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ازروندوارداتتلفنهمراهدرسال99گزارشميدهد

يادداشت- 1

 داستان برنامه همكاري
 25 ساله با چين چيست؟

مت��ن » ويراي��ش نهاي��ي 
همكاري ه��اي  برنام��ه 
جامع )25س��اله( اي��ران و 
چي��ن« در 18 صفح��ه و از 
ط��رف دبيرخانه س��ازوكار 
عال��ي مش��اركت جام��ع 
راهبردي اي��ران و چين در 
خ��رداد 1399 تهيه ش��ده 
و اكنون در دسترس اس��ت و به دليل نبودن متن مورد 
تأييد ديگر، با همين متن ش��روع مي كنم. متن شامل 
اين قسمت هاس��ت: مقدمه، بند اول: چش��م انداز، بند 
دوم: ماموريت، بند س��وم: اهداف اساسي، بند چهارم: 
زمينه هاي همكاري، بند پنج��م: اقدامات اجرايي، بند 
ششم: نظارت و اجرا، بند هفتم: همكاري در كشور ثالث، 

بند هشتم: نفي فشارهاي خارجي،  بند نهم:  مفاد نهايي
يك- مقدمه تا پاي��ان بند نهم، به واقع كلياتي اس��ت 
كه هر دو كش��وري - بس��ته به ظرفيت ه��ا، منابع و 
توانمندي هاي شان - مي توانند در روابط با يكديگر مد 
نظر داشته باشند. طبيعي اس��ت كه چون ايران داراي 
منابع نفت، گاز و س��اير انرژي ها، برخ��ي مواد معدني 
خ��ام و مزيت هايي براي حمل و نقل ج��اده اي، ريلي، 
دريايي و هوايي است، عمده بندهاي اين چند صفحه 
درباره همكاري در اين عرصه هاست. مقوالت نظامي-

امنيتي و دفاعي هم در كنار موارد فوق ذكر ش��ده و دو 
كشور در اين متن بر گسترش همكاري ها در همه اين 
زمينه ها تأكيد مي كنند. همكاري هاي علمي، فناورانه، 
گردشگري و ارتباطات هم كه در دنياي جديد بخشي 
از هر نوع تفاهم نامه يا توافق اقتصادي جامع است. دو 
كشور تأكيد مي كنند كه همكاري هاي شان برد-برد، 
راهبردي و بلندمدت اس��ت و در زمينه هاي دوجانبه، 

منطقه اي و بين المللي خواهد بود.
 دو- ضميمه ه��ا مباح��ث مش��خص تري را ش��امل 

مي شوند. منظورم از مشخص تر اين است كه: 
زمينه ه��اي همكاري در بخ��ش اهداف ذكر ش��ده و 
براي مثال بر توس��عه همكاري در نفت، پتروشيمي، 
كشاورزي، ش��بكه هاي هوش��مند، صنايع آب و برق، 
محيط زيست، صنايع هوايي، گردش��گري و ... تأكيد 
شده اس��ت. البته هر نوع زمينه همكاري كه دنبالش 

باشيد به نوعي در اين ضمائم پيدا مي شود.
سه- عناوين اصلي برنامه همكاري هاي جامع 25 ساله 

در ضميمه شماره )2( آمده است و عبارتند از: 
حوزه نفت و انرژي

مشاركت فعال در پروژه بزرگ چين با عنوان كمربند-
جاده )OBOR( با تأكيد ب��ر كريدورهاي منطقه اي، 
شبكه ريلي و همكاري ايران و چين در كشورهاي ثالث 

متأثر از كمربند-جاده
توسعه سواحل مكران

همكاري در زمينه فناوري و ارتباطات راه دور
همكاري هاي مالي، اقتصادي و تجاري

همكاري هاي نظامي، دفاعي و امنيتي دوجانبه
همكاري سياسي

چهار- دو كش��ور در اين برنامه، ذيل اقدامات اجرايي، 
برخي فعاليت ها و اقداماتي را برشمرده اند كه بايد انجام 
ش��ود تا اهداف مندرج در ضميمه )1( و همكاري هاي 
مندرج در ضميمه )2( محقق ش��وند. اي��ن اقدامات 
اجرايي گاه خيلي كلي نظير »گسترش همكاري هاي 
مالي، بانكي و بيمه اي در چارچوب اصول  بازار و قوانين 
دو كشور« است و گاه خيلي ريز مي شود و به مقوله اي 
نظير »همكاري درباره توليد برق و ك��ود از زباله هاي 
شهري«، »گش��ايش ش��عبات نمايندگي بانك هاي 
ايراني در مناطق ويژه اقتصادي چين«، »سرمايه گذاري 
مشترك در ساخت شهرهاي هوشمند«، »تأمين مواد با 
ادامهدرصفحه2 كربن كم براي ايران«...  

محمدفاضلي٭

يادداشت- 2

 سهام بزرگ
 يا سهام كوچك؟

تحليل ب��ورس روزب��ه روز 
س��خت تر و درصد خطاي 
بيش��تر  تحليلگ��ران 
اي��ن  عل��ت  مي ش��ود، 
موضوع ه��م تغييرات مكرر 
پيش فرض ه��اي تحلي��ل 
است و ارتباط صد درصدي 

به عملكرد تحليلگران ندارد.
در حال حاضر ع��ده اي معتقدند كه به زودي س��هام 
كوچك )نه همه گروه ها و سهم ها، منظورم سهام پروژه 
شده و بي بنياد و غيرنقدشونده است( دوباره در كانون 
توجه بازار قرار مي گيرند و گروه هاي بزرگ دچار ريزش 
قيمتي مي ش��وند و بنابراين با ريزش گروه هاي بزرگ 
شاهد رش��د مجدد نمادهاي كوچك تر خواهيم بود، 
همين جا بايد با قاطعيت تمام عرض كنم كه اين سناريو 
از ريشه غلط است. اين الگوي معامالتي چند سال پيش 
است كه با فرسايشي شدن بازار، عده اي از سفته بازان 
س��هم هاي به اصطالح زير خاكي را پيدا مي كردند و با 
ش��عار تيك آور يا زير ارزش ذاتي بودن شروع به پروژه 
كردن س��هم و باال بردن قيمت مي كردند. عزيزان اين 
سناريو براي زماني بود كه حجم نقدينگي در بازار كم 
بود س��هم هاي پروژه اي گاهي زير 1۰۰ تومان بودند! 
نقدينگي مورد نياز براي اينكار كم بود و در توان برخي 
سفته بازها بود! در ش��رايط فعلي وارد سهام پروژه اي 
شدن و خريد گروهي و رانت و ... چيزي جز گير كردن 
در اينگونه سهام براي شما نخواهد داشت و باز هم شما را 
از بازار عقب خواهد انداخت. من با رشد گروه هاي بزرگ 
تا اين حد هم موافق نيس��تم و توصيه اي براي ورود به 
هيچكس ندارم اما بر اساس تحليل خودم شرايط بازار 
را تحليل مي كنم و مانند هميشه ممكن است تحليل 
من اشتباه باش��د! س��هام بزرگ گروه خودرو و فلزات 
و بانك رش��د زيادي كرده اند و قطعا با اين رشد نياز به 
عرضه و اس��تراحت دارند و امي��دوارم زودتر اين اتفاق 
بيفتد اما واكنش بازار را ببيني��د، تجربه دارا يكم براي 
مردم ش��يرين بود و خيلي ها هم از دارايكم جا ماندند 
و هم از رشد س��هام گروه هايي كه در دارايكم بود. حاال 
بازار هم پشت سر دولت در اين يك ماه در صف خريد 
سهام صندوق هاي ETF بعدي ايستاده است. اين يك 
واقعيت اس��ت و با حرف من و ش��ما تغييري نخواهد 
كرد. من و ش��ما عامل ايجادش نبوديم اما نمي توانيم 
نسبت به آن بي تفاوت باش��يم، نمي توانيم عكِس بازار 
عمل كنيم و معتقد باشيم كارمان درست است، اينجا 
بورس اس��ت و هرگونه تعصب بيجا مانع س��ود است!  
از نظر من بيش��تِر س��هام گروه خودرويي، تعدادي از 
فلزي ها، تك س��هم هايي از بانكي ها و ... به هيچ عنوان 
ارزنده نيستند و اگر با عينك قديمي به آنها نگاه كنيم 
به نظر حبابي مي رسند اما: آقاي بازار پول خود را وارد 
اين سهم ها كرده است و بر اساس بازي دولت در حال 
حركت اس��ت. مردم هم كم كم وارد شدند و رشد اين 
گروه ها تش��ديد ش��د، قطع به يقين بدانيد كه حباب 
تعدادي از س��هام بزرگ هم در آينده خواهد تركيد و 

بي برو برگرد گروه خودرويي اولين كانديدا هستند.
اما االن چه بايد كرد

سهام بزرگ را بفروش��يم و وارد سهم هاي كوچك 
و پروژه اي شويم؟ اين يك اش��تباه مرگبار خواهد 
بود زيرا اين سهم ها در حال اصالح و ريزِش قيمتي 
بخش��ي از روند حبابي شدن ش��ان طي يك سال 
گذشته هستند و مطمئن باشيد يك روز اگر سهام 
بزرگ تغيير روند بدهند، سهام كوچك زير دست 
و پا له خواهند شد و مطلقا غيرنقدشونده خواهند 
ب��ود.  از اين س��رمايه گذاران جديد چ��ه انتظاري 
داريد؟ بيايند و سهام بزرگ بازار را بفروشند و سهام 
كوچك را بخرند؟  ادامهدرصفحه7

محسنعباسي

 ،)IMF( طبق جديدترين گزارش صندوق بين المللي پ��ول
صادركنندگان نفت خاورميانه و ش��مال آفريقا امسال 2۷۰ 
ميليارد دالر درآمد نفتي را از دس��ت خواهند داد. اين نهاد، در 
جديدترين بازبيني منطقه اي خود به كاهش باالتر از حد انتظار 
توليد نفت در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا اشاره كرد كه از 
الجزاير در غرب تا ايران در ش��رق را دربرمي گيرد و همچنين 
شامل ش��ش كش��ور عضو ش��وراي همكاري خليج فارس و 
عراق، ليبي و يمن مي شود. تقاضا براي نفت امسال تحت تاثير 
كندي اقتصاد جهاني ناشي از پاندمي ويروس كرونا به ميزان 
چشمگيري كاهش پيدا كرده است. اوپك و متحدانش شامل 
روسيه در تالش براي تقويت قيمت ها، با محدوديت داوطلبانه 

توليد موافقت كرده اند كه اين موضوع باعث كاهش بيش��تر 
درآمد آنها شده است. كشورهاي خاورميانه از بحران سالمتي 
هم رنج مي برند و طبق گزارش صندوق بين المللي پول، قيمت 
پايين تر نفت و كاهش عرضه از س��وي اين كشورها به همراه 
قرنطينه اقتصادي وضع شده براي مقابله با شيوع ويروس كرونا 
باعث خواهد ش��د توليد ناخالص داخلي صادركنندگان نفت 
خاورميانه در سال 2۰2۰ به ميزان ۷.3 درصد رشد منفي پيدا 
كند.اين رقم در مقايسه با پيش بيني آوريل صندوق بين المللي 
پول از رش��د منفي ۴.2 درصدي، افت چشمگيرتري را نشان 
مي دهد.طبق گزارش اين نهاد جهاني، توليد ناخالص داخلي 
غيرنفتي اي��ن اقتصادها هم به دليل مق��ررات در خانه ماندن 

و ساير تدابير مهار ش��يوع بيماري كوويد 19 كه باعث مختل 
شدن فعاليت بخش هاي گردش��گري، مهمانپذيري، حمل و 
نقل و خرده فروشي مي شود، افت قابل مالحظه اي پيدا خواهد 
كرد. صندوق بين المللي پول در جديدترين گ��زارش خود از 
پيش بيني قبلي بهبود رشد اقتصادي اين منطقه به نرخ ۴.۷ 
درصد در سال 2۰21 عقب نش��يني كرد و اكنون انتظار دارد 
اقتصاد اين منطقه 3.9 درصد رش��د كند كه منعكس كننده 
شدت بحراني اس��ت كه با آن روبه رو شده اس��ت. بسياري از 
صادركنندگان نفت ذخاير ارزي قابل توجهي دارند كه مي توانند 
از آنها استفاده كنند اما سايرين اقبال كمتري داشته و كساني 
كه در مناطق جنگ زده مانند افغانستان، عراق، سوريه، سودان 

و يمن زندگي مي كنند، با چش��م انداز كوتاه مدت تيره و تاري 
مواجه هستند.بحران جهاني به افت س��طح تجارت، مختل 
شدن زنجيره تامين و فروپاشي درآمدهاي حاصل از گردشگري 
و ارس��ال پول توس��ط كارگران مقيم خارج منجر شده است. 
پولهايي كه كارگران مهاجرت كرده به خارج ارسال مي كنند، 
ح��دود 1۴ درصد از كل توليد ناخال��ص داخلي ضعيف ترين 
كشورهاي اين منطقه را تشكيل مي دهد. در نتيجه وضعيت 
فعلي، صندوق بين المللي پ��ول اعالم ك��رد توليد اقتصادي 
اين كش��ورها امس��ال به طور متوس��ط 13 درصد منقبض 
 مي شود و س��رانه توليد ناخالص داخلي از 29۰۰ دالر در سال
 2۰19-2۰18 به 2۰۰۰ دالر در سال 2۰2۰ سقوط مي كند. 

صندوق بين المللي پول اعالم كرد

 سقوط 270 ميليارد دالري درآمد نفتي خاورميانه 

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

 سرمايه گذاران، بازار را به صورت 
يك ريسك ذاتي مي شناسند

مهدي نصرتي در گفت وگو با »تعادل«:

بايد يك نهاد ي كه از جنس بورس نباشد   بر عملكرد آن نظارت كند

   بعد از خروج ترامپ از برجام وضعيت 
بيماري اقتصاد وخيم تر شده و براي بهبود اين 

وضعيت بايد به اقتصاد جهاني برگرديم

   ايران يك درصد جمعيت دنيا و تقريبا 
يك درصد جي دي پي دنيا را دارد و بايد 

 يك درصد سهم اقتصاد جهاني را هم
 در دست داشته باشد

چه كسي بر بورس نظارت مي كند  پيش بيني
  رونق بورس
 تا پايان سال

مه�ديبيك|آسيبشناس�يفعالي�تبورس
ش�ايديكيازمهمتري�نگزارههايياس�تكه
اقتصادايرانبرايبهبودشاخصهاياقتصادي
بورسبايدابع�ادوزوايايگوناگ�ونآنرامورد
توجهقراردهد؛تحليليكهاينروزهاكمتربهآن
اشارهميشودودرخصوصضرورتآنصحبت
ميش�ود،همينضرورتس�اختارهاينظارتي
اس�ت.اماواقعيتآناس�تكهدامنهوس�يعي
ازس�رمايههايعموميكش�ورراهياي�نبازار
اقتصاديشدهوچنانچهبراساسواقعياتبااين
بازارمواجهنش�ويم،تبعاتآنكليتاقتصادي
ومعيشتكش�وررادرگيرخودميس�ازد.براي
آگاهيازكموكيفاينموضوعاتدرس�الگرد
امضايسندبرجامودرروزهاييكهبورسايران
دورانتاريخيخاصيراپش�تس�رميگذارد
س�راغمهدينصرتيدكت�راياقتص�ادرفتيم
تادربارهابع�ادمختلفاقتصاد،برج�اموبورس
گفتوگوكنيم.نصرتيمعتقداستكهموضوع
نظارتبرفعاليتهاوتصميمسازيهاوبررسيها
بايدبيشترموردتوجهقراربگيردتارانتوپشت
ه�مان�دازيوروابطخ�ارجازمح�دودهبورس

كشورمانراازهويتواهدافشدورنكند.

س�الگردامض�ايبرج�اماس�ت؛روايتهاي
مختلفيدربارهاينس�ندديپلماس�يتاريخي
مطرحميش�ودبرخ�يآنرادس�تاوردبزرگ
تاريخ�يميدانندوبرخ�يديگ�رآنراداراي
مشكالتفراوانيارزيابيميكنند،اثراتبرجام

درحوزههاياقتصاديچگونهبود؟
به هر ح��ال بعد ازبرجام ش��رايط تازه اي ايجاد ش��د و 
انتظارات تورمي مهار شده بود و سرمايه گذاران خارجي 
متنوعي از كش��ورهاي مختلف وارد كشور شده بودند 
و اين اميد ايجاد ش��د تا بيماري هاي ريشه دار اقتصاد 
ايران با مش��اركت مردم و نظام سياسي و كارشناسان 
بهبود يابد، ولي اين شرايط متاس��فانه به دليل ظهور 
ترامپ دچار گسست شد. به نظرم خيلي سخت است 

كه دوباره برجام در مسير قبلي قرار بگيرد. ولي مساله 
اين اس��ت كه در قرن21 اقتصاد واقعا جهاني ش��ده و 
كش��وري نمي تواند خود را از اين اقتصاد جهاني كنار 
بكشد. زندگي ما لبريز اس��ت از نشانه هايي كه اقتصاد 
بين المللي براي ما ايجاد كرده است. همه ما گوشي هاي 
برند جهاني را در دست داريم؛ از ابزارهاي نوين فناورانه 
استفاده مي كنيم و رسانه هاي جهاني را رصد مي كنيم. 
ما هم باي��د جزي��ي از اقتص��اد جهاني ش��ويم. ايران  
يك درصد جمعيت دنيا را دارد؛ يك درصد مس��احت 
دنيا را دارد؛ تقريبا يك درص��د جي دي پي دنيا را دارد 
و بايد يك درصد س��هم اقتصاد جهاني را هم در دست 
داشته باشد. بايد وارد چرخه اقتصاد جهاني شويم. مثال 
اگر خودرويي در دنيا توليد مي شود يك بخش از توليد 

قطعات اين خودرو بايد سهم ايران باشد.
يعنيمعتقديدكهبرجامدرزمينهشكس�ت

انزوايايرانيكگامروبهجلوبود؟
 اگر انزواي ايران را مهم ترين برنامه دش��منان كش��ور 
)امريكا، سعودي، صهيونيست ها( بدانيم هر تصميمي 
كه در آتش اين ان��زوا بدمد برخالف مناف��ع ملي و در 
راستاي منافع دش��منان اس��ت. برجام اين دايره انزوا 
را شكس��ت و از اين منظر يك حركت تاريخي بود. ما 
هم بايد وارد بازي اقتصاد جهاني ش��ويم. شما ببينيد 
از س��ال 2۰۰۰به بعد چقدر منافع ملي كشور ما دچار 
خدش��ه ش��ده، ببينيد چين در صحنه اقتصادي چه 
تيك آف��ي كرد، تركي��ه چه گام ه��اي رو ب��ه جلويي 
برداشت و عربستان چه برنامه هايي را پيش برد. اينها 
از اقتصاد جهاني استفاده كردند اما ايران را به چاله انزوا 
انداختند، البته يكسري افراد در داخل از اين وضعيت 
راضي هستند و به دنبال تداوم اين روند هستند. برجام 
نقطه اتصال ما به اقتصاد جهاني بود. سيل گسترده اي 
از هيات ه��اي تج��اري و اقتصادي راهي كش��ورمان 
مي شدند و چشم انداز روشني از رشد و پيشرفت وجود 

داشت كه متاسفانه اين روند تداوم پيدا نكرد.
درشرايطفعليبهترينتصميماقتصاديبراي
جبرانكسريبودجهچيست؟ماليات،اوراقيا

استقراضازبانكمركزي؟

سوال بسيار س��ختي اس��ت و من از منظر تئوريك 
تالش مي كنم تا به اين پرس��ش پاس��خ دهم؛ عمال 
گزينه هايي كه در برابر دولت اس��ت محدود اس��ت؛ 
راحت ترين راه پيش روي دولت اس��تقراض از بانك 
مركزي اس��ت كه همه مي دانيم تا چه ان��دازه براي 
اقتصاد كشور خطرناك اس��ت و چه تبعات منفي در 
بروز تورم و ابرتورم دارد؛ اما متاس��فانه دولت در چند 
ماه اخير به آن دس��ت زده اس��ت كه اميدواريم اين 
روند پايان بگيرد. راه حل دوم انتش��ار اوراق است كه 
در واقع اس��تقراض از مردم اس��ت كه اين راه هم در 
شرايط امروز اقتصاد ايران نتايج مورد نظر را نخواهد 
داشت. اولين دليل كه انتشار اوراق به نتايج مورد نظر 
ختم نمي شود اين است كه وقتي اين اوراق انتشارش 
افزايش داده مي ش��ود آرام آرام باي��د نرخ هاي بهره 
بااليي پيشنهاد داده شود. چون عرضه زياد مي شود 
قيمت اوراق مي آي��د پايين و نرخ بهره ب��اال مي رود. 
اين باعث مي شود تا توان وام گيري در اقتصاد از بين 
برود؛ من يك مقاله اي نوش��تم و در آن بررسي كردم 
كه نرخ ه��اي بهره 2۰ ت��ا 3۰ درص��د اوراق ظرف 2 
الي 3 سال به صورتي مي ش��ود كه به اندازه وامي كه 
گرفته ايد بايد بهره براي اوراق بدهيد. در اين صورت 
دولت فقط بايد اوراق منتشر كند تا اوراق قبلي را پاس 
كند. وقتي بدهي هاي دولت زياد ش��ود، دولت براي 
ف��رار از آن ناچار به ايجاد تورم اس��ت تا بدهي هايش 
ارزش پاييني داشته باش��د. ضمن اينكه برخي افراد 
اقتصاد ايران را با اقتصاد ژاپن، اروپا و امريكا مقايس��ه 
مي كنند كه ارز معتبر دارند و مبتني بر اين مقايسه 
اعالم مي كنند كه اقتصاد ايران بايد اوراق منتشر كند.

به هر حال براي دالر، پوند و ين متقاضي جهاني وجود 
دارد، بنابراين انتش��ار اوراق در اين كشورها منطقي 
است اما اقتصاد ايران يك چنين شرايطي را ندارد. اين 
كشورها هم مي توانند از بانك مركزي شان وام بگيرند 
و هم اوراق منتشر كنند اما اوراق ايران را فقط مردم و 
سازمان هاي داخلي مي توانند بخرند، بنابراين تبعات 
فروش اوراق در ايران با تبعاتي ك��ه در ژاپن و اروپا و... 

دارد متفاوت است. 

فكركنمفق�طبحثدرآمده�ايمالياتي
باقيميماند؟

راه حل هاي مالياتي هم از منظر تئوريك اصولي نيست. 
چون ما بحثي داري��م در اقتصاد تح��ت عنوان كانتر 
تكنيكال و پرو تكنيكال كه در فارس��ي ضدچرخه اي 
و همراه چرخه اي ترجمه مي شود، مطابق اين الگوها 
در دوره رونق اقتصادي اگر سياست پرو تكنيكال را در 
پيش بگيريد، يعني وضعيت را تشديد كنيد و ماليات 
را كم كنيد تا مردم بيش��تر مصرف كنند، ي��ا در دوره 
ركود ماليات ها را بيشتر كنيد، آسيب هاي اقتصادي 
بيشتري را در مقابل خواهيد داشت؛ به خاطر همين 
گفته مي ش��ود در دوره رونق ماليات ها را بيشتر كنيد 
و در دوره ركود سعي كنيد فش��ار مالياتي كمتري را 
بر فضاي اقتصادي و توليدي لح��اظ كنيد؛ برعكس 
ضرب المثلي كه مي گويد چو خرجت نيس��ت خرج 
آهسته كن، اين در چند س��ال اخير برعكس شده؛ در 
زمان بروز بحران اقتصادي در اروپا و امريكا، امريكا در 
فاز سياست هاي انبساطي فرو رفت و اروپا سياست هاي 
انقباضي را در پيش گرفت و در نهايت امريكا دستاورد 
اقتصادي بيشتري را در دوره بحران به دست آورد و اروپا 
مشكالت بيش��تري را تجربه كرد. اين موضوعات هم 
مالحظاتي است كه تصميم سازان اقتصادي در زمان 

اخذ تصميماتشان بايد مورد توجه قرار دهند.
دراينش�رايطفكركنمس�رمايهگذاريهاي

زيرزمينيهمافزايشپيداميكند؟
بله؛ همين طور است؛ زمينه حضور مردم در اقتصادهاي 
غير رسمي در اين شرايط افزون مي ش��ود. اقتصاد ما در 
نيم قرن اخير )در زمان جنگ دوم نفتي در دهه 5۰( دچار 
بيماري هاي مزمني در اقتصاد ش��ده است. اقتصاد ايران 
در واقع در حكم بيماري اس��ت كه به ناگاه چند بيماري 
به او هجوم آورده است؛ اقتصاد ايران در اين شرايط مانند 
مريضي است كه چند بيماري خطرناك را با هم دارد و با 
يك دمنوش ساده نمي توان اين بيمار را در وضعيت بهبود 
قرار داد. بعد از خروج ترام��پ از برجام وضعيت بيماري 
اقتصاد وخيم تر ش��ده و ب��راي بهبود اي��ن وضعيت بايد 
ادامهدرصفحه2 تصميمات  عاجلي گرفته   شود. 



اخبار

پرداخت وام ۴ ميليوني به ۵۰۰ هزار 
بازنشسته    تامين  اجتماعي

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از تخصيص 
دو هزارميليارد تومان براي ارايه تس��هيالت به 
بازنشس��تگان خبر داد و گفت: امس��ال به ۵۰۰ 
هزار نفر وام ۴ ميليون توماني پرداخت مي شود.
مصطفي س��االري در خصوص پرداخت وام به 
بازنشس��تگان تامين اجتماعي گفت: در س��ال 
گذشته مجموع اعتباراتي كه براي پرداخت وام 
به بازنشستگان در نظر گرفته شد ۲۰۰ ميليارد 
تومان بود اما امس��ال پيش بيني و تامين اعتبار 
كرديم كه اين مبلغ ۱۰ برابر سود يعني به دو هزار 
ميليارد تومان اعتبار افزايش پيدا كند.وي افزود: 
البته افزايش اعتبار به اين معني نيس��ت كه اگر 
فردي س��ال گذشته ۳ ميليون تومان مي گرفت 
امس��ال ۳۰ ميليون تومان وام دريافت مي كند، 
بلكه بر اس��اس پيش��نهاد كانون بازنشستگان 
تامي��ن اجتماعي مبلغ وام ب��ه ۴ ميليون تومان 
افزايش پيدا مي كند و تعداد نفراتي كه تسهيالت 
مي گيرند نيز بيشتر مي شود.مديرعامل سازمان 
تامين اجتماعي با اشاره به اينكه سال گذشته ۶۰ 
هزار نفر از بازنشس��تگان تامين اجتماعي وام و 
تسهيالت دريافت كردند اظهار داشت: امسال با 
اعتبار در نظر گرفته شده ۵۰۰ هزار نفر اين وام را 

دريافت خواهند كرد.

رشد ۳۹ درصدي توليد 
گوشت قرمز در خرداد۹۹

 مرك��ز آم��ار اع��الم ك��رد ك��ه در خ��رداد ماه 
كشتارگاه هاي رسمي ۳۰ هزار و ۴۰۰ تن گوشت 
قرمز توليد كردند و نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته ۳۹ درصد رشد داشت.نتايج آمارگيري از 
كشتار دام كشتارگاه هاي رسمي كشور در خرداد 
ماه سال جاري از سوي مركز آمار ايران منتشر شد. 
مقايسه عملكرد كشتارگاه هاي رسمي كشور در 
خرداد ١٣٩٩ با ماه مشابه ١٣٩٨، نشان دهنده 
افزايش ٣٩ درصدي مقدار توليد گوش��ت قرمز 
است.مقدار توليد گوشت در خرداد ١٣٩٩ نسبت 
به ماه مشابه سال ١٣٩٨ براي گوسفند و بره ۴۰ 
درصد، ب��راي بز و بزغاله ٢۴ درص��د، براي گاو و 
گوساله ٤١ درصد، براي گاوميش و بچه گاوميش 
٤٨ درصد، و براي ش��تر و بچه ش��تر ١٠ درصد 
افزايش داشته اس��ت.نتايج حاصل از اين طرح 
آمارگيري نشان مي دهد مقدار توليد گوشت قرمز 
در كشتارگاه هاي رسمي كشور در خرداد ١٣٩٩ 
نسبت به ارديبهشت ۱۳۹۹ در حدود ۱.۵درصد 

كاهش داشته است.

