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اولويت دوركاري براي كارمندانETF، محورها نيازمند اصالح است
۷۵ درصد نيروي انساني، دوركاري را پس ازكرونا هم ترجيح مي دهنديك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

فعال شدن كانال قاچاق »ماسك« شاخص كل بورس تهران به يك ميليون و 809 هزار واحد رسيد

نعمت احمدي، حقوقدان در جريان گفت وگو با »تعادل«:

بايد يك مرجع ناظر براي بستن قراردادهاي اقتصادي ايجاد شود

يادداشت- 2

 طرحي كه
 از اساس باطل است

ب��ا افزايش تورم و رش��د 
بي رويه قيمت ها، مجلس 
محترم كه دغدغه فعلي 
كش��ور يعن��ي كاهش 
ق��درت خريد م��ردم را 
مدنظ��ر قرار داده اس��ت 
پيش��نهاد داده كه سهام 
جاماندگان سهام عدالت 
به آنها واگذار ش��ود و الباقي سهام در صندوق هاي

ETF  عرضه شود. اگرچه در مصاحبه هاي مسووالن 
دولتي هرگونه واگذاري سهام به جاماندگان سهام 
عدالت تكذيب ش��ده اس��ت و اعالم ش��ده است 
طرحي كه چند نماينده محت��رم مجلس مطرح 
كرده اند پذيرفتني نيس��ت اما با بررس��ي شرايط 
سهام عدالت مشخص اس��ت كه اين طرح اشكال 
ش��رعي و بنيادي��ن دارد. دولت س��ال هاي پيش 
دارايي خود را تحت شرايطي قصد داشت به مردم 
به صورت قس��طي واگذار كند، عده اي اس��تقبال 
كردند و وجوه خريد س��هام عدالت را واريز كردند 
و مالك سهام عدالت شدند و عده اي هم در مهلت 
يادشده نسبت به تكميل خريد خود اقدام نكردند 
و در واقع انصراف دادن��د، در واقع دولت اين اختيار 
را داده بود كه مردم از اين فرصت اس��تفاده كنند و 
عده اي استفاده نكردند. اين صرفا يك اختيار بود و 
نه حق. در اين رابطه حقي براي مردم ايجاد نش��د. 
درست مانند زماني كه ش��ركتي فراخوان فروش 
اقساطي مي دهد و عده اي ثبت نام اوليه مي كنند و 
وقتي در مدت زمان تعيين شده مبلغ پيش قسط را 
واريز مي كنند عمال خريد انجام مي شود و اگر تمايل 
نداشته باشند ضمن عدم واريز وجه، انصراف خود را 
اعالم مي كنند. حال بعد از گذشت بيش از يك دهه 
و چند برابر شدن قيمت سهام، نمايندگان محترم 
مجلس درخواست اختصاص سهام به جاماندگان را 
دارند! اوال كه اين كار فقط و فقط مي تواند به قيمت 
روِز روي تابلو انجام شود و درغير اين صورت حراج 
بيت المال و دارايي هاي دولت است و قطعا اشكال 
ش��رعي دارد. بنابراين چالش اصلي اين واگذاري 
قيمت اس��ت و نمي توان دارايي كه االن قيمتش 
روي تابلو نسبت به چند سال پيش ۲۰ برابر شده 
را به قيمت آن س��ال به مردم واگذار كرد! واگذاري 
به قيمت روز چه سودي براي مردم دارد؟ به جاي 
اين كار، مردم مي توانند خودشان به بورس مراجعه 
كنند و حت��ي در قيمت هاي پايين ت��ر هم همان 
سهم ها را بخرند! ضمنا امكان خريد ETF  هم براي 

همه مردم مهيا است كه ... 
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محسن  عباسي

زهرا س�ليماني |معماي قرارداده�ا، معادله اي 
متعلق به كشوري خاص يا دهه اي ويژه يا دوره اي 
خاص نيست؛ هر كشوري در طول تاريخ خود و 
در زمان حاكميت هاي مختلف براي رتق و فتق 
امور اقتصادي، ارتباط�ي، فرهنگي و... نيازمند 
ايجاد نوع خاصي از روابط پيدا و پنهاني اس�ت 
كه در م�راودات اقتص�ادي از آن ذي�ل عنوان 
قرارداده�ا ي�اد مي ش�ود. موض�وع قراردادها 
به ان�دازه اي حياتي و ريش�ه اي اس�ت كه نوبل 
اقتصادي سال2016 به »اوليور هارت« و »بنگت 
هولمس�تروم« تعلق گرفت به خاطر اينكه اين 
دواس�تاد اقتصاد »نظريه قرارداد« را به ش�كل 
و ش�مايلي قابل فهم ب�راي دنياي جدي�د ارايه 
كرده بودند. بر اس�اس نظري�ه قراردادها دنياي 
جديد اقتصاد، بدون مساعدت و همراهي ميان 
كش�ورها يا مدي�ران اقتص�ادي كاري از پيش 
نمي برد. اين كشورها، ش�ركت ها يا مديران نيز 
تنها به واس�طه قراردادها با يكديگر در ارتباط 
هستند. اما مش�كل از آنجا آغاز مي شود كه دو 
طرف در قرارداد خود با مشكل روبرو مي شوند؛ 
گاهي اين تصور ايجاد مي شود كه مثال سودشان 
در آن قرارداد لحاظ نش�ده و زماني ديگر نيز با 
انگيزه هاي مختلفي به قراردادها روي مي آورند و 
آن انگيزه ها را در قرارداد خود نمي بينند. »نظريه 
قرارداده�ا« براي كمك به مدي�ران اقتصادي و 
افزايش كارايي آنها ايجاد شده است. اين مشكل 
در اتمس�فر اقتص�ادي و مديريتي كش�ورمان 
در طول س�اليان اخير به دفعات احساس شده 
است؛ زماني از دل قراردادهايي كه شركت هاي 
خودروس�ازي وطني ب�ا ش�ركت هاي خارجي 
منعق�د مي كنن�د؛ روزي ديگ�ر در جري�ان 
قراردادهايي كه مديران ورزش�ي ب�ا مربيان و 
بازيكنان ورزش�ي مي بندن�د و روز و روزگاري 
ديگر در جريان بس�تن قراردادهاي راهبردي 
و اقتصادي بزرگ با س�اير كشورها خودنمايي 
مي كند. ب�ا توجه ب�ه اهميت موضوع بس�تن 

قرارداده�اي اس�تاندارد در فض�اي مديريتي 
كشور س�راغ نعمت احمدي حقوقدان رفتيم 
تا نوري به ابع�اد پنهان ظرفيت ه�اي حقوقي 
كش�ور براي بس�تن قراردادهاي اس�تاندارد 
بتابانيم. احمدي از ضرورت ايجاد س�اختاري 
س�خن مي گويد كه با تجميع دانايي در كانون 
وكال، دانشگاه ها و محافل كارشناسي، بهترين 
دس�تاوردهاي حقوقي را براي اقتصاد ايران به 
ارمغان بياورد. ساختاري كه مي تواند از امضاي 

قراردادهاي زيانبار جلوگيري كند.

   ب�ا توج�ه ب�ه مش�كالتي ك�ه در بخش ه�اي 
مختلف مديريتي كش�ورمان در خصوص بستن 
قراردادهاي تخصص�ي در بخش هاي ورزش�ي، 
صنعت�ي، فرهنگ�ي و... ب�ه وجود آم�ده، برخي 
زمزمه ها از گوش�ه و كنار شنيده مي ش�ود با اين 
عنوان كه ايران از نظر حقوقي در خصوص بستن 
قراردادهاي اقتصادي، ورزشي، صنعتي و... ضعف 

دارد. آيا اين اظهارنظر درست است؟
نخستين اولويت در بستن هر نوع قراردادي اين است كه 
ظرفيت هايي كه در قانون در بستن قراردادها روي آنها 
تاكيد شده و مورد توجه قرار گرفته؛ رعايت شود؛ جداي 
از اينكه متن قراردادهاي اقتصادي، ورزش��ي، راهبردي 
و...چگونه و چطور بايد باش��د، اول باي��د چارچوب هاي 
قانوني بررسي ش��ود تا ببينيم آيا به ما اذن مي دهد كه 
به سمت بستن يك چنين قراردادهاي قانوني برويم يا 
خير؟ موضوعاتي چون استقالل كشور، تماميت ارضي، 
منافع ملي، حفاظت از محيط زيست و...از جمله مواردي 
هس��تند كه از نظر قانوني هر قرارداد يا ارتباطاتي بايد  
مورد توجه قرار  بگيرد. در قانون اساسي چند اصل مهم 
به موضوع بس��تن قرار دادهاي خارجي اختصاص دارد. 
اصل هاي 77 و 1۲5 قانون اساس��ي به طور مش��خص 
شرايط قراردادها را مشخص كرده اس��ت. در اين سند 
كامال مشخص شده كه قراردادهاي بين المللي بايد واجد 
چه ويژگي هايي باشkد، چه كيفيتي را شامل شوند و 
چه بخش هايي را مورد توجه قرار دهند؟ از سوي ديگر 

در بطن قانون مشخص ش��ده كه قراردادها چه خطوط 
قرمزي را بايد رعايت كنند؛ چه مس��ائلي قابل مذاكره 

است و چه موضوعاتي غير قابل مذاكره است.
   ممكن است به برخي از اين خطوط قرمز و بايدها 
و نبايدها كه در قانون بر روي آنها تصريح ش�ده، 

اشاره كنيد؟
مذاكره در خصوص اس��تقالل كش��ور ممنوع است؛ در 
اختيار قراردادن پايگاه هاي نظامي بر اساس قانون ممنوع 
اس��ت؛ واگذاري پايگاه نظامي ممنوع است؛ استفاده از 
مستشاران نظامي ممنوع است و...علي رغم اين صراحت 
قانوني متاسفانه شاهد هستيم كه برخي افراد و جريانات 
در شبكه هاي اجتماعي و فضاي رسانه اي با پمپاژ اخبار 
كذب اين جريان خب��ري را ترويج مي كنند كه ايران در 
جريان قرارداد راهبردي با چين ف��الن جزيره را واگذار 
كرده؛ فالن پايگاه نظامي چيني قرار است در ايران احداث 
شود و ساير شايعاتي كه اين روزها مطرح مي شود؛ اين 
فضاس��ازي ها نه تنها كمكي به شفاف س��ازي موضوع 
نمي كند بلكه در بس��ياري از موارد منجر به غبارآلوده 

شدن فضا مي شود.
   ش�ما اش�اره مي كنيد كه قانون اساسي در 
خصوص بستن قراردادها كامال صراحت دارد، 
فكر مي كنيد چرا موضوع قرار داد با چين اين 
حج�م از ش�ايعات و فضاس�ازي هاي كذب را 

ايجاد كرده است؟
موضوعي كه تح��ت عنوان قرارداد ب��ا چين مطرح 
مي شود؛ اساسا قرارداد نيس��ت، يك سندي را ارايه 
كردند كه از نظر من خام ترين متن حقوقي بود كه 
من با آن مواجه شده ام، ابتدايي، مقداري شعارگونه 
كه معلوم است توسط افراد غيرمتخصص انشا شده 
است؛ اينكه متن قرار داد نيست. جالب اينجاست كه 
وقتي قانون با صراحت اعالم ك��رده كه دادن پايگاه 
نظامي توسط هر قراردادي ممنوع است، چطور باز 
هم عده اي سر و صدا راه مي اندازند كه بر اساس اين 
قرارداد قرار است استقالل كش��ور خدشه دار شود، 

پايگاه نظامي در اختيار چيني ها قرار بگيرد و...
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يادداشت- 1

چرا تورم بدترين نوع مالياتي 
است كه مي توان اخذ كرد؟

در مبان��ي نظ��ري علم 
اقتصاد يكي از مباحث 
ساده و بسيار كاربردي 
نظري��ه مق��داري پول 
به طوري ك��ه  اس��ت. 
حاصل ضرب قيمت)ها( 
مع��ادل  مقادي��ر  در 
حج��م  حاصل ض��رب 
پول در س��رعت گردش پول اس��ت. يك طرف 
بحث توليد و طرف ديگر بح��ث تقاضا )بالقوه( 
مطرح اس��ت . M.V=P.Y بحث مشترك ميان 
اقتصاددانان، بحث رشد متوازن دو طرف معادله 
براي عدم وقوع پديده تورم است. وقوع تورم در 
هر اقتصادي يعني عدم اعتناء به اين توصيه در 
عمل. وقتي رشد حجم پول بسيار فراتر از رشد 
توليد باش��د، اين عامل خودش را در تورم ظاهر 
مي نمايد. تورم يعني افزايش مستمر و نامتناسب 
)قيمت ها نسبت به درآمدها( قيمت ها كه منجر 
به كاهش قدرت خريد مي شود. در شرايطي كه 
دولت ها كسري بودجه )پنهان يا آشكار يا هر دو( 
 را دارند سعي در جبران كسري دارند.  
  ادامه در صفحه 3

محمدرضا   منجذب

در ش��رايطي كه اقتصاد اي��ران در دوره جديد ب��ه دنبال 
مشاركت بيش��تر مردم در اقتصاد است،عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجل��س مي گويد: هدف م��ا خارج كردن 
شركت هاي دولتي از ذيل بودجه و سپردن اقتصاد به مردم 
است. محسن زنگنه در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: رهبر 
معظم انقالب در پيام خود به مجلس بر توجه به معيشت و 
عدالت تاكيد كردند و اكثر نمايندگان هم در دوران تبليغات 
انتخاباتي، مسائل اقتصادي را به عنوان اولويت خود اعالم 
كرده اند و به همين خاطر اقتص��اد از اولويت هاي مجلس 
يازدهم است. مجلس در يك ماه گذش��ته، اولويت هايي را 
در حوزه اقتصاد انتخاب كرده كه مسير مجلس در اين چهار 
سال يا حداقل يكي، دو س��ال آينده خواهد بود. اگرچه در 
همه حوزه ها مشكل وجود دارد اما منطق حكم مي كند كه 

ما روي مسائلي تمركز كنيم كه روي مسائل ديگر تاثيرگذار 
هس��تند.  عضو كميس��يون برنامه، بودجه و محاس��بات 
درخصوص بس��ته اقتصاد مردمي كه ريي��س مجلس در 
نشس��ت مجازي مجلس يازدهم با مق��ام معظم رهبري 
رونمايي كرد، گفت: بس��ته اقتصاد مردم��ي مواردي مثل 
اصالح بودجه، ماليات، معيشت، تجارت و بازرگاني را مورد 
توجه قرار داده است. زنگنه با بيان اينكه بسته اقتصاد مردمي 
فعال در حد كليات است و قطب نمايي است كه مسير آينده 
مجلس در حوزه اقتصاد را روش��ن مي كند، گفت: رييس 
مجلس اين بس��ته را به رهبري ارايه و رهب��ري آن را تاييد 
كردند و فرمودند اين بسته روي مسائل كليدي تاكيد كرده 
و بسته مناسبي است.االن كميسيون ها و نمايندگان بايد 
ورود كنند و ذيل بحث هاي اساسي و كليدي كه در اين بسته 

قيد شده و با پرهيز از مسائل حاشيه اي و غيراولويت دار، تمام 
تالششان را روي اين پنج حوزه مهم اقتصادي بگذارند كه 
براي تحقق آنها بعضا نياز به اصالح يا تغيير قانون و يا كاستن 
از قوانين وجود دارد. نماينده مردم تربت حيدريه در مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه اين بسته درباره كليات بوده و 
جزييات مطرح شده درباره اين بسته اقتصادي، گمانه زني 
اس��ت، خاطرنش��ان كرد: اين كليات بايد به طرح تبديل و 

پيشنهاد و در كميسيون ها مصوب شود. 
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس برداشت هاي 
شعارگونه از بسته اقتصاد مردمي را رد كرد و گفت: هدف 
اين بسته دخالت دادن واقعي مردم در حوزه اقتصاد است.  
زنگنه، تاكيد سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري در 
حوزه اقتصاد مقاومتي و بند ج اصل ۴۴ قانون اساسي بر 

استفاده از ظرفيت هاي مردمي را يادآور شد و افزود: به طور 
مثال، در بحث اصالح ساختار بودجه يك بحث جدي اين 
است كه بخش مهمي از بودجه كشور يعني حدود دوسوم 
آن به شركت هاي دولتي اختصاص مي يابد كه بايد تالش 
كنيم اين ش��ركت ها را از ذيل بودجه دولت خارج كنيم 
يا به بخش خصوصي واقعي واگ��ذار كنيم.خارج كردن 
شركت هاي دولتي از ذيل بودجه هم بار دولت را كاهش 
مي دهد و هم قطعا رانت و فس��اد كمتر مي شود. رييس 
كميته اصالح ساختار بودجه مجلس به تجربه كشورهاي 
مختلف براي جلب مشاركت مردم در پروژه هاي عمراني 
اشاره كرد و گفت: در خيلي از كشورها، پروژه هاي عمراني 
دولت از طريق ابزارهاي مالي مختلف به بخش خصوصي 

و مردم واگذار مي شود. 

خارج كردن شركت هاي دولتي از ذيل بودجه

گ�روه بان�ك و بيمه| محس�ن شمش�يري| 
رييس جمهور پ��س از دريافت گ��زارش رييس كل 
بانك مرك��زي از روند ب��ازار ارز و نحوه برگش��ت ارز 
صادركنن��دگان، تاكي��د كرد ك��ه اج��راي دقيق و 
جدي دس��تورالعمل جديد نحوه برگش��ت ارزهاي 
صادركنندگان ضروري اس��ت. به گزارش »تعادل«، 
حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن روحاني در اين 
گفت وگو اظهارداشت: ارز ناشي از صادرات غيرنفتي، 
بايد درخدمت توليد كشور قرار گيرد.رييس جمهور 
همچنين با توجه به مش��كل برخي مستأجران براي 
تأمين وديعه اجاره مسكن، بر پيگيري و اجراي هرچه 
س��ريع تر طرح مش��ترك بانك مركزي و وزارت راه و 
شهرسازي در اعطاي وام وديعه مسكن به مستاجرين 
تاكيد كرد. دكتر همتي نيز در اين گفت وگو اطمينان 
داد كه بانك مركزي تمام تالش خ��ود را براي تأمين 
كاالهاي اساس��ي و دارو به عمل م��ي آورد و همزمان 
انتظار دارد صادركنندگان با تسريع در برگرداندن ارز 
ناش��ي از صادرات، بانك مركزي را در تأمين ارز مورد 
نياز واحدهاي توليدي براي تهيه مواد اوليه مورد نياز 

همراهي كنند.

   معامله دالر در كانال ۲۳ هزار توماني
بازار ارز شاهد رش��د قيمتي قابل توجه بود، هرچند 
همچن��ان در صرافي هاي بانكي به عل��ت پايين نگاه 
داش��تن قيمت خريد، فاصله قيمتي معناداري ميان 
خريد و فروش ارزهاي پر مخاط��ب دالر و يورو وجود 
دارد.نرخ فروش دالر در صرافي هاي بانكي وارد كانال 
۲۳ هزار تومان ش��د و يورو نيز همچنان در كانال ۲5 
هزار توماني معامله مي ش��ود. درس��امانه سنا، بهاي 
فروش هر يورو در بازار معامالتي پنجش��نبه ۲5 هزار 
و ۴5۶ تومان ثبت شد. در اين س��امانه هر دالر نيز به 
بهاي ۲۳ هزار و 1۲ تومان به فروش رسيد. همچنين 
در سامانه نيما هر حواله فروش يورو با قيمت ۲۰ هزار 
و ۲۴۶ تومان معامله شد، اما براي حواله دالر معامله اي 
به ثبت نرسيد. روز شنبه ۲8 تيرماه 99، صرافي هاي 
مجاز بانكي و صرافي ملي قيمت خريد دالر را ۲۲۳۰۰ 
تومان، ف��روش دالر ۲۳1۰۰ توم��ان، قيمت خريد 
يورو ۲۴۶۰۰، ف��روش ي��ورو را ۲5۴۰۰ تومان اعالم 
كردند. دربازار آزاد و معام��الت نقدي نيز قيمت دالر 
به ۲5۲5۰ تومان رسيد. براين اساس اختالف قيمت 
صرافي ب��ا دالر آزاد به بيش از ۲15۰ تومان رس��يده 
اس��ت.  در بازار طال نيز، با افزايش اون��س جهاني به 
181۰ دالر و قيمت دالر ب��ه ۲5۲5۰ تومان، قيمت 
طال و سكه افزايش يافت و س��كه تمام بهار آزادي در 
بازار رور ش��نبه به ركورد تازه اي دس��ت پيدا كردو با 
گذر از مرز 11 ميليون توم��ان، به قيمت 11 ميليون 
و 15۰ هزار تومان به فروش رسيد. در ادامه اين روند 
سكه تمام طرح قديم 1۰ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان، 
نيم س��كه 5 ميليون و 55۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ 
ميلي��ون و ۲7۰ هزار توم��ان و هر قطعه س��كه يك 
گرمي يك ميليون و 75۰ ه��زار تومان قيمت خورد.
طالي خام 18 عيار هم ب��ه ازاي هر گرم يك ميليون 
و 7۴ هزار تومان معامله شد. هر مثقال طال نيز چهار 
ميليون و ۶5۴ هزار تومان به فروش رسيد در ساعات 

عصر طالي 18 عيار به 1 ميلي��ون و 8۰ هزار و مظنه 
مثقال طالي آبش��ده يا 17 عيار به ۴ ميليون و ۶7۶ 
هزار تومان رسيد. سكه طرح جديد 11 ميليون و ۳۰۰ 
هزار، بهارآزادي 1۰ ميليون و 7۰۰ هزار، نيم سكه 5 
ميليون و 7۰۰ هزار، ربع سكه ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار، 
سكه گرمي 1 ميليون و ۶5۰ هزار تومان معامله شد.  
بانك مركزي نرخ رس��مي ۴7 ارز را اعالم كرد كه بر 
اساس آن نرخ ۲۰ ارز افزايش و 18 واحد پولي كاهش 
يافت. ن��رخ دالر و 8 ارز ديگر نيز ثاب��ت ماند. هر دالر 
امريكا ۴۲ هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند 
انگليس با افزايش ۴۴ ريال به قيمت 5۲ هزار و 79۰ 
ريال و هر يورو نيز با رشد 8۲ ريال به قيمت ۴7 هزار 

997 ريال اعالم شد.

    بررسي نقش بانك ها در تحوالت بازار ارز
 از س��وي ديگر، دبير كميس��يون حقوقي بانك ها و 
موسسات اعتباري نقش بانك ها در بازار ارز را تشريح 
كرد و گفت: فعاليت مستقيم يا غيرمستقيم بانك ها در 
اين بازار در صورتي ب��ر تحوالت قيمتي آن تاثيرگذار 
اس��ت كه صرافي هاي بانكي براي كسب سود بيشتر 
وارد ب��ازار پرالتهاب ارز نش��وند.  عل��ي نظافتيان در 
گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در حال حاضر بانك ها در 
دو حوزه بازار ارز فعاليت مستقيم ياغير مستقيم دارند 
و از طريق صرافي هاي وابسته به بانك ها فعاليت ارزي 
دارند كه مربوط به فعاليت غيرمستقيم آنها مي شود. 
صرافي هاي وابس��ته به بانك ها در شرايط عادي حق 
دارند مانند س��اير صرافي ها در بازار ارز حضور داشته 
باشند و كس��ب درآمد كنند اما به نظر مي رسد كه در 
ش��رايط فعلي بانك ها نيز بايد به نحوي صرافي هاي 
وابسته به خود را مديريت و نظارت كنند تا با عملكرد 
خود به التهاب موجود در بازار ارز نيفزايند بلكه بتوانند 
سيستم بانكي كشور را در آرام بخشي به بازار ارز ياري 
كنند. وي ادامه داد: فعاليت ديگر بانك ها در زمينه ارز، 
پرداخت تسهيالت ارزي يا تس��هيالت ارزي_ريالي 
به واحدهاي تولي��دي و ارايه خدمات و تعهدات ارزي 
)نظير ضمانتنامه هاي بانكي يا اعتبارات اسنادي غير 
ريالي يا حواله ارز براي وارد كنندگان كاال( است كه در 
اين فعاليت ارزي، بانك ها در واقع يكي از عوامل اصلي 
جهش توليد هس��تند. منابع ارزي تسهيالت ارزي از 
طريق بانك مركزي يا منابع صندوق توس��عه فراهم 
و به توليدكننگان متقاضي تخصيص داده مي شود و 
بانك هاي عامل براي استفاده از اين منابع و پرداخت 
تس��هيالت ارزي در مقابل بانك مرك��زي يا صندوق 
توسعه تعهد ارزي جداگانه و مستقل از دريافت كننده 
ارز دارند. دبير كميسيون حقوقي بانك ها و موسسات 
اعتباري افزود: در اينگونه موارد مقابل بانك مركزي يا 
صندوق توسعه ملي مسووليت اصلي ايفاي تعهدات 
ارزي بر عهده بانك هاي عامل است بنابراين، بانك ها 
براي پرداخت تسهيالت ارزي بايد طرح هاي متقاضي 
دريافت تس��هيالت ارزي را به دقت بررسي و توجيه 
اقتصادي و مال��ي و بازار آن را ب��ا موازين علمي احراز 
كنند و براس��اس نتايج حاصل از اعتبار س��نجي به 

توليدكننده تسهيالت ارزي دهند. 
ادامه در صفحه 3

هاشمي، رييس شوراي شهر تهران:

رييس شوراي شهر تهران: همتي دستور 
انتشار فوري اوراق مشاركت را بدهد

فرصت سوزي 
1000 ميلياردي 

در شهر تهران

روحاني پس از دريافت گزارش ارزي تاكيد كرد

ضرورت اجراي دقيق 
دستورالعمل برگشت 

ارزهاي صادراتي

 منافع عده اي در قراردادهاي
غير اصولي است



اخبار

حداقل ارزش فروش 
سهام عدالت ۲,۵ ميليون تومان

سخنگوي سهام عدالت گفت: كس��اني كه سهام 
عدالت ۵۰۰ هزار توماني داشتند و اقدام به فروش 
۳۰ درصدي سهام خود كرده اند، بايد حداقل ۲.۵ 
ميليون تومان دريافت كنند. به گزارش سنا، حسين 
فهيمي درباره علت واريز نش��دن مبلغ فروش ۳۰ 
درصد از سهام عدالت براي برخي از سهامداراني كه 
سفارش فروششان را ثبت كرده اند، گفت: اولويت 
ما در ش��ركت س��پرده گذاري، حفاظ��ت از وجوه 
دارايي هاي مردم اس��ت. در فروش سهام وسواس 
زيادي به خرج مي دهيم كه مبلغ مورد نظر حتمًا به 
حساب همان فرد واريز شود؛ بنابراين اگر به عنوان 
مثال شماره شبا اشتباه باشد، راكد باشد يا به دليل 
دستورات قضايي مسدود شده باشد امكان واريز وجه 
وجود ندارد. وي گفت: كساني كه سهام عدالت ۵۰۰ 
هزار توماني داشتند و اقدام به فروش ۳۰ درصدي 
سهام خود كرده اند، بايد حداقل ۲.۵ ميليون تومان 
دريافت كنند. اگر مبالغ واريزي كمتر از اين است بايد 
بار ديگر به محلي كه سفارش داده اند مراجعه كنند.

از مجموع بيش از يك ميليون نفري كه س��فارش 
فروش سهام عدالتشان را ثبت كرده اند، تنها ۳ هزار 
نفر دچار مشكل شدند يعني شماره شباي شان به 
گونه اي اس��ت كه امكان واريز وجه وجود ندارد )يا 
مسدود است يا راكد است يا به داليل ديگر نمي توان 
وجه را به حساب آنها واريز كرد( درباره اين عزيزان، 
هم بانك ها و هم كارگزاري هايي كه سفارش فروش 
را دريافت كرده اند تالش مي كنند از طريق تماس و 
ارتباط با آن سهامدار، اطالعات صحيح ديگر از جمله 

حساب مطمئن را از او دريافت كنند.

واگذاري ۱۰۰ درصدي 
پرسپوليس و استقالل 

وزي��ر ورزش و جوانان با اش��اره ب��ه اينكه مراحل 
مربوط به عرضه س��هام دو باش��گاه پرسپوليس و 
اس��تقالل با س��رعت و دقت در حال انجام است، 
گفت: ۱۰۰ درصد سهام اين دو باشگاه در فرابورس 
عرضه و به مردم واگذار مي ش��ود. به گزارش ايِبنا، 
وزي��ر ورزش و جوان��ان توضيحات��ي در خصوص 
مراحل خصوصي س��ازي و عرضه سهام استقالل 
و پرس��پوليس ارايه داد و گفت: مراحل مربوط به 
عرضه سهام دو باشگاه با سرعت و دقت در حال انجام 
است و طبق زمانبندي هيات عالي واگذاري انجام 
خواهد شد. سلطاني فر با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته در خصوص افزايش سرمايه دو باشگاه گفت: 
دو ورزش��گاه شهيد درفشي فر و شهداي گمنام به 
پرسپوليس و كمپ مرحوم ناصر حجازي و شهيد 
مرغوبكار به استقالل واگذار شد تا افزايش سرمايه 
مطلوب اين دو باشگاه انجام شود. اين در حالي است 
كه انجام امور مربوط به ثبت سند در حالت عادي 
بيش از دو سال زمان نياز داشت ولي با تالشي كه 
انجام داديم، اين مسير با سرعت طي شد و ثبت سند 

اين ورزشگاه ها انجام گرفت.

منتظر يارانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار 
توماني كرونا   نباشيد

پرداخت كمك ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار توماني كرونا در 
چهارماهي كه پيش بيني شده بود به پايان رسيده 
و هنوز خبري از تصميم براي ادامه اين پرداخت 
نيست؛ فعال مشموالن منتظر دريافت در تيرماه 
نباشند. به گزارش ايسنا، از اسفندماه قرار بر اين 
ش��د كه به مدت چهار ماه براي جبران بخشي از 
آسيب ناشي از شيوع ويروس كرونا و هزينه هاي 
سنگين آن هر ماه مبلغي بين ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار 

تومان براي مشموالن واريز شود.

