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 ۲۹۴ برا بر شدن قيمت مسكن
 در ۲۷ سال اخير

 تصميمات جديد ارزي
 براي ترخيص كاالها 

در ستاد تنظيم بازار مطرح شديك كارشناس با اشاره به اثر ماليات بر خانه هاي خالي مطرح كرد

مستخدمين حسيني، كارشناس اقتصادي: 

اقتصاد ما در حوزه كسب و كار، نظام بودجه ريزي، سيستم بانكي، برنامه ريزي 
براي معيشت و غيره  نياز به اصالح ساختاري و تغيير رويكرد جدي دارد

چرا  اقتصاد به اين نقطه رسيد

يادداشت- 2

 ميرزا در پترزبورگ 
تا اين جا را همه مي دانند 
ك��ه اميركبير يك��ي از 
بزرگ ترين اصالحگراني 
اس��ت كه تاري��خ ايران 
به خود ديده اس��ت، اما 
اينك��ه ش��خصيت او و 
توجه��ش ب��ه نوگرايي 
و اصالح از كج��ا آمده، 
چندان نه مورد پرسش است و نه بحثي درباره اش 
مي ش��ود. دانش و دانايي دولتمردان��ه او و درك 
عميقش از نياز ايران به اصالح طبعًا چيزي نبود 
كه كسي در پر قنداق او گذاش��ته باشد، بلكه او با 
پشت سر گذاشتن مسير سياسي خاصي به اين 
درك و تربيت سياسي رسيده بود. بنابراين يكي 
از پرسش هاي مهم اين است كه اميركبير چگونه 
نوگرا و اصالح طلب ش��د و از كجا فهميد كشتي 
ايران بدون اصالحات به گل خواهد نشس��ت. در 
اين نوش��تار به اين پرس��ش مي پردازيم و اندكي 
در اين باره تأمل مي كنيم. پي��ش از هر چيز بايد 
به ياد داشت كه وقتي در سده هاي اخير به عقب 
مي رويم، نخس��تين باني اصالحات و ورود دانش 
و فناوري جديد به ايران كس��ي مگر عباس ميرزا 
نيست كه پيش��تر درباره اش قدري گفته ايم و در 
آينده ب��از خواهيم گفت. اميركبي��ر نيز كامال در 
همان س��نتي كه عباس ميرزا پايه گ��ذاري كرده 
بود، رش��د كرد. مجموعه اي از عوامل باعث ش��د 
روشن انديشي غربي به اميركبير نيز سرايت كند. 
در نيمه اول قرن نوزدهم آذربايجان �� يعني دم و 
دستگاه وليعهد ايران �� كانون اصلي ورود ايده هاي 
نوين به ايران بود. اما يكي از عوامل موثر بر روان و 
فهم سياسي اميركبير سفرهاي خارجي او بود. او 
از وقتي پيشكاري ساده بود تا وقتي به مقام صدارت 
رسيد سه سفر خارجي داشت: سفري به مسكو و 
پترزبورگ در جواني، سفري به ايروان و بعد اقامتي 
چهار ساله در ارزروم )ارزنه  الروم( براي كنفرانس 
ارزروم و بستن عهدنامه با تركان عثماني. در اين 
ميان آنچه بر ش��خصيت خام ميرزا تقي خان در 
بيست ودوسالگي بس��يار تأثيرگذار بود، سفرش 
همراه با هياتي بلندپايه به روسيه بود. اگر بخواهيم 
همه چيز را در يك جمله خالصه كنيم مي توانيم 
بگوييم: سفر يازده ماهه به روسيه مانند دانشگاهي 
تمام عيار ميرزا تقي خان جوان را با دستاوردهاي 
روشن انديشي غربي و مدرنيته متقدم آشنا كرد. 
پيش تر در نوشتاري ديگر ش��رح داده ام كه وقتي 
گريبايدوف، سفير روسيه در تهران، به قتل رسيد...
ادامه در صفحه 2

مهدي  تديني

گروه پشتيباني توليد |كاهش جدي درآمدهاي 
ارزي و مح�دود ش�دن ورود ارز تح�ت تاثي�ر 
ش�يوع كرونا باعث ش�ده، بازار ارز در هفته هاي 
گذش�ته روزهاي پر التهابي را تجرب�ه كند. اگر 
زماني عبور ن�رخ ارز از مرز 20 ه�زار تومان يك 
كابوس به ش�مار مي رفت، در روزهاي اخير نرخ 
دالر عبور از قيمت 25 هزار توم�ان را نيز تجربه 
كرده و همين ام�ر اين نگراني را ب�ه وجود آورده 
ك�ه آينده اقتص�اد كش�ور چگونه رق�م خواهد 
خ�ورد؟ ج�داي از آينده نامعل�وم، بس�ياري از 
كارشناس�ان و فعاالن اقتصادي نيز اين سوال را 
مطرح مي كنند كه كار چگونه به اينجا رس�يد و 
اقتصاد ايران ك�ه در س�ال هاي 95 و 96 حركت 
مثبتي را آغاز كرده بود، چگون�ه در مدتي كوتاه 
به مس�يري نگران كننده قدم گذاش�ته اس�ت؟ 
حيدر مستخدمين حسيني - كارشناس مسائل 
اقتص�ادي و اس�تاد دانش�گاه - در گفت وگ�و با 
»تعادل« از چرايي رسيدن به اين نقطه مي گويد. 
او معتقد اس�ت همانط�ور كه در تمام س�ال هاي 
گذش�ته، دولت ها كاهش وابس�تگي ب�ه نفت را 
فراموش كردند، در س�ال هاي گذشته نيز دولت 
تمام تخم مرغ هاي خود را در سبد برجام قرار داد 
و اصالحات ساختاري اقتصاد كه نياز فوري ايران 
بود، فراموش شد. همين فراموشي در كنار اقدام 
غيرقابل پيش بيني ترامپ در خ�روج از برجام، 
باعث ش�د اقتصاد ايران به وضعيت فعلي دچار 
شود و افزايش مداوم نرخ ارز، تنها يكي از نتايج 

قرار گرفتن در اين موقعيت به شمار مي آيد.

  پيش بيني هايي كه از عبور نرخ دالر از مرز 20 هزار 
تومان حكايت مي كرد و تا چندي قبل بدبينانه  به 
نظر مي رس�يد، امروز به حقيقت پيوس�ته، دليل 

التهابات اين روزها  در بازار  ارز چيست؟
براي آنك��ه وضعيت ب��ازار ارز را تحليل كني��م، بايد به 
مسائل زيرساختي و كالن اقتصاد بپردازيم و با سنجش 
اين مس��ائل كالن مي توان فهميد كه ب��ازار ارز چگونه 

به اين نقطه رسيده است. اقتصاد ايران از سال ها قبل با 
مشكالت ساختاري و كالن دست و پنجه نرم مي كرد و 
كارشناسان در دولت هاي مختلف بارها تذكر و هشدار 
داده بودند كه نپرداختن به اين عوام��ل، در آينده ما را با 
مشكالت جدي مواجه مي كند اما هيچ كس به آن توجه 
نكرد. در ابتداي دولت يازدهم، طرح اصلي دولت رسيدن 
به توافق هسته اي و كنار زدن تحريم ها بود؛ توافقي كه به 
نتيجه رسيد و براي چند ماه نيز اجرا شد اما بايد در كنار 
آن اصالحات اقتصادي نيز در نظر گرفته مي شد كه عمال 
فراموش شدند و وقتي تمام توجه و تمركز روي يك طرح 
قرار داده مي شود و زماني كه آن طرح به جايي نمي رسد، 

مشكالت خود را نشان مي دهند.
  يعن�ي حت�ي اگ�ر برج�ام ني�ز ب�ه طب�ق 
پيش بيني ها ب�ه كار خ�ود ادامه م�ي داد، باز 

مشكالت اقتصادي باقي مي ماندند؟
در اين زمينه بايد دو موضوع را در كنار هم بررس��ي 
كنيم. در ابتدا اينكه اقتصاد ما در حوزه كس��ب و كار، 
نظام بودجه ريزي، سيستم بانكي، برنامه ريزي براي 
معيشت و بس��ياري از ديگر مس��ائل نياز به اصالح 
س��اختاري و تغيير رويك��رد ج��دي دارد. در چنين 
بستري حتي اگر برجام اجرايي شود نيز، اين مسائل و 
مشكالت بر جاي خود باقي خواهند ماند. دولت تصور 
مي كرد كه با اجراي برجام، سيل سرمايه گذاري هاي 
جديد وارد چرخه اقتصادي كشور مي شود و با فروش 
نفت و افزاي��ش درآمده��اي ارزي، نيازهاي داخلي 
برطرف مي ش��وند، در حالي كه در كنار برجام نياز به 
انجام اصالحات س��اختاري اقتصاد نيز وجود داشت. 
از س��وي ديگر، وقتي تمركز اصل��ي روي برجام قرار 
داشت، پيش بيني ها نيز اين بود كه حتي در صورت 
تغيير رييس جمهور امريكا، امكان خ��روج از توافق و 
بازگشت تحريم ها وجود ندارد و از اين رو وقتي ترامپ 
تصميم خود را گرفت، هم برجام ديگر مانند س��ابق 
عمل نكرد و ه��م اقتصاد ايران اصالح��ات الزم براي 

مديريت اين شرايط را پشت سر نگذاشته بود.
   از آغاز دور جديد تحريم هاي امريكا تا امروز 
بيش از دو سال زمان گذش�ته است. آيا راهي 

براي آنكه اقتصاد ايران بتواند خود را با شرايط 
جديد وفق دهد در دسترس نبود؟

ما اگر اقتصاد خود را اصالح و چابك مي كرديم، امروز 
مي توانستيم در برابر فشار تحريم ها يا ساير مشكالت 
عملكرد بهتري داش��ته باش��يم. ما فرصت سوزي 
كرديم. در س��ال هاي گذش��ته وقتي مشخص شد 
كه درآمد نفتي ما كاه��ش خواهد يافت، بايد با يك 
بررسي نظام مند و جامع، واردات مديريت مي شد و 
ميزان دقيق ارز مورد نياز محاس��به مي شد، ذخيره 
ارزي الزم پيش بيني مي ش��د و اوضاع به كنترل در 
مي آمد اما متاسفانه در تمام ماه هايي كه زمان بود، 
هيچ يك از اين مس��ائل مورد توجه ق��رار نگرفت و 

مشكالتي مانند افزايش نرخ ارز خود را نشان دادند.
   سياس�ت هاي بانك مركزي تا چه ميزان در 

رسيدن به اين وضعيت نقش داشته اند؟
يك��ي از اصلي ترين مش��كالتي ك��ه ام��روز در بدنه 
تصميم گير اقتصادي كشور وجود دارد، نبود انسجام 
فكري و نظري اس��ت. يعني هر يك از دستگاه هاي 
مس��وول و نهاده��اي اقتص��ادي طرح ه��اي خاص 
خود را اراي��ه مي دهند و هيچ هماهنگ��ي ميان اين 
سياست ها ديده نمي شود. موضوع فهرست واردات و 
صادرات كاالها، نحوه ترخيص از گمرك و چگونگي 
مواجهه با توليدكنندگان و سرمايه گذاران در اختيار 
بانك مركزي نيس��ت و اي��ن بان��ك نمي تواند تمام 
اين مس��ائل را مديريت كند. از اين رو تقصير شرايط 
امروز را نمي ت��وان به گردن تنها ي��ك بخش يا نهاد 
انداخت. از س��وي ديگر ش��رايط اقتصادي ماه هاي 
گذش��ته نيز نش��ان مي دهد كه هيچ ترتي��ب اثري 
براي بازگش��ت برخي ارزها داده نش��ده است. وقتي 
فهرس��ت صادركنندگاني ك��ه ارز را بازنگردانده اند 
منتشر مي شود و مي بينيم كه تعداد قابل توجهي از 
صادركنندگان شناسنامه دار در اين فهرست نيستند، 
اين سوال به وجود مي آيد كه چه افرادي با استفاده از 
رانت يا سياست هايي مانند ارز 4200 توماني اقدام به 

صادرات كرده اند و پول خود را بازنگردانده اند؟  
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يادداشت- 1

گپ و گفِت ابوالحسن خان 
با ايزد عدالت ...

نمادي��ن  ويژگي ه��اي 
در پيكره ه��ا، تنديس ها 
و نق��ش برجس��ته هاي 
ايزد عدال��ت در كاخ هاي 
دادگس��تري جه��ان از 
جمل��ه اي��ران، چي��زي 
نيست جز ترازو و شمشير 
و در مواردي هم، چش��م 
بند. ابوالحسن خان صديقي، مجس��مه ساز نام آور 
و بلند آوازه ايراني، ش��اگرد كمال المل��ك و دارنده 
لقب ميكل آنژ ش��رق، روزي كه در تهران، خيابان 
داور، تماش��اگر باال رفتن دست س��اخته خود، ايزد 
عدالت روي ديوار كاخ دادگستري بود، بيشتر به چه 
بخشي از اين اثر ارزشمند هنري اش مي انديشيد؟ به 
شمشير يا به ترازو؟ بي گمان بيشترين نگراني اش 
اين بوده است كه مبادا دو كفه ترازو در جايي، موزون 
و متوازن عمل نكند و مسيري جز عدل و داد را نشانه 
برود. بديهي و طبيعي است چنين تقاضا و انتظاري، 
در هر زمان و مكاني بستر مناسبي براي گفت وگو 
فراهم كند. نمونه اش موج خيز بزرگ افكار عمومي 
در روز هاي اخير براي روشنگري، ابهام زدايي و در 
نهايت، توقف اجراي حكم اعدام جواناني است كه ...  
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رضا  خاكي نژاد

برابر آخرين آمارها، بي��ش از ۸۶۳ هزار نفر ب��راي دريافت 
بيمه بيكاري ثبت نام كرده و بيش از ۹0 درصد مش��موالن 
مقرري بيمه بيكاري را دريافت كردند. به گزارش ايسنا، به 
دنبال ش��يوع ويروس كرونا و تاثيرگذاري آن بر بسياري از 
كسب وكارها مقرر شد تا بيمه بيكاري سه ماه اسفند ۹۸ و 
فروردين و ارديبهشت ۹۹ به كارگران آسيب ديده از كرونا 
پرداخت شود. دولت در راستاي حمايت از صنوف و كارگران 
آسيب ديده از كرونا، مبلغ ۵000 ميليارد تومان اعتبار براي 
كمك به صندوق بيمه بيكاري اختص��اص داد و با حمايت 
سازمان برنامه و بودجه و اهتمام وزارت كار، سازمان تامين 
اجتماعي و دس��تگاه هاي مربوطه، روند واريز مقرري بيمه 
بيكاري به متقاضيان مشمول و كارگران بيكار شده با جديت 
دنبال شد. س��امانه ثبت درخواست بيمه بيكاري به نشاني 

bimebikari.mcls.gov.ir از مدت ه��ا قبل توس��ط 
وزارت كار راه اندازي ش��د تا افراد بيكار شده تابع قانون كار و 
قانون تامين اجتماعي و مشمول قانون بيمه بيكاري، بتوانند 
با مراجعه به اين س��امانه و وارد كردن اطالعات ش��خصي، 
درخواست خود را به ثبت رسانده و از مقرري بيمه بيكاري 
بهره مند شوند. طبق آخرين آمارها، بيش از ۸۶۳ هزار نفر 
براي دريافت بيمه بيكاري در سامانه مذكور ثبت نام كردند 
كه از اين تعداد ۷2۳ هزار و ۵00 نفر مشمول دريافت بيمه 
بيكاري شناخته شده اند. مسعود بابايي، مديركل حمايت از 
مشاغل و بيمه بيكاري وزارت كار درباره روند پرداخت بيمه 
بيكاري به متقاضيان بيكار شده به ايسنا مي گويد: آن دسته 
از متقاضياني كه در ۱0 روز اول اسفند بيكار شدند از طريق 
سازمان تامين اجتماعي مقرري بيمه بيكاري آنها واريز شده 

است و كساني كه از ۱0 اسفند ۹۸ تا ۳۱ ارديبهشت ۹۹ بيكار 
شدند مطابق مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا بيمه بيكاري 
آنها را خزانه داري كل واريز مي كند.  به رغم ثبت نام متقاضيان 
براي دريافت بيمه بيكاري عده اي از متقاضيان بيكار شده از 
اسفند سال گذشته موفق به ثبت نام در سامانه نشده بودند 
كه به گفته مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت 
كار، فهرست اسامي اين دس��ته افراد از طريق كميته هاي 
استاني جمع آوري شده و پس از پايش و تكميل به سازمان 
تامين اجتماعي ارسال خواهد شد تا مقدمات واريز مقرري 
به حساب آنها نيز فراهم شود. وي در عين حال از متقاضيان 
دريافت بيمه بيكاري كرونا كه از اسفند سال گذشته تا كنون 
بيكار بوده و بيكاري آنها تا خرداد اس��تمرار داشته خواست 
تا به س��امانه prkar.mcls.gov.ir مراجع��ه و از طريق 

خوداظهاري بيكاري خود را اعالم كنند. بر اس��اس مصوبه 
اخير س��تاد ملي مقابله با كرونا، پرداخت مبلغ در خصوص 
ايام بيكاري صرفًا تا پايان ارديبهش��ت ماه سال جاري بوده 
و روند پرداخت بيمه بيكاري به افرادي كه از ابتداي خرداد 
ماه بيكار شده و يا بيكاري آنان استمرار داشته باشد صرفا بر 
اساس قوانين كار و تامين اجتماعي و بيمه بيكاري خواهد بود 
بنابر اين الزم است شروط قانوني اعالم شده را دارا باشند تا 
در صورت تاييد مدارك و مستندات آنان توسط كميته هاي 
اس��تاني از مقرري بيمه بيكاري استفاده كنند. پيش از اين 
معاون رواب��ط كار وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي اعالم 
كرده بود »همه كارگراني كه تحت پوشش بيمه قرار دارند و 

در زمان شيوع ويروس كرونا بيكار شده اند... 
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جزييات پرداخت بيمه بيكاري كرونا  و ثبت نام جاماندگان

گروه راه و شهرسازي| در حالي كه 2۹ سال از 
تصويب اوليه مبحث ۱۹ مقررات ملي س��اختمان 
مبني بر بهينه سازي مصرف سوخت مي گذرد، اما 
در اين ۳ دهه كار قابل توجهي براي بهينه س��ازي 
مصرف انرژي در ساختمان هاي دولتي و غيردولتي 
صورت نگرفته اس��ت، به گونه اي كه به گفته يكي 
از مقام هاي وزارت راه و شهرسازي، ميزان مصرف 
انرژي در س��اختمان هاي كش��ور ۳ برابر متوسط 
جهاني اس��ت. حال اما خبر آمده اس��ت كه وزارت 
راه و شهرسازي براي بهينه س��ازي مصرف انرژي 
در س��اختمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي كه 
س��هم ۱۵ درصدي از كل س��اختمان هاي كشور 
را دارند، توافق كرده اند؛ توافق��ي كه مي توان آن را 
به فال نيك گرفت و به تحقق مبحث ۱۹ مقررات 
ملي ساختمان اميدوار ش��د.  به گزارش »تعادل«، 
مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان نخستين بار در 
سال ۱۳۷0 به تصويب هيات وزيران رسيد و اجراي 
آن در ساختمان هاي كشور الزامي شد. اين مبحث 
چندين بار باز نگري ش��د كه آخرين آن در س��ال 

۱۳۸۱ بود.

    ارسال 5 پيشنهاد
 به كميسيون زيربنايي دولت

محم��د ش��كرچي زاده، رييس مرك��ز تحقيقات 
راه، مس��كن و شهرس��ازي از تواف��ق وزارت راه و 
شهرسازي و وزارت نفت براي بهينه سازي مصرف 
انرژي در ساختمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي 
خبر داد و گفت: پيش��نهادات در ۵ بند ارايه شده 
است كه اين پيشنهادات در كميسيون زيربنايي 
دولت بررسي مي شود. شكرچي زاده در گفت وگو 
با پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، جزييات 
توافق وزارت راه و وزارت نفت را براي بهينه سازي 
مصرف انرژي در ساختمان هاي دولتي و نهادهاي 
عمومي اعالم ك��رد. رييس مركز تحقيق��ات راه، 
مسكن و شهرسازي با اش��اره به اينكه ايران يكي 
از كش��ورهاي پرمصرف انرژي به وي��ژه در بخش 
ساختمان است و به رغم آنكه يك درصد جمعيت 
جه��ان را دارد، ح��دود ۱۶ درصد ياران��ه انرژي را 
پرداخت مي كند، گفت: بيش از 40 درصد مصرف 
انرژي كشور در بخش س��اختمان است و مصرف 
انرژي در ايران بي��ش از ۳ برابر متوس��ط جهاني 
است. ش��كرچي زاده با اعالم اين مطلب كه ايران 
بزرگ ترين يارانه انرژي را در بين كش��ورهاي دنيا 
پرداخت مي كند، يادآور ش��د: در م��اده 44 قانون 
برنامه ششم توس��عه، دولت مكلف شده تا ساالنه 
۵ درصد مصرف انرژي را در س��اختمان ها كاهش 
دهد. به همين منظ��ور نيز مبح��ث ۱۹ مقررات 
ملي و كنترل س��اختمان، صرفه جويي در مصرف 
انرژي در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
بازنگري شده و مراحل تصويب را در مركز گذرانده 
و به وزارتخانه راه و شهرسازي ارسال شده تا بعد از 
تاييد به چاپ برسد. وي يكي از مهم ترين تكاليف 
مبحث ۱۹ مق��ررات ملي و كنترل س��اختمان را 
كاهش تلفات ان��رژي در س��اختمان هاي جديد 

عنوان ك��رد و اف��زود: مطالع��ات ميداني نش��ان 
مي ده��د، مبح��ث ۱۹ در س��اختمان ها به نحو 
مناس��بي انجام نمي شود و الزم اس��ت تا اقدامات 
متفاوت براي اين موضوع انديشيده شود. به همين 
دليل با هم��كاري وزارت نفت براي بهينه س��ازي 
مصرف س��وخت در س��اختمان ها با اس��تفاده از 
ظرفيت قانوني ماده ۱2 قان��ون رفع موانع توليد و 
ارتقاي نظام مالي كشور پيش��نهادي براي هيات 
وزيران تهيه شد كه مش��تركا به امضاي اسالمي 
وزير راه و شهرس��ازي و نامدار زنگن��ه وزير نفت، 
رسيد كه اين پيشنهاد شامل ۵ بند است. به گفته 
رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در 
بند اول اين پيش��نهاد تاكيد شده تا ترتيبي اتخاذ 
ش��ود براي آنكه مبحث ۱۹ مقررات ملي و كنترل 
ساختمان در همه ساختمان هاي جديد االحداث 
دولت��ي و نهادهاي عمومي به عن��وان الگو به طور 
كامل رعايت ش��ود. ش��كرچي زاده تاكيد كرد كه 
چنانچه پياده سازي مبحث ۱۹ در ساختمان هاي 
دولتي و نهادهاي عمومي عملياتي شود، مي تواند 
ترغيب كننده بخش خصوصي براي بهينه سازي 

مصرف انرژي در تمامي ساختمان ها باشد.

   كنترل مصرف توسط شهرداري ها
رييس مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي 
دومين نكته را در پيش��نهادات دو وزارتخانه راه و 
نفت، اقدام ش��هرداري ها به كنترل مصرف انرژي 
مرتبط دانست و گفت: در بند دوم پيشنهاد تاكيد 
شده است تا همانطور كه شهرداري ها در خصوص 
سازه و س��اختار كنترل مضاعف دارند در خصوص 
مصرف انرژي و رعايت مبحث ۱۹ نيز در س��اخت 

وسازها كنترل مضاعف داشته باشند.

    درج رده انرژي ساختمان ها
در گواهي پايان كار 

وي در بيان سومين پيشنهاد، اعالم كرد: به منظور 
آگاهي م��ردم از تلف��ات انرژي در س��اختمان ها، 
شهرداري هاي رده انرژي ساختمان ها را در گواهي 

پايان كار براي ساختمان هاي جديد درج كنند.
ش��كرچي زاده ادامه داد: پيشنهاد ديگر اين بود كه 
در اجراي بن��د 2 ماده 4۳ ضواب��ط اجرايي بودجه 
امسال همه موسسات دولتي و نهادهاي عمومي در 
سال ۹۹ با اس��تفاده از شركت هاي ذي صالح براي 
ساختمان هاي در حال بهره برداري خود برچسب 
انرژي بگيرند. وي گفت: آخرين پيش��نهاد نيز اين 
بود كه براي ايجاد انگي��زه و توجيه اقتصادي براي 
طرح هايي كه با بهينه سازي مصرف انرژي مرتبط 
هستند تعرفه گاز ساختمان هاي دولتي و نهادهاي 
عموم��ي و غيردولت��ي برابر نرخ خ��وراك صنعت 
پتروشيمي لحاظ شود. اگرچه عملياتي شدن اين 
پيشنهاد يك افزايش هزينه اي براي دستگاه هاي 
دولتي تحمي��ل مي كند اما ض��رورت دارد تا براي 
تامي��ن اي��ن هزينه ها، اي��ن هزين��ه در بودجه ها 

پيش بيني شود.
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به دنبال  رسيدن آخرين مهلت 
بازگشت ارزهاي صادراتي

همتي: دستور العمل جديد برگشت ارز 
صادراتي و تأمين ارز واردات باعث كاهش 
تراكم تقاضاي ارز و آرامش بازار مي شود

 قيمت
 ارز و طال 

كاهشي شد

وزارتخانه هاي راه و نفت توافق كردند

مصرف انرژي در ساختمان ها  
3 برابر متوسط جهاني است



اخبار

 پيگيري  ثبت نام جديد 
سهام عدالت در مجلس

نماينده مردم ابهر، خرم دره و سلطانيه در مجلس  
از ادام��ه پيگيري ها براي ثبت نام جديد س��هام 
عدالت خبر داد. به گزارش ايسنا، حسن شجاعي 
با اشاره به موضوع سهام عدالت و مشكالت ناشي 
از ف��روش آن براي دارندگان، اظهار كرد: مراحل 
مربوط به آزادسازي سهام عدالت در حالي انجام 
مي ش��ود كه دارندگان اين س��هام با مشكالت 
متعددي در زمينه فروش آن مواجه هستند كه از 
مهم ترين اين مشكالت مي توان به طوالني شدن 
زمان فروش سهام عدالت توسط بانك ها و واريز 
نشدن يك جاي ۳۰ درصد اين سهام به حساب 
فروشندگان اشاره كرد. وي همچنين مشخص 
نبودن قيمت و نوع سهامي كه به وكالت از سوي 
مشموالن فروخته مي شود، وجود مشكالت در 
زمينه ثبت ش��ماره شباي حس��اب بانكي و نيز 
ش��ماره تلفن همراه در سامانه س��هام را از ديگر 
مش��كالت موجود در اين زمينه برش��مرد. اين 
نماينده مجلس با بيان اينكه اين مشكالت مانع 
از آزادسازي س��هام عدالت توسط دارندگان آن 
مي شود، ادامه داد: براي كمك به اقشار آسيب پذير 
بايد اقدامات الزم در زمينه رفع مشكالت موجود 
در زمينه آزادسازي سهام عدالت صورت گيرد، 
به ويژه اينكه به علت شيوع كرونا و مشكالت ناشي 
از آن بخشي از افراد جامعه نيازمند اين امر هستند.

شجاعي با اشاره به پيگيري هاي صورت گرفته در 
راستاي ثبت نام جديد مشموالن سهام عدالت، 
خاطرنشان كرد: با ش��روع كار مجلس، ثبت نام 
جديد مشموالن سهام عدالت به طرح دو فوريتي 

در مجلس تبديل شده است.

افزايش وام ضروري 
بازنشستگان به ۱۰ ميليون 

مع��اون توس��عه مديري��ت و مناب��ع صندوق 
بازنشستگي كشوري از افزايش رقم وام ضروري 
بازنشستگان كشوري از 7 به ۱۰ ميليون تومان 
خبر داد.فتح اهلل ش��عباني گفت: نوبت چهارم از 
مرحله دوم وام ضروري بازنشستگان كشوري به 
ميزان ۱۰ ميليون تومان خواهد بود كه تا پايان 
هفته به حس��اب متقاضيان واجد شرايط واريز 
خواهد شد. وي با بيان اينكه پيش از اين قرار بود 
مرحله دوم وام ضروري بازنشستگان كشوري به 
رقم 7 ميليون تومان در 7  نوبت براي ۲۰۰ هزار نفر 
از واجدين شرايط پرداخت شود، افزود: تاكنون 
اين تسهيالت 7 ميليون توماني در سه نوبت به 
حساب حدود 7۵ هزار نفر از واجدان شرايط واريز 
شده است. به گفته معاون توسعه مديريت و منابع 
صندوق بازنشستگي كش��وري، نوبت چهارم از 
مرحله دوم وام ضروري بازنشستگان به رقم ۱۰ 
ميليون تومان افزايش يافته كه تا پايان هفته به 

حساب ۲۴ هزار نفر واريز خواهد شد.

حداكثر تسهيالت براي 
ترخيص كاالهاي اساسي

وزير امور اقتص��ادي و دارايي گفت: در جلس��ه 
س��تاد اقتصادي دولت، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و گمرك مكلف شدند حداكثر تسهيالت 
را ب��راي ترخيص كاالهاي اساس��ي و مواد اوليه 

درنظر  بگيرند.
به گزارش خانه ملت، »فرهاد دژپسند« وزير امور 
اقتصادي و دارايي درباره رسوب كاالها، مواد اوليه 
و ۵۰۰ هزار گوشي همراه در گمركات افزود: در 
جلسه ستاد اقتصادي دولت بحث مفصلي درباره 
ترخيص كاالهاي اساس��ي از گمركات صورت 
گرفت و مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و گم��رك حداكثر تس��هيالت را براي ترخيص 

كاالهاي اساسي و مواد اوليه در نظر بگيرند.

