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قيمت دالر آزاد و صرافيها

نيـازاقتـصادايـران

فعاالن صنفي در گفتوگو با «تعادل» تجويز كردند

نسخه برونرفت از بحران قيمتها
فعاالن صنفي ميگويند آنان مقصر گرانيها نيستند

ايستادگي سكه در كانال  ۹ميليون تومان
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شكاف متوسط هزينه ساخت و قيمت
هر متر مسكن به  16.5ميليون تومان رسيد

نشانه جهش
بهاريقيمت
زمين در تهران
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محمدحسين اديب،اقتصاددانمطرحكرد

نارزش
ريسك بااليصفرشد 
سرمايهگذاريدر ايران
امروز شركتي ميتواند كاال بفروشد و ضرر نكند كه ارزانتر اداره شود

صفحه 5

با وجود افت تقاضاي انرژي بهدنبال شيوع
كرونا ،بازار نفت خام به سمت ثبات رفته است

اول اينك��ه آنچ��ه در
ش��وراي امنيت رخداد
قابل پيش بين��ي بود؛
اتحاديه اروپ��ا برجام را
ميراث ديپلماسي خود
ميداند؛ دوم اينكه چين
مهدي مطهرنيا و روس��يه خود را رقيب
امري��كا به هم��راه اروپا
ميداند؛ س��وم اينكه امري��كا در دوران ترامپ در
جهت گريز از مسووالن خود به عنوان رهبر جهان
روي آورده است؛ چيزيكه مركل درباره آن سخن
گفتهاست.بنابراينآنچهدرشورايامنيترخداد؛
به باور من نه ناش��ي از دستاوردهاي ديپلماتيك
تهران بلكه ناشي از فضاي رقابت ميان قدرتهاي
جهاني و ش��به قدرتهاي پيرامون��ي آن مانند
روسيه براي شكل دادن به آينده نظم نوين جهاني
اس��ت و تحليلهاي افراطي ممكن است ما را به
اشتباه بيندازد .آنگونه كه وزراي خارجه انگليس؛
آلمان و فرانسه درباره برجام صحبت ميكنند واز
ضرورت آن س��خن ميگويند يك چيز است؛ اما
اظهارنظرهايي كه درباره رفتارهاي حقوق بشري
يارفتارهايمنطقهاي ايران ميشودبحثديگري
ادامهدرصفحه2
استكه...

ما براي وصلكردن آمديم

ديروز روز خوبي براي نفت خام بود

نادي صبوري | گزارشي در ابتداي روز منتشر شد
كه نش��ان ميداد ذخاير نفتي امري��كا بيش از آنچه
انتظارش ميرفته كاهش پيدا كرده است و اين براي
نفت خام كه فروردين امس��ال براي نخستينبار در
معامالت آتي به زير صفر س��قوط كرده بود ،خبري
خوب بود .رويترز مينويس��د افت ذخاير نشان داد با
وجود شيوع ويروس كرونا در جهان ،تقاضا براي نفت
خام در حال تقويت است.
س��اعت  6 :32دقيقه جيامتي ،هر بشكه نفت خام
برنت ب��ا قيمت  ۴۱دالر و  ۵۸س��نت در هر بش��كه
معامله شد كه نسبت به روز قبل ،رشدي  ۳۱سنتي
معادل  ۰.۸درص��دي را نش��ان م��يداد .در حالت
طبيع��ي چنين رش��دي نميتواند نف��ت را به تيتر
مهم رس��انههايي چون رويترز تبديل كن��د ،اما در
روزگاري كه دو ماه قبل از آن ،يك محموله معامالتي
آتي نفت خام با قيمت زير صفر معامله ش��ده است،
اين رشد ميتواند «چش��مگير» هم محسوب شود.
بهاي نفت خام دبليو تياي كه ب��ا معامله منفي در
ماه آوري��ل ،بيش��تر از برنت معروف ش��د ،ديروز به
 ۳۹دالر و  ۶۲سنت در هر بش��كه رسيد تا اختالف
قيمت ميان دبليوت��ياي و برنت را ه��م كه يكي از
شاخصهاي سنجش س�لامت بازار نفت به حساب
ميآيد ،متعادلتر بكند .پ��س از آنكه بازار نفت خام
در ماهه��اي ابتدايي بهار با آش��فتگي بيس��ابقهاي
روبرو شد ،كشورهاي توليدكننده نفت خام در كنار
هم تصميم به كاهش مي��زان عرضه گرفتند .به اين
ترتيب براي اولينبار در تاريخ ،كشورهاي عضو اوپك
نه تنها در كنار روسيه بلكه اينبار با همراهي امريكا،
اجماعي عمومي براي تالش در زمينه ثباتبخشي
به ب��ازار را اعالم كردن��د .تازهترين گ��زارش ماهانه
منتشر شده از سوي سازمان كشورهاي صادركننده
ت خام ،اوپك نش��ان ميدهد كه كشورهاي عضو
نف 
اين سازمان در كنار هم توليد نفت خام در ماه مهرا
نس��بت به ماه آوريل به ميزان بيس��ابقه  ۲۰درصد
كاهش دادند .كل توليد نفت خ��ام اوپك در ماه مه،
روزانه  ۲۴ميليون و  ۱۹۵هزار بش��كه بوده اس��ت.
منابع ثانوي��ه اوپك گزارش كردند ك��ه ايران در اين
ماه روزانه يك ميليون و  ۹۸۷هزار بش��كه نفت خام
توليد كرده اس��ت .گزارش��ي كه روز چهارشنبه در
مورد آمار ذخاير نفتي امريكا منتش��ر شد نشان داد
ذخاير آن  ۸.۲ميليون بشكه كاهش پيدا كردهاند و
به  ۵۳۷ميليون بشكه رسيدهاند .معناي اين عددها
اين اس��ت كه نفت بيش��تري مصرف ش��ده و نفت
كمتري ذخيره .قبال پيشبيني ميشد اين افت فقط
 ۷۱۰هزار بشكه باشد كه رقم منتشر شده  ۱۱برابر
آن است .آمار فعلي از س��وياي پياي منتشر شده
است و حاال تحليلگران منتظر خواهند شد تا ببينند
آيا اداره اطالعات ان��رژي امريكا همچنين آماري كه
نشانهاي براي گاوي شدن يا صعودي شدن بازار است
را تاييد ميكن��د يا نه .آمارهاي  eiaس��اعت پاياني
روز چهارشنبه منتشر ميشوند .رويترز مينويسد
چيزي كه رشد قيمت را تقويت كرده است اين است
كه س��طح توليد نفت خام اوپك به كمترين ميزان
خود در دو دهه اخير رسيده است .با شيوع ويروس

دستاورد ايران از اجالس
شوراي امنيت
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حال و هواي نفت
 ۲ماه بعداز منفي شدن

كرونا و اعالم قرنطينه در كشورهاي مختلف جهان،
ميزان تقاضا براي انرژي با افت شديدي روبرو شد .تا
لحظه تنظيم اين گ��زارش ،آمار جهاني مبتاليان به
كرونا به  ۱۰ميليون و  ۶۰۳هزار و  ۴۷۴مورد رسيده
اس��ت .از اين بين  ۵۱۴هزار و  ۳۸۰نفر جان خود را
از دس��ت داده و بيش از  ۵ميلي��ون و  ۸۱۳هزار نفر
بهبود پيدا كردهاند .در هفتههاي اخير اغلب كشورها
بسته بهش��دت درگيري با اين ويروس ،سطوحي از
فعاليتهاي اقتصادي را از س��ر گرفتن��د .در فاصله
دو ماه اخير و منفي ش��دن يكي از قراردادهاي آتي
نفت خام دبليو تياي كه افكار عمومي را نس��بت به
نفت خام حس��استر كرد ،چند گزارش چشمانداز
نفت خام منتشر شد .يكي از نكات جالب توجه اين
گزارشها مربوط به دادههاي ش��ركت بيپي بود .با
وجود اينك��ه در يك دهه اخير ت�لاش فراواني براي
كاهش مصرف نفت خام به ويژه از سوي كشورهاي
اروپايي صورت گرفته است ،از س��ال  ۲۰۰۹تا سال
 ۲۰۱۹مصرف نفت خام هر س��ال متوس��ط با ۱.۴
درصد رشد روبرو بوده اس��ت .آمارهاي نيمهرسمي
نش��ان ميدهد در كنار هم قرار گرفتن اوپك پالس
و توليدكنندگان نفت شيل ،توانس��ته است روزانه
 ۱۱ميليون بش��كه از حجم عرضه جهاني نفت خام
بكاهد .توافقي كه اينبار ميان توليدكنندگان نفت
خام براي تقويت بازار صورت گرفت ،عالوه بر اجماع
ميان وزراي انرژي و نفت كش��ورها ،پاي رهبران را
هم وسط كش��يد ۲۵ .فروردين بود كه ايرنا گزارش
داد والديمير پوتي��ن و دونالد ترامپ درباره وضعيت
بازار نفت با يكديگر گفتوگو كردهاند .روزنامه تعادل
فروردين سال گذشته با مشاهده نش��انههاي ورود
سران كش��ورها به مس��ائل بازار نفت ،در گزارشي با
عنوان «پوتين و ترامپ از بازار نفت چه ميخواهند»
در گفتوگويي با دكتر فريدون بركشلي ،اين اتفاق
را به معناي «افزايش اهمي��ت راهبردي نفت خام»
قلمداد كرده بود .وارد ش��دن سران كشورها به بازار
نفت خام و نشان دادن تعهد نسبت به برنامه كاهش
توليد ،تا به اينجا توانس��ته اس��ت قيمتها را كمي
تقويت كند .چند تحليلگر در يك نظر س��نجي كه
رويترز انجامش داده گفتهاند برآوردش��ان اين است
كه امس��ال قيمتها در حدود  ۴۰دالر در هر بشكه
چرخ خواهند خورد و ممكن اس��ت در فصل چهارم
س��ال ،رش��د هم در پيش باش��د .قيمت نفت خام
در بودجه س��ال  ۹۹ايران كه پيش از ش��يوع كرونا
برآورد ش��ده بود معادل  ۵۰دالر در هر بش��كه بود.
طبق اليحه بودج��ه ۲۰ ،درص��د از درآمد حاصل از
صادرات نفت خام و ميعان��ات گازي راهي صندوق
توسعه ملي ميشود .به دولت اجازه داده ميشود اگر
ميزان منابعش از صادرات كمتر از سقف مقرر شود،
از حس��اب ذخيره ارزي برداشت داش��ته باشد .در
ايران در ماههاي اخير نفت خام در بورس نيز عرضه
ميشود .امروز  ۱۱تير ساعت  13:30نيز يك ميليون
بشكه نفت خام سنگين براي تحويل در فوب جزيره
خارك ،در رينگ بينالملل بورس انرژي عرضه شد.
ثبات بازار جهاني ،به رون��ق گرفتن عرضه در بورس
نيزكمكميكند.
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مهدي بي�ك| ه�ر انس�اني در دوران زندگي و
ش�رايط حرفهاي خود با خطرات و ريسكهاي
متفاوتي روبهرو اس�ت كه اين فضاي ريس�كي
شرايط را براي فرد با چالشهاي جديدي مواجه
ميس�ازد .همانطور ك�ه بنجامي�ن فرانكلين
چ چيز
گفته اس�ت« :در اي�ن جهان درب�اره هي 
نميتوان قاطعان�ه و با اطمين�ان صحبت كرد،
بهجز م�رگ و مالي�ات ».يعني تمام ح�وادث و
رخداده�اي اقتصادي ،سياس�ي ،اجتماعي و...
به گونهاي با نوعي عدم قطعيت و نسبي گرايي
روبه رو هس�تند ك�ه از آن گريزي نيس�ت .در
اتمسفر اقتصادي از اين فضاي عدم قطعي ذيل
عنوان ريسك اقتصادي يا ريس�ك دههاي و...
ياد ميش�ود.براي جلوگري از تبعات منفي اين
ريس�كها اما اقتص�اد نيازمند ن�وع ديگري از
پيشبينيهاس�ت تا از طريق اين پيشبينيها
فضاي اقتصادي در ش�رايط مطلوبت�ري قرار
داشته باشد و خس�ارات كمتري به داراييهاي
عموم�ي وارد ش�ود .ب�ا اي�ن مقدمات س�راغ
ديدگاههاي محمد حس�ين ادي�ب عضو هيات
علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان رفتيم
تا روايتي از ريسكهاي دههاي در اقتصاد ايران،
تبعات آن و راهكارهاي اجرايي براي برونرفت
از آن ت�دارك ببيني�م .اديب ب�ا اش�اره به اين
واقعيت كه مردم بايد از ش�اخصهاي جديدي
كه در اقتصاد ب�روز كرده آگاه باش�ند و مراقب
باشند تا كس�ب و كار خود را با وعدههاي پوچ و
كليشهاي به باد ندهند ،تاكيد ميكند امروز تنها
شخص يا ش�ركتهايي ميتوانند در بازار ايران
كاال بفروشند و فعاليت كنند و ضرر نكنند كه از
90درصد از رقبايشان ارزانتر اداره شوند.
ش�ما در خص�وص ريس�كهاي ده�هاي و
اث�رات آن در اقتص�اد كش�ور بررس�يهاي
دقيقي داش�تهايد؛ لطف�ا درباره اث�رات بروز
اين ريس�كهاي دههاي در اقتصاد ايران هم
توضيحبفرماييد؟

ده س��ال پي��ش در يك��ي از بازاره��اي طالفروش��ي
اصفهان كه بهترين بازار در اين حوزه اس��ت يك مغازه
طالفروشي را با فروش 55كيلو طال خريداري كردند؛
همين مغازه هفته گذش��ته مجددا به فروش رفت كه
قيمت روز آن معادل 5كيلو طال بود .بنابراين يك مغازه
تجاري قيمتش از 55كيلو طال طي 10سال به 5كيلو
كاهش پيدا كرده اس��ت .اين موض��وع در چه فضايي
اتفاق افتاد؟ تقريبا از س��ال 50خورشيدي تا 10سال
پيش هركس��ي كه در كالنش��هرهاي اي��ران مغازه
ميخريد ،س��ودي كه در اين مثال  40سال از كسب و
كار برده بود؛ تقريبا معادل آن ،به قيمت مغازهاش اضافه
شده بود .يعني فضايي كه مغازهداري و سرمايهگذاري
در خريد امالك تجاري س��ودي معادل كس��ب و كار
داشت؛ 10س��ال قبل اين دوره تمام ش��د و از 10سال
قبل س��رمايهگذاري در امالك تج��اري در 99درصد
كش��ور غير اقتصادي و وارد فاز منفي ش��د .منتها اين
مساله به قدري آرام صورت گرفت و به قدري تدريجي
بود كه بازار دير متوجه شد و آب از سر آن گذشته بود؛
به اين ميگويند ريس��ك دههاي .يك س��ري ريسك
داريم كه دارايي فرد را بين 5س��ال تا 10سال بهشدت
تقليل ميدهد اما يك دفعه ديده نميش��ود .فهم من
اين است كه  90درصد ايرانيها ريسكهاي دههاي و
بلندمدت را (بين5سال تا10سال) نميبينند و بين5تا
10س��ال كار ميكنند و بعد با يك ريسك دههاي 80
درصد دارايي خود را به باد ميدهند بعد دوباره از نو.
بهرغم اين اهميت چرا موضوع ريسكهاي
10ساله در محافل اقتصادي كمتر مورد توجه
قرارميگيرد؟
درفضايمجازيايران،ريسكهايبلندمدتبهمسخره
گرفته ميشود؛ ريسكهاي بلندمدت سوژه طنز است،
براي تفريح كردن .در واقع كسي كه ريسكهاي دههاي
را مطرح ميكند ،سوژه طنز ميشود .كال فضاي مجازي
اي��ران در حوزه اقتص��ادي توانايي درك ريس��كهاي
دههاي و بلندم��دت را ندارد .مثال ديگ��ري ميزنم كه
موضوع ريس��كهاي دههاي روشنتر ش��ود؛ شما اگر
تركيب س��پردهگذاران يكي از بانكهاي اقتصادي را از
رويصورت مالياشمطالعهكنيدكهبسياريازبانكها

هم در اين زمينه شبيه هم هستند؛ به يك واقعيتي در
بيزينسايرانميرسيدوآناينكهدراينبانك74درصد
سپردههاي زير يكس��ال براي ش��ركتهاي حقوقي
است و براي ش��ركتهاي حقيقي نيس��ت40 .درصد
سپردهگذاريهاييكسالهجامعههمبرايشركتهاي
حقوقي است براي حقيقيها نيست .آيا اين سپردههاي
بانكي براي مردم است؟ پاس��خ اين است كه بله بخشي
از اين منابع براي مردم اس��ت اما در كالن كه نگاه كنيم
تقريبا همين اعداد و تركيب حاكم اس��ت؛ يعني بخش
اعظمسپردههابرايشركتهايحقوقياست.
س�والي كه مطرح ميش�ود اين اس�ت كه چرا
ش�ركتهاي حقوقي در اقتصاد ايران اين ميزان
سپردهگذاريكردهاندونوساناتتورمياخيرچه
اثريبرروياينسرمايهگذاريهاخواهدداشت؟
شركتها اگر سپردهگذاريشان سرمايه در گردششان
باشد ،نيازي به اين ميزان س��پردهگذاري ندارند .ما االن
آمارهايش را داريم ،شركتهاي بورسي هزار و60ميليارد
تومان فروش يكساله شان بوده؛ سپردههايشان 50هزار
ميلي��ارد تومان اس��ت؛ يعني مع��ادل 5درص��د فروش
ساالنه شان ،شركتها نياز به س��پرده بانكي دارند و اين
5درصد حد معقول است .اما تركيب س��پردهگذاران آن
بانكي كه به عن��وان مثال مطرح كرديم نش��ان ميدهد
كه شركتها بيش��تر از ضرورتي كه مطرح كرديم؛ پول
نگهداري ميكنند .چرا اينگونه اس��ت ؟چون بسياري
از اين شركتها شركتهايي هستند كه به علت رقابتي
ش��دن فضاي اقتصادي ،ديگر قادر ب��ه رقابت و بيزينس
مولد نيس��تند و يك مقدار از سرمايهش��ان را در بانكها
س��پردهگذاري ميكنن��د و از محل س��پردهها در حال
شناسايي سود هس��تند .من نميگويم همه شركتها
اينگونهاند؛ چون نكتهاي در ذهن ايراني هس��ت كه هر
مثاليرابهصورتفراگيرتفسيرميكند،بلكهيكتعدادي
شركتداريمكهاهلسپردهگذارينيستندوكارميكنند
مثل شركتهاي بورسي ،اما يكسري ديگر از شركتها
هستند كه با ماهيتي متفاوت از ش��ركتهاي بورسي از
محلسودسپردهگذرانامورميكنند.ياحداقلبيزينس
ميكنند اما سود سپرده هم بخش وسيعي از كارشان را
ادامه در صفحه7
.
تشكيلميدهد

شبكه ملي اطالعات از
آن دس��ت پروژههايي
اس��ت كه در سالهاي
گذش��ته ارثيه دولتي
به دولت بعدي شده و
از زماني كه مفهوم آن
براي اولينب��ار مطرح
فائزه طاهري
ش��د تاكن��ون ،عمري
حدودا  15ساله در كش��ور دارد .البته در طول
اين س��الها بارها تغيير نام داده است .اولينبار
اين پ��روژه با عن��وان اينترنت ملي و در س��ال
 1384مطرح شد .بعدها عناويني از «اينترنت
ملي» و «ش��بكه ملي اينترن��ت» وارد لغتنامه
اين پروژه شدند ،هرچند امروز ديگر مسووالن
با قاطعي��ت عنوان ميكنند ك��ه چيزي تحت
عنوان اينترنت ملي وجود ندارد ،زيرا اينترنت
شبكهاي جهاني اس��ت كه نميتوان آن را ملي
كرد ،بلكه مقصود ش��بكهاي داخلي اس��ت كه
خدمات اينترن��ت هم روي بس��تر آن اجرايي
ميش��ود .اين ش��بكه البته از هم��ان ابتدا به
واسطه قطع وابستگي به شبكه جهاني اينترنت
راهاندازي ش��د ،با اي��ن ديدگاه ك��ه اينترنت
ش��بكهاي پرهزينه و غيرقابل اعتماد است و به
همين منظور ما در ايران نيازمنديم ارتباطات
داخلي را بر بس��تر ش��بكهاي ايم��ن در داخل
كش��ور جاري كنيم .اگرچه هدفگذاريهاي
ج س��اله براي راهاندازي اينترنت ملي
س��ه و پن 
بهصورت كامل راه به جايي نب��رد ،اما از همان
زمان ك��ه زمزمهه��اي ملي ش��دن اينترنت،
هرچندبهتعبيرغلطشنيدهميشد،ايننگراني
براي كاربران ايجاد شده بود كه با اينترنت ملي،
قرار است ارتباط ايران با جامعه جهاني بهكلي
قطع ش��ود و حتي با جايگزيني عنوان «شبكه
ملي اطالعات» به جاي اينترنت ملي هم ،اين
نگرانيها بهصورت كامل رفع نشد .فارغ از اينكه
اين ديدگاه با ماهيت اينترنت در تضاد اس��ت،
همين حاال هم بسياري از مسووالن غيرمرتبط
ب��ا ح��وزه ارتباط��ات ،معتقدند قرار اس��ت با
راهاندازي ش��بكه ملي ،دسترس��ي كاربران به
بسياري از ابزارهاي جهاني قطع شود ،شائبهاي
كه بارها در قالب دلمشغولي كاربران اينترنت
مطرح شده و البته مسووالن ارتباطي بهجد به
مخالفت با آن پرداخته و عنوان كردهاند هدف
از راهاندازي ش��بكه ملي اطالع��ات ،بهعبارتي
اينترانت ي��ا ش��بكهاي داخلي اس��ت و هيچ
تضاديبااينترنتجهانيندارد.
ادامه در صفحه6

كاهش ۵۰درصدي قدرت خريد لپتاپ و گوشي

رييس اتحاديه فروش��ندگان ل��وازم صوتي و تصويري
از واردكنندگان خواس��ت كه انص��اف را رعايت كنند
و كااليي را كه با قيم��ت قبل خريدهاند بهنحوي توزيع
كنند كه به مصرفكننده فش��ار وارد نشود .به گزارش
ايلنا ،بازار گوش��ي تلفنهمراه و لپت��اپ دوران ركود
و بيرونقي را س��پري ميكند ،بهط��وري كه متقاضي
ي تلفنهمراه ،لپتاپ و تبلت نسبت
براي خريد گوش 
به قبل كاهش يافته و اكثر مراجعان به گرفتن قيمت
و خريد ويتريني بسنده ميكنند يا اينكه در نهايت به
خريد گوشيهاي دست دوم و كاركرده روي ميآورند.
دلي��ل آن بنا به گفت��ه فروش��ندگان ل��وازم صوتي و

تصويري شيوع كرونا و بر اساس اذعان رييس اتحاديه
فروش��ندگان لوازم صوتي و تصويري مهمترين عامل
افزاش قيمت ارز است كه روي اين محصوالت وارداتي
نيز بهشدت تاثيرگذار بوده اس��ت .درستي تاكيد كرد
كه مراجعه براي خريد اين كااله��ا  50درصد كاهش
را نش��ان ميدهد .بازار تبلت نيز از اين قاعده مستثني
نيست .ابراهيم درستي درباره تغييرات قيمت گوشي
تلفنهمراه ،لپتاپ و تبلت اظه��ار كرد« :قيمت كليه
كاالهاي وارداتي وابس��ته به نرخ دالر اس��ت ،با توجه
به نوس��انات قيمت��ي دالر در هفتهه��اي اخير قيمت
اين لوازم نيز روند افزايشي داش��ته است ».وي با بيان

اينكه قيمت ارز تم��ام معادالت بازار را بهه��م زد ،ابراز
اميداوري كرد ك��ه هفته آينده وضعيت بهتر ش��ود و
قيمتها به ثبات برس��د .رييس اتحاديه فروشندگان
ل��وازم صوت��ي و تصوي��ري گف��ت« :در ح��ال حاضر
تلفنهاي روي قيم��ت  2ميليون توم��ان  70درصد
تقاضاي بازار مصرفكنندگان را تشكيل ميدهد .اگر
در بخش لوازم صوتي و تصوي��ري و از جمله لپتاپ و
تبلت ،گراني را ش��اهديم به واردكنندگان برميگردد،
مغازهدار توان احتكار و افزايش خارج از عرف قيمت را
ندارد .برخي واردكنندگان با وج��ودي كه با ارز قيمت
بهمن و اسفند واردات داشتهاند ،اقدام به فروش با نرخ

امروز ارز ميكنند و همين موض��وع منجر به افزايش
بهاي كاال ميش��ود ».درس��تي با بيان اينكه اكثريت
مغازهداران كاال را بر مبناي س��ود عادالنه ميفروشند
و در افزاي��ش خارج از عرف قيمته��ا دخالتي ندارند،
از واردكنندگان خواس��ت كه انصاف را رعايت كنند و
كااليي را كه با قيمت قبل خريدهان��د بهنحوي توزيع
كنند كه به مصرفكننده فشار وارد نشود و بدنامي هم
روي مغازهدار نباش��د .وي تاكيد ك��رد :در حال حاضر
قدرت خريد نصف و  50درصد كمتر ش��ده است و به
نفع مغازهدار اس��ت كه كاال ارزان باشد تا بتواند فروش
بيشتريداشتهباشد».

اخبار
پرتفوي سهام عدالت
از ۱۴ميليون تومان عبور كرد

بر اساس اطالعات سامانه اس��تعالم لحظهاي ارزش
سهام عدالت ،ارزش سهام عدالت با ارزش اوليه ۵۳۲
هزارتوماني به حدود  ۱۴ميلي��ون و  ۳۴۰هزار تومان
رسيد.در پي صدور دس��تور آزادسازي سهام عدالت،
س��پردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه با
راهاندازيسامانهاستعالموآزادسازيسهامعدالتاقدام
به ارايه جزئيات دارايي واقعي سهام عدالت مشموالن
بهتفكيك شركتهاي بورسي و ارايه تعداد و ارزش هر
سهم آنها كرد .اين سامانه بار ديگر بهروزرساني شده و
مشموالن ميتوانند با مراجعه به اين سامانه از آخرين
ارزشسهامعدالتخودكهبراساسقيمتهايپاياني
روز گذشته تهيه شده است آگاهي يابند .الزم به ذكر
است تنها كس��اني كه روش مالكيت مستقيم سهام
عدالت را انتخاب كردهاند ميتوانند جزئيات س��هام
خود را در سامانه استعالم مشاهده كنند.بر اساس اين
گزارش كساني كه ارزش اوليه سهام عدالت آنها ۵۳۲
هزار تومان است در پايان معامالت روز گذشته ارزش
سهامعدالتشانبه ۱۴ميليونو ۳۴۰هزارتومانرسيده
است .اين رقم طي يك ماه گذشته بيش از  ۶ميليون
تومانرشدداشتهاست.

مجوز خدمات رفاهي
دستگاهها به بازنشستگان

رييس س��ازمان برنامه و بودجه در بخشنامهاي به
دس��تگاههاي اجرايي مجوز اراي��ه امكانات رفاهي
نقديوغيرنقديبهبازنشستگانومستمريبگيران
راصادركرد .دربخشنامهايكهبهتمامدستگاههاي
اجرايي ابالغ شده آمده اس��ت :براي اجراي تبصره
 ۲ماده هف��ت و  ۱۸ضوابط اجراي��ي قانون بودجه
امسال كه در دوم ارديبهشت ماه به تصويب هيات
وزيرانرسيد،دستگاههاياجراييميتوانندنسبت
به ارايه امكانات رفاه��ي اعم از نقدي و غيرنقدي به
بازنشستگان و مستمري بگيران در سقف اعتبارات
مصوب اقدام كنند .مجوز س��ازمان برنامه و بودجه
برايارايهامكاناترفاهيبهبازنشستههاومستمري
بگيران در حالي صادر شده كه تا پيش از اين برخي
دستگاههاآنهاراازخدماترفاهيمحرومكردهبودند.
رييسسازمانبرنامهوبودجهطيبخشنامهايمجوز
ارايه امكانات رفاهي نقدي و غيرنقدي دستگاهها به
بازنشستگانومستمريبگيرانراصادركردهاست.
اين بخشنامه براس��اس تبصره ( )۲ماده ( )۷و ماده
()۱۸ضوابطقانونبودجهسال ۱۳۹۹بهاجرادرآمده
است .بررسي قانوني اين مجوز براي بازنشستگان از
اينحكايتداردكهدرماده()۳۰قانونبرنامهششم
توسعهتاكيدبرموضوعايجادشرايطمناسبوعدالت
در پرداختها به بازنشستگان مورد تاكيد قرار دارد؛
بهطوري كه دولت مكلف است بررسي الزم جهت
برقراري عدالت در نظ��ام پرداخت ،رفع تبعيض و
متناسب سازي دريافتها و برخورداري از امكانات
شاغالن ،بازنشستهها و مستمريبگيران كشوري و
لشكري سنوات مختلف را انجام دهد ،براين اساس
درضوابطبودجهايسالجارياراي هامكانات رفاهي
به بازنشس��تگان و مس��تمريبگيران مطرح شده
است .از اين رو ،در راستاي عمل به اين ماده قانوني
در تبصره( )۲ماده ( )۷ضوابط اجرايي قانون بودجه
امسالتاكيدشدهكهدستگاههاياجراييميتوانند
درحدودتكاليفقانونينسبتبهاراي هامكاناترفاهي
به بازنشستگان و مس��تمريبگيران خود در سقف
اعتبارات مصوب مربوط اقدام كند .ماجرا از اين قرار
است كه تا پيش از اين ،برخي دستگاههاي اجرايي
بعد از بازنشست ه ش��دن نيروهاي خود ديگر از ارايه
خدمات رفاهي كه براي كاركنان در نظر ميگرفتند
اجتنابكردهوآنهارامحرومميكردند،مثالدرمورد
مجتمعهاي اقامتي ،رستورانها يا ساير محلهايي
كه س��ازمان ميتواند در اختيار كاركنان قرار دهد
برايبازنشستگانممنوعبود.اماطيمدتاخيرطي
جلساتيكهبينبازنشستگانوسازمانبرنامهوبودجه
برگزارشد،دربينمطالباتيكهآنهاازدولتداشتند،
اينكه بتوانند بازنشستگان و مستمريبگيران نيز از
امكاناترفاهيدستگاههااستفادهكنند،مطرحبود.

