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 اليحه دو فوريتي نوسازي ناوگان اتوبوسراني تهران 
راي مثبت پارلمان شهري را جلب كرد

مسعود  دانشمند  در گفت وگو  با »تعادل«: 

دالر بايد تك نرخي شود

يادداشت- 2

 »توسن« بورس 
و »درشكه« اقتصاد

توسن بورس همچنان 
مي ت��ازد، ديوان��ه وار و 
ج��ن زده. اگ��ر اوضاع 
عمومي اقتص��اد ايران 
را در نظر گيري��م، انگار 
را  فرتوت  درش��كه اي 
به چهار توسن بي قرار 
بس��ته باش��ند؛ اسبان  
چهارنعل مي تازند و چرخ هاي شكننده درشكه 
بر چاله ها و سنگالخ ها مي كوبد و اگر در كوبِش 
يكي از اين گودال ها محور درش��كه بش��كند، 
درشكه و درشكه چي بماند و اسب ها همچنان 
بتازند و در غبار گم ش��وند، عجيب نيست... كه 
پيش بيني من نيز همين اس��ت. يعني بورس 
مي تازد و در غبار گم مي شود و درشكه اقتصاد 
در چاله اي مي ماند. پيش از اين دو نوشته درباره 
بورس تهران نوشتم، البته نه به اين پشتوانه كه 
س��واد اقتصادي دارم، بلكه حدود دو دهه است 
كه با بازار س��رمايه بر حس��ب تجربه آش��نايي 
دارم. روزگاري جوان بودم و چون مي دانس��تم 
قرار است از قلم نان درآورم و فهميده بودم نان 
قلم از نان عملگي كمتر است، در جست وجوي 
راهي براي امرار معاش، گذرم به زير پل حافظ 
و تاالر شيش��ه اي افتاد و نمك گير شدم. حدود 
هفتاد روز پيش كه ت��ازش )تاخت وتاز( بورس 
تازه به اوج رسيده بود، در نوشته اي با عنوان »به 
تاالر شيش��ه اي بورس خ��وش آمديد!« چنين 
نتيجه گيري كردم: »م��ردم گزينه قابل اعتناي 
ديگري براي س��ود بزرگ )يعني س��ودي كه با 
تورم برابري كند( ندارن��د. بنابراين تا زماني كه 
ساير بخش هاي اقتصاد قفل اس��ت و پوِل تازه 
به شكل سيل آس��ا وارد بورس مي ش��ود، روند 
همچنان مثبت خواهد ماند. چه وقتي اين روند 
تغيير مي كند؟ وقتي يك ج��ا يكي از قفل هاي 
اقتصادي باز ش��ود.« از پيش از آن زمان و پس 
از آن بارها اين احتمال مطرح ش��ده اس��ت كه 
بورس ريزش خواهد ك��رد. گمان مي كردم كه 
اين برداشت نادرست است و دست كم تا اينجا 
درست حدس زده بودم؛ كه داليلش همان است 
كه در آن نوشته گفتم. اما در نوشته هشدارآميز 
ديگري با عنوان »گودزيالي نقدينگي«اين بار به 
نقش مخرب و خطرناك رشد قيمت ها در بورس 
اش��اره كردم و در بخش��ي از آن نوشتار گفتم: 
»اين پول س��رگردان، اين نقدينگي غيرمولد و 

سوداسرشت گودزيالي اقتصاد ماست. 
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مهدي  تديني

گروه پش�تيباني تولي�د| ن�رخ دالر ظرف چند 
هفته تمام ركوردهاي گذشته خود را ارتقا داده و 
پس از عبور از كان�ال 20 هزار تومان، تجربه كانال 
21 هزار تومان را نيز به ثبت رسانده است، هرچند 
بانك مركزي از شوك كرونا به اين بازار مي گويد و 
همچنان معتقد است، مي توان نرخ ها را مديريت 
كرد اما بازار تحت تاثير دو عامل حركت صعودي 
خ�ود را همچنان ادامه مي دهد، نخس�ت كاهش 
درآمد نفتي دولت كه در كن�ار تحريم ها كاهش 
قيمت جهاني نفت نيز بر آن تاثير منفي گذاشته 
و از سوي ديگر كاهش درآمد صادرات غيرنفتي 
در زمان كرونا نيز دست بانك مركزي را در عرضه 
ارز بسته اس�ت. اگر بانك مركزي صعودي ماندن 
نرخ ارز را تاييد نمي كند ام�ا افزايش نرخ دالر در 
هفته هاي گذشته اين نگراني ها را به وجود آورده 
كه اين ب�ازار بر ت�ورم اقتصاد ايران چ�ه تاثيري 
خواهد گذاشت و آيا اقش�ار مختلف جامعه بايد 
خود را براي م�وج جديدي از گران�ي آماده كنند 
يا امكان كنترل قيمت دالر در ب�ازار وجود دارد؟ 
مسعود دانشمند - كارشناس مسائل اقتصادي - 
در گفت وگو با »تعادل« مي گويد آنچه نظم بازار ارز 
را بر هم ريخته، چند نرخي بودن اين بازار است. به 
اعتقاد او، ارز چند نرخي نه اجازه شفافيت مي دهد 
و نه در نهايت كمكي به اقشار كم درآمد مي كند و 
از اين رو نخستين سياستي كه مي تواند به اوضاع 

بازار كمك كند، تك نرخي كردن ارز خواهد بود.

   با وج�ود سياس�ت هايي كه بان�ك مركزي در 
ماه هاي گذش�ته ارايه كرده، ن�رخ ارز به حركت 
صعودي خود ادامه مي دهد. علت اصلي تداوم اين 

روند صعودي چيست؟
افزاي��ش قيمت ها يك عل��ت كوتاه م��دت و يك علت 
ساختاري دارد. در كوتاه مدت اقتصاد ايران از يك سو با 
تحريم هاي امريكا دس��ت و پنجه نرم مي كند و از سوي 
ديگر، با توجه به شيوع كرونا، ميزان صادرات كاهش يافته 
است. در حوزه تحريم ها فروش نفت ما به شدت كاهش 

يافته و قيمت اين محصول در بازار جهاني نيز پايين آمده 
و از سوي ديگر، با شيوع كرونا ميزان صادرات غيرنفتي ما 
كم شده و از اين رو ورودي ارز به كشور كاهش يافته است 
و اين امر در روند قيمت ها در بازار تاثير گذاشته است. از 
سوي ديگر اما اقتصاد ما با معضل ارز چند نرخي مواجه 
است. اين موضوع كه از ماه ها قبل كارشناسان و فعاالن 
اقتصادي در رابطه با آن هش��دار داده ان��د، اما با توجه به 
عمل نكردن به اين توصيه ها مي بينيم كه امروز نظم بازار 

چگونه بر هم خورده است.
   ارز چن�د نرخي چگون�ه در اين وضعي�ت بازار 

مقصر است؟
در ابتدا بايد اين سوال را بپرسيم كه هدف از تخصيص ارز 
دولتي چه بود؟ حمايت از اقش��ار كم درآمد. در عمل چه 
اتفاقي افتاد؟ همچنان قيمت كاالهاي اساسي و موردنياز 
مردم رشد كرد و به نظر مي رسد اين برنامه به اهداف خود 
نرسيده اس��ت. در كنار آن وقتي ارز چند نرخي مي شود 
فضا براي رانت و فس��اد باز مي ش��ود. براي مثال يك كاال 
ارز دولتي گرفت��ه و در كن��ار آن واردات آزاد آن هم ادامه 
داشته اس��ت، در اين فضا فردي كه ارز دولتي گرفته نيز 
كاالي خود را با قيمت آزاد فروخته و از اين فضا براي سود 
شخصي خود استفاده كرده است. بازنگش��تن ارز و رفع 
نشدن تعهدات افرادي كه ارز دولتي دريافت كرده اند نيز 
نشان مي دهد كه اين روش راه به جايي نبرده است و وقتي 
نرخ ها چندگانه مي ش��ود و برخي افراد با استفاده از رانت 
امتيازهاي خاص مي گيرند، شفافيت بازار از بين مي رود 

و افزايش مداوم قيمت ها بخشي از نتايج اين روند است.
   ارز دولتي با هدف حمايت از اقش�ار كم درآمد 
فعال شد. اگر بنا باشد اين ارز حذف شود، وضعيت 

اقشار كم درآمد چگونه مي شود؟
وقتي صحبت از حذف ارز چند نرخي مي شود، به معني 
حذف حمايت ها نيست، بلكه ما مي گوييم اگر بناست 
يارانه اي پرداخت شود يا حمايتي انجام شود، اين حمايت 
بايد در محل توزيع كاالها باش��د تا اقشار مختلف مردم 

مستقيما حمايت شوند و راه بر فساد و رانت بسته شود.
   با توجه ب�ه بحث هايي كه درباره ح�ذف يارانه 
نقدي يا پرداخت يارانه معيش�تي مطرح شد، آيا 

دولت توان لجستيكي انتقال حمايت ها به اقشار 
كم درآمد را دارد؟

بايد به اين موضوع توجه كرد كه وقتي بناس��ت قيمت 
يك كاال با كمك دولت پايين ت��ر بيايد، ديگر نمي توان 
از دهك بن��دي جامعه صحبت ك��رد. وقتي ثروت ملي 
توزيع مي شود، همه افرادي كه شناسنامه ايراني دارند، 
حق دارند كه از اين ثروت اس��تفاده كنند. مگر مي شود 
دهك هاي جامعه را با دقت جدا كرد و به شكل عادالنه 
همه افراد را پوش��ش داد. مگر فاصله ميان دهك سوم و 
چهارم يا چهارم و پنجم چه قدر زياد است كه يك نهاد با 

قاطعيت بگويد، گروهي بايد حمايت شوند و گروهي نه؟
   در اي�ن برنامه، تكلي�ف افرادي ك�ه نياز به 
كمك دولت دارند تا حداقل معيشت را داشته 

باشند چه مي شود؟
وقتي از ارز تك نرخي صحبت مي كني��م، اين موضوع 
ربطي به اقش��ار كم درآمد ندارد. ثروتي كه دولت توزيع 
مي كند بايد به تمام ايراني ها برسد. در اين ميان اقشاري 
كه دخل و خرج زندگي شان برابر نيست بايد شناسايي 
ش��وند و جداگانه كمك بگيرند. در بررسي اين موضوع 
بايد به دو نكته توجه كرد. نخست آنكه چنين حمايتي 
در بسياري از كشورهاي توسعه يافته جهان وجود دارد و 
دولت امكاناتي را در اختيار اقشار كم درآمد قرار مي دهد 
تا امكان زندگي داشته باشند، از اين رو عجيب نيست كه 
اقشار كم درآمد در ايران نيز از اين مواهب دولتي بهره مند 
شوند. از سوي ديگر اين كمك ها بايد به شكل هدفمند 
انجام شود و هدف آن فعال كردن اقتصاد و كمك به افراد 
براي بهبود شرايط خودشان است. براي مثال دو كارگر 
كه در يك واحد صنفي با حقوق برابر كار مي كنند، بايد 
با توجه به شرايط زندگي شان كمك دريافت كنند، مثال 
اگر يك كارگر چهار فرزند دارد، براي گذران امور خود نياز 
به كمك خواهد داشت در حالي كه شايد فرد ديگري با 
خانواده كوچك تر نيازي به اين كمك نداش��ته باش��د. 
كمك ها بايد با هدف آموزش بهبود ش��رايط اقتصادي 
پرداخت شود تا اين افراد پس از مدتي بتوانند روي پاي 

خود ايستاده و ديگر نيازي به كمك نداشته باشند.
ادامه در صفحه 5

ند
هو

سپ
ت 

حج
س:  

عك

يادداشت- 1

 شرايط اقتصادي
 و كي بود كي بود تكراري

اينجانب ب��ه عنوان يك 
شهروند نه سر پياز نه ته 
پياز و ن��ه مخالف دولت 
نه موافق دولت هستم و 
ايراد هايي هم به كار كرد 
دولت دارم و دلسوزي نيز. 
طبعا ش��رايط اقتصادي 
موج��ب نگراني بس��يار 
اس��ت و افراد بس��ياري در انديش��ه و تالش براي 
درك شرايط و احيانا طرح چاره هستند. در خبر ها 
بود كه گروه��ي از نمايندگان محت��رم نامه اي به 
رييس جمهور نوشته و علت شرايط فعلي را جويا 
ش��ده اند. مي پرس��ند؛ چرا قيمت ارز باال مي رود، 
چرا قيمت مس��كن باال مي رود، چرا قيمت ارزاق 
باال مي رود، چرا درصد باالتري از مردم به زير خط 
فقر فرو مي روند؟ پرسش هاي بجايي است. اما بايد 
جواب را پرسنده هم بداند و پرسنده در جايگاهي 
است كه بايد جزيي از راه حل هم باشد. اما نوع بحث 
در گذشته به صورت كش��ش و كوشش سياسي 
براي بي اعتبار كردن طرف مقابل بوده است و هم 

براي كسب  محبوبيت  بين  مردم. 
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محمد   طبيبيان

محدودي��ت واردات موبايل ب��ا ارزش ب��االي ۳۰۰ يورو كه 
با جنجال بسيار مطرح ش��د و با گران ش��دن گوشي هاي 
پرچمدار گ��ره خورد، واكن��ش ديرهنگام مس��ووالن را در 
پي داشت و درنهايت اعالم ش��د اين موضوع كه در حد يك 
صورت جلس��ه در كميته تخصي��ص ارز ب��وده و ابالغي به 
گمركات نشده بود، درنهايت با تصميم نهايي كميته متشكل 
از وزارت صمت، بانك مركزي و وزارت ارتباطات، لغو ش��ده 
و بدين ترتيب هيچ تغييري در واردات گوشي موبايل باالتر 
از ۳۰۰ يورو به وج��ود نخواهد آمد. به گ��زارش »تعادل«، 
محدودي��ت واردات موبايل ب��ا ارزش ب��االي ۳۰۰ يورو كه 
زمزمه هاي آن در 1۰ روز گذشته شنيده مي شد، روز يكشنبه 
از طرف انجمن واردكنندگان به صورت جدي مطرح و اعالم 

شد بنا به تصميم گيري هاي صورت گرفته، قرار است واردات 
گوشي موبايل باالي ۳۰۰ يورو به كشور ممنوع شود، در اين 
تصميم گيري حتي گوشي هاي مسافري هم گنجانده شده 
بود. بدين ترتيب اعالم شد براساس دستورالعملي كه از سوي 
كارگزاري تخصيص و نظارت ارز ب��ه انجمن واردكنندگان 
موبايل ابالغ شده، واردات گوش��ي باالي ۳۰۰ يورو ممنوع 
شده و گوشي هاي هوشمندي كه در بازه باالي اين قيمت 
قرار مي گيرند، ك��ه ش��امل پرچم��داران و ميان رده هاي 
پريميوم مي شوند، ديگر نه تنها به صورت رسمي از طريق 
واردكنندگان وارد كش��ور نمي ش��وند، بلك��ه حتي امكان 
واردات اين گوشي ها به صورت مسافري هم وجود نخواهد 
داشت و اين گوشي ها ديگر جايي در شبكه موبايلي كشور 

ندارند، زيرا امكان ثبت آنها در همتا وجود ندارد. اين موضوع 
منجر به واكنش بس��ياري از كاربران ش��د و البته بازار هم 
مهم ترين س��يگنال را به اين خبر داد، گراني چند ميليوني 
در گوشي هاي پرچمدار؛ برخي از گوشي ها از جمله آيفون 
11 كه پيش از اين هم جزو لوكس ترين و گران قيمت ترين 
گوشي هاي بازار محسوب مي شدند، با اين قيمت تا نزديكي 
6۰ ميليون تومان هم رفتند تا آش��فته بازار گراني گوش��ي 
تكميل ش��ود. اما دليل اين تصميم چه ب��ود؟ پيش از اين 
حسين غروي رام، رييس  هيات مديره انجمن واردكنندگان 
موبايل، تبلت و لوازم جانبي درب��اره اين تصميم گفته بود: 
»به دليل محدوديت هاي مالي و ارزي و مش��كالت موجود، 
دولت پولي ندارد كه بخواهد مثل قبل به همه واردكنندگان 

تخصيص دهد. به همين خاطر واردات با محدوديت بسيار 
بزرگي مواجه شده و قرار است واردات موبايل از لحاظ ارزش 
نسبت به س��ال گذش��ته كاهش پيدا كند. با كاهش ارزش 
واردات، اگر ميانگين كاالها را بر اساس تعداد در نظر بگيريم، 
تعداد گوشي ها كم خواهد شد. براي جلوگيري از اين اتفاق و 
به دليل شرايط موجود، قانون گذار اعالم كرده احتمال دارد 
بابت گوشي هاي باالي ۳۰۰ يورو فعال ارزي تخصيص ندهد، 
بلكه تخصيص را براي گوشي هاي زير ۳۰۰ يورو تسهيل كند 
و اجازه  دهد كه اين گوشي ها در اولويت وارد شوند. از طرفي 
گوشي هاي باالي ۳۰۰ يورو حدود 1۰ درصد حجم تعدادي 

بازار موبايل را دارند و ... 
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آشفته بازار موبايل در دوراهي ممنوع شدن يا نشدن واردات گوشي هاي پرچمدار

 فرش�ته فري�ادرس | بازار»موباي�ل« روزهاي 
گراني را س�پري مي كند. اما مقص�ر اين گراني 
كيس�ت؟ »واركنندگان، واضع سياس�ت هاي 
ممنوع�ه واردات�ي ي�ا ن�رخ دالر.« در اين ميان 
برخي ت�وپ گراني را ب�ه زمي�ن واردكنندگان 
مي اندازند؛ گمرك از جمله آنهاست كه مي گويد: 
واردكنن�دگان گوش�ي تلف�ن همراه ب�ه بهانه 
كمبود واردات به دنبال افزايش قيمت هس�تند 
وبرخ�اف ادعاي آنه�ا، آم�ار رس�مي واردات 
گوش�ي تلفن همراه نش�ان مي دهد، از ابتداي 
س�ال ۹۹ تا 15 تيرماه، 2 ميلي�ون و ۴0۴ هزار و 
۹۳۳ دس�تگاه تلفن هم�راه ب�ا ۹1۸ اظهارنامه 
از گمركات كش�ور ترخي�ص و وارد بازار ش�ده 
اس�ت؛ آماري ك�ه واردكنندگان نس�بت به آن 
معترض ان�د. رضاقربان�ي، عضو هيات رييس�ه 
انجم�ن واردكنن�دگان موبايل، تبل�ت و لوازم 
جانبي، در گفت وگوي�ي اختصاصي با »تعادل«، 
اعام آمار افزايش واردات موبايل از سوي گمرك 
را دادن آدرس غل�ط وعوام فريب�ي مي دان�د و 
مي گويد: آمار واردات موبايل در س�ه ماهه ۹۹ را 
با آمار يك ماهه )خردادماه( ۹۸ مقايسه مي كنند 
و مي گويند كه روند واردات افزايشي بوده است؛ 
چرا اعام نمي كنن�د، از يك�م فروردين تا يكم 
خردادماه۹۸ واردات موبايل به صورت قاچاق و 
با سوءاستفاده از رويه مس�افري بوده و واردات 
تجاري صورت نگرفته اس�ت. بنابرآمار اعامي 
قرباني، در بازه زماني ياد شده س�ال ۹۸ برابر با 
۳ ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه به صورت 
قاچاق وارد كشور شده كه در آمار گمرك آورده 
نشده است. قرباني اما، مقصر گراني اين محصول 
را »نرخ دالر« و»مسدود شدن مسير تخصيص 
ارز ب�ه واردات موبايل از س�وي بان�ك مركزي« 
عنوان مي كند كه سبب ش�ده، نمودار افزايش 
قيمت موبايل اين روزها در بازار صعودي باش�د. 

مشروح اين گفت وگو را در ادمه مي خوانيد. 

ب�راي  حاض�ر  ح�ال  در  ك�ه  مس�اله اي   
مصرف كنن�دگان گوش�ي تلفن هم�راه خيلي 
قابلدرك نيست، اينكه آمارها نش�ان از واردات 
تلفن همراه دارد، اما همچن�ان قيمت ها در بازار 

اين محصول در حال اوج گرفتن است؛  چرا؟ 
مس��اله اينجا رقم يا ميزان واردات نيس��ت؛ متاسفانه 
مشكل اظهارنظرهاي غلطي است كه جهت منحرف 
كردن اذهان عمومي مطرح مي ش��ود. اف��رادي كه از 
افزايش واردات صحبت مي كنند، چرا اعالم نمي كنند 
كه واردات تج��اري تلفن همراه از يك��م خردادماه ۹۸ 
رقم خورده، ن��ه از اوايل فروردين ۹۸. ب��ه عبارتي آمار 
سه ماهه سال ۹۹ واردات گوشي تلفن همراه را با آمار 
يك ماهه ۹۸ مقايسه مي كنند و مي گويند كه واردات 
گوشي تلفن همراه در سه ماه نخس��ت ۹۹ نسبت به 
مدت مشابه س��ال گذشته رشد داشته اس��ت. اين در 
حالي است كه از يكم فروردين ماه ۹۸ تا يكم خردادماه 
همين سال واردات گوشي تلفن همراه به صورت قاچاق 
و با سوءاستفاده از رويه مسافري بوده است؛ يعني اصال 

واردات تج��اري صورت نگرفته اس��ت و در همين بازه 
زماني ۳ ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه به صورت 
قاچاق وارد كش��ور ش��ده كه در آمار گم��رك موجود 
نيست. )البته آمار در سامانه رجيستري همتا موجود 
اس��ت( . از اين رو، خردادم��اه ۹۹، ح��دود ۴۰ درصد 

واردات خرداد ۹۸ انجام شده است. 
   يعني به گفته ش�ما تامين نياز ب�ازار در مدتي 
كه اش�اره كردي�د )از يك�م فروردين ت�ا اوايل 
خردادماه۹۸( از طريق قاچاق تامين شده است؟ 
بله؛ ببينيد آماري كه گمرك براي واردات تلفن همراه 
در سه ماهه نخست ۹۸ اعالم مي كند، ۸6۴ هزار و ۲۰۸ 
دستگاه است؛ اين در حالي اس��ت كه آمار واقعي ورود 
تلفن همراه به كش��ور در واقع حدود ۳ ميليون و ۹۰۰ 
دستگاه بوده كه حدودا تعداد ۳ ميليون دستگاه آن به 
صورت مسافري وارد شده و نياز بازار از اين طريق تامين 

شده است. 
   در اين ب�ازه زماني كه تلفن هم�راه به صورت 
قاچاق وارد كش�ور ش�ده؛ چند ش�ركت مجوز 

واردات داشتند؟ 
در سه ماه نخست سال گذشته كمتر از 1۰ شركت فعال 
مجوز واردات داش��تند، اما در حال حاضر ۲۸۸ شركت 
مجوز واردات دارند. بنابراين ۸6۴ هزار دس��تگاه گوشي 
تلفن همراه در س��ال ۹۸ فقط در بازه زماني ۳۰ روزه به 

صورت تجاري وارد كشور شده است نه در 1۰۵ روز. 
   منظورتان اين اس�ت كه آمار تجميع ش�ده و 

نبايد ماك عمل قرار بگيرد؟ 
بله. اگر بنابر مقايس��ه باش��د بايد م��دت واردات 
يك ماهه مالك عم��ل قرار بگيرد. اع��الم اين نوع 
آمارها آدرس غلط دادن اس��ت. با اع��الم اينگونه 

آمارها توهم احتكار به وجود مي آيد. 
    اگر گراني تلفن همراه ارتباطي با واردات ندارد، 

پس دليل گراني آن چيست؟ 
دليل نخست گراني، باال رفتن نرخ ارز است. شما االن 
مش��اهده مي كنيد كه همه كاالها افزايش قيمت را به 
دليل وابس��تگي به دالر تجربه كردند. ح��ال در مورد 
كااليي مثل تلفن همراه كه وابس��تگي صد در صدي 
دارد به نرخ ارز دارد؛ قطعا جهش قيمت را تجربه خواهد 
كرد. اما دليل ديگر اين اس��ت كه بانك مركزي جلوي 

تخصيص ارز به تلفن همراه را تقريبا بسته است.
   از چه زماني اين اتفاق رخ داده است؟ 

از اوايل خردادماه يعني بيشتر از يك ماه. در اين مدت 
تلفن همراه هايي هم كه وارد ش��ده، م��واردي بوده 
كه تخصيص ارز آنها از قبل انجام ش��ده است. اگر تا 
يك ماه آينده، جل��وي تخصيص ارز از س��وي بانك 
مركزي بس��ته بماند و نرخ ارز همين طور رشد كند، 
يك دستگاه تلفن همراه كه امروز در بازار ۳ ميليون 
قيمت دارد، به 1۰ ميليون تومان مي رس��د كه صد 
البته اين گران فروشي از ناحيه دالالن و سود جويي 
برخي اصناف به وقوع خواهد پيوست زيرا شركت ها، 
خريد و فروش ش��فاف دارن��د. اينكه كه كش��ور در 
تنگناي ارزي قرار دارد، امري درس��ت است، اما بايد 
شفاف به مردم اعالم كنند نه اينكه با دادن آمار غلط، 

افكار عمومي به سمت ديگري سوق داده شود. 
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 دستور رييس جمهور براي 
تشويق صادركنندگان متعهد ارزي 

  ربيعي: در صورت عمل نكردن به 
تعهدهاي ارزي كارت بازرگاني  تا پايان 

تيرماه ۹۹ باطل مي شود
  بازگشت قيمت سكه به كانال ۱۰ ميليوني

فهرست 
۱۵۰نفره 

متخلفان ارزي 
در دادستاني 

گفت و گوي » تعادل« با رضا قرباني

 آدرس غلط 
براي گراني موبايل

وقتي برخي افراد امتيازهاي خاص مي گيرند، شفافيت بازار از بين 
مي رود و افزايش قيمت ها بخشي از نتايج اين روند است



ديدگاه

بازنگري در قانون فعلي 
ماليات  بر خانه هاي خالي

محمدسعيد    تجريشي|كارشناس   اقتصادي|
اجرايي شدن ماليات بر خانه هاي خالي جز اثر رواني 
بسيار كوتاه مدت، اثر چنداني در عرضه و بهبود بازار 
مسكن نخواهد داشت و الزم است اقدامات مكمل آن 

نيز توسط سياست گذار در نظر گرفته شود.
پديده خانه خالي يكي از واقعيت هاي اقتصادي كشور 
است كه منعكس كننده عوامل متعدد اقتصادي از 
جمله رشد دايمي قيمت ها، تقاضاي سرمايه اي مسكن 
براي پوشش تورم، استاندارد نبودن ساخت و غيره 
است. در نتيجه ماهيت اين پديده بايد پيش از هر ايده 
سياستگذاري به طور دقيق تحليل شود. در اين نوشتار 
به ماهيت و داليل وج��ود خانه هاي خالي پرداخته 
نمي شود و صرفا به بحث پيرامون ماليات بر خانه هاي 
خالي كه اين روزها به عنوان يكي از مهم ترين راهكارها 
براي بهبود وضعيت بازار مس��كن در شرايط فعلي 

عنوان شده، پرداخته مي شود.
در ش��رايط فعل��ي و با توج��ه به تع��ادل اقتصادي 
شكل گرفته برآورد مي شود حدود ۲.۵ ميليون واحد 
مسكوني يعني حدود ۱۲ درصد واحدهاي مسكوني 
در كشور خالي نگه داشته ش��ده اند. فارغ از داليل يا 
درستي آمار مربوط به آن، هر سياستي كه بخواهد 
نرخ خانه هاي خالي را تغيي��ر دهد، بايد پيامدهاي 
كوتاه مدت و بلندم��دت آن را نيز در نظر بگيرد چرا 
كه هدف سياست گذار نبايد صرفا به يك دوره خاص 
محدود شود. به طور مثال اين ماليات مي تواند منجر 
به خل��ق قراردادهاي صوري ش��ود و در نتيجه الزم 
است براي اين مساله نيز تمهيداتي انديشيده شود. 
همچنين انگيزه س��اخت و عرضه مسكن جديد در 
بلندمدت نيز تحت تأثير اين ماليات قرار مي گيرد و به 
همين دليل الزم است در كنار اين سياست، به عوامل 

سمت عرضه و ساخت مسكن نيز توجه شود.
پديده خانه هاي خالي در همه كشورهاي دنيا وجود 
دارد و نرخ آن با توجه به ش��رايط اقتصادي كشورها 
متفاوت اس��ت و از ۵ درصد تا حتي ۳۰ درصد نيز در 
كشورها مشاهده مي شود. به منظور ترغيب افراد به 
عرضه خانه هاي خالي ب��ه بازار اجاره و حتي فروش، 
يكي از راهكارهايي كه در برخي كشورهاي ديگر نيز 
به كار رفته ماليات بر خانه هاي خالي است. در كشور 
ما نيز از سال ۱۳۹۴، اين قانون وجود دارد. طبق ماده 
۵۴ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳۱ تير 
سال ۱۳۹۴، واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با 
جمعيت بيش از يكصد هزار نفر كه به استناد سامانه 
ملي امالك و اسكان كشور )موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ 
مكرر اين قانون( به عنوان »واحد خالي« شناسايي 
مي شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل 

ماليات بر اجاره به شرح زير خواهند شد: 
- سال دوم- معادل يك دوم ماليات متعلقه؛ - سال 
سوم- معادل ماليات متعلقه؛ - سال چهارم و به بعد- 

معادل يك و نيم )۱.۵( برابر ماليات متعلقه.
به منظور فهم اين ماده و آسيب شناس��ي آن، نكات 
زير قابل ذكر است: ۱- طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم، وزارت راه و شهرسازي 
موظف است حداكثر ش��ش ماه پس از تصويب اين 
قانون، »سامانه ملي امالك و اسكان كشور« را ايجاد 
كند. اين س��امانه بايد به گونه اي طراحي شود كه در 
هر زمان امكان شناسايي برخط مالكان و ساكنان يا 
كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي و اداري 
و پيگيري نقل و انتقال امالك و مستغالت به صورت 
رسمي، عادي، وكالتي و غيره را در كليه نقاط كشور 
فراهم سازد. همانطور كه مشخص است اين سامانه 
كاركردهاي متنوع و مهمي مي تواند داش��ته باشد 
و شناسايي خانه هاي خالي يكي از كاركردهاي آن 
اس��ت. با اين وجود، تأخير بيش از ۴ ساله  وزارت راه 
و شهرسازي در ايجاد اين سامانه نه تنها باعث شده 
است اطالعات مورد نياز براي اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي وجود نداش��ته باشد، بلكه اطالعات مورد نياز 
براي سياست گذاري بهتر مسكن نيز به همين دليل 

در دسترس اين وزارتخانه قرار ندارد.
۲- الزم به ذكر اس��ت كه سامانه هاي مشابه در دنيا 
عموما توسط شهرداري ها ايجاد مي شود چرا كه هم 
انگيزه  بيش��تري براي اين كار دارند و هم اطالعات 
بيشتر. حتي در صورت راه اندازي اين سامانه تا حدود 
زيادي چالش مربوط به شناسايي اين خانه ها پابرجا 
باقي مي ماند. چرا كه مس��ووليت ايجاد اين سامانه 
بر عهده وزارت راه و شهرس��ازي بوده و بر نقش ويژه 
شهرداري ها و ديگر دس��تگاه هاي دارنده اطالعات 
كليدي درباره واحدهاي مسكوني همچون ادارات آب 

و برق و گاز و مخابرات تاكيد نشده است.
۳- ابهام��ي كه در اي��ن قانون وج��ود دارد، تعريف 
خانه هاي خالي اس��ت كه اين مساله همچنان نيز 
وجود دارد. به طور مثال مشخص نيست آيا خانه اي 
كه اقامتگاه دوم يك فرد محسوب مي شود و در برخي 
از روزهاي س��ال در آن زندگي مي كند نيز در زمره 
خانه هاي خالي مشمول ماليات قرار مي گيرد يا خير.

