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نيـازاقتـصادايـران

 ۲۹۴برابر شدن قيمت مسكن
در ۲۷سال اخير

در ستاد تنظيم بازار مطرح شد

تصميمات جديد ارزي
براي ترخيصكاالها

صفحه 2

بهدنبال رسيدن آخرين مهلت
بازگشت ارزهاي صادراتي

قيمت
ارز و طال
كاهشيشد

صفحه 7

مستخدمينحسيني،كارشناساقتصادي:

چرا اقتصاد بهاين نقطهرسيد
اقتصاد ما در حوزه كسب و كار ،نظام بودجهريزي ،سيستم بانكي ،برنامهريزي
براي معيشت و غيره نياز به اصالح ساختاري و تغيير رويكرد جدي دارد

همتي :دستور العمل جديد برگشت ارز
صادراتي و تأمين ارز واردات باعث كاهش
تراكم تقاضاي ارز و آرامش بازار ميشود
وزارتخانههاي راه و نفت توافق كردند

ارسال  5پيشنهاد
بهكميسيونزيربناييدولت
محم��د ش��كرچي زاده ،رييس مرك��ز تحقيقات
راه ،مس��كن و شهرس��ازي از تواف��ق وزارت راه و
شهرسازي و وزارت نفت براي بهينهسازي مصرف
انرژي در ساختمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي
خبر داد و گفت :پيش��نهادات در  5بند ارايه شده
است كه اين پيشنهادات در كميسيون زيربنايي
دولت بررسي ميشود .شكرچيزاده در گفتوگو
با پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي ،جزييات
توافق وزارت راه و وزارت نفت را براي بهينهسازي
مصرف انرژي در ساختمانهاي دولتي و نهادهاي
عمومي اعالم ك��رد .رييس مركز تحقيق��ات راه،
مسكن و شهرسازي با اش��اره به اينكه ايران يكي
از كش��ورهاي پرمصرف انرژي به وي��ژه در بخش
ساختمان است و به رغم آنكه يك درصد جمعيت
جه��ان را دارد ،ح��دود  ۱۶درصد ياران��ه انرژي را
پرداخت ميكند ،گفت :بيش از  ۴۰درصد مصرف
انرژي كشور در بخش س��اختمان است و مصرف
انرژي در ايران بي��ش از  ۳برابر متوس��ط جهاني
است .ش��كرچيزاده با اعالم اين مطلب كه ايران
بزرگترين يارانه انرژي را در بين كش��ورهاي دنيا
پرداخت ميكند ،يادآور ش��د :در م��اده  ۴۴قانون
برنامه ششم توس��عه ،دولت مكلف شده تا ساالنه
 ۵درصد مصرف انرژي را در س��اختمانها كاهش
دهد .به همين منظ��ور نيز مبح��ث  ۱۹مقررات
ملي و كنترل س��اختمان ،صرفهجويي در مصرف
انرژي در مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي
بازنگري شده و مراحل تصويب را در مركز گذرانده
و به وزارتخانه راه و شهرسازي ارسال شده تا بعد از
تاييد به چاپ برسد .وي يكي از مهمترين تكاليف
مبحث  ۱۹مق��ررات ملي و كنترل س��اختمان را
كاهش تلفات ان��رژي در س��اختمانهاي جديد

گپ و ِ
گفت ابوالحسنخان
با ايزد عدالت ...

ويژگيه��اي نمادي��ن
در پيكرهه��ا ،تنديسها
و نق��ش برجس��تههاي
ايزد عدال��ت در كاخهاي
دادگس��تري جه��ان از
جمل��ه اي��ران ،چي��زي
رضا خاكينژاد نيستجزترازووشمشير
و در مواردي هم ،چش��م
بند .ابوالحسن خان صديقي ،مجس��مه ساز نامآور
و بلند آوازه ايراني ،ش��اگرد كمال المل��ك و دارنده
لقب ميكل آنژ ش��رق ،روزي كه در تهران ،خيابان
داور ،تماش��اگر باال رفتن دست س��اخته خود ،ايزد
عدالت روي ديوار كاخ دادگستري بود ،بيشتر به چه
بخشيازايناثرارزشمندهنرياشميانديشيد؟به
شمشير يا به ترازو؟ بي گمان بيشترين نگرانياش
اين بوده است كه مبادا دو كفه ترازو در جايي ،موزون
ومتوازنعملنكندومسيريجزعدلودادرانشانه
برود.بديهيوطبيعياستچنينتقاضاوانتظاري،
در هر زمان و مكاني بستر مناسبي براي گفتوگو
فراهم كند .نمونهاش موج خيز بزرگ افكار عمومي
در روزهاي اخير براي روشنگري ،ابهام زدايي و در
نهايت،توقفاجرايحكماعدامجوانانياستكه...
ادامه در صفحه2


يادداشت2 -

ميرزا در پترزبورگ

صفحه 3

مصرف انرژي در ساختمانها
 3برابر متوسط جهاني است
گروه راه و شهرسازي| در حالي كه  29سال از
تصويب اوليه مبحث  19مقررات ملي س��اختمان
مبني بر بهينهسازي مصرف سوخت ميگذرد ،اما
در اين  3دهه كار قابل توجهي براي بهينهس��ازي
مصرف انرژي در ساختمانهاي دولتي و غيردولتي
صورت نگرفته اس��ت ،به گونهاي كه به گفته يكي
از مقامهاي وزارت راه و شهرسازي ،ميزان مصرف
انرژي در س��اختمانهاي كش��ور  3برابر متوسط
جهاني اس��ت .حال اما خبر آمده اس��ت كه وزارت
راه و شهرسازي براي بهينهس��ازي مصرف انرژي
در س��اختمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي كه
س��هم  15درصدي از كل س��اختمانهاي كشور
را دارند ،توافق كردهاند؛ توافق��ي كه ميتوان آن را
به فال نيك گرفت و به تحقق مبحث  19مقررات
ملي ساختمان اميدوار ش��د .به گزارش «تعادل»،
مبحث  19مقررات ملي ساختمان نخستينبار در
سال  1370به تصويب هيات وزيران رسيد و اجراي
آن در ساختمانهاي كشور الزامي شد .اين مبحث
چندين بار بازنگري ش��د كه آخرين آن در س��ال
 1381بود.

يادداشت1 -

عنوان ك��رد و اف��زود :مطالع��ات ميداني نش��ان
ميده��د ،مبح��ث  ۱۹در س��اختمانها به نحو
مناس��بي انجام نميشود و الزم اس��ت تا اقدامات
متفاوت براي اين موضوع انديشيده شود .به همين
دليل با هم��كاري وزارت نفت براي بهينهس��ازي
مصرف س��وخت در س��اختمانها با اس��تفاده از
ظرفيت قانوني ماده  ۱۲قان��ون رفع موانع توليد و
ارتقاي نظام مالي كشور پيش��نهادي براي هيات
وزيران تهيه شد كه مش��تركا به امضاي اسالمي
وزير راه و شهرس��ازي و نامدار زنگن��ه وزير نفت،
رسيد كه اين پيشنهاد شامل  5بند است .به گفته
رييس مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي در
بند اول اين پيش��نهاد تاكيد شده تا ترتيبي اتخاذ
ش��ود براي آنكه مبحث  ۱۹مقررات ملي و كنترل
ساختمان در همه ساختمانهاي جديد االحداث
دولت��ي و نهادهاي عمومي به عن��وان الگو بهطور
كامل رعايت ش��ود .ش��كرچيزاده تاكيد كرد كه
چنانچه پيادهسازي مبحث  ۱۹در ساختمانهاي
دولتي و نهادهاي عمومي عملياتي شود ،ميتواند
ترغيبكننده بخش خصوصي براي بهينهسازي
مصرف انرژي در تمامي ساختمانهاباشد.
كنترل مصرف توسط شهرداري ها
رييس مركز تحقيقات راه ،مس��كن و شهرسازي
دومين نكته را در پيش��نهادات دو وزارتخانه راه و
نفت ،اقدام ش��هرداريها به كنترل مصرف انرژي
مرتبط دانست و گفت :در بند دوم پيشنهاد تاكيد
شده است تا همانطور كه شهرداريها در خصوص
سازه و س��اختار كنترل مضاعف دارند در خصوص
مصرف انرژي و رعايت مبحث  ۱۹نيز در س��اخت
وسازهاكنترلمضاعفداشتهباشند.
درج رده انرژي ساختمانها
در گواهي پايانكار
وي در بيان سومين پيشنهاد ،اعالم كرد :به منظور
آگاهي م��ردم از تلف��ات انرژي در س��اختمانها،
شهرداريهاي رده انرژي ساختمانها را در گواهي
پايان كار براي ساختمانهاي جديد درج كنند.
ش��كرچيزاده ادامه داد :پيشنهاد ديگر اين بود كه
در اجراي بن��د  ۲ماده  ۴۳ضواب��ط اجرايي بودجه
امسال همه موسسات دولتي و نهادهاي عمومي در
سال  ۹۹با اس��تفاده از شركتهاي ذيصالح براي
ساختمانهاي در حال بهرهبرداري خود برچسب
انرژي بگيرند .وي گفت :آخرين پيش��نهاد نيز اين
بود كه براي ايجاد انگي��زه و توجيه اقتصادي براي
طرحهاييكه با بهينهسازي مصرف انرژي مرتبط
هستند تعرفه گاز ساختمانهاي دولتي و نهادهاي
عموم��ي و غيردولت��ي برابر نرخ خ��وراك صنعت
پتروشيمي لحاظ شود .اگرچه عملياتيشدن اين
پيشنهاد يك افزايش هزينهاي براي دستگاههاي
دولتي تحمي��ل ميكند اما ض��رورت دارد تا براي
تامي��ن اي��ن هزينهها ،اي��ن هزين��ه در بودجهها
پيشبينيشود.
ادامه در صفحه5

گروه پشتيباني توليد |كاهش جدي درآمدهاي
ارزي و مح�دود ش�دن ورود ارز تح�ت تاثي�ر
ش�يوع كرونا باعث ش�ده ،بازار ارز در هفتههاي
گذش�ته روزهاي پر التهابي را تجرب�ه كند .اگر
زماني عبور ن�رخ ارز از مرز  20ه�زار تومان يك
كابوس به ش�مار ميرفت ،در روزهاي اخير نرخ
دالر عبور از قيمت  25هزار توم�ان را نيز تجربه
كرده و همين ام�ر اين نگراني را ب�ه وجود آورده
ك�ه آينده اقتص�اد كش�ور چگونه رق�م خواهد
خ�ورد؟ ج�داي از آينده نامعل�وم ،بس�ياري از
كارشناس�ان و فعاالن اقتصادي نيز اين سوال را
مطرح ميكنند كه كار چگونه به اينجا رس�يد و
اقتصاد ايران ك�ه در س�الهاي  95و  96حركت
مثبتي را آغاز كرده بود ،چگون�ه در مدتي كوتاه
به مس�يري نگرانكننده قدم گذاش�ته اس�ت؟
حيدر مستخدمين حسيني  -كارشناس مسائل
اقتص�ادي و اس�تاد دانش�گاه  -در گفتوگ�و با
«تعادل» از چرايي رسيدن به اين نقطه ميگويد.
او معتقد اس�ت همانط�ور كه در تمام س�الهاي
گذش�ته ،دولتها كاهش وابس�تگي ب�ه نفت را
فراموش كردند ،در س�الهاي گذشته نيز دولت
تمام تخم مرغهاي خود را در سبد برجام قرار داد
و اصالحات ساختاري اقتصاد كه نياز فوري ايران
بود ،فراموش شد .همين فراموشي در كنار اقدام
غيرقابل پيشبيني ترامپ در خ�روج از برجام،
باعث ش�د اقتصاد ايران به وضعيت فعلي دچار
شود و افزايش مداوم نرخ ارز ،تنها يكي از نتايج
قرارگرفتندراينموقعيتبهشمارميآيد.
پيشبينيهاييكهازعبورنرخدالرازمرز 20هزار
تومان حكايت ميكرد و تا چندي قبل بدبينانه به
نظر ميرس�يد ،امروز به حقيقت پيوس�ته ،دليل
التهاباتاينروزها دربازار ارزچيست؟
براي آنك��ه وضعيت ب��ازار ارز را تحليل كني��م ،بايد به
مسائل زيرساختي و كالن اقتصاد بپردازيم و با سنجش
اين مس��ائل كالن ميتوان فهميد كه ب��ازار ارز چگونه

به اين نقطه رسيده است .اقتصاد ايران از سالها قبل با
مشكالت ساختاري و كالن دست و پنجه نرم ميكرد و
كارشناسان در دولتهاي مختلف بارها تذكر و هشدار
داده بودند كه نپرداختن به اين عوام��ل ،در آينده ما را با
مشكالت جدي مواجه ميكند اما هيچ كس به آن توجه
نكرد .در ابتداي دولت يازدهم ،طرح اصلي دولت رسيدن
به توافق هستهاي و كنار زدن تحريمها بود؛ توافقي كه به
نتيجه رسيد و براي چند ماه نيز اجرا شد اما بايد در كنار
آناصالحاتاقتصادينيزدرنظرگرفتهميشدكهعمال
فراموش شدند و وقتي تمام توجه و تمركز روي يك طرح
قرار داده ميشود و زماني كه آن طرح به جايي نميرسد،
مشكالتخودرانشانميدهند.
يعن�ي حت�ي اگ�ر برج�ام ني�ز ب�ه طب�ق
پيشبينيها ب�ه كار خ�ود ادامه م�يداد ،باز
مشكالتاقتصاديباقيميماندند؟
در اين زمينه بايد دو موضوع را در كنار هم بررس��ي
كنيم .در ابتدا اينكه اقتصاد ما در حوزه كس��ب و كار،
نظام بودجهريزي ،سيستم بانكي ،برنامهريزي براي
معيشت و بس��ياري از ديگر مس��ائل نياز به اصالح
س��اختاري و تغيير رويك��رد ج��دي دارد .در چنين
بستري حتي اگر برجام اجرايي شود نيز ،اين مسائل و
مشكالت بر جاي خود باقي خواهند ماند .دولت تصور
ميكرد كه با اجراي برجام ،سيل سرمايهگذاريهاي
جديد وارد چرخه اقتصادي كشور ميشود و با فروش
نفت و افزاي��ش درآمده��اي ارزي ،نيازهاي داخلي
برطرف ميش��وند ،در حالي كه در كنار برجام نياز به
انجام اصالحات س��اختاري اقتصاد نيز وجود داشت.
از س��وي ديگر ،وقتي تمركز اصل��ي روي برجام قرار
داشت ،پيشبينيها نيز اين بود كه حتي در صورت
تغيير رييسجمهور امريكا ،امكان خ��روج از توافق و
بازگشت تحريمها وجود ندارد و از اين رو وقتي ترامپ
تصميم خود را گرفت ،هم برجام ديگر مانند س��ابق
عمل نكرد و ه��م اقتصاد ايران اصالح��ات الزم براي
مديريتاينشرايطراپشتسرنگذاشتهبود.
از آغاز دور جديد تحريمهاي امريكا تا امروز
بيش از دو سال زمان گذش�ته است .آيا راهي

براي آنكه اقتصاد ايران بتواند خود را با شرايط
جديد وفق دهد در دسترس نبود؟
ما اگر اقتصاد خود را اصالح و چابك ميكرديم ،امروز
ميتوانستيم در برابر فشار تحريمها يا ساير مشكالت
عملكرد بهتري داش��ته باش��يم .ما فرصت سوزي
كرديم .در س��الهاي گذش��ته وقتي مشخص شد
كه درآمد نفتي ما كاه��ش خواهد يافت ،بايد با يك
بررسي نظام مند و جامع ،واردات مديريت ميشد و
ميزان دقيق ارز مورد نياز محاس��به ميشد ،ذخيره
ارزي الزم پيشبيني ميش��د و اوضاع به كنترل در
ميآمد اما متاسفانه در تمام ماههايي كه زمان بود،
هيچ يك از اين مس��ائل مورد توجه ق��رار نگرفت و
مشكالتي مانند افزايش نرخ ارز خود را نشان دادند.
سياس�تهاي بانك مركزي تا چه ميزان در
رسيدنبهاينوضعيتنقشداشتهاند؟
يك��ي از اصليترين مش��كالتي ك��ه ام��روز در بدنه
تصميمگير اقتصادي كشور وجود دارد ،نبود انسجام
فكري و نظري اس��ت .يعني هر يك از دستگاههاي
مس��وول و نهاده��اي اقتص��ادي طرحه��اي خاص
خود را اراي��ه ميدهند و هيچ هماهنگ��ي ميان اين
سياستها ديده نميشود .موضوع فهرست واردات و
صادرات كاالها ،نحوه ترخيص از گمرك و چگونگي
مواجهه با توليدكنندگان و سرمايهگذاران در اختيار
بانك مركزي نيس��ت و اي��ن بان��ك نميتواند تمام
اين مس��ائل را مديريت كند .از اين رو تقصير شرايط
امروز را نميت��وان به گردن تنها ي��ك بخش يا نهاد
انداخت .از س��وي ديگر ش��رايط اقتصادي ماههاي
گذش��ته نيز نش��ان ميدهد كه هيچ ترتي��ب اثري
براي بازگش��ت برخي ارزها داده نش��ده است .وقتي
فهرس��ت صادركنندگاني ك��ه ارز را بازنگرداندهاند
منتشر ميشود و ميبينيم كه تعداد قابل توجهي از
صادركنندگان شناسنامهدار در اين فهرست نيستند،
اين سوال به وجود ميآيد كه چه افرادي با استفاده از
رانت يا سياستهايي مانند ارز  4200توماني اقدام به
صادرات كردهاند و پول خود را بازنگرداندهاند؟
ادامه در صفحه2


تا اينجا را همه ميدانند
ك��ه اميركبير يك��ي از
بزرگتريناصالحگراني
اس��ت كه تاري��خ ايران
به خود ديده اس��ت ،اما
اينك��ه ش��خصيت او و
توجه��ش ب��ه نوگرايي
مهدي تديني
و اصالح از كج��ا آمده،
چندان نه مورد پرسش است و نه بحثي دربارهاش
ميش��ود .دانش و دانايي دولتمردان��ه او و درك
عميقش از نياز ايران به اصالح طبعاً چيزي نبود
كه كسي در پر قنداق او گذاش��ته باشد ،بلكه او با
پشت سر گذاشتن مسير سياسي خاصي به اين
درك و تربيت سياسي رسيده بود .بنابراين يكي
از پرسشهاي مهم اين است كه اميركبير چگونه
نوگرا و اصالحطلب ش��د و از كجا فهميد كشتي
ايران بدون اصالحات به گل خواهد نشس��ت .در
اين نوش��تار به اين پرس��ش ميپردازيم و اندكي
در اين باره تأمل ميكنيم .پي��ش از هر چيز بايد
به ياد داشت كه وقتي در سدههاي اخير به عقب
ميرويم ،نخس��تين باني اصالحات و ورود دانش
و فناوري جديد به ايران كس��ي مگر عباسميرزا
نيست كه پيش��تر دربارهاش قدري گفتهايم و در
آينده ب��از خواهيم گفت .اميركبي��ر نيز كامال در
همان س��نتي كه عباسميرزا پايهگ��ذاري كرده
بود ،رش��د كرد .مجموعهاي از عوامل باعث ش��د
روشنانديشي غربي به اميركبير نيز سرايت كند.
در نيمه اول قرن نوزدهم آذربايجان ــ يعني دم و
دستگاهوليعهدايرانــكانوناصليورودايدههاي
نوين به ايران بود .اما يكي از عوامل موثر بر روان و
فهم سياسي اميركبير سفرهاي خارجي او بود .او
ازوقتيپيشكاريسادهبودتاوقتيبهمقامصدارت
رسيد سه سفر خارجي داشت :سفري به مسكو و
پترزبورگ در جواني ،سفري به ايروان و بعد اقامتي
چهار ساله در ارزروم (ارزنهالروم) براي كنفرانس
ارزروم و بستن عهدنامه با تركان عثماني .در اين
ميان آنچه بر ش��خصيت خام ميرزا تقيخان در
بيستودوسالگي بس��يار تأثيرگذار بود ،سفرش
همراهباهياتيبلندپايهبهروسيهبود.اگربخواهيم
همهچيز را در يك جمله خالصه كنيم ميتوانيم
بگوييم:سفريازدهماههبهروسيهماننددانشگاهي
تمامعيار ميرزا تقيخان جوان را با دستاوردهاي
روشنانديشي غربي و مدرنيته متقدم آشنا كرد.
پيشتر در نوشتاري ديگر ش��رح دادهام كه وقتي
گريبايدوف،سفيرروسيهدرتهران،بهقتلرسيد...
ادامه در صفحه2

جزييات پرداخت بيمه بيكاريكرونا و ثبت نام جاماندگان

برابر آخرين آمارها ،بي��ش از  ۸۶۳هزار نفر ب��راي دريافت
بيمه بيكاري ثبت نام كرده و بيش از  ۹۰درصد مش��موالن
مقرري بيمه بيكاري را دريافت كردند .به گزارش ايسنا ،به
دنبال ش��يوع ويروس كرونا و تاثيرگذاري آن بر بسياري از
كسب وكارها مقرر شد تا بيمه بيكاري سه ماه اسفند  ۹۸و
فروردين و ارديبهشت  ۹۹به كارگران آسيب ديده از كرونا
پرداخت شود .دولت در راستاي حمايت از صنوف و كارگران
آسيب ديده از كرونا ،مبلغ ۵۰۰۰ميليارد تومان اعتبار براي
كمك به صندوق بيمه بيكاري اختص��اص داد و با حمايت
سازمان برنامه و بودجه و اهتمام وزارت كار ،سازمان تامين
اجتماعي و دس��تگاههاي مربوطه ،روند واريز مقرري بيمه
بيكاريبهمتقاضيانمشمولوكارگرانبيكارشدهباجديت
دنبال شد .س��امانه ثبت درخواست بيمه بيكاري به نشاني

 bimebikari.mcls.gov.irاز مدته��ا قبل توس��ط
وزارت كار راهاندازي ش��د تا افراد بيكار شده تابع قانون كار و
قانونتاميناجتماعيومشمولقانونبيمهبيكاري،بتوانند
با مراجعه به اين س��امانه و وارد كردن اطالعات ش��خصي،
درخواست خود را به ثبت رسانده و از مقرري بيمه بيكاري
بهره مند شوند .طبق آخرين آمارها ،بيش از  ۸۶۳هزار نفر
براي دريافت بيمه بيكاري در سامانه مذكور ثبت نام كردند
كه از اين تعداد  ۷۲۳هزار و  ۵۰۰نفر مشمول دريافت بيمه
بيكاري شناخته شدهاند .مسعود بابايي ،مديركل حمايت از
مشاغل و بيمه بيكاري وزارت كار درباره روند پرداخت بيمه
بيكاري به متقاضيان بيكار شده به ايسنا ميگويد :آن دسته
از متقاضياني كه در  ۱۰روز اول اسفند بيكار شدند از طريق
سازمانتاميناجتماعيمقرريبيمهبيكاريآنهاواريزشده

استوكسانيكهاز ۱۰اسفند ۹۸تا ۳۱ارديبهشت ۹۹بيكار خوداظهاري بيكاري خود را اعالم كنند .بر اس��اس مصوبه
شدند مطابق مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا بيمه بيكاري اخير س��تاد ملي مقابله با كرونا ،پرداخت مبلغ در خصوص
آنهاراخزانهداريكلواريزميكند .بهرغمثبتناممتقاضيان ايام بيكاري صرفاً تا پايان ارديبهش��ت ماه سال جاري بوده
براي دريافت بيمه بيكاري عدهاي از متقاضيان بيكار شده از و روند پرداخت بيمه بيكاري به افرادي كه از ابتداي خرداد
اسفند سال گذشته موفق به ثبت نام در سامانه نشده بودند ماه بيكار شده و يا بيكاري آنان استمرار داشته باشد صرفا بر
كهبهگفته مديركل حمايت از مشاغل وبيمهبيكاري وزارت اساسقوانينكاروتاميناجتماعيوبيمهبيكاريخواهدبود
كار ،فهرست اسامي اين دس��ته افراد از طريق كميتههاي بنابر اين الزم است شروط قانوني اعالم شده را دارا باشند تا
استاني جمع آوري شده و پس از پايش و تكميل به سازمان در صورت تاييد مدارك و مستندات آنان توسط كميتههاي
تامين اجتماعي ارسال خواهد شد تا مقدمات واريز مقرري اس��تاني از مقرري بيمه بيكاري استفاده كنند .پيش از اين
به حساب آنها نيز فراهم شود .وي در عين حال از متقاضيان معاون رواب��ط كار وزارت تع��اون ،كار و رفاه اجتماعي اعالم
دريافتبيمهبيكاريكروناكهازاسفندسالگذشتهتاكنون كرده بود «همه كارگراني كه تحت پوشش بيمه قرار دارند و
بيكار بوده و بيكاري آنها تا خرداد اس��تمرار داشته خواست درزمانشيوعويروسكرونابيكارشدهاند...
ادامه در صفحه5

تا به س��امانه  prkar.mcls.gov.irمراجع��ه و از طريق

اخبار
ي ثبتنام جديد
پيگير 
سهام عدالت در مجلس

نماينده مردم ابهر ،خرمدره و سلطانيه در مجلس
از ادام��ه پيگيريها براي ثبتنام جديد س��هام
عدالت خبر داد .به گزارش ايسنا ،حسن شجاعي
با اشاره به موضوع سهام عدالت و مشكالت ناشي
از ف��روش آن براي دارندگان ،اظهار كرد :مراحل
مربوط به آزادسازي سهام عدالت در حالي انجام
ميش��ود كه دارندگان اين س��هام با مشكالت
متعددي در زمينه فروش آن مواجه هستند كه از
مهمترين اين مشكالت ميتوان به طوالني شدن
زمان فروش سهام عدالت توسط بانكها و واريز
نشدن يكجاي  ۳۰درصد اين سهام به حساب
فروشندگان اشاره كرد .وي همچنين مشخص
نبودن قيمت و نوع سهامي كه به وكالت از سوي
مشموالن فروخته ميشود ،وجود مشكالت در
زمينه ثبت ش��ماره شباي حس��اب بانكي و نيز
ش��ماره تلفن همراه در سامانه س��هام را از ديگر
مش��كالت موجود در اين زمينه برش��مرد .اين
نماينده مجلس با بيان اينكه اين مشكالت مانع
از آزادسازي س��هام عدالت توسط دارندگان آن
ميشود،ادامهداد:برايكمكبهاقشارآسيبپذير
بايد اقدامات الزم در زمينه رفع مشكالت موجود
در زمينه آزادسازي سهام عدالت صورت گيرد،
بهويژهاينكهبهعلتشيوعكروناومشكالتناشي
ازآنبخشيازافرادجامعهنيازمنداينامرهستند.
شجاعي با اشاره به پيگيريهاي صورت گرفته در
راستاي ثبتنام جديد مشموالن سهام عدالت،
خاطرنشان كرد :با ش��روع كار مجلس ،ثبتنام
جديد مشموالن سهام عدالت به طرح دو فوريتي
در مجلس تبديل شده است.

افزايش وام ضروري
بازنشستگان به ۱۰ميليون

مع��اون توس��عه مديري��ت و مناب��ع صندوق
بازنشستگي كشوري از افزايش رقم وام ضروري
بازنشستگان كشوري از  7به  ۱۰ميليون تومان
خبر داد.فتحاهلل ش��عباني گفت :نوبت چهارم از
مرحله دوم وام ضروري بازنشستگان كشوري به
ميزان  ۱۰ميليون تومان خواهد بود كه تا پايان
هفته به حس��اب متقاضيان واجد شرايط واريز
خواهد شد .وي با بيان اينكه پيش از اين قرار بود
مرحله دوم وام ضروري بازنشستگان كشوري به
رقم 7ميليونتوماندر 7نوبتبراي ۲۰۰هزارنفر
از واجدين شرايط پرداخت شود ،افزود :تاكنون
اين تسهيالت  7ميليون توماني در سه نوبت به
حساب حدود ۷۵هزار نفر از واجدان شرايط واريز
شدهاست.بهگفتهمعاونتوسعهمديريتومنابع
صندوق بازنشستگي كش��وري ،نوبت چهارم از
مرحله دوم وام ضروري بازنشستگان به رقم ۱۰
ميليون تومان افزايش يافته كه تا پايان هفته به
حساب  ۲۴هزار نفر واريز خواهد شد.

حداكثر تسهيالت براي
ترخيص كاالهاي اساسي

وزير امور اقتص��ادي و دارايي گفت :در جلس��ه
س��تاد اقتصادي دولت ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و گمرك مكلف شدند حداكثر تسهيالت
را ب��راي ترخيص كاالهاي اساس��ي و مواد اوليه
درنظر بگيرند.
به گزارش خانه ملت« ،فرهاد دژپسند» وزير امور
اقتصادي و دارايي درباره رسوب كاالها ،مواد اوليه
و  ۵۰۰هزار گوشي همراه در گمركات افزود :در
جلسه ستاد اقتصادي دولت بحث مفصلي درباره
ترخيص كاالهاي اساس��ي از گمركات صورت
گرفت و مقرر شد وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و گم��رك حداكثر تس��هيالت را براي ترخيص
كاالهاي اساسي و مواد اوليه در نظر بگيرند.

 35هزار لوازم خانگي
براي مزدوجين

سخنگوي س��تاد تنظيم بازار اعالم كرد ۳۵ :هزار
بس��ته لوازم خانگ��ي در قالب بس��ته حمايتي به
مزدوجين ارايه ميشود.بهگزارش شاتا ،محمدرضا
كالميدرحاشيهچهارميننشستشوراينظارت
و رصد بازار اظهار كرد :در مردادماه  ۳۵هزار بسته
ش��امل  ۵قلم كاالي اساس��ي (تلويزي��ون ،اجاق
گاز ،ماشين لباسش��ويي ،جاروبرقي و يخچال) با
قيمت مناسب (حدود  ۹ميليون تومان) در اختياز
مزدوجين قرار خواهد گرف��ت و باتوجه به اينكه
قيمت اين كاالها معيشتي اس��ت بايد كدملي و
آدرس پس��تي مزدوج در زمان نصب با اطالعات
ثبت نامي تطابق داشته باشد .وي بنا بر تاكيدات
سرپرست وزارت صمت مبني بر ضرورت حمايت
از زوجهاي جوان در قالب عرضه بدون واسطه اقالم
اصلي لوازم خانگي با قيمت مناسب ،ستاد تنظيم
بازار تصميم گرفت با هم��كاري توليدكنندگان
توانمند صنعت لوازم خانگي كش��ور ۵ ،قلم لوازم
خانگي پر مصرف با برند مشخص و با نرخ اقتصادي
را در قالب بس��ته حمايت��ي در اختيار مزدوجين
جوان كش��ورمان كه تحت حمايت سازمانهايي
مثلبهزيستي،كميتهامداد،بازنشستگيكشورو...
هستند ،قرار گيرد .كالمي با بيان اين مطلب ،افزود:
مصوبشدفهرستافرادمشمولباترتيباتتعيين
ش��ده به اين وزارتخانه ارايه تا در قالب تفاهمنامه
موجود با ش��ركتهاي توليد ل��وازم خانگي اقالم
مورد ني��از افراد تامين ش��ود و در اين خصوص با
كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي
كشورمكاتباتيداشتهايم.بهگفتهاينمقاممسوول
مزدوجين مشمول اين طرح يا خودو يا خانواده آنها
بايدتحتپوششايندونهادباشندواينمزدوجين
متناس��ب با تاريخ ازدواجشان براي دريافت لوازم
خانگي بايد معرفي شوند.
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يك كارشناس اقتصادي با اشاره به اثر ماليات بر خانههاي خالي بر بازار مسكن مطرح كرد

 ۲۹۴برابر شدن قيمت مسكن در ۲۷سال اخير

گروه كالن|
يك كارشناس اقتصادي با اش�اره به ۲۹۴برابر
شدنقيمتمسكندر۳۰سالاخيرگفت:عرضه
مسكن در 7سال اخير متناسب با تقاضاي بازار
مسكن نبوده اس�ت ،بر اساس مطالعات صورت
گرفتهساالنهحداقليكميليونواحدمسكوني
بايد در كشور ساخته شود.

