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 صفحه 4 

يادداشت- 1

 گزارش يك نامه نگاري 
 سپاس آقاي رييس جمهور

جناب آقاي دكتر روحاني
رييس جمهور محترم

با سالم 
روزگار س��ختي است. در 
شرايطي كه مردم گرفتار 
طاقت فرس��ا  فش��ارهاي 
احس��اس  و  هس��تند 
بي دولتي مي كنند و جايي 
را نمي شناسند كه به آن پناه ببرند، و همچنين در 
شرايطي كه غوغاساالران در عين حالي كه در اقليت 
محض هستند با كوبيدن بر طبل هاي بي شمار خود 
و ايجاد هياهوهاي كركننده هرگون��ه گفت وگو را 
ناممكن س��اخته اند و ب��دون كوچك ترين توجهي 
به منافع ملي هر يك از س��ِر كينه ت��وزي و تعصب 
سنگي به دس��ت گرفته و بر پيكر دولت نيمه جان 
مي كوبد، من هيچ تمايلي نداشتم و ندارم كه در اين 

سنگ پراكني با آنان لحظه  اي همراهي داشته باشم.
آنان از هر يك كلمه ناانديشيده اي كه شما مي گوييد 
گزگي مي سازند تا بر سِر شما و دولت تان فرود آورند. 
شما به درستي در سخنان روز گذشته تان با اشاره به 
گرفتاري هاي به جامانده از مس��كن مهر گفتيد كه 
»اعتراف مي كنم عقب ماندگي در مسكن داشته و 
دليل آن اين بود كه برخي طرح هاي ما اجرايي نشد. 
گرفتار بوديم كه مسكن ناتمام و بدون خدمات را به 
جايي برسانيم، بنابراين دچار عقب ماندگي شديم«. 
آنان ب��ه اس��تدالل و محدوديت هاي ش��ما كاري 
ندارند. آنان تنها در پي ش��نيدن همين يك عبارت 
»اعتراف مي كنم« از شما بودند تا دنيا را بر سر شما 
و همكاران تان خراب كنند. من زباني رس��ا دارم. از 
اين هياهوها باكي ندارم و در اين باره خواهم گفت و 
نوشت. ولي، غم همكاراني را مي خورم كه در سراسر 
كشور ش��ب را از روز نمي ش��ناختند تا پروژه هاي 
كج بنيادي كه آنان از خود به جاي گذاشته بودند را 

تمام كنند و اكنون بايد سرزنش نيز بشنوند.
آقاي رييس جمهور

من درباره سياس��ت مسكن با ش��ما همراه نبودم 
و نيس��تم. و آن چه اكنون نيز انجام مي دهيد را جز 
بازي در زمي��ِن زمين خواران نمي دان��م. كاري كه 
مي كنيد شبيه هماني است كه دولت دهم در آخر 
عمر خود مي خواس��ت انجام دهد؛ طرح باغ شهرها 
كه با تدبير رهبري متوقف گردي��د. بيش از اين به 
اين موضوع نمي پردازم. ليكن ب��ا توجه به مطلبي 
كه ابراز فرموديد تنها به ارسال مجدد استعفايم در 
تاريخ 21آذرماه 1396 كه به دليل سفر جنابعالي 
به تركيه در همان روز به منظور شركت در اجالس 
فوق العاده س��ران كش��ورهاي اس��المي، در تاريخ 
3دي م��اه تقديم تان ك��ردم كفاي��ت مي كنم. اين 
استعفا تنها 4 ماه پس از تش��كيل دولت دوازدهم 
است و من به دليل اخالقي تمايل داشتم كه شما در 
پيگيري سياست هاي خودتان در بخش مسكن با 
كوچك ترين مانعي روبرو نباشيد. يادآوري مي كنم 
كه طراحي سياست مسكن در تمام كشورها با توجه 
به ابعاد گوناگون سياس��ي، اجتماع��ي، فرهنگي، 
اقتصادي و جغرافيايي و وجود تضاد منافع بي شمار 
در آن بين زمين خواران و س��وداگران از يك سو و 
خانه اولي ها و بدمسكن هايي كه در بافت هاي اسكان 
غيِررسمي و فرسوده ميان شهرها زندگي  مي كنند 
از سوي ديگر، از پيچيده ترين سياست گذاري هاي 
ملي اس��ت. و البته زمين خواران و غوغاس��االران 
تمايل دارند موضوع را به توزيع زمين، شهرفروشي 
و ثبت نام متقاضيان و متعهد كردن دولت به توزيع 
منابع ملي تقلي��ل دهند تا در پايان تم��ام منابع را 
خودشان جمع كنند.  ادامه در صفحه 2

عباس  آخوندي

يادداشت- 2

 تغيير فاز سياست پولي 
و سود بانكي پس از دوماه

در فروردي��ن م��اه 99 با 
ش��دت گرفت��ن ش��يوع 
كرونا، تعطيلي بس��ياري 
از مكان ه��ا و نهاده��اي 
عمومي، شغل ها و كسب 
وكارها، اج��راي قرنطينه 
در برخي ش��هرها و تاكيد 
بر خان��ه ماندن م��ردم، از 
يك سو، اقتصاد ايران با تعطيلي ناخواسته بسياري 
از ش��غل هاي خدماتي و تولي��دي و ركود و منفي 
ش��دن رش��د اقتصاد همراه شد و از س��وي ديگر، 
كاهش درآمدهاي دول��ت و افزايش مخارج دولت 
به خاطر كرونا و پرداخت تس��هيالت و يارانه ها و... 
ش��رايط براي رش��د پايه پولي و افزايش نقدينگي 
و تزريق پ��ول به اقتص��اد، فراهم ش��د.  در چنين 
شرايطي، شبكه بانكي و بازار بين بانكي، با كاهش 
تقاضا براي تسهيالت بانكي همراه شد و تعطيلي 
و ركود بازارها موجب ش��د كه درخواس��ت كسب 
وكارها براي دريافت تسهيالت به صورت معمول 
كمتر شود. در نتيجه طبق گفته مسووالن بانكي، 
نرخ سود تس��هيالت در بازار بين بانكي به زير 14 
درصد و در برخي مقاطع به زير 10 درصد كاهش 
يافت.  هر چند كه بورس با رش��د باالي شاخص، 
بخش عمده از نقدينگي بازارها و كسب وكارهاي 
مختلف و سپرده ها را جذب كرد، اما در عين حال 
به دليل ركود وتعطيلي كسب وكارهاي خدماتي و 
توليدي، درخواست براي تسهيالت بانكي كاهش 
يافت. اين پدي��ده تا جايي ملم��وس و قابل توجه 
بود كه مديران عام��ل بانك ها تصميم گرفتند كه 
مصوبه ش��وراي پول و اعتبار مبني بر رعايت نرخ 
حداكثري سود بانكي 15 درصدي را رعايت كنند 
و نرخ هاي باالتر از 15 درص��د را حذف كنند. زيرا 
در ش��رايطي كه امكان دريافت تسهيالت و تامين 
منابع از بازار بين بانكي ب��ا نرخ هاي پايين تر از 15 
درصد فراهم ش��ده بود، دليلي نداشت كه قيمت 
پول در بانك ها باالت��ر از 15 درصد باش��د.  از اين 
اتفاق مهم و تصميم مديران عامل بانك ها، استقبال 
گسترده اي از سوي كارشناسان اقتصادي صورت 
گرفت و اقتصاددان��ان آن را پديده اي براي كاهش 
هزينه بانك ها و توليد ارزيابي كردند. زيرا اين اتفاق 
مي توانست در ش��رايط ركود، كمك قابل توجهي 
به رشد س��رمايه گذاري توليدي باش��د. عده اي از 
اين اتفاق با عنوان بركت كرونا ياد كردند و معتقد 
بودند كه در كنار مشكالت وهزينه هايي كه كرونا 
داشته، كمك قابل توجهي براي كاهش هزينه ها در 
بخش توليد ايجاد شده و كاهش تقاضاي وام بانكي 
در بخش خدمات، عمال شرايط را براي كاهش سود 
تسهيالت در بخش هاي توليدي و مولد متكي به 
توانايي هاي داخلي فراهم ك��رده و اكنون مي توان 
در رشد بخش واقعي اقتصاد بدون نفت، از كاهش 
هزينه سود بانكي كمك گرفت .  همچنين شرايط 
براي كاهش هزينه بانك ها و نرخ جذب پول فراهم 
شده و بانك هاي كشور كه در سال هاي قبل باالي 
200 هزار ميليارد تومان س��ود س��پرده پرداخت 
كرده اند و مجبور بودند در رقابت با س��اير بانك ها 
و موسس��ات غيرمجاز، نرخ س��ود باالي 20 تا 30 
درص��دي پرداخت كنند و تس��هيالت با نرخ هاي 
باالي 20 ت��ا 35 درصد بدهند، اكن��ون به كمك 
كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي، كاهش هزينه 
سود سپرده كوتاه مدت به خاطر ماه شمار شدن آن، 
افزايش سهم سپرده هاي ديداري و حساب جاري 
و چك ها، شرايط براي كاهش هزينه بانك ها فراهم 
شده است.  ادامه در صفحه 4

محسن  شمشيري 

سخنگوي س��هام عدالت گفت: كس��اني كه سهام عدالت 
500 هزار توماني داش��تند و اقدام به ف��روش 30 درصدي 
سهام خود كرده اند، بايد حداقل 2.5 ميليون تومان دريافت 
كنند و اگر مبالغ واريزي كمتر از اين است بايد بار ديگر به 
محلي كه س��فارش داده اند مراجعه كنند. به گزارش سنا، 
حسين فهيمي درباره علت واريز نش��دن مبلغ فروش 30 
درصد از سهام عدالت براي برخي از سهامداراني كه سفارش 
فروش ش��ان را ثبت كرده اند، گفت: اولويت ما در ش��ركت 
س��پرده گذاري، حفاظت از وجوه دارايي هاي مردم است. 
در فروش سهام وسواس زيادي به خرج مي دهيم كه مبلغ 
مورد نظر حتمًا به حساب همان فرد واريز شود بنابراين اگر 
به عنوان مثال شماره شبا اشتباه باشد، راكد باشد يا به دليل 
دستورات قضايي مسدود شده باشد امكان واريز وجه وجود 

ندارد. سخنگوي سهام عدالت ادامه داد: از مجموع بيش از 
يك ميليون نفري كه سفارش فروش سهام عدالت شان را 
ثبت كرده اند، تنها 3 هزار نفر دچار مش��كل ش��دند يعني 
شماره شباي ش��ان به گونه اي اس��ت كه امكان واريز وجه 
وجود ندارد )يا مسدود است يا راكد است يا به داليل ديگر 
نمي توان وجه را به حساب آنها واريز كرد( درباره اين عزيزان، 
هم بانك ها و ه��م كارگزاري هايي كه س��فارش فروش را 
دريافت كرده اند تالش مي كنند از طريق تماس و ارتباط با 
آن سهامدار، اطالعات صحيح ديگر از جمله حساب مطمئن 
را از او دريافت كنند. فهيمي ادامه داد: مردم اطمينان داشته 
باش��ند كه يكي از اولويت هاي اصل��ي كارگزاري ها رعايت 
مصلحت سهامداران س��هام عدالت است به همين جهت 
تالش مي كنند تا در بهترين شرايط بازار، سهام عدالت آنها را 

به فروش برسانند. وي درباره نحوه فروش سهام عدالت افراد 
زير 1۸ سال، گفت: در راستاي حفاظت از دارايي ها، يكي از 
دشواري ها افراد زير 1۸ سال است. دشواري كار اينجا است 
كه فرد مورد نظر نمي تواند سفارش گذاري كند بلكه بايد 
فرد ديگري از طرف او سفارش گذاري را انجام دهد بنابراين 
ما بايد بدانيم فردي كه سفارش را ثبت مي كند آيا ولي يا قيم 
قانوني اين شخص است يا خير. فهيمي اظهار داشت: براي 
فروش س��هام عدالت هم اين فرد زير 1۸ سال و هم ولي يا 
قيم او بايد در سجام ثبت نام كنند و احراز هويت شوند. بعد 
از احراز هويت، كارگزاري ها اين امكان را دارند كه اطالعات 
س��جام را مبنا قرار دهند و س��فارش فروش را تأييد كنند. 
رييس شركت سپرده گذاري مركزي در پاسخ به اين سوال 
كه وقتي اين افراد نمي توانند شماره تلفن همراه به نام داشته 

باشند چگونه مي توانند سهام شان را بفروشند، گفت: در ثبت 
سجام افراد زير 1۸ سال، نيازي نيست كه خودشان شماره 
تلفن همراه به نام داشته باشند بلكه هنگام ثبت نام سامانه 
س��جام با توجه به تاريخ تولد فرد از شما قبول مي كند كه 
شماره همراه ولي يا قيم را وارد كنيد. وي در پاسخ به سوال 
ديگري مبني بر اينكه آيا ش��ركت سپرده گذاري برنامه اي 
دارد كه س��هامداران عدالت بتوانند دارايي به فروش رفته 
خودشان را ببينند، گفت: كساني كه 30 درصد دارايي شان 
را ي��ك جا س��فارش ف��روش مي دهند، نمي دانند س��بد 
دارايي شان به چه ميزان و به چه قيمتي فروخته شده است. 
اما كساني كه با مراجعه به سامانه كارگزاري ها تعداد نماد در 
يك سهم را انتخاب مي كنند قادر هستند وضعيت فروش 

خودشان را مشاهده كنند.

حداقل ارزش فروش سهام عدالت؛ ۲،۵ ميليون تومان 

فرشاد مومني، استاد  اقتصاد  مطرح كرد در پايان آخرين هفته از تيرماه مطرح شد

دعواهاي حيدري و نعمتي درباره مذاكره بايد تمام شود

   هرقرارداد اقتصادي 
بايد از كانال مجلس عبور كند

   اقتصاد  نمي تواند 
جزيره اي دورافتاده  در دوردست ها باشد

رشد افراط در غياب علم محوري   بورس
  در راه شاخص 

2,2 ميليون 
واحدي

گروه پش�تيباني توليد |در ش��رايطي كه ساختار 
مديريتي كشور حتي براي بستن قراردادهاي تخصصي 
مربيان و بازيكن��ان فوتبال هم با مش��كالت عديده اي 
روبه رو اس��ت و هر روز اخبار ت��ازه اي از دريافت غرامت 
ويلموتس )سرمربي سابق تيم ملي( و برانكو )سرمربي 
سابق پرسپوليس( و اس��تراماچوني )س��رمربي سابق 
استقالل( و...منتشر مي شود. اس��اتيد علوم اقتصادي و 
سياسي حق دارند  نسبت به ابعاد و زواياي گوناگون بستن 
قرارداده��اي اقتصادي و راهبردي ب��ا قدرت هاي بزرگ 
بين المللي )از جمله چين( حساس باش��ند و در زمينه 
آن اظهارنگراني كنند. فرشاد مومني عضو هيات علمي 
دانشكده اقتصاد دانش��گاه عالمه يكي از صاحب نظراني 
اس��ت كه با بازخواني مسير اقتصاد و سياس��ت ايران در 
طول تاريخ معاصر براي بستن قراردادهاي استراتژيك و 
اقتصادي از مسووالن تصميم ساز مي خواهد كه با تجميع 
دانايي رسوب شده در طول دهه هاي گذشته تمام ابعاد 
و زواياي موضوع را موشكافانه مورد بررسي قرار دهند تا 
از دل يك چنين قراردادهايي منافع ملي كشور به طور 
كامل محقق شود. مومني با استفاده از پژوهش هاي 
مستند و با بررسي قراردادهايي كه در صنعت خودرو 
و... با طرف هاي خارجي منعقد مي شود به اين نتيجه 
عيني مي رسد كه چنانچه اين قراردادهاي اقتصادي 
و راهبردي بر اساس يك نظام تصميم سازي عالمانه 
منعقد نش��ود؛ آس��يب هاي دامنه دار آن كل شاكله 

اقتصاد و معيشت كشور را درگير خود مي سازد.
فرشاد مومني استاد اقتصاد دانش��گاه عالمه در ابتداي 
صحبت هايش با اش��اره به اهميت موض��وع و توافق در 
فضاي اقتصادي و تجارت و سياست بين المللي مي گويد: 
»موضوعي كه به آن اشاره خواهم كرد، اقتصاد سياسي 
جذب سرمايه خارجي با تمركز بر توافق جديدي است 
كه ميان ايران و چي��ن صورت گرفته اس��ت. به عنوان 
مقدمه ب��راي ورود به اين بحث چند نكت��ه بايد مطرح 
شود؛ اول اينكه درباره هر مساله اي كه سرنوشت كشور را 
تحت تاثير قرار مي دهد بايد حدالمقدور در همه سطوح و 
اركان نظام حيات جمعي، همگان را دعوت به علم كنيم 
و از همه بخواهيم كه به علم به مثابه فصل الخطاب نگاه 

كنند. كاركرد محوري علم در همه ساحت هاي حيات 
جمعي اين است كه واقع نگري را افزايش مي دهد و اين 
واقع نگري مي تواند بزرگ ترين س��رمايه ما براي نجات 
كشور باشد. ما اگر به هر ش��كلي تحت تاثير توهم ها، يا 
انتظارات نابجا يا برداش��ت هاي نادرس��ت باشيم و آنها 
را با برچس��ب هايي مثل نگاه خوشبينانه، نگاه بدبينانه 
و... انگ بزنيم، گرهي از مش��كالت ما باز نمي كند؛ گره 
مش��كالت ما را واقع نگري باز مي كند و واقع نگري هم 
مرزبندي دارد هم با خوش بيني افراطي و بي ضابطه و هم 
با بدبيني افراطي و بي ضابطه. اين يكي از مواردي است 
كه به گمان من در نظام رسمي تبليغاتي كشور به خاطر 
سياست زدگي افراطي مغفول مانده است. سهل انگاري 
در ترويج ادب علم محوري يكي از ريش��ه هاي استمرار 
توسعه ايران از منظر فرهنگي اس��ت. در همين راستا، 
يك نكته بسيار مهم ديگري كه بايد به آن توجه داشته 
باشيم؛ »تابو س��ازي مجعول در مناسبات رانتي و فاسد 
و مشكوك« اس��ت. برخورد علمي ما را با تابوسازي هم 

داراي مرزبندي دقيق و عالمانه مي كند.«
اين اس��تاد اقتصاد در ادامه تاكيد مي كند: »اين ايام كه 
مدت زمان زيادي از س��الگرد ش��هادت آيت اهلل شهيد 
دكتر بهشتي نگذش��ته اس��ت، ذكر اين خاطره بزرگ 
كه متاسفانه با ش��هادت ايش��ان آن فرهنگ سازي ها 
ه��م متوقف ش��د خالي از لط��ف نيس��ت؛ طيف هاي 
س��لطنت طلب، مجاهدين خلق و كمونيس��ت ها اول 
انقالب در برخوردهاي سياست زده و افراطي كه داشتند 
اصل مذاكره با طرف هاي خارجي ب��ه ويژه قدرت هاي 
بزرگ را به چالش مي كش��يدند و به گون��ه اي برخورد 
مي كردند كه گوي��ي نفس مذاكره ب��ا آنها يك خطاي 
راهبردي و پديده اي مضموم و نادرس��ت است. شهيد 
بهش��تي در اين زمينه تالش هاي بس��يار ارزشمندي 
را بروز مي دادن��د و دايما در صحبت هايي ك��ه با مردم 
داشتند اعالم مي كردند كه ما يك حكومتيم، حكومت 
نمي تواند جزيره اي جدا افتاده از كل عالم باشد. بنابراين 
اصل مذاكره ب��ا ديگران يك امر ض��روري بديهي  اوليه 
عقلي اس��ت. آن چيزي كه مهم اس��ت اين است كه در 
اين مذاكرات چه گفته مي شود، چه قرارهايي گذاشته 

مي ش��ود و چ��ه تعهدات��ي داده مي ش��ود. در ماجراي 
توافق جديد يا تفاهمنامه جديد با چيني ها هم ش��اهد 
اين هس��تيم كه هنوز همان فرهنگ جاهلي، بيش��تر 
پرزور و پرق��درت كار مي كند. يعني يك س��ري از افراد 
مطلق انگارانه آن را عالي، حياتي و مثبت مي بينند و هر 
كسي كه كوچك ترين ابراز ترديدي در اين زمينه كند 
را متهم به ارتباط با خارجي ها مي كنند و از آن طرف هم 
مخالفان افراطي هم اين توافق نامه را نشانه سرسپردگي 
و كشورفروش��ي و... مي دانند. هر دوي اين واكنش هاي 
افراطي مناسبات و انديش��ه ها ورفتارهايي است كه در 
غياب علم مح��وري راه باز مي كند ب��راي برخوردهاي 
فرصت طلبانه و جاهالنه. در اين زمينه هم رس��انه هاي 
گرامي بايد به همه يادآوري كنند كه اصل اينكه كشوري 
با كشورهاي ديگر قرارداد ببندد نه تنها مضموم نيست 

بلكه جزو ضروريات ادامه حيات جمعي است. «
او در ادامه در تش��ريح اين ضرورت مي گويد: »آنچه كه 
حياتي اس��ت، كيفيت و محتواي اين قراردادها، نحوه 
اجراي آنها و ميزان ضمانت هاي كاف��ي براي اجراي آن 
و در نظر گرفته شدن تنبيهات كافي براي ناقضان عهد 
است. اصل برجام به عنوا ن يك توافق بد نبود، موضوع 
مهم اين اس��ت كه يكي از امضاكنندگان اي��ن قرارداد 
آمد آن را نقض ك��رد و در اثر آن نقض، ضررهاي فراواني 
متوجه ما شد ولي ما نتوانستيم جريمه اي متوجه كشور 
خاطي كنيم. بنابراين بسيار مهم است كه در اين زمينه ها 
رسانه هاي ما و نهادهاي انديشه ورز ما به اين بلوغ فكري 
كمك كنند كه دعواهاي حيدري و نعمتي درباره اصل 
مذاكره روشن تمام شود. در دنيايي كه مي گوييم جهاني 
شده، ما روزمره ده ها قرارداد كوچك و بزرگ ناگزيريم با 
كشورهاي ديگر ببنديم؛ مهم آن مسائل كليدي است؛ 
كيفيت، محتوا، نسبتش با اهداف توسعه اي ما و دقتي كه 

براي ضمانت اجرا بايد به آن توجه شود.«

    اهميت برخوردهاي تخصصي و علمي
 مومني با اشاره به اهميت تحقيق و پژوهش در خصوص 
اين موضوع��ات حياتي مي گوي��د: »در هفته هايي كه 
پشت سر گذاش��ته ايم با كمال تاسف شاهد اين بوديم 

كه كساني مثل برخورد خطاي آقاي رييس جمهوري 
كه مي گف��ت برجام حتي مس��اله آب و نان م��ا را حل 
مي كند، مديحه س��رايي مي كنند درب��اره اين برنامه 
همكاري جامع با چين. اين افراد مي گويند كه اگر اين 
همكاري ها اجرا ش��ود؛ تحريم ها پايان مي گيرد؛ ايران 
آباد مي ش��ود، شكوفايي هاي ناش��ي از ترانزيت بيشتر 
مي شود، راهزني و شكاف هاي منطقه اي پايان مي يابد؛ 
امريكا ضربه مي خورد، دالر به حاشيه رانده مي شود و... 
و از آن طرف هم حرف هاي مجعولي مطرح مي شود كه 
كشور فروخته ش��د، فالن امتياز غير متعارف را دادند و 
فالن جزيره را فروختند و... حتي كار به جايي رسيد كه 
برخي افراطي ها آن را با عنوان قرارداد تركمانچاي جديد 

برچسب زدند. 
در حالي كه اگر مس��ووالن اجرايي ما مثل سخنگوي 
وزارت خارجه يا يك فرد غير مسوولي كه مكرر مي آيد از 
موضع باال صحبت مي كند مي آمدند به صورت منطقي 
توضيح مي دادند كه هن��وز چيزي به عن��وان قرار داد 
يا توافق نامه به عنوان حقوقي اش اتفاق نيفتاده است. 
اين يك سند است يا يك نقش��ه راه يا يك چارچوب و 
فريم ورك و تفاهم نامه اس��ت و اگر بخواهد هر كدام از 
اجزاي اين تفاهم هاي خام اوليه كه كلي هم هس��تند، 
عملياتي شوند به يقين بايد از مسير پارلمان عبور كند. 
س��خنگوي وزارت خارجه به جاي برخوردهاي ش��به 
افراطي بايد به مردم اطمينان م��ي داد كه مردم، نگران 
نباشيد بنا به اين مالحظات امريكا، اسراييل، انگليس و... 
خيلي مضطربند كه باالخره ايران دارد تن به يك تفاهم 
نامه س��طح باالي مهم مي دهد كه اگر هوشمندي ها و 
تجربيات تاريخي در آن لحاظ ش��ود مي تواند منش��أ 
دستاورد براي كش��ور باش��د و بعد هم مردم را دعوت 
مي كردند به اينكه مردم مش��اركت و دخالت كنند كه 
كشور با يك ذخيره دانايي بيشتري به سمت اين قرارداد 
برود. اين ش��يوه اي كه تا به امروز دستگاه هاي رسمي 
ما نشان داده اند ش��يوه اي عقب مانده و غير توسعه اي 
بوده و راحت مي توانستند بگويند كه ما به نظارت هاي 
تخصصي افراد صاحب صالحيت بيرون از ساختارهاي 
ادامه در صفحه 2 قدرت نياز داريم.«  
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پرداخت تسهيالت كرونايي به 
مشاغل آسيب ديده سرعت مي گيرد

برخي مس��ووالن ارشد نظام بانكي در تشريح نتايج 
جلسه خود با معاون اقتصادي رييس جمهور از تسريع 
در پرداخت تسهيالت كرونايي به مشاغل آسيب ديده 
خبر دادند. حجت اله صيدي، مديرعامل بانك صادرات 
در حاشيه جلسه بررسي عملكرد بانك ها در پرداخت 
تسهيالت به مشاغل آسيب ديده از كرونا كه با حضور 
محمد نهاونديان، مع��اون اقتصادي رييس جمهور 
برگزار ش��د، اظهار داش��ت: در اين جلس��ه فرآيند 
تخصيص و پرداخت تسهيالت به مشاغل آسيب ديده 
از كرونا، عملكرد بانك ها و وضعيت ثبت نام متقاضيان 
در سامانه كارآ مورد بررسي قرار گرفت. محمد بيگدلي، 
مديرعامل بانك ملت نيز در حاشيه نشست مديران 
عامل بانك ها با معاون اقتصادي رييس جمهور با تأكيد 
بر آمادگي شبكه بانكي براي پرداخت اين تسهيالت 
گفت: شبكه گسترده شعب بانك در سراسر كشور 
همچون گذش��ته آماده خدمت رساني به مشاغل و 
واحدهاي توليدي كشور است. بدين منظور تسريع 
در پرداخت تسهيالت به مشاغل آسيب ديده از كرونا 
در اولويت كار تمامي واحدهاي بانك قرار گرفته است.

رضا دولت آبادي، مديرعامل بانك تجارت نيز در پايان 
اين نشست با اشاره به آمار باالي درگذشتگان در بين 
كاركنان شبكه بانكي گفت: همانطور كه تأخير كادر 
درمان در رسيدگي به بيماران مبتال به كروناويروس 
باعث وارد آمدن لطمه ه��اي جبران ناپذير به بيمار 
مي ش��ود، از همكارانم مي خواهم كه حل مش��كل 
مشاغل آسيب ديده از اين بيماري را به تأخير نيندازند 
و پرداخت تس��هيالت اين بخش را در اولويت كاري 

خود قرار دهند.

ادامه از صفحه اول

 گزارش يك نامه نگاري 
 سپاس آقاي رييس جمهور

حكمرانان بي انديشه نيز فارغ از منافع ملي و رعايت 
حاِل تهي دستان تنها در پي نمايش قهرماني خود 
و كسب محبوبيت از جيب مردم هستند. در اين 
دوران ُپرهياهو، از صميم قلب براي شما در تدبير 
امور ايراِن عزي��ز آرزوي توفيق دارم. ولي، اين امر 
تنها در سايه خردورزي و پرهيز از افتادن در دام 
غوغاساالران امكان پذير است. به عنوان يك برادر، 
ش��ما را از اين بابت پرهيز مي دهم. باقي برعهده 

شماست. با سپاس

ترخيص كاالهاي اساسي و 
توليدي از گمرك تسريع مي شود

گمرك| معاون گمرك ايران از پذيرش پيشنهادات 
گمرك ايران از سوي رياست جمهوري براي تسريع 
در ترخيص كاالهاي اساسي و توليدي از گمرك خبر 
داد.مهرداد جمال ارونقي با بيان اين نكته كه ترخيص 
كاالهاي اساسي و توليدي از گمرك سرعت مي گيرد 
اعالم كرد: در حال حاضر موجودي كاالهاي اساسي در 
بنادر و گمركات كشور بيش از ۳.۵ ميليون تن است. 
حدود ۳.۳ ميليون تن كاالي غيراساسي غيركانتينري 
نيز در بنادر و گمركات كشور وجود دارد كه حدود ۸۰ 
درصد از اين كاالها توليدي، سرمايه اي يا مربوط به 
پروژه هاي مختلف مي باشند. موجودي كانتينرهاي 
ُپر وارداتي نيز بيش از ۳۰ هزار دستگاه برآورد مي شود.

وي افزود: اخيرا داليل ايستايي، دپو و رسوب كاالها 
در بنادر و گمركات كشور احصاء و به همراه راهكارها 
و پيش��نهادهاي الزم به مراجع ذي ربط و ذي صالح 
اعالم گرديد. اين داليل در ۴ مقطع: قبل از اظهار كاال 
به گمرك؛ بعد از اظهار كاال به گمرك و درحين انجام 
تشريفات گمركي؛ بعد از صدور پروانه و قبل از خروج 
كاال از گمرك و بعد از ترخيص كاال بررسي و براي هر 
مقطع پيشنهادهاي الزم داده شد. معاون امور گمركي 
گمرك ايران در ادامه اظهار داشت: اين پيشنهادات 
به استحضار رييس جمهور محترم نيز رسيد و ايشان 
با اجرايي شدن پيشنهادهاي ارايه شده موافقت نمود 
و دس��تور الزم در اين خصوص صادر شده است كه 

جزييات آن طي روزهاي آينده اعالم خواهد شد. 
بنابراي��ن با تعامل به وجود آمده با س��ازمان ها و 
دس��تگاه هاي ذي ربط از جمل��ه وزارت صمت 
و بانك مركزي، پيش بيني مي ش��ود ترخيص 
كاالهاي اساسي و ضروري، مواد اوليه و مورد نياز 
واحده��اي توليدي از گم��ركات ظرف روزهاي 

آينده سرعت گيرد.  

طرح مجلس براي كنترل 
بازار خريد و فروش مسكن

رييس كميس��يون عمران مجل��س از وجود خأل 
قانوني ب��راي كنترل بازار خريد و فروش مس��كن 
خب��ر داد و گفت: در طرح جامع��ي كه در مجلس 
داريم اين موضوع را قانوني خواهيم كرد. محمدرضا 
رضايي كوچي در ارتباط تصويري با بخش خبري 
۲۱ شبكه يك سيما افزود: در سراسر كشور افرادي 
به عنوان دالل و سوداگر موجب بحران در مسكن و 
زمين شده اند كه با قيمت سازي غير واقعي در فضاي 
حقيقي و مجازي موجب اين گراني هس��تند. وي 
تاكيد كرد: الزم اس��ت همانطور كه دستگاه قضا با 
جديت به موضوع ورود پيدا كرده است، اين حركت 
استمرار داشته باشد و با واسطه گران برخورد شود.

رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي 
گفت: بنگاه هاي امالك زيادي در كشور وجود دارد 
كه كارشان را به درستي انجام مي دهند، اما مشاوران 
امالكي هم هستند كه انصاف را رعايت نمي كنند و 
خالف قانون عمل مي كنند. رضايي كوچي تصريح 
كرد: تعداد زيادي از مش��اوران امالك كشور فاقد 
مجوز قانوني هستند و بر اساس گزارش ها، دالالن 
در برخي از بنگاه هاي اين مش��اوران فعال هستند 
كه الزم است مجامع امور صنفي و وزارت صمت بر 

فعاليت آنها نظارت كند.