۴- نكته بعدي در خصوص اين قانون، ميزان ماليات 
متعلقه است. ماليات بر درآمد اجاري امالك، طبق 
دفترچه هاي ارزش اجاري امالك مورد محاسبه قرار 
مي گيرد. به طور مثال در دفترچه اي كه در شهريور 
سال ۱۳۹۸ توسط سازمان امور مالياتي براي شهر 
تهران منتشر شده است )براي عملكرد سال ۱۳۹۷(، 
ارزش اجاري هر متر مربع در گران ترين مناطق تهران 
)تجريش و ولنجك( بين ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان عنوان 
شده است. بدين ترتيب به طور مثال يك خانه ۱۰۰ 
متري در اين مناطق، در صورتي كه دو سال خالي نگه 
داشته شود، )در صورتي كه سامانه به درستي خالي 
بودن آن را تشخيص دهد( در سال اول الزم نيست 
مالياتي پرداخت كند ولي بابت سال دوم، مي بايست 
حدودا مبلغ ۹ ميليون تومان را پرداخت كند. علت 
اين مساله اين است كه ارزش اجاري اين ملك حدود 
۷۸ ميليون تومان در سال مي شود كه مأخذ ماليات 
بر اجاره، ۰.۷۵ اي��ن مبلغ، يعني حدود ۵۸ ميليون 
اس��ت. بدين ترتيب با توجه به نرخ ه��اي ماده ۱۳۱ 
قانون ماليات هاي مستقيم، مبلغ ماليات اين خانه 

محاسبه مي گردد. 

ايران2

ارايه فهرست ۱۵۰ نفره متخلفان ارزي به دادستاني 

ربيعي: در صورت عمل نكردن به تعهدهاي ارزي كارت بازرگاني  تا پايان تيرماه ۹۹ باطل مي شود

دستور رييس جمهور براي تشويق صادركنندگان متعهد ارزي 

گروه كالن |
رييس جمه�وري گف�ت: دولت ب�ا تفكيك 
كساني كه به قصد سوداگري و منفعت طلبي 
از عرضه ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر 
و طبق ضوابط خودداري كرده اند، با همكاري 
مراجع قضايي اين افراد را مورد پيگرد قرار 
خواهد داد و در عين حال براي كس�اني كه 
در موعد مقرر نس�بت به تعه�د خود عمل 
مي كنند مش�وق ها و امتيازات ويژه در نظر 

خواهد گرفت.

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني رياست جمهوري، 
حسن روحاني روز سه شنبه با بيان اينكه اين اقدام 
دولت مورد اس��تقبال نخبگان، فعاالن اقتصادي و 
مردم قرار گرفت، اظهارداشت: در اين مساله دو نكته 
حائز اهميت ويژه است كه اولين نكته، رويه سازي و 
تداوم جدي عرضه سهام بنگاه هاي بزرگ و متوسط 
به ويژه بنگاه هاي دولتي در ب��ورس با يك برنامه و 
طرح دقيق براي مردم محور شدن اقتصاد كشور و 
خروج جدي دولت از بنگاهداري، شفافيت بخشي 
به اقتصاد و توليد كش��ور اس��ت كه رونق، پويايي و 

فسادزدايي جدي را در پي خواهد داشت.
 روحان��ي اف��زود: از اين نظر تمامي دس��تگاه هاي 
دولتي طبق ضوابط و مقررات اعالم ش��ده، موظف 
به عرضه سهام شركت هاي خود در بورس هستند 
و تداوم بنگاه داري و مالكيت اموال مازاد از س��وي 
دستگاه هاي دولتي براي ش��كوفايي اقتصاد، الزم 
است سريع تر به بخش خصوصي و مردم واگذار شود 
و به خصوص س��ازمان بورس بايد نسبت به اجراي 
تعهدات ش��ركت ها مبني بر تكميل س��هام شناور 

آنها اقدام كند. 
رييس جمهوري ب��ا توضيح اين موض��وع كه نكته 
دوم مورد نظر بايد توس��ط مسووالن وزارت اقتصاد 
و س��ازمان بورس با دقت، ظرافت و حساسيت باال 
تعقيب ش��ود، خاطرنش��ان كرد: نظ��ارت دقيق بر 
بازار س��هام و متعادل سازي عرضه و تقاضاي سهام 
در بورس و رش��د منطقي س��هام از طريق تسهيل 
پذي��رش و رفع موان��ع حقوقي پذيره نويس��ي ها و 
صندوق پروژه نكته مهم دوم است كه بايد به دقت 

مدنظر قرار گيرد.
روحاني ب��ا تاكيد ب��ر اينك��ه هيجان زدگي كاذب 
نباي��د ب��ورس را متاثر كن��د، تصريح ك��رد: از اين 

نظر رشد ش��اخص هاي بورس بايد طبق پايه هاي 
علمي دقيق و بر اس��اس منطق بازار سرمايه پيش 
برود. رييس جمهوري اف��زود: مديريت بازار بورس 
باي��د با اعمال مق��ررات احتياط��ي الزم و مراقبت 
دقي��ق به جامعه و مردم اين اطمين��ان را بدهد كه 
سرمايه گذاري آنها در بورس استحكام الزم را دارد، 
لذا بهتر اس��ت در اين زمينه با جديت بيشتر عمل 

كنند.
روحاني ساماندهي بازار س��رمايه و نوسانات ارزي 
را از مباحث مهم و تعيين كننده اي دانس��ت كه در 
روزهاي اخير فضاي اقتصادي كشور را تحت تاثير 
قرار داده است و گفت: از عوامل مهمي كه مي تواند 
نوس��انات را كنترل كند، عرضه ارز صادركنندگان 

به بازار است.
رييس جمهوري يادآور شد: دولت با تفكيك كساني 
كه به قصد س��وداگري و منفعت طلبي از عرضه ارز 

حاصل از ص��ادرات در موعد مق��رر و طبق ضوابط 
خ��ودداري كرده اند، ب��ا هم��كاري مراجع قضايي 
اين افراد را مورد پيگرد ق��رار خواهد داد و در عين 
حال براي كساني كه در موعد مقرر نسبت به تعهد 
خود عمل مي كنند مش��وق ها و امتي��ازات ويژه در 
نظر خواهد گرف��ت. ربيعي س��خنگوي دولت نيز 
گفت: ۲۷ ميليارد دالر ارز بايد از س��ال ۹۷ تا كنون 
به كش��ور برگشت داده مي ش��د كه اين عدد هنوز 
برگشت داده نشده است. همچنين صادركنندگاني 
كه ب��راي بازگش��ت ارز از صادرات اق��دام نكردند 
كارت بازرگاني ش��ان تا پايان تيرماه ۹۹ در صورت 
عم��ل نكردن ب��ه تعهدهاي ارزي باطل مي ش��ود. 
البت��ه واحدهاي تولي��دي از اين اقدام مس��تثني 
هس��تند و اين اقدام مشمول اش��خاصي است كه 
 هيچ بازپرداختي ارزي از صادرات خود نداش��تند.

ربيعي با تاكيد ب��ر اينكه پس از هماهنگي با وزارت 

بازرگاني و وزارت صمت،  كميته نظارت و تخصيص 
ارز، جلسات خود را با حضور نمايندگان قوه قضاييه 
و دادستاني كل كشور دنبال خواهد كرد، گفت: در 
اين جلس��ات صادركنندگان دعوت خواهند شد و 
ش��يوه بازپرداخت ارز با حضور دادستان كل كشور 

تشريح مي شود.

  ارايه فهرست ۱۵۰نفره به دادستاني
از س��وي ديگر، معاون قضايي دادس��تان تهران با 
بيان اينكه مرجع تزريق نظام ارزي كشور از طريق 
صادرات بوده اس��ت, گفت: براي متخلفان برگشت 
ارز حاصل از صادرات، مجازات هاي بسيار سنگيني 

در قوانين پيش بيني شده است.
محمدرض��ا صاحبي پس��نديده با اش��اره به اينكه 
حفظ موازنه ارزي كش��ور در قوانين پولي و بانكي 
كشور مقرر شده اس��ت، افزود: اين وظيفه به عهده 

بانك مركزي و ديگر دستگاه هاي مسوول گذاشته 
شده است.

وي ادامه داد: با توجه به جنگ اقتصادي دش��منان 
قس��م خورده نظام جمهوري اسالمي در چند سال 
اخير، ع��ده اي فرصت طلب و س��ودجو كه فقط به 
منفعت خ��ود فكر مي كنند در ح��وزه ارز, مرتكب 
تخلفاتي ش��دند از جمله برخي صادركنندگان، ارز 
حاصل از ص��ادرات را به رغم تأكيدات مقرر قانون و 
بانك مركزي به كش��ور وارد نكردند و تخلف بعدي 
به واردكنندگان مربوط است كه ارز دولتي گرفتند 
اما كااليي وارد كش��ور نكردند و يا كاالهاي مغاير را 
وارد كردند و يا كاالهاي واردشده را با قيمت مصوب 
دولتي، نفروخته اندقوه قضاييه با توجه به تس��لط 
بسيار گس��ترده اي كه در اين خصوص پيدا كرده و 
شناسايي هايي كه انجام داده است برخوردهايي را 
انجام و پرونده هايي را تش��كيل داده و حكم قطعي 

صادر كرده است.
صاحبي پس��نديده افزود: ق��وه قضاييه, ذي نفعان 
واقع��ي دالالن صوري را شناس��ايي كرده اس��ت و 
برخورد با اين افراد تا زمان سر و سامان گرفتن نظام 
ارزي، ادام��ه خواهد يافت.رييس كل بانك مركزي 
به صادركنندگان دو هفته فرصت داده اس��ت تا ارز 

حاصل از صادرات را به كشور برگردانند.
 ق��وه قضايي��ه پ��س از پاي��ان اي��ن فرص��ت ب��ا 
متخلف��ان اي��ن ح��وزه برخ��ورد خواه��د ك��رد.

ق��وه قضاييه نه فقط ب��ا متخلفان ظاه��ري بلكه با 
 ذي نفعان پش��ت پرده ه��م برخ��ورد خواهد كرد.

وي ضعيف بودن زيرساخت هاي نظارتي بر صادرات 
را از جمله مشكالت برشمرد و اضافه كرد: در برخي 
موارد, كارت هاي بازرگاني بدون اعتبارس��نجي به 

صادركنندگان بدون سابقه داده مي شود.
صاحبي پسنديده گفت: در ۱۵۰ شخصي كه بانك 
مركزي در نوبت نخست به دادسراي تهران معرفي 
كرد، ق��وه قضاييه پيش از اي��ن معرفي ها، برخورد 
با متخلفان ح��وزه ارزي را آغاز ك��رده بود و حدود 
يك و دودهم ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات را 
برگرداند.كارت هاي بازرگاني را برخي افراد در سال 
۱۳۹۷ نخس��تين بار دريافت كردند, صادركننده 
واقعي نبودند و افراد فرصت طلب پشت پرده با نيت 
بازگشت ندادن ارز حاصل از صادرات, پشت سر اين 
افراد پنهان شدند و قوه قضاييه در اين دوره، آن افراد 

متقلب را شناسايي كرده است.

افزايش قيمت مواد اوليه مهم ترين تحول ماه هاي اخير از نظر شامخ خرداد 

عقب گرد شامخ كل اقتصاد زير بار افزايش قيمت مواد اوليه
گروه كالن |

برخي فعاالن اقتصادي معتقدند كه افزايش 
قيمت مواد اوليه به خصوص در حوزه صنايع 
غدايي، باعث رش�د قيم�ت كاالها، كاهش 
تولي�د و ركود توام با تورم و رش�د قيمت ها 
شده است. اثر اين رشد قيمت مواد اوليه در 
افزايش قيمت گوش�ت، مواد غذايي، ميوه 
و تربار در هفته هاي اخير نيز مش�هود بوده 
است. همچنين بررس�ي سهام شركت هاي 
صنايع غذايي نشان مي دهد كه به خاطر رشد 
هزينه ها و كاهش سود و توليد اين شركتها، 

قيمت سهام آنها كاهش داشته است.

به گزارش »تع��ادل«، مركز پژوهش هاي اتاق ايران، 
نهمين دوره ش��امخ كل اقتصاد را با هشدار نسبت به 
اثرگذاري تداوم افزايش قيم��ت خريد مواد اوليه بر 
توليد منتش��ر كرد. طبق اعالم اين مركز شامخ كل 
اقتصاد در خرداد امس��ال به ۴۸,۴۱ واحد رسيده كه 
نسبت به ماه قبل ۱,۷۶ واحد معادل ۳,۵ درصد افت 
كرده است. رشد قيمت خريد مواد اوليه لوازم موردنياز 
توليد براي سومين ماه متوالي يكي از عوامل افت شامخ 
بوده است. همچنين شامخ بخش صنعت ۵۰,۸ واحد 

محاسبه شده است. 
شاخص قيمت خريد مواد اوليه در خردادماه ۹۲,۹۱ 
اس��ت كه بيش��ترين مقدار را از ابتداي شروع طرح 
)مهر ۹۷( تاكنون به ثبت رسانده است. اين افزايش 
بي رويه ناشي از نوسانات شديد نرخ ارز و به دنبال آن 
افزايش قيمت هاس��ت و ازآنجايي كه اكثر صنايع در 
كش��ور مواد اوليه خود را از خارج وارد مي كنند براي 
تأمين ارز موردنياز به شدت با مشكل روبرو شده اند. 
بر همين اساس تغييرات شديد قيمت ها، برنامه ريزي 
توليدكنندگان براي ادامه فعاليت هاي خود در ماه هاي 
آتي و همچنين تعيين قيم��ت فروش محصوالت را 

به شدت مختل كرده است.

ش��اخص مديران خريد براي كل اقتص��اد ايران در 
خردادماه، رقم ۴۸,۴۱ به دست آمده است كه نسبت 
به ارديبهشت ماه )۵۰,۱۷( كمتر شده است. اين روند 
نشان مي دهد كه افزايش شاخص در ارديبهشت ماه 
به دليل تعطيلي گس��ترده بنگاه ه��اي اقتصادي در 
فروردين بوده اس��ت كه ب��ا ادامه روند بازگش��ايي 
فعاليت ه��ا در خردادماه، عدد ش��امخ كل تقريبًا به 
شرايط قبل از شيوع ويروس كرونا نزديك شده است.

اكثر بنگاه هاي اقتصادي كه در طرح ش��امخ شركت 
كرده اند موج��ودي م��واد اولي��ه )۴۰,۹۹(، ميزان 
استخدام و به كارگيري نيروي انساني )۴۴,۷۶(، ميزان 
سفارش هاي جديد مشتريان )۴۹,۲۸( در خردادماه را 

كمتر از مقدار آن در ارديبهشت ماه ارزيابي كرده اند.
ش��اخص قيمت خريد مواد اوليه ي��ا لوازم خريداري 
ش��ده )۹۱,۹۴(، بار ديگر ركورد خود را شكس��ته و 
همراه با افزايش در سومين ماه پياپي، بيشترين مقدار 
از ابتداي شروع اين طرح )مهر ۹۸( را به ثبت رسانده 
اس��ت. دليل اصلي اين موضوع هم نوس��انات شديد 
قيمت ها و افزايش ن��رخ ارز بوده كه منجر به افزايش 
قيمت محصوالت توليد شده در ماه هاي آتي خواهد 
شد. اين در حالي است كه شاخص قيمت محصوالت 
توليدشده يا خدمات ارايه شده در خردادماه ۷۱,۳۹ 
اس��ت كه بيش��ترين مقدار طي ۹ ماه گذشته است. 
مركز آمار ايران نيز نرخ تورم ماهانه كاالها و خدمات 
مصرفي خرداد نسبت به ارديبهشت را ۲ درصد و نرخ 
تورم ۱۲ ماهه منتهي به خرداد را ۲۷,۸ درصد اعالم 

كرده است.
ش��اخص كل ميزان اس��تخدام و به كارگيري نيروي 
انساني ۴۴,۷۶ است كه طي سه ماه گذشته كمترين 
مقدار را دارد و بيشتر كاهش آن به دليل ادامه تعطيلي 
بنگاه هاي اقتصادي در برخي از زير بخش هاي خدمات 
است. به طوركلي اش��تغال بخش خدمات بيشترين 
كاهش را نسبت به ساير بخش ها داشته است اين در 
حالي اس��ت كه در بخش ساختمان به دليل افزايش 

فعاليت هاي اين بخش وضعيت اش��تغال بهتر از ماه 
قبل شده است.

شاخص ميزان سفارش هاي جديد مشتريان ۴۹,۲۸ 
است، به اين معني كه فعاالن اقتصادي شركت كننده 
در طرح، وضعيت را تا حدودي بدتر از ارديبهشت ماه 
ارزيابي كرده اند. اين كاهش در سفارش هاي مشتريان 
بيشتر به دليل كاهش تقاضاي مشتريان و ادامه ركود 
فعاليت ها در بخش خدمات از ابتداي شروع كوويد ۱۹ 
است. شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت هاي 
اقتصادي در ماه آينده در خردادماه ۵۰,۸۳ است كه 
نسبت به ماه قبل )۵۸,۷( كمتر شده است كه شايد 
بتوان دليل آن را كمبود مواد اوليه، بي ثباتي قيمت ها 
و اوج گرفتن دوباره شيوع بيماري كرونا در بسياري 

از استان ها دانست.
نتايج نظرسنجي از بنگاه هاي اقتصادي كشور حاكي 
از آن است كه از نگاه فعاالن اقتصادي، بيشتر از آنكه 
پيامدهاي ناشي از كوويد ۱۹ بر اقتصاد ايران تأثيرگذار 
باشد، مشكالت ناشي از تحريم ها، سياست گذاري هاي 
مقطع��ي )به خص��وص سياس��ت هاي ارزي و ثبت 
س��فارش ها(، ضع��ف در اج��راي قواني��ن موجود و 
نوس��انات ش��ديد نرخ ارز و افزايش قيمت ها، اثرات 
زيان بارتري را ب��راي فعاالن اقتصادي ب��ه بار آورده 
است. در خردادماه ۱۳۹۹ شاخص بخش صنعت نيز 
به ۵۶,۸ واحد رسيده است كه نشان مي دهد با كم تر 
شدن محدوديت هاي ناشي از ويروس كوويد ۱۹ در 
خردادماه و ادامه فعاليت ها در بخش صنعت، وضعيت 
شاخص به روند قبل از ش��يوع ويروس در بهمن ماه 
برگشته است؛ اما شرايط كنوني هم به دليل كمبود 
مواد اوليه، نوسان قيمت ها و تقاضاي ضعيف از سوي 
مش��تريان، مستعد بازگشت به ش��رايط ركود است. 
كاهش سفارش هاي جديد مشتريان به دنبال شيوع 
ويروس كرونا و نا اطميناني به دليل نوس��انات باالي 
قيمت ها، امكان پيش بيني و قيمت گذاري كاالها را 
براي توليدكنندگان و در نتيجه برنامه ريزي هاي آتي 

جهت ادامه فعاليت را به ش��دت دش��وار كرده است. 
شاخص توليد در بخش صنعت با عدد ۵۸,۶۹ واحد 
نشان دهنده آن است كه بيشتر بنگاه هاي اقتصادي 
در بخش صنعت وضعيت توليد در خردادماه را بهتر از 
ارديبهشت ماه ارزيابي كرده اند اما نرخ افزايش شاخص 

نسبت به ارديبهشت ماه كمتر است.
ش��اخص موجودي م��واد اوليه خريداري ش��ده در 
خردادماه )۴۲,۹۶( همچنان روند كاهش��ي خود را 
دارد و نرخ كاهش آن نسبت به ارديبهشت ماه بيشتر 
شده است. از يك س��و تأثير تحريم ها و سياست هاي 
اتخاذش��ده در تخصيص ارز و از س��وي ديگر اجراي 
نادرس��ت قوانين موجود به خصوص تأخير در ثبت 
سفارش ها، اكثر بنگاه هاي اقتصادي را در تأمين مواد 

اوليه موردنياز خود با مشكل روبرو نموده است.
ش��اخص قيمت فروش محصوالت توليد ش��ده نيز 
۷۲,۴۳ اس��ت كه اين ش��اخص نيز طي يك س��ال 
گذشته بيش��ترين مقدار را نشان مي دهد. با افزايش 
ش��ديد قيمت مواد اوليه، عرضه بسياري از توليدات 
با قيمت هاي قبلي صرفه اقتصادي نداشته و به دليل 
نوسان ش��ديد قيمتي، فعاالن اقتصادي براي تعيين 
قيمت محصوالت با نا اطميناني بااليي مواجه هستند.

برخي از مشكالت اصلي و راهكارهاي پيشنهادي از 
ديد فعاالن اقتصادي در خردادماه نشان مي دهد كه 
)صنايع كاني غيرفلزي( با افزايش ش��ديد در قيمت 
ماشين آالت جديد و بي ثباتي نرخ ارز، همراه بوده اند. 
فعاالن اين بخش را در تأمين لوازم يدكي موردنياز با 
مشكل روبرو كرده و در ماه هاي آينده افزايش قيمت 

محصوالت را به دنبال خواهد داشت. 
در )صنايع الس��تيك و پالستيك( كمبود مواد اوليه 
و تخصيص مواد اوليه اي هم كه از بورس كاال تأمين 
مي شوند، به دليل عدم هماهنگي و مديريت توسط 
س��ه س��ازمان بورس كاال، وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت و شركت پتروشيمي، به خوبي انجام نمي گيرد. 
براس��اس تجربه ۴۰ ساله كش��ور پيشنهاد مي شود 

تأمين ارز موردنياز مواد اوليه در كشور بدون دخالت 
دولت و به عهده توليدكنندگان گذاشته شود چراكه 
اكثر بنگاه هاي اقتصادي تا حدودي با روش هاي تأمين 

ارز موردنياز خود آشنايي دارند. 
 در )صنايع نساجي( تحريم ها و سياست هاي مقطعي 
ارزي بانك مركزي از يك سو و خود تحريمي هاي ديگر 
موجود در كشور از سوي ديگر، باعث بروز مشكالت 
گسترده در تخصيص ارز شده است. بي ثباتي قيمت 
دالر نيز امكان هرگونه پيش بيني را از توليدكنندگان 

گرفته است. 
 )اطالعات و ارتباطات( در تأمين و تهيه تجهيزات اوليه 
و موردنياز به ش��دت با مشكل روبرو هستند. دولت با 
كاهش نقش تصدي گري خود، فرصت حل مشكالت 
را به فعاالن اقتصادي بدهد تا بر اس��اس روابط حاكم 
بر بازار مشكالت حل ش��ود.  در )استخراج معدن( با 
باال رفتن قيمت ارز در تأمي��ن لوازم يدكي موردنياز 
كه وارداتي هستند باعث ايجاد مشكالت بسياري در 

وضعيت كسب وكار شده است 
در )كش��اورزي، ش��كار و جنگلداري و ماهيگيري( 
افزايش شديد قيمت نهاده ها مانند سويا و جو، شوك 
گرما و كارش��كني و تقلب در فروش داروهاي دامي 

باعث بروز مشكالتي در روند توليد شده است. 
به طوركلي طي ماه گذشته ازنظر اكثر فعاالن اقتصادي 
نوسانات شديد نرخ ارز بي ثباتي قيمت ها و عدم اجراي 
درست سياست و قوانين ارزي باعث شده تا مشكالت 
زيادي براي فعاالن اقتصادي به وجود آيد. از س��وي 
ديگر طوالني شدن فرآيند ثبت سفارش ها در شرايطي 
كه نوس��انات ش��ديد ارزي وج��ود دارد، بنگاه هاي 
اقتصادي را در برنامه ريزي براي فعاليت هاي آينده با 
مشكل روبرو كرده است و باعث تأخير در روند تحويل 
سفارش ها به مشتريان خواهد شد. ازنظر بسياري از 
فعاالن اقتصادي، عالوه بر مشكالت مطرح شده، در 
گمرك نيز كارها با روال عادي انجام نمي شود و كاالها 

با تأخيرهاي زياد ترخيص مي شوند
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»توسن« بورس  و »درشكه« اقتصاد
هر جا برود آت��ش به پا مي كند. همين نقدينگي بود 
كه وقتي هيچ جا براي چريدن و فربه شدن - يا براي 
جلوگيري از تلف ش��دن - نيافت، روانه بورس ش��د 
و ش��اخص را ميليوني كرد. بورس شد قفسي براي 
اين گودزي��ال تا بلكه جاي ديگري نرود و دس��ت از 
خانمانس��وزي بردارد. اما بزرگ ترين مش��كل اين 
اس��ت كه با اين هجوم پول به ب��ورس، گودزيال در 
اين قفس نه تنها رام نمي شود و دست وپايش زنجير 
نمي ش��ود، بلكه ناگهان جهش ژنتيكي هم مي كند 
و يكي دو ماهه، بلكه س��ه تا ش��ش ماه��ه، دو برابر 

مي شود و جثه مهيبش را به در و ديوار تاالر شيشه اي 
مي كوبد. بردن اين هيوال به آن قفس چندان سخت 
نبود، اما نگهداش��تنش در آن جا، به خصوص وقتي 
هيكلش دو تا سه برابر شده است، اگر محال نباشد، 
دست كم از ما و اقتصاد ما و دولتمردان ما برنمي آيد! 
اگر اين كاره بوديم كه وضعم��ان اين نبود.« ديروز 
ديدم خوش��بختانه آقاي مس��عود نيلي اقتصاددان 
در نوش��ته اي دقيقًا به همين مساله پرداخته است 
و آنچه بنده كوش��يده ب��ودم با اس��تعاره و به زبان 
دست وپاشكس��ته اقتصادي به  زور بيان كنم )مانند 

اينكه در يكي از ش��هرهاي چين خواس��ته باشم به 
چيني دست وپاشكسته بپرسم دستشويي عمومي 
كجاس��ت(، آقاي نيل��ي با زبان اقتصادي روش��ن و 
ساده اي، ضمن اشاره به آمار و ارقام، مختصر و مفيد 

شرح داده است. 
 اگر ب��از برگردم به زبان س��اده خودم، مس��اله اين 
اس��ت كه بورس عالوه بر آن ه��دف اوليه اش براي 
س��رمايه گذاران جدي��د )كه حفظ ارزش س��رمايه 
بود(، با رش��د اخير توان خريد آنها را بس��يار بيشتر 
از حد معقول اقتصادي افزايش داده است. چگونه؟ 

فردي بهمن پارس��ال با صد ميليون پول وارد بازار 
شده است، با اين نقدينگي نمي توانست ملك بخرد. 
بهاي بس��ياري از س��هم ها از بهمن پارسال تا امروز 
كه در ميانه تير ماهيم دو تا پنج برابر ش��ده اس��ت. 
ت��وان اقتصادي اين فرد س��رمايه گذار به س��رعت 
افزايش يافته )بس��يار بيشتر از تورم افسارگسيخته 
موج��ود( و در نتيجه اين س��رمايه گذار امروز با اين 
ت��وان خريد چندبرابرش��ده مي توان��د از پس تورم 
برآيد و بعيد نيس��ت ب��ا خارج كردن س��رمايه اش 
از ب��ورس آپارتمان��ي كوچك بخ��رد. همين رفتار 

اقتصادي - كه پش��توانه اش نقدينگي سازي بورس 
است - منجر به تثبيت تورم پيشين در ساير بازارها 
و ش��تاب دهي بيش��تر به تورم خواهد بود. با وضع 
موجود، اين كاركرد نقدينگي پروري بورس همچنان 
ادامه خواهد داش��ت و به احتمال فراوان سرازيري 
س��رمايه ها به اين بازار ادامه خواهد داش��ت. طبق 
تحليل نخستم، تا وقتي درهاي اقتصادي -  سياسي 
كشور بر همين پاش��نه بيمار مي چرخد، بورس نيز 
چنين خواهد ماند؛ توس��ني رام ناشدني كه ارباب و 

رعيت هر دو از تاخت وتاز آن راضي اند.