ابوالفضل نوروزي ،كارشناس اقتصادي ،با اشاره به اثر
بررسي ماليات بر خانههاي خالي افزود :بر اساس تعداد
پروانههاي صادر شده در  ۶سال گذشته ،آمار ساخت
مسكن در هر س��ال  ۳۵۰هزار واحد گزارش شده ،كه
تقريبا  5ميليون مس��كن در اين  6س��ال كمتر از نياز
ساخته شده است.
نوروزي افزود :بازار مسكن جوالنگاه سوداگران است،
طبقمطالعاتانجامشده،ازهر ۱۰مسكنمعاملهشده،
 7معاملهتوسطسوداگرانصورتگرفتهاست،بهعنوان
مثال ما در كشور افرادي داريم كه در يكسال بيش از
 ۳۰۰خريد و فروش مسكن داشته است.
كارشناس اقتصادي برنامه پايش گفت :معضل مسكن
در س��الهاي قبل از انق�لاب هم بوده اس��ت و بعد از
انقالب نيز حل نشد ،براي كنترل تقاضاي سوداگري
بايد مالياتهاي تنظيمگري مثل ماليات بر خانههاي
خالي،مالياتبرعايديسرمايه،مالياتبراحتكارزمين
و ماليات بر زمينهاي خالي ايجاد شود .وي ادامه داد:
موضوع ماليات بر زمينهاي خالي ،مسالهاي است كه

كمترموردتوجهقرارگرفته،بنابراينبايددرحوزهزمين
سياستگذاري مناسبي داش��ته باشيم و زمينهاي
خالي در خدمت توليد مس��كن قرار گيرند ،كال زمين
و مس��كن در حال احتكار اس��ت ،در حال حاضر دو و
نيم ميليون مسكن خالي در كشور وجود دارد و بايد با
احتكاركنندگان برخورد كرد.
كارشناس مس��كن با بيان اينكه عزمي براي برخورد
با محتكرين نيس��ت ،گفت :در سال  ۹۴قانون اصالح
مالياتهاي مستقيم بيان ميكند بايد در  6ماه سامانه
ملي امالك و اسكان ش��كل بگيرد و متناسب با آن از
خانههاي خالي ماليات گرفته شود ،اما از سال ۹۴تا۹۸
هيچ اقدامي انجام نشد.
كارشناس مسكن كش��ور بيان كرد :در حال حاضر با
حمايت وزير راه و شهرسازي اين سامانه طراحي شده،
بايد عزمي جدي بين وزارت راه و شهرسازي و سازمان
امور مالياتي ش��كل بگيرد و قانون نيز اصالح ش��ود تا
ماليات بر خانههاي خالي آن بازدارندگي را داشته باشد.
نوروزي گفت :در قانوني كه در حال حاضر در مجلس
بررس��ي ميش��ود روي نرخ موثر ماليات كار شده تا
بتواند اف��راد را مجبور به عرضه خانههاي خالي كنند،
شيوه محاسبه ماليات نيز بر اساس ارزش ملك است،
مشاركت مردم در شناسايي خانههاي خالي نيز ابتكار
قانون جديد است.
وي ادامه داد :همكاري بين دستگاهي نيز نكته ديگر
قانون جديد اس��ت و از اين طريق ميتوان خانههاي
خالي را آنالين شناسايي كرد.

از هر ۱۰مسكن معامله شده 7معامله توسط سوداگران صورت گرفته است

يادداشت

اوراق وديعه ،ابزار نوين سياستگذاري پولي

حسين ميثمي|
عضوهياتعلميپژوهشكدهپوليوبانكي|
اوراق وديعه يكي از جديدترين نوآوريهاي نظام بانكي
كشور در راستاي طراحي ابزارهاي منطبق با شريعت
جهتسياستگذاريپوليباهدفلنگركردنانتظارات
محسوب ميشود .بانك مركزي قصد دارد در صورت
تاييد شوراي پول و اعتبار و در راستاي مديريت رشد
نقدينگي و كنترل تورم ،نسبت به انتشار مستقيم ۵۰
هزار ميليارد تومان اوراق وديعه با سررسيد  ۲ساله (با
حفظقدرتخريد)اقدامكندكهبراساسبرآوردها،اين
ميزان انتشار اوراق ميتواند ۱۴درصد رشد نقدينگي را
كاهش دهد .ابعاد فقهي اوراق ياد شده قبال به تصويب
شوراي فقهي بانك مركزي رسيده و مجوز قانوني آن
نيز از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي دريافت شده
است .با اين حال به دليل جديد بودن ماهيت اين ابزار،
ابعاد اقتصادي و حقوقي آن نياز به تبيين دارد .به لحاظ
اقتصادي ،عمليات بازار باز به عنوان مهمترين ابزار در

اختيارسياستگذاريپوليميتواندازدوشيوهاجرايي
شود كه عبارتاند« :خريد و فروش اوراق دولتي توسط
بانك مركزي» و «انتش��ار مستقيم اوراق توسط بانك
مركزي» .در راهكار اول ابتدا دولت در بازار اولي نسبت
به انتش��ار اوراق اقدام ميكند (سياست مالي) سپس
بانك مركزي با ورود در بازار ثانوي و خريد و فروش اوراق
دولتي ،به اعمال سياستهاي موردنظر خود ميپردازد
(سياس��ت پولي) .به صورت طبيع��ي اوراق دولتي از
حداقل ريسك برخوردار هستند و از اين جهت خطري
متوجه سياس��تگذار نميش��ود .اين روش به عنوان
رايجترين ش��يوه اجراي عمليات بازار باز ،در بسياري
از كشورهاي توسعهيافته و برخي كشورهاي در حال
توسعه مورد استفاده قرار ميگيرد.
با اين حال ،در برخي ديگر از كشورهاي در حالتوسعه
به دليل عمق پايين بازار اوراق بدهي دولت ،استفاده از
اين روش به تنهايي پاسخگوي نيازهاي سياستگذار
نبودهوبههميندليلراهكاردوميعنيانتشارمستقيم

اوراق توسط بانك مركزي در دستور كار قرار ميگيرد.
در اين رابطه صندوق بينالمللي پول در س��ال ۲۰۱۵
تحقيقي با عنوان« :انتشار اوراق بهادار بانك مركزي:
تجارب بينالمللي و رهنمودها» انجام داده و در آن از
بانكهاي مركزي كشورهاي مختلف خواسته درباره
ابزارهاي مورد اس��تفاده خود براي عملي��ات بازار باز
اظهارنظركنند.براساسيافتههاياينپژوهش،بيشاز
يكسومبانكهايمركزيجهان(كهعمدتاًكشورهاي
در حالتوسعه بودهاند) به نحوي از اوراق بهادار بانك
مركزي براي سياستگذاري پولي استفاده كردهاند.
انتشار مستقيم اوراق وديعه توسط بانك مركزي يك
ابزار جديد جهت عمليات بازار باز محس��وب ميشود
كه به عنوان مكمل ساير برنامههاي اين بانك (شامل
انجام عمليات بازار باز روي اوراق بهادار دولتي ،تشكيل
كريدور نرخ سود در بازار بينبانكي و غيره) ،در اجراي
بهتر سياستگذاري پولي نقش ايفا ميكند .نكته مهم
ديگر در تحليل ابعاد اقتصادي اوراق به ماهيت «مصون

نگراني روساي صندوق بينالمللي و بانك جهاني
رييس صندوق بينالمللي پول گفت ،بدهي كشورهاي جهان به سطوح
بيسابقهاي رس��يده است .به گزارش ايس��نا به نقل از رويترز ،صندوق
بينالملل��ي پول در حال آم��اده كردن ابزارهاي حمايتي بيش��تر براي
كاهش تبعات اقتصادي ناشي از ويروس كرونا روي كشورهاي فقير است.
كريستاليناجيورجيوا-دركنفرانسويديوييباروسايبانكهايمركزي
ووزرايداراييكشورهايعضوگروه ۲۰گفتكهكشورهايثروتمندبايد
كماكان مهلت بازپرداخت بدهيهاي كشورهاي فقير را تمديد كنند و به
منظور فرصت دادن به تقويت رشد اقتصادي اين كشورها به كمكهاي
خود به آنها تا پايان س��ال ادامه دهند .رييس صندوق بينالمللي پول با
اش��اره به لزوم انجام اقدامات مشترك كشورهاي جهان براي كاستن از
تبعات اقتصادي كرونا افزود :ما در يك شرايط خيلي اضطراري هستيم

از ت��ورم» آن بازميگردد كه در لنگر ش��دن انتظارات
تورمي تاثير دارد .در واقع ،وجود ويژگي حفظ قدرت
خريد در اوراق وديعه ،عالمتي مشخص از پايبندي و
تعهد بانك مركزي به مقوله كنترل تورم در آينده است
و اين خود با تحت تاثير قرار دادن انتظارات ميتواند به
سياستگذار در دستيابي به هدف تورمي اعالم شده
كمككند.
به لحاظ ماهيت حقوقي ،اوراق وديعه س��ندي است
كه نش��ان ميدهد بان��ك مركزي مبلغ معين��ي را از
خريداران اوراق به عنوان وديعه (امانت) دريافت كرده
و متعهد است آن مبلغ را تا سررسيد نگهداري كرده و
در سررسيد ،با حفظ قدرت خريد به دارنده سند عودت
دهد.درواقع،بانكمركزياعالمميكندكهحاضراست
منابع خريداران اوراق را بر اساس عقد وديعه دريافت
كند و در ع��وض ،هديهاي (يا هبهاي) غيرمش��روط
ب ه عنوان س��ود (به تعبير دقيقتر جهت حفظ قدرت
خريد) به آنها بپردازد .در اينجا رابطه حقوقي دارندگان

اوراق با بانك مركزي ،رابطه وديعه اس��ت (نه قرض) و
وجوه حاصله به ملكيت بانك مركزي درنميآيد (بلكه
در راستاي هدف سياستگذار مسدود ميشود).زياده
پرداختي نيز تعهد قراردادي محس��وب نميشود كه
شبهه ربا در رابطه با آن مطرح باشد ،بلكه مازادي است
كه به صورت يك طرفه توس��ط بانك مركزي با هدف
تشويقخريدارانجهتهمراهيبااهدافسياستگذار
پرداخت ميگردد.
اوراقوديعهبانكمركزييكيازجديدترينكاربردهاي
صكوك جهت عمليات بازار باز در نظام پولي كش��ور
محسوبميشودكهنسبتبهاوراقمنتشرشدهتوسط
بانك مركزي در س��الهاي گذشته (اوراق مشاركت)
مزيتهاي متع��ددي دارد .با اين حال به دليل جديد
بودن اين ابزار و ناآش��نايي ذينفع��ان ،نياز به تبيين
دقيقتر ابعاد اقتصادي ،مال��ي ،فقهي و حقوقي اوراق
وديعهدرراستايافزايشهمراهيعمومباسياستهاي
منبع:ايبِنا
پولي احساس ميشود.

فروش سهام عدالت افراد زير  ۱۸سال

و ميزان بدهيها به س��طوح بيسابقهاي رسيده است .پيشتر صندوق
بينالمللي پول با اشاره به تداوم بحران اقتصادي ايجادشده ناشي از كرونا،
پيشبيني خود از متوسط رشد اقتصادي امسال كشورهاي جهان را به
منفي  ۴.۹درصد كاهش داده و افزوده بود اين بحران كه از ركود فراگير
دهه  ۱۹۳۰تاكنون بيسابقه بوده ،خسارتهاي قابل توجهي به اقتصاد
جهاني وارد كرده است .از سوي ديگر رييس بانك جهاني خواستار تمديد
مهلتبازپرداختبدهيكشورهايفقيربهثروتمندباتوجهبهناتوانيآنها
دربازپرداختبدهيهاشدهاست.ديويدمالپاس گفت:هرچندماازهمان
ابتدايبحرانكروناخيليسريعواردعملشديمامابسياريازكشورهاي
فقيرباوجوداينكمكهادارايمشكالتزياديهستندوپرداختبدهي
آنها در كوتاهمدت خيلي محتمل نيست.

امكان فروش  ۳۰درصد سهام عدالت براي مشمولين اين سهام بيش
از يك ماه است كه فراهم شده است و متقاضيان ميتوانند با مراجعه
به بانك يا كارگزاري نسبت به فروش سهام خود اقدام كنند .اما در اين
ميانمشموالنيهستندكههنوزبهسنقانونينرسيدهاند بنابراينقيم
قانوني اين افراد بايد نسبت به ثبت سفارش آنها اقدام كند.
به گزارش ايس��نا ،براي مش��موالن س��هام عدالت كه زير  ۱۸سال
هس��تند و هنوز به سن قانوني نرسيدهاند ،فرد ديگري بايد از طرف او
سفارشگذاري را انجام دهد .بنابراين ،اين موضوع بايد براي شركت
سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ثابت شود فردي كه
سفارش را ثبت ميكند آيا ولي يا قيم قانوني اين شخص است يا خير.
بر اين اساس براي فروش سهام عدالت هم فرد زير  ۱۸سال و هم ولي

يا قيم او بايد در سجام ثبت نام كنند و احراز هويت شوند .بعد از احراز
هويت ،كارگزاريها اين امكان را دارند كه اطالعات سجام را مبنا قرار
دهند و سفارش فروش را تأييد كنند.
ممكناستاينسوالمطرحشود فردزير ۱۸ساليكهشمارههمراهي
به نام خود ندارد چگونه ميتواند در سجام احراز هويت شود؟ بايد گفت
درثبتسجامافرادزير ۱۸سال،نيازينيستكهخودشانشمارهتلفن
همراه به نام داشته باشند بلكه هنگام ثبت نام سامانه سجام با توجه به
تاريخ تولد فرد ،از فرد قبول ميكند كه شماره همراه ولي يا قيم را وارد
كند .بر اساس اين گزارش ،طبق وعده رييسجمهور  ۳۰درصد ديگر
سهام عدالت هم براي عيد غدير و پس از آن  ۳۰درصد ديگر هم براي
 ۲۲بهمن آزاد ميشود.

ادامهازصفحهاول

چرا  اقتصاد بهاين نقطه رسيد

همين افراد امروز هم در بازار به دنبال خريد ارز براي
رفع تعهد هستند و همين مساله خود به افزايش تقاضا
و گرانتر شدن دالر منجر شده است .مشكل امروز تنها
نبود اسكناس ارز نيست و حتي ارز حوالهاي مانند بازار
نيما نيز افزايش قيمت را نش��ان ميدهد و خود اين
امر اين شائبه را ايجاد ميكند كه مبادا براي برطرف
كردن بخشي از كسري بودجه ،افزايش نرخ نيز جزو
گزينههاي كوتاهمدت در نظر گرفته شده است.
مجل�س جدي�د از زم�ان آغاز ب�ه كار خود
شعارهاي اقتصادي داده و برخي از نمايندگان

ميرزا در پترزبورگ

هياتي بلندپايه از رجال سياسي با حضور خسروميرزا،
پس��ر عباسميرزا ،براي دلجوي��ي و عذرخواهي از تزار
نيكالي به روس��يه رفتند .ميرزاتقيخان در اين هيات
حضور داش��ت و احتماالً حضورش به اين دليل بود كه
قائممقام فراهاني (وزير عباسميرزا) ميخواس��ت اين
جوانچشموگوشاو(يابهتعبيريديگر،جاسوساو)در
ميانآنهياتباشد.روسهادرهمهجا،ازقفقارومسكوتا
پترزبورگ ،از هيات ايراني بسيار به گرمي پذيرايي كردند

ني�ز از تدوي�ن طرحي صحب�ت ميكنند كه با
هدف بهبود معيشت مردم در دستور كار قرار
ميگيرد .چه قدر ميتوان به چنين برنامههايي
خوشبين بود؟
در وهله اول بايد توجه ك��رد كه مجلس طبق قانون
اساس��ي نميتواند خودش مس��تقال يك بار اجرايي
جديد براي دولت ايجاد كند و قطعا شوراي نگهبان آن
را رد ميكند ،از اين رو اگر بناست طرحي براي بهبود
مس��ائل اقتصادي در دستور كار باشد ،بايد مجلس و
دولت در كنار يكديگر به آن دست يابند ،زيرا در غير

و تزار روس��يه هم با آنها مهربانانه برخورد كرد .او قضيه
قتل گريبايدوف را بخشيد و يك كرور از دو كرور غرامت
جنگي ايران را هم به خاطر قدم خسرو ميرزا بخشيد .اما
نكته مهم براي ما اين است كه در اين سفر هيات ايراني از
مهمترين نقاط علمي و فني روسيه ديدن كرد :مدارس
و كارخانهها و دانشگاههاي متعدد .اعضاي هيات ايراني
بهتزده پيشرفتهاي روسها را ميديدند ،از مدارس
براي دخت��ران و كرواللها تا كارخانههايي كه با نيروي

گفت ابوالحسن خان با ايزد عدالت ...
گپ و ِ
چندي اس��ت در يك كفه ترازو نگ��ران و هراس خورده
نشسته و چشم در چشم مرگ دوختهاند تا مگر سنگ
ترازوي داوران و سنجشگران ،ادامه زندگي و حكايت بود
و نبودشان را رقم بزند .اگر در اين روزهاي دشوار كرونايي،
مجاليپيداكرديدوگذرتانبهمركز شهرافتاد ،سريهم
به مقابل كاخ دادگستري در خيابان داور بزنيد .ميتوانيد
آنجا،دربرابرنقشبرجستهايزدعدالت،همانجايي كه

سالهاپيشابوالحسنصديقي،خالقاثر،بهگپوگفتبا
او ايستاده بود ،بايستيد و به شيوه لب خواني  -براي اينكه
خودتانبهدردسرنيفتيد!-اززباناو،همانيرابخوانيدكه
سالهاست مكرر در مكرر شنيده و خوانده ايم و هيهات
كه نشنيده و نا خوانده گذاشته و گذشتهاند:
هر از گاهي بچههاي جوخه اعدام و ماموران كش��يدن
چهارپايه از زير پاي محكوم��ان را به مرخصي -ونه دور

اين ص��ورت اگر اصل را بر خيرخواه��ي نيز بگذاريم
جز گرفتن وقت نماين��دگان و مردم ،هيچ نتيجهاي
به بار نميآيد .از س��وي ديگر برخي از طرحهايي كه
در هفتههاي گذشته مطرح شد مانند طرح مسكني
مجلس نيز به نظر ميرسد مطالعه دقيقي نداشته و
منابع آن مشخص نيس��ت .اينكه يك طرح مسكني
بگذاريم و اع�لام كنيم منابع آن را بايد بانك مركزي
بدهد ،از واقعيتها فاصل��ه گرفتهايم ،زيرا حتي اگر
بانك مركزي منابعي ه��م اختصاص دهد نتيجه آن
جز افزايش پايه پولي و تورم نخواهد بود.

بخار كار ميكرد .نظام آموزشي پيشرفته روسيه آنها را به
شگفت آورده بود و نگاه حسرتبار آنها در روايتشان از آن
سفر به خوبي بازتاب يافته است .اما خود روسيه نيز آن
زمانخوشهچيناصالحاتيبودكهصدوانديسالپيش
از آن پتر كبير كرده بود .پتر پيش از آنكه زمامدار روسيه
ش��ود به غرب رفت و درك كرد كه روسيه به اصالحات
گستردهنيازدارد.درواقعدليلشكستهايگرانبارايران
از روسيه هم همين بود كه وقتي ايران در سده هجدهم

كاري -بفرستيد .حقوق و مزايايشان را هم تمام و كمال
بپردازيد تا كميت شان لنگ نماند .به آنها فرصت بدهيد
دمي در كنار خانواده و عزيزانشان ،طعم خوش زندگي و
زنده بودن را بچشند .به داوران و صاحب اختياران صدور
حكم بگوييد براي مدتي هم كه شده ،د ِرمحاكم را به روي
متهمان و مراجعان شان ببندند و ُمهر اعدام را درجايي
دور از دسترس ،در كنج كشوي ميزشان پنهان كنند .به

با اين تفاسير مجلس به كدام حوزهها امكان
ورود دارد؟
در حوزه قانونگذاري برخي اولويتها عمال فراموش
شده كه اگر مجلس قصد كمك به اقتصاد كشور را دارد
بايد به آنها ورود كند .مث�لا اگر هدف بهبود وضعيت
معيشت مردم اس��ت ،بهترين گزينه افزايش اشتغال
خواهد بود تا طبق مث��ل معروف به جاي ماهي دادن،
ماهي گرفتن را به اقشار كم درآمد آموزش بدهيم .امروز
شاخص كسب و كار در ايران وضعيت بسيار بدي دارد و
اگر يك جوان يا يك سرمايهگذار بخواهد كار اقتصادي

دچار كش��اكشهاي دروني بود ،اصالحات پتر جهشي
بزرگ به روسيه بخشيد .در نوشتاري ديگر به اصالحات
پتر كبير خواهم پرداخت و فقط اين نكته را بايد يادآوري
كرد كه عباسميرزا هم ميخواست پتر كبير ايران باشد.
س��فر بلندمدت در هياتي بلندپايه به روس��يه فرصتي
بينظير براي ميرزاتقيخان جوان (اميركبير آتي) فراهم
آورد تا در جواني چيزهايي را ببيند كه بسياري از ديگر
دولتمردانوشاهزادگاندرخوابهمنميديدند.بنابراين

مديرانودستاندركاراننظمونسقبخشيدنبهامورات
مردم بگوييد براي مدتي هم كه شده ،نور ،رنگ ،طعم و
مزه واقعي زندگي را جايگزين اندو ِه ِسترگ و دامنگستر
مردمانيكنندكهبهغايت،خوبومهرورزند.مردمانيكه
بيش از حد كفايت ،در اين روزها و سالهاي پُر آشوب و پُر
آسيب ،از دم سرديها و ناسپاسيها آزار و آسيب ديدهاند.
بگوييد روا نيس��ت با چنين مردماني ك��ه عزيزند و در

خود را شروع كند ،آن قدر با چالش و محدوديت مواجه
ميشود كه عمال سرنوشتش نامعلوم خواهد بود .از اين
رو مهمترين كاري كه مجلس ميتواند در دستور كار
قرار دهد بهبود فضاي كسب و كار و از بين بردن تمام
اين س��دها بر سر راه سرمايهگذاران است .اگر كسب و
كار شكل بگيرد ،اشتغال ايجاد خواهد شد و با اشتغال
جديد،وضعيتمعيشتبهبودپيداميكند.ازاينروبه
جاي شعار دادن يا مطرح كردن طرحهايي كه اجراي
آن به زماني طوالني نياز دارد ،پرداختن به برخي از اين
اوليتهاي جدي ،بسيار مهم خواهد بود.

يكي از سرچشمههاي اصالحطلبي و نوگرايي اميركبير
را مواجهه مستقيمش با دس��تاوردهاي غربي ميتوان
دانس��ت .البته اين عامل را در كنار عوامل و تجربههاي
ديگر بايد مورد توجه قرار داد .پينوشت :ميرزا مصطفي
افشار ،از دبيران وزارت خارجه ايران كه در اين سفر حضور
داشت ،ش��رح مبسوط و زيبايي از اين سفر نوشته است
كه در نوشتاري ديگر آن را تقديم ميكنم تا گوشههايي
از آن را مرور كنيم.

شكيباييشهره،چنينستيهندهبرخوردشود.مردماني
كه همواره آستينتر داشتهاند و تنها به اعتبار و پشتوانه
فرهنگغنيوتربيتيگانهشاناستكهحتيازتماشاي
سر بريدن مرغ هم اِبا دارند .بياييد به دلتنگيها ،آسيمه
سريها و دلشورههاي مردمان خوب اين سرزمين براي
هميشه پايان بدهيد .اين ،تنها چاره رهايي از دامچالهاي
است كه در آن گرفتار آمده ايم .خود دانيد ...
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همتي :دستورالعمل جديد برگشت ارز صادراتي و تامين ارز واردات باعث كاهش تراكم تقاضاي ارز و آرامش بازار ميشود

قيمت ارز و طال كاهشي شد
گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
رييسكلبانكمركزيدرموردساماندهيبازار
ارزگفت:اينتصوركهبانكمركزيودولتبراي
كنترل بازار ارز اقدامي نميكنند ،يا اينكه تصور
ميشود براي تأمين كسري يا داليل ديگر ،نرخ
ارزراباالميبرند،بياساسويكبرداشتوتصور
كام ً
ال اشتباه اس�ت .اين روزها بنا به داليلي كه
ً
مشخصاستوقبالنيزاعالمكردهبودم،بازارارز
دچارنوسانشدهاست.بااقداماتدردستاجرا
به تدري�ج و در روزهاي آينده بازار ارز به آرامش
خواهدرسيد.
عبدالناصر همتي اعالم كرد كه دس��تورالعمل جديد در
خصوص نحوه برگش��ت ارز به چرخه اقتصاد و تأمين ارز
واردات كشور ،چند روزي است عملياتي شده است .در اين
دستورالعمل ،عم ً
ال زمينهاي براي ايجاد تراكم غيرعادي
تقاضاونيزسوءاستفادهازآنباقينميماند.
به همين دليل متاسفانه در مقطع دو هفته اخير ،دركنار
تعلل برخي صادركنندگان براي عرضه ارز خود ،برخي از
سودجويان درصدد فروش ارزبه واردكنندگان به نرخهاي
نامتعارفبودهاند.بهواردكنندگانمحترمتوصيهميكنمكه
چند روزي را تحمل كرده و از چند روز آينده ،به تدريج نياز
خودراازسامانهنيماتأميننمايند.ازصادركنندگانمحترم
نيزانتظارميروددرفرصتباقيماندهازفرصتايفايتعهد،
ارزهاي خود را با نرخهاي منطق��ي در بازار عرضه كنندتا
خريدار الزم را داشته باش��د .از صادركنندگان كه تا امروز
با برگرداندن ارز درخدمت توليد واشتغال كشور بودهاند،
قدرداني ميكنم .مردم مطمئنباشند،بانك مركزيبراي
ساماندهيبازارارزواعادهثبات،وبرگشتبهنرخهايتعادلي
تمامتالشخودرابهكارخواهدبست.
آخرين مهلت رفع تعهد ارزي
صادركنندگان براي بازگش��ت ارز حاصل از صادرات خود
درباره تعهدات ايفا نشده س��الهاي ۹۷و ۹۸كه براساس
اعالم بانك مركزي رقمي در حدود ۲۷ميليارد دالر است،
تنهاتاپايانسهشنبه ۳۱تيرماهفرصتدارند.
بسته سياستي نحوه برگش��ت ارز حاصل از صادرات سال
 ۹۹و رفع تعهدات ايفا نش��ده س��الهاي ۹۷و ۹۸توسط
وزراينفت،صمتواقتصاد،رييسسازمانبرنامهوبودجه
كشور و رييسكل بانك مركزي در روز ۲۳تيرماه تصويب
شد و براس��اس آن تمامي صادركنندگان موظف شدهاند
حداكثر چهارم��اه پس از صدور پروانه صادراتي از س��وي
گمرك ،ارز حاصل از ص��ادرات خود را به چرخه اقتصادي
كشوربازگردانند.
برايناساسصادركنندگانسالهاي۹۷و ۹۸بايددستكم
 ۸۰درص��د از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله
ارزيوحداكثر ۲۰درصدرابهصورتاسكناسدربازارثانويه
بهبانكهاوصرافيهايمجازبفروشند.دراينبستهسياستي
تاكيد شده اس��ت كه فروش ارز بايد به صورت حوالههاي
ارزي در سامانه نيما و به صورت اسكناس در سامانه نظارت
ارز «س��نا» ثبت شوند.با اين حال در تبصره يك اين بسته
سياستي آمده است كه بنگاههاي توليدي /صادراتي براي
تامين نيازهاي وارداتي خود ميتوانند حداكثر  ۳۰درصد
منابعارزيحاصلازصادراتخودرااستفادهكنندوبايد۷۰
درصد ديگر را به صورت حواله ارزي در بازار ثانويه به فروش
برسانند.تبصرهدوماينمادهنيزتاكيدكردهاستكهتامين
ارزگروهيازواردكنندگانازسويگروهيازصادركنندگان
بهصورتمستقيمباتوافقوزارتصمتياوزارتنفتبابانك
مركزيوثبتدرسامانهنيماامكانپذيراست.
ماده دوم اين بسته سياستي تمديد مهلت چهار ماهه
تعيين شده براي بازگشت ارز را براي گروه محدودي
از كاالها امكانپذير كرده و از س��وي ديگر تاكيد كرده
آن دس��ته از صادركنندگاني كه ظرف سه ماه از زمان
صدور پروانه صادراتي ارز خود را به كشور بازگردانند،
تعهد ارزي آنها بر مبناي ۹۰درصد ارزش پايه صادراتي
محاسبه خواهد شد.
اماشايدمهمترينبخشازاينبستهسياستيآنجاييباشد
كهتاكيدميكنندصادركنندگانيكهدرمهلتتعيينشده
ازتاريخصدورپروانهصادراتينسبتبهبازگشتارزخودبه
چرخهاقتصاديكشوراقدامنكنند،مكلفهستندباقيمانده
تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نيما) به نرخ روز پاياني
مهلتمزبوردراينبازارياقيمتروزبازار،هركدامكهكمتر
باشد،بهبانكمركزيبفروشند.
اما در صورتي كه صادركنندهاي ارز حاصل از صادرات
خود را طي اين مدت بازنگرداند ،وزارت صمت صدور يا
تمديد كارت بازرگاني وي را انجام نداده و امكان صدور
يا تمديد ثبت سفارش را از او سلب ميكند.همچنين
امكان استفاده از تسهيالت و خدماتي نظير مسير سبز،
پذي��رش ضمانتها و نظاير آن و همچنين اس��ترداد
حقوق و عوارض گمركي ميسر نخواهد بود.
سازمانامورمالياتينيزتماميمعافيتهاومشوقهاي
مالياتي صادركنندگان را براي كساني كه ارز حاصل از
صادرات خود را بازنگردانند ،لغو ميكند و بانك مركزي
نيز گواهي ثبت آماري (تخصيص ارز) را صادر نخواهد
كرد و بانكهاي عامل نيز تس��هيالت و ضمانتهاي
ريالي و ارزي را براي اين افراد متوقف خواهند كرد.

