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نيـازاقتـصادايـران

افزايش 3درصدي نرخ سود
براي سپرده بلندمدت

ل را
رجيستري هم قاچاق دستگاه موباي 
به صفر نرساند

سوءاستفاده از آشفتگي
بازار گوشي ادامه دارد

صفحه 2

مجلس احداث ساالنه يك ميليون
مسكن ارزان را در دستور كار قرار داد

بلند پروازي
براي ساخت
 6ميليون
آپارتمان

صفحه 6

حسين راغفر ،اقتصاددان :

ماليات از سودهايكالن
راهحل مشكالت است

يكي از منابع مالياتي ،درآمدهاي حاصل از سوداگري در بورس است

سامانه پيامكي

همانط��ور ك��ه انتظار
ميرفت موج دوم كرونا
در كش��ور آغازشده و
به س��رعت به س��وي
قلهه��اي جدي��دي
از آم��ار مبتالي��ان و
درگذش��تگان حركت
حسين سالحورزي
ميكند و همانطور كه
تجربه پاندميهاي قبلي نشان داده است؛ اين
موج دوم بهمراتب ش��ديدتر و مرگبارتر از موج
اول خواهد بود.
واقعيت اين اس��ت كه در اي��ران ،دولت دانش
فني كافي و ظرفيت اجرايي مناس��ب و منابع
موردنياز براي حمايت ساختيافته و هدفمند
از كس��بوكارهاي آس��يبديده در كرون��ا را
نداشت .همان كمكهاي موردي و كارشناسي
نشده به مردم و كسبوكارها هم آنقدر دير و بد
توزيع شدند كه بخشي از مردم و كسبوكارها
خ��ود محدوديته��اي اعمالش��ده را ناديده
گرفتند و بخش��ي را نيز دولت براي جلوگيري
از ايجاد يك بحران اجتماعي فراگير ،بهصورت
شتابزدهلغونمود.
ادامه از صفحه7


آنچه در مورد بورس
به شما نميگويند

صفحه 5

نمودار ضعيف توليد
در هشت سال

فعاليتهاي توليدي
باكمترينوبيشترين رشد
رون��د صعودي ش��اخص كل مق��دار توليد بخش
صنعت كه از س��ال  1393آغاز ش��ده بود ،در سال
 1397متوقف ش��ده و بعد از آن ،روند نزولي خود
را تا سال  1398ادامه داده و به  89.6رسيده است.

ضدحمله كرونا
و اقتصاد لرزان

يادداشت2 -

بررسي عملكرد صنعت طي سالهاي 90تا 98

تعادل | گروه صنعت |
بررس��يهاي آماري نش��ان ميدهد ،طي  8سال
مورد بررس��ي  ،1390-98رشد ش��اخص مقدار
توليد صنعت در  5س��ال منفي و فقط در  3س��ال
مثبت بوده اس��ت .باالترين رشد ش��اخص مقدار
توليد صنعت مربوط به س��ال  1395و با نرخ 6.5
درصد اتفاق افتاده اس��ت .طي دو سال اخير يعني
س��الهاي  1397و  1398هم رش��د اين شاخص
منفي و به ترتيب برابر با منفي  5.6درصد و منفي
 1.8درصد بوده كه بهنظر ميرسد از سرعت كاهش
اين شاخص در س��ال  1398كاس��ته شده است.
آمارها همچنين نشان از اين دارد كه رشد شاخص
مقدار توليد بخش صنعت در س��ال  1398منفي
 8.1درصد بوده كه در مقايس��ه با رقم مش��ابه در
سال  1397بهبود يافته است .شاخص مقدار توليد
بخش صنعت در زمستان سال  1398به باالترين
ميزان خود يعني  2.4طي دو س��ال اخير رس��يده
اس��ت .در ميان زيربخشهاي مختلف صنعت در
سال  ،1398فعاليت س��اخت «كك ،فرآوردههاي
حاصل از تصفيه نفت و س��وختهاي هس��تهاي،
ساخت منس��وجات و س��اخت فلزات اساسي» به
ترتيب با افزايش 10.3درص��د 5.1 ،درصد و 4.9
درصد بيشترين رشد شاخص مقدار توليد بخش
صنعت را به خود اختص��اص داده اند؛ اين در حالي
است كه كمترين رشد اين شاخص در سال مذكور
متعلق به ساخت محصوالت از «توتون و تنباكو»
منفي « ،32.4س��اخت وس��ايل نقلي��ه موتوري،
تريلر و نيم تريل��ر» منفي  23درصد و «س��اخت
ماش��ينآالت دفتري ،حس��ابداري و محاسباتي»
منفي17.1درصد بوده است.

يادداشت1 -

بهرغم رشد شاخص طي سالهاي 1395 ،1393
و  1396به دليل افت دو س��ال اخير ،رقم شاخص
در سال  1398حدود  10.4واحد كمتر از رقم سال
پايه يعني  1390اس��ت به عبارتي ميزان توليد در
سال  1398به سطح توليد س��ال  1390نرسيده
اس��ت .همچنين بررس��ي روند تغيي��رات فصلي
ش��اخص مقدار توليد صنعت طي دو س��ال اخير،
نشان ميدهد ،روند نزولي رشد اين شاخص كه از
تابستان  1397آغاز ش��ده و در زمستان  1397به
كمترين رقم خود از ابتداي س��ال  1397رس��يد،
منفي  12.2در بهار س��ال  1398متوقف ش��ده و
روند صعودي را تا زمستان  1398طي كرده و پس
از گذش��ت  7فصل متوالي رش��د منفي ،در فصل
زمستان  1398مثبت شده و به  2.4درصد رسيده
است .ش��ايان ذكر اس��ت اين رقم بيشترين رشد
اين شاخص از ابتداي س��ال  1397تا انتهاي سال
1398بوده است.
در ميان فعاليته��اي گوناگون صنعت در س��ال
« ،1398س��اخت كك ،فرآوردهه��اي حاص��ل از
تصفيه نفت و س��وختهاي هس��تهاي ،س��اخت
منسوجات ،ساخت فلزات اساس��ي ،ساخت ساير
محصوالت كاني غيرفلزي و ساخت ماشين آالت
و تجهي��زات طبقه بندي نش��ده در ج��اي ديگر،
به ترتيب ب��ا افزاي��ش  10.3درص��د 5.1 ،درصد،
 4.9درصد 4 ،درصد و  2.8درصد ،بيشترين رشد
شاخص مقدار توليد بخش صنعت را نسبت به سال
 1397به خود اختصاص دادهاند .بررسيها نشان
ميدهد ،در ميان فعاليتهاي مذكور ،رشد شاخص
مقدار توليد بخ��ش صنعت براي س��اخت فلزات
اساسي ،ساخت ساير محصوالت كاني غيرفلزي و
ساخت ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي نشده
براي دومين سال پياپي بيشترين رشد را در ميان
ساير زيربخشهاي صنعت تجربه ميكنند؛ اين در
حالي است كه در سال  1397رشد شاخص مقدار
توليد بخش صنعت براي ساخت منسوجات نسبت
به سال  ،1396منفي  3.2درصد بوده است.
ادامه در صفحه7
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مهدي بيك| «از س�ودهاي بورس بايد ماليات
اخذ شود».اين عباراتي است كه حسين راغفر
حدودا 2ماه قبل در جريان گفتوگو با «تعادل»
با اس�تفاده از آنها تالش كرد تا ايدههاي تازهاي
را ب�راي جبران كس�ري بودجه دول�ت و ايجاد
ظرفيتهاياعتباريمولدمطرحكند.اظهاراتي
ك�ه بازتابه�اي فراواني در محاف�ل اقتصادي
به جا گذاش�ت و بازخوردهاي فراوان�ي در رد يا
قبول آن مطرح ش�د3 .ماه بعد از اين اظهارنظر
و در شرايطي كه موضوع صعود يا سقوط بورس
همچنان يكي از سوژههاي مهم اقتصادي كشور
است و از مردم عادي كوچه و بازار تا اساتيد علم
اقتصاد و ...درباره آن اظهارنظر ميكنند ،يكبار
ديگر س�راغ حس�ين راغفر عضو هيات علمي
دانشكده اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران رفتيم
تا گپوگفتي در خصوص مهمترين موضوعات
اقتصادي كشور داش�ته باشيم .راغفر همچنان
با صراحت روي ايدههاي خود پافشاري ميكند
و با اش�اره به اين واقعيت ك�ه بنگاههاي بزرگ
اقتصادي و ش�ركتهاي حقوقي بزرگ در حال
فروش س�هام خود هس�تند اعالم ميكند كه
ضرر بزرگ ريزش بهمن بورس را نه شركتهاي
بزرگ و كارتلهاي عظيم بلكه مردمي متحمل
خواهند ش�د كه طي ماههاي اخير سرمايههاي
خ�ود را وارد بورس كردهان�د؛ مردمي كه راغفر
معتقد اس�ت امروز بيش�تر از هميش�ه تحت
فشارهاي كمرشكن معيش�تي قرار گرفتهاند و
بايدازآنهاحمايتشود.
اين روزها موضوع اولويت داش�تن «انتشار
اوراق» ي�ا «اتخاذ سياس�تهاي پولي و رونق
بورس» براي جبران كس�ري بودجه در ميان
تحليلگران اقتصادي و اس�اتيد علم اقتصاد
حسابي گرم ش�ده و گروهي از انتشار اوراق و
تعداد ديگري از بورس و سياس�تهاي پولي
دفاع ميكنند؛ نظر شما در مورد اين بحث كه

در ميان اساتيد اقتصادي راه افتاده ،چيست؟
انتشار اوراق يا توجه به بورس؟
البته راههاي منطقي تجربه شدهاي در اين خصوص
وجود دارد اما ظاهرا چش��مانداز سياستهاي بخش
عمومي بهطور كلي و نه فق��ط دولت در جهت اجراي
اي��ن سياس��تهاي اصالح��ي نيس��ت و تجربيات
رسوبش��ده در دنيا براي تصميمس��ازان ما اهميتي
ندارد .وگرنه مشخص اس��ت در يك چنين شرايطي
كه كشور با مشكالت اقتصادي و معيشتي عديدهاي
كه حداقل طي 4دهه گذش��ته به اين ش��كل سابقه
نداشته ،روبرو شده؛ راهحل منطقي توسل به ماليات
اس��ت .اينكه يك گروه بزرگ��ي از اف��رادي كه منابع
بس��ياري را در اختيار دارند و ب��ه راحتي در كمترين
زمان ممكن سودهاي كالن به جيب ميزنند ،ماليات
ندهند ،خ��ودش باعث ب��روز مش��كالت ديگري در
اقتصاد خواهد شد .اين منابع مالياتي كه اتفاقا بزرگ
و سهلالوصل هم هس��تند به دولت كمك ميكند تا
بخشي از مش��كالت مالي خود را پوشش دهد؛ يكي
از اين منابع مالياتي درآمدهاي حاصل از سفته بازي
و س��وداگري در بازار بورس است كه قطعا ميتواند از
يك گروه از افرادي كه درآمدهاي بسيار بزرگي را در
بورس به دست آوردند؛ درصدي را ماليات بگيرد .اين
رقمهاي مالياتي در شرايط فعلي كه دولت با مشكل
كسري بودجه مواجه است ،ظرفيتهاي اعتباري قابل
توجهي براي دولت ايجاد ميكند و ضمنا بار معيشتي
خاصي را هم متوجه طبق��ات محروم جامعه نخواهد
كرد و مش��كلي براي آنه��ا بهوجود نم��يآورد .به هر
صورت افرادي درآمدهاي بزرگي بدون هيچ تالش و
كوششي به دست آوردهاند و طبيعي است كه بايد از
اين سودهاي كالن ماليات دريافت شود.
در گفتوگوي قبلي كه با شما داشتيم طرح
موضوع دريافت ماليات از درآمدهاي بورسي
از جانب ش�ما ،واكنشهاي مواف�ق و مخالف
فراوان�ي را در محافل اقتصادي ،ش�بكههاي
اجتماعي و فضاي رس�انهاي ايجاد كرد؛ فكر
ميكنيد چنين عزمي در نظام سياس�ي براي

ايجاد اين ظرفيت مالياتي جديد وجود دارد؟
ضمن اينكه جسارتا به پرسش ما در خصوص
اولويت اوراق يا بورس هم پاسخ نداديد.
من عزم سياسي الزم براي اجراي يك چنين اصالحاتي
را در دولت و نظام سياس��ي نديده ام؛ به نظر ميرسد
كه س��اختارهاي اجرايي و تصميم س��از كشور دچار
روزمرگي شدهاند .اخذ ماليات اصليترين محل كسب
درآمدهاي دولت است؛ هرچند سفته بازي ،سوداگري،
خريد و ف��روش س��كه و ارز و زمين و مس��تغالت و...
ميتوانن��د درآمدهايي ب��راي دولت ايج��اد كنند ،اما
ماليات اقتصاديترين تصميمي است كه دولتها براي
بهبود شاخصهاي اقتصادي و جبران كسريها بايد به
آنهامتوسلشوند.
يعني شما معتقديد كه انتش�ار و فروش اوراق
در شرايط فعلي اقتصادي كه نيازمند تصميمات
عاج�ل و ف�وري هس�تيم؛ تصمي�م عاقالن�ه و
اثربخشينخواهدبود؟
فراموش نكنيد اس��تقراض و انتش��ار و ف��روش اوراق
مش��اركت هزينههاي بزرگي براي جامعه در پي دارد.
به نظر من در شرايط كنوني استقراض از بانك مركزي
هزينههاي كمتري دارد تا استقراض از طريق صدور و
فروش اوراق مشاركت .موضوع اول اينكه معلوم نيست
كه اين اوراق تا چ��ه اندازه مورد اس��تقبال قرار بگيرد.
نشانههايي كه از رفتار اقتصادي ايرانيان متبلور ميشود
نشاندهنده اين است كه استقبال شايان توجهي از هر
نوع اوراقي نخواهد شد .مساله دوم هم اينكه حتي اگر
به صورت دستوري دولت موفق به فروش اين اوراق به
نهادها و سازمانهاي دولتي و خصولتي و...شود؛ سبب
خواهد شد كه دولت آينده در سال بعد ،مبالغ هنگفتي
را بابت اصل و فرع اوراق مشاركت پرداخت كند .همين
االن در بودجه امسال (سال 40 )99هزارميليارد تومان
بابت اصل و فرع ديون س��الهاي قب��ل اوراق در نظر
گرفته شده و با توجه به پيش بينيها اين رقم در سال
آينده به 65هزار ميليارد تومان ميرسد كه عمال دولت
بعد را نيز بدهكار خواهد كرد.
ادامه در صفحه2

پدي��ده بس��يار مهمي
در كش��ور در ح��ال
رخ دادن اس��ت؛ رش��د
روزافزون كدهاي فعال
بورسي .بر اس��اس آمار
شركتكنندگان عرضه
اوليه ،فعالي��ن در بورس
محمدعليمختاري
طي يكس��ال 10 ،برابر
شده است و به نظر ميرس��د اين رشد سريع ادامه
دارد .اين پديده از جنبههاي بسياري قابل بررسي
است و دوستان پژوهش��گري كه به دنبال موضوع
پاياننامه ارشد و دكترا هستند ،ميتوانند در حوزه
خ��رد ،كالن پولي ،رفتاري ،حاكميت ش��ركتي و
اقتصاد سياسي به اين شوك بزرگ توجه كنند .در
مورد اين حوزهها به خصوص حوزه خرد و رفتاري
خانواركهبيشتردرحوزهتخصصوموردتوجهبنده
هست ،در زمان مناسب مطالبي را در كانال منتشر
خواهم كرد .عليالحس��اب و كوتاه انتظار ميرود
اين شوك موجب تغييرات جدي رفتار پسانداز و
مصرف خانوارها ش��ود و در مواردي آموزش دانش
مالي ماندگار و بسيار مفيدي داشته باشد .اما اين
رش��د پيامدهاي منفي را نيز به همراه دارد يكي از
اين پيامدها افزايش بيروي��ه كانالهاي تحليل و
سيگنالفروشي اس��ت كه اگر اطالعرساني دقيق
در موردش��ان نباش��د ،ميتوانند مانند موسسات
كنكور در دهه هفتاد و هشتاد ،موجب اتالف منابع
و سردرگمي بس��ياري از خانوارهاي بدون آگاهي
ش��وند .در اين پس��ت چند باور رايج را كه موجب
زايش قارچ گونه كانالهاي تحليل ش��ده ،از منظر
علماقتصادموردارزيابيقرارميدهيم.
اول؛ س��يگنال ويآيپ��ي تقريبا ام��كان وقوع
ندارد :يك��ي از ش��اخههاي اقتصاد خ��رد مدرن
نظريهبازيهاس��ت .به زبان س��اده در اين نظريه
بهينهس��ازي رفتار آحاد اقتصادي ،تابعي از رفتار
ديگر بازيگران اس��ت نه صرفا يك مساله مستقل
فردي .اين نظريه ميتواند توضي��ح دهد كه چرا
هرگز تعادلي به نام فروش س��يگنال ارزش��مند
نميتواند ش��كل بگيرد .به زبان سادهتر هنگامي
كه نفع شخصي عدم همكاري در يك بازي حتي
اندكي بيش��تر باش��د ،بازيگران به سمت خروج
از تعادل هم��كاري ميروند .براي اطالع بيش��تر
ميتوانيد «ب��ازي معماي زندان��ي» را در گوگل
جس��توجو كنيد .بگذاريد با مثال��ي ملموستر
توضيح دهم :فرض كنيد ش��خصي يك سيگنال
بسيارارزشمندخريديكسهمرادارد.
ادامه در صفحه2

شناسايي ۲هزار بنگاه اقتصادي تملكشده توسط نظام بانكي

معاون هماهنگي اقتصادي وزير كشور گفت :اين وزارتخانه
توانست براي اولينبار تمامي واحدهاي تملكشده توسط
شبكه بانكي را در پايان سال  ۹۶با تعداد دو هزار و  ۲۶مورد
شناسايي كند كه با تالشهاي انجام شده در مقطعي تعداد
اين واحدها ت��ا  ۵۰درصد كاهش يافت .ب��ه گزارش پايگاه
اطالعرساني وزارت كشور« ،بابك دينپرست» در نشست
مديران ارشد وزارت كش��ور با معاون اول رييسجمهور با
تشريح عملكرد وزارت كشور در حوزه اقتصادي گفت :طبق
قانون ،فراهم كردن موجبات حفظ نظم و امنيت در سراسر
كشور ،تامين آزاديهاي سياس��ي و اجراي سياستهاي
عمومي دولت به منظور پيش��برد برنامهه��اي اجتماعي،
اقتصادي و عمراني از مسووليتهاي وزارت كشور است.در

راستاي موضوع مهم پيشبرد برنامههاي اقتصادي ،فرايند
مشخصيبرايپيگيريبرنامههاياقتصاديدولتونظارت
بر عملكرد دس��تگاههاي اقتصادي سراسر كشور اجرا شد.
دينپرست اظهار كرد :وزارت كشور در نتيجه تصميمات
وزير كش��ور ديگر در نزد افكار عمومي صرفا يك وزارتخانه
امنيتيوسياسينيست،چونوزارتكشوربهموازاتايجاد
امنيت پايدار و تالش در جهت تحقق فضاي سياسي امن و
مطلوب در كشور توانسته است در حوزه نظارت ،هماهنگي
بين بخشي و حتي فراقوهاي اقتصادي نيز نقش موثر بسيار
خوبي را ايفا كند .در  ۳۳ماه گذش��ته  ۲۳۵گ��زارش ويژه
اقتصادي براي اس��تحضار رييسجمه��وري و معاون اول
رياستجمهوري ارسال شدهكه ۱۸۵موردبهطور مستقيم

به رييسجمهوري و  ۵۰مورد به معاون اول ارسال و بيش
از  ۹۰درصد آنها منجر به صدور دس��تور ويژه ش��ده است.
دينپرست با اش��اره به اقدامات ويژه وزارت كشور در حوزه
اقتصادي،گفت:حلوفصلتماميمشكالتپديدهشانديز
در سطح ملي يكي از اقدامات بسيار خوب دولت با محوريت
وزارت كش��ور بود .طي چهار ماه براي حل اين مشكل۲۰ ،
دس��تور از رييسجمه��وري و مع��اون اول رييسجمهور
دريافت كرديم .معاون اقتصادي وزير كشور طرح آزادسازي
سواحل و بس��تر درياي خزر ،درياي عمان و خليج فارس را
يكي ديگر از اقدامات بيبديل دولت دوازدهم برشمرد كه با
دستوروزيركشورآغازوباجديتوبيوقفهدرحالپيگيري
است و اظهار كرد :رصد دقيقي از  ۳هزار و  ۶۶۸كيلومتر از

اراضي ساحلي كشور در طول يكسال با مديريت استانداران
نوار ساحلي شمالي و جنوبي كشور انجام و تمامي تصرفات
غيرقانوني در اين مس��ير شناسايي شده اس��ت كه ۳۳۹
كيلومتر تصرف غيرقانوني در طول ساحلي معادل ۴هزار و
 ۳۴۲هكتار در سطح مجاور ساحل ،براي اولينبار در كشور
معين شد .دينپرست در بخش ديگري از سخنان خود به
اقدامات حوزه مبازره با قاچاق كاال و ارز اش��اره كرد و گفت:
قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز كه سال ۹۲ابالغ شد تا زمان
انتصاب رحماني فضلي به عنوان نماينده رييسجمهوري
در ستاد ،پيشرفت قابل قبولي نداش��ت ،اما امروز ميتوان
گفتكهتماميآييننامههايموضوعقانونمبارزهباقاچاق
كاال و ارز تدوين و ابالغ شده است.

اخبار
سهام عدالت  ۱۶ميليون
و  ۸۵۴هزار تومان شد
س��امانه اس��تعالم لحظهاي ارزش سهام عدالت
بهروز ش��د و ارزش س��هام عدالت با ارزش اوليه
۵۳۲هزارتوماني به ۱۶ميليون و ۸۵۴هزار تومان
رسيد.درپيصدوردستورآزادسازيسهامعدالت،
سپردهگذاريمركزياوراقبهاداروتسويهوجوهبا
راهاندازيسامانهاستعالموآزادسازيسهامعدالت
اقدام به ارايه جزييات دارايي واقعي سهام عدالت
مشموالن بهتفكيك شركتهاي بورسي و ارايه
تعداد و ارزش هر سهم آنها كرد.

داليل تاخير در واريز وجه
فروشندگان سهام عدالت
شركت سپردهگذاري مركزي توضيحاتي را درمورد
عدمواريزوجهحاصلازفروشسهامعدالتبهايسنا
ارايهواعالمكرد:اولويتنخستشركتسپردهگذاري
مركزي ،بانكها و شبكه كارگزاري در فروش سهام
عدالت ،حفاظت و صيانت از داراييهاي مشموالن
سهام عدالت است تا از سوءاستفادههاي احتمالي در
اينزمينهجلوگيريشودبهطوريكههيچفرديغير
از خود سهامدار ،امكان سفارشگذاري براي فروش
سهام را نداشته باش��د .با توجه به اينكه مشموالن
سهامعدالتبهصورتحضوريوالكترونيكيدربازار
سرمايهاحرازهويتنشدندوتنهاازطريقارايهشماره
شبايبانكيوتلفنهمراهبهنامخودفرداحرازهويت
آنها انجام شده است ،لذا هموطنان و مشموالني كه
اطالعات هويتي آنها با كوچكترين مشكلي روبهرو
بودهازمرحلهسفارشگيريحذفشدهاند.بنابراين
س��فارش فروش تعدادي از مشموالن سهام عدالت
به دليل نقايص فوق كنسل ش��ده و سهام آنها اصال
به فروش نرفته تا پول آن را دريافت كنند ،زيرا براي
بانك،كارگزاريوشركتسپردهگذاريمركزيبايد
مسجلشودكهدرخواستفروشسهامعدالتحتماً
ازسويسهامدارانواردسامانههاشدهاستنهشخص
ديگر.اينافرادبايدبامراجعهبهسامانهسهامعدالتيابا
مراجعهبهبانكياكارگزارخودمشكلهويتيخودرا
برطرفوازاجرايسفارشفروشخودمطمئنشوند
موضوعمهمديگرايناستكهوجوهحاصلازفروش
سهام عدالت بايد به حساب خود فرد واريز شود .اما
موارديوجودداردكه شمارهشبايبانكي تعدادياز
مشموالناشتباه،راكديامسدودبودهوبههمينعلت
اينوجوهبهحسابآنهاواريزنشدهاستواينافرادنيز
بايداطالعاتبانكيخودرااصالحكنند.

برنامههاي بانك رفاه
در سال جهش توليد
اسماعيلللـهگانيمديرعاملبانكرفاهدرگفتوگو
باايسنا،اعالمكردكهپرداختتسهيالتبهواحدهاي
تولي��دي به منظور تحقق ش��عار «جهش توليد»،
كمك به بهبود وضعيت سپردههاي بانكي و بازار ارز
از برنامههاي اين بانك در سال  99است مديرعامل
بانك رفاه در مورد تاثير كاهش س��ودهاي بانكي بر
ميزان سپردهها ،گفت :س��پردههاي بانكي در بين
بانكهاي مختلف كش��ور چرخش دارند و ميزان
اين س��پردهها در شبكه بانكي كاهش پيدا نكرده و
شبكهبانكيبامنابعيكهدراختيارداردازبخشهاي
مختلفحمايتميكند.ويبابياناينكهبازارسرمايه
به عنوان يك بازار موازي رونق پيدا ميكند ،افزود :در
دنيا بخش زيادي از تامين مالي واحدهاي توليدي و
سرمايهگذاريهاتوسطبازارسرمايهانجامميشوداما
كشور ما عمدتاًبانكمحور بوده و از تسهيالت بانكي
استفادهميكرديم.انتظارداريمباتوسعهبازارسرمايه
انتظار بخش��ي از تامين مالي پروژهها از طريق بازار
سرمايهانجامشود.مديرعاملبانكرفاهدرموردنقش
بانكها در زمينه كاهش التهابات ارزي نيز توضيح
داد:بانكهاباحمايتازواحدهايتوليديمخصوصاً
واحدهايي كه در زمينه صادرات فعاليت ميكنند،
ميتوانند كمك كنند تا ارز بيش��تري براي كشور
تامين و صادرات بيشتري انجام شود .به دليل شيوع
ويروس كرونا ،بسياري از صادركنندگان نتوانستند
صادرات انجام دهند و مي��زان ورودي ارز به صورت
مقطعيكاهشپيداكرد.امابابهبودشرايط،وضعيت
بهحالتعاديبرميگرددوبانكمركزيتوانتامين
ارزي كشور را خواهد داش��ت .للـه گاني با اشاره به
«جهش توليد» به عنوان ش��عار س��ال ،اظهار كرد:
بانك رفاه در جهت تحقق اين شعار ،اقداماتي انجام
داده است .از جمله اينكه براي پرداخت تسهيالت
از بنگاههاي توليدي كوچك و متوس��ط ،اعتباري
معادل پنج هزار ميليارد ريال در نظر گرفته ش��ده
اس��ت .براي پرداخت تسهيالت سرمايه در گردش
لداركهنميتوانستندحقوق
واحدهايتوليديمشك 
پرسنل و كارگران را پرداخت كنند هم ،اعتباري در
نظر گرفته ش��ده كه حدود س��ه هزار ميليارد ريال
است .وي ادامه داد :براي تامين مالي صنايع پيشران
كشاورزي ،گردشگري و صنعت و معدن حدود ۳۰
هزار ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته ش��ده است.
همچني��ن تامين س��رمايه در گ��ردش واحدهاي
توليدي كه مش��مول تبصره ۱۸قانون بودجه سال
 ۱۳۹۹ميشوند به ميزان سههزار ميليارد ريال در
نظر گرفته شده است .مديرعامل بانك رفاه با بيان
اينكهسههزارميلياردريالبرايپرداختتسهيالت
به معرفيشدگان وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي،
كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي
در نظر گرفته شده است كه در قالب قرضالحسنه
پرداختميشود،اظهاركرد:همچنينبرايصاحبان
كسب و كارها كه به دليل شيوع كرونا دچار مشكل
شدهاند ،حدود س ه هزار ميليارد ريال تسهيالت در
نظر گرفته شده است .پرداخت تسهيالت حمايت از
توليدبرايواحدهاي توليديكهنيازداشتهباشند از
اين تسهيالت استفاده كنند پنج هزار ميليارد ريال
در نظر گرفته شده است .در قالب طرح جهش مهر
سالمت به پزشكان ،پرستاران و كليه كادر درماني
مراكزدرمانيتسهيالتپرداختميشود.
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بانك مركزي با افزايش انتشار گواهي سپرده عام  ۱۸درصدي موافقت كرد

افزايش 3درصدي نرخ سود براي سپرده بلندمدت
گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
بانك مركزي با افزايش انتش�ار گواهي سپرده
عام ۱۸درصدي توسط بانكها ،موافقت كرد .به
گزارشروابطعموميبانكمركزي،پيرومكاتبات
پيش�ين اين بانك با ش�بكه بانكي درخصوص
سقف انتش�ار اوراق گواهي س�پرده مدت دار،
ويژهسرمايهگذاري(عام)بانكهادرسالجاري
براساستصميماتمتخذهدراينبانك،باافزايش
سقفانتشاراوراقيادشده،عالوهبرسقفتعيين
شدهقبليموافقتبهعملآمدهاست.

