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 در رشد اقتصاد ديجيتال

 روايت متفاوت از
 ارزهاي نيامده

 كاهش مشكالت سرعت و تاخير 
در شبكه هاي نسل هاي قبل با اينترنت نسل پنج

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

كامران ندري در گفت وگو با »تعادل«: 

با اين نرخ سود نمي توان انتظار داشت كه كسي اين اوراق را بخرد

اوراق بدهي 15 درصدي 
دردي دوا نمي كند

يادداشت- 3

»ماليات«؛  راه ها و بي راهه ها ! 
با تنگ تر شدن هر چه 
بيشتر حلقه درآمدي 
واس��طه  ب��ه  دول��ت 
تشديد فشار تحريم ها 
و كاهش ف��روش نفت 
و صادرات غي��ر نفتي 
از ي��ك س��و و افزايش 
هزينه هاي آن به ويژه 
به س��بب همه گيري كرونا، ارايه انواع و اقسام 
طرح ه��اي ماليات گيري 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 ماليات گيري 
معرفي مي كنند. از مالي��ات بر خانه هاي خالي 
)تصويب طرح دو فوريتي در مجلس( و س��ود 
سهام و س��پرده هاي بانكي تا ماليات بر خودرو 
صفر كيلومتر و دارايي و عايدي س��رمايه )ارز، 
طال و...(.  متاسفانه اين افراد بدون توجه به علل 
ريشه اي مش��كل و صرفا از منظري كوتاه مدت 
و درآمد زاي��ي با بي��ان راه حل هاي��ي كه كمتر 
ميانه اي با علم اقتص��اد دارد و بعضا در تضاد با 

منافع جامعه است بر وخامت درد مي افزايند.
ماليات يك ابزار اقتصادي است كه دولت ها در 
چارچ��وب آن و تحت نام سياس��ت هاي مالي، 
سياس��ت هاي اقتصادي و توس��عه اي خود را 
پيش مي برند . لذا استفاده علمي و كارشناسانه 
از اين ابزار مي تواند س��بب بهب��ودي وضعيت 
درآمدي دولت ها و به خصوص دولت هاي 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 

دموكراتيزاسيون نيز كمك نمايد. 
در شرايط حاضر و صدور فرامين مختلف براي 
ماليات گيري 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 دارايي هاي خود 
به ناچار دس��ت به اين كار مي زنن��د و انتخاب 
ديگري ندارند. لذا تا هنگامي ك��ه اين تورم در 
حال و نيز آينده )تورم انتظاري( كنترل نشود، 
هر گونه ماليات گيري 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 صفحه 7 قوانين مي انجامد.  

حسين حقگو

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 تحريم هاي امري�كا مواجه بود، 
در ماه هاي گذشته با شيوع كرونا دو مشكل 

جديد را نيز پيش روي خود مي بيند. 
از ي�ك س�و ب�ا كاه�ش قيم�ت نف�ت در 
بازارهاي جهاني، دسترس�ي به درآمدهاي 
پيش بيني ش�ده در قان�ون بودج�ه 99 نيز 
ممكن نخواهد بود و از سوي ديگر با كاهش 
صادرات غيرنفتي، تامي�ن درآمدهاي ارزي 
پيش بيني ش�ده در اي�ن حوزه ني�ز مقدور 
نيس�ت.  از اي�ن رو وزي�ر اقتص�اد مي گويد 
احتماال دولت در سال جاري، كسري بودجه 
در مرز 150 ه�زار ميلي�ارد توم�ان خواهد 
داش�ت و از اي�ن رو 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 لجام گس�يخته ش�ده و عبور آن از 
م�رز 30 و حت�ي 40 درصد، 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 گزينه ه�اي روي ميز 
حذف مي شود.  در چنين ش�رايطي يكي از 
تنها گزينه هاي باقي مانده براي دولت چاپ 
اوراق بده�ي و فروش آنهاس�ت، اوراقي كه 
س�ود آنها 15 درصد در نظر گرفته شده و به 
برخي بانك ها ارايه ش�ده اس�ت؛  موضوعي 
ك�ه كام�ران ن�دري - كارش�ناس مس�ائل 
اقتص�ادي- در گفت وگو با »تع�ادل« به آن 
اش�اره مي كند 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�ت گذاري بي�رون نيايد، 
دس�تيابي به هدف گذاري نرخ 22 درصدي 

تورم ممكن نخواهد بود.

ي�ك  در  ك�رده  اع�الم  مرك�زي  بان�ك   
هدف گذاري يك س�اله قصد دارد نرخ تورم 
را به 22 درصد كاهش دهد ام�ا افزايش نرخ 
ارز در روزهاي گذش�ته اي�ن پيش بيني را با 
اما و اگر مواجه كرده اس�ت. چق�در مي توان 
به دس�تيابي بانك مركزي ب�ه هدف گذاري 

تورمي خوشبين بود؟
در رابطه با نرخ ارز ما بايد ي��ك واقعيت را بپذيريم. 
دول��ت در س��ال هاي گذش��ته تحت تاثير فش��ار 
تحريم ها با محدوديت منابع ارزي مواجه بوده است 
اما اين شرايط در ماه هاي 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 سال هاي 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 مي شود. از اين رو افزايش نرخ 
ارز در چنين شرايطي رخ داده و تداوم آن مي تواند به 
افزايش دوباره نرخ تورم منجر شود اما با اين وجود، 
همچنان مي توان به دستيابي به هدف گذاري 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 اصلي ترين مس��ائلي كه پيش نياز مبارزه با 
مشكالتي مانند تورم است، هماهنگي دستگاه هاي 
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 مي ش��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��ت هايي را اجرايي كرد كه به نظر مي رسد در 
ميان دستگاه هاي دولتي جمع بندي همه جانبه اي 
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 ماه هاي گذشته در برابر 
وزارت اقتصاد و س��ازمان برنامه و بودجه رسيدن به 

آن دشوار خواهد بود.
  كارشناسان به دولت هشدار مي دهند 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 گزينه هاي 

موجود روي ميز كدامند؟
يكي از سياست هايي كه دولت مي تواند 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 15 درصد تعيين 
مي شود، نمي توان انتظار داشت كه كسي در جامعه 
اين اوراق را بخرد و از اين رو تنها گزينه موجود عرضه 
اين اوراق به بانك هاس��ت. وقتي منابع بانكي خارج 
شده و وارد بودجه مي شود، اين تصميم عمال تفاوتي 
با چاپ پول جديد نمي كند و باز هم نرخ تورم را باال 

خواهد برد.
  دليل پايين بودن سود اوراق چيست؟

اوراق بده��ي، در واقع تعهدات اقتصادي اس��ت كه 
دولت براي آينده خود به وجود م��ي آورد. از اين رو 
در ش��رايطي كه بانك مركزي سود بيش��تري را در 
نظر داشت، به نظر مي رس��د وزارت اقتصاد با هدف 
كاهش تعهدات آينده دولت، نرخ سود را 15 درصد 
كرده و با عرضه اين اوراق ب��ه بانك ها نه تنها دردي 
دوا نمي شود كه حتي هدف گذاري تورمي ديگر در 
ادامه در صفحه 5 دسترس نخواهد بود.  

يادداشت- 1

 يادي از
 هفتادوچهاري هاي شريف

مهدي نصرتي

يادداشت- 2

كندي شبكه ملي اطالعات  
عامل فيلترينگ

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

محمدحسين    انتظاري 

دبير كميس��يون حقوقي بانك ها و موسسات اعتباري 
چند راهكار براي اينكه جذابيت ب��ازار ارز براي دالالن 
كاهش پيدا كند ت��ا ناآرامي هاي اين ب��ازار آرام گيرد، 
مطرح كرد.علي نظافتيان درباره علل نوس��انات اخير 
بازار ارز و نقش بانك ها در معام��الت ارزي، اظهار كرد: 
معامالت ارزي برخالف خريد و فروش وجه رايج كشور 
از نظر شرعي جزو مكاسب حرام محسوب نمي شود و 
بديهي است كه در انجام اين معامالت رعايت مقررات 
ارزي الزامي اس��ت؛ درغي��ر اين صورت تخل��ف ارزي 
محسوب مي شود 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 

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 »سرمايه اي« تغيير جهت داده 
اس��ت. دبير كميس��يون حقوقي بانك ها و موسسات 
اعتب��اري در گفت وگ��و با ايس��نا، ادام��ه داد: در حال 
حاضر بس��ياري از خريداران ارز آن را به منظور خريد 
و مصرف ارزي نمي خواهند و مورد نيازش��ان نيست، 
بلكه مي خواهند 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 مي آورند. 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 فرآورده هاي 
نفتي، گازي يا خط��وط ارزي اعتب��اري بانك مركزي 
و س��اير بانك هاس��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 مي دهد 
و به عبارتي ب��ه اينگونه مصرف كنن��دگان واقعي، ارز 
تخصيص مي دهد و با نرخ پايين تر از ن��رخ بازار آزاد به 

آنان مي فروشد 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، نمي توان 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. 

راهكارهاي »ايست مقابل دالر«

گروه راه و شهرسازي| در پي جهش هاي قيمتي در 
بازار مسكن و تيره و تار شدن چشم انداز تامين سرپناه 
براي خانوارهاي طبقه متوسط و ضعيف حتي به صورت 
اجاره، در كنار دولت و مجلس كه طرحي هايي را تدوين 
كرده و تصويب يا اجراي آن طرح ها را دنبال مي كنند، 
شوراي شهر تهران نيز به چالش تامين مسكن با 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 ماه هاي 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 اجاره نامه واحدهاي مس��كوني ت��ا اول خرداد 
س��ال جاري راي داد. در مرحله دوم، س��تاد مقابله با 
كرونا در 8 تيرماه س��ال جاري ب��راي افزايش اجاره بها 
در تهران،  كالن ش��هرها و س��اير ش��هرها ب��ه ترتيب 
س��قف 25 درصد، 20 درص��د و 15 درص��د را تعيين 
كرد. اين س��تاد همچنين مدت اعتبار اجاره نامه هاي 
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 400 هزار واحد مس��كوني براي خانه 
اولي ها و فاقدين مس��كن كليد زده است. طرحي كه 
اجرا و تحقق آن دو س��ال زمان مي ب��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 6 ميليون مسكن طي
 6 سال با تس��هيالت ارزان قيمت و زمين هاي رايگان 
يا اجاره 99 س��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 ماده 54 
مكرر ماليات هاي مستقيم )ماليات بر خانه هاي خالي( 
راي دادند. از اين رو، انتظار مي رود، امروز كليات و مفاد 
اين طرح در مجلس بررسي و به تصويب برسد. هر چند 
كه به نظر مي رسد، برخي از نمايندگان بر اين باورند كه 

بررسي و تدوين اين طرح نياز به زمان بيشتري دارد. 

     ماليات از خانه هاي خالي 
نيازمند    چكش كاري

در همين رابطه، محس��ن عليزاده،عضو كميس��يون 
اقتصاد مجلس گفته است، به نظر مي رسد اين طرح نياز 
به چكش كاري بيشتري دارد و بايد تالش كنيم دقت 

الزم را در جريان كارشناسي آن انجام دهيم.
عليزاده ب��ا اعالم اينك��ه ط��رح دو فوريت��ي ماليات 
ب��ر خانه ه��اي خال��ي صبح دوش��نبه هفت��ه جاري 
در كميس��يون اقتص��اد مجل��س بررس��ي ش��د، در 
گفت وگو با ايس��نا اظهار ك��رد: در اين جلس��ه طرح 
دوفوريتي مالي��ات بر خانه هاي خالي ك��ه فوريت آن 
روز يكش��نبه در مجلس شوراي اس��المي به تصويب 
رس��يده بود، با حضور نماين��دگان وزارتخانه هاي راه 
و شهرس��ازي، اقتصاد، ني��رو، ارتباطات و ش��هرداري 

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 مي شد تا كار كارشناسي بيشتري 
درباره آن انجام مي شد. در حال حاضر ابهاماتي وجود 
دارد ك��ه باي��د روي آن كار ش��ود. م��ردم دغدغه ها و 
انتظاراتي دارند كه بايد به آن توجه كنيم. نماينده مردم 
سپيدان در مجلس اظهار كرد: هدف از ارايه  اين طرح 
كنترل اجاره بها عنوان ش��ده بود ام��ا من خودم نقش 
بازدارنده اين طرح در كنترل قيمت ها را متوجه نشدم. 
اينكه خانه اي تا دي��روز خالي ب��وده و حاال مي خواهد 
در بازار عرضه ش��ود، چه تاثي��ري در قيمت ها خواهد 
گذاشت؟ قطعا نظارت زيادي در اين زمينه نياز است. 
عليزاده با بيان اينكه دريافت ماليات از خانه هاي خالي 
موجب افزايش درآمد دولت مي شود، اضافه كرد: مردم 
از ما انتظار دارند اجاره بهاي سرسام آور را كنترل كنيم 
و ما به عنوان نماين��ده وظيفه داريم ب��راي مردم كار 
كنيم. به نظر مي رس��د اين طرح نياز به چكش كاري 
بيشتري دارد و بايد تالش كنيم دقت الزم را در جريان 

كارشناسي آن انجام دهيم.

   2 مشوق 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 ويژه اي براي خيرين مسكن ساز 
در تهران كه اقدام به تامين مسكن براي اقشار محروم 
مي كنند، در نظر گرفته مي شود. فراهاني با بيان اينكه 
طرح ارايه  تسهيالت ويژه خيرين مسكن ساز براي كمك 
به تامين مسكن اقشار محروم با قيد يك فوريت تقديم 
هيات رييسه شد، اظهار كرد: خوشبختانه با همراهي و 
امضاي 11 عضو اين طرح با قيد يك فوريت در دستور 
كار ش��ورا قرار خواهد گرفت. او در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينك��ه مطابق اصل 31 قانون 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 زمينه  اجراي اي��ن اصل را 
فراهم كند. رييس كميته بودجه ش��وراي شهر تهران 
با بيان اينك��ه با وجود مداخالت دول��ت و فعاليت هاي 
خيرين مسكن به يك كاالي سرمايه اي تبديل شده و 
از دسترس بسياري از شهروندان دور مانده است، گفت: 
روند افزايشي نرخ مسكن در سال هاي 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 100 امام خميني)ره( 
سنگ  زيربناي رفع معضل مس��كن در كشور را با تكيه 
بر توان خيرين ايجاد ك��رده و در ادامه به منظور جلب 
مش��اركت مردم انجمن خيرين مسكن س��از ايران در 
س��ال 1383 تاس��يس ش��د، اظهار كرد: اين انجمن 
هم اكنون با مساعدت بنياد مسكن در مركز 30 استان 
و 92 شهرستان دفتر نمايندگي دارد و فعاليت مي كنند 
و برهمين اس��اس طرح ارايه  تس��هيالت ويژه خيرين 
مسكن ساز براي كمك به تامين مسكن اقشار محروم با 
محوريت ارايه تسهيالت به خيرين مسكن ساز پيشنهاد 
ادامه در صفحه 3 شده است.  

 بعداز صدور پروانه براي صادرات

 صادركنندگان  به دنبال دالر 
در بازار آزاد  هستند

 ارزصادراتي 
4 ماهه بايد 

بازگردد
شوراي شهر به چالش تامين سرپناه  ورود  مي كند

 مشوق هاي شهري 
براي خيرين مسكن ساز



اخبار

واگذاري ۳۲ هزار ميليارد تومان 
سهام دولت به تامين اجتماعي

مصوبه واگذاري سهام دولت به ارزش تقريبي ۳۲هزار 
ميليارد تومان به س��ازمان تامين اجتماعي بابت رد 
ديون دولت با امضاي معاون اول رييس جمهور، ابالغ 
ش��د. هيات وزيران در جلس��ه مورخ ۱۸ تير ۱۳۹۹ 
مصوب كرد س��هام دولت به ارزش تقريبي ۳۲ هزار 
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 شركت هاي مندرج در 
اين مصوبه، پس از كسر س��هام ترجيحي، از تاريخ 
اين مصوبه توسط سازمان خصوصي سازي بابت رد 
بخشي از ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي به 
ارزش تقريبي ۳۲ هزار ميليارد ريال واگذار مي شود. 
اين مصوبه با امضاي اسحاق جهانگيري براي اجرا ابالغ 
شد.   بر اساس ابالغيه معاون اول رييس جمهور، مصوبه 
واگذاري سهام دولت به ارزش تقريبي ۳۲ هزار ميليارد 
تومان به سازمان تأمين اجتماعي بابت رد ديون دولت 
ابالغ شد.بر اين اساس، س��هام دولت در شركتهاي 
دخانيات ايران، پتروشيمي دماوند، هپكو اراك، طالي 
زرشوران، آلومينيوم جنوب، توسعه گردشگري ايران، 
ماشين س��ازي تبريز و آلوميناي ايران، پس از كسر 
سهام ترجيحي، از تاريخ اين مصوبه توسط سازمان 
خصوصي سازي بابت رد بخش��ي از ديون دولت به 
سازمان تأمين اجتماعي به ارزش تقريبي ۳۲ هزار 

ميليارد ريال واگذار مي شود.

امكان اتمام ۸۱ پروژه ملي 
توسط قرارگاه خاتم

در نشست كميسيون عمران مجلس، فرمانده قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبيا)ص( از امكان اتمام ۸۱ پروژه 
تأثيرگذار ملي توس��ط اين قرارگاه ت��ا پايان دولت 
دوازدهم خبر داد.به گزارش تسنيم، در نشستي كه 
به دعوت كميسيون عمران مجلس برگزار شد، سعيد 
محمد فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( 
ضمن تش��ريح فعاليت هاي عمراني اين قرارگاه در 
سطح كش��ور گفت: در صورت مس��اعدت دولت و 
مجلس، امكان اتمام ۸۱ پروژه تأثيرگذار ملي در حوزه 
عمراني توسط قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)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 
هر گونه همكاري در اين زمينه اظهار داشت: مجلس 
مي تواند از ظرفيت هاي قانوني بودجه سال ۱۳۹۹ در 
خصوص تهاتر دارايي ها و اموال براي تأمين منابع مالي 
پروژه هاي مورد نظر استفاده كند.محمدرضا رضايي 
كوچي گفت: با اجراي اين پروژه ها ش��اهد توس��عه 
زيرساخت هاي كشور خواهيم بود و جهش مناسبي 
در اين حوزه اتفاق خواهد افتاد.  عضو كميسيون عمران 
مجلس نيز در خصوص اين نشس��ت اظهار داشت: 
اميدواريم قرارگاه بتواند با استفاده از توانمندي ها و 
ظرفيت  هايي كه دارد يكس��ري پروژه هاي عمراني 
نيمه تمام كه تا برخي مراحل مختلفي پيش رفته اند 
را تا پايان اين دولت به اتمام برساند. اقبال شاكري در 
ادامه به مساله تامين مسكن از سوي قرارگاه اشاره كرد 
و گفت: گرچه قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء )ص( 
تاكنون به صورت انبوه وارد مبحث تأمين مس��كن 
نشده است اما در خصوص راه هاي مختلف حضور و 
مشاركت قرارگاه در مساله تأمين مسكن هم در اين 
جلسه بحث و گفت وگو ش��د. قرارگاه به عنوان يك 
مجموعه رسالت محور با توجه به توان و ظرفيتي كه 
دارد، اين اميدواري و اطمينان را ايجاد مي كند كه با 
وجود شرايط سخت و مشكالتي كه وجود دارد، بتوانيم 
با استفاده از ظرفيت هاي داخلي كشور به خوبي براي 
اتمام پروژه هاي بزرگ و حتي آغاز پروژه هاي جديد 
حياتي و اولويت دار از ظرفيت هاي قرارگاه خاتم االنبياء 

)ص( استفاده كنيم.

خريدار سهام دولتي از اپليكيشن  
پرداخت به بانك مراجعه كند

باتوجه به اينكه برخي از خريداران س��هام دولتي 
كه از طريق اپليكيشن هاي پرداخت بانكي اقدام 
به خريد سهام كرده اند و با مشكل اضافه برداشت 
از حساب شان مواجه بودند، معاون وزير اقتصاد در 
اين زمينه با اعالم اينكه اكنون هيچ پول اضافه اي 
نزد صندوق ETF نيست، گفت: افرادي كه از طريق 
اپليكيشن هاي پرداخت، سهام دولتي خريده اند 
به بانك مراجعه كنند و پول خود را پس بگيرند. به 
گزارش ايس��نا، با توجه به اينكه براي خريد سهام 
دولتي مي ش��ود از س��ه طريق بانك، كارگزاري 
و اپليكيش��ن هاي 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 
خريداري كرده بودند، گفت كه براي برگشت پول  به 
حساب شان به بانك و كارگزاري خود مراجعه كنند.  
اما در اين بين، برخي از خريداران سهام دولتي هم 
هستند كه به دليل ش��يوع ويروس كرونا و اينكه 
مراجعه حضوري به بانك ها كمتر شود، شرايطي 
براي آنها فراهم ش��ده بود تا متقاضيان اين سهم 
بتوانند از طريق يكي از اپليكيش��ن هاي پرداخت 
اقدام به خريد كنند كه آنها هم مانند ساير خريداران 
با مشكل اضافه برداشت مواجه شدند.در پي طرح 
اين موضوع، معاون وزير اقتصاد به ايس��نا توضيح 
داد: اكنون هيچ پول اضافه اي از مردم در صندوق 
ETF وجود ندارد و تمام اضافه برداشت ها به بانك ها 
و كارگزاري ها برگشت داده شده و از هر فرد در اين 
صندوق تا س��قف دو ميليون تومان موجود است.

