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نيـازاقتـصادايـران

تاثير شيوع ويروس كرونا بر صنف طال

سرپرست وزير صمت تشريح كرد

راهكارهايي براي مقابله با گرانفروشي
اصالح ساز و كارهاي عرضه كاالها در بورس كاال

رشد  97درصدي دالر و  171درصدي سكه در يكسال اخير
صفحه 3

«تعادل» روند معامالت مسكن در شهر تهران
طي  28ماه گذشته را بررسي كرد

بازگشت
معامالتملكي
به حالتعادي

گروهراهوشهرسازي|مجيداعزازي|
بررسي روند معامالت مسكن در شهر تهران تحت تاثير
هياهويافزايشتقريبا 2ميليونتومانيمتوسطقيمت
هر متر مربع واحد مس��كوني در پايتخت طي ماههاي
ارديبهشت ،خرداد و تيرماه س��ال جاري ،به فراموشي
سپرده شده اس��ت .اين در حالي است كه حجم ماهانه
معامالت مس��كن طي سه ماه يادش��ده همچون دوره
مشابه در سال  97باالتر از  10هزار فقره ثبت شده است
و از همي��ن رو ،حجم معامالت ملكي در كالنش��هري
همچون تهران به روند عادي بازگش��ته اس��ت .تعداد
معامالت واحدهاي مس��كوني در دورههاي رونق بازار
مس��كن در پايتخت از  25هزار فقره فراتر ميرفت اما
طي دو سال گذشته تحت تاثير نوسان در فضاي كلي
اقتصاد و س��رايت اين بي ثابتي به بازار مسكن و در پي
آن كاهش ش��ديد ق��درت خريد متقاضي��ان مصرفي
بهش��دت كاهش يافت و حتي براي ماههاي متوالي به

يادداشت2-

حال اصناف خوب نیست

بنابرآماره��ا ،نزدیک به
 400ات��اق اصن��اف در
کش��ور و  8هزار اتحادیه
وج��ود دارد .در ته��ران
نی��ز  ۱۳۵اتحادی��ه در
مشاغل مختلف در حال
ابراهیمدرستی فعالیت هستند ،که هر
صنف��ی اتحادیه خاص
خود را دارد .از قدیم کاس��ب را به عنوان حبیباهلل
میشناسند ،در گذشته شبکههای مجازی نبود و
اصناف و فروشندگان و کسبه امین مردم محسوب
می شدند .اما اصناف این روزها ،زیاد حال خوشی
ندارند .در پ��ی «اوجگیری دوباره ش��یوع ویروس
کرونا در کشور ،افزایش نرخ ارز و تورم» ،شاهد عدم
تعادل عرضه و تقاضا در بازارها هستیم؛ موضوعی
که متاسفانه به مس��اله گرانی و گرانفروشی دامن
زده اس��ت .از همین رو ،درخواس��تم این است که
بی��ن واژه کاالی گران با گرانفروش��ی تفاوت قائل
ش��ویم؛ چراکه برخی کاالها با ارز نیمایی برخی با
ارز دولتی و برخی با ارز آزاد تهیه میشوند .بنابراین
طبیعی اس��ت که قیمت ها در کاالها متغیر باشد.
البته ما بازرس��یهای مش��ترک همراه با مراجع
قضایی و س��ازمان تعزیرات داریم ام��ا اگر قدری
دربارهگرانفروشییاگرانشدنکاالتحقیقکنیم
ریشه این موضوع به درس��تی نمایان میشود .اما
تاکید بر این نکته الزم و ضروری است که،اصناف
هیچ گاه به دنبال گرانفروش��ی نبوده و نیستند ،و
نباید آنه��ا را مقصران گرانی معرف��ی کرد .چراکه
مادامی متغیرهای اقتصادی روند رو به رش��دی را
نش��ان نمی دهند یا اصنافی که این روزها خود در
معرضتعطیلیکاملقرارگرفتهاند،چهپاسخقانع
کنندهای میتوانبهمسالهگرانفروشیداد.باتوجه
به ش��رایط کرونا در کش��ور در حال حاضر اصناف
روزهای بدی را می گذرانند و شرایط خوبی ندارند.
اصنافیکهماههاتعطیلبودندوبهشدتدرمعرض
آس��یب قرار گرفتند .به طوریکه حتی بررسی ها
نشان می دهد ،که آس��یب اصناف از محل کرونا،
 ۶۰درصد بوده است .از س��وی دیگر ،ما اقتصادی
داریم که همچنان در چنبره تحری��م ها قرار دارد؛
تولیدکنندگان توان دسترسی آسان و سریع برای
مواد اولیه موردنیازشان برای تولید را ندارند .حاال با
همینتصویرازیکاقتصادمشکلدار،چهانتظاری
میتوان از اصناف کش��ور داش��ت .ش��اید هرقدر
زمان بگذرد زخمهایی که بر پیکره نحیف اصناف
بعد از شیوع ویروس کرونا وارد شده ،التیام یابد اما
حقیقت این است که با وجود وعدههای داده شده
هیچگونه پشتیبانی جدی و عملی از سوی دولت
و نهادهای حامی شاهد نبودیم .بااین حال ،جامعه
اصناف همچنان خواهان حمایت و توجه بیش��تر
دولتبهاینبخشمهمازاقتصادهستند.
ادامه در صفحه4

كمتر از  5هزار فقره سقوط كرد .بررسيهاي «تعادل»
نشان ميدهد كه طي  28ماه گذشته ،حجم معامالت
ملك در ارديبهش��ت س��ال  97با  19هزار و  100فقره
معامله همچنان در صدر ايس��تاده اس��ت .خرداد سال
 97نيز با ثبت  14ه��زار و  900فقره همچنان در رتبه
دوم دارنده بيشترين معامله قرار دارد و حاال تيرماه سال
 99با ثبت  14هزار و  47فقره خود را به جايگاه سومين
ماه پر معامله  28ماه گذشته رسانده است .تير سال 97
نيز با فاصله اندكي ( 13.5هزار فقره) در جايگاه چهارم
ايستاده است .بر اس��اس اين گزارش ،حجم معامالت
ماهانه در  9ماه از س��ال  97باالتر از  10هزار فقره بوده
است .اين در حالي است كه اين تعداد در سال  98به 4
ماه تقليل يافته است كه نشان از ركود عميق معامالتي
در س��ال  98اس��ت .از اين رو ،در حالي كه در سه ماه از
چهارماه گذش��ته از س��ال  ،99حجم معامالت فراتر از
 10هزار فقره ثبت شده است ...صفحه 5رابخوانيد

يادداشت3-

سايهروشنهايبورسمسكن

اينروزهااظهارنظرهاي
موافق و مخالف فراواني
در خصوص ضرورت يا
عدم ضرورت راهاندازي
بورس مس��كن مطرح
ميش��ود كه ب��ه نظرم
مجتبييوسفي ه��ر دو س��وي اي��ن
موافقتها و مخالفتها
اس��تداللهايي وجود دارد كه باي��د مورد توجه
قرار بگيرد .واقع آن اس��ت كه بر اس��اس تعاريف
آكادميك علم اقتص��اد ،بورسها وظيفه تعديل
قيمتها را به عهده دارند .يعني با توجه به اينكه
قاعدتا بورس ش��فافيت را افزايش ميدهد فضا
براي فعاليتهاي مخ��رب س��وداگرانه و داللي
كمتر ميشود .اما اين فرآيند در خصوص اقتصاد
ايران به گونه ديگري محقق ش��ده و ش��اهد آن
هستيم كه بهرغم اينكه شاخصهاي اقتصادي
در مسير كاهش است اما رشد با جهش در رشد
مواجه اس��ت .در عين حال اين پرس��ش مطرح
است در شرايطي كه ش��اخصهاي اقتصاد ايران
در حوزههايي چون رشد س��رمايهگذاري ،رشد
اقتصادي ،تورم باال ،رش��د بيكاري ،رك��ود و ...با
مشكل مواجه است؛ چگونه يك شركت صنعتي
ميتواند صد درصد سود ماهيانه به سهامدارنش
عرضه كند؟در شرايطي كه كل بورسهاي جهان
به دليل تبعات برآمده از كرونا شاهد رشد منفي
است اما بورس برخي كش��ورها مثل ايران و يك
كشور در امريكاي التين در حال ثبت رشدهاي
بسيار باال هس��تند .اين نش��ان ميدهد كه بازار
بورس بر اس��اس منطق اقتصادي مولد در حال
رشد نيست .وقتي يك شركت در يك ماه صد در
صد سود به سهامداران خود ميدهند؛ يعني بايد
اوضاع اقتصاد خوب باشد ،وقتي اوضاع اقتصادي
خوب باشد طبيعتا بايد ارزش پول ملي باال برود،
اما پول ملي ما در حال نزول مستمر است .اقتصاد
يك علم است ،بر اساس پارهاي از دادهها ميتوان
دست به تحليل و پيش بيني زد؛ اما شاخصهاي
اقتصادي در كش��ورمان به گونهاي نوس��ان دارد
كه پيشبيني را بسيار دشوار ميكند و با منطق
اقتصادي قابل تشريح نيست .از آنجايي كه كشور
ما دچار يك ركود اس��ت و بحث تامي��ن مالي با
توجه به تحريمهاي ظالمانه و عدم فروش نفت و
بازگشتپولسختشده،درحالحاضردرتامين
منابع ج��اري ،عمراني و تمل��ك داراييها دچار
مشكل هستيم .بايد تهديد تحريمهاي اقتصادي
را بدل به فرصتي براي درمان بيماري ريش��هدار
اقتصادي اي��ران در خصوص وابس��تگي به نفت
كنيم .بايد منابع ت��ازه درآمدي بيابيم و پايههاي
مالياتي كشور را بر روي درآمدهاي مالياتي از هر
نوعدرآمدوعاديسرمايهبناكنيم.
ادامه در صفحه4

صفحه 7

يادداشت1 -

چرا انگيزه سرمايهگذاري
و توليد از بين رفته است؟

صنعتگ��ر دلس��وز و
بزرگواري را ميشناسم
ك��ه از اواخ��ر دهه 40
تا ام��روز در كار توليد
ب��وده و س��الهاي
طوالن��ي اس��ت كه در
محسنجاللپور اين راه كم��ر خم كرده
و فرد موفقي محسوب
ميش��ود .گاهي حال و احوالي از هم ميپرسيم
و از زماني كه ميشناس��مش همواره او را فردي
مليگرا و مومن و معتقد ميدانم .اخيرا شنيدم
قصد دارد خ��ط تولي��دش را متوق��ف و زمين
كارخان��هاش را واگذار كند .پ��رس و جو كردم؛
بازنشس��تگي بهانه بود .گفته بود« :ميخواهم
خودم را خالص كنم .».گفته بود؛ «مدتهاست
پول كارگران را از محل س��اخت و ساز و فروش
آپارتم��ان در ته��ران ميپ��ردازم و خيلي وقت
اس��ت به اين نتيجه رس��يدهام كه در كشور ما،
توليد خطاست ».دوستي كه برايم خبر را آورد
در وصفش گفت 50 :سال عاشق كارش بوده و
هر روز س��اعت  5صبح از خانه بيرون ميزده و
 10شب به خانه بر ميگشته و غير ممكن است
بتوان��د از كارخانهاش دل بكند .خواس��تند من
و برخي دوس��تان پا در مياني كنيم كه كارخانه
را تعطيل نكند .پرس��يدم زمي��ن كارخانهاش
كجاس��ت؟ گفتند :فالنجاس��ت كه اين روزها
ارزش زيادي پيدا ك��رده .ياد جمله آقاي مهدي
آگاه افتادم كه گفته بود« :عمده شركتهاي ما
ورشكسته هس��تند فقط زميني كه در آن واقع
ش��دهاند قيمت زيادي پيدا كرده است».گفتم:
دنبال دليل نگرديد؛ «زمان» و«زمين» بهترين
انگيزه براي تعطيل كردن خط توليد آن كارخانه
ايجاد كردهاند .گفتند چطور؟گفتم :متأسفانه در
كش��ور ما عوامل و داليل زيادي وجود دارد كه
انگيزه توليد و سرمايهگذاري را از بين ميبرد و
در مقابل انگيزه براي خريد و فروش و نگهداري
داراييها مث��ل امالك و مس��تغالت و ارز و طال
را افزاي��ش ميدهد .زماني ك��ه پيرمرد تصميم
گرفت كارخانهاش را احداث كند ،سود و انگيزه
توليد در اقتصاد ايران بيش��تر از خريد و فروش
زمين و امالك ب��ود اما امروز انگي��زه و منفعت
تعطيل كردن كارخانه و فروش زمين آن قويتر
است.
واضح است كه گذر زمان باعث شده نظام فكري
پيرمرد كارآفرين تغييراساسي كند .ارزشهاي
ذهني همه ما در طول زم��ان ثابت نميماند و
انتخابها و تصميمهاي اقتصادي ما از دورهاي
ب��ه دوره ديگ��ر تغيير ميكن��د .تصميمي كه
در يك دوره زماني به عن��وان بهترين انتخاب
مطرح است؛ الزاما در دورههاي بعدي بهترين
نيست .به همين دليل اس��ت كه اقتصاددانان
نقش سياس��تگذاري را در ايجاد انگيزه براي
فعاليت اقتصادي سالم بس��يار مهم و اساسي
ميدانند .س��اختار سياس��ي خوب ساختاري
اس��ت كه توان تنظيم و تدوين س��ازوكارهاي
مناسب براي فعاليت سالم كارآفرينان را فراهم
كند .درجه خوب بودن حكمراني در كش��ورها
در قانونگ��ذاري صحيح و سالمس��ازي فضاي
كسبوكار است و كش��وري را ميتوان موفق
دانست كه بتواند انگيزههاي توليد را باال ببرد.
به ق��ول ميلتون فريدمن« هنر سياس��تگذار
ايجاد فضايي اس��ت ك��ه در آن منفع��ت افراد
نادرست در انجام كار درست باشد .در غير اين
صورت حتي افراد درست هم كار خوب را انجام
نخواهندداد».
دهه چهل را دهه طاليي اقتصاد ايران ميدانند
و در تاريخ معاصر ايران كمتر دورهاي شبيه اين
دوره ميشناسيم .در فاصله سالهاي ١٣٤٢تا
١٣٥٢ميانگين نرخ رشد اقتصادي٢،١١درصد
و ميانگين س��االنه نرخ ت��ورم ٦ ،٢درصد بوده
اس��ت .عالوه بر آن ،مهمترين صنايع ايران در
همين دوره پايهگذاري ش��دند .دليل موفقيت
سياس��تگذار اين بود كه با سياس��تگذاري
صحيح ،ذينفعان واردات را به ذينفعان توليد
تبديل كرد .بر خالف دوره حاضر كه دولتهاي
ما ذينفعان توليد را با سياس��تهاي نادرست
اقتصادي به ذينفعان س��فته بازي و قماربازي
تبدي��ل كردهاند .سياس��تگذار را بايد متوجه
كرد ب��ه ميزاني كه اقتصاد به ثب��ات و پايداري
نزديك شود و محيط كسب و كار مساعد باشد،
انگيزه براي سرمايهگذاري بلندمدت و توليد و
ايجاد ارزش افزوده افزايش مييابد و به ميزاني
كه اقتصاد در ورط��ه بيثباتي و تله تورم مزمن
گرفتار شود ،انگيزه سرمايهگذاري و كارآفريني
از بين ميرود .در حال حاضر تورم باعث ش��ده
نرخ بازده حاصل از نگه��داري داراييها بيش
از بازده حاصل از ايجاد ارزش افزوده باش��د .در
چنين اقتصادي ،انگيزه براي س��رمايهگذاري
در مس��تغالت و خريد و فروش ملك و مسكن
منطقيت��ر از تولي��د و كارآفرين��ي ب��ا هم��ه
گرفتاريهايشاست.

غالمرضا سالمي در گفتوگو با «تعادل»:

تورم ،فقر را توسعه ميدهد
تورمي كه امروز در اقتصاد ايران وجود دارد ،بسيار قدرتمند است

تعادل| جديدترين نرخ تورم اعالم شده از سوي
مركز آمار نش�ان ميدهد كه در تيرماه سال ،99
تورم دوازده ماهه كش�ور با تداوم اف�ول خود به
مرز 26درصد رس�يده اس�ت ،عددي كه هرچند
همچنان نسبت به آنچه در بسياري از كشورهاي
جهان رخ ميدهد ،فاصلهاي زياد دارد اما با توجه
به ثبت اعداد بيش از  40درصد در تابستان سال
قبل ،نشاندهنده كاهش نرخ تورم است .با وجود
اين حركت مثبت اما نرخ ماهان�ه تورم در تير ماه
امسال به بيش از  6درصد رس�يده است ،عددي
كه در پنج سال اخير تنها يك بار ثبت شده و پس
از آن موجي جديد از تورم در كشور به راه افتاده
است .همين آمار نگراني بسياري از كارشناسان و
فعاالن اقتصادي را برانگيخته كه شايد بار ديگر
اين نرخ به س�مت اع�داد غيرقاب�ل پيش بيني
حركت كند و در نهايت هم بر روي اقتصاد كشور
و هم بر وضعيت معيش�تي مردم تاثيرات منفي
جدي بگ�ذارد .غالمرضا سلامي -كارش�ناس
مس�ائل اقتص�ادي  -در گفتوگو با «تع�ادل» از
اين نگرانيها ميگويد و معتقد است در صورتي
كه شرايط براي مديريت مش�كالت فعلي مانند
كس�ري بودجه از ش�يوههاي مورد تاييد فراهم
نشود ،خطر شعله ور ش�دن دوباره آتش تورم در
اقتصاد ايران وجود دارد.
بر اس�اس گزارش جديد مركز آمار ،نرخ تورم
ماهانه تير ماه به يك�ي از باالتري�ن اعداد ثبت
شده در س�الهاي اخير رسيده است .اين اتفاق
چه پياميبراي اقتصاد ايران دارد؟
براي آنكه ما متوجه ش��ويم در اقتصاد اي��ران و بهطور
خاص در حوزه تورم ش��رايط عادي نيست ،حتي نياز
به مراجعه به گزارشها و خبرهاي رسمي وجود ندارد،
زيرا كافي اس��ت تنها به عنوان يك شهروند ،فهرست
مايحتاج روزانه خود را تهيه ك��رده و تغييرات قيمتي
كه در روزه��اي متوال��ي رخ ميده��د را اندازهگيري
كنيم .از اين رو تورمي كه امروز در اقتصاد ايران وجود
دارد ،بسيار قدرتمند اس��ت و روي زندگي تمام مردم
و بهطور خاص اقش��ار كم درآمد تاثير جدي و قطعي
گذاشته اس��ت .در رابطه با افزايش دوباره تورم در تير
ماه ،اين دس��تگاههاي اجرايي و نهادهاي تصميمگير
هستند كه بايد پاس��خ دهند چه تغييراتي رخ داده و
چه سياستهاي جديدي در دس��تور كار قرار گرفته
كه ناگهان تورم افزايش يافته است .آنچه ما ميتوانيم
روي آن تاكيد كنيم ،تهديد جدي است كه تداوم اين
افزايش تورم با خود به همراه ميآورد.
در شرايط فعلي ،اصليترين تهديدي كه از اين
مسير به اقتصاد ايران نزديك ميشود در كدام
حوزههاتصويرميشود؟
وقتي بهاي مصرفي خانوار افزايش پيدا ميكند ،يعني
با درآمد سابق امكان دريافت همان محصوالت گذشته
يا خدمات مشابه قبل ديگر وجود ندارد .با وجود آنكه
هر سال تالش شده ،با افزايش دستمزد ،بخشي از اين
قدرت خريد از دس��ت رفته جبران شود اما عمال تورم

از اين افزايش دستمزد و حقوق نيز فراتر است .تفسير
ساده از اين شرايط اين است كه فرد يا خانواده فقيرتر
ش��دهاند و تورم به توس��عه فقر كمك ميكند .هرچه
افرادي آسيب و فشار بيش��تري تحمل كنند ،فقر در
آنها بيشتر رش��د ميكند .در چنين بستري است كه
ما ميبينيم طبقه متوس��طي كه در سالهاي قبل به
دنبال بهبود شرايط زندگي خود و رشد اقتصادي بود،
امروز به اين مرحله رس��يده كه براي بقا تالش كند و
درآمدش كفاف هزينههايش را نميدهد .با تداوم رشد
تورم ،هر روز تعداد بيشتري از اين افراد ،با مشكالت و
محدوديتهايجديدمواجهميشوند.
امس�ال از نظر اقتصادي ،سالي بسيار سخت و
دش�وار براي دولت خواهد بود و كسري بودجه
قابل توجه قطعي به نظر ميرس�د .اين كس�ري
بودجه ب�ا وجود ت�ورم س�نگين چگون�ه قابل
مديريتاست؟
متاسفانه امس��ال مس��ائل غيرقابل پيش بيني مانند
كرونا ني��ز به اقتصاد ايران اضافه ش��ده و مش��كالت و
دغدغههاي گذشته را تش��ديد كرده است .در چنين
شرايطي در دس��ترس نبودن درآمدهاي پيش بيني
ش��ده براي دولت امري قطعي به نظر ميرسد و از اين

برش

سرعت رشد نقدينگي در اقتصادمان
بسيارباالست
وقتي به�اي مصرفي خان�وار افزايش
پيدا ميكند ،يعني با درآمد سابق امكان
درياف�ت همان محص�والت گذش�ته يا
خدماتمشابهقبلديگروجودندارد
مردم عملا عالقهاي ب�ه خريد اين
اوراق بده�ي ندارن�د و تنها مش�تري
باقيماندهبانكهاهستند
رو تمامي دس��تگاهها به دنبال پيدا كردن راهي براي
كسري بودجه هستند .در شرايط فعلي آنچه بيشترين
اهميت را دارد ،پرهيز دولت از سياستها و طرحهايي
اس��ت كه ميتواند به افزايش نرخ ت��ورم دامن بزند .ما
چه تاييد بكنيم و چه نكنيم ،س��رعت رشد نقدينگي
در اقتصادم��ان بس��يار باالس��ت و با توجه ب��ه اينكه
زيرس��اختهاي الزم براي مديريت نقدينگي و انتقال
به توليد را در نظر نگرفتهايم ،اين نقدينگي سرگردان
خود در اقتصاد ميگردد و به انحاي مختلف در تشديد
تورم ،نقش آفريني ميكند .ما تا ب��راي اين نقدينگي
فكري جدي نكنيم ،بايد هم��واره خود را پذيراي تورم
كنيم و در اين شرايط اگر دولت به سمت افزايش پايه
پولي و چاپ اسكناس برود ،عمال شرايط بسيار دشوار
خواهدشد.
نرخ تورم فعل�ي در حالي به ثبت رس�يده كه
دولت ميگويد به هيچ عنوان زيربار اس�تقراض
از بانك مركزي نرفته است .اين حرف تا چه حد
قابلاعتناست؟
اينكه مس��تقيما از بان��ك مركزي اس��تقراض نكنيم
ولي در عم��ل ش��يوههايي را به كار ببري��م كه همان

استقراض محسوب ميش��ود در نتيجه تفاوتي ندارد.
آنچه در روزهاي گذش��ته درب��اره اس��تفاده از منابع
صندوق توسعه ملي مطرح ش��ده ،مثالي براي همين
موضوع اس��ت .اينكه منابع ارزي در اختيار نباشد اما
با اس��تفاده از درآمد صندوق توس��عه ملي ،بخشي از
نيازهاي اقتصادي تامين شود ،عمال همان استقراض
از منابع جديد است و در نهايت اثر منفي خود را خواهد
گذاشت.
در شرايط تحريم و همزمان با شيوع كرونا ،اين
تصور كه دولت بتواند راه درآم�د جديدي پيدا
كند تا همه كس�ري بودجه پوش�ش داده شود،
واقعي نيس�ت اما گزينههاي واقع�ي پيش روي
دولتبرايعبورازشرايطفعليكدامهستند؟
دولت در ماههاي گذش��ته تالش كرده ،ب��ا دو راهكار
بخش��ي از نياز درآمدي خود را پوش��ش دهد .گزينه
نخست حمايت از بازار سرمايه بوده است .ما در ماههاي
گذشته ديديم كه با وجود فشار اقتصادي و حتي افت
بورسهاي جهان ،با حمايت دولت ب��ازار بورس ايران
رشد قابل توجهي داش��ت و بخش زيادي از نقدينگي
مردم به سمت اين بازار سرازير ش��د .در اين ايام دولت
تالش كرده هم با عرضه ش��ركتها و داراييهاي خود
در بورس و هم با استفاده از ارزش سهامي كه در اختيار
خود دارد ،بخشي از نياز مالي را جبران كند .گزينه دوم
انتش��ار اوراق بدهي بوده اس��ت .اوراقي كه مشابه آن
در بسياري از كش��ورهاي جهان و از سوي دولتهاي
مختلف چاپ ش��ده و در اختيار مردم يا مشتريان قرار
گرفتهاند و به مديريت بخشي از كسري بودجه دولت
كمك كردهان��د .در ايران نيز در ماههاي گذش��ته اين
بحث مطرح شده و حتي بخش��ي از پيش بينيها در
رابطه با آن اجرايي ش��ده اما هنوز فاصلهاي طوالني تا
معيارهاياستاندارددارد.
چه تغييرات�ي بايد رخ ده�د تا اي�ن اوراق به
سمتاستانداردشدنحركتكنند؟
در وهل��ه اول بايد در نظر داش��ت كه مش��تري اوراق
بدهي در كشورهاي مختلف مردم هستند نه بانكها.
دولتها با استفاده از اين گزينه هم منابع مالي موردنياز
خود را ج��ذب ميكنند و ه��م نقدينگي س��رگردان
مردم را در اختي��ار ميگيرند كه خود ب��ه كاهش نرخ
تورم كمك ميكند .در كش��ور ما با توجه به باال بودن
تورم و س��ودده بودن ديگر بازارها ،مردم عمال عالقهاي
به خريد اي��ن اوراق بدهي ندارند و تنها مش��تري باقي
مانده بانكها هس��تند .بانكها كه در ماههاي گذشته
تس��هيالت دهي را كاه��ش داده و با س��ود بين بانكي
پايينتر مواجه بودهاند اين اوراق را خريدهاند كه عمال
در بلندمدت مشكلي را از اقتصاد ايران حل نميكند .ما
در سالهاي گذشته گزينههايي را مطرح كردهايم مانند
صندوقهايي كه مبن��اي آنها ارزه��اي خارجي مانند
يورو هستند كه دولت با اس��تفاده از آن هم ارز را جذب
ميكند ،هم سودي معقول به سرمايهگذار ميدهد .با
وجود برخي زمزمهها هنوز چني��ن طرحهايي به اجرا
نرسيده و تا جمعبندي گستردهاي صورت نگيرد ،عدم
پوشش كسري بودجه دولت و خطر افزايش دوباره تورم
در ماههاي پيشرو وجود خواهد داشت.

اخبار
مولدسازي داراييها
به استانها ابالغ شد

رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور گفت :طي
بخشنامهاي به استانداريها موضوع مولدسازي و
واگذاري داراييها را اع�لام كرديم تا از اين طريق
تامينسرمايهگذاريانجامشود.محمدباقرنوبخت
در مراس��م رونمايي از هزار اس��تاندارد جديد در
سازمانآموزشفنيوحرفهايكشور،اظهارداشت:
در برنامه ششم توسعه ۸ ،درصد رشد اقتصادي از
محل سرمايهگذاري در نظر گرفته شده بود ،اما با
توجه به اينكه امكان سرمايهگذاري جديد به دليل
تحريمها وجود ندارد ،ما رش��د اي��ن محل را به دو
بخش س��رمايهگذاري جديد و افزايش بهره وري
تفكيك كرديم كه در همين راس��تا مقرر شد ۵.۵
درصد از محل سرمايهگذاري و  ۲.۵درصد از محل
افزايش بهره وري باشد.
ريي��س س��ازمان برنام��ه و بودجه كش��ور افزود:
افزايش بهره وري به  ۲عامل دانش بنياني و مهارت
محوري بس��تگي دارد؛ ب��راي واحدهاي توليدي
به جاي س��رمايهگذاريهاي جديد ،بايد از محل
سرمايهگذاريهايموجودبهرشددستيابيم.بايد
بنيانرفتارتوليديهابرپايهدانشبنيانباشد.روش
كار كارگران و نيروي انساني بايد متكي بر مهارتها
و اس��تانداردهاي اثربخش باشد.وي با بيان اينكه
سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور و مجموعه
بخش فني و حرفهاي براي ما نس��بت به سالهاي
گذشته متمايز شده است ،ادامه داد :سازمان برنامه
وبودجهكشوربهعنوانمتوليتوسعهكشور،برنامه
خود را بر اساس وضعيت موجود تغيير داد .از محل
افزايش بهرهوري ،بايد رشد تولي ِد اشتغال را داشته
باشيم و به مباحث دانش بنياني متمركز شويم كه
در همين راستا پاركهاي علم و فناوري مورد توجه
قرار گرفته است و در كنار آنها براي مهارت آموزي،
موضوع فني و حرف��هاي در اولويت ق��رار گرفت.
نوبخت تاكيد كرد :سازمان برنامه و بودجه كشور
براي پشتيباني از سازمان آموزش فني و حرفهاي
اعالم آمادگي ميكند.معاون رييسجمهور اظهار
داشت :در قانون بودجه ظرفيتي به ميزان  ۱۰هزار
اشتغال توليد
و  ۱۰۰ميليارد تومان براي كمك به
ِ
پيشبيني شده است .همچنين براي بودجه سال
 ۱۴۰۰نيز در ح��ال تهيه برنامههايي براي جهش
توليد هستيم.وي افزود :رسيدن به جهش توليد
نيازمند دانش بنياني شدن و مهارتآفريني است
در غير اين ص��ورت ادامه وض��ع موجود هميني
ميشود كه س��ال گذشته فقط به رونق توليد فكر
ميكرديم.نوبختهمچنينگفت:طيبخشنامهاي
به اس��تانداريها موضوع مولدس��ازي و واگذاري
داراييها را اع�لام كرديم تا از اي��ن طريق تأمين
سرمايهگذاري انجام شود و همچنين از اين محل
اعتباراتي براي جبران كاستيهاي ناشي از افزايش
 ۵۰درصدي فصل دهم در س��ال  ۹۸و افزايش ۱۵
درصدي در سال  ،۹۹در نظر گرفته شود.

