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 تمايل كاربران 
به استفاده از اينترنت موبايل

هزينه اينترنت موبايل به مراتب از اينترنت ثابت گران تر است 

گروه پش�تيباني توليد | راهكار تحق��ق عدالت در 
اقتصاد چيست؟ فقدان عدالت در ساختارهاي مختلف 
اجتماعي، اقتصادي، سياس��ي و... چه تبعات��ي دارد؟ از 
چه طريقي مي ت��وان رويكردهاي عادالن��ه اقتصادي را 
ترويج كرد؟ اين پرسش ها و پرس��ش هايي ديگر از اين 
دست موضوعاتي هستند كه پاسخگويي به آنها مي تواند 
مس��ير برنامه ريزي هاي راهبردي اقتص��ادي ايران در 
ام��ور اقتصادي را روش��ن كند. مباحثي ك��ه هرچند از 
منظر تحليلي واجد ويژگي هايي كليدي هستند اما بنا 
به داليل گوناگون باب آنها در فضاي رسانه اي و محافل 
اقتصادي چندان گش��وده نبوده اس��ت. فرشاد مومني 
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه يكي از چهره هايي است كه 
تالش مي كند قرائن خاص خ��ود را از مجموعه مفاهيم 
اقتصادي و معيش��تي ارايه كند و نسبت بايسته جامعه 
ايران با توس��عه در خورش را تشريح كند. در اين نوشتار 
مومني از يك طرف بيماري و زخ��م را در پيكره اقتصاد 
ايران تشريح مي كند و از سوي ديگر راهكارهاي اجرايي 
براي درمان اي��ن زخم را ني��ز ارايه مي كن��د. مومني با 
بازخواني ديدگاه هاي شهيد بهشتي در خصوص بحث 
عدالت اقتصادي خطاب به دولتمردان و مسووالن بانك 
مركزي، دورنمايي از بايدها و نبايدهاي اقتصادي را نيز 

ارايه مي كند.
فرشاد مومني اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي 
در ابتداي صحبت هايش با اش��اره به دورنماي كشور در 
امر توس��عه گفت: » پيش از اين اش��اره كرديم كه نظام 
تصميم گيري و تخصيص منابع ما متاسفانه طي 15سال 
گذشته با يك خأل انديش��ه اي و يك غفلت نابخشودني 
روبه رو بوده است. اين غفلت نابخشودني در هر 3 عرصه 
مردم با مردم، م��ردم با حكومت و الگوي تعامالتي ميان 
آنها به چش��م مي خورد. مثال در حيطه اقتصاد، الگوي 
مردم ب��ا مردم چنانچ��ه وضعيت تحوالت آم��ار صدور 
چك هاي بالمحل را به عن��وان يك نماد در نظر بگيريم 
متوجه مي شويم كه چقدر بي اعتمادي در اين حوزه بيداد 
مي كند، كما اينكه در دو گروه ديگر هم به دليل خطاهاي 

راهبردي، شاهد بي اعتمادي هاي وحشتناك هستيم. 
بحث بر سر اين است كه در يك چنين شرايطي انديشه 

توسعه چه راهنمايي هايي دارد؟«
 او در ادامه تاكيد مي كند: »ي��ك ركن كليدي آن رابطه 
مردم با حكومت اس��ت و متقابال رابطه حكومت با مردم 
را در بر مي گيرد. اين س��ه گزاره )مردم با مردم؛ مردم با 
حكومت و رابطه تعاملي ميان آنها( در باالترين سطح از 
سه مولفه تاثير مي پذيرند. با كمال تاسف شما مي بينيد 
ما به طرز فاجعه آميزي نسبت به آنچه آقاي بهشتي در 
قانون اساسي آورده اند پسرفت هاي بسياري داشته ايم. 
ولي به ش��رحي كه گفتم چون نظ��ام قاعده گذاري ما 
با منطق توسعه و با منطق توسعه ديني با قرائت شهيد 
بهشتي جلو نمي رود در هر سه زمينه وضعيت اسفباري 
را به نمايش گذاشته ايم. آن سه زمينه چه مواردي است؟ 
اگر اينها به رسميت شناخته ش��ود آن وقت مي شود با 
جزييات نشان داد كه چطور مي شود كشور را با كمترين 

هزينه از همه اين بحران ها عبور داد.« 
اين تحليلگر اقتصادي در بخش ديگ��ري از اظهاراتش 
تاكيد مي كند: »اولين بخش از آن س��ه زمينه، مس��اله 
امنيت حق��وق مالكيت اس��ت. در تعبيرهاي��ي كه هم 
فوكوياما هم عجم اوغل��و و هم داگالس ن��ورث دارند با 
جزييات و به ش��كل بديع و خارق العاده اي اين مساله را 
نش��ان داده اند و اين ض��رورت را تش��ريح كرده اند . من 
مي خواهم خاضعانه همه عالقه مندان به توس��عه ديني 
عادالنه در ايران را دعوت كنم تا درس گفتارهاي آيت اهلل 
دكتر شهيد بهشتي درباره »صورت بندي نظري مساله 
مالكيت از ديدگاه قرآن« را ببينند. اين موضوع در كتاب 
مباني نظري اقتصاد اسالمي )شهيد بهشتي( آمده و به 
نظرم يكي از افتخارات انديش��ه اي تمدن اسالمي است. 
وقتي با اسلوبي كه شهيد بهشتي نظريه پردازي كرده اند 
مساله را نگاه مي كنيد احساس افتخار مي كنيد كه چگونه 
اگر مسلمانان بر اين اسلوب مسلط شوند مي توانند بر فراز 
رويكردهاي افراطي و تفريطي ليبرالي و ماركسيستي از 
موضع اسالم و به تعبير شهيد بهشتي از منظر فطرت اين 

