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يورو
--

تمام سكه
8350000  تومان

شاخص بورس
--

كمك ويژه مالياتي به شركت هايي 
كه وارد بورس مي شوند

بانك ها، صنايع تملك شده  به دليل 
بدهي را به صاحبش  بازمي گردانند

وزيرصمتبراساسمصوبهشورايپولواعتباراعالمكردباموافقترهبرمعظمانقالبانجامميشود

علي سعدوندي در گفت وگو با »تعادل« :

تنها بازاري كه انتقال حباب ها به آن به نفع اقتصاد است؛ بازار اوراق است

اقتصاددانان دولت بايد 
پاسخگوي وضع موجودباشند

يادداشت- 3

نجات اقتصاد با ظرفيت هايي 
مانند گردشگري

در ح��ال حاضر س��ه 
ت��ا پن��ج درص��د رزرو 
اقامتگاه ها در كش��ور 
از طري��ق آنالين انجام 
مي ش��ود و 95 درصد 
اقامتگاه ه��ا  اج��اره 
به صورت سنتي انجام 
مي ش��ود، در حالي كه 
فعاليت پلتفرم هاي گردش��گري به شفافيت و 
سالمت كسب وكارها كمك مي كند. تاثير كرونا 
بر صنعت گردشگري فاجعه بود. از ابتداي سال 
98 كش��ور دچار بحران هاي مختلفي بوديم. از 
اوايل سال 98 با بحران سيل در كشور تا حوادث 
آبان ماه و قطعي اينترنت كه باعث ش��د از رشد 
9 برابري نسبت به س��ال 97 به رشد چهار برابر 
برس��يم و بعد از حوادث مربوط ب��ه هواپيماي 
اوكرايني در بهمن ماه به دو برابر س��ال 97 و در 
نهايت در بح��ران كرونا به 3 دهم درصد رش��د 
97 نزول كرديم و در فروردين ماه نيز كه رش��د 
صفر درصد داشتيم. بر اس��اس همين شرايط، 
كرونا ب��راي كس��ب وكارهاي گردش��گري كه 
ناتوان شده بودند، مانند تير خالص عمل كرد. 
البته از ابتداي خ��رداد ماه اوضاع بهتر ش��ده و 
استقبال خوبي داشته ايم و اميدواريم با رعايت 
پروتكل ها اوضاع كس��ب وكارهاي گردشگري 
بهبود يابد. آنچه درباره ش��يوه مديريت بحران 
در مواقع��ي مانند بحران كرون��ا مي توان گفت 
اين اس��ت كه اين وضعيت خارج از اراده انسان 
است و بايد براي آن آماده باشيم. حلقه گمشده 
اقتصاد كسب وكارها، هدر دادن منابع و بي محابا 
هزينه كردن اس��ت ك��ه بايد با س��اختار مالي 
بسيار محتاط بتوانيم از بحران هاي اينچنيني 
عبور كنيم. تغيير رفتار كاربران براي اس��تفاده 
از كس��ب وكارهاي اينترنتي فرصتي است كه 
براي توليدكنن��دگان محت��وا و ارايه كنندگان 
سرويس هاي اينترنتي فراهم ش��ده تا بتوانند 
كس��ب وكار خود را توس��عه دهن��د. راه نجات 
اقتص��اد م��ا اس��تفاده از ظرفيت هاي��ي مانند 
گردشگري در كشور است. قطع شدن اجباري 
فروش نف��ت اتفاق بس��يار مهم��ي در اقتصاد 
ايران است كه باعث شده هزينه ها و خرج هاي 
بي رويه توس��ط دولت، مردم و كس��ب و كارها 
متوقف ش��ود و اين اتفاق بس��يار خوبي است. 
اقتصاد پايدار و س��الم گردشگري در سايه نفت 
ادامهدرصفحه5 گم شده است.  

بابكسهرابي٭

يادداشت- 1

 از كابوس ابرتورم
 تا اوراق بدهي

هش��دارهايي  اخي��را 
درباره ونزوئاليي شدن 
اقتصاد منتش��ر شده 
است. در واكنش، آقاي 
همت��ي ريي��س بانك 
مركزي عن��وان كرده 
است رش��د پايه پولي 
در نيمه خرداد امسال 
ادامهدرصفحه3 ۶.۲درصد بوده است.   

مهدينصرتي٭

يادداشت- 2

 قابل توجه
 وزير راه و شهرسازي

1- از وني��ز 1۶53 ت��ا 
ته��ران ۲0۲0 ماهيت 
مناس��بات اقتص��ادي و 
اهداف انتش��ار هر گونه 
نشريه و رس��انه تقريبا 
ب��دون تغيير و دس��ت 
نخورده باقي مانده است. 
اگر »گازتا« نخس��تين 
ادامهدرصفحه5 روزنامه جهان...  

مجيداعزازي

مهديبيك|دولتراهبرده�اياقتصاديخود
رابامشورتازچهاقتصاددانيپيشميبرد؟اين
مشورتهامبتنيبرچهالگوهاييارايهميشود؟
اگرنتايجحاصلازاينايدهپردازيهاياقتصادي
مناس�بنبوده،آيانبايدتغييراتجديديرادر
راهبردهاياقتصاديلحاظكرد؟اينپرسشها
وپرسشهاييديگرازايندس�تاينروزهاكه
بازارارزتكانههايقيمتيتازهايراتجربهميكند
بيشترازهرزمانديگريدرمحافلوگعدههاي
اقتصاديمطرحميشودوضرورتپاسخگوييبه
آنهااحساسميشود.گروهيازاقتصاددانانكه
بخشيازآنهاجرياناصليكارشناساناقتصادي
كشورراش�كلميدهندمعتقدندكهدولتدر
مس�يردرس�تبرنامهريزيهاياقتصاديقرار
داردواينتحريمهاياقتصادياس�تكهباعث
بروزنوس�اناتدامنهداردربازارهايماليش�ده
است؛اينگروهازتحليلگراناعالمميكنندكه
اولويتنخس�تاقتصادايراندرش�رايطفعلي
اتخ�اذسياس�تهايدرس�تپولياس�تودر
مقابل،تعدادديگريازاقتصاددانانكهمعتقدند؛
هرچن�دتحريمهاي�كعام�لاساس�يبراي
تكانههايتورمياستاماراهبردهاياقتصادي
نظامسياسينيزدرتشديداينتكانههااثرگذار
بودهاس�ت.نقطهاوجاختالفاتاين2دس�تهاز
كارشناس�اناقتص�اديراميت�واندرموضوع
انتش�اراوراقبهعينهمش�اهدهكرد؛زمانيكه
برخيازاساتيددانشگاهياتخاذسياستهاي
پوليدرسترااولويتنخستمقابلهبانوسانات
وكسريبودجهارزيابيميكنندودستهديگري
ازاس�اتيدعل�ماقتص�ادانتش�اراوراقرا.علي
سعدونديدكترعليسعدونديدكتراياقتصاد
واستاددانشگاهاستراليايي»وولونگونگ«يكي
ازاس�اتيدياس�تكهانتقاداتجدينسبتبه
راهبردهاياقتص�اديدولتوحلقهمش�اوران
نزديكبهدولتمطرحواعالمميكندكهنتايج

اقتصاديوش�اخصهاين�زولك�ردهاقتصاد
نش�اندهندهاينامراس�تكهحلقهمشاوران
نزدي�كب�هدول�تنتوانس�تهاندراهبردهاي
اقتصاديمناس�بيراپيش�نهاددهندودولت
هرچهسريعتربايدازاينمسيراشتباهبازگرددو
بهسمتانتشاراوراقوسياستهايمتناسببا
آنحركتكند.سعدونديدرجريانگپوگفت
تحليليبا»تعادل«تالشكردهاس�تتاچرايي
غلتيدناقتصادايرانبهتلههايتورميراتشريح
كند.روزنامهتعادلاميدواراستكهسايراساتيد
علوماقتصادينيزبهاينبحثبپيوندندونظرات

خودرادرردياقبولاينديدگاههامطرحكنند.

درگفتوگويقبليكهماباشماداشتيماشاره
كرديدكهچنانچهدولتبهسمتانتشاراوراق
حركتنكند؛اقتصادايرانباتكانههايتورمي
روب�هروخواهدش�د.بهنظرميرس�ددرحال
حاضردرچنينش�رايطيق�رارگرفتهايم.ارز
روندصعوديگرفتهوبهدنبالرشدقيمتدالر
تمامكاالهارشدقيمتيراتجربهميكنند.چرا

اقتصادايرانبهايننقطهرسيد؟
اينكه قيمت دالر افزاي��ش پيدا ك��رده از اين جهت در 
اقتصاد مهم است كه دالر مش��اهده پذيري بااليي دارد؛ 
يعني مردم انتظ��ارات تورم��ي خود را ب��ا دالر تنظيم 
مي كنند وگرنه تمام شاخص هاي اقتصادي در چند ماه 
گذشته حكايت از اين دارد كه اين روند تورمي در اقتصاد 
كشور آغاز شده است و اگر اين روند تورمي مجددا آغاز 
شود با توجه به كسري بودجه ش��ديدي كه دولت دارد 
اين مي توان��د خطرناك باش��د و مي تواند ب��ه واگرايي 
تورمي منجر شود. اين اتفاقي بود كه از سال ها قبل، قابل 
پيش بيني بود؛ يعني همان سال هايي كه دولت افتخار 
مي كرد به دس��تاوردهاي تورمي اش در همان زمان هم 
بنده اعالم كردم كه اين دستاوردي نيست و تنها انباشت 
شوك تورمي است و اين انباشت شوك تورمي وقتي آزاد 

بشود، مشكالت عديده اي را ايجاد خواهد كرد. 

يعنيتحريمهادراينمياناثرگذارنبودهاست؟
دولتيهابيش�تررويتحريمهامانورميدهندو

دليلمشكالتراتحريمهاميدانند؟
ح��اال و ام��روز اي��ن ش��وك تورم��ي همزمان ش��د با 
۲بحران تحري��م و كرونا و ش��ما هم اينك مي بينيد كه 
سوءمديريت هاي گذش��ته تاثيرات ش��ديدي را به جا 
مي گذارد. از چند س��ال پيش بنده توضي��ح دادم و در 
نوشته ها و سخنراني ها و گفت وگوهاي مطبوعاتي اشاره 
كردم كه تنها راهي كه در نهايت خواهيم داشت؛ انتشار 
گسترده اوراق براي جبران كسري بودجه است. اين راهي 
است كه اكثر قريب به اتفاق كشورهايي كه توانسته اند 
تورم را مهار كنند، آن را طي كرده اند؛ اما از آنجايي كه در 
كشور ما امكان ندارد هيچ ايده مدرني بدون هزينه هاي 
باال جا بيفتد و ما از تجربيات جهان��ي درس بگيريم در 
همين مساله هم اين موضوع تكرار شد. افرادي كه اتفاقا 
تا ديروز اس��م اوراق را هم نشنيده بودند؛ ناگهان تبديل 
شدند به مخالفان س��ينه چاك كرده اوراق و اوراق شد 
يك دسيسه و يك توطئه. به خاطر همين آن سياست 
درست متوقف شد و آن سياستي كه مي شد كل كسري 
را از طريق آن جبران كرد كنار گذاشته شد و نقدينگي به 

سمت بورس هدايت شد. 
يعنيشمامعتقديدكهبازاربورسدرخصوص
موضوعمهارتورماثرگذارنيس�تواينزخم

تورمدوبارهازجايديگرسربرميآورد؟
بازار بورس به صورت خازن عم��ل مي كند و يك نقش 
تعويق دهن��ده دارد؛ يعني تكانه هاي تورم��ي را مدتي 
)يك سال يا يك س��ال و نيم( به تاخير مي اندازد؛ ولي در 
نهايت اين تورم باز مي گردد. تنها بازاري كه اگر حباب ها 
به آن بازار منتقل بش��ود به نفع اقتصاد است؛ بازار اوراق 
اس��ت. دليل اين قضيه هم اين اس��ت كه اگر نقدينگي 
كشور به سمت اوراق جذب ش��ود باعث افزايش قيمت 
اوراق مي ش��ود كه اين افزايش قيم��ت اوراق به معني 
كاهش نرخ بهره حقيقي اس��ت و اين كاهش نرخ بهره 

حقيقي، الجرم به نفع اقتصاد است. 
ادامهدرصفحه7

در شرايطي كه متوس��ط قيمت هر مترمربع مسكن شهر 
تهران طي خرداد ۲ ميلي��ون تومان افزايش پي��دا كرده، 
منطقه يك تهران افزايش 9 ميليون توماني را تجربه كرده 
است. بر اس��اس گزارش وزارت راه و شهرسازي از تحوالت 
بازار مس��كن تهران طي خرداد ماه س��ال جاري، متوسط 
قيمت هر متر مربع واحد مس��كوني از متري 17 ميليون و 
۶ هزار تومان در ارديبهش��ت ماه به 19 ميليون و 71 هزار 
تومان در خرداد ماه رس��يده كه نس��بت به ماه قبل 1۲.1 
درصد و نس��بت به خرداد س��ال قبل ۴۲.1 درصد افزايش 
يافته است. اما بر اس��اس جزييات تازه انتشار يافته از رشد 
قيمت مسكن در مناطق ش��مالي تهران، ميانگين قيمت 
هر متر مس��كن در منطقه يك از 33.8 ميليون تومان در 

ارديبهشت ماه به ۴۲.۴ ميليون تومان در خرداد ماه رسيده 
كه ۲5 درصد افزايش نش��ان مي دهد. به گزارش ايسنا، در 
منطقه 3 پايتخت نيز كه نرخ ها در ارديبهشت 30.۶ ميليون 
تومان در هر متر مربع بود ب��ه 33.9 ميليون تومان افزايش 
پيدا كرده كه رشد 3.3 ميليون توماني يافته است. همچنين 
منطقه ۲ تهران كه رتبه سوم از نظر قيمت مسكن در شهر 
تهران را داراس��ت، نرخ ها از ۲۶.۴ ميلي��ون تومان به ۲8.9 
ميليون تومان رسيده كه افزايش ۲.5 ميليون توماني در هر 
متر مربع را نشان مي دهد. متوسط قيمت خانه در منطقه 
۶ نيز به عنوان چهارمين منطقه گران قيمت تهران از ۲۴.۴ 
ميليون تومان در ارديبهشت ماه به ۲5.8 ميليون تومان در 
خرداد ماه افزايش پيدا كرده است. چند روز قبل از انتشار اين 

آمار از رشد بي ضابطه نرخ هاي پيشنهادي در مناطق شمالي 
پايتخت و هجوم سرمايه گذاران به اين مناطق گزارش شد كه 
بر اساس آن نرخ پيشنهادي مسكن در منطقه يك به متري 
۴9 ميليون تومان رسيده بود. اين نشان مي دهد نرخ گذاري 
در بازار مسكن روش مش��خصي ندارد. با وجود آنكه خريد و 
فروشي با قيمت هاي نجومي انجام نمي شود اما رشد 9 ميليون 
توماني قيمت هاي قطعي در شمال شهر آن هم فقط در يك 
ماه تامل برانگيز است. هرچند كارشناسان و مسووالن، علت 
اصلي رشد قيمت مسكن را تاثيرپذيري از نرخ تورم بازارهاي 
موازي مي دانند. اين جهش قيمتي در حالي اتفاق افتاده است 
كه بيشترين تعداد واحدهاي خالي از سكنه در مناطق شمالي 
تهران رصد مي شود. مطابق آمار سال 1395 در تهران ۴90 

هزار واحد مس��كوني خالي وجود دارد. ط��رح اخذ ماليات از 
خانه هاي خالي سرانجام پس از سال ها كش و قوس قرار است 
از تابستان امسال اجرايي شود.از طرف ديگر، ظاهراً صاحبان 
خانه هاي لوكس شمال شهر به جنب و جوش افتاده اند تا به 
نوعي از ماليات خانه هاي خالي فرار كنند و بنابر برخي ادعاها، 
قراردادهاي صوري در اين زمينه منعقد مي ش��ود. هرچند 
نماين��دگان مجلس و مس��ووالن دولتي گفته ان��د كه تمام 
تمهيدات براي بس��تن منفذهاي ماليات واحدهاي خالي از 
سكنه را مي بندند. پروانه اصالني، مديركل دفتر اقتصاد مسكن 
وزارت راه و شهرسازي در اين زمينه به ايسنا گفته كه از تقاطع 
اطالعاتي براي درياف��ت ماليات از مال��كان خانه هاي خالي 

استفاده مي شود و تنها به يك روش بسنده نخواهد شد.

متوسط قيمت هر مترمربع مسكن در منطقه يك پايتخت طي خرداد 9 ميليون تومان افزايش يافت

تورم سنگين قيمت ملك در شمال تهران

 صفحه 5 

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
روز جمع��ه ۶ تيرماه 99 نيز ن��رخ دالر در بازار آزاد 
به 19330 تومان رس��يد و اون��س جهاني طال به 
17۶۲ دالر افزايش داش��ت. در نتيج��ه با توجه به 
كاهش نرخ دالر، قيمت طال و سكه نسبت به هفته 
قبل كاهش داشته اس��ت. هر گرم طالي 18 عيار 
8۲۴ هزار، مثقال طالي 17 عيار 3 ميليون و 571 
هزار، سكه جديد 8 ميليون و 350 هزار، نيم سكه 
۴ ميليون و 300 هزار، ربع سكه ۲ ميليون و ۴50 
هزار تومان اعالم شد.  به گزارش »تعادل«، برخي 
تحليلگران بازار معتقدند كه با توجه به رش��د نرخ 
اونس جهاني طال و كاهش ارزش دالر در برابر طال 
به خاطر شيوع ويروس كرونا، پيش بيني مي شود 
كه با قيم��ت اونس جهاني طال، هدف س��كه تمام 
10 ميلي��ون تومان وه��دف يك گ��رم طالي 18 
عيار يك ميليون تومان باشد. در جريان معامالت 
روز پنجش��نبه بازار ارز نيز نرخ خريد و فروش دالر 
و يورو نس��بت به هفته قب��ل كه دالر ت��ا ۲0 هزار 
تومان باال رفته بود، كاهش يافت. روزپنجش��نبه 
صرافي هاي بانكي هر دالر امري��كا را به قيمت 18 
ه��زار و 900 تومان خريداري كردن��د و 18 هزار و 
950 تومان فروختند كه ن��رخ خريد و فروش دالر 
در مقايس��ه با معامالت چهارش��نبه صرافي هاي 
بانكي به ترتي��ب، 595 و ۶۴5 تومان كاهش يافته 
اس��ت.همچنين، اين صرافي ها هر يورو را معادل 
۲1 هزار تومان مي خرند و به قيمت ۲1 هزار و 50 
تومان هم مي فروشند كه نرخ خريد و فروش يورو 
به ترتيب نسبت به روز گذشته 595 و ۶۴5 تومان 
با كاهش قيمت مواجه شده است. سامانه سنا نيز 
نرخ ميانگين معام��الت ارز در روز ۴ تيرماه 99 را 
براي دالر 189۲9، لير تركي��ه ۲95۴، دالر كانادا 
1۴9۲۶، يورو ۲0711، درهم 5198، يوان ۲718 
و پوند ۲383۴ تومان اعالم كرد. س��امانه نيما نيز 
نرخ ميانگين حواله ارز در روز ۴ تيرماه 99 را براي 
دالر 1۶195، لي��ر تركيه ۲۶0۴، ي��ورو 18858، 
درهم ۴518، يوان ۲۴8۶ و اعالم كرد. براين اساس 
فاصله نرخ دالر نيما و سنا به ۲73۴ تومان رسيده 
كه نس��بت به نرخ ۴ هزار تومان هفته قبل كاهش 
داشته است. همچنين با توجه به كاهش نرخ دالر 
بازار آزاد به 19330 توم��ان، فاصله نرخ دالر آزاد و 

نيما به 3135 تومان رسيده است. 

  كاهش ۷۴۵ توماني نرخ دالر
دالر در صرافي هاي بانكي روز پنجش��نبه با 7۴5 
تومان كاه��ش قيمت به به��اي 18 ه��زار و 850 
تومان فروخته ش��د. نرخ خريد هر دالر در تابلوي 
صرافي هاي بانكي 18 هزار و 800 تومان و فروش 
18 ه��زار و 850 تومان بود ك��ه 7۴5 تومان كمتر 
اس��ت.قيمت خريد هر يورو نيز ۲0 ه��زار و 900 

تومان و نرخ فروش آن ۲0 هزار و 950 تومان شد.
بانك مركزي در بازار رس��مي ارز ني��ز، نرخ ۴7 ارز 
را اعالم كرد كه براس��اس آن، ن��رخ 3 ارز افزايش و 
قيمت 10 واحد پولي ديگر ثاب��ت و نرخ 3۴ ارز هم 
كاهش يافت. براساس اين گزارش، هر دالر امريكا 

بدون تغيير قيمت مانند روزهاي گذشته ۴۲ هزار 
ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس 5۲ 
هزار و 13۲ ريال و هر يورو نيز ۴7 هزارو ۲38 ريال 

ارزش گذاري شد.

   سكه ۴۵ هزار تومان ارزان شد 
هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي ط��رح جديد در 
بازار آزاد تهران روز پنجش��نبه ب��ا ۴5 هزار تومان 
افت به قيمت هش��ت ميلي��ون و 350 هزار تومان 
فروخته شد.كارشناس��ان عامل اصلي رشد قيمت 
س��كه و طال در معامالت را ادام��ه كاهش قيمت 
دالر عن��وان مي كنند. همچنين هر قطعه س��كه 
تمام بهار آزادي طرح قديم هشت ميليون و 100 
هزار تومان قيمت گذاري شد.همچنين نيم سكه 
نيز چهار ميليون و 300 هزار تومان، ربع س��كه دو 
ميليون و ۴00 هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي 
يك ميلي��ون و ۲80 ه��زار توم��ان تعيين قيمت 
ش��د.هر گرم طالي خام 18 عيار 81۲ هزار تومان 
و هر مثقال طال نيز سه ميليون و 51۴ هزار تومان 
به فروش رسيد. اين در حالي است كه بهاي اونس 

جهاني نيز به يك هزار و 7۶1 دالر كاهش يافت.

 سقف خريد ارز 
توسط صرافي ها افزايش يافت

در پي نوس��انات اخير ن��رخ ارز، بان��ك مركزي با 
هدف افزاي��ش عرضه ارز در بازار اق��دام به افزايش 
سقف خريد صرافي ها كرده است. به گزارش ايرنا، 
بانك مركزي ب��راي افزايش قدرت بازارس��ازي در 
تأمين مصارف ارزي، س��قف خري��د ارز به صورت 
اس��كناس توس��ط كارگ��زاران ب��ازار ارز يعن��ي 
بانك ها و صرافي ه��اي مج��از را از ۲00 هزار دالر 
ب��ه 300 ه��زار دالر در روز افزاي��ش داده اس��ت.

اين اقدام بانك مركزي باعث مي ش��ود نقدينگي 
بانك ها و صرافي هاي مجاز ب��راي تامين تقاضاي 
بازار افزايش ياب��د. روابط عموم��ي بانك مركزي 
اعالم كرده بود كه براي تأمين ب��ه موقع نيازهاي 
وارداتي كشور صرافي هاي غيربانكي هم مي توانند 
براس��اس گواهي هاي ثبت آماري تاييد ش��ده از 
طريق بانك هاي عامل براي خريد ارز اقدام كنند. 
ثبت س��فارش فروش طي س��ه روز گذشته يعني 
روزهاي س��وم تا پنجم تيرماه، در مجموع معادل 
۲5۲ ميليون دالر بوده است كه افزايش چشمگير و 
قابل مالحظه اي را نشان مي دهد.اما در مقابل، ثبت  
سفارش هاي خريد در سه روز گذشته، مجموعًا ۶ 
ميليون دالر بوده است و حجم معامالت انجام شده 

نيز در مجموع 5 ميليون دالر بوده است.

  بازار ارز آماده ريزش 
قيمت دالر اگرچه در روزهاي اخير به مرز ۲0 هزار 
تومان رسيد، اما شواهد مختلف مانند ترديد فعاالن 
بازار ارز نسبت به رشد بيشتر قيمت،  حضور بانك 
مركزي ب��راي كنترل قيمت و عرضه بيش��تر دالر 
توس��ط صرافي ها، حكاي��ت از افت قيم��ت ارز در 
روزهاي آينده دارد.  ادامهدرصفحه3

 سياست دولت در بخش مسكن
 و حمايت از خانه اولي ها تغيير كرد

گروهراهوشهرسازي|رييسجمهوردرتازهترينتصميمبراي
ساماندهيبازارمس�كن،ازوزيرراهوشهرس�ازيخواستبا
دراختيارگذاشتنزمينهايارزانبهخانهاوليهاوساختو
عرضهانبوهمسكندرقالبايجادشهركهايجديددرحريم

شهرهااقدامكند.

بازگشت نرخ دالر صرافي ها به كانال 18 هزار 

سقف خريد ارز توسط صرافي ها افزايش يافت

 سه عامل افزايش قيمت 
دالر و سكه در هفته گذشته

زمين ارزان  
ايجاد  شهرك



ديدگاه

سياست پولي
در مسير تورم 20 تا 24 درصدي

هدف گذاري ت��ورم يك 
چارچوب سياست گذاري 
اس��ت كه در بس��ياري از 
كشورها اجرا شده و جواب 
داده است. در ايران نيز اين 
سياس��ت قابل اجراست. 
البته ل��وازم و مقدماتي را 
نياز دارد ام��ا به اين معنا 
نيست كه در شرايط فعلي 
نمي توانيم به سمت هدفگذاري تورم حركت كنيم.

درباره هدف گذاري بانك مركزي براي تورم در سال 
۹۹ بايد گفت كه بانك مركزي مسير درستي را براي 
مهار تورم در پيش  گرفته و اقدامات اميدواركننده اي 
را در اين راستا انجام داده است.بازه ۲۰ تا ۲۴ درصد 
اعالم ش��ده براي نرخ تورم س��ال ۹۹ نيز با واقعيات 
اقتصاد و تورم چند دهه اخير متناسب است. زيرا با 
توجه به متوسط نرخ تورم كشور در چهار دهه گذشته 
تورم باالي ۲۰ درصد باال بوده و به طور ميانگين نرخ 
ت��ورم حدود ۲۰ درصد را در ۴ دهه گذش��ته تجربه 
كرده ايم. امروز نيز كه اقتصاد ما در شرايط خاصي به 
ويژه از ناحيه فشارهاي تحريمي قرار گرفته نمي توان 
انتظار داشت كه نرخ تورم هدف در سال ۹۹ با توجه 
به شرايط اقتصادي سطحي پايين تر از بازه اعالم شده 
باشد.شوك هايي كه در سال ۹۹ از ناحيه تحريم ها و 
همچنين ش��يوع كرونا داشتيم، روي عرضه كل در 
اقتصاد اثر گذاش��ته و محدوديت هايي را در سمت 
عرضه كاال و خدمات شاهد هس��تيم و اين كاهش 
ظرفيت توليد بر اثر ش��وك هاي وارد ش��ده به طور 
طبيعي آثار تورمي را ايجاد مي كند و در اين شرايط 
اينكه انتظار داشته باش��يم نرخ تورم را بيش از اين 
پايين بياوريم، هدف��ي غيرواقع بينانه خواهد بود.به 
نظر من بازه ۲۰ تا ۲۴ درصد براي سال ۹۹ بازه معقول 
و منطقي به نظر مي رسد اما براي سال هاي آينده بايد 
تالش كنيم كه نرخ تورم در سطوح پايين تري قرار 
گيرد و در يك بازه زماني مثال ۵ س��اله بانك مركزي 
بايد نرخ تورم هدف را بس��يار پايين تر از اين ارقام در 
نظر بگيرد و به گونه اي برنامه ريزي كنيم كه نرخ تورم 
در بلندمدت در محدوده ۵ تا ۶ درصد به صورت پايدار 
تنظيم شود.همچنين ما به صورت تاريخي نرخ رشد 
باالي نقدينگي داش��ته ايم و پايين آوردن نرخ رشد 
نقدينگي به يك باره ميسر نيس��ت. بنابراين از يك 
طرف شوك عرضه را داريم و از طرف ديگر رشد باالي 
نقدينگي كه در كنار كس��ري بودجه دولت موجب 
مي ش��ود، پيش بيني نرخ هاي پايين تر از ۲۰ درصد 
براي سال ۹۹ واقع بينانه نباشد.اينكه بانك مركزي 
براي اولين بار در طول تاريخ خود تصميم گرفته هدفي 
را براي تورم در نظر بگيرد و تمام امكاناتي كه در اختيار 
دارد را براي رس��يدن به آن هدف مورد استفاده قرار 
دهد اقدامي قابل قبول از طرف بانك مركزي است اما 
لوازم و مقدماتي دارد كه به نظر مي رسد بانك  مركزي 
از يك تا ۱.۵ س��ال قبل گام هاي��ي در زمينه فراهم 
كردن بستر الزم براي هدف گذاري تورمي برداشته 
است.بخشنامه عمليات بازار باز كه در سال گذشته 
به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد يكي از اقدامات 
در راستاي هدف گذاري تورمي بود، همچنين اعالم 
كريدور نرخ سود با كف ۱۲ درصد و سقف ۲۲ درصد 
در بازار بين بانكي اقدام ديگري است كه نشان مي دهد 
بانك مركزي در راستاي عملياتي كردن چارچوب 
سياستي هدف گذاري تورمي گام هايي را برداشته 
است. اصالح نسبت ذخيره قانوني نيز اقدام ديگري 
است كه نش��ان مي دهد بانك مركزي گام به گام به 
سمت يك بانك مركزي مدرن كه وظيفه كنترل تورم 
را دارد حركت مي كند.ممكن اس��ت هنوز ابهاماتي 
در زمينه هدف گذاري تورمي وجود داشته باشد اما 
باالخره بايد از يك نقطه ش��روع كرد، در مقايسه با 
گذشته كه ما هدف تورمي نداشتيم و چيزي به عنوان 
كريدور نرخ سود بين بانكي و عمليات بازار باز در ادبيات 
بانكداران مركزي در كش��ور ما مطرح نبود متوجه 
مي شويم كه قدم هايي به سمت بهبود سياست گذاري 
پولي در كشور برداشته شده است.ممكن است ما هنوز 
در نقطه آغازين اين مسير باشيم اما به مرور زمان اين 
تجربه مي تواند كامل شود و بانك مركزي در آينده به 
لوازمي كه براي رسيدن به اين هف تورمي الزم است، 
مسلط شود اما نفس كاري كه تا به اينجا انجام شده 
در مقايسه با گذشته نشان مي دهد كه چندين قدم به 
جلو در بانك مركزي برداشته شده است.اينكه اكنون 
بازاري براي اوراق خزانه دولتي شكل گرفته كه در اين 
بازار بانك ها، شركت هاي بيمه، شركت هاي تامين 
سرمايه و شركت هاي س��رمايه گذاري حضور دارند 
و به عنوان بازيگران كليدي اي��ن اوراق را خريداري 
مي كنند موجب مي شود در آينده در ترازنامه بانك ها 
دارايي هايي قرار گيرد كه هم ريس��ك پاييني دارند 
و هم از درجه نقدپذيري بااليي برخوردار هس��تند.
در آينده به احتمال زياد اگر بانك مركزي مشكالت 
فني را حل كند مي توان يك بازار بدهي سازمان يافته 
و توس��عه يافته در كشور داش��ت و نرخ هاي بهره در 
اقتصاد مي توانند بازار مش��خصي براي خود داشته 
باشند و تصميم گيري ها در اقتصاد منطقي تر شود 
و اينها به مرور زمان كمك مي كند كه بانك مركزي 
تسلط بيشتري روي تورم و كنترل سطح قيمت ها 
پيدا كند.اكنون در آغاز مسير هستيم اما اميدواركننده 
اس��ت نمي توان گفت بانك مرك��زي صددرصد به 
هدفي كه دارد دست پيدا مي كند اما گام هاي اوليه 
را برداشته و روز به روز گام هاي جديدي در راستاي 
تحول سياست گذاري پولي برمي دارد.بانك مركزي 
مي خواهد هدف گذاري تورمي را انجام دهد كه با در 
نظر گرفتن اين شرايط اقدامات بانك مركزي مثبت 
است و مي توان اميدوار بود در آينده اين قدم ها تكميل 
ش��ود و ما هم در زمره كشورهايي با تورم پايين قرار 
بگيريم.ما تنها كشوري هستيم كه نزديك به چهار دهه 
تورم باالي دورقمي داشتيم اما قدم هايي كه برداشته 
شده اميدواركننده است تا موانع كه بانك مركزي در 
اين مسير با آن مواجه است حل شود، چراكه مسيري 

كه بانك مركزي در نظر گرفته مسير درستي است.

