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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

»فرصت امروز« چالش های صدور کارت اعتباری به پشتوانه سهام عدالت را بررسی می کند

سایه افت بورس
بر سهام عدالت

فرصت امروز: س��هام عدالت این روزها حس��ابی خبرساز شده است. از واریز سود سال 98 گرفته تا صدور کارت 
اعتباری با وثیقه س��هام عدالت، دو رخدادی اس��ت که اخیرا از سوی دولت انجام شده و مورد توجه افکار عمومی 
قرار گرفته اس��ت. از سوی دیگر، برگزاری انتخابات مجامع ش��رکت های استانی سهام عدالت با ارزش 400 هزار 
میلیارد تومانی، اتفاق بزرگ دیگری است که چشم انداز سهام عدالت را دگرگون خواهد کرد. اما بانک ها در حالی...

در ایران 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد

ارزش 1۹۵۷ تریلیون تومانی خانه های خالی
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فرصت امروز: طبق اعالم سـازمان بورس، دامنه نوسان قیمت ها از ابتدای اردیبهشت ماه به مثبت 6 و 
منفی 3 افزایش خواهد یافت. 2۵ بهمن ماه سـال گذشـته بود که دامنه نوسان در بازار سرمایه توسط 

شـورای عالی بورس و با هدف تعادل بخشـی به بازار از مثبت و منفی ۵ به مثبت 6 و منفی 2 
تغییر کرد. حاال و با گذشت بیشتر از دو ماه از این تصمیم، شورای عالی بورس تصویب کرده...

آیا نقدشوندگی بورس فدای تغییر دامنه نوسان می شود؟

دو روی سکه دامنه نامتقارن

یادداشت

ضربه سنگین نفت

علی قنبری
کارشناس اقتصادی

اقتصادی  رش��د  منفی شدن 
س��ه  در  کش��ور  در  رک��ود  و 
سال گذش��ته دالیل گوناگونی 
دارد که تحریم ه��ای آمریکا و 
عدم فروش نف��ت از مهمترین 
آنهاست. اما اخیرا بحران کرونا 
در ایران و جهان را نیز باید به 
این لیس��ت افزود. سال  هاست 
که ای��ران در گ��رداب اقتصاد 
نفت��ی ف��رو رفت��ه و اقتص��اد 
نفت محور و سهم مستقیم آن، 
تعیین  کنن��ده رش��د اقتصادی 
منفی یا مثبت کش��ور اس��ت. 
رون��دی که مانع از دس��تیابی 
ما به یک اقتصاد واقعی و ورود 
به باش��گاه قدرت های نوظهور 
اقتص��ادی مانند ک��ره جنوبی، 
چی��ن، مال��زی، هن��د، برزیل، 
ترکی��ه و تایوان ش��ده اس��ت. 
نقش نفت ک��ه نمی دانیم باید 
آن را نعمت دانس��ت یا نقمت، 
در طول تاریخ آنقدر مهم بوده 
تعیین  کننده  تاثیر  همیشه  که 
در نرخ رش��د اقتصادی کشور 
داشته است. ش��اهد مثال این 
ادع��ا آن اس��ت که ه��ر زمان 
ب��ا کاهش چش��مگیر صادرات 
نفت��ی زی��ر تاثی��ر تحریم های 
بین المللی مواجه بوده ایم، نرخ 
رشد ساالنه منفی شده است. 
ادامه در همین صفحه

6 رمضان 1442 - س�ال هفتم
شماره   1762

8 صفحه - 5000 تومان
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ادامه از همین صفحه
س��قوط بی س��ابقه بهای نفت و ادامه بحران کرونا و عدم فروش نفت، 
همه بخش ه��ای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده اس��ت. در این مدت 
بودجه کش��ور کاهش پیدا کرده و ش��کاف درآمدی و هزینه ای افزایش 
یافته است. شاهد بودیم که در سال 98 کسری بودجه شدید باعث شد 
تا نتوانیم بودجه های عمرانی برای پروژه های توسعه ای تخصیص دهیم. 
لذا رش��د اقتصاد کش��ور منفی ش��د و در نتیجه اقتصاد کشور به شدت 

لطمه و ضربه خورد.

یکی از دالیل رکود و منفی ش��دن رش��د اقتصادی را سیاست گذاری غلط 
داخلی هم باید دانست و در این مدت در بخش تولید و خودکفایی اقدامات 
موثری انجام نش��ده اس��ت. ما ب��رای خودکفایی و اتکا ب��ه تولیدات داخلی 
هن��وز به خودباوری نرس��یده ایم و همی��ن موضوع به ما لطمه زده اس��ت. 
البت��ه در دوران کرونا و تحریم نیز این سیاس��ت گذاری ها به ش��دت تحت 
تاثی��ر قرار گرفته ان��د. در حالی که مردم و نیروی کار، س��تون اصلی تولید 
و رش��د اقتصادی مثبت در کش��ور هس��تند. اگر دولت روی نخبه  پروری و 
انگیزه بخش��ی و حمایت از جوانان مبتکر و خالق س��رمایه گذاری کند، هم 

می توانیم بر ش��رایط کرونایی غلبه کنیم و هم اقتصاد داخلی رش��د خواهد 
کرد و کمتر وابس��ته به خ��ارج خواهیم بود. سیاس��ت گذاری ها و تحریم ها 
موجب ش��ده است تا ایران به عنوان یک کشور سیاست زده در منطقه عمل 
کند. پیش  بینی من این است که سال 1400 با توجه به شرایطی که پیش 
آمده اس��ت، احتمال برگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم ها وجود دارد. در 
ای��ن صورت فروش نفت به اندازه قابل توجه��ی افزایش پیدا خواهد کرد و 
درآمدهای مالیاتی هم از آنجا که به نحوی به فروش نفت وابس��ته اس��ت، 
افزایش خواهد یافت و با رش��د درآمدهای دولت، رشد مثبتی برای اقتصاد 

کش��ور پیش  بینی می شود. بر این اساس، در بخش صنعت که احتماال رشد 
2 یا 3 درصدی خواهیم داشت ولی بخش کشاورزی وضعیت بهتری خواهد 
داش��ت، البته اگر ش��رایط آب و هوایی ساز مخالف نزند. اگر هم شرایط آب 
و هوایی بهتر ش��ود و میزان بارندگی زیاد ش��ود، رشد 8درصدی در بخش 
کشاورزی را تجربه خواهیم کرد. در بخش خدمات و گردشگری اما با توجه 
به ش��رایط کرونایی ایران و جهان، با عدم جذب توریسم خارجی رشد قابل 
توجه��ی را تجربه نخواهیم کرد، اما می توان امیدوار بود که رش��د منفی در 

این بخش متوقف شده و حرکت به سوی رشد مثبت آغاز شود.

فرصت امروز: چش��م انداز لغو تحریم ها در حال پدیدارشدن است و در اولین روز 
هفته جاری مجددا چراغ های گراندهتل برای مذاکرات کمیس��یون مشترک برجام 
روشن شد. چهارمین دور مذاکرات درباره فهرست  تحریم های قابل لغو کماکان ادامه 
دارد و نشست روز شنبه نزدیک یک ساعت و نیم طول کشید. فهرست هایی که عباس 
عراقچی گفته بود، بدون آن مذاکرات پیشرفتی نخواهد داشت، اما عراقچی پس از 
این نشست هم گفت که مذاکرات به مرحله ای رسیده است که »طرف ها می توانند 
روی یک متن مشترک کار کنند.« حاال در آستانه توافق جدید و زمزمه های احیای 
برجام بار دیگر منابع غربی گمانه زنی می کنند که تولید نفت ایران تقریبا به باالترین 
میزان دو س��ال اخیر رش��د کرده و معامله گران نمی توانند میزان نفتی را که ایران 
می تواند به عرضه جهانی اضافه کند، نادیده بگیرند. به گفته این منابع خبری، رفع 
تحریم ها می تواند شرایط مناسب را برای صادرات روزانه یک میلیون بشکه ای نفت 
اضاف��ی ایران به بازار جهانی نفت هموار کند. در این باره، »مانیش راج« مدیر مالی 
ش��رکت »والندرا انرژی« گفته است: ظرفیت صادرات ایران به 2 میلیون بشکه در 
روز نزدیک می شود و به نظر می رسد که ایران با فروش نفت به خریداران چینی، در 
حال دور زدن تحریم هاست. او بر این باور است که به محض رفع شدن تحریم هایی 
که در دوران دونالد ترامپ وضع شدند، یک میلیون بشکه در روز دیگر از نفت ایران 

آماده ورود به بازار جهانی است.
نفت ایران آماده بازگشت به بازار جهانی

آژانس بین المللی انرژی هم در جدیدترین گزارش ماهانه اش که هفته گذش��ته 
منتشر کرد، نوشت که با وجود تحریم های آمریکا، ایران شیرهای نفتش را از اواخر 
سال میالدی گذشته باز کرده و عرضه نفت این کشور در ماه مارس به 2.3 میلیون 
بشکه در روز رسید که باالترین میزان در حدود دو سال اخیر است. به گفته آژانس 
بین المللی انرژی، با خروج دونالد ترامپ در سال 2018 از برجام و بازگشت مجدد 
تحریم ها، صادرات نفت ایران از 2.5 میلیون بش��که در روز کاهش پیدا کرد، با این 
حال چین هرگز به طور کامل خرید نفت ایران را متوقف نکرد و فروش نفت ایران 
به چین در سه ماهه چهارم سال 2020 حدود 360 هزار بشکه در روز در مقایسه با 
میانگین 150 هزار بشکه در روز در 9 ماه ابتدای سال 2020 بود. صادرات ایران به 
چین در مارس امسال 600 هزار بشکه در روز برآورد شد و به نظر می رسد در حالی 
که مذاکرات غیرمس��تقیم میان آمریکا و ایران برای احیای برجام ازسرگرفته شده 
است، این خرید نفتی ادامه دارد. چند روز قبل نیز منابع غربی گفته بودند که نفت 
ایران ممکن است زودتر از حد انتظار به بازار جهانی بازگردد. کما اینکه ژورنال نفت و 
گاز به گزارش شرکت تحقیقات نفت کپلر اشاره کرد و نوشت: شروع مذاکرات نشانه 
مثبتی از اتفاقات آتی است. ممکن است تهران و واشنگتن به زودی سر میز مذاکره 
بنشینند و اگر چنین اتفاقی روی دهد و به توافق برسند، حدود 2میلیون بشکه در 

روز نفت ایران می تواند به مجموع تولید اوپک افزوده شود.
»کوین رایت«، تحلیلگر ش��رکت کپلر در س��نگاپور نیز ماه گذش��ته گفته بود 

ک��ه واردات نف��ت چین از ایران در م��اه مارس به 856 هزار بش��که در روز خواهد 
رس��ید که بیشترین میزان در دو سال گذشته است و رشد 129درصدی نسبت به 
واردات فوریه خواهد داشت. معامله گران می گویند محموله های نفت ایرانی به دلیل 
تحریم ها ارزان تر هستند و در چین قیمت آنها معموال سه تا پنج دالر در هر بشکه 
پایین قیمت نفت برنت اس��ت. این قیمت جذاب باعث ش��ده است تا شرکت های 
چینی همزمان با صعود قیمت های جهانی، به افزایش خرید نفت ایران اقدام کنند. 
حاال آژانس بین المللی انرژی در گزارش جدید خود پیش بینی کرده اس��ت که اگر 
مذاکرات موفقیت آمیز باشد و تحریم ها رفع شوند، حداکثر 1.5 میلیون بشکه در روز 
نفت ایران می تواند در مدت کوتاهی به بازارهای جهانی برگردد. همچنین »مارشال 
استیوز«، تحلیلگر بازارهای انرژی شرکت آی اچ اس مارکیت پیش بینی کرده که اگر 
مذاکرات نتیجه بخش نباشد، ممکن است اندکی یأاس و نومیدی ایجاد کند که تاثیر 
مالیمی روی بازار نفت خواهد گذاشت. با این حال بعید است از نظر صادرات فعلی 
ایران، حجم چندانی از بازار حذف شود. در واقع مسئله این است که آیا از سرگیری 
مذاکرات احیای برجام ممکن است به افزایش صادرات ایران در سال میالدی جاری 
منتهی شود. ما روی افزایش قابل توجه در مقطع فعلی واقعا حساب نکرده ایم و تصور 

می کنیم باید رویکرد صبر و مشاهده را در پیش بگیریم.
براس��اس گزارش مارکت واچ، به گفته »استیوز«، اگرچه به نظر می رسد هنوز با 
این چشم انداز فاصله داریم، اما رفع تحریم ها می تواند درها را به روی صادرات روزانه 
یک میلیون بشکه نفت  اضافی باز کند. مگر اینکه اعضای اوپک این افزایش را که 
می تواند قیمت ها را تحت فش��ار نزولی قرار دهد، به نحوی جبران کنند. همچنین 
اگر تقاضا تا آن زمان بهبود پیدا کند و از رشد عرضه فراتر رود، صادرات باالتر ایران 
می تواند جذب شود. پیش از این گلدمن ساکس هم گفته بود که همچنان به نفت 
خوش بین است و انتظار دارد عالوه بر 2میلیون بشکه تولیدی در روز که قرار است 
عربستان س��عودی و متحدانش در فاصله  ماه مه تا ژوئیه احیا کنند، افزایش تولید 
اوپک پالس به میزان 2میلیون بش��که دیگر در روز در سه ماهه سوم را ایجاد کند. 
همچنین محمد خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک پیش از این به ایسنا گفته 
بود: ایران مشتریان سنتی خود را دارد و اگر تحریم ها برداشته شود، هرچند ممکن 
است که در کوتاه مدت نتواند به روال سابق بازگردد اما بازگشت ایران به بازار نفت و 
وقوع یک تحول امری شدنی است. ایران در حال حاضر میزان نفت بیشتری از آنچه 
آمار رس��می نشان می دهند، صادر می کند که عمده آن به مقصد چین است. پس 
از رفع تحریم ها، آمار صادرات هم روش��ن تر خواهد ش��د. شاید مشکل بزرگتر برای 
تولیدکنندگان نفت آمریکا این باشد که صادرات نفت ایران به هند آغاز خواهد شد 
و جای بخشی از نفت آمریکا را می گیرد. هند پس از توقف خرید نفت ایران به دلیل 

تحریم های واشنگتن، به واردات نفت آمریکا پرداخت.
احیای برجام چه تاثیری بر بازارها دارد؟

اما جدا از بازار نفت، احیای برجام تاثیر مش��هودی بر س��ایر بازارها دارد، هرچند 

در حال حاضر نوعی بالتکلیفی در تمامی بازارها دیده می شود و انتظار برای روشن 
ش��دن شرایط، بازارهای موازی را در فاز سکون و سکوت برده است. در این زمینه، 
سیدحمید حسینی با اشاره به اینکه برگزاری نشست های وین درباره برجام اتفاق 
مثبتی است و باید از همه ظرفیت ها برای احیای برجام و لغو تحریم ها بهره برد، به 
خبرآنالین گفت: اگر آمریکا به برجام بازگردد و تعهدات خود را اجرایی کند و برجام 
مجددا احیا شود، شاهد بیشترین تاثیر بر حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خواهیم بود. 
به اعتقاد حسینی، دومین بخشی که پس از نفت از بازگشت به برجام تاثیر می گیرد، 
حمل و نقل کش��ور است که می تواند بر روی خرید هواپیما، صنعت خودروسازی، 
پروژه های راه زمینی، خطوط ریلی و هوایی تاثیرگذار باشد. البته نباید فراموش کرد 
که بازگشت به برجام بر ترانزیت کاال به شدت اثرگذار است زیرا به دلیل قرارگیری 
کشورمان در لیست تحریم ها، بسیاری از کشورها از همکاری با ما و انتخاب مسیر 
ترانزیت کاالی خود، ابا و ترس دارند. در حالی که ساالنه 300 تا 400 میلیون دالر 
بابت عبور هواپیماها از آس��مان ایران درآمد داشتیم اما تحریم ها سبب شده تا این 

درآمد را از دست دهیم.
او با بیان اینکه رفع تحریم ها و بازگشت به برجام همچنین می تواند بر روی بخش 
معدن کش��ور اثرگذار باشد، ادامه داد: ایران دارای ظرفیت های معدنی بسیار خوبی 
اس��ت، هرچند در بخش صادرات کاالهای تکمیلی معدنی موفق نبوده ایم و این در 
حالی است که کشورهایی مانند استرالیا و کانادا به شدت عالقه مند به همکاری با 

ایران در این زمینه هستند.
وی حوزه توریس��م و خدمات فنی و مهندسی را از دیگر بخش هایی برشمرد که 
بازگش��ت به برجام و رفع تحریم ها می تواند بر آنها تاثیرگذار باش��د و گفت: بخش 
خدمات کشور نیز در صورت رفع تحریم ها می تواند درآمدزا باشد به طوری که اگر 
این اتفاق بیفتد برای نمونه فقط در بازار عراق می توانیم ساالنه 3 تا 4 میلیارد دالر 
پروژه های خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم. صنعت توریسم نیز می تواند منجر 
به گش��ایش های خوبی در اقتصاد کشور شود. این صنعت می تواند موجب افزایش 
آمار اشتغال، ایجاد هتل و رونق حمل و نقل هوایی و زمینی شود. برای نمونه یکی 
دو سال پس از برجام تعداد فراوانی از گردشگران به کشور سفر کردند و این صنعت 
در کشور به شدت توسعه یافت. بنابراین می توان مدعی شد با بازگشت به برجام و 
رفع تحریم ها، صنعت توریسم می تواند به شدت توسعه یابد و منجر به درآمدزایی 

ارزی برای کشور شود.
مشکل اصلی ایران، تحریم است و نه برجام

به گفته حسینی، در مجموع بازگشت به برجام و رفع تحریم ها می تواند منجر به 
کاهش نرخ ارز شود که در این صورت اختیار نرخ ارز به دست بانک مرکزی می افتد 
و ای��ن نهاد می تواند نرخ ارز را در هر س��طحی تثبیت کند و در نهایت منابع ارزی 
این بانک آزاد ش��ده و بس��یاری از مشکالت حل خواهد ش��د. سال 99 درآمدهای 
نفتی در بودجه کش��ور 2درصد بود و س��ال 98 این رقم برابر با 4درصد بوده است 

در حالی که سال های گذشته بهترین رکود برابر با سهم 30 درصدی صادرات نفت 
در بودجه بوده است.

