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 ليست انتظارات دولت
 از صنعتگران

در مراسم روز ملي صنعت ومعدن مطرح شد

سيد رضي حاجي آقاميري ، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران: 

دالر بدون تعامل با جهان 
آرام نمي گيرد

يادداشت- 2

 لطفا جامعه شناس
 باقي بمانيد 

جناب آقاي دكتر فاضلي 
عزي��ز، عض��و محت��رم 
هيات علمي دانش��گاه 
برجسته شهيد بهشتي، 
اينجانب حس��ب عالقه 
شخصي به تحليل هاي 
و  ش��ناختي  جامع��ه 
ن��وع بي��ان زيبايت��ان، 
معموال مطالب جامعه شناسانه شما را مي خواندم 
و درب��اره گفته هاي ش��ما فكر مي ك��ردم، اندك 
واح��دي جامعه شناس��ي در دوره كارشناس��ي و 
تعدادي واحد جامعه شناسي توسعه و... با استادان 
جامعه شناسي در دوره ارش��د، برايم انگيزه توجه 
دقيق به گفته هاي جامعه شناسان را فراهم كرده 
اس��ت اما در ادامه تحصيل دكتراي اقتصاد پولي، 
چندان افتخار ش��اگردي دروس جامعه شناس��ي 
را نداشتم اما همواره در حد همين مطالب كوتاه و 
پرمغز جناب عالي و ديگر استادان اين رشته، ذايقه ام 
را شيرين مي كنم تا اينكه اخيرا ديدم شما خطاب به 
آقاي دكتر ناظران نوشته ايد: ونزوئاليي نمي شويم 
و اس��تدالل كرده ايد. استدالل ش��ما مبني بر دو 
ستون اصلي ارايه شده است كه نخست به تحليل 
آقاي دكتر مجيد ش��اكري استناد كرده ايد و ديگر 
اينكه بر مبناي رواج مفاهمه و گفت وگوي علمي 
به آقاي دكتر ناظران اطمينان خاط��ر داده ايد كه 
چون همه بخش ها سخن ايشان راشنيده و پاسخ 
داده اند يعني حواسشان همچون پليس فتا به همه 
جا هست و پس خدا را شكر ونزوئاليي نمي شويم.  
اينجا بنده اصال قصد ندارم درباره ونزوئاليي شدن 
يا نشدن س��خن بگويم بلكه روي س��خنم با خود 
شماست. البته نه جناب عالي، نه آقاي دكتر مجيد 
ش��اكري و نه آقاي دكتر ناظران را افتخار آشنايي 
حضوري به هيچ وجه ن��دارم و فقط در حد همين 
مفاهمات فضاي مج��ازي مطالب ش��ما عزيزان 
را مي خوانم.  ابتدا ارجاع شما به آقاي دكتر مجيد 
شاكري را عرض كنم، ايشان تخصصي در اقتصاد 
پولي ندارند، مديريت مالي و البته در يكي از بهترين 
دانشگاه هاي كشور خوانده اند اما جسارتا استناد به 
س��خنان متخصص مديريت مالي در حوزه پولي 
ش��باهت اتكا به اس��تدالل هاي جامعه شناسانه 
يك اقتصاددان ب��ا يك روانش��ناس دارد. در حوزه 
علوم انساني كارشناسان تا حدي با كليد واژه هاي 
يكديگر آشنا هستند اما از ش��ما كه سال ها درباره 
جامعه شناس��ي علم تحقيق كرده ايد بعيد است 

اينگونه استناد كنيد. 
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فرشاد  پرويزيان

گروه پش�تيباني توليد |هرچند اقدامات سال 
گذش�ته بانك مركزي در كاهش تقاضا براي ارز 
توانست آرامشي نسبي را به اين بازار بازگرداند، 
اما در هفته هاي گذش�ته بار ديگر ن�رخ دالر در 
بازار ايران صعودي ش�ده و مشخص نيست چه 
زماني از حرك�ت خواهد ايس�تاد. اقتصاد ايران 
كه در سال هاي گذشته با محدوديت هاي ناشي 
از تحريم هاي امري�كا مواجه ب�ود و براي تامين 
ارز م�ورد نياز خود ب�ه ص�ادرات غيرنفتي روي 
آورد، در ماه هاي گذش�ته و تحت تاثير ش�يوع 
ويروس كرونا، با شوك كاهش صادرات غيرنفتي 
نيز روبه رو ش�ده و از اين رو يك�ي از اصلي ترين 
دغدغه هاي مس�ووالن اقتصادي دولت و به طور 
خاص بان�ك مركزي، چگونگي تامي�ن ارز مورد 
نياز كشور اس�ت.  هرچند مس�ووالن دولتي در 
روزهاي گذش�ته بارها تاكي�د كرده ان�د كه ارز 
موردني�از تامي�ن خواهد ش�د و در اي�ن زمينه 
نگراني وجود ن�دارد ام�ا كاه�ش ورودي ارز به 
بازار باعث ش�ده قيمت ها بار ديگ�ر اوج بگيرد. 
س�يد رضي حاجي آقاميري -  فعال اقتصادي و 
عضو هيات نماين�دگان ات�اق بازرگاني تهران- 
در گفت وگو ب�ا »تع�ادل« از راهكاره�اي ارزي 
پيش روي دولت مي گويد و معتقد اس�ت تعامل 
سازنده با ساير اقتصادهاي جهاني، گره قيمت ارز 

در ايران را باز خواهد كرد.

  هرچند عملكرد بانك مركزي در مديريت بازار 
ارز در سال 98 نسبتا در ثابت نگه داشتن نرخ ها 
مثبت بود اما در هفته هاي گذشته باز هم قيمت 
ارز اوج گرفته اس�ت. علت اين اتف�اق را بايد در 

كجا جست وجو كرد؟
بررس��ي بازار ارز در ايران را بايد در دو بازه كوتاه مدت و 
بلندمدت انجام داد. آنچه در كوتاه مدت و در هفته هاي 
اخير رخ داده، علت هايي مشخص و واضح دارد. اقتصاد 
ما در دو سال گذش��ته، تحت تاثير تحريم هاي امريكا، 
يكي از اصلي تري��ن منابع درآمدي خ��ود يعني نفت 

را از دس��ت داده است. هرچند كارشناس��ان و فعاالن 
اقتصادي در تمام دوره هاي گذش��ته بارها تذكر داده 
بودند كه وابستگي به درآمد نفت و ناديده گرفتن ساير 
ظرفيت هاي اقتصادي مي تواند براي ما گران تمام شود، 
در عمل هيچ يك از دولت ها طرح��ي براي عبور از اين 
درآمدها پياده نك��رد و از اين رو وقت��ي با عاملي مانند 
تحريم ، درآمدهاي نفتي از دسترس ما خارج مي شود، 
شوكي جدي به اقتصاد كش��ور وارد مي شود. اين ايراد 
س��اختاري را بايد به عوامل كوتاه مدت مانند ش��يوع 
كرونا، كاهش صادرات و كاهش ورود ارز به كش��ور در 
كوتاه مدت متصل كرد و افزايش قيمت ارز را در چنين 

فضايي تحليل كرد.
   بس�ياري از تحليل ه�ا، عل�ت اصل�ي كاهش 
درآمدهاي ارزي و به دنبال آن رش�د قيمت ارز 
را ش�يوع كرونا مي دانند. آيا اين نگاه را مي توان 

تحليلي دقيق دانست؟
در فضاي كوتاه مدت مي توان به كرونا سهمي در به هم 
خوردن نظم بازار ارز ايران داد اما در عمل و ساختار ما 
همچنان بايد مسائل كالن را تحت نظر داشته باشيم. 
امروز به دليل كرونا، رفت و آم��د هيات هاي تجاري و 
برگزاري نمايشگاه ها دشوار ش��ده است اما با گشايش 
دوباره مرزها، صادرات ميان كش��ورها انجام مي شود. 
اينكه صادرات ما محدود اس��ت و بس��ياري از تجار ما 
به دليل اين محدوديت ها در صادرات كاال با مش��كل 

مواجه مي شوند را نمي توان تماما به كرونا ربط داد.
   چ�اره اي�ن اش�كاالت س�اختاري را در كجا 

مي توان پيدا كرد؟
اقتصاد، قبل از هرچيز به ثبات و شفافيت نياز دارد. ثبات 
به معني آنكه طرحي كالن از وضعيت اقتصادي كشور 
و اهداف و برنامه هايي كه در سال هاي آينده پيش روي 
خود دارد وجود داشته باشد و سرمايه گذاران بدانند كه 
پس از ورود به فعاليت هاي اقتصادي چه سرنوشتي در 
انتظارشان خواهد بود و شفافيت يعني قوانين و مقررات 
روش��ن بوده و زواياي پنهان وجود نداشته باشد. يكي 
از مشكالتي كه ما در سال هاي گذش��ته با آن رو به رو 
بوده ايم كاهش تعامالت اقتصادي ايران با جهان بوده 

است. اگر مي خواهيم بازار ارز س��امان يابد يا بسياري 
از ديگر اهداف اقتصادي قابل دس��ت يابي ش��ود، بايد 
تعامالتمان با جهان را بهبود دهيم و حضوري پرقدرت 

در بازارهاي جهاني داشته باشيم.
   مس�ائل داخلي مانن�د تورم ي�ا تخلف برخي 
صادركنن�دگان در بازگرداندن ارزش�ان چقدر 
در افزاي�ش نرخ ارز در هفته هاي گذش�ته تاثير 

داشته است؟
در رابطه با بازنگشتن نرخ ارز بايد در نظر داشته باشيم 
كه عامل��ي قدرتمند و بلندمدت در ب��ازار نخواهد بود. 
يعني قطعا برخي تخلف كرده اند ي��ا برخي با توجه به 
مشكالت نتوانس��ته اند ارز خود را به كشور بازگردانند 
و همين امر باعث ش��ده، بانك مركزي وضعيت آنها را 
پيگيري كند. اگر تمام ارز بازنگشته آنها نيز وارد كشور 
شود، باز نمي توان توقع داشت كه در طوالني مدت نرخ 
ارز تغيير كند يا تمام نيازهاي وارداتي كش��ور برطرف 
شود. در رابطه با نرخ تورم نيز بايد يك رابطه مهم را در 
نظر گرفت. وقتي تورم در اقتصاد ايران افزايش مي يابد 
و براي مدتي طوالني باال مي ماند، قطعا بر روي بسياري 
از كاالها از جمله نرخ ارز تاثير منف��ي مي گذارد و اين 

بازار را نيز متاثر مي كند.
   يعني اين تلقي كه افزايش نرخ ارز، خود باعث 

تورم زايي مي شود صحيح نيست؟
بازار ارز خود يك ش��اخص كامال مستقل نيست كه 
بگوييم ارز ناگهان تصميم گرفت كه افزايش قيمت 
داشته باشد و همين مساله تورم را باال برد. بلكه اين 
تورم و ساير ش��اخص هاي اقتصادي هستند كه به 
بازار ارز سيگنال مي دهند و موج جديدي از افزايش 
قيمت را كليد مي زنند. تفاوتي كه ارز با ديگر كاالها 
دارد اين است كه وقتي با داليل بيروني، قيمت دالر 
روند افزايش��ي به خ��ود مي گيرد، ديگ��ر از حركت 
ايس��تادن آن با اي��ن عوامل نيس��ت و بعضا داليل 
ديگري پيدا مي كن��د و عواملي كه تا پي��ش از اين 
بازار به آنها واكنش نشان نمي داد، اضافه مي شوند و 

قيمت ها رشد بيشتري پيدا مي كند.
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يادداشت- 1

 انقالب صنعتي چهارم 
در سايه تحريم

اقتصاد ايران در دهه هاي 
اخير در دستيابي به رشد 
پايدار ناكام  مانده است. 
به عقيده اقتصاد دان ها، 
مهم تري��ن  از  يك��ي 
دالي��ل اي��ن موض��وع، 
توس��عه ناكاف��ي بخش 
صنع��ت و ب��ه خصوص 
صنايع با فناوري باال در كشور است. سوالي كه در 
اينجا مطرح مي شود، اين است كه چرا بسياري از 
كش��ورهايي كه برنامه ريزي هاي صنعتي خود را 
همزمان با اقتص��اد ايران ش��روع كردند، به ميزان 
چشمگيري از اقتصاد ايران پيشي گرفته اند؟ و آيا 
جبران اين عقب ماندگي همزمان با تحوالت انقالب 
صنعتي چهارم امكان پذير است؟ به منظور بررسي 
داليل اين عقب ماندگي صنعتي، الزم است تا روند 
صنعتي شدن كشورها و ريشه هاي عدم موفقيت 
صنايع داخلي در همراهي با تحوالت فناورانه مورد 
بررسي قرار گيرند. آنچه امروز تحت عنوان انقالب 
صنعتي شناخته مي شود به معني استفاده از نيروي 
ماشين به جاي نيروي انسان است كه از اواسط قرن 
ادامه در صفحه 7 هجدهم از انگلستان آغاز شد. 

محمد     شيخ عليشاهي٭

در شرايطي كه اين تصور عمومي در ميان مردم و افكار 
عمومي وجود دارد كه كرونا سايه س��نگين خود را از 
فضاي شهرها و روستاهاي كش��ورمان برداشته است؛ 
اما واقعيات عيني جامعه و اظهارنظرهاي كارشناسي 
پزشكان و اعضاي ستاد فرماندهي مقابله با كرونا نشان 
مي دهد كه رويكردهاي بهداش��تي براي مقابله با اين 
بيماري همچنان بايد در دستور كار مردم و مسووالن 
قرار داش��ته باش��د تا در يك ب��ازه زماني مش��خص 
بتوانيم از تبع��ات اين بيم��اري عبور كني��م. در اين 
ميان موضوع استفاده از ماسك يكي از ضرورت هايي 

است كه به كارگيري آن مي تواند بخش قابل توجهي 
از مشكالت ش��يوع اين بيماري را مهار كند. ضرورتي 
كه به نظر مي رس��د هنوز برخي اقشار مردمي نسبت 
به ابعاد و زواياي مختلف آن توجه كافي ندارند.ديروز 
سخنگوي وزارت بهداش��ت از شناسايي ۲۴۵۷ بيمار 
جديد كوويد-۱۹ در كش��ور طي ۲۴ ساعت گذشته 
خبر داد. الري همچنين ضم��ن تاكيد بر لزوم رعايت 
بهداش��ت فردي و اجتماعي، فاصله گذاري اجتماعي 
و استفاده از ماس��ك به ويژه در اماكن تجمعي، گفت: 
استان هاي خوزس��تان، كردس��تان، آذربايجان هاي 

غربي و شرقي، هرمزگان، بوش��هر، خراسان رضوي و 
كرمانشاه در وضعيت قرمز بوده و باالترين ميزان ابتال، 
بستري و فوتي را دارند. همچنين استان هاي سيستان 
و بلوچس��تان، ايالم، لرستان و گلس��تان در وضعيت 
هشدار قرار دارند. الري گفت: از ديروز تا امروز ۱۰ تير 
۱۳۹۹ و بر اس��اس معيارهاي قطعي تش��خيصي، دو 
هزار و ۴۵۷ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور 
شناسايي شد كه يك هزار و ۴۳۵ مورد بستري شدند. 
وي ادامه داد: مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به 
۲۲۷ هزار و ۶۶۲ نفر رس��يد. الري افزود: متاسفانه در 

طول ۲۴ ساعت گذش��ته، ۱۴۷ بيمار كوويد۱۹ جان 
خود را از دس��ت دادند و مجموع ج��ان باختگان اين 
بيماري به ۱۰ هزار و ۸۱۷ نفر رسيد. سخنگوي وزارت 
بهداشت ادامه داد: خوش��بختانه تاكنون ۱۸۸ هزار و 
۷۵۸ نفر از بيم��اران، بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها 
ترخيص شده اند. وي افزود: ۳۰۴۹ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در وضعيت ش��ديد اي��ن بيماري تحت 
مراقبت قرار دارند. به گفت��ه وي، تاكنون يك ميليون 
و ۶۶۶ ه��زار و ۵۸۷ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در 

كشور انجام شده است.

۲۴۵۷ مبتال و ۱۴۷ فوتي جديد كرونايي در كشور ثبت  شد

يورش مجدد كرونا در ايران

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
 بازارساز با ادامه عرضه س��نگين ۸ روز اخير خود در 
بازار ارز روز س��ه ش��نبه نيز ۱۰۰ ميليون دالر با نرخ 
۱۸ هزار و ۸۹۰ تومان عرضه ش��ده وارد بازار كرد كه 
تنها با ۲.۲ ميلي��ون دالر تقاضا همراه ش��د. از هفته 
قبل تاكنون بيش از ۶۰۰ ميليون دالر وارد بازار شده 
و احتم��اال در روزهاي آينده همچن��ان اين عرضه ها 
ادامه خواهد داش��ت. به گزارش تس��نيم، همچنين 
۵.۲ ميلي��ون يورو با ن��رخ ۲۱ ه��زار و ۵۰ تومان نيز 
عرضه ش��دهكه از اين ميزان ۸۰ هزار ي��ورو معامله 
ش��ده و نرخ فروش دالر و يورو كاهش يافته است. به 
گزارش »تعادل«، بازارس��از از روز سه ش��نبه تا ظهر 
پنجشنبه هفته گذشته بيش از ۱۸۰ ميليون دالر در 
بازار عرضه داشته ضمن اينكه روز شنبه ۷۱ ميليون 
دالر، يكش��نبه ۱۲۰ ميلي��ون دالر، دوش��نبه ۱۲۰ 
ميليون دالر و سه شنبه نيز ۱۰۰ ميليون دالر عرضه 
ارز داشته اس��ت. برخي فعاالن بازار ارز مي گويند كه 
تقاضاي خريد به طور چشم گيري در نرخ هاي اعالمي 
در كانال ها كاهش يافته و نرخ معامالت در بازار رسمي 
به مراتب پايين تر است. بعد از ثبت ركوردهاي باال در 
بازار ارز و عبور دالر از كان��ال ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان با 
ورود بازارساز به بازار قيمت ها تغيير جهت داد و با سير 
نزولي همراه ش��د. صرافي ها و فعاالن بازار پيش بيني 
مي كنند عرضه هاي ارز از س��وي بازارساز در روزهاي 
آينده نيز ادامه داشته باشد و همين امر سبب كاهش 
بيشتر قيمت ها خواهد شد. نكته مهم در بازار ارز اين 
اس��ت كه در روزهاي اخير خري��داري در بازار وجود 
نداشته و تعداد فروشنده ها بسيار بيشتر از خريداران 
است؛ تشديد نوسانات و ورود بازارساز به بازار موجب 
شده فروشنده ها بيشتر ش��وند.اما در عين حال نرخ 
ارز در بازار آزاد همچنان باالي ۲۰ هزار تومان اس��ت. 
با اينكه قيمت دالر براي فروش در بازار متشكل ارزي 
۱۸ هزار و ۸۹۰ توم��ان و صرافي هاي بانكي ۱۸ هزار 
و ۹۹۰ تومان اعالم ش��ده اما در بازار آزاد و معامالت 
نقدي دالر ۲۰۴۳۰ توم��ان، ي��ورو ۲۲۶۰۰ و درهم 
۵۶۸۵ تومان معامله ش��د. همچنين ب��ا اعالم اونس 
جهاني به قيمت ۱۷۷۲ دالر، قيمت طال و س��كه نيز 
افزايش يافته و در س��اعات عصر سه ش��نبه، هرگرم 
طالي ۸ عيار ۸۷۱ هزار، مظنه مثقال ۱۷ عيار آبشده 
۳ ميليون و ۷۷۴ هزار، سكه جديد ۸ ميليون و ۹۵۰ 
هزار، س��كه قديم ۸ ميليون و ۶۰۰ هزار، نيم سكه ۴ 
ميليون و ۵۴۰ هزار، ربع سكه ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار، 
س��كه گرمي ۱ ميليون و ۳۴۰ هزار تومان دادو ستد 
شد.  صرافي هاي بانكي هر دالر امريكا را به قيمت ۱۸ 
هزار و ۹۰۰ تومان مي خرند و معادل ۱۸ هزار و ۹۹۰ 
تومان مي فروشند.همچنين، اين صرافي ها هر يورو را 
معادل ۲۱ هزار تومان مي خرن��د و به قيمت ۲۱ هزار 
و ۱۰۰ توم��ان نيز مي فروش��ند.عالوه براين، بانك ها 
نيز هر دالر امري��كا را به قيمت ۱۸ ه��زار تومان و هر 
يورو را معادل ۲۰ هزار تومان مي خرند كه در مقايسه 
با روز گذشته كاهش يافته اس��ت. ميانگين بهاي هر 
يورو در روز دوشنبه در سامانه س��نا ۲۱ هزار و ۲۸۸ 
تومان و هر دالر ۱۹ هزار و ۸۹ تومان اعالم شده است. 
همچنين هر حواله دالر در سامانه نيما در روز دوشنبه 

۱۶ هزار و ۶۲۷ تومان، حواله يورو نيز ۱۸ هزار و ۹۵۱ 
تومان به فروش رسيد. در ساعات صبح سه شنبه، هر 
قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد 
تهران با ۳۱۲ هزار تومان افزايش به قيمت ۹ ميليون 
و ۲۰ هزار تومان فروخته ش��د و هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم هش��ت ميلي��ون و ۶۰۰ هزار 
تومان قيمت گذاري شد. همچنين نيم سكه نيز چهار 
ميليون و ۵۵۰ هزار تومان، ربع سكه دو ميليون و ۵۲۰ 
هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي يك ميليون و ۳۵۰ 
هزار تومان تعيين قيمت شد. هر گرم طالي خام ۱۸ 
عيار ۸۶۹ هزار و ۳۸۱ تومان و هر مثقال طال نيز س��ه 

ميليون و ۷۶۶ هزار تومان به فروش رسيد.

   سكه به مرز ۹ ميليون تومان رسيد 
محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
گفت: با توجه به افزايش قيم��ت ارز و طالي جهاني، 
شاهد افزايش قيمت طال و سكه در بازار داخلي و ثبت 
ركوردهاي تاريخي هستيم .طرح جديد هم اكنون به 
مرز ۹ ميليون تومان رسيده است.خريدار و فروشنده 
به صورت موازي در بازار حضور دارند. حباب سكه نيز 
بين ۳۵۰ هزار تا ۳۸۰ هزار تومان در نوسان است. وي 
در گفت وگو با تسنيم با بيان اينكه قيمت سكه بهار 
آزادي به مرز ۹ ميليون تومان رس��يده است،  گفت: 
امروز ركوردهاي جديدي براي طال و س��كه در بازار 
ثبت شده اس��ت. فروش دالر ۲۰ هزار و ۴۰۰ توماني 
در ب��ازار ارز و افزاي��ش ۱۲ دالري اونس جهاني طال 
منجر به افزايش ش��ديد قيمت س��كه و طال در بازار 
داخلي شده است.قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد ب��ه مرز ۹ ميليون تومان رس��يده اس��ت، اين 
قيمت ها درحالي در بازار سكه ثبت شده كه تاكنون 
ش��اهد ثبت چنين نرخ هايي نبوديم و براي اولين بار 
است كه قيمت سكه به اين مرز رسيده است. به گفته 
كشتي آراي، هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز با بيشترين 
افزايش قيمت هم اكنون با قيم��ت ۸۷۰ هزار تومان 
و هر قطعه سكه تمام بهارآزادي طرح قديم با قيمت 
۸ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان معامله مي شود.خريدار 
و فروش��نده به صورت موازي در ب��ازار حضور دارند، 
اما تقاضاي اضافي وارد بازار طال و س��كه نشده است؛ 
حباب سكه نيز بين ۳۵۰ هزار تا ۳۸۰ هزار تومان در 
نوسان است. قيمت طالي ۱۸ عيار هر گرم ۸۷۰ هزار 
تومان، قيم��ت دالر ۲۰ ه��زار و ۴۰۰ تومان و قيمت 
س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد ۸ ميليون و ۹۸۰ 
هزار تومان و قيمت سكه طرح قديم ۸ ميليون و ۶۰۰ 
هزار تومان اس��ت. همچنين در بازار س��بزه ميدان، 
قيمت نيم س��كه بهار آزادي ۴ ميلي��ون و ۵۴۰ هزار 
تومان، ربع س��كه بهار آزادي ۲ ميلي��ون و ۵۰۰ هزار 
تومان و س��كه گرمي يك ميليون ۳۳۰ هزار تومان 
تعيين شده است و به فروش مي رسد.قيمت هر گرم 
طالي ۱۸عيار هم ۸۷۰ ه��زار تومان، هر گرم طالي 
۲۴ عيار يك ميلي��ون و ۱۵۸ هزار تومان و هر مثقال 
طال ۳ ميليون و ۷۶۵ هزار تومان ارزش گذاري شده 
است، ضمن آنكه هر اونس طال در بازارهاي جهاني با 

قيمت ۱۷۷۴ دالر معامله مي شود.
ادامه در صفحه 3

بررسي مشكالت بازار اجاره در ايران

اظهارنامه  مالياتي براي صاحبان خانه هاي 
بدون سكنه در مهرماه ارسال مي شود

سكه به مرز ۹ ميليون تومان رسيد

موانع  نظام 
اجاره داري 

حرفه اي 

عرضه ۱۰۰ ميليون دالري وفروش۲,۲ ميليون دالري

 عرضه  سنگين ارز 
د ر  بازار طي  هفته گذشته

افزايش قيمت  ارز  بر  بسياري از كاالهاي مصرفي تاثير منفي مي گذارد



ديدگاه

 تهديد تبديل انتظارات 
به عادت كسب سود

ايلناز  ابراهيمي|
تبديل انتظار عايدي مثبت در بازار س��هام به عادت 
كسب سود هميشگي، باعث مي شود كه در صورت 
بروز يك شوك، بازيگران عادي با نشان دادن »رفتار 
رمه اي«، سبب سقوط شاخص و ضرر و زيان گسترده 
ش��وند. ميانگين حسابي، ميانگين حس��ابي وزني، 
ميانگين هندسي، ميانگين متحرك و ... آنقدر ميانگين 
در علم آمار و رياضي تعريف شده كه به راحتي مي توان 
ميانگين هر دسته از اعدادي را كه با آنها سر و كار داريم، 
محاسبه كرد. شايد به دليل همين دست ودل بازي 
علم رياضي در تعريف مفاهيم باشد كه انتظارات هم 
پيوندي گسست ناپذير با ميانگين حسابي وزني پيدا 
كرده است. هزينه  زندگي، درآمد حاصل از نيروي كار و 
سرمايه، نرخ تورم و رشد اقتصادي و نظاير آن در ماه ها يا 
سال هاي آينده همگي با كمك ميانگين حسابي وزني 
محاسبه مي شوند كه در آن كارگزار اقتصادي براي هر 
رقمي كه براي متغير مورد توجهش در آينده متصور 
است، احتمالي كوچك تر از يك را در نظر مي گيرد و 
با ضرب اين احتمال در آن رقم و جمع بس��تن آن با 
حاصل ضرب تمام ارقام متصور در احتمالشان، اميد 
رياضي يا همان ارزش انتظاري براي متغير اقتصادي 
مورد نظر خود را به دست خواهد آورد. به اين ترتيب، 
ارزش انتظاري يك متغير در آينده و پيش بيني ما در 
مورد اينكه چه رقمي براي آن محقق خواهد شد يك 
نوع ميانگين به نام ميانگين حسابي وزني است كه 
در آن مقادير متغيرها همان هايي هستند كه حدس 
مي زنيم تحقق پيدا كنند و وزن هر يك درصد احتمال 
و شانسي اس��ت كه براي تحققش قايل هستيم. به 
عنوان مثال، ارزش انتظاري درآمد يك كارگر روزمزد 
براي هفته كاري آينده وابسته به اين است كه براي هر 
روز كاري خود چقدر شانس پيدا كردن كار قائل است 
و عالوه بر اين فكر مي كند اگر كاري پيدا كرد، دستمزد 
روزانه او چقدر خواهد بود. لذا دو نوع نااطميناني در 
محاسبات اين فرد مستتر است كه اولي از ناحيه پيدا 
كردن يا نكردن كار است و نااطميناني دوم به ميزان 
دستمزد دريافتي او ربط پيدا مي كند. هدف از نوشتن 
اين مقدمه طوالني اشاره به اين نكته است كه بازده 
هر نوع فعاليت اقتصادي، درگير انبوهي از احتماالت 
و اعداد و ارقامي اس��ت كه نتيجه آن گره خوردن با 
مفهومي به نام ارزش انتظاري است كه نوعي ميانگين 
حسابي وزني بوده كه از ضرب عايدي احتمالي تحت 
سناريوهاي مختلف در احتمال وقوع آن سناريو و جمع 
كردن آنها با هم به دست مي آيد. هر چه نااطميناني 
فرد در مورد وقوع هر س��ناريو بيش��تر بوده و وي در 
مورد تحقق رقم مثبت عايدي شك بيشتري داشته 
باشد، آن فعاليت پرريس��ك تر محسوب شده و وي 
با احتياط بيشتري وارد آن فعاليت اقتصادي و بازار 
مربوطه مي شود. در علم اقتصاد يكي از پرريسك ترين 
بازارهايي كه يك كارگزار اقتصادي مي تواند وارد آن 
شود و در صورت ورود با انبوهي از سناريوهاي مختلف 
و حتي شك در مورد وقوع اين سناريوها مواجه است 
و البته احتمال عايدي منفي نيز در آن كم نيست بازار 
سرمايه يا همان بورس اس��ت. به همين دليل ورود 
افراد عادي كه ش��ناختي از ماهيت ارزش انتظاري، 
احتماالت مربوط به عوايد مثب��ت و منفي و در كل 
س��اختار اين بازار ندارند، چندان توصيه نمي شود و 
بهتر است اين افراد با خريد يونيت ها )يا واحدهاي( 
صندوق هاي سرمايه گذاري پربازده و به عبارت ديگر 
سرمايه گذاري به روش غيرمستقيم وارد بازار شوند. 
ولي اتفاقي كه در ماه هاي گذش��ته در اقتصاد ايران 
افتاده است، نشان مي دهد كه براي محاسبه عايدي 
در اين بازار، ميانگين حس��ابي وزني كمابيش جاي 
خود را به ميانگين حسابي ساده داده است. احتمال 
عايدي منفي صفر در نظر گرفته مي شود، توقع بر اين 
است كه شاخص كل در هر روز بيش از دو درصد رشد 
كند و در صورت افت ش��اخص در بازار، شركت هاي 
حقوقي حمايت كرده و جلوي آن را س��د كنند و در 
نتيجه از ديدگاه يك فرد عادي، نقدينگي كه وارد اين 
بازار مي كند با احتساب رشد قطعي دو تا سه درصد 
در روز )بسته به درجه خوش بيني فرد و اعتماد وي به 
قدرت بازارساز( در پايان ماه رشدي به مراتب بيش از 
نرخ سود بانكي يا هر فعاليت توليدي ديگري خواهد 
داشت، بدون اينكه وي نياز به كار كردن، ريسك كردن 
و درگير شدن با موانع مختلف كار در محيط توليدي 
داشته باشد. به اين ترتيب، كسي كه به جاي فكر كردن 
به احتمال زيان و ضرر ناشي از فعاليت در بورس و در 
نتيجه توجه به ميانگين انتظاري، از روي عادت اين 
روزها در فضاي اقتصادي كشور، از بازده مثبت سبد 
خود در بورس مطمئن است، هر چه بيشتر تشويق 
به فعاليت در اين بازار مي شود چرا كه انتظارات وي 
)كه در آن بيم و اميد مستتر است( تبديل به عادت 
كس��ب بازدهي مثبت  )بدون توجه به احتمال ضرر 
و از دست رفتن سرمايه( شده است. اين اتفاق يعني 
تبديل انتظار عايدي مثبت در بازار س��هام به عادت 
كسب سود، تا زماني كه بازار رونق دارد هيچ مشكلي 
ايجاد نمي كند. چالش بزرگ زماني رخ مي نمايد كه 
بنابه يك شوك كه مي تواند طيف وسيعي از شوك ها 
از سياسي گرفته تا اقتصادي را در بر گيرد، شاخص 
كل منفي شود و كارگزاران عادي اعتماد خود به رشد 
مثبت بازار را از دست بدهند. در اين هنگام است كه 
رفتار توده وار يا همان واژه نه چندان دلپسند »رفتار 
رمه اي«، خود را به رخ مي كشد و كارگزاراني كه هيچ 
احتمالي براي زيان در نظر نگرفته بودند، تصميم به 
خارج كردن نقدينگي خود از بازار سهام مي گيرند. به 
اين ترتيب، سقوط شاخص ها سرعت مي گيرد و بخش 
بزرگي از سرمايه فعاالن بازار باالخص تازه واردان ناآشنا 
به سازوكار بازار، از دست مي رود. نتيجه منطقي اينكه 
بازارساز و شركت هاي حقوقي فعال، نبايد كارگزاران 
اقتصادي را به كس��ب بازده مثبت هميشگي عادت 
دهند و باعث غفلت آنها از احتمال ضرر و زيان كه در 
ذات بازار سرمايه است، بشوند چرا كه تبديل »عادات 
به انتظارات« در بلندمدت مي تواند موجب اختالل 

شديد در عملكرد بورس شود.
منبع: ايِبنا
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تورم 22.7 درصدي اجاره بهاي مسكن در فصل بهار

افزايش 12  تا  24 درصدي قيمت اقالم خوراكي در خرداد
گروه كالن|

مركز آمار اي�ران اعالم كرد: نرخ تورم چهار 
فص�ل منتهي به فص�ل بهار ۹۹ نس�بت به 
دوره مش�ابه س�ال قبل در بخش اجاره بها، 
براب�ر ٢٢,٧ درص�د اس�ت. در فص�ل بهار 
١٣٩٩، شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي 
مس�كوني در مناطق شهري، به عدد ١٧٥,١ 
رس�يد كه نس�بت به فصل قب�ل )١٦٩.٣(، 
٣.٤ درص�د افزايش داش�ته اس�ت. در اين 
فصل بيش�ترين نرخ تورم فصلي مربوط به 
استان ايالم با ٩.١ درصد افزايش و كمترين 
آن مربوط به اس�تان لرس�تان با ٠.٧ درصد 

افزايش است.