ارزيابي جديد صندوق بين المللي پول از رشد منفي 6 درصد اقتصاد ايران در سال جاري و مثبت ۳.1 درصد در 2021

همتي:رشداقتصاديامسالمنفي۶درصدنميشود
گروه كالن |

رييس بان�ك مركزي گفت: پيش بيني رش�د 
اقتص�ادي منف�ي ۶ درص�د توس�ط صندوق 
بين الملل�ي پ�ول ب�راي س�ال ۹۹ اي�ران، در 
بدبينانه ترين س�ناريوهاي پي�ش بيني بانك 
مرك�زي نيز وج�ود ن�دارد. پيش بيني رش�د 
اقتص�ادي منف�ي ۶ درص�د توس�ط صندوق 
بين المللي پول براي س�ال ۱۳۹۹ ايران، همان 
اشتباه محاس�باتي اس�ت كه براي رشد سال 
گذشته مرتكب شده بود، و مجدد تكرار شده 
است. اگر صندوق بين المللي پول اشتباه سال 
گذشته خود را اصالح كرده بود، االن رشد منفي 
۶ درصدي براي سال جاري اقتصاد ايران پيش 

بيني نكرده بود. 

به گزارش »تع��ادل«، همتي با اعالم اينكه نقدينگي در 
ماه هاي ابتدايي س��ال جاري رش��د ۶.۲ درصدي تا ۱۵ 
خرداد داشته اس��ت، گفت: با توجه به اقدامات در دست 
اجرا پيش بيني مي ش��ود كه رش��د نقدينگي امسال به 
مراتب كمتر از رشد سال قبل باشد   وي افزود: آخرين آمار 
نقدينگي علي رغم تكاليف قانوني تنخواه و هزينه هاي كرونا 
در ابتداي سال، حاكي از رشد ۶.۲ درصدي نقدينگي تا 
۱۵ خرداد است. با توجه به اقدامات در دست اجرا پيش 
بيني مي شود كه رشد نقدينگي امسال به مراتب كمتر از 
رشد سال قبل باشد. صاحب نظران اقتصادي مي دانند 
كه در چارچوب جديد سياست پولي بانك مركزي كانال 
انتقال سياست ها، داالن نرخ سود است و هيات عامل بانك 
مركزي سياست تنظيم نرخ ها در داالن را به سمت تورم 
هدف انجام مي دهد كه مرحله اول آن از شنبه و با افزايش 

۲ واحدي كف داالن انجام مي شود.
وي ادامه داد: پيش بيني رشد اقتصادي منفي ۶ درصد 
توسط صندوق بين المللي پول براي سال ۱۳۹۹ ايران، 
در بدبينانه ترين سناريوهاي پيش بيني بانك مركزي هم 
وجود ندارد و صندوق همان اشتباه محاسباتي را كه براي 
رشد سال گذشته مرتكب شده بود مجدد تكرار كرده است 
و اگر اشتباه پيش بيني سال قبل را اصالح مي كرد به عدد 

متفاوت تري از آنچه اعالم كرده، دست مي يافت.
در ادامه ريي��س كل بانك مركزي گف��ت: به نظرم اين 
پيش بيني با فرض ادامه قرنطينه بوده كه چنين چيزي 
اساسًا براي ما در حال حاضر موضوعيت ندارد. استفاده از 
منابع بانك مركزي در عراق براي خريد كاالهاي اساسي در 
چارچوب روابط دوستانه دو كشور و با تصميم و نظر ايران 
انجام مي گيرد و تنها بخشي از گشايش هايي است كه به 
تدريج اتفاق خواهد افتاد. برنامه ريزي و تالش براي تامين 
به موقع و كافي كاالهاي اساسي مورد نياز مردم را وظيفه 

ملي خود در بانك مركزي مي دانيم.
صندوق بين المللي پول در گزارش بروزرس��اني خود از 
دورنماي اقتصادي جهان بعد از شيوع پاندمي كرونا، رشد 
اقتصادي ايران را در سال جاري منفي ۶درصد پيش بيني 
و رشد اقتصادي ايران را براي سال ۲۰۲۱ مثبت ۳.۱ درصد 
برآورد كرده است.رشد اقتصادي ايران در سال هاي ۲۰۱۸ 

و ۲۰۱۹ به ترتيب منفي ۵.۴ و منفي ۷.۶ درصد بود.
صندوق بين المللي پول به اين نكته اشاره كرده كه آثار 
ناش��ي از بحران پاندمي ويروس پيش بين��ي اين نهاد 
را از رش��د اقتصادي جهان نس��بت به برآوردهاي قبلي 
دستخوش تغيير نزولي كرده است.صندوق بين المللي 

پول در گزارش جديد خود گفت كه همه گيري جهاني 
كرونا بيش از آنچه اين نهاد پيشتر گمان مي كرد بر اقتصاد 
جهاني تاثير منفي گذاشته است كه روند بهبود پس از آن 

را كندتر مي كند.
براساس اين گزارش، در حالي كه صندوق بين المللي پول 
پيش تر سقوط ۳ درصدي براي اقتصاد جهاني پيش بيني 
كرده بود، در گزارش جديد اعالم كرد كه تحليل ها حاكي 
اس��ت اقتصاد جهاني تا پايان س��ال جاري ميالدي ۴.۹ 

درصد كوچك تر خواهد شد.
به گفته اين نهاد بين المللي، هيچ قدرت اقتصادي از اين 
همه گيري در ام��ان نخواهد ماند. اقتصاد اياالت متحده 
امريكا كه بزرگ ترين در جهان اس��ت، امسال ۸ درصد 
كوچك مي شود و كشورهايي كه تنها از ارز يورو استفاده 
مي كنند، سقوطي بيش از ۱۰ درصدي را در اقتصادشان 

تجربه خواهند كرد.
اين در حالي است كه اقتصاد ژاپن ۵.۸ درصد كوچك تر 
مي شود و چين كه تاكنون رشد اقتصادي بااليي را داشت، 
تنها يك درصد رش��د را ش��اهد خواهد بود كه بدترين 

عملكرد طي چند دهه اخير است.
براساس اعالم صندوق، احياي اقتصادي در سال ۲۰۲۱ 
نيز ضعيف تر خواهد بود به طوري كه پيش بيني اين نهاد 
از ۵.۸ در ماه آوريل به ۵.۴ كاهش يافته است. با اين حال، 
مطابق گزارش اخير صندوق بين المللي پول، همه گيري 
جديد و گسترده در سال ۲۰۲۱ مي تواند رشد اقتصادي 

ساالنه جهان را به ۰.۵درصد برساند.
اگرچه بس��ياري از اقتصادهاي جهان بازگشايي خود را 
از سر گرفته اند، ماهيت منحصربفرد قرنطينه و مقررات 
فاصله گذاري اجتماعي هم به بخش سرمايه گذاري و هم 

به بخش مصرف ضربه وارد كرده است.
صن��دوق بين المللي پول در گزارش بروزس��اني خود از 
دورنماي اقتصادي جهان، اعالم كرد: بنابراين، ش��وك 

گسترده اي به تقاضا وارد شد و به دليل قرنطينه، همزمان 
شاهد اختالل در عرضه كوتاه مدت بوديم.صندوق در ادامه 
گزارش خود اضافه كرده است كه اقتصادهاي پيشرفته 
به طور خاص ضربه س��ختي خورده اند به طوري كه حاال 
انتظار مي رود رشد اقتصادي امريكا و منطقه يورو در سال 
۲۰۲۰ به ترتيب ۸ و ۱۰.۲ درصد كاهش پيدا كند؛ ارقامي 
كه هر دو در مقايسه با پيش بيني هاي ماه آوريل، با افت ۲ 

واحد درصدي مواجه شده اند.
اقتصادهاي منطقه امريكاي التين، يعني جايي كه نرخ 
آلودگي ها همچنان افزايشي است، شاهد بيشترين تنزل 
بوده اند به طوري كه حاال انتظار مي رود رش��د اقتصادي 
برزيل، مكزيك و آرژانتين به ترتيب با كاهش ۹.۱، ۱۰.۵ 
و ۹.۹ درصدي مواجه شوند.و اما چين كه از آوريل شروع 
به بازگشايي كسب و كارها كرده و نرخ ابتال در پايين ترين 
س��طح بوده، تنها اقتصاد بزرگ جهان است كه براساس 
پيش بيني هاي جديد انتظار مي رود در سال ۲۰۲۰ رشد 
اقتصادي مثبتي داشته باشد؛ در واقع پيش بيني صندوق 

از رشد اقتصادي چين حاال يك درصد است.
صندوق بين المللي پ��ول در پايان اعالم ك��رد كه براي 
حمايت از مشاغل و كس��ب و كارها و همچنين تحديد 
خس��ارات و آماده كردن بستر براي احياي اقتصادي، به 
اقدامات سياسي بيشتري از سوي دولت ها و بانك هاي 

مركزي جهان نياز است.
صندوق بين المللي پول در گزارش هاي قبلي چشم انداز 
اقتصادي جهان اعالم كرد: رشد اقتصادي ايران علي رغم 
اينكه منفي است، اما در سال ۲۰۲۰ بهبود يافته و به منفي 
۶ و نرخ تورم به ۳۴.۲ درصد كاهش و نرخ بيكاري به ۱۶.۳ 
درصد افزايش مي يابد. اين رقم با وجود منفي بودن، اما 
نسبت به برآورد اين نهاد از رشد اقتصادي ايران در سال 
۲۰۱۹ برابر با منفي ۷.۶ درصد، از بهبود اين شاخص خبر 
مي دهد. IMF  در گزارش پيش��ين خود رشد اقتصادي 

ايران در سال ۲۰۱۹ را منفي ۹.۴۵ اعالم كرده بود كه در 
اين گزارش آن را تصحيح كرده است.صندوق بين المللي 
پول رش��د اقتصادي ايران در س��ال ۲۰۲۰ يعني سال 
پيش رو را منفي ۶ )منف��ي ۵.۹۸۵( درصد پيش بيني 
ك��رد. جديدترين گزارش چش��م انداز اقتصادي جهان 
صندوق بين المللي پول كه دقايقي پيش منتش��ر شد، 
رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۲۰ يعني سال پيش رو را 
منفي ۶ )منفي ۵.۹۸۵( درصد پيش بيني كرده است. اين 
رقم با وجود منفي بودن، اما نسبت برآورد اين نهاد از رشد 
اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۹ برابر با منفي ۷.۶ )منفي 
۷.۵۸۶( درصد، از بهبود اين شاخص خبر مي دهد. البته 
IMF در گزارش پيشين خود رشد اقتصادي ايران در سال 
۲۰۱۹ را منف��ي ۹.۴۵ اعالم كرده بود كه در اين گزارش 
آن را تصحيح كرده است. بهبود رشد اقتصادي ايران بنا بر 
اعالم اين نهاد بين المللي در حالي صورت خواهد گرفت كه 
به گفته كارشناسان، با شيوع ويروس كرونا و تعطيل شدن 
فعاليت هاي اقتصادي، جهان در ركودي بي سابقه فرو رفته 
است.اين نهاد پيشتر هش��دار داده بود، ركود اقتصادي 
جهاني ناشي از شيوع ويروس كرونا مي تواند بدتر از بحران 
اقتصادي سال ۲۰۰۹ باش��د. بر اساس اين گزارش، نرخ 
تورم ايران در سال ۲۰۲۰ برابر با ۳۴.۲ )۳۴.۲۱۵( درصد 
پيش بيني شده است. رقم تورم ايران در سال ۲۰۱۹ نيز 
۴۱.۱ )۴۱.۰۶۰( درصد اعالم شده است. به اين ترتيب، 
نرخ تورم ايران نيز در سال ۲۰۲۰ بهبود مي يابد.اين نهاد 
بين المللي، نرخ بيكاري كشور در س��ال ۲۰۲۰ را ۱۶.۳ 
)۱۶.۳۲۷( درصد پيش بيني و در س��ال ۲۰۱۹ را ۱۳.۶ 
)۱۳.۵۸۰( درصد برآورد كرده اس��ت.به اين ترتيب نرخ 
بيكاري ايران در سال پيش روي ميالدي افزايش مي يابد.

همچنين تراز حساب جاري ايران از منفي ۰.۱ )۰.۰۵۸( 
درصد در س��ال ۲۰۱۹ به منفي ۴.۱ )۴.۱۴۶( درصد در 

سال ۲۰۲۰ خواهد رسيد.

پيش بيني رشد اقتصادي منفي ۶ درصد براي سال ۱۳۹۹ ايران، همان اشتباه محاسباتي است كه براي رشد سال گذشته مرتكب شده بود

ايالم بيشترين و آذربايجان غربي كمترين نرخ تورم را دارند
گروه كالن|

براساس اعالم مركز آمار ايالم با ۳۳ درصد 
و آذربايجان غربي با ۲۴.۲ درصد به ترتيب 
بيشترين و كمترين نرخ تورم ۱۲ ماه منتهي 
به خرداد )نرخ تورم س�اليانه( را به نام خود 

ثبت كردند.

به گزارش »تعادل«، مركز آمار گزارش جزئيات نرخ تورم 
خرداد ماه استان هاي مختلف كش��ور را منتشر كرد. نرخ 
تورم ساليانه تغيير ميانگين قيمت در يك سال منتهي به 
ماه جاري نس��بت به دوره مشابه قبل از آن است. براساس 
اين گزارش نرخ تورم ساليانه در خرداد براي كل كشور ۲۷.۸ 
درصد بود و ۲۰ استان نرخ تورم كمتر از اين را داشتند. در 
پايتخت نرخ تورم ساليانه ۲۹.۷ درصد بود. طبق اين گزارش 

در خرداد ماه ١٣٩٩ عدد شاخص كل براي خانوارهاي كشور 
)١٠٠=١٣٩٥( به ۲۱۴.۲ رس��يد كه نسبت به ماه قبل ۲ 
درصد افزايش نشان مي هد.نرخ تورم ماهيانه، تغييرات قيمت 
نسبت به ماه قبل را نشان مي دهد براين اساس در خرداد ماه 
بيشترين نرخ تورم ماهيانه خانوارهاي كشور مربوط به استان 
كردستان با ٥.٥ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهيانه 

مربوط به استان بوشهر با ٠.١ درصد افزايش است.
درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( براي خانوارهاي كشور ٢٢.٥ درصد مي باشد. 
بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان 
)٢٨.٧ درصد( و كمترين آن مربوط به استان مركزي )١٦.٩ 
درصد( اس��ت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به خرداد ماه 
١٣٩٩ براي خانوارهاي كشور به عدد ٢٧.٨ درصد رسيد.
در خ��رداد ماه ١٣٩٩ عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي 

ش��هري )١٠٠=١٣٩٥( به ۲۱۲.۸ رسيد كه نسبت به ماه 
قبل ۲ درصد رشد داش��ت. در اين ماه بيشترين نرخ تورم 
ماهيانه خانوارهاي شهري مربوط به استان كردستان با ٥.٨ 
درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان بوشهر با ٠.٣ 
درصد افزايش است.درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي شهري 
كشور ٢٢.٧ درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
خانوارهاي شهري مربوط به استان هرمزگان )٢٩.٨ درصد( 
و كمترين آن مربوط به استان اردبيل )١٦.٩ درصد( است.

نرخ ت��ورم دوازده ماهه منتهي به خ��رداد ماه ١٣٩٩ براي 
خانوارهاي ش��هري به عدد ٢٧.٧ درصد رسيد . بيشترين 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ايالم )٣٢.٨ درصد( 

و كمترين آن مربوط به استان فارس )٢٣.٨ درصد( است.
در خ��رداد ماه ١٣٩٩ عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي 

روستايي )١٠٠=١٣٩٥( عدد ٢٢١.٩ را نشان مي دهد كه 
نس��بت به ماه قبل ٢.٢ درصد افزايش داشته است. در اين 
ماه بيشترين نرخ تورم ماهيانه خانوارهاي روستايي مربوط 
به استان زنجان با ٥.٢ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم 
ماهانه مربوط به استان بوشهر با ٠.٨ درصد كاهش است.
درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( براي خانوارهاي روستايي ٢١.١ درصد بود.

بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان  هرمزگان 
)٢٦.٤ درصد( و كمترين آن مربوط به استان كهگيلويه و 
بويراحمد )١٥.١ درصد( است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهي 
به خرداد ماه ١٣٩٩ براي خانوارهاي روستايي به عدد ٢٨.٢ 
درصد رسيد.بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان 
هرمزگان )٣٣.٧ درصد( و كمترين آن مربوط به اس��تان  

آذربايجان غربي )٢٣.٠ درصد( است.

82 هزار ميليارد تومان اوراق بهادار در سال 98
در دوازده ماه�ه س�ال ۱۳۹8 بالغ ب�ر 8۲ هزار 
ميلي�ارد توم�ان اوراق بهادار براس�اس قانون 
بودج�ه س�ال ۱۳۹8 و مصوبات ش�وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي منتشر شده است كه بخشي 
از اين اوراق، فرايند پذيرش در بازار بدهي را طي 
كرده اند. اين اوراق شامل اسناد خزانه اسالمي، 

اوراق مرابحه، سلف، منفعت بوده اند.

به گزارش »تعادل«، اسناد خزانه اسالمي براساس 
بند ب تبص��ره ۵ بودجه، ۲۱ ه��زار ميليارد تومان، 
اوراق منفعت بند ب تبصره ۵ بودجه ۴ هزار ميليارد 
تومان، اوراق سلف۵ هزار ميليارد تومان، اسناد خزانه 
اسالمي بند ف تبصره ۵ بودجه ۹۸ به ميزان ۱ هزار 
ميليارد تومان، اسناد خزانه اسالمي بند ه تبصره ۵ 
بودوجه معادل ۱۳ هزار ميليارد تومان، اسناد خزانه 

براساس مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
۷ هزار ميليارد تومان، اوراق منفعت مصوبات شوراي 
عالي هماهنگي اقتص��ادي ۲۰ هزار ميليارد تومان، 
اوراق مرابحه ۱۱ هزار ميليارد تومان منتش��ر شده 

كه جمع آنها ۸۲ هز ار ميليارد تومان بوده است. 
در دي و بهمن ۱۳۹۸ ني��ز ۱۰۰ هزار ميليارد ريال 
اوراق منفعت براساس مصوبات سي و سومين جلسه 

شوراي هماهنگي اقتصادي منتشر شد.
انتش��ار ۱۱ هزار ميليارد توم��ان اوراق مرابحه عام 
دولت در اسفند ماه ۱۳۹۸ به دليل سرعت پذيرش 
در بورس از ن��كات حائز اهميت ب��ازار اوراق بهادار 
دولتي اس��ت. اين اوراق با نماده��اي »اراد« با نرخ 
ميانگي��ن ۲۱ درصد در پايان ارديبهش��ت در بازار 

قابل معامله مي باشد.

پيش بيني رشد اقتصادي مثبت چين و رشد منفي ساير كشورهاي صنعتي جهان
 به جز چين، تمامي اقتصادهاي بزرگ جهان 
امسال كوچك خواهند شد. به گزارش ايسنا، 
صندوق بين الملل�ي پول با اش�اره به تداوم 
بحران اقتصادي ايجادش�ده ناشي از كرونا، 
پيش بيني خود از متوس�ط رش�د اقتصادي 
امسال كشورهاي جهان را به منفي ۴.۹ درصد 
كاهش داده و افزوده اس�ت اين بحران كه از 
ركود فراگير دهه ۱۹۳۰ تاكنون بي سابقه بوده، 
خسارت هاي قابل توجهي به اقتصاد جهاني 
وارد كرده و اوضاع در مقايسه با دو ماه پيش 

وخيم تر شده است.

اين نهاد، رش��د اقتصادي امس��ال امريكا را منفي هشت 
درصد پيش بيني كرده كه ۳.۱ درصد كمتر از متوسط رشد 
اقتصادي جهاني خواهد بود. با اين حال سال آينده اين رشد 
مجددا مثبت شده و به ۴.۵ درصد افزايش پيدا خواهد كرد. 

سال گذشته اقتصاد امريكا ۲.۳ درصد رشد كرده بود.
آخرين بار چنين رشد منفي بزرگي در سال ۱۹۴۶ يعني 
سال پس از پايان جنگ جهاني دوم رقم خورده بود كه 
رشد اقتصادي امريكا به منفي ۱۱.۶ درصد رسيد. در 
سال ۲۰۰۹ اقتصاد امريكا براي آخرين بار و به ميزان 
۲.۵ درصد كوچك ش��د اما پس از آن ۱۰ سال متوالي 

رشد مثبت اقتصادي را جشن گرفت.

در ادامه همچنين رشد اقتصادي برخي ديگر از اقتصادهاي 
بزرگ جهان آورده شده است: 

ژاپن: رشد اقتصادي سال گذشته: ۰.۷ درصد رشد اقتصادي 
پيش بيني شده براي س��ال جاري: منفي ۵.۸ درصد رشد 

اقتصادي پيش بيني شده براي سال آينده: ۲.۴ درصد
منطقه يورو: رشد اقتصادي سال گذشته: ۱.۲ درصد 
رشد اقتصادي پيش بيني شده براي سال جاري: منفي 

۱۰.۲ درصد 
رشد اقتصادي پيش بيني شده براي سال آينده: شش درصد

چين: رشد اقتصادي سال گذشته: ۶.۱ درصد رشد اقتصادي 
پيش بيني شده براي سال جاري: يك درصد رشد اقتصادي 

پيش بيني شده براي سال آينده: ۸.۲ درصد
هند: رشد اقتصادي سال گذشته: ۴.۲ درصد  رشد اقتصادي 
پيش بيني شده براي س��ال جاري: منفي ۴.۵ درصد رشد 

اقتصادي پيش بيني شده براي سال آينده: ۶ درصد
انگليس: رش��د اقتصادي سال گذش��ته: ۱.۴ درصد 
رشد اقتصادي پيش بيني شده براي سال جاري: منفي 
۱۰.۲ درصد رشد اقتصادي پيش بيني شده براي سال 

آينده: ۶.۳ درصد
كانادا: رش��د اقتصادي س��ال گذش��ته: ۱.۷ درصد رشد 
اقتصادي پيش بيني شده براي سال جاري: منفي ۸.۴ درصد
رشد اقتصادي پيش بيني شده براي سال آينده: ۴.۹ درصد 

۲  Sat. Jun 27. 2020  1689   ايران شنبه 7 تير 1399   5 ذي القعده 1441  سال هفتم    شماره

زمان معامالت آنالين سهام 
عدالت هنوز مشخص نيست

يك عضو ش��وراي عالي بورس ضمن تش��ريح علل 
تعيين ۳۰ درصد براي فروش سهام عدالت اظهار كرد: 
زمان معامالت آنالين سهام عدالت هنوز مشخص 
نشده است. سعيد اس��المي در گفت وگو با ايسنا، با 
اشاره به امكان فروش ۳۰ درصد سهام عدالت براي 
مشمولين اين سهام، اظهار كرد: تعيين ۳۰ درصد 
فروش سهام عدالت، داليل متعددي داشت. از جمله 
اينكه در بين اهالي بازار اين نگراني ايجاد ش��ده بود 
كه اگر مش��موالن سهام عدالت بخواهند كل سهام 
خود را بفروش��ند، چه اتفاق��ي مي افتد. البته هدف 
ايجاد محدوديت براي معامله گران نبود، زيرا در ذات 
مالكيت اختيار فروش وجود دارد.وي با تاكيد بر اينكه 
همه محدوديت هاي فروش سهام عدالت موقتي است، 
گفت: هدف اين محدوديت ها جلوگيري از آس��يب 
رساندن به بازار بوده است. نگراني ديگري كه وجود 
داشت اين بود كه افرادي كه درآمد پايين تري دارند 
در تصميم هيجاني اقدام به فروش دارايي ارزشمند 
خود نكنند. اين محدوديت باعث مي شود افراد كم كم 
با بازار سرمايه آشنا شوند و وقتي مي بينند قيمت ها باال 
مي رود، عطش آنها براي فروش فروكش مي كند.اين 
عضو شوراي عالي بورس ادامه داد: از سوي ديگر نهاد 
حاكميت متمايل بود مردم بيشتر به سمت مديريت 
غيرمستقيم بروند تا پول ها در شركت هاي استاني باقي 
بماند كه صرف برخي از پروژه هاي توسعه استاني شود.

اسالمي با بيان اينكه هنوز تصميم گيري جديدي در 
مورد امكان فروش درصد بيش��تري از سهام عدالت 
گرفته نشده است، گفت: همچنين زمان معامالت 

آنالين سهام عدالت هنوز مشخص نشده است.

اخبار

نوبخت: دولت از فعاليت هاي 
امنيت بخش حمايت مي كند

ريي��س س��ازمان برنام��ه و بودج��ه گف��ت: دولت 
پش��تيباني هاي الزم را از فعاليت هاي امنيت بخش 
كه مردم ايران را در چتر ايمني قرار مي دهد حمايت 
مي كند.»محمد باقر نوبخت« در مراسم تحويل دهي ۳ 
فروند جت جنگنده كوثر به نيروي هوايي ارتش گفت: 
دولت به عنوان مدير توسعه و پيشرفت كشور از يك 
رابطه دو سويه بين امنيت و توسعه آگاه است بنابراين 
در كنار فعاليت هاي مس��تمر براي زيرساخت هاي 
كشور، صدها كيلومتر آزادراه در حال ساخت است.
براساس اين گزارش سه فروند جت جنگنده كوثر  با 
حضور امير سرتيب امير حاتمي وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح، سرلشكر سيد عبدالرحيم موسوي 
فرمان��ده كل ارتش جمهوري اس��المي ايران، امير 
سرتيپ خلبان عزيز نصيرزاده فرمانده نيروي هوايي 
ارتش و محمدباقر نوبخت رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه به نيروي هوايي تحويل داده شد.هواپيماي كوثر 
يك هواپيماي جنگنده پيشرفته با ماموريت پشتيباني 
نزديك هوايي است كه به طور كامال بومي ساخته شده 
است و ايران را در زمره معدود كشورهاي داراي فناوري 
طراحي و ساخت هواپيماي جنگنده با سامانه هاي 
اويونيك و كنترل آتش نس��ل ۴ قرار داده است. اين 
هواپيما به دو نوع تك كابين و دو كابين قابل تبديل 
خواهد بود كه ن��وع دوكابينه عالوه بر قابليت رزمي، 
براي آموزش خلبانان در مرحله پيشرفته كاربرد دارد.
نيروي هوايي ارتش در تهران و سازمان صنايع دفاع در 
اصفهان به طور مشترك خط توليد جنگنده هاي كوثر 

را مديريت مي كنند.

 كامران ندري
صاحب نظر پولي 

تبادالت اقتصادي با ژاپن
در خبرها خوانديم كه قيمت ها در ايران رشد مستمر 
خ��ود را ادامه مي دهند و در خب��ري ديگر خوانديم 
كه اقتصاد ژاپن با تورم منفي روبه رو ش��ده است به 
گونه اي كه مديران اقتصادي اين كشور مجموعه اي 
از دس��تورالعمل هاي اجرايي و اقتصادي را تدارك 
ديده اند تا براي جلوگيري از تبعات تورم منفي، قيمت 
برخي اقالم را افزايش دهند، اما اين برنامه ريزي ها موثر 
نبوده است. در همين راستا پيشنهادات زير براي بهبود 

وضعيت به شرح زير اعالم مي شود: 
پيشنهادات كارشناسان دولتي: خب كه چي؟ 
چه لوس، چه معني ميده كه تورم منفي باشه؟ اين 
ژاپني ها هنوز متوجه اهميت تورم در رش��د نشاط 
اجتماعي ملت ها نش��ده اند؛ وگرنه اين طور اقتصاد 
خودشون رو محدود نمي كردند. مردم ما صبح كه از 
خواب پا ميشن، هميشه سوژه هايي براي سورپرايز 
شدن و هورا كشيدن دارند؛ اصال شعار دولت بايد اين 
باشه كه هر صبح يك شگفتانه؛ حتي گاهي هم در يك 
روز مي تونيم چند شگفتانه داشته باشيم. يه روز صبح 
ملت پا ميشن پرايد شده ۹۰ ميليون؛ فردا دالر ركورد 
مي زنه؛ روز ديگه سكه، بعد نوبت به مسكن ميرسه و...

اينجوريه كه ملت هميش��ه در حال سورپرايز شدن 
هستند. اما تو ژاپن چي؟ هيچي.

پيش�نهادات منطقي: با عنايت ب��ه اين واقعيت 
عريان كه اي��ران در زمينه تكانه ه��اي تورمي تمام 
ركوردهاي ممكن را درنورديده و مديران اقتصادي 
كشور توانايي هاي زايدالوصفي در افزايش دامنه هاي 
تورمي دارند، پيشنهاد مي شود تا در جريان يك تبادل 
فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... تعدادي از 
مديران اقتصادي كشورهاي ايران و ژاپن با هم تعويض 
شوند تا مشكالت اقتصادي هر دو كشور به پايان برسد 
. يعني مديران محترم اقتصاد ايران راهي ژاپن شوند 
تا در يك چش��م به هم زدن اقتص��اد ژاپن هم طعم 
دلچسب تورم هاي چند ده درصدي را بچشد؛ از طرف 
ديگر هم مديران اقتصادي ژاپن در ايران مي توانند 
راهكارهايي كه از طريق آن مي توان تورم را به باالترين 
محدوده ممكن راهنمايي كرد بياموزند؛ اينجوري هم 
ژاپن به رش��د تورمي مورد نظر خودش دست پيدا 
مي كند و هم ما توانس��ته ايم داشته هايمان را اقصي 

نقاط دنيا صادر كنيم. و اين از نظر ما يعني توسعه.