این فعال اقتصادی با اش��اره به اینکه در س��ال 99 درآمدهای نفتی به 2 درصد 
کاهش یافته در حالی که با بازگش��ت به برجام و رفع تحریم ها می توان به افزایش 
درآمدهای نفتی امیدوار بود، افزود: این مسئله موجب در دسترس قرار گرفتن ارز، 
آزادشدن منابع ارزی و بلوکه شده ایران در سایر کشورها می شود که در نتیجه منجر 
به کاهش نرخ ارز در بازار داخلی خواهد شد. در این صورت و به حتم اقتصاد کشور 
از وضعیت فالکت بار فعلی خارج خواهد شد؛ جو روانی حاصل از این مسئله می تواند 
به آرام شدن بازار و کاهش قیمت ها کمک کند و هم اینکه در سایه ارتباطات ایجاد 
شده، فرصت های جدید و خوبی برای همکاری و افزایش اشتغال ایجاد خواهد کرد.

او در پایان، مشکل اصلی کشور را تحریم ها دانست و نه برجام و گفت: متاسفانه 
عده ای به جای اینکه مشکل کشور را تحریم ها بدانند، مشکل کشور را برجام معرفی 
می کنند در حالی که این مس��ئله درست نیس��ت و تا زمانی که برجام موضوعیت 
داشت، ما با چنین مشکالتی مواجه نبودیم. اتفاقا خروج از برجام سرآغاز مشکالت 
ما بود اما برخی آدرس غلط می دهند تا اینطور وانمود کنند که مش��کل نه خروج 
آمریکا از برجام که اصل برجام بوده اس��ت. در حالی که مش��کل مملکت برجام و 
مذاکره نیس��ت بلکه مشکل اصلی تحریمی است که بر اقتصاد کشور تحمیل شده 

است و هزینههای زیادی را بر اقتصاد ایران تحمیل می کند.

شیرهای نفت ایران باز می شود؟
نگاه بازارها به احیای برجام

ضربه سنگین نفت

بررسی 6 عادت مشترک کارآفرینان بزرگ

عادت های مشترک کارآفرینان موفق
هر کارآفرینی دارای داستان ویژه ای است، با این حال کارآفرینان موفق دارای داستان های جذاب و آموزنده ای 
هستند. درست به همین خاطر توجه عمومی به سرگذشت شان جلب می شود. بسیاری از کارشناس ها نسبت 
به عادت های مشترک در میان کارآفرینان مختلف اظهارنظر کرده اند. اگر نگاهی دقیق به وضعیت کارآفرینان 
بزرگ داش��ته باشیم، یافتن چنین عادت های مشترکی کار دشواری نیست. نکته مهم در این میان مشخص 
س��اختن دقیق عادت های موردنظر اس��ت. وقتی بحث به این نقطه می رس��د، اغلب کارش��ناس ها اظهارات 
پراکنده ای دارند. هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از عادت های مشترک در میان کارآفرینان بزرگ است...



طبق سرشماری س��ال 1395 حدود 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی 
در ایران وجود دارد. متوس��ط مساحت خانه ها در ایران طبق آخرین آمار 
از معامالت کش��ور در تابستان 1399 به میزان 105 متر مربع بوده است. 
میانگین قیمت مسکن کشور در همان مقطع نیز متری 7 میلیون و 172 
هزار تومان بود که از طرف مرکز آمار ایران اعالم شد. یعنی ارزش هر واحد 
مسکونی در کش��ور به طور میانگین 753 میلیون و 60 هزار تومان است 
و اگ��ر همین رقم را مالکی برای قیمت خانه های خالی قرار دهیم، ارزش 
تقریبی 2.6 میلیون واحد خالی به عدد افس��انه ای 1957 تریلیون و 956 
میلیارد تومان می رس��د! البته واضح اس��ت که این ارقام از تابس��تان سال 

گذشته تاکنون نیز افزایش یافته است.
حاال در ش��رایطی که ارزش تقریبی 2.6 میلیون واحد خالی موجود در 
کشور به عدد افسانه ای 1957 تریلیون تومان رسیده است، دولت دوازدهم 
و مجل��س یازدهم عزم خود را ب��رای ورود خانه های خالی به بازار مصرف 
ج��زم کرده اند؛ هرچند با توجه به معافی��ت اقامتگاه دوم از مالیات در این 
طرح، عمال نمی توان امیدوار بود که بخش قابل توجهی از واحدهای خالی 

موجود، فروخته شده و یا وارد بازار اجاره مسکن شود.
جزییات دریافت مالیات از خانه های خالی

به گزارش ایس��نا، حدود 500 هزار واحد از 2.6 میلیون مس��کن خالی 
کش��ور در تهران قرار دارد. قیمت هر متر خانه در تهران طی اس��فندماه 
1399 به طور متوسط 30.2 میلیون تومان و میانگین مساحت واحدهای 
معامله شده در پاییز سال گذشته 87 متر بوده است. یعنی به طور تقریبی 
ه��ر خانه در تهران هم اکنون 2 میلیارد و 627 میلیون تومان ارزش دارد. 
اگ��ر این مبلغ را ب��رای واحدهای خالی در نظر بگیریم هم اکنون با 1313 
تریلی��ون و 700 میلیارد تومان حبس س��رمایه از طریق خانه های بدون 
س��کنه تهران مواجهیم. این در حالی اس��ت که عمده آپارتمان های خالی 
تهران در ش��مال ش��هر قرار دارند که ارزش آنها بیش از متوس��ط قیمت 

پایتخت است.
از حدود یک س��ال قبل دولت و مجلس برای آنکه واحدها خالی را وارد 
ب��ازار مصرف کنند طرح مالی��ات بر خانه های خال��ی را دنبال کردند که 
پیش نیاز آن راه اندازی سامانه امالک و اسکان بود؛ سامانه ای که می بایست 
از س��ال 1394 راه اندازی می ش��د، اما به هر دلیل بین دو وزارتخانه راه و 
شهرسازی و اقتصاد پاسکاری شد تا اینکه نهایتا مسئولیت آن به وزارت راه 
و شهرسازی رسید و از مردادماه سال گذشته شکل اجرایی به خود گرفت، 
اما ثبت امالک توس��ط سرپرس��تان خانوار از 19 فروردین ماه 1400 آغاز 
شده و قرار است ظرف دو ماه صاحبخانه ها اطالعات واحدهای خود را در 

این سامانه ثبت کنند.
در اصالحی��ه ماده 54 قانون مالیات های مس��تقیم، اقامتگاه دوم خانوار 
در شهر دیگر معاف از مالیات است. خانه های واقع در روستاها و شهرهای 
دارای جمعیت کمتر از 100 هزار نفر نیز در صورت خالی بودن مش��مول 

مالیات نمی شود. واحدهای نوساز هم پس از 12 ماه و در طرح پروژه های 
انبوه س��ازی پس از 18 ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی 
مشمول مالیات موضوع این ماده می شوند. با توجه به این مشوق ها به نظر 
نمی رسد که تعداد قابل توجهی از 2.6 میلیون خانه بدون سکنه در کشور 

مشمول مالیات واحدهای خالی و به بازار مصرف عرضه شود.
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی می گویند که ثبت امالک در این سامانه 
هیچ نوع مالیاتی را برای هموطنان در پی نخواهد داشت؛ مگر اینکه واحد 
را خال��ی نگه دارند. در واقع، اگر اجاره بدهند به جز خانه های باالی 150 
متر در تهران و باالی 200 متر در شهرس��تان ها که باید مالیات متعلق بر 
اجاره را بپردازند، هیچ نوع مالیاتی به آن تعلق نمی گیرد و افراد می توانند 

تا ده ها و صدها خانه در تملک خود داشته باشند.
مالکیت یک فرد حقوقی بر 24 هزار خانه

اما بعضی کارشناس��ان از جمله عضو هیأت مدیره انجمن انبوه س��ازان 
معتقدن��د که هر نوع مالیات از بازار مس��کن نهایتا ب��ه خریداران منتقل 
می شود. حس��ن محتشم می گوید که جریمه های مالیاتی برای واحدهای 
خالی از س��کنه ممکن اس��ت در کوتاه مدت منجر به عرضه این واحدها و 
کنترل نسبی قیمت ها شود اما در بلندمدت تاثیر منفی بر حوزه ساخت و 

ساز دارد و به رشد قیمت ها منجر خواهد شد.
از طرف دیگر، در تملک گرفتن امالک و زمین توسط بانک ها، دستگاه ها، 
ارگان ها و اش��خاص حقوقی به یکی از معضالت اقتصاد ایران و به خصوص 
حوزه مس��کن تبدیل شده است. آمار دقیقی از تعداد واحدهای در اختیار 
بانک ها وجود ندارد، اما مردادماه سال گذشته محمود محمودزاده، معاون 
وزیر راه و شهرس��ازی گفت که 1000 واحد مسکونی در اختیار یک بانک 
است. چند روز بعد هم در جریان اجرایی شدن سامانه امالک و اسکان اعالم 
کرد که یک فرد حقیقی 605 واحد و یک ش��خصیت حقوقی 23 هزار و 

800 واحد مسکونی را در تملک دارد.
ب��ا این حال، تع��داد واحدهای خالی در اختیار دس��تگاه ها و ارگان های 
دولتی هنوز به طور دقیق مش��خص نشده اس��ت. البته شاید پس از ثبت 
اطالعات س��کونتی اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه امالک و اسکان، 
آماری در این زمینه به دست بیاید. به هر حال خرید مسکن توسط افراد 
اگر در بازار اجاره یا فروش عرضه ش��ود اش��کالی ندارد. کما اینکه همواره 
کارشناس��ان و مس��ئوالن به این موضوع اش��اره کرده و در اختیار گرفتن 

امالک برای اشخاص حقیقی را بالاشکال دانسته اند.
اما س��وال این است که چرا ارگان ها، دستگاه ها و بانک ها اقدام به خرید 
مس��کن یا ساخت و س��از می کنند؟ مهمترین علت این اس��ت که افراد، 
دستگاه ها و بانک ها برای غلبه بر تورم سیستماتیک اقتصاد ایران به تملک 
دارایی های ثابت روی می آورند. در واقع، علت اصلی احتکار مسکن توسط 
افراد حقیقی و حقوقی، مصون ماندن از تورم است که همواره اقتصاد ایران 
با آن دست به گریبان بوده است. یعنی اقدام اول باید کنترل نرخ تورم باشد 

که راه حل بسیاری از معضالت اقتصاد ایران خواهد بود.
تخمین زده می شود که در کشور حدود 28 میلیون واحد مسکونی وجود 
دارد ک��ه تاکن��ون از طریق تقاطع اطالعاتی 13.4 میلیون آن در س��امانه 
امالک و اسکان شناسایی شده است. 9 میلیون و 300 هزار فرد حقیقی و 
حقوقی مالکیت این واحدها را در اختیار دارند. طبق شناس��ایی انجام شده 
2 میلیون و 700 هزار خانوار کشور بیش از یک واحد مسکونی در اختیار 

دارند و نام 1500 شخصیت حقوقی نیز در این بین به چشم می خورد.
زمین دولتی وارد چرخه تولید مسکن می شود

البته دس��تگاه های دولتی و ارگان ها به جز در اختیار گرفتن امالک به 
تملک زمین نیز عالقه دارند. در ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 
مقرر شده است: »از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه 
زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مس��لح و موسس��ات دولتی و 
بانک ها و سازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم 
ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقالبی در اختیار وزارت مسکن و 

شهرسازی قرار می گیرد.«
همچنین سال هاست که دستگاه های دولتی، بنیادها و نهادهای انقالبی 
مکلف هس��تند اراضی در اختیار خود را برای اجرای پروژه های بازآفرینی 
اختصاص دهند اما به نظر می رس��د هیچ دس��تگاهی این مسئله را جدی 
نگرفته است؛ به طوری که عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در 
جلسه تودیع خود در 19 آبان ماه سال 1397 گفت: »در حال حاضر ایده 
ارائه زمین دولتی برای بازآفرینی شهری ارائه شد که مایلم به شما بگویم 
تاکنون کل زمین دولتی که برای این منظور اختصاص یافته 36  متر مربع 
بوده اس��ت.« مردادماه سال 1398 نیز کاوه حاجی علی اکبری، مدیرعامل 
س��ازمان نوسازی ش��هرداری تهران گفت: »دس��تگاه های دولتی تاکنون 
حتی یک مترمربع زمین هم برای اجرای این طرح )مس��کن ملی( واگذار 
نکرده ان��د.« رئی��س مجلس نیز 19 فروردین ماه امس��ال از تصویب طرح 
جهش تولید مسکن با هدف احداث ساالنه یک میلیون واحد مسکونی خبر 
داد و در توییتر نوشت: »براساس این قانون، زمین های دولتی احتکارشده 

پس از شفاف سازی، وارد چرخه تولید مسکن برای مردم خواهند شد.«
براساس طرح جهش تولید و تامین مسکن که اخیرا به تصویب مجلس 
رس��یده، زمین های در اختیار دستگاه های اجرایی که بالاستفاده رها شده 
باید به پروژه های مس��کن اختصاص یابد؛ یعنی طبق تشخیص وزارت راه 
و شهرس��ازی باید دستگاه ها طی مدت مش��خصی زمین را در اختیار این 
وزارتخانه قرار دهند، وگرنه سازمان ثبت امالک باید ظرف دو ماه آن را با 
هدف ساخت مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی کند. حال با توجه به این 
اقدامات سه گانه )راه اندازی سامانه امالک و اسکان، تصویب ماده 54 مکرر 
قانون مالیات های مس��تقیم و تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن( 
باید دید آیا س��رانجام مسکن از یک کاالی س��رمایه ای به کاالی مصرفی 

تبدیل می شود یا همچنان در بر همان پاشنه می چرخد؟

در ایران 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد

ارزش ۱۹۵۷ تریلیون تومانی خانه های خالی

مرک��ز آمار و اطالع��ات راهب��ردی وزارت کار در جدیدترین گزارش 
خود به بررس��ی هزینه پوش��اک و کفش در س��بد مصرفی خانوار بین 
س��ال های 1390 تا 1398 پرداخته و از سه برابر شدن هزینه پوشاک 
خبر داده اس��ت. به گفته این نهاد پژوهش��ی، متوسط هزینه پوشاک و 
کفش خانوارهای شهری در این دوره زمانی، روندی افزایشی داشته و از 
حدود 87 هزار میلیارد ریال در سال 1390 به 284 هزار میلیارد ریال 
در س��ال 1398 رسیده، یعنی در س��ال 1398 هزینه پوشاک و کفش 
خانوارهای ش��هری بیش از س��ه برابر مقدار آن در س��ال 1390 شده 
است. همچنین هزینه پوشاک و کفش خانوارهای روستایی نیز روندی 
افزایشی داشته و از حدود 30 هزار میلیارد ریال در سال 1390 به 78 
هزار میلیارد ریال در س��ال 1398 رسیده، به طوری که در سال 1398 
هزینه پوشاک و کفش خانوارهای روستایی 2.6 برابر مقدار آن در سال 

1390 شده است.
براس��اس این گزارش، متوس��ط هزینه پوش��اک و کفش یک خانوار 
ش��هری از حدود 6 میلیون ریال در س��ال 1390 به حدود 15 میلیون 
ریال در س��ال 1398 رس��یده و 2.5 برابر شده اس��ت. در سال 1398 
همچنین یک خانوار شهری در کشور به طور متوسط 14535 هزار ریال 
برای پوشاک و کفش هزینه کرده است که این مبلغ رشد 4.7 درصدی 

نس��بت به سال 1397 را نش��ان می دهد. از سوی دیگر، سهم متوسط 
هزینه پوشاک و کفش یک خانوار شهری )از متوسط هزینه کل( از 4.2 
درصد در سال 1390 به کمترین میزان آن با 3.1 درصد در سال 1398 
رس��یده است. باالترین میزان سهم مذکور مربوط به سال های 1392 و 

1393 با 4.6 درصد بوده است.
مقایس��ه س��هم هزینه پوش��اک و کفش از هزین��ه کل خانوارها در 
سال های مورد بررسی نشان می دهد که این سهم در خانوارهای شهری 
از سال 1392 و برای خانوارهای روستایی از سال 1393 تا سال 1398 
روند کاهشی داشته است. نکته قابل توجه آن است در سال های 1390 
تا 1398 سهم هزینه پوش��اک و کفش خانوارهای روستایی )از هزینه 
کل خانوار( از س��هم هزینه پوش��اک و کفش خانوارهای شهری بیشتر 

بوده است. 
در سال 1398، بیشترین سهم هزینه پوشاک و کفش در یک خانوار 
ش��هری مربوط به دهک درآمدی هفتم با 3.4 درصد و کمترین س��هم 
مربوط به دهک درآمدی نهم با 2.5 درصد بوده اس��ت. مقایس��ه سهم 
هزینه پوش��اک و کف��ش در س��ال های 1397 و 1398 در یک خانوار 
ش��هری نشان می دهد که س��هم مذکور در تمامی دهک های درآمدی 
)به اس��تثنای دهک اول با 0.1 درصد افزایش( نس��بت به سال 1397، 

کاهش یافته اس��ت که بیشترین کاهش مربوط به دهک های درآمدی 
هش��تم و نهم با حدود 1 درصد بوده اس��ت. همچنین در سال 1398، 
بیش��ترین سهم هزینه پوشاک و کفش در یک خانوار روستایی مربوط 
به دهک درآمدی چهارم با 5.5 درصد و کمترین سهم مربوط به دهک 
درآمدی اول با 2.1 درصد بوده اس��ت. مقایس��ه سهم هزینه پوشاک و 
کفش  در سال 1397 و 1398 در یک خانوار روستایی نشان می دهد که 
س��هم مذکور در دهک های درآمدی در سال 1398 )به جز دهک های 
چهارم و هش��تم( نسبت به سال 1397، کاهش داشته است. البته این 
سهم در دهک های ششم و نهم طی دو سال مذکور تغییری نکرده است.
بررسی سهم هزینه پوشاک و کفش از هزینه کل یک خانوار شهری 
نیز در استان های مختلف طی سال 1398 نشان می دهد که استان های 
خراسان ش��مالی )6.4 درصد(، کردس��تان )6.3 درصد( و کهگیلویه و 
بویراحمد )5.9 درصد( باالترین سهم و استان های تهران )1.5 درصد(، 
بوشهر )2.1 درصد( و خوزستان )2.4 درصد( کمترین سهم را به خود 
اختصاص داده اند. الزم به ذکر اس��ت که در س��ال 1398، سهم هزینه 
پوش��اک و کفش از هزینه کل در تمامی استان های کشور )به استثنای 
خوزس��تان، بوشهر و تهران( بیش از سهم کش��وری )3.1 درصد( بوده 

است.