 تصويب كليات ماليات 
بر خانه هاي خالي

رييس كميس��يون اقتصادي مجل��س از تصويب 
كليات طرح دو فوريتي مالي��ات بر خانه هاي خالي 
در جلسه امروز كميسيون خبر داد.به گزارش خانه 
ملت، »محمدرضا پورابراهيمي داوراني« از تصويب 
كليات طرح دو فوريتي اصالح ماده ۵۴ مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم كه درباره ماليات بر خانه هاي 
خالي است، در نشست روز سه شنبه اين كميسيون 
خبر داد.نمايندگان مجلس دو فوريت طرح اصالح 
ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم )ماليات بر 

خانه هاي خالي( را با ۱۱ تبصره تصويب كردند.

بنياد بركت امسال 2۰۰ مركز 
فرهنگي مذهبي مي سازد

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام در سال جاري 
۲۰۰ مركز فرهنگي مذهبي را در سراسر كشور به 
بهره برداري مي رساند. معاون عمراني و طرح هاي 
زيربناي��ي بنياد بركت با اعالم اين خب��ر افزود: با 
افتتاح و آغاز به كار اين ۲۰۰ مركز شامل مسجد، 
حس��ينيه، مصلي، خانه عالم و دارالقرآن، تعداد 
مراكز فرهنگي مذهبي بنياد در كشور به ۱۴۰۰ 
مركز مي رسد. محمد مهجوري اظهار داشت: بنياد 
بركت در سال ۱۳۹8 نيز در ساخت و تكميل ۲۰۰ 
مركز فرهنگي مذهبي مشاركت داشته است.  وي 
با اشاره به تعهد بنياد بركت مبني بر ساخت ۱۵۱۰ 
مركز فرهنگي مذهبي در مناطق محروم و كمتر 
توسعه يافته كشور تصريح كرد: بنياد بركت براي 
ساخت اين ۱۵۱۰ مركز فرهنگي مذهبي ۱۵۵۰ 
ميليارد ريال اعتبار را پيش بيني و هزينه كرده است. 
معاون عمراني و طرح هاي زيربنايي بنياد بركت با 
تاكيد بر اينكه اين مراكز فرهنگي مذهبي در تمامي 
استان هاي كشور احداث شده يا در حال ساخت 
است، گفت: اس��تان هاي خوزستان، سيستان و 
بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد، ايالم و مازندران 
به ترتيب داراي بيش��ترين س��هم از پروژه هاي 
فرهنگي مذهبي بنياد بركت هستند. مهجوري  
تاكيد كرد: توجه و رس��يدگي به امور فرهنگي از 
دغدغه هاي هميشگي مقام معظم رهبري و جزو 
اولويت هاي مهم نظام و همچنين س��تاد اجرايي 

فرمان حضرت امام)ره( بوده است.

آيين نامه بازنشستگي پيش از 
موعد همسران و فرزندان شهدا

معاون اول رييس جمهور آيين نام��ه اجرايي قانون 
برنامه ششم توسعه در خصوص بازنشستگي پيش 
از موعد همسران و فرزندان شاغل شهدا را براي اجرا 
به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بنياد شهيد و 
امور ايثارگران ابالغ كرد. به موجب آيين نامه مذكور، 
افراد مشمول در صورت دارا بودن حداقل )۲۲( سال 
سابقه خدمت قابل قبول و بدون شرط سني، مي توانند 
درخواست بازنشستگي خود را با استفاده از سنوات 
ارفاقي )حداكثر به مدت هشت سال( ارايه نمايند. در 
هر صورت، مجموع سنوات مذكور با احتساب سنوات 

ارفاقي بايد حداقل ۳۰ سال باشد.

ايران2

پايان تير آخرين فرصت صادركنندگان است 

مهلتبازگشتارزصادراتيتمديدنميشود
گروه كالن |

طبق اعالم بانك مرك�زي، پايان تيرماه آخرين 
مهلت صادركنندگان براي بازگشت ارز حاصل 
از صادرات س�ال 98 به كشور است و آن طور كه 
عبدالناصر همتي قبال تأكيد كرده است اين مهلت 
به هيچ وجه تمديد نمي شود.صادركنندگان در 
اين مدت فرصت داشتند تا ارز حاصل از صادرات 
خود را به روش هاي اعالمي بانك مركزي، به چرخه 
اقتصادي كشور برگردانند و كمتر از يك هفته به 

پايان اين مهلت قانوني باقي مانده است.

بانك مركزي رس��مًا اعالم كرده است، ۲7.۵ ميليارد دالر 
ارز صادراتي برنگشته و به صادركنندگان متخلف هشدار 
برخورد قضايي داده، ولي اتاق بازرگاني ايران مدعي است 
فقط 8.7 ميليارد دالر ارز صادرات برنگش��ته است.بانك 
مركزي همچنين تأكيد كرده، صادركنندگان مي توانند 
ارز صادراتي سال ۹8 خود را به روش هايي همچون بازگشت 
به صورت اسكناس و به ميزان حداكثر ۲۰ درصد، ارايه ارز 
به س��امانه نيما به ميزان ۶۰ درصد و نيز به كارگيري روش 
ارز صادراتي صادرات براي واردات خود يا شخص ديگري 
به ميزان حداكثر ۲۰ درصد به كشور بازگردانند.در ماه هاي 
اخير و همزمان با تشديد ش��يوع ويروس كرونا در ايران و 
جهان، روند صادرات و واردات با اختالل همراه شده و يكي از 
داليل جهش ارزي اخير كمبود ارز در بازار اعالم شده است؛ 
دولت و بانك مركزي مدعي هستند كه تا پايان تيرماه و بعد 
از بازگشت ارز صادراتي از شتاب افزايش قيمت ارز كاسته 
خواهد ش��د.دولت تأكيد كرده اس��ت كه صادركنندگان 
بايد ارز صادراتي را وارد كنند و در غير اين صورت مشمول 
تنبيه هايي مي شوند كه مهم ترين آنها ابطال كارت بازرگاني، 
لغو معافيت هاي مالياتي، عدم صدور يا تمديد ثبت سفارش، 
عدم اعطاي تس��هيالت و ضمانتنامه ه��اي ارزي و ريالي، 
اعمال محدوديت در صدور بارنامه هاي داخلي و خارجي، 
عدم صدور هرگونه مجوزهاي واردات و صادرات، توليدي 
و صنفي و عدم استرداد حقوق و عوارض گمركي و... است.
همچنين طبق يكي از مهم ترين مواد بسته جديد ارزي، 
صادركنندگاني كه در مهلت تعيين شده بعد از تاريخ پروانه 
صادراتي، نس��بت به برگش��ت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام 
نكرده اند، مكلفند باقيمانده تعهدات خ��ود را، در بازار دوم 
)س��امانه نيما( به نرخ روز پاياني مهلت خود در بازار دوم، يا 
قيمت روز بازار به هنگام ايفاي تعهد، هر كدام كه كمتر بود، 
به بانك مركزي بفروشند.البته بانك مركزي از انتشار اسامي 
صادركنندگان متخلف در رسانه ها و ارسال پرونده هاي آنها به 

دستگاه قضايي نيز خبر داده است. رييس كل بانك مركزي 
در همين ارتباط گفته است: اسامي افرادي كه از بازگشت ارز 
صادراتي به كشور خودداري مي كنند به قوه قضاييه ارسال 
شد.براساس بس��ته جديد ارزي كه از سوي بانك مركزي 
ابالغ شده، مهلت برگش��ت ارز صادراتي ۴ماه بعد از صدور 
پروانه صادراتي است. طبق اعالم همتي، درجهت تشويق 
صادركنندگاني كه ظرف سه ماه بعداز صدور پروانه صادراتي، 
ارز خود را برگردانند، تعهدات ارزي آنها، برمبناي ۹۰ درصد 
ارزش پايه صادراتي محاسبه خواهد شد. به گزارش تسنيم، 
درحالي صادركنندگان اميدوارند كه بانك مركزي مهلت 
بازگشت ارز صادراتي را تمديد كند و حتي پيشنهاد تمديد 
اين مهلت تا مهرماه را هم داده اند كه كسب اطالع خبرنگار 
تسنيم بيانگر آن است كه پايان تير آخرين مهلت است و 
به هيچ وجه تمديد نخواهد شد.باوجود آنكه پايان تيرماه 
آخرين مهلت صادركنندگان براي بازگشت ارز صادراتي 
سال ۹8 اس��ت اما همچنان برخي صادركنندگان به اميد 
تمديد اين مهلت از سوي بانك مركزي، نسبت به بازگشت ارز 
صادراتي خود ترديد دارند و از اين كار امتناع مي كنند.شايد 
يكي از داليل عدم تمايل بازگشت ارز صادراتي، پيشنهاد اتاق 
بازرگاني براي تمديد مهلت بازگشت ارز صادراتي ۹8 تا مهر 
۹۹ است؛ كميته ارزي اتاق ايران پيشنهاداتي درباره سهولت 
بازگشت ارز صادراتي ارايه كرده كه يكي از آنها تمديد زمان 
اعالم شده براي ايفاي تعهدات ارزي حداقل به مدت سه ماه 
تا پايان مهرماه ۹۹ است.كاش��في عضو هيات رييسه اتاق 
ايران در همين ارتباط با تأكيد بر اينكه فاصله چهار ماه در 
نظر گرفته شده براي بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه 
به محدوديت هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا به هيچ عنوان 
ممكن نيست، گفته است: همين مهلت در نظر گرفته شده 
منجر به ش��كل گيري س��يل تقاضا در بازار ارز شده است 
كه نتيجه آن را هم در هجوم به صرافي ها ش��اهديم كه به 
افزايش نرخ ارز دامن زده است.در روزهاي اخير و همزمان با 
نزديك شدن پايان مهلت صادركنندگان براي بازگشت ارز 
صادراتي، قيمت ارز در بازار بيشتر از قبل اوج گرفته و باعث 
ثبت قيمت دالر ۲۳هزارتوماني در بازار طي روز جاري شده 
است؛ بازاري ها مي گويند علت جهش اخير قيمت ارز افزايش 
تقاضا از سوي صادركنندگان بوده است؛ چراكه گروهي از 
صادركنندگان براي ايفاي تعهدات خود مجبور به خريد ارز 
از بازار آزاد شده اند.نكته مهم اما اينجاست كه هنوز برخي 
صادركنندگان اقدامي براي بازگش��ت ارز صادراتي انجام 
نداده اند و احتمااًل علتش هم اميدواري به تمديد مهلت از 
سوي بانك مركزي باشد اما كسب اطالع خبرنگار تسنيم 
از منابع مطلع در بانك مركزي بيانگر آن است كه آخرين 

مهلت صادركنندگان پايان تيرماه اس��ت و اين مهلت به 
هيچ وجه تمديد نمي شود.بنابراين صادركنندگان نبايد 
خيلي به تمديد مهلت از سوي بانك مركزي براي بازگشت 
ارز صادراتي خوش بين باشند بلكه بايد هرچه سريعتر نسبت 
به ايفاي تعهدات خود اقدام كنند چراكه امروز سخنگوي 
دستگاه قضا رسمًا اعالم كرد تمام كساني كه به بازگشت 
ارز حاصل از صادرات اق��دام نكنند تحت تعقيب قضايي 

قرار مي گيرند.
اسماعيلي سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري گفت: 
تمامي كساني كه در حوزه اقتصادي فعال هستند نسبت به 
رفع تعهدات و بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام كنند. 
اگر به تكاليف خود در مهلت تعيين شده عمل كردند كاري 
نخواهيم داشت در غير اين صورت با تمهيدات مقدماتي 
كه در دادسرا با تشكيل كارگروه ها به كار گرفته شده است، 
قانون شكنان ش��ديداً تحت تعقيب قضايي قرار خواهند 
گرفت و مجازات هاي حداكثري در مورد آنها اجرا مي شود..

سيدحميد حسيني فعال بازرگاني نيز در گفت وگو با ايِبنا 
درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال هاي ۹7 و ۹8 
گفت: به طور عملي پرونده بازگشت ارز حاصل از صادرات 
در سال ۹7 بسته ش��ده زيرا بانك مركزي به طور رسمي 
اعالم كرد كه صادركنندگان 7۱ درصد از حاصل از صادرات 
خود را در اين سال رفع تعهد كردند.وي با اشاره به تغيير نرخ 
پايه هاي صادراتي در گمرك و تاثير آن بر كاهش ميزان رفع 
تعهد صادركنندگان، افزود: ابتدا قرار بود كه 8۰ درصد از ارز 
حاصل از صادرات در س��ال ۹7 بازگردد ولي با كاهش نرخ 
پايه هاي صادراتي در گمرك و با در نظر گرفتن معافيت ۵ 
ماهه عراق و افغانستان از رفع تعهد ارزي، 8۰ درصد بازگشت 
ارز به حدود ۵۶ درصد از صادرات در سال ۹7 كاهش يافت. 
با توجه به اعالم رقم 7۱ درصدي بانك مركزي، بايد گفت 
پرونده اين سال بسته شده است.صادركنندگان هنوز تا پايان 
ماه جاري براي بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در سال 
۹8 فرصت دارند. بسياري از صادركنندگان پيمان صادراتي 

خود را براي واردات به ديگري واگذار كرده اند و واردكننده 
اقدام به ثبت سفارش كرده، ولي تا زماني كه كاال از گمرك 
ترخيص نشود، رفع تعهد ثبت نمي شود.اين فعال اقتصادي 
گفت: عده ديگري هم از روز اول بنايي براي بازگش��ت ارز 
صادراتي نداشتند و هر دالر را با ۱۰۰ تومان باالتر از قيمت 
نيمايي مي فروختند و امروز قطعا با توجه به فاصله نرخ نيما و 
بازار، قادر به رفع تعهد نيستند.اين عده از افراد كار صادراتي 
نكرده بودند و تنها كارت بازرگاني به نام آنها بود. بايد بازگشت 
ارز حاصل از صادرات از سوي اين عده از افراد را به طور كلي 
منتفي دانست.وي با بيان اينكه بين دو تا ۳ ميليارد دالر، 
صادرات توسط اين عده از افراد در سال ۹8 انجام شده، گفت: 
اين افراد از شرايط شيوع ويروس كرونا استفاده كرده و بدون 
گواهي ۱8۶ مالياتي، كارت بازرگاني خود را تمديد كرده اند 
كه خود آفتي براي س��ال آينده هم خواهد بود.متاسفانه 
اقتصاد ما هوشمند نيست و اين افراد نيز قصدي براي رفع 

تعهد ارزي از خود ندارند.

چشم انداز افزايش نرخ سود سپرده بانكي
مهدي كرامتفر|

افزايش نرخ سود سپرده بانكي مي تواند با افزايش 
جذابيت نسبي اين ابزار درآمد ثابت سبب شود تا 
روند تبديل سپرده هاي بلندمدت به سپرده هاي 
جاري كند ش�ده و از اين طريق سرعت گردش 

پول كاهش يابد.

بازارهاي مالي در سه ماهه ابتداي سال ۹۹ شرايط ملتهبي 
را تجربه كرده اند به ش��كلي كه بازدهي بازارهاي ارز، طال، 
مسكن و سهام تنها طي يك فصل از بازده سپرده بانكي طي 
يك دوره يك ساله بيشتر بوده  اس��ت. در مورد داليل اين 
تغييرات و رشدهاي اخير بازارها، موارد متفاوتي را مي توان 
عنوان كرد كه تغيير جهت انتظارات تورمي، يكي از مهم ترين 
آنهاست. الزم به ذكر است كه با وجود باقي ماندن نرخ تورم 
نقطه به نقطه در محدوده ۲۲ درصد در خردادماه، تحوالت 
متغيرهاي پولي در اين دوره و رسيدن نرخ رشد نقدينگي 
در خردادماه به رقم ۳۳.۹ درصد )بيشترين رقم در ۶۶ ماه 
اخير( به شكلي بوده است كه مي توان گفت انتظار افزايش 

تدريجي نرخ تورم در ماه هاي آينده وجود خواهد داشت.
اما تغييرات اخير متغيرهاي پولي و تغيير جهت انتظارات 

تورمي چه داليلي دارد؟ به نظر مي رسد كه تداوم تحريم ها، 
گسترش بيماري كرونا و انتخابات اياالت متحده در آبان ماه، 
سه مورد از مهم ترين عوامل موثر بر تغييرات اخير به ويژه 
تحريك انتظارات تورمي هستند؛ در زمينه تحريم ها به نظر 
مي رس��د كه تداوم برقراري تحريم هاي بين المللي سبب 
شده تا چشم انداز فروش نفت در سال جاري نيز همچنان 
در س��طوح بسيار پاييني قرار گيرد و كاهش بهاي جهاني 
نفت نسبت به سال گذشته نيز مزيد بر علت خواهد شد تا 
احتماال در سال ۹۹ پايين ترين ميزان درآمد نفتي كشور 
طي دهه هاي اخير ثبت شود. اين موضوع قطعا دولت را در 
تامين بخش زيادي از منابع درآمدي خود با مشكل مواجه 
خواهد ساخت.در كنار اين موضوع، گسترش بيماري كرونا 
با افزايش مخارج دولت براي مقابله با اين بيماري )از جمله 
هزينه هاي بخش بهداشت و درمان، پرداخت هاي انتقالي به 
خانوارها و پرداختي هاي مربوط به بيمه بيكاري( همراه شده 
و انتظار افزايش بيشتر اين نوع هزينه ها تا پايان سال نيز وجود 
دارد. از سوي ديگر، بيماري كرونا پتانسيل تحقق درآمدهاي 
غيرنفتي دولت را بنا به داليلي نظير كاهش تجارت خارجي، 
كاهش فعاليت در بخش هايي نظير گردشگري و اعطاي 
انواع معافيت هاي مالياتي به كسب وكارهاي آسيب ديده به 

شكل محسوسي كاهش داده است. به اين ترتيب مي توان 
گفت كه انعكاس اثرات ناشي از تحريم ها و بيماري كرونا در 
بودجه دولت در سال جاري به صورت كسري بودجه نمود 
پيدا خواهد كرد. آحاد اقتصادي نيز با پيش بيني اين شرايط 
و با علم به انتقال بخش زيادي از كسري بودجه دولت به پايه 

پولي، انتظارات خود از نرخ تورم پيش رو را افزايش داده اند.
در مورد انتخابات اياالت متحده در آبان ماه نيز ش��رايط به 
شكلي است كه پيامدهاي حاصل از دوگانه انتخاب/عدم 
انتخاب ترامپ براي اقتصاد ايران بس��يار متفاوت خواهد 
بود و همين نتايج حدي سبب شده تا درجه نااطميناني در 
اقتصاد ايران به شدت افزايش يابد. براساس مباني علم اقتصاد 
در شرايط نااطميناني، بنگاه ها تصميمات سرمايه گذاري 
خود را به تعويق خواهند انداخت، خانوارها مخارج مصرفي 
را كاهش و پس انداز خود را افزاي��ش خواهند داد و تقاضا 
براي دارايي هاي امن )ايجاد پوشش در مقابل نوسانات آتي( 
افزايش خواهد يافت. نتيجه اين تغييرات براي اقتصاد ايران 
نيز هجوم گسترده افراد به بازارهاي دارايي و افزايش قيمت ها 

طي ماه هاي اخير بوده است.
پيامد شرايط مذكور براي نظام بانكي كشور كاهش تقاضاي 
سپرده هاي مدت دار و افزايش تقاضا براي سپرده هاي جاري 

)جهت پوشش ريسك و بهره مندي از فرصت هاي سفته بازي 
احتمالي( خواهد بود كه اين موضوع خود مي تواند منجر به 
افزايش س��رعت گردش پول و در مرحله بعدي نرخ تورم 
شود. بررسي شرايط سپرده هاي بانكي نشان مي دهد كه 
در خردادماه سهم سپرده هاي جاري به ۱8.۵ درصد رسيده 
است كه اين رقم در سال هاي اخير بي نظير بوده است و به 
اين ترتيب مي توان گفت كه تاكنون بخش زيادي از چرخه 
تبديل انتظارات تورمي به تورم، در كشور تكميل شده است.

اما سوال اين است كه در اين شرايط، سياست گذار چگونه 
مي تواند آهنگ تغييرات را كند نمايد؟ بررس��ي ش��رايط 
ويژه اقتصاد ايران نش��ان مي دهد كه در حال حاضر عمال 
گزينه هاي پيش روي سياست گذار اقتصادي بسيار محدود 
هستند به شكلي كه اتخاذ سياست مالي انقباضي به دليل 
وجود ركود شديد امكان پذير نيس��ت، كنترل انتظارات 
تورمي ناشي از پولي شدن كسري بودجه به دليل افت منابع 
درآمدي مناسب دولت امكان پذير نيست و ساير موارد از 
جمله بيماري و تحريم نيز عمال راه��كاري در حوزه علم 
اقتصاد ندارد.در اين شرايط به نظر مي رسد كه سياست پولي 
انقباضي يكي از معدود ابزارهايي است كه براي سياست گذار 
باقي مانده و مي تواند در شرايط فعلي مورد استفاده قرار گيرد. 

افزايش نرخ سود سپرده بانكي تا محدوده ۲۰ درصد مي تواند 
با افزايش جذابيت نسبي اين ابزار درآمد ثابت سبب شود تا 
روند تبديل سپرده هاي بلندمدت به سپرده هاي جاري كند 
ش��ده و از اين طريق سرعت گردش پول كاهش يابد. الزم 
به ذكر است كه در حال حاضر بازده حقيقي سپرده بانكي 
يكساله معادل منفي 7.۵ درصد است كه البته در صورت 
حقيقي نمودن با نرخ ت��ورم انتظاري قطعا باز هم كاهش 
خواهد يافت.در مورد احتمال اثرگذاري اين سياست توجه 
داشته باش��يد كه پس از كاهش نرخ سود سپرده يكساله 
به ۱۵ درصد )فروردين ماه س��ال جاري( تقاضا براي اوراق 
گواهي سپرده )غالبا با نرخ ۱8 درصدي( به شدت افزايش 
يافته و بخشي از س��پرده هاي بانكي يكساله به دليل اين 
اختالف ۳ واحد درصدي نرخ سود، در حال تبديل به اوراق 
گواهي سپرده يكساله است. به اين ترتيب، به نظر مي رسد 
كه رساندن نرخ سود سپرده بانكي يكساله به محدوده ۲۰ 
درصد قطعا اثرات قابل مالحظه اي بر ورود پول به اين ابزار 
خواهد داشت و مي تواند از طريق كاهش سرعت گردش پول، 
كاهش التهابات بازارهاي مالي و مديريت انتظارات تورمي، 
نقش مهمي در ثبات فضاي اقتصاد كالن كشور و كنترل نرخ 
منبع: ايِبنا تورم ايفا نمايد. 

تامين ارز و مواد اوليه توليد با قوت ادامه مي يابد
رييس جمهور تاكي�د كرد كه دول�ت به فعاالن 
اقتصادي اطمينان مي دهد كه چرخ توليد كشور 
با قوت و با تامين ارز و مواد اوليه مورد نياز به حركت 

خود ادامه خواهد داد.

به گزارش »تعادل«، حسن روحاني روز سه شنبه در جلسه 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، با اشاره به تامين ارز مورد 
نياز توليد كنندگان، تصريح كرد: دولت در سال جهش توليد 
با همه ظرفيت ها و توان خود از بخش توليد حمايت مي كند 

و به فعاالن اقتصادي اطمينان مي دهد كه چرخ توليد كشور 
با قوت و با تامي��ن ارز و مواد اوليه مورد نياز به حركت خود 
ادامه خواهد داد.وي با بيان اينكه اداره كش��ور با كمترين 
اتكا به نفت، قدرت نمايي ايران در جنگ اقتصادي اس��ت، 
گفت: اداره و مديريت كشور در اين شرايط بسيار سخت، 
توانمندي ملت برابر امريكا در دستيابي به اهداف ضد ايراني 
است.رييس جمهور با اشاره به اجراي سياست ها و برنامه هاي 
ويژه از سوي دولت در حد مقدورات براي گذر از مشكالت 
كنوني، افزود: امريكايي ها انتظار داشتند چندي پس از آغاز 

تحريم ها، اقتصاد كشور متوقف شود اما امروز توانسته ايم با 
برنامه ريزي و اتكا به اقتصاد بدون نفت كشور را اداره كنيم كه 
اين قدرت نمايي و پيروزي بزرگي براي ملت ايران در جنگ 
اقتصادي است.وي مقابله با بيماري عالمگير كوويد ۱۹ كه نه 
تنها اقتصاد ايران بلكه اقتصاد همه كشورهاي جهان را دچار 
اختالل و چالش بزرگي كرده است، مرحله ديگر موفقيت 
دولت برشمرد و افزود: دولت در چنين شرايطي كه حتي 
برخي كشورهاي توسعه يافته نيز در تامين و توزيع نيازهاي 
روزمره مردم با مشكل مواجه شدند، با تدابير ويژه و آمادگي 

ساختارها و دستگاه ها با همكاري مردم از اين فضا نيزعبور 
كرده و خواهد كرد.روحاني تامين نيازهاي ضروري مردم و 
توليدكنندگان را از اولويت هاي دولت عنوان كرد و با تاكيد 
بر تالش همه جانبه مسووالن در اين زمينه، گفت: تاكنون 
نيازهاي اساس��ي و ضروري مردم و توليدكنندگان تامين 
شده و قطعا دستگاه هاي مرتبط بايد با همكاري نهادهاي 
نظارتي، قيمت ها را كنترل و از نوس��انات مقطعي و بدون 
دليل جلوگيري كنند.روحاني با اشاره به تامين ارز مورد نياز 
توليدكنندگان، تصريح كرد: دولت در سال جهش توليد با 

همه ظرفيت ها و توان خود از بخش توليد حمايت مي كند و 
به فعاالن اقتصادي اطمينان مي دهد كه چرخ توليد كشور 
با قوت و با تامي��ن ارز و مواد اوليه مورد نياز به حركت خود 
ادام��ه خواهد داد.با توجه به موجودي چش��مگير كاال در 
گمركات كشور، موضوع ترخيص هرچه سريعتر كاالهاي 
اساسي مورد نياز مردم و نيازهاي اوليه واحدهاي توليدي از 
گمركات مورد بررسي قرار گرفت و تصميمات الزم در اين 
زمينه اتخاذ شد.همچنين علي ربيعي سخنگوي دولت اعالم 

كرد: حمايت از بورس همچنان در دستور كار دولت است.
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سخنگوي قوه قضاييه گفت: تمامي كساني كه در حوزه اقتصادي فعال هستند نسبت به رفع تعهدات و بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام كنند

چه كسي بر بورس  نظارت  مي كند
  موضع بورس در ش�رايط فعلي اقتصادي بسيار 
مهم است؛ برخي از تحليلگران از جمله آقاي رناني 
معتقدند نظام حكمراني كش�ور نيز در اثر رش�د 

بورس دچار تغيير خواهد شد. نظر شما چيست؟
من با اين گزاره موافق نيس��تم و به نظرم رويايي اس��ت. 
اصال شما نظام حكمراني را كنار بگذاريد، در خود بورس 
چقدر تصميمات خلق الس��اعه مي گيرد. امروز نمادها را 
مي بندند، فردا بدون دليلي باز مي كنند و روز ديگر تصميم 

متفاوتي مي گيرند. اين ابزار مدرني است كه مباني زيادي 
براي محقق كردن ابعاد مختلف آن بايد تدارك ديده شود 
و به كار گرفته ش��ود. مثل كوه يخ��ي كه فقط ۲۰درصد 
روي آب آن پيداس��ت و بنياد دروني آن ديده نمي شود. 
من االن گزارشي را براي وزارت اقتصاد آماده كرده ام و در 
آن پرس��ش هايي مثل اين را مطرح كرده ام كه چه كسي 
به خود بورس نظارت دارد؟ االن مسائل و حواشي زيادي 
درباره بورس مطرح اس��ت. طرف خودش هم در بورس 

پست دارد و هم در دفاتر شركت هاي بورسي و...بعد اين 
فرد ش��ركتي را بيش از ارزش واقعي معرفي مي كند؛ در 
واقع مش��كالت بورس امروز در زير پوس��ت اين ساختار 
جريان دارد و اگر براي آن فكري نش��ود در آينده نزديك 
مردم دوباره بايد شاهد اخبار سوداگري و فساد و رانت در 

اين بخش مهم باشند.
  اگر شما اختيار تام براي تصميم سازي در اقتصاد 

و بورس داشتيد، چه مي كرديد؟

بايد ديد طرف چه كالهي س��رش است و چه منافعي 
دارد. البت��ه ما اي��ن م��وارد را ب��ه وزارت اقتصادي ها 
منتق��ل مي كنيم، اما ب��ه آن توجه نمي ش��ود. اينكه 
سياست گذاري ها نبايد به بورس منتقل شود، بورسي كه 
هم كارمزد مي گيرد و هم ساير برنامه ها را پيش مي برد؛ 
بايد يك نهاد غيرذينفعي وجود داشته باشد كه از جنس 
بورس نباشند و بتوانند بر عملكرد بورس نظارت داشته 
باشند. يا وزارت اقتصاد يا شوراي عالي و...االن فرمان 

كامل در اختيار يك جريان اس��ت؛ يك روز مي گويد 
بايد مسكن بورس راه بيفتد مي گوييم چرا؟ مي گويد 
مي خواهم ازش كارمزد بگيرم، مي گويد بياييد فالن كار 
را بكنيم، مي گوييم چرا؟ چون براي من منافعي دارد. 
اين در حالي است كه علي رغم اين همه سرمايه گذاري 
دوس��تان يك صفحه تحليل و ارزيابي ارايه نكرده اند. 
نمي شود كه هم مجري، هم قانونگذار و هم تصميم ساز 

يك نهاد و ساختار باشد.