ايران2

مركز پژوهش هاي مجلس، ميزان كالري را با تركيب سني در سال هاي اخير بررسي كرد 

نقطه اوج كالري مورد نياز در ايران براي سال هاي مياني دهه ۸۰  بوده
 كمترين ميزان كالري مورد نياز جامعه در سال 1397

گروه كالن | 
در يك مطالعه پژوهش�ي در مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي كالري مورد نياز ايرانيان 
طي سال هاي مختلف براساس دو معيار سازمان 
بهداشت جهاني و انستيتو تغذيه ايران با توجه 
به ساختار سني و جنس�ي جمعيت در هر سال 
محاسبه شده است. نتايج محاسبه نشان مي دهد 
كه با توجه به تغييرات جمعيتي ايران، نقطه اوج 
كالري مورد نياز براي س�ال هاي مياني دهه ۸۰ 
اس�ت كه متولدين دهه ۱۳۶۰ به س�نين جواني 
رس�يده اند، پس از آن كالري م�ورد نياز كاهش 
پيدا كرده و در سال ۱۳۹۷ به كمترين مقدار خود 

رسيده است.

در سه دهك باالي جامعه كه ش��امل ۳۰ درصد جامعه با 
بيشترين درآمد است معادل ۱۵6۴ گرم مواد غذايي دقيقا 
معادل ميزان مصرف مطلوب و بهداشتي است كه ۲79۳ كيلو 
كالري همراه با ۱۰۱ گرم پروتئين است كه البته از نظر كالري 
معادل ۲۲۰ كيلو كالري اضافه انرژي و همچنين معادل ۱7 
گرم مصرف بيشتر پروتئين است. به گزارش »تعادل«، نان 
مهم ترين ماده غذايي بوده و در تهران ۱6 درصد، سيستان 
و بلوچستان ۳۰ درصد، مازندران ۱۸ درصد و چهارمحال و 
بختياري ۱۲ درصد در كالري سه دهك بااليي و پر درآمد 
جامعه س��هم دارد. برنج در تهران ۱۴ درصد، سيس��تان و 
بلوچس��تان ۸ درصد، مازندران ۳9 درصد و چهارمحال و 
بختياري ۱۳ درصد در كالري سه دهك بااليي و پر درآمد 
جامعه سهم دارد. اين نكته نشان مي دهد كه ظرفيت منطقه 
در برنج كاري يا گندم كاري نيز موثر بوده است و جايي كه 
برنج كشت مي شود س��هم اصلي در كالري را برنج تامين 
مي كند و جايي كه غالت و گندم توليد مي شود سهم اصلي 
را گندم دارد.  سيب زميني تقريبا در تمام استان ها سهم ۴ 
درصدي داشته است. سبزي ها در تهران ۱۳ درصد، سيستان 
و بلوچس��تان ۱۰ درصد، مازندران 9 درصد و چهارمحال و 
بختياري ۱۰ درصد در كالري سه دهك بااليي و پر درآمد 
جامعه سهم دارد.گوشت قرمز در تهران ۲ درصد، سيستان 
و بلوچس��تان ۵ درصد، مازندران ۲ درصد و چهارمحال و 
بختياري ۴ درصد در كالري س��ه دهك بااليي و پر درآمد 
جامعه سهم دارد. يعني هر جا كه توليد دام و دامداري وعادات 
غذايي وابسته به دام وجود داشته، سهم گوشت در كالري نيز 

بيشتر بوده است. از نظر وزني ميزان كالري مورد نياز در تهران 
با ۱۵6۳ گرم، سيستان و بلوچستان ۱99۳ گرم، مازندران 
۲۰۲۸ گرم و چهارمحال و بختياري ۱9۲۰ گرم بوده است. به 
عبارت ديگر، در برخي استان ها غذاي پرحجم و سنگين تري 
استفاده مي شود. كالري مورد نياز نيز در وضعيت مطلوب 
بايد ۲۵7۳ كيلو كالري باش��د كه اين رقم در تهران تقريبا 
نزديك به وضعيت مطلوب است و ۲۵۵7 كيلو كالري بوده 
است. اما در سيستان و بلوچس��تان با اضافه كالري مواجه 
بوده و ۳77۵ كيلو كالري جذب داشته است. در مازندران 
۲9۱۵ و در چهارمحال و بختياري ۳۴۳۲ كيلو كالري جذب 
داشته اند. به عبارت ديگر، در برخي استان ها هم وزن بيشتر و 
هم جذب كالري و سوءتغذيه از جهت پر خوري وجود داشته 
كه عمال باعث اضافه وزن و مش��كالت ديگر نيز مي ش��ود. 

وضعيت مطلوب وزن مواد غذايي در روز بايد ۳۱۰ گرم نان، 
9۵ گرم برنج، ۲۰ گرم ماكاروني، ۲6 گرم حبوبات، 7۰ گرم 
سيب زميني، ۳۰۰ گرم ميوه، ۳۸ گرم گوشت قرمز، 6۴ گرم 
گوشت سفيد، ۳۵ گرم تخم مرغ، ۲۵۰ گرم لبنيات، ۳۵ گرم 
روغن نباتي، ۴۰ گرم قندو شكرباش��د كه جمع آن معادل 
۱۵6۳ گرم است كه معادل ۲۵7۳ كيلو كالري انرژي ايجاد 
مي كند. جمع پروتئين نيز معادل ۸۴ گرم است. اين وضعيت 
در دهك س��وم كه جزو كم درآمدهاي جامعه محس��وب 
مي شد، معادل ۱۰6۱ گرم مواد غذايي معادل ۱9۳۴ كيلو 
كالري است كه با 66 گرم پروتئين همراه است. اما اين ميزان 
كمتر از ميزان مطلوب مورد نياز انسان است. اين وضعيت در 
دهك دهم و پر درآمد جامعه معادل ۱۸۵۰ گرم مواد غذايي 
و ۳۳7۵ كيلوكالري انرژي اس��ت كه با ۱۱9 گرم پروتئين 

همراه است. در نتيجه وضعيت گروه پر درآمد جامعه فاصله 
زيادي با ميزان مطلوب مواد غذايي مورد نياز دارد و دچار پر 
خوري و سوء تغذيه از جهت جذب زياد و در نتيجه چاقي و 
اضافه وزن و ناراحتي هاي ديگر است.  نقطه اوج كالري مورد 
نياز در ايران براي سال هاي مياني دهه ۸۰ بوده كه متولدين 
دهه ۱۳6۰ به سنين جواني رسيده اند، پس از آن كالري مورد 
نياز كاهش پيدا كرده و در سال ۱۳97 به كمترين مقدار خود 
رسيده است.تغييرات جمعيتي در يك كشور تأثير زيادي 
بر نيازهاي كشور خواهد داشت و ازاين رو سياست گذاران 
بايد برنامه ريزي هاي بلندمدت را بر اساس نيازهاي ناشي از 
تحوالت جمعيتي تنظيم كنند. يكي از مهم ترين نيازهايي 
كه با تغييرات ساختار جمعيت دچار تحول مي شود، نياز به 
تأمين غذا و كالري مناسب است.به عنوان مثال زماني كه در 

يك كشور، درصد زيادي از جمعيت به سمت سنين نوجواني 
حركت مي كنند، سياست گذاران بايد در نظر داشته باشند كه 
در آينده نزديك نياز به كالري در آن جامعه افزايش خواهد 
يافت و در نتيجه بايد برنامه ريزي الزم براي تأمين كالري مورد 
نياز صورت گيرد.تأمين كالري مهم ترين و اولين معيار برآورد 
خط و نرخ فقر مطلق در يك جامعه است. افرادي كه در تأمين 
كالري مورد نياز خود دچار مشكل هستند، از فقر مطلق رنج 
مي برند و بنابراين گام نخست مبارزه با فقر مطلق، طراحي 
شيوه هاي حمايتي براي تأمين كالري مورد نياز افراد است، 
همچنين تعيين استانداردي براي كالري مورد نياز از اهميت 

بااليي در مطالعات فقر برخوردار است.

     كالري و خط فقر
كاهش كالري مورد نياز متوسط ايرانيان درحقيقت به نفع 
نرخ فقر است، به طوري كه كمك مي كند نياز به غذا كاهش 
پيدا كند و جمعيت بيش��تري از زير خط فقر خارج شوند. 
شايان ذكر است كه با توجه به نقطه اوج دوم جمعيتي كه 
سال هاي اول دهه ۱۳9۰ است، نياز به كالري در سال هاي 
آينده نيز افزايش خواهد يافت. همچنين مطالعات جهاني 
نياز مادران ش��يرده به كالري را به ميزان ۵۰۰ كيلوكالري 
بيش از ساير زنان در هر سن مي دانند كه اين امر نيز با توجه 
به اولويت هاي كشور در زمينه تشويق به فرزندآوري و تغذيه 
با شير مادر بايد مورد توجه سياست گذاران قرار گيرد.يكي از 
نكات مهم و قابل توجهي كه به آن پرداخته شده، بررسي سبد 
غذايي مطلوب وزارت بهداشت به عنوان سبد مورد استفاده 
در مطالعات فقر و امنيت غذايي است. نتايج بررسي هاي مركز 
پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد اين سبد به دو دليل باال 
بودن ميزان كالري تعيين شده و در نظر نگرفتن تفاوت هاي 
جغرافيايي، نمي تواند معيار مناس��بي براي مطالعات فقر 
باشد. كالري سبد مورد نياز و سبد مطلوب وزارت بهداشت، 
به ترتيب متناسب با ميزان كالري دريافتي سه دهك باال و 
يك دهك باالست كه بس��يار باالتر از كالري گروه هاي در 
مرز فقر است.همچنين بررسي منطقه اي نشان مي دهد 
كه عادات غذايي در مناطق مختلف جغرافيايي چه به لحاظ 
ميزان كالري مصرفي و چه به لحاظ تركيب سبد غذايي، 
بسيار با يكديگر متفاوت است و نمي توان تنها از يك سبد 
مطلوب براي همه آنها استفاده كرد به طوري كه به عنوان 
مثال سه دهك پايين استان كرمانشاه، از ميانگين كل ۱۱ 
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سبد غذايي سه دهك بااليي جامعه از نظر وزن مطلوب بوده اما از نظر انرژي با 220 كيلو كالري انرژي اضافي و 17 گرم پروتئين اضافي همراه است 

رشد افراط در غياب علم محوري
عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي 
تهران همچنين خاطرنشان مي كند: » انصاف اين است كه 
در ش��بكه هاي اجتماعي در كنار اين جنگ هاي مشكوك 
حيدري و نعمتي بيِن افراطي هاي خوشبين و افراطي هاي 
بدبين، حرف هاي متين و كارهاي پژوهشي ارزشمندي هم 
وجود دارد كه بايد روي آنها تمركز كرد. همه بايد بدانند، هر 
چيزي كه به معناي دقيق كلمه بخواهد به قرارداد منجر شود، 
لزوما بايد از كانال مجلس عبور كند و بنا به تمهيدي كه شهيد 
بهشتي طراحي كرده اند، هر چيزي كه از كانال مجلس عبور 
كند و به تصميم منتهي شود، به لزوم، شفاف هم خواهد شد. 
در اين زمينه چند مساله حياتي وجود دارد كه براي يك ارزيابي 
عالمانه از اين قضيه بايد در دستور كار نظام رسمي تبليغات 
كشور قرار بگيرد. يكي اينكه بايد شفاف بگويند اين قرارداد )اگر 
قرارداد شود( كه اسمش را قرار داد برد- برد گذاشته اند، بايد 
روشن بگويند بردهاي طرف چيني در چه حيطه هايي است. 
اگر مي گويند ضربه مهلكي به امريكا زده مي شود؛ بايد بگويند 
در چه حوزه هايي اين ضربه زده مي شود ؟ و از همه حياتي تر 
اينكه بايد بيايند با ژرف كاوي در تجربه تاريخي ايران، به ما 
بگويند كه سوابق تاريخي ما در اين زمينه چه مي گويد؟ آيا 
واقعا تجربه هاي تاريخي م��ا اجازه بهره مندي اصولي از اين 
قضيه را مي دهد يا نه؟ بايد ببينيم تجربه تاريخي ما در خصوص 
مطالبات ما از اين نوع قرار دادها چه مي گويد؟آنگونه كه مقامات 
رسمي كشور تاكنون گفته اند يكي از مهم ترين انتظارات از اين 
تفاهم نامه اين است كه تهديدهاي امنيتي امريكا و اسراييل 
عليه تماميت ارضي ما به حداقل برسد. بايد ببينيم به لحاظ 
تاريخي تجربه هاي گذشته در خصوص توسل به يك قدرت 
خارجي براي بيرون راندن يك قدرت ديگر، چه مي گويد؟« 
مومني با بازخواني تاريخ معاصر كشور مي گويد: » من صميمانه 
از متخصصان تاريخ و علوم سياسي تقاضا مي كنم در اين زمينه 
سكوت نكنند و س��طح دانايي نظام ملي را باال ببرند. من در 
تحقيقي كه سه دهه پيش انجام داده بودم متوجه شدم كه 
هرگز كوشش هاي اينگونه ايران براي كسب اطمينان و امنيت 
موفق نبوده. بنابراين كساني كه فكر مي كنند اتحاد استراتژيك 
با چين مي تواند ضامن امنيت ملي ما باشد بايد بيايند، بگويند 
كه بر اساس آن تجربه هاي تاريخي چه فكري كرده اند و چه 
تمهيداتي انديشيده اند كه آن اتفاقات گذشته نيفتد. براي 
اولين بار در دوره پسارنسانس اين شاه عباس صفوي بود كه 
براي بيرون راندن پرتغالي ها از ايران، دست به دامن انگليسي ها 
شد. بايد بررسي شود كه آيا اين اقدام كه جاي پاي انگليسي ها 
را در ايران محكم تر كرد در مجموع به نفع ايران شد؟ و آيا اين 
شيوه به جاي باالبردن قابليت هاي دروني كشور موثر است يا 
اينكه ما تحت الحمايه بودن را از گونه اي به گونه ديگري تغيير 
داديم. اين موضوع بس��يار مهمي است و من از متخصصان 
مي خواهم كه در اين زمينه صحبت كنند. تمام پژوهش هاي 
من در همه زمينه هانشان مي دهد كه ما شكست خورديم، 
گرفتاري هاي ما با اين نوع تصميم سازي بيشتر شده زماني 
كه امنيت ملي مان را از كانال اتكا به قدرت خارجي ديگري 
دنبال كرديم. به عنوان مثال خوب است متخصصان تاريخي 
ما عهدنامه فين كن اشتاين را كه در سال ۱۱۸6 خورشيدي 
بين ايران و فرانسه برقرار ش��د زير ذره بين بگذارند؛ در آنجا 
فرانسوي ها متعهد شده بودند كه براي بيرون كردن روس ها 
از بخش هايي از س��رزمين ما به كم��ك ما بيايند. به محض 
اطالع روس ها رفتند با ناپلئون قرارداد تيلسيت را امضا كردند 
و فرانسوي ها علي رغم عهدنامه اي كه با ايران داشتند هيچ 

كمكي در برابر جنايت هاي روس ها به ايران نكردند. بعد هم 
در تاريخ منعكس شده كه فتحعلي شاه بعد از آبروريزي هايي 
كه شد، باز هم ملتمسانه و ذليالنه سراغ انگليسي ها رفت و 
امتيازاتي به آنها داد و اين بار هم هيچ فايده اي نصيب كشورمان 
نش��د. اينها درس هاي بزرگ تاريخ اس��ت. شما مثال روايت 
آندره فونتن در كتاب يك بستر و دو رويا را نگاه كنيد، بعد از 
جنگ جهاني دوم، زماني كه روس ها استان آذربايجان ايران 
را اشغال كرده بودند و خالي نمي كردند دوباره دست به دامان 
امريكايي ها ش��ديم و امريكايي ها روس ها را تهديد به انجام 
حمله اتمي كردند. )البته هنرنمايي هايي هم رجالي مثل قوام 
داشتند( ما از امريكايي ها كمك گرفتيم كه روس ها را بيرون 
كنيم، بعد بايد ببينيم امريكا بعد از حضور و ريشه گرفتن در 

ايران با ما چه كرد.«

    شاخص دست نشاندگي در اقتصاد
 مومني در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت نظام ارتباطي و 
اقتصادي ايران در زمان قبل از انقالب آيا تفاوتي با شرايط بعد 
از انقالب داشت خاطرنشان مي كند: »من از دوستان دعوت 
مي كنم كتاب ارزشمند»سياست خارجي امريكا و شاه« نوشته 
مارك گازيوروس��كي را مطالعه كنند. گازيوروسكي در آنجا 
يك كار ابتكاري خارق العاده انجام داده و يك شاخص دست 
نشاندگي طراحي كرده و در چارچوب آن نشان داده كه ميزان 
دست نشاندگي حكومت پهلوي به امريكا به ابعاد شكنندگي آور 
رسيده بود و آن را منشأ سقوط رژيم پهلوي مي داند. بعضي ها 
در ايران در ش��رايطي كه ما در الفباي كارهاي خودمان گير 
كرده اي��م، موضوعاتي را ذيل عنوان اينك��ه مي آييم از تضاد 
بين ابرقدرت ها استفاده مي كنيم، بهره مي برند؛ من شخصا 
دعا مي كنم كه يك روز به يك چنين شرايط و قابليت هايي 
برسيم، غير ممكن هم نيست، ولي يك چنين جايگاهي يك 
زحمت ها و لوازمي مي خواهد كه تا زماني كه ساختار قدرت مان 
به آن لوازم تن در ندهد ما بيشتر دست نشانده خواهيم بود . در 
سال ۱9۰6 انقالب مشروطه در ايران پيروز شد. در اين سال 
به واس��طه اينكه روس ها يك سال قبلش در جنگي معروف 
از ژاپني ها شكس��ت خورده بودند و در اروپا هم مشكالتي با 
انگليس داشتند؛ علي رغم همه اين بحران ها، بالفاصله پس 
از انقالب مش��روطه روس و انگليس رفتند قرارداد ۱9۰7 را 
بستند و رسما گفتند »نصُف لي، نصُف لك و اهلل خيرالرازقين«. 
اينجوري است ماجرا، حد و حدودي كه آنها براي كشوري با 
جي دي پي ۴۰۰ميليارد دالري قائل هستند با كشوري كه 
مثال ۲۵هزار ميليارد دالر جي دي پي دارد، متفاوت است و ما 
بايد اين تفاوت ها را عالمانه ببينيم تا قرارداد تركمانچاي دوباره 
اتفاق نيفتد. ميرزا ابوالقاسم خان قائم مقام در جلسه اي كه براي 
جنگ هاي ايران و روس قرار بود تصميم بگيرند، همين را گفت. 
گفت آقا شما مي خواهيد با روس ها گالويز شويد؛ روس ها دارند 
ساالنه 6۰۰كرور ماليات مي گيرند؛ در حالي كه شما قدرت و 
بنيه ماليات گيري تان كمتر از 6 كرور است و گفت حد خودتان 
را بدانيد. اين پيام معصومين هم هست كه مي گويند »رحمت 
خداوند بر آن بنده اي كه قدر خود را بداند.« بنابراين ما از تجربه 
مشروطه هم بايد درس بگيريم و حواسمان باشد كه استفاده 
كردن از اين تضادها، نيازمند داشتن بسيار سطح بااليي از بلوغ 
انديشه اي و قابليت هاي سطح باالي اجرايي است. با هوسراني 
و شوخي و بازيچه قراردادن مسائل حياتي يك چنين امري 
حاصل نمي شود. براي اينكه در اين موضوع خاصي كه مبتال 
به كشورمان است، گام هاي جدي برداشته شود.« عضو هيات 

علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي تهران ادامه 
مي دهد: » توصيه مي كنم مقاله راهبردي كه در سال ۲۰۰7 
توسط امانوئل والراش��تاين راجع به منازعه هِژمونيك ميان 
چين وامريكا نوشته شد. در آنجا والراشتاين، ۳نكته حياتي 
را خطاب به ساير كش��ورها مطرح كرد. نكته اول اين بود كه 
گفته بود، اينه��ا )قدرت هاي هژموني جهاني( خيلي تقابل، 
رجز خواني و اهانت به هم مي كنند، والراشتاين در آن مقاله 
مي گويد حواستان باشد، فريب اين عربده ها را نخوريد و هوس 
برخوردهاي احساسي و بي بنيه تحت عنوان اينكه از »تضاد 
اينها استفاده كنيم« به س��رتان نزند. در آنجا نشان مي دهد 
كه يك واقعيتي وجود دارد و آن اينكه هميشه هژمون شماره 
يك دنيا هم قدرت شماره يك نظامي بوده، هم قدرت شماره 
يك توليدي بوده و هم قدرت شماره يك سياسي بوده، يعني 
مقبوليت داشته. مي گويد اين بنيه هژموني كه امريكا از ناحيه 
بنيه توليدي دارد در حال فروريختن است؛ يعني چيني ها از 
نظر توان توليدي در حال جلو زدن هستند اما اين همه ماجرا 
نيست. او مي گويد بر اين اساس امريكايي ها در اين مواجهه هايي 
ك��ه دارند و يك روز با هووآوي برخ��ورد مي كنند وروز ديگر 
جنبش خروج كارخانه ها از چين را راه اندازي مي كنند، آخرش 
اين است كه اين دو قدرت در حال رقابت براي باقي ماندن در 
راس هرم هژموني هستند. طبيعتا امريكايي به دنبال حفظ 
موقعيت هستند و چيني ها هم به واسطه ظرفيت هاي شان 
به جاي جايگزيني هستند.بعد با جزييات توضيح مي دهد كه 
امريكايي ها مي خواهند تجربه اي كه پس از جنگ دوم جهاني 
و در چارچوب پيمان يالتا با روس ها داش��تند را در خصوص 
چيني ها تكرار كنند. يعني قدرت چي��ن را مي پذيرند ولي 
خطاب به قدرت تازه گفته مي شود كه حدوحدودت را بدان و 
به عنوان يك قدرت درجه ۲ اجازه خواهي داشت حركاتي را 
انجام دهي. بعد اشتاين مي گويد جالب است زماني كه پيمان 
يالتا اجرا شد هر دو قدرت به شدت اجراي آن را منكر مي شدند 
و در سطح تبليغاتي همان ژست هاي سابق را مي گرفتند ولي 
به تعبيري والراشتاين مي گويد هر دو كشور تا پايان جنگ سرد 
به مفاد يالتا پايبند بودند. عين اين قضيه درباره رابطه امريكا و 
انگليس در دوره پس از جنگ جهاني دوم تكرار شد و زماني كه 
انگليسي ها پذيرفتند منازعه آنها به يك همكاري رقابت آميز 
تبديل شد. تا قبل از جنگ دوم هژمون شماره يك دنيا انگليس 
بود و كل نظم اقتصادي بين المللي و نظم اقتصاد بين المللي بر 
اساس نفع انگليسي ها تنظيم مي شد كه بعد از توافق با امريكا 

اين مساله حل شد.«

     نگاه به درون به جاي برون نگري
اين اقتصاددان مي گويد: »نكته مهم ديگري كه والراشتاين 
در آن مقال��ه توضي��ح داده و ما هم در معرض اين آس��يب 
هستيم كه برخي ها مي گويند بايد ببينيم ترامپ كنار مي رود 
يا نه؟ اين حرف را والراش��تاين سال۲۰۱7 زده و مي گويد به 
دعواهاي درون جناح هاي قدرت در امريكا هم دل نبنديد و 
فكر نكنيد كه با تيز كردن چاقوي دموكرات ها مي توانيد حال 
جمهوري خواه ها را بگيرد يا بالعكس. مي گويد كه دعواهاي 
ترامپ و هيالري و برندي ساندرز دعوا بر سر حذف ديگري 
نيست، دعوا بر سر آن است كه با كدام روش مي توان منافع 
ملي امريكا را محقق كرد. دعواي اينها دعوا بر سر شيوه هاي 
حداكثرسازي منافع امريكاست و بسيار غم انگيز است كه در 
رسانه هاي رسمي ما و در سطح گفتار مقامات ما به جاي اين 
اظهارات عالمانه در مس��يرهاي ديگر مي افتند. در آن مقاله 

نكته هايي را والر اشتاين مطرح كرده درباره اينكه امريكا در اين 
رقابتي كه بر سر هژموني با چين دارد چه نقاط قوت و ضعفي 
دارد و چين چه نقاط قوت و ضعفي دارد كه بسيار براي شرايط 
امروز ما به كار مي آيد. چين از نظر تامين انرژي، آبراه ها، خطوط 
مواصالتي و خطر تجزيه پذيري دروني و... چين ضعف هاي 
جدي دارد و امريكايي ها هم تمركز خود را بر اين نقاط ضعف 
ق��رار داده و چيني ها در توافق هاي اس��تراتژيكي كه با ما يا 
پاكستاني ها، يا آسياي ميانه اي و...بسته اند به دنبال پوشش اين 
نقاط ضعف هستند. چين براي ما خيرات نمي كند، بايد اين را 
بفهميم و هر زماني كه منافعش اقتضا كند به سرعت و سهولت 
زير هر قراردادي خواهد زد. همانطور كه فرانسوي ها، آلماني ها، 
انگليسي ها، پرتغالي ها، روس ها و...اين كار را انجام دادند. ما بايد 
به جاي ترويج انديشه اتكا به ديگران روي ارتقاي بنيه توليدي 
و پيوند ناگسستني حكومت با مردم كار كنيم. راه نجات ما از 
اين مسير مي گذرد. « مومني تاكيد مي كند: »موضوع ديگري 
كه در اين مباحث جاي خالي آن احساس مي شود و بايد تالش 
كرد تا ظرفيت دانايي نظام تصميم سازي هاي اساسي خود را 
باال ببريم و هم براي مردم مان اين آگاهي ها را داشته باشيم آن 
است كه اگر حتي همه عوامل بيروني در اين زمينه همراهي 
كند آيا ما قدرت بايسته براي نوشتن قراردادهاي كارآمد با 
كشورهاي ديگر را داريم يا نه؟ در اين زمينه هم وضعيت ما 
بسيار اسف بار است و كاش به جاي اين بحث هاي حيدري، 
نعمتي بي فايده كه هر كس ديگري را به مزدوري خارجي متهم 
مي كند، اينها پوچ و بي فايده است؛ بايد به روش علمي نگاه شود. 
ما فاقد صالحيت هاي بايسته در تنظيم قراردادهاي مناسب 
براي كشور هستيم و گناه اول اين موضوع است كه علم براي 
ما فصل الخطاب نيست و اساسا بستر نهادي ما اجازه پيدا كردن 
دستاورد هاي توسعه اي را از ما سلب مي كند. توصيه موكد 
من اين است كساني كه ايران را دوست دارند و توسعه خواه 
هم هستند در اين زمينه با مردم ومسووالن صحبت كنند كه 
متاسفانه صالحيت هايشان در حوزه مسائل اقتصادي به طرز 
فاجعه آميزي ضعيف بوده است. « او در ادامه مي گويد: »حتي 
ريشه هاي اين ضعف بنيادي در قبل از انقالب هم قابل مشاهده 
است؛ چون وجه كليدي دوم بعد از مالحظات امنيتي پشت 
اين قرارداد مساله جذب سرمايه هاي خارجي است. جذب 
سرمايه خارجي يك مساله تخصصي اقتصادي است، يك 
ذخيره دانايي عظيم در اين خصوص وجود دارد و يك تجربه 
تاريخي غني در كشور وجود دارد كه بايد آنها را به بحث بگذاريم 
تا ببينيم چطور مي توانيم ظرفيت خود را باال ببريم و هزينه 
فرصت اين قراردادهاي اجتناب ناپذير را پايين بياوريم. برخي 
در ايران فكر مي كنند اگر ايران رابطه خود را با امريكا حل كند 
همه مشكالتش حل مي شود. در يك پژوهش ارزشمند به طور 
دقيق بررسي شده كه كارنامه جذب سرمايه خارجي در دوره 
۱۳۵۲ تا ۱۳۵6 خورشيدي را بررسي مي كند. چرا اين دوره 
مهم است، چون در درجه اول در آن زمان ايران وامريكا در قله 
روابط نزديك و استراتژيك بودند؛ نكته دوم اين است كه در 
آن دوره ايران يكي از بهترين رشدهاي اقتصادي خود را تجربه 
مي كرد و نكته سوم اينكه در آن دوره به واسطه اينكه جهش 
سرمايه هاي نفتي داشتيم ايران از يك قدرت باالي چانه زني 
براي جذب سرمايه برخوردار بود. در اين پژوهش مشخص 
ش��ده كه در كل آن دوره، حضور 97۲ ش��ركت خارجي در 
كشور به ثبت رس��يده كه از اين آمار ۳7۱ شركت در زمينه 
داللي و بيمه فعاليت داش��تند. يعني بيش از يك سوم كل 
شركت ها؛ ۲۵۰ شركت ديگر در زمينه بازرگاني، هتلداري و 

رستوران فعال بودند، در همين دو مورد، حدود 6۲۰ شركت 
فقط در زمينه داللي فعال بوده اند؛ ۲۰6 شركت هم در زمينه 
ساختمان فعال بوده اند. پيام اين آمار چيست؟ اين است كه 
زماني كه بستر نهادي شما به رانت و فعاليت هاي غير مولد 
پاداش مي دهد، خارجي ها مونُگل نيستند و تحت هر عنواني 
كه بيايند در حوزه اي فعال مي شوندكه برايشان با كمترين 
زحمت بيشترين سود را داشته باشد. اين را من از جنبه مثال 
در خصوص اهميت بستر نهادي توضيح مي دهم و به مسووالن 
كشورمان مي گويم كه كج كاركردي بستر نهادي كنوني به 
مراتب شكننده تر از گذشته است و ما وضعيت غم انگيزي را 

تجربه مي كنيم.«

    اصالح قبل از توافق
او مي گوي��د: »م��ا ب��ه اصالح ه��اي بس��يار بنيادي��ن و 
توانمندس��ازي هاي جدي قب��ل از هر تواف��ق خارجي نياز 
داريم.  همه دنيا مي گويند كه چيني ها بي اخالق، خش��ن 
و سركوب گرند، چيني ها فس��ادند؛ اينها تجربيات زيادي از 
مراودات چيني ها با جهان ثبت ش��ده؛ ما همه تمركزمان را 
بايدروي كشور خودمان بگذاريم و آسيب هاي كشورمان را 
بشناسيم و عالمانه با آن برخورد كنيم. قرارداد خارجي چه 
در قالب انتقال تكنولوژي باشد، چه در قالب جذب سرمايه 
فيزيكي در شرايطي كه بس��تر نهادي ما ضد توليدي، كج 
كاركرد و پرفس��اد است قطعا به نفع طرف خارجي و به ضرر 
ما تمام خواهد شد. اين جزو اصول مسلم تجربيات جهاني و 
تجربيات داخلي است.  مومني تاكيد كرد: »نزديك ۳۰سال 
پيش با يك تيم پژوهشي نسبتا صاحب صالحيت كاري را در 
قالب كتاب منتشر كرديم تحت عنوان آثار فرهنگي عضويت 
ايران در گات و دبليو تي او، در آنجا يكي از يافته هاي كليدي ما 
اين بود كه ديديم جنگ حقيقي بر سر منافع ملي در دبليو تي 
او جنگ حقوقي است، يعني ما بايد متخصصان سطح بااليي 
براي بستن قراردادهاي اقتصادي وفرهنگي و... داشته باشيم. 
شما برويد قراردادهاي ما با فوتباليست هاي خارجي را نگاه 
كنيد؛ اينكه ديگر نه منازعه هژمونيك دارد و نه مساله بقاي 
كشور است و نه مساله مرگ و زندگي و گرسنگي مردم مطرح 
است؛ شما ببينيد ما يك قرارداد استاندارد و آبرومند توانسته ايم 
با فوتباليست ها و مربي هاي خارجي ببنديم، من از كساني به 
رهبري و سران قوا مشاوره مي دهند مي خواهم كه شرافت 
حرفه اي را رعايت كنند و گزارش هاي تحقيق و تفحص هاي 
چهارگانه اي كه در خصوص صنعت خودرو شده را به درستي 
به اين مسووالن كليدي منعكس كنند. چون در كشور علم 
اساس تصميم گيري نيست حتي مستنداتي كه به بهاي گران 
فراهم شده در معرض ديد نظام تصميم سازي هاي اساسي 
كشور قرار نمي گيرد. در اين اسناد چهارگانه يك مساله ۳بار 
تكرار شده. آن نكته مكرر چيست؟ گفته شده در قراردادهايي 
كه خودروس��ازهاي ما با كش��ورهاي خارجي بسته اند، اين 
است كه طرف خارجي به تعهدات خود عمل نكرده و در اين 
قراردادها هيچ تنبيهي براي نقض عهد اينها در نظر گرفته 
نشده، بنابراين ما بايد خيلي حواسمان جمع باشد چون اين 
قابليت حرفه اي در بستن قراردادهاي مهم را نشان نداده ايم؛ 
اين معنايش اين نيست كه متخصصان حقوق دان صاحب 
صالحيت در كشور نداريم؛ معنايش اين است كه آن صاحبان 
صالحيت هاي تخصصي به تعبير سيد محمد بحرينيان آنها 
كه اهليت حرفه اي دارند در فرآيند هاي تصميم سازي به كار 

گرفته نشده اند كه بايد اين روند تغيير كند.«

ادامه  از صفحه اول



اخبار 3 بانك و بيمه

گشايش در تخصيص ارز و واردات كاال تا 7 مرداد 
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4 روز فرصت براي تعهدات ارزي

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
بانك مركزي اعالم كرده كه با تاييد درخواست 
تخصيص ارز ثبت س�فارش متقاضيان موافقت 
كرده و متقاضيان تا 7 مرداد مهلت دارند كه براي 
تامين ارز اقدام كنند. همچنين امكان استفاده از 
پروانه هاي صادراتي تا تاريخ مذكور تمديد شده و 
بايد نسبت به تامين ارز و ترخيص كاال اقدام كنند. 