قيمت رسمي ماسك اعالم شد
به گفته دبير ستاد مقابله با كروناي وزارت صمت 
بخش كارگاهي و گروه هاي جهادي مس��ووليت 
تولي��د و تامي��ن و توزيع اي��ن كاال را در س��طح 
خرده فروشي برعهده گرفته اند و توليدات صنعتي 
كه بالغ ب��ر ۶ ميليون عدد در روز اس��ت از طريق 
داروخانه ها و فروش��گاه هاي زنجيره اي در سطح 
كشور عرضه مي ش��ود. همچنين قيمت مصوب 
ماس��ك هاي صنعتي براي مصرف كننده ۱۳۰۰ 
تومان و براي ماسك هاي كارگاهي ۱۵۰۰ تومان 
تعيين شده است و در صورت بروز هرگونه تخلف 
افراد مي توانند از طريق تلفن گوياي ۱۲۴ شكايت 
خود را اعالم كنند تا از بازرس��ان سازمان حمايت 
و بازرسان س��ازمان هاي صمت استان ها به موارد 
رسيدگي كنند. دبير س��تاد مقابله با كرونا وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( از موجودي ۱۸ 
تا ۳۰ ميليوني ماس��ك در كشور خبر داد و با بيان 
اينكه قيمت مصوب ماس��ك هاي صنعتي براي 
مصرف كننده ۱۳۰۰ تومان و براي ماس��ك هاي 
كارگاهي ۱۵۰۰ تومان تعيين شده، تصريح كرد: 
از حدود يك هفته پيش روند توزيع مواد اوليه به 
مراكز مختلف توليدي بايد به ص��ورت روزانه در 
سامانه تجارت ثبت شود كه با تعريف اين فرآيند 
جلوي عرضه خارج از شبكه و حتي در مواردي كه 
گزارش قاچاق ماسك شده بود نيز گرفته شده است.

۱۲ استان در منطقه  قرمز برق
خراسان رضوي، خراسان جنوبي، سمنان، فارس، 
بوشهر، هرمزگان، لرستان، كرمانشاه، كردستان، 
استان تهران، آذربايجان شرقي، اردبيل و كالنشهر 
اهواز و منطقه غرب مازن��دران هم اكنون به دليل 
افزايش مصرف در منطقه قرمز قرار دارند. مديركل 
نظارت برتوزيع توانير با اشاره به گرم شدم دماي هوا 
و افزايش مصرف برق، گفت: ساعت هاي پرفشاري 
در مديريت پيك برق را پش��ت س��ر مي گذرانيم 
به طوري كه در حال حاضر ۱۲ اس��تان در منطقه 

قرمز قرار دارند.
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نسبت مانده تسهيالت به سپرده هاي بانكي ۷۸,۵ درصد شد

نسبت تسهيالت به سپرده در 9 استان كمتر از 60 درصد است
گروه بانك و بيمه |

در ميان استان هاي كشور، ۹ استان در فروردين 
۱۳۹۹ ميانگين نسبت مانده تسهيالت به سپرده ها 
پس از كسر قانوني كمتر از ۶۰ درصد را داشته اند. 
اين ۹ اس�تان عبارتند از بوش�هر، البرز، فارس، 
خوزس�تان، قم، خراس�ان رضوي، سيس�تان و 
بلوچستان، اصفهان و آذربايجان شرقي. از ميان 
اين استان ها، دو اس�تان بوشهر و قم نيز نسبت 
تسهيالت به سپرده زير ۵۰درصد دارند كه كمترين 

آن نيز به بوشهر )۳۷.۷ درصد( اختصاص دارد.

به گزارش »تعادل«، اخيراً طبق بخشنامه شماره ۲۱۶۶۹ 
مورخ سوم ارديبهشت ماه ۱۳۹۹ بانك مركزي، بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي كه نسبت مجموع تسهيالت 
اعطايي آنها در هر اس��تان به مجموع سپرده هاي آنها در 
همان اس��تان كمتر از ۵۰ درصد اس��ت، موظف شده اند 
در يك ب��ازه زماني معين حداكثر تا پايان س��ال ۱۴۰۰ 
نس��بت مذكور را به حداقل ۵۰ درصد برسانند. به طوري  
كه حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده اي قابل تخصيص در 
هر اس��تان به همان استان اختصاص يابد. آمار مربوط به 
نسبت تس��هيالت به سپرده ها مشخص كننده ميانگين 
آمار كل در سطح استان است و اطالعاتي از وضعيت اين 
نسبت به تفكيك بانك ها در هر استان منتشر نشده است. 
با اين وجود و با توجه به آمارهاي مربوط به فروردين ۱۳۹۹ 
به نظر مي رسد بيش از همه، بانك هاي استان هاي بوشهر 
و قم بايد نسبت به اصالح عملكرد خود در زمينه پرداخت 
تسهيالت، اقدام كنند. در فروردين سال ۱۳۹۹، دو استان 
ايالم و كهگيلويه و بوير احمد، نسبت تسهيالت به سپرده ها 
)پس از كسر قانوني( باالتر از ۱۰۰ درصد را ثبت كرده اند. 
اين نسبت براي ايالم برابر ۱۰۲ درصد و براي كهگيلويه 
و بوير احمد حدود ۱۰۶ درصد است. بيش از ۱۰۰ درصد 

بودن اين نس��بت مي تواند ريس��ك عدم ايفاي تعهدات 
بانك ها را به همراه داشته باشد. نسبت تسهيالت به سپرده 
۱۲ استان نيز در فروردين ۱۳۹۹ نسبت به فروردين ۱۳۹۸ 
افزايش يافته اس��ت. اين ۱۲ اس��تان عبارتند از؛ زنجان، 
يزد، لرستان، خراس��ان جنوبي، سيستان و بلوچستان، 
خوزس��تان، قم، ايالم، مركزي، خراسان رضوي، همدان 
و سمنان. بيش��ترين افزايش نيز مربوط به استان زنجان 
بوده از ۸۰.۸ درص��د در فروردين ۱۳۹۸ به ۸۷ درصد در 
فروردين ۱۳۹۹ رس��يده است. داده هايي كه مي تواند به 
تحليل بهتر و دقيق تر وضعيت پرداخت تسهيالت بانكي 
كمك كند، ميزان مانده تسهيالت غيرجاري بانك ها از 
حيث بررسي عدم برگشت تسهيالت پرداختي به سيستم 
بانكي و همچنين داده هاي مربوط به نس��بت LDR به 

تفكيك هر بانك و موسسه اعتباري غيربانكي است.
 نسبت مانده تسهيالت به سپرده هاي بانكي پس از كسر 
سپرده قانوني در فروردين ماه ۱۳۹۹ معادل ۷۸.۵ درصد 
بوده است.ميزان سپرده هاي بانكي در پايان فروردين ماه 
۱۳۹۹ براب��ر با ۲۴۹۳.۵ ه��زار ميليارد توم��ان و مانده 
تسهيالت )جاري و غيرجاري( نيز برابر با حدود ۱۹۵۷ هزار 
ميليارد تومان بوده است كه براين اساس سپرده هاي بانكي 
در مقايسه با اسفندماه ۲.۳ درصد و مانده تسهيالت نيز 
۱.۱ درصد رشد داشته اند. همچنين در مقايسه با فروردين 
۱۳۹۸، سپرده ها با رشد ۳۳ درصدي و مانده تسهيالت 
نيز با افزايش ۲۹.۵ درصدي همراه بوده اند. با اين حال اين 
آمارها حكايت از پايين بودن رشد مانده تسهيالت برابر 
رشد سپرده ها دارد. براساس آمارهاي بانك مركزي ايران، 
نسبت مانده تس��هيالت بانكي به سپرده ها )پس از كسر 
سپرده قانوني(، طي نيمه دوم سال ۱۳۹۸ نسبت به نيمه 
اول در س��طح پايين تري قرار داشته است. اگرچه كه در 
اسفند ماه ۱۳۹۸، اين نسبت جهش كوچكي را نسبت به 
چند ماه قبل تجربه كرده، اما در فروردين ۱۳۹۹ به سطح 

مشابه بهمن و دي ۱۳۹۹ بازگشته است. در فروردين ماه 
سال ۱۳۹۹ نسبت مانده تسهيالت به سپرده ها )پس از 
كسر سپرده قانوني( معادل ۷۸.۵ درصد بوده است. معاونت 
بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در گزارشي به 
نسبت مانده تسهيالت به سپرده هاي بانكي در فروردين ماه 

۱۳۹۹ پرداخته و نوش��ته اس��ت: اين مقدار نس��بت به 
اس��فندماه ۱۳۹۸ با كاهش ح��دود ۰.۹ واحد درصدي 
همراه بوده اس��ت؛ اين در حالي است كه نسبت به بهمن 
ماه تقريبا تغيير چنداني نداشته و تنها ۰.۱ واحد درصد 
بيشتر شده است. نسبت مانده تسهيالت به سپرده ها پس 

از كسر س��پرده قانوني در فروردين ۱۳۹۹ در مقايسه با 
فروردين ۱۳۹۸، كاهش قابل توجهي )۲.۳ واحد درصد( 
را تجربه كرده است. روند افت اين نسبت نشان مي دهد كه 
به تناسب افزايش سپرده هاي بانكي، تسهيالت پرداختي 

افزايش قابل قبولي نداشته است.

دو استان بوشهر و قم نسبت تسهيالت به سپرده زير ۵۰ درصد دارند كه كمترين آن نيز به بوشهر )۳۷.۷ درصد( اختصاص دارد

برآورد خروج سرمايه از طريق خريد ملك در تركيه
مريم  شادي|

ط�ي دو س�ال اخي�ر، تقاض�اي احتياط�ي 
دارايي ه�اي امن به ش�كل محسوس�ي در 
كشور افزايش يافته و بخشي از اين تقاضا، به 
شكل خروج سرمايه جهت خريد امالك در 

كشورهاي همسايه نمايان شده است.

به دنبال تحريم هاي امريكا عليه اي��ران كه تجارت خارجي 
كشور را با شرايط سختي مواجه كرده، موارد ديگري از جمله 
محدوديت هاي ناش��ي از ش��يوع كرونا مانند فاصله گذاري 
اجتماعي، قرنطينه كه منجر به تعطيلي بس��ياري از كسب 
و كارها ش��ده، بس��ته ش��دن اكثر مرزها با همس��ايگان و 
محدوديت هاي حمل و نقل، شرايط تجارت خارجي كشور را 
دشوارتر كرده است؛ به طوري كه تراز تجارت گمركي كشور در 
ماه هاي اخير منفي تر شده و ادامه اين روند منابع ارزي كشور را 
محدودتر خواهد كرد. از سوي ديگر طي دوسال اخير با خروج 
امريكا از برجام و مشكالت اقتصادي به وجود آمده، نااطميناني 
در اقتصاد افزايش يافته و منجر به افزايش تقاضاي احتياطي 
ارز و خروج سرمايه در كشور شده است. با توجه به اينكه يكي 

از معيارهاي بررسي اين نوع تقاضا در كشور، سرمايه گذاري 
ايرانيان در امالك كشور تركيه اس��ت، در اين بخش ميزان 
خريد ملك در تركيه توسط ايراني ها بررسي شده است.  بررسي 
خريداران خارجي ملك در تركيه نش��ان مي  دهد كه از سال 
۱۳۹۷ و خروج امريكا از برجام، خريد ملك توسط ايرانيان در 
كشور تركيه به طور قابل توجهي افزايش يافته است، به طوري 
كه در ماه هاي اخير رتبه اول را در بين خريداران خارجي ملك 
در تركيه به خود اختصاص داده اس��ت. در پنج ماهه نخست 
سال ۲۰۲۰، ايراني ها با گرفتن جايگاه عراقي ها، رتبه نخست 
خريداران ملك در تركيه را به خود اختصاص دادند و سهم شان 
از كل خريداران خارجي ملك در تركيه از ۱۲ درصد در سال 
۲۰۱۹ به ۱۸ درصد در پنج ماهه نخست سال ۲۰۲۰ رسيده 
است. در س��ال ۱۳۹۸ ايراني ها حدود ۶۳۱۰ واحد مسكوني 
در تركيه خري��داري كرده اند كه حدود ۷.۵ درصد تعداد كل 
معامالت مسكن شهر تهران در همين دوره است كه به خوبي 
حجم باالي آمار را نشان مي دهد. همچنين، اطالعات نشان 
مي دهد كه س��هم ايراني ها از كل خري��داران خارجي ملك 
در تركيه در دو ماهه نخست س��ال ۱۳۹۹ افزايش يافته و از 
۱۳ درصد در س��ال ۱۳۹۸ به ۲۲ درصد در دو ماهه نخست 

سال ۱۳۹۹ رس��يده كه نشان دهنده تمايل بيشتر ايراني ها 
براي خريد ملك در تركيه به رغم وجود بيماري كرونا در اين 
كشور است )اولين مورد فوت ناشي از بيماري كرونا در كشور 
تركيه در ۲۷ اس��فند سال ۱۳۹۸ ثبت ش��ده است(  پس از 
ثبت اولين فوتي در اواخر بهمن سال ۱۳۹۸ در ايران، كشور 
تركيه اقدام به بستن مرزهاي مش��ترك خود با ايران كرد و 
تردد مسافران و حمل و نقل زميني محموله هاي صادراتي و 
وارداتي با محدوديت هاي جدي مواجه شد. البته تعداد امالك 
معامله شده در تركيه توسط ايراني ها در دو ماهه نخست سال 
۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه كاهش يافت، اما با توجه به اينكه 
معامالت ساير خريداران خارجي ملك در تركيه در مقايسه با 
ايران افت بيشتري داشت، باعث شد سهم ايراني ها در خريد 
ملك به طور قابل توجهي افرايش يابد. تعداد امالك خريداري 
شده توسط ايرانيان در تركيه كه از اوايل سال ۱۳۹۷ با خروج 
امريكا از برجام روند صعودي دارد، در شهريور و مهر ۱۳۹۷ با 
تسهيل قوانين مهاجرتي تركيه به بيشترين مقدار خود در سال 
۱۳۹۷ رسيد. اين تعداد در آذر ماه سال ۱۳۹۸ با افزايش قيمت 
بنزين، حوادث پس از آن و افزايش نااطميناني در اقتصاد به اوج 
خود رسيد. در بهمن ماه ۱۳۹۸ نيز پس از شهادت سردار قاسم 

سليماني و حوادث بين ايران و امريكا تعداد امالك خريداري 
شده در تركيه دوباره افزايش يافت. هر چند با شيوع كرونا در 
ايران از اسفند ۱۳۹۸ و قرنطينه هاي ناشي از آن و بسته شدن 
مرزهاي مشترك بين اين دو كشور ميزان خريد ملك توسط 
ايرانيان كاهش يافت و با افزايش مرگ و مير ناشي از بيماري 
كرونا در فروردين و ارديبهش��ت اين كاهش تشديد شد، اما 
نكته قابل توجه اين است كه با وجود سخت گيري و ممنوعيت 
تردد مسافران بين اين دو كشور، همچنان سهم خريد ايرانيان 
نسبت به كل خريداران خارجي تركيه افزايش يافته و از ۱۵ 
درصد در اس��فند ۱۳۹۸ به ۲۴ درصد در ارديبهش��ت سال 
۱۳۹۹ رسيده است. بنابراين به صورت نسبي، انگيزه خريد 
ملك در تركيه توسط ايرانيان نه تنها كاهش نيافته بلكه به 
دليل وجود نااطميناني هاي موجود در كش��ور همچنان به 
عنوان يك دارايي امن منجر به افزايش خروج سرمايه از كشور 
شده است. هرچند در مورد ميزان دقيق خروج سرمايه از اين 
ناحيه، اطالعات دقيقي در دسترس نيست اما با در نظر گرفتن 
رقم ۲۵۰ هزار دالر )ش��رط اعطاي تابعي��ت( براي هر يك از 
امالك خريداري شده توسط ايراني ها در تركيه، مي توان گفت 
كه در سال ۱۳۹۸ بيش از ۱.۵ ميليارد دالر سرمايه از كشور 

تنها به مقصد تركيه خارج شده است. البته به اين رقم مي توان 
خروج قابل مالحظه سرمايه به مقاصد ديگر نظير گرجستان، 
ارمنستان، امارات متحده و كانادا را نيز اضافه كرد. اين در حالي 
است كه كسري تراز تجاري غيرنفتي در سال ۱۳۹۸ حدود 
۲.۳ ميليارد دالر بوده است. در مجموع، طي دو سال اخير، به 
دنبال افزايش نااطميناني، تقاضاي احتياطي دارايي هاي امن 
نظير ارز به شكل محسوسي در كشور افزايش يافته و بخشي 
از اين تقاضا، به ش��كل خروج سرمايه جهت خريد امالك در 
كشورهاي همسايه نمايان شده است. با توجه به تداوم شرايط 
كالن سياسي و اقتصادي كنوني كشور، انتظار ادامه اين روند 
در ماه هاي آينده نيز همچنان وجود دارد و اين مساله مي تواند 
اثرات نامطلوب بر نرخ ارز داشته باشد. از سوي ديگر كاهش 
صادرات غيرنفتي و نفتي طي ماه هاي اخير به دليل تشديد 
تحريم ها و محدوديت هاي ناشي از ش��يوع بيماري كرونا و 
همچنين كاهش عرضه ارز در س��امانه نيما منجر به كاهش 
بيشتر منابع ارزي كشور شده است. لذا در صورت عدم افزايش 
صادرات غيرنفتي و باز نگرداندن ارز حاصل از صادرات به كشور 
و افزايش خروج سرمايه شرايط براي تامين ارز مورد نياز كشور 
منبع: ايِبنا دشوارتر خواهد شد.  

يادداشت

منافع عده اي در قراردادهاي غير اصولي است
جداي از اين موضوع بايد توجه كرد  متني كه توسط وزارت 
خارجه ارايه شده تنها يك بيانيه اي است كه اعالم كرده اند 
پيش مقدمه قرارداد مي تواند باشد. هرچند دولت با  آب و تاب 
مي گويد كه اين يك سند راهبردي است اما نه كميته هاي 
اقتصادي و حقوقي دولت آن را تهيه كرده و نه كميسيون هاي 
تخصصي مجلس نظارتي بر آن داش��ته اس��ت، به هر حال 
متن هاي قرارداد واجد ويژگي هاي ديگري هستند. هر متني 
كه نوشته شود، برابر ماده ۹مدني در حكم قانون است؛ منتها 
چارچوب آن را قانون اساسي و مجلس تعيين مي كند. زماني 
كه قرار به نوشتن يك قرارداد باشد مطمئن باشيد در ايران اين 
اندازه دانايي ذخيره شده براي استيفاي منافع ملي وجود دارد.
   شما معتقديد كه ظرفيت حقوقي الزم در درون كشور 
براي تهيه متن  قراردادهاي اقتصادي و راهبردي بزرگ   
وجود دارد، ولي برخي تحليلگران در نقد برجام اعالم 
مي كنند كه تيم حقوقي ايران نتوانسته بود در خصوص 
خروج امريكا از برجام ضمانت هاي اجرايي كافي پيش 

بيني كند. پاسخ شما به اين انتقادات چيست؟
اتفاقا ما تيم هاي حقوقي بسيار قدرتمندي در كشور داريم؛ 
در همين مساله برجام، شما ببينيد، كارشناسان و مسووالن 
امريكايي درباره آن چه مي گويند. امريكايي ها مي گويند در اين 
سند فقط منافع ايراني ها در آن لحاظ شده، زماني كه امريكا 
اين طور در خصوص برجام ناله سر مي دهد نشان دهنده اين 
است كه تيم حقوقي ايراني به بهترين نحو توانسته اند بر اساس 
منافع ملي كشورمان آن را پيش ببرند. برجام سند حقوقي 
بدي براي امريكايي هاست و س��ند خوبي براي ايران است. 
شك نكنيد كه اگر برجام در بخش هاي حقوقي كاستي ها 
و كمبودهايي داشت؛ تا امروز امريكايي ها از اين حفره هاي 
حقوقي اس��تفاده كرده بودند. اما خوشبختانه تيم ايراني به 
خوبي توانس��ت جلوي سوءاستفاده هاي احتمالي امريكا از 
اين سند را بگيرد و تا جاي ممكن منافع كشورر ا تامين كنند.

   اما به هر حال اياالت متحده از ذيل سند برجام خارج 
شد و ايران و ۵عضو ديگر نتوانستند در برابر اين خروج 
غيرقانوني واكنش حقوقي و تنبيهي مناسبي ارايه 
كنند. اين مش�كل به نظر شما يك ضعف اساسي در 

بستن قراردادها نيست؟
اشتباه نكنيد موضوع خروج ترامپ از برجام، حقوقي نيست، 
موضوع كامال سياس��ي اس��ت. همه مي دانند ترامپ براي 
مخالفت با اوباما و نوعي ترامپيزه كردن دستاوردهاي گذشته 
از برجام خارج شد. همان طور كه اشاره كردم مطمئن باشيد 
اگر برجام حفره هاي حقوقي داشت؛ تيم حقوقي ترامپ تا به 
امروز آن را استخراج كرده و از آن براي به حاشيه كشاندن برجام 
استفاده مي كردند. زماني كه ترامپ نتوانست دستاويز حقوقي 
از برجام برداشت كند، ناچار شد بدون هيچ دليل خاصي و به 
بهانه هاي بچگانه از برجام خارج شود و همين موضوع هم براي 
ايران يك دستاورد سياسي و بين المللي است. اينكه اروپا و 
چين و روسيه از برجام حمايت مي كنند و در شوراي امنيت بر 
خالف خواسته امريكا راي مي دهند به دليل چارچوب حقوقي 
سازمان يافته اي است كه در برجام لحاظ شده است. حمايت 
امروز اروپا از اين سند هم به خاطر اين است كه اين سنديك 

الگو در تنظيم روابط ميان كشورهاست.
   بنابراي�ن زماني كه موضوع ق�رارداد با چين جدي 
شود؛ ش�ما معتقديد كه ساختار حقوقي كشورمان، 
توانايي الزم براي استيفاي منافعش را دارد.اما تبعات 
تهيه اين متن حقوقي استاندارد براي كشورمان چه 

مي تواند باشد؟
بله؛ ما اساتيد بين المللي فوق العاده اي مثل دكتر ممتاز و افراد 
ديگر را داريم كه جزو ۱۰استاد برجسته بين المللي در حوزه 
قراردادهاي جهاني هستند. بنابراين ما ظرفيت حقوقي الزم 
را داريم. اين مت��ن تا بخواهد تبديل به يك متن حقوقي در 
چارچوب قانون اساس��ي قرار بگيرد، بايد چكش كاري هاي 

فراواني شود. مطمئن باشيد زماني كه متن قرارداد به درستي 
تهيه و تنظيم شود؛ امكان استيفاي منافع كشور هم بيشتر 
مي ش��ود.من فكر مي كنم اينكه دولت يك س��ند ۷ الي ۸ 
صفحه اي را به اين صورت منتشر كرده اند بيشتر در راستاي 
فضاسازي براي طرف هاي غربي است تا به آنها گفته شود اگر 
برجام را اجرايي نكنيد و تعهدات خود را انجام ندهيد، ايران 
اين توانايي و ظرفيت را دارد تا با س��اير قدرت هاي اقتصادي 
پيوندهاي راهبردي در حوزه هاي اقتصادي و اس��تراتژيك 
برقرار كند. زماني كه اين س��ند بخواهد ب��ه صورت قانوني 
تنظيم شود ايران هم تجربه تاريخي مناسبي در اين زمينه 
دارد، هم افراد متخصص و كاركشته در اين خصوص دارد و 
هم دانايي رسوب شده الزم براي استفاده از آنها را دارد. به هر 
حال تجربيات تاريخي ايران از بستن قراردادهاي اينچنيني 
از جنگ هاي ايران و روس و بعد از آن هم ماجراي ملي شدن 
صنعت نفت و در نهايت هم امضاي برجام و...امتداد يافته و بايد 

از اين ظرفيت هاي تاريخي استفاده بهينه شود.
   بدون شك، اين ظرفيت دانايي در كشور وجود دارد؛ 
اما س�اختارهاي اجرايي و مديريتي از آن به درستي 
استفاده نمي كنند. مثال در حوزه قراردادهاي صنعت 
خودرو بر اس�اس آمارهاي مستند مشخص شده كه 
اكثر قراردادهاي صنعت خودرو به گونه اي تنظيم شده 
كه ش�ركت خارجي در صورت ترك كشورمان هيچ 
غرامتي را پرداخت نخواهد كرد. فكر مي كنيد براي 

حل اين مشكالت چه بايد كرد؟
مديران ايراني نمي خواهند اين قراردادها به صورت استاندارد 
بسته ش��ود. منافع يك عده اي در قراردادهاي سست و غير 
اصولي است كه به راحتي بتوانند آن را به هم بزنند. شما فكر 
مي كنيد آن مديري كه چنين قراردادي را در حوزه خودرو، 
فوتبال و...تنظيم مي كند از ابعاد موضوع آگاه نيست. اتفاقا 
خيلي خوب مي داند كه چه مي كند. ش��ركت خارجي مثال 

در حوزه صنعت خودروس��ازي حاضر است ميليون ها دالر 
رشوه به مديري بدهد كه قراردادها را به صورت غير استاندارد 
منعقد كند. در شرايطي كه نظارت درستي  روي قراردادهاي 
اقتصادي و ورزشي و ...وجود ندارد، طبيعي است كه مديران به 

جاي توجه به منافع ملي به منافع فردي فكر كنند.
   براي بهبود اين وضعيت شلخته حقوقي به نظر شما 

چه بايد كرد؟
بايد مدي��ران تغيير روش بدهن��د و نظارت هاي دقيقي بر 
عملكرد مديران و تصميم س��ازان وجود داشته باشد. به هر 
حال هر جايي كه مسووليتي وجود دارد وظايف و تكاليفي 
هم هس��ت كه بايد لحاظ ش��ود. بايد يك مرجع ناظر براي 
بستن هر نوع قراردادي در كش��ورمان احداث شود كه اين 
ساختار بخش ها و كميته هاي مختلفي داشته باشد. مثال در 
بخش قراردادهاي ورزشي بايد كميته ويژه اي در اين ساختار 
حقوقي بستن قراردادهاي بازيكنان و مربيان را نظارت كند. 
كميته هاي اقتصادي بايد قراردادهاي اقتصادي و صنعتي را 
موشكافانه بررسي و ساير كميته ها هم به همين نحو عمل 
كنند. افراد متخصص از كانون وكال و اساتيد اقتصادي علم 
حقوق بايد ظرفيت هاي كارشناسي اين ساختار حقوقي را با 
كيفيت كنند تا ديگر شاهد اين امر نباشيم كه مثال آقاي تاج 
راه بيفتد برود آن سر دنيا يك قراردادي را با ويلموتس ببندد، 
بعد سينه اش را جلو بدهد و با غرور افتخار كند كه ما بهترين 
قرارداد ممكن را با ويلموتس بسته ايم اما حتي يك برگ از 
قرارداد را هم به كارشناسان و رسانه ها ندهند. آقايان به بهانه 
اينكه محرمانه است و ممكن است باعث سوءاستفاده رقبا 
شود؛ قراردادها را منتشر نمي كنند. اين گونه بعد از چند ماه 
هم مشخص شود كه بدترين قرارداد ممكن را بسته اند و براي 
۲ماه همكاري، فوتبال ايران بايد ۲ميليون دالر نقدي بدهد. 
تازه بعد دوباره ويلموتس شكايت كند و۶ميليون دالر هم 
غرامت بگيرد. در حوزه صنعت و خودروسازي هم دقيقا همين 

شرايط حاكم است. افراد بر اساس منافع شخصي قراردادهايي 
را با خودروسازان و كارتل هاي صنعتي منعقد مي كنند اما بعد 
از چندماه مثال فالن شركت خودروسازي خارجي، كشور را 
ترك مي كند اما در متن قرارداد هيچ رديفي براي پيگيري 

اين موضوع وجود ندارد.
   در ش�رايطي كه موضوعاتي چون قطعنامه ۵۹8 و 
پايان جنگ اي�ران و عراق و برجام در طول 4۰س�ال 
گذشته به عنوان دستاوردهاي حقوقي مطرح است، 
مهم ترين دستاورد حقوقي كشورمان در طول 4سال 

گذشته را چه مي دانيد؟ 
برجام دس��تاورد بزرگي اس��ت كه در م��ورد آن بي انصافي 
مي شود. يكي از كارهاي بزرگ برجام اين بود كه ما ۶قطعنامه 
ذيل فصل هفتم سازمان ملل داشتيم؛ قطعنامه هايي كه به 
معناي جنگ و تنش نظامي با كشوري است كه ذيل آن قرار 
گرفته است. آقاي ظريف كه در مجلس به ايشان دروغگو و 
خائن گفتند اينقدر توانمند بود كه براي نخستين بار در طول 
عمر شوراي امنيت سازمان ملل متحد پيدا شد كشوري كه 
به رغم تصويب ۶قطعنامه ذيل فصل هفتم توانس��ت بدون 
هيچ جنگ و نزاعي هم ۶ قطعنامه را مانند يخي كه زير آفتاب 
آب مي شود بي اثر و هم يك قرارداد اقتصادي و حقوقي قابل 
توجه را به طرف مقابل تحميل كند. امروز در دانشكده هاي 
علوم سياسي جهان اين موضوع به عنوان يك واحد درسي 
تدريس مي ش��ود؛ اينكه چگونه يك كش��ور با اس��تفاده از 
ظرفيت هاي حقوق بين الملل توانست هم ۶قطعنامه را بي اثر  
و هم ارزش افزوده فراواني را براي كشورش ايجاد كند. بنابراين 
اين ظرفيت هاي حقوقي سطح باال در كشور وجود دارد اما در 
كشورمان به اين ظرفيت ها توجه نمي شود. جالب اينجاست 
كه اكثر شركت ها و باشگاه هاي ايراني ساختاري را براي بستن 
قراردادها دارند اما به دليل منافع شخصي از اين ساختارها به 

درستي استفاده نمي شود.