داستان برنامه همكاري  25 ساله با چين چيست؟
 »دانش فني ارقام برنج هيبريد« ي��ا »همكاري پيرامون 

راه هاي مقابله و تثبيت گرد و غبار در ايران« مي پردازد.
پنج- به نظرم حس��اس ترين جمالت در اين ضمائم 

عبارتند از: 
چين به عنوان واردكننده ثابت نفت خام ايران خواهد 

بود و اميدوار است كه ايران به نگراني هاي چين درباره 
بازگشت سرمايه گذاري در بخش نفت ايران توجه نمايد. 

)ضميمه ۱( 
طرف چيني نيز متقاباًل به استفاده بهينه از منابع مالي به 
دست آمده از فروش نفت به چين توجه نمايد. )ضميمه ۱( 

تالش مشترك براي ايجاد مكانيزم واردات پايدار نفت خام 
از ايران. )ضميمه ۲( 

ارتقاي جايگاه ايران در ابتكار كمربند-جاده چين )ضميمه 
۱(  گفت وگو درباره آغاز احداث كريدور خط آهن زيارتي 

پاكستان-ايران-عراق-سوريه )ضميمه ۲( 

هم��كاري در ايجاد مراكز صنعتي مح��ور/ خدماتي محور /
فناوري محور در بنادر و جزاير منتخب با هدف توليد و صادرات 
خدمات و كاالهاي مشترك به كشورهاي منطقه )ضميمه ۱(  
توسعه جزاير منتخب با هدف ايجاد مراكز منطقه اي صنايع 

غذايي، دريايي، پتروشيمي و گردشگري )ضميمه ۳( 

خالصه پيش نويس منتشرشده سند همكاري ايران 
و چين براي اينكه بدانيم كال اين سند چيست خوب 
است و در شماره بعدي )انتشار ۲۵ يا ۲۶ تيرماه( تحليلم 

درباره آن را مي نويسم. 
٭  عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

ادامه از صفحه اول



خبر 3 بانك و بيمه

كارگروهساماندهيبازارارزشروعبهكارميكند

كاهش۳۰۰تومانينرخخريددالرويورودرصرافيها
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

كاهش 3۰۰ توماني در نرخ خريد و ثبات در نرخ 
فروش، مهم ترين اتفاقي بود كه روز سه شنبه 
صرافي هاي بانكي با اعمال آن به دنبال كنترل 
قيمت دالر و يورو بودند. فروش دالر ۲۲ هزار و 
۷۵۰ تومان قيمت خورد و نرخ خريد هر دالر در 
صرافي هاي بانكي ۲۲ هزار و ۲۵۰ تومان بود. نرخ 
خريد يورو نيز در صرافي ها با كاهش 3۰۰ توماني 
به بهاي ۲۴ هزار و ۵۵۰ تومان معامله شد و بهاي 

فروش ۲۵ هزار و ۵۰ تومان ثبت شد.

به گزارش »تعادل«، در س��امانه سنا نيز بهاي فروش هر 
يورو در بازار معامالتي دوش��نبه، ۲۳ ه��زار ۹۷۹ تومان 
اعالم شد. در اين س��امانه ميانگين بهاي فروش هر دالر 
نيز با كاهشي ۲ هزار توماني ۲۰ هزار و ۶۷۷ تومان اعالم 
شد.در س��امانه نيما نيز براي  روز معامالتي گذشته، هر 
حواله فروش يورو با قيمت ۱۸ ه��زار و ۴۳۲ تومان و هر 
حواله فروش دالر به نرخ ۱۷ هزار و ۵۴۱ تومان معامله شد. 
براين اس��اس، با توجه به قيمت دالر ۲۳۶۵۰ توماني 
بازار آزاد و معامالت نقدي، اكنون اختالف دالر نيمايي 
و دالر صرافي به ۵۲۰۹ تومان رس��يده است. اختالف 
دالر نيمايي و دالر آزاد نيز به ۶۱۰۹ تومان شده است.  
در بازار رسمي ارز نيز، بانك مركزي نرخ رسمي ۴۷ ارز 
را اعالم كرد و از اين ميان ۱۹ ارز ش��اهد كاهش و ۱۱ 
ارز ش��اهد افزايش قيمت بودند.هر دالر امريكا، مانند 
روزهاي گذش��ته ۴۲ هزار ريال قيمت خورد، هر پوند 
انگليس ۵۲ ه��زار و ۷۱۱ ريال و هر يورو نيز ۴۷ هزار و 

۶۳۴ ريال ارزش گذاري شد.
در ب��ازار طال نيز با اعالم نرخ دالر در ب��ازار آزاد به قيمت 
۲۳۶۵۰ تومان و نرخ اونس طالي جهاني به قيمت ۱۷۹۶ 
دالر، قيمت طال و سكه افزايش يافت و مظنه مثقال طالي 
۱۷ عيار يا آبشده به ۴ ميليون و ۳۶۲ هزار، هر گرم طالي 
۱۸ عيار ۱ ميليون و ۷ هزار، سكه طرح جديد ۱۰ ميليون 
و ۸۶۰ هزار، س��كه بهار آزادي ۱۰ ميليون، نيم س��كه ۵ 
ميليون و ۴۰۰ هزار، ربع س��كه ۳ ميلي��ون و ۱۵۰ هزار، 
سكه گرمي ۱ ميليون و۶۸۰ هزار تومان داد و ستد شد. 

    افزايش ۱۰۰ توماني سكه در روز ركوردشكني
در روز ركوردشكني بازار طال، قيمت هر گرم طال از يك 
ميليون گذر كرد، سكه طرح قديم به ۱۰ ميليون تومان 
رسيد و سكه بهار آزادي طرح جديد هم ۱۰ ميليون و ۸۵۰ 

هزار تومان معامله شد. 
بهاي طال و سكه همچنان روند رو به افزايش خود را حفظ 
كرد و بهاي هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با 
افزايشي ۱۰۰ هزار توماني ۱۰ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان 
به فروش رس��يد. همچنين سكه تمام طرح قديم هم به 
كانال ۱۰ ميليون رسيد و ۱۰ ميليون تومان معامله شد. 
نيم س��كه پنج ميليون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع س��كه ۳ 
ميليون و ۱۵۰ هزار تومان و هر قطعه سكه يك گرمي يك 
ميليون و ۶۹۰ هزار تومان قيمت خورد. طالي خام ۱۸ 
عيار هم مرز يك ميليون تومان را گذراند و به ازاي هر گرم 
يك ميليون و ۴ هزار تومان معامله شد. هر مثقال طال نيز 
۴ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان به فروش رسيد. اونس جهاني 
كاهش قيمت ۱۰ دالري داشت و به بهاي يك هزار و ۷۹۹ 

دالر معامله شد.

   آغاز به كار كارگروه ساماندهي بازار
رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: برآورد ما اين 
است با توجه به هماهنگي شكل گرفته ميان قواي مقننه، 
مجريه و قضاييه، در روزهاي آينده خبرهاي خوبي درباره 

مديريت بازار ارز خواهيم داشت.
به گزارش ايِبنا، محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به اينكه 
روز دوشنبه نخستين جلسه ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي كشور با حضور تركيب جديد مجلس يازدهم 
برگزار شد، افزود: در اين جلسه مباحث نشست نمايندگان 
مجلس ب��ا رهبر معظم انقالب و محورهاي مهم بس��ته 
اقتصادي مردمي، مطرح و اقدامات الزم براي اين منظور 
آغاز شد.بازار ارز به عنوان يكي از مهم ترين موضوعات در 
دستور كار مجلس به ويژه كميسيون اقتصادي مجلس 
است و صبح امروز )ديروز( جلسه مفصلي با حضور رييس 
كل بانك مركزي، وزراي جهاد كشاورزي، نفت و صمت 

داشتيم كه جمع بندي بسيار خوبي انجام شد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه تالش 
كرديم هماهنگي هاي الزم براي مديريت بازار انجام شود، 
گفت: برگزاري جلسات مستمر شوراي عالي هماهنگي با 
حضور سران قوا و اعضا انجام خواهد شد.پيشنهادهايي در 
بخش ساماندهي و مديريت بازار ارز و نحوه تسويه حساب 
ارزي صادركنندگان و تعيين تكليف ثبت سفارش ها و 
چگونگي دسترسي به منابع ارزي خارج از كشور مطرح 
شد و مجموعه اي از اقدامات الزم براي بهبود عملكرد بازار 

و كاهش التهابات ارزي در دس��تور كار قرار گرفت.قرار 
است كارگروه مشتركي با حضور نمايندگان قواي مقننه، 
قضاييه و با محوريت دولت، كار خود را براي ساماندهي 

بازار ارز آغاز كند.
وي با اش��اره به ظرفي��ت و توان بانك مرك��زي افزود: با 
هماهنگي و همراهي سران قوا، اميدواريم به زودي برنامه 
جامع و بسته پيش��نهادي به ويژه در حوزه مشوق هاي 
صادراتي داشته باشيم.در بخش تخصيص ارز براي بخشي 
از كاالهاي اساس��ي، فعاًل همان مس��ير اعالمي دولت، 
ادامه خواهد داش��ت و اولويت تخصيص ارز به كاالهاي 
اساسي خواهد بود. همراه با الزامات بخش خصوصي براي 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، بايد هماهنگي هاي الزم 

براي ايجاد بسته هاي مشوقي داشته باشيم.

    ۴ عامل موثر در نوسان بازار ارز
 يك كارشناس بانكي با تشريح عوامل موثر در نوسانات 
بازار ارز گفت: اگر سياست هاي هوشمندانه بانك مركزي 
نبود بازار ارز شرايط نابساماني را تجربه مي كرد. حسين 
مهري مديرعامل بانك صنعت و معدن در گفت وگو با ايِبنا، 
با اشاره به نوسانات بازار ارز اظهار داشت: در ماه هاي اخير 
چند عامل دست به دست هم داده و موجب شده كه نرخ 
ارز افزايش پيدا كند و نوساناتي در بازار ايجاد شود كه در 
چنين شرايطي الزم بود كه بانك مركزي سياست هايي 
را از جمله تاكيد بر بازگش��ت ارز حاصل از صادرات براي 

برقراري ثبات در بازار اتخاذ كند.
وي با اش��اره عوامل موثر در نوسانات بازار ارز تاكيد كرد: 
تحريم هاي ظالمانه امريكا مس��ائل و مشكالتي را براي 
ص��ادرات و واردات م��ا ايجاد كرده اس��ت و هزينه هاي 
سنگيني از اين بابت به ما تحميل مي شود كه موجب شده 
در جابه جايي پول، تراكنش هاي مالي و حمل كاال بين ۱۵ 
تا ۲۰ درصد هزينه باالسري به توليدكنندگان، صنعتگران 

و كشور وارد شود.
مهري ادامه داد: عامل دوم ش��يوع بيماري كرونا در دنيا 
است كه تقريبًا تمام مراودات و اقتصاد دنيا را تحت تأثير 
خود قرار داده و كش��ور ايران نيز از اين تاثيرات مستثني 
نبوده اس��ت، كه از اين بابت هم تجارت خارجي ما از اين 
نظر به ويژه در ماه هاي ابتدايي مورد آسيب قرار گرفت و 
هم هزينه هايي بابت تعطيلي كس��ب و كارها به اقتصاد 

كالن وارد شد.
مديرعامل بانك صنعت و معدن با بيان اينكه عامل بعدي 
كاهش قيمت نفت و فرآورده هاي نفتي در دنيا است كه از 
اين بابت نيز شوكي به اقتصاد ما وارد شد، گفت: همچنين 
از ارديبهش��ت ماه مكاتباتي از طري��ق بانك هاي دنيا با 
بانك هاي ايراني مي ش��ود و قرار گرفتن در ليست سياه 
FATF اثرات خود را به مرور در اقتصاد ايران نش��ان داده 
است.تاثيرپذيري از اين چهار عامل موجب شده كه با اين 
شرايط اداره كردن كشور بسيار سخت شود، اما اقدامات 
بانك مركزي هوش��مندانه بوده و اگر مكانيسم هايي كه 
بانك مركزي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار داده 
نبود، امروز مشخص نبود كه بازار ارز چه شرايطي را تجربه 
مي كرد.در شرايط فعلي كشور همه بايد از سياست هاي 
اتخاذ شده براي بازگشت ارز حاصل از صادرات حمايت 
كنند تا كشور بتواند از اين شرايط سخت عبور كند و آينده 

خوبي را براي كشور متصور باشيم.

    ايجاد زمينه بازگش�ت ارزه�اي صادراتي  
به كشور

عضو كميس��يون اقتصادي مجلس معتقد است بايد 
زمينه بازگش��ت ارز صادراتي به چرخه اقتصاد فراهم 
شود تا به اين ترتيب نرخ ها به كانال هاي قبلي برگردد.

شهباز حسن پور بيگلري در گفت وگو با ايِبنا با تاكيد 
بر اينكه تعيين تكليف نقدينگي هاي سرگردان براي 
كمك به ساماندهي وضعيت بازار ارز الزم است،  افزود: 
در ش��رايط فعلي اگر دولت و بانك مركزي هر طرحي 
براي س��اماندهي بازار اجرا كنند، اما با تعيين تكليف 
نقدينگي هاي سرگردان همراه نباشد به طور حتم آينده 

مطلوبي نخواهد داشت.
اي��ن نماينده مردم در مجلس يازده��م، با بيان اينكه 
بايد مردم س��رمايه هاي خود را به س��مت امور مولد 
هدايت كنند، تصريح كرد: س��اماندهي ب��ازار ارز در 
برهه هاي گذشته نش��ان داد كه سرمايه گذاري در ارز 
آينده مناسبي ندارد، از اين رو مردم بايد از تجربه هاي 
گذشته اس��تفاده كرده و جلوي نابودي سرمايه هاي 

خود را بگيرند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
با تاكيد بر اينكه مجلس به ويژه كميسيون اقتصادي با 
دعوت از رييس كل بانك مركزي موضوع ساماندهي 
ارزي را پيگيري مي كند، گفت: متاسفانه اكنون مردم 
خود عامل اصلي حباب نرخ ها هستند، زيرا تمايل به 
خريد اجازه برق��راري تعادل ميان عرض��ه و تقاضا را 

نمي دهد.
حسن پور بيگلري با بيان اينكه بايد مولفه هاي تاثيرگذار 
در نابساماني بازار ارز احصا شده و به ترتيب چاره اي براي 
خنثي سازي آنها در نظر گرفته شود، افزود: البته تعطيلي 
چندماهه بازار و لغو م��راودات بين المللي نيز در بروز 
شرايط فعلي بي تاثير نبوده و نبايد مورد غفلت واقع شود.

بايد زمينه بازگشت ارز صادراتي به چرخه اقتصاد فراهم 
شود تا به اين ترتيب نرخ ها به كانال هاي قبلي برگردد.

    دالر در معامالت خارجي باال رفت
ش��اخص دالر در معامالت صعودي ش��د.به گزارش 
رويت��رز، با وجود آنكه با بازگش��ايي تدريجي اقتصاد، 
ش��اخص هاي كالن اقتصادي وضعي��ت بهتري پيدا 
كرده ان��د اما رييس بانك مركزي امريكا گفته اس��ت 
چالش هاي كامال محسوس��ي بر سر راه اقتصاد وجود 

دارد.
داده هاي منتشرشده توس��ط وزارت بازرگاني امريكا 
نش��ان مي دهد فعاليت هاي صنعتي اين كشور در ماه 
ژوئن به ميزان كامال محسوسي تقويت شده و در حال 
بازگش��ت به س��طوح قبل از بحران كرونا است. روند 
اشتغال زايي در بازار كار نيز كماكان مثبت باقي مانده و 

نرخ بيكاري رو به كاهش است.
از سوي ديگر با بازگشايي مجدد كسب و كارها شاهد 
اوج گيري شيوع كرونا بوده ايم و در برخي از نقاط چين 
محدوديت هاي رفت و آمدي مجددا به اجرا درآمده اند 
تا جلوي ش��يوع بيش��تر ويروس كرونا كه طبق اعالم 
مقامات بهداشتي چين داراي برخي رفتارهاي متفاوت 
از ويروس اوليه آن است گرفته شود. طبق اعالم مقامات 
چيني ويروس كروناي جديد از طريق اروپا وارد چين 

ش��ده اس��ت. در برخي از نقاط انگليس و استراليا نيز 
محدوديت هايي براي جلوگيري از شيوع بيشتر كرونا 

در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر با بازگشايي مجدد كسب و كارها، شمار 
مبتاليان به كرونا در بزرگ ترين اقتصاد جهان بار ديگر 
رو به فزوني رفته است و اين مساله چشم انداز نامطمئني 
را پيش روي فعاالن اقتصادي قرار داده اس��ت. نتايج 
يك نظرس��نجي از مديران مالي ۵۰۰ شركت بزرگ 
امريكايي كه توسط دانش��گاه يورك انجام شده است 
نشان مي دهد اكثر آنها نس��بت به باقي ماندن سطح 

تقاضاي مصرف كنندگان در سطوح پايين نگران اند. 
رودريگو كارتيل، استراتژيست مسائل ارزي در »بانك 
ملي استراليا« گفت: افزايش مجدد شمار مبتاليان به 
كوويد-۱۹ در جهان ممكن اس��ت سياست گذاران را 
به تغيير ريل سياست بازگشايي اقتصادها سوق دهد و 
اين مساله براي بازارها بسيار تلخ خواهد بود. الزم است 
بدانيم تاثير قرنطينه فاز نخست بر روي اقتصادها به ويژه 

روي اقتصاد امريكا چه قدر بوده است. با توجه به افزايش 
مخارج دولت، روند صعودي بدهي و كس��ري بودجه 
در امريكا ادامه دارد؛ ميزان بدهي هاي امريكا تا پايان 
ماه ژوئن ۲۰۲۰ به ۲۶ تريليون و ۳۲۳ ميليارد و ۸۹۴ 
ميليون دالر رسيده است. كسري بودجه دولت امريكا 
نيز تا پايان ماه ژوئن به شش تريليون و ۲۵۱ ميليارد و 

۸۳ ميليون دالر رسيده است.
كارل ش��اموتا - استراتژيست ارش��د بازارهاي ارز در 
موسسه »كمبريج گلوبال پيمنتس« - گفت: به طور 
واضحي شاهد بهبود اطمينان معامله گران نسبت به 
ريسك هاي موجود بر سر راه اقتصاد جهاني بوده ايم و 
مقامات امريكا و چين حمايت هاي خوبي از بازارهاي 
مالي خود كرده اند، با اي��ن حال به ويژه در حوزه پولي 
سياست گذاري ها با آنچه در طول بحران مالي ۲۰۰۹ 

اتفاق افتاد، تفاوت دارد.
دور تازه تنش هاي امريكا و چين بر سر مساله هنگ كنگ 
حاال ممكن است به حوزه ارزي نيز كشيده شود و برخي 
از منابع آگاه گفته اند شماري از مقامات دولت امريكا 
به ترامپ پيش��نهاد داده اند تا اتصال دالر هنگ كنگ 
به دالر امري��كا را ملغي اعالم كند. با اين حال برخي از 
كارشناسان نگران اند چنين اقدامي باعث شود تا چين 
با فروش بخشي از اوراق قرضه خزانه داري امريكا كه در 
اختيار دارد، فشار روي بازدهي اين اوراق را تشديد كند.

چين دومين دارنده ب��زرگ اوراق قرضه وزارت خزانه 
داري امريكا در جهان، پس از ژاپن اس��ت اما تاكنون 
از اين سالح استفاده نكرده است. از سوي ديگر مايك 
پمپئو، وزير خارجه امريكا از احتمال ممنوعيت فعاليت 
اپليكيشن هاي محبوب چيني نظير تيك تاك در امريكا 

خبر داده است.
چين به تازگي اعالم كرده اس��ت چه��ار مقام و دفتر 
سياس��ي امريكايي را در واكنش به تحريم هاي اخير 
امريكا تحريم كرده است كه در بين آنها نام سناتورهاي 
ارشد جمهوري خواه، تد كروز و ماركو روبيو و همچنين 
دفتر امور چين در كنگره ديده مي ش��ود. پيش از اين 
امريكا يك مقام ارشد حزب كمونيست چين را به بهانه 

نقض حقوق مسلمانان اويغور تحريم كرده بود.
يوكيو ايشيزوكي- استراتژيست ارزي در موسسه »دايوا 
سكيوريتيز« - گفت: روز به روز رفتار معامله گران تغيير 
مي كند و الگوي ثابتي ندارد. حاال همه به خاطر ويروس 
)كرونا( مجددا دس��ت به عصا شده اند. چون كه هنوز 
ويروس را تحت كنترل در نياورده ايم ريسك هاي جديد 
نظير ريسك جنگ ارزي بين پكن و واشنگتن مي تواند 

به سرعت با واكنش منفي بازار مواجه شود.
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بنياد   مستضعفان 
از طريق بانك سينا اقدام كند

بان��ك مركزي در خصوص اظه��ارات اخير رييس 
محترم بنياد مستضعفان مبني بر اينكه »مي خواهيم 
بانك قرض الحسنه تاس��يس كنيم، بانك مركزي 
مج��وز نمي دهد/اگ��ر در روزه��اي كرونايي بانك 
داشتيم، به مردم وام قرض الحسنه مي داديم« اعالم 
كرد: بنياد مس��تضعفان انقالب اسالمي هم اكنون 
سهامدار اصلي و عمده بانك سينا است كه مي تواند 
تم��ام منويات و مقاصد خوي��ش در زمينه اعطاي 
قرض الحس��نه را بدون هيچ گونه محدوديتي اجرا 
كند. چنانچه استفاده از ظرفيت بانك ياد شده براي 
اين مهم مدنظر نيست، بنياد مستضعفان مي تواند 
اهداف و ماموريت هاي متصور در خصوص فعاليت 
متمركز در زمينه قرض الحسنه اعم از تخصيص و 
تجهيز را به صورت مستقل، از طريق تأسيس يك 
صندوق قرض الحسنه يا از طريق بانك سينا پيگيري 
كند. در حال حاضر ضوابط و مقررات موجود، اجراي 
ه��ر دو روش مذكور را حمايت مي كن��د.  عالوه بر 
دو راهكار يادش��ده چنانچه بنياد مستضعفان در 
نظر دارد از طري��ق منابع داخلي خ��ود به اعطاي 
قرض الحس��نه بپردازد، مي تواند ب��ا بهره گيري از 
سازوكار »قرض الحس��نه ويژه« كه ضوابط آن در 
نظام پولي و بانكي كشور اجرايي شده هم از رهگذر 
بانك سينا و هم از طريق ايجاد صندوق قرض الحسنه 
تك شعبه اي عامليت پرداخت قرض الحسنه از محل 
منابع داخلي خود را واگ��ذار كند.  بانك مركزي از 
ديدگاه و برنامه رييس محترم بنياد مس��تضعفان 
اس��تقبال و آمادگي كامل خود براي رسيدگي به 
هر يك از راهكارهاي اش��اره شده را اعالم مي كند. 
بديهي است در صورت وصول تقاضا به قيد فوريت، 
بررس��ي و اقدام خواهد ش��د. بانك مركزي تالش  
كرده اس��ت با سياس��ت گذاري مقتض��ي و ايجاد 
زمينه و زيرس��اخت هاي الزم، گسترش و توسعه 
تسهيالت قرض الحس��نه به عنوان يكي از اهداف 
و مس��ووليت هاي نظام بانكي كش��ور كه در قانون 
عمليات بانكي بدون ربا )بهره( نيز بر آن تاكيد شده، 
جامعه عمل بپوش��اند. در حال حاضر و در اجراي 
تكاليف و مسووليت هاي يادشده بخش قابل توجهي 
از تسهيالت شبكه بانكي به قرض الحسنه اعطايي 
براي تامين نيازها و حوائج ضروري اقشار مختلف 
جامعه از جمله ازدواج، اش��تغال، درمان و جبران 
خسارت حوادث طبيعي اختصاص مي يابد. عالوه بر 
اين با تدوين مقررات ناظر بر بانك ها و صندوق هاي 
قرض الحس��نه و صدور مجوز در اين رابطه تالش 
شده تامين نيازهاي مالي متقاضيان به ويژه اقشار 
آسيب پذير، تس��هيل و تسريع ش��ود؛ همچنين 
با همين رويكرد طي س��اليان اخير ش��ركت هاي 
تعاوني اعتبار نيز موظف شده اند صرفًا در چارچوب 

قرض الحسنه فعاليت كنند.

