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نيـازاقتـصادايـران

تاثير 5G
در رشد اقتصاد ديجيتال

اتاق ايران مدعي مبهم بودن
آمار اعالمي از سوي بانك مركزي شد

روايت متفاوت از
ارزهاي نيامده

صفحه 6

بعداز صدور پروانه براي صادرات

ارزصادراتي
 4ماهه بايد
بازگردد
صادركنندگان بهدنبال دالر
در بازار آزاد هستند

صفحه 7

كامران ندري در گفتوگو با «تعادل»:

اوراق بدهي 15درصدي
دردي دوا نميكند

با اين نرخ سود نميتوان انتظار داشت كه كسي اين اوراق را بخرد

مالياتازخانههايخالي
نيازمند چكشكاري
در همين رابطه ،محس��ن عليزاده،عضو كميس��يون
اقتصادمجلسگفتهاست،بهنظرميرسداينطرحنياز
به چكش كاري بيشتري دارد و بايد تالش كنيم دقت
الزمرادرجريانكارشناسيآنانجامدهيم.
عليزاده ب��ا اعالم اينك��ه ط��رح دو فوريت��ي ماليات
ب��ر خانهه��اي خال��ي صبح دوش��نبه هفت��ه جاري
در كميس��يون اقتص��اد مجل��س بررس��ي ش��د ،در
گفتوگو با ايس��نا اظهار ك��رد :در اين جلس��ه طرح
دوفوريتي مالي��ات بر خانههاي خالي ك��ه فوريت آن
روز يكش��نبه در مجلس شوراي اس�لامي به تصويب
رس��يده بود ،با حضور نماين��دگان وزارتخانههاي راه
و شهرس��ازي ،اقتصاد ،ني��رو ،ارتباطات و ش��هرداري

رسم بود كه ...

يادداشت2 -

يادداشت3 -

«ماليات»؛ راهها و بيراههها !

مشوقهاي شهري
براي خيرين مسكنساز

 2مشوق شهري براي خيرين
در همين حال ،مجيد فراهان��ي ،رييس كميته بودجه
شوراي ش��هر تهران از ارايه طرحي خبر داده است كه
براساس آن تسهيالت ويژهاي براي خيرين مسكنساز
در تهران كه اقدام به تامين مسكن براي اقشار محروم
ميكنند ،در نظر گرفته ميشود .فراهاني با بيان اينكه
طرحاراي هتسهيالتويژهخيرينمسكنسازبرايكمك
به تامين مسكن اقشار محروم با قيد يك فوريت تقديم
هيات رييسه شد ،اظهار كرد :خوشبختانه با همراهي و
امضاي  ۱۱عضو اين طرح با قيد يك فوريت در دستور
كار ش��ورا قرار خواهد گرفت .او در گفتوگو با ايسنا ،با
بيان اينك��ه مطابق اصل  ۳۱قانون اساس��ي جمهوري
اسالمي ايران داشتن مسكن متناس��ب با نياز حق هر
فرد و خان��واده ايراني اس��ت ،ادام��ه داد :دولت موظف
اس��ت با رعايت اولويت براي افراد نيازمند به خصوص
روستانش��ينان و كارگ��ران زمين ه اجراي اي��ن اصل را
فراهم كند .رييس كميته بودجه ش��وراي شهر تهران
با بيان اينك��ه با وجود مداخالت دول��ت و فعاليتهاي
خيرين مسكن به يك كاالي سرمايهاي تبديل شده و
از دسترس بسياري از شهروندان دور مانده است ،گفت:
روند افزايشي نرخ مسكن در سالهاي اخير سبب شده
كه توان خريد مس��كن در تهران براي اقش��ار متوسط
دور از دسترس به نظر برسد .فراهاني با بيان اينكه امام
خميني(ره) با افتتاح حس��اب  ۱۰۰امام خميني(ره)
گ زيربناي رفع معضل مس��كن در كشور را با تكيه
سن 
بر توان خيرين ايجاد ك��رده و در ادامه به منظور جلب
مش��اركت مردم انجمن خيرين مسكنس��از ايران در
س��ال  ۱۳۸۳تاس��يس ش��د ،اظهار كرد :اين انجمن
هماكنون با مساعدت بنياد مسكن در مركز  ۳۰استان
و ۹۲شهرستان دفتر نمايندگي دارد و فعاليت ميكنند
و برهمين اس��اس طرح اراي ه تس��هيالت ويژه خيرين
مسكنساز براي كمك به تامين مسكن اقشار محروم با
محوريتارايهتسهيالتبهخيرينمسكنسازپيشنهاد
ادامه در صفحه3
شدهاست.

مهدينصرتي

اي��ن روزها س��الگرد
مريم ميرزاخاني است.
به نظ��رم آمد ب��ه اين
مناسبت يادي كنم از
چند نفر از همورودي
دانش��گاه
1374
صنعتي شريف :مريم
ميرزاخاني؛ آن زمانها
ادامه در صفحه3

در صورت��ي ك��ه
اتفاق��ي در فض��اي
مج��ازي بيفت��د و
حاكمي��ت بتوان��د
درب��اره آن اتف��اق،
اعمال حاكميت كند،
محمدحسينانتظاري ميتوانيم بگوييم كه ما
در فضاي مجازي امكان
ادامه در صفحه 5
حكمراني داريم و ...

شورايشهر به چالش تامين سرپناه ورود ميكند

گروه راه و شهرسازي| در پي جهشهاي قيمتي در
بازار مسكن و تيره و تار شدن چشمانداز تامين سرپناه
برايخانوارهايطبقهمتوسطوضعيفحتيبهصورت
اجاره ،در كنار دولت و مجلس كه طرحيهايي را تدوين
كرده و تصويب يا اجراي آن طرحها را دنبال ميكنند،
شوراي شهر تهراننيزبهچالش تامينمسكنبا تدوين
طرحي در جهت تسهيل ساخت و ساز از سوي خيرين
مسكن س��از ورود كرده اس��ت .به گزارش «تعادل»،
س��تاد ملي مقابله با كرونا طي ماههاي گذشته در دو
مرحله به مساله تامين مس��كن ورود كرده است .اين
س��تاد در روزهاي پاياني ارديبهش��ت م��اه به تمديد
اجباري اجارهنامه واحدهاي مس��كوني ت��ا اول خرداد
س��ال جاري راي داد .در مرحله دوم ،س��تاد مقابله با
كرونا در  8تيرماه س��ال جاري ب��راي افزايش اجارهبها
در تهران،كالنش��هرها و س��اير ش��هرها ب��ه ترتيب
س��قف  25درصد 20 ،درص��د و  15درص��د را تعيين
كرد .اين س��تاد همچنين مدت اعتبار اجاره نامههاي
واحدهاي مس��كوني را تا س��ه ماه پس از پايان كرونا
اعالم كرد .در عين حال ،از آنجا كه مش��كل مس��كن
محدود ب��ه دوران كرونا نيس��ت ،از چندي��ن ماه قبل
وزارت راه و شهرس��ازي،طرح اقدام ملي مس��كن را با
هدف س��اخت  400هزار واحد مس��كوني براي خانه
اوليها و فاقدين مس��كن كليد زده است .طرحي كه
اجرا و تحقق آن دو س��ال زمان ميب��رد .اين گزارش
همچنين حاكي اس��ت ،مجلس يازدهم نيز در هفته
جاري دو طرح مس��كني را در دس��ت بررس��ي و در
دستور كار خود دارد .جمعه گذش��ته ،اقبال شاكري،
نماينده مجلس از طرح ساخت  6ميليون مسكن طي
 6سال با تس��هيالت ارزان قيمت و زمينهاي رايگان
يا اجاره  99س��اله دولتي خبر داده و گفته بود كه اين
طرح در هفته جاري از س��وي كميس��يون عمران به
هيات رييسه مجلس تقديم خواهد شد .با اين حال ،در
نخس��تين روز كاري مجلس در يكشنبه هفته جاري،
نمايندگان خانه ملت به دو فوريت طرح اصالح ماده54
مكرر مالياتهاي مستقيم (ماليات بر خانههاي خالي)
راي دادند .از اين رو ،انتظار ميرود ،امروز كليات و مفاد
اين طرح در مجلس بررسي و به تصويب برسد .هر چند
كه به نظر ميرسد ،برخي از نمايندگان بر اين باورند كه
بررسيوتدويناينطرحنيازبهزمانبيشتريدارد.

يادي از
هفتادوچهاريهاي شريف

كندي شبكه ملي اطالعات
عاملفيلترينگ

صفحه 3

و ثب��ت احوال م��ورد بحث و بررس��ي ق��رار گرفت .او
يادآور ش��د :من معتقدم بهتر بود اين طرح به صورت
يك فوريتي مطرح ميشد تا كار كارشناسي بيشتري
درباره آن انجام ميشد .در حال حاضر ابهاماتي وجود
دارد ك��ه باي��د روي آن كار ش��ود .م��ردم دغدغهها و
انتظاراتي دارند كه بايد به آن توجه كنيم .نماينده مردم
سپيدان در مجلس اظهار كرد :هدف از اراي ه اين طرح
كنترل اجارهبها عنوان ش��ده بود ام��ا من خودم نقش
بازدارنده اين طرح در كنترل قيمتها را متوجه نشدم.
اينكه خانهاي تا دي��روز خالي ب��وده و حاال ميخواهد
در بازار عرضه ش��ود ،چه تاثي��ري در قيمتها خواهد
گذاشت؟ قطعا نظارت زيادي در اين زمينه نياز است.
عليزاده با بيان اينكه دريافت ماليات از خانههاي خالي
موجب افزايش درآمد دولت ميشود ،اضافه كرد :مردم
از ما انتظار دارند اجارهبهاي سرسامآور را كنترل كنيم
و ما به عنوان نماين��ده وظيفه داريم ب��راي مردم كار
كنيم .به نظر ميرس��د اين طرح نياز به چكش كاري
بيشتري دارد و بايد تالش كنيم دقت الزم را در جريان
كارشناسيآنانجامدهيم.

يادداشت1 -

گروه پش�تيباني تولي�د | اگر دول�ت در دو
سال گذش�ته ،براي تامين منابع مالي خود
در بودجه ساالنه با كاهش درآمدهاي نفتي
تحت تاثي�ر تحريمهاي امري�كا مواجه بود،
در ماههاي گذشته با شيوع كرونا دو مشكل
جديد را نيز پيشروي خود ميبيند.
از ي�ك س�و ب�ا كاه�ش قيم�ت نف�ت در
بازارهاي جهاني ،دسترس�ي به درآمدهاي
پيشبيني ش�ده در قان�ون بودج�ه  99نيز
ممكن نخواهد بود و از سوي ديگر با كاهش
صادرات غيرنفتي ،تامي�ن درآمدهاي ارزي
پيشبيني ش�ده در اي�ن حوزه ني�ز مقدور
نيس�ت .از اي�نرو وزي�ر اقتص�اد ميگويد
احتماال دولت در سال جاري ،كسري بودجه
در مرز  150ه�زار ميلي�ارد توم�ان خواهد
داش�ت و از اي�نرو بايد فكري ج�دي براي
تامين منابع مورد نياز كش�ور كرد .در كنار
كاه�ش درآمدها ،نرخ تورم نيز در دو س�ال
گذشته لجامگس�يخته ش�ده و عبور آن از
م�رز  30و حت�ي  40درصد ،فش�اري جدي
بر وضعيت معيش�ت م�ردم ايجاد ك�رده و
گزينه چاپ پ�ول پرفش�ار و وارد كردن آن
به چرخ�ه اقتص�اد از گزينهه�اي روي ميز
حذف ميشود .در چنين ش�رايطي يكي از
تنها گزينههاي باقي مانده براي دولت چاپ
اوراق بده�ي و فروش آنهاس�ت ،اوراقي كه
س�ود آنها  15درصد در نظر گرفته شده و به
برخي بانكها ارايه ش�ده اس�ت؛ موضوعي
ك�ه كام�ران ن�دري  -كارش�ناس مس�ائل
اقتص�ادي -در گفتوگو با «تع�ادل» به آن
اش�اره ميكند و معتقد اس�ت پايين بودن
نرخ س�ود اين اوراق عمال درد تورمي دولت
را درم�ان نخواهد كرد و اگ�ر بانك مركزي،
از انفعال در سياس�تگذاري بي�رون نيايد،
دس�تيابي به هدفگذاري نرخ  22درصدي
تورم ممكن نخواهد بود.

دبير كميس��يون حقوقي بانكها و موسسات اعتباري
چند راهكار براي اينكه جذابيت ب��ازار ارز براي دالالن
كاهش پيدا كند ت��ا ناآراميهاي اين ب��ازار آرام گيرد،
مطرح كرد.علي نظافتيان درباره علل نوس��انات اخير
بازار ارز و نقش بانكها در معام�لات ارزي ،اظهار كرد:
معامالت ارزي برخالف خريد و فروش وجه رايج كشور
از نظر شرعي جزو مكاسب حرام محسوب نميشود و
بديهي است كه در انجام اين معامالت رعايت مقررات
ارزي الزامي اس��ت؛ درغي��ر اينصورت تخل��ف ارزي
محسوب ميشود و قابل پيگرد است .وقتي بپذيريم كه
ارز ،كاال يا مال است ،در نتيجه وضعيت بازار اين كاال نيز
تابع قواعد عمومي عرضه و تقاضا خواهد بود .وي افزود:
اگر عرضه ارز در بازار مصرف متناسب باشد قيمت آن

بان�ك مرك�زي اعلام ك�رده در ي�ك
هدفگذاري يك س�اله قصد دارد نرخ تورم
را به  22درصد كاهش دهد ام�ا افزايش نرخ
ارز در روزهاي گذش�ته اي�ن پيشبيني را با
اما و اگر مواجه كرده اس�ت .چق�در ميتوان
به دس�تيابي بانك مركزي ب�ه هدفگذاري
تورمي خوشبين بود؟
در رابطه با نرخ ارز ما بايد ي��ك واقعيت را بپذيريم.
دول��ت در س��الهاي گذش��ته تحت تاثير فش��ار
تحريمها با محدوديت منابع ارزي مواجه بوده است
اما اين شرايط در ماههاي گذشته دشوارتر نيز شده
است .از س��ويي ميزان فروش نفت ما كاهش يافته
و از س��وي ديگر با كاهش قيمت اي��ن محصول در
بازارهاي جهاني ،حتي درآمد اي��ن فروش محدود
نيز كمتر شده است .از سوي ديگر تحت تاثير كرونا
صادرات غيرنفتي ايران نيز كاه��ش يافته و به اين
ترتيب عمال دسترسي ما به درآمدهاي ارزي پايين
آمده و ارز كافي براي عرضه در ب��ازار وجود ندارد .با
كاهش جدي واردات در سالهاي گذشته ،اين توقع
كه بار ديگر واردات ما كمتر شود نيز دور از واقعيت
است ،زيرا در اين صورت توليد ما در تامين مواد اوليه
خود با مشكل مواجه ميشود .از اين رو افزايش نرخ
ارز در چنين شرايطي رخ داده و تداوم آن ميتواند به
افزايش دوباره نرخ تورم منجر شود اما با اين وجود،
همچنان ميتوان به دستيابي به هدفگذاري تورمي
اميدوار بود ،هرچند اين كار دشوار و پيچيده است.
علت پيچيده شدن شرايط در مقابله با نرخ
تورم چيس�ت؟ بانك مركزي چ�ه ابزارهايي
براي كاهش نرخ تورم دارد؟
يكي از اصليترين مس��ائلي كه پيشنياز مبارزه با
مشكالتي مانند تورم است ،هماهنگي دستگاههاي
اقتصادي و اج��راي طرحي كالن در تمام س��طوح
است .اينكه بانك مركزي سياستي داشته باشد اما
براي مثال وزارت اقتصاد يا سازمان برنامه و بودجه
با آن همراه نش��وند ،نتيجه چيزي ميش��ود كه ما
امروز با آن مواجهيم .دولت امروز با كس��ري بودجه

مواجه شده و همزمان نرخ تورم نيز در عدد باال توقف
كرده است .براي مقابله همزمان با اين دو معضل بايد
سياس��تهايي را اجرايي كرد كه به نظر ميرسد در
ميان دستگاههاي دولتي جمعبندي همهجانبهاي
در اين زمينه وجود ندارد .اينكه ما چطور هم كسري
بودجه را مديريت كني��م و هم نرخ ت��ورم را پايين
بياوريم ،نياز به حركت جدي بانك مركزي دارد كه با
توجه به انفعال اين بانك در ماههاي گذشته در برابر
وزارت اقتصاد و س��ازمان برنامه و بودجه رسيدن به
آن دشوار خواهد بود.
كارشناسان به دولت هشدار ميدهند كه اگر
براي درمان كسري بودجه به سراغ چاپ پول
جديد برود ،تورمي بسيار گس�ترده به وجود
خواهد آمد .جز چاپ پ�ول ،ديگر گزينههاي
موجودرويميزكدامند؟
يكي از سياستهايي كه دولت ميتواند بر روي آن
مانور بدهد و اتفاقا اجراي آن نيز در دستور كار قرار
گرفته ،انتشار اوراق بدهي است .هرچند انتشار اين
اوراق گزينه درس��تي است اما به ش��يوه اجراي آن
انتقادات فراواني وارد است .وقتي در شرايط تورمي
موجود ،نرخ س��ود اوراق بده��ي  15درصد تعيين
ميشود ،نميتوان انتظار داشت كه كسي در جامعه
اين اوراق را بخرد و از اين رو تنها گزينه موجود عرضه
اين اوراق به بانكهاس��ت .وقتي منابع بانكي خارج
شده و وارد بودجه ميشود ،اين تصميم عمال تفاوتي
با چاپ پول جديد نميكند و باز هم نرخ تورم را باال
خواهدبرد.
دليل پايين بودن سود اوراق چيست؟
اوراق بده��ي ،در واقع تعهدات اقتصادي اس��ت كه
دولت براي آينده خود به وجود م��يآورد .از اين رو
در ش��رايطي كه بانك مركزي سود بيش��تري را در
نظر داشت ،به نظر ميرس��د وزارت اقتصاد با هدف
كاهش تعهدات آينده دولت ،نرخ سود را  15درصد
كرده و با عرضه اين اوراق ب��ه بانكها نه تنها دردي
دوا نميشود كه حتي هدفگذاري تورمي ديگر در
ادامه در صفحه5
دسترسنخواهدبود.

راهكارهاي «ايست مقابل دالر»

هم متناس��ب با ميزان ارز در بازار خواهد ب��ود ،اما اگر
ميزان عرضه در حد تقاضاي نرمال بازار نباشد ،قيمت
ارز نيز خواه يا ناخواه افزايش خواهد يافت؛ بنابراين يكي
از علل اصلي نوسات اخير در بازار ،عدم تعادل عرضه و
تقاضاست و يكي از داليل اصلي افزايش تقاضا در بازار
ارز اين اس��ت كه ارز نيز همچون خودرو از يك كاالي
مصرفي به يك كاالي «سرمايهاي» تغيير جهت داده
اس��ت .دبير كميس��يون حقوقي بانكها و موسسات
اعتب��اري در گفتوگ��و با ايس��نا ،ادام��ه داد :در حال
حاضر بس��ياري از خريداران ارز آن را به منظور خريد
و مصرف ارزي نميخواهند و مورد نيازش��ان نيست،
بلكه ميخواهند با معامله ارزي ،ريال خود را تبديل به
يكي از ارزهاي معتبر كنند تا از رهگذر افزايش قيمت

ارز درآمد زيادي كس��ب كنند و در نتيجه براي خريد
ارز به بازار هجوم ميآورند .در ادام��ه وي با بيان اينكه
توليدكننده ي��ا در واقع دارنده اصلي ارز دولت اس��ت،
گفت :منبع بعدي ،ارز حاص��ل از صادرات غير نفتي يا
خدمات مهندسي است كه صادركنندگان بايد اين ارز
را به چرخه مبادالت ارزي كشور وارد كنند .منابع ارزي
دولت عمدتا درآم��د حاصل از ص��ادرات فرآوردههاي
نفتي ،گازي يا خط��وط ارزي اعتب��اري بانك مركزي
و س��اير بانكهاس��ت .دولت از طريق بانك مركزي و
طبق ضوابط و مقررات خاصي ارز خ��ود را براي خريد
كاالهاي اساس��ي و مورد نياز مردم اختصاص ميدهد
و به عبارتي ب��ه اينگونه مصرفكنن��دگان واقعي ،ارز
تخصيص ميدهد و با نرخ پايينتر از ن��رخ بازار آزاد به

با تنگتر شدن هر چه
بيشتر حلقه درآمدي
دول��ت ب��ه واس��طه
تشديد فشار تحريمها
و كاهش ف��روش نفت
و صادرات غي��ر نفتي
از ي��ك س��و و افزايش
حسينحقگو
هزينههاي آن به ويژه
به س��بب همهگيري كرونا ،ارايه انواع و اقسام
طرحه��اي مالياتگيري رونق يافته اس��ت .از
مسووالن اجرايي تا نمايندگان مجلس و برخي
كارشناس��ان و حتي فعاالن اقتص��ادي كه هر
يك ،كاال يا خدمتي را شايس��ته مالياتگيري
معرفي ميكنند .از مالي��ات بر خانههاي خالي
(تصويب طرح دو فوريتي در مجلس) و س��ود
سهام و س��پردههاي بانكي تا ماليات بر خودرو
صفر كيلومتر و دارايي و عايدي س��رمايه (ارز،
طال و .)...متاسفانه اين افراد بدون توجه به علل
ريشهاي مش��كل و صرفا از منظري كوتاهمدت
و درآمدزاي��ي با بي��ان راهحلهاي��ي كه كمتر
ميانهاي با علم اقتص��اد دارد و بعضا در تضاد با
منافع جامعه است بر وخامت درد ميافزايند.
ماليات يك ابزار اقتصادي است كه دولتها در
چارچ��وب آن و تحت نام سياس��تهاي مالي،
سياس��تهاي اقتصادي و توس��عهاي خود را
پيش ميبرند  .لذا استفاده علمي و كارشناسانه
از اين ابزار ميتواند س��بب بهب��ودي وضعيت
درآمدي دولتها و به خصوص دولتهاي دچار
كسري بودجه و كاهش درآمدهاي غير مالياتي
(نفت ،معدن ،ترانزيت و )...ش��ود و به افزايش
رضايت و رف��اه و امنيت خاطر جامع��ه و روند
دموكراتيزاسيوننيزكمكنمايد.
در شرايط حاضر و صدور فرامين مختلف براي
مالياتگيري الزم است به دو موضوع مهم توجه
شود :اول اينكه افزايش سفته بازي و خريد سكه
و ارز و خانه و اتومبيل و ...ناشي از فضاي تورمي
حاكم بر اقتصاد كش��ور است و بخش بزرگي از
مردم براي حفاظ��ت از ارزش داراييهاي خود
به ناچار دس��ت به اينكار ميزنن��د و انتخاب
ديگري ندارند .لذا تا هنگامي ك��ه اين تورم در
حال و نيز آينده (تورم انتظاري) كنترل نشود،
هر گونه مالياتگيري جدي��د از مردم ،ممكن
اس��ت درآمدي براي دولت به ارمغان بياورد اما
قطعا به افزايش قيمت آن كاالها و نيز افزايش
نارضايتي و ايجاد انواع فس��اد ب��راي دور زدن
ادامه در صفحه7
قوانينميانجامد.

آنان ميفروشد تا با استفاده از ارز تخصيصي كاالهاي
مورد نياز مردم را از خارج وارد كنند .به گفته نظافتيان،
اكنون بسياري از عوامل تاتيرگذار بر نرخ ارز در اختيار
بانك مركزي نيست .متاس��فانه تحريم ظالمانه دولت
امريكا موجب كاهش درآمد ارزي كش��ور شده است و
حتي بازگشت منابع ارزي حاصل از صادرات غير نفتي
به كشور هم با صدها مشكل بانكي مواجه شده است .در
نتيجه دولت و بانك مركزي ناچارند منابع ارزي كشور
را به كااله��ا و مواد غذايي و دارويي مورد نياز كش��ور و
عامه مردم اختصاص دهن��د .بنابراين ،نميتوان منابع
ارزي دولت و بانك مركزي را وارد بازار آزاد ارز كرد و به
اصطالح ارزپاشي كرد تا عرضه ارز با تقاضاي ارز در بازار
آزاد متعادل شود.

اخبار
واگذاري ۳۲هزارميلياردتومان
سهامدولتبهتاميناجتماعي

مصوبهواگذاريسهامدولتبهارزشتقريبي۳۲هزار
ميليارد تومان به س��ازمان تامين اجتماعي بابت رد
ديوندولتباامضايمعاوناولرييسجمهور،ابالغ
ش��د .هيات وزيران در جلس��ه مورخ ۱۸تير۱۳۹۹
مصوب كرد س��هام دولت به ارزش تقريبي ۳۲هزار
ميليارد تومان به س��ازمان تأمين اجتماعي بابت رد
بخشي از ديون دولت به اين سازمان واگذار شود .بر
اين اساس ،س��هام دولت در شركتهاي مندرج در
اين مصوبه ،پس از كسر س��هام ترجيحي ،از تاريخ
اين مصوبه توسط سازمان خصوصيسازي بابت رد
بخشي از ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي به
ارزش تقريبي ۳۲هزار ميليارد ريال واگذار ميشود.
اينمصوبهباامضاياسحاقجهانگيريبراياجراابالغ
شد.براساسابالغيهمعاوناولرييسجمهور،مصوبه

واگذاريسهامدولتبهارزشتقريبي 32هزارميليارد
تومانبهسازمانتأميناجتماعيبابتردديوندولت
ابالغ شد.بر اين اساس ،س��هام دولت در شركتهاي
دخانياتايران،پتروشيميدماوند،هپكواراك،طالي
زرشوران،آلومينيومجنوب،توسعهگردشگريايران،
ماشينس��ازي تبريز و آلوميناي ايران ،پس از كسر
سهام ترجيحي ،از تاريخ اين مصوبه توسط سازمان
خصوصيسازي بابت رد بخش��ي از ديون دولت به
سازمان تأمين اجتماعي به ارزش تقريبي  32هزار
ميلياردريالواگذارميشود.

امكان اتمام  ۸۱پروژه ملي
توسط قرارگاه خاتم

درنشستكميسيونعمرانمجلس،فرماندهقرارگاه
سازندگي خاتماالنبيا(ص) از امكان اتمام  ۸۱پروژه
تأثيرگذار ملي توس��ط اين قرارگاه ت��ا پايان دولت
دوازدهم خبر داد.به گزارش تسنيم ،در نشستي كه
بهدعوتكميسيونعمرانمجلسبرگزارشد،سعيد
محمد فرمانده قرارگاه سازندگي خاتماالنبيا(ص)
ضمن تش��ريح فعاليتهاي عمراني اين قرارگاه در
سطح كش��ور گفت :در صورت مس��اعدت دولت و
مجلس،امكاناتمام 81پروژهتأثيرگذارمليدرحوزه
عمراني توسط قرارگاه سازندگي خاتماالنبيا(ص)
تا پاي��ان دولت دوازدهم وجود دارد .در اين جلس��ه
رييس كميس��يون عم��ران مجلس ضم��ن اعالم
آمادگي نمايندگان و اعضاي اين كميس��يون براي
هرگونههمكاريدراينزمينهاظهارداشت:مجلس
ميتواندازظرفيتهايقانونيبودجهسال 1399در
خصوصتهاترداراييهاواموالبرايتأمينمنابعمالي
پروژههايموردنظراستفادهكند.محمدرضارضايي
كوچي گفت :با اجراي اين پروژهها ش��اهد توس��عه
زيرساختهايكشورخواهيمبودوجهشمناسبي
دراينحوزهاتفاقخواهدافتاد.عضوكميسيونعمران
مجلس نيز در خصوص اين نشس��ت اظهار داشت:
اميدواريم قرارگاه بتواند با استفاده از توانمنديها و
ظرفيتهايي كه دارد يكس��ري پروژههاي عمراني
نيمهتمامكهتابرخيمراحلمختلفيپيشرفتهاند
را تا پايان اين دولت به اتمام برساند .اقبال شاكري در
ادامهبهمسالهتامينمسكنازسويقرارگاهاشارهكرد
و گفت :گرچه قرارگاه سازندگي خاتماالنبياء (ص)
تاكنون به صورت انبوه وارد مبحث تأمين مس��كن
نشده است اما در خصوص راههاي مختلف حضور و
مشاركت قرارگاه در مساله تأمين مسكن هم در اين
جلسه بحث و گفتوگو ش��د .قرارگاه به عنوان يك
مجموعه رسالتمحور با توجه به توان و ظرفيتي كه
دارد ،اين اميدواري و اطمينان را ايجاد ميكند كه با
وجودشرايطسختومشكالتيكهوجوددارد،بتوانيم
بااستفادهازظرفيتهايداخليكشوربهخوبيبراي
اتمام پروژههاي بزرگ و حتي آغاز پروژههاي جديد
تدارازظرفيتهايقرارگاهخاتماالنبياء
حياتيواولوي 
(ص)استفادهكنيم.