ادامه از صفحه اول



اخبار 3 بانك و بيمه

قيمت دالر و يورو در صرافي ها كاهش يافت

در نامه اي خطاب به دولت و بانك مركزي مطرح شد

عرضه نيم ميليارد دالري در سامانه نيما
بازگشت قيمت سكه به كانال ۱۰ ميليوني

پيشنهادات ۲۵ پژوهشگر مالي و اقتصادي براي كاهش مخاطرات بازار سهام

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
در جريان معامالت روز سه شنبه بازار ارز و طال، 
بار ديگر قيمت دالر در ب�ازار آزاد و به دنبال آن 
قيمت طال و سكه افزايش يافت. فعاالن اقتصادي 
معتقدند ك�ه بعد از اعالم تح�ول در نظام ارزي 
از س�وي رييس كل بانك مركزي و اخبار مثبت 
مربوط به افزايش عرضه ارز، نرخ ارز و طال و سكه 
كاهش يافت. همچنين برخورد با متخلفان ارزي و 
عدم تمديد مهلت بازگشت ارز صادراتي تا پايان 
تيرماه 99، اين انتظار را ايجاد كرد كه احتماال با 
افزايش عرضه ارز، قيمت ها كاهش خواهد يافت. 
اما روز سه شنبه، بازار واكنش ديگري نشان داد 
و قيمت ها دوباره به روال قبلي خود بازگشت و با 
افزايش ن�رخ دالر آزاد به باالي 22 هزار تومان و 
سكه به كانال 10 ميليون تومان، بقيه ارزها و قيمت 

انواع سكه و طال افزايش داشت. 

به گ��زارش »تعادل«، صرافي هاي مج��از بانكي به دنبال 
كاهش نرخ ارز بازار آزاد در روز دوشنبه، نرخ دالر و يورو را 
به ترتيب ۲۰۰ و ۵۰ تومان كاهش دادند و هر دالر امريكا 
را به قيمت ۲۱ ه��زار و ۵۰۰ تومان مي خرند و معادل ۲۱ 
هزار و ۶۵۰ تومان مي فروش��ند كه نرخ خريد و فروش در 
مقايسه با معامالت دوشنبه به ترتيب ۲۵۰ و ۲۰۰ تومان 

كاهش يافت. 
همچنين، اين صرافي ها هر يورو را معادل ۲۴ هزار تومان 
مي خرند و به قيمت ۲۴ هزار و ۱۵۰ تومان مي فروشند كه 
نرخ خريد و فروش يورو نسبت به روز قبل به ترتيب ۱۰۰ و 
۵۰ تومان با كاهش قيمت مواجه شده اند. همچنين بانك ها 
نيز هر دالر امريكا را به قيمت ۲۱ هزار و ۵۰ تومان و هر يورو 

را معادل ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان خريداري كردند. 
ميانگين بهاي هر يورو و دالر در روز معامالتي دوشنبه در 
سامانه سنا هم روند كاهشي داش��ت و هر يورو ۲۳ هزار و 
۴۷۲ تومان و هر دالر ۲۰ هزار و ۲۴۲ تومان اعالم شده است. 
همچنين هر حواله دالر در س��امانه نيما در روز معامالتي 
گذش��ته ۱۶ هزار و ۸۵۰ تومان و حواله يورو نيز ۱۹ هزار و 
۱۹۴ تومان به فروش رسيد. در بازار آزاد ارز، دالر ۲۲۱۰۰، 
يورو ۲۴۷۰۰، درهم ۶۱۱۰، لير تركيه ۳۲۰۰ تومان معامله 
شد. براين اساس، اختالف دالر نيمايي با دالر آزاد به ۵۲۵۰ 
توم��ان و اختالف دالر نيما و صرافي ها ب��ه ۴۸۰۰ تومان 
رسيده است. اختالف قيمت دالر صرافي و بازار ازاد نيز به 
۴۵۰ تومان رس��يده است.  در بازار طال نيز به دنبال اعالم 
بهاي اونس جهاني به قيمت يك هزار و ۷۷۶ دالر و افزايش 
نرخ دالر در بازار آزاد به قيمت ۲۲۰۸۰ تومان، قيمت طال و 
سكه افزايش يافت. قيمت سكه تمام بهار آزادي در معامالت 
روز سه شنبه بازار تهران براي دومين بار در هفته جاري به 
كانال ۱۰ ميليون توماني ورود كرد و در بازار با قيمت ۱۰ 
ميليون و ۲۷۰ هزار تومان معامله شد. هر قطعه سكه تمام 
به��ار آزادي طرح قديم نيز به بهاي ۹ ميليون و ۳۵۰ هزار 
تومان فروخته شد.همچنين هر قطعه نيم سكه ۵ ميليون 
و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون تومان و هر قطعه 
سكه يك گرمي يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان تعيين قيمت 
شد. طالي خام ۱۸ عيار نيز روند افزايشي از خود نشان داد 
و به ازاي هر گرم ۹۴۳ هزار و ۲۲ تومان معامله شد. مظنه 
هر مثقال طالي ۱۷ عيار نيز ۴ ميليون و ۸۵ هزار تومان به 

فروش رسيد.
در ساعات عصر نيز نرخ طال و سكه بار ديگر افزايش يافت و 
مظنه مثقال طالي ۱۷ عيار به ۴ ميليون و ۹۳ هزار، طالي 
۱۸ عيار ۹۴۵ هزار، سكه جديد ۱۰ ميليون و ۲۵۰ هزار، 
س��كه قديم ۹ ميليون و ۲۵۰ هزار، نيم سكه ۵ ميليون و 
۱۵۰ هزار، ربع س��كه ۳ ميليون و ۵۰ هزار، سكه گرمي ۱ 
ميليون و ۶۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.  در بازار رسمي 
نيز، بانك مركزي روز )سه شنبه(  با اعالم رسمي نرخ ارزهاي 
بين المللي، تغييراتي كم دامنه را ثب��ت كرد. با اين حال 

قيمت ۲۵ ارز افزايش، ۹ ارز كاهش و نرخ ساير ارزها ثابت 
بود. دالر امريكا بدون تغيير قيمت، مانند روزهاي گذشته 
۴۲ هزار ريال قيمت خورد، هر پوند انگليس ۵۲ هزار و ۴۸۵ 

ريال و هر يورو نيز ۴۷ هزار و ۵۰۵ ريال ارزش گذاري شد.

    عرضه نيم ميليارد دالري در سامانه نيما
جريان معامالت ارزي بين صرافان طي سه روز اول هفته، از 
اين حكايت دارد كه حدود ۵۰۰ ميليون دالر با ميانگين نرخ 
حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان در سامانه نيما عرضه و معامله 
شده است.به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش هاي دريافتي 
از سامانه نيما، به رغم نوسانات چند روز اخير و مسائل مطرح 
شده براي افزايش نرخ ارز، طي سه روز ابتداي هفته جاري، 
حدود ۵۰۰ ميليون دالر با ميانگين نرخ حدود ۱۶ هزار و 
۵۰۰ تومان در سامانه نيما عرضه و معامله شده است.پيش 
از اين بانك مركزي از فروش ۴۲۹ ميليون يورو در سامانه 
نيما در هفته گذشته و نيز تامين ارز ۶.۲ ميليارد يورو براي 
واردات انواع كاالها از ابتداي س��ال جاري تا ۹ تيرماه خبر 
داده بود. بر اين اساس، برخي كارشناسان و دست اندركاران 
بازار معتقدند كه با نزديك تر شدن به پايان مهلت بازگشت 
ارزهاي حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور و نيز 
روان تر شدن فعاليت هاي تجاري كشور كه از ابتداي سال و 
تحت تاثير شيوع ويروس كرونا با افت قابل مالحظه اي روبرو 
شده بود؛ روند تامين ارز كاالهاي وارداتي به كشور به روال 
عادي برخواهد گشت. فعاالن بازار در اين خصوص اذعان 
دارند كه بخش زيادي از افزايش فشار بر نرخ حواله درهم 
ناشي از تقاضاي انباشته شده اي است كه در دوران قرنطينه 
كرونا و بس��ته بودن مرزها توان مرتفع شدن را نداشت. به 
عنوان مثال برخي فع��االن اقتصادي عنوان مي كنند كه 
برخي از قاچاقچي ها زماني كه مرزها بسته بود، نتوانستند 
كاالي خود را وارد كشور كنند و در شرايط كنوني، براي ورود 
همان مي��زان كاال به يك باره به بازار ارز و صرافي ها هجوم 
برده اند. ورود يك باره آنها سمت تقاضا را تقويت بيشتري 
كرده است. در كنار اين صرافي ها نيز به دليل عدم احياي 
صادرات به س��طح پيش از كرونا و كاهش ورودي ارز توان 
پاسخگويي به تقاضاي انباشته ش��ده ارزي را نداشته اند. 
طبيعتا با خروج اين تقاضاي تجميع شده از بازار مي توان 

انتظار كاهش قدرت سمت تقاضا را داشت. 

رييس كل بانك مركزي نيز در همين خصوص با اشاره 
به اينكه تالطم اين روزهاي بازار، عمدتًا از عدم تعادل 
عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به خاطر مشكالت ناشي 
از كرونا در ابتداي سال، نشأت گرفته است تاكيد كرده 
است كه بازار ارز با فروكش كردن تدريجي تقاضاهاي 
تجميع شده ماه هاي قبل و افزايش عرضه در نيما تعديل 
خواهد شد. از سوي ديگر همچنين افزايش گمانه زني ها 
در خصوص ورود محموله هاي ارزي حاصل از فروش 
طالي ونزوئال به بازارهاي ايران شكل گرفته كه صحت 
آنها مي تواند جهت گذاري قيمت ها را به كل تغيير دهد. 
بر اساس شنيده ها، ديروز هواپيماي حامل پالت هاي 
دالر به كشور وارد شده كه احتمال وقوع شوك ارزي و 
سقوط آزاد قيمت ها را تقويت مي كند. با اين حال اين 
موضوع از سوي مقامات دولتي تاييد نشده و نمي توان 
در خصوص صحت و سقم آن اظهارنظر كرد. اما شايد 
گفته هاي رييس بانك مركزي در خصوص باال بودن 
ريسك سرمايه گذاري بتواند چنين موضوعي را تاييد 
كند. آن طور كه عبدالناصر همت��ي مي گويد »بانك 
مركزي دخالت هدفمند خود در بازار را به تشخيص خود 
و با در نظر گرفتن مصالح عاليه اقتصادي كشور اعمال 
خواهد كرد. بانك مركزي يك بار در مهرماه س��ال ۹۷ 
توان خود را نشان داد. برخي به خاطر اشتباه محاسباتي 
تا دو سال براي فروش دالرهاي ۱۹ هزار توماني خود 
معط��ل ماندند.« افزايش قابل توج��ه صادرات نفت و 
فرآورده هاي نفتي و صادرات غيرنفتي و خبرهاي مثبت 
از آزاد شدن منابع مسدودي بانك مركزي نيز كه رييس 
كل بانك مركزي وعده آن را داده است مي تواند نقش 
مهمي در روند تأمين ارز داش��ته باشد.در مجموع و با 
بررسي جميع شرايط، به نظر مي رسد پس از پيش خور 
شدن سيگنال هاي افزايشي مانند شدت يافتن تحريم ها 
و كاهش درآمدهاي ارزي كشور در هفته هاي گذشته، 
كفه سيگنال هاي كاهش��ي در بازار ارز سنگين شده 
است كه طبيعتا بايد شاهد كاهش قيمت باشيم. رييس 
كل بانك مركزي معتقد است كه تالطم اين روزهاي 
بازار، عمدتا از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله 
ارز، به خاطر مش��كالت ناشي از كرونا در ابتداي سال، 

نشأت گرفته است.

    روند افزايشي در 100 روز نخست سال 
 قيمت دالر بعد از عيد، تقريبا روزي نبوده است كه ثابت 
بماند و رشد نكند. شايد در كل ١٠٠روز گذشته، ١٠روز 
كاهش قيمت در ب��ازار دالر رخ  داده كه آن هم بالفاصله 
با رش��د بيشتر، پوشش داده  ش��ده است. همين افزايش 
قيمت ها بوده ك��ه ركوردهاي باال و باالتر را براي دالر زده 
است. برخي گزارش ها حاكي از اين بود كه روز گذشته دالر 
كانال ٢٢هزارتوماني را هم افتتاح كرد. قيمت دالر در بازار 
آزاد روز يكشنبه به ٢٢ هزار و ٨٠ تومان رسيد كه نسبت به 
 روز قبلش، افزايش ٣,٧۵ درصدي داشته است. همچنين 
قيمت يورو به ٢۴ هزار ۶۵٠ تومان باال رفت. در اين ميان 
برخي حتي رقم هاي باالتر را براي دالر درنظر مي گيرند، 

اما رييس  كل بانك مركزي نظر ديگري دارد.

    در بازار ارز چه خبر است؟
 ب��ازار ارز در هفته هاي اخير و پس از ش��يوع كرونا، دوباره 
دچار تالطم و نوسان شده كه نگراني فعاالن اقتصادي را به 
همراه داشته است، آنها اميدوارند با بهبود روند بازگشت ارز 
صادراتي و بازگشايي مرزهاي تجاري، تعادل و ثبات دوباره 
به اين بازار بازگردد.  مدام مي گويند همتي تقاضا را سركوب 
كرده، كجاي دنيا ديده مي شود عليه يك بانك مركزي كه 
تحت شديدترين تحريم ها هم هست و همه راه هاي ورود 
كاال و نقل و انتقال پول را به رويش بسته اند، بگويند ]چرا[ 
اجازه نمي دهد هر واردكننده اي هر چه خواست وارد كشور 
كند؟ يعني چه كه گفته مي شود بدون انتقال ارز ]به برخي 
افراد[ اجازه ورود ]كاال[ داده ش��ود!؟ اين افراد ارز را از كجا 
مي آورند؟ جز آن است كه از كف بازار خريد مي شود و جز 

اين است كه با فشار، قرض باال مي آورند؟ 
به من مي گويند شما چرا مخالفي كه مرزنشينان كاال وارد 
كشور كنند؟ به من گزارش داده اند كه به اسم ته لنجي، 
لنج ها را تا كله پر مي كنند و كاال وارد كشور مي شود، اين 
يخچال هاي سايد باي سايد و اين تلويزيون ها از كجا وارد 
كش��ور مي ش��ود؟ ارز آن از كجا مي آيد؟ بعد مي گويند 
چرا همتي نمي تواند ارز را كنترل كند. اگر جلوي اينها 
)قاچاقچيان( را نگيرند، خب چطور كنترل كند؟ اقتصاد 
مقاومتي فقط حرف در جلسات شده است، يكي نيست 
جلوي اينها را بگيرد. ]آيا[ بانك مركزي بايد جلوي مرزها 

را بگيرد؟ خيلي جدي مي گويم م��ا اگر اينها را نتوانيم 
كنترل كنيم، در مقابل اين فشارها )تحريم ها( باخته ايم. 
اين جمالت را »عبدالناصر همتي« در بهمن ماه س��ال 
گذشته و دقيقا يك روز پيش از اعالم رسمي شيوع كرونا 
در ايران، طي همايش ساالنه اقتصاد مقاومتي، با چهره اي 
برافروخته و لحني گاليه آميز مطرح كرد. همتي با ورود 
خود به بانك مركزي در مردادماه ۱۳۹۷، توانست آرامش 
و ثبات را به بازار از هم گسيخته ارز برگرداند. بازاري كه در 
هفته هاي اخير مجددا دچار چالش نوسانات ارزي شده، 
نوساناتي كه به نگراني مردم و فعاالن اقتصادي تبديل 
شده است. به گزارش ايرنا، درباره علل اين واقعه تفاوت 
نگاه هايي وجود دارد. »محسن زنگنه« عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس اين عوامل را به دو دسته واقعي و كاذب 
تقسيم كرده و تحريم هاي يكجانبه امريكا كه منجر به 
كاهش فروش نفت و كاهش منابع ارزي ش��ده است را 
از داليل واقعي افزايش قيمت ارز معرفي كرده است.  اما 
او نيمي از افزايش قيمت ارز را كاذب و معلول مبادله ارز 
در بازارهاي كاغذي مي داند. بازارهايي كه ۲۴ ساعته در 
حال معامله هستند، معامالتي كه هيچ پولي را جابه جا 

نمي كنند و همه چيز فقط روي كاغذ اتفاق مي افتد.
عل��ت ديگري كه ب��راي افزايش نرخ ارز از س��وي برخي 
كارشناسان اعالم مي شود افزايش نقدينگي براي جبران 
كسري بودجه دولت است. امري كه با واكنش همتي هم 
مواجه شد و او در يادداشت اينستاگرامي خود توضيح داد 
كه »رشد پايه پولي سال گذشته بيش از متوسط ۵۰ سال 
اقتصاد بوده است. اما، علي رغم كسري بودجه قابل توجه 
دولت، فاصله چنداني با متوسط ۵۰ سال گذشته نداشته 
و رشد ۸.۸ درصد آن در سه ماهه اول سال٩٩ نيز، چندان 
فاصله معناداري با رشدهاي فصلي سال هاي قبل ندارد.« 
ادعايي كه مراجعه به آمارهاي موجود هم تاييدكننده اين 
است كه رشد اس��تثنايي يا عجيبي در ميزان نقدينگي 
بازار )امري كه در دوره هاي گذشته سابقه دار بوده( ايجاد 
نشده است. اما اين روزها عالوه بر مبارزه با سفته بازي ها 
كه نيازمند اصالح قوانين و همچنين برخي س��اختارها 
اس��ت، عمده توجه دولتمردان به بازگردان ارز از س��وي 
صادركنندگان معطوف شده است. در شرايط بروز بحران 
كرونا، عمال در دوره اي امكان مبادالت تجاري بين المللي 
به كل مختل شد، اختاللي كه هم اكنون هم به روال عادي 
خود بازنگشته است. در اين شرايط به هم خوردن تعادل در 
بازار ارز، امري طبيعي است. مساله اي كه براي كنترل بازار 
توجه ويژه دولت و بانك مركزي را به سوي ارزهايي معطوف 
كرده است كه امكان ورود به بازارهاي داخلي را دارند، اما 
هنوز بازنگشته اند! بانك مركزي با راه اندازي سامانه نيما در 
سال ۹۷ تا حد زيادي موفق به شفاف سازي روند صادرات و 
واردات كاال و همچنين مسير طي شده ارزهاي مبادالتي 
شد. همين امر يكي از سياست هاي موفقي بود كه توانست 
براي دو سال آرامش را به بازار ارز بازگرداند. اما علي رغم 
وجود اين ش��فافيت همچنان برخ��ي از صادركنندگان 
نسبت به بازگرداندن ارزهاي دريافتي خود در معامالت 
برون مرزي، به بازار داخلي تعلل داش��ته و اين مهم را به 
تاخير مي اندازند. موضوعي كه باعث شد در ابتداي سال 
جاري، بانك مركزي طي اطالعيه اي ضرب االجل پايان 
تيرماه را براي ايفاي تعهدات ارزي صادراتي سال ۱۳۹۸ 

آنان مشخص كند.
به گفته همتي در دوسال گذشته معادل ۷۲ ميليارد دالر 
صادرات غير نفتي انجام شده كه از اين ميزان نزديك ۴۵ 
ميليارد دالر ارز به بازار داخلي بازگشته است. بنابراين انتظار 
بانك مركزي اين است كه طبق اين اطالعيه، ۲۷ ميليارد 
ديگر تا پايان تيرماه به چرخه اقتصاد كش��ور تزريق شود. 
انتظاري كه حميد زادبوم رييس س��ازمان تجارت هم آن 
را البته با رقمي متفاوت تاييد كرده است. او گفته ۱۵ هزار 
و ۳۰۰ دارنده كارت بازرگاني وجود دارند كه تا امروز هيچ 

ارزي را به كشور بازنگردانده اند.

2۵ پژوهشگر مالي و اقتصادي در نامه اي خطاب به 
دولت و بانك مركزي، با اشاره به مخاطرات فعلي 
بازار سهام، ۵ اقدام فوري را جهت كنترل وضع 

جاري پيشنهاد دادند.

به گزارش مهر، ۲۵ پژوهش��گر مالي و اقتصادي در نامه اي 
خطاب به دولت و بان��ك مركزي، با اش��اره به مخاطرات 
فعلي بورس، ۵ اقدام ف��وري را جهت كنترل وضع جاري 

پيشنهاد دادند.
متن كامل نامه به اين شرح است: بازار بورس تهران از سال ۹۸ 
رشد پرشتابي به خود گرفت و به شكل بي سابقه اي بر سرعت 
رشد آن در سال ۹۹ افزوده شد. اكنون شاخص كل از سطح 
يك ميليون و ۷۰۰ فراتر رفته و فقط از ابتداي سال جديد در 
كمتر از چهار ماه تقريباً سه برابر شده است. ارزش بورس به 
توليد ناخالص ملي در حدود ۲۰۰ درصد، ارزش دالري آن 
)بر اساس دالر ۲۰ هزار توماني( معادل ۳۵۰ ميليارد دالر و 
نسبت تقريبي قيمت بر درآمد )p/e( كل بازار به بيش از ۳۰ 

واحد رسيده است.
اين سطح بي سابقه از رشد ارزش بورس و مبادالت مالي آن 
در حالي است كه نتوانسته به رشد واقعي سرمايه گذاري و 
تشكيل سرمايه ثابت به شكل معني داري كمك كند. مهم تر 
آنكه وضعيت فعلي بورس و ادامه آن به شدت بحران خيز 
و همراه با تخريب بيش��تر وضعيت اقتص��اد كالن خواهد 
بود. در نتيجه انتظارات ش��كل گرفت��ه در بورس، توليد با 
سرمايه گذاري و تأمين مالي داخلي بيش از پيش تعطيل 
شده، بر نابرابري افزوده شده و بازار پول در معرض تخريب از 
مجراي افزايش سرعت گردش پول و تبديل هرچه سريع تر 

شبه پول به پول قرار خواهد گرفت و حتي فشار درونزايي 
براي خلق نقدينگي و پايه پولي مضاعف ايجاد خواهد كرد. 
از منظر پولي، مس��اله در اينجا بيش از اينكه مقدار كّمي 
نقدينگي و پول باشد، تغيير در انتظارات و در نتيجه تغيير 
سرعت گردش پول اس��ت. بنابراين علل اصلي را بايد در 
زمينه هاي تغيير انتظارات ديد، تا كميت هاي پولي. پيامِد 
ادام��ه روند فعلي بازار بورس افزايش بيش��تر تورم و نرخ 
ارز خواهد ب��ود. اين نگاه كه با هدايت نقدينگي به بورس 
از قدرت نقدينگي كاسته مي ش��ود، از اساس خطاست. 
نقدينگي قابليت انتقال و خروج از نظ��ام بانكي را ندارد. 
با تغيير انتظارات از مجراي بورس، بدون كاسته شدن از 
قدرت كّمي نقدينگي، ساير دارايي ها مانند ارز و مسكن 
دچار تغيير قيمت شده و در نهايت جهش قيمت در اين 
بازارها خود را در بازار كاال و خدمات نيز نشان خواهد داد.
ادبيات ش��كل گيري حباب هاي قيمتي به ويژگي اي از 
كنش س��رمايه گذاران توجه دارد كه در آن سرمايه گذار 
به جاي توجه به داده هاي بنيادي يك س��هم، بر اس��اس 
روند گذشته قيمتي، چشم انداز آتي خود از بازار را شكل 
مي دهد. چنين رفت��ار و انتظاراتي بي��ش از آنكه فردي 
باشد، مبتني بر كنش هاي جمعي و گله اي و شكل گيري 
اطمينان خود-برآورن��ده از يك روند ادام��ه داِر افزايش 

قيمت است.
احتمال شكل گيري چنين رفتاري همواره وجود داشته 
و در تجربيات ساير كشورها نيز قابل مطالعه است. اّما اگر 
مجموعه بدنه سياست گذاري به طور پياپي اين پيام را مخابره 
كند كه بورس به شكل استثنايي و ويژه مشمول حمايت و 
پشتيباني آن است، عماًل اين تصّور به وجود خواهد آمد كه 

حاكميت نقشه »بيمه گر كالن« بورس را به عهده گرفته و 
اجازه س��قوط آن را با به كارگيري انواع ابزارها نخواهد داد. 
متأس��فانه، به خصوص بعد از اصالح چند هفته اي بورس 
از اواخر ارديبهشت ماه، از سوي مسووالن مختلف و حتي 
افرادي مرتبط با سطح عالي حاكميت چنين پيامي مكرراً به 
كنشگران بازار مخابره شده است. هم باور عمومي به چنين 
پيامي به شدت خطرناك است و هم در صورت سقوط بورس 

استفاده از ابزارهاي پولي و بانكي براي جلوگيري از آن.
امروز در نقطه اي قرار گرفته ايم كه رهايي از آن بدون هزينه 
نخواهد بود. مديريت انتظارات بازار امري سهل و در دسترس 
نيس��ت. با اين حال ضروري اس��ت هرچه زودتر اقداماتي 
اتخاذشود؛ هرچند كه شايد امروز هم براي اثربخشي اين 
اقدامات دير شده باش��د. تسريع در اتخاذ تصميمات الزم 
به معناي هزينه هاي كمتر و تأخير در آن مي تواند همراه با 
هزينه هاي به مراتب بيشتري باشد. جدا از اقدامات الزم در 
چشم انداز بلندمدت، الزم است دولت و بانك مركزي براي 
كنترل وضع جاري دس��ت كم به شكل فوري اقدامات زير 

را فعال كنند: 
۱- عرضه بدون تعلل دارايي هاي بورس��ي دولت: يكي از 
فوري ترين اقدامات و موثرترين ابزارهايي كه مي توان با آن 
وضعيت فعلي را تحت كنترل درآورد، فروش بدون تعلل 
دارايي هاي دولت در بورس اس��ت. هم اكنون ارزش سهام 
مستقيم دولت در شركت هاي بورسي بالغ بر ۳۵۰ الي ۴۰۰ 
هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. واگذاري تنها يك سوم 
از اين دارايي ها )با تاكيد بر شركت هاي همراه با صورت هاي 
مالي شفاف و حائز شرايط واگذاري( عالوه بر اينكه حجم 
دارايي ه��اي قابل معامله در بورس را افزاي��ش داده و روند 

هيجاني بازار را كنترل مي كند، بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد 
تومان از كس��ري بودجه دولت را پوشش مي دهد. در اين 
زمينه پيشنهاد مي شود دستور العمل مربوطه سريعاً ابالغ 
شده و وزارت اقتصاد موظف شود تا زمان مشخصي از سال 
جاري نسبت به فروش اين ميزان از دارايي تعهد داده و ميزان 

عرضه روزانه با نظر شوراي عالي بورس انجام شود.
۲- افزايش نرخ س��ود بازار بين بانكي و سپرده هاي بانكي 
توسط بانك مركزي: با اينكه آمار هنوز منتشر نشده، روشن 
اس��ت كه در ماه هاي اخير سرعت تبديل شبه پول به پول 
و رشد پول همراه با رشد كم س��ابقه اي بوده است. درست 
اس��ت كه بيماري نظام بانكي قباًل تا ح��د زيادي از قدرت 
هدف گذاري نرخ س��ود به عنوان يك ابزار موثر سياستي 
كاسته است، اما رسيدن نرخ بازار بين بانكي به محدوده ۱۰ 
تا ۱۵ درصد در وضعيت فعلي مخاطره آميز است. افزايش 
نرخ س��پرده و نرخ سود كوتاه مدت سريع ترين عامل براي 
بازگرداندن تعادل به بازارهاي مالي است. توصيه مي شود با 
توجه به هدف گذاري تورمي اعالم شده، نرخ بازار بين بانكي 
در محدود ۲۰ درصد قرار گرفته و نرخ سپرده ها نيز به شكل 
متناس��ب افزايش يابد. روشن است كه در صورت كاستي 
در بازار اوراق، بانك مركزي مي تواند به س��رعت از طريق 
سپرده گذاري بانك ها نزد بانك مركزي اين هدف گذاري 

را محقق كند.
۳- ش��تاب دهي به عرضه هاي اوليه ش��ركت ها و افزايش 
درصد شناوري: بعد از عرضه سهام هاي دولتي، عرضه اوليه 
شركت هاي متقاضي بايد تسريع شود. به تعويق انداختن 
عرضه هاي اوليه از ترس اصالح بازار صرفًا باعث تأخير در 
هزينه هاي وضعيت فعلي بورس و بزرگ تر شدن ابعاد بحران 

خواهد بود. همچنين درصد شناوري بر اساس قوانين موجود 
مي تواند به سرعت افزايش پيدا كند و در گام بعد با اصالح 
قوانين سهامداران عمده موظف شوند هرچه سريع تر درصد 

شناوري سهام مربوطه را افزايش دهند.
۴- توقف هر ن��وع پيام دهي سياس��ت گذاري در معناي 
بيمه گري كالن بورس: اشاره شد كه شكل گيري يك تصور 
جمعي از عدم امكان سقوط و ريزش بورس با حمايت دولت 
تا چه حد مي تواند خسارت بار باشد. هر چه ديرتر اين شيوه 
اطالع رساني اصالح شود، هزينه هاي تداوم روند فعلي بورس 

بزرگ تر خواهد بود.
۵- كنترل موثر در نظارت بانكي براي جلوگيري از تزريق 
اعتبارات جديد بانكي به بازار بورس و جلوگيري از رشد بيش 
از حد نقدينگي: بانك مركزي بايد با فعال كردن سازوكارهاي 
موثر نظارتي، از وام دهي مستقيم و غير مستقيم بانك ها براي 
خريد سهام جلوگيري كند. همچنين توصيه مي شود در 
كنار ساير ابزارهاي نظارتي، بانك مركزي كنترل مقداري 
ترازنامه هاي بانكي را در دستور كار خود قرار دهد به نحوي 
كه افزايش كل ترازنامه نظام بانكي در سال جاري بيش از 

۳۰ درصد نشود.
امضا كنندگان: تيرداد احمدي- صادق الحسيني- عليرضا 
توكلي كاشي- مهدي حيدري- محمدداوود الحسيني-  
عباس دادجوي توكلي- حسين دروديان-  ميثم رادپور- 
علي روحاني- علي س��رزعيم-  جواد س��نگنيان-  مجيد 
شاكري- امير كرماني- بهرنگ كمالي- عليرضا كماليان- 
س��پهر عبداهلل پور- علي مدني زاده- علي مروي- محمد 
مروتي- مهدي محسني- علي مختاري- محمد ناطقي- 

علي نصيري- محسن يزدان پناه- حسين جوشقاني 
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تسريع در تسهيالت
به واحدهاي آسيب ديده از كرونا

قائم مقام بانك مركزي بر لزوم تسريع شبكه بانكي 
در پرداخت تس��هيالت به واحدهاي آسيب ديده 
ناشي از شيوع ويروس كرونا تاكيد كرد. به گزارش 
روابط عمومي بانك مركزي، دكتر اكبر كميجاني، 
در دومين نشست »بحث و بررسي عملكرد شبكه 
بانكي در اجراي طرح اعطاي تسهيالت به صاحبان 
كسب وكارهاي آسيب ديده ناشي از شيوع ويروس 
كرونا«، ضمن قدرداني از همكاري شبكه بانكي در 
اعطاي تسهيالت به خانوارهاي يارانه بگير، گفت: 
در طرح اعطاي تس��هيالت به صاحبان كسب وكار 
آس��يب ديده ناشي از شيوع ويروس كرونا، تا تاريخ 
۱۴تيرم��اه ۱۳۹۹، تعداد ۱۴۷ ه��زار و ۹۰۰ واحد 
كس��ب وكار با آمار ش��اغالن ۳۳۲ هزار و ۷۳۰ نفر 
كه مورد تاييد دس��تگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار 
گرفته بودند، از طريق س��امانه كارا به شبكه بانكي 
كش��ور معرفي شده اند كه الزم اس��ت در پرداخت 
تسهيالت ستاد ملي مقابله با كرونا به اين واحدها 
تسريع و تسهيل شود. در اين جلسه موضوع تسريع 
در اعطاي تسهيالت ياد ش��ده مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفت كه براين اساس پيش بيني مي شود 
در روزه��اي آتي پرداخت تس��هيالت به صاحبان 
كسب وكار با رشد قابل توجهي روبرو شود.  معاون 
توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، معاون پايش و سياس��ت هاي اقتصادي 
معاونت اقتصادي رياست جمهوري و اعضاي هيات 
مدي��ره ناظر بر امور اعتباري بانك ها و موسس��ات 

اعتباري عامل در اين جلسه حضور داشتند.