اكنون اختالف دالر نيمايي و دالر صرافي به 52۰9 تومان رسيده است. اختالف دالر نيمايي و دالر آزاد نيز 6۱۰9 تومان شده است 

هيات مديره شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامي عام(

پيرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه شرکت برای سال مالی 
منتهی به 1398/1۲/۲9، چاپ ش�ده در روزنامه های ايران شماره ۷388 
مورخ 1399/۰۴/18 ، دنيای اقتصاد شماره ۴9۲9 مورخ 1399/۰۴/18 ، صمت 
شماره 1۵۵9مورخ 1399/۰۴/18 و تعادل شماره 1699 مورخ 1399/۰۴/18  
و نظر به ابالغيه شماره ۴۴۰/۰۵3/ب/99 مورخ 1399/۰۴/18 سازمان بورس 
درخصوص افزايش مهلت برگزاری مجامع عمومی شرکت ها، بدينوسيله 
به اطالع کليه سهامداران محترم و نمايندگان قانونی آنان می رساند ، زمان 
برگزاری جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

) سهامی عام (  به شرح ذيل اصالح می گردد :

 اصالحيه آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 
براي سال مالي منتهي به ۱398/۱2/29

     شرکت فوالد مبارکه اصفهان ) سهامي عام ( 
به شماره ثبت 78۴۱ و شناسه ملي ۱۰26۰289۴6۴

زمان  : روز چهارشنبه ۱399/۰5/۱5 ساعت 9:۰۰ صبح

شركت فوالد  مباركه



رويخطشركتها

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

پيش بيني  رونق بورس  تا پايان سال 
گروه بورس|

بازار سرمايه همچنان در ميان سايز بازارهاي 
م�وازي بي رقيب مانده اس�ت. روز گذش�ته 
ش�اخص كل بورس تهران با ثبت پيش�روي 
22ه�زار و 77 واح�دي به ميان�ه كانال يك 
ميلي�ون و 800 ه�زار واحدي رس�يد. بر اين 
اساس رشد 1.25 درصدي شاخص كل بورس 
در اين روز موجب شد تا در پايان معامالت روز 
گذشته نماگر اصلي بازار سهام در سطح يك 
ميليون و 844 هزار و 860 واحدي قرار بگيرد. 

رشد قابل توجه قيمت ها از ابتداي سال جاري در عين 
افزايش جذابيت بازار سهام براي عموم مردم، توجه 
تحليلگران را نيز به خود برانگيخته است. صعود 18 
برابري نماگر اصلي بازار س��هام سبب شده تا در حال 
حاضر بسياري از فعاالن بازار به خصوص افرادي كه 
از مدت ها قبل در اين بازار فعال هس��تند، اما و اگرها 
و سواالت بسياري در خصوص اهداف بعدي شاخص 
كل بورس تهران داشته باشند.  در همين راستا يك 
كارشناس بازار سرمايه گفت: مي توان اميدوار بود كه 
بازار س��هام كماكان تا ماه هاي پاياني سال با روند رو 
به رشدي همراه باش��د اما نبايد در انتظار رشدهاي 
گذش��ته كه بازار تجربه كرد، باشيم. به گزارش ايرنا، 
علي اس��امي اظهار كرد: در طول يك هفته گذشته 
با افزايش چش��مگير معامات در ١٠ شركت اصلي 
بازار همراه بوديم كه دليل آن ناشي از گرايش مردم 
به سمت خريد س��هام بزرگ بازار به خصوص سهام 
ش��ركت هاي حاض��ر در صندوق ه��اي ETF دولت 
بوده اس��ت. وي ادامه داد: از طرف ديگ��ر با توجه به 
ايجاد فش��ار عرضه از سوي سهامداران عمده، شدت 
عرضه ب��ه ميزان قابل توجهي افزاي��ش پيدا كرد كه 
اي��ن موضوع باعث افزايش حج��م معامات نجومي 
در برخي از نمادها ش��ده است. به گفته اسامي، روز 
گذشته شاهد يك هزار و ٨٠٠ ميليارد تومان معامله 
در سهام شركت فوالد مباركه اصفهان بوديم كه اين 
رقم به اندازه كل معامات فوالد مباركه در س��ال ٩٦ 
بوده است. اين كارش��ناس بازار سرمايه خاطرنشان 
كرد: اين مس��ائل نش��ان دهنده تداوم شدت جريان 
ورود نقدينگي از سوي سهامداران حقيقي به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم در بازار سرمايه است و با وجود 
عرضه قابل توجه سهام توسط سرمايه گذاران حقوقي 
و نهادي، همچنان طرف تقاضا نسبت به عرضه متورم 

است و منجر به رشد قيمت سهام مي شود.

    پيش بيني روند معامالت  بورس
وي پيش بيني خود از روند معامات بورس در روزهاي 

آينده را اينگونه بيان كرد: پيش بيني روند بازار براي 
روزهاي آينده وابس��ته به اين اس��ت كه آيا در طول 
روزه��اي آينده روند برتري منابع نق��دي ورودي به 
بورس توسط سرمايه گذاران حقيقي نسبت به افزايش 
حجم عرضه از طريق سرمايه گذاران حقوقي ادامه دار 
است يا خير؟ اسامي خاطرنش��ان كرد: پيش بيني 
اين موضوع بسيار مشكل است، روندي كه اين روزها 
در بازار ش��اهد هستيم تاكنون در تاريخ بازار سرمايه 
ايران مش��اهده نش��ده كه بتوان از الگوهاي گذشته 
استفاده و روند آتي بورس را از طريق آن تخمين زد. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه اظهار داشت: بازيگراني 
كه اين روزها به عنوان بازيگران اصلي در بورس فعال 
هستند بازيگراني نيستند كه حضور در اين بازار را در 
سال هاي متمادي تجريه كرده باشند، به همين دليل 
نمي توانيم از طريق مب��ادي مالي رفتاري، رفتار آنها 
را براي ماه هاي آينده تخمين بزنيم. وي خاطرنشان 
كرد: منابع مالي ورودي قابل توجه به بازار س��رمايه 
توسط سرمايه گذاراني است كه يا در گذشته تجربه 
حضور در بازار س��رمايه را نداشتند يا بخش كمي از 
پس انداز آنها در بورس س��رمايه گذاري ش��ده است؛ 

بنابراين با مدل رفتاري اين سرمايه گذاران نمي توان 
آينده بازار را پيش بيني كرد. اس��امي معتقد است؛ 
پيش بيني پذيري بازار بس��يار مش��كل شده است، 
به همين دليل توصيه ما به س��رمايه گذاران حضور 
غيرمستقيم و ورود به اين بازار از طريق صندوق هاي 
س��رمايه گذاري است. اين كارش��ناس بازار سرمايه 
گفت: خوشبختانه سرمايه گذاران حقيقي در موقعيت 
فعلي در بازار هوش��يار و آگاه شده اند كه اين موضوع 
را مي ت��وان از جريان حجم نقدينگي وارد ش��ده در 
صندوق ه��اي س��رمايه گذاري در يك ماه گذش��ته 

برداشت كرد.

   اقبال صندوق هاي سرمايه گذاري
در بين فعاالن بازار

وي با بيان اينك��ه ورود نقدينگ��ي در صندوق هاي 
س��رمايه گذاري با افزايش قابل توجهي همراه بوده 
است، افزود: اين موضوع نشان مي دهد سرمايه گذاران، 
بازار را به صورت يك ريس��ك ذاتي مي شناسند و به 
همين دليل تصمي��م به س��رمايه گذاري با احتياط 
بيش��تر در اين بازار گرفته اند. اس��امي ب��ا تاكيد بر 

اينكه در صورت ادامه ورود نقدينگي به صندوق هاي 
سرمايه گذاري، ضمن افزايش آگاهي سرمايه گذاران 
براي ورود سرمايه هاي خود به اين بازار، منابع هم با 
شدت كمتري وارد بازار مي ش��وند، گفت: به همين 
دليل مي توان اميدوار بود كه بازار كماكان تا ماه هاي 
پاياني سال با يك روند رو به رشدي در بازار مواجه باشد 
اما نبايد در انتظار رش��دهاي گذشته كه بازار تجربه 

كرده است، باشيم.

   ورود شاخص بورس
به كانال دو ميليون واحدي

اين كارش��ناس بازار سرمايه در پاسخ به سوالي مبني 
ب��ر اينكه آيا مي توان در بازار هفته آينده ش��اهد ورود 
شاخص بورس به كانال ۲ ميليون واحدي باشيم يا خير، 
گفت: فاصله اي كه اكنون بازار با ش��اخص دو ميليون 
واحدي دارد به اندازه رشد دو روز بازار در هفته گذشته 
است؛ بنابراين نمي توان اعام كرد ورود شاخص بورس 
به اين كانال غيرممكن است اما اظهارنظر قطعي در مورد 
اينكه شاخص بورس در چه بازه زماني به اين كانال ورود 

كند كمي دشوار است.

    صنايع مورد توجه بازار سهام
وي به صنايعي كه اكنون مورد اقبال سرمايه گذاران 
در بازار قرار گرفته است اشاره و خاطرنشان كرد: به 
نظر مي رسد همچنان جريان ورود نقدينگي بازار به 
سمت صنايع پتروشيمي، پااليش��ي، مس، فوالد و 
خودرو و بانكي ها باشد، در دو ماه گذشته عمده رشد 
بازار مربوط به اين صنايع بوده و بخش قابل توجهي 
از معامات روزان��ه هم به اين صنايع اختصاص داده 

شده است.

 ETF تاثير عرضه صندوق هاي   
بر معامالت بورس

اسامي به تاثير عرضه دومين مرحله از صندوق هاي 
ETF در بازار اش��اره كرد و گفت: نخستين مرحله از 
عرضه اين صندوق ها به دلي��ل تجربه پايين مردم با 
اس��تقبال چنداني همراه نش��د اما دومين و سومين 
مرحله مورد توجه مردم قرار خواهد گرفت كه مي تواند 
به طور حتم بر روند بازار تاثيرگذار باشد. اين كارشناس 
بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه تاثير عرضه صندوق هاي 
ETF در بازار دو بعدي اس��ت، افزود: ورود صندوق ها 
به اين بازار س��يگنال، رشد س��هامي است كه در اين 
صندوق ها قرار دارند و مي تواند در بازار اثر مثبت داشته 
باشد، بخش منفي آن تامين نقدينگي براي خريد اين 
صندوق ها از طريق فروش سهام است اما اينكه كدام 
يك از اين كفه ها از توانايي بيشتري در بازار برخوردار 

باشند همچنان نامشخص است.

    حرف اول سهامداران حقيقي
 براي ادامه رشد بورس

وي با بيان اينكه حجم جريان ورود نقدينگي به اين 
بازار توسط سهامداران حقيقي حرف اول را در روند 
پيشروي بازار مي زند، گفت: تا زماني كه شدت جريان 
ورود نقدينگي از ميزان عرضه ها بزرگ تر باش��د بازار 
رش��د مي كند اما زمان آن غيرقابل پيش بيني است. 
اس��امي با اش��اره به اينكه براي اينكه مردم بتوانند 
براي مدتي طوالني از منافع بازار استفاده كنند نبايد 
عجوالنه تصميم بگيرند و بايد به صورت غيرمستقيم 
نس��بت به س��رمايه گذاري در اين بازار اقدام كنند، 
خاطرنشان كرد: انتظار داريم به منظور آگاه تر شدن 
س��رمايه گذاران، نرخ رشد بازار س��رمايه آهسته تر و 
روند صعودي بازار ادامه دار باشد. اين كارشناس بازار 
سرمايه با تاكيد بر اينكه انتظار ما از اركان بازار سرمايه 
كمك براي افزايش عمق معامات بازار سرمايه است، 
گفت: مسووالن بايد تاش كنند ضمن افزايش براي 
ورود شركت ها به بورس و عرضه هاي اوليه، تدابيري 

اتخاذ كنند.

ريزش بورس ها در امريكا و آسيا
بورس ه�اي اروپاي�ي برخ�الف بيش�تر 
همتايانش�ان در جهان، صع�ودي ماندند. به 
گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، در تازه ترين 
دور از اختالفات متحدان دو س�وي اقيانوس 
آتالنتيك، احتمال يك جنگ تجاري جديد 
بين امريكا و اتحاديه اروپا شدت گرفته است. 

پس از آنكه فرانس��ه اعام كرد ب��ر تصميم خود براي 
اعمال ماليات بر فعاليت غول هاي فناوري در اين كشور 
اصرار دارد، امريكا نيز اعام كرد در اقدامي متقابل روي 
محصوالت وارداتي خود از فرانسه در زمينه محصوالت 
آرايشي-بهداش��تي و كاالهاي لوك��س تعرفه اضافه 
وضع خواهد كرد. ارزش مجموع اين اقام وارداتي كه 
مش��مول تعرفه ۲۵ درصدي خواهند شد حدود 1.۳ 

ميليارد دالر تخمين زده مي شود. 
از سوي ديگر اما تنش ها بين چين و امريكا و متحدانش 
بر سر مساله هنگ كنگ بيش از پيش باال گرفته است. 
وزارت خزان��ه داري امريكا با صدور بيانيه اي از تحريم 
چهار مقام عاليرتبه امنيتي چيني همچنين اداره امنيت 
عمومي منطقه خودمختار سين كيانگ چين خبر داده 
اس��ت. وانگ يي- وزير خارجه چين گفته است سطح 
تنش در روابط بين امريكا و چين به سطح كم سابقه اي 

رسيده است. 
انگليس نيز اعام كرد غول فناوري هوآوي چين را از 
پروژه توسعه شبكه اينترنت نس��ل ۵ اين كشور كنار 
خواهد گذاشت. اسكات موريسون، نخست وزير استراليا 
از اتخاذ تس��هيات جديد براي اعطاي اقامت دايم به 
اتباع هنگ كنگي خبر داده است. پكن همچنين نسبت 

به تبعات اقدام جاستين تردو- نخست وزير كانادا - در 
صدور دستور تعليق موافقت نامه استرداد مجرمان با 

هنگ كنگ هشدار داده است.
داده ه��اي اخير اقتصادي منتش��ر ش��ده حاكي از 
بهبود تدريجي س��طح تقاضا در دو اقتصاد نخست 
جهان اس��ت. در امريكا ميزان فروش خانه ها در ماه 
مه  مجددا صعودي ش��ده و در چي��ن نيز با افزايش 
ميزان صادرات، ش��اخص مديران خريد نس��بت به 
ماه گذشته بهبود محسوس��ي داشته است. اگرچه 
صادرات و واردات چين با سطح قبل از شيوع كرونا 
فاصله زيادي دارد اما رشد تدريجي تجارت خارجي 
چين احتمال عادي شدن شرايط در سه ماهه پاياني 

سال را تقويت كرده است.
از س��وي ديگر در شرايطي كه به نظر مي رسد تا توليد 
واكس��ن كرونا فاصله زيادي داش��ته باش��يم، شمار 
مبتايان اين ويروس مرگبار در جهان بار ديگر س��ير 
صعودي به خود گرفته و در امريكا ركورد مبتايان در 
طول يك روز شكسته شده اس��ت. در ۴۰ ايالت از ۵۰ 
ايالت امريكا وضعيت بار ديگر در سطح هشدار يا قرمز 
قرار گرفته اگرچه شمار تلفات به نسبت روزهاي قبل 

پايين تر آمده است.
ماري نيكوال - مدير س��بد دارايي در موسسه »پاين 
بريج اينوس��تمنت« - گفت: فكر مي كنم كه اقتصاد 
جهاني در حال ورود به يك فاز احياي رش��د اس��ت 
كه مي تواند چندين سال ادامه داشته باشد هر چند 
كه ريسك هايي نيز وجود دارد. دولت ها و بانك هاي 
مركزي با ابزارهاي متن��وع خود به حمايت از بازارها 

ادامه مي دهند. 

تاكنون بيش از 1۳ ميليون و ۲۳۶ هزار و ۲۳۵ مورد ابتا 
به كرونا گزارش شده است كه در اين بين ۵۷۵هزار و 
۵۴۳ نفر جان خود را از دست داده اند. در بين كشورهاي 
مختلف، باالترين تلفات مربوط به امريكا با 1۳8 هزار 
و ۲۴۷ نفر، برزيل با ۷۲ هزار و ۹۲1 نفر، انگليس با ۴۴ 
هزار و 8۳۰ نفر، مكزيك با ۳۵ هزار و ۴۹1 نفر و ايتاليا با 

۳۴ هزار و ۹۶۷ نفر بوده است.
اس��تفان اينس - تحليل گر بازار در موسسه »اكسي 
تريدر«- گفت: معامله گران با نگراني به افزايش شمار 
مبتايان به كرونا در سراسر جهان نگاه مي كنند و اينكه 
دولت ها در مواجهه با اين اتفاق چه تصميمي بگيرند، 
خيلي براي بازارها اهميت دارد. هر چند فعا احتمال 
برقراري فاز دوم قرنطينه هاي سراسري خيلي كم است 
اما اگر اين اتفاق بيفتد با دور تازه اي از ريزش شاخص ها 

مواجه مي شويم.

    بورس امريكا
در وال اس��تريت، بيشتر ش��اخص ها نزولي بودند تا 
جايي كه دو شاخص از سه شاخص اصلي بورسي در 
سطح پايين تري از روز قبل خود بسته شدند. شاخص 
»داوجونز ايدانستريال اوريج« با ۰.۰۴ درصد صعود 
نسبت به روز قبل و در سطح ۲۶ هزار و 8۵.8۰ واحد 

بسته شد.
شاخص »اس اند پي ۵۰۰« با ۰.۹۴ درصد كاهش تا 
سطح ۳1۵۵.۲۲ واحدي پايين رفت و ديگر شاخص 
مهم بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با ۲.1۳ 
درصد ريزش در س��طح 1۰ هزار و ۳۹۰.8۴ واحدي 

بسته شد.

    بورس هاي اروپايي
موسسه رتبه بندي موديز در گزارشي اعام كرده است 
كه با توجه به شيوع كرونا، نسبت بدهي به توليد ناخالص 
داخلي انگليس به يكي از باالترين سطوح تاريخي خود 
خواهد رسيد و رشد اقتصادي نيز به كمترين سطح ثبت 

شده تاريخ معاصر اين كشور مي رسد. 
اندرو بيلي، رييس بانك مركزي انگيس گفته اس��ت 
كه بازگشت تدريجي ميزان فعاليت هاي اقتصادي به 
سطوح پيش از بحران آغاز شده اما بانك مركزي نگران 

مشاغل از دست رفته است.
كميس��يون اروپا در گزارش��ي هش��دار داده است 
ركود اقتصادي كش��ورهاي اروپايي بدتر از چيزي 
خواهد بود كه پيش تر تصور مي ش��د. طبق برآورد 
صورت گرفته توسط كميسيون اروپا، متوسط رشد 
اقتصادي امسال ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا منفي 
8.۳ درصد خواهد بود كه در صورت تحقق، بدترين 
عملكرد اقتصادي اين كش��ورها از زمان تش��كيل 

اتحاديه تاكنون بوده است.
لوكا پائوليني - استراتژيست بازار سرمايه در موسسه 
»پيكتت است منيجمنت« - گفت: در حالي كه خيلي از 
نقاط مختلف جهان بازگشايي را در دستور كار قرار داده 
بودند، برخي محدوديت ها به خاطر اوج گيري مجدد 
در شمار مبتايان به كرونا بازگشته است. البته انتظار 
نداريم شاهد ريزش هاي سنگين متوالي بورس ها مانند 

روزهاي اول بحران باشيم.
در معامات بازارهاي بورس در اروپا، شاخص »فوتسي 
1۰۰« بورس لندن با 1.۳۳ درصد صعود نسبت به روز 
قبل و در س��طح ۶1۷۶.۶۹ واحد بسته شد. شاخص 

»دكس ۳۰« بورس فرانكف��ورت در آلمان با افزايش 
1.۳۲ درصدي و ايستادن در سطح 1۲ هزار و ۷۷۹.۴۹ 
واحدي ب��ه كار خ��ود خاتمه داد و ش��اخص »كك 
۴۰« بورس پاريس با صعود 1.۷۳ درصدي در س��طح 
۵۰۵۶.۲۳ واحد بسته شد. در مادريد شاخص »ايبكس 
۳۵« 1.۴۲ درصد باال رفت و به ۷۴۲۶.۹۰ واحد رسيد.

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

مناسب به كسب و كارها هستيم.
در معامات بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد خوبي 
داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي ۲۲۵« بورس 
توكيو ژاپن با ريزش يك درصدي تا س��طح ۲۲ هزار و 
۵۶۷.1۴ واحدي پايين رفت. شاخص »هانگ سنگ« 
بورس هنگ كنگ 1.۶۹ درصد پايين رفت و در سطح 
۲۵ هزار و ۳۳۵.۹۶ واحد بسته شد. در چين شاخص 
»شانگهاي كامپوزيت« ريزش 1.۲۴ درصدي را تجربه 

كرد و در سطح ۴۷۹۲.8۷ واحد بسته شد.
در استراليا شاخص »اس اند پي اس اند ايكس ۲۰۰« 
بورس س��يدني با ۰.۷۳ درصد كاهش و ايس��تادن در 
سطح ۵۹۳۳.۶۰ واحدي به كار خود خاتمه داد. در بين 
ديگر شاخص هاي مهم آسيايي، شاخص »تاپيكس« 

ژاپن نزولي بود.
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   مروري بر خالصه مجمع عمومي  »شفارس«: 
مجمع عمومي ش��ركت صنايع ش��يميايي فارس 
تقس��يم مبلغ ۲8۰ ريال س��ود خالص هر سهم و 
۲۰۰ ريال س��ود نقدي براي هر سهم اين شركت را 
در مجمع به تصويب رساند. به گزارش سنا، مجمع 
عمومي عادي ساليانه شركت صنايع شيميايي فارس 
براي س��ال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه 1۳۹8 در 
روز يك شنبه ۲۲ تير ماه 1۳۹۹ برگزار شد. دستور 
جلسه مجمع عمومي ساليانه »شفارس« براي دوره 
مالي ذكر شده به شرح زير بوده است:  استماع گزارش 
هيات  مديره و بازرس قانوني، تصويب صورت هاي 
مالي سال )دوره( مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه 1۳۹8، 
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني، انتخاب روزنامة 
كثيراالنتشار، انتخاب اعضاي هيات مديره، تعيين 
حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره و تعيين 
پاداش هيات مديره. براساس گزارش منتشر شده 
در خصوص اين جلسه، خاصه تصميمات مجمع 
عمومي شركت صنايع شيميايي فارس عبارت است 
از:  سود نقدي به ازاي هر سهم به مبلغ ۲۰۰ ريال و 
سود خالص به ازاي هر سهم ۲8۰ ريال تصويب شد. 
سود خالص 1۷۶ ميليارد و ۳8۶ ميليون ريال و سود 
انباشته پايان دوره با لحاظ كردن مصوبات مجمع، ۵۴ 

ميليارد و 8۹۶ ميليون ريال اعام شد.

   پيشنهاد افزايش سرمايه چشمگير »ورفاه«: 
هيات مديره بانك رفاه كارگران پيش��نهاد افزايش 
سرمايه 18۵ هزار و ۳۴1 ميليارد و ۷۰۰ ميليون ريال 
را به مجمع عمومي فوق العاده اين شركت پيشنهاد 
داد. شركت بانك رفاه كارگران عنوان كرده است برنامه 
افزايش سرمايه از مبلغ ۲۳ هزار و ۳۲۶ ميليارد ريال 
به ۲۰8 هزار و ۷۶۷ ميليارد و ۷۰۰ ميليون ريال دارد.

بر اساس اين گزارش، افزايش سرمايه  »و رفاه « از 
محل آورده نقدي سهامداران، ساير اندوخته ها، 
مازاد تجديد ارزيابي دارايي ه��ا به منظور بهبود 
ساختار و رعايت نسبت هاي مالي كه در تاريخ ۲۴ 
تير ماه 1۳۹۹ به تصويب هيات مديره رس��يده و 
جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانوني ارسال 
شده خواهد بود. بديهي است انجام افزايش سرمايه 
ياد ش��ده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق 
بهادار و تصويب مجمع عمومي فوق العاده است و 

در اين خصوص اطاع رساني خواهد شد.

   سرمايه »دتماد« 715 ميلياردي شد:  سازمان 
بورس و اوراق بهادار با افزايش سرمايه ۲1۵ ميليارد 
ريالي ش��ركت توليد مواد اوليه داروپخش از محل 
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي موافقت 
كرد. افزايش سرمايه ۲1۵ ميليارد ريالي شركت توليد 
مواد اوليه داروپخ��ش از مبلغ ۵۰۰ ميليارد ريال به 
مبلغ ۷1۵ ميليارد ريال از محل مطالبات حال شده 
س��هامداران و آورده نقدي از س��وي سازمان بورس 
بامانع اعام شد. افزايش سرمايه شركت توليد مواد 
اوليه داروپخش به منظور اصاح ساختار مالي و تامين 
سرمايه در گردش خواهد بود. بر اساس اين گزارش، 
انجام افزايش سرمايه »دتماد« حداكثر تا ۶۰ روز پس 
از تاريخ اين مجوز امكان پذير خواهد بود. عدم انجام 
افزايش س��رمايه در مهلت مقرر، موجب ابطال اين 
مجوز شده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد از اين 

سازمان خواهد بود.

   تعيين س�ود 2006 ريالي هر سهم »دكوثر«:  
مجمع عمومي شركت داروسازي كوثر تقسيم مبلغ 
۲ هزار و ۶ ريال سود خالص هر سهم و ۲۰1 ريال سود 
نقدي براي هر سهم اين شركت را در مجمع به تصويب 
رساند. مجمع عمومي عادي ساليانه شركت داروسازي 
كوثر براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه 1۳۹8 
در روز يك شنبه ۲۲ تير ماه 1۳۹۹ برگزار شد. دستور 
جلسه مجمع عمومي ساليانه  »فرابورس « براي دوره 
مالي ذكر شده به شرح زير بوده است:  استماع گزارش 
هيات  مديره و ب��ازرس قانوني، تصويب صورت هاي 
مالي سال )دوره( مالي منتهي به ۲۹ اسفند ماه 1۳۹8، 
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني، انتخاب روزنامة 
كثيراالنتشار، انتخاب اعضاي هيات مديره، تعيين حق 
حضور اعضاي غير موظف هيات مديره و تعيين پاداش 
هيات مديره. براساس گزارش منتشر شده در خصوص 
اين جلسه، خاصه تصميمات مجمع عمومي شركت 
داروسازي كوثر عبارت است از:  سود نقدي به ازاي هر 
سهم به مبلغ ۲۰1 ريال و سود خالص به ازاي هر سهم 
۲ هزار و ۶ريال تصويب شد.سود خالص يك هزار و 8۳ 
ميليارد و ۳۶۹ ميليون ريال و سود انباشته پايان دوره با 
لحاظ كردن مصوبات مجمع، يك هزار و ۴۹۳ ميليارد 

و 8۷۵ ميليون ريال اعام شد.

   سود هر سهم »ودي«  افزايشي بود:  بيمه 
دي در دوره 1۲ ماهه منتهي به ۲۹ اس��فند ماه 
1۳۹8 به صورت حسابرسي ش��ده، به ازاي هر 
سهم خود يك هزار و ۷۹۰ ريال كنار گذاشت كه 
نسبت به دوره مش��ابه در سال گذشته كه سود 
هر س��هم ۴11 ريال اعام ش��ده بود، از افزايش 
۳۳۶ درص��دي برخوردار اس��ت. همچنين اين 
ش��ركت در صورت هاي مالي حسابرسي نشده 
دوره مذكور، س��ود هر س��هم را يك هزا رو ۶۰۴ 
ريال اعام كرده بود.  بيمه دي با سرمايه ۲ هزار 
و ۵۰۰ ميليارد ريال، صورت هاي مالي 1۲ ماهه 
دوره مالي منتهي به ۲۹ اسفند 1۳۹8 را به صورت 
حسابرسي شده منتشر كرد. بيمه دي در دوره ياد 
شده، مبلغ ۴هزار و ۴۷۴ ميليارد و 1۵۳ ميليون 
ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 
يك هزار و ۷۹۰ ريال سود به ازاي هر سهم خود 
اختصاص داد كه نس��بت به دوره مشابه در سال 
گذشته از افزايش ۳۳۶ درصدي برخوردار است. 
الزم به ذكر است در صورت مالي حسابرسي شده 
دوره مذكور نسبت به گزارش حسابرسي نشده 
بيمه دي، افزايش 8۶ ريالي در س��ود هر س��هم 
مشاهده مي شود. بر اين اساس، سود هر سهم در 
گزارش حسابرسي نشده يك هزار و ۶۰۴ ريال و 
سود خالص، ۴ هزار و ۹ ميليارد و ۳۲۲ ميلون ريال 

عنوان شده است.