مساله را درك و الگوسازي كنند. «
مومني خاطرنشان مي كند: »مي خواهم بگويم كه يكي 
از بزرگ ترين عالئم اينكه چقدر انديشه توسعه حتي در 
برنامه ريزي توسعه در ايران عقيم و غريب است اين است 
كه در كل اسناد توسعه اي ما چه قبل و چه بعد از انقالب 
درك عالمانه اي از نقش زيربنايي امنيت حقوق مالكيت 
مش��اهده نمي كنيد و اين غفلت تا امروز هم ادامه دارد. 
من شخصا يك كار مطالعاتي در اين زمينه انجام داده ام 
كه فعال ترجيح داده ام انتش��ار عمومي پيدا نكند. در آن 
نشان داده ام كه از سال 35 تا امروز سير قهقرايي در امنيت 
حقوق مالكيت داشته ايم و سقوط بي سابقه اي از زماني كه 
تعديل ساختاري شروع شده در اين زمينه اتفاق افتاده و 
هر چقدر به سال هاي اخير نزديك تر شده ايم سرعت اين 
انحطاط بيشتر شده است. در حالي كه شما وقتي نظريه 
مالكيت شهيد بهشتي را نگاه مي كنيد واقعا احساس غرور 
مي كنيد و وقتي آثار متفكرات بزرگ توسعه را نگاه كنيد 
حيرت مي كنيد كه چطور مي توان الگوي توس��عه ارايه 

كرد اما از اين مساله حياتي غفلت كرد.«

  تنظيم رابطه حكومت با مردم
مومني در تشريح عنصر كليدي دوم مي گويد:  »عنصر 
حياتي دوم نظريه عدالت است. در تنظيم رابطه مردم با 
حكومت و حكومت با مردم و مردم با مردم هيچ عنصري 
به اندازه مناسبات عادالنه اقتصادي و اجتماعي و... نقش 
تعيين كننده ندارد. من در بحث هاي قبلي اشاره كردم كه 
متفكران توسعه وقتي تجربه توسعه در قرن 20 را واكاوي 
كردند از تعبير »عنصر مافوق تعيين كننده«براي كلمه 
عدالت اس��تفاده كردند. چون هر عنصري كه ريشه در 
استمرار توسعه نيافتگي دارد يك سر آن به بي اعتنايي 
به عدالت اقتصادي و اجتماعي باز مي گردد. حتي گزارش 
توسعه انس��اني 2006 كه موضوعش بحران جهاني آب 
اس��ت نش��ان داده كه هيچ گزاره اي در توضيح بحران 

جهاني آب به اندازه نابرابري هاي موجه نيست. 
ادامه در صفحه 2

فرشاد مومني :مديريت اقتصادي به دست غير مولدها است

  اگر عدالت در برنامه ريزي ها 
 در حاشيه قرار گيرد

 ناگزير به سمت آشفتگي 
 اقتصادي و اجتماعي
 حركت مي كنيم

   بر مجاري رانت ، فساد ، داللي
  و واردات بايد راه را بست 
تا توليد ريشه دار شود

 بازي سوداگرانه 
با طال و ارزخطرناك است

گروه كالن | محسن شمشيري|
 رقم سرفصل ساير در تسهيالت اعطايي بانك ها و موسسات 
اعتباري كه با عنوان مطالبات معوق، سررس��يد گذش��ته، 
مش��كوك الوصول، خريد دين و اموال معامالت ش��ناخته 
مي ش��ود، در س��ال 1398 به رقم 178 هزار ميليارد تومان 
رس��يده كه معادل 11.1 درصد مانده تس��هيالت اعطايي 
1609 هزار ميليارد توماني بانك ها اس��ت. اين رقم نسبت 
به عدد 150 هزار ميليارد توماني مطالبات معوق در س��ال 
97 به ميزان 28 هزار ميليارد تومان بيش��تر ش��ده و رشد 
19 درصدي داش��ته اس��ت.  مطالبات معوق در بانك هاي 
خصوصي از عدد 102 هزار ميليارد تومان در س��ال 97 به 
عدد121 هزار ميليارد تومان درسال 98 رسيده و رشد 18.8 
درصدي داشته و س��هم آن از مانده تس��هيالت بانك هاي 
خصوصي معادل 11.9 درصد است.  در بانك هاي تخصصي 

نيز مطالبات مع��وق به 33 هزار ميليارد تومان رس��يده كه 
نسبت به عدد28 هزار ميليارد توماني سال 97 رشد 15.6 
درصدي داش��ته و 10.4 درصد مانده تسهيالت بانك هاي 
تخصصي را تشكيل مي دهد. همچنين در بانك هاي دولتي 
تجاري نيز مطالبات معوق نزديك به 24هزار ميليارد تومان 
است كه رشد 25.4 درصدي نسبت به عدد 19 هزار ميليارد 
توماني سال 97 داش��ته و س��هم آن نيز معادل 8.9 درصد 
مانده تس��هيالت در بانك هاي دولتي تجاري است.  براين 
اس��اس، مي توان دريافت كه با وجود رش��د 23.8 درصدي 
مانده تس��هيالت بانك ها ك��ه از رقم 1300 ه��زار ميليارد 
تومان در س��ال 97 به 1609 هزار ميليارد تومان در س��ال 
98 رسيده، اما مطالبات معوق وضعيت بهتري داشته و رشد 
كمتري داشته است. اما در عين حال رقم بزرگ 178 هزار 
ميليارد توماني مطالبات معوق نش��ان مي دهد كه با وجود 