هزینه پوشاک و کفش در دهه ۹0 سه برابر شد

سهم پوشاک از سبد مصرفی خانوار

باشگاهاقتصاددانان

سوسیالیسِم موریس اله با بازار آزاد منافات ندارد
بازار آزاد در خدمت جامعه بی طبقه

موریس ش��ارل اله، اقتصاددان و پزشک فرانس��وی بود که توانست 
در س��ال 1988 برنده جایزه نوبل اقتصاد ش��ود. او به همراه هیکس و 
ساموئلس��ون صورت بندی خاصی از خودتنظیم گری بازار ارائه دادند و 
اهمیت این مس��ئله در آن اس��ت که کینز مخالف این دیدگاه بود، اما 
ای��ن س��ه نفر در عین انجام این کار بعض��ی از آرای کینز را هم حفظ 

کردند.
نکته جالب درباره اله این است که خود او عالقه ای به انتشار آثارش 
به زبان انگلیس��ی نداش��ت و همین مس��ئله باعث ش��د او بسیار دیر 
ش��ناخته شود. پال ساموئلسون درباره این مسئله می گوید: »اگر اله از 
همان ابتدا به زبان انگلیسی می نوشت، یک نسل از نظریه اقتصادی به 
مسیری متفاوت می رفت و او خیلی زودتر از اینها نوبل اقتصاد خود را 
دریافت می کرد.« چنانکه آس��ار لیندبک، رئیس کمیته انتخابی نوبل، 

وی را »غولی در جهان تحلیل اقتصادی« کرد.
موری��س اله در روزهای به��اری 1911 در پاریس به دنیا آمد. ابتدا 
از پلی تکنیک پاریس فارغ التحصیل ش��د و پس از آن به مدرسه عالی 
مع��ادن پاریس رفت و در همین مجموعه آموزش��ی از س��ال 1944 
تدری��س علم اقتصاد را برعهده گرفت. در س��ال 1949 عنوان دکتر-

مهندس را از دانش��کده علوم دانش��گاه پاریس دریافت کرد و در عین 
حال در موسس��ه های مختلف تدریس را ادامه داد. پس از آن بیش��تر 
به علوم طبیعی عالقه مند شد و به مطالعه فیزیک روی آورد و در این 
زمینه هم آثار قابل توجهی را منتش��ر کرد. اله که سال ها عضو انجمن 
»م��ون پله رن« بود و قاعدت��ا باید از مدافعان سرس��خت بازار آزاد به 
حساب می آمد، باور داشت که نزدیکی زیادی بین سوسیالیسم و بازار 
وجود دارد زیرا به نظر او »یک لیبرال و سوسیالیس��ت حقیقی کاری 
به مالکیت ابزار تولید ندارند، بلکه اهدافی چون کارایی و عدالت برای 

آنها مهم است.« او نهایتا در 99 سالگی در پاییز 2010 درگذشت.
آثار اله عمدتا بر توسعه اقتصاد ریاضیاتی متمرکز است، مخصوصا در 
زمینه هایی چون نظریه تعادل عمومی، نظریه سرمایه، نظریه تصمیم و 
سیاست پولی. او که یکی از پیشگامان تحلیل پولی اقتصاد کالن است، 
در مطالعات نظری ریسک فعالیت  بسیار زیادی کرده و بیان مشهوری 
دارد که می گوید: »هرچه ریس��ک کمتر باش��د، س��فته بازان بیشتری 
فراری می شوند.« اله در زمینه تحلیل نقش بانک های مرکزی و مسئله 

قیمت گذاری خدمات عمومی هم نظریات فراوانی دارد.
اله در زمینه رقابت توضیح می دهد که س��ازوکار صحیح این مقوله 
اقتصادی تنها زمانی به وقوع می پیوندد که رقابت را به ش��کلی کامل 
داش��ته باشیم. اگر با چنین ش��کلی از رقابت روبه رو باشیم، می توانیم 
یک��ی از بزرگترین موانع و مش��کالت اقتصادی را رف��ع کنیم: کمبود 
و نارس��ایی مناب��ع. برای مثال اگ��ر منابع طبیع��ی را در نظر بگیریم، 
علی رغم گس��ترده بودن آنها می توانیم به درستی فرض کنیم که این 
منابع در برابر نیازها و خواس��ت های مردم کره زمین به شدت محدود 
هس��تند و در این بخش س��ازوکار اجتماعی توزی��ع می تواند بهترین 

راه حل را به ما ارائه کند.
همی��ن نوع نگ��رش اله اس��ت که باع��ث می ش��ود او موافق نوعی 
جهانی سازی اقتصادی باش��د که در آن سیاست کمترین حد دخالت 
را دارد. البته مس��ئله به همین سطح تمام نمی شود و اله موافق پایان 
دادن ب��ه نرخ بهره، داش��تن مالکی��ت جمعی زمین، ح��ذف منافع و 
رس��یدن به جامعه ای بدون طبقه است. به عبارت بهتر، همان طور که 
خود اله عنوان می کند، او س��عی دارد دقیقا از مس��یر س��رمایه داری 
به نوعی جامعه جهانی سوسیالیس��تی برس��د که کامال متضاد با آرای 

اقتصادی متفکرینی چون کارل مارکس است.
همان ط��ور ک��ه ساموئلس��ون می گوید اگر ال��ه به زبان انگلیس��ی 
می نوشت همه متوجه می شدند که او بسیار پیشتر از فلپس و نویمان 
به »قانون طالیی رش��د بهینه« رسیده است و در زمینه نظریه مازاد و 
مبادله ارزی هم آثار بس��یار گرانبهایی را منتشر کرده است. درک اله 
از مس��ئله بسیار مهم و پیچیده عوامل روان شناختی در اقتصاد، وی را 

به یکی از بزرگترین نظریه پردازان بازار تبدیل کرد.
یکی از مطالعاتی که در زمینه نظریه اله برای بانکداری صورت گرفته 
است، مربوط به مقاله دکتر محمدمهدی مجاهدی و دکتر رحیم داللی 
اصفهانی است. این دو پژوهشگر در فصلنامه پژوهش ها و سیاست های 
اقتص��ادی، نظریه ه��ای اله در زمینه احتمال و تق��دم زمانی را چنین 
می بینن��د: »اقتصاددان هایی مانند موریس اله معتقدند چنانچه هدف، 
رس��یدن به بهینگی باش��د نرخ بهره مرتبط با تولی��د نیز نباید مثبت 
باش��د بنابراین شرط بهینگی اجتماعی ایجاب می کند که نرخ بهره در 
این تعریف نیز صفر باش��د و اقتصاددانانی نظیر کینز و رابینسون بیان 
می کنن��د که هرچند نرخ بهره تعیین کنن��ده تصمیم برای پس انداز و 
س��رمایه گذاری است ولی سطح و میزان سرمایه گذاری مستقل از نرخ 

بهره و متأثر از کارایی فعالیت تولیدی تعیین می شود.
موری��س اله ضمن بیان چهار مش��خصه ریاض��ی، تجربی، ذهنی و 
ضری��ب باورپذیری احتمال، به عن��وان عوامل مرتبط ب��ا نااطمینانی 
بیان می کند که مفهوم احتمال صرفا زاییده ذهن بش��ری اس��ت و در 
نظم طبیعت احتمال جایی ندارد و هر آنچه هس��ت، قطعیت اس��ت، 
بنابراین نااطمینانی محصول آگاهی اندک ذهن بشر از جهان پیرامونی 
اس��ت. از نگاه موریس اله، بانکداری ذخیره جزئی با انحراف از مس��یر 
اولی��ه ذخیره 100درص��دی موجودی نقدی )اعم از پ��ول فلزی و یا 
پول بیرونی( امروزه با اس��تفاده از س��ود سرش��ار خلق اعتبار بانکی و 
ایج��اد پ��ول درونی یک وجه از منش��اهای ایجاد نرخ به��ره و ارتباط 
آن ب��ا رجحان زمانی را ایجاد کرده اس��ت. در اف��ق محدود نرخ بهره 
بانک��ی از نرخ تنزیل )به منزله نرخ رجح��ان زمانی( کمتر خواهد بود 
و این ب��ه مثابه وجود ناس��ازگاری در بانکداری ذخیره جزئی اس��ت. 
در نتیج��ه، کارکرد بانکداری ذخی��ره جزئی از منظر موریس اله دچار 

اشکال است.«
ازجمله آثار موریس اله، کتاب »بازارها، ریس��ک و پول« اس��ت که 
در س��ال 1995 منتشر ش��د. البته این مجموعه مقاله نه توسط خود 
موریس اله، بلکه به افتخار او نوش��ته ش��ده اس��ت. البت��ه معنای این 
مس��ئله این نیس��ت که نظری��ات موجود در این کت��اب مربوط به اله 
نیس��تند، بلکه این کتاب برای اولین بار در زبان انگلیس��ی به تش��ریح 
دیدگاه ه��ای جدید و غیرعادی او در زمین��ه رقابت، اهمیت بازار آزاد، 
روان شناسی ریسک، بانکداری مرکزی، نظام مالیاتی، دینامیک پولی و 
اصالحات، پرداخته اس��ت. در این کتاب اساتید شناخته شده اقتصاد با 
دقت و وس��واس خاصی آرای اله را تشریح کرده  و از این طریق مسیر 

آشنایی با این اقتصاددان برجسته را هموار ساخته اند.
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فرصت امروز: س��هام عدالت این روزها حس��ابی خبرس��از شده است. از 
واریز س��ود سال 98 گرفته تا صدور کارت اعتباری با وثیقه سهام عدالت، 
دو رخ��دادی اس��ت که اخیرا از س��وی دول��ت انجام ش��ده و مورد توجه 
افکار عمومی قرار گرفته اس��ت. از س��وی دیگر، برگزاری انتخابات مجامع 
شرکت های استانی سهام عدالت با ارزش 400 هزار میلیارد تومانی، اتفاق 

بزرگ دیگری است که چشم انداز سهام عدالت را دگرگون خواهد کرد.
اما بانک ها در حالی قرار اس��ت به پشتوانه سهام عدالت، کارت اعتباری 
صادر کنند که ارزش س��هام عدالت به موازات روند نزولی بازار سرمایه در 
هفته های گذش��ته افت قابل توجهی داش��ته و به نظر می رسد سایه افت 
بورس بر سهام عدالت سنگینی می کند. این همان چالشی است که بانک ها 
با این طرح دارند و پرسش مدیران بانکی این است که ارزش سهام عدالت 
چگونه ارزیابی می شود تا بانک های تسهیالت دهنده در صورت معوق شدن 
مطالبات نهایتا با س��هامی کم ارزش مواجه نشوند که حتی ارزش وصول و 
تملک را نداش��ته باشد! هرچند فرآیند اعطای کارت اعتباری از اسفندماه 
پارسال در بانک ملی و از فروردین ماه امسال در بانک تجارت آغاز شده و 
به گفته معاون وزیر اقتصاد، قرار اس��ت تا اردیبهشت امسال سایر بانک ها 
نیز به این طرح بپیوندند، اما در این مسیر چالش هایی پیش روی بانک ها 
قرار دارد که این چالش ها را در گفت وگو با علی نظافتیان، دبیر کمیسیون 

حقوقی کانون بانک ها بررسی کرده ایم.
ارائه کارت اعتباری به پشتوانه سهام عدالت

دبیر کمیس��یون حقوقی کانون بانک ها، صدور کارت اعتباری در قالب 
تسهیالت مرابحه را پدیده ناشناخته ای در نظام بانکی نمی داند و می گوید: 
»در دس��تورالعمل اجرایی که در س��ال 1395 به شبکه بانکی ابالغ شده، 
کارت اعتباری این گونه تعریف شده: »کارت اعتباري که موسسه اعتباري 
مي تواند به وسیله آن و در چارچوب ضوابط مربوط ازجمله آیین نامه فصل 
س��وم قانون عملیات بانکي بدون ربا )بهره( و »دستورالعمل اجرایي عق�د 
مرابحه« و مفاد این دس��تورالعمل، به مشتري تا سقف معیني اعتبار اعطا 
نماید« و براي پرداخت وجه خرید اموال و دریافت خدمات مورد اس��تفاده 
قرار گیرد بنابراین اساس کارت اعتباری بر تخصیص مبلغ مشخصی اعتبار 
بانکی اس��ت که بانک ها به مش��تریان خود براساس ضوابط مشخص اعطا 
می کنند. طبعا پرداخت این قبیل تسهیالت بانکی منوط به فراهم آوردن 
وثیقه یا تضامین مورد قبول بانک تسهیالت دهنده خواهد بود، ولی آنچه در 
موضوع اعطای کارت اعتباری در قبال به وثیقه گرفتن سهام عدالت قابل 
توجه است، وثیقه این نوع تسهیالت بانکی است که بنا به تصمیم دولت، 

این وثیقه سهام عدالت تعیین شده است.«
نظافتیان با طرح این سوال که آیا می توان وثیقه تسهیالت بانکی را سهام 

ش��رکت ها تعیین کرد، صحبت هایش را پی می گیرد و ادامه می دهد: »از 
نظر حقوقی مشکلی در این زمینه نیست، مشروط به آنکه ارزش روز سهام 
شرکت موردنظر توس��ط بانک ارزیابی و احراز شود. در این صورت، سهام 
شرکت های غیربورس��ی از طریق دفاتر اسناد رسمی و سهام شرکت های 
بورسی از طریق بورس به وثیقه بانک های تسهیالت دهنده درمی آید. البته 
طبیعی اس��ت س��هامی که بنا به هر دلیلی قابلیت توثیق نداشته باشد یا 
ارزش روز این سهام نس��بت به مبلغ تسهیالت مورد درخواست، تکافوی 
میزان وثیقه موردنظر بانک را نکند، در این صورت به وثیقه گرفتن سهام 
موردنظر منتفی است، زیرا در صورت تاخیر در پرداخت تسهیالت، بانک را 

دچار مطالبات معوق خواهد ساخت.«
به اعتقاد وی، »همچنین اصل دیگری که در پرداخت تسهیالت بانکی، 
ضروری و الزامی است، لزوم اعتبارسنجی متقاضی تسهیالت بانکی و احراز 
اعتبار بانکی او توس��ط بانک و موسس��ه اعتباری است. کما اینکه ماده 9 
دس��تورالعمل صدور کارت اعتب��اری در این باره تاکید کرده: »موسس��ه 
اعتباري موظف است قبل از صدور کارت اعتباري نسبت به اعتبارسنجي 
مشتري اقدام نماید؛ به نحوي که اعتبارسنجي به عمل آمده مبین میزان 
توان و ظرفیت اعتباري وي باشد. موسسه اعتباري مجاز ب�ه اعطاي اعتبار 

بیش از ظرفیت اعتباري مشتري نمي باشد.«
۵ چالش کارت اعتباری با وثیقه سهام عدالت

این کارش��ناس بانکی، طرح صدور کارت اعتباری در قبال وثیقه سهام 
عدال��ت را از نظ��ر مقررات بانک مرک��زی دارای چالش ه��ای پنجگانه ای 
برمی ش��مرد و می گوید: »چالش نخست، تسهیالت تکلیفی است. به طور 
کلی، به تس��هیالتی که بانک ها به دستور مراجع قانونی ذی ربط مکلف به 
پرداخت آن می شوند، تسهیالت تکلیفی می گویند. این در حالی است که 
مرجع ذی صالح برای تصویب تسهیالت تکلیفی، مجلس است و نه دولت، 
زیرا دولت مجاز نیست که اعتبارات موردنیاز برای اجرای برنامه های خود 
را از منابع بانکی تامین و برداشت نماید.« به گفته نظافتیان، »منابع بانک ها 
خواه بانک های خصوصی و خواه دولتی بیش��تر سپرده های مردم هستند 
که با امید به بهره مندی از س��ود س��پرده به بانک ها می س��پارند بنابراین 
بانک ها برمبنای موازین قانون عملیات بانکی بدون ربا، چه به عنوان وکیل 
و چه شریک سپرده گذاران موظف هستند که حداکثر تالش خود را برای 
به کارگیری این سپرده ها در عملیات بانکی به کار ببندند تا به سپرده گذاران 
خود س��ود برسانند. تسهیالت تکلیفی اما این اختیار قانونی و شرعی را از 
بانک ها می گیرد. پس تس��هیالت تکلیفی بایستی محدود به موارد معین 
ش��ود و توسط نمایندگان مجلس تصویب شود، نه توسط دولتمردان.« او 
چالش دوم و س��وم اجرای این طرح را در فلس��فه کارت اعتباری و لزوم 

اعتبارس��نجی مش��تریان بانکی می داند و می افزاید: »مس��ئوالن هدف از 
اج��رای این ط��رح را تامین نقدینگی برای دارندگان س��هام عدالت اعالم 
کرده اند؛ در حالی که فلس��فه کارت اعتب��اری، فراهم آوردن زمینه خرید 
نقدی و اقس��اطی کاالهای موردنیاز است، اما در این طرح دقیقا مشخص 
نیس��ت که دارندگان سهام عدالت با استفاده از کارت اعتباری چه کاالیی 
را خریداری می کنند! همچنین بانک های تس��هیالت دهنده در این طرح 
قادر نیس��تند که مشتریان متقاضی صدور کارت اعتباری را اعتبارسنجی 
کنند و براس��اس نتایج این اعتبارس��نجی، مبلغ تسهیالت و اعتبار کارت 
اعتباری را تعیین نمایند بنابراین این پدیده به معنای پرداخت تسهیالت 
بدون اعتبارس��نجی است.« دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها با بیان 
اینکه س��هام عدالت در این طرح به عنوان وثیقه تسهیالت کارت اعتباری 
تعیین ش��ده اس��ت، در توضیح چهارمین چالش اجرای ای��ن طرح ادامه 
می دهد: »سهام عدالت در حالی به عنوان وثیقه تسهیالت کارت اعتباری 
تعیین شده که مشخص نیست ارزیابی این سهام چگونه صورت می گیرد 
تا بانک های تس��هیالت دهنده در صورت معوق شدن مطالبات، با سهامی 