 35 هزار لوازم خانگي 
براي مزدوجين

سخنگوي س��تاد تنظيم بازار اعالم كرد: ۳۵ هزار 
بس��ته لوازم خانگ��ي در قالب بس��ته حمايتي به 
مزدوجين ارايه مي شود.به گزارش شاتا، محمدرضا 
كالمي در حاشيه چهارمين نشست شوراي نظارت 
و رصد بازار اظهار كرد: در مردادماه ۳۵ هزار بسته 
ش��امل ۵ قلم كاالي اساس��ي )تلويزي��ون، اجاق 
گاز، ماشين لباسش��ويي، جاروبرقي و يخچال( با 
قيمت مناسب )حدود ۹ ميليون تومان( در اختياز 
مزدوجين قرار خواهد گرف��ت و باتوجه به اينكه 
قيمت اين كاالها معيشتي اس��ت بايد كدملي و 
آدرس پس��تي مزدوج در زمان نصب با اطالعات 
ثبت نامي تطابق داشته باشد. وي بنا بر تاكيدات 
سرپرست وزارت صمت مبني بر ضرورت حمايت 
از زوج هاي جوان در قالب عرضه بدون واسطه اقالم 
اصلي لوازم خانگي با قيمت مناسب، ستاد تنظيم 
بازار تصميم گرفت با هم��كاري توليدكنندگان 
توانمند صنعت لوازم خانگي كش��ور، ۵ قلم لوازم 
خانگي پر مصرف با برند مشخص و با نرخ اقتصادي 
را در قالب بس��ته حمايت��ي در اختيار مزدوجين 
جوان كش��ورمان كه تحت حمايت سازمان هايي 
مثل بهزيستي، كميته امداد، بازنشستگي كشور و... 
هستند، قرار گيرد. كالمي با بيان اين مطلب، افزود: 
مصوب شد فهرست افراد مشمول با ترتيبات تعيين 
ش��ده به اين وزارتخانه ارايه تا در قالب تفاهمنامه 
موجود با ش��ركت هاي توليد ل��وازم خانگي اقالم 
مورد ني��از افراد تامين ش��ود و در اين خصوص با 
كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي 
كشور مكاتباتي داشته ايم. به گفته اين مقام مسوول 
مزدوجين مشمول اين طرح يا خود و يا خانواده آنها 
بايد تحت پوشش اين دو نهاد باشند و اين مزدوجين 
متناس��ب با تاريخ ازدواجشان براي دريافت لوازم 

خانگي بايد معرفي شوند.
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۲۹۴ برابر شدن قيمت مسكن در ۲۷ سال اخير
گروه كالن| 

يك كارشناس اقتصادي با اش�اره به 2۹۴برابر 
شدن قيمت مسكن در ۳۰ سال اخير گفت: عرضه 
مسكن در 7  سال اخير متناسب با تقاضاي بازار 
مسكن نبوده اس�ت، بر اساس مطالعات صورت 
گرفته ساالنه حداقل يك ميليون واحد مسكوني 

بايد در كشور ساخته شود.

ابوالفضل نوروزي، كارشناس اقتصادي، با اشاره به اثر 
بررسي ماليات بر خانه هاي خالي افزود: بر اساس تعداد 
پروانه هاي صادر شده در ۶ سال گذشته، آمار ساخت 
مسكن در هر س��ال ۳۵۰ هزار واحد گزارش شده، كه 
تقريبا ۵ ميليون مس��كن در اين ۶  س��ال كمتر از نياز 

ساخته شده است.
نوروزي افزود: بازار مسكن جوالنگاه سوداگران است، 
طبق مطالعات انجام شده، از هر ۱۰ مسكن معامله شده، 
7 معامله توسط سوداگران صورت گرفته است، به عنوان 
مثال ما در كشور افرادي داريم كه در يك سال بيش از 

۳۰۰ خريد و فروش مسكن داشته است.
كارشناس اقتصادي برنامه پايش گفت: معضل مسكن 
در س��ال هاي قبل از انق��الب هم بوده اس��ت و بعد از 
انقالب نيز حل نشد، براي كنترل تقاضاي سوداگري  
بايد ماليات هاي تنظيم گري مثل ماليات بر خانه هاي 
خالي، ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر احتكار زمين 
و ماليات بر زمين هاي خالي ايجاد شود.  وي ادامه داد: 
موضوع ماليات بر زمين هاي خالي، مساله اي است كه 

كمتر مورد توجه قرار گرفته، بنابراين بايد در حوزه زمين 
سياست گذاري مناسبي داش��ته باشيم و زمين هاي 
خالي در خدمت توليد مس��كن قرار گيرند، كال زمين 
و مس��كن در حال احتكار اس��ت، در حال حاضر دو و 
نيم ميليون مسكن خالي در كشور وجود دارد و بايد با 

احتكار كنندگان برخورد كرد.
كارشناس مس��كن با بيان اينكه عزمي براي برخورد 
با محتكرين نيس��ت، گفت: در سال ۹۴ قانون اصالح 
ماليات هاي مستقيم بيان مي كند بايد در ۶ ماه سامانه 
ملي امالك و اسكان ش��كل بگيرد و متناسب با آن از 
خانه هاي خالي ماليات گرفته شود، اما از سال ۹۴ تا ۹۸ 

هيچ اقدامي انجام نشد.
كارشناس مسكن كش��ور بيان كرد: در حال حاضر با 
حمايت وزير راه و شهرسازي اين سامانه طراحي شده، 
بايد عزمي جدي بين وزارت راه و شهرسازي و سازمان 
امور مالياتي ش��كل بگيرد و قانون نيز اصالح ش��ود تا 
ماليات بر خانه هاي خالي آن بازدارندگي را داشته باشد.

نوروزي گفت: در قانوني كه در حال حاضر در مجلس 
بررس��ي مي ش��ود روي نرخ موثر ماليات كار شده تا 
بتواند اف��راد را مجبور به عرضه خانه هاي خالي كنند، 
شيوه محاسبه ماليات نيز بر اساس ارزش ملك است، 
مشاركت مردم در شناسايي خانه هاي خالي نيز ابتكار 

قانون جديد است.
وي ادامه داد: همكاري بين دستگاهي نيز نكته ديگر 
قانون جديد اس��ت و  از اين طريق مي توان خانه هاي 

از هر ۱۰ مسكن معامله شده 7  معامله توسط سوداگران صورت گرفته استخالي را آنالين شناسايي كرد.

نگرانيروسايصندوقبينالملليوبانكجهاني
رييس صندوق بين المللي پول گفت، بدهي كشورهاي جهان به سطوح 
بي سابقه اي رس��يده است. به گزارش ايس��نا به نقل از رويترز، صندوق 
بين الملل��ي پول در حال آم��اده كردن ابزارهاي حمايتي بيش��تر براي 
كاهش تبعات اقتصادي ناشي از ويروس كرونا روي كشورهاي فقير است. 
كريستالينا جيورجيوا- در كنفرانس ويديويي با روساي بانك هاي مركزي 
و وزراي دارايي كشورهاي عضو گروه ۲۰ گفت كه كشورهاي ثروتمند بايد 
كماكان مهلت بازپرداخت بدهي هاي كشورهاي فقير را تمديد كنند و به 
منظور فرصت دادن به تقويت رشد اقتصادي اين كشورها به كمك هاي 
خود به آنها تا پايان س��ال ادامه دهند.  رييس صندوق بين المللي پول با 
اش��اره به لزوم انجام اقدامات مشترك كشورهاي جهان براي كاستن از 
تبعات اقتصادي كرونا افزود: ما در يك شرايط خيلي اضطراري هستيم 

و ميزان بدهي ها به س��طوح بي سابقه اي رسيده است.  پيش تر صندوق 
بين المللي پول با اشاره به تداوم بحران اقتصادي ايجادشده ناشي از كرونا، 
پيش بيني خود از متوسط رشد اقتصادي امسال كشورهاي جهان را به 
منفي ۴.۹ درصد كاهش داده و افزوده بود اين بحران كه از ركود فراگير 
دهه ۱۹۳۰ تاكنون بي سابقه بوده، خسارت هاي قابل توجهي به اقتصاد 
جهاني وارد كرده است. از سوي ديگر رييس بانك جهاني خواستار تمديد 
مهلت بازپرداخت بدهي كشورهاي فقير به ثروتمند با توجه به ناتواني آنها 
در بازپرداخت بدهي ها شده است. ديويد مالپاس   گفت: هر چند ما از همان 
ابتداي بحران كرونا خيلي سريع وارد عمل شديم اما بسياري از كشورهاي 
فقير با وجود اين كمك ها داراي مشكالت زيادي هستند و پرداخت بدهي 

آنها در كوتاه مدت خيلي محتمل نيست. 

فروشسهامعدالتافرادزير۱۸سال
امكان فروش ۳۰ درصد سهام عدالت براي مشمولين اين سهام بيش 
از يك ماه است كه فراهم شده است و متقاضيان مي توانند با مراجعه 
به بانك يا كارگزاري نسبت به فروش سهام خود اقدام كنند. اما در اين 
ميان مشموالني هستند كه هنوز به سن قانوني نرسيده اند  بنابراين قيم 

قانوني اين افراد بايد نسبت به ثبت سفارش آنها اقدام كند.
به گزارش ايس��نا، براي مش��موالن س��هام عدالت كه زير ۱۸ سال 
هس��تند و هنوز به سن قانوني نرسيده اند، فرد ديگري بايد از طرف او 
سفارش گذاري را انجام دهد. بنابراين، اين موضوع بايد براي شركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه ثابت شود فردي كه 
سفارش را ثبت مي كند آيا ولي يا قيم قانوني اين شخص است يا خير.

بر اين اساس براي فروش سهام عدالت هم فرد زير ۱۸ سال و هم ولي 

يا قيم او بايد در سجام ثبت نام كنند و احراز هويت شوند. بعد از احراز 
هويت، كارگزاري ها اين امكان را دارند كه اطالعات سجام را مبنا قرار 

دهند و سفارش فروش را تأييد كنند.
ممكن است اين سوال مطرح شود  فرد زير ۱۸ سالي كه شماره همراهي 
به نام خود ندارد چگونه مي تواند در سجام احراز هويت شود؟ بايد گفت 
در ثبت سجام افراد زير ۱۸ سال، نيازي نيست كه خودشان شماره تلفن 
همراه به نام داشته باشند بلكه هنگام ثبت نام سامانه سجام با توجه به 
تاريخ تولد فرد، از فرد قبول مي كند كه شماره همراه ولي يا قيم را وارد 
كند. بر اساس اين گزارش، طبق وعده رييس جمهور ۳۰ درصد ديگر 
سهام عدالت هم براي عيد غدير و پس از آن ۳۰ درصد ديگر هم براي 

۲۲ بهمن آزاد مي شود.

اوراق وديعه، ابزار نوين سياست گذاري پولي
حسين  ميثمي|

 عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي|
اوراق وديعه يكي از جديدترين نوآوري هاي نظام بانكي 
كشور در راستاي طراحي ابزارهاي منطبق با شريعت 
جهت سياست گذاري پولي با هدف لنگر كردن انتظارات 
محسوب مي شود. بانك مركزي قصد دارد در صورت 
تاييد شوراي پول و اعتبار و در راستاي مديريت رشد 
نقدينگي و كنترل تورم، نسبت به انتشار مستقيم ۵۰ 
هزار ميليارد تومان اوراق وديعه با سررسيد ۲ ساله )با 
حفظ قدرت خريد( اقدام كند كه بر اساس برآوردها، اين 
ميزان انتشار اوراق مي تواند ۱۴ درصد رشد نقدينگي را 
كاهش دهد. ابعاد فقهي اوراق ياد شده قبال به تصويب 
شوراي فقهي بانك مركزي رسيده و مجوز قانوني آن 
نيز از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي دريافت شده 
است. با اين حال به دليل جديد بودن ماهيت اين ابزار، 
ابعاد اقتصادي و حقوقي آن نياز به تبيين دارد. به لحاظ 
اقتصادي، عمليات بازار باز به عنوان مهم ترين ابزار در 

اختيار سياست گذاري پولي مي تواند از دو شيوه اجرايي 
شود كه عبارت اند: »خريد و فروش اوراق دولتي توسط 
بانك مركزي« و »انتش��ار مستقيم اوراق توسط بانك 
مركزي«. در راهكار اول ابتدا دولت در بازار اولي نسبت 
به انتش��ار اوراق اقدام مي كند )سياست مالي( سپس 
بانك مركزي با ورود در بازار ثانوي و خريد و فروش اوراق 
دولتي، به اعمال سياست هاي موردنظر خود مي پردازد 
)سياس��ت پولي(. به صورت طبيع��ي اوراق دولتي از 
حداقل ريسك برخوردار هستند و از اين جهت خطري 
متوجه سياس��ت گذار نمي ش��ود. اين روش به عنوان 
رايج ترين ش��يوه اجراي عمليات بازار باز، در بسياري 
از كشورهاي توسعه يافته و برخي كشورهاي در حال 

توسعه مورد استفاده قرار مي گيرد.
با اين حال، در برخي ديگر از كشورهاي در حال  توسعه 
به دليل عمق پايين بازار اوراق بدهي دولت، استفاده از 
اين روش به تنهايي پاسخگوي نيازهاي سياست گذار 
نبوده و به همين دليل راهكار دوم يعني انتشار مستقيم 

اوراق توسط بانك مركزي در دستور كار قرار مي گيرد. 
در اين رابطه صندوق بين المللي پول در س��ال ۲۰۱۵ 
تحقيقي با عنوان: »انتشار اوراق بهادار بانك مركزي: 
تجارب بين المللي و رهنمودها« انجام داده و در آن از 
بانك هاي مركزي كشورهاي مختلف خواسته درباره 
ابزارهاي مورد اس��تفاده خود براي عملي��ات بازار باز 
اظهارنظر كنند. بر اساس يافته هاي اين پژوهش، بيش از 
يك سوم بانك هاي مركزي جهان )كه عمدتاً كشورهاي 
در حال  توسعه بوده اند( به نحوي از اوراق بهادار بانك 

مركزي براي سياست گذاري پولي استفاده كرده اند.
انتشار مستقيم اوراق وديعه توسط بانك مركزي يك 
ابزار جديد جهت عمليات بازار باز محس��وب مي شود 
كه به عنوان مكمل ساير برنامه هاي اين بانك )شامل 
انجام عمليات بازار باز روي اوراق بهادار دولتي، تشكيل 
كريدور نرخ سود در بازار بين بانكي و غيره(، در اجراي 
بهتر سياست گذاري پولي نقش ايفا مي كند. نكته مهم 
ديگر در تحليل ابعاد اقتصادي اوراق  به ماهيت »مصون 

از ت��ورم« آن بازمي گردد كه در لنگر ش��دن انتظارات 
تورمي تاثير دارد. در واقع، وجود ويژگي حفظ قدرت 
خريد در اوراق وديعه، عالمتي مشخص از پايبندي و 
تعهد بانك مركزي به مقوله كنترل تورم در آينده است 
و اين خود با تحت تاثير قرار دادن انتظارات مي تواند به 
سياست گذار در دستيابي به هدف تورمي اعالم شده 

كمك كند.
به لحاظ ماهيت حقوقي، اوراق وديعه س��ندي است 
كه نش��ان مي دهد بان��ك مركزي مبلغ معين��ي را از 
خريداران اوراق به عنوان وديعه )امانت( دريافت كرده 
و متعهد است آن مبلغ را تا سررسيد نگهداري كرده و 
در سررسيد، با حفظ قدرت خريد به دارنده سند عودت 
دهد. در واقع، بانك مركزي اعالم مي كند كه حاضر است 
منابع خريداران اوراق را بر اساس عقد وديعه دريافت 
كند و در ع��وض، هديه اي )يا هبه اي( غيرمش��روط 
به  عنوان س��ود )به تعبير دقيق تر جهت حفظ قدرت 
خريد( به آنها بپردازد. در اينجا رابطه حقوقي دارندگان 

اوراق با بانك مركزي، رابطه وديعه اس��ت )نه قرض( و 
وجوه حاصله به ملكيت بانك مركزي در  نمي آيد )بلكه 
در راستاي هدف سياست گذار مسدود مي شود(.زياده 
پرداختي نيز تعهد قراردادي محس��وب نمي شود كه 
شبهه ربا در رابطه با آن مطرح باشد، بلكه مازادي است 
كه به صورت يك طرفه توس��ط بانك مركزي با هدف 
تشويق خريداران جهت همراهي با اهداف سياست گذار 

پرداخت مي گردد.
اوراق وديعه بانك مركزي يكي از جديدترين كاربردهاي 
صكوك جهت عمليات بازار باز در نظام پولي كش��ور 
محسوب مي شود كه نسبت به اوراق منتشر شده توسط 
بانك مركزي در س��ال هاي گذشته )اوراق مشاركت( 
مزيت هاي متع��ددي دارد. با اين حال به دليل جديد 
بودن اين ابزار و ناآش��نايي ذي نفع��ان، نياز به تبيين 
دقيق تر ابعاد اقتصادي، مال��ي، فقهي و حقوقي اوراق 
وديعه در راستاي افزايش همراهي عموم با سياست هاي 
منبع: ايِبنا پولي احساس مي شود.  

يادداشت

همين افراد امروز هم در بازار به دنبال خريد ارز براي 
رفع تعهد هستند و همين مساله خود به افزايش تقاضا 
و گران تر شدن دالر منجر شده است. مشكل امروز تنها 
نبود اسكناس ارز نيست و حتي ارز حواله اي مانند بازار 
نيما نيز افزايش قيمت را نش��ان مي دهد و خود اين 
امر اين شائبه را ايجاد مي كند كه مبادا براي برطرف 
كردن بخشي از كسري بودجه، افزايش نرخ نيز جزو 

گزينه هاي كوتاه مدت در نظر گرفته شده است.
   مجل�س جدي�د از زم�ان آغاز ب�ه كار خود 
شعارهاي اقتصادي داده و برخي از نمايندگان 

ني�ز از تدوي�ن طرحي صحب�ت مي كنند كه با 
هدف بهبود معيشت مردم در دستور كار قرار 
مي گيرد. چه قدر مي توان به چنين برنامه هايي 

خوشبين بود؟
در وهله اول بايد توجه ك��رد كه مجلس طبق قانون 
اساس��ي نمي تواند خودش مس��تقال يك بار اجرايي 
جديد براي دولت ايجاد كند و قطعا شوراي نگهبان آن 
را رد مي كند، از اين رو اگر بناست طرحي براي بهبود 
مس��ائل اقتصادي در دستور كار باشد، بايد مجلس و 
دولت در كنار يكديگر به آن دست يابند، زيرا در غير 

اين ص��ورت اگر اصل را بر خيرخواه��ي نيز بگذاريم 
جز گرفتن وقت نماين��دگان و مردم، هيچ نتيجه اي 
به بار نمي آيد. از س��وي ديگر برخي از طرح هايي كه 
در هفته هاي گذشته مطرح شد مانند طرح مسكني 
مجلس نيز به نظر مي رسد مطالعه دقيقي نداشته و 
منابع آن مشخص نيس��ت. اينكه يك طرح مسكني 
بگذاريم و اع��الم كنيم منابع آن را بايد بانك مركزي 
بدهد، از واقعيت ها فاصل��ه گرفته ايم، زيرا حتي اگر 
بانك مركزي منابعي ه��م اختصاص دهد نتيجه آن 

جز افزايش پايه پولي و تورم نخواهد بود.

   با اين تفاسير مجلس به كدام حوزه ها امكان 
ورود دارد؟

در حوزه قانون گذاري برخي اولويت ها عمال فراموش 
شده كه اگر مجلس قصد كمك به اقتصاد كشور را دارد 
بايد به آنها ورود كند. مث��ال اگر هدف بهبود وضعيت 
معيشت مردم اس��ت، بهترين گزينه افزايش اشتغال 
خواهد بود تا طبق مث��ل معروف به جاي ماهي دادن، 
ماهي گرفتن را به اقشار كم درآمد آموزش بدهيم. امروز 
شاخص كسب و كار در ايران وضعيت بسيار بدي دارد و 
اگر يك جوان يا يك سرمايه گذار بخواهد كار اقتصادي 

خود را شروع كند، آن قدر با چالش و محدوديت مواجه 
مي شود كه عمال سرنوشتش نامعلوم خواهد بود. از اين 
رو مهم ترين كاري كه مجلس مي تواند در دستور كار 
قرار دهد بهبود فضاي كسب و كار و از بين بردن تمام 
اين س��دها بر سر راه سرمايه گذاران است. اگر كسب و 
كار شكل بگيرد، اشتغال ايجاد خواهد شد و با اشتغال 
جديد، وضعيت معيشت بهبود پيدا مي كند. از اين رو به 
جاي شعار دادن يا مطرح كردن طرح هايي كه اجراي 
آن به زماني طوالني نياز دارد، پرداختن به برخي از اين 

اوليت هاي جدي، بسيار مهم خواهد بود.

چرااقتصادبهايننقطهرسيد
ادامه از صفحه اول

 هياتي بلندپايه از رجال سياسي با حضور خسروميرزا، 
پس��ر عباس ميرزا، براي دلجوي��ي و عذرخواهي از تزار 
نيكالي به روس��يه رفتند. ميرزاتقي خان در اين هيات 
حضور داش��ت و احتمااًل حضورش به اين دليل بود كه 
قائم مقام فراهاني )وزير عباس ميرزا( مي خواس��ت اين 
جوان چشم و گوش او )يا به تعبيري ديگر، جاسوس او( در 
ميان آن هيات باشد. روس ها در همه جا، از قفقار و مسكو تا 
پترزبورگ، از هيات ايراني بسيار به گرمي پذيرايي كردند 

و تزار روس��يه هم با آنها مهربانانه برخورد كرد. او قضيه 
قتل گريبايدوف را بخشيد و يك كرور از دو كرور غرامت 
جنگي ايران را هم به خاطر قدم خسرو ميرزا بخشيد. اما 
نكته مهم براي ما اين است كه در اين سفر هيات ايراني از 
مهم ترين نقاط علمي و فني روسيه ديدن كرد: مدارس 
و كارخانه ها و دانشگاه هاي متعدد. اعضاي هيات ايراني 
بهت زده پيشرفت هاي روس ها را مي ديدند، از مدارس 
براي دخت��ران و كروالل ها تا كارخانه هايي كه با نيروي 

بخار كار مي كرد. نظام آموزشي پيشرفته روسيه آنها را به 
شگفت آورده بود و نگاه حسرت بار آنها در روايتشان از آن 
سفر به خوبي بازتاب يافته است.  اما خود روسيه نيز آن 
زمان خوشه چين اصالحاتي بود كه صدواندي سال پيش 
از آن پتر كبير كرده بود. پتر پيش از آنكه زمامدار روسيه 
ش��ود به غرب رفت و درك كرد كه روسيه به اصالحات 
گسترده نياز دارد. در واقع دليل شكست هاي گرانبار ايران 
از روسيه هم همين بود كه وقتي ايران در سده هجدهم 

دچار كش��اكش هاي دروني بود، اصالحات پتر جهشي 
بزرگ به روسيه بخشيد. در نوشتاري ديگر به اصالحات 
پتر كبير خواهم پرداخت و فقط اين نكته را بايد يادآوري 
كرد كه عباس ميرزا هم مي خواست پتر كبير ايران باشد. 
س��فر بلندمدت در هياتي بلندپايه به روس��يه فرصتي 
بي نظير براي ميرزاتقي خان جوان )اميركبير آتي( فراهم 
آورد تا در جواني چيزهايي را ببيند كه بسياري از ديگر 
دولتمردان و شاهزادگان در خواب هم نمي ديدند. بنابراين 

يكي از سرچشمه هاي اصالح طلبي و نوگرايي اميركبير 
را مواجهه مستقيمش با دس��تاوردهاي غربي مي توان 
دانس��ت. البته اين عامل را در كنار عوامل و تجربه هاي 
ديگر بايد مورد توجه قرار داد. پي نوشت: ميرزا مصطفي 
افشار، از دبيران وزارت خارجه ايران كه در اين سفر حضور 
داشت، ش��رح مبسوط و زيبايي از اين سفر نوشته است 
كه در نوشتاري ديگر آن را تقديم مي كنم تا گوشه هايي 

از آن را مرور كنيم.

چندي اس��ت در يك كفه ترازو نگ��ران و هراس خورده 
نشسته و چشم در چشم مرگ دوخته اند تا مگر سنگ 
ترازوي داوران و سنجشگران، ادامه زندگي و حكايت بود 
و نبودشان را رقم بزند. اگر در اين روز هاي دشوار كرونايي، 
مجالي پيدا كرديد و گذرتان به مركز شهر افتاد، سري هم 
به مقابل كاخ دادگستري در خيابان داور بزنيد. مي توانيد 
آن جا، در برابر نقش برجسته ايزد عدالت، همان جايي  كه 

سال ها پيش ابوالحسن صديقي، خالق اثر، به گپ و گفت با 
او ايستاده بود، بايستيد و به شيوه لب خواني - براي اينكه 
خودتان به دردسر نيفتيد!- از زبان او، هماني را بخوانيد كه 
سال هاست مكرر در مكرر شنيده و خوانده ايم و هيهات 

كه نشنيده و نا خوانده گذاشته و گذشته اند: 
هر از گاهي بچه هاي جوخه اعدام و ماموران كش��يدن 
چهارپايه از زير پاي محكوم��ان را به مرخصي- ونه دور 

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

مديران و دست اندركاران نظم و نسق بخشيدن به امورات 
مردم بگوييد براي مدتي هم كه شده، نور، رنگ، طعم و 
مزه واقعي زندگي را جايگزين اندوِه ِسترگ و دامن گستر 
مردماني كنند كه به غايت، خوب و مهر ورزند. مردماني كه 
بيش از حد كفايت، در اين روز ها و سال هاي ُپر آشوب و ُپر 
آسيب، از دم سردي ها و ناسپاسي ها آزار و آسيب ديده اند. 
بگوييد روا نيس��ت با چنين مردماني ك��ه عزيزند و در 

شكيبايي شهره، چنين ستيهنده برخورد شود. مردماني 
كه همواره آستين تر داشته اند و تنها به اعتبار و پشتوانه 
فرهنگ غني و تربيت يگانه شان است كه حتي از تماشاي 
سر بريدن مرغ هم اِبا دارند. بياييد به دلتنگي ها، آسيمه 
سري ها و دلشوره هاي مردمان خوب اين سرزمين براي 
هميشه پايان بدهيد. اين، تنها چاره رهايي از دام چاله اي 

است كه در آن گرفتار آمده ايم. خود دانيد ...  

ميرزادرپترزبورگ

گپوگفِتابوالحسنخانباايزدعدالت...



اخبار 3 بانك و بيمه

همتي:دستورالعملجديدبرگشتارزصادراتيوتامينارزوارداتباعثكاهشتراكمتقاضايارزوآرامشبازارميشود

۸۰ درصد فاينانس و تامين مالي واحدهاي توليدي از طريق سيستم بانكي

قيمت ارز و طال كاهشي شد
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

رييس كل بانك مركزي در مورد ساماندهي بازار 
ارز گفت: اين تصور كه بانك مركزي و دولت براي 
كنترل بازار ارز اقدامي نمي كنند، يا اينكه تصور 
مي شود براي تأمين كسري يا داليل ديگر، نرخ 
ارز را باال مي برند، بي اساس و يك برداشت و تصور 
كاماًل اشتباه اس�ت. اين روزها بنا به داليلي كه 
مشخص است و قباًل نيز اعالم كرده بودم، بازار ارز 
دچار نوسان شده است. با اقدامات در دست اجرا 
به تدري�ج و در روزهاي آينده بازار ارز به آرامش 

خواهد رسيد.

عبدالناصر همتي اعالم كرد كه دس��تورالعمل جديد در 
خصوص نحوه برگش��ت ارز به چرخه اقتصاد و تأمين ارز 
واردات كشور، چند روزي است عملياتي شده است. در اين 
دستورالعمل، عماًل زمينه اي براي ايجاد تراكم غيرعادي 

تقاضا و نيز سوءاستفاده از آن باقي نمي ماند. 
به همين دليل متاسفانه در مقطع دو هفته اخير، دركنار 
تعلل برخي صادر كنندگان براي عرضه ارز خود، برخي از 
سودجويان درصدد فروش ارزبه واردكنندگان به نرخ هاي 
نامتعارف بوده اند. به واردكنندگان محترم توصيه مي كنم كه 
چند روزي را تحمل كرده و از چند روز آينده، به تدريج نياز 
خود را از سامانه نيما تأمين نمايند. از صادر كنندگان محترم 
نيز انتظار مي رود در فرصت باقيمانده از فرصت ايفاي تعهد، 
ارزهاي خود را با نرخ هاي منطق��ي در بازار عرضه كنندتا 
خريدار الزم را داشته باش��د. از صادركنندگان كه تا امروز 
با برگرداندن ارز درخدمت توليد واشتغال كشور بوده اند، 
قدرداني مي كنم. مردم مطمئن باشند، بانك مركزي براي 
ساماندهي بازار ارز و اعاده ثبات، و برگشت به نرخ هاي تعادلي 

تمام تالش خود را به كارخواهد بست.