معمارنژاد اظهار كرد: افرادي كه از اپليكيشن هاي 
پرداخت بانكي س��هام دولتي خريده اند 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 پايين ترين برآورد نقطه اي نرخ بيكاري در استان ها بين 4 تا 19 درصد است

نرخ بيكاري 18 تا 35 ساله ها به 16 درصد رسيد

كرونا نرخ مشاركت و بيكاري را كاهش داد!
گروه كالن|  

مقايس�ه آمار بهار ۹۹ با مدت مش�ابه سال 
گذش�ته نش�ان مي دهد كه به دليل شيوع 
كرونا، حدود يك ميلي�ون و ۵۰۰هزار نفر از 
جمعيت فعال در بهار ۹۹ كاهش 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 
كاهش داده است. به عبارت ديگر، كرونا عمال 
باعث كاهش نرخ بيكاري ش�ده و بر اساس 
اعالم مركز مل�ي آمار، نرخ بيكاري افراد ١۵ 
سال و بيشتر در بهار ۹۹ برابر با ۹.۸ درصد 
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 ۹۹ را منتشر كرد 
كه براساس آن بررسي تغييرات فصلي نرخ بيكاري 
نشان دهنده مشهود بودن اثر كوويد ١٩ بر 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 ١٥ ساله و بيشتر نشان مي دهد كه 
۹.۸ درصد از جمعيت فعال )ش��اغل و بيكار(، بيكار 
بوده اند. 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 ۱5 ساله و بيشتر در اين فصل در 
به��ار ۹۹ حدود ۲۲ ميليون و ۹6۳ هزار نفر بوده كه 
نسبت به فصل مشابه سال قبل تقريبًا يك ميليون و 
500 هزار نفر كاهش داشته است.جمعيت شاغلين 
۱5ساله و بيشتر در بهار ۹۸حدود ۲4 و 46۱ هزار و 
۹۲۹نفر بوده است كه اين تعداد در بهار ۹۹حدود ۲۲ 
ميليون و ۹6۳ هزار نفر بوده است. بررسي اشتغال در 
بخش هاي عمده اقتصادي نشان مي دهد كه دربهار 
۹۹، بخش خدمات با 4۹.7 درصد بيش  ترين سهم 
اش��تغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب 
بعدي بخش هاي صنعت با ۳۱.۸درصد و كشاورزي 

با ۱۸.6 درصد قرار دارند.
نرخ بيكاري جوان��ان ۱5 تا ۲4 س��اله حاكي از آن 
اس��ت كه ۲4.5 درصد از فعاالن اين گروه سني در 
بهار ۹۹ بيكار بوده اند. بررس��ي تغييرات فصلي نرخ 
بيكاري اين افراد نش��ان مي دهد، اين نرخ نسبت به 
فصل مش��ابه در س��ال قبل )به��ار ۹۸( ۲.0 درصد 

كاهش يافته است.
بررس��ي نرخ بيكاري گروه سني ١۸ تا ۳5 ساله نيز 

نشان مي دهد كه در بهار ۹۹، معادل ۱6.7 درصد از 
جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده اند. اين در 
حالي است كه تغييرات فصلي نرخ بيكاري اين افراد 
نش��ان مي دهد اين نرخ نسبت به بهار ۹۸، به ميزان 
۱.5 درصد كاهش يافته اس��ت.نرخ بيكاري جوانان 
١٥ تا ٢٤ ساله حاكي از آن است كه ۲4.5 درصد از 
فعاالن اين گروه سني در بهار ١٣٩٩ بيكار بوده اند 
كه البته اين رقم نس��بت به فصل مش��ابه سال قبل 
۲ درصد كاهش داشته اس��ت. بررسي نرخ بيكاري 
گروه س��ني ١٨ تا ٣٥ ساله نيز نشان مي دهد كه در 
بهار امسال، ۱6.7 درصد از جمعيت فعال اين گروه 

سني بيكار بوده اند.
در بهار ١٣٩٩، به ميزان 4۱ درصد جمعيت ١٥ ساله 
و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بوده اند، يعني در گروه 
ش��اغالن يا بيكاران قرار گرفته اند. بررسي تغييرات 
نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار ١٣٩٨( ۳.7 

درصد كاهش يافته است.
جمعيت شاغلين ١٥ ساله و بيشتر در اين فصل ٢٢ 
ميليون و ٩٦٣ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه 
سال قبل تقريبًا يك ميليون و پانصد هزار نفر كاهش 
داشته است. بررسي اش��تغال در بخش هاي عمده 
اقتصادي نش��ان مي دهد كه دربهار ١٣٩٩، بخش 
خدمات با 4۹.7 درصد بيشترين سهم اشتغال را به 
خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش هاي 
صنعت با ۳۱.۸ درصد و كش��اورزي با ۱۸.6 درصد 

قرار دارند.
بررسي س��هم اش��تغال ناقص جمعيت ١٥ ساله و 
بيشتر نشان مي دهد كه در بهار ١٣٩٩، 7.۹ درصد 
جمعيت شاغل، به داليل اقتصادي )فصل غيركاري، 
ركود كاري، پيدا نكردن كار با س��اعت بيشتر و…( 
كم تر از ٤٤ س��اعت در هفته كار كرده و آماده براي 
انجام كار اضافي بوده اند. اين در حالي است كه ۳۳.5 
درصد از ش��اغلين ١٥ ساله و بيش��تر، ٤٩ ساعت و 

بيشتر در هفته كار كرده اند.
بررس��ي آمارهاي مركز آمار ايران نشان مي دهد كه 
باالترين برآورد نرخ بيكاري نقطه اي كشور در بهار 
امس��ال متعلق به چهارمحال و بختياري با ۱۹.۱ و 
پايين ترين نرخ نيز متعلق به خراس��ان جنوبي با 4 

درصد بوده است.
مش��اركت اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ 
نس��بت به فصل مشابه در س��ال قبل )بهار ١٣٩٨( 
۳.7 درصد كاهش يافته است.جمعيت شاغلين ١٥ 
ساله و بيش��تر در اين فصل ٢٢ ميليون و ٩٦٣ هزار 
نفر بوده كه نس��بت به فصل مشابه سال قبل تقريبًا 
يك ميليون و پانصد هزار نفر كاهش داش��ته است. 
بررسي اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي نشان 

مي دهد كه دربه��ار ١٣٩٩، بخش خدمات با 4۹.7 
درصد بيشترين س��هم اشتغال را به خود اختصاص 
داده اس��ت. در مراتب بعدي بخش ه��اي صنعت با 

۳۱.۸ درصد و كشاورزي با ۱۸.6 درصد قرار دارند.

     باالترين و پايين ترين در استان ها
جداول منتش��ر ش��ده در گزارش مركز آم��ار ايران 
حكايت از آن دارد كه برآورد نقطه اي از نرخ بيكاري 
كل كش��ور براي فصل بهار امسال برابر با ۹.۸ درصد 
بوده كه ۱.۱ درصد كمتر از فصل مش��ابه سال قبل 

است.
اين گزارش فاصله اطمين��ان از نرخ بيكاري در كل 
كش��ور را نيز برابر با ۹.4 تا ۱0.۲ درصد برآورد كرده 
است. براس��اس اين گزارش باالترين نرخ مشاركت 
اقتصادي در كشور در فصل بهار در استان هرمزگان 
ب��ا 46.۱ درصد به ثب��ت رس��يده و پايين ترين نرخ 
مشاركت اقتصادي نيز به سيس��تان و بلوچستان با 

۳۳.4 درصد اختصاص داشته است.
نرخ مشاركت اقتصادي در استان تهران در بهار ۹۹ 
نيز برابر با 40.۳ درصد اعالم شده است. اين گزارش 
باالترين نسبت اشتغال در كش��ور در بهار امسال را 

متعلق به استان مازندران با 4۱.4 درصد و پايين ترين 
نرخ نسبت اشتغال را نيز متعلق به استان سيستان و 
بلوچستان با ۲۹.۱ درصد اعالم كرده است. براساس 
اين گزارش، نسبت اش��تغال در اولين فصل از سال 
۹۹ براي اس��تان تهران برابر با ۳6.۸ درصد به ثبت 
رس��يده اس��ت. مركز آمار ايران همچنين باالترين 
برآورد نقطه اي از نرخ بيكاري را نيز متعلق به استان 
چهارمحال و بختي��اري با ۱۹.۱ درصد و پايين ترين 
برآورد نقط��ه اي از بيكاري را نيز متعلق به اس��تان 
خراسان جنوبي با 4 درصد عنوان كرده است.برآورد 
نقطه اي مركز آمار ايران از بيكاري در اس��تان تهران 
نيز كه در بهار س��ال ۹۸ معادل ۱0.۲ درصد بوده در 
بهار امسال ۸.۸ درصد 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 
۲۱ درصد به ترتيب كمترين و بيشترين نرخ بيكاري 

را در بهار ۹۹ به نام خود ثبت كردند.
مركز آمار گزارش��ي از نرخ بيكاري در فصل گذشته 
)بهار ۹۹( را منتشر كرد كه براين اساس نرخ بيكاري 
در اين دوره ۹.۸ درصد بود.بررس��ي جداول آماري 
نش��ان مي دهد كه در اين دوره، ۱7 اس��تان داراي 

نرخ بيكاري تك رقمي و ۱5 اس��تان نرخ بيكاري دو 
رقمي داشتند. پس از خراسان جنوبي )چهار درصد(، 
اس��تان هاي اردبيل )6 درصد( و مازن��دران با )6.۲ 
درصد( كمترين نرخ بيكاري و لرستان )۲۱ درصد( و 
چهار محال و بختياري )۱۹.۱ درصد( بيشترين نرخ 

بيكاري را به نام خود ثبت كردند.
تهران به عنوان پايتخت كش��ور ب��ا ثبت ۸.۸ درصد 
نرخ بيكاري در بين اس��تان هايي ج��اي گرفت كه 
داراي نرخ بيكاري تك رقمي بود. بهار امس��ال نرخ 
بيكاري در استان تهران نس��بت به بهار ۹۸ كاهش 

۱.4 درصدي داشت. 
نرخ بيكاري مناطق شهري در بهار امسال ۱07 درصد 
و روس��تايي 7.۳ درصد بود و نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به ترتيب ۱.5 و 0.۱ درصد كاهش يافته 
بود.همچنين در بهار امس��ال نس��بت به بهار سال 
گذشته، ۸۸۳ هزار و 67۹ نفر از جمعيت ۱5 ساله و 
بيشتر در شهرها و 66۸ هزار و 550 نفر در روستاها 
بيكار ش��دند.عالوه براين در بهار امسال ۲۲ ميليون 
و ۹6۲ هزار و 447 نفر از جمعيت ۱5 س��اله و بيشتر 
ش��اغل و دو ميليون و 505 ه��زار و ۳۳6 نفر از اين 

جمعيت بيكار هستند.

شكست بازار و ماليات بر خانه هاي خالي
ناصر يارمحمديان| عضو هيات علمي دانشگاه|

براي موفقيت اج�راي ماليات ب�ر خانه هاي 
خالي و رفع شكس�ت بازار در بخش مسكن 
استيجاري الزم است مواردي در نظر گرفته 
شود كه در حال حاضر در ماده ۵۴ مكرر قانون 

ماليات هاي مستقيم پيش بيني نشده است.

بازار مس��كن تمليكي و اس��تيجاري در اقتصاد ايران 
يكي از بازارهاي نسبتا آزاد و رقابتي است به طوري كه 
دخالت هاي اندكي در اين بازار خصوصا بازار مس��كن 
استيجاري، توس��ط دولت صورت مي گيرد اما وجود 
برخي ويژگي ها در كاالي مسكن يا خدمات مسكوني 
موجب بروز برخي اصطكاك هاي ذاتي در اين بازار شده 
است. از جمله اين ويژگي ها كه باعث كند شدن سرعت 
تعديل در اين بازار اس��ت مي توان به ناهمگني كاالي 
مسكن، چس��بندگي فضايي، وجود وقفه هاي زماني 
طوالني مدت بين رفتار عرضه و تقاضا اشاره كرد. وجود 
وقفه زماني طوالني در واكنش عرضه مسكن جديد به 
كميابي مسكن توسط سرمايه گذاران خود باعث پديد 
آمدن چرخه هاي رونق و ركود ذاتي در بازار مسكن فارغ 

از محل جغرافيايي آن شده است.

عامل ديگري كه بر اصطكاك هاي بازار مسكن در اقتصاد 
ايران افزوده است تورم در اين بازار است. رشد شتابان 
قيمت ها 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 مي شود بلكه بسياري از سياست گذاري ها در 

اين حوزه را عقيم مي كند.
يكي از پيامدهاي عملكرد نامناس��ب ب��ازار در بخش 
مس��كن پارادوكس ۲.5 ميليون 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 مي كند. در ش��رايط عادي مالكان 
مسكن از محل اجاره مسكن بازدهي كسب مي كنند 
و انگيزه سرمايه گذاري 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 
مالكانه آن چقدر باشد، نگهداري دارايي مسكن باالترين 
بازدهي نس��بت به هر نوع دارايي ديگر را داشته باشد، 
توجه به ترجيحات مصرف كننده خدمات مس��كوني 

توسط س��ازندگان و توليدكنندگان مسكن كمترين 
اهميت را پيدا مي كند. بنابراي��ن يكي از داليل پديد 
آمدن پارادوك��س خانه هاي خالي به بيماري هلندي 
و باال ب��ودن بازدهي دارايي مس��كن از محل افزايش 
قيمت باز مي گردد. بنابراين دليل ايجاد خانه هاي خالي 
عدم توليد خانه هاي كوچك مقي��اس با اجاره پايين 
متناس��ب با ترجيحات مصرف كننده است و اين عدم 
تناسب با اجراي سياس��ت هاي مالياتي مانند ماليات 
برخانه هاي خالي رفع نخواهد ش��د؛ چرا كه اگر تقاضا 
براي خانه اي وجود نداش��ته باشد با هر نرخ مالياتي بر 
خانه هاي خالي باز نرخ اشغال مسكن تغيير محسوسي 
نمي كند 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 برنامه ه��اي مالياتي مانند ماليات بر خانه هاي 

خالي است.
عالوه بر اين براي موفقيت اجراي ماليات بر خانه هاي 
خالي و رفع شكست بازار در بازار مسكن استيجاري الزم 
است مواردي در نظر گرفته شود كه در حال حاضر در 
ماده 54 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم پيش بيني 
نشده است. اول اينكه قراردادهاي اجاره نبايد همزمان 

با اجراي قانون ماليات بر خانه هاي خالي سخت گيرانه تر 
شود چرا كه مالكان بايد از بين اجاره و نگهداشتن خانه 
به صورت خالي يكي را انتخاب كنند. افزايش هزينه هر 
دو انتخاب مالك، مي تواند موفقيت اجراي طرح ماليات 
بر خانه هاي خالي را كاهش دهد. معموال مقررات گذاري 
در قراردادهاي اجاره بايد وجود داشته باشد اما تعيين 
سقف رشد اجاره كمتر از نرخ تورم )چيزي كه در مصوبه 
س��تاد ملي مبارزه با كرونا براي حمايت از مستأجران 
ش��اهد آن بوديم( مي تواند انگيزه براي انتخاب گزينه 

اجاره را كاهش دهد.
دوم اينكه اجاره ندادن واحدهاي مسكوني بايد در حدي 
براي مالكان هزينه دربر داشته باشد كه انگيزه اي براي 
خالي نگهداشتن آن وجود نداشته باشد. مالكان هزينه 
خالص نگهداري خانه خالي )ماليات بر خانه هاي خالي 
منهاي بازدهي از محل افزايش قيمت دارايي مسكن( 
را با هزينه خالص اجاره مقايسه مي كنند. هزينه خالص 
اجاره مسكن شامل استهالك منزل مسكوني، ماليات 
بر اجاره و عوارض متعلقه و ساير هزينه ها از جمله كشف 
اطالعات واحد مس��كوني در صورت ثبت در س��امانه 
منهاي درآمد اجاري اس��ت. اگر درآمد اجاري پايين 
و هزينه هاي ماليات، عوارض و اس��تهالك باال باشد، 

ممكن است با وجود ماليات برخانه هاي خالي باز مالك 
انگيزه اي براي عرضه ملك به بازار اجاره نداشته باشد. 
بنابراين بايد از يك طرف نرخ هاي ماليات بر خانه هاي 
خالي به اندازه كافي باال باشد و ثانيا استهالك مسكن 
به عنوان هزينه هاي قابل قب��ول مالياتي از ماليات بر 

اجاره كسر شود.
يكي از اصلي ترين موانع بر سر اجراي ماليات بر خانه هاي 
خالي شناسايي اين خانه هاست. از آنجا كه خانه هاي 
خالي هيچ قرارداد و سند ثبت شده اي ندارند، شناسايي 
آنها مشكل است؛ به همين خاطر پيشنهاد اين است 
كه به ص��ورت معكوس عمل ش��ود، يعني خانه هاي 
اشغال شده شناسايي شوند و سپس از آن، به اطالعات 
خانه هاي خالي رسيده ش��ود. بر اين اساس طي يك 
فراخوان عمومي بايد اجازه ثبت خانه هاي اشغال شده 
داده ش��ود و در صورت عدم ثبت منزل مس��كوني در 
سامانه، آن خانه مش��مول ماليات بر خانه هاي 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 خانه ها در 
سامانه امكان نظارت، شناسايي و كشف آنها وجود دارد.
منبع:  ايِبنا

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 
2۰۰هزارتومان در شرايط فعلي براي كارگران 
حائز اهميت است. چرا كارگران براي دولت 

اهميت ندارند.

فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد شوراي عالي 
كار در گفت وگو 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 كرده اند 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 هزينه هايي براي بهداشت به 
خانواده ها تحميل شده است؛ اگر يك خانواده 4نفره 
روزانه به 4ماس��ك نياز داشته باشد، به طور متوسط 
روزان��ه ۱0هزارتومان هزينه ماس��ك دارد. بنابر اين 
حداقل ماهيانه حدود ۲00تا۳00هزارتومان هزينه 

ماسك است. اين رقم به جز هزينه هاي مواد شوينده 
و بهداشتي است. 

توفيقي گفت: اكثر كارخانه ها ساعت هاي اضافه كاري 
را حذف كرده اند و تيراژخود را كاهش داده اند و برخي 
ديگر نيز با ظرفيت پايين تري مشغول فعاليت هستند. 
اين موارد به معني اين اس��ت كه درآمد كارگران هم 
كاهش يافته است. زماني كه قيمت ها افزايش مي يابد 
و درآمد مردم كفاف خريد كاال را نمي دهد، فروش كم 
مي شود. 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 مي كنند. 
رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار گفت: به جز 
اينكه بحث حق مسكن در هزينه هاي زندگي كارگران 
نقش دارد؛ بار روان��ي هم براي كارگران دارند. روزانه 
تع��داد زيادي ازكارگران به نمايندگانش��ان مراجعه 
مي كنند و پيگير اين مس��اله هستند كه چرا افزايش 

حق مسكن در هيات دولت تصويب نمي شود؟
توفيقي با طرح اين سوال كه آيا افزايش حق مسكن 
كارگران جز اولويت هاي هيات دولت نيست؟ گفت: 
وزيركار به عنوان بدنه هيات دولت بايد به دنبال اين 

مي بود كه مصوبه افزايش حق مسكن كارگران خارج از 
نوبت بررسي مي شد. با وجود اينكه جلسه هيات دولت 
هر هفته برگزار مي ش��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 ۲00هزار تومان منتظر گذاشته است. 
زماني كه وزير كار منشور حقوق شهروندي را تصويب 
مي كند. چگونه است كه حق و حقوق كارگران برايش 
مهم نيست. حتي اگر مي خواهند مصوبه را تصويب 
نكنند. به صراحت اعالم كنند. چرا كارگران را سركار 
گذاشته اند؟تكليف كارگران را مشخص كنيد. اين با 
آموزه هاي اخالقي ما و روح دين ما همسان نيست كه 

كارگران را سركار گذاشته ايد.
توفيق��ي گفت: در صورتي كه حق مس��كن تصويب 
شود.حداقل هزينه ماسك كارگران تأمين مي شود. 
معاون وزيركار در پاس��خ به س��وال خبرنگار درباره 

تصويب افزايش حق مس��كن گفته اس��ت كه ما هم 
منتظر هس��تيم. جنس انتظار كارگران با دولت فرق 
دارد. كارگ��ران مي توانند 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 مي كنيم تا 

سريعتر تصويب شود!!
وي بيان كرد: كارگران از دولت مي خواهند 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 ۲۹۲ شوراي 
عال��ي كار در تاريخ ۱7 خرداد ماه با حضور ش��ركاي 
اجتماعي برگزار و مقرر شد تا حق مسكن كارگران از 
۱00 هزار تومان ب��ه ۳00 هزار تومان در ماه افزايش 
يابد. اجراي اين مصوبه منوط به تصويب در هيات وزير 
شد. پس از آن در ۳۱خرداد ماه محمد شريعتمداري، 
وزيركار ط��ي نامه اي ب��ه جهانگيري،  مع��اون اول 

رييس جمهور نوشت: به استحضار مي رساند بر اساس 
ماده ۲ اصالحي قانون راجع به طبقه بندي مشاغل و 
برقراري كمك هزينه مسكن كارگري مصوب ۱۳70 
مجلس شوراي اس��المي 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 
۲۹۲ مورخ هفدهم خرداد ۹۹ با افزايش كمك هزينه 
مسكن كارگران از ماهيانه يك ميليون ريال به ماهيانه 
۳ ميليون ريال موافقت نموده اس��ت لذا خواهشمند 
است دستور فرماييد متن پيشنهادي زير با قيد فوريت 
در هيات وزيران مطرح شود. علي رغم اينكه طبق گفته 
وزيركار حق مسكن مي بايس��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.
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اخبار 3 بانك و بيمه

 بعداز صدور پروانه براي صادرات

صادركنندگان  به دنبال دالر  در بازار آزاد  هستند

 ارزصادراتي 4 ماهه بايد بازگردد
گروه بانك و بيمه|

ريي�س كل بانك مركزي اعالم كرد: جلس�ه 
كميته موضوع بند-۲مصوبه ش�وراي عالي 
هماهنگي اقتصادي درخصوص نحوه برگشت 
ارز صادر كنن�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 3 ماه بعدازصدور 
پروان�ه صادرات�ي، ارز خ�ودرا برگردانن�د، 
تعهدات ارزي آنه�ا برمبناي ۹۰ درصد ارزش 

پايه صادراتي محاسبه خواهد شد.

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 نكرده اند، 
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 4 ماه 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 مي كنند، 
قدرداني كرده وقطعًا مشوق هاي بيشتري را نيز براي 
آنها درنظر خواهد گرفت. جزييات تصميمات كميته 
به اطالع فعالين اقتص��ادي، خصوصًا، صادركنندگان 

خواهد رسيد.

   ۴ ماهه ۸۰ درصد ارز را برگردانند 
بر همين اساس روابط عمومي بانك مركزي، اعالم كرد: 
در اجراي بند )2( مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي 
عالي هماهنگي اقتص��ادي ابالغي طي نامه ش��ماره 
97405 مورخ 1397.7.23 و تعيين نحوه برگشت ارز 
حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ايفانشده 
صادرات سال هاي 1397 و 1398 جلسه اي در تاريخ 
1399.4.22 ب��ا حض��ور وزراي »نف��ت«، »صنعت، 
معدن و تجارت« و »ام��ور اقتصادي و دارايي«، معاون 
رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور 
و ريي��س كل بانك مركزي برگ��زار و اهم تصميمات و 
مصوبات اين جلس��ه با عنوان »بس��ته سياستي نحوه 
برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات 
ايفانشده س��ال هاي 1397 و 1398« اعالم شده است  
طبق اين بسته سياس��تي، صادركنندگان موظف به 
فروش حداقل 80 درصد از ارز حاصل از صادرات خود به 
شكل حواله ارزي در سامانه نيما و حداكثر 20 درصد آن 
در قالب اسكناس در سامانه سنا هستند. همچنين اين 
افراد بايد حداكثر تا چهارماه پس از صدور پروانه صادراتي 
گمرگ جمهوري اس��المي ايران ارز خود را به چرخه 
اقتصادي كشور بازگردانند. رتبه بندي صادركنندگان 
توسط وزارت صنعت، تعيين تكليف صادرات از محل 
ورود موقت، تفويض مس��ووليت ب��ه وزارت خانه هاي 
نفت، صنعت، كار، دفاع، كش��اورزي و ساير نهادهاي 
عمومي غيردولتي براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات 
مجموعه هاي تحت مديريت يا پوش��ش آنان، از ديگر 
مصوبه هاي اين بسته سياستي است. همچنين اعالم 
شد: صادركنندگاني كه بر مبناي اين بسته سياستي ارز 
خود را به چرخه اقتصاد داخلي بازنگردانند، از هر گونه 
خدمات دستگاه ها و س��ازمان هاي اجرايي، بانك هاي 

عامل و شبكه صرافي ها محروم خواهند شد.

    نرخ ها در بازار 
روز دوش��نبه، صرافي هاي بانكي ه��ر دالر امريكا را به 
قيمت 22 هزار و 550 تومان خري��داري و معادل 22 
هزار و 750 تومان نيز فروختند كه نرخ خريد و فروش 
دالر معادل 200 تومان افزايش يافته است. همچنين، 
اي��ن صرافي ها هر يورو را معادل 24 هزار و 850 تومان 
مي خرند و به قيمت 25 هزار و 50 تومان مي فروش��ند 
كه نرخ خريد و فروش يورو 200 تومان با افزايش قيمت 
مواجه شده است. عالوه براين، بانك ها هر دالر امريكا 
را به قيمت 21 ه��زار و 900 تومان و يورو را معادل 24 
ه��زار و 900 تومان مي خرند. از س��وي ديگر، افزايش 
به��اي 10دالري هر اونس طال در ب��ازار جهاني، باعث 
افزايش 300 هزار توماني قيمت سكه تمام بهار آزادي 

در بازار )دوشنبه( و ثبت ركورد 10 ميليون و 730 هزار 
تومان شد.