خريدارسهامدولتيازاپليكيشن
پرداختبهبانكمراجعهكند

باتوجه به اينكه برخي از خريداران س��هام دولتي
كه از طريق اپليكيشنهاي پرداخت بانكي اقدام
به خريد سهام كردهاند و با مشكل اضافه برداشت
از حسابشان مواجه بودند ،معاون وزير اقتصاد در
اين زمينه با اعالم اينكه اكنون هيچ پول اضافهاي
نزد صندوق ETFنيست ،گفت :افرادي كه از طريق
اپليكيشنهاي پرداخت ،سهام دولتي خريدهاند
به بانك مراجعه كنند و پول خود را پس بگيرند .به
گزارش ايس��نا ،با توجه به اينكه براي خريد سهام
دولتي ميش��ود از س��ه طريق بانك ،كارگزاري
و اپليكيش��نهاي پرداخت بانكي اق��دام كرد ،در
خريد اولين س��هام ،برخي از خريداران با مشكل
اضافه برداشت مواجه شدند كه معاون وزير اقتصاد
به افرادي ك��ه از بانك و كارگزاري س��هام دولتي
خريداريكردهبودند،گفتكهبرايبرگشتپو لبه
حسابشانبهبانكوكارگزاريخودمراجعهكنند.
اما در اين بين ،برخي از خريداران سهام دولتي هم
هستند كه به دليل ش��يوع ويروس كرونا و اينكه
مراجعه حضوري به بانكها كمتر شود ،شرايطي
براي آنها فراهم ش��ده بود تا متقاضيان اين سهم
بتوانند از طريق يكي از اپليكيش��نهاي پرداخت
اقدامبهخريدكنندكهآنهاهممانندسايرخريداران
با مشكل اضافهبرداشت مواجه شدند.در پي طرح
اين موضوع ،معاون وزير اقتصاد به ايس��نا توضيح
داد :اكنون هيچ پول اضافهاي از مردم در صندوق
 ETFوجودنداردوتماماضافهبرداشتهابهبانكها
و كارگزاريها برگشت داده شده و از هر فرد در اين
صندوق تا س��قف دو ميليون تومان موجود است.
معمارنژاد اظهار كرد :افرادي كه از اپليكيشنهاي
پرداخت بانكي س��هام دولتي خريدهاند به بانك
مراجعه كنند .به عنوان مثال اپليكيش��ن «آپ »
زيرنظر بانك ملي اس��ت و خريداران سهام دولتي
براي برگشت پول اضافه خود از اين اپليكيشن بايد
به اين بانك مراجعه كنند.
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باالترين و پايينترين برآورد نقطهاي نرخ بيكاري در استانها بين  4تا  19درصد است

كرونا نرخ مشاركت و بيكاري را كاهش داد!
نرخ بيكاري  18تا  35سالهها به  16درصد رسيد

گروه كالن|
مقايس�ه آمار بهار  ۹۹با مدت مش�ابه سال
گذش�ته نش�ان ميدهد كه به دليل شيوع
كرونا ،حدود يك ميلي�ون و ۵۰۰هزار نفر از
جمعيت فعال در بهار  ۹۹كاهش يافته است.
در نتيجه با كوچك شدن جمعيت فعال ،عدد
ش�اغالن به كل جمعيت فعال و جوياي كار،
درصد بيش�تري پيدا كرده و نرخ بيكاري را
كاهشدادهاست.بهعبارتديگر،كروناعمال
باعث كاهش نرخ بيكاري ش�ده و بر اساس
اعالم مركز مل�ي آمار ،نرخ بيكاري افراد ١۵
سال و بيشتر در بهار  ۹۹برابر با  ۹.۸درصد
بود كه نسبت به فصل مش�ابه سال قبل ۱.۱
درصد كاهش يافته است.
به گ��زارش «تعادل» ،مركز آمار اي��ران نتايج طرح
آمارگيري نيروي كار در بهار سال  ۹۹را منتشر كرد
كه براساس آن بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري
نشاندهنده مشهود بودن اثر كوويد  ١٩بر بازار كار
كشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل
اس��ت .مطابق اين نتايج ،جمعيت غير فعال كشور
افزايش و جمعيت ش��اغل و بيكار كشور (جمعيت
فعال) با كاهش ملموسي مواجه شده است .بررسي
نرخ بيكاري افراد  ١٥ساله و بيشتر نشان ميدهد كه
 ۹.۸درصد از جمعيت فعال (ش��اغل و بيكار) ،بيكار
بودهاند .بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري حاكي از
آن اس��ت كه اين شاخص ،نسبت به فصل مشابه در
سال گذشته ١.١ ،درصد كاهش يافته است.
جمعيت شاغلين  15ساله و بيشتر در اين فصل در
به��ار  99حدود  22ميليون و  963هزار نفر بوده كه
نسبت به فصل مشابه سال قبل تقريباً يك ميليون و
 500هزار نفر كاهش داشته است.جمعيت شاغلين
15ساله و بيشتر در بهار 98حدود  24و  461هزار و
929نفر بوده است كه اين تعداد در بهار 99حدود 22
ميليون و  963هزار نفر بوده است .بررسي اشتغال در
بخشهاي عمده اقتصادي نشان ميدهد كه دربهار
 ،99بخش خدمات با  49.7درصد بيشترين سهم
اش��تغال را به خود اختصاص داده است .در مراتب
بعدي بخشهاي صنعت با 31.8درصد و كشاورزي
با  18.6درصد قرار دارند.
نرخ بيكاري جوان��ان  15تا  24س��اله حاكي از آن
اس��ت كه  24.5درصد از فعاالن اين گروه سني در
بهار  99بيكار بودهاند .بررس��ي تغييرات فصلي نرخ
بيكاري اين افراد نش��ان ميدهد ،اين نرخ نسبت به
فصل مش��ابه در س��ال قبل (به��ار  2.0 )98درصد
كاهش يافته است.
بررس��ي نرخ بيكاري گروه سني  ١8تا  35ساله نيز

نشان ميدهد كه در بهار  ،99معادل  16.7درصد از
جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بودهاند .اين در
حالي است كه تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد
نش��ان ميدهد اين نرخ نسبت به بهار  ،98به ميزان
 1.5درصد كاهش يافته اس��ت.نرخ بيكاري جوانان
 ١٥تا  ٢٤ساله حاكي از آن است كه  ۲۴.۵درصد از
فعاالن اين گروه سني در بهار  ١٣٩٩بيكار بودهاند
كه البته اين رقم نس��بت به فصل مش��ابه سال قبل
 ۲درصد كاهش داشته اس��ت .بررسي نرخ بيكاري
گروه س��ني  ١٨تا  ٣٥ساله نيز نشان ميدهد كه در
بهار امسال ۱۶.۷ ،درصد از جمعيت فعال اين گروه
سني بيكار بودهاند.
در بهار  ،١٣٩٩به ميزان  ۴۱درصد جمعيت  ١٥ساله
و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بودهاند ،يعني در گروه
ش��اغالن يا بيكاران قرار گرفتهاند .بررسي تغييرات
نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ
نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۳.۷ )١٣٩٨
درصد كاهش يافته است.
جمعيت شاغلين  ١٥ساله و بيشتر در اين فصل ٢٢
ميليون و  ٩٦٣هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه
سال قبل تقريباً يك ميليون و پانصد هزار نفر كاهش
داشته است .بررسي اش��تغال در بخشهاي عمده
اقتصادي نش��ان ميدهد كه دربهار  ،١٣٩٩بخش
خدمات با  ۴۹.۷درصد بيشترين سهم اشتغال را به
خود اختصاص داده است .در مراتب بعدي بخشهاي
صنعت با  ۳۱.۸درصد و كش��اورزي با  ۱۸.۶درصد
قرار دارند.
بررسي س��هم اش��تغال ناقص جمعيت  ١٥ساله و
بيشتر نشان ميدهد كه در بهار  ۷.۹ ،١٣٩٩درصد
جمعيت شاغل ،به داليل اقتصادي (فصل غيركاري،
ركود كاري ،پيدا نكردن كار با س��اعت بيشتر و…)
كمتر از  ٤٤س��اعت در هفته كار كرده و آماده براي
انجام كار اضافي بودهاند .اين در حالي است كه ۳۳.۵
درصد از ش��اغلين  ١٥ساله و بيش��تر ٤٩ ،ساعت و
بيشتر در هفته كار كردهاند.
بررس��ي آمارهاي مركز آمار ايران نشان ميدهد كه
باالترين برآورد نرخ بيكاري نقطهاي كشور در بهار
امس��ال متعلق به چهارمحال و بختياري با  ۱۹.۱و
پايينترين نرخ نيز متعلق به خراس��ان جنوبي با ۴
درصد بوده است.
مش��اركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ
نس��بت به فصل مشابه در س��ال قبل (بهار )١٣٩٨
 ۳.۷درصد كاهش يافته است.جمعيت شاغلين ١٥
ساله و بيش��تر در اين فصل  ٢٢ميليون و  ٩٦٣هزار
نفر بوده كه نس��بت به فصل مشابه سال قبل تقريباً
يك ميليون و پانصد هزار نفر كاهش داش��ته است.
بررسي اشتغال در بخشهاي عمده اقتصادي نشان

شكست بازار و ماليات بر خانههاي خالي

ناصريارمحمديان|عضوهياتعلميدانشگاه|
براي موفقيت اج�راي ماليات ب�ر خانههاي
خالي و رفع شكس�ت بازار در بخش مسكن
استيجاري الزم است مواردي در نظر گرفته
شودكهدرحالحاضردرماده ۵۴مكررقانون
مالياتهايمستقيمپيشبينينشدهاست.

بازار مس��كن تمليكي و اس��تيجاري در اقتصاد ايران
يكي از بازارهاي نسبتا آزاد و رقابتي است بهطوري كه
دخالتهاي اندكي در اين بازار خصوصا بازار مس��كن
استيجاري ،توس��ط دولت صورت ميگيرد اما وجود
برخي ويژگيها در كاالي مسكن يا خدمات مسكوني
موجب بروز برخي اصطكاكهاي ذاتي در اين بازار شده
است .از جمله اين ويژگيها كه باعث كند شدن سرعت
تعديل در اين بازار اس��ت ميتوان به ناهمگني كاالي
مسكن ،چس��بندگي فضايي ،وجود وقفههاي زماني
طوالنيمدت بين رفتار عرضه و تقاضا اشاره كرد .وجود
وقفه زماني طوالني در واكنش عرضه مسكن جديد به
كميابي مسكن توسط سرمايهگذاران خود باعث پديد
آمدن چرخههاي رونق و ركود ذاتي در بازار مسكن فارغ
از محل جغرافيايي آن شده است.

عاملديگريكهبراصطكاكهايبازارمسكندراقتصاد
ايران افزوده است تورم در اين بازار است .رشد شتابان
قيمتها در اين بازار كه ناش��ي از بيماري هلندي در
اقتصاد ايران است موجب شده بازدهي از محل افزايش
قيمت دارايي مسكن هميش��ه باال باشد و اين خود نه
تنها موجب عملكرد نامناسب بازار و شكست بازار در
اين حوزه ميشود بلكه بسياري از سياستگذاريها در
اين حوزه را عقيم ميكند.
يكي از پيامدهاي عملكرد نامناس��ب ب��ازار در بخش
مس��كن پارادوكس  ۲.۵ميليون خانه خالي و كمبود
واحدهاي مسكوني كوچك متراژ است .مسكن كااليي
است كه در ش��رايط تورمي جنبه دارايي آن بر جنبه
مصرفي آن غلب��ه ميكند .در ش��رايط عادي مالكان
مسكن از محل اجاره مسكن بازدهي كسب ميكنند
و انگيزه سرمايهگذاري در بخش مسكن درآمد ناشي
از بهره مالكانه اين نوع دارايي است .اما در شرايطي كه
تورم باعث ش��ده بازدهي نگهداشت دارايي مسكن بر
درآمد اج��اري آن غلبه كند و صرف نظر از اينكه بهره
مالكانهآنچقدرباشد،نگهداريداراييمسكنباالترين
بازدهي نس��بت به هر نوع دارايي ديگر را داشته باشد،
توجه به ترجيحات مصرفكننده خدمات مس��كوني

مصوبه افزايش حق مسكن در اولويت دولت نيست
رييس كميته دستمزد ش�وراي عالي كار با
گالي�ه از وزير كار براي عدم تصويب مصوبه
حق مس�كن در هيات دولت گف�ت :دولت
كارگ�ران را س�ركار گذش�ته اس�ت ,رقم
۲۰۰هزارتوماندرشرايطفعليبرايكارگران
حائز اهميت است .چرا كارگران براي دولت
اهميت ندارند.

فرامرز توفيقي ،رييس كميته دستمزد شوراي عالي
كار در گفتوگو با تسنيم،درباره آخرين وضعيت حق
مسكن كارگران گفت :فعال خبري از تأييد حق مسكن
در هيات دولت نيست .نمايندگان كارگران گاليه خود
را مطرح كردهاند اما طرف مقابل كه دولت اس��ت در
مقابل اين موضوع سكوت كرده است.
وي ادامه داد :در بحث حق مسكن دو موضوع مطرح
اس��ت .بحث اول ماهيت وجودي مبل��غ و ريالي آن
است .در ش��رايطي كه هزينههايي براي بهداشت به
خانوادهها تحميل شده است؛ اگر يك خانواده 4نفره
روزانه به 4ماس��ك نياز داشته باشد ،بهطور متوسط
روزان��ه 10هزارتومان هزينه ماس��ك دارد .بنابر اين
حداقل ماهيانه حدود 200تا300هزارتومان هزينه

ماسك است .اين رقم به جز هزينههاي مواد شوينده
و بهداشتي است.
توفيقي گفت :اكثر كارخانهها ساعتهاي اضافه كاري
را حذف كردهاند و تيراژخود را كاهش دادهاند و برخي
ديگر نيز با ظرفيت پايينتري مشغول فعاليت هستند.
اين موارد به معني اين اس��ت كه درآمد كارگران هم
كاهش يافته است .زماني كه قيمتها افزايش مييابد
و درآمد مردم كفاف خريد كاال را نميدهد ،فروش كم
ميشود .تقاضا در حال حاضر به دليل نبود صادرات به
صورت كامل و كاهش قدرت خريد كارگران كم شده
است .در چنين شرايطي كارفرمايان در اولين گام با
كاهش تقاضا ،اضافه كارهاي كارگران را كم ميكنند.
رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار گفت :به جز
اينكه بحث حق مسكن در هزينههاي زندگي كارگران
نقش دارد؛ بار روان��ي هم براي كارگران دارند .روزانه
تع��داد زيادي ازكارگران به نمايندگانش��ان مراجعه
ميكنند و پيگير اين مس��اله هستند كه چرا افزايش
حق مسكن در هيات دولت تصويب نميشود؟
توفيقي با طرح اين سوال كه آيا افزايش حق مسكن
كارگران جز اولويتهاي هيات دولت نيست؟ گفت:
وزيركار به عنوان بدنه هيات دولت بايد به دنبال اين

باالترين برآورد نرخ بيكاري نقطهاي متعلق به چهارمحال و بختياري با ۱۹و پايينترين نرخ متعلق به خراسان جنوبي با ۴درصد بوده است
ميدهد كه دربه��ار  ،١٣٩٩بخش خدمات با ۴۹.۷
درصد بيشترين س��هم اشتغال را به خود اختصاص
داده اس��ت .در مراتب بعدي بخشه��اي صنعت با
 ۳۱.۸درصد و كشاورزي با  ۱۸.۶درصد قرار دارند.
باالترين و پايينترين در استانها
جداول منتش��ر ش��ده در گزارش مركز آم��ار ايران
حكايت از آن دارد كه برآورد نقطهاي از نرخ بيكاري
كل كش��ور براي فصل بهار امسال برابر با  ۹.۸درصد
بوده كه  ۱.۱درصد كمتر از فصل مش��ابه سال قبل
است.
اين گزارش فاصله اطمين��ان از نرخ بيكاري در كل
كش��ور را نيز برابر با  ۹.۴تا  ۱۰.۲درصد برآورد كرده
است .براس��اس اين گزارش باالترين نرخ مشاركت
اقتصادي در كشور در فصل بهار در استان هرمزگان
ب��ا  ۴۶.۱درصد به ثب��ت رس��يده و پايينترين نرخ
مشاركت اقتصادي نيز به سيس��تان و بلوچستان با
 ۳۳.۴درصد اختصاص داشته است.
نرخ مشاركت اقتصادي در استان تهران در بهار ۹۹
نيز برابر با  ۴۰.۳درصد اعالم شده است .اين گزارش
باالترين نسبت اشتغال در كش��ور در بهار امسال را

توسط س��ازندگان و توليدكنندگان مسكن كمترين
اهميت را پيدا ميكند .بنابراي��ن يكي از داليل پديد
آمدن پارادوك��س خانههاي خالي به بيماري هلندي
و باال ب��ودن بازدهي دارايي مس��كن از محل افزايش
قيمتبازميگردد.بنابرايندليلايجادخانههايخالي
عدم توليد خانههاي كوچك مقي��اس با اجاره پايين
متناس��ب با ترجيحات مصرفكننده است و اين عدم
تناسب با اجراي سياس��تهاي مالياتي مانند ماليات
برخانههاي خالي رفع نخواهد ش��د؛ چرا كه اگر تقاضا
براي خانهاي وجود نداش��ته باشد با هر نرخ مالياتي بر
خانههاي خالي باز نرخ اشغال مسكن تغيير محسوسي
نميكند هرچند ممكن است براي دولت درآمدزايي
داشته باشد .بر اين اساس راهكار افزايش عرضه مسكن
اجاري در بازار مسكن ثبات قيمت در اين بازار در كنار
اجراي برنامهه��اي مالياتي مانند ماليات بر خانههاي
خالي است.
عالوه بر اين براي موفقيت اجراي ماليات بر خانههاي
خاليورفعشكستبازاردربازارمسكناستيجاريالزم
است مواردي در نظر گرفته شود كه در حال حاضر در
ماده  ۵۴مكرر قانون مالياتهاي مستقيم پيشبيني
نشده است .اول اينكه قراردادهاي اجاره نبايد همزمان

ميبود كه مصوبه افزايش حق مسكن كارگران خارج از
نوبت بررسي ميشد .با وجود اينكه جلسه هيات دولت
هر هفته برگزار ميش��ود ,چرا افزايش حق مس��كن
كارگران براي دولت مهم نيس��ت؟وزيركار به عنوان
رييس شوراي عالي كار و بدنه دولت در آخرين جلسه
ش��وراي عالي كار قول داده بودند كه مصوبه افزايش
حق مس��كن كارگران خارج از نوبت در جلسه هيات
دولت بررسي شود.اما متأسفانه چنين نشد.
وي اظهار داش��ت :در ش��رايطي كه استرس زندگي
كارگران را فراگرفته است ،كار دولت صحيح نيست كه
كارگران را براي 200هزار تومان منتظر گذاشته است.
زماني كه وزير كار منشور حقوق شهروندي را تصويب
ميكند ,چگونه است كه حق و حقوق كارگران برايش
مهم نيست .حتي اگر ميخواهند مصوبه را تصويب
نكنند ,به صراحت اعالم كنند ,چرا كارگران را سركار
گذاشته اند؟تكليف كارگران را مشخص كنيد .اين با
آموزههاي اخالقي ما و روح دين ما همسان نيست كه
كارگران را سركار گذاشتهايد.
توفيق��ي گفت :در صورتي كه حق مس��كن تصويب
شود,حداقل هزينه ماسك كارگران تأمين ميشود.
معاون وزيركار در پاس��خ به س��وال خبرنگار درباره

متعلق به استان مازندران با  ۴۱.۴درصد و پايينترين
نرخ نسبت اشتغال را نيز متعلق به استان سيستان و
بلوچستان با  ۲۹.۱درصد اعالم كرده است .براساس
اين گزارش ،نسبت اش��تغال در اولين فصل از سال
 ۹۹براي اس��تان تهران برابر با  ۳۶.۸درصد به ثبت
رس��يده اس��ت .مركز آمار ايران همچنين باالترين
برآورد نقطهاي از نرخ بيكاري را نيز متعلق به استان
چهارمحال و بختي��اري با  ۱۹.۱درصد و پايينترين
برآورد نقط��هاي از بيكاري را نيز متعلق به اس��تان
خراسان جنوبي با  ۴درصد عنوان كرده است.برآورد
نقطهاي مركز آمار ايران از بيكاري در اس��تان تهران
نيز كه در بهار س��ال  ۹۸معادل  ۱۰.۲درصد بوده در
بهار امسال  ۸.۸درصد به ثبت رسيده است .بررسي
جداول آماري مرك��ز آمار ايران ،حاكي اس��ت نرخ
بيكاري خراس��ان جنوبي با چهار درصد و لرستان با
 ۲۱درصد به ترتيب كمترين و بيشترين نرخ بيكاري
را در بهار  ۹۹به نام خود ثبت كردند.
مركز آمار گزارش��ي از نرخ بيكاري در فصل گذشته
(بهار  )۹۹را منتشر كرد كه براين اساس نرخ بيكاري
در اين دوره  ۹.۸درصد بود.بررس��ي جداول آماري
نش��ان ميدهد كه در اين دوره ۱۷ ،اس��تان داراي

بااجرايقانونمالياتبرخانههايخاليسختگيرانهتر
شود چرا كه مالكان بايد از بين اجاره و نگهداشتن خانه
به صورت خالي يكي را انتخاب كنند .افزايش هزينه هر
دو انتخاب مالك ،ميتواند موفقيت اجراي طرح ماليات
برخانههايخاليراكاهشدهد.معموالمقرراتگذاري
در قراردادهاي اجاره بايد وجود داشته باشد اما تعيين
سقفرشداجارهكمترازنرختورم(چيزيكهدرمصوبه
س��تاد ملي مبارزه با كرونا براي حمايت از مستأجران
ش��اهد آن بوديم) ميتواند انگيزه براي انتخاب گزينه
اجاره را كاهش دهد.
دوماينكهاجارهندادنواحدهايمسكونيبايددرحدي
براي مالكان هزينه دربر داشته باشد كه انگيزهاي براي
خالي نگهداشتن آن وجود نداشته باشد .مالكان هزينه
خالص نگهداري خانه خالي (ماليات بر خانههاي خالي
منهاي بازدهي از محل افزايش قيمت دارايي مسكن)
راباهزينه خالصاجاره مقايسهميكنند.هزينهخالص
اجاره مسكن شامل استهالك منزل مسكوني ،ماليات
براجارهوعوارضمتعلقهوسايرهزينههاازجملهكشف
اطالعات واحد مس��كوني در صورت ثبت در س��امانه
منهاي درآمد اجاري اس��ت .اگر درآمد اجاري پايين
و هزينههاي ماليات ،عوارض و اس��تهالك باال باشد،

تصويب افزايش حق مس��كن گفته اس��ت كه ما هم
منتظر هس��تيم .جنس انتظار كارگران با دولت فرق
دارد .كارگ��ران ميتوانند بگويند كه ما منتظريم ,اما
معاون وزي��ركار كه نبايد بگويد ما ه��م منتظريم تا
حق مسكن تصويب شود .معاون وزيركار در پاسخ به
پيگيري براي تصويب حق مسكن بايد بگويد ,ما اين
مطالبه كارگران را از هيات دولت پيگيري ميكنيم تا
سريعتر تصويب شود!!
وي بيان كرد :كارگران از دولت ميخواهند كه هر چه
سريعتر تكليف كارگران را مشخص كند .اين پيگيري
جز وظايف دبيرخانه ش��وراي عالي كار است .معاون
روابط كار وزيركار ،دبير شوراي عالي كار است چطور
منتظر اس��ت تا اين مصوبه تصويب ش��ود ؟به جاي
انتظار بايد پيگيري براي تصويب افزايش حق مسكن
كارگران را از دولت داشته باشد .جلسه  292شوراي
عال��ي كار در تاريخ  17خرداد ماه با حضور ش��ركاي
اجتماعي برگزار و مقرر شد تا حق مسكن كارگران از
 100هزار تومان ب��ه  300هزار تومان در ماه افزايش
يابد .اجراي اين مصوبه منوط به تصويب در هيات وزير
شد .پس از آن در 31خرداد ماه محمد شريعتمداري،
وزيركار ط��ي نامهاي ب��ه جهانگيري،مع��اون اول

نرخ بيكاري تك رقمي و  ۱۵اس��تان نرخ بيكاري دو
رقمي داشتند .پس از خراسان جنوبي (چهار درصد)،
اس��تانهاي اردبيل ( ۶درصد) و مازن��دران با (۶.۲
درصد) كمترين نرخ بيكاري و لرستان ( ۲۱درصد) و
چهار محال و بختياري ( ۱۹.۱درصد) بيشترين نرخ
بيكاري را به نام خود ثبت كردند.
تهران به عنوان پايتخت كش��ور ب��ا ثبت  ۸.۸درصد
نرخ بيكاري در بين اس��تانهايي ج��اي گرفت كه
داراي نرخ بيكاري تك رقمي بود .بهار امس��ال نرخ
بيكاري در استان تهران نس��بت به بهار  ۹۸كاهش
 ۱.۴درصدي داشت.
نرخ بيكاري مناطق شهري در بهار امسال  ۱۰۷درصد
و روس��تايي  ۷.۳درصد بود و نسبت به مدت مشابه
سال گذشته به ترتيب  ۱.۵و  ۰.۱درصد كاهش يافته
بود.همچنين در بهار امس��ال نس��بت به بهار سال
گذشته ۸۸۳ ،هزار و  ۶۷۹نفر از جمعيت  ۱۵ساله و
بيشتر در شهرها و  ۶۶۸هزار و  ۵۵۰نفر در روستاها
بيكار ش��دند.عالوه براين در بهار امسال  ۲۲ميليون
و  ۹۶۲هزار و  ۴۴۷نفر از جمعيت  ۱۵س��اله و بيشتر
ش��اغل و دو ميليون و  ۵۰۵ه��زار و  ۳۳۶نفر از اين
جمعيت بيكار هستند.

ممكن است با وجود ماليات برخانههاي خالي باز مالك
انگيزهاي براي عرضه ملك به بازار اجاره نداشته باشد.
بنابراين بايد از يك طرف نرخهاي ماليات بر خانههاي
خالي به اندازه كافي باال باشد و ثانيا استهالك مسكن
به عنوان هزينههاي قابل قب��ول مالياتي از ماليات بر
اجاره كسر شود.
يكيازاصليترينموانعبرسراجرايمالياتبرخانههاي
خالي شناسايي اين خانههاست .از آنجا كه خانههاي
خالي هيچ قراردادو سند ثبت شدهايندارند ،شناسايي
آنها مشكل است؛ به همين خاطر پيشنهاد اين است
كه به ص��ورت معكوس عمل ش��ود ،يعني خانههاي
اشغال شده شناسايي شوند و سپس از آن ،به اطالعات
خانههاي خالي رسيده ش��ود .بر اين اساس طي يك
فراخوان عمومي بايد اجازه ثبت خانههاي اشغالشده
داده ش��ود و در صورت عدم ثبت منزل مس��كوني در
سامانه ،آن خانه مش��مول ماليات بر خانههاي خالي
قرار گيرد .البته ممكن است برخي واحدهاي مسكوني
خالي باشند ،اما توسط مالك در سامانه به عنوان خانه
اشغال شده ثبت شوند كه با توجه به ثبت اين خانهها در
سامانه امكان نظارت ،شناسايي و كشف آنها وجود دارد.
منبع :ايبِنا

رييسجمهور نوشت :به استحضار ميرساند بر اساس
ماده  2اصالحي قانون راجع به طبقهبندي مشاغل و
برقراري كمك هزينه مسكن كارگري مصوب 1370
مجلس شوراي اس�لامي كمك هزينه مسكن براي
كارگران مشمول قانون كار ساالنه توسط شوراي عالي
كار تعيين و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
در اجراي قانون مذكور ش��وراي عالي كار در جلسه
 292مورخ هفدهم خرداد  99با افزايش كمك هزينه
مسكن كارگران از ماهيانه يك ميليون ريال به ماهيانه
 3ميليون ريال موافقت نموده اس��ت لذا خواهشمند
است دستور فرماييد متن پيشنهادي زير با قيد فوريت
در هيات وزيران مطرح شود .عليرغم اينكه طبق گفته
وزيركار حق مسكن ميبايس��ت از تير ماه به حقوق
كارگران افزوده شود؛ اكنون تير ماه رو به پايان است
و هنوز مصوبه حق مسكن تصويب نشده است و اين
مس��اله نگراني جامعه كارگري را فراهم آورده است.
عالوه ب��ر عدم تصويب آن،مس��اله ديگري كه باعث
دلخوري جامعه كارگري شده است .تأكيد وزير كار
بر اجراي افزايش حق مسكن از ابتداي تير ماه است.
نمايندگان كارگري خواستار اجراي مصوبه افزايش
حق مسكن از ابتداي سال هستند.

بانك و بيمه
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بعداز صدور پروانه براي صادرات

ارزصادراتي 4ماهه بايد بازگردد

صادركنندگان به دنبال دالر در بازار آزاد هستند

نهادهاي تصميمگير اقتصادي گفت :اتاق تعاون ايران
تجربياتي دارد كه در كارگروههاي مختلف ميتواند
با همكاري مسووالن به برداشتن فشار از روي دوش
مردم و رفع مشكالت ارزي كمك كند.