 300ميليون دالر در نيما عرضه شد
ميانگين نرخ دالر معامله ش��ده در سامانه نيما طي دو روز
گذشته ۱۸.۳۰۰تومانبودهاست.بهگزارشروابطعمومي
بانكمركزي،براساسگزارشهايدريافتيازسامانهنيما،
در دو روز گذش��ته حدود ۳۰۰ميليون دالر در اين سامانه
عرضه شده است.گفتني است ميانگين نرخ دالر بر اساس
معامالت انجام ش��ده در اين دو روز حدود ۱۸.۳۰۰تومان
بودهاست.
نرخها در بازار ارز و طال
به دنبال اجراي دستور العمل جديد بازگشت ارز صادراتي
و تامي��ن ارز براي واردات ،و همچنين پايان گرفتن مهلت
اجرايتعهدصادركنندگانتا 31تير،99عرضهارزافزايش
يافته و نرخ دالر در بازار آزاد كه در روزهاي اخير به 26هزار
تومان رس��يده بود ،در اثر افزايش عرض��ه ارز صادراتي ،به
 22550تومان رسيد.صرافيهاي بانكي هر دالر امريكا را
به قيمت ۲۱هزار و ۶۰۰تومان ميخرند و معادل ۲۲هزار
و ۶۰۰تومان نيز ميفروشند كه نرخ خريد و فروش دالر به
ترتيب ۷۰۰و ۵۰۰تومانكاهشيافتهاست.همچنين،اين
صرافيها هر يورو را معادل ۲۴هزار و ۱۰۰تومان ميخرند
و به قيمت ۲۵هزار و ۱۰۰تومان نيز ميفروش��ند كه نرخ
خريد و فروش اين نوع ارز نيز به ترتيب ۵۰۰و ۳۰۰تومان
با كاهش قيمت مواجه شده اس��ت .عالوه براين ،بانكها
نيز هر دالر امريكا را به قيم��ت ۲۱هزار تومان و هر يورو را
معادل  ۲۳هزار تومان ميخرند.ظهر روز دوشنبه ،قيمت
دالر  ،22800يورو  ،26500پوند  ،29100درهم ،6500
لير تركيه ،3400يوان چي��ن ،3350دالر كانادا17500
تومان معامله شد .در سامانه سنا نرخ لحظهاي خريد دالر
به 21600و فروش دالر به 22600تومان ،نرخ خريد يورو
 24100وفروشيورو 25100تومانرسيد.سامانهسنانرخ
ميانگين ارز معامله شده در روز  29تيرماه  99را براي دالر
 24206توماناعالمكرد.سامانهنيمانيزنرخحوالهرابراي
روزيكشنبه 17334توماناعالمكرد.برايناساساختالف
دالرنيماوسنابه 6872تومانرسيدهكهفاصلهزيادياست.
به دنبال اعالم نرخ اونس جهاني طال به قيمت 1812دالر
و كاهش نرخ دالر به 22550تومان ،هرگم طالي 18عيار
كه در روزهاي اخير به 1ميليون و 80هزار تومان رس��يده
بود ،بار ديگر كاهش يافته و به زير 1ميليون تومان رسيد و
روزدوشنبه 30تيرماه 99بهقيمت 987هزارتومانمعامله
شد.مظنهمثقال 17عيارياطاليآبشدهنيزبه 4ميليونو
 275هزارتومانرسيد.همچنيندربازارسكه،طرحجديد
به 10ميليونو 900هزارتومان،بهارآزادي 9ميليونو700
هزار ،نيم سكه  5ميليون و  600هزار ،ربع سكه  3ميليون
و 400هزار ،سكه گرمي 1ميليون و 650هزار تومان داد و
ستدشد.تبطالفروكشكرد.
عقبنشينيقيمتدالر
نرخ فروش دالر در صرافيهاي بانكي روز دوشنبه كاهش
 ۵۰۰توماني داشت و به بهاي ۲۲هزار و ۶۰۰تومان معامله
شد.بهايارزهايدالرويورودربازارغيررسميوصرافيهاي
بانكيباكاهشقابلتوجهيهمراهبود.
پسازآنكهرييسكلبانكمركزياعالمكردكهروندتامين
ارزدربازارداخليبهخوبيدرحالانجامگرفتناست،ديروز
در س��اعت  ۱۳و  ۳۰دقيقه صرافيهاي بانكي رقم فروش
هر دالر را با كاهش قيمت  ۵۰۰تومان��ي ۲۲ ،هزار و ۶۰۰
تومان عرضه كردند .قيمت خريد دالر در اين صرافيها نيز
نسبت به روز گذشته كاهش ۶۰۰توماني داشت و ۲۱هزار
و  ۶۰۰تومان اعالم شد.كاهش بهاي ارز در خصوص يورو
هم صورت گرفت و امروز در صرافيهاي بانكي هر يورو به
بهاي ۲۵هزار و ۱۰۰تومان به فروش رسيد و به قيمت۲۴
هزار و ۱۰۰تومان خريداري شد .كه حاكي از كاهش۳۰۰
تومانيدر قيمت فروشو ۵تومانيدر قيمتخريد يورودر
صرافيهايبانكياست.وامابرپايهسامانهسنا،بهايفروش
هريورودربازارمعامالتيروزگذشته،افزايششديد ۳هزار
و ۵۰۰تومانيداشتوبهقيمت ۲۷هزارو ۵۰تومانمعامله
شد .در اين سامانه بهاي دالر نيز افزايش داشت و به بهاي
 ۲۴هزار و ۲۰۶تومان به فروش رسيد.همچنين در سامانه
نيمانيزبرايروزمعامالتيگذشته،هرحوالهفروشيوروبا
قيمت ۲۰هزارو ۵۷۱تومانمعاملهشد،برايفروشحواله
دالرنيزقيمت ۱۷هزارو ۳۳۴تومانثبتشد.
در بازار رسمي ارز نيز بانك مركزي (دوشنبه ۳۰تيرماه) با
اعالمنرخرسمي ۴۷ارزمعتبرازكاهشقيمت ۲۶ارزجمله
يورو و پوند خبر داد .اين در حالي است كه ۱۰ارز با افزايش
قيمتروبروشدند.برايناساسهردالرامريكابدونتغيير
 ۴۲هزارريال،اماهرپوندانگليس ۵۲هزارو ۵۸۳ريالوهر
يورو ۴۷هزارو ۹۴۹ريالكاهشينرخگذاري شدند.
تب طال فروكش كرد
گزارشهانشانميدهدبهدنبالافزايشبهايشاخصدالر
دربرابرارزهايديگرقيمتفلززردباكاهشروبروشدهاست،
درحالحاضربهايهراونسطالبا ۰.۱درصدكاهشبهيك
هزار و ۸۰۷دالر رسيد.در بازارهاي امريكا نيز هر اونس طال
 ۱۸۰۹دالرو ۷۰سنت معامله شد.
به گزارش رويترز ،كارشناس��ان بر اين باورند افزايش
ش��مار قربانيان بيم��اري كرونا و همچني��ن نگراني
در خصوص آينده اقتصاد جهاني س��بب ش��ده است

عضو كميس�يون صنايع و معادن مجلس ،با
تاكيدبرضرورتفعالشدنبازارسرمايهبراي
تامين مالي واحدهاي توليدي ،گفت :اكنون
فشار حداكثري به بانكها اعمال ميشود.

علي اكبر كريمي در گفتوگو با ايبِنا ،با بيان اينكه بار
اصلي تامين مالي واحدهاي توليدي بر دوش سيستم
بانكي كشور است ،گفت :توجه به مشكالت سيستم

خ سود سپرده
بخشنامه تغيير نر 
ابالغ شد

بانك مركزي مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار براي
افزايش سقف نرخ سود علي الحساب سپردهها را به
بانكها و موسسات اعتباري ابالغ كرد .در متن اين
بخشنامهآمدهاست:احتراماً،بهاستحضارميرساند
شـورايپـولواعتبـاردريكهـزارودويسـتونـود
وهفتمـينجلسـهمـورخ ۱۳۹۹/ 4/24باپيشنهاد
بانكمركزيجمهورياسالميايـراندرخصـوص
يالحسـابسـپردههايسرمايهگذاري
نـرخسـودعل 
با هدف حفظ ارزش پول ملي و حصول به نرخ تورم
هدفگذاري شده و ايجـاد ثبـات در نظـام پـولي و
ماليكشور،بهشرحزيرموافقتنمود:
سپردهسرمايهگذاريكوتاهمدتعادي 10درصد سپرده سرمايهگذاري كوتاهمدت ويژه سه ماهه 12درصد
 سپرده س��رمايهگذاري كوتاهمدت ويژه ششماهه 14درصد
سپردهسرمايهگذاريباسررسيديكسال16درصدسپردهسرمايهگذاريباسررسيددوسال 18درصدبا عنايت به مراتب فوقالذكر ،خواهشمند است
دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و بـا لحـاظ
مفـاد بخشـنامه مورخ  ،۱۳۹۶/۱۶/۵به تمامي
واحدها ابـالغ شـده و بـا اطالعرساني مناسب و
مقتضيبهسپردهگذارانمحترم،برحسناجراي
آن نظارت دقيق به عمل آيد.

ابالغ رستههاي جديد شغلي
آسيبديده از كرونا

نرخ دالر در بازار آزاد به كانال 22هزار و سكه به كانال 10ميليون عقبنشيني كرد
س��رمايهگذاران به بازار طال به عنوان سرمايهاي قابل
اطمينان نگاه كنند كه اين مساله سبب افزايش بهاي
جهاني طال ش��ده بود.ش��اخص دالر نيز با  ۰.۲درصد
افزايش مواجه شده است.
گفتنياستبهايهراونسطالدرآخرينمعامالتصورت
گرفتهدرروزجمعههفتهگذشتهبا ۰.۷درصدرشدبه۱۸۰۸
دالر و ۸۵س��نت صعود كرده است.همچنين در بازارهاي
امريكاهراونسطالبا ۰.۵درصدافزايش ۱۸۱۰دالرمعامله
ميشود.بنابر اعالم سازمان بهداشت جهاني تاكنون بيش
از ۱۴ميليوننفردرجهانبهبيماريكرونامبتالشدهاند.
 ۴راهكار براي مهار سركشي دالر
در پي باقي ماندن دالر در دور صعودي و رسيدن آن به
مرز  ۲۵هزار تومان و اينكه رييس كل بانك مركزي از
آرام گرفتن بازار ارز در روزهاي آينده خبر داده اس��ت،
يك كارش��ناس اقتصادي ضمن بي��ان اينكه ميتوان
طبق قانون عرضه و تقاضا قيمت دالر را كم كرد چهار
راهكار براي مهار سركشي دالر مطرح كرد .به گزارش
ايسنا ،اين روزها كه بازار ارز با گراني دست و پنجه نرم
ميكند بهگونهاي ك��ه دالر در بازار آزاد به مرز  ۲۵هزار
تومان در صرافيهاي بانكي به  ۲۳هزار تومان رسيده
است؛ مسووالن اين گراني دالر را متاثر از ويروس كرونا
و تاثيرات آنبر صادرات ميدانندكه اين امر توازن عرضه
وتقاضارابهمريختهاست.دراينزمينهرييسكلبانك
مركزي در جديدترين اظهارات خود اعالم كرده كه با
اقداماتي كه در دست اجرا قرار دارد ،به زودي بازار ارز آرام
ميگيرد و مردم بدانند كه دولت و بانك مركزي از هيچ
تالشيبرايمهاردالرچشمپوشينميكند .همچنين،
همتيتصوراينكهبانكمركزيودولتبرايكنترلبازار
ارز اقدامي نميكنند يا اينكه براي تامين كسري بودجه
و داليل ديگر ،نرخ ارز را باال ميبرند را بياساس و اشتباه
خواند .در اين بين ميثم هاشم خاني تحليلگر اقتصادي۴
راهكاربرايآرامشبازارارزمطرحكردكهطبقآن،براساس
قوانينبديهيعرضهوتقاضا،قيمتدالربهسادگيميتواند
كمشوداگردالر ۴۲۰۰تومانيونيماييحذفشودواجازه
داده شود تا دالر در يك نرخ بينابين به تعادل شكاف و تك
نرخي برسد زيرا ،ساختار فعلي دالر چند نرخي به معني
جريمهصادركنندگانوسوبسيدواردكنندگاناست.
وي دومين راهكار در اين زمينه را انتش��ار اوراق مشاركت
“مصون از تورم “ با سررس��يد ۸الي ۱۲س��اله دانست كه
دارندگان اين اوراق در پايان هر فصل ،سودي به ميزان نرخ
تورمرسميبانكمركزيدريافتخواهندكرد.
همچنين ،طبق گفته اين كارشناس اقتصادي انتشار
ايناوراقبهشكلقابلمعاملهدربورسميتواندبخشي
از نقدينگي س��رگردان را از بازارهاي طال و دالر جذب
كند .هاشمخانيبابياناينكهدرحوزهديپلماسينيزنبايد
همه تخم مرغها را در سبد باختن ترامپ بچينيم ،گفت:
قطعاشكستترامپوقيحونژادپرستاتفاقخوبيدرسطح
بينالمللياستاماايناشتباهاستكهدستگاهديپلماسي
ما به جاي طراحي برنامههاي منطقي ،فقط منتظر باخت
ترامپ باش��د .در آخر وي توصيه كرد ت��ا همه قوانين
محدودكننده صادرات (بخش��نامههاي خلقالساعه
درباره ممنوعيتهاي صادراتي و اجبار صادركنندگان
به فروش دالرهايشان با قيمت بخشنامهاي) را حذف
كنيم زيرا ،گشودن گره از پاي صادركنندگان به معناي
باالرفتن عرضه دالر و در نتيجه ثبات بازار ارز است.
صعود خفيف دالر
شاخص دالر به باالي ۹۶واحد بازگشت .به گزارش ايسنا
به نقل از رويترز ،سران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در

نشستي در بروكسل گرد هم خواهند آمد تا در خصوص
نهايي شدن بسته محرك  ۷۵۰ميليارد يورويي رايزني
كنند .با توجه به منفي ش��دن رشد اقتصادي بسياري از
كشورهاي اروپايي ،اين بسته ميتواند كمك بزرگي به
خروج كشورهاي اروپايي از ركود كند .با اين حال هنوز
برخي از كش��ورهاي عضو بهطور كامل با ابتكارآلمان و
فرانسه موافق نيستند و همين مساله نيز باعث شده است
اجراي اين برنامه نجات چندين مرتبه به تاخير بيافتد.
در امريكا اس��تيون منوچين -وزير خزانهداري با ارسال
نامهاي به اعضاي كنگره از آنها خواسته است تا مقدمات
اجرايي شدن يك بسته حمايتي ديگر را تسهيل كنند .به
زودياعتباراليحهحمايتيفعليكهمجوزپرداختيارانه
نقدي مستقيم به شهروندان را ميدهد ،به پايان ميرسد.
منوچين گفته است تمركز بس��ته جديد كماكان روي
حمايت از خانوارهاي با درآمد پايين و متوسط و كسب و
كارهاي خرد خواهد بود.در آسيا ،هر چند رشد اقتصادي
چيندرسطحمثبتباقيماندهاست،اماآمارهايمنتشر
شده نش��ان ميدهد كه براي پنجمين ماه متوالي ،رشد
بخش خرده فروش��ي در سطح منفي باقي مانده است و
اين مساله ميتواند بر ضعيف باقي ماندن سطح تقاضا در
يكي از بزرگتري��ن بازارهاي مصرفي جهان و در نتيجه
تجارت جهاني اثر منفي بگذارد .نشانههايي از وقوع جنگ
ارزي بين پكن و واشنگتن باعث نگراني فعالين بازار ارز
شده و همين مساله به تقويت ارزهاي امن نظير فرانك
منجر شده است .اختالفات چين و امريكا از مساله هنگ
كنگ به تايوان كشيده ش��ده و چين تهديد كرده است
غول اسلحهسازي “ الكهيد مارتين “ را در صورت اصرار
به فروش تسليحات به تايوان تحريم خواهد كرد.به گفته
روزنام��ه نيويوركتايمز ،دولت ترامپ در حال بررس��ي
پيشنهاد اعمال ممنوعيت سفر به خاك اين كشور براي
ش��ماري از مقامات حزب حاكم چين است .چين سفير
امريكارافراخواندهونسبتبهتداوماينسياستهاهشدار
دادهاست.ليوژياومينگ-سفيرچيندرانگليسنيزگفته
كه غرب در خصوص چين در حال ارتكاب يك اش��تباه
راهبردياستوچينكشوريمتخاصمبرايغربنيست.
يوكيو ايشيزوكي -استراتژيست ارزي در موسسه “دايوا
سكيوريتيز “  -گفت :روز به روز رفتار معاملهگران تغيير
ميكند و الگوي ثابتي ندارد .حاال همه به خاطر ويروس
(كرونا) مجددا دس��ت به عصا ش��دهاند .چون كه هنوز
ويروس را تحت كنترل در نياوردهايم ريسكهاي جديد
نظير ريسك جنگ ارزي بين پكن و واشنگتن ميتواند
به سرعت با واكنش منفي بازار مواجه شود.از سوي ديگر
با بازگشايي مجدد كسب و كارها شاهد اوجگيري شيوع
كرونابودهايمودربرخيازنقاطچينمحدوديتهايرفت
و آمدي مجددا به اجرا درآمدهاند تا جلوي شيوع بيشتر
ويروسكروناكهطبقاعالممقاماتبهداشتيچينداراي
برخي رفتارهاي متفاوت از ويروس اوليه آن است گرفته
شود .طبق اعالم مقامات چيني ويروس كروناي جديد
از طريق اروپا وارد چين ش��ده اس��ت .در برخي از نقاط
انگليس و استراليا نيز محدوديتهايي براي جلوگيري
از شيوع بيش��تر كرونا در نظر گرفته شده است.در حال
حاضر با بازگشايي مجدد كسب و كارها ،شمار مبتاليان
به كرونا در بزرگترين اقتصاد جهان بار ديگر رو به فزوني
رفته است و اين مساله چشمانداز نامطمئني را پيشروي
فعاالن اقتصادي قرار داده اس��ت .نتايج يك نظرسنجي
از مديران مالي  ۵۰۰شركت بزرگ امريكايي كه توسط
دانشگاه يورك انجام شده است نشان ميدهد اكثر آنها
نسبت به باقي ماندن سطح تقاضاي مصرفكنندگان در
سطوح پايين نگرانند .تاكنون بيش از  ۱۴ميليون و ۶۴۴
هزار و  ۳۶۰مورد ابتال به كرونا گزارش ش��ده است كه در

 ۸۰درصد فاينانس و تامين مالي واحدهاي توليدي از طريق سيستم بانكي
بانكي باهدف كمكبه رفع چالشهايبحث توليد بايد
در دستور كار قرار بگيرد.
نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسالمي ،با تاكيد
بر اينكه اكنون رقم��ي در حدود  ۸۰درصد فاينانس و
تامين مالي واحدهاي توليدي از طريق سيستم بانكي
ص��ورت ميگيرد ،افزود :بايد ت�لاش كنيم تا روشها
و راهكارهاي ديگ��ري نيز براي تامين مالي واحدهاي
توليدي ايجاد شود.وي با بيان اينكه استفاده از ظرفيت

اخبار

بازارسرمايهيكيازمسيرهايكاهشاتكابهمنابعبانكي
است ،تصريح كرد :متاسفانه در حال حاضر بازار سرمايه
در خدمت توليد نبوده و منابع عظيمي كه نقدينگي در
بازار سرمايه روزانه دست به دست ميشود و مرتب به
حجم ارزش كلي بازار افزوده ميكند هيچ نفعي براي
اين بخش ندارد.
كريمي از ورود كميسيون صنايع و معادن مجلس به
موضوع چرايي عدم اس��تفاده از ظرفيت بازار سرمايه

برايرونقتوليد،گفت:بهعنوانمسوولكميتهجهش
توليدوبهبودمحيطكسبوكاردركميسيونصنايعو
معادن به اين موضوع به عنوان اولين اولويت رسيدگي
كردهودراينحوزهبامسووالنمربوطهنيزنشستهايي
را برگزار ميكنيم.
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم ،با بيان اينكه بايد
منابع و سرمايههاي سرگردان مردم به مسير درست
هدايت ش��ود تا به اين ترتيب رشد اقتصادي رخ دهد،

اين بين ۶۰۸هزار و ۹۱۱نفر جان خود را از دست دادهاند.
در بين كش��ورهاي مختلف ،باالتري��ن تلفات مربوط به
امريكا با ۱۴۳هزار و ۲۸۹نفر ،برزيل با ۷۹هزار و ۵۳۳نفر،
انگليس با  ۴۵هزار و  ۳۰۰نفر ،مكزيك با  ۳۹هزار و ۱۸۴
نفروايتاليابا ۳۵هزارو ۴۵نفربودهاست.رودريگوكارتيل،
استراتژيست مسائل ارزي در «بانك ملي استراليا» گفت:
افزايش مجدد ش��مار مبتاليان به كوويد ۱۹-در جهان
ممكن است سياس��تگذاران را به تغيير ريل سياست
بازگشايي اقتصادها سوق دهد و اين مساله براي بازارها
بسيار تلخ خواهد بود .الزم است بدانيم تاثير قرنطينه فاز
نخستبرروياقتصادهابهويژهروياقتصادامريكاچهقدر
بوده است.از سوي ديگر به نظر ميرسد كه بحران بدهي
در سطح جهان كماكان ادامه داشته باشد.
رييس بانك جهاني خواس��تار تمديد مهلت بازپرداخت
بدهي كشورهاي فقير به ثروتمند با توجه به ناتواني آنها
در بازپرداخت بدهيها شده است .ديويد مالپاس با اشاره
به اقدامات حمايتي انجام شده بانك جهاني از كشورهاي
ضعيف گفت :هر چن��د ما از همان ابت��داي بحران كرونا
خيلي سريع وارد عمل ش��ديم اما بسياري از كشورهاي
فقير با وجود اين كمكها داراي مشكالت زيادي هستند
و پرداخت بدهي آنها در كوتاهمدت خيلي محتمل نيست.
كارل شاموتا  -استراتژيست ارشد بازارهاي ارز در موسسه
“كمبريجگلوبالپيمنتس“-گفت:بهطورواضحيشاهد
بهبوداطمينان معاملهگراننسبتبهريسكهايموجود
بر س��ر راه اقتصاد جهاني بودهايم و مقامات امريكا و چين
حمايتهاي خوبي از بازارهاي مالي خود كردهاند ،با اين
حال به ويژه در حوزه پولي سياس��تگذاريها با آنچه در
طول بحران مالي  ۲۰۰۹اتفاق افتاد ،تفاوت دارد.شاخص
دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني
را اندازه ميگيرد ،در معامالت امروز با ۰.۲۷درصد افزايش
نسبت به روز قبل و در سطح  ۹۶.۰۷واحد بسته شد .نرخ
برابري هر فرانك سوييس معادل  ۱.۰۶۳دالر اعالم شد.
احتماالتاسهسالآيندهتعداداعضايمنطقهپولييوروبه
 ۲۱عضوخواهدرسيد:براينخستينباردرطولپنجسال
اخير،بلغارستانوكرواسيموفقشدندبهعضويتمكانيزم
تبادلاروپاييبپيوندندواز تاريخيكماكتبرامسال فعاليت
بخشبانكيوماليآنهاتحتنظربانكمركزياروپاخواهد
بود .اين مكانيزم كه به عنوان آخرين پيشنياز پيوستن به
منطقهپولييورومحسوبميشود.سرانكشورهايعضو
اتحاديهاروپاهنوزبرسراجرايبستهحمايتي ۷۵۰ميليارد
يورويي به توافق نرس��يدهاند و همين مساله تاثير زيادي
روي نرخ برابري يورو و دالر داش��ته است .اتريش و هلند
اصليترينمخالفانطرحپيشنهاديآلمانوفرانسههستند
و موافقت خود را مش��روط به بازپرداخت مبالغ دريافتي
توسطكشورهايضعيفتردرموعديمشخصكردهاند.در
تازهتريندورازمعامالت،پوندبا ۰.۴۳درصدكاهشنسبت
به روز قب��ل خود و به ازاي  ۱.۲۵۲دالر مبادله ش��د .يورو
 ۰.۰۵درصد پايين رفت و با باقي ماندن در كانال  ۱.۱۴به
 ۱.۱۴۲دالررسيد.جومانيمبو-تحليلگربازارارزدرموسسه
“وسترنيونيون“-گفت:بهصورتكليحصوليكتوافق
در سطح كشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي اجرايي شدن
يك بس��ته محرك ميتواند يورو را به پرواز درآورد اما به
همانميزاننيزنرسيدنبهتوافقميتواندباعثزمينگير
شدن آن شود .هم براي كاهش آسيبپذيري منطقه يورو
در برابر پيامدهاي احتمالي بعدي و هم براي ثبات بخشي
بهبازارهايمالي،اجراييشدناينبستهيكضرورتاست.
در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي ،هر دالر با ۰.۲۹درصد
افزايشبه ۱۰۷.۳۳۷ينرسيد.دربرابرهمتاياستراليايي،
هردالرامريكابهازاي ۱.۴۳۲دالرمبادلهشد.همچنيننرخ
برابري دالر معادل ۶.۹۹۴يوان چين اعالم شد.

اف��زود :برنامه مداري در اين حوزه بايد از س��وي بانك
مركزي در دستور كار قرار بگيرد.
ويادامهداد:ساماندهيوضعيتبازاربهنفعتحققشعار
سال بايد با هم فكري همه دستگاهها و همه قوا صورت
بگيرد و انتظار صرف از بانك مركزي اشتباه است .عضو
كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي،
يادآور شد :بايد راهكارهاي جديد تامين مالي در بخش
توليد اتخاذ و به اين ترتيب شعار سال محقق شود.

بانك مركزي در بخشنامهاي رستههاي جديد
شغلي آسيبديده ناشي از شيوع ويروس كرونا
به منظور بهرهمندي از تمهيدات مرتبط در اين
زمينه را به شبكه بانكي ابالغ كرد.
به گ��زارش روابط عمومي بان��ك مركزي ،پيرو
بخشنامههاي پيش��ين اين بانك ،موضوع اعالم
فهرست رستههاي كسب و كارهاي آسيبديده
از بيماري كرون��ا و باتوجه به تصميمات متخذه
در جلس��ات م��ورخ  ۲۰فروردي��ن و  ۱۲خرداد
ماه س��ال جاري در «كارگروه بررس��ي و مقابله
با پيامدهاي اقتصادي ناش��ي از شيوع ويروس
كرونا» كه طي نامههايي از سوي معاون اقتصادي
رييسجمهوري ابالغ ش��ده ،م��وارد زير مقرر و
مصوب شده است:
«مهدكودكهايغيردولتيتحتنظارتسازمان
بهزيستي كشور به عنوان كسب وكارهاي واجد
ش��رايط بهرهمندي از امتياز تنفس س��ه ماهه
پرداختاقساطبانكي،تحتشمولرسته«مراكز
ومجتمعهايفرهنگيوآموزشي»تشخيصداده
شد»«.با تس��ري تمامي حمايتها و تسهيالت
مصوب رستههاي شديداًآسيبديده در كشور به
بنگاههاي فعال در همين رستهها در مناطق آزاد
تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي موافقت شد».

«شركتهاي مرتبط با خدمات نمايشگاهي در
كشورمشتملبردارندگانسايتهاينمايشگاهي
و مجريان برگزاري نمايشگاهها (دستگاه مرجع
تش��خيص بنگاهها و ش��ركتهاي فعال در اين
زمينه وزارت صنعت ،معدن و تجارت ميباشد)
به فهرست فعاليتها و كسب و كارهاي بهشدت
آس��يبديده از بيماري كرونا صرف��اً براي امكان
بهرهمندي از تسهيالت مربوط به «دستورالعمل
پرداخت تسهيالت به واحدهاي كسب و كارهاي
آس��يبديده از كرون��ا موضوع ابالغيه ش��ماره
۲۷۵۸م ۹۹.م��ورخ ۳۲/ ۱۳۹۹/و اصالح��ات
بعدي» اضافه ش��د .ذكر اين نكته ضروري است
كه تس��هيالت اعطايي صرفاً شامل بخشهاي
غيردولتي است» .در پايان تأكيد ميشود ،مراتب
به قيد تسريع ،به تمام واحدهاي ذيربط بانكها
يا موسس��ات اعتباري غيربانكي ابالغ و بر حسن
ل آيد.
اجراي آن نظارت دقيق به عم 

بازگرداندنارزصادراتبه
كشورحبابدالرراازبينميبرد

نايبرييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي
اس�لامي با تاكيد بر ضرورت بازگرداندن ارز حاصل
از صادرات غيرنفتي گفت كه اين اقدام ميتواند به
از بين رفتن حباب دالر و در نتيجه كاهش قيمتها
كمك كند.حجتاالسالم س��يدكاظم موسوي در
گفتوگو با ايس��نا ،اظهار كرد :مجلس يازدهم يك
مجلس انقالبي ،واليي و مردمي است و ما از ابتداي
اين دوره بر آن بودهايم كه كميس��يونها را تقويت
كنيم .يكي از كميسيونهاي مهم مجلس شوراي
اسالمي كه در مباحث معيشتي ،ارز ،سكه ،خودرو
و سهام عدالت ميتواند كارهاي مهم و اثرگذار انجام
دهد كميسيون اقتصادي است و ما هم اين آمادگي
را داريم.نايبرييس كميس��يون اقتصادي مجلس
شوراي اسالمي با اشاره به افزايش قيمت ارز تصريح
كرد :متاسفانه شركتهاي سوري ايجاد شدند و ارز
در اختيار آنها قرار گرفته كه اگر اين ۲۶ميليارد دالر
به كشور برگردانده شود هم ميتواند در توليد داخل
رونقايجادكندوهمحبابقيمتيارزودالرراازبين
خواهد برد و در نتيجه قيمتها نيز كاهش مييابد،
در واقع راهكار پيشنهادي ما به دولت برگرداندن ارز
حاصل از صادرات غيرنفتي است در غير اين صورت
دولتبايداينشركتهارابهقوهقضاييهمعرفيكند
تادستگاهقضاييباآنهابرخوردكندوارزرابرگرداند.
نمايندهمردماردبيلدرمجلسشوراياسالميادامه
داد:مامكانيزميرابرايتعديلقيمتمسكنپيگيري
كرديم و هفته گذش��ته دو فوريت طرح ماليات بر
خانههايخاليرادرمجلسشوراياسالميتصويب
كردي��م .جزييات آن هم در ح��ال چكشكاري در
كميسيوناقتصادياست.دراينطرحمشوقهايي
براي خيرين مسكنس��از در نظر گرفته ش��ده و از
سويياقداماتبازدارندهنيزپيشبينيشدهاستكه
انشاءاهللميتواندحبابملكراتاحديازبينببرد.