 ۱۹.۶ميليارد دالر ارزش
تجارت امسال

سخنگوي گمرك گفت :ميزان تجارت خارجي
ايران در چهار ماه اول امسال به بيش از۴۲ميليون
تن و به ارزش  ۱۹ميلي��ارد و  ۶۳۵ميليون دالر
رس��يد كه از اين ميزان بي��ش از  ۳۰ميليون تن
به ارزش هش��ت ميلي��ارد و ۷۱۳ميليون دالر
س��هم صادرات و حدود  ۱۲ميليون تن به ارزش
۱۰ميلي��ارد و  ۹۲۲ميليون دالر س��هم واردات
است  .س��يد روحاهلل لطيفي اظهار كرد :در چهار
ماهه نخست سال  ۱۳۹۹ميزان صادرات قطعي
كاالهاي غير نفتي كشور به استثناي نفت خام،
نفت كوره و نفت سفيد و همچنين بدون صادرات
از محل تج��ارت چمداني ،بالغ ب��ر  ۳۰ميليون
و ۲۸۵ه��زار تن و ب��ه ارزش هش��ت ميليارد و
۷۱۳ميليوندالربودهاستكهدرمقايسهبامدت
زمانمشابهسالگذشتهحدود ۴۰درصدكاهش
در ارزش دالري داش��ته است .همچنين ميزان
واردات كش��ور در اين مدت با بيش از  ۲۴درصد
كاهش به رقم  ۱۰ميليارد و  ۹۲۲ميليون دالر و
به وزن  ۱۱ميليون و  ۷۹۳هزار تن رسيده است.
دبير شوراي اطالعرس��اني گمرك خاطرنشان
كرد :طي چهار ماهه نخست سال  ۱۳۹۹عمده
مقصدكاالهايصادراتيبه ترتيبعبارتبودهاند
از «چين» با وزن هشت ميليون  ۴۶۹هزار تن و
به ارزش دو ميليارد و  ۴۷۴ميليون دالر و با سهم
بيش از  ۲۸درصد« ،عراق» به وزن شش ميليون
و  ۴۴۶ه��زار تن و به ارزش ي��ك ميليارد و ۹۶۵
ميليون دالر و با سهم بيش از  ۲۲درصد« ،امارات
متحده عربي» با وزن چهار ميليون و  ۶۲۵هزار
تن و به ارزش يك ميلي��ارد و  ۲۱۶ميليون دالر
و با س��هم نزديك به  ۱۴درصد« ،افغانستان» به
وزن دوميليون و  ۱۱۵ه��زار تن و به ارزش ۷۱۳
ميليون دالر و با س��هم بيش از هشت درصد و به
مقصد «تركيه» ب��ا وزن ۸۴۳هزار تن و به ارزش
۴۰۵ميليون دالر و با سهم نزديك به پنج درصد از
كل ارزش صادرات بوده است .طبق اعالم گمرك،
لطيفي افزود :طي چهار ماهه نخست سال۱۳۹۹
عمده كاالهاي وارداتي از كشورهاي طرف معامله
به ترتيب از «چين» با وزن يك ميليون و دو هزار
تن و به ارزش دو ميليارد و  ۸۰۶ميليون دالر و با
سهم بيش از  ۲۵درصد« ،امارات متحده عربي»
ب��ه وزن يك ميليون و  ۳۳۱ه��زار تن و به ارزش
دو ميليارد و  ۴۷۹ميليون دالر و با سهم نزديك
به ۲۳درص��د« ،تركيه» با وزن ي��ك ميليون و
۸۷۰ه��زار تن و ب��ه ارزش يك ميلي��ارد و ۱۷۸
ميليوندالروباسهمنزديكبه۱۱درصد«،هند»
به وزن۹۳۹هزار تن و به ارزش ۷۵۷ميليون دالر و
با سهم نزديك به هفت درصد و كشور «آلمان» با
وزن  ۴۹۳هزار تن و به ارزش  ۵۳۶ميليون دالر و
با سهم نزديك به هفت درصد از كل ارزش واردات
كشور صورت گرفته است.
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خبر

ايـران

سيد ابراهيم رييسي ،رييس قوه قضاييه در ديدار با مديران بانكي:

س��ربازان گمنام امام زمان (عج) به يك گروه
تروريس��تي مس��تقر در امريكا ضربه اساسي
وارد كردند.
طبق اين گزارش سركرده گروهك تروريستي
«تندر» در دستان وزارت اطالعات قرار دارد.
جمشيد شارمهد سركرده گروهك تروريستي
تندر كه از امريكا عمليات مسلحانه و خرابكارانه
در اي��ران را هدايت ميكرد در پ��ي عملياتي
پيچيده ،اكنون در دس��تان قدرتمند سربازان
گمنام امام زمان(عج) قرار دارد.
ش��ارمهد در س��ال  ۱۳۸۷عمليات انفجار در
حس��ينيه سيدالشهداي ش��يراز را طراحي و
هدايت كرد .در آن اقدام تروريس��تي ۱۴ ،نفر
ش��هيد و  ۲۱۵نفر از عزاداران حسيني زخمي
شدند
گروهك تروريس��تي تندر در سالهاي اخير
نيز قصد اجراي چند عمليات بزرگ را داشت.
منفج��ر كردن س��د س��يوند ش��يراز ،انفجار
بمبهاي سيانوري در نمايشگاه كتاب تهران
و منفجر كردن حرم حضرت امام خميني(ره)
هنگام برگزاري مراس��م عمومي از جمله اين
عمليات بود.
اين عمليات تروريس��تي با تس��لط اطالعاتي
مام��وران وزارت اطالعات ناكام ماند .جزييات
بيش��تري از عمليات پيچيده و موفق فرزندان
انقالبي ملت ايران در بهدام انداختن سركرده
گروه تروريس��تي تندر متعاقباً به اطالع ملت
شريف ايران خواهد رسيد.

فساد نبايد از درون سيستم بانكي آغاز شود

س��يد ابراهيم رييس��ي ،رييس قوه قضاييه كه براي
بررس��ي مش��كالت و مس��ائل نظام بانك��ي ميزبان
مديران عامل  ۱۲بانك دولتي و نيمه دولتي و نماينده
بانكهاي غيردولتي بود ،از مديران بانكي خواست كه
خودشان پيش از همه پيشگام در عرصه اصالح نظام
بانكي و پيگيري احقاق حقوق بانكها باشند.
ريي��س قوه قضاييه ب��ا تقدير از اقدام��ات بانكها در
پرداخت تس��هيالت به محرومان و نيازمندان و گره
گشايي از زندگي مردم به ويژه در ايام شيوع كرونا به
آمار باالي متقاضيان دريافت تسهيالت ازدواج اشاره
كرده و بر تسريع در پرداخت وام به اين زوجهاي جوان
تاكيد كرد.
رييسي با اشاره به ورشكسته نمايي برخي بدهكاران
بانكي براي فرار از بازپرداخت تسهيالت ،اين اقدام را
مصداق بارز جرم غير قابل گذش��ت دانست و تأكيد
كرد :نظام بانكي و سيستم قضايي بايد با برخورد قاطع
با اين موضوع ،اجازه ندهند گيرندگان تسهيالت كه
پول ملت را صرف اموري غير از تعهداتشان كردهاند ،از
پرداخت ديون خود فرار كنند.
رييس قوه قضاييه در همين راس��تا ب��ر لزوم تقويت
فرآيند اعتبارسنجي و نظارت بر هزينه كرد تسهيالت
تأكيد كرد و گفت :بايد س��ازوكاري طراحي شود كه
ه��م به افراد بدحس��اب از منابع مختلف تس��هيالت
داده نشود ،و هم آنكه به محض اطالع از تخلف فرد از
تعهداتش با او برخورد شود.
رييسيهمچنينبرلزومفعالسازيواحدهايتوليدي
و كارخانههاي تحت تملك بانكها و بازگشت آنها به
چرخه توليد تأكيد ك��رد و گفت :مقام معظم رهبري
تصري��ح فرمودند از زماني كه بانكه��ا يك كارگاه يا
كارخانه را تمليك ميكنند ،بايد با اس��تفاده از همه
امكانات خود به تقويت توان توليد كشور كمك كنند.
رييس قوه قضاييه بر همين اساس خطاب به مديران
عامل بانكها متذكر ش��د كه موظفند در اين شرايط
كه دش��من تالش ميكند با تهديد و تحريم و ايجاد
محدوديت چرخه توليد كش��ور را متوقف كند ،اجازه
ندهند دشمن به هدف خود برسد و بايد با همه توان و
ظرفيت از نظام توليد حمايت نموده و سياستگذاري
صحيح براي هدايت منابع بانكها به س��وي توليد و
رونق اقتصاد ملي را در دستور كار خود قرار دهند.
رييسي در بخش ديگري از سخنانش بانكها را ملزم
به پيگيري مطالبات ش��ان دانس��ت و با انتقاد از عدم
شكايت برخي بانكها براي وصول معوقات شان اظهار
داش��ت :بانكها بايد در ش��كايت از بدهكاران كالن
فعالتر عمل كنند ،اما گاهي ميش��نويم كه برخي از
مديران ميگويند ما شكايت نداريم و قوه قضاييه از ما
چنين ميخواهد.
او همچني��ن به حجم باالي تس��هيالت سررس��يد
گذشته در نظام بانكي اشاره كرده كاهش تسهيالت
سررس��يد گذشته را مس��تلزم تالش بيشتر از سوي
بانكها دانست.
رييس ق��وه قضاييه ب��ا تاكي��د بر ض��رورت رعايت
قانون اجراي سياس��تهاي كلي اصل  ۴۴دررابطه با
سهامداري بانكها افزود :بر اساس گزارشهاي موجود
هفت بانك اين ضوابط را رعايت نكردند كه اين اقدامي

همه ايرانيان
مشمول قانون جديدند

سازوكاري طراحي شود كه به افراد بدحساب تسهيالت داده نشود
خالف قانون و الزم به پيگيري است.
تالش براي وصول تس��هيالت سررس��يد گذش��ته،
جلوگي��ري از رش��د تع��داد ُش��عب بانكه��ا و
استانداردس��ازي آنها از ديگر موضوعات مورد تأكيد
رييس دستگاه قضا بود كه خطاب به مديران بانكها
متذكر شد.
رييسي از راكد كردن امالك ،منابع و سرمايه بانكها
براي دستيابي به سود بيشتر بر اساس تورم نيز انتقاد
و تأكيد ك��رد :بانكها بايد از طريق س��رمايهگذاري
و تخصي��ص امكانات خود به بخش توليد سودش��ان
را افزاي��ش دهند نه از راههاي نادرس��تي ،چون راكد
كردن منابع.
ريي��س قوه قضاييه با اش��اره به تالشه��اي نظارتي
سيستم بانكي براي كاهش تخلفات در بانكها ،تأكيد
كرد :بانكها بهطور مستقيم با پول در ارتباطند و اين
مساله در بروز فس��اد موثر است ،اما ميتوان از طريق
تقويت نهادهاي نظارتي درون س��ازماني مانع از بروز
فساد شد.
رييس��ي گزارش برخي مديران بانك��ي در خصوص
مبداء خارجي مفاسد بانكي تصريح كرد :اينكه فساد
از درون سيس��تم بانكي آغاز نشود خيلي مهم است و
بايد با نظارت مستمر ،دس��تهاي فاسد را در خارج
سيستم نيز قطع كنيد و اجازه ندهيد فساد از در خارج
و از پنجره وارد شود.
رييس قوه قضاييه به موض��وع اصالح نظام بانكي نيز
گريزي زد و اظهار داشت :دولتها و مجالس هميشه
گفتهاند كه اصالح نظام بانكي در رأس برنامههايشان

رييسجمهوري در جلسه ستاد ملي مديريت كرونا:

قرار دارد ،اما براي كاربردي و عملياتي بودن طرحها،
بانكها بايد خودشان پيشقدم و فعال بشوند.
رييس��ي با بيان اينك��ه اصالح نظام بانك��ي از تعامل
مديران بانكها و نهاده��اي قانونگذار بيرون ميآيد،
افزود :اصالح نظام بانكي باي��د از درون اين مجموعه
پيگيري ش��ود و مديران بانكها با استفاده از نظرات
كارشناسان و مجلس و دولت ،مسيري را طراحي كنند
كه تحقق پذير باشد.
رييس قوه قضاييه در پايان اين نشس��ت با اش��اره به
درخواست مديران عامل بانكها براي حمايت دستگاه
قضايي از نهادهاي مالي و پولي در رفع مشكالت شان
دس��تور داد كارگروهي  ۵نفره متشكل از نمايندگان
بانكها ،مس��ووالن ش��وراي هماهنگ��ي بانكها و
مسووالن قضايي تشكيل و دس��تورالعملهاي الزم
براي حمايتهاي قضايي از سيستم بانكي تدوين شود.
پيش از سخنان رييس قوه قضاييه ،آقاي حسينزاده
مديرعام��ل بان��ك مل��ي و دبير ش��وراي هماهنگي
بانكهاي دولتي و نيمه دولتي با ارايه گزارشي درباره
عملكرد بانكه��ا در حوزه نظارت و كاهش فس��اد و
تخلف و توجه به معيش��ت مردم و رونق كسب و كار و
آخرين وضعيت مطالبات و معوقات بانكها اعالم كرد:
بانكها س��ال گذش��ته  ۳۵۹هزار و  ۵۱ميليارد ريال
تسهيالت پرداخت كردهاند.
وي رقم بنگاههاي كوچك و متوس��ط كه در راستاي
حمايت بانكها از نظام توليد تسهيالت دريافت كردند
را  ۲۱هزار واحد توليدي عن��وان كرد و افزود :در يك
سال گذشته  ۷۸۸هزار وام ازدواج به جوانان پرداخت

شده و در سه ماهه اول امسال نيز  ۱۱۱هزار زوج جوان
از اين تسهيالت استفاده كردهاند.
به گفته حس��ينزاده ،بانكها براي آس��يب ديدگان
ح��وادث غيرمترقبه همچون س��يل و زلزله  ۳۷هزار
ميليارد توم��ان و در ايام كرونا ني��ز  ۲۳هزار ميليارد
تومان در قالب تس��هيالت حمايتي يك تا دو ميليون
توماني پرداخت كردهاند و بيش از  ۵۱هزار ميليارد نيز
براي كمك به  ۶۳هزار واحد توليدي و اقش��ار آسيب
ديده تخصيص يافته اس��ت .وي با اشاره به آمار ۲۲۰
هزار نفري پرسنل بانكهاي دولتي و نيمهدولتي اعالم
كرد كه در يك سال گذش��ته با تقويت سيستمهاي
نظارتي درون سازماني رقم تخلفات بانكها به زير ۲
درصد كاهش يافته كه به گفته او مبداء و منشأ بخش
عمده اين تخلفات نيز خارج از نظام بانكي اس��ت .در
اين جلس��ه همچنين  ۵تن از مديران بانكي به بيان
مش��كالت و درخواس��تهاي خود از رييس دستگاه
قض��ا پرداختند كه «تش��كيل هيات نخب��گان براي
بررسي تخصصي مسائل بانكي با حضور كارشناسان
قضايي و بينالملل در جهت تقويت ريس��كپذيري
بانكها»« ،دسترسي به بانكهاي اطالعاتي براي احراز
صالحي��ت مالي و حرفهاي متقاضيان تس��هيالت»،
«همياري دادستاني براي وصول مطالبات و معوقات
از ابربدهكاران بانكي»« ،تعيين مرجع اصلي رسيدگي
به تخلفات بانكها براي پرهي��ز از موازيكاريها» و
«همياري دادس��تان كل كشور به عنوان عضو هيات
امناي صندوق توسعه ملي براي رفع مشكالت مربوط
به تعامل بانكها و صندوق» مهمترين آنها بود.

دژپسند اعالم كرد

اجتماعات در سراسر كشور ممنوع است

ورود ۷۰هزارميلياردتومانبهبورسازابتدايسال۹۹

رييسجمهوري با بيان اينكه امروز گزارش استانها
اميدواركننده بود ،گفت :حدود  ۱۰اس��تان نام برده
ش��ده كه قبال در پيك بيماري بودن��د و االن از پيك
عبور كردهاند.
حسن روحاني ،رييسجمهوري در جلسه ستاد ملي
مديريت بيماري كرونا گفت :بايد از همه مردم عزيزي
كه با ستاد ملي كرونا و مس��ير سالمت جامعه دارند
بخوبي همكاري ميكنند تش��كر كني��م .امروز جزو
روزهايي بود كه گزارش استانها اميدواركننده بود.
وي ادامه داد :حدود  ۱۰استان نام برده شده كه قبال
در پيك بيماري بودن��د و االن از پيك عبور كردهاند.
اگر مردم به همين صورت ادامه دهند شاهد آمار خوبي
در هفتههاي آينده خواهيم بود .در بانكها ،ادارات و
مراكز عمومي پروتكلها خوب رعايت ميشود .حتما
نياز داريم با فرد متخلف برخورد ش��ود و حتما در ماه
محرم مقرراتي كه ميگذاريم مسووالن تكايا ،مساجد
و هياتها مسووليت را قبول كنند.
رييسجمهور تصريح كرد :نحوه برخورد با متخلفين
را قرار شد وزارت كش��ور و بهداشت تصويب كنند و
به س��تاد بياورند .تمام مقرراتي كه از روز اول توسط
وزارت بهداش��ت اعالم كرده است بر قوت ادامه دارد
تا زماني كه همين وزارت بهداشت اعالم كند واكسن
اين بيماري در دسترس است.
روحاني اظهار داش��ت :اقدامات سختگيرانه را بايد
ادامه دهيم .راهبرد ما در مقابل ويروس تغيير نكرده
اس��ت .اولين قدم آموزش و توضي��ح دادن به مردم
است .هنوز هم با كاري كه شده بايد به مردم توضيح
بيشتري دهيم .مردم بايد مسائل بهداشتي را مقدم
بر هر چيزي بدانند .در ش��رايط امروز ماسك الزامي
ش��ده اس��ت .اجتماعات هم چنان در سراسر كشور
ممنوع است.
وي با تاكيد بر اع�لام آمار در برخورد با افراد متخلف
در ادارات گف��ت :باي��د افراد مبتال را شناس��ايي و از
جامعه جدا كنيم .كشورهايي هستند كه با سيستم
مانيتورينگ افراد مبتال را رهگيري ميكنند اما ما اين
سيستم را نداريم و بايد با موبايل اين كار را انجام دهيم.
رييسجمه��ور تصريح كرد :به اس��تانها اختياراتي
داديم تا ستادهاي اس��تاني دستورالعملهايي براي
اقدامات س��ختگيرانه را انجام دهند .يكي از مسائل

وزير امور اقتص��ادي و دارايي گفت :از ابتداي س��ال
تاكن��ون ورودي حقيق��ي و حقوقي خال��ص به بازار
س��رمايه معادل  ۷۰هزار ميليارد تومان بوده است .به
گزارش خبرگزاري مهر به نقل از صدا و سيما ،فرهاد
دژپسند با اش��اره به بند  ۹سياستهاي كلي اقتصاد
مقاومتي ،از فعال ش��دن بازار سرمايه به عنوان يكي
از مولفههاي تحقق اين سياس��تها ن��ام برد و اظهار
داش��ت :تعداد كدهاي س��هامداري در بازار سرمايه
تا پايان خ��رداد ماه  ۱۵ميلي��ون و  ۲۵۱هزار كد و با
احتس��اب س��هام عدالت به  ۴۸ميليون و  ۵۰۰هزار
كد رس��يده است .وزير امور اقتصادي و دارايي ،ارزش
معامالت بورس در  ۴ماهه اول سال را نسبت به سال
 ،۹۸معادل  ۱۴۵درصد و نس��بت به مدت مشابه در
سال گذش��ته معادل  ۶۲۵درصد اعالم كرد .دژپسند
عرضه اوليه سهام شركتها در بورس و فرابورس در ۴
ماه اول سال را معادل  ۱۳۷ميليارد ريال و نزديك به

مهمي كه بر آن تاكيد داريم تقويت بخش س�لامت
اس��ت .بايد تخت بيمارس��تاني ،ونتيالت��ور و تعداد
پرستار افزايش يابد .امسال تخت ويژه و بيمارستاني
را تقويت ميكنيم.
روحاني بيان داش��ت :الزم است از سخنان حكيمانه
و مجتهدانه ديروز رهبر انقالب تشكر كنم .همانطور
كه ايش��ان اش��اره كردند مرجعيت نهايي كه متولي
امر س�لامت جامعه در ش��رايط فعلي است منحصرا
ستاد ملي مبارزه با كرونا است .مقرراتي كه اين ستاد
ميگذارد براي همه الزم االجرا اس��ت و رهبري هم
خيلي متواضعانه گفتند من هم دستورات را رعايت
ميكنم.
وي در مورد مراس��م محرم بيان داشت :حتماً محرم
ما محرمي است كه بوي عزاداري امام حسين (ع) به
مشام همه خواهد رس��يد .بايد فضا ،فضاي حسيني
شود و همه خيابانها و كوچهها پرچم حسيني باشد.
فضا را بايد فضاي سوگوارانه كنيم .اما مناسك و نحوه
عزاداري ممكن اس��ت به دلي��ل رعايت پروتكلها با
سالها قبل متفاوت باشد .همه بايد دستورالعملهايي
كه تا پايان هفته ابالغ ميشود را رعايت كنند.
روحاني اف��زود :وظيف��ه همه متولي��ان هياتهاي
مذهبي مراعات رعايت سالمتي همه عزاداران است.
همه بايد با هم همكاري كنند .دشمنان ما منتظرند
يك بهانه پيدا كنند .نبايد بگذاريم همچين بهانهاي
دست دش��منان دين بيفتند .ما بايد ارمان عاشورا را
زنده نگهداريم .خود عاش��ورا براي حيات جامعه آن
قيام بر پا شد.
رييسجمهور با تاكيد بر اينكه سخنان رهبري فصل
الخطاب بود ،گفت :يك مصوبه خوب براي مستجران،
استخدام و ش��روع كار مدارس گرفته شده است كه
اعالم خواهد شد.

دو و نيم برابر كل سال  ۹۸اعالم كرد و افزود :از ابتداي
سال تاكنون ورودي حقيقي و حقوقي خالص به بازار
سرمايه معادل  ۷۰هزار ميليارد تومان بوده است كه
در تالش هستيم اين سرمايه ورودي را حفظ و به بازار
اوليه و نهايتاً به حوزه توليد و توس��عه سرمايهگذاري
سوق دهيم .وي همچنين از راهاندازي بورس امالك
و مستغالت و امتيازات با سرمايه اوليه  ۵هزار ميليارد
تومان خبر داد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس:

افزايشرقممالياتخانههايخاليبه ۶تا ۱۸برابر

سيد احس��ان خاندوزي درباره اصالحات صورت گرفته
براي تقوي��ت نظام اخذ مالي��ات از خانهه��اي خالي در
كميسيون اقتصادي مجلس ،گفت :بر اساس اصالحات
ص��ورت گرفته در طرح اخذ مالي��ات از خانههاي خالي،
ماليات بر درآمد اجاره براي سال اول شش برابر ،سال دوم
 ۱۲برابر و سال س��وم  ۱۸برابر در نظر گرفته شده است.
نايبرييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت :در طرح
اخذ ماليات از خانههاي خالي ،ماليات بر درآمد اجاره براي
سال اول  ۶برابر ،سال دوم  ۱۲برابر و سال سوم  ۱۸برابر در
نظر گرفته شده است .به گزارش خانه ملت ،سيد احسان
خاندوزيدربارهاصالحاتصورتگرفتهبرايتقويتنظام
اخذ ماليات از خانههاي خالي در كميس��يون اقتصادي
مجلس ،گفت :بر اساس اصالحات صورت گرفته در طرح
اخذ ماليات از خانههاي خالي ،ماليات بر درآمد اجاره براي
سال اول شش برابر ،سال دوم ۱۲برابر و سال سوم ۱۸برابر
در نظر گرفته شده است .نماينده مردم تهران در مجلس
شوراي اس�لامي ادامه داد :براي اينكه هر نوع ماليات به
شكل عادالنه اخذ شود ،نيازمند نظام اطالعات اقتصادي

فرماندهگروهتروريستي«تندر»
دردستانوزارتاطالعات

هستيم ،از اين رو در بحث اخذ ماليات از خانههاي خالي،
بر ضرورت ايجاد سامانه امالك و اسكان در كشور تأكيد
ش��د تا بر مبناي آن مالياتهاي حوزه مسكن اخذ شود.
وي گفت :به جهت اينكه بانك اطالعاتي سامانه امالك و
اسكان از قوت كافي براي مالياتستاني برخوردار باشد،
دستگاههاي اجرايي مكلف شدند كه اطالعات مورد نياز
اين سامانه را با قيد فوريت در اختيار قرار دهند و در صورت
استنكاف ماموران دولتي از اجراي اين قانون ،به انفصال از
خدمات دولتي محكوم ميشوند .همچنين بر اساس اين
طرح شهروندان مكلف هستند كه ظرف مدت مشخصي،
اطالعات واحدهاي مس��كوني تحت تملك را در سامانه
ملي امالك و اسكان قرار دهند .خاندوزي افزود :البته در
طرح مذكور ،مش��وقهايي نيز در نظر گرفته شده است،
بهطوري كه با درج كد پس��تي محل سكونت در سامانه
امالك و اس��كان ،ديگر نياز نيست كه با حضور در ادارات
و س��ازمانها مدارك و اطالعات خود را ارايه كنند ،بلكه
پرس��نل ادارات ميتوانند از اين سامانه استفاده كنند ،از
اين رو روند مراجعات اداري تسريع خواهد شد.

طبق تصميم جدي��د وزارت دارايي كانادا ،هر
تراكنشي با مبدا ،مقصد يا ارتباط با ايران ،صرف
نظر از مقدار آن تراكنش��ي پرريسك ارزيابي
خواهد ش��د .مرك��ز نظارت ب��ر تراكنشهاي
مال��ي و گزارش دهي كانادا چن��د روز پيش با
ص��دور بيانيهاي اعالم كرد ك��ه طبق تصميم
وزارت دارايي اين كش��ور ،از اين پس بانكها،
ش��ركتهاي ارايهدهن��ده خدم��ات مال��ي،
بانكهاي خارجي و ش��ركتهاي ارايهدهنده
خدم��ات كارته��اي اعتب��اري باي��د ضمن
شناسايي هويت مش��تريان ايراني (حقيقي و
حقوقي) نسبت به ريس��ك پولشويي و تامين
مالي تروريس��م مطمئن ش��وند .اين مركز در
پاسخ به ايس��نا در خصوص چرايي و جزييات
اين تصميم ،م��وارد زير را اعالم كرده اس��ت:
ب��ه گفته اين مرك��ز كانادايي ،ب��ه دنبال قرار
گرفتن نام ايران در فهرس��ت كشورهاي غير
همكار كارگروه ويژه اقدام مالي ( ،)FATFاين
كارگروه از كش��ورهاي عضو خواسته بود كه با
انجام اقدامات موثر به محافظت از سيستم مالي
جهاني در برابر ريسكهاي موجود بپردازند و
در نتيجه اين درخواس��ت ،وزير دارايي كانادا
با اس��تناد به ماده  ۱۱.۴۲پولش��ويي و قانون
تامين مالي تروريس��م دستور داده است همه
تراكنشها ب��ه مبدا يا مقصد اي��ران به عنوان
تراكنش پرريسك شناسايي و اطالعات آن به
مركز نظارت ب��ر تراكنشهاي مالي و گزارش
دهي كانادا داده شود .البته اين دستور به معني
ممنوعيت انجام اين تراكنشها نيست .با توجه
به اينكه كانادا يكي از مقاصد اصلي مهاجرتي
ايرانيان در س��الهاي اخير بوده است و اكنون
حدود  ۴۰۰هزار ايراني در آن زندگي ميكنند،
اين تصميم دولت كانادا موجب نگراني ش��مار
زيادي از آنها شده اس��ت .طبق اطالعيه اين
مركز كه در اختيار ايسنا قرار داده شده است،
هر تراكن��ش داراي ارتباط با ايران ،صرف نظر
از مبلغ آن يك تراكنش پرريس��ك محسوب
شده و بايد هويت كليه مشتريان (خواه شخص
باشد يا نهاد) كه درخواست انجام اين تراكنش
را دارند ،يا از آن منتفع ميشوند شناسايي شود.
اطالعات تراكنش ضبط و به مركز فوق گزارش
خواهد ش��د .پيشتر نيز با توجه به تحريمهاي
اعمال ش��ده توس��ط امريكا ،ايرانيها با طيف
وسيعي از مشكالت براي انجام امور مالي خود
مواجه بودهاند.

سهميهبيمه
براي كارگران ساختماني

نايبريي��س كانون انجمنهاي صنف��ي كارگران
ساختماني با تاكيد بر تصويب حق مسكن كارگران
و پرداخت معوقات آن ،اختصاص سهميه بيمه براي
كارگران ساختماني در سال جاري را خواستار شد.
هادي س��اداتي با اشاره به تاخير در تصويب مصوبه
حق مسكن كارگران اظهار كرد :امسال حق مسكن
كارگران را كمي باال بردند ولي از آن طرف س��نوات
كارگريراكاهشدادندكهمتاسفانهباگذشتدوماه
از تصويب آن در شوراي عالي كار و ارسال مصوبه به
هياتوزيرانهنوزموردبررسيوتصويبقرارنگرفته
است .وي در ادامه درباره آخرين آمار بيمه كارگران
ساختماني گفت :در حال حاضر از آمار يك ميليون
و  ۲۰۰هزار نفري كه تعهد ش��ده بود تحت پوشش
بيمه قرار گيرند ۹۵۰،هزار كارگر ساختماني در كل
كشوربيمهپردازيميكنندومنتظريمكهامسالهم
سهميهايدربارهكارگرانساختمانياختصاصداده
شود ،البته مسووالن تامين اجتماعي اعالم كردهاند
كهامكانشنيستوليماآمادگيداريمكهازظرفيت
امسالبرايكارگرانساختمانياستفادهكنيمچون
بنا بود كه ديگر سهميهاي نباشد و بر اساس ظرفيت
سامانه رفاهي بيمه كارگران ساختماني انجام شود.
به گفته س��اداتي ،اين سامانه در حال حاضر فعال و
پويااستوسازمانتاميناجتماعياطالعاتسامانه
رفاهيرادراختيارداردوميتواندلحظهايرصدكند.

ويژه
تخمينهايبنيادي
از آينده بانك پاسارگاد

بانكپاسارگادازنظرارزشبازارچهارمينبانكبزرگ
پذيرفته ش��ده در بازار سرمايه به شمار ميرود كه از
ابتداي سال  ٣١۵درصد بازده عايد سهامداران خود
كرده اس��ت .اين بانك در سه ماهه منتهي به خرداد
ماه ٧٢٧ميليارد تومان (به ازاي هر سهم 144ريال)
سودشناساييكردهكهاينرقمنسبتبهمدتمشابه
سال قبل با رشد ٧١درصدي همراه بوده است .بانك
پاس��ارگاد از نظر ارزش بازار چهارمين بانك بزرگ
پذيرفته ش��ده در بازار سرمايه به شمار ميرود كه از
ابتداي سال  315درصد بازده عايد سهامداران خود
كردهاست.اينبانكدرسهماههمنتهيبهخردادماه
 727ميلياردتومان(بهازايهرسهم 144ريال)سود
شناس��ايي كرده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه
سال قبل با رش��د 71درصدي همراه بوده است .به
منظوربهبودنسبتكفايتسرمايه،درماههاياخير
هياتمديرهبانكپيشنهادافزايشسرمايهاز5040
ميليارد تومان به  6552ميليارد توم��ان را از محل
اندوختهها ارايه كرده كه فرآين��د آن در حال انجام
است.نسبتكفايتسرمايهوپاساردرپايانخردادماه
 9.38درصدبودهكهنسبتبهرقم 9.25پاياناسفند
ماهبهبودداشتهاست.آخرينگزارشمنتشرشدهدر
خصوصعملكردبانكپاسارگادبهگزارشماهانهتير
ماه اين بانك باز ميگردد .بر اساس اين گزارش مانده
تس��هيالت بانك در پايان تير ماه سال جاري به رقم
 121هزار ميليارد تومان رسيده كه اين عدد نسبت
به پايان خرداد ماه رشد حدود  2.6درصدي را نشان
ميدهد.ايندرحالياستكهماندهسپردههايبانك
دراينتاريخبهرقم 136هزارميلياردتومانرسيدهكه
حكايت از افزايش 3.9درصدي ميزان جذب سپرده
نسبتبهپايانخردادماهدارد.

اخبار
همه ايرانيان مشمول قانون
جديد كانادا

طبقتصميمجديدوزارتداراييكانادا،هرتراكنشي
بامبدا،مقصدياارتباطباايران،صرفنظرازمقدارآن
تراكنشيپرريسكارزيابيخواهدشد.مركزنظارتبر
تراكنشهايماليوگزارشدهيكاناداچندروزپيش
با صدور بيانيهاي اعالم كرد كه طبق تصميم وزارت
دارايي اين كش��ور ،از اين پس بانكها ،شركتهاي
ارايهدهن��ده خدم��ات مالي ،بانكه��اي خارجي و
شركتهايارايهدهندهخدماتكارتهاياعتباري
بايدضمنشناساييهويتمشتريانايراني(حقيقي
و حقوقي) نسبت به ريسك پولشويي و تامين مالي
تروريسم مطمئن شوند .اين مركز در پاسخ به ايسنا
درخصوصچراييوجزيياتاينتصميم،كهعلتاين
تصميم چه بود؟ اعالم كرد :به دنبال قرار گرفتن نام
ايراندرفهرستكشورهايغيرهمكاركارگروهويژه
اقدام مالي ( ،)FATFاين كارگروه از كشورهاي عضو
خواسته بود كه با انجام اقدامات موثر به محافظت از
سيس��تم مالي جهاني در برابر ريسكهاي موجود
بپردازندودرنتيجهايندرخواست،وزيرداراييكانادا
بااستنادبهماده ۱۱.۴۲پولشوييوقانونتامينمالي
تروريسمدستوردادهاستهمهتراكنشهابهمبدايا
مقصد ايران به عنوان تراكنش پرريسك شناسايي و
اطالعات آن به مركز نظارت بر تراكنشهاي مالي و
گزارشدهيكانادادادهشود.البتهايندستوربهمعني
ممنوعيتانجاماينتراكنشهانيست.
پيامدهاي تصميم جديد كانادا
روي ايرانيان دو تابعيتي
باتوجهبهاينكهكانادايكيازمقاصداصليمهاجرتي
ايرانيان در سالهاي اخير بوده است و اكنون حدود
 ۴۰۰هزار ايراني در آن زندگي ميكنند ،اين تصميم
دولت كانادا موجب نگراني شمار زيادي از آنها شده
است.طبقاطالعيهاينمركزكهدراختيارايسناقرار
داده شده اس��ت ،هر تراكنش داراي ارتباط با ايران،
صرفنظرازمبلغآنيكتراكنشپرريسكمحسوب
شدهوبايدهويتكليهمشتريان(خواهشخصباشد
يانهاد)كهدرخواستانجاماينتراكنشرادارند،يااز
آنمنتفعميشوندشناساييشود.اطالعاتتراكنش
ضبطوبهمركزفوقگزارشخواهدشد.