     آخرين مهلت رفع تعهد ارزي
صادركنندگان براي بازگش��ت ارز حاصل از صادرات خود 
درباره تعهدات ايفا نشده س��ال هاي ۹۷ و ۹۸ كه براساس 
اعالم بانك مركزي رقمي در حدود ۲۷ ميليارد دالر است، 

تنها تا پايان سه شنبه ۳۱ تيرماه فرصت دارند.
بسته سياستي نحوه برگش��ت ارز حاصل از صادرات سال 
۹۹ و رفع تعهدات ايفا نش��ده س��ال هاي ۹۷ و ۹۸ توسط 
وزراي نفت، صمت و اقتصاد، رييس سازمان برنامه و بودجه 
كشور و رييس كل بانك مركزي در روز ۲۳ تيرماه تصويب 
شد و براس��اس آن تمامي صادركنندگان موظف شده اند 
حداكثر چهارم��اه پس از صدور پروانه صادراتي از س��وي 
گمرك، ارز حاصل از ص��ادرات خود را به چرخه اقتصادي 

كشور بازگردانند.
براين اساس صادركنندگان سال هاي ۹۷و ۹۸ بايد دست كم 
۸۰ درص��د از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله 
ارزي و حداكثر ۲۰ درصد را به صورت اسكناس در بازار ثانويه 
به بانك ها و صرافي هاي مجاز بفروشند. در اين بسته سياستي 
تاكيد شده اس��ت كه فروش ارز بايد به صورت حواله هاي 
ارزي در سامانه نيما و به صورت اسكناس در سامانه نظارت 
ارز »س��نا« ثبت شوند.با اين حال در تبصره يك اين بسته 
سياستي آمده است كه بنگاه هاي توليدي/ صادراتي براي 
تامين نيازهاي وارداتي خود مي توانند حداكثر ۳۰ درصد 
منابع ارزي حاصل از صادرات خود را استفاده كنند و بايد ۷۰ 
درصد ديگر را به صورت حواله ارزي در بازار ثانويه به فروش 
برسانند.تبصره دوم اين ماده نيز تاكيد كرده است كه تامين 
ارز گروهي از واردكنندگان از سوي گروهي از صادركنندگان 
به صورت مستقيم با توافق وزارت صمت يا وزارت نفت با بانك 

مركزي و ثبت در سامانه نيما امكان پذير است.
ماده دوم اين بسته سياستي تمديد مهلت چهار ماهه 
تعيين شده براي بازگشت ارز را براي گروه محدودي 
از كاالها امكان پذير كرده و از س��وي ديگر تاكيد كرده 
آن دس��ته از صادركنندگاني كه ظرف سه ماه از زمان 
صدور پروانه صادراتي ارز خود را به كشور بازگردانند، 
تعهد ارزي آنها بر مبناي ۹۰ درصد ارزش پايه صادراتي 

محاسبه خواهد شد.
اما شايد مهم ترين بخش از اين بسته سياستي آنجايي باشد 
كه تاكيد مي كنند صادركنندگاني كه در مهلت تعيين شده 
از تاريخ صدور پروانه صادراتي نسبت به بازگشت ارز خود به 
چرخه اقتصادي كشور اقدام نكنند، مكلف هستند باقي مانده 
تعهدات خود را در بازار دوم )سامانه نيما( به نرخ روز پاياني 
مهلت مزبور در اين بازار يا قيمت روز بازار، هركدام كه كمتر 

باشد، به بانك مركزي بفروشند.
اما در صورتي كه صادركننده اي ارز حاصل از صادرات 
خود را طي اين مدت بازنگرداند، وزارت صمت صدور يا 
تمديد كارت بازرگاني وي را انجام نداده و امكان صدور 
يا تمديد ثبت سفارش را از او سلب مي كند.همچنين 
امكان استفاده از تسهيالت و خدماتي نظير مسير سبز، 
پذي��رش ضمانت ها و نظاير آن و همچنين اس��ترداد 

حقوق و عوارض گمركي ميسر نخواهد بود.
سازمان امور مالياتي نيز تمامي معافيت ها و مشوق هاي 
مالياتي صادركنندگان را براي كساني كه ارز حاصل از 
صادرات خود را بازنگردانند، لغو مي كند و بانك مركزي 
نيز گواهي ثبت آماري )تخصيص ارز( را صادر نخواهد 
كرد و بانك هاي عامل نيز تس��هيالت و ضمانت هاي 

ريالي و ارزي را براي اين افراد متوقف خواهند كرد.

    3۰۰ ميليون دالر در نيما عرضه شد
ميانگين نرخ دالر معامله ش��ده در سامانه نيما طي دو روز 
گذشته ۱۸.۳۰۰ تومان بوده است.به گزارش روابط عمومي 
بانك مركزي، براساس گزارش هاي دريافتي از سامانه نيما، 
در دو روز گذش��ته حدود ۳۰۰ ميليون دالر در اين سامانه 
عرضه شده است.گفتني است ميانگين نرخ دالر بر اساس 
معامالت انجام ش��ده در اين دو روز حدود ۱۸.۳۰۰ تومان 

بوده است.

     نرخ ها در بازار ارز و طال 
به دنبال اجراي دستور العمل جديد بازگشت ارز صادراتي 
و تامي��ن ارز براي واردات، و همچنين پايان گرفتن مهلت 
اجراي تعهد صادركنندگان تا ۳۱ تير ۹۹، عرضه ارز افزايش 
يافته و نرخ دالر در بازار آزاد كه در روزهاي اخير به ۲6 هزار 
تومان رس��يده بود، در اثر افزايش عرض��ه ارز صادراتي، به 
۲۲55۰ تومان رسيد.صرافي هاي بانكي هر دالر امريكا را 
به قيمت ۲۱ هزار و 6۰۰ تومان مي خرند و معادل ۲۲ هزار 
و 6۰۰ تومان نيز مي فروشند كه نرخ خريد و فروش دالر به 
ترتيب ۷۰۰ و 5۰۰ تومان كاهش يافته است.همچنين، اين 
صرافي ها هر يورو را معادل ۲۴ هزار و ۱۰۰ تومان مي خرند 
و به قيمت ۲5 هزار و ۱۰۰ تومان نيز مي فروش��ند كه نرخ 
خريد و فروش اين نوع ارز نيز به ترتيب 5۰۰ و ۳۰۰ تومان 
با كاهش قيمت مواجه شده اس��ت. عالوه براين، بانك ها 
نيز هر دالر امريكا را به قيم��ت ۲۱ هزار تومان و هر يورو را 
معادل ۲۳ هزار تومان مي خرند.ظهر روز دوشنبه، قيمت 
دالر ۲۲۸۰۰، يورو ۲65۰۰، پوند ۲۹۱۰۰، درهم 65۰۰، 
لير تركيه ۳۴۰۰، يوان چي��ن ۳۳5۰، دالر كانادا ۱۷5۰۰ 
تومان معامله شد. در سامانه سنا نرخ لحظه اي خريد دالر 
به ۲۱6۰۰ و فروش دالر به ۲۲6۰۰ تومان، نرخ خريد يورو 
۲۴۱۰۰ و فروش يورو ۲5۱۰۰ تومان رسيد. سامانه سنا نرخ 
ميانگين ارز معامله شده در روز ۲۹ تيرماه ۹۹ را براي دالر 
۲۴۲۰6 تومان اعالم كرد. سامانه نيما نيز نرخ حواله را براي 
روز يكشنبه ۱۷۳۳۴ تومان اعالم كرد. براين اساس اختالف 
دالر نيما و سنا به 6۸۷۲ تومان رسيده كه فاصله زيادي است. 
به دنبال اعالم نرخ اونس جهاني طال به قيمت ۱۸۱۲ دالر 
و كاهش نرخ دالر به ۲۲55۰ تومان، هرگم طالي ۱۸ عيار 
كه در روزهاي اخير به ۱ ميليون و ۸۰ هزار تومان رس��يده 
بود، بار ديگر كاهش يافته و به زير ۱ ميليون تومان رسيد و 
روز دوشنبه ۳۰ تيرماه ۹۹ به قيمت ۹۸۷ هزار تومان معامله 
شد. مظنه مثقال ۱۷ عيار يا طالي آبشده نيز به ۴ ميليون و 
۲۷5 هزار تومان رسيد. همچنين در بازار سكه، طرح جديد 
به ۱۰ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان، بهار آزادي ۹ ميليون و ۷۰۰ 
هزار، نيم سكه 5 ميليون و 6۰۰ هزار، ربع سكه ۳ ميليون 
و ۴۰۰ هزار، سكه گرمي ۱ ميليون و 65۰ هزار تومان داد و 

ستد شد. تب طال فروكش كرد.

     عقب نشيني قيمت دالر 
نرخ فروش دالر در صرافي هاي بانكي روز دوشنبه كاهش 
5۰۰ توماني داشت و به بهاي ۲۲ هزار و 6۰۰ تومان معامله 
شد.بهاي ارزهاي دالر و يورو در بازار غير رسمي و صرافي هاي 

بانكي با كاهش قابل توجهي همراه بود.
پس از آنكه رييس كل بانك مركزي اعالم كرد كه روند تامين 
ارز در بازار داخلي به خوبي در حال انجام گرفتن است، ديروز 
در س��اعت ۱۳ و ۳۰ دقيقه صرافي هاي بانكي رقم فروش 
هر دالر را با كاهش قيمت 5۰۰ تومان��ي، ۲۲ هزار و 6۰۰ 
تومان عرضه كردند. قيمت خريد دالر در اين صرافي ها نيز 
نسبت به روز گذشته كاهش 6۰۰ توماني داشت و ۲۱ هزار 
و 6۰۰ تومان اعالم شد.كاهش بهاي ارز در خصوص يورو 
هم صورت گرفت و امروز در صرافي هاي بانكي هر يورو به 
بهاي ۲5 هزار و ۱۰۰ تومان به فروش رسيد و به قيمت ۲۴ 
هزار و ۱۰۰ تومان خريداري شد. كه حاكي از كاهش ۳۰۰ 
توماني در قيمت فروش و 5 توماني در قيمت خريد يورو در 
صرافي هاي بانكي است. و اما برپايه سامانه سنا، بهاي فروش 
هر يورو در بازار معامالتي روز گذشته، افزايش شديد ۳ هزار 
و 5۰۰ توماني داشت و به قيمت ۲۷ هزار و 5۰ تومان معامله 
شد. در اين سامانه بهاي دالر نيز افزايش داشت و به بهاي 
۲۴ هزار و ۲۰6 تومان به فروش رسيد.همچنين در سامانه 
نيما نيز براي روز معامالتي گذشته، هر حواله فروش يورو با 
قيمت ۲۰ هزار و 5۷۱ تومان معامله شد، براي فروش حواله 

دالر نيز قيمت ۱۷ هزار و ۳۳۴ تومان ثبت شد.
در بازار رسمي ارز نيز بانك مركزي )دوشنبه ۳۰ تيرماه( با 
اعالم نرخ رسمي ۴۷ ارز معتبر از كاهش قيمت ۲6 ارز جمله 
يورو و پوند خبر داد. اين در حالي است كه ۱۰ ارز با افزايش 
قيمت روبرو شدند. بر اين اساس هر دالر امريكا بدون تغيير 
۴۲ هزار ريال، اما هر پوند انگليس 5۲ هزار و 5۸۳ ريال و هر 

يورو ۴۷ هزار و ۹۴۹ ريال كاهشي نرخ گذاري شدند.

     تب طال فروكش كرد
گزارش ها نشان مي دهد به دنبال افزايش بهاي شاخص دالر 
در برابر ارزهاي ديگر قيمت فلز زرد با كاهش روبرو شده است، 
در حال حاضر بهاي هر اونس طال با ۰.۱ درصد كاهش به يك 
هزار و ۸۰۷ دالر رسيد.در بازارهاي امريكا نيز هر اونس طال 

۱۸۰۹ دالر و ۷۰ سنت معامله شد.
به گزارش رويترز، كارشناس��ان بر اين باورند افزايش 
ش��مار قربانيان بيم��اري كرونا و همچني��ن نگراني 
در خصوص آينده اقتصاد جهاني س��بب ش��ده است 

س��رمايه گذاران به بازار طال به عنوان سرمايه اي قابل 
اطمينان نگاه كنند كه اين مساله سبب افزايش بهاي 
جهاني طال ش��ده بود.ش��اخص دالر نيز با ۰.۲ درصد 

افزايش مواجه شده است.
گفتني است بهاي هر اونس طال در آخرين معامالت صورت 
گرفته در روز جمعه هفته گذشته با ۰.۷ درصد رشد به ۱۸۰۸ 
دالر و ۸5 س��نت صعود كرده است.همچنين در بازارهاي 
امريكا هر اونس طال با ۰.5 درصد افزايش ۱۸۱۰ دالر معامله 
مي شود.بنابر اعالم سازمان بهداشت جهاني تاكنون بيش 

از ۱۴ ميليون نفر در جهان به بيماري كرونا مبتال شده اند.

    ۴ راهكار براي مهار سركشي دالر
در پي باقي ماندن دالر در دور صعودي و رسيدن آن به 
مرز ۲5 هزار تومان و اينكه رييس كل بانك مركزي از 
آرام گرفتن بازار ارز در روزهاي آينده خبر داده اس��ت، 
يك كارش��ناس اقتصادي ضمن بي��ان اينكه مي توان 
طبق قانون عرضه و تقاضا قيمت دالر را كم كرد چهار 
راهكار براي مهار سركشي دالر مطرح كرد. به گزارش 
ايسنا، اين روزها كه بازار ارز با گراني دست و پنجه نرم 
مي كند به گونه اي ك��ه دالر در بازار آزاد به مرز ۲5 هزار 
تومان در صرافي  هاي بانكي به ۲۳ هزار تومان رسيده 
است؛ مسووالن اين گراني دالر را متاثر از ويروس كرونا 
و تاثيرات آن بر صادرات مي دانند كه اين امر توازن عرضه 
و تقاضا را بهم ريخته است.در اين زمينه رييس كل بانك 
مركزي در جديدترين اظهارات خود اعالم كرده كه با 
اقداماتي كه در دست اجرا قرار دارد، به زودي بازار ارز آرام 
مي گيرد و مردم بدانند كه دولت و بانك مركزي از هيچ 
تالشي براي مهار دالر چشم پوشي نمي كند.  همچنين، 
همتي تصور اينكه بانك مركزي و دولت براي كنترل بازار 
ارز اقدامي نمي كنند يا اينكه براي تامين كسري بودجه 
و داليل ديگر، نرخ ارز را باال مي برند را بي اساس و اشتباه 
خواند. در اين بين ميثم هاشم خاني تحليلگر اقتصادي ۴ 
راهكار براي آرامش بازار ارز مطرح كرد كه طبق آن، براساس 
قوانين بديهي عرضه و تقاضا، قيمت دالر به سادگي مي تواند 
كم شود اگر دالر ۴۲۰۰ توماني و نيمايي حذف شود و اجازه 
داده شود تا دالر در يك نرخ بينابين به تعادل شكاف و تك 
نرخي برسد زيرا، ساختار فعلي دالر چند نرخي به معني 

جريمه صادركنندگان و سوبسيد واردكنندگان است. 
وي دومين راهكار در اين زمينه را انتش��ار اوراق مشاركت 
“مصون از تورم “ با سررس��يد ۸ الي ۱۲ س��اله دانست كه 
دارندگان اين اوراق در پايان هر فصل، سودي به ميزان نرخ 

تورم رسمي بانك مركزي دريافت خواهند كرد. 
همچنين، طبق گفته اين كارشناس اقتصادي انتشار 
اين اوراق به شكل قابل معامله در بورس مي تواند بخشي 
از نقدينگي س��رگردان را از بازارهاي طال و دالر جذب 
كند. هاشم خاني با بيان اينكه در حوزه ديپلماسي نيز نبايد 
همه تخم مرغ ها را در سبد باختن ترامپ بچينيم، گفت: 
قطعا شكست ترامپ وقيح و نژادپرست اتفاق خوبي در سطح 
بين المللي است اما اين اشتباه است كه دستگاه ديپلماسي 
ما به جاي طراحي برنامه هاي منطقي، فقط منتظر باخت 
ترامپ باش��د. در آخر وي توصيه كرد ت��ا همه قوانين 
محدودكننده صادرات )بخش��نامه هاي خلق الساعه 
درباره ممنوعيت هاي صادراتي و اجبار صادركنندگان 
به فروش دالرهايشان با قيمت بخشنامه اي( را حذف 
كنيم زيرا، گشودن گره از پاي صادركنندگان به معناي 

باالرفتن عرضه دالر و در نتيجه ثبات بازار ارز است. 

    صعود خفيف دالر
شاخص دالر به باالي ۹6 واحد بازگشت. به گزارش ايسنا 
به نقل از رويترز، سران كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در 

نشستي در بروكسل گرد هم خواهند آمد تا در خصوص 
نهايي شدن بسته محرك ۷5۰ ميليارد يورويي رايزني 
كنند. با توجه به منفي ش��دن رشد اقتصادي بسياري از 
كشورهاي اروپايي، اين بسته مي تواند كمك بزرگي به 
خروج كشورهاي اروپايي از ركود كند. با اين حال هنوز 
برخي از كش��ورهاي عضو به طور كامل با ابتكارآلمان و 
فرانسه موافق نيستند و همين مساله نيز باعث شده است 
اجراي اين برنامه نجات چندين مرتبه به تاخير بيافتد. 
در امريكا اس��تيون منوچين- وزير خزانه داري با ارسال 
نامه اي به اعضاي كنگره از آنها خواسته است تا مقدمات 
اجرايي شدن يك بسته حمايتي ديگر را تسهيل كنند. به 
زودي اعتبار اليحه حمايتي فعلي كه مجوز پرداخت يارانه 
نقدي مستقيم به شهروندان را مي دهد، به پايان مي رسد. 
منوچين گفته است تمركز بس��ته جديد كماكان روي 
حمايت از خانوارهاي با درآمد پايين و متوسط و كسب و 
كارهاي خرد خواهد بود.در آسيا، هر چند رشد اقتصادي 
چين در سطح مثبت باقي مانده است، اما آمارهاي منتشر 
شده نش��ان مي دهد كه براي پنجمين ماه متوالي، رشد 
بخش خرده فروش��ي در سطح منفي باقي مانده است و 
اين مساله مي تواند بر ضعيف باقي ماندن سطح تقاضا در 
يكي از بزرگ تري��ن بازارهاي مصرفي جهان و در نتيجه 
تجارت جهاني اثر منفي بگذارد. نشانه هايي از وقوع جنگ 
ارزي بين پكن و واشنگتن باعث نگراني فعالين بازار ارز 
شده و همين مساله به تقويت ارزهاي امن نظير فرانك 
منجر شده است. اختالفات چين و امريكا از مساله هنگ 
كنگ به تايوان كشيده ش��ده و چين تهديد كرده است 
غول اسلحه سازي “ الكهيد مارتين “ را در صورت اصرار 
به فروش تسليحات به تايوان تحريم خواهد كرد.به گفته 
روزنام��ه نيويورك تايمز، دولت ترامپ در حال بررس��ي 
پيشنهاد اعمال ممنوعيت سفر به خاك اين كشور براي 
ش��ماري از مقامات حزب حاكم چين است. چين سفير 
امريكا را فراخوانده و نسبت به تداوم اين سياست ها هشدار 
داده است. ليو ژياو مينگ-سفير چين در انگليس نيز گفته 
كه غرب در خصوص چين در حال ارتكاب يك اش��تباه 
راهبردي است و چين كشوري متخاصم براي غرب نيست. 
يوكيو ايشيزوكي- استراتژيست ارزي در موسسه “دايوا 
سكيوريتيز “ - گفت: روز به روز رفتار معامله گران تغيير 
مي كند و الگوي ثابتي ندارد. حاال همه به خاطر ويروس 
)كرونا( مجددا دس��ت به عصا ش��ده اند. چون كه هنوز 
ويروس را تحت كنترل در نياورده ايم ريسك هاي جديد 
نظير ريسك جنگ ارزي بين پكن و واشنگتن مي تواند 
به سرعت با واكنش منفي بازار مواجه شود.از سوي ديگر 
با بازگشايي مجدد كسب و كارها شاهد اوج گيري شيوع 
كرونا بوده ايم و در برخي از نقاط چين محدوديت هاي رفت 
و آمدي مجددا به اجرا درآمده اند تا جلوي شيوع بيشتر 
ويروس كرونا كه طبق اعالم مقامات بهداشتي چين داراي 
برخي رفتارهاي متفاوت از ويروس اوليه آن است گرفته 
شود. طبق اعالم مقامات چيني ويروس كروناي جديد 
از طريق اروپا وارد چين ش��ده اس��ت. در برخي از نقاط 
انگليس و استراليا نيز محدوديت هايي براي جلوگيري 
از شيوع بيش��تر كرونا در نظر گرفته شده است.در حال 
حاضر با بازگشايي مجدد كسب و كارها، شمار مبتاليان 
به كرونا در بزرگ ترين اقتصاد جهان بار ديگر رو به فزوني 
رفته است و اين مساله چشم انداز نامطمئني را پيش روي 
فعاالن اقتصادي قرار داده اس��ت. نتايج يك نظرسنجي 
از مديران مالي 5۰۰ شركت بزرگ امريكايي كه توسط 
دانشگاه يورك انجام شده است نشان مي دهد اكثر آنها 
نسبت به باقي ماندن سطح تقاضاي مصرف كنندگان در 
سطوح پايين نگرانند. تاكنون بيش از ۱۴ ميليون و 6۴۴ 
هزار و ۳6۰ مورد ابتال به كرونا گزارش ش��ده است كه در 

اين بين 6۰۸ هزار و ۹۱۱ نفر جان خود را از دست داده اند. 
در بين كش��ورهاي مختلف، باالتري��ن تلفات مربوط به 
امريكا با ۱۴۳ هزار و ۲۸۹ نفر، برزيل با ۷۹ هزار و 5۳۳ نفر، 
انگليس با ۴5 هزار و ۳۰۰ نفر، مكزيك با ۳۹ هزار و ۱۸۴ 
نفر و ايتاليا با ۳5 هزار و ۴5 نفر بوده است.رودريگو كارتيل، 
استراتژيست مسائل ارزي در »بانك ملي استراليا« گفت: 
افزايش مجدد ش��مار مبتاليان به كوويد-۱۹ در جهان 
ممكن است سياس��ت گذاران را به تغيير ريل سياست 
بازگشايي اقتصادها سوق دهد و اين مساله براي بازارها 
بسيار تلخ خواهد بود. الزم است بدانيم تاثير قرنطينه فاز 
نخست بر روي اقتصادها به ويژه روي اقتصاد امريكا چه قدر 
بوده است.از سوي ديگر به نظر مي رسد كه بحران بدهي 

در سطح جهان كماكان ادامه داشته باشد.
 رييس بانك جهاني خواس��تار تمديد مهلت بازپرداخت 
بدهي كشورهاي فقير به ثروتمند با توجه به ناتواني آنها 
در بازپرداخت بدهي ها شده است. ديويد مالپاس با اشاره 
به اقدامات حمايتي انجام شده بانك جهاني از كشورهاي 
ضعيف گفت: هر چن��د ما از همان ابت��داي بحران كرونا 
خيلي سريع وارد عمل ش��ديم اما بسياري از كشورهاي 
فقير با وجود اين كمك ها داراي مشكالت زيادي هستند 
و پرداخت بدهي آنها در كوتاه مدت خيلي محتمل نيست. 
كارل شاموتا - استراتژيست ارشد بازارهاي ارز در موسسه 
“ كمبريج گلوبال پيمنتس “ - گفت: به طور واضحي شاهد 
بهبود اطمينان معامله گران نسبت به ريسك هاي موجود 
بر س��ر راه اقتصاد جهاني بوده ايم و مقامات امريكا و چين 
حمايت هاي خوبي از بازارهاي مالي خود كرده اند، با اين 
حال به ويژه در حوزه پولي سياس��ت گذاري ها با آنچه در 
طول بحران مالي ۲۰۰۹ اتفاق افتاد، تفاوت دارد.شاخص 
دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني 
را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با ۰.۲۷ درصد افزايش 
نسبت به روز قبل و در سطح ۹6.۰۷ واحد بسته شد. نرخ 
برابري هر فرانك سوييس معادل ۱.۰6۳ دالر اعالم شد. 
احتماال تا سه سال آينده تعداد اعضاي منطقه پولي يورو به 
۲۱ عضو خواهد رسيد: براي نخستين بار در طول پنج سال 
اخير، بلغارستان و كرواسي موفق شدند به عضويت مكانيزم 
تبادل اروپايي بپيوندند و از تاريخ يكم اكتبر امسال فعاليت 
بخش بانكي و مالي آنها تحت نظر بانك مركزي اروپا خواهد 
بود. اين مكانيزم كه به عنوان آخرين پيش نياز پيوستن به 
منطقه پولي يورو محسوب مي شود.سران كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا هنوز بر سر اجراي بسته حمايتي ۷5۰ ميليارد 
يورويي به توافق نرس��يده اند و همين مساله تاثير زيادي 
روي نرخ برابري يورو و دالر داش��ته است. اتريش و هلند 
اصلي ترين مخالفان طرح پيشنهادي آلمان و فرانسه هستند 
و موافقت خود را مش��روط به بازپرداخت مبالغ دريافتي 
توسط كشورهاي ضعيف تر در موعدي مشخص كرده اند. در 
تازه ترين دور از معامالت، پوند با ۰.۴۳ درصد كاهش نسبت 
به روز قب��ل خود و به ازاي ۱.۲5۲ دالر مبادله ش��د. يورو 
۰.۰5 درصد پايين رفت و با باقي ماندن در كانال ۱.۱۴ به 
۱.۱۴۲ دالر رسيد.جو مانيمبو - تحليلگر بازار ارز در موسسه 
“وسترن يونيون “- گفت: به صورت كلي حصول يك توافق 
در سطح كشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي اجرايي شدن 
يك بس��ته محرك مي تواند يورو را به پرواز درآورد اما به 
همان ميزان نيز نرسيدن به توافق مي تواند باعث زمين گير 
شدن آن شود. هم براي كاهش آسيب پذيري منطقه يورو 
در برابر پيامدهاي احتمالي بعدي و هم براي ثبات بخشي 
به بازارهاي مالي، اجرايي شدن اين بسته يك ضرورت است.
در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با ۰.۲۹ درصد 
افزايش به ۱۰۷.۳۳۷ ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، 
هر دالر امريكا به ازاي ۱.۴۳۲ دالر مبادله شد. همچنين نرخ 

برابري دالر معادل 6.۹۹۴ يوان چين اعالم شد.

عضو كميس�يون صنايع و معادن مجلس، با 
تاكيد بر ضرورت فعال شدن بازار سرمايه براي 
تامين مالي واحدهاي توليدي، گفت: اكنون 

فشار حداكثري به بانك ها اعمال مي شود.

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

بانكي با هدف كمك به رفع چالش هاي بحث توليد بايد 
در دستور كار قرار بگيرد.

نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسالمي، با تاكيد 
بر اينكه اكنون رقم��ي در حدود ۸۰ درصد فاينانس و 
تامين مالي واحدهاي توليدي از طريق سيستم بانكي 
ص��ورت مي گيرد، افزود: بايد ت��الش كنيم تا روش ها 
و راهكارهاي ديگ��ري نيز براي تامين مالي واحدهاي 
توليدي ايجاد شود.وي با بيان اينكه استفاده از ظرفيت 

بازار سرمايه يكي از مسيرهاي كاهش اتكا به منابع بانكي 
است، تصريح كرد: متاسفانه در حال حاضر بازار سرمايه 
در خدمت توليد نبوده و منابع عظيمي كه نقدينگي در 
بازار سرمايه روزانه دست به دست مي شود و مرتب به 
حجم ارزش كلي بازار افزوده مي كند هيچ نفعي براي 

اين بخش ندارد.
كريمي از ورود كميسيون صنايع و معادن مجلس به 
موضوع چرايي عدم اس��تفاده از ظرفيت بازار سرمايه 

براي رونق توليد، گفت: به عنوان مسوول كميته جهش 
توليد و بهبود محيط كسب و كار در كميسيون صنايع و 
معادن به اين موضوع به عنوان اولين اولويت رسيدگي 
كرده و در اين حوزه با مسووالن مربوطه نيز نشست هايي 

را برگزار مي كنيم.
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم، با بيان اينكه بايد 
منابع و سرمايه هاي سرگردان مردم به مسير درست 
هدايت ش��ود تا به اين ترتيب رشد اقتصادي رخ دهد، 

اف��زود: برنامه مداري در اين حوزه بايد از س��وي بانك 
مركزي در دستور كار قرار بگيرد.

وي ادامه داد: ساماندهي وضعيت بازار به نفع تحقق شعار 
سال بايد با هم فكري همه دستگاه ها و همه قوا صورت 
بگيرد و انتظار صرف از بانك مركزي اشتباه است. عضو 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي، 
يادآور شد: بايد راهكارهاي جديد تامين مالي در بخش 

توليد اتخاذ و به اين ترتيب شعار سال محقق شود.
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بخشنامه تغيير نرخ  سود سپرده 
ابالغ شد

بانك مركزي مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار براي 
افزايش سقف نرخ سود علي الحساب سپرده ها را به 
بانك ها و موسسات اعتباري ابالغ كرد. در متن اين 
بخشنامه آمده است: احتراماً، به استحضار مي رساند 
ش�وراي پ�ول و اعتب�ار در يك ه�زار و دويس�ت و ن�ود 
و هفتم�ين جلس�ه م�ورخ ۴/۲۴ /۱۳۹۹ با پيشنهاد 
بانك مركزي جمهوري اسالمي اي�ران در خص�وص 
ن�رخ س�ود علي الحس�اب س�پرده هاي سرمايه گذاري 
با هدف حفظ ارزش پول ملي و حصول به نرخ تورم 
هدف گذاري شده و ايج�اد ثب�ات در نظ�ام پ�ولي و 

مالي كشور، به شرح زير موافقت نمود: 
- سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي ۱۰ درصد

- سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه سه ماهه 
۱۲ درصد

- سپرده س��رمايه گذاري كوتاه مدت ويژه شش 
ماهه۱۴ درصد

- سپرده سرمايه گذاري با سررسيد يك سال۱6 درصد
- سپرده سرمايه گذاري با سررسيد دو سال۱۸ درصد

با عنايت به مراتب فوق الذكر، خواهشمند است 
دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و ب�ا لح�اظ 
مف�اد بخش�نامه مورخ ۱۳۹6/۱6/5، به تمامي 
واحدها اب�الغ ش�ده و ب�ا اطالع رساني مناسب و 
مقتضي به سپرده گذاران محترم، بر حسن اجراي 

آن نظارت دقيق به عمل آيد.