كاهش نسبت تس��هيالت بانك ها به زير 80 درصد سپرده 
با كسر س��پرده قانوني، همچنان رقم مطالبات معوق رشد 
بااليي دارد و درس��ال 98 نيز حدود 28 هزار ميليارد تومان 
افزايش داشته است.  از س��وي ديگر، گزارش بانك مركزي 
از تسهيالت اعطايي در پايان س��ال گذشته نشان مي دهد 
كه بانك ها و موسس��ات اعتباري و بانك هاي غيردولتي و 
موسسات اعتباري به ترتيب بيشترين تسهيالت را در سال 
گذش��ته پرداخت كرده اند.  طبق اطالعات منتشر شده از 
سوي بانك مركزي درباره مانده تسهيالت اعطايي بانك ها 
و موسس��ات اعتباري به تفكيك عقود اس��المي، بانك ها و 
موسسات اعتباري در پايان سال گذشته در كل 1609 هزار 
و 600 ميليارد تومان تسهيالت پرداخت كرده اند كه سهم 
تس��هيالت قرض الحس��نه از اين ميزان 115 هزار و 700 
ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت زمان مشابه در سال 

1397 با رشد 47.5 درصدي مواجه شده است. همچنين، 
بانك هاي تجاري در كل 270 ه��زار و 300 ميليارد تومان 
تسهيالت پرداخت كرده اند كه با رشد 27 درصدي مواجه 
شده و سهم وام هاي قرض الحسنه از اين ميزان تسهيالت 25 
هزار و 300 ميليارد تومان اس��ت كه اعطاي اين وام از سوي 
بانك هاي تجاري در پايان سال گذشته 51 درصد افزايش 
يافته است. عالوه براين، ميزان پرداخت تسهيالت از سوي 
بانك هاي تخصصي در پايان سال گذش��ته با 17.7 درصد 
افزايش از رقم 272 هزار و 700 ميليارد تومان به عدد 320 
هزار و 900 ميليارد تومان رسيده است كه سهم تسهيالت 
قرض الحس��نه از اين ميزان تس��هيالت اعطايي بانك هاي 
تخصصي معادل 12 هزار و 200 ميلي��ارد تومان بوده كه با 
افزايش 51.9 درصدي در مقايسه با س��ال 97 مواجه شده 
ادامه در صفحه 2 است.  

رشد 28 هزار ميليارد توماني مطالبات معوق بانك ها در سال 98

يادداشت- 2

در انتظار رفع فيلترينگ
اگر قرار باش��د الگوي 
مس��ووالن در اي��ران 
در برخ��ورد ب��ا فضاي 
مجازي مشخص شود، 
ملغمه اي از كشورهاي 
چين و ك��ره جنوبي و 
روسيه به دست مي آيد. 
چين يكي از كشورهاي 
سفت و سخت در برخورد با هر شبكه اجتماعي 
و پيام رس��ان غير از ابزارهاي بومي خود است و 
البته مقامات چيني در سانس��ور و فيلترينگ 
هم يد طواليي دارن��د. از نمونه ابزارهاي چيني 
مي توان به موتور جست وجوي بايدو و پيام رسان 
وي چت اش��اره ك��رد ك��ه ش��ايد موفق ترين 
نمونه ها در حوزه خود نباش��ند، اما دولت چين 
با بهره گيري از همين ابزار، به مس��دود كردن 
گس��ترده پيام رس��ان هايي مانن��د واتس اپ و 
تلگرام پرداخته است. حتي در برهه اي از زمان 
گوگل هم در چين مس��دود ش��ده ب��ود كه در 
نهايت با پذيرفتن برخي محدوديت ها و اعمال 
سانسور، بار ديگر راه خود را به اين كشور باز كرد 
و البته همچنان برخي سرويس هاي خود را در 
اعتراض به اين سياست  چيني ها، در اين كشور 
ارايه نمي دهد. كره جنوبي در مقابل بيش��تر از 
روش هاي ايجابي به جاي سلبي استفاده كرده 
و از اين رو، پرس��رعت ترين اينترن��ت جهان را 
دارد، اگرچه كره جنوبي هم گاهي به روش هاي 
فيلترينگ متوسل مي شود. موتور جست وجوي 
ناور در كشوركره از سهم 70 درصدي برخوردار 
اس��ت و پس از گوگل، ياه��و، باي��دو و بينگ، 
پنجمين موت��ور پركارب��رد در جهان اس��ت. 
ياندكس كشور روس��يه هم يكي از نمونه هاي 
موفق و پركاربر موتور جس��ت وجو در جهان به 
ش��مار مي رود كه اگرچه در اين حوزه در رتبه 
هشتم جهان جاي گرفته اما بين كاربران روسي، 
از محبوبيت برخوردار است. استفاده كشورهاي 
مختل��ف از موتوره��اي جس��ت وجوي بومي، 
مسووالن ايراني را هم به آن واداشته كه به فكر 
موتور بومي بيفتند و با وجود اين در س��ال هاي 
گذش��ته، نمونه هايي مانند پارسي جو و يوز كه 
هر كدام در برهه اي خبرساز و پرحاشيه بودند، 
نتوانستند به سهم قابل توجهي از جويش هاي 

روزانه كاربران ايراني دست يابند. 
ادامه در صفحه 3

فائزه طاهري

يادداشت- 1

 موج سواراني كه حاضر 
نيستند صحنه را ترك كنند!