به گزارش تعادل، بانك مركزي با ارسال پيامك گسترده اي 
درصدد تسهيل روش واردات در مقابل صادرات با هدف رفع 
مشكالت فعاالن تجاري برآمده است. به گفته بسياري از 
واردكنندگاني كه در صف تخصيص ارز براي واردات كاال 
و ترخيص كاالهايشان از گمرك بوده اند طي ديروز و امروز 
پيامكي مبني بر موافقت با تخصيص ارزشان و امكان استفاده 
از پروانه هاي صادراتي تا تاريخ ۷ مرداد ۱۳۹۹ از سوي سامانه 
جامع تجارت ايران دريافت كرده اند. متن اين پيامك بدين 
شرح است: »درخواست تخصيص ارز ثبت سفارش تاييد 
شد و تا تاريخ ۹۹.۵.۷ مهلت تامين ارز دارد. امكان استفاده 
از پروانه هاي صادراتي ني��ز تا تاريخ مذكور تمديد گرديد. 
مقتضي اس��ت نس��بت به تامين ارز و ترخيص كاال اقدام 

فرماييد. اين مهلت تمديد نخواهد شد.«
از سوي ديگر، صادركنندگان براي بازگشت ارز حاصل از 
صادرات خود درباره تعهدات ايفا نشده سال هاي ۹۷ و ۹۸ 
تنها تا روز ۳۱ تيرماه يعني چهار روز ديگر فرصت دارند.
بسته سياستي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 
۹۹ و رفع تعهدات ايفا نشده س��ال هاي ۹۷ و ۹۸ توسط 
وزراي نفت، صمت و اقتصاد، رييس سازمان برنامه و بودجه 
كشور و رييس كل بانك مركزي در روز ۲۳ تيرماه تصويب 
شد و براساس آن تمامي صادركنندگان موظف شده اند 
حداكثر چهارماه پس از صدور پروانه صادراتي از س��وي 
گمرك، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي 
كشور بازگردانند. براين اساس صادركنندگان سال هاي 
۹۷و ۹۸ بايد دست كم ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات 
خ��ود را به صورت حوال��ه ارزي و حداكثر ۲۰ درصد را به 
صورت اس��كناس در بازار ثانويه به بانك ها و صرافي هاي 
مجاز بفروشند. در اين بسته سياستي تاكيد شده است كه 
فروش ارز بايد به صورت حواله هاي ارزي در سامانه نيما و 
به صورت اسكناس در سامانه نظارت ارز »سنا« ثبت شوند. 
با اين حال در تبصره يك اين بسته سياستي آمده است كه 
بنگاه هاي توليدي/ صادراتي براي تامين نيازهاي وارداتي 
خود مي توانند حداكث��ر ۳۰ درصد منابع ارزي حاصل از 
صادرات خود را اس��تفاده كنند و بايد ۷۰ درصد ديگر را 
به صورت حواله ارزي در بازار ثانويه به فروش برس��انند. 
تبصره دوم اين ماده نيز تاكيد كرده اس��ت كه تامين ارز 
گروهي از واردكنندگان از سوي گروهي از صادركنندگان 
به صورت مستقيم با توافق وزارت صمت يا وزارت نفت با 
بانك مركزي و ثبت در سامانه نيما امكان پذير است. ماده 
دوم اين بسته سياستي تمديد مهلت چهار ماهه تعيين 
شده براي بازگش��ت ارز را براي گروه محدودي از كاالها 
امكان پذير كرده و از س��وي ديگر تاكيد كرده آن دس��ته 
از صادركنندگاني كه ظرف س��ه ماه از زمان صدور پروانه 
صادراتي ارز خود را به كشور بازگردانند، تعهد ارزي آنها بر 
مبناي ۹۰ درصد ارزش پايه صادراتي محاسبه خواهد شد. 
اما شايد مهم ترين بخش از اين بسته سياستي آنجايي باشد 
كه تاكيد مي كنند صادركنندگاني كه در مهلت تعيين 
ش��ده از تاريخ صدور پروانه صادراتي نسبت به بازگشت 
ارز خود به چرخه اقتصادي كش��ور اقدام نكنند، مكلف 
هس��تند باقي مانده تعهدات خود را در بازار دوم )سامانه 
نيما( به نرخ روز پاياني مهلت مزبور در اين بازار يا قيمت 
روز بازار، هركدام كه كمتر باشد، به بانك مركزي بفروشند. 
اما در صورتي كه صادركنن��ده اي ارز حاصل از صادرات 
خود را طي اين م��دت بازنگرداند، وزارت صمت صدور يا 
تمديد كارت بازرگاني وي را انجام نداده و امكان صدور يا 
تمديد ثبت سفارش را از او سلب مي كند. همچنين امكان 
استفاده از تسهيالت و خدماتي نظير مسير سبز، پذيرش 
ضمانت ها و نظاير آن و همچنين استرداد حقوق و عوارض 

گمركي ميسر نخواهد بود. سازمان امور مالياتي نيز تمامي 
معافيت ها و مش��وق هاي مالياتي صادركنندگان را براي 
كساني كه ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند، لغو 
مي كند و بانك مركزي نيز گواهي ثبت آماري )تخصيص 
ارز( را صادر نخواهد كرد و بانك هاي عامل نيز تسهيالت 
و ضمانت ه��اي ريال��ي و ارزي را براي اي��ن افراد متوقف 

خواهند كرد.

     تشكيل بازار متشكل ارزي يكي از پازل هاي 
ساماندهي بازار

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس، به تشريح علل رشد 
نرخ ارز در ماه اخير پرداخت و گفت: اگر بتوانيم جو رواني بازار 
را مديريت كنيم و تقاضاي سرمايه اي به سمت بازار ارز نيايد، 
بازار قابل كنترل خواهد بود. مهدي طغياني در گفت وگو با 
ايِبنا با اش��اره به داليل افزايش نرخ ارز در روزها و ماه هاي 
اخير، گفت: بعد از شيوع كرونا ما شاهد بروز دو اتفاق يكي 
بحث اختالل در صادرات نفتي و ديگري بحث فروش، پايين 
آمدن قيمت شديد آن و همچنين عدم تقاضاي كافي بوديم.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي، با بيان 
اينكه كشورهايي كه درگير كرونا شده بودند تقاضاي خود 
براي خريد نفت را به ش��دت كاهش دادن��د، افزود: در پي 
كاهش تقاضا ميزان ارز دريافتي نيز كاهش يافته كه اين خود 

نابساماني فعلي را تا حدودي توجيه مي كند.
طغيان��ي با تاكيد بر اينك��ه افرادي ك��ه در دوره قبل ارز 
داشته و صادرات كرده بودند به محض رويت افق افزايش 
قيمت ديگر به عرضه ارز اقدام نخواهند كرد، تصريح كرد: 
نگهداري ارز با انگيزه فروش آن با قيمت باالتر موضوعي 
است كه امكان ساماندهي باز را سلب مي كند. اين نماينده 
مردم در مجلس يازدهم، با بيان اينكه تالش براي گشايش 
منابع جديد ارزي از اقداماتي است كه بايد از سوي بانك 
مركزي انجام شود، گفت: در راستاي بهبود وضعيت بازار 
ارز راه اندازي سيستم صادرات مي تواند تا حدود بسياري 
تنش هاي قيمتي را به حداقل برساند. وي با اشاره به اينكه 
بايد آرام آرام به سمت ساماندهي بازار ارز با ارايه مشوق هاي 
الزم حركت كنيم، افزود: پيشنهاد ما اين است كه با تهاتر، 
رابطه صادركننده و واردكننده را بهبود ببخشيم تا به اين 
ترتيب ميزان ارز وارداتي به كشور بيشتر شود. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم، اف��زود: توجه به پيمان هاي پولي 
دوجانبه، اهتمام به تش��كيل بازار متشكل ارزي و خريد 
آتي ارز مي تواند آرام آرام گلوگاه را برطرف كرده و به اين 

ترتيب ساماندهي قيمت ها رخ دهد. وي با بيان اينكه در 
حال حاضر در بحث تقاضاي ارز در حداقل ممكن هستيم 
چون سفرهاي خارجي نداريم، تصريح كرد: اگر بتوانيم جو 
رواني بازار را نيز مديريت كنيم يعني تقاضاي سرمايه اي به 

سمت بازار ارز نيايد، بازار قابل كنترل خواهد بود.

    نرخ در بازار
هفته گذشته، افزايش قيمت ارز بار ديگر ركوردهاي بااليي 
براي دالر و يورو در تابلوي صرافي ها ثبت كرد و در بازار آزاد 
نيز قيمت دالر ۲4 هزار تومان، يورو ۲۷ هزار تومان و درهم 
امارات 6 هزار و 64۰ تومان اعالم شد. صرافي هاي بانك ها 
روز پنجشنبه قيمت دالر را براي فروش به مردم با افزايش 
۱۵۰ توماني ۲۳ ه��زار و ۱۰۰ تومان و قيمت خريد دالر را 
۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان اعالم كردند. همچنين قيمت فروش 
ي��ورو در صرافي هاي بانك ها با افزاي��ش ۱۵۰ توماني ۲۵ 
هزار و 4۰۰ تومان اعالم شده است؛ قيمت خريد يورو نيز 
در اين صرافي ها ۲4 هزار و 6۰۰ تومان اس��ت. در بازار طال 
نيز قيمت طالي ۱۸عيار هر گ��رم يك ميليون و ۳۵ هزار 
تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱۰ ميليون 
و ۹۵۰ هزار تومان و قيمت سكه طرح قديم ۱۰ ميليون و 
۲۵۰ تومان است.قيمت نيم سكه بهار آزادي ۵ ميليون و 
4۸۰ هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي ۳ ميليون و ۲۲۰ هزار 
تومان و سكه گرمي يك ميليون و ۷۵۰ هزار تومان تعيين 
شده است و به فروش مي رسد. هر مثقال طال 4 ميليون و 
4۸۵ هزار تومان ارزش گذاري ش��ده است، ضمن آنكه هر 
اونس طال در بازارهاي جهاني با قيمت ۱۸۰۵ دالر معامله 
مي شود. سامانه سنا نرخ ميانگين ارز معامله شده در تاريخ ۲۵ 
تيرماه ۹۹ را براي دالر ۲۲۸۷۱، لير تركيه ۳4۵۱، دالر كانادا 
۱۷۲۱۷، يورو ۲۵۱6۵، دره��م ۵۹۷۲، يوان ۳۳۰4، پوند 
۲۷666 تومان اعالم كرد. سامانه نيما نيز نرخ حواله را براي 
دالر ۱۷۲66، يورو ۱۹6۳۳ تومان اعالم كرد. براين اساس، 
اختالف قيمت صرافي ها با نيما به ۵6۰۰ تومان رسيده است.

    حباب سكه 
به گفته دبير اتحاديه طال و جواهر تهران، افزايش نرخ ارز و 
قيمت هاي جهاني و كاهش ارزش ريال، عامالن افزايش ۳۵۰ 
هزار توماني قيمت سكه در طول يك هفته هستند و اين در 
حالي است كه هر قطعه سكه، با حباب يك ميليون توماني 
دادوستد مي شود. نادر بذرافشان در گفت وگو با ايسنا، در 
رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طال داخلي اظهار 

كرد: در طول هفته اي كه گذشت به طور ميانگين قيمت هر 
اونس جهاني ۲۲ دالر افزايش قيمت داشت. عالوه براين، 
افزايش نرخ ارز و به دنبال آن كاهش ارزش ريال در برابر دالر 
سبب شد روند قيمت ها در بازار سكه و طال داخلي روندي 
صعودي داشته باشد. دبير هيات مديره اتحاديه طال و جواهر 
تهران خاطرنش��ان كرد: از اوايل هفته تا حدودي به دليل 
كاهش ارزش ريال به جهت سرمايه گذاري، تقاضا براي سكه 
افزايشي بود كه اين عامل نيز بي تاثير در افزايش قيمت ها 
نبود. اين در حالي اس��ت كه تقاضا براي خريد مصنوعات 
طال به حداقل رسيده و سبب تعطيلي بسياري از واحدهاي 
توليدي و توزيعي ما شده است. البته اين افزايش تقاضا به 
شكل قديم نيست و مردم براي خريد طال گرمي يك ميليون 
تومان يا هر قطعه سكه ۱۱ ميليون تومان، قدرت خريد ندارند 
اما باتوجه به جنبه سرمايه گذاري براي حفظ ارزش پول ملي 

برخي اقدام به خريد سكه كرده اند.
اين عضو هيات مديره اتحاديه ط��ال و جواهر تهران درباره 
تغييرات قيمتي در طول هفت��ه، گفت: در طول هفته هر 
قطعه سكه حدود ۳۵۰ هزار تومان، نيم سكه حدود ۲۷۰ 
هزار تومان، ربع سكه ۲4۰ هزار تومان و هر گرم طالي نيز 
۲4 هزار تومان افزايش قيمت داشته اند. در حال حاضر حباب 

سكه براي هر قطعه به يك ميليون تومان رسيده است.
وي افزود: آخرين قيمت ها در روز گذشته )پنجشنبه( نيز 
بدين صورت است كه هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد ۱۱ ميليون تومان، هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم ۱۰ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان قيمت دارند. همچنين 
قيمت نيم سكه پنج ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سكه نيز 
سه ميليون و ۲6۰ هزار تومان و سكه هاي يك گرمي نيز يك 
ميليون و ۷6۰ هزار تومان است. همچنين هر گرم طالي 
۱۸ عيار در آخرين معامالت انجام شده يك ميليون و ۳۵ 
هزار تومان قيمت داشته و هر مثقال طال نيز چهار ميليون 
و 4۸۰ هزار تومان قيمت داشته است. در بازار جهاني نيز هر 
اونس طال ۱۸۰۱ دالر ثبت ش��ده است. بذرافشان تصريح 
كرد: عالوه بر اينكه صفر شدن معامالت مصنوعات طال سبب 
آسيب به واحدها شده و بسياري از آنها را تعطيل كرده ، اين 
افزايش قيمت ها نيز سبب ضرر و زيان بسيار آنها شده است. 
به طور مثال واحدي در آخرين معامله روز خود سكه را ۱۰ 
ميليون و ۷۷۰ هزار تومان فروخته است، فرداي همان روز 
ابتداي صبح قيمت گرفته ايم و ۱۰ ميليون و ۸۹۰ هزار تومان 
شده تا خواسته ايم خريداري كنيم به ۱۰ ميليون و ۹۸۰ تا 
۱۱ ميليون تومان رسيده است. اين تغييرات ساعتي باعث 

متضرر شدن همكاران ما خواهد شد و سودي كه حاصل 
نمي شود، براي خريد مجدد بايد مبلغي هم از جيب بگذارد.

دبير هيات مدي��ره اتحاديه طال و جواهر تهران تاكيد كرد: 
چنانچه همچون سنوات گذش��ته، بانك مركزي ورود و 
نظارت كند، بسيار بر التهابات بازار و روند افزايشي قيمت ها 
تاثيرگذار خواهد بود؛ لذا خواسته ما از رييس بانك مركزي 
اين است بر اين موضوع ورود كرده و با صحبت در اين رابطه 
مانع افزايش بيشتر قيمت ها شوند. اين در حالي است كه در 
اولين روز هفته اي كه گذشت، قيمت هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد ۱۰ ميليون و 4۸۰ هزار تومان، هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۹ ميليون و ۵۰۰ 
هزار تومان، نيم سكه و ربع سكه نيز به ترتيب پنج ميليون 
و ۲۵۰ هزار تومان و سه ميليون و ۵۰ هزار تومان، سكه هاي 
يك گرمي يك ميليون و 6۵۰ هزار تومان و هر گرم طالي 

۱۸ عيار نيز ۹64 هزار تومان معامله شده اند.

    طال ارزان شد
طال پس از اينكه روز پنجشنبه در پايين ترين قيمت يك 
هفته اخير بسته ش��د، در معامالت روز جمعه تحت تاثير 
نگرانيهاي پيرامون افزايش م��وارد ابتال به ويروس كرونا و 
تنش��هاي امريكا و چين ثابت بود و پايين مرز ۱۸۰۰ دالر 
ايستاد. به گزارش ايسنا، بهاي هر اونس طال براي تحويل 
فوري در معامالت روز جاري بازار سنگاپور ۰.۱ درصد رشد 
كرد و به ۱۷۹۷ دالر و ۹6 سنت رسيد. در بازار معامالت آتي 
امريكا، هر اونس طال ب��ا ۰.۱ درصد كاهش، به ۱۷۹۸ دالر 
رسيد. بهاي معامالت اين بازار روز گذشته با ۱۳ دالر و ۵۰ 
سنت معادل ۰.۷ درصد كاهش، در ۱۸۰۰ دالر و ۳۰ سنت 
بسته شد. جان شارما، اقتصاددان بانك ملي استراليا اظهار 
كرد: طال از افزايش ابهامات ژئوپليتيكي در امريكا و جهان و 
افزايش موارد ابتال به ويروس كرونا در امريكا حمايت يافته 
اما دالر قويتر رشد قيمت طال را محدود كرده است. شاخص 
دالر با تقاضا براي خريد اين ارز به عنوان دارايي امن، در برابر 
رقيبانش باال ماند. طبق آمار رويترز، امريكا در روز پنجشنبه 
حداقل ۷۰ هزار م��ورد جديد ابتال به بيماري كوويد ۱۹ را 
گزارش كرد كه هفتمين ركورد روزانه ثبت ش��ده در ماه 

ميالدي جاري بود.
جان ويليامز، رييس بانك فدرال رزرو نيويورك اظهار كرده 
كه چند سال طول خواهد كشيد تا اقتصاد امريكا از صدمات 
ناشي از شيوع ويروس كرونا به طور كامل احيا شود و هنوز 
زمان آن نرسيده كه به افزايش نرخهاي بهره فكر كنيم. 
كاهش نرخهاي بهره به نفع طالست كه سوددهي ندارد 
و با كاهش هزينه نگهداري طال، جذابيت سرمايه گذاري 
در آن را افزايش مي دهد. بر اساس گزارش رويترز، بازارها 
به روابط تجاري امريكا با چين چشم دوخته اند. واشنگتن 
در حال بررسي ممنوعيت سفر به امريكا براي همه اعضاي 
حزب كمونيس��ت چين و خانواده هاي آنها است. در بازار 
ساير فلزات ارزشمند، هر اونس پاالديم براي تحويل فوري 
با ۱.4 درصد كاهش، به ۱۹6۷ دالر و ۷۵ سنت رسيد. هر 
اونس پالتين براي تحويل فوري ۰.۳ درصد كاهش يافت 
و به ۸۲۲ دالر و ۷ سنت رسيد. هر اونس نقره براي تحويل 

فوري با ۰.۷ درصد كاهش، ۱۹ دالر معامله شد.

    ارزهاي اروپايي از دالر عقب افتادند
ارزش تمامي ارزهاي مهم اروپايي در برابر دالر نزولي شد. به 
گزارش رويترز، هر چند رشد اقتصادي چين در سطح مثبت 
باقي مانده است، اما آمارهاي منتشر شده نشان مي دهد كه 
براي پنجمين ماه متوالي، رشد بخش خرده فروشي در سطح 
منفي باقي مانده است و اين مساله مي تواند بر ضعيف باقي 
ماندن سطح تقاضا در يكي از بزرگ ترين بازارهاي مصرفي 
جهان و در نتيجه تجارت جهاني اثر منفي بگذارد.  نشانه هايي 
از وقوع جنگ ارزي بين پكن و واشنگتن باعث نگراني فعالين 
بازار ارز شده و همين مس��اله به تقويت ارزهاي امن نظير 
فرانك منجر شده است. اختالفات چين و امريكا از مساله 
هنگ كنگ به تايوان كشيده شده و چين تهديد كرده است 
غول اسلحه سازي »الكهيد مارتين« را در صورت اصرار به 

فروش تسليحات به تايوان تحريم خواهد كرد.

اصالحات در نظام بانكي
الگوي مناسب اصالحات در 
نظام بانكي بايد در محورهاي 
مختلف حاكميتي، ساختاري، 
مالي، توسعه سرمايه انساني 
و فناوري و تحول ديجيتالي 
تدوين و تصوي��ب و با اجماع 

ملي اجرايي شود.
 در چن��د دهه اخي��ر همواره 
اصالحات نظ��ام بانكي جزو 
برنامه  هاي اعالم��ي دولت ها بوده و در رس��انه  ها هم 
مطرح شده اس��ت. عالوه بر اعالم برنامه دولت ها، در 
چند سال اخير پيش نويس قانون جديد بانكداري نيز 
تدوين و از صاحب نظران و كارشناسان و مديران بانكي 
نظرخواهي شده است و احتمال اينكه در دوره جديد 
مجلس ش��وراي اسالمي مطرح و حتي تصويب شود، 
زياد است. اين اصالحات از دو منظر قابل بررسي و نقد 
است؛ نخس��ت، منظر درون نهادي و از ديد مديران و 
كارشناسان نظام بانكي و ساير صاحب نظران مستقل 
آشنا به مسائل پول و بانك و دوم از منظر برون نهادي 
و سياستمداران و ذي نفعان خارج از نظام بانكي است، 
هر چند نمي توان اين اصالحات و ريشه هاي آن و حتي 
نياز يا عدم نياز به آن را بدون در نظر گرفتن دو ديدگاه 
مورد بررسي و تحليل قرار داد.  اصوال در رابطه با بانك ها 
دو ديدگاه وج��ود دارد. ديدگاه اول ن��گاه بدبينانه به 
بانك هاست. شايد عده اي اين گونه تصور كنند كه اين 

بدبيني ريشه در تفكر برخي از افراد مذهبي قبل و بعد 
از انقالب دارد؛ در حالي كه اگر به سير تاريخي بانك ها 
توجه ش��ود، از همان ابتداي شكل گيري بانك ها اين 
ديدگاه منفي وجود داش��ته اس��ت. براي مثال برخي 
از مردم ايتالي��ا خاندان مديچي را ك��ه بانكدار بودند 
رباخوار مي ناميدند. در اي��ران دوران قاجار مفاد نامه 
سيدجمال الدين اسدآبادي به ميرزاي شيرازي نشانگر 
همين بدبيني بوده است. سيدجمال الدين اسدآبادي در 
نامه تاريخي خود به ميرزاي شيرازي از بانك ياد نموده و 
مي نويسد: »و اما بانك و ما ادراك ما البانك! بانك يعني 
زمام ملت را يكجا به دس��ت دشمنان اسالمي دادن و 
مسلمانان را بنده كردن و پذيرش سلطه و آقايي كفار!« و 
شايد دليل رد درخواست امين الضرب از ناصرالدين شاه 
براي اولين تاسيس بانك ايراني حاكميت همين ديدگاه 
باشد. يك دهه قبل از تشكيل بانك شاهنشاهي حاج 
محمد حسن امين الضرب به ناصرالدين شاه پيشنهاد 
كرد بانك ملي توسط دولت و مردم ايران تأسيس شود 
و بر اين موضوع تأكيد كرد كه سرمايه هاي خردي كه در 
بانك جمع آوري مي شود، نقش مهمي در شكل گيري 
فعاليت هاي صنعت��ي دارد. اين بدبيني تاكنون ادامه 
داشته و افراد بدبين از هر فرصتي براي حمله به بانك ها 
و يا محكوميت آنها استفاده مي كنند. سوابق امر حاكي 
از آن است كه در شروع كار دولت نهم با حاكميت همين 
ديدگاه مباحث بسيار جدي براي تبديل كل بانك هاي 
كشور به بانك هاي قرض الحسنه در بدنه باالي دولت 

مطرح كه البته با مقاومت كارشناسي مواجه شد و در 
نهايت بانك قرض الحسنه مهر ايران شكل گرفت. اما 
ديدگاه دوم نهادها و افرادي هس��تند كه واقعيت اين 
پديده را پذيرفته و طرفدار اس��تفاده از اين ظرفيت در 
اقتصاد كشور هستند. اين تقسيم بندي شايد در وهله 
اول موضوع ساده اي باشد اما در عرصه عمل ديدگاه افراد 
بدبين در صورتي كه در مراكز اصلي تصميم سازي و يا 
تصميم گيري كشور قرار گيرند سرنوشت اصالحات در 
نظام بانكي را تغيير خواهد داد. شكي وجود ندارد كه در 
صورت تسلط كامل اين ديدگاه در قواي مجريه و مقننه 
اقدامات دولت نهم با شدت بيشتري در جهت مقابله با 

بانك ها با شيوه عملكرد فعلي انجام خواهد شد.
آيا مي توان تعادل بين اين دو ديدگاه به وجود آورد؟ آيا 
اين دو ديدگاه با هم آشتي پذيرند و يا هر يك اين فرمان 
را به طرفداران خود مي دهند كه راه خودتان را برويد؟ 
راه تعادل اين است كه در هر دو ديدگاه نظر افراطيون 
كنترل شده و نظرات واقع گرايانه و منطبق با شرايط روز 
جهاني هر دو ديدگاه مورد توجه قرار گرفته و س��پس 
الگوي مناسب اصالحات در نظام بانكي در محورهاي 
مختل��ف حاكميتي )مبتن��ي بر حكمران��ي خوب و 
نقشه راه توسعه كش��ور و سند چشم انداز و همچنين 
رعايت توصيه هاي بال و س��اير استانداردهاي داخلي 
و بين المللي مرتبط(، ساختاري، مالي، توسعه سرمايه 
انساني و فناوري و تحول ديجيتالي تدوين و تصويب و 

با اجماع ملي اجرايي شود.

پيشنهاد اين است كه پيش نويس قانون جديد بانكداري 
كه تجميع دو قانون مهم و پايه نظام بانكي است، از طريق 
رسانه هاي جمعي در اختيار عموم مردم قرار گرفته و 
نظرات صاحب نظران جمع  آوري و مورد توجه قرار گيرد. 
به نظر مي رسد همچنان برخي از مديران و صاحب نظران 
بانكي نسبت به اين پيش نويس نقد دارند كه الزم است 

مورد توجه قرار گيرد. پيش��نهاد ديگر اين است كه در 
پايان كار هر دولت گزارشي از اقدامات اصالحي در نظام 
بانكي مطالبه و با برنامه هاي اعالم شده شروع كار دولت 
منطبق ش��ده و ضمن اطالع رساني به مردم در مراجع 

قانوني و پژوهشي مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
منبع: ايِبنا
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تامين ۳۶ هزار ميليارد تومان 
كسري بودجه بدون خلق پول

بانك مركزي اعالم كرد: از ابتداي اجراي عمليات 
بازار باز تاكنون ۷ مرحله اوراق بدهي دولت حراج 
و ح��دود ۳6 هزار ميليارد تومان كس��ري بودجه 
دولت از اين محل تامين شده بدون آنكه نقدينگي 
جديدي خلق شود. به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، در راس��تاي دس��تيابي به هدف تورمي 
اعالمي و در چارچوب سياست گذاري جديد پولي، 
بانك مركزي تالش مي كند با مديريت نقدينگي در 
جامعه و هدايت آن به سمت متقاضيان بخش واقعي 
همچون دولت، ضمن تامين نياز آنها از رشد كنترل 
نشده نقدينگي جلوگيري كند. بر همين اساس اين 
بانك در چارچوب اجراي عمليات بازار باز كه در آن 
اعطاي تس��هيالت به بانك ها منوط به اخذ وثيقه 
است، به دولت كمك كرده تا كسري بودجه خود را 
از طريق انتشار اوراق بدهي و فروش آنها به بانك ها 
و نهادهاي مالي غيربانكي تامين كند. در اين روش 
كه »حراج اوراق بدهي دول��ت« نام دارد، دولت از 
منابع موجود در بازار پول تامين مالي و از مراجعه 
به بانك مركزي و دريافت پول پر قدرت خودداري 
مي كند. در اين چارچوب تاكنون ۷ مرحله اوراق 
بدهي دولت حراج شده و حدود ۳6 هزار ميليارد 
تومان كسري بودجه دولت از اين محل تامين شده 

بدون آنكه نقدينگي جديدي خلق شود.

 حمايت بانك مركزي
از شفاف سازي قوه قضاييه 

معاون حقوقي و امور مجلس بانك مركزي در واكنش 
به انتش��ار اخبار محاكمه  علني دو نفر از كاركنان 
بانك مركزي در رس��انه ها، گف��ت: بانك مركزي 
ب��ا محاكم قضايي براي پيگي��ري تخلفات عده اي 
معدود از كاركنان اين بانك، همكاري نزديك دارد 
و ضمن اينكه از شفاف سازي قوه قضاييه و برخورد 
با فساد حمايت مي كند خواستار برخورد قاطعانه با 
تخلفات نيز هست.  به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، سيداميرحسين طيبي فرد، ضمن تشكر 
از شفاف س��ازي و اقدامات قضاي��ي قوه قضاييه در 
مبارزه با فس��اد، عنوان كرد: همزمان با رسيدگي 
به پرون��ده اين دو نف��ر در دادگاه، پرونده تخلفاتي 
ايشان در »هيات رس��يدگي به تخلفات كاركنان 
بانك مركزي« نيز تحت رسيدگي است كه نشان از 
عزم جدي اين بانك براي برخورد با فساد، هم راستا 
با سياست هاي جرم ستيزي قوه قضاييه دارد.  وي 
تأكيد كرد: از آنجايي كه بانك مركزي متولي امور 
پولي، بانكي و ارزي كشور است و مسووليت نظارت 
بر شبكه بانكي را نيز بر عهده دارد، همواره در تعيين 
و انتصاب مديران و مسووالن خود دقت و مراقبت 
را به عمل مي آورد و اهتمام جدي براي به كارگيري 
افراد صالح و س��الم را دارد؛ ليكن خطاي چند نفر 
نبايد خدمات گس��ترده و حساس نيروهاي خدوم 
و متخصص بانك مركزي را در اين شرايط سخت، 
زير سوال ببرد. مقام مسوول بانك مركزي در پايان با 
اشاره به نقش رسانه ها در تنوير افكار عمومي تاكيد 
كرد: از رسانه ها مي خواهيم در انتشار اخبار مربوط به 
اين محاكم به گونه اي عمل كنند كه اتهامات انتسابي 
به يك يا چند نفر از كاركنان موجب بدبيني مردم 
به بدنه تخصصي و كارشناسي بانك مركزي نشود؛ 
ضمن آنكه وقوع تخلف در جامعه و هر دستگاهي 
يك امر محتمل است و قوه قضاييه به همين منظور 

با متخلفان به شدت برخورد مي كند.

هشدار صندوق بين المللي پول 
درباره موج دوم كرونا

رييس صن��دوق بين المللي پول گف��ت: فعاليت 
اقتصادي در سراس��ر جهان در ح��ال حاضر رو به 
بهبود است ولي موج دوم همه گيري كرونا مي تواند 
اختالل هاي بيشتري ايجاد كند. به گزارش رويترز، 
كريستالينا جورجيوا، رييس صندوق بين المللي 
پول گفت: هزينه هاي ساالنه اقداماتي كه براي مهار 
همه گيري ويروس كرونا و تعديل مشكالت اقتصادي 
به وجود آم��ده از آن اتخاذ ش��ده، همين حاال هم 
سطح بدهي ها را باال برده است. ولي هنوز نمي توان 
اين اقدامات امنيتي را كنار گذاشت. جورجيوا قبل 
از نشس��ت وزراي دارايي و روس��اي بانك مركزي 
اقتصادهاي بزرگ گروه بيست گفت: » اقتصاد جهان 
هنوز هم در خطر ق��رار دارد«.  صندوق بين المللي 
پول ماه گذشته پيش بيني خود از توليد در جهان 
در ۲۰۲۰ را پايي��ن آورد و اعالم كرد: اقتصاد جهان 
در سال جاري ميالدي 4.۹ درصد كوچك مي شود 
و روند بهبود اقتص��ادي در ۲۰۲۱ هم ضعيف تر از 
حد انتظار خواهد بود.جورجيوا گفت: هنوز خطرات 
بسياري در پيش است از جمله موج دوم همه گيري 
ويروس كرون��ا، بي  ثباتي در قيمت كاالها، افزايش 

حمايت از توليد داخل و ناآرامي هاي سياسي.