طنز طناز- 5



اخبار 3 بانك و بيمه

بازگشت نرخ دالر صرافي ها به كانال 18 هزار و افزايش قيمت طال در بازار جهاني

سقف خريد ارز توسط صرافي ها افزايش يافت

سه عامل افزايش قيمت دالر و سكه در هفته گذشته
ادامه از صفحه اول

بازار دالر و ارز روزهاي پرنوس��اني را سپري مي كند. 
قيمت ها يك روز باال مي رود و به فاصله چند ساعت 

عقب نشيني مي كند.
با اين حال، دالر در تالش است تا جاي پاي خود را در 
كانال ۲۰ هزار توماني محكم كند و در اين زمينه نيز 
از امتناع برخي صادركنندگان از بازگرداندن ارزهاي 
صادراتي گرفته تا محدوديت ها در دستيابي به منابع 
ارزي به دليل تحريم ها و ش��يوع كرونا به كمك آن 

آمده است.
هر چند كه بانك مركزي بي تفاوت نيست و در تالش 
است تا با ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا، قيمت ها را به 
سطوح پايين تر قيمت بازگرداند. موضوعي كه تجربه 
ثابت كرده بازارساز در آن موفق است، همان گونه كه 
پيش از اين نيز در سال ۹۷ قيمت  دالر را از باالي ۱۹ 

هزار تومان به زير ۱۳ هزار تومان رسانده بود.
رييس كل بانك مركزي نيز تاكيد كرده بود كه در سه 
ماه گذش��ته به دليل مسائل مربوط به ويروس كرونا 
و كاهش درآمد برخي محصوالت و محدوديت هاي 
مرزي، تا حدي نقصان در عرضه نسبت به تقاضا در 
بازار ارز به وجود آمد كه موجب نوسانات كوتاه مدت 
در بازار ارز شده است اما مطمئن هستم اين نوسانات 

مرتفع خواهد شد.
در هفته ها و ماه هاي آينده عالوه بر بازگشت تعادل به 
بازار ارز، براي تامين امكانات پولي، ارزي و مالي كشور 
و تامين رفاه خانواده ها تالش مضاعفي انجام مي شود. 
پيگيري ها نشان مي دهد كه در روزهاي اخير بيش 
از ۱۰۰ ميليون دالر توسط بازارساز در بازار فيزيكي 
ارز تزريق شده كه جلوي هيجانات دالالن را گرفته، 
بر اين اساس، قيمت ها از روز چهارشنبه هفته جاري 
در جهت روند نزولي حركت كرده اند. عالوه بر فشاري 
كه كرونا به اقتصاد جهان��ي وارد كرده و تجارت را تا 
حد زيادي كاهش داده،  عوامل ديگري نيز بر بازار ارز 
ايران س��ايه انداخته و قيمت هاي باال را ايجاد كرده 
اس��ت.يكي از اين موارد موضوع برنگشتن بخشي از 
ارزهاي صادراتي به كشور اس��ت. مجموع ارزي كه 
صادركنندگان هن��وز بازنگردانده اند به بيش از ۲۷ 
ميليارد دالر مي رسد كه در صورت ورود بخشي از اين 
مبلغ، بازار ارز اشباع شده و بساط دالالن و سفته بازان 
جمع مي ش��ود.با توجه به اينكه ارز صادراتي بايد در 
س��امانه نيما و براي رفع ني��از واردكنندگان عرضه 
شود، ورود اين حجم از منابع جديد، مي تواند دغدغه 
موجود در ميان واردكنندگان را نيز برطرف كند و از 

نگراني ها بكاهد. 
رييس كل بانك مركزي نيز با اشاره به ضرب االجل 
تعيين شده تا پايان تير ماه اعالم كرده است: اكنون 
صادركنندگان بايد به وظيفه ملي خود عمل كنند، 
در زماني كه دشمن فشار حداكثري را بر مردم وارد 
مي كنند حداقل كاري كه صادركنندگان مي توانند 
بكنند اين است كه سريع تر ارز را به كشور بازگردانند.

به نظر مي رس��د با سررس��يد زمان تعيين ش��ده و 
بازگش��ت حتي بخش��ي از اين ارز به كشور، عرضه 
و تقاضا متعادل تر ش��ده و دست س��فته بازان از اين 
بازار كوتاه ش��ود. بنابراين در كنار سدي كه كرونا بر 
س��ر تجارت خارجي و ورود ارز به كشور در ماه هاي 
گذش��ته ايجاد كرده، برخي صادركنن��دگان نيز با 
وجود ص��ادرات كاال اما از بازگرداندن ارز به كش��ور 
سر باز مي زنند. اين موضوع آنچنان باال گرفته كه در 
راستاي مصوبه هاي ستاد اقتصادي دولت، كارت هاي 

بازرگاني آن دس��ته از صادركنندگاني كه هيچگونه 
ارزي به كش��ور بازنگردانده اند و درصد بازگشت ارز 

آنها صفر است، تعليق خواهد شد.
در راستاي اجراي تصميمات ستاد اقتصادي دولت 
و براب��ر با مف��اد آيين نام��ه اجرايي قان��ون مقررات 
واردات و صادرات، كارت هاي بازرگاني آن دس��ته از 
صادركنندگاني كه از ديروز )اول تيرماه( تا پايان ماه 
جاري نس��بت به ايفاي تعهدات ارزي صادرات سال 
۹۸ خود مطابق با دس��تورالعمل هاي بانك مركزي 
اقدام نكنند، به حالت تعليق درخواهند آمد. عمليات 
تعليق كارت هاي بازرگاني بر مبناي اختيارات وزارت 
صنعت بر اس��اس تبصره بند ٦ م��اده ۱۰ آيين نامه 
اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص 

كارگروه پايش رفتار تجاري انجام مي شود.
عالوه بر اين موضوعات،  ايران از س��ال ۹۷ با خروج 
امريكا از برجام با تحريم رو به رو است و از همان زمان 
نيز با مس��اله تامين ارز مواجه است. موضوعي كه با 
تحريم ساير بخش هاي صادراتي مانند پتروشيمي ها 

پيچيده تر شده است.
همچني��ن دور زدن تحريم ه��ا و افزاي��ش هزين��ه 
بازگرداندن ارز فروش نفت  در كنار كاهش صادرات 
نفت، دسترس��ي به ارز را كاهش داده اس��ت.با اين 
حال رييس كل بانك مركزي همواره تاكيد كرده كه 
وضعيت ذخيره ارزي ايران در شرايط مطلوبي است و 
نگراني براي تامين ارز ضروري در كشور وجود ندارد.

فعاالن و حتي سفته بازان بازار نيز البته با ديده ترديد 
به ادامه روند رش��د قيمت دالر مي نگرند. شكستن 
سطح مقاومتي ۲۰ هزار تومان براي دالر كار آساني 
نخواهد بود، ت��ا آنجا كه با وج��ود افزايش قيمت به 
باالي ۲۰ هزار تومان براي ساعت هايي اما اين قيمت 

با دوام نبود.
با اين حال انتظار مي رود بانك مركزي به طور جدي 
وارد تنظيم قيمت ها در بازار ارز ش��ود و با تزريق ارز 

مورد ني��از در بازار،  قيمت ها عقب نش��يني كنند.در 
واقع احتمال بازگش��ت دالر به قيمت هاي پايين تر 
آنقدر قوي اس��ت كه حتي بازيگران بازار سكه نيز با 
احتياط در اي��ن بازار فعاليت مي كنند زيرا با كاهش 
قيمت دالر در روزهاي آينده با حضور بازارساز، قيمت 
س��كه نيز فرو مي ريزد.صرافي ها نيز با علم به حضور 
بانك مركزي براي كنترل بازار،  ارزهاي بيشتري به 
بازار عرضه خواهند كرد و موضوعي كه مي تواند صف 
فروش ب��راي دالر در ميدان فردوس��ي ايجاد كند و 

قيمت ها را پايين بياورد.

  سه عامل افزايش قيمت دالر در بازار
يك كارشناس بازار ارز معتقد است كه افزايش قيمت 
ارز به دليل باال رفتن پايه پولي، بسته شدن مرزها به 
دليل شيوع كرونا و بازنگشتن ارزهاي صادراتي اتفاق 

افتاده است.
ميثم رادپور در گفت وگو با ايرن��ا با بيان اينكه علت 
افزايش نرخ ارز به حجم پايه پولي كشور برمي گردد، 
گفت: اين مس��اله باعث افزايش قيمت در بازارهاي 
مختلف از دالر گرفته تا مسكن شده است.اين مشكل 
سيستماتيك در اقتصاد است كه با افزايش پايه پولي 
و نقدينگي در جامعه، ت��ورم افزايش پيدا مي كند و 

قيمت ها صعودي مي شود. 
رادپور با تاكيد بر اينكه شيوع كرونا باعث بسته شدن 
مرزها و كاهش تجارت خارجي و ورود ارز به كش��ور 
شد،  افزود: كرونا باعث ش��ده بخشي از درآمد ارزي 
به دليل بسته شدن مرزها كم ش��ود. با توجه به اين 
شرايط و وجود تحريم ها، دولت مي تواند براي كنترل 
نقدينگ��ي و در عين حال تامين كس��ري بودجه،  با 
انتشار اوراق در بازار سرمايه، تامين مالي كند و پايه 
پولي را كاهش دهد.  به گفته رادپور اين مس��اله بايد 
به صورت نظام مند حل ش��ود تا صادركنندگان نيز 
انگيزه الزم براي بازگشت ارزهاي صادراتي به كشور را 

داشته باشند.  قيمت دالر اين روزها به سد قيمتي ۲۰ 
هزار تومان رسيده است. موضوعي كه از يك سو باعث 
ايج��اد ترديد در بين فعاالن اين حوزه مبني بر ادامه 
رشد قيمت شده و از سوي ديگر صرافي ها را مجاب 
ك��رده تا به دليل ترس از اف��ت قيمت ها در روزهاي 
آينده دالر بيشتري به بازار عرضه كنند.اين دو عامل 
مي تواند در هفته آين��ده صف فروش دالر و ارز را در 
ميدان فردوس��ي ايجاد كند و زمينه را براي كاهش 
بيشتر قيمت ارز فراهم آورد.همچنين در صورتي كه 
بخش��ي از ۲۷ ميليارد دالر ارز صادراتي تا پايان تير 
ماه به كشور بازگردد، اثر رواني مثبتي خواهد داشت 
و كاه��ش قيمت ها را رقم مي زن��د. رييس كل بانك 
مركزي تاكيد كرد كه نوسانات بازار ارز با دوام نيست 

و تا چند هفته آينده قيمت ها كاهشي خواهد شد.

  احتمال ريزش دالر 
استاد اقتصاد دانش��گاه ييل از احتمال ريزش سريع 
دالر ابراز نگراني كرد.به گزارش راشا تودي، استفان 
روچ، مدير اسبق بانك مورگان استنلي در امور آسيا 
و استاد دانش��گاه ييل گفت بحران ايجاد شده ناشي 
از ش��يوع كرونا مي تواند در آين��ده اي نزديك باعث 
ريزش دالر شود. وي افزود: در عصر كوويد، همه چيز 

به سرعت اتفاق مي افتد. 
اين اقتص��اددان در هفته هاي اخير بارها نس��بت به 
نزديك شدن به پايان عصر سلطه دالر و هژموني آن 

به عنوان ارز ذخيره جهاني هشدار داده است.
 او پيش��تر پيش بيني كرده ب��ود ارزش دالر در برابر 
همتايان مهمش ۳۵ درصد كاهش پيدا كند و حاال 
معتقد است اين اتفاق ممكن است زودتر از آنچه كه 
پيشتر تصور مي ش��د اتفاق بيفتد: شاهد بوده ايم كه 
كسري بودجه امريكا از زمان همه گيري كرونا بدتر 
شده اس��ت و اين يكي از داليلي اس��ت كه مي تواند 
باعث تسريع سقوط دالر شود. وضعيت فعلي اقتصاد 

امريكا مي تواند به مانند بنزين روي آتش عمل كند 
چرا كه در حال حاضر با نرخ بيكاري فعلي ميليون ها 
امريكايي بيكار شده اند و هر هفته نيز شمار بيشتري 
از امريكايي ها به جمع بيكاران مي پيوندند. به گفته 
روچ، ترازنامه بانك مركزي نيز يكي ديگر از نشانه هاي 
نگران كننده است. تا ماه ژوين فدرال رزرو حدود ۷.۲ 
تريليون دالر نقدينگي به اش��كال مختلف به بازارها 
تزريق كرده است. روچ در ادامه با اشاره به اينكه دالر 
با روي كار آمدن يك ارز نيرومند نظير يوان زمينگير 
خواهد شد نيز افزود: چين هنوز بايد اصالحات زيادي 
انجام دهد و وابس��تگي اقتصادش را به توليد كمتر و 
به بخش خدمات بيشتر كند. چين مي تواند از طريق 
مصرف محور كردن رشد اقتصادي خود به جاي رشد 
ص��ادرات محور و توليد مح��ور، جذابيت خود براي 
س��رمايه گذاران خارجي و ميزان رقابت پذيري خود 

در برابر اقتصاد امريكا را افزايش دهد.

  افزايش قيمت طال در بازار جهاني 
در حالي كه موارد ابتال به كرونا در نقاط مختلف جهان 
رو به افزايش است و نگراني سرمايه گذاران آنها را به 
س��مت بازارهاي امن سوق داده اس��ت، قيمت طال 
روز جمعه افزايش داش��ت و در مسير ثبت سومين 
افزاي��ش هفتگي متوالي قرار گرفت. بر اس��اس اين 
گزارش، قيمت هر اون��س طال ديروز با ۰.۰۹ درصد 
رشد به ۱۷6۵ دالر و 4۲ سنت رسيد. قيمت طال در 
معامالت آتي ديروز و براي تحويل در ماه اوت هم با 
۰.۳۳ درصد رش��د به ۱۷۷6 دالر و ۵۰ سنت رسيد.

تعداد موارد ابتال ب��ه ويروس كرون��ا در امريكا طي 
روزهاي اخير رو به افزايش گذاش��ته و ايالت تگزاس 
روند از س��رگيري فعاليت هاي اقتصادي را متوقف 

نموده است. 
همچنين در امري��كاي التين، برزيل و هند ش��مار 
مبتاليان س��ير صعودي پيدا كرده است. رشد موارد 
ابتال به كورنا ط��ي روزهاي اخي��ر اميدها به ترميم 
س��ريع اقتص��ادي را كاهش داده و موجب ش��ده تا 
سرمايه گذاران به بازارهاي امني نظير بازار طال و بازار 
دالر امري��كا روي بياورند. ارزش دالر در برابر س��بد 

ارزهاي معتبر جهاني ثابت بود. 
رييس كل بانك مركزي ژاپن گفته تاثيرات دور دوم 
شيوع كرونا مي تواند به ميزان قابل توجهي به اقتصاد 

ژاپن لطمه بزند. 
وي تلويحا از آمادگي اين بانك براي افزايش اقدامات 
محرك اقتص��ادي به منظور مقابله ب��ا تبعات كرونا 
خبر داد. در ساير بازارهاي فلزات گرانبها قيمت فلز 
پاالديوم با ۰.۱ درصد رشد به ۱۸4۳ دالر و ۵۲ سنت 
رس��يد. قيمت پالتين هم با ۰.۱ درصد افت به ۸۰۲ 
دالر و 4۲ سنت رس��يد. همچنين قيمت فلز نقره  با 

۰.۸ درصد افت به ۱۷ دالر و ۷4 سنت رسيد.

  دالر در معامالت جهاني باال رفت
روند صعودي دالر براي دومين روز متوالي ادامه يافت. 
به گزارش رويترز، ادامه روند بازگشايي كسب و كارها 
در شهرهاي بزرگ امريكاي شمالي كماكان ادامه دارد 
و فاز دوم بازگشايي اقتصادي در نيويورك- قطب مالي 
و بانكي امريكا -باعث دلگرمي معامله گران شده است. 
از س��وي ديگر در كانادا ني��ز اين روند ادام��ه دارد و 
بخش بزرگي از كسب و كارها در تورنتو، بزرگ ترين 
ش��هر كانادا اجازه يافتند تا پس از س��ه ماه تعطيلي 

بازگشايي شوند.

دفاع وزارت اقتصاد از عملكرد بانك ها در فروش سهام عدالت 
گروه بانك و بيمه |

با وجود انتقاد عده اي از كارشناسان و مردم از تاخير در 
فروش سهام عدالت در بانك ها و همچنين شايعاتي كه 
در مورد نحوه فروش سهام عدالت در بانك ها منتشر 
شده، وزارت اقتصاد ضمن تكذيب خريد سهام عدالت 
به قيمت ارزان توسط بانك ها، به عموم مردم توصيه 

كرد فريب خبرهاي جعلي و كذب را نخورند. 
به گ��زارش »تع��ادل«، معاونت امور بانك��ي، بيمه و 
شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد اعالم كرد: در طراحي 
ساز و كار فروش سهام عدالت به دليل عدم دسترسي 
همه اقشار مردم به بازار سرمايه، از درگاه هاي حضوري 
و غيرحضوري بانك ها به منظور س��هولت دسترسي 
اكثريت مردم استفاده شده است و بانك ها در اين ساز 
و كار فقط عامليت دريافت تقاضاي مردم و اشخاصي 

كه به بازار سرمايه دسترسي ندارند را بر عهده دارند.
به اين ترتيب ك��ه از درگاه بانك ه��ا تقاضاي فروش 
سهام اخذ و به كارگزاري ها داده مي شود. كارگزاري ها 
نيز با هماهنگي س��ازمان ب��ورس اوراق به��ادار و با 
توجه به ش��رايط بازار به قيمت تابل��و اقدام به فروش 

نموده و وجه را حس��اب افراد كارس��ازي مي نمايند. 
بنابراين بانك ها نقشي درتعيين قيمت سهام عدالت 
ندارند و صرفا تس��هيل كننده فرآيند دريافت تقاضا 
و واريز وجه هس��تند. قيمت بر اساس ش��رايط بازار 
س��هام، چگونگي عرضه و تقاضا در ب��ازار بورس، نوع 
س��هام تشكيل دهنده سبد س��هام عدالت و وضعيت 
مالي و س��ودآوري شركتهاي تش��كيل دهنده سهام 
تعيين مي ش��ود. همچنين معاونت امور بانكي، بيمه 
و ش��ركت هاي دولتي وزارت اقتص��اد ضمن تكذيب 
خبرهاي منتشر شده در خصوص خريد سهام عدالت 
به قيمت ارزان توس��ط بانك ها به عموم مردم توصيه 
كرده اس��ت فريب خبرهاي جعلي و كذب در رابطه با 
قيمت ناچيز سهام عدالت كه توسط عده اي از دالالن 
به منظور سوءاستفاده از سهام متعلق به مردم منتشر 
مي شود را نخورند و مراقب سهام ارزشمند خود باشند 
و جز در موارد ضروري نسبت به فروش سهام عدالت 
اق��دام ننمايند. گفتني اس��ت بر اس��اس تصميمات 
ستاد آزادسازي سهام عدالت، مشموالن مي توانند از 
درگاه هاي مختلف مانند سايت بانك، اپليكيشن ها يا 

به طور مستقيم درخواست فروش ۳۰ درصد از سهام 
خود را از طريق بانك ها ثبت كنن��د. در اين ميان اما 
نكته جالب و تامل برانگيز قرارداد يك طرفه بانك ها با 
دارندگان سهام عدالت است كه بر اساس آن مشموالن 
نه مي دانند چه س��همي از آنها فروخته مي ش��ود؛ نه 
مي دانند كه اين سهام چه زماني فروخته مي شود و نه 
مي دانند كه به چه قيمتي سهام شان فروخته مي شود!!

  ديركرد بانك ها در فروش سهام عدالت
در حالي پ��ول حاصل از فروش ۳۰ درصدي س��هام 
عدالت از سوي بانك ها با تاخير به حساب مشموالن 
واريز مي ش��ود كه دارندگان اين سهام به اين موضوع 
اعتراض دارند و مي گوين��د اگر به اين پول نياز فوري 

نداشتيم، سهام عدالت مان را نمي فروختيم. 
به گزارش تسنيم، بر اساس تصميمات ستاد آزادسازي 
سهام عدالت، مشموالن مي توانند از درگاه هاي مختلف 
مانند سايت بانك، اپليكيش��ن ها يا به طور مستقيم 
درخواست فروش ۳۰ درصد از سهام خود را از طريق 
بانك ها ثبت كنند. نكته جالب و تامل برانگيز در اين 

زمينه قرارداد يك طرفه بانك ها با دارندگان س��هام 
عدالت است كه بر اس��اس آن مشموالن نه مي دانند 
چه سهمي از آنها فروخته مي شود؛ نه مي دانند كه اين 
سهام چه زماني فروخته مي شود و نه مي دانند كه به 
چه قيمتي سهام شان فروخته مي شود!! اين در حالي 
است كه ثبت درخواست فروش سهام توسط دارندگان 
سهام عدالت به منزله دادن اختيار تام به كارگزاري ها 
براي فروش اين س��هام به هر قيمت، در هر زمان و در 
هر نمادي است و به همين دليل هم هست كه مبالغ 
واريزي به حس��اب مش��موالن با هم متفاوت هست. 
جداي از اين حق اجحاف شد اما هستند مشموالني 
كه پس از قبول اين حق ضايع ش��ده و نيز امضاي اين 
قرارداد يك طرفه، حاال چند هفته اي است كه منتظر 
واريز وجوه حاصل از فروش سهام عدالت خود هستند. 
بر اين اساس در خصوص تاخير قابل وجه بانك ها در 
واريز اين وجوه به حساب مشموالن مديرعامل يكي از 
شركت هاي كارگزاري وابسته به يكي از بانك ها گفته 
نمي توان زمان مش��خصي براي فروش سهام و واريز 
وجوه ناشي از آن مشخص كرد؛ چرا كه عرضه و تقاضا، 

تعيين كننده قيمت سهام بوده و تالش مي شود سهام 
با باالترين قيمت و در بهترين شرايط به فروش برسد.

همچنين ثبت درخواست فروش سهام عدالت به معني 
فروش قطعي نيست و فرآيند فروش ممكن است كمي 
زمان بر باشد؛ اما كارگزاري پس از فروش قطعي، مبالغ 
دريافتي را طي روال قانوني به حس��اب صاحب سهام 
واريز خواهد كرد. در اي��ن خصوص يكي از دارندگان 
سهام عدالت به خبرنگار تس��نيم گفت قبول كردن 
شرايط يك طرفه بانك ها از سوي ما براي فروش ۳۰ 
درصد از سهام عدالتمان به هر قيمتي كه از آن اطالع 
نداريم، نشان از اين دارد كه ما به اين مبلغ در اين مقطع 
زماني نياز داري��م؛ بنابراين تاخير بانك ها در فروش و 
واريز مبالغ حاصل از فروش سهام عدالت ما، نوشدارو 
پس از مرگ سهراب است. ضمن اينكه ما مي دانيم كه 
بازار بورس صعودي است و با نگهداشتن سهام عدالت 
مي توانيم از سود بيشتري در آينده برخوردار شويم؛ 
ام��ا به دليل نياز مالي اقدام به فروش ۳۰ درصد از اين 
سهام كرده ايم كه متاسفانه در زمان خود اين پول به 

دست ما نمي رسد.
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اطالعيه مهم بازار 
متشكل معامالت ارزي

بازار متش��كل معامالت ارزي در اطالعيه اي اعالم 
كرد كه كارگزار خريدار ملزم به ارايه ارز خريداري 
شده در اين بازار طي حداكثر ١۵ روز است.به گزارش 
اكس��پورتنا، در اطالعيه بازار متش��كل معامالت 
ارزي خطاب به كارگزاران آمده اس��ت: مواد ۷ و ۹ 
دستورالعمل نحوه انجام معامالت در بازار متشكل 

معامالت ارزي به شرح زير تغيير يافته است: 
ماده ۷– كارگزار خريدار ملزم اس��ت ارز خريداري 
ش��ده از بازار متشكل معامالت ارزي را ظرف مدت 
حداكثر ۱۵ روز تقويم��ي از تاريخ خريد، صرفا در 
قال��ب مصارف خ��اص تعيين ش��ده در مقررات و 
بخشنامه هاي بانك مركزي عرضه كند؛ به نحوي كه 
وضعيت باز ارزي كارگزار در روز جاري نبايد بيشتر از 
مجموع خريدهاي كارگزار از بازار متشكل معامالت 
ارزي طي ۱۵ روز تقويمي گذشته باشد.در تبصره 
اين ماده نيز خاطرنشان شده است: كارگزار مي تواند 
ارز خريداري شده از بازار متشكل معامالت ارزي را 
حداكثر يك درص��د باالتر از قيمت آخرين معامله 
ثبت شده در سامانه معامالتي در بازار خرده فروشي 

عرضه كند.
م��اده۹: وضعيت ب��از ارزي كارگ��زار در هر لحظه 
نمي تواند مجموعا بيش از معادل ۳۰۰ هزار يورو از 
ارزهاي مختلف باشد.گفتني است، تغييرات فوق از 
جلسه معامالتي امروز مورخ پنجم تيرماه ۱۳۹۹موثر 

و الزم االجرا شده است.

دو مرحله اي شدن عمليات 
انتقال وجه در اينترنت بانك

برخي از بانك ها ب��ا ارس��ال پيامك هايي براي 
مشتريان خود خبر از دو مرحله اي شدن ورود به 
اينترنت بانك و انجام عمليات انتقال وجه داده اند. 
از روز پنجش��نبه پنجم تيرماه برخي از بانك ها 
با هدف افزايش امنيت تراكنش هاي اينترنتي، 
ورود به اينترنت بانك و انجام عمليات انتقال وجه 
را به صورت دو مرحل��ه اي كرده اند.اين موضوع 
بدين صورت است كه ورود به اينترنت بانك و انجام 
عمليات انتقال وجه با درج كد امنيتي ارسال شده 
پيامكي و ورود آن امكان پذير است. در روزهاي 
گذشته بانك ها با ارسال پيامك  به مشتريانشان 
نسبت به مش��اهده برخي صفحات جعلي براي 

ورود به اينترنت بانك هشدار داده بودند.

تعلل در بازگرداندن ارزهاي 
صادراتي قابل قبول نيست

نماينده مردم شيراز در مجلس يازدهم گفت: اقدام 
برخي صادركنندگان در بازنگرداندن ارز حاصل از 
صادرات در شرايطي كه كش��ور به اين ارز احتياج 
دارد، به هيچ وجه قابل قبول نيس��ت.جعفر قادري 
در گفت وگو با ايِبنا، درباره داليل نوس��انات نرخ ارز 
در روزهاي اخير اظهار داش��ت: عدم بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات و افزايش تقاضا براي واردات بعد 
از باز شدن مرزها از داليل اين افزايش قيمت است.

اين اقدام كه توس��ط برخي صادركنندگان انجام 
شده، نوعي سوءاستفاده از ش��رايط است و تعللي 
كه انجام مي دهند، قابل قبول نيست.در شرايطي 
كه كشور به ارز احتياج دارد صادركنندگان بيش از 
هر زمان ديگري موظف به بازگرداندن ارز هستند 
و در صورت بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات نياز 
كشور به ارز برطرف شده و مشكالت بازار ارز نيز حل 
خواهد شد.اكنون در ش��رايطي هستيم كه دولت 
ناچار اس��ت از ابزارهاي قانوني خود استفاده كرده 
و صادركنندگان را وادار كند اين ارزها را به كش��ور 
بازگردانند.ابزارهاي قانوني الزم در اختيار دولت قرار 
داده شده و متخلفان نيز به راحتي قابل شناسايي 
هستند، بنابراين اگر اراده الزم در دولت وجود داشته 

باشد، مي توان اين موضوع را پيگيري كرد.

 جزييات پرداخت
 بيمه بيكاري ايام كرونا

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: حدود ۲۳۰ 
هزار نفر براي واريز بيمه بيكاري در فروردين ماه 
تاييد ش��دند و ارديبهشت ماه نيز به همين روال 
خواهد بود.با شيوع كرونا عده اي از كار بيكار شدند 
و مجددا به كارشان بازگش��تند و براي تعطيلي 
موقت تمهيداتي در نظر گرفته شد؛ دولت از طريق 
منابع صندوق توسعه ملي بودجه اي را براي بيمه 
بيكاري تخصيص داده اس��ت و س��ازمان برنامه 
و بودجه از طريق ليس��تي كه ما در اختيارش��ان 
مي گذاريم پرداخت حداقل��ي را انجام مي دهد. 
براي اسفند ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۲۱۳ هزار نفر 
مشمول دريافت اين مبلغ ش��ده اند كه تاكنون 
ب��راي حدود ۱۵۰ هزار نفر مبلغ پرداخت ش��ده 
و ليست حدود 6۳ هزار نفر نيز در ابتداي تيرماه 
به خزانه داري كل كش��ور ارسال گرديده است و 
تعدادي نيز تاكنون اقدام به ثبت شماره حساب 
و شماره ش��باي خود ننموده اند كه الزم است با 
ورود به س��امانه در اين خصوص اقدام نمايند. در 
ارتباط با افرادي كه در فروردين ماه س��ال جاري 
بيكار ش��ده اند اطالعات حدود ۳۳۰هزار نفر به 
خزانه داري كل كشور ارسال شده و اميدواريم به 
همراه ليست تكميلي اسفند ماه و در روزهاي آتي 
پرداخت صورت گيرد. همچنين با توجه به اينكه 
براي متقاضياني كه در ارديبهش��ت ماه كار خود 
را از دست داده اند تا پايان خرداد ماه كارفرمايان 
مي توانستند ليس��ت بيمه ارسال نمايند ليست 
اين افراد نيز در حال پااليش اس��ت كه به محض 
آماده شدن و طي هفته آتي براي پااليش نهايي 
در ارتباط با تعداد خانوار و تاريخ بيكاري تحويل 
سازمان تامين اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه 
خواهد شد ضمنًا طي اين مدت حدود ۱6 هزار و 
۵۰۰ نفر انصراف خود را از دريافت مبالغ مربوط به 

ايام بيكاري در سامانه ثبت نموده اند.

بانك مركزي سقف خريد ارز به صورت اسكناس توسط كارگزاران بازار ارز را از ۲۰۰ هزار دالر به ۳۰۰ هزار دالر در روز افزايش داد

از كابوس ابرتورم تا اوراق بدهي
البته متن ايش��ان يك مقدار دوپهلو است و صراحت 
ندارد كه اين رشد 6.۲ درصدي نسبت به پايان سال 
قبل است يا ماه قبل! ممكن است ايشان به قول علما 
»توريه« كرده باشد! واقعيت اين است كه در چندماه 
اخير از يك ط��رف هزينه هاي دول��ت افزايش پيدا 
كرده است : ش��امل افزايش حقوق كاركنان دولت و 
بسته هاي حمايتي براي مقابله با كرونا؛ از طرف ديگر 
درآمدها هم به شدت كاهش پيدا كرده: شامل تشديد 
تحريم ها، كاهش قيمت نف��ت و كاهش درآمدهاي 
مالياتي به دليل كرونا. طبيعي است كه با اين وضعيت، 

كسري بودجه دولت افزايش شديدي پيدا كرده و دم 
دست ترين محل هم استقراض دولت از بانك مركزي 
اس��ت كه معنايش همان چاپ پول مي ش��ود. با اين 
وضعي��ت همه بايد نگران بروز ابرتورم باش��يم. البته 
راه حل هايي كه به عنوان افزايش فروش اوراق قرضه 
دولتي ارايه مي ش��ود هم لزوما راه حل خوب و نهايي 
نيست. چون: اوال افزايش فروش و عرضه اوراق قرضه 
دولتي به معني كاهش قيمت اي��ن اوراق و نهايتا به 
معني افزايش شديد نرخ بهره است كه باعث مي شود 
دولت در فاصل��ه كوتاهي توان وام گي��ري خود را از 

دست بدهد. ثانيا اين وضعيت خودش مي تواند منجر 
به افزايش تورم ش��ود. اتفاقا قبال با يكي از مدافعين 
سرس��خت انتش��ار اوراق بدهي دول��ت كه صحبت 
مي كردم اس��تداللش اين بود دولت با ايجاد تورم در 
آين��ده مي تواند بدهي هايش را ب��ي ارزش كند. پس 
دقت كنيد ك��ه اوراق بدهي به تنهايي تورم را درمان 
نمي كند و برعكس اتفاقا دولت را تشويق مي كند كه 
هرسال با ايجاد تورم، ارزش واقعي بدهي هايش را كم 
كند. ثالثا با اين شرايط، چه كسي حاضر است اوراق 
بدهي دولت را بخرد؟ بانك ها و مجموعه هاي وابسته 

به دولت! از چه محلي؟ از محل چاپ پول از سوي بانك 
مركزي! يعني دوباره رسيديم به همان وضعيت انتشار 
پول. حاال ممكن است عده اي بگويند اگر اوراق بدهي 
را به »تب« تش��بيه كنيم، چاپ پ��ول مثل »مرگ« 
است! بله اين حرف درست اس��ت ولي حرف ما اينه 
كه اين تب كردن هم راه حل نهايي نيس��ت و تب باال 
هم مي تواند به تشنج و مرگ منجر شود! شايد همين 
راه حلي كه در خصوص اوراق مصون از تورم در همين 
كانال مطرح كرديم، راه حل بهتري باشد. اوراق خزانه 
و اوراق مصون از تورم هر دو به معني استقراض دولت 

از مردم است ولي در اولي دولت انگيزه دارد كه تورم 
ايجاد كند تا ارزش واقعي بدهي هايش كمتر شود ولي 
در دومي دولت چنين انگيزه اي ندارد و اتفاقا انگيزه 
دارد كه تورم را واقعا كاه��ش دهد. اما راه حل نهايي 
چيس��ت؟ تركيبي از: انضباط مالي، تدابيراساس��ي 
در سياست خارجي، واگذاري بخشي از دارايي هاي 
دولت، انتشاراوراق بدهي مصون از تورم، انحصارزدايي 
در اقتصاد، بهبود فضاي اقتصاد براي رشد اقتصادي، 
اصالح نظام و ساختار بانك هابه طور خالصه، اقتصاد 
٭اقتصاددان را بايد بكوبيم، از نو بسازيم! 