لطفا اين مقدمه كوتاه 
را ف�ارغ از دي�دگاه 
سياسي بخوانيد.اين 

متن سياسي نيست. 
ماركس معتقد بود كه 
تاريخ خودش را تكرار 
مي كن��د، نخس��ت به 
صورت تراژدي و بار دوم 
به صورت كمدي«. تكرار به صورت كمدي حتي 
مي تواند وحشتنا ك تر از تراژدي باشد. نگاهي به 
دور و برمان بيندازيم، در امريكا تاريخ تكرار شده 
اس��ت، زماني فكر مي كرديم نژادپرستي تمام 
شده ومهم ترين مسائل جهاني، گرم شدن كره 
زمين و دسترسي به آزادي بيان و ... است، كشور 
ابرقدرت جه��ان درگير نزاع هاي نژادپرس��تي 
شده است، مساله اي كه به نظر مي رسد سال ها 
پيش حل ش��ده بود! اوايل دهه 90 بعد از اينكه 
ديوار برلين فروريخت همه خوشحال بودندكه 
عصر جديدي آغاز شده اما حدود 30 سال بعد، 
ديوارهاي بزرگ تري ميان كش��ورهاي جهان 
برافراشته شد. درگيري ها و جداسازي ها افزايش 

يافته است و تاريخ تكرار شده است. 
ادامه در صفحه 4

محسن عباسي٭
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م م
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رييس كل بانك مركزي: ارزش ذاتي نرخ 
ارز پايين تر از بازار است

دالر 18600 و يورو 20600 تومان

همتي:  نرخ 
صرافي ها براي 

 جلوگيري
  از سفته بازي

 ارز است
صادركنندگان تتمه ارز حاصل از صادرات را برگردانند 

طرح ساماندهي سهام عدالت در مجلس تدوين شد

 بر اساس اين طرح  دولت بايد به شش دهك اول درآمدي
 تا سقف ۵نفر براي هر خانوار سهام اعطا كند

جزييات سيستمي شدن 
انتقال چك 

عرضه سهام به جاماندگان 

 صفحه 3 

 صفحه 2 

يك كارش��ناس حقوق بانكي جزييات سيس��تمي 
شدن انتقال چك از آذر 99 را تشريح كرد. 

ياس��ر مرادي در گفت وگو با ايِبنا درباره سيستمي 
شدن انتقال چك از آذرماه 1399، اظهار داشت: در 
قانون چك كه در تاريخ 21 آذرماه 1397 در روزنامه 
رسمي منتشر شد از جمله نوآوري هاي قانون گذار 
در زمينه چك بود. براساس تبصره 21 قانون مكرر 
اين قانون، بعد از گذشت تاريخ الزم االجرا شدن اين 
قانون يعني از 21 آذر 1399 صدور و پشت نويس��ي 
چك در وجه حامل ممن��وع و ثبت و انتقال چك در 
سامانه صياد جايگزين پش��ت نويسي چك خواهد 
بود. وي افزود: در واقع قانونگ��ذار دو ابداع را در اين 
ماده در نظر گرفته اس��ت، نخس��ت، چكي با عنوان 
چك در وجه حامل وجود ن��دارد و اعتباري نخواهد 
شد، س��پس اگر فردي چكي را صادر و ظهرنويسي 
كند بايد از طريق س��امانه هاي بانك مركزي انجام 
ش��ود و اينكه صرفا فيزيك چك پش��ت نويسي و 
امضا شود و به ش��خص ديگري منتقل شود، ديگر 
قانون گذار اين انتقال را به رسميت نخواهد شناخت. 
اين كارش��ناس حقوق بانك��ي، ادامه داد: س��پس 
هنگامي كه ش��خص قص��د انتقال چك ب��ه فردي 
ديگ��ر را دارد، بايد انتقال در س��امانه بانك مركزي 
ثبت و اجازه انتقال چك صادر ش��ود و اگر بين فرد 
دارنده چك و فرد ذي نفع و مالك چك در س��امانه 
بانك مركزي مغايرتي نباش��د امكان انتقال وجود 
دارد. به گفت��ه مرادي، در اين زمين��ه دو اتفاق مهم 
رخ داده است، اوال نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه 
قضاييه صادر و اين س��وال مطرح ش��ده كه با توجه 