نظر نعمتزاده
در مورد ارز  ۴۲۰۰توماني

وزير اس��بق صنعت ،معدن و تجارت گفـت :تا سال
 ۱۳۹۷يك ارز دولتي و يك ارز آزاد داشتيم .من خبر
ارز ۴۲۰۰توماني را از تلويزيون شنيدم؛ بر سر خودم
زدم و گفتم اين باعث ميشود ارز گران شود ،باعث
ميشود بروكراس��ي ايجاد شود .فكر كردند ترامپ
چوب را برداشته بر سر ما بزند ،ما زودتر به مقابله آن
برويم.ويدرگفتوگوباايسنادرپاسخبهاينپرسش
كه آقاي همت��ي را در حوزه ارزي چطور ميبينيد؟
گفت :ايش��ان آدم باسابقهاي اس��ت و اختياراتي از
هيات گرفته است ولي به نظرم به تنهايي نميتواند
مشكلراحلكند.ويافزود:دربارهارز ۴۲۰۰توماني
گفتم اين غلط بود .اگر وزير ب��ودم اجازه نميدادم.
گاهي به ما ميگفتند اين وزير بداخالق اس��ت .من
وقتي ميديدم در جمعي تصميم غلطي ميگيرند،
اگر آزاد هم بگذاريد اين تصميم را ميگيرند ،شلوغ
ميكردم .يك روز آقاي روحاني گفت شما ميدانيد
چه ميگوييد؟گفتمبله  ...تصميم رانگرفت وبهنفع
شد.اگراين ۴۲۰۰تومانرامنحضورداشتماينواژه
رابهكارميبردم.قبال ۲-۳بارازاينكارهاكردم.زمان
آقاي هاشمي هم انجام دادم .يكي درباره فروش طال
بود .من حتي كتبي به وزير وقت دادم كه جاي من
آمدهبودكهدرشورايپولواعتباربحثشدهكهاين
كار شود و من مخالف بودم .حال كه شما جاي من
آنجا رفتيد مخالفت كنيد كه نشود .آبا با فروش ارز،
ارز ارزان شد و مشكالت برطرف شد؟
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بانك و بيمه

افزايش قيمت ارز در صرافي ها

رشد  97درصدي دالر و  171درصدي سكه در يكسال اخير

رشد 97درصدي دالر و 171درصدي سكه
در يكسال اخير
مقايسه قيمت دالر و سكه در يكسال اخير نشان ميدهد
كهميانگينقيمتدالردرمرداد 98معادل 11896تومان

اختالف قيمت خريد و فروش دالر در صرافيها به 1400تومان و اختالف قيمت خريد و فروش يورو به 1700تومان رسيد
بوده كه در مرداد 99به 23500تومان رسيده و 97درصد
رشد كرده اس��ت .همچنين قيمت سكه طرح جديد از 4
ميليون و  203هزار توم��ان در مرداد  98به  11ميليون و
 400هزار تومان در مرداد  99رسيده و طي يكسال رشد
 171درصدي داشته است .آمارهاي بهار امسال نيز نشان
ميدهد كه دالر در فروردين ماه در بازار آزاد به قيمت ۱۵
هزارو ۸۱۸تومان،درارديبهشتامسالنيز ۱۶هزارو۱۹۳
توم��ان و در خرداد ماه در بازار آزاد به قيمت ۱۷هزار و۵۵
تومان فروخته شده است .بنابراين ،دالر با ميانگين نرخ۱۶
هزار و ۵۲۲تومان در بهار س��ال جاري معامله شده است.
طبق اين گزارش ،از آنجاكه در سه ماهه پاياني پارسال نرخ
فروشدالر ۱۴هزارو ۲۹تومانبودهاست،ميانگينقيمت
دالر در بهار امسال در بازار آزاد نسبت به فصل قبل يعني
زمستان 98با 17.8درصد رشد مواجه شده است.
تاثير شيوع ويروس كرونا بر صنف طال
از سوي ديگر ،دبير اتحاديه طال و جواهر از حل مشكالت
صنف طال ب��ا پرداخت تس��هيالت ارزان خب��ر داد .نادر
بذرافشان،دبيراتحاديهطالوجواهرتهران،دربارهاستفاده
از اين ابزار تامين مالي ،توضيح داد :امس��ال سال جهش
توليد نامگذاري ش��ده ،اما به دليل شيوع ويروس كرونا و
تعطيلي واحدهاي صنف طال و جواهر در اين ايام ،با ركود
قابل توجهي مواجه شدهايم بهطوري كه حدود ۳۰درصد
از واحدها تعطيل شدند كه افزايش قيمت و كاهش قدرت
خريد مردم از مهمترين داليل اين موضوع است .وي افزود:
مشكالتديگرينيزدرزمينهتوليدازجملهافزايشقيمت
ارزوبالطبعرشدقيمتمواداوليهوجودداردكهباعثشده

تا توليدكنندگان قدرت خريد مواد اوليه و دستگاههاي به
روز را نداشته باشند و در حال حاضر توليد تضعيف و مواد
اوليه گران شده اس��ت .به گفته بذرافشان ،براي حل اين
مشكالت پرداخت تسهيالتي با نرخ سود كم به واحدهاي
توليديبيشككمكقابلتوجهيبهحلمشكالتتامين
مالي بنگاههاي اقتصادي خواهد كرد .دبير اتحاديه طال و
جواهر درباره كارايي سامانه سكوك توضيح داد :استفاده از
ابزارهاي تامين مالي در زمينه صنف طال و جواهر بهطور
قطع اثرات خوبي خواهد داشت .البته براي استفاده از اين
ابزاردرصنفطالوجواهرنيازبهبررسيودقتنظربيشتري
است ،زيرا بُعد فني صنف طال و جواهر بسيار اهميت دارد.
پيشروي دالر در معامالت خارجي
ش��اخص دالر آخر هفته را با صعود به پايان برد.به گزارش
رويترز ،همانطور كه انتظار ميرفت س��ه ماهه دوم امسال
شاهدثبتپايينترينرشدفصليثبتشدهدرطولتاريخ
امريكا تاكنون بود و طبق اعالم وزارت بازرگاني امريكا ،نرخ
رشد اقتصادي اين كشور منفي  ۳۲.۹درصد اندازهگيري
ش��ده كه اين رقم ۲۴.۵درصد كمتر از رشد سه ماهه قبل
و ۲.۲درصد بيشتر از نرخ رشد پيش بيني شده قبلي بوده
است .ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از
ارزهاي جهاني را اندازه ميگيرد ،در معامالت امروز با۰.۳۳
درصد افزايش نسبت به روز قبل و در سطح ۹۳.۳۲۰واحد
بستهشد.نرخبرابريهرفرانكسويسمعادل ۱.۰۹۴دالر
اعالم شد .در تازهترين دور از معامالت ،پوند با ۰.۰۶درصد
افزايشنسبتبه روز قبلخودوبه ازاي ۱.۳۰۹دالر مبادله
شد .يورو ۰.۴۴درصد پايين رفت و با عقبنشيني از كانال

 ۱.۱۸به  ۱.۱۷۹دالر رس��يد .در معامالت بازارهاي ارزي
آس��يايي ،هر دالر با ۰.۸۷درصد افزايش به ۱۰۵.۷۸۱ين
رس��يد .در برابر همتاي استراليايي ،هر دالر امريكا به ازاي
 ۱.۳۹۹دالر مبادله شد .همچنين نرخ برابري دالر معادل
 ۶.۹۷۴يوان چين اعالم ش��د .با وجود بازگشايي كسب و
كارها در ايالتهاي مختلف ،سرعت شيوع كرونا به ويژه در
ايالتهاي جنوبي و غربي در سطح بااليي باقي مانده است.
بانك مركزي امريكا در تازهترين نشس��ت خود همانطور
كه انتظار ميرفت اعالم كرد نرخ بهره را در س��طح كنوني
حفظخواهدكرد.بااينحالنيازبازارهايماليبهنقدينگي
كماكان در س��طح بااليي باقي مانده است و فدرال رزرو به
همين خاطر احتماال تا پايان س��ال به برنامه خريد اوراق
قرضه خود ادامه خواهد داد .از س��وي ديگر انتظار ميرود
شاهدروزهايتيرهوتارتريدرروابطپكنوواشنگتنباشيم.
وانگيي-وزيرخارجهچيندرگفتوگوباهمتايفرانسوي
خود ،امريكا را به تالش براي سلطه بر جهان متهم كرده و
گفتهاستاگردربرابرزورگوييهايامريكامداراكنيم،تنها
اينكشورجسورترخواهدشد.وزيرخارجهچينهمچنين
امريكا را به تفرقهافكني بين دولت و مردم اين كشور متهم
كرده و افزوده است :چين همواره ترجيح ميدهد حداكثر
خويشتنداريراازخودنشاندهدامادربرابريكجانبهگرايي
امريكا پاسخ متناسب و منطقي خواهد داد .از سوي ديگر
احتمالتحريمبرخيازبانكهايچينيتوسطامريكا،باعث
نگرانيمعاملهگرانشدهاست.پيشتركنگرهوسنايامريكا
باتصويباليحهايدولترامكلفبهتحريمبانكهايچيني
كردهبودندكهبامقاماتچينيدرخصوصاليحهجنجالي
امنيتيهنگكنگهمكاريداشتهاند.

ديدگاه

دشواريهاي سياست ارزي

تيمور رحماني|
عضوهياتعلميدانشكدهاقتصاددانشگاهتهران|
افزايش ش��ديد نرخ ارز يا كاهش ش��ديد ارزش پول ملي
در ماههاي اخير مجددا تحليل و نقد فراواني راجع به نرخ
ارز و سياس��ت ارزي ايجاد كرده است .ترديدي نيست كه
كاهش ارزش پول ملي در مقياس وسيع مستقل از اينكه
از چه عواملي سرچشمه گرفته است و مستقل از اينكه آيا
سياستگذاربهصورتتعمديبهآنمبادرتورزيدهباشد
يااجتنابناپذيررخدادهباشد،امرينامطلوباستوبعيد
استكهفايدههايآنبرهزينههايآنبچربد.درواقع،حتي
كشورهايي كه به عنوان يك سياست ،ارزش پول ملي را به
يدارند(مانندچينكهبهعنوان
صورتتصنعيپاييننگهم 
يك سياست هدفمند جهت تصاحب بازارهاي صادراتي
براي چند دهه به اين سياست مبادرت ورزيده است) ،به
هيچوجهبهكاهششديدارزشپولملينميپردازندبلكه
به صورت تدريجي و معتدل به اين كار مبادرت ميورزند.
در عين حال ،حداقل تجربه چند دهه اقتصاد ايران نشان
داده است كه اگر ما نتوانيم نرخ رشد نقدينگي را محدود
كنيم و اگر نتوانيم رش��د بهره وري را بهبود بخشيم و در
نتيجه زمينه كاهش ارزش پول ملي را فراهم كنيم ،امكان
كنترل پايدار نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملي وجود ندارد و
زمينه جهشهاي ارزي را فراهم مينمايد .اين را هم نبايد
فراموشكردكهدرغياب تحريمهاوغيرعاديبودنروابط
مالي و تجاري اقتصاد ايران با جهان خارج ،با وجود رش��د
باالي نقدينگي و پايين بودن رشد بهره وري ،گرچه فشار
ب��راي افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي وجود دارد
و حتما رخ ميدهد اما شدت آن كمتر از آن چيزي خواهد
بود كه در سالهاي  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۲و در سالهاي ۱۳۹۷
و همچنين ۱۳۹۹رخ داد .اما در ارتباط با نرخ ارز چه كنيم
وسياستارزيچهباشدتاشاهدجهشهايشديدنرخارز
نباشيمو آيا اساسابا مفروضدانستنرشدباالينقدينگي
و رشد پايين بهره وري امكاني براي ثبات ارزش پول ملي
در سياس��تگذاري ارزي وجود دارد يا خير؟ در پاسخ به
اين پرس��ش ،دو ديدگاه حدي وجود دارد .در يكي از اين
ديدگاهها ،ادعا ميشود كه اگر نرخ ارز را به بازار آزاد واگذار
كنيموهيچمداخلهايدرآننكنيم،نرخارزبهطورخودكار
درواكنشبهرشدباالينقدينگيبهصورتتدريجيتعديل
شده و زمينه شكلگيري جهشهاي ارزي از بين ميرود،
گرچه اصل موضوع كاهش تدريج��ي ارزش پول ملي به

قوت خود باقي اس��ت .در مقابل ،ديدگاهي وجود دارد كه
معتقد است بايد به نوعي نظام جيره بندي ارزي روي آورد
و با تخصيص سفت و سخت ارز براي نيازهاي اساسي و در
واقع حذف هرگونه تقاض��اي ارز خارج از كانال تخصيص
رسمي ،ضمن آنكه نيازهاي اساسي كشور را برآورده نمود،
مانع از كاهش رسمي ارزش پول ملي شد .بهطور طبيعي،
ديدگاه ساير صاحبنظران در درون اين دو ديدگاه حدي
قرار ميگيرد ،به اين معني كه بايد بخشي از نيروي بازار را
پذيرفت و در عين حال نوعي از جيره بندي منابع محدود
ارزي را ب��هكار گرفت .با توجه به اينكه كش��ورمان داراي
تجربه و لذا شواهد آماري غني در ارتباط با نرخ ارز و تغيير
سياست ارزي و در عين حال رشد باالي نقدينگي و رشد
پايين بهرهوري و در نتيجه تورم باال و چندين شوك ارزي
بودهاست،بيشازهركشورديگريشواهدآماريدراختيار
تحليلگرانقرارميدهدتادرارتباطبانرخارزومديريتبازار
ارزاظهارنظرنمايند.اگربراساسآنچهازحدودسال۱۳۵۰
شمسي در كش��ور رخ داده است ،چند گزاره راجع به بازار
ارز استخراج كنيم ،احتماال موارد زير با اهميتترين آنها
خواهد بود (با اين حال ،صاحبنظران و تحليلگران به ويژه
از جنبههاي فني مديريت بازار ارز ميتوانند به اين ليست
اضافه نمايند) :تداوم رشد باالي نقدينگي و نامتناسب با
رش��د اقتصادي نهايتا امكان حفظ نرخ ارز يا حفظ ارزش
پول ملي را منتفي ميكند .با تداوم رشد باالي نقدينگي و
رشد پايين اقتصادي ،تنها درصورتي بهطور موقتي امكان
حفظ ارزش پول ملي وجود دارد كه با تكيه بر فروش منابع
طبيعي و اصطالحا خام فروشي تقاضاي ارز را پاسخ داد.
هنگامي كه با تكيه بر رانت منابع طبيعي و خام فروش��ي
بهطور موقتي اثر رش��دهاي باالي نقدينگي بر نرخ ارز را
كنترل ميكنيم ،در حال تضعيف و نابودي توليد داخلي
هستيم .ممانعت از تعديل نرخ ارز در انطباق با آنچه رشد
باالي نقدينگي ايجاب ميكند ،ضمن آنكه سبب از دست
رفتنمنابعكميابارزيكشورميشود،زمينهجهشهاي
ارزي و بي ثباتي اقتصاد كالن با عوارض منفي آن را فراهم
ميكند.تكيه بر مكانيسم غيربازاري براي تخصيص ارز،
ضمن انحراف در تخصيص منابع ،س��بب ش��كلگيري
رانت ش��ده و انواعي از كژيهاي مرب��وط به رانت جويي
و از جمله تش��ديد نابرابري را ايجاد ميكند .تداوم رش��د
باالي نقدينگي و ايجاد اختالل در بازار ارز از طريق كنترل
تصنعيآن،جيرهبنديوايجادرانتوموارديازايندست،

امكان بهكارگيري سياست پولي براي مديريت بازار ارز را
سلب ميكند .تداوم رشد باالي نقدينگي و همزمان ايجاد
اختاللدربازارارزسبببيثباتيسياستگذاريارزيودر
نتيجه بي ثباتي رشد اقتصادي و بي ثباتي بازارها ميشود.
با توجه به آنچه كه بيان شد ،در شرايط كنوني چه ميتوان
كرد؟ قبل از پاس��خ به اين سوال ،الزم است اشاره شود كه
اگر اقتصاد كش��ورمان از ناترازيهاي گسترده و لذا رشد
باالي نقدينگي خالص شود و همچنين اگر روابط مالي و
تجاري كشور با دنياي خارج به روال عادي برگردد ،اساسا
نيازچنداني به سياست ارزي نخواهد بود و سياستگذار
پولي كافي است بر هدفگذاري تورمي به شكل روتين آن
متمركز شود (در شرايط كنوني اساسا اين طور نگاه كردن
به سياست ارزي فايدهاي ندارد و موضوعيت هم ندارد)  .اما
در شرايطي كه چنين امكاني نيست ،حتي هدف گذاري
تورمنيزنميتواندغافلازوضعيتبازارارزپيشبرودوحتي
نميتواند به صورت مطلق به مكانيسم بازار آزاد ارز تكيه
نمايد،گرچهنميتواند آن رانيزبهطوركامل ازكاربيندازد.
فرضكنيددرشرايطكنونيوبامفروضدانستنمشكالت
روابط مالي و تج��اري موجود و همچني��ن ناترازيهاي
گستردهدركشوركهتداومرشدباالينقدينگيرااجتناب
ناپذير كرده است ،نرخ ارز به بازار آزاد واگذار شود .با توجه
به چند برابر شدن ثروت دهكهاي باال در بازار سهام ،ارز،
طال ،مسكن و مستغالت حتي اتومبيل و كاالهاي بادوام
و در غياب قان��ون و نظام مالياتي كه به تعديل ثروتهاي
چندبرابر ش��ده بپردازد ،دهكهاي باال قادر خواهند بود
تمام درآمد ارزي ناشي از صادرات نفتي و غيرنفتي كشور
را خريداري ك��رده و صرف واردات كاالهاي لوكس و فوق
لوكسوهمچنينخروجسرمايهبهكشورهاييچونكانادا
وتركيهنمايند.درآنصورت،حتييكيوروهمبرايتامين
كاالهاي اساسي حتي با قيمتهاي كنوني بازار آزاد باقي
نميماند.طبيعياستكهاينبهمعنيبروزيكاثرخارجي
( )Externalityمنفي قابل توجه اس��ت كه نميتوان
چشم را روي آن بست و گفت كه ان شاءاهلل نيروهاي بازار
همهچيز را حل ميكند .اساس��ا علم اقتصاد هيچگاه ادعا
نكرده اس��ت كه همواره عملكرد بازار بهينه است و نيازي
به مداخله نيست .يادي از زنده ياد مرحوم دكتر جمشيد
پژويان ه��م بكنيم كه به ما ي��اد داد نقاط حدي منحني
قرارداد هم از نظر تخصيص منابع بهينه هستند ،اما بهينه
بودنتخصيصالزامابهمعنيحداكثربودنرفاهاجتماعي

تسهيالت وديعه مسكن
و اصالحيه آن

وهابقليچ|

تاثير شيوع ويروسكرونا بر صنف طال
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز ش��نبه نرخ لحظهاي سامانه س��نا براي خريد دالر به
،19900فروشدالر،21300خريديورو 23400وفروش
يورو 25100تومانرسيد.صرافيهايبانكيقيمتخريدو
فروشدالررانسبتبههفتهقبل ۵۰۰تومانافزايشدادند
وروزشنبهقيمتدالربرايفروشبه 21هزارو 300تومان
و قيمت خريد به 19هزار و 900تومان رس��يد .همچنين
قيمتفروشيورودرصرافيهايبانكهانيزبا 1300تومان
افزايشنسبتبهقيمتهايپايانيروزكاريقبل 25هزار
و  100تومان اعالم شده اس��ت؛ قيمت خريد يورو در اين
صرافيها 23هزار و 400تومان درج شده است .به گزارش
«تعادل»،قيمتخريدوفروشدالردراينصرافيها1400
تومان و قيمت خريد و فروش يورو  1700تومان اختالف
داشت 5.صرافيبانكيدرخيابانفردوسيباداشتنكارت
ملي ،كارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضي از ساعت
 10تا 15تا 2000دالر امريكا به متقاضيان واجد ش��رايط
عرضهميكنند.اينصرافيهادرطولروزمتناسببانوسان
قيمتيدربازارآزاد،خريدوفروشدالرويوروراباقيمتهاي
مختلفي انجام ميدهند .ميانگين قيمت دالر 9مرداد نيز
درسامانهسنابه 22811توماناعالمشدهاست .همچنين
بانكمركزينرخرسمي ۴۷ارزرابرايروزشنبهاعالمكرد
كه بر اس��اس آن نرخ ۱۲ارز نسبت به روز قبل افزايش۲۶،
واحد پولي كاهش و دالر و  ۸ارز ديگر نيز ثابت بود.هر دالر
امريكا۴۲هزارريالقيمتخورد.همچنينهرپوندانگليس
باافزايش ۴۰۶رياليبهقيمت ۵۴هزارو ۹۴۹ريالوهريورو
نيز با كاه��ش ۸ريالي به قيمت ۴۹هزار و ۲۶۱ريال اعالم
شد .در بازار آزاد با اعالم قيمت دالر 23هزار و 500تومان و
اونسجهانيبهقيمت 1977دالر،قيمتطالوسكهاندكي
افزايشيافتوقيمتطالي18عيارهرگرميكميليونو
 80هزارتومان،هرمثقالطال4ميليونو 697هزارتومان،
قيمت س��كه طرح جديد 11ميليون و 400هزار تومان و
قيمتسكهطرحقديم 10ميليونو 700هزارتوماناست.
قيمت نيمس��كه5ميليون و 600هزار تومان ،ربعسكه3
ميليونو 300هزارتومانوسكهگرمييكميليونو750
هزارتومانتعيينوبهفروشميرسد.گفتنياست،همزمان
با افت شديد ارزش دالر و انتشار آمارهاي منفي بيسابقه از
رشداقتصاديامريكاكهسببافزايشاقبالسرمايهگذاران
به س��مت بازارهاي امن شده است ،قيمت طال روز جمعه
افزايش يافت و بزرگترين رش��د ماهانه از فوريه 2014را
تجربه كرد .بر اساس اين گزارش ،قيمت هر اونس طال در
پايان معامالت با  0.98درصد افزايش به  1975دالر و 86
سنت رسيد و فاصله چنداني با باالترين رقم ثبت شده در
تاريخبازارطالنداشت.قيمتفلززرددرپايانمعامالتآتي
نيز با 0.97درصد رشد به 1985دالر و 90سنت رسيد .در
ماه جوالي طال رشد ماهانه بيش از  10درصدي را به ثبت
رساند .يكي از عوامل اصلي رشد قيمت طال كاهش ارزش
دالرامريكابودكهبيشترينافتماهانهطيحدوديكدهه
اخيررابهثبترساند.

يادداشت

نيست .لذا ،در شرايطي مانند آنچه اكنون در ايران هست،
محدود كردن راههاي خروج سرمايه اجتنابناپذير است
و حتي در شرايط بسيار حاد ،مديريت واردات نيز ضرورت
ميياب��د .از طرف ديگر ،در چنين ش��رايطي و با قيدهاي
برونزايي كه وجود دارد ،اصرار بر اينكه با نظام جيره بندي
سفت و سخت ارزي و پايين نگهداشتن نرخ ارز ميتوان به
مديريت بازار ارز پرداخت ،ضمن آنكه رانت و منافع ويژه و
ناكارآمدي گستردهاي ايجاد ميكند ،انگيزه صادرات و به
ويژه صادرات غيرنفتي را بهشدت كاهش ميدهد و آنگاه
حتيتامينكاالهاياساسيوتداومتوليدداخلينيزامكان
پذير نخواهد بود .گرچه تركيب صادرات ايران حكايت از
آن داردكهبخشعمدهاي از صادرات ايرانعمدتا متكيبه
رانتمنابعطبيعياستومبتنيبربهرهورينميباشد،اما
تداومايننوعصادراتبرايمقطعيكهفشارهايخارجيبر
اقتصادكشوروجودداردوتازمانيكهامكانبهبودرشدبهره
وري فراهم نشده است ،اجتناب ناپذير است.
در واقع ،گرچه م��ا از تركيب ص��ادرات رضايت نداريم و
يدانيمكهاينگونهصادراتامكانرقابتبلندمدتاقتصاد
م
ايران با دنياي خارج را تحليل ميبرد و گرچه اگر به صورت
آرمان��ي امكان پذير بود تا اين منابع مح��دود ارزي با نرخ
پايينبهتامينرفاهشهرونداناختصاصمييافت،خشنود
ميشديم ،اما براي آنكه حتي صادرات موجود نيز امكان
تداومداشتهباشدواقتصادكشوربابحراناساسيدرتامين
كاالها و خدمات اساسي و تداوم توليد روبرو نشود ،چارهاي
جز اين نيست كه نرخ ارز تعلق گرفته به صادركنندگان به
گونهاي مديريت شود كه تفاوت فاحش با نرخ ارز بازار آزاد
نداشتهباشد(البتهباتوجهبهمحدودكردنخروجسرمايه
خود اين ن��رخ بهطور طبيعي كمتر از آنچه اس��ت كه در
شرايط معمول بازار رخ ميداد)  .هرگونه تالش براي ايجاد
فاصله چش��مگير بين نرخ ارز مورد استفاده در صادرات و
واردات رسمي كشور با نرخ ارز بازار آزاد سبب انواع كژيها
درمبادالتخارجيشدهوزمينهسفتهبازيوجهشهاي
ارزي را فراه��م ميآورد .اگر چنين به قضايا نگاه كنيم ،به
جاي اينكه در نقاط حدي نحوه تعيين نرخ ارز قرارگيريم،
دردامنهآنقرارميگيريمكهبازارارزراموقتاقابلمديريت
براي تداوم روابط تجاري ضروري نمايد .اما نبايد فراموش
كردكهاينروشصرفايكروشموقتيوگذرابرايدوراني
غيرعادياستونميتواندبهعنوانسياستبلندمدتارزي
منبع:ايبِنا
مورد توجه قرار گيرد.

عضوهياتعلميپژوهشكدهپوليوبانكي|
درحاليكهفرآيندثبتنامپيامكيازمتقاضيانواجد
شرايط آن به اتمام رسيده ،وجود ترديد در پايه عقد
قرارداد اين تسهيالت پسنديده نيست.چالشهاي
پيشرويبرخيازكسبوكارهابهدليلشيوعبيماري
كرونا و در نتيجه كاهش درآمد برخي از سرپرستان
خانوارها در كنار موج افزايش اجارهبهاي مسكن در
كشور باعث بروز مش��كالتي براي مستاجران شده
اس��ت .در اين راستا دولت تصميم گرفته با ۲۰هزار
ميليارد تومان اعتبار از مستاجران حمايت كند .در
پي ابهامات فوق ،شوراي فقهي بانك مركزي جهت
بررسي موضوع تشكيل جلس��هاي داد .پس از اين
جلسه ،دكتر مصباحي مقدم ضمن اشاره به ايرادات
وارد شده از س��وي آيات عظام نسبت به طرح اعطا
تسهيالت وديعه مسكن اعالم نمود ،با توجه با آراي
مطرحشدهدرشورايفقهي،نحوهپرداختتسهيالت
مدنظربهمستاجرانبهصورتوديعهمسكنمنتفي
و از دس��تور كار خارج شده اس��ت .در عوض ،نحوه
پرداخت تس��هيالت به مس��تاجران نيازمندي كه
از سوي وزير راه و شهرس��ازي معرفي ميشوند ،به
صورت عقد مرابحه خريد كاال و خدمات خواهد بود.
برايناساسمستاجران،پسازدريافتاينتسهيالت
ميتوانندنسبتبهخريدكاالوخدماتمتناسببارقم
تسهيالتاقدامكنندكهيكيازاينكاالهاوخدمات
ميتواند مسكن و محل سكونت تلقي شود .به نظر
ميرس��د تغيير عقد پايه اين تسهيالت از «وديعه»
به «مرابح��ه» فارغ از تغيي��رات مثبت ،همچنان با
گرههايي همراه است .عقد مرابحه از عقود انتفاعي و
پركاربرد در نظام مالي اسالمي است و دريافت سود
از آن كامال وجه شرعي و صحيح دارد .از اينرو ديگر
نوبتبهاستفادهازقاعدهاختالفيجبرانكاهشارزش
پولدردريافتسودتسهيالتوديعهنخواهدرسيد.
اما بهتر اس��ت كمي در تسهيالت مرابحه كه امروزه
ق شويم .در
در نظام بانكي ما اس��تفاده ميشود ،دقي 
تس��هيالت مرابحه ،ابتدا بانك مبلغ تسهيالت را به
مشتري(متقاضي تسهيالت)ميدهد تامشتريبه
وكالتازطرفبانك،كاالوياخدمتموردنيازخودرا
بهصورتنقديويكجاازفروشندهمدنظربرايبانك
خريداريكند.سپسبالفاصلهبانك(كهاكنونمالك
كاالياخدماتخريداريشدهاست)،بامحاسبهسود
مرابحهآنكاالياخدماترابهصورتمرابحهقسطيبه
مشتريميفروشدومشتريبايدطبققرارداداقساط
خود را در سررس��يدهاي مشخص به بانك بپردازد.
بنابراينتسهيالتمرابحهصرفخريدكاالياخدمت
ميشود .حال به طرح جديد تسهيالت پرداختي به
مستاجرانبرگرديم.پيشازاينودرالگويوديعهاي
بنابودمستاجرصرفاسودتسهيالترابهبانكبپردازد
و پس از مدت يكسال اصل وديعه را به صورت كامل
از موجر گرفت��ه و به بانك بازگردان��د .اين در حالي
استكهمطابقحالتمتداولتسهيالتمرابحهاي،
مس��تاجران بايد به وكالت از بانك ،خدمت استفاده
استيجاري از مسكن را از موجر براي بانك به صورت
نقديبخرند(البتهدرحدهمانمبلغتسهيالتمثال
 ۵۰ميليونتومانيدرتهران)وسپسآنرابهصورت
مرابحه قس��طي از بانك براي خود خريداري كنند.
از آنجاكه بانك و ط��رف تامين ماليكننده قدرت و
توان پرداخت تعداد باال از تس��هيالت بلندمدت۵۰
ميليون توماني و بازگش��ت كل اين مبلغ با اقساط
ماهانه ۵۴۰هزار تومان را ندارد ،بنابراين ظاهرا رويه
كار بدين صورت خواهد بود كه اگر دوره تسهيالت
يكساله باشد ،تسهيالتگيرندگان  ۱۲قسط ۵۴۰
هزار توماني و  ۱قسط  ۵۰ميليون توماني را به بانك
پرداخت خواهند ك��رد .از جمله نكات مهمي كه در
الگويمرابحهاياينتسهيالتقابلذكراستآنست
كه :اوال در اين الگو كه خالف مفهوم عرفي و مشهور
رهن مسكن اس��ت ،وجه پرداختي به موجر در ازاي
خريد خدمت صادره از او به مستاجر (اجاره مسكن)
است،پسمشخصنيستكهبهچهدليليموجربايد
درانتهايدورهاينمبلغرابهمستاجرعودتدهد؟چرا
كهدرواقعيت،موجرخدمتيرافروختهومستاجراز
آنخدمتاستفادهكردهاست!بازگرداندنوجهپس
ازفروشخدمتواستفادهكاملازآنتوسطمستاجر
چهمستمسكيدارد؟دوماينكهخريدخدمتضمن
عقد مرابحه چه نس��بتي با عقد اجاره دارد؟ از ديرباز
فرهنگ اجارهداري در بازار مس��كن جريان داشته
است ،تغيير اين قالب به مرابحه خريد خدمت ،ملزم
به تغيير بخش��ي از مالحظات حقوقي در مباحثي
همچون يد اماني و ضمان در از بين رفتن يا خسارت
ديدناحتماليمسكن،شرايطواگذاريمجددبهنفر
ثالث،شرايطتمديدقراردادبامبلغباالترو...ميشود.
آيابراياينمواردتدبيريانديشيدهشدهاست؟سوم
اينكهمستاجرتسهيالتگيرندهبايدنسبتبهوكالت
خود از س��مت بانك براي خريد خدمت اجاره خانه
برايبانكوسپسانتقالآنبهخودبهصورتمرابحه
قسطي توجيه باشد ،موضوعي كه تا اينجاي كار در
اطالعيههاياعالمشدهمشاهدهنميشود.چهارمآنكه
قصدوهمتمتوليانامردرحمايتماليازمستاجران
دراينشرايطسختخصوصادردورهشيوعبيماري
كرونا و كس��ادي برخي از كسبوكارها امري بسيار
ضروري ،ارزشمند و درخور تقدير و سپاس است .اما
درحاليكهفرآيندثبتنامپيامكيازمتقاضيانواجد
شرايط آن به اتمام رسيده است ،وجود ترديد در پايه
عقد قرارداد تسهيالت پسنديده نيست .بدون شك
براياينگونهتسهيالتراهكارهايشرعيوجوددارد،
به شرط آنكه به ضوابط و ظرافتهاي فقه معامالت و
ابزارهاي مالي اس�لامي به عنوان يك تخصص نگاه
شودوپيشازاعالمواجراييسازيابزارهاوتسهيالت
پيشنهادي ،جنبههاي شرعي آن به نحو همهجانبه
موردمداقهعلميمتخصصينقرارگيرد.بنابهاعالم
اوليه وزارت راه و شهرسازي ،اين تسهيالت در قالب
وديعهبهمتقاضياندادهميشودبهايننحوكهمبلغ
تسهيالت به مستاجر داده شده اما در قالب چك در
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وجهموجرقابلصدوراست.