آمارمعامالت
ورود شاخص بورس به كانال
يك ميليون و  ۹۰۰هزار واحد
ش��اخص بورس امروز براي نخستينبار وارد كانال
يك ميليون و ۹۰۰هزار واحد شد .به گزارش ايسنا،
معامالت امروز بازار سرمايه در حالي به پايان رسيد
كهشاخصكلاينبازاربا ۵۹هزارو ۷۷۰واحدرشد
بهرقميكميليونو ۹۲۴هزارواحدرسيد.شاخص
كلبامعيارهموزننيزبا ۱۱هزارو ۲۷۲واحدصعود
رقم ۵۱۲هزار و ۴۶۹واحد را ثبت كرد .معاملهگران
اينبازاريكميليونمعاملهبهارزش ۱۹۰هزارو۱۹۰
ميلياردريالانجامدادند.پااليشنفتاصفهان،فوالد
مباركه اصفهان ،صنايع پتروشيمي خليج فارس،
پارس خودرو ،ايران خودرو ،س��رمايهگذاري گروه
توسعهمليومعدنيوصنعتيگلگهرنسبتبهساير
نمادهابيشترينتاثيرمثبترارويبورسگذاشتند
و گلوكزان ،بانك تجارت ،ف��والد مباركه اصفهان،
س��رمايهگذاري غدير ،گسترش س��رمايهگذاري
اي��ران خودرو ،صنايع پتروش��يمي خليج فارس و
گ��روه دارويي بركت نمادهاي پربينن��ده اين بازار
بودند .شاخص كل فرابورس نيز  ۳۹۵واحد رشد و
رقم  ۱۹هزار و  ۷۱۷واحد را ثبت كرد .معاملهگران
اين بازار  ۸۸۹هزار معامله به ارزش  ۶۹هزار و ۵۶۲
ميليارد ريال انجام دادند .سنگ آهن گوهرزمين،
سهامي ذوبآهن اصفهان ،پتروشيمي تندگويان،
پتروش��يمي زاگ��رس ،هلدينگ صناي��ع معدني
خاورميانه ،فوالد هرمزگان جنوب و سرمايهگذاري
صباتاميننسبتبهسايرنمادهابيشترينتاثيرمثبت
رارويفرابورسگذاشتند.ليستنمادهايپربيننده
اين بازار هم از صنايع ذوبآهن اصفهان ،بانك دي،
هتل پارس��يان كوثر اصفهان ،سيمان الر سبزوار،
كشت و صنعت شهداب ناب خراسان ،س .توسعه
و عمران استان كرمان و صنايع ماشينهاي اداري
ايرانتشكيلشدهاند.

افزايشسهامشناورآزاد
شركتهايبورسيدردستوركار
هياتوزيران،امروزمصوبكردتاتماميدستگاههاي
اجرايي به منظور افزايش سهام شناور آزاد (حداقل
 ۲۵درصد) شركتهاي تابعه ،شركتهاي دولتي،
ش��ركتهاي تابع نهادهاي عموم��ي غيردولتي،
سازمانهاوصندوقهايبازنشستگيهمكاريهاي
الزم را با وزارت امور اقتصادي و دارايي داشته باشند.
به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه ايران؛ حسن
قاليباف اصل ،رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با
بيان اينكه مصوبه ابالغي هيات وزيران در خصوص
افزايش سهام ش��ناور آزاد شركتها به  ۲۵درصد،
موجب عمق بخشي به بازار سرمايه و افزايش سهام
شناوري شركتها ميش��ود ،گفت :هيات محترم
وزيران ،ام��روز مصوب كرد تا كليه دس��تگاههاي
اجرايي همكاريه��اي الزم را به منظ��ور افزايش
سهام ش��ناور آزاد (حداقل  ۲۵درصد) شركتهاي
تابعه،شركتهايدولتي،شركتهايتابعنهادهاي
عموم��ي غيردولت��ي ،س��ازمانها و صندوقهاي
بازنشستگي با وزارت امور اقتصادي و دارايي داشته
باشند .وي با اشاره به اينكه اين مصوبه ابزار خوبي را
دراختياربازارسرمايهقرارميدهد،تاناشرانبورسي
و فرابورسي به تعهدات خود عمل كنند ،تاكيد كرد:
سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سهام شناور آزاد
 ۳۰درصد را پيشنهاد داده بود كه از اين ميزان۲۵ ،
درصد به شرط آنكه كرسي مديرتي شركت حفظ
شود ،مورد تصويب قرار گرفت .سخنگوي سازمان
بورس و اوراق بهادار افزود :خريد سهام عرضه شده
برايسايردستگاههاممنوعاستكهاينامرشناوري
اينميزانسهمراتضمينميكند؛چراكهدرصورت
انجام چنين معاملهاي ،سازمان بورس و اوراق بهادار
ميتواند نس��بت به ابطال آن اق��دام كند .قاليباف
اصل در خصوص ضمانته��اي اجراي اين مصوبه
تصريح كرد :س��ازمان برنامه و بودجه كشور مكلف
اس��ت ماهانه  ۵درصد از تخصيص بودجه مصوب
دستگاههايي كه متناسب با گزارش سازمان بورس،
اين تكليف را انجام ندادهاند ،كاهش دهد .همچنين
در صورتي كه تا پايان مهرماه سال جاري ،دستگاهها
ونهادهايمشمول،نسبتبهعرضهسهامخوداقدام
نكنند ،سازمان خصوصيسازي مكلف است طبق
شرايط بازار نس��بت به فروش سهام تا نصابهاي
تعيين شده اقدام و گزارش آن را به سازمان بورس و
اوراق بهادار ارايه كند.

بورس؛ جزو جدايي ناپذير
اقتصاد

اصالح بازار ،رفتاري است كامال منطقي و اگر بازار
رفتاري غير از اين داشته باشد ،روندي غيراصولي و
غيركارشناسي خواهد داشت .جواد عشقي نژاد ،در
گفتوگويي با پايگاه خبري بازار سرمايه (سنا) ،با
بيان مطلب باال اظهار داشت :بهطور كلي ،قيمتها
در بازار س��رمايه نياز به اصالح دارند ،بهطوري كه
طي چند روز گذش��ته شاهد بوديم قيمت برخي
سهمها در بازار ،روندي اصالحي در پيش گرفتند و
پيش بيني ميكنم كه در آيندهاي نزديك شرايط
متعادلتري را داشته باشند .وي در اين خصوص
افزود:همانطوركهشاهدبوديم،بسياريازسهمها
كه رشد چشمگيري داش��تند ،طي اين روزها ،با
صفهاي فروش همراه شدند؛ البته كه رفتارهاي
احساس��ي هم در برخي از اين صفها مش��اهده
ميش��ود .اما تعادل خريد و فروش بس��يار خوب
است .عشقي نژاد با اشاره به مزاياي صندوقهاي
سرمايهگذاري در س��هام تصريح كرد :صندوقها
بهترين محل براي سرمايهگذاري سهامداران تازه
وارد و همچنين افرادي است كه فرصت كافي براي
بررسي و تحليل بازار سرمايه را ندارند .مديرعامل
سرمايهگذاري مدبران اقتصاد در خصوص عمق
بخشي به بازار اشاره داشت :به نظر من موثرترين
راه عمق بخش��ي به بازار ،عرضه اوليه است چون
بازارسرمايهجزييجداشدهازاقتصادكشورنيست.

4

سهشنبه  31تير  29 1399ذيالقعده  1441سال هفتم شماره Tue. July 21. 2020 1710

بازارسرمايه

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

افزايش شناوري بهنفع بازار سرمايه
رونقبازارسرمايههمچنانتداوميافتهاست.
دراينميانهرازگاهيقانونودستورالعملي
تدوين ميش�ود و ميتواند بازار را به راحتي
دستخوشتغييركند.

از ابتداي رونق بازار س��رمايه ،بسياري از اقتصاددانان و
كارشناسانبازارسهامبرضرورتعمقبخشيدنبهبازار
سرمايهوبهبودشناوريبسياريازنمادهادربازارسرمايه
تاكيد كردهاند .دليل اين اصرار تاثيراتي است كه بيشتر
شدن عرضه سهام در نمادهاي موجود در بازار سرمايه
ميتواندبركنترلسرعترشدقيمتهادربازارسرمايه
داشتهباشد.اينمسالههمچنينميتواندنيازشركتها
به نقدينگي را نيز برطرف كند و ضمن جذب نقدينگي
موجود به عمليات شركتها ،گام مهمي در كاستن از
عطش تقاضا در بازار س��رمايه بازار باش��د .در اين ميان
طي روزهاي اخير ،قانوني مصوب شده كه به موجب آن
تماميشركتهايدولتيووابستهبهنهادهايعمومي
شناوريسهامخوددربازارسرمايهراتا 25درصدافزايش
دهند.اينمسالهبهافزايششبهاتدرخصوصتاثيرات
اينتصميموتغييراتيكهممكناستبهسببآنروي
تابلوهاي معامالتي رخ دهد ،دامن زده است .با توجه به
اينكهدرروزهايگذشتهدربرخيازنمادهاشاهدافزايش
فروشوحتيصففروششدنبرخيازسهامبودهايم،به
نظرميرسدكهافزايشعرضههامقطعكنونيميتواند
برخي از فعاالن بازار را نسبت به نمادهاي مشمول اين
قانونوآيندهآنهانگرانكند.
افزايش شناوري سهام احتماال در ابتداي كار مشكالتي
ايجادميكند؛وليدرميانمدتقطعااتفاقمثبتيبراي
بازارسرمايهخواهدبودومعتقدماينبازارآنقدرظرفيت
دارد كه افزايش شناوري سهام شركتها به رشد بيشتر
بازارسرمايهكمككند.
بهگزارش بورسنيوز،شاخصكلامروزكانال ۱ميليون
و  ۹۲۳هزار واح��دي را هم فتح كرد و ت��ا اين لحظه از
معامالت صعود ۵۸۵۱۱پلهاي داش��ته اس��ت .اين در
حالي اس��ت كه امروز هم نرخ ارز كمي افت داشته و هم

به نظر مي رسد روند كلي بازار سرمايه تا پايان سال مثبت خواهد بود
خبر تصويب افزايش شناوري س��هام شركتها تا ۲۵
درصداعالمشد.
بهنام مرادي كارش��ناس بازار س��رمايه در گفتوگو با
بورسنيوز در خصوص تاثير كاهش ان��دك نرخ ارز بر
وضعيت بازار سرمايه بيان كرد :بازار سرمايه مشكلي با
قرار گرفتن ارز در ارزش واقعي خ��ود ندارد اما موضوع
مهم اين است كه آنچه اين روزها بازار ارز را دچار نوسان
كرده و دالر را به محدوده ۲۵هزار تومان رسانده ،مبادله
موثري نبوده اس��ت .افزايش نرخ ارز تحت تاثير حجم

اندكي ارز در بازار صورت گرفت؛ نه بر اس��اس نياز ارزي
واقعيكشور.بهنظرميرسددرشرايطفعليافزايشنرخ
ارز تا محدوده  ۲۵هزار تومان توجيه ندارد .اگر افزايش
نرخ ارز به سبب افزايش نياز ارزي كشور به خاطر تامين
مواد اوليه صنايع توليدي و ...انجام ميش��د ،قابل قبول
بود؛ ولي تغيير نرخ ارز با شرايط كنوني و حجم محدود
مبادالت ارزي در بازار توجيه پذير نيست و اميدواريم با
تشديدنظارتهايبانكمركزي،نرخارزبهثباتبرسد.
ويدرادامهدرموردخبرافزايششناوريسهمهاگفت:

«آبادا» با سرمايه  ۲۵۰ميليارد تومان عرضه ميشود
روزچهارشنبهشاهدعرضهاوليهديگريدرشركتفرابورسايرانخواهيم
بود؛ شركت توليد نيروي برق آبادان با نماد «آبادا» دهم ماه جاري توسط
هياتپذيرشاوراقبهادارفرابورسبهعنوانپانصدوچهلودومينشركت
پذيرفته شده و در بخش «تامين برق ،گاز ،بخار و آب گرم» ،گروه و طبقه
«توليد،جمعآوريوتوزيعبرق»درفهرستنرخهايبازاردومبورساوراق
بهادار تهران درج شده بود .به گزارش پايگاه خبري بازارسرمايه (سنا) ،اين
شركت با س��رمايه ۲هزار و ۵۰۰ميليارد ريال ،در آبادان مشغول فعاليت
استوسهامدارانعمدهآنكهمتعهدينعرضهروزچهارشنبههمهستند،
شركتهاي مهندس��ي ري نيرو (سهامي خاص) با مالكيت ۷۵درصدي
س��هام و گروه اقتصادي مفيد (سهامي خاص) با مالكيت۲۵درصد سهام
هستند.متعهدخريددرعرضه«آبادا»،نيزشركتتامينسرمايهنويناست.
عرضه اوليه  ۱۲درصدي «آبادا»
بر اس��اس اطالعيه مديريت عمليات بازار بورس تهران ،روز چهارشنبه
هفته جاري اول مردادماه  ۹۹تعداد  ۳۰۰ميليون سهم معادل  ۱۲درصد
از سهام شركت «توليد نيروي برق آبادان» به شيوه ثبت سفارش جهت
كشف قيمت عرضه خواهد شد .مشخصات اين عرضه به شرح زير است:
اختصاص ۲۵۰ميليون سهم به عموم
تعداد ۲۵۰ميليون سهم از كل سهام قابل عرضه در فرآيند كشف قيمت
جهت عرضه به عموم به غير از صندوقهاي سرمايهگذاري در روز عرضه
اختصاص خواهد يافت و تعداد ۵۰ميليون سهم نيز صرفا به صندوقهاي

جاي خالي معامالت آتي و گواهي سپرده در حوزه فوالد

سرمايهگذاري در روز معامالتي شنبه مورخ چهارم مردادماه ۹۹به قيمت
كشفشدهدرروزعرضهمورخاولمردادماه ۹۹اختصاصخواهديافتوساز
وكارعملياتيآنمتعاقبأاعالمخواهدشد.ورودسفارشصرفاًباكدمعامالتي
ودردورهزمانيومحدودهقيمتيتعيينشدهجهتثبتسفارشامكانپذير
استوورودسفارشبهطورگروهيمجازنيست.كليهمشتريانبرخطنيز
ميتوانندباتوجهبهشرايطذكرشدهفوقنسبتبهورودسفارشاقدامكنند.
اختصاص واحدهاي بيشتر به كدام صندوقها تعلق دارد؟
بيش��ترين ميزان واحدهاي تخصيصي در ميان صندوقهاي موجود به
ترتيب به صندوقهاي سهامي «هستي بخش آگاه» به تعداد ۶ميليون و
 ۶۷۱هزار و ۹۱واحد« ،سرور سودمند مدبران» به تعداد ۳ميليون و۸۳۴
هزار و ۴۶۵واحد و «ارزش آفرينان بيدار» در حدود ۳ميليون و ۲۶۰هزار
واحد اختصاص دارد.
نيروگاههاي قبلي پذيرفته شده در بورس
پيش از اين و در بين نيروگاههاي برق موجود در كشور ،تعداد  ۶نيروگاه
در بازار دوم فرابورس پذيرفته ش��ده و معامله ميش��وند .اين نيروگاهها
شامل ،شركت توليد برق عسلويه مپنا (بمپنا) ،توليد نيروي برق دماوند
(دماوند) ،برق مهتاب كهنوج (بكهنوج) ،توسعه مولد نيروگاهي جهرم
(بجهرم) ،نيروگاه زاگرس كوثر (بزاگرس) هستند .براين اساس «آبادا»
بعد از «بجهرم» كه در مهر ماه سال گذشته به بورس آمده بود ،هفتمين
نيروگاهي است كه به بازارسرمايه وارد ميشود.

علي قنبري ،يكي از راهه��اي درمان الته��اب بازارهاي كااليي در
دنيا را اس��تفاده از ابزارهاي مالي دانست و گفت :اين در حالي است
كه زيرس��اختهاي به كارگيري از ابزارهايي مانند معامالت آتي و
گواهي س��پردهكااليي در بورس كاال وجود دارد .براين اساس ،يك
مصرفكننده فوالد از امروز ميتواند براي چند ماه آينده قرارداد آتي
فوالد منعقد كند و از رش��د قيمت يا نرسيدن محصول به دستش،
نگران نباشد.
به گزارش ايس��نا ،علي قنبري با اشاره به تحوالت اين روزهاي بازار
ف��والد اظهار كرد :اينكه يك محصول عالوه بر عرضه در بورس كاال
امكان عرضه خارج از بورس را نيز داشته باشد ،باعث ميشود شاهد
تفاوتهاي قيمتي و برهم خوردن نظم بازار باشيم .از اين رو وزارت
صمت بايد بر عرضه كافي و مستمر فوالد در بورس نظارت نمايد تا
التهاب قيمتي در اين بازار فروكش كند.
وي گفت :فوالد يكي از محصوالت استراتژيك كشور ما است كه البته
صادرات آن هم از اهميت بس��زايي برخوردار است؛ از اين رو وزارت
صمت بايد براي عرضه كامل محصوالت فوالدس��ازان در بورس و
تامين نياز داخل و روند مطلوب توليد ،مشوق قرار دهد بهطوريكه
در صورت عرضه مكفي و مس��تمر فوالدس��ازان در بورس ،شرايط
براي رش��د صادراتي فوالديها نيز با توجه به حجم باالي توليد در
كشور مهيا شود.
اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد :با توجه به ظرفيتي كه براي توليد
فوالد در كش��ور وجود دارد ،اگر تمام عرضه و تقاضاي آن در بستر

خيز بورس براي كانال  ۲.۵ميليون واحد تا پايان تابستان
يك كارشناس بازار س�رمايه گفت :براساس
پيشبينيهايصورتگرفتهشاخصبورستا
پايان شهريور ماه تا كانال دو ميليون و  ۵۰۰يا
دو ميليون و ۷۰۰هزار واحد رشد خواهد كرد.

شاخص كل بورس در بازار تحت تاثير سهام بزرگ بازار
و بعد از چند روز نوس��ان و اصالح در مسير صعود قرار
گرفت و با  ۵۵هزار و  ۷۷۴واحد رشد به رقم يك ميليون
و  ۸۶۴هزار واحد رسيد و سه درصد رشد را در معامالت
امروزباخودبهارمغانآورد.دركنارشاخصكل،شاخص
«هموزن» نزديك به  ۲.۵درصد رشد را با خود به همراه

داشتونمادهايبزرگوكوچكبازاربرخالفمعامالت
هفته گذشته همسو با يكديگر و در يك مسير معامالتي
قرار گرفتند .برخالف پيشبيني اغلب كارشناسان كه
اعالم كرده بودند معامالت بورس از سمت سهام بزرگ
بازار در حال تغيير مسير به سمت سهام كوچك است و
نقدينگيبهسمتاينگونهسهامسوقدادهميشود،بازار
در معامالت روز گذشته با حجم قابل توجهي از تقاضا در
نمادهاي بزرگ روبهرو شد كه اين اتفاق توانست به كل
مسير بازار را تغيير دهد ،در اين زمينه «بهادر شمس»
روز(دوشنبه)درگفتوگوباايرناافزود:باتوجهبهافزايش
عرضههاي سهام دولتي ،بازار تحت تاثير اينگونه سهام

افزايش شناوري سهام احتماال در ابتداي كار مشكالتي
ايجاد ميكند؛ ولي واقعيت اين است كه بازار سرمايه در
شرايطفعلينيازمندفرصتهاوظرفيتهايجديدبراي
سرمايهگذاري است و در اين مسير ،دولت پيشگام شده
وبرنامههاييجهتعرضهبخشيازسهامخوددردست
اجرا دارد .اين موضوع ،در ميان مدت قطعا اتفاق مثبتي
براي بازارس��رمايه خواهد بود و معتقدم اين بازار آنقدر
ظرفيتداردكهافزايششناوريسهامشركتهابهرشد
بيشتر بازار سرمايه كمك كند .افزايش شناوري سهام

شركتها،تاثيرمنفيبركليتبازارنخواهدداشتوبايد
ديددرهرشركت،ميزانشناوريسهمچقدراستوچه
ميزان سهام ،آزاد خواهد شد .احتماال تاثير اين موضوع
روينمادهايبزرگبازارپررنگترخواهدبود.
اين كارشناس بازار س��رمايه افزود :ضمن اينكه انتظار
م��يرود س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ،ب��ا توجه به
ظرفيتهاياينبازاروحجمباالينقدينگي،درراستاي
اصالح ساختار بازار و توس��عه ابزارهاي نوين مالي هم
اقدام كند .خأل ابزارهاي نوين مالي در بازار س��رمايه ما
كامال مش��هود اس��ت و اميدواريم با راهاندازي ابزارها و
آپشنهاي جديد ،طيف وسيعتري از ريسكها پيش
روي س��رمايهگذاران ق��رار بگيرد .عالوه ب��ر اين ،وقت
آن رس��يده كه براي راهاندازي تابلوهاي فرعي در بازار
سرمايه هم دست بهكار شويم .به عنوان مثال در بورس
كش��ورهاي آس��ياي مركزي ،بازاري اختصاصي براي
پروژههايگردشگريراهاندازيشدهواينروزها،فرصت
مناسبياستكهدركشورماهمتابلوييبرايپروژههاي
گردشگريراهاندازيشودتابراياينحوزه،سرمايهگذار
جذب شود و در سالهاي آينده با از بين رفتن ويروس
كرونابتوانيمدرحوزهگردشگريفعاليتبهتريداشته
باشيم و سرمايهگذاران هم از اين حوزه كسب بازدهي
كنند.ميتوانبازارهايجديدوتابلوهايفرعيبرايمثال
سرمايهگذاريدرپروژههايناتمامكهاجرايآنها،توجيه
اقتصاديداردراهاندازيكردونقدينگيبازارسرمايهرابه
سمتوسويصحيحهدايتكرد.
مرادي در خاتمه در پيش بيني وضعيت بازار س��رمايه
تا پايان س��ال اظهار كرد :به نظر ميرسد روند كلي بازار
سرمايه تا پايان س��ال مثبت خواهد بود و به اوضاع اين
بازاردريكماهآيندههمكامالخوشبينهستم.امارشد
بازار س��رمايه نميتواند مثل قبل ،در تمام نمادها ادامه
يابد و احتماال در ماههاي آينده ،فاصله بيش��تري بين
سهمهاي خوب بازار از ساير سهمها شاهد خواهيم بود.
البته اين اتفاق مثبتي خواهد بود اگر مسير سهمهاي
خوب و بد از هم جدا شود و هر سهم متناسب با ارزندگي
وپتانسيلهايآتيخودرشدكند.

قرار گرفت ،اما طبيعي است زماني كه شاخص با شتاب
زيادي در مسير رشد قرار گيرد بهطور حتم با روزهايي
روبهرو خواهد شد كه شدت عرضه افزايش مييابد .وي
اضافه كرد :موضوعي ك��ه در وضعيت كنوني به عنوان
خطري جدي بازار را تهدي��د ميكند ،ذهنيت فعاالن
بازار اس��ت كه با تصور فرار رسيدن زمان اصالح در بازار
تصميم ب��ه رفتارهاي هيجاني در ب��ازار ميگيرند و به
سرعت شروع به فروش هيجاني سهام در بازار ميكنند،
چنين رفتاري در حالي از س��وي فعاالن بازار بروز پيدا
ميكند كه هيچ گونه مستندي براي اصالح روند بازار
وجود ندارد .شمس خاطرنشان كرد :بيشتر سهامداران

بورس كاال شكل بگيرد ،بدون شك كشف واقعي قيمت انجام شده
و دو طرف معامله سود ميبرند.
س كاال به منظور
قنبري ب��ا تاكيد بر اينكه بايد از مكانيس��م ب��ور 
شفافس��ازي مبادالت و روند كشف قيمتها بيش از گذشته و در
محصوالت جديد بهره برد ،اضافه كرد :در كشور ما نيز همانند دنيا،
از زمانيكه بورس كاال شروع به كار كرده توانسته به خوبي شفافيت
را بر بازار كاالهاي مختلف حاكم كند .اما با اين وجود كماكان شاهد
برخي قيمتگذاريهاي دس��توري در اقتصادمان هستيم كه اين
ش��يوه همانند گذشته هيچ سودي براي توليد ندارد و به زيان همه
فعاالن و صنعتگران تمام ميشود.
وي ادامه داد :يكي از راههاي درمان التهاب بازارهاي كااليي در دنيا،
استفاده از ابزارهاي مالي است كه با توجه به وجود زيرساختهاي
بهكارگيري از ابزارهايي چون معامالت آتي و گواهي سپرده كااليي
در بورس كاال ،اميدوارم به زودي اين حلقه مفقوده در حوزه شفافيت
و پوشش ريسك توليدكنندگان ،مصرفكنندگان و سرمايهگذاران
ح��وزه كاال مورد توجه مس��ووالن ق��رار گيرد تا ب��راي مثال يك
مصرفكننده فوالد از امروز بتواند براي چند ماه آينده قرارداد آتي
فوالد منعقد كند و از رش��د قيمت يا نرسيدن محصول به دستش،
نگران نباشد.
قنبري در پايان اظهار كرد :در شرايط فعلي رشد عرضه محصوالت
فوالدي در بورس كاال از اولويتهاي درمان التهاب بازار است تا با رفع
عطش بازار ،شاهد بازگشت تعادل به قيمتها باشيم.

ت��ازه وارد به بازار به صورت هيجان��ي رفتار ميكنند و
با كوچكترين اتفاقي دس��ت به فروش سهام خود در
بازار ميزنند كه اين موضوع زمينه افت بيشتر شاخص
بورس و ضرر س��هامداران در بازار را فراهم ميكند .اين
كارشناس بازار سرمايه پيرامون پيشبيني خود از روند
معامالت بورس گفت :روند صعودي بازار همچنان ادامه
خواهد داشت ،اما نقطه پاياني اين رشد مشخص نيست
و نميتوان پيشبيني دقيقي را از اين موضوع اعالم كرد.
بهگفتهشمس،جريانقابلتوجهيازنقدينگيبهسمت
بورس ادامه دارد و افراد زيادي از سرمايهگذاران به دنبال
دريافتكدبورسيهستندكهاينموضوعنشانميدهد

جريان ورود پول به بازار همچنان تداوم دارد و تقاضاي
زيادي در بازار به وجود آمده است .اين كارشناس بازار
سرمايهتصريحكرد:افراديكهدربهمنماهسالگذشته
از بازار خارج ش��ده بودند دوباره براي س��رمايهگذاري
نقدينگيهاي خود را وارد اين بازار كردهاند .وي گفت:
هميش��ه عرضههاي اوليه مش��وق حضور اف��راد براي
سرمايهگذاري در بازار بوده ،مرحله نخست عرضه اين
صندوقها با استقبال خوبي از سوي مردم روبهرو نشد،
اما با توجه به بازدهي خوبي كه در اختيار سهامداران قرار
گرفت به نظر ميرس��د صندوقهاي بعدي با استقبال
فعاالن بازار روبهرو شود.

بازارهاي جهاني سهام سبزپوش شدند
بيشتر شاخصهاي مهم بورسي جهان با صعود
بستهشدند.بهگزارشايسنابهنقلازبلومبرگ،
پس از كاهش نرخ تورم و بيكاري در بزرگترين
اقتصاد جهان ،اكنون نشانههاي ديگري نيز در
حال ظهور هستند كه معاملهگران را نسبت به
مثبت شدن رش�د اقتصادي اين كشور در نيمه
دوم سال اميدوار كرده است .طبق اعالم وزارت
بازرگانيامريكا،درماهژوئنميزانساختمنازل
جديد ۱۷.۳درصد رشد داشته است .با اين حال
شاخص اطمينان مصرفكنندگان امريكايي در
همين ماه در كمترين سطح س�ه ماه اخير خود
قرارداشتهاست.
ازسويديگراماتنشهابينچينوامريكاومتحدانشسر
مس��اله هنگ كنگ بيش از پيش باال گرفته است .وزارت
خزانه داري امري��كا با صدور بيانيهاي از تحريم چهار مقام
عاليرتبه امنيتي چين��ي و همچنين اداره امنيت عمومي
منطقهخودمختارسينكيانگچينخبردادهاست.وانگ
ايي-وزيرخارجهچينگفتهاستسطحتنشدرروابطبين
امريكاوچينبهسطحكمسابقهايرسيدهاست.

برخي از رس��انهها همچنين از احتمال اعمال ممنوعيت
مسافرتي براي شماري از مقامات ارشد حزب كمونيست
چينوخانوادههايشانبهخاكامريكاخبردادهاند.
توماس باركين -رييس دفتر منطقهاي بانك مركزي
امريكادرريچموندگفتهاستكهاحتماالنرخبيكاريدر
امريكا مجددا افزايش يابد كه اين مساله ميتواند باعث
شود تا ركود ،بيش از ميزان مورد انتظار طول بكشد.
نرخ بيكاري امريكا در دو ماه اخير نزولي بوده اس��ت.
مت ميسكين -استراتژيست ارشد سرمايهگذاري در
موسسه «جان هانوك اينوستمنتمنيجمنت»گفت:
يك نوع جنگ بين كساني كه با خوشبيني به آينده
ميخواهند مصارف خود را افزايش دهند و آنهايي كه
از ترس پيدا نشدن واكسن كرونا ميل به پسانداز دارند
درگرفتهاستوهمينرفتارمتناقضمصرفكنندگان،
كار را براي پيش بيني وضعيت آينده دش��وار ساخته
اس��ت .از سوي ديگر در شرايطي كه به نظر ميرسد تا
توليدواكسنكرونافاصلهداشتهباشيم،شمارمبتاليان
اين ويروس مرگبار در جهان بار ديگر سير صعودي به
خود گرفته و در امريكا ركورد مبتاليان در طول يك روز
شكسته شده است.