به اختالف نظر موجود بعد از گذش��ت دو سال، آيا 
ظهرنويس��ي هايي كه از 21 آذر 1399 براي انتقال 
چك فيزيكي باطل اس��ت يا صرفا يك ظهرنويسي 
و انتقال مدني اس��ت و تابع قانون چك نخواهد بود، 
در اي��ن زمين��ه اداره حقوقي ق��وه قضاييه تصريح 
كرد درصورتي ك��ه اين اتفاق بيفتد، ظهرنويس��ي 
و پشت نويسي ش��امل مزاياي قانون چك نخواهد 
بود فردي نمي تواند به اس��تناد ظهرنويسي و پشت 
نويس��ي چك ذي نف��ع و دارنده آن چك اس��ت، از 
مزاياي آن بهره مند ش��ود و فقط مي تواند به عنوان 
يك س��ند مدني به دادگاه مراجع��ه و طرح دعوي 
كند و پول مع��ادل مبلغ چ��ك را دريافت كند. وي 
درباره نكته دوم توضي��ح داد: اما نكته مهم ديگري 
كه اتفاق افتاده اين اس��ت كه بان��ك مركزي اخيرا 
زيرساخت هاي الزم و مشخصات فني را براي اجرايي 
ش��دن اين مصوبه يعني اينكه صدور و انتقال چك 
فقط از طريق سيس��تم اتفاق بيفتد و ديگر چك در 
وجه حامل اعتبار نداشته باش��د، به سيستم بانكي 
ابالغ و از آذر 99 اجرايي خواهد شد و از اين تاريخ به 
بعد، شاهد صدور و انتقال چك به صورت سيستمي 
باشيم. اين استاد دانش��گاه در ادامه تصريح كرد: در 
عين حال درباره صدور چك الكترونيكي از س��وي 
قانون گذار به بانك مركزي تكليف ش��ده بود تا 21 
آذر 1398 زيرس��اخت هاي الزم را فراه��م كند كه 
اين  موضوع حدود 9 ماه اس��ت كه به تعويق افتاده، 
زيرساخت هاي الزم به بانك ها ابالغ شده و اميدوارم 
تا پيش از سال جديد شاهد صدور چك الكترونيك و 

امضاي  الكترونيك در شبكه بانكي باشيم.

سامانه پيامكي

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي 
خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به 

اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

 روزنامه تعادل 



اخبار

ادامه از صفحه اول

برنامه جديد گمرك  براي 
ترخيص فوري كاالهاي اساسي

معاون فني و امور گمركي گمرك ايران اعالم كرد: با 
پذيرش پيشنهاد گمرك ايران توسط مراجع ذيصالح 
و ابالغ آن به گمركات اجرايي، روند ترخيص كاالهاي 
اساسي، ضروري و فسادپذير تسريع مي شود.مهرداد 
جمال ارونقي گفت: وفق مصوبات ابالغي به گمرك 
اجازه داده ش��ده است نسبت به ترخيص درصدي از 
كاالهاي داراي اولويت يك و دو گروه كااليي موجود در 
اماكن گمركي، مناطق آزاد و ويژه يا آنهايي كه به اماكن 
مذكور وارد مي شوند، داراي ثبت سفارش بانكي بوده 
و در ص��ف تامين ارز بانكي قرار گرفته اند اقدام نمايد. 
گمرك در تعيين درصد فوق، شاخص هايي را از قبيل 
مأخذ كاال، اهليت و سوابق قبلي واردكننده، ماهيت و 
نوع كاال و گروه بندي كااليي را مالك عمل قرار مي دهد. 
اين مقام مسوول افزود: براساس مكاتباتي كه صورت 
پذيرفته و پيش��نهاداتي كه ارايه و مورد پذيرش قرار 
گرفته است، متعاقب ابالغ بخشنامه مربوطه؛ از ابتداي 
تيرماه س��ال جاري، گمركات اجرايي كشور نسبت 
به ترخيص ۹۰ درصد از كاالهاي اساسي، ضروري و 
فسادپذيري كه داراي ثبت سفارش بانكي بوده و در 
صف تامين ارز بانكي قرار گرفته اند اقدام مي نمايند.

معاون فن��ي و امور گمركي گمرك ايران در خاتمه با 
اشاره بر اينكه ترخيص ۹۰ درصد كاالي اظهاري، صرفًا 
براي كاالهاي اساسي، ضروري و فسادپذير مي باشد، 
دارا بودن »ثبت س��فارش بانكي« و قرار گرفتن »در 
صف تأمين ارز« را دو شرط اصلي براي استفاده از اين 
تسهيالت برشمرد و گفت: به نظر مي رسد با اجرايي 
شدن اين فاز، روند ترخيص كاالهاي اساسي، ضروري 
و فسادپذير شتاب بيشتري به خود گرفته و مقدار كمي 

از كاال در بنادر و گمركات كشور دپو شود.

