران با فرمان ملوكانه براي مدت سه سال به اين 
سمت منصوب مي شود و انتصاب مجدد او به اين سمت 
بالمانع است. نسبت تخصيص اعتبارات قابل پرداخت 
بانك تعاون كشاورزي ايران براي تأمين اعتبارات مورد 
نياز شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي، شركت 
ها و اتحاديه هاي كشاورزي، طرح هاي افزايش توليدات 
كشاورزي، كشاورزان و اشخاصي كه موجبات عضويت 
آنان در شركت هاي تعاوني روستايي و شركت هاي تعاوني 
كشاورزي فراهم نشده اس��ت در فروردين ماه هر سال 
وس��يله هيات عالي برنامه تعيين و به وزارت اصالحات 
ارضي و تعاون روستايي ابالغ مي شود. ماده ۷ - اساسنامه 
بانك تعاون كشاورزي ايران وسيله وزارت اصالحات ارضي 
و تعاون روستايي تهيه و پس از تأييد شوراي پول و اعتبار با 
تصويب كميسيون هاي اصالحات ارضي و تعاون روستايي 
و دارايي و استخدام مجلسين به مورد اجرا گذارده مي شود 
و اساسنامه س��ازمان مركزي تعاون روستايي ايران نيز 
وسيله وزارت اصالحات ارضي و تعاون روستايي تهيه و 
پس از تصويب كميسيون هاي مذكور در اين ماده به مورد 

اجرا گذارده خواهد شد.

مشاهدهعالئمكرونادربرخيزنانمعتادجمعآوريشده
مديركل توس��عه پيش��گيري و درمان 
سازمان بهزيستي كش��ور از انتقال 5۷ 
زن معتاد متجاهر به مراكز درمان اعتياد 
خبر داد و گف��ت: از بين اين زنان دو نفر 
داراي عالئم ابتال ب��ه كرونا بودند. فريد 
براتي سده با بيان اينكه از هفته گذشته 
مرحله اول طرح جمع آوري زنان معتاد 
متجاهر از سوي پليس تا به امروز انجام 

شده است، افزود: همزمان با اجراي اين طرح تاكنون 
٧٢ نفر دس��تگير و معرفي ش��ده اند. او با بيان اينكه 
از بين اين تعداد ٩ نفر تس��ت اعتياد مثبت نداشته 
و مصرف كننده نبودن��د، اظهار كرد: قاعدتا اين افراد 
رها شدند. همچنين تعدادي هم شرايط نگهداري در 

مراكز درمان اعتياد براي معتادان متجاهر 
را نداش��تند به اين ترتيب 5٧ نفر از اين 
تعداد به مركز معرفي ش��دند. مديركل 
توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان 
بهزيستي كشور به ايس��نا گفت: از اين 
تعداد تا به االن تست كرونا انجام نشده 
است، اما همكاران ما گزارش داده اند كه 
دو نفر از اين اف��راد بعد از تحويل عالئم 
كرونا داشتند كه آنها را به درماني معرفي كرديم.  براتي 
سده ادامه داد: با اين حال هنوز باقي 55 نفر نيز تست 
كرونا نداده اند چرا كه قرار بود همكاران دانشگاه علوم 
پزشكي براي تس��ت اين افراد از چهارشنبه گذشته 

مراجعه كنند اما تا ديروز اين كار انجام نشده بود.

درموجسنگين»كرونا«بهسرميبريم
رييس مركز مديريت بيماري هاي واگير 
وزارت بهداش��ت با بيان اينكه ما در موج 
س��نگين بيماري به س��ر مي بريم، گفت: 
نمي دانيم در فصل سرما چه اتفاقي مي افتد 
و قابل پيش بيني نيست كه كرونا با بيماري 
مانند آنفلوآنزا همزمان شود و چه اتفاقات 
غيرقابل پيش بيني رخ مي دهد، اين موارد 
از نگراني ه��اي وزارت بهداش��ت اس��ت. 

محمدمهدي گويا در جلسه كارگروه ارزيابي فرصت هاي 
مديريت كرونا با اش��اره به اينكه و بايد طوري مديريت 
كنيم كه مردم كمت��ر به بيمارس��تان ها، بخش هاي 
مراقبت ويژه بروند و تع��داد فوتي ها كاهش پيدا كند، 
اظهار كرد: ما با يك ويروس كامال جديد مواجه هستيم 
كه شخصيت آن به لحاظ عملكردي با شخصيت ساير 
ويروس هاي هم خانواده خود كامال متفاوت است. اين 
وي��روس ويژگي هايي از خود نش��ان داده كه تا به حال 

هم خانواده هاي آن مش��اهده نشده بود و 
پيچيدگي هايي دارد كه تا به حال بشر با آن 
مواجه نش��ده بود. او ادامه داد: اين ويروس 
هر آن در حال تغيير اس��ت و برخي موارد 
كه اعالم شده بود در جلوگيري از شيوع آن 
موثر است، ممكن است در آينده مشخص 
ش��ود كه تاثيري ندارد. براي مثال روزي 
گفته مي شد كه اين بيماري تنها دستگاه 
تنفسي را درگير مي كند، اما امروز مشخص شده كه همه 
دستگاه هاي بدن را مي تواند درگير كند. بي ترديد اگر 
بگوييم اين ويروس روز به روز پيچيده تر مي شود اغراق 
نكرده ايم. رييس مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت 
بهداشت در مورد راه انتقال كرونا ويروس از طريق تنفس 
اظهار كرد: بيماري كه از راه تنفس انتقال پيدا مي كند. 
درمان آن بدون واكسن در كوتاه مدت بسيار دشوار است. 