بهاي طال و سكه بعد از چند روز وقفه، روندي رو به رشد 
از خود نشان داد و سكه تمام طرح قديم 9 ميليون و 800 
هزار تومان، نيم سكه پنج ميليون و 300 هزار تومان، 
ربع سكه سه ميليون و 80 هزار تومان و هر قطعه سكه 
يك گرمي يك ميليون و ۶20 هزار تومان تعيين قيمت 
شد.، طالي خام 18 عيار به ازاي هر گرم 988 هزار و 37 
تومان معامله شد. هر مثقال طال نيز 4 ميليون و 280 
هزار تومان به فروش رسيد.اونس جهاني شاهد رشد قابل 
توجهي بود و با افزايشي 10 دالري، به بهاي يك هزار و 

809 دالر معامله شد.
در بازار آزاد ني��ز به دنبال افزايش قيم��ت هر دالر به 
23340 تومان و افزايش قيمت اونس طالي جهاني به 
1808 دالر به خاطر ترس از شيوع ويروس كرونا، قيمت 
طال و سكه افزايش يافت و مظنه طالي 17 عيار در بازار 
تهران يا طالي آب شده به 4 ميليون و 327 هزار تومان 
گرم طالي18عيار 999 هزار تومان رسيد. در ساعات 
بعد از ظهر، در بازار ارز، دالر 23100، يورو 2۶ هزار، پوند 
28850، درهم ۶350، لير تركيه 3380، يوان 3310، 
دالر كان��ادا 17200 تومان اعالم ش��د. اما به تدريج تا 
عصر دوش��نبه، دالر به 23350 تومان نزديك شد. در 
سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي خريد دالر 22550 تومان و 
فروش دالر به 22750 تومان رسيد. نرخ خريد يورو نيز 
24850 تومان و نرخ فروش يورو 25050 تومان شد. 

همچنين سامانه س��نا نرخ ميانگين ارز در تاريخ 22 
تيرماه 99 را براي دالر 22024، يورو 23723، درهم 
5230، پون��د انگليس 2۶329، لي��ر تركيه 319۶ و 
دالر كانادا 1۶357 تومان اعالم كرد. س��امانه نيما نيز 
نرخ حواله را ب��راي دالر 17223، يورو 19909، درهم 
4903و يوآن 2۶18 تومان اعالم كرد. براين اس��اس، 
عالوه بر افزايش نرخ دالر نيما به باالي 17 هزار تومان، 
اختالف دالر نيمايي ب��ا دالر صرافي به 5527 تومان 
اختالف دالر نيمايي با دالر آزاد به ۶127 تومان رسيده 
است.  هر گرم طالي 24عيار يك ميليون و 315 هزار 
تومان و هر مثقال طال 4 ميلي��ون و 2۶0 هزار تومان 
ارزش گذاري شده است، ضمن آنكه هر اونس طال در 
بازارهاي جهاني با قيمت 1807 دالر معامله مي شود.
افزايش قيمت ارز در بازار داخلي و افزايش قيمت جهاني 
طال از جمل��ه داليل ركوردش��كني هاي 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 قيمت ها در بازار طال و س��كه تقاضاي اضافي 
وارد اين بازار نشده است و فعاالن اين بخش مي گويند 
كه قيمت ها متأثر از افزايش ش��ديد قيمت دالر، رشد 
كرده اند. افزايش قيمت ارز در هفته هاي اخير موجب 
شده است بار ديگر ركوردهاي بااليي براي دالر و يورو 
در تابلوي صرافي ها ثبت ش��ود؛ بر همين اس��اس در 
بازار آزاد هم اكنون قيم��ت دالر 23 هزار تومان، يورو 

2۶ ه��زار تومان و درهم امارات ۶ ه��زار و 350 تومان 
اعالم شده است.

    صادركنندگان؛ در به در دالر در بازار آزاد
از سوي ديگر، يك فعال اقتصادي مي گويد 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��ده اند.مهدي عليپور در 
گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: در س��ال هاي گذشته 
صادركنن��دگان ايراني ب��راي بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات شان مجبور بودند با تحريم هاي امريكا مقابله 
كنند، اما در ماه هاي 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: 
با توجه به اينكه بانك هاي بين المللي با ما كار نمي كنند، 
صادركنندگان ايراني مجبورند با استفاده از روش هاي 
خاص ارز خود را به كشور بازگردانند و در اين مدت شيوع 
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 توليد كننده اي 
قصد خارج كردن س��رمايه خود را ن��دارد، اما اينكه با 
وجود تمام اين مش��كالت روي يك زمان بندي تاكيد 
كنيم باعث فشار بر صادركنندگان و البته ضربه زدن به 
بدنه اقتصاد كشور مي شود. 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، برخي صادركنندگان مجبور مي شوند براي رفع 
تعهدات خود و باطل نشدن كارت هاي بازرگاني شان به 
بازار آزاد مراجعه كرده و تالش كنند از آنجا ارز بخرند.با 
توجه به اينكه تقاضاي اين افراد براي رفع تعهدات ارزي 
زياد خواهد بود قطعا نظم بازار ارز نيز برهم مي ريزد و اگر 
تغييري در اين سياست اجرايي نشود تا پايان تيرماه بازار 
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 مي كنيم اما از س��وي ديگر 

صادركننده نيز به يك راه حل احتياج دارد.  

    صادركنندگان بايد 
درباره ارز دريافتي شفاف سازي 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 
شفاف سازي كند كه چه كااليي را به چه ميزان وارد 
كرده است. ماش��ااهلل عظيمي در گفت وگو با ايِبنا 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 هاي  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 گفت وگو به يك زبان مشترك برسيم، 
اطمينان دارم ك��ه رييس محترم بانك مركزي براي 
رفع مساله تالش مي كند، 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 شود چرا كه ما نمايندگان واقعي توليدكنندگان 
و صادر كنندگان هستيم و در جلسه شوراي گفت وگو 
اين موضوع مطرح ش��د و كميته اي نيز تشكيل شده 
كه با هماهنگي اتاق ها، وزارت صمت و رييس سازمان 
توسعه تجارت قرار ش��د پيگيري هاي واحدي انجام 
شود، برخي از ش��ركت هاي صادر كننده بورسي كه 
در بازار سرمايه حضور دارند سهام آنها به عموم مردم 
تعلق دارد از س��ويي ديگر اين دسته از شركت ها در 
تمامي بخش ها از جمله صنايع غذايي، كاني، معدني، 
فلزات، پتروشيمي و مواد شيميايي فعال هستند و آنان 
سربازان كشور در حوزه صادرات محسوب مي شوند.

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 مي پردازيم، 
وجود يك واحد توليد كننده قوي در سال جهش توليد 
را ارزش بي بديل به حساب بياوريم. هر كسي كه ارز 
دريافت كرده بايد بر اساس تعهد خود، شفاف سازي 
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 كرده اند، موظف اند تا شفاف سازي الزم 
را انجام دهند. وي در خصوص تحريم ها 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 توانسته اند در 
شرايط سخت توليد خود را به آن سوي مرزها با وجود 
تحريم برس��انند، با مقررات ويژه ن��گاه كنيم. با تمام 
احترام و اعتقادي كه به سياس��ت هاي بانك مركزي 
و دقت و نظارت اين نهاد دارم، اعالم مي كنم سرعت 
و نظارت و تس��هيل امور بايد با ه��م مورد عمل واقع 
شود. وي با اعالم آمادگي اتاق تعاون براي همكاري با 

نهادهاي تصميم گير اقتصادي گفت: اتاق تعاون ايران 
تجربياتي دارد كه در كارگروه هاي مختلف مي تواند 
با همكاري مسووالن به برداشتن فشار از روي دوش 

مردم و رفع مشكالت ارزي كمك كند.

    فقط ۸.۷   ميليارد دالر ارز برنگشته
در حالي كه بانك مركزي رس��ما اعالم كرده، 27.5 
ميليارد دالر ارز صادراتي برنگشته و به صادركنندگان 
متخلف هش��دار قضايي داده، كه اناق بازرگاني ايران 
مدعي اس��ت، فق��ط 8.7 ميلي��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 نكرده اند، 
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 2.5 ميليارد 
دالر متعلق به بخش خصوصي واقعي است.  به گفته 
كاشفي عضو كميته ارزي اتاق ايران، 1 ميليارد و 200 
ميليون دالر از 27 ميليارد دالري كه اعالم شده مربوط 
به عدم بازگش��ت ارز حاصل از صادرات اس��ت، ورود 
موقت را در برمي گيرد كه به اشتباه مسووالن را آن را 
به عنوان بدهي صادراتي لحاظ مي كنند. كل ارزي كه 
به چرخه اقتصادي كشور برنگشته است، رقمي حدود 
8.7 ميليارد دالر است كه از اين رقم 2.5 ميليارد دالر 
متعلق به بخش خصوصي واقعي است كه در صورت در 
دست بودن ليست تكميلي مي توان نسبت به محاسبه 

دقيق آن اقدام كرد.
13 پيش��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 1399، تمديد 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 ارزش افزوده حداقل 
تا پاي��ان آذرم��اه 1399 براي س��ال هاي 97 و 98، 
اج��ازه تسويه حس��اب و برگش��ت ارز س��ال 97 به 
صادركنندگاني كه به حدنصاب تعيين شده نرسيده اند 
داده ش��ود و مراتب به س��ازمان ام��ور مالياتي براي 
اس��ترداد معافيت هاي مالياتي و نيز استرداد ماليات 
بر ارزش افزوده اعالم ش��ود، منظور كردن 20درصد 
تعديل پايه ارزش گمرك با توجه به عدم اعالم قبلي و 
فاصله موجود كنوني بين قيمت هاي واقعي و اعالمي 
گمرك براي سال 1398، تغيير رويه بانك مركزي و 
تأييد س��ريع انتقال پروانه هاي 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 پرونده هاي 
صادركنن��دگان براي رفع اختالف و تس��ريع در امر 
بازگشت ارز مانند س��تادهاي تسهيل، سطح بندي 
كارت هاي بازرگاني براي صادرات از ابتداي مردادماه 
س��ال 99 و ابالغ ب��ه اتاق ها، س��ازمان هاي صمت و 
گمركات كشور، معرفي صرافي هاي مورد وثوق بانك 
مركزي به اتاق براي اعالم به صادركنندگان باهدف 
تسريع در بازگشت ارز و امكان نظارت بهتر بر عملكرد 
صرافي ه��ا؛ 9-تعيين تكلي��ف واردات موقت و ابالغ 
آيين نامه آن در اسرع وقت با دريافت نظرات كميته 
ارزي اتاق ايران، رفع تعليق كليه كارت هاي تعليقي 
تنها براي واردات و ايفاي تعهدات در مهلت تعيين شده 
تا پايان مهر 99، برقراري مشوق هايي براي تسريع و 
تسهيل بازگشت ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصادي 
كش��ور در مهلت مقرر، ب��راي مثال خري��د ارزهاي 
صادراتي به نرخ هاي ترجيحي، موافقت بانك مركزي 
با بازگش��ت ارزه��اي صادراتي به چرخ��ه اقتصادي 
از طري��ق يك يا تركيبي از روش ه��اي اعالمي بانك 
مركزي به انتخ��اب صادركنندگان واردات در مقابل 
صادرات، فروش ارز به بانك ه��ا و صرافي هاي مجاز، 
س��پرده گذاري ارزي نزد بانك ها و غي��ره، تأمين ارز 
موردنياز براي واردات كاالهاي اساسي و غيره به ميزان 
10 ميليارد دالر از مح��ل صادرات غيرنفتي ازجمله 
پيش��نهادهاي پارلم��ان بخش خصوص��ي در مورد 

چگونگي ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان است.
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سقف كارت به كارت 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 
كاهش مراجعه غيرضروري به شعبه ها، سقف خدمات 
مبتني بر كارت افزايش يافت.  به گزارش روابط عمومي 
بانك پاس��ارگاد، س��قف مجاز انتقال وجه كارت به 
كارت )ش��تابي و درون بانكي( از طريق درگاه هاي 
اينترنتي، خودپردازها و كيوسك از مبلغ 30 ميليون 
ريال در هر شبانه  روز از مبدأ هر كارت به ۶0ميليون 
ريال افزايش يافت. بانك پاس��ارگاد در اقدامي ديگر 
كارت ه��اي نقدي اين بانك را ك��ه در ماه هاي تير و 
مرداد منقضي مي شوند، بدون نياز به مراجعه حضوري 
مشتري به شعبه ها، تمديد كرد. به مشتريان توصيه 
مي شود براي انجام خدمات بانكي خود تا حد امكان از 
ابزارهاي بانكداري الكترونيك بهره برده و از مراجعه 
غيرضروري به شعبه ها خودداري كنند. گفتني است 
مركز مشاوره و اطالع رساني بانك پاسارگاد به شماره 
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اطالعات بيشتر به مشتريان است.

مجامع شركت هاي بيمه
با رعايت پروتكل 

برگزاري مجامع شركت هاي بيمه بر اساس مصوبات 
ستاد كرونا و ابالغيه سازمان بورس و اوراق بهادار صرفا 
با رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي ابالغي و رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي امكان پذير است. به گزارش 
اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، 
محمود حق ورديلو مديركل نظارت مالي بيمه مركزي 
در خصوص ش��رايط برگزاري مجامع شركت هاي 
بيمه گفت: شركت هاي بيمه اي كه پايان سال مالي 
آنها 29 اسفند 98 است در فصل جوامع قرار دارند و با 
توجه به شرايط كنوني شيوع ويروس كرونا، سازمان 
بورس و اوراق بهادار مهلت برگزاري مجامع را تا پايان 
شهريور تمديد كرد. وي افزود: همچنين مقرر شد، 
شركت هايي كه به برگزاري مجمع اقدام مي كنند بايد 
مجمع خود را در سالن اصلي با حداكثر 15 نفر )15 
سهامدار( برگزار كنند و در صورت افزايش ظرفيت 
بايد افراد در سالن هاي ديگري و با رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي و رعايت پروتكل هاي بهداش��تي مستقر 
شوند. حق ورديلو در ادامه گفت: شركت هاي بيمه 
براي اطالع همه سهامداران به ويژه سهامداران خرد 
از جزييات مجمع مي توانند مجمع را به صورت برخط 
از طريق پرتال شركت و شبكه هاي اجتماعي پخش 
كنند و سيستم پيامكي و امكان درج سوال در پرتال 
شركت را براي آنها فعال كنند. مديركل نظارت مالي از 
برگزاري مجامع شركت هاي بيمه پارسيان، پاسارگاد، 
تجارت نو، سرمد، اتكايي ايرانيان، موسسه متقابل 

قشم وكيش تاكنون خبر داد.

مردم تعهدنامه فروش سهام 
عدالت را به دقت مطالعه كنند

يكي از بانك هاي كش��ور در پي تماس هاي مكرر 
مشتريان درباره نحوه واريز مبالغ حاصل از فروش 
سهام عدالت، توضيحات تازه اي ارايه كرد.بر اساس 
تعهدنامه اي كه، فروش��ندگان 30 درصد از سهام 
عدالت هنگام ثبت درخواست فروش امضا مي كنند؛ 
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 مي دهد.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 
ريالي سهام، قيمت فروش سهام و هزينه هاي قانوني 
كسر شده را از خود س��لب كرده است. مديرعامل 
شركت كارگزاري بانك ملي ايران نيز با بيان اينكه 
نمي توان زمان مش��خصي براي فروش س��هام و 
واريز وجوه ناش��ي از آن مشخص كرد؛ گفته است: 
كارگزاري تالش مي كند سهام را به نفع سهامدار 
بفروشد؛ بنابراين نمي تواند 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 كارت هاي بانكي 
ايران به شبكه بانكي روسيه

مديركل دفتر اروپا و امريكاي س��ازمان توسعه 
تجارت گفت: كارت هاي بانكي مورد استفاده در 
شبكه شتاب ايران به شبكه »مير« روسيه متصل 
مي ش��ود كه مي تواند 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 
بانكي ايران با روسيه در مقايسه با ساير كشورهاي 
جهان در شرايط تحريم بهتر بوده و در همين راستا 
اقداماتي از سوي بانك مركزي و ساير بانك هاي 
تجاري در حال پيگيري اس��ت ك��ه يكي از آنها 
اتصال كارت هاي شتاب ايراني در روسيه است كه 
پروتكل هاي آن در حال بررسي است.كارت هاي 
بانكي مورد استفاده در شبكه شتاب ايران به شبكه 
»مير« روسيه متصل مي شود كه اين مي تواند به 
تسهيل مبادالت مالي به ويژه در بخش گردشگري 

بسيار كمك كند.

اختالف دالر نيما با دالر آزاد به 6 هزار تومان رسيد، رشد قيمت ها در نيما بازهم از بازار عقب است 

يادي از  هفتادوچهاري هاي شريف
توي تابلوي اعالنات آموزش دانشگاه، اسامي و معدل 
نفرات برتر هر ترم را اعالم مي كردند و اگه اشتباه نكنم 
اس��م مريم ميرزاخاني با مدل هاي��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 مي دانند 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 
از ايرانيان ديگر، بابت درگذشت اش خيلي غصه خوردم. 

يك نقل قول زيب��ا از او ديدم، وقت��ي متوجه بيماري 
سرطانش شده بود گفته بود: »دنيا هيچ وقت عادالنه 
نبوده است، زماني كه با هوشي سرشار و در خانواده اي 
خ��وب و اطرافياني خوب هم به دنيا آمدم در حالي كه 
خيلي ها 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 فارغ التحصيل 

MBA در 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 سال ها 
حميد فرنگ بود. حميد روحيات هياتي/اصولگرايي 
داشت و دانشجويي مثبت و پرانرژي بود. او چند سالي 
هم مديرعامل همراه اول و قبل تر هم رايتل بوده است.  
علي نوريان؛ علي ورودي 74 كامپيوتر بود و چهره اي 
محجوب و دوست داشتني داش��ت. اوايل من با اينكه 
نمي شناختمش، احساس مي كردم به طور ميانگين 
دو برابر ساير افراد مي بينمش! بعدا فهميدم يك برادر 

دو قلو به نام حسين هم دارد . علي اولين دارنده مدرك 
CFA )معتبرترين مدرك حرف��ه اي در فاينانس( در 
ايران اس��ت و به نظرم فرد موفق��ي در دنياي مالي در 
ايران است. البته از بين ورودي هاي سال 74، حتما افراد 
سرشناس ديگري هم هستند كه من حضور ذهن ندارم 
يا از احوالشان بي خبرم )مثل دو دوست عزيزم وحيد 
شاهرضايي و ياسر كراچيان، برندگان طالي المپياد 
جهاني فيزي��ك و ده ها مورد ديگ��ر( . حدس مي زنم 
حداق��ل 50درصد هم دوره اي هاي آن س��ال ها، االن 
خارج از كشور باشند. اين  چند مورد را صرفا به عنوان 

مشتي از خروار استعدادها و ذكر خيري از گذشته، ياد 
كردم. در ضمن نقدهاي جدي به دانشگاه شريف و نظام 
آموزش عالي دارم كه به فرصت ديگري موكول مي كنم. 
براي حسن ختام، شايسته است كه يادي هم كنيم از 
استاد محبوب دل ها، شهيد غالمرضا رضايي استاد آن 
سال هاي درس محاسبات عددي، كه به دليل عوارض 
شيميايي در 3مرداد 79 به شهادت رسيد. چيز زيادي از 
فرمول هاي درس ايشان يادم نمانده ولي آنچه فراموش 
نشدني اس��ت مرام و منش و بزرگواري او در برخورد با 
كارشناس اقتصادي دانشجويان بود.   

مشوق هاي 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 مي شود كه به منظور تشويق و ترغيب 
خيرين مسكن س��از براي احداث واحدهاي مسكوني 

اقشار آسيب پذير و كم درآمد شهر تهران تسهيالتي را در 
زمان صدور پروانه ساختماني دريافت كند كه مي توان به 
تسهيالتي همچون استفاده از معافيت ها يا تخفيف هاي 

پيش بيني شده اشاره كرد.

وي ادامه داد: همچنين در اين طرح امكان تقس��يط 
عوارض و حقوق قانوني ش��هرداري در سقف 3۶ تا ۶0 
ماه بدون احتساب كارمزد يا جرايم ناشي از تاخير براي 

خيرين مسكن ساز در نظر گرفته شده است.

رييس كميته بودجه ش��وراي شهر تهران اضافه كرد: 
اين طرح با 11 امضاء 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 گفت وگو با مديران انجمن خيرين 
مسكن ساز در رابطه با برنامه هاي اين انجمن همچنين 
مشوق هاي مورد نظر شوراي شهر تهران بي نتيجه ماند.

ادامه از صفحه اول



روي خط خبر

روي خط شركت ها

با حضور مسووالن فرابورس رونمايي شد

انتشار دوباره اوراق رهني بانك مسكن، اين بار 1000 ميليارد تومان

صعود يكپارچه بورس هاي جهاني

لزوم بهره گيري بيشتر از ظرفيت بورس كاال

گروه بورس|
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 داغ ترين مسائل روز 
كشور بدل شده اس�ت. در حالي كه بسياري از 
بانك ها در مواجهه  با كاهش قدرت بازپرداخت 
مردم در عمل امكان اعطاي وجوه مورد نياز براي 
تامين خانه هاي 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 

گذشته مشكل تر مي كند. 

با اين حال تجربه س��اير كشورها در خصوص تامين مالي 
بخش مسكن حكايت از آن دارد كه ظرفيت ها بازار سرمايه 
به حدي است كه با استفاده از سرمايه هاي شخصي مردم 
بتوان ضمن كوتاه كردن فاصله خروج نقدينگي از بانك تا 
ورود مجدد آن، عوايدي را نيز براي ساير آحاد جامه پديد 
آورد. يكي از اين ابزارها كه در بسياري از اقتصادهاي پيشرفته 
 جهان نق��ش مهمي در تامين مالي بخش مس��كن دارد،

 MBSها هستند كه از آنها با عنوان اوراق رهني وام مسكن 
ياد مي شود. اين اوراق با اتكا بر بازده وام براي بانك منتشر 
شده و در بازارهاي مالي مورد استفاده قرار مي گيرند. در ايران 
نيز اين اوراق منتشر مي شوند و بازار نو ظهور آنها مي تواند تا 
حدودي از سنگيني ضعف كفايت سرمايه در بانك هاي ناشر 
بكاهد. اوراق رهني مسكن در دومين مرحله پذيره نويسي 
خود به مبلغ ۱۰۰۰ ميليارد تومان با نرخ سود ۱۶ درصدي و 
سررسيد دو ساله از امروز در فرابورس ايران انجام مي شود. به 
گزارش سنا، روز گذشته شركت فرابورس ايران در نشستي 
خبري به پذيره نويسي اوراق رهني بانك مسكن )به ارزش 
۱۰ هزار ميليارد ريال( پرداخت.  در اين جلسه، بهرنگ اسدي 
مديرعامل تامين سرمايه بانك مسكن اظهار كرد: نخستين 
انتشار اوراق رهني مربوط به تيرماه ۹۵ و به مبلغ ۳۰۰ ميليارد 
تومان بود و پذيره نويسي مرحله دوم انتشار  اين اوراق نيز از 
امروز آغاز مي شود تا بانك مسكن اين مبلغ  را صرف اعطاي 

تسهيالت جديد به مشتريان كند .
وي همچنين از برنامه بانك مسكن براي انتشار دو مرحله 
ديگر اوراق رهني هر كدام به ارزش يك هزار ميليارد تومان 
تا پايان سال خبر داد كه در صورت موافقت سازمان بورس 
و طي مراحل الزم، عملياتي خواهد ش��د. اسدي تصريح 
كرد: بالفاصله مبالغ جمع آوري شده از طريق پذيره نويسي 

براي بانك مسكن واريز خواهد شد كه در نتيجه ظرفيت 
تس��هيالت دهي بانك مس��كن به همين ميزان افزايش 
مي يابد و شاهد بهبود نسبت هاي كفايت سرمايه اين بانك 

خواهيم بود.
وي در توضيح اوراق رهني عنوان كرد كه اين اوراق در طبقه 
اوراق به پش��توانه دارايي است و در مورد اوراق رهني بانك 
مسكن، سبدي از تسهيالت مبناي انتشار آن قرار گرفته 
است تا با تسريع بازگشت منابع حاصل از اعطاي تسهيالت 
بتواند چرخه ايجاد اعتبار در بانك را تقويت كند و ظرفيت 

اعطاي تسهيالت را افزايش دهد.
مديرعامل تامين سرمايه بانك مسكن در خصوص اركان 
اين اوراق بيان كرد: به لحاظ ساختاري اين اوراق داراي باني 
و ضامن است كه در اينجا بانك مسكن اين نقش را بر عهده 
دارد و س��اير اركان آن را متعهد پذيره نويسي و بازارگردان 

يعني شركت تامين س��رمايه بانك مسكن، عامل فروش 
شركت كارگزاري بانك مسكن و عامل پرداخت سود يعني 
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار تشكيل مي دهند.