صرافي هاي بانك ها روز پنجشنبه قيمت دالر را براي فروش 2۳ هزار و 100 تومان و قيمت خريد دالر را 22 هزار و ۳00 تومان اعالم كردند

يادداشت

محمد ربيع زاده
كارشناس ارشد بانك



تحليل

در پايان آخرين هفته از تيرماه مطرح شد

 بورس  در راه شاخص  2,2 ميليون واحدي
گروه بورس|

بازار سرمايه در هفته اي كه گذشت، به رغم سعود 
اندك شاخص كل، نتوانس�ت با قدرت قبلي در 
مسير صعودي قبلي به پيش برود. همين امر سبب 
شد تا در طول اين هفته بسياري از كارشناسان 
بازار سرمايه از لزوم اصالح قيمت ها در اين بازار 

سخن بگويند.

آنطور كه به نظر مي آيد در شرايط توقف بسياري از نمادها 
براي برگزاري مجمع عمومي ساالنه برخي از سرمايه گذاران 
به خصوص آنهايي كه در طول چند ماه اخير به رشد شتايان 
قيمت ها عادت كرده اند، تحمل چشم پوشي از سود آوري 
ساير نمادهاي متوقف نشده را نداشته باشند.  شركت مشاور 
سرمايه گذاري با بررسي روند معامالت روز چهارشنبه بازار 
سهام از انتظار ورود شاخص به كانال ۲.۲ ميليون واحدي 
پس از يك استراحت موقت با تكيه بر سه عامل خبر داد. به 
گزارش بورس پرس، اين با بررسي روند معامالت آخرين 
روز كاري اين هفته بازار سهام اعالم كرد: روز چهارشنبه نيز 
همچون چند روز گذشته شاهد معامالت چند نوبتي در بازار 
بوديم. بدون لحاظ معامالت »خودرو و خساپا« شاخص 
كل با كاهش 1898 واحدي به كانال يك ميليون و 843 
هزارتايي و شاخص هم وزن با افزايش 384 واحدي به كانال 
481 هزار و ۲45 واحد رسيدند. نماد هاي »فارس و شتران« 
بيشترين تاثير مثبت و نمادهاي »پارسان و شپنا« بيشترين 
تاثير منفي را بر شاخص كل داشتند. ارزش معامالت بورس 
و فرابورس ۲۲.9 و 5 هزار ميليارد تومان بود. بيش��ترين 
ارزش معامالت متعلق به نمادهاي »شس��تا و شبندر« با 
1.8 و 1.6 هزار ميليارد تومان بود. در گروه بانكي »وبملت« 
متعادل بود اما »وتجارت و وبصادر« خريداران قوي داشتند 
و در محدوده مثبت 4 درصد معامله شدند. در گروه فلزات 
»فوالد« روز گذشته با توجه به تغييرات بيش از 50 درصدي 
قيمت س��هام به منظور برگزاري كنفرانس اطالع رساني 
توسط ناشر متوقف ش��د. »فملي« نيز كه در ابتداي بازار 
خريداران قوي داشت با فشار فروش مواجه شد و در انتها در 
محدوده منفي 4 درصد معامله شد. در پااليشي ها »شپنا« 
كه در نيمه دوم بازار معامله شد با افزايش تعداد فروشندگان 
مواجه شد و به صف فروش نيز رسيد. »شبندر« در ابتدا صف 
خريد داشت اما با افزايش عرضه در نهايت در محدوده منفي 
1.5درصد معامله شد در حالي كه قيمت پاياني سهم مثبت 

4.4 درصد بود. »شتران« اما با صف خريد قوي به كار پايان 
داد. در هفته هاي اخير روزانه حدود 1000 تا 1500 ميليارد 
تومان منابع نقدي جذب بازارسرمايه شده است. همانطور 
كه انتظار داشتيم با افزايش ارزش معامالت، ورود نقدينگي 
و حمايت دولت، شاخص كل از مقاومت 1.8 ميليون واحد 
عبور كرد. در حال حاضر انتظار داريم شاخص كل با ادامه 
ورود نقدينگي، افزايش نرخ دالر و افزايش تعداد سهامداران، 
پس از يك اس��تراحت موقت به سمت ۲.۲ ميليون واحد 
حركت كند. بررسي ها نشان مي دهد در حالي كه تنها يك 
ماه و نيم از آغاز احراز هويت غيرحضوري مي گذرد، بيش 
از يك ميليون و 100 هزار نفر با استفاده از سامانه سيگنال 
احراز هويت شده اند. اين موضوع نويد دهنده توجه مردم به 

بورس و تمايل براي سهامداري و كسب سود است.

      وضعيت بازارهاي جهاني و رقيب  
در آخرين روز كاري اين هفته كاموديتي ها نوسان اندكي 
داشتند. مس به 6484 دالر، روي به ۲۲15 و هر انس طال 
به 1817 دالر رسيد. هر بشكه نفت برنت نيز باالتر از 43 
دالر معامله مي شود و نفت خام WTI نيز در محدوده 40.9 
دالر در هر بشكه داد و ستد مي شود. بررسي بازارهاي رقيب 
نيز نشان مي دهد نرخ هر دالر امريكا در محدوده ۲3 هزار و 
930 تومان معامله مي شود. روز چهارشنبه صرافي ملي نرخ 
فروش دالر را ۲۲ هزار و 950 تومان اعالم كرد. قيمت سكه 
نيز حدود 10 ميليون و 840 هزار تومان گزارش شده است.

ش��وراي پول و اعتبار در تصميمي تازه با پيشنهاد بانك 
مركزي براي افزايش تنوع سپرده هاي بانكي موافقت كرد 
كه طي آن سود 10 تا 18 درصدي به پنچ نوع سپرده تعلق 
مي گيرد .اگرچه افزايش نرخ سود بانكي مي تواند در حالت 
عادي و در زماني كه بازده ساير بازارها منابع قابل توجهي را 
به سمت بازار پول گسيل كند، با اين حال به نظر مي رسد 
در شرايط فعلي كه نرخ تورم انتظاري ارقامي بسيار بيشتر 
از آنچه كه سياست گذاران پولي مد نظر دارند را نشانه گرفته 
است، افزايش نرخ سود بانكي نتواند نقشي مهم در خروج 
نقدينگي از بازار سهام ايفا كند.  به گزارش سنا، هفتمين 
رشد هفتگي شاخص كل بورس تهران، اين بار با افزايش 
5 درصدي اين نماگر در هفته منتهي به ۲5 تيرماه ثبت 
شد. شاخص هم وزن اما باز هم از شاخص كل عقب افتاد و 
معامالت هفتگي خود را با افزايش 0.5 درصدي پشت سر 
گذاشت. با اين وجود گروه هاي كوچك بازار در صدر جدل 

بازدهي ايستادند. در اين ميان بيشترين رشد هفتگي از آن 
گروه زغال سنگ با تك سهم »كطبس« شد. نماد معامالتي 
شركت زغال سنگ نگين طبس تمام روزهاي معامالتي اين 
هفته را با صف خريد به پايان رساند. گروه حمل و نقل ديگر 
صنعت پربازده بورس تهران در اين هفته بود كه با رشد ۲0.5 
درصد شاخص صنعت همراه شد. بيشترين سهم از رشد اين 
صنعت اما به نام نماد معامالتي شركت كشتيراني ثبت شد.

گروه هاي بزرگ اما اين هفته با وجود رشد خوب قيمت، 
صدرنشين نشدند. بهترين عملكرد در ميان اين گروه ها از 
آن گروه فلزات اساسي شد. اين گروه در اين هفته رشدي 
معادل 10.8 درصد را ثبت كرد. پس از آن پتروشيمي ها 
بودند كه با رشد 7 درصدي در ميان كاموديتي ها خودنمايي 
كردند. بيشترين ارزش معامالت هفتگي بورس تهران نيز 
به فلزي ها با دادوستد 13 هزار ميليارد توماني اختصاص 

پيدا كرد.

در آخرين روز معامالتي اين هفته تمام ذينفعان زنجيره 
فوالد دور هم جمع ش��دند و مباحث مرب��وط به تعديل 
ضرايب سنگ آهن دانه بندي، گندله، كنسانتره و شمش 
فوالد مطرح شد. اين جلسه با اعتراض فوالدي ها به حضور 
نمايندگان معدني ها )خارج از مديران عامل شركت ها( و 
عدم دعوت از انجمن فوالد آغاز شد. شنيده ها حاكي از آن 
است كه پس از بحث و بررس��ي هاي فراوان اعالم نتيجه 
نهايي به توافق فوالدي ها و معدني ها حداكثر تا يكشنبه 
آينده موكول شد و در غير اينصورت معاونت معدني نظر 
كارشناسي خود را به عنوان تصميم نهايي اعالم خواهد كرد.

خودرويي ه��ا نيز معامالت هفتگي خود را با رش��د 1۲.9 
درصدي پشت سر گذاش��تند. دو غول خودروساز بورس 
تهران اين هفته ني��ز در كانون توجهات قرار داش��تند و 
نقدينگي قابل توجهي را نيز جذب كردند. با نزديك شدن 
به روزهاي پاياني تيرماه به احتمال زياد در هفته جاري با 

موجي از توقف ها و بازگشايي ها مواجه خواهيم بود. يكي از 
گروه هاي منفي بورس تهران در اين هفته گروه محصوالت 
دارويي بود كه با افت 5.7 درصدي مواجه شد. در پايان اين 
هفته اما »دتوليد«، نامه تاييد رسمي سازمان غذا و دارو و 
ستاد كرونا و ورود دارو فاويپيراوير به ليست دارويي كشور 
را روي سامانه كدال منتش��ر كرد. اين شركت دارويي در 
شفاف س��ازي اعالم كرد هر دوز اين دارو ۲ ميليون تومان 
بوده كه به تعداد يك ميليون دوز مواد اوليه خريداري شده 
و بخش قابل توجهي توليد و در ش��ركت موجود و آماده 
عرضه است. »دلقما« نيز در اطالعيه اي مشابه خبر از توليد 

اين داروي موثر در بهبود بيماران مبتال به كرونا خبر داد.
منفي ترين گروه بورس��ي اما در هفته مورد بررسي، گروه 
فني و مهندسي با افت 14.5 درصد بود. »رمپنا« بيشتر افت 
اين گروه را رق��م زد و در تمامي روزهاي اين هفته گرفتار 

صف فروش بود.

ريزش بورس هاي جهاني
به گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، در تازه ترين 
دور از اختالف�ات متح�دان دو س�وي اقيانوس 
آتالنتيك، احتمال يك جنگ تجاري جديد بين 

امريكا و اتحاديه اروپا شدت گرفته است. 

پس از آنكه فرانسه اعالم كرد بر تصميم خود براي اعمال ماليات 
بر فعاليت غول هاي فناوري در اين كشور اصرار دارد، امريكا نيز 
اعالم كرد در اقدامي متقابل بر روي محصوالت وارداتي خود 
از فرانسه در زمينه محصوالت آرايشي-بهداشتي و كاالهاي 
لوك��س تعرفه اضافه وضع خواهد ك��رد. ارزش مجموع اين 
اقالم وارداتي كه مش��مول تعرفه ۲5 درصدي خواهند شد 
حدود 1.3 ميليارد دالر تخمين زده مي شود.  از سوي ديگر اما 

تنش ها بين چين و امريكا و متحدانش سر مساله هنگ كنگ 
بيش از پيش باال گرفته اس��ت. وزارت خزانه داري امريكا با 
صدور بيانيه اي از تحريم چهار مقام عاليرتبه امنيتي چيني و 
همچنين اداره امنيت عمومي منطقه خودمختار سين كيانگ 
چين خبر داده است. وانگ يي- 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 5 اين كشور كنار خواهد 
گذاشت. اسكات موريسون- نخس��ت وزير استراليا از اتخاذ 
تسهيالت جديد براي اعطاي اقامت دايم به اتباع هنگ كنگي 
خبر داده اس��ت. پكن همچنين نس��بت به تبع��ات اقدام 
جاستين تردو- نخست وزير كانادا - در صدور دستور تعليق 

موافقت نامه استرداد مجرمان با هنگ كنگ هشدار داده است. 
توماس باركين- رييس دفتر منطقه اي بانك مركزي امريكا 
در ريچموند گفته اس��ت كه احتماال نرخ بيكاري در امريكا 
مجددا افزايش يابد كه اين مساله مي تواند باعث شود تا ركود، 
بيش از ميزان مورد انتظار طول بكشد. نرخ بيكاري امريكا در 
دو ماه اخير نزولي بوده است. مت ميسكين- استراتژيست 
ارشد سرمايه گذاري در موسسه »جان هانوك اينوستمنت 
منيجمنت« گفت: يك نوع جنگ بين كساني كه با خوش بيني 
به آينده مي خواهند مصارف خود را افزايش دهند و آنهايي كه از 
ترس پيدا نشدن واكسن كرونا ميل به پس انداز دارند در گرفته 
اس��ت و همين رفتار متناقض مصرف كنندگان، كار را براي 
پيش بيني وضعيت آينده دشوار ساخته است. از سوي ديگر 

در شرايطي كه به نظر مي رسد تا توليد واكسن كرونا فاصله 
داشته باشيم، شمار مبتاليان اين ويروس مرگبار در جهان 
بار ديگر سير صعودي به خود گرفته است و در امريكا ركورد 
مبتاليان در طول يك روز شكسته شده است. در 40 ايالت از 
50 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 رشد است 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 13 ميليون و 895 هزار و 3۲7 
مورد ابتال به كرونا گزارش شده است كه در اين بين 591 هزار و 
16 نفر جان خود را از دست داده اند. در بين كشورهاي مختلف، 
باالترين تلفات مربوط به امريكا با 140 هزار و 9۲1 نفر، برزيل 

با 76 هزار و 688 نفر، انگليس با 45 هزار و 119 نفر، مكزيك 
با 36 هزار و 906 نفر و ايتاليا با 35 هزار و 17 نفر بوده است.

    بورس هاي آسيايي
لي كه كيانگ- نخس��ت وزير چين با اشاره به در پيش بودن 
يك نبرد سخت اقتصادي هم در عرصه داخلي و هم در عرصه 
خارجي گفته روند احياي اقتص��اد به صورت تدريجي آغاز 
ش��ده اس��ت. وي با تاكيد بر تداوم حمايت هاي مالي الزم از 
بازار توسط دولت گفت كه متعهد به كاهش ماليات ها و ارايه 
تسهيالت ارزان و مناسب به كسب و كارها هستيم. در معامالت 
بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد بدي داشتند؛ تا جايي كه 
شاخص »نيك كي ۲۲5« بورس توكيو ژاپن با ريزش 0.76 
درصدي تا س��طح ۲۲ هزار و 770.36 واحدي پايين رفت. 
شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ دو درصد پايين 

رفت و در سطح ۲4 هزار و 970.69 واحد بسته شد. 
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موفقيت هوش  مصنوعي 
در بازارهاي  مالي

بحران مالي در دوره شيوع كرونا يكي از بزرگ ترين 
و س��ريع ترين س��قوط هاي بازارهاي مال��ي را از 
س��ال 1987 به وج��ود آورد. ش��ركت هاي مالي 
بس��ياري دچار ضررهاي هنگفتي ش��دند اما در 
اين بين ش��ركت هايي نيز بودند كه توانس��تند از 
اين بحران براي س��ود دهي بيشتر استفاده كنند 
و در كمال تعجب س��رمايه گذاران سنتي، موفق 
به كسب س��ودهاي فوق العاده اي شده اند. يكي از 
اين ش��ركت هاي پيش��رو جنرال تريد هولدينگ 
)general trade holding( اس��ت ك��ه مقر 
 اصلي دفتر آن در ش��هر لندن واقع ش��ده اس��ت.

 بر اساس مدارك ثبتي اين شركت در ژانويه سال 
۲019 ثبت ش��ده اس��ت و در اكتبر همين سال و 
بر اساس گزارش كميس��يون معامالت انگليس، 
معامالت واقعي خود را با سرمايه اوليه يكصد ميليون 
پوند شروع كرده است. در كمال تعجب اين شركت 
توانسته است كه در بازه 9 ماهه مبلغ سرمايه خود 
را به حدود يك ميليارد پوند برساند و همين باعث 
شده تا توجهات بسيار زيادي را به خود جلب كند. 
زيرا عمده زمان فعاليت ش��ركت در دوران بحران 
كرونا و سقوط هاي س��همگين در بازارهاي مالي 

سپري شده است. 
از ديگر ويژگي هاي مهم اين شركت به نسبت ساير 
شركت هاي مديريت س��رمايه فعال در بازارهاي 
مالي استفاده تقريبا كامل از معامالت الگوريتمي 
و هوش مصنوعي اس��ت. اين شركت ادعا مي كند 
كه تقريبا 98 درصد سود كسب شده در اين مدت 
توسط هوش مصنوعي منحصربه فرد اين شركت 
كسب شده اس��ت و انسان دخالتي در اين موضوع 
نداش��ته اس��ت. همين موضوع باعث بحث هاي 
زيادي ميان معامله گران سنتي در بازارهاي مالي 
شده است كه معتقدند حضور هوش مصنوعي در 
بازارهاي مالي نمي تواند دايمي باشد. از طرفي نيز 
زيادند تحليلگراني كه به نتيجه كار اين ش��ركت 
خوشبين هس��تند و معتقدند كه زمان استفاده از 
هوش مصنوعي با قدرت ادراك و يادگيري باال در 

بازارهاي مالي فرا رسيده است. 
هرچن��د اين ش��ركت در اي��ن راه تنها نيس��ت و 
شركت هاي بسياري در بازارهاي مختلف در تالش 
براي اس��تفاده از هوش مصنوعي و الگوريتمهاي 
معامالتي هستند ولي نتايج حيرت انگيز اين شركت 
باعث ش��ده است كه توجهات بسياري به سمتش 

جلب شود. 
الكس آمارتيفي��و مديرعامل و يكي از بنيانگذاران 
شركت جنرال تريدينگ در مصاحبه با بلومبرگ 
معتقد اس��ت كه موفقي��ت اين ش��ركت نه تنها 
اتفاقي نيست بلكه حاصل چندين سال تجربيات 
بنيانگذاران و مديران شركت است. الكس معتقد 
اس��ت كه موارد زيادي دست به دست هم داده اند 
كه اين ش��ركت در اين بازه كم به چنين موفقيت 
خيره كننده اي دس��ت پيدا كند. »به عنوان مثال 
هوش مصنوعي مورد استفاده ما محصول شركت 
j4cap است كه بنيانگذار اين شركت آقاي جف 
گليكمن عالوه بر تامين هوش مصنوعي مورد نياز 
ما به عنوان مشاور در پروژه ما نيز حضور دارد، هوش 
مصنوعي كه ايشان طراحي و گسترش داده اند بسيار 
عالي اس��ت و حاصل ده ها سال تالش ايشان براي 
ساخت هوش مصنوعي است. ايشان فردي است كه 
هوش مصنوعي مورد استفاده پنتاگون را طراحي 
كرده است. مديران شركت و ديگر مشاور ما آقاي 
بري بنيستر مدت زمان طوالني در حوزه مالي فعال 
بوده اند و خوشبختانه تركيب تجربيات آنها با هوش 
مصنوعي بي نظير بوده است.« در بخش ديگري از 
مصاحبه خود ايشان اضافه مي كند »شما به عنوان 
يك معامله گر در بازارهاي مالي ميدانيد كه در هر 
لحظه ده ها و گاهي صدها پارامتر در تصميم گيري 
شما دخيل هستند تا قبل از هوش مصنوعي آقاي 
گليكمن استفاده از سيستمي كه بتواند تمام اين 
داده ها را تحليل كند و به جمع بندي مناسبي نيز 
برسد بسيار دور از دسترس مي نمود ولي وقتي ما در 
جون ۲019 اولين تستهاي تركيبي استراتژي هاي 
خود را با هوش مصنوعي انجام داديم از نتيجه مورد 
نظر بسيار متعجب ش��ديم و همه كامال مطمئن 
ش��ديم كه در مس��ير درس��تي قرار داريم. هوش 
مصنوعي مورد استفاده ما عالوه بر آموزش هايي كه 
از طرف ما مي بيند موارد بسياري را نيز به ما آموزش 

مي دهد كه گاهي واقعا ما را به تعجب مي اندازد.«
بري بنيستر به عنوان مشاور استراتژي هاي مالي 
اين شركت نيز در همين مصاحبه اضافه مي كند 
»عالوه بر پارامترهاي بسيار زياد در يك معامله تعداد 
نمادهاي معامالتي موج��ود در بازارهاي مالي نيز 
بسيار زياد است. شما به عنوان يك شركت مديريت 
سرمايه موظفيد كه همواره بهترين پيشنهادها را 
به مشتريانتان ارايه دهيد، مشتريان شما برايشان 
مهم نيست كه شما در اين لحظه يك شركت معروف 
استخراج نفتي را به آنها پيشنهاد مي دهيد يا يك 
توليد كننده گمنام همبرگر، واقعيت آن است كه 
آنها دنبال سود بيش��تر و سريع تر هستند. جنرال 
تريدينگ به همين منظور تش��كيل ش��ده است. 
هوش مصنوعي ما در هر لحظه بيش از 8000 نماد 
معامالتي مختلف را در بازارهاي مالي بسيار متفاوت 
مورد بررسي قرار مي دهد و سعي مي كند با بررسي 
بس��ياري از پارامترهاي درگي��ر، در لحظه نمادي 
را كه توانايي س��ود بيشتر و سريعتر را داشته باشد 
معرفي كند.« جنرال تريدينگ به عنوان شركتي 
پيشرو در معامالت بر پايه هوش مصنوعي اهداف 
بسيار بلندپروازانه اي براي خود تعريف كرده است 
ك��ه از ميان آنها مي توان به هدف جذب س��رمايه 
100 ميليارد پوندي در سه سال آينده اشاره كرد. 
بايد ديد اين شركت مي تواند در اين راه و همچنين 
نوسان هاي آينده نيز به همين خوبي عمل كند. ولي 
چيزي كه مشخص است، همين االن نيز زنگ خطر 
براي شركت هاي بزرگ مديريت سرمايه در جهان 

به صدا درآمده است. 

در هفته گذشته رويدادها و اظهارنظرهاي مهمي پيرامون 
بورس كاالي ايران صورت گرفت كه »عرضه موفق ريل ملي 
براي نخستين بار«، »استقبال قطعه سازان از عرضه خودرو در 
بورس«، »لزوم بازگشايي قوي بازار آتي سكه«، »بهره گيري 
بيشتر از ظرفيت بورس كاال در بازار زعفران«، » تعادل قيمت 
زنجيره فوالد با عرضه سنگ آهن در تاالر نقره اي« از مهم ترين 
عناوين آنها بود. به گزارش پايگاه خبري بازارسرمايه )سنا( و 
به نقل از بورس كاال، شنبه ۲4 خرداد 1399 حدود يك ماه 
پيش بود كه براساس اطالعيه بورس كاالي ايران، محصول 
ريل آهن شركت ذوب آهن اصفهان در بورس كاال پذيرش و 
براساس اعالم قبلي، چهارشنبه ٢٥ تيرماه نخستين عرضه 
ريل آهن در بازار فيزيكي رقم خورد كه در نهايت 660 تن از 
اين محصول مورد معامله قرار گرفت. ريل توليدي ذوب آهن 
در چهار كالس ريل مورد نياز راه آهن، مترو، معدن و حمل و 

نقل داخلي كارخانه ها در بورس كاال عرضه مي شود.

      بازگشايي قدرتمند بازار آتي سكه
احمد بيات كارش��ناس بازار س��رمايه معتقد است، 
بررسي ها از روند قيمت سكه به وضوح نشان داد كه 
درس��ت با توقف معامالت آتي سكه در شهريور٩٧، 
نقدينگي كه جذب اين ابزار مالي شده بود راهي بازار 
نقدي ش��د و طي اين دوران نيز به دليل نبود بازاري 
براي جذب نقدينگي سرگردان، شاهد رشد مستمر 
بهاي س��كه بوده ايم. وي گفت: با اين تفاسير ديدگاه 
كارشناس��اني كه آن زمان بر لزوم توسعه و گسترش 
بازار آتي س��كه تاكيد مي كردند به ميان مي آيد و به 
نظر مي رس��د اين بار بايد متولي بازار طالي كش��ور 
يعني بانك مركزي مسير امتحان شده در بازارهاي 
بين المللي يعني توس��عه بازارهاي مالي و معامالت 
قراردادهاي آتي سكه و همچنين گواهي سپرده سكه 

را در دستور كار قرار دهد. 

     استقبال از عرضه خودرو
محمدرضا نجفي منش رييس انجم��ن صنايع همگن 
نيرومحركه و قطعه س��ازان خودرو كش��ور با استقبال از 
عرضه خودرو در بورس كاال گفت: كشف قيمت محصوالت 
مختلف از جمله خ��ودرو در فضاي ش��فاف بورس كاال 
كه رقابت و مكانيس��م عرضه و تقاضا در آن حرف اول را 
مي زند، بهترين مسير براي تقويت توليد كشور است و از 
اين رو انجمن قطعه سازان از عرضه خودرو در بورس كاال 
استقبال مي كند. او افزود؛ با عرضه خودرو در بورس كاال، 
قيمت مي تواند بر اساس عرضه و تقاضا تعيين شود كه اين 
مس��اله 100 درصد به نفع خودروسازان و قطعه سازان و 
حتي مصرف كنندگان خواهد بود، از سويي در گذشته نيز 
خودروسازان در چند نوبت محصوالت خود را در بورس 
كاال عرض��ه كرده اند و آن عرضه ها ني��ز اتفاقا با موفقيت 

همراه بوده است. 

      بهره گيري بيشتر از ظرفيت هاي بورس
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 جوان��ب به خصوص مباحث مربوط به 
توسعه مصرف و ساماندهي بازارهاي هدف عملياتي كند.

علي شريعتي مقدم افزود: بعد از افزايش مصرف كه يك 
راهبرد جدي است، موضوع س��اماندهي بازار و رسيدن 
ب��ه 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.

    تع�ادل قيم�ت زنجي�ره ف�والد ب�ا عرضه  
سنگ آهن در بورس

مدير عامل ش��ركت معدني و صنعتي چادرملو در 
 م��ورد نظام قيمت گ��ذاري معتقد اس��ت با عرضه 

س��نگ آهن و ف�رآورده هاي ف��والد در بورس كاال، 
مساله مهم كشف قيمت محصوالت زنجيره فوالد 
تكميل مي گردد به عبارت ديگر هدف و فلسفه اّوليه 
تشكيل بورس كاال خروج از قيمت گذاري دستوري 
بوده اس��ت. زيرا اقدامات غيركارشناسانه در بخش 
معادن سنگ آهن و قيمت فوالد در گذشته موجب 
گرديده، به علت عدم كش��ف قيمت كّلي زنجي�ره 
توليد فوالد در ب��ورس كاال، بخش هاي توليدي به 
صورت مستقيم يا غير مستقيم از غير واقعي بودن 
قيمت ها آسيب پذير باشند. تقي زاده افزود: به نظر 
مي رسد با پيشرفت هايي كه بورس كاال كرده، امروز 
در جايگاهي قرار دارد كه دولت و صنايع مي توانند 
براي كشف قيمت ها به آن اعتماد كنند؛ محصوالت 
استراتژيك از جمله توليدات زنجيره فوالد راهي جزو 
كش��ف قيمت واقعي در بورس كاال را ندارند و وصل 
كردن كل قيمت هاي زنجيره فوالد به يك محصول، 

منطقي نيست.

يك هفته با بورس كاال

 بهترين عملكرد در ميان اين گروه ها از آن گروه فلزات اساسي شد

تغيير فاز سياست پولي  و سود بانكي پس از دوماه
اما اين اتفاق عمر كوتاهي داشت و دوماه پس از آن، به دليل 
رشد باالي قيمت ها، ش��اخص بورس، ابراز نگراني از رشد 
نقدينگي و هدايت پول و سپرده هاي بانكي به سمت خريد 
و فروش در بورس و حتي انتقال بخشي از تسهيالت بانكي 
و س��رمايه در گردش واحدهاي اقتصادي به سمت بورس 
و خريد و فروش س��هام و مسكن و... بانك مركزي تصميم 

گرفت كه نرخ سود بانكي را افزايش دهد. 
با اعالم نرخ س��ود كوتاه مدت 10 درصدي، 1۲ درصدي و 
14 درصدي و همچنين نرخ سود سپرده يكساله 16 درصد 
و احياي سپرده دوساله بعد از چند سال با هدف ماندگاري 
بيشتر پول در بانك ها با نرخ 18 درصد، عمال نه تنها شرايط 
براي بانك ها سخت تر شد و هزينه سنگين 300 هزار ميليارد 
توماني ساالنه را براي بانك هاي كشور جهت پرداخت سود 
به س��پرده ها ايجاد كرده است و در ش��رايط زيان انباشته 
برخي بانك ها و سود كم تعداد ديگري از بانك ها، هزينه هاي 
بيشتري را روي دست بانك ها گذاشته است. بلكه از سوي 
ديگر، بخش توليد نيز با سود باالتر تسهيالت مواجه خواهد 
شد زيرا بانك ها براي تامين هزينه هاي خود، بايد به بخش 
تسهيالت دهي نيز اتكا داشته باشند تا درآمد الزم را كسب 
كرده و بتوانند به س��پرده گذاران سود پرداخت كنند. اين 

اتفاق عمال به معناي افزايش هزينه هاي توليد در شرايط 
ركود تورمي، تحريم ها  و كرونا است. از يك سو، قدرت خريد 
مردم به خاطر تورم و افزايش قيمت كاالها و خدمات در چند 
ماه اخير كاهش زيادي داشته و عده اي از افراد شغل خود را 
از دس��ت داده اند يا درآمد كافي براي مخارج خود ندارند و 
در نتيجه با كاهش مصرف بخش خصوصي، عمال تقاضاي 
مورد انتظار و موثر در جهت خريد كاالهاي توليدي وجود 
ندارد. از سوي ديگر، هزينه هاي توليد، تامين مواد اوليه و 
واردات لوازم موردنياز واحدهاي اقتصادي، به دليل رش��د 
50 درصدي قيمت دالر در چند ماه اخير افزايش يافته و هر 
هفته قيمت مواد اوليه، كاالها و شرايط بازار تغيير مي كند و در 
چنين شرايطي، تصميم گيري براي توليد و تامين هزينه ها و 
قيمت گذاري و فروش وتوزيع كاال با مشكالت مواجه است. 
براين اساس، براي فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران و بانك ها 
اين پرسش اساسي مطرح است كه كدام بخش ها و كدام 
فعاليت هاي اقتصادي قادرند كه در شرايط رشد قيمت ارز، 
افزايش سود تسهيالت بانكي و كاهش قدرت خريد مردم، 
صرفه اقتصادي و توجيه اقتصادي داشته باشند. بخشي از 
فعاليت ها و كسب وكارها، در چند ماه اخير، به دنبال رشد 
شاخص بورس، سرمايه و نقدينگي خود را به بازار سرمايه 

هدايت كرده اند تا سود بيشتري كسب كنند زيرا به جاي 
آنكه چند ماه صبر كنند تا توليد به ثمر برسد، با خريد سهام 
هر هفته سود هنگفتي كسب كرده و درآمد بيشتري كسب 
مي كنند. براين اس��اس، به نظر مي رسد كه سياست هاي 
پولي و كاهش و افزايش سود بانكي در مدت دو سه ماه اخير، 
عمال به معناي بي اثر بودن است. هر چند كه فروش اوراق 
بدهي دولتي، عمليات بازار باز مي تواند تا حدودي مشكل 
نقدينگي و كسري بودجه دولت را حل كند، اما مجموعه اين 
سياست ها به معناي افزايش تعهد دولت و سيستم بانكي 
براي پرداخت سود اوراق و سپرده ها در سال هاي آينده است 
و دولت و بانك ها ب��ا ادامه وضع موجود، براي پرداخت اين 
هزينه هاي سنگين چند صد هزار ميليارد توماني، چاره اي 
جز افزايش پايه پولي، رشد بدهي دولت به بانك ها و اضافه 
برداش��ت بانك ها از بانك مركزي و رشد مطالبات معوق و 
افزايش بدهي هاي دولت، بخش خصوصي و بانك ها ندارند 
وهمه اينها به معناي افزايش شديد نقدينگي و تورم و اثر آن 
بر قيمت كاالها و خدمات است.  هر چند كه ممكن است به 
دولت فعلي كمك كند كه تا پايان كار خود در 1400، مخارج 
خود را تامين كند و به پيش برود، اما شرايط سختي را براي 
سال هاي 1400 به بعد براي دولت ايجاد خواهد كرد و مردم 

نيز عمال با رشد باالي قيمت كاالها و تورم مواجه خواهند شد 
و عمال مخارج و هزينه هاي امروز به معناي دريافت ماليات از 
طريق تورم در سال هاي آينده از مردم و گروه هاي متوسط 
و كم درآمد جامعه است. در كنار اين موضوع، عدم افزايش 
درآمد مردم و از دست رفتن برخي شغل ها و كسب وكارها، 
قدرت خريد را كاهش داده و گروه هاي متوسط و دهك هاي 
متوسط به باال را به گروه هاي كم درآمد و فقير تبديل خواهد 
كرد. عالوه بر اين نكات، احتمال ادامه روند فعلي در كاهش 
صادرات و واردات، بازار ارز و افزايش قيمت دالر و پر شدن 
ظرفيت بورس، موجب مي شود كه به تدريج جذابيت بورس 
كاهش يافته و نقدينگي جديد سال هاي آينده به دنبال بازار 
ديگري براي كسب سود باشد و در نتيجه بازار دارايي مسكن 
و ارز و طال و خودرو و س��اير كاالها با افزايش قيمت مواجه 
خواهد شد و بورس و اوراق بدهي و فروش اموال و سهام دولت 
براي جذب نقدينگي كافي نخواهد بود و دولت مانند سال 99 
نمي تواند از اين ابزارها استفاده كند و لذا با محدوديت هايي 
مواجه خواهد ش��د. براين اساس، دولت و نظام بانكي بهتر 
است كه در شرايط كاهش كارايي سياست هاي پولي و مالي، 
دو سياست را به صورت همزمان و جدي در دستور كار قرار 
دهد و همانطور كه اقتصاد دانان پيشنهاد كرده اند از يك سو، 

مخارج خود را كاهش دهد و ميزان دخالت دولت را كاهش 
دهد و هزينه هاي خود را كمتر كند و از سوي ديگر، به دنبال 
اصالحات اساسي در ساختار اقتصادي كشور باشد و فضاي 
كسب وكار را تغيير دهد. زيرا تا زماني كه فضاي كسب و كار به 
شكل فعلي ادامه يابد، افزايش نرخ ارز، قيمت سهام و كاالها، 
تورم، ركود و تعطيلي، بي اعتمادي به سياست ها، كاهش 
اعتبار اقتصاد ايران تش��ديد خواهد شد. اين مهم نيازمند 
گفت وگوي صريح در ستاد هماهنگي دولت، سران قوا و در 
سطح مديريت عالي كشور است تا براي ايجاد گشايش در 
فضاي اقتصاد ايران، راهكارهاي بهتري را دنبال كنند و تنها 
به دنبال سياست هاي مالي و پولي متداول و متعارف مانند 
افزايش نرخ سود، فروش اوراق و سهام نباشند. تا زماني كه 
كسب وكارها بهتر نش��ود و مردم درآمد بيشتري نداشته 
باشند، ماليات ها و ميزان مشاركت مردم و قدرت خريد مردم 
كم خواهد بود و دولت نمي تواند براي تامين مخارج خود 
روي ماليات ها حساب كند و توليد و فعاليت هاي اقتصادي 
نمي تواند روي قدرت خريد مردم و افزايش مصرف و تقاضاي 
موثر در بازار حساب باز كند. همچنين طرف عرضه اقتصاد 
و توليد و توزيع و واردات كاال نيز به دليل مشكالت تجاري، 

نرخ ارز و تورم با مشكل مواجه خواهد بود. 