ادامهازصفحهاول
دستاورد ايران از اجالس
شوراي امنيت

بههردوياينموضوعاتبهعنواندوراسيكپارهخط
بايدتوجهشودونبايددچاراشتباهاتمحاسباتيشد.
درعملهمخواهيمديدكهكشورهايمتفاوتجهان
ازجملهاروپاوحتيروسيهوچينمنافعخودرادراين
خواهند ديد كه نزديكتر به قدرتي باشند كه منفعت
بيشتريبرايشانداشتهباشد.پرسشمنايناستكه
 118كشورگروهنموغيرمتعهدهاكجاقرارگرفتهاند؟
سالهاقبلازامضايبرجامدرزماندولتهايگذشته،
ايران به بيانيههاي نم و رويكرد كش��ورهاي عضو اين
گروه دل خوش ميكرد و اين نكات در رسانهها مطرح
ميشد اما در نهايت ايران علي رغم هزينههاي زيادي
كه براي اين گروه داد هيچ برداش��تي از غيرمتعهدها
نداشت .فراموش نكنيد چين ،روسيه ،اروپاي متحد
رقباي امريكا در نظم بخشيدن به جهان هستند .اين
كشورها بيش از اينكه به منافع ما بينديشند به منافع
خود ميانديش��ند؛ اگر موضعي اتخاذ ميكنند براي
تاميناينمنافعاستواگربه طرفايرانميلميكنند
براياستفادهازكارتايراندربزنگاههابرايامتيازگيري
است.آنچهكهديروزديدهشد؛درواقعتالشاروپابراي
همراهيمشكوكباامريكاوازطرفديگرمحدودسازي
حركتتهرانبود.ازسويديگرچينيهاازدرهمراهي
با ايران درآمدند و موضوع را وتو كردند .فلذا بايد بگويم
اگرعاملوتوواينويژگياستعمارينبود؛اكنونايران
مانند آژانس با دو راي چين و روسيه و راي مثبت ديگر
كشورها بار ديگر با سد امريكا روبهرو ميشد .به جاي
فضاسازيهايكاذببايدواقعياترابفهميمتابارديگر
دچار نوعي اختالل در رفتار و كنش خود نشويم .آنچه
در فضاي رسانهاي قابل مش��اهده است؛ بيشتر يك
انديشهآرزومندانهاست.
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ايران

بررسي آمار رشد نقدينگي در سه ماهه ابتدايي  ۱۳۹۹نشان ميدهد

رشدهفتگي؛پايهپولي 2333ميليارد تومان ،نقدينگي 13هزارميليارد
افزايش مخارج دولت و افزايش بدهي به بانكها و بانك مركزي

گروه كالن | محسن شمشيري|
بانك مركزي آمار رشد نقدينگي در سه ماهه
ابتدايي سال  ۱۳۹۹را اعالم كرد كه براساس
آن حج�م نقدينگي در هفت�ه منتهي به ۲۹
خ�رداد ۱۳۹۹به  ۲۶۵۱ه�زار ميليارد تومان
رسيده كه نسبت به پايان سال  98به ميزان
 ۷.۳درصد رش�د نش�ان ميدهد .همچنين
حج�م پايه پول�ي در پايان خ�رداد  ۱۳۹۹به
 ۳۸۳ه�زار ميلي�ارد تومان رس�يده كه در
مقايسه با پايان س�ال قبل  ۸.۸درصد رشد
نشانميدهد.
به گزارش «تعادل» ،مقايسه نسبت نقدينگي به رشد
پايه پولي در سالهاي  93تا  99نشان ميدهد كه در
سالهاي  93تا  97به تدريج رشد پايه پولي در سطح
زير  20درصد كنترل ش��ده و رشد نقدينگي عمدتا از
محل رشد ضريب فزاينده ،يعني تامين مالي از طريق
بانكها و بازار بين بانكي انجام شده است.
اما در س��ال  98به دلي��ل افت ش��ديد درآمد نفت و
مالياته��ا ،كرونا ،ركود تورمي ،منفي ش��دن رش��د
اقتصاديوافزايشمشكالت،راهكارتامينماليمخارج
دولت بيشتر به برداشت پول و استقراض از محل منابع
بانك مركزي و رش��د پايه پولي وابسته شده است .در
نتيجه در سال ،98پايه پولي تقريبا به ميزان 36درصد
رشد كرده و ضريب فزاينده پولي كه تا سال  97به 7.3
رس��يده بود ،در سال  98كوچكتر شده و به  7رسيده
اس��ت .در سه ماهه اول سال  99نيز روند شتابان رشد
پايه پولي ادامه يافته و با رشد  8.8درصدي تنها در سه
ماه مواجه شده است و ضريب فزاينده نيز به عدد 6.92
كاهش يافته است .اين روند نشان ميدهد كه دولت
در سالهاي  98و  99فشار براي تامين منابع و مخارج
دولت از طري��ق منابع بانك مرك��زي را افزايش داده
است .رقم پايه پولي نشان ميدهد كه از عدد 257هزار
ميليارد تومان در س��ال  97به عدد  383هزار ميليارد
تومان در خرداد  99رسيده و طي  15ماه اخير ،معادل
 126هزار ميليارد تومان افزايش يافته است .به عبارت
ديگ��ر ،در  65هفته معادل  126ه��زار ميليارد تومان
افزايشپايهپوليداشتهايمكهبهطورهفتگيبهصورت
ميانگين معادل 2هزار ميليارد تومان در هر هفته رشد
پايهپوليداشتهايم.يعنيدولتيابانكهاازطريقرشد
بدهي دولت ،براي مخارج خود هفتهاي 2هزار ميليارد
تومان از بانك مركزي برداشت كردهاند كه عمده آنها
مربوط به مخارج دولت است.
اين روند ،در سه ماهه  99تشديد شده است و تنها در
 13هفته،معادل 31هزار ميليارد تومان رشد پايه پولي
داشتهايم يعني هفتهاي 2384ميليارد تومان از منابع
بانك مركزي براي مخارج دولت يا ساير امور رشد پايه
پولي از منابع بانك مركزي برداشت شده است .در13
هفته س��ال  99پايه پولي به مي��زان  31هزار ميليارد
تومان و نقدينگي به مي��زان  179هزار ميليارد تومان
افزايش داشته يعني نقدينگي روزانه بهطور ميانگين
 1920ميليارد تومان بيش��تر شده و اين شتاب بسيار
سهمگين و نگرانكننده اس��ت .اين روند احتماال در
هفتهه��اي اخير و در خرداد و پ��س از قرنطينه كرونا
شدت گرفته و به دليل نياز واحدهاي اقتصادي و دولت
و ش��ركتهاي دولتي و بانكها و مخارج ديگر ،نياز به
استقراض از بانك مركزي و رشد پايه پولي بيشتر شده
است .افزايش پايه پولي چه از محل رشد مخارج دولت
و نياز دولت باشد و چه از محل اضافه برداشت بانكها يا
تبديل ارز به ريال و محلهاي ديگر ،نشاندهنده رشد
باالي پايه پولي است كه ميتواند در ماههاي آينده اثر
تورمي خ��ود را به نمايش بگذارد .ضمن اينكه رش��د
نقدينگي  31درصدي سال  98و افزايش حدود 600
هزار ميليارد توماني آن در يكس��ال كه به معناي رشد
روزانه  1600ميليارد تومان در سال  98است ميتواند
آثارتاخيريوتورميخودرابرمتغيرهايكالنوقيمت
كاالها و خدمات داشته باشد.
در ش��رايطي كه تنها در خرداد ماه قيمت برخي اقالم
خوراكي و مورد نياز مردم بين  12تا  24درصد رش��د
كردهوتورمبهصورتملموسو فشارسنگينتريخود
را نمايان كرده است ،الزم است كه براي مهار نقدينگي
و پايه پولي فكري شود.

برخي كارشناس��ان و مسووالن دولت تصور ميكنند
كه براي تامين كسري بودجه و رشد بورس الزم است
كه نقدينگي رشد كند تا قيمتها باال رود و دالر گران
شود و منابع به سمت بورس حركت كند و داراييهاي
دولت به فروش رسد و برخي ديگر تصور ميكنند كه
نقدينگي اثر تاخيري دارد و دو سه سال طول ميكشد
كه خود را نمايش دهد .اما متاسفانه با پر شدن ظرفيت
اقتصاد ،چند سال رشد منفي اقتصاد و سرمايهگذاري،
اكنون هر نوع افزايش پايه پولي و بدهي دولت ،كسري
بودجه و رش��د نقدينگي ،بالفاصله و پس از چند ماه،
اثر تخريبي خود را نش��ان ميده��د و نميتوان مانند
سالهاي اوج درآمد نفت در دولت احمدينژاد ،انتظار
داشت كه به دليل وفور درآمد نفت و ارزاني دولت ،رشد
نقدينگي با تاخير سه ساله خود را نشان دهد .زيرا در
شرايط كنوني پوشش دالر ارزان ،درآمد نفت ،جذب
نقدينگي از طريق رشد توليد و مصرف نداريم لذا بايد
انتظار داشت كه اقتصاد به سمت تورمهاي باال حركت
كند و پس از مدتي مشكالتي در بازارهاي دارايي ايجاد
كند .الزم است كه اين رشد نقدينگي به سمت توليد
كاالهاي معيش��تي مردم مانند م��واد غذايي حركت
كند تا ضمن تامين معيش��ت ،توليد را افزايش دهد و
نقدينگي را جذب كند .ت��ا زماني كه دارايي و زمين و
سهام،خودرو،ملكوساختمان،مبنايجذبنقدينگي
و تحرك اقتصاد و سرمايهگذاري باشد ،همچنان روند
رشد نقدينگي و تورم ادامه خواهد يافت.
دولت نيز بايد تاجايي كه ممكن اس��ت از مخارج خود
بكاهد و خرج را آهسته كند تا نيازي به رشد نقدينگي
نباشد.
مقايسه آمار رشد نقدينگي با رقم مشابه سال گذشته
( ۵.۳درص��د) حاك��ي از آن اس��ت كه تح��ت تاثير
حمايتهاي ص��ورت گرفت��ه از خانواره��ا و فعاالن
اقتصاديدرپي شيوعويروسكروناونيز افزايش ميزان
تنخواهگردان دولت در سال جاري ،رشد نقدينگي در
مقايسه با سال گذشته  ۲واحد درصد افزايش يافته كه
امري مورد انتظار بوده است.
بانك مركزي حس��ب وظايف قانوني و تخصصي خود
روند تحوالت متغيرهاي پولي و اعتباري را مس��تمراً
رصد و نظ��ارت ميكند و با بهرهگيري از ظرفيتهاي
جديدايجادشدهدرحوزهسياستهايپوليوعمليات
بازار باز ،نسبت به هدايت متغيرهاي پولي و نرخ سود
در مس��ير مورد نظر در چارچوب ه��دف تورمي خود
اقدام ميكند .در اين خصوص ميتوان به زمينهسازي
مناسب بانك مركزي براي عرضه و فروش اوراق بدهي
دولتيازطريقكارگزارياينبانكونيزاقداماخيربانك
مركزي در خصوص اعالم نرخ سپردهپذيري از بانكها
در سطح  ۱۰درصد و در ادامه افزايش آن به سطح ۱۲
درصد اشاره كرد .در مجموع با عنايت به افزايش رشد
مورد انتظار نقدينگي در سه ماهه اول سال جاري در پي
اجراي برنامههاي حمايتي ،در ماههاي آتي بر اساس
ت پولي مدنظر بانك مركزي ،رشد
چارچوب سياس�� 
نقدينگي به روند مورد نظر و متناسب با هدف تورمي
بازخواهدگشت.درخاتمهتاكيدميشودبانكمركزي
به عنوان مسوول نظام پولي كش��ور نسبت به انتشار
ارقام پولي و اعتباري همچون گذش��ته اقدام خواهد
كرد و از جرايد و اصحاب رسانه انتظار ميرود هرگونه

رشد پايه پولي و نقدينگي در سالهاي  98و  99افزايش يافته و به بيش از 30درصد در سال رسيده است
اطالعرساني در اين زمينه را بر اساس اطالعات رسمي
منتشره توسط اين بانك صورت دهند.
ضرورت اعمال تمهيدات ويژه
براي كاهش نرخ تورم
رييس كميسيون اقتصادي مجلس بر ضرورت اعمال
تمهيدات ويژه براي كاهش نرخ تورم توس��ط بانك
مركزي تاكيد كرد.
محمدرض��ا پورابراهيمي در گفتوگو ب��ا خبرنگار
ايبِنا با اشاره به لزوم برنامهريزي دقيق و هوشمندانه
براي مديريت ت��ورم گفت :موضوع تورم از مهمترين
مس��ائل اقتص��ادي داراي اولويت در اقتص��اد ايران
به ش��مار ميرود ك��ه در طول يك س��ال اخير عدم
مديريت مناس��ب و برنامهريزي ب��راي جلوگيري از
وقوع شوكهاي اقتصادي ،كاهش تاثير بحرانهاي
اقتص��ادي جهاني و كنترل جري��ان نقدينگي باعث
ش��د تا تورم افزايش ياب��د .وي تاكيد ك��رد :يكي از
موضوعات��ي كه وج��ود دارد ،بحث رش��د انفجاري
ش��اخص بورس و حركت مردم به سوي بازار سرمايه
براي س��رمايهگذاري به منظور حفظ ارزش دارايي
به شمار ميرود كه بايد دولت و به صورت ويژه بانك
مركزي به عنوان سياس��تگذار بخش پولي و بانكي
كشور تمهيداتي ويژه را براي نظارت و كنترل وضعيت
تورم و افزايش ارزش پول ملي در نظر بگيرد تا از ايجاد
تورم لجام گس��يخته و فشار بيش��تر به قشر ضعيف
جلوگيري كند.
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ادام��ه داد :در
مسير كنترل وضعيت تورم ،بانك مركزي الزم است
تا هرچه سريعتر با استفاده از توان كارشناسان خبره

وضعيتبازارمسكندركشور،همانندبسياريازبازارهاي
ديگر،چنانبيثباتوملتهبشدهكهسياستگذاررابهفكر
استفاده از ابزارهاي ديگري براي در دست گرفتن كنترل
شرايط انداخته است .ماليات بر خانههاي خالي يكي از اين
ابزارهاست كه البته از سالها قبل بارها و بارها مطرح شده،
اماهيچگاهبهمرحلهاجرايكاملوگستردهنرسيدهاست.اما
آياپديدآمدنخانههايخالياتفاقعجيبوناخوشايندي
استيايكپديدهمعمولوعاديبهشمارميرود؟درتمامي
بازارهادوطرفعرضهوتقاضاوجودداردوآنچهموجبايجاد
ويابهاصطالحجوشخوردنيكمعاملهميشود،هماهنگي
عرضهباتقاضاست.حالهمانطوركهيكتعداديازافرادبا
آنكهميخواهندكاركنندشغلپيدانميكنندوهمانطوركه
باوجودمسافريكتعداديازتاكسيهاباظرفيتخاليرفت

راهي براي كاهش بدهي
بزرگترين بدهكار بانكي
در حال��ي كه وضعي��ت بدهي دولت ب��ه نظام بانكي
در پايان سال گذش��ته نشان از رش��د آن دارد ،يك
كارش��ناس اقتصادي ضمن اعالم اينكه عامل اصلي
بدهيهاي دولت به نظام بانكي كسري بودجه است؛
راهكارهايي براي كاهش يا تسويه اين بدهيها مبتني
بر چگونگي تامين كسري بودجه ارايه كرد .به گزارش
ايس��نا ،طبق آنچه بانك مركزي درب��اره بدهيهاي
دولت ب��ه نظام بانكي منتش��ر كرده ،مي��زان بدهي
دولت به بانك مركزي در اسفند پارسال معادل ۱۰۰
هزار ميليارد تومان بوده كه در مقايسه با سال قبلش
معادل  ۴.۴درصد افزايش داشته است .در اين زمينه
كامران ندري به ايسنا ،اينگونه توضيح داد :زماني كه
دولت كس��ري بودجه دارد و نميتواند ماليات كافي
جمعآوري كند و نفت بفروشد ،بخشي از اين كسري را
از طريق دريافت وامهاي بانكي تامين ميكند كه اين
امر موجب فشار بر بانك مركزي ميشود .همچنين،
دولت حسابي به نام تنخواه نزد بانك مركزي دارد كه

اقالم به هزار ميليارد تومان
سال

پايهپولي

درصد رشد پايه پولي

نقدينگي

درصدرشدنقدينگي

ضريبفزاينده

1393

131

10.7

782

22.3

5.96

1394

153

16.9

1017

30

6.64

1395

179

17.3

1253

23.2

7

1396

214

19

1530

22.1

7.2

1397

257

20

1882

23.1

7.3

1398

352

36

2472

31.3

7.02

خرداد99

383

8.8

2651

7.3

6.92

افزايش در سه ماه بهار99

31

-

179

-

-

افزايش هفتگي در بهار99

 2333ميلياردتومان

-

 13473ميليارد تومان

-

-

اثربخشي ماليات بر خانههاي خالي در هالهاي از ابهام
محمد كوثري|
افزايش يا كاهش س�هم خانههاي خالي از كل
انباشتمسكنمعلوليكدستهعواملدرونزا
و برونزاس�ت ك�ه نمايانگر برخ�ي واقعيتها
باش�د .وضع ماليات بر خانهه�اي خالي بدون
آسيبشناسي عوامل تاثيرگذار اثر كمي دارد.

و ظرفيتهاي قانونگ��ذاري مجلس اقداماتي جدي
براي جلوگي��ري از ورود نقدينگي به بازارهاي ثانويه
و فش��ار اقتصادي به قشر ضعيف جامعه را در دستور
كار قرار بدهد كه باعث خواهد شد تا با وجود تمامي
مشكالت اقتصادي و تحريمهاي ظالمانه امريكا ،نرخ
تورم در گام اوليه كنترل و س��پس آهس��ته به سوي
كاهش حركت كند كه در نهايت در يك برنامه و افق
چشمانداز چند س��اله اثرات مناسب آن براي عموم
مردم حس خواهد شد.

وآمددارند وهمانطوركهباوجودتعداديلباسدوختهشده
در يك مزون ممكن است يك نفر لباس مناسب خودش را
پيدا نكند ،با وجود تعدادي واحد مسكوني ساختهشده نيز
ممكناستتعداديخاليبمانند،چراكهجورشدنعرضه
با تقاضا به عوامل مختلفي بستگي دارد و نميتوان انتظار
داشت هميش��ه بهطور كامل اتفاق بيفتد .بنابراين وجود
تعدادي خانه خالي از سكونت در بازار مسكن امري كام ً
ال
عاديوقابلقبولاستامامشكلجاييميتواندبروزكند
كهسهماينخانههاازكلانباشتمسكنبهنسبتزيادباشد
ياروندافزايشيبهخودبگيردكهدراينصورتميتوانددر
دورهرونقبهافزايشقيمتهاشدتبخشدومشكالتيرااز
جهتتامينمسكنمصرفيبرايخانوارهايكمتربرخوردار
بهوجودآورد .اماچهعوامليموجبميشودكهيكمالك
ترجيحدهدخانهخودراخالينگهدارد؟اولينوسادهترين
دليل زمانبر بودن هماهنگ شدن عرضه و تقاضاست ،به
اين معني كه مثال مالك به انتظار خريدار بهتر يا مستاجر
بهترصبرميكندودرمقابلمتقاضيهمدرجستوجوي
ملك مناسبتر ممكن است مدتها تقاضاي بالقوه خود
را بالفعل نكند .عالوه بر اين ،بعضي از خانهها ممكن است
واحدهاي كلنگي قديمي باش��ند كه مالك منتظر فراهم

شدنشرايطساختآناست.برخيممكناستخانهدوم
مالكدرشهريامنطقهايديگرباشندكهتنهادرزمانهاي
خاصمثلتعطيالتازآنهااستفادهميشود.برخيممكن
استواحدهاييباشندكهبرسرمالكيتآنهامناقشهاست،
مثل خانههايي كه به وراث رس��يده يا خانههايي كه بانك
به عنوان وثيقه تسهيالت نكولكرده مصادره كرده است.
برخي از واحدهاي خالي هم ممكن است در شرايط مكاني
يا كيفيتي خاص قرار داشته باشند كه تقاضا براي آنها زياد
نباش��د .مثال خانههاي لوك��س و گرانقيمتي كه بخش
بزرگيازمتقاضيانتوانماليوقدرتخريدآنهاراندارند.اما
مهمترينبخشخانههايخاليكهمعموالًبرحسبشرايط
اقتصاديتعدادآنهاباشيببيشتريتغييرميكندوبيشتر
ميتواندمشكلآفرينباشد،خانههاييهستندكهمالكبه
اميد افزايش بيشتر قيمتها و سود بيشتر فروش در آينده
نگه داشته اس��ت .بنابراين هر چه انتظارات تورمي باالتر و
بيثباتيونااطمينانياقتصاديبيشترحكمفرماباشد،تعداد
خانههايخاليازمحلموردسومبيشترخواهدشد.يكياز
ابزارهايمستقيميكهدربرخيازكشورهابرايمواجههبا
پديدهخانههايخاليازآناستفادهميشود،اخذمالياتاز
اين خانههاست .بهطوري كه بر اساس شاخصهايي مانند

عدمثبتمشخصاتساكنينبرايمدتزمانيمعينمثال
يكسالبراييكواحدمسكوني،آنواحدخاليمحسوب
شدهوازآن مالياتاخذ ميشود.دريك مطالعهكهاز سوي
وزارتاقتصاددرزمستان ۱۳۹۶منتشرشده،ازكشورهايي
مثلانگلستان،اسكاتلند،فرانسهوبرخيايالتهايامريكا
به عنوان نمونهه��اي خارجي اخذ اين نوع ماليات نام برده
شده است .اين ماليات در كانادا و برخي ديگر از كشورهاي
توس��عهيافته هم اعمال ميش��ود اما ميت��وان گفت كه
گستردگيآندرميانكشورهايمذكورخيليباالنيستو
تنهادرشرايطيخاصدولتهابهسمتاستفادهازايننوع
مالياتميروند .بههرحالاعمالايننوعمالياتهاميتواند
منجر به ثبت معامالت صوري ،اس��تفاده بيمورد از آب و
برق ،مردد شدن سازندهها از ساخت و ساز جديد يا برخي
مشكالتمشابهشوددرحاليكهدرموثربودنآنبرايحل
مشكلاطمينانزياديوجودندارد.برايمثالدرحاليكه
بخشبزرگيازتقاضايمصرفيبهسمتواحدهايكوچك
متراژ و به نسبت ارزانتر است ،اعمال ماليات بر خانههاي
خاليلوكسواعياننشينحتياگرباعثترغيبمالكانبه
عرضهآنهاشوددرديراازتقاضايمصرفيدرماننميكند.
بنابراين اينطور ميتوان گفت كه افزايش يا كاهش سهم

سقف برداشت از آن توسط مجلس تعيين ميشود و
بايد آنها را بازگرداند كه در نهايت بر اثر عدم بازگشت
اين قبيل وامها و تس��هيالت بانكي بدهيهاي دولت
افزاي��ش پيدا ميكند .وي با بيان اينكه اگر كس��ري
بودجهازطريقمنابعبانكيتامينشود،نقدينگيرشد
ميكند ،گفت :به هر شكلي كه دولت بخواهد از منابع
نظام بانكي براي تامين كسري بودجه خود استفاده
كند ،موجب رشد نقدينگي خواهد شد.
چگونه بدهيهاي دولت به نظام بانكي
كم ميشود؟
در ادامه اين تحليلگر اقتص��ادي درباره اينكه چگونه
ميتوان بدهيهاي دولت ب��ه نظام بانكي را كاهش يا
تسويهكرد،توضيحداد:اگررشداقتصاديداشتهباشيم
ك��ه در پي آن درآمدهاي ماليات��ي دولت هم افزايش
پيدا كندو همچنين ،در صورتي كه دولت بتواند نظام
مالياتي را اصالح كند ،اين عوامل كمك موثري در اين
امر خواهند داش��ت اما با اين ش��رايط فعلي نميتوان
براي اقتصاد كشور رشد اقتصادي و اصالح يا افزايش
درآمدهاي مالياتي را متصور بود.
وي افزود :راهكار ديگر در اين زمينه اين است كه دولت
هزينههايغيرضرورخودراتاحدوديكاهشبدهدكه
اين اقدام هم سخت است زيرا ،دولتها توانايي كاهش
هزينهها را ندارند و وقت��ي كه ميخواهند هزينهها را
كاهشبدهندسراغكاهشهزينههايعمرانيميروند
كه اين امر مشكالتي را در اقتصاد ايجاد ميكند.
نقش نرخ بهره بانكي
در كاهش بدهي و تامين كسري بودجه دولت
به گفته اين كارشناس اقتصادي انتشار اوراق نيز يكي
ديگر از راهكارهاي موجود در اين زمينه است كه در اين
مورد هم ديده شده دولت بانكها را مجاب به خريد اين
اوراق كرده كه اگر بانكها آنها را خريداري كنند ،مجدد
باعث رشد نقدينگي ميشود .بنابراين ،بهتربود كه اين
اوراق را به مردم بفرشند كه اين اقدام ،كمخطرترين راه
تامينكسريبودجهاستامامتاسفانهباقيمتيكهاين
اوراق دارن��د و بازدهي كمتر از  ۱۵درصدي آنها ،مردم
تمايلي به خريد اين اوراق ندارند.
ندري در پايان س��خنانش با بيان اينكه اگر نرخ بهره
بانكي كم باش��د مردم تمايلي به خري��د اوراق بدهي
نخواهند داشت ،افزود :در صورتي كه نرخ بهره بانكي
باال باشد هم تبعات ديگري دارد زيرا ،ممكن است كه
منجر به افزايش كس��ري بودجه در سالهاي بعدي
ش��ود بنابراين ،بايد بهطور دقيق و كارشناسي به اين
سوال كه نرخ بهره بانكي چگونه و با چه نرخي تعيين
شود ،پاسخ داد.

خانههاي خالي از كل انباش��ت مسكن معلول يك دسته
عوامل درونزا و برونزا در بازار مس��كن است كه ميتواند
نمايانگربرخيواقعيتهاباشد.طبيعياستكهبهترينراه
مواجههبااينپديدهنيزشناختعواملموثربرآنواصالح
كم و كاس��تهايي است كه منجر به آن شدند .براي مثال
سيستمهاي آنالين و اپليكيشنهاي جستوجوي ملك
ميتوانندفرآيندهماهنگشدنعرضهوتقاضاراتسهيلو
تسريعكنند.بنابراينتضعيفاينسيستمهاباقوانينيمثل
منع درج قيمت يا منع درج هر اطالعات ديگري ميتواند
فرايند جستوجو را سختتر و انجام معامالت را مشكلتر
كند .سهولت دسترسي به اطالعات و جستوجوي ملك،
سيگنالدهي و تشويق ساخت و سازهاي جديد به سمت
ويژگيهايموردنيازتقاضايمصرفي،ايجادثباتاقتصادي
و كاهش نااطمينانيها همه مواردي هستند كه ميتوانند
به حل مش��كل خانههاي خالي كمك كنند .در اين ميان
نميتوان منكر تاثير و حتي مزيت اجراي قانون ماليات بر
خانههاي خالي شد ،اما بايد توجه كرد كه اثرگذاري مثبت
اجراي اين سياس��ت اما و اگره��اي فراواني دارد و نيازمند
مطالعهوشناختكافيازشرايطبازاراست.
منبع:ايبِنا
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فاصله دالر نيما و دالر آزاد به  4هزار تومان رسيد

اختالف  ۱5۰۰توماني قيمت دالر آزاد و صرافيها
ايستادگي سكه در كانال  ۹ميليون تومان

گروه بانك و بيمه |
روز چهارشنبه  11تيرماه  99نرخ لحظهاي سنا
و صرافيه�اي بانكي براي خري�د دالر 18900
و فروش دالر  18950اعالم ش�د ك�ه  40تومان
كاهش داشته است .نرخ خريد يورو نيز 21هزار
و فروش يورو 21100تومان دادو ستد شد.
بهگزارش«تعادل»،سامانهسنانيزنرخميانگينمعامالت
ارز در روز  10تيرم��اه  99را براي دالر  ،19063لير تركيه
 ،2950يورو  ،21209درهم  ،5217پوند  23634و دالر
كانادا  14882تومان اعالم كرد .همچنين نرخ ميانگين
حواله نيز براي دالر  ،16466يورو  ،19122درهم 4767
و يوآن 2615تومان بوده است .به دنبال اعالم بهاي اونس
جهاني به قيمت يك هزار و  ۷۸۸دالر و قيمت دالر به نرخ
 20460تومان ،قيمت س��كه و طال ثابت ماند .هر قطعه
س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد تهران روز
چهارشنبه با ۸۰هزار تومان افزايش به قيمت ۹ميليون و
 ۱۰۰هزار تومان فروخته شد .قيمت هر قطعه سكه تمام
بهار آزادي طرح جديد  ۹ميليون و  ۱۰۰هزار تومان و هر
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم ،هشت ميليون و
 ۶۰۰هزار تومان قيمتگذاري ش��د .همچنين نيم سكه
چهار ميليون و  ۶۰۰هزار تومان ،ربع س��كه دو ميليون و
 ۵۵۰هزارتومانوهرقطعهسكهگرمييكميليونو۳۵۰
هزار تومان تعيين قيمت شد.هر گرم طالي خام  ۱۸عيار
 ۸۷۰هزار و  ۵۳تومان و هر مثقال طال نيز س��ه ميليون و
 ۷۷۱هزار تومان به فروش رسيد.
فاصله  4هزار توماني دالر نيما و آزاد
با توجه به اعالم نرخ دالر آزاد  20460تومان ،فاصله نرخ
دالر نيما با دالر آزاد  4هزار تومان ،نرخ دالر نيما با س��نا و
صرافي  2500تومان است .فاصله دالر صرافي با دالر آزاد
نيز حدود  1500تومان است.
روزچهارش��نبه صرافيهاي بانكي ه��ر دالر امريكا را به
قيمت  ۱۸هزار و  ۹۰۰تومان ميخرند و معادل  ۱۸هزار و
 ۹۵۰تومان هم ميفروشند كه نرخ خريد دالر در مقايسه
با معامالت روز گذشته ثابت مانده اما نرخ فروش اين نوع
ارز  ۴۰تومان كاهش يافته است.همچنين ،اين صرافيها
هر يورو را معادل  ۲۱هزار تومان ميخرند و به قيمت ۲۱
هزار و  ۱۰۰تومان نيز ميفروشند كه نرخ خريد و فروش
ايننوعارزنيزثابتماندهوتغييرينداشتهاست.همچنين
بانكها هر دالر امريكا را به قيمت ۱۸هزار و ۴۰۳و هر يورو
رامعادل ۲۰هزارو ۶۷۶تومانميخرند.برخيمنابعاعالم
كردهاند كه روز چهارشنبه 11تيرماه 99در بازار متشكل
ارزي ب��ه ميزان  7.3ميليون دالر با ن��رخ  18هزار و 850
تومان و  330هزار يورو با نرخ  21هزار تومان معامله شده
كهنرخفروشدالرويورونسبتبهديروز 50تومانكاهش
يافته است .قيمت دالر براي فروش در بازار متشكل ارزي
 18هزار و 850تومان و صرافيهاي بانكي 18هزار و950
تومان اعالم شده است .اين در حالي است كه با وجود اعالم
عرضههايمختلفارزدربازارمتشكلارزي،همچناننرخ
دالر در بازار آزاد و معامالت نقدي و كانالهاي اجتماعي
باالي  20هزار تومان اعالم شده و روز چهارشنبه 20460
تومان بوده است .برخي كارشناسان دليل اين وضعيت را
عرضه ارزهاي مختلف دالر ،يورو ،درهم ، ،يوآن ،لير تركيه،
و حوالههاي ارزي ارزيابي ميكنند كه باعث ميش��ود به
دليل عدم تناسب با ميزان تقاضا ،به همان ميزان فروش
وجود نداشته باشد و به خاطر محدوديتها و ضوابطي كه
وجود دارد و به اين دليل ،كه تنها به واردات تاييد ش��ده
و ثبت س��فارش ش��ده ارز ميدهند ،در نتيجه عدهاي از
واردكنندگان ومتقاضيان و كس��اني كه پس انداز ارزي
دارند ،ترجيح ميدهند كه از بازار آزاد خريد كنند و همين
موضوع نرخ دالر در بازار آزاد را افزايش داده است.
كامران سلطانيزاده ،رييس كانون صرافان در گفتوگو
با تسنيم درباره وضعيت بازار ارز در روزهاي اخير ،اظهار
داش��ت :قيمت ف��روش دالر در صرافيه��اي غيربانكي
هماكن��ون در كان��ال  19هزار تومان اس��ت درحالي كه
قيمتهاي اعالمي از سوي داللها در فضاي مجازي بيش