اخبار
قولكاهش قيمتمحصوالت
 2صنعت بزرگ بورسي

معاون وزي��ر راه از معرفي مس��تأجران به بانك براي
دريافت تسهيالت از  ۲۰مرداد خبر داد و گفت :براي
حمايت از توليد مسكن حمايتي ،قيمت محصوالت
فوالد و سيمان كاهش مييابد .محمود محمودزاده
گفت:جديدتريندستورهفتهگذشتهرييسجمهور،
كاهش قيمت فوالد و س��يمان و خروج اين دو نهاده
ساختمانيازبورسبرايحمايتازمسكنحمايتيبا
قيمتثابتوبرمبنايقيمتسالگذشتهبا 20درصد
افزايشبودكهتاثيريچشمگيربركاهشقيمتتمام
شده خواهد داش��ت .وي در خصوص ثبتنام وديعه
مسكنهمتوضيحداد:نامنويسيتاپنجشنبهگذشته
ش اطالعات ،متقاضيان واجد
انجام شد و پس از پاالي 
ش��رايط تا قبل از  20مرداد براي دريافت تسهيالت
به بانكها معرفي ميشوند .اين مقام مسوول افزود:
قيمتمسكنبهوجوهمختلفيازاقتصادوابستهبوده
وتنهاباافزايشتوليدياوضعمالياتكاهشنمييابد.
طبق آمارها تعداد واحدهاي مسكوني از تعداد خانوار
بيشتربودهامامسالهكمبوددراينحوزههمچنانوجود
دارد.زيرابخشعمدهايدرتوانخريدگروههايهدف
شامل
نيست.بنابراينوزارتراه،سناريويچندوجهي ِ
ماليات بر خانههاي خالي ،اتمام واحدهاي مسكوني
مهر باقي مانده ،توليد مس��كن ملي و تقويت جريان
توليد مسكن طراحي كرده و مشغول انجام آن است.
محمودزادهادامهداد:پيشنهاداتوزارتراهدرخصوص
ساماندهي بازار مس��كن در قالب اجاره و بازار خريد و
فروش به دولت ارايه شده و در بخش اجاره دو مصوبه
تعيينسقفافزايشاجارهبهاووديعهمسكنمصوب
شدكهنقشمهميدرساماندهيبازارمسكندارد.

اولينصندوق ETFدولتي
 ۵درصدگرانشد

در پايان معامالت امروز بازار سهام ارزش  ۲۰۰واحد
صندوق دارا يكم با رش��دي پن��ج درصدي به چهار
ميليون و  ۷۸۵هزار تومان رسيد .در پايان معامالت
بازار سهام در روز ش��نبه  ۱۱مرداد ،ارزش هر واحد
صندوق  ETFدارا يكم با رشدي پنج درصدي به ۲۳
هزارو ۹۲۶تومانرسيد.بدينترتيب ۲۰۰واحدازاين
صندوقدولتيكهدرارديبهشت ماه تنهادو ميليون
تومان پذيرهنويسي شده بود به چهار ميليون و۷۸۵
هزار تومان رسيد .در معامالت امروز دارا يكم بيش از
پنج ميليون و ۴۱۲هزار واحد از اين صندوق معامله
شد كه ۲۸درصد كمتر از ميانگين معامالت يك ماه
اخير بوده است .همچنين خالص ارزش دارايي اين
سهمنيزدرپايانمعامالتامروز ۲۹هزار ۴۸۷تومان
محاسبهشدكه ۲۳درصدبيشترازقيمتپايانياين
نماد بوده است .رشد پنج درصدي دارا يكم در حالي
رخ داده كه ارزش ه��ر واحد از اين صندوق در هفته
گذشته ۹درصدافتداشتهاست.

يشد
عرضهاوليه«غكورش»جد 

شركت صنعت غذايي كورش با نماد «غكورش» در
فهرست نرخهاي بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران
درج شد تا با اين اقدام سهامداران به عرضه اوليه اين
نماد اميدوارتر شوند .مديريت پذيرش اوراق بهادار
اعالم كرده است :با توجه به موافقت هياتپذيرش
اوراقبهاداردرجلسهمورخ ۱۳۹۸/ ۱۱/ ۱۲باپذيرش
سهام ش��ركت صنعت غذايي كورش (سهامي عام)
در بورس اوراق بهادار تهران و با عنايت به احراز موارد
ن ش��ده در مصوب ه مزبور از سوي آن شركت ،از
تعيي 
تاريخ ۱۳۹۹/۰۵/ ۱۱شركت صنعت غذايي كورش
ب ه عنوان پانصد و چهل و ششمين شركت پذيرفته
ش��ده در ﺑﺨﺶ محص��والت غذايي و آش��اميدني
به جز قند و ش��كر ،گروه توليد روغنهاي حيواني و
نباتي و طبقه توليد روغنه��ا و چربيهاي گياهي و
حيواني با ك��د صنعت « »۴۲۱۴و نم��اد غكورش،
 GHEKOUROSHدرفهرستنرخهايبازاردوم
بورساوراقبهادار تهراندرجميگردد.
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صعود ۵۰هزار واحدي شاخص بورس

بازار سرمايه كه در روزهاي سهشنبه و چهارشنبه هفته
گذشته روندي نزولي داشت ،نخستين روز معامالتي
هفته جاري را با چراغ س��بز آغاز كرد و شاهد افزايش
بيش از  ۵۰هزار واحدي شاخص بورس بوديم.
شاخص كل بورس در معامالت ديروز با ۵۰هزار و۴۸۷
واحد صعود به رقم يك ميليون و ۹۵۴هزار واحد رسيد.
شاخص كل با معيار هموزن نيز  ۱۰هزار و  ۵۷۳واحد
رشد و رقم  ۵۱۷هزار و  ۷۶۴واحد را ثبت كرد.
معاملهگران يك ميليون معامله به ارزش  ۱۶۲هزار و
 ۹۴۶ميليارد ريال انجام دادند .فوالد مباركه اصفهان،
صنايعپتروشيميخليجفارس،مليصنايعمسايران،
پااليشنفتاصفهان،پااليشنفتتهران،س.نفتوگاز
وپتروشيميتامينومعدنيوصنعتيگلگهرنسبتبه
سايرنمادهابيشترينتاثيرمثبترارويبازارگذاشتندو
سرمايهگذاريغدير،فوالدمباركهاصفهان،مليصنايع
مس ايران،بانك تجارت،گسترش سرمايهگذاري ايران
خودرو ،سرمايهگذاري گروه توسعه ملي و پااليش نفت
بندرعباس نمادهاي پربيننده بورس بودند.
شاخص كل فرابورس نيز ۵۳۵واحد رشد و رقم۱۲۵۸
واحد را ثبت ك��رد .معاملهگران اين ب��ازار  ۶۰۵هزار
معامل��ه به ارزش  ۶۱ه��زار و  ۸۷۱ميليارد ريال انجام
دادند .سنگآهن گوهرزمين ،هلدينگ صنايع معدني
خاورميانه ،پتروشيمي تندگويان ،سرمايهگذاري صبا
تامين ،بانك دي و پتروشيمي زاگرس نسبت به ساير
نمادها بيش��ترين تاثير مثبت و در مقابل پتروشيمي
مارون نس��بت به ساير نمادها بيش��ترين تاثير منفي
را روي فرابورس گذاش��تند .شس��تا با تأثير  ۵هزار و
 ۳۰۰واحدي و فوالد با تأثير  ۵هزار واحدي اصليترين
نمادهاي رشددهنده شاخص در معامالت ديروز بودند.
ليست نمادهاي اين بازار از سهامي ذوبآهن اصفهان،
بانك دي ،پتروشيمي تندگويان ،س .توسعه و عمران
استان كرمان ،صنايع ماش��ينهاي اداري ايران ،گروه
س��رمايهگذاري ميراث فرهنگي و كش��ت و صنعت
شهداب ناب خراسان تشكيل شده است.
افراد حقيقي ديروز هزار و ۷۹۰ميليارد تومان وارد بازار
سهام كردند كه بيشترين ورود پول حقيقي به بورس يا
فرابورس مربوط به پااليش نفت اصفهان بود.
حقيقيها تا ساعت  ۱۲:۳۰حدود هزار و  ۷۹۰ميليارد
تومان بيشتر از اش��خاص حقوقي سهام خريدند .كل
ارزش معامالت خرد بي��ش از  ۲۰هزار ميليارد تومان
بود و بدينترتيب خالص خريد حقيقيها به نزديك ۹
درصد از كل معامالت رسيد.
بيشترين ورود پول حقيقي به بورس و فرابورس در سه
گروه «فرآوردههاي نفتي»« ،محصوالت شيميايي»
و «فلزات اساس��ي» رق��م خورد در حال��ي كه برآيند
معامالت گروههاي «هتل و رستوران» و «سيمان» به

ورود نقدينگي به بورس ادامه دارد
نفع حقوقيها تمام شد .سه نماد «شپنا»« ،فوالد» و
«فملي»لقببيشترينافزايشسهامحقيقيرابهخود
اختصاص دادند ،توجه حقوقيها نيز بيشتر به «ذوب»،
«فخوز» و حق تقدم «سمگا» معطوف بود.
افزايش سهام حقيقيها در  ۱۵۴نماد و افزايش سهام
حقوقيها در  ۱۰۲نماد به بيش از يك ميليارد تومان
رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته اول دو هزار و۴۲۰
ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته دوم ۶۲۵ميليارد
تومان بود.
تداوم ورود نقدينگي به بازار سرمايه
اميرعلياميرباقري،كارشناسبازارسرمايهدراينرابطه
گفت:اتفاقيكهدرشرايط فعليدربازارسرمايهبهوقوع
پيوسته،جابهجاييسرمايهميانگروههاونمادهااست.
ويافزود:گروهپااليشيهاوسهاممشابهدربازارسرمايه
به دليل تصور و تلقي بازار از عرضه اين نمادها در ETF
دولت��ي بوده و اين تصور چه درس��ت و چه غلط ،روند
تقويتكنندهايرابهوجودآوردهاست.همچنينطرف
عرضه نيز از افزايش قيمت اين نمادها استقبال كرد و
شاهد عرضههاي س��نگين از سوي اشخاص حقوقي

حال اصناف خوب نیست

بزرگ در اين نمادها با قصد اصالح يا بازگرداندن روند
صورتنميگرفت.اميرباقرياضافهكرد:امابازارسرمايه
در نقطهاي به موضوع اشباع قيمتي سهمها پي خواهد
برد و بازار س��رمايه ،سهمها را دست به دست ميكند.
انتظار ما درخصوص نمادهاي پااليشگاهي ،تداوم روند
اصالح بود .اما هيجانزدگي موج��ود در بازار موجب
خريد س��هم در كوچكترين تغيير قيمت مثبتي كه
اعمال ميش��ود ،فارغ از ارزندگي و تطابق آن با بنياد
شركتخواهدشد.اينكارشناسبازارسرمايهبهاقتصاد
آنالينگفت:اماچنينرفتارهاييتاحدمشخصيادامه
مييابد و در نقطهاي ،عرضهها از تقاضا پيشي خواهند
گرفت .امروز نيز عليرغم اينكه بس��ياري از نمادهاي
پااليشي با سطح مثبت ،صف خريد را تشكيل دادند ،به
دليل عدم تناسب قيمتها با فاندامنتال خود و رسيدن
به سقف قيمت با عرضه مواجه شدند.
وي اظهار كرد :انتظار ما اين اس��ت كه اصالح زماني –
قيمتي در اين گروه رخ دهد .البته بايد توجه داشت كه
مفهوم اصالح با ريزش متفاوت است .اميرباقري گفت:
كوتاه شدن مدت اصالح برخي از سهمها تا زماني كه
جريان نقدينگي از كليت بازار س��رمايه خارج نشود،

براي فروش ۶۰درصد از سهام عدالتتان يك هفته صبر كنيد

پرونده آزادسازي سهام عدالت درحال تكميل است و
طبقوعدهمسووالن،در ۱۸مردادماهكهمصادفباعيد
غدير خم است ،امكان فروش ۶۰درصد اين سهام براي
مشموالن فراهم ميشود.
ابالغيه مقام معظم رهبري در مورد آزادس��ازي سهام
عدالت نهم ارديبهشت ماه صادر شد و مشموالن از دهم
ارديبهشت تا دهم خردادماه اين اختيار را داشتند كه
روش مستقيم يا غير مستقيم را براي مديريت سهام
عدالت خود انتخاب كنند .بر اين اس��اس و طبق آمار،
از  ۴۹ميليون نفر مش��مول سهام عدالت ۱۳ ،ميليون

و  ۶۰۰هزار نفر روش مستقيم را براي مديريت سهام
خود انتخاب كردند .اين افراد از هشتم خردادماه امكان
فروش  ۳۰درصد از سهام خود را با مراجعه به بانكها
يا كارگزاريها داش��تند و بر اساس آخرين آماري كه
 ۲۱تيرماه از س��وي مسووالن ارايه شد ،يك ميليون و
 ۸۰۰هزار نفر براي فروش سهام عدالت خود به بانكها
و كارگزاريها مراجعه كردند كه تا تاريخ مذكور ،از اين
تعداد س��فارش يك ميليون و  ۷۶هزار نفر اجرا شده و
 ۲۷۳۷ميليارد تومان سهام عدالت بفروش رفته كه از
اين ميزان  ۲۷۳۱ميليارد تومان به حساب مشمولين

قراضههاي راهآهن بورسي شدند

سايه روشنهاي بورس مسكن

البته ما به این موضوع نیز واقف هس��تیم که دولت
ش��رایط ویژه ای را پشت س��ر میگذارد به همین
دلیل همه ما باید کمک کنیم تا این روزهای سخت
را پشت سر بگذاریم و مانند زمان هشت سال دفاع
مقدس همسو باشیم تا دس��ت در دست یکدیگر
از این مش��کالت عبور کنیم .درنهایت بر این نکته
تاکیدمیکنمکهبخشاصنافکشورهمچونسایر
بخشهای اقتصادی ،به دنبال حفظ آرامش ،ثبات
بخشی و بازگشت تعادل به بازارها است.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران

بازارسرمايه

شاخص بورس به رقم يك ميليون و  ۹۵۴هزار واحد رسيد

ادامهازصفحهاول

ازسويديگربايدبدانيمكهساختوسازيكصنعت
است و بايد متناس��ب با يك ساختار صنعتي با آن
رفتار شود و در خصوص آن تصميمسازي شود؛ ما
هرگز نتوانستهايم بستر الزم براي رشد و پويايي اين
صنعت را در فضاي اقتصادي كشور فراهم كنيم.بر
اساس نظر كارشناسان 250حوزه اشتغالزايي در اثر
اين صنعت ايجاد ميشود .توجه كنيد 250حوزه
ش��غلي كه هر ك��دام از اي��ن حوزههاي اش��تغالزا
ميتوانندهزارانهزارشغلايجادكنند.ازمهندسان
و معماران تا كارخانههاي توليد مصالح ساختماني،
كارگران ،صنايع مرتبط ،حوزههاي حمل و نقل و...
وقتي اين بازار دچار ركود شود و پويا نباشد ،بسياري
از ش��اخصهاي اقتصادي نزول ميكند .بنابراين
اگر بازار بورس مسكن بتواند صنعت ساخت وساز
داخلي را رونق دهد يك حركت موثر و اگر قرار باشد
تا فقط س��وداگري را رونق دهد يك مشكل بزرگ
بر مشكالت قبلي اقتصاد كشور اضافه خواهد كرد.
عضوكميسيونعمران

خبر

معاون اقتصادي شركت راهآهن اظهار داشت :تامين مالي
برخي از پروژههاي ريلي از طريق بازار س��رمايه انجام شود
و راهآهن هم به دنبال تشكيل صندوق پروژه در بازار براي
توسعهپروژههايخوداست.نوراهللبيرانوند،معاوناقتصادي
شركت راهآهن درباره برنامههاي راهآهن براي استفاده از
ظرفيتهاي بازار سرمايه اظهار داش��ت :شركت راهآهن
جمهورياسالميايرانسهنقطهتماسبابورسدارد،يكي
بحث استفاده از ابزارهاي نوين مالي و ابزارهاي بدهي براي
تامين مالي پروژههاي ريل��ي به ويژه پروژههاي متعلق به
بخشخصوصياست.ويبااشارهبهحمايتشركتهايي
كهازطريقبورستامينماليميشوند،گفت:راهآهنبراي
اين شركتها حكم ضامن را دارد و به عنوان ضامن به اين
پروژهها ورود ميكند .براساس قراردادي كه با بورس اوراق
بهادار منعقد كردهايم ،براي شركتهاي خصوصي كه در
حوزه ناوگان راهآهن س��رمايهگذاري ميكنند ،در نقش
ركن ضامن ،اين ش��ركتها را تضمي��ن ميكنيم .معاون
راهآهنبابياناينكهشركتهايخصوصيدربورسرابراي
بازپرداخت اقساط تضمين كردهايم ،ادامه داد :با ضمانت
راهآهن ميتوانند نسبت به انتشار اوراق بدهي اعم از اوراق
اجارهواوراقمنفعتاقدامكنندووتامينماليراانجامدهند
كهاينپيچيدهترينبخش تامين مالي محسوبميشود.
بيرانوندبهايلناگفت:دراينپروژهپول مليدر مقابل توليد
مليقرارميگيردو بارفعاينمانعامروزشركتهاباسهولت

ميتوانندتامينماليازطريقبازارسرمايهراانجامدهند.در
همينبخشتاكنونحدود 400ميلياردتومانتامينمالي
شدهاست .اكثر اين قراردادها كه اغلب آنها در جهت تامين
ماليتوسعهناوگانباري،مسافريولكوموتيوهستند،يابه
اجرارسيدهيادرمرحلهاجراقراردارند.ويبااشارهبهبخش
دوم برنامههاي بورس��ي راهآهن اظهار داشت :بخش دوم
برنامهها اين است كه شركتهاي ريلي وارد بورس و اوراق
بهادارشوندوسهاماينشركتهادربازارسرمايهعرضهشود
كهدراينبخشتاكنونچهارشركتواردبورسوفرابورس
شدهاند.معاونراهآهنتاكيدكرد:ورودشركتهايريليبه
بازارسرمايهاولويتراهآهناستوامسالبهدنبالآنهستيم
كه شركتهاي ديگري را هم وارد بازار كنيم .البته ورود به
بورس شرايطي را ميطلبد كه شركتها بايد بتوانند اين
شرايط را مهيا سازند .بيرانوند با اشاره به اقدام ديگر راهآهن
براي استفاده از ظرفيتهاي بورس ،گفت :بخش سوم هم
ارايه برخي از محصوالت راهآهن مانند قراضههاي راهآهن
و قطار در بورس كاال اس��ت ك��ه در حال حاضر صددرصد
قراضههايماازطريقبورسكاالبهفروشميرسد.
وي ادام��ه داد :عالوه بر اين برنامهها قرار بر اين اس��ت كه
با پيگي��ري وزارت راه و شهرس��ازي ،تامين مالي برخي از
پروژههاي ريلي از طريق بازار سرمايه انجام شود و راهآهن
هم به دنبال تش��كيل صندوق پروژه در بازار براي توسعه
پروژههايخوداست.

واريز شده اس��ت .به نظر ميرس��د پرونده آزادسازي
كامل سهام عدالت امسال بسته شود ،زيرا طبق وعده
رياستجمهوري ۳۰درصدديگرسهامعدالتبرايعيد
غدير (شنبه هفته آينده) و ۳۰درصد ديگر هم براي۲۲
بهمن آزاد ميشود .بر اين اساس مشموالني كه روش
مستقيمرابرايمديريتسهامخودانتخابكردهبودند
و تاكنون اقدام به فروش سهام خود نكردهاند ،ميتوانند
برايفروش ۶۰درصدسهامخوداقدامكنند.افراديهم
كه پيش از اين  ۳۰درصد سهام خود را فروخته بودند،
ميتوانند نسبت به فروش  ۳۰درصد ديگر سهام خود

نگرانكننده نيست .ما انتظار داريم اصالح سهمها كه
الزمه تداوم روند صع��ودي در ميانمدت و بلندمدت
بوده و بخشي از بازار است ،در برخي از گروهها رخ دهد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه افزود :برخي از گروهها
از ارزش ذات��ي خود به دنبال رش��د گروههايي مانند
پااليشيها عقب افتادهاند .برخي از نمادها كه از نرخ ارز
تاثير ميپذيرند ،جايگاه نفت را براي ايران پر خواهند
كردونقشاساسيدراقتصاددارند،بهدليلرشدبرخي
ازگروههايديگركهازارزشذاتيخودفاصلهگرفتهاند،
جا ماندهاند.
او در مورد شرايط بازار طال اظهار كرد :در ميانمدت و
بلندمدت ،شاهد روند افزايشي قيمت طال خواهيم بود.
پيشنهاد من به سرمايهگذاران نهادي مانند بانكها،
بانك مركزي ،صندوقهاي طال و ...سرمايهگذاري در
بازار طال است .اما در بازار طالي داخلي به دليل وجود
اهرم دالر كه ب��ا واهمهاي به دليل انتظار اصالح درون
كانالي و همگرايي ميان بازار دولتي و آزاد ،با آن رفتار
ميشود ،نوساناتي دارد .بهطور حتم در شرايط فعلي،
ب��ازار بورس كه نمادها و صنايع زيادي را در خود دارد،
ارزندهتر از بازارهاي موازي است.

اقدام كنند .سهام داران بايد توجه داشته باشند براي
فروش سهام خود محدوديت زماني ندارند و اگر امسال
هم اقدام به فروش سهام خود نكنند ،حق فروش از آنها
سلبنخواهدشد.ازسويديگرهمچنانبهسهامداران
سهام عدالت توصيه ميشود از فروش سريع سهام خود
خودداري كنند .بر اساس وضعيت بازار در  ۲۸تيرماه،
ارزشواقعيسهامعدالتباارزشاوليه ۴۹۲هزارتومان
كمي بيشتر از  ۱۷ميليون و  ۷۳۸هزار تومان بود .اين
درحالي اس��ت كه ارزش اين سهام در اوايل خردادماه
حدود هفت ميليون و  ۶۶۰هزار تومان بود.

بسته پيشنهادي سازمان بورس امروز در مجلس

عضوكميسيوناقتصاديمجلسازارايهبستهپيشنهادي
مس��ووالن س��ازمان بورس به اين كميس��يون خبر داد.
محسنعليزادهعضوكميسيوناقتصاديمجلسشوراي
اسالمي با اش��اره به رونق گرفتن بورس در ماههاي اخير،
اظهار داشت :با توجه به رشد بورس و گرايش مردم نسبت
به بازار س��رمايه و نگرانيهايي كه در رابطه با آينده بورس
وجودداشت؛كميسيوناقتصاديچندينجلسهباحضور
مسووالن سازمان بورس وضعيت اين بازار را بررسي كرده
است .ويافزود:دربارهبازار سرمايهنگرانيهاييوجوددارد
و ما در جلس��اتي كه با مسووالن س��ازمان بورس داشتيم
اين نگرانيها را به آنها هشدار دادهايم و از آنها خواستهايم
كه بسته پيشنهادي خود را براي بهبود وضعيت بورس و

جلوگيري از آس��يب و ضرر احتمالي مردم ،به كميسيون
اقتصاديارايهدهند.عضوكميسيوناقتصاديمجلسبيان
داشت:مسووالنسازمانبورسبستهپيشنهاديخودرابه
كميسيونارايهكردهاندكهقراراستدرجلسهروزيكشنبه
12مردادكميسيوناقتصادياينبستهپيشنهاديبررسي
ش��ود .عليزاده با بيان اينكه اين بسته درباره راهكارهاي
سازمانبورسبرايرفعنگرانيهادربارهاينبازاراست،اضافه
كرد :اگر پس از بس��ته پيشنهادي ،پيشنهادات مسووالن
سازمان بورس به گونهاي باشد كه نياز به همراهي مجلس
در قالبطرح ياتصويب قوانينباشد ،مجلس قطعااينكار
راانجامخواهدداد،چراكهمجلسبهدنبالتقويتبورسو
همكاريمشتركبامسووالنسازمانبورساست.

بورسهاي جهان روي ريل نزولي
بيشتر شاخصهاي مهم بورس��ي جهان روز جمعه هم
قرمزپوششدند.دورتازهتنشهايبيندواقتصادنخست
جهانبارديگرباعثنگرانيمعاملهگرانشدهاست.مايك
پمپئو وزير خارجه امريكا در اظهارتي تند مدعي شده كه
كنسولگري چين تبديل به النه جاسوسي شده بود و از
طرف ديگر اين كشور را به تالش براي سرقت تكنولوژي
امريكا كرد .طرف چيني در پاسخ به اين اتهامات ،ضمن
ابراز تاسف عميق ،اتهام سرقت فناوري و رعايت نكردن
مسائل مربوط به مالكيت حقوقي را رد كرده است .امريكا
پيشتر به طرف چيني دستور داده بود كه كنسولگري
خود در شهر هوس��تون را تعطيل كند و دونالد ترامپ از
احتمال تعطيل شدن تعداد بيشتري از كنسولگريهاي
چينخبردادهاست.ازطرفديگرچيندراقداميمتقابل
دستور تعطيلي كنس��ولگري امريكا در شهر چنگدو را
صادر كرد و ديپلماتهاي امريكاي��ي اين مركز را ترك
كردند .در داخل امريكا ،واكنشها به اظهارات جنجالي
رييسجمهوريامريكاكهخواهانبهتعويقافتادنتاريخ
انتخابات رياس��تجمهوري امريكا به دليل آن چه وي
آن را غير قابل اطمينان ب��ودن نتايج آراي صندوقهاي
پستي خوانده ،ادامه دارد .نانسي پلوسي رييس مجلس

نمايندگانامريكادرواكنشبهاظهاراتترامپگفتهاست
اختيار تصميمگيري در خصوص تاريخ انتخابات بر عهده
كنگره است و انتخابات در تاريخ مقرر خود برگزار خواهد
شد .جو بايدن معاون اول دوره رياستجمهوري اوباما و
نامزد دموكراتها در بيشتر نظرسنجيها از ترامپ پيش
استوباتوجهبهرويكردهايكامالمتفاوتويدرمسائل
بودجهاي و سياست خارجي ،پيروزي وي ميتواند تاثير
بسيار زيادي روي عملكرد شاخصهاي مالي بگذارد .كيم
فارست استراتژيس��ت ارشد سرمايهگذاري در موسسه
بوكه كپيتال پارتنرز گفت :ترس بيشتر معامله گران در
حال حاضر از اين است كه احياي رشد اقتصادي بيشتر
از چيزي كه قبال تصور ميشد طول بكشد .ما شاهد آن
هستيم كه ميزان فعاليتهاي اقتصادي در سراسر جهان
رو به افزايش اس��ت اما اينكه بگوييم با سرعت خواهيم
توانست به س��طوح قبل از آغاز بحران برگرديم به نظرم
كمي اغ��راق آميز و خوش خيالي خواهد بود .از س��وي
ديگر هر چند كه اخبار مثبتي در زمينه دارويي و كاهش
سرعت شيوع كرونا در جهان به گوش ميرسد اما به نظر
ميرسد هنوز تا توليد و عرضه انبوه واكسن موثر مقابله با
كرونا مسيري طوالني در پيش است.

ناكامي «سينما»
در ورود به بورس
مديرعامل بنياد سينمايي فارابي ضمن اشاره
به ناموفق بودن ايده ورود سينما به بورس كه از
چند سال پيش در دستور كار مديران سازمان
سينمايي قرار داشت ،در اين زمينه توضيحاتي
ارايه كرد.
عليرضا تابش درباره سرانجام ايده «ورود سينما
به بازار ب��ورس» كه از دو س��ال پيش مديران
سينمايي وعده آن را مطرح كرده بودند ،اظهار
كرد :سينما در قياس با ساير هنرها ،هنري گران
است و هزينه توليد در اين هنر در قياس با ساير
حوزههاي هنري ،آن را ب��ه يك هنر گران بدل
كرده است .در واقع هر چه سينما و سينماگران
اصول حرفهاي را بيش��تر رعايت كنند و عوامل
حرفهاي در چرخه س��ينما مش��غول باش��ند،
جنبههاي مال��ي و حرفهاي دقيقت��ري را هم
باي��د در فعاليتهاي خود رعاي��ت كنند ،اما از
اين ويژگي مهمتر آن اس��ت كه چرخ ه اقتصاد
س��ينماي ايران ،تناس��ب كافي با اي��ن گراني
ندارد .مديرعامل فارابي افزود :سينماي ايران،
نيازمند پشتيباني از سوي قواعد بازار و ورود به
دنياي كسب و كار است و بهترين دريچه براي
اين مس��اله ،فهم صحيح بازار فرهنگ و سينما
از سوي مسووالن مالي و سازمان بورس است،
فهمي كه همچنان در انتظاريم در ميان اهالي
اقتصاد ايجاد شود.
وي در ادامه گفت :ورود بنگاههاي نويني چون
«فيليم��و» به بورس ،جاي تبريك و تحس��ين
دارد ،اگرچه ما د ر خانواد ه صنعت تصوير ،ممكن
است نگرانيهايي درباره قوانين «ضد تراست» يا
مسال ه «كپي رايت» داشته باشيم ،اما به هر حال
ورود عضوي از اعضاي خانواد ه صنعت تصوير به
بازار رسمي سرمايه ،اين نويد را ميدهد كه اگر
هم تالشهاي س ه سال ه ما در مسير انتقال اين
برداشت و فهم به مسووالن بورس و بازار سرمايه
ناكام مانده ،اما به هر حال اين تالشها به صورت
كامل عقيم نمانده و در حال جوانهزدن است.
تابش در بخ��ش ديگ��ري از صحبتهايش با
اش��اره به اينكه تنظيم چرخ ه گردش سرمايه
شامل «تامين سرمايه ،توليد محتوا و بازاريابي
صحيح» ،هميشه در س��ينماي ايران اهميت
داشته است ،بيان كرد :من و همكارانم در بنياد
س��ينمايي فارابي طي سه س��ال گذشته براي
تأمين مال��ي از طريق بازار س��رمايه اقداماتي
كردهاي��م و پيگيريهاي��ي ص��ورت گرفته كه
متأس��فانه به داليلي ت��ا االن نتيج��ه در خور
توجهي نداشته اس��ت .با وجود توفيقي كه در
جلبنظرشركتفرابورسبرايتأسيسصندوق
سرمايهگذاري جسورانه صنعت سينما داشتيم،
متاس��فانه تا به امروز در سازمان بورس و اوراق
به��ادار همكاريهاي الزم براي هموار ش��دن
تأس��يس اين صندوق صورت نگرفته است كه
به نظر من ،دليل آن را ميتوان انعطافناپذيري
سازمان بورس و اوراق بهادار در پذيرش ابزارهاي
نوين تأمين مالي براي صنعت س��ينما دانست.
مديرعامل بنياد س��ينمايي فارابي توضيح داد:
بازار س��رمايه و بورس در چند م��اه اخير مورد
توجه مجموعه دولت و همينطور بخش مهمي
از جامعه قرار گرفته است و بنياد سينمايي فارابي
با ش��ناختي كه از پتانس��يلهاي بازار سرمايه
داشت ،در دو ،سه س��ال گذشته بهطور جدي،
تأس��يس «صندوق س��رمايهگذاري جسورانه
صنعت س��ينما» را دنبال ك��رد و پيگيريها،
مالقاتها و مجموعه اقداماتي كه در سلس��له
مراتب اداري بايد صورت ميپذيرفت ،انجام شد و
با وجود توفيقي كه در جلبنظر شركت فرابورس
براي تأس��يس اين صندوق داشتيم ،متاسفانه
تا ب��ه امروز در س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار
همكاريهاي الزم براي هموار ش��دن تأسيس
اين صندوق صورت نگرفته است كه به نظر من،
دليل آن را ميتوان انعطافناپذيري س��ازمان
بورس و اوراق بهادار در پذيرش ابزارهاي نوين
تأمين مالي براي صنعت سينما دانست .تابش
تأكيد كرد :اين عدم انعطاف ،به گمانم ناشي از
عدم ش��ناخت س��از و كارهاي حقيقي صنعت
سرگرمي ،صنعت تصوير و صنعت سينماست
و باعث ش��ده اس��ت تا ما در اين صنعت (كه از
بزرگترين بخشهاي بازار سرمايه در دنياست)
در ايران همچنان به دنبال اين پاسخ باشيم كه
آيا ميتوان محصوالت و بنگاههاي س��ينمايي
را در حوز ه نهادهاي بورس��ي دانست يا خير! با
ن��گاه كوتاهي به تابل��وي بزرگترين بازارهاي
بورس دنيا ،پاسخ آش��كار است ،بازار بورسي را
نميت��وان يافت كه كمتر از  ۲نه��اد از  ۱۰نهاد
برترشان ،به مجموعه صنايع سرگرمي يا تصوير
تعلق داشته باش��د .مديرعامل بنياد سينمايي
فارابي بيان كرد :البته با تغيير مديريت سازمان
بورس مخصوصاً در رأس اين سازمان ،چشمانداز
توسعه بازار سرمايه به نظر من روشنتر از گذشته
شده و اميدواريم همراهي بيشتري با روشهاي
تأمين مالي نوين خصوصاً تأمين مالي سينما و
صندوق جس��ورانه سينما صورت بگيرد .تابش
در تش��ريح طرح راهاندازي «صندوق جسورانه
س��ينما» گفت :به اعتقاد من ،جذب س��رمايه
در قالب صندوق س��رمايهگذاري جس��ورانه و
مش��اركت مردم در تامين مالي صنعت سينما
به صورت غيرمس��تقيم يكي از روشهاي مهم
تأمين مالي است .در اين روش منابع مالي جذب
شده توسط صندوق ،از سوي متخصصان آشنا به
صنعت تصوير ،فيلمسازي و هنرهاي نمايشي،
در مجموعه فيلمه��اي منتخبي كه به نوعي از
شانس موفقيت در بازار  -چه بازار نمايش خانگي
و چه گيشه -برخوردار هستند ،سرمايهگذاري
ميشود و منافع حاصل از فروش آنها به عنوان
«سود مشاركت» به سرمايهگذاران بازميگردد.