کم ارزش مواجه نشوند که حتی ارزش وصول و تملک را نداشته باشد.«
نگرانی از بابت افزایش مطالبات معوق بانک ها

به اعتقاد وی، »موضوع دیگری که به نظر می رسد در این طرح توجهی 
بدان نشده، پدیده شرکتداری بانک هاست. موضوع دخالت بانک ها در بازار 
سرمایه و گسترش بنگاه داری بانک ها همواره مورد انتقاد بوده، چراکه کار 
بانک، بانکداری اس��ت و نه شرکتداری و به طور کلی، بانک ها فاقد تجربه، 
تخصص و تش��کیالت الزم برای ش��رکتداری هس��تند، اما طرح موردنظر 
بانک ها را ناچار می کند تا در صورت معوق شدن تسهیالت کارت اعتباری، 
س��هام عدالت را )که وثیقه تس��هیالت قرار گرفته( تمل��ک کنند. در این 
صورت سوال این است که این قبیل سهام عدالت تملک شده چه دردی از 

مطالبات معوق بانک ها را درمان خواهد کرد؟
نظافتیان در پایان با اش��اره به اینکه »بسیاری از فرآیندهای بانکی این 
طرح با مقررات دس��تورالعمل ص��دور کارت اعتب��اری همخوانی ندارد و 
موجب گسترش شرکتداری بانک ها خواهد شد«، به مدیران بانک مرکزی 
توصیه می کند: »مس��لما پرداخت تسهیالت بانکی به اقشار آسیپ پذیر و 
برخورداری آنها از خدمات بانکی با اس��تقبال بانک های خصوصی و دولتی 
مواجه می شود، اما پرداخت تسهیالت کارت اعتباری در قبال سهام عدالت، 
موضوعی نیس��ت که هر بانکی رأس��ا بتواند در مورد چگونگی اجرای آن 
تصمیم بگیرد بنابراین ضروری است بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی این 
طرح را تهیه کرده و پس از تایید توسط شورای فقهی این بانک به شبکه 

بانکی کشور ابالغ کند.«

»فرصت امروز« چالش های صدور کارت اعتباری به پشتوانه سهام عدالت را بررسی می کند

سایه افت بورس بر سهام عدالت

ت��ب فروش س��هام عدالت و همچنین ارزش آن در هفته های گذش��ته 
فروکش کرده و حاال س��هامداران عدالتی که تمام یا بخشی از سهام خود 
را نفروخته اند می توانند نیمی از س��هام آزادشده خود را از بانک به  عنوان 
تسهیالت در قالب کارت اعتباری دریافت کنند. البته کسانی که اقدام به 
فروش س��هام خود کرده اند مشمول این طرح نمی شوند. بر این اساس، از 
مجموع 49 میلیون نفر سهامدار عدالت، 3 میلیون و 200 هزار نفری که 
س��هام خود را فروخته اند، کارت اعتباری دریافت نمی کنند. بدین ترتیب 
45 میلیون و 800 هزار نفر امکان دریافت کارت اعتباری را دارند. در این 
ط��رح همچنین امکان دریافت وجه نقد کارت ه��ای اعتباری وجود ندارد 
و هم اکنون دریافت کنندگان کارت در فروش��گاه های مشخصی که عمدتا 
فروشگاه های زنجیره ای بزرگ کشور هستند، می توانند خرید کنند اما قرار 
است همزمان با افزوده شدن بانک های دیگر به این طرح، تعداد فروشگاه ها 
نیز افزایش یابد. در این میان، دریافت کارت اعتباری سهام عدالت نیازمند 
انجام فرآیندهایی است که مشموالن باید به آن دقت کنند. در این راستا، 
شرکت سپرده گذاری مرکزی 16 نکته مهم را در این زمینه گوشزد کرده 

است:
* متقاضی��ان دریافت کارت اعتباری س��هام عدالت، با توجه به دریافت 
خدمات پایه در بازار س��رمایه باید در س��امانه جامع اطالعات مش��تریان 

)سجام sejam.ir( ثبت نام و احراز هویت شوند.
* پس از نهایی شدن فرآیند سجام با مراجعه به درگاه های منتخب )فعال 

بانک ملی و تجارت( می توانند درخواست توثیق خود را ثبت کنند.

* شماره تلفن همراه باید به  نام شخص باشد و کارت ملی جدید دریافت 
کرده باش��د. در صورت دریافت نک��ردن کارت ملی جدید، قبض دریافتی 
مورد قبول اس��ت و از طریق ش��ماره رهگیری درج شده می تواند فرآیند 

توثیق را تا انتها ثبت کنند.
* کارت اعتباری سهام عدالت، تسهیالت بانکی است که سهامداران در 

اقساط منظم باید بازپرداخت آن را انجام دهند.
* سهامداران متقاضی دریافت تسهیالت کارت اعتباری، شرایط عمومی 

دریافت کارت اعتباری را باید داشته باشند.
* سهامدارانی که از طریق مراجع قضایی، سهام عدالت آنها توقیف شده 

است، نمی توانند کارت اعتباری دریافت کنند.
* با توجه به اینکه س��هامداران باید به  صورت منظم این بازپرداخت را 
انجام دهند، در صورت معوق شدن اقساط بازپرداختی، سهام توثیق شده 

توسط بانک به فروش می رسد.
* هن��گام ثبت درخواس��ت در اپلیکیش��ن های بانک های اعالم ش��ده، 
س��هامداران عدالت با دقت شرایط و تعهدات را بپذیرند و درخواست خود 

را ثبت کنند.
* ضمانت کارت های اعتباری، دارایی س��هام عدالت اس��ت و نیازی به 

ضامن در این فرآیند نیست.
* س��هامداران برای احراز ش��رایط دریافت کارت های اعتباری به هیچ 
عنوان نیاز به مراجعه حضوری ب��ه بانک ها ندارند و تمام فرآیندهای الزم 
در این زمینه به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام می ش��ود. پس از 

طی شدن کامل فرآیند در بانک ملی نشان بانک دریافت می کنند و در بانک 
تجارت از طریق پست سهامداران کارت اعتباری را دریافت خواهند کرد.

* اگر س��هامداران توانستند تا یک ماه مبلغ را به بانک بازگردانند، این 
مبلغ قرض الحس��نه خواهد بود و س��ودی به آن تعلق نمی گیرد، اما اگر از 
یک ماه عبور کرد و مبلغ را پرداخت نکردند، این اعتبار به مرابحه تبدیل 

خواهد شد.
* نرخ س��ودی که ب��رای این کارت های اعتباری در نظر گرفته ش��ده، 
18درصد است، اما اگر مصرف کننده این کارت ها تا آخر هر ماه مبلغ کارت 

را تسویه کند، هیچ سودی از او هم گرفته نمی شود.
* اف��رادی که از طریق بانک ملی اقدام می کنند باید به »س��امانه ایوا« 
و افرادی که از طریق بانک تجارت اقدام می کنند باید به »س��امانه زمرد« 

مراجعه کرده و مراحل احراز هویت را در آن سپری کنند.
* میزان مبلغ تسهیالت کارت اعتباری دریافتی برای سهامداران با توجه 
به ارزش روز دارایی و با توجه به میزان س��هام قابل معامله که تاکنون 60 
درصد آزاد سازی انجام شده است 50 درصد ارزش ریالی آن را سهامداران 

کارت اعتباری دریافت می کنند.
* کلیه سهامداران به روش غیرمستقیم و سهامداران مستقیم که تاکنون 
اقدام به فروش نکرده اند می توانند از مزایای کارت اعتباری بهره مند شوند.

* س��هامداران عدالت به روش مس��تقیم جهت دریافت کارت اعتباری 
بای��د اقدام به تغییر کارگزار ناظر کنند و کارگزار ناظر بانک دریافت کننده 

تسهیالت را انتخاب و ثبت کنند.

16 نکته درباره ارائه کارت اعتباری با وثیقه سهام عدالت

چگونه کارت اعتباری سهام عدالت بگیریم؟

بانکنامه

در اولین جلسه با مدیران بانک ها در سال 1400
همتی درباره نرخ سود بانکی هشدار داد

رئیس کل بانک مرکزی، سال گذشته را از منظر فشار اقتصادی بر 
ایران بی س��ابقه خواند و گفت سال گذشته با وجود تمام مشکالتی 
که برای اقتصاد کش��ورمان حادث شد، شاخص های نظام بانکی به 

سمت بهبود حرکت کرد.
عبدالناصر همتی در نخستین جلسه دوره ای خود در سال 1400 
با مدیران عامل بانک ها یادآور شد: با وجود فشار و مشکالت در سال 
گذش��ته و به رغم انتظارها بانک مرکزی و ش��بکه بانکی توانس��ت 
نس��بتا عملکرد مناس��بی از خ��ود ارائه کند و توانس��تیم به اهداف 

میان مدت مدنظر دست یابیم.
رئیس ش��ورای پول و اعتب��ار با بیان اینکه بان��ک مرکزی تالش 
بسیاری را برای کنترل نقدینگی انجام داده است، ادامه داد: ما سال 
گذش��ته تالش ها و فعالیت های بسیاری را برای کنترل نقدینگی به 
کار بس��تیم که اگر این تالش ها نبود، نقدینگی به مراتب به بیش از 

این میزان می رسید. 
همتی با تاکید بر لزوم پایبندی به نرخ های س��ود مصوب شورای 
پول و اعتبار، به بانک ها هش��دار داد و گفت: ضروری اس��ت که در 
ای��ن زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی، نظارت خود را تش��دید و 
ب��ا بانک هایی که نرخ ها را رعایت نمی کنند، برخورد الزم را به عمل 
آورد. همچنین بانک ها باید نرخ سود تسهیالت مصوب شورای پول 
و اعتبار را رعایت کنند و در تسهیالت دهی به منابع و مصارف خود 

دقت داشته باشند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت فعالیت نظام بانکی در 
زمینه فرهنگ س��ازی درخصوص اجرایی ک��ردن قانون جدید چک، 
افزود: از آنجایی که پیاده س��ازی قانون جدید چک از سوی مجلس 
ش��ورای اسالمی و بانک مرکزی حائز اهمیت است، لذا شبکه بانکی 
باید در تالش باشد همکاری ها در این زمینه را افزایش دهند چراکه 
هدف از اجرای این قانون، افزایش ش��فافیت است. همچنین در این 
زمینه ش��عب نیز باید تالش کنند همکاری و اطالع رسانی الزم را با 

مشتریان خود داشته باشند.
همتی سپس از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی انتقاد کرد 
و ادامه داد: اضافه برداش��ت بانک ها به نوعی تخلف تلقی می شود و 
بانک ها در فرآیند جایگزی��ن آن می توانند از طریق عملیات ریپو و 

واگذاری اوراق، اضافه برداشت را جبران کنند. 
او همچنین نس��بت به آینده اقتصاد ای��ران ابراز امیدواری کرد و 
گفت: نس��بت به آینده امیدواریم و اقتصاد کش��ور به سمت و سوی 
مثبت در حرکت اس��ت و امید است که اقتصاد کشور به سمت احیا 
و ثبات هرچه بیش��تر برود. همانطور که پیش از این نیز تأکید شد، 
اگر روزی برس��د ک��ه بانک مرکزی بدهکار دولت باش��د، به معنای 
آغاز حکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و 
معنایش آن است که دولت می تواند نزد بانک مرکزی سپرده گذاری 
کند. رئیس کل بانک مرکزی در پایان بر پایبندی بانک ها نس��بت به 
انجام تکالیف قانون بودجه که از س��وی این بانک به ش��بکه بانکی 

کشور ابالغ شده است، تأکید کرد.

افت تدریجی دالر در صرافی های بانکی
کاهش 180هزار تومانی سکه

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران در بیست 
و نهمین روز فروردین ماه با 180 هزار تومان کاهش نسبت به روز قبل 
به 10 میلیون و 420 هزار تومان رس��ید. س��که تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز 10 میلیون و 200 هزار تومان معامله شد. همچنین نیم سکه 
بهار آزادی 6 میلیون و 150 هزار تومان، ربع س��که 3 میلیون و 850 
هزار تومان و سکه یک گرمی هم 2 میلیون و 150 هزار تومان قیمت 
خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 36 
هزار تومان رس��ید. هر مثقال طال هم به قیمت 4 میلیون و 488 هزار 
تومان معامله ش��د. اونس جهانی طال نیز یک هزار و 777 دالر فروخته 
شد. همچنین نرخ دالر در صرافی های بانکی با 113 تومان کاهش در 
مقایسه با روز شنبه به رقم 23 هزار و 881 تومان رسید. قیمت فروش 
یورو نیز با کاهش 226 تومانی 28 هزار و 400 تومان اعالم شد. قیمت 
خری��د هر دالر نیز 23هزار و 408 تومان و نرخ خرید هر یورو هم 27 

هزار و 837 تومان گزارش شد.

نمایندگان مجلس تصویب کردند
محرومیت از گرفتن چک تضمین شده در 

صورت جعل
نمایندگان مجلس در مصوب��ه ای ضمن وضع احکامی برای چک 
تضمین ش��ده، مقرر کردن��د در صورت جعل چک تضمین ش��ده یا 
استفاده از چک تضمین شده مجعول، محرومیت دو تا شش سال از 

گرفتن چک تضمین شده پیش بینی شود.
نمایندگان در جلس��ه علنی صبح یکش��نبه و در جریان بررس��ی 
جزییات الیحه اصالح قانون صدور چک، تبصره )1( ماده )21 مکرر( 
قانون صدور چک را به این ش��رح اصالح کردند: در مورد چک هایی 
که از دس��ته چک های ارائه ش��ده پس از پایان اسفندماه سال 99 
صادر می شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک )چکاوک( 
طبق مبلغ و تاریخ مندرج در س��امانه و در وجه دارنده نهایی چک 
براس��اس استعالم از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که 
مالکیت آنها در س��امانه صیاد ثبت نش��ده باشد، مشمول این قانون 
نبوده و بانک ها مکلفن��د از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در 
این موارد صدور و پشت نویس��ی چک در وجه حامل ممنوع اس��ت 
و ثب��ت انتقال چک در س��امانه صیاد جایگزین پشت نویس��ی چک 
خواهد بود. چک های صادرش��ده از دسته  چک هایی که تاریخ ارائه 
آن دسته چک ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون 
زمان ارائه دس��ته چک است و بانک ها بدون نیاز به ثبت آن چک ها 
در س��امانه صیاد نس��بت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند. در 
کلیه برگه های دسته چک های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید 
عبارت »صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد 
اعتبار است« درج شود. همچنین با رأی مجلس بندی به این شرح 
ب��ه م��اده )1( این طرح الحاق ش��د: حداکثر مدت اعتب��ار از زمان 
دریافت دسته چک، سه سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در 

آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این ماده نمی شود.
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مدیرعامل فرابورس ایران اعالم کرد
بهبود نقدشوندگی با ورود سریع منابع مالی

مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به تصمیم جدید سازمان بورس مبنی 
بر ورود منابع جدید مالی به بازار سرمایه از طریق تزریق 24 هزار میلیارد 
تومان به این بازار گفت تاکنون 7000 میلیارد تومان درخواس��ت انتش��ار 
اوراق اختیار فروش تبعی در فرابورس ثبت شده است و نخستین اوراق از 
این گروه در فرابورس مربوط به اوراق اجاره س��هام شرکت سرمایه گذاری 
صب��ا تأمین به مبلغ هزار میلیارد تومان بود که چهارش��نبه 25 فروردین  

اطالعیه پذیره نویسی آن در سایت فرابورس منتشر شد.
امیر هامونی با بیان اینکه این تصمیم از سوی سازمان بورس در جهت 
حمایت از بازار س��رمایه و سهامداران و کاهش اثرات رفتار هیجانی برخی 
سهامداران و تعادل بخشی به این بازار گرفته شده است، به سنا گفت: اگر 
این منابع بی وقفه و س��ریع به بازار تزریق شود، اثر مثبتی بر نقدشوندگی 
س��هام خواهد داش��ت و فرابورس به عنوان یکی از بورس های اوراق بهادار 

کشور برای انتشار این اوراق آمادگی کامل دارد.
مدیرعامل فرابورس ایران همچنین درباره ویژگی های اوراق اجاره سهام 
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین گفت: اوراق اجاره سهام صبا تأمین که با 
موضوع اجاره به شرط تملیک سهام »شرکت ملی مس ایران« از سازمان 
بورس و اوراق بهادار مجوز گرفته است، از جمله اوراق بدون ضامن و با تکیه 
بر رتبه اعتباری منتشر شده و تا دوشنبه سی ام فروردین ماه پذیره نویسی 

آن در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس در جریان است.
او در پاس��خ به این پرسش که چه اقدامات مکمل دیگری الزم است تا 
طرح تزریق 24 هزار میلیارد تومان به بازار س��رمایه با توفیق کامل مواجه 
ش��ود، بیان کرد: به نظر می رسد، با تسهیل ش��رایط انتشار، ورود سریع و 
یکجای این منابع به بازار می تواند کاراتر باش��د؛ چراکه ورود تدریجی این 
منابع به برخی از گروه ها، تنها باعث ایجاد قدرت نقدش��وندگی بیش��تر یا 
بهتر بگویم فرصت فروش می ش��ود، در حالی که هدف از این طرح نه تنها 

نقدشوندگی، بلکه حمایت از بازار است.
مدیرعامل فرابورس همچنین پیگیری مس��یر وجوه جمع آوری شده و 
گزارش آن به نهاد ناظر یا افش��ای منابع حمایتی در هر سهم را در توفیق 

این طرح مثمرثمر عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از این گفت وگو با اش��اره به مصوبات شب گذشته 
س��ازمان بورس درخصوص دامنه نوسان و قانون رفع گره معامالتی که از 
اول اردیبهشت ماه اجرایی می شود، عنوان کرد: تغییر دامنه نوسان به منفی 
3 تا مثبت 6 درصد شرایط را برای متقارن کردن تدریجی و افزایش دامنه 
نوس��ان مهیا می کند و به کمک قانون جدی��د در رفع گره معامالتی این 
انتظار وجود دارد که هرچه سریع تر نمادهایی که طی چند روز متوالی در 
صف خرید یا صف فروش قرار گرفته اند، به تعادل برس��ند و نقدشوندگی 

آنها افزایش پیدا کند.
هامونی در توضیح قانون جدید رفع گره معامالتی توضیح داد: اگر نمادی 
ط��ی پنج روز متوالی در صف خرید ی��ا صف فروش بوده و مجموع حجم 
معامالت نماد در آن پنج روز کمتر از دو برابر حجم مبنا باش��د، آن نماد 
مش��مول گره معامالتی می شود و روز شش��م دامنه نوسان برای آن نماد 
معامالتی منفی 6 و مثبت 6 درصد خواهد بود و نماد نیز در آن روز حجم 

مبنا ندارد.