به گزارش »تعادل«، درصد تغييرات شاخص قيمت 
اجاره بها در فصل بهار ١٣٩٩ نس��بت به فصل مشابه 
س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه(، ٢٣.٣ درصد است 
كه نسبت به فصل زمس��تان ١٣٩٨ )٢٢.٩ درصد(، 
٠.٤ واحد درصد افزايش نش��ان مي دهد. بيشترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان لرستان با 
٣٥.٨ درصد افزايش و كمترين آن مربوط به اس��تان 
آذربايجان غربي با ٧.٥ درصد افزايش است. به عبارتي 
خانوارهاي استان لرستان به طور متوسط ١٢.٥ واحد 
درصد بيشتر از ميانگين كل كشور و خانوارهاي استان 
آذربايجان غربي ١٥.٨ واحد درصد كمتر از ميانگين 
كل كشور در بخش اجاره بها هزينه كرده اند. نرخ تورم 
چهار فصل منتهي به فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به دوره 
مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ٢٢,٧ درصد 
اس��ت. ميانگين نرخ تورم اجاره بهاي مسكن در بهار 
۹۹ معادل ۲۳.۳ درصد بوده كه اس��تان لرس��تان با 
۳۵.۸ درصد بيشترين و آذربايجان غربي با ۷.۵ درصد 
كمترين نرخ تورم اجاره بها در اين دوره را داش��تند.   
درصد تغييرات شاخص قيمت اجاره بها در فصل بهار 
١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( ٢٣.٣ درصد است كه نسبت به فصل زمستان 
١٣٩٨ )٢٢.٩ درصد(، ٠.٤ واح��د درصد افزايش را 
نشان مي دهد. به عبارتي خانوارهاي استان لرستان 
به طور متوسط ١٢.٥ واحد درصد بيشتر از ميانگين 
كل كشور و خانوارهاي استان آذربايجان غربي ١٥.٨ 
واح��د درصد كمتر از ميانگين كل كش��ور در بخش 
اجاره بها هزينه كرده اند. نرخ تورم چهار فصل منتهي 
به فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل در 
بخش اجاره بها، برابر ۲۲.۷ درصد است. براين اساس 
استان لرستان )٣٥.٨ درصد( بيشترين عدد و استان 
آذربايجان غرب��ي )٩.٥ درصد( كمتري��ن نرخ تورم 
ساليانه را داشتند. متوس��ط افزايش هزينه اجاره بها 
براي كل خانوارهايي كه تمديد قرارداد داش��ته اند، 
در فصل بهار ١٣٩٩ برابر با ۳۳.۶ درصد است يكي از 
بخش هاي مهم در برآورد نرخ تورم )شاخص قيمت 
مصرف كننده( بخش مسكن است. اين بخش شامل 
زير بخش ه��اي »اجاره بهاي واحدهاي مس��كوني« 

و »خدم��ات نگه��داري و تعمير واحد مس��كوني« 
)تعميرات جزئي واحد مسكوني: لوله كشي، گچ كاري، 

برق كاري و نصب ايزوگام( است.

     افزايش 12 تا 24 درصدي قيمت
اقالم خوراكي در خرداد

 همچنين مركز آمار ايران تغييرات قيمت اقالم خوراكي 
در مناطق شهري ايران در خرداد ماه سال ۹۹ را اعالم 
كرد.بر اساس نتايج به دست آمده در خرداد ماه ١٣٩٩، 
اقالم »س��يب درختي زرد« )٢٤,٦ درص��د(، » برنج 
خارجي درجه يك« )١٥.٨ درصد( و »مرغ ماشيني« 
)١٢.٢درصد( نسبت به ماه قبل افزايش قيمت داشته

 ان��د. در اين ماه اقالم »پي��از« )٢٣,٥ درصد(، »گوجه 
فرنگي« )٢٠.٨ درصد( و » سيب زميني« )١٩.٩ درصد( 

نسبت به ماه گذشته، كاهش قيمت داشته اند. 

      پياز و گوجه فرنگي در خردادماه ارزان شد 
 براس��اس اعالم مركز آمار قيمت پي��از و گوجه فرنگي در 
خردادماه نس��بت به ماه قبل از آن به ترتيب ۲۳.۵ و ۲۰.۸ 
درصد كاهش يافت در مقابل قيمت سيب درختي و برنج 
خارجي به ترتيب ۲۴.۶ و ۱۵.۸ درصد رشد داشت.  مركز آمار 
تغييرات قيمت اقالم خوراكي مناطق شهري در خردادماه 
را منتش��ر كرد. براين اس��اس قيمت هر كيلوگرم پياز در 
خردادماه نسبت به ارديبهشت ماه با ۲۳.۵ درصد كاهش 
از چهار هزار و ۴۹۰ تومان به س��ه هزار و ۴۰۰ تومان رسيد 
همچنين گوجه فرنگي، در ارديبهشت ماه پنج هزار و ۲۰۰ 
تومان بود كه با ۲۰.۸ درصد كاهش قيمت به چهار هزار و 
۱۳۰ تومان رسيد.  قيمت يك كيلوگرم سيب درختي در 
ارديبهشت ماه ۱۱ هزار و ۳۱۰ تومان بود كه در خردادماه 
به ۱۴ هزار و ۶۱۰ تومان افزايش يافت و هر كيلوگرم برنج 
خارجي نيز در ارديبهشت برابر ۱۱ هزار و ۹۸۰ تومان بود 
و با ۱۵.۸ درصد رش��د قيمت در خردادماه ۱۳ هزار و ۸۰۰ 
تومان فروخته مي شد. مقايسه قيمت اقالم خوراكي مناطق 
ش��هري در خردادماه امسال نسبت به سال گذشته نشان 
مي دهد كه قيمت سيب زميني، پياز و گوجه فرنگي كاهش 
چشمگيري داشته است.  قيمت سيب زميني در خرداد سال 
گذشته ۶ هزار و ۶۰۰ تومان بود كه در خرداد امسال به چهار 
هزارو ۲۰۰ تومان رسيد. در بين اقالم خوراكي عدس در يك 
سال گذشته با رشد ۱۲۵.۷ درصدي بيشترين رشد قيمت را 
به نام خود ثبت كرد. خرداد سال گذشته يك كيلو عدس ۹ 
هزار و ۷۰۰ تومان بود كه امسال بهاي آن به ۲۱ هزار و ۹۰۰ 
تومان رسيد. در اين دوره چاي خارجي و برنج خارجي نيز 

بيشترين رشد قيمت را داشتند.

      ميزان كاهش قدرت خريد خانوارها 
 هاشم مظفري دكتراي اقتصاد بين الملل معتقد است: 
قدرت خريد خانوارها در سه ماه اخير ۴۰ درصد كاهش 
يافته اس��ت. وي در گفت وگو با ايسنا، به اثرات كاهش 
ارزش پول ملي در خريد مردم اشاره و اظهار كرد: تورم 
در حقيقت افزايش لجام گسيخته قيمت هاست و زماني 
كه قيمت ه��ا افزايش پيدا مي كن��د و در نقطه مقابل 

درآمدها ثابت است، در اين شرايط قدرت خريد مردم 
نيز كاهش مي يابد.افزايش قيمت ها در بازار به معناي 
پرداخت بيشتر از سطح درآمد مردم براي فروشندگان 
كاال و خدمات است و اين روند بيشتر به ضرر آنهايي است 
كه حقوق ثابت داشته و توان خريد كاال با نرخ چندين 
برابري را در هر ماه ندارند. مدير كل سابق امور اقتصادي 
و دارايي استان اردبيل افزود: افزايش قيمت ها سطح رفاه 
و تقاضاي خانوارها را كاهش مي دهد و اين كاهش خريد 
سبب كاهش تقاضا در بازار شده و ميزان خريد روزانه نيز 
تعديل مي شود. مظفري به رابطه معكوس بين نرخ تورم 
و قدرت خريد مردم اش��اره كرد و گفت: هرچقدر تورم 
باال برود به همان نسبت نيز قدرت خريد مردم كاهش 
مي يابد و به دنبال آن ميزان مصرف و پس انداز نيز تقليل 
مي يابد. وي يكي از راه هاي جبران اثرات تورمي و افزايش 
قيمت ها را تامين درآمد و منابع مالي اعالم و تصريح كرد: 
اگر بتوان آثار كاهش قدرت خريد مردم را جبران كرد، تا 
حدودي موفقيت در تنظيم مسائل مالي شكل مي گيرد 
و در غي��ر اين صورت افراد مجبور هس��تند در صورت 
داشتن پس انداز از آن محل كاهش درآمدها را جبران 
كنند. استاد دانشگاه هاي اردبيل، افزايش قيمت ها در 
فصل بهار امسال را زمينه س��از افت شديد ارزش پول 
ملي و به تبع آن كاهش قدرت خريد اقشار آسيب پذير و 
دارندگان حقوق ثابت به ويژه كارمندان و كارگران اعالم و 
اظهار كرد: به دليل نوسانات قيمت ها و همچنين افزايش 
قيمت دالر و شيوع ويروس كرونا برخي از كسب و كارها 

تعطيل شده و به ناچار مشكالتي نيز در سطح جامعه 
به وجود آمده است. ادامه اين روند مي تواند زمينه ساز 
ورشكستگي برخي مشاغل و كسب و كارها در جامعه 
شود.به دليل بار رواني ناشي از افزايش قيمت دالر و سكه، 
وجود تحريم اقتصادي و شرايط كرونايي، قدرت خريد 
مردم در حال كاهش است. وي ضريب تكاثري كاهش 
درآمد و مصرف را  روي قدرت خريد خانوارها يادآور شد و 
بيان كرد: اين فرآيند اثرات بيشتري از ميزان كاهش خود 
درآمدهاي ماهانه دارد و اين در حالي است كه نرخ تورم 
بيشتر از سطح درآمد كاركنان و كارگران افزايش يافته 
است. مظفري معتقد است: در حالي كه حقوق ساالنه 
اين اقشار ۱۵درصد افزايش يافته حداقل نرخ تورم سه 
ماهه اول امسال بيش از ۳۰ درصد و در كاالهاي اساسي 
و ضروري بيش از اين ميزان بوده است. وي به كاهش ۴۰ 
درصدي قدرت خريد خانوارها در اين مدت اشاره كرد و 
گفت: اين شرايط در حالي است كه در برخي از زمينه ها 
كاه��ش درآمد نيز اتفاق افت��اده و در كنار تورم، منابع 
درآمدي خانوارها تقليل يافته است. براي جبران اثرات 
منفي تورمي، يكي از راه ها افزايش درآمدي خانوارهاست 
كه از طريق كار بيشتر و كمك هاي دولتي اين امر ممكن 
است. مظفري، راه دوم را كاهش ميزان مصرف و تقاضاي 
كاالهاي غيرضروري توسط خانوارها اعالم كرد و گفت: 
روش سوم استفاده از پس اندازهاي احتياطي است كه 
خانوارها قبال انجام داده اند و در نهايت نيز كنترل تورم 
توسط دولت و كاهش ماليات بر درآمد و اعطاي يارانه 

و كمك هاي معيشتي به اقشار كم درآمد و آسيب ديده 
بايد مورد توجه ق��رار گيرد.اكثر گروه ه��اي جامعه از 
وضعيت موجود آسيب  مي بينند كه در اين بين برخي از 
گروه هاي درآمدي نظير كارمندان و كارگران كه حقوق 
ثابت داشته و يا آنهايي كه درآمد پايين تري دارند دغدغه 
و گرفتاري بيشتري دارند.افرادي كه طلب كار هستند و يا 
آنهايي كه قرض مالي دارند و همچنين افرادي كه درآمد 
مشخص و پس انداز كافي ندارند بايد بيشتر مورد حمايت 
قرار گيرند تا امرار معاش آنها با خدشه اي روبه رو نشود. 
مظفري، وظيفه دولت و حاكميت را در اين برهه كنترل 
تورم و نقدينگي و همچنين عرضه بيشتر ارز به اقتضاي 
جامعه توصيف كرد و گف��ت: در مراحل بعدي كمك 
و حمايت از گروه هاي آس��يب ديده مورد انتظار است.

وي ضرورت حمايت از واحدهاي توليدي را در خروج 
از بحران بيكاري و اخراج نيروي انساني كار يادآور شد و 
افزود: در چنين شرايطي است كه دولت بايد به داد مردم 
و اقشار مختلف جامعه برسد. تا زماني كه عرضه ارز و كاال 
انجام نش��ده و مبادالت ارزي و صادرات و واردات رونق 
نگيرد و نقدينگي در جامعه به صورت علمي و درست 
هدايت نشود نمي توان انتظار كاهش التهابات اقتصادي 
را در جامعه داشت. مظفري ضرورت تدوين برنامه هاي 
نظارتي دقيق را يادآور شد و بيان كرد: افزايش قيمت ها و 
تورم باعث كاهش قدرت خريد و حتي كاهش انگيزه كار 
و فعاليت شده و به تبع آن آسيب هاي اجتماعي همچون 

فقر و طالق ظهور و بروز مي يابد.

در نشست شوراي گفت وگو امضا شد

تفاهم نامه ايجاد پنجره واحد براي ورود شركت هاي خصوصي به بورس 
گروه كالن|

در نود و ششمين نشست شوراي گفت وگو، اتاق 
ايران، ش�ركت بورس تهران، فراب�ورس ايران و 
جامعه حسابداران رسمي، تفاهم نامه همكاري در 
راستاي ايجاد پنجره واحد براي ورود شركت هاي 
بخش خصوصي ب�ه بازار س�رمايه امضا كردند. 
اين تفاهم نام�ه درگاهي براي ارزياب�ي، اقدام و 
پايش تأمين مالي شخصيت هاي حقوقي بخش 

خصوصي از بازارهاي سرمايه ايجاد مي كند.

حس��ين س��الح ورزي، نايب رييس اتاق ايران با اشاره به 
برگزاري نود و ششمين نشست شوراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي از امضاي تفاهم نامه اي بين شركت بورس 
اوراق بهادار ته��ران، فرابورس ايران، جامعه حس��ابداران 
رسمي و اتاق ايران خبر داد. موضوع اين تفاهم نامه به ايجاد 
پنجره واحد براي ورود شركت هاي بخش خصوصي به بازار 
سرمايه مربوط مي شود. بر اساس اظهارات او اقدام الزم براي 
طراحي و پياده س��ازي درگاه واحد و نظارت بر آن با هدف 
پوشش كامل مسير تأمين مالي از محل بازارهاي سرمايه 
در يك س��امانه واحد بر عهده اتاق ايران است. درواقع اين 
درگاه مسير ارتباطي براي ارزيابي، اقدام و پايش تأمين مالي 
شخصيت هاي حقوقي بخش خصوصي از محل بازارهاي 
س��رمايه و بدهي كش��ور با تمركز بر بازارهاي زير نظارت 
شركت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس است. قائم مقام 
دبير ش��وراي گفت وگو با بيان اين نكته كه تفاهم نامه در 
۵ماده و ۴ نسخه تنظيم شده است، گفت: همكاري بين اتاق 
ايران و بورس ادامه دار است و در اين راستا اقدامات مناسبي 
به همت محمدرضا انص��اري، نايب رييس اتاق ايران براي 
تأمين مالي پروژه هاي نيمه تمام دولتي كه در قالب صندوق 
پروژه، تعريف شده اند، صورت گرفته و قرار است زمينه ورود 
آنها به بورس فراهم شود. سالح ورزي در بخش ديگري از 
سخنان خود به ديگر مباحثي كه در نشست شوراي گفت وگو 
مطرح شد، اشاره و تصريح كرد: بررسي وضعيت ساماندهي 
مرزهاي صادراتي و مبادالت مرزي با ارايه گزارشي از گمرك، 
محور اصلي اين جلسه بود. بر اساس گزارش هاي ارايه شده 
اقدامات مناسبي در راستاي الكترونيكي شدن كليه فرآيند 
گمرك براي تسهيل تجارت انجام شده است. به اعتقاد اين 
فعال اقتصادي آنچ��ه دراين بين به عنوان ضعف جدي در 
گمركات مرزي كشور از سوي بخش خصوصي مطرح شد، 
نبود مديريت واحد مرزي است. در اين راستا پيشنهاد شد 
كه اتاق ايران و گمرك با يكديگر وارد همكاري جديدي شوند 
و بخشي از فعاليت هاي گمركي واگذار شود كه موردتوافق 

قرار گرفت. در اين رابطه مقرر شد كميته اي بين دو نهاد ايجاد 
ش��ود و بسترهاي اوليه براي اين امر را مهيا  كند  و گزارش 
آن را تا دو ماه آينده در اختيار شورا قرار دهد. نبود مديريت 
واحد و يكپارچه در گمركات به ويژه گمركات مرزي، معضل 
جدي بخش خصوصي در حوزه تجارت است كه در نود و 
ششمين نشست شوراي گفت وگو مورد تأكيد قرار گرفت. در 
اين راستا پيشنهاد رييس اتاق ايران براي واگذاري بخشي از 
فعاليت هاي گمرك به بخش خصوصي بر اساس تجربه هاي 

موفق دنيا مورد استقبال قرار گرفت. 

   پيش نوي�س اصالح�ي آيين نام�ه مش�اغل 
سخت و زيان آور تدوين شد

اعضاي شوراي گفت وگو تازه ترين نشس��ت شوراي را به 
بررسي وضعيت ساماندهي مرزهاي صادراتي و مبادالت 
مرزي اختصاص دادند. در اين رابطه گمرك ايران گزارشي 
از اقدامات خود براي تقويت فعاليت هاي اين سازمان ارايه داد. 
به اعتقاد بخش خصوصي نبود مديريت واحد در گمركات 
به ويژه گمركات مرزي، چالش جدي در برابر تجارت ايران 
است كه بايد با همكاري كليه سازمان ها و دستگاه هاي حاضر 

در مرزها، اصالح شود.

  تعداد روزهاي عرضه اوليه سهام شركت هاي 
بورسي افزايش مي يابد

در اين نشست وزير امور اقتصادي و دارايي اعالم كرد سعي 
ما اين است كه طبق برنامه ريزي هاي انجام شده تا پايان تير 
ماه سال جاري، تعداد روزهاي عرضه اوليه سهام شركت هاي 

بورس��ي از يك روز به دو روز در هفت��ه افزايش يابد. فرهاد 
دژپسند در نود و ششمين جلسه شوراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي، اظهار كرد: يكي از مباحث بسيار مهمي 
كه بايد به طور متمركز به آن پرداخته شود، بهبود فضاي 
كسب و كار است كه خوشبختانه با پيگيري هاي انجام شده 
در اين زمينه اقدامات مهم و ارزشمندي انجام شده است و 
ايجاد پنجره واحد صدور مجوزهاي شروع كسب وكار يكي 
از اين اقدامات بود كه با اين اقدام، طول زمان فرآيند صدور 
مجوزها از ۷۲.۵ روز به سه روز كاهش يافت. وي ادامه داد: در 
حال حاضر زمان صدور مجوزها از ۵۵ روز در تير ماه ۱۳۹۸ 
به چهار روز در ارديبهش��ت ۱۳۹۹ كاهش يافته است كه 
اين دستاورد بسيار خيره كننده و تحولي اساسي محسوب 
مي شود. گمرك از طريق تسهيل فرآيند تجارت خارجي هم 
محرك توليد در كشور و هم روان ساز صادرات و واردات است 
كه بحمداهلل با تالش هاي صورت گرفته گمرك جمهوري 
اسالمي ايران در راستاي تسهيل تجارت خارجي عملكرد 
خوبي در حذف كنترل هاي فيزيكي و مزاحم داشته است. 
در ادامه وزير اقتصاد گفت: پياده س��ازي گمرك هوشمند 
كه به طور جدي در دس��تور كار گمرك اس��ت كه انشااهلل 
كامل خواهد شد و اين مهم سبب تسهيل تجارت كاالها 
و خدمات در كشور مي شود. حمايت از توليد بدون توجه 
به محيط كسب و كار ابتر خواهد ماند. در اين رابطه آنچه به 
عنوان يك مبنا مي تواند مورد توجه قرار گيرد؛ بهبود فضاي 
كس��ب و كار با در نظر گرفتن مراحل پسيني و پيشيني 
توليد در كش��ور است. البته اين تنها خاص بخش صنعت 
و معدن نيس��ت بلكه يك ضرورت براي همه بخش هاي 

اقتصاد است. به گفته دژپسند پيشرفت فناوري از عوامل 
مهم توسعه صنعت و معدن اس��ت كه فناوري هاي نوين 
منجر به افزايش ميزان اكتشافات و ذخاير معدني و مهم تر 
از همه دوري از خام فروشي، توليد محصوالت تحول يافته و 
متناسب با شرايط روز و در نهايت افزايش بهره وري مي شود. 
وي اعالم كرد كه بر اساس مصوبه  شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي سران قواي سه گانه، ورود سازمان امور مالياتي 
كشور به پرونده  سال هاي ما قبل ۱۳۹۸ شركت هايي كه 
در س��ال جاري در بورس پذيرش مي شوند ممنوع است، 
لذا با اين مصوبه، امكان تامين مالي از طريق بازار س��رمايه 
براي بنگاه هاي بيشتري فراهم شد. از رييس كل گمرك 
جمهوري اسالمي ايران مي خواهم در قالب كارگروهي با 
مشاركت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، 
موضوع واگذاري تصدي گري و عامليت ها از جمله، تخليه، 
بارگيري، جابه جايي و ... به بخش خصوصي را پيگيري كرده 
و نتايج را نيز در جلسات آتي شورا اعالم كند. همچنين طبق 
اعالم وزارت اقتصاد، اين مقام مسوول ادامه داد: اگر گمرك 
هوشمند )به معناي واقعي كلمه( رو نمايي شود به نحوي 
كه فعاالن اقتصادي هيچ نيازي به مراجعه حضوري براي 
دريافت خدمات از گمرك را نداشته باشند. دژپسند با اعالم 
اينكه بورس امالك، مستغالت و امتيازات در آينده نزديك 
راه اندازي خواهد شد، گفت: اين اتفاق گام بلند و اساسي در 
راستاي تعميق بازار سرمايه، تنوع ابزارهاي تامين مالي و 
شفافيت قيمت ها در يك بستر رقابتي است. با نقش آفريني 
سازمان بورس و اوراق بهادار توانستيم كار را جلو ببريم و روز 
هشتم تير )يكشنبه هفته جاري( موفق شديم اولين جلسه 
هيات موسسان اين بازار را برگزار كنيم. بنياد شهيد و امور 
ايثارگران، بنياد مستضعفان انقالب اسالمي، ستاد اجرايي 
فرمان امام )ره(، س��ازمان تامين اجتماعي، دانشگاه آزاد 
اسالمي و ... از جمله دستگاه هاي دولتي و نهاد هاي عمومي 
هستند كه براي عرضه اموال و مستغالت خود و همكاري در 
راه اندازي اين بورس اعالم آمادگي كرده اند. وي اعالم كرد: 
سعي ما اين است كه طبق برنامه ريزي هاي انجام شده، تا 
پايان تير ماه سال جاري، تعداد روزهاي عرضه اوليه سهام 
شركت هاي بورسي از يك روز به دو روز در هفته افزايش يابد.

  تعيين تكليف تسويه حساب تعهدات ارزي 
در اسرع وقت

در ادامه محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصاد 
مجلس از اهميت تعيين تكليف تسويه حساب تعهدات 
ارزي مربوط به س��نوات گذش��ته و نحوه تسريع صادرات 
اقالم غيرنفتي سخن گفت و تصريح كرد: اين دو موضوع 

بايد در اسرع وقت مورد بررس��ي قرار گرفته و در مورد آن 
تصميم گيري كرد. وي همچنين پيشنهاد داد: اتاق ايران 
محورها و ديدگاه هاي خود را در مورد ارز در قالب يك بسته 
آماده كند تا در نشس��ت فوق العاده شوراي گفت وگو آن را 
بررسي كنيم. همچنين الزم است در صورت نياز به اصالح يا 

حذف قوانين، پيشنهادات خود را به مجلس بدهيد.

    مديريت واحد مرزي را دنبال مي كنيم
در ادامه مهدي ميراشرفي، رييس كل گمرك، گزارشي از 
فعاليت ها و اقدامات اين دستگاه در راستاي بهبود روندهاي 
گمركي در كش��ور ارايه داد. بر اس��اس اظه��ارات او ايران 
پتانس��يل هاي بااليي از نظر ترانزيت و تجارت دارد و نبايد 
اجازه دهد كه اين ظرفيت از بين برود. امروز دنيا به سمت 
كنترل هاي غيرملموس و كوتاه در گمرك مي رود. ايران نيز 
بايد در اين مسير قدم بردارد. اين مقام مسوول الكترونيك 
شدن بسياري از رويه هاي گمركي و انجام آنها بدون نياز به 
كاغذ را يكي از اهداف و برنامه ها دانست و ادامه داد: بي نيازي به 
كاغذ و حضور كارشناسان مجازي و راه اندازي گمرك موبايل 

از برنامه هاي جدي گمرك است كه به جد دنبال مي شود.

   واگذاري بخشي از فعاليت هاي گمركي  به 
بخش خصوصي

غالمحسين شافعي، رييس اتاق ايران در واكنش به آنچه در 
گزارش گمرك آمد، گفت: نمونه هاي موفقي از فعاليت هاي 
گمركي در كشورهاي اطراف خود داريم. اتاق ايران آماده 
اس��ت، مطالعه اي در اين رابطه با همكاري گمرك انجام 
دهد و اگر زمينه آن فراهم باشد، امكان واگذاري بخشي از 

فعاليت هاي گمركي به بخش خصوصي مهيا شود.