مشاركت كيش در جام جهاني
مديرعامل منطقه آزاد كيش با اعالم اينكه در راستاي 
مشاركت در برگزاري جام جهاني قطر مجموعه ورزشي 
اين جزيره آماده شده و بخش خصوصي نيز در حال 
آماده سازي س��ه زمين فوتبال و هتل  است گفت كه 
اگر بتوان مزيت رقابتي ايجاد كرد به طور حتم كيش 
گزينه مناسبي براي جذب هواداران و تمرين تيم ها 
خواهد بود. به گزارش ايسنا، جام جهاني قطر كه قرار 
است در سال ۲۰۲۲ برگزار شود با توجه به شرايط اين 
كشور و از س��ويي فضاي جزيره كيش از لحاظ آب و 
هواي متناسب قطر و فاصله با آن، بحث هايي در رابطه 
با مشاركت اين جزيره در جام جهاني مطرح بود تا اينكه 
از سال گذشته مسووالن منطقه آزاد كيش رسما اعالم 
كردند كه ظاهرا مذاكراتي بين فدراسيون فوتبال ايران 
و مسووالن قطري صورت گرفته و حتي كارشناسان 
براي بازديد و ارزيابي به كيش آمده اند از اين رو در حال 
آماده سازي زمين و هتل و ساير امكانات براي مشاركت 
در برگزاري جام جهاني قطر هستند، اما اين گونه نيست 
كه مسابقه اي در كيش برگزار شود. آخرين پيگيري از 
غالمحسين مظفري -مديرعامل منطقه آزاد كيش- در 
رابطه با وضعيت جزيره براي برگزاري جام جهاني قطر با 
اين توضيح همراه بود كه با شرايط كرونايي موجود بعيد 
نيست كه تغيير زماني هم در جام جهاني ايجاد شود، 
اما با اين وجود ما در حال انجام مقدمات و زمينه هاي 
الزم براي مشاركت در برگزاري اين مسابقات هستيم 
كه جزيره مي تواند فضاي مناس��بي را براي تمرين و 
همچنين جذب هواداران داشته باشد ولي برگزاري 

مسابقات در كيش منتفي است.

۱۰۰۰ ميليارد تومان نقدينگي 
در راه بورس

يك نماينده مجلس اعالم كرد: براساس برآوردها هزار 
ميليارد تومان نقدينگي به سمت بازار سرمايه حركت 
مي كند كه قابل كنترل اس��ت.به گزارش خانه ملت، 
محمدرضا پورابراهيمي نماينده مردم كرمان و راور در 
مجلس با اشاره به انتقاد يكي از مسووالن درباره اينكه 
اگر نقدينگي به سمت توليد هدايت مي شد، تورم لجام 
گسيخته در بازار ارز، طال و مسكن ايجاد نمي شد، گفت: 
بخش زيادي از سرمايه و نقدينگي در كشور به سمت 
بازار سرمايه رفته كه اين بازار در بخش توليد هم هست. 
وي افزود: درست است كه در بازار ثانويه معامالت در 
حال انجام است، اما بازار ثانويه ظرفيت تبديل به بازار 
اوليه را دارد يعني افزايش سرمايه شركت ها از محل 
همان منابع صورت مي گي��رد و طرح هاي جديدي 
هم ارايه مي شود. پورابراهيمي تاكيد كرد: اولويت ها 
در بازار سرمايه بايد براي تشكيل پروژه هاي جدي و 
افزايش سرمايه شركت ها فراهم شود تا آن بخش مورد 
نياز به سمت توليد برود.  براساس برآوردها هزار ميليارد 
تومان نقدينگي به سمت بازار سرمايه حركت مي كند 
كه قابل كنترل اس��ت.نماينده مردم كرمان و راور در 
مجلس اظهار كرد: اگر بازار سرمايه همين هزار ميليارد 
تومان را جذب نمي كرد، مسلما نقدينگي در جامعه 
تاثير منفي تري در بازار طال، ارز و مسكن مي گذاشت 

اما بازارهاي موازي كار خودشان را انجام مي دهند.

رشد 28 هزار ميليارد توماني 
مطالبات معوق بانك ها در سال 98

طبق اين گزارش، بررسي تسهيالت اعطايي بانك هاي 
غيردولتي و موسسات اعتباري در پايان سال ۱۳۹۸ 
نشان مي دهد كه تس��هيالت اين بانك با ۲۵ درصد 
رش��د از رقم ۸۱۴ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان به عدد 
۱۰۱۸ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان رسيده است و سهم 
تسهيالت قرض الحسنه از اين ميزان تسهيالت معادل 
۷۸ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان بوده كه اعطاي اين نوع 
تسهيالت در اين نوع بانك ها ۴۵ ۷. درصد رشد داشته 
است.بنابراين، بانك ها و موسسات اعتباري و بانك هاي 
غيردولتي و موسسات اعتباري به ترتيب بيشترين 
تس��هيالت را در س��ال گذش��ته پرداخت كرده اند. 
همچنين، بانك ها و موسس��ات اعتباري بيشترين و 
بانك هاي غيردولتي و موسس��ات اعتباري كمترين 

تسهيالت قرض الحسنه را پرداخت كرده اند.

ايران2

طرح ساماندهي سهام عدالت در مجلس تدوين شد

اعطاي سهام به جاماندگان ۶  دهك اول 

بازي سوداگرانه  با طال و ارزخطرناك است

گروه كالن |
نمايندگان مردم در مجلس طرحي را تدوين 
كرده اند كه بر مبناي آن دولت موظف است به 
همه جاماندگان دريافت سهام عدالت كه در 
شش دهك اول درآمدي قرار دارند تا سقف 

۵نفر براي هر خانوار سهام اعطا كند. 