عضو هیأت مدیره بورس تهران مطرح کرد
کارکردهای انتشار اوراق اجاره سهام

عضو هیأت مدیره ش��رکت بورس تهران با بیان اینکه انتشار اوراق اجاره 
سهام زمینه رشد بازار را فراهم می کند، گفت باید توجه کنیم شرکت های 
سرمایه گذاری از جمله شرکت هایی بودند که در سال گذشته توان دریافت 
تس��هیالت بانکی را با وجود دارایی های نقدشونده پرتفوی خود، نداشتند. 
از همین رو اصل و ذات این کار مبنی بر اینکه شرکت های سرمایه گذاری 
نیز بتوانند با استفاده از این ابزارها، تامین مالی خود را به سرانجام برسانند 
یک قدم بااهمیت برش��مرده می ش��ود. جواد عشقی نژاد درخصوص ساز و 
کار اوراق اجاره س��هام افزود: این مهم که ش��رکت های سرمایه گذاری نیز 
می توانن��د از این پس، برای تامین مالی پروژه های خ��ود از ابزارهای بازار 
سرمایه استفاده کنند به نوبه خود، اتفاق مهم و مبارکی است. با توجه به 
وضعیت اقتصادی پیش رو در کشور، وضعیت تورم در سال پیش رو و سال 
آتی براس��اس پیش بینی ها، ممکن اس��ت باالتر از نرخ بازده بدون ریسک 
بانکی باش��د، به همین دلیل شرکت های سرمایه گذاری باید از این محل، 

تامین مالی سرمایه گذاری های خود را محقق کنند.
عشقی نژاد ادامه داد: نکته مهم این است که شرکت های سرمایه گذاری 
از ای��ن طریق تامین مالی خ��ود را انجام دادند این تامین مالی کجا صرف 
ش��ود. اول اینکه بااهمیت ترین حوزه برای ص��رف این نقدینگی در حوزه 
س��رمایه گذاری این شرکت ها، یعنی بازار سرمایه است. این سرمایه گذاری 
قاعدتا جزو مواردی اس��ت که نهاد ناظر و شرکت های بورس ترجیحا باید 
کنترل کافی بر آن داشته باشند که این میزان تامین مالی صورت گرفته از 
پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری خارج نشود. به عنوان نگاه پایانی، باید 
گفت ورود چنین نقدینگی به بازار س��رمایه با ش��رایط فعلی که قیمت ها 
حتی به پایینتر از 5 هم رسیده است می تواند موجب رشد بازار و افزایش 

جذابیت های بازار سرمایه شود.

گزارش مرکز آمار از وضعیت مسکن در پایان ۹۹
اجاره بها در زمستان چقدر باال رفت؟

براس��اس اعالم مرکز آم��ار ایران، میزان اجاره بهای مناطق ش��هری در 
زمستان 99 نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل 28 درصد افزایش یافت. 
مرکز آمار در آخرین گزارش خود به وضعیت اجاره بها در زمس��تان س��ال 
گذشته پرداخت و نوشت: در این دوره شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای 
مسکونی در مناطق شهری به عدد 218.3 رسید که نسبت به فصل قبل 
4.4 درصد افزایش داشته است. در زمستان 99 بیشترین نرخ تورم فصلی 
مربوط به اس��تان سمنان با 10.51درصد افزایش و کمترین آن مربوط به 
استان لرستان با 1.22 درصد افزایش است. درصد تغییرات شاخص قیمت 
اجاره بها در زمس��تان 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه(، 28.9درصد اس��ت که نسبت به فصل قبل از آن )28.4درصد(، 
0.5واحد درصد افزایش را نش��ان می دهد. بیش��ترین ن��رخ تورم نقطه به 
نقطه مربوط به استان همدان با 39.4درصد افزایش و کمترین آن مربوط 
به اس��تان سیستان و بلوچس��تان با 12.9درصد افزایش است. به عبارتی 
خانوارهای اس��تان همدان به طور متوس��ط 10.5 واحد درصد بیش��تر از 
میانگین کل کش��ور و خانوارهای اس��تان سیستان و بلوچستان 16 واحد 

درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده اند.

خبرخوان

فرصت امروز: طبق اعالم سازمان بورس، دامنه نوسان قیمت ها از ابتدای 
اردیبهش��ت ماه به مثبت 6 و منفی 3 افزایش خواهد یافت. 25 بهمن ماه 
س��ال گذش��ته بود که دامنه نوسان در بازار س��رمایه توسط شورای عالی 
بورس و با هدف تعادل بخش��ی به بازار از مثب��ت و منفی 5 به مثبت 6 و 
منفی 2 تغییر کرد. حاال و با گذشت بیشتر از دو ماه از این تصمیم، شورای 
عالی بورس تصویب کرده که دامنه نوسان از منفی 2 به منفی 3 تغییر یابد.

در ای��ن باره، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت که پیش تر و براس��اس مصوبه ش��ورای عالی بورس، به هیأت 
مدیره س��ازمان بورس اجازه داده ش��د تا دامنه نوسان به صورت تدریجی 
افزای��ش یاب��د. از آنجا که این موض��وع بعد از س��ه روز کاری قابل اعمال 
اس��ت، از ابتدای اردیبهشت دامنه نوسان جدید اعمال می شود و تا پایان 
اردیبهشت برقرار است. سپس سازمان بورس نسبت به افزایش تدریجی و 

مجدد تصمیم گیری می کند.
س��خنگوی س��ازمان بورس همچنین ب��ه بازنگری دس��تورالعمل گره 
معامالتی اش��اره کرد و افزود: مقرر شد بازنگری به نحوی باشد که امکان 
نقدش��وندگی افزایش یابد. در تغییراتی ک��ه صورت گرفت مجموع حجم 
معامالت در پنج روز از 5 درصد به 200 درصد افزایش یافت. البته دامنه 
نوس��ان در گره معامالتی همان دو برابر باق��ی ماند، اما حجم مبنا در روز 
گره، معادل یک س��هم در نظر گرفته می ش��ود. به گفته دهقان دهنوی، 
هیأت مدیره س��ازمان بورس همچنین تصویب کرد که برای فروش اوراق 

تبعی استفاده از رتبه بندی مجاز باشد.
از تغییر دامنه نوسان تا نقدشوندگی بورس

چراغ های قرمز پی در پی بازار سرمایه در اواخر سال گذشته مسئوالن را 
بر آن داشت تا دست به تغییر قوانین این بازار بزنند و بر این اساس قرار شد 
دامنه نوس��ان از 25 بهمن ماه 1399 از مثبت و منفی 5 درصد به مثبت 
6 و منف��ی 2 درصد تغییر کند. در واقع از حالت متقارن خارج و به حالت 
نامتقارن درآمد. دامنه نوسان پایین ترین تا باالترین قیمتی است که در آن 
دامنه، طی یک یا چند جلسه  رسمی معامالتی بورس، قیمت سهم می تواند 
نوسان داشته باشد و برای جلوگیری از آشفتگی در بازار محدودیت نوسان 
قیمت اوراق بهادار وجود دارد. تغییر دامنه نوس��ان از متقارن به نامتقارن 
در بازار س��رمایه کشور، اتفاق بی سابقه ای بود که با هدف تعادل بخشی به 
بازار س��رمایه اعمال شد و طبق آخرین مصوبه ش��ورای عالی بورس، قرار 
است دامنه نوسان از روز چهارشنبه اول اردیبهشت به مثبت 6 و منفی 3 

درصد افزایش یابد.
هرچند این تغییر به نوعی ترمز هیجان منفی در بازار را کش��ید، اما به 
نوعی نقدش��وندگی بازار س��رمایه که مهمترین ویژگی این بازار محسوب 
می ش��ود، زیر سوال رفت؛ چرا که برای مثال، سهمی 1500 تومان قیمت 
دارد اما عده ای اعتقاد دارند که این سهم 1300 تومان می ارزد بنابراین باید 
قیمت سهم کاهش یابد تا خریدار پیدا کند، اما محدودکردن دامنه منفی 
باعث می ش��ود سهم روی قیمت 1400 تومان ثابت بماند. در این شرایط 
نه فروش��نده می تواند سهم را با قیمت پایین تر بفروشد )حتی اگر اعتقاد 

داش��ته باشد سهم با قیمت پایین تر می ارزد( و نه خریدار با قیمت 1400 
س��هم را می خرد. این فرآیند باعث کاهش نقدشوندگی بازار می شود. این 
در حالی اس��ت که بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که بازار سرمایه 
تحت تاثیر ابهامات موجود در ش��رایط اقتصادی و سیاسی کشور از جمله 
قیمت دالر، وضعیت مذاکره با آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری و... است 
و به همین دلیل نمی توان گفت دامنه نوسان نامتقارن تصمیم 100درصد 

نادرستی به شمار می آید.
در این راستا، روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه در مورد دامنه نوسان 
نامتقارن، گفت: دامنه نوس��ان نامتقارن و دامنه منفی 2 یا 3 درصد باعث 
می شود س��هم ها اصالح قیمت نداشته باشند و برای ریسک پذیرهایی که 

با وجود ابهامات می خواهند سهمی بخرند، جذابیت قیمت نداشته باشند.
به گفته وی، بس��یاری از س��هم ها با قیمت یک م��اه پیش خود معامله 
می ش��وند و به نظر می رس��د  این تصمیم براساس منطقی که گرفته شد، 
تصمیم درستی بود، زیرا در بازاری که از روند منطقی و نرمال خود خارج 

شده و رفتار توده ای به خود می گیرد می تواند اتفاقات زیادی رخ دهد.
او ب��ا بیان اینکه اگر دامنه نوس��ان منفی 5 درصد باق��ی می ماند، بازار 
نقدشوندگی داشت اما باعث ریزش غیرمنطقی بسیاری از سهم ها می شد، 

افزود: این اتفاق در همه جای دنیا منطقی است.
مسیرهای باز شدن گره های معامالتی بورس

س��رمایه گذاران و معامله گران بورس تهران در روز شنبه در 28 نماد، با 
پی��ام »رفع گره معامالتی« از طرف ناظر مواجه ش��دند، اما گره معامالتی 
چیس��ت و چرا معامالت بورس��ی گ��ره می خورند؟ در پاس��خ باید گفت، 
معامله گ��ران بورس برای خریدوفروش س��هام، س��فارش های خود را در 
کارگزاری ثبت می کنند. اگر ش��ما قصد فروش س��همی را داشته باشید، 
یک قیمت مش��خص و یک تعداد مش��خص از سهم را در سفارش فروش 
ثبت می کنید. اگر خریداری باش��د که سفارش خریدش را با قیمتی برابر 
با قیمت فروش شما ثبت کرده باشد، معامله انجام می شود. در مقابل اگر 
خریدار باش��ید، تعداد سهم و قیمت پیشنهادی در بازه مجاز دامنه نوسان 
را ثبت می کنید و اگر فروشنده ای با همان قیمت ثبت سفارش انجام داده 

باشد، معامله انجام می شود.
اگر در قیمت های پیشنهادی خریدار یا فروشنده ای وجود نداشته باشد، 
صف تش��کیل می ش��ود و اگر این صف ها بدون انج��ام معامله برای مدت 
طوالنی وجود داش��ته باش��ند، اصطالحا گره معامالتی ب��ه  وجود می آید 
بنابراین گره معامالتی به شرایطی گفته می شود که خریدار یا فروشنده ای 
در قیمت های ثبت ش��ده وجود نداشته باشد و با وجود صف های خرید یا 
فروش، معامله ای انجام نشود. در چنین شرایطی، صف های خرید یا فروش 

به مدت طوالنی ادامه پیدا می کنند و به اصطالح سهام قفل می شود.
مق��ررات گره معامالتی در س��ال 1386 تصویب ش��د و براس��اس این 
دستورالعمل، زمانی گره معامالتی شکل می گیرد که »یک نماد معامالتی 
با وجود برخورداری از صف خرید یا صف فروش در پایان جلسه معامالتی 
حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای ش��رکت هایی با 3 میلیارد س��هم 

و بیش��تر و دو برابر حجم مبنا برای سایر ش��رکت ها، به علت عدم تقارن 
قیمت های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت پنج جلسه معامالتی 
متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معامالت روزانه آن در این دوره 
)به اس��تثنای معامالت در بازار معامالت عم��ده(، کمتر از 5 درصد حجم 
مبنا باش��د«، »همه معامالت یک نماد معامالتی در پنج جلسه معامالتی 
متوالی در س��قف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد« و »همه معامالت یک 
نماد معامالتی در پنج جلسه معامالتی متوالی در کف دامنه نوسان روزانه 

قیمت باشد.«
طبق دستورالعمل موجود، دو راه حل برای باز کردن گره معامالتی وجود 
دارد؛ حذف دامنه نوسان و حذف حجم مبنا. برای رفع گره معامالتی، تأثیر 
حجم مبنا در محاس��به قیمت پایانی نماد موردنظر، برای دوره مشخصی 
حذف می شود. حذف دامنه نوسان نیز روش دیگری برای باز کردن گره ای 
اس��ت یعنی نمادهایی که مش��مول گره معامالتی می شوند در روز بعد با 
حذف حجم مبنا و دامنه نوسان مورد معامله قرار می گیرند. حال 28 نماد 
معامالتی در نخس��تین روز هفته جاری، مش��مول دستورالعمل رفع گره 
معامالتی ش��دند. از آنجا که حجم مبنا و دامنه نوسان خود دلیل کاهش 
نقدشوندگی و ایجاد گره معامالتی هستند بنابراین افزایش و حذف دامنه 
نوس��ان می تواند از ایجاد گره معامالتی جلوگیری کند. بر همین اس��اس، 
سازمان بورس مصوب کرد دامنه نوسان قیمت ها به بازه منفی 3 تا مثبت 

6 درصد از اول اردیبهشت تغییر کند.

آیا نقدشوندگی بورس فدای تغییر دامنه نوسان می شود؟

دو روی سکه دامنه نامتقارن

نماگر بازار س��رمایه در روز یکش��نبه و در بیست و نهمین روز فروردین 
ماه همچون اغلب روزهای سال جدید، کاهش یافت و شاخص کل بورس 
و فرابورس هر دو افت کردند. شاخص کل بورس در این روز 9 هزار واحد 
کاهش داشت و تا رقم یک میلیون و 224 هزار واحد عقب رفت. همچنین 
ش��اخص کل )هم وزن( با 901 واحد کاهش به 432 هزار و 458 واحد و 
ش��اخص قیمت )ه��م وزن( با 587 واحد افت به 281 ه��زار و 532 واحد 
رس��ید. شاخص بازار اول 7 هزار و 537 واحد و شاخص بازار دوم 14 هزار 
و 928 واحد کاهش داشتند. در معامالت روز یکشنبه بیش از یک میلیارد 
و 116 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش 14 هزار و 709 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بی��ن همه نمادها، نماد آلومینیوم ایران )فایرا( با 72 واحد، س��یمان 
داراب )س��اراب( با هشت واحد و صنایع س��یمان دشتستان )سدشت( با 
چهار واحد تاثیر مثبت بر ش��اخص بورس داش��تند. در س��وی مقابل نیز 
نماده��ای فوالد مبارک��ه اصفهان )فوالد( با یک ه��زار و 203 واحد، ملی 
صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و 101 واحد، شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شس��تا( با 817 واحد، بانک پارس��یان )وپارس( با 548 
واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( ب��ا 503 واحد، معدنی و 
صنعت��ی چادرملو )کچاد( با 472 واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 
456 واحد، فوالد خوزس��تان )فخوز( با 363 واحد، نفت و گاز پتروشیمی 
تامین )تاپیکو( با 306 واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با 277 واحد، بانک 
ملت )وبملت( با 207 واحد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( با 192 واحد، 

فرآوری معدنی اپال کانی پارس )اپال( با 160 واحد، س��رمایه گذاری صدر 
تامین )تاصیکو( با 155 واحد و پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 150 

واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
همچنین نمادهای سیمان داراب )س��اراب(، فرآوری معدنی اپال کانی 
پارس )اپال(، سرمایه گذاری سیمان تامین )سیتا(، پتروشیمی بوعلی سینا 
)بوعلی(، بانک ملت )وبملت( س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( و 
بانک پاسارگاد )وپاس��ار( در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. گروه 
بانک ها هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه 251 میلیون و 372 هزار برگه سهم به ارزش یک هزار و 237 

میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص فرابورس بیش از 60 واحد 
کاه��ش داش��ت و بر روی کان��ال 17 هزار و 820 واح��د ثابت ماند. در 
ای��ن ب��ازار 731 میلیون و 454 هزار برگه س��هم ب��ه ارزش 50 هزار و 
885  میلیارد ریال دادوس��تد شد. در روز یکشنبه تنها نماد سنگ آهن 
گهرزمین )کگهر(، با تاثیر مثبت بر ش��اخص ای��ن بازار همراه بود و در 
مقابل، نمادهای پلیمر آریا ساس��ول )آریا(، س��رمایه گذاری صبا تامین 
)صب��ا(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، 
پتروش��یمی مارون )مارون(، گروه توس��عه مالی مهر آیندگان )ومهان(، 
پتروش��یمی تندگوی��ان )ش��گویا(، هلدینگ صنایع معدن��ی خاورمیانه 
)میدک��و( و بیمه اتکای��ی ایرانیان )ات��کای( با تاثیر منفی بر ش��اخص 

فرابورس همراه بودند.