   تعميق بازار اوراق رهني در دستور كار 
بانك مسكن

در ادامه كاوه دلسوز، معاون تامين سرمايه بانك مسكن نيز 
در اين نشست به سابقه انتشار و معامالت اوراق رهني در 
بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: همان طور كه اشاره شد امروز 
و در فاز دوم انتشار اين اوراق، مبلغ يك هزار ميليارد تومان 
به عموم خريداران عرضه مي شود كه پيش بيني مي كنيم 
استقبال خوبي از اين اوراق صورت بگيرد. وي افزود: در ادامه 
طبق برنامه ريزي انجام شده به منظور عمق بخشي به بازار 
اوراق رهني دو پارت هزار ميليارد توماني ديگر از اين اوراق 

منتشر و در بازار فرابورس پذيره نويسي خواهد شد؛ اميدواريم 
عالوه بر بانك مسكن، ساير بانك هاي تجاري نيز كه در امر 
تسهيالت دهي وام خريد مسكن فعال هستند، به چرخه 
انتش��ار اين اوراق افزوده شوند تا بر قدرت وام دهي بانك ها 
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 
قدمتي بيش از ۵۰ تا ۶۰ سال دارد. به گفته وي يكي از وظايف 
اصلي بانك هاي تجاري، توسعه اعطاي انواع تسهيالت به 
مشتريان براي انجام فعاليت هاي مختلف است كه يكي از 

اين فعاليت ها مي تواند خريد ملك و مسكن باشد.
دلسوز با اشاره به اينكه وقتي مشتري درخواست تسهيالت 
دارد، معموال تس��هيالت اعطايي به او از نوع تسهيالت با 
سررسيد بسيار بلندمدت است، اظهار كرد: در كشور ما اين 

نوع تسهيالت معموال ۱۰ تا ۱۲ ساله و در خارج از كشور ۳۰ 
ساله و بعضا بيشتر اس��ت. وي درباره سازوكار اعطاي وام و 
تسهيالت به مشتري توضيح داد: بانك مبلغي را كه معموال 
با تجميع متقاضيان خرد، مبلغ هنگفتي مي شود به عنوان 
تسهيالت به مشتري پرداخت مي كند كه بازپرداخت آن در 
دوره بلندمدت اتفاق مي افتد، اين موضوع اما در بعد كالن 
موجب مي شود تا توان تسهيالت دهي بانك كاهش يابد. 
دلسوز راهكار افزايش توان تسهيالت دهي بانك را انتشار 
اوراق رهني ذكر كرد و ادامه داد: راهكار اين بود كه به پشتوانه 
درآمدهاي آتي يعني دريافت اقساط وصولي، بانك اقدام به 
انتشار اوراق   كند تا قدرت تسهيالت دهي را افزايش داده و به 

نوعي معطل بازپرداخت اقساط نماند.
وي با بيان اينكه در انتش��ار مرحله دوم اوراق رهني بانك 
مسكن به ارزش هزار ميليارد تومان، بهترين پرونده هاي 
تسهيالتي بانك مسكن به تعداد حدود ۱۳۷ هزار پرونده 
مدنظر قرار گرفته است، گفت: اين پرونده هاي تسهيالتي به 
نوعي هيچ ريسكي براي سرمايه گذاران ندارد و بانك مسكن 
نيز به عنوان ضامن اوراق تعهد كرده است اصل مبلغ اوراق 
خريداري شده در فرايند پذيره نويسي را در موعد سررسيد و 
سود آن را در مواعد سه ماهه به موقع پرداخت كند. به گفته 
معاون تامين مالي بانك مسكن تيرماه سال ۱۳۹۵ براي 
نخستين بار شاهد انتشار اوراق رهني بانك مسكن و تامين 
مالي ۳۰۰ ميليارد توماني اين بانك از طريق پذيره نويسي 
اوراق رهن��ي در بازار فرابورس بوديم و حال در فاز دوم، اين 
اوراق به مبلغ يك هزار ميليارد تومان روز جاري منتش��ر و 
به عموم خريداران عرضه شد كه مهلت آن ۱۰ روزه است. 
دلسوز همچنين عنوان كرد كه در ادامه طبق برنامه ريزي 
صورت گرفته به منظور عمق بخشي به بازار اوراق رهني دو 
پارت هزار ميليارد توماني ديگر از اين اوراق منتشر و در بازار 
فرابورس پذيره نويسي خواهد شد و اميدواريم عالوه بر بانك 
مسكن، ساير بانك هاي تجاري نيز كه در امر تسهيالت دهي 
وام خريد مسكن فعال هستند، به چرخه انتشار اين اوراق 

افزوده شوند تا بر قدرت وام دهي بانك ها اضافه شود.
الزم به ذكر اس��ت از روز دوشنبه ۲۳ تيرماه پذيره نويسي 
۱۰ ميليون ورقه اوراق رهني بانك مس��كن به ارزش هزار 
ميليارد تومان با نرخ سود ۱۶ درصد آغاز شد كه در نخستين 
روز از اين مهلت به دنبال استقبال سرمايه گذاران، كل اين 
اوراق خريداري شد تا بانك مسكن با جذب منابعي كه از اين 
طريق انجام داده است بر توان تسهيالت دهي خود بيش از 

پيش بيفزايد.

بيش�تر ش�اخص هاي مهم بورس�ي جهان در 
معامالت امروز صعودي شدند.

به گزارش ايس��نا به نقل از بلومبرگ، در تازه ترين 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 غول هاي فناوري در 
اين كش��ور اصرار دارد، امريكا نيز اع��الم 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 ۲۵ درصدي خواهند شد حدود ۱.۳ 
ميليارد دالر تخمين زده مي شود.  از سوي ديگر اما تنش ها 
بين چين و امريكا و متحدانش بر سر مساله هنگ كنگ 
بيش از پيش باال گرفته اس��ت. وزارت خزانه داري امريكا 
با صدور بياني��ه اي 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 سابقه اي رسيده است.  انگليس نيز اعالم كرد 
غول فناوري هوآوي چين را از پروژه توسعه شبكه اينترنت 

نسل ۵ اين كشور كنار خواهد گذاشت. اسكات موريسون- 
نخست وزير استراليا از اتخاذ تسهيالت جديد براي اعطاي 
اقامت داي��م به اتباع هنگ كنگي خبر داده اس��ت. پكن 
همچنين نسبت به تبعات اقدام جاستين تردو- نخست 
وزير كانادا - در صدور دستور تعليق موافقت نامه استرداد 

مجرمان با هنگ كنگ هشدار داده است.
داده هاي اخير اقتصادي منتش��ر ش��ده حاكي از بهبود 
تدريجي سطح تقاضا در دو اقتصاد نخست جهان است. در 
امريكا ميزان فروش خانه ها در ماه مه  مجددا 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 
مي رسد تا توليد واكسن كرونا فاصله داشته باشيم، شمار 
مبتاليان اين وي��روس مرگبار در جهان بار ديگر س��ير 
صعودي به خود گرفته است و در امريكا ركورد مبتاليان در 
طول يك روز شكسته شده است. در ۴۰ ايالت از ۵۰ ايالت 
امريكا وضعيت بار ديگر در سطح هشدار يا قرمز قرار گرفته 
اگرچه شمار تلفات به نسبت روزهاي قبل پايين تر آمده 
است. ماري نيكوال - مدير سبد دارايي در موسسه “ پاين 

بريج اينوستمنت “ - گفت: فكر مي كنم كه اقتصاد جهاني 
در حال ورود به يك فاز احياي رش��د اس��ت كه مي تواند 
چندين سال ادامه داشته باشد هر چند كه ريسك هايي نيز 
وجود دارد. دولت ها و بانك هاي مركزي با ابزارهاي متنوع 

خود به حمايت از بازارها ادامه مي دهند. 
تاكنون بيش از ۱۳ ميلي��ون و ۳۶ هزار و ۶۱۰ مورد ابتال 
به كرونا گزارش ش��ده اس��ت كه در اين بين ۵۷۱ هزار و 
۵۷۵ نفر جان خود را از دست داده اند. در بين كشورهاي 
مختلف، باالترين تلفات مربوط ب��ه امريكا با ۱۳۷ هزار و 
۷۸۲ نفر، برزيل با ۷۲ هزار و ۱۵۱ نفر، انگليس با ۴۴ هزار 
و ۸۱۹ نفر، مكزيك با ۳۵ هزار و ۶ نفر و ايتاليا با ۳۴ هزار و 

۹۵۴ نفر بوده است.

    بورس امريكا
در وال استريت، همه شاخص ها صعودي بودند تا جايي كه هر 
سه شاخص اصلي بورسي در سطح باال تري از روز قبل خود 
بسته شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با ۱.۴۴ 
درصد صعود نسبت به روز قبل و در سطح ۲۶ هزار و ۷۵.۳۰ 
واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي ۵۰۰« با ۱.۰۵ درصد 
افزايش تا سطح ۳۱۸۵.۰۴ واحدي باال رفت و ديگر شاخص 
مهم بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با ۰.۶۶ درصد 

افزايش در سطح ۱۰ هزار و ۶۱۷.۴۴ واحدي بسته شد.

رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران 
و فعال باسابقه بازار زعفران معتقد است كه دولت 
مي تواند حمايت خود از فعاالن بازار زعفران را در 
قالب يك طرح جامع با در نظر گرفتن همه جوانب 
به خصوص مباحث مربوط به توس�عه مصرف و 

ساماندهي بازارهاي هدف عملياتي كند.

به گزارش پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا( و به نقل از بورس 
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 
جدي مواجه شده؛ البته مسير صادرات محصوالت كشاورزي 
از جمله زعفران طي دو سال گذشته ناشي از تحريم هاي 
ظالمانه و مق��ررات و تعهدات ارزي تغيي��ر كرده و قاچاق 
محصولي مانند زعفران كه سبك، كم حجم و در عين حال 
ارزش��مند بوده و از قابليت حمل هوايي برخوردار اس��ت، 

مي تواند بسيار گسترده باشد.

     قاچاق يك معضل بزرگ در بازار زعفران
وي افزود: به همين دليل، در كنار مزيت هاي حمل آسان 
زعفران، آسيب هايي از اين جهت به دليل ماهيت اين كاال 
به كشاورز وارد مي شود. مهم ترين آسيب آن نيز اين است 
كه زعفران ب��ه عنوان كااليي كه تجارت فل��ه اي و قاچاق 
آن كار پيچيده اي نيست، در برخي بازارهاي واسطه اي با 
قيمت هايي خيلي پايين تر از نرخ واقعي معامله مي شود. 
اين امر مانعي در مقابل رسيدن سود به كشاورز و همچنين 
رشد صادرات آن به صورت بسته بندي و با ارزش افزوده و 

سدي در مقابل رشد فعاليت واحدهايي است كه در اين حوزه 
سرمايه گذاري صنعتي كرده اند و مي توانند تضمين كننده 
درازمدت براي ايجاد كشاورزي و بازار پايدار براي محصول 

زعفران باشند.

    دو علت مهم سير نزولي قيمت ها
شريعتي مقدم سير نزولي قيمت زعفران را ناشي از افزايش 
توليد و عدم افزايش مصارف در بازارهاي داخلي و بين المللي 
دانست و گفت: توليد زعفران در سال زراعي گذشته حدود 
۵۰۰ تن بوده كه با موجودي سال هاي قبل از آن پيش بيني 
مي شود در سال زراعي پيش رو هم توليد زعفران بين ۱۵ 
تا ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزايش يابد كه اين افزايش 
توليد نيز خود مانعي در مقابل رشد قيمت ها تلقي مي شود.

    كار سخت، هزينه هاي باال و درآمد كم
اين فعال باسابقه بازار زعفران تاكيد كرد: آنچه مهم است 
كه زعفران از جنبه ارزش��ي و درآم��دي مزيت هايي براي 
خانوارهاي روستايي به ويژه در مناطق محرومي دارد كه با 
خشكسالي هايي و اقليم سخت و درآمد پايين مواجه هستند. 
اما بايد در نظر داشت كه فرآوري زعفران كاري پر زحمت 
است؛ چرا كه بايستي ۱۷۰ هزار عدد گل در مزرعه اي كه دو 
تا سه سال از زمان كاشت پياز آن مي گذرد جمع آوري شود 
تا يك گرم زعفران خشك به دست آيد. ضمن اينكه در زمان 
برداشت، كشاورزان زعفران كار براي چيدن گل و جداسازي 
گل برگ ها از زعفران با كمبود كارگر مواجه هستند و هزينه 
كارگر كه در س��ال هاي گذشته حدود ۱۰ هزار تومان بود، 
طي سال اخير به ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان افزايش پيدا كرد. از 

اين رو، براي توليدكننده خيلي مهم است كه محصولش را 
به قيمت منصفانه اي عرضه كرده و حاصل دسترنجش در 

بازارهاي بين المللي هم ارزان فروشي نشود.

     براي حمايت، مص�رف و بازارهاي هدف 
را توسعه دهيم

وي با تاكيد بر اينكه به دليل سبك و كم حجم بودن زعفران، 
اين محصول با قاچاق گسترده همراه است، گفت: طي دو 
سال اخير به دليل موضوع تعهد ارزي صادركنندگان واقعي 
و اصيل به حاشيه رفته و يكسري واسطه گري هايي كه در 
حوزه صادرات وجود داشته بر بازار زعفران مسلط شده اند. 
پس اگ��ر بخواهي��م كار اصولي و واقعي ب��راي حمايت از 
كشاورزان انجام دهيم، اقدام براي افزايش مصارف و بازارهاي 
هدف زعفران است؛ چراكه آن طور كه در حوزه توليد اين 
محصول توسط آحاد توليدكنندگان سرمايه گذاري شده، 

در حوزه مصرف و بازارهاي آن كمتر كار شده است.

     محروميت ايران از ارزش افزوده واقعي 
زعفران

شريعتي مقدم اظهار كرد: عالوه بر اين، بايد در نظر داشت 
كه شركت هاي تجاري و صنعتي فعال در اين حوزه نيز به 
تنهايي توان فعاليت گسترده براي معرفي در بازارهاي جهاني 
به دليل هزينه هاي باالي آن را ندارند؛ آن هم در شرايطي 
كه درآمدها در اين حوزه به شدت كاهش پيدا كرده است، 
چراكه به عنوان مثال از حدود ۳۰۰ تن زعفراني كه از طريق 
صادرات به فروش مي رسد كمتر از ۷ درصد آن به صورت 
بسته بندي صادر مي شود كه ارزش افزوده بيشتري دارد. 

اما مابقي آن به صورت ماده خام از كشور خارج مي شود 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 مي مانند. وي ادامه داد: در بازارهاي واس��طه اي 
همچون امارات، هنگ كنگ يا اسپانيا نيز كه تاجران زعفران 
ايراني را به مشتريان اصلي مي فروشند، به دليل مشكالت 
مربوط به نقل و انتقال پول و قوانين ناشي از تحريم، پولشويي 
و مالياتي كه حاكم بر تجارت جهاني است، خريداران واقعي 
نمي توانند محصول زعفران را از شركت هاي اصلي ايراني 
خريداري كنند و در اين ميان تنها فعاليت و درآمد يكسري 

واسطه گري ها به اوج خود رسيده است.

    كشف قيمت منصفانه به كمك بورس كاال
ش��ريعتي مقدم در ادامه گفت وگو با كاالخبر تاكيد كرد: 
بعد از افزايش مصرف كه يك راهبرد جدي است، موضوع 
ساماندهي بازار و رسيدن به قيمت هاي متعادل نيز نكته 
مهم ديگري اس��ت كه مطرح بوده تا قيمتي منصفانه هم 
براي توليدكننده و هم براي مصرف كنندگان تعيين شود؛ 
در اين زمينه بايد از ظرفيت هاي بورس كاال بيشتر بهره برد.

وي افزود: در كنار برنامه ريزي براي افزايش مصرف و توسعه 
بازارها، شركت هايي هم كه در كار تجارت و بازرگاني زعفران 
هستند نيز به دليل سرمايه گذاري هاي خوبي كه در حوزه 
آزمايش��ات، توليد محصوالت جانبي و نيز بس��ته بندي 
داشته اند، بايد فعال تر شوند؛ چراكه گردش كار اين واحدها 
مي تواند به توليد، تجارت و ص��ادرات زعفران قوام و دوام و 
پايداري ببخشد و با اين اقدام مي توان از فعاالن اين حوزه 
حمايت كرد. شريعتي مقدم تاكيد كرد: بنده اينكه قيمت 

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 

بازار صورت گيرد.

    از افراد صاحب نظر كمك بگيريم
اين فعال باس��ابقه زعفران با بيان اينك��ه برخي اقدامات 
توس��عه اي از طريق تش��كل هاي مختلف، اتاق بازرگاني، 
كميسيون كشاورزي و شوراي ملي زعفران در حال پيگيري 
است، گفت: به عنوان مثال صادركنندگان از حدود يكسال 
پيش پيگير اين موضوع بوده اند كه ني��م درصد از درآمد 
صادراتي خود را در صندوقي براي توسعه مصارف زعفران و 
انجام امور تحقيقاتي در حوزه هاي ساماندهي بازار و تجارت 
زعفران، متمركز كنند. اما متاس��فانه مصوبه اين طرح در 
مراحل سخت و تو در توي بروكراسي كميته ها و نهادها هنوز 
نهايي و ابالغ نشده است؛ با اين حال ما همچنان از وزارت 
صمت و جهاد كشاورزي و سازمان توسعه تجارت ايران پيگير 
آن هستيم،  چرا كه اين موارد داوطلبانه مي تواند به توسعه 
بازار زعفران و افزايش ارزش افزوده اين بازار كمك كند و به 
نظر بنده اين قبيل اقدامات در راستاي حمايت از زعفران كار، 
بايد جدي تر دنبال شود. نكته پاياني اينكه، در استان خراسان 
رضوي و جنوبي افراد دلسوز متعددي در حوزه زعفران فعال 
هستند كه هم به بحث هاي توليد و حمايت از آن و هم به 
موضوعات بازار و تجارت داخلي و خارجي زعفران آشنايي 
دارند و براي برنامه ريزي توسعه اي در همه جنبه ها از جمله 

اصالح قيمت ها مي توان از اين افراد بهره برد.
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 بورس مسكن قيمت ها
 را عادالنه مي كند

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 مي شود.
به گزارش سنا، دارابي اظهار داشت: هم اكنون 
قيمت گذاري مسكن در كشور مرجع مشخصي 
ن��دارد و اگر قيمت ها به كمك بورس ش��فاف 
شود، گلوگاه هاي مسكن مشخص خواهد شد، 
چراكه در حال حاضر مساله اصلي براي مردم 
غيرشفاف بودن بازار مس��كن است و تا زماني 
كه قيمت ها واقعي نش��ود، نمي توان 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 مي شود.
 وي ب��ا بيان اينكه اولويت نخس��ت در بورس، 
تامين مالي و روش هاي 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 ۵ هزار ميليارد 
تومان تخصيص��ي به اين بخش، كمك بزرگي 

براي مسكن كشور خواهد بود.
اين كارشناس بازار س��رمايه با اشاره به اينكه 
ش��فاف نبودِن قيمت مسكن در بازار سنتي بر 
مشكالت اين بخش افزوده است، خاطرنشان 
ك��رد: با توجه ب��ه تجربه خوب ف��روش اوراق 
مسكن، س��اختارهاي س��نتي كنار مي رود و 
دس��ت دالالن و س��وداگران اين ب��ازار كوتاه 

خواهد شد.
وي اطمينان داد بعد از اينكه بورس مسكن در 
ماه هاي آتي وارد پذيره نويس��ي شود، بستري 
امن براي خريد و فروش مسكن ايجاد خواهد 

كرد. 
به گفته دارابي، بازار سرمايه با زيرساخت هاي 
مناسب و ابزارهاي كنترلي قوي كه در اختيار 
دارد، از خريد و فروش هاي متعدد و غيرواقعي 
جلوگي��ري و به دولت ها در ش��فاف س��ازي 
معام��الت و مقابله ب��ا تخلفات و فس��ادهاي 

احتمالي كمك خواهد كرد.

    م�روري بر عملك�رد مالي يك س�اله 
»شبندر«:  ش��ركت پااليش نفت بندرعباس 
در دوره ۱۲ ماه��ه منتهي به ۲۹ اس��فند ماه 
۱۳۹۸، به ازاي هر س��هم خود ۹۲۰ ريال 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 ۲۵ درصدي 

برخوردار است.
اين ش��ركت در صورت هاي مالي حسابرسي 
نشده دوره ياد شده، سود هر سهم را يك هزار 

و ۶۰ ريال اعالم كرده بود.
به گزارش سنا، شركت پااليش نفت بندرعباس 
ب��ا س��رمايه ۲۸ ه��زار و ۶۸۸ ميلي��ارد ريال، 
صورت هاي مال��ي ۱۲ ماهه دوره مالي منتهي 
به ۲۹ اس��فند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسي 

شده منتشر كرد.
ش��ركت پااليش نفت بندرعباس در دوره ياد 
ش��ده، مبلغ ۲۶ هزار و ۳۸۰ ميلي��ارد و ۲۷۶ 
ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين 
اس��اس مبلغ ۹۲۰ ريال سود به ازاي هر سهم 
خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته از كاهش ۲۵ درصدي 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 ۱۴۰ ريالي در س��ود هر سهم مشاهده

مي شود.
 “شبندر “ در دوره ۱۲ ماهه سال مالي منتهي 
به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 
۳۵ هزار و ۸۷ ميليارد و ۸۲۹ ميليون ريال سود 
خالص كس��ب كرد و بدين ترتي��ب مبلغ يك 
هزار و ۲۲۳ ريال س��ود به ازاي هر سهم خود 

اختصاص داده بود.

»غزر« به بورس مي آيد
عرض��ه اولي��ه س��هام »ش��ركت صنعتي زر 
ماكارون« با نماد »غزر« روز چهارش��نبه )٢٥ 

تير ماه( در بورس تهران انجام مي شود.
آگهي عرضه اوليه س��هام شركت »صنعتي زر 

ماكارون« به نماد »غزر« منتشر شد.
بر اين اس��اس، روز چهارش��نبه )٢٥ تير ماه( 
تعداد ۱۹۲ ميليون س��هم معادل ۱۲ درصد از 
سهام شركت »صنعتي زر ماكارون« به عنوان 
پانصدوس��ي و هشتمين ش��ركت در فهرست 
ش��ركت هاي 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 نرخ هاي 
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 ۳۷ هزار و ۷۵۰ 

ريال تا ۳۹ هزار و ۷۵۰ ريال تعلق مي گيرد.