برهميناساس،سقفانتشارگواهيسپردهعامبانكهادر
سالجاريتاتاريخ ۳۱شهريورماه،۱۳۹۹حداكثربهميزان
 ۲۰درصد سپردههاي بلندمدت خواهد بود.براين اساس
ميتوان پيش بيني كرد كه بانكها بخشي از سپردههاي
خودرابانرخباالتر 18درصددريافتخواهندكردكهنسبت
بهمصوبهحداكثرنرخ 15درصديسپردهبلندمدتحدود
 3درصدباالتراست.
برخي كارشناس��ان معتقدند كه به دنبال سودآوري بازار
ارز و بورس ،بانكها نگران نقل و انتقال سپردهها از سپرده
بلندمدتبهسپردهجاريهستند.
ميزانرشدسپردههاوتركيبآندريكسالاخيرنيزنشان
ميدهد كه رشد س��پرده كوتاهمدت و بلندمدت كاهش
يافتهوسپردهجاريرشدقابلتوجهوباالتريداشتهاست.
آخرين آمار مربوط به سپردههاي بانكي نشان ميدهد كه
ازنقدينگي 2472هزارميلياردتومانيكشوردرپايانسال
 ،1398معادل  2044هزار ميليارد تومان شبه پول427 ،
هزارميلياردتومانپولبودهاست.
از رقم شبه پول ،قرضالحس��نه حدود  144هزار ميليارد
تومان و سپرده مدتدار معادل 1856هزار ميليارد تومان
بودهاست.همچنينازرقمسپردهدرازمدتنيزمعادل708
هزارميلياردتومانسپردهكوتاهمدتو 1148هزارميليارد
تومانسپردهبلندمدتبودهاست.
همچنين از رقم پ��ول نيز معادل 366هزار ميليارد تومان
س��پرده جاري و ديداري يا خالص چكها بوده و بقيه آن
يعني 61هزارميلياردتومانرااسكناسومسكوكدردست
اشخاص تشكيل داده است .نگاهي به جدول و ميزان رشد

تركيبنقدينگينشانميدهدكهباالترينرشددرسال98
متعلق به سپرده ديداري ،حساب جاري يا خالص چكها
بوده و به دليل ماه شمار شدن حساب كوتاهمدت و نوسان
نرخ ارز و مسكن و خودرو ،تمايل مردم به نگهداري پول در
حساب جاري و استفاده از چك در معامالت درشتبيشتر
شدهاستوماندهحسابجاريبهبيشاز 366هزارميليارد
تومانرسيدهكه سهمنزديكبه 15درصديدرنقدينگي
دارد و نشاندهنده گردش مالي باال و خريد و فروشهاي
بزرگ در اقتصاد است ،زيرا مردم از طريق كارتهاي بانكي
و حساب كوتاهمدت نميتوانند خريدهاي درشت زيادي
انجام دهند و لذا براي استفاده از چك تمايل به نگهداري
پولدرحسابجاريدارند.
از س��وي ديگر ،حساب قرضالحس��نه با هدف استفاده از
وام ازدواج و مسكن و س��اير وامهاي بانكي رشد باالي 41
درصدي داشته است .اما حسابهاي اصلي يعني سپرده
كوتاهمدت به دليل ماه شمار شدن با رشد كم 21درصدي
در س��ال 98و سهم 28درصدي همراه شده است .سپرده
بلندمدت كه عمدهترين و مهمترين سپرده بانكي است و
بانكها براي پرداخت تس��هيالت روي آن حساب زيادي
باز ميكنند ،با رش��د 30درصدي و س��هم 46درصدي از
كل سپردهها برخوردار بوده است .در گذشته سهم سپرده
بلندمدت باالي 50درصد بوده است و بانكها از اين طريق
قادربهاستفادهازاينمنابعبرايپرداختتسهيالتبودهاند.
اما در س��الهاي اخير ،با نوس��انهاي ارزي ،رشد قيمت
مسكن ،سهام ،خودرو و ساير داراييها ،تمايل به نگهداري
پولدرحساببلندمدتكمترشدهوسهماينسپردهمهم
بانكي به زير  50درصد رسيده است .براين اساس ،با توجه
بهسودآوريبااليسهاموارز،بانكهاالزمدانستهاندكهدر
جهتجذبسپردههايبلندمدتوحسابكردنرويآن
ازگواهيسپردهسرمايهگذاريعاماستفادهبيشتريداشته
باشند و براين اساس با درخواستهاي بانكهاي مختلف،
بانك مركزي نيز موافقت كرده كه سهم اين نوع سپرده به
 20درصدسپردهبلندمدتافزايشيابد.
درنتيجهدرصورتيكهفرضكنيمحجمسپردهبلندمدت
بانكها حدود 1200هزار ميليارد تومان اس��ت ،ميتوان
برآوردكردكهيكپنجمآنيعنيحدود 240هزارميليارد
تومانميتواندگواهيسپردهعام 18درصديباشد.

با توجه به مانده سپرده بلندمدت 1200هزار ميلياردي  ،برآورد ميشودكه مانده سپرده عام  18درصدي به 240هزار ميليارد تومان افزايش يابد
شاخص
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پول
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49.8
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رييسجمهور :ناچاريم تصميمهاي حادي براي عدم بازگشت  ۲۰ميليارد يورو بگيريم
رييسجمهورگفت:درسال،۹۸بيستميليارد
يورو كاال صادر ش�ده ،اما ارز آن هنوز به كش�ور
بازنگشتهاست.

به گزارش «تعادل» ،حس��ن روحاني در مراس��م افتتاح
طرحهايصنعتيومعدنيبااشارهبهداليلافزايشقيمت
ارز ،اظهار كرد :در اس��فند ،فروردين و ارديبهش��ت همه
مرزهاي ما با همسايگان بسته و صادرات ما دچار مشكل
ش��د ،اما مرزها به تدريج بازگشايي ش��دند با اين حال در
صادرات وقفه ايجاد شد كه امروز آثار آن را ميبينيم .وي با
بياناينكهماصادركنندگانراسربازانوسردارانخطمقدم
مبارزه با تروريسم اقتصادي امريكا ميدانيم ،افزود :برخي
صادركنندگان،ارزحاصلازصادراتراسروقتبازگرداندند
كهازآنهاتشكرميكنم.آنهاميليونهادالرواردكشوركردند
اما متاسفانه صادركنندگاني هس��تند كه ارز را سر موقع

بازنگرداندند.طبقاعالمبانكمركزي،بيستميليارديورو
در اواخر سال ۹۸كاال صادر شده ،اما ارز آن بازنگشته است
وماناچاريمتصميمهايحاديبگيريم.ماهيچوقتدلمان
نميخواستهاستكهبرخوردقضاييباصادركنندگانشود.
رييسجمهورخاطرنشانكرد:امسالميتوانيم۴۱ميليارد
دالرصادراتغيرنفتيداشتهباشيمكهاگرارزآنسرموقع
واردكشورشود،همهنيازهايوارداتيخودراحلميكنيم.
اگرهمهبهوظايفخودعملكنيم،قيمتارزمتعادلشده
وكاالهاياساسيسرموقعواردكشوميشود؛البتهاالنهم
كاالهاي اساسي را خريدهايم و اين كاالها در حال ورود به
كشوراستومشكلينداريم.باوجودبرخيفضاسازيهادر
فضاي مجازي ،به مردم عرض ميكنم كه با وحدت ،اتحاد،
كوشش و همفكري و فعاليت در زمينه توليد ميتوانيم در
برابردشمنايستادگيكنيم.روحانيبابياناينكه ۱۳هفته
مداوماستكهطرحهايصنعتيراافتتاحميكنيم،تصريح

كرد :بهطور متوسط توليد سنگ آهن ،كنستانتره ،گندله،
آهن اس��فنجي و فوالد در هفت سال گذشته  ۲برابر قبل
از س��ال ۹۲شده است ،يعني حركت ۷سال معادل تاريخ
فعاليت صنعتي و معدني كشور بوده است .در ريسندگي
همتوليدكشوردرهفتسالگذشتهدوبرابرشدهاست.
وي با اشاره به برخي سنگاندازيها و تحريف واقعيات در
فضاي مجازي گفت :اين افراد مش��اهده كنند كه ۵۸۸۰
ميليارد تومان طرح و پروژه در يك روز افتتاح ميشود .در
سه ماه اخير توليد پتروشيمي  ۷درصد ،خودروي سواري
 ۸.۵درصد ،وانت ۲۳درصد ،الس��تيك خودرو ۳۱درصد،
شمش آلومينيوم ۳۲درصد ،سيمان ۱۰/۵درصد و فوالد
خام ۵/۵درصد افزايش داش��ته اس��ت .روحاني ادامه داد:
تالش ما اين اس��ت كه آزادراه اصفهان -شيراز تا پايان اين
دولت افتتاح ش��ود زيرا كوتاه شدن و امن شدن اين مسير
برايمامهماست.دراستانسيستانوبلوچستاننيزشاهد

تحوالتبسيارخوبيهستيم.ايناستاناكنوندارايگازو
راهآهناست.ماتالشميكنيمكهراهآهنچابهاربهزاهدان
را متصل كنيم .همچنين آباداني س��واحل مكران براي ما
اهميت دارد .رييسجمهور بيان كرد :در زمان اولين سفر
خودبهاستانسيستانوبلوچستانرهبريبهمنفرمودند
كهبافتبلوچفعالشود.رهبريبهاينمناطقآشناييداشته
وآنهاراديدهبودندومايلبودندكهبافتبلوچفعالشود.اين
آرزوودستورايشانامروزاجراييشدوبخشبافندگيآنها
تكميل ميشود .براي ما مهم است كه اين استان به قطب
پارچه تبديل شود .از معادن استان نيز بايد استفاده شود.
سرمايهگذاريدرزمينهبنادر،راهآهن،كشاورزي،صنعتو
معدنسيستانوبلوچستاندرحالانجاماست.ويبابيان
اينكه وزارت صنعت ،معدن و تجارت قول داده است كه تا
پايانسالشاهدافتتاح 200طرحبزرگصنعتيومعدني
به ارزش  170هزار ميليارد تومان باش��يم ،گفت :مردم با

وجود سختيهاي امسال ،ش��اهد تحوالت مهم و بزرگي
در كشور خواهند بود .روحاني همچنين با بيان اينكه بايد
توليد افزايش يافته تا اشتغال بيشتر شده و قيمت اجناس
متعادلشود،اظهاركرد:وقتيعرضهزيادشد،قيمتهاهم
متعادلميشودالبتهمابهفكرحلسايرمسائليكهموجب
افزايش قيمت ميش��ود هم هستيم .بايد در كنار افزايش
توليد ،صادرات خود را نيز افزايش دهيم .فشار دشمن هم
براي اين است كه ما در زمينه ارزي دچار مشكل شويم اما
فعالشدنهمهمادربخشتوليدوصادراتميتواندتوطئه
دشمنراخنثيكند.
رييسجمهور گفت :دولت براي برداشتن موانع توليد در
حالتالشاست.توسعهدولتالكترونيكبرايجهشتوليد
ومقابلهباكروناالزماستوبايددولتالكترونيكراباسرعت
به پيش ببريم .بسياري از امور در زمينه توليد و خدمات با
دولتالكترونيكتسهيلميشود.

ادامهازصفحهاول

ماليات از سودهايكالن راهحل مشكالت است
بنابراين منطقيترين كار در اينجا اخذ ماليات اس��ت و بعد
بين انتخاب اينكه دولت اوراق مشاركت منتشر يا استقراض
كند از بانك مركزي به نظر من اس��تقراض از بانك مركزي
منطقيتراست.
بهنظرميرسدهرزمانكهيكيازاساتيداقتصادي
در خصوصنكت�هاي در اقتصاد صحبتيا انتقادي را
مطرح ميكند يك جريان رسانهاي سازمانيافته به
نقد و تخريب اين اظهارات كارشناس�ي و تخصصي
ميپردازند،بهطوري كه اصلموضوع دربطنيك دو
قطبيسازيمخربدچاراستحالهميشود،موضوع
اخذ س�ود از س�ود س�هام از جمله اي�ن موضوعات
چالشبرانگيزاستكهباعثشدهبرخيافرادازطريق
انتشار شب نامه ،شايعهس�ازي و...به مخالفت با آن
بپردازند.دليلاينامرراچهميدانيد؟
درستاست؛قطعامسلماستكهوضعيتآشفتهكنوني
منافع گروههاي بزرگي را تامين ميكند و اين گروهها در
برابرهرنوعاصالحوبهروزآورينهاديمقاومتميكنند.
اين فسادهاي گستردهاي كه در كشور صورت گرفته و
اخبار آن را در رسانهها و خبرگزاريها ميخوانيم ،اينها از
افراد بيرون از سيستم و نظام اقتصادي و سياسي كشور
نيستند؛يادردولتهستنديادرمجلسهستنديادرقوه
قضاييه نفوذ كردهاند يا در شركتهاي خصولتي هستند
كه رابطه تنگاتنگي با عناصر نظام تصميمسازي كشور

دارند .برندگان وضعيت آشفته كنوني تالش ميكنند تا
باب هر نوع تغيير و اصالحي در اتمسفر اقتصادي را سد
كنند  .اگر فرد يا رسانهاي بخواهد نقد يا انتقادي را مطرح
كند كه در جهت منافع آنها نباشد حتي اگر در راستاي
منافع ملي و مردمي باشد باز هم اين گروهها با استفاده
از ابزارهاي گسترده رسانهايشان اقدام به تخريب طرف
مقابل ميكنند .در اين ميان برخي رسانههاي اقتصادي
و خبرگزاريها و س��ايتها هم از پولهاي قابل توجهي
كه اي��ن اف��راد ميپردازند ارتزاق ميكنن��د تا منويات
آنها را پيش ببرند .اينگونه اس��ت كه ناگهان اظهارات
منطقي يك استاد اقتصاد يا تحليلگر اقتصادي با چنان
واكنشهاي غير تخصصي و مخرب اين كانونها مواجه
ميشود و با تهمتهاي فراواني روبهرو ميشوند .طبيعي
است كه اگر نظراتي مطرح شود كه در جهت حفظ منافع
اقتصادي آنها نباش��د حتي اگر در راستاي منافع مردم
باشد با مقاومتهاي جدي روبرو ميشود .هميشه تاريخ
برندگان حافظ وضع موجود هس��تند و سعي ميكنند
همان سياستهايي كه منجر به موفقيت شخصي آنها
شده حتي اگر در كشور بحران ايجاد كند را حفظ كنند.
اينها افرادي هس��تند ك��ه از آنها در ادبيات سياس��ي و
اقتصادي ذيل عنوان محافظهكاران ياد ميشود .اينها در
برابر هر تفكري كه در برابر منافع غيرمشروع آنها بايستد
مقابلهميكنند.

آنچه در مورد بورس به شما نميگويند

چنانچه آن را حتي به يك نفر بفروش��د ،ش��خصگيرنده
سيگنالميتواندساعت8و30دقيقهفرداباميلياردهاتومان
درصفخريدآنسهمقراربگيرد.دراينحالتخودفروشنده
سيگنالازكسبسودازاينخبربازميماندوميلياردهاضرر
بهخاطرفروشسيگناليهقيمتيپايينكردهاست.بنابراين
تعادليكهكسيسيگنالارزشمندرادركانالهايويايپي
وغيرهبفروشد،بسيارنامحتملاست.آنچهاحتماالبهفروش
ميرسداطالعاتسوختشدهاست.
دوم؛تحليلتكنيكالروشعلمينيست:علمودانشاقتصاد
چارچوبدقيقومشخصيدارد.نظريهعموميدرعلممالي
واقتصادنظريهبازارهايكاراستوغيرقابلپيشبينيبودن
آن.بنابراينچنانچهاطالعاتارزشمنديازتاريخچهدارايي

بتواند راهگشا باشد ،خود را در قيمتهاي دارايي منعكس
كردهاستپساساساقيمتهاپيشبينيناپذيرندوفقطبه
اخبارواطالعاتجديدوپيشبينينشدهواكنشميدهند.
حالبياييموفرضكاراييبازارهاراهمحتيكناربگذاريمو
شهوديبهقضيهنگاهكنيم:آنچهبديهياستاينكهقيمت
يكداراييبهعنوانيكسريزماني،بهمتغيرهايمتعددي
از جمله نقدينگي ،شرايط بازارهاي موازي ،نرخ تورم و ارز،
اخبار پيرامون شركتها ،سود انتظاري ،گزارشات ،محيط
اقتصادكالن،سياستهايدولتوغيرهوابستهاست.بنابر
اينفقطنگاهكردنبهقيمتهايگذشتهنميتواندچيزي
را تعيين كند .بديهي اس��ت نه! ؟ پس چرا اينقدر متداول
شدهاست؟چونسنتيبرجايماندهازقرنهفدهماستو

برخياساتيداقتصاديعنوانكردهاندكهبزرگشدن
بورسومردميش�دناينس�اختاراقتصاديتبعات
دامنه داري را در نظام سياس�ي و حاكميتي كشور بر
جايخواهدگذارد.يعنيباتوجهبهاثرگذاريمستقيم
بورسرويمنافعاقتصاديومعيشتيدامنهوسيعياز
شهروندان؛هرنوعتصميمسازياشتباهدراينحوزه،
با واكنش تند و هيجاني مردم روبهرو خواهد شد .اين
قرائتازبورسب هنظرشمادرستاست؟
تصور نميكنم اينگونه شود ،اينها به نظرم روياپردازي است؛
ساخت سياسي ما با يك چنين قرائتي متفاوت است .اينكه
تصور كنيم نظام تصميمسازي ما به دليل بزرگ شدن بورس
خود را پاسخگوتر ميداند ،چندان محتمل نيست .مشكالت
اقتصادي ما عميقتر از اين حرفها اس��ت .ولو اينكه بورس
سقوط كند و دهها ميليون ايراني هم بر اثر آن آسيب ببينند؛
به نظرم نگراني جدي در نظام اجرايي كشور ايجاد نميكند.
ما اين مسائل را قبال در خصوص صندوقهاي قرضالحسنه،
بانكهايخصوصيورشكستهوموسساتغيرمجازكهمنابع
مردم را غارت كردند ،تجربه كرديم .اگر خاطرتان مانده باشد
دولت نهايتا در واكنش به اين مش��كالت ،اين بود كه در گام
اول35هزار ميليارد تومان از بانك مركزي اس��تقراض كرد تا
اين موسس��ات غيرمجاز را از مشكل خارج كند ،هرچند اين
تصميمات اقتصاد را در گردابي از مشكالت قرار داد و در واقع
به آنها پاداش داد  .بعد هم با چند برابر كردن نرخ ارز بخشي از

سنتهامعموالطرفدارانخودرادارند.مانندطبسنتيكه
هنوزهمطرفدارانخودرادارد.مدلهايبسيارپيشرفتهتر
ازتكنيكالمانند VARيا ARDLتماميمتغيرهايموثر
راهمبههمراهوقفههايشانبهمدلهايتكنيكالكالسيك
اضافهكردهاندوليبازهمقدرتپيشبينيبازارراندارندچرا
كه اگر داشتند امروزه با كامپيوترهاي پيشرفته و متدهاي
ماشين لرنينگ ميشد به سرعت مولتيميلياردر شد و در
ليستمولتيميلياردرهايدنيابايدچنينافراديدرصدر
قرار ميگرفتند .جان كالم اينكه كس��ي نميتواند بازار را
شكستدهد.
سوم؛ پسانداز ثروتزا است اما ثروتمند شدن كسي از بازار
مالي،دليلبردانشباالياونيست:شبگذشتهيكيازاقوام

كسريهاياينبانكهاوخوددولتراجبرانكرد.بنابراينبه
نظرم اين موضوع روياپردازي است و احتماال از سوي حاميان
بازار بورس و دالالن بازار سهم مطرح ميشود ،چرا كه شاكله
سياسي كشور به گونهاي است كه نوسانات بازار سهام تاثيري
رويآنهانخواهدداشت.
ش�ما معموال در خص�وص موضوع�ات اقتصادي با
صراح�تنظرميدهيدومعموالهماظهاراتش�مابا
مخالفتهاي جدي مواجه ميش�ود ،چشمانداز بازار
سهامراچطورميبينيد؟
بهنظرمنبازاربورسبههرصورتسقوطخواهدكرد؛چونبازار
سهام آينه تمام نماي توليد است؛ وقتي توليدي وجود ندارد،
عمال اين افزايش قيمتها دستكاري در انتظارات مردم است.
بر اساس اطالعات من ،حقوقيها يعني بازيگران اصلي بازار
سهام و بنگاههاي بزرگ ،شروع به فروش سهام خود كردهاند.
معناياينتحركاتايناستكهممكناستكهمردميبهدليل
ناآگاهيهمچناندرحالسرمايهگذاريدربورسهستندودر
ماههاي اخير وارد بورس شدهاند ،حلقه اول آسيبهاي بورس
رامتحملشوند.
ممكن اس�ت به صورت مصداقي و ب�ا زبان عدد اين
تحوالتراتشريحكنيد؟
يعني اگر امروز مثال ش��اخص بورس چيزي حدود1ميليون
و 800اس��ت در كوتاهمدت ميتوان تصور نزولي ش��دن اين
شاخصبه1ميليونو200هزارراداشت؛اينخودشميتواند

با بنده تماس گرفت و از خوشحالي در پوست نميگنجيد.
گويا 20سالپيشمقداريسهامازمحلكاربهعنوانپاداش
دريافتكردهبودوليدراينبيستسالتوجهيبهآننداشته
اس��ت .چندي پيش يه ياد آن ميافتد و پس از پرسوجو
متوجه ميشود اين سهام ارزش چند صد ميليوني دارد .نه
يدانستونهتحليلتكنيكال.
كانالويايپيم 
حالچهبايدكنيم؟
 -1اگر كد بورس��ي نداريد به س��رعت ب��راي دريافت آن
اقدام كنيد .داراييهاي ارزش��مند از سهمهاي بنيادي را
شناس��ايي كرده و با توجه به سطح ريس��كپذيري خود
سبدي براي پسانداز تشكيل دهيد .مثال رمز ارزها بسيار
پر س��ود ولي ريس��كي هس��تند .در حال حاضر كمترين

روند فروپاش��يهاي بعدي را تسريع كند؛ ممكن است بر اثر
تحركاتدولتوحاكميتبخشيازاينخطراتمهارشوداما
تصوراينكهبورسدوبارهبهوضعيتآرمانيخودبازگردددشوار
است.زمانيكهاينروندنزوليمحققشود؛افراديكهدرماههاو
هفتههاياخيرواردبورسشدهاندبهاحتمالزيادبازندهخواهند
شد.خطراصليهمينافرادهستند؛افراديكهبدونآگاهيوبا
چشماندازسودهايكالنهمهداراييخودوخانوادهشانراوارد
بورسكردهاندزمانيكهباضررهايناگهانيروبروشوندخطر
رفتارهايهيجانيازسويآنهابيشترميشود.بههرحالزماني
فردروياهاياقتصاديخودرابربادرفتهميبيند،واكنشهايي
ازخودبروزميدهدكهشايدچندانقابلپيشبينينباشد.
اگر اين تحليلهاي شما محقق شود؛ چه تبعاتي در
اقتصادوجامعهايجادخواهدكرد؟
اين روند نزولي و آسيبهايي كه به سرمايههاي مردمي وارد
خواهدشد؛تبعاتيرادرفضايعموميجامعهونظامرفتاريو
اخالقيبهجايخواهدگذاشت.گسترشآسيبهاياجتماعي
و افزايش ناهنجاريهاي رفتاري و صعودي شدن روند جرم و
جنايت در جامعه از جمله تبعات اين فضاي اقتصادي مخرب
است .همين امروز نش��انههاي عيني خطراتي كه مشكالت
اقتصادي ايجاد خواهد كرد در حال نمايان شدن است .البته
مسووالن تصميم ساز معموال نسبت به اين آالرمهاي هشدار
بيتفاوت هستند و تا زماني كه فاجعه تمامقد در برابر جامع
نايستداقداماتعمليبرايمقابلهباآنراآغازنخواهندكرد.

ريس��ك مربوط به عرضههاي اوليه در بورس ايران اس��ت.
 -2سعي كنيد هر ماه اندكي پسانداز كرده و بر سبد خود
بيفزاييد به عالوه با اطالعات بهروز ش��ده س��بد را اصالح
كنيد .اگر دانش الزم را نداريد از كارگزاريها و شركتهاي
سبدگردانكمكبگيريد.
-3اخبارواطالعاترادنبالكنيددرايرانبازارهايتحوالت
زياد و س��ريعي دارند با اطالعات بهروز ش��ده سبد خود را
اصالحكنيد.
كالم آخ��ر :همانگونه كه دهه 70و 80كه ش��اهد رش��د
قارچگونهموسساتكنكوربوديم،احتماالشاهدرشدقارچ
گونهكانال VIPوتكنيكالو....خواهيمبودوليشمامخاطب
بزرگوارآگاه،بههوشوبهروزباشيد.

بانك و بيمه
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مقايسه قيمت دارايي در بازارهاي طال ،ارز ،مسكن و سهام در يك سال منتهي به ارديبهشت  99نشان ميدهد

افزايش  14درصدي نرخ دالر و  37درصدي سكه در يكسال

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
مقايس��ه خالصه وضعيت قيمت در بازاره��ا طي ۲ماهه
نخستسال ۹۸و ۹۹نشانميدهدكهميانگيننرخخريد
ه��ر دالر در بازار آزاد از۱۴ه��زار و۱۰۰تومان به۱۶هزار و
۱۰۰تومان افزايش يافته كه رشدي ۱۳.۹درصدي داشته
است.همچنينميانگيننرخخريدهريورودربازارآزادشهر
تهراناز ۱۶هزارتومانبه۱۷هزارو ۴۰۰تومانافزايشيافته
و رشدي ۸.۸درصدي را به ثبت رسانده است.
به گزارش «تعادل» ،طي مدت زمان مشابه هر قطعه سكه
تمام بهار آزادي طرح جديد ني��ز از  ۴ميليون و  ۹۰۰هزار
تومانبه ۶ميليونو ۷۰۰هزارتومانرسيدهكه ۳۶.۲درصد
رشد را نش��ان ميدهد .اين آمار براي هر قطعه سكه طرح
قديم نيز حكايت از رشدي  ۳۷.۴درصدي دارد .ميانگين
قيمتخريدهرقطعهسكهتمامبهارآزاديطرحقديمدر۲
ماهه ۹۸برابر با ۴ميليون و ۷۰۰هزار تومان كه در ۲ماهه
امسالبه ۶ميلوينو ۵۰۰هزارتومانافزايشيافتهاست.
بهايهرمترمربعواحدمسكونيمعاملهشدهدرشهرتهران
نيز ۳۴.۸درصدطياينمدتافزايشيافتهوقيمتهرمتر
مربعواحدمسكونيمعاملهشدهدرشهرتهراناز۱۲ميليون
تومانبه ۱۶ميلوينو ۱۰۰هزارتومانرسيدهاست.
باالترينرشدامامتعلقبهشاخصارزشسهاممعاملهشده
در بازار س��هام ( )۱۳۹۵=۱۰۰است .اين شاخص كه در ۲
ماهه نخست سال ۹۸برابر با ۴۷۹.۲درصد بود ،در ۲ماهه
امسال به ۳۷۸۷.۴درصد رسيده و رشدي ۶۹۰.۴درصدي
راتجربهكردهاست.شاخصتعدادسهاممعاملهشدهدربازار
س��هام ( )۱۳۹۵=۱۰۰نيز طي مدت زمان مورد گزارش از
 ۴۱۰.۵درصد به ۷۷۶.۹درصد رسيده و ۸۹.۳درصد رشد
يافتهاست.
طي اين مدت ،ش��اخص تورم يا به��اي كاالها و خدمات
مصرفيكلكشور()۱۳۹۵=۱۰۰از ۱۷۲.۲درصدبه۲۰۷.۴
درصد رسيده كه  ۲۰.۴درصد رشد را نشان ميدهد .در ۲
ماهه نخست سال گذشته شاخص بهاي كاالها و خدمات
مصرفي خانوارهاي شهري كش��ور ( )۱۳۹۵=۱۰۰برابر با
 ۱۷۰.۷درصد بود كه در  ۲ماهه نخس��ت امسال اين رقم
به ۲۰۶.۱درصد رسيده و رشدي ۲۰.۷درصدي را به ثبت
رسانده است .براساس اين گزارش شاخص بهاي كاالها و
خدماتمصرفيخانوارهايروستاييكشور()۱۳۹۵=۱۰۰
نيز طي اين مدت از ۱۸۱درصد به ۲۱۴.۹درصد رسيده و
رشدي ۱۸.۷درصدي را نشان ميدهد .در ۲ماهه نخست
س��ال ۹۸ش��اخص بهاي كاالها و خدم��ات مصرفي كل
خانوارهاي استان تهران ( ۱۷۲.۲)۱۳۹۵=۱۰۰درصد بود
كه در ۲ماهه نخس��ت امسال به ۲۱۳.۴درصد رسيده كه
رشدي ۲۳.۹درصدييافتهاست.
رشد  17درصدي هفته گذشته
در هفتهاي كه گذشت ،دالر از بورس جلو زد و پربازدهترين
بازار مالي هفته ش��د .روز پنج شنبه دالر به ،22510يورو
 ،25400درهم  6200تومان ،پون��د  ،28200لير تركيه
،3330يوانچين،3240دالركانادا 16900تومانمعامله
شد .در هفته گذشته ،نرخ دالر در صرافي ملي از ۱۸۹۵۰
به ۲۲۲۰۰تومان رس��يد و ب ه اينترتيب بازدهي آن۱۷.۱
درصد مثبت شد .يورو نيز با  ۱۵.۶درصد افزايش ،دومين
بازار پربازده هفته سوم تيرماه بود .در بازار طالي اين هفته
شاهدثبتركوردهايجديديبوديم؛برايناساسطال۷.۴
وسكه ۱۰.۴درصدگرانترشد.بازارسرمايهاينهفتهازقافله
عقب ماند؛ شاخص بورس طي اين مدت از يك ميليون و
 ۶۱۲ه��زار و ۹۰۲واحد به يك ميليون و ۷۵۱هزار و۶۷۸
واحدرسيدوبهاينترتيببازدهيآن ۸.۷درصدمثبتشد.
درابتدايهفتهايكهگذشت،سكهطرحجديد ۱۰ميليون
و ۲۰۰هزار تومان و سكه طرح قديم ۹ميليون و ۵۰۰هزار
تومان داد و ستد ميشد .نيمسكه پنج ميليون و ۱۰۰هزار
تومان،ربعسكهدوميليونو ۹۰۰هزارتومانوسكهگرمي
يكميليونو ۵۵۰هزارتومانقيمتداشتند.
حباب  ۹۵۰هزار توماني سكه
بهگفتهنايبرييسدوماتحاديهطالوجواهرتهران،باتوجه
به ثبت ركورد جديد قيمتي براي طالي جهاني پس از ۹
سال و افزايش ش��ديد نرخ ارز در داخل ،روند قيمتها در
هفتهايكهگذشت،صعوديوبيسابقهبودهاست .محمد

كشتيآراي در تشريح وضعيت هفته اخير بازار سكه و طال
اظهار كرد :وضعيت بازار اين هفته بدين گونه بود كه اونس
جهاني با افزايش حدود ۴۰دالري از ۱۷۷۵دالر در ابتداي
هفتهبه ۱۸۱۵دالردرانتهايهفتهرسيد.باالتريننرخثبت
شدهبراياونسجهاني ۱۸۱۲دالردرسال ۲۰۱۱ميالدي
بوده اس��ت؛ بنابراين در هفتهاي كه گذشت ،قيمت اونس
جهاني پس از ۹س��ال ركود قيمتي را شكست و باالترين
قيمترادرروزپنجشنبهثبتكرد.
از سوي ديگر در اين هفته مجددا ش��اهد افزايش نرخ ارز
در بازارهاي داخلي بودي��م .در طول هفته قيمت ارز روند
صعودي داش��ت و باعث شد كه قيمت سكه و طال تا پايان
هفتهصعوديپيشرود.البتهاواسطهفته،قيمتارزباتوجه
بهصحبتهايرييسكلبانكمركزيدريكروزافتكرد
كه به دنبال آن ،قيمت سكه و طال و همچنين حباب سكه
بهشدتكاهشپيداكردامااينكاهشيكروزبيشتردوام
نداشتوازروزسهشنبهب هبعددوبارهصعوديشد.
وي در رابطه با آخرين وضعي��ت و قيمتها در بازار گفت:
همانطور كه اشاره ش��د قيمت اونس جهاني در محدوده
 ۱۸۱۵دالر قرار داد و هر دالر امريكا نيز در حدود ۲۲هزار و
 ۴۰۰تومانمعاملهميشود؛بنابراينباتوجهبهافزايشاين
دوپارامتر،قيمتسكهوبهويژهقيمتطالبهنسبتطالي
جهاني باال بوده و افزايش داشت ه است .بر اين اساس قيمت
هر قطعه س��كه تمام بهار طرح جديد با افزايش ۳۰۰هزار
تومانينسبتبهابتدايهفته ۱۰،ميليونو ۵۰۰هزارتومان،
سكهتمامطرحقديمبا ۱۰۰هزارتومانافزايش ۹ميليونو
 ۶۰۰هزارتومانقيمتدارند.درحالحاضرحبابسكهدر
محدوده ۹۵۰هزارتومانيبرايهرقطعهسكهاست.قيمت
هرقطعهنيمسكهپنجميليونو ۳۰۰هزارتومان،ربعسكه
سه ميليون و  ۱۲۰هزار تومان و سكههاي يك گرمي يك
ميليون و  ۶۰۰هزار تومان است .همچنين هر مثقال طال
چهارميليونو ۱۷۰هزارتومانوهرگرمطالي ۱۸عيارنيز
 ۹۶۲هزارو ۴۰۰تومان قيمت دارند.