از 1000تومان با صرافيها اختالف دارد .در روزهاي اخير
واقعيت بازار با آنچه در كانالهاي مجازي و سايتها اعالم
شده تفاوت دارد و مصداق آن نيز در نرخهاي اعالمي براي
انواع ارز است .صرافيها دالر را۱۹هزار تومان ميفروشند
و واقعيت بازار با آنچهكانالهاي تلگرامي نمايش ميدهند
تفاوتدارد.همچنينصرافيهايمجازدرحالفروشدالر
با اختالف300-400توماني نسبت به صرافيهاي بانكي
هستند.درحالي برخي كانالهاي داللي در فضاي مجازي
قيمت دالر را باالي  20هزار و  400تومان اعالم ميكنند
كهسلطانيزادهضمناشارهبهاينكهتمامصرافيهايمجاز
تحت نظارت بان��ك مركزي اقدام به فروش ارز ميكنند،
تصريح كرد :مردم ميتوانند با مراجعه به س��ايت كانون
صرافان با مش��اهده اسامي و آدرس نزديكترين صرافي
كهتوزيعكنندهارزهستندنسبتبهتأمينارزاقدامكنند.
قيمتهايي كه در كانالها و فضاي مجازي براي انواع ارز
درج ميشود ،غيررسمي است و تا زماني كه ثبت نشوند
مالك نرخ نيس��تند ،بايد معاملهاي مالك باش��د كه در
سيستمسناثبتشود.
پيشنهاداتكميسيوناقتصاديدربارهبازارارز
س��خنگوي كميس��يون اقتص��ادي مجل��س گفت كه
پيشنهادات اين كميس��يون به دولت و بانك مركزي در
مورد مديريت بازار ارز هفته آينده تقديم خواهد شد.
مهديطغيانيدرگفتوگوباايسنا،اظهاركرد:كميسيون
اقتصادي هفته گذش��ته جلس��اتي را با معاوني��ن وزرا،
مسووالن دولتي و رييس كل بانك مركزي داشت و اين
جلساتبهصورتغيررسميادامهدارد.اماباتوجهبهاينكه
در هفته جاري نمايندگان براي سركش��ي به حوزههاي
انتخابيه خود رفتند جلسات قدري با وقفه مواجه شد .وي
ادامهداد:درجلساتكميسيونمجموعهايازپيشنهادات
مطرح ش��د كه هم مش��كالت عرضه ارز كمتر شود ،هم
تس��هيالت براي صادركنندگان در نظر گرفته شود كه
ارز را به چرخه بازگردانند و هم در آييننامه رمزارزها كه
در بانك مركزي در حال تدوين است ،نكاتي لحاظ شود،
همچنين پيش��نهاداتي هم درباره مهار سوداگري ارايه
دادهايم .نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي
ادامه داد :البته اين موارد نياز به قانونگذاري ندارد بلكه ما
به دنبال اين هستيم پيشنهاداتي بدهيم كه دولت بتواند
روشهاييرادرپيشبگيردتادركوتاهمدتنتيجهخوبياز
آن حاصل شود .طغياني يادآور شد :جلسات ما با معاونين،
وزراومسووالندولتيبيشترحولمحورموضوعشناسيو
بررسي مضايق بود و در جلسات با رييس كل بانك مركزي
هم ايشان كامال همراه بودند و ميگفتند از هر پيشنهادي
كهباامكاناتموجودعمليباشد،استقبالميكند.بهگفته
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي
احتماال اين پيشنهادات دوشنبه هفته آينده جمعبندي
خواهد شد و تحويل بانك مركزي و دولت ميشود.
درخشش دوباره طال
افزاي��ش نگرانيه��ا در خصوص م��وج دوم همهگيري،
بازارهاي بورس جهان و بهاي نفت را نزولي كرد و در سوي
ديگر سرمايهگذاران را بار ديگر به سوي سرمايههاي امن
يعني طال و اوراق وزارت خزانهداري امريكا س��وق داد .در
والاستريت ،ش��اخص داو جونز  ۷۰۸.۷۲واحد يا ۲.۷۱
درصد ري��زش كرد و اساندپي نيز با افت  ۸۰.۸۲واحدي
ي��ا  ۲.۵۸درصدي ب��ه  ۳۰۵۰.۴۷واحد رس��يد و نزدك
كامپوزيت نيز  ۲۲۲.۲۰واحد از دست داد و به ۹۹۰۹.۱۷
واحد رسيد .به گزارش رويترز ،چندين ايالت امريكا آمار
بيسابقه موارد ابتال را ثبت كرده و شمار تلفات در امريكاي
التين از ۱۰۰هزار نفر تجاوز كرده است .نيويورك تايمز در
گزارشي اعالم كرد كه اتحاديه اروپا خود را براي ممانعت
از سفر امريكاييها به بلوك آماده كرده و اياالت متحده را
به همراه برزيل و روسيه در يك طبقهبندي قرار داده است.
اين در حالي است كه فيليپ لِين اقتصاددان ارشد بانك
مركزي اروپا هشدار داده كه با وجود دادههاي باثبات در
روزهاي اخير ،اقتصاد منطقه يورو براي احياي دوباره به
زمان زيادي نياز دارد .امريكا در حال بررسي اعمال تعرفه

پيشنهادات كميسيون اقتصادي درباره بازار ارز هفته آينده تحويل دولت ميشود
رويكاالهايصادراتيبهارزش ۳.۱ميليارددالرازبريتانيا،
فرانسه ،اسپانيا و آلمان است .ايتيفن اينز تحليلگر ارشد
بازارهاي جهاني در آكسي كوپ ميگويد :با توجه به اينكه
شمار موارد روزانه ابتال به كوويد ۱۹-در امريكا افزايشي
است ،تيتر نخست روزنامهها بار سنگيني است .صندوق
بينالمللي پول اعالم كرد كه انتظار دارد رشد اقتصادي
جهان ب��ا كاهش  ۴.۹درصدي در س��ال ج��اري مواجه
شود؛ رقمي كه در مقايس��ه با پيش بيني  ۳درصدي در
ماه آوريل بهشدت افزايش يافته است؛ اين نهاد عالوه بر
اين ،پيشبيني خود را از احياي اقتصادي در سال ۲۰۲۱
كاهش و آن را از  ۵.۸در آوريل به  ۵.۴تنزل داد .ش��اخص
دالر  ۰.۵۲دالر افزاي��ش يافت و هر ي��ورو با ريزش ۰.۳۴
درصدي به  ۱.۱۲۶۸دالر رسيد.
در جايي ديگر ،قيمت لحظهاي هر اونس طال با افت ۰.۲
درصدي به  ۱۷۶۲.۸۱دالر رسيد؛ اين در حالي است كه
پيشتر با ۱۷۷۳دالر باالترين رشد خود را از اكتبر۲۰۱۲
تاكنون تجربه كرد؛ در بازار آسيا ،معامالت آتي طال ۰.۲۳
درصد رش��د كرد و هر اونس به قيم��ت  ۱۷۷۶.۱۰دالر
معامله شد .قيمت اوراق قرضه ۱۰ساله خزانهداري امريكا
نيز افزايش يافت .نگرانيها در خصوص افزايش موجوي
انبارهاي نفت ،بهاي جهاني طالي س��ياه را كاهش داد.
براين اساس ،نفت خام امريكا (وست تگزاس اينترمديت)
با افت  ۵.۸۵درصدي هر بشكه  ۳۸.۰۱دالر معامله شد و
برنت درياي شمال نيز پس از ريزش ۵.۹۱دالري بشكهاي
 ۴۰.۱۱دالر دست به دست شد.
افت دالر در معامالت جهاني
شاخصدالردرمعامالتعقبنشست.بهگزارشرويترز،با
وجودآنكهبابازگشاييتدريجياقتصاد،شاخصهايكالن
اقتصادي وضعيت بهتري پي��دا كردهاند اما رييس بانك
مركزي امريكا گفته است چالشهاي كامال محسوسي
بر سر راه اقتصاد وجود دارد .جروم پاول چشمانداز اقتصاد
امريكا را كامال نامطمئن دانست و افزود :همهچيز به اين
بستگي دارد كه سرعت شيوع كرونا تا چه حد مهار شود
و تالشهاي دولت ب��راي حمايت از بخشهاي مختلف
اقتص��ادي تا چه حد موفق باش��د .در معامالت بازارهاي
ارزي جهاني ،همچنين هر دالر ب��ا  ۰.۱۳درصد كاهش
به  ۱۰۷.۵۹۶ين رس��يد .در برابر همتاي استراليايي ،هر
دالر امري��كا به ازاي  ۱.۴۴۹دالر مبادله ش��د .همچنين
نرخ برابري دالر معادل  ۷.۰۶۴يوان چين اعالم ش��د .در
تازهتري��ن دور از معامالت ،پوند ب��ا  ۰.۵۴درصد افزايش

نسبت به روز قبل خود و به ازاي  ۱.۲۳۷دالر مبادله شد.
ي��ورو  ۰.۱۵درصد پايين رفت و با باق��ي ماندن در كانال
 ۱.۱۲به  ۱.۱۲۲دالر رسيد .شاخص دالر كه نرخ برابري
آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه ميگيرد ،در
معامالت ديروز با  ۰.۲درصد كاهش نسبت به روز قبلتر
و در سطح ۹۷.۳۹۲واحد بسته شد .نرخ برابري هر فرانك
سوييس معادل  ۱.۰۵۶دالر اعالم شد.
از س��وي ديگر با بازگشايي مجدد كس��ب و كارها شاهد
اوجگيري ش��يوع كرونا بودهايم و در برخي از نقاط چين
محدوديتهاي رفت و آمدي مجددا به اجرا درآمدهاند تا
جلوي شيوع بيشتر ويروس كرونا كه طبق اعالم مقامات
بهداشتي چين داراي برخي رفتارهاي متفاوت از ويروس
اوليه آن اس��ت گرفته ش��ود .طبق اعالم مقامات چيني
ويروس كروناي جديد از طريق اروپا وارد چين شده است.
در برخي از نقاط انگليس و استراليا نيز محدوديتهايي
براي جلوگيري از شيوع بيشتر كرونا در نظر گرفته شده
اس��ت .رودريگو كارتيل ،استراتژيست مس��ائل ارزي در
«بانكملياستراليا» گفت:افزايشمجددشمارمبتاليان
به كوويد ۱۹-در جهان ممكن است سياستگذاران 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 اقتصادها به ويژه روي اقتصاد
امريكا چه قدر بوده است.
با تشديد تنشهاي امريكا و چين و توقف بخشي از واردات
محصوالت امريكايي همچنين اختالفات تجاري با اروپا،
كس��ري حس��اب تجاري امريكا مجددا در حال نزديك
ش��دن به  ۱۰۰ميليارد دالر اس��ت تا جايي كه در ماه مه
اين كش��ور به گفته وزارت بازرگاني ۷۴.۳ ،ميليارد دالر
كسري تجاري داشته كه اين رقم  ۳.۶ميليارد دالر بيشتر
از ماه قبل است .طي اين مدت امريكا  ۹۰.۱ميليارد دالر
صادرات و  ۱۶۴.۴ميليارد دالر نيز واردات داش��ته است.
يوكيو ايشيزوكي  -استراتژيست ارش��د بازارهاي ارز در
موسس��ه «دايوا سكيوريتيز»  -گفت :اين احتمال وجود
دارد كه با موج دوم همهگيري در جهان مواجه شويم اما
آن طور كه موضعگيري سياستگذاران نشان ميدهد،
كسيقصدنداردبارديگريكقرنطينهسراسريوطوالني
را نظير آنچه در فاز نخست با آن مواجه شديم ،اعمال كند.
اما رييسجمهور امريكا با اش��اره به خطر ش��يوع بيشتر
ويروس كرونا دس��تور داده است صدور ويزاي مهاجرتي
براي بخشي از مشاغل تا پايان امسال به حالت تعليق در
بيايد هر چند كه برخي از كارشناس��ان نسبت به كمبود

ني��روي كار مورد ني��از در امريكا به دنب��ال اين تصميم
هش��دار دادهاند .با اين تصميم نيروي كار خارجي تحت
زير مجموعه «نيروي كار متخصص» و «مديران با مهارت
در زمينه خاص» نميتوانند ويزاي كار امريكا را دريافت
كنند .در قاره سبز ،شاخصهاي كالن اقتصادي منتشره
دربارهكشورهاياروپايينشاندهندهايناستكهشرايط
كماكان تا حد زيادي بد باقي مانده است؛ هر چند كه بانك
مركزي اروپا اعالم كرده اس��ت برنامه خريد اوراق قرضه
خود را با  ۶۰۰ميليارد يورو افزايش به  ۱.۳۵تريليون يورو
خواهد رساند و اين برنامه را تا سال ۲۰۲۱ادامه خواهد داد.
ينس ويدمان  -رييس بانك مركزي آلمان  -در مصاحبه
با روزنامه «آلگماينه تس��ايتونگ» با اش��اره به بازگشت
تدريجي ميزان توليدات به س��طوح پيش از زمان بحران
كرونا گفته است :در ماههاي اخير شايد با يكي از حادترين
ش��رايط اقتصادي تاريخ خود مواجه شده بوديم اما فكر
ميكنم به احتمال زياد از سختترين شرايط موجود عبور
كردهايم.خبرخوبايناستكهاكنوندرجاييقرارداريم
كه شرايط رفته رفته رو به بهبود رفته است .تحليلگران
بانك«باركلي»دريادداشتينوشتند:انتظارماايناستكه
بازارارزكماكانبيناخبارمثبتناشيازبازگشتتدريجي
سطح فعاليتهاي اقتصادي و اخبار منفي احتمال آغاز
موج دوم ش��يوع كرونا گير كنند و احتماال اين وضعيت،
خيلي زود به پايان نخواهد رسيد.
مخالفتبرخيازكشورهايعضواتحاديهاروپانظيرهلند،
دانمارك،سوئدواتريشباطرحپيشنهاديفرانسهوآلمان
تاكنون مانع از آن شده است تا بسته يك تريليون يورويي
حمايتي از اقتصاده��اي اروپايي در برابر ويروس كرونا به
مرحله اجرا درآيد .از س��وي ديگر مرزهاي اتحاديه اروپا
هنوزبهرويشمارزياديازكشورهابستهباقيخواهدماند
كه اين مساله روي تجارت خارجي و جريانات سرمايهاي
موثر خواهد بود.
در انگليس نيز به دنبال كاهش شديد رشد اقتصادي اين
كشور ،بوريس جانسون -نخست وزير از ارايه يك بسته
حمايتي جديد از اقتصاد در برابر پيامدهاي كرونا خبر داده
است .جانسون همچنين از اعمال تغييرات ساختاري در
شيوه مديريت و بودجهبندي دولت خبر داده است.
ازطرفديگراگرچهپيشنهادانگليسبرايمحدوديتهاي
زماني معامالت بازاره��اي ارزي دو طرف كانال مانش با
مخالفت برخي از طرفهاي اروپايي مواجه شده است اما
مقاماتانگليسيازتوافقباسوييسبرسرتقويتهمكاري
در حوزه بازارهاي مالي و ارزي خبر دادهاند.

دبير كميسيون حقوقي بانكها و موسسات اعتباري مطرح كرد

بانكها اجازه مسدود كردن حساب يا موجودي آن را ندارند
با توجه به بخشنامه جديد بانك مركزي مبني
ب�ر اينكه بلوكه كردن بخش�ي از تس�هيالت
اعطايي به مش�تريان در قالب انواع سپردهها
ممنوع اس�ت و تنها در ص�ورت تعلق گرفتن
س�ود عليالحساب به آن س�پرده ،بخشي از
تسهيالتاعطاييرابهصورتوثيقهنقديودر
قالب سپرده بپذيرند ،دبير كميسيون حقوقي
بانكهاوموسساتاعتباريضمننقدوبررسي
اين اق�دام بانك مرك�زي ،توضيحاتي درباره
معني سپرده مسدوي و اينكه چرا ميتوان از
آنبه عنوانيكي ازضمانتهايمعتبربانكها
استفاده كرد ،ارايه كرد.

به گزارش ايسنا ،بانك مركزي در جديدترين بخشنامه
خودبانكهاوموسساتاعتباريراملزمبهمسدودكردن
سپردههاي بانكي به عنوان يكي از وثايق قابل قبول براي
تسهيالت بانكي كرده كه اين امر مشروط به توافق بين
بانك و صاحبان سپرده است.
در اين زمينه علي نظافتيان  -دبير كميسيون حقوقي
بانكها و موسس��ات اعتباري  -در گفتوگو با ايسنا ،در
پاسخ به اينكه چگونه ميتوان از سپردههاي مسدودي
به عنوان يكي از تضمينهاي معتبر بانكها اس��تفاده
كرد؟ توضيح داد :موجودي حسابهاي بانكي افراد چه
حساب سپرده سرمايهگذاري ارزي يا ريالي باشد و چه

سپرده حساب قرضالحسنه ،حساب جاري يا حساب
سرمايهگذاريباشد،متعلقبهدارندهحسابيادارندگان
حساب مشترك است.
وي افزود :پس با اين حق مالكانه ،بانكها از نظر قانوني
مجاز نيستند تا حس��اب يا موجودي حساب را مسدود
كنند يا به ديگري انتقال دهند مگر با رضايت و توافق با
دارندهيادارندگانحساب،دراختيارداشتنمجوزقانوني،
حكم و دستور مقامات قضايي و تعزيراتي يا مراجع ثبتي
و مالياتي باشد.
نظافتيان ادامه داد :با وجود حق شرعي و قانوني صاحبان
حساب بانكي ،آنان ميتوانند به بانكها اجازه دهند كه از
سپردههاي بانكيشان به عنوان وثيقه تسهيالت بانكي
اس��تفاده كنند اما چگونه اين اتفاق عملي ميشود؟ در
جواباينسوالبايدگفتكهازنظربانكيمكانيزماينكار
بسيارسادهاست،بانكباموافقتصاحبحساب،سپرده
را مسدود و غير قابل برداشت ميكند و سپرده مسدود
ميشود و وثيقه تسهيالتي ميشود كه به صاحب سپرده
يا شخصي ديگر پرداخت ميشود .در اين حالت صاحب
سپرده حق برداشت از حساب س��پرده خود را از دست
ميدهد تا زماني كه تس��هيالت باز پرداخت و مطالبات
بانك بهطور كامل پرداخت شود.
در ادامه اين مس��وول بانكي با بيان اينكه اساس سپرده
مسدودي مبتني بر توافق بين بانك و صاحبان سپرده
است ،گفت :بنابراين ،بدون رضايت يا توافق با صاحبان

سپرده ،نميتوان سپردههاي مردم را وثيقه تسهيالت
بانكي قرار داد و مس��دود كرد .همچنين ،طبق مقررات
قانون عمليات بانكي بدون ربا ،انواع س��پردههاي بانكي
رايج در ايران ش��امل س��پردههاي قرضالحس��نه كه
خود به س��پردههاي حس��اب ج��اري و س��پردههاي
پسانداز قرضالحسنه تقسيم ميشوند و سپردههاي
سرمايهگذاري مدتدار ميشوند.
به گفته دبير كميس��يون حقوقي بانكها و موسسات
اعتب��اري ،تنها س��پردههاي س��رمايهگذاري مدتدار
ميتوانند به عنوان س��پردههاي مسدودي براي توثيق
تس��هيالت بانكي مورد اس��تفاده قرار گيرند .به دليل
اقتص��ادي و رعايت صرفه و صالح صاحبان س��پرده تا
حدودي مشخص و قابل اس��تنباط است كه چرا بانك
مركزي اجازه داده است تا فقط حسابهاي سپردهگذار
مدتدار را به عنوان «سپرده مسدودي» مورد استفاده
قرار گيرد و براي سپرده حسابهاي قرضالحسنه اجازه
سپرده مس��دوي نداده اس��ت زيرا ،از نظر مباني قانون
عمليات بانكي بدون ربا در قرضالحسنه رابطه حقوقي
بين بانك و صاحبان حساب مبتني بر عقد قرض است
بنابراين،بهسپردههايقرضالحسنهچهحسابجاريو
چهحسابپساندازقرضالحسنهباشد،هيچگونهسودي
تعلقنميگيرد.
وي افزود :اما بالعكس در س��پردههاي س��رمايهگذاري
مدتدار ،صاحبان س��پرده منابع مالي خود را به عنوان

س��رمايه به بانك وارد ميكنن��د و ميپذيرند كه بانك
سپردهپذير به عنوان وكيل يا ش��ريك سپردهگذاران،
سپردههاي مردم را در عمليات مشروع بانكي بهكار برد و
درپايانسالماليسودحاصلازعملياتبانكيبهنسبت
مدت (س��پردههاي كوتاهمدت ،سپردههاي ميانمدت
و كوتاهمدت) و س��هم منابع بانكها بين سپردهگذاران
و بانك سپرده پذير تقسيم ش��ود .قبل از سال مالي نيز
بانكها بايد بهصورت ماهانه مبلغي از سود سپردهها را
بهصورت عليالحساب به سپردهگذاران پرداخت كنند
كه نرخ سود علي الحساب سپردههاي بانكي همه ساله
توسطشورايپولواعتبارتعيينميشوديعني،صاحبان
سپردههاي مدتدار هم سود بانكي سپردههاي خود را
دريافت ميكنند و هم از سپرده خود به عنوان تضمين و
توثيقتسهيالتبانكياستفادهميكنند.
نظافتيان با بيان اينكه اقدام بانك مركزي براي پذيرش
سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار به عنوان وثيقه قابل
قبولتسهيالتبانكي،درواقعسياستيمبتنيبررعايت
صرفه و صالح سپردهگذاران بانكهاست ،ادامه داد :اگر
سپرده حساب قرضالحس��نه براي وثيقه بانكي مورد
استفاده قرار ميگرفت ،از جنبه منافع صاحبان سپرده،
سپرده مسدودي حساب قرضالحسنه مفيد اين فايده
است كه تسهيالتگيرنده را از ارايه ساير وثايق به بانكها
براي دريافت تس��هيالت بينياز ميكن��د اما از جهت
منافع بانكها نيز بايد توجه داشت كه در بحث تجهيز و

تامين منابع سپردههاي جاري و پسانداز قرضالحسنه
جزو منابع ارزان قيمت بانكي محس��وب ميشود يعني
منابعي كه بانكها براي جمعآوري آنها هزينه چنداني
نميكنند و س��ود هم به س��پردهگذاران قرضالحسنه
تعلق نميگيردبنابراين ،از جهت اقتصادي براي بانكها
مناسبتر است كه سپردههاي قرضالحسنه نيز امكان
تبديل شدن به سپرده مسدودي براي توثيق تسهيالت
بانكي را داشته باشند.
دبير كميسيون حقوقي بانكها و موسسات اعتباري در
بخشديگري از صحبتهايخود ،اظهاركرد :اقدامبانك
مركزي در تجويز سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار به
عنوان يكي از انواع وثايق معتبر بانكي ،اقدامي مناسب و
مردمي است اما ،به نظر ميرسد كه بخشنامه مذكور نياز
به تكميل شدن دارد .به عنوان مثال بايد مشخص شود
كه آيا ميتوان از پديده س��پرده مسدودي براي توثيق
تسهيالتي استفاده كرد كه تسهيالتگيرنده در آن بانك
سپرده ندارد؟ و در صورت پاسخ مثبت ،فرآيند بانكي بين
بانك تسهيالتدهنده و بانك سپرده پذير براي مسدود
كردن س��پرده به نفع بانك تس��هيالتدهنده و نحوه
استفاده از آن چگونه خواهد بود .از نظر حقوقي نيز اين
سوال مطرح است كه مسدود كردن سپرده به نفع يك
بانك آيا منتهي به ايجاد نوعي حقوق ممتازه براي بانك
ميشود كه به استناد آن مبلغ سپرده مسدودي به نفع
ساير اشخاص توسط مراجع قضايي قابل توقيف نباشد؟

اخبار
بلوكهكردن بخشي از تسهيالت
اعطايي ممنوع
بانكمركزيدربخشنامهايخطاببهشبكهبانكيبا
اعالماينكهبلوكهكردنبخشيازتسهيالتاعطاييبه
مشتريان،درقالبانواعسپردههاممنوعاست،يادآور
شد در صورتي كه بانكها قصد دارند معادل بخشي
از مبلغ تسهيالت اعطايي را به صورت وثيقه نقدي
و در قالب سپرده بپذيرند ،بايد سود عليالحساب به
آنسپردهتعلقگيرد.بهگزارشروابطعموميبانك
مركزي ،بر اساس مفاد بخشنامههاي پيشين طي
سالهاي گذشته ،بلوكه كردن بخشي از تسهيالت
اعطايي به مشتريان ،در قالب انواع سپردهها توسط
بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي ممنوع است.
در اين ميان ،بر اساس گزارشهاي دريافتي ،برخي
بانكهاوموسساتاعتباريغيربانكيبراساستوافق
بين موسسه اعتباري و تس��هيالتگيرنده و قبل از
اعطاي تسهيالت ،معادل بخشي از مبلغ تسهيالت
اعطايي را به صورت وثيقه نقدي و در قالب س��پرده
قرضالحسنهجاريياسپردهقرضالحسنهپسانداز
مسدودكردهوتوثيقميكنند .يادآورميشود،گرچه
اينرويهمنوطبهآناستكهقبلازاعطايتسهيالت
باشدوباتوافقورضايتتسهيالتگيرندهانجامشود،
منع مقرراتي ندارد؛ ليكن به منظور پيش��گيري از
تخطي از حداكثر نرخ سود تسهيالت بانكي مصوب
ش��وراي پول و اعتبار ،در صورتي كه وفق توافق بين
موسسه اعتباري و تسهيالتگيرنده وقبل از اعطاي
تسهيالت،بخشيازوثايقبهصورتنقديودرقالب
مسدودكردنسپردهتوثيقميشود،سپردهيادشده
بايد در قالب حساب سپرده سرمايهگذاري مدتدار
بودهوبااحتسابوپرداختسودعليالحساببهآن،
معادل نرخ سود متناظر با دوره زماني آن سپرده كه
هماكنون در شبكه بانكي كشور مبناي عمل است،
انجام پذيرد .بر اين اس��اس ضروري است مراتب با
لحاظ مفاد قانوني مرتبط به تمام واحدهاي ذيربط
بانكهاياموسساتاعتباريغيربانكيابالغشدهوبر
حسناجرايآننظارتدقيقبهعملآيد.بهموجب
اينتصميم،سقففرديتسهيالتمذكوربراي۲۰۰
هزار واحد ،مبلغ ۵۰۰ميليون ريال در س��ال۱۳۹۹
تعيين ش��د .هيات وزيران همچنين بانك مركزي
جمهورياسالميايرانرامكلفكردنسبتبهتعيين
بانكهايعاملوسهميهآنهابرايپرداختتسهيالت
طرحويژهنوسازيوبهسازي ۲۰۰هزارواحدمسكوني
روستايي و شهرهاي زير ( ۰۰۰ر )۲۵نفر با ضمانت
سفتهزنجيرهايدرسال ۱۳۹۹اقدامكند.

استقالل عمل بانك مركزي
كليد موفقيت تورم
يك استاد اقتصاد دانش��گاه تاكيد كرد كه نكته
بسيار مهم و كليدي در موفقيت سياست جديد
بانكمركزيدرهدفگذاريتورم،استقاللعمل
و داشتن اختيارات كافي از سوي دولت است .به
گزارش ايبِنا ،احمد مجتهد درباره بيانيه رسمي
بانك مركزي در خصوص هدفگذاري نرخ ۲۲
درصدي براي تورم در س��ال جاري با نوسان دو
درصدي منفي و مثبت اظهار داش��ت :موضوع
هدفگذارينرختورمبيشاز ۲۰سالاستكهدر
بانكهاي مركزي كشورهاي ديگر مورد استفاده
قرارگرفتهوعمدهترينابزاريكهنهادناظردراين
خصوص در اختيار دارد ،استفاده از تغييرات نرخ
بهره و استفاده از عمليات بازار باز است .وي با بيان
اينكه هدفگذاري نرخ تورم مورد تاييد بانكهاي
مركزي بس��ياري از كشورهاست ،تصريح كرد:
نكته بس��يار مهم و كليدي در موفقيت سياست
هدفگذاري تورم و دستيابي به نرخ پيشبيني
ش��ده ،داش��تن اختيارات كامل بانك مركزي و
استقالل آن است .اينكارشناس مسائلبانكي در
اين خصوص توضيح داد براي نمونه در صورتي
كه دولت كسري بودجه داشته باشد و بخواهد از
طريق منابع بانك مركزي يا انتشار اوراق با نرخي
خالف نرخ هدف بانك مركزي در عمليات بازار باز
عمل كند ،بهطور عملي رسيدن به اهداف تعيين
شدهبرايتورمممكننيست.مجتهدبابياناينكه
در سالهاي اخير به ويژه كشورهاي اروپايي در
دستيابي به نرخ هدفگذاري شده تورمي موفق
بودهاند ،اظهار داش��ت :با اين حال در سالهاي
اخير اين سياست چندان مورد توجه بانكهاي
مركزي اروپا قرار نگرفته زيرا تا قبل از اين هدف
آنهاكنترلوكاهشتورمبود،امادرسالهاياخير
اين كشورها به دنبال افزايش نرخ تورم و تحريك
تقاضا بودهاند.