    ورود موقت به بهبود تجارت كمك  مي كند
جمشيد نفر، رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران، 
ظرفيت ورود موقت را يك فرص��ت براي بهبود وضعيت 
تجارت كشور قلمداد كرد و وجود قوانين غيرمنطقي در اين 
حوزه را مورد انتقاد قرار داد. سال گذشته ۸۵ ميليارد دالر 
تجارت انجام شد كه تنها ۶۰۰ ميليون دالر آن بر اساس ورود 
موقت بوده است. محسن حاجي بابا، رييس كميسيون پول و 
بازار سرمايه اتاق ايران تعيين ارزش كاالي صادراتي را وظيفه 
گمرك نمي داند و تأكيد كرد: اين موضوع از سال ۹۵ به عهده 
گمرك گذاشته شد اما به نظر مي رسد بايد اين وظيفه مجدد 
به سازمان توسعه تجارت محول شود. در حال حاضر اختالف 
ارزش هاي تعيين شده در داخل و خارج بسيار زياد است اما 

در گذشته اين رقم ناچيز بود.
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يك اقتصاددان معتقد است كه قدرت خريد خانوارها در 3 ماه اخير 40 درصد كاهش يافته است 



اخبار 3 بانك و بيمه

عرضه ۱۰۰ ميليون دالري و فروش۲,۲ ميليون دالري

سكه به مرز ۹ ميليون تومان رسيد

عرضه سنگين ارز  در بازار طي هفته گذشته 
ادامه از صفحه اول

قيمتخريددالردربانكها
قيمت خريد دالر در شعب ارزي بانك ها با كاهش نسبت به 
روز كاري قبل ۱۸ هزار و ۴۴۲ تومان اعالم شد. از سال قبل و 
همزمان با افزايش مراجعه مردم به مراكز خريد و فروش ارز 
براي فروش ارزهاي خانگي، بانك مركزي از بانك ها خواست 
نسبت به خريد ارزهاي مردمي فعال شوند .بر همين  اساس 
شعب ارزي بانك ها هر روز بعد از دريافت نرخ از بانك مركزي، 
نس��بت به خريد ارز از مردم اقدام مي كنند. دستور بانك 
مركزي به بانك ها بعد از آن صادر شد كه صرافي ها از خريد 
ارزهاي مردمي خودداري و ميدان را به دالل ها واگذار كرده 
بودند.برهمين اساس شعب منتخب بانك ها خريد ارز كمتر 
از ۲000 دالر را با قيمت هاي مشخص روزانه كه بعضاً كمتر از 
قيمت خريد ارز در صرافي هاي بانكي است، انجام مي دهند 
ولي براي خريد ارز باالي ۲000 دالر با همان قيمت خريد 
صرافي هاي بانكي، اقدام مي كنند.بانك هاي عامل قيمت 
دالر را براي كمتر از ۲000 دالر، ۱۸ هزار و ۴۴۲ تومان و 6 
ريال، قيمت يورو را ۲0 هزار و 737 تومان و يك ريال و قيمت 
پوند انگليس را ۲۲ هزار و 699 تومان و 6 ريال براي خريد از 
مردم اعالم كرده اند. قيمت دالر، قيمت يورو و قيمت پوند 
نسبت به روز كاري قبل كاهش يافته است.همچنين قيمت 
خريد دالر براي بيش از ۲000 دالر، ۱۸ هزار و 900 تومان 
و قيمت خريد يورو نيز ۲۱ هزار تومان است. همچنين ارز 

مسافرتي ۲۱ هزار و ۴59 تومان اعالم شده است. 
شعب منتخب بانك ها كه مسووليت فروش ارز مسافرتي را 
برعهده دارند، فروش ارز مسافرتي را طبق روال روزهاي قبل، 
بعد از ساعت ۱۱ آغاز كرده و به مسافران يورو را با قيمت ۲۱ 
هزار و ۴59 تومان و 3 ريال مي فروشند. قيمت ارز مسافرتي 
نسبت به روز كاري قبل كاهش يافته است.مسافران خارج 
از كش��وري كه اسناد و مدارك خواسته ش��ده را به شعب 
بانك هاي عام��ل ارايه كنند مي توانند براي كش��ورهاي 
همسايه و مشترك المنافع حداكثر 500 يورو و براي ساير 
كشورها تا ۱000 يورو خريداري كنند. براساس سياست 
بانك مركزي كه از روز ۱۸ شهريورماه سال 97 آغاز شده، ارز 
پرداختي به مسافران يورو است و دالر به متقاضيان پرداخت 
نمي شود. طبق بخشنامه بانك مركزي تأمين و پرداخت ارز 
مسافرتي )به صورت اسكناس( از طريق بانك هاي  ملي ايران، 
ملت، سامان، تجارت و پارسيان به نرخ بازار بالمانع است.بر 
اين اساس بانك ها مجازند از محل ارزهاي خريداري  شده 
و با تأمين اسكناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و 
پرداخت ارز مسافرتي به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر 
با اخذ مدارك مثبته از قبيل گذرنامه  معتبر، بليت  مسافرت 
هوايي، ويزاي كشور مقصد �� در مورد كشورهايي كه نياز به 
ويزا دارند �� اقدام كنند.همچنين الزم است مدارك مزبور 
به منظور نظارت بازرسان بانك در سوابق نگهداري شود و اخذ 
تعهد كتبي از متقاضي مبني بر خريد ارز صرفاً از يك منبع 

اعم از بانك يا صرافي مجاز معتبر الزامي است.

دغدغهبازگشتارزصادراتي
معاون اول رييس جمهوري حمايت از بخش خصوصي 
را از رويكردهاي اصلي دولت دانس��ت و گفت: انتظار 
داريم بخش خصوصي بازگشت ارز حاصل از صادرات 

را به عنوان يك دغدغه ملي دنب��ال كند. به گزارش 
پايگاه اطالع رس��اني معاون اول رييس جمهوري، در 
جلس��ه ديدار تعدادي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران 
ب��ا تأكيد بر اينكه تأمين ارز مورد نياز كش��ور يكي از 
مهم ترين اولويت هاي در دس��تور كار دولت اس��ت، 
گفت: دولت در تالش است ارز مورد نياز كشور را تأمين 
كند و انتظار داريم بخش خصوصي و صادركنندگان 
كشور نيز بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادي كش��ور را به عنوان دغدغ��ه ملي با جديت 
دنبال كنند. وي از اتاق بازرگاني ايران خواس��ت در 
جلس��ات خود با بانك مرك��زي راهكارهايي را براي 
حل مشكالت ارزي صادركنندگان و واردكنندگان، 
تدوين و هماهنگي هاي الزم را براي رفع موانع پيش 
رو انجام دهند.در اين جلسه رييس اتاق بازرگاني ايران 
هم گزارشي از مشكالت و دغدغه هاي صادركنندگان 
كش��ور ارايه كرد و گفت: صادركنندگان حرفه اي و 
شناسنامه دار كش��ور همواره به تعهدات خود عمل 
كرده اند و ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصاد 

كشور بازگشته است.
 

خيزطالبرايثبتركوردرشدقيمت۳ماهه
 قيم��ت طال در معامالت روز سه ش��نبه بازار جهاني 
تحت تاثير نگراني ها نسبت به افزايش موارد ابتال به 
ويروس كرونا در سراس��ر جهان، نزديك به باالترين 
قيمت خود در هشت س��ال اخير ايستاد و در آستانه 
ثبت بزرگ ترين رشد س��ه ماهه در چهار سال اخير 

قرار گرفت. بهاي هر اونس ط��ال براي تحويل فوري 
در معام��الت روز جاري بازار س��نگاپور ثابت بود. در 
بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال با 0.۲ درصد 
افزايش، به ۱7۸3 دالر و ۸0 سنت رسيد.قيمت طال 
در سه ماه گذشته بيش از ۱۲ درصد رشد داشته و در 
مسير ثبت بزرگ ترين رشد قيمت سه ماهه از مارس 
سال ۲0۱6 قرار دارد و همچنين سومين رشد ماهانه 
متوالي را نشان مي دهد. به گفته جفري هالي، تحليلگر 
ارشد بازار در شركت اواندا، عامل اصلي حمايت كننده 
از رش��د قيمت طال در ح��ال حاضر نرخ ه��اي بهره 
واقعي منفي در منحني عملكرد بازده امريكا هستند. 
همچني��ن وضعيت كووي��د ۱9 در امريكا و تنش در 
روابط امريكا و چين نيز از رش��د قيمت طال حمايت 
كرده اس��ت.جروم پاول، رييس بانك مركزي امريكا 
اظهار ك��رد كه دورنماي بزرگ تري��ن اقتصاد جهان 
به ميزان فزاينده اي مبهم اس��ت و به مهار بيماري و 
تالش هاي دولت براي حمايت از احيا بس��تگي دارد.

بر اس��اس گزارش رويترز، بانك هاي مركزي سراسر 
جهان تدابير محرك مالي را به اجرا گذاشته و نرخ هاي 
بهره را پايين نگه داشته اند كه به نفع طال بوده و كمك 
كرده قيمت اين فلز ارزش��مند از ابتداي سال ۲0۲0 
تاكنون بيش از ۱6 درصد رشد كند.اما عاملي كه رشد 
قيمت طال را از روز گذش��ته محدود كرد، انتشار آمار 
اقتصادي بهتر از حد مطلوب در امريكا و چين بود كه 
تقاضاي س��رمايه گذاران براي دارايي هاي پرريسك 

را تقويت كرد.

صعودجهانيدالر
شاخص دالر در معامالت سه شنبه نيز صعودي بود. به 
گزارش رويترز، ادامه روند بازگشايي كسب و كارها در 
شهرهاي بزرگ امريكاي شمالي كماكان ادامه دارد و 
فاز دوم بازگشايي اقتصادي در نيويورك - قطب مالي 
و بانكي امريكا - باعث دلگرمي معامله گران شده است. 
از سوي ديگر در كانادا نيز اين روند ادامه دارد و بخش 
بزرگي از كسب و كارها در تورنتو، بزرگ ترين شهر كانادا 
اجازه يافتند تا پس از سه ماه تعطيلي بازگشايي شوند. با 
اين حال سرعت باالي شيوع ويروس در برخي مناطق از 
جمله در تگزاس باعث بازگشت برخي از محدوديت ها 
شده است.لري كودلو - مشاور اقتصادي ترامپ - گفته 
است احتمال بازگشت مجدد قرنطينه هاي سراسري در 
اين كشور با وجود افزايش تعداد مبتاليان بسيار ضعيف 
است.با تشديد تنش هاي امريكا و چين و توقف بخشي 
از واردات محصوالت امريكايي و همچنين اختالفات 
تجاري با اروپا، كس��ري حساب تجاري امريكا مجددا 
در حال نزديك ش��دن به ۱00 ميليارد دالر اس��ت تا 
جايي كه در ماه مه اين كشور به گفته وزارت بازرگاني، 
7۴.3 ميليارد دالر كس��ري تجاري داشته كه اين رقم 
3.6 ميليارد دالر بيشتر از ماه قبل است. طي اين مدت 
امريكا 90.۱ ميليارد دالر ص��ادرات و ۱6۴.۴ ميليارد 
دالر نيز واردات داش��ته اس��ت. از سوي ديگر صندوق 
بين المللي پول نيز با اش��اره به تداوم بحران اقتصادي 
ايجاد شده ناش��ي از كرونا، پيش بيني خود از متوسط 
رشد اقتصادي امسال كشورهاي جهان را به منفي ۴.9 

درصد كاهش داده است. اين نهاد در گزارش قبلي خود 
متوسط رشد اقتصادي منفي سه درصد را پيش بيني 
كرده بود.در قاره سبز، ش��اخص هاي كالن اقتصادي 
منتشره درباره كشورهاي اروپايي نشان دهنده اين است 
كه شرايط كماكان تا حد زيادي بد باقي مانده است؛ هر 
چند كه بانك مركزي اروپا اعالم كرده است برنامه خريد 
اوراق قرضه خود را با 600 ميليارد يورو افزايش به ۱.35 
تريليون يورو خواهد رساند و اين برنامه را تا سال ۲0۲۱ 
ادامه خواهد داد. جين فولي، كارشناس مسائل ارزي در 
»روبو بانك« گفت: بازارها بين جريان مختلفي از اخبار 
گير كرده اند. از يك سو شاهديم كه بانك هاي مركزي 
جريان عظيمي از نقدينگي را به بازارها تزريق كرده اند 
و از س��وي ديگر تنش هاي ژئوپليتيكي به سطوح كم 
سابقه اي رسيده است كه مي تواند عواقب ناگواري براي 
اقتصاد جهاني داشته باشد.شاخص دالر كه نرخ برابري 
آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، 
در معامالت امروز با 0.۲ درصد افزايش نس��بت به روز 
قبل و در س��طح 97.۴7۲ واحد بسته شد. نرخ برابري 
هر فرانك س��وييس معادل ۱.05۱ دالر اعالم شد. در 
تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.۴۸ درصد كاهش 
نس��بت به روز قبل خود و ب��ه ازاي ۱.۲3 دالر مبادله 
ش��د. يورو 0.05 درصد پايين رفت و با باقي ماندن در 
كانال ۱.۱۲ به ۱.۱۲۴ دالر رسيد.در آسيا نرخ برابري 
ارز كماكان تحت تاثير سياست هاي بانك هاي مركزي 
قرار دارد. كره جنوبي اعالم كرده است سومين و احتماال 
آخرين بسته محرك را رونمايي خواهد كرد كه ارزش 
آن ۲70 تريليون وون )۲۲5 ميليارد دالر( خواهد بود. 
اين بسته محرك هم صرف حمايت از كسب و كارها و 
هم صرف پرداخت يارانه هاي نقدي مستقيم به خانوارها 
خواهد شد.از سوي ديگر بانك مركزي چين نيز با صدور 
بيانيه اي اعالم كرد ۱00 ميليارد يوان ديگر نقدينگي 
به بازارها تزريق خواهد كرد كه بخش بزرگ اين كار از 
طريق عمليات بازخريد )ريپو( صورت خواهد گرفت. 
پيش از اين نيز اين بان��ك ۱۲0 ميليارد يوان در قالب 

عمليات ريپو به بازار تزريق كرده بود.
در معام��الت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر دالر 
با 0.۴3 درصد افزايش به ۱07.7۴۲ ين رسيد. در برابر 
همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي ۱.۴53 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 7.067 يوان 
چين اعالم شد. بانك مركزي كره جنوبي اعالم كرد كه 
در سه ماهه نخست سال و به منظور تسهيل نوسانات ارز 
داخلي در بحبوحه پاندمي كرونا، از طريق مداخله ارزي 
در بازار مبلغ خالص 5.۸5۱ ميليارد دالر به فروش رسانده 
است.به گزارش ماركت اسكرينر، اين در حالي است كه 
در سه ماهه پيش از آن نرخ خالص خريد و فروش دالر 
توس��ط بانك مركزي به يك اندازه بود. ميانگين حجم 
مبادالت روزانه دالر/وون در بازار بين بانكي داخلي كره 
جنوبي در سه ماهه نخست سال 7.7۱ ميليارد دالر بود؛ 
اين رقم براي س��ه ماهه چهارم سال ۲0۱9 مبلغ 6.69 
ميليارد دالر اعالم شده بود. براساس داده هاي ريفينيتيو، 
در بازه زماني ژانويه تا مارس، هر دالر در محدوده ۱۲96 

تا ۱۱50.6 وون نوسان مي كرد.

6۳ هزار ميليارد ريال فروش اوراق بدهي دولتيرشد ۷,۳ درصدي نقدينگي در بهار ۹۹
بر اساس محاسبات انجام گرفته توسط اداره 
بررسي ها و سياس�ت هاي اقتصادي، حجم 
نقدينگي در هفته منتهي به 1399/3/29 به 
26514.6 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت 
به پايان س�ال قبل 7.3 درصد رش�د نشان 
مي دهد. همچنين حجم پايه پولي در پايان 
خرداد 1399 به 3834.7 هزار ميليارد ريال 
رسيده است كه در مقايسه با پايان سال قبل 

8.8 درصد رشد نشان مي دهد.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، مقايسه آمار 
رشد نقدينگي با رقم مشابه سال گذشته )5.3 درصد( 
حاكي از آن است كه تحت تاثير حمايت هاي صورت 
گرفت��ه از خانوارها و فعاالن اقتصادي در پي ش��يوع 
ويروس كرونا و نيز افزايش ميزان تنخواه گردان دولت 
در س��ال جاري، رش��د نقدينگي در مقايس��ه با سال 
گذش��ته ۲ واحد درصد افزايش يافته كه امري مورد 
انتظار بوده است. بانك مركزي حسب وظايف قانوني و 
تخصصي خود روند تحوالت متغيرهاي پولي و اعتباري 
را مس��تمراً رصد و نظارت مي كند و ب��ا بهره گيري از 

ظرفيت هاي جديد ايجاد شده در حوزه سياست هاي 
پولي و عمليات بازار باز، نسبت به هدايت متغيرهاي 
پولي و نرخ سود در مسير مورد نظر در چارچوب هدف 
تورمي خود اقدام مي كن��د. در اين خصوص مي توان 
به زمينه سازي مناس��ب بانك مركزي براي عرضه و 
ف��روش اوراق بدهي دولتي از طري��ق كارگزاري اين 
بانك و نيز اقدام اخير بانك مركزي در خصوص اعالم 
نرخ سپرده پذيري از بانك ها در سطح ۱0 درصد و در 
ادامه افزايش آن به س��طح ۱۲ درصد اش��اره كرد. در 
مجموع با عنايت به افزايش رشد مورد انتظار نقدينگي 
در سه ماهه اول سال جاري در پي اجراي برنامه هاي 
حمايتي، در ماه هاي آتي بر اساس چارچوب سياست  
پولي مدنظر بانك مركزي، رشد نقدينگي به روند مورد 
نظر و متناس��ب با هدف تورمي باز خواهد گشت.در 
خاتمه تاكيد مي شود بانك مركزي به عنوان مسوول 
نظام پولي كشور نسبت به انتشار ارقام پولي و اعتباري 
همچون گذشته اقدام خواهد كرد و از جرايد و اصحاب 
رسانه انتظار مي رود هرگونه اطالع رساني در اين زمينه 
را بر اساس اطالعات رسمي منتشره توسط اين بانك 

صورت دهند.

بانك مركزي در اطالعيه اي نتيجه حراج اوراق 
بدهي دولتي )10 تيرماه 1399( و برگزاري حراج 

جديد را اعالم كرد.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، پيرو اطالعيه روز 
چهار ش��نبه ۴ تير ماه ۱399 در خصوص برگزاري حراج 
اوراق بدهي دولتي به اطالع مي رساند، ۸ بانك و 7 نهاد مالي 
غيربانكي سفارش هاي خود را در مجموع به ارزش ۱۱7.7 
هزار ميليارد ريال در سامانه هاي بازار بين بانكي و مظنه يابي 
شركت مديريت فناوري بورس تهران ثبت كردند. وزارت 
امور اقتصادي و دارايي نيز با فروش 3۴ هزار ميليارد ريال 
اوراق اراد36 ب��ا نرخ بازده تا سررس��يد ۱6.5 درصد و ۲9 
هزار ميليارد ريال اوراق اراد3۴ با نرخ بازده تا سررس��يد 
۱7.5 درصد )در مجموع 63 هزار ميليارد ريال( موافقت 
كرد. معامالت مربوط به فروش اين اوراق به نهادهاي مالي 
برنده در روز سه شنبه ۱0 تير ماه ۱399 توسط كارگزاري 

بانك مركزي در سامانه معامالتي بورس ثبت شده است.
همچنين كارگ��زاري بانك مركزي در راس��تاي عرضه 
تدريجي اوراق در تواترهاي هفتگي، مرحله ششم حراج 
اوراق بدهي دولتي جهت فروش به بانك ها، موسس��ات 

اعتب��اري غيربانك��ي، صندوق ه��اي س��رمايه گذاري، 
شركت هاي بيمه اي و ش��ركت هاي تأمين سرمايه را بار 

ديگر در روز سه  شنبه ۱7 تير ماه ۱399 اجرا مي كند.
اوراق عرضه شده در اين حراج، مرابحه عام، كوپن دار با نرخ 
سود ساالنه ۱5 درصد و با تواتر پرداخت سود شش ماهه 
)پرداخت كوپن دوبار در سال( است.بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي متقاضي شركت در اين حراج مي توانند 
نسبت به ارسال س��فارش هاي خود تا ساعت ۱۲:00 روز 
يكش��نبه ۱5 تيرماه ۱399 تنها از طريق س��امانه بازار 
بين بانكي اقدام كنن��د. صندوق هاي س��رمايه گذاري، 
شركت هاي بيمه اي و شركت هاي تأمين سرمايه متقاضي 
ش��ركت در اين حراج نيز مي توانند سفارش هاي خود را 
تا ساعت ۱۲:00 روز يكشنبه ۱5 تيرماه ۱399 از طريق 
سامانه مظنه يابي شركت مديريت فناوري بورس تهران 

ثبت كنند.
 كليه نهادهاي مالي متقاضي شركت در اين حراج مي توانند 
سفارش هاي خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال 
كنند. همچنين به نهادهاي مالي شركت كننده در اين 
حراج توصيه مي شود، تنوع بخشي به سبد دارايي هاي مالي 
را در سفارش گذاري مد نظر قرار دهند. معامالت مربوط به 

اين حراج در روز سه شنبه ۱7 تيرماه ۱399 انجام خواهد 
شد.وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامي به پذيرش كليه 
پيشنهادات دريافت شده يا فروش كليه اوراق عرضه شده 
در حراج ندارد. بانك مركزي سفارش��ات دريافت شده را 
براي تصميم گيري به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال 
مي كند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعيين سفارش هاي 
برنده از طريق مشخص كردن حداقل قيمت پذيرفته شده 
در سازوكار حراج اقدام مي كند. در نهايت، عرضه اوراق به 

تمامي برندگان به قيمت يكسان انجام مي شود.
گفتني است بر اساس جزو )۴( بند »ك« تبصره )5( قانون 
بودجه س��ال ۱399، بانك مركزي تنها مجاز به خريد و 
فروش اوراق مالي اسالمي دولت در بازار ثانويه اوراق است. 
بنابراين در چارچوب قوانين، بانك مركزي مجاز به خريد 
اوراق مالي اسالمي در بازار اوليه نبوده و نمي تواند در فرآيند 
برگزاري حراج، اوراق بدهي دولتي را با هدف تامين مالي 
دولت خريداري كند. همچنين، كارگزاري بانك مركزي 
تامين كننده زيرس��اخت معامالت و برگزاركننده حراج 
فروش اوراق به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي عضو 
بازار بين بانكي است و تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق 

به فروش رفته در بازار اوليه ندارد.
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تكذيبجايگزينيسكه5توماني
بااسكناس5هزارتوماني

بانك مركزي اعالم كرد: با توجه به انتشار خبري مبني 
بر اظهارنظر دكتر همتي در خصوص جايگزيني سكه 
5 توماني با اسكناس 5 هزارتوماني، به آگاهي مي رساند 
رييس كل بانك مركزي طي روز سه شنبه در جلسه 
صحن علني مجلس حضور نداش��ته و ظرف دو ماه 
گذشته و از زمان تشكيل مجلس جديد در خصوص 
اليحه حذف صفر از پول ملي هيچ گونه اظهارنظري 
نكرده است. بنابراين از رسانه ها درخواست مي شود 
در خصوص انعكاس اخب��ار و رويدادهاي مرتبط با 
بانك مركزي، نسبت به صحت متن و منبع خبر، قبل 

از انتشار اطمينان حاصل كنند.

بالمانعبودنتامينمالي
ليزينگبامصوباتشورايفقهي

در بيس��ت و پنجمين جلسه ش��وراي فقهي بانك 
مركزي، مساله نحوه تامين مالي شركت هاي واسپاري 
)ليزينگ( توسط بانك ها و موسسات اعتباري بررسي 
ش��د.به گزارش انجمن مالي اس��المي، در بيست و 
پنجمين جلسه مورخ ۴ تيرماه 99 شوراي فقهي بانك 
مركزي، گزارش معاونت بانك مركزي در خصوص 
نحوه تامين مالي ش��ركت هاي واسپاري )ليزينگ( 
توسط بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي از حيث 
ابعاد فقهي مطرح و مقرر شد:  تامين مالي شركت هاي 
واسپاري ليزينگ توسط بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانك��ي در قالب عقود مش��اركت مدني، فروش 
اقساطي و مرابحه امكان پذير است. اجاره عملياتي 
توسط ش��ركت  هاي واس��پاري )ليزينگ( از جهت 
انطباق با موازين شرعي مورد تاييد است. انتشار اوراق 
بهادار مالي اس��المي از جمله اوراق مرابحه، وكالت، 
اجاره، مشاركت و استصناع براي تامين مالي توسط 

شركت هاي واسپاري )ليزينگ( بالمانع است.

آغازثبتنامبنگاههاي
فاقدبيمهبرايوامكرونا

معاون اشتغال وزير كار از ثبت نام بنگاه هاي فاقد بيمه 
براي دريافت تس��هيالت كرونا در هفته جاري خبر 
داد و گفت: مطابق هماهنگي ها از اين هفته ثبت نام 
كسب و كارها و افراد متقاضي كه بيمه نيستند آغاز 
و پرداخت تس��هيالت به آنها از هفته آينده شروع 
مي شود.  به گزارش تسنيم، كارگروه پيامدهاي ناشي 
از ويروس كرونا براي حمايت از واحدهايي كه آسيب 
بيشتري ديدند و براي حفظ اشتغال آنها تسهيالت 
كرونايي در نظر گرفت. بر اساس تصميمات اوليه مقرر 
شد اين تسهيالت توسط وزارت كار تا پايان خرداد 
سال جاري به بنگاه هاي مشمول پرداخت شود. اما 5 
شرط براي پرداخت تسهيالت به كارفرمايان وجود 
داش��ت. اول اينكه داراي ليست بيمه كارفرمايي يا 
خويش فرمايي باش��ند. دوم اينكه بنگاه ها درسال 
9۸ فعال بوده و در سال 99 فعال باشند. سوم اينكه 
كارگران واحدهاي مشمول از بيمه بيكاري استفاده 
نكرده باشند. چهارم اينكه نيروي كار خود را تعديل 
نكرده باشند و پنجم اينكه بنگاه ها با نيروي كار خود 

قرارداد همراه با بيمه منعقد كرده باشند .

كاهش۸.۳۲درصدينسبت
خسارتبيمهشخصثالث

آمارهاي منتشر شده از س��وي بيمه مركزي نشان 
مي دهند كه نسبت خسارت در رشته بيمه شخص 
ثالث و مازاد آن ۸.3۲ درصد نسبت به مدت زمان سال 
قبل كاهش يافته است.شركت ها و موسسات بيمه 
در ۲ ماهه نخست امسال رقمي معادل ۸ هزار و 600 
ميليارد تومان حق بيمه توليد كرده اند كه 3هزار و 333 
ميليارد تومان آن مربوط به حق بيمه در رشته بيمه 
شخص ثالث و مازاد بوده است و سهم رشته شخص 
ثالث و مازاد از كل حق بيمه توليد ش��ده در ۲ ماهه 
نخست سال ۱399 برابر با 3۸.99 درصد بوده است.

حق بيمه توليد ش��ده در اين رش��ته 33.۴3 درصد 
بيش��تر از مدت زمان مشابه س��ال قبل است. بيمه 
مركزي توضيح داده اس��ت كه بررسي آمار عملكرد 
شركت ها و رشته هاي بيمه از نظر »نسبت خسارت« 
)حاصل تقس��يم خس��ارت پرداختي به حق بيمه 
توليدي برحسب درصد( در اين مدت ارزيابي مطلوبي 
از عملك��رد آنها در دس��ترس قرار ن��داده و فعاليت 
واقعي شان را نشان نمي دهد، چرا كه با گذشت تنها 
۲ ماه از سال، دريافت كامل حق بيمه هاي مربوط به 
برخي از بيمه نامه هاي صادره در اين مدت انجام نشده 

و اين مبالغ تا پايان سال وصول خواهند شد.

ادامه از صفحه اول

دالربدونتعاملباجهان
آرامنميگيرد

   با اين تفاسير، چه افقي را مي توان پيش روي 
بازار ارز در ايران ديد؟

همانطور كه در ابتدا نيز تاكيد كردم عوامل كوتاه مدت 
و بلندمدت هستند و براي ارايه تصويري از بازار نيز 
بايد به شرايط همين عوامل دقت كرد. در كوتاه مدت 
آمارهاي صادراتي ايران نشان مي دهد كه ما نسبت 
به سال گذشته افتي قابل توجه داشته ايم و از اين رو 
ميزان ارز ورودي به كشور كاهش يافته است. در كنار 
آن درآمدهاي نفتي دول��ت نيز به دليل تحريم ها و 
كاهش قيمت جهاني اين محصول پايين تر آمده و اين 
عوامل به اضافه تورم در كوتاه مدت رشد قيمت ارز را 
سبب شده اند. در بلندمدت اما راهكارها را بايد ابتدا در 
قطع وابستگي به نفت و توسعه اقتصاد غيرنفتي ديد و 
از سوي ديگر سنگ بناي تعاملي جدي و گسترده تر 
با اقتصاد بين المللي را گذاشت، زيرا در غير اين صورت 
آنچه كه در دوره هاي گذشته رخ داده، در دولت هاي 
بعدي نيز رخ خواهد داد و همچنان مديريت و ثبات 

نرخ ارز آرزويي دست نيافتني باقي مي ماند.

جهانگيري:بخشخصوصيبايددغدغهبازگشتارزصادراتيبهكشورراداشتهباشد

دستورروحانيبرايتسهيلورودشركتهايديجيتالبهبورس
رييس جمه�ور در جلس�ه س�تاد اقتصادي 
دولت پس از استماع گزارش وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات درباره ايجاد مشاغل جديد 
در دوره كرونا، لزوم اس�تفاده از فرصت دوره 
كرونا براي توسعه دولت الكترونيك را ضروري 
خواند و ب�ر ضرورت برنامه ري�زي و آمادگي 
بخ�ش ارتباط�ات و فناوري اطالع�ات براي 
برگزاري فصل جديد تحصيل دانش آموزان 
و دانش�جويان بر بستر شبكه ملي اطالعات 

تاكيد كرد.