ادامه از صفحه اول



اخبار

باموافقترهبرمعظمانقالبانجامميشود

كمكويژهمالياتيبهشركتهاييكهواردبورسميشوند
گروه بورس| محمد امين خدابخش|

معامالت بازار سهام در هفته جاري در حالي 
آغاز شده است كه در هفته قبل اگرچه شاهد 
تداوم صعود شاخص ها بوديم و جريان مثبت 
نقدينگي به بورس و فرابورس ادامه داش�ت، 
با اين حال، اتفاقاتي در بازار سرمايه افتاد كه 

بعضًا بي سابقه و در كل قابل توجه بود.

در طول هفته ياد ش��ده و رشد شاخص بورس تهران 
تا س��طح يك ميليون و ۴۱۹ هزار و ۴۵۳ واحد، اگر 
چه امري دور از انتظار نبود با اين حال افزايش تعداد 
سرمايه گذاران كه در طول دو سال گذشته تقريبًا به 
شكل بي وقفه تداوم داش��ته سبب شد تا در واپسين 
روز معامالتي اين هفته شاهد قطع دسترسي بسياري 
از س��رمايه گذاران به س��امانه خريد و فروش باشيم. 
مشكلي كه بروز آن تنها محدود به مشتريان شركت 
مذكور نماند و با جلوگيري از ورود سفارش هاي آنها 
س��بب شد تا قيمت ها در بازار س��رمايه مطابق آنچه 
پيش تر انتظار مي رفت رشد نكند. اين امر همچنين 
س��بب ش��د تا بر خالف پيش بيني هاي قبلي عرضه 
اوليه شركت س��رمايه گذاري پويا كه با نماد »وپويا« 
در بازار فرابورس درج نماد شده بود با شكسته شدن 
ركورد كدهاي معامالتي متقاضي در خريد اين سهم، 

همراه نشود.

   نگاهي به معامالت هفتگي بازار سهام
داد و س��تد هاي هفته گذش��ته در بورس تهران در 
حالي آغاز شد كه نماگر بازار يادشده در طول هفته 
معامالتي قبل به س��طح يك ميليون و 22۹ هزار و 

۶۷۳ واحد رسيده بود. 
اين دستاورد در حالي حاصل شده بود كه رشد شش و 
نيم درصدي نماگر اصلي بورس تهران در طول هفته 
ياد شده در هفته پس از آن تداوم يافت و سبب شد تا 
با رسيدن ش��اخص كل بورس به سطح يك ميليون 
و ۴۱۹ هزار و ۴۵۳ واحد، شاهد كسب بازده ۱۵.۴۳ 

درصدي در طول هفته قبل باشيم. 
پيش��روي دماس��نج اصلي بازار طي هفته گذشته 
و كس��ب بازده بيش از ۱۵ درص��د در حالي محقق 
شد كه در طول همين مدت ش��اخص كل هم وزن 
نتوانست صعودي بيش از ۸.۳۳ درصد داشته باشد. 
اين امر مويد آن است كه در طول يك هفته گذشته 
به رغم آنكه  روي بس��ياري از نمادهاي كوچك بازار 
سرمايه تقاضايي س��نگين وجود داشته است با اين 
حال عواملي همچون راحت ب��ودن خريد يا فروش 
روي نماد هاي بزرگ تر در كنار جاماندگي آنها از رشد 
سرس��ام آور نماد هاي كوچك در طول ماه هاي قبل 
سبب ش��ده تا در طول اين هفته شاهد اقبال بيشتر 
سرمايه گذاران به سمت نماد هاي سنگين وزن بازار 
سرمايه باشيم. اين عامل در كنار پايين بودن سرعت 

رش��د قيمت ها در بازارهاي موازي به متغيري بدل 
شده اس��ت تا نه تنها اقبال عمومي در شرايط فعلي 
نسبت به بازار سهام در سطحي قابل قبول باقي بماند 
بلكه چش��م انداز ورود نقدينگي به اين بازار را براي 

هفته هاي پيش رو نيز مثبت كند. 
همين امر سبب شده تا در طول هفته هاي اخير به رغم 
آنكه قيم��ت ارز در بازار رقيب ب��ه حد قابل توجهي 
افزايش يافته است با اين حال سريع تر بودن آهنگ 
رشد قيمت ها در بازار سرمايه ارزش دالري بورس و 

فرابورس را نيز افزايش دهد. 
بر اين اس��اس در طول هفته گذشته مجموع ارزش 
بازار بورس و فرابورس در حال��ي در پايان معامالت 
روز چهارشنبه به س��طح ۶ هزار و ۳۱۵ هزار و ۹۷۹ 
ميليارد تومان رسيد كه در نخستين ساعت معامالتي 
اين هفته ارزش بازار يادشده تنها ۵ هزار و ۵۱2 هزار 

و ۸۷2 ميليارد تومان بوده است. 
بر اس��اس آنچه كه در صرافي ه��اي دولتي به ثبت 
رس��يده اگر بخواهيم مبلغ ياد ش��ده را با احتساب 
قيمت ۱۸ هزار و ۸۵۰ توماني هر دالر امريكا محاسبه 
كني��م، ارزش دالري ب��ازار س��رمايه در پاي��ان روز 
چهارش��نبه به ۳۳۵ ميليارد دالر رسيده كه حدوداً 
افزايشي ۶ ميليارد دالري را نسبت به آخرين هفته 

خرداد ماه نشان مي دهد.

   نگاهي به موئلفه هاي بنيادي
اما اگر از پوس��ته آنچه در بازار سرمايه اتفاق مي افتد 
بگذريم در پس رونق بي سابقه بازار سهام، عواملي قرار 
دارند كه بنا بر آنچه كه بس��ياري از كارشناسان بازار 
مي گويند حتي با چشم انداز تورمي موجود در اقتصاد 
كشور سازگار نيستند. در حال حاضر اگر چه بسياري 
از صنايع موجود در بازار س��رمايه بر مبناي افزايش 
نرخ هاي ناش��ي از تورم با رش��د ريالي فروش مواجه 
خواهند شد و بسياري از صنايع نيز به اصطالح فروش 
دالري دارند با اين حال نسبت هاي قيمت به درآمد 
در بازار ياد شده به گونه اي است كه سودهاي تحليلي 
براي بسياري از نمادها به هيچ عنوان قيمت هاي روي 
تابلوي معامالت را توجي��ه نمي كنند.  با اين حال به 
نظر مي آيد كه رشد سريع قيمت ها بيش از آنكه افراد 
را به دريافت س��ود ساالنه شركت ها در فصل مجامع 
اميدوار كرده باشد آنها را به كس��ب بازده سرمايه يا 
همان capital gain ترغيب كرده است. بنابراين 
مي توان گفت كه اگرچه بخش��ي از بازار به خصوص 
خريداران بزرگ مانند شركت هاي حقوقي همچنان 
به تغيير عواملي همچون قيمت ها در بازارهاي جهاني 
و توليد و فروش شركت ها توجه خاص دارند با اين حال 
قاطبه بازار از تجزيه و تحليل ارزندگي نمادها و ارزش 
ذاتي آنها بر مبناي درآمد هاي آتي روي گردان است.

   معافي�ت ماليات�ي، كمكي وي�ژه به تعميق 
بازار سهام

به جز اخب��ار مربوط به تغيي��رات قيمت ها و قطعي 
دسترس��ي بخش بزرگي از سرمايه گذاران به واسطه 
بروز اختالل در سامانه يكي از شركت هاي كارگزاري، 
بازار سرمايه شاهد يك خبر مهم ديگر نيز بود. در روز 
چهارشنبه هفته گذشته اعالم شد كه بنا به موافقت 
رهبر انقالب با كمك ويژه مالياتي به ش��ركت هايي 
كه در س��ال جاري وارد بورس مي شوند، قرار شده تا 
بر اساس مصوبه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي، 
ورود س��ازمان امور مالياتي به پرونده سال هاي قبل 
شركت ها كه در س��ال جاري از طريق فرايند عرضه 
اوليه وارد بازار مي ش��وند، ممنوع شود. البته بايد به 
خاطر داش��ت كه ممنوعيت ياد ش��ده تنها مشمول 
شركت هايي مي ش��ود كه حداقل 2۵ درصد از سهام 
خود را به صورت شناور در بازار سرمايه عرضه كنند.

انتظار مي رود كه اين خبر هم تاثير قابل توجه بر تعداد 
شركت هايي داشته باشد كه در نظر دارند تا در سال 
جاري از طريق گذراندن مراحل مورد نياز براي ورود 
به بازار س��رمايه از طريق فرايند عرضه اوليه وارد اين 
بازار شوند و هم كمكي شايان توجه به تامين مالي از 
طريق بازار سرمايه و افزايش ميانگين شناوري سهام 

در بازار يادشده داشته باشد.

   در تالش براي ورود به بازار سهام
عرضه اوليه ش��ركت ها در بورس و فرابورس اگر چه 
امري مس��بوق به س��ابقه است و از س��ويي بسياري 
اس��ت و در ميان مردم عادي ب��ه عنوان فرايندي كم 
ريسك و سودآور شناخته مي شود، در طول ماه هاي 
اخير با جديت بيش��تري از س��وي مس��ووالن بازار 
س��رمايه و مقامات دولتي پيگيري شده است. دليل 
اي��ن امر نه فقط كس��ري بودجه دول��ت بلكه تامين 
مالي سهل الوصولي است كه از اين طريق براي خود 

شركت ها ميسر مي شود.
 در حالي كه بنگاه هاي اقتصادي نيازمند آن هستند تا 
براي تامين مالي مبلغ معيني به شكل دريافت وام از 
سيستم بانكي و يا انتشار اوراق در بازار سرمايه پيش 
نياز هاي مختلفي را براي نيل به هدف خود فراهم كنند 
و در صورت قبولي نيز هزينه هاي مالي خود را افزايش 
دهند، عرضه اوليه مسيري است كه مي تواند نسبت 
به گذشته با دردسر كمتري طي شود و بدون آنكه به 
افزايش هزينه هاي شركت بينجامد. به صورت نقدي 
و آني ش��ركت را به اندازه سهام عرضه شده در بورس 
يا فرابورس تامين مالي كند. همين امر سبب شده تا 
در سال جاري ضمن افزايش تمايل عرضه هاي اوليه 
شاهد درج نماد هاي بسياري در بازار ياد شده باشيم.

 بر اين اساس در هفته اي كه گذشت سرمايه گذاري 
پويا به عنوان ششمين عرضه سال جاري در پرتفوي 
س��رمايه گذاران نشس��ت و در حالي كه نتوانست به 
دليل عدم دسترس��ي خريداران فعال در كارگزاري 
آگاه ركورد عرضه هاي اوليه را بش��كند با اين حال در 
قيمت ۴۱۰ تومان كش��ف قيمت شد و ضمن عرضه 
۱۵ درصد از س��هام خود در بازار اول فرابورس، 22۹ 

سهم به هر كد معامالتي اختصاص داد. 
در اي��ن عرضه دو ميلي��ون و ۵۷۹ ه��زار و ۷۵۵ كد 

معامالتي شركت كرده بودند.
همچني��ن در طول اين هفته ليزينگ پارس��يان نيز 
به عنوان پانصد و چهلمين ش��ركت پذيرفته ش��ده 
در بورس ته��ران به جمع نماده��اي حاضر در گروه 
واسطه گري هاي مالي پيوس��ت و با نماد ولپارس در 

بازار دوم بورس تهران درج نماد شد.
اما شركت بزرگي كه در طول نخستين هفته معامالتي 
تيرماه سخن از ورود آن به بازار سرمايه به ميان آمد، 
بزرگ ترين هلدينگ س��يماني و ساختماني كشور 
متعلق به س��رمايه گذاري تامين اجتماعي بود كه از 
آن به عنوان »سيتا« ياد مي ش��ود. آنطور كه محمد 
رضواني فر مديرعامل شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي به رس��انه ها گفته است اين شركت به طور 
مستقيم و غير مستقيم در ۴۵ شركت سهام دار است 
كه از اين تعداد در ۳۰ شركت به صورت مديريتي و در 
۱۵ شركت به شكل غير مديريتي حضور دارد. آنطور 
كه رضواني فر به رسانه ها گفته »شستا« در نظر دارد 
تا ۱۵ درصد از سهام اين شركت را به بازار عرضه كند.

دارندگاناوراقتسهيالتمسكندرخردادماهچهقدرسودكردند؟
آمارها نش�ان مي دهد اوراق تسهيالت مسكن در خرداد 
امسال نسبت به خرداد سال گذشته رشد ۲۱۰ درصدي در 

ارزش دادوستدها داشته است.

به گزارش مهر، فرابورس ايران اعالم كرد: ارزش معامالت ُخرد بازار 
سهام در فرابورس شامل دادوستدهاي انجام شده در بازارهاي اول، 
دوم، پايه، اختيار معامله خري��د و فروش و SME به رقم ۶۸۹ هزار 
و ۳۴۷ ميليارد ريال رس��يد كه از اين ميزان گروه فلزات اساس��ي با 
معامالتي به ارزش ۸۳ هزار و ۳۶۱ ميليارد ريال سهم ۱2 درصدي 
را در اختيار گرفت و در جايگاه نخست صنايع فرابورسي با باالترين 

ارزش معامالت ايستاد.
فرابورس ايران خردادماه ۹۹ را با عرضه اوليه يك شركت پتروشيمي، 
پذيره نويس��ي س��ه اوراق خصوصي و دولتي و نيز روزهاي س��بز و 
صعودي در متغيرهاي معامالتي نظير حجم، ارزش و تعداد دفعات 

معامالت پشت سر گذاشت.
بر اساس اين گزارش، در ماهي كه گذشت شاخص كل فرابورس نيز با 
ايستادن بر قله ۱۴ هزار و ۱۸۰ واحدي به بازدهي 2۸ درصدي رسيد 
و همچنين اين ش��اخص توانست ميزان رشد خود از ابتداي سال را 
نيز به ۱۱۵ درصد برساند. همزمان ارزش بازار فرابورس افزايش 2۴ 

درصدي را در خرداد و ۱۰۸ درصدي را از آغاز سال به ثبت رساند.
در ۱۷ روز كاري خ��رداد روزانه 2 هزار و ۶۸۱ ميليون ورقه بهادار به 
ارزش ۵ هزار و ۵۴۵ ميليارد ريال در بازارهاي فرابورس دادوس��تد 
شد و در مجموع اين ماه شاهد دست به دست شدن ۴۵ هزار و ۵۸2 
ميلي��ون ورقه به ارزش ۹۴2 ه��زار و ۶۱2 ميليارد ريال در مجموع 
بازارها بوديم. حجم و ارزش دادوستدها نيز در ماه قبل رشد ۴ و ۵۴۱ 

درصدي را نسبت به خرداد ۹۸ تجربه كرد.
در همين حال بررسي معامالت در بازارهاي فرابورسي نشان مي دهد 
به غير از بازار پايه كه كاهش 2۱ درصدي در حجم معامالت سهام را 
تجربه كرده، ساير بازارها خردادماه را با افزايش حجم، ارزش و تعداد 

دفعات معامالت به انتها رسانده اند.
به عنوان مثال در بازار اول ش��اهد جابه جايي ۴ هزار و ۵۳2 ميليون 
س��هم به ارزش ۱۰۱ ه��زار و 2۰۳ ميليارد ريال بوديم كه نس��بت 

به خ��رداد ۹۸ افزايش ۷2 درصدي حج��م و ۷۷۰ درصدي ارزش 
معامالت در اين بازار نس��بت به خرداد ۹۸ رقم خورد. در بازار دوم، 
SME و ابزارهاي نوين مالي نيز روند صعودي معامالت در ماه گذشته 

قابل مشاهده است.
از سوي ديگر خردادماه در بازار س��هام فرابورس عرضه اوليه سهام 
شركت پليمر آريا ساس��ول رقم خورد كه 2۳۹.۱ ميليون سهم اين 

شركت عرضه و با استقبال خريداران روبرو شد.

   از بازار بدهي چه خبر؟
بازار ابزارهاي نوين مالي در ماه گذش��ته شاهد جابه جايي 2 هزار و 
۴۷۳ ميليون ورقه بهادار به ارزش 2۰۷ هزار و ۳۹2 ميليارد ريال بود. 
از جمله رخدادهاي مهم در اين بازار بايد به پذيره نويسي اوراق اجاره 
شركت كرمان موتور به تعداد 2 ميليون ورقه و نيز پذيره نويسي اوراق 
مرابحه عام دولت در نمادهاي اراد ۳۱، اراد ۳2، اراد ۳۳ و اراد ۳۴ در 
مجموع به تعداد ۱۰۹.۵ ميليون ورقه اشاره كرد كه موجب تعميق 

بازار بدهي فرابورس شد.
اوراق بدهي و صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله نيز به ترتيب 
افزايش بيش از ۴۰۰ و 2۰۰ درصدي در حجم و ارزش معامالت را تجربه 
كردند. اوراق تس��هيالت مسكن نيز با مبادله ۳.۱ ميليون ورقه از اين 
اوراق به ارزش 2 هزار و 22۵ ميليارد ريال رشد ۱۱۳ و 2۱۰ درصدي 

حجم و ارزش دادوستدها را رقم زد.

   صنايع، پيشروي معامالت
ارزش معامالت ُخرد بازار سهام در فرابورس شامل دادوستدهاي 
انجام ش��ده در بازاره��اي اول، دوم، پايه، اختي��ار معامله خريد و 
ف��روش و SME به رقم ۶۸۹ هزار و ۳۴۷ ميليارد ريال رس��يد كه 
از اين ميزان گروه فلزات اساس��ي با معامالت��ي به ارزش ۸۳ هزار 
و ۳۶۱ ميليارد ريال س��هم ۱2 درص��دي را در اختيار گرفت و در 
جايگاه نخست صنايع فرابورسي با باالترين ارزش معامالت ايستاد. 
گروه هاي س��رمايه گذاري ها، محصوالت ش��يميايي و بانكي ها به 
ترتيب س��هم ۱۰، ۹ و ۷ درصد از ارزش كل معامالت بازار سهام را 

به خود اختصاص دادند و در رده هاي دوم تا چهارم قرار گرفتند.

سهامداراناجباريبراياستفادهازخدماتيككارگزاريندارند
دبيركل كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار با بيان اينكه 
مشكل پيش آمده براي مشتريان كارگزاري آگاه در بورس 
فني ب�وده و به زودي رفع مي ش�ود، گف�ت: در عين حال 
س�هام داران هيچ اجباري براي اس�تفاده از خدمات يك 

كارگزاري خاص ندارند.

به گزارش فارس، براي روشن شدن اين موضوع با روح اهلل ميرصانعي 
دبيركل كانون كارگزاران ب��ورس اوراق بهادار، تماس گرفت كه وي 
گفت: روز چهارشنبه ۴ تيرماه ۹۹ متأسفانه براي كارگزاري آگاه يك 
مشكل فني پيش آمد كه س��رور اصلي و بك آپ اين كارگزاري دچار 
مشكل ش��د و كار نكرد كه اين اتفاق در دنياي فناوري اطالعات چيز 
عجيب و غريبي نيست. به عنوان مثال اگر يك روز سرور يك خبرگزاري 
بسوزد و سايت باال نيايد، اتفاق عجيبي نيست. البته بايد قباًل تالش 
مي شد و يك سرور بك آپ يا پشتيبان فراهم مي شد تا موقع مشكل 

جايگزين شود.
وي افزود: همه كارگزاران طبق استانداردهاي سازمان بورس و اوراق 
بهادار كار مي كنند و به مشتريان خدمات مي دهند، اما اتفاقي كه براي 
يك كارگزاري روي داد، يك امر فني و طبيعي است، منتها متأسفانه 
در يكي از سخت ترين روزها يعني روز پاياني معامالت كه چهارشنبه 
بود و در آن روز چون عرضه اوليه س��هام شركت سرمايه گذاري پويا 
نيز انجام مي شد و مشترياني زيادي به درگاه معامالتي كارگزاري ها 
مراجعه مي كردند، لذا اين كارگزاري متأس��فانه در آن روز نتوانست 
خدمات مورد نياز را به مشتريانش بدهد. اما همكاران ما در كارگزاري 
آگاه تالش كردند كه با رفع مشكل فني سرورها خود را آماده كنند تا 
روز شنبه ۷ تيرماه كه بازار بورس باز مي شود، بتوانند خدمات مورد نياز 

را به مشتريان خود بدهند.
دبيركل كانون كارگزاران بورس اوراق بهادار گفت: البته اين را هم بايد 
بگويم كه هر مشتري بورسي كه داراي كد معامالتي بورسي است، اين 
اختيار را دارد كه هر موقع در بازار سرمايه دلش خواست كارگزاري خود 
را عوض كند و هيچ منعي براي انتقال از يك كارگزاري به كارگزاري 
ديگر نيست، فقط تنها شرط اين اس��ت كه مشتري به كارگزار خود 
بدهكار نباشد. يعني بايد اول بدهي خود را بدهد و بعد به راحتي مي تواند 

تمام دارايي خود را با ع��وض كردن كارگزار ناظر از كارگزار »الف« به 
»ب« تغيير دهد و دسترسي برخط معامالت از كارگزار جديد دريافت 

كند و معامالت خود را انجام دهد.
همچنين خبرنگار فارس با محمدرضا معتمد عضو هيات مديره سازمان 
بورس و اوراق بهادار تماس گرفت و مشكل مخاطبان »فارس من« را 
با وي در ميان گذاشت كه وي نيز گفت: كارگزاري آگاه روز چهارشنبه 
كه هم زمان با عرضه اوليه سهام س��رمايه گذاري پويا بود، متأسفانه 
س��امانه هايش دچار اختالل شد و يك مشكل فني پيش آمد و سرور 

سوخت و اين يك ايراد فني است.
وي تأكيد كرد: با توجه به اينكه بك آپ و پشتيباني از اطالعات مشتريان 
در يك مركز معتبر ديگر و در شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه 
وجوه، س��مات وجود دارد، بنابراين هيچ مشكلي براي سهامداران و 

مشتريان كارگزاري آگاه وجود ندارد و اطالعات آنها محفوظ است.
معتمد اين را هم گفت: يك بك آپ و پشتيبان از اطالعات مشتريان 
بورس وجود دارد البته بايد اين ب��ك آپ در كارگزاري آگاه هم وجود 
مي داش��ت كه در روز معام��الت و عرضه اوليه هيچ مش��كلي براي 
مشتريان به وجود نيايد. اما به هر حال بك آپ آن كارگزاري نتوانست 
پشتيباني الزم را براي معامالت انجام دهد و سيستم پشتيبان نتوانست 
به جاي سيس��تم اصلي وارد سامانه معامالت شود.وي اين اطمينان 
را به س��هامداران داد كه اطالعات مالي آنها در س��امانه هاي شركت 
سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه و شركت مديريت فناوري بورس 
تهران وجود دارد و هيچ جاي نگراني نيس��ت و به زودي سامانه هاي 

معامالتي كارگزاري آگاه هم به مشتريان خدمت رساني خواهد كرد.
عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:  قرار شده همكاران 
ما در كارگزاري آگاه اطالع رساني كنند و اين اطمينان را به مشتريان 
خود بدهند كه از روز شنبه سامانه ها دوباره كار مي كنند و به مشتريان 

خدمات مي دهند. 
معتمد همچنين در مورد اينكه هر كارگزاري چقدر مشتري دارد، گفت: 
براساس سهم بازار هر كدام مشتريان خرد و حقيقي و مشتريان كالن 
و نهادي خود را دارند اما عمده معامالت بازار يعني ۶۰درصد معامالت 
در ۳۰ شركت كارگزاري برتر انجام مي شود و ۴۰درصد بقيه معامالت 

در ۷۸ كارگزاري بعدي انجام مي شود.
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 زمان معامالت آنالين 
سهام عدالت مشخص نيست

يك عضو ش��وراي عالي بورس ضمن تش��ريح علل 
تعيين ۳۰ درصد براي فروش س��هام عدالت اظهار 
كرد: زمان معامالت آنالين سهام عدالت هنوز مشخص 
نشده است.سعيد اس��المي در گفت وگو با ايسنا، با 
اشاره به امكان فروش ۳۰ درصد سهام عدالت براي 
مشمولين اين سهام، اظهار كرد: تعيين ۳۰ درصد 
فروش سهام عدالت، داليل متعددي داشت. از جمله 
اينكه در بين اهالي بازار اين نگراني ايجاد ش��ده بود 
كه اگر مش��موالن سهام عدالت بخواهند كل سهام 
خود را بفروش��ند، چه اتفاق��ي مي افتد. البته هدف 
ايجاد محدوديت براي معامله گران نبود، زيرا در ذات 
مالكيت اختيار فروش وجود دارد.وي با تاكيد بر اينكه 
همه محدوديت هاي فروش سهام عدالت موقتي است، 
گفت: هدف اين محدوديت ها جلوگيري از آس��يب 
رساندن به بازار بوده است. نگراني ديگري كه وجود 
داشت اين بود كه افرادي كه درآمد پايين تري دارند 
در تصميم هيجاني اقدام به فروش دارايي ارزشمند 
خود نكنند. اين محدوديت باعث مي شود افراد كم كم 
با بازار سرمايه آشنا شوند و وقتي مي بينند قيمت ها باال 
مي رود، عطش آنها براي فروش فروكش مي كند.اين 
عضو شوراي عالي بورس ادامه داد: از سوي ديگر نهاد 
حاكميت متمايل بود مردم بيشتر به سمت مديريت 
غيرمستقيم بروند تا پول ها در شركت هاي استاني باقي 
بماند كه صرف برخي از پروژه هاي توسعه استاني شود.

اسالمي با بيان اينكه هنوز تصميم گيري جديدي در 
مورد امكان فروش درصد بيش��تري از سهام عدالت 
گرفته نشده است، گفت: همچنين زمان معامالت 

آنالين سهام عدالت هنوز مشخص نشده است.

افزايش سهم بورس كاال
از توليد ناخالص داخلي

عض��و هيات مديره بورس كاالي ايران با ترس��يم 
چشم اندازي روشن براي بورس كاال طي سال هاي 
آينده گفت: طي سال هاي گذشته شاهد ارتقاي 
جايگاه بورس كاال در اقتصاد ملي بوده ايم و اميدواريم 
طي س��ال هاي آينده ارزش معامالت اين بورس 
حداقل تا 2۵ درصد توليد ناخالص داخلي افزايش 
يابد. به گزارش بورس كاال، اميرحمزه مالمير با بيان 
اينكه بورس كاال در سال هاي گذشته نقش ويژه اي 
در ارتقاي شفافيت اقتصادي كشور ايفا كرده است، 
اظهار داش��ت: افزايش حجم معام��الت در كنار 
شفافيت بازار كاالي كشور به كمك سازوكارهاي 
معامالتي بورس كاال مي توان��د وضعيت ماليات 
ستاني در كشور را بهبود بخشد. وي در بيان ارزيابي 
خ��ود در خصوص اج��راي برنامه هاي پيش روي 
بورس كاال عنوان ك��رد: ابزارها و مقررات جديد و 
بازنگري برخي از مقررات با هدف افزايش عمق بازار 
و ارتقاي شفافيت و انصاف در معامالت را در دستور 
كار دارد ك��ه در نهايت به ايفاي نقش مناس��ب تر 
و بهتر ب��ورس كاال در اقتصاد منجر خواهد ش��د. 
مالمير با اشاره به توسعه دايره فعاليت هاي بورس 
كاال گفت: عالوه بر تقويت بازارهاي فعلي، توسعه 
صندوق هاي كااليي به خصوص در حوزه كشاورزي، 
آغاز معامالت قراردادهاي آتي بر پايه محصوالت 
جديد به همراه چن��د ابزار مالي نوين و همچنين 
بررس��ي طرح هايي در حوزه خودرو و مسكن آغاز 
شده كه اين موارد بيانگر رشد بورس كاال در اقتصاد 
كشور طي سال هاي پيش رو است. وي در خصوص 
امكان انجام معامالت مسكن و خودرو در بورس كاال 
تصريح كرد: زيرساخت هاي الزم براي معامالت اين 
دو حوزه در بورس كاال وجود دارد و پيش از اين نيز 
شاهد عرضه موفق خودروي سراتو از سوي شركت 
خودروسازي س��ايپا در بورس كاال نيز بوده ايم. در 
بخش مسكن نيز بايد بتوانيم همگن سازي را در اين 
معامالت در نظر بگيريم؛ با اين حال، اين طرح در 
صورت اجرا، حداقل براي افرادي كه پس انداز كمي 
دارند بهترين فرصت است تا بتوانند طي سال هاي 
آتي، آرام آرام و به صورت تدريجي از امكان تهيه و 

خريد مسكن قابل قبول برخوردار شوند. 

»سيتا« بورسي مي شود
شس��تا ۱۵ درصد از س��هام بزرگ ترين هلدينگ 
سيمان و س��اختماني كش��ور را در بورس عرضه 
مي كند. به گزارش شستا رسانه، محمد رضواني فر، 
مديرعامل شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 
)شستا( با اش��اره به درج نماد سيتا در بورس اوراق 
بهادار تهران گفت: شركت سرمايه گذاري سيمان 
تامين به عنوان يكي از هلدينگ  هاي تابعه شستا در 
سه حوزه صنعت سيمان، صنعت عمران، ساختمان 
و حمل و نقل فعال است.مديرعامل شستا با بيان 
اينكه سيمان تامين، بزرگ ترين هلدينگ سيمان 
و ساختمان كشور محسوب مي شود، تصريح كرد: 
اين هلدينگ به طور مس��تقيم و غيرمستقيم در 
۴۵ شركت سهام دارد كه از اين تعداد ۳۰ شركت 
مديريتي و ۱۵ شركت غيرمديريتي است و از اين 
ميان 2۶ شركت تابعه اين هلدينگ بورسي و ۱۹ 
شركت غيربورسي اس��ت.رضواني فر با بيان اينكه 
۳۰ درصد از ظرفيت توليد و فروش سيمان كشور 
در اختيار اين هلدينگ اس��ت، تصريح كرد: سود 
تجميعي شركت هاي سيماني هلدينگ با افزايش 
۱2۶ درصدي در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ از ۴۹۷ 
ميليارد تومان به ۱۱۳۰ ميليارد تومان افزايش يافته 
اس��ت.وي اضافه كرد: در صنعت حمل و نقل، اين 
هلدينگ فقط با يك شركت خود، ۳۰ درصد ظرفيت 
حمل و نقل كاالهاي اساسي كشور را عهده دار است.

مديرعامل شستا با اش��اره به افزايش بيش از ۱۸۷ 
درصدي سود خالص تلفيقي اين هلدينگ گفت: 
سود خالص تلفيقي هلدينگ س��يمان تامين از 
۴۷۱ ميليارد تومان در سال مالي گذشته به حدود 
۱۳۵۰ ميليارد تومان در سال منتهي به ۹۹/۰2/۳۱ 
افزايش يافت.رضواني ف��ر در پايان افزود: در عرضه 
اوليه سيمان تامين كه با نماد سيتا درج شده است، 
۱۵ درصد از سهام اين هلدينگ عرضه خواهد شد.

تالش مي ش�ود ش�رايط براي تامين مالي 
و جبران كس�ري بودجه دول�ت با حداقل 
هزينه فراهم ش�ود و فش�ار دول�ت براي 
ف�روش اوراق ۱۵ درصدي، مان�ع از اتخاذ 
تصميمات منطقي و تعيين نرخ مناس�ب 
براي سود سپرده گذاري نزد بانك مركزي 

بوده است.