ايرانشهر
معرفي مستأجران براي
دريافت وام از  ۲۰مرداد
محمود محمودزاده ،معاون وزي��ر راه از معرفي
مس��تأجران به بانك براي دريافت وام وديعه از
 ۲۰مرداد خبر داد .به گفته مسووالن.وزارت راه و
شهرسازى حدود  ٢ميليون و  ٢٢٠هزار نفر براى
دريافتتسهيالتمرابحهكاالوخدمات،خبرداده
است .درآخرين روز كاري هفته گذشته ،شوراي
فقه��ي بانك مركزي طي جلس��هاي فوقالعاده
تسهيالت مرابحه كاال و خدمات را جايگزين وام
وديعه اجاره كرد كه به گفته مسووالن در ماهيت
كمك دولت به مستاجران تغيير ايجاد نميكند.
به گزارش تسنيم ،محمودزاده با اشاره به اينكه
موضوع مسكن يك موضوع چندوجهي است و
بايد از زواياي مختلف مورد بررس��ي قرار بگيرد،
اظهاركرد:كاهشقيمتمسكنبهوجوهمختلفي
از اقتصاد وابسته است و اينكه تصور شود تنها با
افزايش توليد يا وضع ماليات ،قيمتها در بخش
مسكن كاهش مييابد ،تصوري صحيح نيست و
بايد از ش��قوق مختلف به اين موضوع رسيدگي
شود .وي با تاكيد بر اينكه قطعا توليد مسكن ،نياز
كشور است و سياستگذاريها بر مبناي افزايش
توليد مسكن پايهگذاري شده اس��ت ،افزود :بر
اس��اس آمارها در حال حاضر ،تعداد واحدهاي
مسكوني موجود در كشور از تعداد خانوار بيشتر
اس��ت .اما در عين حال مساله كمبود مسكن در
كش��ور وجود دارد كه بزرگتري��ن علت آن اين
است كه بخش عمدهاي از مسكنهاي موجود در
توانخريدگروههايهدفنيست.بههميندليل،
وزارت راه و شهرسازي ،سناريوي چند وجهي را
طراحي كرده و مشغول انجام آن است.

متقاضيانبدحسابمسكن
ملي تهران حذف ميشوند
خليل محبتخواه ،مديركل راه و شهرس��ازي
اس��تان ته��ران ط��رح اق��دام مل��ي را طرحي
مردمي -دولتي-خصوصي عنوان كرد و گفت:
همانگون��ه كه دولت ب��ا برنامهري��زي در اين
طرح كامال استراتژيك عمل كرده و سازندگان
سرمايههايش��ان را پاي كار آوردهاند ،مردم نيز
بايد در اين طرح همكار و هميار دولت باش��ند
تا صاحبخانه شوند .محبتخواه در گفتوگو با
ايلنا درباره دليل عدم واريز آورده اوليه برخي از
متقاضيان مسكن ملي اظهار كرد :بياطالعي و
غفلت پيش خريداران (واجدين ش��رايط اقدام
ملي) و عدم واريز وجه س��بب آس��يب به طرح
خواهد شد ،ساخت و س��از را فرسايشي كرده و
مانع خانهدار شدن متقاضيان ميشود .وي ادامه
داد :اين طرح در صورتي طي  18ماه الي دو سال
به پايان خواهد رس��يد كه با تاخير در پرداخت
مواجه نشويم .مديركل راه و شهرسازي استان
تهران گفت :واجديني كه نسبت به واريز آورده
نق��دي اوليه ( 40ميليون توم��ان) اقدام نكنند
براي جلوگيري از تبعات احتمالي طوالني شدن
پروژهساختوسازهمچنينجلوگيريازتضييع
حقوق ساير متقاضيان از پروژه اقدام ملي حذف
ميشوند و افرد جديدي جايگزين خواهند شد.

جزييات شرايط سختگيرانه
ورود مسافران هوايي به ايران
معاون بهرهبرداري فرودگاهي شركت شهر فرودگاه
ام��ام خمين��ي (ره) گف��ت :از چهارش��نبه هفته
جاري ،پانزدهم مردادماه مطابق با  ۵آگوست كليه
مس��افراني كه از طريق فرودگاه ام��ام خميني (ره)
قصد ورود به كش��ور را دارند بايد تست منفي كرونا
را از آزمايشگاههاي معتبر با اعتبار زماني كمتر از۹۶
ساعتهمراهشانداشتهباشند.محمدرضاكريميان
درگفتوگوباايسنا،اظهاركرد:براساسمصوبهاخير
ستاد ملي مقابله با كرونا كه به فرودگاه امام خميني
(ره) اعالم شده از پانزدهم مردادماه كليه مسافراني
كه بخواهند از طريق فرودگاه امام خميني (ره) وارد
كشورشوند،بايدتستمنفيكروناراازآزمايشگاههاي
معتبرهمراهشانداشتهباشندوازاينتستكمتراز
۹۶ساعتگذشتهباشد،درغيراينصورتبهمسافران
غيرايرانياجازهوروددادهنشدهوبازگرداندهميشوند
و از مسافران ايراني نيز تحت شرايط خاصي با هزينه
خودشانتستكروناگرفتهشدهوقرنطينهميشوند.
وي ادامه داد :مسافراني كه به فرودگاه امام خميني
(ره) وارد ميشوند اگربرگه تس��ت منفي كرونا را از
آزمايشگاهمعتبرهمراهنداشتهباشندشرايطخاصي
برايآنهاپيشبينيشدهاست.اگراينمسافرانايراني
نباشند براساس اطالعي كه از قبل به فرودگاههاي
ديگر كش��ورها اعالم كردهايم اج��ازه ورود به آنها را
نميدهيم و آنها را باز ميگردانيم .البته اگر مسافران
خارجي تست منفي كرونا را همراه داشته باشند نيز
غربالگريشدهودرصورتداشتنعالئمباهزينهايران
مجددا تست كرونا از آنها گرفته ميشود و ۱۴روز در
قرنطينه ميمانند .مع��اون بهرهبرداري فرودگاهي
شركتشهرفرودگاهامامخميني(ره)ادامهداد:براي
مسافرانايرانيقدريشرايطمتفاوتاستيعنياگر
مس��افر ايراني با همراه داشتن تست منفي كرونا در
غربالگريهايصورتگرفتهدرفرودگاهامامخميني
(ره) عالئم كرونا را داشته باشد با هزينه ايران مجددا
از او تس��ت ميگيريم و او را به مراكز مشخص شده
برايقرنطينهميفرستيمتا ۱۴روزدرقرنطينهبماند
كهالبتهدستگاههاينظارتيوبهداشتيدرقرنطينه
ماندن اين مسافر را دايما رصد ميكند .وي ادامه داد:
اگرمسافرايرانيكهقصدورودبهفرودگاهامامخميني
(ره) را دارد همراه خود تست منفي كرونا را با شرايط
مذكور نداشته باشد او را بازنميگردانيم ،اما با هزينه
مسافر مراحل انجام تست و قرنطينه ۱۴روزه را براي
اواعمالميكنيمهمچنيناگرزمانتستبراياين
مسافراناز ۹۶ساعتگذشتهباشدنيزمشمولانجام
تستوقرنطينه ۱۴روزهباهزينهخودشانميشوند.

راهوشهرسازي

5

يكشنبه  12مرداد  12 1399ذيالحجه  1441سال هفتم شماره Sun. Aug 2. 2020 1720

«تعادل» روند معامالت مسكن در شهر تهران طي  28ماه گذشته را بررسي كرد

 4منطقه پر معامالت تهران در تير99
تيرماه ۱۳۹۹درحاليشاهدافزايش ۱۹۳درصديساليانه
و ۳۰درصدي ماهيانه معامالت در ش��هر تهران بوديم كه
چهار منطق��ه ۲،۴،۵و ۱۰از بين مناط��ق ۲۲گانه۴۰.۶
درصد معامالت را به خود اختصاص دادند و البته ش��اهد
جهش چنداني در مقياس باالتر از ميانگين قيمت ش��هر
در اين مناطق نبوديم .بازار مس��كن شهر تهران در تيرماه
 ۱۳۹۹تغيير معامالت و قيمت را نسبت به خرداد امسال و
تيرماهپارسالتجربهكرد.متوسطقيمتحدوداً۲۱ميليون
تومانيشدكهرشد ۵۷درصدنسبتبهسالقبلوافزايش
 ۱۰درصد را نشان داد .معامالت نيز با ۱۴هزار و ۴۷فقره به
حالتنرمالبرگشتوازجهش ۱۹۳درصدنسبتبهتيرماه
پارسالوافزايش ۳۰درصدنسبتبهخردادامسالحكايت
داشت.ازنمايههايمعنيدارمعامالتدرتيرماهميتوانبه
رشدساليانهباالي ۲۰۰درصديخريدوفروشدرمناطق،۳
 ۱۳،۱۱،۱۰،۷،۶،۵و ۲۲اشارهكرد.درمنطقه ۱۳معامالت
رشدساليانه ۳۱۴درصديداشتدرحاليكهدراينليست
مناطق  ۱۳ ،۱۱ ،۶و  ۲۲جزو  ۱۰منطقه پر تقاضاي تهران
محسوبنميشوند.
 ۷۳درصد معامالت در  ۱۰منطقه شهر
ازطرفديگر،باالترينتعدادمعامالتبهميزان ۷۳.۱درصد
به ترتيب در مناطق ۳،۸،۱،۷،۱۴،۱۰،۲،۴،۵و ۱۵انجام
شد ۴۰.۶ .درصد قراردادهاي خريد و فروش تنها در چهار
منطقه ۲،۴،۵و ۱۰منعقد ش��ده است .منطقه ۵با۱۴.۹

معامالت ملكي در تهران به حالت عادي برگشته است
درصدازمعامالتكماكانپيشتازتعدادقراردادهايخريد
و فروش مسكن در تهران است .سهم مناطق ۲،۴و ۱۰نيز
به ترتيب ۸.۷درص��د ۸.۶درصد و ۸.۴درصد از كل تعداد
معامالتشهرتهرانبودهاست.نرخرشدساليانهقيمتدر
اينمناطقنيزبهترتيب ۵۵،۶۲،۶۰و ۴۸درصدبود.تغيير
ديگر ميتواند به رشد ۲واحد درصدي معامالت خانههاي
باالي ۱۰۰متر نسبت به سال گذشته مربوط باشد .تيرماه
 ۱۳۹۹واحدهاي بيش از  ۱۰۰متر مربع  ۳۰.۱درصد كل
قرارداده��اي خريد و فروش را در بر گرفت در حالي كه تير
ماه ۱۳۹۸اين ميزان ۲۸درصد بود.

روند معامالت ملكي در شهر تهران طي 28ماه گذشته
دوره زماني

سال97

عوامل موثر بر افزايش معامالت
اماافزايش ۱۹۳درصديساليانهمعامالتبااينكهميتواند
نشاندهنده عمق ركود در تيرماه ۹۸باشد اين پيام واضح
را ميدهد كه بازار مسكن هم اكنون در وضعيت نرمال قرار
دارد؛چراكهدرسالهايگذشتهمعموالًمتوسطهمعامالت
در محدوده ۱۵هزار فقره بود .كارشناسان معتقدند بخش
مهميازرونقبازارميتواندناشيازورودسرمايههاازبورس
بهبازارمسكنمربوطباشد.البتهانتظاراتتورمي،رشدنرخ
ارز،افزايشقيمتمصالحساختماني،اخبارمربوطبهدريافت
مالياتازخانههايخاليدرتابستانجاريوالزامبهدريافت
كد رهگيري نيز در افزايش معامالت مس��كن شهر تهران
بيتاثيرنبودهاست.
منطقه  ۱۹پيشتاز تورم
درخصوصكارنامهبازارازنظرقيمتنيزباالتريننرخرشد
ساليانهبهمنطقه ۱۹تعلقداشتكهالبتهباتوجهبهتعداد
پايينمعامالتدرمنطقه ۱۹كهبا ۸۰فقرهقراردادخريدو
فروشدرتيرماهتنهامنطقهايبودكهدارايتعدادمعامالت
كمتر از ۱۰۰فقره بوده است تغييرات قيمتي نيز به همان
نسبتاهميتخودراازدستميدهد.برايناساسرشد۶۶
درصديساليانهقيمتدرمنطقه ۶با ۵۶۹معاملهدرتيرماه
 ۱۳۹۹ميتواندقابلتوجهباشد.نكتهديگراينكههماكنون
فقطدومنطقهازشهرتهرانشامل ۱۸و ۱۹دارايميانگين
قيمت مسكن كمتر از  ۱۰ميليون تومان در هر متر مربع
هستنددرحاليكهتيرماهسالگذشتهتعدادمناطقيكه
قيمتمسكندرآنجاكمترازمتري ۱۰ميليونتومانبودبه
 ۱۰منطقهميرسيد.ازطرفديگربااينكهنرخرشدساليانه
قيمت ۵۷درصد بوده اس��ت ،شاخص بيشترين تقاضا بر
اساسارزشهرواحدمسكونيرشد ۸۸رانشانميدهد.تير
ماهسالقبلواحدهاي ۳۰۰تا ۴۵۰ميليونتومانباالترين
تقاضارادرشهرتهرانداشتن ددرحاليكهتيرماهسالجاري
اينرتبهبهواحدهاي ۶۰۰تا ۸۵۰ميليونتومانرسيد.

سال98

سال99

تعداد معامالت (هزار فقره)

درصدتغييرنسبتبهماهقبل

فروردين

5

-59

ارديبهشت

19.1

278.7

خرداد

14.9

-22.1

تير

13.5

-9.2

مرداد

12

-11.2

شهريور

10.3

-13.9

مهر

9.4

-9.5

آبان

6.9

-26.7

آذر

6.8

-0.6

دي

6.7

-1.4

بهمن

9.3

39

اسفند

13.03

36.7

فروردين

3.4

-73.3

ارديبهشت

12.1

254.3

خرداد

6

-59.8

تير

4.8

-20

مرداد

3.3

-31.3

شهريور

2.8

-15.3

مهر

3.4

22

آبان

4.1

19.5

آذر

9.5

134.7

دي

10.7

12.1

بهمن

13.3

24.1

اسفند

10.2

-24.4

فروردين

1.2

-87.8

ارديبهشت

11.3

809.9

خرداد

10.8

-4.7

تير

14047

30.3

منبع دادهها ،گزارشهاي بانك مركزي است .آمار مربوط به اسفند در سالهاي 97و98
از گزارش دفتر اقتصاد مسكن اقتباس شده است.

ن ناايمن روي ميز پارلمان شهري پايتخت
فهرست  3000ساختما 
بعد از شناس��ايي  33هزار س��اختمان پرخطر در تهران،
اسامي  3000ساختمان پرخطر به ش��وراي شهر تهران
ارسال شد و به گفته رييس س��ازمان آتشنشاني تا  ۲ماه
آينده اس��امي س��اختمانهاي پرخطر اعال م ميشود .به
گزارش فارس ،بعد از حادثه پالس��كو كه منجر به كشته
شدن تعدادي از ش��هروندان شد ،شهرداري تهران به جد
به دنبال شناس��ايي س��اختمانهاي ناايمن شهر تهران
رفت تا جلوي حوادث بعدي گرفته شود .تاكنون  33هزار
ساختمان ناايمن در تهران شناسايي شده است .اما براي
اينكهمشكلساختمانهايناايمنبرطرفشود،خألهاي
قانونيوجوددارد.لزوماساختمانهاييكهشهرداريبهآنها
اخطارميدهدپلمبنميشوند،چراكهقانونبهآنهااجازه
اين كار را نميدهد .براس��اس ماده 55قانون شهرداريها
اگرساختمانهاييرعايتاصولايمني،فنيوبهداشتيرا
ندارند،شهرداريبايدسريعاًاينمحلهاراشناساييكردهو
بهمالكينآناخطاردهد.قانونبهشهردارياجازهدادهاست
كهاگرمالكاناصولرارعايتنكردندوشهرداريهزينههايي
براي رفع نواقص انجام داد ،اين هزينهها از متخلفان وصول
ش��ود .البته موضوع ديگري كه در ساختمانهاي ناايمن
وجوددارد،بحث سرقفلياستكه مباحثيرابينمالكين
و مس��تأجرين ايجاد ميكند .برخي معتقدند كه وظيفه
ايمنسازيساختمانبرعهدهمالكاستومستأجرازاصول
ايمنيسربازميزند.بهگفتهمسووالنآتشنشانيشهرداري
تهران،درجاتخطرآفرينيساختمانهاباهممتفاوتاست
وبسياريازساختمانهاضوابطايمنيومقرراتآتشنشاني
رارعايتنميكنند.محمودقديريمعانحوزهپيشگيريو
حفاظتازحريقسازمانآتشنشانيشهرتهراندراينباره

ميگويد:ساختمانهايناايمنبهدوگروهتقسيمشدهاند،
يك دسته از اين ساختمانها ناايمني از جنس ساختاري
دارند مانند طراحي س��اختمان ،جنس سازه و مسائلي از
اين دست كه مقررات ملي ساختمان ندارند و دسته ديگر،
ناايمنيازجنسرفتاريدارند،ماننداينكهساختمانرامحل
كااليپرخطركنند،لولهكشيگازساختمانغيراستاندارد
باشد ،مايعات قابل اش��تعال داشته باشند و مواردي از اين
قبيلدرواقعاينگونهازساختمانهاازمنظرنگهداشتونوع
نگهداري،ناايمنهستند .بهگفتهمعاونحوزهپيشگيري
و حفاظت از حريق سازمان آتشنشاني شهر تهران ما همه
مواردرابررسيوارزيابيميكنيموبراساسقوانينسازمان
آتشنشاني به عنوان زيرمجموعه شهرداري ،كارشناس
فني اين نهاد هس��تيم و البته بخش حقوقي هم هستيم.
وظيفه ما اين است كه ساختمانهاي ناايمني را شناسايي
و م��وارد ناايمن را به مالكان ابالغ ك��رده و آنها را براي رفع
خطر آگاه كنيم ،اگر اين افراد م��وارد را رفع كردند به آنها
تأييديه ميدهيم .وي ادامه داد :البته اين تأييديهها براي
ما بار حقوقي دارد زيرا هيچ ساختماني ايمني مطلق ندارد
وساختمانهايقديميهمنميتوانندضوابطرابهصورت
كاملرعايتكنند،امامابرايتشويقمردمبهرعايتايمني،
بهآنهاتأييديهميدهيم،زيرابارفعنواقصايمني،احتمال
وقوع حادثه براي آنها به 10درصد ميرس��د .به گفته اين
مقام مسوول ،سازمان آتشنشاني اهرمهاي قانوني الزم را
برايواداشتنمردمبهرعايتقوانينايمنينداردوسازمان
موارد را به شهرداري اعالم ميكند .قديري گفت :بند 14
ماده 55قانونشهرداريهاخألبزرگيدارد،اينقانونسال
 1330نوشته شده و مربوط به ايمني شهر است و براساس

اينقانون،چنانچهشرايطساختمانبهنحويبودكهامكان
آتشسوزي و حادثه وجود داشت ،بايد موضوع را با مالك
در ميان گذاشته و اگر مالك تمكين نكرد ،شهرداري رأسا
اقدامبهرفعخطركردهوبابتهزينههاييكهانجامدادهنيز
مبلغي از مالك دريافت كند .حدود يكماه پيش كلينيك
سينامهردرمنطقهيكشهرداريتهرانطعمهحريقشد
و تعدادي از شهروندان در اين حادثه جان خود را از دست
دادند .مديران ش��هري دوباره به تب و تاب افتادند كه بايد
ساختمانهايناايمندرتهرانشناساييشوند همچنين
سامانهسوتزنيشناساييساختمانهايناايمندرتهران
اجراييشود .محسنهاشميرييسشورايشهرتهراندر
اينبارهگفت:چندماهپيشطرحيدرشورابهتصويبرسيد
كهبراساسآنشهرداريملزمشدكهسامانهبرخطپايش
ايمنيساختمانهادربرابرخطراتاحتماليراايجادكند.
وياضافهكرد:بعدازحادثهپالسكو،پايشتمامساختمانها
از سوي سازمان آتشنشاني انجام ش��د و حدود  33هزار
س��اختمان ناايمن در تهران شناس��ايي ش��ده است ،اما
شهرداريابزارالزمبرايبرخوردبااينساختمانهاراندارد
كه الزم است با اس��تفاده از ظرفيت دولت و شوراي عالي
استانهااليحهايبهمجلسببريم.
ايمنسازي تنها 220ساختمان
رييس شوراي شهر تهران در ادامه اضافه كرد 33 :هزار
س��اختمان ناايمن در تهران وجود دارد كه تنها 220
ساختمانايمنسازيكردندوحدود 3هزارو600ملك
نيز در حال ايمنس��ازي اس��ت ،اما در م��ورد مابقي
ساختمانها هيچ اتفاقي نيفتاده است .بايد زمينهاي

قصور منطقه۷
در حادثه پل سيدخندان
ريي��س فراكس��يون كارگري ش��وراي ش��هر
تهران از قصور ش��هرداري منطق��ه  ۷در حادثه
فوت و مصدومي��ت كارگران خدمات ش��هري
در تص��ادف اخير خبر داد .افش��ين حبيبزاده،
رييس فراكس��يون كارگري شوراي شهر تهران
در گفتوگو ب��ا ايلنا درباه حادث��ه برخورد يك
دستگاه خودروي س��واري با سه كارگر خدمات
شهري ش��هرداري تهران كه به فوت يك كارگر
و مصدوميت ش��ديد دو كارگر ديگر منجر شد،
اظهار كرد :اين كارگران شاغل در حوزه پسماند و
زيرنظرشركتهايپيمانكاريهمكارباشهرداري
تهران مشغول به كار بودند .رييس كميته نظارت
شوراي ش��هر تهران با بيان اينكه در گذشته نيز
اتفاق مش��ابهي رخ داده و به ش��هرداري در اين
زمينه تذكر داده ش��ده بود ،تصريح كرد :اساسا
در اتوبانها پيمانكاران اجازه ندارند ،از كارگران
اس��تفاده كنن��د و اقدامات مرب��وط به خدمات
شهري حتما بايد توسط ماشينهاي مربوطه در
اين زمينه و به صورت مكانيزه انجام شود .رييس
فراكسيون كارگري شوراي شهر تهران ادامه داد:
قطعا در اين زمينه پيمانكار مقصر است ،چرا كه
حق ندارد از كارگران در آزادراهها اس��تفاده كند
و حتما اين مس��اله پيگيري خواهد شد .منتظر
گزارش كامل هستيم تا اقدامات بعدي را انجام
دهيم .حبيبزاده با بيان اينك��ه تقصير در اين
زمينه متوجه ش��هرداري منطقه  ۷نيز هست،
گفت :در حادثه پل سيد خندان عالوه بر پيمانكار
قطعا شهرداري منطقه  ۷نيز متوجه قصور شده
است ،چرا كه شهرداري ناظر دارد و اين اتفاق روي
پل افتاده و ناظرين نبايد اجازه ميدادند كارگران
روي پل مشغول به كار شوند.

بازگشت حجم معامالت ملكي به ثلث اول97
گروهراهوشهرسازي|مجيداعزازي|
بررسي روند معامالت مس��كن در شهر تهران تحت تاثير
هياهويافزايشتقريبا 2ميليونتومانيمتوسطقيمتهر
مترمربعواحدمسكونيدرپايتختطيماههايارديبهشت،
خرداد و تيرماه سال جاري ،به فراموشي سپرده شده است.
اين در حالي است كه حجم ماهانه معامالت مسكن طي
سه ماه يادشده همچون دوره مش��ابه در سال  97باالتر از
 10هزارفقرهثبتشدهاستوازهمينرو،حجممعامالت
ملكيدركالنشهريهمچونتهرانبهروندعاديبازگشته
است.تعدادمعامالتواحدهايمسكونيدردورههايرونق
بازارمسكندرپايتختاز 25هزارفقرهفراترميرفتاماطي
دو سال گذشته تحت تاثير نوسان در فضاي كلي اقتصاد و
سرايتاينبيثابتيبهبازارمسكنودرپيآنكاهششديد
قدرتخريدمتقاضيانمصرفيبهشدتكاهشيافتوحتي
برايماههايمتواليبهكمتراز 5هزارفقرهسقوطكرد.
بررسيهاي«تعادل»نشانميدهدكهطي 28ماهگذشته،
حجم معامالت ملك در ارديبهشت سال  97با  19هزار و
 100فقره معامله همچنان در صدر ايستاده است .خرداد
سال  97نيز با ثبت  14هزار و  900فقره همچنان در رتبه
دوم دارنده بيشتر معامله قرار دارد .و حاال تيرماه سال 99با
ثبت  14هزار و  47فقره خود را به جايگاه س��ومين ماه پر
معامله 28ماهگذشتهرساندهاست.تيرسال 97نيزبافاصله
اندكي( 13.5هزارفقره)درجايگاهچهارمايستادهاست.بر
اساس اين گزارش ،حجم معامالت ماهانه در  9ماه از سال
 97باالتراز 10هزارفقرهبودهاست.ايندرحالياستكهاين
تعداددرسال 98به 4ماهتقليليافتهاستكهنشانازركود
عميق معامالتي در سال 98است .از اين رو ،در حالي كه در
سهماهازچهارماهگذشتهازسال،99حجممعامالتفراتراز
 10هزارفقرهثبتشدهاست،بهنظرميرسددرسالجاري،
فضايمعامالتيملكنسبتبهسال 98بهبوديابدوازكف
ركود جدا شده و به سمت رونق تمايل پيدا كند .اين مساله
بهخوبيدرآمارتجميعي 4ماههنخستسالهاي98،97
و 99مشهود است بهطوري كه در چهارماهه نخست سال
،97بيشاز 52هزارفقرهمعاملهملكيدرتهرانثبتشده
بود .اين رقم در دوره مشابه سال  98با  49.9درصد افت به
 26هزارو 327فقرهميرسد.در 4ماههنخستسالجاري
اماتعدادمعامالتملكيتهرانبا 42درصدرشدبه 37هزار
و 378فقره افزايش مييابد .اينرقماگرچهبا 52هزار فقره
معامله در دوره مشابه سال  97فاصله معناداري دارد اما از
حجممعامالتدردورهمشابهسالقبلنيزدرجهتمثبت
فاصله معناداري گرفته و نشان ميدهد كه بازار مسكن در
سال جاري براي جداشدن از كف معامالتي و ركورد عميق
خيزبرداشتهاست.

درشهر

فراهم كنيم كه اين ساختمانها به قوه قضاييه معرفي
شوند و با تخلفات و قصور احتمالي مالك برخورد شود.
 3هزار ساختمان با درجه ناايمني باالتر
محمد داوري رييس س��ازمان آتشنشاني شهرداري
تهران نيز در اين باره گفت 33 :هزار س��اختمان ناايمن
شناس��ايي شده اس��ت و  3هزار س��اختمان كه درجه
ناايمني باالتري داشت را به شوراي اسالمي شهر تهران
معرفي كردهايم .البته تأكيد ميكنم كه درجه ناايمني
ساختمانهامتفاوتاستوبرخيازآنهاشرايطبحرانيتر
دارند .داوري ادامه داد 3 :هزار ساختمان اولويتبندي
ش��ده و قرار است اسامي س��اختمانهاي ناايمن روي
سامانه درج شود و ظرف دو تا س��ه ماه آينده اين اقدام
انجام ميش��ود .وي با تأكيد بر اين موضوع كه اس��امي
ساختمانهاي ناايمن را به كميسيون خدمات شهري
شوراي شهر تهران فرستادهايم ،گفت :اسامي به زودي
اعالم ميشود .وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا پالكارد
ناايمني جلوي ساختمانهايي كه مشكل دارند نصب
ميش��ود ،گفت :خود اين سامانه برخط همان پالكارد
است و افراد وقتي ميخواهند خانهاي را بخرند ميتوانند
به اين س��امانه مراجعه و وضعيت ساختمان را ببينند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه از اين  3هزار ساختمان
چه تعداد شرايط بحرانيتري داشتند ،گفت :متفاوت
است ،برخي از ساختمانها خطر غيرقابل تحمل دارند
و ريسك باالتري دارند و در سامانه به عنوان ساختمان
قرمز اعالم ميش��وند ،البت��ه بعضي از س��اختمانها
هايريسك هستند.

شرط تازه براي صدور
پايانكار ساختمان

مديركل معماري و ساختمان معاونت معماري
و شهرسازي ش��هرداري تهران اعالم كرد :ارايه
پايان كار به ساختمانهايي كه مصوبات مربوطه
را رعايت نكنن��د ،تنها با اصالح تخلفات ممكن
خواهد بود .به گزارش ايس��نا ،مهدي صالحي
گفت :مواردي كه وظيفه ش��هرداري در زمينه
اج��راي قواني��ن حمايت از معلوالن به ش��مار
ميرود ،اين اس��ت كه هنگام ص��دور پروانه و
ص��دور گواهي پايان كار باي��د آن چه به عنوان
مقررات ملي ساختمان و مقررات شوراي عالي
شهرس��ازي در اين زمينه مصوب و ابالغ شده
اس��ت را كنترل كند كه ابالغي��ه آن به مناطق
 ۲۲گانه ش��هرداري هم ارس��ال ش��ده است و
ك��م وبيش اجرا ميش��ود .با اين ح��ال بر اين
موضوع واقفيم كه اين موارد صددرصد اجرايي
نش��ده و خطاهايي وجود دارد اما در اين حوزه
نسبت به متخلفان از سوي ش��هرداري تقريبا
هيچ مس��اعدتي صورت نميگيرد و تخلف در
اين زمينه هم از جنس تخلفاني اس��ت كه قابل
تبديل به جريمه نيس��ت و راه��كار اصالح آن
فقط اجراي مصوبه اس��ت بنابراين اگر كوتاهي
صورت گيرد ،با جريمه حل و فصل نميشود و به
سازندگان و مالكان ساختمانها تا زماني كه اين
موارد را اصالح نكنند ،پايان كار داده نميشود.
وي افزود :مواردي هم در اين زمينه وجود دارد
كه بايد مورد بررس��ي قرار گيرد .نخست بحث
مربوط به بهرهبرداري اس��ت .به اين معني كه
ساختمانهايي هستند كه زمان دريافت پايان
كار اصول مرتبط با حق��وق معلوالن را رعايت
ميكنند ام��ا در زمان بهرهب��رداري به تدريج
كيفيت خود را از دست ميدهند كه اين بايد با
اجرايي شدن مبحث  ۲۲ساماندهي شود .در اين
زمينه چند مورد هم از سوي شهرداري در حال
پيشنهاد به شوراي ش��هر است .به عنوان مثال
يكي از پيشنهادات اين است كه ساختمانها به
ويژه ساختمانهاي عمومي هنگام دريافت پايان
كار ،لوحي به عنوان لوح دس��ترسپذير بودن
دريافت كنند و در ساختمانها به عنوان شاخص
همراه با كد نصب شده و در زمان بهرهبرداري اگر
ساختمان دچار ضعف شود اين را بتوان به عنوان
تخلف ساختماني مورد پيگيري قرار داد .صالحي
گفت :پيش��نهاد ديگري هم مطرح ش��د كه بر
اساسآنساختمانهاومحلهايمناسبسازي
شده روي نقشه تهران مشخص شوند و به اطالع
عموم برسد و اگر عقبنش��يني از اين موضوع
انجام شد نام آن مكان از نقشه حذف شود.