افزايش نرخ در صرافيها
روزجمعه 20تيرماه،99بهدنبالافزايشاونسجهانيطال
به 1814دالر ،و معامله نرخ دالر به 22420تومان ،قيمت
طالوسكهدرسطحهفتهگذشتهباقيماندهاست.هرگرم
طالي 18عيار 966هزار،مظنهمثقال 17عيار 4ميليونو
 186هزار ،سكه جديد 10ميليون و 450هزار ،سكه قديم
 9ميليون و 500هزار ،نيم سكه 5ميليون و 300هزار ،ربع
سكه  3ميليون و  200هزار ،سكه گرمي  1ميليون و 450
هزارتومانمعاملهشد.
در معامالت پنجشنبه هر قطعه سكه تمام بهار آزادي
طرح جديد با كاهش  ۲۰۰ه��زار توماني به بهاي ۱۰
ميليون و  ۳۵۰هزار تومان فروخته شد.همچنين هر
قطعه س��كه تمام طرح قديم  ۹ميلي��ون و ۶۵۰هزار
تومان ،نيم سكه ۵ميليون و ۲۵۰هزار تومان ،ربع سكه
 ۳ميليون و  ۶۰هزار تومان و هر قطعه سكه يك گرمي
يك ميليونو ۶۵۰هزار تومانتعيين قيمت شد.طالي
خام  ۱۸عيار هر گ��رم  ۹۵۶هزار و  ۴۱۱تومان معامله
شد .هر مثقال طال نيز  ۴ميليون و  ۱۴۳هزار تومان به
فروش رسيد.سامانه سنا نيز نرخ ميانگين ارز در 18تير
 99را براي دالر  ،21051ليرتركيه  ،3131دالر كانادا
 ،15941ي��ورو  ،23440درهم  ،5760پوند 26214
تومان اعالم كرد .نرخ حواله نيز در س��امانه نيما براي
دالر ،17714يورو ،19746درهم ،4720يوان2595
توماناعالمشد.برايناساساختالفقيمتدالرنيمابا
دالر سنا و صرافيها به 3337تومان ،اختالف دالر نيما
با دالر آزاد به  4706تومان رسيد.
درجريانمعامالتبازارارز،روزپنجشنبهصرافيهايبانكي
هردالرامريكارابهقيمت ۲۲هزارتومانخريداريو ۲۲هزار
و ۲۰۰تومانفروختندونرخخريدوفروشدالر ۱۵۰تومان
افزايشيافت.همچنين،اينصرافيهاهريورورامعادل۲۴
هزارو ۲۰۰تومانميخرندوبهقيمت ۲۴هزارو ۴۰۰تومان
نيزميفروشندكهنرخخريدوفروشيوروبهترتيب ۱۰۰و
 ۱۵۰تومانباافزايشقيمتمواجهشدهاست.عالوهبراين،
بانكهانيزهردالرامريكارابه قيمت ۲۱هزارو ۵۶۰تومان
و هر يورو را معادل ۲۴هزار و ۵۰۳تومان ميخرند.
مشكلچندنرخيارزموجبشدهكهاختالفدالرنيماييبا

اكوسيستمهاي بانكي در عصر ديجيتال

مسعودخرقاني|
صنعت بانكداري در گذش�ته هميشه توانسته
خودرابااختاللهايبهوجودآمدهدربازاركسب
و كار ،سازگار كند؛ اما در ۱۰سال گذشته سرعت
تغييرات منجر به ورود رقباي جديدي به بازار و
تغييراينفضاشدهاست.

عبارت «پذيرش ديجيتالي ش��دن بصورت گسترده» ،را
ميتوان يكي از جامعترين تعاريف راهبردي براي تغيير و
تحول نسبت به زمان گذشته و حال در صنعت بانكداري
دانس��ت .از آنجايي كه نوآوري با س��رعت باال باعث ايجاد
تقاضاهاي جديد مش��تريان و رقابتي شدن بازار ميشود،
بودجههاي جهاني فناوري اطالع��ات در اين بخش براي
مقابلهباچالشهايپيشرويصنعتبانكداري،نيزافزايش
چشمگيري داشته است و برآوردهايي نيز وجود دارد كه
انتظارميرودتاسال،۲۰۲۱بودجهايبالغبر ۲۹۷ميليارد
دالر براي اين كار اختصاص داده شود.
برايحفظمزيترقابتي،بانكهاوشركتهايارايهدهنده
خدمات مالي باي��د مدلهاي كس��ب و كاري جديدي را
برگزينند ك��ه چابكي و امنيت را بر پاي��ه اعتماد ،در قلب
استراتژيهايراهبرديآنهاتركيبكند.
حض��ور در «اكوسيس��تمهاي مش��تريمحور» ،يكي از
استراتژيهايي است كه هم شركت اكسنچر و هم شركت
مايكروس��افت آن را براي امكان جلب يا بازسازي اعتماد
مشتريان در آينده ،ضروري ميدانند .اين اكوسيستمها با
فراهم ساختن تجربه كاربري شخصي و سفارشيسازي

شدهبرايمشتري،تعامالتكاربرانراتاچندينبرابرافزايش
ميدهند.درهمينرابطه 88درصدازبانكهااعتقاددارند
كهايناكوسيستمها،راهيمهمبرايتعاملبامشترياندر
آيندهخواهندبود،همچنين89درصدآنهاايناكوسيستمها
را اصليترين هدايتكننده جريانه��اي ارزش در آينده
ميدانند .به گفته اكسنچر« ،بانكهايي كه اين تجربيات
يكپارچه و متناسب را ارايه ميدهند فراتر از نيازهاي مالي
سنتيعملميكنند،ونيازهايگستردهتريازمشتريرا
برآوردهميسازند.آنهاازمشتريانخودپشتيبانيميكنند
و در زندگي روزمره مشتري خود ،بيش از حد مورد توجه
قرارميگيرند».
اكوسيستمهاي مش��تري محور :شبكهاي از شركتهاي
در هم تنيده است .در مس��تندات شركت اكسنچر براي
سازمانها جهت توس��عه و راهاندازي يك اكوسيستم ،در
صنعتبانكداريبهپنجگزينهمختلفاشارهشدهاست:
 -۱هم آهنگ س��از لحظههاي چرخه عمر -۲هم آهنگ
ساز بازارگاه -۳شركتكننده در اكوسيستم شخص ثالث
 -۴بستر(سكوي)بانكداريباز-۵بسترارجاع
درداخلپنجگزينهاشارهشده،بهطورمعمولسهراهوجود
دارد كه بانكها ميتوانند به كمك آنها اقدام به خلق ارزش
ازطريقاكوسيستمهانمايند:
بانكهاميتوانندباهدايتوبهكارگرفتنتجربياتمرتبط
بهم مشتريان در اين اكوسيستمها ،موجب افزايش ارزش
حاصل از توس��عه روابط مشتري با ساير محصوالت مالي
در اكوسيستم شده و در نتيجه از ارزش خلق شده بواسطه
فروش متقاب��ل بهرهمند ش��وند.بانكها ميتوانند با هم

رشد يكسال منتهي به ارديبهشت  99براي دالر  14درصد ،سكه  37درصد ،مسكن  34درصد ،سهام  690درصد و تورم  20.4درصد بوده است
سناوصرافيوحوالهوبازارآزادافزايشيابدودربرخيروزها
اختالف دالر نيما و بازار ازاد به  5هزار تومان رسيده است.
به عقيده كارشناسان اين موضوع از يك سو باعث تقاضاي
كاذبوخريدوفروششدهوازسويديگر،صادركنندگان
راتشويقنميكندكهارزخودراسريعبهبازارعرضهكنند.
سالدينحسينيعضوكميسيونبرنام هوبودجهمجلس
شم 
درموردچندنرخيدالرميگويد:برايتعيينداليلافزايش
نرخ ارزو قيمتدقيق آننيازمند اطالعاتدقيقيدرحوزه
منابع و مصارف ارزي هستيم .مس��لماً در شرايط فعلي و
باوجودنوسانوافزايشبيرويهقيمتارز،ساماندهيمجدد
منابعومصارفارزياجتنابناپذيراست.تعددنرخهايارزي
يكيازمباحثياستكهميتواندبهافزايشكاذبمصارف
ارزي در كشور دامن بزند .اكنون  ۴نرخ ارز  ۴۲۰۰توماني،
نيمايي ،سامانه سنا و حوالهاي وجود دارد ،كه اين موضوع
ميتواندمنشأتقاضايكاذببرايارزباشدوبايدسريعاًبعد
ازرسيدگيتعددنرخهاكاهشيابد.دولتوسيستمبانكي
دغدغه ورود منابع ارزي به چرخه تجاري كشور را دارند اما
نبايد اين موضوع را با سياس��تهاي تهديدي يا تحديدي
انجام دهند بلكه بايد از سياستهاي تشويقي و ابزارهاي
نظارتياستفادهكنند.
در كشور كمبود ارز نداريم
مسلمصالحيعضوكميسيوناقتصاديمجلسنيزبابيان
اينكهبهاندازهكافيارزدركشوروجوددارد،تاكيدكرد:اين
ارزهادربازاردالليدرحالجابهجاشدناست،ايجاداعتماد
در مردم از سوي دولت تا مردم ارز را بازگردانند و در اختيار
دولتقراردهندميتواندكارآمدباشد.
وي درب��اره اولويته��اي اقتص��ادي كش��ور و نقش
كميسيون اقتصادي در ساماندهي اين وضعيت گفت:
يكي از ضعفهاي عمده مجلس دهم و دولت تا به امروز
فراموش��ي موضوع نظارت است ،يك وظيفه مجلس
تقنينووظيفهديگرنظارتاست،درحوزههايمختلف
قانونتصويبميكنيموليگاهيفراموشميكنيمكه
وظيفه نظارتي نيز داريم.
اين عضو كميس��يون اقتصادي مجلس ب��ا بيان اينكه در
جلسه كميس��يون به اين مهم تاكيد كردم كه ۵۰درصد
زمان كميس��يون را به وظيفه نظارت��ي اختصاص دهيم،
تصريح كرد :بايد ببينيم در وضعيت بازار ارز و نوسانات در
سايربازارهابهچهميزانبهنقشنظارتيتوجهشدهوبهچه
ميزاندستگاههايمرتبطرابهپايميزپاسخگوييهدايت
كرديم؟صرفانشستهايمقانونتصويبكردهايموميگوييم
قيمتهادرحالافزايشاست،اميدوارمكميسيونباجديت
در حوزه نظارت ورود كند و اين نقش را به خوبي ايفا كند.

آهنكسازي (تنظيمگري و رهبري) اكوسيستمها ،يا در
اختيارگذاشتنزيرساختهايخودبهشركايتجاري(ساير
بازيگران)درداخلاكوسيستم،درازايدريافتهزينه،اجازه
دسترسيبهپايگاهمشتريانخودرابرايآنهافراهمنمايند.
پيش بينيهاي انجام شده حاكي از آن است كه اين مقدار
طي سه سال آينده بيش از 10درصد درآمدهاي افزايشي
ايجادشدهتوسطاكوسيستمهاراشاملشود.
اكوسيستمهاي شخص ثالث ميتوانند به بانكها كمك
كنند تا تجارب مشتري معنادارتري را ارايه نمايند و رابطه
خود با مشتريان را به سطحي فراتر از ارايه خدمات سنتي
مالي ارتقاء دهند .همچنين پيش بيني ميش��ود كه اين
اكوسيستمها،بتوانندنرخريزش(ترك)مشتريانطيسه
سالآيندهرابهميزان ۱۰درصدكاهشدهند.
پيرواتخاذتصميمجهتپذيرشديجيتاليشدنبصورت
گسترده در اكوسيستمهاي بانكي ،چندين محرك وجود
دارد كه موجب تس��ريع در ازدياد استفاده از فناوريهاي
ديجيتالي و زمينه س��از تبديل اكوسيستمهاي بانكي به
اكوسيستممشتريمحورميگردند.
ش��ركتهاي فناوري محور غير بانكي ،و بانكهاي رقيب
فعالدرزمينهديجيتاليشدن،درصنعتبانكداريشروع
بهارايهمحصوالتيكردهاندكهقبالبصورتانحصاريتوسط
ارايهدهندگان خدمات مالي ارايه ميگرديد .شركتهايي
مانند فيس��بوك ،پي پال ،و اپل در حال مختل س��اختن
اكوسيستمهاي بانكي هس��تند و به اين ترتيب رقابت را
افزايشميدهند.درعصريكهازيككيفپولديجيتالي
قالساعهوسادهگرفتهتااپليكيشنهايمختلفپرداخت
خل 

از سوي ديگر وظيفه دولت نيز در اين حوزه بايد مورد توجه
باشد،اگردرحوزهنظارتيبتواندقويعملكندميتوانددر
كنار مجلس عملكرد مطلوبي دلشته باشد.صالحي درباره
نوساناتبازارارزخاطرنشانكرد:ارزدربازاريادردستمردم
استيادردستواسطه.اينگونهنيستكهكمبودارزداشته
باشيم،ارزداريموبهاندازهكافيارزدركشوروجوددارد،ولي
اين ارزها در بازار داللي در حال جابهجا شدن است ،ايجاد
اعتمادازسويدولتدرميانمردمتامردمارزرابازگردانند
و در اختيار دولت قرار دهند ميتواند كارآمد باشد ،تجربه
كشورهاييمانندتركيهاينرانشانداد.
جهش جهاني دالر
ارزش دالر در معام�لات خارج��ي به طرز محسوس��ي
افزايش يافت .به گزارش رويترز ،با وجود آنكه با بازگشايي
تدريجي اقتصاد ،شاخصهاي كالن اقتصادي وضعيت
بهتري پيدا كردهاند اما رييس بانك مركزي امريكا گفته
اس��ت چالشهاي كامال محسوسي بر س��ر راه اقتصاد
وجود دارد .جروم پاول چشمانداز اقتصاد امريكا را كامال
نامطمئن دانس��ت و افزود :همهچيز به اين بستگي دارد
كه سرعت شيوع كرونا تا چه حد مهار شود و تالشهاي
دولت براي حمايت از بخشه��اي مختلف اقتصادي تا
چه حد موفق باشد.دادههاي منتشرشده توسط وزارت
بازرگاني امريكا نشان ميدهد فعاليتهاي صنعتي اين
كش��ور در ماه ژوئن به ميزان كامال محسوس��ي تقويت
شده و در حال بازگشت به س��طوح قبل از بحران كرونا
است .روند اش��تغالزايي در بازار كار نيز كماكان مثبت
باقي مانده و نرخ بيكاري رو به كاهش است.از سوي ديگر
با بازگشايي مجدد كسب و كارها شاهد اوجگيري شيوع
كرونا بودهاي��م و در برخي از نقاط چين محدوديتهاي
رفت و آمدي مجددا به اجرا درآمدهاند تا جلوي ش��يوع
بيش��تر ويروس كرونا كه طبق اعالم مقامات بهداشتي
چي��ن داراي برخي رفتارهاي متف��اوت از ويروس اوليه
آن است گرفته شود .طبق اعالم مقامات چيني ويروس
كروناي جديد از طريق اروپا وارد چين ش��ده اس��ت .در
برخيازنقاطانگليسواستراليانيزمحدوديتهاييبراي
جلوگيري از شيوع بيشتر كرونا در نظر گرفته شده است.
رودريگو كارتيل ،استراتژيس��ت مسائل ارزي در «بانك
ملي اس��تراليا » گفت :افزايش مجدد شمار مبتاليان به
كوويد ۱۹درجهانممكناستسياستگذارانرابهتغيير
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 چقدر بوده است.با توجه به افزايش مخارج دولت،

آنالين،قلمروبانكداريسنتيراتحتالشعاعوموردتجاوز
قرار ميدهند ،واقعيت اين است كه جمله معروف «بسيار
بزرگ براي شكس��ت ( ،»)too-big-to-failبيشتر به
طنزيتلخبدلشدهاست.
درمسيرشكلگيريوطلوعاكوسيستمهايبانكيوبراي
تداومموفقيتدراينكار،وبهمنظورهمگاميوهمكاريبا
شركايتجاري(ياسايربازيگران)دراكوسيستم،الزماست
كهيكتغييراساسيدرفرهنگوذهنيتسازمانبهوجود
بيايد.دراينزمينهالزماستطرزتفكرجديديبرسازمان
حاكم شود ،تفكري كه در آن تجربه و سفر مشتري در خط
مقدمامورقراربگيردوبرمبنايآنراههايجديدتريبراي
طراحي و ارايه محصوالت و خدمات به مشتريان پيموده
ش��ود .به گفته « ،PwCاين نوع تفكر ميتواند برگرفته از
تفكرات ذاتي شركتهاي موسوم به فينتك و تازه واردها
به صنعت مالي باشد ،و زمان آن رسيده است كه ببينيم آيا
بانكهايسنتيميتوانندبهآنهابپيوندند».
در اين راستا به منظور اينكه بانكها بتوانند با فينتكها و
تازهواردهايصنعتدربازاراكوسيستمهايبانكيبهرقابت
بپردازند ،ضرورت دارد توجه ويژه خود را به عناصر اصلي به
شرحزيرمعطوفنمايند:
دادهها،تسلطبردادهوپيشرفتهاياعمالشدهدرفناوري
مانند پلتفرمهاي ابري ،اس��تفاده از مفاهيم و قابليتهاي
تحليلي و ه��وش اف��زوده ،ميتواند س��طحي از تعامل و
درگيرسازيمشتري،وبهرهوريعملياتيراايجادكندكه
قبلترهاغيرقابلتصوربود.درعصرديجيتال،براياستفاده
از اطالعات به روشهاي معنيدار و واضح ،استانداردهاي

روند صعودي بدهي و كسري بودجه در امريكا ادامه دارد؛
ميزان بدهيهاي امري��كا تا پايان ماه ژوئن  ۲۰۲۰به ۲۶
تريليون و ۳۲۳ميليارد و ۸۹۴ميليون دالر رسيده است.
كسري بودجه دولت امريكا نيز تا پايان ماه ژوئن به شش
تريليون و  ۲۵۱ميليارد و  ۸۳ميليون دالر رسيده است.
كارل شاموتا  -استراتژيست ارشد بازارهاي ارز در موسسه
« كمبريج گلوبال پيمنت��س »  -گفت :بهطور واضحي
شاهد بهبود اطمينان معامله گران نسبت به ريسكهاي
موجود بر سر راه اقتصاد جهاني بودهايم و مقامات امريكا و
چين حمايتهاي خوبي از بازارهاي مالي خود كردهاند ،با
اين حال به ويژه در حوزه پولي سياستگذاريها با آنچه
در طول بحران مالي  ۲۰۰۹اتفاق افتاد ،تفاوت دارد.دور
تازه تنشهاي امريكا و چين بر س��ر مساله هنگ كنگ
حاال ممكن است به حوزه ارزي نيز كشيده شود و برخي
از منابع آگاه گفتهاند شماري از مقامات دولت امريكا به
ترامپ پيشنهاد دادهاند تا اتصال دالر هنگ كنگ به دالر
امريكا را ملغي اعالم كند .با اين حال برخي از كارشناسان
نگرانند چنين اقدامي باعث شود تا چين با فروش بخشي
از اوراق قرضه خزانهداري امريكا كه در اختيار دارد ،فشار
روي بازدهي اين اوراق را تشديد كند.چين دومين دارنده
بزرگاوراققرضهوزارتخزانهداريامريكادرجهان،پس
از ژاپن است اما تاكنون از اين سالح استفاده نكرده است.
از سوي ديگر مايك پمپئو -وزير خارجه امريكا از احتمال
ممنوعيت فعاليت اپليكيشنهاي محبوب چيني نظير
تيك تاك در امريكا خبر داده اس��ت.يوكيو ايشيزوكي-
استراتژيستارزيدرموسسه«دايواسكيوريتيز»-گفت:
روز به روز رفتار معاملهگران تغيير ميكند و الگوي ثابتي
ندارد .حاال همه به خاطر ويروس (كرونا) مجددا دست به
عصا ش��دهاند .چون كه هنوز ويروس را تحت كنترل در
نياوردهايم ريسكهاي جديد نظير ريسك جنگ ارزي
بين پكن و واشنگتن ميتواند به سرعت با واكنش منفي
بازار مواجه شود.شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل
سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه ميگيرد ،در معامالت
امروز با  ۰.۵۵درصد افزايش نسبت به روز قبل و در سطح
 ۹۶.۸۷واحد بس��ته شد .نرخ برابري هر فرانك سوييس
معادل ۱.۰۶۱دالراعالمشد.مخالفتبرخيازكشورهاي
عضو اتحاديه اروپا نظير هلند ،دانمارك ،سوئد و اتريش با
طرح پيشنهادي فرانسه و آلمان تاكنون مانع از آن شده
است تا بسته يك تريليون يورويي حمايتي از اقتصادهاي
اروپايي در برابر ويروس كرونا به مرحله اجرا درآيد .از سوي
ديگر مرزهاي اتحاديه اروپا هنوز به روي شمار زيادي از
كشورهابستهباقيخواهدماندكهاينمسالهرويتجارت
خارجي و جريانات سرمايهاي موثر خواهد بود.

جديدي تعريف شده است .اما ابتدا بايد دادههاي داخلي و
خارجيجمعآوريويكپارچهسازيشوندتادرزمانمناسب
ازطريقكانالمناسبدراختيارشخصمناسبقرارگيرند.
براياينكارميتوانازابزارهايهوشمندبازاريابيوتحليل
كسبوكار،جهتاستخراجبينشهايقابلاتكاءازدادهها
استفاده كرد.ارزش يك اكوسيس��تم را ميتوان در تعداد
تعاملبينبازيگرانوهمچنيندادههايبهاشتراكگذاشته
شدهتوسطهمآهنگساز(تنظيمگرورهبر)مشاهدهكرد.
عملياتيكردنوبهرهبرداريازچنيناكوسيستمينيازمند
بازاريابيپيچيدهوپيشرفته،واستفادهازقابليتهايتحليلي
برايتجميعچندينمنبعدادهاي–اعمازدادههايداخلي
وهمچنيندادههايخارجي–واستخراجبينشهايقابل
اتكاءدارد.سپسبرمبنايآنميتوانازطريقمناسبترين
كانال براي هر مشتري به تبليغات تجاري شخصيسازي
شدهبرايآنمشتريدرزمانمناسباقدامكرد.
در صنع��ت بانكداري ،وقتي صحبت از مقررات ميش��ود
بانكها با چالشهايي روبرو هس��تند ،ك��ه فين تكها و
استارتاپهايماليبواسطهماهيتغيربانكيخودبهمراتب
كمتر با الزامات نظارتي و هزينههاي مترتب با آن محدود
ميشوند .ش��ركتهاي فين تكي برخي از سودآورترين
ناحيهها در خدمات مالي را هدف قرار ميدهند و در عين
حال تجربيات بهتري را نيز به مشتري ارايه مينمايند .در
برخي از حادترين موارد ،حتي راهحلها و خدمات رقباي
فينتكي،ممكناستكامالخارجازسيستمپوليوبانكي
مانندبيتكوين(ياسايررمزارزها)باشد،كهميتواندنيازبه
بانكهارانيززيرسوالببرد.

اخبار
تامين مالي بنگاههاي
اقتصاديكوچك و متوسط

بانكمركزي«دستورالعملتأمينماليبنگاههاي
اقتصادي كوچك و متوس��ط در سال »1399را با
هدف هموارسازي مس��ير توليد ملي و حمايت از
بنگاههاياقتصاديدرراستايتحققشعارجهش
توليد،هدايتنقدينگيجامعهبهسمتبخشهاي
مولد و تامين مالي توليدكنندگان داخلي و تأمين
س��رمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي به شبكه
بانكي كش��ور ابالغ كرد.به گزارش روابط عمومي
بانك مركزي ،براساس اطالعات دريافتي از سامانه
ثبتنامواحدهايتوليدي،آمارعملكرداجراياين
طرح در س��ا ل  ،1398حاكي از تامين مالي تعداد
 37هزار و 462بنگاه اقتصادي كوچك و متوسط با
تخصيص مبلغي معادل 544هزار و 703ميليارد
ريال توسط شبكه بانكي است.گفتني است ،پيرو
ابالغ دستورالعمل تامين مالي بنگاههاي كوچك
و متوسط در چهار سال گذش��ته و اتخاذ رويكرد
مساعدت مقرراتي ،زمينه مناسبتري ب همنظور
تأمينماليواحدهاييادشدهفراهمشدهوعملكرد
مزبورنشانازهمراهيواهتمامنظامبانكيدراجراي
تاكيدات مقام معظم رهبري و سياستهاي دولت
براي حمايت هرچه بيش��تر از واحدهاي توليدي
كوچكومتوسطداردتابهاينترتيبامكانهدايت
بهينهوصحيحمنابعماليموجوددرراستايبهبود
وضعيت اشتغال و رشد اقتصادي در كشور فراهم
ش��ود.در س��ال جاري نيز با توجه به شرايط ويژه
اقتصادي و اعمال تحريمهاي ظالمانه عليه كشور،
بانكمركزيبهمنظورهموارسازيمسيرتوليدملي
و حمايت از بنگاههاي اقتصادي در راستاي تحقق
شعارجهشتوليد،هدايتنقدينگيجامعهبهسمت
بخشهايمولدوتامينماليتوليدكنندگانداخلي
و تأمين سرمايه در گردش بنگاههاي اقتصادي را
هدفگذاريكردهاست.براساسايندستورالعمل
بانكهاي عامل ملزم شدهاند با توجه به حساسيت
شرايط اقتصادي ،بيش��تر از گذشته و با احساس
مسووليتافزونتر،بهموضوعتأمينماليبنگاههاي
كوچك و متوس��ط توجه جدي داش��ته باشند و
عليرغم محدوديت منابع و مشكالت و تنگناهاي
اعتباري موجود،نسبت به اولويتبندي تسهيالت
به گونهاي اقدام كنند كه امكان دستيابي به اهداف
تعيينشدهدرسالجهشتوليدميسرشود.

كرونا دو تريليون دالر
به بانكهاي جهان ضرر زد

بحران ويروس كرونا تا پايان سال آينده ،در مجموع
 ۲.۱تريلي��ون دالر ض��رر و زيان مرتبط ب��ا وامهاي
مشكوك الوصول ،روي دس��ت بانكهاي سرتاسر
جهان ميگذارد.به گزارش نيويورك تايمز ،موسسه
اعتبارسنجياساندپيگلوبالريتينگزدرتازهترين
برآوردخوداعالمكردكهانتظارميروددرسالجاري
بانكهاشاهدضرر ۱.۳تريليوندالرباشند؛رقميكه
نسبت به سال گذش��ته ،بيش از دو برابر خواهد بود.
براساسپيشبينياينموسسه،حدود۶۰درصدضرر
و زيان احتماال در منطقه آسيا -اقيانوسيه بوده و اين
در حالي است كه بيشترين افزايش ضرر و زيان با دو
برابربيشترنسبتبهميانگينسال ۲۰۱۹درامريكاي
شماليواروپايغربيرخخواهدداد.

حمايت مالي دولتها بايد
از وام به خريد سهام تغيير كند

اقتصاددانارشدصندوقبينالمليپولدربحبوحه
تحميل خس��ارات بلندمدت پاندمي به شركتها،
خواستار آن ش��د تا دولتها حمايت خود را از قالب
وامدهي به خريد سهام از شركتهاي متضرر تغيير
دهند .به گزارش رويترز« ،گيتا گوپينات» در ادامه
اضافه كرد كه وسعت دامنهدار شوك پاندمي بدين
معنااستكهشركتهايبيشتريبهدليلافتدرآمد
چندينماهه،منحلخواهندشد.ويافزود:حمايت
دولتي در قالب وام ،بدهي كالني را به اين شركتها
تحميلميكند؛بدهيكههمچونمالياتعملكرده
وخروجازبحرانرابرايآنانمشكلميكند.گوپينات
ادامه داد :از آنجا كه مشكل بزرگتري به نام منحل
شدنوجوددارد،حمايتدولتهابايدازقالبوام،به
سمتسها متغييرجهتدهددرغيراينصورتشاهد
اين خواهيد بود كه بسياري از شركتها با انبوهي از
بدهيازاينبحرانخارجشوند.ويكهدرجريانيك
وبينار به ميزباني صندوق بينالمللي پول و دانشگاه
توكيو برگزار ميشد ،تاكيد كرد :اگر وامدهي بيشتر
شبيه خريد سهام باشد ،آنگاه مسووليت كمتري
روي دوش ش��ركتها خواهد بود .اين كار ش��رايط
را ب��راي احيا پس از بح��ران راحتتر ميكند.البته
گوپينات جزييات��ي را در مورد ميزان حمايت مالي
دولته��ا ارايه نكرد.ژاپن در جري��ان بحران بانكي
خود در اواخر دهه ،۱۹۹۰سرمايه را از طريق چنين
طرحهاييبهشركتهاتزريقكرد؛بدينصورتكه
ارگانهاي وابسته به دولت سهام ممتاز شركتها را
خريداريميكردند.گوپيناتگفتكههرنوعاحياي
اقتصادجهان«بهشدتنامتوازنومبهمخواهدبود»و
ازاينروازكشورهاخواستتابرايحمايتازاقتصاد
خودازمحركهايپوليوماليجسورانهبهرهببرند.
وي در ادامه اضافه كرد در حالي كه تورم مواد غذايي
در برخي از كش��ورها افزايش پيدا كرده است ،تورم
شاخص مصرفكننده كل در بس��ياري از مناطق
پايينخواهندماندزيراازدسترفتنمشاغلهزينه
كردرامحدودميكند.گوپيناتدرادامهتصريحكرد:
بيشترازآنكهنگرانافزايشافراطيتورمباشيم،نگران
سقوطبيشازاندازهآنهستيم.صندوقبينالمللي
پول ركود كنوني جهان را بدترين ركود از زمن ركود
بزرگ در دهه  ۱۹۳۰ميداند .اين نهاد در تازهترين
پيش بيني خود از در ماه ژوئن اعالم كرد كه انتظار
دارد توليد ناخالص داخلي جهان در سال جاري۴.۹
درصدكاهشيابد؛صندوقدرماهآوريلاينرقمرا۳
درصدپيشبينيكردهبود.