گروه بانك و بيمه|
ريي�س كل بانك مركزي اعالم كرد :جلس�ه
كميته موضوع بند۲-مصوبه ش�وراي عالي
هماهنگياقتصاديدرخصوصنحوهبرگشت
ارز صادركنن�دگان دوتصميم مهم داش�ت:
مهل�ت برگش�ت ارز صادراتي ۴م�اه بعد از
صدور پروانه صادراتي است.درجهت تشويق
صادركنندگاني كه ظ�رف  3ماه بعدازصدور
پروان�ه صادرات�ي ،ارز خ�ودرا برگردانن�د،
تعهدات ارزي آنه�ا برمبناي  ۹۰درصد ارزش
پايهصادراتيمحاسبهخواهدشد.
به گ��زارش «تعادل» ،همتي اف��زود :صادركنندگاني
كه در مهلت تعيين شده بعد از تاريخ پروانه صادراتي،
نسبت به برگشت ارز ،به چرخه اقتصاد اقدام نكردهاند،
مكلفندباقيمانده تعهدات خود را ،در بازار دوم (سامانه
نيما) به نرخ روز پاياني مهلت خود در بازار دوم ،يا قيمت
روز ب��ازار در هنگام ايفاي تعهد ،هر كدام كه كمتر بود،
به بانك مركزي بفروش��ند .رييس كل بانك مركزي از
افزايش مهلت بازگش��ت ارز صادراتي به  4ماه و روش
جديد تنبيهي ب��راي صادركنندگاني كه ارز خود را در
مهلت مق��رر برنگردانند ،خب��ر داد و تأكيد كرد :بانك
مركزي ازصادركنندگاني كه با برگرداندن به موقع ارز
خود به چرخه اقتصاد كشور ،به تعادل بازار ارز و خنثي
شدن هرچه بيشتر فش��ار حداكثري كمك ميكنند،
قدرداني كرده وقطعاً مشوقهاي بيشتري را نيز براي
آنها درنظر خواهد گرفت .جزييات تصميمات كميته
به اطالع فعالين اقتص��ادي ،خصوصاً ،صادركنندگان
خواهد رسيد.
 ۴ماهه  ۸۰درصد ارز را برگردانند
بر همين اساس روابط عمومي بانك مركزي ،اعالم كرد:
در اجراي بند ( )2مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي
عالي هماهنگي اقتص��ادي ابالغي طي نامه ش��ماره
 97405مورخ  1397.7.23و تعيين نحوه برگشت ارز
حاصل از صادرات سال  1399و رفع تعهدات ايفانشده
صادرات سالهاي  1397و  1398جلسهاي در تاريخ
 1399.4.22ب��ا حض��ور وزراي «نف��ت»« ،صنعت،
معدن و تجارت» و «ام��ور اقتصادي و دارايي» ،معاون
رييسجمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور
و ريي��سكل بانك مركزي برگ��زار و اهم تصميمات و
مصوبات اين جلس��ه با عنوان «بس��ته سياستي نحوه
برگشتارزحاصلازصادراتسال 1399ورفعتعهدات
ايفانشده س��الهاي  1397و  »1398اعالم شده است
طبق اين بسته سياس��تي ،صادركنندگان موظف به
فروش حداقل ۸۰درصد از ارز حاصل از صادرات خود به
شكل حواله ارزي در سامانه نيما و حداكثر ۲۰درصد آن
در قالب اسكناس در سامانه سنا هستند .همچنين اين
افرادبايدحداكثرتاچهارماهپسازصدورپروانهصادراتي
گمرگ جمهوري اس�لامي ايران ارز خود را به چرخه
اقتصادي كشور بازگردانند .رتبهبندي صادركنندگان
توسط وزارت صنعت ،تعيين تكليف صادرات از محل
ورود موقت ،تفويض مس��ووليت ب��ه وزارت خانههاي
نفت ،صنعت ،كار ،دفاع ،كش��اورزي و ساير نهادهاي
عموميغيردولتيبرايبازگرداندنارزحاصلازصادرات
مجموعههاي تحت مديريت يا پوش��ش آنان ،از ديگر
مصوبههاي اين بسته سياستي است .همچنين اعالم
شد:صادركنندگانيكهبرمبناياينبستهسياستيارز
خود را به چرخه اقتصاد داخلي بازنگردانند ،از هر گونه
خدمات دستگاهها و س��ازمانهاي اجرايي ،بانكهاي
عامل و شبكه صرافيها محروم خواهند شد.
نرخها در بازار
روز دوش��نبه ،صرافيهاي بانكي ه��ر دالر امريكا را به
قيمت  ۲۲هزار و  ۵۵۰تومان خري��داري و معادل ۲۲
هزار و  ۷۵۰تومان نيز فروختند كه نرخ خريد و فروش
دالر معادل  ۲۰۰تومان افزايش يافته است .همچنين،
اي��ن صرافيها هر يورو را معادل  ۲۴هزار و  ۸۵۰تومان
ميخرند و به قيمت  ۲۵هزار و  ۵۰تومان ميفروش��ند
كه نرخ خريد و فروش يورو ۲۰۰تومان با افزايش قيمت
مواجه شده است .عالوه براين ،بانكها هر دالر امريكا
را به قيمت  ۲۱ه��زار و  ۹۰۰تومان و يورو را معادل ۲۴
ه��زار و  ۹۰۰تومان ميخرند .از س��وي ديگر ،افزايش
به��اي ۱۰دالري هر اونس طال در ب��ازار جهاني ،باعث
افزايش  ۳۰۰هزار توماني قيمت سكه تمام بهار آزادي

ادامهازصفحهاول

اختالف دالر نيما با دالر آزاد به 6هزار تومان رسيد ،رشد قيمتها در نيما بازهم از بازار عقب است
در بازار (دوشنبه) و ثبت ركورد  ۱۰ميليون و  ۷۳۰هزار
تومان شد.
بهاي طال و سكه بعد از چند روز وقفه ،روندي رو به رشد
ازخودنشاندادو سكه تمامطرح قديم ۹ميليونو۸۰۰
هزار تومان ،نيم سكه پنج ميليون و  ۳۰۰هزار تومان،
ربع سكه سه ميليون و  ۸۰هزار تومان و هر قطعه سكه
يك گرمي يك ميليون و ۶۲۰هزار تومان تعيين قيمت
شد ،.طالي خام ۱۸عيار به ازاي هر گرم ۹۸۸هزار و۳۷
تومان معامله شد .هر مثقال طال نيز  ۴ميليون و ۲۸۰
هزارتومانبهفروشرسيد.اونسجهانيشاهدرشدقابل
توجهي بود و با افزايشي  ۱۰دالري ،به بهاي يك هزار و
 ۸۰۹دالر معامله شد.
در بازار آزاد ني��ز به دنبال افزايش قيم��ت هر دالر به
 23340تومان و افزايش قيمت اونس طالي جهاني به
 1808دالربهخاطرترسازشيوعويروسكرونا،قيمت
طال و سكه افزايش يافت و مظنه طالي 17عيار در بازار
تهران يا طالي آبشده به  4ميليون و  327هزار تومان
گرم طالي18عيار  999هزار تومان رسيد .در ساعات
بعد از ظهر ،در بازار ارز ،دالر ،23100يورو 26هزار ،پوند
 ،28850درهم  ،6350لير تركيه  ،3380يوان ،3310
دالر كان��ادا  17200تومان اعالم ش��د .اما به تدريج تا
عصر دوش��نبه ،دالر به  23350تومان نزديك شد .در
سامانهسنانيزنرخلحظهايخريددالر 22550تومانو
فروش دالر به 22750تومان رسيد .نرخ خريد يورو نيز
 24850تومان و نرخ فروش يورو  25050تومان شد.
همچنين سامانه س��نا نرخ ميانگين ارز در تاريخ 22
تيرماه  99را براي دالر  ،22024يورو  ،23723درهم
 ،5230پون��د انگليس  ،26329لي��ر تركيه  3196و
دالر كانادا  16357تومان اعالم كرد .س��امانه نيما نيز
نرخ حواله را ب��راي دالر  ،17223يورو  ،19909درهم
4903و يوآن  2618تومان اعالم كرد .براين اس��اس،
عالوه بر افزايش نرخ دالر نيما به باالي  17هزار تومان،
اختالف دالر نيمايي ب��ا دالر صرافي به  5527تومان
اختالف دالر نيمايي با دالر آزاد به 6127تومان رسيده
است .هر گرم طالي 24عيار يكميليون و  315هزار
تومان و هر مثقال طال  4ميلي��ون و  260هزار تومان
ارزشگذاري شده است ،ضمن آنكه هر اونس طال در
بازارهاي جهاني با قيمت  1807دالر معامله ميشود.
افزايشقيمتارزدربازارداخليوافزايشقيمتجهاني
طال از جمل��ه داليل ركوردش��كنيهاي اين روزهاي
طال و سكه در بازار است؛ قيمت سكه در روزهاي اخير
ركوردهاي بااليي را به ثبت رس��انده است اما با وجود
افزايش قيمتها در بازار طال و س��كه تقاضاي اضافي
وارد اين بازار نشده است و فعاالن اين بخش ميگويند
كه قيمتها متأثر از افزايش ش��ديد قيمت دالر ،رشد
كردهاند .افزايش قيمت ارز در هفتههاي اخير موجب
شده است بار ديگر ركوردهاي بااليي براي دالر و يورو
در تابلوي صرافيها ثبت ش��ود؛ بر همين اس��اس در
بازار آزاد هماكنون قيم��ت دالر  23هزار تومان ،يورو

 26ه��زار تومان و درهم امارات  6ه��زار و  350تومان
اعالم شده است.
صادركنندگان؛ دربهدر دالر در بازار آزاد
از سوي ديگر ،يك فعال اقتصادي ميگويد با توجه به
تاكيد جدي بانك مركزي بر لزوم بازگشت ارز حاصل
از صادرات تا پايان تيرماه بس��ياري از صادركنندگان
با مش��كالت جدي مواجه ش��دهاند.مهدي عليپور در
گفتوگو با ايس��نا ،اظهار كرد :در س��الهاي گذشته
صادركنن��دگان ايراني ب��راي بازگش��ت ارز حاصل از
صادراتشان مجبور بودند با تحريمهاي امريكا مقابله
كنند ،اما در ماههاي گذشته شيوع ويروس كرونا نيز به
اين مشكالت دامن زده است.
وي با بيان اينكه با بسته شدن مرزها چه صادرات و چه
رفت و آمد صادركنندگان دشوار شده است ،بيان كرد:
باتوجهبهاينكهبانكهايبينالملليباماكارنميكنند،
صادركنندگان ايراني مجبورند با استفاده از روشهاي
خاصارزخودرابهكشوربازگردانندودراينمدتشيوع
ويروس كرونا اين كار را دش��وار كرده است .در كنار آن
اختالف قيمت زياد ميان بازار نيما و بازار آزاد نيز انگيزه
صادركنندگان را كاهش داده است.
عضو س��ابق اتاق بازرگاني اي��ران با تاكي��د بر اينكه
صادركنندگان واقعي به دنبال بازگش��ت ارز خود به
كشور هستند ،توضيح داد :قطعا هيچ توليدكنندهاي
قصد خارج كردن س��رمايه خود را ن��دارد ،اما اينكه با
وجود تمام اين مش��كالت روي يك زمانبندي تاكيد
كنيم باعث فشار بر صادركنندگان و البته ضربه زدن به
بدنه اقتصاد كشور ميشود .عليپور با اشاره به روشي كه
برخي صادركنندگان در روزهاي گذشته آن را دنبال
كرده بودند ،گفت :وقتي امكان بازگش��ت س��ريع ارز
نباشد،برخيصادركنندگانمجبورميشوندبرايرفع
تعهدات خود و باطل نشدن كارتهاي بازرگانيشان به
بازار آزاد مراجعه كرده و تالش كنند از آنجا ارز بخرند.با
توجه به اينكه تقاضاي اين افراد براي رفع تعهدات ارزي
زيادخواهدبود قطعانظمبازارارزنيزبرهم ميريزدواگر
تغييريدراينسياستاجرايينشودتاپايانتيرماهبازار
ارز ملتهب خواهد ماند .ما اين موضوع را كه در شرايط
تحريم بانك مركزي نيز به دس��تيابي به منابع ارزي
خود نياز جدي دارد درك ميكنيم اما از س��وي ديگر
صادركننده نيز به يك راهحل احتياج دارد.
صادركنندگان بايد
درباره ارز دريافتي شفافسازي كنند
دبيركل اتاق تعاون با بيان اينكه بايد زبان مشتركي
در زمينه بازگشت ارز صادراتي داشته باشيم ،افزود:
هر كس��ي ارز درياف��ت كرده بايد طب��ق تعهد خود
شفافسازي كند كه چه كااليي را به چه ميزان وارد
كرده است .ماش��ااهلل عظيمي در گفتوگو با ايبِنا با
اش��اره به اهميت بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به

كشور گفت :موضوع ارز حاصل از صادرات بحث مهمي
است؛ همه بر اين موضوع توافق دارند كه ارز حاصل از
صادرات براي رفع نيازمندي ها 
ي اساسي كشور براي
توليدكنندگان و واردات مواد اوليه و كاالهاي اساسي
مورد اس��تفاده قرار گيرد .دبيركل اتاق تعاون ايران
با بيان اينكه بايد زبان مش��تركي در زمينه بازگشت
ارز حاصل از صادرات داش��ته باش��يم ،اظهار داشت:
س��از و كار اجرايي بانك مركزي بايد متضمن حفظ
منافع ملي و منفعت همه صادركنندگان باش��د .ما
بايد در شوراي گفتوگو به يك زبان مشترك برسيم،
اطمينان دارم ك��ه رييس محترم بانك مركزي براي
رفع مساله تالش ميكند ،اما حل مساله اگر طوالني
شود ،خودش يك مس��اله خواهد بود .وي با اشاره به
اهميت فعاليت صادركنندگان و رفع مش��كالت آنها
گفت :بايد نظر اتاق بازرگاني ،تعاون و اصناف در نظر
گرفته شودچراكه ما نمايندگانواقعي توليدكنندگان
و صادركنندگان هستيم و در جلسه شوراي گفتوگو
اين موضوع مطرح ش��د و كميتهاي نيز تشكيل شده
كه با هماهنگي اتاقها ،وزارت صمت و رييس سازمان
توسعه تجارت قرار ش��د پيگيريهاي واحدي انجام
شود ،برخي از ش��ركتهاي صادركننده بورسي كه
در بازار سرمايه حضور دارند سهام آنها به عموم مردم
تعلق دارد از س��ويي ديگر اين دسته از شركتها در
تمامي بخشها از جمله صنايع غذايي ،كاني ،معدني،
فلزات،پتروشيميوموادشيميايي فعالهستندوآنان
سربازان كشور در حوزه صادرات محسوب ميشوند.
عظيمي تاكيد كرد :بايد در در وضع برخي مقررات در
گام اول منفعت ملي و صالح عامه را در نظر بگيريم؛ در
حقيقت در زماني كه به موضوع منافع ملي ميپردازيم،
وجود يك واحد توليدكننده قوي در سال جهش توليد
را ارزش بيبديل به حساب بياوريم .هر كسي كه ارز
دريافت كرده بايد بر اساس تعهد خود ،شفافسازي
كند كه چه كااليي را به چه ميزاني وارد كرده و نحوه
توزيع آن چگونه بوده است؛ از سويي ديگر افرادي كه
كااليي را صادر كردهاند ،موظفاند تا شفافسازي الزم
را انجام دهند .وي در خصوص تحريمها اظهار داشت:
يك پرس��ش مهم اين اس��ت كه آيا همه متغيرها در
دست ما است؟ بايد اين واقعيت را درك كرد كه متغير
مهمي مانند تحميل و اخالل در صادرات كه توسط
بدخواهان ملت ايران ،تحريم ش��ده بايد با اقدامات و
تصميمات و مقررات ويژه حل و فصل شود .عظيمي
افزود :كار صادرات يك كار ستادي نيست و اگر قرار
است براي سربازان واقعي كش��ور كه توانستهاند در
شرايط سخت توليد خود را به آنسوي مرزها با وجود
تحريم برس��انند ،با مقررات ويژه ن��گاه كنيم .با تمام
احترام و اعتقادي كه به سياس��تهاي بانك مركزي
و دقت و نظارت اين نهاد دارم ،اعالم ميكنم سرعت
و نظارت و تس��هيل امور بايد با ه��م مورد عمل واقع
شود .وي با اعالم آمادگي اتاق تعاون براي همكاري با

فقط  ۸.۷ميليارد دالر ارز برنگشته
در حالي كه بانك مركزي رس��ما اعالم كرده۲۷.۵ ،
ميليارد دالر ارز صادراتي برنگشته و به صادركنندگان
متخلف هش��دار قضايي داده ،كه اناق بازرگاني ايران
مدعي اس��ت ،فق��ط  ۸.۷ميلي��ارد دالر ارز صادرات
برنگشته اس��ت .اعضاي كميته ارزي اتاق بازرگاني
ايران در نشس��تي با حض��ور با رييس كميس��يون
اقتصادي مجلس به تش��ريح ابهامات موجود در آمار
اعالم شده از سوي بانك مركزي در خصوص فهرست
صادركنندگاني كه تعهد ارزي خود را ايفا نكردهاند،
پرداختند .به گفته اعضاي اين كميته ،مجموع ارزي
كه به چرخه اقتصادي كش��ور بازنگشته ،حدود 8.7
ميليارد دالر اس��ت كه از اين رق��م تنها  2.5ميليارد
دالر متعلق به بخش خصوصي واقعي است .به گفته
كاشفي عضو كميته ارزي اتاق ايران 1 ،ميليارد و 200
ميليون دالر از 27ميليارد دالري كه اعالم شده مربوط
به عدم بازگش��ت ارز حاصل از صادرات اس��ت ،ورود
موقت را در برميگيرد كه بهاشتباه مسووالن را آن را
به عنوان بدهي صادراتي لحاظ ميكنند .كل ارزي كه
به چرخه اقتصادي كشور برنگشته است ،رقمي حدود
 8.7ميليارد دالر است كه از اين رقم  2.5ميليارد دالر
متعلق به بخش خصوصي واقعي است كه در صورت در
دست بودن ليست تكميلي ميتوان نسبت به محاسبه
دقيق آن اقدام كرد.
 13پيش��نهاد كميته ارزي اتاق ايران از سوي كيوان
كاش��في به شرح زير مطرح ش��د :تمديد زمان اعالم
ش��ده براي ايفاي تعه��دات ارزي حداق��ل به مدت
س��ه ماه تا پايان مهرم��اه  ،1399تمديد زمان اعالم
ش��ده براي ايف��اي تعه��دات ارزي صادركنندگان
محصوالت كش��اورزي و خدمات فني و مهندسي با
توجه ب��ه معافيت از ماليات ب��ر ارزشافزوده حداقل
تا پاي��ان آذرم��اه  1399براي س��الهاي  97و ،98
اج��ازه تسويهحس��اب و برگش��ت ارز س��ال  97به
صادركنندگانيكهبهحدنصابتعيينشدهنرسيدهاند
داده ش��ود و مراتب به س��ازمان ام��ور مالياتي براي
اس��ترداد معافيتهاي مالياتي و نيز استرداد ماليات
بر ارزشافزوده اعالم ش��ود ،منظور كردن 20درصد
تعديل پايه ارزش گمرك با توجه به عدم اعالم قبلي و
فاصله موجود كنوني بين قيمتهاي واقعي و اعالمي
گمرك براي سال  ،1398تغيير رويه بانك مركزي و
تأييد س��ريع انتقال پروانههاي صادراتي براي خود و
غير توسط اش��خاص حقيقي و حقوقي ،فعال كردن
كميته ارزي اتاق متش��كل از نمايندگان اتاق ايران،
بانك مركزي ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت
جهاد كشاورزي ،گمرك ايران ،سازمان امور مالياتي
و نافذ بودن مصوبات آن براي رسيدگي به پروندههاي
صادركنن��دگان براي رفع اختالف و تس��ريع در امر
بازگشت ارز مانند س��تادهاي تسهيل ،سطحبندي
كارتهاي بازرگاني براي صادرات از ابتداي مردادماه
س��ال  99و ابالغ ب��ه اتاقها ،س��ازمانهاي صمت و
گمركات كشور ،معرفي صرافيهاي مورد وثوق بانك
مركزي به اتاق براي اعالم به صادركنندگان باهدف
تسريع در بازگشت ارز و امكان نظارت بهتر بر عملكرد
صرافيه��ا؛ -9تعيين تكلي��ف واردات موقت و ابالغ
آييننامه آن در اسرع وقت با دريافت نظرات كميته
ارزي اتاق ايران ،رفع تعليق كليه كارتهاي تعليقي
تنها براي واردات و ايفاي تعهدات در مهلت تعيينشده
تا پايان مهر  ،99برقراري مشوقهايي براي تسريع و
تسهيل بازگشت ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصادي
كش��ور در مهلت مقرر ،ب��راي مثال خري��د ارزهاي
صادراتي به نرخهاي ترجيحي ،موافقت بانك مركزي
با بازگش��ت ارزه��اي صادراتي به چرخ��ه اقتصادي
از طري��ق يك يا تركيبي از روشه��اي اعالمي بانك
مركزي به انتخ��اب صادركنندگان واردات در مقابل
صادرات ،فروش ارز به بانكه��ا و صرافيهاي مجاز،
س��پردهگذاري ارزي نزد بانكها و غي��ره ،تأمين ارز
موردنياز براي واردات كاالهاي اساسي و غيره به ميزان
 10ميليارد دالر از مح��ل صادرات غيرنفتي ازجمله
پيش��نهادهاي پارلم��ان بخش خصوص��ي در مورد
چگونگي ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان است.

يادي از هفتادوچهاريهاي شريف
توي تابلوي اعالنات آموزش دانشگاه ،اسامي و معدل
نفرات برتر هر ترم را اعالم ميكردند و اگه اشتباه نكنم
اس��م مريم ميرزاخاني با مدلهاي��ي از جنس 19.9
هميش��ه در صدر بود .براي امثال م��ا هم مايه افتخار
بود و هم مايه حرص خ��وردن! آخه 19.9؟! آن هم در
شريف؟همانطور كه همه ميدانند مرحوم ميرزاخاني
كه دو طالي المپياد جهاني رياضي را داشت براي ادامه
تحصيل به امريكا رفت و افتخارات زيادي كسب كرد.
هرچند شناخت شخصي از او نداشتم ولي مثل خيلي
ازايرانيانديگر،بابتدرگذشتاشخيليغصهخوردم.

يك نقلقول زيب��ا از او ديدم ،وقت��ي متوجه بيماري
سرطانش شده بود گفته بود« :دنيا هيچوقت عادالنه
نبوده است ،زماني كه با هوشي سرشار و در خانوادهاي
خ��وب و اطرافياني خوب هم به دنيا آمدم در حالي كه
خيليها چنين شرايطي را نداشتند نيز ،عادالنه نبود،
پس امروز به شرايطم اعتراضي ندارم ».حامد قدوسي؛
از ديد من دو چهره كاريزماتيك و فعال و سرشناس و
با روابط عمومي عالي ،در بين دانشجويان ورودي 74
وجود داش��ت كه يكي از آنها حامد قدوسي بود كه از
برق به صنايع تغيير رش��ته داد و اولين فارغالتحصيل

 MBAدر ايران بود و بعد رفت سراغ اقتصاد و فاينانس
در اروپا و امريكا .حميد فرنگ؛ چهره سرشناس ،فعال
و كاريزماتيك بعدي در ميان دانش��جويان آن سالها
حميد فرنگ بود .حميد روحيات هياتي/اصولگرايي
داشت و دانشجويي مثبت و پرانرژي بود .او چند سالي
هم مديرعامل همراه اول و قبلتر هم رايتل بوده است.
علي نوريان؛ علي ورودي  74كامپيوتر بود و چهرهاي
محجوب و دوستداشتني داش��ت .اوايل من با اينكه
نميشناختمش ،احساس ميكردم بهطور ميانگين
دو برابر ساير افراد ميبينمش! بعدا فهميدم يك برادر

دو قلو به نام حسين هم دارد  .علي اولين دارنده مدرك
( CFAمعتبرترين مدرك حرف��هاي در فاينانس) در
ايران اس��ت و به نظرم فرد موفق��ي در دنياي مالي در
ايران است .البته از بين وروديهاي سال ،74حتما افراد
سرشناسديگريهمهستندكهمنحضورذهنندارم
يا از احوالشان بيخبرم (مثل دو دوست عزيزم وحيد
شاهرضايي و ياسر كراچيان ،برندگان طالي المپياد
جهاني فيزي��ك و دهها مورد ديگ��ر)  .حدس ميزنم
حداق��ل 50درصد هم دورهايهاي آن س��الها ،االن
ن چند مورد را صرفا به عنوان
خارج از كشور باشند .اي 

مشتي از خروار استعدادها و ذكر خيري از گذشته ،ياد
كردم .در ضمن نقدهاي جدي بهدانشگاه شريف و نظام
آموزشعاليدارمكهبهفرصتديگريموكولميكنم.
براي حسن ختام ،شايسته است كه يادي هم كنيم از
استاد محبوب دلها ،شهيد غالمرضا رضايي استاد آن
سالهاي درس محاسبات عددي ،كه به دليل عوارض
شيمياييدر3مرداد 79بهشهادترسيد.چيززيادياز
فرمولهاي درس ايشان يادم نمانده ولي آنچه فراموش
نشدني اس��ت مرام و منش و بزرگواري او در برخورد با
كارشناساقتصادي
دانشجويان بود.

مشوقهاي شهري براي خيرين مسكن ساز
رييس كميته بودجه شوراي ش��هر تهران با اشاره به
متن پيشنهادي تصريح كرد :در اين طرح به شهرداري
تهران اجازه داده ميشود كه به منظور تشويق و ترغيب
خيرين مسكنس��از براي احداث واحدهاي مسكوني

اقشارآسيبپذيروكمدرآمدشهرتهرانتسهيالتيرادر
زمانصدورپروانهساختمانيدريافتكندكهميتوانبه
تسهيالتيهمچوناستفادهازمعافيتهاياتخفيفهاي
پيش بيني شده اشاره كرد.

وي ادامه داد :همچنين در اين طرح امكان تقس��يط
عوارض و حقوق قانوني ش��هرداري در سقف  ۳۶تا ۶۰
ماه بدون احتساب كارمزد يا جرايم ناشي از تاخير براي
خيرين مسكنساز در نظر گرفته شده است.

رييس كميته بودجه ش��وراي شهر تهران اضافه كرد:
اين طرح با  ۱۱امضاء و با قيد يك فوريت تقديم هيات
رييسه شده است كه در نوبت رسيدگي صحن علني
شورا قرار خواهد گرفت.

به گزارش «تعادل» ،تالش و پيگيري خبرنگار ما براي
برقراري ارتب��اط و گفتوگو با مديران انجمن خيرين
مسكنساز در رابطه با برنامههاي اين انجمن همچنين
مشوقهايموردنظرشورايشهرتهرانبينتيجهماند.

اخبار
سقفكارت بهكارت به
6ميليون تومان افزايش يافت

با توجه به ش��رايط ناشي از شيوع ويروس كرونا و بنا
به ابالغيه بانك مركزي ،جهت رفاه حال مشتريان و
كاهشمراجعهغيرضروريبهشعبهها،سقفخدمات
مبتنيبركارتافزايشيافت.بهگزارشروابطعمومي
بانكپاس��ارگاد ،س��قف مجاز انتقال وجه كارت به
كارت (ش��تابي و درون بانكي) از طريق درگاههاي
اينترنتي،خودپردازهاوكيوسكازمبلغ ۳۰ميليون
ريال در هر شبانهروز از مبدأ هر كارت به ۶۰ميليون
ريال افزايش يافت .بانكپاس��ارگاد در اقدامي ديگر
كارته��اي نقدي اين بانك را ك��ه در ماههاي تير و
مردادمنقضيميشوند،بدوننيازبهمراجعهحضوري
مشتريبهشعبهها،تمديدكرد.بهمشتريانتوصيه
ميشودبرايانجامخدماتبانكيخودتاحدامكاناز
ابزارهاي بانكداريالكترونيك بهره برده و از مراجعه
غيرضروريبهشعبههاخودداريكنند.گفتنياست
مركزمشاورهواطالعرسانيبانكپاسارگادبهشماره
تماس 82890وسامانه CRMدرسايتاينبانكبه
آدرس  https: //www.bpi.ir/crmآماده ارايه
اطالعاتبيشتربهمشترياناست.

مجامع شركتهاي بيمه
با رعايت پروتكل

برگزاريمجامعشركتهايبيمهبراساسمصوبات
ستادكروناوابالغيهسازمانبورسواوراقبهادارصرفا
با رعايت ضوابط و دستورالعملهاي ابالغي و رعايت
پروتكلهاي بهداشتي امكان پذير است .به گزارش
ادارهكلروابطعموميواموربينالمللبيمهمركزي،
محمودحقورديلومديركلنظارتماليبيمهمركزي
در خصوص ش��رايط برگزاري مجامع شركتهاي
بيمه گفت :شركتهاي بيمهاي كه پايان سال مالي
آنها ۲۹اسفند ۹۸استدرفصلجوامعقراردارندوبا
توجه به شرايط كنوني شيوع ويروس كرونا ،سازمان
بورسواوراقبهادارمهلتبرگزاريمجامعرا تاپايان
شهريور تمديد كرد .وي افزود :همچنين مقرر شد،
شركتهاييكهبهبرگزاريمجمعاقدامميكنندبايد
مجمع خود را در سالن اصلي با حداكثر  ۱۵نفر (۱۵
سهامدار) برگزار كنند و در صورت افزايش ظرفيت
بايدافراددرسالنهايديگريوبارعايتفاصلهگذاري
اجتماعي و رعايت پروتكلهاي بهداش��تي مستقر
شوند .حق ورديلو در ادامه گفت :شركتهاي بيمه
براي اطالع همه سهامداران به ويژه سهامداران خرد
ازجزيياتمجمعميتوانندمجمعرابهصورتبرخط
از طريق پرتال شركت و شبكههاي اجتماعي پخش
كنند و سيستم پيامكي و امكان درج سوال در پرتال
شركترابرايآنهافعالكنند.مديركلنظارتمالياز
برگزاريمجامعشركتهايبيمهپارسيان،پاسارگاد،
تجارت نو ،سرمد ،اتكايي ايرانيان ،موسسه متقابل
قشموكيشتاكنونخبرداد.

مردم تعهدنامه فروش سهام
عدالت را به دقت مطالعه كنند

يكي از بانكهاي كش��ور در پي تماسهاي مكرر
مشتريان درباره نحوه واريز مبالغ حاصل از فروش
سهام عدالت ،توضيحات تازهاي ارايه كرد.بر اساس
تعهدنامهاي كه ،فروش��ندگان  ۳۰درصد از سهام
عدالتهنگامثبتدرخواستفروشامضاميكنند؛
كارگزار مجاز است سهام را به قيمتي كه در لحظه
فروش س��هام در بازار امكان فروش آن را دارد ،به
فروش برس��اند .فروشنده س��هام همچنين تاييد
كرده اس��ت كه انتخاب زمان فروش و سهامي كه
بايد به فروش برسد؛ بر عهده كارگزار با هماهنگي
ناظر بازار است و در اين خصوص اختيار تام به ناظر
بازار و كارگزار ميدهد.از سوي ديگر دارنده سهام
عدات هنگام ثبت سفارش فروش ،تاييد كرده كه
اعتبار سفارش تا زمان اجراي مفاد سفارش بوده و
حق تغيير و لغو آن را ندارد.بند پاياني تعهدنامه نيز
اذعان دارد كه فروش��نده حق هرگونه اعتراض در
خصوص سهام انتخابي براي فروش ،زمان فروش
سهام و روش انتخابي بر مبناي تعداد سهام يا ارزش
رياليسهام،قيمتفروشسهاموهزينههايقانوني
كسر شده را از خود س��لب كرده است .مديرعامل
شركت كارگزاري بانك ملي ايران نيز با بيان اينكه
نميتوان زمان مش��خصي براي فروش س��هام و
واريز وجوه ناش��ي از آن مشخص كرد؛ گفته است:
كارگزاري تالش ميكند سهام را به نفع سهامدار
بفروشد؛ بنابراين نميتواند اين كار را به هر قيمتي
انجام دهد.به گفته محمدحس��ن ابراهيمي ،ثبت
درخواست فروش س��هام عدالت به معني فروش
قطعي آن نيست ،فرآيند فروش ممكن است كمي
زمان بر باش��د ،اما كارگزاري پس از فروش قطعي،
مبالغ دريافتي را طي روال قانوني به حساب صاحب
سهام واريز خواهد كرد.