مديرعامل فرابورس ايران از اعطاي موافقت كميته بررسي 
صندوق هاي جسورانه و خصوصي براي صدور موافقت 
اصولي به دو صندوق فرابورسي خبر داد و گفت: صندوق 
سرمايه گذاري خصوصي فيروزه و صندوق سرمايه گذاري 
جسورانه نانو تك آينده دو صندوقي هستند كه موافقت 
الزم را از س��وي اين كميته براي صدور موافقت اصولي 
دريافت كرده اند و با اتمام رويه هاي قانوني، واحدهاي آنها 

در بازار فرابورس پذيره نويسي خواهد شد.
به گزارش سنا، امير هاموني با اش��اره به اينكه صندوق 
خصوصي فيروزه داراي س��رمايه 1۰۰ ميليارد توماني 
است، اعام كرد: مديريت اين صندوق بر عهده شركت 
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران است و موضوع 
س��رمايه گذاري آن پس از انجام پذيره نويسي سه حوزه 
از حوزه هايي نظير كش��اورزي و دامپروري، محصوالت 
ش��يميايي، محصوالت غذايي، صنايع فلزي و معدني، 

صنايع كاغذ و مقوا و... خواهد بود.

او همچنين در مورد صندوق س��رمايه گذاري جسورانه 
نانو تك آينده كه مدير آن شركت مشاور سرمايه گذاري 
ديدگاهان نوين است، اظهار كرد: سرمايه اين صندوق 1۰۰ 
ميليارد تومان بوده و موضوع فعاليت و سرمايه گذاري آن 
در شركت هاي دانش بنيان و نوپاي حوزه فناوري هاي نانو 
است. مديرعامل فرابورس در زمينه صندوق سرمايه گذاري 
خصوصي عنوان كرد اسفندماه سال ۹8 نخستين صندوق 
سرمايه گذاري خصوصي بازار سرمايه با نام »اعتبار سرمايه 
نوآفرين« در ب��ازار فرابورس به ارزش ۵۰ ميليارد تومان 
پذيره نويسي ش��د و صندوق خصوصي فيروزه دومين 
صندوقي اس��ت كه از اين گروه موافقت اصولي تاسيس 

گرفته و به زودي واحدهاي آن پذيره نويسي خواهد شد.
هاموني موضوع فعاليت صندوق سرمايه گذاري خصوصي 
را جمع آوري منابع مالي و تخصيص و سرمايه گذاري آن در 
شركت هاي سرمايه پذير ذكر كرد كه به گفته او اين اقدام با 
هدف كسب و حفظ كنترل شركت و هدايت سياست هاي 

مالي و عملياتي آن به منظور تحقق اهداف مورد نظر سپس 
خروج از شركت سرمايه پذير صورت مي گيرد.

مديرعامل فرابورس همچنين با بيان اينكه رونمايي از 
نخستين صندوق سرمايه گذاري جسورانه بازار سرمايه 
در دي ماه سال ۹۵ در بازار فرابورس رقم خورد، خاطرنشان 
كرد: از آن زمان تاكنون ش��اهد پذيره نويسي 8 صندوق 
جس��ورانه در فرابورس بوده ايم ك��ه حوزه هاي فعاليت 
و س��رمايه گذاري متنوعي را اعم از فن��اوري اطاعات و 
ارتباطات، فين تك، زيس��ت فناوري، س��امت، زيست 
فن��اوري و ... دربرمي گيرند. هاموني يادآور ش��د يكي از 
مهم ترين رسالت هاي فرابورس تامين مالي نوآوري و تامين 
زيرساخت هاي الزم براي رشد و توسعه اقتصاد دانش بنيان 
است كه از طريق ابزارهاي مختلفي همچون صندوق هاي 
جسورانه و خصوصي درصدد است زمينه هاي الزم را براي 
تجهيز منابع مالي براي استارت آپ ها، شركت هاي نوپا و 

دانش بنيان فراهم كند.

معاون شركت ها و قيمت گذاري بنگاه هاي سازمان 
خصوصي سازي از ايجاد س��ه هلدينگ نيروگاهي 
منطقه ش��رق، مركزي و غرب براي ورود به بورس 

خبر داد.
ابولقاسم شمسي جامخانه در گفت وگو با ايسنا، از 
برگزاري جلس��ات با مجموعه وزارت نيرو خبر داد 
و اظهار كرد: طبق مصوبه هيات واگذاري و موافقت 
وزير امور اقتصادي و دارايي و موافقت وزير نيرو، قرار 
شد سه هلدينگ نيروگاهي براي ورود به بورس شامل 
هلدينگ نيروگاهي منطقه شرق، هلدينگ نيروگاهي 
منطقه مركزي و هلدينگ نيروگاهي منطقه غرب 

ايجاد شود.
وي ادام��ه داد: در منطق��ه ش��رق ش��ركت توليد 
نيروي برق يزد يك هلدينگ نيروگاهي مي ش��ود 
و شركت هاي توليد نيروي برق خراسان، سيستان 
و بلوچستان )زاهدان( و نيروگاه زرند به آن اضافه و 

اين هلدينگ در بازار س��رمايه پذيرش مي شود. در 
هلدينگ منطقه مركزي، ش��ركت تحصيل كننده 
توليد نيروي برق ش��ازند است و شركت هاي توليد 
نيروي برق فارس، اصفهان، بندرعباس و لوشان به 

آن اضافه خواهد شد.
معاون شركت ها و قيمت گذاري بنگاه هاي سازمان 
خصوصي س��ازي ادامه داد: در هلدينگ نيروگاهي 
منطقه غرب توليد نيروي برق بيستون محور مي شود 
و سه ش��ركت توليد نيروي برق س��هند، رامين و 

آذربايجان به آن اضافه مي شود.
شمسي با بيان اينكه به طور كلي ۲۳ نيروگاه، شركت 
توليد نيروي برق يا شركت هاي مديريت توليد برق در 
قالب سه هلدينگ نيروگاهي در بازار سرمايه پذيرش 
خواهد ش��د، گفت: پيش بيني مي ش��ود هلدينگ 
نيروگاهي منطقه شرق سريع تر پذيرش و عرضه اوليه 
شود و دو هلدينگ ديگر تا دي ماه عرضه خواهند شد.

3 هلدينگ نيروگاهي در صف ورود به بورستامين مالي نوآوري از درگاه فرابورس روي ريل رشد و توسعه

بازار سرمايه بايد بتواند بازويي براي تامين مالي شركت هاي پذيرفته در بورس باشد



5 ايرانشهر  راه  و شهرسازي

وزيرراهوشهرسازي:ارزهايصادراتيهزينهشدهدرملك،بهكشوربرميگردند

حساب كشي از خريداران ملك خارجي
گروه راه و شهرسازي|

در ش�رايطي كه ايراني ها رك�ورددار خريد 
مل�ك در برخي از كش�ورهاي همس�ايه از 
جمله تركيه هس�تند، محمد اسالمي، وزير 
راه و شهرس�ازي اع�الم كرده اس�ت: تمام 
افرادي كه نسبت به خريد ملك در هر كشور 
خارجي اقدام كرده اند بايد منشأ ارز رامعرفي 
و مش�خص كنن�د. صادركنندگان�ي كه ارز 
صادراتي را به مل�ك خارجي تبديل كردند، 
بايد ارز هزينه شده براي خريد آن ملك را به 

كشور برگردانند.

اسالمي اظهار كرد: اگر فردي بابت صادرات كااليي ملك 
خريده و درآمد حاصل از صادرات كاال را به مسكن در 
كشور خارجي تبديل كرده باشد بايد اين ارزي كه صرف 
خريد ملك كرده  است را برگرداند و اين يك الزام است. 
وزير راه  و شهرسازي با بيان اينكه صادرات جزو منابع 
ملي كشور محسوب مي ش��ود، ادامه داد: صادر كننده 
از مزيت سوخت و انرژي ارزان، مواد اوليه و نيروي كار 
ارزان براي صادرات كاال استفاده كرده است و نمي تواند 
ارزي كه با اس��تفاده از اين مزيت ها به دست آورده به 

كشور برنگرداند. 
اس��المي در گفت وگو با ايلنا، در پاس��خ ب��ه اينكه آيا 
مشخص شده است كه چه تعداد از صادركنندگان ارز 
حاصل از صادرات را به ملك خارجي تبديل كرده است، 
گفت: وزارت راه و شهرسازي در اين حوزه ورود نكرده 
است و بررسي اين موارد جزو وظايف وزارتخانه نيست، 
اما بانك مركزي اس��امي اين افراد را استخراج كرده و 
به آنها بابت برگشت ارز صادراتي اخطار داده و ليست 
اسامي اين افراد را به قوه قضاييه هم تحويل داده  است.

  ايرانيان ركورد دار خريد ملك در تركيه
به گزارش »تعادل«، در ش��رايطي خري��داران ملك 
خارجي ملزم به اعالم منش��أ ارزي خود ش��ده اند كه 
ايراني هاي حت��ي در دوران كرونا ركوددار خريد ملك 
در تركيه بوده اند. بنا به آمارهاي منتش��ره در تركيه، 
اتباع ايراني در سه ماه نخست سال جاري ميالدي در 

بين اتباع خارجي، بيشترين تعداد ملك در اين كشور 
را خريداري كرده اند.بر اساس گزارش مركز آمار دولتي 
تركيه، در دوره سه ماه نخس��ت سال جاري ميالدي 
تعداد اتب��اع خارجي كه اقدام به خريد ملك در تركيه 
كرده اند با ۳ درصد كاهش نسبت به سال قبل به ۳۰۳۶ 
مورد رسيد. در بين اتباع خارجي ايرانيان با ۴۶۵ مورد 
خريد ملك بيش��ترين تعداد خريداران خارجي ملك 
در اين كش��ور بودند. بعد از ايرانيان، عراقي ها با ۴۲۶، 
روس ه��ا با ۲۲۷ و افغان ها ب��ا ۱۸۴ در رده هاي بعدي 

جاي گرفتند.
بر اس��اس آمارهاي اداره آمار دولتي تركيه، در س��ال 
۲۰۱۹ ميالدي نيز خريد و فروش ملك در تركيه با ۱.۹ 
درصد كاهش نسبت به س��ال ماقبل مجموعا به يك 
ميليون و ۳۴۸ هزار و ۷۲۹ واحد رسيد. در سال گذشته 
ميالدي ف��روش ملك به اتباع خارج��ي ۱۴.۷ درصد 
افزايش داشت. در سال گذشته ميالدي اتباع عراق با 
خريد ۷ ه��زار و ۵۹۶ واحد، اتباع ايران با خريد ۵ هزار 
و ۴۲۳ واحد، اتباع روسيه با خريد ۲ هزار و ۸۹۳، اتباع 
عربستان با خريد ۲ هزار و ۲۰۸ واحد و اتباع افغانستان 
با خريد ۲ هزار و ۱۹۱ واحد در رديف هاي اول تا پنجم 
جاي گرفتند. به گزارش »تعادل«، آمار رسمي منتشره 
از سوي تركيه حاكي از اين است كه ايراني ها ۷۶۳ واحد 
مسكوني در ماه دس��امبر ۲۰۱۹ در اين كشور خريده  
بودند كه ركورد جديدي در دوران پيشاكرونا محسوب 
مي شد. ايراني ها در سال گذشته ميالدي در حالي اقدام 
به خريد ۵ هزار و ۴۲۳ واحد مسكوني در تركيه كرده اند 
كه نسبت به سال ۲۰۱۸ رشد ۵۰ درصدي و نسبت به 
سال ۲۰۱۷ افزايش ۶۰۰ درصدي را ثبت كرده است. 
همچنين محاسبات »تعادل«، حاكي از اين است كه 
در سه ماهه نخست سال جاري ميالدي، معادل يك 
هزار و ۸۳۶ ميليارد و ۷۵۰ ميليون تومان )به قيمت روز 
ه��ر دالر ۱۵۸۰۰ تومان( بابت خريد ۴۶۵ مورد ملك 
خريداري شده در تركيه از ايران خارج شده است. اگر 
چه حداقل مبلغ مورد نياز براي خريد ملك در تركيه 
۲۵۰ هزار دالر اعالم شده است،  اما به طور قطع، خريد ها 
بايد بيش از مبلغ مزبور و با هدف كسب نظر كارشناسان 
رسمي تركيه صورت گيرد. در عين حال، در صورتي كه 

فرض كنيم هر واحد ملكي خريداري شده ۲۵۰ هزار 
دالر بوده است، ارزش دالري ۴۶۵ ملك خريداري شده 
در س��ه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ برابر با ۱۱۶ ميليون 
و ۲۵۰ هزار دالر اس��ت كه با ه��ر دالر ۱۵۸۰۰ تومان 
)متوس��ط نرخ دالر در س��ه ماهه نخست سال جاري 
ميالدي(، به يك هزار و ۸۳۶ ميليارد تومان بالغ مي شود.

    رشد 33 درصدي بازار ملك تركيه
در ۳ ماهه نخس��ت س��ال جاري ميالدي ۳۴۱ هزار و 
۳۸ مورد انتقال ملك در تركيه به ثبت رسيده است كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۳ درصد افزايش 

پيدا كرده است. ۱۰۷ هزار و ۴۳۲ خانه از خانه هاي فوق 
نوساز بوده اند. استانبول بزرگ ترين مركز خريد ملك در 
تركيه است و ۱۸.۳ درصد كل امالك )معادل ۱۹ هزار 
و ۸۴۶ دستگاه( از خانه هاي خريداري شده مربوط به 
استانبول بوده است. پس از اين شهر، آنكارا با ۱۲ هزار 
و ۴۰۹ واحد و ازمير ب��ا ۷۱۳۱ واحد در رده هاي دوم و 

سوم قرار گرفته اند. 

     داليل جذابيت بازار مسكن تركيه
بر اساس قوانين موجود در كشور تركيه، اتباع خارجي 
با حداقل خريد ۲۵۰ هزار دالر ملك در اين كش��ور و 

حفظ آن به مدت سه سال مي توانند تابعيت تركيه را 
كسب كنند. اگرچه داشتن تابعيت تركيه و بهره مندي 
از س��اير مزاياي اقتصادي و سياس��ي زندگي در اين 
كشور هر يك به تنهايي يا در مجموع مي تواند عامل 
فرار سرمايه ها به خارج از ايران تعبير و تفسير شوند 
اما به اعتقاد برخي از كارشناسان اقتصاد مسكن، ركود 
بازار مسكن در ش��هر تهران را نيز بايد به عنوان يكي 
از عوامل خروج س��رمايه از كشور در نظر گرفت، چه 
آنكه خريداري از بيش از ۵ هزار ملك توسط ايراني ها 
در سال ۲۰۱۹ در شرايطي صورت گرفته بود كه بازار 

مسكن تهران در ركود كامل قرار داشت.
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تذكر بهداشتي به ۱۰ مركز 
معاون امنيتي و انتظامي اس��تانداري تهران با اشاره 
به تعطيل��ي يك هفته اي برخي مراك��ز و اماكن در 
استان تهران، گفت: فعاليت باش��گاه هاي ورزشي، 
مراكز تفريحي، باغ وحش ها، مراكز آبي، شهربازي ها، 
استخرهاي سرپوشيده، باش��گاه هاي بدن سازي، 
برگزاري هرگونه مراسم اجتماعي،  فرهنگي، مذهبي 
و همايش ها، كافي شاپ ها، چاي خانه ها و تاالرهاي 
پذيرايي به مدت يك هفته ممنوع مي شود. به گزارش 
ايسنا، حميدرضا گودرزي با اشاره به محدوديت هاي 
جديد كه قرار اس��ت در تهران براي پيش��گيري از 
انتقال كرونا اتخاذ ش��ود، گفت: ش��امگاه دوشنبه 
تصميماتي اتخاذ و اعالم شد كه باشگاه ها ورزشي، 
ورزش ه��اي پر مواجه��ه مانند كش��تي و ...، مراكز 
تفريحي، آبي، باغ وحش ها، شهربازي و استخرهاي 
سرپوشيده، باشگاه هاي بدن سازي، كافي شاپ ها، 
كافه ها، چاي خانه ها و تاالرهاي پذيرايي حق فعاليت 
ندارند و برگزاري هرگونه مراسم اجتماعي، فرهنگي 
و مذهب��ي و همايش ه��ا از تاريخ اب��الغ مصوبه كه 
روز سه شنبه است، به مدت يك هفته ممنوع است. 
وي درب��اره تذكر به ۱۰ مركز ب��ه دليل عدم رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي، افزود: با توجه به گزارش ها و 
كار كارشناسي كه از سوي سه دانشگاه علوم پزشكي 
تهران، ايران و شهيد بهشتي انجام شد و به دنبال نامه 
فرمانده عمليات مديريت بيماري كرونا در كالن شهر 
تهران به استانداري تهران، روز گذشته به ۱۰ مركز 
تذكر ش��فاهي و كتبي داده ش��د كه برخ��ي از آنها 
فروشندگان لوازم موبايل، لوازم خانگي، فرودگاه ها و 
مراكز دولتي بودند. به اين مراكز تذكر جدي داده شده 
كه اگر ظرف مدت ۲۴ ساعت پروتكل هاي بهداشتي 
كه از سوي وزارت بهداشت ارايه شده را رعايت نكنند، 
بعد از ۲۴ ساعت پلمب خواهند شد و تمامي تبعات 
برعهده مديرعامل و هيات مديره آن مراكز و مجتمع ها 
خواهد بود. گودرزي ادامه داد: البته اين موضوع شامل 
حال تمام مغازه هايي ك��ه در آن مراكز وجود دارند، 
نمي شود. ممكن است در پاساژي ۸۰ درصد مراكز 
پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنند و ۱۰ درصدشان 
رعايت نكنن��د. البته ما تذكر دادي��م كه حتما بايد 
پروتكل هاي بهداشتي به ويژه بحث استفاده از ماسك 
و فاصله گذاري اجتماعي را رعايت كنند و در غير اين 
صورت بعد از ۲۴ ساعت پلمب مي شوند. معاون امنيتي 
و انتظامي استانداري تهران همچنين گفت: برخي از 
اين مراكز به گونه اي هستند كه از سراسر كشور براي 
خريد به آنجا مراجعه مي شود. اگر قرار باشد كه تذكر 
داده شود، به برخي از مغازه داران بايد تذكر داده شود. 
بنابراين اگر اين ۱۰ تا ۲۰ درصد پروتكل هاي بهداشتي 
را رعايت كنند، مطمئن باشيد كه شيب تندي بيماري 
كه به تهران بازگشته است و به دليل عدم رعايت تعداد 
كمي از مردم بوده است، كنترل مي شود. الزمه اين كار 
اين است كه خود غرفه داران، مغازه داران،  بنكداران و... 
تذكر دهند و اگر در اين مدت نسبت به اين موضوع 
توجه نداش��ته باشند و بازرس��ان بهداشت و درمان 
مراجعه كرده و گزارش دهند، چاره اي نداريم و بايد 

تمام يك مركز يا يك پاساژ را ببنديم. 

افت 52 درصدي پرواز ها
 از فرودگاه  هاي داخلي 

در ۳ ماهه نخس��ت امسال نس��بت به مدت مشابه 
پارس��ال، در ۵۵ فرودگاه كش��ور، ميزان نشست و 
برخاس��ت هواپيماه��ا ۵۲ درصد كاه��ش، اعزام و 
پذيرش مسافر ۶۴ درصد كاهش و ارسال و پذيرش 
بار و پست ۶۸ درصد كاهش داشته است. به گزارش 
فارس، بر اس��اس ج��داول و نمودارهايي كه درباره 
پروازهاي خردادماه امس��ال منتشر شده است، در 
خردادماه ۱۳۹۹ ميزان نشس��ت و برخاس��ت ۳۱ 
درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته كاهش داشته 
اس��ت. بنابراين گزارش در خرداد ماه ۱۳۹۹ اعزام و 
پذيرش مسافر ۴۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته كاهش داشته است. در ماه مذكور  ارسال و 
پذيرش بار و پست ۵۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته كاهش داشته است. همچنين در خردادماه 
۱۳۹۹ پروازهاي عبوري ۸۰ درصد نس��بت به ماه 
مشابه سال گذش��ته كاهش داشته است. بنابراين 
گزارش طبق آمار شركت فرودگاه ها، بيشترين سهم 
نشست و برخاست فرودگاه ها در خردادماه ۱۳۹۹ 
مربوط به فرودگاه مهرآباد با ۳۵.۵۲ درصد اس��ت. 
بنابراين گزارش در ۴۹ فرودگاه زير مجموعه شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، در سه ماهه اول سال 
۹۹ ميزان نشست و برخاست نسبت به مدت مشابه 
 سال قبل ۵۱ درصد كاهش، اعزام و پذيرش مسافر 
۶۴ درصد كاهش و ارس��ال و پذيرش بار و پست ۶۸ 
درصد كاهش داشته اس��ت. همچنين با احتساب 
۶ فرودگاه ديگر كه زير مجموعه شركت فرودگاه ها 
نيست، شامل كيش، عسلويه، چابهار، قشم، ماهشهر 
و ماكو، جمعا در ۵۵ فرودگاه كشور، ميزان نشست 
و برخاس��ت هواپيماها ۵۲ درصد كاه��ش، اعزام و 
پذيرش مسافر ۶۴ درصد كاهش و ارسال و پذيرش 
بار و پس��ت ۶۸ درصد كاهش، در س��ه ماه ابتدايي 
امسال داشته اس��ت. طبق اين گزارش در فرودگاه 
مهرآباد ميزان نشست و برخاست هواپيماها در سه 
ماهه ابتداي سال ۹۹ نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل ۴۱ درصد كاهش، اعزام و پذيرش مس��افر ۵۳ 
درصد كاهش و ارس��ال و پذيرش بار و پس��ت ۵۵ 
درصد كاهش دارد. در فرودگاه شهيد هاشمي نژاد 
مشهد ميزان نشست و برخاس��ت هواپيما در سه 
ماهه ابتدايي امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۶۶ درصد كاهش، اعزام و پذيرش مسافر ۷۵ درصد 
كاهش و ارسال و پذيرش بار و پست ۸۰ درصد كاهش 
داشته اس��ت. همچنين در فرودگاه شيراز نشست 
و برخاس��ت هواپيماها ۵۴ درصد كاه��ش، اعزام و 
پذيرش مسافر ۶۱ درصد كاهش و ارسال و پذيرش 
بار و پست ۶۹ درصد كاهش داشته است. در فرودگاه 
امام خميني )ره( در سه ماهه ابتدايي امسال ميزان 
نشست و برخاست هواپيماها ۸۹ درصد كاهش، اعزام 
و پذيرش مسافر ۹۶ درصد كاهش و ارسال و پذيرش 

بار و پست نيز ۸۱ درصد كاهش داشته است.

كلياتطرحمالياتبرخانههايخاليدركميسيوناقتصاديتصويبشد

چه خبر از طرح ساخت 6 ميليون آپارتمان؟
گروه راه و شهرسازي|

در ش�رايطي كه بنا به قول برخ�ي از اعضاي 
كميس�يون عمران مجلس يازده�م انتظار 
مي رفت در اين هفته، طرح ساخت 6 ميليون 
آپارتمان طي 6 س�ال از سوي كميسيون ياد 
شده به هيات رييسه مجلس تقديم شود، اما به 
نظر مي رسد به دليل احتراز اعضاي كميسيون 
عمران از شتاب و عجله، و باقي ماندن مباحثي 
در خصوص تعيين منابع مالي، طرح موسوم 
به مس�كن انقالب در هفته يا هفته هاي آتي 
در صح�ن علني مجلس بررس�ي و تصويب 

خواهد شد.

س��يد البرز حسيني، سخنگوي كميس��يون عمران 
مجلس با اش��اره به جلس��ه روز گذش��ته وزي��ر راه و 
شهرسازي با كميسيون يادشده اظهار كرد: كميسيون 
عمران در حال بررسي طرح مربوط به ساماندهي بازار 
مسكن )ساخت ۶ ميليون آپارتمان طي ۶ سال( است. 
اين طرح از حساسيت بااليي برخوردار است. كميسيون 
قصد داشت تا در اين هفته اين طرح را نهايي و به صحن 
مجلس ارايه دهد اما هنوز مباحثي در خصوص تعيين 
منابع مالي اين طرح مطرح اس��ت و ما قصد نداريم با 
عجله اين طرح را تصويب كنيم. وي تاكيد كرد: بحث 
مربوط به تامين زمين در اين طرح نهايي ش��ده است. 
وزارت راه و شهرس��ازي و وزارت جه��اد كش��اورزي 
تفاهم نامه اي را امضاء كردند كه بر اس��اس آن اراضي 
حريم ش��هرها كه مي تواند زمين ارزان براي ساخت 
مسكن را تامين كند از سوي وزارت كشاورزي به وزارت 
راه و شهرسازي داده مي شود. حسيني گفت: براي حل 
مس��ائل مالي اين طرح نيز ما به دنبال وام و تجهيزات 

مالي با نرخ پايين هستيم و همچنان رايزني در خصوص 
تامين منابع مالي ادامه دارد. از سوي ديگر از آنجايي كه 
اين طرح از حساسيت بااليي برخوردار بوده و سطوح 
مختلف جامعه را در بر مي گيرد در يكي از جلسات آتي 
كميسيون، رييس مجلس شوراي اسالمي نيز دعوت 
خواهد شد تا ايشان نيز در جريان جزئيات قرار گيرند. 
سپس اين طرح به صحن مجلس ارايه مي شود. در اين 

طرح سعي شده همه موارد الزم ديده شود.

    اختصاص 25۰۰ هكتار زمين 
در همي��ن رابطه، محمدرضا رضاي��ي كوچي، رييس 
كميسيون عمران مجلس گفت: طبق موافقت نامه بين 
وزير جهاد كشاورزي و وزير راه و شهرسازي بيش از۲ 
هزار و ۵۰۰ هكتار زمين  در حريم ش��هرها براي توليد 

مسكن در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي گيرد.
 رضايي كوچي اظهار كرد: پروژه هاي عمراني كش��ور

 به رغم محدوديت هايي كه وجود دارد، فعال هستند. 
البته ما بنا داريم براي سال آينده منابع مالي را افزايش 
دهيم. او با اشاره به اولويت هاي مهم در طرح مسكني 
مجلس افزود:  ۳ اولويت در تهيه مس��كن نقش دارند؛ 
نخست زمين ارزان است كه متاسفانه زمين در كشور 
ما گران اس��ت. بر همين اساس طبق موافقت نامه اي 
كه بين وزير جهاد كش��اورزي و وزير راه و شهرسازي 
انجام ش��د، بيش از ۲ هزار و ۵۰۰ هكت��ار از اراضي در 
حريم شهرها براي توليد مسكن در اختيار وزارت راه و 
شهرسازي قرار مي گيرد. به گزارش »تعادل«، تسهيالت 
ارزان قيمت و كاهش هزينه هاي بيمه، ماليات، خدمات 
نظام مهندسي،  پروانه ساخت و .... در كنار زمين ارزان 

قيمت،  محورهاي س��ه گانه طرح س��اخت ۶ ميليون 
آپارتمان طي ۶ سال را تش��كيل مي دهند. رضايي با 
تاكيد بر اينكه بانك ها بايد پرداخت وام مناسب براي 
تهيه مسكن اقش��ار متوسط به پايين همكاري كنند، 
توضيح داد: البته براي تهيه مصالح ساختماني مانند 
سيمان و ميلگرد هم كه نقش مهمي در ساخت مسكن 
دارند با وزارت راه و شهرس��ازي توافق شده تا مصالح 
ارزان در اختي��ار توليدكنندگان و مردم قرار بگيرد. به 
گفته رييس كميسيون عمران مجلس تعامل خوبي 
بين دولت و مجلس براي تهيه مس��كن ارزان قيمت 
براي اقشار متوسط به پايين جامعه در حال انجام است.