ادامه  از صفحه اول



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

اجاره نامه 3 ساله و عرضه واحدهاي خالي تا شهريور امتياز دارد 

2 معافيت مالياتي تازه براي موجران
 گروه راه و شهرسازي|

دولت و مجلس با اتخاذ تدابير مختلف تالش 
دارند، فشار مالي از دوش مستاجران را كاهش 
دهند. از همي�ن رو، در تازه ترين اقدام اعالم 
شده است، آن دسته از موجراني كه به جاي 
عقد قراردادهاي يكس�اله با مستاجر، اقدام 
به انعقاد قراردادهاي 3 س�اله كنند، از كليه 
ماليات ها معاف خواهند ش�د. همچنين، در 
صورتي كه مالكان واحدهايي كه طي سال هاي 
گذشته خالي بوده است، تا اول شهريور سال 
جاري، واحد خود را به بازار اجاره عرضه كنند، 
از پرداخت ماليات ب�ر خانه هاي خالي معاف 

خواهند شد.

به گزارش »تعادل«، در سال ۹۴، ماده ۵۴ مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم درباره ماليات بر خانه هاي خالي 
تصويب ش��د. بر اس��اس اين ماده قانوني، »واحدهاي 
مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد 
هزار نفر كه به اس��تناد س��امانه ملي امالك و اسكان 
كشور )موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر اين قانون( به 
عنوان »واحد خالي« شناسايي مي شوند، از سال دوم 
به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به شرح 
زير خواهند شد: س��ال دوم- معادل يك دوم ماليات 
متعلقه. سال سوم- معادل ماليات متعلقه. سال چهارم 
و به بعد- معادل يك و نيم )۱.۵( برابر ماليات متعلقه.« 
اين ماده قانوني اما به دليل نبود زير ساخت شناسايي 
واحدهاي خالي )س��امانه امالك و اس��كان( تاكنون 
اجرايي نشده اس��ت. ضمن اينكه به اعتقاد بسياري از 
كارشناس��ان ميزان ماليات تعيين شده در اين قانون 
بازدارنده نيست. از همين رو،  هفته گذشته نمايندگان 
مجلس يازدهم كليات طرح اصالح ماده قانوني يادشده 
را به تصويب رساندند. به گزارش »تعادل«، بر اساس 
اين طرح، در شهرهاي باالي ۱۰۰ هزار نفر جمعيت 
»چنانچه بيش از دوازده ماه از پايان عمليات ساخت 
)براي واحدهاي نوساز( يا بيش از شش ماه از آخرين 
نقل و انتقال يا آخرين زمان سكونت )براي واحدهاي 
غيرنوساز( گذشته باشد، در سال نخست، مشمول 
مالياتي به ازاي هر ماه دو برابر ارزش اجاري ماهانه 
ملك مي ش��ود كه اين ماليات در سال هاي بعد ۵۰ 
درصد بيش از س��ال قبل خواهد بود. اين ماليات از 
سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.« به 
اين ترتيب به نظر مي رسد، ماليات جديد بر خانه هاي 
خالي، از قدرت بازدارندگي كافي برخوردار خواهد 
بود و مانع از خالي ماندن عمدي واحدهاي مسكوني 
و در نتيج��ه عرضه بيش��تر ملك به ب��ازار معامالت 
و بازار اجاره خواهد ش��د. مس��اله اي ك��ه منجر به 
برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضاي ملك ش��ده و 
انتظار مي رود تا حدي از شدت رشد قيمت مسكن 
بكاهد. اما در كنار مس��اله مهم بازدارندگي ماليات 
بر خانه هاي خالي، مس��اله شناس��ايي اين دسته از 
واحدهاي مسكوني از اهميت بااليي برخوردار است، 
چرا كه طي ۵ سال گذش��ته يعني از زمان تصويب 

ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم در سال 
۹۴، هنوز سامانه امالك و اسكان كشور به طور كامل 

راه اندازي و عملياتي نشده است.
افزون بر اين، بند ۵ تبصره ۶ قانون بودجه سال جاري 
نيز سازمان امور مالياتي كش��ور را مكلف كرده است، 
»با همكاري ش��هرداري هاي سراسر كشور واحدهاي 
مسكوني خالي از سكنه واقع در شهرهاي با جمعيت 
بيش از يكصد هزار نفر جمعيت سال هاي ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ 
و ۱۳۹۹ را شناسايي و ماليات متعلقه ماده )۵۴ مكرر( 
قانون ماليات هاي مستقيم با اصالحات و الحاقات بعدي 
را از مالكان آنها اخذ كند.« در چارچوب اين مفاد قانوني 
است كه پروانه اصالني، مديركل دفتر اقتصاد مسكن 
وزارت راه و شهرسازي جزيياتي از پيشنهادهاي وزارت 
راه و شهرسازي را در خصوص طرح ماليات بر خانه هاي 

خالي، اعالم كرد.
ب��ه گزارش پايگاه خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي، 
اصالني در ي��ك برنامه تلويزيوني با موضوع جزييات 
طرح مالي��ات بر خانه هاي خالي، گف��ت: هم اكنون 
پيشنهاد مشخص وزارت راه و شهرسازي اين است، 
افرادي كه تا شهريور واحدهايشان را عرضه كنند از 
مالياتي كه از ابتداي قانون تاكنون بايد مي پرداختند، 
معاف مي ش��وند. همچنين افرادي كه تمايل داشته 
باشند، قراردادهاي اجاره شان را ۳ ساله منعقد كنند 
از ماليات بر خانه هاي خالي و ساير ماليات هايي كه در 
بخش مسكن قرار اس��ت وضع شوند، معاف خواهند 
شد. اصالني توضيح داد: اگر بسته ماليات بر خانه هاي 

خال��ي را در كنار برخي قوانين س��ختگيرانه در نظر 
بگيريم، قطعا به تعادل در بازار مس��كن و بازار اجاره، 
كمك مي ش��ود. وي در خصوص ايجاد مش��كالت و 
چالش هايي بر سر اجراي قانون و دور زدن هاي قانوني 
در غيرقابل س��كونت ارزيابي شدن برخي واحدها با 
امضاهاي طاليي، گفت: فساد در هر كشوري و براي هر 
قانوني ممكن است اتفاق بيفتد و ممكن است راه هاي 
گريز از قانون وجود داش��ته باش��د. ولي اساسا هدف 
اين است كه همه موارد اينچنيني، شناسايي شوند. 
مديركل دفتر اقتصاد مسكن تصريح كرد: اگر اجراي 
قان��ون ماليات بر خانه هاي خال��ي بتواند، ۵۰ درصد 
خانه هاي خالي را شناسايي و وارد بازار مسكن كند، 
رسالتش را انجام داده است و قطعا به تدريج، فرهنگ 

ماليات در كشور جا مي افتد.
اصالني توضيح داد: سامانه امالك و اسكان نه از جنبه 
صرفا ثبت معامالت بلكه از جنبه  احصا و شناس��ايي 
س��كونت افراد، اتفاق بزرگي در كشور است. اين طرح 
در س��ال ۷۱ هم مطرح شد. اما در اختيار نبودن آمار و 
اطالعات دقيق، از جمله داليل تاخير در اجراي هرگونه 

برنامه اي بود.

    حذف يارانه تاسيسات اقامتگاه هاي دوم
در همين حال،  حسين عبداللهي، كارشناس مسكن 
گفت: ب��ر مبناي طرح مجلس براي اص��الح ماده ۵۴ 
مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم، اطالعات سكونت 
توسط سرپرست خانوار ثبت مي شود، بنابراين يك واحد 

مسكوني به عنوان سكونت اصلي و طبق ماده ۱۰۰۳ 
قانون مدني ثبت شده و ساير سكونت گاه ها به عنوان 

فرعي ثبت خواهد شد.
عبدالله��ي در گفت وگو با فارس، با اش��اره به طرح 
دوفوريتي اصالح ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي 
مس��تقيم، گفت: اصالح قانون ماليات بر خانه هاي 
خالي مصوب س��ال ۹۴ به منظور افزايش تاثير اين 
نوع ماليات با دو فوريت در دستور كار مجلس شوراي 
اسالمي قرار گرفته اس��ت. اين كارشناس مسكن با 
اشاره به نظر برخي از كارشناسان مبني بر ابهامات 
تعريف خانه هاي خالي، بيان كرد: رويكرد طرح فعلي 
بر اين مبنا است كه همه واحدهاي مسكوني خالي به 
حساب مي آيند مگر اينكه خالف آن ثابت شود، اين 
رويكرد منجر به رفع ابهام از موضوع تعريف خانه هاي 

خالي مي شود.
وي در تشريح سازوكار مدنظر به منظور خود اظهاري 
مردم ب��ه منظور تعيين تكليف س��كونتگاه ها، افزود: 
مساله مدنظر س��امانه ملي امالك و اسكان، عالوه بر 
مساله مالكيت، تعيين اسكان مردم است و با توجه به 
اينكه در اين سامانه مشخصات مالك و مستاجر به طور 
جداگانه ثبت مي شود، امكان پيگيري ادعاهاي خالف 

واقع وجود خواهد داشت.
عبداللهي با اش��اره به موارد مرتبط ب��ا خود اظهاري 
نكردن افراد، گفت: توجه به سازوكارهاي در نظر گرفته 
ش��ده به منظور ايجاد محدوديت، براي افرادي كه از 
خوداظهاري سر باز مي زنند، تضمين كننده تكميل 

فرآيند خود اظهاري اس��ت. اين كارشناس مسكن در 
ارتباط ب��ا دربرگيري اين نوع ماليات براي اش��خاص 
حقيقي و حقوقي، تصريح كرد: بر مبناي طرح اصالح 
م��اده ۵۴ مكرر قان��ون ماليات هاي مس��تقيم، كليه 
اش��خاص حقيقي و حقوقي منطبق با ماده 2۹ برنامه 
ششم توس��عه اقتصادي مشمول ماليات بر خانه هاي 

خالي خواهند شد.
وي در تش��ريح زمان آغاز اخذ ماليات براي واحدهاي 
مسكوني نوساز، افزود: در طرح واصله، مالك معافيت 
واحدهاي نوساز از زمان اخذ پايان كار است كه سبب 
مي شود سازندگان يا خريدان قولنامه اي، اقدام به گرفتن 
پايان كار نكرده و واحدهاي مسكوني نوساز كه عمليات 
ساختماني شان تمام شده است همچنان خالي بماند 
و در واقع مجلس مجوز فرارمالياتي قانوني واحدهاي 
نوساز را به دست خود مي دهد. اين كارشناس مسكن 
در توضيح راهكارهاي جايگزين به منظور حذف ايراد 
مطرح شده بيان كرد: استفاده از مالك اتمام عمليات 
ساختماني كه توس��ط مهندس ناظر تاييد مي شود، 
به جاي پايان كار منجر به رفع اين ضعف قانوني خواهد 
شد. عبداللهي درباره داليل انگيزه نداشتن مهندسين 
ناظر براي صادر نكردن اتمام عمليات ساختماني گفت: 
بخشي از درآمد مهندسين ناظر منوط به اتمام عمليات 
ساخت است، از طرفي كشف تخلف منجر به بروز عواقب 

سنگيني براي مهندس ناظر است.

     سكونتگاه هاي فرعي مشمول يارانه دولتي 
نمي شوند

وي با اش��اره ب��ه تبصره ۳ ط��رح دو فوريتي اصالح 
ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم مبني بر 
ثبت يك واحد مس��كوني به ازاي همسر و فرزندان 
باالي ۱۸ سال تحت تكفل سرپرست خانوار، گفت: 
اطالعات س��كونت توسط سرپرس��ت خانوار ثبت 
مي ش��ود، بنابراين ي��ك واحد مس��كوني به عنوان 
سكونت اصلي و طبق ماده ۱۰۰۳ قانون مدني ثبت 
ش��ده و ساير س��كونتگاه هاي ثبتي بعدي به عنوان 

سكونتگاه فرعي ثبت خواهد شد.
اين كارشناس مسكن ادامه داد: هزينه تاسيسات واحد 
مس��كوني نظير آب، برق، گاز و غيره براي سكونتگاه 
فرعي مطابق بيشترين قيمت تعرفه محاسبه شده و 
يارانه دولتي نيز براي اين واحدها حذف خواهد ش��د. 
البته اين محدوديت براي دانشجويان، خانوارهاي داراي 

فرزند با بيماري و موارد خاص قابل صرف نظر است.
اصالني افزود: مجل��س در نظر دارد اصالح نرخ ها را به 
گونه اي انجام دهد كه مش��كلي ايجاد نشود. بنابراين 
در اين طرح قرار نيس��ت در س��رمايه گذاري مالياتي 
دريافت ش��ود و فقط از سوداگران بازار مسكن ماليات 

دريافت مي شود. 
وي گفت: براي بيش از ۱۰۰ هزار خانه خالي اين طرح و 
گرفتن ماليات از خانه هاي خالي موجب عرضه بخشي 
از خانه هاي خالي به بازار مسكن خواهد شد بنابراين با 
اين كار بيش از دو برابر توليد ظرفيت يك كشور وارد 

بازار خواهد شد.
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هواپيمايي امارات پروازهاي 
خود به تهران را از سرگرفت

معاون بهره برداري فرودگاهي شركت شهر فرودگاهي 
امام خميني)ره( ضمن اعالم افزايش پروازها در اين 
فرودگاه، گفت: هواپيمايي امارات صبح امروز پروازهاي 
خود به تهران را پس از ۶ ماه توقف، از س��ر گرفت. به 
گزارش روابط عمومي شركت شهر فرودگاهي امام 
خميني)ره(، محمدرضا كريميان اظهار داشت: شيوع 
بيماري كوويد ١٩ در جهان و كاهش تقاضا براي سفر 
موجب شد تا بسياري از شركت هاي هواپيمايي دنيا 
عمليات پروازي خود را محدود يا متوقف كنند. وي 
ادامه داد: اجراي دقيق پروتكل هاي بهداشتي و بهبود 
شرايط كنترل بيماري كرونا موجب شد تا عمليات 
پروازي شركت هاي هواپيمايي به تدريج به شرايط 
عادي بازگردد و دوباره ش��اهد رشد پروازها باشيم. 
كريميان گفت: در همين راس��تا هواپيمايي امارات 
برنامه خود براي از سرگيري پروازها به شهر فرودگاهي 
امام خميني )ره( را اعالم كرد و نخس��تين پرواز اين 
شركت هواپيمايي پس از قريب به ۶ ماه ساعت ۱۰:2۵ 
امروز )ديروز( تهران به زمين نشست. عضو هيات مديره 
شركت شهر فرودگاهي امام خميني)ره( بيان داشت: 
شركت هواپيمايي امارات از امروز ٢٧ تيرماه يك پرواز 
روزانه در مس��ير تهران -  دبي-  تهران با هواپيماي 
بويينگ ٧٧٧ انجام خواهد داد. معاون بهره برداري 
فرودگاهي شركت شهر فرودگاهي امام خميني)ره( 
افزود: افزايش پروازها متاثر از اجراي دقيق پروتكل هاي 
مصوب سازمان هواپيمايي كشوري و ستاد ملي مقابله 
با كرونا در جهت جلوگيري از شيوع بيماري كوويد ١٩ 
در شهر فرودگاهي امام خميني)ره( است كه موجب 
شده تا شركت هاي هواپيمايي درخواست برقراري 
پرواز به پايتخت كشورمان را داشته باشند. بر اساس 
اعالم هواپيمايي امارات، با از سرگيري پروازها به تهران 
اين شركت هواپيمايي به ۵۹ مقصد در اقصي نقاط 

جهان پرواز خواهد داشت.

افزايش ۴۰  درصدي مراجعه 
به گرمخانه ها با شيوع كرونا

سرپرست سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران 
از افزاي��ش ۴۰ درصدي مراجع��ه افراد بي خانمان به 

گرمخانه ها در پي شيوع كرونا در تهران خبر داد.
سيد مالك حس��يني در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
افزايش تعداد مراجعان به گرمخانه هاي پايتخت نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، گفت: معموال در روزهاي گرم 
سال شاهد كاهش مراجعه به گرمخانه ها هستيم، به 
گونه اي كه در سال گذش��ته در اين ايام سال، حدود 
۱۰۰۰ تا ۱2۰۰ نفر در گرمخانه هاي پايتخت پذيرش 
شدند. وي با بيان اينكه امسال به دليل شيوع كرونا و 
حساسيت بسياري از كارتن خواب ها براي عدم ابتال به 
اين بيماري، مراجعات نسبت به مدت مشابه سال قبل 
حدود ۴۰ درصد افزايش يافته است، تصريح كرد: به نظر 
مي رسد افزايش تعداد كارتن خواب ها به دليل دغدغه 
آنها نسبت به ابتالي كرونا و افزايش آگاهي بخشي به اين 
افراد در گرمخانه ها است. حسيني درباره ميزان ابتالي 
مددجويان در گرمخانه ها نيز افزود: روز جمعه هفته 
گذشته گزارشي دال بر ابتالي مشكوك چند مددكار 
در يكي از مراكز گزارش شد و همچنين اعالم شد كه سه 
مددجو نيز احتماال داراي بيماري كرونا هستند كه اين 
افراد به مراكز درماني منتقل شدند و خوشبخانه تست 
ابتالي مددجويان به كرونا منفي ش��د، اما ۴ مددكار 
يكي از مراكز به كرونا مبتال ش��دند كه خوشبختانه 
اقدامات الزم جهت كنترل شرايط و تشديد مراقبت ها 
انجام شده است. وي تاكيد كرد: در حال حاضر تمامي 
گرمخانه هاي شهر تهران به طور شبانه روزي در حال 
خدمت رساني هستند و خوشبختانه همچنان هيچ 
مورد مثبت ابتال به كرونا در بين مددجويان ساكن در 

گرمخانه ها گزارش نشده است.

كاهش تصادفات فوتي 
مهم ترين دغدغه ترافيكي 

معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران گفت: 
كاه��ش تصادفات فوتي مهم تري��ن دغدغه مديريت 
شهري در حوزه ترافيك اس��ت. به گزارش ايلنا، سيد 
مناف هاش��مي در دهمين نشس��ت مشترك پليس 
راهور و معاونت حمل و نقل و ترافيك با تاكيد بر نقش 
تاثيرگذار تعامالت بيشتر اين معاونت با پليس راهور در 
انجام اقدامات ترافيكي در شهر گفت: كاهش تصادفات و 
فرهنگ سازي استفاده از حمل و نقل پاك، ٢ محور اصلي 
مشترك حائز اهميت در مديريت ترافيك شهر است.  
هاش��مي با تاكيد بر اهميت فرهنگسازي و مهندسي 
ترافيك در كاهش تصادفات تصريح كرد: متاسفانه در 
سال گذشته ۶۰۰ نفر جان خود را از دست دادند از اين رو 
در سال ۹۹ كاهش تصادف مهم ترين دغدغه معاونت 
حمل و نقل و ترافيك بوده و بايد تعداد تلفات به كمتر از 
۵۰۰ نفر برسد.  معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
تهران در ادامه با اش��اره به ضرورت توسعه حمل و نقل 
پاك در كالن شهر تهران بر ارتقاي فرهنگ استفاده از 
دوچرخه به عنوان وسيله پاك و ايمن در سطح تهران 
تاكيد كرد و از س��ردار حميدي درخواست كرد اين 2 
مورد در دس��تور كار تمام جلسات بوده و از موضوعات 
الويت دار اين 2 مجموعه باشد.  مناف هاشمي در پايان بر 
نقش تاثيرگذار جلسات كارشناسي تاكيد كرد و گفت: 
تعامل اين دو مجموعه مي تواند به عنوان الگويي در كشور 
مطرح شود چرا كه معتقدم با برطرف كردن كوچك ترين 
اختالفات مي توانيم در حوزه خدمت رساني به مردم عزيز 
تهران خادمين خوبي باشيم.  در ادامه سردار حميدي، 
رييس جدي��د پليس راهور تهران ب��زرگ ضمن ابراز 
خرسندي از برگزاري اين نشست، بيان كرد: معاونت 
حمل و نقل ترافيك ش��هرداري ته��ران همواره كنار 
مجموعه راهور تهران بوده و بيشترين تعامالت را داشته 
است. سردار حميدي همچنين گفت: تجهيز سامانه هاي 
نظارتي در حوزه هاي مختلف در ارتقاي انضباط ترافيكي 
و كاهش مشكالت بسيار مهم است و در اين نشست به 
اين موارد رسيدگي كامل شد و در دستور كار كميته هاي 

مربوطه قرار گرفت.

فراموشي ماليات خانه هاي لوكس در هياهوي خانه هاي خالي
در حالي كه موضوع اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي در روزهاي اخير در مركز توجه مجلس 
قرار گرفته، قانون اخ�ذ ماليات از خانه هاي 

لوكس مدتي است به حاشيه رفته است.

يكي از اتفاقاتي كه در قانون بودجه س��ال جاري رخ 
داد، افزوده ش��دن يك پايه ماليات��ي جديد در ايران 
براي اولي��ن بار ب��ود و آن اخذ مالي��ات از خانه هاي 
باالي ۱۰ ميليارد تومان است كه به قانون ماليات بر 
خانه هاي لوكس مشهور شد. بر اساس بند ۱ تبصره ۶ 
قانون بودجه سال ۹۹، هر واحد مسكوني با ارزش روز 
معادل ۱۰ ميليارد تومان و بيشتر به نرخ زير مشمول 

ماليات مي شود: 
۱- نسبت به مازاد ۱۰ تا ۱۵ ميليارد تومان، يك در هزار
2- نسبت به مازاد ۱۵ تا 2۵ ميليارد تومان، دو در هزار
۳- نسبت به مازاد 2۵ تا ۴۰ ميليارد تومان، سه در هزار
۴- نس��بت به مازاد ۴۰ تا ۶۰ ميلي��ارد تومان، چهار 

در هزار

۵- نسبت به مازاد ۶۰ ميليارد تومان به باال، پنج در هزار
بنابراين بر اساس اين مصوبه اگر خانه اي ۱۵ ميليارد 
تومان ارزش داشته باشد صاحب اين واحد مسكوني 
بايد ساالنه پنج ميليون تومان ماليات پرداخت كند، 
اگر خانه اي 2۵ ميليارد تومان ارزش داش��ته باش��د 
صاحب آن بايد س��االنه ۱۵ ميلي��ون تومان ماليات 
بپردازد، اگر خانه اي ۶۰ ميليارد تومان ارزش داشته 
باش��د صاحب آن بايد ۱۴۰ ميليون تومان ماليات بر 
دارايي پرداخت نمايد و اگر خانه اي ۷۰ ميليارد تومان 
ارزش داشته باشد ماليات ساالنه آن براي صاحبش 

۱۹۰ ميليون تومان است.
به عبارت ديگر، اين ماليات قرار است با عنوان ماليات 

ساالنه از امالك دريافت شود.
به گزارش مهر، بر اس��اس اعالم دفت��ر برنامه ريزي و 
اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، متوسط قيمت 
هر متر مربع واحد مسكوني در منطقه يك تهران در 
خرداد ماه امسال، حدود ۴2.۵ ميليون تومان است؛ 
اين شاخص براي مناطق 2 و ۳ پايتخت هم به ترتيب، 

حدوداً 2۹ و ۳2 ميليون تومان اس��ت؛ از آنجايي كه 
بيش��تر خانه هاي لوكس در اين ۳ منطقه و بعضًا در 
مناطق ۵ و 22 ته��ران قرار دارند كه متراژ بااليي هم 
دارند، دولت مي تواند بر اس��اس اطالعات موجود در 
سامانه هاي شهرداري تهران، به سراغ خانه هاي باالي 

۱۰ ميليارد تومان برود.
در زماني كه مصوبه مذكور به اليحه بودجه از س��وي 
اعضاي كميسيون تلفيق افزوده شد، متوسط قيمت 
هر متر مربع واحد مسكوني در تهران ۱۴ و در منطقه 
يك، ۳۰ ميليون تومان بود؛ اما در ماه هاي گذشته اين 
افزايش قيمت سبب شده تا تعداد خانه هاي خالي در 

تهران به شدت افزايش يابد.
بر اساس سرشماري سال ۹۵، در شهر تهران 2 ميليون 
و ۸۶۷ هزار و ۶۷۶ واحد مسكوني وجود دارد؛ افزايش 
قيمت مسكن در سه ماهه نخست امسال سبب شد 
تا تعداد واحدهاي مش��مول اين ماليات، از ۹۰ هزار 
واح��د به بيش از ۱۰۰ هزار واحد مس��كوني افزايش 
يابد؛ به نظر مي رس��د خانه هاي با قيمت هر متر ۵۰ 

ميلي��ون تومان به باال كه متراژ آنه��ا باالي 2۰۰ متر 
مربع باش��د، در مناطق مختلف تهران مشمول اين 

ماليات مي شوند.
اگرچه اجراي اين پايه مالياتي، همانند قانون ماليات 
بر خانه هاي خالي، نياز به س��امانه اطالعاتي دارد، اما 
از آنجايي كه تعداد خانه هاي لوكس تهران نسبت به 
خانه هاي خالي، از تعداد بسيار كمتري برخوردار بوده 
و اكثر پروانه هاي س��اختماني ساخت اين واحدهاي 
مس��كوني در س��ال هاي اخير از سوي ش��هرداري 
تهران صادر شده است، لذا ُمميزان مالياتي راحت تر 

مي توانند به شناسايي اين واحدها اقدام كنند.
در اين قانون، هيات دولت مسوول تهيه آيين نامه مورد 
نظر تعيين شده است؛ سازمان امور مالياتي نيز موظف 
بوده تا پايان خرداد ماه، بر اساس سامانه هاي برخط 
وزارت راه و شهرسازي، شهرداري و سازمان ثبت اسناد 
و امالك، نسبت به شناسايي اين دارايي ها اقدام كند.

اما ب��ا اين حال تا كن��ون دولت به اي��ن پايه مالياتي 
توجهي نكرده اس��ت؛ همچني��ن از آنجايي كه اين 

مصوبه، جزو احكام دايمي نيس��ت، مشخص نيست 
آيا اين پايه مالياتي در سال هاي آتي هم وارد قوانين 
بودجه س��نواتي مي شود يا خير؟ به نظر مي رسد اگر 
اين قانون امسال اجرا نشود، در سال هاي ديگر خبري 

از اجراي آن نباشد.
از مهم ترين موارد جالب توجه در اين پايه مالياتي كه 
اقدامي رو به جلو از س��وي كميسيون تلفيق مجلس 
دهم محس��وب مي ش��د، اين اس��ت ك��ه در مصوبه 
كميسيون تلفيق مجلس تاكيد شده كه اين ماليات 
بايد بر مبناي ارزش روز واحدهاي مسكوني مشمول 
اين ماليات دريافت شود. اين در حالي است كه تا پيش 
از تصويب اين قانون، همه ماليات هاي بخش مسكن 
با پايه ماليات��ي قيمت منطقه اي - ارزش معامالتي- 
محاسبه و دريافت مي ش��ده است كه اين اقدام، يك 

گام به پيش است.
برخي برآوردها نشان مي دهد درآمد دولت از اين پايه 
مالياتي، تا ۷۰۰ ميليارد تومان در پايان امسال خواهد 

بود كه رقم نسبتًا چشمگيري است.

 هزينه انرژي براي سكونتگاه هاي دوم خانوار مطابق بيشترين قيمت تعرفه - بدون يارانه دولتي محاسبه مي شود

محدوديت هاي منطقه اي در تهران، از امروزسياست دولت؛ مسكن سازي پيرامون پايتخت 
معاون وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: حدود ۶۰ هزار واحد مسكن 
مهر فاقد متقاضي وجود داش��ت كه در سازمان ملي زمين و مسكن 
تعداد اين واحدها امروز به ۹ هزار واحد رسيده  است. قرار بر اين شد كه 
واحدهاي فاقد متقاضي پس از شناسايي به كميته امداد، بهزيستي، 

نيروي مسلح و نيروي انتظامي و ساير نهادهاي متقاضي ارايه شود.
علي نبيان در گفت وگو با ايلنا، درباره تامين اراضي پروژه مسكن ملي 
اظهار كرد: طبق برنامه وزارت راه و شهرسازي مكلف به احداث ۴۰۰ 
هزار واحد مسكوني است كه اراضي 2۰۰ هزار واحد آن توسط شركت 
عمران شهرهاي جديد تخصيص داده شده و مي شود و ۱۰۰ هزار واحد 
هم از سوي شركت بازآفريني تامين زمين مي شود. ساخت ۱۰۰ هزار 
واحد مسكن ملي هم بر عهده بنياد مسكن انقالب اسالمي است كه 
در اين بخش تامين اراضي در مناطق ش��هري بر عهده سازمان ملي 

زمين و مسكن است. 
وي ادامه داد: براس��اس تكليف وزير راه وشهرس��ازي براي افزايش 
سرعت اجراي پروژه مسكن ملي، واگذاري زمين به صورت گروهي 
را دنبال مي كنيم و تعاوني هايي كه ظرفيت توليد مسكن را دارند و به 
تاييد شوراي مسكن استان ها رسيده اند وارد پروژه مي كنيم تا هر چه 

سريع تر اين پروژه تحويل شود. 
مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن با بيان اينكه مجموعه  تعاوني ها 
توانمند شناسايي شده اند، افزود: اراضي مورد نياز تعاوني ها دراختيار 

استان ها قرار گرفته است. 