رويخطشركتها
نگاه�ي ب�ه عملك�رد مال�ي  ۱۲ماه�ه
«فوالژ» :شركت فوالد آلياژي ايران در دوره
 ۱۲ماهه منتهي به  ۲۹اس��فند ماه ( ۱۳۹۸به
صورت حسابرسي شده) ،به ازاي هر سهم خود
يك هزار و  ۲۴۰ريال كنار گذاشت كه نسبت
به دوره مش��ابه در سال گذش��ته كه سود هر
سهم  ۸۴۵ريال اعالم شده بود ،از افزايش ۴۷
درصدي برخوردار است.
اين ش��ركت بورس��ي ،در صورته��اي مالي
حسابرسي نش��ده ،سود هر سهم را يك هزار و
 ۱۵۶ريال اعالم كرده بود.
به گزارش سنا ،ش��ركت فوالد آلياژي ايران با
سرمايه  ۶هزار ميليارد ريال ،صورتهاي مالي
 ۱۲ماهه دوره مالي منتهي به  ۲۹اسفند ۱۳۹۸
را به صورت حسابرسي شده منتشر كرد.
ش��ركت فوالد آلياژي ايران در دوره ياد شده،
مبلغ  ۷هزار و  ۴۳۸ميليارد و  ۴۳۱ميليون ريال
سود خالص كس��ب كرد و بر اين اساس مبلغ
يك هزار و  ۲۴۰ريال سود به ازاي هر سهم خود
اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال
گذشته از افزايش  ۴۷درصدي برخوردار است.
الزم به ذكر اس��ت در صورت مالي حسابرسي
شده دوره مذكور نسبت به گزارش حسابرسي
نشده شركت فوالد آلياژي ايران ،افزايش ۹۴
ريالي در سود هر سهم مشاهده ميشود.
«فوالژ» در دوره  ۱۲ماهه سال مالي منتهي به
اس��فند  ،۹۷به صورت حسابرسي شده ،مبلغ
۳هزار و  ۶۹۰ميليارد و  ۲۳۹ميليون ريال سود
خالص كس��ب كرد و بدينترتيب مبلغ ۸۴۵
ريال س��ود به ازاي هر س��هم خود اختصاص
داده بود.
همچنين براساس اين گزارش ،شركت فوالد
آلياژي ايران در صورتهاي مالي تلفيقي ۱۲
ماهه منتهي به  ۲۹اسفند ماه  ،۱۳۹۸سود هر
س��هم را با افزايش  ۸۹درصدي نسبت به سال
گذش��ته ،يك هزار و  ۳۹۸ريال و سود خالص
را  ۸ه��زار و  ۳۸۵ميليارد و  ۱۷۹ميليون ريال
اعالم كرده بود.
سود  ۱۰۶۸ريالي «والبر» براي هر سهم:
گروه دارويي الب��رز در دوره  ۱۲ماهه منتهي
به  ۲۹اسفند ماه ( ۱۳۹۸به صورت حسابرسي
ش��ده) ،به ازاي هر س��هم خود يك هزار و ۶۸
ريال كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در
سال گذشته كه سود هر سهم  ۶۷۱ريال اعالم
ش��ده بود ،از افزايش  ۵۹درص��دي برخوردار
است .اين شركت بورسي ،در صورتهاي مالي
حسابرسي نش��ده ،سود هر سهم را  ۹۴۵ريال
اعالم كرده بود.
به گزارش س��نا ،گروه دارويي البرز با سرمايه
 ۴هزار و  ۸۰۰ميلي��ارد و  ۱۰۰ميليون ريال،
صورتهاي مال��ي  ۱۲ماهه دوره مالي منتهي
به  ۲۹اس��فند  ۱۳۹۸را به صورت حسابرسي
شده منتشر كرد.
گروه دارويي البرز در دوره ياد شده ،مبلغ ۵هزار
و  ۱۲۵ميليارد و  ۷۶۶ميليون ريال سود خالص
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ يك هزار و ۶۸
ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد
كه نس��بت به دوره مشابه در س��ال گذشته از
افزايش  ۵۹درصدي برخوردار است.
اين شركت سود انباشته پايان سال را با افزايش
 ۱۱۶درصدي نس��ب به دوره مشابه گذشته،
۵ه��زار و  ۳۵۷ميلي��ارد و  ۳۴۵ميليون ريال
اعالم كرده است.
الزم به ذكر اس��ت در صورت مالي حسابرسي
شده دوره مذكور نسبت به گزارش حسابرسي
نش��ده گروه دارويي البرز ،افزايش  ۱۲۳ريالي
در سود هر سهم مشاهده ميشود.
«والبر» در دوره  ۱۲ماهه سال مالي منتهي به
اس��فند  ،۹۷به صورت حسابرسي شده ،مبلغ
۲هزار و  ۴۸۱ميليارد و  ۱۹۷ميليون ريال سود
خالص كس��ب كرد و بدينترتيب مبلغ ۶۷۱
ريال س��ود به ازاي هر س��هم خود اختصاص
داده بود.
سود «ش�صدف» كاهش يافت :شركت
صنعت��ي دوده فام در دوره  ۱۲ماهه منتهي به
 ۲۹اس��فند ماه ( ۱۳۹۸به صورت حسابرسي
ش��ده) ،به ازاي هر س��هم خود  ۲هزار و ۷۷۸
ريال كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در
سال گذشته كه س��ود هر سهم  ۳هزار و ۸۵۷
ريال اعالم ش��ده ب��ود ،از كاهش  ۲۸درصدي
برخوردار است.
اين شركت فرابورس��ي ،در صورتهاي مالي
حسابرسي نشده ،سود هر سهم را  ۲۸۶۲ريال
اعالم كرده بود.
به گزارش پايگاه خبري بازار س��رمايه (سنا)،
ش��ركت صنعتي دوده ف��ام با س��رمايه ۲۰۰
ميليارد ريال ،صورتهاي مالي  ۱۲ماهه دوره
مالي منتهي به  ۲۹اسفند  ۱۳۹۸را به صورت
حسابرسي شده منتشر كرد.
ش��ركت صنعتي دوده فام در دوره ياد ش��ده،
مبلغ  ۵۵۵ميليارد و  ۶۷۴ميليون ريال س��ود
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ  ۲هزار و
 ۷۷۸ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص
داد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از
كاهش  ۲۸درصدي برخوردار است.
الزم به ذكر اس��ت در صورت مالي حسابرسي
شده دوره مذكور نسبت به گزارش حسابرسي
نش��ده ش��ركت صنعتي دوده فام ،كاهش ۸۴
ريالي در سود هر سهم مشاهده ميشود.
«شصدف» در دوره  ۱۲ماهه سال مالي منتهي
به اسفند  ،۹۷به صورت حسابرسي شده ،مبلغ
 ۷۷۱ميليارد و  ۳۶۱ميليون ريال سود خالص
كس��ب كرد و بدينترتيب مبلغ  ۳هزار و ۸۵۷
ريال س��ود به ازاي هر س��هم خود اختصاص
داده بود.
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بازارسرمايه

عضو شوراي عالي بورس مطرح كرد

لزوم افزايش ابزارها در بورسكاال

بيش��تر در مواجه با اين بازار دارد .بهط��وري كه در حال
حاضر مهمترين چالشهايي كه پيش روي اين بازار است،
از يك سمت كاهش عرضه و از طرف ديگر ،نوسان تقاضا
دربرخيحوزههاستكهدرنتيجهآنشاهدبروزالتهاباتي
در معامالت اين كاالها هستيم.

گروه بورس|
تنوعابزارهايكيازمسائلمهمدربازارهايمالي
است .اين عامل ميتواند در بلندمدت نه تنها به
رونق بازارها كمك كند بلكه ميتواند با كاهش
ريسك فعاليت س�رمايهگذاران حضور پايدار
آنها در بازارها و تامين مالي بخشهاي مختلف
اقتصاد را تداوم بخشد.

يكي از بازارهاي متنوع كه ابزارها در آنها از اهميت ويژهاي
برخورداراست،بازارهايكااليياست.ازآنجاكهاينبازارها
بهطورمستقيمباتوليدبخشهاياستراتژيكاقتصادسرو
كار دارند تنوع فعاليت آنها هم از حيث حوزه فعاليت و هم
از بعد تنوع ابزار و پوش��ش ريسك بسيار اهميت دارد .در
ايران نيز طي سالهاي گذشته اين مساله مورد توجه بوده
است.بنا بر آنچه كه حسين سالح ورزي ميگويد ،بورس
كاال طي سالهاي گذشته بهطور مرتب سبد محصوالت
و ابزارهاي مالي خود را گس��ترش داده و بر همين اساس
كمك بسيار جدي به بحث ش��فافيت و تنظيم منطقي
بازار كاال داشته اس��ت؛ در همين زمينه ديدگاه شوراي
عالي بورس ،توسعه ابزارهاي مالي بورس كاال و حمايت
از نوآوريها در اين حوزه اس��ت .به گزارش پايگاه خبري
بازارسرمايه ،اين عضو شوراي عالي بورس به لزوم توسعه
ابزارهاي مالي به ويژه در دورههاي ركود جهت حمايت از
صنايع و توليدكنندگان اشاره و اظهار كرد :در دورههاي
ركود ،خريدار در تامين سرمايه در گردش موردنياز براي
خريد مواد اوليه مصرفي در توليداتش دچار مش��كالتي
ميشود .فروشنده مواد اوليه نيز غالبا براي توليدات خود
مشتري چنداني پيدا نميكند و افزايش موجودي انبارها
نگراني از كاهش حجم توليد را دربر دارد .اين موارد البته
بارهادراقتصادهايجهانتجربهشدهاستوبراياستفاده
ازاينموقعيتهاابزارهايماليخاصيطرحريزيشدهكه
بهنظرميرسدزماناستفادهوتوسعهاينابزارهافرارسيده
است .حسين س�لاح ورزي به ظرفيتهاي موجود براي
اس��تفاده از ابزارهاي مالي متنوع در بازار سرمايه بهويژه
بورس كاال اشاره كرد و گفت :در بورس كاال تجربه موفقي
براي استفاده از ابزارهاي مالي نوين وجود دارد و ديدگاه
شوراي عالي بورس ،توس��عه ابزارهاي مالي بورس كاال و
حمايت از نوآوريها در اين حوزه است.
توسعه ابزار گواهي سپرده كااليي
يعاليبورسبهضرورتاستفادهازابزارهاي
اينعضوشورا 

سابقه قيمتگذاري دستوري در اغلب موارد شكست خورده است
مالي براي حمايت از صنايع مختلف در دوره ركود اشاره
كرد و گفت :سالهاست كه استفاده از ابزارهاي مالي در
بورس كاال آغاز شده و فراز و نشيبهاي بسياري داشته اما
هماكنون تجربيات ذيقيمتي در اينخصوص وجود دارد
ت ابزارهاي مالي در
و اميدواريم رفته رفته استفاده از ظرفي 
حمايتازتوليددربورسهايكاالييرونقبيشتريبگيرد.
چراكه روزهاي س��خت فعلي ،زماني براي حمايتهاي
همهجانبه از صنايع توليدي در كشور است و در اين بين
ابزارهاي مالي ظرفيتي بعضا ناشناخته بهشمار ميرود كه
نياز به توسعه بيشتر دارد.
به گفته وي ،گواهي س��پرده كاالي��ي از جمله ابزارهايي
است كه به مرور و در ش��رايط فعلي جذابيت باالتري به
خود اختصاص ميدهد كه توس��عه آن پتانس��يل ايجاد
صندوقهاي سپرده (س��رمايهگذاري) كااليي را نيز در
بر دارد .صندوقهاي كااليي سالهاست كه در بازارهاي

معتبر جهاني مورد اس��تفاده قرار ميگيرد و جاي خالي
آنها در نوسان نرخ بهوضوح قابل رهگيري است .اي عضو
شوراي عالي بورس اظهاركرد :تجربه نشان داده كه وقفه يا
كاهشعرضهمواداوليه،تكانههايقيمتيبزرگيرادربازار
به همراه دارد كه يك تهديد جدي بهشمار رفته همچنين
اشتغال را تهديد خواهد كرد .در چنين شرايطي به كمك
ابزارهاي مالي ميتوان روند عرضه ام��ن مواد اوليه را در
كشور تضمين كرد كه خروجي آن رشد جدي اشتغال در
صنايعمختلفاست،اگرچهبايدنگاهبهبازارهايصادراتي
را نيز در دستور كار قرار دهيم.
ايفاي نقش موثر بورس
در تنظيمگري عرضه و تقاضا
وي به نقش تنظيمگري بورسها نيز اش��اره كرد و گفت:
همانطوركهدركشورهايمختلفبورسكاالبهعنوانيك

بازدهي  ۸درصدي بورس در هفتهاي كه گذشت
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت
روز چهارش��نبه ( ۱۸خردادماه) به عدد يك ميليون و
 ۷۵۳هزار واحد رسيد و در مقايسه با پايان هفته گذشته
بيش از  8درصد ،بازدهي را تجربه كرد.
شاخص بورس در معامالت هفته جاري ۱۴۱هزار واحد
افزايش داشت؛ شاخص كل در پايان روز سهشنبه (۱۱
تير ماه) با عدد يك ميليون و ۶۱۲هزار به معامالت پايان
داد كه اين رقم در روز چهارشنبه ( ۱۸تير ماه) به عدد
يك ميليون و  ۷۵۳هزار واحد رسيد.
همچنين شاخص كل (هموزن) در پايان هفته گذشته
 ۴۶۶هزار و  ۳۴۰واحد بود كه در هفته جاري اين ۴۷۸
هزار و  ۶۸۶واحد و ش��اخص قيمت (هموزن) از ۳۰۷
هزار و  ۳۷۲واحد به عدد  ۳۱۵هزار و  ۱۶۴واحد رسيد.
در  5روز معامالت��ي اين هفته ب��ورس نمادهاي بانك
ملت ،بانك تجارت ،بانك صادرات ايران ،پااليش نفت
اصفهان ،پااليش نفت بندرعب��اس ،ملي صنايع مس
ايران ،گسترش س��رمايهگذاري ايران خودرو و فوالد
مباركهاصفهاندرگروهنمادهايپربينندهقرارداشتند.
در هفتهاي كه گذشت فني و مهندسي ،فرآوردههاي
نفت��ي ،خردهفروش��ي ،خ��ودرو و قطعات ،وس��ايل
ارتباط��ي ،پيمان��كاري صنعتي ،محص��والت چوبي،
چن��د رش��تهاي صنعتي ،حم��ل و نقل انب��ارداري و

ارتباطات ،فلزات اساسي ،اس��تخراج كانههاي فلزي،
شيميايي ،س��رمايهگذاريها ،عرضه ،برق ،گاز ،بخار و
آب گرم ،انبوه سازي امالك و مستغالت ،فعاليتهاي
كمكي به نهادهاي مالي واس��ط ،دستگاههاي برقي،
واس��طهگريهاي مالي و پولي ،استخراج زغالسنگ،
فعاليتمهندسي،تجزيه،تحليلوآزمايش،سايرحمل
و نقل ،بانكها و موسس��ات اعتباري ،قند و شكر ،بيمه
و بازنشس��تگي ،چاپ ،ماشين آالت و تجهيزات ،كاني
غيرفلزيوداروييباباالتريندرصدبازدهيهمراهبودند.
مخابرات ،هتل و رستوران ،رايانه ،منسوجات ،صنايع
غذايي به جز قند و ش��كر ،عمده فروشي ،فعاليتهاي
هنري ،سرگرمي و خالقانه ،زراعت و خدمات وابسته،
كاشي و سراميك ،محصوالت فلزي ،استخراج نفت ،گاز
جز اكتشاف ،سيمان ،آهك و گچ ،محصوالت چرمي،
اطالعات و ارتباطات ،الستيك و پالستيك ،محصوالت
كاغذي ،محصوالت كامپيوتري ،الكترونيكي و نوري
و استخراج س��اير معادن از جمله نمادهايي بودند كه
بازدهي منفي را با خود در بازار به همراه داشتند.
همچنيننمادهايسيمانفارس(سفار)،گسترشنفت
و گاز پارسيان (پارسان) ،پااليش نفت تهران (شتران)،
شيميايي سينا (شسينا) ،زامياد (خزاميا) ،پااليش نفت
بندرعباس (شبندر) ،س��ايپا (خساپا) ،سرمايهگذاري

بازارهاي سهام بينالملليكاهشي شدند
به گزارش ايس�نا ب�ه نقل از بلومب�رگ ،دولت
امريكا به درخواست كنگره اين كشور جزييات
اعتبارات تخصيص يافت�ه  ۶۶۰ميليارد دالري
خود به كسب و كارهاي كوچك را در هفتههاي
اخير منتشر كرد كه بر اين اساس حدود۴۰هزار
كس�ب و كار خرد از اين تس�هيالت اس�تفاده
كردهان�د .كاليفرنيا با  ۱۳درص�د كل اعتبارات
دريافتيوتگزاسباحدود ۸درصدكلاعتبارات
دريافتي ،بيشترين بهره را از وامهاي كرونايي
دولت امريكا بردهاند.

طبق اعالم وزارت خزان��هداري ،اين اعتبارات به حفظ
حدود  ۵۰ميليون ش��غل در امريكا كمك كرده است.
اكنون معامله گران انتظار دارند كنگره اين كشور مجوز
افزايش بيش��تر مخ��ارج را به دولت بدهد ت��ا بتواند به
سياستهاي حمايتي بيشتري از بخشهاي مختلف
اقتص��ادي اقدام كند .دادههاي منتش��ر ش��ده جديد
نشان ميدهد تا پايان ماه ژوئن هنوز حدود  ۳۵ميليون
امريكايي متقاضي دريافت مزاياي بيكاري بودهاند .از
سوي ديگر اما تنشها بين چين و امريكا و متحدانش
بر سر مساله هنگ كنگ بيش از پيش باال گرفته است.
وزارت خزانهداري امريكا با ص��دور بيانيهاي از تحريم
چهارمقامعاليرتبهامنيتيچينيهمچنينادارهامنيت
عمومي منطقه خودمختار سين كيانگ چين خبر داده
است.وانگيي،وزيرخارجهچينگفتهاستسطحتنش
در روابط بين امريكا و چين به سطح كم سابقهاي رسيده

است .انگليس نيز اعالم كرد غول فناوري هوآوي چين
را از پروژه توسعه شبكه اينترنت نسل  ۵اين كشور كنار
خواهد گذاشت .اسكات موريسون ،نخستوزير استراليا
از اتخاذ تسهيالت جديد براي اعطاي اقامت دايم به اتباع
هنگ كنگي خبر داده است .پكن همچنين نسبت به
تبعاتاقدامجاستينترودو،نخستوزيركانادا درصدور
دستور تعليق موافقتنامه اس��ترداد مجرمان با هنگ
كنگ هشدار داده است .دادههاي اخير اقتصادي منتشر
شده حاكي از بهبود تدريجي سطح تقاضا در دو اقتصاد
نخست جهان است .در امريكا ميزان فروش خانهها در
ماهمهمجدداصعوديشدهودرچيننيزباافزايشميزان
صادرات ،ش��اخص مديران خريد نسبت به ماه گذشته
بهبود محسوسي داشته است .اگرچه صادرات و واردات
چين با سطح قبل از شيوع كرونا فاصله زيادي دارد اما
رشدتدريجيتجارتخارجيچيناحتمالعاديشدن
شرايط در سه ماهه پاياني سال را تقويت كرده است .از
سويديگردرشرايطيكهبهنظرميرسدتاتوليدواكسن
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 .در  ۴۰ايالت از  ۵۰ايالت امريكا وضعيت بار ديگر
در سطح هشدار يا قرمز قرار گرفته اگرچه شمار تلفات
به نس��بت روزهاي قبل پايينتر آمده اس��ت .توماس
فلوري،كارشناس ارشد ارزي در موسسه «يو بياس ولث
منيجمنت» گفت :ترس از ايجاد موج دوم همهگيري
كامال روي بازارهاي مالي جهان اثر گذاشته است .شانس

بازار شفاف فعال است ،در ايران نيز فعاليت اين بورس طي
سالهاي گذشته آثار بسيار مثبتي در تنظيم رابطه بين
بخش عرضه و تقاضا و به تبع آن در زمينه قيمت كاالهاي
مختلف داشته است.
سالح ورزي با اشاره به روند رو به توسعه بورس كاال گفت:
بورس كاال طي س��الهاي گذشته به صورت مرتب سبد
محص��والت و ابزارهاي مالي خود را گس��ترش داده و بر
هميناساسكمكبسيارجديبهبحثشفافيتوتنظيم
منطقي بازار كاال داشته اس��ت؛ در همين زمينه ديدگاه
شوراي عالي بورس ،توس��عه ابزارهاي مالي بورس كاال و
حمايت از نوآوريها در اين حوزه است.
وي افزود :به ويژه ،در ش��رايطي كه كشور با تحريمهاي
ظالمانه جدي مواجه ش��ده و فرآيند تجارت خارجي آن
با ديگر كشورها نيز مختل شده است ،اختالالتي هم در
حوزه عرضه و تقاضا پديدار ش��ده كه نياز به تدبير و تدبر

كاهش مداخالت دولت و وزارت صمت
در بورس
اين عضو شوراي عالي بورس تاكيد كرد :توصيه و پيشنهاد
بندهايناستكهدولتووزارتصمتمداخالتخودرادر
مكانيسمهاي معامالتي بورس به حداقل رسانده و بيشتر
نقشتنظيمگريرابرعهدهداشتهباشد.چراكهمداخلهدر
قيمتگذاري كاالهاي مختلف ميتواند موجب بروز رانت
و فساد ميش��ود؛ اين در حالي است كه بهترين كار براي
رفعالتهاباتبازارهاتقويتبخشعرضهاستوبايددرنظر
داش��ت كه با وجود بورس كاال به عنوان بازاري شفاف در
كشور ،نيازي به قيمتگذاري دستوري نيست و قيمتها
در ب��ورس كاال و در مقابل ديدگان مس��ووالن ميتواند
نظارت و تنظيم شود .نايب رييس اتاق بازرگاني ايران به
آسيبهايقيمتگذاريدستوريدراقتصادكشورتاكيد
كردوافزود:نظامقيمتگذاريدستوريودخالتدولتدر
تعيين قيمت از سابقه طوالني در كشور و دنيا به خصوص
طي ٤٠سال اخير برخوردار است ،در اغلب مواقع اين اقدام
بهعنوانيكسياستشكستخوردهتلقيشدهوهيچگاه
در كشور با نتيجه و جواب مثبتي همراه نبوده است.
س�لاح ورزي با تاكيد بر اينكه قيمتگذاري دس��توري
زمينه ايجاد رش��د ،توسعه و افزايش كيفيت كاال در بازار
را از بين خواهد برد ،افزود :قيمتگذاري دستوري بهرغم
آسيبهايي كه در بازار ايجاد ميكند زمينه ايجاد رانت،
فساد در بازار را هم فراهم خواهد كرد و ميتوان گفت كه
چنين قيمتگذاري منجر به س��ركوب قيمتي در بازار و
كاهشانگيزهتوليدكنندگانميشود.
س�لاح ورزي در خاتمه گفت :بورس كاال ،بازار ش��فاف و
قابل رصدي را در اختيار همگان از جمله مس��ووالن قرار
داده اس��ت كه از اين رو ميتوان قيمت كاالها را براساس
عرضه و تقاضا به صورت واقعي كشف و با توجه به شفافيت
اين بورس در راس��تاي تنظيم ب��ازار و تعادل قيمتها از
طريق ش��يوههاي بازاري اقدام كرد؛ از اي��ن رو نيازي به
قيمتگذاري اجباري بر كاالها نيس��ت و تقويت بورس
كاال به خصوص در شرايط بحراني فعلي به اقتصاد كشور
كمكشايانيميكند.

ورود ۴۰هزارميلياردتوماننقدينگيبهبازارسرمايه
ايران خودرو (خگستر) ،گروه بهمن (خبمهن) ،پااليش
نفت تبريز (شبريز) ،س��رمايهگذاري نفت و گاز تامين
(تاپيك��و) ،توليد برق دماوند (دماون��د) ،پارس خودرو
(خپارس) ،فروشگاههاي افق كوروش (افق) ،لنت ترمز
(خلنت) ،صندوق سرمايهگذاري طالي مفيد (عيار)،
فرآوردههاي غذايي و قند چهاره (قچار) ،ساير اشخاص
بورس انرژي (انرژي  ،)۳س��ايپا آزين (خاذين) ،بيمه
پاسارگاد (بپاس) و سرمايهگذاري شاهد (ثشاهد) جزو
مثبتتريننمادهايبازاربودند.درهفتهايكهگذشت،
نمادهاي صندوق واس��طهگري مالي يكم (دارايكم)،
سيمان اروميه (ساروم) ،س��يمان داراب (ساراب) ،پگا
آذربايجان شرقي (غباذر) ،سيمان الر سبزوار (سبزوا)،
كوير تاير (پكوير) ،س��يمان شمال (سش��مال) ،پگاه
آذربايجان (غشاذر) ،سيمان تهران (ستران) ،سيمان
شاهرود(سرود)،صندوقسرمايهگذاريسپهرخبرگان
نفت (سخند) ،شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (غگلبا)،
صنعتي بارز (پكرمان) سيمان غرب (سغرب) ،سيمان
قائن (سقابن) ،سرمايهگذاري مسكن زاينده روز (ثرود)،
بيمه دان��ا (دانا) ،آ .س.پ (آ .س  .پ) ،س��يمان كرمان
(سكرما) ،كارتن ايران (چكارن) و دارو رازك (درازك)
تامين ماسه (كماسه) و س��يمان بجنورد (سبجنو) از
جمله نمادهاي منفي معامالتي در بازار بودند.

اينكه بستههاي محرك نظير بستهاي كه قرار است اروپا
رونمايي كند هم براي تغيير اساسي در وضعيت فعلي
كم است .تاكنون بيش از  ۱۲ميليون و  ۳۹۵هزار و ۴۱۷
مورد ابتال به كرونا گزارش ش��ده اس��ت كه در اين بين
 ۵۵۷هزار و  ۵۱۲نفر جان خود را از دس��ت دادهاند .در
بين كشورهاي مختلف ،باالترين تلفات مربوطبه امريكا
ب��ا  ۱۳۵هزار و  ۸۸۲نفر ،برزيل ب��ا  ۶۹هزار و  ۲۵۴نفر،
انگليس با ۴۴هزار و ۶۰۲نفر ،ايتاليا با ۳۴هزار و ۹۲۶نفر
و مكزيك با ۳۳هزار و ۵۲۶نفر بوده است .در فرانسه پس
از شكست حزب حاكم در انتخابات سراسري ،امانوئل
مكرون ،رييسجمهور اين كشور استعفاي نخست وزير
را پذيرفت و يكي از طرفداران خ��روج كامل اقتصاد از
قرنطينه را جايگزين وي كرد .در پنج ماه نخست امسال
كسري بودجه دولت فرانسه به دليل كاهش درآمدهاي
مالياتي دولت به حدود  ۱۱۸ميليارد يورو رسيده است.
طي اين مدت ميزان درآمدهاي دولت  ۹.۳درصد كمتر
اما ميزان مخارج  ۱۰.۹درصد بيش��تر شده است .زيان
سنگين مالي ناشي از قرنطينه باعث شده تا شمار زيادي
از شركتهاي بزرگ اروپايي از جمله ايرفرانس دست به
تعديلنيرويگستردهبزنند.دراوكرايننيزرييسبانك
مركزي به دليل اختالف بر س��ر سياستگذاري مالي
كرونايي با دولت استعفا كرد .استفان اينس،تحليلگر
بازار در موسسه «اكس��ي تريدر» گفت :معاملهگران با
نگراني به افزايش ش��مار مبتاليان به كرونا در سراسر
جهان نگاه ميكنن��د و اينكه دولتها در مواجهه با اين
اتفاق چه تصميمي بگيرند ،خيلي براي بازارها اهميت

مديرعامل فرابورس ايران با اشاره به اينكه از ابتداي
س��ال  ۹۹تاكنون  ۳.۵ميليون كد بورسي جديد در
بورس تهران و فرابورس ايران صادر شده است ،گفت:
در حال حاضر  ۱۵ميليون كد بورسي فعال در بازار
سرمايه وجود دارد همچنين  ۴۹ميليون نفر ،دارنده
سهامعدالتهستند.
به گزارش سنا ،به نقل از مديريت ارتباطات فرابورس
اي��ران ،امير هامون��ي در اين برنامه خب��ري ،بازده
بازارهاي بورس و فرابورس از آغاز سال جاري تاكنون
را ۱۶۰درصد اعالم كرد و افزود :از ابتداي امسال بيش
از  ۴۰هزار ميليارد تومان نقدينگي وارد بازار شده و
ميانگين ارزش معامالت روزانه نيز  ۲۰هزار ميليارد
تومان بوده اس��ت كه ركورد  ۳۰هزار ميليارد تومان
نيز در هفته پيش رقم خورد.
به گفته هاموني ارزش بازاري و ثروت عمومي مردم
در بورس در حال حاضر ب��ه  ۷هزار و  ۷۰۰تريليون
تومان رسيده است .او در ادامه در خصوص اقدامات
سازمان بورس و اوراق بهادار و بورسها براي افزايش
عرضههاي اوليه و تشويق شركتها براي حضور در
بازار س��رمايه ،گفت :تفاهمنامهاي ميان بورسها و
اتاق بازرگاني ايران با هدف ورود شركتهاي بخش
خصوصي فعال به بازار سرمايه منعقد شده كه اين
دارد .هر چند فعال احتمال برقراري فاز دوم قرنطينههاي
سراسري خيلي كم است اما اگر اين اتفاق بيفتد با دور
تازهاي از ريزش شاخصها مواجه ميشويم.
بورس امريكا
در وال اس��تريت ،بيشتر شاخصها نزولي بودند تا جايي
كه دو ش��اخص از سه ش��اخص اصلي بورسي در سطح
پايينتري از روز قبل خود بسته شدند .شاخص «داوجونز
ايدانس��تريال اوريج» با  ۱.۳۹درصد كاهش نس��بت به
روز قبل و در س��طح  ۲۵هزار و  ۷۰۶.۰۹واحد بسته شد.
شاخص «اساند پي  »۵۰۰با  ۰.۵۶درصد ريزش تا سطح
 ۳۱۵۲.۰۵واحديپايينرفتوديگرشاخصمهمبورسي
امريكايعني«نزدككامپوزيت»با ۰.۵۳درصدافزايشدر
سطح  ۱۰هزار و  ۵۴۷.۷۵واحدي بسته شد.
بورسهاي اروپايي
كميسيوناروپادرگزارشيهشداردادهاستركوداقتصادي
كشورهاياروپاييبدترازچيزيخواهدبودكهپيشترتصور
ميشد.طبقبرآوردصورتگرفتهتوسطكميسيوناروپا،
متوسطرشداقتصاديامسال ۲۷كشورعضواتحاديهاروپا
منفي  ۸.۳درصد خواهد بود كه در صورت تحقق ،بدترين
عملكرد اقتصادي اين كش��ورها از زمان تشكيل اتحاديه
تاكنون بوده است .همچنين انتظار ميرود متوسط رشد
اقتصادي ۱۹كشورعضومنطقهيورومنفي ۸.۷درصدباشد.
وضعيتبرايكشورتازهجداشدهازاتحاديهيعنيانگليساز
اينهموخيمترخواهدبودوپيشبينيميشوداقتصاداين
كشوردرسالجاري ۹.۷۵درصدكوچكشود.دربينديگر
اقتصادهايبزرگاروپايي،رشداقتصاديفرانسهمنفي۱۰.۶
درصد،اسپانيامنفي ۱۰.۹درصدوايتاليامنفي ۱۱.۲درصد