آغازارايهكارتدوچرخه
اشتراكيرايگانبهدانشآموزان
مدير توسعه حمل و نقل پاك شهرداري تهران از
امكان تشكيل تيمهاي دوچرخهسواري شهري
مدارس در سه منطقه پايتخت خبر داد و گفت:
دانشآموزان دوره متوس��طه ميتوانند از كارت
دوچرخه اشتراكي رايگان بهرهمند شوند .يعقوب
آزادهدل ،مدير توسعه حمل و نقل پاك شهرداري
تهران در گفتوگو با ف��ارس ،درباره ارايه كارت
دوچرخه اشتراكي رايگان به دانشآموزان گفت:
دانشآموزان حاميان س��فيران پ��اك در تهران
محسوب ميش��وند بر همين اساس طي توافق
شهرداري تهران و سازمان تربيتبدني آموزش و
پرورشپايتختباشرايطيبهدانشآموزانكارت
دوچرخهاشتراكيرايگانارايهميشود.ويافزود:
درگامنخستدانشآموزانتهرانيدورهمتوسطه
در مناطق  11 ،6و  12ميتوانند در مدرسه خود
تيم دوچرخهس��واري شهري تشكيل دهند و از
دورههاي مجازي آموزش در اين زمينه برخوردار
شوند .بر همين اساس كارت دوچرخه اشتراكي
رايگان به دانشآموزان ارايه خواهد شد.

فناوري
نسل جديد 5G
بوكار نوين است
يك كس 
معاون فناوري و نوآوري وزارت ارتباطات با بيان
اينكه نسل جديد 5Gيك بستر ارتباطي نيست و
به عنوان يك كسبوكار نوين محسوب ميشود،
گفت« :پيشبيني كرديم  30درصد شغلهاي
س��نتي تا سال  2025توس��ط هوش مصنوعي
جايگزين ميشوند ».س��تار هاشمي معاون در
گفتوگو با فارس ،با بيان اينكه مهمترين تفاوت
نسل جديد 5Gبا نسلهاي گذشته در سرعت و
سهولت دسترس��ي مردم است ،گفت« :در حال
حاضر كشور ايران به لحاظ علمي و نيروي انساني
و همچنين حوزه دانش هوش مصنوعي وضعيت
خوب و مناس��بي در دنيا دارد بهطوري كه طبق
گزارشاتمنابعموثق،ايراندرتوليدعلمدرهوش
مصنوعيدارايرتبهقابلقبولياست.درواقعاين
ردهبندي متناسب با حوزههاي خاص تخصصي
و اينكه چقدر دامنه هوش مصنوعي در علم توليد
شده اعالم ميشود ».وي افزود« :ما بايد به هوش
مصنوعيازنگاهتوسعهردههايدانشيدرمباحث
نظري توجه كنيم .زي��را اگر كاربردي به آن نگاه
كنيم باعث ميش��ود رنكينگ ما جابهجا شود
البته براي استفاده از ظرفيت هوش مصنوعي در
صنايعمان رتبه  ۲را داريم ».زيرس��اخت هوش
مصنوعي در كشور وجود دارد .هاشمي تصريح
كرد« :اكنون زيرساخت هوش مصنوعي بهطور
طبيعيدركشوروجوددارداماتازمانيكهنتوانيم
ابزارهاي مورد نياز را براي اين فضا سفارش��ي و
طراحي كنيم ،نميتوانيم بهرهوري مورد نياز را
تأمين كنيم ».وي گفت« :نس��ل جديد 5Gبه
عنوان اينترنت اشياء شهرت يافته است .به اين
معني كه با اس��تفاده از اين فناوري در راس��تاي
استفاده از ظرفيت زيستبوم و هوش مصنوعي
ميتوانيمبسياريازفعاليتهارادرحوزهسالمت،
ارتباطات و كشاورزي با استفاده از اين نسل جديد
ارتباطات انجام دهيم».

لكههاي نفتي در خليج فارس
با تصاوير راداري مشاهده شد

س��ازمان فضايي ايران در تحقيقي با اس��تفاده از
تصاوير ماهوارهاي راداري و فناوري سنجش از دور،
لكههاي نفتي را در خليج فارس شناسايي كرد .به
گزارش مهر ،شناسايي و پايش لكههاي نفتي براي
مناطق نفتخيز بهويژه كشورهاي حاشيه خليج
فارسازاهميتباالييبرخورداراست؛اينپديدهها
با فناوري سنجش از دور و با كمك دادههاي راداري
قابل شناسايي هستند .فناوري سنجش از دور با
كمك دادهه��اي راداري ميتواند به كمك پايش
لكههاينفتيدرمناطقنفتخيزبيايدوبامتدهاي
سنجش از دور خاص ،اين پديده را شناسايي كند.
از اين رو اداره كل سنجش از دور سازمان فضايي
ايران در تحقيقي با اس��تفاده از دادههاي راداري
ماهواره سنتينل  ۱به اين موضوع پرداخته است.
يكي از مزاياي فناوري سنجش از دور و استفاده از
تصاوير ماهوارهاي راداري ،امكان تصويربرداري در
تمام مدت ش��بانهروز و در هر شرايط آب و هوايي
است .عوامل بسياري روي قدرت سيگنال راداري
باز پخشش��ده تأثير ميگذارند .بازتاب سيگنال
تابشش��ده در تصاوير ماهوارهاي راداري نسبت
به زبري و جهتگيري عوارض سطح زمين بسيار
حساس اس��ت .از آنجايي كه لكههاي نفتي روي
زبري سطح دريا تاثيرگذار هستند و حالت آينهاي
عمل ميكنند كه سبب كاهش پراكنش سيگنال
رادارميشود،بنابراينمنجربهايجادمناطقتاريك
در تصوير ماهوارهاي راداري ميشوند كه با سطح
آب اطراف آن ايجاد تماي��ز ميكند .اين موضوع
عامل اصلي در تشخيص لكههاي نفتي با استفاده
از تصاوير راداري است.

شرايط دريافت مجوز اپراتور
ماهوارهاي تسهيل شد
كميس��يون تنظيم مقررات ارتباط��ات با توجه به
ش��رايط خاص كش��ور ،ش��رايط دريافت موافقت
اصولي و مجوز فعاليت اپراتور ماهوارهاي مخابراتي
را تسهيل كرد .به گزارش مهر ،كميسيون تنظيم
مقررات ارتباطات در جلس��ه ش��ماره  ۳۰۳خود با
توجه به شرايط خاص حاكم بر كشور و وجود تقاضا
براي سرمايهگذاري در عرصه فضا در راستاي ايجاد
اپراتورماهوارهمخابراتيبومي،بادرخواستسازمان
فضايي ايران مبني بر فراهم سازي برخي تمهيدات
براي ورود آس��ان به اين حوزه و تسهيل در شرايط
صدور موافقت اصولي دريافت مجوز فعاليت در اين
زمينه ،موافقت كرد .بر اين اساس يك تبصره به ذيل
بند ۸-۷مصوبه اصول حاكم بر پروانه فعاليت اپراتور
ماهوارهايمخابراتي(شماره ۲۷۹كميسيونتنظيم
مقررات ارتباطات) افزوده ش��د .طبق اين تبصره،
چنانچ��ه متقاضي دريافت موافق��ت اصولي واجد
حداقل امتياز درنظر گرفته ش��ده نباشد ،مشروط
به ارايه تعهدنامه رس��مي به رگوالتوري ميتواند
درخواس��ت «موافقت اصولي مش��روط» كند .در
اين صورت متقاضي حداكثر ش��ش م��اه از زمان
ارايه تعهدنامه ،فرصت دارد تا مستندات الزم براي
احراز حداقل امتيازات توانمنديهاي فني يا مالي
شرطشده را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات
راديويي ارايه كند .اين مهلت صرفا براي يك دوره
شش ماهه ديگر قابل تمديد خواهد بود .به گزارش
مهر ،مقررات ص��دور پروانه فعاليت اپراتور ماهواره
مخابراتيباهدفامكانارايهخدماتحوزهارتباطات
ماهوارهاي توسط بخش خصوصي ،سال گذشته در
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب شد.
متقاضيان واجد شرايط تخصصي ،فني و مالي الزم
در بخ��ش خصوصي ميتوانند مطاب��ق با مقررات
تعيينشدهدراينمصوبه،درحوزهساختواستقرار
ماهواره در مدارهاي ماهوارهاي زمين اقدام كنند.
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دانش و فن

ايران در حوزه سرعت دانلود اينترنت موبايل ،در رتبه  66از ميان  138كشور قرار دارد

سقوط  4رتبهاي سرعت اينترنت ثابت

اسپيدتس��ت هر ماه گزارش خود از س��رعت اينترنت در
كشورهايمختلفرامنتشرميكندكهدرآنرتبهكشورها
وهمچنينتغييروضعيتآنهابهچشمميخورد.براساس
جديدترين گزارش ،ميانگين سرعت اينترنت موبايل در
جهاندرماهژوئنبرابر ۳۴.۶۷مگابيتبرثانيهبودهوميانگين
سرعتاينترنتثابتبه۷۸.۲۶مگابيتبرثانيهرسيدهكههر
دونسبتبهگزارشماهمهافزايشپيداكردهاند.اينگزارش
همچنين حاكي از آن اس��ت كه رتبه اينترنت ثابت ايران
سقوطكردهامارتبهاينترنتموبايلكشورمانبهبودداشته
است .متوسط سرعت دانلود اينترنت موبايل در ايران تا ماه
ژوئن سال جاري ميالدي ۲۹.۸۷،مگابيتبرثانيه است كه
يسال،۲۰۲۰
رتبهايرانرابايكپلهصعوددرمقايسهباماهم 
به ۶۶ازميان ۱۳۸كشوررساندهاست.امابرخالفاينترنت
موبايل ،سرعت اينترنت ثابت در ايران با كاهش روبرو شده
و با چهار رتبه سقوط در رده  ۱۱۳جهان قرار گرفته است.
ميانگينسرعتدانلوددرايرانبرابر ۱۵.۶۱مگابيتبرثانيه
و ميانگين سرعت آپلود نيز برابر ۸.۷۶مگابيتبرثانيه بوده
كهاگرچههردونسبتبهگذشتهكاهشداشتهاند،امااين
موضوعدرسرعتآپلودمحسوستراست.سرعتاينترنت
از مواردي است كه همواره براي كاربران دغدغه بوده و يكي
ازفاكتورهايكيفيخدماتاينترنتيمحسوبميشود.در
ايران در حالي كه تا چندين سال پيش برخي معتقد بودند
فناوري اطالعات و اينترنت ،جزو كاالهاي لوكس اس��ت و
اينترنت  ۱۲۸كيلوبيتي براي دسترسي مردم كافي است،
اكنونديگركمتركسيازاهميتاستفادهازاينترنتغافل
اس��ت و فناوري اطالعات به پدي��دهاي ضروري در زندگي
افرادتبديلشدهاست.طيسالهايگذشته،رونداستفاده
از اينترنت از س��رعتهاي كيلوبيتي در اينترنت دايالآپ،
رفتهرفته جاي خود را به فناوري ADSLداد كه سرعتي به
مراتببيشترداشتهوسرعتهاييتا ۵۲۱كيلوبيتبرثانيهو
حتي ۱۶مگابيتراهمپوششميدادواكنوننوبتبهفيبر
نورياستكهجايگزينADSLشودوسرعتهاييبهمراتب
باالتر را براي كاربران به ارمغان بياورد .در اين ميان اينترنت
موبايلهمدرچندسالگذشتهازروندروبهرشديبرخوردار
بوده و بخش اعظمي از اس��تفاده كاربران اينترنتي در اين
بخشجايميگيرد.وبسايت Speedtestشاخصهاي
جهاني اينترنت را در كشورها بررسي ميكند .در ماه ژانويه
سال،۲۰۲۰متوسطجهانيسرعتدانلوداينترنتموبايل
درتماميكشورها ۳۱.۹۵،مگابيتبرثانيهومتوسطجهاني
سرعت آپلود ۱۱.۳۲ ،مگابيتبرثانيه بود .متوسط جهاني
سرعتدانلوداينترنتپهنباندثابتنيزدرتماميكشورها،
۷۴.۲۳مگابيتبرثانيهومتوسطجهانيسرعتآپلود۴۰.۷۹،
مگابيتبرثانيهاعالمشد.همچنيناينترنتموبايلايرانبا
متوسطسرعتدانلود ۲۷.۵۳مگابيتبرثانيهدررتبه ۷۰قرار
داشت،همچنيندربخشاينترنتپهنباندثابتنيزايرانبا
متوسطسرعتدانلود ۱۸.۴۱مگابيتبرثانيه،جايگاه۱۲۲
جهانيراكسبكردهبود.
تاثيركرونا بر رشد مصرف و سرعت اينترنت
از طرف��ي اي��ن روزها كه وي��روس كرون��ا در همه جهان
گسترش يافته و افراد را به خانهنشيني مجبور كرده ،افراد
بيش��ترين اوقات خود را با استفاده از اينترنت ميگذرانند
و البته سرعت اينترنت از مواردي است كه همواره داشته؛
خصوصا در شرايطي كه افزايش ترافيك ،منجر به كندي
در شبكه بسياري از كاربران هم ش��ده است .در اين ميان
عالوهبر امكانات دوركاري و آموزش آنالين ،بسياري اوقات
فراغت خود را به سرگرمي ميپردازند و از ابزارهاي نوظهور
ي 4Kتا دستگاههاي پخش
الكترونيكي مثل تلويزيونها 
ويديوهاي آنالين و بازيهاي ويديويي استفاده ميكنند.
وقتيصحبتازسرعتاينترنتميشود،استفادهازكلمات
تخصصي ممكن اس��ت كمي گيجكننده باشد ،اما بهطور
خالصه ،سرعتهاي اينترنتي معموال با مگابيتبرثانيه يا

متوسط سرعت دانلود اينترنت موبايل در ايران تا ماه ژوئن سال جاري ميالدي ۲۹.۸۷،مگابيتبرثانيه است
 Mbpsاندازهگيري ميشود و هرچه اين نرخ باالتر باشد،
اينترنتشماسريعترخواهدبود.هرمگابيتيكهشتميك
مگابايتاست(برايمثالدانلوديكتصوير ۱۰مگابايتيبا
سرعتيكمگابيتبرثانيه۸۰،ثانيهطولميكشد).سرعت
اينترنتبيشترهنگاملذتبردنازپخشتلويزيونآنالين،
دانلودفايلهايحجيميامرورشبكههاياجتماعياهميت
پيداميكند.هرچهسرعتدانلودشمابيشترباشد،ميتوانيد
از دادههاي بيشتري نيز اس��تفاده كنيد و اين حالت براي
محتواهاي با كيفيت باال كه به جريان دانلود ثابت نياز دارد
كهكيفيتتصاويررابهحداكثربرساند،ايدهآلاست.سرعت
آپلوده م زمانياهميتداردكهپايمحتوايمشاركتيدر
ميان باشد ،مثل زماني كه با دوستانتان بازيهاي آنالين
انجامميدهيدياوقتييكتماسويديويياستفادهميكنيد
يا اينكه بخواهي��د فايلهاي خود را در س��رويس ذخيره
فضايابريخودآپلودكنيد.سرعتآپلودبستهبه ISPشما
(ارايهدهنده خدم��ات اينترنتي) ،نوع اتصال اينترنتي كه
استفاده ميكنيد (از قبيل ،DSLكابل يا فيبر) و موقعيت

مكانيشماميتواندمتفاوتباشد.ازطرفيبهطوركلي،نرخ
دانلودهميشهباالترازنرخآپلوداست.
كرهجنوبي درصدرجدولسرعتاينترنتثابت
در حال حاضر و طبق آخرين آمار منتشرشده تا ماه ژوئن
 ،۲۰۲۰متوسط جهاني س��رعت دانلود اينترنت موبايل،
 ۳۴.۶۷مگابيتبرثانيه و متوس��ط جهاني س��رعت آپلود
اينترنت موبايل ۱۱.۰۱ ،مگابيتبرثانيه است .همچنين
در حوزه اينترنت ثابت ،متوس��ط جهاني س��رعت دانلود،
 ۷۸.۲۶مگابيتبرثانيه و متوس��ط جهاني س��رعت آپلود
 ۴۲.۰۶مگابيتبرثانيه اس��ت .رتبه ي��ك تا پنج اينترنت
موباي��ل در جهان تا م��اه ژوئن ،۲۰۲۰ب��ه ترتيب به كره
جنوب��ي ( ۱۱۰.۱۰مگابيتبرثانيه) ،امارات متحده عربي
(۱۰۷.۵۳مگابيتبرثانيه)،چين( ۱۰۳.۶۷مگابيتبرثانيه)،
قطر(۸۳.۸۳مگابيتبرثانيه)وكانادا(۷۱.۶۱مگابيتبرثانيه)
تعلقدارد.همچنينرتبهيكتاپنجاينترنتپهنباندثابت
درجهان،بهترتيببهسنگاپور( ۲۰۸.۱۶مگابيتبرثانيه)،

برش

نمودار كاهش سرعت دانلود در اينترنت

هنگكن��گ (۱۹۲.۰۹مگابيتبرثاني��ه) ،تايلن��د
(۱۷۱.۳۶مگابيتبرثانيه)،سويس(۱۶۴.۳۲مگابيتبرثانيه)
وروماني( ۱۶۳.۵۴مگابيتبرثانيه)تعلقدارد.
وضعيت اينترنت ثابت و موبايل در ايران
اينترنت موبايل ايران در ماه ژانويه سال  ۲۰۲۰با متوسط
سرعتدانلود ۲۷.۵۳مگابيتبرثانيهدررتبه ۷۰قرارداشت،
دربخشاينترنتپهنباندثابتنيزايرانبامتوسطسرعت
دانلود ۱۸.۴۱مگابيتبرثانيه،جايگاه ۱۲۲جهانيراكسب
كرده بود .در حال حاضر متوس��ط سرعت دانلود اينترنت
موبايل در ايران  ۲۹.۸۷مگابيتبرثانيه و متوسط سرعت
آپلوداينترنتموبايل ۱۱.۸۵،مگابيتبرثانيهاستكهرتبه
ايرانرابه ۶۶ازميان ۱۳۸كشوررساندهودرمقايسهبارتبه
 ۷۰در ژانويه س��ال جاري ميالدي ،حاكي از صعود چهار
رتبهاياست.همچنيننسبتبهماهميسالجاريكهايران
در رتبه ۶۷قرار داشت ،صعودي يك رتبهاي را تجربه كرده
است .طبق اين آمار ،اينترنت موبايل ايران در حال حاضر از
اروگوئه ،آذربايجان و مكزيك كندتر و از فيجي ،باهاماس و
مالديوسريعتراست.دربخشسرعتاينترنتثابت،ايران
اختالف زيادي با باالترين كش��ورها دارد .در صدر جدول
سنگاپور با ميانگين سرعت  ۲۰۸.۱۶مگابيتبرثانيه قرار
گرفتهكهجايگاهآنتفاوتيباگزارشقبليندارد.دررتبهدوم
وسومبهترتيبكشورهايهنگكنگوتايلندباميانگين
سرعت ۱۹۲.۰۹و ۱۷۱.۳۶مگابيتبرثانيه قرار گرفتهاند.
سوييس با يك رتبه صعود در مقام چهارم و روماني با يك
پلهسقوطدررتبهپنجماينفهرستبهچشمميخورند.در
حوزهاينترنتثابت،متوسطسرعتدانلوددرايران۱۵.۶۱،
مگابيتبرثانيهومتوسطسرعتآپلود ۸.۷۶مگابيتبرثانيه
استكهرتبهايرانرابه ۱۳۳ازميان ۱۷۴كشوررساندهودر
مقايسهباژانويهسالجاريميالديكهاينترنتثابتايران
در رتبه ۱۲۲قرار داشت ،سقوطي ۱۱پلهاي را تجربه كرده
است .اين در حالي است كه در ماه مي ،اينترنت ثابت ايران
در رتبه ۱۲۹قرار داشت و در مقايسه با ماه گذشته ،با چهار
رتبهسقوطمواجهشدهاست.طبقاينآمار،اينترنتثابت
ايراندرحالحاضرازليبرياوهندوراسكندتروازصحراي
غربيوسوماليسريعتراست.

دنيايفناوري
خريد جديد اپل براي
تبديل آيفون به كارتخوان سيار

دوركاري كاركنان مايكروسافت
تا اوايل سال 2021

قوانين جديد گوگل
درباره اخبار جعلي انتخابات

تالش ناكام مايكروسافت
براي خريد تيكتاك

اپل شركت كانادايي موبيويو را خريداري كرد كه فناوري
آن ميتواند آيفون رابهپايانهپرداخت موبايلي تبديل كند.
به گزارش ايسنا ،فناوري ش��ركت موبيويو به خريداران
اجازه ميده��د از كارت اعتباري خود يا تلفن هوش��مند
در تلفن ديگري براي انجام پرداخت اس��تفاده كنند .اين
سيستم با اپليكيش��ن كار ميكند و بهجز تراشه NFCيا
ارتباطات ميدان نزديك كه از سال  ۲۰۱۴در گوشيهاي
آيفون گنجانده شده است ،به ابزار ديگري نياز ندارد .يك
منبعآگاهبهبلومبرگگفت«:اپلحدود ۱۰۰ميليوندالر
برايايناستارتآپكاناداييپرداختكردهاست.موبيويو
دهها كارمند دارد و اپل همه تيم اين شركت را نگه خواهد
داشت و آنها به كار از مونترال ادامه ميدهند ».سخنگوي
اپلدرواكنشبهاينخبرگفت«:اپلگاهبهگاهشركتهاي
فناوري كوچكتر را خريداري ميكند و ما معموال درباره
اهداف ي��ا برنامههايمان صحبت نميكنيم ».اپل معموال
اس��تارتآپها را خريداري كرده و فناوري آنها را به يكي از
امكانات محصوالتش تبديل ميكند .اين شركت ويژگي
 Apple Payرا در سال  ۲۰۱۴به آيفون اضافه كرد كه به
كاربرانامكانميدهدبازدنگزينهفروشگاه،پولكاالهاي
فيزيكي را پرداخت كنند .اپل سال گذشته كارت اعتباري
خود به نام اپل كارت را عرضه كرد .ادغام فناوري موبيويو
اجازه خواهد داد هر كس��ي كه يك گوش��ي آيفون دارد،
پرداختهارابدونسختافزاراضافيدريافتكند.

شيوع ويروس كرونا باعث شده بس��ياري از كاركنان در
سراسر جهان دوركار شوند و مايكروسافت تا  ۱اسفند ۹۹
دفاتر خود را به صورت كامل در امريكا بازگشايي نخواهد
كرد.بهگزارشديجياتو،اينغولنرمافزاريدرحالحاضر
برنامه «محل كار هيبريدي» را دنبال ميكند و چندين
مرحلهبرايبازگشاييكاملدفاترخوددرنظرگرفتهاست.
اين برنامه شامل شش مرحله ميشود و تا زماني كه تمام
مراحلآنانجامنشود،تمامدفاتربهصورتكاملبازگشايي
نخواهند شد .زماني دفاتر مايكروسافت شروع به فعاليت
عادي ميكنند كه اكثر محدوديتهاي مربوط به شيوع
ويروس كرونا برداشته شوند و مقامات بهداشتي بازگشت
عادي كاركنان به دفاتر را ايمن اعالم كنند .برنامه شش
مرحلهاي اين شركت شامل تعطيلي دفاتر ،كار اجباري از
خانه ،تشويق كار از خانه ،بازگشايي محدود ،بازگشايي با
محدوديتها و بازگش��ايي كامل ميشود .مايكروسافت
تقريبا چهار ماه پيش ام��كان دوركاري را براي كاركنان
خ��ود فراهم كرد و پس از مدتي با ش��يوع ويروس كرونا،
اين دوركاري اجباري ش��د .در ح��ال حاضر اين كمپاني
در مرحله دوركاري اجباري ق��رار دارد .گوگل نيز امكان
دوركاري كارمندان خود را تا اواسط سال آينده ميالدي
فراهم كرده است .كاركنان فيسبوك تا اواخر سال جاري
ميالدي و كارمندان آمازون نيز تا ژانويه  ۲۰۲۱ميتوانند
دوركاري كنند.

گوگل قوانين خود را آپديت كرده و تبليغات مشترياني را
كه به ترويج اخبار جعلي درباره انتخابات كمك ميكنند
منع كرده است .به گزارش مهر به نقل از ديجيتال ترندز،
دوآپديتدرقوانينجديدگوگلانتشاراخبارجعليدرباره
انتخابات رياستجمهوري را كنترل ميكند .سخنگوي
گوگل در اين باره ميگويد« :طي چند سال گذشته ما با
هدف جلوگي��ري از دخالتهاي خارجي و هدف گرفتن
افراد و همچنين افزايش ش��فافيت در انتخابات ،قوانين
امنيت��ي در خصوص تبليغات سياس��ي را وضع كرديم.
امروز براي تقويت اين تالشها قوانينمان را ارتقا داديم تا
از گسترش اطالعات جعلي به وسيله تبليغات جلوگيري
كنيم».قوانينجديدگوگلهمكاريبامشتريانتبليغاتي
را منع كرده كه نقش خود در انتشار اخبار جعلي سياسي
را پنهان ميكنند .اين آپديت به گ��وگل اجازه ميدهد
اقداماتي عليه كل شبكه حسابهاي كاربري متصل به
يكديگرراانجامدهد.دومينآپديتقوانينگوگلهمكاري
بامشتريانتبليغاتيرامنعميكندكهاطالعاترابهشيوه
غيرقانوني (از طريق هك يا دسترسي غيرمجاز به مخازن
ديجيتالي) جمعآوري كردهاند تا مردم را براي كليك روي
تبليغاتفريبدهند.پيشازاينگوگلتبليغاتمربوطبه
ادعاهاي خطرن��اك درباره جلوگيري و درمان كوويد۱۹
را ممن��وع كرده ب��ود .اما قوانين جديد بهطور وس��يعتر
نظريههاي توطئه را در برميگيرد.

دونالد ترامپ رييسجمهوري اياالت متحده امريكا،
در صحبت با چندين خبرنگار اعالم كرده كه با امضاي
دستوري ،استفاده از تيكتاك را در اين كشور ممنوع
خواهد كرد.
بهگزارشديجياتو،برنامهتيكتاككهمحبوبيتبااليي
در سراسر جهان پيدا كرده ،توسط يك كمپاني چيني
با نام «بايتدنس» مديريت ميشود كه به اعتقاد دولت
ترامپ ،اطالعات كاربران را در اختيار دولت پكن قرار
ميدهد ،اتهامي كه هنوز ثابت نشده است .ترامپ در
گذشته نيز تيكتاك را با دستور ممنوعيت استفاده از
آن در امريكا تهديد كرده بود ،اما كسي نميدانست در
نهايت دولت اين كشور چه تصميمي ميگيرد و حاال به
نظر ميرسد يا يك دستور جديد آن را در امريكا ممنوع
ميكند .شايد دولت اپل و گوگل را مجبور به حذف اين
برنامهازفروشگاههايخودكند،اماهمچناندانلودهاي
قبليرويدستگاههاباقيبماند.ايناحتمالوجوددارد
كه دولت ترامپ ،در سطح شبكه اين برنامه را مسدود
كند.همچنينگزارشيدراينترنتمنتشرشدهمبنيبر
اينكه مايكروسافت به دنبال خريد اين شبكه اجتماعي
با پرداخت مبلغي نزديك به  ۱۰۰ميليارد دالر اس��ت
كه البته تيكتاك و مايكروسافت نسبت به آن از خود
واكنشي نشان ندادند و ترامپ نيز عالقهاي به خريد آن
توسط كمپانيهاي امريكايي ندارد.

ثبتنام دستگاههاي قاچاق
استخراج رمز ارز از  ۲۵مرداد
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
گفت« :براس��اس مصوبه هيات دول��ت براي رفع
مش��كالت فعاالن رمز ارز ،بهمدت يكماه فرصت
داده ميش��ود كه دستگاههاي ماينر كه از مبادي
رسمي وارد نش��ده و قاچاق محسوب ميشوند را
بهصورت خوداظهاري اعالم كنن��د ».به گزارش
شاتا،سعيدزرنديدرسومينجلسهكميتهنظارت
بر فعاليت استخراج رمزارز كه باحضور آقامحمدي
رييس دفتر بررسي اقتصادي مقام معظم رهبري
و نماينده ساير دس��تگاههاي مرتبط برگزارشد،
گفت« :بهدليل اينكه درگذشته فرآيند استخراج
رمزارزها قانوني نبود تعدادي دس��تگاه بهصورت
قاچاق وارد ش��ده و درحال حاضر مشكالتي براي
فع��االن اين صنعت ب��ه وجود آورده اس��ت .لذا با
مساعدت هيأت محترم وزيران ،اين مشكل مرتفع
ميش��ود ».وي اف��زود« :از  25مرداد در س��امانه
بهينياب امكان ثبت دس��تگاهها بهمدت يكماه
فراهم ميش��ود و اين امكان وجودخواهد داشت
كه با پرداخت حقوق و عوارض دولتي ،فعاليت آنها
قانوني شود و از آن پس دستگاههايي كه از مبادي
غيررسمي وارد كش��ور شده و در اين سامانه ثبت
نش��ده باشد ،قاچاق محسوب ميش��ود ».معاون
طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت:
«تعداد 624جوازتأس��يس براي استخراج رمزارز
صادرشده و  15واحد در مرحله درخواست صدور
پروانه بهرهبرداري هستند كه  2واحد از اين تعداد،
پروانهبهرهبرداري درياف��ت كردهاند .پيشبيني
ميشودبااجرايطرحخوداظهاريتعدادواحدهاي
داراي پروانه افزايش يابد ».زرندي همچنين تأكيد
كرد« :مدلس��ازي براي اس��تفاده از رمزارزها در
واردات كاال را دنب��ال ميكنيم ».وي تصريح كرد:
«اگربتوانيمدرشرايطكمبودارز،رابطهبينواردات
با اس��تفاده از رمزارزها را مهيا كنيم ،براي كشور
سودمند خواهد بود ».زرندي گفت« :دردنيا ،نقش
رمزارزها در تجارت خارجي پررنگ است و براساس
برخي آمارها ارزش بازاركلرمزارزها در دنيا حدود
 300ميليارد دالر برآورد ميش��ود ،لذا بايد ما هم
دراين زمينه فعاالنه عمل كنيم».

سرمايهگذاري  1000ميلياردي
ستاد فرمان امام در گيالن
ستاداجراييفرمانحضرتامام(ره)يكهزارميليارد
تومانبرايمحروميتزداييوتوانمندسازياقتصادي
و اجتماعي استان گيالن سرمايهگذاري ميكند .در
جلسهاي با حضور اس��تاندار گيالن ،معاونان ستاد
اجراييفرمانامام،مديرعاملبنيادبركت،نمايندگان
استان گيالن در مجلس شوراي اسالمي و مسووالن
استاني،مفادتفاهمنامههمكاريميانستاداجرايي
فرمان امام و استانداري استان گيالن نهايي شد .اين
تفاهمنامه به زودي به امضاي محمد مخبر ،رييس
س��تاد اجرايي فرمان امام و ارس�لان زارع ،استاندار
گيالن خواهد رسيد .مديرعامل بنياد بركت با اشاره
بهاعتباريكهزارميلياردتومانياينتفاهمنامهگفت:
بر اس��اس اين تفاهمنامه 3500،طرح اشتغالزايي
اجتماعمحور در مناطق محروم استان گيالن ايجاد
ميشودكهراهاندازيفرصتهايكسبوكاربراي10
هزار نفر را به دنبال خواهد داشت .اميرحسين مدني
ادامهداد:ستاداجراييفرمانامامهمچنينازطريق
بنياد بركت در 15طرح اقتصادي استان مشاركت و
سرمايهگذاريميكندكهپيشبينيميشودباعث
ايجاد1500شغل براي متقاضيان شود .وي با اشاره
به اجراي 115پروژه عمراني و زيربنايي در قالب اين
تفاهمنامه اظهار داش��ت :عالوه بر اين تعداد پروژه
عمراني 504 ،واحد مس��كن ارزان قيمت نيز براي
محروميناستانگيالنساختهميشود.مديرعامل
بنيادبركتمدتاينتفاهمنامهراسهسالذكركردو
افزود:تمامشهرستانهاياستانگيالنتحتپوشش
اقدامات و خدمات اين تفاهمنامه قرار ميگيرند اما
برخيازمناطقمحرومازجملهشهرشفتدراولويت
خواهند بود .مدني خاطرنش��ان كرد :در اين جلسه
مقررشدكهاستانداريگيالنفهرستيازشركتهاي
كوچك و متوس��ط اس��تان را براي احيا و راهاندازي
مجدد در اختيار بنياد بركت قرار دهد .وي در تشريح
برخي از اقدامات بنياد بركت در استان گيالن بيان
كرد:تابهامروزبا 11بنگاهوكارخانهتوليديمشاركت
اقتصادي به مبلغ  118ميليارد تومان داشتهايم كه
اش��تغالزايي براي  4هزار نفر را در پي داشته است.
همچنيندرقالبمدلاشتغا لزاييتسهيالتمحور،
 8ميلياردو 500ميليونتومانبهسهشركتتوليدي
تسهيالتپرداختكردهايمكهباعثايجادشغلبراي
 40نفر شده است .به گفته مديرعامل بنياد بركت،
تا به امروز  360طرح اش��تغالزايي اجتماعمحور با
قابليت ايجاد 1100شغل در مناطق محروم استان
گيالنراهاندازيشدهاست.مدنيدربارهفعاليتهاي
عمراني و زيربنايي بنياد بركت در استان گيالن نيز
توضيح داد :بنياد نس��بت به ساخت  47مدرسه در
استان متعهد اس��ت كه از اين تعداد 31 ،مدرسه به
بهرهبرداري رس��يده و  16مدرس��ه ديگر در دست
احداث است .همچنين39مسجد افتتاح شده و20
پروژه ديگر در حوزههايي همچون ساخت و تكميل
كتابخانه ،حس��ينيه و غيره در دست اقدام است.
وي خاطرنشان كرد :بنياد بركت ساخت 743واحد
مسكوني را با مش��اركت كميته امداد امام خميني
(ره) براي محرومين اس��تان گيالن در دس��ت اجرا
دارد .در ضمن 7،هزار و 135نفر از ايتام استان تحت
پوشش بيمه بركت و 2600نفر از روستاييان تحت
پوششبيمهخدماتيبركتقراردارند.مدنيدرپايان
تاكيد كرد :بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام در
مجموعتابهامروزيكهزارو 278طرحتوانمندسازي
اقتصاديواجتماعي،امورزيربنايي،فرهنگي،سالمت
و س��اير خدمات را به ارزش  190ميليارد تومان در
مناطق محروم و كمتر توسعهيافته استان گيالن به
بهرهبرداري رسانده يا در دست اقدام دارد.