   پايان تيرماه آخرين مهلت ثبت نام
در اين رابطه، رييس مركز اصناف و بازرگانان وزارت 
صمت با اش��اره به طرح حمايتي دولت از كسب و 
كارهاي آسيب ديده از كرونا، ميزان تسهيالت به 
ازاي هر نفر ش��اغل داراي ليست بيمه از ۱۲ تا ۱۶ 
ميليون تومان بر مبناي داير يا غيرداير بودن كسب 
و كار و بازپرداخ��ت ۲۴ماه��ه با ن��رخ ۱۲ درصد و 
بازپرداخت اقساط ابتداي مهر سال جاري را عنوان 
كرد. به گزارش ايس��نا، بنا بر اعالم شاتا، جمشيد 
گلپور - دبير هيات عالي نظارت بر س��ازمان هاي 
صنفي كش��ور - ب��ا اعالم  آخرين مهل��ت ثبت نام 
صنوف آسيب ديده متقاضي دريافت تسهيالت تا 
پايان تيرماه گفت: طبق مصوبه كارگروه بررسي و 
مقابله با پيامدهاي اقتصادي ناشي از شيوع ويروس 
كرونا، امكان ثبت ن��ام متقاضيان فاقد بيمه نيز در 
سامانه كارا فراهم شده و تا پايان تيرماه متقاضيان 
مشمول دريافت تس��هيالت، با مراجعه به سامانه 
كارا ثبت نام به عمل آورند. الزم به توضيح اس��ت 
كه طبق اع��الم قبلي كارگروه، كس��ب و كارهاي 
مش��مول مصوبه اعم از صنفي و غير صنفي نظير 
مراكز توليد و توزيع صنايع دس��تي، مراكز توليد و 
فروش پوش��اك، كيف و كفش، مراكز باشگاه ها و 
مجتمع هاي ورزشي و تفريحي، مراكز و موسسات 
فرهنگي، هنري، رسانه اي و آموزشي، مراكز توزيع 
آجيل و خش��كبار، بس��تني و آبميوه و قنادي ها، 
رانندگان مس��افر برون ش��هري جاده اي، هوايي، 
ريلي و دريايي، آموزشگاه هاي رانندگي، گرمابه ها، 
آرايشگاه ها و سالن هاي زيبايي، مراكز توليد و فروش 
غذاهاي آماده اعم از رستوران ها و بوفه ها، طباخي ها، 
تاالرهاي پذيرايي، قهوه خانه ها و اغذيه فروشي ها، 
مراك��ز مربوط ب��ه گردش��گري، هتل ه��ا، هتل 
آپارتمان ها، مهمانپذيرها، مسافرخانه ها، زائرسراها، 
موزه ها و مراكز اقامتي و گردش��گري و بوم گردي، 

مجاز به ثبت نام در سامانه كارا هستند. 

آخرين ظرفيت مجاز نگهداري 
ريسك شركت هاي بيمه 

بيمه مركزي آخرين ظرفيت مجاز نگهداري ريسك 
و قبولي اتكايي شركت هاي بيمه را بر مبناي اطالعات 
آخرين صورت هاي مالي مصوب تا روز دهم تيرماه 
اعالم كرد. براس��اس آمار اعالم شده از سوي بيمه 
مركزي كه بر مبناي اطالعات آخرين صورت هاي 
مالي مصوب تا روز دهم تيرماه ۱۳۹۹ منتشر شده، 
شركت هاي بيمه ايران، البرز، پارسيان، پاسارگاد، 
كوثر، ملت و ايران معين از بين ش��ركت هاي بيمه 
عمومي و ۲ ش��ركت بيمه اتكايي امين و ايرانيان، 
مجوز قبولي اتكايي دارند. بر اساس جدول منتشره 
از س��وي بيمه مركزي، بيمه اي��ران با ۲۳ ميليون 
و ۲۹۵ ه��زار و ۲۳۰ ميليون ريال، بيمه آس��يا با ۴ 
ميليون و ۵۶۴هزار و ۶۹۴ ميليون ريال و بيمه البرز 
با ۳ ميليون و ۷۴۸هزار و ۵۱۱ ميليون ريال باالترين 
ظرفيت مجاز قبولي ريسك را در بين شركت هاي 
بيمه دارا هستند. اين ارقام با ارقام اعالم شده در آمار 
قبلي بيمه مركزي كه در روز دهم خردادماه اعالم 
شده بود، تغييري نكرده و ثابت بوده است. براساس 
اين گزارش ظرفيت مجاز نگهداري ريسك بيمه دانا 
با ۳ ميليون و ۲۷۹ هزار و ۷۳۸ ميليون ريال اعالم 
شده كه نسبت به دوره قبلي تغييري نداشته است. بر 
اين اساس بيمه ايران ۱۱ ميليون و ۶۴۷ هزار و ۶۱۵ 
ميليون ريال ظرفيت مجاز قبولي اتكايي دارد. بعد 
از اين شركت، بيمه البرز با يك ميليون و ۸۷۴هزار 
و ۲۵۶ ميليون ريال، بيمه پارسيان با يك ميليون 
و ۳۹۸هزار و ۶۹۲ ميليون ريال و بيمه پاسارگاد با 
يك ميليون و ۱۳۸ه��زار و ۱۸۱ ميليون ريال قرار 
دارند. با اين حال ظرفيت مجاز قبولي اتكايي بيمه 
كوث��ر ۹۰۹ هزار و ۲۱ ميلي��ون ريال، بيمه ملت 
۷۲۳هزار و ۵۷۱ ميليون ريال و بيمه ايران معين 
نيز ۴۷۸هزار و ۵۸۵ ميليون ريال اعالم شده است. 
از س��وي ديگر ظرفيت مجاز براي قبولي اتكايي 
بيمه اتكايي امين يك ميليون و ۲۶۱هزار و ۷۷۲ 
ميليون ريال اعالم شده كه نسبت به رقم ۸۴۱هزار 
و ۱۸۱ ميليون ريالي دوره قبلي افزايش يافته است. 
ظرفيت مجاز قبولي اتكايي بيمه اتكايي ايرانيان 
نيز بدون تغيير نسبت به دوره گذشته ۸۷۳هزار و 

۲۶۴ ميليون ريال اعالم شده است.

اختالف دالر نيمايي و بازار آزاد به بيش از ۵ هزار تومان رسيد



آمار معامالت

اخبار

يك كارشناس بازار سهام مطرح كرد

سيگنالدهينهادناظربهسرمايهگذاران
گروه بورس|

دستكاري قيمت ها يكي از مهم ترين مسائلي 
است كه در تمامي بازارهاي مالي جهان توجه 
وي�ژه اي را به خود جلب مي كن�د. همين امر 
س�بب ش�ده تا قانونگذاران همواره نگاهي 
متمايز به مقوله تغيي�رات قيمت و نحوه بروز 

آن داشته باشند.

در اي��ران اما به دليل نگاه هاي خاصي كه نس��بت به 
مقوله سياس��ت گذاري و حكمراني اقتصادي وجود 
دارد، به نظر مي آيد كه به رغم ادعاي صيانت از بازار، 
گاهي اوقات در عمل آنچه كه از سوي متوليان بازار، 
اعمال مي شود، برخورد س��ليقه اي آشكار در جهت 

قيمت هاي بازار است.
در شرايطي كه وجود مقرراتي همچون دامنه نوسان 
و اعمال حجم مبن��ا بر روي تغييرات روزانه قيمت ها 
سبب شده تا بسياري از منتقدان در شرايط فعلي بازار 
نس��بت به اعمال محدوديت در جهت تعيين آزادانه 
قيمت ها و ممانعت از آنچه كه بازار در تخصيص آزادانه 
بهاي سهام اعمال مي كند، ناراضي باشند، مشخص 
نيست كه چرا پس از بازگشايي برخي نمادها شاهد 
اس��تاندارد دوگانه در ابطال معامالت روز بازگشايي 

بوده ايم.
در روزهاي گذش��ته ابطال معامالت نماد ش��ركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي »شستا« سبب شد تا 
بسياري از سرمايه گذاران نسبت به آنچه تبعيض در 
كشف قيمت نمادهاي مختلف مي دانستند اعتراض 
كنند و در شبكه هاي اجتماعي به تبادل نظر بپردازند. 
به روز دوشنبه نماد معامالتي »شستا« در حالي كه 
با ۳۷ درصد افزايش قيمت روي تابلو بورس كش��ف 
قيمت شد نهاد ناظر با ابطال معامالت اين نهاد از اعمال 
نظر طبيعي خريداران و فروشندگان در بازار سرمايه 
جلوگيري كرد. اين در حالي اس��ت ك��ه در روزهاي 
پيش��ين نماد هايي مانند »غپاك« با افزايش قيمت 

حدود ۱۰۰ درصدي بازگشايي شده بودند.
ش��اخص كل امروز با پرش 28 ه��زار و ۷2۷ واحدي 
خ��ود را ب��ه قل��ه ۱ ميلي��ون و ۷۴۷ ه��زار واحدي 
رس��اند. اين در حالي است كه جاي بعضي نمادهاي 
 بزرگ و ش��اخص س��از در معامالت امروز خالي بود.

روز گذش��ته هم نماد “شستا “ بعد از شفاف سازي از 
نوع )الف( طبق مقررات بدون دامنه نوسان بازگشايي 
ش��د و با رش��د ۳۷ درصدي مواجه شد؛ اما معامالت 
اين نماد ابطال ش��د و قرار شد اين غول بازار سرمايه، 

فردا چهارشنبه با دامنه نوسان ۵ درصدي به گردونه 
معامالت بازگردد؛ اتفاقي كه به نظر مي رسد در انتظار 

ساير سهم هاي بزرگ بازار هم خواهد بود.
به گزارش بورس نيوز، مجتبي معتمدنيا كارشناس 
بازار س��رمايه در خصوص وضعيت بازار س��رمايه و 
ارزيابي رون��د آتي بيان ك��رد: هم��ه بازارها و حتي 
سهم ها، بايد به طور نس��بي مورد بررسي قرار گيرد. 
با در نظرگرفتن شرايط و مولفه هاي اقتصادي فعلي، 
سهم هاي بزرگ بازار نسبت به سهم هاي كوچك هنوز 
ارزنده هستند. شايد با دالر 2۰ هزار توماني، برخي 
سهم هاي بازار، گران به نظر برسد؛ ولي نكته اينجاست 
كه فعاالن بازار س��رمايه، در تحليل هاي خود نرخ ارز 
را باالت��ر از نرخ هاي فعلي در نظر گرفته و با اين نگاه، 

خريد سهم همچنان جذاب است.
وي افزود: حجم نقدينگي به شدت افزايش يافته و با 
وضعيت فعلي اقتصاد كشور و عرضه هايي بدليل تامين 
مالي توس��ط دولت قرار اس��ت در بازار سرمايه انجام 
شود، ش��اخص كل بورس پتانسيل لمس سقف هاي 
بس��يار باالتري را دارد كه البته اين وضعيت، با لحاظ 
افزايش نرخ ارز اصال اتفاق خوبي براي اقتصاد كش��ور 
نيست. اشتباه برخي تئوريسين هاي اقتصادي ما اين 
است كه رش��د بازار س��رمايه را علت تورم و افزايش 
نرخ ارز و... مي دانند؛ در حالي كه رشد بازار سرمايه، 
خود معلول مشكالت ساختاري اقتصاد كشور است. 
سرمايه گذاران انتظار بهبود اوضاع اقتصادي را ندارند 
و به همين علت، نرخ ارز را در تحليل هاي خود باالتر از 
نرخ هاي فعلي لحاظ مي كنند. به هر حال با اين شرايط 
اقتصادي، با كمبود ارز مواجه خواهيم ش��د. از زمان 
شيوع كرونا، ثبت سفارش هاي چين متوقف شده و با 
فراهم شدن امكان ثبت سفارش به چين، در مردادماه 

تقاضاي مصرفي ارز شدت خواهد گرفت.
اين فعال بازار سرمايه در ادامه ضمن انتقاد از اقدام روز 
گذشته ناظر بازار مبني بر ابطال معامالت »شستا«، 
اظهار كرد: اتفاق ناخوش��ايندي كه در بازار س��رمايه 
ما رخ داده، گشايش س��ليقه اي نمادها است. برخي 
نمادها با بيش از ۵۰+ درصد رشد، بازگشايي مي شوند 
و كسي هم به رش��د قيمت ها، ايرادي نمي گيرد؛ در 
مقابل گاهي معامالت برخي نمادها ابطال مي ش��ود، 
چرا كه رش��د قيمت سهم از نظر ناظر توجيهي ندارد! 
دستكاري قيمت چه توس��ط نهاد ناظر و چه توسط 
فعاالن بازار، تاثير منفي بر روند بازار س��رمايه خواهد 
داش��ت. وقتي مچينگ انجام شده و قيمتي بر اساس 
عرضه و تقاضا تعيين ش��ده، از دو حال خارج نيست؛ 

يا قيمت تعيين ش��ده منطقي بوده و سهم روند خود 
را ادامه خواهد داد، و يا اينكه س��هم در قيمت باالتر از 
ارزش واقعي قيمت گذاري شده و در روزهاي بعد سهم 
به قيمت واقعي بازمي گردد. خريداراني هم كه سهم را 
گران تر خريده اند، با اصالح قيمت سهم در روزهاي 
بعد، ياد مي گيرند با رفتارهاي هيجاني موجب تالطم 
قيمت سهم نش��وند. اينكه با رشد سهم هاي بزرگ و 
شاخص ساز برخورد مي شود، خود زمينه ساز گرايش 
سهامداران به س��مت سهم هاي كوچك تر مي شود و 
اين رويه، فس��ادآور است. حال آنكه انتظار مي رود در 
اجراي مقررات، تبعيضي بين س��هم ها قائل نشوند و 
مثال براي رش��د قيمت سهم ها بعد از شفاف سازي از 
نوع )الف( و )ب(، دامنه نوساني تعيين گردد كه براي 
تمام س��هم هاي يك بازار، يكسان باشد. ضمن اينكه 
وقتي سهمي در مچينگ، رشد كرده و قيمتي خاص 
را به خود مي بيند ولي ناظر معامالت را ابطال مي كند، 

اين سيگنال به بازار داده ميش��ود كه سهم مذكور، 
پتانس��يل رش��د و لمس مجدد قيمت مچينگ روز 
ابطال را دارد. به عبارتي قيمت سهم ها در زمان ابطال 
معامالت، اولين تارگت قيمتي سهم خواهد بود. عالوه 
بر اين، مداخله ناظر در كشف قيمت سهم در روزهاي 
مثبت بازار، در روزهاي منفي دردسر ساز خواهد شد 
و فعاالن ب��ازار اين تصور را دارن��د كه تاييد مچينگ 
ساير س��هم ها در قيمت هاي باال، به معناي مهر تاييد 
ناظر بر ارزندگي آن سهم بوده و ريزش قيمتي، قابل 
پذيرش نيست. وظيفه سازمان مداخله در روند بازار 
نبوده و اميدواريم متولي��ان اين بازار به وظيفه اصلي 

خود بپردازند.
وي افزود: فقط ابطال معامالت »شستا« نبوده كه مورد 
انتقاد است؛ ابطال معامالت »آريا«هم توجيه پذير نبود. 
بخش��ي از مش��كالت »آريا« و برخي ديگر از نمادها، 
شناوري پايين سهم است. فشار تقاضا روي نمادها با 

ابطال معامالت، نه فقط كاهش نخواهد داشت بلكه اين 
تقاضا مدام بيشتر هم خواهد شد و حتي ساير سهم هاي 

گروه را هم تحت تاثير قرار مي دهد.
معتمدنيا تصريح كرد: بازار سرمايه اين روزها به شدت 
هيجاني است؛ اما فراموش نكنيم كه وظيفه سازمان 
بورس و اوراق بهادار، كنترل بازار نيست. روز يكشنبه 
ابطال معامالت »شستا« به اين علت صورت گرفت كه 
رشد ۳۷ درصدي »شستا« منجر به رشد ۵ درصدي 
شاخص كل مي شد. ابطال معامالت نمادهاي بزرگ به 
بهانه تاثيرگذاري در شاخص كل، فقط نقدينگي را به 
سمت سهم هاي كوچك بازار سوق مي دهد. با در نظر 
گرفتن حجم باالي نقدينگي بايد عرضه ها افزايش يابد 
و اين مهم، جز با افزايش شناوري سهم ها امكان پذير 
نيست. البته سركوب تقاضا با عرضه هاي غيرمنطقي 
هم چاره كار نيست و در بلندمدت مشكالت ديگري را 

به دنبال خواهد داشت.

اصالح عميقي شاخص بورس را تهديد نمي كند
يك كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه نمي توان اصالح 
س�نگيني را براي ش�اخص بورس پيش بيني كرد، افزود: 
ممكن است تا حدودي از شتاب رشد بازار كاسته شود اما 
بايد ديد جريان ورودي پول كه اكنون توسط سرمايه گذاران 
خرد وارد بازار ش�ده و باعث شتاب در روند افزايشي شده 

است ادامه دار خواهد بود يا خير.

احمد اش��تياقي در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: بازار در كانال يك 
ميليون و ۵۰۰ هزار واح��د در حال اصالح بود كه با افزايش تدريجي 

دالر همراه و باعث تغيير مسير در روند معامالت شد.
وي ادامه داد: بازار سهام نسبت به عبور قيمت دالر از نرخ ۱8 هزار تومان 
در بازار آزاد و ورود به كانال قيمتي 22 هزار تومان واكنش مثبت نشان 
داد و نه تنها تن به اصالح نداد بلكه آغاز به روند صعودي پرشتاب كرد.

اشتياقي خاطرنشان كرد: به نظر مي رسد كه اگر دالر گام افزايشي را 
بر نمي داش��ت، بازار مدتي را در كانال يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد 
استراحت مي كرد اما رش��د نرخ دالر در بازار باعث شد تا بازار وارد فاز 

اصالحي نشود و رشد پرشتاب تر از روزهاي گذشته را به خود گرفت.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: ادامه كاهش قيمت دالر در 
بازار روز گذشته از كانال قيمتي 22 هزار تومان به كانال 2۱ هزار تومان 
باعث توقف رشد پرشتاب بورس در بازار خواهد شد.اشتياقي با بيان 
اينكه به نظر مي رسد تا حدودي با كاهش نرخ دالر، رشد بازار تعديل 
ش��ود، افزود: رشد پرشتاب شاخص بورس در بازار يك هفته گذشته 

فقط ناشي از نرخ دالر بوده است در حالي كه بازار در حال اصالح بود.

    شتاب بيشتر رشد بورس با دالر ۲۵ هزار توماني
اين كارش��ناس بازار سرمايه درباره پيش بيني هاي صورت گرفته در 
زمينه افزايش نرخ دالر تا قيمت 2۵ هزار تومان گفت: در صورتي كه 
شاهد چنين اتفاقي در بازار ارز باشيم به طور حتم تاثير آن را در بورس 

و قيمت سهم هاي موجود در بازار خواهيم بود.
وي با تاكيد بر اينكه بازار در وضعيت كنوني نسبت به افزايش قيمت 
دالر واكن��ش مثبت نش��ان مي دهد كه اين موض��وع از دو جنبه رخ 
مي دهد، اظهار داشت: در ابتدا با افزايش نرخ دالر، افرادي كه در بورس 
هس��تند به هيچ وجه به عنوان فروشنده در بازار ظاهر نمي شوند زيرا 

در صورت فروش سهام بازاري براي ورود نقدينگي  آنها وجود ندارند.
اشتياقي اظهار داش��ت: نكته دوم اين است كه همسو با افزايش نرخ 
دالر، قيمت ها در بازارهاي موازي افزايش مي يابد، بنابراين افرادي كه 
در اين بازار حضور دارند و سرمايه هاي خود را وارد اين بازار مي كنند 
ماندگار خواهند شد.اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: افرادي 
كه داراي سرمايه هاي خرد هستند با توجه به قيمت كنوني دالر و نرخ 
مسكن، سرمايه گذاري در بازارهاي موازي براي آنها جذابيتي ندارد و 
سرمايه هاي خود را وارد بازار بورس خواهند كرد.وي با بيان اينكه اين 
امر باعث ورود نقدينگي هاي بيشتر و رشد پر سرعت شاخص بورس 
در بازار مي شود، گفت: تنها چيزي كه مي تواند مانع از رشد پرشتاب 

شاخص بورس شود، توقف و ايستايي نرخ دالر در بازار است.

     جبران جاماندگي نرخ دالر از ساير بازارها
اشتياقي با بيان اينكه بازار گام افزايشي خود را برداشته و جاماندگي 
خود را دالر نسبت به بازارهاي موازي پر كرده است، گفت: با توجه به 
چنين اتفاقي مي توان قيم��ت دالر را در كانال 2۱ هزار تومان و حتي 

كمتر از آن كنترل كرد.
اش��تياقي با اشاره به اينكه بازار بايد آهس��ته تر به روند افزايشي خود 
ادامه دهد، خاطرنشان كرد: اميدوار به كنترل نرخ دالر در قيمت هاي 
پايين تر و نيز كاهش رش��د شتابان ش��اخص بورس در بازار هستيم 
زيرا چنين رشدي در بورس به صالح اقتصاد كشور نيست و مي تواند 
مشكالتي را براي كش��ور به وجود آورد.اشتياقي گفت: ورود چنين 
حجمي از نقدينگي به بازار اجازه اصالح شديدي را به شاخص بورس 
نمي دهد اما براساس پيش بيني هاي صورت گرفته از شتاب رشد بازار 
كاسته خواهد شد.اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: اگر بازار 
به اين نتيجه برسد كه قرار نيست دالر نرخ باالتر از 22 هزار تومان را 
به خود ببيند و در نرخ 2۱ هزار تومان باقي مي ماند اصالحي را در روز 
چهارشنبه تجربه مي كند و به اين نتيجه مي رسد كه بايد روند كاهشي 
به خود بگيرد.اشتياقي افزود: با توجه به جريان پولي كه در حال ورود 
به بازار است شاخص بورس وارد فاز اصالحي عميقي نخواهد شد، اما 
بايد منتظر ماند و ديد كه بانك مركزي دالر نيمايي را در نرخ ۱8 هزار 
تومان به ثبات مي رساند يا نه، در صورت چنين اتفاقي روند بازار متعادل 

مي شود و اصالحي را تجربه نمي كند.

انتشار اوراق سلف موازي، ميانبر تامين مالي شركت ها
اين كارشناس ارش�د بازار س�رمايه با بيان اينكه تامين مالي 
شركت ها با انتشار اوراق سلف موازي استاندارد در بورس كاال، 
روشي كم هزينه تر و آسان تر به نسبت تامين مالي از شبكه بانكي 
است، گفت: در شبكه بانكي توليدكننده مجبور است به صورت 
ماهانه و كوتاه مدت بهره تسهيالت دريافتي را پرداخت كند. در 
شرايطي كه در انتشار اوراق سلف موازي استاندارد، شركت در 
پايان سال و پس از فروش محصول توليدي خود بايد با خريداران 

اوراق تسويه كند.

به گزارش بورس كاال، همايون دارابي در خصوص مزاياي استفاده از انتشار 
سلف موازي استاندارد به منظور تامين سرمايه در گردش شركت ها اظهار 
كرد: اين ابزار مالي به توليدكننده اجازه مي دهد كه سرمايه در گردش موردنياز 
براي توليد آتي خود را از بستر بورس كاال تامين كند و در طرف مقابل اين اجازه 
به خريدار اوراق داده مي شود كه در زمان مشخص بتواند كاالي خريداري 
شده را براساس مشخصات اعالمي دريافت كرده يا براساس نرخ سود اوراق 
اختيار فروش تبعي آن، تسويه نقدي كند.دارابي افزود: به كمك اين ابزار، 
توليدكننده مي تواند امروز به پشتوانه توليد ماه هاي آينده خود اقدام به تامين 
مالي كرده و به خريداران براي تحويل گرفتن محصول موردنظر در آينده 
اختيار و اولويت دهد. به اين ترتيب، توليدكننده مي تواند از فروش توليدات 
آتي خود اطمينان داشته و نگراني مصرف كننده آن كاال براي تامين به موقع 

مواد اوليه موردنياز فعاليت هاي توليدي در آينده، كاهش پيدا مي كند.

     كاهش هزينه تامين مالي
اين كارشناس ارشد بازار س��رمايه تاكيد كرد: نكته حائز اهميت ديگر در 
خصوص مزاياي استفاده از انتشار اوراق سلف موازي استاندارد در كاهش 
هزينه هاي تامين مالي و عدم نياز به پرداخت سود باال به صورت ماهانه به 
شبكه بانكي است؛ چرا كه در اين روش توليدكننده با پيش فروش محصول 
خود، در پايان دوره تنها موظف به پرداخت س��ود به افرادي است كه قصد 
تحويل فيزيكي محصول خريداري شده در قالب اين اوراق را ندارند.دارابي با 
اشاره به استقبال باالي سرمايه گذاران در مرحله دوم عرضه اوليه اوراق سلف 
موازي استاندارد ورق گرم فوالد مباركه طي هفته جاري در بورس كاالي 
ايران، اظهار داشت: در هفته جاري مجتمع فوالد مباركه به منظور تامين 
سرمايه در گردش موردنياز خود اقدام به انتشار اين اوراق كرد كه اين عرضه 

با اس��تقبال باالي سرمايه گذاران مواجه ش��د و كل اوراق به فروش رسيد؛ 
همچنين نرخ ۱8 تا ۱۹ درصدي سود مربوط به اختيار فروش تبعي در اين 
اوراق آنچنان جذاب بود كه فروشنده اين اوراق حتي به فروش اوراق به كمتر 

از قيمت هاي اعالمي راضي بود.

     امكان برنامه ريزي براي تامين مالي چند مرحله اي
وي با بيان اينكه شركت ها در صورت برنامه ريزي دقيق مي توانند طي 
چندين مرحله در سال براي تامين سرمايه در گردش موردنياز براي 
توليدات آتي خود از معامالت اوراق س��لف موازي استاندارد استفاده 
كنند، گفت: چنانچه ش��ركت ها برنامه ريزي دقيقي داش��ته باشند 
مي توانند در طول س��ال از اين ابزار براي تامين س��رمايه در گردش 

موردنياز و كاهش هزينه هاي تامين مالي خود استفاده كنند.