ضربه  ۵درصدي به اقتصاد
با استفاده نكردن از ماسك
طبق يافتههاي گلدمن س��اكس ،قانون ماسك
اجباري توسط دولت نه تنها نرخ روزانه موارد ابتال
به كوويد ۱۹-را كاه��ش ميدهد ،بلكه به جاي
تمديدقرنطينه،ميتواندجلويضربه ۵درصدي
به رش��د اقتصادي امريكا را بگي��رد .به گزارش
سيانبيس��ي« ،يان هاتزي��وس» اقتصاددان
ارشد بانك گلدمن ساكس ،ميگويد كه تيم وي
در مورد رابطه بين ماس��ك صورت و بهداش��ت
كووي��د ۱۹-و پيامد اقتصادي تحقيق كرده و به
نتايج و آمار چش��مگيري دست يافته است.وي
در يادداش��تي نوشت :به اين نتيجه رسيديم كه
ماس��ك پيامدهاي به مراتب بهتري را در مورد
ويروس كرونا دارد .مبناي برآورد ما اين است كه
ماسك اجباري از س��وي دولت فدرال ميتواند
درصد افرادي را كه از ماس��ك استفاده ميكنند
تا  ۱۵درصد افزاي��ش داده و نرخ روزانه ابتال را با
يك واحد درصد كاهش به  ۰.۶درصد برس��اند.
اين محاسبات بر اين موضوع داللت ميكند كه
ماسك اجباري ميتواند بهطور بالقوه جايگزين
قرنطينه شود؛ قرنطينهاي كه در صورت اعمال
حدود۵درصد از توليد ناخالص داخلي ميكاهد.

رويخطخبر
«سيتا» ركورد عرضههاي اوليه
را زد

امروز طي مراس��مي كه به صورت آنالين در فضاي
مجازي و آپارات رس��مي بورس تهران پخش شد،
تعداد ۱ميلياردو۳۲۰ميليون س��هم در روز جاري
جهت عرضه به عموم و ۳۳۰ميليون س��هم جهت
عرضه به صندوقهاي سرمايهگذاري در روز شنبه
 ،۱۳۹۹/۰۴/۱۴جمع��ا معادل ۱۵درصد از س��هام
شركتسرمايهگذاريسيمانتامينبانماد«سيتا»به
قيمتهرسهم ۱۵۷۵۰ريالدربورستهرانكشف
قيمت و معامله شد .به گزارش سنا ،همچنين طي
ديروز (چهارشنبه ۱۱تيرماه)،باعرضهاوليهشركت
سرمايهگذاري سيمان تامين در بورس تهران تعداد
شركتهاي فعال در بورس به ۳۳۷شركت رسيد و
بهارزشبازار ۱۷۳هزارو ۲۵۰ميلياردريالافزودهشد.
شايان ذكر است ،شركت «سرمايهگذاري سيمان
تامين» با نماد «س��يتا» با ثبت بيش از۴ميليون و
 ۴۸۰هزاركدمعامالتيركوردتخصيصعرضهاوليه
را به خود اختصاص داد و حداكثر حدود تعداد۲۹۴
سهم به هر كد معامالتي اختصاص يافت .يادآوري
ميش��ود با توجه به توصيههاي اكيد بهداشتي در
شرايط كنوني مبني بر اهميت پيشگيري از شيوع
بيشتر ويروس كرونا و در راستاي حفظ بهداشت و
تندرستي همگاني و صيانت از سالمت شهروندان
و اصحاب رسانه ،مراسم عرضه اوليه سهام شركت
«سرمايهگذاري س��يمان تامين» با نماد «سيتا»،
با عنايت به زيرساخت الكترونيكي بازارسرمايه به
صورتمجازيبرگزاروپخششد.

معرفي دو عضو جديد
هياتمديره سازمان بورس

شوراي عالي بورس ديروز چهارشنبه  ۱۱تيرماه در
محلسازمانبورسواوراقبهادارتشكيلجلسهداد.
جلسه شوراي عالي بورس با حضور اعضاي اين شورا
و مديران ارشد بازار سرمايه در محل سازمان بورس
و اوراق بهادار برگزار شد .در اين جلسه شورا ،پس از
قدرداني از تمامي زحمات دكتر حسن اميري ،عضو
هياتمديره و معاون نظارت بر بورسها و ناش��ران
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ،با اس��تعفاي ايشان
موافقت و دكتر محمد حس��ن ابراهيمي سروعليا،
به عنوان جانشين معرفي شد .همچنين در ادامه با
سپاساززحماتبيدريغدكترمصطفيرضوي،عضو
هياتمديره و معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق
بهادار،بااستعفايايشاننيزموافقتوبهاينترتيب،
احمدجاويدي،معاونسابقماليوپشتيبانيشركت
بورس،جايگزينويشد.دكترمحمدحسنابراهيمي
س��رو عليا ،از اعضاي هياتمديره فرابورس ايران و
مديرعاملكارگزاريبانكملي،استاددانشگاهوعضو
هياتعلميدانشكدهمديريتوحسابداريدانشگاه
عالمهطباطباييپسازاينبهعنوانمعاوننظارتبر
بورسها و ناشران و عضو هياتمديره سازمان بورس
واوراقبهادارفعاليتخواهدكرد.احمدجاويدينيز،
معاونسابقماليوپشتيبانيشركتبورس،رييس
هياتمديرهشركتپليپروپيلنجم،درسمتمعاون
اجرايي و عضو هياتمديره س��ازمان بورس و اوراق
بهادارفعاليتخواهدكرد.

انتشار ۱۰هزار ميليارد ريال
اوراق سلف «فوالد»

عرضهاوليهيكهزارميلياردتوماناوراقسلفموازي
اس��تاندارد ورق گرم نورديده فوالد مباركه با هدف
تأمينسرمايهدرگردششركتروزشنبه۱۴تيرماه
در بورس كاال انجام ميشود .به گزارش سنا ،عرضه
اوليه مرحله دوم اوراق س��لف موازي استاندارد ورق
گرم نورديده فوالد مباركه اصفهان در نماد «عفوالد
 »۳به تعداد۱۳ميليون و ۴۹۳هزار و ۶۳۷قرارداد و با
قيمت هر ورقه ۷۴۱هزار و ۹۰ريال از طريق شركت
كارگزاريبانكملتانجامميشود.دراينراستامعاون
تامينماليتامينسرمايهبانكملتبهارايهجزييات
تكميليدرخصوصاينعرضهپرداختوگفت:اين
اوراقيكساله،بهارزش۱۰هزارميلياردريال،جهت
تامينسرمايهدرگردشموردنيازفوالدمباركهاست.
مشاور پذيرش ،متعهد پذيرهنويس و بازارگردان اين
اوراقشركتتأمينسرمايهبانكملتبوده،همچنين
كارگزاريبانكملتبهعنوانعاملفروشايناوراق
معرفي شده اس��ت .علي عاليزاده ادامه داد :در اين
عرضه دوره پيش گشايش از ساعت  9:30الي  ۱۰و
دوره عادي معامالت از ساعت ۱۰الي 12:30خواهد
بود.همچنينمعامالتثانويهآنازفردايروزعرضه
يعني۱۵تيرماه آغاز شده و تا ۱۴تيرماه سال۱۴۰۰
ادامهخواهدداشت.عاليزادهدرادامهبااشارهبهاينكه
عرضهمزبوربهروشگشايشخواهدبود،گفت:دامنه
نوسان قيمت در عرضه اوليه مثبت و منفي ۵درصد
خواهد بود .در صورتي كه در پايان مدت عرضه اوليه،
تمام يا بخش��ي از اوراق پذيرهنويسي نشود ،شركت
تامينسرمايهبانكملتبهعنوانمتعهدپذيرهنويسي
مكلفبهخريداوراقباقيماندهبهقيمتتعيينشده
دربازاراست..معاونتامينماليتامينسرمايهبانك
ملت در ادامه به نرخ سود اين اوراق اشاره كرد و گفت:
نرخ س��ود اوراق «عفوالد »۳ني��ز ۱۸.۵و ۱۹درصد
استكهباتوجهبهشرايطفعلي،پيشبينيميشود
همانند مرحله اول ،انتشار اين اوراق نيز با استقبال
سرمايهگذارانهمراهشود.
در راستاي دو نرخي بودن بازده اوراق بايد عنوان كرد
كه در واقع بهطور كلي بازدهي اين اوراق در سررسيد
دردوحالترخميدهد؛درصورتيكهدارندگاناوراق
نسبتبهاعمالاختيارفروشخودبهقيمت«۱۱۸.۵
درصدقيمتپايهعرضهاوليه»اقدامكنند،ايناوراق
براي سرمايهگذاران در سررسيد بازدهي يك ساله
حداقل۱۸.۵درصديخواهدداشت.
حالت دوم نيز زماني رخ ميدهد كه ش��ركت فوالد
مباركه نسبت به اعمال اختيار خريد خود به قيمت
« ۱۱۹درصد ضربدر قيمت پاي��ه در عرضه اوليه»
اقدام كند .در اين صورت بازدهي يكساله اوراق سلف
درسررسيدحداكثر۱۹درصدخواهدبود.
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بازارسرمايه

تحليل وضعيت بازار سهام در نگاه يك اقتصاددان

بازده سهام در پايان سال منفي خواهد بود

گروه بورس|
واپسين روز معامالتي هفته با رشد  66هزار
و  36واحدي ش�اخص بورس هم�راه بود .در
اين روز ارزش  14هزار و  800ميليارد توماني
معامالت در بورس تهران كه در جهت تداوم
روند صعودي محقق ش�د ،نماگ�ر اصلي اين
بازار را نس�بت به روز گذشته به ميزان 4.27
درصد ارتقا داد .اين امر س�بب ش�د تا براي
اولينباردرتاريخفعاليتبورستهرانشاهد
افزايش ارزش ب�ازار به بي�ش از  6هزار هزار
ميلياردتومانباشيم.برايناساسثبتارقام
ياد ش�ده حكايت از آن دارد كه ارزش دالري
بورس تهران بر مبناي نرخ رسمي اين ارز در
صرافيهاي دولتي از  318ميليارد دالر فراتر
رفته اس�ت .اين در حالي است كه اگر ارزش
حدودا  59ميليارد دالري فرابورس را به رقم
ياد ش�ده بيفزاييم ،ارزش دالري بازار سهام
در آخرين روز هفته ج�اري  377ميليارد و
352ميليون دالر خواهد بود.

عواملي از اين دست در كنار رشد سريع قيمتها آنهم
در شرايطي كه دور نماي رشد اقتصادي كشور چندان
مناسب نيست ،سبب شده تا بسياري از اقتصاددانان
و تحليلگران بازار سهام نس��بت به ارزش داراييهاي
موجود در اين بازار و عدم تقارن آن با واقعيات اقتصاد با
ديده ترديد نگاه كنند.
در همين باره يك اقتصاددان ضمن بررسي وضعيت
اقتصادي كش��ور ،با تاكيد بر اينكه رش��د اقتصاد در
ايران منفي اس��ت ،اظهار كرد :با توجه به اين رش��د
منف��ي ،رونق بازار س��رمايه و ارزش معامالتي آنكه
روزان��ه به بيش از  ۱۰هزار ميليارد تومان ميرس��د،
بايد حبابي باشد و اگر اينچنين نبود رشد اقتصادي
منفي نداشتيم .يكي از داليلي كه اين بازار فعال مورد
توجه دولت قرار دارد ،اين است كه از اين بابت ماليات
ميگيرد.
محمود جام ساز در گفتوگو با ايسنا با تاكيد بر اينكه
بازار سرمايه در كشورهاي پيشرفته وظيفه مهمي را
در توسعه اقتصادي بر عهده دارد ،اظهار كرد :به اين
صورت زماني كه شركتها طبق مقررات خاصي در
بورس پذيرش ميش��وند يا عرضه اولي��ه دارند ،اين
سهام به خريد ماشين آالت ،تجهيزات مورد نياز براي
توليد ،كش��اورزي و ...اختص��اص داده و در نهايت به
ايجاد اشتغال و افزايش توليد داخلي منجر ميشود.
وي با بيان اينكه ايران در س��الهاي قبل يك كشور
بانك محور بوده و به بازار س��رمايه توجهي نداش��ته
است ،گفت :منظور از كشور بانك محور اين است كه

همه موسسات توليدي ،كشاورزي ،خدماتي ،كسب
و كارها ،بنگاههاي كوچك و متوس��ط و ،...بخش��ي
از س��رمايهگذاري را از بانكها به صورت تس��هيالت
بلندمدت درياف��ت ميكنند و درمورد س��رمايه در
گردش ه��م از كمك تس��هيالتي بانكه��ا بيبهره
نيستند.

بررسي عملكرد بانكها در ايران
اين اقتصاددان ادامه داد :در اين شرايط بانكها نقش
بسيار مهمي را در افزايش توليد ناخالص داخلي ايجاد
ميكنند .درواقع هدف از جمع آوري سپردههاي خرد
مردمي و پرداخت بهره به اين سپردهها ،تجميع اين
سپردهها براي اعطاي اعتبارات توليدي ،تجاري و ...
است تا آنها نقش اساسي خود را براي تزريق سرمايه
كه يكي از مهمترين عوامل توليد است ،ايفا كنند.
جامس��از با بيان اينكه بانكها در ايران به دو دس��ته
تج��اري و تخصصي تقس��يم ش��دهاند ،توضيح داد:
بانكهاي تجاري وامها را براي امور تجاري ،بازرگاني،
صادرات و واردات و بانكه��اي تخصصي نيز ،مانند
بانكهاي مسكن و كشاورزي و ...وامها را به امور مربوط
به رشته تخصصي خودشان اختصاص ميدهند.
وي ب��ا تاكيد بر اينكه بانكه��اي هيچ زماني وظيفه
مذكور را بهطور كامل انجام ندادهاند ،گفت :فسادي
كه در بخشي از بانكها حاكم است باعث شد منافع
خرد مردمي كه به عنوان سپرده جمع آوري كردند ،در
اعطاي تسهيالت تحت سلطه عوال رانتي قرار بگيرد،
از س��وي ديگر بانكها مبادرت به ايجاد شركتها و
موسس��اتي كنند كه بهطور غير مس��تقيم با آنها در
ارتباط هستند يا همه سپردههاي مردمي را به تعداد
خاصي از افراد اختصاص دادند.
اي��ن اقتصاددان ادام��ه داد :برخي تس��هيالت چند
ميلياردي يا چند هزار ميلياردي را فقط به برخي افراد
خاص ميدهند درصورتي كه اين تسهيالت ميتواند
بين صدها موسسه بخش خصوصي ،واحدهاي بزرگ
و متوسط و كسب و كارها بهطور عادالنه توزيع شود
و در بخش واقعي اقتصاد (بخش خصوصي) كه موتور
محركه اقتصاد است ،تحركي ايجاد شود .البته بانكها
درحال حاضر از منابع تهي هستند .درواقع براي بخش
خصوصي واقعي منابعي ندارند.
جام ساز با بيان اينكه در كنار بانكها بازار سرمايه هم
راهاندازي ش��د ،اظهار كرد :البته بازار سرمايه در ابتدا
ضعيفعملكردودرسال ۱۳۸۴شاهدتركيدنحباب
اينبازاربهدليلاطالعاتنامتقارنومديريتناصحيحو
اعمال قدرت صاحبان اصلي سهام بوديم و تا مدتي بازار
سرمايه كش��ور آنچنان از توجه و رونق برخوردار نبود.
گرچه تعداد زيادي از موسس��ات دولتي و خصوصي

يكي از داليلي كه اين بازار فعال مورد توجه دولت قرار دارد ،اين است كه از اين بابت ماليات ميگيرد
بورسي شده بودند اما مردم به دليل عدم شناخت بازار
س��رمايه و همچنين عملكرد گذشته اين بازار ،رغبت
نميكردند كه با س��پردههاي بانكي خودش��ان سهم
بخرند .وي با اشاره كسري بودجه ،گفت :كسري بودجه
باال است .زماني كه توليد ناخالص داخلي منفي باشد،
يعني سرمايهگذاري در بخش مولد صورت نميگيرد.
زيرا يكي از عوامل مهم افزايش توليد ناخالص داخلي
سرمايهگذارياست.رشداقتصاديدرسالهاي۱۳۹۷
و  ،۱۳۹۸منفي بوده و اقتصاد كشور مجموعا در اين دو
س��ال ۱۴ ،درصد كوچكتر شده ،زيرا سرمايهگذاري
صورت نگرفته است ،توليد تحليل رفته و اشتغال هم
كاهش يافته است.
رونق حبابي بازار سرمايه
اين اقتصاددان افزود :اگر بازار سرمايه يك بازار سرمايه
عميق بود و وظايف اصلي بازار سرمايه را انجام ميداد،
پول سهامي كه توسط مردم خريداري ميشد ،بايد
توسط شركتها در توليد كارخانهها و بنگاهها هزينه
ميش��د .در اين ش��رايط توليد افزاي��ش و در نتيجه
توليد ناخالص داخلي افزايش مييابد .بنابراين زماني

امكان بازگشايي مجدد اوراق نيكوكاري كرونا
دومين جلسه هيات امناي هزينهكرد اوراق نيكوكاري كرونا ۱وكرونا ۲در
وزارت بهداشت برگزار شد  .به گزارش سنا ،در اين جلسه ،ضمن دريافت
ديدگاههاي اعضا در خصوص دستورالعمل نحوه هزينهكرد اوراق كرونا،
گزارشي از ميزان منابع حاصل از اوراق و تعيين سقف ميزان قابل حصول
براي هزينهكرد ارايه شد  .همچنين پيشنهادها و اولويتهاي دريافتي از
معاونتهاي بهداشت ،درمان و انستيتو پاستور مورد بررسي قرار گرفت.
سيد سعيد توليت جوش��قاني نماينده تامين سرمايه نوين كه در اوراق
نيكوكاري كرونا ب��ه عنوان امين طرح مس��ووليت دارد ،در مورد مبالغ
جمعآوريش��ده از اين اوراق گفت :در اوراق نيكوكاري كرونا ۱تا پايان
دوره خري��د اين اوراق يعني  ۳۱ارديبهش��تماه مبلغ  ۵ميليارد و ۴۵۷
ميليون تومان جمعآوري و به حس��اب وزارت بهداش��ت واريز شد .وي
افزود :در اوراق نيكوكاري كرونا ۲كه پرداخت سود به وزارت بهداشت از
محلسرمايهگذاريمبالغجمعآوريشدهايناوراقاست،شاهدتجميع
س��رمايه  ۱۴ميليارد و  ۶۰۰ميليون توماني بوديم .به گفته جوشقاني،
تاكنونازمحلسرمايهگذاريمبالغجمعآوريشدهكرونا ۲رقمينزديك
به يك ميليارد تومان كه ناشي از سود ماهانه سرمايهگذاري اين اوراق در
صندوق با درآمد ثابت بوده به حساب وزارت بهداشت واريز شده است .ندا
بشيري مدير ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران هم در اين جلسه اعالم
كرد :با توجه به اينكه ۳۱ارديبهشتماه دوره زماني مربوط به خريد اوراق
نيكوكاري كرونا پايان يافت و نمادهاي كرونا ۱و كرونا ۲متوقف ش��د ،با
درخواستوزارتبهداشتامكانوموافقتنهادناظريعنيسازمانبورس
واوراقبهادارامكانبازگشاييمجددايناوراقوجوددارد.بهگفتهبشيري
روزهايسبزبازارسرمايهفرصتمناسبياستتابرايمقابلهبااينبيماري

تاسيسبزرگترينصندوقهايسرمايهگذاريجسورانهخصوصي

ازظرفيتاينبازاروكمكسهامدارانوسرمايهگذارانبهرهبرد.همچنين
رضا ملكزاده معاون تحقيقات وزارت بهداشت با بحراني خواندن شرايط
اپيدمي كرونا در ايران و ساير كشورهاي جهان عنوان كرد :در چند ماهي
كه از شيوع اين بيماري در سطح دنيا ميگذرد داروهاي مختلفي براي
مقابله با اين بيماري تست شده و اكنون نتايج بررسيها نشان ميدهد دو
دارو بيشترين تاثير را روي بهبود بيماران دارند به گفته اين مقام مسوول،
ي شده بايد تحقيقات و آزمايشها براي
با مبالغي كه از اين اوراق جمعآور 
توليد بومي اين داروها را در كشور آغاز كرد تا در شرايطي كه پيشبيني
ميشود سال آينده يك ميليارد نفر مستعد ابتال به كرونا و  ۳۵۰ميليون
نفر نيازمند بستري در جهان هستند ،بتوانيم از ظرفيتهاي داخلي براي
بهبود بيماران و كادر درمان كشور استفاده كنيم و كمترين نياز به واردات
را داشته باشيم .مينو محرز عضو كميته علمي ستاد مبارزه با كرونا نيز در
اين جلسه عنوان كرد :با شيوع زياد بيماري كرونا در سطح كشور روبهرو
هستيم و در حالي كه پيشتر شايد برخي اعضاي خانواده به كرونا مبتال
ميش��دند اما در حال حاضر بعضا كل اعضاي خانواده و بسياري از كادر
درمان دچار كوويد ۱۹شدهاند.
همچنين حسين عبده تبريزي عضو هيات امناي اوراق نيكوكاري
كرونابااشارهبهاينكههياتامنابايدهرچهسريعتردرموردهزينهكرد
اين اوراق با توجه به شرايط تورمي اقتصاد كشور تصميمگيري كند،
عنوان كرد :س��ه حوزه براي هزينهكرد مبالغ جمعآوري شده اوراق
كروناميتواندمدنظرقراربگيردكهشاملمواردتحقيقوتوسعهبراي
توليد دارو ،كمك به خانواده كادر درماني كه بر اثر بيماري كرونا فوت
شدهاند و خريد ماسك و ديگر تجهيزات ميشود.

معاون نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادا ر از
اخذ موافقت با تاس��يس بزرگترين صندوقهايسرمايهگذاري
جس��ورانه و خصوصي در بازار س��رمايه خبر داد و گفت :به زودي
شاهد تاسيس دو صندوقسرمايهگذاري جسورانه و يك صندوق
سرمايهگذاري خصوصي با س��رمايه جمعا  ۶۰۰ميليارد تومان در
فرابورسخواهيم بود.
به گزارش سنا ،محمدرضا معتمد ،حوزههاي سرمايهگذاريهاي
صندوق خصوصيسورين نهايت نگر را كه به گفته او  ۳۰۰ميليارد
تومان سرمايه دارد ،صنايع غذايي ،معدن و صنايع تبديلي، CT Iو
گردشگري اعالم كرد .معتمد با اشاره به اينكه دو صندوق جسورانه
كارما الگوريتم و رش��د پاراكس يكم نيز كه با تاسيس آنهاموافقت
شده ،به ترتيب  ۵۰و  ۲۴۰ميليارد تومان سرمايه دارند ،بيان كرد:
تمركز س��رمايهگذاري اينصندوقهاي جس��ورانه بر حوزههايي
همچون رس��انه و س��رگرمي ،فناوري اطالعات و ارتباطات ،بايو و
نانو ،پزشكيو سالمت و فناوريهاي سخت خواهد بود .او در ادامه
بر عدم ارايه ضمانت براي س��ودآوري اي��ن صندوقها تاكيد كرد و
گفت :سرمايهگذاران بايد پيش از خريد واحدهاي سرمايهگذاري
صندوقهاي سرمايهگذاري جسورانه ،با امضاي «اقرارنامه و بيانيه
پذيرش ريسك پذيرهنويس��ي يا معامله واحدهاي سرمايهگذاري
صندوق جس��ورانه و خصوصي» نزد كارگزاريهاي عضو فرابورس
اي��ران اعالم كنند ك��ه با اطالع دقي��ق و آگاهي كافي نس��بت به
پذيرهنويسي يا معامله واحدهاي سرمايهگذاري صندوق مورد نظر
اقدام ميكنند.

بازدهي معقول سرمايههاي خرد در بازار بورس
يك كارشناس بازار س�رمايه با اشاره به اينكه
بورس تنها بازاري اس�ت كه ميتواند پولهاي
خرد را جذب كند ،گفت :افرادي كه از بازارهاي
ديگر جا ماندهاند اكنون اميدشان براي كسب
ي�ك بازدهي معق�ول به بازار س�رمايه اس�ت
كه اي�ن موضوع زمين�ه ايج�اد جذابيت براي
سرمايهگذاري در اين بازار را فراهم كرده است.

به گزارش ايرنا ،احمد اشتياقي با اشاره به حمايت دولت از
بورس تاكيد كرد و گفت :در چند وقت اخير دولت حمايت
بسيارخوبوبيسابقهايراازبورسداشتهاستوازطريق
مصوباتي مانند افزايش نرخ سيمان كه تصويب كرده در
حال كنترل فضاي تورمي در كشور است تا بتواند از اين
طريق مانع از شوكهاي چشمگير در كشور شود.
كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه دولت نبايد بهطور
حتم و به صورت مس��تقيم از بورس حمايت كند ،گفت:
همين كه دولت در حال افزايش تدريجي نرخ دالر نيمايي
و كاهش نرخ سود بانكي است خود نشاندهنده حمايت
از بورس است.
اين كارشناس بازار سرمايه گفت :دولت در هيچ صنعتي
توقفياممنوعيتيرادرمعامالتايجادنكردهاستكهاين
خودبهمعنايحمايتدولتازبورستلقيميشودوباعث
رشد توليد و سودآوي شركتها خواهد شد.

وي با بيان اينكه مجموعه اقدامات دولت با نگاه به رش��د
بازار سرمايه باعث بهبود اقتصاد كشور خواهد شد ،افزود:
در چند سال گذشته چنين مسائلي در كشور حاكم نبود
و توج��ه چنداني به اثر تصميمات اتخاذ ش��ده در بورس
نداشتند.
اشتياقي با اشاره به اينكه مجموعه تصميمات اتخاذ شده
كفايت موضوع را در رشد بازار سرمايه داشته است ،گفت:
اكنون به دليل وزني كه بازار سرمايه در اقتصاد كشور به
دس��ت آورده و با توجه به سياستهايي كه اتخاذ شده تا
بازار سرمايه به عنوان بازار اول ايران تلقي شود باعث شده
تا مردم مشاركت بيشتري در اين بازار داشته باشند.

شاخص بورس نياز به اصالح دارد
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه شاخص بورس
در وضعيت كنوني به دليل روند پرشتابي كه تجربه كرده
است نياز به اصالح و استراحت دارد ،افزود :با توجه به اقبال
فعاالن بازار نسبت به سرمايهگذاري در بورس و نيز حجم
ورود نقدينگي به اين بازار ،اصالح چندان جدي و شديدي
مانند دفعات گذشته بازار را تهديد نميكند.
وي با بيان اينكه ب��ازار در معامالت چند وقت اخير روند
متعادلي را در پيش نگرفته است ،افزود :به نظر ميرسد
كه بهتر باشد تا حدودي از سرعت رشد بازار كاسته شود
و شاخص بورس همسو با ديگر بازارها در مسير رشد قرار

كه با رش��د اقتصادي منفي رو به رو هس��تيم يعني
س��رمايههايي كه در بورس جمع ميشود به سمت
توليد هدايت نميش��ود و ب��ه بخشهايي مانند طال
و دالر م��يرود يا اينكه در بورس به صورت قمارگونه
ميچرخد .بنابراين بازده س��هام در پايان سال منفي
خواهد بود.
جامس��از با بيان اينكه زماني كه سهامدار وارد بورس
ميشود ،از دو جهت انتظار دارد كه سودآوري داشته
باشد ،توضيح داد :نخست س��ودآوري به دليل بازده
سهام در پايان سال است .هرچه سهام مثبتتر باشد،
بايد ارزش اسمي در بورس باال رود .دوم از جهت خريد
و فروش سهام به ارزش اسمي آن.
وي ب��ا تاكيد بر اينكه رش��د اقتص��اد در ايران منفي
اس��ت ،اظهار كرد :با توجه به اين رش��د منفي ،رونق
بازار س��رمايه و ارزش معامالتي آنكه روزانه به بيش
از  ۱۰هزار ميليارد تومان ميرسد ،بايد حبابي باشد.
اگر اينچنين نبود رشد اقتصادي منفي نداشتيم .يكي
از داليلي كه اين بازار فعال مورد توجه دولت است و از
يك طرف تبليغات زيادي براي جذب سپردهها انجام
ميدهد و از طرف ديگر سپردههاي بانكي را كاهش

داده است ،سهام عدالت را آزاد كرده و سهام شستا كه
متعلق به تامين اجتماعي است را عرضه كرده است،
اين است كه از اين بابت ماليات ميگيرد .درواقع دولت
از هر معاملهاي ني��م درصد ماليات ميگيرد و درآمد
كسب ميكند .يكي از علل مهم قدرت گرفتن بورس
همين مساله است.
اي��ن اقتصاددان ادام��ه داد :با توجه ب��ه اينكه دولت
كسري بودجه دارد ،درآمد نفت محدود است و پيش
بيني شده امس��ال به دو ميليارد دالر خواهد رسيد،
درآمدهاي مالياتي را هم نميتواند به خاطر كاهش
رشد اقتصادي وصول كند ،هم اوراق بدهي منتشر و
هم از بورس استفاده ميكند و هدف اين است حدود
 ۳۰ه��زار تا  ۵۰هزار ميليارد توم��ان از بورس درآمد
كسب كند.
وي با تاكيد بر اينكه روند بورس در آينده افزايش��ي
نخواه��د بود ،اظهار ك��رد :در چن��د روز اخير ارزش
معامالتي بورس در يك روز به  ۲۵هزار ميليارد تومان
هم رس��يد اما باز به  ۱۲هزار ميليارد تومان برگشت.
زيرا قيمت دالر باال رفت و مردم بخشي از سرمايه خود
را به دالر تبديل كردند.