شاخص بورس با افت ۹ هزار واحدی به یک میلیون و 224 هزار واحد رسید

بورس بر مدار نزول
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حواشی مربوط به مصوبه قانون بودجه 1400 در رابطه با تغییرات اخذ 
حقوق ورودی کاال، فعال به صدور مصوبه ای جدید از س��وی دولت و اقدام 
بر روال قبلی و محاس��به برمبنای ارز ترجیحی ختم ش��ده است؛ جریانی 
که س��ناریوهای متفاوتی را مطرح کرده و حتی به افزایش تا پنج برابری 
عوارض نیز می رسد. به گزارش ایسنا، بخشی از منابع عمومی ساالنه دولت 
در قانون بودجه، از محل درآمدها ایجاد می ش��ود که مش��مول مالیات و 

همچنین سایر درآمدها از جمله حقوق و عوارض گمرکی است.
ب��ر این اس��اس، گمرک موظف به تامین مناب��ع از محل حقوق ورودی 
می شود که ش��امل دو بخش عمده حقوق گمرکی و سود بازرگانی است. 
میزان حقوق گمرکی توسط مجلس تصویب و برای اجرا به گمرک ایران و 
سایر دستگاه های مربوطه ابالغ می شود و در مورد سود بازرگانی نیز مأخذ 

آن توسط هیأت وزیران مشخص خواهد شد.
تا سال گذشته میزان حقوق گمرکی واردات کاال 4درصد بود، به عبارتی 
زمانی که کاالیی خریداری و در آس��تانه ترخیص قرار می گیرد ارزش آن 
کاال در گمرک بررسی و براساس آن ارزش، میزان حقوق ورودی دریافت 

می شود.
در مورد س��ود بازرگانی نیز بس��ته به نوع کاالی ورودی متغیر است؛ به 
طوری که برای کاالهای اساس��ی، کااله��ای مرتبط با تولید و یا کاالهای 
واسطه ای و آماده مصرف این سود به ترتیب افزایش می یابد. در کنار این 
دو مورد عوارض مربوط به هالل احمر و مالیات بر ارزش افزوده نیز وجود 
دارد که در مجموع تا پایان س��ال گذش��ته با نرخ ارز 4200 تومان برای 

تمامی کاالها اعمال می شد. 
اما طبق آنچه در قانون بودجه سال جاری مصوب شد حقوق گمرکی از 
4 به 2درصد کاهش پیدا کرد و برای کاالهای اساسی، تجهیزات و ملزومات 
پزش��کی به یک درصد رسید. گرچه در ظاهر این کاهش اعمال شد ولی 
برای محاس��به حقوق ورودی و س��ود بازرگانی، نرخ 4200 تومان حذف 
و مبنای محاس��بات نرخ زمان اظهار براساس س��امانه »ای تی اس«بانک 
مرکزی که نرخ حاشیه بازار است اعمال می شود که البته کاالهای اساسی 

و دارو و تجهیزات پزشکی را از آن مستثنی شده است.
این افزایش نرخ ارز موجب شد واکنش های متفاوتی از سوی بازرگانان و 
همچنین مسئوالن مربوطه به همراه داشته باشد؛ به طوری که مسئوالن 
گمرک ایران نس��بت به آن هش��دار داده و به نوعی غیرقابل اجرا دانس��ته 

بودند.
در همی��ن رابط��ه ارونقی - معاون فنی گمرک ای��ران - معتقد بود که 
این افزایش نرخ ارز می تواند مجموعه مواد اولیه و اقالم مرتبط با تولید را 
تحت تاثیر قرار داده و در ادامه، اثر آن در بازار منفی باشد، چراکه نیمی از 
کاالهای وارداتی در حال حاضر غیراساسی است که 85درصد آن را اقالم 

تولید تشکیل می دهد. 
تصویب اجرا طبق گذشته

از س��ویی با توجه به اینکه شرایط دریافت حقوق ورودی براساس قانون 
بودجه در ابتدای س��ال مش��خص نبود به پیش��نهاد گمرک ایران، هیأت 

وزیران مصوبه ای در 15 فروردین ماه صادر کرد و طی آن اعالم ش��د که 
گم��رک ایران مجاز اس��ت تا زمان ابالغ حقوق گمرکی و س��ود بازرگانی 
برمبنای قانون بودجه کل کش��ور در س��ال 1400، نسبت به اخذ حقوق 
ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی براساس تصویب 

نامه سال 1399 عمل کند.
این مصوبه با موضع گیری گمرک همراه شد و مسئوالن مربوطه  اعالم 
کردند که چندین ابهام در این مصوبه وجود دارد که باید جهت اجرا رفع 

شود. 
در ادامه در 23 فروردین ماه هیأت دولت مصوبه ای در این رابطه گذراند 
که ابهامات مربوط به مصوبه قبلی را برطرف می کرد و طبق آن همچنان 
پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی برمبنای محاسبات سال گذشته 

و با نرخ 4200 تومان انجام می شود و در دستور کار گمرک قرار دارد.
در همی��ن جریان وزارت صنع��ت، معدن و تجارت)صمت( پیش��نهاد 
دیگری مطرح ک��رد که به قانون بودجه نزدیک تر بود؛ به گونه ای که طی 
پیش نویس ارائه شده، مبنای دریافت حقوق ورودی اعم از حقوق گمرکی 
و س��ود بازرگانی، نرخ سامانه ای تی اس اس��ت ولی میزان سود بازرگانی 
کلیه ردیف های تعرفه به غیر از خودروی س��واری، کاالهای اساسی، دارو 
و تجهیزات مصرفی پزش��کی مش��مول 75 درصد تخفیف ش��ده و فقط 

25درصد  آن دریافت می شود. 
بررسی تغییرات چند برابری عوارض ورودی  

در مجموع اینکه این محاسبات سه گانه تا چه حد بر ورود کاال و افزایش 
هزینه آن موثر است، موضوعی است که معاون فنی گمرک ایران در رابطه 
با آن توضیحاتی به ایس��نا ارائه کرده و در ادامه مورد بررس��ی قرار گرفته 

است.

طبق اعالم ارونقی، محاس��به حقوق گمرکی برمبنای س��ال 1399 به 
نحوی است که حقوق گمرکی 4درصد، سود بازرگانی یک درصد، عوارض 
ه��الل احمر، مالیات بر ارزش افزوده براس��اس مأخذ این س��ال و نرخ ارز 
4200 تومان صورت می گیرد، اما اگر قرار باشد قانون بودجه اعمال شود، 
حقوق گمرکی 2 درصد، سود بازرگانی سال 1399، عوارض هالل احمر و 
مالیات بر ارزش افزوده برمبنای محاسبه نرخ ای تی اس )فعال حدود 23 
هزار تومان( خواهد بود. از س��ویی اگر پیشنهاد وزارت صمت اعمال شود 
محاس��به حقوق گمرکی 2درصد براس��اس بودجه 1400، سود بازرگانی 
1399 با اعمال 75درصد تخفیف و عوارض هالل احمر و مالیات بر ارزش 

افزوده برمبنای محاسبه نرخ ای تی اس است.
افزایش عوارض ورود اقالم تولید از 6.۹ به 28 میلیون

   اگر فرض بر این باشد که ارزش واردات بخشی از یک کاالی وارداتی 
حدود 10 هزار دالر است آنگاه برای کاالها و اقالم مرتبط با  تولید براساس 
قانون بودجه 1399، حقوق گمرکی یک میلیون و 680 هزار تومان، سود 
بازرگان��ی 420 هزار تومان، ع��وارض هالل احمر 21 هزار تومان و مالیات 
بر ارزش افزوده 3.9 میلیون تومان است که مجموع پرداختی 6.9 میلیون 

تومان خواهد بود .
افزایش بیش از 4 برابری عوارض واردات اقالم تولید 

اما اگر محاس��به حقوق ورودی برمبنای قانون بودجه سال 1400 انجام 
ش��ود آنگاه حقوق گمرکی 4.6 میلیون تومان، سود بازرگانی 2.3 میلیون 
تومان و مجموع پرداختی همراه با س��ایر ع��وارض هالل احمر با 69 هزار 
توم��ان و مالی��ات بر ارزش اف��زوده که 21.3 میلیون تومان اس��ت به 28 
میلیون و 290 هزار تومان افزایش می یابد که 4.6 برابر نسبت به پارسال 

افزایش خواهد داشت. 

اختالف محاسبه صمت و بودجه حدود 2 میلیون 
اما در صورت محاس��به برمبنای پیشنهاد وزارت صمت حقوق گمرکی 
از 1.6 میلیون به 4.6 میلیون تومان افزایش پیدا می کند. س��ود بازرگانی 
575 هزار توم��ان، مالیات بر ارزش افزوده 21.1 میلیون تومان و مجموع 
پرداختی 26.3 میلیون تومان می شود که نشان دهنده افزایش 4.3 برابری 

نسبت به سال گذشته است.
در این حالت آنچه در قانون بودجه پیش بینی ش��ده )با س��ود بازرگانی 
1399( و وزارت صمت پیش��نهاد داده اس��ت تفاوت محسوسی در حقوق 

ورودی نداشته و حدود 2 میلیون تومان می شود.
عوارض کاالی واسطه ای چقدر تغییر دارد؟ 

اگر کاالهای واس��طه ای با این تغییرات به کش��ور وارد ش��وند برمبنای 
سال 1399 حقوق گمرکی 10 هزار دالر کاال به 1.6 میلیون تومان، سود 
بازرگان��ی 2.5 میلیون تومان، مالیات بر ارزش افزوده 4.1 میلیون تومان و 

مجموعه پرداختی 8.4 میلیون تومان می شود.
عوارض به 40 میلیون تومان رسید

در صورتی که این محاسبات براساس قانون بودجه سال جاری )با سود 
بازرگان��ی 1399( صورت بگیرد آنگاه مجموع پرداختی 4.9 برابر ش��ده و 
به بیش از 40 میلیون تومان می رس��د. از سویی با پیشنهاد وزارت صمت 
مجموع پرداختی 29.5 میلیون تومان است که نسبت به سال قبل افزایش 

3.5 برابر خواهد داشت. 
عوارض کاالهای مصرفی ۵ برابر شد

در مورد کاالهای آماده مصرف نیز برای سال 1399 تغییری ایجاد نشده 
و مجموع پرداختی 15 میلیون و 700 هزار تومان خواهد بود، ولی با اعمال 
قانون بودجه س��ال 1400 )با س��ود  بازرگانی 1399( پرداختی به 81.4 
میلیون تومان می رس��د که 5.1 برابر می ش��ود. با پیشنهاد وزارت صمت 
نیز مجموع پرداخت 39.6 میلیون تومان خواهد بود که رش��د 2.5 برابری 

خواهد داشت.
2 نکته قابل تأمل

مع��اون فنی گمرک ایران در این رابطه گفت که در این تغییرات هرچه 
از مواد اولیه به س��مت کاالهای واسطه ای و آماده مصرف پیش می رویم، 
پرداختی حقوق ورودی به صورت نسبی )با پیشنهاد صمت( نسبت به سال 
گذشته کمتر می ش��ود. وی با بیان اینکه باید تکلیف و محدوده کاالهای 
اساس��ی و ضروری مشخص شود، افزود: علی رغم اینکه اغلب اعتقاد دارند 
کاالهای اساس��ی همان شش قلم کاالهای مشمول ارز ترجیحی است، اما 
به استناد تصویب نامه هیأت وزیران باید بیش از 800 ردیف تعرفه را جزو 
کاالهای اساسی قلمداد کرد تا بتوان حقوق گمرکی براساس قانون بودجه 

را تعدیل کرد.
با این حال، فعال براس��اس مصوبه هیأت وزیران آنچه در گمرک اعمال 
می ش��ود دریافت حق��وق ورودی برمبنای ارز 4200 تومان و روال س��ال 
گذش��ته خواهد بود. اینکه در آینده این موضوع دچار تغییراتی شده و به 

نحو دیگری اعمال شود فعال مشخص نیست. 

سناریو سه گانه عوارض واردات کاال 
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اخبار

آذربایجان شــرقی -  ماهان فالح: در دیدار نماینده سراب در 
مجلس شورای اســالمی با مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شــرقی، وضعیت آب شرب و فاضالب روستاهای شهرستان 
ســراب بررسی شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مسائل و مشکالت 
شهرستان ســراب در حوزه آب و فاضالب در دیدار نماینده سراب در 
مجلس شورای اســالمی با مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در 
تبریز، طرح و بررســی شــد. رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی در این دیدار به تشریح کامل 
آخریــن وضعیت موجود منابع تامین آب، زیرســاخت ها، برنامه ها و 
پــروژه های کوتاه مدت و بلند مدت و مشــکالت و تنگناهای مربوطه 
پرداخت. علیرضا ایمانلو با اشاره به اهمیت اجرای طرح شبکه فاضالب 
در اســتان و ضرورت دفع بهداشتی فاضالب های خانگی، اظهار کرد: 
امروزه ایجاد شبکه فاضالب یکی از ضروری ترین تاسیسات مورد نیاز 
جوامع بشــری جهت رعایت بهداشت عمومی محسوب می گردد. وی 
اضافه کرد: در این راستا 65 درصد از جمعیت شهری استان از پوشش 
تاسیسات جمع آوری و دفع فاضالب برخوردار می باشد که امیدواریم با 
تالش همکاران بتوانیم این رقم را به 100 درصد برسانیم. رییس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی ادامه داد: 
مشکالت فاضالب مجتمع چهارصد دستگاه، منطقه هلل قوبا و نیز حل 

مشکل آب شرب روستای سهزاب در حال بررسی است که با مساعدت 
و حمایت نماینده و مسئوالن امر در شهرستان و استان، در آینده نزدیک 
حل خواهد شــد. ایمانلو با بیان اینکه ارتقای کیفی و کمی آب شرب 
روستاهای شهرستان مخصوصاً محدوده قلعه چوق، رازلیق، رجل آباد و 
زنجیل آباد از ضروریات و دغدغه های شرکت آب و فاضالب استان می 
باشد، ابراز امیدواری کرد؛ این امر با نهایت وسواس و تالش مضاعف به 
انجام رسیده و شاهد ارتقای کیفیت خدمات دهی در این عرصه باشیم. 
علیرضا ایمانلو تصریح کرد: چگونگی کنترل و کاهش هدررفت و تلفات 

آب در شــبکه های آبرســانی، همواره در صنعت آب و فاضالب مورد 
توجه خاص قرار گرفته اســت و این امر لزوم طراحی و راهبری صحیح 
شبکه های آبرسانی شهری را ضروری ساخته است. به گفته ایمانلو، در 
این راستا نگهداری و تعمیرات کارآمد فنی اقتصادی تاسیسات شبکه 
های آبرسانی را می توان مورد توجه قرار داد؛ چرا که با استفاده از بهره 
برداری صحیح و پیاده ســازی مناســب نظام نگهداری و تعمیرات در 
تاسیســات شبکه های آبرسانی، عالوه بر افزایش عمر مفید تاسیسات 
و کاهش هزینه های کلی عملیات آبرســانی، می توان با دستیابی به 
راندمان مورد نیاز در تجهیزات، در ارتقای کیفیت آبرســانی نیز گامی 
موثر برداشته و مقادیر هدررفت را بهینه کرد. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: بایستی بخشی از اعتبارات 
توسعه و بازســازی را به نگهداری از تاسیسات آبرسانی اختصاص داد. 
یوســف داودی، نماینده مردم شهرســتان ســراب در مجلس شورای 
اســالمی نیز در این دیدار، با تقدیر و تشکر از اقدامات شاخص و مهم 
انجام یافته از ســوی شرکت آب و فاضالب استان، اظهار کرد: بصورت 
جدی و از طریق ظرفیت کمیسیون انرژی و وزارتخانه مربوطه، مسائل 
مرتبــط با تأمین اعتبارات مورد نیاز جهت تســریع در تکمیل و بهره 
برداری پروژه ها و توســعه و ارتقاء زیرســاخت های مرتبط با تامین و 

توزیع آب شرب، فاضالب و نگهداری فاضالب را پیگیری خواهد کرد.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد 
در جلسه شــورای آموزش و پرورش گلستان گفت: مدارس صدرای 
والیت در صورت تأمین زمین در شــهرهای اســتان گلستان احداث 
خواهند شد.حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد در جلسه شورای آموزش و 
پرورش که در اســتانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: در صورت 

تأمین بنای مدرســه صدرای والیت در شــهرهای گنبد، علی آباد و 
مینودشــت این مدارس توسط ســازمان تبلیغات اسالمی راه اندازی 
می شــوند.وی گفت: مدرســه دخترانه گرگان از ساختمان مناسبی 
برخوردار هســتند اما دانش آموزان مدارس پسرانه در یک ساختمان 
اســتیجاری و قدیمی در حــال تحصیل هســتند.مدیرکل تبلیغات 

اسالمی گلستان افزود: امیدواریم با کمک آموزش و پرورش، مسکن و 
شهر سازی و دستور استاندار، ما صاحب زمین برای احداث دبیرستان 
پســرانه در گرگان و نیز شهرهای دیگر استان باشیم.وی خاطرنشان 
کرد: دانش آموزان مدارس صدرای والیت گلستان از لحاظ تحصیلی 

و تربیتی در سطح باالیی هستند.

اهواز - شبنم قجاوند: عملیات تعویض شیر ایمنی چاه گازی 314 
و ایمن ســازی چاه گازی 310 مخزن گازی ژوراسیک مسجدسلیمان 
به همت کارشناسان و متخصصان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

و شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با موفقیت انجام شد . 
در عملیات نخست بدلیل اشکال در شیر ایمنی درون چاهی و عدم 
عملکرد مناســب، چاه گازی 314 که از میزان گاز هیدروژن سولفوره ) 
25 % حجمی ( و فشار باال برخوردار است با رعایت کامل نکات ایمنی 
و تمهیدات فنی الزم، این چاه که مخزن آن در زمره ســرکش ترین و 
پیچیده ترین مخازن گازی جهان از نظر گاز هیدروژن سولفوره به شمار 
می آید با تزریق گازوییل، چاه کشته شد تا عملیات نصب یک عدد شیر 

دروازه ای بر روی شیر عمقی چاه با هدف ایمنی باالتر نصب شود . 
در ادامه عملیات نصب درپوش جدید و خروج درپوش معیوب و شیر 
ایمنی درون چاهی معیوب و تعویض آن با شــیر درون چاهی جدید با 

موفقیت و بدون هرگونه حادثه انجام شــد تا پس از انجام آزمایش شیر 
مذکور، چاه گازی 314 مخزن ژوراســیک آماده بهره برداری با شرایط 
ایمن گردید . در عملیات فنی دیگری ، چاه 310 مخزن گازی ژوراسیک 

نیز  پس از کشتن بوسیله سیال گازوییل، یک عدد پالگ قابل برداشت 
درون پستانک ناَرونده در انتهاي لوله مغزي نصب شد. 