ابالغ رسته هاي جديد شغلي 
آسيب ديده از كرونا

بانك مركزي در بخشنامه اي رسته هاي جديد 
شغلي آسيب ديده ناشي از شيوع ويروس كرونا 
به منظور بهره مندي از تمهيدات مرتبط در اين 

زمينه را به شبكه بانكي ابالغ كرد.
به گ��زارش روابط عمومي بان��ك مركزي، پيرو 
بخشنامه هاي پيش��ين اين بانك، موضوع اعالم 
فهرست رسته هاي كسب و كارهاي آسيب ديده 
از بيماري كرون��ا و باتوجه به تصميمات متخذه 
در جلس��ات م��ورخ ۲۰ فروردي��ن و ۱۲ خرداد 
ماه س��ال جاري در »كارگروه بررس��ي و مقابله 
با پيامدهاي اقتصادي ناش��ي از شيوع ويروس 
كرونا« كه طي نامه هايي از سوي معاون اقتصادي 
رييس جمهوري ابالغ ش��ده، م��وارد زير مقرر و 

مصوب شده است: 
»مهدكودك هاي غيردولتي تحت نظارت سازمان 
بهزيستي كشور به عنوان كسب وكارهاي واجد 
ش��رايط بهره مندي از امتياز تنفس س��ه ماهه 
پرداخت اقساط بانكي، تحت شمول رسته »مراكز 
و مجتمع هاي فرهنگي و آموزشي« تشخيص داده 
شد«.»با تس��ري تمامي حمايت ها و تسهيالت 
مصوب رسته هاي شديداً آسيب ديده در كشور به 
بنگاه هاي فعال در همين رسته ها در مناطق آزاد 

تجاري    � صنعتي و ويژه اقتصادي موافقت شد.«
»شركت هاي مرتبط با خدمات نمايشگاهي در 
كشور مشتمل بر دارندگان سايت هاي نمايشگاهي 
و مجريان برگزاري نمايشگاه ها )دستگاه مرجع 
تش��خيص بنگاه ها و ش��ركت هاي فعال در اين 
زمينه وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد( 
به فهرست فعاليت ها و كسب و كارهاي به شدت 
آس��يب ديده از بيماري كرونا صرف��ًا براي امكان 
بهره مندي از تسهيالت مربوط به »دستورالعمل 
پرداخت تسهيالت به واحدهاي كسب و كارهاي 
آس��يب ديده از كرون��ا موضوع ابالغيه ش��ماره 
۲۷5۸م   .۹۹ م��ورخ ۳   /۲   /۱۳۹۹ و اصالح��ات 
بعدي« اضافه ش��د. ذكر اين نكته ضروري است 
كه تس��هيالت اعطايي صرفًا شامل بخش هاي 
غيردولتي است«. در پايان تأكيد مي شود، مراتب 
به قيد تسريع، به تمام واحدهاي ذي ربط بانك ها 
يا موسس��ات اعتباري غيربانكي ابالغ و بر حسن 

اجراي آن نظارت دقيق به عمل  آيد. 

بازگرداندن ارز صادرات به 
كشور حباب دالر را از بين مي برد

نايب رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي با تاكيد بر ضرورت بازگرداندن ارز حاصل 
از صادرات غيرنفتي گفت كه اين اقدام مي تواند به 
از بين رفتن حباب دالر و در نتيجه كاهش قيمت ها 
كمك كند.حجت االسالم س��يدكاظم موسوي در 
گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: مجلس يازدهم يك 
مجلس انقالبي، واليي و مردمي است و ما از ابتداي 
اين دوره بر آن بوده ايم كه كميس��يون ها را تقويت 
كنيم. يكي از كميسيون هاي مهم مجلس شوراي 
اسالمي كه در مباحث معيشتي، ارز، سكه، خودرو 
و سهام عدالت مي تواند كارهاي مهم و اثرگذار انجام 
دهد كميسيون اقتصادي است و ما هم اين آمادگي 
را داريم.نايب رييس كميس��يون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي با اشاره به افزايش قيمت ارز تصريح 
كرد: متاسفانه شركت هاي سوري ايجاد شدند و ارز 
در اختيار آنها قرار گرفته كه اگر اين ۲6 ميليارد دالر 
به كشور برگردانده شود هم مي تواند در توليد داخل 
رونق ايجاد كند و هم حباب قيمتي ارز و دالر را از بين 
خواهد برد و در نتيجه قيمت ها نيز كاهش مي يابد، 
در واقع راهكار پيشنهادي ما به دولت برگرداندن ارز 
حاصل از صادرات غيرنفتي است در غير اين صورت 
دولت بايد اين شركت ها را به قوه قضاييه معرفي كند 
تا دستگاه قضايي با آنها برخورد كند و ارز را برگرداند.
نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسالمي ادامه 
داد: ما مكانيزمي را براي تعديل قيمت مسكن پيگيري 
كرديم و هفته گذش��ته دو فوريت طرح ماليات بر 
خانه هاي خالي را در مجلس شوراي اسالمي تصويب 
كردي��م. جزييات آن هم در ح��ال چكش كاري در 
كميسيون اقتصادي است. در اين طرح مشوق هايي 
براي خيرين مسكن س��از در نظر گرفته ش��ده و از 
سويي اقدامات بازدارنده نيز پيش بيني شده است كه 
ان شاءاهلل مي تواند حباب ملك را تا حدي از بين ببرد.

نرخ دالر در بازار آزاد به كانال 22 هزار و سكه به كانال 1۰ ميليون عقب نشيني كرد 



آمار معامالت

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

افزايش شناوري به نفع بازار سرمايه
رونق بازار سرمايه همچنان تداوم يافته است. 
در اين ميان هر از گاهي قانون و دستورالعملي 
تدوين مي ش�ود و مي تواند بازار را به راحتي 

دستخوش تغيير كند.

از ابتداي رونق بازار س��رمايه، بسياري از اقتصاددانان و 
كارشناسان بازار سهام بر ضرورت عمق بخشيدن به بازار 
سرمايه و بهبود شناوري بسياري از نمادها در بازار سرمايه 
تاكيد كرده اند. دليل اين اصرار تاثيراتي است كه بيشتر 
شدن عرضه سهام در نمادهاي موجود در بازار سرمايه 
مي تواند بر كنترل سرعت رشد قيمت ها در بازار سرمايه 
داشته باشد. اين مساله همچنين مي تواند نياز شركت ها 
به نقدينگي را نيز برطرف كند و ضمن جذب نقدينگي 
موجود به عمليات شركت ها، گام مهمي در كاستن از 
عطش تقاضا در بازار س��رمايه بازار باش��د. در اين ميان 
طي روزهاي اخير، قانوني مصوب شده كه به موجب آن 
تمامي شركت هاي دولتي و وابسته به نهادهاي عمومي 
شناوري سهام خود در بازار سرمايه را تا 25 درصد افزايش 
دهند. اين مساله به افزايش شبهات در خصوص تاثيرات 
اين تصميم و تغييراتي كه ممكن است به سبب آن روي 
تابلوهاي معامالتي رخ دهد، دامن زده است. با توجه به 
اينكه در روزهاي گذشته در برخي از نمادها شاهد افزايش 
فروش و حتي صف فروش شدن برخي از سهام بوده ايم، به 
نظر مي رسد كه افزايش عرضه ها مقطع كنوني مي تواند 
برخي از فعاالن بازار را نسبت به نمادهاي مشمول اين 

قانون و آينده آنها نگران كند. 
افزايش شناوري سهام احتماال در ابتداي كار مشكالتي 
ايجاد مي كند؛ ولي در ميان مدت قطعا اتفاق مثبتي براي 
بازارسرمايه خواهد بود و معتقدم اين بازار آنقدر ظرفيت 
دارد كه افزايش شناوري سهام شركت ها به رشد بيشتر 

بازار سرمايه كمك كند.
به گزارش بورس نيوز، شاخص كل امروز كانال ۱ ميليون 
و ۹2۳ هزار واح��دي را هم فتح كرد و ت��ا اين لحظه از 
معامالت صعود 5۸5۱۱ پله اي داش��ته اس��ت. اين در 
حالي اس��ت كه امروز هم نرخ ارز كمي افت داشته و هم 

خبر تصويب افزايش شناوري س��هام شركت ها تا 25 
درصد اعالم شد.

بهنام مرادي كارش��ناس بازار س��رمايه در گفت وگو با 
بورس نيوز در خصوص تاثير كاهش ان��دك نرخ ارز بر 
وضعيت بازار سرمايه بيان كرد: بازار سرمايه مشكلي با 
قرار گرفتن ارز در ارزش واقعي خ��ود ندارد اما موضوع 
مهم اين است كه آنچه اين روزها بازار ارز را دچار نوسان 
كرده و دالر را به محدوده 25 هزار تومان رسانده، مبادله 
موثري نبوده اس��ت. افزايش نرخ ارز تحت تاثير حجم 

اندكي ارز در بازار صورت گرفت؛ نه بر اس��اس نياز ارزي 
واقعي كشور. به نظر مي رسد در شرايط فعلي افزايش نرخ 
ارز تا محدوده 25 هزار تومان توجيه ندارد. اگر افزايش 
نرخ ارز به سبب افزايش نياز ارزي كشور به خاطر تامين 
مواد اوليه صنايع توليدي و... انجام مي ش��د، قابل قبول 
بود؛ ولي تغيير نرخ ارز با شرايط كنوني و حجم محدود 
مبادالت ارزي در بازار توجيه پذير نيست و اميدواريم با 
تشديد نظارت هاي بانك مركزي، نرخ ارز به ثبات برسد. 
وي در ادامه در مورد خبر افزايش شناوري سهم ها گفت: 

افزايش شناوري سهام احتماال در ابتداي كار مشكالتي 
ايجاد مي كند؛ ولي واقعيت اين است كه بازار سرمايه در 
شرايط فعلي نيازمند فرصت ها و ظرفيت هاي جديد براي 
سرمايه گذاري است و در اين مسير، دولت پيشگام شده 
و برنامه هايي جهت عرضه بخشي از سهام خود در دست 
اجرا دارد. اين موضوع، در ميان مدت قطعا اتفاق مثبتي 
براي بازارس��رمايه خواهد بود و معتقدم اين بازار آنقدر 
ظرفيت دارد كه افزايش شناوري سهام شركت ها به رشد 
بيشتر بازار سرمايه كمك كند. افزايش شناوري سهام 

شركت ها، تاثير منفي بر كليت بازار نخواهد داشت و بايد 
ديد در هر شركت، ميزان شناوري سهم چقدر است و چه 
ميزان سهام، آزاد خواهد شد. احتماال تاثير اين موضوع 

روي نمادهاي بزرگ بازار پررنگ تر خواهد بود.
اين كارشناس بازار س��رمايه افزود: ضمن اينكه انتظار 
م��ي رود س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، ب��ا توجه به 
ظرفيت هاي اين بازار و حجم باالي نقدينگي، در راستاي 
اصالح ساختار بازار و توس��عه ابزارهاي نوين مالي هم 
اقدام كند. خأل ابزارهاي نوين مالي در بازار س��رمايه ما 
كامال مش��هود اس��ت و اميدواريم با راه اندازي ابزارها و 
آپشن هاي جديد، طيف وسيع تري از ريسك ها پيش 
روي س��رمايه گذاران ق��رار بگيرد. عالوه ب��ر اين، وقت 
آن رس��يده كه براي راه اندازي تابلوهاي فرعي در بازار 
سرمايه هم دست به كار شويم. به عنوان مثال در بورس  
كش��ورهاي آس��ياي مركزي، بازاري اختصاصي براي 
پروژه هاي گردشگري راه اندازي شده و اين روزها، فرصت 
مناسبي است كه در كشور ما هم تابلويي براي پروژه هاي 
گردشگري راه اندازي شود تا براي اين حوزه، سرمايه گذار 
جذب شود و در سال هاي آينده با از بين رفتن ويروس 
كرونا بتوانيم در حوزه گردشگري فعاليت بهتري داشته 
باشيم و سرمايه گذاران هم از اين حوزه كسب بازدهي 
كنند . مي توان بازارهاي جديد و تابلوهاي فرعي براي مثال 
سرمايه گذاري در پروژه هاي ناتمام كه اجراي آنها، توجيه 
اقتصادي دارد راه اندازي كرد و نقدينگي بازار سرمايه را به 

سمت و سوي صحيح هدايت كرد.
مرادي در خاتمه در پيش بيني وضعيت بازار س��رمايه 
تا پايان س��ال اظهار كرد: به نظر مي رسد روند كلي بازار 
سرمايه تا پايان س��ال مثبت خواهد بود و به اوضاع اين 
بازار در يك ماه آينده هم كامال خوشبين هستم. اما رشد 
بازار س��رمايه نمي تواند مثل قبل، در تمام نمادها ادامه 
يابد و احتماال در ماه هاي آينده، فاصله بيش��تري بين 
سهم هاي خوب بازار از ساير سهم ها شاهد خواهيم بود. 
البته اين اتفاق مثبتي خواهد بود اگر مسير سهم هاي 
خوب و بد از هم جدا شود و هر سهم متناسب با ارزندگي 

و پتانسيل هاي آتي خود رشد كند.

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

شاخص كل بورس در بازار تحت تاثير سهام بزرگ بازار 
و بعد از چند روز نوس��ان و اصالح در مسير صعود قرار 
گرفت و با 55 هزار و ۷۷۴ واحد رشد به رقم يك ميليون 
و ۸۶۴ هزار واحد رسيد و سه درصد رشد را در معامالت 
امروز با خود به ارمغان آورد. در كنار شاخص كل، شاخص 
»هم وزن« نزديك به 2.5 درصد رشد را با خود به همراه 

داشت و نمادهاي بزرگ و كوچك بازار برخالف معامالت 
هفته گذشته همسو با يكديگر و در يك مسير معامالتي 
قرار گرفتند. برخالف پيش بيني اغلب كارشناسان كه 
اعالم كرده بودند معامالت بورس از سمت سهام بزرگ 
بازار در حال تغيير مسير به سمت سهام كوچك است و 
نقدينگي به سمت اين گونه سهام سوق داده مي شود، بازار 
در معامالت روز گذشته با حجم قابل توجهي از تقاضا در 
نمادهاي بزرگ روبه رو شد كه اين اتفاق توانست به كل 
مسير بازار را تغيير دهد، در اين زمينه »بهادر شمس« 
روز )دوشنبه( در گفت وگو با ايرنا افزود: با توجه به افزايش 
عرضه هاي سهام دولتي، بازار تحت تاثير اين گونه سهام 

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

ت��ازه وارد به بازار به صورت هيجان��ي رفتار مي كنند و 
با كوچك ترين اتفاقي دس��ت به فروش سهام خود در 
بازار مي زنند كه اين موضوع زمينه افت بيشتر شاخص 
بورس و ضرر س��هامداران در بازار را فراهم مي كند. اين 
كارشناس بازار سرمايه پيرامون پيش بيني خود از روند 
معامالت بورس گفت: روند صعودي بازار همچنان ادامه 
خواهد داشت، اما نقطه پاياني اين رشد مشخص نيست 
و نمي توان پيش بيني دقيقي را از اين موضوع اعالم كرد. 
به گفته شمس، جريان قابل توجهي از نقدينگي به سمت 
بورس ادامه دارد و افراد زيادي از سرمايه گذاران به دنبال 
دريافت كد بورسي هستند كه اين موضوع نشان مي دهد 

جريان ورود پول به بازار همچنان تداوم دارد و تقاضاي 
زيادي در بازار به وجود آمده است.  اين كارشناس بازار 
سرمايه تصريح كرد: افرادي كه در بهمن ماه سال گذشته 
از بازار خارج ش��ده بودند دوباره براي س��رمايه گذاري 
نقدينگي هاي خود را وارد اين بازار كرده اند. وي گفت: 
هميش��ه عرضه هاي اوليه مش��وق حضور اف��راد براي 
سرمايه گذاري در بازار بوده، مرحله نخست عرضه اين 
صندوق ها با استقبال خوبي از سوي مردم روبه رو نشد، 
اما با توجه به بازدهي خوبي كه در اختيار سهامداران قرار 
گرفت به نظر مي رس��د صندوق هاي بعدي با استقبال 

فعاالن بازار روبه رو شود.

بازارهاي جهاني سهام سبزپوش شدند
بيشتر شاخص هاي مهم بورسي جهان با صعود 
بسته شدند. به گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، 
پس از كاهش نرخ تورم و بيكاري در بزرگ ترين 
اقتصاد جهان، اكنون نشانه هاي ديگري نيز در 
حال ظهور هستند كه معامله گران را نسبت به 
مثبت شدن رش�د 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 رشد داشته است. 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 
مس��اله هنگ كنگ بيش از پيش باال گرفته است. وزارت 
خزانه داري امري��كا با صدور بيانيه اي از تحريم چهار مقام 
عاليرتبه امنيتي چين��ي و همچنين اداره امنيت عمومي 
منطقه خودمختار سين كيانگ چين خبر داده است. وانگ 
ايي- 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.
توماس باركين- رييس دفتر منطقه اي بانك مركزي 
امريكا در ريچموند گفته است كه احتماال نرخ بيكاري در 
امريكا مجددا افزايش يابد كه اين مساله مي تواند باعث 
شود تا ركود، بيش از ميزان مورد انتظار طول بكشد. 
نرخ بيكاري امريكا در دو ماه اخير نزولي بوده اس��ت. 
مت ميسكين- استراتژيست ارشد سرمايه گذاري در 
موسسه »جان هانوك اينوستمنت منيجمنت« گفت: 
يك نوع جنگ بين كساني كه با خوش بيني به آينده 
مي خواهند مصارف خود را افزايش دهند و آنهايي كه 
از ترس پيدا نشدن واكسن كرونا ميل به پس انداز دارند 
در گرفته است و همين رفتار متناقض مصرف كنندگان، 
كار را براي پيش بيني وضعيت آينده دش��وار ساخته 
اس��ت. از سوي ديگر در شرايطي كه به نظر مي رسد تا 
توليد واكسن كرونا فاصله داشته باشيم، شمار مبتاليان 
اين ويروس مرگبار در جهان بار ديگر سير صعودي به 
خود گرفته و در امريكا ركورد مبتاليان در طول يك روز 

شكسته شده است. 

     بورس امريكا
در وال استريت، بيشتر شاخص ها صعودي بودند تا جايي 
كه دو ش��اخص از س��ه شاخص اصلي بورس��ي در سطح 
باال تري از روز قبل خود بسته ش��دند. شاخص »داوجونز 
ايدانستريال اوريج« با ۰.2۳ درصد كاهش نسبت به روز قبل 

و در سطح 2۶ هزار و ۶۷۱.۹5 واحد بسته شد.
شاخص »اس اند پي 5۰۰« با ۰.2۸ درصد افزايش تا سطح 
۳22۴.۷۱ واحدي باال رفت و ديگر ش��اخص مهم بورسي 
امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با ۰.2۷ درصد صعود در 

سطح ۱۰ هزار و 5۰۳.۱۹ واحدي بسته شد.

    بورس هاي اروپايي
طبق اعالم مركز آمار اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ كشور 
عضو منطقه يورو در ۱2ماه منته��ي به ژوئن با ۰.2 درصد 
افزايش نسبت به رقم مشابه منتهي به ماه قبل به ۰.۳ درصد 
رسيد اما نرخ تورم هنوز در فاصله زيادي از سطح دو درصدي 
هدف گذاري شده توسط بانك مركزي اين منطقه باقي مانده 
است. همچنين متوسط نرخ تورم در ۱2 ماه منتهي به ژوئن 
در 2۷ كشور عضو اتحاديه اروپا ۰.۸ درصد اندازه گيري شده 

كه ۰.5 درصد بيشتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است.

كميسيون اروپا در گزارشي هشدار داده است 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 2۷ كشور عضو اتحاديه اروپا 
منفي ۸.۳ درصد خواهد بود كه در صورت تحقق، بدترين 
عملكرد اقتصادي اين كش��ورها از زمان تشكيل اتحاديه 
تاكنون بوده اس��ت. در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، 
شاخص »فوتسي ۱۰۰« بورس لندن با ۰.۶۳ درصد صعود 
نسبت به روز قبل و در س��طح ۶2۹۰.۳۰ واحد بسته شد. 
شاخص »دكس ۳۰« بورس فرانكفورت در آلمان با صعود 
۰.۳5 درصدي و ايس��تادن در س��طح ۱2 هزار و ۹۱۹.۶۱ 
واحدي به كار خود خاتمه داد و شاخص »كك ۴۰« بورس 
پاريس با ريزش ۰.۳۱ درصدي در سطح 5۰۶۹.۴2 واحد 
بسته ش��د. در مادريد شاخص “ايبكس ۳5 “ ۰.۴۶ درصد 

پايين رفت و به ۷۴۴۰.۴۰ واحد رسيد.

    بورس هاي آسيايي
لي كه كيانگ- نخست وزير چين با اشاره به در پيش بودن 
يك نبرد س��خت اقتصادي هم در عرصه داخلي و هم در 
عرصه خارجي گفته روند احياي اقتصاد به صورت تدريجي 

آغاز شده است. وي با تاكيد بر تداوم حمايت هاي مالي الزم 
از بازار توسط دولت گفت كه متعهد به كاهش ماليات ها و 

ارايه تسهيالت ارزان و مناسب به كسب و كارها هستيم.
در معامالت بورس هاي آس��يا، شاخص ها عملكرد خوبي 
داشتند؛ تا جايي كه شاخص “نيك كي 225 “ بورس توكيو 
ژاپن با صعود ۰.۰2 درصدي تا س��طح 22 هزار و ۷۰۰.۷۳ 
واحدي باال رفت. شاخص “هانگ سنگ “ بورس هنگ كنگ 
۰.۴5 درصد باال رفت و در سطح 25 هزار و 2۰2.5۶ واحد 
بسته شد. در چين شاخص “شانگهاي كامپوزيت “ صعود 
2.55 درصدي را تجربه كرد و در س��طح ۴۶۶۰.۶2 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 اس��ت و اين مي تواند فشار 
زيادي به اقتصاد صادرات محور چي��ن وارد كند و جلوي 
يك احياي سريع را بگيرد.  در استراليا شاخص »اس اند پي 
اس اند ايكس 2۰۰« بورس سيدني با ۰.۳۹ درصد ريزش و 
ايستادن در سطح ۶۰۱۰.2۰ واحدي به كار خود خاتمه داد. 
در بين ديگر شاخص هاي مهم آسيايي، شاخص »تاپيكس« 

ژاپن صعودي بود.
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ورود شاخص بورس به كانال 
يك ميليون و ۹۰۰ هزار واحد

ش��اخص بورس امروز براي نخستين بار وارد كانال 
يك ميليون و ۹۰۰ هزار واحد شد. به گزارش ايسنا، 
معامالت امروز بازار سرمايه در حالي به پايان رسيد 
كه شاخص كل اين بازار با 5۹ هزار و ۷۷۰ واحد رشد 
به رقم يك ميليون و ۹2۴ هزار واحد رسيد. شاخص 
كل با معيار هم وزن نيز با ۱۱ هزار و 2۷2 واحد صعود 
رقم 5۱2 هزار و ۴۶۹ واحد را ثبت كرد. معامله گران 
اين بازار يك ميليون معامله به ارزش ۱۹۰ هزار و ۱۹۰ 
ميليارد ريال انجام دادند. پااليش نفت اصفهان، فوالد 
مباركه اصفهان، صنايع پتروشيمي خليج فارس، 
پارس خودرو، ايران خودرو، س��رمايه گذاري گروه 
توسعه ملي و معدني و صنعتي گلگهر نسبت به ساير 
نمادها بيشترين تاثير مثبت را روي بورس گذاشتند 
و گلوكزان، بانك تجارت، ف��والد مباركه اصفهان، 
س��رمايه گذاري غدير، گسترش س��رمايه گذاري 
اي��ران خودرو، صنايع پتروش��يمي خليج فارس و 
گ��روه دارويي بركت نمادهاي پربينن��ده اين بازار 
بودند. شاخص كل فرابورس نيز ۳۹5 واحد رشد و 
رقم ۱۹ هزار و ۷۱۷ واحد را ثبت كرد. معامله گران 
اين بازار ۸۸۹ هزار معامله به ارزش ۶۹ هزار و 5۶2 
ميليارد ريال انجام دادند. سنگ آهن گوهرزمين، 
سهامي ذوب آهن اصفهان، پتروشيمي تندگويان، 
پتروش��يمي زاگ��رس، هلدينگ صناي��ع معدني 
خاورميانه، فوالد هرمزگان جنوب و سرمايه گذاري 
صباتامين نسبت به ساير نمادها بيشترين تاثير مثبت 
را روي فرابورس گذاشتند. ليست نمادهاي پربيننده 
اين بازار هم از صنايع ذوب آهن اصفهان، بانك دي، 
هتل پارس��يان كوثر اصفهان، سيمان الر سبزوار، 
كشت و صنعت شهداب ناب خراسان، س. توسعه 
و عمران استان كرمان و صنايع ماشين هاي اداري 

ايران تشكيل شده اند.

افزايش سهام شناور آزاد 
شركت هاي بورسي در دستور كار

هيات وزيران، امروز مصوب كرد تا تمامي دستگاه هاي 
اجرايي به منظور افزايش سهام شناور آزاد )حداقل 
25 درصد( شركت هاي تابعه، شركت هاي دولتي، 
ش��ركت هاي تابع نهادهاي عموم��ي غيردولتي، 
سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي همكاري هاي 
الزم را با وزارت امور اقتصادي و دارايي داشته باشند. 
به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه ايران؛ حسن 
قاليباف اصل، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با 
بيان اينكه مصوبه ابالغي هيات وزيران در خصوص 
افزايش سهام ش��ناور آزاد شركت ها به 25 درصد، 
موجب عمق بخشي به بازار سرمايه و افزايش سهام 
شناوري شركت ها مي ش��ود، گفت: هيات محترم 
وزيران، ام��روز مصوب كرد تا كليه دس��تگاه هاي 
اجرايي همكاري ه��اي الزم را به منظ��ور افزايش 
سهام ش��ناور آزاد )حداقل 25 درصد( شركت هاي 
تابعه، شركت هاي دولتي، شركت هاي تابع نهادهاي 
عموم��ي غيردولت��ي، س��ازمان ها و صندوق هاي 
بازنشستگي با وزارت امور اقتصادي و دارايي داشته 
باشند. وي با اشاره به اينكه اين مصوبه ابزار خوبي را 
در اختيار بازار سرمايه قرار مي دهد، تا ناشران بورسي 
و فرابورسي به تعهدات خود عمل كنند، تاكيد كرد: 
سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سهام شناور آزاد 
۳۰ درصد را پيشنهاد داده بود كه از اين ميزان، 25 
درصد به شرط آنكه كرسي مديرتي شركت حفظ 
شود، مورد تصويب قرار گرفت. سخنگوي سازمان 
بورس و اوراق بهادار افزود: خريد سهام عرضه شده 
براي ساير دستگاه ها ممنوع است كه اين امر شناوري 
اين ميزان سهم را تضمين مي كند؛ چراكه در صورت 
انجام چنين معامله اي، سازمان بورس و اوراق بهادار 
مي تواند نس��بت به ابطال آن اق��دام كند. قاليباف 
اصل در خصوص ضمانت ه��اي اجراي اين مصوبه 
تصريح كرد: س��ازمان برنامه و بودجه كشور مكلف 
اس��ت ماهانه 5 درصد از تخصيص بودجه مصوب 
دستگاه هايي كه متناسب با گزارش سازمان بورس، 
اين تكليف را انجام نداده اند، كاهش دهد. همچنين 
در صورتي كه تا پايان مهرماه سال جاري، دستگاه ها 
و نهادهاي مشمول، نسبت به عرضه سهام خود اقدام 
نكنند، سازمان خصوصي سازي مكلف است طبق 
شرايط بازار نس��بت به فروش سهام تا نصاب هاي 
تعيين شده اقدام و گزارش آن را به سازمان بورس و 

اوراق بهادار ارايه كند.

بورس؛ جزو جدايي ناپذير 
اقتصاد

اصالح بازار، رفتاري است كامال منطقي و اگر بازار 
رفتاري غير از اين داشته باشد، روندي غيراصولي و 
غيركارشناسي خواهد داشت. جواد عشقي نژاد، در 
گفت وگويي با پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا(، با 
بيان مطلب باال اظهار داشت: به طور كلي، قيمت ها 
در بازار س��رمايه نياز به اصالح دارند، به طوري كه 
طي چند روز گذش��ته شاهد بوديم قيمت برخي 
سهم ها در بازار، روندي اصالحي در پيش گرفتند و 
پيش بيني مي كنم كه در آينده اي نزديك شرايط 
متعادل تري را داشته باشند. وي در اين خصوص 
افزود: همان طور كه شاهد بوديم، بسياري از سهم ها 
كه رشد چشمگيري داش��تند، طي اين روزها، با 
صف هاي فروش همراه شدند؛ البته كه رفتارهاي 
احساس��ي هم در برخي از اين صف ها مش��اهده 
مي ش��ود. اما تعادل خريد و فروش بس��يار خوب 
است. عشقي نژاد با اشاره به مزاياي صندوق هاي 
سرمايه گذاري در س��هام تصريح كرد: صندوق ها 
بهترين محل براي سرمايه گذاري سهامداران تازه 
وارد و همچنين افرادي است كه فرصت كافي براي 
بررسي و تحليل بازار سرمايه را ندارند. مديرعامل 
سرمايه گذاري مدبران اقتصاد در خصوص عمق 
بخشي به بازار اشاره داشت: به نظر من موثرترين 
راه عمق بخش��ي به بازار، عرضه اوليه است چون 
بازارسرمايه جزيي جدا شده از اقتصاد كشور نيست. 

به نظر مي رسد روند كلي بازار سرمايه تا پايان سال مثبت خواهد بود

جاي خالي معامالت آتي و گواهي سپرده در حوزه فوالد »آبادا« با سرمايه ۲۵۰ ميليارد تومان عرضه مي شود
روز چهارشنبه شاهد عرضه اوليه ديگري در شركت فرابورس ايران خواهيم 
بود؛ شركت توليد نيروي برق آبادان با نماد »آبادا« دهم ماه جاري توسط 
هيات پذيرش اوراق بهادار فرابورس به عنوان پانصد و چهل و دومين شركت 
پذيرفته شده و در بخش »تامين برق، گاز، بخار و آب گرم«، گروه و طبقه 
»توليد، جمع آوري و توزيع برق« در فهرست نرخ هاي بازار دوم بورس اوراق 
بهادار تهران درج شده بود. به گزارش پايگاه خبري بازارسرمايه )سنا(، اين 
شركت با س��رمايه 2 هزار و 5۰۰ ميليارد ريال، در آبادان مشغول فعاليت 
است و سهامداران عمده آن كه متعهدين عرضه روز چهارشنبه هم هستند، 
شركت هاي مهندس��ي ري نيرو  )سهامي خاص( با مالكيت ۷5 درصدي 
س��هام و گروه اقتصادي مفيد )سهامي خاص( با مالكيت 25درصد سهام 
هستند. متعهد خريد در عرضه »آبادا«، نيز شركت تامين سرمايه نوين است. 