بورس امريكا
در وال استريت ،بيشتر شاخصها صعودي بودند تا جايي
كه دو ش��اخص از س��ه شاخص اصلي بورس��ي در سطح
باالتري از روز قبل خود بسته ش��دند .شاخص «داوجونز
ايدانستريال اوريج»با ۰.۲۳درصدكاهشنسبتبهروزقبل
و در سطح ۲۶هزار و ۶۷۱.۹۵واحد بسته شد.
شاخص «اساند پي »۵۰۰با ۰.۲۸درصد افزايش تا سطح
 ۳۲۲۴.۷۱واحدي باال رفت و ديگر ش��اخص مهم بورسي
امريكا يعني «نزدك كامپوزيت» با  ۰.۲۷درصد صعود در
سطح ۱۰هزار و ۵۰۳.۱۹واحديبسته شد.
بورسهاياروپايي
طبق اعالم مركز آمار اروپا ،متوسط نرخ تورم در ۱۹كشور
عضو منطقه يورو در۱۲ماه منته��ي به ژوئن با ۰.۲درصد
افزايشنسبتبهرقممشابهمنتهيبهماهقبلبه ۰.۳درصد
رسيدامانرختورمهنوزدرفاصلهزياديازسطحدودرصدي
هدفگذاريشدهتوسطبانكمركزياينمنطقهباقيمانده
است.همچنينمتوسطنرختورمدر ۱۲ماهمنتهيبهژوئن
در ۲۷كشورعضواتحاديهاروپا ۰.۸درصداندازهگيريشده
كه ۰.۵درصدبيشترازرقمثبتشدهماهقبلبودهاست.

كميسيوناروپادرگزارشيهشداردادهاستركوداقتصادي
كشورهاياروپاييبدترازچيزيخواهدبودكهپيشترتصور
ميشد.طبقبرآوردصورتگرفتهتوسطكميسيوناروپا،
متوسطرشداقتصاديامسال ۲۷كشورعضواتحاديهاروپا
منفي  ۸.۳درصد خواهد بود كه در صورت تحقق ،بدترين
عملكرد اقتصادي اين كش��ورها از زمان تشكيل اتحاديه
تاكنون بوده اس��ت .در معامالت بازارهاي بورس در اروپا،
شاخص «فوتسي »۱۰۰بورس لندن با ۰.۶۳درصد صعود
نسبت به روز قبل و در س��طح ۶۲۹۰.۳۰واحد بسته شد.
شاخص «دكس »۳۰بورس فرانكفورت در آلمان با صعود
 ۰.۳۵درصدي و ايس��تادن در س��طح ۱۲هزار و۹۱۹.۶۱
واحديبهكارخودخاتمهدادو شاخص«كك»۴۰بورس
پاريس با ريزش  ۰.۳۱درصدي در سطح  ۵۰۶۹.۴۲واحد
بسته ش��د .در مادريد شاخص “ايبكس ۰.۴۶“ ۳۵درصد
پايينرفتوبه ۷۴۴۰.۴۰واحدرسيد.
بورسهاي آسيايي
لي كه كيانگ -نخستوزير چين با اشاره به در پيش بودن
يك نبرد س��خت اقتصادي هم در عرصه داخلي و هم در
عرصهخارجيگفتهرونداحياياقتصادبهصورتتدريجي

آغاز شده است .ويبا تاكيدبر تداوم حمايتهاي مالي الزم
از بازار توسط دولت گفت كه متعهد به كاهش مالياتها و
ارايهتسهيالتارزانومناسببهكسبوكارهاهستيم.
در معامالت بورسهاي آس��يا ،شاخصها عملكرد خوبي
داشتند؛تاجاييكهشاخص“نيككي“ ۲۲۵بورستوكيو
ژاپن با صعود ۰.۰۲درصدي تا س��طح ۲۲هزار و۷۰۰.۷۳
واحديباالرفت.شاخص“هانگسنگ“بورسهنگكنگ
 ۰.۴۵درصد باال رفت و در سطح  ۲۵هزار و  ۲۰۲.۵۶واحد
بسته شد .در چين شاخص “شانگهاي كامپوزيت “ صعود
 ۲.۵۵درصدي را تجربه كرد و در س��طح  ۴۶۶۰.۶۲واحد
بسته شد .هلن كيايو -كارشناس ارشد مسائل اقتصادي
چيندربنكآوامريكاگفت:مشكلايناستكهحتياگر
اقتصاد چين نيز به تدريج بهبود يابد ،شرايط براي بيشتر
نقاط ديگر جهان هنوز وخيم اس��ت و اين ميتواند فشار
زيادي به اقتصاد صادرات محور چي��ن وارد كند و جلوي
يكاحياي سريعرابگيرد .دراستراليا شاخص«اساندپي
اساند ايكس »۲۰۰بورس سيدني با ۰.۳۹درصد ريزش و
ايستادندرسطح ۶۰۱۰.۲۰واحدي بهكارخودخاتمهداد.
دربينديگرشاخصهايمهمآسيايي،شاخص«تاپيكس»
ژاپنصعوديبود.

راهو شهرسازي
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وزارتخانههاي راه و نفت براي بهينهسازي مصرف انرژي در ساختمانهاي دولتي توافق كردند

مصرف انرژي در ساختمانها  3برابر متوسط جهاني است

ادامه از صفحه اول
شكرچيزاده تاكيد كرد :عملياتي شدن اين پيشنهاد
موجب ميشود تا دس��تگاههاي دولتي ديگر اتالف
انرژي نداشته باشند و انگيزه داشته باشند تا كيفيت
ساختمانهايشان را بهبود داده و مصرف انرژي در
س��اختمانهاي دولتي را كاهش دهند .زيرا قيمت
واقعي سوخت را پرداخت ميكنند.
 ۱۵درصد ساختمانها دولتي است
وي يادآور ش��د :اين پيش��نهادات هفته گذشته در
كميس��يون زيربنايي دولت مطرح شد و هماكنون
در مراحل بحث و كار كارشناسي است.
رييس مركز تحقيقات راه ،مس��كن و شهرس��ازي
توضي��ح داد :تاكي��د ما اين اس��ت كه پيش��نهاد 5
ك��ه واقعي ك��ردن قيم��ت انرژي س��اختمانهاي
دولتي اس��ت تصويب ش��ود .زيرا حدود  ۱۵درصد
از س��اختمانهاي موجود در كشور ساختمانهاي
دولتي هس��تند .بنابراين اگر بهينهس��ازي مصرف
انرژي در اين س��اختمانها به شكل الگو انجام شود
در بقيه س��اختمانها نيز امكان عملياتي و اجرايي
شدن پيدا ميكند.
شيوههاي قانوني صرفهجويي انرژي
به گ��زارش «تعادل» ،اجراي مبح��ث  19مقررات
ملي س��اختمان براي تمامي ساختمانهاي دولتي
اجباري است و اجراي آن براي تمامي ساختمانهاي
بخش خصوصي واقع در تهران و ش��هرهاي تابعه از
س��ال  1384اجباري ش��ده و براي ساختمانهاي
واقع در س��اير ش��هرها و اس��تانها مطاب��ق برنامه
زمانبن��دي الزامي اس��ت .رعايت مواردي ش��امل
عايقكاري ديوارهاي خارجي ساختمان (عايقكاري

اجراي مبحث 19مقررات ملي ساختمان براي تمامي ساختمانهاي دولتي اجباري است
ديوارهايي كه ب��ا محيط بيرون ي��ا فضاهايي كه از
نظر دمايي كنترل نميش��وند (نظير پيلوت) ،نصب
پنجرههاي دوجداره با قابهاي فلزي ترمالبريك،
چوبي يا  PVCاس��تاندارد ،عاي��قكاري كانالهاي
هوا ،لولههاي تاسيسات و سيس��تم توليد آبگرم،

نصب سيس��تمهاي كنترلكنن��ده موضعي نظير
ش��يرهاي ترموس��تاتيك روي رادياتوره��ا و نصب
سيس��تمهاي كنت��رل مركزي هوش��مند و مجهز
به سنس��ور اندازهگي��ري دماي ه��واي محيط در
ساختمانها الزامي است.

بازخواني جعبه سياه بويينگ اوكرايني در فرانسه
س��ازمان هواپيمايي كش��وري در اطالعيهاي از ورود گروه اعزامي
س��ازمان هواپيماي��ي كش��وري ،روز  ۳۰تيرم��اه  ۱۳۹۹به همراه
جعبههاي سياه پرواز  PS752سانحه ديده اوكرايني به البراتوار دفتر
بررسي و تحليل ايمني هواپيمايي كشوري فرانسه  BEAخبر داد.
به گزارش فارس ،براس��اس اين گزارش ،جلسه هماهنگي در حال
برگزاري اس��ت و كار بازيابي و دريافت اطالعات جعبههاي سياه از
امروز آغاز خواهد ش��د .جعبههاي س��ياه هواپيماي مذكور پس از
وقوع سانحه بالفاصله تحويل س��ازمان هواپيمايي كشوري شده و
در محل امني در همين سازمان تحت تدابير فني و امنيتي مناسب
طبق مقررات نگهداري ش��د .جعبههاي سياه روز جمعه  ۲۷تيرماه
س��ال جاري با رعايت پروتكلهاي فني و امنيتي و همراهي پليس
فرودگاهها در معيت تيم تخصصي از محل اين س��ازمان به فرودگاه
امام خميني (ره) منتقل و رهسپار پاريس شد .پس از ورود به پاريس
هم با هماهنگي سفارت ايران در پاريس ،پليس فرانسه مسووليت
محافظت از جعبهها را تا محل س��فارت جمهوري اسالمي ايران در
پاريس و پس از آن به البراتوار برعهده گرفت.
مطابق مقررات بينالملل��ي و قوانين داخلي س��ازمان هواپيمايي
كشوري ايران ،مسووليت بررسي سانحه مذكور را برعهده دارد.
با توجه به اينك��ه مقامات قضايي نيز در حال رس��يدگي به پرونده
هستند ،مقام محترم قضايي نيز مطابق استانداردهاي ضميمه ۱۳

پيمان شيكاگو در فرآيند بازخواني حضور دارد و بازخواني جعبههاي
س��ياه با هدايت مسوول بررسي سانحه و در البراتوار فرانسه صورت
ميگيرد.
در اجراي مقررات بينالمللي ،كشور طراح و سازنده هواپيما همچنين
اوكراين به عنوان كش��ور محل ثبت و بهرهب��ردار هواپيما از طريق
معرفي نماينده رسمي در مراحل بررسي سانحه شركت ميكنند،
با توجه به اينكه بازخواني در البراتوار كشور فرانسه انجام ميشود،
كشور فرانسه نيز با معرفي نمايندهاي در تحقيقات مرتبط شركت
ميكند.
س��اير كش��ورها كه به داليلي نظير جان باختن اتباع خود ذينفع
موضوع رسيدگي به سانحه هستند نيز ميتوانند نسبت به معرفي
كارشناساني در جريان روند بررسي س��انحه قرار گيرند و از طريق
مسوول بررسي سانحه به دادهها و گزارش نهايي بررسي سانحه نيز
دسترسي داشته باشند .بر اساس مقررات بينالمللي كشورهاي كانادا
سوئد ،آلمان و انگلستان درخواست خود را مبني بر حضور نماينده
در فرآيند بازخواني ارايه كردند كه با موافقت مسوول بررسي سانحه،
نمايندگان كانادا ،سوئد و انگلستان جهت مشاهده فرآيند بازخواني
در فرانسه حضور دارند .هدف از انجام اين تحقيقات ،ارتقاي سطح
ايمني هوانوردي از طريق شناسايي و رفع زمينهها و علل رخداد آن
بوده و مستقل از رسيدگيهاي قضايي در دست انجام است.

شهرداري :ساختمانها شناسنامه انرژي
ميگيرند
در همين حال ،مهدي صالحي ،مديركل معماري و
ساختمان معاونت معماري و شهرسازي شهرداري
تهران در اين باره گفت :دو برنامه از سال گذشته در

زمينه بهينهس��ازي مصرف انرژي در ساختمانها
در حال دنبال شدن است ،نخست اينكه شناسنامه
انرژي براي ساختمانها تهيه شود كه درنهايت اين
موضوع منتهي ميش��ود به ارايه برچسب انرژي،
چراكه س��اختمان هم ب��ه عنوان ي��ك كاال مانند
تمام كاالهاي توليدي ديگر نياز به برچسب انرژي
دارد اما در حالي كه در آمارها عنوان ميش��ود كه
 ۴۰درصد آلودگي هوا مربوط به ساختمانهاست
تاكنون تدوين ضوابط برچسب انرژي در اين اماكن
مغفول مانده است.
به گ��زارش مهر ،وي اف��زود :از همي��ن رو قرار بر
اين ش��د كه به س��مت صدور برچس��ب انرژي در
س��اختمانها حركت ش��ود كه زيرس��اخت الزم
براي آن شناس��نامه انرژي ساختمان بود بنابراين
تهيه شناسنامه انرژي به عنوان هدف سال ۱۳۹۹
اداره كل س��اختمان در نظر گرفته و به اين منظور
از سال گذشته زيرس��اختهايي هم آماده شد .بر
اين اس��اس بايد مبناي علمي آن تكميل ميش��د
كه با تصويب مبحث  ۱۹مقررات ملي س��اختمان
ويرايش جديد ،عم ً
ال اين موضوع انجام و براساس
آن ساختمانها به سه دس��ته تقسيم شد ،در رده
نخست ساختمانهايي كه حداقلها را در مصرف
بهينه انرژي رعايت كرده ،رده دوم ساختمانهايي
كه حد متوسط را رعايت و در نهايت ساختمانهايي
كه حداكثر اس��تفاده بهين��ه از ان��رژي را رعايت
ميكنند قرار گرفت.
از سوي ديگر با اجازه از شوراي شهر تهران قرار شد
در بودجه ساالنه ش��هرداي ۱۰ ،درصد تخفيف در
عوارض براي ساختمانهايي كه طراحي آن به نوعي
باش��د كه به حد متوسط يا حداكثري بهينهسازي
مصرف انرژي برسند ،لحاظ شود.

بانكها مسكن خود را خالي نگه ميدارند

رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه بخش زيادي از خانههاي
خالي متعلق به بانكهاست ،گفت :بازار مسكن بهدليل افزايش قيمت
كساد شده است و مردم توان ورود به آن را ندارند.
مصطفيقلي خسروي در گفتوگو با تسنيم اظهار كرد :قانون ماليات
بر خانههاي خالي مصوب س��ال  1394اس��ت كه زيرساختهاي
آن فراهم نب��ود اما اميدواريم با طرح جدي��دي كه دولت و مجلس
برنامهريزي كردهاند بهطور جدي ش��اهد اجراي اين قانون باشيم؛
زيرا اين پايه مالياتي در بسياري از كش��ورهاي دنيا اجرا ميشود و
جواب داده است.
وي افزود :ب��ا اين حال معتقدم افراد عادي خان��ه خود را خالي نگه
نميدارند .ممكن است بعضي افراد دو تا سه آپارتمان يا حتي بيشتر
داشته باشند كه اجاره دادهاند و كسي سرمايه خود را بدون استفاده
نگه نميدارد .بخش زيادي از 2.5ميليون خانه خالي در كشور متعلق
به ارگانها ،سازمانها و بانكهاس��ت كه قانون بايد بدون اغماض
براي آنها نيز اجرا ش��ود .او با اشاره به كاهش معامالت در هفتههاي
اخير تصريح كرد :بازار كساد است و هر زمان چنين شرايطي ايجاد
ميشود بهضرر مشاوران امالك است .مشتري توان خريد ندارد و اكثر
اعضاي صنف از وضعيت كنوني ناراضي هستند .تعدادي از اعضاي
صنف كه اجارهبهاي سنگيني پرداخت ميكنند در حال لغو پروانه
خود هس��تند كه اين بيكاري به پيكره جامعه ميرسد .اميدواريم با

برنامهريزيهايي كه اخيراًصورت گرفته است از جمله همين ماليات
بر خانههاي خالي ش��اهد رونق بازار مسكن و تعادل عرضه و تقاضا
باشيم .خسروي در پاسخ به اينكه آيا قيمت مسكن ارزان ميشود يا
خير يادآور شد :ارزان شدن مسكن به يك اتفاق بزرگ بستگي دارد.
در زم��ان قطعنامه  598عدهاي اقدام به خريد طال ،دالر و مس��كن
كردند .بعضيها هم در دوبي خانه خريدند و هرچه ما گفتيم گوش
ندادند ،بعد كه قطعنامه صادر ش��د تعداد زيادي از اين افراد سكته
كرده به رحمت خدا رفتند .او از جلسه قريبالوقوع مشاوران امالك
با هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي خبر داد و گفت :خوشبختانه
آقاي قاليباف رييس و اعضاي هيات رييسه مجلس با توجه به سوابق
كاري ،ديدگاههاي خوبي در حوزه مسكن دارند و قرار است بههمراه
تعدادي از مشاوران امالك از سراسر كشور در آينده نزديك نشستي
را با هيات رييسه مجلس داشته باشيم تا شايد با همفكري بتوانيم بار
كوچكي را از بازار مسكنبرداريم.
وي طرح احداث يكميليون مسكن در سال را كه توسط مجلس در
حال بررسي است مناسب دانست و گفت :توليد مسكن همواره براي
كشور ضروري است و در قانون اساسي هم به تأمين مسكن مناسب
براي مردم تأكيد شده است ،پس واضح است كه بايد خانه بسازيم؛
بهخصوص كه در  7سال گذشته بهدليل ركود بخش ساختوساز با
حدود 7ميليون كسري مسكن مواجهايم.

درشهر
هاشمي :درباره كلينيك سينا
به نكات جديدي دست يافتهايم
رييس شوراي شهر تهران با اش��اره به اينكه بررسي
پرونده كلينيك س��ينا مه��ر در كميته ويژه ش��ورا
همچنان ادام��ه دارد ،گفت :به نكات جديدي در اين
زمينه دست يافتهايم .محسن هاشمي رييس شوراي
ش��هر تهران در گفتوگ��و با فارس ،درب��اره آخرين
بررس��يهاي انجام گرفت��ه در مورد پرون��ده حادثه
كلينيك سينامهر اظهار داشت :كميته ويژه شوراي
شهر در حال بررسي اين موضوع است و تا رسيدن به
نتيجه مشخص ،بررس��يها ادامه خواهد داشت .وي
افزود :همچنين هيات كارشناس��ي  11نفره در قوه
قضاييه و دادستاني به صورت دقيق در حال رسيدگي
به اين پرونده هستند و بررسيها نيز توسط اين هيات
انجام گرفته است .رييس شوراي شهر تهران ادامه داد:
اعضاي كميته ويژه شوراي شهر پس از بررسيها به
نتايج جديدي دست يافتهاند كه اين نظرات و نكات به
موقع اعالم خواهد شد .هاشمي در پاسخ به اينكه سهم
قصور ش��هرداري در حادثه كلينيك سينامهر چقدر
بوده است،گفت :شوراي ش��هر و قوه قضاييه زماني
كه به نتيجه نهايي در اين زمينه دست يافتند ،آن را
اعالم ميكنند .كلينيك سينا مهر 10تير امسال دچار

حريق و انفجار شد و  19نفر جان خود را از دست دادند
كه اكثر جانباختگان كادر درمان اين كلينيك بودند.
مرگ بيش از  ۳۳۰۰موتورسوار
در تصادفات سال ۹۸
بيش از  ۳هزار و  ۳۰۰موتورس��وار در تصادفات سال
گذش��ته جان خود را از دس��ت دادند كه حدود ۱۲
درصد آنها ( ۳۹۲نفر) دانشآموز بودند؛ ضربه به سر
به دليل عدم استفاده از «كاله ايمني» عامل بيش از
نيمي از تلفات تصادفات موتورسواران بوده است .به
گزارش تس��نيم ،بنابر اعالم سازمان پزشكي قانوني
كشور 61.2 ،درصد از كش��تههاي موتورسواران در
سال گذشته18 ،تا  49ساله بودهاند ،اين آمار بيانگر
حجم باالي تلفات تصادف موتورسيلكتها در سنين
جواني است .پس از گروه سني  18تا  49سال ،تفكيك
سني س��اير گروهها عبارت است از :كمتر از  10سال
دو درصد 11 ،تا  17سال  11.2درصد 50 ،تا  59سال
 9.9درصد 60 ،س��ال و باالتر  15.6درصد .رده سني
 0.2درصد از تلفات سال گذشته نيز نامعلوم گزارش
شده است .در سال گذشته  3هزار و  304موتورسوار
در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند ،از اين
تع��داد 3 ،هزار و  152نفر م��رد و  152نفر زن بودند.

آمار تلفات موتورس��واران در سال  98نسبت به سال
قبل از آن 11.8 ،درصد كمتر ش��ده اس��ت ،در سال
 1397آمار تلفات موتورسيكلتس��واران سه هزار و
 745نفر گزارش شده بود .براساس آمارهاي موجود
بيشترين آمار تلفات موتورسواران در سال گذشته به
ترتيب مربوط به استان تهران با  ،321خراسان رضوي
با  274و اصفهان با  269نفر و كمترين آن مربوط به
ايالم با  15و كهگيلويه و بويراحمد و اردبيل هر كدام
با  20فوتي بوده است .در اين مدت استانهاي فارس
( 72نف��ر) ،تهران ( 65نفر) و گلس��تان ( 52نفر) نيز
بيش��ترين كاهش تلفات موتورس��واران را نسبت به
سال  97داشتهاند.
كميته صيانت از حريم تشكيل شد
معاون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري تهران از
تشكيل كميته صيانت از حريم با محوريت شهرداري
تهران و دادس��تاني با حضور نمايندگان و روس��اي
دستگاههاي متولي واقع در حريم خبر داد .به گزارش
ايلنا ،عبدالرضا گلپايگاني ،معاون ش��هردار تهران با
اشاره به اهميت صيانت از اراضي واقع در حريم شهر
تهران گفت :همواره ش��هرداري تهران در صيانت از
حريم به عنوان يكي از دس��تگاههاي متولي و پيش

رو اقدام��ات ويژهاي را در دس��تور كار خود قرار داده
است تا ضمن حفظ ريههاي تنفسي شهر از هرگونه
توس��از غيرمجاز در آن جلوگيري ش��ود .وي
ساخ 
رونمايي از س��امانه پايش حريم شهر تهران با هدف
شفافيت در مديريت حريم و تجميع اطالعات ،رصد
ساختو سازها توسط كوادكوپتر ،همكاري سهجانبه
بين ش��هرداري تهران ،س��ازمانهاي م��ردم نهاد و
استانداري تهران در پروژه پاكسازي حريم ،رفع موانع
حقيقي و حقوقي پيش پاي مدي��ران مناطق داراي
حريم و تعامل ش��هرداري تهران با فرمانداريها را از
جمله اقدامات و مصاديق صيانت از حريم شهر تهران
در اين دوره برشمرد.
گلپايگاني افزود :در سالهاي اخير حريم شهر تهران
ب��ه دليل تعارض��ات مديريتي و س��رزميني موجب
دست اندازيهاي زيادي از سوي فرصت طلبان شده
است ،همچنين با توجه به حساسيتهاي موجود در
اطراف كالنش��هر تهران ،اين موضوع توجه ويژهاي
را ميطلب��د ،بدين منظور تش��كيل كميته صيانت
از حريم در دس��تور كار قرار گرفت كه در پاس��خ به
درخواست تشكيل اين كميته با محوريت شهرداري
تهران و دادستاني ،با دستور مقام قضايي اين موضوع
عملياتي شد.

وي بي��ان ك��رد :اعض��اي اي��ن كميته متش��كل از
دس��تگاههاي متول��ي واقع در حريم ش��هر تهران از
جمله :فرمانداران ،فرماندهان انتظامي ،نمايندگان
جهاد كشاورزي ،وزارت راه و شهرسازي و  ...ميباشد
كه اولين جلسه آن با حضور نمايندگان دستگاههاي
واقع در حريم شهرستان اسالمشهر تشكيل و به دنبال
آن متعاقباً جلساتي با نمايندگان ديگر شهرستانهاي
واقع در حريم خواهيم داشت .معاون شهردار تهران
گفت :هدف از تش��كيل اين كميته رفع تعارضات و
تداخالت محدوده حريم شهر تهران است بهطوري
كه با اين اتفاق اميدواريم شاهد مديريتي منسجمتر
و اقداماتي هماهنگتر باش��يم گلپايگاني با تش��كر
ويژه از دادس��تاني و دس��تگاه قضايي ابراز اميدواري
كرد با همكاري تمامي دستگاههاي مسوول در امور
حريم شهر تهران به فوريت و با اقتدار كامل از تمامي
تخلفات شكل گرفته در عرصه جنوبي محدوده حريم
رفع اثر شود .براساس گزارش روابط عمومي معاونت
شهرسازي و معماري شهرداري تهران ،وي تأكيد كرد:
راهكار برونرفت از مس��ائل و مشكالت حريم شهر
تهران هم افزايي و مشاركت فعال نهادهاي مسوول در
حرايم است و اجراي قوانين وضوابط قانوني ميتواند
صيانت از حريم شهر تهران را تضمين كند.

ادامهازصفحهاول

جزييات پرداخت بيمه بيكاري كرونا و ثبت نام جاماندگان
چنانچه بيكاري شان تداوم داشته باشد ،از اول خرداد
ماهمقرريبيمهبيكاريدريافتميكنند».بهگفتهوي
بر اساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا در حمايت از
كارگران ابالغيهاي صادر شده و طبق آن كارگراني كه
تحت پوشش بيمه قرار دارند در اين مدت حمايت شده
و كارگراني هم كه قادر به بازگشت به كار خود نيستند
تحت حمايت بيمه بيكاري قرار ميگيرند.
با آغاز واريز مبالغ بيمه بي��كاري كرونا اگر چه انتظار
ميرف��ت واريز مقرري بر اس��اس قانون بيمه بيكاري
و توس��ط س��ازمان تامين اجتماعي صورت گيرد اما
پرداخت اولين فهرست مقرري بگيران توسط سازمان
برنامه و بودجه نش��ان داد كه ساز و كار پرداخت بيمه
بيكاري كرون��ا با بيمه بي��كاري فعلي تف��اوت دارد؛

چراكه با وجود راهاندازي س��امانه توسط وزارت كار و
شناسايي مشموالن و ارسال ليست افراد از سوي تامين
اجتماعي ،مكانيسم واريز و درصد پرداخت مبلغ بيمه
بيكاري كرونا ،توسط سازمان برنامه و بودجه و از طريق
خزانهداري كل صورت گرفت.
آن زمان معاون اشتغال وزير كار در پاسخ به اين پرسش
كه مبناي واريز مبالغ بيمه بيكاري كرونا چه بوده است
به ايسنا ،گفت :تمايل وزارت كار اين بود كه پرداختها
طبق قاعده قانوني و روال هميش��گي صورت گيرد و
تفاوتي نباشد ولي بهرغم پيشنهاد وزارت كار ،سازمان
برنامه و بودجه معتقد بود كه چون بخش قابل توجهي
از اين منابع از محل بودجه عمومي اختصاص مييابد
و از طرفي برخي از افراد اگر چه بيمه بودند ولي ميزان

كار در ماهشان در مقايسه با افرادي كه تمام وقت كار
كرده و دوره زماني اشتغالشان هم طوالني بوده آنقدر
نيست كه بتوانند مقرري بيمه بيكاري را كامل بگيرند
لذا اين تفكيك انجام ش��د و مجموع جمع بنديهاي
صورتگرفتهاينشدكهمبالغمتناسبباشرايطكرونا
پرداخت ش��ود ضمن آنكه بخش قابل توجهي از اين
افراد به س��ر كار بر ميگردند .در حال حاضر اگر چه به
جز اعالم فهرست  ۱۰۳هزار نفري اول مقرري بگيران
بيمه بيكاري ناشي از كرونا كه مبلغ بيمه بيكاري آنها
توسط سازمان برنامه و بودجه واريز شد ،آمار ديگري از
تعداد دقيق مقرري بگيران در دست نيست اما پيش از
اين معاون اشتغال وزارت كار اعالم كرده بود كه براي
 ۲۴۱هزار نفر از بيكارش��دگان اسفند  ۱۳۹۸پيامك

ارسال و مشمول شناخته شدند كه از اين تعداد براي
 ۱۰۳ه��زار نفر مبلغ بيمه بيكاري واريز ش��ده و براي
حدود  ۲۶۰هزار نفر ديگر مقرري بيمه بيكاري كرونا
به تدريج پرداخت خواهد ش��د؛ همچنان كه سازمان
تامين اجتماعي دومين فهرس��ت مشموالن و ليست
 ۲۴۰هزار نفري آسيب ديدگان ناشي از كرونا به همراه
شماره حساب را براي دريافت بيمه بيكاري به سازمان
برنامه و بودجه ارايه كرده بود.
اخيرا معاون بيمهاي س��ازمان تامين اجتماعي اعالم
كرده بيش از  ۹۰درصد اف��راد ثبت نام كرده موفق به
دريافت مقرري بيمه بيكاري كرونا شده و اين مقرري
مربوط به  ۲۰روز آخر اس��فند  ۹۸و ماههاي فروردين
و ارديبهش��ت  ۹۹بوده است.به گفته وي ،بهرغم آنكه

برخي از متقاضيان مش��مول درياف��ت بيمه بيكاري
ايام كرونا شدهاند ،واريز مقرري بيمه بيكاري به آنها به
داليلي از قبيل اعالم شماره شباي اشتباه يا عدم تعلق
شماره حساب مربوطه صورت نگرفته است.به گزارش
ايسنا ،جاماندگانوآن دستهازمتقاضيان دريافت بيمه
بيكاري ايام كرونا كه تاكن��ون موفق به دريافت مبلغ
بيمه بيكاري نشدهاند با تلفن گوياي تامين اجتماعي
به شماره ۱۴۲۰تماس گرفته و راهنمايي الزم را جهت
رفع مشكالت احتمالي دريافت كنند.
واريز مبالغ بيمه بيكاري كرونا همچنان كه پيش از اين
اعالمشدهبودازخردادماهبهروالعاديبرگشتهوطبق
قانون ،براساس محاسبه حقوق  ۹۰روز آخر محاسبه و
پرداخت ميشود.