ادامه از صفحه اول

طرحي كه  از اساس باطل است
اتفاق��ا قيمت آن هم ب��ا تخفيف ۲۰ درصدي نس��بت به 
ميانگين قيمت ۳۰ روز قبل ارايه مي ش��ود كه براي همه 

سودآور خواهد بود!
اين طرح واگذاري سهام به جاماندگان )خوِد اين اصطالح 
هم غلط اس��ت!( از اساس غلط است و بعيد است به جايي 
برسد. در اين ۱۵-۱۰ سال اين شركت ها كلي سود سهام 
پرداخت كرده اند كه دولت هم آنها را دريافت كرده اس��ت 
و عمال برگشت به گذشته و تخصيص سهام به جاماندگان 

نشدني است. نمايندگان محترم مجلس, پيشنهاد مي كنم 
اگر قصد داريد به مردم خدمت كنيد از بازار مسكن و دالر 
تحقيق و تفحص كنيد. رش��د چند برابري مسكن و دالر 
آسيب جدي به مردم وارد كرده است سهام عدالتي كه مد 
نظر شماست كمتر از يك درصد آسيبي كه افزايش قيمت 
مسكن و دالر به مردم وارد كرده را هم نمي تواند جبران كند 
ضمن اينكه با ايجاد نوسان و ابهام در بورس به منافع بسياري 
از هموطنان كه در بورس فعالند نيز آسيب مي زند. مسكن 

مهم ترين كاالي هر خانوار ايراني است بنيان خانواده است و 
آرزوي هر ايراني بي بروبرگرد داشتن خانه است. چرا نسبت 
به گراني آن واكنش جدي نشان نمي دهيد؟ به ميدان بياييد 
و آنچه در اين آشفته بازار مي گذرد را براي مردم نمايان كنيد. 
چرا نس��بت به قيمت دالر واكنشي نداريد؟ چرا نسبت به 
افزايش بي رويه و خانمان سوز اين دو بازار بي تفاوت هستيد. 
اين دو بازار بالي جان مردم هستند و موجي از نااميدي را به 
جامعه تزريق و ايران عزيز را آسيب پذيرتر از قبل كرده اند، 

شما نماينده ما هس��تيد به اين دو بازار ورود كنيد و از هر 
ابزاري كه در اختي��ار داريد براي دفاع از منافع مردم به كار 
بگيريد، دولت و بانك مركزي را مجبور به شفاف سازي كنيد! 
شما در نقطه حساسي در شرايط اقتصادي فعلي هستيد. 
قانون تجارت را به روز كنيد قانوني كه از سال ۱۳۱۱ به روز 
نشده است. قوانين ضد داللي و سفته بازي در بازار خودرو و 
مسكن و دالر وضع كنيد و قانون را براي برهم زنندگان نظم 
اقتصادي غيرقابل نفوذ كنيد. ما نياز به يك انقالب در حوزه 

قوانين اقتصادي كشور داريم در حال حاضر با كمي تغيير در 
قوانين به راحتي مي توان نقدينگي را به سمت مقصد نهايي 
خود يعني توليد هدايت كرد. اين فرصت را از دست ندهيد 
منابع داخلي كشور كفاف بس��ياري از عقب ماندگي ها را 
مي دهد به شرط آنكه شما با رفع موانع قانوني و تشويق مردم 
به سرمايه گذاري سرمايه ها را به سمت توليد و ثروت هدايت 
كنيد. تغيير قوانين و بهبود فضاي سرمايه گذاري مهم ترين 

اقدام شما در تحقق اقتصاد مقاومتي است.



ديدگاه 3 بانك و بيمه

رييس جمهور پس از دريافت گزارش بازار ارز و نحوه برگشت ارز صادركنندگان تاكيد كرد

دبير چهارمين جشنواره فيلم كوتاه پاسارگاد مطرح كرد 

گذر سكه از مرز ۱۱ ميليون تومان

ضرورت اجراي دقيق دستورالعمل برگشت ارزهاي صادراتي

انعكاس تالش هاي جهادگرانه در عرصه توليد از اهداف برگزاري جشنواره فيلم كوتاه پاسارگاد

ادامه از صفحه اول
به دليل تعهدات ارزي، بانك هاي عامل بايد در زمينه 
وثايق و تضمين هاي تسهيالت ارزي دقت نظر ويژه اي 

داشته باشند.

   تاثير افزايش مطالبات معوق ريالي و ارزي 
بر تسهيالت

نظافتيان با بيان اينكه افزايش مطالبات معوق ريالي 
ي��ا ارزي بانك ها موجب تضعيف قدرت تس��هيالت 
دهي آنان مي شود وساير توليدكنندگان را از دريافت 
تسهيالت بانكي محروم مي كند، گفت: بنابراين نبايد 
با ايجاد موانع بسيار در وصول مطالبات معوق بانك ها 
تاخير ايجاد كرد زيرا، براي حل يك مشكل منطقي 
نيست كه بخشي ديگر از بخش هاي اقتصادي كشور 
)سيستم بانكي( را دچار مشكل كرد و در واقع ايجاد 
جهش توليد مستلزم هماهنگي و تعامل متقابل بين 

بانك ها و واحدهاي توليدي است.
به گفته وي براي بررسي تاثير مثبت يا منفي عملكرد 
بانك ها بر بازار ارز و افزايش يا كاهش قيمت ارز بايد 
چند موضوع اساسي را در نظر گرفت كه اولين نكته 
اين است كه فعاليت ارزي بانك ها چه فعاليت ارزي 
مس��تقيم يا فعاليت غير مستقيم در اين زمينه موثر 
است مشروط بر آنكه فرآيندهاي بانكي در اين زمينه 
كامآل رعايت ش��ود وصرافي هاي بانكي براي كسب 

سود بيشتر وارد بازار پرالتهاب ارز نشوند.
دبير كميسيون حقوقي بانك ها و موسسات اعتباري 
افزود: مديريت ارزي كش��ور بر عهده بانك مركزي 
اس��ت اما اين بان��ك مي تواند ب��راي اعمال مطلوب 
اين سياست از ظرفيت هاي سيستم بانكي دولتي و 
خصوصي كشور نيز بهره بگيرد كه در حال حاضر دو 
تشكل صنفي شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي و 
كانون بانك ها و موسسات اعتباري دولتي به عنوان 
تشكيالتي نس��بتا مس��تقل به امر هماهنگ سازي 
فعالي��ت بانك هاي دولتي مش��غول هس��تند و به 
نظر مي رس��د بانك مرك��زي مي تواند بس��ياري از 
سياست هاي ارزي و نظارت بانكي خود را با همفكري 

اين دوتشكل انجام دهد.
نظافتيان با تاكيد براينكه بايد از دولتي سازي اين دو 
تشكل صنفي خوداري كرد و محيطي فراهم آورد كه 
مديران بانكي فارغ از دغدغه هاي سازماني نظريات 
كارشناس��ي خود را در موضوعات مختلف بانكي در 
اختيار بانك مركزي بگذارند، گفت: از س��وي ديگر 
اين دو تش��كل صنفي نيز بايد با اعمال هماهنگي و 
نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباري عضو، اقداماتي 
را در پيش بگيرند تا فعاليت بانك ها تا حد ممكن به 

بازگشت آرامش به بازار ارز كمك كند.

     شرط موفقيت سياست هاي ارزي 
وي با بيان اينكه نتيجه بخشي سياست هاي ارزي 
بانكي مرك��زي و فعالي��ت ارزي بانك هاي دولتي 
مس��تلزم هماهنگي كامل بين ش��بكه بانك هاي 

دولتي و بانك هاي خصوصي و بانك مركزي است، 
اظهار كرد: در زمين��ه ارزي نبايد فراموش كرد كه 
ارزهاي دولتي اختص��اص يافته براي واردات انواع 
كاال يا خدمات به كش��ور از طريق سيس��تم بانكي 
كش��ور با اس��تفاده از گش��ايس اعتبار اسنادي يا 
حواله ارزي به خارج از كش��ور منتقل مي شود و در 
اختيار فروش��ندگان خارجي ق��رار مي گيرد. دبير 
كميس��يون حقوقي بانك ها و موسسات اعتباري 
در پايان س��خنانش خاطرنش��ان كرد: مي توان بر 
روند تخصيص ارزهاي دولتي براي واردات از بستر 
بانك ها نظارت بيش��تري اعمال ك��رد تا كاالهايي 
كه براي آنها حواله ارزي صادر شده در موعد مقرر 
وارد كش��ور ش��وتد و با اخذ برگ س��بز گمركي از 
دريافت كنندگان ارز رفع تعهد شود نه آنكه به جاي 
واردات كاالهاي مورد نياز كشور ارز دولتي توسط 
دريافت كنندگان در بازار آزاد وارد شود. در نهايت 
موضوع رفع تعهدات ارزي و اعالم تخلف متعهدات 
ارزي ب��ه مراجع تعزيراتي يا قضايي را بايد بس��يار 

جدي شمرد.

     احتمال افزايش دوباره قيمت طال
از س��وي ديگر، بازار طال در مح��دوده ۱۸۰۰ دالر 
در ح��ال تحكيم قيمت اس��ت و اگرچ��ه از ميزان 
خوش بيني به روند صعودي طال كاس��ته شده اما 
طبق نظرس��نجي هفتگي كيتكونيوز، تحليلگران 
بازار و س��رمايه گذاران همچنان روند افزايش��ي را 
براي اين فلز ارزش��مند در هفته جاري پيش بيني 
مي كنند.  اگرچه طال در محدوده ۱۸۰۰ دالر با فشار 
براي شكس��تن حمايت روبه روست اما تحليلگران 
مي گويند بازار از نيروي فني و حمايت فاندامنتال 
قوي برخوردار است.به گفته باب هابركورن، كارگزار 
ارشد كاال در شركت آر جي او فيوچرز، طال در قيمت 
پايين با تقاضاي خريد روبه رو مي شود و اين مساله 
از وجود حمايت در س��طوح پايين تر بازار حكايت 
دارد. در ح��ال حاضر قيمت ط��ال در حال تحكيم 
است اما ممكن اس��ت هفته جاري قيمت باالتري 

را شاهد باشيم. 
از ميان ۱۶ كارشناس وال استريت كه در نظرسنجي 
هفته جاري كيتكونيوز ش��ركت كردن��د، ۱۱ نفر 
معادل ۶۹ درصد افزايش و يك نفر معادل ۶درصد 
كاهش قيمت طال را پيش بيني كردند در حالي كه 
چهار نفر معادل ۲۵ درصد نظر خنثي داش��تند.در 
نظرس��نجي آنالين كيتكونيوز از سرمايه گذاران، 
۱۶۴۲ نفر شركت كردند كه از ميان آنها ۹۷۷ نفر 
مع��ادل ۶۰ درصد ب��ه افزاي��ش و ۳۴۸ نفر معادل 
۲۱ درصد ب��ه كاهش قيمت طال راي دادند و ۳۱۷ 
نفر معادل ۱۹ درصد نظري نداشتند. اگرچه اكثر 
كارشناسان وال استريت نس��بت به روند افزايشي 
قيمت طال در هفته جاري خوش بين بودند اما ميزان 
خوش بيني آنها نسبت به ركورد ۸۸ درصد در هفته 
پيش كاهش پي��دا كرد. هر اونس طال در معامالت 

روز جمعه بازار نيويورك با ۹ دالر و ۷۰ سنت معادل 
۰.۵درصد افزايش، در ۱۸۱۰ دالر بسته شد و براي 
كل هفت��ه ح��دود ۰.۵ درصد افزايش داش��ت كه 

ششمين افزايش هفتگي متوالي بود.
آدري��ان دي، مديرعامل ش��ركت مديريت دارايي 
آدريان دي پيش بيني كرد روند صعودي فعلي، طال 
را به قيمت باالتري برس��اند. وي گفت: از آنجا كه 
مردم طال را به عنوان يك بيمه يا پوش��ش ريسك 
خريداري مي كنند، قيم��ت اهميت كمتري پيدا 
كرده بنابراي��ن طال به ميزان قابل توجهي مي تواند 
باالتر رود. به گفت��ه بس��ياري از تحليلگران، يك 
عامل كه همچن��ان قيمت ط��ال را در كوتاه مدت 
باال مي برد، ضعف ارزش دالر امريكا است كه روند 
نزولي جديدي را آغاز كرده اس��ت. چارلي ندوس، 
استراتژيست ارشد بازار در گروه السال فيوچرز به 
كيتكونيوز گفت: انتظارات رو به رشدي وجود دارد 
كه دولت امريكا به زودي تدابير محرك مالي جديد 
را براي حمايت از اقتصادش اعالم خواهد كرد زيرا 
همچنان ش��يوع پاندمي كوويد ۱۹ در اين كشور 
وجود دارد و اين موضوع دالر را تحت فش��ار منفي 
قرار داده و از قيمت طال حمايت خواهد كرد. وي در 
ادامه افزود: تصور مي كنم بايد نسبت به صعود طال 
خوش بين باش��يم زيرا بازار با پول ارزاني كه براي 
حمايت از اقتصاد به بازار تزريق شده، صعود كرده 
است. دارين نيوساك، رييس شركت دارين نيوسام 

آنااليز اظهار كرد: نه تنها دالر ضعيف تر بلكه صعود 
بازارهاي سهام هم از قيمت طال پشتيباني خواهد 
ك��رد. در حال حاضر هيچ دليل��ي براي خريد دالر 
وجود ندارد بنابراين پول همچنان به س��مت طال 
به عنوان يك بيمه در برابر صعود بازارهاي س��هام 
سرازير مي شود. اگرچه اكثرا در بازار افزايش قيمت 
ها را پيش بيني مي كنند ام��ا برخي از تحليلگران 
خاطرنش��ان كرده اند كه تصحي��ح قيمت پس از 
شكسته شدن حمايت بلندمدت مطلوب خواهد بود.

اوله هانسن، مدير استراتژي كاال در ساكسو بانك در 
اين باره گفت: به نظر من طال در بازه محدودي مانده 
است و به يك اصالح قيمت نياز دارد تا عالقه جديد 
س��رمايه گذاران را جلب كند. كالين سيژينسكي، 
 SIA استراتژيست ارشد شركت مديريت سرمايه
نظر خنثي داش��ت و به كيتكونيوز گفت: بازار طال 
منتظر يك كاتاليزور جديد است. پس از اينكه سه 
بانك مركزي بزرگ جهان در آخرين ديدارهايشان 
سياس��ت پولي خود را تغيير ندادند، هيچ محركي 
براي باال رفت��ن قيمت ط��ال در كوتاه مدت وجود 

ندارد.

    رمزارزملي در دستوركار ژاپن
دولت ژاپن در برنامه سياس��ت گذاري ساالنه خود 
اعالم كرد كه در خصوص صدرو رمزارزملي بررسي 
بيشتري انجام خواهد داد؛ نشانه اي كه از آماده سازي 

توكيو براي اس��تفاده از اين ايده در بحبوحه شيوع 
كرونا حكاي��ت دارد. به گزارش رويترز، دولت ژاپن 
در نخستين اشاره به ارز ديجيتال در برنامه ساالنه 
خود، بانك مرك��زي اين كش��ور را ترغيب كرد تا 
به منظور بررس��ي امكان پذيري ص��دور رمزارز با 

كشورهاي ديگر همكاري كند.
براس��اس اس��ناد مذكور كه به عن��وان راهنماي 
سياس��ت هاي اقتصادي و مال��ي بلندمدت دولت 
ژاپن عمل مي كند، »بانك مركزي ژاپن به منظور 
بررس��ي رمزارزمل��ي از طري��ق ارزياب��ي و تاييد 
آزمون هاي فناوري با كش��ورهاي ديگر همكاري 
خواهد كرد.« تالش هاي ش��ركت فيس بوك براي 
عرضه ارز ديجيتال انحصاري خود موسم به ليبرا، 
بانك هاي مركزي جهان را مجبور كرد تا براي صدور 
رمزارزملي خود بررسي هاي جدي تري انجام دهند.

چين يكي از كش��ورهايي است كه در مسير صدور 
رمزارزملي پيشتاز بوده و اين موضوع نيز قانونگذاران 
حزب حاكم ژاپن را بر آن داشته تا توكيو را ترغيب 

كند تا در اين موضوع از پكن عقب نيفتد.
با اين حال، دولت و بان��ك مركزي ژاپن با توجه به 
موانع قانوني و اختالالت اجتماعي كه ممكن است 
رمزارزملي در كشوري كه مردم آن بيشترين عالقه 
را در بين كشورهاي جهان به پول نقد دارند، ايجاد 
كند، نسبت به اقدام عجوالنه در اين خصوص جانب 

احتياط را رعايت كرده اند.

چهارمين جشنواره فيلم كوتاه پاسارگاد با تكيه 
بر شعار سال، جهش توليد، درحالي كار خود را 
آغاز كرده اس�ت كه دبير اين جشنواره تأكيد 
دارد مهم ترين هدف بانك پاسارگاد در برپايي 
جش�نواره، كشف س�رمايه ها و استعدادهاي 
هنري و حمايت از آنها به ويژه در عرصه صنعت 

و توليد است. 

برهمين اساس چهارمين جشنواره فيلم كوتاه پاسارگاد 
با موضوع حمايت از توليد و رشد اقتصاد ملي در دو بخش 
حرفه اي و غير حرفه اي برگزار مي ش��ود. مهلت ارسال 
آثار به اين جش��نواره تا پايان ش��هريور ۱۳۹۹ است . به 
همين مناسبت اعضاي دبيرخانه جشنواره فيلم كوتاه 
پاسارگاد در نشستي به تشريح شرايط برگزاري و شركت 
در اين دوره از جشنواره پرداختند. دكتر حسن بلخاري 
دبيرجشنواره، راحله شهرابي مدير امور حوزه راهبري 
و روابط عمومي در نشس��تي با خبرنگاران به گفت وگو 
پرداخته و چش��م انداز چهارمين دوره از اين جشنواره 
را ترسيم كردند.  حس��ن بلخاري، دبير جشنواره فيلم 
۱۸۰ثانيه اي بانك پاسارگاد در اين نشست گفت: بيش 
از ۴۰ سال است كه بحث مسووليت اجتماعي شركت ها 
در دنيا مطرح اس��ت و بس��يار هم مورد اس��تقبال قرار 
گرفته است و مفهوم آن متوجه اين مساله است كه تمام 
موسسات مالي و اقتصادي در جهان نسبت به جامعه اي 
كه در آن زيست مي كنند و از منابع اقتصادي آن تغذيه 

مي كنند مسوولند. دبير جش��نواره فيلم ۱۸۰ثانيه اي 
بانك پاس��ارگاد با تشريح نقش مس��ووليت اجتماعي 
موسس��ات اقتصادي و مالي در جامع��ه تأكيد كرد: در 
حقيقت روح حاكم ب��ر اين حركت هاي فوق العاده مهم 
بانك پاسارگاد حمايت از مسائل فرهنگي و هنري و در 
حقيقت به عنوان يك حركت داراي پيشرفت و ترقي در 
جامعه جهاني امروز است. همچنين براساس شناختي كه 
بنده از بانك پاسارگاد دارم صرفا مساله انجام مسووليت 
اجتماعي نيست بلكه بيشتر به سبب تشخص، تقيد و 
معنويت فرهنگي هيات مديره اين بانك است. بلخاري 

با اشاره به حمايت بانك پاسارگاد از ۱۲ فيلم سينمايي 
كه اكثرا جواير بين المللي را هم برنده شدند، افزود: هدف 
و مقصود بر زمين مانده ما در اجراي اين جش��نواره آن 
است بتوانيم در اين مسير سرمايه هاي هنري را كشف 
كنيم.  دبير جشنواره فيلم ۱۸۰ثانيه اي بانك پاسارگاد 
با اشاره به تماش��اي فيلم هاي نهايي جشنواره سال ۹۸ 
به همراه آقاي مجيد قاسمي مديرعامل بانك پاسارگاد 
توضيح داد: به هنگام تماش��اي فيلم هاي سال قبل به 
آثاري برخورديم كه در حوزه توليد و صنعت داراي ايده 
فوق العاده اي بودند. به همين دليل آقاي قاسمي پيشنهاد 

كردند جشنواره ويژه اي تحت عنوان حمايت از توليد و 
رشد اقتصادي داشته باشيم و اين ذهنيت زماني مطرح 
شد كه هنوز ما خبر نداش��تيم كه مقام معظم رهبري 
مي خواهند امسال را سال جهش توليد نامگذاري كنند. 
بنابراين وقتي ايشان چنين عنواني را براي سال ۱۳۹۹ 
درنظر گرفتند بانك پاسارگاد هم مصمم شد اين ايده را 
پيگيري و اهداف جشنواره سال جاري را برهمين مبنا در 
۵ محور تدوين و معرفي كند.  بلخاري در تشريح ۵ محور 
دريافت آثار جشنواره امسال گفت: حمايت از توليد و رشد 
اقتصاد ملي، انعكاس تالش هاي جهادگرانه عرصه توليد و 
صنعت، ايجاد بستري براي شناسايي و بروز استعداد ها و 
قابليت هاي هنري، پشتيباني و حمايت از توليد محتواي 
جذاب و فاخر در زمينه توليد مل��ي و جلب توجه آحاد 
مردم به نقش ارزنده حمايت از توليد ملي در جهت رشد 
و استقالل اقتصادي ۵ محوري است كه عالقه مندان به 
شركت در جشنواره امسال بانك پاسارگاد مي توانند تا 
پايان شهريور دراين حوزه آثار خود را ساخته و به دبيرخانه 
تحويل دهند. راحله شهرابي مدير امور حوزه راهبري و 
روابط عمومي بانك پاس��ارگاد نيز در اين نشست گفت: 
ما تا به حال س��ه دوره جشنواره فيلم پاسارگاد را برگزار 
كرديم و در واقع جشنواره پاسارگاد تا به امروز به صورت 
دو ساالنه برگزار مي شد. اما به دليل اينكه بحث حمايت 
از توليد و جهش توليد مورد تأكيد مقام معظم رهبري 
است و به س��بب اهميتي كه از ديدگاه بانك پاسارگاد و 
مديرعامل اين بانك نيز داشت، اين بار اين جشنواره به 

صورت س��االنه و به طور خاص در مورد محور حمايت از 
توليد برگزار مي شود.  وي ادامه داد: يكي از نكات تمايز اين 
جشنواره نسبت به دوره هاي پيشين، دعوت از فيلمسازان 
حرفه اي و باتجربه در كنار جوانان و فيلمسازاني است كه 
در آغاز كار هستند. دليل اين دعوت هم تأكيد بر اهميت 
بسيار مبحث توليد و حمايت از آن براي بانك پاسارگاد 
اس��ت.   براساس گزارش دبيرخانه جشنواره فيلم كوتاه 
پاسارگاد، جوايز اين جش��نواره در بخش استعدادهاي 
جوان به ترتيب جايزه اول، جام زرين پاس��ارگاد و مبلغ 
۲۰۰ ميليون  ريال، جايزه دوم جام س��يمين پاسارگاد 
و مبل��غ ۱۵۰ ميليون  ريال و جايزه س��وم، جام بلورين 
پاس��ارگاد و مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال اس��ت. همچنين 
جوايز جشنواره در بخش فيلم سازان حرفه اي و با تجربه 
از نفرات اول تا سوم به ترتيب جام زرين پاسارگاد و مبلغ 
۵۰۰ ميليون ريال، جام سيمين پاسارگاد و مبلغ ۳۵۰ 
ميليون ريال و جام بلورين پاسارگاد و مبلغ ۲۰۰ ميليون 
ريال است.  پذيرش آثار ارسالي از طريق ثبت نام در سايت 
www.pasargadfilmfest.جشنواره به نش��اني

ir و دريافت كد رهگيري امكان پذير است. مدت زمان 
نمايش آثار ارسالي با تيتراژ بايد از ۱۸۰ ثانيه تا ۱۰ دقيقه 
باشد. س��ازندگان آثار بايد اثر خود را در ابعاد استاندارد 
)حداقل ۷۲۰( و در دو كيفيت مناسب بازبيني و اكران، در 
فرمت هايHD , MP۴ يا FHD تهيه و براي دبيرخانه 
جشنواره ارسال كنند.درج كد رهگيري بر روي مدارك 

ارسالي نيز الزامي است.
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افزايش 180 هزار ميليارد تومان 
نقدينگي در 3 ماه

گروه كالن |بر اساس يادداشت هاي رييس كل بانك 
مركزي در خصوص رشد »كل هاي پولي« در سه ماهه 
نخست س��ال ۱۳۹۹، حجم نقدينگي در سه ماهه 
سال ۱۳۹۹ معادل حدود ۱۸۰ هزار ميليارد تومان 

افزايش يافته است.
محمود نادري كارشناس پولي و بانكي با اشاره به اين 
مطلب گفت: اين امر به معني رشد ۳۳ الي ۳۴ درصدي 
نقدينگي در ۱۲  ماهه منتهي به پايان خرداد ۱۳۹۹ 
است. ش��ايد برخي بر اين باور باشند كه بخش قابل 
توجهي از اين تحوالت، متاثر از مساعدت هاي دولت 
و بانك مركزي در زمينه مواجهه با بيماري كروناست، 
اما با توجه به حجم مازاد بسيار باالي ذخاير در بازار بين 
بانكي، به نظر مي رسد كه هنوز آثار كامل افزايش پايه 
پولي از محل مساعدت هاي كرونا بر نقدينگي تخليه 
نشده و احتمال افزايش نقدينگي با همين روند فعلي 

همچنان وجود دارد.
حال، س��وال اساسي اين اس��ت كه چرا به رغم عدم 
تخليه پايه پولي بر نقدينگي، همچنان رشد نقدينگي 
باالست. كارشناسان فعال در اين حوزه داليل مختلفي 
را براي اين رش��د ب��اال اعالم مي كنن��د )كه اعطاي 
تسهيالت به اشخاص حقيقي و حقوقي جهت ورود 
به بازار سرمايه يكي از آنهاست( كه بنده نيز حداقل با 
آنها مخالف نيستم؛ ولي از نظر من بخش قابل توجهي 
از رشد نقدينگي در سه ماهه نخست را بايد در عدم 
محو نقدينگي منبعث شده از استمهال تسهيالتي 
گسترده در شبكه بانكي جست وجو كرد كه ريشه در 
مساعدت هاي شبكه بانكي در فرآيند مواجهه با بحران 

كرونا داشته است. به چه معني؟
 به اين معني كه هر گونه اعطاي تسهيالت توسط يك 
بانك به يك تسهيالت گيرنده به معني بستانكار كردن 
سپرده هاي آن شخص است )شارژ كردن يا ثبت اعداد 
مثبت در حساب سپرده اي( كه روي ديگر آن، افزايش 

نقدينگي است.
وي افزود: در مقابل، هر گونه بازپرداخت تسهيالت از 
سوي تسهيالت گيرندگان در سررسيدهاي مرتبط 
با قراردادهاي تس��هيالتي به معني بدهكار كردن 
سپرده هاي بخش غيردولتي است )حذف كردن اعداد 
از حساب سپرده اي سپرده گذاران( كه به معني كاهش 

نقدينگي يا محو نقدينگي است.
 بنابراين، رشد نقدينگي نتيجه دو فرآيند سرعت 
خلق و سرعت محو نقدينگي است. طبيعتاًٌ هم راستا 
با واقعيت ه��اي اقتصاد اي��ران در طول دهه هاي 
گذشته همواره سرعت خلق نقدينگي بسيار بيشتر 
از سرعت محو آن بوده است. همه ما مي دانيم كه 
در سه ماهه نخست سال جاري، خلق نقدينگي از 
مسير اعطاي تسهيالت جديد، ثبت سود سپرده ها، 
شناسايي درآمدهاي موهومي و ساير عوامل موجود 
در س��مت دارايي هاي ترازنامه بانك ها، س��رعت 

بااليي داشته است.
در مقابل، به دليل استمهال گسترده صورت گرفته در 
سه ماهه نخست ۹۹، سرعت محو نقدينگي )بدهكار 
كردن سپرده ها( بس��يار اندك بود؛ بدين معني كه 
نه اصل و نه س��ود مترتب بر بخ��ش قابل توجهي از 
تسهيالت اعطايي توسط تسهيالت گيرندگان تسويه 
نمي شد. بنابراين رشد نقدينگي در سه ماهه نخست 

سال جاري از روند بلندمدت خود اندكي فراتر رفت.
 البته اين نكته را هم بايد ذكر كنم كه سياست گذار 
عالوه بر اينكه بايد رصدكننده حجم و رشد نقدينگي 
باشد، بايد روند س��رعت گردش پول را كه نشان گر 
اثرگذاري انباشت نقدينگي )و نه رشد آن( بر قيمت 
كاالها و خدمات است، همواره مد نظر قرار دهد. وي 
تاكيد كرد: در غياب رش��د متناسب توليد ناخالص 
داخلي، باال بودن رش��د ش��به پول خود نشانه اي از 
تورم آينده اس��ت، تا چه زماني؟ زماني كه اين شبه 
پول در حال تبديل به پول است. اينجاست كه پاي 
س��رعت گردش پول به ميان مي آيد. در حال حاضر 
محدوديت هاي موجود پيش روي عمليات بازار باز 
چيست و راهكار كدام است؟ وي در يادداشتي در ايرنا 
نوشت: قبل از هر چيز بايد بگويم كه عمليات بازار باز 
يك ابزار است نه كل چارچوب سياست گذاري پولي. 
نكته مهم اين است كه بدون در اختيار داشتن اين ابزار، 
بانك مركزي به احتمال قريب به يقين در دستيابي به 
هدف عملياتي )نرخ سود يك شبه در بازار بين بانكي( 
موفق نخواهد ش��د؛ ولي بر عكس آن صادق نيست؛ 
بدين معني كه تمهيد ابزار عمليات بازار باز توس��ط 
بانك مركزي لزومًا به معني موفقيت در دستيابي به 
هدف عملياتي و به تبع آن هدف مياني و نهايي نيست. 
بنابراين بايد انتظارات مان از عمليات بازار باز را متناسب 
با شرايط موجود و لحاظ محدوديت هاي بانك مركزي 
برقرار كنيم. با توجه به مازاد قابل توجه ذخاير در بازار 
بين بانكي، نياز است كه بانك مركزي عمليات بازار 
باز با موضع انقباضي را در دستور كار خود قرار دهد و 
اين در حالي است كه پورتفوي اين بانك خالي از هر 
گونه اوراق دولتي قابل مبادله )فروش قطعي يا رپوي 
معكوس( در بازار بين بانكي است. هر چند كه باال بردن 
نرخ سود كف داالن به متقارن كردن داالن نرخ سود 
كمك كرده و نرخ سيگنال دهنده در اقتصاد را تقويت 
مي كند، ليكن از آنجا كه س��پرده گذاري يك شبه 
بانك ها نزد بانك مركزي جذب كننده ذخاير از بازار 
بين بانكي نبوده و كليه مبالغ س��پرده گذاري شده، 
ابتداي روز كاري بعد مجدداً به حساب جاري بانك ها 
واريز مي شود، اين ابزار جايگزيني براي عمليات بازار 
باز با موضع انقباض��ي نخواهد بود. با توجه به فقدان 
اوراق بدهي دولتي در ترازنامه بانك مركزي، اين بانك 
مي تواند در مقابل بدهي هاي انباشت شده دولت و 
بانك ها در ترازنامه بانك مركزي، از آنها اوراق بهادار 
دولتي گرفته و اين اوراق را جايگزين مانده بدهي هاي 
پيشين كند تا بتواند از اوراق مزبور در عمليات بازار 
باز با موضع انقباضي استفاده كند به مفهوم تبديل 
بدهي دفتري به بدهي اوراق محور در صورتي كه اين 
امر نيز با محدوديت هايي روبه رو باش��د، روش هاي 
ديگري نيز وجود دارد كه بانك مركزي مي تواند از آنها 
استفاده كند تا ذخاير مازاد بانك ها نزد بانك مركزي 

را جذب كند.