    عرضه اوليه ۱۲ درصدي »آبادا«
بر اس��اس اطالعيه مديريت عمليات بازار بورس تهران، روز چهارشنبه 
هفته جاري اول مردادماه ۹۹ تعداد ۳۰۰ ميليون سهم معادل ۱2 درصد 
از سهام شركت »توليد نيروي برق آبادان« به شيوه ثبت سفارش جهت 
كشف قيمت عرضه خواهد شد. مشخصات اين عرضه به شرح زير است: 

    اختصاص ۲۵۰ ميليون سهم به عموم
 تعداد 25۰ ميليون سهم از كل سهام قابل عرضه در فرآيند كشف قيمت 
جهت عرضه به عموم به غير از صندوق هاي سرمايه گذاري در روز عرضه 
اختصاص خواهد يافت و تعداد 5۰ ميليون سهم نيز صرفا به صندوق هاي 

سرمايه گذاري در روز معامالتي شنبه مورخ چهارم مردادماه ۹۹ به قيمت 
كشف شده در روز عرضه مورخ اول مردادماه ۹۹ اختصاص خواهد يافت و ساز 
و كار عملياتي آن متعاقبأ اعالم خواهد شد. ورود سفارش صرفاً با كد معامالتي 
و در دوره زماني و محدوده قيمتي تعيين شده جهت ثبت سفارش امكانپذير 
است و ورود سفارش به طور گروهي مجاز نيست. كليه مشتريان بر خط نيز 
مي توانند با توجه به شرايط ذكر شده فوق نسبت به ورود سفارش اقدام كنند.

     اختصاص واحدهاي بيشتر به كدام صندوق ها تعلق دارد؟
بيش��ترين ميزان واحدهاي تخصيصي در ميان صندوق هاي موجود به 
ترتيب به صندوق هاي سهامي »هستي بخش آگاه« به تعداد ۶ ميليون و 
۶۷۱ هزار و ۹۱ واحد، »سرور سودمند مدبران« به تعداد ۳ ميليون و ۸۳۴ 
هزار و ۴۶5 واحد و »ارزش آفرينان بيدار« در حدود ۳ ميليون و 2۶۰ هزار 

واحد اختصاص دارد.

    نيروگاه هاي قبلي پذيرفته شده در بورس
 پيش از اين و در بين نيروگاه هاي برق موجود در كشور، تعداد ۶ نيروگاه 
در بازار دوم فرابورس پذيرفته ش��ده و معامله مي ش��وند. اين نيروگاه ها 
شامل، شركت توليد برق عسلويه مپنا )بمپنا(، توليد نيروي برق دماوند 
)دماوند(، برق مهتاب كهنوج )بكهنوج(، توسعه مولد نيروگاهي جهرم 
)بجهرم(، نيروگاه زاگرس كوثر )بزاگرس( هستند. براين اساس »آبادا« 
بعد از »بجهرم« كه در مهر ماه سال گذشته به بورس آمده بود، هفتمين 

نيروگاهي است كه به بازارسرمايه وارد مي شود.

علي قنبري، يكي از راه ه��اي درمان الته��اب بازارهاي كااليي در 
دنيا را اس��تفاده از ابزارهاي مالي دانست و گفت: اين در حالي است 
كه زيرس��اخت هاي به كارگيري از ابزارهايي مانند معامالت آتي و 
گواهي س��پرده كااليي در بورس كاال وجود دارد. براين اساس، يك 
مصرف كننده فوالد از امروز مي تواند براي چند ماه آينده قرارداد آتي 
فوالد منعقد كند و از رش��د قيمت يا نرسيدن محصول به دستش، 

نگران نباشد.
به گزارش ايس��نا، علي قنبري با اشاره به تحوالت اين روزهاي بازار 
ف��والد اظهار كرد: اينكه يك محصول عالوه بر عرضه در بورس كاال 
امكان عرضه خارج از بورس را نيز داشته باشد، باعث مي شود شاهد 
تفاوت هاي قيمتي و برهم خوردن نظم بازار باشيم. از اين رو وزارت 
صمت بايد بر عرضه كافي و مستمر فوالد در بورس نظارت نمايد تا 

التهاب قيمتي در اين بازار فروكش كند.
وي گفت: فوالد يكي از محصوالت استراتژيك كشور ما است كه البته 
صادرات آن هم از اهميت بس��زايي برخوردار است؛ از اين رو وزارت 
صمت بايد براي عرضه كامل محصوالت فوالدس��ازان در بورس و 
تامين نياز داخل و روند مطلوب توليد، مشوق قرار دهد به طوري كه 
در صورت عرضه مكفي و مس��تمر فوالدس��ازان در بورس، شرايط 
براي رش��د صادراتي فوالدي ها نيز با توجه به حجم باالي توليد در 

كشور مهيا شود.
اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: با توجه به ظرفيتي كه براي توليد 
فوالد در كش��ور وجود دارد، اگر تمام عرضه و تقاضاي آن در بستر 

بورس كاال شكل بگيرد، بدون شك كشف واقعي قيمت انجام شده 
و دو طرف معامله سود مي برند.

قنبري ب��ا تاكيد بر اينكه بايد از مكانيس��م ب��ورس  كاال به منظور 
شفاف س��ازي مبادالت و روند كشف قيمت ها بيش از گذشته و در 
محصوالت جديد بهره برد، اضافه كرد: در كشور ما نيز همانند دنيا، 
از زماني كه بورس كاال شروع به كار كرده توانسته به خوبي شفافيت 
را بر بازار كاالهاي مختلف حاكم كند. اما با اين وجود كماكان شاهد 
برخي قيمت گذاري هاي دس��توري در اقتصادمان هستيم كه اين 
ش��يوه همانند گذشته هيچ سودي براي توليد ندارد و به زيان همه 

فعاالن و صنعتگران تمام مي شود.
وي ادامه داد: يكي از راه هاي درمان التهاب بازارهاي كااليي در دنيا، 
استفاده از ابزارهاي مالي است كه با توجه به وجود زيرساخت هاي 
به كارگيري از ابزارهايي چون معامالت آتي و گواهي سپرده كااليي 
در بورس كاال، اميدوارم به زودي اين حلقه مفقوده در حوزه شفافيت 
و پوشش ريسك توليدكنندگان، مصرف كنندگان و سرمايه گذاران 
ح��وزه كاال مورد توجه مس��ووالن ق��رار گيرد تا ب��راي مثال يك 
مصرف كننده فوالد از امروز بتواند براي چند ماه آينده قرارداد آتي 
فوالد منعقد كند و از رش��د قيمت يا نرسيدن محصول به دستش، 

نگران نباشد.
قنبري در پايان اظهار كرد: در شرايط فعلي رشد عرضه محصوالت 
فوالدي در بورس كاال از اولويت هاي درمان التهاب بازار است تا با رفع 

عطش بازار، شاهد بازگشت تعادل به قيمت ها باشيم.



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

وزارتخانه هاي راه و نفت براي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي دولتي توافق كردند

مصرف انرژي در ساختمان ها  3 برابر متوسط جهاني است
ادامه از صفحه اول

شكرچي زاده تاكيد كرد: عملياتي شدن اين پيشنهاد 
موجب مي شود تا دس��تگاه هاي دولتي ديگر اتالف 
انرژي نداشته باشند و انگيزه داشته باشند تا كيفيت 
ساختمان هايشان را بهبود داده و مصرف انرژي در 
س��اختمان هاي دولتي را كاهش دهند. زيرا قيمت 

واقعي سوخت را پرداخت مي كنند.

    ۱۵ درصد ساختمان ها دولتي است
وي يادآور ش��د: اين پيش��نهادات هفته گذشته در 
كميس��يون زيربنايي دولت مطرح شد و هم اكنون 

در مراحل بحث و كار كارشناسي است.
رييس مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي 
توضي��ح داد: تاكي��د ما اين اس��ت كه پيش��نهاد 5 
ك��ه واقعي ك��ردن قيم��ت انرژي س��اختمان هاي 
دولتي اس��ت تصويب ش��ود. زيرا حدود ۱5 درصد 
از س��اختمان هاي موجود در كشور ساختمان هاي 
دولتي هس��تند. بنابراين اگر بهينه س��ازي مصرف 
انرژي در اين س��اختمان ها به شكل الگو انجام شود 
در بقيه س��اختمان ها نيز امكان عملياتي و اجرايي 

شدن پيدا مي كند.

    شيوه هاي قانوني صرفه جويي انرژي
به گ��زارش »تعادل«، اجراي مبح��ث ۱9 مقررات 
ملي س��اختمان براي تمامي ساختمان هاي دولتي 
اجباري است و اجراي آن براي تمامي ساختمان هاي 
بخش خصوصي واقع در تهران و ش��هرهاي تابعه از 
س��ال ۱384 اجباري ش��ده و براي ساختمان هاي 
واقع در س��اير ش��هرها و اس��تان ها مطاب��ق برنامه 
زمان بن��دي الزامي اس��ت. رعايت مواردي ش��امل 
عايق كاري ديوارهاي خارجي ساختمان )عايق كاري 

ديوارهايي كه ب��ا محيط بيرون ي��ا فضاهايي كه از 
نظر دمايي كنترل نمي ش��وند )نظير پيلوت(، نصب 
پنجره هاي دوجداره با قاب هاي فلزي ترمال بريك، 
چوبي يا PVC اس��تاندارد، عاي��ق كاري كانال هاي 
هوا، لوله هاي تاسيسات و سيس��تم توليد آب گرم، 

نصب سيس��تم هاي كنترل كنن��ده موضعي نظير 
ش��يرهاي ترموس��تاتيك روي رادياتوره��ا و نصب 
سيس��تم هاي كنت��رل مركزي هوش��مند و مجهز 
به سنس��ور اندازه گي��ري دماي ه��واي محيط در 

ساختمان ها الزامي است.

    شهرداري: ساختمان ها شناسنامه انرژي 
مي گيرند

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

زمينه بهينه س��ازي مصرف انرژي در ساختمان ها 
در حال دنبال شدن است، نخست اينكه شناسنامه 
انرژي براي ساختمان ها تهيه شود كه درنهايت اين 
موضوع منتهي مي ش��ود به ارايه برچسب انرژي، 
چراكه س��اختمان هم ب��ه عنوان ي��ك كاال مانند 
تمام كاالهاي توليدي ديگر نياز به برچسب انرژي 
دارد اما در حالي كه در آمارها عنوان مي ش��ود كه 
4۰ درصد آلودگي هوا مربوط به ساختمان هاست 
تاكنون تدوين ضوابط برچسب انرژي در اين اماكن 

مغفول مانده است.
به گ��زارش مهر، وي اف��زود: از همي��ن رو قرار بر 
اين ش��د كه به س��مت صدور برچس��ب انرژي در 
س��اختمان ها حركت ش��ود كه زيرس��اخت الزم 
براي آن شناس��نامه انرژي ساختمان بود بنابراين 
تهيه شناسنامه انرژي به عنوان هدف سال ۱399 
اداره كل س��اختمان در نظر گرفته و به اين منظور 
از سال گذشته زيرس��اخت هايي هم آماده شد. بر 
اين اس��اس بايد مبناي علمي آن تكميل مي ش��د 
كه با تصويب مبحث ۱9 مقررات ملي س��اختمان 
ويرايش جديد، عماًل اين موضوع انجام و براساس 
آن ساختمان ها به سه دس��ته تقسيم شد، در رده 
نخست ساختمان هايي كه حداقل ها را در مصرف 
بهينه انرژي رعايت كرده، رده دوم ساختمان هايي 
كه حد متوسط را رعايت و در نهايت ساختمان هايي 
كه حداكثر اس��تفاده بهين��ه از ان��رژي را رعايت 

مي كنند قرار گرفت.
از سوي ديگر با اجازه از شوراي شهر تهران قرار شد 
در بودجه ساالنه ش��هرداي، ۱۰ درصد تخفيف در 
عوارض براي ساختمان هايي كه طراحي آن به نوعي 
باش��د كه به حد متوسط يا حداكثري بهينه سازي 

مصرف انرژي برسند، لحاظ شود.

  Tue. July 21. 2020  1710   سه شنبه 31 تير 1399   29 ذي القعده 1441  سال هفتم    شماره 

نبض بازار مصالح ساختماني 
طي نيمه دوم 98 

نتايج طرح آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني در 
استان تهران در نيمه  دوم سال ١٣٩٨ منتشر شد. به 
گزارش مركز آمار، مقايس��ه  متوسط قيمت تمامي 
١٧٩ قلم مورد آمارگيري اين دوره نس��بت به دوره  
قبل، نشان مي دهد كه »ورق مس« با ٨٢,٥ درصد 
داراي بيشترين افزايش و »گوني چتايي ٧×٤٠« با 
١٧.٧ درصد داراي بيشترين كاهش بوده اند. مقايسه  
با دوره  مشابه سال قبل نيز نشان مي دهد كه بيشترين 
افزايش قيمت مربوط به »ورق مس« با١٢٠.٩ درصد 
و بيش��ترين كاهش قيمت مربوط »پروفيل برنزي 
توپر« با ٦٤.٧ درصد بوده اس��ت.  طرح آمارگيري از 
قيمت مصالح ساختماني از س��ال ١٣٦٥ به صورت 
6 ماهه در سطح استان تهران توسط مركز آمار ايران 
اجرا مي شود. در اين آمارگيري، اطالعات مربوط به 
قيمت مصالح س��اختماني )١٧٩ قلم( با مراجعه به 
توليدكنندگان يا عمده فروشان مصالح ساختماني و با 
استفاده از تبلت، جمع آوري مي شود. آمارهاي مربوط 
به نيمه  دوم سال ١٣٩٨ به صورت زير است:  مقايسه  
متوسط قيمت تمامي ١٧٩ قلم مورد آمارگيري اين 
دوره نسبت به دوره  قبل، نش��ان مي دهد كه »ورق 
مس« ب��ا ٨٢,٥ درصد داراي بيش��ترين افزايش و 
»گوني چتايي ٧×٤٠« با ١٧,٧ درصد داراي بيشترين 
كاهش بوده اند. مقايسه  با دوره  مشابه سال قبل نيز 
نش��ان مي دهد كه بيشترين افزايش قيمت مربوط 
به »ورق مس« با١٢٠,٩ درصد و بيشترين كاهش 
قيمت مربوط »پروفيل برنزي توپر« با ٦٤,٧ درصد 
بوده است. مقايسه  متوسط قيمت ١٠ قلم مهم مورد 
آمارگيري اين دوره نسبت به دوره  قبل، نشان مي دهد 
كه »تيرآهن نمره  ١٦« با ٥٠,٧ درصد داراي بيشترين 
افزايش و »گوني چتايي ٧×٤٠« با ١٧,٧ درصد داراي 
بيشترين كاهش بوده اند. مقايسه  با دوره  مشابه سال 
قبل نيز نشان مي دهد كه بيشترين افزايش قيمت 
مربوط به »سنگ پالك صيقلي تراورتن سفيد-درجه  
يك« با ٨٢,٥ درصد و بيشترين كاهش قيمت مربوط 

»گوني چتايي ٧×٤٠« با ٦,٨ درصد بوده است.

افت 33 درصدي سرمايه گذاري 
جهاني در امالك در 2020

س��رمايه گذاري در بخش مسكن در كل جهان 33 
درصد در نيمه اول س��ال ج��اري ميالدي به خاطر 
اثر مخرب همه گيري وي��روس كرونا بر اقتصادها و 
معامالت كاهش يافته اس��ت.  به گزارش تسنيم به 
نقل از بلومبرگ، س��رمايه گذاري در بخش مسكن 
در كل جه��ان 33 درصد در نيمه اول س��ال جاري 
ميالدي به خاطر تاثير مخرب همه گيري ويروس 
كرونا بر اقتصادها و معامالت كاهش يافته اس��ت.  
منطقه آسيا-پاسيفيك بيش��ترين آسيب را ديده 
است چون همه گيري ويروس كرونا اول از اين منطقه 
آغاز شد. سرمايه گذاري در بخش امالك در منطقه 
آسيا-پاسيفيك 45 درصد در سال جاري ميالدي 
نسبت به سال قبل كاهش يافته است. اين رقم براي 
قاره امريكا 36 درصد و براي اروپا، خاورميانه و آفريقا 
۱9 درصد است.  با متوقف شدن صنعت گردشگري به 
خاطر تعطيلي هاي اعمال شده جهت مهار گسترش 
ويروس كرون��ا، هتل ها ش��اهد 4۱ درصد كاهش 
سرمايه گذاري بوده اند. خرده فروشي هم 4۱ درصد 
كاهش يافته اس��ت.  انتظار مي رود سرمايه گذاري 
در ادامه س��ال 2۰2۰ همچنان پايين تر از س��طح 
قبل از بحران كرونا باقي بماند چون سرمايه گذاران 
منتظر روشن شدن شرايط بازار هستند.  صندوق 
بين المللي پول پيش بيني كرده توليد ناخالص داخلي 
جهان 4,9 درصد در س��ال جاري ميالدي به خاطر 
همه گيري ويروس كرونا كاهش يابد. گيتا گوپيناك، 
اقتصاددان ارشد صندوق بين المللي پول عقيده دارد 
اقتصاد جهان در س��ال جاري ميالدي و سال آينده 
به خاطر ركود به وج��ود آمده ۱2,5 تريليون دالر از 
دست مي دهد.  ولي كاهش سرمايه گذاري هنوز هم 
به شدت آغاز بحران مالي نيمه اول 2۰۰8 نرسيده 
است. سرمايه گذاري در آن زمان 49 درصد كاهش 

يافت و روند نزولي آن تا اواسط 2۰۰9 ادامه داشت.

 37 ميليون تومان؛ بليت
تهران -گوانگجو 

يكي از ايرالين هاي ايراني كه از بامداد ديروز پرواز 
تهران-گوانگجو )چين( را بعد از 6 ماه قطع پروازهاي 
مس��افري ايران و چين بازراه ان��دازي كرده، بليت 
يكسره آن را 3۷ ميليون تومان و 22۰ هزار تومان به 
فروش مي رساند. به گزارش مهر، اين پرواز دوشنبه 
هر هفته س��اعت 5 بامداد از تهران برگزار ش��ده و 
س��اعت ۱6 به وقت محلي در فرودگاه گوانگجو به 
زمين مي نشيند. مدت پرواز اين سفر، ۷ ساعت و نيم 
اعالم شده است. با توجه به اينكه بيشتر متقاضيان 
خريد بليت اين مسير هوايي، تجار و بازرگانان ايراني 
هستند، بليت اين مسير براي دوشنبه هفته آينده 
6 مرداد بالفاصل��ه دقايقي پس از آغ��از فروش به 
اتمام رسيد و اين شركت هواپيمايي در حال فروش 
بليت پرواز تهران-گوانگجو براي تاريخ دوشنبه ۱3 
مرداد است. فروش رفتن سريع اين بليت آن هم با 
چنين نرخي ناشي از محدود شدن شديد پروازهاي 

بين المللي ناشي از شيوع ويروس كروناست.

جزييات وام مستاجران 
چهارشنبه اعالم مي شود

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

تصميم گيري مي شود.

بازخواني جعبه سياه بويينگ اوكرايني در فرانسه
س��ازمان هواپيمايي كش��وري در اطالعيه اي از ورود گروه اعزامي 
س��ازمان هواپيماي��ي كش��وري، روز 3۰ تيرم��اه ۱399 به همراه 
جعبه هاي سياه پرواز PS۷52 سانحه ديده اوكرايني به البراتوار دفتر 

بررسي و تحليل ايمني هواپيمايي كشوري فرانسه BEA خبر داد.
به گزارش فارس، براس��اس اين گزارش، جلسه هماهنگي در حال 
برگزاري اس��ت و كار بازيابي و دريافت اطالعات جعبه هاي سياه از 
امروز آغاز خواهد ش��د.   جعبه هاي س��ياه هواپيماي مذكور پس از 
وقوع سانحه بالفاصله تحويل س��ازمان هواپيمايي كشوري شده و 
در محل امني در همين سازمان تحت تدابير فني و امنيتي مناسب 
طبق مقررات نگهداري ش��د. جعبه هاي سياه روز جمعه 2۷ تيرماه 
س��ال جاري با رعايت پروتكل هاي فني و امنيتي و همراهي پليس 
فرودگاه ها در معيت تيم تخصصي از محل اين س��ازمان به فرودگاه 
امام خميني )ره( منتقل و رهسپار پاريس شد. پس از ورود به پاريس 
هم با هماهنگي سفارت ايران در پاريس، پليس فرانسه مسووليت 
محافظت از جعبه ها را تا محل س��فارت جمهوري اسالمي ايران در 

پاريس و پس از آن به البراتوار برعهده گرفت. 
مطابق مقررات بين الملل��ي و قوانين داخلي س��ازمان هواپيمايي 

كشوري ايران، مسووليت بررسي سانحه مذكور را برعهده دارد.
با توجه به اينك��ه مقامات قضايي نيز در حال رس��يدگي به پرونده 
هستند، مقام محترم قضايي نيز مطابق استانداردهاي ضميمه ۱3 

پيمان شيكاگو در فرآيند بازخواني حضور دارد و بازخواني جعبه هاي 
س��ياه با هدايت مسوول بررسي سانحه و در البراتوار فرانسه صورت 

مي گيرد.
در اجراي مقررات بين المللي، كشور طراح و سازنده هواپيما همچنين 
اوكراين به عنوان كش��ور محل ثبت و بهره ب��ردار هواپيما از طريق 
معرفي نماينده رسمي در مراحل بررسي سانحه شركت مي كنند، 
با توجه به اينكه بازخواني در البراتوار كشور فرانسه انجام مي شود، 
كشور فرانسه نيز با معرفي نماينده اي در تحقيقات مرتبط شركت 

مي كند.
س��اير كش��ورها كه به داليلي نظير جان باختن اتباع خود ذي نفع 
موضوع رسيدگي به سانحه هستند نيز مي توانند نسبت به معرفي 
كارشناساني در جريان روند بررسي س��انحه قرار گيرند و از طريق 
مسوول بررسي سانحه به داده ها و گزارش نهايي بررسي سانحه نيز 
دسترسي داشته باشند. بر اساس مقررات بين المللي كشورهاي كانادا 
سوئد، آلمان و انگلستان درخواست خود را مبني بر حضور نماينده 
در فرآيند بازخواني ارايه كردند كه با موافقت مسوول بررسي سانحه، 
نمايندگان كانادا، سوئد و انگلستان جهت مشاهده فرآيند بازخواني 
در فرانسه حضور دارند. هدف از انجام اين تحقيقات، ارتقاي سطح 
ايمني هوانوردي از طريق شناسايي و رفع زمينه ها و علل رخداد آن 

بوده و مستقل از رسيدگي هاي قضايي در دست انجام است.

بانك ها مسكن خود را خالي نگه مي دارند 
رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه بخش زيادي از خانه هاي 
خالي متعلق به بانك هاست، گفت: بازار مسكن به دليل افزايش قيمت 

كساد شده است و مردم توان ورود به آن را ندارند.
مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با تسنيم اظهار كرد: قانون ماليات 
بر خانه هاي خالي مصوب س��ال ۱394 اس��ت كه زيرساخت هاي 
آن فراهم نب��ود اما اميدواريم با طرح جدي��دي كه دولت و مجلس 
برنامه ريزي كرده اند به طور جدي ش��اهد اجراي اين قانون باشيم؛ 
زيرا اين پايه مالياتي در بسياري از كش��ورهاي دنيا اجرا مي شود و 

جواب داده است.
وي افزود: ب��ا اين حال معتقدم افراد عادي خان��ه خود را خالي نگه 
نمي دارند. ممكن است بعضي افراد دو تا سه آپارتمان يا حتي بيشتر 
داشته باشند كه اجاره داده اند و كسي سرمايه خود را بدون استفاده 
نگه نمي دارد. بخش زيادي از 2,5 ميليون خانه خالي در كشور متعلق 
به ارگان ها، سازمان ها و بانك هاس��ت كه قانون بايد بدون اغماض 
براي آنها نيز اجرا ش��ود. او با اشاره به كاهش معامالت در هفته هاي 
اخير تصريح كرد: بازار كساد است و هر زمان چنين شرايطي ايجاد 
مي شود به ضرر مشاوران امالك است. مشتري توان خريد ندارد و اكثر 
اعضاي صنف از وضعيت كنوني ناراضي هستند. تعدادي از اعضاي 
صنف كه اجاره بهاي سنگيني پرداخت مي كنند در حال لغو پروانه 
خود هس��تند كه اين بيكاري به پيكره جامعه مي رسد. اميدواريم با 

برنامه ريزي هايي كه اخيراً صورت گرفته است از جمله همين ماليات 
بر خانه هاي خالي ش��اهد رونق بازار مسكن و تعادل عرضه و تقاضا 
باشيم. خسروي در پاسخ به اينكه آيا قيمت مسكن ارزان مي شود يا 
خير يادآور شد: ارزان شدن مسكن به يك اتفاق بزرگ بستگي دارد. 
در زم��ان قطعنامه 598 عده اي اقدام به خريد طال، دالر و مس��كن 
كردند. بعضي ها هم در دوبي خانه خريدند و هرچه ما گفتيم گوش 
ندادند، بعد كه قطعنامه صادر ش��د تعداد زيادي از اين افراد سكته 
كرده به رحمت خدا رفتند. او از جلسه قريب الوقوع مشاوران امالك 
با هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي خبر داد و گفت: خوشبختانه 
آقاي قاليباف رييس و اعضاي هيات رييسه مجلس با توجه به سوابق 
كاري، ديدگاه هاي خوبي در حوزه مسكن دارند و قرار است به همراه 
تعدادي از مشاوران امالك از سراسر كشور در آينده نزديك نشستي 
را با هيات رييسه مجلس داشته باشيم تا شايد با همفكري بتوانيم بار 

كوچكي را از بازار مسكن برداريم.
وي طرح احداث يك ميليون مسكن در سال را كه توسط مجلس در 
حال بررسي است مناسب دانست و گفت: توليد مسكن همواره براي 
كشور ضروري است و در قانون اساسي هم به تأمين مسكن مناسب 
براي مردم تأكيد شده است، پس واضح است كه بايد خانه بسازيم؛ 
به خصوص كه در ۷ سال گذشته به دليل ركود بخش ساخت وساز با 

حدود ۷ ميليون كسري مسكن مواجه ايم.

اجراي مبحث ۱9 مقررات ملي ساختمان براي تمامي ساختمان هاي دولتي اجباري است

ادامه از صفحه اول

    هاشمي: درباره كلينيك سينا
به نكات جديدي دست يافته ايم

رييس شوراي شهر تهران با اش��اره به اينكه بررسي 
پرونده كلينيك س��ينا مه��ر در كميته ويژه ش��ورا 
همچنان ادام��ه دارد، گفت: به نكات جديدي در اين 
زمينه دست يافته ايم. محسن هاشمي رييس شوراي 
ش��هر تهران در گفت وگ��و با فارس، درب��اره آخرين 
بررس��ي هاي انجام گرفت��ه در مورد پرون��ده حادثه 
كلينيك سينامهر اظهار داشت: كميته ويژه شوراي 
شهر در حال بررسي اين موضوع است و تا رسيدن به 
نتيجه مشخص، بررس��ي ها ادامه خواهد داشت. وي 
افزود: همچنين هيات كارشناس��ي ۱۱ نفره در قوه 
قضاييه و دادستاني به صورت دقيق در حال رسيدگي 
به اين پرونده هستند و بررسي ها نيز توسط اين هيات 
انجام گرفته است. رييس شوراي شهر تهران ادامه داد: 
اعضاي كميته ويژه شوراي شهر پس از بررسي ها به 
نتايج جديدي دست يافته اند كه اين نظرات و نكات به 
موقع اعالم خواهد شد. هاشمي در پاسخ به اينكه سهم 
قصور ش��هرداري در حادثه كلينيك سينامهر چقدر 
بوده است،  گفت: شوراي ش��هر و قوه قضاييه زماني 
كه به نتيجه نهايي در اين زمينه دست يافتند، آن را 
اعالم مي كنند. كلينيك سينا مهر ۱۰ تير امسال دچار 

حريق و انفجار شد و ۱9 نفر جان خود را از دست دادند 
كه اكثر جانباختگان كادر درمان اين كلينيك بودند.

    مرگ بيش از 3300 موتورسوار
در تصادفات سال 98

بيش از 3 هزار و 3۰۰ موتورس��وار در تصادفات سال 
گذش��ته جان خود را از دس��ت دادند كه حدود ۱2 
درصد آنها )392 نفر( دانش آموز بودند؛ ضربه به سر 
به دليل عدم استفاده از »كاله ايمني« عامل بيش از 
نيمي از تلفات تصادفات موتورسواران بوده است. به 
گزارش تس��نيم، بنابر اعالم سازمان پزشكي قانوني 
كشور، 6۱,2 درصد از كش��ته هاي موتورسواران در 
سال گذشته، ۱8تا 49 ساله بوده اند، اين آمار بيانگر 
حجم باالي تلفات تصادف موتورسيلكت ها در سنين 
جواني است. پس از گروه سني ۱8 تا 49 سال، تفكيك 
سني س��اير گروه ها عبارت است از: كمتر از ۱۰ سال 
دو درصد، ۱۱ تا ۱۷ سال ۱۱,2 درصد، 5۰ تا 59 سال 
9,9 درصد، 6۰ س��ال و باالتر ۱5,6 درصد. رده سني 
۰,2 درصد از تلفات سال گذشته نيز نامعلوم گزارش 
شده است. در سال گذشته 3 هزار و 3۰4 موتورسوار 
در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند، از اين 
تع��داد، 3 هزار و ۱52 نفر م��رد و ۱52 نفر زن بودند. 