به گزارش بورس نيوز، در خبرها آمده هيات عامل 

بانك مركزي در راس��تاي حف��ظ ارزش پول ملي 
مصوب كرد كه نرخ س��ود سپرده گذاري نزد بانك 

مركزي به ۱2 درصد افزايش يابد.
كام��ران ن��دري كارش��ناس پول��ي و بانكي در 
گفت وگ��و با ب��ورس نيوز در اي��ن خصوص بيان 
كرد: نرخ سود س��پرده گذاري نزد بانك مركزي، 
۱۰ درصد ب��ود كه به ۱2 درصد افزايش يافت. به 
اين ترتي��ب، هزينه خلق پول توس��ط بانك ها 2 
درصد افزايش خواهد داشت. وي افزود: افزايش 

نرخ س��ود س��پرده گذاري ن��زد بان��ك مركزي، 
به خ��ودي خود اتف��اق مثبتي اس��ت و در همه 
جاي دنيا در ش��رايط تورمي از اي��ن راهكار بهره 
مي گيرن��د؛ ولي نكته اينجا اس��ت كه افزايش 2 
درصدي سود س��پرده گذاري نزد بانك مركزي، 
 كافي نيس��ت و بعيد اس��ت كه كارآمدي الزم را 
داشته باش��د. اين نرخ مي توانس��ت بيش از اين 
افزايش داش��ته باش��د تا بتوان تاثير مثبت آن را 
بر تورم و اقتصاد كش��ور مشاهده كرد؛ و البته كه 

سياست گذاران اقتصادي هم به خوبي به اين نكته 
واقف هستند كه در اين شرايط نرخ بهره در بازار 

بين بانكي را افزايش دهد.
ندري مانع اصلي بر س��ر راه افزايش منطقي نرخ 
سود س��پرده گذاري نزد بانك مركزي را، دولت 
معرفي كرد و تصريح كرد: دولت به منظور جبران 
كسري بودجه خود، برنامه انتشار اوراق بدهي ۱۵ 
درصدي را در دست انجام دارد و بانك ها به نوعي 
وادار به خريد اين اوراق شده اند. افزايش نرخ سود 
سپرده گذاري نزد بانك مركزي، از جذابيت خريد 
اين اوراق خواهد كاست و در اين صورت، بانك ها 

رغبتي ب��ه خريد اوراق دولتي نخواهند داش��ت. 
بنابراين تالش مي شود شرايط براي تامين مالي 
و جبران كس��ري بودجه دولت با حداقل هزينه 
فراهم شود و فش��ار دولت براي فروش اوراق ۱۵ 
درصدي، مانع از اتخاذ تصميمات منطقي و تعيين 
نرخ مناسب براي سود س��پرده گذاري نزد بانك 

مركزي بوده است.
وي در خاتمه تاكيد كرد افزايش 2 درصدي سود 
سپرده گذاري نزد بانك مركزي، تاثيري در ميزان 
جذابيت س��پرده گذاري در بانك ها يا نرخ س��ود 

سپرده هاي بانكي نخواهد داشت.

مانعاصليبرسرراهسياستگذاريهايصحيحاقتصادي

افزايش 6 ميليارد دالري ارزش بازار تنها در يك هفته



ادامه از صفحه اول 5 راه  و شهرسازي

تصميم تازه براي اعطاي زمين  ارزان و ايجاد شهرك در حريم شهرها

تغييرسياستدولتدرحمايتازخانهاوليها
گروه راه و شهرسازي|

رييس جمه�ور در تازه تري�ن تصمي�م براي 
س�اماندهي ب�ازار مس�كن، از وزي�ر راه و 
شهرس�ازي خواس�ت با در اختيار گذاشتن 
زمين ه�اي ارزان به خانه اولي ها و س�اخت و 
عرضه انبوه مسكن در قالب ايجاد شهرك هاي 
جديد در حريم ش�هرها اقدام كن�د. به اين 
ترتيب، دولت با پذيرش شكس�ت سياست 
اعطاي تس�هيالت به خانه اولي ها در فضاي 
اقتصاد تورم زده، سياس�ت اعطاي زمين را 
در دس�تور كار خود قرار داده است. چه آنكه 
كارآم�دي وام 200 ميلي�ون توماني زوجين 
كه پس از يك س�ال س�پرده گذاري حاصل 
مي شد، در خريد آپارتمان به شدت مضمحل 

شده است.

به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسن 
روحاني، روز پنج شنبه در نشست روساي كميته هاي 
تخصصي س��تاد ملي كرونا با تاكيد بر مباحث مطرح 
شده در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در خصوص 
سياس��ت هاي در نظر گرفته ش��ده ب��راي رونق بازار 
مسكن، به وزير راه و شهرسازي ابالغ كرد در خصوص 
ايجاد شهرك ها در حريم شهرها با در اختيار گذاشتن 
زمين هاي ارزان به خانه اولي ها و ساخت و عرضه انبوه 
مسكن اقدام كند. فارغ از اينكه اين سياست تا چه حد 
در ساماندهي بازار آشفته مسكن كارآمد خواهد بود، از 
نظر تبعات زيست شهري و حفظ حريم شهرها و به ويژه 
كالن شهرهاي كشور كه با مشكالت عديده اي دست و 

پنجه نرم مي كنند،  قابل مطالعه و بررسي است.
آنگونه كه محمد اسالمي،  وزير راه و شهرسازي پيش 
از اين اعالم كرده بود، در ستاد اقتصاد دولت، تصميم 
گرفته شده كه سياس��ت هاي اقتصادي دولت در بازار 
مس��كن از سياس��ت هاي انقباضي به سياس��ت هاي 
انبس��اطي ميل كند به اين معني كه ب��ا انجام برخي 
اقدام��ات نظير صدور س��ريعتر پروانه هاي س��اخت، 
 فرايند توليد و عرضه مسكن سرعت يابد و همچنين 
ب��ا هدف حمايت از مس��تاجران،  وام وديع��ه اجاره به 
مالكان واحدهاي مسكوني كوچك تر از الگوي مصرف 

تخصيص يابد. 

    با وجود خانه هاي خالي، عرضه بي معنا است
به گزارش »تعادل«، اين همه در حالي است كه به باور 
اغلب كارشناسان بازار مسكن و همچنين اقتصاددانان 
و گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي 
در تابستان س��ال گذشته وحتي محمد اسالمي وزير 
راه و شهرس��ازي، شرايط ملتهب كنوني حاكم بر بازار 
مس��كن متاثر از تورم عمومي و نرخ ارز به عنوان اهرم 
افزايش تورم و انتظارات تورمي اس��ت و منشأ داخلي 
ندارد. و اگر چه، طي 5 ساله گذشته، تعداد پروانه هاي 
صادره براي ساخت آپارتمان حدود 300 هزار فقره در 

سال بوده و به اين ترتيب ساالنه 600 هزار فقره كسري 
دارد، اما نبايد فراموش كرد كه در كالن شهري همچون 
تهران،  طي سال 91، سه برابر ظرفيت ساالنه اين شهر 
در صدور پروانه ساختماني،  مجوز ساخت صادر شد و 
هم اينك به گواه آمار و بررس��ي هاي ميداني، دستكم 
500 تا 600 هزار واحد مسكوني در شهر تهران خالي 
از سكنه است و از همين رو است كه دولت تالش دارد 
تا با راه اندازي سامانه اسكان و امالك كشور اين دسته از 
واحدهاي خالي از سكنه را شناسايي كرده و از مالكان 
آنها ماليات دريافت كند تا به وسيله اين محرك سلبي، 
مالكان واحدهاي خالي خود را به بازار معامالت ملك يا 

رهن و اجاره عرضه كنند.

   تغيير سياست مسكني دولت طي 7 سال
به گزارش »تعادل«، با مرور كلي و گذرا بر سياست هاي 
مس��كني دولت تدبير و اميد طي 7 س��اله گذشته، 
مشاهده مي شود كه اين سياست ها از تقويت مالي دو 
طرف عرضه و تقاضاي بازار مس��كن از طريق اعطاي 
تسهيالت طي 5 سال اول، به سمت ارايه راهكارهاي 
غير مالي )اعطاي زمين( تغيير يافته است. از همين 
رو است كه اگر به دوران وزارت راه و شهرسازي عباس 
آخوندي، ايراد ناديده گرفتن سياست هاي غيرمالي 
در بخش مسكن وارد مي شد، هم اينك مي توان ايراد 
ناديده گرفتن سياس��ت هاي مالي در شرايط كنوني 

را وارد دانس��ت. با اين حال،  مساله مسكن و خانه دار 
شدن خانوارها فراتر از سياست هاي درون بخشي است 
و آنچه كه بيش از همه دسترس��ي به مسكن را براي 
خانوارهاي ايراني به رويا تبديل كرده است، بي ثباتي 
در فضاي اقتصاد كالن و در يك كالم اقتصاد تورم زده 
است. مساله اي كه از سويي درآمدهاي خانوار را تحليل 
مي برد و از سوي ديگر، قيمت كاالها و به ويژه مسكن را 
تقويت مي كند. اين واگرايي در اقتصاد خانوار، به گفته 
اغلب كارشناسان مسكن با عرضه ساالنه يك ميليون 
 مسكن در س��ال نيز ترميم نمي شود.چه آنكه هزينه 
تمام شده ساخت مسكن با توجه به نرخ هاي زمين، 
مصالح ساختماني و ساير نهاده هاي توليد در ساخت 
مس��كن كه همگي متاثر از تورم عموم��ي و نرخ ارز 
ملتهب شده و مي شوند، مانع از دسترسي خانوار ايراني 

به مسكن شخصي مي شود.
از همين رو اس��ت كه ش��اخص »طول انتظار براي 
صاحب خانه ش��دن« در كل كش��ور به 22.8 س��ال 
رسيده است، به اين معني كه هر خانوار ايراني با لحاظ 
»نرخ متعارف پس انداز« كه حدود 30 درصد درآمد 
اس��ت، مي تواند پس از 22 س��ال، صاحب يك واحد 
مس��كوني 100 مترمربعي ش��ود. البته اين شاخص 
با فرض ثابت ماندن قيمت مس��كن يا برابري ميزان 
افزايش دستمزدها با تورم س��االنه مسكن است. اما 
همانطور كه اش��اره شد به دليل س��بقت نرخ تورم از 

نرخ رش��د درآمدهاي خانوار اين ش��اخص همواره 
افزايش يافته است. در بازار اجاره  نيز به طور ميانگين 
27 درصد از مخارج ماهانه مستاجر ها براي اجاره بها 

هزينه مي شود. 

   مساله عرضه نيست، تورم است
به گزارش »تع��ادل«، از آنجا كه بنا ب��ه نتايج آخرين 
سرشماري نفوس و مس��كن حدود 2.5 ميليون خانه 
خالي و تقريبا به همين ميزان نيز اقامتگاه دوم در كشور 
وجود دارد و به گفته مسووالن هم اينك تعداد واحدهاي 
مسكوني موجود در كشور از تعداد خانوارها بيشتر است، 
مي توان گفت كه برخالف كمبود عرضه مسكن نوساز، 
اما واحد مسكوني به اندازه جمعيت در كشور وجود دارد، 
اما توان مردم در تامين هزينه هاي خريد يا حتي رهن و 
اجاره مسكن به شدت كاهش يافته است. در واقع، در پي 
جهش هاي قيمتي مسكن طي سال هاي اخير، مساله 
از »خانه دار شدن« به »توان اجاره مسكن« تغيير يافته 
است. از همين رو است كه دولت تالش دارد با پرداخت 
وام وديعه مان��ع از افزايش بي خانماني، كارتن خوابي، 
پش��ت بام خوابي و ... جلو گيري كند. در واقع، دولت يا 
بخش هايي از آن به اين مساله واقف است كه مساله اصلي 
نه تسهيل عرضه مسكن كه مهار تورم و ثبات بخشي به 
اقتصاد است. مساله اي كه نيازمند اصالحات ساختاري 

در اقتصاد و بازنگري در روابط بين المللي است.

    نمره صفر دستگاه ها در واگذاري زمين 
زهرا نژاد بهرام، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
با اشاره به اينكه طرح مسكن اجتماعي در كشور ابتر 
مانده است، گفت: تشكيل ستاد ملي مسكن به رياست 

رييس جمهور ضرورت دارد.
نژاد بهرام در گفت وگو با فارس درباره دغدغه و مشكالت 
ش��هروندان تهراني براي خريد و اجاره مسكن اظهار 
كرد: نوسازي بافت فرسوده در جهت تأمين مسكن در 
پايتخت بس��يار حائز اهميت است كه در بين مناطق 
22 گانه تهران، منطقه 10 بيش��ترين بافت فرسوده 
را دارد كه البته بيش��ترين نوسازي نيز در اين منطقه 
صورت گرفته است. وي با اشاره به اينكه نوسازي بافت 
فرسوده منبع مناسبي براي تأمين مسكن اجتماعي 
محسوب مي شود، گفت: دولت در مورد مسكن ملي و 
اميد مصوبه هايي داشته است و بر اساس آن قرار شده 
كه دستگاه ها، زمين هايي را در اختيار شهرداري قرار 
دهند تا ش��هروندان بتوانند از آنها بهره مند شوند ولي 
متاسفانه همكاري دستگاه ها در اين زمينه بسيار اندك 

و حتي صفر بوده است. 
عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه 
شهرداري اقداماتي در اين راستا انجام داده ولي به دليل 
همكاري نكردن ساير دستگاه ها طرح مسكن اجتماعي 
ابتر مانده است، گفت: ش��وراي شهر موضوع مسكن 
اجتماعي را پيگيري كرده و از آن جايي كه بس��ياري 
از دستگاه ها زمين هاي مختلف و بزرگي را در پايتخت 
دارند كه در حال حاضر بدون اس��تفاده مانده اس��ت 
مي توان در شرايط اقتصادي كنوني آن را جهت تأمين 

مسكن استيجاري مورد بهره برداري قرار داد.
نژادبهرام با اش��اره به اينكه با واگذاري زمين توس��ط 
دستگاه ها، ش��هرداري اقدامات صدور پروانه و جواز را 
انجام مي دهد و بخش خصوصي نيز وارد سرمايه گذاري 
خواهد شد، گفت: مس��كن اجتماعي راهكار مناسب 
جهت تعديل قيمت مسكن در پايتخت است و در واقع 
از اين طريق شهروندان مي توانند منازل مسكوني را از 
دولت اجاره كنند. اين عضو شوراي شهر تهران با اشاره 
به اينكه مس��كن هاي اجتماعي براي زوج هاي جوان، 
خانواده هاي كم جمعيت و نوپا بس��يار مناسب است، 
گفت: وسعت واحدهاي مسكن اجتماعي به طور ۴5 تا 

50 متر درنظر گرفته شده است.
نژادبهرام با بيان اينكه مهار ش��يوع كرونا در كشور از 
طريق عزم عمومي انجام گرفته است، گفت: رفع مشكل 
مسكن در پايتخت نيز نياز به عزم عمومي دارد و به نظرم 
بايد ستاد ملي مسكن تش��كيل شود تا بتوان اقدامات 
هماهنگي را در اين زمينه با همكاري دس��تگاه هاي 

مختلف انجام داد.
عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران خاطرنشان كرد: 
رييس ستاد ملي مس��كن بايد رييس جمهور باشد و 
مديريت  هايي به وزارت راه و شهرس��ازي واگذار شود 
و ساير دستگاه ها با تبعيت از ستاد اقدامات مناسب و 

راهگشا را جهت رفع مشكل مسكن انجام دهند.
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قابل توجه وزير راه و شهرسازي
1- در ش��هر بندري ونيز در سده 17 ميالدي، 
از زمان رفت و آمد كشتي ها و نرخ حمل و نقل 
دريايي، نرخ به��ره و در يك كالم اقتصاد دريا و 
ساحل خبر مي داد، رسانه هاي امروز هم تالش 
دارند ت��ا از قيمت ه��ا و تح��والت بازارها براي 
مخاطبان خود گ��زارش كنند. با اين تفاوت كه 
آن روزها دس��تگاه هاي عريض و طويل دولتي 
كه از بودجه عمومي ارتزاق مي كنند و به همين 
دليل هم بايد پاس��خگو باش��ند، يا به ش��كل و 
اندازه كنوني وجود نداش��تند ي��ا اگر هم وجود 
داشتند، در امر اطالع رساني مداخله نمي كردند 
و حبس اطالعات را نمي پذيرفتند. حاال اما انگار 
با گذشت قريب به ۴00 سال، ورق در برخي از 
مناطق و كشورهاي جهان برگشته به گونه اي 
كه اطالعات عمومي درب��اره تحوالت بازارها يا 
»حبس« مي ش��وند، يا به طور »ناقص« منتشر 
مي شوند يا در قالب »رانت« به برخي رسانه هاي 
خاص اعطا مي شوند. حال آنكه به موجب »ماده 
2 قانون »انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات« هر 
شخص ايراني حق دسترسي به اطالعات عمومي 
را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد. استفاده 
از اطالعات عمومي يا انتش��ار آنها تابع قوانين و 

مقررات مربوط خواهد بود.«
2- اگر چه از ابتداي فعاليت دولت تدبير و اميد 
در س��ال 1392 با توجه به شعارهاي اين دولت 
درباره حقوق شهروندي و همچنين وضع قانون 
»انتشار و دسترس��ي آزاد به اطالعات« انتظار 
اين بود كه وزارتخانه ها و نهادهاي توليد كننده 
آم��ار، در توليد و انتش��ار آم��ار و همچنين در 
اختيار گذاش��تن آنها به مردم يا دس��ت كم به 
روزنامه نگاران و پژوهش��گران ح��وزه مربوطه 
همكاري و همياري الزم را مبذول مي كردند اما 
اين مساله هم در كنار وعده هاي عمل نشده ديگر 

به آرشيو فراموشي سپرده شد.
3- در اين يادداشت،  روي س��خن با وزارت راه و 
شهرسازي است. وزارتخانه اي كه متولي مسكن 
به شمار مي رود و چند روز زودتر از بانك مركزي، 
آمار ماهانه مسكن را در اختيار برخي رسانه هاي 
خاص مي گذارد. اگر چه اين روند، در پي اعتراض 
برخي خبرگزاري ها، با ارايه »ناقص« آمار مسكن 
ب��ه خبرگزاري ه��اي معترض تا ح��دي اصالح 
شده است و روزنامه ها به اجبار به انتشار همين 
آمارهاي ناقص بس��نده مي كنند، اما همچنان 
صورت مساله وجود دارد. روزنامه »تعادل« حدود 
يك سال پيش، اين مس��اله را از طريق خبرنگار 
دولت خود در حاشيه نشست هاي هيات دولت 
به محمد اس��المي، وزير راه و شهرسازي اعالم 
كرده و خواستار اصالح اين روند شد اما تاكنون 
در عمل پاس��خ مناس��بي دريافت نكرده است. 
سوال اين اس��ت كه چرا وزارت راه و شهرسازي 
با دارا بودن س��ايتي عريض و طوي��ل، آمارهاي 
ماهانه بازار مسكن را روي سايت خود بارگذاري 
نمي كند ت��ا خبرنگاران و پژوهش��گران اقتصاد 
مس��كن بدون تبعيض به اين آمارها دسترسي 
داشته باشند؟ شايد مسووالن وزارت راه پس از 
خواندن اين يادداشت بگويند كه آمارهاي ماهانه 
روي س��ايت وزارتخانه قرار دارد؟ بله،  اين آمارها 
با تاخيري بيش از يك هفته و 10 روز نس��بت به 
انتش��ار گزارش هاي آماري وزارتخانه از طريق 
رس��انه هاي خاص يا انتشار آمارهاي »ناقص« از 
سوي برخي از خبرگزاري ها، روي سايت وزارت 
راه بارگذاري مي شود. به طور مثال، چهارشنبه 
هفته گذشته، برخي خبرگزاري ها، بخش هايي از 
آمار تحوالت بازار مسكن تهران را به نقل از دفتر 
اقتصاد مس��كن وزارت راه و شهرسازي منتشر 
كرده اند، اما تا همين لحظه اي كه اين يادداشت 
نوشته مي شود )بعد ازظهر جمعه(، آمارهاي بازار 
مسكن خردادماه در سايت وزارت راه و شهرسازي 
منتشر نشده و احتماال تا چند روز آينده نيز منتشر 

نخواهد شد.
۴- از انتشار مساله دار آمارهاي ماهانه بازار مسكن 
كه بگذريم، به توقف انتشار آمار آنالين در سايت 
س��امانه »اطالعات بازار امالك ايران )س��ابا(« 
مي رسيم. متاسفانه از تيرماه سال گذشته تاكنون 
داده هاي آماري در اين سامانه به روز رساني نشده 
و پيگيري ه��ا و تذكرهاي »تع��ادل« نيز در اين 
زمينه بي نتيجه مانده است. يكي از ويژگي هاي 
سامانه اطالعات بازار امالك ايران، انتشار تقريبا 
آنالي��ن اطالعات )از جمل��ه قيمت هاي معامله 
شده( مربوط به معامالت ملكي انجام شده است. 
اطالعاتي كه برخالف سايت هاي تبليغي مسكن، 
ش��رايط و رفتار واقعي خريداران و فروشندگان 
بازار را به نمايش مي گذارد. در سايت هاي معرفي 
و تبليغي مسكن،  قيمت ها از سوي فروشندگان 
تعيين و پيش��نهاد مي ش��ود و احتمال اينكه با 
قيمت هاي اعالمي اصطالحا معامله سربگيرد، 
اندك است و به طور قطع، قيمت هاي پيشنهادي 

تغيير مي كند. 
5- افزون بر دو مشكل انتش��ار آمار ماهانه بازار 
مس��كن و همچنين توقف يك س��اله س��امانه 
»اطالعات بازار امالك ايران«، نقص هاي ديگري 
نيز در بخش مسكن سايت وزارت راه و شهرسازي 
وج��ود دارد. توقف انتش��ار يا ع��دم بارگذاري 
فصلنامه علمي اقتصاد مسكن و خبرنامه فصلي 
برنامه ريزي و اقتصاد مسكن از جمله اين نقص ها 
اس��ت.  آخرين ش��ماره از فصلنامه يادشده در 
تابستان 96 و خبرنامه يادشده در بهار 97 منتشر 
و در س��ايت وزارت راه بارگذاري ش��ده اس��ت. 
قديمي بودن اطالعات من��درج در بخش هاي 
»گزارش ه��اي فصلي بازار مس��كن« و »بانك 
اطالعات س��اختمان و مس��كن« از جمله ساير 
نقص هاي سايت وزارت راه و شهرسازي است، به 
گونه اي كه برخ��ي از آمارهاي مندرج در بخش 
بانك اطالعات ساختمان و مسكن مربوط به دهه 

80 و بعضا به سال 1381 برمي گردد.

رييس جمهور از وزير راه و شهرسازي خواست  زمين هاي ارزان به خانه اولي هااعطا شود

   كاه�ش يك ميليون نفري مس�افران اتوبوس 
در پايتخت

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران با اعالم اينكه 
خطوط 9 گانه تندرو، ستون فقرات ناوگان اتوبوسراني 
پايتخت را تشكيل مي دهند، گفت: در اين ميان، خط 
يك كه غرب و شرق تهران را به هم وصل مي كند و خط 
7 كه شمال و جنوب تهران را به هم متصل مي كند، دو 
خطي هستند كه بيشترين تعداد مسافران را جابه جا 
مي كنند. به گزارش ايلنا، محمود ترفع با تاكيد بر اينكه 
تعداد مسافران اتوبوس بعد از اعالم بازگشت شرايط به 
وضعيت عادي و نسبت به دوره قرنطينه افزايش يافته 
است، افزود: با اين وجود، در حال حاضر تعداد مسافران 
اتوبوس نسبت به سال گذش��ته حداقل يك ميليون 
نفر كاهش داشته و به يك سوم همين ايام در سال 98 
رسيده است. وي با اشاره به اينكه سال گذشته، ناوگان 
اتوبوس��راني تهران روزانه يك ميليون و 600 هزار تا 
2 ميليون مس��افر را جابه جا مي كرد، اظهار كرد: اين 
ميزان در حال حاضر به 620 هزار مسافر رسيده است 
كه 30 تا ۴0 درص��د آمار جابه جايي اتوبوس در مدت 
زمان مشابه سال گذشته است و نشان دهنده كاهش 
60 تا 70 درصدي مسافران اتوبوس است. مديرعامل 
شركت واحد اتوبوسراني تهران با اعالم اينكه در حال 
حاضر، تعداد مسافران در برخي خطوط آنقدر كاهش 
داشته است كه فعاليت در اين خطوط براي شركت هاي 
بخش خصوصي مقرون به صرفه نيست، خاطرنشان 
كرد: اگر دولت ب��ه هر علت نمي تواند به تعهدات خود 

براي تامين اتوبوس مورد نياز ناوگان اتوبوسراني تهران 
عمل كند، انتظار داريم حداقل نسبت به كمك مادي 
به شركت واحد براي جبران بخشي از ضرر و زيان اين 

شركت اقدام نمايد.

     جريمه رانندگان قانون مدار
علي رغم اينكه معاون شهرداري تهران اعالم كرده كه طرح 
ترافيك در دوران كرونا از س��اعت 8 تا 16 اجرا مي شود و 
رانندگان مي توانند از س��اعت 1۴ يك خروج رايگان از 
محدوده طرح داش��ته باش��ند، اما تمام رانندگاني كه از 
ساعت 1۴ اقدام به خروج از طرح كرده اند، جريمه شده 
اند! به گزارش تسنيم، اجراي طرح ترافيك و طرح كنترل 
آلودگي هوا در ايام كرونايي منجر به سردرگمي شهروندان 
تهراني شده است و اين مساله گاليه هاي برخي شهروندان 
را در پي داش��ته است. نحوه و زمان اجراي طرح ترافيك 
و همچنين اطالع رساني ش��هرداري تهران در ماه هاي 
گذشته تا جايي پيش رفت كه برخي از اعضاي شوراي شهر 
تهران نيز نسبت به اين روند انتقاد كردند.اما سرانجام طرح 
ترافيك در تهران بعد از لغو حدود 3 ماه به دليل جلوگيري 
از گسترش ويروس كرونا در ناوگان حمل و نقل عمومي، از 
شنبه 17 خرداد ماه با موافقت ستاد مبارزه با كرونا آغاز شد.  
در حال حاضر در سايت »تهران من« ساعت مجاز خروج 
از محدوده طرح 1۴ و 30 دقيقه اعالم شده كه اين زمان 
با آنچه مسووالن شهرداري اعالم كرده اند، كامال متفاوت 
است و همين مساله، جريمه شدن بسياري از شهروندان 
تهراني را در پي داشته اس��ت. انتظار مي رود شهرداري 

تهران ضمن پاسخگويي درباره چرايي اين ناهماهنگي 
كه منجر به تضييع حقوق شهروندان شده، هر چه سريعتر 

نسبت به بخشودگي اين جرايم اقدام كند.

   توسعه مسيرهاي دوچرخه در تهران
مناف هاش��مي، معاون حمل و نقل و ترفيك شهرداري 

تهران از توسعه مسيرهاي دوچرخه در تهران خبر داد.
هاشمي در گفت وگو با ايسنا، در مورد توسعه دوچرخه 
در تهران گفت: در بودجه سال جاري معاونت حمل 
و نقل، حدود 300 ميليارد تومان اعتبار براي توسعه 
و بهس��ازي پياده روها كه در كنار آن مسير دوچرخه 
نيز طراحي ش��ده، در نظر گرفته ش��ده است كه اين 
مهم به مناطق 22 گانه ابالغ شده است. وي با تاكيد 
براينكه در سال جاري اتفاقات خوبي در حوزه توسعه 
و ترويج فرهنگ دوچرخه سواري در تهران رخ خواهد 
داد، افزود: در حوزه معاونت عمراني نيز براي توسعه 
پياده راه ها و پيادروسازي با اختصاص مسير دوچرخه 
500ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است كه 
اگر بتوانيم اين دو اعتبار را براي به س��ازي پياده روها 
و توسعه مسيرهاي دوچرخه صرف كنيم گام مهمي 
در اين راستا برداشته مي ش��ود. معاون حمل و نقل 
و ترافيك ش��هرداري تهران اظهار كرد: بعد از ايجاد 
زيرس��اخت هاي كافي در مناط��ق 22گانه، تمامي 
راهكاره��ا براي ترويج اي��ن مدترافيكي كه هم براي 
سالمتي و هم براي فاصله اجتماعي مناسب است را 

به كار مي گيريم.

   لغو تسهيالت حمل و نقلي ها 
در صورت تعديل نيرو 

محمد اس��المي،  وزير راه و شهرس��ازي از آمادگي 
بانك ها براي پرداخت تس��هيالت به ش��ركت هاي 
حم��ل و نقل آس��يب ديده از وي��روس كرونا در ماه 

جاري خبر داد.
به گزارش مهر، اس��المي اظهار كرد: اين شركت ها 
كه شامل ش��ركت هاي حمل و نقل هوايي، ريلي و 
جاده اي هستند و موسسات خصوصي زيرمجموعه 
آنها پس از معرفي اكثرا پيامك هايش��ان را از وزارت 
تعاون، كار ورفاه اجتماعي دريافت كردند و با دستور 
رييس جمهور بايد مبالغ تسهيالتشان را در تيرماه 
از بانك هاي عامل دريافت كنند. او تصريح كرد: اگر 
مش��اهده شود كه ش��ركتي نيروهاي كاري خود را 
تعديل يا بركنار كرده است تسهيالتي كه به آنها داده 
شده و امتيازاتشان لغو مي شود و تصميمات ديگري 

براي آنها اتخاذ خواهد شد.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه پس از حمايت 
از خانواده ها اكن��ون نوبت پرداخت تس��هيالت به 
مشاغل آس��يب پذير از كرونا رس��يده است، گفت: 
اكنون رانندگان اتوبوس هاي بين شهري، مي توانند 
6 ميليون تومان تسهيالت ارزان قيمت از بانك هاي 
عامل دريافت كنند. وي افزود: همزمان شركت هاي 
حمل و نقل جاده اي مي توانن��د 12 ميليون تومان 
تسهيالت دريافت كنند تا با پرداخت بيمه كاركنان 
خود، مشاغل شأن را حفظ كنند و كسي بيكار نشود.

    نانوايي دوستدار محيط زيست 
در مناطق ۲۲گانه تهران 

مديركل محيط زيس��ت و توسعه پايدار ش��هرداري تهران 
گفت: يكي از اقدامات شهرداري تهران براي كاهش مصرف 
پالستيك، اجراي طرح »نانوايي دوستدار محيط زيست« در 
سطح مناطق 22گانه است. به گزارش تسنيم، شينا انصاري 
با اش��اره به رويكرد اداره كل محيط زيس��ت و توسعه پايدار 
شهرداري تهران اظهار كرد: در پي مصوبه ارديبهشت ماه سال 
1388 شوراي اسالمي شهر تهران مبني بر كاهش استفاده 
از كيسه پالستيكي و ظروف يك بار مصرف و جايگزين كردن 
مواد قابل بازيافت غيرپالستيكي در مجموعه شهرداري تهران، 
اقدامات متعددي در سال هاي اخير صورت گرفته است. به 
گفته انصاري، يكي از مهم ترين اقداماتي كه در راستاي كاهش 
مصرف كيسه هاي پالستيكي صورت گرفته، اجراي طرح 
»نانوايي دوستدار محيط زيست« در سطح مناطق 22گانه 
است. انصاري افزود: به همين منظور، كيسه هاي پارچه اي در 
تعدادي از نانوايي هاي سطح مناطق 22 گانه شهر تهران توزيع 
شده و فرهنگسازي استفاده از آنها به عنوان جايگزين مناسب 
كيسه هاي پالستيكي، از طريق كانون محيط زيست محالت 
به طور مستمر در حال اجرا است. وي همچنين بهره گيري از 
ظرفيت خيرين محيط زيست و همچنين كارآفرينان را از ديگر 
محورهاي اين طرح برشمرد. مديركل محيط زيست و توسعه 
پايدار خاطرنش��ان ساخت: تاكنون با پيگيري هاي مستمر 
كارشناسان محيط زيست در مجموعه شهرداري تهران و ديگر 
حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي، تعداد 1۴6 نانوايي در سطح 
مناطق 22گانه به طور فعال در حال اجراي اين طرح هستند.