اتصال كارتهاي بانكي
ايران به شبكه بانكي روسيه

مديركل دفتر اروپا و امريكاي س��ازمان توسعه
تجارت گفت :كارتهاي بانكي مورد استفاده در
شبكه شتاب ايران به شبكه «مير» روسيه متصل
ميش��ود كه ميتواند به تسهيل مبادالت مالي
به ويژه در بخش گردشگري بسيار كمك كند.
به گزارش ايلنا ،بهروز الفت مديركل دفتر اروپا و
امريكاي سازمان توسعه تجارت گفت :ارتباطات
بانكيايرانباروسيهدرمقايسهباسايركشورهاي
جهاندرشرايطتحريمبهتربودهودرهمينراستا
اقداماتي از سوي بانك مركزي و ساير بانكهاي
تجاري در حال پيگيري اس��ت ك��ه يكي از آنها
اتصال كارتهاي شتاب ايراني در روسيه است كه
پروتكلهاي آن در حال بررسي است.كارتهاي
بانكيمورداستفادهدرشبكهشتابايرانبهشبكه
«مير» روسيه متصل ميشود كه اين ميتواند به
تسهيلمبادالتماليبهويژهدربخشگردشگري
بسياركمككند.

رويخطخبر
بورس مسكن قيمتها
را عادالنه ميكند

همايون دارابي كارش��ناس بازار س��رمايه ،با
حمايت از ايده تشكيل صندوق زمين و مسكن
در ب��ورس گفت :با ورود مس��كن ب��ه بورس،
ش��فافيت معامالت افزايش يافته و از فساد در
اين بخش جلوگيري ميشود.
به گزارش سنا ،دارابي اظهار داشت :هم اكنون
قيمت گذاري مسكن در كشور مرجع مشخصي
ن��دارد و اگر قيمتها به كمك بورس ش��فاف
شود ،گلوگاههاي مسكن مشخص خواهد شد،
چراكه در حال حاضر مساله اصلي براي مردم
غيرشفاف بودن بازار مس��كن است و تا زماني
كه قيمتها واقعي نش��ود ،نميتوان به قيمت
عادالنه در اين بخش دست يافت.
وي ادامه داد :با ورود مس��كن به بورس ،عرضه
تحريك خواهد ش��د و با تامي��ن مالي در اين
بخش ،توليد و عرضه مس��كن افزايش خواهد
يافت .
دارابي“ ،كمبود س��رمايه “ و “كاهش توليد “
را دو عامل مهم آشفتگي بازار مسكن دانست
و گفت :با ورود مس��كن به بازار سرمايه هر دو
مشكل برطرف ميشود.
وي ب��ا بيان اينكه اولويت نخس��ت در بورس،
تامين مالي و روشهاي تامين مالي در بخش
مسكن اس��ت ،افزود :تأمين سرمايه در بورس
نياز يك ميليون واحد مس��كوني در س��ال را
جبران خواهد ك��رد .همچنين  ۵هزار ميليارد
تومان تخصيص��ي به اين بخش ،كمك بزرگي
براي مسكن كشور خواهد بود.
اين كارشناس بازار س��رمايه با اشاره به اينكه
نبودن قيمت مسكن در بازار سنتي بر
ش��فاف
ِ
مشكالت اين بخش افزوده است ،خاطرنشان
ك��رد :با توجه ب��ه تجربه خوب ف��روش اوراق
مسكن ،س��اختارهاي س��نتي كنار ميرود و
دس��ت دالالن و س��وداگران اين ب��ازار كوتاه
خواهد شد.
وي اطمينان داد بعد از اينكه بورس مسكن در
ماههاي آتي وارد پذيره نويس��ي شود ،بستري
امن براي خريد و فروش مسكن ايجاد خواهد
كرد.
به گفته دارابي ،بازار سرمايه با زيرساختهاي
مناسب و ابزارهاي كنترلي قوي كه در اختيار
دارد ،از خريد و فروشهاي متعدد و غيرواقعي
جلوگي��ري و به دولتها در ش��فاف س��ازي
معام�لات و مقابله ب��ا تخلفات و فس��ادهاي
احتمالي كمك خواهد كرد.

«غزر» به بورس ميآيد
عرض��ه اولي��ه س��هام «ش��ركت صنعتي زر
ماكارون» با نماد «غزر» روز چهارش��نبه (٢٥
تير ماه) در بورس تهران انجام ميشود.
آگهي عرضه اوليه س��هام شركت «صنعتي زر
ماكارون» به نماد «غزر» منتشر شد.
بر اين اس��اس ،روز چهارش��نبه ( ٢٥تير ماه)
تعداد  ۱۹۲ميليون س��هم معادل  ۱۲درصد از
سهام شركت «صنعتي زر ماكارون» به عنوان
پانصدوس��ي و هشتمين ش��ركت در فهرست
ش��ركتهاي پذيرفته ش��ده در بورس اوراق
بهادار تهران در بخ��ش «محصوالت غذايي و
آش��اميدني به جز قند و ش��كر» گروه و طبقه
«ساير محصوالت غذايي» در فهرست نرخهاي
بازار دوم و در نماد «غزر» به شيوه ثبت سفارش
جهت كشف قيمت عرضه خواهد شد.
در اين عرضه اوليه به هر كد معامالتي حداكثر
۱۵۰س��هم در دامنه قيمت��ي  ۳۷هزار و ۷۵۰
ريال تا  ۳۹هزار و  ۷۵۰ريال تعلق ميگيرد.

رويخطشركتها
م�روري بر عملك�رد مالي يك س�اله
«شبندر» :ش��ركت پااليش نفت بندرعباس
در دوره  ۱۲ماه��ه منتهي به  ۲۹اس��فند ماه
 ،۱۳۹۸به ازاي هر س��هم خود  ۹۲۰ريال سود
كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در سال
گذش��ته كه س��ود هر س��هم يك هزار و ۲۲۳
ريال اعالم ش��ده ب��ود ،از كاهش  ۲۵درصدي
برخوردار است.
اين ش��ركت در صورتهاي مالي حسابرسي
نشده دوره ياد شده ،سود هر سهم را يك هزار
و  ۶۰ريال اعالم كرده بود.
به گزارش سنا ،شركت پااليش نفت بندرعباس
ب��ا س��رمايه  ۲۸ه��زار و  ۶۸۸ميلي��ارد ريال،
صورتهاي مال��ي  ۱۲ماهه دوره مالي منتهي
به  ۲۹اس��فند  ۱۳۹۸را به صورت حسابرسي
شده منتشر كرد.
ش��ركت پااليش نفت بندرعباس در دوره ياد
ش��ده ،مبلغ  ۲۶هزار و  ۳۸۰ميلي��ارد و ۲۷۶
ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين
اس��اس مبلغ  ۹۲۰ريال سود به ازاي هر سهم
خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در
سال گذشته از كاهش  ۲۵درصدي برخوردار
است.
الزم به ذكر اس��ت در صورت مالي حسابرسي
شده دوره مذكور نسبت به گزارش حسابرسي
نش��ده ش��ركت پاالي��ش نف��ت بندرعباس،
كاهش  ۱۴۰ريالي در س��ود هر سهم مشاهده
ميشود.
“شبندر “ در دوره  ۱۲ماهه سال مالي منتهي
به اسفند  ،۹۷به صورت حسابرسي شده ،مبلغ
 ۳۵هزار و  ۸۷ميليارد و  ۸۲۹ميليون ريال سود
خالص كس��ب كرد و بدين ترتي��ب مبلغ يك
هزار و  ۲۲۳ريال س��ود به ازاي هر سهم خود
اختصاص داده بود.
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بازارسرمايه

با حضور مسووالن فرابورس رونمايي شد

انتشار دوباره اوراق رهني بانك مسكن ،اينبار 1000ميليارد تومان

گروهبورس|
اين روزها مساله رش�د قيمت مسكن و كمبود
عرض�ه آن در كنار كاهش قدرت خريد اقش�ار
وس�يعي از مردم به يكي از داغترين مسائل روز
كشور بدل شده اس�ت .در حالي كه بسياري از
بانكها در مواجه ه با كاهش قدرت بازپرداخت
مردمدرعملامكاناعطايوجوهموردنيازبراي
تامين خانههاي جديد را ندارند ،نبود نقدينگي
الزم و افزايش ريس�ك در خود سيستم بانكي
به عاملي بدل شده كه وام دهي در بازار پول را از
گذشتهمشكلترميكند.
با اين حال تجربه س��اير كشورها در خصوص تامين مالي
بخشمسكنحكايتازآنداردكهظرفيتهابازارسرمايه
به حدي است كه با استفاده از سرمايههاي شخصي مردم
بتوان ضمن كوتاه كردن فاصله خروج نقدينگي از بانك تا
ورود مجدد آن ،عوايدي را نيز براي ساير آحاد جامه پديد
آورد.يكيازاينابزارهاكهدربسياريازاقتصادهايپيشرفته
جهان نق��ش مهمي در تامين مالي بخش مس��كن دارد،
MBSهاهستندكهازآنهاباعنواناوراقرهنيواممسكن
ياد ميشود .اين اوراق با اتكا بر بازده وام براي بانك منتشر
شدهودربازارهايماليمورداستفادهقرارميگيرند.درايران
نيزايناوراقمنتشرميشوندوبازارنوظهورآنهاميتواندتا
حدوديازسنگينيضعفكفايتسرمايهدربانكهايناشر
بكاهد .اوراق رهني مسكن در دومين مرحله پذيره نويسي
خودبهمبلغ ۱۰۰۰ميلياردتومانبانرخسود ۱۶درصديو
سررسيددوسالهازامروزدرفرابورسايرانانجامميشود.به
گزارشسنا،روزگذشتهشركتفرابورسايراندرنشستي
خبري به پذيرهنويسي اوراق رهني بانك مسكن (به ارزش
 ۱۰هزارميلياردريال)پرداخت.دراينجلسه،بهرنگاسدي
مديرعاملتامينسرمايهبانكمسكناظهاركرد:نخستين
انتشاراوراقرهنيمربوطبهتيرماه۹۵وبهمبلغ۳۰۰ميليارد
تومان بود و پذيرهنويسي مرحله دوم انتشاراين اوراق نيز از
امروزآغازميشودتابانكمسكناينمبلغراصرفاعطاي
تسهيالتجديدبهمشتريانكند.
وي همچنين از برنامه بانك مسكن براي انتشار دو مرحله
ديگر اوراق رهني هر كدام به ارزش يكهزار ميليارد تومان
تا پايان سال خبر داد كه در صورت موافقت سازمان بورس
و طي مراحل الزم ،عملياتي خواهد ش��د .اسدي تصريح
كرد:بالفاصلهمبالغجمعآوريشدهازطريقپذيرهنويسي

عرضه اوراق رهني بانك مسكن براي دومين بار
براي بانك مسكن واريز خواهد شد كه در نتيجه ظرفيت
تس��هيالتدهي بانك مس��كن به همين ميزان افزايش
مييابدوشاهدبهبودنسبتهايكفايتسرمايهاينبانك
خواهيمبود.
ويدرتوضيحاوراقرهنيعنوانكردكهايناوراقدرطبقه
اوراق به پش��توانه دارايي است و در مورد اوراق رهني بانك
مسكن ،سبدي از تسهيالت مبناي انتشار آن قرار گرفته
استتاباتسريعبازگشتمنابعحاصلازاعطايتسهيالت
بتواند چرخه ايجاد اعتبار در بانك را تقويت كند و ظرفيت
اعطايتسهيالتراافزايشدهد.
مديرعامل تامين سرمايه بانك مسكن در خصوص اركان
ايناوراقبيانكرد:بهلحاظساختاريايناوراقدارايباني
و ضامن استكهدر اينجابانك مسكن ايننقش رابرعهده
دارد و س��اير اركان آن را متعهد پذيرهنويسي و بازارگردان

يعني شركت تامين س��رمايه بانك مسكن ،عامل فروش
شركتكارگزاريبانكمسكنوعاملپرداختسوديعني
شركتسپردهگذاريمركزياوراقبهادارتشكيلميدهند.
تعميق بازار اوراق رهني در دستور كار
بانكمسكن
درادامهكاوهدلسوز،معاونتامينسرمايهبانكمسكننيز
در اين نشست به سابقه انتشار و معامالت اوراق رهني در
بازارسرمايهاشارهكردوگفت:همانطوركهاشارهشدامروز
و در فاز دوم انتشار اين اوراق ،مبلغ يك هزار ميليارد تومان
به عموم خريداران عرضه ميشود كه پيشبيني ميكنيم
استقبالخوبيازايناوراقصورتبگيرد.ويافزود:درادامه
طبق برنامهريزي انجام شده به منظور عمقبخشي به بازار
اوراق رهني دو پارت هزار ميليارد توماني ديگر از اين اوراق

منتشرودربازارفرابورسپذيرهنويسيخواهدشد؛اميدواريم
عالوه بر بانك مسكن ،ساير بانكهاي تجاري نيز كه در امر
تسهيالتدهي وام خريد مسكن فعال هستند ،به چرخه
انتش��ار اين اوراق افزوده شوند تا بر قدرت وامدهي بانكها
اضافه شود .معاون تامين سرمايه بانك مسكن نيز در اين
نشست خبري درباره س��ازوكار و ماهيت ابزار اوراق رهني
گفت :اوراق رهني در ايران نوپا بوده اما در س��اير نقاط دنيا
قدمتيبيشاز ۵۰تا ۶۰سالدارد.بهگفتهوييكيازوظايف
اصلي بانكهاي تجاري ،توسعه اعطاي انواع تسهيالت به
مشتريان براي انجام فعاليتهاي مختلف است كه يكي از
اينفعاليتهاميتواندخريدملكومسكنباشد.
دلسوزبااشارهبهاينكهوقتيمشتريدرخواستتسهيالت
دارد ،معموال تس��هيالت اعطايي به او از نوع تسهيالت با
سررسيدبسياربلندمدتاست،اظهاركرد:دركشورمااين

نوعتسهيالتمعموال ۱۰تا ۱۲سالهودرخارجازكشور۳۰
ساله و بعضا بيشتر اس��ت .وي درباره سازوكار اعطاي وام و
تسهيالتبهمشتريتوضيحداد:بانكمبلغيراكهمعموال
باتجميعمتقاضيانخرد،مبلغهنگفتيميشودبهعنوان
تسهيالتبهمشتريپرداختميكندكهبازپرداختآندر
دوره بلندمدت اتفاق ميافتد ،اين موضوع اما در بعد كالن
موجب ميشود تا توان تسهيالتدهي بانك كاهش يابد.
دلسوز راهكار افزايش توان تسهيالتدهي بانك را انتشار
اوراقرهنيذكركردوادامهداد:راهكاراينبودكهبهپشتوانه
درآمدهايآتييعنيدريافتاقساطوصولي،بانكاقدامبه
انتشاراوراقكندتاقدرتتسهيالتدهيراافزايشدادهوبه
نوعيمعطلبازپرداختاقساطنماند.
وي با بيان اينكه در انتش��ار مرحله دوم اوراق رهني بانك
مسكن به ارزش هزار ميليارد تومان ،بهترين پروندههاي
تسهيالتي بانك مسكن به تعداد حدود  ۱۳۷هزار پرونده
مدنظرقرارگرفتهاست،گفت:اينپروندههايتسهيالتيبه
نوعيهيچريسكيبرايسرمايهگذاراننداردوبانكمسكن
نيز به عنوان ضامن اوراق تعهد كرده است اصل مبلغ اوراق
خريداريشدهدرفرايندپذيرهنويسيرادرموعدسررسيدو
سودآنرادرمواعدسهماههبهموقعپرداختكند.بهگفته
معاون تامين مالي بانك مسكن تيرماه سال  ۱۳۹۵براي
نخستينبارشاهدانتشاراوراقرهنيبانكمسكنوتامين
مالي ۳۰۰ميليارد توماني اين بانك از طريق پذيرهنويسي
اوراق رهن��ي در بازار فرابورس بوديم و حال در فاز دوم ،اين
اوراق به مبلغ يكهزار ميليارد تومان روز جاري منتش��ر و
به عموم خريداران عرضه شد كه مهلت آن  ۱۰روزه است.
دلسوز همچنين عنوان كرد كه در ادامه طبق برنامهريزي
صورتگرفته به منظور عمقبخشي به بازار اوراق رهني دو
پارتهزارميلياردتومانيديگرازايناوراقمنتشرودربازار
فرابورسپذيرهنويسيخواهدشدواميدواريمعالوهبربانك
مسكن،سايربانكهايتجارينيزكهدرامرتسهيالتدهي
وام خريد مسكن فعال هستند ،به چرخه انتشار اين اوراق
افزودهشوندتابرقدرتوامدهيبانكهااضافهشود.
الزم به ذكر اس��ت از روز دوشنبه  ۲۳تيرماه پذيرهنويسي
 ۱۰ميليون ورقه اوراق رهني بانك مس��كن به ارزش هزار
ميلياردتومانبانرخسود ۱۶درصدآغازشدكهدرنخستين
روز از اين مهلت به دنبال استقبال سرمايهگذاران ،كل اين
اوراقخريداريشدتابانكمسكنباجذبمنابعيكهازاين
طريق انجام داده است بر توان تسهيالتدهي خود بيش از
پيشبيفزايد.

لزوم بهرهگيري بيشتر از ظرفيت بورسكاال
رييسكميسيونكشاورزياتاقبازرگانيايران
وفعالباسابقهبازارزعفرانمعتقداستكهدولت
ميتواندحمايتخودازفعاالنبازارزعفرانرادر
قالبيكطرحجامعبادرنظرگرفتنهمهجوانب
به خصوص مباحث مربوط به توس�عه مصرف و
ساماندهيبازارهايهدفعملياتيكند.
بهگزارشپايگاهخبريبازارسرمايه(سنا)وبهنقلازبورس
كاال ،علي شريعتي مقدم در تحليل اوضاع صنعت زعفران
به بورس كاال گفت :نكته بسيار مهمي كه در خصوص بازار
زعفران وجود دارد اين است كه صادرات اخيرا با مشكالت
جديمواجهشده؛البتهمسيرصادراتمحصوالتكشاورزي
از جمله زعفران طي دو سال گذشته ناشي از تحريمهاي
ظالمانه و مق��ررات و تعهدات ارزي تغيي��ر كرده و قاچاق
محصوليمانندزعفرانكهسبك،كمحجمودرعينحال
ارزش��مند بوده و از قابليت حمل هوايي برخوردار اس��ت،
ميتواندبسيارگستردهباشد.
قاچاق يك معضل بزرگ در بازار زعفران
وي افزود :به همين دليل ،در كنار مزيتهاي حمل آسان
زعفران ،آسيبهايي از اين جهت به دليل ماهيت اين كاال
به كشاورز وارد ميشود .مهمترين آسيب آن نيز اين است
كه زعفران ب��ه عنوان كااليي كه تجارت فل��هاي و قاچاق
آن كار پيچيدهاي نيست ،در برخي بازارهاي واسطهاي با
قيمتهايي خيلي پايينتر از نرخ واقعي معامله ميشود.
اينامرمانعيدرمقابلرسيدنسودبهكشاورزوهمچنين
رشد صادرات آن به صورت بسته بندي و با ارزش افزوده و

سديدرمقابلرشدفعاليتواحدهايياستكهدراينحوزه
سرمايهگذاريصنعتيكردهاندوميتوانندتضمينكننده
درازمدت براي ايجاد كشاورزي و بازار پايدار براي محصول
زعفرانباشند.
دو علت مهم سير نزولي قيمت ها
شريعتيمقدمسيرنزوليقيمتزعفرانراناشيازافزايش
توليدوعدمافزايشمصارفدربازارهايداخليوبينالمللي
دانستوگفت :توليد زعفراندر سال زراعيگذشتهحدود
 ۵۰۰تنبودهكهباموجوديسالهايقبلازآنپيشبيني
ميشود در سال زراعي پيش رو هم توليد زعفران بين ۱۵
تا ۲۰درصدنسبتبهسالقبلافزايشيابدكهاينافزايش
توليدنيزخودمانعيدرمقابلرشدقيمتهاتلقيميشود.
كار سخت ،هزينههاي باال و درآمد كم
اين فعال باسابقه بازار زعفران تاكيد كرد :آنچه مهم است
كه زعفران از جنبه ارزش��ي و درآم��دي مزيتهايي براي
خانوارهاي روستايي به ويژه در مناطق محرومي دارد كه با
خشكساليهاييواقليمسختودرآمدپايينمواجههستند.
اما بايد در نظر داشت كه فرآوري زعفران كاري پر زحمت
است؛چراكهبايستي ۱۷۰هزارعددگلدرمزرعهايكهدو
تاسهسالاززمانكاشتپيازآنميگذردجمعآوريشود
تايكگرمزعفرانخشكبهدستآيد.ضمناينكهدرزمان
برداشت،كشاورزانزعفرانكاربرايچيدنگلوجداسازي
گلبرگهااززعفرانباكمبودكارگرمواجههستندوهزينه
كارگر كه در س��الهاي گذشته حدود ۱۰هزار تومان بود،
طي سال اخير به ۴۰تا ۵۰هزار تومان افزايش پيدا كرد .از

اينرو،برايتوليدكنندهخيليمهماستكهمحصولشرا
به قيمت منصفانهاي عرضه كرده و حاصل دسترنجش در
بازارهايبينالملليهمارزانفروشينشود.
براي حمايت ،مص�رف و بازارهاي هدف
را توسعه دهيم
ويباتاكيدبراينكهبهدليلسبكوكمحجمبودنزعفران،
اين محصول با قاچاق گسترده همراه است ،گفت :طي دو
سالاخيربهدليلموضوعتعهدارزيصادركنندگانواقعي
و اصيل به حاشيه رفته و يكسري واسطهگريهايي كه در
حوزه صادرات وجود داشته بر بازار زعفران مسلط شدهاند.
پس اگ��ر بخواهي��م كار اصولي و واقعي ب��راي حمايت از
كشاورزانانجامدهيم،اقدامبرايافزايشمصارفوبازارهاي
هدف زعفران است؛ چراكه آنطور كه در حوزه توليد اين
محصولتوسطآحادتوليدكنندگانسرمايهگذاريشده،
درحوزهمصرفوبازارهايآنكمتركارشدهاست.
محروميت ايران از ارزش افزوده واقعي
زعفران
شريعتي مقدم اظهار كرد :عالوه بر اين ،بايد در نظر داشت
كه شركتهاي تجاري و صنعتي فعال در اين حوزه نيز به
تنهاييتوانفعاليتگستردهبرايمعرفيدربازارهايجهاني
به دليل هزينههاي باالي آن را ندارند؛ آن هم در شرايطي
كه درآمدها در اين حوزه بهشدت كاهش پيدا كرده است،
چراكهبهعنوانمثالازحدود ۳۰۰تنزعفرانيكهازطريق
صادرات به فروش ميرسد كمتر از  ۷درصد آن به صورت
بسته بندي صادر ميشود كه ارزش افزوده بيشتري دارد.

صعود يكپارچه بورسهاي جهاني
بيش�تر ش�اخصهاي مهم بورس�ي جهان در
معامالتامروزصعوديشدند.
به گزارش ايس��نا به نقل از بلومبرگ ،در تازهترين دور از
اختالفات متحدان دو سوي اقيانوس آتالنتيك ،احتمال
يك جنگ تجاري جديد بين امريكا و اتحاديه اروپا شدت
گرفته اس��ت .پس از آنكه فرانس��ه اعالم كرد بر تصميم
خود ب��راي اعمال ماليات بر فعاليت غولهاي فناوري در
اين كش��ور اصرار دارد ،امريكا نيز اع�لام كرد در اقدامي
متقابل روي محصوالت وارداتي خود از فرانسه در زمينه
محصوالت آرايشي-بهداش��تي و كاالهاي لوكس تعرفه
اضافه وضع خواهد كرد .ارزش مجموع اين اقالم وارداتي
كه مش��مول تعرفه  ۲۵درصدي خواهند شد حدود ۱.۳
ميليارددالرتخمينزدهميشود .ازسويديگراماتنشها
بين چين و امريكا و متحدانش بر سر مساله هنگكنگ
بيش از پيش باال گرفته اس��ت .وزارت خزانه داري امريكا
با صدور بياني��هاي از تحريم چهار مقام عاليرتبه امنيتي
چيني و همچنين اداره امنيت عمومي منطقه خودمختار
سين كيانگ چين خبر داده است .وانگ اي -وزير خارجه
چين گفته است سطح تنش در روابط بين امريكا و چين
به سطح كم سابقهاي رسيده است .انگليس نيز اعالم كرد
غول فناوري هوآوي چين را از پروژه توسعه شبكه اينترنت

نسل ۵اينكشوركنارخواهدگذاشت.اسكاتموريسون-
نخستوزيراسترالياازاتخاذتسهيالتجديدبراياعطاي
اقامت داي��م به اتباع هنگكنگي خبر داده اس��ت .پكن
همچنين نسبت به تبعات اقدام جاستين تردو -نخست
وزير كانادا  -در صدور دستور تعليق موافقت نامه استرداد
مجرمان با هنگكنگ هشدار داده است.
دادههاي اخير اقتصادي منتش��ر ش��ده حاكي از بهبود
تدريجي سطح تقاضا در دو اقتصاد نخست جهان است .در
امريكا ميزان فروش خانهها در ماه مهمجددا صعودي شده
و در چين نيز با افزايش ميزان صادرات ،شاخص مديران
خريد نسبت به ماه گذشته بهبود محسوسي داشته است.
اگرچه صادرات و واردات چين با سطح قبل از شيوع كرونا
فاصله زيادي دارد اما رشد تدريجي تجارت خارجي چين
احتمال عادي شدن شرايط در س��ه ماهه پاياني سال را
تقويت كرده اس��ت .از سوي ديگر در شرايطي كه به نظر
ميرسد تا توليد واكسن كرونا فاصله داشته باشيم ،شمار
مبتاليان اين وي��روس مرگبار در جهان بار ديگر س��ير
صعوديبهخودگرفتهاستودرامريكاركوردمبتالياندر
طول يك روز شكسته شده است .در ۴۰ايالت از ۵۰ايالت
امريكاوضعيتبارديگردرسطحهشدارياقرمزقرارگرفته
اگرچه شمار تلفات به نسبت روزهاي قبل پايينتر آمده
است .ماري نيكوال  -مدير سبد دارايي در موسسه “ پاين

بريجاينوستمنت“-گفت:فكرميكنمكهاقتصادجهاني
در حال ورود به يك فاز احياي رش��د اس��ت كه ميتواند
چندينسالادامهداشتهباشدهرچندكهريسكهايينيز
وجود دارد .دولتها و بانكهاي مركزي با ابزارهاي متنوع
خود به حمايت از بازارها ادامه ميدهند.
تاكنون بيش از  ۱۳ميلي��ون و  ۳۶هزار و  ۶۱۰مورد ابتال
به كرونا گزارش ش��ده اس��ت كه در اين بين  ۵۷۱هزار و
 ۵۷۵نفر جان خود را از دست دادهاند .در بين كشورهاي
مختلف ،باالترين تلفات مربوط ب��ه امريكا با  ۱۳۷هزار و
 ۷۸۲نفر ،برزيل با  ۷۲هزار و  ۱۵۱نفر ،انگليس با  ۴۴هزار
و  ۸۱۹نفر ،مكزيك با  ۳۵هزار و  6نفر و ايتاليا با  ۳۴هزار و
 ۹۵۴نفر بوده است.
بورسامريكا
دروالاستريت،همهشاخصهاصعوديبودندتاجاييكههر
سهشاخصاصليبورسيدرسطحباالتريازروزقبلخود
بستهشدند.شاخص«داوجونزايدانستريالاوريج»با۱.۴۴
درصدصعودنسبتبهروزقبلودرسطح ۲۶هزارو۷۵.۳۰
واحد بسته شد .شاخص «اساند پي »۵۰۰با ۱.۰۵درصد
افزايشتاسطح ۳۱۸۵.۰۴واحديباالرفتوديگرشاخص
مهمبورسيامريكايعني«نزدككامپوزيت»با ۰.۶۶درصد
افزايش در سطح ۱۰هزار و ۶۱۷.۴۴واحدي بسته شد.