ايرانشهر
نبض بازار مصالح ساختماني
طي نيمه دوم 98

نتايجطرحآمارگيريازقيمتمصالحساختمانيدر
استان تهران در نيم ه دوم سال ١٣٩٨منتشر شد .به
گزارش مركز آمار ،مقايس�� ه متوسط قيمت تمامي
 ١٧٩قلم مورد آمارگيري اين دوره نس��بت به دوره
قبل ،نشان ميدهد كه «ورق مس» با  ٨٢,٥درصد
داراي بيشترين افزايش و «گوني چتايي  »٤٠×٧با
 ١٧.٧درصددارايبيشترينكاهشبودهاند.مقايسه
بادورهمشابهسالقبلنيزنشانميدهدكهبيشترين
افزايشقيمتمربوطبه«ورقمس»با ١٢٠.٩درصد
و بيش��ترين كاهش قيمت مربوط «پروفيل برنزي
توپر» با  ٦٤.٧درصد بوده اس��ت.طرح آمارگيري از
قيمت مصالح ساختماني از س��ال  ١٣٦٥بهصورت
6ماهه در سطح استان تهران توسط مركز آمار ايران
اجرا ميشود .در اين آمارگيري ،اطالعات مربوط به
قيمت مصالح س��اختماني ( ١٧٩قلم) با مراجعه به
توليدكنندگانياعمدهفروشانمصالحساختمانيوبا
استفادهازتبلت،جمعآوريميشود.آمارهايمربوط
به نيم ه دوم سال ١٣٩٨بهصورت زير است :مقايسه
متوسط قيمت تمامي ١٧٩قلم مورد آمارگيري اين
دوره نسبت به دوره قبل ،نش��ان ميدهد كه «ورق
مس» ب��ا  ٨٢,٥درصد داراي بيش��ترين افزايش و
«گونيچتايي»٤٠×٧با ١٧,٧درصددارايبيشترين
كاهش بودهاند .مقايس ه با دوره مشابه سال قبل نيز
نش��ان ميدهد كه بيشترين افزايش قيمت مربوط
به «ورق مس» با ١٢٠,٩درصد و بيشترين كاهش
قيمت مربوط «پروفيل برنزي توپر» با  ٦٤,٧درصد
بودهاست.مقايس همتوسطقيمت ١٠قلممهممورد
آمارگيريايندورهنسبتبهدورهقبل،نشانميدهد
كه«تيرآهننمره»١٦با ٥٠,٧درصددارايبيشترين
افزايشو«گونيچتايي»٤٠×٧با ١٧,٧درصدداراي
بيشترينكاهشبودهاند.مقايس هبادورهمشابهسال
قبل نيز نشان ميدهد كه بيشترين افزايش قيمت
مربوطبه«سنگپالكصيقليتراورتنسفيد-درجه
يك»با ٨٢,٥درصدوبيشترينكاهشقيمتمربوط
«گونيچتايي»٤٠×٧با ٦,٨درصدبودهاست.

افت  33درصدي سرمايهگذاري
جهاني در امالك در 2020

س��رمايهگذاري در بخش مسكن در كل جهان۳۳
درصد در نيمه اول س��ال ج��اري ميالدي به خاطر
اثر مخرب همهگيري وي��روس كرونا بر اقتصادها و
معامالت كاهش يافته اس��ت .به گزارش تسنيم به
نقل از بلومبرگ ،س��رمايهگذاري در بخش مسكن
در كل جه��ان 33درصد در نيمه اول س��ال جاري
ميالدي به خاطر تاثير مخرب همهگيري ويروس
كرونا بر اقتصادها و معامالت كاهش يافته اس��ت.
منطقه آسيا-پاسيفيك بيش��ترين آسيب را ديده
استچونهمهگيريويروسكرونااولازاينمنطقه
آغاز شد .سرمايهگذاري در بخش امالك در منطقه
آسيا-پاسيفيك  45درصد در سال جاري ميالدي
نسبت به سال قبل كاهش يافته است .اين رقم براي
قاره امريكا 36درصد و براي اروپا ،خاورميانه و آفريقا
19درصداست.بامتوقفشدنصنعتگردشگريبه
خاطرتعطيليهاياعمالشدهجهتمهارگسترش
ويروس كرون��ا ،هتلها ش��اهد  41درصد كاهش
سرمايهگذاري بودهاند .خرده فروشي هم 41درصد
كاهش يافته اس��ت .انتظار ميرود سرمايهگذاري
در ادامه س��ال  2020همچنان پايينتر از س��طح
قبل از بحران كرونا باقي بماند چون سرمايهگذاران
منتظر روشن شدن شرايط بازار هستند .صندوق
نالملليپولپيشبينيكردهتوليدناخالصداخلي
بي 
جهان 4.9درصد در س��ال جاري ميالدي به خاطر
همهگيريويروسكروناكاهشيابد.گيتاگوپيناك،
اقتصاددانارشدصندوقبينالملليپولعقيدهدارد
اقتصاد جهان در س��ال جاري ميالدي و سال آينده
به خاطر ركود به وج��ود آمده 12.5تريليون دالر از
دستميدهد .وليكاهشسرمايهگذاريهنوزهم
بهشدت آغاز بحران مالي نيمه اول  2008نرسيده
است .سرمايهگذاري در آن زمان  49درصد كاهش
يافت و روند نزولي آن تا اواسط 2009ادامه داشت.

 37ميليون تومان؛ بليت
تهران -گوانگجو

يكي از ايرالينهاي ايراني كه از بامداد ديروز پرواز
تهران-گوانگجو(چين)رابعداز ۶ماهقطعپروازهاي
مس��افري ايران و چين بازراهان��دازي كرده ،بليت
يكسره آن را ۳۷ميليون تومان و ۲۲۰هزار تومان به
فروش ميرساند .به گزارش مهر ،اين پرواز دوشنبه
هر هفته س��اعت  ۵بامداد از تهران برگزار ش��ده و
س��اعت  ۱۶به وقت محلي در فرودگاه گوانگجو به
زمينمينشيند.مدتپروازاينسفر ۷،ساعتونيم
اعالم شده است .با توجه به اينكه بيشتر متقاضيان
خريد بليت اين مسير هوايي ،تجار و بازرگانان ايراني
هستند ،بليت اين مسير براي دوشنبه هفته آينده
 ۶مرداد بالفاصل��ه دقايقي پس از آغ��از فروش به
اتمام رسيد و اين شركت هواپيمايي در حال فروش
بليت پرواز تهران-گوانگجو براي تاريخ دوشنبه۱۳
مرداد است .فروش رفتن سريع اين بليت آنهم با
چنين نرخي ناشي از محدود شدن شديد پروازهاي
بينالمللي ناشي از شيوع ويروس كروناست.

جزييات وام مستاجران
چهارشنبه اعالم ميشود

محمود محمودزاده ،معاون وزير راه و شهرس��ازي
از اعالم جزييات وام وديعه به مس��تاجران از سوي
رييسجمهور ب��ه مردم در روز چهارش��نبه هفته
جاري خب��ر داد .محم��ودزاده در گفتوگو با ايلنا
درباره آخرين تصميمات نس��بت به تعيين سقف
وام وديعه به مستاجران و نحوه پرداخت اقساط آن
گفت :امروز در جلسه س��تاد اقتصادي در اين باره
تصميمگيريميشود.

دنيايفناوري
ژاپن در شبكه 5Gانگليس
جايگزين هواوي ميشود
انگليسبراييافتنجايگزينيبرايهواويدرپروژه
توسعه همكاري خود ،مشغول مذاكره با ژاپن است.
به گزارش مهر به نق��ل از تلگراف ،پس از آنكه دولت
انگليساعالمكردتا ۲۰۲۷ميالديتجهيزاتهواوي
را از ش��بكه  5Gخود حذف ميكند ،اكنون از ژاپن
كمكخواستهتاجايگزينيبراياينشركتچيني
بيابد.مقاماتانگليسيهفتهگذشتهدرتوكيودرباره
آينده شبكه نسل پنجم اينترنت اين كشور مذاكره
كردند .طبق گزارشها مقامات انگليس مش��غول
بررسي ش��ركتهاي «انايس��ي» و فوجيتسو به
عنوانتهيهكنندگاناحتماليتجهيزات5Gانگليس
هستند.ازسويديگرشركتهاياروپايياريكسونو
نوكيانيزبرايهمكاريبااپراتورهايمخابراتيانگليس
اعالمآمادگيكردهاند.

ويژه
اينترنت شبكه شاد در سال
تحصيلي جديد رايگان ميشود
وزي��ر آموزشوپ��رورش گفت :براي حل مش��كل
كودكانبازماندهازتحصيل،بايدتفاهمنامههمكاري
بين آموزشوپرورش و ديگر دس��تگاههاي دولتي
منعقد ش��ود .به گزارش ايس��نا ،محس��ن حاجي
ميرزايي در نشس��ت شناس��ايي ،جذب ،آموزش و
نگهداشت كودكان بازمانده از تحصيل؛ ۶تا ۱۱سال
در دوره ابتدايي ،ضمن تش��كر از حضور نمايندگان
دستگاههايمختلف،اظهاركرد:يكيازموفقيتهاي
درخشان جمهوري اسالمي در طي سالهاي پس
از انقالب ،توس��عه پوش��ش تحصيلي و كاستن از
فاصله آموزش��ي بين مناطق ش��هري و روستايي و
همچنين جنسيتهاي مختلف و اقوام است و اين
گاممهمياستكهدرتوسعهجهتعدالتاجتماعي
برداشتهشدهاست.حاجيميرزاييافزود:اگربپذيريم
كه منشأ نابرابريهاي حوزه ثروت ،قدرت و منزلت،
نابراب��ري فرصته��اي يادگيري و آموزش اس��ت
ايجاد ش��رايط تحصيل براي اين كودكان ميتواند
دستاوردهاي خوب و قابل قبولي باشد.وي با اشاره
بهپيمايشيكهازطريقمعاونتابتداييدرخصوص
آمار كودكان بازمانده از تحصيل انجا م ش��ده است،
تصريح كرد :اقدامات پژوهش��ي آموزشوپرورش و
ديگر دستگاهها نشان ميدهد ۵۰ ،درصد كودكان
بازماندهازتحصيلدراثرعوامليمانند؛فقرفرهنگي
خانوادههاي كودكان كار ،عدم دسترسي به مدرسه
و كودكاني كه در حيطه اس��تثنايي قرار دارند و  ...از
آموزشها جاماندهاند؛ لذا اين ك��ودكان را ميتوان
تحت حمايت قرار داد.وي در ادامه گفت ۵۰ :درصد
آمار كودكان بازمانده از تحصيل مربوط به كودكاني
استكهادامهتحصيلآنهادرخارجازكشوربهاطالع
آموزشوپرورش نرسيده اس��ت و يا فوت كودك به
داليلمختلفازجملهعدمحذفيارانهبهثبتاحوال
اعالم نشده است و لذا اين كودكان به عنوان بازمانده
ازتحصيلثبتميشوند،درحاليكهاينطورنيست.
حاجي ميرزايي با اشاره به اينكه تعداد دانشآموزان
بازمانده از تحصيل خيلي زياد نيس��ت اما مش��كل
پيچيدهاياست،برضرورتانعقادتفاهمنامههمكاري
بين آموزشوپرورش و ديگر دس��تگاههاي دولتي
تأكيد كرد.وزير آموزشوپ��رورش با تأكيد براينكه
مرجعرسميآماركشورادارهثبتاحوالاست،گفت:
سعي داريم در روزهاي آتي با راهاندازي سامانهاي بر
بستر فناوري اطالعات در آموزشوپرورش بتوانيم با
دستگاههاي ديگر ارتباط آنالين برقرار كنيم تا قادر
باش��يم اطالعات ساماندهي ش��ده توسط سازمان
ثبتاحوالكشوررادركمترينزماندريافتكنيم.
عضوكابينهدولتتدبيرواميدبااشارهبهاينكهپديده
ترك تحصي��ل يك پديده رايج ب��وده و قطعاً وجود
ويروسكروناآنراتشديدخواهدكرد،گفت:مدارس
واداراتزيرمجموعهآموزشوپرورشراموظفكرديم
بهكسانيكهقادربهاستفادهازگوشيهايهوشمنديا
اينترنتنيستندازطريقروشهايديگريآموزش
دهند.بنابراينبايدمطمئنشويمهركسدرهرجايي
كههستازخدماتآموزشيبهرهميبردوآموزشدر
هيچجايكشورمتوقفنشدهاست.
به گزارش مركز اطالعرساني و روابط عمومي وزارت
آموزشوپرورش ،حاجي ميرزاي��ي در پايان گفت:
هزينه اينترنت فعاليتهاي آموزشي در سامانه شاد
در سال گذش��ته رايگان بود و امسال هم با توجه به
رايزنيهايانجامشدهقصدداريمآنرارايگانكنيم.

نشست شوراي هماهنگي
روابط عموميهاي شستا
چهارمين نشس��ت ش��وراي هماهنگي روابط
عموميهاي شستا در اصفهان با حضور محسن
بيدي مدير روابط عمومي هلدينگ صدر تامين و
مشاورمديرعامل،علي راعيمشاورامورمجلسو
تاجتماعيمديرعاملذوبآهناصفهان،
ارتباطا 
نيما راد مشاور مدير روابط عمومي هلدينگ صدر
تامين و مديران روابط عمومي شركتهاي شستا
در استان اصفهان به ميزباني ذوب آهن در هتل
كوثر اصفهان يك شنبه  ۲۹تيرماه برگزار شد .به
نقل از روابط عمومي ذوب آهن اصفهان ،محسن
بيدي مدير روابط عمومي هلدينگ صدر تامين
در اين نشست با تاكيد بر نقش موثر رسانهها در
اميد آفريني در جامعه گفت :ش��ركتهاي زير
مجموعه شستا با توجه به گستردگي فعاليتها
اقدامات بسياري را انجام ميدهند كه نياز است از
طريق تعامل بيشتر با رسانهها گزارش فعاليتها
را ب��راي تنوير افكار عمومي منتش��ر كنند .وي
افزود :روابط عمومي ذوب آهن اصفهان تواناييها
و پتانسيلهاي بسياري به ويژه در زمينه تعامل
با رسانهها دارد و شركتهاي زير مجموعه شستا
ميتوانند از اين قابليتها استفاده كنند.
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دانش و فن

انقالب ديجيتال در مقياس جهاني رخ داده است

چالشهاي فراگيري تحول ديجيتال
تحولديجيتاليبهعنوانيكمرحلهفراگير
و اصلي در سراس�ر جهان شناخته ميشود
و البته چالشها و فرصتهاي اساس�ي دارد
كه مش�اغل فعال در اين حوزه ب�ا آن روبرو
هستند .بيشك انقالب ديجيتال در مقياس
جهاني رخ داده اس�ت .فناوري اينترنت راه و
روش كار ،زندگي ،بازي و يادگيري ما را تغيير
داده است .قدرت و فراگيري اينترنت ،امكان
انجام بهتر و س�ريعتر اغلب فعاليتها را به
ما داده است .كامپيوترها ،تلفنهاي همراه،
بوكارها و
خانهها ،خودروها ،لباسها ،كس� 
حتي ش�هرها همه در حال اتصال به ش�بكه
جهاني هس�تند .ح�ال ش�ركتها چگونه
ميتوانند از فرصت بدي�ع انقالب ديجيتال
براي رس�يدن به پيشرفت اس�تفاده كنند؟
پژوهش�گاه فضاي مجازي به بررسي نظرات
ربيع دبوسي ،مديركل شعبه امارات شركت
سيس�كو و از برجس�تهترين كارشناس�ان
ديجيتالخاورميانهپرداختهاست.

انقالب ديجيتال اين پتانس��يل را دارد ك��ه بازارها را
س��ريعتر از هر نيرويي در تاريخ تغيي��ر دهد و در اين
ميان ،س��ازمانهايي كه حركت به س��مت تحوالت
شغلي ديجيتال را در برنامه كالن خود ندارند ،بيشك
دچار نوعي عقبماندگي خواهند ش��د و آنهايي كه به
جريان ديجيتالسازي پيوستهاند ،جريانهاي جديد
درآمديوتوسعهتجاريبيسابقهايراتجربهميكنند.
شركتهاوموسسات،هنگاميكهروندديجيتاليشدن
كاملشود،يعنيجاييكهفناوريمسووليتاكثركارها
را از مردم گرفت ،بايد در مورد چگونگي دس��تيابي به
موفقيت در مقياس كالن تجديد نظر كنند .ديجيتالي
شدن پتانسيل الزم را براي ايجاد تأثير پايدار و مثبت
در هر حوزهاي از جامعه دارد .ديجيتالي شدن ،در اصل
فرآيند برنامهريزي و در نهايت ساختن يك اكوسيستم
پيش��رفته و پيچيده براي فناوري اطالعات است كه
امكان اتصال ،بهرهوري و امنيت بيشتر را فراهم ميكند
و از اين طريق تأثير مثبت به وجود ميآورد .با انقالب
ديجيتال،مشاغلكارآمدترميشوند،مصرفكنندگان
تصميمات آگاهانهتري ميگيرند و با روش��ن ش��دن
تأثير واقع��ي فناوري ،كل صنايع تغيي��ر ميكنند .از
مراقبتهاي بهداش��تي گرفته ت��ا حملونقل و ديگر
حوزههاي حياتي ،حركت و تغيير به سمت روشهاي
ديجيتالي به سادهسازي فرايندها ،حذف ناكارآمديها
و ايجاد تجربي��ات بهتري براي بيماران ،مس��افران و
عم��وم مردم كمك ميكند .بيش��ك ،س��ازمانها و
ش��ركتها براي تطبيق كامل با تحوالت ديجيتال به
اس��تراتژيهايي نياز دارند .شركت مديريت خدمات
فناورياطالعاتگارتنردرسال 2015پيشبينيكرده
بود كه تا سال  75 ،2020درصد از شركتهاي جهان
به فعاليت در زمينههاي ديجيتال روي ميآورند يا در

رويداد

فرايند تغيير سازوكار كار خود خواهند بود .حال پس
از گذشت پنج سال درحالي كه بسياري از سازمانها
طرحهاي تحول شغلي به س��مت ديجيتالي شدن را
برنامهريزي يا در دس��ت اجرا دارند ،پيشرفت موجود
با ش��تاب پيشبينيش��ده انطباق ندارد .بسياري از
كارشناسان ،علت اين امر را ضعف شركتها در تغيير
راهبردها و كمبود تخصص ميدانند.

تاثير تحوالت ديجيتال
در شركتها و استراتژي آنها
در عصر حاضر ،تقريباً همه بازارها و بخشهاي صنعتي
در حال گذار از عصر اطالعات به عصر ديجيتال هستند
و س��رعت تحوالت بيش از گذشته ش��ده است .همه
كشورها ،شهرها و ش��ركتها به اين درك رسيدهاند
كه براي بقا و شكوفايي در اين دوره جديد بايد متحول
شوند .اين انتقال به عصر ديجيتال مستلزم تغييرات
گسترده در زمينه فناوري ،مديريت سازماني ،فرهنگي
و فراتر از آن اس��ت .سازمانها بايد براي ورود به عرصه
رقابت و بقا جسور و شجاع باش��ند .اكنون بيش از هر
زمان ديگري س��ازمانها بايد فرصتهاي الزم براي
ديجيتالي شدن را در راستاي اهدافشان ،بهكارگيرند.
سرعت گرفتن فرايند ديجيتالسازي و بهروزرساني،
زيرساختهاي حياتي ،افزايش توليد ناخالص داخلي
كشورها،كاهشهزينههاوايجادشغلراسببميشود
و اين ام��كان را فراهم ميآورد ت��ا گروههاي جديد و
متنوعي از كارآفرينان خوشفكر ،مش��اغل تازهاي را
در اقصي نقاط جهان ايجاد كنند .اين موضوع ،از سوي
ديگر ،امكان دسترس��ي و فرصتهاي بيش��تر براي
آموزش حرفههاي مبتن��ي بر فناوري به عالقهمندان
در سراسر جهان را مهيا ميكند و نتيجه آن چيزي جز
كاهش عمق شكاف توسعهيافتگي كشورها و افزايش
سطح رقابت ميان آنها نيست .داشتن يك اكوسيستم
ديجيتال مناس��ب و درست براي دستيابي به هر يك
از اين م��وارد ضروري خواهد بود .چگونه ميتوان يك
استراتژي ديجيتال يكپارچه را تعريف كرد؟ سازمانها
و شركتهاي بزرگ ،به منظور آمادهسازي خود براي
پذيرش تحوالت ديجيتال ،بايد به مواردي توجه كنند.
ازجملهاينكهاستراتژيتجاريوفناورياطالعاتخود
رامتحولكنند،همهسيستمهاوفعاليتهايخودرابه
صورت يكپارچه به اينترنت و جريان ديجيتال متصل
سازند،پذيرايآناليزوتحليلكارشناسانحوزهفناوري
اطالعات باشند ،فناوريهاي خود را بهروز و كارآمد نگه
دارند ،سرمايهگذاري كافي در اين زمينه را مدنظر قرار
دهند و از متخصصان اين حوزه بهره بگيرند .در پايان
اين فرايند ،مزاياي ديجيتالي شدن و اتصال ،بيشازحد
تص��ور خواهد بود .بهرهوري اقتص��ادي بيشازپيش،
تجربيات بهتر در زمينه ارايه خدمات ،استفاده بهينه از
داراييها و چشمانداز شفاف از تجارت آينده ،از جمله
اين مزايا هستند .با وجود اين ،كارشناسان معتقدند كه
مهمترين عامل به تعويق افتادن تحقق اين امر ،كمبود

در عصر حاضر ،تقريبا همه بازارها و بخشهاي صنعتي در حال گذار از عصر اطالعات به عصر ديجيتال هستند
نيروي متخصص حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات
در مقياس جهاني اس��ت و تنها راه عبور از اين چالش
جذب و آموزش تعداد بيش��تري از افراد در رشتههاي
مربوط به اين زمينه است .بنگاههاي اقتصادي كوچك
و متوسط ،براي دستيابي به مزاياي شغلي كه از طريق
ديجيتالي شدن حاصل ميش��ود ،به زيرساختهاي
شبكهاي قابل اتكا و ايمن نياز دارند .آنها بايد شبكههاي
پراكنده و ناهمگون خود را همگرا كرده و با استفاده از
تجزيهوتحليلدادههايپيشرفته،شيوههاينوينرشد
و توسعه را در پيش گيرند.
مولفههاي اصلي يك استراتژي ديجيتال
يك استراتژي ديجيتال كارآمد بايد دربرگيرنده يك
مدل فناوري اطالعات دقيق باشد و همچنين امكان
تجديد نظر در فرآيندهاي اصلي براي دوره ديجيتال
را داشته باشد .استفاده از فناوريهاي جديد امنيتي،
تجاري و تحليل��ي ،نيازمند ديجيتالي ش��دن كامل
فرايندهااستواينامرمستلزمنوآوري،سرمايهگذاري
و تخصص است .ش��ركتهاي خاورميانه براي ايجاد
اكوسيس��تم هوش��مند از طري��ق ديجيتالس��ازي
زيرس��اختها ،پتانس��يل فوقالعادهاي دارند .در اين
مقطع تاريخي ،گرچه نياز به تحول اجباري و مزاياي
آن بسيار آشكار هستند ،اما مسير بههيچوجه هموار
نيست .سازمانها در پي بهبود س��ودآوري و كاهش

مقررات حوزههاي جديد فناوري تسهيل ميشود
دبير ش��وراي عالي فضاي مج��ازي از تصويب محيط
آزمون(سندباكس)بهمنظورتسهيلمقرراتحوزههاي
جديد فناوري در كشور خبر داد .به گزارش مركز ملي
فضاي مجازي ،سيد ابوالحسن فيروزآبادي با اشاره به
مصوبه جلسه  ۸۸كميسيون عالي تنظيم مقررات در
خصوص مديريت محيط آزمون (سندباكس) ،گفت:
«مقررهگذاريمحيطآزموننوعيتنظيمگرياستكه
براي ايدههاي جديد بهخصوص در حوزه فناوريهاي
مالي (فينتكها) كه پيامدها و ابعاد اجراي آنها براي
حاكميت شناختهش��ده نيست ،مورد اس��تفاده قرار
ميگيرد كه مركز ملي فضاي مجازي كش��ور با توجه
به درخواستهاي متعدد در سالهاي اخير در كشور
براي موضوعات جديد به خصوص حوزه فناوري مالي
اين موضوع را در دس��تور كار قرار داد .در حال حاضر
تقاضاهاي زيادي در كش��ور ب��راي موضوعاتي مانند
رمزارزها و خدمات مبتني بر زنجيره بلوكي مطرح شده
است كه اميدواريم از اين ظرفيت براي پاسخگويي به

متقاضياناستفادهشودوازبالتكليفيخارجشوند».وي
درتشريحاينمصوبهگفت«:موضوعوايدهايكهتوسط
يك شركت به عنوان يك ايده نو مطرح شده و عموماً به
حوزههاي فناورانه جديد و نوپديد مانند اينترنت اشياء،
هوش مصنوعي ،خدمات مبتنيبر زنجيرههاي بلوكي
و رمزارزها مربوط ميشود ،يك تنظيمگر حاكميتي
و بخش��ي مانند بيمه ،ب��ورس ،ح��وزه بانكي يا حتي
حوزههايي مانند سالمت و محتوا يك محيط آزموني
كه مشتمل بر رويهها ،قواعد و ساختار نظارت است را
ايجاد ميكند .در آن محيط با تسهيل مقررات و كاهش
شرايط سختگيرانه و براي مدت مشخص و با تعداد
كاربري محدود و نيز قلمرو اجراي حفاظتشده ،ايده
را به مرحله اجرا ميگذارند و نتايج و پيامدها را بررسي
ميكنند و پس از طي كردن دوره آزمايشي نسبت به
توقف يا گس��ترش كار به قلمرو بزرگتر و كل جامعه
اعالن نظر كرده و فض��ا را براي ورود اين نوع ايده براي
عموم متقاضيان فراهم ميكنند».

توقف پروژه شبكه علمي بهدليل عمل نكردن سرمايهگذاران به تعهدات
مديركلدفترفناورياطالعاتسازمانپژوهشهايعلمي
و صنعتي ايران از متوقف شدن پروژه شبكه علمي كشور
خبر داد و گفت :نوس��انات ارز و عمل نكردن سرمايهگذار
به تعهدات خود مانع ادامه راه شده است .سعيد گرگين در
گفتوگوبامهردربارهآخرينوضعيتشبكهعلميكشور
و چرايي متوقف ماندن اين پروژه گفت« :نسل اول شبكه
علمي كشور به دهه ۷۰و ارايه اينترنت با حجم ۲تا ۴مگ
و مبتني بر كابل مسي باز ميگردد؛ خدمتي كه با توجه به
نوپابودناينترنتدرايرانبهصورتخيليمحدودبهبرخي
مراكزارايهميشد.درآنبرهه،حدود ۲۷۰نقطه(دانشگاهها
و مراكز علمي تحقيقاتي) به شبكه مذكور متصل بوده و
سرويساينترنتدريافتميكردند،درواقعكاربردووظيفه
آنشبكه(نسلاول)ارايهخدماتبهمراكزعلميپژوهشي
و دانش��گاهي بود .به مرور و همزمان با فراگيري نس��بي
اينترنتدركشوروتوزيععموميآنبهوسيلهمخابرات،در
واقع كابلهاي مسي كارايي خود را از دست داد و اينترنت
مبتني بر فيبر با بنديته��اي به مراتب باالتر از ۲مگ و۴

افزایش بیرویه قیمت مواد اولیه
بیثباتی در زنجیره فوالد را بههمراه دارد

علی محم�دی مدیرعامل ف�والد خوزس�تان در
توگ�و با خبرن�گار رواب�ط عموم�ی ،افزایش
گف 
بیرویه قیمت م�واد اولیه را موج�ب بیثباتی در
چرخ�ه زنجیره ف�والد و بازار دانس�ت .محمدی
گفت :بهدنبال حرکت به سمت واقعی شدن قیمت
ش�مش فوالد در بازار ،به یکباره قیمت مواد اولیه
نیز افزایش چشمگیری داش�ته که این روند قطعا
نگران�ی فوالدس�ازان را بههمراه خواهد داش�ت.
مدیرعامل فوالد خوزس�تان اظهار داش�ت :سیر
صعودی قیمت کنسانتره سنگآهن ،گندله و آهن
اس�فنجی یقینا باعث عدم ثبات در بازار و کنترل
قیمت آن از سوی مسئوالن ذیربط ،باعث دغدغه
و نگرانی فوالدس�ازان خواهد ب�ود .وی افزود :در
گذش�ته افزایش قیمت مواد اولیه بر مبنای قیمت
شمشفوالدوبابررسیدقیقهزینههایتولیداین
محصوالت در کنار س�ودآوری همه زنجیره فوالد،
در نظر گرفته میشد .محمدی خاطر نشان کرد :با
حرکت به سمت واقعی شدن قیمت شمش در بازار،
بهناگاهقیمتمواداولیهنیزدر ۲ماههاخیرنوساناتی
داشتهواینروندآسیبجدیبهفوالسازانواردمی
کند .مدیرعامل فوالد خوزستان اظهار داشت :این
افزایشقیمتمنطقینبودهودرآیندهروندچرخه

هزينههاي خود و همچنين حركت پرشتاب به سمت
استقرار خدمات جديد هستند .شركتهاي كوچك
و متوس��ط براي اينكه بتوانند س��رعت كسبوكار را
افزايش دهند بايد راهحلهايي براي مديريت و ذخيره
دادهها پيدا كنند .ش��ركتها با ات��كا به فناوريهايي
چون اينترنت اشيا و هوش مصنوعي ،ميتوانند انتظار
بهرهوري عملياتي بيش��تر ،بهبود امني��ت ،افزايش
كارآمدي نظام توزيع ،كنترل اطالعات ،تصميمگيري
سريع ،فرصتهاي شغلي جديد و درامدهاي بيشتري
را داشته باشند .شركتهاي كوچك و متوسط چگونه
ميتوانند از فناوري براي تمايز خود در بازار اس��تفاده
كنن��د؟ اينترنت اش��يا و اينترن��ت همهچيز ،فرصت
جديدي را به ش��ركتهاي متوس��ط و كوچك براي
رهبري فن��اوري ارايه ميدهند .فن��اوري اطالعات از
جهت فعال كردن دادههاي عملي ،ايجاد ارتباطات و
درآمدهاي جديد براي س��ازمانهاي سراسر منطقه
خاورميانه ،در كانون توجه قرار خواهد گرفته است .با
توجه به ادامه سرمايهگذاريهاي شركتهاي كوچك
و متوسط در فناوريهاي آينده ،بيشك پيامدهاي اين
اقدام،تحولآميزخواهدبود.شركتهاييكهديجيتالي
ميشوند بهدليل گش��ودن دريچه جريانهاي جديد
درآمدي ،ارايه خدمات بهتر و ايجاد مدلهاي عملياتي
جديد كه كارايي و ارزش بااليي دارند ،در موقعيت بهتر
و متمايزي نسبت به رقبا ،قرار خواهند گرفت.