      برتري به نسبت تامين مالي از شبكه بانكي
دارابي از برتري اين روش تامين مالي نسبت به شبكه بانكي سخن گفت 
و اظهار كرد: در شبكه بانكي توليدكننده مجبور مي شود به صورت ماهانه 
و كوتاه مدت بهره تسهيالت دريافتي را پرداخت كند. اين در حالي است 
كه در انتشار اوراق سلف موازي استاندارد شركت در پايان سال و پس 
از فروش محصول توليدي خود بايد با خريداران اوراق تسويه كند.اين 
كارشناس ارشد بازار سرمايه امكان تامين مالي مستقيم بين توليدكننده 
و مصرف كننده ي��ك كاال در صنعت به كمك اين اب��زار معامالتي را 
ارزشمند خواند و گفت: به كمك اين ابزار بين خريدار و فروشنده يك 
كاال در يك صنعت خاص ارتباط مستقيمي برقرار مي شود و اين تامين 
مالي مستقيم در صنعت نيز بسيار ارزشمند است كه مي تواند در صنايع 
مختلف به كار گرفته شود.وي در خاتمه سخنان خود توسعه معامالت 
اوراق سلف موازي استاندارد به منظور كمك به صنايع در تامين سرمايه 
در گردش موردنياز را در گرو آموزش هاي بيش��تر و موثرتر و آشنايي 
صنايع با مزاياي اين ابزار دانست و گفت: بهتر است جلسات هم انديشي 
بين ناشران قبلي و ديگر توليدكنندگان كه نيازمند تامين منابع مالي 
جهت توليدات خود هستند، برگزار شود تا در اين جلسات هم انديشي 
انتقال تجربيات ص��ورت گيرد. در چنين ش��رايطي توليدكنندگان 
باالدست و پايين دست در يك صنعت مي توانند با رايزني روش هاي 
كم هزينه تر و سريع تري را براي تامين موردنياز بخش توليد پيدا كنند.
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جابه جايي ۹ ميليارد سهم
در بورس

شاخص بورس تهران درروز گذشته با افزايش 28 
هزار و 8۰۳ واحدي عدد يك ميليون و ۷۴۷ هزار 
و ۱۵۳واحد را نمايش داد. ش��اخص هم وزن نيز 
به رقم ۴8۳ هزار واحد رسيد. شاخص بازار اول به 
كانال يك ميليون و ۳۳۹ هزار واحدي وارد شد و 
شاخص بازار دوم نيز عدد ۳ ميليون و 28۱ هزار 
واحد را ثبت كرد. امروز آيفكس نيز عدد ۱8 هزار 
و ۶۴ واحدي را نمايش داد. به گزارش سنا، در روز 
سه شنبه با دست به دست شدن ۹ ميليارد سهم 
و اوراق بهادار طي يك ميليون و ۷۹۳ هزار نوبت 
داد و س��تد، ارزش معامالت ب��ه ۱۵ هزار و ۷2۷ 
ميليارد تومان رسيد. در معامالت ديروز نمادهاي 
»فوالد«، »تاپيكو« و »خودرو« به ترتيب با ۵۰۶۳، 
2۰۳۹ و 2۰۰۷ واحد بيشترين تاثير مثبت و در 
مقابل نم��اد »پارس«، »وبان��ك« و »رانفور« به 
ترتيب با ۶۷8، ۴۹۷ و 2۴۶ واحد بيشترين تاثير 
منفي بر شاخص را ثبت كردند. همچنين امروز 
»وبملت«، »شبندر« و »وتجارت« پربيننده ترين 
نمادهاي بورسي بودند. از سوي ديگر در پايان داد 
و س��تد بورس تهران، بانك برترين گروه صنعت 
بود و فلزات اساسي و صنايع شيميايي به ترتيب 

جايگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

زمان احتمالي عرضه
دومين صندوق دولت 

معاون بيمه و بان��ك وزارت اقتصاد از امكان خريد تا 
۵ ميليون توماني باقيمانده نخستين صندوق  دولت 
در پايان ماه خبر داد و زمان احتمالي پذيره نويس��ي 
دومين صندوق را اعالم كرد. به گزارش بورس پرس، 
عباس معمارنژاد در مورد اينكه باقي سهام دولت در 
شركت هاي دولتي بعد از عرضه واحدهاي صندوق 
سرمايه گذاري قابل معامله )ETF( چه شد به فارس 
گفت: در نخستين صندوق  )شامل بانك تجارت، ملت 
و صادرات، بيمه البرز و بيمه اتكايي امين(، ۵.8 هزار 
ميليارد تومان پول از مردم جمع آوري و مستقيم به 
خزانه واريز شد و باقي سهام ۵ شركت هم تا پايان ماه 
جاري عرضه مي شود . وي ادامه داد: امكان خريد اين 
صندوق تا سقف ۵ ميليون تومان و با تخفيف وجود 
دارد و افرادي كه قبال اين واحدها را           با سقف 2 ميليون 
تومان خريداري كرده اند مي توانند از طريق بانك ها و 
كارگزاران بورس تا ۳ ميليون تومان ديگر خريد كنند. 
در اين ميان ارزش صندوق »دارايكم« 2۵ هزار ميليارد 
تومان ش��ده و هر واحد ۱۰ هزار توماني با رشد ۱۷۰ 
درصدي به 2۷ هزار تومان رسيده و پيش بيني مي شود 
مردم از خريد دوباره استقبال كنند. اين مقام مسوول در 
مورد گاليه برخي مبني بر عدم مشاهده »دارايكم« در 
سبد سهام هم توضيح داد: دارايي افرادي كه از طريق 
درگاه بانكي خريد كرده اند به صورت پيش فرض در 
كارگزاري همان بانك لحاظ شده اما خريداران از طريق 
كارگزاري و كد بورسي، مي توانند پرتفوي دارا يكم را           
ببينند. به گفته معمارنژاد، واحدهاي دومين صندوق 
دولتي هم اواخر تير يا اوايل مرداد پذيره نويسي مي شود 
كه بس��ته به طي مراحل ش��امل سهام شركت هاي 

پااليشي يا فلزي و خودرويي خواهد بود.

  از توليد ۱۵هزار تن  شير 
در سال تا ايجاد ۲۲۰ شغل جديد

پروژه دامپروري صنعتي سه هزار رأسي ستاد اجرايي 
فرمان امام در اس��تان مركزي به بهره برداري رسيد. 
صبح امروز در مراسمي با حضور محمد مخبر رييس 
ستاد اجرايي فرمان امام، ائمه جمعه و مقامات استان 
مركزي، فاز اول پروژه دامپروري صنعتي ۳هزار رأسي 
مولد، توليد علوفه به روش هيدروپونيك و آغاز عمليات 
طرح دانش بنيان تكثير گاوهاي ممتاز باروش توليد 
آزمايشگاهي جنين، در زرنديه به بهره برداري رسيد.

محمد مخبر رييس ستاداجرايي فرمان امام در اين 
مراسم با اش��اره به تاكيد رهبرمعظم انقالب مبني 
برورود س��تاداجرايي به مباحث استراتژيك حوزه 
كشاورزي گفت: امروز فاز اول اين پروژه ۳هزار رأسي 
با ايجاد 22۰ش��غل مستقيم و غيرمستقيم و توليد 
۱۵هزار تن شير درس��ال افتتاح مي شود.وي افزود: 
با تكميل دو فاز ديگر اين مجموعه تا 22بهمن، براي 
۶۰۰نفر شغل مستقيم و غيزمستقيم و ساالنه ۳۵ 
هزار تن شير توليدخواهد شد.رييس ستاد اجرايي 
فرمان امام بااش��اره به بهره گيري از روش هاي نوين 
براي حل معضل علوف��ه دام دراين مجتمع افزود: با 
استفاده از شيوه هيدروپونيك دراين مجموعه ساالنه 
۱۰۰۰ تن علوفه ب��ا يك دهم نياز به آبياري معمول 
توليد مي ش��ود كه مي تواند روزانه ۴۰۰ تا گوسفند 
ي��ا 8۰ تا گاو را تغذيه كند.مخبر درخصوص س��اير 
اقدامات ستاد خاطرنشان كرد: با تالش متخصصان 
دارويي س��تاد اجرايي توانستيم ظرف 8 ماه بيش از 
۱8۰ميليون دالر صرفه جويي ارزي دربحث واردات 
مواداولي��ه دارويي داش��ته باش��يم.وي تاكيد كرد: 
همچنين امسال با شعار “تبديل هرخانه به يك كارگاه 
“ ۶۵هزار طرح خرد و خانگي در كشور ايجادمي كنيم 
كه ازاين طريق 2۵هزار تن گوشت قرمز و ۵ هزار تن 
گوشت سفيد توليد خواهد شد.در ادامه اين مراسم، 
فرخي معاون اس��تاندار مركزي گفت: حضور ستاد 
اجرايي فرمان امام در استان مركزي هميشه منشأ 
خيروبركت و اشتغالزايي براي مردم بوده است.وي 
افزود: احياي كارخانجات نيمه تعطيل و طرح هايي 
كه ستاد روي آنها سرمايه گذاري مي كند طرح هاي 
اس��تراتژيكي اس��ت كه درجنگ اقتصادي امروز، 
كشوربه آنها نياز دارد.وي با تقدير از الگوي ستاد در 
برخورد با ويروس كرونا گفت: اقدام ستاد در ارسال 
بسته هاي بهداشتي و معيشتي براي آسيب ديدگان 
كرونا، موج��ب دلگرمي م��ردم و الگويي براي همه 

دستگاه ها شد.

يک سوم از وعده عرضه سهام شرکت های 
دولت�ی در بورس اج�را و نخس�تين واحد 
سرمايه گذاری صندوق سرمايه گذاری قابل 
معامله )ETF( »واسطه گری مالی يکم« با نماد 
دارايکم چندی پيش در بورس عرضه شد. 
بازدهی اين صندوق باعث شد جذابيت اين 
صندوق ها برای مردم دو چندان شود و خود 

را برای ETF بعدی آماده کنند.

به گزارش ايس��نا، رييس جمهور در نخستين جلسه 
هيات دولت در س��ال جديد، بر اينکه دس��تگاه های 
دولتی بايد س��هام خ��ود را  در ب��ورس عرضه کنند 
تاکيد کرد و گفت رونق بورس به اين اس��ت که همه 
دستگاه های دولتی س��هام و اموال خود را در بورس 
عرضه کنند؛ لذا امسال برای حرکت در توليد نيازمنديم 

که اين سهام را به بازار بورس يا فرابورس عرضه کنيم 
و بتوانيم تحول بزرگ را ش��اهد باش��يم.همچنين 
استفاده از فرصت بازار سرمايه، در واگذاری شرکت ها 
و دارايی های دولت و همچنين ف��روش اموال مازاد 
بانک ها، با توجه به اس��تقبال مردم از اين بازار يکی از 
نکاتی بود که از سوی رئيس جمهور در تماس تلفنی 
که با وزير امور اقتصادی و دارايی داشت، مورد تاکيد 

قرار گرفت.
در اين راس��تا، ش��ورای عالی بورس بر اساس قانون 
بودج��ه س��ال ۹۹ و همچنين به اس��تناد اصل ۴۴، 
در جلس��ه يازدهم فروردين ماه، س��از و کار اجرايی 
واگذاری باقی مانده سهام دولتی شرکت های حاضر 
در بازار سرمايه را تصويب کرد و اين مصوبه شانزدهم 
فروردين ماه ۹۹ توسط وزير  امور اقتصادی و دارايی 

تقديم معاون اول رييس جمهور شد.

    سهام دولت 
در کدام بخش ها عرضه خواهد شد؟

درواقع داستان از اين قراربود  که دولت قصد داشت 
سهام خود در ش��رکت های دولتی در بورس عرضه 
کند و در اين راس��تا س��ه صندوق تعريف ش��د که 
شامل شرکت هايی می ش��ود که در حال حاضر در 
بورس وجود دارند. اين س��ه صندق شامل صندوق 
واس��طه گری مالی، پااليش��ی )چهار پااليشگاه به 
ارزش 22 ه��زار ميليارد توم��ان( و صنايع فلزی و 
خودروسازی می ش��ود. در اين راستا، پذيره نويسی 
نخستين صندوق که شامل باقيمانده سهام دولت در 
بانک های ملت، تجارت و صادرات ايران و بيمه  های 
البرز و اتکايی امين می شد، اواسط ارديبهشت آغاز 
و معامله آن نيز تقريبا يک ماه پس از پديذه نويسی 
تحت نماد دارايکم آغاز شد. ويژگی بارز اين واگذاری، 

بهره  مندی کليه ايرانيان از تخفيف 2۰ درصدی بود. 
سقف سرمايه گذاری هر ش��خص حقيقی )هر کد 
ملی(، 2۰ ميليون ريال )دو ميليون تومان( تعيين 
شده بود. پذيره  نويسی برای هر فرد دارای کد ملی 
امکان پذير بوده و محدوديت سنی برای متقاضيان 

وجود نداشت.

    صندوق بعدی کدام است؟
با توجه به اينکه صندوق های س��رمايه گذاری قابل 
معامله در بورس س��ه صندوق واس��طه گری مالی، 
خودروس��ازی و صنايع فلزی و صنايع پااليش نفت 
و پتروشيمی هستند، اين سوال وجود داشت که آيا 
فردی که با کد ملی يا کد بورسی خود در صندوق اول 
)واس��طه گری مالی يکم( تا سقف دو ميليون تومان 
پذيره نويسی می کند، امکان پذيره نويسی در ساير 
صندوق ها را دارد يا خير؟ بايد گفت منعی برای پذيره 
نويسی در س��اير صندوق ها در شرايط مذکور وجود 

ندارد. بنابراين تخفيف در نظر گرفته شده فقط برای 
يک صندوق اعمال می شود. هرچند دارايکم آنطور که 
بايد و شايد مورد استقبال مردم قرار نگرفت و درحالی 
که بايد بايد ۱۷ هزار ميليارد تومان وجه جذب می کرد 
اما فقط ۶۰۰۰ ميليارد تومان جذب کرد اما بازدهی 
خوب اين صندوق )افزايش 2.۷ برابری اين صندوق( 
باعث شده بسياری از مردم منتظر صندوق بعدی که 

قرار است از سوی دولت عرضه شود بنشينند.
بر اين اساس به گفته علی صحرايی-مديرعامل بورس 
تهران-بين دو صندوق باقی مانده پااليشی و صنايع 
فلزی و خودرو،دومين صندوق قابل معامله که قرار 
اس��ت در بورس عرضه شود مربوط به صنايع فلزی و 

خودرويی است.
البته زمان عرضه اين صندوق هنوز مشخص نيست و 
طبق گفته های حسن قاليباف اصل- رئيس سازمان 
 ETF بورس و اوراق بهادار- هنوز دولت از اين سازمان

جديد درخواست نکرده است.

ETF  بعدی شامل کدام شرکت ها می شود؟

در نگاه بازار تاييد مچينگ سهم ها در قيمت هاي باال، مهر تاييد ناظر بر ارزندگي سهام است



ايرانشهر

ادامه از صفحه اول

5 راه  و شهرسازي

اليحه دو فوريتي نوسازي ناوگان اتوبوسراني تهران راي مثبت پارلمان شهري را جلب كرد

نوسازي ناوگان پايتخت با اتوبوس هاي داخلي
گروه راه و شهرسازي|

پي�روز حناچي، ش�هردار تهران دي�روز در 
نشست شوراي شهر تهران اليحه دو فوريتي 
نوس�ازي ناوگان اتوبوس�راني را پيش�نهاد 
كرد كه از سوي اعضاي اين شورا به تصويب 
رس�يد. ش�هردار همچنين از آغاز مطالعات 
اجراي خط ويژه اتوبوس از شرقي ترين نقطه 
بزرگراه زين الدين تا غربي ترين نقطه بزرگراه 
همت يعني منطقه 22 خبر داد. حناچي البته، 
ساخت و ساز در منطقه 22 تهران را از اتفاقات 
نادر شهرس�ازي قرن دانس�ت و از ارايه يك 
اليحه دو فوريتي براي پيگيري طرح تفصيلي 
منطقه 22 در جلسه آتي شوراي شهر تهران 

خبر داد. 

    خريد اتوبوس از شركت هاي داخلي
ش��هردار تهران در صحن علني شوراي شهر تهران با 
اشاره به اينكه ناوگان اتوبوسراني ۵ هزار ۸۰۰ اتوبوس 
فعال دارد كه ۶۰ درصد عمر باالي ۱۰ سال دارد گفت: 
مي خواهيم امسال براي نوسازي اقدام كنيم. به همين 
منظور با كارخانج��ات داخلي توافقاتي را انجام داديم 
كه به دليل اينكه فراتر از اختيارات ش��هرداري تهران 
است، نياز به نظر شورا داريم. اليحه شوراي شهر اجازه 
مي دهد كه توافق با شركت هاي داخلي اتوبوس سازي 

را تعقيب كنيم.
او همچنين از پيش��نهاد يك اليحه دو فوريتي براي 
پيگيري طرح تفصيلي منطقه ۲۲ نيز خبر داد و گفت: 
به دليل تشكيك ايجاد شده اين اليحه در جلسه آتي 
ارايه مي شود. هر روز در اين منطقه تأخير داشته باشيم، 

خسارت است.
حناچي با اش��اره ب��ه اينكه منطقه ۲۲ ب��دون طرح 
تفصيلي شكل گرفت، گفت: منطقه ۲۲ از اتفاقات نادر 

شهرسازي قرن است.
وي اظهار كرد: طرح تفصيلي اين منطقه در ش��وراي 
عالي شهرسازي به سرعت به تصويب رسيده است و 
نزديك يك سال اس��ت اين طرح آماده ابالغ است اما 

نتوانسته ايم ابالغ كنيم.
ش��هردار تهران تصريح كرد: اگر يك فوريت اين طرح 
رأي بياورد، از نظر ما كار انجام ش��ده است. با تصويب 
اين طرح تعيين تكليف شبكه ريلي و تأمين خدمات 
عمومي متناسب با بارگذاري عظيم جمعيتي به نتيجه 
مي رسد. و اين حلقه مفقوده كه بسياري از مشكالت 

شهر تهران را به وجود آورده بود، حل خواهد شد.

    دليل درخواست مجوز از شوراي شهر 
حناچي ام��ا در جمع خبرنگاران با اش��اره به اينكه با 
توافقي كه با خودروسازان داخلي انجام شده، تفاهمي 
براي خريد ۱۲۰ دس��تگاه اتوبوس و۱۲۰ دس��تگاه 
ميني بوس انجام داديم، گفت: انعقاد اين تفاهم نامه از 
اختيارات شركت اتوبوسراني باالتر بود و مجوزش بايد 

از سوي شوراي شهر ارايه مي شد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه به نظر شما چند 
سال بايد تالش كرد تا هر ساله با خريد ۱۲۰ دستگاه 
اتوبوس ناوگان مورد نظر نوس��ازي ش��ود، گفت: اواًل 
بدانيم كه عمر باالي ۱۰ سال فرسودگي نيست و البته 
الزم اس��ت اقداماتي انجام شود و اين قدم اول بود و ما 
تالش كرديم تا هرچه اتوبوس در داخل كشور موجود 
است را خريداري كنيم. اگر شركت هاي داخلي باز هم 
آمادگي تأمين اتوبوس را داشته باشند از ظرفيت آنها 
اس��تفاده مي كنيم و اتوبوس ها را براي اضافه شدن به 

ناوگان مي خريم.

  كاش با دالر 4200 
اتوبوس خريداري مي شد

پس از اعطاي اليحه دو فوريتي افزايش اختيارات مالي 
ش��هردار، اعضاي شورا به بيان نظرات خود پرداختند 

و رس��ولي به عنوان موافق گفت: ما به دو فوريت اين 
اليحه راي مي دهيم اما سه سال است كه اتوبوسراني 
مي خواهد اساسنامه خود را به صحن شورا بياورد و ديگر 

امسال بايد اين اتفاق رخ بدهد.
بهاره آروين نيز با طرح س��والي گفت: توسعه ناوگان 
حمل و نقل عمومي در اولويت كاري مديريت شهري 
اس��ت اما اين ۱۵۰۰ ميليارد توم��ان را چگونه تامين 

مي كنيد؟
محم��ود ميرلوحي نيز ب��ا بيان اينكه مس��اله تامين 
اتوبوس تهران بس��يار مهم است گفت: ۱۰ سال است 
كه متاسفانه هيچ اتوبوسي به پايتخت تزريق نشده و 

سن اتوبوس ها به ۱۳ سال رسيده است.
وي با بيان اينكه قرار بود براساس برنامه توسعه ۲۰۰۰ 
دستگاه اتوبوس وارد تهران شود اما نشد گفت: كاش 

زماني كه ارز ۴۲۰۰ داشتند اتوبوس وارد مي كردند.

    لزوم تجديد نظر شهردار در تعامل با شورا
ارايه طرح دوفوريتي نوسازي ناوگان اتوبوسراني بدون 
اطالع قبلي اعضاي شوراي شهر تهران،  انتقاد برخي 
از اعضاي اين ش��ورا را در پي داشت. در همين رابطه 
الهام فخاري از لزوم تجديد نظر شهردار تهران در شيوه 

تعامل با شورا گفت.
فخاري با اشاره به اهميت طرح دوفوريتي كه از سوي 
ش��هردار به صحن آمده اس��ت، گفت: ارايه اين طرح 
درست و روش��ن است اما قبل از ارايه طرح دوفوريتي 
در صحن، معاونان ش��هرداري تهران بايد اين موضوع 

را به اطالع اعضاي شوراي اسالمي شهر مي رساندند.
وي ادامه داد: حل مس��ائل شهر تهران در اولويت امور 
است. همكاري و تعامل يك جانبه درست نيست، انتظار 
مي رفت مديران مرتبط با حوزه، طرح دوفوريتي را از روز 
يكشنبه تا به امروز در اختيار اعضاي شوراي اسالمي 

شهر تهران مي گذاشتند.
فخاري با بيان اينكه تعامل شورا با شهرداري نمي تواند 
يك طرفه باشد، گفت: شوراي شهر تهران با شهرداري 
همكاري مي كند و حل مسائل شهر در اولويت است. 
اما يك دستي شورا و شهرداري نبايد به اين نقطه برسد 
كه اعضا در لحظه با ارايه طرح از سوي شهردار تهران 
مواجه ش��وند. حال اينكه معاونان شهردار به اعضاي 
شوراي شهر دسترس��ي دارند و دست كم اين انتظار 
وجود داشت كه مديران مربوط به اين حوزه و معاوني 
كه دو معاونت برنامه ريزي و منابع انساني را مشترك 
اداره مي كند و مرتبط با شورا هستند بايد درباره طرح دو 
فوريتي اعضاي شوراي شهر را در جريان قرار مي دادند. 
از اين رو الزم است در نحوه تعامل با شوراي شهر تجديد 

نظر صورت گيرد.

     معاون شهردار: هماهنگ بوديم
س��يد مناف هاش��مي معاون حمل و نقل شهرداري 
تهران اما در صحن شوراي اسالمي شهر تهران گفت: 
ما با كميس��يون عمران و حمل و نقل ش��وراي شهر 
هماهنگ هستيم و در اين دو ماه حداقل ۵ بار مستقيمًا 
جلسه و مذاكره داشتيم. به دليل تعجيل در موضوع از 

كميسيون درخواست جلسه نكرده ايم. وي افزود: در 
معامله با ايران خودرو ۴۰۰ ميليارد تومان نياز داريم 
و در مذاكرات بع��دي با دولت و ورود اتوبوس از بخش 
خصوصي خارجي اختيارات ما بيشتر مي شود وگرنه 

همان ۴۰۰ ميليارد هم فعاًل كافي است.
هاشمي با بيان اينكه حدود ۶۰۰ ميليارد رديف بودجه 
داريم و اجازه ديگر ما اين اس��ت كه از محل اعتبارات 
غير نقدي ام��كان جابه جايي در حد اختيارات خود را 
داريم، گفت با اوراق مش��اركت سال ۹۸ و بانك عامل 

رفاه ۵۰۰ ميليارد را زنده مي كنيم.
معاون حمل و نقل شهرداري تهران از توافق با دولت 
براي دريافت ۱۲۰ دستگاه اتوبوس و ميني بوس خبر 
داد و گفت: قرار شده دولت ۴۰ درصد قيمت را بپردازد.

وي با بيان اينكه همه مس��يرهاي منابع��ي را دنبال 
مي كنيم و پس از يك دوره ۸ ساله اراده كرده ايم، هزار 
دستگاه اتوبوس وارد كند. گفت: ۱۲۰ دستگاه اتوبوس 
در كارخانه هاي ايران موجود اس��ت و براي جذب ۸۰ 
دس��تگاه هم مذاكره مي كنيم و همه شهرداري ها در 
حال مذاكره اس��ت و اگر تعلل كنيم ممكن است اين 

مقدار را هم از دست بدهيم.

     غيبت زالي در بهشت حاشيه ساز شد
قرار بود در جلس��ه ديروز شوراي شهر تهران، عليرضا 
زالي به عنوان نماينده وزارت بهداشت در صحن شورا 
حضور يابد و توضيحاتي درباره انفجار كلينيك سينا 
مهر و حواش��ي آن ارايه دهد، اما به جاي زالي، هادي 

ميرهاش��مي معاون دانش��گاه علوم پزش��كي شهيد 
بهش��تي حضور يافت. مير هاشمي نيز مشغله كاري 
به دليل افزايش آمار مبتاليان به كرونا را دليل غيبت 
عليرضا زالي اعالم كرد. اين موضوع، انتقاد تعداد زيادي 
از اعضاي ش��وراي شهر را به همراه داشت تا جايي كه 
صدراعظم نوري رييس كميسيون سالمت و محيط 
زيست شهر تهران گفت:  معاون دانشگاه علوم پزشكي 
شهيد بهشتي چه كاره است كه به شوراي شهر مي آيد؟

نوري تصريح كرد: جايگاه شوراي شهر باال است و وقتي 
رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي را دعوت 
مي كنيد و ايش��ان نيامده نبايد نماينده وي را جهت 

حضور قبول مي كرديد.

  هش�دار درب�اره ناايم�ن بودن س�اختمان 
وزارت بهداشت

ميرهاش��مي اما درباره كلينيك سينامهر اظهار كرد: 
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال ۹7 و ۹۸ 
چندين بار بازديد از اين كلينيك داشته و تخلفات به 
مديران اعالم شده بود البته اين ساختمان به طور كلي 
داراي ۴ موسسه داروخانه، درمانگاه تخصصي، بخش 

بستري و مجموعه سي اسكن و ام آر اي بوده است.
معاون درمان دانش��گاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
ادام��ه داد:  تمديد پروان��ه بهره ب��رداري از مجموعه 
تصويربرداري اين س��اختمان بر اس��اس بازديدهاي 
قبلي منوط به راه اندازي موسسه راديولوژي بوده است 
ولي با بروز و شيوع كرونا و اينكه شهروندان با مشكل 
انجام راديولوژي مواجه بودند اين مركز مجدد فعال و 
قرار شد در اسرع وقت و تا ارديبهشت اصالح هاي مورد 

نياز انجام گيرد.
ميرهاشمي با اش��اره به نتيجه بازديدها در مورد اين 
س��اختمان از س��طح تذكر براي اصالح تا معرفي به 
كميس��يون ماده ۱۱ تعزيرات بوده است، گفت:  بايد 
توجه داشت كه مجموعه درمان دانشگاه علوم پزشكي 
تعداد زيادي مط��ب، درمانگاه، آزمايش��گاه و مراكز 
مربوطه را تحت پوشش قرار داده است و ساالنه ۶ هزار 

مركز در سه شيفت نظارت بر آنها صورت مي گيرد.
او افزود: كسب ايمني براي مجموعه ها فردي نيست 
و بايد پيوستگي ايمني رعايت شود وزارت بهداشت، 
وزارت كار و ش��هرداري با يكديگ��ر به ايمني جمعي 

ساختمان ها دست يافتند.
وي با هشدار در مورد وضعيت ايمني ساختمان سابق 
وزارت بهداش��ت گفت:  ايمن نبودن اين ساختمان را 
مكتوب در اختيار وزير بهداشت قرار داده ايم ولي اقدامي 
صورت نگرفته اس��ت. آيا بايد منتظر فرو ريختن اين 
ساختمان باشيم و بعدا جلسه بگذاريم.  اين ساختمان 
احتمال فرو ريخت��ن دارد و در ص��ورت وقوع حادثه 

حداقل ۶۰۰ نفر كشته بر جاي خواهد گذاشت.