روز شنبه 28 تيرماه 99 دالر در صرافي هاي مجاز به كانال 23 هزار تومان، در بازار آزاد به كانال 25 هزار تومان افزايش يافت

چرا تورم بدترين نوع مالياتي است كه مي توان اخذ كرد؟
تجربه اقتصاد ايران نشان داده روش هاي مختلف جبران 
كسري بودجه منجر به گسترش بدون پشتوانه حجم پول 
مي شود. بدون پشتوانه به اين معنا كه گسترش حجم پول 
در يك طرف معادله به مراتب بيشتر از گسترش توليد در 
سمت ديگر هست. لذا تورم به وجود مي آيد. مطالعات نشان 
مي دهد بعد از سه فصل آثار گسترش حجم پول در اقتصاد 
ايران بر تورم ظاهر مي شود. به عبارت ديگر دولت وقتي االن با 
گسترش حجم پول كسري خود را جبران مي كند و خريدها 
و مخارج خود را انجام مي دهد قيمت ها پايين تر اس��ت و 
طي ۹ ماه الي يك سال آينده كه به تدريج آثار تورمي آن و 

افزايش قيمت ها ظاهر مي شود كل جامعه متضرر مي شوند. 
به عبارت ديگر اين مالياتي پنهان اس��ت كه از طريق تورم 
دولت از جامعه اخذ مي نمايد. چرا تورم بدترين نوع ماليات 
اس��ت؟ آنچه اقتصاددانان اتفاق نظر دارند اين است كه در 
شرايط تورمي ثروتمندان كه داراي ثروت نقدي و غيرنقدي 
هستند )در شرايط تورمي( ثروت آنها حداقل مطابق تورم 
رشد اسمي خواهد داشت وليكن فقرا به همان نسبتي كه 
فقيرترند بيشتر ضعيف تر شده و متضرر مي شوند، چرا كه 
ثروتي ندارند كه متورم شود. به عبارت ديگر به همان نسبتي 
كه فقيرتر مي شوند ثروت متورم نشده از دست مي دهند. در 

تورم، توزيع درآمدها و ثروت ها بسيار ناعادالنه تر مي شود. 
به عبارت ديگر بار مالياتي حاصل از تورم خيلي بيشتر بر دوش 
فقيرترها است و در اصل آنها به نسبت خيلي بيشتري از اين 
ماليات سهم دارند.  اتفاق ديگري كه در اقتصاد ايران بعد از 
اين تورم و تحريم ها در حال وقوع است، اعمال ماليات هاي 
متنوع )بر خودرو، مسكن...( است. يعني مالياتي برتورم . كه 
خود مالياتي مضاعف از منظر اين نگارش تلقي مي شود، كه 
در جاي خودش جاي تحليل دارد. ولي اگر ما پيشرفته ترين 
ماليات ها را از نظر خودمان تصويب كنيم آيا سيستم مالياتي 
ما آن را به نحو مطلوبي مي تواند اجرا كند. تجربه گذشته اين را 

تاييد نمي كند.  اما براي محاسبه ميزان ماليات تورمي حاصله 
چون تورم متوس��ط افزايش قيمت هاي كاالها و خدمات 
موجود در جامعه را محاسبه مي كند با فروضي ساده كننده 
نسبتي از توليد GDP است. به طور معمول ميزان ماليات 
را تقسيم بر توليد مي كنند و نس��بت مالياتي را به دست 
مي آورند. لذا با اضافه كردن تورم به نسبت مالياتي مي توان 
ماليات حقيقي )حاصل جمع ماليات دولت در بودجه ساالنه 
و تورم( و نسبت مالياتي حقيقي ايران را به دست آورد. با اين 
تفاوت كه ماليات تورمي از فقرا بيش��تر گرفته شده است. 
به اين دليل تورم پديده اي مذموم تلقي مي شود. در حال 

حاضر تورم رقمي باالي ۴۰ درصد است. يعني به تنهايي 
ماليات تورمي ايران معادل نسبت هاي مالياتي كشورهايي 
همچون سوئد و امثال آن است، با اين تفاوت كه ماليات در 
آن كشورها با نسبتي متناسب صرف افزايش رفاه شهروندان 
شده و مي شود. ليكن ماليات تورمي در ايران آثاري مخرب 

بر اقتصاد ايران ظاهر كرده و خواهد كرد.
نتيجه اخالقي: كنترل حجم پول مطابق قاعده منظم برآمده 
از نظريات اقتصادي، انضباط پولي و مالي و... تحديد تورم را 
به دنبال خواهد داشت. ضمن اينكه اقتصاد ايران تحت تاثير 

تحريم هاست و چاره اي اساسي براي آن بايد انديشه كرد.

ادامه از صفحه اول



رويخطشركتها

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

ETF محورها  نيازمند اصالح
گروه بورس|

معامالت نخستين روز از هفته جاري با افت قيمت  
در نمادهاي ش�اخص ساز آغاز ش�د. در اين روز 
شاخص كل بورس تهران به ميزان 32 هزار و 554 
واحد افت كرد و به سطح يك ميليون و 809 هزار 
و 147 واحد رسيد. اين در حالي است كه طي روز 
گذشته شاخص كل هم وزن مسيري متفاوت را 
پيش گرفت و ضمن افزايش 6 هزار و 631 واحدي 

به 478 هزار و 726 واحد رسيد. 

در آخرين روز معامالتي هفته گذش��ته تا حدودي ميزان 
عرضه در بازار افزايش و به دليل فش��ار فروش ايجاد شده، 
شاخص بورس با بيش از س��ه هزار واحد افت به معامالت 
پايان داد كه اين موضوع، زمينه س��از تردي��د درباره روند 
حركت شاخص و احتمال قرار گرفتن بازار در مسير اصالح 
شده است. شاخص بورس در نخستين روز هفته گذشته، 
معامالت خود را ب��ا افزايش عرضه و بيش از ٣٧ هزار واحد 
افت آغاز و اكثر سهام حاضر در بازار را قرمزپوش كرد اما به 
مرور با جمع شدن صف هاي فروش و كاهش ميزان عرضه 
تا حدودي از شتاب افت شاخص بورس كاسته و در نهايت 
معامالت در دقايق پاياني بازار با بيش از ١٢ هزار واحد افت 
خاتمه يافت.  در چند وقت اخير با رشدهاي غافلگيركننده 
سهام شاخص ساز، شاهد ركوردشكني هاي متوالي در اين 
بازار بوديم و به دنبال چنين رشدهايي بازار در روز يكشنبه 
)٢٢ تيرماه( معامالت خود را بر خالف روز سه شنبه با روند 
صعودي آغاز و به كانال يك ميليون و ٨٠٠ هزار واحد ورود 
كرد. با توجه به دست يابي بازار به ركوردي جديد و اظهارنظر 
اكثر كارشناسان مبني بر مقاومت شاخص بورس در كانال 
يك ميليون و ٨٠٠ هزار واحد، معامالت از روز دوشنبه وارد 
فاز اصالحي شد و بازار در اين روز معامالت خود را با ١٢ هزار 
واحد افت آغاز كرد اما با گذشت نيمي از معامالت و حمايت 
حقوقي ها از بازار مسير معامالت تغيير كرد و با بيش از ٩ هزار 
واحد افزاي��ش در مرز كانال يك ميليون و ۸۲۲ هزار واحد 
قرار گرفت. تاكنون در اين زمينه، كارشناسان نظر واحدي 
را نسبت به پيش بيني روند معامالت بورس در بازار هفته 
جاري ارايه نكرده اند كه ممكن است اين موضوع خود زمينه 
ساز ايجاد نگراني و امكان انجام رفتارهاي هيجاني از سوي 

سرمايه گذاران در بازار شود.

      سهام شاخص ساز در يك قدمي اصالح
در اين زمينه اميرعلي اميرباقري در گفت وگو با ايرنا اظهار 
داشت: در هفته اي كه گذش��ت بر شدت عرضه ها در بازار 
افزوده شد و انتظار داريم اين روند در روزهاي آينده ادامه دار 

باشد. وي ادامه داد: ميزان عرضه در نمادهاي تاثيرگذار بر 
شاخص هم وزن ش��دت گرفت و از طرف ديگر شاهد يك 
واگرايي ميان »شاخص كل« و »شاخص هم وزن« بوديم. 
اميرباقري خاطرنش��ان كرد: در بازار هفته اي كه گذشت 
شاخص كل بر مدار يك سري از سهم هاي خاص كماكان به 
رشد خود ادامه داد كه اين موضوع منجر به اعتراض برخي از 
فعاالن بازار شد و تا پايان هفته در انتظار از بين رفتن واگرايي 
ايجاد شده بين دو »ش��اخص كل« و »شاخص هم وزن« 
بوديم. اين كارشناس بازار سرمايه گفت: رسيدن شاخص 
بورس به كانال يك ميليون و ٨٠٠ هزار واحد زمينه انتظار 
براي اصالح درون كانالي شاخص بورس را ايجاد كرد كه به 
دنبال اين اتفاق احتمال افزايش عرضه در كليت بازار هفته 
جاري و هفته آينده وجود دارد. وي افزود: سهام شركت هايي 
كه قرار اس��ت در صندوق هاي ETF عرضه شوند به دليل 
تجربه رشدهاي چند برابري اخير، اكنون نياز به اصالح دارند 
كه به احتمال زياد در بازار هفته جاري شاهد اصالح در اين 

نوع سهام و شاخص كل خواهيم بود.

    افزايش عرضه در بازار هفته جاري
اميرباقري با تاكيد بر اينكه در هفته منتهي به يكم مرداد بر 
شدت عرضه ها در بازار افزوده خواهد شد، گفت: به احتمال 
زياد كليت بازار وارد يك فرآيند اصالحي خواهد ش��د اما 
سهامداران نبايد نگراني چنداني را از اين اصالح داشته باشند 
و مي توانند از اين فرصت براي اصالح پرتفوي خود استفاده 
كنند تا در رالي بعدي صعود بازار از رش��د شاخص بورس 
منتفع شوند. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: اكنون روند 
معامالت در بازار بيشتر از آنكه متاثر از نرخ هاي كاموديتي 
جهاني باش��د متاثر از عدم وجود بازارهاي جايگزين براي 
س��رمايه گذاري و نرخ ارز در بازار داخلي اس��ت. وي اظهار 
داشت: پيش بيني هاي انجام شده از بازار ارز حاكي از آن است 
كه نرخ دالر در روزهاي آينده با ثبات قيمتي همراه خواهد 
شد و به احتمال زياد وارد يك روند اصالحي مي شود كه اين 
موضوع هم مي تواند بازار سرمايه را تحت تاثير خود قرار دهد.

اميرباقري با تاكيد بر آنكه در وضعيت كنون��ي، نرخ ارز از 
جمله مسائل تاثيرگذار بر بازار سرمايه تلقي مي شود، گفت: 

اين موضوع مي تواند به دليل ايجاد تورم انتظاري، باال بردن 
نرخ بازده مورد انتظار و افزايش اهرم سودآوري شركت هايي 
كه فروش دالري دارند بر كليت بازار بورس تاثيرگذار باشد.

اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: اكنون قيمت 
كنوني س��هام مي تواند منعكس كننده نرخ دالر بيش از 
قيمت هاي فعلي باش��د كه در صورت اصالح قيمت دالر 
بر كليت قيمت سهام موجود در بازار و روند اصالحي آنها 

تاثيرگذار خواهد بود.

  توصيه به سهامداران
وي س��هامداران حاضر در بورس را مورد خطاب قرار داد و 
گفت: سهامداران بايد به طور حتم در زمان ورود بازار به فاز 
اصالحي از رفتارهاي هيجاني جلوگيري و بر مبناي كليات 
اقتصاد اعم از نرخ بازده مورد انتظار، پيش بيني از قيمت ارز و 
كليت فضاي سياسي اقدام به سرمايه گذاري در بورس كنند.

 به گفته اميرباقري، سهامداران نبايد صرفا جهت جريان 
نقدينگي را مالك براي ورود س��رمايه هاي خود به بازار و 

سرمايه گذاري در اين بازار قرار دهند. اين كارشناس بازار 
سرمايه خاطرنشان كرد: توصيه ما به سرمايه گذاران تازه وارد 
اين است به جاي ورود سرمايه هاي خود به صورت مستقيم 
در بازار، به طور حتم از خدمات صندوق هاي سرمايه گذاري 
مشترك استفاده كنند و سرمايه خود را در اختيار يك تيم 
حرفه اي قرار دهند تا از اين طريق مانع از ضرر و زيان هاي 
احتمالي در بازار شوند. وي گفت: سرمايه گذاران در صورت 
عدم آشنايي با فضاي سرمايه گذاري در بازار بورس ممكن 
است به ش��دت از اين بازار متضرر شوند زيرا اكنون بازار به 
ارقامي رسيده كه مطمئنا سبدگرداني سهام نيازمند افرادي 

حرفه اي است.

  اص�الح، الزم�ه بازگش�ت رش�د  پرش�تاب 
شاخص بورس

اميرباقري اصالح براي روند كنوني بازار را الزمه رشد پرشتاب 
بازار دانست و افزود: يك روند متعادل افزايشي بلندمدت 
بسيار بهتر از رشد پرشتاب كوتاه مدت و در نهايت خروج 
سرمايه از بدنه بازار سرمايه و متورم سازي ساير بازارها است 
كه در اين زمينه مسووالن سياست گذار بايد تمركز بيشتري 
را به اين امر داشته باشند. اين كارشناس بازار سرمايه اظهار 
داشت: ش��ائبه اي در فضاي جامعه به وجود آمده مبني بر 
اينكه رشد پياپي بازار سرمايه با افزايش نرخ بازده مورد انتظار 
سرمايه گذاران باعث ايجاد تورم در ساير بخش هاي اقتصاد 
مي شود، اين شبهه اساسا مبناي علمي ندارد و صرفا برداشت 
افراد مبتني بر شنيده ها و ش��ايعات است. وي گفت: روند 
صعودي بازار سرمايه ناشي از دو عامل عدم وجود بازارهاي 
جايگزين براي سرمايه گذاري و افزايش نرخ ارز است كه هر 
دو عامل، عامل افزايش كليت بازار سرمايه و زمينه ساز رشد 

شتابان قيمت ها در فضاي بازار سرمايه است. 

   فشار فروش  در بازار هفته جاري طبيعي است
اميرباقري افزود: بعد از رشدهاي چندين برابري، شناسايي 
سود براي سرمايه گذاران و سهامداران حقيقي و حقوقي 
امري بديهي است، بنابراين فش��ار فروش هايي كه هفته 
آينده و هفته نخست مرداد ماه در كليت بازار سرمايه ايجاد 
مي شود، طبيعي است و نبايد سرمايه گذاران چندان نگران 

وضع معامالت بازار در چند روز آينده شوند.
اين كارشناس بازار سرمايه با اميد بر اينكه بعد از رشدهاي 
پياپي چند وقت اخير بايد فرصت اس��تراحت به بازار داده 
شود، گفت: در صورت ايجاد اصالح در بازار مي توان شاهد 
روند افزايشي بلندمدت بازار، ورود سرمايه هاي خرد به بدنه 
بازار سرمايه و يافتن جايگاه بازار سرمايه بعد از سال ها نزد 

عموم مردم باشيم.

۹ گام نوآورانه براي تامين مالي در بازار سرمايه
طرح هاي نوآوران�ه اي براي تامين مالي مانند 
افتتاح بازار دارايي فكري، پذيرش اسناد خزانه 
اسالمي، پذيره نويسي نخستين صندوق زمين 
و س�اختمان، تامين مالي نوآوري و گشايش 
بازار شركت هاي كوچك و متوسط، از سال 92 
تاكنون در فرابورس انجام شده كه نقش مهمي 

را در توسعه بازار سرمايه داشته است.

شركت ها براي تامين مالي از طريق بازار سرمايه ملزم 
به طي كردن مسيرهاي متعددي براي ورود به اين بازار 
هستند كه فرابورس در مقايس��ه با بورس از شرايطي 
آسان تر برخوردار است.  فرابورس ايران در سال ۸۷ با 
مجوز شوراي عالي بورس و تحت نظارت سازمان بورس 
و اوراق بهادار تأسيس شد كه اكنون به موفقيت هاي 
خوبي براي تأمين نياز مالي بنگاه هاي اقتصادي دست 
پيدا كرده است. در اين بازار، سهام شركت هايي كه از 
شفافيت كافي يا وضعيت سودآوري چندان مناسبي 
برخوردار نيس��تند به صورت توافقي مي��ان خريدار و 
فروشنده معامله مي شوند و س��ازمان بورس نظارت 
محدودتري را بر معامالت اين بازار نسبت به بورس دارد.

   افتتاح بازار دارايي فكري
فرابورس ايران در يازدهم خرداد س��ال ۹۳ با راه اندازي 
بازار دارايي فكري، اختراعات و طرح هاي صنعتي را به 
يك كانال مش��خص هدايت كرد تا ضمن ايجاد ارتباط 
مستقيم بين توليد علم و صنعت، مبتكران بتوانند در 
فضايي شفاف و رقابتي، دارايي فكري خود را كه نشأت 
گرفته از دانش و تفكر آنها است با قيمت مناسب در اختيار 
سرمايه گذاران قرار دهند. از سال ۹۳ تاكنون معامله ۹ 
اختراع، ۲ طرح صنعتي و ۲ عالمت تجاري در اين بازار 

رقم خورده است و ۳۶۸ اختراع، طرح صنعتي و عالمت 
تجاري در فهرست عرضه هاي اين بازار قرار گرفته است.

 
   پذيره نويس�ي نخس�تين صن�دوق زمين  و 

ساختمان
فرابورس ايران به منظ��ور فراهم كردن امكان تامين مالي 
مالكان زمين كه منابع الزم را براي ساخت ندارند و همچنين 
تكميل پروژه هاي نيمه تمام از طريق تبديل آنها به صندوق 
زمين و ساختمان و ورود شركاي جديد به صندوق در قالب 
افزايش سرمايه، تابلو صندوق هاي زمين و ساختمان را كه 
ابزاري براي پيوند بازار مسكن و بازار سرمايه است، در شهريور 
ماه س��ال ۹۳ پذيره نويس��ي كرد، در آذرماه ۱۳۹۶ شاهد 
بهره برداري و افتتاح پروژه »صندوق زمين و ساختمان نسيم« 
با حضور عباس آخوندي، وزير سابق راه و شهرسازي بوديم.

 
  پذيرش اسناد خزانه اسالمي و پذيره نويسي 

نخستين صكوك اجاره دولتي در فرابورس
س��ال هاي متمادي تعوي��ق در بازپرداخت مطالبات 
پيمانكاران به يكي از مهم ترين دغدغه هاي اقتصادي 
كشور بدل شده بود اما از مهرماه سال ۹۴ دولت براي 
تامين مالي و بازپرداخت بدهي هاي خود به طلبكاران 
غيردولتي از طريق بازار سرمايه اقدام كرد. بر اين اساس 
اسناد خزانه اسالمي به عنوان ابزاري نوين در اين زمينه 
وارد بازار فرابورس ايران شد تا با آغاز معامالت ثانويه آن 
ضمن كمك به عبور اقتصاد از گردنه ركود، تامين مالي 
كوتاه مدت دولت نيز از اين طريق ممكن شود و با تداوم 
و تقويت پروژه هاي عمراني و زيرساختي در كشور، توليد 
ملي نيز روند رو به رشدي به خود بگيرد. در اين ميان 
با توجه به موفقيت عرضه اسناد خزانه اسالمي در سال 
۹۴ در فرابورس و استقبال سرمايه گذاران از اين اوراق 

جديد، براي نخس��تين بار در تاريخ بازار سرمايه اوراق 
اجاره دولت به ميزان ۵۰۰ ميليارد تومان در فرابورس 
عرضه شد تا از اين طريق، بخشي از بدهي هاي دولت 
به هواپيمايي ماهان و صندوق حمايت و بازنشستگي 

آينده ساز تسويه شود.
 

  پذيره نويس�ي نخس�تين صكوك مرابحه  و 
اوراق رهني

همچنين در طول سال هاي گذشته بسياري از اوراق 
بدهي به عنوان مثال صكوك مرابحه، اوراق رهني، اوراق 
منفعت، اوراق اجاره سهام و... براي نخستين بار از طريق 
فرابورس ايران وارد بازار سرمايه شده اند و به تامين مالي 
بخش هاي مختلفي از اقتصاد كشور كمك كرده اند. در 
خصوص اوراق رهني با توجه به اينكه به منظور تحريك 
طرف تقاضاي مس��كن و تداوم چرخه توليد و عرضه 
مسكن، سياست هاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفته 
و عمده بار تامين مالي اين بخش به  منظور اعطاي انواع 
تسهيالت بر دوش سيستم بانكي بوده است، در سال 
۹۵ با انتشار اوراق رهني و پذيرش و آغاز معامالت ثانويه 
آن در فرابورس ايران، زمينه هاي الزم براي توسعه نظام 
تامين مالي بخش مسكن با استفاده از سازوكارهاي بازار 
س��رمايه بيش از پيش تسهيل شد. از آنجا كه تكميل 
زنجيره تامين مالي نوآوري و اقتصاد دانش بنيان در بازار 
سرمايه به فرابورس ايران محول شده است، اين ركن 
بازار سرمايه از طريق راه اندازي بازار بازار دارايي فكري 
فرابورس در خردادماه س��ال ۹۳، رونمايي از صندوق 
سرمايه گذاري جس��ورانه در دي ماه سال ۹۵ و برپايي 
رويداد فين اس��تارز به عنوان بزرگ ترين گردهمايي 
ساالنه استارتاپ هاي فين تك از فروردين ماه ۹۶ درصدد 
است تا مسير نويني را براي تجاري سازي دارايي هاي 

فكري، تامين مال��ي كس��ب وكارهاي دانش بنيان و 
تحقق اقتصاد مقاومتي با تكيه بر سرمايه هاي علمي 

دانش آموختگان اين مرز و بوم بگشايد.
 

   گشايش بازار شركت هاي  كوچك و متوسط
توجه ويژه به اقتصاد دانش بنيان و بنگاه هاي اقتصادي فعال 
در اين زمينه و همچنين ضرورت حمايت از شركت هاي 
كوچك و متوسط به عنوان رويكرد جديدي در كشور دنبال 
شده است، در اين رهگذر از طريق ظرفيت سازي هاي الزم 
در بازار سرمايه كه ماحصل تعامل و همكاري سازنده ميان 
معاونت علم��ي و فناوري رياس��ت جمهوري، وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي ايران، سازمان بورس و فرابورس ايران بوده در دي ماه 
سال ۹۵ بازار شركت هاي كوچك و متوسط با دو تابلو ويژه به 

نام هاي »رشد« و »دانش بنيان« گشايش يافت.
 

   پذيره نويسي نخستين صندوق
 سرمايه گذاري خصوصي در بازار سرمايه

موضوع فعالي��ت صن��دوق س��رمايه گذاري خصوصي، 
جمع آوري منابع مالي و تخصيص عمده آن به سرمايه گذاري 
در س��هام و سهم الشركه شركت ها با موضوع فعاليت هاي 
از قبل تعيين ش��ده اس��ت و س��رمايه گذاري صندوق در 
شركت هاي س��رمايه پذير با هدف كسب و حفظ كنترل 
ش��ركت و هدايت سياس��ت هاي مال��ي و عملياتي آن به 
منظور تحقق اهداف مورد نظر و س��پس خروج از شركت 
س��رمايه پذير صورت مي گيرد. در همين رابطه اسفندماه 
سال ۹۸ نخستين صندوق سرمايه گذاري خصوصي »اعتبار 
سرمايه نوآفرين« بازار س��رمايه در بازار فرابورس به ارزش 
۵۰۰ ميليارد ريال پذيره نويسي ش��د. حوزه فعاليت اين 
صندوق در زمينه محصوالت دانش بنيان صنعتي با فناوري 

باال، داروسازي و تجهيزات پزش��كي، فناوري اطالعات و 
ارتباطات ونرم افزارهاي رايانه اي، فناوري زيستي، كشاورزي 
و دامپروري، معادن و فلزات، ماش��ين آالت و تجهيزات و 

ساخت قطعات و محصوالت شيميايي است.
 

  راه ان�دازي س�امانه تامين مال�ي جمعي  و 
استفاده از اين بستر براي مقابله با كرونا

با هم��كاري معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري، 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار و فراب��ورس ايران، كارگروه 
ارزياب��ي تامين مالي جمعي در س��ال ۹۷ ب��ا هدف ايجاد 
زيرس��اخت جذب سرمايه كسب و كارهاي نوپا تشكيل و 

فراخوان متقاضيان عامليت و نهادهاي مالي منتشر شد.
در س��ال ۹۸ و ۹۹ براي تامين مال��ي هزينه هاي مقابله با 
بيماري كرونا از بستر تامين مالي جمعي براي نخستين بار 
در بازار سرمايه بهره گرفته شد تا از طريق فروش دو اوراق 
كرونا۱ و كرونا۲ در بازار فرابورس، بخشي از نقدينگي الزم 
براي كمك به وزارت بهداش��ت و درمان براي مقابله با اين 

بيماري تامين شود.
 

   پذيره نويس�ي نخس�تين اوراق مرابحه عام 
دولت در بازار سرمايه

اسفندماه سال ۹۸ پذيره نويسي نخستين اوراق مرابحه عام 
دولت در بازار سرمايه در بازار بازارهاي نوين مالي فرابورس 
ايران انجام شد و تامين مالي تامين مالي ۱۱۰ هزار ميليارد 
ريالي را براي دولت در اين پذيره نويسي رقم زد. اين اوراق 
يكي از انواع اوراق مرابحه است كه در آن خريداران اوراق به 
ناشر وكالت مي دهند نسبت به خريد نقدي كاال يا خدمات 
مورد نياز از فروش��نده و فروش آن ب��ه خريد نقدي كاال يا 
خدمات مورد نياز از فروشنده و فروش آن به خود در قالب 

بيع مرابحه اقدام كند.

سردرگمي در بورس هاي جهاني
اخبار ضد و نقيض باعث شده كه شاخص هاي 

بورسي عملكرد مختلفي داشته باشند. 

به گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، پس از كاهش نرخ 
تورم و بيكاري در بزرگ تري��ن اقتصاد جهان، اكنون 
نشانه هاي ديگري نيز در حال ظهور هستند كه معامله 
گران را نسبت به مثبت شدن رشد اقتصادي اين كشور 
در نيمه دوم سال اميدوار كرده است. طبق اعالم وزارت 
بازرگاني امريكا، در ماه ژوئن ميزان ساخت منازل جديد 
۱۷.۳ درصد رش��د داشته اس��ت. با اين حال شاخص 
اطمينان مصرف كنندگان امريكايي در همين ماه در 
كمترين سطح س��ه ماه اخير خود قرار داشته است. از 
سوي ديگر اما تنش ها بين چين و امريكا و متحدانش سر 
مساله هنگ كنگ بيش از پيش باال گرفته است. وزارت 
خزانه داري امريكا با صدور بيانيه اي از تحريم چهار مقام 
عاليرتبه امنيتي چيني و همچنين اداره امنيت عمومي 
منطقه خودمختار سين كيانگ چين خبر داده است. 
وانگ يي- وزير خارجه چين گفته است سطح تنش در 

روابط بين امريكا و چين به سطح كم سابقه اي رسيده 
است.  برخي از رس��انه ها همچنين از احتمال اعمال 
ممنوعيت مسافرتي براي شماري از مقامات ارشد حزب 
كمونيست چين و خانواده هايشان به خاك امريكا خبر 
داده اند.  اسكات موريسون- نخست وزير استراليا از اتخاذ 
تسهيالت جديد براي اعطاي اقامت دايم به اتباع هنگ 
كنگي خبر داده است. پكن همچنين نسبت به تبعات 
اقدام جاستين تردو- نخس��ت وزير كانادا - در صدور 
دستور تعليق موافقت نامه استرداد مجرمان با هنگ 

كنگ هشدار داده است. 

     بورس امريكا 
در وال اس��تريت، بيشتر ش��اخص ها صعودي بودند. 
شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با ۰.۲۳ درصد 
كاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۶ هزار و ۶۷۱.۹۵ 
واحد بسته شد. ش��اخص »اس اند پي ۵۰۰« با ۰.۲۸ 
درصد افزايش تا س��طح ۳۲۲۴.۷۱ واحدي باال رفت 
و ديگر ش��اخص مهم بورس��ي امريكا يعني »نزدك 

كامپوزيت« با ۰.۲۷ درصد صعود در سطح ۱۰ هزار و 
۵۰۳.۱۹ واحدي بسته شد.

     بورس هاي اروپايي
طبق اعالم مركز آمار اروپا، متوس��ط نرخ تورم در ۱۹ 
كشور عضو منطقه يورو در ۱۲ماه منتهي به ژوئن با ۰.۲ 
درصد افزايش نسبت به رقم مشابه منتهي به ماه قبل 
به ۰.۳ درصد رسيد اما نرخ تورم هنوز در فاصله زيادي 
از س��طح دو درصدي هدف گذاري شده توسط بانك 
مركزي اين منطقه باقي مانده است. همچنين متوسط 
نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهي به ژوئن در ۲۷ كشور عضو 
اتحاديه اروپا ۰.۸ درصد اندازه گيري شده كه ۰.۵ درصد 
بيشتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است. كميسيون 
اروپا در گزارش��ي هش��دار داده اس��ت ركود اقتصادي 
كشورهاي اروپايي بدتر از چيزي خواهد بود كه پيش تر 
تصور مي شد. طبق برآورد صورت گرفته توسط كميسيون 
اروپا، متوسط رشد اقتصادي امسال ۲۷ كشور عضو اتحاديه 
اروپا منفي ۸.۳ درصد خواه��د بود كه در صورت تحقق، 

بدترين عملكرد اقتصادي اين كش��ورها از زمان تشكيل 
اتحاديه تاكنون بوده است. در معامالت بازارهاي بورس در 
اروپا، شاخص »فوتسي ۱۰۰« بورس لندن با ۰.۶۳ درصد 
صعود نسبت به روز قبل و در سطح ۶۲۹۰.۳۰ واحد بسته 
شد. ش��اخص »دكس ۳۰« بورس فرانكفورت در آلمان 
با صعود ۰.۳۵ درصدي و ايس��تادن در س��طح ۱۲ هزار و 
۹۱۹.۶۱ واحدي به كار خود خاتمه داد و شاخص »كك 
۴۰« ب��ورس پاريس با ريزش ۰.۳۱ درصدي در س��طح 
۵۰۶۹.۴۲ واحد بسته شد. در مادريد شاخص »ايبكس 
۳۵« ۰.۴۶ درصد پايين رفت و به ۷۴۴۰.۴۰ واحد رسيد.