تفاهمنامه از سوي س��ازمان بورس و سازمان ثبت
اسناد كشور براي تسهيل فرآيند تبديل شركتهاي
س��هامي خاص به عام براي ورود به بازار سرمايه به
امضا رسيده است .هاموني در مورد تابلو جديد براي
شركتهاي دانشبنيان و شركتهايي كه معيارها
و ش��رايط الزم براي پذيرش را ندارند ،گفت :در بازار
هدف فرابورس ايران كه انش��اءاهلل هفته آينده به
تصويب هياتمديره س��ازمان بورس برسد ،عرضه
سهام اين شركتها تسهيل ميش��ود .مديرعامل
فرابورس اي��ران همچنين به مصوبه جديد مالياتي
كه از سوي ش��وراي عالي هماهنگي سران سه قوه
براي تشويق شركتها براي ورود به بازار مصوب شد،
اشاره كرد و گفت :با توجه به مشوقهاي مالياتي در
نظرگرفته شده براي ش��ركتها در صورت ورود به
ت اقتصادي و تقويت
بازار سرمايه ،اين امر به شفافي 
پايههاي مالياتي در كشور كمك ميكند .هاموني از
در دس��تور كار بودن عرضه اوليه سهام شركتهاي
نيروگاه آبادان ،نيروگاه گيالن ،پتروشيمي بوعلي،
پديده شيمي جم ،زغالسنگ پرورده طبس و رايان
همافزا خبر داد .وي افزود :البته عرضه شركتهاي
دولتي و نيمه دولتي  ۵۰درصد به اراده مديران آنها
براي عرضه اوليه در بورس بستگي دارد.
برآوردشدهاست .لوكاپائوليني ،استراتژيستبازارسرمايه
در موسسه «پيكتت است منيجمنت» گفت :در حالي كه
خيليازنقاطمختلفجهانبازگشاييرادردستوركارقرار
داده بودند ،برخي محدوديتها به خاطر اوجگيري مجدد
درشمارمبتاليانبهكرونابازگشتهاست.البتهانتظارنداريم
شاهدريزشهايسنگينمتواليبورسهامانندروزهاياول
بحرانباشيم.درمعامالتبازارهايبورسدراروپا،شاخص
«فوتسي  »۱۰۰بورس لندن با  ۱.۷۳درصد ريزش نسبت
به روز قبل و در سطح  ۶۰۴۹.۶۲واحد بسته شد .شاخص
«دكس  »۳۰ب��ورس فرانكفورت در آلمان ب��ا افت ۰.۰۴
درصدي و ايستادن در سطح ۱۲هزار و ۴۸۹.۴۸واحديبه
كار خود خاتمه داد و شاخص «كك » ۴۰بورس پاريس با
كاهش ۱.۲۱درصديدرسطح ۴۹۲۱.۰۱واحدبستهشد.
در مادريد شاخص «ايبكس ۱.۲۲ »۳۵درصد پايين رفت
و به ۷۲۳۶.۹۰واحد رسيد.
بورسهاي آسيايي
در معامالت بورسهاي آس��يا ،شاخصها عملكرد بدي
داشتند؛ تا جايي كه ش��اخص «نيك كي  »۲۲۵بورس
توكيو ژاپن با ريزش  ۱.۰۶درصدي تا س��طح  ۲۲هزار و
 ۲۹۰.۸۱واحدي پايين رفت .ش��اخص «هانگ سنگ»
بورس هنگ كنگ  ۲.۱۸درصد پايين رفت و در س��طح
 ۲۵هزار و  ۶۳۹.۷۰واحد بس��ته ش��د .در چين شاخص
«شانگهاي كامپوزيت» افت  ۱.۸۲درصدي را تجربه كرد
و در سطح ۴۷۵۲.۵۶واحد بسته شد .در استراليا شاخص
«اساند پي اساند ايكس  »۲۰۰بورس س��يدني با ۰.۶۱
درصد كاهش و ايستادن در سطح  ۵۹۱۹.۲۰واحدي به
كار خ��ود خاتم��ه داد .در بين ديگر ش��اخصهاي مهم
آسيايي ،شاخص «تاپيكس» ژاپن نزولي بود.

راهو شهرسازي
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مجلس احداث ساالنه يك ميليون مسكن در زمينهاي رايگان با وام ارزان و كاهش ساير هزينهها را در دستور كار قرار داد

بلند پروازي براي ساخت  6ميليون آپارتمان

اين طرح در كميسيون عمران مجلس مطرح و مصوب
شده كه يكشنبه آينده آن را به هيات رييسه مجلس
اراي��ه ميكند و اعالم وصول ميش��ود .پس از آن دو
فوريت طرح به راي گذاش��ته و به كميسيون عمران
براي نهايي شدن ارجاع ميشود.

گروه راه و شهرسازي|
درهفتهجاري،طرحساخت 6ميليونمسكن
از سوي كميس�يون عمران به هيات رييسه
مجلس يازدهم تقديم خواهد ش�د .طرحي
بلن�د پروازانه كه دو برابر طرح مس�كن مهر
گستره دارد و قرار است در زمينهاي رايگان
يا اجاره  99س�اله دولتي و از محل وام بدون
بهره(پرداختسودبايارانهدولتي)همچنين
كاه�ش هزينههاي نظام مهندس�ي ،صدور
پروانه،كاهشبيمهومالياتو....ساختهشود.

در شرايطي كه دولت دوزادهم از زمان آغاز بهكار تاكنون
در جذب زمينهاي دس��تگاههاي دولتي و حكومتي با
هدف خانهسازي براي اقشار مختلف مردم در شهرهاي
بزرگي همچون تهران ناكام مانده اس��ت ،معلوم نيست،
تدوينكنندگان اين طرح بر چه اساسي از تامين زمين
رايگان به ويژه در تهران سخن ميگويند .البته طراحان
پيش بيني كردهاند كه بخش��ي از زمينهاي مورد نياز
براي ساخت ساالنه يك ميليون مسكن از طريق تغيير
كاربري زمينهاي كشاورزي از وزارت جهاد كشاورزي
تامين خواهد ش��د كه در اين صورت ،يكي از مشكالت
اساسي مسكن مهر كه س��اخت وساز در زمينهاي دور
افتاده از ش��هرها و آباديها بود ،دوباره رخ خواهد نمود
و همزمان بخشي از زمينهاي كشاورزي از بين خواهد
رفت .در عين حال ،طرح س��اخت  6ميليون آپارتمان از
برخي جهات شبيه طرح اقدام ملي مسكن دولت است و
شايد از همين رو است كه طراحان طرح اخير پيش بيني
كردهاندباعملياتيشدناينطرح،طرحاقداممليمسكن
لغو خواهد ش��د .بعد از زمين ارزان،اعطاي تس��هيالت
ارزان قيمت و تامين  60درصد از هزينههاي س��اخت از
اين طريق محور دوم طرح نمايندگان مجلس يازدهم را
تشكيل ميدهد .بهطوري كه طبق محاسبات طراح اين
طرح ،از  250ميليون تومان هزينه ساخت هر واحد 75
متري  150تا  200ميليون تومان آن وام خواهد بود .به
عبارتي ،در س��ال اول اجراي اين طرح ،براي وام ساخت
يك ميليون مسكن دس��تكم به بودجهاي حدود 150
هزار تا 200هزار ميليارد تومان (براي 6ميليون آپارتمان
نيز حدود 1200هزار ميليارد تومان) نياز است .مسالهاي
كه با توجه به كس��ري س��نگين بودجه دولت به دليل
تحريم و كرونا بعيد به نظر ميرسد عملياتي شود .كاهش
هزينههاي بيمه ،ماليات ،نظام مهندسي ،صدور پروانه و
 ...نيز خود داستان ديگري است كه همكاري دستگاهها
و سازمانهاي مختلف را ميطلبد و در شرايطي كه همه
دستگاه از جمله ش��هرداريها به كسب درآمد از طريق
ارايه خدماتي همچون صدور پروانههاي س��اخت چشم
دوختهاند ،دشوار مينمايد .مساله افزايش تعداد مناطق
تهران نيز در طرح نمايندگان مجلس ديده ش��ده است.
مس��الهاي كه با توجه به وضعيت توسعه نامتوازن شهر
تهران و كمبودهاي بسيار اين شهر از نظر حمل و نقل و
ساير مسائل شهرسازي نگرانيهاي جدي و جديدي را
براي ناظران ايجاد كرده و خواهد كرد.
جزييات طرح دو فوريتي
اقبالشاكري،عضوكميسيونعمرانمجلسدرگفتوگو
با تسنيم با بيان اينكه در جلسات كميسيون عمران براي
حلمشكلمسكنقرارگاهخاتماالنبياءنيزحضورداشته
است ،اظهار كرد :در اين جلس��ات مقرر شد كه طرحي
تحت عنوان «طرح پيشنهادي ماده واحده دو فوريتي به
منظور تحقق جهش توليد با رونق ساخت و ساز مسكن
شهريوروستايي»براي 6سالآيندهبخشمسكنتهيه
و تدوين شود تا بتوانيم مس��كن را به عنوان يك كاالي
مصرفي خانوارهاي ايراني تامين كنيم.
وي با بيان اينكه هفته آينده پيش نويس نهايي اين طرح
تهيه و به مجلس ارايه ميش��ود ،اظهار كرد :اين طرح بر
سهمحور«تسهيالتارزانقيمت»«،زمينارزانقيمت»
و «كاهش هزينه و زمان تمام اجزاي مربوط به ساخت و
ساز» استوار است.
طرح شامل چه كساني ميشود؟
ويگفت:دربحثزمينوتسهيالتارزانقيمتبايدافراد
با درآمدهاي مختلف بتوانند صاحب مسكن شوند .اسم
اينها را فاقدين مسكن بگذاريم مانند خانوارهاي با درآمد
كم ،زوجين جوان ،بازنشس��تگان ،طالب ،دانشجويان
متاهل ،كارگران ،ايثارگران ،خانوادهاي تحت پوش��ش
كميته امداد و بهزيس��تي و ...بايد براي خانهدار ش��دن
توانمندشوند.
او اضافه كرد :ضلع سوم برنامه مجلس (رفع موانع توليد
مسكن)شاملبيمه،ماليات،نظاممهندسي،صدورپروانه،
محلهسازي،خدماتزيربناييوروبنايي،انتخابسازنده،

تامين 60درصد هزينه مسكن با وام
عضو كميسيون مجلس با بيان اينكه پيشبيني شده
در طرح مجلس ،ساخت مسكن به ساالنه 1.5ميليون
واحد توس��عه يابد ،در پاس��خ به اين پرسش كه طرح
مجلس در مجموع چه مي��زان اعتبار نياز دارد ،اضافه
كرد :اگر س��االنه يك ميليون واحد مسكوني با متراژ
75مترمربع ( 75ميليون مترمربع مجموعا) ساخته
شود ،هر واحد حدود  250ميليون تومان منابع مالي
براي س��اخت نياز دارد كه باي��د  150تا  200ميليون
تومان آن از طريق تسهيالت تامين ميشود.شاكري
ادامه داد :نرخ سود اين تس��هيالت يارانهاي است كه
دولت بايد آن را تامين كند .خانوارها بايد بتوانند اقساط
اين وام را بدهد از اين رو نرخ سود آن باال نيست.
وي در پاسخ به اين پرسش كه زمين مورد نياز در تهران
براي س��اخت و ساز مسكن چگونه تامين خواهد شد،
اظهار كرد :وزارت راه و شهرسازي زمينهايي دارد كه
بايد به اين طرح تخصيص دهد .همچنين زمينهايي
در حريم داريم كه متعلق به وزارت جهاد كش��اورزي
است و پيش بيني شده آن را در اختيار طرح قرار دهد.

نمايي از مسكن مهر پرديس در بيابانهاي اطراف تهران

فراترازخبر

نائب رييس كميس�يون برنامه و بودجه مجلس
با اشاره به تهيه طرح مسكن انقالب در مجلس
گفت :مسكن انقالب ۲برابر مسكن مهر وسعت
كمي دارد و در حال حاضر براي  ۶۷هزار هكتار
زمي�ن برنامهريزي كرده ايم.س�يدمحمدرضا
ميرتاجالدينيباحضوردريكبرنامهتلويزيوني
با اعالم اينكه دوستاني كه طرح مسكن انقالب
را مطالعه ميكنند ،تم�ام طرحهاي قبلي را هم

طرح مسكن انقالب  ۲برابر مسكن مهر
بررسي كردهاند ،اظهار كرد :در سال  95حدود
 24ميليون خانوار داش�تيم كه ب�ا توجه به نرخ
ب�اروري در س�ال  1405به  28ميلي�ون خانوار
خواهند رسيد .البته شمار واحدهاي مسكوني
درهمانسال 22ميليونبودكه 2ميليونكمبود
داشتيم.اومسكنانقالبرادارايسطحيباالتر
از مس�كن مهر توصي�ف كرد و افزود :مس�كن
انقالبعالوهبرخانهاوليها،خانههايروستايي

خالصه طرح مسكني مجلس يازدهم
هدف

ساخت ساالنه يك ميليون مسكن تا 6سال

محورهايسهگانه

-1تسهيالت ارزان -2زمين ارزان -3كاهش هزينه و زمان تمام اجزاي مربوط به ساخت و ساز
(كاهش هزينه بيمه ،ماليات ،نظام مهندسي ،صدور پروانه و)...

منابعمالي

تامين 60درصد از هزينهها از طريق تسهيالت .پرداخت سود اين تسهيالت به عهده دولت خواهد بود.

زمين

رايگان يا اجاره 99ساله دولتي .گسترش حريم تهران و افزايش مناطق 22گانه آن .تغيير كاربري زمينهاي كشاورزي
در حريم شهرها .زمينهاي دولتي در شهرها.

گروههايهدف

فاقدين مسكن؛ كساني كه فرم ج آنها سبز باشد.

هزينهساختواحد75متري

250ميليونتومانبااينتوضيحكهتامين150تا200ميليونتومانازاينمبلغازطريقتسهيالتدولتيتامينخواهدشد.

ثبت اسناد و امالك و ...ميشود .بايد تكليف اين مسائل
روشن شود تا وقتي زمين و تس��هيالت ارزان قيمت به
وجود آمد ،اينها باعث كندي و طوالني شدن كار و عدم
انجام تعهدات در ساخت و ساز مسكن نشود.
پيشنهاد كاهش تعرفه نظام مهندسي
او با اشاره به جزئيات طرح مذكور در بخش تسهيالت
و زمين گفت :براي تهران ،شهرهاي بزرگ و شهرهاي
كوچك سقف تسهيالت و نرخ سود آن متفاوت است.
ما نميتوانيم طرح واحدي را براي حل مشكل مسكن
كل كشور ارايه دهيم .از سوي ديگر مسالهاي كه داريم
در صدور پروانه ،بحث پايان كار است .ساختمانهايي
داريم كه 10سال از عمر آنها ميگذرد اما پايان كار آنها
صادر نشده است .در طرح مجلس پيش بيني شده در
پايان سفت كاري س��اختمان بايد مقدمات پايان كار
فراهم ش��ود و مدت زمان مشخصي را براي اين كار در
نظرگرفتهايم.
شاكري با اش��اره به وظيفه س��ازمان نظام مهندسي
س��اختمان در اين ح��وزه افزود :پيش��نهاد كرده ايم
تعرفههاي س��ازمان نظام مهندس��ي ب��راي چنين
ساختمانهايينصفشود.برايشهرداريهمپيشنهاد
داده اي��م مبلغ مش��خصي را براي ص��دور پايان كار
ساختمان دريافت كند .در واقع شهرداري براي صدور
پروانه بايد به ازاي هر مترمربع يك مبلغ تعيين شده
را دريافت كند و ديگر اينگونه نباش��د كه ارقام كالن
را دريافت كنند .از س��وي ديگر براي خدمات روبنايي
مانند مسجد ،مدرسه ،اماكن ورزشي ،كالنتري و ...بايد
از محل پروژهها تامين و با تهاتر امالك پرداخت شود تا
فشار مالي به خريداران وارد نشود.

منع افراد داراي فرم ج قرمز
وي با بيان اينكه در بخش خدمات زيربنايي نيز بايد از
طريق تهاتر با وزارت راه و شهرسازي كارها انجام شود،
اضافه كرد :تكليف اين موارد كامال مشخص شده است.
در طرح مسكن مهر ،دولت يازدهم همهچيز را بههم
زد و مصيبت شد كه سر اين طرح آمد .وزير قبلي با اين
استدالل كه مسكن مهر طرح مزخرفي بوده همهچيز
را بههم ريخت .به جاي اينكه چند ميليون نفر بر اساس
برنامهريزي صورت گرفته خانهدار شوند 10سال است
كه در انتظار تحويل واحد هستند.
وي با اش��اره به جزئيات ديگري از طرح مجلس افزود:
در اي��ن طرح ايجاد تعاوني مس��كن جديد فقط براي
افراد داراي فرم «ج» س��بز امكان پذير اس��ت و ديگر
نميتوانن��د به راحت��ي تعاوني مس��كن ايجاد كنند.
همچنين راهاندازي سامانه ملي امالك و اسكان يكي
ديگر از برنامه مجلس در طرح ساماندهي بازار مسكن
است .اين طرح بايد ظرف سه ماه سامانه مذكور كامال
عملياتيشود.درمجلسعنوانشدهدراينسامانهابتدا
با خوداظهاري شروع كنيم و هر فردي بايد ريسك ورود
به اين سامانه را بر عهده بگيرد.
واگذاري زمين رايگان يا اجاره  99ساله
به گفت��ه وي ،در طرح مجلس براي س��اماندهي بازار
مس��كن پيش بيني ش��ده زمين به قيمت صفر يا به
صورت اجاره  99ساله براي ساخت و ساز واگذار شود.
از سوي ديگر وزارت راه مكلف شده زمين دستگاههاي
دولتي از جمله وزارت جهاد كشاورزي را تغيير كاربري
دهد تا اينها بتوانند براي پرسنل خود مسكن بسازند .تا
كنوناجازهتغييركاربريدادهنميشد.نمايندهمجلس

وام وديعه مستأجران به چهكساني پرداخت ميشود؟
محمد اسلامي ،وزير راه و شهرسازي گفت:
حداكثر متراژ واحد مس�كوني مس�تأجران
تهراني براي برخورداري از تسهيالت وديعه
درتهران ۷۵مترودرسايرشهرها ۹۰مترمربع
در نظرگرفته شده است.

اس�لامي در يك برنامه تلويزيوني به بيان جزيياتي از
تسهيالت كمكهزينه وديعه مسكن پرداخت و افزود:
قرار شده است ،كميته تأمين منابع ستاد ملي مبارزه
با كرونا با محوريت بانك مركزي ،اقدامات الزم در اين
خصوص را مدنظر قرار دهد و بخشي از منابع  ۷۵هزار
ميلياردتوماني كه براي مبارزه با كرونا تخصيص داده
شده اس��ت را براي كمك به مس��تأجران نيازمند در
نظرگيرند.
او افزود :مطابق تصميمگيريهاي انجامش��ده براي
پرداخت اين تسهيالت ،واحد مسكوني كه در اختيار

و بافت فرسوده را در نظر دارد و سكونتگاههاي
غيررسمي و حاشيه نشيني را با 11ميليون نفر
در نظر گرفته اس�ت.او افزود :مس�كن انقالب
2برابر مسكن مهر وسعت كمي و داراي  4محور
اس�ت؛ مس�كن مهر موفقيت نظام بود ولي در
مسكن انقالب تالش داريم در راستاي گام دوم
حداقل مشكل مسكن را بهطور كامل رفع كرده
و به توسعه پايدار در حوزه مسكن دست يابيم.

مستأجران قرار دارد بايد مطابق با الگوي مسكن باشد؛
بدين معنا كه حداكثر متراژ واحد مسكوني مستأجران
تهراني براي برخورداري از اين تسهيالت  ۷۵و در ساير
شهرهاي كشور ۹۰مترمربع در نظر گرفته شده است.
وزير راه و شهرسازي نكته مهم ديگر براي پرداخت اين
تسهيالت را وجود قرارداد رسمي اجاره ،ميان موجر و
مستأجرخواندوگفت:اينتسهيالتپسازنهاييشدن
به عنوان كمكهزينه وديعه مس��كن از طريق شبكه
بانكيدراختيارمالكانقرارميگيردومستأجرانصرفاً
كارمزد تسهيالت را پرداخت ميكنند.
او همچنين با اش��اره به كاهش  ٧٠درصدي معامالت
مسكن در پايتخت گفت٦٠ :درصد معامالت مربوط
به واحدهاي بزرگ و لوكس بوده و حاكي از سوداگري
در اين بخش است كه بازار مسكن را ملتهب ميكند.
وي با بيان اينكه مقايس��ه منحنيهاي رشد نرخ ارز،
تورم ،طال ،قيمت هر مترمربع مسكن و اجارهبها از دهه

 ۷۰تاكنون ،حاكي از همپايي وهمپيوندي اين مولفهها
با يكديگر است ،نكته حائز اهميت در بخش مسكن را
بهكارگيري برنامهاي پايدار توسط دولت براي كمك به
صاحبخانهشدن مردم خواند.
اس�لامي اظهار كرد :پايش معامالت بخش مس��كن،
كاهش ۷۰درصديرانسبتبهدورهمشابهسالگذشته
نشانميدهد.نكتهحائزاهميتدراينبخشايناست
كه  ۶۰درصد معامالت اين بخش مربوط به واحدهاي
بزرگ و لوكس و حاكي از سوداگري در اين بخش است
كهبازارمسكنراملتهبميكند.همچنينسهمكمي
از معامالت اين بخ��ش مربوط به واحدهاي كوچك و
مناطقياستكهقيمتمناسبتريوجودداشتهاست.
وزير راه و شهرس��ازي س��پس به ضرورت پايهگذاري
ضوابطومقرراتيبرايجلوگيريازورودمنابعغيرمولد
به بخش مسكن پرداخت و ادامه داد :در اين حوزه بايد
مقرراتي وضع شود تا از ورود سرمايههايي كه با هدف

يازدهمگفت:تسهيالتساختوسازمسكندراختيار
انبوهس��ازان و شركتهاي مسكن ساز قرار ميگيرد و
وزارت جهاد كشاورزي نيز موظف شده زمين مورد نياز
براي ساخت را به سازندگان بدهد.
جلوگيريازورودپولدارهابهبازارساخت
شاكري در بخش ديگري از س��خنانش با بيان اينكه
تمام جزئيات ساماندهي بازار مسكن در طرح مجلس
ديده شده است ،افزود :به عنوان مثال براي سازندگان
صاحب صالحيت مقرر شده ساخت و سازهاي موضوع
ماده واحده بايد صرفا توسط انبوهسازان ،سازندگان و
پيمانكاران واجد شرايط از مراجع ذي ربط انجام شود.
اجازه نميدهيم افرادي كه فقط پول دارند ،وارد ساخت
و ساز مسكن شوند بلكه بايد افراد داراي صالحيت اين
كار را انجام دهند.
وي با اعالم اينكه پيش بيني كرده ايم باالي  60درصد
وام در طرح مذكور پرداخت شود ،بيان كرد :نهادههاي
مسكن مانند آهن آالت ،سيمان ،يراق آالت ،تجهيزات،
تاسيستاتمكانيكيبرقيو...پيشبينيشدهكهوزارت
راه و شهرس��ازي با هم��كاري وزارت صمت با قيمت
مناسب در اختيار سازندگان قرار گيرد.
سالي يك ميليون مسكن ساخته ميشود
وي صدور ك��د رهگيري را ب��راي قراردادهاي اجاره
الزامي اعالم ك��رد و افزود :بر اس��اس طرح مجلس،
هر س��ال ميزان وديعه مس��كن توس��ط وزارت راه و
شهرسازي در فروردين ماه اعالم شود .وي يادآور شد:
بر اساس طرح مجلس طي  6سال و هر سال حداقل
يك ميليون واحد مسكوني ساخته و تامين ميشود.

سوداگري و سفتهبازي به بخش مسكن وارد ميشود و
آن را بهمثابه كااليي سرمايهاي ميبينند ،يكبار براي
هميشه جلوگيري شود .به اين منظور در وزارت راه و
شهرسازي چندين طرح را به مجلس شوراي اسالمي
پيشنهادكردهايموبهدنبالوضعمقرراتومالياتهاي
خاص و ويژهاي هستيم تا ورود منابع غيرمولد به اين
بخ��ش را مهار و ضوابطي را ب��راي بازدارندگي در اين
بخشوضعكنيم.اوسپسبااشارهبهبرخيازمهمترين
اقدامات وزارت راه و شهرس��ازي براي ساماندهي بازار
اجارهبهاگفت:دولتدرگذشتههيچگاهدربازارمسكن
مداخلهاي نداشته است.
وي افزود :در ش��رايط كنوني اين ضرورت بنا به داليل
مختلفي نظير ش��يوع كرونا احساس شد؛ بر اين مبنا
س��تاد ملي مبارزه با كرونا مصوبهاي را به تاييد رساند
كه قرارداد اجاره مس��تاجران تا س��ه ماه پس از پايان
دوره كرونا تمديد شود .بنابراين پرهيز از اسبابكشي

پيشبينيتوسعهاحتماليمناطق22گانهتهران
وي در بخش ديگري از اظهاراتش با بيان اينكه موضوع
توسعه مناطق  22گانه تهران براي جانمايي ساخت و
ساز مسكن يا ساخت در شهرهاي جديد مطرح است،
گفت :در طرح مجلس پيش بينيهاي الزم براي تامين
خدمات روبنايي و زيربنايي ديده شده است.
وي تاكيد ك��رد :اين طرح ب��ا محوري��ت وزارت راه و
شهرسازي اجرايي ميشود و با تصويب آن براي 6سال
آينده در دستور كار دولت قرار خواهد گرفت .به گفته
وي ،طرح جديد جايگزين طرح ملي مسكن شده و اين
طرح ملغي ميش��ود .او در خصوص چگونگي تامين
منابع مالي «طرح پيشنهادي ماده واحده دو فوريتي
به منظور تحقق جهش توليد با رونق س��اخت و س��از
مسكن شهري و روستايي» افزود :در اين رابطه راههاي
گوناگوني را بررسي كرده ايم تا بتوانيم براي كل طرح
منابع مالي را تامين كنيم .به نظرم وقتي طرح تصويب
نهايي شود براي كل ساخت و ساز مسكن منابع مالي از
طريق ايجاد يك صندوق در بانك مسكن يا در وزارت
راه و شهرسازي به اسم «صندوق تامين مسكن» تامين
خواهد شد.
ش��اكري با بيان اينكه مجلس بهش��دت روي اجراي
طرح جديد مسكن نظارت خواهد كرد ،يادآور شد :در
كميسيون عمران 23نفر هستيم ،قطعا يكي ،دو نفر بر
اجراي طرح (قانون) نظارت خواهند كرد.
حق يك معامله در سال براي هر ايراني
عضو كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر اينكه بحث
دريافت ماليات در طرح مسكني مجلس كامال قطعي
شده است ،تصريح كرد :مبلغ ماليات مشخص و برخي
قسمتها معافيت مالياتي دارند .براي خانههاي خالي
پيشبينيهاي الزم ديده شده است .در واقع از تاريخ
تصويب طرح مجلس براي س��اماندهي بازار مسكن
هر ايراني باالي  18س��ال حق دارد در هر س��ال يك
معامله اعم از مسكن ،مستغالت ،زمين و يك معامله
ملك تجاري انجام ده��د ،اين معامالت ماليات ندارد.
در معامالت م��ازاد بر يك واحد مس��كوني يا زمين و
مس��تغالت يا تجاري عالوه بر ماليات نق��ل و انتقال،
ماليات مش��مول س��ود معادل  5درصد ارزش ملك
ميشود .چنانچه معامالت افزايش يابد  5درصد نيز به
صورت تصاعدي باال ميرود.
اخذمالياتتا 200درصديازخانههايخالي
شاكريبااشارهبهاينكههرچهقدرتعدادمعامالتافزايش
يابد ،ماليات نيز افزايش مييابد ،تاكيد كرد :اين مس��اله
باعث جلوگيري از بورس بازي در بازار مسكن ميشود.
وي با بيان اينكه براي خانههاي خالي در سال اول 50
درصد ارزش روز اجاره ملك به عنوان ماليات دريافت
خواهد شد ،اظهار كرد :س��ال دوم معادل  100درصد
ارزش روز اجاره ملك ،سال سوم  150درصد و از سال
چهارم به بعد  200درصد ماليات از مالكان خانههاي
خاليدريافتخواهدشد.بازدارندگياينطرحبهشدت
افزايش يافته و خانههاي خالي با اين ماليات به چرخه
عرضه وارد خواهد شد.

مستاجران در شرايط همهگيري كرونا در دستور كار
قرار گرفت و هر اقدام غيرقانوني زيرزميني ،شفاهي،
پشت قولنامهاي و  ...در اين خصوص پذيرفتني نيست.
اي��ن عضو كابينه دولت دوازده��م در ادامه به افزايش
سه و چهار برابري مبلغ اجارهبها توسط برخي موجران
اشاره كرد و افزود :اين افزايش لجامگسيخته كه از هيچ
مرجعي تبعيت نميكرد ما را با يك مطالبه س��نگين
اجتماع��ي مواجه ك��رد و ما بايد تصميمات��ي در اين
خصوص اتخاد ميكرديم.
وزير راه و شهرس��ازي اظهار كرد :مقرر شد كه سقف
افزاي��ش اجارهبها در تهران  ،۲۵در هفت كالنش��هر
كشور  ۲۰و در ساير شهرهاي كشور  ۱۵درصد باشد.
اقدامي كه تاثيرات خود را به جاي گذاش��ته است و ما
تاكنون شكايتي مبني بر تخطي موجران از اين مصوبه
دريافت نكردهايم كه تا اندازه زيادي به آرامش مردم در
اين خصوص منجر شده است.