آمار تلفات موتورس��واران در سال 98 نسبت به سال 
قبل از آن، ۱۱,8 درصد كمتر ش��ده اس��ت، در سال 
۱39۷ آمار تلفات موتورسيكلت س��واران سه هزار و 
۷45 نفر گزارش شده بود. براساس آمارهاي موجود 
بيشترين آمار تلفات موتورسواران در سال گذشته به 
ترتيب مربوط به استان تهران با 32۱، خراسان رضوي 
با 2۷4 و اصفهان با 269 نفر و كمترين آن مربوط به 
ايالم با ۱5 و كهگيلويه و بويراحمد و اردبيل هر كدام 
با 2۰ فوتي بوده است. در اين مدت استان هاي فارس 
)۷2 نف��ر(، تهران )65 نفر( و گلس��تان )52 نفر( نيز 
بيش��ترين كاهش تلفات موتورس��واران را نسبت به 

سال 9۷ داشته اند.

    كميته صيانت از حريم تشكيل شد
معاون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري تهران از 
تشكيل كميته صيانت از حريم با محوريت شهرداري 
تهران و دادس��تاني با حضور نمايندگان و روس��اي 
دستگاه هاي متولي واقع در حريم خبر داد.  به گزارش 
ايلنا، عبدالرضا گلپايگاني، معاون ش��هردار تهران با 
اشاره به اهميت صيانت از اراضي واقع در حريم شهر 
تهران گفت: همواره ش��هرداري تهران در صيانت از 
حريم به عنوان يكي از دس��تگاه هاي متولي و پيش 

رو اقدام��ات ويژه اي را در دس��تور كار خود قرار داده 
است تا ضمن حفظ ريه هاي تنفسي شهر از هرگونه 
ساخت و س��از غيرمجاز در آن جلوگيري ش��ود. وي 
رونمايي از س��امانه پايش حريم شهر تهران با هدف 
شفافيت در مديريت حريم و تجميع اطالعات، رصد 
ساخت  و سازها توسط كوادكوپتر، همكاري سه جانبه 
بين ش��هرداري تهران، س��ازمان هاي م��ردم نهاد و 
استانداري تهران در پروژه پاكسازي حريم، رفع موانع 
حقيقي و حقوقي پيش پاي مدي��ران مناطق داراي 
حريم و تعامل ش��هرداري تهران با فرمانداري ها را از 
جمله اقدامات و مصاديق صيانت از حريم شهر تهران 

در اين دوره برشمرد.
گلپايگاني افزود: در سال هاي اخير حريم شهر تهران 
ب��ه دليل تعارض��ات مديريتي و س��رزميني موجب 
دست اندازي هاي زيادي از سوي فرصت طلبان شده 
است، همچنين با توجه به حساسيت هاي موجود در 
اطراف كالن ش��هر تهران، اين موضوع توجه ويژه اي 
را مي طلب��د، بدين منظور تش��كيل كميته صيانت 
از حريم در دس��تور كار قرار گرفت كه در پاس��خ به 
درخواست تشكيل اين كميته با محوريت شهرداري 
تهران و دادستاني، با دستور مقام قضايي اين موضوع 

عملياتي شد.

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

صيانت از حريم شهر تهران را تضمين كند.

در شهر

 چنانچه بيكاري شان تداوم داشته باشد، از اول خرداد 
ماه مقرري بيمه بيكاري دريافت مي كنند.« به گفته وي 
بر اساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا در حمايت از 
كارگران ابالغيه اي صادر شده و طبق آن كارگراني كه 
تحت پوشش بيمه قرار دارند در اين مدت حمايت شده 
و كارگراني هم كه قادر به بازگشت به كار خود نيستند 

تحت حمايت بيمه بيكاري قرار مي گيرند.
با آغاز واريز مبالغ بيمه بي��كاري كرونا اگر چه انتظار 
مي رف��ت واريز مقرري بر اس��اس قانون بيمه بيكاري 
و توس��ط س��ازمان تامين اجتماعي صورت گيرد اما 
پرداخت اولين فهرست مقرري بگيران توسط سازمان 
برنامه و بودجه نش��ان داد كه ساز و كار پرداخت بيمه 
بيكاري كرون��ا با بيمه بي��كاري فعلي تف��اوت دارد؛ 

چراكه با وجود راه اندازي س��امانه توسط وزارت كار و 
شناسايي مشموالن و ارسال ليست افراد از سوي تامين 
اجتماعي، مكانيسم واريز و درصد پرداخت مبلغ بيمه 
بيكاري كرونا، توسط سازمان برنامه و بودجه و از طريق 

خزانه داري كل صورت گرفت.
آن زمان معاون اشتغال وزير كار در پاسخ به اين پرسش 
كه مبناي واريز مبالغ بيمه بيكاري كرونا چه بوده است 
به ايسنا، گفت: تمايل وزارت كار اين بود كه پرداخت ها 
طبق قاعده قانوني و روال هميش��گي صورت گيرد و 
تفاوتي نباشد ولي به رغم پيشنهاد وزارت كار، سازمان 
برنامه و بودجه معتقد بود كه چون بخش قابل توجهي 
از اين منابع از محل بودجه عمومي اختصاص مي يابد 
و از طرفي برخي از افراد اگر چه بيمه بودند ولي ميزان 

كار در ماهشان در مقايسه با افرادي كه تمام وقت كار 
كرده و دوره زماني اشتغالشان هم طوالني بوده آنقدر 
نيست كه بتوانند مقرري بيمه بيكاري را كامل بگيرند 
لذا اين تفكيك انجام ش��د و مجموع جمع بندي هاي 
صورت گرفته اين شد كه مبالغ متناسب با شرايط كرونا 
پرداخت ش��ود ضمن آنكه بخش قابل توجهي از اين 
افراد به س��ر كار بر مي گردند. در حال حاضر اگر چه به 
جز اعالم فهرست ۱۰3 هزار نفري اول مقرري بگيران 
بيمه بيكاري ناشي از كرونا كه مبلغ بيمه بيكاري آنها 
توسط سازمان برنامه و بودجه واريز شد، آمار ديگري از 
تعداد دقيق مقرري بگيران در دست نيست اما پيش از 
اين معاون اشتغال وزارت كار اعالم كرده بود كه براي 
24۱ هزار نفر از بيكار ش��دگان اسفند ۱398 پيامك 

ارسال و مشمول شناخته شدند كه از اين تعداد براي 
۱۰3 ه��زار نفر مبلغ بيمه بيكاري واريز ش��ده و براي 
حدود 26۰ هزار نفر ديگر مقرري بيمه بيكاري كرونا 
به تدريج پرداخت خواهد ش��د؛ همچنان كه سازمان 
تامين اجتماعي دومين فهرس��ت مشموالن و ليست 
24۰ هزار نفري آسيب ديدگان ناشي از كرونا به همراه 
شماره حساب را براي دريافت بيمه بيكاري به سازمان 

برنامه و بودجه ارايه كرده بود.
اخيرا معاون بيمه اي س��ازمان تامين اجتماعي اعالم 
كرده بيش از 9۰ درصد اف��راد ثبت نام كرده موفق به 
دريافت مقرري بيمه بيكاري كرونا شده و اين مقرري 
مربوط به 2۰ روز آخر اس��فند 98 و ماه هاي فروردين 
و ارديبهش��ت 99 بوده است.به گفته وي، به رغم آنكه 

برخي از متقاضيان مش��مول درياف��ت بيمه بيكاري 
ايام كرونا شده اند، واريز مقرري بيمه بيكاري به آنها به 
داليلي از قبيل اعالم شماره شباي اشتباه يا عدم تعلق 
شماره حساب مربوطه صورت نگرفته است.به گزارش 
ايسنا، جاماندگان و آن دسته از متقاضيان دريافت بيمه 
بيكاري ايام كرونا كه تاكن��ون موفق به دريافت مبلغ 
بيمه بيكاري نشده اند با تلفن گوياي تامين اجتماعي 
به شماره ۱42۰ تماس گرفته و راهنمايي الزم را جهت 

رفع مشكالت احتمالي دريافت كنند.
واريز مبالغ بيمه بيكاري كرونا همچنان كه پيش از اين 
اعالم شده بود از خرداد ماه به روال عادي برگشته و طبق 
قانون، براساس محاسبه حقوق 9۰ روز آخر محاسبه و 

پرداخت مي شود.

جزييات پرداخت بيمه بيكاري كرونا و ثبت نام جاماندگان
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فاکتور فروش خودروی سواری هاچ بک تیپ 206مدل1382رنگ 
نق�ره ای متالی�ک ب�ه ش�ماره شاسی82632357وش�ماره 
پالک98-431ب55ب�ه ن�ام علیرض�ا جلیلی�ان ب�ه ش�ماره 

ملی4539521039مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی

علی محم�دی مدیرعامل ف�والد خوزس�تان در 
گفت و گ�و با خبرن�گار رواب�ط عموم�ی، افزایش 
بی رویه قیمت م�واد اولیه را موج�ب بی ثباتی در 
چرخ�ه   زنجیره ف�والد و بازار دانس�ت. محمدی 
گفت: به دنبال حرکت به سمت واقعی شدن قیمت 
ش�مش فوالد در بازار، به یکباره قیمت مواد اولیه 
نیز افزایش چشمگیری داش�ته که این روند قطعا 
نگران�ی فوالدس�ازان را به همراه خواهد داش�ت. 
مدیرعامل فوالد خوزس�تان اظهار داش�ت: سیر 
صعودی قیمت کنسانتره سنگ آهن، گندله و آهن 
اس�فنجی یقینا باعث عدم ثبات در بازار و کنترل 
قیمت آن از سوی مسئوالن ذی ربط، باعث دغدغه 
و نگرانی فوالدس�ازان خواهد ب�ود. وی افزود: در 
گذش�ته افزایش قیمت مواد اولیه بر مبنای قیمت 
شمش فوالد و با بررسی دقیق هزینه های تولید این 
محصوالت در کنار س�ودآوری همه زنجیره فوالد، 
در نظر گرفته می شد. محمدی خاطر نشان کرد: با 
حرکت به سمت واقعی شدن قیمت شمش در بازار، 
به ناگاه قیمت مواد اولیه نیز در ۲ ماهه اخیر نوساناتی 
داشته و این روند آسیب جدی به فوالسازان وارد می 
کند. مدیرعامل فوالد خوزستان اظهار داشت: این 
افزایش قیمت منطقی نبوده و در آینده روند چرخه 

تولید فوالد را با مش�کل روبرو خواه�د کرد و این 
بی ثباتی کل زنجیره تولی�د را  از معدن تا محصول 
نهایی، تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ لذا از مسئوالن 
محترم وزارت صمت این انتظار را داریم نسبت به 
تثبیت قیمت مواد اولیه، اقدامات الزم را صورت داده 

و آرامش را به ب�ازار برگردانند.  وی در پایان تاکید 
کرد: یقینا حفظ آرامش در شرایط تحریمی کشور و 
حمایت فوالد سازان موجب پایداری تولید، تامین 
نیاز داخلی کش�ور و همچنین استمرار صادرات و 

ارزآوری را به همراه خواهد داشت.

 افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه
بی ثباتی در زنجیره فوالد را به همراه دارد

انقالبديجيتالدرمقياسجهانيرخدادهاست

چالش هاي فراگيري تحول ديجيتال
تحول ديجیتالي به عنوان يك مرحله فراگیر 
و اصلي در سراس�ر جهان شناخته مي شود 
و البته چالش ها و فرصت هاي اساس�ي دارد 
كه مش�اغل فعال در اين حوزه ب�ا آن روبرو 
هستند. بي شك انقالب ديجیتال در مقیاس 
جهاني رخ داده اس�ت. فناوري اينترنت راه و 
روش كار، زندگي، بازي و يادگیري ما را تغییر 
داده است. قدرت و فراگیري اينترنت، امكان 
انجام بهتر و س�ريع تر اغلب فعالیت ها را به 
ما داده است. كامپیوتر ها، تلفن هاي همراه، 
خانه ها، خودروها، لباس ها، كس�ب و كارها و 
حتي ش�هرها همه در حال اتصال به ش�بكه 
جهاني هس�تند. ح�ال ش�ركت ها چگونه 
مي توانند از فرصت بدي�ع انقالب ديجیتال 
براي رس�یدن به پیشرفت اس�تفاده كنند؟ 
پژوهش�گاه فضاي مجازي به بررسي نظرات 
ربیع دبوسي، مديركل شعبه امارات شركت 
سیس�كو و از برجس�ته ترين كارشناس�ان 

ديجیتال خاورمیانه پرداخته است.

انقالب ديجيتال اين پتانس��يل را دارد ك��ه بازارها را 
س��ريع تر از هر نيرويي در تاريخ تغيي��ر دهد و در اين 
ميان، س��ازمان هايي كه حركت به س��مت تحوالت 
شغلي ديجيتال را در برنامه كالن خود ندارند، بي شك 
دچار نوعي عقب ماندگي خواهند ش��د و آنهايي كه به 
جريان ديجيتال سازي پيوسته اند، جريان هاي جديد 
درآمدي و توسعه تجاري بي سابقه اي را تجربه مي كنند. 
شركت ها و موسسات، هنگامي كه روند ديجيتالي شدن 
كامل شود، يعني جايي كه فناوري مسووليت اكثر كارها 
را از مردم گرفت، بايد در مورد چگونگي دس��تيابي به 
موفقيت در مقياس كالن تجديد نظر كنند. ديجيتالي 
شدن پتانسيل الزم را براي ايجاد تأثير پايدار و مثبت 
در هر حوزه اي از جامعه دارد. ديجيتالي شدن، در اصل 
فرآيند برنامه ريزي و در نهايت ساختن يك اكوسيستم 
پيش��رفته و پيچيده براي فناوري اطالعات است كه 
امكان اتصال، بهره وري و امنيت بيشتر را فراهم مي كند 
و از اين طريق تأثير مثبت به وجود مي آورد. با انقالب 
ديجيتال، مشاغل كارآمدتر مي شوند، مصرف كنندگان 
تصميمات آگاهانه تري مي گيرند و با روش��ن ش��دن 
تأثير واقع��ي فناوري، كل صنايع تغيي��ر مي كنند. از 
مراقبت هاي بهداش��تي گرفته ت��ا حمل ونقل و ديگر 
حوزه هاي حياتي، حركت و تغيير به سمت روش هاي 
ديجيتالي به ساده سازي فرايندها، حذف ناكارآمدي ها 
و ايجاد تجربي��ات بهتري براي بيماران، مس��افران و 
عم��وم مردم كمك مي كند. بي ش��ك، س��ازمان ها و 
ش��ركت ها براي تطبيق كامل با تحوالت ديجيتال به 
اس��تراتژي هايي نياز دارند. شركت مديريت خدمات 
فناوري اطالعات گارتنر در سال 2015 پيش بيني كرده 
بود كه تا سال 2020، 75 درصد از شركت هاي جهان 
به فعاليت در زمينه هاي ديجيتال روي مي آورند يا در 

فرايند تغيير سازوكار كار خود خواهند بود. حال پس 
از گذشت پنج سال درحالي كه بسياري از سازمان ها 
طرح هاي تحول شغلي به س��مت ديجيتالي شدن را 
برنامه ريزي يا در دس��ت اجرا دارند، پيشرفت موجود 
با ش��تاب پيش بيني ش��ده انطباق ندارد. بسياري از 
كارشناسان، علت اين امر را ضعف شركت ها در تغيير 

راهبردها و كمبود تخصص مي دانند.

    تاثیر تحوالت دیجیتال 
در شركت ها و استراتژي آن ها

در عصر حاضر، تقريبًا همه بازارها و بخش هاي صنعتي 
در حال گذار از عصر اطالعات به عصر ديجيتال هستند 
و س��رعت تحوالت بيش از گذشته ش��ده است. همه 
كشورها، شهرها و ش��ركت ها به اين درك رسيده اند 
كه براي بقا و شكوفايي در اين دوره جديد بايد متحول 
شوند. اين انتقال به عصر ديجيتال مستلزم تغييرات 
گسترده در زمينه فناوري، مديريت سازماني، فرهنگي 
و فراتر از آن اس��ت. سازمان ها بايد براي ورود به عرصه 
رقابت و بقا جسور و شجاع باش��ند. اكنون بيش از هر 
زمان ديگري س��ازمان ها بايد فرصت هاي الزم براي 
ديجيتالي شدن را در راستاي اهدافشان، به كارگيرند. 
سرعت گرفتن فرايند ديجيتال سازي و به روزرساني، 
زيرساخت هاي حياتي، افزايش توليد ناخالص داخلي 
كشورها، كاهش هزينه ها و ايجاد شغل را سبب مي شود 
و اين ام��كان را فراهم مي آورد ت��ا گروه هاي جديد و 
متنوعي از كارآفرينان خوش فكر، مش��اغل تازه اي را 
در اقصي نقاط جهان ايجاد كنند. اين موضوع، از سوي 
ديگر، امكان دسترس��ي و فرصت هاي بيش��تر براي 
آموزش حرفه هاي مبتن��ي بر فناوري به عالقه مندان 
در سراسر جهان را مهيا مي كند و نتيجه آن چيزي جز 
كاهش عمق شكاف توسعه يافتگي كشورها و افزايش 
سطح رقابت ميان آنها نيست. داشتن يك اكوسيستم 
ديجيتال مناس��ب و درست براي دستيابي به هر يك 
از اين م��وارد ضروري خواهد بود. چگونه مي توان يك 
استراتژي ديجيتال يكپارچه را تعريف كرد؟ سازمان ها 
و شركت هاي بزرگ، به منظور آماده سازي خود براي 
پذيرش تحوالت ديجيتال، بايد به مواردي توجه كنند. 
از جمله اينكه استراتژي تجاري و فناوري اطالعات خود 
را متحول كنند، همه سيستم ها و فعاليت هاي خود را به 
صورت يكپارچه به اينترنت و جريان ديجيتال متصل 
سازند، پذيراي آناليز و تحليل كارشناسان حوزه فناوري 
اطالعات باشند، فناوري هاي خود را به روز و كارآمد نگه 
دارند، سرمايه گذاري كافي در اين زمينه را مدنظر قرار 
دهند و از متخصصان اين حوزه بهره بگيرند. در پايان 
اين فرايند، مزاياي ديجيتالي شدن و اتصال، بيش ازحد 
تص��ور خواهد بود. بهره وري اقتص��ادي بيش ازپيش، 
تجربيات بهتر در زمينه ارايه خدمات، استفاده بهينه از 
دارايي ها و چشم انداز شفاف از تجارت آينده، از جمله 
اين مزايا هستند. با وجود اين، كارشناسان معتقدند كه 
مهم ترين عامل به تعويق افتادن تحقق اين امر، كمبود 

نيروي متخصص حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 
در مقياس جهاني اس��ت و تنها راه عبور از اين چالش 
جذب و آموزش تعداد بيش��تري از افراد در رشته هاي 
مربوط به اين زمينه است. بنگاه هاي اقتصادي كوچك 
و متوسط، براي دستيابي به مزاياي شغلي كه از طريق 
ديجيتالي شدن حاصل مي ش��ود، به زيرساخت هاي 
شبكه اي قابل اتكا و ايمن نياز دارند. آنها بايد شبكه هاي 
پراكنده و ناهمگون خود را همگرا كرده و با استفاده از 
تجزيه وتحليل داده هاي پيشرفته، شيوه هاي نوين رشد 

و توسعه را در پيش گيرند.

   مولفه هاي اصلي یك استراتژي دیجیتال 
يك استراتژي ديجيتال كارآمد بايد دربرگيرنده يك 
مدل فناوري اطالعات دقيق باشد و همچنين امكان 
تجديد نظر در فرآيندهاي اصلي براي دوره ديجيتال 
را داشته باشد. استفاده از فناوري هاي جديد امنيتي، 
تجاري و تحليل��ي، نيازمند ديجيتالي ش��دن كامل 
فرايندها است و اين امر مستلزم نوآوري، سرمايه گذاري 
و تخصص است. ش��ركت هاي خاورميانه براي ايجاد 
اكوسيس��تم هوش��مند از طري��ق ديجيتال س��ازي 
زيرس��اخت ها، پتانس��يل فوق العاده اي دارند. در اين 
مقطع تاريخي، گرچه نياز به تحول اجباري و مزاياي 
آن بسيار آشكار هستند، اما مسير به هيچ وجه هموار 
نيست. سازمان ها در پي بهبود س��ودآوري و كاهش 

هزينه هاي خود و همچنين حركت پرشتاب به سمت 
استقرار خدمات جديد هستند. شركت هاي كوچك 
و متوس��ط براي اينكه بتوانند س��رعت كسب وكار را 
افزايش دهند بايد راه حل هايي براي مديريت و ذخيره 
داده ها پيدا كنند. ش��ركت ها با ات��كا به فناوري هايي 
چون اينترنت اشيا و هوش مصنوعي، مي توانند انتظار 
بهره وري عملياتي بيش��تر، بهبود امني��ت، افزايش 
كارآمدي نظام توزيع، كنترل اطالعات، تصميم گيري 
سريع، فرصت هاي شغلي جديد و درامدهاي بيشتري 
را داشته باشند. شركت هاي كوچك و متوسط چگونه 
مي توانند از فناوري براي تمايز خود در بازار اس��تفاده 
كنن��د؟ اينترنت اش��يا و اينترن��ت همه چيز، فرصت 
جديدي را به ش��ركت هاي متوس��ط و كوچك براي 
رهبري فن��اوري ارايه مي دهند. فن��اوري اطالعات از 
جهت فعال كردن داده هاي عملي، ايجاد ارتباطات و 
درآمدهاي جديد براي س��ازمان هاي سراسر منطقه 
خاورميانه، در كانون توجه قرار خواهد گرفته است. با 
توجه به ادامه سرمايه گذاري هاي شركت هاي كوچك 
و متوسط در فناوري هاي آينده، بي شك پيامدهاي اين 
اقدام، تحول آميز خواهد بود. شركت هايي كه ديجيتالي 
مي شوند به دليل گش��ودن دريچه جريان هاي جديد 
درآمدي، ارايه خدمات بهتر و ايجاد مدل هاي عملياتي 
جديد كه كارايي و ارزش بااليي دارند، در موقعيت بهتر 

و متمايزي نسبت به رقبا، قرار خواهند گرفت.

    فرصت هاي ایجاد شده و چالش هاي موجود 
اتصال دس��تگاه ها، ماش��ين ها و اش��يا با اس��تفاده از 
فناوري هاي نوين، به كس��ب وكارهاي كوچك اجازه 
مي دهد تا داده هاي مورد نياز خ��ود را به صورت پويا، 
توليد، تجزيه وتحليل و از آنها نتيجه گيري كنند. اين 
موضوع راندمان عمليات��ي را افزايش داده و در نتيجه 
سبب بهبود فضاي كلي كسب وكار مي شود. اينترنت 
همه چيز، با كاهش هزينه ها، بهبود بهره وري كارمندان، 
تولي��د درآمد جدي��د و افزايش رضايت مش��تريان و 
كاربران، ارزش آفريني مي كند. براي حركت سريع تر و 
كارآمدتر، شركت ها بايد تمركز خود را روي تجارت در 
زمينه هاي ارتباطات، فضاي ابري، رسانه هاي اجتماعي، 
جمع آوري داده ها و تحليلي اطالعات، معطوف كنند. 
اگر شركت ها از اين بسترهاي هوشمند استفاده نكنند 
توانايي حركت آنها با س��رعت، مقياس و امنيت الزم 
كاهش مي يابد. تحول در همه صنايع با شتاب در حال 
پيگيري است و موفقيت در اين مقطع حساس تاريخي 
به توانايي شركت ها در ايجاد تحول ديجيتالي و انطباق 
با س��اختارهاي جديد فناوري اطالعات بستگي دارد. 
فرصت هاي ديجيتالي شدن بسيار زياد است، اما اين 
فرصت ها به دليل كمبود جهاني نيروي كار متخصص 
فعال در زمينه فن��اوري اطالعات و ارتباطات محدود 
هستند و حل اين بحران تربيت نيروهاي فني خبره در 

اين زمينه را مي طلبد.

در عصر حاضر، تقریبا همه بازارها و بخش هاي صنعتي در حال گذار از عصر اطالعات به عصر دیجیتال هستند

ژاپن در شبكه5G انگلیس 
جایگزین هواوي مي شود

انگليس براي يافتن جايگزيني براي هواوي در پروژه 
توسعه همكاري خود، مشغول مذاكره با ژاپن است. 
به گزارش مهر به نق��ل از تلگراف، پس از آنكه دولت 
انگليس اعالم كرد تا 2027 ميالدي تجهيزات هواوي 
را از ش��بكه 5G خود حذف مي كند، اكنون از ژاپن 
كمك خواسته تا جايگزيني براي اين شركت چيني 
بيابد. مقامات انگليسي هفته گذشته در توكيو درباره 
آينده شبكه نسل پنجم اينترنت اين كشور مذاكره 
كردند. طبق گزارش ها مقامات انگليس مش��غول 
بررسي ش��ركت هاي »ان اي س��ي« و فوجيتسو به 
عنوان تهيه كنندگان احتمالي تجهيزات5G انگليس 
هستند. از سوي ديگر شركت هاي اروپايي اريكسون و 
نوكيا نيز براي همكاري با اپراتورهاي مخابراتي انگليس 

اعالم آمادگي كرده اند.  

نشست شوراي هماهنگي 
روابط عمومي هاي شستا 

چهارمين نشس��ت ش��وراي هماهنگي روابط 
عمومي هاي شستا در اصفهان با حضور محسن 
بيدي مدير روابط عمومي هلدينگ صدر تامين و 
مشاور مديرعامل، علي راعي مشاور امور مجلس و 
ارتباطات  اجتماعي مديرعامل ذوب آهن اصفهان، 
نيما راد مشاور مدير روابط عمومي هلدينگ صدر 
تامين و مديران روابط عمومي شركت هاي شستا 
در استان اصفهان به ميزباني ذوب آهن در هتل 
كوثر اصفهان يك شنبه 2۹ تيرماه برگزار شد. به 
نقل از روابط عمومي ذوب آهن اصفهان، محسن 
بيدي مدير روابط عمومي هلدينگ صدر تامين 
در اين نشست با تاكيد بر نقش موثر رسانه ها در 
اميد آفريني در جامعه گفت: ش��ركت هاي زير 
مجموعه شستا با توجه به گستردگي فعاليت ها 
اقدامات بسياري را انجام مي دهند كه نياز است از 
طريق تعامل بيشتر با رسانه ها گزارش فعاليت ها 
را ب��راي تنوير افكار عمومي منتش��ر كنند. وي 
افزود: روابط عمومي ذوب آهن اصفهان توانايي ها 
و پتانسيل هاي بسياري به ويژه در زمينه تعامل 
با رسانه ها دارد و شركت هاي زير مجموعه شستا 

مي توانند از اين قابليت ها استفاده كنند.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

مديركل دفتر فناوري اطالعات سازمان پژوهش هاي علمي 
و صنعتي ايران از متوقف شدن پروژه شبكه علمي كشور 
خبر داد و گفت: نوس��انات ارز و عمل نكردن سرمايه گذار 
به تعهدات خود مانع ادامه راه شده است. سعيد گرگين در 
گفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت شبكه علمي كشور 
و چرايي متوقف ماندن اين پروژه گفت: »نسل اول شبكه 
علمي كشور به دهه 70 و ارايه اينترنت با حجم 2 تا ۴ مگ 
و مبتني بر كابل مسي باز مي گردد؛ خدمتي كه با توجه به 
نوپا بودن اينترنت در ايران به صورت خيلي محدود به برخي 
مراكز ارايه مي شد. در آن برهه، حدود 270 نقطه )دانشگاه ها 
و مراكز علمي تحقيقاتي( به شبكه مذكور متصل بوده و 
سرويس اينترنت دريافت مي كردند، در واقع كاربرد و وظيفه 
آن شبكه )نسل اول( ارايه خدمات به مراكز علمي پژوهشي 
و دانش��گاهي بود. به مرور و همزمان با فراگيري نس��بي 
اينترنت در كشور و توزيع عمومي آن به وسيله مخابرات، در 
واقع كابل هاي مسي كارايي خود را از دست داد و اينترنت 
مبتني بر فيبر با بنديت ه��اي به مراتب باالتر از 2 مگ و ۴ 

مگ، توسعه يافت و بالتبع آن شبكه مبتني بر كابل هاي 
مسي نيز كنار گذاشته شد.« مديركل دفتر فناوري اطالعات 
سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران با بيان اينكه در 
دهه ۸0 و در زمان تدوين برنامه پنجم توسعه، مجدداً اين 
شبكه مورد توجه قرار گرفت، اظهار كرد: بر اين اساس در 
برنامه پنجم، راه اندازي شبكه علمي كشور بر عهده وزارت 
ICT قرار داده شده و بهره برداري از آن نيز به وزارت علوم 
واگذار شد. در اين راستا، با اقدامات مراكز مخابراتي استاني، 
كابل كشي فيبر صورت گرفت و براي تعدادي از دانشگاه ها 
امكانات زيرساختي فراهم شد. ضمن اينكه در تهران نيز 
به طور خاص، يك حلقه ايجاد و به واسطه آن، 1۶ دانشگاه به 
يكديگر متصل و در ادامه يك سرويس هم به صورت دمو و 
پيش فرض روي آن 1۶ نقطه و مركز دانشگاهي نقطه اجرا 
شد. در دهه ۹0 پروانه شبكه علمي، براي سومين بار صادر 
شد. در واقع براي اين پروانه چهار فاز پيش بيني شده بود كه 
در فاز اول دانشگاه هاي اصلي در تهران در ادامه و فازهاي 
بعدي، مراكز استان ها و نهايتًا در فاز چهارم، كليه شهرها و 