اين ويروس قدرت سرايت بسيار بااليي دارد.

میراثنامه

قبرستانقاجاريراباسرايسالمندانتعويضميكنند!
اگر قبرس��تان و س��نگ قبرهاي قديم��ي اش را كه 
دس��ت كم از دوره  پهلوي اول به جاي مانده اند ناديده 
بگيريم، درست در ميانه هاي قبرستان قديمي تبريز 
كه به واسطه  قرارگيري اش در محله »عمو زين الدين« 
به همين نام معروف شده، غسالخانه  تاريخي قاجارها 
ق��رار گرفته كه ح��اال در معرض تخريب اس��ت. در 
خيابان آذربايجان تبريز، قبرستان حكم آباد يا »عمو 
زين الدين« اين روزها با يك بنِر اطالعيه از اداره اوقاف 
و امور خيريه تبريز همراه ش��ده؛ بنري كه در ورودي 
قبرس��تان اطالع مي دهد قرار اس��ت قبرستان براي 
تبديل به سراي س��المندان تخريب شود. »به اطالع 
اهالي محترم منطقه و مومنين مي رس��اند، اداره كل 
اوقاف و امور خيريه اس��تان با همكاري ش��هرداري 
تبري��ز و خيرين با عنايت به تقاض��اي اهالي محترم 
براي ساماندهي گورستان متروكه »عمو زين الدين« 
براي احداث مجموعه بزرگ خيريه سراي سالمندان 
و كودكان بي سرپرس��ت اق��دام مي كند. ل��ذا براي 
خدمت گزاري و حفظ ش��ان اموات مومنين و رعايت 
موازين ش��رعي و قانون��ي آن دس��ته از عزيزاني كه 
مايل به انتقال قبور بستگان خود هستند تا آخر تير 
با هماهنگي اداره اوقاف ناحيه ۱ تبريز اقدام كنند.« 
به گزارش ايس��نا، هر چند مي گويند بخش زيادي از 
قبرس��تان متعلق به دوره  پهلوي اول است و بيشتِر 
قبرهاي قاجاري زير مدارسي كه بعد از ۱3۰۰ و دوره 
پهلوي اول ساخته ش��ده اند، مدفون است، اما به نظر 

مي رسد متوليان اوقاف استان قصد ندارند تا دست كم 
همان باقي مانده ها را حفظ كنند و كمر همت بسته اند 
براي باقي مانده هاي قبرستاني كه غسالخانه اش تنها 
بناي باقي مانده و سرپاي آن است و بقيه  فضا را به يك 
متروكه تبديل كرده اند. غسالخانه را پنجم تير ۱3۸۴ 
به شماره ۱۱۹۷۹ در فهرست آثار ملي ثبت كرده اند 
و در همان زمان هم شماره ثبت به استاندار وقت ابالغ 
شده است، حتي اگر عرصه و حريم اين بناي تاريخي 
تعيين هم نشده باشد، اما دست كم قبرستاِن باقي مانده 

جزو حريم اين بناي تاريخي است كه بايد آن را حفظ 
كرد، همانطور كه تا اوايل انقالب اسالمي بيشتر اجازه  
دفن مردگان در اين منطقه داده نشد. هر چند در زمان 
تهيه  پرونده  ثبتي به واسطه  وضعيت اين بناي تاريخي 
پيشنهاد تبديل آن فضا به مكاني فرهنگي مطرح شد، 
اما به نظر مي رسد اين پيشنهاد براي مالكان آن چنگي 
به دل نمي زده كه با وجود قرار گرفتن قبرس��تان در 
مياِن زمين هاي زراعتي و صيفي جات، تمايل شان به 
سمت ايجاد سراي سالمندان رفته تا مكاني فرهنگي.

كتابخانه

كجرفتاري
تيلر در كتاب كج رفتاري با به كارگيري حكايت ها و داستان هاي جذاب و سرگرم كننده همچون قيمت پارو در روز برفي، خريد بليت 
بسكتبال، مسابقه تلويزيوني، بيمه بازنشستگي و... به تشريح شكل گيري علم اقتصاد رفتاري مي پردازد. او به تحليل رفتار انسان هاي 
اقتصادي )Econs( كه موجوداتي خيالي با رفتارهاي كاماًل عقالني هستند و انسان هاي عادي كه هميشه عقالني نيستند مي پردازد 
و ثابت مي كند كه انسان هاي عادي كج رفتاري مي كنند و رفتار آنها تحت تأثير جنبه هاي احساسي و هيجاني قرار دارد و نبايد نقش 
محدوديت هاي ذهني و خطاهاي شناختي و كنترل عواطف آنها را ناديده گرفت. درحقيقت، تيلر اعتقاد دارد انسان ها بازيگران اصلي 
حوزه اقتصاد هستند. در اين كتاب، ريچارد به اين امر مي پردازد كه مدل هاي اقتصاد براساس شخصيت پردازي دقيق تر از رفتار انسان هاي 

عادي، قابل تغيير است و اقتصاد رفتاري، اقتصادي هيجان انگيزتر و لذت بخش تر از اقتصاد متعارف است.