درشهر
تخلفآتشنشاني
در سانحه كلينيك سينا اطهر

مدير بخش آتش مركز تحقيقات راه ،مس��كن و
شهرسازي گفت :اخطار دادنهاي شهرداري به
كلينيكسينااطهرفايدهاينداشتهوآتشنشاني
بايد رأس��ا براي اصالح ايرادات ساختمان ورود
ميكرد.
به گزارش مهر ،ساعت 20و 46دقيقه روز سهشنبه
 ۱۰تيرم��اه  ۱۳۹۹اولي��ن پيام دريافتي از س��وي
شهروندانتهرانيمبنيبروقوعانفجاروآتشسوزي
در س��اختمان كلينيك سينا اطهر تهران (خيابان
شريعتي جنب خيابان ماهروزاده) در سامانه ۱۲۵
آتش نشاني ش��هرداري تهران ثبت ميشود .خبر
ناگوار و تلخ اس��ت؛  ۱۹نفر كش��ته ناشي از انفجار
كپسولهاي اكسيژن و آتشسوزي و خفگي.
اگرچه مقامات ش��هرداري ته��ران اعالم كردند
كه چند بار ب��ه مالك كلينيك س��ينا اطهر ،در
خصوص آسيبپذير بودن س��اختمان هشدار
دادهاند اما برخي كارشناسان معتقدند تذكراتي
كه ش��هرداري يا آتش نش��اني (به عن��وان نهاد
زيرمجموعهشهرداريها)بهمالكانساختمانها
در خصوص آسيب پذير بودن در برابر مخاطرات
ميدهند ،كافي نيس��ت و بايد بر اساس قانون،
شهرداري رأسا براي اصالح ايرادات اقدام ميكرد.
بر اس��اس بند  ۱۴م��اده  ۵۵قانون ش��هرداريها،
«اتخاذ تدابير موثر و اقدام الزم براي حفظ ش��هر از
خطر س��يل و حريق همچنين رفع خطر از بناها و
ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي
و كوچهها و اماكن عموم��ي و داالنهاي عمومي و
خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاهها و چالههاي
واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشيا در
بالكنهاوايوانهايمشرفو مجاوربه معابرعمومي
كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين اس��ت و
جلوگيري از ناودانها و دودكشهاي ساختمانها
كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد».
از وظايف شهرداري است.
تبصره :در كليه م��وارد مربوط به رفع خطر از بناها
و غي��ره و رفع مزاحمتهاي من��درج در ماده فوق
ش��هرداري پس از كس��ب نظر مام��ور فني خود
به مالكين يا صاحب��ان اماكن يا صاحب��ان ادوات
منصوب ابالغ مهلتدار مناسبي صادر مينمايد و
اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا
گذاشته نشود ش��هرداري رأسا با مراقبت مامورين
خود اقدام ب��ه رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و
هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از
طرف درياف��ت خواهد كرد .در همين ارتباط ،علي
بيتاللهي ،مدير بخش زلزله و آتش مركز تحقيقات
راه ،مسكن و شهرس��ازي درباره آنچه ادعا ميشود
كه نهادهاي ذي ربط هش��دارهايي به مالكان اين
ساختماندادهاند،اظهاركرد:اگراخبارحادثهرامرور
كنيد ،ميبينيد كه از زبان تعدادي از مسووالن ۳بار
اخطار و از زبان تعداد ديگر از مسووالن  ۴بار اخطار
ذكرشدهكهگويابهمالكانيامديرانساختمانطي
سالهاي  ۱۳۹۴تا  ۱۳۹۷داده شده است.
وي اف��زود :جمعبن��دي كلي اخب��ار در خصوص
اخطارها و هشدارها ،همانند اخطارها و هشدارهاي
خيلي بيش��تر به مالك و مغازهداران س��اختمان
پالسكو ،نش��ان از آن دارد كه اين هشدارها كارگر
نيفتاده و خطر بالقوه در ساختمان كلينيك سينا
اطهر كماكان وجود داش��ته است كه متأسفانه در
شامگاه روز سه شنبه ،منجر به رقم خوردن حادثه
دردناك ج��ان باختن تعدادي از پزش��كان و كادر
درمان و نيز تعدادي از بيم��اران و همراهان بيمار
مس��تقر در طبقات فوقاني س��اختمان كلينيك
ميش��ود .كارش��ناس مديريت بحران ادامه داد :با
توجه به اينكه هشدارها و اخطارها به صورت كتبي
بوده و بديهي اس��ت كه شمردن تعداد آنها و معلوم
ش��دن  ۳بار اخطار ي��ا  ۴بار اخطار داده ش��ده ،كار
چندان مشكلي نيست ،لذا پيشنهاد من اين است
اوالً مشخص ش��ود كه اخطار چند باره بوده است،
شايدتعدادآنهابيشترهمبودهباشد،مانندساختمان
پالسكو ثانياً اينكه سه بار يا  ۴بار اخطار داده شده،
چه مش��كلي را حل ميكند؟ اگر مالك و مسوول
ساختمان،بهاخطارهاتوجهنكندچهبايدكرد؟نبايد
كاري به كارش داشته باشيم؟ وظيفه ما فقط هشدار
دادن است!؟وي تأكيد كرد :بر اساس تبصره بند۱۴
ماده ۵۵قانونشهرداريهاتاكيدشدهكهشهرداري
(ياآتشنشاني)رأسابامراقبتمامورانخوداقدامبه
رفع خطر يا مزاحمت خواهد كرد و هزينه مصروف
را به اضافه صدي پانزده خس��ارت از طرف دريافت
خواهند كرد .عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه،
مسكن و شهرسازي با بيان اينكه علت عدم اين بند
و تبصره قانوني ،جاي بح��ث دارد ،گفت :البته من
متوجه وجود برخي محدوديتها ،كمبود امكانات و
ضعفحمايتقضاييهستم،امابهعنوانكارشناس
مديريت بحران و بر اس��اس مشاهدات و بررسيها
معتقدم در هر جايي كه ما سياست تساهل و عدول
از ضوابط و مقررات را پيش��ه كردهايم ،بيش��ترين
خسارتها و تلفات را داشتيم و هر جا سختگيري و
بر اجراي مقررات پافشاري كردهايم ،آثار مثبت آن
را به وضوح ديدهايم.
وي اظهار كرد :ضرورت دارد ،ساختمانها و اماكن
مهم مانند بيمارستانها ،كلينيكها ،مدارس،
مراكز تجاري به ويژه بازار تهران ،ساختمانهاي
بلند مرتبه و اماكن با تجمع جمعيتي باال و … در
يك طرح جدي و معين مورد ارزيابيهاي سريع
ايمني در برابر سوانح و حوادث قرار گيرند؛ چراكه
در بس��ياري از موارد با اقدامات س��اده ميتوان
جلوي خسارت و تلفات جدي را گرفت.
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دنيايفناوري
دورريز  ۵۷ميليارد دالر
در زبالههاي الكترونيكي

طبق بررسي سازمان ملل متحد ،مصرفكنندگان
جهان سال ميالدي گذش��ته  ۵۷ميليارد دالر دور
ريختند .به گزارش ايسنا به نقل از كيتكونيوز ،طبق
جديدترين«گزارشمونيتورزبالهالكترونيكيجهاني
»۲۰۲۰سازمانمللمتحد،زبالهالكترونيكيشامل
هر وس��يلهاي كه دو ش��اخه يا باطري دارد ،در سال
 ۲۰۱۹بهركورد ۵۳.۶ميليونتنرسيدكه ۲۱درصد
نسبت به سال  ۲۰۱۸رشد داش��ت .از ميان وسايل
الكترونيكي كه س��ال ميالدي گذشته دور ريخته
ش��دند ،تنها  ۱۷.۴درصد به ارزش  ۱۰ميليارد دالر
بازيافت شدند .اين به معناي آن است كه طال ،نقره،
مس،پالتينوسايرموادارزشمندبهارزش ۵۷ميليارد
دالر كه باالتر از توليد ناخالص داخلي كش��ورهاي
زيادي است ،به جاي اينكه تصفيه و بازيافت شوند،
دورريخته و سوزانده ش��دند .طبق گزارش سازمان
ملل متحد ،آسيا سال گذشته باالترين حجم زباله
الكترونيكيراتوليدكردكهبهحدود ۲۴.۹ميليونتن
بالغشدوپسازآنامريكابا ۱۳ميليونتنواروپابا۱۲
ميليونتنقرارگرفت.آفريقاواقيانوسيهبهترتيب۲.۹
ميليون تن و ۰.۷ميليون تن زباله الكترونيكي توليد
كردند .سازمان ملل متحد پيشبيني كرده كه زباله
الكترونيكيممكناستتاسال ۲۰۳۰به ۷۴ميليون
تنافزايشپيداكند.

ائتالف جهاني بر ضدكرونا
با هوش مصنوعي

گروه��ي از نهاده��اي مورد پش��تيباني س��ازمان
ملل از تش��كيل ائتالفي جهاني بهمنظور استفاده
از ظرفيته��اي ه��وش مصنوعي ب��راي كمك به
سياس��تگذاري براي مقابله با وي��روس كرونا خبر
دادهاند .به گزارش مهر به نق��ل از زددينت ،ائتالف
يادشده  CAIACنام دارد و قصد دارد در اولين گام
يك پلتفرم مبتني بر هوش مصنوعي طراحي كند
كه با اس��تفاده از هوش مصنوعي و تجارب انساني
تصميمگيرانرادرسطحجهانبرايمقابلهباويروس
كرونا ياري خواهد كرد .براي ارتقاي هوش مصنوعي
اينپلتفرمازدادههايبهداشتي،اقتصاديواجتماعي
مرتبطباويروسكرونادركشورهايمختلفاستفاده
ميشودتاازدقتوصحتتوصيههايارايهشدهازاين
طريق اطمينان حاصل شود .به گفته سايروس هادز
رييساينائتالفمقابلهباويروسكرونابدوناستفاده
از دادههاي مختلف و ابزار پيش��رفتهايي همچون
هوش مصنوعي ممكن نيست و امروزه همه دنيا به
ايننتيجهرسيدهاستكهنابوديكرونامستلزمعزم
و همكاري جمعي است .انتظار ميرود با اجراي اين
طرح مشكالتي مانند انتشار اخبار دروغين در مورد
ويروسكرونا،ردگيريوشناساييافرادونقاطآلوده
بهويروسكرونا،شناساييروشهايدرمانيمطمئن
برايمقابلهباكرونابهترحلشوند.

 ۲۰درصد مراجعات پزشكي
استراليا اينترنتي شد

انجمن پزشكي اس��تراليا اعالم كرد شيوع گسترده
ويروسكروناموجبشدهتا ۲۰درصدازكلمراجعات
پزشكيدراينكشوراينترنتيشدهوازراهدورصورت
بگيرد .به نقل از زددينت ،اگرچه در سالهاي اخير
تالشهاي زيادي براي همهگير شدن پزشكي از راه
دور در نقاط مختلف جه��ان صورت گرفته ،اما تنها
ش��يوع ويروس كرونا بود كه موجب شد مردم نقاط
مختلفجهاناينموضوعراجديبگيرندوبهمنظور
جلوگيري از ابتال ب��ه اين بيماري خطرناك ترجيح
دهند به جاي مراجعه به پزش��ك از طريق اينترنت
توصيههاي الزم را دريافت كنند .انجمن پزش��كي
اس��تراليا اعالم كرده كه  ۲۰درصد از كل مراجعات
مردم اين كش��ور به پزشكان آنالين شده و ترديدي
وج��ود ندارد كه پزش��كي از راه دور آينده اين حرفه
خواهدبود.البتهبخشعمدهايننوعمراجعاتشامل
مالقات آنالين بيماران با پزشكاني بوده كه قب ً
ال آنها
را بهصورت حضوري مالقات كردهاند .انتظار ميرود
اينروشدرمانيبهخصوصدرموردپزشكانعمومي
گسترش يابد و البته در آينده شاهد طراحي الگوها
و مدلهاي خاصي براي تس��هيل دريافت اطالعات
بيماران از راه دور و نيز تحويل نس��خههاي پزشكي
بدوننيازبهداروخانههاخواهيمبود.
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دانش و فن

ل را به صفر نرساند
رجيستري هم قاچاق دستگاه موباي 

سوءاستفاده ازآشفتگي بازار گوشي ادامه دارد

موبايل و لوازم ديگر بيثباتي نرخ ارز است بهشكلي كه در
يك ساعت قيمت ارز پنج بار تغيير ميكند .متاسفانه در
دورهاي به گروهي اجازه واردات گوشي موبايل داده شد
كه صالحيت نداشتند و حتي رانت شكل گرفت مثال چرا
بايد ب��ه اتحاديه مخابرات اجازه صدور پروانه تلفن همراه
داده شود .امروز بايد از سازمان حمايت از مصرفكنندگان
پرسيد آيا ش��ركتهايي كه مجوز خدمات پس از فروش
براي گوشي موبايل را گرفتهاند و ثبت سفارش نيز كردهاند
به تمامي خدمات و تعهدات خود عمل ميكنند يا خير؟»
وي با بيان اينكه قطعا بحث تحريم روي گوش��ي موبايل
تاثيرگذاراست،افزود«:بايددرچنينشرايطياولويتيك
را به بهداشت و درمان داد و با قاچاق در اين زمينه و عرضه
جنس تقلبي مبارزه كرد».

هفته گذش�ته با روزهاي س�ختي ب�راي بازار
موبايل و خريداران اين كاال همراه بود .در حالي
كهباافزايشنرخارز،صرفنظرازافرادمتمكني
كه دغدغههاي مالي كمتري دارند ،ميتوانند
يخودراعوضكرده
هرزمانكهبخواهندگوش 
ومدلجديدتريبخرند،گوشيهايموجوددر
بازار همين حاال هم براي خريداراني با بودجه
معمولي ،به كاالهايي تبديل شد ه كه از اولويت
خارج اس�ت .هرچند با شيوع كرونا و افزايش
دوركاري و آم�وزش آنالي�ن و كاه�ش هرچه
بيش�تر فعاليتهاي حضوري ،برخورداري از
وسيلههايالكترونيكيازجملهلپتاپ،تبلت
و موبايل ،از س�طح لوكس خارج و به يك نياز
تبديل شده است.

با تمام بحرانهاي موجود ،انجمن واردكنندگان موبايل
و تبلت و لوازم جانبي اتاق بازرگاني ايران هفته گذشته با
انتشار اطالعيهاي به دستور كميته ارزيابي تخصيص ارز،
واردات گوش��ي باالي  300يورو را بهدليل شرايط ارزي
كشور ،كمبود ارز و برنگشتن ارز حاصل از صادرات ممنوع
اعالم كرد .در اين اطالعيه آم��ده بود كه اين ممنوعيت
شامل تمام واردات «مسافري و تجاري» تلفنهاي همراه
باالي  300يورو خواهد ش��د .اعالم اي��ن خبر با افزايش
چشمگيرقيمتگوشيتلفنهمراهوقطعاتجانبيهمراه
شد كه واكنشهاي كاربران و متعاقبا مسووالن را در پي
داش��ت .محمدجواد جهرمي ،وزي��ر ارتباطات و فناوري
اطالعات اعالم كرد« :ممنوعيت واردات تلفن همراه باالي
 300يورو داراي سه ايراد جدي دارد ،با رييس كل بانك
مركزي و همچنين سرپرس��ت وزارت صمت ،صحبت و
اس��تداللها را مطرح كردم .با تأكي��د برضرورت رعايت
اولويتهايمنابعارزيكشور،بناشداينتصميمبازنگري
شود».ودرنهايتمدرسخياباني،سرپرستوزارتصمت
نيز اعالم كرد واردات گوش��ي طبق روال گذش��ته ادامه
خواهد يافت و محدوديت  300يورويي واردات گوشي ،تا
اطالع ثانوي حذف شده و بزودي ابالغ ميشود ».هر چند
مسالهكمبودارزدليلاينمصوبهعنوانشدهبودامابرخي
اين تصميم را منجر به بيشتر شدن سهم برندهاي ارزان
قميت چيني در بازار عنوان ميكنند كه ممكن است قابل
رقابت با گوشيهاي با كيفيت باالتر نباشند ،از سوي ديگر
بايدپذيرفتكشوربابحرانمنابعماليمواجهاستوقطعا
واردات مايحتاج عمومي مردم باي��د در اولويت واردات و
تخصيص ارز قرار داشته باشد.

مشكل اصلي گراني موبايل و لوازم ديگر ،بيثباتي نرخ ارز است
نميتواني�م بگويي�م قاچ�اق موبايل اصال
وجود ندارد
ابراهيم درس��تي ،رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم
صوتي ،تصويري ،گوش��ي همراه و لوازم جانبي تهران
در گفتوگو با ايلنا در پاسخ به اين سوال كه تصميماتي
كه دولت ميگيرد با هدف حمايت از يك توليدكننده
داخلي در حوزه گوش��يهاي تلفن همراه است گفت:
«ما در زمينه توليد گوشي تلفن همراه در داخل كشور
امتحان خود را پ��س دادهايم و شكس��ت خوردهايم.
همانگونه كه مقام معظم رهبري فرمودند اگر كااليي
در داخل توليد ميش��ود بايد تا حد ممكن واردات آن
ممنوع ش��ود يا تعرفه آن افزايش ياب��د ولي اگر توليد
نداريم نبايد ش��رايطي فراهم شود كه قاچاقچي آن را
بهصورت قاچاقي وارد كند .توليد تلفن همراه به دانش
خاصي نياز دارد كه ما در كش��ور هنوز به آن نرسيديم
و امروز زيرس��اخت توليد تلفن همراه در كشور وجود

اخبار

ندارد ».وي درباره تاثير رجيستري در افزايش قيمت
موبايل گفت« :طبيعي است كه ما از طرح رجيستري
حمايت ميكنيم زيرا با اجراي اين طرح سودي كه به
صورت غيرمجاز در سال حدود  2000ميليارد تومان
بود و به جيب قاچاقچيان ميرفت ،به خزانه دولت واريز
ميشود اما بايد بپذيريم كه افزايش قيمت رجيستري
در موبايل قطعا در قيمت نهاي��ي نيز تاثير ميگذارد.
وقتي شما قبال براي رجيس��تري يك گوشي موبايل
يك ميليون تومان ميگرفتيد ولي امروز همان گوشي
براي رجيستر ش��دن بايد سه ميليون تومان بدهد نه
تنها افزايش قيمت موبايل را شاهد خواهيم بود بلكه
شاهديم كه امتياز پاسپورت مسافران براي رجيستر
ش��دن گوشي موبايل بين دو الي س��ه ميليون تومان
خريد و فروش ميشود .همين مساله نشان ميدهد كه
همچنان درصدي گوشي قاچاق وارد كشور ميشود و
نميتوانيم بگوييم كه قاچاق اصال وجود ندارد».

مراجعه حضوري براي دريافت
 VDSLپذيرفتني نيست

پست به سكوي فعاليت تجارت
الكترونيك تبديل ميشود

پيامكهاي مزاحم را
به ۱۹۵بفرستيد

مديرعاملشركتمخابراتايرانگفت«:مراجعهحضوري
برايدريافتسرويس VDSLدرمناطقمختلفمخابرات
تهرانپذيرفتنينيستومتقاضيانبايددرخواستخودرا
به صورت ثبتنام غيرحضوري اعالم كنند ».سيد مجيد
صدريدرگفتوگوبافارسبابياناينكهمراجعهحضوري
براي دريافت س��رويس VDSLپذيرفتني نيست ،گفت:
س��رويس  VDSLدر مناطق مختلف مخابرات تهران با
توجه به امكانات مورد نياز ،ارايه و در ش��رايط فعلي تنها به
مشتركان ش��ركت مخابرات ايران واگذار ميشود ».وي
افزود:مراجعهحضوريبرايدريافتاينسرويسپذيرفتني
نيستومتقاضيانبايددرخواستخودرابهصورتثبتنام
غيرحضوري اعالم كنند ».صدري حمايت از توليد داخل
را از جمله اقدامات و برنامههاي پيش روي مخابرات عنوان
كردوادامهداد:درحوزهشبكهانتقالوپروژهمخابراتنوري
( )DWDMبود به بخش داخلي سپرديم و اين پروژه در
۱۳استانباتكنولوژيداخلي،موجبافزايشظرفيتشبكه
شد».ويتصريحكرد«:برايحمايتازتوانداخلي،آمادگي
كامل داريم چرا كه بيش از ۱۳هزار كيلومتر فيبرنوري در
سال ۹۸ازطريقتوليداتيكيازشركتهايتوليدكابلدر
كشور انجام شد .براي توليد مودم نيز با يك شركت داخلي
همكاري داريم و در زمينه باتري نيز در سال ۹۸حدود۶۰
ميليارد تومان باتري براي مراكز مخابراتي از يك شركت
داخليخريداريشدهاست».

مديرعامل شركت ملي پس��ت جمهوري اسالمي ايران
گفت«:يكيازماموريتهايماايناستكهسكويفعاليت
تجارت الكترونيك در كش��ور باش��يم تا بتوانيم با كمك
همه فعاالن حوزه ارتباط��ات تحولي در اين رابطه ايجاد
كنيم ».حسين نعمتي در گفتوگو با فارس با بيان اينكه
شركت ملي پست به سكوي فعاليت تجارت الكترونيك
تبديل ميشود ،گفت« :يكي از ماموريتهاي ما اين است
كه سكوي فعاليت تجارت الكترونيك در كشور باشيم تا
بتوانيم با كمك همه فعاالن حوزه ارتباطات تحولي در اين
رابطه ايجاد كنيم ».وي افزود« :در حال حاضر نخستين
گامي كه براي الكترونيكي ش��دن فعاليتهاي پس��تي
برداشتهايم حمايت از ش��تابدهندهها است بهطوريكه
براي هر استان يك زيرس��اخت تعريف كرديم و فضاي
كار مناسب در اختيار استارتآپهاي فعال گذاشتيم تا
با فعاليت در حوزه پس��ت ،ايده ما را ارايه داده و عملياتي
كنند ».نعمتي تصريح كرد« :يكي از اولويتهاي شركت
ملي پست در س��ال جهش توليد استفاده از ايدهپردازي
شركتهاي دانشبنيان اس��ت بهطوريكه در راستاي
هم��كاري با مجموعههاي اس��تارتآپي از ايدههايي كه
منجربهترافيكپستشودحمايتميكنيمواينآمادگي
وجود دارد كه اگر بخواهند همكاريشان را بهطور مستمر
با شركت پست ادامه دهند وضعيت مناسبي را براي آنها
مهياكنيم».

آگهي شركت فوالد مباركه

مهلت ارسال مدارک مدیریتمرتبط

رديف

نوع فراخوان

موضوع

1

تمدیدآگهیشناساییوارزیابیکیفیپیمانکاران

احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز خط نورد گرم شماره 2
به ظرفیت 50,000متر مکعب بر ساعت به همراه خط انتقال
و اتصال به شبکه داخلی شرکت فوالد مبارکه بهصورتEPC

1399/5/4

2

تمدیدآگهیشناساییوارزیابیکیفیپیمانکاران

احداث پست 63به  6/6کیلوولت خط نورد گرم شماره 2
و تونل انتقال برق

1399/5/4

3

تمدیدآگهیشناساییوارزیابیکیفیپیمانکاران

اجرای عملیات خاکبرداری  -سیویل
و ساختمانهای اداری خط نورد گرم 2

99/04/29

قراردادهای خرید

4

تمدیدآگهیشناساییوارزیابیکیفیپیمانکاران

اجرایعملیاتساختونصب اسکلتفلزیسالنهای انبارتختال،
خط نورد گرم ،کارگاه غلطک ،اسکین پاس
و انبار ذخیره کالف خط نورد گرم 2

99/04/29

قراردادهای خرید

قراردادهای خرید
قراردادهای خرید
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با تأمين كنندگان ( )SRMا قدام نماييد.
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کد آگهی 99126:
روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه

ماهانهيكميليونو 200هزارموبايلنيازاست
درستيبابياناينكهگوشيموبايليككاالي 100درصد
وارداتي است و قيمت آن كامال به دالر وابسته است ،گفت:
«انگيزه و تقاضا براي خريد آن نيز باال اس��ت و اين تقاضا
در ش��رايطي كه كرونا به وجود آمد و باعث خانهنشيني
ش��د ،افزايش پيدا كرد ».وي ب��ا پذيرش برخي ضعفها
در حوزه نظارت بر عرضه و فروش گوش��ي موبايل افزود:
«ضعف نظارت روي كاالها در س��اير بخشها نيز وجود
دارد اما گوشي موبايل به دليل آنكه مصرف عموميتري
دارد اين ضعف بيشتر ديده ميشود .البته نبايد فراموش
كنيم كه بين گران بودن يك كاال و گرانفروشي آن تفاوت
وجود دارد و طبيعي است كه كسي كااليي كه در اختيار
دارد را به شكلي بفروشد كه بتواند دوباره با درآمد حاصل
از فروش آن كاال همان جنس را تهيه كند ».درس��تي با
بيان اينكه ماهانه حدود يك ميليون و  200هزار دستگاه
گوشي نياز بازار موبايل است ،افزود« :مشكل اصلي گراني

وقفه  3ماهه در ترخيص موبايل
از طرفي حس��ين غرويرام ،رييس هياتمديره انجمن
واردكنندگان موبايل ،در گفتوگو با فارس ،با بيان اينكه
بيش از س��ه ماه از انبار ش��دن  ۵۰۰هزار تلفن همراه در
گمرك ميگذرد ،گفت« :در حال حاضر منابع ارزي كشور
محدود اس��ت اما براي بازگش��ت وضعيت بازار موبايل و
همچنين تأمين نياز مردم بايد براي آزادسازي تلفنهاي
همراه معطلمانده در گمرك ارز اختصاص داده ش��ود.
 ۸۶درص د تلفنهاي هم��راه موجود در گمرك با قيمت
زير  ۳۰۰يورو هس��تند و  ۱۴درصد ديگر اين تلفنهاي
همراه باالي  ۳۰۰يورو هس��تند كه بايد براي تأمين نياز
مردم بانك مركزي نسبت به اختصاص ارز مورد نياز اقدام
كند ».وي با اشاره به انتشار خبري مبنيبر افزايش واردات
تلفن همراه در سه ماهه اخير نسبت به مدت مشابه سال
گذشته تصريح كرد« :در سه ماهه ابتداي سال ۹۸نزديك
به  ۳.۲ميليون دستگاه تلفن به صورت تجاري و مسافري
وارد كشور شده بود .اين در حالي است كه در سه ماهه سال
 ۹۹اينميزانبه ۲.۶ميليوندستگاهتلفنهمراهبهصورت
مسافري و تجاري كاهش پيدا كرده است .در واقع ميتوان
گفتوارداتگوشيبهخاطربحرانارزيكشوردرصدقابل
توجهي با كاهش همراه بوده است .در حال حاضر روزانه
 ۱۴۰۰تلفنهمراهفعالوثبتميشودكه ۸۰درصدازاين
تلفنهايهمراهجزوگرانترينگوشيهايهمراهاست.از
طرفي با توجه به اينكه در سال گذشته 5000تلفن همراه
فعال و ثبت ميشد در سال جاري اين آمار به روزانه۱۴۰۰
تلفنهمراهكاهشپيداكردهاست.باتوجهبهآماركاهشي
كه در كشور به خاطر نوسانات ارزي داريم براي جلوگيري
از قاچاق تلفن همراه بايد از سامانه افق استفاده شود».

ايجاد گرو ه واكنش هماهنگ رخدادهاي رايانهاي
در سازمانها

به گفت��ه مديركل دفتر حماي��ت از حقوق مصرفكننده
رگوالتوريدرصورتگزارشواحرازتخلفسرشمارههايي
كهپيامكارسالميكنند،اين شمارهها مسدودميشوند
وامكانارسالپيامكازشخصمتخلفهمسلبميشود.
پيمانقرهداغيدرگفتوگوباايسنابابياناينكهپيامكهاي
تبليغاتيياكالهبرداريياازطريقسرشمارهارسالميشود
يا شمارههاي ش��خصي ،افزود« :هر دو مورد را ميتوان به
شماره ۱۹۵پيامككرد.اگرشمارهشخصياقدامبهارسال
پيامك كند و جنبه تبليغاتي داش��ته باشد ،امكان ارسال
پيامك برايش مسدود ميش��ود ».وي ادامه داد« :پيامك
از طريق سرشمارهها براي كساني كه دريافت پيامكهاي
تبليغاتيرامسدودنكردند،قابلارسالاستامااگرباستاره
 ۸۰۰مربع دريافت پيامكهاي تبليغاتي قطع شده باشد
نبايد از سرش��مارهها پيامكي بياي��د و تخلفات مربوط به
سرشمارهها هم قابليت ارس��ال پيامك به ۱۹۵دارد و هم
مردمميتواننددرسايت 195.irشكايتشانراثبتكنند».
قرهداغي با بيان اينكه درص��ورت گزارش و احراز تخلف از
سرشمارهها،آنهامسدودميشوند،گفت«:اينسرشمارهها
ميتواند متعلق به فرد يا شركت حقوقي باشد.در صورت
تخلفاينشمارههامسدودميشوندواگرآنفردسرشماره
ديگري داشته باشد هم مسدود ميشود .جدا از اين ،طرح
درمراجعقضاييبابتتخلفيكهداشته،طرحدعويشدهو
امكانارسالپيامكشهمسلبميشود».