به گزارش »تعادل«، حجت االسالم و المسلمين حسن 
روحاني روز سه شنبه همچنين دستگاه هاي ذي ربط 
را موظف كرد در جهت رفع موانع گس��ترش كسب و 
كارهاي مجازي اق��دام كرده و براي كمك به رونق آن 
دسته از كسب و كارهايي كه در ايام كرونا رونق يافته و 
استعداد افزايش اشتغال در آنها بيش از ديگران است، 

برنامه ريزي كنند. رييس جمهور اظهار كرد: الزم است 
كارگروهي براي تنظيم روابط بخش خصوصي و دولت 
در حوزه خدمات نوآورانه در وزارتخانه هاي تخصصي 
با حض��ور وزارت ارتباطات، معاونت علمي و فناوري و 
وزارت اقتصاد تشكيل شود. همچنين رييس جمهور 
وزارت اقتصاد را مامور كرد تا پيشنهاد وزارت ارتباطات 
بر تعريف بسته هاي »اعتبار مالياتي« به جاي »معافيت 
مالياتي« براي ش��ركت هاي نوآور را بررس��ي و براي 

اجرايي نمودن آن برنامه ريزي كند. 
رييس جمهور از وزير اقتصاد خواست تسهيل شرايط 
ورود ش��ركت هاي فعال در حوزه اقتص��اد ديجيتال 
به ب��ورس را پيگيري كرده و حتي االم��كان يك بازار 
اختصاصي به منظور پذيرش شركت هاي دانش بنيان 
و فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال ايجاد ش��ود. در اين 
جلس��ه گزارش وزير ارتباطات درباره ايجاد مش��اغل 
جديد در دوره كرونا ارايه شد كه بر اساس آن موضوعات 
سالمت الكترونيك، سرگرمي آنالين، خدمات حمل و 

نقل اينترنتي كاال و همچنين خدمات آموزش مجازي 
و امنيت فضاي مجازي از حوزه هايي عنوان شدند كه 

در دوره كرونا رونق نسبي يافته اند. 
طبق اين گزارش، تالش دولت در توسعه زيرساخت هاي 
ارتباطي در چند سال گذشته باعث شد كه در شرايط 
پيش آمده در دوره ش��يوع جهاني كرونا، بخش هاي 
مختلف اقتصادي و خدماتي بتوانند رويكرد جديدي را 
در ادامه فعاليت هاي خدماتي و اقتصادي خود در پيش 
گيرند و به واسطه همين تالش ها امكان ارايه خدمات 
ديجيتالي فراهم شد كه در روزهاي كرونايي، نقش يك 

ناجي را داشته باشد. 
درحال حاضر به واسطه تالش هاي دولت فرصت هاي 
خوبي براي س��رمايه گذاري ها و برنامه هاي توسعه اي 
فراهم و متمركز شده است و اين زيرساخت در آينده با 
سرعت بيشتري توسعه خواهد يافت. شيوع اين ويروس 
فرصت هايي را براي رونق صنعت تجارت الكترونيك و 
آموزش آنالين فراهم كرد كه نمونه هاي آن را در بورس، 

بيمه، ماليات خريد آنالين، خدمات آنالين، جلسات و 
كنفرانس هاي آنالين و آموزش درس��ي و دانشگاهي 
آنالين مش��اهده مي كنيم. تغيي��ر در الگوي خريد و 
افزايش حدود ۴0 درصدي فروش اينترنتي و آشنا شدن 
مردم با فرهنگ تجارت آنالين از همين دس��تاوردها 

و گام مهمي براي تبديل ش��يوه هاي سنتي به مدرن 
است رييس جمهور در جلسه ستاد اقتصادي دولت به 
وزير امور اقتصادي و دارايي دستور داد تا شرايط ورود 
شركت هاي فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال به بورس 

تسهيل شود. 



روي خط خبر

در گفت وگوي »تعادل« با روزبه شريعتي كارشناس بازار سرمايه مطرح شد 

كاهشعرضههايسهام،سوختموشكقيمتها
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

رش�د نماگرهاي بازار س�هام همچنان تداوم 
دارد و افزايش قيمت ها هر روز تعداد بيشتري 
از آحاد جامعه را به چرخ�ه معامالت بورس و 
فرابورس جلب مي كند. در اين رهگذر اخبار 
ركورد شكني ها نيز هر روز پر رنگ تر مي شود. 
در سايه جريان مثبت ورود نقدينگي و كاهش 
توامان فروشندگان، قيمت هاي موجود هر روز 
تا سقف مجاز افزايش قيمت معامله مي شوند.  
همين امر سبب شد تا در روز گذشته نيز شاهد 
رشد بيش از 64 هزار و 911 واحدي شاخص كل 
بورس تهران و رسيدن اين نماگربه سطح يك 
ميليون و 546 هزار و 849 واحدي باشيم. بازار 
سهام اين روزها را در حالي سپري مي كند كه 
تداوم صعود تند و تيز قيمت ها بر خالف ماه هاي 
اخير، ديگر به امري عادي بدل ش�ده و عموم 
متقاضيان دريافت كد بورسي حاضرند در كفه 
ترازوي ريسك و بازده سهم بيشتري به صعود 
5 درصدي قيمت ها در هر روز بدهند. آن طور 
كه به نظر مي  رس�د بازار سهام در حال حاضر 
عالقه چنداني براي تحليل ريسك هاي پيش 
رو ندارد و در تالش اس�ت ت�ا با ناديده گرفتن 
آنها، مخاطرات احتمالي را بي اثر فرض كند. از 
طرفي ديگ�ر در مدت زماني كه روند صعودي 
بازار سهام در سال هاي اخير آغاز شده، هرچه 
قيمت ه�ا پيش تر رفته اند، مقام�ات دولتي و 
مسووالن بازار سهام نيز بيشتر درصدد حمايت 
از بازار برآمده اند. اين روزها به نظر مي رسد كه 
در اين رهگذر س�عي شده تا بيشترين تالش 
براي جذب م�ردم به بازار س�رمايه و تقويت 
عرضه هاي اوليه صورت گيرد تا سرمايه مردم 
در مواجهه با تند باد خلق پول در اقتصاد ايران، 
به بازارهاي ديگر س�رازير نشود و تالش براي 
حفظ ارزش دارايي ها ش�يب صعودي تورم را 

تند تر از آنچه هست نكند.

در راستاي همين تالش ها بود كه در روزهاي اخير به 
موجب تصميمات گرفته شده در سازمان بورس، قرار 
شد تا 20 درصد از كارمزد دريافتي اركان بازار سرمايه و 
شركت هاي كارگزاري كم شود تا هزينه معامالت براي 
سرمايه گذاران كاهش يابد. همچنين مقرر شد تا 30 
درصد از درآمد كارگزاري ها در جهت سرمايه گذاري در 
صندوق مشترك توسعه بازار صرف شود تا اين صندوق 
با استفاده از وجوه جذب شده در مواقع مقتضي از بازار 
سرمايه حمايت كند.  شنيده ها حكايت از آن دارد كه به 
رغم اتفاق نظر بر روي كاهش هزينه هاي معامالتي كه از 

خصيصه هاي كارايي بازار است، شركت هاي كارگزاري 
از تصميم دوم كه همان انتقال 30 درصد از درآمد آنها 
به صندوق توسعه بازار است چندان دل خوشي ندارد. 
همين امر سبب شد تا »تعادل« ضمن گفت وگو با روزبه 
شريعتي، كارشناس بازار س��رمايه و فعال در صنعت 
كارگزاري، ضمن بررس��ي جريان نقدينگ��ي در بازار 
سرمايه و بررس��ي قدرت عرضه و تقاضا، نظر وي را در 
خصوص تصميمات اخير هيات مديره سازمان بورس 
جويا شود. شريعتي در خصوص وضعيت عرضه و تقاضا 
در شرايط فعلي بازار س��رمايه گفت: بورس در اواسط 
ارديبهش��ت بازار وارد يك دوره اصالحي شد. اگرچه 
شاهد افت قيمت ها بوديم با اين حال خروج پول از بازار 
چندان زياد نبود. به طور كل��ي زماني كه مي خواهيم 
خالص ورود نقدينگي حقيق��ي را اندازه گيري كنيم، 
تفاضل خريد اشخاص حقيقي و فروش آنها را به دست 
مي آوريم. در اين ميان نكته جالب توجه اين است كه 
بر اساس مدل هاي فعلي نسبت به اواسط ارديبهشت، 
در حال حاضر ورود پول بسيار كمتر است. بروز چنين 
پديده اي را مي توان اينط��ور توضيح داد كه با افزايش 
تقاضا براي بازار، به رغم آنكه پول جديد كمتري نسبت 
به گذشته وارد چرخه معامالت مي شود، فروشندگان 
نيز نسبت به گذشته عالقه كمتري به فروش دارند كه 
همين رويكرد موجب كاهش عرضه در مقابل تقاضا و 

رشد بيشتر قيمت ها مي شود. 

   كاهش عرضه براي جا نماندن از بازار
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه با اشاره به جو رواني 
بازار گفت: در حال حاضر بسياري از سرمايه گذاران به 
خصوص حقوقي ها به اين نتيجه رسيده اند كه با توجه 
به فضاي حاكم بر بازار، كند بودن افزايش قيمت ها در 
بازارهاي موازي و تقاضاهاي س��نگيني كه ش��اهد آن 
هستيم، فروش سهام فارغ از ارزنده بودن يا نبودن توجيه 
چنداني ندارد. دليل اين امر در جا ماندن از روند صعودي 
بازار نهفته است. براي مثال اگر فرض را بر اين بگذاريم كه 
يك شركت حقوقي در روز پاياني هفته گذشته، بخشي 
از س��رمايه خود را به خريد اوراق دولتي كه مقرر شده 
ساالنه س��ودي در حدود 15 درصد به خريدار بپردازد، 
اختصاص داده باش��د، تا پايان روز گذشته 10 درصد از 
بازده بازار سهام عقب افتاده است. پس بنابراين منطقي 
است كه به جاي معاوضه سهام خود با دارايي هاي ديگر، 

فعال به نگهداري سهام خود بپردازد. 
روزبه شريعتي با ورود افراد جديد به چرخه معامالت ، 
بازار سهام را مورد توجه قرار داد و گفت: در سه ماه گذشته 
حجم عظيم��ي از خريداران جديد وارد بازار س��رمايه 
شده اند. اين افراد در حالي در بازار تقاضاي جديد ايجاد 
مي كنند كه هيچ درك روش��ني نسبت عقبه قيمت ها 

در چند س��ال اخير ندارند. همين امر شرايطي را پديد 
م��ي آورد تا فعاالن تازه وارد ب��ازار بدون در نظر گرفتن 
ارزندگي س��هام اقدام خريد آن كنند. در واقع اين افراد 
آنچنان تحت تاثير اخبار مربوط به رش��د بازار سرمايه 
قرار گرفته اند، در مواجهه با رويكرد مثبت فعلي توجه 
چنداني به آموزش و ارتقا توانايي تحليلي خود نمي كنند. 
به موجب چنين امري در حال حاضر يك كانال تلگرامي 
سيگنال خريد ارايه مي دهد چند برابر يك كانال آموزشي 
مخاطب دارد و فضا به گونه اي اس��ت كه حتي آموزش 

رايگان را هم مد نظر قرار نمي دهند.
اين مدير معامالتي فعال در بازار سهام در پاسخ به اين 
سوال كه آيا فروشنده نبودن اشخاص حقوقي فعال در 
بازار سهام، خطرناك است يا خير، گفت: امروزه ميزان 
معامالت و حجم پول موجود در بازار به گونه اي اس��ت 
كه نمي توان از اين بابت ريس��ك خاصي را متوجه بازار 
دانست. در روز گذشته ميزان خريد انجام شده از سوي 
سرمايه گذاران حقيقي در حدود 17 هزار و 300 ميليارد 
تومان بوده و در س��مت فروش 17 هزار و 400 ميليارد 
تومان عرضه وجود داش��ته اس��ت. اين در حالي است 
ك��ه كل ارزش معامالت حقوقي 2 هزار و 500 ميليارد 

 تومان بوده اس��ت. بنا بر اين مي توان گفت كه تغييرات 
ايجاد شده از س��وي اين بخش از فعاالن بازار سهام در 
شرايط فعلي تاثير چنداني بر فضاي كلي بازار نخواهند 
داشت. شريعتي خاطرنشان كرد: در گذشته، زماني كه 
ارزش معامالت بازار در حدود 5 هزار ميليارد تومان بود، 
حقوقي ها حدودا 40 درصد بازار را تش��كيل مي دادند. 
اين در حالي است كه در حال حاضر سهم اين بخش از 
سرمايه گذاران بازار سهام در آمار ياد شده از 10 درصد 
فراتر نمي رود. از اين رو نمي توان تهديد خاصي را از جانب 

آنها متوجه بازار دانست.

   قرباني سياست هاي حمايتي
روزبه ش��ريعتي ضمن اش��اره به تغييرات اخيري كه 
در مي��زان كارمزد دريافت��ي اركان س��ازمان بورس و 
ش��ركت هاي فعال در صنعت كارگزاري داده ش��د، از 
كاه��ش هزينه هاي س��رمايه گذار به عن��وان نكته اي 
مثبت ياد كرد و افزود: بر اس��اس آنچه كه س��ازمان در 
روزهاي گذش��ته اعالم كرد، مقرر شده تا 20 درصد از 
كارمزدهاي اخذ شده كاسته شود كه امري مثبت و به نفع 
سرمايه گذاران است. با اين حال بر اساس همين تغييرات 

جدي��د 30 درصد از كارگ��زار اخذ ش��ود و در ازاي آن 
شركت هاي ياد شده، واحدهاي صندوق سرمايه گذاري 
صندوق مشترك توسعه بازار را دريافت كنند كه چندان 

مورد توافق كارگزاري ها نيست. 

   حمايت از بازار از جيب كارگزاري  ها؟
اين مدير معام��الت در پايان گفت: فكر مي كنم كه اگر 
قرار باشد از كارمزد كارگزاري ها صف هاي فروش را جمع 
كنند، رويكردي اشتباه اتخاذ شده است. اگر قرار است 
از اين منبع پولي جمع آوري ش��ود بهتر است كه مبالغ 
گردآمده صرف توسعه زيرساخت ها و عمق بخشيدن 
به بازار شود. در حال حاضر چندان مشخص نيست كه 
چگونه قرار اس��ت منابع حاصل از آن هزينه شود. من 
چندان با فلس��فه وجودي چنين صندوق هايي موافق 
نيستم. بهتر است كه بازار خود قيمت ها را تعيين كند 
نه آنكه با دستور و فشار از بيرون قيمت ها كنترل شود. 
فرض كنيم كه بازار به يك سهم بيش از اندازه بها بدهد 
و افزايش قيمت بيش از حدي را در آن شاهد باشيم. در 
اين شرايط نبايد هزينه حمايت از سهامداران آن نماد يا 

كل بازار بر دوش كارگزاري ها باشد.

طراحي سازوكار بورس مسكن در دستوركار شوراي عالي بورس
روح اهلل حسيني مقدم|

راه اندازي بورس امالك )مسكن( در حالي يكي از مهم ترين 
اقدامات و ضروري ترين نيازهاي اقتصاد است كه در حال 
حاضر مطالعات راه اندازي اين بورس در دست انجام است 
و اميد است در آينده نزديك شاهد آغاز به كار اين بورس 
باشيم. حال اينكه اين بورس در قالب پنجمين بورس فعال 
در كشور آغاز به كار كند يا در يكي از بورس هاي چهارگانه 
قرار گيرد، مشخص نيست. در صورت تاييد بورس مسكن 
به عنوان پنجمين بورس ايران، شوراي عالي بورس بايد 

مجوزهاي الزم براي اين امر را صادر كند.
سيد روح اهلل حسيني مقدم، عضو شوراي عالي بورس با 
اظهار اين مطلب به پايگاه خبري بازار سرمايه گفت: موضوع 
بورس امالك يا همان بورس مسكن از جمله موادي است 

كه در اين شورا مطرح شده و در حال مطالعه است.
وي ادامه داد: پيشنهاد وزير محترم اقتصاد بر اين بود كه 
با توجه به نارسايي هاي موجود در حوزه مسكن، ضرورت 
دارد يك تفكر مناسب براي ساماندهي آن صورت گيرد. 
اين موضوع با ايجاد بورس مسكن در حال پيگيري است 

كه در حال حاضر مطالعات تكميلي آن پيگيري مي شود.
حس��يني مقدم ادام��ه داد: چنانچه قرار باش��د در قالب 
پنجمين بورس فعال باشد بايد شوراي عالي بورس مجوز 
براي تاسيس را صادر كند. در غير اين صورت ورود مسكن 
در يك��ي از بورس ها به طور جدي پيگيري خواهد ش��د. 
حس��يني مقدم در ادامه به اظهار چند نكته در خصوص 
ضرورت داشتن يك بازار منسجم امالك و مستغالت در 
كشور پرداخت و گفت: در حال حاضر چالش هاي بسيار 
مهمي در حوزه مس��كن وجود دارد. امروزه شاهد انتشار 
اخباري پيرامون پشت بام فروشي هستيم. خبر ماليات 
بر امالك خالي وجود دارد. در حالي كه چندصدهزار ملك 
خالي وجود دارد و در مقابل متقاضيان زيادي هس��تند 
كه براي دست يابي به مسكن مناسب به حاشيه شهرها 
مراجعه مي كنند. مديرعامل تامين س��رمايه بانك ملت 
در ادامه به پيش فروش هاي صورت گرفته در اين حوزه و 
كالهبرداري انجام شده نيز اشاره كرد و گفت: اين مساله 
به شدت در اقتصاد مشاهده مي شود. وي راهكار را ايجاد 
مكانيزمي دانست كه هم از شفافيت بااليي برخوردار باشد 

و هم تخصيص مناسبي را به دنبال داشته باشد و افزود: در 
واقع سازوكارهايي كه برخورد با بنگاه هاي امالك صورت 
مي گيرد و از قيمت گذاري باال جلوگيري مي شود، به نوعي 
سازوكار مقطعي است كه هيچگاه پاسخگو نبوده و هر روز 
بر گرفتاري مردم اضافه كرده است. حسيني مقدم ادامه 
داد: جمع بندي كارشناسي اين است كه يك بازار ساختار 
يافته مسكن مي تواند در اين حوزه كمك شاياني داشته 
باشد. هم موضوع عرضه و فروش مسكن را نظام مند كند 
و هم به توليد مسكن و تامين مالي توليد و عرضه مسكن 
در كشور كمك كند. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، 
به طور مثال يك فردي در يكي از مناطق آزاد كشور زميني 
را خريداري كرد و مجوز ساخت نيز دريافت كرد. در فاصله 
 زماني دريافت مجوز س��اخت و پروانه س��اخت، اقدام به 
پيش فروش واحدها كرد. از اين محل نيز حدود 500ميليارد 
تومان تامين مالي كرد. جالب است كه آن فرد پس از تامين 
مالي و پيش فروش واحدهاي مسكوني مزبور دچار مشكل 
شد و در همين راستا تعداد بااليي از افرادصاحب سرمايه 

نيز دچار چالش و از بين رفتن سرمايه هاي خود شدند.

حس��يني مقدم در ادامه با اظهار اين مطلب كه چنانچه 
تامين مالي مزبور در يك بازار قاعده دار و نظام مند انجام 
 مي شد، چنين چالشي رخ نمي داد، گفت: اينجا در اصطالح 
پيش فروش عنوان ش��ده است، پذيره نويسي كرده يك 
دارايي را كه قرار است در آينده به بهره برداري برسد. ولي 

در بازار سرمايه به تامين مالي معروف است.
وي ادامه داد: بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، تامين مالي 
عمومي در بازار اوليه بايد تحت نظارت س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار باش��د. اگر كمك كنيم اين بورس شكل 
بگيرد، تامين مالي ها براي توليد مسكن توسط همين 
شركت هاي شناسنامه دار و متخصص به راحتي صورت 
خواهد گرفت. حسيني مقدم يكي ديگر از مزاياي تشكيل 
چنين بورسي را استفاده از ابزارهاي تخصصي مسكن مانند 
صندوق زمين و ساختمان و صندوق امالك و مستغالت 
عنوان كرد و افزود: اين در حالي است كه بررسي ها نشان 
مي دهد كه در حال حاضر چنين ابزارهايي از موضوعات 
دست دوم بورس هاي فعلي اس��ت. وي در ادامه به جمع 
بندي موارد مطرح ش��ده پرداخت و افزود: به اين ترتيب 

مشاهده مي شود كه بايد يك بازار ساختاريافته اي براي 
مسكن طراحي، ايجاد و راه اندازي كنيم و در اين صورت قادر 
خواهيم بود تا بخش قابل توجهي از چالش ها و معضالت 

موجود را ساماندهي كنيم.
عضو شوراي عالي بورس، كمك و همكاري تمامي اركان را 
الزمه موفقيت چنين امري دانست و گفت: در اين صورت 
هم عرضه كننده و متقاضي را به سمت اين بورس هدايت 
كنند و جهت دهند. حسيني مقدم در ادامه تاكيد كرد: 
اين بازار ذينفعان مختلفي خواهد داشت؛ از جمله دولت، 
انبوه سازان مسكن، بانك ها و نهادهاي دولتي داراي امالك 
مازاد، بانك هاي تخصصي حوزه مس��كن، شركت هاي 
ساختماني توليدكننده مسكن و حتي سازمان ها و نهادهاي 
ارايه دهنده خدمات شهري مانند آب و فاضالب از بازيگران 
اين بازار خواهند بود. دولت معتقد اس��ت بايد بسياري از 
امالك مازاد خود از جمله بانك هاي خود را امكان فروش 
مناسب آن نيست، در يك بازار نظام مند به فروش رساند. 
آن هم يك كاربري مناسب است كه ميتواند در قالب بورس 

مسكن پيگيري شود.

فعال شدن ۷ صندوق جسورانه بورسي در سازمان بورس
مدير ارتباط با مش�تري صن�دوق نوآوري و 
شكوفايي از فعال شدن ۷ صندوق جسورانه 
بورس�ي در فرابورس خبر داد و گفت: هدف 
از راه اندازي صندوق هاي جس�ورانه بورسي 
سرمايه گذاري روي مگاپروژه ها نيست، بلكه 
اين صندوق ها به سراغ سرمايه گذاري روي 
طرح هايي با رقم هاي پايين تر، ولي با ريسك 

باالتر مي روند.

محس��ن نوتاش در گفت وگ��و با ايس��نا، با بي��ان اينكه 
كسب وكارهاي نوپا براي آنكه فعاليت خود را آغاز كنند، نياز 
به تامين مالي دارند، افزود: اين شركت ها از آنجايي كه نوپا 
هستند، دريافت تسهيالت از بانك ها و نهادهاي مالي ديگر 
مانند صندوق نوآوري و شكوفايي در قالب تسهيالت و وام 
نمي تواند براي آنها موثر باشد؛ چرا كه اين نوع شركت ها در 
ابتداي راه هستند؛ از اين رو اين شركت ها به دنبال جذب 

سرمايه هستند.
وي يك��ي از مس��يرهاي ج��ذب س��رمايه در ب��ازار 
س��رمايه را صندوق ه��اي جس��ورانه بورس��ي )VC( يا 
)Venture Capital Fund( دانس��ت و اظه��ار كرد: 
اين صندوق ها نوعي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك 
هستند كه پول را از سرمايه گذاراني كه قصد دارند سرمايه 
خود را در حوزه هاي كس��ب و كارهاي نوپا، ش��ركت هاي 
دانش بنيان و يا اس��تارتاپ ها سرمايه گذاري كنند، جمع 
مي كنند و درپروژه هاي استارتاپي سرمايه گذاري مي كنند.

نوتاش با بيان اينكه اين صندوق ها تحت نظر بورس مي توانند 
داخل شركت هاي دانش بنيان  و استارتاپ ها سرمايه گذاري 

كنند، ادامه داد: درصد بااليي از سرمايه هاي اين صندوق ها 
به س��رمايه گذاري بر روي سهام پروژه هاي نوپا اختصاص 

داده مي شود.
مدير ارتباط با مش��تري صندوق نوآوري و ش��كوفايي در 
پاسخ به اين سوال كه سرمايه گذاري جسورانه بورسي براي 
چه افرادي موثر است، توضيح داد: سرمايه اين صندوق ها 
براي افرادي است كه ريسك پذيري بااليي را قبول كنند، 
در قبال اينكه اميد داشته باشند در آينده بازگشت سرمايه 
 خوبي خواهند داشت، ضمن آنكه به س��رمايه گذاري در 

كسب و كارهاي فناورانه نوپا نيز عالقه داشته باشند.
وي با اشاره به مزاياي سرمايه گذاري جسورانه، گفت: براي 
سرمايه گذاران عالوه بر آنكه ريسك بااليي را بايد قبول كنند، 
از آنجايي كه س��رمايه گذاري بر روي فناوري است، قطعا 
بازدهي بااليي براي فرد سرمايه گذار نيز دارد و ريسك هايي 
كه اين صندوق ها قبول مي كنند، عالوه بر ريس��ك هاي 
سيستماتيك داخل بورس، ريسك هاي مرتبط به هر يك 

از پروژه ها نيز هست.
نوتاش با بيان اينكه اين صندوق ها تحت نظر بورس و طبق 
قوانين بورس راه اندازي مي شوند، يادآور شد: اين صندوق ها 
داراي شوراي سرمايه گذاري هستند و اين شورا طرح هاي 
فناورانه را مورد بررس��ي قرار مي دهند و هر طرحي كه از 
نظر آنها مناسب باشد، اقدام به سرمايه گذاري بر روي آنها 

خواهند كرد.
وي از حضور و فعال ش��دن 7 صندوق جسورانه بورسي در 
س��ازمان فرابورس خبر داد و گفت: ع��الوه بر آن تعدادي 
ديگر از اين صندوق ها مراحل نهاي��ي دريافت مجوزها را 
طي مي كنند و هر كدام از صندوق هاي جس��ورانه داراي 

مجوز مي توانند سرمايه اي را از بازار سرمايه، جذب و داخل 
طرح هاي استارتاپي سرمايه گذاري كنند.

نوتاش با اش��اره به نقش صندوق نوآوري و ش��كوفايي در 
فعاليت هاي صندوق هاي جس��ورانه بورسي، خاطرنشان 
كرد: صندوق نوآوري به دو شكل مي تواند با صندوق هاي 
جسورانه بورسي همكاري كند؛ يكي از اين اشكال اين است 
كه در تاسيس اين نوع صندوق ها مشاركت كنيم. يعني اين 
صندوق همانند ساير سرمايه گذاران مبلغي حداكثر تا 40 
درصد سرمايه صندوق هاي جسورانه آورده داشته باشد تا 
اين صندوق ها تشكيل شود تا صندوق هاي جسورانه بتوانند 

در پروژه هاي مختلف سرمايه گذاري كنند.
وي ب��ا بيان اينك��ه تاكنون اين صندوق در تاس��يس 
5 صندوق جسورانه بورسي مش��اركت داشته است، 
گفت: از اين طريق س��رمايه هاي صندوق نوآوري به 
عنوان بخش دولتي محرك و جاذبه اي مي شود تا ساير 
بخش هاي اكوسيستم نوآوري، سرمايه هاي خود را وارد 

كسب و كارهاي دانش بنيان كنند.
مدير ارتباط با مشتريان صندوق نوآوري و شكوفايي، 
هم سرمايه گذاري را شكل دوم همكاري اين صندوق 
با صندوق هاي جسورانه بورس��ي عنوان كرد و افزود: 
اگر صندوق جس��ورانه اي تشكيل ش��ده باشد، ولي 
صندوق نوآوري و شكوفايي جزو سهامداران آن نباشد، 
مي توانيم در قالب »هم سرمايه گذاري« كنيم. صندوق 
نوآوري از نظ��ر قانوني اين ام��كان را دارد كه اگر يك 
صندوق جسورانه بورسي قصد داشت بر روي پروژه اي 
سرمايه گذاري كند، ما نيز به همان ميزان در آن پروژه  

سرمايه گذاري كنيم.

    رسيدن به طرح هاي با فناوري پيشرفته 
از مسير حمايت از طرح هاي متوسط

وي با تاكيد بر ضرورت حمايت از طرح هاي فناورانه متوسط و 
كوچك، اظهار كرد: بسياري از طرح هايي كه به صندوق هاي 
جسورانه بورس��ي معرفي مي شوند، طرح هاي استارتاپي  
هستند كه بزرگ نيستند و سرمايه گذاري هاي صورت گرفته 
بر روي آنها در واقع سرمايه گذاري بر روي آينده اين پروژه ها 
است، ولي به آنها نمي توان لفظ فناوري هاي متوسط را اطالق 
كرد. سطح فناوري با سايز شركت ها متفاوت است؛ از اين رو 
ممكن است برخي از استارتاپ ها فناوري هاي بااليي داشته 
باشند، ولي صندوق هاي جسورانه بورسي اين طرح ها را از 
لحاظ ميزان فروش بررسي مي كنند. به گفته وي، ممكن 
است برخي از طرح هايي را كه صندوق هاي جسورانه بورسي 
بر روي آنها سرمايه گذاري مي كند، فناوري بااليي نداشته 
باشند، ولي بازار خوبي داشته باشند و بازار به محصوالت آنها 
نياز داشته باشد. نوتاش با تاكيد بر اينكه هدف از راه اندازي 
صندوق هاي بورسي س��رمايه گذاري بر روي مگا پروژه ها 
نيست، گفت: اين صندوق ها به سراغ سرمايه گذاري بر روي 
طرح هايي با رقم هاي پايين تر، ولي با ريسك باالتر مي روند، 
ضمن آنكه اين پروژه هاي كوچك محركي براي توس��عه 
بازار فناوري هاي كشور هستند و فناوري ها الزاما در داخل 

پروژه هاي بزرگ متولد نمي شوند.

      همكاري صندوق نوآوري در غير دانش بنيان ها
نوتاش با بيان اينكه صندوق نوآوري و شكوفايي در رديف 
خدمت »هم س��رمايه گذاري« ال��زام دارد كه بر اس��اس 
اساس��نامه اين صندوق، سرمايه ها به سمت شركت هاي 

دانش بنيان هزينه شود، تاكيد كرد: ولي از نظر دستورالعملي، 
زماني كه قرار اس��ت در راه اندازي صندوق هاي جسورانه 
مشاركت داشته باشيم، چون اين صندوق ها نهادي مجزا 
هستند، صندوق نوآوري مي تواند در صندوق هاي جسورانه 
س��رمايه گذاري كند و اين صندوق ها مي توانند به حيطه 
حمايت از طرح هاي اس��تارتاپي و فناور ورود كنند. در اين 
صورت صندوق نوآوري مستقيما در شركت هاي استارتاپي 
س��رمايه گذاري نمي كند، ولي اعتبارات صندوق نوآوري 
از طريق تامين مالي كه در صندوق هاي جس��ورانه انجام 

مي شود، اهرم خواهد شد.