ايرانشهر

ادامه از صفحه اول

نجات اقتصاد با ظرفيت هايي مانند گردشگري
به دليل اينكه در گردشگري زحمت و فكر نياز است، اما 
فروش و اس��تفاده از نفت به راحتي انجام مي شود، شاهد 
عبور از يك دوره راحت به دوره سخت هستيم كه دردآور 
اس��ت اما بايد از اين مرحله عبور كنيم. از طرفي در حال 
حاضر بزرگ ترين تهديد، نيروي كار مناس��ب در حوزه 
كس��ب وكارهاي جديد اس��ت. در نيروي كار موجود در 

جامعه، انگيزه و ت��الش و دانش مورد ني��از وجود ندارد 
و خان��واده، مردم، مدارس و دانش��گاه ها در ايجاد چنين 
شرايطي موثر هستند، در صورتي كه نيروي كار مناسب 
بايد انگيزه و حداقل مهارت ش��روع به كار را داشته باشد 
و عالقه مند ب��ه يادگيري و صبور باش��د و اين ش��رايط 
براي آينده نگران كننده اس��ت. از طرف ديگر اين روزها 

مباحثي مربوط به بستن فضاي مجازي و فيلتر شبكه هاي 
اجتماعي شنيده مي شود. اين ابزارها، ابزارهاي رشد جوامع 
هس��تند و قدرت هاي برتر دنيا در اين ح��وزه با نوآوري، 
تفكر و برنامه ريزي به اين قدرت دست يافته اند و ما نيز با 
برنامه ريزي و توليد محتواي خوب مي توانيم از اين ابزارها 
اس��تفاده كنيم. بايد ديد كساني كه از بستن شبكه هاي 

اجتماعي در فض��اي مجازي صحبت مي كنند چقدر در 
كس��ب وكارهاي بخش خصوصي زحمت كشيده اند. با 
بررسي الزم مي توان دريافت از آنجايي كه آنها هيچ زماني 
كسب وكاري با محوريت مردم انجام نداده اند، نمي توانند 
تصميم درستي بگيرند و اين مسائل ترسناك تر از بحران 
كرونا است. از طرفي وزارت ارتباطات پهناي باند را توسعه 

مي دهد و از طرف ديگر صداي بستن مي آيد. اينجاست 
كه وظيفه حاكميت مطرح مي شود و آن كاهش دخالت 
در اقتصاد است. در اين شرايط بحراني حاكميت بايد راه را 
براي كسب وكارها باز و شرايط را تسهيل كند و فقط اجازه 

دهد كه اين كسب وكارها به كار خود ادامه دهند.
٭مديرعامل يك استارت آپ گردشگري

رشد ۲۰ درصدي تصويب سرمايه گذاري خارجي
آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( نشان مي دهد كه در سه ماهه نخست امسال حجم 
سرمايه گذاري خارجي مصوب در بخش صنعت، معدن و 
تجارت نزديك به 20 درصد رشد داشته است. تا پايان خرداد 
ماه امسال 25 طرح صنعتي، معدني و تجاري به ارزش ۴۴0 
ميليون و 60۴ هزار دالر در هيئت سرمايه گذاري خارجي 

مصوب ش��ده كه به لحاظ تعداد و حجم ب��ه ترتيب ۴.1 و 
19.8 درصد نس��بت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 
داشته اس��ت؛ به طورري كه در سه ماهه اول سال گذشته 
سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت، معدن و تجارت 
شامل 2۴ طرح به ارزش 367 ميليون و ۴90 ميليون دالر 
بوده است. در اين مدت بخش صنعت با 17 طرح 68 درصد 

حجم س��رمايه گذاري خارجي را به خ��ود اختصاص داده 
است. در بخش معدن و تجارت نيز به ترتيب پنج و سه طرح 
با 20 و 12 درصد از كل سرمايه گذاري خارجي وجود دارد. 
همچنين بر اساس اين آمار از بين 25 طرح ياد شده 1۴ طرح 
به ارزش 62 ميليون و ۴27 هزار دالر در حال بهره برداري 
و 11 طرح به ارزش 378 ميليون و 176 هزار دالر در حال 

طي مراحل اجرايي اس��ت. سه گروه نخست سرمايه پذير 
نيز شامل س��ه گروه ساخت مواد و محصوالت شيميايي، 
ساخت ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي نشده در جاي 
ديگر و ساخت كك، فرآورده هاي حاصل از تصفيه نفت و 
سوخت هاي هسته اي است كه به ترتيب 371، 26 و 17.5 
ميليون دالر از سرمايه گذاري خارجي را به خود اختصاص 

دادند. از طرف ديگر آلمان، امارات اتريش و چين چهار كشور 
نخست سرمايه گذاري هستند كه به ترتيب 339،  32، 28 
و 27 ميليون دالر از حجم سرمايه گذاري مربوط به آنها بوده 
اس��ت. همچنين در بين استان ها سيستان و بلوچستان، 
تهران البرز و اصفهان به ترتيب 80، هشت، هفت و پنج درصد 

از اين سرمايه گذاري را جذب كردند.



دانش و فن6خبر

پاسكاري علت گراني گوشي در زمين واردكنندگان و فروشندگان

قيمتگوشيبهدنبالارزميدود
گروه دانش و فن|

در حالي كه انجمن واردكنندگان موبايل معتقد 
اس�ت قيمت تلفن همراه در ايران با باال رفتن 
نرخ ارز همخواني ندارد و در حالي كه در دو ماه 
گذشته نرخ ارز بالغ  بر ۴۰ درصد افزايش داشته، 
قيمت تلفن هم�راه اين مي�زان تغيير قيمت 
نداشته است، اتحاديه فروشندگان تلفن همراه 
مي گويد شركت هاي واردكننده اگر گوشي را 
حتي بر مبناي نرخ دالر دي ماه يا اسفند ماه 98 
هم وارد كرده باشند بر مبناي نرخ امروز دالر به 

واحد صنفي مي فروشند.

ش��يوع ويروس كرون��ا در جهان و تعطيلي بس��ياري از 
توليدكنندگان گوشي، س��اخت اين كاال را با مشكالتي 
همراه كرد و ايران ه��م از اين موضوع بي نصيب نمانده و 
مشكالت واردات هم به اين معضالت اضافه شد. از طرفي 
با ادامه تعطيلي مراكز آموزشي و تمركز بر آموزش آنالين، 
تقاضاي موبايل در بازار افزايش يافت. از طرف ديگر ديگر 
اين روزها عالوه بر مشكالتي از كمبود جهاني كاال و بسته 
بودن مرزها و محدوديت هاي ترانزيتي براي واردات، باال 
رفتن نرخ ارز مزيد بر علت افزايش قيمت گوشي شده است. 
حسين غروي رام، رييس  هيات مديره انجمن واردكنندگان 
موبايل، تبلت و لوازم جانبي، در گفت وگو با ايسنا با اشاره به 
افزايش نرخ ارز از ابتداي سال، با بيان اينكه امروز موبايل در 
ايران از همه جاي دنيا ارزان تر است، اظهار كرد: »قيمت 
تلفن همراه با باال رفتن نرخ ارز همخواني ندارد. كااليي كه 
واردكنندگان مي فروشند، بر اس��اس ارزي است كه ۲۰ 
روز پيش خريدند. نرخ ارز در اين مدت بالغ  بر ۴۰ درصد 
تغيير قيمتي داشته اما قيمت تلفن همراه ۴۰ درصد تغيير 
قيمتي نداشته است. كسي كه كاال را در بازار مي خرد، از 
بازار جهاني ارزان تر مي خرد، چون نرخ خريد ارز ما براي 
فروش در بازار، پايين تر از نرخي اس��ت كه كسي بخواهد 
در امارات گوش��ي بخرد و امروز پ��ول دالرش را بدهد. از 
طرفي طبق قانون آيين نامه قيمت گذاري كاالي وارداتي، 
واردكننده مي تواند تا سقف ۱۵ درصد روي واردات سود 
بگيرد؛ عمده فروش سه و خرده فروش هم هفت درصد سود 

مي گيرد و اين كل چرخه سود مربوط به موبايل است.« 

   40  درصد افزايش نرخ ارز در دو ماه
رييس  هيات مديره انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت 
و لوازم جانبي در پاس��خ به اينك��ه تخلف در افزايش 
قيمت گوش��ي در كدام كانال اتفاق مي افتد، گفت: 

كاالها بر اس��اس نرخ جديد ارز خريداري مي شود و 
ما در دو ماه گذشته باالي ۴۰ درصد افزايش نرخ ارز 
داشتيم. ممكن اس��ت در اين مراحل تخلفي صورت 
بگيرد، ام��ا اختالف قيمتي ك��ه واردكنندگان با آن 
كاال را مي فروش��ند، در ي��ك بازه كوت��اه خيلي زياد 
است و نمي توان مش��خص كرد كدام فروشنده كاال 
را با چ��ه قيمتي خريده و با چه قيمتي مي فروش��د. 
وقتي قيمت ها اينطور باال م��ي رود، نمي توان بازار را 
كنترل ك��رد. انجمن واردكنن��دگان به دليل حقوق 
مصرف كننده و شكل دادن به كانال فروش، به دنبال 
اين اس��ت كه قيمت موبايل ها توس��ط پيامك به  هر 
مصرف كننده برس��د. ب��ا توجه به اينك��ه براي فعال 
كردن گوشي در رجيس��تري و استعالمات مربوطه، 
بايد كد گوشي را به سامانه همتا وارد كنند، مي توان 
همان زمان براساس شناس��ه IMEI گوشي و براي 
هر سريال خاص، قيمت را براي مصرف كننده ارسال 
و بدين ترتيب قيمت ها را كنت��رل كرد.« وي با بيان 
اينكه به دليل محدوديت هاي مالي و ارزي و مشكالت 
موجود، دولت پولي ندارد كه بخواهد مثل قبل به همه 
واردكنندگان تخصيص دهد، افزود: »به همين خاطر 
واردات با محدوديت بسيار بزرگي مواجه شده و قرار 
اس��ت واردات موبايل از لحاظ ارزش نسبت به سال 
گذشته كاهش پيدا كند. پارسال بالغ بر ۲.۴ ميليارد 
يورو ارز ب��راي واردات موبايل تخصيص پيدا كرده و 
امسال قرار است معادل ۱.۵ ميليارد يورو تخصيص 
يابد. با كاه��ش ارزش واردات، اگر ميانگين كاالها را 
بر اس��اس تعداد در نظر بگيريم، تعداد گوشي ها كم 
خواهد ش��د، براي جلوگيري از اين اتفاق و به دليل 
ش��رايط موجود، قانون گذار اعالم كرده احتمال دارد 
بابت گوشي هاي باالي ۳۰۰ يورو فعال ارزي تخصيص 
ندهد، بلكه تخصيص را براي گوش��ي هاي زير ۳۰۰ 
يورو تس��هيل كند و اجازه  دهد كه اين گوشي ها در 
اولويت وارد ش��وند. اگر رون��د واردات براي كاالهاي 
زير ۳۰۰ يورو تسهيل شود، باعث مي شود بازار از نظر 
تعداد به كمبود نخورد. گوشي هاي باالي ۳۰۰ يورو 
حدود ۱۰ درصد حجم تعدادي بازار موبايل را دارند 
و بنابراين ۹۰ درصد گوش��ي هايي كه در بازار طبق 
سنوات گذشته وارد ش��دند، زير ۳۰۰ يورو هستند. 
از طرف��ي آن ۱۰ درصد ۳۵ درص��د حجم مالي را در 
بر مي گيرد و باقي گوشي ها ۶۵ درصد حجم مالي را 
به خود اختصاص مي دهند. ۶۵ درصد از واردات ۲.۴ 
ميليارد يوروي سال گذشته معادل يك ميليارد و ۵۶۰ 

ميليون يورو مي شود كه تقريبا با آنچه قرار است دولت 
و بانك مركزي براي بازار موبايل امس��ال تخصيص 
دهند، همخواني دارد.« غروي همچنين خاطرنشان 
كرد:  »ميزان درآمد مردم بايد با چيزي كه پرداخت 
مي كنند، همخواني داش��ته باشد. با توجه به شرايط 
موجود، همين االن هم بيشتر تمركز واردكنندگان 
براي گوشي هاي زير ۳۰۰ يورو و حتي زير ۲۰۰ يورو 
است؛ يعني تقاضا به آن سمت رفته است. وقتي منابع 
دولت محدود اس��ت، بايد اولويت گذاري كرد، گفت: 
در اين ش��رايط، براي اينكه بهتري��ن بازدهي وجود 
داشته باشد، گوش��ي هاي گران قيمت اجازه واردات 
نخواهند گرفت و قرار است واردات مسافري هم براي 
گوشي هاي باالي ۳۰۰ يورو بس��ته شود. در شرايط 
فعلي با ميزان منابعي كه بان��ك مركزي دارد، براي 
اينكه بتوان باقي بازار موبايل فعال بماند، راه ديگري 

وجود ندارد.«

   نقش شركت هاي واردكننده 
در تخلفات قيمت گوشي

اي��ن اظه��ارات در در حالي اس��ت ك��ه ابراهيم 
درستي، رييس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاي 
صوتي و تصويري و تلفن همراه، معتقد اس��ت اين 
ش��ركت هاي واردكننده هس��تند كه در تخلفات 

قيمتي نقش دارند.
 او در اين خصوص به ايلن��ا گفت: »اگر تخلفي در 
نرخ گوشي صورت گرفته و گران فروشي مي شود، 
ش��ركت هاي واردكننده مقصرند، قيمت گوشي 
را ب��ر مبناي قيم��ت دالر محاس��به مي كنند و از 
توزيع كننده درياف��ت مي كنند. واحدهاي صنفي 
فقط س��ود عادالنه و عرف را درياف��ت مي كنند و 
اين در حالي است كه ش��ركت هاي واردكننده به 
صورت عمده سود مي برند.« درستي با بيان اينكه 
شركت هاي واردكننده بي انصافي مي كنند، افزود: 

»ش��ركت هاي واردكننده اگر گوش��ي را حتي بر 
مبناي نرخ دالر دي ماه يا اس��فندماه ۹8 هم وارد 
كرده باش��ند، بر مبناي نرخ ام��روز دالر به واحد 
صنفي مي فروش��ند، حتي ش��اهديم كه خيلي از 
شركت هاي لوازم خانگي چند نوع پوز مي كشند و 
زيرميزي هم دريافت مي كنند.« او درباره تغييرات 
قيمت گوشي تلفن همراه در پي افزايش نرخ دالر 
اظهار كرد: »به هرحال كااليي كه وارداتي است و در 
داخل كشور توليد نمي شود دقيقا تحت تاثير نرخ 
ارز است. موبايل و تلفن همراه جزو كاالهاي اساسي 
است و نرخ ارز بر قيمت همه كاالهاي اساسي تاثير 
دارد.« درستي پيش از اين درباره تخصيص ارز به 
واردات تلفن همراه گفته بود: »8۰ درصد كاالهاي 
ب��ازار كمتر از ۴۰۰ دالر قيم��ت دارد و بايد به اين 
8۰ درصد ارز مبادله اي تعلق گيرد تا مردم هزينه 

كمتري بابت تلفن همراه پرداخت كنند.«

تاكسي هاي آنالين برقي مي شوند
ش�ركت ليفت به عن�وان يك�ي از بزرگ ترين 
شركت هاي درخواست آنالين تاكسي در جهان 
اعالم كرده كه تا ۱۰ سال آينده ۱۰۰ درصد از ناوگان 

آن را خودروهاي برقي تشكيل خواهند داد. 

به گزارش ايس��نا به نقل از كلين تكنيكا، ليفت به عنوان 

يك��ي از بزرگ ترين رقباي اوبر كه ه��ر دو از بزرگ ترين 
ش��ركت هاي درخواس��ت آنالين و اينترنتي تاكسي در 
جهان به شمار مي روند، به تازگي اعالم كرده است كه تا 
س��ال ۲۰۳۰ ميالدي به طور تمام و كمال از خودروهاي 
تمام الكتريك��ي ، هيبريدي و پالگي��ن هيبريدي براي 
جابه جايي مسافران و ش��هروندان استفاده خواهد كرد. 

سخنگوي اين شركت در خصوص اين تصميم خاطرنشان 
كرده اس��ت: »با اينكه شيوع گسترده ويروس خطرناك 
و مرگبار كرونا مش��كالت و بحران هاي متعددي را براي 
شركت هاي مختلف از جمله ليفت ايجاد كرده است اما 
فرصت مناسبي را براي اتخاذ سياست و تصميم هاي جديد 
فراهم كرد تا در راستاي حفاظت از محيط زيست، كاهش 

آلودگي هوا و گرمايش زمين گام برداريم و بدين ترتيب از 
جمله پيشگامان استفاده گسترده و كامل از خودروهاي 
برقي در يك دهه آينده ش��ويم.« بسياري از كشورهاي 
جهان قصد دارند با هدف مقابله با آلودگي هوا و كاهش 
ميزان انتشار آالينده ها و گازهاي گلخانه اي و حفظ بيشتر 
محيط زيس��ت، خودروهاي تمام الكتريكي و برقي را به 

توليد انبوه برسانند. افزايش روزافزون خودروهاي برقي و 
محبوبيت استفاده بيشتر از اين خودروهاي پاك موجب 
شده است شركت هاي خودروس��ازي در سراسر جهان 
به رقابتي تنگاتنگ پرداخته و هر يك از برنامه هاي خود 
براي طراحي و توليد خودروهايي بهتر و با توان پيمايش 

بيشتر رونمايي كنند.

گوگل تاريخچه موقعيت مكاني كاربران را پاك مي كند
مدير ارش�د اجرايي گوگل اع�الم كرده اين 
شركت تاريخچه اطالعات موقعيت مكاني و 
نتايج جست وجوي كاربران را پس از ۱8 ماه 

به طور خودكار پاك مي كند. 

به گزارش مه��ر به نقل از تلگراف، گ��وگل به طور خودكار 
تاريخچه موقعيت مكاني گوگل نتايج جست وجو، اطالعات 

مربوط به فعاليت در يوتيوب را پس از ۱8 ماه پاك مي كند. 
اقدام گوگل در حالي انجام مي شود كه اروپا و امريكا مشغول 
تحقيقاتي عظيم درباره شيوه هاي حفظ حريم خصوصي 
مشتريان در اين شركت هستند. ساندار پيچاي مدير ارشد 
اجرايي گوگل گفت: افرادي كه حساب هاي كاربري گوگل 
دارند و همچنين كاربراني كه گزينه تاريخچه مكاني خود را 
روشن مي كنند، نيز شامل قانون جديد مي شوند. افرادي كه 

حساب هاي كاربري قديمي تري دارند مي توانند با مراجعه به 
بخش تنظيمات و به طور دستي گزينه حذف اطالعات در 
فواصل ۳ يا ۱8 ماهه را انتخاب كنند. هركاربري كه بخواهد 
تاريخچه فعاليت هاي خود در سرويس هاي گوگل را حفظ 
كند، مي تواند گزينه حذف در بخش تنظيمات را خاموش 
كند. عالوه بر آن گوگل در حساب هاي كاربري جديد به طور 
اتوماتيك تاريخچه يوتيوب را هر ۳۶ ماه يك بار حذف مي كند.

هشدار مايكروسافت درباره حمله هكري
مايكروسافت به سازمان هايي كه از سرورهاي 
ايميل اكس�چينج استفاده مي كنند هشدار 
داده كه هر چه س�ريع تر وصله هاي امنيتي 

عرضه شده اين شركت را نصب كنند.

 به گزارش فارس به نقل از زد دي نت، مايكروسافت تصريح 

كرده كه هكرها با شناسايي سرورهاي ايميل اكسچينج 
وصله نشده به آنها حمله كرده و اطالعات حساس سازمان ها 
و شركت ها را س��رقت مي كنند. در ماه آوريل گذشته نيز 
حمالت زيادي به اي��ن نرم افزار منبع ب��از صورت گرفت 
و كاربران��ي كه وصله هاي به روزرس��ان مايكروس��افت را 
نصب نكنند، ممكن است از اين بابت دچار مشكل شوند. 

مايكروسافت در فوريه گذشته وصله اي را براي به روز كردن 
اكسچينج سرور عرضه كرد، اما برخي كاربران از نصب آن 
خودداري كردند و هكرها با بررسي اين وصله و شناسايي 
آس��يب پذيري هاي برنامه مذكور حمله به آن را تش��ديد 
كرده اند. برآوردها حاكي است كه بيش از ۳۵۰ هزار سرور 

در جهان به همين علت آسيب پذير هستند.
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چرا رمزارزها در اقتصاد ايران 
جايي ندارند

رمزارزها به دليل نوسان قيمتي بااليي كه دارند و 
محدوديت هايي كه از سوي طرف خارجي از بعد 
قوانين و مقررات بانك��ي و مالي در زمان تبديل 
رمزارزها به پول رايج كش��ور مذكور دارند، براي 
معامالت با ارقام متوسط و بزرگ خيلي كارايي 
ندارد. اميرعباس امام��ي در گفت وگو با ايلنا، با 
اشاره به آخرين وضعيت رمزارزها در كشور اظهار 
كرد: »با توجه به نبود قوانين و مقررات مشخص 
و شفاف و برخي محدوديت ها و ممنوعيت هاي 
تلويحي متاسفانه امكان بهره مندي كسب وكارها 
و اقتصاد كشور از مزيت هاي رمزارزها وجود ندارد. 
در ح��ال حاضر كاربردهاي رمزارزها در كش��ور 
محدود به خريد و فروش در برخي اكسچنج هاي 
داخلي و يا خريد رمزارزه��اي مختلف از برخي 
صرافي ه��اي رمزارزي با هدف س��رمايه گذاري 
است.« اين فعال حوزه استارتاپ ها با بيان اينكه 
مزيت رمزارزها الكترونيكي بودن نيست، گفت: 
»پول سال هاس��ت كه الكترونيكي شده. مزيت 
رمزارزها غيرمتمركز كردن اين فضاست. در واقع 
بايد گفت اقتصاد جهان به سمت غيرمتمركز شدن 
در حركت اس��ت و در اين گذار پول هم مشمول 
فرايند غيرمتمركز شدن خواهد شد. با توجه به 
توسعه تكنولوژي بالك چين و كاربرد گسترده 
رمزارزها در اين فضا، در آينده بخش قابل توجهي 
از اقتصاد جهان در اين حوزه شكل خواهد گرفت.« 
وي درباره امنيت نقل و انتقاالت تجاري با رمزارزها 
تصريح كرد: »رمزارزه��ا اغلب منجربه افزايش 
امنيت مي ش��وند. اما بايد به جزئيات معماري و 
ساختار پلتفرم زيرساختي آن رمزارز توجه كرد 
و نمي توان يك حكم كلي در اين خصوص صادر 
كرد. به عالوه بايد منظور از امنيت نقل و انتقال را 
نيز به ش��كل دقيقي تعريف كرد و مشخص كرد 

منظور از امنيت از چه زاويه و بعدي است.«

   نقش رمزارزها در دور زدن تحريم 
امامي با اشاره به اس��تفاده از رمزارزها در شرايط 
تحري��م گف��ت: »موض��وع تحريم ه��اي ايران 
اليه ه��اي مختلفي دارد و تنها يك��ي از اليه هاي 
آن نقل و انتق��االت مالي اس��ت. در اين اليه هم 
رمزارزها به دليل نوس��ان قيمتي بااليي كه دارند 
و محدوديت هايي كه سمت طرف خارجي از بعد 
قواني��ن و مقررات بانكي و مال��ي در زمان تبديل 
رمزارزها به پول رايج كش��ور مذكور وجود دارد، 
براي معامالت با ارقام متوسط و بزرگ خيلي كارايي 
ندارد. هرچند در ابعاد خرد مي توان از اين روش نيز 
بهره برد ولي رمزارزها در معني رمزارزهاي رايجي 
مثل بيت كوين مشكل تحريم ما را حل نخواهند 
كرد.« وي با بي��ان اينكه تعيين تكليف رمزارزها 
بايد از سوي بانك مركزي باشد، خاطرنشان كرد: 
»قطعا متولي و مسوول اصلي رگوالتوري امكان 
استفاده از رمزارزها در تبادالت مالي كشور بانك 
مركزي اس��ت. با اين حال وزارت اقتصاد و وزارت 
صمت بايد پس از تعيين چارچوب امكان استفاده 
از رمزارزها به عنوان سيستم پرداخت توسط بانك 
مركزي، در حوزه امور عملياتي نظير ثبت سفارش، 
ماليات و مسائلي از اين دست رمزارزها را به رسميت 
بشناسند و قوانين و مقررات و زيرساخت هاي خود 

را با اين فضا سازگار كنند.«

با افزايش نرخ ارز و مشكالت معيشتي، تقاضاي مردم به سمت گوشي هاي ارزان  رفته است

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای کاالی مشروحه ذيل را از طريق شرکت های تامين کننده داخلی خريداری نمايد.
۱-  شرح مختصر کاالی مورد نياز :

 تعداد 6۰ قلم قطعات خودروی نيسان پيکاب
اطالعات تکميلی متعاقبا به همراه فرم مناقصه ارسال می گردد. 

۱- محل تحويل کاال : شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری- اداره تدارکات و امور کاال
2- نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی به مبلغ -۴۱9/7۰۰/۰۰۰ريال

3-شرايط متقاضی: توانايی ارائه تضمين شرکت در مناقصه و تضمين انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاری شرکت ملی نفت ايران داشتن شخصيت حقيقی / حقوقی شماره اقتصادی توانايی 
مالی ارائه سوابق کاری و همچنين مدارک و گواهينامه های مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه.

 متقاضيان می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم با مراجعه حضوری و پايگاه يا پايگاه اطالع رسانی زير نسبت به تهيه و تکميل اطالعات مورد نياز اقدام نموده و تقاضای کتبی خود را به همراه 
مدارک درخواستی حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت ارزيابی کيفی و بررسی صالحيت تامين کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسليم نمايند.
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و ارزيابی کيفی مناقصه گران طبق قانون برگزاری مناقصات از شرکتهای واجد شرايط جهت شرکت در مناقصه دعوت 

به عمل خواهد آورد. ضمناارائه مدارک و سوابق هيچگونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد کرد و اين شرکت در رد يا قبول پيشنهادات در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار است .
))فقط مدارک ارزيابی ارسالی که در دفترخانه رسمی کپی برابر اصل شده باشد مورد استناد خواهد بود.((

 آدرس پايگاه اطالع رسانی http//: agogpc. nisoc.ir  بخش مناقصه ها و مزايده 
نشانی محل اعالم آمادگی و دريافت اسناد:استان خوزستان- شهرستان اميديه- بلوار نفت- شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری/اداره تدارکات و امور کاال 

فکس۰6۱52622683 تلفکس ۰6۱5262۰897  فاکس: 35۰۴داخلی۰6۱52622273

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
تامين کاال  026/ت ک آ ج/99 شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 
)سهامی خاص(

نوبت دوم
شماره مجوز :  ۱399.۱۴76 

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

اگهی موضوع3 قانون وماده۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابرکالسه پرونده شماره ۱398۱۱۴۴۱۰۰۱8۰۰۱3۱۴ و رای شماره ۱3996۰3۱۰۰۱8۰۰۰5۰7 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس آباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی محمد شيخ االسالمی کندلوسی فرزند ذبيح اله به شماره شناسنامه733 صادره نوشهر نسبت به ششدانگ 
يک قطعه زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 2۱7/۱۰ مترمربع ازپالک ثبتی 5۰8 فرعی ازپالک۴97 فرعی از۱۴۴اصلی 
واقع در قريه عباس آباد خريداری از مالک رسمی / عادی سليمه و حليمه جمالی محرزگرديده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهدشد.  م الف ۱99۰۱8۴2
حميدرضا قنبری  تاريخ انتشار اول: 2۴-۰3-۱399       تاريخ انتشار دوم: ۱399-۰۴-۰7 

 رئيس ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 8۰۰3927 هيات اول موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی جهانسوز مسعودی تنکابنی فرزند جهانشاه 
ش�ش دانگ يک قطعه زمين مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت 7۱66 مترمربع قسمتی از پالک ۱3۰ اصلی به کالسه 
383۱/98 واقع در بخش 3 ثبت تنکابن خريداری شده از جهانشاه مسعودی مالک رسمی محرز گرديده لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی ميشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند ميتوانند از تاريخ اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضاء مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف ۱99۰2228
  تاريخ انتشار : نوبت اول : 99/۴/7 
  تاريخ انتشار : نوبت دوم : 99/۴/2۱

  شهريار شکوری
 سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آيين نامه قانون تعيين
 و تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 8۰۰598۰ هيات اول موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ندا موفقی فرزند اسمعيل شش دانگ يک 
قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 6۱7/29 مترمربع قسمتی از پالک ۱۱۴ اصلی به کالسه 98/2۴۴9 در بخش 2 
ثبت تنکابن خريداری شده از وراث ابراهيم موفقی مالک رسمی محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱5 روز آگهی ميشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند 
از تاريخ اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ اعتراض 
دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.م الف ۱99۰223۰
   تاريخ انتشار : نوبت اول : 99/۴/7

شهريار شكوري   تاريخ انتشار : نوبت دوم : 99/۴/2۱
 سرپرست ثبت اسناد و امالک  تنكابن

 آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر 

نظربه دس�تور م�واد ۱و 3قان�ون تعيين تکليف وضعيت اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مصوب 
2۰-9-۱39۰،امالک متقاضيانی که در هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد 
رسيدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل اگهی 
ميگردد: ا مالک متقاضيان واقع در مجاور محله پالک اصلی 23 بخش ۱6 967 فرعی بنام آقای مصطفی جعفرزاده 
نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده است به مساحت 67-792 متر مربع پالک 967 
فرعی از 23 اصلی بخش ۱6 خريداری بدون واس�طه از وراث مرحوم آقای نوروز جعفر زاده مالک رسمی . لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ۱3 آئين نامه 
مربوطه اين آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طريق اين روزنامه محلی / کثير االنتش�ار درشهرها منتشر و 
در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين اگهی ودر روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسليم ورسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت 
به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايدو گواهی تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد 
که دراين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد يا معترض گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکيت می نمايد وصدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهی است برابر ماده ۱3 
آئين نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذيرفته نشده، واحد ثبتی با رای هيات پس 
از تنظيم اظهارنامه حاوی تحديدحدود، مراتب رادر اولين آگهی نوبتی و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود، واحد ثبتی آگهی تحديد حدود را 

به صورت اختصاصی منتشر می نمايد . م الف ۱99۰2236
  تاريخ انتشارنوبت اول :۱399-۰۴-۰7 
 رحمت سلمانی قاديکالئئ  تاريخ انتشار نوبت دوم : ۱399-۰۴-2۱ 

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

سامانهپيامكي
روزنامهتعادل

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه 

را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

بهشماره30005320دردسترسشماست

يك كارشناس بازار موبايل با بيان اينكه كليد 
مش�كل بازار موبايل در تخصيص ارز است، 
اظهار كرد اگر بازار ارز ثب�ات پيدا كند، بازار 

موبايل هم به شرايط طبيعي برمي گردد.