عرضه اوراق رهني بانك مسكن براي دومين بار

    بورس هاي اروپايي
موسسه رتبه بندي موديز در گزارشي اعالم كرده است 
كه با توجه به شيوع كرونا، نسبت بدهي به توليد ناخالص 
داخلي انگليس به يكي از باالترين سطوح تاريخي خود 
خواهد رسيد و رش��د اقتصادي نيز به كمترين سطح 
ثبت ش��ده تاريخ معاصر اين كش��ور مي رسد.  هفته 
گذش��ته دولت انگليس اعالم ك��رد ۳۰ ميليارد پوند 
ديگر )۳۷.۹ ميليارد دالر( براي حمايت از بخش هاي 
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 ۱۰۹ درصد رس��يده اس��ت.  
كميسيون اروپا در گزارشي هش��دار داده است ركود 
اقتصادي كشورهاي اروپايي بدتر از چيزي خواهد بود 
كه پيش تر تصور مي ش��د. طبق برآورد صورت گرفته 
توسط كميسيون اروپا، متوسط رشد اقتصادي امسال 
۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا منفي ۸.۳ درصد 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 محدوديت ه��ا به خاطر اوج گيري 
مجدد در شمار مبتاليان به كرونا بازگشته است. البته 
انتظار نداريم شاهد ريزش هاي سنگين متوالي بورس ها   

مانند روزهاي اول بحران باشيم. در معامالت بازارهاي 
بورس در اروپا، شاخص »فوتسي ۱۰۰« بورس لندن 
با ۰.۷۶ درصد صعود نس��بت به روز قبل و در س��طح 
۶۰۹۵.۴۱ واحد بس��ته شد. ش��اخص »دكس ۳۰« 
بورس فرانكفورت در آلمان با افزايش ۱.۱۵ درصدي 
و ايستادن در سطح ۱۲ هزار و ۶۳۳.۷۱ واحدي به كار 
خود خاتمه داد و شاخص »كك ۴۰« بورس پاريس با 
صعود ۱.۰۱ درصدي در سطح ۴۹۷۰.۴۸ واحد بسته 
شد. در مادريد شاخص »ايبكس ۳۵« ۱.۱۶ درصد باال 

رفت و به ۷۳۲۱.۱۰ واحد رسيد.

    بورس هاي آسيايي
در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد خوبي 
داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي ۲۲۵« بورس 
توكيو ژاپن با صعود ۱.۸۶ درصدي تا س��طح ۲۲ هزار 
و ۷۰۶.۴۵ واحدي باال رفت. شاخص »هانگ سنگ« 
بورس هنگ كنگ ۰.۹۲ درصد باال رفت و در س��طح 
۲۵ هزار و ۹۶۳.۰۷ واحد بسته شد. در چين شاخص 
»شانگهاي كامپوزيت« صعود ۱.۶۳ درصدي را تجربه 
كرد و در سطح ۴۸۳۰.۷۱ واحد بسته شد. در استراليا 
ش��اخص »اس اند پ��ي اس اند ايك��س ۲۰۰« بورس 
س��يدني با ۰.۷۴ درصد افزايش و ايس��تادن در سطح 
۵۹۳۶.۲۰ واحدي به كار خود خاتمه داد. در بين ديگر 
شاخص هاي مهم آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن 

صعودي بود.



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

عضو پارلمان شهري پايتخت عنوان كرد

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 06 مسكوت 
مانده است، حسن خليل آبادي، عضو شوراي 
 شهر تهران با اشاره به اينكه انجام ساخت و ساز 
در پادگان 06 پيوس�ت اجتماع�ي و ترافيكي 
ندارد، گفت: اين پادگان بايد تبديل به پارك و 

مركز گردشگري شود.

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. خليل آبادي اما در گفت وگو با 
فارس، درباره موضوع ساخت و ساز در پادگان 06 و توافق 
شهرداري با ارتش تصريح كرده است: روز يكشنبه محسن 
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 
پس از اين اظهارنظر آقاي هاشمي گفت، توافق با ارتش در 
مورد پادگان 06 منتفي نشده است. وي افزود: پس از اين 
موضوع محسن هاشمي اصالحيه اي در مورد خبر منتشر 
شده به نقلش به رسانه ها ارسال و اعالم كرد اين قضيه به 
صورت قطعي منتفي نشده است. اين عضو شوراي شهر 
تهران گفت: البته به طور كلي اعضاي شوراي شهر نسبت 
به انجام بارگذاري و ساخت و ساز در پادگان 06 اعتراض 
دارند و در اين زمينه چندين بار به شهردار تهران نيز تذكر 
داده شده است. خليل آبادي گفت: منطقه اي كه پادگان 
06 در آن قرار گرفته پر تراكم بوده و در صورت بارگذاري 

در آن آشفتگي ترافيكي در منطقه ايجاد مي شود.
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 
وجود دارد، انجام گيرد. اين عضو شوراي شهر تهران تأكيد 
كرد: انجام ساخت و ساز و بارگذاري در پادگان 06 به هيچ 

عنوان پيوست اجتماعي و ترافيكي ندارد و به صالح نيست. 
خليل آبادي اظهار كرد: زماني مطرح كرديم بايد پادگان ها 
به خارج از ش��هر منتقل شود و اكنون با شرايطي مواجه 
شده ايم كه ش��هرداري تمايل دارد ساخت و ساز در اين 
محل انجام دهد. وي گفت:  به نظر ما پادگان 06 بايد جهت 
ارايه خدمات عمومي تغيير كارب��ري دهد به طور 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 برج هاي بلند در پادگان 06 

به صالح نيست و نقض قرض محسوب مي شود.

    تذكر 6   عضو شورا
به گزارش »تعادل«، پيش از اين، محمدجواد حق شناس، 
الهام فخاري، احمد مسجدجامعي، حسن خليل آبادي، 
حجت نظري و علي اعطا در نشست علني 2 تيرماه جاري 
در تذكري به شهردار تهران در خصوص موضوع پادگان 
06، خواستار ضرورت اصالح مصوبات و توافقات در رابطه 
با پادگان 06 ش��دند. در آن جلسه،  حق شناس، 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، 
رييس كميسيون معماري و شهرسازي پس از بررسي هاي 
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 مي كند كل 50 هكتار در اختيار 
ش��هر قرار گيرد و از بارگذاري ه��اي مذكور جلوگيري 
شود. رونوشت نامه براي ش��هردار هم ارسال مي گردد. 
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 نداشته اند. 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 06 حت��ي با اتخاذ همه 
تدابير ممكن حائز اثرات نامطلوب و بعضا غير قابل جبران 
بر ترافيك محورهاي اطراف، خصوصا محور پاسداران با 

سطح سرويس اشباع وفوق اشباع خواهد بود. به گفته وي، 
درنهايت اين كميته پيشنهاد كرده است، براي انجام اين 
كار از كمك هاي دولت، تامين زمين معوض از منابع دولتي 
يا شهرداري، يا انتقال حق توسعه بر ساير اراضي متعلق به 
ارتش، و حتي مكاتبه با ستاد كل نيروهاي مسلح به منظور 
مساعدت در اين خصوص استفاده شود. حق شناس تاكيد 
كرد: به رغم نقد جدي به مصوبه شوراي عالي شهرسازي و 
معماري ايران، بايد گفت مصوبات شوراي عالي شهرسازي 
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 

توافقي بر عهده شوراي شهر است. حال اينكه تاكنون هيچ 
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 مي كند، به گونه اي 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 
محيطي جبران ناپذير جلوگيري به عمل آيد. وي در ادامه و 
با اشاره به نتيجه اين امر بر مبناي موارد مطرح شده، گفت: 
به نظر مي رسد 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 35 هكتاري 
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 كاربري هاي 
مترتب بر آن مطالبه مي گردد، به گونه اي كه در س��طح 
15هكتاري سهم ارتش، غلبه با كاربري هاي فرهنگي، 
اجتماعي و گردشگري باشد و نه كاربري هاي مسكوني، 

اداري و تجاري. 
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 افزايش 5 برابري 
تست مثبت كرونا در پايتخت

مديرعامل شركت ش��هر سالم شهرداري تهران 
با اش��اره به اينكه نتيجه مثبت تس��ت كروناي 
شهروندان در كلينيك ها و مراكز درماني شركت 
شهرسالم 4 تا 5 برابر 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 گفت وگو با فارس اظهار كرد: متأسفانه ميزان 
مراجعات به دليل ابتال به كرونا به مراكز درماني 
و كلينيك هاي 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 � 19 باشند، گفت: 
 نتيجه تست كرونا مثبت در حال حاضر نسبت 
به ماه هاي گذشته 4 تا 5 برابر افزايش يافته و اين 
نشان مي دهد ميزان شيوع و ابتال ميان شهروندان 
تهراني بيش��تر شده اس��ت. مديرعامل شركت 
شهر سالم شهرداري تهران گفت: افرادي كه به 
كلينيك هاي شهرداري مراجعه مي كنند فقط 
پرسنل شهرداري نيستند بلكه شهروندان عادي 
نيز از خدمات اين كلينيك ه��ا و مراكز درماني 

بهره مند هستند.

راز مصونيت  مددجويان گرمخانه 
در برابر كرونا؟

مديرعامل س��ازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي ش��هرداري تهران از ابت��الي 4 مددكار 
گرمخانه ه��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 
گفت وگو با تسنيم، درباره وضعيت ابتالي مددجويان 
و مددكاران به كرونا در گرمخانه هاي ش��هر تهران 
اظهار كرد: همچن��ان هيچ يك از مددجويان ما در 
گرمخانه هاي تهران به كرونا مبتال نشده اند و از اين 
حيث در وضعيت سفيد قرار داريم، اما تست 4 نفر از 
مددكاران مثبت بوده است البته الزم نيست گرمخانه 
را قرنطينه كنيم چراكه از س��اير مددكاران تست 
گرفته شده اس��ت و 4 مددكار مذكور در قرنطينه 
خانگي به سر مي برند. وي درباره علت مبتال نشدن 
مددجويان به كرونا و تحقي��ق درباره اين موضوع 
گفت: در اين زمينه تحقيق و پژوهشي صورت نگرفته 
است ضمن اينكه ما نمي توانيم اين كار را انجام دهيم، 
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 
نداشتيم اما چنانچه اقدامي در اين راستا صورت گيرد 
استقبال مي كنيم و همكاري الزم را خواهيم داشت.

 2 قصور شهرداري
در حادثه كلينيك  سينا

عضو هيات رييسه ش��وراي شهر تهران با اشاره به دو 
قصور شهرداري در وقوع حادثه كلينيك سينا مهر، 
 گفت: پرونده اين حادثه در كميته ويژه شورا به صورت 
كامل در دست بررسي است. زهرا نژادبهرام، عضو هيات 
رييسه شوراي شهر تهران درباره وقوع كلينيك سينا 
مهر اظهار كرد:  پرونده اين حادثه در كميته ويژه اي كه 
در شوراي شهر تشكيل شده در حال بررسي است و 
منتظر نتيجه قطعي اين كميته جهت تصميم گيري 
هستيم. وي با اشاره به اينكه همه مدارك مربوط به 
اين حادثه و ابعاد آن توسط كميته ويژه شوراي شهر در 
حال جمع آوري است، گفت: به نظرم دو قصور مشخص 
توسط شهرداري در اين زمينه وجود دارد. عضو هيات 
رييسه شوراي شهر تهران در گفت وگو با فارس ادامه 
داد: اجرا نكردن رأي كميسيون ماده 100 و پيگيري 
نشدن تذكرها و اخطارها دو قصوري است كه شهرداري 
انجام داده و سبب حادثه كلينيك سينا مهر در كنار 

ساير علل اين حادثه شده است.

وام وديعه مسكن مستاجران را 
بدهكارتر نكند

نايب رييس 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 بدهكار تر 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 مي گيرد 
كه قرارداد رسمي و كد رهگيري داشته باشند و مسكن 
آنها در پايتخت 75 متر و در ساير شهر ها 95 متر باشد. 
محمد اسالمي درباره ميزان كمك وديعه مسكن، 
اضافه كرد: رقم پيش��نهادي وزارت راه و شهرسازي 
را اعالم نمي كنيم و منتظر بانك مركزي هس��تيم. 
بانك مركزي با بانك ها درباره منابع و شيوه اجرايي 
 پرداخت وديعه مسكن توافق كرده و به زودي -آن را-

 اعالم مي كند. سپس آن را در ستاد اقتصادي دولت 
به تصويب مي رسانيم و اعالم خواهيم كرد. در همين 
حال، حسام عقبايي، نايب رييس اتحاديه مشاوران 
امالك درب��اره برنامه وزارت راه و شهرس��ازي براي 
پرداخت وام وديعه مسكن با دفاع از طرح وديعه مسكن 
جهت كمك به مستاجران معتقد است: اين طرح بايد 
به نحوي اجرا شود كه باعث ايجاد مشكالت جديدي 
براي مستاجران نشود. وي با يادآوري اينكه حدود يك 
ماه پيش با وزير راه و شهرسازي جلسه اي داشتيم، 
افزود: در آن جلسه تأكيد كرديم كه اين تسهيالت 
نبايد به نحوي باشدكه مستاجران بدهكار تر شوند و 
در واقع به جاي حل مشكالتشان، بر تعداد آنها افزوده 
شده و به قول قديمي ها قوز باالي قوز شود كه آقاي 
وزير در پاسخ گفتند ما تسهيالتي را مي دهيم كه جنبه 
سوبسيدي و حمايتي داشته باشد تا مستاجران دچار 

مشكالت بيشتري نشوند.

رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 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�وراياري هاي 
محالت، مه�دي جمالي نژاد، رييس س�ازمان 
ش�هرداري ها و دهياري هاي كشور اعالم كرد: 
فعاليت شوراياري هاي اين دوره با توجه به مفاد 
رأي ديوان عدالت اداري كمافي السابق 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�وراياري ها 
منوط به اب�الغ دادنامه هي�ات عمومي ديوان 

عدالت اداري و نظر شوراي شهر تهران است.

جمالي نژاد در گفت وگو با مهر با اش��اره ب��ه رأي ديوان 
عدالت اداري مبني بر لغو انتخابات شوراياري هاي 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 تصميم گيري و 

اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات 
و وظايف شوراها را اين قانون و قوانيني ناشي از آن معين 

مي كند.
وي افزود: متعاقبا اصل يكصدم قانون اساسي كه از سلسله 
مراتب ش��وراها نام برده، برگزاري انتخابات شوراها را در 
قلمرو روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان احصا نموده 
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 صراحتًا آنها را 
عنوان كرده و تشكيل هر گونه شورا فراتر از موارد موضوع 

اصل ياد شده وجاهت قانوني ندارد.
رييس س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كش��ور 
گفت: در راستاي اصول موصوف، مفاد مواد 1 و 2 قانون 
تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور 
و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با 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 
استان ها برشمرده و نامي از ش��وراياري به ميان نياورده 

اس��ت و برگزاري انتخابات سابق شوراياري ها نيز عمدتا 
بر اساس توافقات داخلي مسووالن صورت گرفته است.

او اظهار كرد: معهذا بر اساس مصوبه سال 1393 هيات 
محترم وزيران در خصوص برگزاري انتخابات شوراياري ها 
مقرر ش��د كه وزارت كش��ور در امور اجرايي و نظارت بر 
انتخابات ش��وراياري هاي دوره چهارم با شوراي شهر و 
شهرداري همكاري كند كه مجدداً مصوبه موصوف براي 
برگزاري انتخابات دوره پنجم شوراياري ها 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 به رغم مس��ووليت نظارتي وزارت 
كشور در حسن اجراي قانون شوراها در رابطه با قانوني يا 
غيرقانوني بودن انتخابات مذكور يا لغو آن تكليفي متوجه 
وزارت كشور نيس��ت چرا كه در قانون شوراها به عنوان 
شوراياري ها اشاره اي 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��وراياري ها براي دوره هاي 
بعدي فعاليت شوراهاي اسالمي غيرقانوني و منتفي اعالم 

شده است لذا فعاليت شوراياري هاي 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 شوراياري ها 
مستلزم تصريحات قانوني الزم است،ضرورت دارد براي 
انجام اين مهم، ابتدا ساز و كارهاي قانوني الزم پيش بيني  
سپس آيين نامه هاي مربوط تهيه و تصويب شده تا امكان 

برگزاري انتخابات و تشكيل شوراياري ها محقق شود.
رييس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور گفت: به 
همين منظور جلساتي با ساير دستگاه ها و مراجع ذي ربط 
تشكيل شده و موضوع در دست بررسي است كه متعاقبًا 
پس از رفع موانع قانوني موجود و جمع بندي نتايج حاصله 
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��وراياري ها 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��وراياري ها در خصوص 
انتخابات ش��وراياري ها اظهار كرد: تصميم شهرداري 
در خصوص شوراياري ها 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، شوراياري ها همچون گذشته به فعاليت 

خود ادامه خواهند داد.
وي افزود: در ارتباط با دوره هاي آتي نيز منتظر تصميم 
مراج��ع قانوني ذي ربط خواهيم بود. از نظر ش��هرداري 
تهران، به اس��تناد مصوبات شورا، شوراياري يك انجمن 
شهري است كه به عنوان يك نهاد مدني در سطح محالت 

شهر تهران فعاليت مي كند.
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 

دوره هاي بعدي منتفي دانسته است.

اوراق بدهي 15 درصدي دردي دوا نمي كند
  كاهش س�ود س�پرده ها و بهره بين بانكي نيز 
ديگر سياستي است كه در هفته هاي اخير، انتقاد 
كارشناسان را به همراه داشته است. اين سياست 

با تورم فعلي چه مي كند؟
كاهش نرخ بهره در اقتصاد فعلي ايران يكي از مهم ترين 
ابزارهاي در دست بانك مركزي براي كاهش نرخ تورم 
را از ميان گزينه هاي روي ميز كنار مي زند و عمال با به 
گ��ردش در آوردن نقدينگي بين بانك ها، خود تورم زا 
خواهد بود. از سوي ديگر كاهش سود سپرده ها نيز با 

توجه به نرخ تورم واقعي موجود در اقتصاد، صاحبان پول 
را به حضور در ساير بازارها وسوسه مي كند و آنچه كه 
ما در ماه هاي اخير در بازارهايي مانند طال، ارز و مسكن 

ديده ايم، 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 موسسه اي 
ش��رايط ناسالم داش��ت و رفتار اقتصادي پرخطري از 
خود بروز مي داد، بانك مركزي نه تنها نبايد به س��ود 

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، 
نمي توان 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 مي شود.
  با توجه به رشد منفي اقتصاد ايران در سال هاي 
اخير، برخي كارشناسان مي گويند، سودي كه 
بانك ها به سپرده ها مي دهند غيرواقعي است 

و اساس�ا كار مول�دي در ش�رايط فعلي چنين 
س�ودي به بانك ها نمي دهد، اين تحليل تا چه 

قدر درست است؟
با توجه به نرخ تورم و نرخ منفي رشد اقتصادي، سود 
واقعي كه بانك ها به م��ردم مي دهند كمتر از ميزان 
رش��د منفي است كه در اقتصاد رخ مي دهد. يعني نه 
تنها نرخ ه��اي 13 و 15 درصدي كه حتي زماني كه 
نرخ 20 درصدي به سپرده ها داده مي شد نيز باز عدد 
نسبت به واقعيت رشد منفي اقتصاد كمتر بود. از اين 

رو در تحليل اين موضوع بايد توجه داش��ت كه نرخ 
سود اس��مي در نظر گرفته براي سپرده هاي بانكي با 
آنچه كه در شرايط واقعي اقتصاد رخ مي دهد متفاوت 
است و بانك ها در اين حوزه متضرر نمي شوند اما اگر 
نرخ بهره پايين بيايد، باز هم اقتصاد ايران با نقدينگي 
سرگرداني مواجه خواهد شد كه نتيجه اش 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.

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 
)state( داراي چهار ركن است كه شامل مردم، محدوده 
جغرافيايي كه با مرزها مش��خص مي شود، حكومت يا 
هيات حاكمه )سه قوه( و حق اعمال حاكميت مي شود. 
يك حكومت به نمايندگي از مردم بايد بتواند در مرزهاي 
آن كش��ور خواس��ته هاي مردم را كه در قانون اساس��ي 
متجلي مي شود، بر كل كشور اعمال كند. اتفاقي كه در 
فضاي مجازي افتاده، اين است كه مرزها در فضاي مجازي 
به راحتي مشخص نيست و به همين جهت افراد، شركت ها 
و پلتفرم ها مي توانند به راحتي از مرزهاي حقيقي كشورها 
عبور كنند و وارد س��اير كشورها شوند، قوانين خواست 
خودش��ان را اعمال و به خواسته هاي مردم آن سرزمين 
بي اعتنايي كنند. چنين چي��زي دقيقا به معناي نقض 
حاكميت ملي و استقالل كشور است. اين در حالي است 
كه كوچك ترين نقل و انتقالي در مرزهاي حقيقي كشورها 
بسيار محافظت شده و تحت قوانين جدي انجام مي شود، 
اما عبور اطالعات در فضاي مجازي كه مهم ترين منبع در 
عصر اطالعات است، از مرزهاي مجازي بدون هيچ قانوني 
صورت مي گيرد. 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 
مي توان در اتفاقاتي كه به صورت روزمره در فضاي مجازي 
مي افتد، مشاهده كرد. اعمال محدوديت شبكه اجتماعي 
اينستاگرام در پي شهادت سردار سليماني براي كاربران 
ايراني و حذف اكانت و فيلتر محتواي منتشرشده توسط 
كاربران، يكي از نمونه هايي است كه نشان مي دهد ما در 
فضاي سايبر، با نبود حاكميت مواجهيم. زيرا خواسته مردم 
ما در كشور خودشان توسط يك پلتفرم خارجي سركوب 
شد، آن هم با استناد به قوانين امريكا. اگر ما در اين فضا، 
حكمراني داشتيم بايد مي توانستيم اين پلتفرم را مقيد به 
احترام به خواسته كاربرانمان كنيم. اما اين اتفاق تاكنون 
نيفتاده است. نكته اصلي اينجاست كه مسائل حوزه فضاي 
مجازي امروزه ديگر محصور در اين فضا نيست، بلكه فضاي 
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 سياست گذاري و اعمال آن 
توس��ط قدرت هايي خارج از مرزهاي ما صورت خواهد 
گرفت. اين خواس��ته ها بايد از طريق قوانين و مسووالن 

جاري ش��ود، اما مي بينيم در مثال هاي��ي از اين قبيل، 
حاكميت اعمال نمي شود. 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. امريكايي ها ديدند كه ارز 
گرام مي تواند 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 هيات حاكمه امريكا 
بايد از حق آن امريكايي ها 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 مي توانيم از حكمراني 
فضاي مجازي كش��ور دفاع كنيم كه پلتفرم هايي مانند 
اينس��تاگرام، تلگرام، توييتر و مابقي سرويس دهنده ها 
اعم از داخلي و خارجي، مقيد باش��ند كه قوانين كشور 
ما را بپذيرند و آنها را در پلتفرمشان رعايت كنند. اگرچه 

در حوزه سرمايه گذاري خارجي نيز در كشور يك سري 
قوانين مانند قانون استفاده حداكثري از توان داخل وجود 
دارد و اين باعث مي شود كه سرمايه گذاران خارجي تحت 
قوانين كشور ما عمل كنند، اما در اين زمينه نيز در حوزه 
فضاي مجازي به س��متي نرفته ايم كه اين قوانين براي 
شركت هايي كه در داخل ثبت شده اند و سهامدار خارجي 
دارند، اعمال شود. هم اكنون مسووالن حتي در جاهايي 
كه مي توانند نيز در موضع حكمراني فضاي مجازي اهمال 
مي كنند و در جاهايي هم ابزارهاي كمتري براي حكمراني 
دارند. دراين شرايط شبكه ملي اطالعات مي تواند ابزارهاي 
خوبي ب��راي حكمران��ي در فضاي مج��ازي، در اختيار 
مسووالن قرار دهد. با ابزار شبكه ملي اطالعات مي توان در 
فضاي مجازي اعمال حاكميت كرد و در شرايطي كه اين 
ابزار در اختيار ما قرار ندارد، شاهد تضعيف حكمراني مان 
در اين فضا هس��تيم. درواقع مهم ترين نقش شبكه ملي 
اطالعات، مشخص كردن مرز در فضاي مجازي و محدوده 
تحت حكمراني كشور ما در اين فضاست. تشكيل شبكه 
ملي اطالعات در اليه زيرساخت و شبكه، باعث مي شود 
كه حكمران به فضاي مجازي كشور احاطه داشته باشد. 
هم اكنون حتي حكمراني شبكه هم در اختيار ما نيست؛ 

چرا كه شبكه روي اينترنت فعال است و ما به لحاظ شبكه 
هم، كار خاص��ي نمي توانيم بكنيم. به همين دليل تنها 
ابزاري كه استفاده مي شود فيلترينگ است. با وجود اين  
فيلترينگ يكي از بدترين ابزارها براي اعمال حكمراني 
است. فيلترينگ ابزار صفر و يك است و درحالي كه شايد 
حاكميت نخواهد يك پلتفرم را به طور كامل ببندد، اما 
به دليل نداش��تن ابزارهايي كه قوانين و مقررات خود را 
بر محتواي نامناس��ب اعمال كند، مجبور مي شود كل 
پلتف��رم را محدود كند. همه مي دانن��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 مي تواند يك سري ابزار در اختيار حكمران قرار 
دهد. برخي از مسووالن ايجاد شبكه ملي اطالعات، به طور 
مداوم از فيلترينگ گاليه مي كنند، در حالي كه اگر شبكه 
ملي اطالعات ايجاد ش��ده بود، ابزاره��اي ديگري براي 
حكمراني در اين فضا به وجود مي آمد و نقش فيلترينگ 

كمرنگ تر مي شد.
٭ سياست  پژوه فضاي مجازي

توافق شهرداري با ارتش بر سر احداث بوستان در پادگان 06 مسكوت مانده است

ادامه از صفحه اول



دانش و فن6دنياي فناوري

كاهش مشكالت سرعت و تاخير در شبكه هاي نسل هاي قبل با اينترنت نسل پنج

تاثير 5G در رشد اقتصاد ديجيتال
فناوري5G با كاربردهاي خود تحول چشمگيري 
در زندگي انسان امروزي ايجاد مي كند و ايران به 
عنوان كشوري كه از سال هاي گذشته خود را در 
مس�ير اين فناوري قرار داده است بايد گام هاي 
س�ريع تري براي بهره گي�ري از كاربردهاي آن 
بردارد. ازنظر كارشناسان اين حوزه آنچه داراي 
اهميت است اين اس�ت كه چه ما آماده  باشيم و 
چه نباشيم فناوري وارد مي شود و تاثيرات خود 
را نيز به جاي مي گذارد. براي اينكه در اين حوزه 
از كش�ورهاي صاحب فن�اوري و لبه تكنولوژي 
عقب نمانيم بايد بسترهاي الزم فني، حقوقي و 
مقررات گذاري را هرچه س�ريع تر انجام دهيم، 
زيرا ما بايد در اين فناوري ك�ه به عنوان يكي از 
بخش هاي تحول ديجيت�ال و اقتصاد ديجيتال 

در آينده مطرح شده سهمي مهم داشته باشيم.