     ورود مستقل شركت ها به بورس 
يا صندوق هاي جسورانه

مدير ارتباط با مش��تريان صندوق نوآوري و شكوفايي در 
خصوص حضور ش��ركت هاي دانش بني��ان در فرابورس، 
 IPO توضيح داد: اگر شركتي به بلوغ رسيده باشد، مي تواند
)عرضه  عمومي اوليه سهام شركت در بورس( و وارد فرابورس 
شود و قيمت گذاري كند و عرضه شود. ولي وقتي صحبت از 
استارتاپ ها مي شود، يعني تامين شركت هاي نوپايي كه ايده 

آنها شكل گرفته و تا بالغ شدن فاصله زيادي دارند.
وي اضاف��ه ك��رد: از اين رو اين ش��ركت ها ب��راي گام اول 
س��رمايه اي از س��رمايه گذار دريافت كرده و ايده ش��كل 
مي گيرد و محصول س��اخته و وارد بازار مي شود و در گام 
بعدي براي رشد مي توانند تس��هيالت دريافت كنند و يا 
جذب سرمايه گذار داشته باشند و در گام سوم بعد از اينكه 
شركت به حدي از بلوغ رسيد و محصول تجاري سازي شد، 
شركت ها مي توانند IPO و مستقيما وارد بازار سرمايه شوند.
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ايجاد پنجره واحد ورود 
شركت هاي خصوصي به بورس 

اتاق بازرگاني ايران، شركت بورس تهران، فرابورس 
اي��ران و جامعه حس��ابداران رس��مي، تفاهم نامه 
همكاري در راس��تاي ايجاد پنجره واحد براي ورود 
ش��ركت هاي بخش خصوصي به بازار سرمايه امضا 
كردند. به گزارش پايگاه خبري بازارس��رمايه )سنا( 
و ب��ه نقل از اتاق بازرگاني اي��ران، اين تفاهمنامه كه 
در نود و ششمين نشست شوراي گفت وگو به امضا 
رس��يد، درگاهي براي ارزيابي، اقدام و پايش تأمين 
مالي ش��خصيت هاي حقوقي بخ��ش خصوصي از 
 بازارهاي سرمايه ايجاد مي كند. حسين سالح ورزي،
 نايب رييس اتاق بازرگاني ايران در اين خصوص گفت: 
اقدام الزم براي طراحي و پياده س��ازي درگاه واحد و 
نظارت بر آن با هدف پوشش كامل مسير تأمين مالي 
از محل بازارهاي سرمايه در يك سامانه واحد بر عهده 
اتاق ايران است. درواقع اين درگاه مسير ارتباطي براي 
ارزيابي، اقدام و پايش تأمين مالي ش��خصيت هاي 
حقوقي بخش خصوصي از محل بازارهاي سرمايه و 
بدهي كشور با تمركز بر بازارهاي زير نظارت شركت 
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس است. قائم مقام 
دبير شوراي گفت وگو با بيان اين نكته كه تفاهم نامه 
در 5 ماده و 4 نس��خه تنظيم ش��ده اس��ت، گفت: 
همكاري بين اتاق ايران و بورس ادامه دار است و در اين 
راستا اقدامات مناسبي به همت محمدرضا انصاري، 
نايب رييس اتاق اي��ران براي تأمين مالي پروژه هاي 
نيمه تمام دولتي كه در قالب صندوق پروژه تعريف 
شده اند، صورت گرفته و قرار است زمينه ورود آنها به 
بورس فراهم ش��ود. سالح ورزي در بخش ديگري از 
سخنان خود به ديگر مباحثي كه در نشست شوراي 
گفت وگو مطرح شد، اش��اره و تصريح كرد: بررسي 
وضعيت س��اماندهي مرزهاي صادراتي و مبادالت 
مرزي با ارايه گزارشي از گمرك، محور اصلي اين جلسه 
بود. بر اساس گزارش هاي ارايه شده اقدامات مناسبي 
در راس��تاي الكترونيكي شدن كليه فرآيند گمرك 
براي تسهيل تجارت انجام شده است. به اعتقاد اين 
فعال اقتصادي آنچه دراين بين به عنوان ضعف جدي 
در گمركات مرزي كش��ور از سوي بخش خصوصي 
مطرح ش��د، نبود مديريت واحد مرزي است. در اين 
راستا پيشنهاد شد كه اتاق ايران و گمرك با يكديگر 
وارد همكاري جديدي شوند و بخشي از فعاليت هاي 
گمركي واگذار شود كه موردتوافق قرار گرفت. در اين 
رابطه مقرر ش��د كميته اي بين دو نهاد ايجاد شود و 
بسترهاي اوليه براي اين امر را مهيا سازد و گزارش آن 

را تا دو ماه آينده در اختيار شورا قرار دهد.

 تامين مالي ۱۰۰۰ ميليارد  ريالي 
با انتشار صكوك  مرابحه

س��ازمان بورس و اوراق بهادار با عرضه عمومي 
صكوك مرابحه به ارزش يك هزار ميليارد ريال 
موافقت كرد. به گ��زارش خبرگزاري مهر به نقل از 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، اين سازمان موافقت 
اصولي انتشار صكوك مرابحه يك شركت خصوصي را 
به ارزش يك هزار ميليارد ريال جهت تأمين مواد اوليه 
مورد نياز در توليد محصوالت اين شركت صادر كرد. بر 
اين اساس اين اوراق 5 ساله، با نرخ پرداختي 1۸ درصد 
است كه اين اجاره بها هر سه ماه يك بار توسط شركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 
به حساب دارندگان اوراق واريز مي شود. همچنين، 
عرضه اين اوراق در صورت دريافت مجوز انتش��ار، از 
طريق ش��ركت فرابورس ايران انجام مي شود. بانك 
صنعت و معدن، ضامن اين اوراق بوده و پذيره نويسي 
و بازارگرداني آن بر عهده شركت تأمين سرمايه تمدن 
است. ضمناً، شركت كارگزاري بانك صنعت و معدن 
عامل فروش و شركت سپرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تسويه وجوه عامل پرداخت اين اوراق هستند.

 احراز هويت الكترونيكي
 در سامانه سجام رايگان نيست

شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وجوه اعالم كرد: احراز هويت الكترونيكي سامانه 
جامع اطالعات مشتريان )سجام( رايگان نيست.

به گزارش روابط عمومي شركت سپرده گذاري 
مركزي، انتش��ار برخي اخب��ار در روزهاي اخير 
اين شائبه را به وجود آورده است كه احراز هويت 
الكترونيكي در سجام رايگان است كه سمات اين 
موضوع را تكذيب مي كند. در اين اطالعيه آمده 
است: خدمات ارايه شده از سوي بخش خصوصي 
رايگان نيست و اظهارنظرها در اين خصوص فاقد 
وجاهت قانوني است. گفتني است، احراز هويت 
الكترونيكي همزمان با عيد سعيد فطر با مشاركت 
بخش خصوصي و ش��ركت هاي دان��ش بنيان 
راه اندازي شد كه در طول اين مدت بيش از ۸00 
هزار نفر از طريق احراز هويت الكترونيكي سجام 
فرآيند اخذ كد بورس��ي را انجام داده اند. شركت 
سپرده گذاري مركزي به منظور ايجاد رقابت سالم 
و ارتقاي كيفيت و گسترش اين خدمت ارزشمند 
در س��طح جامعه و ارايه خدمات پايه به صورت 
غيرحضوري به آحاد مردم در اقصي نقاط كشور، 
همچنان از ديگر شركت هاي دانش بنيان كه قادر 
به ارايه اين خدمت باشند و استانداردهاي الزم را از 
اين شركت و ديگر مراجع ذي صالح كسب نمايند 
دعوت به همكاري مي كند. س��جام يك سامانه 
زيرساختي براي شناسايي مشتريان جهت ورود 
به باشگاه بزرگ بازار سرمايه ايران است كه تمام 
فعاالن اين بازار اعم از سرمايه گذاران، مشتريان 
و مديران نهادها در اين سامانه، فقط يك بار براي 
هميشه اطالعات خود را در آن ثبت خواهند كرد 
و پس از احراز هويت حض��وري قادر به دريافت 
خدمات مبتني بر داده هاي تاييد شده خواهند 
بود. بر اس��اس اين اطالعي��ه، عالقه مندان براي 
ورود به بازار سرمايه مي توانند با مراجعه به سايت 
www.sejam.ir ثبت نام خ��ود را به صورت 
الكترونيكي انجام دهند و به صورت الكترونيكي 

نيز احراز هويت شوند.

 بهتر است كه بازار خود قيمت ها را تعيين كند نه آنكه با دستور و فشار از بيرون قيمت ها كنترل شود



در شهر 5 راه  و شهرسازي

بررسي مشكالت بازار اجاره در گفت وگوي »تعادل« با سلطان محمدي 

موانعنظاماجارهداريحرفهاي
 گروه راه و شهرسازي|مجيد اعزازي|

راه اندازي شركت هاي اجاره داري حرفه اي 
در دس�تور كار متولي مس�كن قرار گرفته 
است. آنگونه كه محمود محمودزاده معاون 
وزير راه و شهرس�ازي گفته، يكي از اهداف 
اين وزارت ايج�اد تحول بنيادين در صنعت 
اجاره داري است و از همين رو، با هدف تامين 
مس�كن اجاره اي بلندم�دت، كوتاه مدت و 
ميان مدت پيشنهاد تش�كيل شركت هاي 
اجاره اي را به هيات دولت ارايه كرد و تصويب 
ش�د. دولت بر اس�اس اين مصوبه مي تواند 
زمين هاي ۹۹ س�اله دراختيار شركت هاي 
اجاره داري حرفه اي، سازمان ها و نهادهاي 
متقاضي قرار دهد تا مسكن اجاره اي توليد 
كنن�د. اين واحدها در هر ش�هر ب�ا اولويت 
كالنشهرها و ش�هرهاي بزرگ ابزاري براي 

كنترل بازار اجاره خواهند بود. 
اما اين مس�ير آنگونه كه مس�ووالن دولتي 
تص�ور مي كنند، خيلي هم هموار نيس�ت و 
فضاي تورمي اقتصاد مانع از شكل گيري نظام 
اجاره داري حرفه اي ش�ده و خواهد شد. به 
گفته مهدي سلطان محمدي، كارشناس بازار 
مسكن، يكي از ملزومات ايجاد شركت هاي 
اج�اره داري حرفه اي، ع�دم مداخله دولت 
است. به گفته س�لطان محمدي، نرخ بازده 
اندك اجاره و همچنين نرخ تورم باال در ايران 
از جمله موانع ديگر شكل گيري اجاره داري 

حرفه اي در كشور به شمار مي روند.
 

  طي يكي دو هفته اخير، دول�ت و وزارت راه و 
شهرس�ازي بحث اجاره داري حرفه اي را مكررا 
مطرح مي كنند. چ�را نظام اجاره داري حرفه اي 
در ايران شكل نمي گيرد؟ شكل گيري اين نظام 

به چه ز يرساخت هايي نياز دارد؟ 
اولين زير ساخت مورد نياز اجاره داري حرفه اي اين 
اس��ت كه دولت مداخله نكند. سياس��ت هاي دولت 
كامال در جه��ت خالف اجاره داري حرفه اي اس��ت. 
همين امروز )س��ه شنبه 10 تير( بورس تهران 4.38 
درصد افزايش داشته است. اين سود يك روزه بورس، 
معادل كل درآمد اجاره يك سال يك مالك است كه 

س��رمايه گذار يا مالك از محل درآمدهاي اجاره بايد 
هزينه هاي تعمير و نگهداري و ماليات احتمالي را هم 

كم كند و بپردازد. 
بنابراين شما جاي سرمايه گذار باشيد، ترجيح مي دهيد 
سرمايه خودتان را در اجاره داري حرفه اي هزينه كنيد 
و در يك سال 4 درصد سود بگيريد و هزينه هاي جانبي 
اين كار را هم تقبل كنيد يا اينكه مثال در بورس كه در 
يك روز 4 درصد بازده داشته است، سرمايه گذاري كنيد. 
البته هميشه سود بازار سرمايه هم به اين ميزان نيست، 
اما نرخ بازده اجاره، عدد جذابي براي يك سرمايه گذار 
حرفه اي نيست كه بخواهد به اين سمت بيايد. در اين 
شرايط، اقدامات دولت، به همان سرمايه گذاران كه اغلب 
خرد و منفرد و غيرحرفه اي هستند، فشار وارد مي كند. 
افزون بر اين مالكان از سوي افكار عمومي هم تحت فشار 
هستند.  بنابراين انگيزه اي براي ايجاد شركت هاي اجاره 

داري حرفه اي به وجود نمي آيد.
  يكي از مشوق هايي كه از سوي معاون وزير راه و 
شهرسازي اعالم شد،  اعطاي زمين هاي ۹۹ ساله 
به سرمايه گذاران احتمالي است. نظر شما درباره 

كارآمدي چنين مشوق هايي چيست؟
در شهرهايي كه دولت زمين دارد، اين مشوق مي تواند 
جذاب باشد. اما مشكل بازار اجاره در شهرهاي بزرگ 
مشهود است و وجود دارد و دولت در اين شهرها زمين 
ندارد. مثال دولت در تهران زمين ندارد. در اين شرايط، 
 اعطاي اين دسته از زمين ها در خارج از شهرها صورت 
مي گيرد. فرض كنيد در فضايي كه آباد نشده و امكانات 
ندارد،  خانه بسازيد، خب مستاجر هم آماده نيست كه 
برود آنجا و همين 4 درصد سودي هم كه مي گوييم، در 

چنين جاهايي كسب نمي شود.
در نهايت، مي توان گفت كه اعطاي زمين 99 س��اله يا 
ساير اقدامات تشويقي دولت گام هايي در جهت درست 
است. اما اينكه انتظار داشته باشيم بالفاصله اثر بگذارد 
و شرايط بازار اجاره را عوض كند، اينگونه نخواهد بود. 

  اش�اره كردي�د كه نرخ ب�ازده در ب�ازار اجاره 
جذاب نيس�ت. علت اين ع�دم جذابيت از نظر 

شما چيست؟ 
در كشوري زندگي مي كنيم كه داراي تورم باالي 20 
درصد اس��ت در اين شرايط طبيعي است كه 4 درصد 
نرخ بازده اجاره، جذاب نيست. مگر اينكه مالك، افزايش 
قيمت ملك خود در طول زمان را حساب كند. آن دسته 

از مالكاني كه در بازار اجاره داري فعال هستند به همين 
دليل افزايش قيمت ملك، فعال هستند واال نرخ بازده 
اجاره جذاب نيس��ت. به هر حال، بي��ش از 40 درصد 
خانه هاي تهران اجاره اي است قطعا در تهران هم خانه 
به بازار اجاره عرضه مي شود كه بخش قابل توجهي از 
بازار محسوب مي شود. انگيزه آنها افزايش ارزش ملك 
همراه با تورم اس��ت به گونه اي كه نرخ اجاره اندك را 
جبران مي كند. در واقع مي خواستم توضيح بدهم كه 
وقتي در كشوري تورم وجود ندارد، يا تورم در حد يكي 
دو درصد است، نرخ اجاره 4 درصد قيمت جذابي است. 
اما وقتي كه نرخ سود سپرده بانكي 15 درصد است، آن 

4 درصد رقم جذابي نخواهد بود. 
  اجاره داري در كش�ورهاي اروپايي به ش�كل 
حرفه اي انجام مي شود و به همين دليل هم دولت  

براي تعيين سقف افزايش ساالنه اجاربها و ساير 
مقررات گذاري ها دس�تش بازتر اس�ت و اجاره 
دارها هم از مقررات دولتي تبعيت مي كنند. اما در 
ايران، در نبود نظام اجاره داري حرفه اي، ابزاري 
براي كنترل اجراي دستورالعمل هاي دولت مانند 
رعايت سقف تعيين شده براي اجاربها در سال 

جاري وجود ندارد. چرا؟
در كشورهاي اروپايي سقف اجاره تعيين نمي شود. در 
كشورهايي كه اجاره داري حرفه اي دارند به اين ترتيب 
اس��ت كه اگر مستاجري در واحدي س��كونت دارد، 
افزايش اجاره اي تقريبا معادل با تورم پرداخت مي كند.

در ايران هم عمال همين طور اس��ت و افزايش اجاره 
چندان با نرخ تورم متفاوت نيست. همين امسال كه 
بحث هاي زيادي درباره بازار اجاره هس��ت، در ايران 

افزايش نرخ اجاره باالتر از تورم نبوده اس��ت. مشكل 
اصلي ما در تورم اس��ت. در طول دو سه دهه گذشته 
افزايش اجاره كمابيش با نرخ تورم معادل بوده است. 
اگر تورم را كنت��رل كنيم، اين بحث ه��ا هم منتفي 
مي شود و زياد ضرورت پيدا نمي كند. مادامي كه تورم 
20 تا 30 درصدي داريم، نه تنها نرخ رشد اجاربها كه 
نرخ رشد هر كاالي ديگري افزايش دارد و هزينه تامين 
آن بار مالي زيادي را بر دوش متقاضي قرار مي دهد. 
در بخش هاي خودرو، ارز،  در خوراك و پوش��اك و ... 
اين مش��كالت وجود دارد. بنابراين وقتي تورم وجود 
داشته باشد، خواه نا خواه دستمزدها را به سمت باال 
مي برد، قيمت هاي تمام شده كاالها افزايش مي يابد 
و به همين ترتيب، هزينه خانوار و هزينه اجاره هم از 

اين قاعده مستثني نيست.
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ثبت جهاني راه آهن ايران
در آينده  نزديك

ش��هردار تهران گفت: طي توافق شهرداري تهران و 
شركت راه آهن، اتصال ريلي مناطق 17 و 18 به شبكه 
ريلي انجام مي شود. به گزارش فارس، پيروز حناچي 
در مراس��م بهره برداري از س��ومين مرحله تحويل 
جديد ناوگان ريلي و توسعه همكاري هاي اقتصادي و 
اجتماعي راه آهن اظهار داشت: در قرارداد بين شركت 
راه آهن و شهرداري تهران در زميني به طول 9 كيلومتر 
كه ب��االي تونل ريلي مناطق 17 و 18 تهران مربوط 
به خط آهن تهران - تبريز ساخته مي شود، طراحي 
شهري اجرا مي شود.  وي افزود: حدود 9 كيلومتر فضا 
روي اين تونل است كه با برنامه ريزي مشخص تبديل 
ب��ه موتور محرك اقتص��ادي - اجتماعي در جنوب 
ته��ران و مناطق 17 و 18 مي ش��ود.  وي افزود: طي 
توافق امكان اتصال ريلي مناطق 17 و 18 در شبكه 
ريلي هم فراهم خواهد شد.  حناچي از ثبت جهاني 
راه آهن ايران در سال جاري خبر داد و گفت: پيش از 
ما كشورهاي اطريش و سوييس توانسته اند راه آهن 
خود را ثبت جهاني كنند و اين موضوع راه آهن ما را به 
يك ارزش ملي و عمومي تبديل مي كند. وي گفت: 
اين محور بزرگ مكاني مناسب براي طراحي شهري 
به عنوان موتور محرك اقتصادي در مناطق 17 و 18 

است و سرنوشت منطقه را تغيير مي دهد.

 ثبت 15 روز هواي پاك 
براي تهران از اول 99

بر اساس اعالم شركت كنترل كيفيت هوا، تهران از 
ابتداي س��ال، 15 روز هواي پاك، 7۶ روز هواي قابل 
قبول و 11 روز هواي ناسالم براي گروه هاي حساس 
جامعه داشته است.  به گزارش فارس، شاخص كيفيت 
هوا در حال حاضر بر روي عدد 92 قرار گرفته و كيفيت 
هواي تهران قابل قبول است ولي همزمان با افزايش دما 
تا ظهر، غلظت آالينده ازن در پايتخت بيشتر مي شود 
و دوباره هوا آلوده خواهد شد. همچنين اين شاخص 
طي 24 ساعت گذشته به طور ميانگين بر روي عدد 91 
قرار داشت و هواي تهران در مرز آلودگي قرار داشت. 
تهران از ابتداي س��ال، 15 روز ه��واي پاك و 7۶ روز 
هواي قابل قبول و 11 روز هواي ناسالم براي گروه هاي 
حساس جامعه داشته است. اين در حالي است كه در 
مدت مشابه سال قبل، پايتخت 25 روز هواي پاك، 
۶۶ روز هواي قابل قبول و 11 روز هواي ناسالم براي 
همه افراد جامعه داشت. همچنين بيشترين دما براي 
روز جاري 33 و كمترين دما 24 درجه س��انتي گراد 

پيش بيني شده است.

عامل اصلي تعدد پرونده هاي 
قضايي در شهرري

عضو شوراي اس��المي اس��تان تهران با بيان اينكه 
شهرري محل تالقي 17 استان است، گفت: ورود افراد 
غيرساكن به شهرري عامل اصلي تعدد پرونده هاي 
قضايي در اين شهر است. به گزارش تسنيم، حسن 
خليل آبادي عضو ش��وراي اسالمي شهرستان ري، 
درباره حجم زياد پرونده هاي قضايي در اين شهرستان، 
اظهار كرد: شهرري محل تالقي 17 استان است كه از 
طريق جاده هاي آزادگان، قم و ساوه با هم در ارتباط 
هستند. وي افزود: به طور مثال پرونده قضايي تمام 
تصادفات در اين جاده ها در دادگس��تري ش��هرري 
تشكيل مي شود. رييس شوراي اسالمي شهرستان 
ري با تأكيد بر اينكه دادگستري شهرري در ظرفيت 
يك اس��تان عمل مي كند، گفت: مي��زان تخلفات 
قانوني به لحاظ تعدد پرونده ها تنها به دليل ورود افراد 
غير ساكن در شهرري است و نبايد اين موضوع را به 

جرم خيز بودن منطقه ربط داد.

اختالف ۴۰ درصدي قيمت 
محصوالت ميادين ميوه و تره بار

مديركل منابع انساني شهرداري تهران در نشست 
مشترك با مديرعامل سازمان مديريت ميادين ميوه 
و تره ب��ار با تاكيد بر اينكه اين ميادين و خدماتي كه 
ارايه مي دهند با زندگي روزان��ه مردم پيوند خورده 
است، گفت: سازمان مديريت ميادين در دوران اوج 
گسترش ويروس كرونا از نقش حياتي تامين اقالم و 
كاالهاي مورد نياز شهروندان برخوردار بود. به گزارش 
ايلنا، اسحاق بهادري با استناد به اختالف 40 درصدي 
قيمت محصوالت در ميادين ميوه و تره بار نسبت به 
قيمت هاي سطح شهر، افزود: سازمان مديريت ميادين 
در حمايت از اقشار كم برخوردار و تامين اقالم مورد نياز 
يك سفره ساده براي آنها با حداقل قيمت ممكن، موفق 
بوده اس��ت. وي با بيان اينكه موضوعات كارگري در 
سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار، از جدي ترين 
مسائل مطرح اين سازمان در حوزه منابع انساني است 
كه بايد به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد، اظهار كرد: 
نيروي انساني يك ابزار نيست و نبايد به آن نگاه ابزاري 
داشت، چرا كه نيروهاي توانمند و كارآمد بيشترين 
نقش را در پيشبرد اهداف سازمان برخوردارند. بهادري 
با اشاره به مسائل و مشكالت اجتماعي و اقتصادي 
ناشي از گسترش ويروس كرونا براي عموم شهروندان 
از جمله كاركنان بخش هاي خدمات رسان شهرداري 
تهران نظير سازمان مديريت ميادين، تصريح كرد: 
تالش كرديم تا جاي ممكن به آسيب ديدگان ناشي از 
بيماري كوويد 19 در مجموعه مديريت شهري كمك 
كنيم.  مديرعامل سازمان مديريت ميادين شهرداري 
تهران در اين نشست با اشاره به اينكه اين سازمان با 
عرضه روزانه 4 هزار ُتن محصول، بزرگ ترين زنجيره 
توزيع مواد غذايي در سطح كشور است، گفت: ميادين 
ميوه و تره بار در سال 98، بالغ بر 1500 ميليارد تومان 
به سبد خريد شهروندان و اقتصاد خانواده هاي تهراني 
كمك كردند. سيد سعيد راد با بيان اينكه زنجيره توزيع 
در بخشي از گراني ها نظير افزايش قيمت مرغ و تخم 
مرغ هيچ نقشي ندارد، افزود: پاره اي از گراني ها، ناشي از 
افزايش هزينه توليد است كه سازمان مديريت ميادين 

در اين بخش هيچ مسووليتي ندارد.

اظهارنامه  مالياتي براي صاحبان خانه هاي بدون سكنه در مهرماه ارسال مي شود

رونمايي از مسير دوم شناسايي خانه هاي خالي
گروه راه و شهرسازي| 

در شرايطي كه قرار بود از تابستان سال جاري، 
اخذ ماليات از خانه ه�اي خالي كليد بخورد، 
به گفته وزير راه و شهرس�ازي قرار است در 
مهرماه س�ال جاري براي مال�كان خانه هاي 
خالي اظهارنامه مالياتي ارس�ال ش�ود. اخذ 
ماليات از خانه هاي خالي از سال 13۹5 تاكنون 
معطل راه اندازي سامانه اسكان و امالك كشور 
بوده است. مس�اله اي كه طي يك ماهه اخير 
بي حاشيه نيز نبوده است. س�امانه يادشده 
در هفته هاي پاياني سال ۹8 از سوي وزارت 
راه و شهرسازي راه اندازي و تحويل سازمان 
امور مالياتي شد. اما در خرداد ماه سال جاري، 
مسووالن سازمان يادشده از عدم تحويل آن 
سخن گفتند و كار به جايي كشيد كه اسحاق 
جهانگيري طي ابالغيه اي رسمي اعالم كرد كه 
اين سامانه به سازمان امور مالياتي واگذار شده 
اس�ت. با وجود اين مباحث، به نظر مي رسد 
مسووالن از سامانه اس�كان و امالك كشور 
براي شناسايي خانه هاي خالي نااميد شده اند 
و به اين نتيجه رس�يده اند كه شناسايي اين 
خانه ها را از طريق اظهارنامه مالياتي پيگيري 
كنند. در همين حال، محمود عليزاده، معاون 
فني و حقوقي سازمان امور مالياتي از تفاهم با 
شهرداري براي شناسايي واحدهاي مسكوني 
خالي خبر داد و گفت: اين تفاهم نامه به زودي 

براي تصويب به هيأت دولت مي رود.

بر اساس ماده 54 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، 
در صورتي كه واحد مسكوني بيش از يك سال خالي 
از سكنه باشد، مش��مول اين ماليات قرار مي گيرد. 
از اين رو، هر واحد مس��كوني كه از س��ال 95 خالي 
از سكنه بوده، در سال اول مشمول ماليات نيست و 
از س��ال دوم به بعد به آن ماليات تعلق مي گيرد و تا 
زماني كه خالي بماند ماليات از اين واحد مس��كوني 

دريافت مي شود.
ديروز اما محمد اس��المي، وزير راه و شهرس��ازي با 
اشاره به لزوم دريافت ماليات از واحدهاي مسكوني 
بدون س��كنه اعالم ك��رد: در اين خصوص س��امانه 

ملي ام��الك و اس��كان طراحي ش��ده و در اختيار 
س��ازمان امور ماليات��ي قرارگرفته و ت��ا مهرماه 99 
اظهارنامه هاي مالياتي براي صاحبان خانه هاي خالي 

ارسال مي شود.
اس��المي در حاشيه س��فر خود به قزوين، در جمع 
خبرن��گاران با بي��ان اينك��ه در هي��ات دولت هم 
مش��وق هاي جديدي در آيين نامه هاي ساماندهي 
زمين و مس��كن ايج��اد كرديم كه رغب��ت و انگيزه 
سرمايه گذاري در اين حوزه افزايش پيدا كند، تأكيد 
ك��رد: هيات دولت براي واگذاري زمين به كس��اني 
كه مي خواهند مس��كن اس��تيجاري احداث كنند 

مشوق هايي در نظر گرفته است با اين ظرفيت هاي 
قانوني و تخصيص زمين كه به وفور عرضه مي كنيم 
و مشوق هاي الزم براي مس��كن مي توانيم به نتايج 
خوبي برسيم، در حال حاضر زمين طرح ملي مسكن 
400 هزار واحدي در سراسر كشور تأمين شده است 
و در تالش هستيم كه بتوانيم تمام ثبت نام كنندگان 

را صاحب خانه كنيم.

    تفاهمنامه درباره شناسايي خانه هاي خالي 
در همين ح��ال، محم��ود عليزاده، مع��اون فني و 
حقوقي س��ازمان امور مالياتي از تفاهم با شهرداري 
براي شناسايي واحدهاي مسكوني خالي خبر داد و 
گفت: اين تفاهمنامه به زودي براي تصويب به هيأت 

دولت مي رود.
عليزاده در گفت وگ��و با فارس با اش��اره به آخرين 
وضعيت اتصال س��امانه ملي امالك و اسكان كشور 
كه طبق قانون ماليات هاي مستقيم قرار است توسط 
وزارت راه و شهرسازي تكميل و به سامانه زمان امور 
مالياتي متصل شود، اظهار داشت: هنوز محتواي اين 
سامانه تكميل نشده كه بتوانيم از آن به مسكن هاي 

خالي برسيم.
معاون فني و حقوقي س��ازمان امور مالياتي تصريح 
كرد: به موجب ماده 54 قانون ماليات هاي مستقيم 
اطالعات مسكن هاي خالي بايد از طريق سامانه ملي 
امالك و اس��كان اعالم شود. يعني اگر مسكن خالي 
وجود داشته باشد و ما بدانيم اما سامانه نتواند آن را 

تشخيص دهد نمي توان ماليات اخذ كرد.