دانشگاه هاي كشور قرار بود به شبكه متصل شوند.« وي 
نبود زيرساخت ارتباط فيبري بسياري از دانشگاه ها و مراكز 
پژوهشي با مخابرات را چالش اصلي شبكه علمي عنوان 
كرد و ادامه داد: »ايجاد اين زيرس��اخت بايد توسط وزارت 
ارتباطات انجام شود اما عماًل هزينه بسيار زيادي براي اين 
وزارتخانه دارد. البته هرچند در پروانه شبكه علمي، اجازه 
حفاري و فيبركشي پيش بيني شده، اما هزينه اين كار، بسيار 
سرسام آور بوده و نكته بسيار حائز اهميت اين است كه در اين 
پروانه اي كه صادر شده، براي اين شبكه هيچ بودجه مصوبي 
در نظر گرفته نشده است. در چنين شرايطي، براي اينكه 
كارها پيش برود، در سال 1۳۹5 با همكاري سازمان فناوري 
اطالعات وزارت ICT، قرار شده بود يك سرمايه گذار بخش 
خصوصي وارد عرصه شود و تا تيرماه ۹۸، تمامي مراحل 
چهار فاز پروانه، به انجام رسيده و تكميل شود. با اين حال، از 
يك سو به علت نوسانات نرخ ارز و از طرف ديگر، عمل نكردن 
سرمايه گذار به تعهدات خود، تاكنون وعده ها محقق نشده و 

عماًل كار متوقف شده است.« 

دبير ش��وراي عالي فضاي مج��ازي از تصويب محيط 
آزمون )سندباكس( به منظور تسهيل مقررات حوزه هاي 
جديد فناوري در كشور خبر داد. به گزارش مركز ملي 
فضاي مجازي، سيد ابوالحسن فيروزآبادي با اشاره به 
مصوبه جلسه ۸۸ كميسيون عالي تنظيم مقررات در 
خصوص مديريت محيط آزمون )سندباكس(، گفت: 
»مقرره گذاري محيط آزمون نوعي تنظيم گري است كه 
براي ايده هاي جديد به خصوص در حوزه فناوري هاي 
مالي )فين تك ها( كه پيامدها و ابعاد اجراي آنها براي 
حاكميت شناخته ش��ده نيست، مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرد كه مركز ملي فضاي مجازي كش��ور با توجه 
به درخواست هاي متعدد در سال هاي اخير در كشور 
براي موضوعات جديد به خصوص حوزه فناوري مالي 
اين موضوع را در دس��تور كار قرار داد. در حال حاضر 
تقاضاهاي زيادي در كش��ور ب��راي موضوعاتي مانند 
رمزارزها و خدمات مبتني بر زنجيره بلوكي مطرح شده 
است كه اميدواريم از اين ظرفيت براي پاسخگويي به 

متقاضيان استفاده شود و از بالتكليفي خارج شوند.« وي 
در تشريح اين مصوبه گفت: »موضوع و ايده اي كه توسط 
يك شركت به عنوان يك ايده نو مطرح شده و عمومًا به 
حوزه هاي فناورانه جديد و نوپديد مانند اينترنت اشياء، 
هوش مصنوعي، خدمات مبتني بر زنجيره هاي بلوكي 
و رمزارزها مربوط مي شود، يك تنظيم گر حاكميتي 
و بخش��ي مانند بيمه، ب��ورس، ح��وزه بانكي يا حتي 
حوزه هايي مانند سالمت و محتوا يك محيط آزموني 
كه مشتمل بر رويه ها، قواعد و ساختار نظارت است را 
ايجاد مي كند. در آن محيط با تسهيل مقررات و كاهش 
شرايط سخت گيرانه و براي مدت مشخص و با تعداد 
كاربري محدود و نيز قلمرو اجراي حفاظت شده، ايده 
را به مرحله اجرا مي گذارند و نتايج و پيامدها را بررسي 
مي كنند و پس از طي كردن دوره آزمايشي نسبت به 
توقف يا گس��ترش كار به قلمرو بزرگ تر و كل جامعه 
اعالن نظر كرده و فض��ا را براي ورود اين نوع ايده براي 

عموم متقاضيان فراهم مي كنند.« 

توقفپروژهشبكهعلميبهدليلعملنكردنسرمايهگذارانبهتعهداتمقرراتحوزههايجديدفناوريتسهيلميشود
رويداد

عضو هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت گفت: »براي 
توسعه خدمات و شبكه هاي نسل آينده در كشور ضروري 
است در آينده بسيار نزديك مراكز داده )ديتاسنتر( محلي 
شوند، بنابراين احداث حداقل يك مركز داده در هر مركز 
اس��تان ظرف پنج سال آينده از واجبات مهاجرت به نسل 
جديد فناوري هاي ارتباطي است.« بهزاد اكبري در گفت وگو 
با ايرنا اظهار كرد: »تمام دنيا در حال برنامه ريزي براي گذر از 
عصر شبكه هاي۴G به5G هستند و به همين واسطه تنوع 
خدمات ديجيتال افزايش پيدا مي كند. با اضافه شدن انواع 
خدمات ديجيتال نوين به ويژه خدماتي كه نياز به پهناي باند 
زياد و تاخير كم دارند، موضوع نزديك كردن منابع پردازشي و 
ذخيره سازي داده ها به كاربران نهايي به يك ضرورت تبديل 
شده است. اين به معني توسعه مراكز داده ابري توزيع شده 
در داخل كش��ورها اس��ت. مراكز داده در گذشته در نقاط 
خاصي از دنيا مانند امريكا و اروپا كه مراكز تبادل ترافيك و 
ذخيره سازي اطالعات اينترنت بودند، توسعه پيدا مي كرد؛ اما 

زماني كه حجم داده ها و تنوع خدمات زياد شد احداث مراكز 
داده در نقاط ديگر نيز مورد توجه قرار گرفته و به سرعت رشد 
پيدا كرد. مراكز داده در گام نخست در داخل كشورها احداث 
شدند و مدتي بعد سرويس دهنده هاي بزرگ دنيا تصميم 
گرفتند مراكز داده خود را در گستره جهاني محلي سازي 
كنند. مجموعه هايي مانند گوگل، فيس بوك، مايكروسافت 
و آمازون در كشورهاي ديگر حتي همسايگان ايران مراكز 
داده خود را توزيع كردند تا سرعت دسترسي و كيفيت ارايه 
خدمات خود را بهبود بخشند. اكنون محلي شدن مراكز 
داده با ذائقه و ويژگي محلي از گام هاي مهم براي توس��عه 
زيرساخت هاي فناوري كشورها است. البته اين كار از بعد 
فني نيز اهميت دارد چون نزديكي فاصله مصرف كننده و 
ارايه كننده خدمات از ضروريات توسعه بسياري از خدمات 
نوين اس��ت. براي دس��ته اي از خدم��ات، نمي توان محل 
ذخيره سازي در مراكز داده امريكا باشد و خدمت گيرنده در 
ايران به راحتي و سهولت به آن خدمت دسترسي پيدا كند.« 

احداثديتاسنتردرهرمركزاستانظرفپنجسالآينده

اینترنت شبكه شاد در سال 
تحصیلي جدید رایگان مي شود

وزي��ر آموزش وپ��رورش گفت: براي حل مش��كل 
كودكان بازمانده از تحصيل، بايد تفاهم نامه همكاري 
بين آموزش وپرورش و ديگر دس��تگاه هاي دولتي 
منعقد ش��ود.  به گزارش ايس��نا، محس��ن حاجي 
ميرزايي در نشس��ت شناس��ايي، جذب، آموزش و 
نگهداشت كودكان بازمانده از تحصيل؛ ۶ تا 11 سال 
در دوره ابتدايي، ضمن تش��كر از حضور نمايندگان 
دستگاه هاي مختلف، اظهار كرد: يكي از موفقيت هاي 
درخشان جمهوري اسالمي در طي سال هاي پس 
از انقالب، توس��عه پوش��ش تحصيلي و كاستن از 
فاصله آموزش��ي بين مناطق ش��هري و روستايي و 
همچنين جنسيت هاي مختلف و اقوام است و اين 
گام مهمي است كه در توسعه جهت عدالت اجتماعي 
برداشته شده است. حاجي ميرزايي افزود: اگر بپذيريم 
كه منشأ نابرابري هاي حوزه ثروت، قدرت و منزلت، 
نابراب��ري فرصت ه��اي يادگيري و آموزش اس��ت 
ايجاد ش��رايط تحصيل براي اين كودكان مي تواند 
دستاوردهاي خوب و قابل قبولي باشد.وي با اشاره 
به پيمايشي كه از طريق معاونت ابتدايي در خصوص 
آمار كودكان بازمانده از تحصيل انجام  ش��ده است، 
تصريح كرد: اقدامات پژوهش��ي آموزش وپرورش و 
ديگر دستگاه ها نشان مي دهد، 50 درصد كودكان 
بازمانده از تحصيل در اثر عواملي مانند؛ فقر فرهنگي 
خانواده هاي كودكان كار، عدم دسترسي به مدرسه 
و كودكاني كه در حيطه اس��تثنايي قرار دارند و ... از 
آموزش ها جامانده اند؛ لذا اين ك��ودكان را مي توان 
تحت حمايت قرار داد.وي در ادامه گفت: 50 درصد 
آمار كودكان بازمانده از تحصيل مربوط به كودكاني 
است كه ادامه تحصيل آنها در خارج از كشور به اطالع 
آموزش وپرورش نرسيده اس��ت و يا فوت كودك به 
داليل مختلف از جمله عدم حذف يارانه به ثبت  احوال 
اعالم نشده است و لذا اين كودكان به عنوان بازمانده 
از تحصيل ثبت مي شوند، درحالي كه اين طور نيست.

حاجي ميرزايي با اشاره به اينكه تعداد دانش آموزان 
بازمانده از تحصيل خيلي زياد نيس��ت اما مش��كل 
پيچيده اي است، بر ضرورت انعقاد تفاهم نامه همكاري 
بين آموزش وپرورش و ديگر دس��تگاه هاي دولتي 
تأكيد كرد.وزير آموزش وپ��رورش با تأكيد براينكه 
مرجع رسمي آمار كشور اداره ثبت  احوال است، گفت: 
سعي داريم در روزهاي آتي با راه اندازي سامانه اي بر 
بستر فناوري اطالعات در آموزش وپرورش بتوانيم با 
دستگاه هاي ديگر ارتباط آنالين برقرار كنيم تا قادر 
باش��يم اطالعات ساماندهي ش��ده توسط سازمان 

ثبت احوال كشور را در كمترين زمان دريافت كنيم.
عضو كابينه دولت تدبير و اميد با اشاره به اينكه پديده 
ترك تحصي��ل يك پديده رايج ب��وده و قطعًا وجود 
ويروس كرونا آن را تشديد خواهد كرد، گفت: مدارس 
و ادارات زيرمجموعه آموزش وپرورش را موظف كرديم 
به كساني كه قادر به استفاده از گوشي هاي هوشمند يا 
اينترنت نيستند از طريق روش هاي ديگري آموزش 
دهند. بنابراين بايد مطمئن شويم هر كس در هرجايي 
كه هست از خدمات آموزشي بهره مي برد و آموزش در 

هيچ جاي كشور متوقف نشده است.
به گزارش مركز اطالع رساني و روابط عمومي وزارت 
آموزش وپرورش، حاجي ميرزاي��ي در پايان گفت: 
هزينه اينترنت فعاليت هاي آموزشي در سامانه شاد 
در سال گذش��ته رايگان بود و امسال هم با توجه به 
رايزني هاي انجام شده قصد داريم آن را رايگان كنيم.



روي خط خبر 

ويژه

7 صنعت،معدن و تجارت

در ستاد تنظيم بازار مطرح شد 

تصميمات جديد ارزي براي ترخيص كاالها
تعادل|

»براساس تصميم ستاد اقتصادي دولت مبني 
بر ترخيص و انتقال سريع كاالهاي موجود در 
بنادر و گمركات كشور، تامين به موقع مواد اوليه 
مورد نياز كارخانه ها و كاالهاي مورد نياز مردم 
ش�تاب مي گيرد.« سرپرست وزارت صمت با 
اشاره به تصميم ستاد اقتصادي دولت با اعالم 
اين خبر گفت: براس�اس تصميم اين س�تاد، 
اقدامات بس�يار خوبي براي ترخيص و انتقال 
كاالهاي موج�ود در بنادر و گمركات كش�ور 
اتخاذ شده است. بنابراين با تصميمات جديد 
س�تاد تنظيم بازار، قرار اس�ت كاالهاي گروه 
يك با ارز ۴۲۰۰ توماني ترخيص و سه ماه آينده 
ارز آن پرداخت ش�ود. متوليان وزارت صمت 
همچنين تاكيد كردند كه توليدكنندگان براي 
تامين ارزشان نگران نباشند؛ چراكه تأمين ارز 
مورد نياز توليد در اولويت كاري وزارت صمت 
است. اين اظهارات در حالي مطرح مي شود كه 
انباشت ميلياردها دالر كاال در گمرك همواره از 
چالش هاي تجاري ايران بوده كه به گفته معاون 
فني گم�رك، ۸۰ درصد صاحبان كاال به دليل 
مشكالتي كه از سوي س�ازمان هاي مختلف 
پيش مي آيد نمي توانند كاالي خود را ترخيص 
كنند. با اين حال اخيرا دولت با پيشنهادهاي 
ارايه شده از سوي گمرك، مصوباتي داشته كه 
مي تواند تا حدي روند ترخيص كاالهاي اساسي 
را تس�هيل كند. يكي از همين پيشنهادات، 
موضوع رفع مشكالت ارزي در ترخيص كاال 

در بنادر و گمركات است. 

ارزتوليدتامينميشود
به گزارش »تعادل«، روز گذشته در جلسه ستاد تنظيم بازار 
از تصميمات جديد براي ترخيص كاالها رونمايي شد. در 
اين جلسه، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
مقوله بازار براي مردم به لحاظ امنيت رواني و ذهني و براي 
دولت فوق العاده مهم است و خوشبختانه متوليان بخش بازار 
و بزرگان تشكل هاي صنفي بارها ثابت كرده اند كه بيشتر از 

همه دغدغه اداره و آرامش بازار را دارند.
حسين مدرس خياباني افزود: اصناف در دوران كرونا حماسه 
آفريدند و نشان دادند كه بيشتر از همه به فكر مردم هستند. 
وي با تأكيد بر اينكه دولت تحت هر شرايطي ارز مواد اوليه و 
كاالهاي اساسي را تأمين مي كند، بيان داشت: با تصميمي 
كه س��تاد اقتصادي دولت گرفته، اقدام بسيار خوبي براي 
ترخيص و انتقال كاالهاي موجود در بنادر كشور و گمركات 
كشور اتخاذ شده است. بنابه اظهارات او، هميشه بحث تأمين 
مواد اوليه و كاالهاي اساسي در اولويت بوده است، البته با 
تصميمي كه ستاد اقتصادي دولت اتخاذ كرده، تأمين ارز 
كاالهاي اساسي و مواد اوليه شتاب مي گيرد و مفهوم آن اين 
است كه مواد اوليه كارخانجات نيز به موقع تأمين خواهد شد. 
وي بيان داشت: نزديك به 4 ميليون تن كاالي اساسي در 
گمركات كشور است و اگر اين عدد تغييري نمي كند، به اين 
دليل است كه مدام در حال تأمين كاالهاي اساسي هستيم 

و بدون وقفه، تأمين كاالي اساسي ادامه دارد.

سرپرست وزارت صمت ادامه داد: البته اتكاء ما براي تأمين 
كاالهاي اساسي حتماً توليدات داخلي و تنها در مواردي 
كه به دليل شرايط امكان توليد آن كاال در داخل فراهم 
نباشد يا كسري وجود داشته باش��د، از طريق واردات، 
آن را تأمي��ن مي كنيم. مدرس خياباني با بيان اينكه به 
تناسب تشديد تحريم ها، تشديد و نظارت بر كنترل بازار 
را خواهيم داش��ت، گفت: بازار و تنظيم آن براي ما مهم 
اس��ت، زيرا بازار و نوع رفتار آن در زندگي روزمره مردم 
براي ما فوق العاده اهميت دارد و لذا معيشت مردم جزو 
اولويت هاي دولت اس��ت و تالش مي كنيم تا علي رغم 
تكانه هاي ش��ديدي كه در برخي ش��اخص هاي كالن 
اقتصادي به بخشي از اقتصاد كشور وارد شده و منشأ آن 
حتماً خارجي و تشديد تحريم هاي ظالمانه امريكا است، 
تبعات كمتري بر معيشت مردم داشته باشد.او همچنين 
بيان ك��رد: تمام متوليان بخش بازار از جمله واحدهاي 
صنفي، دس��تگاه هاي نظارتي مانند سازمان حمايت، 
سازمان تعزيرات، بازرسان اتحاديه ها و بازرسان اتاق هاي 
اصناف و حتي دادستاني كشور، باالي سر مجموعه  بازار 
خواهد بود و نگاه نظارتي شديد بر بازار را خواهند داشت 
و طرح تشديد نظارت ها به خصوص در محدوده انبارها 
و مراكز نگهداري انجام مي شود. همچنين بنابه گفته او، 
تشكيل ستاد مبارزه با احتكار به ابتكار سازمان حمايت 
اقدام خوبي است كه احيانا كساني كه مي خواهند از فضاي 
كنوني اقتصاد سوءاستفاده كنند مانعي براي آنها به وجود 

آيد و اقدامي نتوانند انجام دهند.

ترخيصكاالهاآسانترميشود
دبير كارگروه تنظيم بازار نيز با اشاره به اينكه پنج قلم كاالي 
اساسي طي چهار ماه منتهي به 25 تير 99 بيش از 5 ميليون 
و 500 هزار تن كاال ترخيص شده، گفت: در همين پنج قلم 
كاالي اساسي بيش از 3 ميليون و 700 هزار تن موجودي 

در انبارها وجود دارد.
محمدرضا كالمي افزود: با مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت مقرر شده تا اين كاالها با اولويت از بنادر ترخيص و در 
شبكه هاي توزيع قرار گيرد و لذا تجار و بازرگانان واحدهاي 
توليدي كه اين اقالم را در بنادر دارند، مي توانند در صورت 
تمايل، كاالهاي خود را از بنادر خارج كنند و به نرخ ارز امروز 
كاال را ترخيص كنند و بانك مركزي آمادگي دارد تا ظرف 

سه ماه ارز آنها را تأمين كند.
دبير كارگروه ستاد تنظيم بازار بيان كرد: در مورد كاالهاي 
مرتبط با كاالهاي اساسي كه ارز آنها به گروه 2 كااليي منتقل 
شده و حدود 20 قلم كاال را شامل مي شود، طي چهار ماه 
منتهي به مورخ 28 تير 99 بيش از 6 ميليون و 700 هزار 
تن ترخيص كاال انجام ش��ده كه طبق مصوبه سران قوا و 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، اولويت ويژه يافته اند كه 
كاالهايي كه مواد اوليه توليد است، با ارز اشخاص و شيوه 

اعتباري ترخيص شود. 
كالمي گفت: بنابراين حوزه توليد، كاال را مستمراً به بازار 
عرضه مي كند و با توجه به تأكيد مقام عالي وزارت، فراواني 
كاال ارجح اس��ت و ما نيز تالش مي كنيم تا كاال به وفور 
عرضه شود، بنابراين ميادين ميوه و تره بار، فروشگاه اهي 
زنجيره اي و صنوف منتخب در سراسر كشور با تمام قوا 
و ظرفيت هاي موجود بايد كاالرساني انجام دهند و همه 

مكلف هستند تا به بهترين حالت ممكن از مقطع زماني 
كنوني و جنگ اقتصادي عبور كنند. دبير كارگروه ستاد 
تنظيم بازار همچنين به برگزاري چهارمين جلسه تشكيل 
شوراي كنترل و نظارت با حضور وزير اشاره كرد و گفت: 
تمركز اين شورا عالوه بر بازرسي و نظارت در سطح عرضه 
برخورد با احتكار و امتناع از عرضه در اين مقطع زماني 
است. كالمي اظهار كرد: ما در مقطع زماني قرار گرفته ايم 
كه برخي از سوءاستفاده كننده ها كاالي مورد نياز مردم 
را احتكار مي كنند، بنابراين از مردم مي خواهيم تا در اين 
زمينه با ما همكاري داشته باشند و اگر مواردي از احتكار 
حتي در خانه ها مشاهده كنند، از طريق سامانه هاي 124 
و 135 اطالع رس��اني كنند. وي گفت: شوراي كنترل و 
نظارت در مركز با مسووليت معاونت نظارت داخلي برگزار 
مي شود و مس��ووليت آن هر هفته به عهده يكي از اعضا 
خواهد بود و حتي در استان ها شورا را تشكيل مي دهيم، 
لذا از سازمان هاي صنعت و معدن استان ها مي خواهيم 
تا ش��وراي كنترل و نظارت را هر چه سريع تر در سطح 

استان ها تشكيل دهند.

۸۰درصدصاحبانكاالمشكلترخيصدارند!
البته اين اظهارات در مورد ترخيص كاالها در حالي مطرح 
مي شود كه آمار رسمي نش��ان مي دهد، حداقل شش 
ميليارد دالر كاالهاي اساسي و توليدي در حال حاضر در 
گمركات وجود دارد كه 3.5 تا 4 ميليون تن آن كاالهاي 
اساسي است، حجم سنگيني كه رسوب و موانع ترخيص 
آنها بسيار بحث برانگيز بوده و در مقاطعي تصميماتي 

هم در رابطه با تس��هيل آن اخذ و اجرايي ش��ده است؛ 
به طوري كه طي 2 سال گذشته با دستور رييس جمهور 
دس��تورالعمل ها و توافق هايي براي به حداقل رسيدن 
موانع موجود به تصويب و در دستور كار قرار گرفت، اما 
ظاهرا همچنان بخشي زيادي از اين مشكالت پابرجاست. 
به طوري كه براساس اعالم اخير مهرداد جمال ارونقي، معاون 
فني و امور گمركي ايران در رابطه با ايستايي و رسوب كاال در 
گمرك از اين حكايت دارد كه تعدد قوانين از جمله مهم ترين 
عوامل است، چراكه گمرك با 35 دستگاه مختلف در ارتباط 
اس��ت و بر اين اساس طوالني شدن تش��ريفات كاال براي 
اخذ مجوزهاي قانوني عاملي براي ايستايي كاال در گمرك 
مي شود.آنطور كه ارونقي گفته، گمرك تا مجوزهاي قانوني 
را كسب نكند نمي تواند اجازه ترخيص كاال را صادر كند، پس 
اگر كااليي شرايط ترخيص از گمرك را داشته باشد انجام 
مي شود، ولي اگر در انجام تشريفات با مشكالتي مواجه شوند 

به رسوب كاال منجر مي شود. 
البته معاون گمرك به آمار قابل تاملي نيز اشاره كرده و 
گفته كه 10 تا 20 درصد صاحبان كاال هستند كه كاالي 
خود را در گمرك نگه مي دارن��د، اما 80 درصد ديگر با 
اينكه مي خواهند كاالي خود را ترخيص كنند به دليل 
مشكالتي كه از سوي سازمان هاي مختلف پيش مي آيد 

نمي توانند در اين رابطه اقدامي انجام دهند.
همچنين بنابر آمار اعالمي معاون فني و امور گمركي 
گمرك ايران، ميزان كاالي غير كانتينري كه كاالهاي 
اساسي را تشكيل مي دهند حدود 3.5 ميليون تن است 
كه در بنادر و گمركات موجود اس��ت. ميزان كاالهاي 

غير كانتينري و غير اساسي نيز 3.3 ميليون تن هستند 
كه در بنادر و كشتيراني موجودند.البته ترخيص كاالها 
با مش��كالت ديگري از جمله تامين ارز و سياست هاي 
ارزي كه در دو سال اخير دستخوش تغييرات بسياري 
شد، نيز درگير هستند. اين در شرايطي است كه اخيرا 
طي پيشنهاداتي كه از س��وي گمرك و وزارت اقتصاد 
مطرح شد، دو مصوبه براي كاالهاي اساسي و مواد اوليه 
و ماشين آالت توليد در دستور كار قرار گرفت تا موجب 
تس��هيل ترخيص كاال و كاهش ايستايي و معطلي در 
گمرك ش��ود. در حالي تا زماني كه كاال در صف تامين 
ارز قرار نگيرد امكان اظهار نخواهد داش��ت كه براساس 
مصوبه جديد دولت امكان ترخيص درصدي از كاالهاي 
گروه يك و دو كه در صف ترخيص ارز بانكي قرار بگيرند 
و مشكل مالكيت نداشته باشند فراهم شده است.براين 
اساس ترخيص كامل كاالهاي اساسي در صف ترخيص 
ارز بانك مركزي با نظارت وزارت صمت يا جهاد كشاورزي 
به صورت اعتباري انجام خواهد شد. البته به گفته مهدي 
ميراشرفي، رييس كل گمرك ايران اين موضوع نياز به 
تفويض اختيار دارد كه حداكثر ظرف هفته آينده انجام 
مي ش��ود. چندي پيش نيز گمرك ايران طي گزارشي 
مسائل مربوط به ايستايي و رسوب كاال در گمرك و بنادر 
و مناطق ويژه و آزاد اقتص��ادي را به همراه راهكارهايي 
به رييس جمهور ارايه كرد كه حسن روحاني، در هفته 
گذشته با كليت اين پيشنهادات موافقت كرده بود كه از 
جمله آن مي توان به همين موضوع رفع مشكالت ارزي 

در ترخيص كاال در بنادر و گمركات اشاره كرد.

رييس كل گمرك تشريح كرد

جزيياتبازگشتارزصادراتيتوليدكنندگان
رييس كل گم�رك از بازنگش�تن ارز صادراتي 
موردي توليدكنندگان كه قابل توجه است خبر 
داد و گفت: پرونده ترخيص خودروهاي خارجي 
بسته شد. سيد مهدي ميراشرافي در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد 
بازگشت ارز حاصل از صادرات و همكاري گمرك 
با بانك مركزي، اظهارداشت: ليست مركزي به 
صورت هفتگي و ماهانه به بخش فناوري اطالعات 
و دفتر صادرات گمرك و همچنين وزارت صمت 
ارايه مي شود و همكاري خوبي ميان دستگاه ها 
وجود دارد. كارگروهي با حضور اين دس�تگاه ها 
تشكيل شده كه كارت هاي بازرگاني داراي سوء 

جريان ارزي را شناس�ايي مي كنند تا به پرونده 
آنها رسيدگي شود.

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

كارت بازرگاني شناسايي ش��ده است؟ تصريح كرد: عدد 
قطعي و صريحي در اين رابطه وجود ندارد چون ليس��ت 
اش��خاص و كارت ها كم و زياد مي شود. در برخي موارد به 
توليدكنندگاني برمي خوريم كه صادرات موردي داشته اند 
و در عرصه صادرات مبتدي هستند. ميراشرفي در مورد 
صادرات موردي خاطرنشان كرد: طبق قانون، وزارت صمت 
به توليدكنندگاني كه تقاضاي ص��ادرات موردي دارند، 
مجوز صادرات اعطا مي كند و يك سري از اظهارنامه هايي 
كه در ح��ال حاضر ارز صادرات آنها بازنگش��ته مربوط به 
همين صادرات موردي توليدكنندگان است.رييس كل 
گمرك با بيان اينكه با ساز و كاري كه براي صادرات موردي 
توليدكنندگان وجود دارد، تعهدات آنها انجام مي شود، بيان 

داشت: تعداد اش��خاص و ميزان ارز صادراتي كه به كشور 
بازنگشته را بانك مركزي اعالم مي كند. ميراشرفي عنوان 
كرد: صادرات موردي كه از سوي توليدكنندگان انجام شده 
را بايد به اين موضوع كارت هاي بازرگاني به اصطالح يك بار 
مصرف كه ارز را بازنگردانده اند، اضافه كرد كه تعهدات آنها 
نيز قابل توجه اس��ت.وي تاكيد كرد: ب��ه عنوان مثال اگر 
عنوان مي شود 12 هزار صادر كننده تعهد ارزي خود را ايفا 
نكرده اند ممكن است چند هزار مورد آن مربوط به كساني 
باشد كه توليد كننده بوده اند و اساساً كارت بازرگاني ندارند.

معاون وزير اقتصاد يادآورشد: اين توليدكنندگان به صورت 
سيستمي در گمرك تعهد بازگشت ارز مي دهند و تا زماني 
كه اين اقدام صورت نگيرد صادرات مقدور نيست. تعداد 

افرادي كه در حال حاضر صادرات موردي داش��ته اند كم 
نيست. رييس كل گمرك در مورد واردات كاالهاي گروه 
4 كه عمدتًا مصرفي و نهايي هس��تند، گفت: قباًل برآورد 
مي شد كه 70 ميليون دالر از اين كاالها در گمركات وجود 
داشته باشد. با مصوبه سال گذشته دولت 48 ميليون دالر 
كاال ترخيص شد. ممكن است به صورت موردي كاالهايي 
وجود داشته باشد كه قطعًا ارزش آنها قابل توجه نيست و 
ممكن است از مصوبه جا مانده باشند. وي در مورد پرونده 
ترخيص خودروهاي وارداتي نيز اظهارداش��ت: به غير از 
آنهايي كه در محاكم قضايي بايد تعيين تكليف شود كه 
تعداد اين دستگاه ها كمتر از 3 هزار خودرو است، پرونده 

خودروهاي وارداتي در گمرك بسته شد.
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انبارمحلنگهداريكاال
زيرذرهبين

شاتا | رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان از تش��ديد نظارت بر بازار خبر داد و 
گفت: انبارها و محل هاي نگهداري كاال زير ذره بين 
بازرس��ان قرار دارند. عباس تابش در نشست ستاد 
تنظيم بازار از تشديد نظارت بر بازار كاالهاي اساسي و 
اقالم پرمصرف مورد نياز مردم خبر داد و گفت: انبارها و 
محل هاي نگهداري كاال زير ذره بين قرار دارند و بر اين 
اساس، انبارها براي محتكران ناامن خواهد بود. رييس 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
افزود: گشت هاي مشترك در بازار و مراكز نگهداري و 
عرضه كاال 51 درصد و تعداد بازرسي ها در سه ماهه 
نخست امسال، ده درصد رشد داشته است. وي تصريح 
كرد: در اين مدت تعداد پرونده هاي بررسي شده در 
اين سازمان از حداقل يك ميليارد تومان تا هزار و 500 
ميليارد توم��ان از 35 پرونده به 561 پرونده افزايش 
يافت كه رشد هزار و 600 درصدي را نشان مي دهد. 
در اين ميان به جاي برخورد با تخلفات صنفي، برخورد 
با تخلفات كالن در دستور كار ما قرار دارد و اين رويكرد 
سازمان حمايت است. به گفته تابش، 17 گروه كااليي 
در اولويت بازرسي هفتگي اين سازمان قرار دارد كه در 
سه ماهه نخست امسال 328 هزار و 218 مورد بازرسي 
بر روي اين كاالها انجام شده كه به تشكيل 12 هزار و 
652 پرونده تخلف منجر شده و از مردم تقاضا مي شود 
در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را از طريق 
سامانه 124، »نرم افزار قيمت« و سازمان هاي صنعت، 
معدن و تجارت استان ها شكايت هاي موردي خود 

را اعالم كنند تا در سريع ترين زمان رسيدگي شود.