    وزارت بهداشت پاسخگو نيست
مجيد فراهاني رييس كميته بودج��ه و نظارت مالي 
شوراي اسالمي ش��هر تهران پس از استماع سخنان 
نماينده دانشگاه شهيد بهش��تي در خصوص حادثه 
كلينيك سينا گفت: صحبت اصلي اين است كه چرا 
وزارت بهداشت به وظايف اصلي خود در بحث نظارت 
و وظايفي كه براي اين ارگان در نظر گرفته شده است، 

عمل نمي كنند.
وي افزود: به دانش��گاه علوم پزشكي براي ارايه مجوز 
و موافق��ت اصول��ي و نظارت ايمن��ي تفويض اختيار 
ش��ده و جالب بوده تا كنون هيچگونه پاسخگويي در 
خصوص اين فاجعه ارايه نش��ده است. چرا مسووالن 
وزارت بهداشت خود را كنار كشيده اند و هيچ صحبتي 

نمي كنند؟
عضو شوراي شهر تهران اظهار كرد: وزارت بهداشت 
وظايف مص��وب در قبال نظارت بر س��اختمان هاي 
زيرمجموعه و اختيار قانوني دارد و الزم است پاسخگو 

باشند.
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نرخ ماليات بر خانه هاي خالي 
افزايش يابد

معاون فني و حقوقي سازمان مالياتي گفت: ماليات 
بر واحدهاي خالي زماني بازدارنده است كه اثر آن 
قابل توجه باشد؛ بنابراين براي بازدارندگي و ضمانت 
اجراي بيشتر، بايد ميزان ماليات را افزايش داد. به 
گزارش ايلنا، محمود علي��زاده افزود: در خصوص 
ماليات بر خانه هاي خالي، متولي امر اسكان و امالك، 
وزارت مسكن و شهرسازي است و سامانه شناسايي 
واحدهاي خالي از سكنه بايد توسط اين وزارتخانه 
آماده شود و در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گيرد. 
وي ادامه داد: اين سامانه از نظر ساختاري آماده شد، 
اما محتواي آن كه اطالعات و شاخص هايي كه بتواند 
تشخيص درست نسبت به واحدهاي خالي از سكنه 
داشته باشد، هنوز تكميل نشده است تا بر اساس آن 
مطالبه ماليات از اين واحدها اجرا شود. عليزاده اضافه 
كرد: دستگاه هاي ديگر هم بايد اطالعات خود را به 
اين سامانه بدهند. وي اضافه كرد: بر اساس قانون، 
خانه هاي خالي از س��كنه؛ خانه هايي هس��تند كه 
مالكان بيش از دو واحد داشته باشند و آن را به مدت 
بيش از يك سال، خالي نگه داشته باشند و بر اساس 
قانون، شناسايي اين واحدها از طريق سامانه ايجاد 

شده توسط وزارت راه و شهرسازي انجام مي شود.

آتش سوزي عمدي
در بوستان نهج البالغه 

پلي��س ته��ران از دس��تگيري ۳ نف��ر ك��ه ب��راي 
خودنمايي۸۰۰ متر مربع از مراتع بوستان نهج البالغه 
را به آتش كش��يده بودند خبر داد. به گزارش فارس، 
س��رهنگ علي محمدي با اعالم خبر دس��تگيري 
عامالن آتش س��وزي در بوستان نهج البالغه تهران 
اظهار كرد: ساعت 7 صبح روز گذشته وقوع يك فقره 
آتش سوزي در بوستان نهج البالغه واقع در شمال غرب 
شهر تهران به مركز فوريت هاي پليسي اعالم شد و 
بالفاصله تيمي از ماموران كالنتري ۱۴۰ باغ فيض به 
همراه عوامل آتش نشاني به محل حادثه اعزام و پس 
از اطفاي حريق به بررسي موضوع پرداختند. اين مقام 
انتظامي عنوان كرد: بررسي اوليه ماموران كالنتري 
نشان از اين داشت كه ۸۰۰ متر مربع از مراتع و فضاي 
سبز اين بوستان دچار حريق شده و در ادامه به ظن 
عمدي بودن آتش سوزي به علت و شناسايي عامل يا 
عامالن آتش سوزي پرداختند. وي با اشاره به اينكه 
در اين رابطه دو متهم شناسايي و براي بررسي هاي 
دقيق تر هر دو عامل آتش س��وزي با هماهنگي هاي 
قضايي به پاي��گاه دوم پليس امنيت عمومي انتقال 
يافتند، افزود: در تحقيقات پليس��ي، عمدي بودن 
اين آتش س��وزي قوت گرفت و در ادامه متهم اصلي 
پرونده شناسايي شد. رييس پايگاه دوم پليس امنيت 
عمومي ادامه داد: صبح هفدهم تيرماه متهم اصلي 
پرونده در مخفيگاهش در حوالي خيابان ستارخان 
با هماهنگي هاي قضايي در يك عمليات غافلگيرانه 
دستگير و هر ۳ متهم به بزه ارتكابي با همكاري يكديگر 
اعتراف و علت آن را خودنمايي اعالم كردند. رييس 
پايگاه دوم پليس امنيت عمومي تهران بزرگ با اشاره 
به اينكه هر ۳ متهم براي سير مراحل قانوني به مرجع 
قضايي معرفي شدند، عنوان داشت: پليس با افرادي 
كه به مراتع و سرمايه هاي ملي آسيب بزنند قاطعانه 

برخورد خواهد كرد.

سوداگران را از بازار مسكن 
بيرون كنيم

مهدي طغياني، س��خنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس تاكيد كرد: بايد سوداگران را از بازار مسكن 
بيرون كشيده و فقط كساني در بازار مسكن بمانند 
كه مصرف كننده هس��تند. طغيان��ي در گفت وگو 
با ايسنا، با اش��اره به اقدامات الزم براي ساماندهي 
بازار مس��كن، بيان كرد: ساماندهي بازار مسكن در 
گام اول نياز به يك برنامه بلندمدت دارد ما تا زماني 
كه مشكل عرضه مسكن را حل نكنيم و به راحتي 
مسكن عرضه نشود با مشكل روبه رو خواهيم شد. 
وي اظهار كرد: تا زماني كه زمين كه مهم ترين عامل 
تاثيرگذار در قيمت مس��كن است با قيمت پايين 
در اختيار توليد كنندگان قرار نگيرد ما در عرضه با 
مشكل روبه رو خواهيم بود، ولي زماني كه اين مشكل 
را حل كنيم متوسط به طور دو سال طول مي كشد 
تا خانه هايي كه با زمين ارزان ساخته شده اند به بازار 
عرضه شوند. مساله اصلي مسكن كه بحث عرضه 
است در كميسيون عمران در حال دنبال شدن است. 
او تصريح كرد: اما آنچه كه به كميسيون اقتصادي 
مربوط مي شود اين است كه ما سوداگران را از بازار 
مسكن بيرون بكش��يم. يعني فقط كساني در بازار 

مسكن بمانند كه مصرف كننده هستند. 

حذف زباله گردها با جمع آوري مخازن زباله 
صدرالدي�ن عليپ�ور، مديرعامل س�ازمان 
مديريت پسماند ش�هرداري تهران از آغاز 
جمع آوري مخازن زبال�ه در تهران خبر داد 
و گفت: بخش�ي از مخازن زباله را به روشي 
جديد به خانه ها برده  و به موازات آن، مخازن 

بيروني را جمع آوري كرده ايم.

  عليپ��ور اظهار كرد: در حوزه مديريت پس��ماند نگاه 
كلي در شهر تهران و ش��ايد در ايران اين است كه در 
اين حوزه غفلت هايي صورت گرفته و شايد كار اصولي 
صورت نگرفته است و بايد مانند برخي حوزه ها مثل 
انرژي و آب به اين حوزه هم توجه جدي مي شد. بايد 
مش��كالت در اين حوزه به صورت ريش��ه اي برطرف 

مي شد تا شاهد عقب افتادگي نباشيم. 
او افزود: در كالن شهر تهران با جمعيت بااليي كه دارد، 
در حوزه پسماند با تك تك شهروندان سر و كار داريم. 
بايد كار درازمدت و زيرس��اختي صورت مي گرفت. 
عموما مديران در اين حوزه به دنبال كارهاي زودبازده 
هس��تند و البته بايد كارهاي فرهنگ��ي هم صورت 
بگيرد كه همين موضوع زمانبر است و خيلي مديران 
به اين س��مت حرك��ت نمي كنند، ب��ه همين دليل 

عقب ماندگي هايي در اين حوزه وجود دارد. 
به گزارش فارس، مديرعامل سازمان مديريت پسماند 
ش��هرداري تهران اظهار كرد: در حوزه پسماند تغيير 
عادت هايي هم داريم و يكس��ري مخازن بر سر معابر 
و كوچه ها نصب كرده ايم و همين موضوع باعث شده 
است كه شهروندان هر ساعت كه مي خواهند زباله شان 
را به بيرون از منزل بياورند و ديگر كار تفكيك صورت 
نمي گيرد و همين فاكتور مخازن، وضعيت را دشوارتر 

كرده و باعث بروز مشكالتي شده است. 
به گفته او، در گذشته شهروندان ساعت ۹ شب پسماند 
خود را بيرون از منزل مي گذاشتند، اما در حال حاضر 
با توجه به وجود اين مخازن، شهروندان در هر ساعتي 
پسماند را بيرون از منزل مي گذارند، حتي ما در برخي 
از موارد فرصتي براي تميز كردن مخازن نداريم. در 
فصول گرم سال، شيرابه و مشكالت ديگر هم داريم.

البت��ه همين مخازن ه��م باعث ش��يوع زباله گردي 
مي شود، چرا كه زباله ها قابل دسترس هستند و همين 
امر مشكل ايجاد مي كند و با پديده اي به نام زباله گردي 

روبه رو هستيم. 
عليپور اظه��ار كرد: تفكيك پس��ماند از مبدأ را آغاز 
كرده ايم. ۱۰ هزار س��اختمان را درنظر گرفته و اين 
كار به صورت پايلوت در مناطق ۱۶، ۶، ۲۱ و ۲۲ آغاز 
شده است. مخازن را به خانه ها برده ايم و به موازات آن، 
مخازن بيروني را جمع آوري كرده ايم. در حال حاضر 
مخازن شهرك شهرداري در منطقه ۲۲ را جمع آوري 

كرده ايم، اين كار به تدريج صورت مي گيرد.
  مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران 
همچنين گفت: البت��ه مقاومت هايي هم وجود دارد. 
برخي ك��ه ميل به بي نظمي دارند برايش��ان اين كار 
سخت است، اما با نظام هاي تشويقي اين كار صورت 
گرفت��ه و مردم تدريجا كمك ك��رده و اين كار انجام 
مي شود. البته يكسري شهروندان مسوول هم وجود 
دارن��د كه هماهنگ هس��تند و كار را به خوبي انجام 
مي دهند و براي اين كار از هنرمندان و NGO  ها هم 

استفاده كرده ايم. گام اول جمع آوري مخازن است. 
او افزود: اگر مخازن مالك داش��ته باشد و معلوم شود 
كه هر كس چه چيز توليد كرده و براساس ميزان زباله 

و نوع زباله اي كه توليد ش��ده عوارض مي دهند و اگر 
توليد زباله اش كم باشد، از عوارض معاف شود. 

او اظهار كرد: ايستگاه مياني در شهر تهران به عنوان 
ايس��تگاه پردازش وج��ود دارد كه جالب اس��ت اين 
ايس��تگاه ها به جاي پردازش، محل جمع آوري زباله 
بود. زباله ها از سطح شهر جمع آوري، در اين ايستگاه ها 
ريخته مي شد و دوباره از اين ايستگاه ها جمع آوري و 

به آراد كوه برده مي شد.
عليپور افزود: در گام دوم قصد داريم ايس��تگاه هاي 
پ��ردازش را حذف كنيم و به س��مت ام آر اف حركت 
كنيم. ام آراف ايس��تگاه هايي هستند كه اطراف شهر 
شكل مي گيرد و اين كار با مشاركت بخش خصوصي 
انجام مي ش��ود و در ازاي كاري كه بخش خصوصي 
انجام مي دهد، به مدت چند س��ال از پس��ماندهاي 
خشك اس��تفاده مي كنند. قبال ما هنگام حمل زباله 
مشكل ريزش ش��يرابه را داشتيم كه با انجام اين كار 

مشكالت در اين زمينه هم برطرف مي شود. 
  مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران 
گفت: شركت ها بايد در زمينه ام آر اف سرمايه گذاري 
كنند. البته اين را هم بگويم كه بايد براي سرمايه گذار 
هم انگيزه ايجاد ش��ود. اگر مخازن زباله جمع آوري و 
ايستگاه هاي ام آراف نصب شود، ديگر زباله اي نمي ماند 
كه بخواهند به تبع آن زباله گردي وجود داشته باشد. 
در حال حاضر ۶۰ ه��زار مخزن زباله در تهران وجود 
دارد، آيا ما مي توانيم ۶۰ هزار آدم كنار اين مخازن قرار 
دهيم تا زباله دزد نباشد؟ قطعا اين كار شدني نيست. 
اما با جمع آوري زباله و سيستم هايي كه در دستوركار 

است مي توانيم زباله گردي را حذف كنيم. 
او افزود: وقتي كه مخازن مالك داش��ته باشد و وارد 

ساختمان ش��ود، ديگر زباله گردي حذف مي شود. 
براي ايج��اد ام آر اف هم فراخ��وان داده ايم و اگر به 
نتيجه برسد، س��اخت آن بيش از ۶ تا 7 ماه زمان بر 
نيست و قرار اس��ت چهار ايس��تگاه ام آر اف داشته 
باشيم با اين كار مشكل شيرابه حل مي شود، خلوص 
پسماند بيشتر مي شود و مشكالت زيست محيطي 
كاهش پيدا مي كند. يكس��ري پسماندهاي حجيم 
داريم، همانند شيشه هاي ساختماني، شاخ و برگ، 
الس��تيك، پس��ماندهاي الكترونيك و... كه تجزيه 
نمي ش��وند. از س��ال گذش��ته براي اين پسماندها 

برنامه ريزي كرده ايم.
عليپور اظهار كرد: شهروندان مي توانند در ۲۰ نقطه اي 
كه براي اين كار در نظر گرفته ش��ده پس��ماندهاي 

الكترونيك ر را به غرف تحويل دهند و همينطور براي 
الستيك ها و شيشه ها هم برنامه ريزي كرده ايم و ديگر 
اين پسماندها به آرادكوه نمي آيد. سال هاست وعده 
هوشمند سازي در زمينه پسماند داده شده ولي خيلي 

اين امر محقق نشده است؟
او اف��زود: بخش ديگ��ري از كاهش توليد پس��ماند، 
اطالع رساني و هوشمندسازي است. ما روي موضوع 
شبكه هاي بدون پس��ماند در مناطق كار مي كنيم و 
غرف باز هستند و با حداكثر ظرفيت فعاليت مي كنند. 
حمل و نقل پسماند را به صورت روزانه رصد مي كنيم 
و در بحث هوشمندس��ازي اتفاق هاي خوبي رخ داده 
اس��ت. مجموعه فرآيند را با ردياب و دوربين ها رصد 

مي كنيم تا مشكلي ايجاد نشود.

شهردار تهران خبر داد: مطالعات اجراي خط ويژه اتوبوس در بزرگراه همت آغاز شد

 آمار مسافران مترو از يك ميليون نفر عبور كرد 
محسن هاشمي، رييس ش�وراي شهر تهران 
گفت: در مترو تعداد مسافران از يك ميليون 
نفر هم گذشته است و با افزايش فعاليت ها اگر 
مردم از ماسك استفاده نكنند، آمار مبتاليان 
به كرون�ا روز ب�ه روز باالتر مي رود. هاش�مي 
در پايان دويس�ت و بيست و پنجمين جلسه 
شوراي شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: 
از صب�ح ش�هردار ي تماس هايي داش�ت و به 
دليل عجله اي كه براي تامين اتوبوس داشت 
محدوديت هايي در س�قف معامالتي داشتند 

 و درخواس�ت كردند اين مس�اله ب�ه صورت 
دو فوريتي مطرح ش�ود و اميدواريم به زودي 
شاهد اضافه شدن ۱2۰ دستگاه اتوبوس باشيم. 
او درباره دفن ۷۰ بيمار كرونايي در روز گذشته 
در بهش�ت زهرا )س( گفت: مج�ددا به پيك 
كرونايي هايي كه در گذش�ته در ته�ران بود 
نزديك مي ش�ويم و از آن عبور كرديم. ديروز 
آمار را از بهش�ت زهرا گرفتم اي�ن عدد به ۷۰ 
نفر رسيده بود در حالي كه در ارديبهشت ماه 
به ۱۹ نفر هم رس�يديم. هاشمي گفت: االن به 

دليل بازگشايي فعاليت ها و استفاده از حمل و 
نقل شاهد افزايش آمار هستيم. در مترو تعداد 
مسافران از يك ميليون نفر هم گذشته است 
و اگر مردم از ماسك استفاده نكنند اين عدد 
روز به روز باالتر مي رود. رييس ش�وراي شهر 
تهران افزود: از طرفي افزايش فعاليت آلودگي 
هوا را نيز افزايش داده است كه باعث مي شود 
كرونا اثرات بيشتري روي مردم داشته باشد و 
از مردم خواهش مي كنم استفاده از ماسك را 

جدي بگيرند.

حاشيه شورا

دالر بايد تك نرخي شود
   ب�ا توجه ب�ه كاه�ش درآمده�اي ارزي در 
هفته هاي گذش�ته، آيا اساس�ا بانك مركزي 

توان پاسخ به تمام نياز ارزي كشور را دارد؟
آمارها نش��ان مي دهد كه اقتصاد ايران براي گذران 
امور خود و واردات مايحتاج الزم به كش��ور، در سال 
به حدود ۶۵ ميليارد دالر ارز احتياج دارد. ما در سال 
گذش��ته حدود ۴۰ ميليارد دالر صادرات غيرنفتي 
داشتيم و اگر درآمد نفتي باقي مانده را نيز به آن اضافه 
كنيم مي توان انتظار داشت كه بخش قابل توجهي از 
نياز ارزي پوشش داده شود و با كاهش جزئي واردات، 
به تراز ارزي برسيم. در سال جاري نيز با وجود شيوع 
كرونا، ميزان مص��رف كاالي جهاني تغيير خاصي 
نخواهد كرد، يعني شايد در چند هفته تجارت متوقف 
شود اما پس از آن همچنان تقاضا وجود خواهد داشت 
و كشورها تقاضاي بي جواب ماه هاي قبل خود را نيز 
جبران مي كنند، از اين رو نبايد نگران تامين نشدن 

ارز مورد نياز كشور بود.



دانش و فن6اخبار

ربودن اطالعات افراد با راه اندازي سايت هاي جعلي

كالهبرداري هاي فيشينگ رو به افزايش است
ارس�ال پيامك ب�راي انج�ام كالهب�رداري 
شيوه اي اس�ت كه متخلفان با استفاده از آن 
حس�اب كاربران را خالي مي كنند. اين شكل 
از كالهبرداري بر اساس مناسبت هاي مختلف 
و اتفاقاتي كه در جامعه رخ مي دهد، س�مت و 
س�وي جديدي به خود مي گيرد. با وجود اين ، 
آگاهي از روش هاي كالهبرداري مي تواند در 
جلوگيري از سرقت هاي اينترنتي موثر باشد. 
فعال نك�ردن رمز دوم براي هم�ه كارت هاي 
بانكي و قرار دادن مبلغي ناچيز در يك كارت 
براي خريدهاي اينترنتي و رعايت نكات ايمني 
هنگام خريد با كارت هاي بانكي براي جلوگيري 
از افشاي ناخواسته رمز و سوءاستفاده از كارت 

از جمله اين اقدامات است.

ماجراي تخلفات��ي كه به واس��طه ارس��ال پيامك و با 
سوءاس��تفاده از ناآگاهي افراد رخ مي دهد، به س��ال ها 
قبل برمي گ��ردد. از همان زمان تاكنون انواع و اقس��ام 
كالهبرداري با استفاده از پيامك انجام شده است. بسته 
به اتفاقات روز، كالهبرداران ش��يوه خود را براي دست 
ك��ردن در جيب مردم عوض مي كنن��د. يك بار با بهانه 
رجيستري، يك بار با سوءاستفاده از بيماري كرونا، يك 
بار براي دريافت كمك هزينه دولت. بسته به اخباري كه 
روزانه منتشر مي شود، كالهبرداران نيز شيوه و روش خود 
را براي كالهبرداري عوض مي كنند؛ اما تمام آنها صرفًا 
يك هدف دارند؛ فيشينگ. فيشينگ زماني اتفاق مي افتد 
كه كالهبرداران اينترنتي به اطالعات قربانيان از جمله 
اطالعات مربوط به حس��اب هاي بانكي يا شخصي افراد 
دست پيدا مي كنند. اين كالهبرداران پيامكي معموال 
به روز هستند و با هر مناسبتي سازوكار سوءاستفاده از 
احساسات مردم را پيدا مي كنند. معموال هم روي مسائل 
مالي دست مي گذارند و از ناآگاهي افراد استفاده مي كنند. 
هرچند استفاده از رمز پويا باعث شده ميزان پرونده هاي 
تشكيل شده براي فيشينگ به حد چشمگيري كاهش 
پيدا كند. راهكار طاليي اين اس��ت كه به اين پيامك ها 
بي توجه باشيد. طمع برنده شدن در مسابقه، باقي ماندن 
در صف قرعه كشي و مواردي از اين دست شما را به لب 

پرتگاه فيشينگ و خالي شدن حسابتان مي برد.

  كالهبرداري هاي ارزش افزوده
مهم ترين سوءاس��تفاده هاي پيامكي كه طي سال ها از 
مردم انجام شده است، مربوط به خدمات ارزش افزوده 
است. اينكه پيشينه ارسال پيامك هاي تبليغاتي به كجا 

و چه زماني برمي گردد، مشخص نيست اما نزديك به سه 
سال است كه اين اتفاق ناخوشايند، به مرز آزاردهندگي 
رسيده و مشتركان هر روز پيامك هاي مزاحم را دريافت 
مي كنند. »تور س��ه روزه، اقامت در هتل پنج س��تاره از 
يك تا س��ه ميليون تومان«، »ملك با امكانات و سند« 
و »ح��راج و تخقيف هاي چند درص��دي«، قالب اكثر 
پيامك هاي تبليغاتي مزاحم اس��ت كه روزانه به دست 
مشتركان مي رسند. اين قبيل پيامك ها كه ابتدا با لحن 
رسمي ارسال مي شدند، در اكثر مواقع بدون اينكه خوانده 
شوند، توسط مخاطب از روي گوشي پاك مي شدند. براي 
همين ارسال كنندگان از خودشان خالقيت نشان دادند 
و به تازگي نگارش پيامك هايي كه به تلفن هاي همراه 
مخابره مي ش��ود، كنجكاوي مخاطب را براي باز كردن 
آن برمي انگيزد: »سالم چطوري؟ چه خبر؟ مياي بريم 
كيش؟« اولين فاز برخورد با اين پيامك هاي تبليغاتي 
مزاحم، تقريبا سه سال قبل در سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي زير مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات با راه اندازي سامانه ۱۹۵ به مرحله اجرا درآمد. 
مدتي از اين اقدامات گذشت اما نتيجه هنوز هم آن قدر 
ثمربخش نبود كه مردم از آن راضي باش��ند. به همين 
منظور فازهاي بعدي شروع شد و در حال حاضر تعداد اين 
پيامك ها از قبل كمتر شده است؛ دليل آن هم گزارش 
شماره هاي مختلف به سامانه ۱۹۵ است. براي شكايت در 
اين خصوص كافي است يك پيامك رايگان به سرشماره 
۸۰۰۷ ارس��ال كنيد تا روند بازگشت هزينه هايي كه از 
حساب تان كسر شده، به جريان بيفتد و پيگيري شود. 
با ش��ماره گيري اين كد مي توانيد ببينيد طي سه سال 
گذشته، شركت هاي ارزش افزوده چه ميزان هزينه بابت 
خدماتي كه شايد از آنها حتي اطالع هم نداشته ايد از شما 
دريافت كرده اند. مردم مي توانند در صورت تمايل، نام 
شركت ها و مبالغ تفكيكي كه از حساب شان كسر شده 
را درخواست كنند تا در قالب پيامك رايگان براي شان 
ارسال شود. ستاره هشتصد مربع كدي است كه مدتي 
قبل س��ازمان تنظيم مقررات ب��راي قطع پيامك هاي 
مزاحم خدمات ارزش هاي افزوده و تبليغاتي اعالم كرد 
و اكنون نيز عدد ۶ به اين كد دستوري اضافه شده است.

    فريب كاربر به اسم رجيستري و همتا
طرح رجيستري براي مبارزه با قاچاق گوشي طراحي 
شد و سايت همتا نيز به اين سبب توسعه پيدا كرد كه 
كارهاي مربوط به رجيستري را انجام دهد. كالهبرداري 
پيامكي با اجراي طرح رجيستري شكل ديگري به خود 
گرفت. متخلفان با ارسال پيامكي مبني بر اينكه گوشي 

شما رجيستر نش��ده و ارتباطتان قطع خواهد شد، از 
ناآگاهي مردم سوءاستفاده مي كنند. اگر پيامكي از همتا 
براي كاربران ارسال شود، قطعاً با سرشماره hamta و به 
شكل كاماًل رايگان خواهد بود و هر پيامكي كه مخاطب 
را به درگاه بانكي راهنمايي كند، كالهبرداري است. به 
اينگونه پيامك ها اصاًل توجه نكنيد. كالهبرداران پس 
از دريافت اطالع��ات كارت بانكي كاربران از طريق آن 
درگاه جعلي، از آن سوءاستفاده مي كنند. پيامك هاي 
سامانه همتا صرفا از طريق سرشماره اي كه روي گوشي 
كاربر با كلم��ه HAMTA به نمايش در مي آيد واقعي 
و قابل پيگيري اس��ت. هر پيغامي كه از ش��ماره ديگر 
به دس��ت كاربران رس��يد، بايد ناديده گرفته شود و از 
دنبال كردن آدرس هاي ارايه ش��ده در اين پيامك ها 
بايد خودداري شود. راحت ترين و سريع ترين راه براي 
اس��تعالم رجيستر شدن گوش��ي همراه اين است كه 
 )IMEI( ابتدا كاربر با شماره گيري *#۰۶# شناسه
گوشي خود را اس��تخراج كند و سپس با شماره گيري 
كد دس��توري #۷۷۷۷* وضعيت ثب��ت بودن و ثبت 
نبودن گوش��ي همراه خود را مشاهده كند. همچنين 
كاربراني كه در خصوص دستگاه سيم كارت خور خود 
 نگراني دارند مي توانند در هر زمان با مراجعه به سايت

 hamta.ntsw.ir در همان صفحه اول با كليك روي 
راهنماي هوشمند مشكالت به راحتي وضعيت دستگاه 
خود را در سامانه همتا مشاهده كنند. با انجام اين اقدام 
در صورتي كه نياز باش��د فرآيندي انجام شود به كاربر 
راهنمايي هاي الزم به صورت اتوماتيك ارايه مي شود. 

سايت رسمي سامانه همتا hamta.ntsw.ir و سايت 
اطالع رس��اني همتا hamtainfo.ntsw.ir است و 
دامنه ديگري ندارد. همچنين سامانه همتا براي انجام 
فرآيندهاي خود وجهي دريافت نمي كند و انجام تمام 

فرآيندهاي سامانه رايگان است.

  كالهبرداري هاي بانكي و رمز دوم 
كالهبرداران با نيت دستيابي به اطالعات كارت بانكي 
مشتركان بانك هاي كشور، پيامكي با محتواي »انقضاي 
رمز دوم طي ۲۴ س��اعت« را به ش��كل رندوم ارسال 
مي كنند و از مشترك مي خواهند به لينكي كه در ادامه 
پيامك آمده مراجعه كنند تا رمز دومشان تغيير كند. از 
همين طريق كالهبرداران به مشخصات كارت بانكي و 
رمز دوم دست پيدا مي كنند و به وسيله آن كارت بانكي 
شما را هك مي كنند. نكته طاليي همين است كه نبايد 
به اينگونه پيامك ها توجه كنيد. اگر از مشكل رمز دوم 
خود اطمينان داريد، پس از اطالع كامل از بانك براي 
اين كار اقدام كنيد، آن هم صرفاا از طريق وبگاه رسمي 
بانك. در اين راس��تا سرهنگ گودرزي، رييس پليس 
فتاي تهران در گفت وگو با ايرنا اظهار مي كند: »از سال 
۹۲ »فيشينگ« با رشد تكنولوژي و استفاده مردم از 
فضاي مجازي براي خريد اينترنتي آغاز شد و به رشد 
فزاينده اي در ايران رس��يد. اطالع رس��اني ما از سوي 
بانك ه��ا و بانك مركزي خيلي جدي گرفته نش��د تا 
اينكه در سال ۹۷ تعداد پرونده هاي برداشت غيرمجاز 
افزايش چشمگيري داشته اس��ت و به همين علت از 

دي ماه گذشته با تالش مراجع قضايي و بانك مركزي 
استفاده از رمز دوم پويا الزامي شد. هر سرويس و خدمتي 
كه در فضاي مجازي ارايه مي ش��ود، نيازمند آموزش، 
اطالع رساني و فرهنگ سازي است چرا كه تعداد زيادي 
از افراد تحت سناريوهاي مختلف قرباني اعتماد اشتباه 
به فضاي مجازي شدند. اطالع رساني به موقع و اصولي 
كمك شاياني به مردم مي كند تا از آسيب هاي فضاي 
مجازي دور و محفوظ بمانند.« او با بيان اينكه مهم ترين 
مشكالت اصولي در به وقوع پيوستن كالهبرداري در 
فضاي مجازي عدم توجه مردم به هشدارهاي پليس 
و عدم آگاهي مردم از مخاطرات فضاي مجازي است، 
گفت: »در راستاي جلوگيري از س��رقت اينترنتي از 
حس��اب بانكي، شهروندان تنها كافي است چند نكته 
كليدي را رعايت كنند. بين كارت بانكي كه با آن خريد 
روزانه انجام مي دهند با كارت متصل به حساب حقوق، 
پس انداز خودشان تفاوت قائل شوند، تنها براي كارتي 
رم��ز دوم يك بارمصرف فعال كنن��د كه مبلغ ناچيز و 
متناس��ب با حيطه كاري  افراد در آن موجودي داشته 
باشد و حتي االمكان براي تمام كارت هاي بانكي رمز 
دوم در نظر گرفته نشود. امنيت و تعارف دو چيز متضاد 
هستند. شهروندان نبايد رمز كارت خودشان را با ديگران 
به اش��تراك بگذارند، در خريدهاي روزانه و فيزيكي، 
رمز كارت شان را با رعايت نكات ايمني مثل قرار دادن 
دست باالي دست هنگام وارد كردن رمز اول استفاده 
كنند تا از افشاي ناخواسته رمز و سوءاستفاده از كارت 

جلوگيري شود.«
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اخذ سند مالكيت زمين 
CGS و CPSو TBS ايستگاه هاي

 عباس ش��مس اللهي مديرعامل ش��ركت گاز 
استان ايالم گفت: با تالش و همت كاركنان امور 
حقوقي شركت گاز استان در سال ۹۸ براي ۱3 
ايس��تگاه TBS ,CPS ,CGS به متراژ ۵۴۰۰ 
مترمربع سند مالكيت تك برگ بنام شركت گاز 
استان ايالم صادر گرديد است.  وي همچنين از 
تحصيل ۴۶۰۰۰۰ متر مربع زمين جهت اجراي 
پروژه هاي گازرساني به ارزش ۱۴ ميليارد ريال 
در س��ال ۹۸ خبر داد و اف��زود: تحصيل اراضي 
اصلي تري��ن مرحله اجرايي پروژه ها مي باش��د 
كه تحصيل به موقع باعث س��رعت در ش��روع 
عمليات اجرايي و مانع از توقف پروژه ها و تأخير 

در بهره برداري آنها مي باشد.