     بورس هاي آسيايي
لي كه كيانگ- نخس��ت وزير چين با اشاره به در پيش 
بودن يك نبرد س��خت اقتصادي هم در عرصه داخلي 
و ه��م در عرصه خارجي گفته رون��د احياي اقتصاد به 
صورت تدريجي آغاز ش��ده است. وي با تاكيد بر تداوم 
حمايت هاي مالي الزم از بازار توس��ط دولت گفت كه 
متعهد به كاهش ماليات ها و ارايه تس��هيالت ارزان و 

مناسب به كسب و كارها هستيم. در معامالت بورس هاي 
آسيا، شاخص ها عملكرد مختلفي داشتند تا جايي كه 
شاخص »نيك كي ۲۲۵«  بورس توكيو ژاپن با ريزش 
۰.۳۲ درصدي تا سطح ۲۲ هزار و ۶۹۶.۴۲ واحدي پايين 
رفت. شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ ۰.۴۷ 
درصد باال رفت و در سطح ۲۵ هزار و ۸۹.۱۷ واحد بسته 
شد. در چين ش��اخص »شانگهاي كامپوزيت« صعود 
۰.۶۳ درصدي را تجربه كرد و در سطح ۴۵۴۴.۷۰ واحد 
بسته شد. هلن كيايو- كارشناس ارشد مسائل اقتصادي 
چين در بنك آو امريكا گفت: مشكل اين است كه حتي 
اگر اقتصاد چين نيز به تدريج بهبود يابد، شرايط براي 
بيشتر نقاط ديگر جهان هنوز وخيم است و اين مي تواند 
فشار زيادي به اقتصاد صادرات محور چين وارد كند و 
جلوي يك احياي سريع را بگيرد.  در استراليا شاخص 
»اس اند پي اس اند ايكس ۲۰۰« بورس سيدني با ۰.۳۸ 
درصد افزايش و ايستادن در سطح ۶۰۳۳.۶۳ واحدي 
به كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم 

آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن نزولي بود.
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  تعيين سود ۱۰۹۶ ريالي هر سهم »شكبير«: 
مجمع عمومي شركت پتروشيمي اميركبير تقسيم 
مبلغ يك هزار و ۹۶ ريال سود خالص هر سهم و يك 
هزار و ۱۰۰ ريال سود نقدي براي هر سهم اين شركت 
را در مجمع به تصويب رساند. به گزارش سنا، مجمع 
عمومي عادي ساالنه شركت پتروشيمي اميركبير 
براي س��ال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ در 
روز چهارشنبه ۲۵ تير ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. دستور 
جلسه مجمع عمومي ساالنه »شكبير« براي دوره 
مالي ذكر شده به شرح زير بوده است:  استماع گزارش 
هيات مديره و ب��ازرس قانوني، تصويب صورت هاي 
مالي سال )دوره( مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، 
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني، انتخاب روزنامه 
كثيراالنتشار، انتخاب اعضاي هيات مديره، تعيين حق 
حضور اعضاي غير موظف هيات مديره و تعيين پاداش 
هيات مديره. براساس گزارش منتشر شده در خصوص 
اين جلسه، خالصه تصميمات مجمع عمومي شركت 

پتروشيمي اميركبير عبارت است از: 
سود نقدي به ازاي هر سهم به مبلغ يك هزار و ۱۰۰ 
ريال و س��ود خالص به ازاي هر سهم يك هزار و ۹۶ 
ريال تصويب شد. سود خالص ۳ هزار و ۹۴۵ ميليارد 
و ۷۲۴ ميليون ريال و زيان انباشته پايان دوره با لحاظ 
كردن مصوبات مجمع، ۱۴ ميليارد و ۲۷۶ ميليون 

ريال اعالم شد.

  م�روري ب�ر خالص�ه تصميم�ات مجمع 
عموم�ي »س�مگا«:  مجم��ع عموم��ي گ��روه 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران 
تقسيم مبلغ ۴۹۲ ريال سود خالص هر سهم و ۴۹ 
ريال سود نقدي براي هر سهم اين شركت را در مجمع 
به تصويب رساند. مجمع عمومي عادي ساالنه گروه 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران 
براي س��ال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ در 
روز چهارشنبه ۲۵ تير ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. دستور 
جلسه مجمع عمومي ساالنه »سمگا« براي دوره مالي 

ذكر شده به شرح زير بوده است: 
استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني، تصويب 
صورت ه��اي مالي س��ال )دوره( مال��ي منتهي به 
۲۹ اس��فند ماه ۱۳۹۸، انتخاب حسابرس و بازرس 
قانوني، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار، انتخاب اعضاي 
هيات مديره، تعيين حق حضور اعضاي غير موظف 

هيات مديره و تعيين پاداش هيات مديره.

  م�روري ب�ر خالص�ه مجم�ع عموم�ي 
»خگس�تر«:  مجمع عمومي ش��ركت گسترش 
سرمايه گذاري ايران خودرو تقسيم مبلغ ۱۸ ريال 
سود خالص هر س��هم و ۲ ريال سود نقدي براي هر 
سهم اين شركت را در مجمع به تصويب رساند. مجمع 
عمومي عادي ساالنه شركت گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو براي س��ال مالي منتهي به ۲۹ اسفند 
ماه ۱۳۹۸ در روز چهارش��نبه ۲۵ تي��ر ماه ۱۳۹۹ 
برگزار شد. دستور جلس��ه مجمع عمومي ساالنه 
»خگستر« براي دوره مالي ذكر شده به شرح زير بوده 
است:  استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني، 
تصويب صورت هاي مالي سال )دوره( مالي منتهي 
به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، انتخاب حسابرس و بازرس 
قانوني، انتخاب روزنامة كثيراالنتشار، انتخاب اعضاي 
هيات مديره، تعيين حق حضور اعضاي غير موظف 

هيات مديره و تعيين پاداش هيات مديره.

  سود هر سهم »فوالد« افزايشي بود:  شركت 
فوالد مباركه اصفهان در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۲۹ 
اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازاي هر سهم خود ۷۰۸ ريال كنار 
گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته كه 
سود هر س��هم ۵۸۵ ريال اعالم شده بود، از افزايش 
۲۱ درصدي برخوردار است. شركت فوالد مباركه 
اصفهان با سرمايه ثبت شده ۱۳۰ هزار ميليارد ريال، 
صورت هاي مالي ۱۲ ماهه دوره مالي منتهي به ۲۹ 
اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسي نشده منتشر 
كرد. شركت فوالد مباركه اصفهان در دوره ياد شده، 
مبلغ ۱۴۷ هزار و ۹۵۹ ميليارد و ۸۰۸ ميليون ريال 
سود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ ۷۰۸ 
ريال سود به ازاي هر س��هم خود اختصاص داد كه 
نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزايش ۲۱ 
درصدي برخوردار است. »فوالد« در دوره ۱۲ ماهه 
سال مالي منتهي به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسي 
شده، مبلغ ۱۲۲ هزار و ۳۰۵ ميليارد و ۱۷۲ ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ ۵۸۵ 
ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود. 
همچنين براساس اين گزارش، شركت فوالد مباركه 
اصفهان در صورت هاي مالي تلفيقي ۱۲ ماهه منتهي 
به ۲۹ اس��فند ماه ۱۳۹۷، سود هر سهم را با افزايش 
۲۳ درصدي نسبت به سال گذشته، ۹۸۰ ريال و سود 
خال��ص را ۲۰۴ هزار و ۷۳۵ ميليارد و ۹۰۲ ميليون 

ريال اعالم كرده بود.

  رش�د ۱۳ درصدي ارزش س�هام عدالت 
در يك هفته: ارزش س��بد س��هام عدالت ۵۳۲ 
هزارتومان��ي در پاي��ان معام��الت ب��ورس در روز 
چهارشنبه )۲۵ تير ماه( به بيش از ۱۹ ميليون و ۲۴۶ 
هزار تومان رسيد كه نسبت به آخرين روز معامالتي 
هفته س��وم تير ماه به بازدهي حدود ۱۳ درصدي 
دست پيدا كرد. پرتفوي سهام عدالت با دارايي ۵۰۰ 
هزار تومان در تاريخ ۶ خرداد -نخستين روز از فروش 
اين سهام- ارزشي بالغ بر هفت ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان داش��ت كه از همان روز مسووالن حاضر در 
وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان خصوصي سازي و 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد بسياري براي 
نگهداري سهام داش��تند و معتقد بودند كه سهام 
موجود در پرتفوي سهام عدالت از جمله سهم هاي 
با ارزش بازار س��رمايه است كه هر روز مي توانند به 
رشدي بيش از روز گذشته دست پيدا كنند. ارزش 
پرتفوي س��هام عدالت در تاريخ ۱۷ خ��رداد ماه در 
مقايسه با ۶ خرداد حدود دو ميليون تومان افزايش 
پيدا كرد و به رقمي بي��ش از ۹ ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان رسيد. ارزش پرتفوي در دهه ابتدايي تيرماه، 

به نرخ ۱۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيد.

از صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك استفاده كنيد 
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هاشمي: رييس بانك مركزي مشكالت اداري را حل كند و دستور انتشار فوري اوراق مشاركت را بدهد

هشدار درباره فرصت سوزي 1000 ميليارد توماني
گروه راه و شهرسازي|

بار ديگر با ش�دت گرفتن ش�يوع كرونا در 
پايتخت و ل�زوم رعايت فاصله اجتماعي در 
ناوگان حمل و نقل عمومي، مساله تهيه واگن 
براي متروي تهران با دو چالش جديد، مورد 
توجه مس�ووالن قرار گرفته اس�ت. چالش 
اول،  افزاي�ش 4 برابري ه�ر واگن مترو طي 
دو سال گذشته اس�ت و ديگري، سر رسيد 
مجوز انتشار اوراق مشاركت براي تامين مالي 
خريد مترو در پايان تير ماه اس�ت. در رابطه 
با مساله اوراق مش�اركت، محسن هاشمي، 
رييس ش�وراي اسالمي شهر تهران هشدار 
داده اس�ت ك�ه »در صورت تعل�ل و تأخير 
سيس�تم بانكي هزار ميلي�ارد تومان اوراق 
مشاركت اتوبوس و مترو تهران تا پايان تير 

مي سوزد.«

رييس شوراي ش��هر تهران با بيان اين مطلب كه در 
شرايط س��خت كرونايي كه اعتبارات عادي بودجه 
تحقق نمي پذيرد تخصيص اعتبار براي فعاليت مترو 
و اتوبوس حياتي است، گفت: نمي شود انتظار داشت 
كه ظرفيت مترو و اتوبوس براي حفظ فاصله اجتماعي 
افزايش يابد اما اعتبارات آن را تخصيص نداد. اين هزار 
ميليارد تومان اوراق مشاركت مربوط به سال ۱۳۹۸ 

است كه تا آخر تيرماه فرصت انتشار دارد.
وي ادامه داد: شهروندان تهراني از رييس بانك مركزي 
انتظار دارند مشكالت بروكراسي و اداري را با استفاده 
از اختياراتش حل كند و دستور انتشار فوري اوراق را 

در فرصت كوتاه باقي مانده به بانك رفاه بدهد.
اين در حالي اس��ت كه مهلت انتشار اوراق مشاركت 
سال ۱۳۹۸ كه معادل هزار ميليارد تومان براي مترو 
و ۵۰۰ ميليارد تومان براي خريد اتوبوس مصوب شده 
بود، در پايان سال گذشته براي چهار ماه ديگر تمديد 

شد تا شهرداري بتواند از اين فرصت استفاده كند.
از اوراق مشاركت مصوب سال ۱۳۹۷ نيز شهرداري 
تهران تنها توانس��ت ۱۳۰۰ ميليارد تومان را منتشر 
كند و بفروشد كه خريدار ۹۱۰ ميليارد تومان از آنكه 
بانك آينده بود، نيمي از اين مبلغ هفته گذش��ته به 
حساب ش��هرداري واگذار ش��د و نيمي ديگر )۴۵۵ 
ميليارد تومان( همچنان به حساب شهرداري واريز 

نشده است.

  خبر خوش حناچي درباره 
راه اندازي خط 10

در تحولي ديگر، پيروز حناچي، شهردار تهران گفت: به 
زودي بخش اول خط ۱۰ مترو از ميدان كتابي به سمت 

منطقه 22 ساخته مي شود.
حناچي در مراسم بهره برداري از 2 رام قطار مترو كه به 
صورت ويدئو كنفرانس برگزار شد، اظهار كرد: ظرفيت 
كارخانجات واگن  سازي تهران و كالنشهرها بسيار باال 
است و ساخت واگن در كش��ور و كاهش وابستگي به 
خريد قطعات خارجي مترو مسيري راهبردي است كه 

در حال پيگيري آن هستيم.
وي اف��زود: عالوه بر خريد ۱۰۵ دس��تگاه واگن كه در 
دس��تور كار قرار گرفته و ۱۰۵ واگن داخلي در مرداد 
قطعات آن در داخل آماده ش��ده كه ب��ه زودي مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.
ش��هردار تهران ادامه داد: قرارداد خريد 6۳۰ واگن با 
طرف چيني انجام شده و با پيگيري سفارت چين در 
ايران اين مساله نيز مدنظر قرار دارد و دولت هم اقدامات 

الزم را در اين راستا انجام خواهد داد.
حناچي با اشاره به اينكه بيكاري در شركت واگن سازي 
تهران باعث ايجاد نگراني هايي ش��ده اس��ت، گفت: 
تالش هايي انجام خواهيم داد كه بيشتر از قبل سفارشات 
ساخت واگن را با شركت هاي داخلي داشته باشيم. وي 
اظهار كرد: مقدمات آغاز ساخت خط ۱۰ مترو نيز فراهم 

شده و س��اخت بخش اول اين خط از ميدان كتابي به 
منطقه 22 به زودي رس��مًا آغاز مي شود. بارگذاري ها 
در اين منطقه س��نگين بوده و متناسب با حمل و نقل 
عمومي مورد توجه قرار نگرفته اس��ت كه ان ش��اءاهلل 
 با افتت��اح اين خط ش��اهد رفع مش��كالتي در حوزه 

حمل و نقل خواهيم بود.

   پيگير ساخت قطار ملي براي مترو هستيم
علي امام، مديرعامل ش��ركت متروي ته��ران نيز در 
مراس��م بهره برداري از دو رام قطار مترو كه به صورت 
ويدئو كنفرانس برگزار شد، اظهار كرد: اين دو رام قطار 
جديد مربوط به آخرين ق��رارداد ۱۰ رام قطار بوده كه 
در سال ۹۷ با ال سي بانك مركزي قطعات آن از خارج 

كشوربه ايران آمد.
وي اف��زود: پ��س از آن، قطارهاي جدي��د از گمرك 
بندرعباس ترخيص شد، البته در مهر و آبان ۹۷ فقط 
۸۵ درصد قطارها ترخيص شد و ۱۵ درصد اين قطعات 

ترخيص آن منوط به تسويه حساب با گمرك بود.
مديرعامل ش��ركت متروي تهران گفت: سرانجام در 
سال ۹۸ با مساعدت و پيگيري معاونت مالي شهرداري 

و سازمان امور مالياتي ترخيص كامل انجام گرفت.
امام گفت: از سال ۹۸ هم مونتاژ قطعات صورت گرفت 
و امروز دو رام قطار براي استفاده در خط 6 و ۷ مترو به 

چرخه مدار قطارها افزوده شد.
وي اظهار كرد: پروژه ساخت قطار ملي هم با همكاري 
معاونت علمي رياست جمهوري را دنبال مي كنيم كه به 
زودي در مرداد نمايشگاه آن برگزار مي شود و اميدواريم 
بتوانيم تا پايان سال يك رام قطار ملي آماده كنيم. انعقاد 
قرارداد ۱۰۵ واگن جديد را پيگير هستيم و انشاهلل در 

سال جاري اين قرارداد هم منعقد خواهد شد.

   مترو تهران 1450 واگن دارد
معاون حمل و نقل وترافيك شهرداري تهران با اشاره 
ب��ه اينكه مترو ته��ران در حال حاض��ر ۱۴۵۰ واگن 
دارد، گف��ت: به همين تعداد و حتي بيش��تر كمبود 

واگن داريم.
 ب��ه گ��زارش ف��ارس، س��يدمناف هاش��مي معاون 
حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران در مراس��م 
بهره برداري از 2 رام قط��ار جديد مترو كه به صورت 
ويدئوكنفرانس برگزار شد، گفت: كارخانه واگن سازي 

براي اينكه با ۳۵۰ مهندس و پرسنل برپا باشد، بايد 
اقداماتي را انجام دهيم و تالش داريم گره مختصري 
هم كه در بحث قرارداد ۱۰۵ واگن پيش آمده هر چه 
زودتر برطرف و با چيني ها به توافق برس��يم و از اين 
طريق س��ال آينده ش��اهد ورود واگن هاي بيشتر به 

چرخه مترو باشيم.
وي گفت: در ح��ال حاضر بي��ش از ۱۴۵۰ واگن در 
مترو تهران فعال است و به همين تعداد و حتي بيشتر 
كمبود واگ��ن داريم. معاون حم��ل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران اظهار كرد: در حال حاضر شهرداري 
با ۵۰ درصد ظرفيت مترو به دليل كمبودها و كسري 
واگ��ن فعاليت دارد و اين در حالي ب��وده كه با دو رام 
قطار جديد كه امروز به چرخه مترو افزوده شد ساالنه 
۴ ميليون مسافر جابه جا مي شوند. هاشمي گفت: در 
صورتي كه بتوانيم در خصوص تأمين واگن كه بيش از 
۱۵۰۰ مورد است اقدامات الزم را انجام دهيم پوشش 

حداكثري در جابه جايي مسافران خواهيم داشت.
وي گف��ت: در ارتب��اط ب��ا ق��رارداد 6۳۰ واگن نيز 
پيگيري ها در حال انجام است و ان شاءاهلل اقداماتي نيز 
در اين راستا هر چه سريع تر صورت مي گيرد. معاون 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران گفت: دو رام 
جديد قطار هم كه امروز به بهره برداري رسيد در خط 

6 و ۷ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

   هر واگن مترو 20 ميليارد تومان
در تحولي ديگر، رييس كميس��يون عمران و حمل 
و نقل شوراي ش��هر تهران كه در يك نشست خبري 
مجازي سخن مي گفت، با اشاره به كمبود ۳ هزار واگن 
در مترو پايتخت، اظهار كرد: ش��هرداري 2۰۰ هزار 
ميليارد تومان براي تكميل خطوط و تأمين تجهيزات 
نياز دارد. به گفته محمد عليخاني رييس كميسيون 
عمران و حمل و نقل شوراي شهر، مترو تهران حدود 
2۰۰ هزار ميليارد تومان براي تكميل خطوط و تجهيز 
آنها ني��از دارد. زماني واگن هاي مترو ۵ ميليارد بود و 
اكنون قيمت هر واگن به 2۰ميليارد تومان رس��يده 
است كه قيمت قبلي مربوط به زمان هاي دوري نيست 

و حدود 2 سال پيش است.  
وي با اش��اره به اينكه ه��ر قطار مت��رو ۷ واگن دارد، 
گفت: ۱۴۰ ميليارد تومان خريد يك قطار براي مترو 
هزينه دارد.  رييس كميسيون عمران و حمل و نقل 
شوراي ش��هر تهران ادامه داد: در حال حاضر كمبود 
۳ ه��زار واگن مترو داريم كه هزين��ه خريد آن بيش 
از 6۰ ه��زار ميليارد تومان مي ش��ود. قطعا با بودجه 
شهرداري نمي توان اين هزينه را تأمين كرد و دولت 
بايد از ش��هرداري تهران و كالنش��هرها در اين راستا 

حمايت كند.
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 شناسايي مالكاني با
 ۹0 واحد مسكوني در تهران 

محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي گفت: با ايجاد 
بستري از داده ها كه از طريق سامانه امالك و اسكان 
ايجاد شده، مشخص شد كه افرادي مالك بيش از ۸۰ 
تا ۹۰ واحد مسكوني فقط در تهران هستند. اسالمي 
در گفت وگو با ايلنا، درباره بازار مسكن در كشور اظهار 
كرد: قيمت ها دربازار مس��كن واقعي نيستند و بازار 
دچار التهاب ش��ده و قيمت مسكن حباب دارد. وي 
ادامه داد: در اندازه گيري س��هم ارز در كاال و خدمات 
مي بينيم كه كاال و خدمات وابستگي صد درصدي به 
ارز ندارند. براي مثال در بخش ساختمان چه وابستگي 
ارزي داريم؟ اتفاقي كه در بازار مسكن رخ داد متاثر از 
حركت نرخ ارز و همپيماي��ي آن با نرخ تورم بود كه 
بازارهاي موازي هم مانند سكه، طال و... دچار همين 
وضعيت شدند.  وزير راه و شهرس��ازي افزود: وقتي 
قيمت ها در بازارهاي موازي باال مي رود باعث مي شود 
كه در ساير بازارها هم شاهد رشد قيمت ها باشيم و با 
افزايش قيمت ها در ساير بازارها، عده اي قيمت دارايي 
خود مانند مسكن را هم افزايش مي دهند اما نكته مهم 
در بازار مسكن اين است كه ميزان معامالت نسبت به 
سال گذشته ۷۰ الي ۸۰ درصد كاهش يافته، در اين 
شرايط مگر مي شود كسي از صحت و سقم وضعيت 
مسكن در بازار صحبت كند. اسالمي درباره معامالت 
انجام شده گفت: موضوع مهم تر اين است كه بيش از 
6۰ درصد واحدهايي كه در ارديبهشت و خردادماه 
معامله ش��ده اند، واحدهاي بزرگ ب��ا متراژ بيش از 
۱6۰ تا ۱۸۰ متر هستند، اين معامالت نشان دهنده 
آن اس��ت كه پول هاي سفته بازي و سوداگرانه براي 
سرمايه گذاري وارد بازار مسكن شده اند. او در پاسخ 
به اينكه آيا سلطان مسكن در اين بازار هم وجود دارد 
و اين افراد شناس��ايي شده اند، اظهار داشت: با ايجاد 
بستري از داده ها كه از طريق سامانه امالك و اسكان 
ايجاد شده، مشخص شد كه افرادي مالك بيش از ۸۰ 

تا ۹۰ واحد مسكوني فقط در تهران هستند.

سرانجام احداث خانه هاي
 25 متري در پايتخت

عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرس��ازي و معماري 
شهرداري تهران در خصوص آخرين وضعيت صدور 
مجوز ساخت و اعطاي تسهيالت به خانه هاي كوچك 
مقياس شامل واحدهاي 2۵ تا ۵۰ مترمربعي، گفت: 
طرحي در اين خصوص به وزارت كش��ور ارايه شده و 
قرار اس��ت در هيات دولت مطرح شود. گلپايگاني در 
گفت وگو ب��ا ايرنا با تاكيد بر اينكه آخرين بار با معاون 
وزير كشور در خصوص اين طرح صحبت كرده است، 
ادامه داد: نظر مسووالن كالن شهرها نيز در تهيه طرح 
ساخت واحدهاي كوچك مقياس نيز اخذ شد. به گفته 
وي، پس از كسب نظر مسووالن، اصالحات كوچكي 
در طرح مذكور انجام و قرار شد با معاون مسكن وزارت 
راه وشهرسازي هماهنگي شود تا اين پيشنهاد به هيات 
دولت برود. معاون ش��هردار تهران با اب��راز اميدواري 
نس��بت به تصويب اين طرح در هيات دولت طي اين 
دوره مديريت شهري و عملياتي شدن آن، بيان كرد: 
به نظر مي رسد معاون فني و عمراني وزارت كشور با 
طرح موافق باشد البته نقطه نظرهايي نيز نسبت به آن 
داشتند. گلپايگاني افزود: ما ساخت واحدهاي 2۵ تا ۵۰ 
مترمربعي را براي تهران پيشنهاد داده بوديم اما وقتي 
نظرها كالن شهرها را گرفتيم، مقرر شد در هر شهري 
با توجه به وضعيت آن عدد متراژ تعيين شود. وي ادامه 
داد: متراژ ساخت واحد مسكوني در مصوبه هاي طرح 
تفصيلي ۳۵ مترمربع است كه ما پيشنهاد 2۵ تا ۵۰ متر 
را داديم تا در صورت تصويب، تخفيف ها و اعتبار بانكي 
براي س��اخت اين واحدها نيز اختصاص يابد. معاون 
شهردار تهران بيان كرد: در طرح پيشنهادي و با توجه 
به اصالحاتي كه انجام شد، عدد كف و سقف متراژ را 
برداشتيم تا در صورت تصويب اين طرح در هيات دولت، 
كميسيون هاي ماده ۵ هر كالن شهري در خصوص عدد 
متراژ تصميم گيري كند.  طرح ساخت آپارتمان هاي 
كوچك مقياس طي سال گذشته مطرح شد و برخي ها 
معتقد بودند كه مي تواند در بهبود وضعيت بازار مسكن 
اثرگذار باشد؛ برخي ديگر هم اجراي آن را عاملي براي 
تجردگرايي به شمار مي آورند و بر همين اساس گويا قرار 
است كه اين خانه ها تنها به زوج هاي جوان اختصاص 

يابد تا نقطه آغازي براي زندگي مشترك آنان باشد.

افزايش 2 برابري استفاده از 
دوچرخه در تهران

مدير واحد توسعه سيس��تم هاي حمل ونقل پاك 
ش��هرداري تهران با اش��اره به افزاي��ش 22 برابري 
سفارش ش��هروندان اروپايي ها و امريكايي ها براي 
خريد دوچرخه در ايام كرونايي گفت: از شهريور سال 
گذشته تاكنون استفاده از دوچرخه دو برابر در تهران 
افزايش پيدا كرده است. يعقوب آزاده دل در گفت وگو 
با تسنيم درباره ميزان استفاده شهروندان تهراني از 
دوچرخه اظهار كرد: با افزايش مجدد ش��يوع كرونا، 
تغييري در ميزان استفاده ش��هروندان از دوچرخه 
ايجاد نشده اين در حالي است كه طبق پروتكلهاي 
تعيين ش��ده، ش��ركت بيدود به ضدعفوني كردن 
دوچرخه هاي اشتراكي خود مي پردازد و به شهروندان 
نيز آموزش هايي درباره ضدعفوني كردن دوچرخه ها 
پيش از استفاده داده ايم. وي با اشاره به اينكه دوچرخه 
بهترين وسيله براي تردد به ويژه در شرايط فعلي است 
و مي تواند جايگزين خوبي براي حمل و نقل عمومي 
و خودروي شخصي باش��د، ادامه داد: ثبت سفارش 
فروشگاه هاي اروپايي و امريكايي براي خريد دوچرخه 
در زمان ش��يوع كرونا، 22 برابر شده است و به خريد 
دوچرخه از شركت هاي چيني روي آورده اند! او با بيان 
اينكه وضعيت مذكور نشان مي دهد، كشورهاي ديگر 
هم به سمت استفاده هرچه بيشتر از دوچرخه سوق 
پيدا كرده اند، گفت: در حال حاضر شركت بيدود بالغ 
بر ۳۰ هزار كاربر دارد و طبق آماري كه به دس��تمان 
رسيده از شهريور سال گذش��ته تاكنون استفاده از 
دوچرخه دو برابر افزايش پيدا كرده كه بيشترين ميزان 

آن مربوط به دوچرخه هاي شخصي است.

وام وديعه اجاره مسكن چقدر است؟حمل و نقل كالن شهرها در تيررس كرونا
پروژه هاي حمل و نقل عمومي با كندي حركت مي كند و شهرداري ها 
در زمينه نوسازي ناوگان اتوبوسراني و تامين تجهيزات قطار شهري 
با مش��كل مواجه هستند.  به گزارش مهر، بيست و هفتمين نشست 
كميس��يون حمل و نقل و ترافيك مجمع شهرداران كالن شهرهاي 
ايران به منظور تبادل تجربيات، بررسي مشكالت و ايجاد وحدت رويه 
در اين حوزه به صورت ويدئو كنفرانس و به ميزباني شهرداري تهران 

برگزار شد.
اين جلسه با موضوع آثار و پيامدهاي ناشي از شيوع ويروس كرونا بر 
حمل و نقل كالن شهرها و راهكارهاي پيش رو به منظور ارايه خدمات 
مطلوب به شهروندان، بررسي روند نوسازي و بازسازي ناوگان فرسوده 
اتوبوسراني كشور با استفاده از تسهيالت مصوب شوراي عالي اقتصاد 

و بررسي بند الف ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه برگزار شد.
معاونين حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري هاي كالن شهرها در اين 
نشس��ت با ارايه گ��زارش در خصوص اقدامات انجام ش��ده توس��ط 
شهرداري هاي متبوع خود از زمان ش��يوع بيماري كرونا، به تشريح 
اقدامات پيشگيرانه در حوزه حمل و نقل، اثرات اين بيماري بر سيستم 
حمل و نقل عمومي و مشكالت ايجاد شده براي رانندگان اين حوزه 
پرداختند. بنابر اين گزارش هر يك از معاونين در ادامه به روند بازسازي 
و نوسازي ناوگان فرسوده اتوبوسراني و اقدامات انجام شده و راهكارهايي 
جهت كاهش مش��كالت در اين زمينه پرداختند و تاكيد كردند: در 
حال حاضر پروژه هاي حمل و نقل عمومي با كندي حركت مي كند و 
شهرداري ها در زمينه نوسازي ناوگان اتوبوسراني و تأمين تجهيزات 

 قطار ش��هري با مشكل مواجه هستند. س��يد مناف هاشمي معاون 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در اين نشست برپايي جلسات 
مش��ترك با معاونت امور زيربنايي رياست جمهوري، رييس سازمان 
برنامه و بودجه و همچنين برگزاري جلس��ات متعدد با مديران ايران 
خودرو جهت نوسازي ناوگان اتوبوسراني را از جمله اقدامات صورت 
گرفته در اين خصوص عنوان و ابراز اميدواري كرد نتايج اين جلسات 

و پيگيري ها براي تمامي شهرداري هاي كالن شهرها اثربخش باشد.
رييس كميس��يون حمل و نقل كالن ش��هرها در ادامه به تمهيدات 
صورت گرفته در خص��وص بحران ويروس كوويد ۱۹ اش��اره كرد و 
 افزود: در اين زمينه تمهيداتي به ويژه در بخش حمل و نقل عمومي

 پيش بيني شده است كه از جمله آنها مي توان به الزامي كردن استفاده 
از ماسك در خطوط اتوبوس هاي تندرو، ملزم كردن رانندگان تاكسي 
به مسافر گيري حداكثر ۳ نفر و همچنين ضدعفوني مستمر اتوبوس ها 

و واگن ها و ايستگاه هاي مترو اشاره كرد.
كمال مرادي دبيركل مجمع شهرداران كالن شهرهاي ايران نيز در اين 
نشست مجازي انتقال و اشتراك گذاري تجارب معاونين حمل و نقل 
و ترافيك كالن شهرها را از مهم ترين اهداف اين جلسات عنوان كرد 
و افزود: خوشبختانه اين مجمع تعامالت و پيگيري هاي متعددي را 
پيرامون مشكالت و موضوعات مربوط به موضوع حمل و نقل با معاون 
اول رييس جمهور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت كشور و مجلس به 
انجام رس��انده است كه دس��تاوردهاي خوبي را براي شهرداري هاي 

كالن شهرها به همراه داشته است.