به گزارش »تعادل«، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
طرحي را با عنوان طرح ساماندهي سهام عدالت تقديم 
هيات رييس��ه مجلس كرده اند. در داليل توجيهي اين 
طرح آمده اس��ت: نظر به ضرورت تس��هيل و تس��ريع 
آزادسازي سهام عدالت و مرتفع نمودن مشكالت موجود 
در اين زمينه از قبيل عدم تناسب ساز و كارهاي قانوني 
پيش بيني شده، ناكارآمدي شيوه سازماندهي سهام، 
عدم امكان اعمال حقوق مالكانه توس��ط مشموالن و 
وجود ابهامات در شيوه شناسايي آنها و همچنين ضرورت 
پيش بيني سازوكار آزادسازي سهام مزبور به نحوي كه 
تقويت و گسترش مالكيت عمومي و حفظ و ارتقاي ثبات 
بازار سرمايه و منافع مشموالن را در پي داشته باشد و نيز 
رفع و پاره اي از ابهامات قانوني كه سازمان هاي ذي ربط 
در اجراي طرح آزادسازي سهام با آن مواجه هستند، طرح 

زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي شود: 
ماده يك: كليه اصطالحات به كار رفته در ماده يك قانون 
بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران، قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و اصالحات 
بعدي آن و قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد 
در راس��تاي اجراي قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴ 
قانون اساس��ي، به همان معاني و س��اير اصطالحات 
مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به كار رفته 
است: مشمولين: مشمولين س��هام عدالت كه در اين 
قانون به اختصار مشمولين ناميده مي شوند.شركت هاي 
سرمايه پذير: ش��ركت هايي كه بخشي از سهام آنها به 
طرح توزيع سهام عدالت اختصاص يافته است و در اين 

قانون به اختصار شركت ناميده مي شوند.
ماده ۲: اشخاص در قيد حيات و وراث متوفياني كه سهام 
عدالت آنها تعيين تكليف شده و اسامي آنها به عنوان 
ثبت نام شدگان نهايي در سامانه اينترنتي سهام عدالت 

مستقر در سازمان خصوصي س��ازي درج شده است، 
مشمولين سهام عدالت محسوب مي ش��وند. وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است فهرست افراد 
۱۴ س��ال به باال كه در ش��ش دهك اول درآمدي قرار 
داشته اما داراي سهام عدالت نيستند را ظرف مدت دو 
ماه از اجراي اين قانون به سازمان خصوصي سازي ارسال 
كند. اين افراد مشمولين جديد سهام عدالت تلقي شده 
و دولت موظف به اعطاي سهام عدالت به اين دسته از 

افراد تا سقف ۵ نفر براي هر خانوار است.
دولت موظف اس��ت از محل باقيمانده سهام دولت و 
شركت هاي دولتي در شركت هاي بورسي گروه هاي 
ي��ك و دو موضوع ماده ۲ قانون اجراي سياس��ت هاي 
كلي اصل ۴۴ قانون اساسي سهام مورد نياز براي سهام 
عدالت مشمولين جديد را فراهم نمايد. روش و چگونگي 
شناسايي مش��مولين جديد و نحوه برخورداري آنها 
از س��هام موضوع اين قانون مطابق آيين نامه اي است 
كه حداقل ظرف م��دت دو ماه از تصويب اين قانون به 

تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده ۳: سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است امكان 
فروش سهام عدالت با روش ذيل را براي مشموليني كه 
روش مالكيت مستقيم سهام عدالت را انتخاب كرده اند 
فراهم نمايد. در اين روش اشخاص حقوقي مورد تاييد 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار مي توانند در تاريخ هاي 
مشخصي كه از پيش اعالم خواهد شد، پيشنهاد خريد 
يا تهاتر ميزان مشخصي از س��هام عدالت را به تمامي 
مشمولين ذكر شده در قيمت هاي مشخص ارايه نموده 
و مشموليني كه تمايل به تهاتر يا فروش سهام خود در 
قيمت هاي مذكور دارند بتوانند در اين فرآيند شركت 
نمايند. آيين نام��ه اجرايي اين ماده ظرف س��ه ماه از 
تاريخ تصويب اين قانون به تصويب شوراي عالي بورس 

خواهد رسيد.
ماده ۴: تعاوني هاي شهرستاني سهام عدالت حداكثر 
ظرف يك س��ال پس از تصويب اي��ن قانون مكلف به 
اصالح اساسنامه و اتخاذ تصميم با نظر مراجع ذي ربط 
قانوني خود براي تداوم فعالي��ت با موضوع جديد و يا 
انحالل احتمالي خواهند بود. با س��پري شدن مدت 
مذك��ور، فعاليت اين تعاوني ها غير قانوني محس��وب 

خواهد شد. ضمنا پرداخت هرگونه كمك از سوي دولت 
و ش��ركت هاي دولتي موضوع ماده ۵ قانون مديريت 
خدمات كشوري به تعاوني هاي مزبور در راستاي تداوم 
فعاليت فعلي آنها در حكم تصرف غيرقانوني در اموال 

دولتي است.
تبصره ۱: ديوان محاس��بات و س��ازمان بازرسي كل 
كش��ور موظفند در خصوص اموال عمومي در اختيار 
ش��ركت هاي سرمايه گذاري استاني س��هام عدالت و 
تعاوني هاي مذكور و صورت هاي مالي ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري سهام عدالت حسابرسي و بازرسي كرده و 
اموال عمومي در اختيار آنها را محاسبه نمايند. در صورت 

عدم همكاري هيات مديره شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني سهام عدالت در ارايه اطالعات مطابق قانون با 

آنها برخورد خواهد شد.
تبصره ۲: در صورتي كه در روند حسابرسي و بازرسي 
ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور، تخطي 
از س��وي هيات مديره شركت هاي س��رمايه گذاري 
استاني احراز شود، افراد خاطي به قوه قضاييه معرفي 