اما مابقي آن به صورت ماده خام از كشور خارج ميشود كه
قيمت آن در بس��ياري از بازارها با بازار ايران يكسان بوده و
يا داراي يك تفاوت اندك اس��ت و كشاورزان ايراني از سود
آن محروم ميمانند .وي ادامه داد :در بازارهاي واس��طهاي
همچونامارات،هنگكنگيااسپانيانيزكهتاجرانزعفران
ايراني را به مشتريان اصلي ميفروشند ،به دليل مشكالت
مربوطبهنقلوانتقالپولوقوانينناشيازتحريم،پولشويي
ومالياتيكهحاكمبرتجارتجهانياست،خريدارانواقعي
نميتوانند محصول زعفران را از شركتهاي اصلي ايراني
خريداريكنندودراينميانتنهافعاليتودرآمديكسري
واسطهگريهابهاوجخودرسيدهاست.
كشف قيمت منصفانه به كمك بورسكاال
ش��ريعتي مقدم در ادامه گفتوگو با كاالخبر تاكيد كرد:
بعد از افزايش مصرف كه يك راهبرد جدي است ،موضوع
ساماندهي بازار و رسيدن به قيمتهاي متعادل نيز نكته
مهم ديگري اس��ت كه مطرح بوده تا قيمتي منصفانه هم
برايتوليدكنندهوهمبرايمصرفكنندگانتعيينشود؛
دراينزمينهبايدازظرفيتهايبورسكاالبيشتربهرهبرد.
ويافزود:دركناربرنامهريزيبرايافزايشمصرفوتوسعه
بازارها،شركتهاييهمكهدركارتجارتوبازرگانيزعفران
هستند نيز به دليل سرمايهگذاريهاي خوبي كه در حوزه
آزمايش��ات ،توليد محصوالت جانبي و نيز بس��ته بندي
داشتهاند،بايدفعالترشوند؛چراكهگردشكاراينواحدها
ميتواند به توليد ،تجارت و ص��ادرات زعفران قوام و دوام و
پايداري ببخشد و با اين اقدام ميتوان از فعاالن اين حوزه
حمايت كرد .شريعتي مقدم تاكيد كرد :بنده اينكه قيمت
بورسهاياروپايي
موسسه رتبهبندي موديز در گزارشي اعالم كرده است
كهباتوجهبهشيوعكرونا،نسبتبدهيبهتوليدناخالص
داخلي انگليس به يكي از باالترين سطوح تاريخي خود
خواهد رسيد و رش��د اقتصادي نيز به كمترين سطح
ثبت ش��ده تاريخ معاصر اين كش��ور ميرسد .هفته
گذش��ته دولت انگليس اعالم ك��رد  ۳۰ميليارد پوند
ديگر ( ۳۷.۹ميليارد دالر) براي حمايت از بخشهاي
مختلف اقتصادي در برابر پيامده��اي ويروس كرونا
تخصيص خواه��د داد .تنها در طول يك س��ال اخير
نس��بت بدهي به توليد ناخال��ص داخلي انگليس ۲۴
درصد افزايش يافته و به  ۱۰۹درصد رس��يده اس��ت.
كميسيون اروپا در گزارشي هش��دار داده است ركود
اقتصادي كشورهاي اروپايي بدتر از چيزي خواهد بود
كه پيشتر تصور ميش��د .طبق برآورد صورت گرفته
توسط كميسيون اروپا ،متوسط رشد اقتصادي امسال
 ۲۷كشور عضو اتحاديه اروپا منفي  ۸.۳درصد خواهد
بود كه در صورت تحقق ،بدترين عملكرد اقتصادي اين
كشورها از زمان تش��كيل اتحاديه تاكنون بوده است.
لوكا پائوليني  -استراتژيست بازار سرمايه در موسسه
“پيكتت است منيجمنت “  -گفت :در حالي كه خيلي
از نقاط مختلف جهان بازگشايي را در دستور كار قرار
داده بودند ،برخي محدوديته��ا به خاطر اوجگيري
مجدد در شمار مبتاليان به كرونا بازگشته است .البته
انتظارنداريمشاهدريزشهايسنگينمتواليبورسها

زعفران طي يكي ،دو هفته افزايش دو برابري داشته باشد،
چندان معتقد نيستم .بلكه اعتقاد دارم حمايت از فعاالن
اين حوزه بايد در قالب يك ط��رح جامع با در نظر گرفتن
همه جوانب به خصوص بحث توسعه مصرف و ساماندهي
بازارصورتگيرد.
از افراد صاحب نظر كمك بگيريم
اين فعال باس��ابقه زعفران با بيان اينك��ه برخي اقدامات
توس��عهاي از طريق تش��كلهاي مختلف ،اتاق بازرگاني،
كميسيونكشاورزيوشورايمليزعفراندرحالپيگيري
است،گفت:بهعنوانمثالصادركنندگانازحدوديكسال
پيش پيگير اين موضوع بودهاند كه ني��م درصد از درآمد
صادراتيخودرادرصندوقيبرايتوسعهمصارفزعفرانو
انجامامورتحقيقاتيدرحوزههايساماندهيبازاروتجارت
زعفران ،متمركز كنند .اما متاس��فانه مصوبه اين طرح در
مراحلسختوتودرتويبروكراسيكميتههاونهادهاهنوز
نهايي و ابالغ نشده است؛ با اين حال ما همچنان از وزارت
صمتوجهادكشاورزيوسازمانتوسعهتجارتايرانپيگير
آن هستيم ،چرا كه اين موارد داوطلبانه ميتواند به توسعه
بازار زعفران و افزايش ارزش افزوده اين بازار كمك كند و به
نظربندهاينقبيلاقداماتدرراستايحمايتاززعفرانكار،
بايدجديتردنبالشود.نكتهپايانياينكه،دراستانخراسان
رضويوجنوبيافراددلسوزمتعدديدرحوزهزعفرانفعال
هستند كه هم به بحثهاي توليد و حمايت از آن و هم به
موضوعات بازار و تجارت داخلي و خارجي زعفران آشنايي
دارندوبرايبرنامهريزيتوسعهايدرهمهجنبههاازجمله
اصالحقيمتهاميتوانازاينافرادبهرهبرد.
مانند روزهاي اول بحران باشيم .در معامالت بازارهاي
بورس در اروپا ،شاخص «فوتسي  »۱۰۰بورس لندن
با  ۰.۷۶درصد صعود نس��بت به روز قبل و در س��طح
 ۶۰۹۵.۴۱واحد بس��ته شد .ش��اخص «دكس »۳۰
بورس فرانكفورت در آلمان با افزايش  ۱.۱۵درصدي
و ايستادن در سطح  ۱۲هزار و  ۶۳۳.۷۱واحدي به كار
خود خاتمه داد و شاخص «كك  »۴۰بورس پاريس با
صعود  ۱.۰۱درصدي در سطح  ۴۹۷۰.۴۸واحد بسته
شد .در مادريد شاخص «ايبكس  ۱.۱۶ »۳۵درصد باال
رفت و به  ۷۳۲۱.۱۰واحد رسيد.
بورسهاي آسيايي
درمعامالتبورسهايآسيا،شاخصهاعملكردخوبي
داشتند؛ تا جايي كه شاخص «نيك كي  »۲۲۵بورس
توكيو ژاپن با صعود  ۱.۸۶درصدي تا س��طح  ۲۲هزار
و  ۷۰۶.۴۵واحدي باال رفت .شاخص «هانگ سنگ»
بورس هنگكنگ  ۰.۹۲درصد باال رفت و در س��طح
 ۲۵هزار و  ۹۶۳.۰۷واحد بسته شد .در چين شاخص
«شانگهاي كامپوزيت» صعود  ۱.۶۳درصدي را تجربه
كرد و در سطح ۴۸۳۰.۷۱واحد بسته شد .در استراليا
ش��اخص «اساند پ��ي اساند ايك��س  »۲۰۰بورس
س��يدني با  ۰.۷۴درصد افزايش و ايس��تادن در سطح
 ۵۹۳۶.۲۰واحدي به كار خود خاتمه داد .در بين ديگر
شاخصهاي مهم آسيايي ،شاخص «تاپيكس» ژاپن
صعودي بود.

راهو شهرسازي
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عضو پارلمان شهري پايتخت عنوان كرد

به گزارش «تعادل» ،روز يكشنبه رييس شوراي شهر در
صحن علني اين شورا در واكنش به تذكر علي اعطا درباره
بوس��تان ارتش ،به نقل از پيروز حناچي ،شهردار تهران
اعالم كرد كه اين توافق مسكوت مانده است چرا كه ارتش
احساس غبن كرده است .خليلآبادي اما در گفتوگو با
فارس ،درباره موضوع ساخت و ساز در پادگان 06و توافق
شهرداريباارتشتصريحكردهاست:روزيكشنبهمحسن
هاشمي رييس شوراي شهر تهران اعالم كرد كه ارتش از
توافق با شهرداري منصرف شده است ولي غالمحسين
محمدي رييس مركز ارتباط با رس��انه شهرداري تهران
پسازايناظهارنظرآقايهاشميگفت،توافقباارتشدر
مورد پادگان 06منتفي نشده است .وي افزود :پس از اين
موضوعمحسنهاشمياصالحيهايدرموردخبرمنتشر
شده به نقلش به رسانهها ارسال و اعالم كرد اين قضيه به
صورت قطعي منتفي نشده است .اين عضو شوراي شهر
تهران گفت :البته بهطور كلي اعضاي شوراي شهر نسبت
به انجام بارگذاري و ساخت و ساز در پادگان  06اعتراض
دارند و در اين زمينه چندين بار به شهردار تهران نيز تذكر
داده شده است .خليل آبادي گفت :منطقهاي كه پادگان
 06در آن قرار گرفته پر تراكم بوده و در صورت بارگذاري
در آن آشفتگي ترافيكي در منطقه ايجاد ميشود.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر جمعيت زيادي در اين
پادگان وجود ندارد و ترددها بس��يار اندك است،گفت:
بهتر است واگذاري زمين جهت ساخت و ساز به ارتش در
بيرون از تهران يا محدوده ديگري كه امكان ساخت و ساز
وجوددارد،انجامگيرد.اينعضوشورايشهرتهرانتأكيد
كرد :انجام ساخت و ساز و بارگذاري در پادگان 06به هيچ

عنوانپيوستاجتماعيوترافيكينداردوبهصالحنيست.
خليلآبادياظهاركرد:زمانيمطرحكرديمبايدپادگانها
به خارج از ش��هر منتقل شود و اكنون با شرايطي مواجه
شدهايم كه ش��هرداري تمايل دارد ساخت و ساز در اين
محلانجامدهد.ويگفت:بهنظرماپادگان 06بايدجهت
ارايه خدمات عمومي تغيير كارب��ري دهد بهطور مثال
بخشي از آن تبديل به بوستان ،پارك يا مركز گردشگري
ش��ود .اين عضو شوراي شهر تهران گفت :فضاهاي شهر
متعلق به مردم است و ساخت برجهاي بلند در پادگان06
به صالح نيست و نقض قرض محسوب ميشود.

تذكر  6عضو شورا
به گزارش «تعادل» ،پيش از اين ،محمدجواد حقشناس،
الهام فخاري ،احمد مسجدجامعي ،حسن خليلآبادي،
حجت نظري و علي اعطا در نشست علني 2تيرماه جاري
در تذكري به شهردار تهران در خصوص موضوع پادگان
 ،06خواستار ضرورت اصالح مصوبات و توافقات در رابطه
با پادگان  06ش��دند .در آن جلسه،حقشناس ،رييس
كميسيون فرهنگي و اجتماعي ش��وراي اسالمي شهر
تهران كه مس��ووليت قرائت اين تذكر را در صحن شورا
داشت ،در بخشي از اين تذكر گفت :چندي قبل ساالري،
رييسكميسيونمعماريوشهرسازيپسازبررسيهاي
الزم در كميسيون مربوطه در پاسخ استعالم وزارت راه و
شهرسازي ،به درس��تي مخالفت صريح كميسيون را با
طرح پيشنهادي به دليل تبعات نامطلوب آن براي شهر
را اعالم و درخواس��ت ميكند كل  50هكتار در اختيار
ش��هر قرار گيرد و از بارگذاريه��اي مذكور جلوگيري
شود .رونوشت نامه براي ش��هردار هم ارسال ميگردد.
اما متاسفانه شهرداري تهران و شوراي عالي شهرسازي
و معماري ايران توجهي به اين مخالفت و هش��دارها در
انجام توافق و تصويب مصوبات مربوطه نداشتهاند .حق
ش��ناس همچنين به ديگر تبعات اين واگذاري از منظر
شوراي عالي شهرسازي كشور اشاره كرده واضافه كرد:
بر اس��اس مطالعات عارضه س��نجي ترافيكي ،هرگونه
بارگ��ذاري در محدوده پادگان  06حت��ي با اتخاذ همه
تدابير ممكن حائز اثرات نامطلوب و بعضا غير قابل جبران
بر ترافيك محورهاي اطراف ،خصوصا محور پاسداران با

رازمصونيتمددجويانگرمخانه
دربرابركرونا؟

توافق شهرداري با ارتش بر سر احداث بوستان در پادگان 06مسكوت مانده است
سطحسرويساشباعوفوقاشباعخواهدبود.بهگفتهوي،
درنهايت اين كميته پيشنهاد كرده است ،براي انجام اين
كارازكمكهايدولت،تامينزمينمعوضازمنابعدولتي
يا شهرداري ،يا انتقال حق توسعه بر ساير اراضي متعلق به
ارتش،وحتيمكاتبهباستادكلنيروهايمسلحبهمنظور
مساعدتدراينخصوصاستفادهشود.حقشناستاكيد
كرد :بهرغم نقد جدي به مصوبه شوراي عالي شهرسازي و
معماريايران،بايدگفتمصوباتشورايعاليشهرسازي
و معماري در اين خصوص نيز شرط الزم و نه كافي براي
انجام چنين توافقي ميان ش��هرداري و ارتش جمهوري
اسالمي ايران بوده است و اساس صدور مجوز انجام چنين

توافقيبرعهدهشورايشهراست.حالاينكهتاكنونهيچ
مجوزي از طرف شوراي شهر بدين منظور صادر نشده و
اساسا چنين موضوعي از سوي شهرداري در شورا طرح
نشده است .اين عضو شوراي شهر ادامه داد :منافع شهر و
شهروندان حكم ميكند ،به گونهاي عمل شود كه منجر
به تفكيك و خرد شدن اين ميراث تاريخي و فرهنگي و
طبيعي نشود ،تا از تبعات اجتماعي و ترافيكي و زيست
محيطيجبرانناپذيرجلوگيريبهعملآيد.ويدرادامهو
بااشارهبهنتيجهاينامربرمبنايمواردمطرحشده،گفت:
به نظر ميرسد در صورت وجود تبعات ترافيكي ،زيست
محيطي و فرهنگي و اجتماعي ناشي از اجراي اين طرح،

كه پيش بيني آن دور از ذهن نيس��ت ،بايد اين پرسش
را مطرح كرد كه آيا تبعات ترافيكي جمعيتي ،زيس��ت
محيطي و فرهنگي اجتماع��ي اقدام فوق ،با امتيازات به
دس��ت آمده از آن ،مبني بر ايجاد بوستان  35هكتاري
و تعطيلي پادگان غلبه ندارد؟ وي تاكيد كرد :در نهايت
در صورت عدم امكان جهت اقدامات فوق الذكر ،تجديد
نظر جدي در ميزان بارگ��ذاري همچنين كاربريهاي
مترتب بر آن مطالبه ميگردد ،به گونهاي كه در س��طح
15هكتاري سهم ارتش ،غلبه با كاربريهاي فرهنگي،
اجتماعي و گردشگري باشد و نه كاربريهاي مسكوني،
اداري و تجاري.

رييس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور:

شورايارهاي انتخاب شده تا پايان دوره اجازه فعاليت دارند

گروه راه و شهرسازي|
در پي ص�دور راي ديوان عدال�ت اداري مبني
بر غيرقانوني بودن انتخابات ش�وراياريهاي
محالت ،مه�دي جمالي نژاد ،رييس س�ازمان
ش�هرداريها و دهياريهاي كشور اعالم كرد:
فعاليت شوراياريهاي اين دوره با توجه به مفاد
رأي ديوان عدالت اداري كمافيالسابق تا پايان
دوره مربوط ادامه خواهد يافت .در همين حال
محمد رضا جوادي يگانه ،معاون امور اجتماعي
و فرهنگي ش�هرداري تهران ني�ز اظهار كرد:
تصميم ش�هرداري در خصوص ش�وراياريها
منوط به ابلاغ دادنامه هي�ات عمومي ديوان
عدالت اداري و نظر شوراي شهر تهران است.

جمالي نژاد در گفتوگو با مهر با اش��اره ب��ه رأي ديوان
عدالت اداري مبني بر لغو انتخابات شوراياريهاي تهران
اظهار كرد :مستفاد از اصل هفتم قانون اساسي شوراها،
مجلس شوراي اسالمي ،شوراي استان ،شهرستان ،شهر،
محل ،بخش ،روستا و نظاير اينها از اركان تصميمگيري و

ادامهازصفحهاول

اداره امور كشورند .موارد ،طرز تشكيل و حدود اختيارات
و وظايف شوراها را اين قانون و قوانيني ناشي از آن معين
ميكند.
ويافزود:متعاقبااصليكصدمقانوناساسيكهازسلسله
مراتب ش��وراها نام برده ،برگزاري انتخابات شوراها را در
قلمروروستا،بخش،شهر،شهرستانيااستاناحصانموده
و انتخابات ديگري را به صورت داخلي و در درون ش��هر
تحت عنوان شوراياري پيش بيني نكرده است لذا حكم
اين اصل نيز منحصر به شوراهايي است كه صراحتاً آنها را
عنوان كرده و تشكيل هر گونه شورا فراتر از موارد موضوع
اصل ياد شده وجاهت قانوني ندارد.
رييس س��ازمان ش��هرداريها و دهياريهاي كش��ور
گفت :در راستاي اصول موصوف ،مفاد مواد  ۱و  ۲قانون
تشكيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور
و انتخابات شهرداران مصوب  ۱۳۷۵با اصالحات بعدي
آن ،مقصود از ش��وراها را در قانون ياد شده و ساير قوانين
معتبر در خصوص شوراهاي اسالمي كشوري ،شوراهاي
اسالمي روستا ،بخش ،ش��هر ،شهرستان ،استان و عالي
استانها برشمرده و نامي از ش��وراياري به ميان نياورده

اس��ت و برگزاري انتخابات سابق شوراياريها نيز عمدتا
بر اساس توافقات داخلي مسووالن صورت گرفته است.
او اظهار كرد :معهذا بر اساس مصوبه سال  ۱۳۹۳هيات
محترموزيراندرخصوصبرگزاريانتخاباتشوراياريها
مقرر ش��د كه وزارت كش��ور در امور اجرايي و نظارت بر
انتخابات ش��وراياريهاي دوره چهارم با شوراي شهر و
شهرداري همكاري كند كه مجدداًمصوبه موصوف براي
برگزاري انتخابات دوره پنجم شوراياريها نيز مستند و
مبناي همكاري وزارت كشور قرار گرفت.
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزير كشور
ادام��ه داد :به هر حال بهرغم مس��ووليت نظارتي وزارت
كشور در حسن اجراي قانون شوراها در رابطه با قانوني يا
غيرقانونيبودنانتخاباتمذكوريالغوآنتكليفيمتوجه
وزارت كشور نيس��ت چرا كه در قانون شوراها به عنوان
شوراياريها اشارهاي نشده تا وزارت كشور در قبال آنها
وظيفه و مسووليتي داشته باشد.
وي يادآور شد :بر اساس رأي هيات عمومي ديوان عدالت
اداري ،برگزاري انتخابات ش��وراياريها براي دورههاي
بعديفعاليتشوراهاياسالميغيرقانونيومنتفياعالم

شده است لذا فعاليت شوراياريهاي اين دوره با توجه به
مفاد رأي مذكور كما في السابق تا پايان دوره مربوط ادامه
خواهد يافت.
جمالي نژاد گفت :با توجه به اينكه تشكيل شوراياريها
مستلزم تصريحات قانوني الزم است،ضرورت دارد براي
انجام اين مهم ،ابتدا ساز و كارهاي قانوني الزم پيش بيني
سپس آيين نامههاي مربوط تهيه و تصويب شده تا امكان
برگزاري انتخابات و تشكيل شوراياريها محقق شود.
رييسسازمانشهرداريهاودهياريهايكشورگفت:به
همينمنظورجلساتيباسايردستگاههاومراجعذيربط
تشكيل شده و موضوع در دست بررسي است كه متعاقباً
پسازرفعموانعقانونيموجودوجمعبندينتايجحاصله
اصالحات مربوط در قانون شوراها و ساير قوانين مرتبط
پيش بيني خواهد شد.
ابالغ دادنامه از ديوان عدالت اداري
در همي��ن حال ،مع��اون امور اجتماع��ي و فرهنگي
شهرداري تهران گفت :تصميم شهرداري در خصوص
ش��وراياريها منوط به ابالغ دادنام��ه هيات عمومي

ديوان عدالت اداري و نظر ش��وراي شهر تهران است.
به گزارش ايلنا ،محمدرضا جوادي يگانه در نشس��ت
بررس��ي وضعيت حقوقي ش��وراياريها در خصوص
انتخابات ش��وراياريها اظهار كرد :تصميم شهرداري
در خصوص شوراياريها منوط به ابالغ دادنامه هيات
عمومي ديوان عدالت اداري و تابع نظر شوراي اسالمي
شهر تهران است و تا مشخص شدن كيفيت و جزييات
اين ابالغيه ،شوراياريها همچون گذشته به فعاليت
خود ادامه خواهند داد.
وي افزود :در ارتباط با دورههاي آتي نيز منتظر تصميم
مراج��ع قانوني ذي ربط خواهيم بود .از نظر ش��هرداري
تهران ،به اس��تناد مصوبات شورا ،شوراياري يك انجمن
شهرياستكهبهعنوانيكنهادمدنيدرسطحمحالت
شهرتهرانفعاليتميكند.
براس��اس گزارش رواب��ط عمومي معاون��ت فرهنگي و
اجتماعي ش��هرداري ته��ران ،در روزه��اي اخير هيات
عمومي ديوان عدالت اداري ،انتخابات شوراياري محالت
شهر تهران را مغاير با قانون شناخته و برگزاري آن را براي
دورههاي بعدي منتفي دانسته است.

اوراق بدهي  15درصدي دردي دوا نميكند
كاهش س�ود س�پردهها و بهره بين بانكي نيز
ديگرسياستياستكهدرهفتههاياخير،انتقاد
كارشناسانرابههمراهداشتهاست.اينسياست
باتورمفعلي چهميكند؟
كاهش نرخ بهره در اقتصاد فعلي ايران يكي از مهمترين
ابزارهاي در دست بانك مركزي براي كاهش نرخ تورم
را از ميان گزينههاي روي ميز كنار ميزند و عمال با به
گ��ردش در آوردن نقدينگي بين بانكها ،خود تورم زا
خواهد بود .از سوي ديگر كاهش سود سپردهها نيز با

توجهبهنرختورمواقعيموجوددراقتصاد،صاحبانپول
را به حضور در ساير بازارها وسوسه ميكند و آنچه كه
ما در ماههاي اخير در بازارهايي مانند طال ،ارز و مسكن
ديدهايم ،نتيجه اين سياست است.
يعني بانك مركزي بايد نرخ بهره را باال ببرد؟
من معتقدم اساسا تعيين دس��توري نرخ بهره و سود
سپرده ،سياستي غلط اس��ت .اگر بانك يا موسسهاي
ش��رايط ناسالم داش��ت و رفتار اقتصادي پرخطري از
خود بروز ميداد ،بانك مركزي نه تنها نبايد به س��ود

كندي شبكه ملي اطالعات ،عامل فيلترينگ
اگر اي��ن اعمال حاكمي��ت اتفاق نيفت��د ،يعني امكان
حكمراني نداريم .در دنياي امروز دولت به معناي عام آن
( )stateداراي چهار ركن است كه شامل مردم ،محدوده
جغرافيايي كه با مرزها مش��خص ميشود ،حكومت يا
هياتحاكمه (سه قوه) و حق اعمال حاكميت ميشود.
يك حكومت به نمايندگي از مردم بايد بتواند در مرزهاي
آن كش��ور خواس��تههاي مردم را كه در قانون اساس��ي
متجلي ميشود ،بر كل كشور اعمال كند .اتفاقي كه در
فضايمجازيافتاده،ايناستكهمرزهادرفضايمجازي
بهراحتيمشخصنيستوبههمينجهتافراد،شركتها
وپلتفرمهاميتوانندبهراحتيازمرزهايحقيقيكشورها
عبور كنند و وارد س��اير كشورها شوند ،قوانين خواست
خودش��ان را اعمال و به خواستههاي مردم آن سرزمين
بياعتنايي كنند .چنين چي��زي دقيقا به معناي نقض
حاكميت ملي و استقالل كشور است .اين در حالي است
كهكوچكتريننقلوانتقاليدرمرزهايحقيقيكشورها
بسيار محافظتشده و تحت قوانين جدي انجام ميشود،
اما عبور اطالعات در فضاي مجازي كه مهمترين منبع در
عصر اطالعات است ،از مرزهاي مجازي بدون هيچ قانوني
صورت ميگيرد .امروز در كشور در حوزه فضاي مجازي

مش��خص است كه ما در بس��ياري از جاها در حكمراني
فضاي مج��ازي با ضعف جدي مواجهي��م و نمونه آن را
ميتوان در اتفاقاتي كه بهصورت روزمره در فضاي مجازي
ميافتد ،مشاهدهكرد.اعمالمحدوديتشبكهاجتماعي
اينستاگرام در پي شهادت سردار سليماني براي كاربران
ايراني و حذف اكانت و فيلتر محتواي منتشرشده توسط
كاربران ،يكي از نمونههايي است كه نشان ميدهد ما در
فضايسايبر،بانبودحاكميتمواجهيم.زيراخواستهمردم
ما در كشور خودشان توسط يك پلتفرم خارجي سركوب
شد ،آن هم با استناد به قوانين امريكا .اگر ما در اين فضا،
حكمرانيداشتيمبايدميتوانستيماينپلتفرمرامقيدبه
احترام به خواسته كاربرانمان كنيم .اما اين اتفاق تاكنون
نيفتادهاست.نكتهاصلياينجاستكهمسائلحوزهفضاي
مجازيامروزهديگرمحصوردراينفضانيست،بلكهفضاي
مجازي امروزه در همه اركان زندگي انسان مانند اقتصاد،
فرهنگ ،امنيت و سياس��ت اثرات جدي دارد .اگر براي
تقويت حكمراني در فضاي مجازي كاري جدي صورت
ندهيم ،بزودي خواهيم ديد سياستگذاري و اعمال آن
توس��ط قدرتهايي خارج از مرزهاي ما صورت خواهد
گرفت .اين خواس��تهها بايد از طريق قوانين و مسووالن

افزايش  5برابري
تست مثبتكرونا در پايتخت

مديرعامل شركت ش��هر سالم شهرداري تهران
با اش��اره به اينكه نتيجه مثبت تس��ت كروناي
شهروندان در كلينيكها و مراكز درماني شركت
شهرسالم  4تا  5برابر ش��ده است ،گفت :ميزان
ابتال به كرونا درشهرداري به ويژه در محل اسكان
كارگري هم افزايش داشته است .حميد چوبينه
مديرعامل شركت ش��هر سالم شهرداري تهران
در گفتوگو با فارس اظهار كرد :متأسفانه ميزان
مراجعات به دليل ابتال به كرونا به مراكز درماني
و كلينيكهاي شركت شهرسالم افزايش يافته
است و شرايط به هيچ عنوان مساعد نيست .وي با
اشاره به اينكه برخي از مبتاليان ممكن است فاقد
عالمت ابتال به ويروس كوويد ـ  19باشند ،گفت:
نتيجه تست كرونا مثبت در حال حاضر نسبت
به ماههاي گذشته  4تا  5برابر افزايش يافته و اين
نشانميدهدميزانشيوعوابتالميانشهروندان
تهراني بيش��تر شده اس��ت .مديرعامل شركت
شهر سالم شهرداري تهران گفت :افرادي كه به
كلينيكهاي شهرداري مراجعه ميكنند فقط
پرسنل شهرداري نيستند بلكه شهروندان عادي
نيز از خدمات اين كلينيكه��ا و مراكز درماني
بهرهمندهستند.

مخالفت با ساخت برج در پادگان 06
گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه به گفته محسن هاشمي،رييس
شوراي ش�هر تهران توافق شهرداري با ارتش
بر سر احداث بوس�تان در پادگان  06مسكوت
مانده است ،حسن خليلآبادي ،عضو شوراي
شهرتهرانبااشارهبهاينكهانجامساختوساز
در پادگان  06پيوس�ت اجتماع�ي و ترافيكي
ندارد ،گفت :اين پادگان بايد تبديل به پارك و
مركزگردشگريشود.

ايرانشهر

دستوري قناعت كند كه اساسا بايد جلوي فعاليت اين
بانك را بگيرد و بانك خاطي همزمان از پرداخت سود و
تسهيالت منع شود اما اگر بانكي رفتار پرخطر نداشت،
نميتوان با تعيين دستوري نرخ بهره شرايط را برايش
غيرواقعي ك��رد و اين امر در نهايت ب��ه ضرر اقتصاد و
افزايش دوباره نرخ تورم منجر ميشود.
باتوجهبهرشدمنفياقتصادايراندرسالهاي
اخير ،برخي كارشناسان ميگويند ،سودي كه
بانكها به سپردهها ميدهند غيرواقعي است

جاري ش��ود ،اما ميبينيم در مثالهاي��ي از اين قبيل،
حاكميت اعمال نميشود .ما يك سري قوانين در كشور
داريم و پلتفرمي كه در كش��ور ما در حال فعاليت است،
بايد اين قوانين را بپذيرد و آن را اجرا كند .در نمونه اخير
ديديم كه امريكا چگونه نسبت به ارز گرام واكنش نشان
داد و اجراي آن را متوقف كرد .امريكاييها ديدند كه ارز
گرام ميتواند در جري��ان اقتصادي آنها تغييراتي ايجاد
كند كه ممكن اس��ت در اختيار آنها نباشد ،پس دستور
به توقف آن دادند .آنها حتي ب��ه تلگرام اعالم كردند كه
نه تنها در امريكا ،بلكه در ساير كشورها هم اجازه اجراي
گرام را ندارند .زيرا ممكن است يك امريكايي به آن كشور
برود و با اين ارز تبادالتي انجام دهد و هياتحاكمه امريكا
بايد از حق آن امريكاييها دفاع كند .اين به معناي توان
اعمال حاكميت و توان حكمراني است حتي در خارج از
مرزها ،كه اگر مطابق خواس��ت ساير كشورها نباشد ،در
واقع نوعي استعمار است .ما زماني ميتوانيم از حكمراني
فضاي مجازي كش��ور دفاع كنيم كه پلتفرمهايي مانند
اينس��تاگرام ،تلگرام ،توييتر و مابقي سرويسدهندهها
اعم از داخلي و خارجي ،مقيد باش��ند كه قوانين كشور
ما را بپذيرند و آنها را در پلتفرمشان رعايت كنند .اگرچه

و اساس�ا كار مول�دي در ش�رايط فعلي چنين
س�ودي به بانكها نميدهد ،اين تحليل تا چه
قدر درست است؟
با توجه به نرخ تورم و نرخ منفي رشد اقتصادي ،سود
واقعي كه بانكها به م��ردم ميدهند كمتر از ميزان
رش��د منفي است كه در اقتصاد رخ ميدهد .يعني نه
تنها نرخه��اي  13و  15درصدي كه حتي زماني كه
نرخ  20درصدي به سپردهها داده ميشد نيز باز عدد
نسبت به واقعيت رشد منفي اقتصاد كمتر بود .از اين

در حوزه سرمايهگذاري خارجي نيز در كشور يك سري
قوانين مانند قانون استفاده حداكثري از توان داخل وجود
دارد و اين باعث ميشود كه سرمايهگذاران خارجي تحت
قوانين كشور ما عمل كنند ،اما در اين زمينه نيز در حوزه
فضاي مجازي به س��متي نرفتهايم كه اين قوانين براي
شركتهايي كه در داخل ثبت شدهاند و سهامدار خارجي
دارند ،اعمال شود .هماكنون مسووالن حتي در جاهايي
كهميتوانندنيزدرموضعحكمرانيفضايمجازياهمال
ميكنندودرجاهاييهمابزارهايكمتريبرايحكمراني
دارند.دراينشرايطشبكهملياطالعاتميتواندابزارهاي
خوبي ب��راي حكمران��ي در فضاي مج��ازي ،در اختيار
مسووالن قرار دهد .با ابزار شبكه ملي اطالعات ميتوان در
فضاي مجازي اعمال حاكميت كرد و در شرايطي كه اين
ابزار در اختيار ما قرار ندارد ،شاهد تضعيف حكمرانيمان
در اين فضا هس��تيم .درواقع مهمترين نقش شبكه ملي
اطالعات،مشخصكردنمرزدرفضايمجازيومحدوده
تحت حكمراني كشور ما در اين فضاست .تشكيل شبكه
ملي اطالعات در اليه زيرساخت و شبكه ،باعث ميشود
كه حكمران به فضاي مجازي كشور احاطه داشته باشد.
هماكنون حتي حكمراني شبكه هم در اختيار ما نيست؛

رو در تحليل اين موضوع بايد توجه داش��ت كه نرخ
سود اس��مي در نظر گرفته براي سپردههاي بانكي با
آنچه كه در شرايط واقعي اقتصاد رخ ميدهد متفاوت
است و بانكها در اين حوزه متضرر نميشوند اما اگر
نرخ بهره پايين بيايد ،باز هم اقتصاد ايران با نقدينگي
سرگرداني مواجه خواهد شد كه نتيجهاش ورود پول
به بازارهايي مانند ارز و مسكن و بر هم ريختن نظم آنها
و در نهايت دست نيافتن به اهداف تورم و رشد دوباره
اين شاخص است.