 امضاي تفاهم نامه بين مترو 
و معاونت اجتماعي قوه قضاييه

تفاهم نامه مشتركي بين ش��ركت بهره برداري 
متروي تهران و معاونت اجتماعي و پيش��گيري 
از وق��وع جرم قوه قضاييه امضا ش��د. به گزارش 
مديري��ت ارتباط��ات و امور بين الملل ش��ركت 
بهره ب��رداري مت��روي تهران و حوم��ه معاونت 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، شركت 
بهره ب��رداري متروي تهران و حوم��ه با معاونت 
اجتماعي و پيش��گيري از وقوع جرم قوه قضاييه  
روز ۱۶تيرم��اه ۹۹ در راس��تاي افزايش آگاهي 
مردم در زمينه پيشگيري از وقوع جرم تفاهمنامه 
مشهرك امضا كردند.  در اين مراسم كه با حضور 
قائم مقام معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع 
جرم قوه قضاييه، مع��اون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران و مديرعامل شركت بهره برداري 
مت��روي ته��ران و حوم��ه برگزار ش��د. فرنوش 
نوبخت اظه��ار كرد اين تفاهم نامه در راس��تاي 
ارتقاي همكاري هرچه بيشتر و آگاهي بخشي به 
شهروندان منعقد مي شود.  معاون حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران نيزپيشنهاد داد جهت 
كاهش مشكالت حمل و نقلي در تهران كميته اي 
مشترك بين معاونت اجتماعي قوه قضاييه و اين 

معاونت تشكيل شود.  
دكتر سيد مناف هاشمي با بيان اينكه شهرداري 
و موسس��ات عمومي غيردولتي هستند، گفت: 
ابرشهرهايي همچون تهران ويژگي هاي خاصي 
دارن��د كه باي��د س��ازوكار و راهكارهاي خاصي 
براي كاهش مش��كالت آنه��ا و ناهنجاري هاي 
ناشي از زندگي شهري داش��ته باشيم. او گفت: 
مباحث عدم وقوع جرم به همه حوزه هاي شهري 
برمي گ��ردد اما امروز اين توفيق را داش��تيم كه 
تفاهمنامه اي بين قوه قضاييه و شركت مترو باشد.

مهم ترين مشكالت اصولي در به وقوع پيوستن كالهبرداري اينترنتي، توجه نكردن به موارد امنيتي و آگاهي نداشتن از مخاطرات فضاي مجازي است

سامانه پيامكي

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را 

با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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 دريافت اسناد مناقصه )پس ازارائه گواهی صالحيت ايمنی اداره کار تائيد واحد ارزيابی تامين کنندگان( از تاريخ  1399/05/06 به مدت دو 

روزدر قبال ارائه اصل رسيد واريز مبلغ 500،000ريال ) غير قابل استرداد( در وجه شرکت فوالد خوزستان 
 تاريخ تحويل پيشنهادات: روز دوشنبه  مورخ  1399/05/13 

تاريخ گشايش پاکات پيشنهاد قيمت / فنی : روز  سه شنبه مورخ 1399/05/14 
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 200،000،000 ريال

نوع تضمين : 1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمينی و يا واريز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

شماره حساب واريز وجه :
 الف ( حساب سپهر 0100304453001 بانک صادرات شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 3۸۸2 

ب ( حساب سيبا 01025131۸6002 بانک ملی شعبه مجتمع فوالد اهواز کد 6532
نشانی شرکت : اهواز - کيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مديريت : خريد خدمات و قراردادها

N.MOSAVIFARJAM@KSC.IR  کارشناس : سيد ناصر موسوی فرجام     تلفن:6432-3213-61-9۸+ ايميل  

شرکت فوالد خوزستان

 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 
براي سال مالي منتهي به 1398/12/29

شرکت فوالد مبارکه اصفهان ) سهامي عام (  به شماره ثبت 7841  و  شناسه ملي 10260289464

هيات مديره شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامي عام(

بدينوسيله به اطالع کليه سهامداران محترم و نمايندگان قانونی آنان می رساند ، جلسه مجمع عمومي 
عادي ساليانه شرکت فوالد مبارکه اصفهان ) سهامی عام (  به شرح ذيل برگزار مي گردد .

   زمان  : روز دوشنبه 1399/04/30 ساعت 10:00 صبح
   مکان : اصفهان ، کيلومتر 75 جنوب غربی ، شرکت فوالد مبارکه اصفهان ، سالن همايش مرکز تحقيقات 

دستور جلسه:
   استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني شرکت درخصوص عملکرد سال مالي منتهي به 139۸/12/29

   بررسي و تصويب صورت هاي مالي و عملکرد سال مالي منتهي به 139۸/12/29
   انتخاب بازرس قانوني و حسابرس شرکت براي سال مالي منتهي به 1399/12/30

   اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود
   تعيين روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شرکت در سال مالي منتهي به 1399/12/30

   تعيين پاداش اعضاي هيات مديره
   تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيات مديره 

   ساير مواردي که در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد .
حس�ب ابالغيه ش�ماره 104/31 مورخ 139۸/12/20 س�تاد ملی مديريت بيماری کرونا و ابالغيه شماره 
440/050/ب/9۸ م�ورخ 139۸/12/26 س�ازمان بورس در خصوص نحوه برگزاری مجامع به اس�تحضار 
می رساند  ، برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با حضور حداکثر 15 شخص حقيقی يا حقوقی مقدور می باشد. 
لذا با توجه به محدوديت های موجود امکان مشاهده همزمان مجمع  از طريق مراجعه به سايت شرکت به 

آدرس www.msc.ir برای سهامداران عزيز فراهم می باشد .
   نمايندگان سهامداران حقوقي می توانند ، معرفي نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاري مجمع از 
طريق نمابر ذيل ارسال و از ساعت 9:00 صبح روز برگزاري مجمع نسبت به ارائه اصل معرفي نامه و کارت 

شناسايي معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع دريافت نمايند. 
) نکته ضروری : درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی ، همچنين کدملی ، شماره شناسنامه، نام 

پدر و تاريخ تولد نماينده معرفی شده در معرفی  نامه ارسالی الزامی می باشد . (
نشاني امور سهام شرکت : اصفهان ، ميدان آزادي ، ابتداي خيابان سعادت آباد ، شرکت فوالد مبارکه اصفهان، 

دفتر امور سهام و مجامع . کدپستی : ۸16۸645497
تلفن : 03152733935، 031366۸3651  نمابر : 03152733922



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

رضا قرباني، عضو هيات رييسه انجمن واردكنندگان موبايل در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد 

آدرس غلط  براي گراني موبايل
ادامه از صفحه اول

 آقاي قرباني، مساله  ديگري كه وجود دارد، اينكه 
گفته مي شود، واردات تلفن همراه قبل از سال جاري 
با ارز نيمايي وارد ش�ده، اما همچنان ب�ا نرخ روز به 

فروش مي رسد، چرا؟ 
بيش از 95 درصد تلف��ن همراه هايي كه با ارز نيمايي وارد 
شدند، همه در بازار توزيع و به فروش رسيده اند، زيرا از ابتداي 
سال 1399 ارز تلفن همراه صادراتي بوده و ارز نيمايي نگرفته 
است پس تلفن همراهي در انبارها باقي نمانده كه بخواهند با 

نرخ روز به فروش برسانند. 
   تعداد تلفن همراه هايي كه وارد مي ش�ود، چقدر 

زمان مي برد كه به فروش برسند؟ 
حدود 15 تا ۲۰ روز، زيرا با توجه به افت قيمت جهاني تلفن 

همراه بيش از اين زمان توجيه اقتصادي ندارد.
    هم اكنون اين دستگاه هاي گوشي تلفن همراه كه 

در بازار به فروش مي رسد، با چه ارزي وارد شدند؟ 
ارز نيمايي واردات گوش��ي از اول س��ال قطع شده است. 
تلفن همراه هايي كه هم اكنون در بازار به فروش مي رسد، 
با ارز صادراتي وارد شدند، كه به دليل كمبود صادرات نرخ 
آن از دالر آزاد، ه��ر دالري ۲۰۰ تومان گران تر اس��ت. اما 
نكته اي كه در بح��ث فروش تلفن همراه بايد مورد توجه 
قرار گيرد، اينكه »تخصيص ارز« با »تامين ارز« دو مساله 
كامال متفاوت است. ممكن است بانك مركزي تخصيص 
ارز يك واردكننده را فروردين يا ارديبهشت ماه انجام دهد، 
اما تامين ارز آن يك ماه بعد انجام ش��ود. بنابراين مالك 
قيمتگذاري محصول، تامين ارز اس��ت، نه يك ماه قبل. 
يعني فرد بر اساس ارزي كه از صادركننده خريداري كرده، 
بر همان اساس قيمت كاالي خود را محاسبه مي كند. اما 
واردكننده به تازگي يا مثال همي��ن دو روز قبل، ارز مورد 
نيازش را تامين كرده باشد كه نرخ دالر ۲۲5۰۰ تومان بوده 
است؛ آيا بايد كاالهايش را براساس نرخ دالر يك ماه قبل 
محاسبه كند؟! )تامين ارز با منشأ شفاف صادراتي از طريق 

سامانه بانك مركزي( . 
   هم اكنون قيمت تلفن همراه چه وضعيتي در بازار 

دارد ؟ 
تلفن همراه االن نسبت به نرخ ارز، ارازنتر است؛ يعني اگر 
تلفن همراه هايي كه در گمرك دپو شده اند، ترخيص شوند، 
با همين دالر ۲۲۰۰۰ تومان، قيمت آنها از آنچيزي كه امروز 
مشاهده مي كنيم، گران تر خواهد بود. )البته تلفن همراه هاي 

كمتر از 3۰۰ يورو.( 
   تعداد تلفن همراه هاي دپو شده در گمرك چقدر 

است؟ 
45۰ تا 5۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه دپو شده در گمركات 
داريم. كه همگي داراي ثبت سفارشي قانوني هستند، اما 
متاسفانه به دليل عدم تخصيص ارز از طرف بانك مركزي 

امكان ترخيص ندارند.
    از چه تاريخي؟ 
از ابتداي سال 1399

   دليل اين دپو چيست؟ 
داليل مختلفي ممكن است داشته باشد؛ از »عدم تمديد 
ثبت س��فارش تا عدم تخصي��ص ارز.« به برخ��ي هم ارز 

تخصيص داده شده، اما بعدا ابطال شده است. 

   ممكن اس�ت خود وارد كننده نخواهد كااليش را 
ترخيص كند؟

نه اصال اينطور نيست؛ چون صنف ما تعزيراتي است. 
ممكن است برخي از صنوف ترجيح دهند، كااليشان 
در گمرك باقي بماند تادر بازرسي ها مشخص نشود كه 
اجناس احتكار يا در انبارها نگه داري مي شود. دوم اينكه 

تلفن همراه اصال قابل احتكار نيست.
   چرا؟ 

به دليل اينكه موبايل IMEI هايي دارد كه مش��خص 
مي شود، يك ش��ركت چرا اقدام به ترخيص آن كرده، 
اما سريال هاي آن خاموش است؛ در اين زمينه پيگيري 

زياد هست. 
   در حال حاضر نياز ماهانه مصرفي تلفن همراه در 

كشور چقدر است؟
ماهي يك ميليون و ۲۰۰ هزار تا يك ميليون و 35۰ هزار 
دس��تگاه. 4 ماه از سال گذشته كه به گفته خود مسووالن 
گمرك، تنها ۲ ميليون و 4۰۰ هزار دستگاه وارد كشور شده 

است؛ يعني نصف نياز بازار.

   البته گفته مي شود از اين ۲ ميليون و ۴۰۰ دستگاه 
تلفن همراهي كه وارد ش�ده، تعدادي از آنها هنوز 

روشن نشده؛ يعني به فروش نرسيده است؟ 
ببينيد تمام��ي اين صحبت ها آدرس غلط دادن اس��ت و 
داستان چيز ديگري است. از همين تعداد تلفن همراه، ۶۰۰ 
تا ۷۰۰ هزار گوشي غير هوشمند بوده كه براي قشر خاص 

وارد شده ومصرف ۶ ماه سال است. 
   يعني از اين مدل گوش�ي ها مازاد بر نياز بازار وارد 

شده است؟ 
بله. تعرفه اين مدل گوشي ها، چون زودتر به آنها ارز تخصيص 
داده شده، از همين رو واردات آنها به نسبت به نياز بازار بيشتر 
انجام شده است. كس��ي كه آمار را اعالم مي كند، آگاهي 
دارد نسبت به اين مساله اما مشخص نيست چرا اين موارد 
را مطرح نمي كند. همين االن كه با شما صحبت مي كنم، 
در ش��ركت خود ما 1۰۰ هزار گوشي غيرهوشمند از يك 
ميليون و 4۰۰ هزار گوشي كه مي گويند روشن نشده و به 
فروش نرسيده، موجود است. متاسفانه مي خواهند اينگونه 
القاء كنند، كه واردكنندگان احتكار كردند. حال هر كس 

مي خواهد 1۰۰ هزار تلفن همراه ما را خريداري كند، بسم ا... .
 خب چرا گوشي هايي كه متقاضي زيادي ندارند، اين 

تعداد وارد شده است؟ 
چون قيمت اين گوش��ي ها بين 15 ت��ا ۲۰ دالري بوده و 
ارزبري كمتري داشته اند و ارز مورد نياز اين كد تعرفه زودتر 

تخصيص پيدا كرده است. 
   ب�ا همه اينه�ا آق�اي قربان�ي، ريي�س اتحاديه 
فروشندگان تلفن همراه در اظهاراتي عنوان كردند، 
كه بايد نظارت بيش�تري بر واردكنندگان صورت 
بگيرد و مشخص ش�ود، چرا گوشي هايي كه با دالر 
ارزان وارد كردند به دست مصرف كننده نمي رسانند، 

نظرتان در اين باره چيست؟ 
 برخي متاس��فانه ب��راي خوش آم��د هم صنفي هاي خود 
صحبت هايي را مطرح مي كنند و حمايت كوركورانه اي از 
اصناف متخلف انجام مي دهند. پاسخي كه من مي توانم به 
پرسش شما بدهم اينكه تا يكم ارديبهشت ماه كه به خاطر 
كرونا تمامي مغازه ها بس��ته بود، شركتها به صورت آنالين 
اق��دام به فروش مي كردند. با وجود رش��د ن��رخ دالر، هيچ 

افزايش قيمتي نداش��تيم. اما از يكم تا ۷ ارديبهشت ماه كه 
عمده فروشي هاي اصناف بازگشايي شدند، شاهد افزايش 35 
تا 5۰ درصدي قيمتها بوديم؛ آنهم به دليل دالل بازي وعدم 
نظارت بر روي اصناف. البته منظورم مغازه داري كه سه تا 5 
دستگاه تلفن همراه مي فروشد، نيست؛ منظور عمده فروشان 
مغازه دار اس��ت كه يك تا ۲هزار دس��تگاه خريداري و انبار 
مي كنند. ش��ركت هاي واردكننده فاكت��ور خريد و فروش 
رس��مي دارند؛ يعني كامال مشخص است كه چه ميزان ارز 
دريافت كردند و به چه رقمي فروخته اند. حال به نظرشما در 
جايي كه همه چيز آن شفاف است، تخلف صورت مي گيرد يا 
در جايي كه هيچ نظارتي وجود ندارد؟ االن ش��ما اگر از بازار 
عمده فروش، كه نمي خواهم اسم ببرم، 1۰۰ گوشي خريداري 
كنيد به شما فاكتور نمي دهند. آيا اگر رييس اتحاديه صوت و 
تصوير و فروشندگان تلفن همراه نظارت درستي روي صنف 
خود ندارد يا نمي خواهد مطرح كند بايد گران فروشي آشكار 
اصناف را به گردن وارد كنندگان بيندازيم؟! كدام فروشگاه زير 
مجموعه اين صنف تا به امروز به دليل گران فروشي پلمب شده 
 اس��ت ؟ هيچي ... اما شركت ها دايمًا تحت بررسي هستند. 
نكته دوم اينكه، ش��ركت هاي وارد كننده، حامي طرح افق 
هستند. حال بايد از اين دوستان منتقد پرسيد، كساني كه 
طرفدار نظارت واقعي و شفافيت هستند؟ چرا اينقدر مخالف 
اجراي طرح افق هستند تا فروش��ندگان و اصناف بتوانند 
در سيس��تم، فروش خود را به ثبت برسانند؟ شركت هاي 

وارد كننده كه ثبت مي كنند.
نكته سوم اينكه، پيشنهاد مشخص ما اين است كه گوشي 
قبل از اينكه رجيستر ش��ود؛ يعني قبل از اينكه همتا كد 
رجيستري را اعالم كند، قيمت مصرف كننده در سامانه همتا 
درج شود. با اين روش زماني كه مصرف كننده، پيام رجيستر 
كردن گوشي خريداري شده را ارسال كرد، قيمت نهايي با 

توجه به نرخ ارز براي او ارسال شود.
    آيا اين پيشنهاد در جايي هم مطرح يا مورد موافقت 

قرار گرفته است؟ 
در كارگروه كميسيون تخصصي تلفن همراه، در سازمان 
صمت اين پيش��نهاد تصويب ش��ده و وزارت صمت هم با 

پيشنهاد ما موافقت كرده است. 
   ح�ال چنانچه مصرف كننده، پس از دريافت پيام 
متوجه ش�ود، گوش�ي را گران خريداري كرده، آيا 

امكان عودت آن وجود خواهد داشت يا خير؟ 
وقتي كه مصرف كننده متوجه شود، كه قيمت خريدش 
گران تر از قيمتي اس��ت كه براي او در پيام ارس��ال شده، 
مي تواند پس دهد. اگر فروش��نده پ��س نگيرد مي تواند با 
تعزيرات تماس بگيرد. قبال ما برچسب قيمت مي زديم اما 
عمده فروشان، با سشوار برچسب قيمت ها را پاك مي كردند. 
اما وقتي مصرف كننده از طريق پيامك مطلع شود، ديگر 
امكان دور زدن مشتري و گران فروشي از اين بين مي رود. 
اين درحالي است كه هميشه شركت هاي واردكننده متهم 

به گران فروشي  مي شدند.
   اين طرح از چه زماني اجرايي مي شود؟ 

ما به ش��دت دنبال اجرايي كردن اين پيشنهاد هستيم و 
خوشبختانه مصوب ش��ده و اميدواريم كه از مردادماه اين 
طرح اجرا يي شود تا مصرف كننده در زمان خريد گوشي از 

قيمت نهايي گوشي مطلع باشد.
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 ليست كارت هاي اجاره اي 
به صمت و بانك مركزي رفت

معاون گمرك اي��ران خبر داد: تمام��ي كارت هاي 
بازرگاني مشكوك، در مس��ير قرمز انتخاب مسير 
اظهارنام��ه ق��رار گرفته و هيچگونه تس��هيالتي از 
سوي گمرك به اين كارت هاي بازرگاني اعطاء نشده 
واقدامات تنبيهي الزم نيز در اين كارت هاي بازرگاني، 
اِعمال و اجرا ش��ده اس��ت. به گزارش گمرك ايران، 
مهرداد جمال ارونقي با اشاره به اقدامات گمرك درباره 
پيگيري برگشت ارز صادراتي اعالم كرد: با توجه به 
لزوم توديع تعهد صادركنندگان جهت بازگشت ارز 
حاصل از صادرات و با عنايت به شائبه افزايش صادرات 
غيرمتعارف توسط برخي از صاحبان كاالهاي صادراتي 
و احتمال اجاره اي ب��ودن كارت هاي بازرگاني آنها، 
احصاء ش��اخص هاي عمومي عمليات مشكوك در 
رويه صادرات در دستور كار حوزه فني و امور گمركي 
گمرك ايران قرار گرفته و شاخص هاي اشاره شده در 
1۰ بند طي بخشنامه طبقه بندي شده در دي ماه سال 
9۷ به كليه گمركات اجرايي كشور ابالغ شده است. 
ارونقي افزود: متعاقب اين ام��ر، گمرك ايران عالوه 
بر الزام كليه صادركنندگان به سپردن تعهد فروش 
ارزحاصل از صادرات به صورت سيستمي، طي 13 
فقره نامه طبقه بندي شده، اقدام به اعالم مشخصات 
كارت هاي بازرگاني مش��كوك به س��ازمان توسعه 
تجارت ايران، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صمت و بانك مركزي كرده و در نامه هاي صادره به 
صادرات غيرمتعارف صاحبان كاالهاي صادراتي ارايه 
شده و احتمال اجاره اي بودن آنها تصريح شده كه به 
دليل محرمانه بودن اين مكاتبات از انتش��ار تصاوير 
مربوطه خودداري مي ش��ود با اين وجود در صورت 
درخواست مراجع ذي صالح، در اختيار مراجع مزبور 
قرار خواهد گرفت. ارونقي همچنين با اشاره به كارگروه 
تشكيل شده در اين خصوص اضافه كرد: طبق مصوبه 
هيات وزيران درخصوص اصالح ماده 1۰ آيين نامه 
اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، »چنانچه 
در طول دوره اعتبار كارت بازرگاني، گزارشي مبني بر 
رفتار سو تجاري دارنده كارت بازرگاني دريافت شود، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز، توسط 
كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، گمرك جمهوري اسالمي ايران، اتاق ايران و 
اتاق تعاو ايران )حسب مورد( مي تواند تا زمان حصول 
رسيدگي توسط مراجع ذي ربط، نسبت به تعليق يا 

ابطال كارت بازرگاني اقدام نمايد.« 

كميته پايش تعهدات  ارزي 
صادركنندگان راه اندازي مي شود
كميته پايش تعهدات ارزي صادركنندگان در اتاق 
ايران و اتاق هاي سراسر كش��ور راه اندازي مي شود. 
رويكرد اين كميته تس��هيل فرآيند بازگشت ارز به 
چرخه اقتص��ادي از طريق شناس��ايي فرآيندهاي 
دست و پاگير، پيچيده، و طوالني سياست هاي ارزي 
و تجاري كشور، انتقال آنها به مراجع مربوط و تالش 
براي اصالح آنهاست. براساس دستور غالمحسين 
شافعي، رييس اتاق ايران كميته پايش تعهدات ارزي 
صادركنندگان با هدف رصد وضعيت بازگش��ت ارز 
صادراتي، ايجاد شفافيت، شناسايي صادركنندگان 
واقعي از سوءاستفادكنندگان، شناخت مشكالت و 
موانع موجود در اين وادي و تسهيل فرآيند بازگشت 

ارز، راه اندازي مي شود. 

عضو هيات رييسه انجمن واردكنندگان موبايل از داليل گراني موبايل  مي گويد

بنابراين 9۰ درصد گوشي هايي كه در بازار طبق سنوات 
گذشته وارد شدند، زير 3۰۰ يورو هستند و همين االن 
هم بيش��تر تمركز واردكنندگان براي گوشي هاي زير 
3۰۰ يورو و حتي زير ۲۰۰ يورو اس��ت؛ يعني تقاضا به 
آن س��مت رفته اس��ت و درآمد مردم بايد با چيزي كه 
پرداخت مي كنند، همخواني داشته باشد.« او با تاكيد 
بر اولويت گذاري نيازهاي مردم در شرايطي كه منابع 
دولت محدود اس��ت، خاطرنش��ان كرده بود: »در اين 
شرايط، براي اينكه بهترين بازدهي وجود داشته باشد، 
گوشي هاي گران قيمت اجازه واردات نخواهند گرفت 
و قرار اس��ت واردات مس��افري هم براي گوش��ي هاي 
باالي 3۰۰ يورو بسته ش��ود. در شرايط فعلي با ميزان 
منابعي كه بانك مرك��زي دارد، براي اينكه بتوان باقي 
بازار موبايل فعال بماند، راه ديگري وجود ندارد.« درواقع 
اين تصميم، آنطور كه واردكنندگان عنوان كردند، براي 
كمك به بازاري كه با كمبود گوشي مواجه بود، گرفته 
ش��د. اما پس از اينكه به صورت رس��مي اعالم شد اين 
تصميم جدي اس��ت و مسووالن مربوطه قصد اجرايي 
كردن آن را دارند، اخبار منتشرشده، بازار را مشوش تر 
از پيش كرد. اعتراض ها به اي��ن موضوع تا جايي ادامه 
يافت كه محمدجواد آذري جهرم��ي، وزير ارتباطات 
و فن��اوري اطالع��ات، درواكنش به اي��ن اخبار عنوان 

كرد: »ممنوعيت واردات تلفن همراه باالي 3۰۰ يورو 
داراي سه ايراد جدي است. با رييس كل بانك مركزي 
و همچنين سرپرس��ت وزارت صمت، صحبت كردم و 
استدالل ها را مطرح كردم. با تاكيد بر ضرورت رعايت 
اولويت هاي منابع ارزي كش��ور، بنا ش��د اين تصميم 

بازنگري شود.« 
آذري جهرمي اگرچه ب��ه ايراداتي كه به اين طرح وارد 
است اشاره نكرد، اما مسووالن وزارت صمت روز گذشته 
اعالم كردند اين موضوع در حد يك صورت جلس��ه در 
كميته تخصيص ارز بوده و هن��وز ابالغي به گمركات 
نشده اس��ت و درنهايت اعالم ش��د ممنوعيت واردات 
گوش��ي موبايل باالتر از 3۰۰ يورو لغو ش��ده اس��ت و 
بدين ترتيب با تصميم نهايي كميته اي متشكل از وزارت 
صمت، بانك مركزي، و وزارت ارتباطات، »هيچ تغييري 
در واردات گوش��ي موبايل باالتر از 3۰۰ يورو به وجود 
نخواهد آمد و روال واردات اين گوشي ها حتي به صورت 
مسافري هم بدون هيچ تغييري ادامه خواهد داشت.«  
لغو ممنوعيت واردات گوشي هاي باالتر از 3۰۰ يورو در 
حالي است كه انجمن واردكنندگان موبايل، هنگام اعالم 
اين خبر در اطالعيه اي عنوان كرده بود كه »بيش از 91 
درصد سهم تعداد موبايل مورد نياز كشور زير 3۰۰ يورو 
ارزش دارد و بيش از ۸۰ درصد موبايل هاي باالي 3۰۰ 

يورو غيرقانوني وارد مي شود.« و ديگر اينكه اين تصميم 
به دليل »محدوديت هاي اخير ارزي و در جهت تامين 
حداكثري نياز موبايل در كشور و كنترل و مديريت بهينه 
واردات تمامي كاالها در كشور صورت گرفته است.« و 
در نهايت ابراز اميدواري ك��رده بود كه »با رفع موانع و 
محدوديت هاي ارزي فعلي كشور و نياز مصرف كنندگان 
ايراني به موبايل هاي به روز و پرچمدار برندهاي مطرح 
در دنيا، خصوصا در شرايط سخت كرونايي اين روزها، 
دولت با ن��گاه ويژه چنين محدوديت ه��اي موقتي را 
برطرف كرده و با تخصيص درصد بيشتري از ارز حاصل 
از صادرات جهت واردات رس��مي موبايل، دغدغه هاي 
مردم و اصن��اف و واردكنن��دگان را م��ورد توجه قرار 
دهد.« اگرچه يكي از ايراداتي كه به اين طرح وارد بود، 
محروميت كاربران از گوشي هاي پرچمدار بود، اما آنطور 
كه انجمن واردكنندگان مطرح كرده بودند، تنها چاره 
حل مش��كالت مربوط به واردات و كمبود كاال، همين 
ممنوعيت عنوان شده و اكنون كه اين ممنوعيت لغو 
ش��ده، بايد ديد كارگزاري تخصي��ص و نظارت ارز كه 
اين دستورالعمل را به انجمن واردكنندگان ابالغ كرده 
بود و كميته متش��كل از وزارت صمت، بانك مركزي و 
وزارت ارتباطات، كه آن را لغو كردند، چه تصميمي براي 

مشكالت اين روزهاي بازار موبايل در نظر مي گيرند.