معاون س��ازمان فناوري اطالعات از اجراي پايلوت ايجاد
گروهواكنشهماهنگرخدادهايرايانهاي(گوهر)دردو
سازماندولتيخبردادوگفت«:ايجادمركزگوهردرساير
سازمانها تا پايان س��ال در دستور كار است ».ابوالقاسم
صادقيدرگفتوگوبامهر،بابياناينكهبروزحوادثامنيتي
درشبكههايرايانهايسازمانياجتنابناپذيراست،اظهار
كرد«:برايمديريتاينقبيلحوادثدرسازمانهاوپاسخ
به آن و نيز ايجاد پلي ارتباطي ميان سازمانهاي دولتي
با مركز مديريت امداد و هماهنگي عمليات رخدادهاي
رايانهاي(ماهر)،راهاندازيمراكز«گوهر»سازمانيبهعنوان
يك ضرورت از سال گذشته در دستور كار معاونت امنيت
س��ازمان فناوري اطالعات قرار گرفته است ».وي گفت:
«پايلوتايجادگروهواكنشهماهنگرخدادهايرايانهاي
(گوهر) در دو س��ازمان ش��امل وزارت جهاد كشاورزي و
س��ازمان فني و حرفهاي بهتازگي اجرا شده و پايان يافته
اس��ت .از اين رو برنامهريزي براي راهاندازي اين مراكز در
ساير سازمانهاي دولتي نيز براي سال ۹۹در دستور كار
قراردارد».صادقيخاطرنشانكرد«:مدلاجراياينپروژه
درسطحكالنبايدتوسطدولتتعيينشود.بهاينمعني
كه بايد تعيين شود كه اولويتبندي ايجاد اين مراكز در
كدامسازمانهاوكدامشهرهاباشد؛اماهماكنونطراحي
فنيوعملياتياينمراكزتوسطسازمانفناورياطالعات
انجام ش��ده است ».وي در خصوص ضرورت ايجاد مراكز

«گوهر»سازمانيگفت«:هماكنوندرحوزهامنيتفضاي
سايبر و تهديدات سايبري در سازمانها با دو خلل مواجه
هستيم؛بهاينمعنيكهادبياتمشتركيميانمركزماهر
و سازمانها وجود ندارد و دادهاي نيز ميان اين سازمانها و
مركزماهردرخصوصرخدادهايامنيتيمبادلهنميشود.
برايناساسزيرساختهايحوزهامنيتهماهنگنبوده،
رصدفضايسايبربهصورتيكپارچهاتفاقنميافتدواغلب
اين رصدها ناقص هستند .براي انجام رصد كامل و بهروز
شبكههايسازمانيدرخصوصامنيتپايگاههايدادهونيز
جلوگيري از افت كيفي و تاخير زماني در زمان حمالت و
رخدادهايرايانهاي،نيازمندايجادگروهواكنشهماهنگ
رخداد هس��تيم ».وي اضافه كرد« :زمين��ه كامل ايجاد
مراكز «گوهر» در سازمانها فراهم شده است و هماكنون
نيز س��ازمان فني و حرفهاي و وزارت جهاد كشاورزي به
عنوان نمونه به سامانههاي مركز «ماهر» متصل شدهاند.
اين موضوع ميتواند در تشخيص و رفع حوادث رايانهاي
و تهديدات س��ايبري ،كيفيت را افزايش دهد ».صادقي
خاطرنشانكرد«:درنظاممقابلهباحوادثرايانهايمصوب
شوراي عالي فضاي مجازي نيز به اين موضوع تاكيد شده
كه باي��د پروتكلهاي همكاري س��ازمانهاي اجرايي و
حاكميتيدرزمينهامنيتاطالعاتوفضايسايبرفراهم
ش��ود كه از ديد ما ميتوان اين ضرورت را به ايجاد مراكز
«گوهر»تعبيركرد».

تهديد كرونا را به فرصت توسعه
ديپلماسي شهري تبديل كرديم

خبر تكميلي در مورد حادثه خط
 ۶متروي تهران

نام محصول جديد به زودي
اعالم ميشود

سخنگويوزارتامورخارجهايرانورييسمركزديپلماسي
عمومي و رس��انهاي وزارت خارجه در دي��دار با قدرتاهلل
نوروزي،شهرداراصفهانگفت:ديپلماسيشهريوفرهنگي
در زمان بسته بودن راههاي سياس��ي و اقتصادي ،امكان
برقراريارتباطبينالملليرافراهمميسازدواصفهاننقش
مهمي در افزايش ديپلماسي شهري و فرهنگي و توسعه
ارتباطاتبينالملليدارد .بهگزارشادارهارتباطاترسانهاي
شهردارياصفهان،سيدعباسموسويدرديدارباشهردار
اصفهانبااشارهبهاينكهنگاهشهرداراصفهانبهموضوعات
بينالمللي بسيار خوب است و اميدواريم همه شهردارها
چنين نگاهي داش��ته باش��ند ،افزود :توس��عه ارتباطات
بينالملليوخواهرخواندگيباعثميشودشهرهايكشور
جهاني شوند .در بسياري از كشورهاي جهان تا صحبت از
ايران ميشود از اصفهان ياد ميكنند كه اين اتفاق بسيار
خوشايند اس��ت ،وزارت خارجه اين آمادگي را دارد كه از
ظرفيت شهر اصفهان استفاده كند .خروج امريكا از برجام
باعث شد فش��ارهاي زيادي بر كشور وارد شود و اخيرا اين
مش��كالت افزايش پيدا كرده و مردم ايران اين فشارهاي
حداكثري را اكنون لمس ميكنند .وزارت خارجه همواره
سعي دارد باري از دوش مردم بردارد و كاري كه باعث شود
مشكالتافزايشپيداكند،انجامندهد .موسوياظهاركرد:
دربحثديپلماسيشهريوعموميراهبازاستواصفهاندر
اينزمينهدارايپتانسيلهايزيادياستكهاينامركمك
بسياريبهتوسعهروابطبينالملليميكند.

شب گذشته به دليل نقص فني و خروج يك بوژي از ريل،
سرويسدهيدرخط ۶متوقفشدهبود.
به گ��زارش مديريت ارتباطات و امور بينالملل ش��ركت
بهرهبرداريمترويتهرانوحومه؛ضمنعذرخواهيمجدد
ازشهروندانومسافرانبهخاطراختاللپيشآمدهبهاطالع
ميرسانددرساعت 50:19روچهارشنبه 18تيرماه99يكي
ازقطارهايخط 6مترو،حدفاصلايستگاههايميدانامام
حسين(ع)وميدانشهدادچارنقصفنيشدويكدستگاه
بوژيازريلخارجشد.اينمشكلباعثشد سرويسدهي
در خط 6متوقف شود اما با توجه به شرايط كنوني جهان و
وجودپروتكلهايبهداشتيبالفاصلهتيمهايكارشناسي
فنيبارعايتنكاتايمنيوبهداشتيدركمترازدوساعت
مشكلخطرادرنيمهجنوبيبرطرفكردتاحجممسافران
در ايس��تگاهها افزايش نيابد و سرويسدهي در حد فاصل
ايستگاهميدانشهداودولتآبادانجامشد.مسافرگيريدر
خط  6مترو روز  19تيرماه  99نيز بدون هيچ محدوديتي
انجام ميشود .و اعزام قطارها بر اساس جدول زمان بندي
حركت قطارها اجرا و پذيرش مس��افر از ابتداي س��اعات
بهرهبرداريمتروهمانندروزهايگذشتهانجامميشود.
علتبروزحادثهحادثهشبگذشتهخط ۶متروطبقنظريه
اوليه كارشناس��ان فني به دليل باز بودن يكي از سوزنها
بوده اما براي مشخص شدن علت اصلي تا برگزاري جلسه
كميسيون سوانح نميتوان دقيق اظهارنظر كرد و پس از
بررسيهمهجوانبدليلحادثهمشخصخواهدشد.

مديرعامل گ��روه صنعتي ايران خودرو ب��ا بيان اينكه نام
محصول پروژه K132به زودي تصويب و اعالم ميش��ود
گفت :طرح فروش مش��اركت در توليد اي��ن خودرو براي
تحويلدرسالآينده،منافاتيبابرنامهتوليدامسالندارد.
ايكوپرس-فرشادمقيميبااشارهبهگمانهزنيهايموجود
دربارهزمانتوليدمحصولجديدگروهصنعتيايرانخودرو
تصريحكرد:طبقمصوبهكميتهخودروسهنوعفروششامل
فروشفوقالعادهباقيمتقطعيمحصولوموعدتحويلتا
سهماهاززمانثبتنام،پيشفروشيكسالهباموعدتحويل
 4تا  12ماه و مش��اركت در توليد براي فروش محصوالت
خودروسازانتعيينشدهاست.
ويافزود:فروشمشاركتدرتوليد،بادوموعدتحويل 13تا
 24ماهو 25تا 36ماهتعريفشدهاستكهبرنامهاخيرفروش
ايران خودرو در قالب نوع اول اعالم شده است.
مقيمي،طراحيوتوليدمحصولجديددرشرايطتحريمو
محدوديتهايبينالملليرااقداميجهادگونهدرمجموعه
زنجيره تامين و گروه صنعتي ايران خودرو خواند و گفت:
مهندسان اين خودروس��از تجربيات و اندوختههاي چند
سالهخودرادرمحصولجديدبهكارگرفتهاندتابتوانيمدر
زمانمقرروبرنامهاعالمشده،محصولراواردبازاركنيم.
ويخاطرنشانكرد:توليداينمحصولهمزمانباسالروز
پيروزي انقالب اسالمي كليد خواهد خورد كه براي عرضه
به بازار آن نيز برنامههاي فروش متناس��بي درنظر گرفته
خواهدشد.

صنعت،معدنوتجارت
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نمودارضعيف توليد درهشت سال
ادامه از صفحه اول
كمترين رشد ش��اخص مقدار توليد بخش صنعت در
س��ال  1398نيز به ترتيب با ارقام منفي  32.4درصد،
منفي 23درصد،منفي 17.1درصد،منفي15.8درصد
و منفي  10.4درصد متعلق به ساخت «محصوالت از
توتون و تنباكو ،س��اخت وسايل نقليه موتوري ،تريلر
و نيم تريلر ،ساخت ماشين آالت دفتري ،حسابداري
و محاس��باتي ،س��اخت راديو و تلويزيون ،دستگاهها
و وس��ايل ارتباط��ي و دباغي و پرداخت چرم و س��اير
محصوالتچرمي»بودهاست.آمارهاهمچنيننشانگر
اين است كه ساخت «وسايل نقليه موتوري ،تريلر و نيم
تريلر ،س��اخت محصوالت از توتون و تنباكو ،ساخت
ماشينآالت دفتري ،حسابداري و محاسباتي» براي
دومين سال پياپي كمترين رشد شاخص مقدار توليد
بخش صنعت را داشتهاند.

منفيهاي توليد
در سال  1398شاخص مقدار توليد بخش صنعت براي
زيربخشهاي س��اخت مواد ش��يميايي و محصوالت
ش��يميايي ،س��اخت محصوالت فلزي فابريكي به جز
ماشين آالت و تجهيزات ،ساخت پوشاك ،عمل آوري و
رنگ كردن خز ،انتشار ،چاپ و تكثير رسانههاي ضبط
شده ،ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در
جاي ديگر ،ساخت چوب و محصوالت چوبي ،ساخت
كاغذ و محصوالت كاغذي ،دباغي و پرداخت چرم و ساير
محصوالتچرمي،ساختراديووتلويزيون،دستگاههاو
وسايلارتباطي،ساختماشينآالتدفتري،حسابداري
و محاسباتي ،ساخت وسايل نقليه موتوري ،تريلر و نيم
تريلروساختمحصوالتازتوتونوتنباكو،برايدومين
سالپياپيرشدمنفيراتجربهكردهوبهنظرميرسدكه

شاخص مقدار توليد صنعت در 5سال منفي و فقط در 3سال مثبت بوده است
اين رشته فعاليتها وارد ركود اقتصادي شدهاند.
كدام صنايع با ركود مواجه شدند؟
چنانچه بروز رشد منفي شاخص مقدار توليد صنعت

ادامهازصفحهاول

ضد حمله كرونا   و اقتصاد لرزان
امروز اما در ميان موج دوم كرونا هستيم و ظرفيتهاي
نظام درمان و منابع عمومي براي حمايت از مبتاليان
و محافظت از آسيبديدگان از گذشته بهمراتب كمتر
است.
نكته كليدي در مورد ادام��ه روند موجود در موج دوم
كرونا اين اس��ت كه نتايج حاصل از تش��ديد وخامت
اپيدمي در شرايط حاضر ممكن است به بروز بحرانها
و آسيبهاي جبرانناپذير ساختار در نظام سياسي و
اقتصادي كشور منجر شود .در شرايط حاضر افزايش
شمار مبتاليان و فرس��ودگي نظام درمان و بهتبع آن
افزايش شمار درگذشتگان ،ميتواند خألهاي جدي
در نظم س��اختاري و ارتباطات اقتصادي و اجتماعي
كشور ايجاد كند كه اثرات آن بر زندگي روزمره و آينده
درازمدتهمهما،قابلمقايسهباهيچيكازشوكهايي
كه نظام اقتصادي و اجتماعي ايران در سالهاي اخير
تحمل كرده است ،نخواهد بود.
همچنين افزايش شدت شيوع ميتواند به بسته شدن
مرزها و توقف فرايندهاي صادرات و واردات منجر شود
وعالوهبرهمهاينها،كشوردرميانمدتودرازمدتهم

تجارت
مدرس خياباني سرپرست وزارت صمت عنوان كرد

بايدهزينههايگزافيرابابتمهارآسيبهاياجتماعي
ناشي از اثرات مستقيم و غيرمستقيم صدمات و تلفات
اين بيماري بپردازد.
درمجموع ميتوان گفت در شرايط حاضر قطعا كشور
و نظام اقتصادي و اجتماعي آن هيچ اولويتي راهبردي
فراترازمهاربحراناپيدميكروناندارد؛اماسوالكليدي
اينجاستكهدولت ،فعاالناقتصاديومردم،هريكدر
اين زمينه ميتوانند چه اقداماتي انجام دهند؟
دولت :حمايتهاي موردي و غيركارشناس��ي بايد
ج��اي خود را به ي��ك نظام حمايتي منس��جم با يك
سياستگذاريسنجيدهوكارشناسيشدهبدهدكهدر
بخش اجرا بر استفاده حداكثر از ظرفيت فناوريهاي
نوين ICTبراي مديريت زنجيره تأمين ونظام مديريت
اعتبارات مبتني باشد .آشفتگي و ترس و نااطميناني،
كنترل رفتارهاي اجتماعي را دش��وارتر ميكند و لذا
در اين ش��رايط بايد از مداخالت م��وردي در بازارها،
بهقصد اصالح يك متغير جزئي ،ج��دا اجتناب كرد؛
چراكه هرجومرج و نااطميناني و نگراني ،ميوهاي جز
كنترلناپذيري بيشتر نخواهد داشت.

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی

نظربهدستورمواد1و3قانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمصوب90/9/20و
برابررایشماره...139960310013002509مورخ.99/3/11هیاتقانونتعیینتکلیف.....موضوعماده
یکقانونمذکورمستقردرواحدثبتی....چمستان.......تصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیآقای/
خانم...عبدالرضاشجاعی....فرزند....لطفعلی....نسبتبهششدانگیکقطعهزمینبابنایاحداثی
/بهمس�احت 163.55.....مترمربعبهشمارهپالک....293...فرعیاز....24....اصلیواقعدر...قریه
مرداب...بخش... 11...خریداریازآقای/خانم...اسماعیلنائیجیمالکرسمیمحرزگردیدهاستلذا
بهموجبماده 3قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیوماده13
آئییننامهمربوطهایناگهیدردونوبتبهفاصله 15روزازطریقاینروزنامهومحلی/کثیراالنتشار
درشهرهامنتشرودرروستاهارایهیاتالصادقتادرصورتیکهاشخاصذینفعبهآرایاعالمشده
اعتراضداشتهباشندبایدازتاریخانتشاراولینآگهیودرروستاهاازتاریخالصاقدرمحلتادوماه
اعتراضخودرابهادارهثبتمحلوقوعملکتسلیمورسیداخذنمایند.معترضبایدظرفیکماه
ازتاریختسلیماعتراضمبادرتبهتقدیمدادخواستبهدادگاهعمومیمحلنمایدوگواهیتقدیم
دادخواستبهادارهثبتمحلتحویلدهدکهدراینصورتاقداماتثبتموکولبهارائهحکمقطعی
دادگاهاستودرصورتیکهاعتراضدرمهلتقانونیواصلنگرددیامعترضگواهیتقدیمدادخواست
بهدادگاهعمومیمحلراارائهنکندادارهثبتمبادرتبهصدورسندمالکیتمینمایدوصدورسند
مالکیتمانعازمراجعهمتضرربهدادگاهنیست.مالف19902729
تاریخانتشارنوبتاول 99/4/21:تاریخانتشارنوبتدوم99/5/4:

کفیلادارهثبتاسنادوامالکچمستان-سیدمحمدحسینی

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضی
وساختمانهایفاقد سند رسمیحوزه ثبتیقائمشهر

نظربه دس�تور م�واد1و3قان�ون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مصوب
،1390-9-20امالکمتقاضیانیکهدرهیاتموضوعمادهیکقانونمذکورمستقردرواحدثبتیقائمشهرمورد
رسیدگیوتصرفاتمالکانهوبالمعارضآنانمحرزورایالزمصادرگردیدهجهتاطالععمومبهشرحذیلاگهی
میگردد:امالکمتقاضیانواقعدرمجاورمحلهپالکاصلی 23بخش 96716فرعیبنامآقایمصطفیجعفرزاده
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 792-67متر مربع پالک967
فرعی از 23اصلی بخش 16خریداری بدون واس�طه از وراث مرحوم آقای نوروز جعفر زاده مالک رسمی  .لذا به
موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده  13آئیننامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روز از طریق این روزنامه محلی  /کثیر االنتش�ار درشهرها منتشر و
در روستاها عالوه بر انتشار اگهی ،رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض
داشتهباشندبایدازتاریخانتشاراولیناگهیودرروستاهاازتاریخالصاقدرمحلتادوماهاعتراضخودرابهاداره
ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد
کهدراینصورتاقداماتثبتموکولبهارائهحکمقطعیدادگاهاستودرصورتیکهاعتراضدرمهلتقانونی
واصلنگرددیامعترضگواهیتقدیمدادخواستبهدادگاهعمومیمحلارائهنکندادارهثبتمبادرتبهصدور
سندمالکیتمینمایدوصدورسندمالکیتمانعازمراجعهمتضرربهدادگاهنیست.بدیهیاستبرابرماده13
آئیننامهمذکوردرموردقسمتیازامالکیکهقبالاظهارنامهثبتیپذیرفتهنشده،واحدثبتیبارایهیاتپس
ازتنظیماظهارنامهحاویتحدیدحدود،مراتبرادراولینآگهینوبتیوتحدیدحدودبهصورتهمزمانباطالع
عموممیرساندونسبتبهامالکدرجریانثبتوفاقدسابقهتحدیدحدود،واحدثبتیآگهیتحدیدحدودرا
بهصورتاختصاصیمنتشرمینماید.مالف19902236
تاریخانتشارنوبتاول1399-04-07:
رحمتسلمانیقادیکالئئ
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399-04-21:
رئیسادارهثبتاسنادوامالکقائمشهر

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین
و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابررایشماره 8005980هیاتاولموضوعقانونتعیینوتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
مستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکتنکابنتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضینداموفقیفرزنداسمعیلششدانگیک
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 617/29مترمربع قسمتی از پالک 114اصلی به کالسه 98/2449در بخش2
ثبتتنکابنخریداریشدهازوراثابراهیمموفقیمالکرسمیمحرزگردیدهلذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبه
فاصله 15روزآگهیمیشودتادرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
ازتاریخاولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپسازاخذرسیدظرفمدتیکماهازتاریخاعتراض
دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول
اعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.مالف19902230
تاریخ انتشار  :نوبت اول 99/4/7:
شهريارشكوري
تاریخ انتشار  :نوبت دوم 99/4/21:
سرپرستثبتاسنادوامالک تنكابن

طي دو فصل متوال��ي را به عنوان ركود تلقي كنيم ،از
اينمنظربراساسخالصهبررسيوضعيتفعاليتهاي
صنعتي طي دو س��ال اخير ،برخي از صنايع در پايان
س��ال  1398همچنان با ركود مواجه ب��وده و برخي

ديگر طي فص��ول گوناگون اين س��ال از ركود خارج
شدهاند .در ميان رشته فعاليتهاي مختلف اقتصادي،
ش��اخص مقدار تولي��د بخش صنعت براي س��اخت
«مواد ش��يميايي و محصوالت ش��يميايي ،ساخت

وسايل نقليه موتوري ،تريلر و نيم تريلر و ساخت ساير
تجهيزات حمل ونق��ل» ،به ترتيب پ��س از  5فصل
متوالي 6 ،فصل متوالي و  4فصل متوالي رشد منفي،
در زمس��تان  1398از ركود خارج ش��دهاند .طي دو
س��ال  1397و  1398در مي��ان رش��ته فعاليتهاي
مختلف اقتصادي ،رش��د شاخص مقدار توليد بخش
صنعت براي «س��اخت كك ،فرآوردههاي حاصل از
تصفيه نفت و س��وختهاي هستهاي ،ساخت فلزات
اساس��ي ،ساخت س��اير محصوالت كاني غيرفلزي و
ساخت ماش��ين آالت و تجهيزات طبقه بندي نشده
در جاي ديگر» ،همواره مثبت بوده اس��ت .همچنين
طي مدت مذكور زيربخشهاي ساخت «منسوجات،
ساخت ماشين آالت و دستگاههاي برقي طبقهبندي
نشده در جاي ديگر ،ساخت محصوالت غذايي و انواع
آشاميدني ،ساخت محصوالت از الستيك و پالستيك،
ساخت ابزار پزش��كي ،ابزار اپتيكي ،ابزار دقيق و انواع
ساعت ،ساخت مواد شيميايي و محصوالت شيميايي،
ساخت س��اير تجهيزات حمل و نقل ،ساخت وسايل
نقليه موتوري ،تريلر و نيم تريلر ساخت پوشاك ،عمل
آوري و رنگ كردن خز» ،طي فصول گوناگون از ركود
خارج ش��دهاند و زيربخشهاي ساخت «محصوالت
فلزي فابريكي به جز ماشين آالت و تجهيزات ،انتشار،
چاپ و تكثير رسانههاي ضبط شده ،ساخت مبلمان
ومصنوعات طبقه بندي نشده در جاي ديگر ،ساخت
چوب و محصوالت چوبي ،ساخت كاغذ و محصوالت
كاغ��ذي ،دباغي و پرداخت چرم و س��اير محصوالت
چرمي ،ساخت راديو و تلويزيون ،دستگاهها و وسايل
ارتباطي ،ساخت ماشين آالت دفتري ،حسابداري و
محاسباتي و س��اخت محصوالت از توتون و تنباكو»،
همچنان در ركود به سر ميبرند.

بندرچابهار سومين قطب تجاري ايران خواهد شد

سرپرست وزارت صنعت ،معدن وتجارت گفت :بندر
چابهار با توجه به زيرساختها ،ظرفيتها و موقعيت
راهبردي به زودي سومين قطب تجاري ايران خواهد
ش��د و در كنار بندرعباس و بندر ام��ام قرار خواهد
گرفت .حسين مدرس خياباني اظهار داشت :چابهار
فرصت خوبي براي ترانزيت كاال و صادرات دارد و بايد
تمامي فرايندها را تسهيل تا زمينه بهرهبرداري آن
بيشتر شود .وي گفت :تكميل فاز دوم كارخانه بافت
بلوچ ايرانشهر ضروري است چون اين كارخانه زماني
چهار هزار نفر نيرو داشته و ما بايد از توليد و اشتغال
حمايت كنيم .سرپرس��ت وزارت صمت با اشاره به
اينكه مجوز كشت پنبه نيز از سوي جهاد كشاورزي
در جنوب سيس��تان و بلوچس��تان صادر ش��ده تا
زنجيره كارخانه بافت بلوچ ايرانش��هر تكميل شود.
وي بيان كرد :افتتاح كارخانه س��يمان تيس راسك
ميتوان��د عالوهبر افزايش توليد و اش��تغال موجب
صادرات به كشور پاكستان ش��ود .مدرس خياباني

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی

نظربهدستورمواد1و 3قانونتعیینتکلیفاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمصوب90/9/20
وبرابررایشماره... 13996031001300066مورخ 99/2/9هیاتقانونتعیینتکلیف.....موضوعماده
یکقانونمذکورمستقردرواحدثبتی....چمستان.......تصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیآقای/
خانم...مژگانجهرمیزاده....فرزند....سهراب....نسبتبهششدانگیکقطعهزمینبابنایاحداثی
/بهمساحت 360.00.....مترمربعبهشمارهپالک....178...فرعیاز....36....اصلیواقعدر...قریهشیخ
علیکالبخش...11...خریداریازآقای/خانم...صادقکیامالکرسمیمحرزگردیدهاستلذابهموجب
ماده 3قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیوماده13آئیننامه
مربوطهایناگهیدردونوبتبهفاصله 15روزازطریقاینروزنامهومحلی/کثیراالنتشاردرشهرها
منتشرودرروستاهارایهیاتالصادقتادرصورتیکهاشخاصذینفعبهآرایاعالمشدهاعتراض
داشتهباشندبایدازتاریخانتشاراولینآگهیودرروستاهاازتاریخالصاقدرمحلتادوماهاعتراض
خودرابهادارهثبتمحلوقوعملکتسلیمورسیداخذنمایند.معترضبایدظرفیکماهازتاریخ
تسلیماعتراضمبادرتبهتقدیمدادخواستبهدادگاهعمومیمحلنمایدوگواهیتقدیمدادخواست
بهادارهثبتمحلتحویلدهدکهدراینصورتاقداماتثبتموکولبهارائهحکمقطعیدادگاهاست
ودرصورتیکهاعتراضدرمهلتقانونیواصلنگرددیامعترضگواهیتقدیمدادخواستبهدادگاه
عمومیمحلراارائهنکندادارهثبتمبادرتبهصدورسندمالکیتمینمایدوصدورسندمالکیت
مانعازمراجعهمتضرربهدادگاهنیست .مالف19902693
تاریخانتشارنوبتاول 99/4/21:تاریخانتشارنوبتدوم99/5/4:

کفیلادارهثبتاسنادوامالکچمستان-سیدمحمدحسینی

آگهیفقدانسندمالکیتآقایابراهیمابراهیمیباارایهدوبرگشهادتشهودکهبهگواهیدفتراسنادرسمیشماره
 222چمستان رسیده طی درخواست وارده به شماره 99/2/27-99/1692اعالم نمود :سند مالکیت 10200سهم
مشاع از 32000سهم ششدانگ عرصه و عیان یک قطعه زمین موات به مساحت 32000متر مربع پالک ثبتی464
فرعیاز 25اصلیبخش 1واقعدرقریهجلیکانعلیاکهذیلشمارهدفترامالکالکترونیکی139820310013001569
به شماره س�ریال 039927سری د سال 97به نام وی دارای سابقه ثبت و صدور سند مالکیت بوده و اینک به علت
جابجاییمفقودشدهاستازاینروتقاضایصدورسندالمثنیرانمودلذادراجرایماده 120اصالحیآئیننامهقانون
ثبتمراتبدریکنوبتآگهیتاچنانچهاشخاصمدعیانجاممعاملهمعاملهمیباشندظرف 10روزازازتاریخانتشار
آگهیاعتراضخودراهمراهاصلسندمالکیتیاسندمعاملهبهادارهثبتمحلارائهورسیددریافتنمایندچنانچه
پسازاتماممدتمقرراعتراضارائهنگرددیادرصورتاعتراضاصلسندمالکیتیاسندمعاملهارائهنشودایناداره
مطابقمقرراتاقدامبهصدورسندمالکیتالمثنیبهناممالکخواهدنمود.مالف19902723
تاریخانتشار99/4/21
کفیلادارهثبتاسنادوامالکچمستان-سیدمحمدحسینی

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابررایشماره 8003927هیاتاولموضوعقانونتعیینوتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
مستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکتنکابنتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیجهانسوزمسعودیتنکابنیفرزندجهانشاه
ش�ش دانگ یک قطعه زمین مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت 7166مترمربع قسمتی از پالک 130اصلی به کالسه
 3831/98واقعدربخش 3ثبتتنکابنخریداریشدهازجهانشاهمسعودیمالکرسمیمحرزگردیدهلذابهمنظوراطالع
عموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشودتادرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یکماهازتاریخاعتراضدادخواستاعتراضبرثبتخودرابهمرجعقضاییتقدیمنمایندبدیهیاستدرصورتانقضاءمدت
مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.مالف19902228
تاریخ انتشار  :نوبت اول 99/4/7:
شهریارشکوری
تاریخ انتشار  :نوبت دوم 99/4/21:
سرپرستثبتاسنادوامالکتنکابن

سامانهپيامكي

روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست
مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند.

بيان كرد :بنياد مس��تضعفان نيز در خصوص ورود
روغن به عنوان كاالي اساسي در زمينه زيرساختها
و انباره��اي نگه��داري در بندرچابهار مش��اركت
ميكند .وي ادامه داد :مرز ريمدان هماينك بيشاز
 ۱۲۰كاميون ص��ادرات كاال دارد چنانچه توجه به
تكميل زيرساختهاي اين مرز شود بيشاز  ۲هزار
كامي��ون قابليت صادرات دارند .سرپرس��ت وزارت
صمت گفت :معدن در سيس��تان وبلوچستان يكي
از ظرفيتهاس��ت و براي ما هم خيلي مهم اس��ت
تا اكتش��افات و فراوري و صادرات آنها را س��ريعتر
انجام دهي��م .وي بيان ك��رد :گذرگاههاي مرزي از
ظرفيتهاي مهم براي توس��عه هستند و ايران اين
ظرفيت را دارد تا از اين پتانس��يلها استفاده كند.
مدرس خياباني تصريح كرد :تجارت ،معدن و صنعت
در سيستان وبلوچستان هر كدام ظرفيتهاي مهمي
دارند ك��ه در اين فرصت تحريمه��اي ظالمانه بايد
به نحو احسن اس��تفاده كنيم .وي با اشاره به اينكه
هزار ميليارد دالر كش��فيات معادن در افغانس��تان
اس��ت و چابهار اين فرصت را دارد كه اين معادن را
به كش��ورهاي مختلف صادر كند ،خاطرنشان كرد:
هيچ محدوديتي در ايام كرونا براي توليد محصوالت
نداريم و همچنان در حال فعاليت براي رفع مشكالت
و نيازهاي بازار هستيم .نماينده مردم شهرستانهاي
چابهار ،نيكش��هر ،قصرقند ،كنارك و دشتياري در
مجلس شوراي اس�لامي نيز گفت :چابهار به عنوان
گنج پنهان همچنان محروم از امكانات و بروكراسي

اداري اس��ت و مش��كالت آن بايد خارج از نوبت در
خصوص تجارت ،بازرگاني ،حمل و نقل ،صادرات و
واردات مرتفع شود .معين الدين سعيدي افزود :مرز
ريمدان زيرس��اخت الزم را براي صادرات و واردات
ندارد و همچنان از محروميت شديد رنج ميبرد اين
در حالي اس��ت كه كشور پاكستان در آن طرف مرز
زيرساختهاي الزم را دارد .وي گفت :كاالهايي در
بندرچابهار از يك سال گذشته وارد شده و همچنان
مشكل ترخيص دارند كه نياز تسهيل دارد .نماينده
حوزه انتخابيه چابهار در مجلس شوراي اسالمي بر
نظ��ارت قيمتها در بازار تاكيد و افزود :قيمتها در
چابهار نسبت به س��اير نقاط كشور خيلي باالست و
مردم براي تامين نيازهاي اساسي با مشكل مواجه
هس��تند .امام جمعه موقت اهل سنت چابهار نيز از
گراني اجناس انتقاد كرد و گفت :كولر گازيهايي در
بندر چابهار وارد شده و بعد از ماهها به داليل مختلف
ترخيص نميشود .مولوي عبدالواحد بزرگزاده بيان
كرد :كاالي اساسي در چابهار وارد ميشود و به مركز
كشور ارسال و دوباره س��هم چابهار و جنوب استان
ب��ا هزينه حمل و نقل و گرانت��ر از آن منطقه دوباره
به اين منطقه ميرس��د كه نياز است سهم استان از
همينجا اختصاص يابد تا متحمل هزينه بارگيري
و حمل و نقل اضافي نش��ود .تجار و سرمايهگذاران
نيز جابهجايي پول ،ارز و واردات و صادرات ،خروج و
ورود سرمايهگذار افغانستان را از مهمترين مشكالت
پيش رو عنوان كردند.