    همصدايي دولت و مجلس 
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي نيز با اشاره به اينكه 
تكميل مدل هاي مالي مس��كن و پروژه هاي عمراني 
وزارت راه و شهرس��ازي در تعام��ل با مجلس تكميل 
مي شود بر همصدايي و حمايت ساير قوا با دولت براي 
توليد مس��كن و رفع مش��كالت موجود دراين بخش 
تاكيد كرد. وزير راه و شهرس��ازي در حاش��يه جلسه 
مشترك با اعضاي كميسيون عمران مجلس گفت: در 
بحث مسكن، با تمهيداتي كه در بافت هاي فرسوده و 
حاشيه ها انجام شده است شاهد تحرك بخشي به امر 

توليد مسكن در سالجاري در اين بافت ها هستيم.
وزير راه و شهرس��ازي با تاكيد بر اينكه مشكل زمين در 
اين مقطع زماني براي توليد مسكن و بازسازي بافت هاي 
فرسوده حل شده اس��ت، افزود: با حل مشكل زمين در 
بافت هاي فرسوده و حاشيه شهرها، اين اميدواري وجود 
دارد تا نوسازي بافت هاي حاشيه اي با سرعت انجام شود.  
عضو كابينه دولت دوازدهم توضيح داد: طرح ملي مسكن 
با مدل هاي گوناگوني تامين مالي خواهد شد كه هم اكنون 

نيز در حال اجراست. درعين حال، اين مدل ها با طرحي 
كه در مجلس پيشنهاد شده است مي تواند نياز جامعه به 
مسكن را تامين كند و التهابات حباب گونه بخش مسكن 
را كه در حال حاضر شاهد آن هستيم، از بين ببرد. اسالمي 
بر حمايت همگاني و همصدايي در توليد مسكن و رفع 
مشكالت اين بخش بين دولت و مجلس و ساير قوا تاكيد 
كرد و افزود: طرح اقدام ملي مسكن راه حل مثبت و موثري 
است كه از طريق آن مردم مي توانند ثمره تالش دولت 
را مشاهده كرده و با ثبت نام هايي كه انجام شده است از 

مزاياي اجراي اين طرح، بهره مند شوند.

     تصويب كليات طرح ماليات  بر خانه هاي خالي 
در تحولي ديگر، ديروز اعضاي كميس��يون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي به كليات طرح ماليات بر 
خانه هاي خال��ي راي دادند.  محس��ن عليزاده، عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس با اعالم اين خبر به ايسنا 
گفت: كليات طرح دو فوريت��ي اصالح ماده ۵۴ مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم )ماليات بر خانه هاي خالي( 
در دستور كار جلس��ه سه شنبه كميسيون اقتصادي 
قرار گرفت كه با اكثريت آراء به تصويب رسيد.جزييات 
اين طرح در جلسات آينده كميسيون اقتصادي مورد 
بررسي قرار مي گيرد و سپس اين طرح در صحن علني 
مجلس شوراي اسالمي مطرح خواهد شد.  به گزارش 
»تعادل«، دوفوريت طرح ماليات بر خانه هاي خالي در 
جلسه علني روز )يكشنبه ۲۲ تيرماه( مجلس شوراي 
اسالمي به تصويب رسيده بود. بر اساس اين طرح،  قرار 
است،  از كليه واحدهاي مسكوني كه طي ۱۲ ماه گذشته 
خالي بوده اند، در س��ال اول، دو برابر ارزش اجاره آن به 
عنوان ماليات اخذ ش��ود. اين رقم در سال هاي بعدي 

۵۰درصد افزايش خواهد يافت.

مركزپژوهشهايمجلساعالمكرد

تقاضايمصرفيمسكن؛ساالنه800هزارواحد
در شرايطي كه كميس��يون عمران مجلس طرح ساخت ساالنه يك 
ميليون مسكن را در دس��ت تدوين دارد، مركز پژوهش هاي مجلس 
تاكيد كرد: نياز ساالنه مسكن در كشور حدود ۸۰۰ هزار واحد مسكوني 
اس��ت. اين مركز همچنين اعالم كرد در تهران تس��هيالت صندوق 
پس انداز مس��كن يكم تنها حدود ۲۰ درصد هزينه خريد مسكن در 

مناطق متوسط شهر را تأمين مي كند.
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با اشاره به اينكه نياز به مسكن به 
متغيرهايي مانند تعداد ازدواج و خانوار تشكيل شده، واحدهاي نيازمند 
نوسازي در بافت فرس��وده كه هر ساله به تعداد آنها افزوده مي شود و 
انباشت تقاضا از سال هاي پيش بستگي دارد، اعالم كرد: »بر اين اساس 
ب��ا توجه به ثبت حدود ۷۰۰ هزار ازدواج در س��ال و حدود ۱۷۰ هزار 
طالق كه بخشي از آن نيز به تقاضاي مسكن اضافه مي شود و همچنين 
سكونت حدود يك سوم جمعيت شهرنشين كشور در بافت فرسوده و 
سكونت گاه هاي غيررسمي، نياز ساالنه مسكن در كشور حدود ۸۰۰ 
هزار واحد مسكوني اس��ت در حالي كه متوسط توليد ساالنه حدود 
۳۵۰ هزار واحد مس��كن در ۵ سال اخير بوده كه پاسخگوي تقاضاي 

موجود در بازار نيست«.

  علل تضعيف وام خانه اولي ها
در بخش ديگري از اين گزارش بازوي كارشناس��ي مجلس، موضوع 
عملكرد صندوق پس انداز مسكن يكم مورد نقد و بررسي قرار گرفته 

است. اين مركز پژوهشي با تاكيد بر اينكه راه اندازي صندوق يكم در 
زماني كه معامالت مسكن در ركود قرار داشت با استقبال بسيار خوبي 
روبرو شد، اعالم كرد: »در سه سال اخير دو اتفاق مهم در صندوق رخ 
داد كه يكي حجم باالي اس��تقبال بسيار بيشتر از پيش بيني ها و باال 
بردن انباشت تقاضا در صندوق يكم است و ديگري جهش قيمت در 
بازار مسكن اس��ت كه باعث كاهش قدرت خريد مسكن شده است. 
سياست هاي دولت تا قبل از تحوالت اقتصادي به وجود آمده در سال 
گذشته در جهت تأمين مالي خريد مسكن خانه اولي ها از محل صندوق 
پس انداز مسكن يكم تا حدودي موفق عمل كرد. اما در يك سال اخير با 
افزايش جهشي قيمت مسكن و ثابت ماندن سقف تسهيالت صندوق 
عمال توانايي خريد مسكن به خصوص در شهرهاي بزرگ از متقاضيان 
سلب شده به نحوي كه در تهران اين تسهيالت تنها حدود ۲۰ درصد 
هزينه خريد مسكن در مناطق متوسط شهر را تأمين مي كند. به همين 
دليل بسياري از سپرده گذاران اين صندوق از دريافت تسهيالت انصراف 
داده و تقاضاي دريافت سپرده هاي خود را داشته اند و اگر تغييري در 
سياست هاي اين صندوق توسط بانك مسكن ايجاد نشود منابع آن 
دچار سير نزولي شده و ممكن است با عدم تحقق اهداف تشكيل اين 
صندوق به توقف فعاليت برس��د. اين وضعيت در تهران و ش��هرهاي 
بزرگ تر نسبت به ش��هرهاي كوچك محسوس تر است به نحوي كه 
در شهرهاي كوچك هنوز تس��هيالت صندوق مي تواند تا حدودي 

پاسخگوي خريد مسكن باشد«.

گاليهازتاخيرشهرداريدرتعيينتكليفامالكواگذارشده

بازپسگيري۲۹0ملكشهرداريتهران
افشين حبيب زاده، معاون نظارت شوراي شهرتهران از باز پس گيري 
۲۹۰ ملك شهرداري تهران كه حق بهره برداري از آن به افراد غير سپرده 
ش��ده بود، خبر داد. حبيب زاده در گفت وگو با ايس��نا، در مورد آخرين 
وضعيت بازپس گيري امالك شهرداري تهران كه حق بهره برداري از 
آنها به غير سپرده شده گفت: براساس مصوبه شوراي شهر، بايد امالكي 
كه براي بهره برداري آنها به غير واگذار شد شناسايي مي شدند كه اكثر 
قريب به اتفاق شناسايي شدند. وي با بيان اينكه طبيعي است در ابتدا 
سرعت شناسايي بيشتر بوده و رفته رفته به جهت مسائل حقوقي كه در 
باز پس گيري مواجه هستيم روند كندتر پيش رود، گفت: به نظر ما هم 
كار در شهرداري براي بازپس گيري امالك كند است، اما در حال انجام 
است و قطعا انتظار نداريم كه در اين دوره همه امالك به دليل مسائل 
حقوقي، دادگاه ها، شكواييه و ادعاهاي دو طرف باز پس گرفته شود اما 
بايد همه امالك يا پس گرفته شود يا به شورا بيايد تا مجوز قانوني بگيرد.

حبيب زاده افزود: ما اصراري نداريم كه همه امالك پس گرفته شود بلكه 
امالكي كه در جهت مس��ائل قانوني خود حركت مي كنند و طبق قرار 
داد با شهرداري در حال ارايه خدمات به شهروندان مطابق مواد قانوني 

هستند، فقط بايد به شورا بيايد و تاييديه بگيرند.
معاون نظارت شوراي ش��هر تهران با بيان اينكه در اين دوره مديريت 
شهري، فقط ملكي جهت ايجاد موزه »ايران درود« تصميم گيري شد، 
تصريح كرد: براساس آخرين آمار ارايه شده از سوي مسووالن شهرداري 
تهران تاكنون ۱۹۰۰ ملك كه حق بهره برداري آن به افراد غير سپرده 

شده، شناسايي شده است كه از اين ميان ۴۷۰ پرونده قضايي تشكيل 
شده است. وي با بيان اينكه در اين مدت تنها ۲۹۰ ملك پس گرفته شده 
است، گفت: البته امالكي را نيز به معاونت اجتماعي جهت تعيين تكليف 
ارسال كرديم كه يا به ۴۷۰ پرونده قضايي اضافه مي شود يا به صحن شورا 

آمده و مجوز قانوني خود را اخذ مي كند.
در همين حال، سيد محمود ميرلوحي، عضو كميسيون نظارت و حقوقي 
شوراي ش��هر تهران نيز اعالم بازپس  گيري ۲۹۰ ملك واگذار شده از 
عملكرد معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري در تعيين تكليف امالك 
واگذار شده گاليه كرد. او در گفت وگو با ايلنا، در واكنش به اينكه قرار بود 
تا پايان سال ۹۸ تمامي امالكي كه تعيين تكليف شده اند، پس گرفته 
شوند، گفت: بله، قرار بر اين بود و من نيز جزو كساني هستم كه به اين 
مساله گله دارم. ميرلوحي با تاكيد بر اينكه هرچه سريع تر بايد تكليف 
امالك شهرداري مشخص شود، اظهار كرد: بازپس گيري امالك بايد 
به دو بخش تقسيم شود. امالك در يك بخش بايد براساس بند ۶ ماده 
۵۵ به شوراي ش��هر بيايد و مصوبه ما را دريافت كند.  ميرلوحي افزود: 
بخش ديگر مربوط به تاخير در تعيين تكليف امالكي است كه حتما بايد 
مسترد شود يا اجاره نامه براي آنها تنظيم شود و شهرداري اجاره معوقه 
را از كس��اني كه در امالك بوده اند، بگيرد، چرا كه در آن سال ها فردي 
از ملكي استفاده كرده، اما هيچ اجاره اي براي آن پرداخت نكرده است.  
رييس كميته اقتصادي شوراي شهر تهران تاكيد كرد كه همزمان اين 

سه موضوع را دنبال مي كنيم و پيگير به سرانجام رسيدن آن هستيم. 

 اسالمي: تمام افرادي كه نسبت به خريد ملك در هر كشور خارجي اقدام كرده اند، بايد منشا ارز را معرفي و مشخص كنند



دانش و فن6خبر ويژه

براي مقابله با تمامي باج افزار ها، پيشگيري موثرتر از درمان است

تغييردررفتارسرقتدادهكسبوكارها
گروه دانش و فن|

افزاي�ش تع�داد اف�رادي ك�ه از خانه كار 
مي كنن�د نس�بت به گذش�ته، مش�اغل 
بيش�تري را در مع�رض خط�ر باج افزاري 
قرار داده است. ش�كاف در امنيت شبكه، 
س�ايه فناوري اطالعات و تكيه بيش�تر به 
ارتباط�ات از راه دور، گزينه هاي زيادي را 
براي بهره برداري مجرمان سايبري فراهم 
مي كن�د. هر وقت باج اف�زار از چرخه خبر 
خارج مي شود ، اين شبهه پديد مي آيد كه 
آيا مجرمان سايبري به سمت فعاليت هاي 

ديگر و شايد پرسودتر رفته اند.
 اين در حالي اس�ت ك�ه وضعيت حمالت 
باج افزاري براي مهاجم�ان، نه تنها خوب 
اس�ت، بلكه آنها هر روز در حال تحول نيز 
هس�تند. به گزارش »تعادل« از وب سايت 
هلپ نت س�كيوريتي، تا حدود پنج س�ال 
پيش ، هدف مجرمان اين بود كه فايل هاي 
يك قربان�ي را رمزگذاري كنن�د و از آنها 
بخواهند براي آزادي اين فايل ها، مبلغي را 
بپردازند. اين حمالت معموال بي سروصدا، 
ب�ا ميزان موفقيت پايي�ن و نياز به دانش و 

شناسايي عميق بود. 
مجرمان س�ايبري ي�ك ايميل ب�ه همراه 
يك لين�ك مخ�رب ارس�ال مي كردند و 
اميدوار بودند كه كارمندي در يك شركت 
يا س�ازمان، ايمي�ل را براي آل�وده كردن 
سيس�تم خود باز كند. آن زم�ان، تقريبا 
هركس�ي مي توانس�ت از يك س�رويس 
پرداخت براي بازي هاي آنالين براي انجام 
اين حم�الت اس�تفاده كن�د و مهاجمان 
كيت ه�اي باج افزاري را ب�ا قيمتي معادل 
1000 دالر به ص�ورت آنالين مي فروختند. 
اما هرچه دفاع س�ايبري پيچيده تر ش�د، 
مهاجمان و روش هاي آنها نيز وارد فازهاي 

پيچيده تري شد. 

 در سال هاي گذش��ته ما شاهد ظهور باج افزارهاي 
واناك��راي و نات پتيا بوديم ك��ه از كدهاي مخرب 
پيش��رفته اس��تفاده مي كردند. در حال��ي كه اين 
حمالت براي هر شغل و تجارتي كه به باج افزار آلوده 
مي ش��د، ويران كننده بود ، هنوز هم اين اطمينان 
وجود نداش��ت كه قرباني باج را پرداخت مي كند يا 

خير. براي مثال، اگرچه ش��ركت مايرسك با آلوده 
ش��دن به باج افزار نات پتي��ا، متحمل ضرري 300 
ميليون دالري شد، اما يك پني هم تحت  عنوان باج 
به مهاجمان پرداخ��ت نكرد. عالوه بر اين، با وجود 
بيش از 200 هزار دستگاهي كه به باج افزار واناكراي 
آلوده شدند، طبق گزارش ها، مهاجمان تنها 389 
هزار و 905 دالر و آن هم بر اساس ارزش بيت كوين 

دسامبر 2019 به جيب زدند. 
مجرم��ان س��ايبري ب��راي اطمين��ان از اينك��ه 
تالش هايشان شانس بيش��تري براي كسب ميزان 
قابل توجهي پول برايش��ان به ارمغ��ان مي آورد، باز 
هم در ح��ال تغيي��ر تاكتيك هاي خود هس��تند و 
براي اين كار، روي حمالت باج افزاري كه اصطالحا 

»بازي بزرگ« ناميده مي شود، متمركز شده اند.

    ظهور باج افزار بازي بزرگ
برخ��الف باج افزاره��اي اولي��ه، حم��الت باج  افزار 
بازي بزرگ به خوبي برنامه ريزي ش��ده  اند، هدفمند 
هستند و ش��انس بيش��تري ازجهت كسب درآمد 

براي مجرمان دارند.
 اي��ن تكنيك ه��ا محتاط تر و بي س��روصداتر عمل 
مي كنند: بازيگران مهاجم بي صدا دسترسي سطح 
بااليي به سيس��تم پيدا مي كنند كه ب��ه آنها امكان 
مي ده��د به هر كجا كه دوس��ت دارن��د بروند و هر 
كاري كه دوست دارند روي سيس��تم انجام دهند. 
آنه��ا مي توانن��د در مرحل��ه بعدي اطالع��ات را به 
س��رقت ب��رده و آن را به باالترين پيش��نهاددهنده 
بفروش��ند، در حال��ي كه هم��ان زمان ب��ذر حمله 
باج اف��زاري را نيز مي ريزن��د. به اي��ن ترتيب، پس 
از فعال ك��ردن باج افزار، اگر ش��ركت مبل��غ باج را 
ه��م پرداخت نكن��د، مهاجم همچن��ان مي تواند با 
 فروش داده هايي كه به دس��ت آورده، س��ود خود را 

به دست آورد. 
برخي از اين مهاجمان هم ممكن است به حدي بي پروا 
باشند كه بدون در نظر گرفتن اهميت اطالعات براي 
آن شركت يا س��ازمان، اطالعات را بفروشند يا آنها را 
به سادگي در وب تاريك منتشر كنند. در حال حاضر 
بس��ياري از حمالت جديد باج اف��زاري وجود دارد كه 
داده ها را قبل از رمزگذاري آنها سرقت مي كند، مانند

Maze، Snatch، Zeppelin و REvil و اخيرا باند 
پشت حمالت باج افزاري REvil، در حالي كه قرباني 
تمايلي به پرداخت باج مورد نظر نش��ان ن��داده بود، 

داده هاي سرقت شده را به حراج گذاشت.

    اقداماتي براي كاهش و بهبودي 
در برابر باج افزارها

براي مقابله با تمام��ي باج افزار ها و به ويژه باج افزار 
بازي ب��زرگ، پيش��گيري موثرتر از درمان اس��ت. 
اول اينكه مش��اغل بايد دقيقا بدانند كه داده هاي 
حساسش��ان كجا نگهداري مي ش��ود و دسترسي 
به اين داده ها را فقط براي كس��اني كه الزم است، 
محدود كنند. با اس��تفاده از رويكردهاي حداقلي 
ممكن، اي��ن اطمين��ان حاصل مي ش��ود كه اگر 
مجرمان سايبري موفق به دسترسي به شبكه شوند، 
دامنه فعالي��ت آنها براي ح��ركات جانبي محدود 
خواهد بود. ش��ركت ها همچني��ن بايد برنامه هاي 
احتمالي را در صورتي كه مورد حمالت باج افزاري 
قرار بگيرند هم در نظر داش��ته باشند. اين اقدامات 
ش��امل اينكه كارمندان پس از حمل��ه باج افزاري 
باي��د چطور ب��ه كار خود ادام��ه دهند، اس��تقرار 

تيم هاي امنيتي براي جلوگيري از آس��يب بيشتر 
حمالت باج افزاري و حذف آنها از سيستم مي شود. 
همچنين پشتيبان گيري براي هر برنامه احتمالي 
مهم اس��ت. ب��راي اطمينان از بازياب��ي پرونده ها، 
كس��ب وكارها بايد رديابي فعاليت سيس��تم هاي 
فايلي خود را در نظر بگيرند، تا بدانند كه اين حمله 
باج  اف��زاري چه زمان رمزگذاري ش��ده اس��ت. در 
اين ش��رايط، بازيابي پرونده هاي رمزگذاري شده، 
نسبتا آسان تر اس��ت. اتوماسيون نيز اينجا اهميت 
زيادي دارد، از  آنجايي كه تالش اين است كه پس 
از آلوده شدن يك كس��ب وكار و سازمان به حمله 
باج افزاري، باج افزار كمتر گس��ترش يابد و فايل ها 
را رمزگذاري كند. بنابراين دسترسي به داده هاي 
حس��اس را با افزايش كنت��رل  روي داده ها كاهش 
داده و فرآيندي را در دستور كار خود قرار دهيد تا 
هرگونه فعاليت غيرمعمول را به طور خودكار كشف 

كرده و حساب هاي آلوده شده را در سريعترين زمان 
ممكن خاموش كنيد تا بدين ترتيب آسيب وارده، 
محدود شود. در حالي كه يك كسب وكار، فعاليت 
فايل هاي خود را ردگيري مي كند بايد بر فهرست 
فعاليت ها خصوصا مواردي كه داده هاي حس��اس 
در آنها ذخيره شده، نظارت داش��ته باشد و آنها را 
تحليل كنيد. اتوماس��يون مي توان��د اين اطمينان 
را ايجاد كند كه اين اتف��اق به طور دقيق و به موقع 
رخ مي ده��د و تيم امنيتي را نس��بت ب��ه هرگونه 
ناهنجاري كه نش��ان دهنده حمله است، آگاه كند. 
كس��ب وكارها بايد اين آمادگي را داشته باشند كه 
ممكن است در بعضي از موارد، به عنوان هدف يك 
حمل��ه باج افزاري قرار گيرند و بر اين اس��اس بايد 
خود را آماده كنند. در غير اين صورت، دستيابي به 
رمزگشايي فايل هايشان مي تواند هزينه هاي زيادي 

برايشان داشته باشد.
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اظهارات دوگانه رگوالتوري 
درباره گراني و ارزاني اينترنت

موض��وع تعيين نرخ خدماتي نظي��ر آب، برق، 
گاز، تلفن و اينترنت ثابت يا سيار در كشور ما به 
علت اثرگذاري بر سبد هزينه هاي مردم و خانوار 
همواره با واكنش هايي از سوي مسووالن، مردم 
و رس��انه ها همراه اس��ت. آي تي آناليز - اما به 
شكل مشخص تعيين نرخ استفاده از اينترنت 
در كش��ور در ح��وزه اختيار س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباط��ات راديوي��ي )رگوالتوري( 
است و اين س��ازمان زير نظر وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات اس��ت. ب��راي روش تعيين 
قيمت اينترن��ت در ايران اما باي��د ابتدا نگاهي 
به فرمول قيمت گذاري مصوب ش��ده از سوي 
س��ازمان رگوالت��وري داش��ت. روش كار اين 
س��ازمان براي تعيين نرخ مكالم��ه، پيامك و 
اينترنت به اين شكل است كه يك كف و سقف 
قيمتي تعيين مي كند كه به اين ترتيب، در اين 
فرمول اگر اپراتوري كمتر از كف مصوب قيمت 
را اعالم كرد، در واقع اصطالحا دامپينگ كرده 
كه از نظر قانوني تخلف محس��وب مي شود. از 
س��وي ديگر اگر اپراتور بيشتر از سقف مصوب، 
قيمت گذاري كرد در واقع اصطالحا گرانفروشي 
كرده كه اين هم از نظر قانوني تخلف است. پس 
به عبارت ديگر اپراتورهاي كشور در حوزه ثابت 
و سيار مي توانند در محدوده كف و سقف قانوني 
تعيين ش��ده و با توجه به بازار رقابتي كه وجود 
دارد، خود تعرفه استفاده از خدمات و بسته هاي 
خدماتي ش��ان را تعيين كنند. ام��ا اين روزها 
تغيير در برخي بس��ته هاي اينترنتي از س��وي 
اپراتورهاي موبايل، با واكنش هاي تندي از سوي 
مس��ووالن وزارت ارتباطات و مشخصا رييس 
س��ازمان رگوالتوري مواجه شده است و عالوه 
بر تهديدهاي مكرر به قطع همكاري، جريمه و 
دست بردن در پروانه اپراتورهاي موبايل، سازمان 
رگوالتوري پرونده هايي نيز ب��راي اپراتورهاي 
موبايل در سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان 
حمايت حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
تشكيل داده است. اينكه فلس��فه و انگيزه اين 
موضع گيري ها اصطالحا سياس��ي، رسانه اي، 
اقتصادي، حماي��ت از حقوق مصرف كنندگان 
و غيره اس��ت و تا چ��ه ميزان جدي ب��وده و به 
س��رانجامي هم خواهد رس��يد يا نه، مساله اي 
است كه نمي دانيم و گذر زمان مشخص خواهد 
كرد. اما اينكه باالخره از نظر مس��ووالن وزارت 
ارتباطات و مشخصا س��ازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديوي��ي، نرخ اينترنت اعم از ثابت 
و س��يار در كش��ور ايران در رده ارزان ترين ها يا 
گران ترين ها قرار دارد، موضوعي است كه محل 

ابهام و مورد سوال است.

شركت ها بايد برنامه هاي احتمالي را براي شرايطي كه مورد حمالت باج افزاري قرار مي گيرند، در نظر داشته باشند

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، 
انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 

مطالب مختلف روزنامه را با ذكر 
جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

بهشماره30005320دردسترسشماست

سامانهپيامكي
روزنامهتعادل

آگهي مناقصه عمومي 

اداره امور قراردادها و پيمان ها- شهرداري كرج

درصد غيرنقدي قرارداد رتبه الزم مبلغ سپرده به ريال مبلغ پروژه به ريال شرح عمليات رديف 

جمع آوري و هدايت آب هاي سطحي 1
%71.11 رتبه پنج راه و ترابري يا پنج آب4/500/000/000225/000/000 منطقه يك- تا سقف اعتبار

شهرداري كرج

شهرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

1- سپرده شركت در مناقصه به يكي از روش هاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز  اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز 
فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب 

ضبط خواهد شد. 3- شهرداري كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 
4- مبلغ 500/000 ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آن را ارائه نمايند. 

5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمان ها واقع در ميدان توحيد- بلوار بالل شهرداري كرج طبقه 
هفتم مراجعه نمايند. 6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضيح اينكه به غير از سپرده 

شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند. 
8- الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاييديه صالحيت در سايت oldpmn.mporg.ir و يا sajar.mporg.ir، معرفي نامه ممهور 
به مهر و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادي و گواهينامه  صالحيت ايمني معتبر يا ارائه مدارك مبتني بر ثبت نام  معتبر 

الزامي مي باشد.
9- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 

10- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. 
11- پيشنهادات مي بايست در پاكت هاي مجزا )الف-ب-ج( الك و ممهور به مهر شركت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روي پاكت ب و ج تا پايان وقت اداري روز 

سه شنبه مورخ 99/5/7 به آدرس كرج- ميدان توحيد- بلوار بالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود. 
12- پيشنهادات رسيده در روز چهارشنبه مورخ 99/5/8 در كميسيون عالي معامالت شهرداري كرج )دفتر شهردار( راس ساعت 13/30 مطرح و پس از بررسي 

و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد. هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 
*  جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026 تماس و يا به سايت www.karaj.ir  مراجعه نمائيد.

آغاز همكاري 20 سمن  زيست محيطي استان با آبفا  اصفهان
مدير روابط عمومي و آموزش همگاني ش��ركت آبفا استان 
اصفهان با تاكيد بر همكاري با تشكل هاي زيست محيطي 
استان گفت: سمن ها نقش مهمي در فرهنگ سازي پيرامون 
موضوعات مختلف در بطن جامعه دارند به طوريكه مي توان 
گفت س��ازمان هاي مردم نهاد به عنوان چشم بيدار جامعه 
مي توانند به حل معضالت فرهنگي كمك شاياني كنند و در 

اين راستا شركت آبفا استان اصفهان با هدف ترويج مصرف 
بهينه آب در جامعه همكاري با 20 تشكل مردم نهاد محيط 
زيستي در استان را آغاز نمود.  سيد اكبر بني طباء با قدرداني 
از تالش س��ازمان هاي مردم نهاد در زمينه زيست محيطي 
در استان تصريح كرد: خوشبختانه سازمان هاي مردم نهاد 
روز به روز گسترش يافته و تاثيرگذاري آنها در جامعه بيشتر 

مي شود. براين اساس در نظر گرفته شده با كمك و همكاري 
اين نهاد هاي مردمي بتوانيم فرهنگ درست مصرف كردن آب 
را به قشرهاي مختلف آموزش داده و نهادينه كنيم. وي افزود: 
شركت آبفا استان اصفهان در نظر دارد با مشاركت تشكل هاي 
مردم  نهاد براي فرهنگ سازي بيشتر در امر مصرف بهينه آب 
برنامه هاي مختلف فرهنگي و آموزشي در دستور كار قرار دهد. 