اخبار
افزايش قيمت لوازم خانگي
ناشي ازگراني مواد اوليه
رييساتحاديهفروشندگانلوازمخانگيبابياناينكه
افزايش ماههاي اخير قيمت لوازم خانگي در بازار به
معنايگرانفروشينيست،گفت:هرچهكاالبيشتر
باشدرقابتبيشترشدهوقيمتكنترلميشود.اكبر
پازوكيدرگفتوگوبامهربابياناينكهافزايشماههاي
اخيرقيمتلوازمخانگيدربازاربهمعنايگرانفروشي
نيست ،گفت :فروش��ندگان كاال را ميخرند و سود
قانوني را به آن اضافه ميكنند ،هر چه كاال بيش��تر
باش��د بازار رقابتيتر ميشود و طبيعي است قيمت
نيز كنترل ميشود؛ اين بدان معنا است كه عرضه و
تقاضاتعيينكنندهقيمتدربازاراست.ويباتاكيدبر
اينكه االن نه با «گرانفروشي» بلكه با «گراني» درهر
دو سوي توليد و مصرف كشور مواجه هستيم ،ادامه
داد:افزايش قيمت مواداوليه منجربهافزايش قيمت
تمامشدهمحصوالتشدهاستونميتوانازآنتلقي
«گرانفروشي» داشت .وي تصريح كرد :فروشندگان
كاالراميخرندوسودقانونيرابهآناضافهميكنند،
هرچهكاالبيشترباشدبازاررقابتيميشودوطبيعي
است قيمت نيز قابل كنترلتر خواهد بود؛ اين بدان
معنا است كه عرضه و تقاضا تعيينكننده قيمت در
بازار است .وي با اش��اره به باال بودن قيمت كاالهاي
وارداتي خاطرنش��ان كرد :با توجه به اينكه در حال
حاضرلوازمخانگيخارجيدربازارموجودنيستاين
كاالها قيمت غيرمعقول دارد و بازار هم برمبناي آن
قيمتغيرمعقولپيشميرود.پازوكيبابياناينكه
عمدهفروشها،خردهفروشهاوشركتهايتوليدي
همگييكزنجيرهراتشكيلميدهند،خاطرنشان
كرد :فروشندگاني كه يك فروشگاه ۳۰يا ۴۰متري
دارن��د و انباري هم ندارند نميتوانند حجم بااليي از
لوازم خانگي را در مغ��ازه خود جاي دهند ،بنابراين
فروشندگان خرد محتكر كاال نيستند .وي ادامه داد:
البته خود بنكدارها هم انبارهايي همراه با جواز دارند
وبيستوپنجمتاسيامهرماهمقدارموجودياقالم
خود را به س��ازمان صنعت و مع��دن و تجارت اعالم
ميكنند .رييس اتحاديه لوازم خانگي همچنين با
بيان اينكه بنكدار هم بايد در هر حال اقالم را در انبار
جايدهد،عنوانكرد:بنكدارهمنميتواندفرضاهزار
دستگاه يخچال سايد را احتكار كند چون هر سايد
داراي دومتر ارتفاع و يك متر مربع عمق اس��ت كه
بيشتر از دو دستگاه از آن هم روي هم قرار نميگيرد.
بنابراينهيچبنكداروفروشگاهيتوانماليآنراندارد
كه با اين شرايط بخواهد كااليي را احتكار كند .وي با
اشاره به اينكه برخي افراد از جمله مسووالن سازمان
تعزيرات حكومتي هم اعالم ميكنند كه مقداري از
آنچه توليد ميشود ،در بازار وجود ندارد ،خاطرنشان
كرد :به نظر ميرسد بخشي از اين توليدات در خانه
اشخاص باش��د يعني وقتي مصرفكننده دختري
دم بختي دارد كه در هر حال در آينده بايد جهيزيه
برايشفراهمكندباتوجهبهبيثباتيبازارارزترجيح
ميدهد طالي خانهاش را بفروشد و براي دخترش
جهيزيه بخرد .پازوكي افزود :پس كاس��ب احتكار
نكردهوباازدواجهاييكهصورتميگيردياخريدهاي
احتياطي با مصارف آتي ،هن��گام نصب اين كاالها
يكي يكي بيرون ميآيند و ش��ما حتي ميتوانيد به
كارخانهتوليدكنندهبگوييدوقتيبراينصبمراجعه
ميكند تاريخ خريد را مشاهده كند تا مشخص شود
كهآنكاالماههاقبلخريداريشدهاست.ويتاكيد
كرد :با توجه به اينكه كاس��ب زندگياش به صورت
روزانه و از طريق فروش كاال اداره ميش��ود ،اقدام به
احتكار نميكند؛ مغازه اعتبار فروشنده است و بايد
گردش مالي داشته باشد بنابراين هيچ كسبه داراي
جواز معتبر و منصفي اي��ن كار را نميكند .پازوكي
خاطرنش��ان كرد :من از دستگاههاي نظارتي تقاضا
دارم مقداري كس��به را راحت بگذارند چون معموالً
كسبه را همه سازمانها رصد ميكنند .وي تصريح
كرد:دستگاههاينظارتيبايدبهاصنافكمككنند
وبگذارندبازارثباتپيداكند،توليدكنندهبااطمينان
از اينكه سرمايهاش برميگردد بايد توليد كند چون
وقتيسرمايهاشبرگرددميتواندبهتوليدادامهدهد.
توليدكنندهوفروشندههردومتعلقبهاينآبوخاك
هستند و در شرايط مطلوب با خيال راحت ماليات را
به دولت پرداخت ميكنند .وي تصريح كرد :مساله
گراني م��واد اوليه كه بهطور طبيعي باعث باال رفتن
قيمت فروش لوازم خانگي ميشود ،هم بايد با تدبير
دولتكنترلشود.

مرحله دوم قرعهكشي
فروش فوقالعاده ايرانخودرو
ايكوپرس| مرحل��ه دوم قرعه كش��ي فروش
فوقالع��اده محص��والت ايرانخ��ودرو با حضور
نهاده��اي نظارتي ،امروز يكش��نبه 12مردادماه
ساعت  14در سالن همايشهاي شركت ساپكو
برگزار ميش��ود .بابك رحماني ،معاون بازار يابي و
فروشايرانخودروگفت:دردومينفروشفوقالعاده
امس��ال ايرانخودرو ،پنج محصول شامل پژو206
صندوقدار ،پژو پارس ،پژو 206تيپ  ،5دنا و سمند
الايكس عرضه شده است .وي با اشاره به استقبال
مشتريانازبرگزارياينمرحلهازپيشفروشافزود:
آمارهايدريافتشدهنشانميدهدكهتاساعت17
روزشنبه،يازدهممردادماه850،هزارنفربرايپيش
ثبتنامخودرواقدامكردند.معاونبازاريابيوفروش
ايرانخودروادام��ه داد :دردومين فروش فوقالعاده
ايرانخودرو14هزار دستگاه خودرو به متنخبان در
قرعهكشي عرضه ميشود .همچنين افزون بر اين
افرادنيزتعداديبهعنوانفهرستذخيرهوجايگزين
براي انصرافيهاي احتمالي از ثبت نام درنظر گرفته
خواهدشد.رحمانيتصريحكرد:فهرستمشتريان
پذيرفته ش��ده در دومين طرح ف��روش فوقالعاده
ايرانخودرو ،ظرف س��ه روزآتي در س��ايت فروش
محصوالت ايرانخودرو به نشاني esale.ikco.ir
در دس��ترس همگان قرارمي گيرد .گفتني است،
مرحله دوم طرح فروش فوقالع��اده ايرانخودرو از
 9تا 11مرداد ماه انجام شده بود.

صنعت،معدنوتجارت
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سرپرست وزير صمت تشريح كرد

كمبود كاال نداريم
روز گذشته سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت پيرو
تاكيدات مقام معظم رهبري مبن��ي بر كنترل قيمتها
راهكارها و اقدامات اي��ن وزارتخانه را براي كنترل قيمت
تش��ريح كرد .حس��ين مدرس خياباني با تاكيد بر اينكه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در راس��تاي اجراي فرمان
مقام معظم رهبري مبني بر كنترل قيمتها و برخورد با
هر گونه گرانفروشي و كمبود كاال در بازار برخورد ميكند،
گفت:وزارتصمتبهشدتباهرگونهافزايشقيمتافسار
گسيختهمقابلهكردهوتمركزاصليخودراعالوهبرتامين
بهموقعمايحتاجموردنيازمردم،برنظارتبرانبارهاومراكز
نگهداري كاالها قرار داده است .سرپرست وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت با تاكيد بر اينكه هيچگونه كمبود كاالي
اساسيواقالمضروريموردنيازمردموجودنداردوكاالهاي
اساسيبهميزانمكفيتامينشدهاست،افزود:برايناساس،
سازمانحمايتمصرفكنندگانوتوليدكنندگان،آندسته
ازتغييراتقيمتموردتقاضايبخشتوليدكشورراكهمتاثر
ازشاخصهايكالناقتصاديبودهوبهصورتمنطقيرخ
داده،موردرسيدگيقرارخواهدداد؛اماهيچتوليدكنندهاي
بدوناخذمجوزازاينسازمان،حقتغييرقيمتراندارد.وي
تاكيدكرد:برايناساس سازمانحمايتمصرفكنندگان
و توليدكنندگان با هر گون��ه افزايش قيمت بدون ضابطه
بهشدت برخورد خواهد كرد .مدرس خياباني ادامه داد :در
اينميان،ازمردمنيزدرخواستميشودتاكاالهاومايحتاج
مورد نياز خود را تنها از مغازهها و فروشگاههايي خريداري
كنندكهدارايبرچسبقيمتباشند؛ضمناينكهبهعنوان
ناظران بر بازار ،تفاوت بين قيمتهايي كه سازمان حمايت
مصرفكنندگان و توليدكنندگان اعالم ميكند با بازار را
نيز،ازطريقسامانه 124اطالعبدهند.ويادامهداد:براين
اساستمركزاصليبازرسيها روي 100قلمكاالياساسي
و ضروري مورد نياز و مرتبط با معيشت مردم است؛ ضمن
اينكه طرحهاي ويژه نظارت بر ب��ازار كاالهاي اولويتدار
نيز با هماهنگي سازمانهاي نظارتي همچون دادستاني،
سازمان تعزيرات حكومتي و بازرسان اصناف در حال اجرا

ويژه
تالش فوالد مباركه براي تامين
حداكثري نياز بازار

وزارت صمت به دنبال اجراي طرحي براي تعادل بخشي در بازار عرضه و تقاضا است
است؛ ضمن اينكه سامانههايي نيز تدارك ديده شده است
كه كاالهاي توليدي و موجودي انبارها را رديابي ميكند.
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه
سامانهجامعانبارها،موجوديكاالرابهدقترصدميكند،
خاطرنشانكرد:اينسامانهدرهرجاكهانباشتكاالچهدر
محلهايتوزيعوانبارهايعموميوچهدرانباركارخانجات
وجود داشته باش��د را رصد كرده و اگر صاحبان كاال ،اعالم
موجودينكنند،باآنهابرخوردميكند.
اصالح ساز و كارهاي عرضه كاالها
در بورس كاال
وي اصالح س��از و كارهاي عرضه كاال در بورس را از جمله
سياستهاي مقابله با گرانفروشي و برخي جريانات برهم
زننده بازار دانست و گفت :برخي ساز و كارها در بورس كاال
اصالح شده تامكانيزمعرضهو تقاضايمواداوليهدربورس
را داراي حساب و كتاب بيشتري نمايد ،بر اين اساس اين
اصالحاتدرحوزهعرضهوتقاضايمحصوالتپتروشيمي
ونيز محصوالت فوالدي قابلپيگيري است؛ چراكهپاشنه
آشيل بورس اين اس��ت كه عرضه فوالد و پتروشيمي در
آن ،اتصال قوي با مصرفكنندگان و تقاضاي واقعي ندارد.
بنابراين س��از و كارها بايد به گونهاي تدارك ديده شود كه
تقاضاي كاذب در بخش خريداران از بين برود و تقاضاهاي
موجود از طريق سامانه بهينياب ،مجدد مورد بررسي قرار
گيردتاتقاضايغيرواقعيرامديريتنمايد.مدرسخياباني
ادامه داد :چنانچه تقاضاي كاذب در بورس كاال پاسخ داده
ش��ود ،آنگاه محصول خريداري ش��ده در بازار آزاد عرضه
ميشودوقيمتراتاچندبرابرافزايشميدهد؛ايندرحالي
استكهدربخشعرضهنيز،بايدعرضهمحصوالتبهنحوي
صورتگيردكهكارخانجاتنيزبدونمواداوليهباقينمانند.
ويافزود:دولتبههيچوجهنسبتبهافزايشقيمتكاالها
بيتفاوت نيس��ت و حتما هم در عرضه و پاس��خگويي به
تقاضاي موجود براي صد قلم كاال نيز دقت الزم را به عمل
خواهدآورد،ضمناينكهرويانبارهاومراكزنگهداريكاال
بهشدت دقيق ش��ده و با هر گونه تخلف برخورد ميكند.

مديركل دفتر امور اقتصادي وزارت صمت خبر داد

مدرس خياباني راهاندازي س��امانه بازرسي الكترونيكي و
ارسال پروندههاي تخلفات به س��ازمانهاي نظارتي را از
جملهراهكارهايكنترلقيمتهادانستوگفت:راهاندازي
سامانه الكترونيكي بازرسي و ارسال پروندهها در قالب آن،
كمكبسياريخواهدكردتاباتخلفاتدرسريعترينزمان
ممكنبرخوردكرد،ايندرحالياستكهسازمانتعزيرات
حكومتي نيز پاي كار بوده و با گش��تهاي مش��تركي كه
تعريفكردهاست،تالشنمودهتاباتخلفاتبرخوردنمايد.
سرپرستوزارتصنعت،معدنوتجارتباتاكيدبراينكهبايد
باايجادعرضهوافزايشتوليداتداخلي،بهتعادلبازاركمك
كرد ،گفت :وفور كاال حتما كمك خواهد كرد تا گرانيهاي
ناشيازكمبودكاالپيشنيايد؛بههميندليلبايدبهمردم
اطمينان داد ك��ه هم اكنون هيچگونه كمبودي در تامين
كاالهاي اساس��ي و ضروري مورد نياز مردم وجود ندارد و
اين كاالها به ميزان كافي براي تامين نيازهاي مردم ظرف
ماههايآينده،تامينشدهوجاينگرانينيست.
مدرسخيابانيگفت:سازمانهايصمتدراستانهامكلف
هستندكهآمارهايبازرسيوتشكيلپروندهرانيزبهصورت
روزانه اعالم نمايند .وي اظهار داشت :كاالهاي كشف شده
از انبارها با اابالغيه دادستاني ،به قيمت مصوب بين مردم
توزيعخواهدشد.
جزييات جلسه فوالديها
در نهاد رياستجمهوري
درهمينحال،فوالديهانيزبامقاماتدولتيبرايمديريت
بازارفوالدديدارداشتند.يكعضوهياتمديرهانجمنفوالد
باتشريحجزئياتجلسهتوليدكنندگانفوالدبامسووالن
دولتي،گفت:دراينجلسهمقررشدعرضهفوالددربورس
كاالادامهيابدودرعينحال،تغييريدرموردضرايبقيمت
گذاريزنجيرهفوالدصورتنگيرد.سيدرضاشهرستانيدر
گفتوگوبافارسباتشريحجزئياتجلسهتوليدكنندگان
فوالدبامحمدنهاونديانمعاوناقتصاديرييسجمهوركه
در نهاد رياستجمهوري برگزار شد ،اظهار داشت :در اين
جلسه در خصوص مديريت بازار فوالد و چگونگي عرضه

در بورس مباحثي مطرح ش��د و دولتيها حمايت خود را
از ادامه عرضه فوالد در بورس كاال اعالم كردند .وي با بيان
اينكه تاكنون قيمت زنجيره ف��والد بر مبناي ضرايبي از
معدل 3ماهه قيمت شمش فوالد خوزستان تعيين شده
است ،تصريح كرد :خواسته توليدكنندگان فوالد اين بود
كه ضرايب تعيين قيمت زنجيره فوالد اعم از كنس��انتره،
گندلهوآهناسفنجيتغييرنكندزيرابابرخيتصميمات
معاونتمعدني،نتايج 12سالهقيمتگذاريزنجيرهفوالد
زير سوال رفته بود .در عين حال با افزايش ضرايب ،قيمت
فوالد شديداًافزايش مييابد .شهرستاني ادامه داد :در اين
جلسه آقاي نهاونديان تاكيد كرد كه دولت به دنبال ايجاد
اقتصاد س��الم و به دور از دخالت دولت است .در عين حال
ايشان بر عرضه فوالد متناسب با نياز كشور تاكيد كرد .در
مقابل،توليدكنندگاننيزعنوانكردندكهاگردولتدخالتي
درقيمتگذارينداشتهباشدوسقفقيمتيتعييننشود،
بازار به تعادل خواهد رس��يد .وي افزود :همچنين عنوان
كردي��م كه اگر هزينه حم��ل از درب كارخانه تا بازارهاي
صادراتيازقيمتفوالدكسرشود،قيمتداخليمشخص
ميشود.پسنبايدسقفقيمتيدستوريتعيينشودتابين
صادرات و بازار داخل تعادل برقرار شود .عضو هيات مديره
انجمنفوالدبابياناينكهتعيينسقفقيمتيبرايفوالد
باعث ايجاد رانت شده است ،گفت :قرار شد ببينيم طي دو
ماه آينده وضعيت بازار به چه صورت در ميآيد و در مورد
برداشتنسقفقيمتدربورسنيزكاركارشناسيصورت
گيرد .وي با تاكيد بر اينكه افزايش عرضه فوالد باعث رفع
مشكلگرانياينمحصولخواهدشد،گفت:افزايشعرضه
زمانيصورتميگيردكهقيمتگذاريدستورينداشته
باشيمزيراتعيينقيمتدستوريباعثايجادتقاضايكاذب
دربازارميشود.بهگفتهشهرستاني،نهايتاًدراينجلسهقرار
شدضرايبقيمتزنجيرهفوالدتغييرينكندوعرضهفوالد
دربورسكاالادامهيابد.درموردسقفقيمتدربورسنيز
بررسي دقيقتري انجام شود .وي ادامه داد :در جلسه نهاد
رياستجمهوري،معاونمعدنيوزارتصنعتوهمچنين
نمايندگانيازبورسكاالحضورداشتند.

يحيي آل اسحاق تاكيد كرد

تدوينسندالزاماتبهبودفضايكسبوكاردر ۵بخش ضرورت اجراي طرح كاال برگ الكترونيك

مديركل دفتر امور اقتصادي و سياستهاي تجاري وزارت
صمت از تدوين سند الزامات بهبود فضاي كسب وكار در۵
بخش خبر داد .به گزارش وزارت صمت ،احمد تش��كيني
اظهار داشت :سند الزامات بهبود فضاي كسب و كار حوزه
توليددرپنجحوزهماليات،بيمهتأميناجتماعي،گمرك،
بانكومحيطزيستتدوينشدهاست.اينموضوعاتمقرر
است از كانال ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مورد بررسي
و نتايج آن در ستاد اصلي جهت اخذ مصوبات الزم مطرح
ش��ود .مديركل دفتر امور اقتصادي و سياستهاي تجاري
وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت افزود :يكي از موضوعات
كليدي بهبود فضاي كس��ب و كار و به تبع آن رونق توليد
«بيمه تأمين اجتماعي» است؛ اين امر بدان دليل است كه
فعاالناقتصاديوواحدهايتوليديپيوستهبااينموضوع
ارتباطمستمردارند.تشكينياضافهكرد:برخيموضوعات
اساس��ي كه ميتواند به تحقق رونق توليد از كانال تأمين
اجتماعيكمكشايانيكند،شاملموارديهمچونحذف
لزوماخذمفاصاحسابازسازمانتأميناجتماعيدرزمان
صدور و تمديد مجوزها از جمله كارت بازرگاني (ماده،)۳۷
اصالحنحوهمحاسبهومطالبهحقبيمهبراساس«درصدي
از كل مبلغ ق��رارداد ( ۵درصد) » در قراردادها و پيمانها با

تشخيصسازمان(ماده،)۳۸تبيينوتعديلاختيارسازمان
(به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي عالي سازمان)
درنحوهمطالبهووصوليكجاوياجداگانهچندپيمانيك
پيمانكار كه در يك مدت و بعضاً مكان معين اجرا ميشود
(براساسدرصدهايمقطوع)ونيزمطالبهحقبيمهموضوع
پيمانهايي كه از ابتدا تا انتهاي آن توسط كاركنان ثابت و
مستقردركارگاهدايمي(متعلقبهخودپيمانكار)انجامشود
(براساسماده)۲۸براساسمقرراتپيمانكاران(ماده)۴۱و
تقليلوتقسيطدريافتچهاردرصد(۴درصد)حقبيمهكل
سنواتمشموالنشاغلدرمشاغلسختوزيانآور(شق
 ۴بندبتبصره ۲ماده)۷۶است.ويافزود:همچنينساير
مواردمرتبطشاملعناوينيچونابالغوتاكيدبررسيدگي
به دفاتر و صورت مزد يكسال گذشته (ماده  ،)۱۰۱اعمال
قانونمعافيتپنجنفركارگرازپرداختسهمبيمهكارفرما
(ماده واحده مصوب ،)۱۳۶۲تعديل سهم باالي كارفرما از
پرداخت حق بيمه كاركنان (تبصره  ۱ماده  )۲۸و تعيين
فرآينديشفافبرايجلوگيريازاعمالتمايلاكثريتاعضا
هياتهاي تشخيص مطالبات به سازمان تأمين اجتماعي و
مخدوشبودناحتمالياصولدادرسيمنصفانهوبيطرفي
هياتموصوف(ماده)۴۳است.

رييس كنفدراسيون صادرات ايران تشريح كرد

داليلمنفيشدنترازتجاريكشور

رييس كنفدراسيون صادرات ايران با تشريح داليل منفي
شدن تراز تجاري كشور طي 4ماهه نخست امسال گفت:
بهبوداينوضعيتمشروطبهبرطرفشدنمشكلكرونادر
سراسردنيااست.محمدالهوتيدرگفتوگوباخبرگزاري
فارس،در مورد داليل كاهش تراز تجاري كش��ور گفت:با
توجهبهآمارمنتشرشدهتوسطگمركجمهورياسالمي
ايران صادرات كش��ور طي 4ماهه ابتداي امسال نسبت به
مدت مش��ابه از نظر ارزشي 41درصد كاهش يافته است.
رييسكنفدراسيونصادراتايرانبابياناينكهوارداتنيز

رييس مركز پژوهشهاي اتاق
منصوب شد

اتاق ايران |غالمحس��ين ش��افعي ريي��س اتاق
ايران ،طي حكمي محمد قاسمي سرپرست سابق
مرك��ز پژوهشهاي مجل��س را به عن��وان رييس
مركز پژوهشهاي اتاق ايران منصوب كرد .با حكم
غالمحسين ش��افعي رييس اتاق بازرگاني ،صنايع،
معادنوكشاورزيايران،محمدقاسميرييسمركز
پژوهشهاياتاقايرانشد.قاسمياستادياردانشكده
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي است و سالهاي
متماديبهعنوانمعاوناقتصاديمركزپژوهشهاي
مجلسبهخدمتمشغولبود.اوهمچنينسرپرستي
مركز پژوهشهاي مجلس ش��وراي اس�لامي را در
كارنامه خود دارد .در حكم ريي��س اتاق ايران براي
محمدقاسميآمدهاست«:باعنايتبهتعهدوتجارب
ارزندهجنابعاليبهموجباينحكمبهعنوان«رييس
مركز پژوهشهاي ات��اق بازرگاني ،صنايع ،معادن و
كشاورزيايران»منصوبميشويد.اميدوارمبااتكال
به خداوند تبارك و تعالي ،با همكاري و تعامل با كليه
اركاناتاقايرانوهمچنينمعاونان،مديرانوكاركنان
بيشازپيشموفقومويدباشيد».

راهكارهايي براي مقابله با گرانفروشي

راههاي كنترل قيمتها در بازار تش��ريح شد .سرپرست
وزارت صمت روز گذشته ،با تاكيد بر اينكه شاهد وفور كاال
دربازارهستيم،ازاقداماتيگفتكهبهتعادلبخشيدربازار
عرضهوتقاضاكمكخواهدكرد.بنابهتوضيحاتاو،سازمان
حمايت ،آن دسته از تغييرات قيمت مورد تقاضاي بخش
توليدكشورراكهمتاثرازشاخصهايكالناقتصاديبوده
و به صورت منطقي رخ داده ،مورد رس��يدگي قرار خواهد
داد؛اماهيچتوليدكنندهايبدوناخذمجوزازاينسازمان،
حق تغيير قيمت را ن��دارد .از اين رو ،در اين گام با هر گونه
افزايش قيمت بدون ضابطه بهشدت برخورد خواهد شد.
به گفته اين مقام مس��وول در وزارت صمت ،اصالح ساز و
كارهاي عرضه كاال در بورس از ديگر سياستهاي مقابله با
گرانفروشي و برخي جريانات برهم زننده بازار است .بر اين
اساس اين اصالحات در حوزه عرضه و تقاضاي محصوالت
پتروشيمي و نيز محصوالت فوالدي قابل پيگيري است.
او در عين حال از مردم درخواس��ت كرد از مغازههايي كه
برچسبقيمتندارند،كاالخريدارينكنند.حسينمدرس
خياباني همچنين ،راهاندازي سامانه بازرسي الكترونيكي
و ارس��ال پروندههاي تخلفات به سازمانهاي نظارتي را از
جملهراهكارهايكنترلقيمتهادانستوگفت:راهاندازي
سامانه الكترونيكي بازرسي و ارسال پروندهها در قالب آن،
كمكبسياريخواهدكردتاباتخلفاتدرسريعترينزمان
ممكن برخورد كرد .او در عين حال عنوان كرد كه با حكم
دادستاني،كاالهاياحتكارشدهدرانبارهابهقيمتمصوب
ميانمردمتوزيعميشود.

بازرگاني

ازنظرارزشي 24درصدكاهشيافتهاست،بيانداشت:تراز
تجاريكشورهمطيمدتمذكوردرمقايسهبامدتمشابه
سال گذشته 2.2درصد كاهش يافته است .الهوتي با بيان
اينكهتالشهايزياديدرسالهاياخيربرايتوسعهورشد
صادراتو رشد صادرات انجام شد،بيانداشت:دليل اصلي
منفي شدن تراز تجاري كشور ،شرايط به وجود آمده ناشي
ازتأثيرمنفيشيوعويروسكرونابراقتصادجهانياست.وي
باتأكيدبراينكهاقتصادجهانيمتأثرازشيوعويروسكرونا
است اظهار داشت :پيشبيني ميشود در سال 2020بين

يك كارشناس اقتصادي گفت :در راستاي دستيابي
مردم به كاالهاي اساسي با قيمت مناسب در شرايط
فعل��ي اقتصاد الزم اس��ت تا طرح كارت هوش��مند
كاالهاي اساس��ي اجرايي شود .يحيي آل اسحاق در
گفتوگو با ف��ارس در مورد اجراي ط��رح كاال برگ
يا كوپن الكترونيك ،گفت :با توجه به ش��رايط خاص
اقتصادي و فشار ناشي از مشكالت اقتصادي اجراي
ط��رح كاال برگ ي��ا كوپن الكترونيك بس��يار مهم و
ضروري است.
اين كارشناس مسائل اقتصادي افزود :در حال حاضر
برخي كاالهاي اساسي كه با نرخ ارز ترجيحي به كشور
وارد ميشود با قيمت مناسب به دست مصرف كننده
نميرس��د بنابراين بايد سيس��تم توزيع در راستاي
حماي��ت از مردم و به خصوص اقش��ار آس��يب پذير
جامعه تغيير كند .وي بيان داش��ت :راههاي زيادي
براي اجراي طرح كاال برگ الكترونيك وجود دارد تا به
شيوه مناسب و با قيمت مناسب كاالهايي كه با نرخ ارز
ترجيحيبهكشور وارد ميشودبه دست مصرفكننده
برس��د .آل اسحاق با اشاره به اينكه دولت اعالم كرده
كه ذخاير كاالهاي اساسي به اندازه كافي وجود دارد،

بيان داش��ت :اما سيستم توزيع به گونهاي نيست كه
كاالهاي وارداتي با ارز ترجيحي و به قيمت مناسب به
مصرف كننده برسد بنابراين در شرايط فعلي اقتصاد و
با وجود مشكالت فراوان اقتصادي بهتر است راهكاري
براي رسيدن كاالهاي اساسي مردم به قيمت دولتي
طراحي ش��ود .وزير اسبق بازرگاني اظهار داشت :در
شرايط فعلي استفاده از سيستم كاال برگ الكترونيك
يكي از روشهاي مناس��ب براي رس��يدن كاالهاي
اساسي وارداتي با قيمت ارز ترجيحي ،با قيمت دولتي
به دس��ت مصرف كننده و به خصوص اقشار آسيب
پذير جامعه اس��ت .به گزارش فارس ،طرح بازگشت
كاال ب��رگ يا كوپ��ن الكترونيك يا كارت هوش��مند
كاالهاي اساس��ي يكي از طرحهاي مجلس يازدهم
براي توزيع كاالهاي اساسي با قيمت مناسب است،
زيرا براساس سيستم توزيع فعلي ،كاالهاي اساسي كه
با ارز ترجيحي و يا از منابع داخلي تبصره  14بودجه
كشور تامين ميشود با قيمت مناسب به دست مصرف
كننده نميرسد .بنابراين اين طرح توسط مجلس با
نگاه عدالت در توزيع كاالهاي اساسي تدوين شده و
يك فوريت آن به تصويب رسيده است.

 15تا  30درصد حجم تجارت جهاني در دنيا كاهش يابد
كه پيرو اين مساله اقتصاد تمام كشورهاي دنيا متأثر از آن
كوچكترخواهدشد.الهوتيبياناينكهكشورمانيزمتأثر
از اين موضوع اس��ت ،گفت :البته به دليل محدوديتهاي
ناشي از تحريمها كشور ما از شرايط متفاوتتري برخودار
است.رييسكنفدراسيونصادراتايرانافزود:بعدازشيوع
ويروس كرونا در كشورمان از ابتداي اسفند سال گذشته تا
اوايل خرداد امسال تقريبا تمام مرزهاي ما به صورت كامل
بستهبودو لذاهيچكاالييازايران صادرنميشد .الهوتيبا
بيان اينكه در اين مدت واردات به كشور ادامه داشت گفت:
باتوجهبهاينكهعمدهكاالهايوارداتيبهكشوررامواداوليه
وكاالهايواسطهايتشكيلميدهدالزمبودتادرراستاي
ادامه روند توليد داخل واردات به كشور متوقف نشود و لذا

كاالهايموردنيازبهكشورواردميشد.ويافزود:ازآنجاكه
طي مدت شيوع ويروس كرونا تجارت دريايي تقريبا ادامه
داشتوشريكاولتجاريمانيزكشورچينبودلذاواردات
از اين كشور به ايران كه قبال از طريق مرزهاي دريايي انجام
ميشدهمچنانادامهيافت.رييسكنفدراسيونصادرات
ايرانبااشارهبهاينكهبيشترينحجمصادراتكاالهايايراني
بهكشورهايعراقوافغانستانانجامميشودگفت:باتوجه
بهبستهشدنمرزهايزمينيعم ً
الطيحدودسهماهبسته
بودن مرزها دو بازار صادراتي مهم را از دست داديم .الهوتي
بابياناينكهازاولخردادوبابازشدنتدريجيمرزهاشرايط
تجارت كشور به سمت عادي شدن پيش رفته است ،بيان
داشت :در حال حاضر مرزها باز است و شرايط نقل و انتقال
كاالبه صورتعادي در حال انجام است.