نبيان اظهار كرد: بايد براي ۱۰۰هزار واحد مسكن ملي زمين تامين 
مي كرديم كه در حال حاضر اراضي تحويل شده به بيش از ۱۰۰ هزار 
واحد رسيده است و تمام اين اقدامات انجام شده در راستاي افزايش 

سرعت پروژه است.
معاون وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به تكميل مسكن مهر تا آبان 
ماه گفت: عالوه بر مسكن ملي، اتمام پروژه مسكن مهر را هم دنبال 
مي كرديم و تحويل مس��كن مهر در ش��هرهاي باالي 2۵ هزارنفر بر 
عهده سازمان ملي زمين و مسكن بوده است كه طبق تكليف وزير راه و 
شهرسازي پروژه مسكن مهر بايد تا آبان ماه سال جاري به اتمام برسد. 
وي درب��اره تعيين تكليف مس��كن مهرهاي فاق��د متقاضي گفت: 
چيزي حدود ۶۰ هزار واحد مسكن مهر فاقد متقاضي وجود داشت 
كه در سازمان ملي زمين و مسكن تعداد اين واحدها امروز به ۹ هزار 
واحد رسيده  است. قرار بر اين شد كه واحدهاي فاقد متقاضي پس از 
شناسايي به كميته امداد، بهزيستي، نيروي مسلح و نيروي انتظامي و 

ساير نهادهاي متقاضي ارايه شود. 
مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن درباره ميزان اراضي دولت براي 
ساخت مسكن در شهر تهران تاكيد كرد: در شهر تهران شرايط متفاوت 
است و دولت به دنبال اين بوده مسكن سازي را از شهر تهران به سمت 
شهرهاي جديد پيرامون پايتخت پيش ببرد از اين رو سه شهر جديد 
هشتگرد، پرند و پرديس براي ساخت مسكن ملي و مسكن مهر انتخاب 

شد تا خدمات در اين شهرهاي اطراف تهران ارايه شود. 

مع��اون مرك��ز س��المت محي��ط و كار وزارت بهداش��ت از اعمال 
محدوديت هاي جديد و منطقه اي در تهران از شنبه )2۸ تير( خبر داد.

به گزارش ايسنا، محسن فرهادي در خصوص محدوديت هايي كه از 
امروز در تهران اعمال مي شود، گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملي كرونا، 
محدوديت هاي اعمال شده به ش��كل منطقه اي تبديل شده است و 
مانند ابتداي شيوع اپيدمي كرونا، محدوديت به معناي آن نيست كه 
اگر جايي محدوديتي اعمال شود، به معناي اعمال آن در سطح كشور 
باشد. وي افزود: اعمال محدوديت ها در شهر تهران حساسيت بيشتري 
دارد، زيرا كالن شهري با مراكز تجاري، اداري و ... زياد است. برگزاري 

اجتماعات از روز شنبه ممنوع است. 
همچنين كاركنان موسسات و ادارات دولتي به شكل يك سوم دوركار 
و دوسوم حاضر در محل كار فعاليت مي كنند. استخرهاي سرپوشيده، 
باشگاه هاي ورزش��ي و ورزش هاي پر برخورد مانند كشتي، كاراته، 
جودو و... ممنوعيت در فعاليت دارند. در ورزش هاي تيمي تنها ليگ 
برتر به واسطه حساسيت خاص خود مجبور به برگزاري مسابقات با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي هستند. فرهادي در خصوص فعاليت 
باشگاه هاي بدنسازي، بيان كرد: فعاليت اين باشگاه ها منوط به تاييد 
متولي ورزشي مربوط به خود در وزارت ورزش است، يعني بايد تاييد 
شود باشگاه مربوطه ش��رايط تهويه و انجام تمرينات انفرادي را دارد 
و فاصله گذاري اجتماعي در آن رعايت مي ش��ود. وي درباره س��اير 
محدوديت هاي اعمال شده، تصريح كرد: برگزاري مراسم اجتماعي، 

فرهنگ��ي، مذهبي و همايش ه��اي مدارس ش��بانه روزي، كافه ها، 
قهوه خانه ه��ا، چايخانه ها به ويژه با عرضه م��واد دخاني، باغ وحش و 
شهربازي، مراكز تفريحي آبي و استخرهاي سرپوشيده، باشگاه هاي 
ورزشي سالني از شنبه در تهران تعطيل هستند. وي در رابطه با نحوه 
نظارت بر مراكز، اظهار كرد: در اين مورد هفته گذشته مصوبه ستاد 
ملي كرونا حكايت از اين دارد كه تمامي دستگاه ها و سازمان هاي درگير 
موظف به نظارت در حوزه هاي خود هستند. به طور مشخص در تهران 
اتاق اصناف مس��وول نظارت اوليه است. همچنين براي باشگاه هاي 
ورزشي وزارت ورزش، براي مترو و اتوبوس ها شهرداري تهران مسوولند 
و نظارت عالي با وزارت بهداشت اس��ت. دانشگاه هاي علوم پزشكي 
نيز گزارشات خود از مناطق تحت پوشش را بايد به ستاد ملي كرونا 
گزارش دهند. وي درباره ادامه اجرا يا توقف در اجراي سنجش سالمت 
در پايه پيش دبستاني كودكان، گفت: فكر مي كنم آموزش و پرورش 
غربالگري اين كودكان را مانند آزمون سمپاد لغو كرده است. فرهادي 
ادامه داد: تاكنون مستندي مبني بر اينكه ويروس كرونا از طريق غذا 
منتقل مي شود نداشتيم ولي نكته مهم آن است كه فردي كه در سرو 
و تهيه غذا دخيل اس��ت مي تواند باعث آلودگي غذا شود؛ پس هدف 
ما از محدوديت  در واحدهايي كه ارايه غذا دارند در دو بخش تعريف 
مي شود؛ اول آنكه اجتماعات در كافه ها و امثال آن نداشته باشيم و دوم 
آنكه غذاي بيرون بر به شرط آنكه شرايط گرم كردن مجدد غذا فراهم 

باشد، مجاز است.



دانش و فن6خبر

مهاجمان در حمله هكري اخير 12 بيت كوين به جيب زدند

بزرگ ترين هك تاريخ توييتر
يكي از بزرگ ترين حمالت هك�ري در تاريخ 
شبكه هاي اجتماعي رخ داده كه در آن پروفايل 
افراد مشهور در توييتر توسط مهاجمان هك 
ش�ده و در اين فرآين�د، هكرها بال�غ بر ۱۲.۵ 
بيت كوين به ارزش تقريبي ۱۱6 هزار دالر كسب 
كرده اند. اين حمله هكري نگراني هاي جدي را 
ميان قانون گذاران امريكايي ايجاد كرده و حتي 
سازمان اف بي آي نيز تصميم گرفته تحقيقاتي 

را درباره آن آغاز كند. 

تعدادي از پروفايل هاي مشهور توييتر با ميليون ها فالوور 
بامداد پنج شنبه در حمله اي گسترده كه به قصد دريافت 
رمزارز ب��ود به طور همزمان هك ش��دند. در اين حمله 
پروفايل شركت هايي مثل اپل و اشخاص مشهوري مثل 
ايالن ماسك، جو بايدن، جف بزوس، بيل گيتس، باراك 
اوباما هك شدند. هكرها پس از در دست گرفتن كنترل 
اكانت ه��ا، توييتي حاوي آدرس كي��ف پول بيت كوين 
ارسال كرده و در آن مدعي شدند با پرداخت هر مبلغي 
به اين آدرس، دو برابر آن به حساب شخص واريزكننده 
برگردانده خواهد شد. اين تكنيكي است كه كالهبرداران 
براي فريب دادن كاربران اس��تفاده مي كنند. تك كرانچ 
گزارش مي كند، هكرها از يكي از ابزارهاي ادمين توييتر 
اس��تفاده كرده اند. توييتر نيز اين گزارش را تأييد كرد و 
با ارس��ال توييتي گفت هكرها در حمله اي هماهنگ و 
مهندسي شده به كاركنان توييتر، به سيستم ها و ابزارهاي 
دروني اين شركت دسترس��ي پيدا كرده اند. در ساعات 
آغازين حمله به نظر مي رسيد تمركز حمله اكانت هاي 
مربوط به رمزارز باش��د، چ��را كه هكره��ا در موج اول 
اكانت هاي رسمي بيت كوين، ريپل، كوين دسك، كوين 
بيس و بايننس را هك كردند. توييتر اولين بار س��اعت 
2:15 بامداد پنج شنبه به وقت ايران حمله را تأييد و از آن 
به عنوان »حادثه امنيتي« ياد كرد. ساعاتي پس از حمله 
كاربران از عدم توانايي ارس��ال توييت و مشاهده پيغام 
خطا خبر دادند. اين مش��كل در بسياري از حساب هاي 
تأييد شده نيز مشاهده شد تا اينكه بخش پشتيباني توييتر 
با ارسال توييت اين مشكل را تاييد كرد و گفت به زودي 
امكان ارسال توييت فعال خواهد شد و به كاربران توصيه 
كرد تا پسورد خود را تغيير دهند. در فرآيند كالهبرداري 
۳۹2 تراكنش مالي انجام شده و هكرها در اين حمله بالغ 
بر 12.5 بيت كوين به ارزش تقريبي 11۶ هزار دالر كسب 
كرده اند. به گفته محققان امنيتي هكرها پس از به دست 
گرفتن كنترل كامل پروفايل ها، ايميل آنها را تغيير داده اند 
تا كار صاحب اصلي براي بازپس گيري كنترل حس��اب 

بسيار سخت شود. با اينكه چنين حمله گسترده اي در 
توييتر بي سابقه بوده، اما كالهبرداري با استفاده از هك 
اكانت افراد مش��هور بسيار رايج است. هكرها با استفاده 
از پسوردهاي لورفته كنترل اكانت را در دست گرفته و 
با ترفند اهداي دو برابري مبلغ واريزش��ده، كاربران را به 

انتقال بيت كوين به حساب خود فريب مي دهند.

    دسترسي هكرها به ابزارهاي داخلي توييتر
پس از هك توييتر و انتش��ار توييت ه��اي جعلي در اين 
پلتف��رم، مديران اين ش��بكه اجتماعي بر آن ش��دند تا 
اطالعاتي در خصوصي اين حمل��ه ارايه كنند. توييتر با 
انتش��ار چندين توييت از طريق اكانت پشتيباني خود 
اعالم كرد كه سيس��تم هاي داخلي آن از س��وي هكرها 
تضعيف شده بودند و تاييد كردكه انجام اين حمله بدون 
دسترسي داشتن به ابزارهاي داخلي شركت و امتيازهايي 
كه در اختيار كاركنانش قرار دارد امكان پذير نبوده است. 
توييتر اعالم كرد: »ما نوعي حمله هماهنگ مهندس��ي 

اجتماعي را شناسايي كرديم. دست اندركاران اين حمله 
موفق ش��ده اند برخي كاركنان ما را كه به سيس��تم ها و 
ابزارهاي داخلي ش��ركت دسترس��ي دارند، هدف قرار 
دهند. ما مي دانيم كه آنها از اين ش��يوه دسترسي براي 
به دس��ت آوردن كنترل بسياري اكانت هاي پر مخاطب 
)از جمله حساب هاي كاربري تاييد شده( استفاده كرده 
و از س��وي آنها توييت هايي را منتشر كرده اند.« توييتر 
با انتشار اين اطالعات دست داشتن افراد متعدد در اين 
حمالت را تاييد مي كند و پذيرفته كه سيستم هاي برخي 
از كاركنانش تضعيف ش��ده اند.« نشريه مادربورد تاييد 
كرده كه چندين حلقه زيرزميني هك، اسكرين شات هاي 
يكي از ابزارهاي ادمين در داخل توييتر را منتشر كرده اند 
و ظاه��را هكرها با كمك همين اطالعات موفق ش��دند 
كنترل برخي حساب هاي كاربري را در دست بگيرند و از 
همين طريق، ايميل هاي متصل به اين حساب ها را عوض 
و پسورد هايشان را بازيابي كرده اند.« نشريه مادربورد پس 
از بررسي ابعاد مختلف اين حمله، اعالم كرد با هكرهايي 
صحبت كرده كه مدعي اند به كاركنان توييتر پول داده اند 
تا آدرس هاي ايميل حس��اب  هاي كاربري محبوب را با 
استفاده از ابزارهاي داخلي خود تغيير دهند تا آنها بتوانند 
كنترل اين اكانت ها را بر عهده بگيرند. اينكه هكرها تقريبا 
در يك زمان كنت��رل تعدادي از حس��اب هاي كاربري 
محبوب توييتر را در اختيار گرفته اند نشان مي دهد كه 
آنها صرفا به داخل حساب شخصي اين افراد نفوذ نكرده اند 
و دس��ت كم به ابزارهاي مورد استفاده كاركنان توييتر 
دسترس��ي داش��ته اند. توييتر اعالم كرده كه هم اكنون 

مشغول بررسي ديگر فعاليت هاي مخربي است كه ممكن 
است از سوي اين افراد انجام گرفته باشد يا اطالعاتي كه 

اين افراد احتماال به آن دسترسي پيدا كرده باشند. 

     پروفايل ترامپ هك نشد
با وجود اين، در اين حمله گسترده، پروفايل دونالد ترامپ 
كه با نزديك به ۸۴ ميليون فالوور يكي از مش��هورترين 
حساب هاي كاربري اين شبكه محسوب مي شود، هك 
نشد. نيويورك تايمز در گزارشي مفصل به نقل از مقام 
بلندپايه كاخ سفيد و يكي از كارمندان توييتر، دليل هك 
نشدن اكانت دونالد ترامپ را سدهاي امنيتي اضافه اي 
اعالم كرد كه پ��س از »حوادث قبل��ي« از پروفايل وي 
محافظت مي كنند. اين خبرگزاري به جزييات حوادث 
قبلي اشاره اي نكرد، اما احتمااًل منظورش حمله آذر ماه 
۹۶ است كه طي آن يكي از كارمندان توييتر در آخرين 
روز كاري خود در اين ش��ركت اكانت ترامپ را غيرفعال 
كرد. البته پروفايل رييس جمه��وري امريكا پس از 11 
دقيقه فعال ش��د. توييتر يك روز پس از اين اتفاق اعالم 
كرد اليه هاي امنيت��ي ويژه اي را در اكانت دونالد ترامپ 
پياده س��ازي كرده تا از وقوع چنين اتفاقاتي جلوگيري 
شود. وال اس��تريت ژورنال در مقاله اي فاش كرد توييتر 
پس از روي كار آمدن دونالد ترامپ، دسترسي كارمندان 
اين شركت به اكانت وي را محدود كرده است. در ادامه 
گزارش آمده كه كارمندان توييتر به ابزارهايي دسترسي 
دارند كه ب��ه آنها اجازه مي دهد پروفايل ها را غيرفعال يا 
توقيف كنند، اما نمي توانند به كمك آنها توييت ارسال 

كنند. با توجه به تاييد توييتر كه هكرها به ابزارهاي دروني 
اين شركت دسترسي پيدا كرده اند، اگر هكرها از همين 
سيستم ها كه دسترسي شان به اكانت ترامپ در سال ۹۶ 
محدود ش��ده بود، در حمله اخير استفاده كرده باشند، 
هك كردن اكانت ترامپ براي آنها بسيار سخت و احتمااًل 

غيرممكن بوده است.

     آغاز هك از فورومي در بازار سياه
طبق گ��زارش برايان كربز، روزنامه ن��گار حوزه امنيت، 
بدتري��ن هك در تاريخ توييتر از فورومي آغاز ش��ده كه 
كارش خري��د و فروش اطالعات حس��اب هاي كاربري 
شبكه هاي اجتماعي در بازار سياه بود. در روزهاي قبل 
از ه��ك، ظاهرا كاربري اي��ن پي��ام را در فوورمي به نام  
OGUsers قرار مي دهد: »ارايه دسترس��ي مستقيم 
ب��ه حس��اب ها، قيمت بين 2 ت��ا ۳ ه��زار دالر بابت هر 
حساب«. فوروم OGUsers متشكل از كاربراني بوده 
كه به ص��ورت مرتب اقدام به خري��د و فروش اطالعات 
حس��اب هاي كاربري شبكه هاي اجتماعي مي كردند و 
طبق گزارش هاي رويت��رز و تك كرانچ، هك توييتر هم 
كار  آنها بوده. كربز مي گويد طبق بررسي هايش ابتدا قرار 
بر اين بود كه هكرها كنترل برخي از حس��اب هاي اصل 
و تيك خورده را در دس��ت بگيرند. ساعاتي قبل از آنكه 
هكرها بتوانند به حساب هاي كاربري ايالن ماسك يا جف 
بزوس نفوذ كنند تمام تمركز خود را روي تعداد معيني 
از حس��اب هاي كاربري گذاشته بودند و هنوز مشخص 
نيست چرا تصميم هكرها در لحظه آخر عوض شده و يك 
كالهبرداري رمزارز را با استفاده از حساب هاي كاربري 
قدرتمندترين كاربران توييتر رقم زدند. با وجود اين، كربز 
گزارش داده كه هكرها احتماال توانايي گريز از تنظيمات 
احراز هويت دو مرحله اي توييتر و دور زدن آن را داشته اند. 
توييتر همچنين اعالم كرد كه براس��اس بررسي هايش 
تقريبا 1۳۰ اكانت به نحوي هدف حمله هكي قرار گرفتند 
و در مورد تعداد اندكي از اين 1۳۰ حس��اب كاربري نيز 
هكرها توانستند كنترل آنها را به دست گرفته و از طريق 
آنها توييت كنند. اما س��وال اينجاست كه آيا هكرها به 
پيام هاي مس��تقيم يا دايركت مسيج هاي حساب هاي 
كاربري تضعيف شده نيز دسترس��ي داشته اند يا خير. 
توييتر از پاسخگويي به اين س��وال خودداري كرد و در 
جواب چنين گفت: »ما همچنان در حال ارزيابي هستيم 
تا مشخص كنيم آيا اطالعات غيرعمومي اين حساب ها 
هم تضعيف شده يا خير و در صورتي كه به اطالعات در 
اين باره دست پيدا كنيم با شما در ميان خواهيم گذاشت. 
عالوه بر اين كاربران گرچه مي توانند مجددا پسوردهاي 
خود را ريس��ت كنند اما خروجي گرفتن از ديتاي اين 
حس��اب ها همچنان ممكن نيست.« اين حمله هكري 
نگراني هاي جدي را ميان قانون گذاران امريكايي ايجاد 
كرده و برخي از آنان نگران ضعف ماهيت سيستم هاي 
آنالين هس��تند. از طرفي سازمان اف بي آي نيز تصميم 
گرفت��ه تحقيقاتي درب��اره هك حس��اب هاي كاربري 
توييتر آغاز كند. توييتر اعالم كرده با تحقيقات اف بي آي 
همكاري مي كند همچنين اقداماتي را براي جلوگيري از 

حمله هاي مشابه انجام مي دهد.

5G حركت از مصرف كنندگي به توليد در
كارشناسان با تأكيد بر ضرورت فرهنگ سازي و آمادگي 
بخش هاي مختلف براي ورود5G به كشور، معتقدند 
درحالي كه در نس��ل هاي مخالف موبايل، مدل اتكاي 
كشور بر محصوالت خارجي بود، اكنون با توانمندسازي 
توليدكنندگان داخل��ي مي توانيم اين امكان را فراهم 
كنيم كه در نسل پنجم ارتباطي صرفًا مصرف كننده 
محصوالت خارجي نباشيم. به گزارش وزارت ارتباطات، 
بابك حسين خلج، دانش آموخته دانشگاه استنفورد 
و عضو هيات علمي دانش��كده مهندسي برق دانشگاه 
صنعتي ش��ريف و محمدرضا پاكروان دانش آموخته 
دانشگاه اتاوا و استاديار دانشكده مهندسي برق دانشگاه 
صنعتي ش��ريف، در نشس��ت  نقد و انديشه با موضوع 
»5G نس��ل نو در ارتباط��ات«، با تأكي��د بر ضرورت 
فرهنگ س��ازي و آمادگي بخش ه��اي مختلف براي 
ورود5G به كشور، اين فناوري را فرصتي مناسب براي 
افزايش توانمندي هاي كشور درزمينه توليد محصوالت 
ارتباطي و مخابراتي كشور دانستند. حسين خلج با اشاره 
به تاريخچه نسل هاي ارتباطي گفت: »نسل هاي قبلي 
ارتباطي موضوعاتي همچون انتقال صدا بعد متن و در 
ادامه، داده و تصوير را محقق مي كردند اما انتظار مي رود 
با راه اندازي نس��ل پنجم ارتباطي، وضعيت ارتباطي 
دچار تحول جدي ش��ود. با راه ان��دازي 5G، عالوه بر 
امكان انتقال داده با س��رعت باال، امكان ارتباط اشيا و 
دستگاه ها بدون دخالت انس��ان فراهم مي شود. براي 
مثال پيش بيني مي شود با ورود5G ما با يخچال هايي 
سروكار خواهيم داشت كه با سنسورهاي ارتباطي امكان 
ثبت اطالعات مواد داخل آن را خواهند داشت و براي ما 
 5Gبرنامه ريزي مي كنند. مساله مهمي ديگري كه در
وجود دارد، بحث كاهش تأخير در انتقال داده در شبكه 
است و مي تواند از طريق ارتباطي كه با دنياي بيروني 
برقرار مي كن��د، امكان تأثيرگ��ذاري را افزايش دهد، 
به طوري كه در آينده و با كمك نس��ل پنجم ارتباطي 
امكان جراحي از راه دور فراهم خواهد ش��د.« خلج با 
اشاره به شيوع ويروس كرونا در جهان گفت: »با شيوع 
اين ويروس و ض��رورت فاصله گذاري هاي اجتماعي 
جنبه الزامي ورود به فناوري5G ملموس تر شده است. 
پيش بيني مي شود درصورت تداوم وجود اين ويروس 
بايد آموزش چه در مدارس و چه در دانشگاه ها به صورت 
آنالين و از راه دور انجام شود. وقتي چنين نيازي وجود 
داشته باشد، نياز به سرعت باالي بدون وقفه بيش ازپيش 
احس��اس مي ش��ود. همين موضوع نيز سبب شده تا 
سرعت توسعه فناوري دوچندان شده و اين از جنبه هاي 

مثبت تأثير كرونا است.« 

    قواني�ن باي�د متناس�ب با توس�عه ارتباطي  
به روز  شود

خلج درباره اينكه با توجه به هزينه هاي باالي تغيير نسل 
ارتباطي چرا بايد در همان بدو امر خودمان را با اين تغيير 
همراه كنيم، گفت: »حركتي كه به سمت5G وجود دارد 
به دليل دامنه و بس��تري كه فراه��م مي كند، يك حركت 
جهاني اس��ت و ما نمي توانيم خود را از آن جدا كنيم.« اين 
استاد دانشگاه با تأكيد بر اينكه با ورود نسل پنجم ارتباطي 
نياز نيست همه افراد يا كاربران از همان ابتدا به آن متصل 
شوند، گفت: »شايد تا مدت ها ۴G پاسخگوي نياز كاربران 
عادي باش��د؛ بنابراين بايد در استراتژي حركت به سمت 
5G اولويت بندي داش��ته باشيم و سرويس هايي كه براي 
كشور از اهميت بيشتري برخوردار است همچون آموزش، 
شهر هوشمند، حمل ونقل، بخش توليدي، بيمارستان ها 
را در اولوي��ت اتصال ب��ه 5G قرار دهي��م و در ادامه امكان 
اتصال كاربران عادي را فراهم كنيم.« او با اشاره به موضوع 
حمل ونقل در دوره نس��ل پنجم ارتباط��ي گفت: »حوزه 
حمل ونقل در دوره نسل پنجم ارتباطي دو ذي نفع اصلي دارد 
يكي حاكميت ها به عنوان فراهم كننده زيرساخت جاده اي و 
ديگري سازندگان خودروها؛ در حمل ونقل هوشمند ارتباط 
بين ماشين ها و محيط اطراف به ويژه جاده هاي ارتباطي از 
بعد امنيت بسيار كليدي است. بخش هايي از حاكميت بايد 
قوانين متناسب با حوزه هاي مرتبط با نسل پنجم ارتباطي را 
تدوين كنند. فناوري5G يك شمشير دولبه است؛ در عين 
اينكه اين فناوري مي تواند قابليت هايي را در حوزه امنيت 
و آرامش ايجاد كند اما اگر دچار اختالل شود ممكن است 
تبعات نامطلوبي داشته باشد. براي مثال اگر شبكه5G در 
جاده ها به هر دليلي دچار اختالل شود و تصادفي در جاده اي 
رخ دهد و س��يگنال هش��دار به راننده هاي پشت سر داده 
نشود، مي تواند به اتفاق ناگواري منجر شود و در اين شرايط 
پيدا كردن مقصر آسان نيست؛ بنابراين متناسب با توسعه 
ارتباطي، قوانين هم به روزرساني شود. فرهنگ سازي در ابعاد 
مختلف حوزه 5G يك امر ضروري است و بايد هم فكري ها 
ميان توسعه دهندگان و فرهنگ سازان شكل بگيرد در غير 

اين صورت در آينده دچار مشكل خواهيم شد.«

    هدف5G افزايش رفاه و بهبود 
كيفيت  زندگي  انسان ها ست

پاكروان با بيان اينكه 5G با امكان برقراري ارتباط ميان اشيا 
در مسير بهتر كردن حال انسان ها حركت مي كند، گفت: 
»هدف سيستم هاي هوشمند، شهرهاي هوشمند، مديريت 
هوشمند مصرف انرژي و بسياري از امكاناتي كه با ورود نسل 
پنجم ارتباطي فراهم مي شود، در نهايت افزايش رفاه و بهبود 

كيفيت زندگي انسان ها است.  بخشي از اين بهبود از جنس 
تفريح و سرگرمي خواهد بود و  بخشي هم از جنس امكانات 
و ايمني افراد است.« پاكروان درباره اينكه چه الزامي داريم 
در ايران به سمت نس��ل پنجم ارتباطي برويم، گفت: »تا 
1۰ س��ال پيش داشتن گوشي هوشمند براي افراد اساسا 
ضرورتي نداش��ت چراكه داشتن چنين گوشي كاربردي 
براي آنها نداش��ت اما امروز داشتن چنين گوشي هايي در 
زندگي شخصي افراد به يك الزام تبديل شده است. تا قبل 
از شيوع كرونا داشتن گوشي هوشمند براي دانش آموزان 
الزامي نبود اما بعد از شيوع كرونا، اين ضرورت احساس شد 
كه دانش آموزان هم بايد گوشي هوشمند داشته باشند تا 
بتوانند برنامه »شاد« را نصب كرده و با آن از راه دور آموزش 
ببينند. بنابراين، اين كاربرد اس��ت كه الزام را مش��خص 
مي كند؛ فناوري وقتي توسعه پيدا مي كند، بستر كاربرد را 
فراهم كرده و با افزايش كاربرد، تقاضا براي سرعت گرفتن 
توسعه فناوري بيشتر مي شود. هم اكنون به دليل نياز مردم 
به استفاده از خدمات هوشمند منجر به ايجاد تقاضا براي 
افزايش پهناي باند شده است. در چنين شرايط بايد مشخص 
شود پاسخ مناسب به كاربران براي افزايش سرعت ارتباطات 
به چه شكلي است. در بعضي از موارد پاسخ مناسب افزايش 
ظرفيت پهناي باند است، در بعضي از موارد هم پاسخ مناسب 
بهره گيري از نسل هاي جديد ارتباطي است.« او بابيان اينكه 
در ورود به نسل پنجم ارتباطي، هم شرايط اقتصادي جامعه 
براي خريد ابزارهاي جديد و هم توان اپراتورها براي توسعه 
زيرساخت هاي ارتباطي نسل جديد ازجمله فاكتورهاي مهم 
و تعيين كننده محسوب مي شود، گفت: »روش هوشمند اين 
است كه متناسب با شرايط كنوني اقتصاد كشور خصوصًا 
با توجه به اعمال تحريم ها، بايد از يك س��و تالش كنيم از 
فناوري هاي نوين عقب نمانيم و از سوي ديگر مالحظات 
خاص خودمان ازجمله شرايط اقتصادي را مدنظر قرار دهيم 
تا يك نوع عدم تعادل در جامعه ايجاد نش��ود.« اين استاد 
دانشگاه با بيان اينكه در توسعه فناوري، فرهنگ سازي يك 
امر ضروري است، گفت: »نهادهايي كه وظيفه فرهنگ سازي 
يا قانون گذاري را بر عهده دارند، بايد بستر استفاده مناسب 
از فناوري هاي نوين همچون 5G را فراهم كنند. فرهنگ و 
فناوري بايد به صورت متوازن توسعه پيدا كند. اين در حالي 
است كه متأسفانه در كشور ما بخش فرهنگي متناسب با 
توسعه فناوري، اثرگذاري خود را افزايش نداده است و به نوعي 
بخش فرهنگ ساز عقب تر از فناوري است. توسعه فناوري 
5G مستلزم پياده سازي مجموعه هاي وسيع سيستم ها و 
نرم افزارهاي مختلف در شبكه ارتباطي كشور است و حجم 
گردش اقتصادي بسيار بزرگي را به عنوان سرمايه گذاري و 
بعدها به عنوان منبع درآمد در اپراتورها ايجاد خواهد كرد. 
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دوربين هاي مك بوك را 
نپوشانيد

اپل به كاربران مك بوك هشدار داد كه پوشاندن 
وب كم اين لپ تاپ ها مي تواند به آنها آسيب بزند. 
اين ش��ركت خطاب به دارندگان انواع مك بوك، 
مك بوك اي��ر و مك ب��وك پ��رو اعالم ك��رده كه 
مشتريان بايد براي تش��خيص فعال يا غيرفعال 
بودن دوربين لپ تاپ به نش��انگر نوري سبزرنگ 
مجاور به آن اعتماد و از پوشاندن دوربين خودداري 
كنند. به گزارش ديجياتو، بنابر اعالم اين شركت 
كاليفرنيايي قرار دادن چسب، برچسب يا ديگر انواع 
پوشش روي دوربين توانايي بسته شدن لپ تاپ را 
تحت تاثير قرار مي دهد و مي تواند باعث خرد شدن 
نمايشگر شود. مك رومرز چند ماه پيش خبر داد 
كه نمايشگر مك بوك پرو كاربري به خاطر پوشاندن 
وب كم دستگاه دچار آسيب شده بود. اپل در همين 
رابطه در وب سايت خود آورده است: »اگر در حالي 
كه دوربين مك بوك شما پوش��انده شده، در آن 
را ببنديد ممكن اس��ت به نمايشگر آسيب بزنيد 
زيرا حدفاصل ميان نمايشگر و كيبورد به گونه اي 
طراحي ش��ده كه آستانه بس��يار پاييني دارد. از 
طرفي وقتي شما سطح روي دوربين را مي پوشانيد 
عملكرد سنس��ور تش��خيص نور محيط لپ تاپ 
دچار اختالل مي شود و قابليت هايي نظير تنظيم 
 True Tone خودكار روش��نايي و تكنول��وژي
نمايشگر رتيناي اپل نيز تحت تاثير قرار مي گيرند 
و نمي توانند كار خود را به درستي انجام دهند.« اپل 
در پست وبالگي خود اين تضمين را به كاربران داده 
كه نشانگر سبز رنگ مجاور به دوربين به درستي 
كار مي كند و قابل اطمينان اس��ت. اگر نور س��بز 
روشن نيست، دوربين هم فعال نيست و در نتيجه 
نيازي به قرار دادن پوشش اضافه نخواهد بود. اگر 
به دنبال امنيت بيش��تر ب��راي دوربين مك بوك 
 خود هس��تيد، مي تواني��د با مراجع��ه به بخش

 system preferences به ص��ورت دس��تي 
مش��خص كنيد كه كدام اپ ها به دوربين داخلي 
دستگاه دسترس��ي داشته باش��ند. اپل براي آن 
دسته از كاربراني كه محيط كاري حساسي دارند 
و ملزم به پوشاندن دوربين لپ تاپ خود هستند، 
توصيه ديگري را مطرح كرده است: »اين افراد بايد 
مطمئن شوند كه پوشش دوربين بسيار نازك باشد 
و هيچ چسبي از خود روي دوربين باقي نمي گذارد 
و پيش از بستن لپ تاپ چسب دوربين را بردارند.« 
هش��دار ناگهاني اپل در مورد پوش��اندن دوربين 
لپ تاپ احتماال به خاطر تعدد موارد آسيب هاي 
وارده به مك بوك كاربران در نتيجه اين اقدام بوده 
است. هزينه تعمير نمايشگر لپ تاپ هاي اپل بسيار 
باالست هرچند كه در كشورهاي ديگر غير از ايران 
سرويس بيمه اي اپل كرپالس هزينه اين تعمير را 

پوشش مي دهد.