روي خط خبر

ادامه از صفحه اول

7 صنعت،معدن و تجارت

»تعادل«براساسيكسرياطالعاتدريافتيازروندوارداتتلفنهمراهدرسال99گزارشميدهد

عضوهياتمديرهاتاقبازرگانيمشتركايرانوعراقتشريحكرد

معرفي واردكنندگان عمده موبايل

فرصت هاي بازار عراق براي فعاالن تجارت فاوا

تعادل | فرشته فريادرس |
بررسي هاي آماري نشان مي دهد، از ابتداي سال 
جاري تا پانزدهم تيرماه، حدود 2 ميليون و ۴۰۴ 
هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن به ارزش ۳7۳ ميليون 
دالر وارد كش�ور شده كه رش�د ۴۰7 درصدي از 
نظر ارزشي و ۱7۸ درصدي به لحاظ تعداد داشته 
است. اين درحالي است كه مطابق آمارها، در مدت 
مشابه سال گذشته، تعداد گوشي هاي وارداتي 
۸۶۴ هزار دستگاه تلفن به ارزش 7۳.۶ ميليون 
دالر گزارش شده اند. اما اينكه افزايش ۳ برابري 
واردات گوش�ي هاي موبايل چگون�ه و از طريق 
چه ش�ركت هايي وارد شده، موضوعي است كه 
با بررسي آمارها مي توان به جزييات آن پي برد. 
رصد آمارهاي دريافتي »تعادل« حكايت از اين 
دارد كه اين ميزان واردات از س�وي ۱۳2 شركت 
انجام شده كه ميزان و حجم واردات در بين آنها 
متغير است؛ به طوري كه برخي شركت ها تا شش 
كارتن و برخي تا مرز ۵۰ هزار پالت گوشي موبايل 
وارد كردند. ارز تامين ش�ده ب�راي اين حجم از 
واردات گوشي موبايل نيز عمدتا درهم و يورو بوده 
و عمده واردات از »امارات متحد عربي« و به طور 
محدود از »چين« و »تركيه« صورت گرفته است. 
اما ش�ركت هاي عمده واردات موبايل كدامند؟ 
وقتي ديتاهاي دريافتي را مرور مي كنيم، متوجه 
مي شويم، »شركت بين المللي راشا مهر نيكان« 
با واردات 7۸۰۰ دس�تگاه تلفن هم�راه به ارزش 
2ميليون ۵۴۹ هزار دالر در صدر اين ليست قرار 
دارد. »شركت پردازش طاليي برسان«، »شركت 
سپهرتعامل«، »شركت تجارت ژاو اميد كرمان« 
و »شركت بازرگاني كيان همراه آدنيس« با تعداد 
واردات بيشتر اما ارزش دالري كمتر در رتبه دوم 

تا پنجم اين ليست قرار دارند. 

   تصوير آماري از واردات موبايل 
نيمه اول تيرماه 99 آماري از س��وي گمرك منتش��ر شد 
كه نش��ان از اين داش��ت، واردات موبايل در فصل نخست 
سال جاري به نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 
س��ه برابري داشته است. انتشار اين آمار اما واكنش برخي 
واردكنندگان را به همراه داشت؛ چراكه آنها معتقد بودند، 
افرادي كه از افزاي��ش واردات صحبت مي كنند، به دنبال 
منحرف كردن اذهان عمومي هستند. برخي واردكنندگان 
در واكن��ش به اين آمارها عنوان كردند كه آمار س��ه ماهه 
سال 99 واردات گوشي تلفن همراه را با آمار يك ماهه 9۸ 
مقايسه مي كنند و مي گويند كه واردات گوشي تلفن همراه 
در سه ماه نخست 99 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
رشد داشته است. اين در حالي است كه از يكم فروردين ماه 
9۸ تا يكم خردادماه همين سال واردات گوشي تلفن همراه 
به صورت قاچاق و با سوءاستفاده از رويه مسافري بوده است؛ 
يعني اص��ا واردات تجاري صورت نگرفته و در همين بازه 
زماني ۳ ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه به صورت قاچاق 
وارد كشور شده كه در آمار گمرك موجود نيست. در نقطه 
مقابل اين اظهارنظر، برخي عنوان كردند كه واردكنندگان به 
بهانه كمبود موبايل در بازار به دنبال افزايش قيمت هستند، 
اما آمار گمرك مهر تاييدي بر اي��ن ادعا مي زند و افزايش 
واردات در س��ه ماهه امسال نيز اين را نشان مي دهد. حال 
ببينيم كه آمارها چه مي گويند؟ طبق آمار گمرك، در ۳ ماه و 
نيم اول سال 99 واردات گوشي موبايل نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزايش ۳ برابري داشته است؛ به طوري كه درمدت 
ياد شده، حدود 2 ميليون و ۴۰۴ هزار و 9۳۳ دستگاه تلفن به 
ارزش وارد كشور شده، كه رشد ۴۰۷ درصدي از لحاظ ارزش 

و ۱۷۸ درصدي از لحاظ تعداد داشته است. البته ارزيابي ها 
نشان مي دهد  كه دراين بازه زماني ياد شده در سال 9۸ بيش 
از ۸۶۴ هزار دستگاه به ارزش ۷۳.۶ ميليون دالر وارد شده 
بود. البته آمار گمرك، واكنش انجمن واردات موبايل را در 
پي داشت. به طوري كه اين انجمن عنوان كرد: واردات تلفن 
همراه در سه ماهه اول امسال با مشكات ارزي وارداتي كه 
وجود داشته نه تنها س��ه برابر نشده بلكه تعداد ۶۰۰ هزار 

دستگاه نيز كاهش پيدا كرده است.

   ترخيصي هاي 99 
 از س��وي ديگر، در حالي در ب��ازار بحث موجودي ناكافي و 
مش��كات واردات از عوامل افزايش قيمت اعام مي شود 
كه طبق ديتاه��اي دريافتي»تعادل« از وضعيت ترخيص 
گوش��ي هاي واردات��ي، در »فروردين« 2۸۵ه��زار و ۳۴۰ 
دستگاه، در »ارديبهش��ت« ۶۰9هزار و ۶۱9 دستگاه، در 
»خرداد« ۸۸۴ ه��زار و 9۵۷ دس��تگاه و همچنين در ۱۵ 
روزه تيرماه ۶2۵هزار و ۱۷دستگاه گوشي موبايل ترخيص 
شده اند. حال اگر همين آمار را با وضعيت ترخيص سال 9۸ 
مقايسه كنيم، مشاهده مي كنيم كه ترخيص تلفن همراه در 
مدت مشابه سال قبل، يعني در »فروردين؛ ۱۱۴ هزار و ۳۴۷ 
دستگاه«، »ارديبهشت؛ ۳۱۶ هزار و ۴29 دستگاه«، »خرداد؛ 
2۶۴ ه��زار و ۳۱ دس��تگاه« و ۱۵ روز از تيرماه؛ ۱۳9۸ نيز 
۱۶9هزار و ۴۰۱ دستگاه بوده كه در مجموع ۸۶۴ هزار و 2۰۸ 
دستگاه را شامل مي شد. بر اين اساس ميزان رشد ترخيص 
تلفن همراه در بازه زماني ۳ ماه و نيم ابتدايي س��ال جاري 
نسبت به مدت مشابه سال 9۸، نزديك به ۳ برابر يعني حدود 
۱۷۸ درصد رشد را نشان مي دهد. در همين حال، گمرك 
كشور نيز اعام كرد كه با وجود همه محدوديت ها، با همكاري 
بانك مركزي به طور متوسط بيش از ۳۰ هزار دستگاه تلفن 
همراه به صورت روزانه از گمركات كشور ترخيص مي شود. 
از اين منظر، به نظر مي رسد كه هيچ محدوديتي در واردات 
گوش��ي تلفن همراه به گمركات كشور اعام نشده و تمام 
واردكنندگان در صورت انجام تشريفات گمركي ودريافت 
كد ساتا مي توانند كاالي خود را از گمركات ترخيص كنند. 
همچنين اطاعات دريافتي نشان مي دهد، در حال حاضر 
تشريفات گمركي ۳۷۷ هزار و ۵۰۳ دستگاه تلفن همراه، در 
حال انجام اس��ت كه برخاف برخي ادعاهاي مطرح شده، 
فقط ۵ هزار و ۴۰9 دس��تگاه تلفن همراه باالي ۳۰۰ يورو و 
۳ هزار و ۳۴۰ دستگاه باالي 29۰ يورو در گمركات منتظر 
انجام تشريفات گمركي توسط صاحبان كاال است و تاكنون 
تمامي تلفن هاي همراه با ارزش باالي ۳۰۰ يورو به غير از اين 
تعداد كه تشريفات آن در حال انجام است، ترخيص شده اند. 

   كدام شركت ها واردات بيشتري داشتند؟ 
حال ممكن است اين پرسش مطرح شود كه اين افزايش 
۳ برابري واردات گوشي هاي موبايل چگونه و از طريق چه 
شركت هايي انجام شده است؟ بررسي هاي »تعادل« نشان 
مي دهد كه اين ميزان واردات موبايل يعني حدود 2 ميليون و 
۴۰۴ هزار و 9۳۳ در سال 99 از سوي ۱۳2 شركت انجام شده 
است. ناگفته نماند كه ميزان و حجم واردات در بين شركت ها 
كاما متفاوت است؛ چراكه برخي شركت ها تا شش كارتن 
و برخي حتي تا مرز ۵۰ هزار پالت دستگاه تلفن همراه وارد 
كرده اند. ارز تخصيص يافته براي اين حجم از واردات چه بوده 
و از كدام كشورها وارد شده اند؟ جزييات اين بررسي نشان 
مي دهد، ارز تامين ش��ده براي اين حجم از واردات گوشي 
موبايل عمدتا »درهم و يورو« بوده و عم��ده واردات نيز از 
»امارات متحد عربي« و البته به صورت محدود از كشورهايي 
چون» چين و تركيه« انجام شده است.  حال مي رسيم به 
اينكه كدام شركت ها جزو عمده ترين واردكنندگان موبايل 
در سال جاري هستند؟ بررسي ليست دريافتي از اسامي 

واردكنندگان اين محصول نشان از اين دارد كه كه »شركت 
بين المللي راشا مهر نيكان« با واردات ۷۸۰۰ دستگاه تلفن 
همراه به ارزش 2 ميليون ۵۴9 هزار دالر در صدر اين ليست 
قرار دارد. »ش��ركت پردازش طايي برسان« با واردات ۶۰ 
هزار و۶99 دس��تگاه به ارزش بيش از 2 ميليون 29۷ هزار 

دالر در رتبه دوم، »شركت سپهرتعامل« با واردات ۱2هزار 
و۴۸9 دس��تگاه به ارزش بيش از يك ميليون و۷۷9 هزار 
دالر در رتبه سوم، »شركت تجارت ژاو ايد كرمان« با واردات 
۱۰هزار و۴۰۰ دستگاه به ارزش يك ميليون و۵۱۵ هزار دالر 
در رتبه چهارم و »شركت بازرگاني كيان همراه آدنيس« با 

واردات ۱۰ هزار دستگاه به ارزش يك ميليون و ۴۸۶ دالر 
در جايگاه پنجم قرار گرفته است. الزم به توضيح است كه 
اسامي 2۰شركت هاي عمده واردكننده موبايل در فصل 
نخست س��ال جاري به صورت جداگانه در جدول شماره 

يك آورده شده است.

س�يد حميد حس�يني عضو هيات مديره اتاق 
بازرگاني مش�ترك اي�ران و عراق گفت: رش�د 
ب�ازار فناوري اطالع�ات و كس�ب و كارهاي نوپا 
در كش�ورهاي توس�عه يافته دني�ا ب�ا توجه به 
رش�د آموزش و افزايش سهم فارغ التحصيالن 
دانشگاه ها، عالوه بر تاثيرپذيري از اقتصادهاي 
پيش رو، كم و بيش در حال رواج است. عراق هم از 

اين رويه مستثني نيست. 

به گزارش فدراسيون فاوا، وي ادامه داد: گروهي از كشورهاي 
خارجي هس��تند كه در عرص��ه بازار تج��ارت ديجيتال، 
نرم افزارهاي همراه و فناوري اطاعات در عراق سرمايه گذاري 
كرده اند. براي مثال لبناني ها كارهايي را براي ايجاد كسب 

و كارهاي اينترنتي جديد در عراق آغاز كرده اند. حس��يني 
گفت: در حال حاضر چند كسب و كار تازه مبتني بر سفارش 
كاال و خدمات آناين در عذاق رواج پيدا كرده اند. البته اين 
كسب و كارها خودشان را با شرايط ويژه عراق وفق داده اند. 
چون شهروندان عراقي به شكل رايج از كارت هاي اعتباري 
و كارت هاي بستانكاري استفاده نمي كنند، پرداخت هاي 
برخط در اين كشور بسيار سخت است.  وي افزود: متأسفانه 
برخي از فعاالن ايراني حوزه آي تي بدون شناخت دقيق از 
مقتضيات و ش��رايط ويژه عراق قصد دارند كه در اين بازار 
وارد شوند. اپليكيشن يا خدماتي كه در ايران جواب مي دهد، 
ممكن است كه به همان شكل در عراق جواب ندهد. به گفته 
اين فعال تجاري نمي توان خدمات و اپ هاي ايراني را فقط 
به زبان ديگري ترجمه كرد و انتظار داشت كه در بازار هدف 

كارايي و منفعت داشته باشند. حسيني ادامه داد: اگر قرار باشد 
كه سرمايه گذاري جديدي در حوزه كسب و كارهاي اينترنتي 
در عراق انجام شود، بايد با شناخت دقيق اقتضائات ويژه اين 
كشور باشد. به گفته وي، عاوه بر مساله پرداخت هاي آناين، 
پديده اي به نام آدرس پس��تي هم براي ش��هرها و محات 
عراقي به درستي تعريف نشده است. خيابان ها و محات، 
عامت گذاري دقيقي ندارند و اصوالً مي توان گفت كه آدرس 
به شكلي كه ما مي شناسيم معنا ندارد. حسيني در بخش 
ديگري از اظهارات خود عنوان كرد: در حال حاضر گروهي 
از بانك هاي عراقي به سمت ايجاد زيرساخت هاي پرداخت 
آناين مي روند. برخي از بانك ها امكان پرداخت اينترنتي از 
طريق سرويس هاي اختصاصي بانك و فقط براي مشتريان 
خودش��ان، امكان پرداخت اينترنتي را فراهم كرده اند. وي 

همچنين به حضور كش��ورهاي خارجي در بخش  آي تي 
عراق اشاره كرد و گفت: كشورهاي مختلفي در حال ورود 
به بازار آي تي عراق هستند. اخيراً عربستاني ها درخواست 
مجوز براي ايجاد يك مركز در بغداد كرده اند تا به تس��هيل 
فعاليت هاي كسب و كارهاي اينترنتي و تجارت ديجيتال 
در عراق بپردازند. يك نهاد دولتي مش��ابه معاونت علمي و 
فناوري رياست جمهوري در عراق فعال است كه به فعاليت 
كس��ب و كارهاي نوپا و پژوهش در حوزه فناوري اطاعات 
كمك مي كند. به گفته وي، عربس��تان سرمايه گذاري در 
حوزه آموزش��ي را در عراق در پيش گرفته است. عربستان 
قصد دارد از اين روش براي سرمايه گذاري بلندمدت استفاده 
كند. چراكه آموزش به نخبگان عراقي موجب وابستگي علمي 
آنها به آموزش هاي عربستان مي شود و در نتيجه زماني كه بر 

اساس اين آموزش، قرار باشد كسب و كاري راه اندازي شود، 
طرف عراقي دوباره به همان نهاد آموزش دهنده عربستاني 
مراجع��ه خواهد كرد. در نهايت عربس��تان مي تواند از اين 
طريق، تعداد بيشتري از فعاالن كسب و كار ديجيتال را براي 
استفاده از سرمايه ها و شراكت با كمپاني هاي خودش جذب 
كند. حسيني افزود: بسياري از كشورهاي اروپايي و امريكا 
هم در عراق فعال هستند، اما در  واقع با برنامه ريزي درازمدت 
و به اسم آموزش و ترويج وارد بازار عراق شده اند. وي تصريح 
كرد: براي فعاالن اقتصادي ما هم بايد روشن باشد كه ديدگاه 
كوتاه مدت در مورد بازار عراق جواب نمي دهد. قرار نيست در 
عراق بتوانيم كااليي بفروشيم و پيش پرداخت دريافت كنيم 
و بيرون بياييم. اگر بخواهيم در اين حوزه تجارت ماندگاري 

داشته باشيم، بايد برنامه ريزي بلندمدت بكنيم. 
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 يك درخواست 
از ستاد تنظيم بازار

اتحاديه واردكنندگان نهاده ه��اي دام و طيور ايران 
در نامه اي به دبير كارگروه تنظيم بازار خواستار حل 
مشكات ترخيص كاالهاي اساسي رسوبي در بنادر 
وگمركات ش��د. به گزارش روابط عمومي اتحاديه 
واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران )آوندا(؛ از 
ابتداي سال جاري تا س��وم تيرماه امسال به منظور 
تسريع روند تامين كاالي اساسي در بازار، جلوگيري 
از فس��ادپذيري نهاده هاي دامي و س��اير كاالهاي 
اساسي رسوبي شده در بنادر و گمركات مقرر شد تا 
با تاييديه بانك هاي عامل ثبت سفارش كاالهاي در 
صف تامين وتخصيص ارز انجام شود. از مورخ سوم 
تير ماه سالجاري بانك مركزي طي نامه اي به تمامي 
بانك هاي عامل صدور تاييديه براي ثبت س��فارش 
كاالهاي در صف تامين و تخصيص ارز را ممنوع كرد 
كه اين امر مي تواند در روند تامين كاالي اساسي مورد 
نياز صنايع وابسته به نهاده هاي دام وطيور مشكاتي را 
ايجاد كند زيرا ديگر ترخيص كاالهاي اساسي رسوبي 
شده به صورت درصدي صورت نمي گيرد. اتحاديه 
واردكنندگان نهاده هاي دام وطيور ايران طي نامه اي به 
محمد رضا كامي سرپرست معاونت بازرگاني داخلي 
وزارت صمت و دبير كارگروه تنظيم بازار خواس��تار 
ايجاد هم افزايي ميان دستگاه هاي دولتي براي اتخاذ 
تصميمات منطقي شد تا در شرايط تحريم اقتصادي 

بتوان به نتايج بهتري دست پيدا كرد.

 درخواست نانوايان 
براي افزايش قيمت نان

رييس اتحاديه نان سنتي گفت: برخي مسووالن 
معتقدن��د چون گندم گران نش��ده نان هم گران 
نمي شود؛ در حالي كه بايد گفت آرد حدود 2۵ تا 
۳۰ درصد هزينه تمام شده نان را تشكيل مي دهد 
و آن ۷۵ درصد ديگر قيمت تمام ش��ده مربوط به 
س��اير هزينه هاي آب، برق، گاز و دستمزد كارگر 
است كه هرس��ال نيز افزايش مي يابد. يعني اگر 
قرار باشد در تمام بخش ها افزايش قيمت رخ دهد، 
طبيعتا نان نيز نبايد از اين قاعده مستثني باشد. 
بيژن نوروز مقدم گفت: س��ال گذشته بعد از پنج 
سال كه نرخ نان اعام نشده بود و نانواها در تنگنا 
قرار گرفته بودند دولت با تشكيل جلسات متعدد 
به خواسته اتحاديه نان سنتي رسيدگي كرد. در 
حقيقت خواس��ته ما اين بود كه بعد از پنج سال و 
با توجه به افزاي��ش هزينه ها يعني آب، برق و گاز 
قيمت نان تقريبا دوبرابر شود اما در نهايت توافقي 
صورت گرفت و قيمتي نيز اعام شد. وي ادامه داد: 
در بخشنامه هم قيد شد اين نرخ اعام شده تا زماني 
كه هزينه خريد گندم يا س��اير هزينه هاي توليد 
افزايش نيافته ماك عمل خواهد بود اما واقعيت 
اين است كه ساير هزينه هاي توليد از جمله كارگر، 
آب، برق، گاز، بيمه و خميرمايه هر سال افزايش 
مي يابد. رييس اتحاديه نان س��نتي تصريح كرد: 
از مهرماه سال گذش��ته نرخ جديد اجرايي شد و 
از فروردين امس��ال با افزايش هزينه ها، نانوايان 

درخواست افزايش نرخ نان داشتند.  

سهام بزرگ  يا سهام كوچك؟
با اين حجم از هيجان خريد مي توانيد هيجان فروش 
بازار را هم تص��ور كنيد؟روزي اگر ب��ازار اصطاحا 
»پنيك«  شود )ترس و هيجان در سمت فروش( شاهد 

يك بازار سراسر قرمز خواهيم بود. 
   چه بايد كرد؟

به نظر من بازار را بايد بر اس��اس تايم تحليل كنيم. 
بزرگ ترين بازيگر اين بازار دولت اس��ت. تا زماني كه 
منافع دولت حكم كند حمايت ها از بازار ادامه خواهد 
داشت و به نظرم دولت به تدريج تا پايان سال بازار را 
بزرگ تر خواهد كرد و حمايت ها كم و بيش ادامه دار 
خواهد بود. بعد از عرضه صندوق ها، )شايد يكي، دو 
ماه بعد از عرضه آنها( دولت از ش��ارژ قيمتي و ايجاد 
صف هاي ميلياردي س��هام بزرگ دست برخواهد 
داشت اما قيمت سهام بزرگ را براي يك دوره چند 
ماه بازارگرداني خواهد كرد و نقدشوندگي بازار را حفظ 
خواهد كرد.  معتقدم فعا تا هفته پايان شهريور ما در 
روند مثبت باقي خواهيم ماند و همچنان هم اولويت با 
سهام بزرگ و نقدشونده است و بقيه بازار هم نگاهشان 
به اين ليدرها خواهد بود. اين بحث جداي از ارزندگي 
يا ارزنده نبودن اين نمادهاست و ما بايد حقايق جاري 
بازار را قبول كنيم و خاف جهت شنا نكنيم. من هم 
معتقدم خيلي از سهم ها با مترهاي ما، ارزنده نيستند 
اما نقدينگي همچنان وارد بازار مي شود. اگر هوشيار 

باشيم. هنوز هم سودهاي بزرگ در بازار وجود دارد.

امتياز به صادركنندگان متعهد
ش�اتا | وزارت صم��ت اعام ك��رد: آن دس��ته از 
صادركنندگاني كه ظرف مدت سه ماه از صدور پروانه 
صادراتي، اقدام به بازگشت ارز نمايند از معافيت ده 
درصدي در بازگش��ت ارز صادرات خ��ود برخوردار 
خواهند شد. در اطاعيه اي اعام كرد: نظر به ضرورت 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي 
كش��ور و با توجه به ضرورت تأمي��ن نيازهاي ارزي 
كش��ور از طريق درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات 
غيرنفتي، تمامي صادركنندگان مكلفند تا ارز حاصل 
از صادرات خود را حداكثر ظرف ۴ ماه از صدور پروانه 
صادراتي به كشور برگردانند.  در اين اطاعيه، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با تقدير از تاش هاي مجدانه 
صادركنندگان به عنوان خط شكنان جنگ اقتصادي، 
كه ياران كشور در عبور از شرايط كنوني هستند، اعام 
كرد: بر اين اس��اس آن دسته از صادركنندگاني كه 
ظرف مدت سه ماه از صدور پروانه صادراتي، اقدام به 
بازگشت ارز نمايند از معافيت ۱۰ درصدي در بازگشت 

ارز صادرات خود برخوردار خواهند شد.
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چندپيشنهادبهبانكمركزي
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اش��اره به 
مش��كاتي كه صادركنندگان در ماه هاي گذشته براي 
بازگشت ارز به كشور با آن مواجه بوده اند، پيشنهادهايي را 
به بانك مركزي ارايه كرد. محمدرضا نجفي منش اظهار 
كرد: ما در ماه هاي گذش��ته با تحريم هاي امريكا مواجه 
بوده ايم و يكي از نخستين نتايج اين تحريم ها آن است 
كه امكان جابه جايي پول و ارز براي ايراني ها در بانك ها 
و صرافي هاي بين المللي فراهم نيست و همين امر براي 
بس��ياري از صادركنندگان مش��كات جدي به وجود 
آورده است. به گفته وي، در ماه هاي گذشته تعدادي از 
صادركنندگان تاش كرده اند با چمدان و به شكل دستي 
به كشور ارز بياورند، كه اين مساله از سويي محدود است و 
از سوي ديگر صادركنندگان امكان اجراي آن را ندارند. اين 
عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه فشار بيش از حد به 
صادركنندگان در نهايت به توليد كشور ضربه مي زند، بيان 
كرد: بانك مركزي براي آنكه ارز مورد نياز خود را دريافت 
مي كند، مي تواند در كشورهاي مقصد صادراتي ما شماره 

حسابي معرفي كرده و ارز را در همان نقطه بگيرد. اگر اين 
موضوع ممكن نيست، بايد شيوه هايي مانند واردات در 
ازاي صادرات و تسهيل شرايط قانوني در دستور كار قرار 
گيرد. او ادامه داد: از سوي ديگر نبايد تمام صادركنندگاني 
كه ارز خود را به كش��ور بازنگردانده اند را به يك ش��كل 
مورد ارزيابي قرار داد. برخي از اين افراد توليدكنندگان 
شناسنامه داري هستند كه سال ها در عرصه هاي مختلف 
فعاليت كرده اند و به دليل مش��كات ، نتوانسته اند ارز 
حاصل از صادرات خود را به كشور برسانند. متوقف كردن 
فعاليت هاي آنها نه تنها به بازگشت ارز كمك نمي كند كه 
حتي در گام بعدي، مي تواند به كاهش ظرفيت توليدي 
كشور نيز منجر ش��ود. به گفته وي، امروز از اصلي ترين 
اولويت هاي اقتصادي كشور توسعه صادرات غيرنفتي 
اس��ت و در اين مس��ير به جاي محدود كردن ظرفيت 
صادركنندگان، بايد تاش شود با بسيج كردن امكانات 
دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي، بازار محصوالت 

صادراتي ايران بزرگ تر از قبل شود.

خبرهايخوشبرايتوليدكنندگان
ش�اتا|  دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد گفت: 
بر اس��اس مصوبه ستاد رفع موانع توليد، آن دسته از 
واحدهاي توليدي داراي چك برگش��تي كه تعداد 
شاغان آنها باالي ۵۰ نفر است، همچنان از خدمات 
بانكي برخوردارند. ميثم زالي، دبير ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد كشور با اشاره به برگزاري نود و هفتمين 
جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور با حضور 
سرپرس��ت وزارت صمت گفت: بر اس��اس گزارش 
ارايه شده از سوي سرپرست وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در مورد ديدار با روساي قواي مجريه و قضاييه، 
مشكات و مسائل پيش روي توليد و صنعت كشور 
با اين دو قوه در ميان گذاش��ته شده است. وي افزود: 
در اين ديدار آيت اهلل رييسي، دستوراتي را به منظور 
افزايش سطح همكاري دستگاه قضا با ستاد تسهيل و 
رفع موانع توليد صادر نموده و نسبت به تعيين نماينده 
ويژه اي نيز از سوي ايشان براي اجرايي شدن مصوبات 
معطل مانده در اين س��تاد، قول مساعدت داده اند. 