گيرد ،با توجه به رشدي كه اخيرا بازار تجربه كرده است
شاخص بورس بايد استراحت و اصالحي را داشته باشد.
اشتياقي با بيان اينكه اكنون ديگر پولهاي خرد و كوچك
دربازارهايجايگزينازجايگاهيزياديبرخوردارنيستند،
گفت :بورس تنها بازاري است كه ميتواند پولهاي خرد
را ج��ذب كند؛ افرادي كه از بازاره��اي ديگر جا ماندهاند
اكنون اميدشان براي كسب يك بازدهي معقول به بازار
سرمايه است كه اين موضوع زمينه ايجاد جذابيت براي
سرمايهگذاري در اين بازار را فراهم كرده است.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه خاطرنش��ان كرد :به نظر
ميرسد سرمايه كمتر از  ۱۰۰ميليون تومان از جايگاهي
در ديگر بازارها برخوردار نباشد به همين دليل بهتر است
تا نقدينگيهاي سرگردان هر چه زودتر وارد اين بازار شود.
ويبابياناينكهفعاالنبازاراكنوندرحالآشناييبابورس
و به دنبال سرمايهگذاري در اين بازار هستند ،افزود :اين
موضوع نش��اندهنده نفوذ بورس در ميان عموم مردم و
نويددهنده ادامه ورود نقدينگي به اين بازار است.
ورودشاخصبورسبهكانالدوميليونواحد
اين كارش��ناس بازار سرمايه با بيان اينكه بايد اقدامي در
راستايروندتدريجيافزايششاخصبورسصورتگيرد،
گفت:ازابتداپيشبينيشدهبودكهشاخصبورستاپايان
سال با توجه به حمايت دولت ،نرخ دالر در سامانه نيما و

به گفته معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس ،مسووليت
اخذ اقرارنامه و بيانيه امضاش��ده بر عهده كارگزاران عضو فرابورس
ايران و مس��ووليت هرگونه اظهار خالف واقع بر عهده سرمايهگذار
خواهد ب��ود .او در ادامه از تقاضاي موافقت اصولي از س��وي س��ه
صندوق ديگر خب��ر داد و گفت :هفته آتي تقاضاي موافقتاصولي
دو صندوق سرمايهگذاري خصوصي و يك صندوق سرمايهگذاري
جسورانه ديگر در كميته بررسيصندوقهاي جسورانه و خصوصي
مطرح ميش��ود .معتمد همچنين به اينكه اخيرا شاهد بازگشايي
نماد و آغاز فعاليت نخستين صندوق سرمايهگذاري خصوصيدر
بازار سرمايه كشور بوديم ،اش��اره كرد و افزود :از اول تيرماه امكان
معامالت ثانويه صندوق اعتبار سرمايهنوآفرين در نماد «نوآور» به
عنوان اولين صندوق E Pفراهم ش��د و اي��ن نماد در حال حاضر در
بازار ابزارهاينوين مالي فرابورس ايران قابل معامله اس��ت .معاون
نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار ،سرمايهگذاري
جسورانهراابزارمناسبيبرايتوسعهشركتهاي دانشبنياندانست
و از مزاياي صندوقهاي سرمايهگذاري خصوصي را نيز بازسازي،
توسعهو ارتقاي فعاليتهاي شركتها عنوان كرد.
معتمد در مورد صندوقهاي س��رمايهگذاري خصوصي نيز گفت:
صندوقهاي E Pدر ميان ابزارهاي بازار سرمايهبراي كسب بازدهي
باال در فعاليتهايي از پيش تعيين ش��ده ،مجوز فعاليت ميگيرند
از اين رو اين صندوقهافرصت س��رمايهگذاري را براي كساني كه
مايلند از بازدهي ش��ركتها پيش از ورود به بازار سرمايه استفاده
كنند،فراهم ميسازند.

بحث تجديد بر ارزيابيها به كانال دو ميليون واحد برسد.
وي با اشاره به اينكه براساس منطقهاي موجود در بازار
و طبق نظر بانك مركزي ،دالر قيم��ت بيش از  ۲۰هزار
تومان را لمس نخواهد ك��رد ،افزود :دالر نيمايي نهايتا تا
پايان سال به نرخ  ۱۸هزار تومان ميرسد به همين دليل
به نظر نميرس��د بازار از اين به بعد شتاب چندان زيادي
را داشته باشد.
اشتياقي با اعتقاد بر اينكه بايد اقدامي صورت گيرد تا
روند صعودي بازار س��هام به صورت آهسته و پيوسته
شود ،گفت :بهتر است تا شاخص بورس يك هفتهاي را
در عدد كنوني استراحت كند و بعد دوباره روند افزايشي
را در پيش بگيرد.
اشتياقي به افرادي كه اخيرا وارد بورس شدهاند و عادت
به رشد پرش��تاب بازار كردهاند ،گفت :اين افراد تصور
ميكنند كه بازار بايد هميشه با رشد  ۵درصدي همراه
باشد ،در حالي كه بهتر است اين موضوع تعديل شود
و بازار روزانه رشد حداكثر نيم درصدي را تجربه كند.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينكه بهتر اس��ت
اقدامي صورت گيرد تا جذابيتهاي س��رمايهگذاري در
بورس تا پايان س��ال ادامهدار باشد ،اظهار داشت :بورس
براساس برخي از مسائل مانند قيمت دالر ،تجديد ارزيابي
شركتها و ديگر مسائل موجودبه كانال دو ميليون واحد
ورود خواهد كرد.

وي افزود :اگر قرار باش��د ش��اخص بورس هر روز با رشد
 ۵درصدي در اكثر س��هام همراه شود و به سرعت شاهد
شاخص دو ميليون واحدي در بازار باشيم موضوع وجود
حباب مطرح ميشود و ديگر در آن زمان بايد صحت وجود
حباب در شاخص بورس را مورد تاييد قرار داد.
اش��تياقي با بيان اينكه ورود ش��اخص ب��ورس به كانال
دو ميلي��ون واحد با دالر نيماي��ي  ۱۶هزار تومان به هيچ
عنوان منطقي نيست ،اظهار داش��ت :اميدواريم بازار به
صورت آهسته رش��د كند تا ضمن حفظ جذابيت براي
سرمايهگذاري در بورس ،مانع خروج سرمايههاي مردم
از اين بازار و ورود آن به ديگر بازارهاي جايگزين شوند.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه در اصالح قبلي كه
در بازار شاهد بوديم ،شاخص بورس از كانال يك ميليون
واحد به كانال ۹۰۰هزار واحد رسيد و در آن زمان به مدت
چند روز ش��اهد صفهاي فروش طوالني در اكثر سهام
بوديم ،گفت :اكنون ديگر چنين اتفاقي در اصالح بازار رخ
نميدهد اما بازار براي چند روزي نيازمند اصالحي آرام و
بدون صف فروش است.
وي گفت :در دو س��ال گذشته زماني كه بازار به رشد ۳۰
درصدي دس��ت پيدا ميكرد بعد از آن وارد اصالح حدود
هفت درصدي ميش��د تا بتواند مسير اصلي خود را پيدا
كند در حالي كه اكنون ديگر ش��اهد چنين اتفاقاتي در
بازارنيستيم.

راهو شهرسازي
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شكاف متوسط هزينه ساخت و قيمت هر متر مسكن به  16.5ميليون تومان رسيد

نشانه جهش بهاري قيمت زمين در تهران

گروهراهوشهرسازي|مجيداعزازي|
درشرايطيكهشاخصقيمتمصالحساختماني
در فصل بهار 32درصد رشد را ثبت كرد ،هزينه
س�اخت هر متر مربع واحد مس�كوني در شهر
تهران ،بس�ته به تعداد طبقات ساختمان از1.6
ميليونتومانتا 3.3ميليونتوماناعالمشد.در
پي اين اعالم ،بررسيهاي «تعادل» حاكي از اين
استكهبارسيدنمتوسطقيمتهرمترمسكن
درتهرانبه19ميليونتومان،شكافميانهزينه
ساخت و هزينه خريد هر متر مربع آپارتمان در
تهرانبه 16.5ميليونتومانرش�ديافتهاست.
مسالهايكهنشاندهندهجهشقيمتزمينطي
سهماهگذشتهبودهاست.اگرچههنوزازتحوالت
بازارزمينياهمانامالككلنگيدرشهرتهران
گزارش رسمي منتشر نشده است ،اما دادههاي
منتشره از س�وي مركز آمار ايران براي گزارش
تحوالت ب�ازار زمين در زمس�تان ،98حاكي از
اين است كه متوس�ط قيمت زمين در سال 98
معادل 93درصدنس�بتبهسال 97رشديافته
استونكتهمهمتراينكهازابتدايفصلزمستان
سال گذش�ته ،قيمت زمين در تهران براي ثبت
ركوردهاي تازه و جهش به كانالهاي باالتر خيز
برداشتهاست.اينهمهدرحالياستكهدربهار
سالهاي 97و 98بهترتيبمتوسطقيمتخريد
هرمترمربعمسكندرتهران6و12ميليونتومان
گزارش شده اس�ت و از آنجا كه متوسط هزينه
ساخت هر متر مربع مس�كن در دورههاي مورد
اش�ارهبينيكتا 1.5ميليونتومانبوده است،
شكافميانهزينهساختوهزينهخريدهرمتر
مربعحدود 50درصدقيمتكنونيبودهاست.

برآورد نظام مهندسي از هزينه ساخت
احمد خرم ،رييس شوراي مركزي سازماننظام مهندسي
ساختمان ،جدول هزينههاي ساخت هر متر مربع واحد
مسكونيدرسال 1399رابهتفكيكتراكموتعدادطبقات،
باتوجهبهبخشنامهسازمانبرنامهوبودجه،تنظيموباهدف
تاييد ،به محمود محمودزاده معاونت مسكن و ساختمان
وزارت راه و شهرسازي ،ارسال كرد.
بر اس��اس جدول يادشده ،هزينه ساخت واحدهاي يك و
دو طبقه ،متري يك ميليون و ۶۸۷هزار و ۵۰۰تومان ۳،تا
 ۵طبقه متري يك ميليون و  ۹۶۸هزار و  ۷۰۰تومان ۶ ،و
 ۷طبقه متري ۲ميليون و ۲۵۰هزار تومان ۸،تا ۱۰طبقه
متري ۲ميليون و ۵۳۱هزار و ۲۰۰تومان ۱۱،و ۱۲طبقه
متري ۲ميليون و ۸۱۲هزار و ۵۰۰تومان ۱۳،و ۱۴طبقه
مت��ري ۳ميليون و ۹۳ه��زار و ۸۰۰تومان و ۱۶طبقه به
باال متري ۳ميليون و ۳۷۵هزار تومان تعيين شده است.

سال 98نسبت به 12ماه 97معادل 63درصد رشد داشته
و به مترمربعي 13ميليون و 300هزار تومان رسيده است.
به گزارش «تعادل» توجه به اين مساله ضروري است كه
هزينهخريدزمينحاصلازامالككلنگيباآنچهكهدراين
گزارش محاسبه شد ،متفاوت است .در مورد اول ،رقمهاي
اعالم شده از سوي مركز آمار براي متوسط قيمت هر متر
مربع زمين (ملك كلنگي)  18ميليون و  800هزار تومان
درسال 98صرفاقيمتهرمترمربعزمينخاماست.امادر
مورد دوم ،بهطور مثال ،فاصله بيش از  31ميليون توماني
متوسط هزينه س��اخت هر متر مربع آپارتمان در منطقه
يكتهرانازمتوسطقيمتخريد 33.8ميليونتومانيبه
معنيانعكاسبخشيازقيمتزميندرهرمترمربعواحد
مسكونياست.بهعبارتديگر،زمانيكهمثالدريكقطعه
زمينبهقيمت 18ميليونو 800هزارتومانساختوساز
صورتميگيردوارزشافزودهايجادميشود،قيمتملك
به طرز شگفتانگيزي افزايش پيدا ميكند و در قالب سود
ساختبه جيب سازندگان يا مالكان ميرود.

هزينه ساخت هر متر مربع واحد مسكوني از 1.6ميليون تومان تا 3.3ميليون تومان اعالم شد
افزايش شكاف در هزينه ساخت و خريد
به گزارش «تعادل» ،اگر چه ميانگين ارقام اعالم شده
براي هزينه ساخت هر متر واحد مسكوني در طبقات
مختلف 2 ،ميليون و  146هزار تومان ميش��ود ،اما از
آنجاكهاغلبساختمانهايساختهشدهدرتهرانطي
سالهاي اخير  5تا  10طبقه بودهاند ،رقم  2ميليون و
 500هزار تومان را به عنوان فرض در محاسبات مربوط
به اين گزارش اس��تفاده ميكنيم .به اي��ن ترتيب ،با
پذيرشهزينهساخت 2.5ميليونتومانيبرايساخت
هر متر مربع واحد مس��كوني در تهران و مقايسه آن با
ميانگين  19ميليون توماني هزينه خريد هر متر مربع
واحد مسكونيدر اين شهر ،شاهد شكاف 16.5ميليون
توماني بين دو ميانگين يادش��ده هستيم .شكافي كه
معرف قيمت زمين در پايتخت است .بديهي است ،هر
چهبهسمتمناطقشماليشهرتهرانبرويم،ازآنجاكه
ميانگينهزينهخريدواحدمسكونيدرمناطقيادشده،
فاصله بيشتري با ميانگين  19ميليون توماني سراسر
ته��ران پيدا ميكند ،هزينه زمين در تهيه و س��اخت
مسكن نيز رشد مييابد.
بهطور مثال ،بر اس��اس گزارش وزارت راه و شهرسازي از

تحوالت بازار مس��كن تهران ،طي خرداد ماه سال جاري،
ميانگين قيمت هر متر مس��كن در منطق��ه يك از۳۳.۸
ميليون تومان در ارديبهشت ماه به  ۴۲.۴ميليون تومان
در خرداد ماه رسيده كه  ۲۵درصد افزايش نشان ميدهد.
حال اگر متوسط هزينه س��اخت  2.5ميليون توماني هر
متر مربع را از متوس��ط هزينه خريد ملك در منطقه يك
تهرانكسركنيمبهرقم 31.3ميليون تومانميرسيمكه
نشاندهندهانعكاسهزينهتامينزميندرهرمترآپارتمان
درمنطقهيكاست.
بر اس��اس گزارش تحوالت بازار مسكن طي خرداد سال
جاري ،در منطقه  ۳پايتخت نيز كه نرخها در ارديبهشت
 ۳۰.۶ميليون تومان در هر متر مربع بود به  ۳۳.۹ميليون
تومان افزايشپيداكردهكه رشد ۳.۳ميليون توماني يافته
است.همچنينمنطقه ۲تهرانكهرتبهسومازنظرقيمت
مسكن در ش��هر تهران را داراست ،نرخها از ۲۶.۴ميليون
تومانبه ۲۸.۹ميليونتومانرسيدهكهافزايش ۲.۵ميليون
توماني در هر متر مربع را نش��ان ميدهد .متوسط قيمت
خان��ه در منطقه ۶نيز به عن��وان چهارمين منطقه گران
قيمت تهران از  ۲۴.۴ميليون تومان در ارديبهشت ماه به
 ۲۵.۸ميليون تومان درخرداد ماه افزايش پيدا كرده است.

آخرينآماررسميازتحوالتقيمتزمين
در اين حال،بر اساس گزارش مركز آمار ايران از تحوالت
بازار زمين در زمستان98حاكي است كه ميانگين قيمت
زميندرفصلزمستانسالگذشتهدرمقايسهبازمستان
سال  97معادل  43درصد و نسبت به سه ماه پاييز همان
سال معادل  11درصد افزايش پيدا كرده است و ميانگين
قيمت هر مترمربع زمين در ش��هر تهران از  ۱۸ميليون و
 733ه��زار تومان در فصل پاييز 98به 20ميليون و800
هزارتوماندرفصلزمستانسالگذشتهرسيدهاست.اين
درحالياستكهزمينياهمانامالككلنگيدرپاييز98
بهقيمتفصلتابستانسالگذشتهدربازارمعاملهشدند.
اما دادههاي انتشار يافته از سوي مركز آمار ايران در رابطه
با تحوالت زمين در زمستان 98نشان ميدهد ،بازار زمين
دوباره خيز برداش��ته و فراتر از سطح قيمتي هر متر مربع
واحد مسكوني در زمس��تان كه حدود  15ميليون تومان
بود ،ايستاده است.
بر اساس دادههاي مركر آمار ايران ،ميانگين قيمت زمين
در سال  98معادل  18ميليون و  800هزار تومان بوده كه
نسبت به سال  ،97معادل  93درصد رشد يافته است .اين
در حالي است كه ميانگين قيمت مسكن در پايتخت طي

رشد 32درصدي قيمت مصالح ساختماني
درصد تغييرات شاخص قيمت مصالح ساختماني در
بهارامسالنسبتبهفصلمشابهسالقبلمعادل٣١,٩
درصدبودهاستكهنسبتبهفصلقبل ٣.٦واحددرصد
افزايش داشته است .بر اساس گزارش مركز آمار ايران،
از تحوالت ش��اخص قيمت نهادههاي ساختمانهاي
مسكوني شهر تهران طي فصل بهار  ١٣٩٩بر مبناي
سال پايه  ،١٣٩٠شاخص يادشده در بهار سال جاري
به عدد  ٥٣٦,٥رس��يد كه اين رقم نسبت به شاخص
فصل قبل ( ١٧.٣ ،)٤٥٧.٤درصد افزايش داشته است.
درصدتغييراتميانگينشاخصچهارفصلمنتهيبه
فصل بهار سال ١٣٩٩نسبت به ميانگين شاخصچهار
فصل منتهي به بهار سال  ١٣٩٨معادل  ٢٩,٣درصد
بوده كه نسبت به فصل قبل ( ٥.٨ )٣٥.١واحد درصد
كاهش داشته است.
اثر چشمگيرخدمات ساختماني در شاخص
درفصلبهارسال ١٣٩٩شاخصقيمتگروه«خدمات»با
 ٢٥,٨درصدافزايشنسبتبه فصل قبلبيشتريناثررادر
شاخصكلداشتهاست.گروه«سيمان،بتن،شنوماسه»
با  ١٩.١درصد و گروه « آهن آالت ،ميلگرد ،پروفيل درب
و پنجره و نرده » با ١٠.٨درصد افزايش به ترتيب رتبههاي
بعدي تاثيرگذاري در افزايش شاخص قيمت نهادههاي
ساختمانهايمسكونيشهرتهرانراداشتهاند.همچنين
از بين تمامي گروهها ،گروه « شيشه » ،با  ١٤درصد ،گروه
«نقاشيساختمان»با ٨.١درصدوگروه«گچوگچكاري»
با ١٩.٦درصدافزايشنسبتبهفصلقبلكمترينتاثيردر
افزايش شاخص كل را داشتهاند.

نوسازي در بافت فرسوده؛ وام با پروانه ساخت رايگان

وام  350ميليوني براي حرفهايها 100 ،ميليوني براي ساير
گروهراهوشهرسازي|
مشوقهايتازهبراينوسازيبافتفرسودهاز
سوي مسووالن دولتي اعالم شد .اعطاي وام
 350ميليونتومانيبرايسازندگانحرفهاي
و  100ميليون توماني براي ساخت و سازهاي
ش�خصي و همچنين صدور پروانه ساخت به
صورترايگاندومشوقاعالميبراينوسازي
در بافت فرسوده است.

عامل ،قسط اول اين تسهيالت را به حساب مشموالني
كه با آنها قرارداد به امضا رس��انده ،واريز كرده است تا
بخشي از ساخت و ساز را آغاز كنند .وي يادآور شد :علت
وجودفاصلهزيادبيناين ۱۲هزارنفريكهبابانكعامل
عقد قرارداد كردهاند تا ۲۷هزار نفر معرفي شده به بانك
مذكور اين اس��ت كه بانك عامل بخش مسكن ،قسط
اول تس��هيالت را پس از اتمام پيشرفت  ۲۰درصدي
فرآيندساختوساز،بهحسابمتقاضياننوسازيبافت
فرسوده واريز ميكند؛ به اين معنا كه پس از اخذ پروانه
ساختماني ،شروع عمليات ساختماني و اتمام عمليات
فونداسيون ،ساخت و ساز به مرحله ۲۰درصد ميرسد
كه بانك عامل بخش مسكن ،قسط نخست تسهيالت
نوسازي بافت فرسوده را واريز ميكند.

به گفته مهدي عبوري ،مديرعامل شركت بازآفريني
شهري ۱۰۰ ،هزار واحد مسكوني از  ۴۰۰هزار واحدي
كه در راس��تاي طرح اقدام ملي مسكن ،ساخت آنها از
سوي وزارت راه و شهرسازي برنامهريزي شده ،در بافت
فرسوده و محالت هدف بازآفريني شهري قرار دارد كه
اين  ۱۰۰هزار واحد از محل تس��هيالت تبصرهاي و به
صورت خود مالكي در سراسر كشور احداث ميشود.
وي در گفتوگ��و با مهر ادامه داد :ت��ا به امروز  ۲۷هزار
نفر به شعب بانك عامل بخش مسكن در سراسر كشور
معرفي شدهاند و با ۱۲هزار و ۶۰نفر از آنها ،بانك عامل،
قرارداد منعقد كرده است.
مديرعامل شركت بازآفريني شهري تصريح كرد :بانك

وام شخصي سازي؛ ۱۰۰ميليون تومان
معاون وزير راه و شهرسازي درباره سقف وام پرداختي به
متقاضياننوسازيبافتفرسودهگفت:اينتسهيالتدر
سراسر كشور متفاوت است؛ به اين صورت كه در تهران،
«كالنشهرهاومراكزاستانها»وشهرهايزير ۲۰۰هزار
نفر ،رقم تسهيالت اعطايي ،مختلف است.
به گفته عبوري ،در تهران براي آن دسته از متقاضياني

بررس�ي ويژه انفجار كلينيك سينا اطهر در
شوراي شهر
محسنهاشمي،رييسشورايشهرتهرانبااشارهبهاينكه
ش��هرداري منطقه يك تذكرهايي به مسووالن كلينيك
سينااطهربهجهتناايمنبودنساختماندادهبود،گفت:
پرونده مربوط به اين حادثه به صورت ويژه در شوراي شهر
رسيدگي ميشود .هاش��مي در گفتوگو با فارس ،درباره
حادثه حريق كلينيك س��ينا اطهر اظهار كرد :بازديدي از
اين ساختمان داشتم و قرار شد كه شهرداري منطقه يك
گزارشي مفصل در اين زمينه به شوراي شهر ارسال كند و
مسالهبررسيشودكهآياساختوسازدراينملكوتغيير
كاربري آن به كلينيك مجاز بوده اس��ت يا خير .وي افزود:
مديرانشهرداريمنطقهيكدرحاشيهاينبازديدگزارشي
رابهمننشاندادندكهمويداينبود،پيشازاينشهرداري
درموردناايمنبودنساختمانبهمسووالنكلينيكتذكر
داده است .رييس شوراي شهر تهران ادامه داد :قرار شد به
صورتجامعودقيقگزارشمربوطهبهشورايشهرتهران
ارسال شود و من اطالعاتي در اين زمينه كسب كردم و در
اولين فرصت در كميسيونهاي مربوطه به صورت دقيق
حادثهوزوايايآنبررسيميشود.هاشميدرپاسخبهاين
پرسشكهآياشهرداريدرصدورمجوزبرايكلينيكسينا
اطهرتخلفداشتهاست؟گفت:هنوزاينموضوعرابررسي
نكردهايم ولي جزييات كامل و ويژه در شوراي شهر بررسي
خواهدشدوآنرابهاطالععمومميرسانيم.هاشميدرباره
جزيياتحادثهحريقدركلينيكسينااطهروگزارشيكه

توسط شهرداري به دستش رسيده است ،گفت :بر اساس
اينگزارشدرسال 94دستورالعملآتشنشانيبهمديران
كلينيك ابالغ شده و اقدام موثري توسط مديران كلينيك
صورتنگرفتهاستوپسازآندرسال 96نامهاستنكافبه
دستورالعملشهرداريمجددبهمسووالنبيمارستانابالغ
شدكهاينموضوعنيزتوسطمديرانمربوطهچشمپوشي
شدهاست.ويافزود:درسال 97شهردارياخطاريهاينبود
ايمنيدرساختمانرابهمديرانكلينيكسينااطهراعالم
كردهوبهدليلبيتوجهيمجدددرسال 98اخطاريهجدي
به مالك ابالغ ش��ده است و پس از آن اقداماتي نظير نصب
خاموشكننده و سيستم اعالم حريق در ساختمان انجام
شد .رييس شوراي شهر تهران اظهار كرد :ولي ساختمان
مجهز به سيس��تم اطفاي حريق ناقص بوده و بر اس��اس
گزارشات اوليه اجراي نامناسب شبكه داخلي برق سبب
بروزحادثهشدهاست.هاشميگفت:همچنيناتاقكانباري
ناايمن و غيراصولي براي نگهداري سيلندر اكسيژن بوده و
بخشيازلوازمقابلاشتغالنيزدرپلكانمنتهيپشتبامقرار
دادهشدهبودكهسببمسدودشدنمسيرپشتبامشدهبود.
وياعالمكرد:براساسگزارشآتشنشانيشهرداريتهران
اين حادثه ساعت 20:46شب سهشنبه به وقوع پيوسته و
نيروهايآتشنشانيپسازتماسشهرونداندرمحلحاضر
شدهاند و بر اساس گزارش شهرداري نيروهاي آتشنشاني
مدعيهستندطي 5دقيقهپسازحادثهبهمحلرسيدهاند
كه كلينيك كامال مش��تعل ب��وده و دود و آتش از طبقات
زيرين به طبقات اول و دوم هم سرايت كرده و دود در حال

درشهر

كه ميخواهند اين تس��هيالت را درياف��ت كنند و به
صورت خود مالكي ،اقدام به نوسازي كنند ۵۰،ميليون
تومانتسهيالتبانرخسود ۹درصدو ۵۰ميليونتومان
هم تسهيالت نوسازي بافت فرس��وده با نرخ سود ۱۸
درصد دريافت ميكنند؛ همچنين  ۴۰ميليون تومان
هم تس��هيالت  ۴درصد به آن دسته از متقاضياني كه
خواهاندريافتواموديعهمسكنبرايانتقالبهمسكن
اجارهايدرمدتزمانتخريبونوسازيملكمسكوني
خود هستند ،پرداخت ميشود.

وام نوسازي براي سازندگان حرفهاي
وي ادامه داد :اگر س��ازنده حرفهاي بخواهد نوس��ازي
واحدهاي مسكوني فرس��وده را انجام دهد ،در تهران
تا  ۲۵۰ميليون تومان به س��ازنده حرفهاي كه گواهي
ماده  ۴را داشته باش��د و ايين نامه مبحث  ۱۹مقررات
ملي س��اختمان را رعاي��ت كند ،اعطا ميش��ود؛ اين
س��ازنده ميتواند تا س��قف  ۱۰۰ميليون تومان هم از
محل اوراق تسهيالت مس��كن كه بانك عامل بخش
مسكن پرداخت ميكند ،استفاده كند كه مجموعاً تا
 ۳۵۰ميليون تومان سقف اين وام افزايش پيدا ميكند.
معاونوزيرراهوشهرسازيبابياناينكهسقفتسهيالت
باالرفتنبهطبقاتباالبودهاست.رييسشورايشهرتهران
گفت:براساسگزارششهردارينيروهايآتشنشاني11
نفرراازبخشهايشماليساختمانو 9نفرراازطبقههاي
پايين نجات دادند ولي در طبقه چهار و پنج كه اتاق عمل و
جراحيبودهمتأسفانه 19نفرفوتشدهاند.هاشميافزود:
طبقههاي باال داراي  4اتاق عمل بوده اس��ت و مديرعامل
آتشنش��اني منطقه نيز چندين نوبت پيش از حادثه در
مورد مشكالت ناايمني س��اختمان به مالك گزارش داده
بود.ويعنوانكرد:كلينيكسينااطهر 1400متروسعت
داشتهوطبقهمنفيآنمربوطبهراديولوژيوطبقههمكف
آزمايشگاه بوده است و طبقه سه و چهار مربوط به بستري
بيمارانوجراحيبيمارانبودهكهمتأسفانهفوتيهامربوط
بهطبقهچهاربودهاند.
تش�كيل كميته روانشناسي ش�هري در شوراي
شهرتهران
الهامفخاري،رييسكميتهاجتماعيشورايشهرتهرانبا
اشاره به تفاهمنامه بين سازمان نظام روانشناسي و مشاوره
ايران و ش��هرداري تهران ،از تشكيل كميته روانشناسي
شهريدرشورايشهرتهرانخبرداد.بهگزارشتسنيم،در
راستاي ارتقاء سالمت روان شهروندان تهراني ،تفاهمنامه
همكاريميانسازماننظامروانشناسيوشهرداريتهران
باحضوررييسكميتهاجتماعيشوراياسالميشهرتهران،
شهردار تهران ،معاون امور اجتماعي و فرهنگي ،رييس و
اعضايهياتمديرهسازماننظامروانشناسيامضاومبادله

اعطايي نوسازي بافت فرسوده در كالنشهرها و مراكز
استانها كه به سازنده حرفهاي پرداخت ميشود۲۳۰،
ميليون تومان است ،گفت :در شهرهاي زير  ۲۰۰هزار
نفر ،تسهيالت نوسازي بافت فرسوده براي سازندگان
حرفهاي ۱۴۰،ميليون تومان تعيين شده است.
مديرعاملشركتبازآفرينيشهريتصريحكرد:از۱۰۰
هزار واحدي كه بر اساس برنامه اقدام ملي قرار است به
نوسازي بافتهاي فرسوده تعلق بگيرد ،سهميه تهران
 ۱۰هزارواحدبودكهتاكنونهمهاين ۱۰هزارمتقاضي
به بانك عامل معرفي شدهاند.

پروانهنوسازيبافتفرسوده بهصورترايگان
عبوري در خصوص اينكه برخي متقاضيان دريافت پروانه
س��اختماني ،از عدم همكاري ش��هرداريها در خصوص
اعطاي رايگان اين پروانهها ،گاليه مندند ،اظهار داشت :در
بافتها و مناطق هدف در تهران ،صدور پروانه ساختوساز
كام ً
الرايگاناست؛همچنينتفاهمنامهايباسازماننظام
مهندسي ساختمان كشور به امضا رساندهايم كه بر اساس
آن ۵۰درصدازهزينههايطراحي،نظارتواجرايساختو
سازدربافتفرسودهكهازسويسازمانهاينظاممهندسي
ساختماندراستانهادريافتميشود،كسرخواهدشد.

شد .در نشست امضاي اين تفاهم نامه كه به همت رييس
كميتهاجتماعيشوراياسالميشهرتهرانپيگيريشد،
پيروز حناچي شهردار تهران يكي از اهداف مهم اين دوره
از مديريت ش��هري را كاهش اثرات منفي ناشي از زندگي
در كالنشهرها همچون اضطراب و افسردگيهاي ناشي
از آلودگي هوا ،ترافيك و  ...از طريق ارتقاء كيفيت زندگي،
توس��عه فضاي س��بز و گسترش س��رمايههاي فرهنگي
دانست .شهردار تهران در اين جلس��ه خواهان همكاري
بيشتر شهرداري و سازمان نظام روانشناسي و مشاوره شد
و آمادگي ش��هرداري براي ارتقاء سالمتروان شهروندان
تهراني را اعالم كرد و افزود :اميدوارم اين توافق نامه بيش از
هرچيزيمسيرهمكاريهايبيشترراهموارتركند.فخاري
دراينجلسهازتشكيلكميتهروانشناسيشهريباهمكاري
سازمان نظام روانشناسي و مشاوره خبر داد و اظهار كرد :در
ايندورهبانگاهيويژهكهبهحوزهاجتماعيوسالمتروان
شهرونداندرمديريتشهريوجودداردوبارويكردتعاملي
رياست كنوني سازمان نظام ،تشكيل كميته روانشناسي
شهري راه را براي تعامل و مشاركت بيشتر باز كرده است.
حاتمي،رييسسازماننظامروانشناسيومشاورهنيزباابراز
خرسنديازانعقادتفاهمنامهباشهرداريتهرانگفت:وجود
كروناوعوارضروانيناشيازآنمسووليتمارادركمكبه
آرامبخشيهموطنانبيشترميكند.راهاندازيمركزمداخله
دربحراندرتهرانوارزيابينيمرخروانيشهروندانتهراني
و افزايش سواد سالمتروان از كارهاي مشترك مورد نظر
سازماننظاموشهرداريتهراناست.