در ادامه بدلیل باال بودن میزان گاز سّمي هیدروژن سولفور H2S و 
فشار زیاد چاه که منجر به نشت داخلی از شیرآالت تاج چاه و جام شدن 
پیچ های درپوش چاه شده بود با رعایت کامل دستورالعمل های ایمنی 
و در یک روش ابداعی پیچ های درپوش چاه با روش برش گرم باز شدند 
و یک عدد شیر دروازه ای به همراه درپوش چاه بر روی شیر قبلی نصب 
شد تا بدین ترتیب این چاه گازی نیز با تمام مخاطراتش کامالً ایمن و 

مهیای حضور دکل گردد. 
در ایــن عملیات پیچیده ی فنی واحد کنترل فوران چاه ها، خدمات 
فنی چاه ها از شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنــوب - HSE و ادارات 
بهره برداری ، مهندسی تولید ، ترابری و پشتیبانی تولید ، تعمیرات شرکت 

بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان حضور و همکاری داشتند.  

ســاری – دهقان : مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از حجم گاز 
عبــوری 22 میلیارد و 268 میلیون متر مکعبی در منطقه 9 در ســال 

99 خبر داد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات 
انتقال گاز، مقدم بیگلریان با اعالم این خبر اظهار کرد: حجم گاز تحویلی 
به استان های تحت پوشش منطقه )گلستان، مازندران، گیالن( در سال 
99 ، به میزان 17 میلیارد و920 میلیون مترمکعب و حجم گاز انتقالی 
از منطقه که شــامل فلوی عبوری از تاسیسات تقویت فشار گاز چلوند 
می باشد، در این مدت 4 میلیارد و 293 میلیون متر مکعب بوده است.

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز در ادامه این مطلب افزود: بنابراین 
حجم گاز عبوری که شامل مجموع گازهای مصرفی استان های شمالی و 
عبوری از منطقه است، در سال 99 به میزان 22 میلیارد و 268 میلیون 

متر مکعب می باشد.

وی همچنین مجموع گاز تخلیه شده ناشی از تعمیرات خط و عملکرد 
تاسیسات در سطح منطقه را در سال 99 به میزان 1 میلیون و 862 هزار 
متر مکعب اعالم کرد و یادآور شــد: گاز تخلیه شده در سال 99 حدود 
21 درصد نسبت به مدت مشابه سال 98 که 2 میلیون و 359 هزار متر 

مکعب بوده، کاهش داشته است.
بیگلریــان همچنین از افزایش حدود 3 برابــری میزان خوداظهاری 
حجم گاز تحویلی به شــرکت های گاز استانی از خطوط لوله منطقه 9 
عملیات انتقال گاز در سال99 خبر داد و افزود: میزان خوداظهاری حجم 
گاز تحویلی به اســتان های تحت پوشش منطقه درسال 99 به میزان 
197میلیون مترمکعب بوده که به میزان 180 درصد نســبت به زمان 
مشــابه سال قبل )98( که برابر با 71 میلیون متر مکعب بوده، افزایش 
داشــته است. مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز با اشاره به افزایش 33 
درصدی ســاعت کارکرد تاسیسات تقویت فشار گاز رامسر و هم چنین 
افزایش 31 درصدی ساعت کارکرد تاسیسات تقویت فشار گاز رشت از 
تالش ها و اقدامات موثر همه کارکنان منطقه اعم از عملیاتی و ستادی  
در راستای تحقق اهداف شرکت انتقال گاز ایران در انتقال پاک، ایمن، 

پایدار و بهره ور گاز طبیعی تشکر و قدردانی نمود.

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان آذربایجان شرقی از بهره برداری کارخانه تولید پوست 

دامی و ژالتین خوراکی در آذربایجان شرقی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حسین فتحی در بازدید از  کارخانه 
چرم سازی در شهرک صنعتی چرم تبریز با اشاره به برنامه های این 
اداره کل در راســتای رفع موانع تولید در اســتان افزود: با تمام توان 
و ظرفیت از تولید و ســرمایه گذاری در آذربایجان شــرقی حمایت 

می کنیم.
فتحی با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی مهد صنعت چرم است، 

گفت: این واحد چرم سازی که در سنوات گذشته توسط دو کارآفرین 
جوان استان بنام های امینی و کفش دوز خریداری شده بود، با همت 
و تالش بی وقفه این دو جوان متخصص به چرخه تولید بازگشــته و 
گام های اساسی برای نصب ماشین آالت پیشرفته برداشته شده و طی 
چند روز آتی به چرخه تولید بازگشته و به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی اضافه 
کرد: با بهره برداری از این واحد چرم سازی در استان، چندین محصول 
استراتژیک از جمله پوست دامی با قابلیت تبدیل به ژالتین خوراکی به 

عرصه تولید و به بهره برداری خواهد رسید.

در دیدار نماینده سراب در مجلس با مدیرعامل آبفا آذربایجان شرقی؛

وضعیت آب شرب و فاضالب روستاهاى سراب بررسی شد

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:

احداث مدارس صدرا در صورت تأمین زمین در شهرهای استان گلستان

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و بدون حضور دکل تعمیراتی

شیر ایمنی سرکش ترین مخزن گازی خاورمیانه بدون حادثه تعویض شد

حجم گاز عبوری 22 میلیارد و 268 میلیون متر مكعبی در منطقه 9 عملیات انتقال گاز

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اعالم کرد؛

بهره برداری از کارخانه تولید پوست دامی و ژالتین خوراکی در آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی:
ازاولویتهای مهم روابط عمومی،تبلیغات گسترده فرهنگ سازی مصرف 

بهینه انرژی است 
اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی بابیان 
اینکه روابط عمومی پل ارتباطی میان ادارات ومشترکین وهمچنین رسانه های 
جمعی است ابرازکرد:روابط عمومی می تواند بانگرشی مثبت وعمیق درجهت 
دهی چگونگی مصرف مشترکین گازطبیعی تاثیرگذاربوده وموجب توسعه ورشد 

اقتصادی و شکوفایی وبالندگی این صنعت بزرگ باشد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی افزود: 
روابط عمومی نشان دهنده پویایی شرکت گازبوده وعملکرداین مجموعه را با نگاه 
حرفه ای می تواند بالنده تر درجهت تعالی ونیل به جایگاه شایسته واقعی خود 
نشــان داده وظرفیتهای بیشتری راجهت بازتاب اعمال وجایگاه شرکت گازنشان دهد. وی اضافه کرد: با وجود تحریمها،مشکالت روزمره 
اقتصادی و بیماری کووید19  و سایر چالشها، ترویج فرهنگ صرفه جویی ودرست مصرف کردن درسرلوحه کاروتالش شرکت گازمی باشد 
واین برعهده روابط عمومی است که چگونه ،چطور ودرچه مواقعی بتواند پیامهای خودرا ابالغ نموده ونگاه حرفه ای خودراجهت فرهنگ 
سازی مصرف بهینه انرژی وبه خصوص گازطبیعی،مورد توجه ودید قرارداده وبازخوردبیشتری را ازمخاطبین ومشترکین بگیرد.سمیعی 
درآخرگفت : ارتباطات ما به طورموثر باسازمانها،نهادها ومشترکین گاز باشماره تلفن گویای 32412066سامانه ارتباط با مشتران وتلفن 
مستقیم32783020برقرار است وبااستفاده وراهنمایی ومشاوره ازنقطه نظرات،پیشنهادات وانتقادات سازنده،مشتریان خودراعضوی ازسازمان 

دانسته ودرکناررسالت خویش وپاسداشت ارزشها،درمسیربهبودمستمرگام برداشته وهرروزازروزدیگر پویاتر ومثمرالثمرتر باشیم.

بالغ بر 90 هزار نفرساعت آموزش در شرکت گاز استان گیالن انجام شده است
رشــت - خبرنگار فرصت امروز: شرکت گاز اســتان گیالن در راستای 
افزایش ســطح دانش و بهــره وری کارکنان و به تبــع آن جلب رضایتمندی 
حداکثری ذینفعان سازمان، در سال 1399 بالغ بر 90 هزار نفرساعت دوره های 

آموزشی برگزار کرده است.
روابط عمومی گاز گیالن – حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
با اعالم انجام بیش 90 هزار نفرســاعت آموزش در سال گذشته شرکت اظهار 
داشــت: با برنامه ریزی های بعمل آمده علیرغم شیوع ویروس کرونا، کلیه دوره 
های آموزشی در زمان مقرر و از طریق ارتباط ویدئویی برگزار گردید. وی با بیان 
این موضوع اظهار داشت: میزان کالس های آموزشی برگزار شده در سال 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 21 درصد رشد داشته 
که این مهم نشان از توجه ویژه شرکت ملی گاز به امر دانش افزایی کارکنان و افزایش بهره وری سازمان دارد. حسین اکبر با بیان اینکه 
دوره های آموزشی برگزار شده در سال  99 برای بیش از 11 هزار و 600 نفر به ثبت رسیده است، اظهار داشت: این آمار تاکنون باالترین 

میزان نفرآموزش ثبت شده در سطح شرکت گاز استان گیالن می باشد.
مدیرعامل گاز گیالن دوره های استاندارد 10002 و 10004، 10015، 14001، 45001 و 50001، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، 
اصول انتشار امواج و شبکه های رادیویی، حقوق شهروندی، حفاظت کاتدی پیشرفته، ایمنی کار در فضای بسته، مدیریت واکنش در شرایط 
اضطراری و اصول به کارگیری دستگاه های اندازه گیری و کالیبراتور را از مهم ترین دوره های آموزشی برگزار شده در سال 99 عنوان نمود.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در خاتمه با ضروری برشمردن مبحث دانش افزایی کارکنان بیان نمود: هدف اصلی برگزاری این 
دوره های آموزشی، افزایش توانمندی و سطح بهره وری کارکنان و به تبع آن بهبود خدمات رسانی و افزایش میزان رضایتمندی مشترکین 

محترم می باشد.

مردم به کمیته امداد اعتماد دارند
قم - خبرنگار فرصت امروز: آیت اهلل ســعیدی، تولیت آســتان مقدس 
حضرت فاطمه معصومه )س( از اعتماد مردم به کمیته امداد ابراز خرسندی کرد 

و خواستار ادامه مواسات و همدلی مردم برای کمک به نیازمندان شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد، آیت اهلل سید محمد سعیدی، 
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه )س( ذکر نام و یاد امام زمان عج را 
که از بزرگترین نعمت های خداست از مصادیق شکر خداوند دانست و گفت: این 

سّنت پسندیده باید ترویج شود تا همه بدانند ما صاحب داریم.
وی امیرمؤمنان را الگوی کمک به مستضعفان برشمرد و گفت: آن حضرت با 

وجود اینکه از این دنیا کمترین بهره را داشت ولی بیشترین خدمت را به مردم و محرومان می کرد.
امام جمعه قم فرمان مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( را برای ادامه مواسات و همدلی در سال جدید خاطرنشان و تصریح کرد: همه 

ما در برابر امر ولی تابعیم و در اجرای این دستور وظیفه و تکلیف داریم.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه )س( از توجه کم نظیر مردم نیکوکار و نوعدوست کشورمان به فقرا و نیازمندان قدردانی 

کرد و گفت: مسئوالن هم باید کاری کنند که این مردم والیی از انقالب و نظام دلسرد نشوند.
وی با بیان اینکه کمیته امداد از صدقات جاریه امام راحل است تأکید کرد: بحمدهلل مردم به این نهاد اعتماد دارند و کمک های آنها به 

این نهاد روز به روز بیشتر می شود.

در سال گذشته 2044 پرونده تخلفات ساخت و ساز از واحد شهرسازی به 
کمیسیون ماده صد ارجاع شد

قزوین - خبرنگار فرصــت امروز: اصغر بهنــام زاده، مدیر منطقه یک 
شــهرداری قزوین، از ارجاع پرونده 2044 مورد پرونده تخلفات ساخت و ساز از 
واحد شهرسازی به کمیسیون ماده صد خبر داد. وگفت : تعداد پرونده های ارجاع 
شده به کمیسیون ماده صد نسبت به مدت مشابه 50 درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه یک قزویــن؛ بهنام زاده گفت: 
در ســال99 تعداد 2044 پرونده تخلفات ســاخت و ساز از واحد شهرسازی به 
کمیســیون ماده صد ارجاع شد که برای هزار و 144 پرونده در کمیسیون ماده 
صد رای صادر شده و 900 پرونده نیز درحال بررسی و در انتظار صدور رای است.

این مقام مسئول گفت: تخلفات ساخت و ساز در سال 99 نسبت به مدت مشابه در سال 98، 50 درصد افزایش داشته است.
بهنام زاده اضافه کرد: تعداد 199 پرونده که آرای آن ها در کمیسیون ماده صد اخذ شده برای اجرای حکم به واحد اجرایی احکام ارجاع 
شده است. مدیر منطقه یک شهرداری تاکید کرد: مالکان در احداث ساختمان، طبق پروانه ساختمانی صادره اقدام کرده و از افزودن نما و 

تغییر نقشه ساختمانی خودداری کنند تا از هدر رفتن سرمایه و اتالف زمان جلوگیری شود

پیام شورای شهر همدان به  مناسبت روز ارتش
همدان - خبرنگار فرصت امروز: سید مسعود عسگریان رئیس شورای شهر همدان طی ارسال پیامی 29 فروردین روز بزرگداشت 
حماسه آفرینی های دالورمردان ارتش جمهوری اسالمی ایران را تبریک گفت.  به گزارش روابط عمومي شوراي اسالمي شهر همدان؛ متن 

پیام وی به شرح زیر است:
29فروردین ماه؛ سالروز ارتش جمهوری اسالمی ایران و نیروی زمینی، یادآور رشادت های دلیرمردانی است که شجاعانه به دفاع از میهن 
پرداختند و به تعبیر رهبر معظم انقالب »یک روز تاریخی و پر مضمون و جزو خاطره های مانـدگار و معنادار به حساب می آید«.  تالش و 
همت ارتش در طول 8 سال دفاع مقدس و پس از آن و همچنین در روزهای بحرانی کشور به ویژه بیماری کرونا، این مرز و بوم را وام دار 
خود کرده است و تاریخ سراسر افتخار میهن مان به داشتن ارتش و دالوران غیور جان بر کف و ایثارگر به خود می بالد. خدا را سپاسگزاریم 
که حفاظت از ایران عزیزمان بر عهده فرزندانی از جنس مردم، اقتدار و استقامت است که از وجب به وجب این خاک مقدس دفاع می کنند. 
اینجانب به نمایندگی از اعضای شورای شهر همدان ضمن گرامیداشت 29 فروردین ماه، روز ارتش؛ سربلندی، غرور و عزت ایران اسالمی 
را در پرتو رشادت های ارتش جان برکف از خداوند سبحان خواستارم و برای دالوران غیور این مرز و بوم به ویژه نیرو های ارتشی مستقر در 

خطه همدان، آرزوی شادکامی و بهروزی دارم.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بوشهر؛
۳0 روستای متاثر از زلزله امروز شناسایی شده است/ گزارش پس لرزه 

های متعدد در کانون زلزله
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بوشــهر با اشاره به اینکه 30 روستای متاثر از زلزله امروز 

شناسایی شده است، گفت: پس لرزه های متعدد در کانون زلزله گزارش شده است که بیشترین آن 4.5ریشتر بوده است.
غالمرضا حاجیانی در گفت وگو با خبرنگار تابناک در بوشهر، در خصوص زلزله 5.9 ریشتری گناوه استان بوشهر، اظهارداشت: تیم ارزیاب 
هالل احمر به کانون مرکز زلزله اعزام شــده اســت. وی با بیان اینکه پس لرزه های متعددی بعد از زلزله اصلی گزارش شده است، افزود: 
بزرگترین پس لرزه اعالم شده 4.5 ریشتر بوده است. مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان بوشهر، بیان کرد: 30 روستا متاثر این زلزله 
شناسایی شده که تا کنون 10 روستا مورد ارزیابی قرار گرفته است. حاجیانی خاطرنشان کرد: تا کنون گزارشی از مصدوم یا فوتی ناشی از 

این حادثه گزارش شده است اما برخی تخریب و ترک خوردگی دیوار منازل وجود داشته است.
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رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی ،فریبرز 
سعیدی کیا مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن طی 
نشســتی با حجت االسالم و المســلمین صفری نماینده محترم مردم 
شریف شهرستانهای رودسر و املش در مجلس شورای اسالمی به اهمیت 

، نقش و جایگاه صنایع کوچک در استان پرداختند .
صفری نماینده مردم شهرستانهای رودسر و املش در مجلس شورای 
اســالمی در خصوص اهمیت صنایع کوچک بیان داشت : در جامع ما 
متاسفانه صنایع کوچک شاهراهی پنهان است که با آشکار کردن آن می 
توانیم دغدغه اشــتغال و کار آفرینی را در جامعه بر طرف سازیم .  وی 
در ادامه افزود :حمایت از صنایع کوچک می تواند باعث رونق اقتصادی 
جامعه شده و چرخ اقتصادی مملکت را بیش از پیش به حرکت درآورد .
سعیدی کیا رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان 
گیالن ضمن تقدیر و تشــکر از زحمات و پیگیری های حجت االسالم 
و المسلمین صفری نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای رودسر 
و املش در مجلس شــورای اسالمی و حمایتهای همه جانبه مسئولین 

استانی به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی گفت : بسیاری 
بر این باورند که غول های صنعتی چرخ اقتصاد کشورهای توسعه یافته 
را می گردانند اما این در حالی اســت که صنایع کوچک نقش مهمی در 

اقتصاد این کشورها ایفا می کنند.
وی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از شاغالن بخش صنعت در صنایع 

کوچک و متوســط در حال فعالیت هستند، خاطر نشان کرد: به همین 
دلیل در کشور، به منظور توسعه فعالیتهای اشتغال زا، بنگاه های خرد و 
متوســط مورد توجه قرار گرفته اند تا بتوانند در برنامه های آتی توسعه 
صنعتی و اقتصادی کشــور نقش موثر داشته باشند. مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی اســتان گیالن با بیان اینکه باید شرایطی فراهم 
شود تا سرمایه گذاران رغبت بیشتری به سرمایه گذاری در شهرک های 
صنعتی داشــته باشند، اظهار کرد: گیالن به دلیل نزدیکی به پایتخت ، 
وجود آزاد راه و راه آهن ، یکی از مســتعد ترین اســتانهای کشور برای 

توسعه صنایع کوچک  و خرد است .
الزم به ذکر میباشد شهرک صنعتی رودسر با 37 واحد صنعتی مستقر 
و اشتغال 221 نفر دارای شبکه توزیع برق 20 کیلوولت ، شبکه روشنایی 
داخلی شهرک ، تامین آب و شبکه توزیع آب ، تامین گاز و شبکه گاز ، 
شبکه جمع آوری فاضالب ، شبکه معابر ، محوطه سازی و فضای سبز 
، شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی ، شبکه داخلی مخابرات و 

تصفیه خانه فاضالب صنعتی مرکزی میباشد .