چرا كه شبكه روي اينترنت فعال است و ما به لحاظ شبكه
هم ،كار خاص��ي نميتوانيم بكنيم .به همين دليل تنها
ابزاري كه استفاده ميشود فيلترينگ است .با وجود اين
فيلترينگ يكي از بدترين ابزارها براي اعمال حكمراني
است .فيلترينگ ابزار صفر و يك است و درحاليكه شايد
حاكميت نخواهد يك پلتفرم را بهطور كامل ببندد ،اما
به دليل نداش��تن ابزارهايي كه قوانين و مقررات خود را
بر محتواي نامناس��ب اعمال كند ،مجبور ميشود كل
پلتف��رم را محدود كند .همه ميدانن��د فيلترينگ ابزار
نامناسبي اس��ت اما متأس��فانه ابزاري ديگري نداريم و
علت آن كندي در ايجاد شبكه ملي اطالعات است .بايد
ابزارهايي در اختيار داشته باشيم كه كاربر را درگير نكرده،
بلكه پلتفرم مجبور شود قوانين ما را بپذيرد .شبكه ملي
اطالعات ميتواند يك سري ابزار در اختيار حكمران قرار
دهد.برخيازمسووالنايجادشبكهملياطالعات،بهطور
مداوم از فيلترينگ گاليه ميكنند ،در حاليكه اگر شبكه
ملي اطالعات ايجاد ش��ده بود ،ابزاره��اي ديگري براي
حكمراني در اين فضا به وجود ميآمد و نقش فيلترينگ
كمرنگترميشد.
٭سياستپژوهفضايمجازي

مديرعامل س��ازمان رفاه ،خدمات و مشاركتهاي
اجتماعي ش��هرداري تهران از ابت�لاي  ۴مددكار
گرمخانهه��اي تهران ب��ه كرونا خب��ر داد و گفت:
احتمال دارد براي انجام تحقيق درباره علت مبتال
نش��دن مددجويان گرمخانه به كرونا ،با مسووالن
مربوطه وارد مذاكره شويم .سيدمالك حسيني در
گفتوگوباتسنيم،دربارهوضعيتابتاليمددجويان
و مددكاران به كرونا در گرمخانههاي ش��هر تهران
اظهار كرد :همچن��ان هيچ يك از مددجويان ما در
گرمخانههاي تهران به كرونا مبتال نشدهاند و از اين
حيث در وضعيت سفيد قرار داريم ،اما تست 4نفر از
مددكارانمثبتبودهاستالبتهالزمنيستگرمخانه
را قرنطينه كنيم چراكه از س��اير مددكاران تست
گرفته شده اس��ت و  4مددكار مذكور در قرنطينه
خانگي به سر ميبرند .وي درباره علت مبتال نشدن
مددجويان به كرونا و تحقي��ق درباره اين موضوع
گفت:دراينزمينهتحقيقوپژوهشيصورتنگرفته
استضمناينكهمانميتوانيماينكارراانجامدهيم،
تحقيق درباره اين موضوع بايد از سوي مراكز علمي
و پژوهشي حوزه بهداشت و درمان انجام شود البته
تاكنون درخواست رسمي و مكتوبي در اين زمينه
نداشتيماماچنانچهاقداميدراينراستاصورتگيرد
استقبال ميكنيم و همكاري الزم را خواهيم داشت.

 2قصور شهرداري
درحادثه كلينيك سينا

عضو هيات رييسه ش��وراي شهر تهران با اشاره به دو
قصور شهرداري در وقوع حادثه كلينيك سينا مهر،
گفت:پروندهاينحادثهدركميتهويژهشورابهصورت
كاملدردستبررسياست.زهرانژادبهرام،عضوهيات
رييسهشورايشهرتهراندربارهوقوعكلينيكسينا
مهراظهاركرد:پروندهاينحادثهدركميتهويژهايكه
در شوراي شهر تشكيل شده در حال بررسي است و
منتظرنتيجهقطعياينكميتهجهتتصميمگيري
هستيم .وي با اشاره به اينكه همه مدارك مربوط به
اينحادثهوابعادآنتوسطكميتهويژهشورايشهردر
حالجمعآورياست،گفت:بهنظرمدوقصورمشخص
توسطشهرداريدراينزمينهوجوددارد.عضوهيات
رييسه شوراي شهر تهران در گفتوگو با فارس ادامه
داد :اجرا نكردن رأي كميسيون ماده 100و پيگيري
نشدنتذكرهاواخطارهادوقصورياستكهشهرداري
انجام داده و سبب حادثه كلينيك سينا مهر در كنار
سايرعللاينحادثهشدهاست.

وام وديعه مسكن مستاجران را
بدهكارترنكند

نايبرييس اتحاديه مش��اوران امالك با بيان اينكه
پرداخت وام وديعه مسكن پس از تابستان نوش دارو
پس از مرگ سهراب اس��ت ،گفت :برنامه وزارت راه
نبايد به نحوي باشد كه مستاجران بدهكارتر شوند و
اصطالحا قوز باالي قوز شود .به گزارش تسنيم اخيرا
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه وديعه مسكن يك
وعده نيس��ت ،يك برنامه است و محقق خواهد شد
گفته است :اين وديعه به مستاجراني تعلق ميگيرد
كهقراردادرسميوكدرهگيريداشتهباشندومسكن
آنهادرپايتخت 75مترودرسايرشهرها 95مترباشد.
محمد اسالمي درباره ميزان كمك وديعه مسكن،
اضافه كرد :رقم پيش��نهادي وزارت راه و شهرسازي
را اعالم نميكنيم و منتظر بانك مركزي هس��تيم.
بانك مركزي با بانكها درباره منابع و شيوه اجرايي
پرداختوديعهمسكنتوافقكردهوبهزودي-آنرا-
اعالم ميكند .سپس آن را در ستاد اقتصادي دولت
بهتصويبميرسانيمواعالمخواهيمكرد.درهمين
حال ،حسام عقبايي ،نايبرييس اتحاديه مشاوران
امالك درب��اره برنامه وزارت راه و شهرس��ازي براي
پرداختواموديعهمسكنبادفاعازطرحوديعهمسكن
جهتكمكبهمستاجرانمعتقداست:اينطرحبايد
بهنحوياجراشودكهباعثايجادمشكالتجديدي
برايمستاجراننشود.ويبايادآورياينكهحدوديك
ماه پيش با وزير راه و شهرسازي جلسهاي داشتيم،
افزود :در آن جلسه تأكيد كرديم كه اين تسهيالت
نبايد به نحوي باشدكه مستاجران بدهكارتر شوند و
درواقعبهجايحلمشكالتشان،برتعدادآنهاافزوده
شده و به قول قديميها قوز باالي قوز شود كه آقاي
وزيردرپاسخگفتندماتسهيالتيراميدهيمكهجنبه
سوبسيديوحمايتيداشتهباشدتامستاجراندچار
مشكالتبيشترينشوند.
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دنيايفناوري
حمله هكري به شركت امنيتي
امريكايي براي انتقامگيري
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دانش و فن

كاهش مشكالت سرعت و تاخير در شبكههاي نسلهاي قبل با اينترنت نسل پنج

يك هكر با حمله به يك شركت امنيتي امريكايي
با هدف انتقامگيري بيش از 8200پايگاه داده آن
را هك كرد و دادههاي حساسي را به سرقت برد.به
گزارش فارس به نقل از زددينت ،هكري با حمله
بهيكشركتامنيتسايبريامريكايياطالعاتي
محرمانه را از پايگاههاي داده آن س��رقت كرده
است .هكر مذكور ميگويد دادههاي سرقتشده
ميلياردهادالرارزشدارندومربوطبهشركتهاي
ديگري هستند كه در گذشته با حمالت سايبري
مواجه شدهاند و اين ش��ركت امنيتي براي حل
مشكالتشان اقدام كرده است .اطالعات هكشده
از طريق سايتي به نام ديتاوايپر در دسترس است
كه توس��ط يك محقق امنيتي به نام ويني ترويا
اداره ميش��ود .هويت اين هكر كه با نام مستعار
 NightLionفعاليت ميكند ،هنوز افشا نشده
است .وي س��ه ماه از وقت خود را صرف نفوذ به
پايگاههاي داده شركت امنيتي هدف كرده است.

تاثير 5Gدر رشد اقتصاد ديجيتال
ميشودوبهدليلاهميتحركتبرلبهتكنولوژيوسرعت
تحوالتدراينحوزه،ايراننيزبايدبهسرعتدرهمينمسير
حركت كند .محمدجواد آذري جهرمي ،وزير ارتباطات و
فناوري اطالعات ،سال گذشته درباره اينترنت نسل پنج
گفتهبودمقدماتپيادهسازي 5Gدرايرانانجامشدهاست
و از اجرايي كردن اولين نسخه5Gو ارايه خدمات اينترنت
نسل ۵بهعنوانيكمطالبهجديونيازمنديكسبوكارها
دركشورخبردادهبود.اوهمچنين۱۶خردادماهسالجاري،
اظهاركردكهمطابقبرنامهتاشهريورماه،پنجمنطقهتاريخي
تهران زير پوشش نسل پنجم تلفن همراه قرار ميگيرد .بر
اساسمطالعاتانجامشده،اپراتورهاميتوانندبااستفادهاز
فناوريدرصنايع،درسال 2026بهدرآمديدرحدود619
ميليارد دالر برسند و در دوره زماني 2020تا 2035سهم
ازكل GDPجهانحدودهفتدرصدپيشبينيميشود.

فناوري5Gباكاربردهايخودتحولچشمگيري
درزندگيانسانامروزيايجادميكندوايرانبه
عنوانكشوريكهازسالهايگذشتهخودرادر
مس�ير اين فناوري قرار داده است بايد گامهاي
س�ريعتري براي بهرهگي�ري از كاربردهاي آن
بردارد .ازنظر كارشناسان اين حوزه آنچه داراي
اهميت است اين اس�ت كه چه ما آمادهباشيم و
چه نباشيم فناوري وارد ميشود و تاثيرات خود
را نيز بهجاي ميگذارد .براي اينكه در اين حوزه
ازكش�ورهايصاحبفن�اوريولبهتكنولوژي
عقب نمانيم بايد بسترهاي الزم فني ،حقوقي و
مقرراتگذاري را هرچه س�ريعتر انجام دهيم،
زيرا ما بايد در اين فناوري ك�ه به عنوان يكي از
بخشهاي تحول ديجيت�ال و اقتصاد ديجيتال
درآيندهمطرحشدهسهميمهمداشتهباشيم.

ضرورت استفاده از ابزار تاييد
هويت دو مرحلهاي

اپراتورهادرحالآمادهسازيبراي 5Gهستند
در اين راستا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات،
نادر مكاري ،استاديار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر
دانشگاهتربيتمدرس،دربارهفعاليتهاييكهدرحوزه5G
در حال انجام اس��ت ،گفت« :در كش��ور اپراتورها در حال
آمادهس��ازي خود هس��تند و حركت در ايران بهصورت
تدريجي در حال انجام اس��ت .اپراتورها ميتوانند نسخه
آزمايشگاهي5Gراانجامدهند.اينكارتاكنونانجامنشده
اما در حال بررس��ي س��ناريوهاي مهاج��رت و برگزاري
كالسهاي آموزش��ي براي كاركنان خ��ود در اين حوزه
هستند».مكاريكهدراينحوزهدرحالتحقيقوپژوهش
است ،درباره اقداماتي كه در دنيا در حوزه 5Gانجامشده،
با اش��اره به اينكه تمام اپراتورهاي مطرح و صاحبنام در
دنيا بسترس��ازي الزم را براي 5Gانج��ام دادهاند ،گفت:
«كشورهايي مانند امريكا و حتي كشورهاي همسايه نيز
فركانسهاي خود را براي 5Gمشخص كردهاند و در اين
حوزهازايرانجلوترهستند».ويبابياناينكهدركشورهاي
مختلف پروژههايي بهصورت پايلوت در حال انجام است،
افزود« :كش��ور چين جراحي از راه دور را تس��ت كرده و
آلماننيزدرحالتست 5Gرويخودروهايتوليديخود
است البته اين برنامهها هنوز تجاريسازي نشده است».
اين استاديار دانشگاه به ويژگيهاي سرويسهايي كه بر
بستر 5Gارايهميشونداشارهكردوگفت«:سرويسهايي
مانندواقعيتافزودهومجازي،موبايلبرودبند(باندپهن)،
سرويسهايي كه كانكشن آنها بسيار باالست و در حوزه
اينترنتاشياوهوشمندسازيبهكارميرودوسوميندسته
سرويسهاييهستندكهبهتاخيرحساسيتدارندودرآن
قابليتهاي بااليي مانند جراحي از راه دور ،در بس��تر5G

پس از اينكه در س��الهاي گذش��ته با ورود نس��ل سوم و
چهارم تلفن همراه در دنيا مواجه بوديم ،چند سالي است
كه صحبت از 5Gيا همان نسل پنجم تلفن همراه مطرح
ميش��ود .با توجه به كاركردها و كاربردهاي ش��بكه5G
در ابعاد مختلف زندگي و بر اس��اس اعالم كارشناسان اين
حوزه ،قرار اس��ت 5Gمشكالتي مانند سرعت كم ،تاخير
كه در شبكههاي نسلهاي قبل وجود داشت را به حداقل
ممكنخودبرساندوتاثيربسزاييدررشداقتصادديجيتال
و اينترنت اشيا داشته باشد .به همين منظور پيادهسازي
اينترنتاشيا،هوشمندسازيوارايهسرويسهايپهنباند
وبهطوركليبخشعمدهايازتحولديجيتالبربستر5G
صورت ميگيرد و همين موضوع اهميت پرداختن به آن
در ابع��اد مختلف فني ،مقرراتگذاري و تجاري را نش��ان
ميدهد .پايش جنگلهاي گلس��تان براي جلوگيري از
بروز حوادثي مانند آتشس��وزي از پروژههايي است كه در
حوزه اينترنت اشيا انجامشده و پروژههاي مختلفي نيز در
حوزه هوشمندسازي ،واقعيت مجازي ،آموزش از راه دور و
سرويسهايديگردرحالانجاماستكهنيازبهپيادهسازي
فناوري 5Gرادركشورالزامآوركردهاست.شبكههاي5G
نهتنهاحجمديتارويشبكههاراچندصدبرابرميكنند،بلكه
سرعت انتقال ديتاها را نيز بسيار زياد ميكنند و تاخير آن
كمترازيكميليثانيهخواهدبود؛درحاليكهتاخيردر4G
برابر ۲۵تا ۴۰ميليثانيهاست.استانداردهاي 5Gهمچنين
امكاناستفادهازطيفپهن ۳۰تا ۳۰۰گيگاهرتزرادراختيار
ميگذارد.براساساعالمكارشناساناينحوزه،اپراتورهاي
مطرح و نامآش��ناي دنيا در حال طراحي و تست5G5G
هستند و تا كمتر از دو س��ال آينده بهصورت تجاري ارايه

كارشناسان امنيت س��ايبري هشدار ميدهند
كه كاربران اينترنت و خدم��ات ديجيتال بايد
اس��تفاده دايمي و كل��ي از اب��زار تاييد هويت
دومرحل��هاي را بهط��ور جدي در دس��تور كار
خ��ود قرار دهند .ب��ه گزارش فارس ب��ه نقل از
وايرد ،كارشناس��ان امنيت��ي ميگويند اگرچه
هيچ يك از ش��يوههاي تامين امنيت در فضاي
مج��ازي بهط��ور كامل و صددرص��دي ايمني
افراد را تامين نميكن��د ،اما روش تاييد هويت
دومرحلهاي نسبت به ديگر شيوهها مطمئنتر
بوده و هكرها با دش��واري ميتوانند به آن نفوذ
كنند .در روشهاي س��نتي تاييد هويت از يك
نام كاربري و كلمه عبور براي ورود به سايتها و
برنامههاي مختلف استفاده ميشود ،اما در روش
تاييد هويت دومرحلهاي يك كدتاييد هويت از
طريق پيامك يا اپليكيشني خاص در اختيار فرد
قرار ميگيرد تا هكر نتواند به آن دسترسي يابد.
در نتيجه هك ش��دن كلمه عبور كاربر موجب
دسترسي افراد ثالث به اطالعات حساب كاربري
نميشود و اطالعات اشخاص سرقت نميشود.
بسياري از شركتهاي بزرگ فناوري و بانكها
از مدتي قبل اين خدم��ات را در نقاط مختلف
جه��ان و از جمله ايران فع��ال كردهاند و از نظر
متخصصان امنيتي اين روش در كنار روش تاييد
هويت بيومتريك مبتني بر شناسايي چهره يا
اثرانگش��ت ايمنترين روش براي حفظ امنيت
افراد محسوب ميشود.

براي اينكه در حوزه 5Gاز كشورهاي صاحب فناوري عقب نمانيم ،بايد بسترهاي الزم فني و مقرراتگذاري را هرچه سريعتر انجام دهيم
ارايه ميشوند».وي درباره سرويسهايحساسبه تاخير
به نكتهاي اش��اره كرد كه در آن فناوري باعث ميشود كه
تاخيردر 5Gتايكميليثانيهكمشود.مكاريبهاقدامات
موردنياز براي توسعه5Gدر ايران اشاره كرد و گفت« :در
ايران رگوالتوري در حال مشخص كردن طيف 5Gاست
كه احتماالً  3.5گيگاهرتز اس��ت و به دليل اينكه در اين
تكنولوژي پهناي باند بيش��تري نياز است فركانسهاي
باالتري نيز ميخواهيم .مهمتري��ن گام در حوزه 5Gدر
كشور ،مشخص شدن طيف فركانس در اين حوزه است
كهبايدبهسرعتانجامشود».ايناستادياردانشگاهتصريح
كرد«:باوجودمشكالتتحريماپراتورهابهدنبالواردكردن
تجهيزات5Gهستندوباتاييدتجهيزاتتوسطرگوالتوري
ميتوانند اين تجهيزات را وارد كنند .فناوري 5Gدر تمام
ابعاد صنعت ،حملونقل ،سالمت ،كشاورزي ،سرگرمي و
آموزشبهكارميرود.ايجادنيازبراياستفادهاز 5Gنيزبايد
بهصورت موازي با آمادهسازي شبكه انجام شود تا زنجيره
اقتصادينيزدراينحوزهشكلبگيرد».

اهميت تغيير الگو در5G
همچنينليالمحمدي،رييسپژوهشكدهفناوريارتباطات
پژوهشگاهارتباطاتوفناورياطالعات،دربارهفعاليتهاي
انجامشده در حوزه 5Gدر ايران ،گفت« :كشور در مرحله
ورود به مطلب و آش��نايي با 5Gو تربيت نيروي انساني و
شناسايياينحوزهوكاراييآنقرارداردوتاكنوننيزخوب
پيش رفته است ».وي به عملكرد پژوهشگاه ارتباطات در
موضوع 5Gپرداخت و افزود« :پژوهشگاه ارتباطات از سال
 94به موضوع 5Gوارد شده و فروم تشكيل داده است و با
بخشهايمختلفصنعت،دانشگاهواپراتورهانشستهاي
مشتركيبرايتبيينموضوعبرگزاركردهاست».محمدي
درباره پروژههاي مطالعاتي كه در اين زمينه انجامشده نيز
گفت«:پژوهشگاهارتباطاتپروژهايدرحوزهمباحثفني،
حقوقي و اقتصاديبابررسيهاي جامعيبراي رگوالتوري
انجامدادهوارايهكردهاست.فناوري 5Gموضوعاتمختلفي
رادربرميگيرد.حوزه 5Gمباحثمربوطبهطيفومسائل
حقوقي و ورود صنايع ديگر را دارد ».وي به موضوع الگوي

استفاده از طيف در 5Gاشاره كرد و افزود« :الگوي استفاده
از طيف در اين حوزه با الگوي موجود متفاوت است چراكه
در 5Gهم بايد قيمت پايين باشد و هم توانايي ارايه پهناي
باند باال وجود داش��ته باشد كه با اين الگوي موجود ،طيف
نميرسد و تغيير اين الگوها اهميت بسياري دارد .بخشي
از فركانسه��اي موردنياز در اين ح��وزه در جاي ديگري
استفادهميشودوبايدآزادشودكهاينكاراقداميكروزهاي
نيس��ت و زمان ميبرد ».وي درباره اقدامات اپراتورها براي
پيادهس��ازي  5Gافزود« :اپراتورها نيز مطالعات خود را با
تشكيلگروههاييآغازكردندوتستهايخيليمحدودي
نيز انجام دادهاند ولي اينكه بگوييم 5Gپيادهسازي شده
است،وجودندارداماورودخوبيداشتهاند».محمديتاكيد
كرد«:حوزه5Gبهشكلينيستكهكشوريبهتنهاييبتواند
آن را بهپيش ببرد .ما هم ورود خوبي به اين حوزه داشتهايم
اما از فرصتها بهموقع استفاده نكرديم و با توجه به سرعت
تحوالت دست كشور در حوزه اين فناوري خالي ميماند و
فقطميتوانيماز 5Gاستفادهجانبيداشتهباشيم».

 72درصد گوشيهاي باالي 300يورو با رويه مسافري وارد ايران شده است

آگهي شركت فوالد مباركه

رديف

نوع فراخوان

موضوع

موضوع

مديرس�امانه همت�ا گف�ت ۷۲« :درص�د
گوش�يهاي با ارزش باالي ۳۰۰يورو ازطريق
رويه مسافري وارد شده اس�ت كه اين عدد
بهطورخاصبـراينـشانتــجارياپلبرابر
با 81درصــد است».
مهلت ارسال مدارک مدیریتمرتبط

1

مناقصهعمومی

48512971

خرید تسمه جوش زیرپودری به میزان 5000کیلو

1399/5/11

قراردادهای خرید

2

مناقصهعمومی

48494238

خرید 30،000دست لباس کار پرسنل در قالب قرارداد باز

1399/05/11

قراردادهای خرید

3

مناقصهعمومی

48512689

خرید 4ردیف تایر و تیوب مطابق مشخصات فنی به صورت عمومی

99/5/13

قراردادهای خرید

احداث تصفیه خانه آب نورد گرم  2شامل حوضچه هاي پوسته،
فیلترهايشنی،برجهايخنک کنندهوپسابسیستمآبخنک
کاري غلطکها و ورق بهصورت EPC

99/ 4/30

قراردادهای خرید

4

تمدیدآگهیشناسایی
و ارزیابی کیفی پیمانکاران

مناقصات و مزایدات  :جهت دريافت اسناد و کسب اطالعات بيشتر به نشانی  www.msc.irلینک مناقصات و مزایدات
بخش خريد و تامين كنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود ،نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط
با تامين كنندگان ( )SRMا قدام نماييد.
سایرفراخوانها:جهتکسباطالعاتبیشتربهنشانی www.msc.irبخشاطالعیهها،فراخوانمربوطهمراجعهبفرمایید.
کد آگهی 99127:
روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه

آگهی حصر وراثت

آقای همایون مراد نژادی دارای شناسنامه شماره4539373447به شرح دادخواست
به کالسه9915/316ازاین شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح
داده که شادروان عظیم مراد نژادی فرزند همت بیگ و اغاسلطان به شناسنامه شماره
472درتاریخ99/3/6دراقامت�گاه دایم�ی خودبدرود زندگی گفت�ه و ورثه آنمرحوم
منحصراستبه:
-1مریممرادنژادیفرزندعظیموشاهوبهکدملی4539908405متولد 1366فرزندمتوفی
-2کامبیزمرادنژادیفرزندعظیموشاهوبهشمارهملی4539316656متولد1358
-3همایونمرادنژادیفرزندعظیم وشاهو بهشمارهملی 4539373447متولد1351
فرزند متوفی
-4زینبمرادنژادیفرزندعظیموشاهوبهشمارهملی4530086526متولد1371فرزندمتوفی
-5پریمرادنژادیفرزندعظیموشاهوبهکدملی4539373455متولد 1352فرزندمتوفی
-6افشینمرادنژادیفرزندعظیموشاهوبهکدملی4539374672متولد1356فرزندمتوفی
-7فاطمهمرادنژادیفرزندعظیموشاهوبهکدملی4539848682متولد1361فرزندمتوفی
-8فرشتهمرادنژادیفرزندعظیموشاهوبهکدملی4539868853متولد1363فرزندمتوفی
-9شاهومامیفرزندمحمدوگوهربهکدملی4539312316متولد1332همسرمتوفی
اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبوررادریکنوبتآگهیمینمایدتاهرکسی
اعتراضی داردویا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف
یکماهبهشوراتقدیمداردواالگواهیصادرخواهدشد.
دفترپنجمشورایحلاختالفشهرستانایالم

سامانهپيامكي

روزنامه تعادل

به شماره  30005320در دسترس شماست
مخاطبان عزيز ميتوانند نظرها ،انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند.

حسين يوس��فيان مديرس��امانه همتا در گفتوگو با
فارس با بيان اينكه امسال ۷۲درصد گوشيهاي باالي
 ۳۰۰يورو با رويه مس��افري وارد ايران ميشود ،گفت:
«گوش��يهاي با ارزش بيش��تر از  ۳۰۰يورو با وجود
مصرف  ۲۸درصد منابع ارزي ،فقط شش درصد از نياز
بازار را تامين كردهاند در حاليكه گوشيهاي با ارزش
كمتر از  ۳۰۰يورو ،با وجود تامين  ۹۴درصد نياز بازار،
صـرفاً  ۷۲درصد منـابـع ارزي را به خود اختــصاص
داده است .از طرفي در سال ۹۸نيز گوشيهاي با ارزش

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

بيش��تر از  ۳۰۰يورو با وجود مصرف  ۳۵درصد منابع
ارزي ،فقط  ۹درصد از نياز ب��ازار را تامين كردهاند .در
حاليكه گوشيهاي با ارزش كمتر از ۳۰۰يورو ،باوجود
تامين  ۹۱درصد نياز ب��ازار ،صـرفاً  ۶۵درصد منـابـع
ارزي را به خود اختــصاص داده است ».وي با اشاره به
پرمصرفترين گوشيهاي باال و پايين ۳۰۰يورو ،اظهار
كرد«:درسالگذشتهنزديكبه ۵/۰ميليارديوروصرف
واردات گوش��ي همراه با برند اپل به كشـور شده است
كه فقط چهار درصد نياز بازار را تامين كرده اس��ت».
يوسفيان با اشاره به س��هم واردات تجاري و مسافري
در گوش��يهاي باالي  ۳۰۰يورو در س��ال  ۹۹تصريح
كرد ۷۲« :درصد گوشيهاي با ارزش باالي  ۳۰۰يورو
ازطريقرويهمسافريواردشدهاستكهاينعددبهطور
خاص بـراي نـشان تــجاري اپل برابر با  ۸۱درصــد
است .اين آمار در سال گذشته متفاوت بود بهطوري كه

 ۶۷درصد گوشيهاي با ارزش باالي ۳۰۰يورو ازطريق
رويه مسافري وارد شده است كه اين عدد بـراي نـشان
تــجارياپلبرابربا ۹۳درصــدبود».مديرسامانههمتا
در پاسخ به برخي ش��بهات مطرحشده در خصوص
واردات گوشي گفت« :اگر بخواهيم يك مقايسه ساده
در واردات گوشي درسال جاري نسبت به سال گذشته
انجام دهيم ،متوجه خواهيد شد در سه ماهه ابتدايي
سال ۹۸مجموعا ۲/۳ميليوندستگاهگوشيبهصورت
تجاري و مس��افري وارد كشور شده است اما در مقابل
در س��ه ماهه ابتدايي س��ال  ۹۹مجموعا  ۶/۲ميليون
دس��تگاه بهصورت تجاري و مسافري وارد كشور شده
است از طرفي در سال  ۹۸در سه ماهه منتهي به سال
 ۹۹مجموعا  ۹/۴ميليون دس��تگاه بهصورت تجاري و
مسافري وارد كشور شد كه در اين رابطه  ۳/۲ميليون
دستگاه كاهش واردات داشتهايم».