گويي مردم تصور مي كنند كس��اني خير خواه هس��تند 
و كس��اني در طرف مقابل خير خواهي ق��رار دارند، آناني 
خيرخواه هستند كه س��خنراني آتشين و دلسوزانه و پر از 
شداد و غالظ و خصومت با دشمنان واقعي و فرضي مطرح و 
چنين مواضعي اتخاذ مي كنند. شايد اين شيوه ديگر جواب 
ندهد بسياري از مردم ديرهنگام اما باالخره اين ترفند را غير 
معتبر يافته اند. چنين نيست كه در جايي يك شير مثل شير 
آب يا كليد مثل كليد برق بوده كه دولت آن را بايد بپيچاند يا 
دستور و بخشنامه و حكمي هست كه بايد صادر مي شد تا 
مشكالت حل شود و كوتاهي شده است. مشكل ارز با تنبيه 
ارز فروشان، با محدوديت واردات با دستور بانك مركزي به 

صراف ها حل نمي شود.
 اينجانب نمي دانم آيا اين مسووالن بر كرسي هاي جديد يك 
نگاه به روند رشد نقدينگي انداخته اند و از خود پرسيده اند 

دقيقا به چه دليل از زمان ناصرالدين شاه كه بانك ايجاد شد تا 
مثال چهار سال پيش در همه اين سال ها اگر حجم نقدينگي 
به صد واحد رس��يده چرا در حدود فقط چهار سال همان 
ميزان صد واحد به آن اضافه و دو برابر شده و در دولت هاي 
قبل نيز كم و بيش به همچني��ن. قيمت ها باال مي رود به 
همين دليل. آقاياني كه بر سر وزير خارجه فرياد مي زنند و 
سخنراني او را قطع مي كنند عنايت ندارند كه قيمت ارز باال 
مي رود به دليل اينكه دولت در سياست خارجي نا كام مانده 
است و تحريم ها افزايش يافته به چه دليل؟ برجام بهترين 
دست آورد دولت آقاي روحاني بود بر اساس هر ضابطه كار 
مهمي هم بود. نبايستي پرسيد آيا دالئل داخلي هم براي 
شكست آن وجود داشته؟ آن بزرگواري كه از وزير خارجه 
مي پرسد كشور هاي مثال »دوست« موجودي ارزي ما كه 
نزدشان هست را چرا پس نمي دهند. آيا واقعا نمي دانند چرا. 

آيا وزارت خارجه اهرمي براي گرفتن اين منابع در اختيار 
دارد؟ اگ��ر اين مانور ها نمايش كس��ب وجاهت بين مردم 
است احتمال قوي بي نتيجه است. زمان آن است كه برنامه 
جامعي با همكاري بخش هاي مختلف حكومت و بر اساس 
اصول كارشناسي و دوري از شعار پردازي و شيوه هاي من در 
آوردي تكراري و زيانبخش تدارك شود. به طور كلي از دست 
دولت در طول يكسال باقيمانده كار چنداني ساخته نيست. 
چه برسد كه از اطراف مورد حمله هم قرار گيرد. اما يكسال 
هم در چنين شرايطي دوره اي نيست كه بتوان به روزمّرگي 
وتنش و كش��ش و كوش��ش گذران��د، در نتيجه اهميت 
هماهنگي همدلي و كار مش��ترك بر اس��اس سنت هاي 
پايدار خرد ورزي كه همان علم است )اقتصاد، ديپلماسي، 
سازمان دهي حزبي و سياسي، مديريت شايستگان و...(، 

بيش از پيش محسوس است.

آشفته بازار موبايل در دوراهي ممنوع شدن يا نشدن واردات 
گوشي هاي پرچمدار

شرايط اقتصادي  و كي بود كي بود تكراري

ادامه از صفحه اول

  از اوايل خردادماه يعني بيشتر از يك ماه. در اين مدت تلفن همراه هايي هم كه وارد شده، مواردي بوده كه تخصيص ارز آنها از قبل انجام شده است. 
اگر تا يك ماه آينده، جلوي تخصيص ارز از سوي بانك مركزي بسته بماند و نرخ ارز همينطور رشد كند، يك دستگاه تلفن همراه كه امروز در بازار 3 
ميليون قيمت دارد، به ۱۰ ميليون تومان مي رسد، كه صد البته اين گران فروشي از ناحيه دالالن و سود جويي برخي اصناف به وقوع خواهد پيوست زيرا 
شركت ها، خريد و فروش شفاف دارند. اينكه كشور در تنگناي ارزي قرار دارد، امري درست است، اما بايد شفاف به مردم اعالم كنند نه اينكه با دادن 

آمار غلط، افكار عمومي به سمت ديگري سوق داده شود.

برش
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خوراكخوببهدستبچههانميرسد
حسين تواليي با انتقاد از وضعيت توزيع كتاب در كشور مي گويد: در اين شرايط اگر بچه ها خوراك خوب به دست شان نرسد، هر چيزي را 
گيرشان بيايد مي خوانند و متاسفانه چون كتاب خوب به دست شان نمي رسد، در فضاي مجازي شعرهايي را از برخي شاعران مي خوانند كه 
اصال مناسب سن شان نيست. اين شاعر كه با مجموعه شعر »باران در خودم مي بارد« در بخش شعر كودك و نوجوان هجدهمين جشنواره 
»قلم زرين« برگزيده شده است، ، افزود: مطالب كودكان در فضاي مجازي نه از فيلترهاي الزم عبور كرده و نه چارچوبي دارد. اين ممكن 
است بيشتر بچه ها را از شعر ناب دور كند و نگاه شان را نسبت به شعر تغيير بدهد و نگاه و تعريف اشتباهي را از شعر در ذهن شان شكل دهد 

اين ها همه آسيب است. براي من بزرگ ترين جايزه اين است كه كتابم به دست بچه ها برسد، و نظر بچه ها براي من بهترين معيار است.

جناحبنديحزبيحكومتساخته
ساواك با مشاهده سكون و فقدان تحرك 
در حزب، پيش��نهاد مي كند »... به تدريج 
در داخل حزب انش��عاب به وج��ود آيد و 
عده اي اعالم كنند كه ما كادر رهبري فعلي حزب را قبول 
نداريم.  حزب رس��تاخيز كه در اسفند 1353 به دستور 
شاه تشكيل شد، گذشته از نيات شاه در تأسيس آن، به 
تعبير پرويز راجي »انجمن فرصت طلباني بود« كه براي 
رس��يدن به قدرت و ثروت »به تمجيد از اقدامات شاه« 
همت مي گماشتند. روز 18 تير 1354 حزب رستاخيز 
در چهارمين ماه فعاليت خود ب��ه دو جناح ترقي خواه و 
ليبرال تقسيم شد. در راس جناح اول جمشيد آموزگار و 
در راس جناح دوم هوشنگ انصاري قرار گرفت. اين رويداد 
سرآغازي بر سير سقوط هويدا از مقام نخست وزيري بود. 
زيرا به روشني نشان مي داد كه يكي از اين دو به زودي به 
جاي وي به نخست وزيري خواهد رسيد. پس از اين رخداد، 
آموزگار ابت��دا در روز 6 آب��ان 1355 به دبيركلي حزب 
رستاخيز  س��پس در 16 مرداد 1356 به نخست وزيري 
رسيد. بناي شاه براي تأس��يس اين حزب و ايجاد نظام 
تك حزبي؛ شناسايي مخالفان، گذر از بحران مشروعيت، 
ايجاد يك نيروي مّلي قابل اتكا، وارد كردن افراد طبقات 
فرودس��ت به فعاليت سياس��ي در چارچوب اعتقاد به 
سلطنت و قانون اساسي و در يك كالم ايجاد پلي ميان شاه 
و ملت بود تا لذت محبوبيت شاهانه را نيز در كنار قدرت 
مطلق به وي بچشاند! بنابراين تصميم شاه را به تشكيل 
حزب رستاخيز در اوج احساس قدرت و بايد جدا از يك 
 سرمستي شاهانه كه تملق ها و آرامش هاي ساختگي و

 آرام باش هاي رجال فرصت طلب به كامش ريخته بود، 

نش��ان از خود آگاهي شاه از عدم مشروعيت واقعي خود 
در جامعه ايران تلقي كرد. شاه معتقد بود كه معترضان به 
برنامه هاي وي براي ايران بايد ميان زندان، تبعيد و محو 
ش��دن يكي را انتخاب كنند.  باند بازي، سياست زدگي 
و اختالفات ميان مس��ووالن ح��زب روي ديگر ماهيت 
حزب هاي خود ساخته ش��اه را بر مال كرد. رژيم شاه گاه 
خود نيز ب��راي القاء وجود رقابت در ميان اعضاي حزب و 
پنهان كردن ماهيت تمسخرآميز و دست نشانده بودن آن 
به نمايش هاي ساختگي دست مي زد! تا جايي كه ساواك با 
مشاهده سكون و فقدان تحرك در حزب، پيشنهاد مي كند 
»... به تدريج در داخل حزب انشعاب به وجود آيد و عده اي 

اعالم كنند كه ما كادر رهبري فعلي حزب را قبول نداريم. 
تعداد زيادي از مخالفين هم به اين گروه جديد پيوسته و 
فعاليت اين مخالفين جنبه هماهنگ شده اي پيدا كند...« 
شاه نيز براي فرار از دلزدگي حاصل از دست نشاندگي آن 
در مقابل منتقدين خود »مي گفت كه حزب به دو جناح 
ليبرال ترقي خواه و ليبرال سازنده تقسيم شده است كه 
نماينده كل جامعه هستند«! حزب رستاخيز در اسفند 
1353 شكل گرفت و در مهر 1357 در بحبوحه انقالب 
اسالمي فروپاشيد. ش��اه نيز در كتاب »پاسخ به تاريخ« 
نوش��ت: »بدبختانه، غلط بودن فكر ايجاد اين حزب در 

عمل به اثبات رسيد.«  

تاريخ
نگاري

تاريخچه

نخستينقانوندرايرانوجهان

مصر باس��تان صاحب اولين قان��ون در جهان 
بود كه زمان آن به 3 هزار س��ال پيش از ميالد 
مس��يح بازمي گ��ردد. اين قان��ون در حقيقت 
قانون مدني بود كه به 1۲ كتاب تقسيم مي شد. 
مبناي اين قانون برابري اجتماعي و بي طرفي 
بود. در ق��رن ۲۲ قبل از مي��الد » اور نامو« از 
حاكمان س��ومري قانوني را نوش��ت كه شامل 
جمالت ش��رطي بود به اين معنا كه اگر چنين 
ش��ود چنان خواهد شد. در سال 176۰ قبل از 
ميالد، حمورابي قانون بابليان را نوش��ت و آن 
را روي س��نگ حك ك��رد. حمورابي چندين 
نسخه از اين قانون را در سراسر پادشاهي بابل 
پخش كرد تا همه مردم ببينند و مطلع شوند. 
قوانين مص��ري عمدتا محصول تعمق كاهنان 
و حكيمان بود. اما گذش��ته از اين نويسندگان 
اوليه قوانين، بايد گفت كه آتن باس��تان اولين 
جامعه اي بود كه بر اس��اس قوانين شهروندي 
و قانون شكل گرفت و اداره ش��د. البته زنان و 
بردگان در اين قانون شهروندي جايي نداشتند 
و با آنه��ا به عن��وان طبقه اي جداگان��ه رفتار 
مي ش��د. در قانون يونان باستان نوآوري هايي 
در زمينه قانون اساس��ي صورت گرفته كه در 
توسعه دموكراس��ي كمك زيادي كرده  است. 
قوانين يونان��ي محصول تامالت فيلس��وفانه 
بود .عصر طاليي اين تامالت در س��ده هاي 5 
تا 3 پيش از ميالد توس��ط حكماي س��ه گانه 
و منتقدان و رقيبان آنها )س��قراط، افالطون، 
ارس��طو و سوفس��طاييان( ب��ود. تاكيد اصلي 
متفكران اين دوران بر يافتن شيوه عادالنه اي 
براي حكمراني بود. قانون حمورابي به دستور 
حمورابي، شاه بابل نوش��ته شد و شامل ۲8۲ 
ماده در باب حقوق جزا و حقوق مدني و حقوق 
تجارت اس��ت. س��توني كه قوانين حمورابي 
روي آن حك گرديده از بازالت اس��ت و حدود 
۲/5 متر ارتفاع دارد. متن قوانين گرداگرد اين 
ستون در 34 رديف به خط ميخي نوشته شده 
است. قانون حمورابي نخستين سند شناخته 
شده اي اس��ت كه در آن يك فرمانروا به اعالن 
عمومي يك مجموعه كامل قوانين براي ملت 
خود اقدام مي كند.  در تاريخچه قوانين مشاهده 
مي كنيم كه اولين و نخستين قانون اساسي كه 
در ايران مورد استفاده قرار مي گيرد مربوط به 
زمان مظفرالدين شاه است. اين پادشاه در سال 
1۲85 شمسي فرمان مش��روطيت را به امضا 
رساند. پادشاه ايران يعني شخص مظفرالدين 
شاه بعد از امضاي اين قرارداد بعد از 1۰ روز به 
علت بيماري درگذش��ت. اين قانون امضا شده 
در اصل مربوط به كار مجلس و مجلس سنا بود. 
در تاريخچه قوانين مشاهده مي كنيم كه بعد 
از مدتي متمم قانون اساس��ي تهيه مي شود و 
مجلس آن را تصويب مي كند. اين متمم قانون 
اساسي در سال 13۲5 هجري قمري امضا شد 
و بعضي از مفاد قوانين آن به تش��كيل مجلس 
موسسان تغيير كرد. مي توان گفت كه اين قانون 
و متمم آن تا زماني كه حكومت پادش��اهي در 
ايران در سال 1357 از بين رفت به عنوان قانون 

اساسي شناخته مي شد و از آن پيروي مي شد.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

اليحهقانونيحفظامنيتاجتماعي
 سند قابل توجهي كه هجدهم تير 133۲ به تصويب 
رسيد، س��ندي است كه سازمان اس��ناد ملي آن را 
منتشر كرده اس��ت. اين اليحه 15 ماده اي، در سه 
بخش زمان تشكيل كميسيون، وظايف آن و جرايم 
و مجازات ها را شرح داده است. طبق اولين ماده اين 
اليحه، فرمانداري هر حوزه، موظف است يك هيات 
دايمي به نام كميس��يون امنيت اجتماعي با حضور 
فرماندار، دادس��تان، رييس اداره دارايي، شهرباني 
و ژاندارم��ري تش��كيل دهد. در م��اده دوم، وظيفه 
كميسيون براي استقرار امنيت و نظم هنگام اختالف 
بين مالكان و رعايا و تعيين نوع مجازات بيان شده و 
ماده سوم، وظايف كميسيون را برشمرده است. 11 
ماده بعدي اليحه، به جرايم و مجازات ها اختصاص 
يافته است. بر اساس ماده آخر اليحه مذكور، وزارت 
كشور و دادگس��تري مامور اجراي اين اليحه اعالم 
شده اند. در  ماده ۲ اين اليحه درباره وظايف كميسيون 
يادشده آمده است:  الف - رسيدگي به عمل اشخاصي 
كه در ش��هرها و دهات مردم را به ضديت با يكديگر 
تحريك و موجبات س��لب آسايش و اخالل در نظم 
و آرامش را عماًل فراهم مي س��ازند. ب - رسيدگي به 
عمل اشخاصي كه كشاورزان را به خودداري از دادن 
بهره مالكانه يا امتناع از عمل كشت يا جلوگيري از 
ورود مالك به ملك خود يا ممانع��ت از مداخالت و 
عمليات او در ملك مطاب��ق حق مالكيت يا رفتار بر 
ضد مامورين دولت وادار كنن��د.   ماده 3 اين قانون، 

در موارد اشاره ش��ده در ماده ۲ كميس��يون حفظ 
امنيت اجتماعي فوراً رسيدگي و متهم را به دو ماه تا 
6 ماه اقامت اجباري در محلي كه كميسيون تعيين 
كند به استثناي نقاط بد آب و هوا محكوم مي كنند.  
 طبق ماده چهار نيز، تصميمات كميسيون بايد فوراً 
به محكوم عليه ابالغ ش��ود و محكوم عليه حق دارد 
در ظرف 1۰ روز از تاريخ ابالغ تصميم كميس��يون 
امنيت اجتماعي به دادگاه استاني كه عمل در حوزه 
آن واقع ش��ده ش��كايت نمايند. دادگاه استان فوراً 
خارج از نوبت بدون حضور متهم به ش��كايت مزبور 
رس��يدگي كرده رأي مقتضي ص��ادر خواهد كرد، 
چنان چه دادگاه حضور متهم را براي روشن شدن امر 
الزم بداند دستور احضار او را خواهد داد طرز رسيدگي 
دادگاه استان در اين مورد به استثناي احضار متهم 
كه به اختيار دادگاه اس��ت مطابق مقررات عمومي 
خواهد بود. رأي دادگاه اس��تان قطعي و الزم االجراء 
است.  ماده 5 اين قانون عنوان مي كند كه محكومين 
به حكم قطع��ي الزم االجراء پس از انقضاء ربع مدت 
محكوميت مي توانند تقاضاي بخش��ودگي نمايند 
در اين صورت پرونده امر به دادگاه استان كه مرجع 
رسيدگي پژوهشي است ارجاع مي شود رأي دادگاه 
استان قطعي است. همچنين، وزارتين دادگستري و 
كشور مامور اجراي اين قانون هستند. اين قانون در 
كميسيون مشترك مجلس شوراي ملي و مجلس 

سنا، در مجلس هفدهم شوراي ملي تصويب شد. 

كاهش۹۰ درصدي نوزاد فروشي مادران معتاد
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي 
كش��ور با بيان اينكه در سال هاي اخير 
بيش از 8۰ درصد كودكان كار و خيابان 
جمع آوري ش��ده در ته��ران غير ايراني 
بوده اند، از شهروندان درخواست كرد تا از 
دادن پول به كودكان خياباني خودداري 
كنند. حبيب اهلل مسعودي فريد در مورد 
وضعيت رسيدگي به مادران باردار معتاد 

نيز گفت: قرار ب��ود نوزادان مادران باردار معتاد بعد از 
زايمان مرخص نشوند مگر اينكه به اورژانس اجتماعي 
اطالع داده شود س��پس تعيين تكليف شوند. حتي 
خانواده اي ك��ه مي خواهد ك��ودك را برگرداند بايد 
پيگيري شود و همكاران گزارش مددكاري تهيه كنند 

كه وقتي نوزاد را داديم شرايط همچنان 
مس��اعد باش��د. وي افزود: نوزاداني كه 
شناسايي مي شوند با صدور حكم قاضي 
تعيين تكلي��ف خواهند ش��د. يعني يا 
وارد خانواده س��ببي و نسبي خودشان 
مي شوند يا به بهزيستي مي آيند و حتي 
به فرزندخواندگي مي روند.  مس��عودي 
فريد ادامه داد: سازمان بهزيستي مركز 
نگهداري از مادر و كودكي هم ايجاد كرده اس��ت كه 
مادران باردار بي خانمان در آن نگهداري مي شوند تا 
مارد در سالمت كامل باشد. خود ان جي او هاي فعال 
معتقدند كه از نظرشان ۹۰ درصد فروش نوزاد مادران 

باردار داراي اعتياد كاهش پيدا كرده است.

2۰۰ فوتي كرونا در يك روز 
»از افزاي��ش موارد ابتال و مرگ ناش��ي 
از كرونا در كشور پس از دستاوردهاي 
كنترل بيماري در مرحله اول متاسفم. 
بارها گفتم ممكن است در دقايق ۹۰ از 
گوشه هاي زمين گل بخوريم. متاسفانه 
عده زيادي حرف هاي ما را گوش نكردند 
و موج ت��ازه اي از بيم��اري گرفتارمان 
كرد.« اين سخنان نمكي، وزير بهداشت 

است.  س��خنگوي وزارت بهداش��ت نيز با اشاره به 
شناسايي ۲هزار و 637 بيمار كوويد1۹ از دوشنبه 
تا سه شنبه گفت: متاسفانه ۲۰۰ تن از بيماران جان 
خود را از دس��ت دادند. الري گفت: از ظهر دوشنبه 
تا ديروز 17 تير 13۹۹ و بر اساس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، دو هزار و 637 بيم��ار جديد مبتال به 
كوويد1۹ در كش��ور شناسايي ش��د كه يك هزار و 
455 مورد بستري شدند. وي گفت: مجموع بيماران 
كوويد1۹ در كشور به ۲45 هزار و 688 نفر رسيد. 
الري ادامه داد: متاس��فانه در طول اين ۲4 ساعت 
۲۰۰ بيمار كوويد1۹ جان خود را از دس��ت دادند و 

مجموع ج��ان باختگان اين بيماري به 
11 هزار و ۹31 نفر رسيد. وي همچنين 
گفت: خوشبختانه تاكنون ۲۰7 هزار نفر 
از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند. به گفته الري، 3۲7۰ 
نف��ر از بيماران مبتال ب��ه كوويد1۹ در 
وضعي��ت ش��ديد اين بيم��اري تحت 
مراقبت قرار دارن��د. وي گفت: تاكنون 
يك ميليون و 846 هزار و 7۹3 آزمايش تشخيص 
كوويد1۹ در كش��ور انجام شده است. الري ضمن 
تاكيد بر لزوم رعايت بهداش��ت فردي و اجتماعي، 
لزوم استفاده از ماس��ك و فاصله گذاري اجتماعي 
و شست وشوي مكرر دس��ت ها گفت: استان هاي 
خوزستان، هرمزگان، بوشهر، كرمانشاه، كردستان، 
ايالم، آذربايجان هاي غربي و شرقي و خراسان رضوي 
در وضعيت قرمز قرار دارند. وي گفت: اس��تان هاي 
تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، كرمان، 
يزد، سيستان و بلوچستان، همدان، زنجان و اردبيل 

در وضعيت هشدار قرار دارند.

میراثنامه

انتظار3روستايمنحصربهفردسيستانوبلوچستانبرايمليشدن
رييس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري خبر 
داد: پرونده ثبتي سه روستاي منحصر به فرد در استان 
سيستان و بلوچستان، توس��ط پژوهشگاه ميراث 
فرهنگي و گردش��گري در حال تدوين است. بهروز 
عمراني با بيان اينكه سه دهكده ندودوك )بارگدن(، 
گوج��گ دپ )كوچكدام( و ك��ددپ )كدگري( در 
منطقه كوهستاني و صعب العبور سفيدكوه مكران 
قرار دارن��د، افزود: اي��ن روس��تاها داراي معماري 
مدور و سنگي هس��تند كه شباهت بسيار زيادي با 
روستاهاي دوره نوسنگي دارند. او امرار معاش مردم 
اين سه روس��تا را به ش��يوه دامداري ، كشاورزي و 
باغداري دانست و ادامه داد: تعامالت فرهنگي اين 
جوامع بس��يار به جوامع نوس��نگي و مس و سنگي 
نزديك است. چنين جوامعي با ويژگي هاي منحصر 
به فرد پيش ازتاريخ��ي در ايران تنها در اين منطقه 
از استان سيستان و بلوچستان به چشم مي خورند 
كه متاسفانه با س��هل انگاري هاي صورت گرفته به 
سرعت در حال نابودي هستند. وي با تاكيد بر اينكه 
حفظ اين روس��تاهاي در ح��ال تخريب به صورت 
موجود، عالوه بر حفظ فرهنگ جوامع روستانشين 
بلوچستان مي تواند بس��تري براي انجام مطالعات 
پژوهش��گران حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري 
باشد، افزود: پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري 

در مرحله نخست با ثبت س��ه روستاي ياد شده به 
حفظ فرهنگ و ساختار اين جوامع كمك مي كند. 
به گفته عمراني؛ به منظور تدوين پرونده هاي ثبتي 
اين سه روستا تيمي به سرپرستي حسين واحدي در 
اين منطقه حضور دارند و در حال گردآوري اطالعات 
مربوط به مطالعات باستان شناسي، زبان شناسي، 

مردم نگاري و مستند سازي هنرهاي سنتي حول سه 
روستاي بارگدن، كوچكدام و كددپ هستند. رييس 
پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري اميدوار است 
 تا در آينده نزديك با ثبت اين سه روستاي منحصر

به فرد، فرهنگ غني مردمان كوهستان سفيدكوه 
مكران حفظ شود.

كتابخانه

بدوندردسركمترخرجكنيد
منظورم اين نيست كه همه پول هايتان را زير بالش خود پنهان كنيد. اما مي گويم پس اندازهاي خود را جايي بگذاريد كه بتوانيد آن 
را ببينيد. فرض كنيم بتوانيد سيگار را ترك كنيد يا از هزينه هاي غذايي خود بكاهيد. به جاي اينكه پول پس انداز كرده را در بانك 
بگذاريد يا آن را در كيف پولتان قرار دهيد، آن را جايي در معرض ديد خود قرار دهيد.  همه ما در هر وضعيت مالي كه باشيم باالخره 
با روزي مواجه مي شويم كه الزم اس��ت به فكر صرفه جويي و كمتر خرج كردن بيفتيم. برخالف آنچه تصور مي كنيم بين زندگي 
مطلوب و صرفه جويي تضاد و رابطه عكسي برقرار نيست و انسان مي تواند در خالل و از طريق صرفه جويي نيز زندگي دلخواه خود 
را داشته باشد. صرفه جويي چنان كه در كتاب »بدون دردسر كمتر خرج كنيد« خواهيد ديد مجموعه اي از اقدامات و روش هاست 

نه دستورالعملي براي خساست و ناخن خشكي. نويسنده اين كتاب ريچارد تمپالر و مترجم آن مهدي قراچه داغي است. 

هنر

200ميلياردتومانحقبيمههنرمندانچهشد؟
ظاهرا مشكالت هنرمندان با بيمه تامين اجتماعي و بيمه تكميلي ادامه دارد و لطفي 
كه قرار بود شامل حال آنان شود، چندان كم دردسر نبوده است. اوايل فروردين امسال 
همان روزهايي كه همه هنوز در شوك كرونا بوديم، از سوي تشكل هاي هنري مانند 
خانه س��ينما، خانه تئاتر و دفتر موسيقي خبر رسيد كه صندوق اعتباري هنر، حق 
بيمه سه ماه نخست اعضاي خود را پرداخت مي كند. اين خبر براي هنرمندان تحت 
پوش��ش اين صندوق  به ويژه هنرمندان تئاتر كه مي دانستند فعال خبري از اجراي 
نمايش و كسب درآمد نيست، مسرت بخش بود و آنان فكر كردند در وضعيتي كه دچار 
تنگناهاي اقتصادي بسيار شده اند، دست كم براي مدتي كوتاه، دغدغه پرداخت حق 
بيمه خود را نخواهند داشت. اما اين خبر خوش چندان كم دردسر هم نبود و ديري 
نپاييد كه با برخي اگر و اماها رو به رو شد. تعدادي از هنرمنداني كه از طريق صندوق 
اعتباري هنري بيمه شده بودند، براي محكم كاري و اطمينان از اينكه بيمه شان قطع 
نمي شود، به دفترهاي سازمان تامين اجتماعي مراجعه كردند اما در اين دفترها به 
آنان اعالم شد هنوز حق بيمه اي برايشان پرداخت نشده است. به همين دليل بعضي 
از آنان ترجيح دادند شخصا حق بيمه را پرداخت كنند تا بيمه شان قطع نشود. اواخر 
فروردين ماه كه اينگونه موارد باال گرفت، سيد حسين سيدزاده، مديرعامل صندوق 
اعتباري هنر در گفت وگويي با ما توضيح داد كه حق بيمه اعضاي صندوق براي سه 
ماه نخست امسال، به عنوان يكي از موارد مندرج در بسته جامع حمايت از هنرمندان 
از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي جبران خسارت هاي كرونا به هنرمندان، 
پيشنهاد شد. در همين زمينه ما با وزارت رفاه مكاتبه كرديم و اين وزارتخانه هم موضوع 
را با بيمه تامين اجتماعي پيگيري كرد ولي هنوز تامين اجتماعي پاسخي نداده است 
كه اميدوارم زودتر اين مساله به نتيجه برسد. به اعتقاد او، خانه هاي هنري خيلي زود 
پيش دستي و اين موضوع را اطالع رساني كرده بودند كه سبب شد در اعضايشان توقع 
ايجاد شود. سيدزاده تاكيد كرد كه ماجرا در حال پيگيري است و مدتي بعد اعالم شد 
مشكل حل شده و كساني كه شخصا حق بيمه سه ماه نخست امسال را پرداخته اند، 
فيش هاي خود را ارايه دهند تا براي حق بيمه سه ماه بعدي لحاظ شود. اما مشكالت 
به پايان نرس��يد. همچنان اين موضوع در برخي از دفترهاي بيمه تامين اجتماعي 

مساله ساز بود و گويي به آنها ابالغ نشده بود. رحيمي، سخنگو و عضو هيات مديره خانه 
تئاتر متذكر شد: هرچند شرايط دشواري است ولي براي ما چيز زيادي تغيير نكرده 
است و نسبت به قبل عقب تر نرفته ايم. ضمن اينكه مي دانيم همواره در تمام حوزه ها، 
نحوه اجرايي شدن مصوبات بزرگ ترين مشكل و جزو ناله هاي هميشگي ما بوده است.

رحيمي در سخنانش افزود: هرچند بابت برخورداري از بيمه تامين اجتماعي شاكريم 
ولي متاسفانه بيمه ضعيفي است و بيمه تكميلي بايد كمبودها را پوشش دهد و دوباره 
تاكيد مي كنم كه وضعيت ما نسبت به قبل تغييري نكرده است. اين وضعيت در حالي 
ايجاد شده است كه پيش تر اعالم شده بود دولت براي پرداخت حق بيمه هنرمندان 
مبلغ ۲۰۰ ميليارد تومان اختصاص مي دهد. طبق اطالعات خبرنگار ايسنا، معاونان 
وزير ارش��اد خواس��تار آن بودند كه خود، اين موضوع را پيگيري كنند و نه صندوق. 
درنهايت اما هرچند از اين ۲۰۰ ميليارد تومان صحبت و طبيعتا در هنرمندان ايجاد 

توقع شد، اين ماجرا محقق نشد و هيچ حاصلي هم در بر نداشت.


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