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن گفت :

گیالن یكی از مستعد ترین استانهای کشور برای توسعه صنایع کوچک و خرد است
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به قلم: النور هکس / کارشناس کسب و کار و ویراستار 
Designerly ارشد مجله

ترجمه: علی آل علی

ه��ر کارآفرینی دارای داس��تان ویژه ای اس��ت، با این حال 
کارآفرین��ان موفق دارای داس��تان های ج��ذاب و آموزنده ای 
هستند. درست به همین خاطر توجه عمومی به سرگذشت شان 
جلب می شود. بس��یاری از کارشناس ها نسبت به عادت های 
مش��ترک در میان کارآفرینان مختلف اظهارنظر کرده اند. اگر 
نگاهی دقیق به وضعیت کارآفرینان بزرگ داشته باشیم، یافتن 
چنین عادت های مشترکی کار دشواری نیست. نکته مهم در 
این میان مشخص س��اختن دقیق عادت های موردنظر است. 
وقتی بحث به این نقطه می رسد، اغلب کارشناس ها اظهارات 
پراکنده ای دارند. هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از 
عادت های مشترک در میان کارآفرینان بزرگ است. این امر با 
استفاده از ارزیابی عادت های رایج در میان کارآفرینان بزرگ و 
موفق بیان خواهد شد. در ادامه برخی از این عادت ها را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
اعتمادبه نفس

اعتمادبه نفس برای کارآفرینان به معنای تمایل برای پذیرش 
ریس��ک در عرصه کسب و کار و حرکت رو به جلو است. این 
امر شاید در نگاه نخست در میان بسیاری از کارآفرینان وجود 
داشته باش��د، اما با نگاهی دقیق تر فقط در میان کارآفرینان 

موفق قابل مشاهده خواهد بود. 
معنای درست اعتمادبه نفس پذیرش ریسک ها بدون هیچ 
منطقی نیس��ت. کارآفرینان موفق مطالع��ه دقیقی در مورد 
بازارهای هدف ش��ان دارند. درست به همین خاطر ریسک ها 
را به طور منطقی می پذیرن��د. تفاوت میان آنها و کارآفرینان 
مبتدی در همین نکته اس��ت. اگر این امر مدنظر کارآفرینان 
قرار نداشته باشد، ریسک های ش��ان اغلب به معنای پذیرش 

ضرر برای کسب و کار خواهد بود. 
کارآفرینان موفق همیش��ه اعتمادبه نفس قابل مالحظه ای 
در تعامل با کارمندان و همکاران ش��ان دارند. این امر موجب 
تاثیرگذاری مناس��ب آنها ب��ر روی دیگران می ش��ود. امروزه 
ش��مار باالیی از کارآفرینان در عمل مش��کالت زیادی برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف دارند بنابراین بررس��ی 
هرچ��ه دقیق تر این موضوع امر بس��یار مهم��ی خواهد بود. 
یکی از نکات مهم در زمینه کیفیت رابطه با همکاران س��طح 
اعتمادبه نفس است. وقتی کارآفرینان به طور مداوم نگرانی شان 
را به همکاران منتقل نمایند، کیفیت کلی فعالیت شان به طور 
قابل مالحظه  ای کاهش خواهد یافت بنابراین در زمینه فعالیت 
گروهی در عرصه کسب و کار باید به اهمیت اعتمادبه نفس در 

تاثیرگذاری بر روی دیگران نیز توجه داشته باشیم. 
تالش برای اقناع دیگران

کارآفرینان فقط دارای یک دید مناس��ب در عرصه کس��ب 
و کار نیس��تند، بلکه توانایی باالیی برای اقناع مخاطب هدف 
نیز دارند. مخاطب هدف برای کارآفرینان موفق گاهی اوقات 
مشتریان و گاهی هم همکاران شان است بنابراین باید به این 

نکته مهم برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان توجه نماییم. 

بس��یاری از کارآفرینان برای اقناع مشتریان در بازار بر روی 
صرف هزینه های گزاف تبلیغات��ی تاکید دارند. نکته مهم در 
این میان عادت کارآفرینان موفق ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف با کمترین هزینه ممکن است. این امر به دلیل 
جلب نظر مخاطب هدف با استفاده از نکات دقیق و حاصل از 
ارزیابی نظرات آنهاست بنابراین در عمل برای ترغیب مخاطب 
هدف باید به ارزیابی سلیقه و رفتارشان نیز توجه داشته باشیم. 
اقناع دیگران همیشه بستگی به دالیل محکم و ویژه ندارد. 
مهارت اقناع بستگی به شیوه بیان مطالب نیز دارد. اگر این امر 
مدنظر برندها قرار نداشته باشد، مشکالت بسیار زیادی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش خواهد آمد. بنابراین 
باید عالوه بر پیام اصلی برند در زمینه ترغیب مخاطب هدف 
بر روی نحوه بیان مطالب نیز کار کرد. این یکی از عادت های 

همیشگی کارآفرینان بزرگ است. 

دارای  صحبت های ش��ان  همیش��ه  ب��زرگ  کارآفرین��ان 
تاثیرگذاری گس��ترده بر روی مخاطب هدف اس��ت. این امر 
ناشی از تمرین مداوم آنها برای بیان مطالب و ترغیب مخاطب 

هدف به شیوه ای جذاب است. 
کنجکاوی مداوم

کنجکاوی یکی از عادت های مهم برای تاثیرگذاری بر روی 
عرصه کس��ب و کار اس��ت. کارآفرینان بزرگ و موفق دارای 
احساس کنجکاوی سیری ناپذیری هستند. درست به همین 
خاطر سطح تاثیرگذاری شان بر روی مخاطب هدف به شدت 
زیاد است. معرفی محصوالت تازه به بازار نیازمند سطح باالیی 
از کنجکاوی است. بس��یاری از کارآفرینان دارای این ویژگی 
اساس��ی نیستند بنابراین مشاهده سطح تاثیرگذاری متفاوت 

کارآفرینان بر روی بازار امری طبیعی خواهد بود. 
ش��اید برخی از افراد کنجکاوی کارآفرینان را فقط محدود 
به عرصه کسب و کارشان تلقی کنند. نکته مهم در این میان 
کنجکاوی مداوم در عرصه های مختلف است. این امر موجب 
تاثیرگذاری بر روی حوزه های مختلف می ش��ود. درس��ت به 
همین خاطر اغل��ب کارآفرینان بزرگ در حوزه های مختلفی 

فعالیت دارند. 
عالقه به کسب و کار

عالقه به حوزه فعالیت کاری امر بسیار مهمی است. بسیاری 
از مردم به کاری که انجام می دهند، عالقه ای ندارند. به همین 
خاطر به ندرت امکان پیش��رفت و ارائه عملکرد مناسب برای 
آنها ایجاد می شود. یکی از نکات مهم در این میان فعالیت در 
حوزه مورد عالقه مان اس��ت. کارآفرینان بزرگ همیشه دارای 

عشق و عالقه باالیی به حوزه فعالیت شان هستند. درست به 
همین خاطر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا 

می کنند. 
اگ��ر کارآفرینان ب��زرگ نیز در حوزه هایی ک��ه بدان عالقه 
ندارن��د، فعالی��ت می کردند، امکان توس��عه کس��ب و کار و 
تاثیرگ��ذاری بر روی ب��ازار را پیدا نمی کردن��د. این امر یکی 
از نکات مهم در عرصه کس��ب و کار محس��وب می شود. اگر 
ش��ما نیز از مشاهده کارآفرینان بزرگ که به طور شبانه روزی 
مشغول به کار هستند، تعجب می کنید، باید اهمیت عالقه به 
حوزه کاری را مدنظر قرار دهید. آنگاه دیگر با دیده تعجب به 

ساعت های کاری طوالنی آنها نگاه نخواهید کرد. 
توانایی انطباق

انطباق با ش��رایط و محیط های تازه دارای اهمیت بس��یار 
زیادی اس��ت. بس��یاری از کارآفرینان در صورت تغییر حوزه 
فعالیت ش��ان مشکالت بس��یار زیادی پیدا می کنند بنابراین 
مش��اهده شکس��ت کارآفرینان در زمینه توسعه بخش های 
مختلف کسب و کار امری طبیعی خواهد بود. شاید در شروع 
فعالی��ت کاری امکان کار ب��ر روی پروژه های مورد عالقه مان 
وجود نداش��ته باشد. این امر به معنای ضرورت انطباق پذیری 
با ش��رایط تازه عرصه کسب و کار اس��ت. این توانایی به طور 
قابل مالحظه ای در میان کارآفرینان بزرگ و موفق مش��اهده 

می شود. 
توانایی انطباق با شرایط مختلف بیش از آنکه ناشی از عالقه 
کارآفرینان بدان باشد، حاصل محیط جبری کسب و کار است. 
اگر کارآفرینان دارای مهارت موردنظر نباش��ند، به طور مداوم 
با مشکالتی برای تاثیرگذاری بر روی بازار و بهبود جایگاه شان 

در عرصه کسب و کار مواجه خواهند بود.
مهارت در مدیریت مالی

پول و منابع مالی موتور محرکه کسب و کار است. بدون پول 
و س��رمایه امکان فعالیت کاری و دستیابی به سود امکان پذیر 
نخواهد بود بنابراین کس��ب و کارها باید به طور مداوم نسبت 
به این نکته توجه نشان دهند. برخی از برندها از همان شروع 
فعالیت شان نسبت به استخدام مدیر مالی اقدام می کنند. شاید 
این امر یک فعالیت حرفه ای لحاظ ش��ود، اما در مراحل اولیه 
توسعه کس��ب و کار بار مالی سنگینی برای برندها به همراه 

خواهد داشت. 
کارآفرینان بزرگ از همان ابتدای توسعه کسب و کار دارای 
مهارت باالیی برای مدیریت مالی هستند. این امر تفاوت میان 
آنها و دیگران را ش��کل می دهد. بس��یاری از کارآفرینان برای 
ارتقای جایگاه ش��ان نیاز به مهارت ه��ای زیادی دارند. یکی از 
مهارت های اساس��ی در این میان مدیریت مالی است. این امر 
بیانگ��ر فهم دقیق ارزش منابع مال��ی و تالش برای مدیریت 

بهینه شان از سوی کارآفرینان مختلف است. 
انگی��زه و عطش ب��االی کارآفرینان بزرگ ب��رای موفقیت 
مهمترین ویژگی مشترک ش��ان محسوب می ش��ود. این امر 
عادت های مشترک بسیار زیادی در میان آنها ایجاد می کند. 
برخ��ی از مهمترین ویژگی ها و عادت ه��ای آنها در این مقاله 
مورد بررس��ی قرار گرفت. استفاده از آنها برای بهبود وضعیت 
کارآفرینان تازه کار در عرصه کسب و کار ضروری خواهد بود. 
noobpreneur.com :منبع
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عادت های مشترک کارآفرینان موفق
3 تغییر احتمالی فیس بوک در سال 2021

به قلم: جان لینکلن 
نویسنده حوزه تکنولوژی

مترجم: امیر آل علی

س��ال گذشته فیس بوک با انواع اتهامات در زمینه اس��تفاده از اطالعات کاربران مواجه بود، با این حال 
برای سایر برندهای زیرمجموعه )اینستاگرام و واتس اپ( همراه با موفقیت های بسیار خوبی بوده است. در 
این راستا پیش بینی می شود که محبوب ترین شبکه اجتماعی حال حاضر جهان برای بازگشت به روزهای 
طالیی خود، چند تغییر مهم را داشته باشد که در ادامه سه مورد از مهمترین آنها را بررسی خواهیم کرد. 

shopify 1-همکاری با
ش��اپیفای در حال حاضر محبوب ترین فروش��گاه آنالین جهان محس��وب می ش��ود که با کمتر از 30 
دالر می توانی��د غرفه ای را ب��رای خود ایجاد نمایید. این موضوع می تواند اس��تفاده تجاری از فیس بوک و 
اینستاگرام را ساده تر نماید. همچنین بسیاری عقیده دارند که این امر باعث خواهد شد تا برای واتس اپ 
نیز طرح های کس��ب درآمدی تعیین ش��ود. درواقع مهمترین راهکار برای تش��ویق افراد به س��مت تولید 
محتوا، ایجاد امکانات الزم برای کس��ب درآمد اس��ت که به نظر می رسد فیس بوک امسال قصد دارد تا در 

این زمینه اقدامات مهمی را انجام دهد. 
2-پرداخت پول به تولیدکنندکان محتوا

همانطور که در بخش گذش��ته نیز عنوان ش��د، بزرگترین ایراد فیس بوک و زیرمجموعه های آن، عدم 
امکان درآمدزایی مس��تقیم اس��ت. این امر در حالی است که یوتیوب در این زمینه به خوبی عمل کرده و 
افراد را در سود تبلیغات سهیم می کند. در این راستا با توجه به تجربه موفق تیک تاک، باید شاهد تمرکز 
بیشتر مدیران این شبکه بر کلیپ های کوتاه کمتر از یک دقیقه باشیم. با این حال ممکن است برای کسب 
درآمد شرط هایی نیز وجود داشته باشد. برای مثال محدودیت سنی و در اختیار داشتن حداقل 10 هزار 

دنبال کننده، از جمله موارد احتمالی در این زمینه خواهد بود. 
3-ایجاد خبرنامه 

اگرچه تالش فیس بوک در زمینه ایجاد خبرنامه ای جهانی موضوعی جدید محس��وب نمی ش��ود، با این 
حال به نظر می رسد که امسال شاهد رونمایی از آن باشیم. در این راستا هدف اصلی جذب روزنامه نگاران 
مس��تقل از سراس��ر جهان با امکان جذب درآمد باال است، با این حال پیش بینی می شود که این خبرنامه 
برای کاربران، رایگان خواهد بود. در این راس��تا کمپبل براون )از مدیران فیس بوک( در آخرین مصاحبه 
خود نس��بت به این طرح عنوان کرده که هدف اصلی، حمایت از روزنامه نگاران مستقل است که به خاطر 
س��بک کاری خود، معموال مورد بی مهری و انواع فش��ارها قرار می گیرند. این موضوع کمک خواهد کرد تا 

محتواهای آنها بدون سانسور، منتشر شود. 
در نهایت اگرچه این سه تغییر بسیار مهم محسوب می شوند، با این حال اگر فیس بوک برای اعتمادسازی 
دوباره نس��بت به امنیت اطالعات کاربران خود اقدامی جدی را انجام ندهد، ممکن اس��ت تمامی تالش ها 
با نتیجه الزم همراه نباش��د. در این راس��تا ذکر این نکته ضروری اس��ت که در مقطعی در س��ال گذشته، 
این احتمال وجود داش��ت که دو برند زیرمجموعه )اینستاگرام و واتس اپ( برای درگیر نشدن با مشکالت 

موجود، از شرکت مادر خود جدا شوند. 

اپل و شایعات مربوط به تغییر ظاهری آی مک

به قلم: ویکتوریا سانگ
کارشناس فناوری

ترجمه: علی آل علی

نس��خه ت��ازه آی مک )iMac( اپ��ل به زودی روانه بازار خواهد ش��د. کاربران در طول س��ال های اخیر 
ش��وخی های بس��یار زیادی با اندازه صفحه بس��یار کوچک این محصول اپل در مقایسه با دیگر نمونه های 
موجود در بازار کرده اند. ش��اید این بار اس��تراتژی فعالیت اپل در این راس��تا تغییر کند. براساس شایعات 
نیمه رس��می، محصول تازه اپل از صفحه نمایش 27 اینچی اس��تفاده خواهد کرد. این امر نقش مهمی در 

بهبود نگاه مشتریان به آی مک خواهد داشت. 
انتقادها از اپل در مورد طراحی آی مک از پنج س��ال پیش ش��دت گرفت. نکته مهم در این میان عدم 
طراحی ظاهری دوباره آی مک از س��وی اپل در طول یک دهه اخیر اس��ت. این امر سر و صدای زیادی در 
میان کاربران ایجاد کرده اس��ت. درست در زمانی که بسیاری از شرکت ها در تالش برای ارائه محصوالت 
تازه و چش��م نواز به بازار هستند، اپل با اس��تراتژی اش مبنی بر عدم طراحی دوباره جلوه ظاهری آی مک 

بسیاری از مشتریانش را ناامید ساخته است. 
ژانویه گذش��ته خبرگ��زاری بلومبرگ نخس��تین اخبار نیمه رس��می در مورد تغیی��ر در وجهه ظاهری 
آی مک های جدید را رس��انه ای کرد. این اخبار ش��امل اس��تفاده از صفحه نمایش 32 اینچی برای نسخه 
آی مک های اس��تاندارد اس��ت. نس��خه های All In One یا همه کاره آی مک نیز در طول یک دهه اخیر 
تغییر ظاهری را تجربه نکرده اس��ت. تقاضای مش��تریان برای افزایش اندازه صفحه این محصول در طول 
س��ال های اخیر دس��تمایه شوخی های زیادی در شبکه های اجتماعی شده است. با این حساب اگر اپل در 
نسخه پیش روی آی مک همه کاره اش این نیاز مشتریان را مدنظر قرار ندهد، به احتمال زیاد دامنه وسیعی 

از مشتریانش را از دست خواهد داد. 
ب��دون تردید آی مک های جدید همراه با به روز رس��انی های زیادی خواهد بود. این امر ش��اید در مورد 

طراحی ظاهری آنها نیز مصداق پیدا کند. در این صورت اپل سال پرفروشی را تجربه خواهد کرد. 
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