آگهی تجدید مناقصه عمومی (یک مرحلهای )

نوبت اول

مناقصه گزار  :شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
موضوع مناقصه  :انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه تعمیرات فیدر خط سرد به شرح جدول زیر می باشد:
ردیف

شمارهمناقصه

شرحمناقصه

مبلغپایهبهریال

مبلغتضمینشرکتدرمناقصه
(فرایند ارجاع کار) به ریال

1

99/154 -06

تعمیراتفیدرناپایدار خطسرد امورمحمودآباد

4/000/000/000

400/000/000

2

99/154 -13

تعمیرات فیدر ناپایدار خط سرد امور کالردشت

2/500/000/000

250/000/000

مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه :
داوطلبان می توانند از روز سه شنبه مورخ 99/4/24لغایت روز یکشنبه مورخ 99/4/29به منظور دریافت اسناد مناقصه به آدرس های ذیل مراجعه نمایند.
الف) وب سایت( www.bargh-gmaz.irشرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران )
ب ) سایت معامالت شرکت توانیرwww.tavanir.org.ir
ج) پایگاه ملی مناقصاتhttp : // iets.mporg.ir
مبلغ خرید اسناد مناقصه :
مبلغ 545/000ریال به ازاری خرید هر اسناد در مدت زمان تعیین شده در بند فوق به حساب سپهر ( شماره )0101853765005بانک صادرات کد۲۰۰۸
نوع تضمین شرکت در مناقصه (فرایند ارجاع کار) به شرح زیر می باشد :
ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر
اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره 16720405/50بانک ملت شعبه مرکزی چالوس
ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران
کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی
چک تضمین شده بانکی (چک شخصی مورد قبول نمیباشد)
تاریخ تحویل پاکات مناقصه :
روز چهارشنبه ساعت 8:00مورخ99/5/8
محل تحویل پاکات مناقصه :
دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت واقع در نوشهر  -بلوار خیریان  -میدان ولیعصر -نبش کوچه نیرو  -طبقه چهارم
تاریخ گشایش پاکات مناقصه :
زمان بازگشایی ساعت 10:30روز چهارشنبه مورخ 99/5/8در محل ستاد شرکت دفتر معاون مالی و پشتیبانی
سایر شرایط :
هزینه آگهی هر دو نوبت برعهده دستگاه مناقصه گزار می باشد .
به پیشنهادهای فاقد امضا  ،مشروط  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت انقضا مقرر در فراخوان واصل می شود  ،مطلق ًا ترتیب اثر داده نمیشود .
محل تامین اعتبار پروژه های فوق از منابع داخلی تامین شده است.
حضور یک نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
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اتاق ايران مدعي مبهم بودن آمار اعالمي از سوي بانك مركزي شد

اولتيماتوم نهايي
بسته سياستي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال
 ۱۳۹۹ورفع تعهدات ايفا نشده سالهاي  97و  98توسط
وزراي نفت ،ام��ور اقتصادي و داراي��ي ،صنعت ،معدن و
تجارت ،رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و رييس كل
بانكمركزيتصويبشد.براساستصويببستهسياستي
نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات ،صادركنندگاني كه
از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به كش��ور امتناع
ورزند از كليه خدمات دس��تگاههاي اجراي��ي ،بانكها و
صرافيها محروم خواهند ش��د .اين بسته ارزي درحالي
تصويب شده ،كه صادركنندگان همچنان نسبت به شيوه
بازچرخانيارزصادراتيمعترضهستندوآمارارايهشدهاز
سوي بانك مركزي درباره رقم عدم بازگشت ارز صادراتي
را مبهم ميدانند .مسالهيي كه اتاق تصميم گرفته آن را با
رييسكميسيوناقتصادي مجلسدرميانبگذارد.هفته
گذشته روزنامه«تعادل» نيز در گزارشي مفصل با عنوان
«ردپايي از تخلفات ارزي» به كوتاهي برخي دستگاهها از
جمله «اتاق ايران ،وزارت صمت ،بانك مركزي و گمرك»
در ماجراي عدم بازگشت ارز صادراتي و صدور كارتهاي
اجارهييصورييايكبارمصرفپرداختكهزمينهرابراي
عدم بازگش��ت ارزصادراتي به كشور طي سالهاي اخير
فراهمكردند،پرداخت.
منشا اختالف كجاست؟
با همه مسائلي كه در زمينه عدم بازگشت ارز صادراتي
مطرح ميش��ود ،اما همچنان اين پرس��ش قابل طرح
استكهمنشأاختالفبانكمركزيوصادركنندگاندر
آمارهاياعالميكجاست؟پيشترحسينسالحورزي
نايب رييس اول اتاق ايران در گفتوگويي با «تعادل»

كميته ارزي اتاق ايران براي رفع تعهد ارزي صادركنندگان 13پيشنهاد ارايه داد

برش

پيشنهادهاي 13گانهكميته ارزياتاقايران
س�يزده پيش�نهاد كميته ارزي اتاق ايران به
شرح زيراست:
 .1تمديد زمان اعالم شده براي ايفاي تعهدات
ارزي حداقل به مدت س�ه ماه تا پايان مهرماه
1399
 .2تمديد زمان اعالم شده براي ايفاي تعهدات
ارزي صادركنندگان محصوالت كش�اورزي و
خدمات فني و مهندسي با توجه به معافيت از
ماليات بر ارزشافزوده حداقل تا پايان آذرماه
 1399براي سالهاي  97و 98
 .3اجازه تسويهحساب و برگشت ارز سال 97
به صادركنندگاني كه به حدنصاب تعيينشده
نرسيدهاند داده شود و مراتب به سازمان امور
مالياتي براي استرداد معافيتهاي مالياتي و
نيز استرداد ماليات بر ارزشافزوده اعالم شود
 .4منظور كردن  20درص�د تعديل پايه ارزش
گمرك ب�ا توجه به عدم اعلام قبلي و فاصله
موجود كنوني بين قيمتهاي واقعي و اعالمي
گمرك براي سال1398

 .5تغيير رويه بانك مركزي و تأييد س�ريع انتقال
پروانههايصادراتيبرايخودوغيرتوسطاشخاص
حقيقيوحقوقي
 .6فع�ال كردن كميت�ه ارزي اتاق متش�كل از
نمايندگان ات�اق ايران ،بانك مرك�زي ،وزارت
صنعت،معدنوتجارت،وزارتجهادكشاورزي،
گمرك ايران ،سازمان امور مالياتي و نافذ بودن
مصوب�ات آن براي رس�يدگي ب�ه پروندههاي
صادركنندگانبرايرفعاختالفوتسريعدرامر
بازگشتارز(مانندستادهايتسهيل)
 .7س�طحبندي كارتهاي بازرگاني براي صادرات
از ابت�داي مردادم�اه س�ال  99و ابالغ ب�ه اتاقها،
سازمانهايصمتوگمركاتكشور
.8معرفيصرافيهايموردوثوقبانكمركزي
به اتاق براي اعالم ب�ه صادركنندگان باهدف
تسريع در بازگشت ارز و امكان نظارت بهتر بر
عملكردصرافيها
-9تعيي�ن تكلي�ف واردات موق�ت و
ابلاغ آييننام�ه آن در اس�رع وق�ت ب�ا

به اين پرس��ش پاس��خ داده بود و ريشه اصلي اختالف
بين دول��ت و صادركنندگان را در ماجراي بازگش��ت
ارز صادراتي ،اختالف محاس��باتي و شيوه محاسبه ارز
صادراتيازسويبانكمركزيعنوانكردهبود.موضوعي
كه اعضاي اتاق نيز در نشست اخير خود دست روي آن
گذاشته و مدعي مبهم بودن آمار بازگشت ارز حاصل از
صادرات شدهاند.
براس��اس ديتاهاي بانك مركزي 27.5 ،ميليارد دالر
ارز صادراتي به كشور برنگشته است؛ آماري كه بخش
خصوصي آن را نميپذيرد .بهطوريكه كيوان كاشفي
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران در اين نشست،
روايتي متفاوت از ابعاد رسيدن بانك مركزي به اين رقم
دارد .بنابر اظهارات او ،ارز حقيقي بازنگش��ته به كشور
بسيار كمتر از  ۲۷ميليارد دالر است .داليل براي اظهار

چنين رقمي اين است كه در وهله نخست ،در فهرست
اعالمشدهازسويبانكمركزيتفكيكاطالعاتمربوط
به ارز در س��الهاي  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸مشخص نشده و با
وجود نامهنگاريهاي اتاق بانك مركزي اين فهرست را
در اختيار ما قرار نداده است .از طرف ديگر بخشي از اين
عدد به تعديل پايه ارزشهاي سال ۱۳۹۷مربوط است
كه در همان سال با نرخ  ۲۰درصد مورد موافقت بانك
مركزي و بخش خصوصي قرار گرفته است.
نكته ديگر به گفته كاشفي اين است كه از اين رقم ،يك
ميليارد و  ۲۰۰ميليون دالر مربوط به عدم بازگش��ت
ارز حاصل از صادرات اس��ت كه به اشتباه آن را با وجود
آنكه جزو ورود موقت به حساب ميآيد به عنوان بدهي
صادرات��ي در نظر ميگيرن��د .در كن��ار آن «اختالف
حساب»« ،بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر

معافيت صادرات زير  1ميليون يورو» و برخي ديگر از
اشكاالت محاس��باتي نيز عوامل ديگري است تا عدد
ارز بازنگشته بزرگتر از واقعيت به نظر برسد .او تاكيد
كرد :حتي با در نظر گرفتن تمام شرايط ،عدد ارزي كه
از محل صادرات به كشور بازنگشته ۸.۷ ،ميليارد دالر
است ،كه از اين عدد هم تنها ۲.۵ميليارد دالر آن مربوط
به بخش خصوصي واقعي اس��ت .ما انتظار داريم بانك
مركزي مس��ائلي مانند تحريمها ،هزينه حمل ونقل و
تعليق بودن كارت بازرگاني تعدادي از صادركنندگان را
در نظر بگيرد و براين اساس برنامههاي خود را اجرايي
كنند .كاشفي ،درادامه فرصت 4ماهه براي بازگشت ارز
صادراتيراباتوجهبهمحدوديتهايكروناييغيرممكن
دانستوگفت:همينمهلت،منجربهشكلگيريسيل
تقاضا در بازار ارز ش��ده كه نتيج��ه آن را هم در هجوم

پيشنهاد پورابراهيمي به اتاق
محمدرضا پورابراهيمي رييس كميس��يون اقتصادي
مجلس هم كه در اين نشس��ت حضور يافته بود بر ارايه
يك مدل و روش در مسير صادرات تاكيد كرد وگفت :بايد
سياستهايتشويقيرامبناقراردهيمودرحوزهصادرات
تكاليف تشكلمحور داشته باشيم .او پيشنهاد داد تا اتاق
بازرگاني با تعيين مقادير مش��خص ،متولي برگشت ارز
حاصلازصادراتشودواعالمكردكهكميسيوناقتصادي
مجلس آماده بررس��ي محورهاي پيشنهادي اتاق ايران
است .اما پورابراهيمي درادامهگفت:چون چيزيبهپايان
فرصت تيرماه باقي نمانده ،تعهدات سال 1397عملياتي
ش��ود و براي سرريزان در سال 1398هم تصميمگيري
شود .او با اش��اره به گزارش اخير بانك مركزي كه با ذكر
اسامي و تقس��يم بندي آماده است؛ گفت :ممكن است
بخشخصوصيبگويدماسقفصادراتيرادرنظربگيريم
ومدلهايتسويهرابهگروههامشخصكنيم.مندرمقام
شنونده هستم واگر بخشي اجرا شود در شرايط كنوني
ميشود مشكالت را برطرف كرد .بهطور نمونه ،ميتوان
گروه كشاورزي را جدا كرد و مدل تسويه آن را با توجه به
مشكالت خود مشخص كرد و محصوالت پتروشيمي و
مدل آن مشخص شود .پور ابراهيمي در عين حال گفت:
اتاق ايران ميتواند پيشنهادهاي مشخصي مطرح كند و
براساس آن بحث را جلو ببريم؛ من هم فضاي كميسيون
اقتصاديمجلسوبخشخصوصيواقتصادكالنكشور
را در نظر ميگيرم تا در يك چانه زني به تصميم واحدي
برسيم.خروجيهمايناستكهاتفاقمثبتيبرايكشور
رقم بخورد .او در نهايت اظهاركرد :بايد بين كارت يكبار
مصرف كه االن امكان وصول ندارد ،باصادركننده معتبر
تفاوتقائلشويم.

ازايارايهآمارتوليدخودبتواندازشركتهايتأمينكننده
مواد اوليه بدون واسطه و مستقيم ،مواد اوليه خود را تأمين
كند و به ازاي تحويل و توليد ماسك به واحد توليدي مواد
اوليه داده شود .وي تصريح كرد :اولويت اصلي براي اتصال
به اين شبكه توزيع واحدهاي صنعتي توليد ماسك است
كه داراي مجوز هس��تند .وي با بيان اينكه رييسجمهور
روي عرضه ماسك ارزانقيمت تاكيد دارند ،تصريح كرد:
وزارت بهداشت و بازرسان سازمان غذا و دارو بايد به حوزه
داروخانههاكهعموماًماسكراباقيمتباالترعرضهميكنند
ورودكنند،چراكهقيمتماسكدرشبكهتوزيعمشخص
استوهرگونهافزايشقيمتنيزبايدبابررسيوارايهاسناد
به س��ازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان
انجام شود .وي از سازمان حمايت خواست در شركتهاي
تأمينكنندهمواداوليهمانندبافتينهوبافتسانبازرسمقيم
مس��تقر نمايند و همچنين دايره نوع مواد اوليه مورد نياز
ماسكبايدگستردهشودووزارتبهداشتبايدبهاينحوزه
ورودكند.مدرسخيابانيهمچنينازستاداجراييفرمان
امام خواست با توجه به ظرفيت خود كه ۲.۵ميليون توليد
روزانه است ،روزانه يك ميليون ماسك به وزارت بهداشت
و يك ميليون ماسك براي توزيع در مناطق محروم پخش

كند.ويبابياناينكهمردمبايدهمهجابهماسكدسترسي
آسان داشته باشند ،گفت :با آمار ارايه شده ظرفيت توليد
ماسكصنفيوصنعتي ۱۱ميليونماسكاست،فقطروي
شبكه توزيع بايد كار شود ،اين شبكه ارتقا يابد و نظام مند
شود.سرپرستوزارتصمتهمچنينتصريحكرد:ماسك
يا نبايد دو نرخي باشد يا اگر ماسك دونرخي را قبول داريم
پسبايددردوشبكهمجزاتوزيعگردد.مدرسخيابانيبيان
كرد :بر اساس موافقت وزارت بهداشت ،تحويل سهميه و
حوالهمواداوليهتوسطمعاونتامورصنايعوزارتخانهانجام
بشود.محمدرضاشانهسازرييسسازمانغذادارونيزدراين
جلسه،افزود:تأمينمواداوليهواحدهايتوليديماسكبايد
مدنظرقراربگيردوبرايماسكنيزقيمتمصوببايدتعيين
شود تا از دو نرخي بودن بيرون بيايد .خليلي نماينده ستاد
اجراييفرمانامامبابياناينكههدفگذارياينستادبراي
توليدروزانه ۴ميليونماسكاست،گفت:ظرفيتامروزما
 ۲.۵ميليونماسكاستكهيكميليونآنراميخواهيم
به وزارت بهداشت و يك ميليون ديگر را در مناطق محروم
توزيع كنيم .وي افزود :هماكنون ۳۵۰نفر در حال كار براي
توليدماسكدرمجموعهماهستند،بهفكرتأمينمواداوليه
وتكميلزنجيرهتأمينهستيم.

سرپرست وزارت صمت خبر داد

افزايش توليد ماسك پارچهاي در دستوركار
سرپرستوزارتصمتازتواناييتامينمواداوليه
توليد روزانه ۱۰ميليون ماس�ك خبر داد و گفت:
ظرفيت توليد ماس�ك پارچهاي از سوي اصناف
افزايش خواهد ياف�ت و بر اين اس�اس ،نگراني
از بابت تامين نيس�ت .به گزارش وزارت صمت،
حسينمدرسخيابانيدرجلسهستادمليكرونا
با بيان اينكه در واحدهاي توليدي مورد مبتال به
كرونا نداشتهايم ،بيان كرد :تمامي پروتكلهاي
بهداش�تي در واحدهاي توليدي سراسر كشور
رعايت ش�ده اس�ت و مراقبته�ا و فاصلههاي
اجتماعيدرونواحدهايتوليديوكارخانجات
بهخوبيمدنظرقرارگرفتهاست.

وي با بيان اينكه نبايد به خاطر ش��يوع بيماري كرونا
فعاليت واحدهاي توليدي را محدود نماييم ،تصريح

به صرافيها ش��اهديم كه به افزايش نرخ ارز دامن زده
است« .حذف 20درصد ارزش پايه صادراتي براي سال
 ،»98از ديگر انتقادهايي بود كه از سوي او مطرح شد.
بنابه توضيحات اين فعال اقتص��ادي ،صادركنندگان
در س��ال  98بر پايه همين نرخ برنامهريزي و صادرات
داشتهاند اما امسال بهيكباره اعالم شده كه اين درصد
حذفشده است؛ صادركنندگان چطور ميتوانند با اين
تصميمهاييكشبهبرنامهريزيداشتهباشند؟يابراي
نمونه ديگر ،بانك مركزي اجازه انتقال پروانه صادراتي
را به واردكنندگان حقيق��ي نميدهد؛ ضمن اينكه از
زمستان سال گذشته كليه واردات در برابر صادرات به
اتهام خالي فروشي ،متوقفشده است .همچنين بنابه
اظهارات كاش��في ،بانك مركزي بههيچعنوان هزينه
حملونقل را قبول ن��دارد؛ درحاليكه صادركنندگان
براي نقلوانتقال ارز بايد مسيرهاي طوالني را متحمل
شوند اما محلي براي جبران اين هزينه در بانك مركزي
تعريفنشدهاست.
محمدرضا انصاري نايبرييس ات��اق ايران هم با انتقاد از
آمار اعالمي عنوان كرد :ام��روز ميگويند  27.5ميليارد
دالر ارز صادراتي به كش��ور برنگشته؛ اين مقولهاي است
كه بايد درباره آن دقيق شد .او بابيان اينكه سياست دولت
بايد سياست تشويقي و حمايتي باشد تا فعاالن اقتصادي
به كمك دولت بيايند ،گفت :درنتيجه سياست تشويقي
صادركنندهها قطعا به كم��ك دولت ميآيند ،اما نه لزوما
قيمتي كه تعيينشده تا از مسير نيما عبور كنند .انصاري
افزود :وقتي سيستم نيما راهاندازي شد به اين معني است
كه ارز از اين طريق وارد كش��ور ش��ود ،شايد يك عده هم
سوءاستفاده كرده باشند؛ براي جبران اين مساله دغدغه
بخشخصوصيبادولتمشتركاست.اوتاكيدكردكهارز
صادراتي بايد به چرخه اقتصادي بازگردد ،اما شيوه نگاه و
راهاقتصاديمتفاوتيوجوددارد.مامعتقدهستيمازمسير
تشويق نه سختگيري ارز به كشور استفاده شود .انصاري
درخواس��ت كرد كه حداقل فرصت را تا آخر شهريورماه
انتخابكنندودولتبايدازصادركنندهواقعيحمايتكند.

درياف�ت نظ�رات كميت�ه ارزي ات�اق ايران
.10رفعتعليقكليهكارتهايتعليقيتنهابراي
واردات و ايفاي تعهدات در مهلت تعيينشده
تا پايان مهر99
.11برقراريمشوقهاييبرايتسريعوتسهيل
بازگشت ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصادي
كشور در مهلت مقرر ،براي مثال خريد ارزهاي
صادراتيبهنرخهايترجيحي
 .12موافقت بانك مركزي با بازگش�ت ارزهاي
صادراتي به چرخه اقتص�ادي از طريق يك يا
تركيبي از روشه�اي اعالمي بان�ك مركزي
به انتخاب صادركنن�دگان (واردات در مقابل
صادرات ،فروش ارز ب�ه بانكها و صرافيهاي
مجاز ،سپردهگذاري ارزي نزد بانكها و غيره)
 .13تأمين ارز موردنياز ب�راي واردات كاالهاي
اساس�ي و غيره به مي�زان  10ميلي�ارد دالر از
محل صادرات غيرنفتي ازجمله پيشنهادهاي
پارلمانبخشخصوصيدرموردچگونگيايفاي
تعهدات ارزي صادركنندگان است

كرد :توليد مناس��ب اق�لام مرتبط با كرون��ا ،فراواني
دسترس��ي به اين كاالها و متعاقب آن كاهش قيمت
در بازار براي دسترس��ي عموم مردم را مد نظر داريم.
سرپرست وزارت صمت اعالم كرد :در شرايط خاصي
قرار داريم و اين شرايط خاص نياز به اتخاذ تصميمات
خاص نيز دارد و در همين راستا توليد ماسك تا اطالع
ثانوي نياز به هيچ گونه مجوز صنفي و صنعتي ندارد
تا ماسك به راحتي در دس��ترس عموم مردم و اقشار
مختلف جامعه قرار گيرد .مدرس خياباني با بيان اينكه
اعتقاد دولت رفتن به س��مت ماسكهاي پارچهاي و
قابل شستشو اس��ت ،بيان كرد :كارگاههاي توليدي
بايد به اين س��مت بروند ،چراكه هم رقابت در توليد
ماسك زياد خواهد شد و هم از لحاظ تأمين مواد اوليه
ماسك پارچهاي مشكلي نداريم .وي گفت :انتظارمان
از حوزه صنفي افزايش توليد ماس��كهاي پارچهاي

است ،توليد اين نوع ماسك نياز به مجوز ندارد و فقط
وزارت بهداشت بايد نوع پارچه مورد استفاده را سريعاً
تعيينتكليفكند.

توليد روزانه ۶ميليون ماسك صنعتي
مدرس خياباني در خصوص ظرفيتهاي توليد ماس��ك
نيزگفت:بنابرآماررسيده ۳.۵ميليونماسككارگاهيدر
سراسر استانها توليد ميشود و همچنين ظرفيت توليد
ماس��ك صنعتي نيز با توجه به ماشينآالت نصب شده۶
ميليون است .سرپرست وزارت صمت در خصوص تأمين
مواداوليهواحدهايتوليدينيزبيانكرد:بايدانحصارتأمين
مواد اوليه مختص يك يا دو كارخانه نباشد و مواد اوليه در
كارخانههايمختلفتأمينبشودونبايدتأمينكنندهيونيك
در اين حوزه باش��د .مدرس خياباني همچنين بيان كرد:
شبكه توزيع بايد به گونهاي تنظيم بشود تا توليدكننده به

معاون طرح و برنامه وزارت صمت عنوان كرد

مهلت پرداخت بدهي حساب ذخيره ارزي تمديد نميشود
مع�اون طرح و برنام�ه وزارت صنع�ت ،معدن و
تجارتگفت:بدهكارانحسابذخيرهارزيفقط
تاپايانشهريورماهفرصتدارنداقساطسررسيد
شدهخودرابهصورتيكجاپرداختكنند.سعيد
زرندي اظهارداش�ت :آييننامهاجراييماده20
قانونرفعموانعتوليدرقابتپذيروارتقاينظام
ماليكشورباهدفتسهيلبازپرداختتسهيالت
ارزيواحدهايتوليدياصالحشد.

وي افزود :آيين نامه ماده 20در پايان س��ال گذش��ته و
با توجه به شرايط اقتصادي كش��ور و با دريافت نظرات
بخشهايمختلفبهويژهتشكلهايبخشخصوصي
در مورد چالشها و مش��كالت بازپرداخت تسهيالت
ارزياصالحوتصويبشد.ويگفت:طبقمهلتتعيين
شده در اين آيين نامه ،بدهكاران فقط تا پايان شهريور
سال جاري فرصت دارند اقس��اط سررسيد شده خود
را يا به صورت يكجا پرداخت ك��رده و يا در صورت عدم

همه داروهايكرونا را
يكنيم
تامينم 

محمود نجفيعرب|

روايت متفاوت از ارزهاي نيامده

تعادل|فرشتهفريادرس|
« 27.5ميليارد دالر ارز صادراتي نيامده»؛ اين
عدد را بانك مرك�زي اعالم كرد .اما اتاق ايران
مدعي مبهم بودن آمار اعالمي ش�ده اس�ت.
كميته ارزي اتاق با تشريح ابهامات موجود در
آمار اعالم شده از س�وي بانك مركزي درباره
فهرست صادركنندگاني كه تعهد ارزي خود را
ايفا نكردهاند ،روايت متفاوتي از ارزهايي كه به
كشور نيامده ،دارد .بنابه ادعاي اعضاي كميته
ارزياتاقبازرگانيايران،ميزانارزصادراتيكه
طي سالهاي 97و 98به كشور برنگشته8.7،
ميليارد دالر است كه تنها 2.5ميليارد دالر آن
متعلق به بخش خصوصي واقعي است« .عدم
تفكيك اطالعات مربوط به ارز در س�الهاي
 97و 98از س�وي بان�ك مرك�زي»« ،اختالف
حساب»« ،بخشنامه سازمان توسعه تجارت
مبني بر معافيت صادرات زير  1ميليون يورو»
وديگر اش�كاالت محاس�باتي ،جزو عواملي
است كه به گفته بخش خصوصي ،موجب شده
تا عدد ارز بازنگشته به چرخه اقتصاد ،بزرگتر
از واقعيت به نظر برسد .كميته ارزي اتاق ايران
در عين حال ،سيزده پيشنهاد را براي سهولت
بازگشتارزصادراتيارايهكردهكهيكيازآنها
تمديد زمان اعالم ش�ده براي ايفاي تعهدات
ارزي حداقل به مدت  3ماه تا پايان مهرماه 99
است .اين پيش�نهادات در حالي مطرح شده
كه براساس تصويب بسته سياستي ،چنانچه
صادركنندگان از بازگش�ت ارزش�ان ،امتناع
ورزند از كليه خدمات دس�تگاههاي اجرايي،
بانكهاوصرافيهامحرومخواهندشد.حالبا
توجه به اينكه زمان زيادي به پايان تعهد ارزي
( 31تيرماه  )99نمانده ،باي�د ديد كه آيا بانك
مركزيبادرخواستاتاقمبنيبرتمديدمهلت
موافقت خواهد كرد يا خير.

ديدگاه

امكان پرداخت اقساط سررسيد شده به صورت يكجا ،با
درخواستازبانكعاملنسبتبهتقسيطبدهيحداكثر
تا 4سالدراقساطششماههاقدامكنند.
معاون ط��رح و برنامه وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت
افزود :واحدهاي توليدي بدهكار در فرصت باقي مانده
برايبهرهمنديازمفادمصوبهاخيربهسرعتاقدامكرده
و مشكل چند ساله بازپرداخت تسهيالت ارزي خود را
مرتفعكنند.

زرندي گفت :مهلتهاي مقرر در اين آيين نامه به هيچ
عنوان تمديد نخواهد ش��د و بدهكاراني كه تا تاريخ31
شهريور 99براياستفادهازمزاياياينآييننامهمراجعه
نميكنند،موظفندبدهيخودرايابهصورتارزيطبق
قراردادبابانكعاملپرداختكردهوياباارايهدرخواست
به بانك عامل مانده بدهي ارزي خود را كه شامل اقساط
سررسيدشدهوآتي،اصل،سودووجهالتزامتاخيرتاديه
دين اس��ت ،با نرخ بازار ثانويه ارز اعالمي بانك مركزي

تبديل به ريال كرده و طي چهار س��ال با اقساط شش
ماهه و با نرخ سود  18درصد تسويه كنند .وي افزود :در
اين بخش نيز بدهي تبديل شده به ريال تا زمان تسويه
مشمول نرخ سود هجده درصد ( 18درصد) است و عدم
پرداختاقساطدرموعدمقررمشمولوجهالتزامتاخير
تاديه دين شامل نرخ س��ود  18درصد به عالوه جرايم
موضوع آيين نام��ه اجرايي وصول مطالبات غير جاري
موسساتاعتباري(رياليوارزي)خواهدشد.

رييسكميسيوناقتصادسالمتاتاقتهران|
چرخه تامين مالي در حوزه تجهيزات پزش��كي
و دارو پيش از همهگيري كرونا دچار مش��كالت
جدي بود .اين روزها كه كشور درگير كوويد19-
ش��ده ،چرخه اقتصاد سالمت چگونه به كار خود
ادامه ميدهد؟ محمود نجفي عرب از پنج چالش
در چرخه اقتصاد سالمت ميگويد.
چالش اول،نياز جدي شركتهابهنقدينگي است.
 2.5ميليارد دالر ارز  4200توماني و بيش از يك
ميليارد دالر ارز نيمايي در س��ال جاري به حوزه
دارو و تجهيزات پزش��كي اختصاص يافته است.
اين يعني نسبت به گذشته ،سهم اين بخش از ارز
 4200تومانيكمترشدهوبيشازيكميليارددالر
بايدازمحلارزنيماييباتفاوتقيمتچهاربرابري
تهيه شود و شركتها براي تامين ارز مورد نياز به
نقدينگي بيشتري نياز دارند .اين درحالي است كه
شركتها در حوزه سالمت دچار كمبود در منابع
جارياند و كس��ري بودجه و مشكالت اقتصادي
دولت باعث ش��ده بيمارس��تانها و سازمانهاي
بيمهاي دولتي نتوانند مطالبات ش��ركتها را به
موقع پرداخت كنند .وصول معوقات شركتها از
اين بخشها پيش از اين هم با تاخير انجام ميشد
و اكنون اين تاخير بيشتر شده است .باتوجه به اين
مساله ،يكي از جديترين چالشهاي امروز حوزه
سالمت تامين نقدينگي براي امور جاري است.
چالش دوم ،اصل تخصيص ارز نيمايي و دولتي
اس��ت .به دليل چالشهاي مالي دول��ت ،ارز به
اندازه كافي در دس��ترس دولت نيست و همين
باعث شده از آغاز س��ال جاري ،تخصيص ارز به
حوزه س�لامت با كندي انجام شود .از ميزان ارز
مصوب ،ش��ايد يك چهارم يا يك پنجم از سوي
بانك مركزي تامين شده است.
چالش سوم ،مشكل انتقال ارز است .بخشي از ارز
از عراق و بخش��ي ديگر از عمان منتقل ميشود.
محدوديتهاي انتق��ال ارز چالشهاي جدي را
براي صنايع و بازرگانان كشور ايجاد كرده است.
چالش چهارم ،همهگيري بيماري كروناس��ت
كه روند توليد و بازرگاني حوزه دارو و تجهيزات
پزش��كي را كند ك��رده اس��ت و پنجمين نكته
تورم سرس��ام آور در بخشهاي توليدي و ساير
بخشهاس��ت كه به معضلي جدي تبديل شده
است.باوجودافزايشقيمتتمامشدهمحصوالت
در صنايع داروي��ي ،وزارت بهداش��ت به عنوان
مكلف در حوزه تعيين قيمت دارو و اصالح آن از
شركتهاحمايتنكردهاستوتغييراتمديريتي
در سازمانهاي مرتبط از جمله سازمان غذا و دارو
هم به كاهش س��رعت عمل در تصميمگيريها
دامنزدهاست.همهاينعواملدستبهدستهم
داده و به نگرانيها در حوزه تامين دارو و كاالهاي
سالمتمحوردامنزدهاست.چالشپنجم؛كشور
در تامين داروي مربوط به بيماري كرونا مشكلي
ن��دارد هرچن��د داروهايي ك��ه در پروتكلهاي
درماني در اروپا وجود دارد ،هنوز وارد فهرس��ت
دارويي كشور ما براي توليد و واردات نشده است.
متاسفانه بعضي سوداگران در بازار هم با فروش
اجناس تقلبي به مردم ب��ه رنج خانواده بيماران
اضافه ميكنند كه بايد در اين باره به مردم آگاهي
داد.همهداروهايموجوددرپروتكلدرمانيكرونا
در كشور ما تامين ميشود و اگر داروي جديدي
از پروتكلهاي درماني اروپا هم در پروتكلهاي
درماني كشورمان قرار بگيرد ،توليدكنندگان ما
آمادگي توليد و واردكنن��دگان آمادگي واردات
آن را دارند.
منبع:سايتخبري اتاقتهران

ادامهازصفحهاول
«ماليات»؛ راهها و بيراههها !