ازشايعهتاواقعيت;تاثير
يكشربتبربيمارانكرونايي

مجيد سعيدي معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه 
علوم پزشكي مازندران درباره اعالم نتيجه موثر استفاده 
از يك شربت گياهي در درمان بيماران كرونا در شهر 
آمل كه در رس��انه ها مطرح شده اس��ت، اظهار كرد: 
استفاده از اين شربت يك طرح تحقيقاتي بوده است كه 
مجوز اين طرح توسط دانشگاه علوم پزشكي مازندران 
فقط براي استفاده روي تعدادي از بيماران صادر شده 
است.  معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي 
مازندران افزود: براي اعالم اثربخشي؛ دارو بايد مورد 
مطالعه بيشتري قرار گيرد و در حال حاضر به لحاظ 
علمي و به صورت قطعي نمي توانيم تاييد كنيم كه 
اين داور موثر است به اين دليل كه تعداد نمونه ها كم 
بوده است. سعيدي با تاكيد بر اينكه براساس قانوني 
كه مسائل پژوهشي دارد به مجري طرح اعالم شد كه 
درخواست شان را مطرح كنند تا در شورا طرح شود 
و اگر موافقت ش��د روي تعداد نفرات بيشتري ادامه 
دهند اظهار كرد: ما به دنبال اثبات اثربخشي دارو 
هستيم و روند علمي آن بايد طي شود و براي تاييد 
نهايي الزم است كه روي تعداد نمونه هاي بيشتري 
آزمايش شود، البته خود مجري طرح نيز اعالم كرده 
تاييد اين دارو بر اس��اس داده هاي ما قابل استناد 

نيست و بايد روي نفرات بيشتري آزمايش شود.

داروخانههادراولويت
تامينماسكقرارگرفتند

مهر | رييس ستاد مقابله با كروناي وزارت صمت با 
بيان اينكه داروخانه ها در اولويت تامين ماسك قرار 
گرفتند، گفت: هيچ كمبودي در كشور وجود ندارد 
و ماسك هاي صنعتي و كارگاهي به صورت نامحدود 
عرضه مي ش��ود. جمش��يد گلپور با تاكيد بر اينكه 
داروخانه ها در اولويت تأمين ماسك قرار گرفتند، گفت: 
هيچ گونه كمبودي در حوزه توليد و توزيع ماس��ك 
وجود ندارد و هم اكنون داروخانه ها در اولويت تأمين و 
توزيع ماسك قرار گرفته اند. وي افزود: بر اين اساس هر 
داروخانه اي كه احساس كمبود كرده و ماسك كافي در 
اختيار ندارد مي تواند مراتب را به ستاد مقابله با كروناي 
وزارت صمت اطالع دهد تا به صورت نامحدود، ماسك 
در اختيار آن قرار داده شود. وي خاطرنشان كرد: هيچ 
عذري براي كمبود ماسك از سوي داروخانه ها پذيرفته 
شده نيست و بنابراين داروخانه ها مكلف هستند تا 
نسبت به تأمين نيازهاي مردم به نرخ مصوب اقدام 
نمايند. گلپور با بيان اينكه ماسك هاي كارگاهي نيز 
به صورت مكمل ماسك هاي صنعتي در داروخانه ها 
عرضه خواهند شد، گفت: مردم امتناع از عرضه ماسك 
در داروخانه ها را گزارش كنند؛ ضمن اينكه سامانه 
جامع انبارها موضوع رصد ماسك هاي توزيع شده را 
در دستور كار قرار داده و با متخلفان بدترين برخورد 

صورت خواهد گرفت.

قيمتماسكهايسهاليه
اعالمشد

مهر | مديركل نظارت بر محصوالت بهداش��تي 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، 
حداكثر نرخ مصرف كننده انواع ماس��ك سه اليه 
را اعالم كرد. اس��ماعيل مهدي پور اظهار داشت: 
حداكثر نرخ مصرف كننده انواع ماس��ك سه اليه 
كارگاه��ي در مراكز عرضه تعيين ش��ده از جمله 
واحده��اي صنفي زي��ر مجموع��ه اتحاديه هاي 
س��وپرماركت ها و مترو، مع��ادل 15,000 ريال و 
حداكثر نرخ مصرفكننده ماسك سه اليه صنعتي 
عرضه شده در فروشگاه هاي زنجيره اي، داروخانه ها 
و فروشگاه هاي اينترنتي مبلغ 13,000 ريال است. 
مديركل نظارت بر محصوالت بهداشتي، دارويي و 
تجهيزات پزشكي سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان افزود: هر گونه فروش به قيمت هاي 
باالتر تخلف گرانفروشي بوده و در صورت انعكاس 
شكايات در اين خصوص به شماره تماس 124 يا 
درج در سامانه ir.124 مراتب پيگيري خواهد شد.

۸۰درصدصاحبانكاالمشكلترخيصدارند!

ش�رکت فوالد خوزس�تان در راس�تای ایفای 
مس�ئولیت های اجتماعی و محرومیت زدایی، 
با حضور س�رهنگ عبدالرض�ا حاجتی معاون 
هماهنگ کننده سپاه حضرت ولیعصر )عج( و 
علی محمدی مدیرعامل فوالد خوزس�تان، ۱۰ 
تیرماه ۱۳۹۹ س�اخت یک باب منزل مسکونی 
در منطقه محروم گلدش�ت شهرستان اهواز را 

آغاز نمود. 
عبدالرضا حاجتی معاون هماهنگ کننده سپاه 
حض�رت ولیعصر )عج( با تش�کر از مدیرعامل 
ف�والد خوزس�تان در ایف�ای مس�ئولیت های 
اجتماع�ی و محرومیت زدای�ی در اس�تان 
خوزس�تان اظهار داش�ت: یک مدی�ر انقالبی 
مدیری اس�ت که در تمامی مراحل به خصوص 
در زم�ان بحران ب�ه فکر محرومان باش�د.  وی 
افزود: ش�رکت فوالد خوزس�تان هم�واره در 
رس�یدگی به مناطق کم برخوردار و هم جوار، 
مراحل�ی همچ�ون زمان س�یالب س�ال ۹۸ و 
بحران کرونا در س�ال جاری و غیره پش�تیبان 
مردم مناطق محروم بوده است. علی محمدی 
مدیرعامل فوالد خوزس�تان در آیین یادشده 
اظهار داشت: مجموعه فوالد خدمت به مردم را 

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

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

آيينکلنگزنیساختواهدای
يکبابمنزلمسکونیدرمنطقهمحرومگلدشت

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320
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احمد پورمخبر درگذشت 
احمد پورمخبر بازيگر با سابقه فيلم ها و سريال هاي كمدي صبح ديروز )۳۰ تير( دارفاني را وداع گفت. احمد پورمخبر در سال ۱۳۱۹ 
در تهران  زاده ش��د، او در ارتش خدمت كرد و بازنشسته اين ارگان نظامي نيز محسوب مي شود. اين بازيگر بيشتر به خاطر بازي در 
فيلم ها و سريال هاي كمدي شناخته مي شد. پورمخبر خيلي دير و در سال ۱۳۷۰ وارد دنياي بازيگري شد، او در چند سكانس براي 
مجيد مجيدي در فيلم بچه هاي آس��مان بازي كرد. اما شهرت اصلي وي از دو سريال متهم گريخت )رمضان ۸۴( و ترش و شيرين 
)نوروز ۸۶( است كه كارگرداني هر دوي آنها بر عهده رضا عطاران بود. محمد پورمخبر فرزند احمد پورمخبر به مهر گفت: پدرم از يك 

ماه پيش در بيمارستان فيروزگر تهران بستري بود كه صبح دوشنبه بر اثر سكته مغزي درگذشت. 

راي دادگاه الهه درباره ملي شدن نفت به نفع ايران 
س��ي و يك��م تي��ر ۱۳۳۱ دادگاه الهه در 
جريان اختالف ميان ايران با انگلس��تان 
درب��اره پرونده ملي ش��دن صنعت نفت، 
به حقاني��ت ايران و عدم صالحي��ت دادگاه بين المللي 
براي بررسي ش��كايت لندن از تهران راي داد. روز هفتم 
ارديبهشت ۱۳۳۰ مجلس شوراي ملي، طرح ۹ ماده اي 
اجرايي ملي شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصويب كرد 
و فرانسيس شپرد )س��فير انگليس( عصر     همان روز در 
يك كنفرانس مطبوعاتي به اين اقدام مجلس اعتراض 
كرد. روز ۲۲ ارديبهش��ت ۱۳۳۰ مجلس شوراي ملي و 
سنا، بنا بر ماده اول قانون اجرايي ملي شدن صنعت نفت، 
نمايندگان خود را براي تشكيل هيات مختلط در خلع يد 
از شركت نفت سابق كه عبارت بودند از عبداهلل معظمي، 
علي شايگان، اللهيار صالح، حسين مكي و ناصر قلي اردالن 
)از مجلس شوراي ملي(، مرتضي قلي بيات، احمد متين 
دفتري، محمد سروري، ابوالقاسم نجم و صادق شفق )از 
مجلس سنا(، محمدعلي وارس��ته وزير دارايي و كاظم 
حسيبي، مشاور نخست وزير انتخاب كردند. انگليس كه 
اين بار خطر را جدي تر تشخيص داد، دو ماه پس از ملي 
ش��دن صنعت نفت به تاريخ ۵ خرداد ۱۳۳۰ با اس��تناد 
به معاهده ۱۳۱۲ شمسي منعقده ميان تهران و لندن، 
ش��كايتي عليه ايران تنظيم و به ديوان الهه ارسال كرد. 
ديوان الهه نيز     همان روز دادخواس��ت دولت انگليس را 
به وزارت خارجه ايران تس��ليم كرد. به دنبال طرح اين 
شكايت دولت مصدق اعالم كرد كه چون معاهده ۱۳۱۲ 
يك قرارداد بين المللي نيست، لغو آن به منزله نقض قوانين 
بين المللي به شمار نمي رود و لذا شكايت انگليس از ايران 

بي مورد است. با وجود واكنش خشمگينانه انگليسي ها، 
روز ۱۹ خرداد ۱۳۳۰، اعضاي هيات مديره شركت ملي 
نفت ايران و سه نفر از اعضاي هيات مختلط، با استقبال 
پرشور ده ها هزار نفر از مردم خوزستان وارد آبادان شدند و 
سرانجام در ۲۹ خرداد، پرچم ايران بر فراز ساختمان اداره 
مركزي شركت سابق برافراشته شد و تابلوي »هيات مديره 
موقت« در آنجا نصب ش��د. روز سوم تير دكتر مصدق به 
تهران مراجعت كرد و دادگاه الهه پس از دوازده جلس��ه 
وارد ش��ور ش��ده و باالخره در ۳۱ تيرماه ۱۳۳۱ با ۹ رأي 
مخالف در برابر ۵۶ رأي موافق، حكم خود را مبني بر عدم 
صالحيت ديوان دادگستري بين المللي در رسيدگي به 
دادخواست انگلستان صادر كرد. خالصه رأي ديوان در 

عباراتي مختصر چنين آمده بود: »... ديوان چنين نتيجه 
مي گيرد كه صالحيت رسيدگي به شكايتي را كه دولت 
انگليس طرح نموده است ندارد و ورود در مسائل ديگري را 
هم كه در صالحيت ديوان طرح شده است الزم نمي داند. 
طي قراري كه ديوان در تاريخ ۵ ژوئيه ۱۹۵۱ صادر نمود 
اعالم گرديد كه اقدامات تامينه مصرح در قرار مزبور به طور 
موقت و در انتظار صدور رأي قطعي ديوان تجويز ش��ده 
است. اينك كه رأي ديوان صادر گرديده بديهي است كه 
قرار موقت مزبور از اعتبار ساقط است و هيچ گونه اثري بر آن 
مترتب نخواهد بود.« خبر پيروزي ايران در الهه در شامگاه 
۳۱ تير و هنگامي كه ملت ايران بر حكومت قوام السلطنه 

غلبه كرده بود ابالغ شد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

 هزاران سال تالش بشر 
براي شناخت زمين 

انس��ان از همان ابتدا با زمين و رويدادها و مس��ائل 
مربوط به آن در ارتباط بوده است و همين امر باعث 
ش��ده تا به دنبال شناخت زمين و پي بردن به علل 
رويدادها و كشف رازهاي آن باشد. استخراج فلزاتي 
همچون مس و قلع و برخي س��نگ هاي قيمتي از 
هزاران س��ال پيش و همچنين تهيه اولين نقش��ه 
زمين شناس��ي يك معدن طال در ح��دود ۴۰۰۰ 
سال پيش در مصر نمونه اي از تالش هاي بشر براي 
شناخت و بهره برداري از زمين بوده است. فالسفه 
يوناني در حدود ۵۰۰ تا ۳۰۰ س��ال پيش از ميالد 
مسيح اولين كساني بوده اند كه بر اساس مشاهدات 
به توضيح و توصيف پديده هاي زمين پرداخته اند. كه 
در ادامه به برخي از آنها اشاره مي كنيم:  فيثاغورث 
با توجه به مش��اهدات دريانوردان ك��ه مي ديدند 
كشتي ها با دور ش��دن از ناظر در افق فرو مي روند، 
به اين نتيجه رس��يد كه زمين بايستي گرد باشد. 
اراتوستن ۲۴۰ سال پيش از ميالد مسيح، محيط 
كره زمين را با روش علمي اندازه گيري كرد و رقمي 
نزديك به رقم واقعي به دست آورد. پليني ۷۹ سال 
بعد از ميالد مسيح طبيعي دان و تاريخ دان رومي، 
در زمينه علوم طبيعي نوشته هاي بسياري دارد. او 
خود در جريان مشاهده آتش فشان »وزرو« و تخريب 
دو شهر »پمپئي« و »هركوالنم« در خليج ناپل در 
سال ۷۹ بعد از ميالد كشته شد.  تاريخ زمين شناسي 
مربوط به توسعه علوم طبيعي زمين شناسي است. 
زمين شناسي مطالعه علمي مبدأ، تاريخ و ساختار 
زمين است.  ارسطو، فيلس��وف يوناني معتقد بود 
كه زمين لرزه ها نتيجه حركت بادهاي گرم اندرون 
غارهاي عظيم درون زمين اس��ت. هر جا و هر گاه 
كه اين بادها به س��طح زمين راه پيدا كنند، فوران 
آتش فشاني رخ مي دهد. ابن سينا دريافت كه زلزله ها 
مي توانند كوه بس��ازند و نيز پي برد كه فرسايش، 
نتيجه عم��ل باد و آِب جاريس��ت. نكته مهمي كه 
ابن سينا تشخيص داد اين بود كه زمان، عامل قاطع 
و اساسي در عملكرد فرايندهاي زمين شناسي است.  
لئوناردوداوينچي به اين نتيجه رسيد كه سنگواره ها 
گواه مشخص بر حيات دريايي در گذشته هستند. 
اما بسياري از نتايجي كه لئوناردو در پژوهش هايش 
گرفت، مستقيماً بر خالف نوشته هاي كتاب مقدس 
بودن��د و از اين رو تا ح��د زيادي در زم��ان خود با 
بي توجهي رو به رو ش��دند. بسياري از متخصصان 
تاريخ علم، آغاز زمين شناس��ي را در قرن هفدهم و 
از روزگار نيكوالس اس��تنو، پزشك و عالم الهيات و 
استاد كالبدشناسي دانماركي مي دانند. او نخستين 
كس��ي بود كه دو مفهوم اساسي در زمين شناسي 
معاصر را تشخيص داد. يك، آنكه در توالي سنگ هاي 
نهشته شده برهم، اليه واقع در پايين، كهنسال تر 
از اليه بااليي اس��ت و دوم آنكه چينه هاي س��نگ 
رس��وبي گرايش به اس��تقرار افقي دارن��د. كارها و 
آثار اس��تنو، راه جيمز هاتن، دانشمند اسكاتلندي 
قرن هجدهم را هموار كرد، مردي كه بس��ياري او 
را بنيانگذار زمين شناسي مي دانند. حدود دو قرن 
بعد، عقيده انقالبي ديگري، يعني نظريه تكتونيك 
صفحه اي )زمين ساخت صفحه اي(، سبب شد كه 

زمين شناسي به صورت كنوني خود درآيد.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانون تشكيل سازمان تحقيقات زمين شناسي و معدني كشور 
نماين��دگان مجل��س   ،۱۳۵۶ دوم م��رداد 
بيست و چهارم شوراي ملي قانون تشكيل سازمان 
تحقيقات زمين شناسي و معدني كشور را به تصويب 
رساندند. بر اس��اس  ماده يك اين قانون، به منظور 
تمركز و توس��عه فعاليت ه��اي تحقيقاتي وزارت 
صنايع و معادن در امور مربوط به زمين شناس��ي و 
شناس��ايي ذخاير معدني كشور و هماهنگ كردن 
اين فعاليتها با پيشرفته ترين برنامه هاي تحقيقاتي 
جهاني همچنين انتشار نقشه هاي زمين شناسي 
كشور و تبادل اطالعات زمين شناسي سازماني به 
نام سازمان تحقيقات زمين شناسي و معدني كشور 
تشكيل مي شود.  طبق ماده ۲، سازمان تحقيقات 
زمين شناس��ي و معدني كشور وابس��ته به وزارت 
صنايع و معادن مي باش��د و در اين قانون سازمان 
ناميده مي شود. رييس سازمان از بين كارشناساني 
ك��ه داراي تحصيالت عالي در يكي از رش��ته هاي 
زمين شناس��ي يا معدني و حداقل ۱۰ سال سابقه 
خدمت در رشته تخصصي مربوط به وظايف سازمان 
باشد بنا به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و تصويب 
ش��ورا به موجب فرمان همايوني براي س��ه سال 
منصوب مي شود و انتصاب مجدد او بالمانع است. 
 اين سازمان مجاز است با تأييد شورا و تصويب هيات 
وزيران روابط تحقيقاتي و علمي و فني با موسسات 

و سازمان هاي خارجي و بين المللي برقرار نمايد يا 
به عضويت موسسات و سازمان هاي مذكور درآيد. 
همچنين، اين سازمان مي تواند بر اساس ضوابطي 
كه به تصويب ش��ورا خواهد رس��يد ب��راي انجام 
تحقيقات علمي مورد نياز از كارشناسان خارجي 
دعوت و حداكثر براي مدت ش��ش ماه از خدمات 
آنان استفاده كند و هزينه هاي مربوط را در حدود 
بودجه مصوب س��ازمان پرداخت كند و اش��تغال 
بيش از ش��ش ماه منوط به رعايت قانون استخدام 
متخصصان فني خارجي مص��وب تير ماه ۱۳۴۹ 
)۲۵۲۹ شاهنشاهي( خواهد بود.  از طرفي، سازمان 
مجاز است به منظور تشويق محققان و كارشناساني 
كه نتيجه تحقيقات آنها در مطالعه و پژوهش هاي 
زمين شناسي و معدني كشور نقش موثري داشته 
باش��د جوايز نقدي بپردازد. مي��زان جايزه در هر 
مورد با توجه به آيين نامه مربوط و پيشنهاد رييس 
س��ازمان و تصويب كميته فني تعيين و از اعتبار 
سازمان پرداخت خواهد ش��د.  طبق ماده ۱۷ اين 
قانون، وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي 
و خصوصي كه نقش��ه يا گزارش زمين شناسي يا 
معدني از هر يك از نواحي كش��ور تهيه مي نمايند 
مكلفند يك نسخه از نقشه يا گزارش تهيه شده را 

در اختيار سازمان قرار دهند.  

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

و بويراحمد و لرستان هستند. همانطور كه با توجه 
به اقليم مدارس خشت و گلي بيشتر در سيستان 
و بلوچستان و يزد و كرمان بودند. پرونده مدارس 
خش��ت و گلي كه ۱۰۰۶ مورد بود، بس��ته شد و 
اكنون برنامه ريزي بر اساس جمعيت دانش آموزي 
كه كوچ رو اند يا عش��اير ثابت براي برچيده شدن 
مدارس سنگي در حال انجام است. مدارس سنگي 
كمتر از ۲۰ دانش آموز دارند. معتقديم يك كالس 

درس مناسب كمترين حق دانش آموز است.

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

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

قاچاق و تقلبي نروند. 

میراثنامه

زيرسايه نخلستان ۲۰۰ ساله در بيابان لوت
ايسنا| خراسان جنوبي نخلستان هاي دهسلم ۴۰۰ 
هكتار وسعت دارد كه ۱۵۰ هكتار آن با ۴۵۰ هزار نفر نخل 
در فهرست آثار ملي ثبت شد. روستاي دهسلم واقع در 
شهرستان نهبندان و در ۸۵ كيلومتري جنوب غربي اين 
شهرستان واقع شده است. اين روستا مساحتي در حدود 
دو هزار هكت��ار دارد و داراي دو نمكزار كوچك و بزرگ 
است. روستاي دهسلم روستايي سر سبز در دل كوير 
بوده كه به داشتن نخلستان هاي سرسبز، معروف است. 
دهسلم مردماني خونگرم و مقاوم دارد كه در زير گرماي 
شديد، كوير بهشتي اينچنين براي خود ساخته اند و با 
هنرهايي چون حصيربافي روزگار مي گذرانند. امري كه 
از اين روستا در دل كوير بهشت ساخته، وجود نخل هاي 
سر به آسمان اس��ت. قدمت اين نخلستان حدود ۲۰۰ 
سال برآورد شده است. نخلس��تان هاي دهسلم ۴۰۰ 
هكتار وس��عت دارد كه ۱۵۰ هكتار آن با ۴۵۰ هزار نفر 
نخل در فهرست آثار ملي ثبت شد. زهرا رضايي ملكوتي، 
مدير پايگاه ميراث جهاني بيابان لوت خراسان به ايسنا 
گفت: ساالنه ۳۰۷ تن خرما در ۱۲ نوع از اين نخلستان 
قديمي برداشت مي شود. وي افزود: تنوع خرما در اين 
روستا باعث رونق كشاورزي و در پي آن رونق اقتصادي 
منطقه شده اس��ت. مدير پايگاه ميراث جهاني بيابان 
لوت خراسان جنوبي بيان كرد: برداشت اين نوع خرما 
از اوايل مرداد ماه و حداكثر تا اواس��ط شهريور ماه بوده 
و پس از آن خرماهاي ُپركو و خارخوش چيده و عرضه 
مي شود. رضايي ملكوتي افزود: خرماي برداشت شده 
توسط شركت تعاوني نخل كاران بسته بندي شده و به 
ديگر نقاط استان صادر مي شود. وي با بيان اينكه زندگي 
دهس��لمي ها مس��تقيماً به خرما و درخت آن مربوط 

مي شود، اظهار كرد: شاخه هاي آن تيرانداز سقف خانه ها 
يا سوخت زمستانيشان، برگ هاي بافته شده آن سبد و 
جارو و حصير و زيرانداز، الياف تابيد شده آن طناب و ميوه 
آن قوت روزانه شان است. مدير پايگاه ميراث جهاني بيابان 
لوت خراسان جنوبي اظهار كرد: در پرونده معرفي اين اثر 
طبيعي كم نظير انواع مختلف خرما، چگونگي كاشت 
نخل و برداشت خرما، نظام آبياري نخلستان، توليدات 
دستي مرتبط با درخت نخل و... معرفي شدند. رضايي 
 ملكوتي ادامه داد: اين نخلستان با قدمت حدود ۲۰۰ سال 
است كه چون نگيني سبز در دل بيابان مي درخشد. وي با 
بيان اينكه نخلستان به جهت تنوع زيستي، گردشگري 
و جهاني حايز اهميت است، اظهار كرد: روستاي دهسلم 

به عنوان مق��ر پايگاه بيابان لوت و مهم ترين گذرگاه به 
بيابان قرار داشته و همواره گردشگران بسياري را به خود 
جلب كرده است. مدير پايگاه ميراث جهاني بيابان لوت 
خراس��ان جنوبي اظهار كرد: طبق قانون، پس از ثبت 
يك اثر طبيعي، تمام نهادها، ارگان ه��ا و مردم بايد در 
راستاي حفظ و نگهداري آن كوشا باشند؛ در اين ميان 
مانند هميشه نقش مردم در اين امر مهم، اساسي و قابل 
توجه است به گونه اي كه حافظان اصلي آثار طبيعي، 
دوستداران ميراث كهن و ميراث طبيعي كشور خواهند 
بود. اين درخت ها ميراث طبيعي هستند كه طبيعت به 
مردم اين سرزمين كويري هديه كرده، درخت هايي كه 

بايد براي حفظ آن تالش كرد.

كتابخانه

وكار زنجيره بلوكي كسب 
زنجيره  بلوكي اولين پلتفرم مبتني بر اينترنت براي مبادله ارزش به صورت آني محسوب مي شود. در اين بستر انتقال دارايي بدون 
هيچ واسطه اي در عرض چند ثانيه و با هزينه بسيار اندك ممكن مي شود. ذكر اين نكته ضروري است كه كاربرد فناوري زنجيره 
بلوكي فراتر از صنعت بانكداري است. اين تكنولوژي باعث تغيير عمده در صنايعي كه بر اساس واسطه ها فعاليت مي كنند، مي شود. 
صنايعي مانند بانكداري، بيمه، خودروس��ازي، آموزش، سالمت، هنرو غيره، از اين تكنولوژي بهره مند مي شوند. استفاده از اين 
تكنولوژي در قراردادهاي هوشمند، مديريت زنجيره تامين و مديريت پرونده سالمت بيمار نيز در حال بررسي است. نويسندگان 

كتاب زنجيره بلوكي كسب وكار، محمود البرزي، مرتضي موسي خاني و ويليام موگايار هستند. 

هنر

اصغر فرهادي: همه داستان ها زاييده تالقي عشق  و خشونتند 
اصغر فرهادي در يك جش��نواره فيلمنامه نويس��ي به ميزبان رادي��و و تلويزيون دولتي 
تركيه به صورت آنالين درباره سينما، كارگرداني و داستانگويي صحبت كرد. به گزارش 
خبرگزاري آناتولي، جش��نواره »Punto TRT Screenplay Days ۱۲« به ميزباني 
راديو تلويزيون دولتي تركيه )TRT( ميزبان اصغر فرهادي كارگردان ايراني برنده اسكار 
بود كه از طريق آنالين با حاضران در اين رويداد درباره س��ينما صحبت كرد. فرهادي در 
بخشي از صحبت هايش كه از طريق »فيصل سويسال« كارگردان تركيه اي ترجمه مي شد، 
گفت: »دو نوع كارگردان وجود دارد، دسته اول كارگرداناني هستند كه مانيفست، دغدغه 
و ايدئولوژي خود را دارند و براي گفتن نيت و مقصود خود فيلم ميس��ازند و دس��ته دوم 
كارگرداناني هستند كه به آنچه فيلم شان مي گويد، فكر نمي كنند. فيلمساز موفق كسي 
است كه ارزش هاي گذشته چون خاطرات كودكي را در حين ساخت فيلم در نظر بگيرد. 
به عنوان مثال در فيلم »جدايي« ابتدا تصويري از گذشته در ذهن من نقش بست و من با 
ادامه دادن و نوشتن، آن را به فيلمنامه تبديل كردم«. فرهادي همچنين گفت فيلمهاي 
داراي مانيفس��ت و ايدئولوژي ماندگار نخواهند بود، چرا كه در واقع برخاسته از ايده هاي 
كارگردان است و نه از قلب او. كارگردان فيلم هاي برنده اسكار »جدايي« و »فروشنده« با 
اشاره به اينكه همه داستان ها زاييده تالقي عشق و خشونت هستند اظهار كرد: امروز عشق 
در همه جاي دنيا وجود دارد و اين خشونت است كه به آن آسيب ميزند. اما در دوران مدرني 
كه ما زندگي مي كنيم، شيوه روايت عشق زبانهاي متفاوتي دارد و به همين دليل تغييرات 
در جهان موجب ايجاد تغيير در زبان و ُفرم اين دو احس��اس )عشق و خشونت( مي شود. 
فرهادي در بخش��ي ديگر از صحبت هايش تاكيد كرد كه انتظار ندارد همه مخاطبان در 
سراسر جهان فرهنگ ايراني را درك كنند و معتقد است اگر او فيلمنامه اي را كه نوشته درك 
كند و از آن راضي باشد، مخاطبان در ديگر نقاط جهان نيز، قطعا از آن راضي خواهند بود و 
تحت تاثير آن قرار خواهند گرفت. او همچنين با اشاره به موفقيت جهاني سينماي ايران نيز 

خاطرنشان كرد: سينماي ايران در درجه اول واكنشي به سينماي اروپا و به ويژه هاليوود بود 
و اينكه مخاطبان بخواهند زندگي واقعي و ساده در خيابان ها را تماشا كنند به امري بسيار 
متداول تبديل شد. آنچه در بسياري از فيلم هاي ايراني مي بينيد در واقع نگاهي متفاوت 
به زندگي اس��ت. در واقع ما در فيلم هايمان يك نقطه كشمكش و تضاد به واقعيت اضافه 
 مي كنيم، چرا كه بتوانيم با درك حقيقت، درك بهتري از زندگي داشته باشيم«. جشنواره 
»Punto TRT Screenplay Days ۱۲ The« تركي��ه ك��ه ه��دف از آن كمك به 
فيلمنامه هاي در مرحله نگارش اس��ت در انتها با معرفي برندگان ب��ه كار خود پايان داد. 
فيلمسازاني از بريتانيا، سوئد، آلمان، ايتاليا، فرانسه، چك، كرواسي، بوسني و هرزگوين، قطر 
و ايران در اين رويداد سينمايي شركت كردند كه دومين دوره برگزاري خود را تجربه مي كرد. 
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