وي ادامه داد: مكانيزم داخلي و محتواي سامانه بايد 
به شكلي باشد كه مس��كن خالي را تشخيص دهد. 
اكنون محتويات داخل اين س��امانه كفايت الزم را 
ندارد و جلس��ات زيادي برگزار شده كه بتوانيم آن 

را اجرايي كنيم.
معاون فن��ي و حقوقي س��ازمان ام��ور مالياتي در 
مورد بند 3 ماده ۶ قانون بودجه كه براي شناس��ايي 
خانه هاي خالي اس��ت، گفت: طب��ق قانون بودجه 
مي توان با كمك شهرداري ها و امكانات و اطالعاتي 
ك��ه وجود دارد براي شناس��ايي خانه هاي خالي در 
س��ال هاي 97 و 98 و 99 اقدام كرد. در حال حاضر 
آيين نامه مربوط به اين موضوع با تفاهم ش��هرداري 
نهايي ش��ده تا بتوان بر اس��اس امكانات، بررسي ها 
و تحقيق��ات ميداني و اطالع��ات وزارت نيرو، گاز، 
مخاب��رات و نظاير آن خانه هاي خالي را شناس��ايي 

كرد.
عليزاده تاكيد كرد: اي��ن تفاهمنامه به زودي براي 
تصويب به هي��ات دولت م��ي رود و اواخ��ر تيرماه 

عملياتي خواهد شد.
وي در مورد س��وت زني براي شناس��ايي خانه هاي 
خالي گفت: ش��هروندان هرگون��ه اطالعاتي دارند 
را در اختيار س��ازمان امور مالياتي ق��رار دهند تا با 
ظرفيت هايي كه وجود دارد به شناسايي واحدهاي 
خالي كمك شود. با اين وجود طبق ماده 54 قانون 
ماليات ه��اي مس��تقيم نمي توانيم صرف��ًا از طريق 
س��وت زني خانه هاي خالي را كش��ف كنيم چراكه 

قانون آن را منوط به سامانه كرده است.

مشكل اصلي ما در تورم است. در طول دو سه دهه گذشته افزايش اجاره كمابيش با نرخ تورم معادل بوده است

پيش بيني رشد 20 تا 30 درصدي پروازهاي عبوري از ايرانسياست هاي عرضه زمين از سر گرفته شود
يك كارشناس مسكن گفت: عرضه زمين شهري رايگان، 
فروش زمين به تعاوني ها و ساخت مسكن با حذف هزينه 
زمين، بايد متناسب با دهك هاي درآمدي متفاوت مدنظر 
دولت قرار گيرد تا شاهد بهبود شرايط بازار مسكن باشيم.

فرهاد بيضايي كارشناس مسكن در گفت وگو با فارس ضمن اشاره به 
تاريخچه سياست هاي عرضه زمين در كشور، گفت: مباحث مرتبط با 
مالكيت زمين در ايران، به وقايع اصالحات ارضي انجام شده در پيش 
از انقالب بر مي گردد. پس از افزايش تقاضا به وجود آمده براي سكونت 
در كالنشهرها، رژيم پهلوي تصميم به اعطاي زمين شهري گرفت اما 
بدون توجه به تقاضاي مصرفي عامه مردم، زمين هاي مدنظر به افراد 
خاص نزديك به حكومت اعطا مي شد. اين كارشناس مسكن با تشريح 
اوضاع نامناسب مسكن مردم در دوران پيش از انقالب، تصريح كرد: 
تضاد طبقاتي به وجود آمده پيش از انقالب و شاخص هاي نااميد كننده 
حوزه مسكن از جمله شاخص تعداد خانوار به تعداد مسكن موجود، 
از زمينه هاي خشم مردم از حكومت پهلوي به شمار  مي رفت. در دهه 
50 از هر 130 خانوار كشور، 30 خانوار به مسكن دسترسي نداشته به 

صورت چند خانوار در يك واحد مسكوني زندگي مي كردند.
بيضايي با اشاره به تغيير نگرش حكومت به زمين پس از انقالب و صدور 
پيام حساب 100 امام خميني، گفت: اعطاي رايگان زمين به مردم از 
محل زمين هاي دولتي و زمين هاي بال اس��تفاده، يكي از اصلي ترين 
تغيير رويكردهاي پس از انقالب بود كه منجر به سرعت گرفتن شرايط 

بهبود مس��كن در كشور شد. وي در بيان ش��كل گيري قانون عرضه 
زمين ش��هري، افزود: قانون زمين شهري به دليل ثانويه بودن شامل 
قيد زمان بوده و تا س��ال 1371 ادامه داشت و دولت نسبت به عرضه 
زمين رايگان به مردم اقدام مي كرد. اين كارشناس مسكن ضمن بيان 
تمديد نشدن قانون زمين شهري در سال 1371 اظهار داشت: ديدگاه 
دولت ها به زمين به مرور تغيير كرد و زمي��ن به عنوان دارايي دولت 
بار ديگر مطرح شد. پس از آن سياس��ت فروش زمين به تعاوني ها و 

سازندگان پيگيري شد.
بيضايي با اش��اره به اينكه در دوره اصالح��ات فروش زمين به بخش 
عمده اي از مردم متوقف شد، افزود: در اواخر دهه 80 و تا پيش از سال 
1392، پروژه مس��كن مهر با سياست اعطاي مسكن با حذف قيمت 
زمين پيگيري شد اما بعد از روي كار آمدن دولت روحاني، شاهد توقف 

هرگونه عرضه زمين بوديم.
وي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا اعطاي زمين به مردم در ش��رايط 
فعلي بازار ممكن است يا خير؟ گفت: دولت با قانون گذاري و اعطاي 
زمين شهري با ارزش برابر در همه نقاط كشور توانايي سامان دادن به 
بازار مسكن را دارد. البته سياست هاي عرضه در مسكن بايد همراه با 
ماليات هاي تنظيمي همراه شود تا توزيع به بهترين نحو انجام پذيرد.

بيضايي با توضيح راهكارهاي دولت براي سامان دادن بازار مسكن گفت: 
عرضه زمين شهري رايگان، فروش زمين به تعاوني ها و ساخت مسكن 
با زمين اجاره 99 س��اله بايد متناسب با دهك هاي درآمدي متفاوت 

مدنظر دولت قرار گيرد تا شاهد بهبود شرايط بازار مسكن باشيم.

معاون عمليات هوانوردي ش�ركت فرودگاه ه�ا و ناوبري 
هوايي ايران با اشاره به رش�د پروازهاي عبوري و داخلي 
فضاي كش�ور در يك ماه اخير، گفت: پيش بيني مي شود 
در ماه هاي آتي شاهد افزايش 20 تا 30 درصدي پروازهاي 

عبوري نسبت به موقعيت كنوني باشيم.

محمد اميراني در گفت وگو با فارس با اشاره به زيان متحمل شده بر 
صنعت هوانوردي كشور و كاهش بيش از 80 درصدي پروازهاي داخلي 
و خارجي به دليل شيوع بيماري كرونا، اظهار كرد: در سه ماه نخست 
جاري 43 هزار و 144 پرواز ش��امل 25 هزار و 3۶5 پرواز داخلي، 14 
هزار و 98۶ پرواز عبوري، 2045 پرواز بين المللي و 748 پرواز نظامي 
داشته ايم. وي ادامه داد: در مدت مشابه سال گذشته 155 هزار و 399 
سورتي پرواز شامل 4۶ هزار و 781 پرواز داخلي، 89 هزار و 850 پرواز 
عبوري و 1۶ هزار و 52۶ پرواز بين المللي داش��تيم. معاون عمليات 
هوانوردي ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هواي��ي ايران گفت: در 3 ماه 
نخست امس��ال پروازهاي داخلي 21 هزار و 41۶ سورتي، پروازهاي 
عبوري 74 هزار و 8۶4 سورتي و پروازهاي بين المللي 14 هزار و 481 
سورتي كاهش داشت و در مجموع ش��اهد كاهش 112 هزار و 255 
پرواز هس��تيم.  اميراني بيان كرد: در شرايط سخت كاهش پروازها، 
براي حفظ درآمد شركت اقداماتي از جمله شناورسازي درگاه ورودي 
كشور براي سهولت عبور پروازها و كاهش سكتورهاي مراقبت پرواز 
را انجام داديم. معاون عمليات هوانوردي شركت فرودگاه ها و ناوبري 

هوايي ايران افزود: از يك ماه پيش و با بازگشت پروازهاي تعطيل شده، 
تع��داد پروازهاي داخلي از 150 به 400 س��ورتي در روز و پروازهاي 
عبوري نيز از 130 به 200 سورتي افزايش يافته و پيش بيني مي شود 
تعداد پروازهاي فعلي نيز در ماه هاي آتي به رشد 20 درصدي برسد. 
وي با اشاره به رشد پروازهاي عبوري و داخلي فضاي كشور در يك ماه 
اخير، گفت: پيش بيني مي شود در ماه هاي آتي شاهد افزايش 20 تا 
30 درصدي پروازهاي عبوري نسبت به موقعيت كنوني باشيم. اميراني 
همچنين با اشاره به تشكيل كميته جذب پروازهاي عبوري با حضور 
مديران كل كنترل ترافيك هوايي و دفتر بازرگاني و سرمايه گذاري 
توضيح داد: اين كميته در حال رايزني با مشتريان بزرگ براي افزايش 
پروازهاي عبوري و نيز دريافت مجوز وزير راه و شهرسازي براي ارايه 
بسته تشويقي )تخفيف ويژه( در ازاي افزايش پروازهاي عبوري است.

وي ادامه داد: همچنين با توجه به ايجاد محدوديت  از س��وي برخي 
شركت هاي اروپايي پس از سانحه هواپيماي اوكرايني، در حال رايزني 
با ش��ركت هاي هواپيمايي آلماني، اتريشي، هلندي و انگليسي براي 
استفاده از آسمان كشورمان توسط پروازهاي اروپايي هستيم.  اميراني 
تاكيد كرد: با توجه به ايمني فضاي كشور و مجهز بودن به تجهيزات 
كمك ناوبري و راداري بروز، مشكلي براي استقبال از پروازهاي بيشتر 
نداريم. معاون عمليات هوانوردي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران بيان كرد: با وجود  كمبود اعتبار و مشكالت ايجاد شده ناشي از 
شيوع كرونا، اواسط ماه جاري از نخستين برج مراقبت سيار داخلي با 

حضور وزيران راه و شهرسازي و دفاع و پشتيباني رونمايي مي شود.



دانش و فن6دنياي فناوري

ICT چالش ها و فرصت هاي مقررات گذاري در اكوسيستم جديد

كاهش حاشيه  سود و تضعيف قدرت بازار اپراتورها
خدمات آنالين OTT ديگر خدماتي اضافه 
بر س�رويس اصلي نيس�تند، بلك�ه جزيي 
اساس�ي و پراهميت در ح�وزه ارتباطات و 
فناوري اطالعات هستند كه حركت به سوي 
اقتصاد اپ را جهت ده�ي مي كنند. اقتصاد 
اپ به مجموعه هم�ه فعاليت ها، محصوالت 
و خدمات اقتصادي اطالق مي شود كه براي 
اراي�ه  كاركردهاي اپليكيش�ن ب�ه كاربران 
نهايي از طريق س�رويس موباي�ل پهن باند 
الزم است. از آنجايي كه تاثيرات  OTT هاي 
ارايه دهنده  خدمات ارتباطي بر درآمدزايي 
اپراتورهاي موبايل منفي است، رگوالتوري ها 
بايد اقدامات مناسبي انجام دهند تا تاثيرات 

منفي به حداقل برسد. 

با ظهور ارتباطات Over-The-Top يا OTT مانند 
اسكايپ، واتس اپ و اينستاگرام، اپراتورهاي موبايل 
دچار چالش هاي فراواني در زمينه مدل تجاري خود 
ش��دند. ارتباطات OTT به طور مستقيم با خدمات 
تماس صوت��ي و پيامك اپراتوره��ا رقابت مي كند و 
هم اكنون بخشي جدانشدني از زندگي روزمره كاربران 

در سراسر جهان محسوب مي شود. 
همچنين  OTTها بخشي از حركت جهان به سوي 
اقتصاد مبتني بر اپليكيش��ن )يا اقتصاد اپ( به شمار 
مي آيند. اقتص��اد اپ به مجموعه هم��ه فعاليت ها، 
محصوالت و خدمات اقتصادي اطالق مي ش��ود كه 
براي ارايه  كاركردهاي اپليكيشن به كاربران نهايي از 
 OTT طريق س��رويس موبايل پهن باند الزم است و
بخشي از اين اقتصاد اس��ت كه برنامه هايي از جمله 
پيام رسان هاي تلگرام و فيس بوك و هر برنامه اي كه 
محتوا و اطالعات را بي��ن كاربران جابه جا كند، از آن 
جمله هستند. س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي خدمات OTT و چندين جنبه از چالش ها 
و الزام��ات حاكم ب��ر مقررات گذاري آنها را بررس��ي 
كرده اس��ت. از جمل��ه چالش هاي ناش��ي از پديده 
آمدن خدم��ات OTT كه گ��زارش اتحاديه جهاني 
ارتباط��ات )ITU( با عنوان »چالش ها و فرصت هاي 
مقررات گذاري در اكوسيس��تم جدي��د ICT« بدان 
پرداخته اس��ت، مي توان به كاهش حاش��يه سود و 
تضعيف قدرت بازار اپراتورها و متعاقبا سرمايه گذاري 
كمت��ر در توس��عه و ن��وآوري، افزايش ق��درت بازار 
ارايه دهندگان خدمات آنالين، ازدحام در زيرساخت 
و س��اير تجهيزات موجود، رفتار نابرابر رگوالتوري ها 

در قبال بازيگ��ران مختلف بازار از جمله در مس��اله 
ماليات گ��ذاري، نقض حريم ش��خصي و حاكميت 
كاربران بر داده ها، چالش مجوزدهي به خدمات آنالين 

و نحوه اعمال مجوزها اشاره كرد.

   لزوم چاره انديشي نهادهاي رگوالتوري 
در برابر چالش OTTها

مقررات گ��ذاران ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات در 
سراس��ر جهان، هم��واره مفهوم رضاي��ت بلندمدت 
كاربران را به عنوان يك اصل مدنظر قرار داده اند. يك 
رويكرد مبتني بر رضاي��ت بلندمدت، عالوه بر اينكه 
به مقرون به صرفه بودن خدم��ات توجه دارد، امكان 
سرمايه گذاري در توسعه و نوآوري از سوي اپراتورها 
را نيز در نظر مي گي��رد. اگرچه قيمت هاي پايين در 
كوتاه مدت به نفع مصرف كننده است، اما در درازمدت 
منجربه كاهش رضايت كاربران ناشي از افت كيفيت 
س��رويس و برآورده نش��دن انتظارات جديد خواهد 
شد. در اين ميان ظهور  OTT ها نيز منجربه كاهش 
حاشيه  سود و تضعيف قدرت بازار اپراتورها شده است 
كه سرمايه گذاري كمتر اپراتورها در توسعه و نوآوري 
را در پي خواهد داشت و بنابراين يك چالش محسوب 
مي شود. همچنين سرمايه گذاري گسترده  OTTها 
در زيرساخت اينترنت، از جمله احداث مراكز داده و 
كابل هاي فيبر نوري زيردريايي، قدرت بازار اين گروه 
را افزاي��ش داده و معادالت جديدي در اقتصاد حوزه 
ارتباطات شكل گرفته است. اين چالش ها، نهادهاي 
رگوالتوري را در سراسر جهان به چاره انديشي و اتخاذ 
تدابير مناسب وا داشته است. در حوزه راهكار اصلي 
براي مواجهه با چالش هاي ناش��ي از گسترده  OTTها 
مي توان به مش��اركت و همفكري بي��ن رگوالتوري 
ارتباطات و س��اير نهادهاي ذي رب��ط در حاكميت از 
جمله رگوالت��وري اقتصادي و تاس��يس نهادهايي 
در جهت فراگيري اجتماعي و توانمندس��ازي اقشار 

مختلف جامعه اشاره كرد.

   رويكرد رگوالتوري ها در برابر OTTها
نحوه مواجهه رگوالتوري ها با فعاليت OTT ها شامل 
طيف متنوعي از اقدامات مي شود. در ابتداي طيف كه 
كم ترين دخالت رگوالتوري را شامل مي شود، اين نهاد 
حتي مي تواند دسترس��ي به خدمات OTT را بهبود 
بخشد و به نوعي نقش تسهيل گر ايفا كند. براي مثال 
در استراليا و اياالت متحده امريكا اين رويكرد اتخاذ 
شده است. اقدام قابل انجام ديگر، نظارت بر خدمات 

ضمن حفظ وضعيت موجود است. هند، كره جنوبي 
و بس��ياري از كش��ورهاي ديگر اين رويكرد را دنبال 
مي كنند. ايجاد يك سازوكار رگوالتوري نيز يك اقدام 
قابل انجام اس��ت. اين سازوكار را كشورهاي اتحاديه 
اروپا )از جمله با وضع قوانين GDPR( و سنگاپور در 
پيش گرفته اند. آخرين و سخت گيرانه ترين راهكار، 
ممنوعيت فعالي��ت خدمات آنالين جهاني اس��ت، 
 ،OTT يعني ممانعت از خدمات دهي يك ش��ركت
مگر اينكه يك ش��ركت محلي باش��د يا يك شركت 
خارجي باشد كه با يك اپراتور شبكه محلي شراكت 
دارد. اين رويكرد را كش��ورهايي مثل امارات متحده 
عربي، عربستان )تا قبل از پايان سال ۲۰۱۷(، چين و 

اندونزي اتخاذ كرده اند. 
براس��اس گ��زارشITU، مناف��ع مصرف كنندگان 
از خدمات آنالين چش��م گير اس��ت، بنابراين حتي 
اگر رگوالتوري ها اقدامات س��اختاري در مواجهه با 
خدمات OTT انجام دهند، تاريخ نشان داده است كه 
محدوديت هاي وضع ش��ده براي فناوري هاي جديد 
به دشواري حفظ مي ش��ود و نمي تواند در درازمدت 
دوام بياورد. در نهايت عنوان شده كه نظارت مستمر بر 
خدمات، ضمن ايجاد سازوكارهاي مقرراتي به منظور 
كنترل بر ارايه دهندگان خدمات آنالين يك رويكرد 
معقوالنه محسوب مي شود. س��ازوكارهاي مقرراتي 

وضع شده مي تواند مشاركت بين خدمات دهندگان 
آنالين و اپراتورها را تسهيل كند.

در حال حاضر، حفاظت از داده هاي كاربران به داليلي 
از جمله انتشار اطالعات توسط خود كاربران، ظهور 
سرويس هاي جديد با استفاده هاي جديد از داده )براي 
مثال تحلي��ل خريدهاي كاربران در فروش��گاه هاي 
اينترنتي(، ابهام در مالكيت داده و منابع مختلف توليد 
داده، بسيار دشوار شده است. موضوع مورد بحث ديگر 
در فضاي مقررات گ��ذاري ICT، وضع ماليات براي 

خدمات ديجيتال است. 
دو رويكرد متضاد در اين زمينه ديده مي ش��ود. يك 
رويكرد حمايت از ماليات بر كسب وكارهاي ديجيتال 
با هدف افزايش درآمد دولت و رويكرد ديگر مخالف 
ماليات با هدف حمايت از مصرف كنندگان، صاحبان 
كسب وكار و رشد اقتصادي اس��ت. انواع مختلفي از 
ماليات نيز پديد آمده كه بر پيچيدگي مساله افزوده 
اس��ت، از جمله: ماليات بر ارزش اف��زوده، ماليات بر 
فروش، ماليات بر س��ود، ماليات بر دارايي ها، ماليات 
بر طيف فركانس��ي، مالي��ات ب��ر واردات، ماليات بر 
محتوا و ان��واع ماليات مختص به يك ح��وزه. از بين 
حاكميت ها، رگوالتوري ها و مقررات گذاران، ISP ها، 
شركت هاي حوزه تلكام، پخش همگاني و اپراتورهاي 
شبكه، فراهم آورندگان و سازندگان خدمات OTT و 

توليدكنندگان محتوا و اپليكيشن  براي اين خدمات، 
مصرف كنندگان، جوامع مدني و گروه هاي حمايتي، به 
جز فراهم آورندگان و سازندگان خدماتOTT، ساير 
گروه ها بر اين باور هستند كه چارچوب مقررات گذاري 
فعلي برايOTT ها مناس��ب نيست و بايد چارچوب 

جديدي اتخاذ شود.
 همچنين، اكث��ر رگوالتوري ها براين باور هس��تند 
كه چارچ��وب مقرراتي بايد بر خدم��ات بين المللي 
و ني��ز محلي اعم��ال ش��ود. به طور كل��ي، بهترين 
رويكرد رگوالتوري ها در قب��ال ارتباطاتOTT، در 
مقررات گذاري هرچه بيشتر خالصه نمي شود، بلكه 
بايد به مقررات گذاري بهتر پرداخت، كه در س��طح 
منطقه يا جهاني هماهنگ ش��ده باش��د؛ حركت به 
س��وي خدمات بر پايه IP )اينترن��ت( را مورد تاييد 
قرار دهد؛ براي پارادايم جديد رقابتي مناسب باشد؛ 
نياز به مقررات گذاري مش��اركتي بي��ن رگوالتوري 
حوزه هاي مختلف را تاييد كند. درنهايت محيط جديد 
مقررات گذاري بايد اين واقعيت را بپذيرد كه خدمات 
 )Over-The-Top( آنالين ديگر نبايد به صورت
)خدماتي اضافه بر سرويس اصلي( فرض شوند، بلكه 
اين خدمات در حال حاضر جزيي اساسي و پراهميت 
در ح��وزه ارتباطات و فناوري اطالعات هس��تند كه 

حركت به سوي اقتصاد آپ را جهت دهي مي كنند.
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 مشاغل كوچك
در معرض سرقت اطالعات

نتايج يك بررسي علمي نشان مي دهد هكرها 
عالقه زيادي ب��ه حمله ب��ه آدرس هاي ايميل 
متعلق به كس��ب و كارهاي كوچ��ك دارند. به 
گزارش مهر به نقل از آسين ايج، هكرها سرقت 
اطالعات از ايميل شركت هاي كوچك و تا حدي 
متوس��ط را به حمله به ايميل هاي شركت هاي 
بزرگ ترجيح مي دهند. زيرا شركت هاي كوچك 
و متوس��ط معم��واًل از س��رويس هاي رايگان 
ايميل اس��تفاده مي كنند و دامنه اختصاصي و 
خاص خود را به اين منظور طراحي نمي كنند.  
تحقيقات پليس هند در مورد جرايم س��ايبري 
در اين كشور نش��ان مي دهد تالش براي نفوذ 
به آدرس هاي ايميل متعلق به كس��ب وكارها 
در اين كش��ور روزبه روز در حال افزايش است 
و دامنه ه��اي راي��گان و عموم��ي كه توس��ط 
كس��ب وكارها مورد اس��تفاده ق��رار مي گيرند 
بيش��تر از دامنه هاي اختصاصي ش��ركت ها در 
معرض خطر هستند. زيرا دامنه هاي اختصاصي 
ايميل امنيت بيش��تري دارن��د. در عين حال 
كس��ب وكارهاي كوچك و متوس��ط از بودجه 
كافي براي اختص��اص آدرس ايميل برخوردار 
نيس��تند و از همين رو به اس��تفاده از خدمات 
عمومي و رايگان ايميل روي مي آورند و از همين 
طريق امنيت خود را به خطر مي اندازند. حمالت 
يادشده معمواًل با هدف سرقت اطالعات مالي و 
بانكي صاحبان كسب و كارها صورت مي گيرد و 
گاهي منجر به افشاي داده هاي شركت ها و افراد 

ثالث نيز مي شود. 

 اجازه ندهيم افراد غيرمسوول  
حريم قانون را بشكنند

ش��هردار اصفهان با بيان اينكه به سهم خود در 
مديريت شهري با فساد مبارزه مي كنيم، گفت: با 
اين حال نبايد اظهارات برخي افراد غيرمسوول كه 
خود را جاي مقامات قضايي گذاشته اند، موجب 
تخريب فضا شود.  قدرت اهلل نوروزي با حضور در 
صد و بيست و هشتمين جلسه علني شوراي شهر 
اصفهان كه به مناسبت هفته قوه قضاييه با حضور 
دادستان اصفهان برگزار شد، اظهار كرد: با توجه 
به اينكه جامعه همواره نيازمند خدمت رس��اني 
است، شهرداري تعطيل شدني نيست و روند ارايه 
خدمات از سوي اين نهاد دايمي است. شهرداري 
نمي تواند به تنهايي زمينه خدمت به مردم را در 
ش��هر فراهم كند و نياز است طي ارتباط با همه 
نهادهاي مرتبط ابزارهاي خدمت رساني فراهم 
شود تا اين دستگاه خدمت رساني بتواند به موقع 

نيازهاي مردم را ارايه كند. 

تاثيرات  OTTهاي ارايه دهنده  خدمات ارتباطي بر درآمدزايي اپراتورهاي موبايل منفي است

اداره کل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردش�گری مازندران در نظر دارد پروژه های مشروح ذيل را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد. کليه 
 مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir اقدام خواهد شد. به پيشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
پيشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه شامل شرايط عمومی و اختصاصی را از تاريخ 99/4/10 تا تاريخ 99/4/14از طريق سامانه ستاد دريافت و با توجه به 

مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم را شامل پاکات الف - ب و ج تهيه و به صورت فايلهای pdf در سامانه فوق درج نمايند.

نوبت دومآگهی تجديد دوم مناقصه عمومی يک مرحله ای

اداره کل ميراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری مازندران
محل دريافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونيک دولت )ستاد(

مدت انجام کارمحل اعتبارمبلغ تضمين فرآيند ارجاع کار )ريال(مبلغ برآورد اوليه )ريال(موضوع
تامين زيرساخت و ساماندهی ساحل 

تجديدمطابق قانوناسناد خزانه اسالمی6/632/744/764331/637/238فريدونکنار

ساماندهی سواحل هچيرود )حد فاصل 
تجديدمطابق قانوناسناد خزانه اسالمی 7/151/648/479357/583/000ساحل کياکال تا محله نورسر( چالوس

- دستگاه مزايده گذار: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوين 
- موضوع مزايده: فروش لوله و اتصاالت

- مهلت توزيع اسناد و قبول پيشنهادات: از تاريخ انتشار آگهی 99/4/11 لغايت پايان ساعت اداری روز يکشنبه مورخه 99/4/22 
به مدت 10 روز

- محل توزيع اسناد : واحد دبيرخانه سازمان پارک ها  فضای سبز واقع در قزوين- خيابان بوعلی غربی- تقاطع نواب
- ميزان سپرده شرکت در مزايده: 5 درصد مبلغ کارشناسی اقالم مزايده می باشد.

- متقاضيان برای کسب اطالعات بيشتر می توانند به سامانه اينترنت پايگاه شهرداری قزوين به نشانی www.qazvin.ir مراجعه 
و يا با شماره تلفن 33227006-028 تماس حاصل نمايند.

- ضمنا هزينه درج آگهی و کارشناسی اقالم مزايده بر عهده برنده مزايده می باشد و سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوين 
در قبول و يا رد هر يک از پيشنهادات،  مختار است.

آگهی مزايده )يک نوبته(

حميد رحمانی
سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوين

موضوع مهمي كه در ارتباط با OTTها مطرح 
مي ش�ود اين اس�ت كه آيا   OTTها جايگزين 
خدم�ات اپراتورها هس�تند يا مكم�ل آنها؟ 
فهم صحيح اين موضوع به ترسيم خط مشي 
رگوالت�وري در برابر OTTه�ا كمك مي كند. 
در اين ش�كل، محور افقي نش�ان گر افزايش 
بالقوه  درآمد اپراتورهاي ثابت و همراه ناش�ي 
از هر سرويس است. اين افزايش درآمد در پي 
افزايش تعداد كاربران گوشي هاي هوشمند يا 
افزايش مصرف داده اينترنتي توسط كاربران 
فعلي پديده مي آيد. محور عمودي در ش�كل 
نيز تاثير هر سرويس بر زيرساخت اپراتور است. 

در اين ش�كل شش دس�ته كلي به شرح ذيل 
وجود دارد: دسته اول، خدمات ارتباطي مانند 
اسكايپ، ايمو، واتس اپ و با تاثير درآمدي كم 
و تاثيرات متفاوت بر زيرساخت، كه تهديدي 
براي اپراتورها قلمداد مي شوند، زيرا جايگزين 
خدم�ات پيامك و تم�اس صوت�ي اپراتورها 
هستند. دس�ته دوم، ش�بكه هاي اجتماعي 
مانند فيس بوك، اينستاگرام، لينكداين كه از 
هر دو جنبه نسبتًا خنثي محسوب مي شوند. 
دسته سوم اكوسيستم بازار موبايل در بازارهاي 
اندروي�د و اپل ك�ه تاثير كمي بر زيرس�اخت 
داش�ته ولي موجب افزايش درآمد اپراتورها 

مي شوند. دسته چهارم سرگرمي و رسانه مانند 
يوتيوب و نتفليكس كه ضمن تاثيرگذاري باال 
در هر دو محور، منفعت زا محسوب مي شوند. 
دسته پنجم موتورهاي جس�ت وجو و كسب 
اطالعات كه با تاثير كم بر زيرساخت و درآمد 
باال، فوق العاده منفعت زا هستند. دسته ششم، 
شبكه هاي نظيربه نظير )P2P( كه مانند دسته 
پنجم هس�تند. بنابراين تاثي�رات  OTT هاي 
ارايه دهنده  خدمات ارتباط�ي بر درآمدزايي 
اپراتورهاي موبايل منفي است و رگوالتوري ها 
بايد اقدامات مناسبي انجام دهند تا تاثيرات 

منفي به حداقل برسد.

برش
تاثيرات OTTها بر درآمدزايي اپراتورها



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

در مراسم روز ملي صنعت ومعدن مطرح شد

ليست انتظارات دولت از صنعتگران! 