حلمشكلتورموبهبودفضايتورمينيزچنانكه
بارها و بارها گفته شده و امري بديهي در اقتصاد
محسوب ميشود ،از طريق كنترل نقدينگي و آن
نيزباكاهشكسريبودجهدولتامكانپذيراست.
نكته مهم ديگر ،ناهماهنگي طرف عرضه با طرف
تقاضا در اقتصاد است .بدين معنا كه در شرايط
فش��ار تورمي ،وقتي طرف عرضه (خ��ودرو ،ارز،
طال ،مسكن و ).....نميتواند خود را با طرف تقاضا
هماهنگومتناسبكند،طبعابايدمنتظرافزايش
قيمت و تقاضاي كاذب و ...بود و مالياتگيري از
اين كاالها به خيال كنترل يا كاهش قيمت آنها
اقدامي بيهوده و سبب تشديد مشكل و افزايش
فساد ميشود.
حل اين دو مشكل اصلي اقتصادي (كاهش تورم
و رونق توليد) ،در شرايط فعلي كشورمان نيازمند
تحوالتي در خ��ارج از ظرف اقتص��اد و در حوزه
سياس��ت و به خصوص سياست خارجي است .
با تحقق تحوالت مثبت در اين حوزه در داخل و
افزايشاعتمادواطمينانواميدبهآيندهدرجامعه
(همانند فضاي پس از امضاي برجام) تقاضا براي
بسياري از اين كاالها منطقي و معقول ميشود.
از سوي ديگر با ارتباط و تعامل مناسب با جهان
و نهادهاي بينالمللي و فراهم آمدن امكان جلب
و جذب س��رمايه و دانش فني و مديريتي ،طرف
عرضه با بهبود كميت و كيفيت و بهره وري (كه
توليدكشورمانبهشدتازاينبابتضعيفاست)
ارتقا يافته و فضاي الزم براي كارآمدي اقتصادي و
تاثيرگذاريابزارآنوازجمله مهمترينآنهايعني
«ماليات» فراهم ميشود.
بيش از اين توان ملي را در بيراههها هدر ندهيم و
با حل ريشهاي مشكل ،امكان فرا رفتن از وضعيت
بس نامطلوب فعلي را ميسرسازيم.
كارشناساقتصادي
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مهاجرتكبري براي عدالتخانه

تاريخچه

وقتي رابطه بين
انسان و محيط ،علم شد

اولين و قديميترين تعريفي كه از جغرافيا ارايه
ت اس��ت از« :علم روابط متقابل بين
ش��ده عبار 
انس��ان و محيط» .طبق اين تعري��ف ،جغرافيا
ن پيدايش اولين
دانشي اس��ت قديمي كه از زما 
انس��ان به وجود آمده است ،چرا كه انسان از بدو
تولد براي شناس��ايي موقعيت خود به نحوي در
تالش و تكاپو بوده و به همي��ن دليل بهنوعي با
دانش جغرافيا آشنا شده و با آن سر و كار داشته
است .دانش جغرافيا در قرن سوم تا هفتم هجري
در جه��ان اس�لام را ميتوان دوران ش��كوفايي
علوم باالخص جغرافيا دانست كه كليدي براي
جغرافياي امروزي در غرب ش��ده اس��ت پس از
اينكه مس��لمانان دامنه نفوذ خود را گس��ترش
دادند و با ملل بيگانه درآميختند ،آشنايي با ساير
فرهنگهاي پيش��رفته و مطالعه و ترجمه آثار
جغرافياي يوناني و هندي آغاز شد و علم جغرافيا
در بين آنان ترويج و توس��عه يافت .در اين دوران
مقاالت جغرافيايي در ق��رن نهم و دهم هجري
به حد وفور منتشر ش��د .در اين موقع مهمترين
كتب يوناني ترجمه و برجهاي ستارهشناس��ي
بنا نهاده ش��د و مسافران مسلمان در كشورهاي
خارج و بهويژه در ايران قديم ش��روع به تحقيق
كردند .در اين دوره ،جغرافيا به چنان پيشرفتي
در جهان اسالم دست يافته بود كه همان نتايج،
كليد پيشرفت حالحاضر در غرب است .در متون
كهن ايراني نخستين اشارات مرتبط با شناخت
جايها را در اوستا ميتوان يافت .در اوستا درباره
كش��ورها و اقليمها سخن رفته اس��ت .در ديگر
ادبياتمزداييچونانبندهشنومينويخرداين
سنت اوستايي دنبال شده و در واقع بخشهايي
از اوس��تا كه مفقود شده با س��يماي ديگر در آن
نوشتارها جلوه كرده است .افزون بر نوشتارهاي
ياد شده چنين پيداست كه دانش ايرانيان در باب
جايهاي زمين در كتابي به نام شهرهاي ايران
آمده بود و از برخي شواهد چنين بر ميآيد كه اين
دفتردرعهدساسانيانوجودداشتهاست(فرشاد،
 . )234 :1365در بندهشن كه به معناي «بنياد
هس��تي» يا «رازآفرينش» است مطالب بسيار
ارزندهاي از دانش ايرانيان باستان راجعبه اقاليم
و جايهاي جغرافيايي ،منشأ رودها و درياچهها
و كوهها آمده است .در دوران اسالمي به ويژه در
سدههاي چهارم ،پنجم و ششم هجري توجه به
جايهاي جغرافيايي و راهها و مكانها بهگونهاي
شگفتانگيز افزايش يافت و در اين عصر بود كه
كتابهاي ارزشمندي در باب عوارض طبيعي،
منشأ كوهها ،رودها ،راهها و كشورها نوشته شدند.
همچنينجغرافيادرايندورهنيزبهمعنايوصف
زمين و عوارض و جايه��اي آن با علومي چون
رياضي و نجوم پيوند ياف��ت و اندازهگيريهايي
از طول و ع��رض و فواصل نق��اط جغرافيايي به
عمل آمد و ني��ز اندازهگيريهايي از قطر زمين و
محيط و شكل آن انجام شد .اما نخستين آثار در
جغرافيايفلكشناسيرادرجهاناسالمدرنيمه
ن موسي خوارزمي،
اول سده سوم هجري محمدب 
رياضيدان و منجم بزرگ ايراني با به رهگيري از
انديشههاييونانيوشرقكهنپديدهآوردهاست.

مهمي در اين ماجرا ايفا كرد .اين كشور به دليل رقابت
با روسيه كه از ابزار حكومت قاجار در جهت منافع خود
استفاده ميكرد ،به حمايت و تشويق مهاجرين پرداخت
تا رقيب خ��ود را در موضع ضعف قرار دهد .در طي اين
حركت ،شمار متحصنين روز به روز افزايش يافت و به
چندين هزار نفر رسيد« .در تهران كار از اين گذشت و
به مامورين و متصديان رسيد .پارهاي از افسران و افراد
نظامي نيز متمايل به مردم شدند و با استعفاي از خدمت
به متحصنين پيوستند ».عينالدوله با مشاهده حضور
مردم ،وحش��تزده درصدد برآورده ساختن وعدههاي
داده شده چون تأسيس عدالتخانه برآمد .اما مردم به اين

اقدامتوجهينكردندوعالوهبرتأسيسعدالتخانه،افتتاح
مجلسشورايمليرانيزمطرحنمودند.بهدنبالتحصن
مشروطه طلبان و متعاقب آن بروز ناآرامي در بسياري از
شهرها،مظفرالدينشاهكهبنيانسلطنتخودرامتزلزل
ميديد ،با بركناري عين الدوله فرمان مش��روطيت را
امضا نمود و چند روز بعد از آن درگذشت .بدين ترتيب
مهاجرت كبري را ميت��وان نقطه نهايي جهت تحقق
انقالب مش��روطه دانس��ت كه نطفه اوليه آن در اقدام
عملي ،با مهاجرت صغري شكل گرفته بود .مبارزين اين
دوجريانباحركتدرامتداديكديگر،توانستندبهمقابله
با استبداد حكام ايراني بپردازند.

جامعه

افزايش ۳,۵برابر زبالههاي عفوني در تهران

رييس س��تاد مقابله با كروناي تهران با بيان اينكه
ميزان زبالههاي عفوني از زمان شيوع كرونا پنج برابر
شده اس��ت ،گفت :در تهران پيش از اين  ۲۰۰۰تن
زبالهبيمارستانيجمعآوريميشدكهدربحثكرونا
اين رقم به ۷۰۰۰تن يعني ۳.۵برابر تناژ افزايش پيدا
كرده است .عليرضا زالي گفت :مديريت خوب حوزه
پسماند در ش��هر تهران موجب شده كه قليلترين
ميزان ابتال عليرغم اينكه كارگران اين حوزه در خط
مقدم مقابله قرار دارند را ش��اهد باشيم در حقيقت
بهطوركليخدماتشهريدرتهرانبهعنوانافرادي
كه در خط اول مقابله با كرونا هستند معدل ابتالي
بسيار پاييني دارند و در اين حوزه بسيار ممتاز عمل
كردند و توانستند به خوبي از پرسنل خود صيانت
كنند .او با اشاره به اينكه ميزان زبالههاي عفوني از
زمان شيوع كرونا پنج برابر ظرفيت شده است افزود:

در تهران  ۲۰۰۰تن زباله بيمارس��تاني جمعآوري
ميشد كه در بحث كرونا اين رقم به ۷۰۰۰تن يعني
 ۳.۵برابر تناژ افزايش پيدا كرد .از سوي ديگر تفكيك
در مبدا و دخال��ت در مقصد نيز با بهرهگيري از ۱۵
هزار نيروي خدماتي در پس اين ماجرا محقق شده
است كه الزم است از شهرداري و كاركنان آن براي
اين موضوع قدرداني كنيم.

ادامه جستوجوها براي يافتن دختر 27ساله

حوالي ظهر جمعه  ۲۰تيرماه خبر گم ش��دن «سها»
دختر ۲۷سالهاي در ارتفاعات كردكوي استان گلستان
به دستگاههاي امدادي اطالع داده شد؛ نيروهاي امداد
و نجات ،انتظامي و ...براي يافتنش بالفاصله دس��ت به
كار شدند اما با گذشت حدود چهار روز از ناپديد شدن
اين جوان ،هنوز نيروه��ا در آب و هواي باراني و مهآلود
كوهستان به دنبال يافتنش هستند .از دو روز گذشته
عكس��ي از يك بانوي طبيعتگرد در فضاي مجازي و
رسانهها دست به دست ميشود؛ گفته ميشود «سها
رضانژاد»جوان ۲۷سالهچهارشنبهباهمراهييكتورو
بهقصدكمپكردنبهارتفاعات«جهاننما»يشهرستان
كردكوي استان گلستان رفته اما در آخرين روز سفرش
مفقودوديگربازنگشتهاست.رحيمميركريمي-معاون
امداد و نجات جمعيت هالل احمر گلستان در اين باره
اظهارميكند:ازروزجمعهگمشدناينخانم ۲۷سالهبه
سامانه ۱۱۲جمعيتهاللاحمراطالعدادهشد.درابتدا
اعالمشدكهيكتيمآفرودهستندامازمانيكهباهيات

اتومبيلرانيصحبتكرديممشخصشدكهاينطورنيست
و در نهايت گفتند كه يك تيم طبيعت گردي هستند.
ميركريميبهايسناميگويد:جستوجودرابعادمختلف
انجامشده،تيمهايجستوجوونجاتبابههمراهداشتن
سگهايآنستبهمحلاعزامشدند.همچنينتيمهاي
كوهنوردينيزازسمتشموشكبهسمتمحلحادثه
رفتندوازطرفهايديگرنيزبرايجستوجوتيماعزام
كرديم .از هلي ش��ات ساير دستگاهها نيز استفاده شد،
امروزحتيازپاراموتورهمبرايجستوجواستفادهشد.

مجلس در گذر تاريخ

تصويب قانون سازمان جغرافيايي كشور

اواخر تير 1347و در مجلس بيست و دوم شوراي ملي،
قانونايجادسازمانجغرافياييكشوربهتصويبرسيد.
بر اس��اسماده يك اين قانون ،بهمنظور تعيين و تهيه
مباني جغرافيايي و تهيه نقش��ههاي عمومي و نظامي
ب��ا رعايت جنبههاي حفاظت��ي كار و هماهنگ كردن
كليهفعاليتهاينقشهبرداريكشورشاهنشاهيايران
(نقشهبرداري زميني  -دريايي و عكسبرداري هوايي)
سازمانيبهنامسازمانجغرافياييكشور(جايگزيناداره
جغرافيايي ارتش) در وزارت جنگ تأس��يس ميشود.
همچنينبهمنظورراهنماييورفعنيازمنديهاوهماهنگ
نمودنبرنامههاينقشهبرداريوجغرافياييوزارتخانههاو
كليهسازمانهايوابستهبهدولتوهمچنينشهرداريها
ياموسساتوابستهبهآنهاياموسساتانتفاعيوخصوصي
وجلوگيريازدوبارهكاريشوراييدرسازمانجغرافيايي
كشوربهنامشورايعاليجغرافياييكشورازنمايندگان
ذيصالحبهشرحزيرتشكيلميشود:نمايندگانوزارت
جنگ(رييسسازمانجغرافياييكشورونمايندهنيروي
هوايي شاهنش��اهي) ،نماينده وزارت كشور ،نماينده
وزارتكشاورزي،نمايندهوزارتاقتصاد،نمايندهوزارت
دادگستري (مديركل ثبت يا معاون كل ثبت) ،نماينده
وزارتآبادانيومسكن،نمايندهوزارتآبوبرق،نماينده
وزارت راه ،نماينده وزارت علوم و آموزش عالي ،نماينده
سازمان برنامه (رييس سازمان نقشهبرداري) ،نماينده
سازمان اطالعات و امنيت كشور ،نماينده شركت ملي
نفتايران(رييسنقشهبرداريشركتملينفتايران).

از سوي ديگر ،تمامي وزارتخانهها و سازمانهاي وابسته
به دولت و همچنين شهرداريها و موسسات وابسته به
آنهاقبلازاقدامبههرگونهعملياتنقشهبرداريمكلفند
مراتب را از طريق سازمان جغرافيايي كشور به شوراي
عالي جغرافيايي اط�لاع داده و بر طبق راهنماييهاي
ش��وراي مزبور و رعايتمقررات اين قانون عمل كنند.
طبقماده 4اين قانون ،هر گونه عكسبرداري يا بررسي
هوايي بايد با موافقت و نظ��ارت و طبق مقررات نيروي
هوايي شاهنش��اهي انجام ش��ود .همچنين عمليات
نقشهبرداريزمينيمنحصراًبهوسيلهسازمانجغرافياي
كشورياسايرموسساتدولتيوخصوصيذيصالحايراني
به تشخيصسازمان جغرافيايي كش��ور انجام خواهد
گرفت.هر س��ازماني كه از فعاليتها و مقدورات سازمان
جغرافيايي كشور استفاده ميكند هزينه مربوطه را از
بودجهخودخواهدپرداخت.يكنسخهازتماميمدارك
و نقشهها و همچنين تمام فيلمهاي عكسهاي هوايي
يا دياپوزيتيفهاي كشور در سازمان جغرافيايي كشور
نگاهداري خواهد ش��د مگر آنكه بنا بر موافقت شورا در
موسسهمربوطهنگهداريگرددكهدرآنصورتفهرست
كليهآنهادراختيارسازمانجغرافياييكشورقرارميگيرد
ودرهرحالسازمانجغرافياييكشورميتوانددرموارد
نيازمداركواسنادمذكوررامورداستفادهقراردهد.
همچنين،همهموسساتيكهفعاليتهايجغرافياييو
نقشهبرداريدارندمكلفنددستوراتتأمينيوحفاظتي
سازمانجغرافياييكشوررااجراكنند

پاسخي به انصراف «شناي پروانه» از اكران

دبير شوراي صنفي نمايش گفت :توصيه ما به سازندگان فيلم «شناي پروانه» ادامه اكران است ،چون در غير اين صورت نظم سينما
به هم ميريزد .مرتضي شايسته در پي اعالم انصراف تهيهكننده فيلم «شناي پروانه» از اكران به احترام كادر درمان كشور ،بيان كرد:
براي اين اتفاق با شوراي صنفي نمايش هماهنگي صورت نگرفته و توصيه روز يكشنبه  ۲۲تير ،ما هم در شورا به آقاي صدرعاملي
(تهيهكننده فيلم) ،ادامه كران بود .او افزود :اين مطابق قانون نيست كه هر كسي شرايط را آنطور كه خودش ميخواهد مناسب نديد،
تصميم بگيرد فيلمش را از پرده پايين بكشد .اين كار نظم سينما را به هم ميريزد .بنابراين توصيه ما به ادامه اكران است و غير از اين
هم نخواهد بود ،مگر اينكه ستاد ملي مبارزه با كرونا اعالم كند فعاليت سينما به صالح نيست كه فعال هم چيزي اعالم نكرده است.
مرزپرگهر

عكس    :ايسنا

بيست و چهارم تير  1285حضرات آيات
س��يد محمدطباطبايي و س��يد عبداهلل
تاريخ
نگاري بهبهاني با يك گروه گ��روه هزار نفري از
«شهر ري» به سوي قم حركت كردند و مهاجرت كبري
درجرياننهضتمشروطهشروعشد.باگذشتچندروز
از بيان خواستههاي علما در مهاجرت صغري ،عليرغم
آنكه برخي از خواس��تههاي اوليه مردم يعني بركناري
عالالدوله تحقق يافت ،اما اجراي خواسته اصلي مردم
يعني تأس��يس عدالتخانه طفره رفته و آن را به تأخير
افت��اد .در اين دوره ،صدراعظماني چون عين الدوله ،به
دليل بيماري و ضعف ش��اه در اداره امور كشور ،مجال
بيش��تري براي جوالن قدرت خود در عرصه سياست
داش��تند .از اين رو ،عين الدوله با اس��تفاده از موقعيت
خود ،به منظور ارعاب مخالفين ،اقدام به دس��تگيري و
تبعيد ع��دهاي از علما نمود .بهدنبال اين اتفاقات و اجرا
نشدن درخواس��تهاي مردم ،علما و وعاظ ،مجلسي
خ محمد واعظ
عليه دولت عينالدوله با س��خنراني شي 
ترتيب ميدهند .طي اين اتف��اق ،درگيريهايي رخ داده
و شيخ محمدواعظ دستگير ميشود كه هر چند وي با
تالش مردم آزاد ميشود ،اما در جريان درگيري ،يكي
از طالب كشته ميش��ود .اين موضوع خشم و اعتراض
مردم و علما را برانگيخت .اين بار علما خواستار خروج
از تهران شده و به س��مت قم حركت نمودند و در حرم
حضرت معصومه (س) بست نشستند كه به مهاجرت
كبري معروف ش��د .در مسير اين حركت ،مردم در روز
بعد به سفارتخانه انگليس رفته و در آنجا تحصن كردند.
البته انگليس نيز با طرفداري از تحصن كنندگان نقش

چهره روز

هرساله«عشايرمنطقهاللي»استانخوزستانازاواسطفروردينوباگرمشدنهواشروعبهكوچبهسمتمناطقييالقيوسردسيرشهرستانفريدونشهر
استاناصفهانميكنند.اينعشايرازطوايفچهارلنگوهفتلنگبختياريهستندكهدرسالهاياخيروباآمدنخودروهايشخصيوماشينآالتسنگين
حملونقل،كوچنيميازآنهابهروشمدرنوتوسطوسايلنقليهانجامميشودونيمديگرآنهاهمچنانبهروشسنتيكوچميكنند.مدتكوچآنبخشاز
«عشايرمنطقهاللي»كههمچنانبهروشسنتياقدامميكنند ۳۰،تا ۴۵روزطولميكشد«.عشايرمنطقهاللي»درمراتعشهرستانفريدونشهراصفهان
ودرجنگلهايپشتكوهومراتعاينكوهستاناسكانپيداميكنند.هرسالهبيشاز ۳هزارخانوارعشايرشامل ۲۰هزارنفروبههمراه ۲۴۰هزارراسدامبه
اصفهانكوچميكنندكهاينتعدادعشايردر ۳۵كلونيو ۱۸۰هزارهكتارمراتعواراضيمليشهرستانفريدونشهرمستقرميشوند.
ميراثنامه

بهجاي هگمتانه ،منظر تاريخي همدان را جهاني كنيم
معاون ميراث فرهنگي وزارتخان��ه ميراث فرهنگي،
گردشگري و صنايع دس��تي ميگويد :اگر مسووالن
استاني همدان همراهي كنند ،ميتوانيم ثبت جهاني
هگمتانه را در ابعاد وس��يعتري انج��ام دهيم ،يعني
ميتوانيم برنامهريزيها ب��راي ثبت جهاني محوطه
هگمتانهرابهثبتجهانيمنظرفرهنگيهمدانبسط
دهيم .محمدحسن طالبيان با بيان اينكه اين طرح را
همزمان با برگزاري كارگاه راه ابريشم در همدان و بعد
از بازديد از مسير ميدان امام خميني (ره) به هگمتانه با
برخي از مسووالن شهري در ميان گذاشته است ،بيان
ميكند :در زمان بازديد فكر كردم ميتوان يك روند
بسيار جالب توجه و منحصربهفرد را نشان داد ،روندي
كه حتي ميتواند در پروندههاي ثبت جهاني كش��ور
روايتجديديازشهرهايتاريخيمانرانشاندهد،در
صورتي كه اطالعات بيشتري از اين موقعيت به دست
آوريم .او اين روند را چه از منظر شهري تاريخي يا هر
چيز ديگري قابل دستهبندي و طبقهبندي در ردههاي
مختلف ميداند و تاكيد ميكند :معتقدم اين بهترين
كاربرايهگمتانهوشهرهمدانوثبتجهانيآنهاست.
طالبيان اي��ن پرونده را زماني جالبتر و گس��تردهتر
ميداند كه بتوان مجموعهاي از دورههاي مختلف را در
شهر همدان كنار يكديگر قرار و بررسيهايش را انجام
داد و ادامه ميدهد :معتقدم ميتوان اين اقدام را به اين
شرط كه اطالعات بيشتري به جز آنچه در ميدان امام
خميني(ره) پيدا شده ،داشته باشيم ،ميتوانيم انجام
دهيم .از سوي ديگر در گام بعدي بايد همه مسووالن

مانند ثبت جهاني يزد ،با يكديگر همسو باشند .معاون
ميراث فرهنگ��ي وزارتخانه با تاكيد بر اينكه متوليان
ش��هري همدان بايد كمك كنند تا بتوان ارزشهاي
مركز تاريخي همدان را از هگمتانه تا معاصر با يكديگر
مطرح كرد ،به ايسنا ميگويد :بايد به عنوان يك منظر
تاريخي ش��هري ،آن روند را دنبال كنيم ،اقدامي كه
تاريخ
ساده نيس��ت اما براي حفظ و معرفي همدان و ِ
شهر بهترين كار اس��ت .به اعتقاد وي ،براي به نتيجه
رس��يدن اين پروژه ،اگر قرار باش��د در نقطهاي چهار
گمانه زده ش��ود ،بايد بتوان آن را انجام داد ،همچنين

اطالعات ديگري مانند انجام برداشت نقشه نياز است
كه بايد امكان به نتيجه رساندن آنها را داشت .او اما به
اين نكته نيز تاكيد ميكند ك��ه نميتوان اين اقدام را
براي شهر همدان ،با ثبت جهاني «يزد» مقايسه كرد و
ادامه ميدهد :اين دو روندي كامال متفاوت دارند .يزد
يكالگويشهرسازيدورهاسالميرانشانميدهد،اما
همدان سير تحول در يك مركز تاريخي تا دوره معاصر
با نگاهها و رويكردهاي مختلف از معاصر و جريانهاي
شهرسازي متاخر گرفته تا يك هست ه بسيار قدرتمند
در شهر اين را نشان ميدهد.

كتابخانه

حرفهايي با دخترم درباره اقتصاد

در كتاب كوچك حرفهايي با دخترم درباره اقتصاد (تاريخ مختصر سرمايهداري) يانيس واروفاكيس اقتصاددان مشهور ميكوشد
به اين پرسش كه بهشكلفريبندهاي ساده است به دخترش ِسنيا پاسخ دهد؛ او از داستانهاي زندگياش و اسطورههاي مشهورــ از
اديپ و فاوست گرفته تا فرانكشتاين و ماريكس ــ استفاده ميكند تا توضيح دهد «چرا اينقدر نابرابري وجود دارد» .كتاب حرفهايي
با دخترم درباره اقتصاد مهمترين درا م روزگار ما را به خوانندگانش نشان ميدهد .نائومي كالين ،نويسنده كتاب دكترين شوك درباره
اين كتاب ميگويد« :بهشدت قابلفهم ،عميقاً انساني و بهشكل خيرهكنندهاي اصيل ،ابزار دموكراتيك در زماني فوقالعاده» اسالوي
ژيژكهمگفتهاست«:يكيازمعدودقهرمانانمن.تاوقتيآدمهاييمثلواروفاكيسوجوددارند،همچناناميدهست ».نشر«بان»
اين كتاب را منتشر كرده ،نويسنده آن يانيس واروفاكيس و مترجم آن به فارسي ،فرهاد اكبرزاده است.
هنر

جشنواره فيلم فجر آنالين ميشود؟

بررسيبرگزاريآنالينپنججشنوارهمهمسازمانسينماييدرحاليدردستوركارقرار
گرفتهكهاينسوالمطرحميشودكهآياجشنوارهمليفيلمفجرهم،بهشرطبرگزاري،
قرار است آنالين شود؟ روابط عمومي س��ازمان سينمايي در خبري اعالم كرده است
دومين جلسه هماهنگي جشنوارههاي سينمايي با حضور حسين انتظامي  -رييس
سازمانسينمايي-ودبيرانپنججشنوارهمليوجهانيفجر،حقيقت،كوتاهوكودكو
نوجوانبرگزار شدهاست.دراينخبرنامابراهيمداروغهزادهبهعنواندبيرجشنواره ملي
فجر ذكر شده كه در كنار محمدمهدي عسگرپور  -دبير جشنواره جهاني فيلم فجر ،-
عليرضا تابش  -دبير جشنواره فيلم كودكان و نوجوانان  ،-محمد حميدي مقدم  -دبير
جشنواره سينما حقيقت  -و سيدصادق موسوي  -دبير جشنواره فيلم كوتاه تهران  -در
جلسه حضور داشته و با توجه به كرونا و ضرورت اتخاذ سياستها و روشهاي اقتضايي
مقررشدهاستهريكازدبيراندرشورايسياستگذاريخود،جنب هوميزانبرگزاري
آنالينرابررسيكنند.همچنينگزارشيازنرمافزارجشنوارهجهانيارايهومقررشدههمه
جشنوارههاازيكپلتفرممشترككهقابليتشخصيسازيداشتهباشداستفادهكنند.در
جلسهرائدفريدزاده-دبيرشورايبينالمللسازمانسينماييومعاونبينالمللبنياد
سينماييفارابي-همگزارشيراازتجربهبازارمجازيكنوحضورايراندراينجشنواره
ارايه كرده اس��ت .اما يك نكته مهم درباره بررس��ي آنالين برگزار كردن جشنوارههاي
سينماييدرايناستكهازابتدايشيوعكرونادركشوردربارهبرگزاريياتعويقبرخياز
اينجشنوارههاخبرهاييمتتشرشدهبود،وليدربارهجشنوارهمليفجرخبرهايرسمي
چندانزيادوقابلتوجهنبودجزاينكهابراهيمداروغ هزادهبارهاتاكيدكردهكهديگرتمايلي
به پذيرش مسووليت دبيري اين جشنواره ندارد ،هرچند شايد با توجه به اينكه پزشك
است در شرايط فعلي بتواند از لحاظ اشراف به مسائل پزشكي گزينه خوبي باشد .البته
غير از دبيري جشنواره ،اين مساله را بايد مدنظر قرار داد كه با توجه به ادامه شيوع كرونا
دركشوركهبرروند توليد فيلمهانيز تا حدي تاثيرگذاربودهوهمچنينهشدارهاييكه

دربارهوخيمشدناوضاعدرنيمهدومسالازسويكارشناسانمطرحشدهاست،كليت
برگزاريجشنوارهفيلمفجردرهالهايازابهامبودهوپيگيريايسناحاكيازايناستكه
هنوز وضعيت برگزاري اين روايداد مشخص نيست ،ولي اگر قرار بر برگزاري باشد گويا
نظر رييس سازمان سينمايي بر ادامه حضور داروغهزاده در سمت دبيري جشنواره فجر
استكهخبرمنتشرشدههمگويايهميننكتهاست.نكتهقابلتوجهديگريكهدراين
خبر به چشم ميخورد ،بررسي چگونگي برگزاري جشنواره فيلم كودكان و نوجوانان
است كه به تازگي فراخوان بخش المپياد ان منتشر شده و برگزاري آن در حال پيگيري
است .برخي كارشناسان معتقدند در شرايطي كه بسياري از جشنوارههاي سينمايي
دنيابهتعويقافتادهيابرايامسالتعطيلشدهاند،شايدجشنوارههايفيلمكوتاهتهران
وحقيقتشرايطايدهآلتريبرايآنالينبرگزارشدنداشتهباشند،امابرايبرگزارشدن
يا نشدن باقي جشنوارهها شايد نياز باشد رويكرد ديگري را درنظر گرفت.