پس از اينكه در س��ال هاي گذش��ته با ورود نس��ل سوم و 
چهارم تلفن همراه در دنيا مواجه بوديم، چند سالي است 
كه صحبت از5G يا همان نسل پنجم تلفن همراه مطرح 
 5Gمي ش��ود. با توجه به كاركردها و كاربردهاي ش��بكه
در ابعاد مختلف زندگي و بر اس��اس اعالم كارشناسان اين 
حوزه، قرار اس��ت 5G مشكالتي مانند سرعت كم، تاخير 
كه در شبكه هاي نسل هاي قبل وجود داشت را به حداقل 
ممكن خود برساند و تاثير بسزايي در رشد اقتصاد ديجيتال 
و اينترنت اشيا داشته باشد. به همين منظور پياده سازي 
اينترنت اشيا، هوشمند سازي و ارايه سرويس هاي پهن باند 
 5Gو به طوركلي بخش عمده اي از تحول ديجيتال بر بستر
صورت مي گيرد و همين موضوع اهميت پرداختن به آن 
در ابع��اد مختلف فني، مقررات گذاري و تجاري را نش��ان 
مي دهد. پايش جنگل هاي گلس��تان براي جلوگيري از 
بروز حوادثي مانند آتش س��وزي از پروژه هايي است كه در 
حوزه اينترنت اشيا انجام شده و پروژه هاي مختلفي نيز در 
حوزه هوشمندسازي، واقعيت مجازي، آموزش از راه دور و 
سرويس هاي ديگر در حال انجام است كه نياز به پياده سازي 
5G 5 را در كشور الزام آور كرده است. شبكه هايGفناوري

نه تنها حجم ديتا روي شبكه ها را چندصد برابر مي كنند، بلكه 
سرعت انتقال ديتاها را نيز بسيار زياد مي كنند و تاخير آن 
 4G كمتر از يك ميلي ثانيه خواهد بود؛ در حالي كه تاخير در
برابر ۲۵ تا ۴۰ ميلي ثانيه است. استانداردهاي 5G همچنين 
امكان استفاده از طيف پهن ۳۰ تا ۳۰۰ گيگاهرتز را در اختيار 
مي گذارد. بر اساس اعالم كارشناسان اين حوزه، اپراتورهاي 
 ۵G5Gمطرح و نام آش��ناي دنيا در حال طراحي و تست
هستند و تا كمتر از دو س��ال آينده به صورت تجاري ارايه 

مي شود و به دليل اهميت حركت بر لبه تكنولوژي و سرعت 
تحوالت در اين حوزه، ايران نيز بايد به سرعت در همين مسير 
حركت كند. محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات، سال گذشته درباره اينترنت نسل پنج  
گفته بود مقدمات پياده سازي 5G در ايران انجام شده است 
و از اجرايي كردن اولين نسخه 5Gو ارايه خدمات اينترنت 
نسل ۵ به عنوان يك مطالبه جدي و نيازمندي كسب وكارها 
در كشور خبر داده بود. او همچنين ۱۶خرداد ماه سال جاري، 
اظهار كرد كه مطابق برنامه تا شهريورماه، پنج منطقه تاريخي 
تهران زير پوشش نسل پنجم تلفن همراه قرار مي گيرد. بر 
اساس مطالعات انجام شده، اپراتورها مي توانند با استفاده از 
فناوري در صنايع، در سال ۲۰۲۶ به درآمدي در حدود ۶۱9 
ميليارد دالر برسند و در دوره زماني ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۵ سهم 
از كل GDP جهان حدود هفت درصد پيش بيني مي شود.

   اپراتورها در حال آماده سازي براي5G هستند
در اين راستا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
نادر مكاري، استاديار دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر 
 5Gدانشگاه تربيت مدرس، درباره فعاليت هايي كه در حوزه
در حال انجام اس��ت، گفت: »در كش��ور اپراتورها در حال 
آماده س��ازي خود هس��تند و حركت در ايران به صورت 
تدريجي در حال انجام اس��ت. اپراتورها مي توانند نسخه 
آزمايشگاهي5Gرا انجام دهند. اين كار تاكنون انجام نشده 
اما در حال بررس��ي س��ناريوهاي مهاج��رت و برگزاري 
كالس هاي آموزش��ي براي كاركنان خ��ود در اين حوزه 
هستند.« مكاري كه در اين حوزه در حال تحقيق و پژوهش 
است، درباره اقداماتي كه در دنيا در حوزه5G انجام شده، 
با اش��اره به اينكه تمام اپراتورهاي مطرح و صاحب نام در 
دنيا بسترس��ازي الزم را براي5G انج��ام داده اند، گفت: 
»كشورهايي مانند امريكا و حتي كشورهاي همسايه نيز 
فركانس هاي خود را براي5G مشخص كرده اند و در اين 
حوزه از ايران جلوتر هستند.« وي با بيان اينكه در كشورهاي 
مختلف پروژه هايي به صورت پايلوت در حال انجام است، 
افزود: »كش��ور چين جراحي از راه دور را تس��ت كرده و 
آلمان نيز در حال تست5G روي خودروهاي توليدي خود 
است البته اين برنامه ها هنوز تجاري سازي نشده است.« 
اين استاديار دانشگاه به ويژگي هاي سرويس هايي كه بر 
بستر5G ارايه مي شوند اشاره كرد و گفت: »سرويس هايي 
مانند واقعيت افزوده و مجازي، موبايل برودبند )باند پهن(، 
سرويس هايي كه كانكشن آنها بسيار باالست و در حوزه 
اينترنت اشيا و هوشمندسازي به كار مي رود و سومين دسته 
سرويس هايي هستند كه به تاخير حساسيت دارند و در آن 
 5Gقابليت هاي بااليي مانند جراحي از راه دور، در بس��تر

ارايه مي شوند.« وي درباره سرويس هاي حساس به تاخير 
به نكته اي اش��اره كرد كه در آن فناوري باعث مي شود كه 
تاخير در5G تا يك ميلي ثانيه كم شود. مكاري به اقدامات 
موردنياز براي توسعه5Gدر ايران اشاره كرد و گفت: »در 
ايران رگوالتوري در حال مشخص كردن طيف5G است 
كه احتمااًل ۳.۵ گيگاهرتز اس��ت و به دليل اينكه در اين 
تكنولوژي پهناي باند بيش��تري نياز است فركانس هاي 
باالتري نيز مي خواهيم. مهم تري��ن گام در حوزه5G در 
كشور، مشخص شدن طيف فركانس در اين حوزه است 
كه بايد به سرعت انجام شود.« اين استاديار دانشگاه تصريح 
كرد: »باوجود مشكالت تحريم اپراتورها به دنبال واردكردن 
تجهيزات5G هستند و با تاييد تجهيزات توسط رگوالتوري 
مي توانند اين تجهيزات را وارد كنند. فناوري 5G در تمام 
ابعاد صنعت، حمل ونقل، سالمت، كشاورزي، سرگرمي و 
آموزش به كار مي رود. ايجاد نياز براي استفاده از 5G نيز بايد 
به صورت موازي با آماده سازي شبكه انجام شود تا زنجيره 

اقتصادي نيز در اين حوزه شكل بگيرد.«

5G اهميت تغيير الگو در   
همچنين ليال محمدي، رييس پژوهشكده فناوري ارتباطات 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات، درباره فعاليت هاي 
انجام شده در حوزه5G در ايران، گفت: »كشور در مرحله 
ورود به مطلب و آش��نايي با 5G و تربيت نيروي انساني و 
شناسايي اين حوزه و كارايي آن قرار دارد و تاكنون نيز خوب 
پيش رفته است.« وي به عملكرد پژوهشگاه ارتباطات در 
موضوع5G پرداخت و افزود: »پژوهشگاه ارتباطات از سال 
9۴ به موضوع5G وارد شده و فروم تشكيل داده است و با 
بخش هاي مختلف صنعت، دانشگاه و اپراتورها نشست هاي 
مشتركي براي تبيين موضوع برگزار كرده است.« محمدي 
درباره پروژه هاي مطالعاتي كه در اين زمينه انجام شده نيز 
گفت: »پژوهشگاه ارتباطات پروژه اي در حوزه مباحث فني، 
حقوقي و اقتصادي با بررسي هاي جامعي براي رگوالتوري 
انجام داده و ارايه كرده است. فناوري5G موضوعات مختلفي 
را در برمي گيرد. حوزه5G مباحث مربوط به طيف و مسائل 
حقوقي و ورود صنايع ديگر را دارد.« وي به موضوع الگوي 

استفاده از طيف در5G اشاره كرد و افزود: »الگوي استفاده 
از طيف در اين حوزه با الگوي موجود متفاوت است چراكه 
در5G هم بايد قيمت پايين باشد و هم توانايي ارايه پهناي 
باند باال وجود داش��ته باشد كه با اين الگوي موجود، طيف 
نمي رسد و تغيير اين الگوها اهميت بسياري دارد. بخشي 
از فركانس ه��اي موردنياز در اين ح��وزه در جاي ديگري 
استفاده مي شود و بايد آزاد شود كه اين كار اقدام يك روزه اي 
نيس��ت و زمان مي برد.« وي درباره اقدامات اپراتورها براي 
پياده س��ازي 5G افزود: »اپراتورها نيز مطالعات خود را با 
تشكيل گروه هايي آغاز كردند و تست هاي خيلي محدودي 
نيز انجام داده اند ولي اينكه بگوييم5G پياده سازي شده 
است، وجود ندارد اما ورود خوبي داشته اند.« محمدي تاكيد 
كرد: »حوزه5G به شكلي نيست كه كشوري به تنهايي بتواند 
آن را به پيش ببرد. ما هم ورود خوبي به اين حوزه داشته ايم 
اما از فرصت ها به موقع استفاده نكرديم و با توجه به سرعت 
تحوالت دست كشور در حوزه اين فناوري خالي مي ماند و 

فقط مي توانيم از5G استفاده جانبي داشته باشيم.«
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حمله هكري به شركت امنيتي 
امريكايي براي انتقام گيري

يك هكر با حمله به يك شركت امنيتي امريكايي 
با هدف انتقام گيري بيش از 8۲۰۰ پايگاه داده آن 
را هك كرد و داده هاي حساسي را به سرقت برد.به 
گزارش فارس به نقل از زددي نت، هكري با حمله 
به يك شركت امنيت سايبري امريكايي اطالعاتي 
محرمانه را از پايگاه هاي داده آن س��رقت كرده 
است. هكر مذكور مي گويد داده هاي سرقت شده 
ميلياردها دالر ارزش دارند و مربوط به شركت هاي 
ديگري هستند كه در گذشته با حمالت سايبري 
مواجه شده اند و اين ش��ركت امنيتي براي حل 
مشكالتشان اقدام كرده است. اطالعات هك شده 
از طريق سايتي به نام ديتاوايپر در دسترس است 
كه توس��ط يك محقق امنيتي به نام ويني ترويا 
اداره مي ش��ود. هويت اين هكر كه با نام مستعار 
NightLion فعاليت مي كند، هنوز افشا نشده 
است. وي س��ه ماه از وقت خود را صرف نفوذ به 
پايگاه هاي داده شركت امنيتي هدف كرده است.

ضرورت استفاده از ابزار تاييد 
هويت دو مرحله اي

كارشناسان امنيت س��ايبري هشدار مي دهند 
كه كاربران اينترنت و خدم��ات ديجيتال بايد 
اس��تفاده دايمي و كل��ي از اب��زار تاييد هويت 
دومرحل��ه اي را به ط��ور جدي در دس��تور كار 
خ��ود قرار دهند. ب��ه گزارش فارس ب��ه نقل از 
وايرد، كارشناس��ان امنيت��ي مي گويند اگرچه 
هيچ يك از ش��يوه هاي تامين امنيت در فضاي 
مج��ازي به ط��ور كامل و صددرص��دي ايمني 
افراد را تامين نمي كن��د، اما روش تاييد هويت 
دومرحله اي نسبت به ديگر شيوه ها مطمئن تر 
بوده و هكرها با دش��واري مي توانند به آن نفوذ 
كنند. در روش هاي س��نتي تاييد هويت از يك 
نام كاربري و كلمه عبور براي ورود به سايت ها و 
برنامه هاي مختلف استفاده مي شود، اما در روش 
تاييد هويت دومرحله اي يك كدتاييد هويت از 
طريق پيامك يا اپليكيشني خاص در اختيار فرد 
قرار مي گيرد تا هكر نتواند به آن دسترسي يابد. 
در نتيجه هك ش��دن كلمه عبور كاربر موجب 
دسترسي افراد ثالث به اطالعات حساب كاربري 
 نمي شود و اطالعات اشخاص سرقت نمي شود.

 بسياري از شركت هاي بزرگ فناوري و بانك ها 
از مدتي قبل اين خدم��ات را در نقاط مختلف 
جه��ان و از جمله ايران فع��ال كرده اند و از نظر 
متخصصان امنيتي اين روش در كنار روش تاييد 
هويت بيومتريك مبتني بر شناسايي چهره يا 
اثرانگش��ت ايمن ترين روش براي حفظ امنيت 

افراد محسوب مي شود.

براي اينكه در حوزه 5G  از كشورهاي صاحب فناوري عقب نمانيم، بايد بسترهاي الزم فني و مقررات گذاري را هرچه سريع تر انجام دهيم

آگهی حصر وراثت
آقای همايون مراد نژادی دارای شناسنامه شماره4539373447به شرح دادخواست 
به کالسه9915/316ازاين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنين توضيح 
داده که شادروان عظيم مراد نژادی فرزند همت بيگ و اغاسلطان به شناسنامه شماره 
472درتاريخ99/3/6دراقامت�گاه دايم�ی خودبدرود زندگی گفت�ه و ورثه آنمرحوم 

منحصر است به:
1-مريم مرادنژادی فرزند عظيم وشاهوبه کد ملی4539908405متولد1366 فرزند متوفی

2-کامبيز مرادنژادی فرزند عظيم وشاهو به شماره ملی4539316656متولد1358
3-همايون مراد نژادی فرزند عظيم  و شاهو  به شماره ملی 4539373447 متولد1351 

فرزند  متوفی
4-زينب مرادنژادی فرزند عظيم و شاهو به شماره ملی4530086526متولد1371فرزند متوفی
5-پری مراد نژادی فرزند عظيم وشاهو به کد ملی4539373455متولد1352 فرزند متوفی
6-افشين مرادنژادی فرزند عظيم وشاهو به کد ملی4539374672متولد1356فرزندمتوفی
7-فاطمه مرادنژادی فرزند عظيم وشاهو به کد ملی4539848682متولد 1361فرزند متوفی
8-فرشته مرادنژادی فرزند عظيم وشاهو به کد ملی4539868853متولد 1363فرزند متوفی 

9-شاهو مامی فرزند محمدوگوهر به کد ملی 4539312316متولد1332همسر متوفی
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور رادريک نوبت آگهی می نمايد تاهر کسی 
اعتراضی داردويا وصيتنامه ای از متوفی نزد وی می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 

يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
دفتر پنجم شورای حل اختالف شهرستان ايالم

کد آگهی : 99127
 روابط عمومي شرکت  فوالدمبارکه 

آگهي  شركت فوالد  مباركه

مناقصات و مزايدات : جهت دريافت اسناد و کسب اطالعات بيشتر به نشانی   www.msc.ir  لينک مناقصات و مزايدات  
بخش خريد و تامين كنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط 

با تامين كنندگان )SRM( ا قدام نماييد. 
ساير فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بيشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطالعيه ها، فراخوان مربوطه مراجعه  بفرماييد.

مديريت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعموضوعنوع فراخوانرديف

قراردادهای خريد1399/5/11خريد تسمه جوش زيرپودری به ميزان 5000 کيلو48512971مناقصه عمومی1

قراردادهای خريد1399/05/11خريد  30،000دست لباس کار پرسنل در قالب قرارداد باز48494238مناقصه عمومی2

قراردادهای خريد99/5/13خريد4 رديف تاير و تيوب مطابق مشخصات فنی به صورت عمومی48512689مناقصه عمومی3

تمديد آگهی شناسايی4
 و ارزيابی کيفی پيمانکاران

احداث تصفيه خانه آب نورد گرم  2 شامل حوضچه هاي پوسته، 
فيلترهاي شنی، برج هاي خنک کننده و پساب سيستم آب خنک 

EPC  کاري غلطک ها و ورق به صورت
قراردادهای خريد4/30 /99

  مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروی برق غرب مازندران
  موضوع مناقصه : انتخاب پيمانکار جهت اجرای پروژه تعميرات فيدر خط سرد به شرح جدول زير می باشد:

  مهلت خريد و نحوه دريافت اسناد مناقصه :
 داوطلبان می توانند از روز سه شنبه مورخ 99/4/24 لغايت روز يکشنبه مورخ 99/4/29 به منظور دريافت اسناد مناقصه به آدرس های ذيل مراجعه نمايند.

الف( وب سايت www.bargh-gmaz.ir )شرکت توزيع نيروی برق غرب مازندران (
www.tavanir.org.ir ب ( سايت معامالت شرکت توانير

  http : // iets.mporg.ir ج( پايگاه ملی مناقصات
  مبلغ خريد اسناد مناقصه :

مبلغ 545/000 ريال به ازاری خريد هر اسناد در مدت زمان تعيين شده در بند فوق به حساب سپهر ) شماره 0101853765005( بانک صادرات کد 2008 
نوع تضمين شرکت در مناقصه )فرايند ارجاع کار( به شرح زير می باشد : 

  ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه ديگر
   اصل فيش واريز وجه به حساب جام به شماره 16720405/50 بانک ملت شعبه مرکزی چالوس

  ضمانت نامه صادره توسط موسسات بيمه گر دارای مجوز الزم برای فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوی بيمه مرکزی ايران 
   کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری از محل مطالبات قطعی تاييد شده از سوی امور مالی 

  چک تضمين شده بانکی )چک شخصی مورد قبول نمی باشد( 
  تاريخ تحويل پاکات مناقصه : 

روز چهارشنبه ساعت 8:00 مورخ 99/5/8
  محل تحويل پاکات مناقصه : 

دفتر حراست و امور محرمانه اين شرکت واقع در نوشهر - بلوار خيريان - ميدان وليعصر-  نبش کوچه نيرو - طبقه چهارم 
  تاريخ گشايش پاکات مناقصه : 

زمان بازگشايی ساعت 10:30 روز چهارشنبه مورخ 99/5/8 در محل ستاد شرکت دفتر معاون مالی و پشتيبانی 
  ساير شرايط : 

   هزينه آگهی هر دو نوبت برعهده دستگاه مناقصه گزار می باشد . 
  به پيشنهادهای فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتی که بعد از مدت انقضا مقرر در فراخوان واصل می شود ، مطلقًا ترتيب اثر داده نمی شود . 

   محل تامين اعتبار پروژه های فوق از منابع داخلی تامين شده است.
  حضور يک نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشايش پاکات آزاد می باشد. 

   ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ پايه به ريالشرح مناقصهشماره مناقصهرديف
)فرايند ارجاع کار( به ريال

4/000/000/000400/000/000تعمیرات فیدر ناپايدار خط سرد امور محمودآباد06- 199/154

2/500/000/000250/000/000تعمیرات فیدر ناپايدار خط سرد امور کالردشت13- 299/154

نوبت اولآگهی تجديد مناقصه عمومی ) يک مرحله ای ( 

روابط عمومی شرکت توزيع نيروی برق غرب مازندران

شرکت توزيع نيروی برق استان مازندران

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مديرس�امانه همت�ا گف�ت: »72 درص�د 
گوش�ي هاي با ارزش باالي 300 يورو ازطريق 
رويه مسافري وارد شده اس�ت كه اين عدد 
به طور خاص ب�راي ن�شان ت��جاري اپل برابر 

با 81 درص��د است.« 

حسين يوس��فيان مديرس��امانه همتا در گفت وگو با 
فارس با بيان اينكه امسال ۷۲ درصد گوشي هاي باالي 
۳۰۰ يورو با رويه مس��افري وارد ايران مي شود، گفت: 
»گوش��ي هاي با ارزش بيش��تر از ۳۰۰ يورو با وجود 
مصرف ۲8 درصد منابع ارزي، فقط شش درصد از نياز 
بازار را تامين كرده اند در حالي كه گوشي هاي با ارزش 
كمتر از ۳۰۰ يورو، با وجود تامين 9۴ درصد نياز بازار، 
ص�رفًا ۷۲ درصد من�اب�ع ارزي را به خود اخت��صاص 
داده است. از طرفي در سال 98 نيز گوشي هاي با ارزش 

بيش��تر از ۳۰۰ يورو با وجود مصرف ۳۵ درصد منابع 
ارزي، فقط 9 درصد از نياز ب��ازار را تامين كرده اند. در 
حاليكه گوشي هاي با ارزش كمتر از ۳۰۰ يورو، باوجود 
تامين 9۱ درصد نياز ب��ازار، ص�رفًا ۶۵ درصد من�اب�ع 
ارزي را به خود اخت��صاص داده است.« وي با اشاره به 
پرمصرف ترين گوشي هاي باال و پايين ۳۰۰ يورو، اظهار 
كرد: »در سال گذشته نزديك به ۵/۰ ميليارد يورو صرف 
واردات گوش��ي همراه با برند اپل به كش�ور 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��ي هاي باالي ۳۰۰ يورو در س��ال 99 تصريح 
كرد: »۷۲ درصد گوشي هاي با ارزش باالي ۳۰۰ يورو 
ازطريق رويه مسافري وارد شده است كه اين عدد به طور 
خاص ب�راي ن�شان ت��جاري اپل برابر با 8۱ درص��د 
است. اين آمار در سال گذشته متفاوت بود به طوري كه 

۶۷ درصد گوشي هاي با ارزش باالي ۳۰۰ يورو ازطريق 
رويه مسافري وارد شده است كه اين عدد ب�راي ن�شان 
ت��جاري اپل برابر با 9۳ درص��د بود.« مدير سامانه همتا 
در پاسخ به برخي ش��ب هات مطرح شده 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 98 مجموعا ۲/۳ ميليون دستگاه گوشي به صورت 
تجاري و مس��افري وارد كشور شده است اما در مقابل 
در س��ه ماهه ابتدايي س��ال 99 مجموعا ۶/۲ ميليون 
دس��تگاه به صورت تجاري و مسافري وارد كشور شده 
است از طرفي در سال 98 در سه ماهه منتهي به سال 
99 مجموعا 9/۴ ميليون دس��تگاه به صورت تجاري و 
مسافري وارد كشور شد كه در اين رابطه ۳/۲ ميليون 

دستگاه كاهش واردات داشته ايم.«

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



ديدگاه

ادامه از صفحه اول

7 صنعت،معدن و تجارت

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

روايت متفاوت از ارزهاي نيامده
تعادل | فرشته فريادرس |

»27.5 ميليارد 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 نكرده اند، روايت متفاوتي از ارزهايي كه به 
كشور نيامده، دارد. بنابه ادعاي اعضاي كميته 
ارزي اتاق بازرگاني ايران، ميزان ارز صادراتي كه 
طي سال هاي 97 و98 به كشور برنگشته، 8.7 
ميليارد دالر است كه تنها 2.5 ميليارد دالر آن 
متعلق به بخش خصوصي واقعي است. »عدم 
تفكيك اطالعات مربوط به ارز در س�ال هاي 
97 و98 از س�وي بان�ك مرك�زي«، »اختالف 
حساب«، »بخشنامه سازمان توسعه تجارت 
مبني بر معافيت صادرات زير 1 ميليون يورو« 
وديگر اش�كاالت محاس�باتي، جزو عواملي 
است كه به گفته بخش خصوصي، موجب شده 
تا عدد ارز بازنگشته به چرخه اقتصاد، بزرگ تر 
از واقعيت به نظر برسد. كميته ارزي اتاق ايران 
در عين حال، سيزده پيشنهاد را براي سهولت 
بازگشت ارز صادراتي ارايه كرده كه يكي از آنها 
تمديد زمان اعالم ش�ده براي ايفاي تعهدات 
ارزي حداقل به مدت 3 ماه 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�تگاه هاي اجرايي، 
بانك ها و صرافي ها محروم خواهند شد. حال با 
توجه به اينكه زمان زيادي به پايان تعهد ارزي 
)31 تيرماه 99( نمانده، باي�د ديد كه آيا بانك 
مركزي با درخواست اتاق مبني بر تمديد مهلت 

موافقت خواهد كرد يا خير. 

   اولتيماتوم نهايي 
بسته سياستي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 
۱۳99 ورفع تعهدات ايفا نشده سال هاي 97 و 98 توسط 
وزراي نفت، ام��ور اقتصادي و داراي��ي، صنعت، معدن و 
تجارت، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و رييس كل 
بانك مركزي تصويب شد. براساس تصويب بسته سياستي 
نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، صادركنندگاني كه 
از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به كش��ور امتناع 
ورزند از كليه خدمات دس��تگاه هاي اجراي��ي، بانك ها و 
صرافي ها محروم خواهند ش��د. اين بسته ارزي درحالي 
تصويب شده، كه صادركنندگان همچنان نسبت به شيوه 
بازچرخاني ارز صادراتي معترض هستند و آمار ارايه شده از 
سوي بانك مركزي درباره رقم عدم بازگشت ارز صادراتي 
را مبهم مي دانند. مساله يي كه اتاق تصميم گرفته آن را با 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس در ميان بگذارد. هفته 
گذشته روزنامه»تعادل« نيز در گزارشي مفصل با عنوان 
»ردپايي از تخلفات ارزي« به كوتاهي برخي دستگاه ها از 
جمله »اتاق ايران، وزارت صمت، بانك مركزي و گمرك« 
در ماجراي عدم بازگشت ارز صادراتي و صدور كارت هاي 
اجاره يي صوري يا يك بار مصرف پرداخت كه زمينه را براي 
عدم بازگش��ت ارزصادراتي به كشور طي سال هاي اخير 

فراهم كردند، پرداخت. 

   منشا اختالف كجاست؟ 
با همه مسائلي كه در زمينه عدم بازگشت ارز صادراتي 
مطرح مي ش��ود، اما همچنان اين پرس��ش قابل طرح 
است كه منشأ اختالف بانك مركزي وصادركنندگان در 
آمارهاي اعالمي كجاست؟ پيش تر حسين سالح ورزي 
نايب رييس اول اتاق ايران در گفت وگويي با »تعادل« 

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 
صادراتي از سوي بانك مركزي عنوان كرده بود. موضوعي 
كه اعضاي اتاق نيز در نشست اخير خود دست روي آن 
گذاشته و مدعي مبهم بودن آمار بازگشت ارز حاصل از 

صادرات شده اند. 
براس��اس ديتاهاي بانك مركزي، 27.5 ميليارد دالر 
ارز صادراتي به كشور برنگشته است؛ آماري كه بخش 
خصوصي آن را نمي پذيرد. به طوريكه 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 27 ميليارد دالر است. داليل براي اظهار 

چنين رقمي اين است كه در وهله نخست، در فهرست 
اعالم شده از سوي بانك مركزي تفكيك اطالعات مربوط 
به ارز در س��ال هاي ۱۳97 و ۱۳98 مشخص نشده و با 
وجود نامه نگاري هاي اتاق بانك مركزي اين فهرست را 
در اختيار ما قرار نداده است. از طرف ديگر بخشي از اين 
عدد به تعديل پايه ارزش هاي سال ۱۳97 مربوط است 
كه در همان سال با نرخ 2۰ درصد مورد موافقت بانك 

مركزي و بخش خصوصي قرار گرفته است. 
 نكته ديگر به گفته كاشفي اين است كه از اين رقم، يك 
ميليارد و 2۰۰ ميليون 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 مي آيد به عنوان بدهي 
صادرات��ي در نظر مي گيرن��د. در كن��ار آن »اختالف 
حساب«، »بخشنامه سازمان توسعه تجارت مبني بر 

معافيت صادرات زير ۱ ميليون يورو« و برخي ديگر از 
اشكاالت محاس��باتي نيز عوامل ديگري است تا عدد 
ارز بازنگشته بزرگ تر از واقعيت به نظر برسد.  او تاكيد 
كرد: حتي با در نظر گرفتن تمام شرايط، عدد ارزي كه 
از محل صادرات به كشور بازنگشته، 8.7 ميليارد دالر 
است، كه از اين عدد هم تنها 2.5 ميليارد دالر آن مربوط 
به بخش خصوصي واقعي اس��ت. ما انتظار داريم بانك 
مركزي مس��ائلي مانند تحريم ها، هزينه حمل ونقل و 
تعليق بودن كارت بازرگاني تعدادي از صادركنندگان را 
در نظر بگيرد و براين اساس برنامه هاي خود را اجرايي 
كنند. كاشفي، درادامه فرصت 4 ماهه براي بازگشت ارز 
صادراتي را با توجه به محدوديت هاي كرونايي غيرممكن 
دانست وگفت: همين مهلت، منجر به شكل گيري سيل 
تقاضا در بازار ارز ش��ده كه نتيج��ه آن را هم در هجوم 

به صرافي ها ش��اهديم كه به افزايش نرخ ارز دامن زده 
است. »حذف 2۰ درصد ارزش پايه صادراتي براي سال 
98«، از ديگر انتقادهايي بود كه از سوي او مطرح شد. 
بنابه توضيحات اين فعال اقتص��ادي، صادركنندگان 
در س��ال 98 بر پايه همين نرخ برنامه ريزي و صادرات 
داشته اند اما امسال به يك باره اعالم شده كه اين درصد 
حذف شده است؛ صادركنندگان چطور مي توانند با اين 
تصميم هاي يك شبه برنامه ريزي داشته باشند؟ يا براي 
نمونه ديگر، بانك مركزي اجازه انتقال پروانه صادراتي 
را به واردكنندگان حقيق��ي نمي دهد؛ ضمن اينكه از 
زمستان سال گذشته كليه واردات در برابر صادرات به 
اتهام خالي فروشي، متوقف شده است. همچنين بنابه 
اظهارات كاش��في، بانك مركزي به هيچ عنوان هزينه 
حمل ونقل را قبول ن��دارد؛ درحالي كه صادركنندگان 
براي نقل وانتقال ارز بايد مسيرهاي طوالني را متحمل 
شوند اما محلي براي جبران اين هزينه در بانك مركزي 

تعريف نشده است.
محمدرضا انصاري نايب رييس ات��اق ايران هم با انتقاد از 
آمار اعالمي عنوان كرد: ام��روز مي گويند 27.5 ميليارد 
دالر ارز صادراتي به كش��ور برنگشته؛ اين مقوله اي 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 
صادركننده ها قطعا به كم��ك دولت مي آيند ، اما نه لزوما 
قيمتي كه تعيين شده تا از مسير نيما عبور كنند. انصاري 
افزود: وقتي سيستم نيما راه اندازي 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 
بخش خصوصي با دولت مشترك است. او تاكيد كرد كه ارز 
صادراتي بايد به چرخه اقتصادي بازگردد، اما شيوه نگاه و 
راه اقتصادي متفاوتي وجود دارد. ما معتقد هستيم از مسير 
تشويق نه سخت گيري ارز به كشور استفاده شود. انصاري 
درخواس��ت كرد كه حداقل فرصت را تا آخر شهريورماه 
انتخاب كنند ودولت بايد از صادركننده واقعي حمايت كند. 

    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 
سياست هاي تشويقي را مبنا قرار دهيم و در حوزه صادرات 
تكاليف تشكل محور داشته باشيم. او پيشنهاد داد تا اتاق 
بازرگاني با تعيين مقادير مش��خص، متولي برگشت ارز 
حاصل از صادرات شود و اعالم كرد كه كميسيون اقتصادي 
مجلس آماده بررس��ي محورهاي پيشنهادي اتاق ايران 
است. اما پورابراهيمي در ادامه گفت: چون چيزي به پايان 
فرصت تيرماه باقي نمانده، تعهدات سال ۱۳97 عملياتي 
ش��ود و براي سرريزان در سال ۱۳98 هم تصميم گيري 
شود. او با اش��اره به گزارش اخير بانك مركزي كه با ذكر 
اسامي و تقس��يم بندي آماده است؛ گفت: ممكن است 
بخش خصوصي بگويد ما سقف صادراتي را در نظر بگيريم 
و مدل هاي تسويه را به گروه ها مشخص كنيم. من در مقام 
شنونده هستم واگر بخشي اجرا شود در شرايط كنوني 
مي شود مشكالت را برطرف كرد. به طور نمونه، مي توان 
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 مي تواند پيشنهادهاي مشخصي مطرح كند و 
براساس آن بحث را جلو ببريم؛ من هم فضاي كميسيون 
اقتصادي مجلس و بخش خصوصي و اقتصاد كالن كشور 
را در نظر مي گيرم تا در يك چانه زني به تصميم واحدي 
برسيم. خروجي هم اين است كه اتفاق مثبتي براي كشور 
رقم بخورد. او در نهايت اظهاركرد: بايد بين كارت يك بار 
مصرف كه االن امكان وصول ندارد، باصادركننده معتبر 

تفاوت قائل شويم.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت عنوان كرد 

مهلت پرداخت بدهي حساب ذخيره ارزي تمديد نمي شود
مع�اون طرح و برنام�ه وزارت صنع�ت، معدن و 
تجارت گفت: بدهكاران حساب ذخيره ارزي فقط 
تا پايان شهريورماه فرصت دارند اقساط سررسيد 
شده خود را به صورت يكجا پرداخت كنند. سعيد 
زرندي اظهار داش�ت: آيين نامه اجرايي ماده 20 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام 
مالي كشور با هدف تسهيل بازپرداخت تسهيالت 

ارزي واحدهاي توليدي اصالح شد.

وي افزود: آيين نامه ماده 2۰ در پايان س��ال گذش��ته و 
با توجه به شرايط اقتصادي كش��ور و با دريافت نظرات 
بخش هاي مختلف به ويژه تشكل هاي بخش خصوصي 
در مورد چالش ها و مش��كالت بازپرداخت تسهيالت 
ارزي اصالح و تصويب شد. وي گفت: طبق مهلت تعيين 
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 

امكان پرداخت اقساط سررسيد شده به صورت يكجا، با 
درخواست از بانك عامل نسبت به تقسيط بدهي حداكثر 

تا 4 سال در اقساط شش ماهه اقدام كنند.
معاون ط��رح و برنامه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
افزود: واحدهاي توليدي بدهكار در فرصت باقي مانده 
براي بهره مندي از مفاد مصوبه اخير به سرعت اقدام كرده 
و مشكل چند ساله بازپرداخت تسهيالت ارزي خود را 

مرتفع كنند.

زرندي گفت: مهلت هاي مقرر در اين آيين نامه به هيچ 
عنوان تمديد نخواهد ش��د و بدهكاراني كه تا تاريخ ۳۱ 
شهريور 99 براي استفاده از مزاياي اين آيين نامه مراجعه 
نمي كنند، موظفند بدهي خود را يا به صورت ارزي طبق 
قرارداد با بانك عامل پرداخت كرده و يا با ارايه درخواست 
به بانك عامل مانده بدهي ارزي خود را كه شامل اقساط 
سررسيد شده و آتي، اصل، سود و وجه التزام تاخير تاديه 
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 ۱8 درصد تسويه كنند. وي افزود: در 
اين بخش نيز بدهي تبديل شده به ريال تا زمان تسويه 
مشمول نرخ سود هجده درصد )۱8 درصد( است و عدم 
پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخير 
تاديه دين شامل نرخ س��ود ۱8 درصد به عالوه جرايم 
موضوع آيين نام��ه اجرايي وصول مطالبات غير جاري 

موسسات اعتباري )ريالي و ارزي( خواهد شد.
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همه داروهاي كرونا را
تامين مي كنيم
محمود  نجفي عرب|

رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران|
چرخه تامين مالي در حوزه تجهيزات پزش��كي 
و دارو پيش از همه گيري كرونا دچار مش��كالت 
جدي بود. اين روزها كه كشور درگير كوويد-۱9 
ش��ده، چرخه اقتصاد سالمت چگونه به كار خود 
ادامه مي دهد؟ محمود نجفي عرب از پنج چالش 

در چرخه اقتصاد سالمت مي گويد.
چالش اول، نياز جدي شركت ها به نقدينگي است. 
2.5 ميليارد دالر ارز 42۰۰ توماني 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 
42۰۰ توماني كمتر شده و بيش از يك ميليارد دالر 
بايد از محل ارز نيمايي با تفاوت قيمت چهاربرابري 
تهيه شود و شركت ها براي تامين ارز مورد نياز به 
نقدينگي بيشتري نياز دارند. اين درحالي است كه 
شركت ها در حوزه سالمت دچار كمبود در منابع 
جاري اند و كس��ري بودجه و مشكالت اقتصادي 
دولت باعث ش��ده بيمارس��تان ها و سازمان هاي 
بيمه اي دولتي نتوانند مطالبات ش��ركت ها را به 
موقع پرداخت كنند. وصول معوقات شركت ها از 
اين بخش ها پيش از اين هم با تاخير انجام مي شد 
و اكنون اين تاخير بيشتر شده است. باتوجه به اين 
مساله، يكي از جدي ترين چالش هاي امروز حوزه 

سالمت تامين نقدينگي براي امور جاري است.
چالش دوم، اصل تخصيص ارز نيمايي و دولتي 
اس��ت. به دليل چالش هاي 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��المت 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 مي شود. 
محدوديت هاي انتق��ال ارز چالش هاي جدي را 

براي صنايع و بازرگانان كشور ايجاد كرده است.
چالش چهارم، همه گيري 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 بخش هاي توليدي و ساير 
بخش هاس��ت كه به معضلي جدي تبديل شده 
است. باوجود افزايش قيمت تمام شده محصوالت 
در صنايع داروي��ي، وزارت بهداش��ت به عنوان 
مكلف در حوزه تعيين قيمت دارو و اصالح آن از 
شركت ها حمايت نكرده است و تغييرات مديريتي 
در سازمان هاي مرتبط از جمله سازمان غذا و دارو 
هم به كاهش س��رعت عمل در تصميم گيري ها 
دامن زده است. همه اين عوامل دست به دست هم 
داده و به نگراني ها در حوزه تامين دارو و كاالهاي 
سالمت محور دامن زده است. چالش پنجم؛ كشور 
در تامين داروي مربوط به بيماري كرونا مشكلي 
ن��دارد هرچن��د داروهايي ك��ه در پروتكل هاي 
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 مي كنند كه بايد در اين باره به مردم آگاهي 
داد. همه داروهاي موجود در پروتكل درماني كرونا 
در كشور ما تامين مي شود و اگر داروي جديدي 
از پروتكل هاي درماني اروپا هم در پروتكل هاي 
درماني كشورمان قرار بگيرد، توليدكنندگان ما 
آمادگي توليد و واردكنن��دگان آمادگي واردات 

آن را دارند.
منبع: سايت خبري اتاق تهران

»ماليات«؛  راه ها و بي راهه ها !
حل مشكل تورم و بهبود فضاي تورمي نيز چنانكه 
بارها و بارها گفته شده و امري بديهي در اقتصاد 
محسوب مي شود، از طريق كنترل نقدينگي و آن 
نيز با كاهش كسري بودجه دولت امكانپذير است. 
 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.....( نمي تواند خود را با طرف تقاضا 
هماهنگ و متناسب كند، طبعا بايد منتظر افزايش 
قيمت و تقاضاي كاذب و... بود و ماليات گيري از 
اين كاالها به خيال كنترل يا كاهش قيمت آنها 
اقدامي بيهوده و سبب تشديد مشكل و افزايش 

فساد مي شود. 
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 
افزايش اعتماد و اطمينان و اميد به آينده در جامعه 
)همانند فضاي پس از امضاي برجام( تقاضا براي 
بسياري از اين كاالها منطقي و معقول مي شود. 
از سوي ديگر با ارتباط و تعامل مناسب با جهان 
و نهادهاي بين المللي 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 
توليد كشورمان به شدت از اين بابت ضعيف است( 
ارتقا يافته و فضاي الزم براي كارآمدي اقتصادي و 
تاثير گذاري ابزار آن و از جمله مهم ترين آنها يعني 

»ماليات« فراهم مي شود.
بيش از اين توان ملي را در بيراهه ها هدر ندهيم و 
با حل ريشه اي مشكل، امكان فرا رفتن از وضعيت 

بس نامطلوب فعلي را ميسر سازيم.
كارشناس اقتصادي 

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

س�يزده پيش�نهاد كميته ارزي اتاق ايران به 
شرح زيراست:

  1. تمديد زمان اعالم شده براي ايفاي تعهدات 
ارزي حداقل به مدت س�ه ماه تا پايان مهرماه 

1399
2. تمديد زمان اعالم شده براي ايفاي تعهدات 
ارزي صادركنندگان محصوالت كش�اورزي و 
خدمات فني و مهندسي با توجه به معافيت از 
ماليات بر ارزش افزوده حداقل تا پايان آذرماه 

1399 براي سال هاي 97 و 98
3. اجازه تسويه حساب و برگشت ارز سال 97 
به صادركنندگاني كه به حدنصاب تعيين شده 
نرسيده اند داده شود و مراتب به سازمان امور 
مالياتي براي استرداد معافيت هاي مالياتي و 
نيز استرداد ماليات بر ارزش افزوده اعالم شود
4. منظور كردن 20 درص�د تعديل پايه ارزش 
گمرك ب�ا توجه به عدم اع�الم قبلي و فاصله 
موجود كنوني بين قيمت هاي واقعي و اعالمي 

گمرك براي سال 1398

5. تغيير رويه بانك مركزي و تأييد س�ريع انتقال 
پروانه هاي صادراتي براي خود و غير توسط اشخاص 

حقيقي و حقوقي
6. فع�ال كردن كميت�ه ارزي اتاق متش�كل از 
نمايندگان ات�اق ايران، بانك مرك�زي، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، 
گمرك ايران، سازمان امور مالياتي و نافذ بودن 
مصوب�ات آن براي رس�يدگي ب�ه پرونده هاي 
صادركنندگان براي رفع اختالف و تسريع در امر 

بازگشت ارز )مانند ستادهاي تسهيل( 
7. س�طح بندي كارت هاي بازرگاني براي صادرات 
از ابت�داي مردادم�اه س�ال 99 و ابالغ ب�ه اتاق ها، 

سازمان هاي صمت و گمركات كشور
8. معرفي صرافي هاي مورد وثوق بانك مركزي 
به اتاق براي اعالم ب�ه صادركنندگان باهدف 
تسريع در بازگشت ارز و امكان نظارت بهتر بر 

عملكرد صرافي ها 
و  موق�ت  واردات  تكلي�ف  9-تعيي�ن   
اب�الغ آيين نام�ه آن در اس�رع وق�ت ب�ا 

 درياف�ت نظ�رات كميت�ه ارزي ات�اق ايران
10. رفع تعليق كليه كارت هاي تعليقي تنها براي 
واردات و ايفاي تعهدات در مهلت تعيين شده 

تا پايان مهر 99
11. برقراري مشوق هايي براي تسريع و تسهيل 
بازگشت ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصادي 
كشور در مهلت مقرر، براي مثال خريد ارزهاي 

صادراتي به نرخ هاي ترجيحي
12. موافقت بانك مركزي با بازگش�ت ارزهاي 
صادراتي به چرخه اقتص�ادي از طريق يك يا 
تركيبي از روش ه�اي اعالمي بان�ك مركزي 
به انتخاب صادركنن�دگان )واردات در مقابل 
صادرات، فروش ارز ب�ه بانك ها و صرافي هاي 
مجاز، سپرده گذاري ارزي نزد بانك ها و غيره( 

13. تأمين ارز موردنياز ب�راي واردات كاالهاي 
اساس�ي و غيره به مي�زان 10 ميلي�ارد دالر از 
محل صادرات غيرنفتي ازجمله پيشنهادهاي 
پارلمان بخش خصوصي در مورد چگونگي ايفاي 

تعهدات ارزي صادركنندگان است

پيشنهادهاي 13 گانه كميته ارزي اتاق ايران

برش

سرپرست وزارت صمت خبر داد

 افزايش توليد ماسك پارچه اي در دستور كار
سرپرست وزارت صمت از توانايي تامين مواد اوليه 
توليد روزانه 10 ميليون ماس�ك خبر داد و گفت: 
ظرفيت توليد ماس�ك پارچه اي از سوي اصناف 
افزايش خواهد ياف�ت و بر اين اس�اس، نگراني 
از بابت تامين نيس�ت. به گزارش وزارت صمت، 
حسين مدرس خياباني در جلسه ستاد ملي كرونا 
با بيان اينكه در واحدهاي توليدي مورد مبتال به 
كرونا نداشته ايم، بيان كرد: تمامي پروتكل هاي 
بهداش�تي در واحدهاي توليدي سراسر كشور 
رعايت ش�ده اس�ت و مراقبت ه�ا و فاصله هاي 
اجتماعي درون واحدهاي توليدي و كارخانجات 

به خوبي مدنظر قرار گرفته است.