ميثم دادخواه در گفت وگو با »تعادل« با بيان اينكه بزرگ ترين 
مشكل واردكنندگان، عدم تخصيص گواهي ثبت آماري 
است، گفت: »واردكننده پس از ثبت سفارش، بايد از طريق 
بانك عامل، گواهي را از بانك مركزي دريافت كند و آن  گاه 
مي تواند ارز را از س��امانه نيما يا ارز حاص��ل از صادرات را از 
صادركننده بخرد و تا زماني كه بانك مركزي تاييد نكند ، اجازه 
معامله ندارد. اين موضوع دو مرحله براي واردكننده ايجاد 
كرده است. واردكننده اي كه تا چند ماه پيش، بزرگ ترين 
دغدغه اش ثبت سفارش بود، امروز با تاييد گواهي تخصيص 
ارز هم مواجه شده است كه تا وقتي اين مرحله انجام نشود، 
نمي تواند كااليي وارد كند.« وي با بيان اينكه در حال حاضر 
حدود ۲۰۰ شركت مجوز واردات موبايل دارند، افزود: » بايد 
شفاف شود كه هر شركتي چه ميزان ارز گرفته و چه ميزان 
قرار است بگيرد. از طرفي مي خواهند واردات هر شركت را 
با واردات سال گذشته  متناسب كنند كه اين هم منطقي 
نيست. يعني شركتي كه سال گذشته به يك ارزش گوشي 
وارد كرده، امسال هم به همان ميزان وارد كند. اين موضوع، 
تخصيص ارز را از فاز منطقي خارج مي كند؛ بايد به اين موضوع 

توجه شود كه واردات تلفن همراه ديگر فقط واردات نيست، 
بلكه واردات و خدمات پس از فروش است. شركتي كه سال 
گذشته متعهد ش��ده براي ۵۰ هزار گوشي خدمات پس از 
فروش ارايه دهد، شبكه خدماتش را بزرگ تر كرده و قصد 
داشته امسال تعداد بيشتري گوشي وارد كند، با كاهش ميزان 
واردات، نمي تواند پاسخگوي هزينه هايش و نياز موجود در 
بازار باشد.«اين كارشناس با بيان اينكه با ادامه اين شرايط، 
بازار در تامين كاال به مش��كل برمي خورد، گفت: »فرض بر 
اينكه واردكننده ه��ا براي جوابگويي به تقاضاي موجود در 
بازار، كاالي زير ۳۰۰ يورو بياورند. اگرچه هنوز مش��خص 
نيست تكليف گوشي هاي باالي ۳۰۰ يورو چه مي شود، اينكه 
كاربري بخواهند گوشي پرچمدار داشته باشد و راهكاري 
براي او در نظر گرفته نشده است. اما با توجه به شرايط فعلي 
كش��ور، براي عبور از اين بحران، اين كار منطقي هست، به 
شرط اينكه تخصيص ارز به اين كاالها هم شفاف تر و سريع تر 
انجام شود. قبل از رجيستري و راه اندازي سامانه همتا، بازار 
در اختيار عده اي قاچاقچي بود و معلوم نبود چه كسي از كل 
بازار موبايل كشور سود مي برد، چون همه چيز غيررسمي 
بود، اما امروز بازار دست شركت هايي است كه حساب و كتاب 
دارند، واردات و فروششان مشخص است. اينكه مي گويند 
واردكنندگان در افزايش قيمت گوشي نقش دارند، به اين 
معناست كه طرح واردكنندگان براي واردات كارآمد نيست؟ 

يعني بايد به طرح قبلي و بدون رجيستري برگرديم؟«

   گوش�ي تلفن همراه در ب�ازار، از نرخ دالر 
آزاد ارزان تر است

دادخواه با انتقاد از شفاف نبودن نظام توزيع بازار موبايل، اظهار 
كرد: »در حال حاضر واردكنندگان مشكالت زيادي دارند. 
از زماني كه پول را به شركت فروشنده پرداخت مي كنند و 
اين ش��ركت به آنها فاكتور رسمي نمي دهد و سرمايه  اين 
واردكنندگان كه در خطر است. با وجود اين مشكالت، ممكن 
است باز هم بگويند گراني گوشي تقصير واردكننده است. 
در حالي كه با توجه به افزايش نرخ دالر در دو ماه گذشته، 
همين حاال هم قيمت گوشي به نسبت ارز و قيمت امارات، 
ارزان تر از زماني است كه با نرخ ارز امروز خريداري شود. اگر 
شرايط استاندارد باشد، واردكننده به سود هفت درصد هم 
راضي اس��ت. چون مي خواهد همه چيز طبق روال باشد. 
واردكننده در بهترين حالت مي تواند سود ۱۵ درصد بگيرد، 
چه بسا اينكه سال گذشته، به دليل باالتر بودن عرضه نسبت 
به تقاضا، متوسط سود روي چهار درصد بود و حتي دو ماه در 
سال گذشته، واردكننده گوشي را بدون سود مي فروخت.« 
وي در پايان خاطرنشان كرد: »كليد مشكل بازار موبايل، در 
تخصيص ارز است كه بايد زودتر وضعيت آن مشخص شود. 
اگر بتوانند ميزان تخصيص الزم را كنار بگذارند و آن را عادالنه 
بين تمام شركت ها تقسيم كنند، نتيجه اش در هفته هاي 
آينده ديده مي ش��ود و اگر بازار ارز ثبات پيدا كند، طي دو 

هفته آتي بازار به روتين مي رسد.«

بازار موبايل با ثبات بازار ارز تثبيت مي شود



كافه خبر 7 صنعت،معدن و تجارت

سرپرست وزارت صمت: 

 نهاده هاي دامي تا پايان ۹۹ مشمول ارز ۴۲۰۰ توماني هستند

بانك ها موظف به بازگرداندن واحد هاي تملك شده به صاحبان اوليه شدند
در ش�رايطي كه اين روزها موض�وع گراني مرغ 
و برخ�ي اقالم مصرفي مردم باع�ث بروز برخي 
نگراني ها در افكار عمومي ش�ده، وزير صنعت، 
معدن و تج�ارت از وجود ۴ ميلي�ون تن كاالي 
اساس�ي در بنادر كش�ور خبر مي ده�د و اعالم 
مي كند ك�ه نگراني در اين زمينه وج�ود ندارد.
مدرس خياباني همچنين خطاب به بانك ها اعالم 
كرد كه بانك ها بايد واحدهاي توليدي تمليك 
شده را به صاحبان شان باز گردانند. اظهاراتي كه 
بايد ديد آيا بانك ها حاضر به تحقق ابعاد وزواياي 
گوناگون آن هستند يا اينكه مانند مصوبات قبلي 
از اين دست در پرونده هاي بايگاني بانك ها قرار 
مي گيرد. سرپرس�ت وزارت صمت با اش�اره به 
تصميمات جديد در اين خصوص گفت: بانك ها 
موظف به بازگرداندن واحد هاي تملك شده به 
صاحبان اوليه شدند. حس�ين مدرس خياباني 
سرپرست وزارت صمت گفت: واحد هاي توليدي 
كه به دلي�ل بدهي، راكد مانده اند بايد به س�تاد 
تسهيل و رفع موانع توليد مراجعه كنند تا مسائل 
آنها مورد حل و فصل قرار بگيرد. وي افزود: شوراي 
پول و اعتبار نيز مصوب كرده تا بانك ها، آن دسته 
از واحد هاي توليدي تملك شده به دليل بدهي را، 

با شرايط آسان به صاحبان اوليه خود برگردانند.

حسين مدرس خياباني با اطمينان از تامين كاال هاي اساسي 
در كشور گفت: اين ۴ ميليون تن كاالي اساسي كه در بنادر 
وجود دارد جدا از يك ميليون تني است كه در لنگرگاه ها 
داريم و ۲۸ هزار تن هم در حال تخليه است. وي افزود: از نظر 
موجودي كاال هاي اساسي فراواني قابل اتكايي داريم. وزير 
صنعت، معدن و تجارت گفت: در فروردين و ارديبهش��ت 
امسال، وقفه اي در تخصيص ارز داشتيم كه خوشبختانه با 
همكاري بانك مركزي اين مشكل رفع شد. وي افزود: بخشي 
از منابع ارزي بانك مركزي آزاد شد و بخشي از صادرات ما 
هم كه در دو ماهه نخست سال به دليل انسداد مرز ها دچار 

وقفه شده بود از سر گرفته شد. مدرس خياباني اضافه كرد: 
اكنون به رغم فشارها، محدوديت هاي تحريمي و شرايط 

بين المللي، هنوز ما ۴ ميليون تن كاال در بنادر داريم.
وي همچنين درباره حذف ارز ترجيحي يا همان ارز ۴۲۰۰ 
توماني از برخي كاال ها گفت: اين اقدام از پارس��ال ش��روع 
شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نظرات 
مختلف درباره حذف يا تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به برخي 
كاال هاي اساسي افزود: دولت بعد از ارزيابي نظرات مختلف 

كارشناسان و صاحب نظران در يك جمع بندي و با توجه به 
محدوديت هاي ارزي كه در اين حوزه وجود داشت تصميم 
گرفت تا ارز ۴۲۰۰ توماني را براي برخي از اقالم حذف كند. 
وي با بيان اينكه ارز ۴۲۰۰ توماني كماكان به مواد پروتئيني و 
لبنياتي تخصيص مي يابد گفت: نهاده هاي دامي هم تا پايان 
سال ۹۹ مشمول ارز ۴۲۰۰ توماني هستند. مدرس خياباني 
ادامه داد: ما سال گذشته هم برخي از كاال ها را از ارز ۴۲۰۰ 
توماني خارج كرديم، اما شما در مغازه ها و سوپرماركت ها 

مي بينيد كه مملو از اين نوع كاالهاست. وي گفت: به عنوان 
مثال شكر سال گذشته از ارز ۴۲۰۰ توماني حذف شد، اما 
با ذخايرمان سعي كرديم هم بازار شب عيد را اداره كنيم و 
هم اجازه نداديم مردم در ماه رمضان احساس كنند كه ارز 
ترجيحي از ش��كر حذف شده است. وزير صنعت، معدن و 
تجارت افزود: از اين پس هم ارز ۴۲۰۰ توماني ديگر به برنج 
تخصيص داده نمي شود و اين تفاوت قيمت ها در بازار نيز به 

همين دليل است.

    تكليف جديد نظام بانكي
 براي حمايت از توليدكنندگان

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبه شوراي 
پول و اعتبار براي بازگرداندن واحدهاي توليدي تملك 
شده با شرايط آس��ان، به صاحبان اوليه آنها خبر داد. به 
گزارش وزارت صنعت،  معدن و تجارت، »حسين مدرس 
خياباني« گف��ت: واحدهاي توليدي كه به دليل بدهي، 
راكد مانده اند بايد به س��تاد تس��هيل و رفع موانع توليد 

مراجعه كنند تا مسائل آنها مورد حل و فصل قرار گيرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنين 
ش��وراي پول و اعتبار نيز مصوب كرده ت��ا بانك ها، آن 
دس��ته از واحدهاي توليدي تملك شده به دليل بدهي 
را با شرايط آسان به صاحبان اوليه خود برگردانند. وي با 
اشاره به رسيدن پويش »توليد، تداوم اميد« به ايستگاه 
سوم با بهره برداري از طرح هاي بزرگ صنعتي و معدني 
در روز گذشته، تصريح كرد: اكنون سراسر نقاط كشور 
همانند يك كارخانه بزرگ س��ازندگي است و در جاي 
جاي آن فعاليت هاي توسعه اي در حال انجام است، اين 
در شرايطي است كه پويش توليد، تداوم اميد به منظور 
بهره ب��رداري از ۲۰۰ طرح بزرگ صنعت��ي و معدني با 
سرمايه گذاري ۱۷۰ هزار ميليارد توماني و اشتغالزايي 
۴۱ ه��زار نفري به صورت مس��تقيم، مويد اين موضوع 
اس��ت. مدرس خياباني با اش��اره به بازديدهاي صورت 
گرفته از واحدهاي توليدي مختل��ف اعالم كرد: توليد 
در واحدهاي صنعتي، به صورت افزايشي در حال انجام 
است و بيشتر واحدهاي توليدي، طرح هاي توسعه خود 
را نيز افتت��اح كرده اند كه اين براي كش��ور يك افتخار 
است. سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه 
داد: اين موضوع نشان مي دهد به رغم اينكه كشور تحت 
خصمانه ترين تحريم هاي ظالمانه قرار گرفته، اما ذره اي از 
مسير توليد، توسعه و پيشرفت خارج نشده كه اين افتخار 
بزرگي است. وي اضافه كرد: بايد نقدينگي و سرمايه هاي 
سرگردان كشور به سمت امور مولد خارج از واسطه گري 

هدايت شود.

عضو  اتاق بازرگاني در گفت وگو  با  ايرنا: 

جوالن سودجويان با كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف و بدون هويت
عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه كارت هاي 
بازرگان�ي يك بار مصرف، اب�زاري براي جوالن 
س�ودجويان اس�ت، گفت: فع�االن اقتصادي 
اعتقادي به كارت بازرگاني يك بار مصرف ندارند 
و بايد براي ايجاد شفافيت در اين حوزه از تمامي 

امضاهاي طاليي جلوگيري كرد.

حميدرضا صالحي درب��اره سوءاس��تفاده از كارت هاي 
بازرگاني به عنوان يكي از بس��ترهاي اصلي فعاليت هاي 

مخرب و نقش اتاق هاي بازرگاني در صدور اين كارت ها، 
اظهار داشت: اتاق بازرگاني در حال حاضر وظيفه كارگزاري 
صدور كارت بازرگاني را برعهده دارد و تاييد اين كارت ها 

برعهده نهاد ديگري است.
وي افزود: درباره سوءاستفاده از اين كارت ها بايد به دنبال 
دليل افزايش اين موضوع باشيم، براي نمونه بايد بررسي 
كنيم آيا مش��كل از س��از و كارها و زيرساخت هاس��ت؟ 
 ي��ا بس��تري ب��راي سوءاس��تفاده فراه��م اس��ت؟

صالحي خاطرنش��ان كرد: بايد توجه داش��ت كه برخي 

اقدامات از سوي نهادهاي حاكميتي موجب فراهم شدن 
سوءاس��تفاده اين افراد مي ش��ود. وي گفت: كارت هاي 
بازرگان��ي بايد به اف��رادي تعلق گيرد ك��ه در اين زمينه 
سابقه اي طوالني و تجربياتي براي فعاليت در اين بخش 
دارن��د. به گفته اين عضو هيات نماين��دگان اتاق تهران، 
تاكنون تالش هايي در اين زمينه ش��ده اما اتاق بازرگاني 
تنها وظيفه صدور اين كارت ها را بر عهده داشته و امكان 
ورود بيشتر به اين موضوع را ندارد. وي ادامه دهد: بسياري 
از متقاضيان كارت هاي بازرگاني افرادي هستند كه قصد 

ورود به حوزه ص��ادرات و واردات را ندارند. بايد با س��از و 
كار دقيق و شناس��ايي و ورود و خروج ارز، از صدور كارت 
بازرگاني براي چنين افرادي جلوگيري ش��ود. صالحي 
ادامه داد: به نظر من روند صدور كارت هاي يك بار مصرف 
يا كارت ه��اي بدون هويت بايد مورد توجه قرار گيرد تا از 

جوالن سودجويان جلوگيري شود.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: در ش��رايط 
فعلي بايد از يكس��و با نگاه باز، از كس��ب وكارهاي قانوني 
بيشتري حمايت شود، اما از سوي ديگر بايد از فعاليت هاي 

اقتصادي زيرزميني جلوگيري كرد. صالحي در ادامه درباره 
اقدامات انجام شده در زمينه اصالح روند صدور كارت هاي 
بازرگاني، گفت: در جلسه كميته ارزي و جلسات متعدد 
با بانك مركزي و وزارت صنعت، مشكالت مربوط به اين 
بخش مطرح شده است. وي تصريح كرد: فعاالن اقتصادي 
اعتقادي به كارت بازرگاني به اين شكل ندارند، همانطور 
كه در دنيا چني��ن كارتي وجود ن��دارد. اين عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران تاكيد كرد: بايد با شفافيت در اين 

حوزه از تمامي امضاهاي طاليي جلوگيري كرد.

بر اساس اعالم مركز آمار ايران

كرونا فعاليت ۳۸ درصد كسب وكارها را به طور كامل متوقف كرد
نتايج بررسي مركز آمار ايران نشان مي دهد 
شيوع ويروس كرونا موجب شد فعاليت ۳۸ 
درصد كسب وكارها در اسفند ۹۸ و فروردين 
۹۹ به طور كامل متوقف شود كه البته اين عدد 

در اريبهشت به ۲۱ درصد كاهش يافت.

ميزان فعاليت كل كسب و كارهاي اقتصادي در زمان 
شيوع كرونا بر اس��اس نتايج طرحي كه پژوهشكده 

آمار تهيه كرده، حاكي از آن اس��ت كه در اثر ش��يوع 
كرونا فعاليت ۳۸ درصد كسب و كارها در اسفند ۹۸ 
و فروردين ۹۹ به طور كامل متوقف شد و اين بنگاه ها 
هيچ فعاليتي نداشتند؛ البته اين تعداد در ارديبهشت 
ب��ه ۲۱ درصد كاه��ش يافت. در اس��فند و فروردين 
ماه فقط ۲۲ درصد كس��ب و كارها با تمام ظرفيت به 
فعاليت خود ادامه دادند كه اين عدد در ارديبهش��ت 

ماه به ۳۴ درصد بهبود يافت. 

۴۰ درصد مابقي نمونه ها نيز در اسفند و فروردين ماه 
با حجمي كمتر از ظرفيت كام��ل فعاليت كردند كه 
اين عدد در ارديبهشت ماه به ۴۵ درصد افزايش يافت.

نتايج اين بررسي نشان مي دهد بيشترين تأثير كرونا 
بر ميزان فروش كسب و كارها بوده است؛ به طوري كه 
ميزان فروش كس��ب و كارها با ۴۸.۸ درصد در اسفند 
و فروردين و ۴۵.۷ درصد در ارديبهش��ت بيش��ترين 
تأثيرپذيري را از كرونا داشته است. جريان نقدينگي، 

نيروي انساني، مقدار توليد، بدون تأثير و ميزان پس انداز 
به ترتيب در رتبه هاي بعدي تأثيرپذيري از كرونا قرار 
دارد. اين رتبه بندي در هر دو دوره زماني يعني »اسفند و 
فروردين« و »ارديبهشت« يكسان بوده است. بيشترين 
تأثير كرونا بر جنبه هاي مختلف فعاليت كسب و كارهاي 
اقتصادي در بخش هاي خدمات: ميزان فروش با ۴۱.۱ 
درصد در اسفند و فروردين و ۳۷.۸ درصد در ارديبهشت 
بوده است. بيشترين تأثير كرونا بر جنبه هاي مختلف 

فعاليت كسب و كارهاي اقتصادي در بخش صنعت و 
معدن بر اساس نتايج اين طرح: ميزان فروش با ۴۵.۹ 
درصد در اسفند و فروردين و ۴۴.۴ درصد در ارديبهشت 

بوده است.
بيش ترين تأثير كرونا ب��ر جنبه هاي مختلف فعاليت 
كسب و كارهاي اقتصادي در بخش كشاورزي بر اساس 
نتايج اين طرح: ميزان فروش با ۶۹.۸ درصد در اسفند 

و فروردين و ۵۶.۶ درصد در ارديبهشت بوده است.
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درج قيمت ۱۵۰۰ قلم لوازم 
خانگي در سامانه ۱۲۴

ريي��س س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان گفت: ۳۲ ش��ركت از ۴۰ ش��ركت 
منتخب، برند و قيمت كاالهاي لوازم خانگي خود را 
در سامانه ۱۲۴ اعالم كرده و قيمت حدود يك هزار 
و ۵۰۰ قلم كاال ثبت ش��ده است. به گزارش وزارت 
صمت، »عباس تابش« در حاشيه جلسه ستاد تنظيم 
بازار با تأكيد بر اينكه معيار قيمت در بازار سامانه ۱۲۴ 
است، افزود: مردم مي توانند با استعالم قيمت از اين 
سامانه، گرانفروشي ها در بازار را به سازمان حمايت 
گزارش دهند. وي خاطرنشان كرد: بازرسان سازمان 
حمايت، بازرسان سازمان هاي صنعت استاني، اتاق 
اصناف و ناظران افتخاري بر پايه اطالعات موجود در 
اين سامانه اقدامات برخوردي خود را انجام خواهند 
داد. تابش ب��ا يادآوري اينكه در س��امانه ۱۲۴ بايد 
عالوه بر قيمت، برند كاال نيز ثبت ش��ود، گفت: هر 
مسيري به غير از مسير ۱۲۴، عرضه خارج از شبكه 
محسوب مي شود و مورد اقدام قانوني و تعزيري قرار 
خواهد گرفت. وي اضافه كرد: سامانه ۱۲۴ همچنان 
براي ثبت قيمت و برند شركت هاي لوازم خانگي باز 
است و اين سامانه همواره فعال خواهد بود. رييس 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
اف��زود: بيش از ۹۷ درصد كااله��اي بازار مربوط به 
شركت هايي است كه به ثبت قيمت و برند خود در 
سامانه ۱۲۴ مبادرت ورزيدند. تابش با يادآوري اينكه 
برخورد با متخلفان بازار حلقه آخر تنظيم بازار است، 
ادامه داد: پيش از هر اقدامي براي تنظيم بازار، تأمين 
و فراواني كاال در اولويت است و قيمت و موضوعات 

برخوردي در مرحله بعدي هستند.

توضيحات وزارت دفاع 
درباره انفجار پارچين

سخنگوي وزارت دفاع تاكيد كرد كه حادثه رخ داده 
در منطقه اي عمومي پارچين به خاطر نشت مخازن 
گازي بوده و هيچ تلفات جاني نداش��ته است. امير 
سرتيپ دوم داود عبدي معاون فرهنگي وزارت دفاع 
و سخنگوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
درباره حادثه پنجشنبه شب در منطقه پارچين گفت: 
در س��اعات پاياني پنجشنبه شب در جنوب شرقي 
تهران به دليل نشت مخازن گازي در منطقه عمومي 
پارچين حادثه روي داد و عامل انفجار شد و اين انفجار 
موجب شعله ور ش��دن آتش شد. وي افزود: در عين 
حال بالفاصله يگان هاي آتش نشان و اطفاء حريق وارد 
منطقه شدند و آتش را به خوبي و با سرعت مهار كردند. 
خوشبختانه به كسي آس��يب نرسيده و تلفاتي هم 
نداشتيم و مجموعه و منطقه مخازن گاز تحت كنترل 
است. بنده دقايقي پيش از اين منطقه خارج شدم و 
الحمداهلل همه چيز به روال عادي است. وي گفت: آنجا 
منطقه مسكوني نيست، يك جاي تپه مانندي است كه 
اين اتفاق در آن رخ داده است و خدا رو شكر مي كنيم 

كه آسيبي به كسي وارد نشده است.

بنزين را به قيمت روز به ونزوئال 
فروختيم

وزير نفت گفت: بنزين را به قيم��ت روز به ونزوئال 
فروختيم و بخش��ي از پول آن هم اكنون در كشور 
است. بيژن زنگنه در پاس��خ به اينكه برنامه وزارت 
نفت براي ادامه ص��ادرات بنزين به ونزوئال با توجه 
به تحريم كردن ناخداهاي اين نفتكش ها چيست، 
اظهار كرد: اين موضوع غيرمنتظره نبود؛ اول به آنها 
وعده و وعيد پول دادند كه آنها نپذيرفتند. س��پس 
تهديد و تحريم كردند كه آنها هم مي دانستند. وي 
با اش��اره به اينكه ايران كار تجاري با ونزوئال انجام 
مي دهد، افزود: براي ادامه صادرات بايد ديد مذاكرات 
بين دو كشور چگونه پيش مي رود. وزير نفت با بيان 
اينكه بحث هاي زيادي ميان برخي از مردم درباره 
اينكه گويا ما بنزين خيراتي به ونزوئال داده ايم، انجام 
مي شود كه درست نيست، تاكيد كرد: بنزين ايران با 

قيمت روز به ونزوئال فروخته شده است.

افزايش مصرف ماهانه مشتركين 
خانگي استان اصفهان

معاون خدمات مش��تر كين و درآمد آبفا اس��تان 
اصفهان اعالم كرد: در س��ال گذش��ته، ۸۹ درصد 
مش��تركين خانگي، مص��رف آب را در طول ماه به 
خوبي مديريت كردند و ط��ي ۳۰ روز بين ۰ تا ۲۰ 
مترمكعب آب مصرف نمودند. رضا رضايي با اشاره 
به ميزان مصرف ساير مشتركين خانگي عنوان كرد: 
در سال ۹۸ حدود ۱۱ درصد مشتركين خانگي بين 
۲۰ تا ۴۰ متر مكعب در ماه آب مصرف كردند و ۰/۵ 
درصد مش��تركين خانگي در طول ماه بيش از ۴۰ 
متر مكعب آب را به مصرف رساندند. وي با توجه به 
شيوع ويروس كرونا در انتهاي سال گذشته پيرامون 
چگونگي مصرف آب توس��ط مش��تركين خانگي 
تصريح كرد: در دوماهه پاياني س��ال ۹۸ با توجه به 
شيوع ويروس كرونا مصرف آب نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزايش يافت به طوريكه در دو ماهه ابتدايي 
سال جاري ۸۶ درصد مشتركين خانگي بين ۰ تا ۲۰ 

متر مكعب آب طي ۳۰ روز مصرف كردند.

قيمت اقالم لبني
وي در خصوص قيمت اقالم لبني در بازار نيز افزود: 
قيمت ۱۰ قلم از كاالهاي لبني مشمول قيمت گذاري 
تكليفي اس��ت و بقيه از طري��ق خوداظهاري انجام 
مي ش��ود و پس از ثبت در ۱۲۴ بايد اقدام به فروش 
شوند. معاون وزير صنعت گفت: جلسات مختلفي با 
انجمن هاي مرتبط صنايع لبني درخصوص تنظيم و 
كنترل بازار اين حوزه داشتيم و به تفاهم هاي خوبي 
رس��يديم. وي در خصوص موضوع قيمت گوشت 
مرغ، خاطرنش��ان كرد: تا روز چهارشنبه كه جلسه 
فوق العاده اي در اين زمينه تشكيل مي شود، شركت 
پش��تيباني امور دام مكلف شد مرغ منجمد را  براي 

حفظ تعادل در بازار عرضه كند.

براساس اعالم وزير صمت بانك ها بايد كارخانه هاي تمليكي را به صاحبان شان بازگردانند

اقتصاددانان  دولت  بايد پاسخگوي  وضع  موجود  باشند
البته در حال حاضر نرخ بهره ما منفي است و دليلي اصلي 
اين امر هم اين است كه دولت متاسفانه از شرايطي كه پيش 
آمد در جهت تامين بودجه از محل اوراق اقدام نكرده و آنچه 
در مطبوعات و رسانه ها گفته مي شود كه دولت در اين سال 
در حال انتشار وسيع اوراق است تاكنون به واقعيت نپيوسته 

و بعيد است به واقعيت بپيوندد.
  دليل اينكه اين اوراق انتش�ار پيدا نكرده اس�ت، 
چيس�ت؟ به هر حال زماني كه دولت اعالم مي كند 
كه قصد انتشار اوراق را دارد؛ نشان دهنده اين است 
كه دولت به ضرورت اين امر پي برده است؟ اين طور 

فكر نمي كنيد؟
خير؛ چون مجري اين قضيه اعتقادي به انتشار اوراق ندارد؛ به 
دليل اينكه محافظه كاري مي كنند، چرا كه نهادهاي نظارتي 
محيط هاي امني را براي اين سياستگذاران فراهم نكرده اند 
كه از طريق اين محيط امن اوراق تورم مهار شود. يعني اعالم 
مي كنند اما اجرا نمي كنند. چرا كه اجراي اين سياست ها به 

يك بستر و اراده الزم نياز دارد.
  نتايج اين راهبردهايي كه شما مي گوييد اشتباه 
است، چيست؟ به هر حال تكانه هاي تورمي در حال 
افزايش است و چشم انداز چندان مشخص نيست. 

اقتصاد ايران به چه سمتي حركت مي كند؟
در مجموع مي توانم بگويم كه شرايط از نظر سياست گذاري 
اقتصادي اصال مناسب نيست؛ اگر شما مي بينيد كه قيمت 
مسكن ناگهان دوباره سير تصاعدي گرفته، شاخص بورس 
در حال باالرفتن است؛ قيمت دالر و ارز مدام افزايش پيدا 
مي كند، اينها نشانه هاي يك موج تازه تورمي است. توصيه 
اكيد من به مردم و نظام سياسي اين است كه تجربيات ساير 
ملل در زمينه هاي اقتصادي درس بگيريم؛ اقتصاداناني كه با 
نظرياتشان اين وضعيت امروز را به وجود آوردند بايد قدري 
با مالحظه بيشتر به نظراتشان توجه شود، نه اينكه اين افراد 

امتحان پس داده و كساني كه اين بحران را ايجاد كرده اند، 
همچنان اكثريت را در تصميم سازي هاي اقتصادي داشته 

باشند و با قدرت مطلق برنامه ريزي كنند.
  منظور ش�ما مش�اوران اقتصادي دولت و مردان 

اقتصادي كابينه است؟
به نظر من، چهره هاي اقتصادي كه در درون دولت چه در 
حاشيه و بيرون دولت، موجب به وجود آمدن اين وضعيت 
هستند حداقل در كوتاه مدت نبايد در تصميم سازي هاي 
اساسي دخيل باشند. چون به هر حال ذهنيت اين افراد است 
كه مسير اقتصادي دولت را مشخص كرده و نتايج آن امروز 
در فضاي اقتصادي قابل مشاهده است. تغيير سياست ها بايد 
جدي و اساسي باشد اما در حال حاضر هيچ نشانه اي دال بر 
اينكه ما در اين مسير حركت مي كنيم مشاهده نمي شود. 
همچنان انكار نه انگار بحران كرونا را داش��ته و داريم؛ انگار 
نه انگار كه تحريم ها وجود دارد؛ انگار نه انگار كه ش��رايط 
تورمي سختي را پشت سر گذاشته ايم، انگار نه انگار كه ديگر 
نمي توانيم در آمد نفتي داشته باشيم؛ نمي توانيم ارز نفتي را 
به بازار تزريق كنيم، دقيقا همان تصميمات گذشته، همان 
راهبردهاي قبلي كه از زمان هويدا تا به امروز ادامه داشته، 

اتخاذ مي شود.
  اشاره شما به تزريق ۴5ميليون دالري ارز به بازار 
اس�ت؛ به نظرتان اين تصميم تصميم درستي بوده 

است؟
در كوتاه مدت چون قيمت ارز، لنگر اسمي است در اقتصاد 
ايران، نبايد اجازه بدهيم قيمت ارز از يك حدي باالتر رود؛ 
من به عنوان يك ُمسكن اين تزريق را براي كنترل بازار آزاد 
اجتناب ناپذير مي دانم و بايد اين تزريق انجام مي شد، در 
واقع اين تصميم درست است؛ اما دقت كنيد كل كاالها در 
حال رشد قيمت اس��ت؛ اينكه شما قيمت ارز را به صورت 
مصنوعي كنترل كنيد دوام چنداني نخواهد داشت؛ كال اين 

نوع سياست هاي آرايشي بهداشتي كه مرتب در كشور دارد 
تشديد مي شود، نتايج مخرب خواهد داشت؟

  اين سياست هاي اشتباه كه به آن اشاره مي كنيد، 
مبتني بر ك�دام آموزه هاي آكادميك اس�ت؛ اين 
سياس�ت ها از كج�ا در س�اختارهاي اقتص�ادي 

كشورمان النه كرده است؟
اين سياست هايي است كه آقاي انورخوجه در آلباني اجرا كرد 
و متاسفانه در وزارت صمت ما طرفداران بسياري دارد؛ اين 
سياست ها بسيار خطرناك است و تركيب اين سياست ها با 
هم شرايط خوبي را در ۶ماه آينده در اقتصاد ايران به وجود 
نخواهد آورد. با اطمينان اعالم مي كنم كه اگر اين سياست ها 
ادامه پيدا كند ما وارد فاز جدي بحران اقتصادي خواهيم شد.
   راهكارپيش�نهادي   ش�ما براي حل اين مشكل 

چيست؟
جالب اينجاس��ت كه اين بحران به راحتي قابل رفع است. 
يعني حداقل در بيانيه هاي بانك مركزي هم راهكار ديده 
مي شود. وقتي بانك مركزي اعالم مي كند كه كل كسري 
بودجه بايد از طريق انتشار اوراق منتشر شود؛ حرف درستي 
است اما از آنطرف هم بانك مركزي بايد عمليات بازار آزاد را 
استارت بزند كه اصال با اين قضيه آشنايي ندارند و به درستي 
انجام نمي شود. بانك مركزي بايد نرخ هدف اعالم كند كه 
اين نرخ اعالم نمي شود. نمي دانم اين از ضعف تحليل است 
كه نمي دانند بايد چه نرخي را اعالم كنند يا اينكه قدرت كافي 
به بانك مركزي اعطا نشده براي اعالم نرخ هدف يا موضوعات 
ديگري در كار است. هر دليلي كه دارد در حال حاضر تك 
تك نهادهاي سياست گذاري ما در جهت هاي معكوس با هم 
عمل مي كنند. از يك طرف بانك مركزي نرخ عمليات بازار 
باز را انجام نداده و نرخ هدف را اعالم نكرده است. از آن طرف 
متاسفانه وزارت اقتصاد اساسا اعتقاد و عزمي براي انتشار 
اوراق ندارد و مخالف اوراق است و قصد دارد با تداوم هدايت 

نقدينگي به بورس اقتصاد ايران را وارد دايره اي از بحران هاي 
ريز و درشت كند. 