حمله گسترده  اخير به توييتر بي سابقه بوده اما كالهبرداري با استفاده از هك اكانت افراد مشهور بسيار رايج است

 برابرکالسه پرونده شماره ۱398۱۱44۱00۱8000966 ورای شماره ۱399603۱00۱800034۵ و هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی علی صادقی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 94 صادره از تنکابن نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين 
مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 449/۵4 متر مربع از پالک3۱99 فرعی از ۱44 اصلی واقع در قريه عباس اباد خريداری از 
مالک رسمی / عادی محرزگرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی ميشود در صورتی 
که اشخاص نس�بت به صدور مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهدشد. م الف ۱990۲87۵
تاريخ انتشار اول: ۲8-04-۱399 تاريخ انتشار دوم: ۱399-0۵-۱۱ 

حميدرضا قنبری رئيس ثبت اسناد و امالک عباس آباد

 آگهی موضوع3 قانون وماده۱3آيين نامه قانون تعيين تکليف
 وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 برابرکالسه پرونده شماره ۱398۱۱44۱00۱800۲۱33 ورای شماره ۱399603۱00۱800۱679 و هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی سهيال يالج جو فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 4۲۵3 صادره از تهران نسبت به 6 ششدانگ يک قطعه 
زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 37۱/90 متر مربع از پالک۱380 فرعی از از687 فرعی از 374 اصلی واقع در قريه 
سيستان خريداری از مالک رسمی / عادی محرزگرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهدشد. م الف ۱990۲87۲
تاريخ انتشار اول: ۲8-04-۱399 تاريخ انتشار دوم: ۱399-0۵-۱۱ 

حميدرضا قنبری رئيس ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی موضوع3 قانون وماده۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابرکالسه پرونده شماره ۱398۱۱44۱00۱800۱00۲ ورای شماره ۱399603۱00۱80006۵7 و هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی رسول اهنوخوش فرزند ساالر به شماره شناسنامه 79 صادره از ماکو نسبت به 6 ششدانگ يک قطعه زمين 
مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۲83/36 متر مربع از پالک۱7۵ فرعی از از6 اصلی واقع در قريه پسنده عليا خريداری از 
مالک رسمی / عادی محرزگرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی ميشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
دادخواست خود را به مراجه قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهدشد. م الف ۱990۲836
تاريخ انتشار اول: ۲8-04-۱399 تاريخ انتشار دوم: ۱399-0۵-۱۱ 

حميدرضا قنبری رئيس ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی موضوع3 قانون وماده۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابرکالسه پرونده شماره ۱398۱۱44۱00۱800۱4۲7 ورای شماره ۱399603۱00۱800۲008 و هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی سيد مسعود محبی فرزند سيد عيسی به شماره شناسنامه ۲34 صادره از خرمشهر نسبت به 6 ششدانگ 
يک قطعه زمين مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۲04/0۵ متر مربع از پالک48 فرعی از۱46 اصلی واقع در قريه امرج کال 
خريداری از مالک رسمی / عادی محرزگرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی ميشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهدشد. م الف ۱990۲789
تاريخ انتشار اول: ۲8-04-۱399 تاريخ انتشار دوم: ۱399-0۵-۱۱ 

حميدرضا قنبری رئيس ثبت اسناد و امالک عباس آباد

آگهی موضوع3 قانون وماده۱3 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

www.nidc.ir                                          http://sapp.ir/nidc-pr  کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ايران 
اداره تدارکات خارجی کاال

٭   مشخصات مناقصه :
مبلغ برآورد )ريال(شماره ثبت در پايگاه ملی مناقصاتشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

Tender No.: FP/17-98/19-3 شرکت ملی حفاری ايران
Indent No.: 43-22-980154800610/171/99611,160,000,000

٭  نحوه دريافت/ تحويل اسناد مناقصه :

توزيع اسناد 
توسط شرکت

توزيع اسناد از يک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ۱0 روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاريخ شروع دريافت
Aug   01 /2020 -۱399/۵/۱۱ آخرين مهلت

محل دريافت
آدرس : اهواز  بلوار پاس�داران باالتر از ميدان فرودگاه ش�رکت ملی حفاری ايران كارگاه يك، ساختمان پايگاه 
عمليات�ی طبقه  اول س�الن ۱۱3 اداره تدارکات خارجی کاال خانم نادری/آقای س�نگ بهرام-   ش�ماره تماس :  

06۱34۱486۵6 -06۱34۱486۱۵

تحويل اسناد 
به شرکت 

نحوه دريافت
  ۱- ارائه فيش واريزی به مبلغ۱90,000ريال به حساب شماره 400۱۱۱40040۲049۱ نزد بانک مرکزی جمهوری 

)IR ۵۲0۱0000400۱۱۱40040۲049۱( :اسالمی ايران به نام  شرکت ملی حفاری ايران شماره شبا
۲- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقيق( مبنی بر دريافت اسناد مناقصه

3۵ روز پس ازآخرين روز دريافت اسناد )آخرين مهلت sep 05 /2020( ۱399/06/۱۵ (آخرين مهلت
گشايش پاکات در تاريخ sep  06 / 2020( ۱399/06/۱6 ( ساعت ۱۱:4۵ صبح

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از ميدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ايران - ساختمان پايگاه عملياتی - طبقه محل تحويل
اول پارت B - اتاق ۱07- دبيرخانه کميسيون مناقصات- شماره تماس 34۱48۵69 – 06۱-34۱48۵80

٭   روش ارزيابی کيفی مناقصه گران :

   به صورت ساده بر اساس ارايه جواز کسب/مدارک حقوقی )اساسنامه /آگهی تامين تاآخرين تغييرات( معتبر متناسب با موضوع مناقصه در جلسه روش ارزيابی
گشايش پيشنهادها انجام می شود.

تعادل: نوبت اول  99/4/۲8

٭  تضمين شرکت در مناقصه )فرآيند ارجاع کار(:
۵۵8/000/000 ريال ۲/636يورومبلغ تضمين

انواع تضامين قابل قبول

  ضمانتنامه بانکی و يا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غيربانکی دارای مجوز فعاليت از سوی بانک مرکزی
  اصل فيش واريز وجه نقد به حساب شماره 400۱۱۱4006376636  نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران تحت عنوان 

تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ايران
)IR 3۵0۱0000400۱۱۱4006376636 :شماره شبا(  

90 روز ) برای يک بار در سقف مدت اعتبار اوليه قابل تمديد باشد(مدت اعتبار پيشنهاد/ تضمين

شركت ملي حفاري                             اريان 
سهامي خاص

آگهی مناقصه تجديد يک مرحله ای با ارزيابی ساده 
شركت ملي نفت                             اريان 

نوبت اول

1399.1940
HYDRAULIC RAISING CYLINDER )3-STAGE(    موضوع مناقصه :  خريد قطعات مربوط به شرح ذيل



اخبار  7 صنعت،معدن و تجارت

سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

از سوي معاون فني گمرك ابالغ شد

پشت پرده يك توافق تجاري 

ضوابط جديد معافيت از پرداخت حقوق ورودي كاالهاي ضروري

تعادل| فرشته فريادرس |
سرپرست سابق س�ازمان توسعه تجارت از 
پش�ت پرده يك توافق تجاري ميان وزارت 
صمت با اتاق بازرگاني پ�رده بر مي دارد، كه 
سبب عدم بازگشت ارزهاي صادراتي شده 
اس�ت. محمدرضا م�ودودي، در گفت وگو با 
»تعادل« مي گويد: وزارت صمت در گذشته 
با اعمال سياس�ت هايي، موضوع رتبه بندي 
و تعيين س�قف صادرات را به اتاق بازرگاني 
واگذار ك�رد، اما از آنجايي ك�ه رويكرد اتاق 
با رويكر س�ازمان توس�عه تج�ارت خيلي 
نزدي�ك نبوده، در معرفي ش�ركت هايي كه 
استحقاق صادرات را نداشتند، يك تعارضي 
به وجود آمده كه موجب بروز صادركنندگان 
بي هوي�ت و غيرواقع�ي و سوءاس�تفاده از 
كارت هاي بازرگاني ش�ده اس�ت. او در اين 
ماجرا، اتاق بازرگاني و گم�رك را هم مقصر 
مي دان�د و مي گويد: ات�اق بازرگاني در ورود 
به كارت هاي بازرگاني اجاره اي، بس�يار كند 
عمل ك�رده و همان سياس�ت مخفي كاري 
دولتي ها را در پيش گرفته و نتوانسته به موقع 
جلوي سوءاستفاده از اين كارت ها را بگيرد. 
مودودي، مقصر ديگر در اين ماجرا را گمرك 
معرفي مي كند كه در ارايه آمار اس�تفاده از 
كارت هاي اجاره اي همكاري الزم را نمي كند، 
اين در حالي است كه به نظر مي رسد نزديك 
به ۱۶ ميلي�ارد دالر صادرات در س�ال ۹۸ از 
طريق كارت ه�اي اجاره اي ص�ورت گرفته 
است. مودودي، از ديگر اشكاالت در عرضه 
تجارت خارجي كش�ور را نب�ود يك برنامه 
و راهبرد مشخص از س�وي سازمان توسعه 
تجارت براي پيش ب�ردن امر صادرات و حل 
اختالف�ات مابين دول�ت و بخش خصوصي 

مي داند. 

    چرا كارت هاي اجاره اي فعال شد؟ 
به گ��زارش »تع��ادل«، در يكي،دو س��ال اخير، دالر 
۴۲۰۰توماني موجب افزايش واردات كاال از يكس��و و 
افزايش تعداد صادركنندگان نيز با رويه هاي بازگشت 
ارز از س��وي ديگر ش��د. به طوري كه براس��اس آمار 
متوليان تجاري، در س��ال ۹۷ بي��ش از ۶ هزار و ۴۰۰ 
صادركنن��ده جديد به تعداد صادركنندگان كش��ور 
اضافه ش��ده كه در سال هاي ۹۴ تا ۹۶ هيچ گاه در اين 
ليست قرار نداشتند. نكته جالب ماجرا اما اينجا بود كه 
صادركنندگان جديد ركورد ۵ ميليارد دالري داشتند 
اما ارز حاصله به چرخه اقتصاد بازنگشت. هرچند در اين 
ميان داليلي زيادي براي ظهور صادركنندگان بدون 
شناسنامه و بي هويت در عرصه تجارت خارجي مطرح 
شده، امامحمدرضا مودودي سرپرست سابق سازمان 
توسعه تجارت در گفت وگو با »تعادل« از پشت صحنه 
عدم بازگش��ت ارز هاي صادراتي مي گويد.  به گفته او 
در ماجراي بازگش��ت عدم ارز صادراتي، دليل اصلي 

اين اتفاق را بايد در س��اختار ضعيف تجارت خارجي 
كشور جس��ت وجو كرد. مودودي در ادامه مي افزايد: 
بخش عمده اي از صادركنندگان براي دور زدن قانون 
پيمان س��پاري ارزي، از روش »كارت هاي بازرگاني 
اجاره اي« اس��تفاده كرده اند. البت��ه بنابه توضيحات 
او، افرادي ك��ه از كارت هاي يك بار مصرف براي فعل 
صادرات اس��تفاده مي كنند، عمل مغرضانه اي انجام 
نمي دهندو اينگونه نيس��ت كه به صورت هدفمند به 
دنبال گرفتن كارت باشند، بلكه اينها كارت هايي بودند 
كه در سال هاي گذشته قصد فعاليت تجاري داشتند، 
اما به ه��ر دليلي فعل تجارت چ��ه واردات و صادرات 
انجام ندادند، اما اتخاذ سياس��ت هاي غلط تجاري از 
جمله اصرار بر بازگش��ت ارز صادراتي، موجب شده تا 
كارت هايي كه فاقد ارزش بودند، يك دفعه در معرض 
سود سرشار و ناگهاني قرار گيرند و درچرخه تجارت 
ظهور كنند.  سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت 
در ادامه توضيح داد: اغلب اين افراد كه صادرات با كارت 
آنها انجام شده، كساني هستند كه وجهات الزم براي 
تجارت را دارا هستند، اما از آنجايي كه هزينه - فايده 
مجازات عدم بازگشت ارز صادراتي به نسبت درآمدي 
كه از اجاره دادن كارت ها نصيب آنها مي ش��ود، قابل 
مقايسه نيست، حاضرند اين مجازاتها را به جان بخرند و 
از محل آن درآمد چند ميلياردي كسب كنند.  مودودي 
همچنين از پشت صحنه تجارت با كارت هاي بازرگاني 
مي گويد. به گفته او، اگرچه ممكن اس��ت صادرات با 
كارت بازرگاني بسياري از شركت ها در سال هاي قبل 
انجام مي شد؛ يعني در همان درب كارخانه به تجاري 
كه از خارج به كش��ور آمده بودند؛ به طور نمونه تجار 
افغان يا عراقي، كاالي خود را مي فروختند و پولش را 
نقد دريافت مي كردند، اما با كارت بازرگاني اين افراد 

صادر مي كردند. 
البته به گفته مودودي، پس از اعمال سختگيري هاي 
بانك مركزي به شركت ها براي بازگشت ارز صادراتي 
شركتهاي توليدي دم درب كارخانه محصوالت خودرا 
به فروش مي رس��اندند، اما اين دفعه اجازه نمي دادند 
ديگر فعل صادرات از طريق كارت بازرگاني آنها صورت 
بگيرد. از اين رو، تجار عراق��ي و افغاني با كارت هايي 
بازرگاني كه لب مرز اجاره مي دادند يا مذاكره مي كردند 
در قالب ترخيص كار فعل صادرات را انجام مي دادند. 

     دو نكته مهم در عرصه تجارت
از نگاه سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت، در اينجا 
دو نكته نهفته است؛ نخست اينكه ما هنوز به مرز يك 
كشور صادركننده نرسيديم و در واقع اين خريداران 
خارجي هستند، كه از ما خريد مي كنند و تعداد اندكي 
از شركتهاي صاحب نام هستند كه فعل صادرات از صفر 
تا صد را انجام مي دهند.   از نگاه مودودي، دومين نكته 
اين است كه سياست هاي ارزي هرچه سختگيرانه تر 
باشد و تجار خارجي بخواهند كاالهاي خريداري شده 
را از كش��ور خارج كنند، اگر نتوانند با كارت بازرگاني 
خود ش��ركت توليد كننده اي��ن كار را انجام دهند، از 
طريق كارت اجاره اي صادرات خود را انجام مي دهند و 

اگر هم به اين شيوه نتوانند، از طريق قاچاق كاال اقدام 
به صدور كاالهاي خريداري ش��ده مي كنند؛ چراكه 
مي خواهند ب��ازار خودرا حفظ كنند.  م��ودودي، در 
ادامه با اشاره به اينكه بسياري از تاجران با استفاده از 
كارت هاي بازرگاني يك بارمصرف يا اجاره اي، تعهدات 
ارزي خود را انجام ندادند، عنوان مي كند: طي دو سال 
گذشته حجم زيادي از تجارت قانوني در كشور از اين 
طريق انجام گرفته اس��ت. براس��اس آمار اعالمي او، 
۶۴۵۰ كارت بازرگاني بدون داشتن سبقه صادراتي در 
سال هاي ۹۷ و ۹۸ اقدام به پنج ميليارد دالر صادرات 
كردن��د، در حالي كه همين تع��داد كارت ارز خود را 

بازنگرداندند.

    عدم همكاري گمرك در ارايه آمار
او در ادامه، با انتقاد از اينكه گمرك در ارايه آمار استفاده 
از كارت هاي اجاره اي همكاري نمي كند، بيان مي كند: 
متاس��فانه به بهانه تحريم ها، از ارايه آمارها خودداري 
مي شود، به طوريكه هنوز مشخص نيست در سال ۹۸ 
چه ميزان صادرات از طريق كارت هاي اجاره اي صورت 
گرفته است و اينكه مشخص نيست آيا آمار كارت هاي 
بازرگاني اجاره اي روبه رشد بوده يا خير. مودودي اين 
را يك اتفاق نامباركي مي داند كه فضاي تجار خارجي را 
در يك حالت پر از ابهام قرار داده است. از اين رو، به دليل 
عدم انتشار اطالعات، سياست گذار تجاري نمي تواند 

اقدام به تصميم گيري و راهبردي را اتخاذ كند.
همچنين براساس گفته هاي مودودي، اكنون بخش 

عمده اي از ص��ادرات از طريق كارت ه��اي بازرگاني 
يك بارمصرف انجام مي گيرد كه اثرات خود را در بازار ارز 
به جا گذاشته است و سوءاستفاده از كارت هاي بازرگاني 
رو به افزايش است. به طوريكه به نظر مي رسد ۱۵ تا ۱۶ 
ميليارد دالر صادرات در سال ۹۸ از طريق كارت هاي 

اجاره اي صورت گرفته است.

     پشت پرده توافق وزارت صمت و اتاق 
البته مودودي بر اين باور است كه اتاق بازرگاني مانند 
متوليان تجاري در ورود به كارت هاي بازرگاني اجاره اي 
بسيار كند عمل كرده و به نظر مي رسد، اتاق بازرگاني 
هم همان سياس��ت مخفي كاري دولتي ها را در پيش 
گرفته و جلوي سوءاس��تفاده از اين كارت ها را نگرفته 
است.  سرپرس��ت سابق سازمان توس��عه تجارت، در 
عين حال از پش��ت صحنه توافق وزارت صمت با اتاق 
بازرگان��ي در زمينه اعم��ال محدوديت هاي تجاري 
پرده بر مي دارد و مي گويد: وزارت صمت  در گذش��ته 
با اعمال سياس��ت هايي، موضوع رتبه بندي و تعيين 
سقف صادرات را به اتاق واگذار كرده است. اما از آنجايي 
كه رويكرد اتاق با رويكر سازمان توسعه تجارت خيلي 
نزديك نبود، در معرفي ش��ركت هايي كه اس��تحقاق 
صادرات را نداشتند، تعارض به وجود آمد وهمين امر 
موجب سوءاس��تفاده از كارت ه��اي بازرگاني و ظهور 
صادركنندگان غيرواقعي شده است. مودودي در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به اعمال سختگيري 
بانك مركزي ب��راي بازگش��ت ارز صادراتي به دليل 

مديريت منابع ارزي، مي گويد: در واقع يكي از داليلي 
كه موجب شده ارزهاي صادراتي برنگشته، اين است كه 
رتبه بندي و صدور كارت بازرگاني كنترل نشده است. 

    كم كاري سازمان توسعه تجارت 
به گفته او، از ديگر اشكاالت در عرضه تجارت خارجي 
كش��ور اين است، برنامه مش��خصي از سوي سازمان 
توس��عه تجارت براي پيش بردن ام��ر صادرات و حل 
اختالفات مابين دولت و بخش خصوصي وجود ندارد. 
او همچنين با انتقاد از عملكرد متوليان تجارت خارجي 
كشور، عنوان كرد: متاسفانه ساختار تجارت خارجي، 
بر تقويت و توانمند س��ازي بنگاه هاي توليد و تجاري 
كش��ور نيست و دراين بخش بس��يار ضعف داريم.  او 
معتقد است كه نبايد از سياست هاي تنبيهي و تهديد از 
سوي قوه قضاييه به دنبال، دلسرد شدن صادركنندگان 
بود، چراكه اگر در اين ش��رايط بحران ارزي و كاهش 
درآمدهاي نفت��ي، صادركنندگان خوش نام به دليل 
سياست هاي تنبيهي تصميم بگيرند، از فعل صادرات 
صرفنظر كنند، ازچه طريقي مي خواهيم ارز مورد نياز 

براي واردات يا سرمايه گذاري را تامين كنيم؟ 
او در پايان تاكيد كرد كه بايد رابطه بين دولت و بخش 
خصوصي به سمت همگرايي برود؛ چراكه اگر روابط 
دولت و صادركنندگان تيره ش��ود، اثرات س��وئي بر 
تجارت خارجي خواهد ش��د. به طوريك��ه در همين 
چندماه اخير نيز ش��اهد افت شديد تجارت بوديم كه 

يك تهديد بالقوه به شمار مي رود. 

معاون فن�ي و ام�ور گمركي گم�رك ايران 
ضوابط صدور و اعم�ال معافيت از پرداخت 
حقوق ورودي كاالها را به گمركات سراس�ر 
كش�ور ابالغ كرد. بنابه اين گزارش، مهرداد 
جمال ارونقي در بخش�نامه اي به مديران و 
ناظران گمركات كش�ور با اش�اره به مكاتبه 
حوزه معاون�ت حقوقي رياس�ت جمهوري 
مبني بر تشكيل جلسه مش�ترك با وزارت 
صمت در راس�تاي بررس�ي معافيت حقوق 
ورودي ماده ۱۱۹ قانون امور گمركي، جزييات 
ضواب�ط ص�دور و اعمال معافي�ت پرداخت 
حقوق ورودي اقالم وارداتي را به ش�رح زير 

اعالم كرد.

۱- ماش��ين آالت خط توليد در مراحل بهره برداري و 
پس از آن مشمول معافيت بند )غ( ماده ۱۱۹ قانون 
امورگمركي مي ش��ود. لذا مفاد صورتجلس��ه مورخ 
چهاردهم مردادماه ۹۳ فيمابين گمرك و وزارت صمت 
)موضوع عدم صدور معافيت بعد از بهره برداري( كه در 
محل معاونت حقوقي رياست جمهوري برگزار گرديد 
و نامه ش��ماره ۵۳۸۵۱ مورخ هجدهم مردادماه ۹۳ 
مربوطه كان لم يكن تلقي و مصوبات اين صورتجلسه 

جايگزين آن مي گردد.
۲- ماشين آالت خط توليد، تجهيزات اصلي و جانبي 
خط توليد، انواع قالب، ابزار آالت مخصوص و ملزومات 
سرمايه اي خط توليد با تشخيص وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و نيز گمرك جمهوري اسالمي ايران مشمول 
معافيت از پرداخت حق��وق ورودي موضوع بند )غ( 
ماده ۱۱۹ قانون امورگمركي است؛ به عنوان مثال آجر 
نسوز براي راه اندازي كوره، قسمتي از خط توليد تلقي 
و مشمول معافيت از پرداخت حقوق ورودي مي گردد. 
بديهي است صرفا اجزاء و قطعات يدكي و مواد مصرفي، 
مشمول معافيت نمي شوند. در صورت ابهام و ترديد 
براي گمركات اجرايي در تش��خيص اين بند، مرجع 
تشخيص و اعالم نظر نهايي، وزارت صمت خواهد بود.

۳- ماشين آالت كمكي خط توليد كه حالت انحصاري 
داشته و در جابه جايي اقالم موجود در خط توليد مورد 
استفاده قرار مي گيرند از جمله: »ليفتراك مخصوص 
جابه جا كننده پاتيل ذوب، ماشين هاي جابه جا كننده 
تجهيزات، پالت تراك مخصوص مورد استفاده در خط 
توليد، بيل مكانيكي مخصوص بارگيري ضايعات فلزي 

و ماشين آالت انحصاري و مخصوص« از اين قبيل كه 
مصرف عمومي ندارند و به همراه ماش��ين آالت خط 
توليد و به تعداد متعارف وارد مي گردند با تش��خيص 
وزارت صم��ت و تصريح در مجوز معافيت از پرداخت 
حقوق ورودي، مش��مول معافيت صادره مي ش��وند. 
بديهي است ماش��ين آالت راهسازي به مفهوم عام يا 
ماشين آالت كمكي اخير الذكر، چنانچه به تنهايي وارد 
شوند مشمول معافيت از پرداخت حقوق ورودي بند 
)غ( ماده ۱۱۹ قانون امورگمركي نشده و ذيل رديف 
تعرفه مربوط به خود طبقه بندي و مشمول پرداخت 

حقوق ورودي مأخذ مربوطه خواهند بود.
۴- در مت��ن مجوزهاي معافي��ت از پرداخت حقوق 
ورودي صادره از وزارت صمت كه به همراه اطالعات 
واح��د توليدي از طريق س��امانه معافيت گمركي به 
گمرك ارس��ال مي گ��ردد علت ش��مول معافيت از 
پرداخت حقوق ورودي ماشين آالت وتجهيزات مزبور 
براي واحد توليدي )اعم از بازسازي و نوسازي، توسعه، 
جايگزيني، تكميل خط و ...( قيد مي شود و نيازي به 
دريافت مجوزهاي مرتبط با اين بند، از واحد توليدي 
مش��مول معافيت از پرداخت حقوق ورودي توسط 

گمرك نيست. 
۵- در خصوص مواردي كه به داليل مختلف از جمله 
شرايط تحريم، واردات ماشين آالت و تجهيزات خط 
توليد، ب��ه نيابت از واحدهاي توليدي توس��ط واحد 
بازرگاني )ش��خصيت حقوقي غير توليدي( صورت 

مي پذي��رد، وزارت صمت در متن مجوز ارس��الي به 
گمرك يا در زمان ارس��ال سيستمي اطالعات واحد 
توليدي از طريق س��امانه معافيت گمركي، اطالعات 
بازرگان )ش��خصيت حقوقي غير توليدي( را همراه 
با درخواست واحد توليدي به گمرك اعالم مي كند. 
با توجه ب��ه توضيحات ارايه ش��ده، اعمال معافيت از 
پرداخت حقوق ورودي براي شخصيت حقوقي غير 

توليدي، توسط گمرك بالمانع خواهد بود.
۶- چنانچه براي ماش��ين آالت مستعمل خط توليد، 
با درج وضعيت مس��تعمل ب��ودن كاال در مجوز ثبت 
سفارش و رعايت مقررات ماده ۴۲ آيين نامه اجرايي 
قانون مق��ررات ص��ادرات و واردات، ب��ا قيد عبارت 
»مستعمل«، مجوز معافيت از پرداخت حقوق ورودي 
از س��وي وزارت صمت صادر شود، گمرك نسبت به 
پذيرش مجوز معافيت صادره اقدام مي كند و مستعمل 
بودن كاال مانع از اعم��ال معافيت از پرداخت حقوق 
ورودي مربوط��ه ص��ادره از س��وي مرجع ذي صالح 

مربوطه نخواهد بود. 
۷- در صورتي ك��ه به نظ��ر گم��رك، ارزش اظهاري 
ماشين آالت خط توليد مش��مول معافيت از پرداخت 
حقوق ورودي نازل تشخيص داده شود نيازي به اصالح 
ارزش اوليه مندرج در مجوز معافيت صادره توسط صمت 
نداشته و گمرك ضمن اعمال معافيت از پرداخت حقوق 
ورودي به صورت كامل و ترخيص كاال، ارزش استنباطي 

را جهت درج در سابقه وزارت صمت اعالم مي كند.

۸- مجوزهاي معافيت صادره توس��ط وزارت صمت 
عموما متضمن ارزش سيف )CIF( كاال )ارزش بهاي 
خريد كاال در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل( 
است، با اين وجود چنانچه هزينه بيمه و كرايه حمل 
در مجوز معافيت از پرداخت حقوق ورودي صادره قيد 
نگردد نياز به اصالح مجوز صادره نبوده و هزينه بيمه و 
كرايه حمل نيز به تبع ارزش بهاي خريد كاال، مشمول 

اعمال معافيت صادره مي گردند. 
۹- وفق مفاد يادداش��ت ۴ قس��مت ۱۶ نمانكالتور 
سيستم هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كاال »هر 
گاه يك ماشين )شامل تركيبي از ماشين ها( متشكل 
از اجزاي جداگانه اي باشد خواه به صورت مجزا بوده 
يا از طريق لوله كشي، وس��ايل انتقال دهنده، كابل 
برق يا س��اير ابزارآالت به همديگر متصل ش��وند و 
با هم به طور واضح انجام يك عمل مش��خص ش��ده 
در يكي از فصول ۸۴ و ۸۵ راعرضه كنند، كال تحت 
رديفي طبقه بن��دي مي گردند كه ب��راي آن عمل 
مشخص شده است.« فارغ از بحث طبقه بندي كاال، 
صدور مجوز و اعمال معافيت ب��راي اين واحدهاي 
عمل كنن��ده )Functional Units(، تجهيزات 
و اجزاي منفصله موضوع يادداش��ت ۴ قسمت ۱۶ 
نيز بالمانع اس��ت؛ همچنين حمل اقالم مش��مول 
معافيت ب��ه دفع��ات )Part shipment(، مانع 
صدور و اعمال معافي��ت از پرداخت حقوق ورودي 

صادره نخواهد بود. 
۱۰- در صورت وجود هر گونه ابهام براي گمرك در 
خصوص موارد بيان ش��ده، اين ترديد و ابهام مانع از 
ترخيص كاالهاي مشمول معافيت نبوده، مقتضي 
اس��ت در صورت نياز با تصوير ب��رداري از كاال، اخذ 
كاتالوگ مربوطه و قطع مرور زمان قانوني، نس��بت 
به ترخيص كاالي مشمول معافيت اقدام و ابهامات 
مربوطه به همراه نظر كارشناسي مستند و مستدل 
به دفتر واردات گمرك اي��ران منعكس گردد. دفتر 
واردات گمرك ايران ني��ز در صورت بقاي اختالف، 
مراتب را از وزارت صمت اس��تعالم و پاس��خ حاصله 
را مبناي تصميم گيري ق��رار داده و در صورت نياز 
استنادات گمرك را در اين خصوص به مرجع مربوطه 
اعالم م��ي دارد. بديهي اس��ت درص��ورت اعتراض 
صاحب كاال به نظر نهايي گمرك، مراتب قابل طرح 
در مراجع رس��يدگي به اختالف��ات گمركي، وفق 

مقررات مربوطه خواهد بود.

۱۱- براي صدور معافي��ت از پرداخت حقوق ورودي 
و ارس��ال آن به گمرك، مهلت و مدت زمان مقرر در 
تبصره )۳( ماده )۱۳۵( قانون امورگمركي )حداكثر 
۶ ماه پس از ترخيص كاال از گمرك(، از سوي وزارت 
صمت ملحوظ نظر قرار گرفته و ساز وكار آن از سوي 
آن مرج��ع ذيصالح پيش بيني مي گ��ردد. در موارد 
استثناء، سازمان هاي صمت استاني با دريافت مدارك 
و مستندات از متقاضي، نسبت به مكاتبه )و اعالم در 
شرف صدور بودن معافيت( با گمركات اجرايي قبل از 
مهلت قانوني اقدام مي كنند. در هرصورت بايد توجه 
داشت احكام معافيت هاي صادره پس از ترخيص كاال، 
ظرف ش��ش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پت گمركي، 

بايد به گمرك تسليم شود.
۱۲- در تمامي مفاد اين تفاهم نامه منظور از »گمرك«، 
گمرك ايران و گمركات اجراي��ي مربوطه؛ منظور از 
»وزارت صم��ت«، وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 
مركز س��اخت داخ��ل، ماشين س��ازي و تجهيزات و 
سازمان هاي استاني مربوطه و منظور از »معافيت«، 
معافيت از پرداخت حق��وق ورودي موضوع بند )غ( 
ماده ۱۱۹ قانون امورگمركي است كه تعريف حقوق 
ورودي وف��ق مفاد بند )د( ماده ۱ قانون امورگمركي، 
حقوق گمركي معادل ۴ درص��د ارزش گمركي كاال 
به اضافه س��ود بازرگاني كه توس��ط هي��ات وزيران 
تعيين مي گردد به عالوه وجوهي است كه به موجب 
قانون، گمرك مس��وول وصول آن است و به واردات 
قطعي كاال تعلق مي گيرد، اما شامل هزينه هاي انجام 
تشريفات نمي ش��ود. بديهي است موضوع ماليات بر 
ارزش افزوده متعلقه، وفق قوانين و مقررات مربوطه 
بررسي مي گردد. معاون فني گمرك، همچنين در خبر 
ديگري از موافقت رييس جمهور با پيشنهادات گمرك 
براي ترخيص سريع كاالها خبر داد. بعد از آنكه گمرك 
ايران طي گزارشي وضعيت رسوب و موانع ترخيص 
كاال را به همراه پيش��نهاداتي به رييس جمهور اعالم 
كرد، حسن روحاني نيز با كليت موضوع موافقت كرده 
است. ازاين رو، بنابه اظهارات معاون فني گمرك ايران 
با اجرايي شدن اين پيش��نهادات ترخيص كاالهاي 
اساسي و توليدي از گمرك س��رعت مي گيرد. البته 
پيش��تر روزنامه »تعادل« در مصاحب��ه  اي با معاون 
فني گم��رك ايران، با عنوان »پش��ت صحنه حبس 
كاالهاي وارداتي« به بيان پيشنهادهاي مطرح شده، 

پرداخته بود. 
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قفل تخصيص ارز براي 
واردات كاال گشوده شد 

خبرگزاري مهر|بسياري از واردكنندگاني كه 
در صف تخصيص ارز براي ترخيص كاالهايشان 
از گمرك بوده اند طي ديروز و امروز پيامكي مبني 
بر موافقت با تخصيص ارزش��ان از سوي سامانه 
جامع تجارت ايران دريافت كردند. وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و بانك مركزي با ارسال پيامك 
گسترده اي درصدد تسهيل روش واردات در مقابل 
صادرات با هدف رفع مش��كالت فعاالن تجاري 
برآمده اند. به گفته بسياري از واردكنندگاني كه 
در صف تخصيص ارز براي واردات كاال و ترخيص 
كاالهايشان از گمرك بوده اند طي ديروز و امروز 
پيامكي مبني بر موافقت با تخصيص ارزش��ان و 
امكان استفاده از پروانه هاي صادراتي تا تاريخ ۷ 
مرداد ۱۳۹۹ از سوي سامانه جامع تجارت ايران 
دريافت كرده اند. متن اين پيامك بدين ش��رح 
است: »درخواس��ت تخصيص ارز ثبت سفارش 
تاييد شد و تا تاريخ ۹۹.۵.۷ مهلت تأمين ارز دارد. 
امكان استفاده از پروانه هاي صادراتي نيز تا تاريخ 
مذكور تمديد گرديد. مقتضي اس��ت نسبت به 
تأمين ارز و ترخيص كاال اقدام فرماييد. اين مهلت 

تمديد نخواهد شد.«

۱۳۵ هزار تن شكر با قيمت 
۶۳۰۰ تومان توزيع مي شود

شاتا|با هدف تنظيم بازار شكر، ۱۳۵ هزار تن شكر 
سفيد با نرخ مصوب در بازار توزيع خواهد شد. بنا بر 
تصميم ستاد تنظيم بازار، قيمت عرضه شكر سفيد از 
محل ذخاير براي بخش خانوار برابر با ۶,۳۰۰ تومان 
به ازاي هر كيلوگرم درب كارخانه تعيين شده است 
و اين نرخ براي مص��ارف صنف و صنعت نيز برابر با 
۶,۷۰۰ تومان تعيين و تصويب شده است. تعيين 
نرخ تحويل ب��ه مصرف كننده در بس��ته هاي يك 
كيلوگرمي با رعايت سقف قيمت سازمان حمايت، 
در اختيار كارگروه تنظيم بازار اس��تان ها است. در 
همين خصوص، ش��ركت بازرگان��ي دولتي ايران 
مكلف است نسبت به توزيع ۱۳۵ هزار تن شكر با نرخ 
مصوب اقدام كند. همچنين مقرر شده است، قيمت 
عرضه شكر وارداتي بخش خصوصي مطابق با ضوابط 
قيمت كاالي وارداتي هيات تعيين وتثبيت قيمت، 
راسا توسط صاحب كاال احصا و پس از هماهنگي با 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
و درج در سامانه ۱۲۴ الزم االجرا خواهد بود. كليه 
فعاالن اقتصادي زنجيره ارزش شكر مكلف به ثبت 
مقادير واردات، توليد، توزيع، موجودي و قيمت در 
سامانه جامع تجارت داخلي و فروش كاال در شبكه 
توزيع و مصرف داراي مج��وز مطابق برنامه زماني 
ابالغ��ي وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و عدم 
اقدام در اين خصوص به معني عرضه خارج از شبكه 
و تخلف محسوب شده و دستگاه هاي نظارتي مكلف 

به برخورد با متخلفين هستند.