اخبار
واگذاري جزيره كيش
به چينيها تكذيب شد
مهر|دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه
اقتصادي در واكنش به انتشار شايعاتي مبني بر
«واگذاري بخشهايي از سواحل جنوبي كشور و
جزيره كيش به چيني ها» توضيحاتي ارايه كرد.
به گزارش دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد و
ويژه اقتصادي ،در پي انتش��ار شايعاتي مبني بر
واگذاري بخشهايي از سواحل جنوبي كشور و
جزيره كيش به چينيها به اطالع ميرساند :اين
اخبار هيچ منبع و منشأ مستندي ندارد و سوابق
اين كذبيات به صفحاتي متعلق به افراد وابسته
به بيگانگان در فضاي مجازي بوده كه به دفعات
تكذيب شده اس��ت .آنچه بر همگان عيان است
حفظ اس��تقالل و تماميت ارضي كشور بر همه
اهداف ارجحيت داشته و دارد و تمامي اركان نظام
و به تبع آن همه بخشهاي دولت در همين راستا
قدم برميدارند .همانطور ك��ه در صحبتهاي
سخنگوي محترم دولت هم تاكيد شد در قرارداد
 ٢٥س��اله با چين هيچ مساله محرمانهاي وجود
ن��دارد و تاكنون هيچ قراردادي ب��راي واگذاري
زمين ،بندر و… نداش��ته ايم .در شرايط سخت
كنوني كه دش��منان نظام در پي ايجاد گسست
ميان مردم و بهرهبرداري به نفع خواس��تههاي
نامش��روع خود در مقابل توفيق��ات بزرگ نظام
مقدس جمهوري اس�لامي در جهان هس��تند،
بيترديدتقويتانسجاموهمبستگيوتزريقاميد
به آحاد مردم در جامعه حسب فرمايشات مقام
معظم رهبري جزو مهمترين اهداف سازمانهاي
مناطق آزاد كشور است و انتظار ميرود رسانهها
نيز همگام و همراه با س��اير بخشها در راستاي
تنوير افكار عمومي و جلوگيري از تشويش اذهان
مردم عزيز فعاالنه و مسووالنه اقدام نمايند.

بازار قاچاق خروجي ماسك
داغ شد
تسنيم|نايبرييسهياتمديرهاتحاديهتوليد
و صادرات نساجي ايران در رابطه با داليل كمبود
عرضه ماسك در بازار گفت :در حال حاضر توليد
جوابگوي نياز بازار اس��ت اما مهم اينجاست كه
عدهاي سودجود مواد اوليه و ماسكهاي توليدي
را قاچاق ميكنند .بهرام شهرياري درباره داليل
اختاللدرتوزيعوتوليدماسكدركشوركهمردم
را با مش��كالتي در تأمين و خريد ماسك روبه رو
ساختهاست،اظهارداشت:دراوايلشيوعبيماري
كرونا در كشور واحدهاي توليدي پوشاك در كنار
س��اير بخشها وارد عرصه شده و با چند شيفت
فعاليت اقدام به توليد ماسك كردند ،در آن مقطع
توليد ماسك به حدي رسيد كه نياز بازار تأمين
و حتي درخواستهاي متعددي بر صادارت آن
مطرح شد .وي بيان اينكه بعد از اتمام تعطيالت
واحدهاي توليدي بايد نياز س��اير صنايع را هم
تأمين ميكردند ،افزود :به عنوان نمونه تعدادي از
واحدهايي كه تمام تمركز خود را بر توليد ماسك
قرار داده بودند بايد نياز صنايع پوشك را هم توليد
ميكردند به همين منظور ماهانه 12روز از توليد
خود را به ماسك و البسه بيمارستاني و  18روز از
فعاليت خود را صرف نياز صنايع ديگر كردهاند.
وي در رابطه با داليل كمبود عرضه ماسك در بازار
گفت:درحالحاضرتوليدجوابگوينيازبازاراست
امامهماينجاستكهباممنوعيتصادراتماسك
عدهاي سودجود مواد اوليه و ماسكهاي توليدي
را قاچاق و با چندين برابر قيمت در ساير كشورها
از جمله ع��راق و تركيه به فروش ميرس��انند.
شهرياريتصريحكرد:توليدكنندگانماسكرابا
قيمتحدود 1500تومانتوليدميكننداماعدم
نظارتهابرتوزيعنهاييكاالعامليشدهتاماسك
گرانتر در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد.
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مرامنامه اخالقي روزنامه تعادل در وبس�ايت رسمي روزنامه در دسترس است

قياممردم در مسجدگوهرشاد سركوب شد
روز بيس��ت و يكم تير  ۱۳۱۴قيام مردم
مشهد در اعتراض به سياستهاي آمرانه
تاريخ
نگاري فرهنگي از س��وي دولت فروغي از جمله
سياستهمسانسازيلباسهاسركوبشد ۲۸ .خرداد
 ۱۳۱۴دولت محمدعلي فروغي در يك بخشنامه آمرانه
كه از تبعات سفر رضاشاه به تركيه در  ۱۲خرداد ۱۳۱۳
بود ،مردم ايران را ملزم كرد كه از كاله پهلوي (يك لبه)
دست برداش��ته و كاله بينالمللي تمام لبهاي به اسم
شاپو استفاده كنند .طبق اين بخشنامه اگر يك كارمند
دولتي از اين دستور اطاعت نميكرد بايد قيد شغلش
را ميزد! دو روز بعد نيز دولت بخش��نامه ديگري ابالغ
كرد كه طبق آن ،مجالس ختم اموات فقط در مساجد
معدودي كه بلديه (شهرداري) اجازه ميداد بايد برگزار
ميشد و اس��تعمال چاي ،قهوه ،قليان و سيگار نيز در
اين مجالس ممنوع اعالم ش��د .دستورات آمرانه دولت
فروغي كه به پشتوانه فكري و اجرايي شخص رضاشاه
اعالم ميشد طبيعي بود كه بر مردم گرانآيد و در اين
ميان،مشهديهاپيشتازاعتراضشدند.علماوروحانيون
مشهدطيجلساتيپنهانيتصميمگرفتندبااينحركت
مقابله كنند و حكومت را از اين كار بازدارند .در يكي از
اين جلسات پيشنهاد شد آيتاهلل حاج آقا حسين قمي
به تهران برود و در مرحله اول با رضاش��اه مذاكره نمايد
تا شايد بتواند او را از اجراي تصميماتش باز دارد .وقتي
آيتاهلل قمي به تهران آمد ،بالفاصله از سوي حكومت
دس��تگير و ممنوعالمالقات شد .س��اير روحانيون نيز
در مس��اجد و مجالس ،به آگاه كردن مردم پرداختند.
مسجد گوهرشاد از جمله مكانهاي تجمع مردم بود.
تاريخچه

سابقه چند هزار ساله نيروي
دريايي در ايران

براساساسنادموجود،حكومتمتمدنايالمازهزار
سال قبل از ورود آرياييها به ايران بر آبهاي خليج
فارس سيادت كامل داشت و بهويژه اينكه «اريتره»
حاكم پ��رآوازه و قدرتمند ايالمي ن��گاه ويژهاي به
دريانوردي داشته است .پس از حضور آرياييها در
س��رزمين بابل و ايران (مرز ايران و عراق كنوني در
استان خوزستان) جنگ ميان آرياييها و ايالميها
آغاز شد .با شكست باقيمانده حاكمان تمدن ايالم
در خوزستان و بوشهر و دسترسي به خليج فارس
در جنوب فالت ايران ،آرياييها نخستينبار به دريا
دس��ت يافتند .اينچنين ،سيطره هخامنشيان بر
مرزهايآبيايرانشروعشد.پيشرفتهخامنشيان
در يادگيري فنون كشتيراني از اقوام ساحلنشين
ايراني بسيار سريع بود و همين عامل باعث ايجاد
نيرويدريايي منس��جم در اين سلسله پادشاهي
شد .وجود  1200كشتي و دريانوردان هخامنشي
درلشكركشيخشايارشاهبهيونان،حكايتازوجود
نيرويدريايي قوي در زمان هخامنشيان ميكند.
بعدازحملهاسكندرمقدونيوشكستهخامنشيان
و شروع سلطه س��لوكيان بر ايران ،نيرويدريايي
ايران تا ميزان زيادي قدرت خود را از دس��ت داد.
ي كه در زمان اش��كانيان هم نتوانست خود
تا جاي 
را احيا كند ،اما با قدرت گرفتن سلس��له پادشاهي
ساس��اني ،نيرويدريايي ايران دوباره انس��جام و
قدرت بازدارندگي خود را در برابر حمالت احتمالي
دشمنان به دست آورد .ساسانيان براي حمايت از
تجار بومي ،صيادان و مهمتر از همه مسائل دفاعي،
بندرهايي در خليج ف��ارس ايجاد كردند .از جمله
اين بنادر ميتوان به بندر «ريو اردشير» در نزديكي
بندر بوش��هر ،بندر بص��ره يا بن��در «اُبِله» نزديك
بندرعباس كنوني اشاره كرد .شايد بتوان ادعا كرد
كهتفاوتوبرتريساسانياننسبتبههخامنشيان
در داشتن نيرويدريايي منسجم ،ارايه خدمات به
عامه ساحلنش��ينان و ماهيگيران و كشتيهاي
تجاري بوده است .با گسترش فتوحات مسلمانان
در سراسر قاره آس��يا ،آفريقا و حتي اروپا ،داشتن
نيرويدريايي قوي و منسجم يكي از دغدغههاي
حاكمان در سرزمينهاي اس�لامي شد .در قرون
ابتدايي دوره اس�لامي به فرمان��ده نيرويدريايي
«اميرالبحر» گفته ميشد .اميرالبحر وظيفه داشت
از مرزهاي آبي جهان اس�لام در برابر متجاوزان و
كفار دفاع كند .البته عالوه بر مرزداري آبي ،از آنجا
كه كش��تيهاي صيادي و تجاري مسلمانان نياز
به حفظ و حراست از ش��ر دزدان دريايي داشتند،
نيرويدرياييحكاممناطقساحليوظيفهداشتند
از كشتيهاي صيادي و تجاري مسلمانان حمايت
و دفاع كنند .بنا بر منابع تاريخي از قرن دوم هجري
قمري كشتيهاي فراواني در ايران وجود داشتند
كه از «سيراف» بندر طاهري در استان بوشهر ،به
نقاط مختلف سفر ميكردند .كشتيهاي تجاري يا
از سيراف به درياي عمان و از آنجا به سواحل سند،
هند و چين ميرفتند يا به س��مت درياي احمر و
ش��رق آفريقا حركت ميكردند .البته كشتيهاي
مسافرتي از اين بندر ،حاجيان را به بندر جار و جده
در شبهجزيره عربستان ميبردند.

اجتماعات مردم در اين مسجد هر روز بيشتر ميشد و
شهر حالت عادي خود را از دست ميداد و سخنرانان نيز
به ايراد بيانات آتشين ميپرداختند .همزمان با بازداشت
حاجآقا حسين قمي ،در مشهد نيز به دستور حكومت،
روحانيوني همچون ش��يخ غالمرضا طبس��ي و شيخ
نيشابوريدستگيرشدند.صبحروزجمعه ۲۰تير۱۳۱۴
نظاميان مستقر در مشهد براي متفرق كردن مردم وارد
عمل شدند و به روي آنها آتش گشودند و تعداد زيادي
را كش��تند و زخمي كردند ،ولي مردم مقاومت كرده و
سربازان نيز بنا به دستوري كه به آنها رسيد ،مراجعت
كردند .به دنبال اين حادثه مردم اطراف مشهد با بيل و

داس و… به سوي مسجد حركت كردند .فرداي آن روز
عده زيادي از مردم مشهد تظاهرات پرجمعيتي عليه
اجباري ش��دن كاله شاپو و يكسانسازي لباس برگزار
كردند و به مس��جد گوهرشاد آمدند .س��ران نظامي و
انتظامي مشهد اينبار بنا به دستور رضاخان با تجهيزات
كامل و افراد فراوان در نقاط حساس مستقر شدند .پاسخ
حكومت به اين اعتراض مردم مشهد ،كشتار معترضين
بود .در حوالي ظهر مامورين نظامي و انتظامي از هر سو
به مردم هجوم آورده و در داخل مس��جد به كشتار آنان
پرداختند .برخي از كشته شدن حدود 2هزار نفر در اين
واقعه سخن ميگويند.

جامعه

اصرار محيط زيست به انتقال گورستان زبالههاي پايتخت

انتقال مركز دفع پس��ماند آرادكوه ب��ه عنوان يكي از
بزرگترين س��ايتهاي پسماند خاورميانه اين روزها
محلاختالفادارهكلمحيطزيستوشهرداريتهران
است چراكه ش��هرداري اين كار را علمي نميداند اما
محيطزيستپيگيرانتقالاينمركزاست.مجتمعدفع
و پردازش آرادكوه در بخش كهريزك شهرستان ري
محلي است كه روزانه ۷۰۰۰تا ۷۵۰۰تن پسماندهاي
ش��هري پايتخت به آن منتقل ميشود .قبل از شيوع
ويروس كرونا و با اتخاذ عمليات تفكيك پس��ماند اين
مي��زان به  ۴۹۰۰تن در روز رس��يده بود اما با ش��يوع
ويروس كرونا و رعايت موارد بهداش��تي اين عمليات
براي مدتي متوقف و اكنون ميزان پس��ماند ش��هري
پايتخت بار ديگر به  ۷۰۰۰تا  ۷۵۰۰تن در روز رسيده
است .محمد رستگاري ،معاون نظارت و پايش محيط
زيست اس��تان تهران ،درباره موضوع انتقال آرادكوه و
مخالفت ش��هرداري با اين اقدام به ايسنا توضيح داد:
يك زماني بخش عمدهاي از زباله شهر تهران به آبعلي
منتقل ميشد و ما توانس��تيم آن را به آرادكوه منتقل
كنيم بنابراين موضوع انتقال آرادكوه امكانپذير است
اما مساله اصلي هزينه و فايده اين كار براي رفع آلودگي
اس��ت .وي ادامه داد :اگر ش��هرداري مشكل آلودگي
آرادكوه را برطرف ميكرد ،س��ازمان محيط زيس��ت
موضوع انتقال آرادكوه را مطرح نميكرد اما اين آلودگي
كماكان ادامه دارد همچنين تداوم روش دفع پسماند

كهاكنوندراينمجتمعانجامميشودباعثشدهاست
استقرار اين مركز مورد تاييد سازمان حفاظت محيط
زيست نباشد بنابراين ما هم كماكان پيگير انتقال اين
مركز هستيم .رستگاري همچنين اظهار كرد :سازمان
حفاظتمحيطزيستزمانبربودنفرايندانتقالمركز
دفع پسماند را در نظر دارد و انتظار ندارد شهرداري طي
مدت كوتاهي آرادكوه را جابهجا كند اما انتظار داريم
برنامه مشخصي به ما ارايه دهد كه چه زماني اين اقدام
را آغاز و تم��ام خواهند كرد .با وجود تمام ديدگاههاي
مختلف و متفاوتي كه در زمينه انتقال آرادكوه وجود
دارد اما بهنظر ميرس��د اين فراين��د نياز به مطالعات،
بررسيها و مش��ورت و همكاري بيشتري چه از سوي
سازمان حفاظت محيط زيست چه شهرداري تهران
دارد چراكه مشكالت مجتمع دفع و پردازش پسماند
آرادكوه تاثيرات زياد و مس��تقيمي بر سالمت محيط
زيست و مردم شهرستانهاي اطراف آن دارد.

الزام استفاده از ماسك در محيطهاي كاري

بر اساس بخش��نامه معاون وزارت كشور ،مسووالن
ادارات و واحده��اي وابس��ته و تابعه مكلف ش��دند
ضمن راهنمايي مراجعان در خصوص رعايت كامل
دستورالعملهاي بهداشتي ،از ورود كساني كه فاقد
ماسك هستند به محيط اداري و مراكز ارايه خدمات
جلوگيري و از ارايه خدمات به آنان خودداري كنند.
ج��واد ناصريان معاون  -توس��عه مديري��ت و منابع
وزارت كش��ور در بخش��نامهاي به كليه استانداران،
روساي سازمانهاي وابسته ،فرمانداران ،بخشداران،
شهرداران ،دهياران ،ادارات كل ثبت احوال استانها
و شهرستان ،شوراهاي اسالمي شهر و روستا و كليه
واحدهاي تابعه وزارت كش��ور ،با توجه به نگرانيها
درخصوص شيوع بيماري كرونا و براساس مصوبات
بيست و هفتمين جلسه ستاد ملي مديريت بيماري
كرونا كه در  ۱۴تيرماه برگزار شد ،اظهار كرد :از تاريخ

وضعيت بد معيشتي تئاتريها در دوران كرونا

اصغر همت با ابراز تاسف از وضعيت اقتصادي و تنگناهاي مالي هنرمندان تئاتر در دوران كرونايي گفت :ظاهرا ضربالمثلي كه ميگويد
«سير از گرسنه خبر ندارد ،سوار از پياده» اين روزها جاي خود را در تئاتر پيدا كرده چون مسووالن كار كرده و نكرده ،در اين مدت حقوق
خود را دريافت كردهاند اما بچههاي ما در كار كرايه خانه و فراهم آوردن مايحتاج عمومي ماندهاند .اين بازيگر با س��ابقه مشغول بازي
در نمايش «تنها خرچنگ خانگي الي مالفهها خانه ميكند اتللو» بود كه با ش��يوع كرونا و تعطيلي تئاتر از اجرا باز ماند .او از وضعيت
معيش��تي هنرمندان انتقاد كرد .همت با يادآوري شيوع كرونا در زمستان گذشته به ايسنا گفت :پيش از كرونا بسياري از گروههاي
تئاتري در سراسر ايران مشغول اجراي نمايش بودند كه به دليل تعطيالت كرونايي ،از اجرا باز ماندند و همچنان بالتكليف ماندهاند.
مرزپرگهر

كوير مرنجاب در شمال شهرستان آران و بيدگل در استان پهناور اصفهان واقع شده است كه از شمال به درياچه نمك آران و بيدگل ،از شرق به
كوير بند ريگ و پارك ملي كوير ،از غرب به كوير مس�يله و درياچههاي نمك حوض سلطان و حوض مره و در نهايت به شهرستان آران و بيدگل
از سمت جنوب منتهي ميشود .گفته ميشود نام اين كوير را شاه عباس صفوي انتخاب كرده است .بعضي نيز ميگويند كه كندن چاه و قنات و
رسيدن به آب شيرين در اين كوير كاري بسيار طاقتفرسا و سخت بوده ،به همين دليل قبال به آن «مرد رنج آب» ميگفتند كه رفته رفته تغيير
كرد و به مرنجاب تبديل شد .مرنجاب به دليل زيبايي منحصر به فرد كوير و آرامش و ...در طول سال گردشگران زيادي را به خود جذب ميكند.
ميراثنامه

اروپاييها نميآيند ،تركيه را جايگزين كنيم
دبيركنسرسيومتركيهدرانجمنصنفيدفاترخدمات
مس��افرتي ،از برگزاري تورهاي آشناسازي ايران براي
حدوديكصدآژانسگردشگريتركيه،پسازبازگشايي
مرزهاي دو كش��ور و ازسرگيري روابط توريستي خبر
داد و گفت :اروپاييها متاثر از حساسيتهاي ويروس
كرونا ،احتماال تا دو س��ال ديگر به ايران س��فر نكنند،
بايد كش��ورهاي ديگري را جايگزين كرد .بايد به دل
تركي��ه زد .مهدي رضايي به ايس��نا گف��ت :برگزاري
تورآشناس��ازي براي آژانسها و رس��انههاي ترك ،به
پيش از همهگيري ويروس كرونا مربوط ميش��د كه
متاسفانهباپيشامدويروس،اينبرنامهبهزمانيموكول
شد كه ترددهاي مسافري و توريستي دو كشور از سر
گرفته ش��ود .مرزهاي هوايي و زميني تركيه و ايران با
شيوع ويروس كرونا ،مسدود ش��ده است .همزمان با
سفر وزير خارجه كشورمان به تركيه ،وزير خارجه اين
كشور از احتمال بازگشايي مرز هوايي ايران و تركيه به
شكلمحدودخبردادكهتاكنونمحققنشدهاست.بر
پايه آمار وزارت ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع
دستي در سال  ،۱۳۹۸تركيه جزو  ۱۰كشور نخستي
بودكهبيشترينمسافروگردشگررابهايرانفرستادند.
ايراندردوسالاخيربيشترينشمارمسافررابهترتيب
از كشورهاي عراق ،جمهوري آذربايجان ،افغانستان،
تركيه و پاكستان داشته است .در گزارشهاي منتشر
شده از سوي اين وزارتخانه ،انگيزه سفر تركها به ايران

مش��خص نش��ده اما طبق اظهارات غير رسمي ،سفر
تركها به ايران بيشتر با هدف زيارت ،درمان و تجارت
است .به اعتقاد دبير كميسيون تورهاي ورودي تركيه
درانجمنصنفيدفاترخدماتمسافرتي،تركيهكشور
مس��تعدي به لحاظ جذب گردشگر است ،اما تاكنون
رويآنكارنشدهاست،نهازطرفبخشخصوصيونه
از طرف بخشهاي دولتي .رضايي گفت :حدود هشت
سالپيشسعيكرديمازتركيهگردشگرجذبكنيم،
نزديكبه ۱۰۰تورهماجراكرديماماباسخنرانيهايآن

زماندربارههولوكاست،بهيكبارهاينمسيرمسدودشد
وگردشگرانديگرنيامدند.معتقدمكمكوزارتخارجه
ورسانههادربازگشتبهآننقطهميتواندموثرباشد.ما
بايدبهدلتركيهبرويموكشورمانرابهآنهانشاندهيم.
در ايران نقاطي وجود دارد كه تركها در آرزوي ديدن
آن هستند ،مثل زيارتگاههايي كه در نيشابور و كاشان
وجود دارد .خيلي از تركها با ادبيات فارسي و شعراي
ايراني آشنا هستند ،اشعار حافظ در حافظه بسياري از
آنهانقشبستهاست.بايدازاينظرفيتاستفادهكنيم.

كتابخانه

آكادمي پول و هوش مالي

هوشماليعبارتاستازرويكردواستراتژيذهنيكهبااتخاذآنميتوانبهصورتهوشمندانهمنابعماليرامديريتكرد.همچنينراهكارهاي
كسبدرآمدباروشيخاصكهثروترابهزندگيشماواردكند.بسياريازافرادزمين،مستغالت،سهامو…رابهعنوانسرمايهدرنظرميگيرند
در صورتي كه امروزه داشتن ذهن ثروت ساز به عنوان سرمايه مطرح ميشود .به عبارت مالي هوش مالي يعني قدرت شما در حل مسائل مالي
ومجموعهايازاقداماتنابكهمنجربهسودميشود.افراديكهدارايهوشماليباالهستندغالباميداننددرچهزمانيسرمايهگذاريكنند
و كدام يك از زمينههاي سرمايهگذاري داراي ريسك باالتري است .آنها دايما در حال يادگيري هستند و هيچ گاه مانع راكد شدن جريان پول
نميشوند.كتابآكادميپولوهوشماليبهنويسندگيمحمدصادقي،بهاينموضوعاتپرداختهاست.
ابالغ اين بخشنامه كليه مديران و كاركنان شاغل در
واحدهاي مصرح فوق الذكر ،ملزم به استفاده از ماسك
در محل كار هستند و در صورت عدم رعايت ،از ورود
آنانبهمحلكارممانعتبهعملآمده،بديهياستهر
نوع عدم همكاري و توجه به اين امر از سوي كاركنان
منجر به عدم امكان حض��ور آنان در محل كار گردد،
غيبتتلقيومطابقمقرراتباآنانبرخوردخواهدشد.

مجلس در گذر تاريخ

قانون تشكيل گارد بنادر و گمركات

قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و
كشتيراني و تشكيل گارد بنادر و گمركات ،نوزدهم
تير  1348و در مجلس بيست و دوم شوراي ملي به
تصويب رسيد .بر اساسماده يك اين قانون ،از تاريخ
تصويباينقانونسازمانبنادروكشتيرانيمشمول
مقررات قانون محاسبات عمومي و قانون استخدام
كشوري و آييننامهمعامالت دولتي نيست.ماده 2
تعيين ميكند كه امور مالي و استخدامي و معامالت
ووظايفواختياراتسازمانتابعآييننامهايخواهد
بود كه به تصويب كميسيون هاي دارايي واستخدام
مجلسين رسيده باشد و تا زماني كه آييننامه مزبور
به تصويب نرسيده مقررات فعلي سازمان قابل اجرا
است.همچنينطبقماده 3اينقانون،برايحفاظت
انباره��ا  -كاالها  -س��اختمانها و همچنين انجام
اجراييات و امور انتظامي و حفاظتي در اس��كلهها و
باراندازها و تأسيساتمختلف سازمان بنادر و اداره
كل گمرك سازماني به نام گارد بنادر و گمركات در
وزارت دارايي تشكيل ميشود .وظايف ،صالحيت

چهره روز

و اختيارات گارد بنادر و گمركات و امور استخدامي
مالي و انضباطي و چگونگي س��از و برگ و س�لاح
وآموزش مامورين و روابط گارد مزبور با دستگاههاي
انتظامي كش��ور و همچنين تعيين و ترتيب انتقال
وظايفسازمانفعليپليسگمركاتوبنادربراساس
آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب كميسيونهاي
دارايي و استخدام و جنگ مجلسين برسد.ماموران
گاردبنادروگمركاتازلحاظاجرايياتسازمانبنادر
و اداره كل گمرك در حكم ضابطين دادگس��تري
محس��وب و داراي هماناختي��ارات و صالحيتي
خواهند بود ك��ه مامورين ش��هرباني و ژاندارمري
دارا هستند .از طرفي ،جرايم مامورين گارد بنادر و
گمركاتكهبهسببخدمتيادرحينانجامخدمت
مرتكب شوند تابع قانون دادرسي و كيفر ارتش بوده
ورس��يدگي به آن در صالحيت دادگاههاي نظامي
خواهد بود.تغيير يا اصالح آييننامههاي مندرج در
اينقانونبهپيشنهاددولتوبهوسيلهكميسيونهاي
تصويبكنندهمجلسينانجامخواهدگرفت.

هنر

شكست «عطر داغ»

علي ابراهيمي كارگردان فيلم سينمايي «عطر داغ» عنوان كرد كه اين فيلم به دليل
شرايطكروناييموجودشكستخورد.عليابراهيميكارگردانفيلمسينمايي«عطر
داغ» كه اين روزها روي پرده سينماهاست ،درباره اين فيلم گفت :اين فيلم ۳۰بهمن
اكران شد اما با ورود كرونا به ايران و تعطيلي فعاليتهاي هنري ،اكران آن هم متوقف
اما مجددا اول تير با بازگشايي سينماها ،نمايش «عطر داغ» از سر گرفته شد .در آغاز
كاراكراندوم،استقبالخوبيازاينفيلمصورتگرفتچونباتوجهبهتعطيليچند
ماهه سينماها ،مردم دوست داشتند به تماشاي فيلم در سالنها بنشينند از همين
رو در چند روز اول وضعيت خوبي به لحاظ استقبال داشتيم اما رفته به رفته وضعيت
كرونا بحرانيتر و استقبال از آثار سينمايي كمتر شد .اين موضوع آسيب زيادي به
همه فيلمها به ويژه به فيلم ما زد ،چون «عطر داغ» با هزينه شخصي ساخته شده
است و اين مساله آسيب زيادي به ما زد .او به ايسنا گفت :در حال حاضر همه فيلمها
دچار مشكل اكران شدهاند حتي فيلمهايي كه پيش از اين سر و صداي زيادي كرده
بودند نيز به اين وضع دچار شدند ضمن اينكه برخالف مطالبي كه درباره استقبال
مردم از آثار ميشنويم وقتي به سينماها ميرويم چنين چيزي را نميبينيم .درباره
فيلم من هم همين طور است و تعداد كساني كه به تماشاي آن مينشينند متاسفانه
زياد نيستند .ابراهيمي بيان كرد :قبل از اينكه فيلم سينمايي «خروج» اكران آنالين
شود ،از سوي ارشاد با من تماس گرفتند و گفتند آيا تمايل به اكران «عطر داغ» داريد
يانه.باتوجهبهاينكهآنزمانبراياولينبارميخواستايناتفاقبيفتد،ترسيدم.بعد

كه اكرانهاي آنالين شروع و استقبال خوبي شد ،دوست داشتم به صورت اينترنتي
اكران كنم و براي اين امر اقدام كردم اما ديدم كه در آن بستر هم در صف اكران باقي
ميمانم و اين امر زياد به صالح نبود .به همين دليل تصميم گرفتيم «عطر داغ» را
روي پرده ببريم با اين وجود پيش بيني من هم اين بود كه فيلمم شكست ميخورد
چون شرايط خوبي نداريم .البته نميشود به اين مساله خرده گرفت چون بحث جان
و سالمتي آدمها در ميان است كه مهمتر از هر چيزي است.

«آمازون»قصدداردبراساسداستانيكهبهقلميكروزنامهنگاردرنشريهنيويوركتايمز
منتشرشدهاست،سرياليبسازد.بهگزارشددالين،سريالدرام«شاهزادهجنگلدهلي»
بر اساس داستاني به قلم «الن بري» روزنامهنگار نشريه نيويوركتايمز و به كارگرداني
«ميراناير»ساختهخواهدشد«.شاهزداهجنگلدهلي»داستانتاريخچهخانوادهاشرافي
«اود»راروايتميكند.دراينداستان،خانوادهاشرافيدرقلعهايويرانشدهدرپايتخت
هند زندگيميكنند كه مدعي هستند وارثان دودماني هستند كه سقوط كرده است.

«ميراناير»عالوهبركارگردانيتهيهكنندگياجراييايناثررانيزبرعهدهخواهدداشت.
«الن بري» كه جايزه پوليتزر را در كارنامه خود به ثبت رسانده ،اين داستان تكاندهنده
وپادكستهايسهقسمتيآنرادرنتيجهسالهاتحقيقوگزارشمنتشركردهاستو
مدتهابهدنبالشركاييبرايتوسعهآنبودهاست«.ميراناير»كهكارگردانياينپروژهرا
برعهدهخواهدداشت،پيشترموفقبهنامزديدرجوايزبفتا،اسكاروگلدنگلوبدربخش
بهترينفيلمخارجيزبانبرايساختفيلم«سالمبمبئي»شدهاست.

اثر يك روزنامهنگار سريال ميشود