زالي ارايه »پيشنهاد نحوه تعيين تكليف بدهي ارزي 
واحدهاي توليدي مش��مول ج��ز »د« بند ۶ قانون 
بودجه س��ال ۱۳۸۸« را از جمله موارد مطرح شده 
در جلسه اين هفته ستاد تسهيل و رفع موانع توليد 
دانست و خاطرنشان كرد: بر اساس گزارش ارايه شده 
از وضعيت بدهي بانكي واحدهاي توليدي، مشخص 
ش��د كه وضعيت بده��ي بانكي ح��دود ۱2۰ واحد 
توليدي باتكليف است و در صورتي كه تكليف اين 
واحدها هر چه زودتر مشخص نشود، با قرار گرفتن در 
فهرست بدهكاران غيرجاري و محروميت از خدمات 
بانكي، خطر بروز مشكات بسياري براي اين واحدها 
وجود دارد. وي افزود: تعليق محدوديت هاي مندرج 
در مواد ۵ و 2۱ قانون »اص��اح قانون صدور چك« 
در س��ال جهش توليد محور ديگر اين جلسه بود؛ به 
خصوص اينكه پيش از اين، واحدهايي با حداقل ۱۰۰ 
كارگر كه به دليل چك برگشتي دچار محدوديت هاي 
اين دو ماده قانوني مثل دريافت دسته چك و صدور 

چك جديد در سامانه صياد و استفاده از چك موردي 
و همچنين افتتاح حساب يا دريافت تسهيات بانكي 
شده بودند، از اين محدوديت ها مستثني مي شدند؛ اما 
اكنون در جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، مقرر 
شد توليدكنندگان داراي ۵۰ شاغل به باال نيز از اين 
شروط مستثني شوند كه پيشنهاد مربوطه به هيات 
وزيران منعكس خواهد شد تا با بهره مندي واحدهاي 
توليدي داراي چك برگش��تي از خدمات بانكي، از 
تعطيلي اين واحدها جلوگيري گردد. زالي عنوان كرد: 
آخرين دستور جلسه امروز، اعام تسهيات بانكي 
مورد نياز در بخش صنعت و معدن در سال جاري به 
منظور حفظ وضعيت موجود و تحقق جهش توليد بود 
كه توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صمت ارايه شد 
و مقرر گرديد بانك مركزي جمهوري اسامي ايران، 
در جلسه بعدي س��تاد، در خصوص نحوه پرداخت 
تسهيات تا پايان سال به تفكيك بانك هاي عامل، 

گزارش الزم را ارايه كند.
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موسي علمي درگذشت
موسي علمي، مدير كتابفروشي علمي و از دست اندركاران نشرهاي علم، علمي و سخن، صبح ديروز بر اثر بيماري درگذشت و پيكر وي در 
بهشت معصومه قم به خاك سپرده شد. موسي علمي از اعضاي خاندان علمي، مدير كتابفروشي علمي و از دست اندركاران نشرهاي علم، 
علمي و سخن، صبح ديروز سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹ بر اثر بيماري درگذشت. پيكر مرحوم موسي علمي ديروز در بهشت معصومه قم به خاك 
سپرده شد. مرحوم موسي علمي، فرزند محمدعلي علمي، بزرگ ترين پسر محمداسماعيل علمي و بنيانگذار شركت تضامني چاپ علمي 
بود كه همراه با برادرانش ۸ انتشارات و چندين كتابفروشي را اداره مي كردند. موسي علمي، كتابفروشي علمي را كه كهن ترين ميراث خاندان 

بود، در اختيار داشت، كتابفروشي كهنسالي كه از جنگ جهاني دوم بر جا بود اما در سال هاي اخير، تعطيل شده بود.

استعفاي مصدق و فرمان نخست وزيري قوام
بيس��ت و پنجم تير ۱۳۳۱ محمد مصدق 
اس��تعفاي خود را تقديم شاه كرد. مصدق 
از مجلس تقاضاي شش ماه اختيارات تام 
كرده و از شاه خواس��ته بود كه »وزارت جنگ « را با همه 
اختيارات به وي بسپارد. شاه نپذيرفت و مصدق بدون اطالع 
دوستان ، همكاران ، مشاوران يا وزيران كابينه، استعفا كرد. 
همايون كاتوزيان نوشته است: »او حتي يك پيام راديويي 
براي مردم نفرستاد. ظاهرا مي خواسته است نفس راحتي 
بكشد. روز بعد خبر كناره گيري مصدق و انتصاب قوام به 
نخست وزيري اعالم شد. همه حيرت زده شدند.« مصدق 
بعدها در »خاطرات و تالمات « مي نويسد: »اكنون اعتراف 
مي كنم كه راجع به استعفا خطاي بزرگي مرتكب شدم . 
چنانچه قوام الس��لطنه آن اعالميه كذايي را نمي داد و با 
مخالفت صريح م��ردم مواجه نمي ش��د و دولت خود را 
تشكيل مي داد، قبل از اينكه دادگاه )الهه ( اعالم راي كند 
دولتين ايران و انگليس روي اين نظر كه اختالف در صالح 
دولتين نيست دعواي خود را از ديوان الهه پس مي گرفتند 
و كار به نفع دولت انگليس تمام مي شد و زحمات هيات 
نمايندگي ايران به هدر مي رفت .« فرآيند اين مخالفت و 
استعفا، عامل تازه اي را در جريان مبارزات ملت ايران وارد 
كرد؛ وارد شدن شاه به ميدان جنگ . آبراهاميان در تحليل 
خود از اين مساله مي نويسد: پس از پنج ماه كشمكش هاي 
پارلماني ، در ۲۵ تير ماه ۱۳۳۱ مصدق به ناگاه با استفاده از 
حق قانوني نخست وزير در تعيين وزير جنگ ، كشمكش 
را به يك بحران مهم ملي تبديل كرد. هنگامي كه شاه فرد 
مورد نظر مصدق را نپذيرفت ، وي بدون توجه به نمايندگان 
و با نوشتن استعفانامه اي ، مستقيما به مردم متوسل شد. 

مصدق در استعفانامه خود به اين موضوع اشاره كرده بود 
كه چون به وزير جنگ مورد اعتمادي نيازمند بود و شاه هم 
فرد مورد نظر را نپذيرفت ، استعفا مي دهد تا اعلي حضرت 
فرد مورد اعتماد و مجري سياست هايش را به نخست وزيري 
تعيين كند. اين نخستين بار بود كه يك نخست وزير آشكارا 
از شاه به دليل نقض قانون اساسي انتقاد مي كرد. دربار را به 
دليل مقاومت در برابر مبارزه ملي محكوم مي كرد و جسارت 
مي كرد تا مشكل قانون اساسي را مستقيما براي ملت مطرح 
سازد. در ۲۶ تير ۱۳۳۱ مجلس در غياب نمايندگان عضو 
»جبهه ملي «، به نخست وزيري احمد قوام )قوام السلطنه ( 
راي تمايل داد و ش��اه نيز فرمان نخست وزيري او را صادر 

كرد. ش��اه ، در اين فرمان ، قوام را با لقب »جناب اشرف « 
مخاطب ساخته بود كه به دنبال حوادث آذربايجان � عمال 
� پس گرفته شده بود. قوام پس از دريافت فرمان ، اعالميه 
ش��ديداللحن و تندي صادر كرد. اعالمي��ه قوام به جاي 
ترساندن مخالفان ، آنها را تحريك كرد. تعبيراتي چون »واي 
بر حال كساني كه در اقدامات مصلحانه من اخالل كنند و 
در راهي كه در پيش دارم مانع بتراشند يا نظم عمومي را بر 
هم زنند. اين گونه آشوبگران با شديدترين عكس العمل از 
طرف من روبه رو خواهند شد« يا »به عموم اخطار مي كنم 
كه دوره عصيان س��پري شده است و روز اطاعت از اوامر و 

نواهي حكومت رسيده است « مردم را خشمگين تر كرد.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

قدمت چهار هزار ساله قفل

اولين قفل دست ساز بشر، از چوب ساخته شده 
اس��ت. از دو هزار س��ال قبل از ميالد قفل كردن 
خزانه، انبارهاي گندم و پرستشگاه ها در مصر و 
بين النهرين رايج بوده است. در تورات نيز در چند 
مورد به قفل و كليد اشاره شده است. » هومر « نيز 
ش��رح مي دهد كه در سده نهم ق.م، چگونه لوپ 
كليد مفرغي دسته عاج را براي باز كردن گنجينه 
پول و خفتان ها و جنگ افزار شوهرش به كار برد. 
ايرانيان نيز از ديرباز با قفل سازي آشنايي داشته 
و از مللي هستند كه در تكوين و تكميل آن نقش 
بسزايي داش��تند اما در منابع غربي كمتر به اين 
مقوله اشاره شده است. باستان شناسان قدمت 
قفل سازي در ايران را به ۱۸00 ق.م نسبت داده اند. 
در تپه س��يلك كاشان، دستبندي سنگي يافت 
شده كه از چهار قطعه مجزا ساخته شده و توسط 

نوعي بست به هم متصل شده اند.
در پيكره شير نشسته كه از شوش به دست آمده 
)هم اكنون در موزه ايران باستان از آن نگهداري 
مي شود( سوراخي وجود دارد كه از يك سوي پاي 

شير آغاز شده و تا سوي ديگر پيكره ادامه دارد. 
بنا به نظر كارشناس��ان اين س��وراح محل عبور 
چوب يا فلزي بوده كه با شير ديگري كه آن سوي 
دروازه قرار داشت به طور مشترك كلوني را ايجاد 
مي كردند. در حجاري هاي تخت جمشيد، نقش 
گيره خنجري به چش��م مي خورد كه از آن براي 

نگه داري و تثبيت خنجر استفاده مي كردند.
بس��ياري از قفل هايي ك��ه قفل س��ازان ايراني 
مي ساختند به قفل هاي كشور هاي ديگر شباهت 
داش��تند. به عنوان مثال بعضي از آنها شبيه به 
قفل هاي مصري و يوناني، برخي شبيه به قفل هاي 
رومي، برخي شبيه به قفل هاي چيني و هندي 
و برخي نيز مانند قفل هايي كه از قرون وس��طي 

تا انقالب صنعتي در اروپا به كار گرفته مي شد.
يكي از مراكز قفل س��ازي در ايران » چالش��تر « 
بوده كه از ديرباز در اين زمينه ش��هرت داش��ته 
است. چالشتر تا سال ۱۳۸۶ روستايي در فاصله 
7 كيلومتري باختري ش��هركرد، مركز اس��تان 
چهارمحال و بختياري بوده و امروزه با گسترش 

شهركرد كرد، در اين شهر ادغام گرديده است.
 قدمت قفل سازي سنتي در اين منطقه به دوران 
صفوي باز مي گردد. در ميان مردم چنين روايت 
است كه كه يكي از خوانين چالشتر به نام خواجه 
عب��داهلل نصر در كودكي به اصفه��ان رفته و نزد 
استادي به نام محمد علي طاليي كه از استادان به 
نام اسلحه سازي بوده اين هنر صنعت را آموخته 
و به چالش��تر بازگشته با ايجاد تغييراتي در قفل 
اصفهان، قفلي زيبا و مستحكم را طراحي و به اجرا 
در آورده است. در دهه ۱۳۳0، بيش از ۳0 نفر در 

اين منطقه به قفل سازي مشغول بودند.
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مجلسدرگذرتاريخ

قانون اصالح امور اجتماعي و عمران دهات
بيست و شش��م تير ۱۳۳۵ قانون اصالح امور اجتماعي 
و عمران دهات به تصويب مجلس نوزدهم شوراي ملي 
رسيد. در ماده يك اين قانون آمده است: به منظور ايجاد 
هماهنگي در بهبود امور اجتماعي و عمران دهات و ترقي 
سطح زندگاني و رفاه كشاورزان و ساكنين دهات كشور 
از تاريخ تصويب اين قانون امور اجتماعي و عمران دهات 
كشور به عهده انجمن هاي ده و بخش و شهرستان است 
كه تحت راهنمايي و نظارت بنگاه امور اجتماعي و عمران 
دهات وظايف خود را انج��ام مي دهد.   امور اجتماعي و 
عمراني كه اجراي آن به عهده انجمن ده خواهد بود به 
اين قرار است:  تهيه آب آشاميدني و قابل شرب كردن آن 
به وسيله ساختمان آب انبار يا حوض تصفيه يا لوله كشي 
از دهانه قنات و غيره، باس��واد كردن اشخاص به وسيله 
تأسيس آموزشگاه، اصالح و توسعه معابر ده، احداث جاده 
بين دهات، ساختمان و مرمت حمام دوش، ساختمان 
مستراح مطابق بهداشت، غس��الخانه، رختشويخانه، 
ساختمان و نگهداري پل هاي ده، نظافت ده و سنگفرش 
يا آسفالت معابر، تشكيل صندوق هاي تعاوني و روستايي، 
 كمك دس��ته جمعي به دفع آفات عموم��ي حيواني و 
نباتي، ساختمان و مرمت مسجد، كمك به عجزه و ايتام 
مستحق و تأس��يس و ايجاد مراكز برق و ترويج صنايع 
محلي. همچنين، امور اجتماعي و تعاوني كه اجراي آن 
به عهده انجمن بخش است و از محل صدي ۱۵ درآمد 
انجمن هاي ده و ساير درآمدها به عمل خواهد آمد از اين 

قرار است:  ساختمان جاده به منظور اتصال دهات به مركز 
بخش و پل هاي آن - ساختمان بيمارستان، دبيرستان 
و دبستان كشاورزي و حرفه اي، تأسيس كتابخانه هاي 
عمومي تأسيس داروخانه مركزي و آزمايشگاه و تأسيس 
شركتهاي تعاوني و ايجاد صندوق هاي روستايي و كمك 
مالي بدون سود يا با سود كم به انجمن هاي دهاتي كه براي 
انجام امور محوله به خود درآمد كافي ندارند، استخدام ماما 
و پزشكيار و دامپزشك سيار به منظور اعزام به دهات تابعه 
و همين طور راهنمايي انجمن هاي ده در امور عمراني 
و اجتماعي. طبق  ماده ۴ اين قانون، انجمن شهرستان 
مكلف است با تشكيل جلس��ات مرتب نسبت به انجام 
و پيش��رفت عمليات تعاوني و اجتماعي آن شهرستان 
مراقبت كامل نموده و در اج��راي برنامه هاي عمراني و 
اجتماعي انجمن هاي ده و بخش با تشخيص ضروريات و 
احتياجات اوليه و اوضاع و احوال محل اظهارنظر كنند. در 
هر ده انجمني به نام انجمن ده در هر دو سال از پنج نفر به 
شرح زير تشكيل مي شود: يك نفر از طرف مالك يا مالكين 
) در صورتي كه ده مشاع و داراي مالكين متعدد باشد(، 
كدخداي ده، يك نفر از زارعين ساكن ده كه اشتغال به 
امر زراعت داشته باشد به انتخاب اكثريت زارعين، دو نفر 

از زارعين كه معتمد محل باشند با توافق مالك و زارع.
 ازسوي ديگر، براي هدايت و راهنمايي بنگاه اصالح امور 
اجتماعي دهات هياتي به نام ش��وراي عالي اجتماعي 
دهات به رياست وزير كشور يا معاون او  تشكيل مي شود. 

وضعيت افزايش قيمت دارو در سال جاري
رييس سازمان غذا و دارو با بيان اينكه برنامه ما اين است 
كه افزايش قيمت دارو با كمترين ميزان اتفاق افتد؛ به 
گونه اي كه فقط تامين مخدوش نشود، گفت: ميانگين 
افزايش قيمت دارو در س��ال جاري قطعا زير ۱۵ درصد 
براي همه داروها است. محمدرضا شانه ساز درباره حذف 
ارز دولتي براي برخي داروها مانند داروهاي OTC )بدون 
نسخه(، گفت: اين داروها از گذشته هم تحت پوشش بيمه 
نبودند كه قرار باشد نگراني از بابت افزايش هزينه ها ايجاد 
كند. پيش از اين هم فقط ماده اوليه اين داروها ارز ۴۲00 
توماني دريافت مي كرد و اجزاي ديگر آن از ساير مواد اعم 
از بسته بندي و... آزاد بوده يا ارز نيمايي دريافت مي كرده 
است. در حال حاضر هم ارز ماده اوليه اين داروها نيمايي 
شده است و تاثير آن در قيمت تمام شده براي داروهاي 
توليد داخلي تاثير بااليي نيست. وي افزود: در عين حال 
به بسته بندي برخي داروها نيز از سال هاي گذشته ارز 
نيمايي تعلق مي گرفته و فقط م��اده موثره بوده كه ارز 

دولتي دريافت مي كرده كه امسال ماده موثره اين داروها 
هم ارز نيمايي دريافت مي كند و البته تاثير چنداني در 
قيمت تمام شده اين داروها ندارد. شانه ساز تاكيد كرد: 
اين اتفاق براي داروهاي بيماران مزمن و خاص نيفتاده 
و داروي اين بيماران همچنان ارز ۴۲00 توماني دريافت 
مي كنند. رييس سازمان غذا و دارو تاكيد كرد: بر اساس 
آنچه صحبت شده ميانگين افزايش قيمت دارو در سال 

جاري قطعا زير ۱۵ درصد براي همه داروها است.

كاهش  بستري هاي كرونا به شرط استفاده از ماسك 
معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت با تاكيد بر لزوم 
استفاده همگاني از ماسك جهت كنترل و پيشگيري 
از كوويد-۱۹، گفت: اگر فرهنگ استفاده از ماسك 
را به ص��ورت قوي اجرا كنيم؛ قطع��ا در هفته هاي 
آينده شاهد كاهش موارد بس��تري كوويد-۱۹ در 
بيمارستان ها خواهيم بود. عليرضا رييسي با تاكيد 
بر لزوم استفاده از ماسك جهت كنترل و پيشگيري 
از ابتال به كوويد-۱۹ گفت: مجددا بر زدن ماس��ك 
تاكي��د مي كنم. البته از همراهي م��ردم به ويژه در 
يك هفته گذشته تشكر مي كنم چرا كه استفاده از 
ماسك توسط مردم بسيار ارتقا يافت و اين موضوع 
بسيار ارزشمند و قابل تقدير اس��ت. وي افزود: اگر 
فرهنگ استفاده از ماس��ك را به صورت قوي اجرا 
كنيم؛ قطعا در هفته هاي آينده شاهد كاهش موارد 
بس��تري كوويد-۱۹ در بيمارستان ها خواهيم بود. 
البته رعايت فاصله گذاري اجتماعي، شستن دست ها 
و پرهيز از حضور در جمع نيز بسيار مهم است. معاون 

بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: ثابت شده حضور 
در تجمعات به ويژه در فضاهاي سرپوشيده و مدت 
زمان زي��اد، خطر انتقال بيماري را بس��يار افزايش 
مي دهد. در مجموع نه تنها براي سالمتي خود بلكه 
براي س��المتي ديگران نيز بايد از ماسك استفاده 
كنيم. تاكيد مي كنم اگر در جمعي چهار نفر ماسك 
زده باشند ولي يك نفر بدون ماسك وارد شود و مبتال 
نيز باش��د مي تواند بين ۳0 تا ۵0 درصد افرادي كه 

ماسك زده اند را مبتال كند. 

میراثنامه

موزه ها در بالتكليفي تعطيلي يا  فعاليت
پس از آنكه اعالم شد فعاليت هاي عمومي ازجمله 
موزه ها و باغ موزه ه��ا در تهران قرار اس��ت بر اثر 
اوج گيري دوباره شيوع ويروس كرونا، به مدت يك 
هفته تعطيل شوند، اما نه تنها امروز اين اتفاق رخ 
نداد، بلكه ازسوي مسووالن مربوط، گفته مي شود، 
تا ابالغ مس��تقيمي در اين زمينه صورت نگيرد، 

چنين تعطيلي محقق نخواهد شد.
اس��تاندار تهران حدود ۱۱ س��اعت بعد از اعالِم 
خبر نخس��ِت تعطيلي برخي از فضاهاي شهري 
در سطح شهر تهران، اكنون تعطيلي كامل برخي 
از فضاهاي آموزش��ي ك��ه به نظر مي رس��يد در 
صحبت هاي او مطرح شده بود، را رد كرده است.

هر چند به نظر مي رسد رسانه ها اعالِم دقيق مراكز 
تعطيل شده را كه توس��ط دبير و جانشين ستاد 
كرونا در نامه اي اعالم ش��ده را به نقل از استاندار 
تهران اع��الم كرده اند، اما اين اع��الم چيزي را از 
اص��ل ماجرا يعن��ي رد كردِن تعطيل��ي برخي از 
فضاهاي مانند دانش��گاه ها و مدرسه هاي تهران 
كم نمي كند؛ اتفاقي كه به واس��طه مطرح نشدِن 
دقيق ناِم مراكز تعطيل ش��ده از س��وي استاندار 
تهران باز هم براي ادامه فعاليت يا تعطيلي ش��ان 
سر در گم ش��ده اند. دبير و جانشين رييس ستاد 
مقابله با كروناي ش��هرداري تهران در نامه اي كه 
۲۳ تي��ر آن را امضا كرده، اعمال محدوديت ها در 
كالن شهر تهران را در ۱۱ دسته مختلف از مراكز 
آموزشي و دانشگاه ها گرفته تا موزه ها و باغ موزه ها، 
سينما، تئاتر و مراكز مشابه آن و حتي ورزشگاه ها 

را مطرح كرده و آنها را تعطيل اعالم كرد. از سوي 
ديگر انوشيروان محسني بندپي - استاندار تهران 
از تعطيلي فعاليت برخي مش��اغل در شهر تهران 
براي مدت يك هفته آينده، به منظور جلوگيري 

از شيوع بيماري كرونا خبر داد. 
وضعيت تعطيلي موزه هاي تهران براي يك هفته، 
آن هم در شرايطي كه تاكنون متوليان موزه اي و 
ميراثي بارها اعالم كرده اند، »در صورتي كه ستاد 
كرونا اعالم كند موزه هاي هر شهر يا منطقه بايد 
تعطيل شوند، اين كار انجام مي شود« مبهم است.

اكنون محمد رض��ا كارگر، مدير اداره كل موزه ها 
و اموال منقول تاريخي به ايس��نا مي گويد: هنوز 
چيزي از س��وي س��تاد كرونا به ما اعالم نش��ده 
اس��ت. تعطيلي موزه ها بايد از سوي ستاد به وزيِر 
وزارتخانه ابالغ ش��ود و شخص وزير اين تعطيلي 

را به ما ابالغ كند.
وي تاكي��د مي كند: هن��وز اين اع��الم به ميراث 
فرهنگي انجام نشده است، بنابراين در حال حاضر 
موزه هاي زيرنظ��ر وزارتخانه مي��راث فرهنگي، 

گردشگري و صنايع دستي فعال هستند. 

كتابخانه

سقلمه 
با گسترش علم، فناوري و امكانات زندگي، انتخاب هاي مردم در هر زمينه اي روز به روز بيشتر شده است. گستره اي كه در بعضي موارد 
به جاي راحتي و آس��ايش، به دغدغه فكري براي انتخاب تبديل مي شود. اين دغدغه سياستمداران را در تصميمات كالن اقتصادي، 
سياسي، اجتماعي و اداره جامعه درگير كرده است. همچنين باعث سردرگمي مردم در انتخاب ها و تصميم گيري هاي روزمره شان 
شده است. تيلر و سانستين در كتاب »سقلمه؛ بهبود تصميمات درباره تندرستي، ثروت و خوشبختي« با شرح نظريه اقتصاِد رفتاري، 
تصميم گيري درست را براي دولتمردان و مردم عادي قابل دسترس كرده اند.ريچارد تيلر و كاس آرسانستين نويسندگان كتاب هستند 

و مترجم آن مهري مدآبادي است. نام كامل كتاب Nudge كه در فارسي با نام هاي سقلمه و »تلنگر« ترجمه شده است. 

هنر

حاشيه نگاري بر تعطيلي دوباره سينماها و تئاترها در تهران
هنوز يك ماه از بازگش��ايي س��الن هاي سينما و تئاتر نگذش��ته كه با توجه به 
وضعيت هش��دار ش��هر تهران، در پي باال رفتن آمارهاي كرونا، اين س��الن ها 

دوباره تعطيل شدند.
با دستور استاندار تهران سالن هاي سينما و تئاتر استان تهران از ديروز ۲۴ تير 
ماه به مدت يك هفته فعاليت نخواهند داشت تا شايد اين كار در كنار تعطيل 
ش��دن برخي مش��اغل ديگر به كاهش آمار مبتاليان و فوتي هاي كرونا كمك 
كند. سالن هاي سينما و تئاتر اول تيرماه پس از چهار ماه تعطيلي فعاليت خود 
 را از سر گرفته بودند و در سينما دو فيلم »شناي پروانه« و »خوب،بد،جلف ۲«

 به عنوان فيلم هاي جديدي كه پيش بيني مي ش��د با جذب مخاطب كمي به 
فروش سينماها پس از ركود چند ماهه كمك  كند اكران شدند، اما از آنجا كه 
در دو هفته گذشته آمار مربوط به كرونا دوباره اوج گرفته بود، تعداد مخاطبان 
سينما نيز كاهش يافت و فيلم ها آن طور كه انتظار مي رفت نفروختند. در ادامه 
با تمام شدن سه هفته اكران  اوليه اي كه براي حمايت از اكران اين فيلم ها در 
نظر گرفته شده بود و نيز طبق آنچه اعالم شد، به خاطر كم كردن فشاري كه 
به كادر درماني كشور وارد مي ش��ود، تهيه كننده فيلم »شناي پروانه« اعالم 
كرد كه از ۲۵ تيرماه ماه يعني چهارشنبه همين هفته، اكران فيلم خود را ادامه 

نخواهد داد كه البته اين موضوع با واكنش هايي نيز همراه بود.
ش��وراي صنفي نمايش در مخالفت با اين تصميم تاكي��د كرد كه براي رونق 
س��ينماها يك فيلم كمدي با »نام زن ها فرشته اند۲« را از همين هفته اكران 
مي كند كه با حس��اب اين تعطيلي، آن هم فعال به تعويق افتاده اس��ت، ضمن 
اينكه گويا س��ازندگان فيلم »خ��وب، بد، جلف۲« هم متقاضي تمام ش��دن 
اكران فيلم خود بوده اند.  ش��رايط موجود عالوه بر سينما، بر سالن هاي تئاتر 
نيز تاثير گذاش��ته و ش��ايد تاثير آن بر تئاتر را بتوان بيشتر هم دانست چراكه 

تئاتر به آماده س��ازي و تمرين هايي نياز دارد كه ب��ا اوج گيري دوباره ويروس 
كرونا بس��ياري از گروه ها حاضر به پذيرش ريسك انجام چنين كاري نيستند 
ضمن اينكه نسبت به حضور تماشاگران در سالن ها هم نگراني دارند، به همين 
دليل سالن هاي تئاتر وضعيت بغرنج تري را نسبت به سينما مي گذرانند. حال 
با اين تعطيلي يك هفته اي بايد ديد مديران سينما و تئاتر چه تصميمي براي 
ادامه فعاليت هاي حوزه هاي كاري خود خواهند گرفت، به ويژه آنكه بسياري 
از هنرمندان به ويژه در تئاتر از وضع موجود به شدت گله مند هستند و انتظار 
دارند با توجه به فراهم نبودن شرايط براي كار، تمهيدات ديگري انديشيده شود 

و مديران تصميم هاي منطبق با شرايط خاص امروز اتخاذ كنند. 


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