انقالب صنعتي چهارم در سايه تحريم

لطفا جامعه شناس  باقي بمانيد 

تعادل | گروه صنعت |
مراسم روز ملي صنعت ومعدن روز گذشته با حضور 
معاون اول رييس جمهوري برگزار شد. صنعتگران 
در اين مراس�م به بيان گاليه هاي خود از وضعيت 
حاك�م بر بخش مولد كش�ور پرداختن�د. رييس 
خانه صنعت ايران به عنوان يكي از سخنران اين 
مراسم، نوك پيكان انتقاد خود را به سمت بانك ها 
گرفت ودراظهاراتي تند عن�وان كرد كه بانك ها 
شرخر دارند وصنعت كشور را نابود كرده اند. بنابه 
اظهارات عبدالوهاب سهل آبادي، بانك ها ملك 
25 يا 40 ميلي�ارد توماني صنعتي را به قيمت 5 يا 
6 ميليارد تومان به مزايده مي  گذارند. به گفته اين 
فعال اقتصادي، فساد بخش صنعت را بيچاره كرده؛ 
به طوري كه يك توليدكننده ب�راي هر كار جزئي 
بايد داد بزند. انتقاد از عملك�رد دولت روحاني از 
ديگر موضوعاتي بود كه در اين مراسم مطرح شد. 
صنعتگران براين باورند كه براي حل مش�كالت 
صنعت و معدن نياز به يك قيام بود، اما اين اتفاق 
نيفتاد. اين اظهارات در حالي مطرح شد كه معاون 
اول رييس جمهور، از ليس�ت انتظ�ارات دولت از 
صاحبان توليد رونمايي كرد. اسحاق جهانگيري، از 
صنعتگران درخواست كرد تا در اين شرايط دشوار 
كش�ور مردانه به صحنه بيايند و ص�ادرات انجام 
دهند و ارز آن را به چرخه اقتصاد كشور بازگردانند 
تا از اين مس�ير» نياز ارزي« كشور تامين شود. او 
همچنين با اش�اره به موضوع كرونا وركود حاكم 
بر اقتصاد دنيا وايران از صنعتگران خواست تا در 
محاسبات خود به اين موضوع توجه بسيار كنند. 
»تامين نياز هاي بخش درم�ان« از ديگر توقعات 

دولت از توليدكنندگان بود. 

   انتقاد تند صنعتگران از نظام بانكي 
مراسم روز ملي صنعت ومعدن روز گذشته با حضور معاون 
اول رييس جمهور برگزار شد. اين مراسم كه به صورت محدود 
برگزار شد، با گاليه شديد صنعتگران از دولت روحاني همراه 
بود. به طوري كه رييس خانه صنعت ايران در اظهاراتي عنوان 
كرد كه براي حل مشكالت صنعت و معدن نياز به يك قيام 
بود كه آن، اتفاق نيفتاد و امروز بعد از گذشت 7 سال مي دانيم 
كه دولت با مشكالت زيادي از جمله تحريم ها روبه رو است. 
عبدالوهاب سهل آبادي همچنين با بيان اينكه بانك ها امالك 
صنعتي 40 ميليارد تومان��ي را با قيمت 6 ميليارد تومان به 
مزايده مي گذارند، گفت: بعد از گذشت 7 سال از عمر دولت، 
اتفاقي براي نجات بخش صنعت نيفتاده است. اين توليد كننده 
افزود: تحريم كمر ما را شكسته و مديريت تحريم تنها توقعي 
بود كه از ما داشتيد و به واهلل ما نيز آن را انجام داديم. او در اينجا 
با گاليه از دولتمردان گفت: كمك هاي زيادي از سوي اتاق هاي 
بازرگاني جمع آوري شد اما آيا دولت كوچك ترين تقديري از 
آنها كرده است؟ س��هل آبادي اما نوك پيكان انتقادش را به 
سمت بانك ها نيز گرفت و گفت كه بانك ها صنعت كشور را 
نابود كرده اند و نزول ما را بيچاره كرده است. او ادامه داد: ملك 
25 يا 40 ميليارد توماني صنعتي را به قيمت 5 يا 6 ميليارد 

تومان به مزايده مي  گذارند، بانك ها شرخر دارند و فساد ما را 
بيچاره كرده است به طوري كه براي هر كار جزيي بايد داد بزنيم. 
سهل آبادي به مشكالت بخش معدن نيز گريزي زدو گفت: 
اگر معدنكار به اندازه قراردادش برداشت كند كه هيچ، اما اگر 
كمي اضافه تر برداشت كند بايد جريمه بپردازد، اگر كمتر هم 
برداشت كند باز هم بايد جريمه بدهد. مسووالن بدانند كرونا 
اتفاق افتاده و بايد در برخي موارد تجديدنظر كنند. او در نهايت 
تاكيد كرد كه براي موفقيت در پايان دولت، مس��ووالن بايد 

مقداري با صنعتگران همفكري كنند.
دربخش بعدي اين مراس��م، نايب رييس اول اتاق ايران به 
نمايندگي از بخش خصوصي پشت تريبون قرار گرفت وگفت: 
در تعامالت دولت و بخش خصوصي براي تحقق جهش توليد 
نيازمند يك بازتعريف و بازمهندسي هستيم. حسين سالح 
ورزي، با تاكيد بر اينكه مي توان از تجربه كرونا در راس��تاي 
تحقق شعار جهش توليد استفاده كرد، افزود: پيشنهاد ما اين 
است كه در مورد كسب و كارهاي موثر و  مهم در روند صدور 
مجوزها و اعمال نظارت ها تسهيل بيشتري اعمال شود. او 
با بيان اينكه طبق فرمايشات مقام معظم رهبري، تنها راه 
برون رفت از مشكالت كش��ور موضوع جهش توليد است، 
افزود: تحقق اين هدف نيازمند يك بازتعريف و بازمهندسي 
در تعامالت دولت و بخش خصوصي است و با توجه به اينكه 
منابع ارزي نفتي مثل گذشته در اختيار نداريم، بايد به دنبال 
مس��يرهاي دانش بنيان براي تحقق جهش توليد باشيم. 
س��الح ورزي، مهم ترين كاالي عمومي را امنيت دانست و 

گفت: مهم ترين بخش آن، امنيت اقتصادي است. دولت بايد 
براي تحقق جهش توليد به موضوع امنيت اقتصادي توجه 
ويژه داشته باشد و فضاي قابل اطمينان، قابل پيش بيني و 
قابل برنامه ريزي براي بخش خصوصي ايجاد كند. عزت اهلل 
اكبري تاالرپشتي رييس كميسيون صنايع مجلس نيزكه در 
اين مراسم حضور يافته بود، سخن به نقد از دولت گشاد. او 
در اظهاراتي عنوان كرد بايد جلوي رانت هاي مديريتي گرفته 
شود و از ظرفيت مردم براي رشد و توسعه توليد و همچنين  
حل مشكالت كشور استفاده شود. اكبري تاالرپشتي تاكيد 
كرد ك��ه دولت بايد تصدي گري خ��ود را در امور اقتصادي 
كاهش دهد و از بخش خصوصي به صورت جدي حمايت 
كند. او با بي��ان اينكه اعتقادي به تحريم ها ندارم، گفت: اگر 
محكم، استوار و هماهنگ باشيم به راحتي حرف هاي خود را 
در عرصه بين الملل بر كرسي مي نشانيم. رييس كميسيون 
صنايع و معادن مجلس با تاكيد بر لزوم فعال سازي ديپلماسي 
اقتصادي ايران توسط س��فارتخانه ها، افزود: با فعال سازي 
ديپلماسي اقتصادي، بخش خصوص با توانمندي بيشتري 
در عرصه توليد فعاليت خواهد داشت. به همين دليل دولت 
بايد تصدي گري خ��ود را در امور اقتصادي كاهش دهد و از 
بخش خصوصي به صورت جدي حمايت كند. او افزود: با توجه 
به تاكيد مقام معظم رهبري، دو  موضوع ساختار و  مديريت 
براي تحقق اهداف جهش توليد موثر است و بايد مدنظر قرار 
گيرد. در موضوع ساختار، مجلس آمادگي الزم را براي هر نوع 
همكاري با بخش خصوصي دارد. اكبري همچنين با بيان 

اينكه درآمدهاي مالياتي بايد به سمت توليد سوق داده شود، 
گفت: مجلس براي وضع قوانين مورد نياز دولت آمادگي دارد 
و اگر قوانين تسهيل كننده اي مدنظر است، به ما اعالم شود.

   ليست انتظارات دولت از صنعتگران!
معاون اول رييس جمهور كه به نمايندگي از دولت در اين 
مراسم حضور يافته بود، به ايراد سخنراني پرداخت. اسحاق 
جهانگيري گفت: امروز كشور در ايام سختي قرار دارد؛ از يك 
طرف با تحريم هاي ظالمانه و غير انساني امريكا و از طرف 
ديگر يا يك ويروس نوظهور كه در دنيا همه گير شده و همه 
بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، سياس��ي و فرهنگي دنيا 
را مورد تاثير ق��رار داده، مواجهيم. او با تاكيد بر اينكه امروز 
صادر كنندگان و وارد كنندگان سربازان خط مقدم جنگ 
اقتصادي با امريكا هس��تند و بايد قدر آنها را بدانيم، افزود: 
اشتباه اس��ت كه فكر كنيم مي خواهيم براي صادر كننده 
واقعي كشور پرونده سازي كنيم. جهانگيري در ادامه گفت: 
از اسفند ۹۸ در كنار تحريم موضوعي ديگر به نام كرونا اضافه 
ش��د كه كل دنيا را درگير خود كرد و به گفته سازمان هاي 
بين المللي بزرگ ترين ركود اقتصادي بعداز دهه 30 با شيوع 
كرونا در دنيا رخ داده است؛ در همين زمينه صنعتگران بايد 
در محاسبات خود به اين موضوع توجه بسيار كنند. او، با بيان 
اينكه در مقطع فعلي تمركز بر س��ه موضوع است؛ توضيح 
داد: اول اينكه سالمت مردم آسيب نبيند. دومين موضوع و 
تمركز دولت معيشت مردم است؛ ما مجبوريم سياست هايي 

را وضع كنيم تا اطمينان يابيم زندگي طبقات پايين جامعه از 
حداقل هايي برخوردار است. او سومين اولويت كشور را توجه 
به بودجه عنوان كرد وگفت: تحريم و كرونا بودجه كشور را 
تحت تاثير قرار داده است؛ براي تامين كسري بودجه بايد 
به گونه اي برنامه ريزي كنيم كه پايه پولي و تورم و نقدينگي 
افزايش نيابد. جهانگيري مهم ترين انتظارات از بخش صنعت 
را تامين نياز هاي بخش درمان و موضوع استفاده از ماسك 
كه رهبري و رييس جمهوري بر آن تاكيد كردند، عنوان كرد. 
انتظار ديگر از بخش صنعت، كمك به كشور در زمينه »تامين 
نياز ارزي« است. او بابيان اينكه يكي از فشارهاي تحريم و 
كرونا مساله نياز ارزي است؛ گفت: تامين ارز كشور االن كه 
فشار سنگيني بر بخش نفت وجود دارد، بر عهده صنعتگران 
است. كشور از صنعتگران در اين شرايط دشوار انتظار دارد 
كه مردانه به صحنه بيايند و صادرات انجام دهند و ارز آن را به 
چرخه اقتصاد كشور بازگردانند. معاون اول رييس جمهوري 
ادامه داد: تحريم و كرونا باعث شده تا واردات 2600 قلم تعرفه 
ممنوع شود؛ بر اساس قانون دولت اجازه ندارد واردات كااليي 
را ممنوع كند. اما در اين شرايط با اختياري كه به وزير صمت 
داده شده، اين تصميمات اتخاذ شده است. او در اين باره گفت: 
ممكن است عده اي نسبت به اين تصميم انتقاد داشته باشند، 
اما از طرف ديگر فرصتي براي صنعتگران كشور ايجاد كرده  
و براي صنعتگران فرصتي براي توليد و عرضه كاال اس��ت. 
جهانگيري همچنين بر اين موضوع كه صنعتگران مي توانند 
به ساخت داخل تكيه كنند، تاكيد كرد. او در بخش پاياني 
صحبت هايش با بيان اينكه در سال ۹1 كشور 100 ميليارد 
دالر درآمد نفت داشته، سال قبل اين درآمد ۸ ميليارد دالر 
بوده و امسال نيز كمتر مي شود، بيان كرد: از همه صنعتگران 
مي خواهم كه اظهارنظر و دولت را نقد كنند و هر اشكالي كه 
مي خواهند از دولت بگيرند، اما به عنوان يك انسان منصف 
شرايط كشور را نيز در نظر بگيرند؛ با توجه به اين شرايط در 

هر زمينه اي كه الزم بود دولت را راهنمايي كنند.

   4 ماموريت متوليان صنعتي
در بخ��ش بعدي اي��ن مراس��م سرپرس��ت وزارت صمت، 
ماموريت هاي چهارگانه اين وزارتخانه براي سال ۹۹ را يك بار 
ديگر تشريح كرد. به گفته حسين مدرس خياباني، »تعميق 
ساخت داخل تكميل«، »راه اندازي طرح هاي نيمه تمام«، 
»توسعه صادرات و كنترل واردات« و» كنترل و تنظيم بازار« 
را مي توان ماموريت هاي مهم متوليان صنعتي نام برد.  رييسي 
معاون بهداشتي و  درماني وزارت بهداشت، نيز در اين مراسم 
گفت: صنعت سه ماموريت اصلي در برابر كرونا دارد و  مهم ترين 
ماموريت صنعت آن اس��ت كه خ��ودش روي پاي خودش 
بايستد. ربيسي افزود: بخش صنعت حدود 50 ميليون نفر را 
تحت پوشش خود دارد و بايد به اجبار سالمت كاركنان بخش 
توليد جدي گرفته و اطمينان حاصل شود كه نيروي كار بخش 
صنعت، سالمت خود را حفظ نمايد و اين دومين ماموريت 
وزارت صمت در اين ش��رايط اس��ت. ماموريت سوم وزارت 
صمت به گفته رييسي، توليد و تامين اقالم و كاالهاي مورد 
نياز حوزه بهداشت و درمان مردم است.  همچنين در مراسم 
روز ملي صنعت ومعدن، از 30 برگزيده صنعتي و معدني كشور 

تجليل به عمل آمد.

از آن زمان تا اوايل قرن حاضر بش��ر س��ه انقالب صنعتي را 
تجربه كرده اس��ت و آنچه در س��ال هاي اخير تحت عنوان 
انقالب صنعتي چهارم مطرح شده، در واقع ناشي از توسعه و 
همگرايي فناوري هاي نوظهور نظير فناوري  اطالعات، زيستي، 
نانو، هوش مصنوعي و اينترنت اشيا است. بدين ترتيب بشر از 
قرن هجدهم به طور متوسط در هر سده يك انقالب صنعتي 

را تجربه كرده است.
انقالب هاي صنعتي و تاثيراتي كه بر توسعه صنايع كشور داشته 
است را بايد در كنار تحوالت داخلي و منطقه اي مورد برسي قرار 
داد. انقالب صنعتي اول مقارن با فروپاشي سلسله صفويان و 
همزمان با دوره هاي افشاريان و زنديان و اوايل دوره قاجاريان در 
ايران است كه به دليل جنگ هاي داخلي و درگيري هاي مرزي 
با همسايگان، هزينه هاي زيادي صرف كشورگشايي، تامين 
ملزومات جنگ و پرداخت غرامت شده و احياي بنيه اقتصادي 
و توجه به بخش صنعت مورد غفلت قرار گرفته است. عباس  
ميرزا و همفكران وي نيز كه متوجه شدند تحوالت عظيمي در 
غرب در حال وقوع است عمدتاً بر توسعه صنايع نظامي و كسب 
آنها از اروپا تأكيد مي ورزيدند. با شروع انقالب صنعتي دوم كه 
در ايران همزمان با حكومت ناصرالدين شاه بود، كشور از ثبات 
مناسبي برخوردار بوده و در مقاطعي توسعه صنعتي با جديت 
از سوي افرادي نظير ميرزا تقي خان اميركبير دنبال مي شود. 
اما اين اقدامات، مقطعي و فاقد انسجام و برنامه راهبردي بوده 
و لذا براي صنعتي ش��دن كشور كافي نبود. از سوي ديگر در 
اين دوره با گسترش استعمار انگليس و روسيه و به خصوص با 
اكتشاف نفت، تحوالت صنعتي از اولويت  حاكمان وقت خارج 
شد. از سوي ديگر وقوع جنگ جهاني اول به شدت بر ايران تاثير 
منفي گذاشت و ايران مكاني براي رقابت طرفين درگير در اين 
منازعه شد، به گونه اي كه مناطق وسيعي دچار قحطي گرديد 
و نه تنها فرصت توسعه صنعتي از بين رفت، بلكه حتي توان 

خريد تجهيزات نيز وجود نداشت. 
تحوالت سومين انقالب صنعتي همزمان با دوره حكومت 
پهلوي و در ادامه جمهوري اس��المي به وقوع مي پيوندد. با 

افزايش درآمدهاي نفتي در دهه 30 و 40 شمسي، فرصت 
س��رمايه گذاري روي صنايع كشور ايجاد مي شود و با خريد 
تجهيزات و فناوري ها و خطوط توليد )كه البته عموماً مرتبط 
ب��ا اتفاقات انقالب صنعت��ي دوم بودند(، صنايع كش��ور در 
مقاطعي رش��د قابل توجهي را تجربه مي كنند. در اين دوره 
سهم صنعت در اشتغال كشور به 30 درصد و سهم آن از توليد 
ناخالص داخلي به 1۸ درصد نيز مي رسد. با اين وجود به دليل 
ساختار مصرفي و وابسته صنايع، رشد صنعتي پايداري شكل 
نمي گيرد و لذا صنايع كشور فرصتي براي جذب و داخلي سازي 
فناوري هاي خريداري شده به دست نمي آورند. با وقوع انقالب 
اس��المي و جنگ تحميلي و پس از آن تحريم ايران، فرصت 
توسعه صنعتي و همراهي با تحوالت انقالب صنعتي سوم 
تا حدود زيادي از بين مي رود. اگر چه در س��ال هاي گذشته 
توسعه برخي از فناوري هاي نوظهور نظير فناوري اطالعات، 
نانوفناوري و زيست فناوري در اولويت هاي كالن كشور قرار 
گرفت و دستاوردهاي ارزشمندي نيز در اين حوزه ها حاصل 
ش��د، اما با توجه به عدم تكميل زنجي��ره توليد و در نتيجه 
توسعه محدود صنايع وابسته و پايين دست، اين پيشرفت ها 
نيز همچنان تا نقطه مطلوب و رسيدن به كشورهاي پيشرو 
فاصله دارد. خالصه اي از مهم ترين تحوالت جهاني و داخلي 

به صورت شماتيك در شكل روبه رو نمايش داده شده است.
 در سال هاي اخير كه شرايط كش��ور از نظر نيروي توانمند 
انس��اني و دسترس��ي به منابع مالي بهبود ياف��ت، به دليل 
تحريم هاي گس��ترده و عدم همكاري هاي مشترك علمي 
و صنعتي با كش��ورهاي صاحب فناوري، شانس همپايي با 
تحوالت انقالب صنعتي چهارم كمرنگ شده است. نكته قابل 
توجه آن  اس��ت كه تحوالت انقالب هاي صنعتي اول و دوم 
در بازه زماني طوالني تري به وقوع پيوست و پيچيدگي هاي 
كمتري داش��ت و لذا امكان همپايي و تقليد اين فناوري ها 
وجود داشت. اما انقالب صنعتي چهارم مبتني بر تركيب و 
يكپارچه سازي فناوري هاي مختلف است و پياده سازي آن 
مستلزم تغييرات گسترده در فرآيندهاي سازمان ها و صنايع 

و همكاري فناورانه بين شركت ها و كشورهاي داراي فناوري 
است. لذا در شرايطي كه روش هاي انتقال فناوري، يادگيري 
و همكاري مشترك محدود ش��ده است، امكان همراهي با 
سرعت زياد تحوالت بسيار دشوار خواهد بود. همانطور كه 
توسعه ديرهنگام زيرساخت هايي نظير شبكه حمل و نقل 
و صنايع سنگين باعث تاخير در فرآيند صنعتي شدن كشور 
در سده هاي اخير شد، عدم توسعه زيرساخت هاي مورد نياز 
براي انقالب صنعتي چهارم نظير شبكه اينترنت  نسل چهارم 
و پنجم، توليد انعطاف پذير، هوش مصنوعي و نيروي انساني 
توانمند نيز موجب عقب ماندگي از تحوالت انقالب صنعتي 
چهارم خواهد ش��د.  مطالعات وگزارش هاي بين المللي 25 
كشور را به عنوان پيشرو هاي انقالب صنعتي چهارم شناسايي 
كرده اند كه برخي از اين كشورها پرچم دار حوزه هاي مختلف 
انقالب صنعتي چهارم هستند. به عنوان مثال كشور چين و 
شركت هوواي در توسعه اينترنت نسل پنجم، آلمان در زمينه 
اتوماسيون صنعتي و كارخانه هاي هوشمند و اياالت متحده در 
حوزه هوش مصنوعي و كالن داده ها به عنوان پيشرو شناخته 
مي ش��وند. در عين حال به واس��طه قرارداد هاي همكاري 
مش��ترك علمي، صنعتي و تجاري امكان تبادل يافته ها و 
تجربيات بين كشورهاي مختلف وجود دارد. اين داد و ستد 
معموال بين كشورهاي صاحب فناوري و توسعه يافته  انجام 
مي شود كه باعث هم افزايي در خلق دانش و توسعه فناوري 
مي گردد و بسياري از كشورهاي در حال توسعه از اين مزيت 
محروم هستند. عالوه بر اين، كشور ايران به واسطه تحريم ها 
محدوديت هاي بيش��تري را تجربه مي كند و تقريبا تمامي 
كانال هاي انتقال و يادگيري فناوري )شامل تقليد به واسطه 
مشاهده صنايع نسل چهارم، واردات تجهيزات و دانش فني، 
ارتباطات علمي و فناورانه با كشورهاي پيشرو( مسدود شده اند. 
از اين رو پيشنهاد مي ش��ود كه مركزي براي رصد تحوالت 
انقالب صنعتي چه��ارم در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
شكل بگيرد تا ضمن بررسي مهم ترين تحوالت، زيرساخت ها 
و پيش نيازهاي مورد نياز براي صنايع كشور جهت پياده سازي 

تحوالت انقالب صنعتي چهارم تقويت ش��ود. همچنين با 
همكاري كشورهايي كه از سويي در اين حوزه پيشرو هستند 
و از سوي ديگر روابط سياسي و اقتصادي بهتري با ايران دارند 
)نظير چين، كره جنوبي و ژاپن(، مي توان اينترنت نسل پنجم 
و ساير زيرس��اخت هاي انقالب صنعتي چهارم را توسعه و 

همكاري هاي مشتركي در اين حوزه انجام داد.
٭عضو هيات علمي موسسه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني
www3.weforum.org/docs/FOP_ 
Readiness_Report_2018.pdf

فقط يك ارجاع به شيوه استدالل آقاي دكتر شاكري و ضريب 
اطمينان گفته هاي ايش��ان مي دهم كه در گفت وگويي با 
با دكتر پازوكي، اس��تدالل كرد به هيچ وجه امكان اخراج 
ايران از fatf وجود ندارد؛ ولي ديديم كه شد و امكان مبادله 
مالي بسته شد. البته اگر شواهدي مبني بر بسته نشدن اين 
امكان داريد، بفرماييد كه حداقل بدانيم چرا دالر اين گونه 
خيز برداشته است.  بحث ديگر اينكه با خوش بيني نسبت 
به شنيده شدن صداي دكتر ناظران توسط مجامع اجرايي 
و پاسخ بهنگام توسط مراجع ذيربط، اطمينان داده ايد كه 

پيش بيني دكتر ناظران اشتباه است.  آقاي دكتر جسارتا 
بسياري از پزشكان متبحر را ديده ام كه پس از بحث طوالني 
درباره مضرات دخانيات، براي رفع خستگي به دود كردن 
سيگارشان مي پردازند. براي اين مورد هم يك دليل دارم. 
جناب آقاي دكتر همتي در پاس��خ به ادعاي دكتر ناظران، 
چرا ب��ه نقدينگي پرداختند و از تش��ريح اوضاع پايه پولي 
امتناع فرمودند؟ براستي شما مفاهيم دقيق اقتصاد پولي و 
روابط حاكم بر متغيرهاي اين بخش و علم را كامال مسلط 
هستيد كه اين گونه نوش��ته ايد؟ آقاي دكتر فاضلي عزيز، 

حتما در چارچوب مطالعات جامعه شناسي علم، مباحث 
تئوري مورچگان را خوانده ايد و مي دانيد هرچه بر س��ر راه 
مورچگان مانع بگذاريد، باز حتي با طي مس��ير دورتر، به 
خانه باز مي گردند.  پس تمنا مي كنم از پيش بيني اقتصاد 

خودداري كنيد به چند دليل: 
1- نفس پيش بيني در اقتصاد، آن هم در شرايط اقتصاد ايران، 
موجب تورش و شكل گيري نوع ديگري از الگوهاي انتظاراتي 
تورمي مي ش��ود و مردم در اين الگوها چندان اعتمادي به 
اينگونه گفته ها ندارند و باز تحريك بيش��تر در رفتارهاي 

اسپكوالتوري مي شوند. براي مطالعه بيشتر، چون به اقتصاد 
نيز عالقه نش��ان داده ايد و اتفاقا آمار نيز تدريس مي كنيد، 
لطفا مراجعه كنيد به نقد لوكاس در باب اقتصاد سنجي و 
نظريه انتظارات عقاليي و همچنين همانند دوره كارشناسي 
مهندسي كه داش��تيد بدانيد روابط رياضي را با مفاهمه و 

دوستي و عالقه نمي توان توضيح علمي داد.
2- به س��احت تخصصي علوم احترام بگذاريد چون يك 

جامعه شناس هستيد نه يك سياستمدار
3- اقتصاد ننويسيد چون جامعه شناس هستيد و تحليل هاي 

جامعه شناسانه شما را بيشتر دوست دارم، البته اگر دوست 
داشتيد درباره اقتصاد پولي و بانك مركزي و تورم و ابرتورم 
و رفتارهاي پولي و س��ري هاي زماني در اقتصاد بخوانيد، 
كتاب هاي فراوان��ي وجود دارد كه خوش��بختانه به علت 
كارشناسي مهندسي كه داشتيد با اين روابط رياضي راحت 
ارتباط برقرار خواهيد كرد؛ هرچند استدالل دقيق رياضي 
را رها كرديد و با جامعه شناس سياست آشنا شديد كه به 
امور آب و منابع مي پردازد. آنچه نوشتم فقط از روي مفاهمه 

دوستانه با قلم زيباي علمي شما بود و الغير، ارادتمند.
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بازگشت ۳۵ ميليارد يورو ارز 
صادراتي تا پايان تير 

صدا وس�يما |مديركل دفتر توسعه خدمات 
بازرگاني سازمان توسعه تجارت گفت: پيش بيني 
مي كنيم تا پايان تير ماه امسال, 35 ميليارد يورو 
ارز حاصل از صادرات به كشور بازگردد. احسان 
قمري درباره عل��ت بازنگردان��دن ارز حاصل از 
صادرات به كشور افزود: عدم اطالع رساني صريح 
به صادركنندگان، يكي از علت هاي اين امر است 
و ما بايد در اين زمينه بيشتر اطالع رساني كنيم. 
وي گفت: اعتقاد داريم كه صدا و سيما و سازمان 
توس��عه تج��ارت، كار خود را خوب انج��ام داده 
است، اما جهل به قانون، رافع مسووليت نيست 
و صادر كننده واقعي كار خود را به درستي انجام 
مي دهد. مديركل دفتر توسعه خدمات بازرگاني 
سازمان توسعه تجارت افزود: اعتقاد ما بر اين است 
كه صادركنندگان اصلي و كساني كه دلسوزانه 
كار مي كنن��د و دوب��اره مي خواهن��د صادرات 
انجام دهند ارز خود را به كش��ور بر مي گردانند 
و اگر بي��ان مي كنيم كه دو ه��زار و 500 كارت 
بازرگاني امروز تعليق شده اين ظلمي است كه به 
صادركننده واقعي مي شود. قمري گفت: دو هزار 
و 500 صادركننده اي كه درست كار نمي كنند و 
صادراتشان به نوعي با كارت هاي بازرگاني يك بار 
مصرف در حال انجام است فعاليت صادركنندگان 

اصلي را تحت الشعاع قرار مي دهد. 

صادرات چند اقالم پزشكي 
آزاد شد

مطاب��ق با ابالغيه گم��رك ايران، ص��ادرات كيت 
سرولوژي، لباس يكسره گان و شان، شيلد محافظ 
صورت و ماس��ك N۹5 آزاد شد. علي اكبر شاماني 
در بخشنامه اي به كليه گمركات اجرايي، موضوع 
رف��ع ممنوعيت صادرات كيت س��رولوژي،  لباس 
يكسره گان و شان، شيلد محافظ صورت و ماسك 
N۹5 را اعالم كرد. در قسمتي از اين بخشنامه آمده 
اس��ت: در خصوص رفع ممنوعيت صادرات كيت 
سرولوژي، لباس يكسره، گان و شان، شيلد محافظ 
صورت و ماسك N۹5 جهت اقدام الزم و با رعايت 
كليه ضوابط و مقررات مربوطه ارس��ال مي گردد. 
همچنين به گزارش گمرك ايران، مطابق با مصوبه 
هيات وزيران تعرفه و حقوق ورودي برنج وارداتي به 
4 درصد كاهش يافت. علي وكيلي مديركل مركز 
واردات و مناطق آزاد و وي��ژه اقتصادي گمرك در 
نامه اي به گمركات اجرايي اعالم كرد: به پيوس��ت 
نامه مورخ س��وم تيرماه ۹۹ دفتر مقررات صادرات 
و واردات وزارت صنع��ت، معدن و تجارت منضم به 
تصويب نامه مورخ بيس��ت وشش��م خردادماه ۹۹ 
هيات محترم وزيران، متضمن تفكيك رديف تعرفه و 
تعيين حقوق ورودي برنج نيمه سفيد شده به ميزان 
چهار درصد و اصالح برخي از رديف تعرفه هاي برنج 
به شرح جدول ذيل مصوبه مذكور جهت آگاهي و 

اقدام الزم با رعايت كامل مقررات ارسال مي گردد.