مگ ،توسعه يافت و بالتبع آن شبكه مبتني بر كابلهاي
مسينيزكنارگذاشتهشد».مديركلدفترفناورياطالعات
سازمانپژوهشهايعلميوصنعتيايرانبابياناينكهدر
دهه ۸۰و در زمان تدوين برنامه پنجم توسعه ،مجدداًاين
شبكه مورد توجه قرار گرفت ،اظهار كرد :بر اين اساس در
برنامه پنجم ،راهاندازي شبكه علمي كشور بر عهده وزارت
 ICTقرار داده شده و بهرهبرداري از آن نيز به وزارت علوم
واگذارشد.دراينراستا،بااقداماتمراكزمخابراتياستاني،
كابلكشيفيبرصورتگرفتوبرايتعداديازدانشگاهها
امكانات زيرساختي فراهم شد .ضمن اينكه در تهران نيز
بهطورخاص،يكحلقهايجادوب هواسطهآن ۱۶،دانشگاهبه
يكديگرمتصلودرادامهيك سرويسهمبهصورتدموو
پيشفرضرويآن ۱۶نقطهومركزدانشگاهينقطهاجرا
شد .در دهه ۹۰پروانه شبكه علمي،براي سومينبار صادر
شد.درواقعبراياينپروانهچهارفازپيشبينيشدهبودكه
در فاز اول دانشگاههاي اصلي در تهران در ادامه و فازهاي
بعدي ،مراكز استانها و نهايتاًدر فاز چهارم ،كليه شهرها و

و آرامش را به ب�ازار برگردانند .وی در پایان تاکید
کرد:یقیناحفظآرامشدرشرایطتحریمیکشورو
حمایت فوالد سازان موجب پایداری تولید ،تامین
نیاز داخلی کش�ور و همچنین استمرار صادرات و
ارزآوری را به همراه خواهد داشت.

دانشگاههاي كشور قرار بود به شبكه متصل شوند ».وي
نبودزيرساختارتباطفيبريبسياريازدانشگاههاومراكز
پژوهشي با مخابرات را چالش اصلي شبكه علمي عنوان
كرد و ادامه داد« :ايجاد اين زيرس��اخت بايد توسط وزارت
ارتباطات انجام شود اما عم ً
ال هزينه بسيار زيادي براي اين
وزارتخانه دارد .البته هرچند در پروانه شبكه علمي ،اجازه
حفاريوفيبركشيپيشبينيشده،اماهزينهاينكار،بسيار
سرسامآوربودهونكتهبسيارحائزاهميتايناستكهدراين
پروانهايكهصادرشده،براياينشبكههيچبودجهمصوبي
در نظر گرفته نشده است .در چنين شرايطي ،براي اينكه
كارهاپيشبرود،درسال ۱۳۹۵باهمكاريسازمانفناوري
اطالعاتوزارت،ICTقرارشدهبوديكسرمايهگذاربخش
خصوصي وارد عرصه شود و تا تيرماه  ،۹۸تمامي مراحل
چهارفازپروانه،بهانجامرسيدهوتكميلشود.بااينحال،از
يكسوبهعلتنوساناتنرخارزوازطرفديگر،عملنكردن
سرمايهگذاربهتعهداتخود،تاكنونوعدههامحققنشدهو
عم ً
الكارمتوقفشدهاست».

احداث ديتاسنتر در هر مركز استان ظرف پنج سال آينده

عضوهياتمديرهشركتارتباطاتزيرساختگفت«:براي
توسعه خدمات و شبكههاي نسل آينده در كشور ضروري
است در آينده بسيار نزديك مراكز داده (ديتاسنتر) محلي
شوند ،بنابراين احداث حداقل يك مركز داده در هر مركز
اس��تان ظرف پنج سال آينده از واجبات مهاجرت به نسل
جديدفناوريهايارتباطياست».بهزاداكبريدرگفتوگو
باايرنااظهاركرد«:تمامدنيادرحالبرنامهريزيبرايگذراز
عصرشبكههاي 4Gبه 5Gهستندوبههمينواسطهتنوع
خدمات ديجيتال افزايش پيدا ميكند .با اضافه شدن انواع
خدماتديجيتالنوينبهويژهخدماتيكهنيازبهپهنايباند
زيادوتاخيركمدارند،موضوعنزديككردنمنابعپردازشيو
ذخيرهسازيدادههابهكاربراننهاييبهيكضرورتتبديل
شده است .اين به معني توسعه مراكز داده ابري توزيع شده
در داخل كش��ورها اس��ت .مراكز داده در گذشته در نقاط
خاصي از دنيا مانند امريكا و اروپا كه مراكز تبادل ترافيك و
ذخيرهسازياطالعاتاينترنتبودند،توسعهپيداميكرد؛اما

مفقودی

تولید فوالد را با مش�کل روبرو خواه�د کرد و این
بیثباتی کل زنجیره تولی�د را از معدن تا محصول
نهایی ،تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ لذا از مسئوالن
محترم وزارت صمت این انتظار را داریم نسبت به
تثبیتقیمتمواداولیه،اقداماتالزمراصورتداده

فرصتهايايجادشدهوچالشهايموجود
اتصال دس��تگاهها ،ماش��ينها و اش��يا با اس��تفاده از
فناوريهاي نوين ،به كس��بوكارهاي كوچك اجازه
ميدهد تا دادههاي مورد نياز خ��ود را به صورت پويا،
توليد ،تجزيهوتحليل و از آنها نتيجهگيري كنند .اين
موضوع راندمان عمليات��ي را افزايش داده و در نتيجه
سبب بهبود فضاي كلي كسبوكار ميشود .اينترنت
همهچيز،باكاهشهزينهها،بهبودبهرهوريكارمندان،
تولي��د درآمد جدي��د و افزايش رضايت مش��تريان و
كاربران ،ارزشآفريني ميكند .براي حركت سريعتر و
كارآمدتر ،شركتها بايد تمركز خود را روي تجارت در
زمينههايارتباطات،فضايابري،رسانههاياجتماعي،
جمعآوري دادهها و تحليلي اطالعات ،معطوف كنند.
اگر شركتها از اين بسترهاي هوشمند استفاده نكنند
توانايي حركت آنها با س��رعت ،مقياس و امنيت الزم
كاهش مييابد .تحول در همه صنايع با شتاب در حال
پيگيري است و موفقيت در اين مقطع حساس تاريخي
به توانايي شركتها در ايجاد تحول ديجيتالي و انطباق
با س��اختارهاي جديد فناوري اطالعات بستگي دارد.
فرصتهاي ديجيتالي شدن بسيار زياد است ،اما اين
فرصتها به دليل كمبود جهاني نيروي كار متخصص
فعال در زمينه فن��اوري اطالعات و ارتباطات محدود
هستند و حل اين بحران تربيت نيروهاي فني خبره در
اين زمينه را ميطلبد.

زمانيكهحجمدادههاوتنوعخدماتزيادشداحداثمراكز
دادهدرنقاطديگرنيزموردتوجهقرارگرفتهوبهسرعترشد
پيداكرد.مراكزدادهدرگامنخستدرداخلكشورهااحداث
شدند و مدتي بعد سرويسدهندههاي بزرگ دنيا تصميم
گرفتند مراكز داده خود را در گستره جهاني محليسازي
كنند.مجموعههاييمانندگوگل،فيسبوك،مايكروسافت
و آمازون در كشورهاي ديگر حتي همسايگان ايران مراكز
دادهخودراتوزيعكردندتاسرعتدسترسيوكيفيتارايه
خدمات خود را بهبود بخشند .اكنون محلي شدن مراكز
داده با ذائقه و ويژگي محلي از گامهاي مهم براي توس��عه
زيرساختهاي فناوري كشورها است .البته اين كار از بعد
فني نيز اهميت دارد چون نزديكي فاصله مصرفكننده و
ارايهكنندهخدمات از ضروريات توسعهبسياريازخدمات
نوين اس��ت .براي دس��تهاي از خدم��ات ،نميتوان محل
ذخيرهسازيدرمراكزدادهامريكاباشدوخدمتگيرندهدر
ايرانب هراحتيوسهولتبهآنخدمتدسترسيپيداكند».

فاکتور فروش خودروی سواری هاچ بک تیپ 206مدل1382رنگ
نق�رهای متالی�ک ب�ه ش�ماره شاسی82632357وش�ماره
پالک431-98ب55ب�ه ن�ام علیرض�ا جلیلی�ان ب�ه ش�ماره
ملی4539521039مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
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در ستاد تنظيم بازار مطرح شد

     ارزتوليدتامينميشود
بهگزارش«تعادل»،روزگذشتهدرجلسهستادتنظيمبازار
از تصميمات جديد براي ترخيص كاالها رونمايي شد .در
اينجلسه،سرپرستوزارتصنعت،معدنوتجارتگفت:
مقوله بازار براي مردم به لحاظ امنيت رواني و ذهني و براي
دولتفوقالعادهمهماستوخوشبختانهمتوليانبخشبازار
وبزرگانتشكلهايصنفيبارهاثابتكردهاندكهبيشتراز
همه دغدغه اداره و آرامش بازار را دارند.
حسينمدرسخيابانيافزود:اصنافدردورانكروناحماسه
آفريدندونشاندادندكهبيشترازهمهبهفكرمردمهستند.
ويباتأكيدبراينكهدولتتحتهرشرايطيارزمواداوليهو
كاالهاياساسيراتأمينميكند،بيانداشت:باتصميمي
كه س��تاد اقتصادي دولت گرفته ،اقدام بسيار خوبي براي
ترخيصوانتقالكاالهايموجوددربنادركشوروگمركات
كشوراتخاذشدهاست.بنابهاظهاراتاو،هميشهبحثتأمين
مواد اوليه و كاالهاي اساسي در اولويت بوده است ،البته با
تصميمي كه ستاد اقتصادي دولت اتخاذ كرده ،تأمين ارز
كاالهاياساسيومواداوليهشتابميگيردومفهومآناين
استكهمواداوليهكارخانجاتنيزبهموقعتأمينخواهدشد.
وي بيان داشت :نزديك به  4ميليون تن كاالي اساسي در
گمركاتكشوراستواگراينعددتغييرينميكند،بهاين
دليلاستكهمدامدرحالتأمينكاالهاياساسيهستيم
وبدونوقفه،تأمينكاالياساسيادامهدارد.

سرپرستوزارتصمتادامهداد:البتهاتكاءمابرايتأمين
كاالهاياساسيحتماًتوليداتداخليوتنهادرمواردي
كه به دليل شرايط امكان توليد آن كاال در داخل فراهم
نباشد يا كسري وجود داشته باش��د ،از طريق واردات،
آن را تأمي��ن ميكنيم .مدرس خياباني با بيان اينكه به
تناسبتشديدتحريمها،تشديدونظارتبركنترلبازار
را خواهيم داش��ت ،گفت :بازار و تنظيم آن براي ما مهم
اس��ت ،زيرا بازار و نوع رفتار آن در زندگي روزمره مردم
براي ما فوقالعاده اهميت دارد و لذا معيشت مردم جزو
اولويتهاي دولت اس��ت و تالش ميكنيم تا عليرغم
تكانههاي ش��ديدي كه در برخي ش��اخصهاي كالن
اقتصادي به بخشي از اقتصاد كشور وارد شده و منشأ آن
حتماًخارجيوتشديدتحريمهايظالمانهامريكااست،
تبعاتكمتريبرمعيشتمردمداشتهباشد.اوهمچنين
بيان ك��رد :تمام متوليان بخش بازار از جمله واحدهاي
صنفي ،دس��تگاههاي نظارتي مانند سازمان حمايت،
سازمانتعزيرات،بازرساناتحاديههاوبازرساناتاقهاي
اصنافوحتيدادستانيكشور،بااليسرمجموع ه بازار
خواهد بود و نگاه نظارتي شديد بر بازار را خواهند داشت
و طرح تشديد نظارتها به خصوص در محدوده انبارها
ومراكزنگهداريانجامميشود.همچنينبنابهگفتهاو،
تشكيل ستاد مبارزه با احتكار به ابتكار سازمان حمايت
اقدامخوبياستكهاحياناكسانيكهميخواهندازفضاي
كنونياقتصادسوءاستفادهكنندمانعيبرايآنهابهوجود
آيدواقدامينتوانندانجامدهند.
     ترخيصكاالها آسانتر ميشود
دبيركارگروهتنظيمبازارنيزبااشارهبهاينكهپنجقلمكاالي
اساسيطيچهارماهمنتهيبه 25تير 99بيشاز 5ميليون
و 500هزارتنكاالترخيصشده،گفت:درهمينپنجقلم
كاالي اساسي بيش از 3ميليون و 700هزار تن موجودي
در انبارهاوجوددارد.
محمدرضاكالميافزود:بامصوبهستادهماهنگياقتصادي
دولتمقررشدهتااينكاالهابااولويتازبنادرترخيصودر
شبكههايتوزيعقرارگيردولذاتجاروبازرگانانواحدهاي
توليدي كه اين اقالم را در بنادر دارند ،ميتوانند در صورت
تمايل،كاالهايخودراازبنادرخارجكنندوبهنرخارزامروز
كاال را ترخيص كنند و بانك مركزي آمادگي دارد تا ظرف
سهماهارزآنهاراتأمينكند.
دبير كارگروه ستاد تنظيم بازار بيان كرد :در مورد كاالهاي
مرتبطباكاالهاياساسيكهارزآنهابهگروه 2كاالييمنتقل
شده و حدود  20قلم كاال را شامل ميشود ،طي چهار ماه
منتهي به مورخ  28تير  99بيش از  6ميليون و  700هزار
تن ترخيص كاال انجام ش��ده كه طبق مصوبه سران قوا و
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ،اولويت ويژه يافتهاند كه
كاالهايي كه مواد اوليه توليد است ،با ارز اشخاص و شيوه
اعتباريترخيصشود.
كالمي گفت :بنابراين حوزه توليد ،كاال را مستمراًبه بازار
عرضهميكندوباتوجهبهتأكيدمقامعاليوزارت،فراواني
كاال ارجح اس��ت و ما نيز تالش ميكنيم تا كاال به وفور
عرضه شود ،بنابراين ميادين ميوه و ترهبار ،فروشگاهاهي
زنجيرهاي و صنوف منتخب در سراسر كشور با تمام قوا
و ظرفيتهاي موجود بايد كاالرساني انجام دهند و همه

داروخانهها در اولويت
تامين ماسك قرار گرفتند

 ۸۰درصد صاحبان كاال مشكل ترخيص دارند!
مكلف هستند تا به بهترين حالت ممكن از مقطع زماني
كنوني و جنگ اقتصادي عبور كنند .دبير كارگروه ستاد
تنظيمبازارهمچنينبهبرگزاريچهارمينجلسهتشكيل
شوراي كنترل و نظارت با حضور وزير اشاره كرد و گفت:
تمركز اين شورا عالوه بر بازرسي و نظارت در سطح عرضه
برخورد با احتكار و امتناع از عرضه در اين مقطع زماني
است .كالمي اظهار كرد :ما در مقطع زماني قرار گرفتهايم
كه برخي از سوءاستفادهكنندهها كاالي مورد نياز مردم
را احتكار ميكنند ،بنابراين از مردم ميخواهيم تا در اين
زمينه با ما همكاري داشته باشند و اگر مواردي از احتكار
حتيدرخانههامشاهدهكنند،ازطريقسامانههاي124
و  135اطالعرس��اني كنند .وي گفت :شوراي كنترل و
نظارتدرمركزبامسووليتمعاونتنظارتداخليبرگزار
ميشود و مس��ووليت آن هر هفته به عهده يكي از اعضا
خواهد بود و حتي در استانها شورا را تشكيل ميدهيم،
لذا از سازمانهاي صنعت و معدن استانها ميخواهيم
تا ش��وراي كنترل و نظارت را هر چه سريعتر در سطح
استانهاتشكيلدهند.
      ۸۰درصدصاحبانكاالمشكلترخيصدارند!
البتهايناظهاراتدرموردترخيصكاالهادرحاليمطرح
ميشود كه آمار رسمي نش��ان ميدهد ،حداقل شش
ميليارددالركاالهاياساسيوتوليديدرحالحاضردر
گمركات وجود دارد كه ۳.۵تا ۴ميليون تن آن كاالهاي
اساسياست،حجمسنگينيكهرسوبوموانعترخيص
آنها بسيار بحث برانگيز بوده و در مقاطعي تصميماتي

هم در رابطه با تس��هيل آن اخذ و اجرايي ش��ده است؛
بهطوريكهطي ۲سالگذشته بادستوررييسجمهور
دس��تورالعملها و توافقهايي براي به حداقل رسيدن
موانع موجود به تصويب و در دستور كار قرار گرفت ،اما
ظاهراهمچنانبخشيزياديازاينمشكالتپابرجاست.
بهطوريكهبراساساعالماخيرمهردادجمالارونقي،معاون
فنيوامورگمركيايراندررابطهباايستاييورسوبكاالدر
گمركازاينحكايتداردكهتعددقوانينازجملهمهمترين
عواملاست،چراكهگمركبا ۳۵دستگاهمختلفدرارتباط
اس��ت و بر اين اساس طوالني شدن تش��ريفات كاال براي
اخذ مجوزهاي قانوني عاملي براي ايستايي كاال در گمرك
ميشود.آنطوركهارونقيگفته،گمركتامجوزهايقانوني
راكسبنكندنميتوانداجازهترخيصكاالراصادركند،پس
اگر كااليي شرايط ترخيص از گمرك را داشته باشد انجام
ميشود،ولياگردرانجامتشريفاتبامشكالتيمواجهشوند
بهرسوبكاالمنجرميشود.
البته معاون گمرك به آمار قابل تاملي نيز اشاره كرده و
گفتهكه ۱۰تا ۲۰درصدصاحبانكاالهستندكهكاالي
خود را در گمرك نگه ميدارن��د ،اما  ۸۰درصد ديگر با
اينكه ميخواهند كاالي خود را ترخيص كنند به دليل
مشكالتيكهازسويسازمانهايمختلفپيشميآيد
نميتواننددراينرابطهاقداميانجامدهند.
همچنين بنابر آمار اعالمي معاون فني و امور گمركي
گمرك ايران ،ميزان كاالي غير كانتينري كه كاالهاي
اساسي را تشكيل ميدهندحدود ۳.۵ميليون تن است
كه در بنادر و گمركات موجود اس��ت .ميزان كاالهاي

غيركانتينري وغير اساسينيز ۳.۳ميليونتنهستند
كه در بنادر و كشتيراني موجودند.البته ترخيص كاالها
با مش��كالت ديگري از جمله تامين ارز و سياستهاي
ارزي كه در دو سال اخير دستخوش تغييرات بسياري
شد ،نيز درگير هستند .اين در شرايطي است كه اخيرا
طي پيشنهاداتي كه از س��وي گمرك و وزارت اقتصاد
مطرح شد ،دو مصوبه براي كاالهاي اساسي و مواد اوليه
و ماشينآالت توليد در دستور كار قرار گرفت تا موجب
تس��هيل ترخيص كاال و كاهش ايستايي و معطلي در
گمرك ش��ود .در حالي تا زماني كه كاال در صف تامين
ارز قرار نگيرد امكان اظهار نخواهد داش��ت كه براساس
مصوبهجديددولتامكانترخيصدرصديازكاالهاي
گروه يك و دو كه در صف ترخيص ارز بانكي قرار بگيرند
و مشكل مالكيت نداشته باشند فراهم شده است.براين
اساسترخيصكاملكاالهاياساسيدرصفترخيص
ارزبانكمركزيبانظارتوزارتصمتياجهادكشاورزي
بهصورتاعتباريانجامخواهدشد.البتهبهگفتهمهدي
ميراشرفي ،رييس كل گمرك ايران اين موضوع نياز به
تفويض اختيار دارد كه حداكثر ظرف هفته آينده انجام
ميش��ود .چندي پيش نيز گمرك ايران طي گزارشي
مسائلمربوطبهايستاييورسوبكاالدرگمركوبنادر
و مناطق ويژه و آزاد اقتص��ادي را به همراه راهكارهايي
به رييسجمهور ارايه كرد كه حسن روحاني ،در هفته
گذشته با كليت اين پيشنهادات موافقت كرده بود كه از
جمله آن ميتوان به همين موضوع رفع مشكالت ارزي
درترخيصكاالدربنادروگمركاتاشارهكرد.

رييس كل گمرك تشريح كرد

جزييات بازگشت ارز صادراتي توليدكنندگان
رييس كل گم�رك از بازنگش�تن ارز صادراتي
موردي توليدكنندگان كه قابل توجه است خبر
داد و گفت :پرونده ترخيص خودروهاي خارجي
بسته شد .سيد مهدي ميراشرافي در گفتوگو
با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد
بازگشتارزحاصلازصادراتوهمكاريگمرك
با بانك مركزي ،اظهارداشت :ليست مركزي به
صورتهفتگيوماهانهبهبخشفناورياطالعات
و دفتر صادرات گمرك و همچنين وزارت صمت
ارايه ميشود و همكاري خوبي ميان دستگاهها
وجوددارد.كارگروهيباحضورايندس�تگاهها
تشكيل شده كه كارتهاي بازرگاني داراي سوء

جريان ارزي را شناس�ايي ميكنند تا به پرونده
آنهارسيدگيشود.

رييس كل گمرك تاكيد كرد :اشخاصي كه نسبت به رفع
تعهدات ارزي اقدام نكرده باشند از مزيتها و مشوقهاي
قانوني گمركي مانند استرداد حقوق ورودي موقت كاال،
قرار گرفتن در مسير س��بز كاال (ترخيص بدون ارزيابي و
در كمترين زمان) و ليس��ت شركتهاي مجاز و خوشنام
( )AEUو همچنين معافيت مالياتي محروم ميش��وند.
وي افزود :همچنين اقدامات بعدي تعليق و ابطال كارت
بازرگاني و در نهايت احاله اشخاص به مقام قضايي است.
مع��اون وزير اقتص��اد در مورد اينكه تاكن��ون چه ميزان

كارت بازرگاني شناسايي ش��ده است؟ تصريح كرد :عدد
قطعي و صريحي در اين رابطه وجود ندارد چون ليس��ت
اش��خاص و كارتها كم و زياد ميشود .در برخي موارد به
توليدكنندگانيبرميخوريمكهصادراتمورديداشتهاند
و در عرصه صادرات مبتدي هستند .ميراشرفي در مورد
صادراتمورديخاطرنشانكرد:طبققانون،وزارتصمت
به توليدكنندگاني كه تقاضاي ص��ادرات موردي دارند،
مجوز صادرات اعطا ميكند و يك سري از اظهارنامههايي
كه در ح��ال حاضر ارز صادرات آنها بازنگش��ته مربوط به
همين صادرات موردي توليدكنندگان است.رييس كل
گمركبابياناينكهباسازوكاريكهبرايصادراتموردي
توليدكنندگانوجوددارد،تعهداتآنهاانجامميشود،بيان

داشت :تعداد اش��خاص و ميزان ارز صادراتي كه به كشور
بازنگشته را بانك مركزي اعالم ميكند .ميراشرفي عنوان
كرد:صادراتمورديكهازسويتوليدكنندگانانجامشده
رابايدبهاينموضوعكارتهايبازرگانيبهاصطالحيكبار
مصرف كه ارز را بازنگرداندهاند ،اضافه كرد كه تعهدات آنها
نيز قابل توجه اس��ت.وي تاكيد كرد :ب��ه عنوان مثال اگر
عنوان ميشود ۱۲هزار صادركننده تعهد ارزي خود را ايفا
نكردهاند ممكن است چند هزار مورد آن مربوط به كساني
باشدكهتوليدكنندهبودهاندواساساًكارتبازرگانيندارند.
معاونوزيراقتصاديادآورشد:اينتوليدكنندگانبهصورت
سيستميدرگمركتعهدبازگشتارزميدهندوتازماني
كه اين اقدام صورت نگيرد صادرات مقدور نيست .تعداد

افرادي كه در حال حاضر صادرات موردي داش��تهاند كم
نيست .رييس كل گمرك در مورد واردات كاالهاي گروه
 ۴كه عمدتاً مصرفي و نهايي هس��تند ،گفت :قب ً
ال برآورد
ميشد كه ۷۰ميليون دالر از اين كاالها در گمركات وجود
داشته باشد .با مصوبه سال گذشته دولت ۴۸ميليون دالر
كاال ترخيص شد .ممكن است به صورت موردي كاالهايي
وجود داشته باشد كه قطعاً ارزش آنها قابل توجه نيست و
ممكن است از مصوبه جا مانده باشند .وي در مورد پرونده
ترخيص خودروهاي وارداتي نيز اظهارداش��ت :به غير از
آنهايي كه در محاكم قضايي بايد تعيين تكليف شود كه
تعداد اين دستگاهها كمتر از  ۳هزار خودرو است ،پرونده
خودروهاي وارداتي در گمرك بسته شد.

آیین کلنگزنی ساخت و اهدای
یک باب منزل مسکونی در منطقه محروم گلدشت
سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320

ش�رکت فوالد خوزس�تان در راس�تای ایفای
مس�ئولیتهای اجتماعی و محرومیت زدایی،
با حضور س�رهنگ عبدالرض�ا حاجتی معاون
هماهنگ کننده سپاه حضرت ولیعصر (عج) و
علی محمدی مدیرعامل فوالد خوزس�تان۱۰ ،
تیرماه  ۱۳۹۹س�اخت یک باب منزل مسکونی
در منطقه محروم گلدش�ت شهرستان اهواز را
آغاز نمود.
عبدالرضا حاجتی معاون هماهنگ کننده سپاه
حض�رت ولیعصر (عج) با تش�کر از مدیرعامل
ف�والد خوزس�تان در ایف�ای مس�ئولیتهای
اجتماع�ی و محرومیتزدای�ی در اس�تان
خوزس�تان اظهار داش�ت :یک مدی�ر انقالبی
مدیری اس�ت که در تمامی مراحل به خصوص
در زم�ان بحران ب�ه فکر محرومان باش�د .وی
افزود :ش�رکت فوالد خوزس�تان هم�واره در
رس�یدگی به مناطق کم برخوردار و هم جوار،
مراحل�ی همچ�ون زمان س�یالب س�ال  ۹۸و
بحران کرونا در س�ال جاری و غیره پش�تیبان
مردم مناطق محروم بوده است .علی محمدی
مدیرعامل فوالد خوزس�تان در آیین یادشده
اظهار داشت :مجموعه فوالد خدمت به مردم را

انبار محل نگهداري كاال
زير ذرهبين

شاتا | رييس سازمان حمايت مصرفكنندگان و
توليدكنندگان از تش��ديد نظارت بر بازار خبر داد و
گفت :انبارها و محلهاي نگهداري كاال زير ذرهبين
بازرس��ان قرار دارند .عباس تابش در نشست ستاد
تنظيمبازارازتشديدنظارتبربازاركاالهاياساسيو
اقالمپرمصرفموردنيازمردمخبردادوگفت:انبارهاو
محلهاينگهداريكاالزيرذرهبينقراردارندوبراين
اساس،انبارهابرايمحتكرانناامنخواهدبود.رييس
سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان
افزود:گشتهايمشتركدربازارومراكزنگهداريو
عرضه كاال ۵۱درصد و تعداد بازرسيها در سه ماهه
نخستامسال،دهدرصدرشدداشتهاست.ويتصريح
كرد :در اين مدت تعداد پروندههاي بررسي شده در
اينسازمانازحداقليكميلياردتومانتاهزارو۵۰۰
ميليارد توم��ان از ۳۵پرونده به ۵۶۱پرونده افزايش
يافت كه رشد هزار و ۶۰۰درصدي را نشان ميدهد.
دراينميانبهجايبرخوردباتخلفاتصنفي،برخورد
باتخلفاتكالندردستوركارماقرارداردواينرويكرد
سازمانحمايتاست.بهگفتهتابش ۱۷،گروهكااليي
دراولويتبازرسيهفتگياينسازمانقرارداردكهدر
سهماههنخستامسال ۳۲۸هزارو ۲۱۸موردبازرسي
برروياينكاالهاانجام شدهكهبه تشكيل ۱۲هزارو
 ۶۵۲پروندهتخلفمنجرشدهوازمردمتقاضاميشود
در صورت مشاهده هر گونه تخلف ،موارد را از طريق
سامانه«،۱۲۴نرمافزارقيمت»وسازمانهايصنعت،
معدن و تجارت استانها شكايتهاي موردي خود
رااعالمكنندتادرسريعترينزمانرسيدگيشود.

تصميمات جديد ارزي براي ترخيص كاالها
تعادل|
«براساستصميمستاداقتصاديدولتمبني
بر ترخيص و انتقال سريع كاالهاي موجود در
بنادروگمركاتكشور،تامينبهموقعمواداوليه
موردنيازكارخانههاوكاالهايموردنيازمردم
ش�تاب ميگيرد ».سرپرست وزارت صمت با
اشارهبهتصميمستاداقتصاديدولتبااعالم
اين خبر گفت :براس�اس تصميم اين س�تاد،
اقدامات بس�يار خوبي براي ترخيص و انتقال
كاالهاي موج�ود در بنادر و گمركات كش�ور
اتخاذ شده است .بنابراين با تصميمات جديد
س�تاد تنظيم بازار ،قرار اس�ت كاالهاي گروه
يكباارز ۴۲۰۰تومانيترخيصوسهماهآينده
ارز آن پرداخت ش�ود .متوليان وزارت صمت
همچنينتاكيدكردندكهتوليدكنندگانبراي
تامينارزشاننگراننباشند؛چراكهتأمينارز
مورد نياز توليد در اولويت كاري وزارت صمت
است.ايناظهاراتدرحاليمطرحميشودكه
انباشتميلياردهادالركاالدرگمركهموارهاز
چالشهايتجاريايرانبودهكهبهگفتهمعاون
فني گم�رك ۸۰،درصد صاحبان كاال به دليل
مشكالتي كه از سوي س�ازمانهاي مختلف
پيشميآيدنميتوانندكااليخودراترخيص
كنند .با اين حال اخيرا دولت با پيشنهادهاي
ارايهشدهازسويگمرك،مصوباتيداشتهكه
ميتواندتاحديروندترخيصكاالهاياساسي
را تس�هيل كند .يكي از همين پيشنهادات،
موضوع رفع مشكالت ارزي در ترخيص كاال
دربنادروگمركاتاست.

رويخطخبر

وظیفه خود میداند ،ما از امام (ره) و شهدا درس
خدمت به مردم را آموختیم و این شرکت تمام
تالش خود را بر امتداد نهضت خدمترس�انی
به مردم اس�تان قرار داده اس�ت .وی افزود :با
وجود محرومیت در منطقه گلدش�ت ،قرارگاه
سازندگی و محرومیتزدایی فوالد خوزستان
با حضور در منطقه و بررس�ی میدانی مش�کل

یکی از خانوادههای محروم این منطقه ،اقدام به
احداث یک باب منزل مسکونی برای آنان نمود؛
در اج�رای این طرح ،رعایت موارد اس�تاندارد
و س�رعت در کار ب�رای ما بس�یار مهم اس�ت.
مدیرعامل ف�والد خوزس�تان در پای�ان ابراز
امیدواری نمود ،ساخت منزل یاد شده تا سه ماه
آینده به اتمام رسیده و آماده بهر ه برداری شود.