درحالي رييس جمهور روز جمعه دستور پرداخت وام وديعه مسكن 
به مستأجران را از مرداد صادر كرد كه گمانه زني هاي متعددي درباره 

مبلغ اين وام و نرخ سود آن مطرح شده است.
حس��ن روحاني، رييس جمهوري در گفت وگ��وي تلفني با محمد 
اسالمي، وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اختصاص وام وديعه مسكن 
به مس��تاجران از ماه آينده )مرداد ۹۹(، اظهار كرد: طرح تسهيالت 
وديعه اجاره مس��كن كه پيش از اين قرار ش��ده ب��ود با هماهنگي 
بانك مركزي آماده شود، براي بررسي، به جلسه روز يكشنبه ستاد 

هماهنگي اقتصادي ارايه شود.
وي تصريح كرد: سرعت بخش��ي بانك ها براي اختصاص وام وديعه 

مسكن به مستاجران نيازمند مساعدت ضروري است.
در جريان اين گفت وگو مقرر ش��د، اين طرح ب��ا اولويت تهران و ۷ 
كالن شهر در مردادماه براي مستاجراني كه در اين دسته بندي واقع 
ش��ده و قرارداد آنها رسمي و متراژ واحد مسكوني آنان طبق الگوي 

مسكن است، آغاز شود.
به گزارش تس��نيم، بر اس��اس گزارش هاي ميداني نرخ اجاره بهاي 
مسكن امسال در مقايسه با سال گذشته تقريبا دو برابر شده است. 
قسمت بد اين ماجرا براي مس��تأجران، اصرار مالكان براي دريافت 
اجاره ماهانه و خودداري از گرفتن پول پيش )رهن( اس��ت. در اين 
وضعيت نابسامان بازار اجاره مسكن، ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا 
مصوب كرده كه نرخ اجاره بها در تهران، كالن شهرها و ساير شهر به 

ترتيب فقط 2۵، 2۰ و ۱۵ درصد افزايش يابد.

در اين شرايط گمانه زني ها درباره مبلغ وام وديعه مسكن مستأجران 
كه قرار است به مالكان پرداخت شود، داغ شده است. چندي پيش 
محمود محمودزاده در اين باره گفته بود: وام وديعه مسكن به كساني 
پرداخت مي شود كه بر اساس قانون ساماندهي و توليد مسكن، فرم 
ج آنها سبز باش��د، يعني از تسهيالت دولتي بخش مسكن استفاده 

نكرده باشند.
وي تصريح كرد: در تسهيالت وديعه مسكن، مستأجران فقط سود 

اين تسهيالت را به بانك باز پس مي دهند.
گفته مي شود، وزارت راه و شهرسازي پيشنهاد پرداخت وام وديعه 
۳۰ تا ۴۰ ميليون توماني را به بانك مركزي ارايه كرده است. فارغ از 
اثر گذاري كم اين مبلغ، س��ود اين تسهيالت كه مستأجر بايد آن را 
پرداخت كند مي تواند به چالشي براي برنامه وزارت راه و شهرسازي 
تبديل شود. بر اس��اس شنيده ها س��ود اين وام احتماال ۱۸ درصد 
 اس��ت، البته چنانچه اين وام از محل مبلغ در نظر گرفته شده براي 
كسب و كارهاي آسيب ديده از شيوع ويروس كرونا تامين شود سود 

آن ۱2 درصد محاسبه خواهد شد.
براي يك وام حدود ۳۵ ميليون توماني كه قرار باش��د يك سال در 
اختيار موجر قرار بگيرد مستاجر بايد حدود ۳.۵ ميليون تومان سود 
با نرخ ۱۸ درصد به بانك پرداخت كند. جزييات و نحوه پرداخت وام 
وديعه مسكن هنوز مشخص نيست، اما با توجه به برنامه هاي ۷ سال 
اخي��ر دولت در حمايت از مردم، خيلي نمي ت��وان به اثرگذاري اين 

برنامه نيز اميدوار بود.

پيش بيني عرضه ٣٠ تا ٥٠ درصد خانه هاي خالي به بازار 
معاون مسكن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي با 
ارايه سه پيش��نهاد به مجلس براي طرح اخذ ماليات 
از خانه هاي خالي گفت: در مرحله نخست اجراي اين 
طرح پيش بيني مي شود، شاهد عرضه ٣٠ تا ٥٠ درصد 

خانه هاي خالي و بازگشت آنها به بازار مسكن باشيم.
وزارت راه و شهرس��ازي تصميم دارد ب��ا اجراي اخذ 
ماليات از خانه هاي خالي به سراغ آن دسته از مالكيني 
برود كه صاحب ده ها واحد مسكوني در تهران و ساير 
كالن شهرها هستند و مي توانند قيمت خانه را در برخي 
محالت تعيين كنند. به گفته محمد اسالمي، وزير راه 
و شهرس��ازي، اكنون سامانه امالك و اسكان كه بانك 
اطالعاتي محتكرين مسكن است فعال شده و سازمان 
امور ماليات��ي مي تواند قبض هاي مالياتي را در همين 
تابس��تان صادر كند. با اين ح��ال نمايندگان مجلس 
همزمان طرحي را در پارلمان در دست بررسي دارند كه 
هدفش اجراي سختگيرانه تر اين قانون است تا قيمت 
خانه در تابستان امسال با عرضه واحدهاي مسكوني كه 

سال ها خالي بوده است، كاهش پيدا كند.
وزير راه و شهرسازي هفته پيش اعالم كرد كه مصوبه 
مجلس مي تواند حامي طرحي باشد كه دولت در دست 
اجرا دارد، با اين حال اي��ن طرح در مجلس موافقان و 
مخالفاني دارد. بر اس��اس آمار از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ 
تعداد مس��تاجران از ۱۵ درصد ب��ه بيش از ۳۰ درصد 
رسيده است و اكنون 2.۵ ميليون خانه خالي در كشور 

وجود دارد. مجلس ش��وراي اسالمي معتقد است كه 
قانون قبلي مصوب س��ال ٩٤ به هدف خود نرس��يده 
و مي��زان خانه هاي خالي در ايران دو برابر اس��تاندارد 
دنيا اس��ت و طرح فعلي مجلس با بهره گيري از تجربه 

كشورهاي موفق تهيه شده است.
براساس قوانين قبلي يك خانه يك ميليارد توماني در 
يكسال تنها يك ميليون و 2۰۰ هزار تومان بايد ماليات 
پرداخت كند كه رقمي بازدارنده محسوب نمي شود و 
انگيزه اي براي عرض��ه به بازار در افراد ايجاد نمي كند، 
اما در طرح فعل��ي رقم ماليات تقريبا 2۰ برابر ش��ده 
است و مي تواند عاملي بازدارنده براي احتكار مسكن 
باش��د. مخاطب اين قانون نيز فقط محتكران هستند 

و با سازنده هاي مسكن نيز سخت گيري نخواهد شد.

  لزوم توجه به اراضي باير داخل شهرها 
محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي ديروز 
در خصوص نق��ش مجلس براي كمك به اجراي بهتر 
مصوبه اخذ ماليات از خانه ه��اي خالي به ايرنا، گفت: 
مجلسي ها اصالحيه اي روي قانون سال ٩٤ آورده اند 
كه اگر انتظار دولت را براي اجراي س��ختگيرانه تر اين 
قانون برآورده كند، اميد آور است. وي با بيان اينكه به 
نظر مي رسد طرح مجلس تكميل قوانين قبلي است، 
گفت: پيشنهاد مي دهيم كه در طرح فعلي استفاده از 
اراضي باير داخل شهرها با كاربري مسكوني گنجانده 

شود. محمودزاده گفت: در صورتي كه زمين هاي باير 
در داخل شهرها كه اكنون به سازمان ها مربوط مي شود 
آزاد نشود، دولت مجبور به توسعه شهرها است كه هزينه 
زيادي را براي كشور و مردم دارد. به گفته معاون وزير راه 
و شهرسازي، اراضي خالي با كاربري مسكوني بايد آزاد 
شود و اين بند مي تواند در طرح فعلي مجلس گنجانده 
شود. وي به همكاري سازمان ها براي تكميل اطالعات 
سامانه امالك و اسكان اش��اره كرد و ادامه داد: سامانه 
امالك و اسكان يك بانك اطالعاتي است كه در صورت 
درج اطالعات شفاف و كافي در آن مي توانيم براي حوزه 
مسكن برنامه ريزي كنيم. توقع داريم مصوبه مجلس بر 
همكاري دستگاه ها براي تكميل اطالعات اين سامانه 
موثر باشد. او ادامه داد: از طرفي بهتر است نمايندگان 
مجلس به تشويق مالكان محتكر روي آورند تا عرضه 

خانه هاي خالي به بازار مسكن سرعت گيرد.
وي همچنين خبر داد: هدف دولت از اجراي اين قانون، 
عرضه همه نوع واحد مسكوني از خانه هاي ٥٠ متري 
خالي تا خانه ه��اي لوكس و الكچري اس��ت و گفت: 
هر واحدي كه در كش��ور ساخته شده است بايد مورد 
استفاده قرار گيرد. معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه گفت: در مرحله نخست اجراي اين طرح توقع داريم 
٣٠ تا ٥٠ درصد واحدهاي خالي وارد چرخه عرضه شود 
كه مي تواند تاثير ملموس��ي در بازگشت توازن به بازار 

مسكن داشته باشد.

  كنترل قيمت مسكن با ماليات 
 خانه هاي خالي ؟

 در همين ح��ال، خش��ايار باقرپور، فع��ال صنفي حوزه
 ساخت و س��از مس��كن گفت: با اجراي قانون ماليات بر 
خانه هاي خالي تنها ش��ايد بتوان ش��اهد افزايش ميزان 
عرضه در بازار اجاره  بود. به گزارش مهر به نقل از اتحاديه 
تعاوني هاي عمراني شهر تهران، باقرپور در خصوص قانون 
ماليات بر خانه هاي خالي گفت: ب��ا توجه به اينكه براي 
اجراي قانون ماليات بر خانه هاي خالي عالوه بر پشتوانه 
مطالعاتي كافي، زيرساخت هاي اصولي و مناسبي در كشور 
ايجاد نش��ده، اجراي اين قانون تأثيري در كاهش قيمت 
مسكن نخواهد داش��ت. وي اظهار كرد: برخورد قهري با 
مالكان خانه هاي خالي، در عمل ناقض حقوق مالكانه افراد 
محسوب مي شود و به همين دليل نمي توان اختيار افراد در 
اموالشان را با اينگونه اقدامات دچار تزلزل كرد. مديرعامل 
اتحاديه تعاوني هاي عمراني ش��هر تهران افزود: چندي 
پيش بحث تعيين سقف 2۵ درصدي افزايش اجاره بهاي 
مستأجران در تمديد قراردادها نيز مطرح شد كه پيامد 
آن يا اجبار مستأجران براي تخليه ملك مورد اجاره و در 
نهايت اجاره دادن به مستأجر جديد با قيمت دلخواه مالك 
بوده يا توافقات غير رسمي بين مالك و مستأجر را سبب 
شده است. بنابراين اينگونه تصميمات و اقدامات سطحي 
نمي توانند هيچ تأثيري در كاهش قيمت مسكن داشته 
باشند. باقرپور در رابطه با ايرادهاي وارد بر قانون ماليات بر 

خانه هاي خالي گفت: مالكان اين قبيل واحدها يا آن قدر 
سرمايه دارند كه در پرداخت چنين مالياتي دچار مشكل 
نباشند يا درصورتي كه تمايل به پرداخت ماليات نداشته 
باشند فقط با اجاره دادن ملك، از پرداخت چنين مالياتي 
خالص خواهند ش��د كه در اين صورت قانون ماليات بر 
خانه هاي خالي، تنها مي تواند در افزايش عرضه خانه هاي 
استيجاري موثر باشد. وي با اشاره به اينكه اين قانون دست 
مالكان را براي تخلف باز گذاشته، گفت: مالكان به راحتي 
مي توانن��د با تغيير ظواهر ملك از حالت خالي به در حال 
استفاده و در نهايت ايجاد رفت و آمد صوري و هر از چند 
گاه به داخل ملك، واحد خود را از ش��مول چنين قانوني 
خارج سازند. باقرپور اظهار كرد: هرگز اجراي چنين قانوني 
موجب اقدام به فروش ملك توسط مالكان نخواهد شد و 
افراد به هر شيوه اي سعي در حفظ سرمايه هاي ملكي خود 
خواهند كرد. مديرعامل اتحاديه تعاوني هاي عمراني اضافه 
كرد: به طور معمول وضع مالي��ات براي خانه هاي خالي 
نمي تواند از حدي مشخص بيشتر باشد و شكلي غيرمعقول 
به خود گيرد. به همين دليل به صراحت مي توان گفت بهتر 
اس��ت كه قانونگذاران محترم به جاي تجويز نسخه هاي 
ناكارآمد مسكن گونه، در پي ايجاد راهكارهاي عملياتي 
و زيربنايي براي حل بحران مسكن و قيمت آن باشند كه 
درمان الگوي توليد مسكن و هدايت سرمايه هاي سردرگم 
افراد به سمت صنعت ساختمان و تقويت بخش تعاون، يكي 

از تأثيرگذارترين برنامه هاي قابل اجراست.

 در سال ۹7 قيمت هر واگن  مترو 5 ميليارد بود و اكنون قيمت هر واگن به 20 ميليارد تومان رسيده است
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اولويت دوركاري براي كارمندان
ويروس كرونا و سياست هاي دوركاري كه در 
پي آن اجرا ش�د، نش�ان داد كه كار كردن در 
خانه براي بسياري از كارمندان امكان پذير تر 
است و حتي در اولويت باالتر قرار دارد. با وجود 
اينكه سياست هاي تعطيلي عمومي و قرنطينه 
خانگي به مرور در كشورهاي متعدد كاهش 
پيدا مي كنند، تعدادي از كارمندان، دوركاري 
را به بازگشت به دفاتر كاري ترجيح داده اند. 

ويروس كرونا و دوركاري بخش عمده اي از نيروي انساني 
باعث ش��د تا عالقه به عدم حضور در دفاتر كاري بيشتر 
شود. برخي نظرس��نجي ها ادعا مي كنند كه ۷۵ درصد 
از كارمن��دان، دوركاري را حتي پس از بحران كرونا هم 
به خاطر داليل گوناگون از احتي��اط تا راحتي، ترجيح 
مي دهند. تمامي رخدادهاي اخير، مسير را براي حركت 
جديدي آماده كردند كه در يك دهه  گذشته، به آهستگي 
خود را به دنياي كسب وكار تحميل كرد. اكنون بسياري 
از كارشناس��ان و مديران با اين سوال روبرو هستند كه 
آيا واقعا به دفاتر كاري ني��از داريم؟ گزارش ونچوربيت 
به اين سوال پاسخ مثبت مي دهد. البته براي بهره وري 
بيش��تر و ادامه حيات مفهومي به نام محي��ط كار، بايد 
تمركز مديران و برنا مه ريزه��ا روي مفاهيمي همچون 
انعطاف، سالمت و تعامل كارمندان، بيشتر شود. امروزه 
كارمندان گزينه هاي متعددي براي كار كردن دارند. به 
همين دليل دفاتر كاري براي جذب نيروي انساني بايد 
دركنار مكان هاي موردپسند كارمندان، با آنها رقابت نيز 
بكنند. به بيان ديگر، يك دفتر كاري بايد امنيت ماندن 
در خانه، راحتي يك كافي شاپ محبوب و آسودگي يك 
فضاي كار اش��تراكي را به صورت تركيبي داشته باشد. 
به هرحال انتظار نيروي انس��اني از محيط كار روز به روز 
بيش��تر و متنوع تر مي ش��ود و بايد راهكاري براي اين 
مساله جديد، پيدا كرد. رويكرد نيروي انساني به سمت 
محيط هاي كار جذاب تر، منجر به رش��د فضاهاي كار 
 WeWork اش��تراكي و اوج گيري رهبر ب��ازار يعني
ش��د. اگرچ��ه وي ورك در ادامه به نوعي مس��ير خود را 
گم كرد و حتي تا مرز ورشكس��تگي هم پيش رفت، اما 
روندهاي اصلي و تمايل هاي جديد كارمندان، منجربه 
تولد فرصت هاي بي شمار جديد براي استارت آپ  هايي 
ش��د كه ايده هاي مذكور را در س��ر مي پرورانند. امروزه 
نس��ل جوان بيش از يك س��وم از نيروي كار را تشكيل 
مي دهند. آنها بيش از هميشه به دنبال انعطاف پذيري 
المان هاي زمان، مكان و چگونگي كار كردن هس��تند. 
به عالوه، استعدادهاي برتر صنعت، هميشه در مناطق 
شهري بسيار پرجمعيت متمركز بوده اند و تمايل زيادي 
به رفت و آمد به مجموعه هاي كاري حومه شهرها ندارند. 
درنهايت كارمندان امروزي س��طح برابري از فناوري را 
در زندگي ش��خصي و كاري خود طل��ب مي كنند. اين 
موضوع نش��ان مي دهد كه س��ازمان ها با چالش جديد 
و مهمي در مديريت نيروي انس��اني روبرو شده اند. آنها 
بايد فضاي كاري مناس��ب را با حداكثر صرفه جويي در 
هزينه در زمان و مكان مناسب، فراهم كنند. دراين ميان، 
استارت آپ هايي كه متمركز بر توسعه فناوري هاي مرتبط 
با امالك و مستغالت فعاليت مي كنند، فرصت هاي رشد 
قابل توجهي در سه حوزه  نياز نيروي انساني دارند: نيازهاي 

اصلي، نيازهاي مرتبط با فضا و نيازهاي بهره وري.

فرصترشدبراياستارتآپها
سلس��له مراتب نيازهايي كه به امالك و مس��تغالت 
مربوط مي شوند، به نوعي يك طبقه بندي از فرصت ها 
و نيازهايي اس��ت كه ب��ا اس��تارت آپ هاي مرتبط با 
فناوري اين حوزه، ارتباط دارد. سلسله مراتب مذكور 
از هرم مزلو گرفته ش��ده اند كه در پايين ترين طبقه 
آن، نيازهاي فيزيولوژيكي يا اصلي ديده مي ش��وند 
كه به تمامي افراد حاضر در همه ساختمان ها مرتبط 
خواهند بود. در باالي هرم، عبارت »خودش��كوفايي 
)Self Actualization( « دي��ده مي ش��ود كه به 
مفاهيمي همچ��ون بهره وري و تعام��ل و همكاري 

مرتبط هستند.
 درحال حاضر، مشتريان محدودي در بازار فناوري هاي 
مرتبط با امالك، چنين نيازهايي را دنبال مي كنند. 
ارزش راهكارهايي كه بس��ته به نيازه��اي هرم ارايه 
مي ش��ود، با باالتر رفتن از طبق��ات، به صورت نمايي 
بيشتر خواهد شد. زيرا هرچه نيازهاي تخصصي تري 
در يك فضاي كاري هدف قرار گرفته شود، هزينه هايي 
شامل اجاره و قبوض و حتي حقوق افرادي كه از فضا 
استفاده مي كنند، بيشتر خواهد شد. استارت آپ هاي 
متعدد مي توانند با هدف ق��رار دادن هرم نيازها، در 
هريك از طبقه ها اهداف خود را تعيين و شروع به كار 
كنند. برخي از آنها نيازهاي هس��ته اي را در نظر قرار 
مي دهن��د كه حجم باالي مش��تري و كار را به همراه 
خواهد داشت. برخي ديگر هم روي نيازهاي خاص تر 
متمركز مي شوند و درنهايت دسته اي نيز تركيبي از 

نيازها را برطرف مي كنند.
تقريبا تمامي ساختمان ها به مواردي همچون امنيت، 
تهويه  مناسب و برق نياز دارند. ازطرفي، شاهديم كه 
در برخي ساختمان ها مديريت اين نيازهاي اساسي، 
با راهكارهايي متعلق به دهه ها پيش انجام مي شود. 
قديمي بودن راهكارها، فرصت ه��اي خوبي را براي 
ش��ركت هاي نوآور ايجاد مي كند. آنه��ا مي توانند با 
هدف ق��رار دادن نيازهاي اساس��ي مذكور و نوآوري 
و ساختارش��كني در روش هاي اجرايي، فرصت هاي 
مناس��بي را براي درآمدزايي كش��ف كنند. از ميان 
مشهورترين اس��تارت آپ هاي متمركز بر اين حوزه 
مي توان Comfy را نام برد. به عنوان مثالي از كارايي 
نوآوري در نيازهاي اساس��ي مي توان نياز كنوني به 
تهويه مناس��ب تر را در دوران كوويد ۱۹ مثال زد كه 
تغيير ساختار را در بسياري از ساختمان ها به همراه 

داشته است.

چالشهايتوسعهاتوماسيون
سيس��تم هاي مبتني ب��ر اتوماس��يون، بخش هاي 
گوناگون يك س��اختمان از تهويه  هوا تا نورپردازي، 
امنيت، كنترل آتش س��وزي و بسياري موارد ديگر را 
تحت مديريت مي گيرند. پياده س��ازي و پيكربندي 
اين سيس��تم ها درحال حاضر اغلب به صورت دستي 
انجام مي ش��ود و با خطاهاي عملكردي و هزينه هاي 
باال همراه است. درنهايت، ساختمان هاي كوچك از 
بسياري از راهكارهاي اتوماسيون بي بهره مي مانند. 
براي مثال، سيس��تم كنترل اتوماسيون بسته به هر 
ساختمان، پيكربندي مي شود كه توسعه و مديريت 
آن را در س��طح كالن، دش��وار مي كند. دراين ميان 

اس��تارت آپ هايي مانند PassiveLogic هستند 
كه روي بهينه س��ازي سيستم  هاي كنترلي متمركز 
شده اند. پس از پياده سازي سيستم هاي اتوماسيوني، 
نقش مديريت و نگه داري پررنگ مي شود. در مرحله  
نگه داري، باز هم با چالش هايي همچون گزارش هاي 
غلط از سوي سيس��تم و عدم توجه مسووالن تعمير 
و نگه داري روبرو هس��تيم. در آينده، ش��ركت هاي 
پي��ش  گام قطعا راهكاره��اي بهينه ت��ري مبتني بر 
هوش مصنوعي و فناوري هاي پيش گام ديگر توسعه 
مي دهن��د كه نرخ خطاي سيس��تم هاي نگه داري را 
كاهش خواهد داد. از اس��تارت آپ هاي فعال در اين 
 KGS Buildings و Aquicore حوزه مي توان به

اشاره كرد. 
درنهاي��ت، ارتباط بين سيس��تم هاي اتوماس��يوني 
هنوز ضعف هاي زيادي دارد. اگرچه استانداردهايي 
همچون BACnet از س��ال ها پيش ب��راي چنين 
سيستم هايي توس��عه يافته اند، اما هنوز براي ارتباط 
در سطوح باال، آن طور كه بايد و شايد كارآمد نيستند. 
براي رفع چالش مذكور، ايده هاي نوآورانه استارت آپي 
بايد متمركز بر دريافت و جمع آوري اطالعات مناسب 
از س��اختمان و مديري��ت آنها توس��عه پي��دا كنند. 
سيس��تم هاي امنيتي در س��اختمان هاي كاري، به 
دفاتر، آسانسورها، ديتاسنترها و بسياري بخش هاي 
ديگر دسترسي دارند. ساختارهاي امنيتي در دهه هاي 
گذشته، در واكنش به توسعه  سيستم  هاي مدرن تر 
و همكاري با آنها چالش هاي جدي داش��ته اند. براي 
مثال هنوز بازكردن قفل با استفاده از گوشي هوشمند 
در بس��ياري از س��اختمان ها، حتي در كش��ورهاي 
توس��عه يافته، با بهره وري مناس��ب انجام نمي شود. 

در اين حوزه هم اس��تارت آپ هاي متعددي فعاليت 
مي كنند كه پياده سازي آسان تر سيستم هاي امنيتي 
و تركيب آنها با فناوري هاي كنوني را به عنوان ارزش 

و ماموريت اصلي انتخاب كرده اند.
برخ��ي گزارش ها ادع��ا مي كنند كه س��اختمان ها، 
س��االنه حدود ۴۰ درص��د از گاز گلخانه اي جهان را 
توليد مي كنند. درنتيجه فشار زيادي به مديران وارد 
مي ش��ود تا بازدهي انرژي ساختمان خود را افزايش 
دهند. براي مثال برخي شهرها، كاهش انتشار گازهاي 
گلخانه اي را به عنوان قوانين شهرس��ازي تصويب و 
اجرا كرده اند. سياست هاي افزايش قيمت انرژي در 
س��اعت هاي اوج مصرف هم كه در اكثر نقاط جهان 
اجرا مي شود. درنتيجه بسياري از مديران و مسووالن 
به دنبال سرمايه گذاري متمركز بر افزايش بهره وري 
و بازدهي انرژي س��اختمان هس��تند. اهدافي كه با 
اندازه  گيري، نظارت و درنهايت كاهش مصرف انرژي 
ممكن مي شوند. اس��تفاده از انرژي هاي تجديدپذير 
هم در رس��يدن به اه��داف مذكور كارآمد هس��تند 
و اس��تارت آپ هاي متعددي در اين ح��وزه فعاليت 

مي كنند.
 

نيازهايمبتنيبرفضايكاري
س��ازمان ها با چالش ج��دي ب��راي مديريت فضاي 
دردس��ترس روبرو هس��تند. آنها باي��د تغييراتي در 
پيكربن��دي و مديريت فضا ايجاد كنن��د تا حداكثر 
بهره وري را از فضاي دردس��ترس به دست بياورند و 
همچنين، انعطاف پذي��ري الزم را به كارمندان ارايه 
كنند. به عن��وان نمونه اي از چالش ه��ا، مي توان به 
شركت هاي زيادي اش��اره كرد كه فضاي مناسب را 

براي جلس��ه هاي كاري ندارند، ام��ا درعوض فضاي 
اضافه  شخصي در هر دفتر آنها، به چشم مي خورد. اين 
چالش ها به دليل مديريت نكردن فضاي كاري ايجاد 
مي شود. در دوران پس از كرونا و بازگشايي تدريجي 
دفاتر كار، قطعا نيازه��اي جديدي در هر محيط كار 

متولد مي شود. 
دراين  مي��ان كس��ب وكارها ت��الش مي كنن��د ت��ا 
سيس��تم هاي مديريت فضاي خود را بهينه س��ازي 
كنند. برخي ديگر نيز سياست هاي جديد و تركيبي 
از كار در خان��ه، فضاي كار اش��تراكي و دفتر كار را به 
كارمن��دان ارايه خواهند كرد تا چالش هاي ارتباط از 
نزديك به حداقل برسد. براي پياده سازي راهكارهاي 
مذكور، نيازه��اي جديدي در كس��ب وكارها ايجاد 
مي ش��ود و آنه��ا بيش از هميش��ه به سيس��تم هاي 
نظارت و تحلي��ل فضا ني��از خواهند داش��ت. براي 
 اين دس��ته از اهداف نيز اس��تارت آپ هايي همچون

 PointGrab و VergeSense فعاليت مي كنند 
كه بررس��ي خدمات آنه��ا، ايده هاي خوب��ي را براي 
استارت آپ هاي مشابه به همراه دارد. توسعه و تحول 
در نيازهاي مبتني بر فضاي كاري، در آينده نه چندان 
دور به رش��د اس��تارت آپ هاي متمركز بر فضاي كار 
اشتراكي هم خواهد انجاميد. كارمندان قطعا بيش از 
گذشته به انعطاف در محيط كار نياز خواهند داشت و 
همين نيازها، استفاده بيشتر از فضاهاي كار اشتراكي 
را به هم��راه مي آورد. در ش��رايط جدي��د، مديريت 
بهره وري و تعامل كارمندان ب��ا يكديگر هم اهميت 
پيدا مي كند. اي��ن بخش از نيازها با س��رويس هاي 
نرم افزاري متمركز بر فضاي كار و راهكارهاي مشابه، 

حل مي شوند. 