حميدرضا عظيميان مديرعامل فوالد مباركه ،روز
دوشنبه ششم مردادماه،بههمراهجمعياز مديران
فوالدي كش��ور ،ضمن ديدار با رييسجمهوري،
گزارش مبس��وطي از روند توليد و دستاوردهاي
اين ش��ركت در چهارماهه نخست سال «جهش
توليد» و تالشهاي صورت گرفته در فوالد مباركه
براي تأمين حداكث��ري نياز ب��ازار داخل و ثبات
قيمتها ارايه كرد .حجتاالس�لام والمسلمين
حس��ن روحاني در اين نشس��ت كه دبير انجمن
توليدكنندگان فوالد و مديران عامل شركتهاي
فوالد مباركه ،فوالد خوزس��تان ،فوالد خراسان،
ذوبآهن اصفه��ان ،گلگه��ر ،چادرملو و جمعي
از فعاالن صنايع پتروش��يمي ني��ز در آن حضور
داش��تند ،با قدرداني از تالش هم��ه فعاالن در دو
بخش فوالد و پتروشيمي اظهار داشت :محصوالت
همه حلقههاي زنجيره فوالد و حتي پتروشيمي
كش��ور در دولت تدبي��ر و اميد ،تقريب��ا دو برابر
شده اس��ت و در اين دو بخش از خامفروشي جدا
شدهايم .رييسجمهوري توليدكنندگان و فعاالن
صنايع پتروش��يمي و فوالد را سربازان خط مقدم
جبهه اقتصادي و صادرات كشور دانست و گفت:
خوداتكايي و دستاوردهاي اين دو بخش صنعتي
كش��ور تحولي بزرگ در اين دو عرصه ايجاد كرده
اس��ت .حجتاالس�لام والمس��لمين روحاني از
س��رمايهگذاري  14ميليارد دالري براي پيشبرد
گام دوم توس��عه در بخش پتروشيمي خبر داد و
افزود 8 :ميليارد دالر هم تاكنون براي جهش سوم
كهدرسال 1403بهنتيجهميرسد،سرمايهگذاري
كردهايم .رييسجمهوري اظهار داشت كه اين دو
بخش بهموقع ارز خود را برگرداندهاند و اگر دولت
افتخار ميكند كه در برابر امريكا ،تحريم و فش��ار
خارجي ايس��تاده است ،اين ايس��تادگي در سايه
كمكوتالشهمهتوليدكنندگان،سرمايهگذارانو
كارآفرينانمخصوصادرزنجيرهفوالدوپتروشيمي
امكانپذيرشدهاست.ويبابياناينكهشركتهاي
فوالد و پتروش��يمي بار سنگيني در زمينه توليد و
همچنين صادرات غيرنفتي بر دوش دارند ،گفت:
خوشبختانه محصوالت توليدي ما از نظر كيفيت
قابلرقاب��ت در ب��ازار جهاني اس��ت و اگر كيفيت
محصول مطلوب نباشد ،نميتوانيم در بازار با ساير
توليدكنندگانرقابتكنيم.
زنجيره توليد محصوالت پتروشيمي
بايد تامصرفنهايي تكميلشود
دكتر روحاني بر تكميل بودن زنجيره توليد تأكيد
كرد و گف��ت :در روند توليد محص��ول تا مصرف
نهايي ،زنجيره توليد بايد كامل باشد .خوشبختانه
امروزدربخشاعظممحصوالتبخشپتروشيمي
و فوالد در كش��ور بيني��از ش��دهايم و روي پاي
خود ايس��تادهايم و خوداتكاي��ي و خودكفايي از
دستاوردهاي مهم اين توليدات ارزشمند در كشور
بوده است .رييسجمهوري با اش��اره به ضرورت
جلوگيري از خامفروش��ي در محصوالت توليدي
كش��ور ،گفت :امروز در پتروش��يمي و ف��والد از
خامفروشي جدا شده و به ارزش افزوده رسيدهايم
و اين امر ميتواند موجب رونق اش��تغال و توسعه
صنايعپاييندستي شود.
دكترروحانيدوبرابرشدنميزانتوليدمحصوالت
پتروش��يمي و فوالدي در هفت س��ال گذشته را
نتيجه اقدامات ارزشمند و هنر بزرگ توليدگران،
متخصصان ،كارشناسان و كارگران كشور برشمرد
و اظهار داشت :اين افزايش توليد تحول بزرگي در
صنايع فوالد و پتروشيمي كشور ايجاد كرده است.
رييسجمهوري اف��زود :از همه توليدكنندگان و
تالشگراني كه در شرايط س��خت تحريم و فشار
اقتصاديدشمنوشيوعويروسكرونابرايتوسعه
كشور و افزايش توليد تالش كردند ،سپاسگزارم.
رييسجمهوري با بيان اينك��ه همه مردم در اين
مدت به سهم خود در مقابل فشار اقتصادي دشمن
رزمندگان
ايستادگي كرده اند ،گفت :توليدگران
ِ
اين ميدان بودند و صنعت فوالد و پتروش��يمي در
خط مقدم قرار داش��تند كه توانس��تيم در مقابل
دشمنايستادگيكنيم.
دكتر روحان��ي افزود :مردم مطلع باش��ند كه اگر
دولت به ايستادگي در برابر تحريم و فشار خارجي
افتخ��ار ميكند ،اين ايس��تادگي منوط به تالش
همه مردم ،توليدكنندگان ،متخصصان ،كارگران،
سرمايهگذاران و صادركنندگان است.
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برگزاري نخستينانتخاباتآزادپس ازانقالباسالمي
دوازدهممرداد ۱۳۵۸انتخاباتاوليندوره
مجلس خبرگان قانون اساس��ي با حضور
تاريخ
نگاري گس��ترده مردم برگزار شد .اين نخستين
انتخاب��ات از زمان پي��روزي انقالب به ش��مار ميآمد و
نمايندگان مجلس خبرگان مامور بودند تا پيشنويس
قانون اساسي جمهوري اس�لامي ايران را مورد بررسي
نهايي قرار دهند .ب��ا وقوع انقالب و ب��ه دنبال برگزاري
رفران��دوم تعيين نظام سياس��ي ايران ك��ه به تصويب
«جمهوري اس�لامي» توس��ط اكثريت مردم انجاميد،
تعيينقانوناساسينظامتازهبهداغترينبحثدرمحافل
مختلف سياس��ي و اجتماعي تبديل شد .اينچنين بود
كه پيشنويس قانون اساس��ي جمهوري اسالمي كه از
چندماهپيشازانقالببهدستورامامخمينيتهيه شده
و متن آن توس��ط ش��وراي انقالب و هيات دولت موقت
مورد بحث و بررس��ي قرار گرفته بود ،ب��راي جلب آراء و
نظرات مردم و متفكران در ۱۲فصل و ۱۵۱ماده ،روز۲۴
خرداد  ۱۳۵۸در روزنامههاي كثيراالنتشار منتشر شد.
پس از آن جمعي از اعضاي ش��وراي انقالب نظير آقايان
طالقاني ،بهشتي ،هاش��مي رفسنجاني ،مهدوي كني،
باهنر ،خامنهاي ،س��حابي و كتيرايي اصرار داشتند كه
اين پيشنويس مستقيما به همهپرسي گذاشته شود.
در مقابل جمع ديگري از اعضاي ش��وراي انقالب نظير
مهندس بازرگان ،ابوالحسن بني صدر ،هاشم صباغيان،
ابراهيم يزدي و احمد صدر حاج سيدجوادي با استناد به
وعدههاي انقالبيون مبني بر تشكيل مجلس موسسان،
اصرار داشتند كه تدوين قانون اساسي ابتدا در مجلسي
مركب از نمايندگان ملت مورد بررسي قرار گيرد و آنگاه
جهتتصويبنهاييموردهمهپرسيقرارگيرد.سرانجام
تاريخچه

داستان تلخ دوستداشتني

كس��ي نميداند كه قه��وه دقيقا چ��ه زماني
و توس��ط چه كس��ي كش��ف ش��د؛ چ��را كه
داس��تانهاي زيادي در مورد آن گفته ش��ده
است كه هر يك روايت خاص خود را دارد؛ اما در
ميان اين داستانها و روايتها ،كشف دانههاي
قهوه ريش��ه در فالت اتيوپي دارد .براس��اس
افس��انهها يك دامدار به نام كالدي ()Kaldi
كه يك گله بز داشت نخس��تين كسي بود كه
پتانس��يلهاي بالقوه اين دانههاي محبوب را
كشف كرده است.
داس��تان از اين قرار است كه اين دامدار روزي
گل��ه بزهاي خود را به مرتع برد و پس از چراي
گله متوجه ش��د كه بزها با خ��وردن دانههاي
گياه��ي خ��اص بهش��دت ان��رژي گرفتهاند،
بهطوريكه ش��ب نميتوانند بخوابند و س��ر
و صدا ميكنن��د .كالدي با دي��دن اين ماجرا
نزد ب��زرگ صومعه ميرود و داس��تان را براي
او تعريف ميكن��د .بزرگ صومع��ه نيز از اين
دانهها يك نوشيدني درست ميكند و متوجه
ميش��ود كه مدت زمان زيادي در طول شب
بيدار ميماند و نميتواند بخوابد و در عين حال
انرژي زيادي هم دارد .با گس��ترش استفاده از
اين گياه و رسيدن خبر آن به شب ه جزيره عرب،
سفر قهوه در سرتاسر دنيا آغاز شد و تاريخچه
قهوه شكل گرفت.
كشت دانههاي قهوه و تجارت آن از شبه جزيره
عرب آغاز شد و طبق شواهد موجود از قرن ۱۵
در يمن و در قرن  ۱۶نيز در ايران ،مصر ،سوريه و
تركيه شناخته شد .همچنين قهوه به نوشيدني
محبوب در نشس��تها و ديدارها ،هنگام گوش
دادن به موس��يقيهاي زن��ده ،خواندن كتاب،
تماشاي فيلم و تئاتر تبديل شد .قهوهخانهها و
كافهها به سرعت در همه جا ظاهر شدند و ديگر
فقطكافهوقهوهخانهمعمولينبودندبلكهمحلي
ب��راي تبادل اطالعات روز ش��ده بودند تا جايي
كه از آنها با نام «مدارس عاقالن» ياد ميش��د.
اروپاييهاييكهبهشرقوخاورميانهامروزيسفر
ميكردنددربازگشتبهكشورخودداستانهايي
از مايع مرموز سياه رنگي نقل ميكردند .قهوه در
قرن  ۱۷مسير خود را به سمت اروپا باز كرد و به
سرعت در اين قاره به شهرت رسيد .قهوه در ايران
از دوران صفويان وارد مرزها ش��ده است و نوعي
نوش��يدني روزانه در آن دوران به شمار ميرفته
است و بعد از آن چاي توانست جايگزيني براي
قهوه در ايران باشد .امروزه در تمام نقاط جهان
قهوه به ش��كلهاي مختلفي سرو ميشود و در
تاريخچهقهوهميتوانبهتحوالتمختلفياشاره
كرد سرو ش��دن قهوه در انواع مختلف اسپرسو،
ساده ،فوري ،كافي ميكس ،كاپوچينو ،كافه الته
و شير قهوه نش��ان دهنده اين مهم است .سرانه
مصرف قهوه در جه��ان باالي  2ميليارد فنجان
قهوه در روز است .اين در حالي است كه سهم هر
فنالندي از اين عدد روزانه  2.64فنجان است و
س��هم هر ايراني روزانه  0.028فنجان يعني هر
ايراني به طور متوس��ط هر  40روز يك فنجان
قهوه ميخورد.

با پيش��نهاد آيتاهلل طالقاني راه ميانهاي پيدا شد كه به
جاي مجلس موسسان كه حدود  ۳۰۰نماينده داشت،
مجلسي از خبرگان ملت تشكيل و پس از بررسي نهايي
پيش نويس قانون اساس��ي ،آن را به همهپرسي بگذارد.
بدينترتيباليحهقانونانتخاباتجهتتشكيلمجلس
خبرگان قانون اساسي به تصويب هيات دولت و شوراي
انقالب رسيد و درنهايت بر اساس مصوبه دولت موقت،
روزجمعهدوازدهممرداد ۱۳۵۸بهعنوانتاريخبرگزاري
انتخابات خبرگان قانون اساسي ،اعالم و اين انتخابات با
شركتگستردهمردمبرايانتخاب ۷۵نفرنمايندهبرگزار
شد .روزنامه جمهوري اس�لامي فرداي روز انتخابات در
گزارشيباعنوان«اولينانتخاباتآزادبرگزارشد»،نوشت:
«ديروزايرانيكپارچهشورانقالبيبود،صفهايتشكيل
جامعه

شدهدرمقابلحوزههاياخذراييادآورخاطرهرفراندوم
عظيمي بود كه طي آن ملت مس��لمان ايران يكصدا به
جمهورياسالميرايدادند.خبرنگارانماازسراسركشور
گزارش ميدهند از ساعت  ۶صبح ديروز مردم مسلمان
گروه گروه ب��ه پاي صندوقهاي راي رفتند و آراء مخفي
خود را به كانديداهاي خبرگان درون صندوق ريختند.
خبرنگاران ما از س��تاد مركزي انتخابات ك��ه در وزارت
كشور مستقر شده بود گزارش ميدهند كه در اين مركز
جنب و جوش عظيمي به چشم ميخورد و تراكم عظيم
مكالمات تلفني كه براي رفع اشكاالت و دريافت پاسخ
يگرفتند ،فوقالعاده بود .بدين
با ستاد مركزي تماس م 
ترتيبستادمركزيدرارتباطمستقيمبااستانداريهاو
فرمانداريهايكشوربود».

 ۲۱۶فوتي جديد كرونا در كشور

سخنگوي وزارت بهداش��ت از شناسايي  ۲۵۴۸مورد
جديدكوويد ۱۹دركشورخبردادوگفت:يكهزارو۶۷
نفر از اين موارد جديد در مراكز درماني بستري شدند.
سيماس��ادات الري گفت :از جمعه تا ش��نبه يازدهم
مرداد  ۱۳۹۹و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي،
دو هزار و ۵۴۸بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور
شناساييشدكهيكهزارو ۶۷نفرازآنهابستريشدند.
مجموع بيماران كوويد ۱۹در كشور به ۳۰۶هزار و۷۵۲
نفررسيد.سخنگويوزارتبهداشتافزود:متاسفانهدر
طول اين  ۲۴ساعت ۲۱۶ ،بيمار كوويد ۱۹جان خود
را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري

به  ۱۶هزار و  ۹۸۲نفر رس��يد .وي گفت :خوشبختانه
تاكنون  ۲۶۵هزار و  ۸۳۰نفر از بيماران ،بهبود يافته يا
از بيمارستانها ترخيص شدهاند.

بچه شامپانزه پارك ارم در انتظار يتيمخانه

باران بچه شامپانزهاي كه حدود سه سال با دامپزشك
باغوحش ارم زندگ��ي كرده بود ح��اال دوباره به قفس
بازگردانده شده اس��ت .اين وضعيت بسياري را نگران
وضعيت اين بچه ش��امپانزه كرده است .اين نگرانيها
باعث ش��ده تا جمعي از دوس��تداران و فعاالن محيط
زيس��ت با امضاي كارزاري از رييس س��ازمان محيط
زيست كشور بخواهند اين بچه شامپانزه را به يتيمخانه
شامپانزههادرخارجازكشورمنتقلكند.امضاكنندگان
اين كارزار كه تا ديروز تعدادشان به بيش از ۱۲هزار نفر
رسيده با اش��اره به وضعيت ويژه باران و دور افتادن اين
بچه شامپانزه از همنوعانش از عيسي كالنتري ،رييس
سازمان محيط خواستهاند قبل از رسيدن سن باران به
سنبزرگساليزمينهحضوراودرجمعديگرشامپانزهها
را فراه��م كند .باران از اولي��ن روزهاي تولدش به دليل
جوانيوبيتجربگيمادرشازاوجداشدچراكهاحتمال
از بينرفتنش وجود داشت و از آن زمان تا تقريبا يك ماه
پيشهمراهدكترايمانمعماريان،دامپزشكباغوحش
ارم زندگي ميكرد .حاال س��ازمان محيط زيس��ت اين
بچه شامپانزه را به قفس باغوحش بازگردانده چون به
گفتهسعيدمحمودي،مديركلحفاظتمحيطزيست
استانتهران«براساسقانون»اينحيوانبايددراختيار
باغوحشقرارميگرفت.ازآنجاكهشامپانزههاموجوداتي
بهشدت اجتماعي هس��تند و در صورت تنهايي دچار
مشكالترواني ميشوند،باراننيازمندحضوردرجمع

ديگرشامپانزههاست.امامتخصصاناحتمالميدهند
شامپانزههايباغوحشارمبهدليلپراكندگيگروههاي
آنهاحضورباراندرميانجمعشانراقبولنكنندوحتي
باعث مرگ او ش��وند .بر همين اس��اس در حال حاضر
متخصصان رفتار حيوانات توصيه كردهاند كه اين بچه
شامپانزه به يتيمخانههاي مخصوص شامپانزه منتقل
شودتابتواندباهمساالنخودرشدكند.سازمانمحيط
زيس��ت همچنين اعالم كرده كه مواف��ق انتقال باران
به يتيمخانه اس��ت اما باغوحش ارم هنوز درخواستي
نداده است .در همينحال حسين واعظيان مدير روابط
عموميبنيادمستضعفان(مالكباغوحشارم)گفتهاگر
از طرف سازمان محيط زيس��ت اجازه انتقال داده شود
آنهامخالفتيندارند.تاامروزنهسازمانحفاظتمحيط
زيس��ت و نه باغوحش ارم براي انتقال ب��اران به يكي از
يتيمخانههايحيواناتتالشينكردهاندوبارانهمچنان
بهتنهاييدرقفسزندگيميكند.

مجلس در گذر تاريخ

موافقت مجلس با واگذاري اختيارات تام به مصدق
دوازدهم مرداد  ،1331مجلس هفدهم شوراي ملي با
واگذاري اختيارات تام به محمد مصدق براي مدت 6
ماه موافقت كرد .مصدق ۲۲تير همان سال براي اصالح
استخدامي و ايجاد

امور مالي ،اقتصادي ،بانكي ،قضايي،
سازمانهاي ملي ،از مجلس تقاضاي اختيارات  6ماهه
كرد و آن را براي اجراي سريع اصالحات ضروري شمرد
و گفت در نتيجه تجربياتي كه از دولتهاي گذشته به
دست آمده پيشرفت كار در اين موقع حساس ايجاب
ميكند كه پست وزارت جنگ را شخصا عهدهدارشود.
او ۲۵تير به دنبال كشمكش با مجلس به خاطر گرفتن
فرماندهي كل قوا ،پس از آنكه مذاكرات سه ساعتهاش
باشاهبهنتيجهنرسيد،ناگهاناستعفادادوبهخانهرفت.
شاهبهسرعتقوامالسلطنهرارويكارآورد.ويدراولين
روز زمامداري با صدور اعالميهاي گفت ...« :واي به حال
كساني كه در اقدامات مصلحانه من اخالل كنند يا نظم
عمومي را برهم زنند .چنين كساني را به حكم خشك و

بيشفقت قانون قرين تيرهروزي ميسازم ...كشتيبان
را سياستي ديگر آمد ».قوام از كاشاني و مذهبيون به
عنوان مذهب خرافات و ارتجاع سياه نام برد و رسالت
خود را جدا نگهداشتن دين از سياست دانست .او ارتش
وتانكهارابهخيابانهاگسيلداشتودستبهبرخورد

وسيعي زد .آيتاهلل كاشاني در اولين موضعگيري خود
پاسخاقداماتقوامرادادوازمردمبراياستقرارحكومت
ملي مصدق دعوت كرد .با مقاومت مردم سيام تير روز
اعتصاب ملي اعالم شد ،تهران صحنه يك جنگ واقعي
شده بود چنانكه زد و خوردهاي خونيني بين مردم و
نظاميان به وقوع پيوس��ت و عده زيادي كشته شدند.
در پي اين واقعه احمد قوام مجبور به اس��تعفا ش��د و
مصدق روز ۳۱تير به قدرت بازگشت .مصدق دوره دوم
نخس��توزيري خويش را به اتكا به قيام مردم و قدرت
بيشتريآغازكرد.خطاياواماآنجابودكهبهجايتشكر
از كاشاني ،از او خواست در امور دولت دخالت نكند .در
نهايت شاه با اعطاي فرماندهي كل قوا موافقت كرد و در
جلسه  ۱۲مرداد  ۱۳۳۱مجلس شوراي ملي واگذاري
اختيارات بيشتر به مصدق براي مدت ۶ماه را پذيرفت.
در اليحه ارايه شده به مجلس آمده بود« :به آقاي دكتر
مصدق نخس��توزير اختيار داده ميشود كه از تاريخ
تصويب اين قانون تا مدت ۶ماه لوايحي كه براي اجراي
برنامه ۹گانه دولت ضروري است ،تا موقعي كه تكليف
آنها در مجلسين معين نشده الزماالجرا هستند ».به
اين ترتيب مصدق مجوز گرفت كه در برخي حوزههاي
اساسي،بدوننيازبهمصوبهمجلس،مستقالعملكند.

چهره روز

كرونا خسرو سينايي را هم بُرد

خسرو سينايي ،كارگردان سينما بر اثر ابتال به كرونا و عفونت ريه در سن 80سالگي درگذشت .فرح اصولي ،همسر اين هنرمند با تاييد
اينخبربهايسناگفت،عصرديروز،شنبه ۱۱،مردادماه،اينكارگردانسينمادربيمارستانازدنيارفت.خسروسيناييبهعلتعفونت
ريه و مبتال شدن به كرونا در بيمارستان اميراعلم بستري بود .سينايي حدود يك ماه قبل نيز براي يك عمل جراحي در بيمارستان
بس��تري بود و بعد از مدتي مرخص شد .خسرو سينايي ،مستندساز و كارگردان سينما متولد سال  1319است كه فيلسازي خود
را از سال  1346آغاز كرد .او سال  62مستند «مرثيه گمشده» با روايت مهاجرت هزاران لهستاني به ايران را ساخت كه جايزهاي از
رييسجمهور كشور لهستان هم گرفت .يكي از مطرحترين فيلمهاي سينمايي اين كارگردان «عروس آتش» بود.
مرز پرگهر

كليساي مريم مقدس تبريز بزرگترين و قديميترين كليساي ش�هر تبريز و استان آذربايجان شرقي محسوب ميشود .اين كليسا در محله
ديكباشي،ميداننماز(كوروشبزرگسابق)تبريزواقعشدهاست.تاريخساختاينكليسا 1782ميالدياستوبهشيوهمعماريارمنيبهشكل
صليبساختهشدهاست.تصاويرزيباييازحضرتمريم،حضرتعيسي،حواريونوقديسيندرديوارهايمحرابوگوشههايپاطاقگنبدديده
ميشود كه باعث زيبايي بيشتر اين كليسا شدهاند و آن را در ليست جاهاي ديدني تبريز قرار داده است .مراسم مذهبي مسيحيان ،مراسم بزرگ
ارامنه از قبيل اعياد و جشنها و مجالس ديني در آنجا برگزار ميشود .كليساي مريم مقدس بزرگترين كليساي تبريز است.
ميراثنامه

«كاخ ورساي» در تهران چگونه نجات يافت؟
با ص��دور رأي تجديدنظر ديوان عدالت اداري براي كاخ
تاريخي«ثابتپاسال»بهنفعوزارتميراثفرهنگي،اين
ِ
مشاركتگروهيدرفهرستآثارمليكشور
اثرتاريخيبا
ثبت شد .عمارت تاريخي «ثابت پاسال» را بزرگترين
خان هتهرانمينامند،بناييبا ۱۲هزارمترمربعمساحت
كه به واسطه طرحهايي كه مالك بنا قبل از ثبت ملي به
ميراثفرهنگيارايهكرده،احتمالباالآمدنبرجيهمقد
وهمطرازديگرساختمانهاياطرافآندورازذهننبوده
وهنوزهمنيست،برجيكهگاهيگفتهميشودميتواند
جايبناياصليكهدرآخرينصحبتهانسبتبهموزه
افتادن نا ِم
شدن آن توافق شده بود ،باال بيايد .بر سر زبا ن ِ
بزرگترين خان ه تهران از بيش از شش سال قبل اتفاق
زمانمطرحشدنشباهشدارها
افتاده،بحثيكهدرهمان ِ
واعتراضهاازسويدوستدارانميراثفرهنگيورسانهها
مواجهميشود.آذرماه،۱۳۹۳نام«ثابتپاسال»بهگوش
بسياري از كارشناسان ميراثي ،رسانهها و مردم خورد؛
بنايي تاريخيكه قراربود محدودهاش با رايكميسيون
مادهپنجوبراساسطرحتفصيليشهرتهرانكهدرسال
 ۱۳۸۶تهيهشد،ازپهن ه()M۱۲بهپهن ه()M۱۱تغيير
يافتهوبهمجتمعينهطبقهباسهكاربريتجاري،اداري
ومسكونيتبديلشود،بههميندليلبودكهيكرسانه
تخريب اين بناي تاريخي
احتمال
براي نخس��تين بار
ِ
ِ
را مطرح كرد .وسوس�� ه س��اخت برج تجاري همچنان
پابرجا بود تا زماني كه هشدارها و فشارهاي رسانهاي و
كارشناسان ميراثي باالخره كار خودش را كرد تا ميراث
فرهنگيتهراننسبتبهشناساييوثبتملياينبناي
تاريخي به صورت اضطراري اقدام كند .با تسليم طرح
مالك ثابت پاس��ال به اداره كل ميراث فرهنگي استان
تهران در اوايل خرداد س��ال ،۱۳۹۶ب��راي پروژهاي كه

مالكقصددارددرفضايبازخان ه«ثابتپاسال»اجرايي
كند ،معاون ميراث فرهنگي س��ازمان ميراث فرهنگي
و گردش��گري اعالم كرد كه «طرح ارايهشده براي كاخ
«ثابتپاسال»يعنيتبديلبخشيازفضابهمركزاقامتي
يا هتل نهايي نيس��ت و بايد در چند شوراي كميسيون
ماده ۵و معماري و شهرسازي بررسي شود ».اكنون بعد
از گذشت دورهاي سخت براي اين بناي تاريخي ،روابط
عمومي ميراث فرهنگي اس��تان تهران به نقل از پرهام
جانفش��ان  -مدير كل ميراث فرهنگي ،گردش��گري و
صنايعدستياستانتهران-اعالمكردهاست:حفظكاخ
ثابت پاسال با مشاركت و اقدام درست رسانهها ،دستگاه
قضايي و كارشناس��ان حوزه مي��راث فرهنگي و واحد
حقوقي در فهرست آثار ملي ماندگار شد .او تاكيد كرده

است:ادلهومستنداتارايهشدهبهشعبهرسيدگيكننده
در ديوان عدالت اداري توسط كارشناسان واحد حقوقي
و روشن سازي رس��انهها و دوستداران ميراث فرهنگي
از اهمي��ت حفظ معماري كاخ ثابت به عنوان يك بناي
ارزشمند و نقش آن در حفظ هويت شهري ،باعث شد تا
قاضيپروندهباشناختكافيازموضوعبهحفظاينبناي
ارزشمندرايدهد.گفتهميشوداينخانهازروياقامتگاه
قرنهجدهميمادامدوباريوبعدهاماريآنتوانت،قصر
پتي تريانو (تريانو كوچك) در كاخ ورساي ساخته شده
كه آنژ-ژاك گابريل آن را طراحي كرده است .همچنين
نماي اصلي عمارت ثابت شباهتي انكارناپذير به نماي
جنوبي كاخ سفيد دارد كه يكي از مشهورترين بناهاي
نئوكالسيكمحسوبميشود.

كتابخانه

وقتي خريدار نه ميگويد...

كتابوقتيخريدارنهميگويد...حاصلبيشازسيسالتجربهموفقنويسندهدرزمينهفروشاست.دراينكتابابتداروشيجامعتحتعنوان
چرخهترغيببرايفروشمعرفيميشودوپسازآنتكتكمراحلاينچرخهبهتفصيلموردبحثوبررسيقرارگرفتهاست.ارايهمثالهاي
كاربرديوهمچنينتوجهبهتماميتكنيكهايموردنيازبرايفروشاينكتابراازسايرمنابعحاضردراينحوزهمتمايزكردهاست.مطالعهاين
كتاببههمهفعاالنحاضردرحوزهفروشوبازاريابياعمازكارشناسانومديرانفروشوبازاريابيسازمانهاودانشجويانعالقهمندرشتههاي
،MBAبازاريابي،مديريت،مهندسيصنايعوتماميعالقهمندانبهفروشومذاكرهتوصيهميشود.نويسندگاناينكتاببنكتوتامهاپكينز
هستندورسولشفايي،محسنرفاييومهساقاضينژادآنرابهفارسيترجمهكردهاند.
هنر

اين عكسها كرونا را به آينده ميبرند!

با شيوع كرونا فصل جديدي از زندگي انسانها رقم خورد و بشر تجربياتي را پشت سر
گذاشت كه شايد هيچگاه تصورش را هم نميكرد .در اين ايام مواردي را به چشم ديديم
كه به گفته برخي ش��ايد تنها در فيلمهاي آخرالزمان انتظارش را ميكشيديم و اينكه
بخواهيماينصحنههاراروزيباچشمانخودماندردنيايواقعيهمببينيمتقريبادور
از انتظار بود .در ابتدا خلوتي خيابانها و سكوت عظيم كالنشهرهاي دنيا تنها راهحل
پيشنهادي براي مقابله با ويروسي بود كه هر روز رنگ عوض ميكند اما با پايان يافتن
ل حتمي براي كاهش
موج اول ،سازمان بهداشت جهاني استفاده از ماسك را يك راهح 
شيوعكرونامعرفيكردوبارسانهايشدناينموضوع،استفادهازماسكرفتهرفتهبهيك
قانون و در ادامه به يك فرهنگ تبديل شد .حاال استفاده از ماسك در بسياري از كشورها
يك قانون اجباري است و فرد در ازاي رعايت نكردن آن بايد جريمههاي سنگيني هم
بپردازد .و اينگونه بود كه اين روزها تماشاي چهرههايي با ماسك حتي در عكسهاي
خبريعاديترازچهرههايياستكهبدونماسكمقابلدوربينقرارميگيرند.اينمقوله
خوراكي جديد براي عكاساني است كه از آن همان ابتداي شيوع كرونا ،فصلي جديد از
فضاي حرفهاي را تجربه كردند .در اين مدت حتي چهرههاي سياسي و سلبريتيها به
انتشار تصاويري با ماسك در فضاي مجازي اقدام كردند تا به نوعي مردم را به رعايت اين
زنجيرهدعوتكنند.عكاساننيزباسوژهقراردادنآنهاپرترههاييباماسكراثبتكردند
كه اگرچه هويتشان چندان هم مشخص نيست اما روزگاري بخشي از تاريخ خواهند
شد و اين برهه زماني را به آيندگان نشان خواهند داد .يلدا معيري ،عكاس ،معتقد است:
بزرگترين ُحسنهمهگيرشدنماسكزدن،ايناستكهديگركسينميتواندجلوي
عكاسان را براي ثبت عكس بگيرد ولي چنين جرياناتي تأثير چنداني در آينده نخواهد

داشت؛چونيكجريانمقطعياستكهباازبينرفتنكرونابهفراموشيسپردهخواهد
شد.تنهاعكسهاييكهبهثبترسيدهانددرآيندهبيانگراينبرههتاريخيخواهندبود.
اوبهايسناگفت:چنينجريانيراميتوانباسال ۱۹۱۸دراياالتمتحدهامريكامقايسه
كرد كه با توجه به تصاويري كه از آن زمان باقي مانده است ،مردم به علت شيوع آنفلوآنزا
ماسك به صورت زدهاند .در تصاوير ميبينيم كه افرادي اعم از پليس ،دكتر و خبرنگار
براي جلوگيري از ابتال به اين ويروس ماسك به صورت زدهاند.