هنر

ارزيابيبازگشاييسينماهادر»سايه،روشن«كرونا
سينماها طبق پروتكل هاي بهداشتي چند روزي است باز شده اند،  برخي سينمادارها 
از استقبال مخاطب راضي و برخي خيلي هم راضي نيستند از سوي ديگر عده اي نقد به 
سمفا )سامانه فروش بليت( دارند و عده اي ديگر معتقدند كه در روزهاي آينده درست 
مي شود؛ از سويي تالش بر اين است كه تمام پروتكل هاي بهداشتي در پي شيوع كرونا 
رعايت شود تا مخاطبان كمتر در معرض خطر باشند. شريعت، مدير سينما كوروش 
تهران در گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت چهار روز اخير )اولين روزهاي بازگشايي( اين 
سينما گفت: طبق اعالميه وزارت ارشاد، ما اجازه بازگشايي سينما را از يكم تيرماه داشتيم 
بنابراين با فيلم هاي قبل از عيد شروع كرديم اما فيلم هاي جديد را از چهارم تيرماه به روي 
پرده برديم كه البته استقبال اصلي مخاطبان از اين دو فيلم )»شناي پروانه« و »خوب 
بد جلف۲«( بود. او در پاسخ به اين سوال كه آيا استقبال مردم راضي كننده بوده است؟ 
يادآور شد: حضور مردم در سينما همانطور كه پيش بيني كرده بوديم، رضايتبخش بود. 
روزهاي چهارشنبه و شنبه در سانس هاي ابتدايي، استقبال پايين بود اما سانس هاي 
 غروب بهتر  مي شد و در دو روز پنجشنبه و جمعه به گونه اي استقبال شد كه، ظرفيت

 5۰ درصدي )اجازه داده شده از طرف وزارت بهداشت( سينما، توسط دو فيلم »شناي 
پروانه« و »خوب بد جلف ۲« تكميل ش��د. البته كه حتي در پنجشنبه و جمعه نيز در 
سانس هاي ساعت ۱۸ تا ۲۲، حضور مخاطبان بيشتر از سانس هاي قبلي بود و در اين 
ميان، استقبال از »شناي پروانه« بيشتر بود.  اين سينمادار در ارزيابي سامانه تازه تاسيس 
»سمفا« كه مخصوص بليت فروشي است، به ايسنا گفت: بسياري انتقادها بر اين سامانه 
وارد شده است و افراد زيادي در اين باره نقد داشته اند اما اين موضوع را بايد در نظر گرفت 
كه سمفا يك سامانه جديد است و به زمان نياز دارد. از موارد مثبت اين سامانه مي توان به 
شكستن بحث انحصار اشاره كرد، از طرف ديگر، سمفا زير نظر سازمان سينمايي است و 
اين موضوع براي سينمادارها مي تواند يك نكته مثبت باشد و تيم پشتيباني آنها با توان 
باال به دنبال رفع مشكالت هستند. البته كه انتقاداتي وارد هست اما به نظر بنده، نهايتا تا 
دو هفته آينده اين سامانه بي نقص خواهد شد. رفع مشكالت براي سامانه هاي قبلي يك 

سال به طول انجاميد اما سمفا بسيار زودتر اين نقايص را رفع خواهد كرد و خوبي اين اتفاق 
اين است كه مخاطبان از چند درگاه قادر به خريد بليت سينما خواهند بود.  محمد پناهي 
نژاد، مدير سينما سيتي سنتر اصفهان نيز درباره وضعيت چهار روز اوليه بازگشايي اين 
سينما گفت: با وجود اينكه روزهاي اول و دوم )چهارشنبه و پنجشنبه( شاهد استقبال 
خوبي نبوديم اما حضور خوب مخاطبان در روز جمعه )ششم تيرماه(، ما را اميدوار كرد. 
استقبال مردم در روز جمعه به گونه اي بود كه سانس هاي بعد از ظهر تا شب، همه با تمام 
ظرفيت )5۰ درصد( اكران شد و يك سانس فوق العاده نيز داشتيم كه به فيلم »شناي 
پروانه« اختصاص داشت و حضور مردم در روز جمعه بيشتر از انتظار بود. به گفته او، در اين 
چهار روز هيچ تبليغي خارج از فضاهاي تبليغاتي سينما انجام نشده است و شهرداري و 
صدا و سيما براي جذب مشتري با سينماها همراه نبوده اند. به طوري كه برخي از مخاطبان 

هنگامي كه در سينما را باز مي ديدند، تعجب كرده و كامال اتفاقي به سينما مي آمدند. 
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