ساماندهيخدماتامضايديجيتالدردستوركارقرارگرفت
معاون فني راهبري مركز ملي فضاي مجازي گفت: »موضوع 
س��اماندهي خدمات امضاي ديجيتال به عنوان يك اقدام 
داراي فوريت، در دستور كار مركز ملي فضاي مجازي قرار 

گرفته و تا انتهاي تابستان عملياتي مي شود.« 
ابوالفضل روحاني در گفت وگو با مهر در تشريح داليل برخي 
از حوادث فضاي مجازي و افشاي اطالعات در ماه هاي اخير 

و ايام فاصله گذاري اجتماعي در كشور، اظهار كرد: »در يك 
سال گذشته باوجود حجم بزرگي از كاستي هاي موجود در 
شبكه ملي اطالعات كه گاهي باعث بروز مشكالتي در فضاي 
مجازي كشور مي شود، كشور از نظر توانمنديهاي زيرساختي 
حوزه امنيت در فضاي مجازي رشد مناسبي داشته كه با 
وجود تشديد حمالت دشمنان كشور در فضاي مجازي، 

حجم قابل مالحظه اي از اين حمالت در شبكه ملي اطالعات 
مرتفع شده است.« وي با بيان اينكه توانمندي هاي مقابله 
با حوادث منع سرويس بين المللي ارتقا يافته و اين حوادث 
در حال ساماندهي است، ادامه داد: »در حوزه نيروي انساني 
نيز قريب به ۱۰ هزار نيروي انساني در حوزه امنيت توسط 

مركز ماهر در حال ارتقاي دانش هستند. «
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مدنيدرشهركصنعتيجويبارخبرداد
احياي130كارخانهنيمهتعطيل

بامشاركتبنيادبركت
مديرعام��ل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان 
امام از احيا و بازگش��ت ب��ه چرخه توليد ۱3۰ 
كارخان��ه و بنگاه نيمه تعطيل كش��ور تا پايان 

سال جاري خبر داد.
 اميرحس��ين مدني در مراسم افتتاح كارخانه 
آريو سلولز خزر در شهرك صنعتي جويبار كه 
با حضور آي��ت اهلل محمدباقر محمدي الييني 
نماينده ولي فقيه در اس��تان مازندران و امام 
جمعه س��اري، كمال عليپ��ور نماينده مردم 
قائمش��هر، س��وادكوه و جويب��ار در مجلس و 
جمعي از مسووالن استاني برگزار شد، با اعالم 
اين خبر افزود: امس��ال ۱3۰ كارخانه و بنگاه 
اقتص��ادي نيمه تعطيل در سراس��ر كش��ور با 
مشاركت و سرمايه گذاري ۵۰ درصدي مردم 
و س��تاد اجرايي فرمان امام احي��ا و به چرخه 
تولي��د بازمي گردند. به گفته وي، مش��اركت 
بني��اد بركت س��تاد اجراي��ي فرم��ان امام در 
 احي��اي واحد هاي نيمه تعطيلي 2 تا 3 س��اله

 است.
مديرعام��ل بنياد بركت با اش��اره ب��ه افتتاح 
كارخانه مش��اركتي اين بنياد در شهرس��تان 
جويب��ار گفت: مي��زان س��رمايه گذاري بنياد 
برك��ت در اين واح��د توليدكننده ان��واع آلفا 
سلولز، خمير حل ش��ونده و كاغذ مقوايي قابل 
استفاده در صنايع نظامي، توليد پوشك نوزادان 
و ورق هاي سيماني س��قفي ۷۰ ميليارد ريال 
اس��ت. با آغاز به كار كارخانه آريو سلولز خزر، 
ب��راي ۵۰ نف��ر از اهالي جويبار اش��تغال زايي 
مس��تقيم و غيرمس��تقيم ش��ده اس��ت كه با 
اجراي فاز دوم طرح توس��عه اي��ن كارخانه در 
 ش��هريورماه امس��ال، اين رقم به ۱۵۰ شغل

 خواهد رسيد. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه طرح ه��اي اش��تغال زايي 
بنگاه محور بنياد بركت بيان كرد: بنياد بركت 
ب��ا ه��دف محروميت زدايي، اش��تغال زايي و 
توانمندس��ازي اقتصادي اجتماع��ي با 36۰ 
بن��گاه و كارگاه تولي��دي و صنعتي با ظرفيت 
ايجاد ش��غل ب��راي ۱۹۰ هزار نفر مش��اركت 
اقتصادي داش��ته و به مي��زان ۵۷ هزار و 2۰۰ 
 ميليارد ريال در اين واحدها س��رمايه گذاري

 كرده است. 
اين بنياد همچنين بر اس��اس سياس��ت هاي 
ابالغي از س��وي س��تاد اجرايي فرم��ان امام 
مبني بر ع��دم تصدي گري، پس از طي دوران 
مش��اركت از 2۵۵ بنگاه خارج ش��ده و سهام 
خود را به بخش خصوصي واگذار نموده است. 
مدني با تاكيد بر قرار داش��تن در سال جهش 
توليد افزود: فعاليت افرادي كه عليرغم شرايط 
موجود همچنان در عرصه توليد فعال هستند، 
بسيار ارزشمند است. وي از ورود بنياد بركت 
به هر حوزه اي كه نياز به سرمايه گذاري در آن 
احساس شود خبر داد و گفت: امسال فعاليت 
خود را در حوزه كش��اورزي كه با مش��كالت 

واردات مواجه است آغاز مي كنيم.
مديرعام��ل بنياد بركت به اج��راي طرح هاي 
اش��تغال زايي خرد و خانگي نيز اش��اره كرد و 
گفت: ب��راي كمك به معيش��ت خانواده هاي 
نيازمند و به خصوص آس��يب ديده از كرونا 6۰ 
هزار طرح اجتماع محور با قابليت اشتغال زايي 
ب��راي ۱8۰ ه��زار نف��ر در حال اجراس��ت. با 
اج��راي اي��ن طرح ه��ا ب��ا كم��ك مجريان و 
تس��هيل گران بني��اد در تمامي اس��تان هاي 
 كش��ور روزانه ب��راي يك ه��زار نفر اش��تغال 

خانگي مي شود.
 وي با اش��اره به آغ��از مرحل��ه دوم رزمايش 
همدلي و احسان گفت: س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( در اجراي مرحله دوم رزمايش 
همدلي و احس��ان از امروز توزي��ع ۴ ميليون 
بسته پروتييني را در سراسر كشور آغاز كرده 
است. يك ميليون بسته كمك معيشتي و يك 
ميليون بس��ته بهداش��تي در مرحله نخست 
رزمايش همدلي و احسان توزيع شد كه سهم 
مازندران 33 هزار بسته معيشتي و بهداشتي 
بود. سهم مازندران در مرحله دوم اين رزمايش 
۱۱۰ ه��زار بس��ته پروتييني اس��ت كه ۴۰۰ 
 گروه جهادي اين بس��ته ها را ميان نيازمندان 

توزيع مي كنند.
همچنين در اين سفر، نماينده ولي فقيه در استان 
مازندران از سرعت خدمت رساني ستاد اجرايي 
فرمان امام به آس��يب ديدگان كرون��ا و مناطق 
محروم قدرداني كرد. آيت اهلل محمدي  الييني با 
اشاره به رزمايش همدلي و احسان و فرمايش رهبر 
معظم انقالب در خصوص لزوم س��بقت گرفتن 
مس��ووالن از هم در خدمت به مردم گفت: ستاد 
اجرايي فرمان امام دراين مس��ابقه خدمتگزاري 

داراي رتبه ممتاز و برنده آن است.
بني��اد بركت س��تاد اجرايي فرمان ام��ام تا به 
امروز 2 ه��زار و 622 طرح ش��امل يك هزار و 
8۴۷ طرح توانمندس��ازي اقتص��ادي و ۷۷۵ 
طرح زيربنايي، فرهنگي و خدمات بيمه اي را 
با حجم سرمايه گذاري ۴ هزار و ۹3۱ ميليارد 
ريال در استان مازندران به بهره برداري رسانده 

يا در دست اقدام دارد.
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سامانه پيامكي روزنامه تعادل
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 

اختاللكلودفليردههاوبسايت
راازكارانداخت

هكرهايروسبهدنبالسرقت
تحقيقاتواكسنكرونا

اينستاگرامقابليتيمشابه
تيكتاكعرضهميكند

احتمالسرقتپيامهايشخصي
توييترتاييدشد

حملهدادستانكلامريكابه
غولهايفناوري

اختالل در روترهاي ش��ركت كلودفلير موجب شد تا 
ده ها وب سايت و شركت خدمات گيرنده از اين شركت 
از دسترس خارج ش��ده و دسترس��ي كاربران به آنها 
غيرممكن ش��ود. به گزارش فارس ب��ه نقل از انگجت، 
خدمات مبتني بر كلودفلير و دي ان اس هاي آن به علت 
اختالل از دس��ترس خارج شده و بس��ياري از كاربران 
نمي توانند از آن اس��تفاده كنن��د. از جمله خدمات و 
سايت هاي از دسترس خارج شده مي توان به ديسكورد، 
آئوتي، فيدلي، داون ديتكتور و غيره اش��اره كرد. اكثر 
اين س��ايت ها و ش��ركت ها با صدور اطالعيه هايي در 
حساب هاي خود در ش��بكه هاي اجتماعي به كاربران 
در اين زمينه اطالع رس��اني كرده اند. با هك گسترده 
حساب توييتري افراد ش��ناخته شده، بسياري از افراد 
پس از قطعي ديشب احتمال حمالت سايبري را مطرح 
كردند، اما پ��س از اينكه دوباره وضعيت عادي ش��د، 
كلودفلير درگزارشي اعالم كرد كه قطعي اين سايت ها و 
سرويس ها ناشي از يك حمله نبوده و اين شركت مشكل 
را پيدا و برطرف كرده است. نقص فني يكي از روترهاي 
اين شركت در آتالنتا باعث اشتباه در مسيردهي ترافيك 
و در نهايت از دسترس خارج شدن سايت هاي مختلف 
شده است.اين مشكل در سرويس DNS كلودفلير روي 
ديتاسنترها در سراس��ر جهان از فرانكفورت و پاريس 
گرفته تا هلند تاثير گذاشته و بسياري از شهرهاي اصلي 
اياالت متحده امريكا مانند لس آنجلس، شيكاگو، سياتل 
و آتالنتا با مشكل مواجه شدند. كلودفلير، از بزرگ ترين 
سرويس هاي ميزباني سرور و CDN است كه بسياري 
 DDoS از سايت ها براي دفاع از خود در برابر حمالت
از سرويس هاي آنها استفاده مي كنند. كلودفلير خود با 

صدور بيانيه اي از اين بابت از كاربران عذرخواهي كرد.

مركز امنيت س��ايبري ملي انگليس گروه هك روسي 
Cozy Bear را مس��وول حمالت سايبري اخير براي 
س��رقت اطالعات مربوط به واكسن درحال توسعه اين 
كشور دانست. به گزارش زوميت به نقل از تك اسپات، 
براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني، درحال حاضر 
۱6۰ واكس��ن براي كووي��د ۱۹ در فازهاي مختلفي از 
تحقيقات و توسعه قرار دارند. باتوجه به افزايش نگراني ها 
پيرامون چگونگي دسترسي ساير كشورها به واكسن، 
برخي كشورها مثل چين و روسيه با استفاده از حمالت 
س��ايبري به مراكز كليدي تحقيقاتي واكسن ويروس 
كروناي جديد، تالش دارند نتايج تحقيقات انجام شده را 
به دست آورند. دولت هاي اياالت متحده امريكا، كانادا و 
انگليس تعدادي از هكرهاي مورد حمايت برخي دولت ها 
را مسوول حمالت سايبري مداوم به بعضي دانشگاه ها، 
آژانس هاي ديپلماتيك و س��ازمان بهداش��ت جهاني 
مي دانند كه داده هاي مربوط به اين تحقيقات را دراختيار 
دارند. بنابر گزارش مركز امنيت سايبري ملي انگليس 
)NCSC(، هدف مهاجمان استخراج اطالعات مرتبط 
با توليد واكسن ويروس كروناي جديد بوده است. همه  
نشانه هاي موجود به گروه هك APT2۹ منتهي مي شوند 
كه به نام Cozy Bear نيزاز آنها ياد مي شود و پيش از اين 
ارتباطاتي با سازمان هاي اطالعاتي روسيه داشته اند. البته 
روسيه تنها كشوري نيست كه انگشت اتهام به سمتش 
نشانه رفته است. در ماه هاي گذشته، اف بي آي و آژانس 
امنيت س��ايبري و آژانس امنيت زيرساخت در وزارت 
امنيت مل��ي اياالت متحده امريكا، اتهامات مش��ابهي 
را به چين نس��بت دادند و ادع��ا كردند چين گروه هاي 
س��ازمان يافته اي را تأسيس كرده تا داده هاي مرتبط با 

تحقيقات واكسن كوويد ۱۹ را سرقت كنند.

درحال��ي ك��ه س��خناني در كاخ س��فيد مبن��ي بر 
مسدودسازي اپليكيشن تيك تاك در امريكا اوج گرفته 
است، اينستاگرام بزودي رقيبي براي اين اپليكيشن 
عرضه خواهد كرد. به گ��زارش زوميت به نقل از ورج، 
طي هفته هاي آينده انتظار مي رود اينستاگرام قابليتي 
شبيه به كاربردهاي تيك تاك را در امريكا و بيش از ۵۰ 
كشور ديگر عرضه كند. مقامات اينستاگرام گفتند كه 
زمان دقيق عرضه  قابليت جديد در اوايل ماه اوت خواهد 
بود. اين قابليت كه Reels نام دارد، اپليكيشني مجزا 
نيست؛ بلكه ويژگي جديدي براي اينستاگرام خواهد 
بود كه اجازه ضبط ويديوهاي ۱۵ ثانيه اي و انتشار آنها 
را در اين پلتفرم مي ده��د. كاربر مي تواند از فايل هاي 
صوت��ي استفاده ش��ده در ويدئو كليپ ه��اي ديگران 
نيز اس��تفاده كند و با اس��تفاده از افكت هاي مختلف 
موجود در Reels موزيك ويديوهاي خود را بس��ازد. 
درحال حاضر اين قابليت در مناطق محدودي از جمله 
هند و برزيل دردسترس قرار گرفته است و انتظار مي  رود 
طي هفته هاي آينده دردسترس كاربران بيشتري قرار 
گيرد. چنين اقدامي دور از ذهن نبود؛ زيرا اينستاگرام 
مانند شركت مادر خود، فيس بوك، تاكنون ويژگي ها 
و قابليت هاي محبوب بس��ياري را از اپليكيشن هاي 
مختلف الهام گرفته و به پلتفرم خود اضافه كرده است. 
در مثالي كوتاه مي توان به قابليت Stories اشاره كرد 
كه از اسنپ چت كپي شد. با اين حساب، با افزايش ميزان 
كاربران و محبوبيت اپليكيشن تيك تاك، انتظار مي رود 
اينستاگرام برخي از ويژگي هاي تيك تاك را به پلتفرم 
خود اضافه كند. تمامي اين موارد در حالي رخ مي دهد 
كه فشارها روي مقامات امريكايي براي مسدودسازي 

اپليكيشن تيك تاك افزايش يافته است. 

احتمال س��رقت داده هاي ش��خصي در هك تاريخي 
توييتر در كنار كالهبرداري بيت كويني، تأييد ش��د. به 
گزارش زوميت به نقل از ورج، توييتر يك پست وبالگي 
با هدف اطالع رساني و شفاف سازي بيشتر پيرامون هك 
اخير منتشر كرد. نفوذ س��ايبري اخيري كه اين شبكه  
اجتماعي را هدف قرار داده بود، منجر به كنترل برخي از 
حساب هاي كاربري مشهور و معتبر توسط هكرها شد. 
از ميان اين حساب ها مي توان به جو بايدن، باراك اوباما، 
ايالن ماس��ك، بيل گيتس و برخي افراد و سازمان هاي 
مشهور ديگر اش��اره كرد. ظاهرا هكرها موفق به دانلود 
پيام هاي شخصي و خصوصي هشت حساب كاربري مهم 
شده اند. آنها در كنار اجراي برنامه كالهبرداري بيت كوين، 
پيام هاي شخصي قرباني ها را نيز دريافت كرده اند. احتماال 
مجرمان موفق به مشاهده  اطالعات خصوصي همچون 
ش��ماره  تلفن و آدرس ايميل همه  حساب هاي قرباني 
هم ش��ده اند. توييتر در اطالعات جدي��د تأييد كرد كه 
 ،Your Twitter Data مجرمان، با استفاده از قابليت
آرشيو اطالعاتي حس��اب هاي كاربري قرباني را دانلود 
كرده اند. اين آرشيو، شامل پيام هاي خصوصي كاربران 
در داخل پلتفرم هم مي شود. توييتر احتمال مي داد كه 
شايد يك يا تني چند از كارمندان با حيله هاي مهندسي 
اجتماعي در دام مجرمان سايبري گرفتار شده باشند. در 
اطالعات جديد گفته شد: »مجرمان با موفقيت تعدادي 
از كارمن��دان را فريب داده اند و با اس��تفاده از اطالعات 
ورودي آنها، به سيستم  هاي داخلي توييتر دسترسي پيدا 
كرده اند و حتي از حفاظ هاي تأييد هويت دومرحله اي 
هم رد شده اند.« درنهايت اطالعات تكميلي توييتر نشان 
مي دهد كه مجرمان شايد اهدافي فراتر از كالهبرداري 

بيت كويني داشته اند.

دادس��تان كل اي��االت متحده امريكا از ش��ركت هاي 
ب��زرگ امريكايي مانن��د گوگل، مايكروس��افت و اپل 
به علت تمايل به همكاري با چين انتقاد كرد. به گزارش 
ديجياتو به نقل از سي ان بي سي، ويليام بار در سخنراني 
در ميشيگان اعالم كرده: »جمهوري خلق چين درگير 
يك حمله اقتصادي تهاجمي و سنگين براي به دست 
آوردن رهبري اقتصاد جهاني و پيش گرفتن از اياالت 
متحده امريكا به عنوان ابرقدرت برتر جهان است. اغلب 
شركت هاي امريكايي به خاطر سود كوتاه مدت و حتي به 
قيمت آزادي خود در اياالت متحده امريكا، تسليم نفوذ 
چين مي شوند.« دادستان كل امريكا در صحبت هاي 
خود شركت هاي امريكايي را بازيچه نفوذ چين دانست. 
بار در س��خنان خود سيسكو را به علت كمك به دولت 
پكن براي س��اخت فايروال بزرگ سرزنش كرد و مورد 
انتقاد قرار داد. بار اين فايروال را پيچيده ترين سيستم 
براي نظارت روي اينترنت و سانسور اعالم كرد. پس از 
اين صحبت ها، سيسكو اعالم كرد كه تجهيزات سفارشي 
براي قطع اينترنت يا دسترسي به نظارت روي كاربران 
در اختيار دولت پكن قرار نداده است. اين شركت گفته: 
»قطعاتي كه در اختيار چين قرار مي دهيم، تفاوتي با 
تجهيزات ما در سراس��ر جهان ندارد و ما تمام قوانين 
كنترلي صادرات به چين شامل حقوق بشر را كامال اجرا 
مي كنيم.« بار اپل را به علت انتقال بخشي از اطالعات 
آيكلود به سرورهاي خود در چين مورد انتقاد قرار داد و 
اعالم كرد كه چنين اقدامي امكان دسترسي راحت تر 
دولت پكن ب��ه ايميل ها، پيامك ها و س��اير اطالعات 
كاربران را فراهم مي كند. اپل درباره دسترس��ي دولت 
پكن به اطالعات كاربران به رمزگذاري قدرتمند روي 

دستگاه ها و سرورهاي خود اشاره كرده است.

دنياي فناوري



 ديدگاه 

 خبر 

7 صنعت،معدن و تجارت

قيمت رسمي ماسك اعالم شد 

فعال شدن كانال قاچاق »ماسك«
تعادل|

چرا ماس�ك به كش�ورهاي همس�ايه قاچاق 
مي شود؟ نايب رييس اتحاديه توليد و صادرات 
نساجي و پوش�اك در پاس�خ به اين پرسش 
مي گوي�د: قيمت ماس�ك س�ه اليه در ايران 
1500تومان است، اما اين محصول در كشورهاي 

همسايه حدود 6 هزار تومان عرضه مي شود.

 قاچاق ماسك با 4 برابر قيمت به كشورهاي همسايه انجام 
مي شود. كانال هايي كه پوشاك را به كشور قاچاق مي كردند، 
حاال در زمينه قاچاق ماسك به كشورهاي همسايه به ويژه 
»عراق و افغانستان و حتي تركيه« فعال شده اند. البته دبير 
س��تاد مقابله با كرونا وزارت صمت، در واكنش به اين خبر 
عنوان ك��رد كه قاچاق ماس��ك را رد نمي كنم اما گزارش 
مس��تندي نداريم . او در عين حال از موج��ودي ۱۸ تا ۳۰ 
ميليوني ماسك در كش��ور خبر داد و با بيان اينكه قيمت 
مصوب ماس��ك هاي صنعتي براي مصرف كننده ۱۳۰۰ 
تومان و براي ماس��ك هاي كارگاهي ۱۵۰۰ تومان تعيين 
شده، بيان كرد كه از حدود يك هفته پيش روند توزيع مواد 
اوليه به مراكز مختلف توليدي بايد به صورت روزانه در سامانه 
تجارت ثبت شود كه با تعريف اين فرآيند جلوي عرضه خارج 
از شبكه و حتي در مواردي كه گزارش قاچاق ماسك شده 
بود نيز گرفته شده است. درهمين رابطه معاون هماهنگي، 
بازرسي و نظارت اتاق اصناف تهران نيز در اظهاراتي عنوان 

كرده كه گزارشي از قاچاق ماسك نداشته ايم. 

  تكذيب يك خبر 
طي روزهاي گذشته، بنابر اعالم سازمان غذا و دارو، محمدرضا 
شانه ساز در نامه اي به حسين مدرس خياباني، سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره كمبود ماسك و مواد 
اوليه و لزوم كاهش قيمت هشدار داد و نوشت: در هفته هاي 
اخير به دليل عدم تامين مواد اوليه ماسك هاي پزشكي، چند 
نرخي بودن اين محصوالت و عدم ساماندهي مناسب شبكه 
توزيع آنها برخي از مراكز درماني يا مناطق با كمبود ماسك 
رو به رو ش��ده اند. وي از سرپرست وزارت صمت خواست: با 
توجه به نارضايتي توليدكنندگان از تامين مواد اوليه ماسك 
كه منجر به عدم تامين به موقع نياز مراكز درماني ش��ده، 
تامين مواد اوليه توليد ماسك نظير پارچه هاي اسپان باند 
و ملت بلون به ميزان مورد نياز و مناسب با ظرفيت توليدات 
صنعتي توسط آن وزارت با نظارت دقيق و هماهنگ با توزيع 
و فروش شركت ها به موقع و به ميزان كافي صورت پذيرد و 
ش��ركت هاي داراي مجوز و كد IRC از وزارت بهداشت در 
اولويت قرار گيرد. اما اين نامه واكن��ش وزارت صمت را در 

پي داش��ت. به طوريكه وزارت صمت در اطالعيه اي ضمن 
رد هر گونه كمبود در توليد و تامين ماسك مورد نياز مردم و 
كادر درماني، از وجود ۱۸ ميليون عدد ماسك در انبارها خبر 
داد و اعالم كرد: وزارت صمت آمادگي دارد تا در هر نقطه از 
كشور كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم 
كند، مقادير انبوه ماسك را تحويل دهد. براساس اعالم وزارت 
صمت، ظرفيت توليد روزانه ۱۱ميليون عدد ماسك در كشور 
فراهم شده است. وزارت صمت همچنين از هيات امناي ارزي 
و سازمان غذا و دارو درخواست كرد تا ضمن تحويل گرفتن 
۱۸ ميليون عدد ماسك دپوشده در انبارها، نسبت به توزيع آن 
اقدام كرده و در عين حال، نظارت بيشتري بر قيمت و نحوه 
توزيع ماسك در داروخانه ها داشته باشند. اما روز گذشته، 
رييس س��ازمان غذا و دارو، خبر كمبود ماسك در كشور را 
تكذيب و عنوان ك��رد كه نامه صرفا به  منظور پيش بيني و 
برنامه ريزي تامين ماس��ك در آينده تدوين شده و در حال 
حاضر هيچ كمبودي وجود ندارد. معاون وزير بهداشت تاكيد 
كرد: كمبود ماسك و حتي قيمت آن به هيچ وجه به عنوان 

عوامل دخيل در عدم اس��تفاده از ماسك توسط افراد فاقد 
ماسك گزارش نشده؛ وي با اشاره به استنباط نادرست نگارنده 
خبر مبني بر كمبود ماسك به استناد نامه ارسالي به وزارت 
صمت، افزود: تيتر اين خبر با محتواي نامه مغاير بوده و البته 

اين خطاي آشكار قابل بررسي و پيگيري است.

  دپوي بيش از ۱۸ ميليون ماسك 
دبير س��تاد مقابله با كرونا وزارت صمت نيز در گفت وگو با 
شبكه خبر سيما در خصوص اطالعيه اين وزارتخانه مبني بر 
دپوي بيش از ۱۸ ميليون ماسك در كشور گفت: طبق برآورد 
انجام شده ميزان موجودي ماسك بهداشتي در كشور حدود 
۱۸ تا ۳۰ ميليون عدد است و هم اكنون عالوه بر توليدات 
كارگاهي، صنفي و گروه هاي جهادي، در بخش توليدات 
صنعتي، روزانه بيش از 6 ميليون عدد ماسك توليد و عرضه 
مي شود. جمشيد گلپور افزود: هنوز بخشي از ماسك هاي 
وارداتي كه در دوره تش��ديد كرونا وارد كشور شده، تعيين 
تكليف نش��ده و با وجود فراهم شدن مقدمات كار هنوز به 

انبارهاي ذخيره ماسك منتقل نشده اند. به گفته وي، در 
فرآيند ثبت اطالعات در سامانه جامع تجارت داخلي، توليد 
مواد اوليه و توليد ماسك و همچنين توزيع آن از ابتدا تا انتها به 
صورت سيستمي و قابل رصد در حال انجام است كه با تعريف 
اين فرآيند جلوي عرضه خارج از شبكه و حتي در مواردي 

كه گزارش قاچاق ماسك شده بود؛ نيز گرفته شده است.

  قيمت واقعي ماسك
گلپور، گفت: طبق تعريف كار بخش كارگاهي و گروه هاي 
جهادي مس��ووليت توليد و تامين و توزيع اي��ن كاال را در 
سطح خرده فروشي برعهده گرفته اند و توليدات صنعتي 
كه بالغ بر 6 ميليون عدد در روز است از طريق داروخانه ها 
و فروشگاه هاي زنجيره اي در سطح كشور عرضه مي شود. 
در مرحله تامي��ن و توزيع بخ��ش داروخانه ها نيز همان 
ش��ركت هاي پخش قبلي كه مس��ووليت كار را برعهده 
داشتند طبق روال پيشين به كار خود ادامه مي دهند و صرفًا 
در مصوبه اخير اين موضوع تاكيد شده كه ماسك تحويل 

داده شده به هر فروشگاه زنجيره اي يا داروخانه بايد حتمًا 
اطالعاتش در سامانه جامع تجارت داخلي ثبت شود و قيمت 
مصوب عرضه نيز بايد حتما رعايت شود. همچنين به گفته 
اين مقام مسوول، قيمت مصوب ماسك هاي صنعتي ۱۳۰۰ 
تومان است و قيمت مصوب ماسك هاي كارگاهي نيز ۱۵۰۰ 
تومان تعيين شده است كه اين قيمت مصرف كننده است.

     قاچاق ماسك 
در همين حال، بهرام شهرياري نايب رييس اتحاديه توليد و 
صادرات نساجي و پوشاك با اشاره به رونق قاچاق ماسك از 
ايران، گفت: در حال حاضر قيمت ماسك سه اليه در كشور 
۱۵۰۰ تومان است در حالي كه در كشورهاي ديگر با قيمت 
۳۰ تا 4۰ سنت يعني حدود 6 هزار تومان عرضه مي شود. 
وي با بيان اينكه كانال هايي كه پوشاك را به كشور قاچاق 
مي كردند حاال در زمينه قاچاق ماسك به كشورهاي همسايه 
به ويژه »عراق و افغانس��تان و حتي تركيه« فعال شده اند، 
گفت: توليد روزانه ماسك در ايران بيش از ۱۰ ميليون عدد 
است و در صورت تأمين مواد اوليه مي توانيم خيلي زود به 
توليد ۳۰ ميليون ماسك نيز برسيم. ساخت ماشين آالت 
الزم براي توليد ماسك نيز در كشور در حال انجام است و تا 
يك سال آينده توليد ماسك با دستگاه رونق خواهد گرفت. به 
گفته نايب رييس اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك، 
اين اقدام در جهت ثبات قيمت ماسك در بازار خواهد بود و 
واسطه ها را حذف مي كند. وي افزود: در حال حاضر قيمت 
فروش ماسك توسط اكثر كارخانه ها ۱۵۰۰ تومان است اما 
اين محصول با قيمت بسيار بااليي به مصرف كننده مي رسد. 
دليل اصلي اين اتفاق حضور واسطه هاي بسيار در بازار است.

بايد تا جايي كه ام��كان دارد فروش كارخانه ها به اين افراد 
واسطه متوقف ش��ود و ماسك را به طور مستقيم به دست 

مصرف كننده برسانيم. 