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

كرد: توليد مناس��ب اق��الم 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 ماسك هاي پارچه اي و 
قابل شستشو اس��ت، بيان كرد: كارگاه هاي توليدي 
بايد به اين س��مت بروند، چراكه هم رقابت در توليد 
ماسك زياد خواهد شد و هم از لحاظ تأمين مواد اوليه 
ماسك پارچه اي مشكلي نداريم. وي گفت: انتظارمان 
از حوزه صنفي افزايش توليد ماس��ك هاي پارچه اي 

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

تعيين تكليف كند.

   توليد روزانه ۶ ميليون ماسك صنعتي
مدرس خياباني در خصوص ظرفيت هاي توليد ماس��ك 
نيز گفت: بنابر آمار رسيده ۳.5 ميليون ماسك كارگاهي در 
سراسر استان ها توليد مي شود و همچنين ظرفيت توليد 
ماس��ك صنعتي نيز با توجه به ماشين آالت نصب شده ۶ 
ميليون است. سرپرست وزارت صمت در خصوص تأمين 
مواد اوليه واحدهاي توليدي نيز بيان كرد: بايد انحصار تأمين 
مواد اوليه مختص يك يا دو كارخانه نباشد و مواد اوليه در 
كارخانه هاي مختلف تأمين بشود و نبايد تأمين كننده يونيك 
در اين حوزه باش��د. مدرس خياباني همچنين بيان كرد: 
شبكه توزيع بايد به گونه اي تنظيم بشود تا توليد كننده به 

ازاي ارايه آمار توليد خود بتواند از شركت هاي تأمين كننده 
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 رييس جمهور 
روي عرضه ماسك ارزان قيمت تاكيد دارند، تصريح كرد: 
وزارت بهداشت و بازرسان سازمان غذا و دارو بايد به حوزه 
داروخانه ها كه عموماً ماسك را با قيمت باالتر عرضه مي كنند 
ورود كنند، چرا كه قيمت ماسك در شبكه توزيع مشخص 
است و هرگونه افزايش قيمت نيز بايد با بررسي و ارايه اسناد 
به س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
انجام شود. وي از سازمان حمايت خواست در شركت هاي 
تأمين كننده مواد اوليه مانند بافتينه و بافتسان بازرس مقيم 
مس��تقر نمايند و همچنين دايره نوع مواد اوليه مورد نياز 
ماسك بايد گسترده شود و وزارت بهداشت بايد به اين حوزه 
ورود كند. مدرس خياباني همچنين از ستاد اجرايي فرمان 
امام خواست با توجه به ظرفيت خود كه 2.5 ميليون توليد 
روزانه است، روزانه يك ميليون ماسك به وزارت بهداشت 
و يك ميليون ماسك براي توزيع در مناطق محروم پخش 

كند. وي با بيان اينكه مردم بايد همه جا به ماسك دسترسي 
آسان داشته باشند، گفت: با آمار ارايه شده ظرفيت توليد 
ماسك صنفي و صنعتي ۱۱ ميليون ماسك است، فقط روي 
شبكه توزيع بايد كار شود، اين شبكه ارتقا يابد و نظام مند 
شود. سرپرست وزارت صمت همچنين تصريح كرد: ماسك 
يا نبايد دو نرخي باشد يا اگر ماسك دونرخي را قبول داريم 
پس بايد در دو شبكه مجزا توزيع گردد. مدرس خياباني بيان 
كرد: بر اساس موافقت وزارت بهداشت، تحويل سهميه و 
حواله مواد اوليه توسط معاونت امور صنايع وزارت خانه انجام 
بشود. محمدرضا شانه ساز رييس سازمان غذا دارو نيز در اين 
جلسه، افزود: تأمين مواد اوليه واحدهاي توليدي ماسك بايد 
مدنظر قرار بگيرد و براي ماسك نيز قيمت مصوب بايد تعيين 
شود تا از دو نرخي بودن بيرون بيايد. خليلي نماينده ستاد 
اجرايي فرمان امام با بيان اينكه هدف گذاري اين ستاد براي 
توليد روزانه 4 ميليون ماسك است، گفت: ظرفيت امروز ما 
2.5 ميليون ماسك است كه يك ميليون آن را مي خواهيم 
به وزارت بهداشت و يك ميليون ديگر را در مناطق محروم 
توزيع كنيم. وي افزود: هم اكنون ۳5۰ نفر در حال كار براي 
توليد ماسك در مجموعه ما هستند، به فكر تأمين مواد اوليه 

و تكميل زنجيره تأمين هستيم. 
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چهرهروز

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 مي ريزد. مرتضي شايسته در پي اعالم انصراف تهيه كننده 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 ۲۲ تير، ما هم در شورا به آقاي صدرعاملي 
)تهيه كننده فيلم(، ادامه كران بود. او افزود: اين مطابق قانون نيست كه هر كسي شرايط را آن طور كه خودش مي خواهد مناسب نديد، 
تصميم بگيرد فيلمش را از پرده پايين بكشد. اين كار نظم سينما را به هم مي ريزد. 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.

مهاجرت كبري  براي  عدالتخانه 
بيست و چهارم تير 1۲85 حضرات آيات 
س��يد محمدطباطبايي و س��يد عبداهلل 
بهبهاني با يك گروه گ��روه هزار نفري از 
»شهر ري« به سوي قم حركت كردند و مهاجرت كبري 
در جريان نهضت مشروطه شروع شد. با گذشت چند روز 
از بيان خواسته هاي علما در مهاجرت صغري، عليرغم 
آنكه برخي از خواس��ته هاي 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��ده  اي از علما نمود. به  دنبال اين اتفاقات و اجرا 
نشدن درخواس��ت هاي مردم، علما و وعاظ، مجلسي 
عليه دولت عين  الدوله با س��خنراني شيخ  محمد واعظ 
ترتيب مي دهند. طي اين اتف��اق، درگيري هايي رخ داده 
و شيخ محمدواعظ دستگير مي شود كه هر چند وي با 
تالش مردم آزاد مي شود، اما در جريان درگيري، يكي 
از طالب كشته مي ش��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 

مهمي در اين ماجرا ايفا كرد. اين كشور به دليل رقابت 
با روسيه كه از ابزار حكومت قاجار در جهت منافع خود 
استفاده مي كرد، 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. پاره اي از افسران و افراد 
نظامي نيز متمايل به مردم شدند و با استعفاي از خدمت 
به متحصنين پيوستند.«  عين  الدوله با مشاهده حضور 
مردم، وحش��ت زده درصدد برآورده ساختن وعده هاي 
داده شده چون تأسيس عدالتخانه برآمد. اما مردم به اين 

اقدام توجهي نكردند و عالوه بر تأسيس عدالتخانه، افتتاح 
مجلس شوراي ملي را نيز مطرح نمودند. به دنبال تحصن 
مشروطه طلبان و متعاقب آن بروز ناآرامي در بسياري از 
شهرها، مظفرالدين شاه كه بنيان سلطنت خود را متزلزل 
مي  ديد، با بركناري عين الدوله فرمان مش��روطيت را 
امضا نمود و چند روز بعد از آن درگذشت. بدين ترتيب 
مهاجرت كبري را مي ت��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 
دو جريان با حركت در امتداد يكديگر، توانستند به مقابله 

با استبداد حكام ايراني بپردازند.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

 وقتي رابطه بين
 انسان و محيط، علم شد 

اولين و قديمي ترين تعريفي كه از جغرافيا ارايه 
ش��ده عبارت  اس��ت از: »علم روابط متقابل بين 
انس��ان و محيط«. طبق اين تعري��ف، جغرافيا 
دانشي اس��ت قديمي كه از زمان  پيدايش اولين 
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 به نوعي 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��الم را مي توان 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 
فرهنگ هاي 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 مهم ترين 
كتب يوناني ترجمه و برج هاي ستاره شناس��ي 
بنا نهاده ش��د و مسافران مسلمان در كشورهاي 
خارج و به ويژه 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 حال حاضر در غرب است. در متون 
كهن ايراني نخستين اشارات مرتبط با شناخت 
جاي ها را در اوستا مي توان يافت. در اوستا درباره 
كش��ورها و اقليم ها سخن رفته اس��ت. در ديگر 
ادبيات مزدايي چونان بندهشن و مينوي خرد اين 
سنت اوستايي دنبال شده و در واقع بخش هايي 
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 
جاي هاي زمين در كتابي به نام شهرهاي ايران 
آمده بود و از برخي شواهد چنين بر مي آيد كه اين 
دفتر در عهد ساسانيان وجود داشته است )فرشاد، 
1365: ۲34( . در بندهشن كه به معناي »بنياد 
هس��تي« يا »رازآفرينش« است مطالب بسيار 
ارزنده اي از دانش ايرانيان باستان راجع به اقاليم 
و جاي هاي جغرافيايي، منشأ رودها و درياچه ها 
و كوه ها آمده است.  در دوران اسالمي به ويژه در 
سده هاي چهارم، پنجم و ششم هجري توجه به 
جاي هاي جغرافيايي و راه ها و مكان ها به گونه اي 
شگفت انگيز افزايش يافت و در اين عصر بود كه 
كتاب هاي ارزشمندي در باب عوارض طبيعي، 
منشأ كوه ها، رودها، راه ها و كشورها نوشته شدند. 
همچنين جغرافيا در اين دوره نيز به معناي وصف 
زمين و عوارض و جاي ه��اي آن با علومي چون 
رياضي و نجوم پيوند ياف��ت و اندازه گيري هايي 
از طول و ع��رض و فواصل نق��اط جغرافيايي به 
عمل آمد و ني��ز اندازه گيري هايي از قطر زمين و 
محيط و شكل آن انجام شد. اما نخستين آثار در 
جغرافياي فلك شناسي را در جهان اسالم در نيمه 
اول سده سوم هجري محمدبن  موسي خوارزمي، 
رياضي دان و منجم بزرگ ايراني با بهر ه گيري از 
انديشه هاي يوناني و شرق كهن پديده آورده است.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون سازمان جغرافيايي كشور
اواخر تير 1347 و در مجلس بيست و دوم شوراي ملي، 
قانون ايجاد سازمان جغرافيايي كشور به تصويب رسيد.  
بر اس��اس  ماده يك اين قانون، به منظور تعيين و تهيه 
مباني جغرافيايي و تهيه نقش��ه هاي عمومي و نظامي 
ب��ا رعايت جنبه هاي حفاظت��ي كار و هماهنگ كردن 
كليه فعاليت هاي نقشه برداري كشور شاهنشاهي ايران 
) نقشه برداري زميني - دريايي و عكسبرداري هوايي( 
سازماني به نام سازمان جغرافيايي كشور ) جايگزين اداره 
جغرافيايي ارتش( در وزارت جنگ تأس��يس مي شود.

همچنين به منظور راهنمايي و رفع نيازمنديها و هماهنگ 
نمودن برنامه هاي نقشه برداري و جغرافيايي وزارتخانه ها و 
كليه سازمان هاي وابسته به دولت و همچنين شهرداري ها 
يا موسسات وابسته به آنها يا موسسات انتفاعي و خصوصي 
و جلوگيري از دوباره كاري شورايي در سازمان جغرافيايي 
كشور به نام شوراي عالي جغرافيايي كشور از نمايندگان 
ذيصالح به شرح زير تشكيل مي شود: نمايندگان وزارت 
جنگ ) رييس سازمان جغرافيايي كشور و نماينده نيروي 
هوايي شاهنش��اهي(، نماينده وزارت كشور، نماينده 
وزارت كشاورزي، نماينده وزارت اقتصاد، نماينده وزارت 
دادگستري ) مديركل ثبت يا معاون كل ثبت(، نماينده 
وزارت آباداني و مسكن، نماينده وزارت آب و برق، نماينده 
وزارت راه، نماينده وزارت علوم و آموزش عالي، نماينده 
سازمان برنامه ) رييس سازمان نقشه برداري(، نماينده 
سازمان اطالعات و امنيت كشور، نماينده شركت ملي 
نفت ايران ) رييس نقشه برداري شركت ملي نفت ايران(.  

از سوي ديگر، تمامي وزارتخانه ها و سازمان هاي وابسته 
به دولت و همچنين شهرداري ها و موسسات وابسته به 
آنها قبل از اقدام به هر گونه عمليات  نقشه برداري مكلفند 
مراتب را از طريق سازمان جغرافيايي كشور به شوراي 
عالي جغرافيايي اط��الع داده و بر طبق راهنمايي هاي 
ش��وراي مزبور و رعايت  مقررات اين قانون عمل كنند.  
طبق  ماده 4 اين 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 
نقشه برداري زميني منحصراً به وسيله سازمان جغرافياي 
كشور يا ساير موسسات دولتي و خصوصي ذيصالح ايراني 
به تشخيص سازمان جغرافيايي كش��ور انجام خواهد 
گرفت.  هر س��ازماني كه از فعاليتها و مقدورات سازمان 
جغرافيايي كشور استفاده مي كند هزينه مربوطه را از 
بودجه خود خواهد پرداخت. يك نسخه از تمامي مدارك 
و نقشه ها و همچنين تمام فيلمهاي عكس هاي هوايي 
يا دياپوزيتيفهاي كشور در سازمان جغرافيايي كشور  
نگاهداري خواهد ش��د مگر آنكه بنا بر موافقت شورا در 
موسسه مربوطه نگهداري گردد كه در آن صورت فهرست 
كليه آنها در اختيار سازمان جغرافيايي كشور قرار مي گيرد 
و در هر حال سازمان جغرافيايي كشور مي تواند در موارد 

نياز مدارك و اسناد مذكور را مورد استفاده قرار دهد.
همچنين، همه موسساتي كه فعاليت هاي جغرافيايي و 
نقشه برداري دارند مكلفند دستورات تأميني و حفاظتي 

سازمان جغرافيايي كشور را اجرا كنند 

ادامه جست وجوها  براي يافتن دختر 27 ساله 
حوالي ظهر جمعه ۲۰ تيرماه خبر گم ش��دن »سها« 
دختر ۲7 ساله اي در ارتفاعات كردكوي استان گلستان 
به دستگاه هاي 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 مه آلود 
كوهستان به دنبال يافتنش هستند. از دو روز گذشته 
عكس��ي از يك بانوي طبيعت گرد در فضاي مجازي و 
رسانه ها دست به دست مي شود؛ گفته مي شود »سها 
رضا نژاد« جوان ۲7 ساله چهارشنبه با همراهي يك تور و 
به قصد كمپ كردن به ارتفاعات »جهان نما«ي شهرستان 
كردكوي استان گلستان رفته اما در آخرين روز سفرش 
مفقود و ديگر بازنگشته است. رحيم ميركريمي - معاون 
امداد و نجات جمعيت هالل احمر گلستان در اين باره 
اظهار مي كند: از روز جمعه گم شدن اين خانم ۲7 ساله به 
سامانه 11۲ جمعيت هالل احمر اطالع داده شد. در ابتدا 
اعالم شد كه يك تيم آفرود هستند اما زماني كه با هيات 

اتومبيلراني صحبت كرديم مشخص شد كه اينطور نيست 
و در نهايت گفتند كه يك تيم طبيعت گردي هستند. 
ميركريمي به ايسنا مي گويد: جست وجو در ابعاد مختلف 
انجام شده، تيم هاي جست وجو و نجات با به همراه داشتن 
سگ هاي آنست به محل اعزام شدند. همچنين تيم هاي 
كوهنوردي نيز از سمت شموشك به سمت محل حادثه 
رفتند و از طرف هاي ديگر نيز براي جست وجو تيم اعزام 
كرديم. از هلي ش��ات ساير دستگاه ها نيز استفاده شد، 
امروز حتي از پاراموتور هم براي جست وجو استفاده شد. 

افزايش ۳,۵ برابر زباله هاي عفوني در تهران 
رييس س��تاد مقابله با كروناي تهران با بيان اينكه 
ميزان زباله هاي عفوني از زمان شيوع كرونا پنج برابر 
شده اس��ت، گفت: در تهران پيش از اين ۲۰۰۰ تن 
زباله بيمارستاني جمع آوري مي شد كه در بحث كرونا 
اين رقم به 7۰۰۰ تن يعني 3.5 برابر تناژ افزايش پيدا 
كرده است. عليرضا زالي گفت: مديريت خوب حوزه 
پسماند در ش��هر تهران موجب شده كه قليل ترين 
ميزان ابتال عليرغم اينكه كارگران اين حوزه در خط 
مقدم مقابله قرار دارند را ش��اهد باشيم در حقيقت 
به طور كلي خدمات شهري در تهران به عنوان افرادي 
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 زباله هاي عفوني از 
زمان شيوع كرونا پنج برابر ظرفيت شده است افزود: 

در تهران ۲۰۰۰ تن زباله بيمارس��تاني جمع آوري 
مي شد كه در بحث كرونا اين رقم به 7۰۰۰ تن يعني 
3.5 برابر تناژ افزايش پيدا كرد. از سوي ديگر تفكيك 
در مبدا و دخال��ت در مقصد نيز با بهره گيري از 15 
هزار نيروي خدماتي در پس اين ماجرا محقق شده 
است كه الزم است از شهرداري و كاركنان آن براي 

اين موضوع قدرداني كنيم.

میراثنامه

به جاي هگمتانه، منظر تاريخي همدان را جهاني كنيم
معاون ميراث فرهنگي وزارتخان��ه ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دس��تي مي گويد: اگر مسووالن 
استاني همدان همراهي كنند، مي توانيم ثبت جهاني 
هگمتانه را در ابعاد وس��يع تري انج��ام دهيم، يعني 
مي توانيم برنامه ريزي ها ب��راي ثبت جهاني محوطه  
هگمتانه را به ثبت جهاني منظر فرهنگي همدان بسط 
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 
مي كند: در زمان بازديد فكر كردم مي توان يك روند 
بسيار جالب توجه و منحصربه فرد را نشان داد، روندي 
كه حتي مي تواند در پرونده هاي ثبت جهاني كش��ور 
روايت جديدي از شهرهاي تاريخي مان را نشان دهد، 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 دسته بندي و طبقه بندي در رده هاي 
مختلف مي داند و تاكيد مي كند: معتقدم اين بهترين 
كار براي هگمتانه و شهر همدان و ثبت جهاني آنهاست. 
طالبيان اي��ن پرونده را زماني جالب تر و گس��ترده تر 
مي داند كه بتوان مجموعه اي از دوره هاي مختلف را در 
شهر همدان كنار يكديگر قرار و بررسي هايش را انجام 
داد و ادامه مي دهد: معتقدم مي توان اين اقدام را به اين 
شرط كه اطالعات بيشتري به جز آن چه در ميدان امام 
خميني)ره( پيدا شده، داشته باشيم، مي توانيم 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 ارزش هاي 
مركز تاريخي همدان را از هگمتانه تا معاصر با يكديگر 
مطرح كرد، به ايسنا مي گويد: بايد به عنوان يك منظر 
تاريخي ش��هري، آن روند را دنبال كنيم، اقدامي كه 
ساده نيس��ت اما براي حفظ و معرفي همدان و تاريِخ 
شهر بهترين كار اس��ت. به اعتقاد وي، براي به نتيجه 
رس��يدن اين پروژه، اگر قرار باش��د در نقطه اي 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 مي كند ك��ه نمي توان اين اقدام را 
براي شهر همدان، با ثبت جهاني »يزد« مقايسه كرد و 
ادامه مي دهد: اين دو روندي كامال متفاوت دارند. يزد 
يك الگوي شهرسازي دوره اسالمي را نشان مي دهد، اما 
همدان سير تحول در يك مركز تاريخي تا دوره معاصر 
با نگاه ها و رويكردهاي مختلف از معاصر و جريان هاي 
شهرسازي متاخر گرفته تا يك هسته  بسيار قدرتمند 

در شهر اين را نشان مي دهد.

كتابخانه

حرف هايي با دخترم درباره اقتصاد 
در كتاب كوچك حرف هايي با دخترم درباره اقتصاد )تاريخ مختصر سرمايه داري( يانيس واروفاكيس اقتصاد دان مشهور مي كوشد 
به اين پرسش كه به شكل فريبنده اي ساده است به دخترش ِسنيا پاسخ دهد؛ او از داستان هاي زندگي اش و اسطوره هاي مشهور�� از 
اديپ و فاوست گرفته تا فرانكشتاين و ماريكس �� استفاده مي كند تا توضيح دهد »چرا اينقدر نابرابري وجود دارد«. كتاب حرف هايي 
با دخترم در باره اقتصاد مهم ترين درام  روزگار ما را به خوانندگانش نشان مي دهد. نائومي كالين، نويسنده  كتاب دكترين شوك درباره 
اين كتاب مي گويد: »به شدت قابل فهم، عميقًا انساني و به شكل خيره كننده اي اصيل، ابزار دموكراتيك در زماني فوق العاده« اسالوي 
ژيژك هم گفته است: »يكي از معدود قهرمانان من. تاوقتي آدم هايي مثل واروفاكيس وجود دارند، همچنان اميد هست.«  نشر »بان« 

اين كتاب را منتشر كرده، نويسنده آن يانيس واروفاكيس و مترجم آن به فارسي، فرهاد اكبرزاده است. 

هنر

جشنواره فيلم فجر آنالين مي شود؟
بررسي برگزاري آنالين پنج جشنواره مهم سازمان سينمايي در حالي در دستور كار قرار 
گرفته كه اين سوال مطرح مي شود كه آيا جشنواره ملي فيلم فجر هم، به شرط برگزاري، 
قرار است آنالين شود؟ روابط عمومي س��ازمان سينمايي در خبري اعالم كرده است 
دومين جلسه هماهنگي جشنواره هاي سينمايي با حضور حسين انتظامي - رييس 
سازمان سينمايي - و دبيران پنج جشنواره ملي و جهاني فجر، حقيقت، كوتاه و كودك و 
نوجوان برگزار شده است. در اين خبر نام ابراهيم داروغه زاده به عنوان دبير جشنواره 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 سياست ها و روش هاي اقتضايي 
مقرر شده است هر يك از دبيران در شوراي سياست گذاري خود، جنبه  و ميزان برگزاري 
آنالين را بررسي كنند. همچنين گزارشي از نرم افزار جشنواره جهاني ارايه و مقرر شده همه 
جشنواره ها از يك پلتفرم مشترك كه قابليت شخصي سازي داشته باشد استفاده كنند. در 
جلسه رائد فريدزاده - دبير شوراي بين الملل سازمان سينمايي و معاون بين الملل بنياد 
سينمايي فارابي - هم گزارشي را از تجربه بازار مجازي كن و حضور ايران در اين جشنواره 
ارايه كرده اس��ت. اما يك نكته مهم درباره بررس��ي آنالين برگزار كردن جشنواره هاي 
سينمايي در اين است كه از ابتداي شيوع كرونا در كشور درباره برگزاري يا تعويق برخي از 
اين جشنواره ها خبرهايي متتشر شده بود، ولي درباره جشنواره ملي فجر خبرهاي رسمي 
چندان زياد و قابل توجه نبود جز اينكه ابراهيم داروغه زاده بارها تاكيد كرده كه ديگر تمايلي 
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 
در كشور كه بر روند توليد فيلم ها نيز تا حدي تاثيرگذار بوده و همچنين هشدارهايي كه 

درباره وخيم شدن اوضاع در نيمه دوم سال از سوي كارشناسان مطرح شده است، كليت 
برگزاري جشنواره فيلم فجر در هاله اي از ابهام بوده و پيگيري ايسنا حاكي از اين است كه 
هنوز وضعيت برگزاري اين روايداد مشخص نيست، ولي اگر قرار بر برگزاري باشد گويا 
نظر رييس سازمان سينمايي بر ادامه حضور داروغه زاده در سمت دبيري جشنواره فجر 
است كه خبر منتشرشده هم گوياي همين نكته است. نكته قابل توجه ديگري كه در اين 
خبر به چشم مي خورد، 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 جشنواره هاي سينمايي 
دنيا به تعويق افتاده يا براي امسال تعطيل شده اند، شايد جشنواره هاي فيلم كوتاه تهران 
و حقيقت شرايط ايده آل تري براي آنالين برگزار شدن داشته باشند، اما براي برگزار شدن 

يا نشدن باقي جشنواره ها شايد نياز باشد رويكرد ديگري را درنظر گرفت.
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