وضعيتمناطقتهراندرابتالبهكرونا
ناهيدخداكرمي،رييسكميتهسالمتشوراياسالميشهر
تهراناعالمكرد:طبقآمارازابتداياسفندتاكنونبيشاز5
هزارتهرانيجانخودرابهدليلكروناازدستدادهاندالبته
ممكن است برخي از آنها از شهرستانها وارد تهران شده،
بستري و فوت شده باشند اما ميانگين افرادي كه در تهران
جان خود را از دست دادهاند تقريبا 69ساله بوده است؛ اين
وضعيت نشان ميدهد افرادي كه هنوز فعال و سرپرست
خانوار و به قول معروف ،نانآور خانواده هستند جان خود
را از دست دادهاند .وي افزود :ميانگين سن مبتاليان نيز در
برخينقاطزير 50سالاستبنابرايننبايدفكركردجوانها
مبتالنميشوند!پايهسنيمبتاليانبسيارمتغيرودرسنين
ميانيميزانابتالبيشتراستبنابراينخواهشميكنيمهمه
جوانانوكودكانبهويژهافرادمسنمراقبخودشانباشند.
خداكرمي با اشاره به اينكه تفاوتهايي در ابتال به كرونا
در گروههاي پرخطر مش��اهده ميشود ،خاطرنشان
كرد :به عنوان مثال در برخي كش��ورها بيماران قلبي
بيشترين ابتال به كرونا را داشتهاند اما مبتاليان به فشار
خون و ديابت در تهران بيشتر بوده است همچنين در
برخي مناطق حركت ويروس بيش��تر بوده به عنوان
مثال در مناطق  4و  5بيماريزايي ويروس بيشتر بوده
كه شايد دليل آن جمعيت بيشتر اين مناطق و تراكم
جمعيت است .ويگفت 60:درصدمبتاليانتهراني،مرد
و 40درصد زن بوده و نس��بت افراد فوت شده نيز تقريبا به
همينميزانبودهاست.

ايرانشهر
بازگشتمحدويتهايپروازي
باعدمرعايتپروتكلها

رضاجعفرزاده،سخنگويسازمانهواپيماييكشوري
از تشديد نظارتها و اقدامات پيشگيرانه اين سازمان
به منظ��ور اطمين��ان از اجراي صحيح مق��ررات و
پروتكلهاي مصوب بهداشتي در بخش حمل ونقل
هوايي خبرداد .به گزارش ف��ارس ،جعفرزاده اظهار
كرد :س��ازمان هواپيمايي كشوري با عنايت به نقش
حاكميتيونظارتيبرايكمكبهمهارانتشاربيماري
كوويد 19وباتوجهبهاهميتودراولويتقرارداشتن
سالمت مسافران ،توسط بخشهاي نظارتي خود از
جملهدفترنظارتبرفرودگاهها،شركتهاوموسسات
هوانوردي ،دفتر نظارت بر عمليات هوانوردي و دفتر
عمليات پرواز ،به صورت مستمر بازرسيهاي الزم از
همهبخشهايفرودگاهي،هندلينگوغيرهبهعمل
ميآورد.ويافزود:سازمانهواپيماييكشوريحسب
وظيفهذاتيخودموظفبهنظارتبراجرايپروتكلها
ودستورالعملهايستادمركزيمبارزهباكروناوملزمبه
نظارتبرحسنانجامدستورالعملهاستبنابراينابتدا
رعايت اصول بهداشتي همانگونه كه در شيوه نامه
كد  1900آمده است را توصيه و در صورت مشاهده
بيتوجهي به مقررات و دس��تورالعملها نسبت به
برخوردقانونيوبازگشتمحدوديتهايپروازياقدام
خواهدكرد.جعفرزادهتصريحكرد:اهمالوبيتوجهي
ش��ركتهاي هواپيمايي ،فرودگاهي ،شركتهايي
خدماتزميني،بارومسافر،خدماتويژهوهمچنين
سايرشركتهايفعالدرامرپرواز،دررعايتمقررات
و دستورالعملهاي س��ازمان هواپيمايي كشوري و
پروتكلهايبهداشتيتدوينشدهتوسطاينسازمان
برخوردهاي الزم را در پي خواهد داشت .سخنگوي
س��ازمان هواپيمايي كش��وري بيان كرد :از آنجا كه
افزايشپروازهاورفعمحدوديتهاميتواندتنهاراهكار
مقاومتها در اين شرايط سخت به شمارايد بنابراين
چنانچهشرطمحورياينموضوعناديدهگرفتهشود
لطمهاقتصاديناشيازآنغيرقابلجبرانخواهدبود
بنابراينبراياستمرارپروازهايداخليوفراهمشدن
زمينههاي انج��ام پروازهاي بينالمللي نياز به انجام
پروازهاي ايمن و س�لامت مس��افر ،رعايت مقررات
بهداشتيبيچونوچرايبهداشتيميسرنخواهدشد.

عقبايي:قرارداد
مستاجراندروغگوفسخميشود

حسام عقبايي ،نايبرييس اتحاديه مشاوران امالك
گفت :اگر مستاجران در قراردادها واقعيتي را درباره
تعداد افراد يا نس��بيت اعالم نكنند ،قرارداد اجاره به
راحتي فسخ ميش��ود .عقبايي در گفتوگو با ايلنا
درباره قراردادهاي اجاره و امكان اعتراض به مستاجر
گفت :قاعدتا در شرايطي مستاجر دروغي را مطرح
كند ،مدير ساختمان به دليل ارتباطاتي كه با تمام
ساكنان س��اختمان دارد متوجه تعداد افراد ساكن
يك واحد خواهد ش��د در اين ش��رايط طبق قانون
تملك آپارتمانه��ا و آييننامه اج��راي آن و قانون
مالكومستاجر؛موجرميتواندبراساساينقوانين
قرارداد اجاره را به راحتي فس��خ كند .وي با تاكيد بر
اينكهمشاورانامالكدرتنظيمقراردادهابايدبهاين
موضوعاتتوجهداشتهباشند،اظهارداشت:اينالزام
است كه تعداد ،جنس��يت و اسامي مستاجران بايد
در قراردادهاي اجاره نوشته شود .عقبايي افزود :اين
موضوع بس��يار جدي گرفته ميشود چراكه شاهد
ناهنجاريهاي��ي در اجتماع هس��تيم و فقط بحث
كتمان تعداد مستاجران در يك واحد مطرح نيست.
ممكن است فردي اعالم كند كه متاهل است و براي
خانواده 4نفره واحد را اجاره كند اما پس از اس��تقرار
به جاي افراد گفته شده ،نفرات ديگري در اين واحد
رفتوآمدداشتهباشندوموجبنارضايتيهمسايهها
ش��وند .نايبرييس اتحاديه مشاوران امالك تاكيد
كرد:درصورتپنهانكاريمستاجريادروغگوييوي
هم مدير ساختمان به نمايندگي از همسايهها و هم
موجرميتواننداعتراضخودرااعالمكنندكهدراين
صورتقراردادفسخميشود .ويادامهداد:هموارهبه
مشاورانامالكگفتهميشودكهجزيياتمستاجران
را در قرارداد ثبت كنند چراكه ممكن اس��ت شاهد
همخانگيافراديشويمكهنسبتيبايكديگرندارند
كهدراينحالتبحثدرحدتوصيهنيستبلكهقانون
دراينبارهمشخصوواضحاست.عقباييدرپاسخبه
اينكهدرصورتيكهموجرومستاجردراينبارهتوافق
كردهباشندومشكليبينمستاجروموجرنباشدآيا
همسايهها حق اعتراض خواهند داشت ،گفت :اگر
اجاره واحد به فردي برخالف قانون باشد همسايهها
ميتوانندموضوعراازمراجعقضاييپيگيريكنند.

پيشبينيآخرهفتهباراني
دراستانهايشمالي

سازمانهواشناسيباپيشبينيآخرهفتهبارانيبراي
استانهايشماليكشوراعالمكرد:تايكشنبهآينده
در برخي مناطق رگبار باران و رعدوبرق پيش بيني
ميش��ود .به گزارش تس��نيم ،بر اساس نقشههاي
همديديآيندهنگريسازمانهواشناسيطي 2روز
آيندهدربرخي ساعاتدراستانهاي ساحليدرياي
خزربارندگي،وزشبادودرساعاتبعدازظهردربرخي
مناطقاستانهايواقعدرشمالغرب،ارتفاعاتالبرز
مركزي ،شمال و شرق هرمزگان ،جنوب سيستان و
بلوچستان،وجنوبكرمانپيشبينيشدهاست.روز
پنجشنبه عالوه بر اين مناطق در ارتفاعات خراسان
شماليوارتفاعاتشماليخراسانرضويرگبارباران،
وزش باد شديد موقتي و گاهي رعدوبرق پيش بيني
ميشود .در اين 2روز در ساعات بعدازظهر در برخي
مناطق شمال شرق كشور و استانهاي سمنان ،قم،
قزوين ،البرز ،تهران ،شرق اصفهان و شرق يزد وزش
باد ش��ديد گاهي گردوخاك پيش بيني شده است.
در بعدازظهر جمعه و شنبه هفته آينده در ارتفاعات
البرز مركزي ،ارتفاعات هرمزگان و جنوب سيستان
و بلوچس��تان و بعدازظهر يكش��نبه هفته آينده در
ارتفاعاتشمالغربكشوررگبارپراكندهبارانگاهي
رعدوبرقووزشبادپيشبينيميشود.

ادامهازصفحهاول
ما براي وصلكردن آمديم
درحالحاضرعدهايمعتقدندشبكهملياطالعات
هنوز تا اجرايي ش��دن فاصله دارد و برخي ديگر از
مسووالن،اينشبكهرابستريميدانندكهمتوقف
نميشود،بلكهاززمانيكهآغازشده،نيازمندفراهم
شدن زيرساختها و پياده شدن خدمات مختلف
است.شورايعاليفضايمجازيبهتازگيمعماري
ش��بكه ملي اطالع��ات را در قالب زيرس��اختها
تقسيمبندي كرده؛ بخش اول ارتباطي و اطالعات،
بخشدومنرمافزاريوبخشسومخدماتومحتوا؛
و آنچه به عنوان وظيفه وزارت ارتباطات و فناوري
اطالعاتازاجراييكردنسهمشبكهملياطالعات
در نظ��ر گرفته ش��ده ،فراهم كردن زيرس��اخت
ارتباطياطالعاتي از جمله كاب��ل و فيبر و مراكز
داده و زيرساخت نرمافزاري از جمله پيامرسانها
و اپليكيشنهاست .هرچند وزارت ارتباطات گله
داردكهبخشتوليدمحتوادروظايفاينوزارتخانه
گنجانده نشده و اما اكنون انتظار توليد محتوا را از
آنها دارند .از طرفي اين روزها يكي از انتقاداتي كه
بهخص��وص از طرف نماين��دگان مجلس به وزير
ارتباطاتنشانهرفته،دربارهتوسعهزيرساختهاي
ارتباطي كشور است .نمايندگان مجلس در حالي
از توسعههاي زيرساختي گله ميكنند كه همين
حاالهمبسياريازشهرهاوروستاهابهقدركفايتاز
امكاناتاينترنتيبرخوردارنيستند؛اگرچهبهدليل
شهرنشيني معترضان و منتقدان ،اين امر مشتبه
ش��ده كه برخورداري از امكانات ارتباطي از جمله
اينترنت لطفي اس��ت كه به شهروندان و ساكنين
ش��هرهاي بزرگ ميش��ود ،اما شايد كمتر كسي
امروز از اين نكته غاف��ل مانده كه اينترنت نه تنها
ديگر يك امكان لوكس و ابزاري براي س��رگرمي،
بلكه از مهمترين نيازها و حقوقي اس��ت كه همه
از شهرنشين تا روستانش��ين بايد از آن بهرهمند
باشند .هرچند در كشوري كه هنوز هم بسياري از
روستاها حتي از خطوط ساده تلفن هم بيبهرهاند،
انتظار كشيدن خطوط فيبر به اين مناطق كمي
خوشخيالي و اصال به دور از منطق است ،اما تالش
براي فراهم كردن امكانات حداقلي را نبايد ناديده
گرفت .در حالي انتقاد ميكنند كه چرا س��رعت
و پهناي باند اينترنت به محتوا مقدم ش��ده كه با
چارچوب جديدي كه توسط شوراي عالي فضاي
مجازي براي معماري شبكه ملي اطالعات در نظر
گرفته شده هم ،محتوا از وظايف وزارت ارتباطات
نيستوبهجاياينكهازكشيدنخطوطاينترنتبه
روستاهايكمتربرخوردارابرازرضايتكنند،ازنبود
محتوايي گله ميكنند كه اساسا متوليگري آن در
حوزه اختيارات وزارت ارتباطات نيست .شايد وقت
آن است كه به جاي اعتراض و انتقاد به اينكه پهناي
باند اينترنت امروز چرا صرف اينستاگرام و تلگرام
كه ابزارهاي خارجي هستند ،شده و به جاي مطرح
كردن دوباره زمزمههاي فيلترينگ اين شبكههاي
اجتماعي ،نگاه��ي به وضعيت تولي��د محتوا در
ابزارهاي داخلي انداخت .اين روزها پيامرس��انها
بيشترين مورد اس��تفاده را نزد مردم دارند و اين
ابزارها جاي خود را به ابزارهاي سنتي مانند تماس
تلفني و پيامك از طريق اپراتورهاي همراه دادهاند،
ازطرفيماهيتشبكههاياجتماعي،همانطوركه
ازنامشپيداست،برقراريارتباطبينجوامعاست.
هرچند اين انتظار ك��ه پيامهايي كه بين كاربران
ايراني منتقل ميش��ود ،نيازي به خروج از كشور
ندارد و براي كاهش هزينههاي انتقال هم ش��ده،
پيامها بايد در داخل كشور جابهجا شوند ،انتظاري
منطقيوشدنياست،امااينكهبخواهيمشبكههاي
اجتماعي را محدود به فضاي داخل كشور كنيم،
درواقع ماهيت اين شبكهها را كه برقراري ارتباط و
اتصالكاربراناينترنتاستوغيرازاينكهتعامالت
روزانه كارب��ران ايراني با يكديگ��ر را فراهم كند،
وسيلهاي براي تعامل جهاني محسوب ميشود را
زير سوال ميبرد.
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دانش و فن

كاهش وابستگي كشور به سرويسدهندههاي خارجي

توافقبرسرمعماريشبكهملياطالعات
در آخرين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي
معماري ،اجزا و فهرست خدمات شبكه ملي
اطالعات بر مبن�اي چهار اليه زيرس�اختي
تصويبشدوبهموجبآنمقررشدوابستگي
كشور به سرويسدهندههاي خارجي فضاي
مجازيكاهشيابد.

پس از اعالم انتقادات متعدد از كوتاهي در پيشبرد اهداف
شبكه ملي اطالعات كه در سال  ۹۲به تصويب شوراي
عالي فضاي مجازي رسيد ،اين شورا آذرماه سال  ۹۸به
وزارت ارتباطات س��ه هفته مهلت داد تا طرح تكميلي
شبكه ملي اطالعات را بر مبناي آنچه كه مدنظر اعضاي
اين شورا است ،ارايه كند .پس از اين ضرباالجل ،وزارت
ارتباطات باالخره طرح كالن شبكه ملي اطالعات را دي
ماه  ۹۸روي ميز شوراي عالي فضاي مجازي گذاشت كه
البته اين طرح كالن به تاييد اعضا نرسيد و مقرر شد براي
بررسي دقيقتر كارگروهي در مركز ملي فضاي مجازي،
آن را تكميل و به شوراي عالي ،ارايه كند .به اين ترتيب
اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي طي دو جلسه آخر
اين شورا در سال ۹۸و قبل از شيوع ويروس كرونا« ،طرح
كالن و معماري شبكه ملي اطالعات» و اهداف مربوط
به آن را به بررس��ي گذاشته و مواردي را تصويب كردند.
پوش��ش  ۱۰۰درصدي جمعيت كشور براي دسترسي
به پهنباند سيار با سرعت متوسط  ۱۰مگابيت بر ثانيه و
پوشش ۸۰درصدي دسترسي پهن باند ثابت خانوارها با
متوسطسرعت ۲۵مگابيتبرثانيهازجملهايناهدافبه
شمار ميرود .همچنين مقرر شد حداقل سه قطب مركز
داده در سه اس��تان در راستاي توسعه خدمات ابري در
كشور ايجاد شود؛ كسبوكارها از اينترنت ۱۰۰مگابيت
بر ثانيه برخوردار باش��ند و در بخش صنعت داخلي هم
توليد گوشيهاي س��اخت داخل به  ۲۰درصد مصرف
گوشيهاي كشور افزايش يابد و همچنين ساالنه حدود
پنج درصد رشد خودكفايي در زمينه تجهيزات شبكه
ايجاد شود .پيشبيني ش��د كه سهم اقتصاد ديجيتال
و خردهفروش��ي الكترونيكي حدود  ۱۰درصد اقتصاد
كشور را ش��امل ش��ود و خدمات پايه كاربردي داخلي
تا س��ال  ۱۴۰۰بهطور كامل تأمين ش��وند .در آخرين
جلسه شورا در سال گذشته نيز بخشهايي از طرح ۱۰
صفحهاي موسوم به «سند كالن و معماري شبكه ملي
اطالعات» به عنوان خط مشي حاكم بر اهداف راهبردي
و عملياتي اين پروژه ملي ،بررسي و مقرر شد در جلسات
آتي ش��وراي عالي فضاي مجازي ،اين طرح به تصويب
برس��د .بدينترتيب در نخستين جلس��ه شوراي عالي

فضاي مجازي در س��ال  ۹۹كه عصر دوشنبه  ۹تيرماه
برگزار شد ،معماري ،اجزا و فهرست خدمات شبكه ملي
اطالعات نهايي ش��د و به تصويب ش��وراي عالي فضاي
مجازي رسيد .بر اساس اين مصوبه ،اجزاي شبكه ملي
اطالعات شامل شبكههاي هسته ،تجميع و دسترسي،
مراكزتبادلترافيك،شبكههايتوزيعمحتوا،شبكههاي
اختصاصي ،مراكز داده عمومي ،قطبهاي مراكز داده و
مركز مديريت و رصد ،ميشود.

معماريشبكهملياطالعاتچهاهميتيدارد
رسول جليلي ،عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي
در گفتوگو با مهر ،جزييات اولين جلسه شوراي عالي
فضاي مجازي در س��ال  ۹۹را تشريح كرد و در پاسخ به
اين سوال كه معماري شبكه ملي اطالعات چه اهميتي
دارد ،توضيحاتي ارايه داد .وي با بيان اينكه شوراي عالي
فضاي مجازي چند مصوبه در مورد شبكه ملي اطالعات
ظرف سالهاي گذش��ته داشته است ،گفت« :آنچه كه
روش��ن نبود و الزم بود كه دقيق ش��ود و همه روي آن
وفاق داش��ته باش��ند ،اين بود كه دقيقاً معماري شبكه
ملي اطالعات چيست و تمايز بين شبكه ملي اطالعات و
فضاي مجازي چيست .در اين باره اختالف نظر و اختالف
قرائت بين دستگاههاي درگير موضوع و جامعه نخبگاني
وجود داشت ،به اين معني كه آيا شبكه ملي اطالعات از
زيرساخت ارتباطي تا سرگرمي و محتوا ،همه را پوشش
ميدهد يا اينكه تنها بخش��ي را پوش��ش خواهد داد؟
مصوبات قبلي شوراي عالي فضاي مجازي در سالهاي
 ۹۳ ،۹۲و  ۹۶همه گوياي اين بوده است كه شبكه ملي
اطالعاتاليههايارتباطيواطالعاتيراپوششميدهد
ولي برخي اوق��ات در مصاحبهها و اظهارنظرها و برخي
ارجاعات ،اين شك وجود داشت كه آيا محتوا و خدمات
هم جزو ش��بكه ملي اطالعات است يا خير ».جليلي با
بيان اينكه آنچه به عنوان معماري شبكه ملي اطالعات
در شوراي عالي فضاي مجازي تصويب شد يك معماري
چهار اليه است كه شامل اليههاي زيرساخت ارتباطي
و اطالعاتي ،زيرس��اخت نرماف��زاري ،خدمات و محتوا
ميشود ،ادامه داد« :ميتوان اليه زيرساخت ارتباطي و
اطالعاتي را نيز به دو زيراليه ارتباطي و زيراليه اطالعاتي
تقس��يم كرد .منظ��ور از زيراليههاي ارتباطي ش��امل
زيرساختهاييمانندبيسيم،باسيم،كابل،فيبروفراهم
كردن ارتباطات است و زيرساخت اطالعاتي نيز به مراكز
داده و كامپيوتر و انبارش دادهها ،اطالق ميشود .منظور
از زيرساخت نرمافزاري ،مولفههاي نرمافزاري است كه
براي ارايه خدمات مورد نياز هستند .يعني خدماتي كه

دنيايفناوري

درخواست براي تعليق فناوري تشخيص چهره

بزرگترين انجمن رايان��هاي دنيا كه بيش از صد هزار
دانشجو و متخصص علوم مختلف رايانه در آن عضويت
دارند،خواستارعدماستفادهدولتهاوبخشخصوصي
از فناوري تشخيص چهره شد .به گزارش مهر به نقل
از انبيس��ي نيوز ،انجمن ماش��ينهاي حسابگر كه
قديميترين انجمن علمي و فني و آموزشي در رشته
كامپيوتر در جهان بوده و در سال  ۱۹۴۷تأسيس شده
هرسالجايزهعلميمعتبرتورينگرانيزاعطاميكند.
اين انجمن رش��د حرفهاي تعداد اعضايش را با فراهم
كردن فرصتها براي يادگيري مادامالعمر ،توس��عه
حرفهاي و شبكه ارتباطي حرفهاي پشتيباني ميكند.
مقر اين انجمن آموزشي بينالمللي در نيويورك بوده
و داراي  ۱۷۰ش��عبه محلي نيز هست .انجمن مذكور
در بيانيه خ��ود تصريح كرده كه فناوريهاي كنترل و

نظارت اغلب به شكلي غرضورزانه مورد استفاده قرار
ميگيرندولذااستفادهازآنهاموجبآسيبديدنبرخي
گروههاي آس��يبپذير و محروم در جامعه ميشود .از
جمله اين گروهها ميتوان به اقليتهاي قومي ،نژادي و
جنسيتي اشاره كرد .در بخش ديگري از بيانيه يادشده
كه در كميته سياس��تگذاري فناوري انجمن مذكور
تهيه ش��ده ،آمده است :فناوري يادشده بسته به نحوه
استفاده ميتواند مفيد يا مضر باشد .ولي سوءاستفاده
از آن باعث به خطرافتادن حقوق بشر و حقوق قانوني
افراد و نقض حريم ش��خصي آنها و زير س��وال رفتن
عدالت و آزاديهاي ش��خصي خواهد شد .از همين رو
سياستگذاران بايد از تعليق استفاده از اين فناوري تا
زمان تعيين استانداردهاي دقيق ،عادالنه و مسووالنه
حمايتكنند.

تصويب معماري شبكه ملي اطالعات در شوراي عالي فضاي مجازي با چهار اليه شامل ارتباطي و اطالعاتي ،زيرساخت نرمافزاري ،خدمات و محتوا
بايد زيرساخت به بخش دانشبنيان و بخش خصوصي
بدهد كه بتوانند برنامكها و نرمافزارهايشان را مبتني بر
آن،بنويسند.برايمثالپيامرسانهاجزوزيرساختهاي
اليه نرمافزاري پايه محسوب ميشوند .چرا كه بسياري از
اپليكيشنها و سامانهها ،مبتنيبر پيامرسانها خدمات
خودراارايهميكنند.اينتوصيفماازمعماريشبكهملي
اطالعات اس��ت .عمده دو اليه اول كه شامل زيرساخت
ارتباطي و اطالعاتي و زيرساخت نرمافزاري ميشود ،به
عهده وزارت ارتباطات است .حاال ممكن است در برخي
كارها همكار هم داشته باشد و در برخي موارد ،به تنهايي
مسوول اس��ت كه زيرساختهاي ارتباطي ،اطالعاتي و
نرمافزاري را براي ايرانيان فراهم كند».
وابستگي به سرويسدهندههاي خارجي
همچنين محمدحس��ن انتظاري ،عضو ديگر ش��وراي
عال��ي فضاي مجازي ب��ه مهر گفت« :معم��اري كالن
شبكه ملي اطالعات به عنوان زيرساخت فضاي مجازي

كشور برمبناي نيازسنجيهاي مربوط به محتوا ،كاربرد
و خدمات روي اين بس��تر ،تعريف و به تصويب رسيده
اس��ت .معماري ش��بكه ملي اطالعات براس��اس اين
اهداف عملياتي ،تعريف و تصويب شده است .بايد ابتدا
نيازمنديهاي عملياتي ش��بكه ملي اطالعات تعريف
ميش��د تا براساس آن مشخص ش��ود كه اين معماري
پاسخگوي نيازمنديهاي مدنظر خواهد بود يا خير .در
الزامات مربوط به معماري كالن ش��بكه ملي اطالعات،
فضاي مجازي كشور شامل زيرساخت فضاي مجازي،
محتوا ،كاربران و خدمات عامه به مردم تعريف شده كه
اين خدمات بايد روي زيرساخت فضاي مجازي كشور
به مردم ارايه ش��ود ».وي با اش��اره به افزايش روزافزون
وابستگي كشور به س��رويسدهندههاي خارجي كه از
س��وي برخي اعضاي ش��وراي عالي فضاي مجازي نيز
مورد انتقاد اس��ت ،گفت« :هماكنون  ۶۰درصد پهناي
باند كشور در اختيار اينستاگرام است و پيامرسانهاي
خارجي بخش عم��دهاي از خدمات را ب��دون مجوز در

مايكروسافت ابزار ريكاوري اطالعات را منتشر كرد

ويندوز فاي��ل ريكاوري اب��زار مايكروس��افت بهمنظور
بازگرداني دادهها به ش��مار ميرود كه سه حالت خاص
براي فايلسيستمهاي مختلف دارد و بهرايگان قابلدانلود
اس��ت .به گزارش زوميت به نقل از تكاس��پات ،از دست
رفتن فايلها يكي از بدترين اتفاقاتي اس��ت كه براي هر
كس رخميدهد .شانس ش��ما براي ريكاوري فايلهاي
ازدسترفته ارتباطي مستقيم به اين دارد كه فايلهايتان
چهمدتقبلحذفشدهباشند.همچنينميزاناستفاده
شما از رايانه از زمان حذف شدن فايلها ،تأثير مهمي روي
شانس ريكاوري آنها ميگذارد .دليل اصلي اين موضوع به
خود ويندوز برميگردد .در فايلسيستم ويندوز ،فضاي
اشغالشده توسط فايلهاي حذفشده برچسب «خالي»
را دريافت ميكند ،اما دادههايي كه قبال ارتباطاتي با اين
فضا از حافظه داشتهاند ممكن است همچنان سالم باقي

بمانند.اگرازآنفضابرايذخيرهفايليجديداستفادهشود،
ش��انس ريكاوري فايلهاي قديمي را از دست ميدهيد.
امروزه اپليكيشنهاي متنوعي براي ريكاورهاي فايلها
موجود هستند كه شماري از آنها عملكردي بسيار عالي
دارند .مايكروسافت در راس��تاي كمك به كاربران براي
ريكاوري فايلها اپليكيش��ن جديدي در مايكروسافت
استور منتشر كرده است .اپليكيشن موردبحث كه با نام
ويندوز فايل ريكاوري ()Windows File Recovery
از آن ياد ميشود درحقيقت يك ابزار خط فرمان بهحساب
ميآيد كه ميت��وان ازطريق آن براي ريكاوري فايلهاي
حذفش��ده از درايوهاي داخل��ي و خارجي و همچنين
دس��تگاههاي  USBو كارته��اي حافظ�� ه  SDتالش
كرد .اطالعات رس��مي نش��ان ميدهند كه ابزار جديد
مايكروس��افت ميتواند فايلهاي داراي فرمت  JPEGو

كشور ارايه ميدهند .اين موضوعات با اهداف شبكه ملي
اطالعاتمنافاتدارد».انتظاريبابياناينكهدرطرحاين
موضوعات ،مباحث مربوط به فيلترينگ مطرح نيست،
ادامه داد« :موضوع مربوط به وابس��تگي فضاي مجازي
كشور به س��رويسهاي خارجي است كه مورد اعتراض
جدي اعضاي حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي است.
در مكاتبات و جلسات متعدد از وزارت ارتباطات خواسته
شده تا برنامه زمانبندي و فازبندي روشني در رابطه با
طراحي ،ايجاد و تحويل شبكه ملي اطالعات ارايه دهد،
اما تاكنون اين وزارتخانه به اين درخواست پاسخ نداده
است .اينكه هر چند ماه يكبار بخواهيم بخشي از شبكه
ملي اطالعات را جلو ببريم پاسخگوي نياز كشور نخواهد
بود .تا زماني كه خدمات پايه روي شبكه ملي اطالعات
شكل نگيرد و مواردي مانند پيامرسانهاي بومي و موتور
جستوجو طراحي و پيادهسازي نشود ،وابستگي ما به
سرويسدهندههايخارجيدرتوليداطالعاتهمچنان
رو به افزايش خواهد بود».

 PDFو  PNGو  MPEGو  MP3و  MP4و  ZIPو
همچنين فايلهاي آفيس و موارد ديگر را ريكاوري كند.
فرايند ريكاوري فايلها از فايلسيس��تمهاي  NTFSو
 FATو  exFATو  ReFSامكانپذير اس��ت .ابزار ويندوز
فايل ريكاوري سه ِ
حالت كاركرد دارد كه شاملDefault
و  Segmentو  Signatureهستند .حالت Default
براي فايلسيستمهاي NTFSكه بهتازگي حذف شدهاند
پيشنهاد ميش��ود .اگر محتواي خاصي داريد كه تاريخ
حذف شدن آنها به مدتي پيش برميگردد يا اينكه حافظه
ذخيرهس��ازي خود را بهصورت دس��تي فرمت كردهايد
بهتر ابتدا سراغ اس��تفاده از حالت  Segmentو سپس
 Signatureبروي��د .مايكروس��افت ميگوي��د حالت
 Signatureب��راي كار ب��ا فايلسيس��تمهاي  FATو
 exFATو  ReFSايدهآل است.