مهر | رييس ستاد مقابله با كروناي وزارت صمت با
بيان اينكه داروخانهها در اولويت تامين ماسك قرار
گرفتند ،گفت :هيچ كمبودي در كشور وجود ندارد
وماسكهايصنعتيوكارگاهيبهصورتنامحدود
عرضه ميش��ود .جمش��يد گلپور با تاكيد بر اينكه
داروخانههادراولويتتأمينماسكقرارگرفتند،گفت:
هيچگونه كمبودي در حوزه توليد و توزيع ماس��ك
وجودنداردوهماكنونداروخانههادراولويتتأمينو
توزيعماسكقرارگرفتهاند.ويافزود:برايناساسهر
داروخانهايكهاحساسكمبودكردهوماسككافيدر
اختيارنداردميتواندمراتبرابهستادمقابلهباكروناي
وزارتصمتاطالعدهدتابهصورتنامحدود،ماسك
دراختيارآنقراردادهشود.ويخاطرنشانكرد:هيچ
عذريبرايكمبودماسكازسويداروخانههاپذيرفته
شده نيست و بنابراين داروخانهها مكلف هستند تا
نسبت به تأمين نيازهاي مردم به نرخ مصوب اقدام
نمايند .گلپور با بيان اينكه ماسكهاي كارگاهي نيز
به صورت مكمل ماسكهاي صنعتي در داروخانهها
عرضهخواهندشد،گفت:مردمامتناعازعرضهماسك
در داروخانهها را گزارش كنند؛ ضمن اينكه سامانه
جامع انبارها موضوع رصد ماسكهاي توزيع شده را
در دستور كار قرار داده و با متخلفان بدترين برخورد
صورتخواهدگرفت.

قيمت ماسكهاي سه اليه
اعالم شد

مهر | مديركل نظارت بر محصوالت بهداش��تي
سازمانحمايتمصرفكنندگانوتوليدكنندگان،
حداكثر نرخ مصرفكننده انواع ماس��ك سه اليه
را اعالم كرد .اس��ماعيل مهدي پور اظهار داشت:
حداكثر نرخ مصرفكننده انواع ماس��ك سه اليه
كارگاه��ي در مراكز عرضه تعيين ش��ده از جمله
واحده��اي صنفي زي��ر مجموع��ه اتحاديههاي
س��وپرماركتها و مترو ،مع��ادل ۱۵,۰۰۰ريال و
حداكثر نرخ مصرفكننده ماسك سه اليه صنعتي
عرضهشدهدرفروشگاههايزنجيرهاي،داروخانهها
وفروشگاههاياينترنتيمبلغ ۱۳,۰۰۰ريالاست.
مديركل نظارت بر محصوالت بهداشتي ،دارويي و
تجهيزاتپزشكيسازمانحمايتمصرفكنندگان
وتوليدكنندگانافزود:هرگونهفروشبهقيمتهاي
باالتر تخلف گرانفروشي بوده و در صورت انعكاس
شكايات در اين خصوص به شماره تماس  ۱۲۴يا
درجدرسامانه ir.124مراتبپيگيريخواهدشد.

ويژه
از شايعه تا واقعيت; تاثير
يك شربت بر بيماران كرونايي

مجيد سعيدي معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه
علومپزشكيمازندراندربارهاعالمنتيجهموثراستفاده
از يك شربت گياهي در درمان بيماران كرونا در شهر
آمل كه در رس��انهها مطرح شده اس��ت ،اظهار كرد:
استفادهازاينشربتيكطرحتحقيقاتيبودهاستكه
مجوزاينطرحتوسطدانشگاهعلومپزشكيمازندران
فقطبراياستفادهرويتعداديازبيمارانصادرشده
است.معاونتحقيقاتوفناوريدانشگاهعلومپزشكي
مازندران افزود :براي اعالم اثربخشي؛ دارو بايد مورد
مطالعه بيشتري قرار گيرد و در حال حاضر به لحاظ
علمي و به صورت قطعي نميتوانيم تاييد كنيم كه
اين داور موثر است به اين دليل كه تعداد نمونهها كم
بوده است .سعيدي با تاكيد بر اينكه براساس قانوني
كهمسائلپژوهشيداردبهمجريطرحاعالمشدكه
درخواستشان را مطرح كنند تا در شورا طرح شود
و اگر موافقت ش��د روي تعداد نفرات بيشتري ادامه
دهند اظهار كرد :ما به دنبال اثبات اثربخشي دارو
هستيموروندعلميآنبايدطيشودوبرايتاييد
نهاييالزماستكهرويتعدادنمونههايبيشتري
آزمايششود،البتهخودمجريطرحنيزاعالمكرده
تاييد اين دارو بر اس��اس دادههاي ما قابل استناد
نيستوبايدروينفراتبيشتريآزمايششود.
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تاريخچه

هزاران سال تالش بشر
براي شناخت زمين

انس��ان از همان ابتدا با زمين و رويدادها و مس��ائل
مربوط به آن در ارتباط بوده است و همين امر باعث
ش��ده تا به دنبال شناخت زمين و پي بردن به علل
رويدادها و كشف رازهاي آن باشد .استخراج فلزاتي
همچون مس و قلع و برخي س��نگهاي قيمتي از
هزاران س��ال پيش و همچنين تهيه اولين نقش��ه
زمينشناس��ي يك معدن طال در ح��دود ۴۰۰۰
سال پيش در مصر نمونهاي از تالشهاي بشر براي
شناخت و بهرهبرداري از زمين بوده است .فالسفه
يوناني در حدود  ۵۰۰تا  ۳۰۰س��ال پيش از ميالد
مسيح اولين كساني بودهاند كه بر اساس مشاهدات
بهتوضيحوتوصيفپديدههايزمينپرداختهاند.كه
در ادامه به برخي از آنها اشاره ميكنيم :فيثاغورث
با توجه به مش��اهدات دريانوردان ك��ه ميديدند
كشتيها با دور ش��دن از ناظر در افق فرو ميروند،
به اين نتيجه رس��يد كه زمين بايستي گرد باشد.
اراتوستن  240سال پيش از ميالد مسيح ،محيط
كره زمين را با روش علمي اندازهگيري كرد و رقمي
نزديك به رقم واقعي به دست آورد .پليني  ۷۹سال
بعد از ميالد مسيح طبيعي دان و تاريخ دان رومي،
در زمينه علوم طبيعي نوشتههاي بسياري دارد .او
خوددرجريانمشاهدهآتشفشان«وزرو»وتخريب
دو شهر «پمپئي» و «هركوالنم» در خليج ناپل در
سال ۷۹بعدازميالدكشتهشد .تاريخزمينشناسي
مربوط به توسعه علوم طبيعي زمينشناسي است.
زمينشناسي مطالعه علمي مبدأ ،تاريخ و ساختار
زمين است .ارسطو ،فيلس��وف يوناني معتقد بود
كه زمين لرزهها نتيجه حركت بادهاي گرم اندرون
غارهاي عظيم درون زمين اس��ت .هر جا و هر گاه
كه اين بادها به س��طح زمين راه پيدا كنند ،فوران
آتشفشانيرخميدهد.ابنسينادريافتكهزلزلهها
ميتوانند كوه بس��ازند و نيز پي برد كه فرسايش،
آب جاريس��ت .نكته مهمي كه
نتيجه عم��ل باد و ِ
ابن سينا تشخيص داد اين بود كه زمان ،عامل قاطع
واساسيدرعملكردفرايندهايزمينشناسياست.
لئوناردوداوينچي به اين نتيجه رسيد كه سنگوارهها
گواه مشخص بر حيات دريايي در گذشته هستند.
اما بسياري از نتايجي كه لئوناردو در پژوهشهايش
گرفت،مستقيماًبرخالفنوشتههايكتابمقدس
بودن��د و از اين رو تا ح��د زيادي در زم��ان خود با
بيتوجهي رو به رو ش��دند .بسياري از متخصصان
تاريخ علم ،آغاز زمينشناس��ي را در قرن هفدهم و
از روزگار نيكوالس اس��تنو ،پزشك و عالم الهيات و
استاد كالبدشناسي دانماركي ميدانند .او نخستين
كس��ي بود كه دو مفهوم اساسي در زمينشناسي
معاصرراتشخيصداد.يك،آنكهدرتواليسنگهاي
نهشته شده برهم ،اليه واقع در پايين ،كهنسالتر
از اليه بااليي اس��ت و دوم آنكه چينههاي س��نگ
رس��وبي گرايش به اس��تقرار افقي دارن��د .كارها و
آثار اس��تنو ،راه جيمز هاتن ،دانشمند اسكاتلندي
قرن هجدهم را هموار كرد ،مردي كه بس��ياري او
را بنيانگذار زمينشناسي ميدانند .حدود دو قرن
بعد ،عقيده انقالبي ديگري ،يعني نظريه تكتونيك
صفحهاي (زمين ساخت صفحه اي) ،سبب شد كه
زمينشناسي به صورت كنوني خود درآيد.

بيمورد است .با وجود واكنش خشمگينانه انگليسيها،
روز  ۱۹خرداد  ،۱۳۳۰اعضاي هياتمديره شركت ملي
نفت ايران و سه نفر از اعضاي هيات مختلط ،با استقبال
پرشوردههاهزارنفرازمردمخوزستانواردآبادانشدندو
سرانجامدر ۲۹خرداد،پرچمايرانبرفرازساختماناداره
مركزيشركتسابقبرافراشتهشدوتابلوي«هياتمديره
موقت» در آنجا نصب ش��د .روز سوم تير دكتر مصدق به
تهران مراجعت كرد و دادگاه الهه پس از دوازده جلس��ه
وارد ش��ور ش��ده و باالخره در ۳۱تيرماه ۱۳۳۱با ۹رأي
مخالف دربرابر ۵۶رأي موافق ،حكم خود را مبنيبرعدم
صالحيت ديوان دادگستري بينالمللي در رسيدگي به
دادخواست انگلستان صادر كرد .خالصه رأي ديوان در
جامعه

عباراتيمختصرچنينآمدهبود...«:ديوانچنيننتيجه
ميگيرد كه صالحيت رسيدگي به شكايتي را كه دولت
انگليسطرحنمودهاستنداردووروددرمسائلديگريرا
همكهدرصالحيتديوانطرحشدهاستالزمنميداند.
طي قراري كه ديوان در تاريخ ۵ژوئيه ۱۹۵۱صادر نمود
اعالمگرديدكهاقداماتتامينهمصرحدرقرارمزبوربهطور
موقت و در انتظار صدور رأي قطعي ديوان تجويز ش��ده
است .اينك كه رأي ديوان صادر گرديده بديهي است كه
قرارموقتمزبورازاعتبارساقطاستوهيچگونهاثريبرآن
مترتبنخواهدبود».خبرپيروزيايراندرالههدرشامگاه
 ۳۱تيروهنگاميكهملتايرانبرحكومتقوامالسلطنه
غلبهكردهبودابالغشد.

واكسن ايراني آنفلوآنزا در راه است

رييس سازمان غذا و دارو از برنامه وزارت بهداشت
از ممنوعي��ت عرض��ه داروهاي «رمدس��يوير» و
«فاويپيراوير» در خارج از بيمارس��تان خبر داد و
گفت :از آنجا كه اين داروها به دليل حساس��يتي
ك��ه دارند و مصرف بيرويه آنه��ا ميتواند موجب
مقاومت ويروس ش��ود ،در نتيجه در شبكه كامال
رسمي ضبط و ثبت شده ،توزيع انجام خواهد شد.
محمدرضا ش��انه ساز رييس س��ازمان غذا و دارو
همچنين به برنامه وزارت بهداش��ت براي تامين
واكسن آنفلوآنزا براي پاييز نيز اشاره كرد و گفت:
امسال براي اولينبار واكسن ملي و ايراني آنفلوآنزا
در كشور خواهيم داشت و اميدواريم پاييز امسال
حدود يك ميليون دوز از اين واكسن ايراني توليد
شود .واردات اين واكسن از خارج نيز امسال انجام
ميشود و طبق برنامه از شهريور اين واكسن را در
كشور خواهيم داش��ت .وي تاكيد كرد :در مرحله
اول دو ميليون دوز از اين واكس��ن وارد ميشود و

براي بيماران در معرض خطر توزيع ميشود و در
مراحل بعد س��عي ميكنيم تا سه برابر اين ميزان
واردات واكسن آنفلوآنزا به كش��ور داشته باشيم.
رييس س��ازمان غ��ذا و دارو در پاي��ان اظهار كرد:
واكسن آنفلوآنزا در ش��بكه رسمي داروخانههاي
كشور توزيع خواهد شد و از همه مردم ميخواهيم
هر نوع واكس��ن و داروي مورد نياز خود را از شبكه
رسمي و داروخانههاي كشور تامين كنند و به بازار
قاچاق و تقلبي نروند.

پرونده مدارس خشت و گلي بسته شد؟

رييس سازمان توسعه ،نوسازي و تجهيز مدارس
كشوربا اشاره به بسته شدن پرونده مدارس خشت
و گلي در كشور از برنامهريزي براي حذف مدارس
س��نگي كه عمدتا در مناطق عش��ايري س��اخته
ش��دهاند خبر داد .مهراله رخش��اني مهر با اشاره
به معماري و فض��اي فيزيكي مدارس كه در روند
آموزش اثرگذار است.گفت :يكي از شش زيرنظام
موثر و اصلي س��ندتحول بنيادي��ن ،زيرنظام فضا
و تجهيزات اس��ت كه متولي اصلي آن س��ازمان
نوس��ازي مدارس است .رييس س��ازمان توسعه،
نوسازي و تجهيز مدارس كش��ور درباره مدارس
سنگي نيز گفت :مدارس سنگي از مدارس خشت
و گلي متفاوت هس��تند و جنسشان سنگ است
و عمدتا در مناطق عش��ايري ساخته شدهاند كه
وضعيتشان نگرانكننده است .براي جايگزيني اين
مدارس برنامهريزي كرديم .وي ادامه داد :مدارس
سنگي عمدتا در استانهايي چون ايالم ،كهگيلويه

و بويراحمد و لرستان هستند .همانطور كه با توجه
به اقليم مدارس خشت و گلي بيشتر در سيستان
و بلوچستان و يزد و كرمان بودند .پرونده مدارس
خش��ت و گلي كه  ۱۰۰۶مورد بود ،بس��ته شد و
اكنون برنامهريزي بر اساس جمعيت دانشآموزي
كه كوچ رواند يا عش��اير ثابت براي برچيده شدن
مدارس سنگي در حال انجام است .مدارس سنگي
كمتر از  ۲۰دانشآموز دارند .معتقديم يك كالس
درس مناسب كمترين حق دانشآموز است.

مجلس در گذر تاريخ

قانون تشكيل سازمان تحقيقات زمينشناسي و معدني كشور

دوم م��رداد  ،1356نماين��دگان مجل��س
بيست و چهارم شوراي ملي قانون تشكيل سازمان
تحقيقاتزمينشناسيومعدنيكشوررابهتصويب
رساندند .بر اس��اسماده يك اين قانون ،به منظور
تمركز و توس��عه فعاليته��اي تحقيقاتي وزارت
صنايع و معادن در امور مربوط به زمينشناس��ي و
شناس��ايي ذخاير معدني كشور وهماهنگ كردن
اين فعاليتها با پيشرفتهترين برنامههاي تحقيقاتي
جهاني همچنين انتشار نقشههاي زمينشناسي
كشور و تبادل اطالعات زمينشناسيسازماني به
نام سازمان تحقيقات زمينشناسي و معدني كشور
تشكيل ميشود.طبق ماده  ،2سازمان تحقيقات
زمينشناس��ي و معدني كشور وابس��ته به وزارت
صنايع و معادن ميباش��د و در اين قانون سازمان
ناميده ميشود .رييس سازمان از بين كارشناساني
ك��ه داراي تحصيالت عالي در يكي از رش��تههاي
زمينشناس��ي يا معدني و حداقل  10سال سابقه
خدمت دررشته تخصصي مربوط به وظايف سازمان
باشد بنا به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و تصويب
ش��ورا به موجب فرمان همايوني براي س��ه سال
منصوبميشود و انتصاب مجدد او بالمانع است.
اين سازمان مجاز است با تأييد شورا و تصويب هيات
وزيران روابط تحقيقاتي و علمي و فني با موسسات

و سازمانهاي خارجي و بينالملليبرقرار نمايد يا
به عضويت موسسات و سازمانهاي مذكور درآيد.
همچنين ،اين سازمان ميتواند بر اساس ضوابطي
كه به تصويب ش��ورا خواهد رس��يد ب��راي انجام
تحقيقات علمي مورد نياز از كارشناسان خارجي
دعوتو حداكثر براي مدت ش��ش ماه از خدمات
آنان استفاده كند و هزينههاي مربوط را در حدود
بودجه مصوب س��ازمان پرداخت كند و اش��تغال
بيش از ش��شماه منوط به رعايت قانون استخدام
متخصصان فني خارجي مص��وب تير ماه 1349
( 2529شاهنشاهي) خواهد بود.از طرفي ،سازمان
مجاز است به منظور تشويق محققان و كارشناساني
كه نتيجه تحقيقات آنهادر مطالعه و پژوهشهاي
زمينشناسي و معدني كشور نقش موثري داشته
باش��د جوايز نقدي بپردازد .مي��زان جايزه در هر
مورد با توجه به آييننامه مربوط وپيشنهاد رييس
س��ازمان و تصويب كميته فني تعيين و از اعتبار
سازمان پرداخت خواهد ش��د.طبق ماده  17اين
قانون ،وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي
و خصوصي كه نقش��ه يا گزارش زمينشناسي يا
معدني از هر يك از نواحي كش��ور تهيهمينمايند
مكلفند يك نسخه از نقشه يا گزارش تهيه شده را
در اختيار سازمان قرار دهند.

احمد پورمخبر درگذشت

احمد پورمخبر بازيگر با سابقه فيلمها و سريالهاي كمدي صبح ديروز ( ۳۰تير) دارفاني را وداع گفت .احمد پورمخبر در سال۱۳۱۹
در تهرانزاده ش��د ،او در ارتش خدمت كرد و بازنشسته اين ارگان نظامي نيز محسوب ميشود .اين بازيگر بيشتر به خاطر بازي در
فيلمها و سريالهاي كمدي شناخته ميشد .پورمخبر خيلي دير و در سال  ۱۳۷۰وارد دنياي بازيگري شد ،او در چند سكانس براي
مجيد مجيدي در فيلم بچههاي آس��مان بازي كرد .اما شهرت اصلي وي از دو سريال متهم گريخت (رمضان  )۸۴و ترش و شيرين
(نوروز )۸۶است كه كارگرداني هر دوي آنها بر عهده رضا عطاران بود .محمد پورمخبر فرزند احمد پورمخبر به مهر گفت :پدرم از يك
ماه پيش در بيمارستان فيروزگر تهران بستري بود كه صبح دوشنبه بر اثر سكته مغزي درگذشت.
مرزپرگهر

عكس    :ايرنا

س��ي و يك��م تي��ر ۱۳۳۱دادگاه الهه در
جريان اختالف ميان ايران با انگلس��تان
تاريخ
نگاري درب��اره پرونده ملي ش��دن صنعت نفت،
به حقاني��ت ايران و عدم صالحي��ت دادگاه بينالمللي
براي بررسي ش��كايت لندن از تهران راي داد .روز هفتم
ارديبهشت  ۱۳۳۰مجلس شوراي ملي ،طرح  ۹مادهاي
اجراييمليشدنصنعتنفترابهاتفاقآراتصويبكرد
عصر همان روز در
و فرانسيس شپرد (س��فير انگليس) 
يك كنفرانس مطبوعاتي به اين اقدام مجلس اعتراض
كرد .روز  ۲۲ارديبهش��ت  ۱۳۳۰مجلس شوراي ملي و
سنا،بنابرمادهاولقانوناجراييمليشدنصنعتنفت،
نمايندگانخودرابرايتشكيلهياتمختلطدرخلعيد
از شركت نفت سابق كه عبارت بودند از عبداهلل معظمي،
عليشايگان،اللهيارصالح،حسينمكيوناصرقلياردالن
(از مجلس شوراي ملي) ،مرتضي قلي بيات ،احمد متين
دفتري ،محمد سروري ،ابوالقاسم نجم و صادق شفق (از
مجلس سنا) ،محمدعلي وارس��ته وزير دارايي و كاظم
حسيبي،مشاورنخستوزيرانتخابكردند.انگليسكه
اينبار خطر را جديتر تشخيص داد ،دو ماه پس از ملي
ش��دن صنعت نفت به تاريخ ۵خرداد ۱۳۳۰با اس��تناد
به معاهده  ۱۳۱۲شمسي منعقده ميان تهران و لندن،
ش��كايتي عليه ايران تنظيم و به ديوان الهه ارسال كرد.
نيز همان روز دادخواس��ت دولت انگليس را
ديوان الهه 
به وزارت خارجه ايران تس��ليم كرد .به دنبال طرح اين
شكايت دولت مصدق اعالم كرد كه چون معاهده۱۳۱۲
يكقراردادبينالمللينيست،لغوآنبهمنزلهنقضقوانين
بينالملليبهشمارنميرودولذاشكايتانگليسازايران

چهره روز

با اينكه تمامي ارامنه روس�تاهاي س�يرك و معموره چهارمحال و بختياري هماكنون به نقاط ديگر ايران و كش�ورهاي خارج�ي مهاجرت كردهاند ،اما
گورستانهايي از زماني كه آنها در اين مناطق ساكن بودهاند به يادگار مانده است .وجود حجاري و سنگ تراشي خاص بر روي سنگ قبرها باعث به وجود
آمدن يادگاري بينظير از اين مردمان شده و جلوه خاصي از هنر دست به وجود آورده است.با توجه به اينكه  ۱۷گورستان مخصوص ارامنه چهارمحال و
بختياري در فهرست آثار ملي ايران ثبت شده است اما اين دو گورستان يعني سيرك و معموره از زيبايي و جلوه خاصتري نسبت به ساير گورستانهاي
ارامنهدرايناستانبرخوردارهستند.گورستانارامنهروستايسيركسابقهايحدود ۲۰۰سالوگورستانروستايمعمورهحدود ۱۱۰سالقدمتدارد.
ميراثنامه

زيرسايه نخلستان  ۲۰۰ساله در بيابان لوت
ايسنا| خراسان جنوبي نخلستانهاي دهسلم ۴۰۰
هكتاروسعتداردكه ۱۵۰هكتارآنبا ۴۵۰هزارنفرنخل
در فهرست آثار ملي ثبت شد .روستاي دهسلم واقع در
شهرستاننهبندانودر ۸۵كيلومتريجنوبغربياين
شهرستانواقعشدهاست.اينروستامساحتيدرحدود
دو هزار هكت��ار دارد و داراي دو نمكزار كوچك و بزرگ
است .روستاي دهسلم روستايي سر سبز در دل كوير
بودهكهبهداشتننخلستانهايسرسبز،معروفاست.
دهسلممردمانيخونگرمومقاومداردكهدرزيرگرماي
شديد ،كوير بهشتي اينچنين براي خود ساختهاند و با
هنرهاييچونحصيربافيروزگارميگذرانند.امريكه
ازاينروستادردلكويربهشتساخته،وجودنخلهاي
سر به آسمان اس��ت .قدمت اين نخلستان حدود۲۰۰
سال برآورد شده است .نخلس��تانهاي دهسلم ۴۰۰
هكتار وس��عت دارد كه ۱۵۰هكتار آن با ۴۵۰هزار نفر
نخلدرفهرستآثارمليثبتشد.زهرارضاييملكوتي،
مدير پايگاه ميراث جهاني بيابان لوت خراسان به ايسنا
گفت :ساالنه ۳۰۷تن خرما در ۱۲نوع از اين نخلستان
قديمي برداشت ميشود .وي افزود :تنوع خرما در اين
روستا باعث رونق كشاورزي و در پي آن رونق اقتصادي
منطقه شده اس��ت .مدير پايگاه ميراث جهاني بيابان
لوت خراسان جنوبي بيان كرد :برداشت اين نوع خرما
از اوايل مرداد ماه و حداكثر تا اواس��ط شهريور ماه بوده
و پس از آن خرماهاي پُركو و خارخوش چيده و عرضه
ميشود .رضايي ملكوتي افزود :خرماي برداشت شده
توسط شركت تعاوني نخل كاران بستهبندي شده و به
ديگرنقاطاستانصادرميشود.ويبابياناينكهزندگي
دهس��لميها مس��تقيماً به خرما و درخت آن مربوط

ميشود،اظهاركرد:شاخههايآنتيراندازسقفخانهها
يا سوخت زمستانيشان ،برگهاي بافته شده آن سبد و
جارووحصيروزيرانداز،اليافتابيدشدهآنطنابوميوه
آنقوتروزانهشاناست.مديرپايگاهميراثجهانيبيابان
لوتخراسانجنوبياظهاركرد:درپروندهمعرفيايناثر
طبيعي كمنظير انواع مختلف خرما ،چگونگي كاشت
نخل و برداشت خرما ،نظام آبياري نخلستان ،توليدات
دستي مرتبط با درخت نخل و ...معرفي شدند .رضايي
ملكوتيادامهداد:ايننخلستانباقدمتحدود ۲۰۰سال
استكهچوننگينيسبزدردلبيابانميدرخشد.ويبا
بياناينكهنخلستانبهجهتتنوعزيستي،گردشگري
وجهانيحايزاهميتاست،اظهاركرد:روستايدهسلم

به عنوان مق��ر پايگاه بيابان لوت و مهمترين گذرگاه به
بيابانقرارداشتهوهموارهگردشگرانبسياريرابهخود
جلب كرده است .مدير پايگاه ميراث جهاني بيابان لوت
خراس��ان جنوبي اظهار كرد :طبق قانون ،پس از ثبت
يك اثر طبيعي ،تمام نهادها ،ارگانه��ا و مردم بايد در
راستاي حفظ و نگهداري آن كوشا باشند؛ در اين ميان
مانندهميشهنقشمردمدراينامرمهم،اساسيوقابل
توجه است به گونهاي كه حافظان اصلي آثار طبيعي،
دوستدارانميراثكهنوميراثطبيعيكشورخواهند
بود.ايندرختهاميراثطبيعيهستندكهطبيعتبه
مردماينسرزمينكويريهديهكرده،درختهاييكه
بايدبرايحفظآنتالشكرد.

كتابخانه

ب وكار
زنجيره بلوكي كس 

زنجير ه بلوكي اولين پلتفرم مبتني بر اينترنت براي مبادله ارزش به صورت آني محسوب ميشود .در اين بستر انتقال دارايي بدون
هيچ واسطهاي در عرض چند ثانيه و با هزينه بسيار اندك ممكن ميشود .ذكر اين نكته ضروري است كه كاربرد فناوري زنجيره
بلوكي فراتر از صنعت بانكداري است .اين تكنولوژي باعث تغيير عمده در صنايعي كه بر اساس واسطهها فعاليت ميكنند ،ميشود.
صنايعي مانند بانكداري ،بيمه ،خودروس��ازي ،آموزش ،سالمت ،هنرو غيره ،از اين تكنولوژي بهره مند ميشوند .استفاده از اين
تكنولوژي در قراردادهاي هوشمند ،مديريت زنجيره تامين و مديريت پرونده سالمت بيمار نيز در حال بررسي است .نويسندگان
كتاب زنجيره بلوكي كسبوكار ،محمود البرزي ،مرتضي موسيخاني و ويليام موگايار هستند.
هنر

اصغر فرهادي :همه داستانها زاييده تالقي عشق و خشونتند
اصغر فرهادي در يك جش��نواره فيلمنامه نويس��ي به ميزبان رادي��و و تلويزيون دولتي
تركيه به صورت آنالين درباره سينما ،كارگرداني و داستانگويي صحبت كرد .به گزارش
خبرگزاري آناتولي ،جش��نواره « »Punto TRT Screenplay Days ۱۲به ميزباني
راديو تلويزيون دولتي تركيه ( )TRTميزبان اصغر فرهادي كارگردان ايراني برنده اسكار
بود كه از طريق آنالين با حاضران در اين رويداد درباره س��ينما صحبت كرد .فرهادي در
بخشيازصحبتهايشكهازطريق«فيصلسويسال»كارگردانتركيهايترجمهميشد،
گفت« :دو نوع كارگردان وجود دارد ،دسته اول كارگرداناني هستند كه مانيفست ،دغدغه
و ايدئولوژي خود را دارند و براي گفتن نيت و مقصود خود فيلم ميس��ازند و دس��ته دوم
كارگردانانيهستند كه به آنچه فيلم شان ميگويد ،فكر نميكنند .فيلمساز موفق كسي
است كه ارزشهاي گذشته چون خاطرات كودكي را در حين ساخت فيلم در نظر بگيرد.
به عنوان مثال در فيلم «جدايي» ابتدا تصويري از گذشته در ذهن من نقش بست و من با
ادامه دادن و نوشتن ،آن را به فيلمنامه تبديل كردم» .فرهادي همچنين گفت فيلمهاي
داراي مانيفس��ت و ايدئولوژي ماندگار نخواهند بود ،چرا كه در واقع برخاسته از ايدههاي
كارگردان است و نه از قلب او .كارگردان فيلمهاي برنده اسكار «جدايي» و «فروشنده» با
اشارهبهاينكههمهداستانهازاييدهتالقيعشقوخشونتهستنداظهاركرد:امروزعشق
درهمهجايدنياوجودداردواينخشونتاستكهبهآنآسيبميزند.امادردورانمدرني
كهمازندگيميكنيم،شيوهروايتعشقزبانهايمتفاوتيداردوبههميندليلتغييرات
در جهان موجب ايجاد تغيير در زبان و ُفرم اين دو احس��اس (عشق و خشونت) ميشود.
فرهادي در بخش��ي ديگر از صحبت هايش تاكيد كرد كه انتظار ندارد همه مخاطبان در
سراسرجهانفرهنگايرانيرادرككنندومعتقداستاگراوفيلمنامهايراكهنوشتهدرك
كند و از آن راضي باشد ،مخاطبان در ديگر نقاط جهان نيز ،قطعا از آن راضي خواهند بود و
تحتتاثيرآنقرارخواهندگرفت.اوهمچنينبااشارهبهموفقيتجهانيسينمايايراننيز

خاطرنشانكرد:سينمايايراندردرجهاولواكنشيبهسينماياروپاوبهويژههاليوودبود
واينكهمخاطبانبخواهندزندگيواقعيوسادهدرخيابانهاراتماشاكنندبهامريبسيار
متداول تبديل شد .آنچه در بسياري از فيلمهاي ايراني ميبينيد در واقع نگاهي متفاوت
به زندگي اس��ت .در واقع ما در فيلم هايمان يك نقطه كشمكش و تضاد به واقعيت اضافه
ميكنيم،چراكهبتوانيمبادركحقيقت،دركبهترياززندگيداشتهباشيم».جشنواره
« »Punto TRT Screenplay Days ۱۲ Theتركي��ه ك��ه ه��دف از آن كمك به
فيلمنامههاي در مرحله نگارش اس��ت در انتها با معرفي برندگان ب��ه كار خود پايان داد.
فيلمسازانيازبريتانيا،سوئد،آلمان،ايتاليا،فرانسه،چك،كرواسي،بوسنيوهرزگوين،قطر
وايراندراينرويدادسينماييشركتكردندكهدوميندورهبرگزاريخودراتجربهميكرد.