  گزارشي از قاچاق ماسك نداشته ايم
معاون هماهنگي، بازرسي و نظارت اتاق اصناف تهران 
با تاكيد بر اينكه گزارشي از قاچاق ماسك نداشته ايم، 
گفت: با توجه ب��ه تقاضاي ف��راوان، تمامي توليدات 
كارگاه��ي اصناف در بازار عرضه مي ش��ود. حس��ين 
دروديان در مورد وضعيت نظ��ارت براي روند توليد و 
عرضه ماسك، توسط اصناف گفت: ماسك هاي توليدي 
توسط اصناف؛ صنعتي نيست و در اين بخش، توليدات 
كارگاهي ماس��ك انجام مي شود. وي با تاكيد بر اينكه 
نظارت بر واحدهاي توليدي ماس��ك بر عهده وزارت 
صمت است، افزود: بازرسي اصناف فقط در بخش عرضه 

نظارت را برعهده دارد. 
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سياست گذار از وضعيت پيچيده 
كنوني صادرات بي اطالع است

حسن حس��ينقلي، رييس انجمن صادركنندگان 
فرآورده هاي صنايع و معادن س��رب و روي معتقد 
است نسخه  تازه اي كه بانك مركزي براي برگشت 
ارز صادراتي پيچيده، گره كور افتاده به بازار ارز را باز 
نمي كند چرا كه صادرات اين سال هاي ايران از چنان 
پيچيدگي هايي برخوردار ش��ده كه تصميم گيران 
و تدوين گران سياس��ت ها در دولت كمتر نس��بت 
به آن آگاه��ي دارند. ريي��س هيات مديره انجمن 
صادركنندگان فرآورده هاي صنايع و معادن سرب و 
روي ايران در واكنش به صدور بسته سياستي نحوه 
برگشت ارز صادراتي در سال 99 كه هفته گذشته از 
سوي بانك مركزي ابالغ و صادر شد، معتقد است كه 
اين دستورالعمل را نيز بايد به ويترين اقتصاد دستوري 
دولت اضافه كرد در حالي كه تجربه نش��ان داده كه 
اينگونه تصميمات، تنها محيط كسب و كار و اقتصاد 
كشور را غبارآلودتر و تنفس را براي توليدكنندگان و 
صادركنندگان دشوار كرده است. به گزارش روابط 
عمومي اتاق تهران، حس��ن حس��ينقلي، كارساز 
بودن اين بسته سياس��تي را مبهم دانسته و افزود: 
متاسفانه اين بار نيز، كس��اني در اتاق هاي در بسته 
براي صادرات و توليد كش��ور نس��خه پيچيده اند 
كه اطالع كاملي از فرآيند ص��ادرات ندارند و اين را 
نمي دانند كه صادركننده ايراني ناچار و ناگزير است 
ك��ه كاالي خود را بعضا تا 2۰ و ۳۰ درصد ارزان تر به 
خريداران به سختي بفروشد. در حال حاضر كه حتي 
به محموله هاي صادراتي از ايران در بنادر چين هم 
اجازه تخليه داده نمي شود، بهتر است بانك مركزي 
به صادركنندگان راه دريافت پول و برگش��ت آن به 
كشور را نشان دهد.وي با بيان اينكه طي مدت زمان 
كوتاهي، نرخ كرايه حمل دريايي كاالي صادراتي از 
ايران، از 2 دالر براي هر تن به ۳۵ دالر افزايش يافته، 
افزود: واردات مواد اوليه و تجهيزات و ماش��ين آالت 
واحدهاي توليدي و كارخانه ها نيز بس��يار پيچيده 
و زمان بر ش��ده به طوري ك��ه توليدكنندگان براي 
واردات محصوالت موردنياز خود بيش از 6 ماه معطل 
مي مانند و نمي توانند بار وارداتي خود را از گمركات 
ترخيص كنند. در چنين وضعيتي، بانك مركزي نيز 
بر بار مشكالت اضافه كرده و گزينه واردات در برابر 
صادرات را طي دستورالعمل جديد، حذف كرده است. 
حسينقلي افزود: اينكه بانك مركزي، صادركنندگان 
را مل��زم به ارايه و فروش تم��ام ارز صادراتي خود در 
س��امانه نيما مي كند، امري نشدني است چرا كه به 
دليل تحريم بانكي و پيچيدگي ه��اي جابه جايي 
پ��ول، صادركننده ايراني قادر نيس��ت پول فروش 
محصول خود را به طور كامل از مش��تريان خارجي 
دريافت كند، از طرف ديگر، هزينه هاي نقل و انتقال 
پول براي صادركنندگان نيز طي س��ال هاي اخير 
به مراتب باالتر رفته و اينگونه نيست كه مسووالن 
بانك مركزي و دولت تص��ور مي كنند كه صادرات 
همچنان پر سود است. رييس انجمن صادركنندگان 
فرآورده هاي صنايع و معادن س��رب و روي سپس، 
اختالف نرخ ارز نيما و سنا را مشكل و چالش ديگري 
دانس��ت و گفت: اختالف ارز اين دو سامانه، بسيار 
زياد است در حالي كه اگر اين تفاوت قيمت كاسته 
شود، قطعا صادركنندگان استقبال خواهند كرد. وي 
افزود: مس��ووالن دولتي و بانك مركزي مدام اعالم 
مي كنند كه صادركنندگان، ارز خود را به داخل كشور 
بازنمي گردانند. مگر مي شود ارز را برنگردانند در حالي 
كه يك واحد اقتصادي و توليدي براي ادامه حيات و 
فعاليت به هم��ان ارز نياز دارد و هزينه هايش را بايد 
تامين كند. پس اينگونه كه آقايان مي گويند نيست و 
بدنام كردن فعاالن اقتصادي و صادركنندگان گره اي 

از مشكالت اقتصادي كشور باز نمي كند.
منبع: پايگاه خبري اتاق تهران 

آغاز تامين مالي بخش خصوصي 
از بورس

ايسنا |اتاق بازرگاني ايران اعالم كرده كه درگاه 
تامين مالي از طريق بازار سرمايه آغاز به كار كرده 
است. پس از امضاي توافق نامه مشتركي كه ميان 
اتاق بازرگاني ايران و سازمان بورس منعقد شده 
بود، حاال اتاق بازرگاني از راه اندازي فاز نخس��ت 
درگاه تامين مالي از طريق بازار سرمايه خبر داده 
اس��ت. در جريان اين توافق مشترك اعالم شده 
بود كه ورود شركت هاي خصوصي به بورس بايد 
از طريق ايجاد يك پنجره واحد فراهم شود و اتاق 
بازرگاني ايران نيز مس��وول اين امر خواهد بود. 
با گذش��ت چند هفته از امضاي اين توافق، اتاق 
بازرگاني اعالم كرده كه ش��ركت هاي متقاضي 
مي توانند از امروز )2۸ تير( با ورود به وبس��ايت، 
فاز نخست ثبت نام خود كه همان ورود اطالعات 
ش��ركت خواهد بود را انجام دهند. در گام دوم، 
اطالعات ش��ركت ها بررس��ي ش��ده و بر اساس 
اولويت بندي، فاز دوم ثبت نام آغاز خواهد ش��د. 
بر اساس اعالم حسين سالح ورزي، نايب رييس 
اتاق بازرگاني ايران، اق��دام الزم براي طراحي و 
پياده س��ازي درگاه واحد و نظارت بر آن با هدف 
پوشش كامل مسير تأمين مالي از محل بازارهاي 
سرمايه در يك س��امانه واحد بر عهده اتاق ايران 
اس��ت. درواقع اين درگاه مس��ير ارتباطي براي 
ارزيابي، اقدام و پايش تأمين مالي شخصيت هاي 
حقوقي بخش خصوصي از محل بازارهاي سرمايه 
و بدهي كش��ور با تمركز بر بازارهاي زير نظارت 
شركت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس است. 
بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، تامين 
مالي طرح هاي نيمه تمام دولتي از طريق بخش 
خصوصي و در چارچوب س��اختار بازار سرمايه 
يكي از اصلي ترين هدف هايي است كه در ورود 
بخش خصوصي به بازار سرمايه مورد توجه قرار 

خواهد گرفت.

آيا ماسك به كشورهاي همسايه قاچاق مي شود؟ 

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320
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چهرهروز

چطور سرقت نشود؟!
مجيد قيصري كه معتقد است مجلس بايد »كپي رايت« را به رسميت بشناسد، مي گويد: ما اصال »كپي رايت« را در كشور نمي شناسيم، 
در نتيجه وقتي اثري توليد مي شود اما اين حق برايش رعايت نمي شود، چه انتظاري مي توان داشت كه از آن سرقت نشود؟ چرا قانون 
ساكت است؟ اين داستان نويس درباره سرقت در آثار ادبي و وضعيت رسيدگي به آن اظهار كرد: مهم ترين چيز در اين مساله براي من 
اين است كه ما بايد از پشتوانه قانوني خيلي محكمي برخوردار باشيم. يعني ضعف از اينجا است كه ما اصال نمي دانيم چه پشتوانه اي 
براي مان وجود دارد و قانون چقدر براي تاليف و توليد يك اثر ارزش قائل است. در همه عرصه ها هم سرقت اتفاق مي افتد و دليلش 

ضعف قانون است. اگر كسي كه به اين عمل دست مي زند بداند عواقبش سنگين است مطمئنا سمتش نمي رود.

واگذاري امتياز شيالت شمال به روسيه
بيست و نهم تير 1272، شيالت شمال 
ايران به اس��تفان ليانازوف سرمايه دار 
روسي واگذار شد. پس از آنكه ناصرالدين 
ش��اه قاجار امتياز رويت��ر مبني بر تاس��يس بانك 
شاهنشاهي و بهره برداري از بعضي معادن ايران را به 
انگليسي ها واگذار كرد، دولت روسيه نيز به هم چشمي 
انگلستان درصدد اخذ امتياز جديدي بود. سرانجام 
دولت روس با تحت فش��ار قرار دادن شاه، امتيازات 
متعددي از جمله امتياز شيالت شمال ايران و صيد 
ماهي و نيز امتياز تاسيس بانك استقراضي را به دست 
آورد. در اين ميان، استفان ليانازوف، از سرمايه داران 
روسي، امتياز ش��يالت شمال ايران را به دست آورد. 
پس از مرگ ليانازوف، امتياز شيالت شمال به ورثه 
او منتقل ش��د. پايان آخرين دوره امتياز ليانازوف، با 
انقالب روسيه و از هم گسيختن امور ورثه مصادف شد. 
پس از آن از سال 1301 تا 1306 ش دولت شوروي 
با پرداخت مبلغي، از شيالت بهره برداري مي كرد. اين 
امتياز بعدها به صورت مشاركت بين ايران و انگلستان 
ادامه يافت تا اينكه با ملي شدن شركت شيالت ايران 
در س��ال 1331، تمام امور مربوط به ماهيگيري، به 
دولت ايران محول شد. راي قاطع مجلس سناي ايران 
در آخرين ساعت كاري 2۹ اسفند 132۹ مفهوم ملي 
شدن را در تاريخ با نفت آنچنان گره زد كه در 6۵ سال 
گذشته اين روز به عنوان يكي از مهم ترين روزها در 
تقويم كشور ثبت شده است. در حالي كه كمتر از دو 
س��ال بعد از آن مجلس با پيشنهاد دولت ملي دكتر 
مصدق يكي ديگر از منابع مهم يعني شيالت ايران را 

نيز ملي اعالم كرد. نفت و شيالت هر دو در يك زمان 
بنا به امتيازنامه ها به خارجي ها داده شد و همزمان با 
هم و به همت دولت دكتر مصدق ملي شدند. قانوني 
كه هر چند ارزش آن كمتر از ملي شدن صنعت نفت 
نبود اما براي هميشه در حاشيه آن باقي ماند و كمتر 
كسي خبر دارد كه بهره ايران از صيد ماهي از درياي 
خزر در 12 بهمن  1331 به دخالت همسايه شمالي در 
بخش مهمي از اين دريا پايان داد و مفهوم ملي شدن را 
تكميل كرد و شركت شيالت ايران را بنيان گذاشت. 
شركتي كه بي ترديد در 200 سال تاريخ ايران بعد از 
صنعت نفت نمونه بسيار خوبي براي اعمال سياست 

موازنه منفي و مثبت در قبال قدرت هاي جهاني است. 
شيالت شمال و حق صيد ايران از درياي مازندران در 
طول تاريخ سرنوش��ت عجيبي را پشت سر گذاشته 
است. بزرگ ترين درياچه جهان كه روزگاري با اسم 
درياي كاسپين - قزوين - مرز ميان ايران و همسايگان 
ش��مالي بود، زيس��تگاه يكي از منحصربه فردترين 
ماهي هاي جه��ان، تاس ماهي خاوياري اس��ت كه 
مرغوب ترين خاويار جهان را در شكم خود مي پروراند. 
ماهيان خاوياري در نيمه جنوبي اين درياچه زيست 
مي كنند و بيش از 1۵0 سال صيادان ايراني از صيد 

آن محروم بودند.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

از نيمكت صرافان تا بانك 

با توجه به اينكه چه تعريفي از بانك را در نظر داشته 
باشيم، قدمت و زمان آغاز فعاليت هاي بانكي فرق 
خواهد داشت. اگر بانكداري را با شروع فعاليت هاي 
ايجاد و انجام حواله در نظ��ر بگيريم، آغاز فعاليت 
بانكداري به قرن ها قبل و ش��ايد همراه با ش��روع و 
توسعه دادوس��تد بين انس��ان ها و جوامع انساني 
بازمي گردد. اگر بانكداري را همراه با پول آفريني و 
ايجاد اعتبارات جديد در نظر بگيريم، قطعا تاريخ آغاز 
فعاليت هاي بانكي به حدود آغاز فعاليت بانك هاي 
انگلستان، آمس��تردام و پاريس خواهد رسيد. واژه 
»بان��ك             » اصطالح قديم��ي از زبان آلماني اس��ت 
)Banck( كه در ايتاليا مفهوم نيمكت )Banco( از 
اين واژه استخراج شده و از آنجا كه صرافان ايتاليايي 
در فلورانس روي نيمكت هايي در نزديكي محل هاي 
دادوس��تد قرار مي گرفتند، اين اصطالح به معني 
بانك تلقي شد. بانكداري امروزه يك پديده مربوط 
به قرن هفدهم به بعد است. در اوايل قرن هفدهم و 
با تمركز دادوستد در كشور هلند و به خصوص شهر 
آمستردام، بانك آمستردام به وسيله شهرداري اين 
شهر در سال 160۹ تاسيس شد. عمده فعاليت اين 
بانك، استاندارد نمودن سكه هايي از فلزهاي گران بها 
بود. هرچند بانك آمستردام مبادرت به ايجاد سپرده 
مي كرد. با گذشت زمان و افزايش اعتماد عمومي، 
بانك مبادرت به ايجاد پول )سپرده بدون پشتوانه( 
كرد كه در نهايت به علت عدم توانايي مسووالن بانك 
در اداره امور س��پرده ها اين بانك ورشكس��ت شد. 
شايد بتوان بانك سوئد را اولين بانك سهامي ناميد. 
اين بانك در اواسط قرن هفدهم به منظور استفاده 
از سپرده ها و ايجاد قرضه و اعتبار آغاز به كار نمود و 
پس از مدت كوتاهي مبادرت به انتش��ار اسكناس 
نيز نمود. اين بانك نيز به علت عدم رعايت نس��بت 
مناسب سپرده به ذخيره ورشكسته و منحل شد. 
پس از انحالل بانك سهامي سوئد، فورا بانك ديگري 
به صورت دولتي و بدون حق انتشار اسكناس در سوئد 
ايجاد شد. در ايران هرچند كه فعاليت هاي صرافي و 
تا حدي نيز اعتباري از زمان هاي خيلي گذشته در 
ايران نيز سابقه داشته است، ولي بانكداري به مفهوم 
جديد آن در سال 1887 ميالدي )1266 شمسي( 
تجربه ش��د. در س��ال 1887 ميالدي بانك جديد 
شرق يك شعبه در تهران افتتاح كرد. پس از مدت 
كوتاهي شعبه هاي ديگري در شهرهاي بزرگ ايران 
مثل تبريز، مشهد، اصفهان، شيراز، رشت و بوشهر نيز 
داير شد. به علت جديد بودن عمليات اين بانك، مثل 
افتتاح حساب جاري و صدور چك، قبول سپرده و 
انجام نقل و انتقال سپرده ها مورد استقبال مردم قرار 
گرفت. اين بانك به سپرده هاي ديداري و مدت دار 
بهره اي نيز پرداخت مي كرد. فعاليت مهم ديگر اين 
بانك انتشار محدود يك نوع حواله بود كه كامال قابل 
تبديل به طال بود. اين بانك پس از تاس��يس بانك 
شاهنشاهي ايران منحل شد. به موجب امتيازي در 
س��ال 188۹ ميالدي )1267 شمسي( كه »بارون 
رويتر« به مدت 60 سال از دولت ايران كسب كرد، 
بانك شاهنش��اهي افتتاح ش��د. اين بانك عالوه بر 
فعاليت هاي بانكي و تجارتي انحصارا به نشر اسكناس 
پرداخت. بانك شاهنشاهي دريافت ها و پرداخت هاي 
دولت را نيز در داخل و خارج كشور انجام مي داد و از 

پرداخت ماليات نيز معافيت داشت. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانون پولي و بانكي كشور
قانون پولي و بانكي كشور تير 13۵1 در مجلس بيست 
و سوم شوراي ملي و همچنين مجلس سنا به تصويب 
رسيد. اين قانون بيست و هفتم تير 13۵1 به توشيح 
محمدرضا پهلوي رسيد. بر اساس ماده اول اين قانون، 
واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است. 
همچنين يك ريال برابر يكصد و هشت هزار و پنجاه 
و پنج ده ميليونيم 0.01080۵۵ گرم طالي خالص 
است. بر اساس اين قانون، مسكوكات طال رواج قانوني 
ندارد و مقررات مربوط به ورود و صدور طال و نقره به 
پيش��نهاد رييس كل بانك مركزي ايران و موافقت 
وزير دارايي و تصويب هيات وزيران تعيين  مي شود. 
اسكناس داراي امضاء وزير دارايي و رييس كل بانك 
مركزي ايران خواهد بود و امتياز انتش��ار پول رايج 
كشور در انحصار دولت اس��ت و اين امتياز با رعايت 
مقررات اين قانون منحصراً ب��ه بانك مركزي ايران 
واگذار مي شود. همچنين بر اساس اين مصوبه، بانك 
مركزي ايران در مدتي كه كمتر از ده سال نخواهد بود 
اسكناسها و سكه هاي فلزي را كه طبق بند ب ماده 3 
اين قانون از جريان خارج مي شوند و رواج قانوني خود 
را از دست مي دهند با پول رايج كشور معاوضه خواهد 
كرد و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدي در قبال آنها 
نخواهد داشت و اسكناس ها و سكه هاي فلزي تعويض 
نش��ده به حس��اب خزانه منظور خواهد شد.   بانك 
مركزي ايراني مسوول تنظيم و اجراي سياست پولي 
و اعتباري بر اس��اس سياست كلي اقتصادي كشور 
اس��ت. هدف بانك مركزي اي��ران حفظ ارزش پول 
و موازنه پرداخت ها و تس��هيل مبادالت بازرگاني و 

كمك به رشد اقتصادي كشور است. همين طور، بانك 
مركزي ايران جز در مواردي كه قانون صريحًا مقرر 
داشته باشد مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط 
به وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي و موسسات دولتي 
و وابسته به دولت و همچنين مشمول مقررات قسمت 
بانكداري اين قانون نيس��ت.  سرمايه بانك مركزي 
ايران پنج ميليارد ريال است كه از محل سرمايه قبلي 
بانك و تفاوت ناش��ي از اجراي ماده يك اين قانون و 
اندوخته هاي بانك تأمين شده و متعلق به دولت است 
كه تماماً پرداخت شده است. سرمايه بانك به پيشنهاد 
مجم��ع عموم��ي و تصويب هيات وزي��ران ممكن 
است افزايش يابد. طبق اين قانون، بانك مركزي ايران 
مي تواند در هر محل الزم بداند شعبه تأسيس كند يا به 
بانك ملي ايران و در صورت نبودن شعبه يا نمايندگي 
بانك ملي ايران به بانك ديگري نمايندگي بدهد. بر 
اساس  ماده 11 اين قانون، بانك مركزي ايران به عنوان 
تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري كشور موظف به 
انجام وظايف زير است: انتشار اسكناس و سكه هاي 
فلزي رايج كشور طبق مقررات اين قانون، نظارت بر 
بانك ها و موسسات اعتباري طبق مقررات اين قانون، 
تنظيم مقررات مربوط ب��ه معامالت ارزي و تعهد يا 
تضمين پرداختهاي ارزي با تصويب ش��وراي پول و 
اعتبار و همچنين نظارت بر معامالت ارزي، نظارت بر 
معامالت طال و تنظيم مقررات مربوط به اين معامالت 
يا تصويب هيات وزيران، نظارت بر صدور و ورود پول 
رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب 

شوراي پول و اعتبار.

آغاز سال تحصيلي قطعا ۱۵ شهريور است
وزير آموزش وپرورش اظهار كرد: شروع 
س��ال تحصيلي قطعًا 1۵ ش��هريور و 
آموزش ها متناسب با شرايط سفيد، زرد 
و قرمز مناطق ارايه خواهد شد. محسن 
حاج��ي ميرزايي افزود: در بدو ش��روع 
س��ال تحصيلي بر اساس اطالعاتي كه 
از وزارت بهداشت دريافت خواهيم كرد 
مي توانيم مشخص كنيم در چه نقاطي 

از كشور كالس ها به شكل حضوري و در چه نقاطي 
در فضاي مجازي برگزار مي ش��ود. او اضافه كرد: تا 
آغاز سال تحصيلي جديد بيش از يك ماه و نيم زمان  
داريم و ويروس كرونا نيز دايمًا در حال تغيير است لذا 
قطعًا آغاز سال تحصيلي 1۵ شهريور خواهد بود اما 

شكل فعاليت مدارس بستگي به شرايط 
اين ويروس دارد. وزير آموزش وپرورش 
اظهار ك��رد: در مناطق��ي كه وضعيت 
بيماري كرونا سفيد باشد كالس ها مانند 
سابق به صورت حضوري برگزار مي شود 
و آموزش ه��اي غيرحض��وري نيز 20 
درصد خواهد بود. در مناطقي كه شرايط 
زرد باش��د اگر ممكن باش��د با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي كالس ها را حضوري برگزار 
مي كنيم و اگر ميسر نشد دانش آموزان را به دودسته 
زوج و فرد تقسيم مي كنيم و تعداد دانش آموزان را در 
كالس ها بسيار محدود مي كنيم و اگر شرايط امروز 

ادامه يابد كالس ها غيرحضوري خواهد بود. 

توضيحاتي درباره آمار ابتالي ۲۵ ميليون ايراني به كرونا
دبير كميته علمي س��تاد كرونا با اشاره به 
ابت��الي 2۵ ميليوني به كرونا در كش��ور، 
گفت: اين آمار نش��ان دهنده افرادي است 
كه با بيماري كوويد_1۹ مواجهه داشته اند. 
مصطفي قانع��ي درباره آم��ار ابتالي 2۵ 
ميليون��ي ايراني��ان ب��ه كرون��ا، گفت: ما 
كيتي به نام كيت االيزا، داريم كه IGG و 
ايمونوگلوبولين M را اندازه گيري مي كند. 

تست االيزا نش��ان مي دهد كه فرد در گذشته به كرونا 
مبتال شده، بهبود يافته و در حال حاضر پادتن در بدنش 
موجود است، اما به هيچ وجه به اين معنا نيست كه اين 
فرد اكنون بيمار است. وي افزود: بنابراين تست االيزا نشان 
مي دهد كه فردي مبتال شده، بهبود يافته و در حال حاضر 
پادتن در بدنش موجود اس��ت. اين تست براي اقدامات 
اپيدميولوژيك و تحقيقاتي مورد استفاده قرار مي گيرد، اما 
در كار تشخيص استفاده نمي شود. قانعي ادامه داد: وقتي 
تست االيزا را در جمعيت برده و يك جمعيت را با آن مورد 

تست قرار مي دهند، به اين نتيجه مي رسد 
كه چقدر از مردم به بيماري مبتال شده اند و 
پادتن در بدنشان موجود است. از طرفي بايد 
توجه كرد كه باالي ۹0 درصد كساني كه به 
بيماري كوويد_1۹ مبتال مي شوند، آنقدر 
خفيف اس��ت كه حتي به پزشك مراجعه 
نمي كنند. اي��ن ۹0 درصد همان گروهي 
هس��تند كه فقط از طريق تس��ت االيزا يا 
پادتن مي توانيم متوجه شويم كه به بيماري مبتال شده اند 
يا خير و با تست ديگري نمي توان اين موضوع را فهميد. 
زيرا اصال عالئم بيماري را نداشتند كه به پزشك مراجعه 
كنند. دبير كميته علمي ستاد كرونا تاكيد كرد: بنابراين 
زماني كه وزارت بهداشت اعالم مي كند كه 2۵ ميليون 
نفر يا نزديك به 20 درصد جمعيت ايران، به كرونا مبتال 
شده اند، به معناي همان گروه مبتالي خفيف هستند كه 
مشكلي نداشتند كه بخواهند به پزشك مراجعه كنند و 

تست مولكولي تشخيصي از آنها گرفته شود. 

میراثنامه

دوچرخه سواري بر فراز سعدالسلطنه 
تصاوير منتشرش��ده در صفحه اينس��تاگرامي روابط 
عمومي هيات دوچرخه س��واري استان قزوين در روز 
جمعه 26 تير نشان مي دهد كه تريال كاران تيم ملي 
در سراي سعدالسلطنه قزوين براي ضبط برنامه »چند 
درجه« از شبكه نسيم سراغ اين بناي تاريخي رفته اند، 
تا برنامه اي ورزشي- نمايشي اجرا كنند!  هدف شان را از 
برگزاري اين برنامه نيز »به تصوير كشيدن و معرفي انواع 
فعاليت ها، سرگرمي ها، ورزش هاي جذاب و هيجان انگيز 
و زمينه سازي براي گرايش جوانان اعالم كرده اند«، اما 
به نظر مي رس��د هيچ هدفي براي حفاظت از بناهاي 
تاريخي ندارند، به گونه اي كه به راحتي اجازه مي دهند 
هر كس با هر وس��يله اي از آثار تاريخ��ي باال برود. اين 
موضوع واكنش هاي زيادي را در شبكه هاي اجتماعي به 
همراه داشت. گرچه تريال و دوچرخه سواري در محوطه 
سعد السلطنه صدمه اي به اين بنا نمي زند اما باال رفتن از 
گنبد يك اثر تاريخي آن هم با دوچرخه، احتمال صدمه به 
اين بناي تاريخي را باال مي برد. چند ساعت بعد از منتشر 
شدن اين تصاوير و سيل اعتراضات به عملكرد اين گروه 
ورزشي، شهرداري قزوين نيز متني را در قالب جوابيه 
در فضاي مجازي و در صفحه شهرداري قزوين منتشر 
كرد. در بخشي از اين متن آمده است: »شهرداري قزوين 
اقدام گروه مذكور را كامال اش��تباه خوانده و به عوامل 
اجرايي و نظارتي ذي ربط در شهرداري تذكرات الزم را 
صادر و اعالم كرد كه اين گونه اقدامات در صورت تكرار، 
نابخشودني است و برخوردهاي الزم بر اساس موازين 
قانوني صورت خواهد پذيرف��ت.« تهيه كننده برنامه 

»چند درجه« شبكه نسيم توضيح داد: تيم تريال كاران 
فقط سه دقيقه روي گنبد سراي سعدالسلطنه آن هم 
براي معرفي اثر، حضور داشتند؛ اين كار قابل مقايسه با 
آسيبي كه به محوطه هايي مانند تخت جمشيد وارد 
مي شود، نيست. او با بيان اينكه اگر ناراحتي ايجاد شده، به 
صراحت عذرخواهي مي كنيم و قطعا در موارد ديگر تكرار 
نمي شود، معتقد است: »اين دوچرخه ها جك ندارند كه 
بتوان آنها را روي زمين قرار داد، بايد آن را بغل كرد. آنها 
جايي قرار نگرفته اند و به چيزي خدشه وارد نكردند؛ در 
واقع هيچ گونه اتفاقي نيفتاده است كه بخواهد به گنبِد 
سرا آسيبي وارد كند.« البته اين نظر تهيه كننده يك 

برنامه تلويزيوني است و احتماال با نظر كارشناسان ميراث 
فرهنگي متفاوت. البته مديركل ميراث فرهنگي استان 
قزوين در گفت وگو با شبكه خبر تاكيد كرد: مسابقات 
ملي تريال يا حركات آكروباتيك با دوچرخه در بام فضاي 
سعدالسلطنه صورت نگرفته و بناي سعدالسلطنه آسيبي 
نديده است.  به هر حال شايد اگر همان چند دقيقه حضور 
در مناره سعدالسلطنه نبود، هم خسارت احتمالي به اين 
بنا وارد نمي شد، هم اين همه حاشيه درست نشده بود. 
كه البته واكنش كاربران فضاي مجازي و فعاالن ميراث 
فرهنگي، حكايت از توجه عمومي به بناهاي تاريخي و 

فرهنگي در قزوين دارد. 

كتابخانه

آكادمي پول و هوش مالي
هوش مالي عبارت اس��ت از رويكرد و استراتژي ذهني كه با اتخاذ آن مي توان به صورت هوشمندانه منابع مالي را مديريت كرد. 
همچنين راهكارهاي كسب درآمد با روشي خاص كه ثروت را به زندگي شما وارد كند. بسياري از افراد زمين، مستغالت، سهام و… 
را به عنوان سرمايه در نظر مي گيرند در صورتي كه امروزه داشتن ذهن ثروت ساز به عنوان سرمايه مطرح مي شود. به عبارت مالي 
هوش مالي يعني قدرت شما در حل مسائل مالي و مجموعه اي از اقدامات ناب كه منجر به سود مي شود. افرادي كه داراي هوش 
مالي باال هستند غالبا مي دانند در چه زماني سرمايه گذاري كنند و كداميك از زمينه هاي سرمايه گذاري داراي ريسك باالتري 

است نويسنده كتاب آكادمي پول و هوش مالي محمد صادقي است و انتشارات آبنگان ايرانيان اين كتاب را منتشر كرده است. 

هنر

براي خسرو شكيبايي كه كوتاهي عمر را بهانه نكرد
بايد او را به هنگام شعر خواندن مي ديديد كه چگونه غرق مي شد، از خود بي خود 
مي ش��د و تمام مهارت بازيگري اش را به كار مي بست تا شعرها را به غايت زيبايي 
بخواند. خسرو شكيبايي چنين بازيگري بود؛ در همه چيز مي كوشيد به كمال باشد 
چه در رخت بازيگري و چه در قامت ش��عرخواني و چه در زندگي كه هيچ براي آن 
كم نگذاشت. در كودكي به سبب شغل پدرش بارها مهمان پرده نقره اي سينما شد 
و از همان زمان، جذبه هنر هفتم با تمام رمز و رازش او را مي برد به روياهاي دور. اما 
همچون بسياري از هم نسالن خود، از جاده تئاتر بود كه به ديار بازيگري پاي نهاد. 

و او روي صحنه آنچنان مدهوش نقش ب��ود كه به گفته هادي مرزبان كه نمايش 
»شاهزاده و گدا« را با بازي او اجرا كرده بود، در يكي از اجراها بر اثر فرو رفتن چيزي 
به درون چشمش، چشمش آسيب ديد و به خون نشست ولي او حضوري آنچنان 
جاندار داشت كه تنها بعد از اجرا بود كه وحش��ت، وجود كارگردان را گرفت »كه 
خسرو چه باليي بر سر چشمت آمده؟!« و در همين تئاتر بود كه داريوش مهرجويي 
»هامون«اش را يافت. چه كسي را پيدا مي كرد شيداتر از او؟! حاال سال هاست كه از 
آن روزها مي گذرد. ديگر نه »هامون« او را آرام مي كرد، نه »اسد« و »صفا« برادران 
»پري« يا مرد روشنفكر »درد مشترك«، نه حتي رضاي »خانه سبز«...  او بي تاب 
رفتن بود. 12 سال پيش كه يك باره و بي رحمانه همه دوستدارانش را تنها گذاشت، 
مي دانست جايش براي هميشه خالي مي شود. مي دانست هيچ كسي مثل او نيست. 

اطمينان داشت هيچ كس مانند او شعر نخواهد خواند ولي براي خودش داليلي كافي 
داشت: »براي زيبا زندگي نكردن، عمر را بهانه نكن... عمر كوتاه نيست... ما كوتاهي 
مي كنيم« سحرگاه 28 تير 1387 قطعي ترين شعر زندگي را زمزمه كرد؛ شعري كه 
سروده فرشته مرگ بود و اين دردناك ترين هديه اي بود كه براي ما به يادگار گذاشت.

چنگيز داورپناه درگذشت
چنگيز داورپناه، مترجم و استاد زبان و ادبيات فارسي درگذشت. غالمرضا امامي، مترجم 
و دوست چنگيز داورپناه با تاييد اين خبر گفت: ايشان هفته پيش فوت شدند. همين 
چند وقت پيش با ايش��ان صحبت كردم، پس از بازنشستگي با دوستان شان جايي را 
در نزديكي رم ديده بودند و قرار بود آنجا خانه بسازند و كتابخانه شان را به آنجا منتقل 
كردند. در واقع بيماري يا مشكلي نداشتند و سالم بودند، نمي دانم به دليل چه مساله اي 

اين حادثه اتفاق افتاد. به گزارش ايسنا، چنگيز داورپناه، مترجم و استاد زبان و ادبيات 
فارسي در 1۴ تير ماه 132۵ در تهران متولد شد. او از سال 136۵ به مدت 30 سال، در 
دانشكده ادبيات و فلسفه دانشگاه رم، زبان و ادبيات فارسي تدريس مي كرد. از آثار اين 
مترجم مي توان به »داستان هايي براي سرگرمي« و »روزي كه در ميالن از آسمان كاله 

مي باريد و چند داستان ديگر« و ... اشاره كرد.
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