احياي جاهطلبيهاي گوگل در زمينه عينك واقعيت افزوده
گ��وگل كمپان��ي ،Northفعال در زمينه س��اخت
عينكهاي واقعيت افزوده را خريداري كرد .به گزارش
ديجياتو ،گوگل و نورث ،اين خبر را به صورت رس��مي
تايي��د كردهاند ،ب��ا تاكيد بر اين موض��وع كه «تجربه
فني» ن��ورث ميتواند به گ��وگل در زمينه «بهرهوري
سختافزاري و آينده محاسباتي محيط» كمك كند.
جزييات اين معامله از جمله پولي كه گوگل پرداخت
كرده هنوز معلوم نيست .اما با اين تغيير مالكيت نورث
اعالمكردهبزوديكاركردعينكهايهوشمندFocals
را غيرفع��ال خواهد ك��رد؛ به اين معنا ك��ه افرادي كه
سال گذشته  ۱۰۰۰دالر هزينه كردند و نسل اول اين
عينكها را خريدند ،در آينده نزديك ديگر نميتوانند
از آنها اس��تفاده كنند .كمپاني نورث عينك هوشمند
 Focals 1.0را ژانويه ۲۰۱۹به بازار عرضه كرد و بعد از
گذشت حدود يك ماه قيمت آن را به  ۶۰۰دالر كاهش
داد .اين عينك در حقيقت ليزري بس��يار كوچك در
دستههاي خود دارد كه تصاوير مورد نظر را به صورت
مجازي روي شيش��ه و جلوي چش��م مخاطب پديدار
ميكن��د .اين عينك از طريق بلوت��وث به موبايلهاي
هوشمند كاربران متصل ش��ده و ميتواند اعالنها را

نمايش داده ،مس��يريابي فراهم كند و حتي براي اوبر
درخواستدهد.دسامبرسالقبلنورثاعالمكردجهت
تمركز روي ساخت نسل دوم عينكهاي هوشمندش
توليد سري نخست را متوقف خواهد كرد ،كه البته حاال
اين پروژه هم به خاطر تغيير مالكيت كنسل شد .عمر
كوتاهنورثبهعنوانيكشركتمستقلخيليهمساده
نگذشت؛اينشركتتوليدكنندهعينكهوشمندبراي
ثبات اقتصادي مجبور شد طي سال گذشته ۱۵۰نفر از
نيروهايش را تعديل كند .كارمندان هم به مديران اين
كمپاني هشدار دادند كه عينكهاي توليدشده گرانتر
از ارزش واقعي قيمتگذاري ش��دهاند و البته بيش��تر
ظاهري مردانه دارند.
گ��وگل تاكيد دارد بع��د از تغيير مالكي��ت مقر اصلي
نورث بدون جابهجايي و تغيير در ش��هر كيچنر كانادا
باقي خواهند ماند و آنها قصد دارند جامعه بينالمللي
خودش��ان را در اين منطقه نيز گسترش دهند .گوگل
همچنان روي توليد و توسعه عينك هوشمندش تاكيد
دارد و آن را ب��ه محصولي مفيد براي كارهاي تجاري و
توسعهدهندگان تبديل كرده است .گوگل هفت سال
قبل و پ��س از عرضه گوگل گل��س از عرضه عينك با

كاربري عمومي منصرف شد اما معلوم نيست آيا نورث
براي شروع دوباره در اين زمينه كمكي به گوگل خواهد
كرد يا خير.
اين در حالي است كه روز گذشته فيسبوك نيز از يك
هدست واقعيت مجازي جديد مفهومي رونمايي كرد
كه طراحي متفاوتي با ساير دستگاههاي VRموجود در
بازار دارد و به نمايشگرهاي جديدي مجهز شده است.
محققانآزمايشگاهفيسبوكازفيلمهولوگرافيكبراي
ساخت يك نمونه آزمايش��ي صفحه نمايش واقعيت
مجازي استفاده كردهاند كه حاصل آن هدستي شبيه
بهعينكآفتابيباوزنكماست.ضخامتكلينمايشگر
كمتر از ۹ميليمتر است و در مقايسه با ساير هدستها،
رزولوش��ن يا زاويه ديد چندان پايينت��ري ندارد .اين
نمايشگرها ش��ايد روزي بتوانند طراحي هدستهاي
بزرگ را تغيير دهند .كليد اصلي در دس��تيابي به اين
ضخامت كم ،اس��تفاده از تكنيك خمش نور موس��وم
به اپتيك پنكيك اس��ت كه ام��كان بازتاب چندين
باره تصوير نمايش داده ش��ده در يك فضاي محدود را
ميدهد .طراحي اين عينك به گونهاي است كه فاصله
كانوني ظاهري تصوير را بهطور موثري افزايش ميدهد.

شركتهاي امريكايي رسما از همكاري با هواوي منع شدند
كميسيون فدرال ارتباطات امريكا ،اعالم كرد هواوي و
زدتيايتهديدامنيتمليهستند.بنابراينشركتهايي
كه از يارانه دولتي اس��تفاده ميكنند نميتوانند با آنها
همكاري كنند .به گزارش مهر به نقل از سيانبيسي،
كميسيونفدرالارتباطاتامريكا()FCCبهطوررسمي
هواوي و زدتياي را تهديدي عليه امنيت ملي كشورش
اعالم كرد .اين بدان معنا اس��ت كه شركتهايي كه از
برنامه يارانه  ۸.۳ميليارد دالري دولت امريكا به نام طرح
«يونيورسالسرويسفاند»استفادهميكنند،نميتوانند
هيچگونهتجهيزاتياسرويسيازايندوشركترابخرند،

در آن سرمايهگذاري كنند ،نگهداري يا پشتيباني كنند.
آجيت پاي ،مدير اين كميسيون در بيانيهاي اعالم كرد:
«با توجه به دستورات امروز و در نظر گرفتن شواهد ،اين
س��ازمان هواوي و زدتياي را به عنوان خطرهايي براي
شبكههاي مخابراتي امريكا و آينده فناوري  5Gكشور
ميداند .در حقيقت اين حكم به رأي موافق كميسيون
فدرالارتباطاتامريكادرماهنوامبررسميت ميدهد.در
آن زمان اين سازمان قانونگذاري اعالم كرد هر دو شركت
چيني تهديدي براي امنيت ملي امريكا هستند .اين در
حالي است كه امريكا سال گذشته هواوي را در فهرست

سياه وزارت بازرگاني قرار داد و اين راي جديد احتماالً
سببميشودارتباطاينشركتچينيبازنجيرهتامين
ذخاير نيمه رسانا قطع ش��ود .عالوه بر اين موارد دولت
ترامپ س��عي دارد كش��ورهاي ديگر را نيز وادار كند تا
در توسعه شبكه  5Gبا هواوي همكاري نكنند .ژاپن و
استراليانيزدرهمينراستاباهواويهمكارينميكنند.
باوجوداينبرخيكشورهامانندانگليسهمچنانبااين
شركتچينيهمكاريميكنندواجازهميدهندنقشي
محدوددرتوسعهشبكه 5Gكشورداشتهباشد.هواويو
زدتياي تاكنون در اين باره هيچ اظهارنظري نكردهاند.

صنعت،معدنوتجارت
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فعاالن صنفي در گفتوگو با «تعادل» تجويز كردند

نسخه برونرفت از بحران قيمتها

تعادل|گروهتجارت|
مقص�ر گرانيه�اي اخي�ر در ب�ازار كيس�ت؟
نقش اصن�اف در اين ميان چيس�ت؟ «تعادل»
در گفتوگ�و با برخ�ي فعاالن صنف�ي درصدد
پاس�خگويي به اين پرس�ش برآمده است .آنها
ميگويندكهاصنافرانميتوانمقصرگرانيهاي
اخيرمعرفيكرد.بهگفتهآنها،ماداميكهنرخدالر
افزايش مييابدو در كن�ار آن نرخ تورم فزاينده
ميش�ود ،طبيعي اس�ت كه هزينههاي توليد
افزايشيابدكهاثرآنراميتوانبرقيمتنهايي
محصوالت مش�اهده كرد .از طرف�ي با افزايش
قيمتها ،قدرت خريد مردم كاهش مييابد كه
همين امر كاهش فروش وتولي�د را رقم ميزند.
در تحليل اي�ن موضوع اصنافيه�ا ميگويند:
عالوهبرمس�الهتورموافزايشنرخدالر،شيوع
ويروسكرونا،موجبشدهتاصنوفكشوربيش
ازگذشتهدرمشكالتگرفتارشوند.بنابراينبراي
برون رفت از اين وضعيت نيازمند حمايت دولت
هستند .اما نسخه اصناف براي برون رفت از اين
وضعيتچيست؟برخيميگويندكهدولتبايد
اصنافرامثلسايربخشهاياقتصاديزيرچتر
حمايتيخودقراردهد،چراكهبهگفتهآنهادولت
كمترين توجه را به بخش صنوف كش�ور دارد و
حمايتهايسرمايهايدولتدراينبخشنزديك
بهصفراست«.تسهيلفضايكسبوكار،فرجه
مناسبمالياتي،حمايتهايسرمايهاي،جبران
خسارتهايكروناييو»...ازجملهخواستههاي
اصناف در شرايط كنوني است .اما اصنافيها بر
ن رفت از بحران قيمتها
اين باورند كه راه ب�رو 
از مس�ير حمايت از صنوف توليدي به اش�كال
مختلفميگذرد؛چراكهبارونقگرفتنتوليد،هم
هزينههايتوليدوهمقيمتهاكاهشمييابد.

حمايت از اصناف نزديك به صفر
در همين راستا ،رسول جهانگيري عضو هيات رييس اتاق
اصنافايرانبااشارهبهنقشاصنافدروضعيتاقتصاديبه
ماگفت:اصنافنقشپررنگيدرعرصهاقتصاديدارند،اين
درحالياستكههموارهنوكپيكانانتقاددرمسالهگراني
به سمت اصناف گرفته ميشود .او در ادامه افزود :متاسفانه
وضعيتبهگونهاياستكهاگرگرانيياكمبوديدربرخي
ازاقالمموردنيازجامعهرخدهد،مردمآنراازچشماصناف
ميبينند .جهانگيري با اشاره به اينكه در وضعيت حاكم بر
كشور ،حقوحقوق اصنافناديدهگرفته شده،عنوانكرد:
البتهدراينميانممكناستكهتخلفاتينيزازسويبرخي
از صنوف صورت بگيرد ،اما اين بدان معني نيست كه همه
مشكالت اقتصادي را به اين بخش گره بزنيم .عضو هيات
رييس اتاق اصناف ايران بر اين باور است كه مشكل اصلي
از حلقههاي باالدستي نشات ميگيرد .اومي گويد :اصناف

دولت اصناف را مثل ساير بخشهاي اقتصادي زير چتر حمايتي خود قرار دهد
براساسنرخسودعمدهفروشيوخردهفروشيكهقانونگذار
تعيينكرده،اقدامبهفعاليتميكند .جهانگيري،درادامه
با انتقاد از اينكه برخي در اين ش��رايط س��خت اقتصادي
س��رمايههاي خود را در جاهايي مطمئن سرمايهگذاري
ميكنند،گفت:ايندرحالياستكهاصنافدراينوضعيت
اقتصادي ،سرمايههاي خود صرف خدمت رساني به مردم
ميكنند،كهميتوانگفتتنهاهدفشانكسبسودنيست.
او در ادامه عنوان كرد :ميزان مش��اركت سرمايه دولت در
بخش خصوصي اصناف نزديك به صفر است .اين در حالي
است كه چتر حمايتي دولت از ساير بخشهاي اقتصادي،
مثلبخشمعدن،صنعتوبنگاههايتوليديبزرگ،خيلي
گستردهترازآنچيزياستكهدراصنافوجوددارد.بهگفته
اين فعال صنفي دولت در ساير بخشهاي اقتصادي حتي
بيش از ۵۰درصد مش��اركت سرمايهاي دارد .جهانگيري
در ادامه عنوان كرد :موضوع ناراحتكننده اينجاست كه
دولتمردان،اساساصنوفكشورراناديده ميگيرند.ايندر
شرايطي است كه صنوف هيچگاه باري بر دوش دولت در
زمينهتامينسرمايهدرگردشياتامينمواداوليهنگذاشتند.
اوبااشارهبهشعارجهشتوليددرسال ۹۹عنوانكرد:اكنون
بهترينزمانبرايتوجهبهتوليداتخوشهاياصنافاست.
چراكهتجربهكشورهايبزرگنيزنشانازاينداردبهجاي
س��رمايهگذاري در بنگاههاي بزرگ ،بايد از ظرفيتهاي

بنگاههايكوچكومتوسطوصنوفتوليديبهرهگرفت.به
گفتهجهانگيري،باحمايتازسرمايهگذاربخشخصوصيو
تسهيلفضايكسبوكارميتوانتوليدواقتصادرابرروي
ريل رونق قرار داد .جهانگيري همچنين خطاب به وزارت
اقتصاد،گفت:فرجهزمانيمالياتيدرنظرگرفتهشده،براي
اصناف ،قابل توجه نيست و كمكي به اصناف نميكند .او با
تاكيدبراينكهاصنافبهدنبالفرارمالياتينيستند،گفت:ما
نميگوييمكهمالياتبردرآمدنباشد،امامالياتبردرآمدي
كه حاصل نش��ده ،آيا منطقي است؟ اين فعال صنفي ابراز
اميدواري كرد كه دولت با توجه به شرايط ركودي حاكم بر
اقتصاد توجه ويژهاي به بخش اصناف كشور داشته باشد تا
ازاينوضعيتيكهبازاربهآندچارشده،نجاتپيداكنند.
خسارتهاي صنفي جبران شود
مجتبي صفاي��ي نايب رييس دوم ات��اق اصناف ايران
نيز با اش��اره به تبعاتي كه كرونا بر بخشهاي مختلف
كشور ،به ويژه صنوف كشور برجاي گذاشته است ،به
ما ميگويد :اصناف با مشكالت عديدهاي روبرو است از
جمله مشكالت نقدينگي كه اين بخش را بهشدت آزار
ميدهد.ازسويديگر،باالرفتنقيمتهاكهدليلاصلي
آن افزايش نرخ تورم است ،موجب كاهش قدرت خريد
مردمشدهاست.بهگفتهاينفعالصنفي،كاهشقدرت

خريد مردم نيز كاهش فروش و توليد را رقم زده است.
صفايي در بخش ديگري از صحبتهاي خود با بيان اينكه
اصناف ايران اهتمام جدي براي اصالح قانون نظام صنفي
در س��ال جاري دارد ،تاكيد كرد كه اصالح س��اختار نظام
بانكيجهت ايجاد رونق اقتصاديحائز اهميت است.نايب
رييس دوم اتاق اصناف ايران درادامه ابراز اميدواري كرد كه
خس��ارتهاي وارد به بخش اصناف جبران شود تا اقتصاد
بتواندازاينپيچسختتاريخيعبوركند.
اصناف مقصرگرانيها نيستند
از س��وي ديگر ،ابراهيم درس��تي ،عضو هيات رييسه اتاق
اصناف ايران و تهران نيز در خصوص افزايش قيمت برخي
كاالها ميگويد :ما بايد واقعيت را بگوييم ،همه گراني را به
گردناصنافنيندازيدوقتينرخدالرافزايشپيدا ميكند
قطعاً هزينههاي فروش��نده نيز افزايش پيدا ميكند .يك
واحد صنفي عالقه دارد هرچه بيشتر فروش داشته باشد تا
مشتريانبيشتريجذبكند،اماوقتيقيمتهمهكاالها
افزايش پيدا كرده ،قدرت خريد مشتري بهشدت كاهش
پيداكردهاستوتعدادمشتريانروزبهروزكمترميشوند.
نمايندهسرپرستوزارتصمتدراصنافكشورتاكيدكرد:
بانگاهيبهبازاركاركشورميبينيمبعدازشيوعكرونابسياري
از اصناف در حال ورشكس��تگي ميباشند .فستفودها،

تاالرهاي عروسي ،قهوهخانههاي سنتي ،كافي شاپها و
بسياريازرستورانها،موادغذاييوخوراكيبهدليلشرايط
خاصبامشكالتبسيارزياديمواجههستند.بههرحالما
بايدپروتكلهايبهداشتيرارعايتكنيم،مغازهداربايدهم
خود از آلوده شدن بترسد و هم آلوده كردن مشتريان .وي
افزود :از زمان شيوع بيماري كرونا در اسفند ماه نزديك به
 ۷۰۰هزار واحد صنفي در صنف بنكداري ،عمده فروشي،
حملونقل،موادپروتئيني،فروشگاههايزنجيرهاي،نانوايان
و ميوه فروشي اينها همه در حال فعاليت بودند .درستي با
اشارهبهخدماتبرخيصنوفدردورهكروناگفت:مابراين
باور هستيم كه پرسنل بخش بهداشت و درمان در شرايط
كرونايي بسيار سنگ تمام گذاش��ته و از جان گذشتگي
كردند ،اما اصناف علي رغم تمام خدماتش��ان در اين دوره
مغفول ماندند .واحدهاي صنفي درست در همين شرايط
درحالتامينمايحتاجمردمبودند.دردورهچندماهگذشته
كهكرونابركشورحاكمشدهبودبسيارخوبعملكرديم.
وي با ذكر مثالي گفت :بهطور مثال ش��ركت سامسونگ
بعد از ش��روع بيماري كرونا اقدام به توليد مواد شوينده و
ضدعفونيكنندهكردوبهصورترايگانتوزيعنمود.بسياري
ازتوليدكنندگانپوشاكمابهصورتجهادياقدامبهتوليد
ماس��ك براي مردم كردند ،در حالي كه بسياري از صنوف
خواب بودند .درس��تي افزود :دولت بايد بين كساني كه در
شرايط بحراني اقدام كردند با كساني كه فقط نگاه كردند
تفاوت قائل باش��د .درخواس��ت ما از دولت و شخص آقاي
روحاني اين است كه براي حل مشكالت اصناف و كسب و
كارهايمتاثرازكرونااقدامعاجلكنند.
ويدرپايانتاكيدكرد:بهاعتقادمنفروشندهيامغازهداريا
همان واحد صنفي نميتواند كااليي را احتكار كند .شما با
يكتحقيقكوچكميتوانيدمتوجهاينموضوعشويد.يك
واحدصنفي ۱۲متريبعدازگذشتسالهاوباوجودگران
شدنچندبرابرينرخكاالهاآياتوانستهواحدخودرابه۱۶
متر افزايش دهد؟ در حالي كه اگر نگاهي به دارايي داخلي
وخارجيواردكنندگانوبرخيتجاربيندازيدميبينيدكه
در همه جاي دنيا دفاتر نمايندگي داشته و انبارهاي كاالي
متعدد دارند .در همين حال ،سرپرس��ت وزارت صمت از
سياستجديددولتبرايكمكبهاقشارآسيبپذيرجامعه
باتوجهبهافزايشقيمتكاالهاياساسيخبرداد.حسين
مدرسخيابانيدرگفتوگوبا «خبرگزاريتسنيم»درباره
اقدامات وزارت صمت براي كنترل بازار با توجه به افزايش
قيمت كاال به خصوص كاالهاي اساسي اظهار كرد :وزارت
صنعت فقط با واردات مواد اوليه ،كاالي اساس��ي و برخي
قطعات به كشور موافق است .وي با بيان اينكه ارز واردات
برنج تغيير كرده و چيزي به هم نريخته است ،تصريح كرد:
دولت سياس��تهاي جبراني براي اقشار آسيبپذير را در
دس��تور كار قرار داده است .وي در پاسخ به اين پرسش كه
سياستجبرانيچهزمانياجراييميشود،افزود:بايدديد
وزارتكارودولتچهزمانيميتوانندمنابعماليموردنياز
اينبرنامهراتامينكنند.

عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران عنوان كرد

مشكلي براي تامين واكسنكرونا وجود ندارد

ايس�نا |عضو اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد كه در
صورت توليد شدن واكس��ن كرونا در جهان ،مشكلي
براي تامين و عرض��ه آن در ايران وج��ود ندارد .ناصر
رياحي اظهار كرد :در وهل ه اول براي بررس��ي موضوع
واردات واكسن كرونا بايد وضعيت ژنتيكي اين ويروس
مشخص شدهونوعواكسنيكهبراي آن ارايه ميشود را
تعيين كرد .به گفته وي ،به عنوان مثال واكسن ويروس
آنفلوآنزا با توجه به جهش ژنتيكي كه اين ويروس در

ادامهازصفحهاول

هر سال انجام ميدهد ،به شكل ساالنه توليد ميشود و
شركتهاي ايراني نيز با توجه به قراردادهايي كه دارند،
س��االنه ميزاني از اين واكس��ن را وارد ايران ميكنند
و از س��وي كادر درمان به متقاضيان تزريق ميشود.
وي با بيان اينكه واكس��ن آنفلوآن��زا را نميتوان براي
طوالنيمدت نگه داش��ت و باي��د آن را ظرف چند ماه
مصرف ك��رد ،توضيح داد :با توجه به مصرف س��االنه
ش��ركتهاي ايراني دوز مورد نياز خود براي سال بعد

را رزرو ميكنند و به اين ترتيب مشكلي در اين بازار به
وجود نميآيد.اگر اين واكس��ن مانند آنفلوآنزا شرايط
ساالنه داشته باش��د ،يعني با توجه به جهش ژنتيكي
ويروس در هر س��ال نياز به ايجاد تغييراتي در واكسن
باشد ،قاعدتا كشورهايي كه در فرآيند اين پروژه سهيم
بودهاند يا آن را از قبل رزرو كردهاند ،در صف اول دريافت
واكسن خواهند بود .در صورتي كه واكسن كرونا نياز به
تغييرات هر ساله نداشته باشد پس از آنكه كشورهايي

ن ارزش سرمايه گذاريدر ايران
ريسك باالي صفر شد 
بنده اينجا به ش��ما ميگويم كه شركتهايي كه از محل
سود سپرده بخشي نيازهايشان را تامين ميكردند با اين
افزايش نرخ ارز ،ش��دند هيچ .به اين ميگوييم ريس��ك
دههاي  .ش��ركتهاي حقوقي س��پرده محور قرباني اين
ريس��ك دههاي ش��دند .با همان منطقي كه افرادي كه
امالكتجاريخريدهاندوهمانطوركهگفتيمدر99درصد
موارد قرباني ريس��ك دههاي ش��دند؛ عرض ميكنم كه
شركتهاي س��پردهمحور هم قرباني اين افزايش نرخ ارز
شدند.شدندهيچي.
چه عاملي باعث غلتيدن اين شركتها در دره
سقوط و ركود شد؟
اين ش��ركتها روزگاري از محل سودهايي كه شناسايي
ميكردندتصورميكردندكهرگههاييازنبوغدارند؛اجازه
بدهيد در يك معناي صريحتر بگويم س��پردهگذاري در
بانكها در دولت اول روحاني به آهنگ غالب اقتصاد ايران
بدل شد و كم نبودند افراد حقيقي و شركتهاي حقوقي
كه با سپردهگذاري و سودي كه نصيبشان ميشد داراي
اينتصورشدهبودندكهنابغهاقتصادندوفكرميكردندبقيه
عقلمعاشندارند.اماايننرخارزكهاينروزهاشاهدبروزآن
هستيم ،سپرده گذاران بانكي را به هيچ رساند .افرادي كه
يكدههبهشدتاحساستوفيقميكردندبافعالترشدن
اين ريسك ،قسمت عمده دارايي شان را از دست دادند.
اجازه بدهيد يك مثال ديگر از ريسك دههاي و مشاهداتم
طييكماههاخيربگويم.براساسمشاهداتمازكفبازاربه
شماميگويمامروزكسيميتوانددربازارايرانكاالبفروشد
وفعاليتكندوضررنكندكهاز90درصدازرقبايشارزانتر
اداره شود .يكبار ديگر تكرار ميكنم هر فعال اقتصادي كه
در صنف خودش ارزانتر اداره نش��ود در ضرر است يعني
هزينه گران اداره ش��دنش را نميتواند از مشتري بگيرد.
ريسك اين بحث چيست؟ اين  90درصدي كه اقتصاد در
چنينسطحيرقابتيشدهكهنابهرهورانراتحملنميكند،
فردي كه احساس ميكند بايد از بازار كناره بكشد؛ تكليف
سرمايهگذارياش چه ميشود؟ اينها سرمايه زيادي وارد

كردهاند و االن ميبينند كه از اين سرمايهگذاري كاسبي و
سودنميتوانندكنند،بهعبارتديگرسرمايهشانرفت.چه
بايدبكنند؟بندهعرضميكنمكه 90درصدسرمايهفعاالن
اقتصاديايرانكهرويكاغذيكسريحسابهايحسين
قليخانيميكنندكهاينقدرسرمايهدارمو...اماواقعآناست
كهوقتيبااينداشتهشمانميتوانيدكاسبيكنيدارزشش
يكدالريعنيهيچاست.اينيكدالرهمبرايايناستكه
بتوانيدداراييتانرابهنامكسيديگريبكنيد.
آيا يك چنين شرايطي قابل پيشبيني است؟
يعني اس�اتيد اقتصادي و كارشناس�ان در اين
زمينه تذكاري داده بودند؟
بااينسهمثالشماببينيدكهريسكهايدههايبااقتصاد
ماچهكردهاست.سوالايناستآيايكچنينفعلوانفعالي
قابلپيشبينيبودهاست؟اينتخصصمااست؛يعنياگر
اقتصاددانهااينشرايطراپيشبينينكردهبودندمسوولند.
اماغالباينافرادمالباختهوقتيصحبتميكنندميگويند،
چه كس��ي فكرش را ميكرد؟ كي پيشبيني ميكرد و...
اساس حرف من اين است كه بدنه فعاالن اقتصادي ايران
ريس��كهاي بلندمدت را درك نميكنند و وقتي ريسك
بلندمدتمطرحميشوددركشانايناستكهفرداساعت
11بايدهمهقيمتهانزوليشودوكامنتبرايماميگذارند
كه چرا قيمتها نزول نكرده اس��ت؟ و بعد هم كه ريسك
وسيعتر ميشود مسخرهكردنها شروع ميشود كه شما
گفتيد كه ريسك است پس چرا دارد باال ميرود .مجموعه
سپرده مردم ايران در آذر 84بر اساس دالر ميشد 100تا
ليوان در بازار جهاني از ديروز اين رقم شده 90ليوان .يعني
سودسپردهنهتنهاصفربودهبلكهسالينيمدرصدكميهم
بيشترازسپردههاهزينهدريافتشدهاست.آنوقتبانكيها
همميگويندبانكهاكهبيكارنيستندكهپولمردمرانگه
دارندبايدهزينهايبراينگهداريسپردههادريافتكنند.
كساني كه در 5س��ال اول روحاني خيلي شير شده بودند
از محل سود س��پردهها ،حاال امروز ريسكهاي دههاي و
بلندمدتراتجربهميكنند.

چ�ه توصي�هاي ب�ه خانواده�هاي ايراني در
خصوص س�پردهگذاريها ميتوان داشت؟ به
هر حال شما فرموديد كه بعد از بروز ريسكهاي
دههايسرمايههايافرادحقيقيوحقوقيهيچ
ميشود؟ به هر حال مردم بايد مطلع باشند كه
چه شرايطي در پيش رودارند؟
اينجا درخواستي از خانوادهها و فعاالن اقتصادي دارم.
كس��اني كه كسبشان را و پولش��ان را سپردهگذاري
كردند و  5الي 6س��ال هم حس��ابي با آن پولها كيف
كردن��د و خ��وش گذراندند ،بع��د از مواجه ش��دن با
ريسكهاي 10سالهوصفرشدنسودوازبينرفتن90
درصدداراييشان(دوسومثروتشان)تصميمميگيرند
تا به شغل قبلي خود و كاسبي گذشتهشان بازگردند،
آيا ممكن است؟خير نميشود .اگر شما يك كاسبي را
رها كنيد با سرعت حركت فعاليتها ممكن نيست كه
شرايط سابق تكرار شود .بنابراين به خانوادهها توصيه
ميكنم كه شغل خود را بدون دليل با بيزينسهاي داغ
و كليشهاي مقايسه نكنند و مقهور اطالعات نادرستي
كه درباره بازارهاي كاري وجود دارد ،نشوند .بعد شغل
خود را رها كنند و بعد از شكست ديگر قادر به بازگشت
بهبيزينسقبلينيستند.
اين اتفاقي است كه براي سپرده گذاران ،شركتهاي
س��پرده محور و ...افتاده اس��ت و بعد از شكس��ت اين
شركتها قادر به بازگشت به بيزينس قبلي نيست .در
جمعبندي صحبتها ميتوان گفت به جز رشتههاي
مزيتدار،فعالاقتصاديايرانيبرايسرمايهگذارياش
بايد روي هيچ س��ودي حساب نكند تا بتواند بفروشد.
فقط در رش��تههاي مزيتدار اقتصادي است كه اين
معادله به گونهاي ديگر محقق ميشود .و فرد ميتواند
براي سرمايهگذارياش سود دريافت كند .پس ريسك
صفر شدن ارزش س��رمايهگذاري االن در ايران بسيار
باالست و قوي است منهاي بورس .در بورس اين قاعده
االن وجود ندارد.

كه از قبل آن را رزرو كردهاند واكسن را دريافت كنند؛
ظرف هفتههاي بعد ايران نيز امكان دريافت واكسن را
خواهد داشت.
قيمت داروي رمدسيوير در ايران
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران همچنين
در پاس��خ به اين س��وال كه با توجه به قيمت بيش از
 ۲۰۰۰دالري تعيين ش��ده از سوي شركت امريكايي

گيلياد براي داروي رمدسيوير كه گفته ميشود بعضي
از پژوهشه��ا آن را در درمان كرونا موثر ميدانند ،چه
مشكالتي براي تامين آن در ايران وجود خواهد داشت،
بيان كرد :در حال حاضر اين شركت امريكايي برخي از
داروهاي خود را در ايران ميفروشد و در صورت نهايي
شدن نياز به اين دارو نيز امكان واردات آن وجود خواهد
داشت؛ اما بايد ديد كه اين دارو به شكل تزريقاتي عرضه
ميشود يا شكل قرص و كپسول خواهد داشت.