صادرات ۱۹۰ ميليون دالري 
ايران به كويت در سال ۹۸

ايرنا|مديركل دفتر عربي- آفريقايي سازمان توسعه 
تجارت ايران از برگزاري نخستين ميز كاال- كشوري 
كويت خبر داد و گفت: پارس��ال جمهوري اسالمي 
ايران به اين كشور 1۹0 ميليون دالر صادرات داشت.

فرزاد پيلتن افزود: با آغاز به كار فعاليت ميزهاي كاال- 
كشوري پس از شيوع ويروس كرونا، نخستين ميز 
كاال - كشوري - استاني كويت با حضور نمايندگان 
نهادهاي دولتي ذي ربط و بخش هاي خصوصي شامل 
شركت ها و تشكل هاي مرتبط و همچنين نمايندگان 
اس��تان هاي صادركننده محصوالت س��اختماني 
و معدن��ي برگزار ش��د. وي با برش��مردن زمينه ها، 
فرصت ها و راهكارهاي ص��ادرات، آخرين وضعيت 
شرايط سياسي، امنيتي و اقتصادي كويت و همچنين 
قوانين و مقررات، بيان داشت: از حدود 1۹0 ميليون 
دالر صادرات ايران به كويت در س��ال ۹۸، نزديك به 
30 ميليون دالر متعلق به محصوالت ساختماني و 
معدني مانند سيمان، سراميك، گچ، شيشه، سنگ، 
محصوالت بتني و چيني بهداشتي بوده و سهم اين 
محصوالت از 23 ميليارد دالر واردات كويت حدود 

330 ميليون دالر برآورد شده است.

شناسايي بيش از ۲۷ هزارتخلف 
از طريق سامانه ۱۲4 

ش�اتا| مديركل امور حقوقي و تعزيرات س��ازمان 
حمايت از شناس��ايي 27 هزار و 23۸ مورد تخلفات 
صنفي و غيرصنفي از ابتداي امسال تا پايان خردادماه 
از طريق س��امانه تلفني 124 خبر داد. سيدمجتبي 
سجادي به ارايه آخرين آمار شكايات دريافتي توسط 
س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها در 
س��ه ماهه انخست امس��ال پرداخت و افزود: در اين 
مدت بي��ش از 46 هزار ش��كايت مردمي مربوط به 
تخلفات صنفي و غيرصنفي از طريق سامانه تلفني 
124 ستادهاي خبري مستقر در سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان ها در بخش كاال و خدمات 
دريافت و بررسي شد كه 30 هزار و 605 فقره تلفني، 
هفت هزار و 31۹ فقره حضوري و هشت هزار و 602 
مورد كتبي بوده اس��ت. وي بيان داشت: از مجموع 
شكايات رسيدگي شده، تعداد 1۹ هزار و 2۸۸ مورد 
غيرمتخلف و 27 هزار و 23۸ مورد متخلف شناخته 
ش��ده كه پرونده هاي متخلفان در دست بررسي و 
رسيدگي است. سجادي با تاكيد بر اينكه پيگيري 
مطالبات و شكايات مردم به دليل حضور سودجويان 
در بازار در جايگاه ويژه اي قرار دارد، خاطرنشان كرد: 
در اين بازه زماني اس��تان تهران با تع��داد 10 هزار و 
10۹ فقره، اس��تان خراس��ان رضوي با چهار هزار و 
7۹6 فقره و آذربايجان شرقي با دو هزار و 636 فقره 
بيشترين شكايت اعالم شده به سامانه 124 را به خود 

اختصاص دادند. 

در مراسم روز ملي صنعت ومعدن، از ۳۰ برگزيده صنعتي و معدني كشور تجليل به عمل آمد

ادامه از صفحه اول
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چهرهروز

حسن برازجاني درگذشت
حسن برازجاني، مدرس ادبيات فارسي و ويراستار درگذشت. يكي از اعضاي خانواده حسن برازجاني با اعالم اين خبر به ايسنا گفت: 
او ساعت سه بامداد نهم  تيرماه ۹۹ از دنيا رفت. حسن برازجاني متولد سال ١٣١٩ بود. او دانش آموخته دانشگاه شيراز و از شاگردان 
لطفعلي صورتگر، حكمت شيرازي و... بود. حسن برازجاني در طول سال هاي فعاليت خود به عنوان دبير ادبيات فارسي شاگرداني را از 
نسل هاي تاثيرگذاري به ادبيات و فرهنگ تحويل داد. نقل است در بحبوحه فشارهاي ساواك و سختي هاي امنيتي آن روزگار با هديه 
دادن كتاب هاي روز ادبيات مانند كتاب هايي از ماكسيم گوركي، ژان پل سارتر، چخوف و… به دانش آموزان در تربيت كردن ذهن 

نسل دانش آموزانش كمك مي كرد. سيامك برازجاني، برادرازده حسن برازجاني فوت او را تاييد كرد. 

»روح اهلل خميني كبير« عملياتي موفق با نيروي كم 
يازدهم تير 1360، ارتش و سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي عمليات روح اهلل خميني 
كبير را با رمز الاله اال اهلل، محمد رس��ول اهلل 
در نوسود از شهرهاي استان كرمانش��اه آغاز كردند. در 
اين عمليات ارتش عراق به دليل از دست دادن ارتفاعات 
تاكتيكي منطقه ناچار به عقب نشيني و خروج از اين شهر 
شد. كمبود نيرو از جمله مشكالت عمليات بود كه امكان 
ادامه آن را دچار مش��كل مضاعفي كرده بود. به همين 
خاطر در بعد از ظهر اولين روز عمليات دستور داده شد 
نيروها به مواضع قبل��ي بازگردند. اندكي پس از پيروزي 
انقالب اسالمي، منطقه »اورامانات« )از جنوب مريوان تا 
جنوب پاوه( جوالنگاه گروه هاي ضدانقالب شد.  بر همين 
اس��اس، با وجود تالش نيروهاي خودي براي پاكسازي 
اين منطقه، عناصر ضد انقالب همچنان به حضور خود 
ادامه مي دادند. همين حضور موجب شد تا ارتش عراق به 
هنگام هجوم سراسري خود به خاك ايران اسالمي، منطقه 
اورامانات را مورد حمله قرار ندهد.  با شروع جنگ، نيروهاي 
سپاه پاسداران »مريوان« و »پاوه« به همراه يگان هايي از 
ارتش جمهوري اسالمي طي چند عمليات موفق شدند 
قسمت اعظم منطقه تحت نفوذ ضدانقالبيون را پاكسازي 
كنند. متقابال، عراق نيز با مشاهده وضعيت مخاطره آميز 
گروه هاي ضدانقالب، تعدادي از يگان هاي خود را از مرز 
عبور داده و منطقه نوس��ود را اشغال كرد و مانع از الحاق 
نيروهاي دو محور مريوان و پ��اوه در ارتفاع »كاوه زهرا« 
گرديد.  به همين علت، نيروهاي خودي يازدهم خرداد 
س��ال 60 طي عملياتي با ن��ام »روح اهلل خميني كبير« 
منطقه نوس��ود را آزاد كردند.  با تسلط رزمندگان بر نوار 

مرزي و نيز بر برخي مواضع دشمن، زمينه انجام عمليات 
به منظور انهدام قواي دش��من، تامين مرز در دو منطقه 
»نوس��ود« و »هاني گرمله« در دس��تور كار فرماندهان 
نظامي ق��رار گرفت. رزمندگان مي بايس��ت از دو محور 
مريوان و پاوه وارد عمل شده و ضمن آزادسازي بخشي از 
ارتفاعات منطقه، در محدوده بين »نوسود« و »مريوان« 
و نيز انهدام دشمن، شهر طويله عراق و چند روستا را به 
تصرف درآورند. محور مريوان، به فرماندهي حاج »احمد 
متوسليان« ماموريت داشت تا ضمن آزادسازي ارتفاعات 
شنگادور، توالي )پنج قله(، دره تاريك، جانبازان و ملقه 
پشقله، شهر طويله را تصرف و تامين كند.  محور پاوه، به 

فرماندهي محمد ابراهيم همت نيز ماموريت پاكسازي 
شهر نوس��ود، ارتفاعات كل هرات، س��رني، شوشمي و 
تعدادي از روس��تاهاي منطقه از وجود دشمن )عناصر 
ضدانقالب و نيروهاي عراقي( و ورود به شهر طويله را بر 
عهده داشت.  دو محور فوق از محورهاي فرعي براي تامين 
اهداف خود بهره مي گرفتند. محورهاي فرعي به تناسب 
نيروهاي ادغامي، فرماندهي متغير داشتند. مثاًل، محور 
توالي شنگادور با استعداد 350 نفر و با فرماندهي ارتش 
وارد عمل مي شد. محور دره تاريك با استعداد 200 نفر 
و نيز محور ملقه پشقله و جانبازان با استعداد 120 نفر با 

فرماندهي سپاه عمل مي كرد.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

تفنگ، عليه انسان 

تفنگ هاي اوليه پس از توپ ها اختراع ش��دند 
و براي نخس��تين بار در اواخر قرن 10 ميالدي 
تا ميانه قرن 16 در ارتش اسپانيا مورد استفاده 
قرار گرفتند. ش��يوه كار تفنگ هاي اوليه كه با 
نام تفنگ س��رپر فيتيله اي شناخته مي شدند، 
انفجار باروت در داخل لوله تفنگ و پرتاب شدن 
گلوله به سوي هدف بود. به اين شكل كه باروت 
س��ياه را در داخل لوله تفنگ ريخته مي شد و 
يك پارچه روي آن قرار داده و س��نبه مي زدند 
و سپس گلوله را در لوله قرار داده و مجددا يك 
تكه پارچه بر روي آن مي گذاشتند و در نهايت 
در حفره انتهاي لول��ه فيتيله مخصوص باروت 
را مش��تعل كه منجر به انفج��ار و پرتاب گلوله 
مي شد. در اوايل قرن 12 ميالدي نوع جديدي 
از تفنگ هاي س��رپر اختراع ش��د كه به تفنگ 
چخماقي مع��روف بود.  اين تفنگ توس��ط دو 
فرانسوي به نام هاي ژسلن و براشي ساخته شد 
و اساس كار اين تفنگ به اين شكل بود كه براي 
آتش زدن باروت در انتهاي لوله تفنگ از سنگ 
چخماق و فوالد اس��تفاده مي شد. تفنگ هاي 
سرپر چخماقي نس��بت به تفنگ هاي قديمي 
از قدرت و س��رعت بهتري برخوردار بودند و تا 
ش��روع پيدايش اولين امپراتوري فرانسوي ها 
بر جهان مورد استفاده قرار گرفت و عثماني ها 
)تركيه( اولين كشور مسلماني بودند كه سربازان 
خود را به اين تفنگ مجهز كردند و سال ها بعد 
در جنگ چالدران بود كه س��پاه سلطان سليم 
پادش��اه عثماني توانست به كمك تفنگ هايي 
كه در اختيار داش��تند سپاه ش��اه اسماعيل را 
شكست دهند.  برخي كارشناسان بر اين نظرند 
كه توپ و تفنگ توسط ونيزي ها در اواخر قرن 
1۴ ميالدي و اوايل قرن 15 به ايران آورده شده 
است اما چيزي كه مشخص است اين است كه 
پس از شكست ايرانيان در برابر تركان عثماني 
در جنگ چال��دران در دوران زمامداري ش��اه 
اسماعيل صفوي كه علت شكست، مجهز نبودن 
سپاه ايران به توپ، تفنگ و سالح هاي آتشين 
بود. شاه اسماعيل تصميم گرفت كه سپاه خود 
را به ت��وپ و تفنگ تجهيز كن��د. در اين دوره 
شاه اسماعيل با اس��تخدام مربيان انگليسي و 
فرانسوي و خريد 6 هزار قبضه تفنگ از انگلستان 
و ساخت آن شروع به آموزش و تجهيز سپاهيان 
خود كرد. سينوري مورخ و ايرانشناس اروپايي 
آن زمان در كتاب خود بيان مي كند كه ايرانيان 
در زمان شاه اسماعيل از تفنگ هاي فيتيله اي 
كه خود س��اخته بودن��د اس��تفاده مي كردند.  
دالساندري ايران ش��ناس و مورخ ايتاليايي در 
كتاب خود عنوان داشته سپاهيان پارسي داراي 
تفنگ هايي بودند كه طول آن 6 وجب اس��ت. 
اين قسمت از نوشته هاي اين شخص از اين رو 
جالب توجه است كه در تاريخ سلطنت صفويان 
بر ايران قبل از ورود برادران شرلي در زمان شاه 
عباس و تجهيز سپاه ايران به توپ و تفنگ اشاره 
به مهارت سربازان ايراني و استفاده از تفنگ در 
زمان شاه اسماعيل كرده است و گفته در عهد 
شاه اسماعيل سربازان مستقر در پادگان هرات 
قواي ازبك را با اين توپ و تفنگ ها بيرون راندند.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانون تاسيس مركز آمار ايران
نيمه اول تير 13۴۴ و در مجلس بيست ويكم شوراي 
ملي، قانون تاس��يس مركز آمار به تصويب رسيد.  بر 
اساس ماده يك اين قانون، از تاريخ تصويب اين قانون 
اداره كل آمار عمومي از وزارت كش��ور منتزع و به  نام 
مركز آمار ايران وابس��ته به سازمان برنامه خواهد بود. 
 در ماده 2 درباره وظايف مركز آمار ايران عبارت است 
از تهي��ه طرح و اجراي برنامه ه��ا و طرح هاي آماري و 
آمارگيري نمونه اي و انجام سرشماري ها، اخراج تجزيه 
و تحليل و نتيجه گيري و انتشار آمارهاي جمع آوري 
شده، انتشار سالنامه آماري حاوي كليه آمارهاي كشور، 
انجام خدمات آماري براي وزارتخانه ها و موسس��ات 
دولتي و ملي، تهيه و اجراي برنامه هاي كارآموزي براي 
تعليم آمارگران و كارشناس��ان مورد نياز خود و ساير 
دس��تگاه هاي آماري كشور، استخراج كليه اطالعات 
آماري دستگاه هاي دولتي كه به وسيله ماشين هاي 
الكترونيكي انجام مي گيرد ) به استثناي شركت ملي 
نفت و بانك مركزي ايران(.  سازمان برنامه نيز موظف 
است ضمن تجهيز و تكميل كادر فني مركز آمار ايران 
ترتيب الزم جهت انتقال طرح هاي آمارگيري نمونه اي 
و غير جاري را كه اجراي آن به عهده بعضي سازمان هاي 
دولتي اس��ت به مركز آمار ايران فراهم سازد به نحوي 
كه اين انتقال مجموعا تا پايان برنامه سوم انجام گرفته 
باشد.  سرشماري هاي عمومي نفوس به موجب فرمان 
همايوني طبق ترتيبي كه هيأت وزيران تصويب و مقرر 

مي دارد انجام خواهد ش��د. همچنين وزارتخانه ها و 
موسسات دولتي موظفند جدول ها و پرسشنامه هايي 
را كه براي آمارگيري تهي��ه مي نمايند قبل از اجراي 
طرح براي جلب موافقت به مركز آمار ايران ارسال دارند 
و از روش ها و تعاريف و معيارها و دس��تورالعمل هاي 
آماري مركز مذكور تبعيت نمايند و همچنين نتيجه 
آمارهاي جمع آوري ش��ده را قبل از انتشار در اختيار 
مركز آمار ايران قرار دهند. از طرفي، كليه وزارتخانه ها 
و موسس��ات دولتي مكلفند هر نوع اطالعي كه مورد 
احتياج باش��د در اختيار مركز آمار اي��ران بگذارند و 
همكاري الزم را در جمع آوري آمار انجام دهند. عموم 
ساكنان ايران و همچنين اتباع ايران مقيم خارج مكلفند 
به پرسش هاي مربوط به سرشماري ها و آمارگيري هاي 
نمونه اي پاس��خ صحيح  بدهند. اطالعاتي كه ضمن 
آمارگيري هاي مختلف از افراد جمع آوري مي ش��ود 
محرمانه خواهد بود و جز براي تهيه آمار كلي و عمومي 
نبايد مورد استفاده قرار گيرد.  اطالعات جمع آوري شده 
از افراد به هيچ وجه در مراجع قضايي و اداري و مالياتي 
قابل اس��تناد نخواهد بود.  بر اساس ماده 7 اين قانون، 
مركز آمار ايران طرح هاي سرشماري نفوس را هر پنج 
س��ال يك بار كه شروع آن س��ال 13۴5 خواهد بود و 
كليه آمارگيري هاي كشاورزي و صنعتي و بازرگاني و 
بهداشتي و ساير آمارهاي الزم را طبق آيين نامه اي كه 
به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد انجام خواهد داد.

افزايش آتش سوزي هاي عمدي جنگلي در كشور 
فرمانده يگان حفاظت محيط زيس��ت 
كش��ور از تحوي��ل تجهي��زات جديد 
اطفاي حريق ب��ه محيط بانان تا هفته 
آينده خبرداد. جمش��يد محبت خاني 
اظهاركرد: آتش س��وزي هاي ما نسبت 
به سال گذشته افزايش يافته است و ما 
از ارديبهشت اين موضوع را پيش بيني 
كرده  و با همكاري هاي بين س��ازماني 

اقداماتي را براي كنترل آن انجام داده بوديم. به گفته 
او، امسال آمار آتش سوزي هاي عمدي در طبيعت 
افرايش پيدا كرده است و سازمان محيط زيست با 
همراهي پليس، افرادي را در اين خصوص شناسايي 
و دستگير كرده است. فرمانده يگان حفاظت سازمان 
محيط زيست در پاسخ به پرسش ايسنا مبني بر اينكه 
باتوجه به فوت پنج نفر از نيروهاي مردمي و داوطلب 

اطفاي حري��ق، برنامه س��ازمان براي 
مديريت و آموزش اين نيروها چيست؟ 
گفت: در درج��ه اول اين نيروها بايد در 
كنار نيروهاي محيط باني و جنگلباني 
به عمليات اطفا بپردازند. همچنين ما 
پيشنهاد خواهيم داد كه فرمانده يگان ها 
در استان هاي مختلف آموزش هايي را 
به همياران طبيعت براي اطفاي حريق 
ارايه كنند. او همچنين درباره شكار غيرمجاز پرندگان 
در فريدون كنار اظهار كرد: به علت موقعيت خاص 
تاالب فريدون كنار س��االنه شاهد حضور پرندگان 
مهاجر زيادي در منطقه هستيم كه متاسفانه تعداد 
زيادي از آنها ناجوانمردانه شكار مي شوند. امسال در 
نظر داريم اقدامات پيشگيرانه را زودتر آغاز كنيم تا 

وضعيت فريدون كنار تا حدي بهتر شود.

گام هاي تند ايران در ساخت واكسن كرونا
وزير بهداش��ت ضمن اعالم اقدامات موثر 
ايران در ساخت واكسن كوويد1۹ گفت: 
اغلب تست  مدل هاي حيواني اين واكسن 
پاس ش��ده و در آينده بسيار نزديك براي 
كلينيكال ترايال )مطالع��ات باليني( در 
انسان وارد عمل خواهيم شد. سعيد نمكي 
گفت: خبر خ��وش براي مردم آن اس��ت 
كه خوش��بختانه ما در س��اخت واكسن 

كووي��د-1۹ گام هاي موثري برداش��تيم و امروز تعداد 
قابل توجهي از دانش��مندان ما با تكيه بر دانش بومي و 
استفاده از تجربيات جهاني در كنار يكديگر در ساخت 
واكس��ن كوويد1۹ گام هاي تندي را برمي دارند. خود 
نيز در چهار ماه گذشته لحظه به لحظه كنارشان بودم و 
موارد را دنبال كردم و البته اقدامات را خيلي هم با فرياد 
اعالم نكرديم. اعالم مي كنم كه در ساخت واكسن عليه 
كوويد1۹ گام هاي موثري برداش��ته ايم و اغلب تست  
مدل هاي حيواني پاس شده و در آينده بسيار نزديك براي 
كلينيكال ترايال )مطالعات باليني( اين واكسن در انسان 

وارد عمل خواهيم ش��د. نمكي همچنين 
گفت: سال گذش��ته سالي پر افتخار براي 
كش��ور بود و عزيزاني كه در صنعت دارو و 
تهيه مايحتاج مردم زحمات زياد كشيدند، 
در ايجاد اين افتخار سهم بزرگي داشتند. 
جمهوري اسالمي ايران سال قبل به رغم 
همه فشارهاي ناشي ازتحريم هاي ظالمانه 
توانست با حدود 600 ميليون يورو يعني 
بيش از 20 درصد از مصرف ارز در س��ال 13۹7، س��ال 
13۹۸ را با افتخار به پايان برساند. وي تاكيد كرد: حمايت 
از توليدكننده داخل گرچه ممكن است در اوايل هزينه بر 
باشد، اما در دراز مدت سرمايه گذاري بزرگ ملي است. 
توليد كنندگان داروهاي ساخته شده همراهي كردند، 
همدلي كردند و سرمايه گذاري كردند كه امروز شاهد 
اين تحول بنيادي در مواد اوليه دارويي كشور هستيم و به 
عنوان يكي از بزرگان توليد اين مواد در منطقه شده ايم. 
همواره يكي از غصه هايم اين بود كه چرا يوسف مصري را 

به بازار برده فروشي مي بريم. 

میراثنامه

خلق را تقليدشان بر باد داد!
اين روزها درِد تاق بس��تان را ن��ه تنها تله كابيِن بخش 
خصوصي كه حذِف تدريجي پهن��ه زرِد اين محوطه 
تاريخي كه براي جهاني شدن اش تعيين شد و مديريت 
شهري هر روز با مجوزهايش زخِم عميق تري بر پيكر 
آن زد، شديدتر كرده اند. تاق بستان و داستاِن ادامه داِر 
آسيب هايي كه هر روز تِن نحيِف اين محوطه تاريخي 
را مي لرزاند، از سال ها قبل آغاز شده، حتي قبل از ثبِت 
نامش در فهرست موقت يونسكو، يعني 13 سال قبل. 
اما همين آس��يب ها و بي توجهي ها از س��وي مديران 
ادوار مي��راث فرهنگي و تمايل به درآمدزايي بيش��تِر 
مديران شهري كرمانشاه، فارغ از هر افتخارآفريني كه 
مي توانستند براي شهرشان به ارمغان ببرند، مهم ترين 
بخش هاي موثر بر همين افكاري بودند كه س��رانجام 
متوليان ميراث��ي را براي جهاني ك��ردن اين محوطه 
سست تر كرد. عالقه و اصرار متوليان شهري كرمانشاه 
براي احداث تله كابين در حريم تاق بس��تان هر چند 
در اظهارنظرهايشان با رسانه هاي مختلف ثابت شده 
است، اما س��رعِت كار براي به سرانجام رسيدن پروژه 
و حتي تعيين زماني مش��خص براي نصِب اين وسيله 
درآمدزاي تفريحي آن هم وقتي هنوز ميراث فرهنگي 
به متوليان شهري جوابي درست نداده و خود دستپاچه 
بين تاريخ و فرهنگ كرمانشاه و سرمايه سرگردان است، 
قدري مساله را پيچيده تر مي كند. شايد هم آنقدر اين 
مساله براي متوليان شهري كرمانشاه آنقدر ساده است 
كه نيازي به برطرف ش��دن ابهامات ميراث فرهنگي 
نمي دانند و همان تقليد از گنجنامه را كافي مي دانند. 
اما از س��وي ديگر مي توان به يك ف��رِض محال ديگر 
هم انديشيد؛ شايد اگر تله كابيِن نصب شده در بخِش 
»بادالينگِ« ديوار بزرگ چين، مديران ارش��د وزارت 
ميراث فرهنگي را كه قبل از شيوع كرونا از اين اثر جهاني 
ديدن كرده، تحت تاثير قرار داده و بر همين اس��اس با 

اح��داث تله كابين در اين محوطه تاريخي )براس��اس 
صحبت هاي سعيد طلوعي- شهردار كرمانشاه( موافقت 
كرده اند، اما آيا ايشان تحتِ  تاثيِر نبوِدِ  اظهارنظرهاي 
كارشناساِن باستان شناسي كه قرار بوده نخست محوطه 
دش��ت كاهو را بررسي و بعد از اعالم نظرشان، موافقت 
يا مخالفت نهايي ميراث فرهنگي براي ايس��تگاه دوم 
يا پاياني تله كابين اعالم و قدم بعدي برداش��ته شود، 
قرار نگرفته اند كه بخواهند دست كم درخواست توقِف 
كار تا زماِن اعالِم نظر كارشناس را مطرح كند؟ حاال نه 
تنها از يك سو در ضلع غربي پارك كوهستان و پشت 
بيمارستان امام حسين )ع( جاده خاكي به مهمانسراي 
در دست احداثي مي رسد كه مدت هاست صداي فعاالن 
ميراثي را به هوا بلند كرده و بي جواب مانده و از س��وي 
ديگر ايجاد تله كابيني كه مدت هاست خواب را از چشِم 
تاق بس��تان ربوده؛ بلكه بي توجهي معنادار مسووالن 

شهري كرمانشاه نسبت به از بين رفتن عرصه و حريم 
لكه زرِد تاق بستان و صدور مجوزهاي مختلف از احداث 
هتل گرفته تا مكان هاي عمومي مانند سالن اجتماعات 
و حسينيه و رس��توران هايي كه به زعم خود به كباب 
شيشليك ثبت ملي شده خدمت مي كنند خود به مرور، 
تاق بستان را به داستاني وارد مي كند كه قصه هزار و يك 
ش��ب با آن برابري كند. اين دست درازي ها به لكه زرد 
تاق بستان به حدي است كه مالكان شخصي زمين هاي 
قرارگرفت��ه در طرح نيز به طمع درآمدزايي بيش��تر و 
احتماال با الگو قراردادن رفتارهاي متوليان شهري و با 
چشم پوشي از مخالفت هاي ميراث فرهنگي براي ايجاد 
هر نوع كاربري، با خشكاندن درختان كه بخشي از لكه 
سبز اين پهنه تاريخي محسوب مي شدند، قصد ايجاد 
پاركينگ براي همان گردشگراني را دارند كه به مرور از 

تاق بستان فاصله مي گيرند.

كتابخانه

مغز اقتصادي چگونه تصميم مي گيرد؟ 
مديريت، فرايند تصميم گيري و به كارگيري منابع مختلف براي دستيابي به اهداف گوناگون و نتيجه گيري است. تصميم و 
انتخاب هر فرد، جهت دهنده و شكل دهنده موفقيت يا شكست او در زندگي است و تصميمات اقتصادي نقش بسيار مهمي 
در نتايج و دستاوردها دارند. اما آنچه در شرايط امروز انديشمندان و پژوهشگران را به خود مشغول كرده است، ريشه يابي 
تصميم گيري ها و تصميم هاست و اينكه چه عوامل ناش��ناخته و نايافته اي سبب تصميم گيري مي شوند. اقتصاد رقابتي و 
بازاريابي آينده، نيازمند مزيت هاي تازه بر اساس ايده ها وپديده هاي نوين و كشف نايافته هاي گوناگون است.  مولفان كتاب 
آذر محمدزاده و آناهيتا خرمي بناركي »مغز اقتصادي چگونه تصميم مي گيرد؟« كوش��يده اند تا تصميم گيري مديران در 

امور مالي و تجاري را با عنوان امور مالي عصب � پايه يا نوروفاينانس معرفي كنند. 

هنر

گالب آدينه با »جنت مكان، خلد آشيان« روي صحنه
محمد حاتمي قصد دارد نمايش »جنت مكان، خلد آشيان« را با بازي گالب آدينه 
روي صحنه ببرد. اين هنرمند تئاتر از تصميمش براي اجراي دو اثر نمايشي خبر 
داد و تاكيد كرد: نمي توان زندگي را متوقف كرد و بيكار نشست چون فعال شرايط 
همين اس��ت. حاتمي درباره نمايش »جنت مكان، خلد آشيان« توضيح داد: اين 
نمايش اثري اجتماعي و كمدي است كه متن آن را خودم نوشته ام و خانم گالب 
آدينه در آن بازي خواهند داش��ت. او ترجيح داد ارايه جزييات بيشتر درباره اين 
نمايش را به زماني ديگر موكول كند ولي از قصدش براي اجراي نمايشي ديگر هم 
خبر داد و گفت: نمايشنامه »ادريسي ها، برج خاموشان« را سال ها پيش نوشته بودم 
كه فرصتي براي اجرايش دس��ت نداد ولي تصميم دارم امسال اين نمايش را هم 
اجرا كنم. حاتمي توضيح داد كه اين نمايشنامه برداشتي آزاد از رمان »پرواز بر فراز 
آشيانه فاخته« است كه ارتباطي به رمان »خانه ارديسي ها«ي غزاله عليزاده ندارد. 
او به ايسنا گفت: تصميم اين است كه اين نمايش را هم در قالب تئاتر، روي صحنه 
ببرم و هم از آن يك فيلم بسازم كه البته تله تئاتر نخواهد بود بلكه دكوپاژ سينمايي 
خواهيم داشت و فيلمبرداري مان كامال حرفه اي است. البته اين فيلم را براي پخش 
خانگي مي س��ازيم. اين كارگردان و بازيگر تئاتر با انتقاد از كيفيت ضبط برخي از 
تئاترها افزود: بيشتر تئاترهاي ما به شكلي آماتور ضبط شده و چيزي بي هويت و 
بالتكليف است نه تله تئاتر است و نه تئاتر چراكه هر يك از اين مديوم ها، مختصات 
خود را دارند ولي تئاترهاي ضبط شده ما شير بي يال و دم و اشكمي هستند كه ما 

به بازار ارايه مي كنيم و توقع هم داريم مردم چنين محصوالتي را بخرند. خب با اين 
كيفيت نمي شود! حاتمي در پايان درباره كار هنري در دوران كرونايي گفت: در مدت 
قرنطينه كه همه خانه نشين بوديم و مشغول امور شخصي ولي اين وضعيت ادامه 
دارد و نمي توان زندگي را تعطيل كرد. بايد كار كرد ولي با شرايط درست. بنابراين من 
هم صحبت هايم را براي شروع كار انجام داده ام و متناسب با شرايط فعلي، كارهايم 
را پيش مي برم كه هم سالمت گروه حفظ شود و هم تماشاگر، چون شرايط همين 

است و براي همه هم همين است.
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