  تبعات اين اتمسفر اقتصادي كه شما براي ما شرح 
داديد چه مي تواند باش�د؟ اين رفتارهاي متناقض 

سياستگذاران اقتصادي چه نتايجي در بر دارد؟
اگر وزارت اقتصاد طرح خودش را كه تزريق گسترده سهام در 
بازار سرمايه است را به اجرا بگذارد، بازار سهام سقوط خواهد 
كرد؛ اين س��قوط بازار سهام، باعث آزاد شدن چند ده هزار 
ميليارد تومان نقدينگي از حساب هاي جاري كارگزاري ها 
به سمت بازار كاال و خدمات خواهد انجاميد و با توجه به اينكه 
احتماال امسال رشد پايه پولي ما هم بسيار شديد خواهد بود 
با سياست هاي جاري؛ متاسفانه وارد فازي خواهيم شد كه 
تا به حال مردم ما و اقتصاد ايران تجربه نكرده اند؛ الاقل در 
چد نسل گذشته چنين تجربه اي را نداشته ايم. اميدوارم كه 
درس عبرتي گرفته شود ولي اين اميد چندان محكم نيست.
  منظور شما از اين شرايط ناگهاني همان ابرتورمي 
اس�ت؟ اگر فرض بگيريم كه دولت راهبردهايش را 
تغيير ندهد، آيا س�اير نهادها مثل مجلس يازدهم 

و... مي توانند در اين زمينه به كمك اقتصاد بيايند؟
مجلس يازدهم و ساير نهادها هم هيچ كمكي نمي تواند بكند؛ 
چون مجلس و نهادهاي پژوهشي وابسته به مجلس خود 
اساسا مخالف انتشار اوراق هستند. نهاد پژوهشي مجلس در 
واقع حمايت كننده سياست هاي اقتصادي دولت هستند. 
معلوم است كه يك چنين ساختارهايي از تصميمات دولت 
دفاع مي كنند. برخي اساتيد دانشگاهي اقتصاد هم در اين 
بازه زماني ب��ه جاي اينكه اعتراض كنند به روند تورمي در 
يك تخيل و توهمي به سر مي بردند و نگران بحران بدهي 
بودند؛ من اينجا عرض مي كنم، نسبت مقدار بدهي خارجي 
ايران به توليد ناخالص ملي يكي از پايين ترين ها در دنياست؛ 
نسبت بدهي داخلي ايران نسبت به توليد ناخالص ملي هم 

يكي از پايين ترين ها در دنياست. نهادهاي مختلف اعداد 
بسيار باالتري از اين را اعالم مي كردند تا وضعيت را بحراني 
نشان دهند؛ مثال ۴۰ درصد و ۴۵درصد اعالم مي كنند، اينها 
واقعيت ندارد؛ بدهي به توليد ناخالص ملي ما حدود ۲۵درصد 

است كه در همين زمينه هم سعي شده با اعداد بازي شود.
  يعني شما معتقديد كه راهبردهاي اقتصادي كشور 

مبتني بر واقعيات نيست؟
عرض كردم، با توجه به اينكه كليه نهادهاي سياست گذاري 
اقتصادي كش��ور در جهت مقابله با انتشار اوراق و افزايش 
بدهي و در جهت پولي سازي كسري بودجه در حال حركتند؛ 
و حتي به عنوان مثال اساتيد دانشگاه شريف به طور مشخص 
اعالم كرده اند كه پولي سازي كسري بودجه ارجح هست بر 
انتشار گس��ترده اوراق است )دقت بفرماييد حتي اساتيد 
دانشگاه شريف چنين بحثي را مطرح كرده اند( كه كامال 
در تضاد با تجربيات بش��ري و اصول علمي اقتصاد است، 
گمان نمي كنم تغييري در سياست هاي دولت ايجاد شود. 
اكثر اساتيد اقتصاد در دانش��گاه هاي كشور در دفاع از اين 
سياست ها همسو بوده اند. من شرايط را به دليل ذهنيت 
اقتصاددانان و سياس��تگذاران اقتصادي ما دارند، بس��يار 

حساس و بحراني مي دانم.
  هيچ وقت با مس�ووالن دولتي و مدي�ران وزارت 

اقتصاد درباره اين خطرات صحبت كرده ايد؟ 
من به مديران وزارت اقتصاد چن��د بار عرض كردم اينكه 
فروپاشي اقتصادي اتفاق بيفتد همه ضرر مي كنند. همين 
مديراني كه امروز در بهترين شرايط زندگي مي كنند آيا بعد 
از بدتر شدن اوضاع همچنان وزير و مدير خواهند بود؟ آيا 
كسي بعد از بحران هاي اقتصادي از اين افراد خواهد پرسيد 
كه چرا چنين تصميماتي را در در اقتصاد اتخاذ كرده اند؟ 
دوستان در حال س��وراخ كردن قايقي هستند كه خود و 

خانواده شان هم در درون آن نشسته اند.

ادامه از صفحه اول
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چهرهروز

رضا بهرام   درگير كرونا شد
تست تشخيص كروناي رضا بهرامـ  خواننده موسيقي پاپـ  مثبت اعالم شد. محمدحسين توتونچيانـ  تهيه كننده موسيقيـ  با تاييد 
اين خبر درباره ابتالي رضا بهرام به كرونا و وضعيت جسمي اين خواننده، به ايسنا گفت: هم اينك رضا بهرام در منزل خود بستري 
است و قرار است طبق دستور پزشك به مدت ۱۲ روز دوران قرنطينه را در منزل سپري كند. بهرام حدود پنج روز است كه به كوويد١٩ 
مبتال شده است و طبق گفته پزشك معالج، ريه هايش درگير ويروس كرونا شده اند اما اين درگيري به حدي نيست كه نياز به بستري 
شدن در بيمارستان باشد. رضا بهرام آخرين بار در جشنواره موسيقي فجر سال گذشته حاضر شد و روي صحنه رفت. پس از آن با 

اعالم رسمي گسترش ويروس كرونا در كشور، تمامي اجراهاي صحنه اي موسيقي در كشور لغو شد.

واقعه 7  تير 
روز هفتم تير ۱360 بر اثر انفجار يك بمب 
نيرومند در مقر حزب جمهوري اسالمي 
ــتي و 7۲ تن از  ــت اهلل بهش ــران، آي در ته
ياران امام خميني به شهادت رسيدند. يك هفته بعد از 
انفجار، هويت عامل آن شناسايي و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي با اعالم مشخصات وي، از مردم براي دستگيري 
او درخواست كمك شد.  اين حادثه شش روز پس از عزل 
بني صدر از رياست جمهوري صورت گرفت. روز سه شنبه 
سي ام خرداد ۱360؛ طرح عدم كفايت سياسي بني صدر 
در مجلس شوراي اسالمي بررسي و با ۱77 راي موافق، 
۱۲ راي ممتنع و يك راي مخالف تصويب شد و روز اول 
ــي)ره( حكم عزل بني صدر را از مقام  تيرماه، امام خمين
رياست جمهوري صادر كردند. سازمان مجاهدين خلق 
ــرداد ۱360، اعالم كرد كه  ــن وقايع، در 30 خ پس از اي
فعاليت هاي اين سازمان وارد فاز نظامي شده است؛ موج 
اين فعاليت ها به قدري گسترده بود كه از مردم عادي در 
كوچه و خيابان تا مسووالن شاخص نظام را در بر گرفت. 
سه روز قبل از وقوع اين حادثه، محمد جواد قديري، عضو 
كادر مركزي سازمان مجاهدين خلق و طراح اصلي انفجار 
ــه اي، امام جمعه  ــجد ابوذر كه در آن آيت اهلل خامن مس
وقت تهران مورد سوءقصد قرار گرفت، به دوستان خود 
با اطمينان خبر داده بود كه »روز هفتم تير« كار يكسره 
ــد. روزنامه كيهان فرداي آن روز در گزارشي  خواهد ش
نوشت: »حدود ساعت ۲۱ ديشب دو بمب بسيار قوي در 
محل دفتر مركزي حزب جمهوري اسالمي منفجر شد 
كه بر اثر شدت انفجار قسمت هايي از ساختمان فروريخت 
و موجب شهادت ده ها تن از مقامات مملكتي و نمايندگان 

مردم در مجلس شوراي اسالمي و چند تن از وزرا گرديد.« 
اكثر مجروحين و شهدا كه به آمبوالنس ها حمل مي شدند 
ــناخته نمي شدند.  غرق در خون بودند و به هيچ وجه ش
يكي از شاهدان عيني انفجار كه شديدا مي گريست گفت: 
ــمي، ميرسليم و  آقايان دكتر باهنر، نبوي، محمد هاش
طاهري نماينده كازرون در مجلس شوراي اسالمي چند 
ــالن را ترك كردند. در اين  لحظه قبل از انفجار بمب س
لحظه بسياري از مردم در جست وجوي آيت اهلل بهشتي 
ــان و  ــداران گفت كه آخرين بار ايش بودند و يكي از پاس
حجت االسالم محمد منتظري را در مقابل سالن ديده 
ــاعت بعد گفته شد كه شيخ محمد  است، ليكن نيم س

منتظري به شهادت رسيده اند.« بعد از اين واقعه، ابتدا از 
سرنوشت دكتر بهشتي اطالعي در دست نبود و برخي 
اميدوار بودند نام وي در ميان شهدا نباشد اما حوالي صبح 
۸ تير خبر رسيد كه وي نيز در ميان شهداست. در پي واقعه 
انفجار در دفتر حزب جمهوري اسالمي، از اولين ساعات 
صبح فرداي آن روز عده زيادي از مردم در مقابل ساختمان 
ــالي تهران اجتماع كردند تا  انتقال خون در خيابان وي
ــانند.  با اهداي خون به مجروحين اين حادثه ياري برس
حدود ساعت دو و نيم بامداد هشتم تير بود كه مشخص 
شد بمب ها در سطل زباله نزديك سن سالن اصلي حزب 

كار گذاشته شده بود.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

آشنايي با تاريخچه بستني
 در ايران

ــره آب انگور را روي  در امپراتوري ايران، مردم افش
ــد و آن را به  ــه اي مي ريختن مقداري برف در كاس
ــگام گرمي هوا صرف  ــر، مخصوصا هن عنوان دس
مي كرده اند. برف يا از زيرزمين هاي سردي به نام 
يخچال، يا از برف باقيمانده روي كوه هاي اطراف 
ــت مي شده  ــتانه، هگمتانه، برداش پايتخت تابس
ــتني ابتدا به صورت سنتي و  ــت. در ايران، بس اس
دستي با عنوان »بستني زعفراني« تهيه مي شد. 
ــكه اي( دو جداره  ــتني درون ظرفي )بش اين بس
ــه درون جدار  ــد؛ به اين صورت ك ــت مي ش درس
داخلي شير، خامه، شكر، ثعلب و زعفران، و در جدار 
بيروني يخ و نمك ريخته مي شد؛ سپس بشكه را 
مرتبًا تكان مي دادند تا بستني تهيه شود. اما امروزه 
ــعه فراوان يافته و تقريبا در تمام  اين صنعت توس
ــهرهاي ايران به صورت صنعتي تهيه و مصرف  ش
مي گردد. تهيه بستني در ايران متداول نبود و در 
قرن نوزدهم از اروپا به ايران انتقال يافت و متداول 
شد. در حقيقت از سفر سوم ناصرالدين شاه به اروپا، 
پلومبير نام محلي ييالقي در فرانسه است كه بستني 
خوشمزه اي در آنجا تهيه مي شد و نام پلومبير يعني 
نوعي بستني كه با مخلفاتي همراه است از اين شهر 
منشأ گرفته است. در برخي منابع آمده است، در 
سال آخر سلطنت ناصرالدين شاه ساختن بستني 
در ايران متداول شد و معروف ترين بستني فروش 
ــتني خامه دار  ــدي تهران يعني ممد ريش بس بع
مخصوصي تهيه مي كرد كه در تهران مردم استقبال 
زيادي از آن كردند. اين بستني با ثعلب تهيه مي شد. 
ــكه را  ــكه اي ريخته داخل بش يخ و نمك را در بش
شير مي ريختند و با وسايل مخصوص و تمهيدات 
زياد و تكان دادن و چرخاندن ظرف از آن بستني 
تهيه مي كردند. بستني فروشي هاي دوره گرد به 
زودي در تهران پيدا شدند كه بستني را در همان 
محفظه ها مي گرداندند و با نان مخصوص عرضه 
ــهوري كه شهرتش  مي كردند. بستي فروش مش
ــد لس آنجلس و پاريس  ــهرهايي مانن حتي به ش
ــهدي يا مشدي است.  هم رسيده است اكبر مش
ــتني فروش  ــالگي با ممد ريش )بس وي در ۲0 س
مشهور( آشنا شد و از طريق آشنايان وي توانست 
به آشپزخانه دربار مظفرالدين شاه راه پيدا كند و 
تا آخر دوره قاجاريه در دربار بستني سرو مي كرد. 
بستني اكبر مشتي در ايران بعد از انقراض سلسله 
ــنل و خدمه دربار  ــاه تمامي پرس قاجاريه، رضاش
ازجمله اكبر مشهدي ماليري را از دربار اخراج كرد. 
اكبر مشهدي ماليري بعد از اين واقعه با پولي كه 
در مدت خدمت در دربار جمع كرده بود توانست 
ــود را در حوالي ميدان  ــي خ مغازه بستني فروش
ــي اكبر مشدي افتتاح  راه آهن با نام بستني فروش
كند. او معتقد بود كه بستني هاي ايراني بايد كامال 
با بستني هاي خارجي فرق داشته باشد و ايراني ها 
ترجيح مي دهند تا در بستني هايشان خامه، گالب 
و زعفران بيشتر از نگهدارنده هاي ديگر باشد. آن 
زمان هنوز يخچال ساخته نشده بود و وي مجبور 
ــه يخ از يخچال هاي طبيعي راه هاي  بود براي تهي
طوالني تا كوه هاي شمال شهر را طي كند. گاه تا 
عمق 60 متري در دل يخچال هاي طبيعي پايين 

برود تا ذره اي يخ به دست بياورد.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون تشكيل گارد صنعت نفت
ــكيل گارد صنعت نفت، بيست و نهم خرداد  قانون تش
ــال در  ــنا و يازدهم تير همان س ۱35۱ در مجلس س
ــوراي ملي به تصويب رسيد.  مجلس بيست و سوم ش
اين قانون در تاريخ ۲0 تير ۱35۱ به توشيح محمدرضا 
ــاس ماده واحده اين قانون،  ــيد.  بر اس شاه پهلوي رس
ــات و اموال و اسناد صنعت نفت  براي حفاظت تأسيس
سازماني به نام گارد صنعت نفت در شركت ملي نفت 
ــود و افراد سازمان مزبور در اجراي  ايران تشكيل مي ش
قانون مجازات اخاللگران در صنايع نفت مصوب سال 
۱336 در موقع نگهباني »داراي وظايف و اختيارات و 
مسووليت هاي ضابطين نظامي خواهند بود« و طبق اين 
قانون و آيين نامه اي كه به وسيله وزارت دارايي و وزارت 
جنگ تهيه و به تصويب كميسيون هاي نظام و جنگ 
و دادگستري مجلسين مي رسد حق استعمال اسلحه 
ــت.  در تبصره يك آن آمده است: مقررات  خواهند داش
ــي و نحوه انجام وظيفه افراد گارد  استخدامي و آموزش
منحصراً طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط شركت 
ملي نفت ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 
 تبصره ۲ نيزر مقرر مي كند كه شركت ملي نفت ايران 
موظف است افراد گارد صنعت نفت را در برابر حوادث 
ناشي از انجام وظيفه همچنين مسووليت مدني، آنها را 
در قبال اشخاص ثالث كه ناشي از انجام وظيفه مذكور 
باشد نزد شركت سهامي بيمه ايران بيمه كند.  در تبصره 
3 نيز آمده است: افراد گارد از لحاظ مقررات انضباطي 
ــن و آيين نامه هاي نيروهاي  ــمول قواني و كيفري مش

مسلح شاهنشاهي خواهند بود.  قانون فوق مشتمل بر 
ــه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در  يك ماده و س
جلسه روز دوشنبه ۱35۱/3/۲9، در جلسه روز يكشنبه 
يازدهم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي 
ــيد. در آيين نامه  ــوراي ملي رس به تصويب مجلس ش
ــلح گارد  ــت: افراد مس اجرايي اين قانون نيز آمده اس
صنعت نفت هنگام نگهباني در موارد زير حق استعمال 
اسلحه خواهند داشت: در صورتي كه جان نگهبان در 
خطر باشد، موقعي كه محل يا حوزه نگهباني به وسيله 
ــد، در مواقع اضطراري به منظور  متجاوز در خطر باش
اعالم خطر يا شليك تير هوايي، هرگاه عابري در محوطه 
تحت حفاظت به سه اخطار )ايست( نگهبان توجه نكند، 
وقتي كه دستور استعمال اسلحه وسيله سلسله مراتب 
ــود. در  ــاس بخش به باال به نگهبان صادر و ابالغ ش از پ
 موارد فوق نگهبان بايد سعي كند حتي المقدور به نقاط 
غير حساس بدن تيراندازي كند. در مواردي كه طبق 
بند )ه( ماده ۱ به كار بردن اسلحه و تيراندازي لزوم پيدا 
مي كند سلسله مراتب زير مجاز به صدور دستور استعمال 
اسلحه است: پاس بخش، رييس پاسدار يا رييس پاسگاه، 
افسر نگهبان )كه از بين افسران، همافران، افسرياران، 
ــتوانياران، استوار شاغل يا بازنشسته ارتش و يا افراد  س
گارد صنعت نفت كه به موجب ضوابط و شرايط خاص 
ــراي اين منظور انتخاب و تعيين  و آموزش هاي الزم ب
ــوند( رييس حفاظت موسسه، رييس حفاظت  مي ش

منطقه، رييس كل حفاظت صنعت نفت. 

انبارهاي احتكار پارچه لو رفت
ــر اماكن پليس امنيت  معاون نظارت ب
ــف بيش از  عمومي تهران بزرگ از كش
ــده و  ــزار يارد پارچه احتكار ش 3۲0 ه
ــار در مركز و حومه  ــش انب قاچاق از ش
ــرادي دراين  ــت خبر داد. نادر م پايتخ
ــور ماموران در محل  باره گفت: با حض
ــده، ابتدا متصدي انبار  ــايي ش شناس
ــعي در گمراه كردن ماموران داشت  س

ــع برق هم كرد تا  ــه همين دليل نيز اقدام به قط و ب
جست وجو براي ماموران دشوار شود. اما در نهايت 

با پيگيري ماموران و جست وجوي آنان 
ــف شده و در  محل دپوي پارچه ها كش
ــزار يارد پارچه  مجموع حدود 300 ه
مشكوك به قاچاق را كه در محل احتكار 
شده بود، كشف و ضبط كردند. معاون 
نظارت بر اماكن عمومي پليس امنيت 
تهران بزرگ ارزش ريالي محموله هاي 
كشف شده را بالغ بر ۱50 ميليارد ريال 
اعالم كرد و گفت: ادامه رسيدگي به موضوع به پليس 

امنيت اقتصادي واگذار شد.

شناسايي ۲۶۲۸ مورد جديد ابتال به كوويد ۱۹
ــت از شناسايي  سخنگوي وزارت بهداش
ــاعت  ۲6۲۸ بيمار كوويد ۱9 طي ۲۴ س
ــور خبر داد. سيما سادات  گذشته در كش
الري گفت: از پنجشنبه تا ظهر جمعه، 6 
تير، بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 
ــه كوويد۱9  ــار جديد مبتال ب ۲6۲۸ بيم
ــد كه ۱356 مورد  در كشور شناسايي ش
بستري شدند. به اين ترتيب مجموع بيماران 

ــيد.  ــه ۲۱7 هزار و 7۲۴ نفر رس ــور ب كوويد۱9 در كش
ــاعت، ۱09  ــفانه در طول اين ۲۴ س الري گفت: متاس
ــت دادند و مجموع  بيمار كوويد۱9 جان خود را از دس
جانباختگان اين بيماري به ۱0 هزار و ۲39 نفر رسيد. 
وي افزود: خوشبختانه تا كنون ۱77 هزار و ۸5۲ نفر از 
بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
الري گفت: ۲9۱۲ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱9 در 
ــديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند.  وضعيت ش
سخنگوي وزارت بهداشت افزود: تا كنون يك ميليون و 
557 هزار و ۸7۲ آزمايش تشخيص كوويد۱9 در كشور 
انجام شده است. وي درباره استان هاي با وضعيت قرمز 
گفت: در استان هاي كرمانشاه و كردستان گرچه شاهد 
ــا وضعيت همچنان  ــتري بوده ايم ام كاهش موارد بس
قرمز است همچنين استان هاي خوزستان، هرمزگان، 

آذربايجان غربي و بوشهر در وضعيت قرمز 
قرار دارند. سخنگوي وزارت بهداشت اضافه 
كرد: استان هاي آذربايجان شرقي، خراسان 
رضوي و البرز تغييرات فزاينده اي در موارد 
ــته اند.در جهان نيز، بيماري  بستري داش
ــرعت در منطقه امريكاي  كوويد۱9 با س
التين رو به گسترش است و موارد جديد 
ابتال و فوت ناشي از آن در برزيل، پرو و شيلي 
گزارش شده است. تازه ترين آمارها حاكي از آن است كه 
شمار قربانيان كروناويروس جديد در جهان به ۴9۱ هزار 
و ۸56 نفر رسيده و تاكنون ابتالي 9 ميليون و 7۱۴ هزار 
و ۸09 نفر نيز به اين بيماري تأييد شده است. همچنين 
از پنج ميليون و 7۴۱ هزار و 9۴3 پرونده مختومه بيماران 
ــزار و ۸56 نفر معادل 9 درصد از  مبتال به كرونا، ۴9۱ ه
ــت داده اند. امريكا همچنان در  موارد جان خود را از دس
صدر فهرست كشورهاي درگير با بيماري كوويد۱9 قرار 
داشته و بيشترين آمار قربانيان و مبتاليان به اين بيماري 
ــت. از سوي ديگر برزيل و  را به خود اختصاص داده اس
روسيه به لحاظ تعداد مبتاليان به ترتيب در رتبه هاي دوم 
و سوم جاي گرفتند و برزيل و انگليس نيز پس از امريكا 
بيشترين شمار قربانيان ناشي از كروناويروس را به خود 

اختصاص داده اند.

میراثنامه

آتش به ابيانه تاريخي رسيد
ــول ال« در  ــاغ دو منطقه »بر قه« و »س آتش 50 ب
ــوزاند و زنگ خطر را براي بافت  ابيانه تاريخي را س
تاريخي اين شهر به صدا درآورد. عباس شاكري زاد 
ابيانه، يكي از اهالي ابيانه، با اعالم اين خبر، گفت: 
شعله هاي حريق در 50 باغ در دو منطقه اين شهر 
ــگ خطري بود كه  ــنبه چهارم تير، زن روز چهارش
ــدا در آمده و ابيانه  ــراي بافت تاريخي ابيانه به ص ب
و بافت تاريخي آن را در معرض خطر آتش سوزي 
بزرگي قرار داده است. او با بيان اينكه ابيانه اكنون 
ــب براي  ــريع و امكانات مناس نيازمنِد اقدامات س
ــت، ادامه داد: به علت  مقابله با چنين شرايطي اس
ــك،  ــان و وجود درختان خش ــم زياد درخت تراك
شعله هاي آتش به سرعت در سطح باغ ها گسترش 
ــه در مراحل اوليه، نيروهاي دهياري با  پيدا كرد ك
ــدام به خاموش كردن آتش  كمك اهالي ابيانه، اق
كردند اما شدت آتش به حدي بود كه از نيروهاي 
آتش نشاني و امداد شهرستان نيز كمك خواسته 
شد كه آتش نشاني هاي شهرداري نظنز، بادرود و 

كاشان به كمك نيروهاي محلي رفتند.
ــترش آتش و  ــه با تداوم و گس ــاره به اينك او با اش
ــت بحراِن  ــوزي، مديري ــكالت بعد از آتش س مش
شهرستان نطنز از نيروهاي بسيج، ادوات كشاورزي، 
منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، نيروي انتظامي و 
ــداران كمك خواسته و آنها نيز به كمك  سپاه پاس

نيروهاي مستقر در منطقه آمدند، به ايسنا گفت: 
با گسترش آتش، نيروهاي آتش نشاني شهرستان 
شاهين شهر اصفهان نيز به منطقه اعزام شدند كه 
بعد از پنج ساعت تالش، آتش در باغ ها مهار شد و 
لكه گيري و جلوگيري از شعله ور شدن آتش تا ظهر 
پنجشنبه ادامه داشت. شاكري با اشاره به اينكه در 
ــوزي، 50 باغ در ميان شعله هاي آتش  اين آتش س

به طور كامل سوختند و تعدادي از باغ هاي ديگر نيز 
آسيب ديدند، افزود: محصول عمده اين باغات آلو 
بود كه در اين آتش از بين رفت و خسارت سنگيني 
ــوي ديگر متأسفانه  ــد. از س به مردم ابيانه وارد ش
چند نفر از نيروهاي امدادي و آتش نشاني در زمان 
عملياِت خاموش كردن آتش دچار آسيب ديدگي 

شدند كه به مراكز درماني منتقل شدند.

كتابخانه

داستان توسعه در ايران
كتاب »داستان توسعه در ايران« از اين جهت خواندني ست كه تالش مي كند زوايايي از تاريخ بسط فيزيكي پيشرفت و توسعه را 
بازگو كند. به ويژه به رضاشاه و رويه كار او در صنعتي كردن و فرزندش محمدرضا و فراز و فرود فعاليت هاي صنعتي و توسعه اي آنها 
ــوم و چهارم و پنجم توسعه با ريزبيني و مرور ريزه كاري ها ورود مي كند. همراه با ابتهاج، صفي  مي پردازد. به برنامه اول و دوم و س
اصفيا، عبدالمجيد مجيدي، يگانه، خداداد فرمانفرماييان و علينقي عاليخاني برنامه ها و خودسري هاي حاكم بر آن و ناامني مسلط بر 
برنامه ها را مرور مي كند. با خواندن اين كتاب تاريخچه اي از تحوالت سازمان برنامه و بودجه و توانمندي ها و كاستي هاي آن را مطالعه 

مي كنيد.  كتاب »داستان توسعه در ايران« را نشر لوح فكر در ۴۲6 صفحه و 3۸ هزار تومان منتشر كرده است.

هنر

پيشنهاد زياد است اما ارزش ندارند
داريوش ارجمند نبود نويسنده و بازيگر خوب را عامل بي رونقي بازار سريال ها مي داند و 
مي گويد با وجود اينكه ميز كارش پر از سناريوهاي پيشنهادي براي بازي در مجموعه هاي 
تلويزيوني است اما به نظرش هيچكدام ارزش ندارند در آنها بازي كند. اين بازيگر باسابقه 
علت اينكه سريال هاي تلويزيوني ديگر جذابيت و جايگاه گذشته را ميان مخاطبان ندارند، 
اينگونه عنوان كرد: اينكه سريال ها ديگر مثل قديم براي مخاطب جذاب نيستند به اين 
خاطر است كه نويسنده درست ندارند، بازيگر درستي ندارند. متن و كساني كه متن را 
اجرا مي كنند باعث جذابيت سريال مي شوند. تلويزيون خيلي زياد برايش مهم نيست. 
بيشتر ترجيح مي دهد مردم نيم ساعتي بخندند و غش غش كنند و بعد بروند پي كارشان. 
ارجمند كه آخرين سريال تلويزيوني اش »ستايش 3« به كارگرداني سعيد سلطاني بوده 
است، درباره امكان حضور مجدد در تلويزيون به ايسنا گفت: پيشنهاد كاري زياد است؛ 
االن روي ميز من پر از سناريوهاي سريال هاست اما هيچ كدام ارزش اينكه من بروم و بازي 
كنم را نداشتند. من آبرويم را با سر سوزن جمع كردم و اين برايم مهم نيست كه در همه جا 
حضور داشته باشم. او با بيان اينكه دوران كرونايي را راحت مي گذراند، گفت: اغلب در خانه 
هستم فقط در صورتي كه مجبور باشم از خانه خارج مي شوم. ما هفتاد سال است كه در 
خانه  هستيم. مرد خانه ايم، مرد كوچه بازار و شب گردي نبوديم. االن وسط پنج هزار كتابم 
نشسته ام و كتاب مي خوانم. بعضي از كتاب هايم را دوبار مي خوانم. اين بازيگر كه مجموعه 
تلويزيوني »خورشيد شب« از او در حال پخش است، درباره مرحوم محمدعلي كشاورز 
كه با او در اين سريال همبازي بوده است، عنوان كرد: در سريال »خورشيد شب« زياد با 

مرحوم كشاورز نبودم و خاطره خاصي در ذهنم نيست اما ايشان استاد ما بودند و من بسيار 
دوستشان داشتم. انسان بسيار خوب و مهرباني بودند. »ستايش ۱ و ۲ و3«، »مرضيه«، 
»ساعت شني«، »پليس جوان«، »خورشيد شب« و »امام علي )ع( « از جمله سريال هايي 
هستند كه داريوش ارجمند در آنها به هنرنمايي پرداخته است. ارجمند براي فيلم سينمايي 

»ناخدا خورشيد«، سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول مرد را دريافت كرده است. 

اكران فيلم جديد »نوالن« دوباره به تعويق افتاد
ــاخته »كريستوفر نوالن«ـ  براي بار دوم به  تاريخ اكران فيلم »ِتِنت«ـ  جديدترين س
تعويق افتاد. به گزارش هاليوودريپورتر، استوديو »برادران وارنر« به دليل افزايش شمار 
مبتاليان به ويروس كرونا، تاريخ اكران فيلم »ِتِنت« را به ۱۲ آگوست موكول كرده است. 
اين دومين تغيير در تاريخ اكران جديدترين ساخته »نوالن« به شمار مي رود. در ابتدا 
قرار بود اين فيلم در ۱7 جوالي نمايش داده شود، اما به دليل نگراني ها درباره گسترش 
ــده بود. در اين فيلم بازيگراني چون  ويروس كرونا اين تاريخ به 3۱ جوالي موكول ش

»جان ديويد واشنگتن«، »مايكل كين«، »كنت برانا«، »رابرت پتينسون« و »اليزابت 
دبيكي« به ايفاي نقش پرداخته اند و از دوربين ها و لنزهاي IMAX براي ساخت آن 
استفاده شده است. طبق بيانيه جديد استوديو »برادران وارنر«، تاريخ اكران »تلقين« 
كه قرار بود به مناسبت دهمين سالگرد اكرانش در ۱7 جوالي نمايش داده شود نيز به 
ــده است. كارشناسان حوزه فيلم معتقدند، در روزهاي پيش رو  3۱ جوالي موكول ش

تاريخ اكران فيلم هاي بيشتري تغيير خواهد كرد.
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