اخبار ويژه
مراسم تكريم و معارفه
رييس ادارهگازشهرستان مهران
با حضور مدير عامل ش��ركت گاز استان ايالم و
فرماندار شهرستان مهران ،رييس جديد اداره گاز
ناحيه مهران معرفي شد .مراسم تكريم و معارفه
رييس اداره گاز شهرستان مهران با حضور مدير
عاملشركتگازاستانايالموفرماندارشهرستان
مهران،رييسجديدادارهگازناحيهمهرانمعرفي
و منص��وب گردي��د .به گ��زارش روابط عمومي
ش��ركت گاز اس��تان ايالم ،عباس شمساللهي
مدير عامل ش��ركت گاز اس��تان ايالم به همراه
چند نفر از روس��اي واحدهاي ستادي با حضور
در دفتر فرماندار شهرستان مهران ،رييس جديد
اداره گاز شهرس��تان مهران را معرفي و منصوب
نمود.شمساللهيوضعيتگازرسانيشهرستان
مه��ران را در حوزه ش��هري و روس��تايي 100
درصد اعالم نمود .وي اجراي عمليات گازرساني
به روس��تاي بانروش��ان به عنوان تنها روستاي
باقيمانده شهرستان را بهداليل قوانين و مقررات
گازرساني از جمله تعداد كم خانوارهاي ساكن،
بُعد مسافت از خطوط و هزينه باالي سرانه خانوار
جهت گازرساني را در حال حاضر فاقد شرايط و
توجيه گازرساني اعالم و ابراز اميدواري كرد در
آينده نزديك و با افزايش سرانه گازرساني خانوار
روستاييبتوانيماينروستارانيزگازرسانيكنيم.

توسعه شبكه فاضالب و ارتقاي
تصفيهخانه فاضالب فوالدشهر
مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب استان اصفهان با
اشاره به انعقاد قرار داد سرمايهگذاري ميان شركت
آبفا و ذوب آهن اصفهان اعالم كرد :با سرمايهگذاري
ش��ركت ذوب آهن مقررشد توسعه شبكه فاضالب
فوالدشهروايمانشهربههمراهارتقاوتوسعهتصفيه
خانه فاضالب فوالدش��هربا هدف انتقال پس��اب به
شركتذوبآهنتاسال 1400عملياتيشود.
مهندس هاش��م اميني اعالم كرد :با سرمايهگذاري
 210ميلياردتومانيشركتذوبآهن 95،كيلومتر
شبكهفاضالبدرشهرهايفوالدشهروايمانشهراجرا
ميشودوفازتوسعهايتصفيهخانهفوالدشهرنيزدر
دستوركارقرارميگيرد.
وي با بيان اينكه در ازاي اجراي ش��بكه فاضالب در
ش��هرهاي فوالدشهر و ايمانش��هر و توسعه تصفيه
خانه فاضالب فوالدشهر ،پس��اب اين تصفيه خانه
دريكدوره 20سالهدراختيارشركتذوبآهنقرار
ميگيردخاطرنشانساخت:باانعقاداينقرارداد125
ميليون مترمكعب پس��اب طي اين دوره ،در اختيار
شركتذوبآهنبرايرفعنيازآبيقرارميگيرد.

مشكالت نيروهاي بهداشتي
در دست پيگيري است
دكتر س��يما س��ادات الري بيان كرد :مشكالت
نيروهاي بهداشت كه در قالب نامهاي براي وزير
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ارسال شده
بود در دست پيگيري اس��ت .وي ادامه داد :وزير
بهداشت شخصا دس��تور پيگيري موارد مطرح
شده در اين نامه را صادر كرده و با توجه به اينكه
موضوعهاي مطرح شده مربوط به معاونتهاي
مختلفاست،همهمواردپيگيريميشود.معاون
وزير بهداش��ت اظهار كرد :نيروهاي بهداش��ت
بازوي قدرتمند وزارت بهداشت هستند و يكي از
شگفتيهاي اخير آنها در موضوع غربالگريكرونا
اتفاقافتاد .الريبيانكرد:وزيربهداشتازابتداي
حضورخوددروزارتبهداشتبراهميتبهداشت
وپيشگيريتاكيدكردهوهمهبهاينموضوعواقف
هستيمكهمسيرسالمتازبهداشتوپيشگيري
ميگذرد و نيروهاي بهداش��تي بازوي قدرتمند
وزارت بهداشت در اين مسير هستند.
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حمله ناو امريكايي به هواپيماي مسافربري ايران

تاريخچه

صنعت پرسود پتروشيمي

اقوام متمدن دوران باستان ،به ويژه سومريها و
آشوريهاوبابليها،حدودچهارهزاروپانصدسال
پيشدرسرزمينميانرودان(محلعراقكنوني)
با برخي از مواد نفتي كه در درياچه قير به دست
ميآمد ،آشنايي داشتند .آنها از خود قير به عنوان
ماده غيرقابل نفوذ ،استفاده ميكردند .روميها و
يونانيهانيزموادقيريرابرايغيرقابلنفوذكردن
بدنه كش��تيها به كار ميبردند .همچنين براي
روشنايي و گرم كردن نيز از آن بهره ميجستند.
با توسعه و پيشرفت تكنولوژي حفاري در اواسط
قرن نوزده��م و تكنولوژي تقطير و پااليش نفت
در اواخر قرن نوزدهم و اس��تفاده از آن در موارد
غير سوختي ،جهش حيرتآوري به وجود آمد.
بهطوري ك��ه امروزه صنايع پتروش��يمي نقش
اساس��ي و بنيادي در رفع نياز عمومي جامعه به
عهده دارد .نفت و مشتقات آن نه تنها در برآوردن
نيازهاي انسان در زمينه سوخت ،انرژي و الياف
نقشي بنيادي دارد ،بلكه پيدايش و تكامل صنايع
گوناگون مهمي را موجب شد كه به پارهاي از آنها
اشاره ميشود .صنعت پتروشيمي يكي از اركان
اصليصنعتنفتدرزنجيرهتوليدوموتورمحرك
توسعه اقتصادي ،سياسي و اجتماعي كشور به
شمارميآيدونقشبسزاييدرتوليدناخالصملي
دارد.موجتحوالتدرصنعتپتروشيميافزونبر
كاهشخامفروشيبهايجادارزشافزودهمضاعف
اقتصادي ،ثروتآفريني و اشتغالزايي منجر شد
و مصداق علمي و عملي تبلور توس��عه پايدار در
راس��تاي اقتصاد مقاومتي را به تصوير كش��يد.
ايجاد صنعت پتروش��يمي در ايران قدمتي ۵۰
سالهداردوبهدهه ۱۳۳۰خورشيديبازميگردد.
در اواخر اين ده��ه وزارت اقتصاد وقت به منظور
گسترش صنعت پتروش��يمي در كشور ،بنگاه
شيمياييكشورراتأسيسواينشركتدر۱۳۳۷
خورشيدي طرح احداث كارخانه كود شيميايي
مرودش��ت فارس را به اجرا گذاشت ،بنابراين از
آنجا كه رش��د اين صنعت نيازمند فعاليتهاي
تخصصي گستردهتر و هماهنگ با صنعت نفت
و گاز بود به زودي ضرورت ايجاد س��ازماني براي
توسعه و هدايت صنعت پتروشيمي مشهود شد
و به همين سبب در  ۱۳۴۲خورشيدي شركت
ملي صنايع پتروشيمي با مالكيت دولت و تحت
پوشش ش��ركت ملي نفت ايران تأسيس و تمام
فعاليته��اي مرتبط با ايجاد و توس��عه صنايع
پتروشيمي در اين شركت متمركز شد .صنعت
ش��يميايي از جمله صنايع مطرح در چند دهه
گذشته به شمار ميآيد كه توجه خاص كشورها
به اين صنع��ت موجب رون��ق و فراگيري آن در
جهان ش��ده اس��ت و در حال حاضر اين صنعت
پس از صنايع غذايي و خودروس��ازي س��ومين
صنعت بزرگ جهان محس��وب ميشود .ايران
نيز بهعنوان چهارمين توليدكننده نفت جهان
و با دارا بودن دومي��ن ذخاير بزرگ گاز دنيا۸۰ ،
درصد درآمده��اي صادراتي خود را از نفت و گاز
تامين ميكند و اميدوار است تا پايان دهه جاري
 ۱۴درصد از بازار جهاني پتروشيمي را در دست
بگيرد و ظرفيت توليد محصوالت پتروش��يمي
خود را به  ۲۳ميليون تن در سال افزايش دهد.

ارزيابي كرد« .يوري ليامين» ،كارشناس مسائل نظامي
روسيهدرمصاحبهايبااسپوتنيكبايادآورياينكهحمله
امريكا به هواپيماي ايران��ي در زمان جنگ ايران و عراق
انجام شده ،گفته است« :در چند ماه پاياني جنگ ايران و
عراق،اياالتمتحدهبهطورمكرربهشناورهايايرانحمله
ميكردوباعث تخريبچندين قايقموتوريوآسيببه
يك شناور نظامي ايران شد«».ليامين» درباره شليك به
ايرباس ايراني تصريح كرده است« :امريكا ،تعمدا اين كار
راانجامداد.آنهاميخواستندبهايراننشانبدهنداگرآنها
راتهديديعليهكشتيهايشانببينندحاضرنددستبه
هراقداميبزنند.درنهايتدولتامريكامبلغ ۵۵ميليون

دالر به خانوادههاي قربانيان و نيز مبلغ  ۴۰ميليون دالر
برايخسارتسقوطهواپيمايمسافربريپرداختكرد.
اينمبلغبهصورتبالعوضوبدونقبولمسووليتحادثه
پرداخت شد و هيچكدام از خدمه ناو وينسنس محكوم
نشدند؛ حتي ويليام راجرز فرمانده ناو جنگي امريكا در
پايان خدمت خود مدال شجاعت گرفت و به درجه باالتر
ارتقايافت .هواپيمايايرباس ۳۰۰هواپيماييجمهوري
اسالميايران(هما)تنها ۱۰دقيقهپسازپرواز،درارتفاع
۱۲هزارپايينزديكتنگههرمزوالركبرفرازخليجفارس
مورد حمله ناو امريكايي وينسنس قرار گرفت و تمامي
 ۲۹۰سرنشينآنبهشهادترسيدند.

جامعه

شناسايياجساد قربانيانانفجاركلينيكسينااطهر
آتشس��وزي و انفجار در كلينيك سينا
اطهر  19كش��ته بر جاي گذاشته است.
عل��ت اصلي اين حادثه هنوز مش��خص
نيس��ت .مديركل پزشكي قانوني استان
ته��ران از اتمام كار تعيي��ن علت مرگ
قربانيانحادثهانفجاروحريقدركلينيك
سينا اطهر خبر داد و گفت :تاكنون اجساد
 ۱۴نفر از ۱۹جانباخته به خانوادههايشان
تحويل داده شده است .مهدي فروزش درباره اقدامات
پزشكي قانوني اس��تان تهران در مورد اجساد حادثه
انفجاروحريقدركلينيكسينااطهراظهاركرد:بامداد
ديروز ،چهارشنبه ،اجساد تحويل پزشكي قانوني شد
و از همان زمان اقدامات براي شناسايي ،تعيين علت
فوت و صدور جواز دفن انجام ش��د .او ب��ا بيان اينكه
تمامي  ۱۹جسد ارجاعي به پزشكي قانوني شامل ۱۵
زن و چهارمرد شناسايي و علت فوتشان مشخص شد،
گفت :جواز دفن براي اين افراد صادر و تاكنون اجساد
 ۱۴تن با دس��تور مقام قضايي به بستگان درجه اول
آنان تحويل داده شده اس��ت .فروزش از خانواده پنج

قرباني ديگر نيز خواست كه براي تحويل
اجس��اد به پزشكي قانوني مراجعه كنند
و گفت :اي��ن موضوع به خانوادهها اطالع
داده شده است .مديركل پزشكي قانوني
اس��تان تهران در مورد اينكه آيا اجساد
ديگري عالوه بر ۱۹نفر به اين مركز ارجاع
شده يا خير؟ گفت :اجسادي كه تحويل
پزش��كي قانوني شده همين  ۱۹نفر بود.
وي درباره ميزان آسيبديدگي اجساد نيز اظهاركرد:
آس��يبديدگيها طوري نبود كه براي تشخيص نياز
به اقدامات تخصصيتر باشد و فرآيند شناسايي انجام
ش��د .به گفته فروزش ،از  ۱۹فوتي اين حادثه ،هفت
تن پزش��ك ش��امل چهار متخصص بيهوشي ،يك
متخصص جراحي پالستيك ،يك متخصص گوش و
حلق وبيني و يك پزشك ديگر است .دو نفرهم پرستار
كلينيك بودند .چهارنفر تكنس��ين اتاق عمل ويك
نفرتكسنين راديولوژي ،دونفرازكاركنان ودونفرهم
از مراجعهكنندگان بودند و حرفه يك نفر هم تاكنون
مشخص نشده است.

كاهش ۱۰سانتيمتري تراز درياچه اروميه

مدير دفتر استاني س��تاد احياي درياچه
ارومي��ه از كاهش  ۱۰س��انتيمتري تراز
درياچه نسبت به زمان مشابه در سال قبل
خبر داد و گفت :كم شدن تراز آب درياچه
اروميه در اين موقع از سال طبيعي است.
فرهاد سرخوش با اش��اره به اينكه سطح
تراز درياچ��ه اروميه دي��روز ،يازدهم تير
 ۱۲۷۱.۶۸بود ،اظهار كرد :اين رقم نسبت
بهمدتمشابهسالقبل۱۰سانتيمتركاهشيافتهاست
همچنينوسعتآنامروز(چهارشنبه) ۳۸۰۰كيلومتر
گزارش شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته۶۷
كيلومتر كمتر است .وي افزود :درياچه اروميه درحال
حاضر چهار ميليارد و ۱۶۰ميليون متر مكعب آب دارد
كهنسبتبهسالگذشته ۳۱۰ميليونمترمكعبكمتر
است.مديردفتراستانيستاداحيايدرياچهاروميهبابيان
اينكهكمشدنترازآبدرياچهاروميهدراينموقعازسال
مجلس در گذر تاريخ

طبيعي است ،به ايسنا گفت :از خردادماه
تاكنون ورودي آب به درياچه نداش��تيم و
آب موجود در آن ني��ز بر اثر گرما و تبخير
كاهشپيداكردهاست.سرخوشافزود:در
حال حاضر ورودي آب به درياچه اروميه از
خودحوضهآبخيزاستوبهدليلآغازفصل
كشاورزي تا سه ماه آينده پرداخت حقابه
زيستمحيطيدرياچهرانخواهيمداشت.
بهگفتهمديردفتراستانيستاداحيايدرياچهاروميهتا
ديماه امس��ال پروژههاي سازهاي احياي درياچه كه از
سال  ۹۳آغاز شده بود ،به اتمام ميرسد از اينرو در دي
ماهانتقالآببهدرياچهاروميهازخارجازحوضهخواهيم
داشتوشاهدافزايشچشمگيرترازآنخواهيمبود.وي
در پايان گفت :با انتقال آب به درياچه اروميه از ديماه،
ش��رايط درياچه در ماههاي گرم سال كه حقابه محيط
زيستينداريم،پايدارترخواهدشد.

قانون توسعه صنايع پتروشيمي

قانونتوسعهصنايعپتروشيمي-مصوب ۲۰تير۱۳۴۴
درمجلسبيستويكمشورايمليو ۱۴تير ۱۳۴۴در
مجلس سنا .به تصويب رسيد.بر اساس ماده يك اين
قانون ،به شركت ملي صنايع پتروشيمي كه به موجب
تبصره ۶۴قانونبودجهاصالحيسال ۱۳۴۳كلكشور
تأسيس شده اس��ت اجازه دادهميشود با موسسات و
شركتهايايرانيياخارجيكهواجدصالحيتفنيو
ماليباشندبرايتوليدمحصوالتپتروشيميمشتقاز
گازهايطبيعيوسايرهيدروكربورهاوپخشوفروش
و حمل و نق��ل و صدور محصوالت مزبور مش��اركت
نمايد.موافقتنامههاوقراردادهاييكهبراياجراياين
منظورمنعقدميشودپسازتأييدشورايعاليصنايع
پتروش��يمي و مجمع عمومي شركت ملي نفتايران
و هيات وزيران و تصويب كميس��يونهاي مشترك
اقتصاد و دارايي مجلسين به مورد اجرا گذارده خواهد
شد .در ماده  ۲قانون توسعه صنايع پتروشيمي آمده
است :شركت ها و موسسات خارجي كه به منظور فوق
باشركتمليصنايعپتروشيميمشاركتمينماينداز
شمولتبصره۲ماده۳قانونجلبوحمايتسرمايههاي
خارجي و بند ج ماده يك آييننامه اجراي قانون جلب
وحمايتسرمايههايخارجيمصوبكميسيونهاي
مجلسين مستثناخواهند بود در كليه موافقتنامهها

و قراردادهايي كه به اس��تناد اين قانون با شركت ها و
موسس��ات خارجي منعقد ميشود بايد قيد گردد كه
ي حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي
شريك خارج 
طرفايرانيتمامياقسمتيازسهاميراكهدرمشاركت
دارد به ديگري منتقل نماي��د در صورت تخلف از اين
شرطشركتمليصنايعپتروشيميميتواندقراردادرا
فسخكند .شركتهاييكهطبقاينقانونبامشاركت
ش��ركت ملي صنايع پتروش��يمي ايجاد ميشوند از
معافيتهاومزايايقانونيكهبهموجبمواداساسنامه
شركتملينفتايرانبرايشركتمذكورمقرراستو
نيزازكليهمزاياومعافيتهاييكهطبققوانينموضوعه
برايموسساتتولي دداخليمقرراستاستفادهخواهند
نمود .همچنين ،در هر مشاركت موضوع اين قانون كه
تأسيس��ات و عمليات توليدي آن در ايران باشد سهم
شركت ملي صنايع پتروش��يمي كمتر از  50در صد
نخواهد بود .بنا ب��ر ماده پنج اين قانون ،اختالفاتي كه
بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و طرف هاي ديگر
پيشآيدچنانچهازطريقمذاكرهدوستانهبهنحويكه
در هر قراردادپيشبيني خواهد شد رفع نشود از طريق
س��ازش و داوري حل خواهد ش��د .مقررات مربوط به
ارجاعاختالفاتبهسازشوداوريدرهرقراردادبهنحو
مقتضيپيشبينيميشود.

كتاب جديد محمود دولتآبادي در راه است

كتاب جديدي از محمود دولتآبادي با عنوان «اسبها اسبها از كنار يكديگر» منتشر ميشود .نشر چشمه در صفحه خود اعالم
كرده اس��ت ،اين رمان بهزودي منتشر خواهد شد .در بخشي از اين كتاب آمده است« :ذهن آدميزاد در هر دورهاي از عمر به چندتا
گير و گره دچار ميشود كه ميخواهد آن گير و گرهها را باز كند .تا به حال ذهن تو در جايي ،روي مورد خاصي قفل نكرده؟ شايد قفل
كرده و تو متوجهش نبودي ،محل نگذاشتي!» «كليدر»« ،جاي خالي سلوچ»« ،سلوك»« ،بنيآدم» «ميم و آن ديگران»« ،قطره
محالانديش»« ،اين گفت و سخنها»« ،روزگار سپريشده مردم سالخورده»« ،سر زلف عروسان سخن»« ،طريق بسمل شدن» و
«عبور از خود» برخي از ديگر كتابهاي محمود دولتآبادي هستند.
مرزپرگهر

عكس    :ايسنا

روز سهش��نبه  ۳ج��والي  ۱۹۸۸برابر با
دوازدهم تيرم��اه  ۱۳۶۷ن��او «يواساس
تاريخ
نگاري وينس��نس» امريكايي در خليجفارس به
هواپيماي ايرباس ش��ركت هواپيمايي ايراناير شليك
كرد و موجب ش��هادت ۲۹۰سرنش��ين آن شد .پس از
حمله امريكا به هواپيماي ايراني ادعاهاي غيرمستند و
توسل به مجعوالت براي توجيه اين تراژدي آغاز شدند.
درياس��االر «ويليام كرو» ،فرمانده وقت ستاد مشترك
نيروي دريايي امريكا ،س��اعاتي بعد از ش��ليك به پرواز
 ۶۵۵در نشس��ت خبري وزارت دفاع امريكا ،آن را «يك
اقدام دفاعي مناسب» توصيف كرد و گفت« :مسير پرواز
هواپيماي ايراني ،مس��تقيم به س��مت پايين و رو به ناو
«يواساس وينسنس» بود .وقتي كه هواپيماي مزبور به
اخطارهايمكررماتوجهينكرد«وينسنس»بهسمتآن
شليك كرد تا از خودش در برابر هر گونه حمله احتمالي
محافظ��ت كند«».ويليام كرو» عالوه ب��ر اين در همان
نشست خبري مدعي شد كه هواپيماي ايراني با سرعت
 ۴۵۰گرهدريايي(سرعتيكهمعموالهواپيماهايجنگي
با آن پرواز ميكنند) در ارتفاع  ۹۰۰۰پايي از سطح دريا
درحالكاهشارتفاعوحركتبهسمتناوامريكاييبوده
و به همين دليل هدف ناو «وينسنس» قرار گرفته است.
ادعايديگر«كرو»اينبودكهايرباسايرانيازداالنهوايي
خودش خارج شده بنابراين «ويليام راجرز» ،فرمانده ناو
امريكايي آن را با هواپيماي جنگي F14اش��تباه گرفته
است.يكروزبعد«،رونالدريگان»،رييسجمهوريوقت
امريكا نيز در روايتي مش��ابه مسووليت حادثه را متوجه
طرف ايراني دانست .ريگان اين حمله را يك اقدام دفاعي

چهره روز

دماوندبرايماايرانيانتنهايككوهنيست،يكقلهنيست،يكشكوهويكعظمتاست!عظمتيكهفقطدرعبارت«بلندترينقلهايران»خالصهنميشود،
عظمتيكهدراساطيرايرانجايگاهويژهايداردودرفرهنگايرانمظهرپايداريواستوارياست.بلندتريننقطهايرانزمينبا ۵۶۷۱مترارتفاع،سال۱۳۸۷
درفهرستآثارمليقرارگرفتتاضرورتحفاظتازاينزيستگاهبرايهمهروشنشود.دشتالركهزيباييهايبينظيرخودبهدليلتنوعبينظيرگياهيو
جانوريخود،سالهاستبهعنوانمنطقهحفاظتشدهوپاركمليشناختهشدهاست،دردامنههايقلهدماونددراستانمازندرانبخشالريجانشهرستان
آملآرامگرفتهاست.ايندشتازديربازبهسببخوشآبوهواييمحلاردوگاههايپادشاهاندرفصلگرمابودهاست.
ميراثنامه

گردشگران را با عكسهاي «سنگ سياه» فراري ندهيم
فعاالن و س��رمايهگذاران گردش��گري درباره انتش��ار
تصاويري از معتادان در بافت تاريخي و توريستي شهر
شيراز،معتقدندسياهكردنپيشانييكشهرتوريستي
فقط گردشگران آن را نگران ميكند و فراري ميدهد.
«سنگ س��ياه» گذر و محلهاي در بافت تاريخي شهر
شيراز است .در برخي اس��ناد آمده كه سنگبناي اين
محله از دوره كريمخان زند گذاش��ته شد .وجه تسميه
آن نيز از سنگ سياه مزار فرهيختهاي به نام «سيبويه»
گرفتهشدهاست.كلكسيونيازخانهها،مساجد،كليساها،
بازارچهها و زيارتگاههاي تاريخي را در س��نگ س��ياه
ميت��وان يافت .با اي��ن حال نش��ان دادن رخ ديگر اين
محله تاريخي و انتشار تصاويري با اين توضيح كه گذر
تاري��ك ،عمارتها و خانههاي خال��ي ،پناهگاهي امن
است براي النهگزيني معتادان ،اعتراض برخي فعاالن
گردشگري كه اين محله تاريخي را براي سرمايهگذاري
انتخابكردهاند،برانگيختهاست.الهامطاليانپور،مدير
يكي از اقامتگاهها سنتي اين محله ،به عكسهايي كه
سنگ س��ياه را عريان به تصوير كشيده معترض است.
او به ايس��نا ميگويد :دست به دست شدن عكسها در
فضاي مجازي ،گردشگران را نگران كرده و حتي برخي
را اين مدت ،فراري داده است .او تاكيد ميكند عكسها
مربوط به حال حاضر نيس��تند و ادامه ميدهد :از وقتي
سرمايهگذاران به محله سنگ سياه آمدهاند و خانهها و
عمارتهاي تاريخي را به هتل ،كافه و اقامتگاه س��نتي
تبديل كردهاند ،چهره اين محله عوض ش��ده اس��ت و
كارتنخوابي و حض��ور معتادها خيل��ي كمرنگتر از
گذشته شده ،حاال چرا عدهاي ذغال به دست گرفتهاند
و چهره اين محله تاريخي و توريستي را سياه ميكنند.

طاليانپورميگويد:معتادباتاريكي،خلوتيومتروكهها
انسوالفتدارد،درحاليكهباسرمايهگذاريهاييكهدر
خانههايتاريخيشدهوباتغييركاربريها،نورپردازيهاو
نصبدوربينها،آنفرصتوفضاازمعتادانگرفتهشده
است .سرمايهگذاريها در اين محله كماكان ادامه دارد،
اينجريانقطعاناهنجاريهاومعضالتمحلهراكمترو
كمترخواهدكرد،فقطمسووالنهمبايدهمكاريداشته
باشند.چنديننوبتايندرخواستمطرحشدهكههمين
تعداداندكمعتاديكهاغلبمهاجروغيربوميهستندرا
جمعآوريكنند،اماهنوزاقدامينشدهاست.اوبااعتقادبر
اينكهسرمايهگذاريهايگردشگريواجرايپروژهاحياي
بافتتاريخيسنگسياهبادستبهدستشدنتصاويري

كه بيشتر آنها به چند سال پيش مربوط است ،به خطر
خواهدافتاد،ميافزايد:درچندسالگذشته،دركسادي
بازار ملك تنها امالكي كه بازار خوب داشت ،بافت قديم
بود اما متاسفانه رويكردهاي اشتباه ما را به جايي رسانده
كه اكنون بهاي هزينه كرد چند سالهمان را هم پرداخت
نميكنند.انتشارتصاويريازمعتاداندرمحلهسنگسياه
باواكنشهايديگريهمروبهروشدهاست،يكراهنماي
محلي نوشته كه «با اين تصاوير و گزارشها ميخواهيد
يكي از كانونهاي گردشگري شيراز را تخريب كنيد .يا
اينكهميخواهيدبفرماييدفكربيشتريبهحالشكنيد.
امااگريكتوريستاينتصاويرراببيندحاضرميشوددر
اينمحلهاقامتداشتهباشدياآثارتاريخيآنراببيند؟»

كتابخانه

صفر تا صد سرمايهگذاري در بورس

بازارهايماليباوجودسودهايشگفتانگيزوريسكهايپرخطريكيازجذابترينحوزههابرايسرمايهگذاريبهشمارميآيد.ثروتمندان
خود س��اخته نظير وارن بافت بخش قابل توجهي از ثروت خود را از س��رمايهگذاري در بورس به دست آوردهاند .در واقع اين نهاد در بسياري از
كشورهايپيشرفتهيكياززمينههايتامينماليوسرمايهگذاريمحسوبميشود.اماشرايطايراندربورساوراقبهادارقابلقياسبابازارهاي
جهاني نيست .با وجود سالها فعاليت بورس اوراق بهادار در ايران ،اين نهاد تا حدود زيادي ناشناخته باقي مانده است و افراد كمي از سازوكار آن
اطالعدارند.كتابصفرتاصدسرمايهگذاريدربورسنوشتهحجتبهادريونسيمكردستانيمرجعيكاملبرايفراگيريمفاهيماوليهبورس
وشناختاينحوزهاست.اينكتاببهشماميآموزدچگونهفعاليتخودرادربورسآغازكنيد.
هنر

لطفا بدون ماسك وارد نشويد!

سرانجام بعد از  4ماه تعطيلي ،درهاي تئاتر شهر به روي تماشاگران باز شد و اولين
نمايش اين مجموعه در دوران كرونايي روي صحنه رفت.
عصر روز سهشنبه 10تير ماه تاالر سايه مجموعه تئاتر شهر بعد از چند ماه ،پذيراي
تماشاگراني شد كه براي ديدن نمايش «يه گاز كوچولو» به اين تاالر آمده بودند.
گرچه بعد از اعالم بازگش��ايي سالنهاي سينما و تئاتر و كنسرتهاي موسيقي،
ترديدهاي زيادي براي از سرگيري فعاليتهاي نمايشي وجود داشت و دارد ولي
تعدادتماشاگرانيكهبهتماشاينخستيناجراينمايش«يهگازكوچولو»نشستند،
رضايت نسبي گروه اجرايي و كاركنان تئاتر شهر را در پي داشت.
اين نمايش سهشنبه شب ميزبان حدود 30تماشاگر بود كه به صورت يك صندلي
در ميان در تاالر سايه با ظرفيت 100تماشاگر (در حالت عادي) نظارهگر اجرا بودند.
از جمله پروتكلهاي بهداش��تي كه در مجموعه تئاتر شهر رعايت ميشود ،قرار
دادن تونل ضد عفونيكننده است كه همه مراجعهكنندگان الزم است براي ورود
به مجموعه از آن گذر كنند .ضمن اينكه هر تماشاگري بايد در طول اجرا ماسك
بر صورت داش��ته باشد .شب گذشته برخي از تماشاگران بدون ماسك آمدند كه
از طرف كاركنان مجموعه به آنان ماسك داده شد .اين موضوع در نگاه اول كمي
عجيب به نظر ميرسد و انتظار ميرود تماشاگر تئاتر به ويژه تماشاگر تئاتر شهر از
سطح فرهنگي باالتري برخوردار باشد و بداند كه در طول اجرا بايد ماسك بر چهره
داشته باشد ولي به ياد ميآوريم در دوره پيش از كرونا ،در همين مجموعه و حتي
درزمانبرگزاريجشنوارهها،تماشاگرانيبودندكهباوجودپخشپيامصوتيمبني
بر لزوم خاموش نگه داشتن تلفنهاي همراهشان همچنان در اين زمينه كوتاهي
ميكردند و بارها در طول اجراي نمايشهاي مختلف ،زنگ يا نور گوشيهاي آنان
براي ديگران ايجاد مزاحمت ميكرد .اما كافه ترياي چهارسو كه هميشه پر رونق

و حتي در دورههايي ميزبان نمايشهاي محيطي بوده اس��ت ،در دوران كرونايي
تعطيلاست.هرچنددرشيوهجدي ِدورودوخروجتماشاگران،ديگرنيازيهمبهاين
كافه نيست چرا كه تجمع مخاطبان پيش و پس از اجراي نمايشها ممنوع است.
د ِر سالن حدود 15دقيقه پيش از شروع اجراي نمايش باز ميشود و تماشاگران به
محض ورود به البي ،وارد سالن ميشوند تا در فضاي البي تجمعي صورت نگيرد.
اما اگر پيش از شروع اجرا سري به اتاقهاي گريم بزنيد ،خواهيد ديد كه گريمورها با
استفاده از ماسك و شيلد كار خود را انجام ميدهند و براي هر بازيگر هم مواد گريم
مخصوص به خودش تهيه شده است.