افزايش صادرات به امارات 
مديركل دفتر عربي و آفريقايي س��ازمان توسعه 
تج��ارت ايران گفت: تج��ارت ايران و ام��ارات در 
سال هاي اخير به طور ميانگين حدود ۱۲ ميليارد 
دالر بوده اس��ت كه حدود ۴۰ درصد آن ش��امل 
صادرات ايران به اين كشور و حدود ۶۰ درصد آن نيز 
شامل واردات جمهوري اسالمي ايران از اين كشور 
بوده است. فرزاد پيلتن در گفت وگو با فارس و در 
پاسخ به سوالي در مورد وضعيت صادرات كشورمان 
به امارات گفت: وضعيت تجارت كشورمان به امارات 
به طور كلي با ديگر كشورهاي عربي متفاوت است. 
وي افزود: اگر چه در سه ماهه ابتداي سال جاري 
نسبت به مدت مشابه سال قبل تحت تاثير شيوع 
ويروس كرونا و مسدود شدن مسيرهاي تجاري، 
تجارت با اغلب كشورها روند كاهشي داشته است 
اما در برخي موارد و در تجارت با برخي از كشورها 
از جمله امارات )از نظر ارزش��ي و وزني( و كويت و 
قطر )از نظر وزني( روند صعودي داشته ايم. پيلتن 
افزود: در سه ماهه اول سال ۹۹ صادرات به امارات 
حدود ۹۷۰ ميليون دالر بوده كه نس��بت به مدت 
مشابه س��ال ۹۸ از نظر ارزشي حدود ۸ درصد و از 
نظر وزني حدود ۴۰ درصد افزايش نشان مي دهد. 
به اين معنا ك��ه از حدود ۲,۵ ميليون تن صادرات 
در س��ه ماهه ابتداي س��ال ۱۳۹۸ به حدود ۳,۴ 
ميليون تن در س��ه ماهه اول سال ۱۳۹۹ افزايش 
داشته است. پيلتن گفت: همچنين طي اين مدت 
صادرات به كويت و قطر نيز به ترتيب حدود ۳۱ و 
۲۵ ميليون دالر بوده كه اگرچه از لحاظ ارزشي با 
كاهش ۳۱ و ۵۳ درصدي همراه بوده اس��ت، اما از 
نظر وزني صادرات به هردو كشور به ترتيب حدود 
۱۳ و ۲۰ درصد افزايش داش��ته است. وي گفت: 
البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كاهش روابط 
تجاري طي ماه هاي اخير در سطح جهاني بوده و بر 
اساس تحليل سازمان جهاني تجارت بين ۲۰ الي 
۳۰ درصد با كاهش همراه بوده است. پيلتن اظهار 
داش��ت: تجارت ايران و امارات در سال هاي اخير 
به طور ميانگين حدود ۱۲ ميليارد دالر بوده است 
كه حدود ۴۰ درصد آن ش��امل صادرات ايران به 
اين كشور و حدود ۶۰ درصد اين ميزان نيز شامل 
واردات جمهوري اسالمي ايران از اين كشور بوده 
اس��ت. وي در پاسخ به اين سوال كه امسال برنامه 
صادرات��ي ايران به امارت چيس��ت گفت: با توجه 
به اينكه مجموعه صادرات به امارات در س��ال ۹۸ 
ح��دود ۴,۵ ميليارد دالر بوده، براي س��ال ۹۹ در 
سه س��ناريوي بدبينانه، واقع بينانه و خوش بينانه 
به ترتيب اهداف ۵، ۵,۲ و ۶ ميليارد دالر صادرات 
به اين كشور پيش بيني شده كه اميد است با عادي 
شدن مبادالت تجاري در سطح جهاني و همچنين 
تجارت دوجانبه بتوان نسبت به سال گذشته روند 
افزايشي در صادرات به اين كشور و تحقق اهداف 

پيش بيني شده را شاهد بود.

وزارت صمت، بانك مركزي، گمرك و اتاق بازرگاني مقصران اصلي عدم بازگشت ارز صادراتي هستند
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سام درخشاني هم بازيگر »ملكه گدايان« شد
سام درخشاني در اولين تجربه بازي در سريال شبكه نمايش خانگي، به جمع بازيگران سريال »ملكه گدايان« به كارگرداني 
حسين س��هيلي زاده پيوست. اين بازيگر سينما و تلويزيون پيش از اين در آثاري همچون »روزهاي اعتراض«، »آواي باران« 
و »نيلگون« با س��هيلي زاده همكاري داشته است. پيش از اين باران كوثري، آرمان درويش، محمدرضا غفاري، رويا نونهالي و 
پانته آ بهرام به عنوان بازيگران سريال »ملكه گدايان« انتخاب شده بودند. »ملكه گدايان« توسط حامد افضلي و امين محمودي 
نگارش شده و به زودي بازيگران ديگر اين پروژه ۳۰ قسمتي معرفي مي شوند. رحمان سيفي آزاد و علي طلوعي تهيه كنندگان 

اين سريال هستند كه براي پخش در شبكه نمايش خانگي آماده مي شود.

هژير، از وزارت دربار تا  اعدام  انقالبي 
بيست و هشتم تير ۱۳۲۸ عبدالحسين 
هژير نخست وزير سابق به وزارت دربار 
منصوب ش��د. هژير از خرداد ۱۳۲۷ تا 
آبان ۱۳۲۷ نخست وزير ايران بود. او ۱۳ آبان ۱۳۲۸ 
به دس��ت سيدحس��ين امامي از اعض��اي جمعيت 
فداييان اسالم ترور شد. عبدالحسين هژير فرزند يكي 
از كارمندان مشروطه خواه دربار مظفرالدين شاه بود 
كه به دليل انفجار ترقه در كودكي يك چش��م خود 
را از دس��ت داد ام��ا با جديت مراح��ل تحصيل را در 
رشته علوم سياسي پشت س��ر گذاشت. وي در دربار 
پهلوي جزو معتمدان بود. حضور در عرصه مطبوعات 
و روزنامه ن��گاري، خدم��ت در وزارت راه و داراي��ي و 
پست هايي چون وزير مش��اور، وزير راه، وزير كشور 
و وزير درب��ار از جمله مناصب و فعاليت هايي بود كه 

وي در طول دوران حيات خود به آن اشتغال داشت.
عبدالحس��ين هژير يكي از چهره هاي مهجور عصر 
 پهلوي اس��ت. هژي��ر كه يك��ي از نخس��ت وزيران 
محمد رضا شاه پهلوي بود بسيار كوشيد تا جايگاهي 
هم رده ديگر رجل سياسي نامدار عصر پهلوي پيدا كند. 
اما با وجود اينكه تاثير خودش را در تاريخ ايران گذاشت 
 هيچگاه به ش��هرت رجل بلندمرتب��ه اي مثل احمد 
قوام السلطنه، حسين عالء، محمد مصدق و حاج علي 
رزم آرا نرسيد. هژير سياستمداري بود كه مرگش مسير 
تاريخ ايران را عوض كرد. مرگ كمتر سياستمداري به 
اندازه زندگي اش ارزش دارد. اما مرگ هژير چنين بود. 
مرگ او مسير تاريخ را عوض كرد و باعث شد مصدق 
و جبهه ملي به صحنه سياست ايران برگردند. مرگ 

هژير كه از معدود حاميان وفادار او بود ش��اه را شوكه 
كرد. تالش هاي هژير براي تقلب در انتخابات مجلس 
بي نتيجه ماند و در حالي كه به پيروزي نزديك شده بود 
و نيروهاي ملي و مصدق را منكوب كرده بود، مرگش، 
جريان را به كلي تغيي��ر داد. با مرگ او، تصميم هاي 
متناقض شاه حاكي از اين بود كه شاه كامال سردرگم 
شده بود. او دستور داد همه مخالفان را دستگير كنند، 
اما در ضمن با برگزاري مجدد انتخابات موافقت كرد. 
شاه به رزم آرا اعتقاد نداشت، اما مجبور بود او را بپذيرد 
چرا كه هم در ارتش محبوب بود هم امريكا و انگليس 
حامي او بودند. ش��اه در اين مقطع به اجبار به سمت 

مصدق رفت و باعث ش��د جريان مص��دق به عرصه 
سياس��ي برگردد و زمينه را براي ملي كردن صنعت 
نفت مهيا كند. هژير در تمام طول حياتش يك نيروي 
وفادار به سلطنت محمدرضا شاه باقي ماند. كوشيد 
سلطنت را در ميان كشمكش هاي دهه بيست حفظ 
كند. تالش هايش، اما در زم��ان حيات نتيجه نداد و 
ش��اه نهايتًا وادار شد مخالفانش را به صحنه سياسي 
برگرداند. هژير با مرگ خود زمينه اين بازگش��ت را 
فراهم كرد. مرگ هژير در س��ال ۱۳۲۸ مسير تاريخ 
ايران را براي هميشه عوض كرد و سرآغاز اتفاقاتي شد 

كه سرانجام آن كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

رستوران از فرانسه تا ايران 

اولين رس��توران دنيا در فرانسه توسط يك آشپز 
فرانسوي راه اندازي شد. درواقع بر اساس تحقيقات 
مشخص شد كه مردي به نام بوالنگر اولين كسي بود 
كه محيطي را براي غذاخوري مردم راه اندازي كرد. 
درنتيجه مي توان گفت ايده راه اندازي يك رستوران 
از آقاي بوالنگر بود كه در سال ۱۷۶۰ اين ايده اجرا 
ش��د. البته بايد اش��اره كنيم كه قبل از راه اندازي 
رستوران، كافه ها و قهوه خانه ها بر پا بودند و مردم 
براي خوردن نوش��يدني هاي مختل��ف به كافه ها 
مراجعه مي كردند اما ايده سرو غذا در محيطي زيبا 
باقابليت انتخاب غذا از سوي مشتري در زمان لويي 

ششم براي اولين بار در فرانسه به اجرا درآمد.
الزم به ذكر اس��ت اختالف نظرات زي��ادي براي 
انتخ��اب اولين رس��توران جهان وج��ود دارد اما 
درعين حال شواهد و مدارك زيادي هم براي اثبات 
رستوران آقاي بوالنگر ارايه شده است.  غذاخوري 
يا رس��توران برگرفته از واژه فرانسوي و انگليسي 
Restaurant اس��ت. طي صد سال پيش، افراد 
عالقه چنداني جهت برپا كردن رستوران نداشتند و 
عده اي كار كردن در مهمانخانه و خدمات پذيرايي 
را پس��نديده نمي دانس��تند به گونه اي كه س��يد 
مسعود نوربخش با گذري در تاريخچه اين مكان ها 
مي نويسد:   در سال هاي نخست قرن اخير در ايران 
توجه چنداني به امر تأسيس��ات اقامتي و پذيرايي 
مبذول نمي شد. مسافران داخلي عالقه اي به اقامت 
در مهمانخانه ها از خود نشان نمي دادند و بيشتر در 
منازل دوس��تان و اقوام مقيم مي شدند. مسافران 
خارجي و گردش��گران نيز به آن تعداد نبودند كه 
هزينه هاي اين واحدها را تأمين كنند.  نخس��تين 
مهمانخانه اي كه به سبك جديد در ايران تاسيس 
ش��د »مهمانخانه نظافت« نام داشت كه در سال 
۱۳۲۱ هجري قمري توس��ط ميرزا اس��حق خان 
معزز الدوله در تبريز به پا ش��د.  حاجي كالنتر؛ در 
حوالي باغميشه؛ سر كوچه ميرزا نصراهلل - كه بعدها 
دانشس��راي مقدماتي و كتابخانه تربيت در آن بنا 
شد كاروانس��راي بزرگي داشت كه به كاروانسراي 
كالنتر مشهور بود .  اين كاروانسرا از طريق ارث به 
ميرزا اسحق خان؛ كدخداي باغميشه تعلق گرفته 
بود كه او آنجا را خراب كرد و ساختماني با اتاق هاي 
متعدد و آشپزخانه و سالن غذا خوري ايجاد كرد و 
نام آن را » مهمانخانه نظافت« نهاد. اما سفره خانه 
يا رستوران سنتي دسته اي از رستوران با محيط و 
معماري س��نتي ايراني است كه در آن خوراكهاي 
س��نتي ايراني طبخ و ارايه مي شود. قهوه خانه ها و 
كافه ها همواره نق��ش فرهنگي اجتماعي پررنگي 
داشته اند. در زمان هاي قديم گروه هاي اجتماعي 
مختل��ف از قهوه خانه براي رفع خس��تگي و گپ 
وگفت اس��تفاده مي كردن��د. از درباريان گرفته تا 
ورزشكاران زورخانه اي، كش��اورزان، صنعتگران، 
اهالي كوچه و بازار و حتي به اصطالح الت هاي هر 
دوره با فرهنگ هاي مختلف پاتوق هاي خاص خود 
را در قالب قهوه خانه داشتند. ولي عمدتا قهوه خانه 
محلي براي گردهم آمدن پهلوانان و جوانمردان بود. 
قهوه خانه ها همچنين در ارتباط با ديگر نهادهاي 
اجتماعي، مذهب��ي مثل تكيه محلي در اش��اعه 
فرهنگ و رتق و فتق مس��ائل اجتماعي به وسيله 

مردم نقش پر رنگي داشتند. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب گسترش مالكيت واحدهاي توليدي 
قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي تير ۱۳54 در 
مجلس بيست و چهارم شوراي ملي به تصويب رسيد. بر 
اساس ماده واحده اين قانون، واحدهاي صنعتي و معدني 
و ساير واحدهاي توليدي كه تا تاريخ چهارم ارديبهشت 
۱۳54 تأسيس شده اند و بر طبق مقررات اين قانون به 
صورت شركت سهامي عام در خواهند آمد مكلفند سهام 
خود را پس از حسابرسي توسط موسسات حسابرسي 
قابل قبول دولت و ارزيابي دقيق بر اساس ضوابطي كه 
شوراي گس��ترش مالكيت واحدهاي توليدي مذكور 
در تبصره ۶ اين قانون تعيين مي نمايد در درجه اول به 
كارگران و كارمندان خودو سپس به كارگران و كارمندان 
ساير واحدهاي توليدي و كشاورزان و ساير مردم براي 
فروش عرض��ه نمايند به طوري ك��ه در پايان مهر ماه 
۱۳5۷ معادل 99 درصد س��هام متعلق ب��ه دولت در 
واحدهاي بخش دولتي به استثناي صنايع مادر و بعضي 
از صنايع ديگر كه طبق تشخيص دولت تمام يا قسمتي 
از آن دردست دولت باقي خواهد ماند و 49 درصد سهام 
واحدهاي بخش خصوصي بتواند در دست مردم كشور 
قرار گيرد. ترتيب تشخيص واحدهاي مشمول اين قانون 
و چگونگي اجراي مفاد قانون نسبت به آنها و همچنين 
ش��رايط و نحوه تبديل واحدهاي توليدي به ش��ركت 
سهامي عام طبق آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود. 

ترتيب اجراي مفاد اين قانون در مورد واحدهاي توليدي 
كه پس از تاريخ چهارم ارديبهشت ماه ۱۳54 تأسيس 
شده يا مي شوند وهمچنين واحدهايي كه قباًل تأسيس 
ش��ده ولي بهره برداري از آنها آغاز نش��ده يا در مراحل 
اوليه بهره برداري هس��تند به موجب ضوابطي خواهد 
بود كه ازطرف شوراي گس��ترش مالكيت واحدهاي 
توليدي تهيه و به تصويب هيات وزارت خواهد رسيد. 
مديريت واحدهاي دولتي مشمول اين قانون بر اساس 
آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد. 
به منظور ايجاد تسهيالت و كمكهاي الزم به كارگران و 
كشاورزان در خريد سهام واحدهاي مشمول اين قانون 
يك سازمان مالي از طرف دولت ايجاد مي گردد و طبق 
اساسنامه اي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد 
اداره خواهد ش��د. به دولت اجازه داده مي ش��ود براي 
منظور فوق تامي��زان مورد نياز از محل درآمد عمومي 
استفاده نمايند و مبلغ استفاده شده را در اليحه بودجه 
سال ۱۳55 منظور كند. همچنين، به منظور مشاركت 
هر چه بيشتر عموم مردم كشور در امر سرمايه گذاري 
و تجهيز س��رمايه هاي كوچك و خريد و فروش سهام 
واحدهاي توليدي دولت تس��هيالت الزم براي ايجاد 
ش��ركتهاي س��رمايه گذاري عام در بخش خصوصي 

فراهم مي نمايد.

تدوين اليحه  جديد درباره كيسه هاي پالستيكي
معاون دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط 
زيست از تدوين اليحه اي براي كاهش مصرف كيسه هاي 
پالستيكي در كش��ور خبر داد و گفت: اين اليحه ۱۲ 
بند دارد و تركيبي از سياست هاي تشويقي و تنبيهي 
براي كاهش مصرف پالس��تيك در كشور است. ايران 
جزو ۱۰ كشور اول مصرف كننده پالستيك در جهان 
اس��ت. هر ايراني روزانه به طور متوس��ط س��ه كيسه 
پالستيكي مصرف مي كند كه 9۶ درصد آنها مستقيم 
وارد سطل هاي زباله مي شود. اين كيسه هاي پالستيكي 
به دليل تركيباتي كه دارند تجزيه ناپذيرند و بين ۲۰۰ 
تا 4۰۰ س��ال بدون آنكه تجزيه شوند در محيط باقي  
مي مانند و مواد ش��يميايي آن به تدريج به خاك و آب 
راه پيدا مي كن��د و عالوه بر آلوده كردن آن، حيوانات را 
قرباني مي كند و در نهايت وارد زنجيره غذايي انس��ان 
مي شود. هر چند در كش��ور ما ساالنه نيم ميليون تن 
كيسه پالستيكي مصرف مي ش��ود اما تاكنون قانوني 
براي كاهش مصرف پالستيك در كشور تدوين و تصويب 
نشده است. با وجود اين سازمان حفاظت محيط زيست 
اخيرا اليحه اي را تحت عنوان كاهش مصرف كيسه هاي 
پالستيكي در كشور تدوين كرده است كه بزودي براي 
تصويب به مجلس ارسال خواهد شد. پيام جوهرچي، 

معاون دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت، درباره اين اليحه به ايسنا گفت: از آنجايي كه 
مصرف بي رويه كيس��ه هاي پالستيكي خسارت هاي 
زيادي را به محيط زيست وارد مي كند، ما اليحه اي را 
با ۱۲ بند پيشنهادي براي كاهش مصرف اين كيسه ها 
تدوين كرده ايم. وي با اشاره به اينكه بيشتر بندهاي اين 
اليحه تشويقي است، گفت: براي مثال پيشنهاد داده ايم 
كه در فروشگاه هاي زنجيره اي - به عنوان يكي از مراكز 
اصلي مصرف پالس��تيك - به افرادي كه از كيسه هاي 
پالستيكي استفاده نمي كنند و كيسه هاي پارچه اي را 
جايگزين آن كرده اند تخفيف و خدماتي را ارايه دهند و 
در مقابل آن، كساني كه مي خواهند از پالستيك استفاده 
كنند هزينه اي را براي كيسه پالستيكي پرداخت كنند.

فوت ۱۸۳ بيمار كرونايي در يك روز 
س��خنگوي وزارت بهداش��ت از ف��وت ۱۸۳ بيمار 
كوويد۱9 در كشور در ۲4 ساعت خبر داد و همچنين 
گفت: متاس��فانه ۳5۰9 بيمار در وضعيت بدحال و 
شديد هستند. الري در بيان آخرين آمارهاي كرونا 
در كشور گفت: از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه ۲۷ تير 
۱۳99 و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۳۷9 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱9 در كشور شناسايي 
ش��د كه يك هزار و ۸5۲ نفر از آنها بس��تري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱9 در كشور به ۲۶9 هزار و 
44۰ نفر رسيد. به گفته الري، متاسفانه در طول اين 
۲4 ساعت، ۱۸۳ بيمار كوويد۱9 جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۳ هزار 
و ۷9۱ نفر رسيد. به گزارش »تعادل«، سهيل گوهري، 
فعال رسانه اي و فرهنگي نيز متاسفانه روز گذشته بر 

اثر ابتال به كرونا جان خود را در 4۱ سالگي از دست 
داد. الري با بيان اينكه خوشبختانه تاكنون ۲۳۲ هزار 
و ۸۷۳ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارس��تانها 
ترخيص ش��ده اند. در عين حال گفت: ۳5۰9 نفر از 
بيماران مبتال به كوويد۱9 در وضعيت ش��ديد اين 

بيماري تحت مراقبت قرار دارند.

میراثنامه

صدور ويزاي توريستي امارات براي ايراني ها از سر گرفته شد
امارات مرزهاي خود را به ش��هروندان و توريست هاي 
ايراني باز كرد. اين كشور ورود گردشگران و حتي افراد 
مقيم را مش��روط به انجام تس��ت ويروس كرونا كرده 
است. مرتضي قرباني، دبير انجمن صنفي دفاتر خدمات 
مس��افرت هوايي و جهانگردي ايران، با اعالم اين خبر 
گفت: سفارت امارات متحده عربي از روز پنجشنبه )۲۶ 
تيرماه( در تهران باز شده است و امكان ارايه درخواست 
براي ويزاي توريستي وجود دارد. البته سفر به اين كشور 
به انجام تست كرونا در مراكزي كه خودش تعيين كرده، 
مشروط شده است. ش��هروندان ايراني چهار روز پيش 
از سفر به امارات بايد اين تست را بدهند و گواهي آن را 
همراه داشته باشند. مسافران همچنين تعهد مي دهند 
در صورت داشتن عالئم ويروس كرونا، در امارات قرنطينه 
شوند كه هزينه آن به عهده مسافر است. امارات به دنبال 
شيوع ويروس كرونا از هشتم اسفند ماه 9۸ مرزهايش 
را به روي اتباع همه كشورها بست. اقتصاد امارات بيشتر 
بر پايه توريست اس��ت، دبي به تنهايي در سال ۲۰۱9 
ميزبان ۱۶.۷ ميليون توريست با بيش از ۱5۰ ميليارد 
دره��م درآمد بود. اينك امارات پ��س از ماه ها وقفه، به 
دنبال بازگش��ايي تدريجي مرزهايش، پروازها را از سر 
گرفته است تا بخشي از ضررهاي گردشگري را جبران 
كند. بخش ويزاي سفارت اين كشور در تهران نيز از روز 
پنجشنبه )۲۶ تيرماه( به درخواست ويزاهاي توريستي 
رسيدگي مي كند. پرواز دبي � تهران هم به شكل محدود 
برقرار ش��ده اس��ت. امارات همچنين محدوديت ها و 
پيش شرط هايي را براي سفر به اين كشور تعيين كرده 
كه انجام تست كرونا از آن جمله است. در اطالعيه هايي 
كه شركت هاي هواپيمايي امارات منتشر كرده اند تاكيد 

شده است: انجام تس��ت PCR براي همه مسافران كه 
داراي ويزاي توريستي، بيزينس و اقامت معتبر از اين 
كشور هستند، الزامي است و گواهي مربوط به آن بايد 
از مراكزي كه س��فارت امارات در ايران مشخص كرده، 
دريافت شود.  به مس��افران توصيه شده است: در زمان 
ورود به كشور امارات، نبايد از زمان صدور گواهي تست 
منفي PCR بيش از 9۶ ساعت گذشته باشد و داشتن 
اصل گواهي تست منفي كرونا و ارايه كپي آن به مسوول 
پذيرش در فرودگاه و همچنين تكميل فرم خوداظهاري 
و دارا بودن بيمه نامه مسافرتي معتبر نيز الزامي است. 
پذيرش مسافران تنها با ويزاي توريستي يا اقامت انجام 
مي شود و پذيرش مسافران به صورت ترانزيت امكان پذير 

 )Random( نيست. در فرودگاه دبي به صورت موردي
از مسافران تست PCR گرفته مي شود و مبلغ ۳۶۰ درهم 
از مسافر دريافت مي شود. مسافران مقيم در امارات بايد 
از طريق سايت معرفي شده كشور امارات، تاييديه كد 
اقامت ICA را درياف��ت و در زمان پذيرش در فرودگاه 
به همراه داشته باشند و به مسوول كانتر ارايه دهند. به 
دليل اينكه قبل از پرواز، فهرست مسافران )اعم از اقامتي 
و داراي ويزاي توريس��تي( به امارات ارس��ال مي شود، 
 ICA احتمال اينكه حتي با داشتن تاييديه كد اقامت
براي مسافران اقامتي از سوار شدن مسافر ممانعت شود، 
وجود دارد كه تمام خس��ارات پذيرفته نشدن مسافر 

توسط كشور مقصد به عهده مسافران است.

كتابخانه

بانكداري   مركزي
كتاب بانكداري مركزي قصد دارد با ارايه يك نماي كلي مقدماتي از بانكداري مركزي به ش��يوه اي نظام مند، امروزي و قابل 
فهم براي مخاطبان عام و دانش��جويان با كمترين پيش زمينه ذهني از اقتصاد كالن، ش��كاف  موجود در اين زمينه را پر كند. 
بررسي هاي نظري و نمونه هايي از چگونگي اعمال نظريه ها در عمل به شيوه اي ساده فهم ارايه شده است. با پيش زمينه هاي 
ارايه شده در اين كتاب، اميد است خوانندگان قادر به بررسي بيشتر موضوعات مورد عالقه خود با هدف نهايي كسب توانايي 
قضاوت آگاهانه در رابطه با اقدامات بانك مركزي و حتي توانايي پيش بيني آنها از پيش باش��ند. نويس��نده كتاب »بانكداري 

مركزي؛ ثبات پولي و مالي: نظريه و عمل« تاماراك ُمِئنجاك و مترجمان آن احمد عزيزي و فاطمه نوربخش هستند. 

هنر

جديدترين آمار فروش سينماي نيمه جان ايران
فيلم »زن ها فرشته اند۲« در دو روز ابتدايي اكران خود حدود ۳۰ ميليون تومان فروخت. 
براساس مصوبه شوراي صنفي نمايش فيلم »زن ها فرشته اند۲« به كارگرداني آرش 
معيريان و تهيه كنندگي حسين فرح بخش از چهارشنبه ۲5 تيرماه به سينماها آمد تا 
ش��ايد اكران اين فيلم كمدي در جذب بيشتر مخاطب و رونق سينماها كمكي كند. 
اين فيلم با ۱5۳۰ بليت، ۲۸ ميليون و 94۷ هزار تومان فروخته است. پيش تر دو فيلم 
»ش��ناي پروانه« به كارگرداني محمد كارت و »خوب، بد، جلف۲: ارتش س��ري« به 
كارگرداني پيمان قاسمخاني از چهارم تيرماه روانه اكران شده بودند تا آغازگر فعاليت 
رسمي سينماها پس از چهارماه تعطيلي باشند. اما با توجه به افزايش آمار مبتاليان به 
كروناو افراد فوت شده از اين ويروس، آن طور كه انتظار مي رفت فروش قابل قبولي براي 
اين دو فيلم ثبت نشد. در شرايط عادي قطعا هر دو فيلم به فروش چند ۱۰ ميلياردي 
مي رسيدند، كمااينكه »خوب، بد، جلف۲: ارتش سري« پيش از توقف اكران و در سه 
روزي كه قبل از شيوع كرونا بر پره سينماها بود خيلي زود ميلياردي شد و االن اين دو 
فيلم سينمايي پس از ۲۳ روز اكران در مجموع حدود سه ميليارد تومان فروش كرده اند. 
فيلم محمد كارت كه بهترين فيلم جشنواره فجر از نگاه تماشاگران بود، تاكنون ۱۳۰ 
هزار و ۲9 بليت به مبلغ دو ميليارد و ۱9۶ ميليون تومان و فيلم قاسمخاني هم ۶5 هزار 
و ۳۶۲ بليت با يك ميليارد و ۷5 ميليون تومان فروخته است. با پايان سه هفته از اكران 
اين دو فيلم يعني سه هفته اي كه قرار بود در تعداد هفته هاي اكران اين فيلم ها محاسبه 
نشود و نيز با توجه به افزايش آمارهاي مربوط به كرونا، تهيه كننده فيلم »شناي پروانه« 
از ادامه اكران فيلم خود از روز ۲5 تير انصراف داد ولي با مخالف شوراي صنفي نمايش و 
جلسه هايي كه برگزار شد فعال اكران آن ادامه دارد. به گزارش ايسنا، تمام اين تالش ها 
براي اكران فيلم هايي كه مي توانند در جذب مخاطب موثر باشند در حالي انجام مي شود 
كه در پي تداوم شيوع كرونا، سينماهاي زيرمجموعه شهرداري تهران با استناد به تاكيد 

ستاد مبارزه با كرونا تعطيل ش��ده اند. از ديگر فيلم هايي كه در حال حاضر روي پرده 
 هس��تند به »يلدا« با فروش ۶ ميليون و ۷۳5 هزار تومان فروش، مستند »جايي براي 
فر شته ها نيست« با فروش حدود ۶ ميليون تومان و مستند »صحنه هايي از يك جدايي« 
با فروش حدود سه ميليون تومان مي توان اشاره كرد. هفته گذشته شوراي صنفي نمايش 
اعالم كرد كه فيلم »آنجا همان ساعت« س��اخته سيروس الوند با يك هفته تاخير از 
چهارشنبه هفته پيش رو روي پرده مي رود ولي با توجه به شرايط جديد بايد ديد سيروس 
الوند كه پيش تر قصد داشت فيلمش را آنالين اكران كند، به نمايش آن در سينماهاي 
نيمه تعطيل رضايت مي دهد؟! آمار و ارقام اين گزارش براساس آمار درج شده در سامانه 
مديريت فروش و اكران سينما )سمفا( است كه تا لحظه ارسال گزارش ثبت شده بود.
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