خواهند شد.
ماده ۵: شركت هاي س��رمايه گذاري استاني موظفند 
به منظ��ور اعمال مديريت در هر يك از ش��ركت هاي 
سرمايه پذير، مشتركا يك نماينده معرفي كنند. نماينده 

انتخاب شده توسط شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
باي��د داراي تخصص و س��ابقه كاري در حوزه فعاليت 
شركت س��رمايه پذير مربوطه بوده و به تاييد سازمان 
بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادي و دارايي برسد. 
در غير اين صورت نماينده مذكور حق شركت در مجامع 
ش��ركت هاي فوق را نخواهد داشت. آيين نامه اجرايي 
اين ماده شامل تعيين حداقل معيارهاي مورد نياز براي 
نماينده هاي شركت هاي سرمايه گذاري استاني ظرف 
س��ه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب شوراي 
عالي بورس و ش��وراي عالي اجراي سياست هاي كلي 

اصل ۴۴ قانون اساسي خواهد رسيد.

از اي��ن زاويه ه��م من مي خواه��م ادعا كنم ك��ه در ميان 
اسالم شناس��ان بزرگ قرن ۲۰ تنها متفكري كه به صورت 
روش��مند و نظام وار، مس��اله عدالت را در قلب متغيرهاي 
كنترل كننده اسلوب اسالم شناسي قرار داده؛ شهيد دكتر 
بهشتي اس��ت. )تالش هاي ش��هيدان طالقاني و صدر هم 
در اين زمينه قابل توجه است( در اين زمينه به ويژه كتاب 
بانكداري، ربا و مس��ائل مالي در اسالم فوق العاده است، چرا 
كه در روش شناسي عدل محوري جايگاه پيدا كرده؛ دقيقا 
تجلي مفهومي است كه گفته مي شود عدل از جمله اصول 
ديني است. شهيد دكتر بهشتي اين را به صورت روشمند وارد 
كرده اند و به همين دليل به بديع ترين نكته سنجي ها دست 
پيدا كردند. وقتي مرور مي كنيد انديشه هاي شهيد بهشتي را 
در اين زمينه نكته هاي را در مي يابيد كه افتخار آميز است؛ چه 
از نظر كاركردهاي نظريه عدالت كه آقاي بهشتي تعبير هايي 
را مطرح كردند و مولفه هايي را ذكر كردند كه براي هر اسالم 
پژوه توسعه خواهي مي تواند ايده هاي نجات بخش داشته 
باشد. مثال از منظر كاركردي مي گويند وقتي عدالت را در 
اسلوب فهم از واقعيت قرار مي دهيم چند كاركرد بزرگ دارد. 
اول اينكه مي گويند، عدل محور ها ناگزير عقل محور هستند و 
ناگزير با جمود و تعصب هاي جاهلي و خارجي گري مرز بندي 
پيدا مي كنند. به شكل عالي اين مساله را متجلي مي كنند در 
انديشه هاي علي بن ابيطالب عليه السالم بزرگ ترين شهيد 

عدالت در تاريخ محسوب مي شود. «
او همچنين اشاره مي كند:  »مساله كاركردي و حياتي ديگر 
اين است كه مي گويند كسي كه عدل محور مي شود از هرج و 
مرج فكري نجات پيدا مي كند. اگر مجال بود من دستاوردهاي 
جامعه شناسي توس��عه در اين زمينه را توضيح مي دادم تا 
متوجه ماجرا بشويد. در حال حاضر بس��ياري از دلسوزان 
مسائل فرهنگي تصور مي كنند كه موعظه كمتر شده كه 
هنجار شكني در بخش هاي مختلف جامعه رايج شده، در 
حالي كه شهيد بهشتي از دل قرآن اين را استخراج مي كند 
كه »هرج و مرج و آشفتگي ارزشي و هنجاري در جامعه ريشه 
در مناسبات ناعادالنه دارد« و اگر عدالت در برنامه ريزي ها در 
حاشيه قرار گيرد، ناگزير بايد به سمت آشفتگي اقتصادي و 
اجتماعي حركت  كنيم. جامعه شناسان توسعه هم در اين 
زمينه حرف هاي جالبي دارن��د؛ مي گويند به جاي اينكه 
ببينيد موعظه كم يا زياد بوده بدانيد كه هيچ عنصري براي 
دگرگوني هاي انحطاط آور ارزش��ي قدرت توزيع دهندگي 
به اندازه نظام پاداش دهي نظام اقتصادي و اجتماعي ندارد. 
ش��ما وقتي با رانت و ربا و فساد طوري برخورد مي كنيد كه 
هزينه ارتكاب آنها كم باشد و هركس تن به آن ندهد احساس 
بازندگ��ي و عقب ماندگي مي كند، اصل ماجرا آنجاس��ت؛ 
موضوع كمبود موعظه نيست. مساله ديگر عملكرد مناديان 
ارزش هاست. اگر شما در مقام موعظه مسائلي را مطرح كنيد 
اما در خلوت كار ديگري كنيد؛ بزرگ ترين عامل انحطاط 
اخالقي ايجاد مي شود. اي كاش به مناديان ارزش هاي ديني 
در كشور آموزش داده مي شد كه آن كار ديگر كردن در عصر 
ارتباطات و اطالعات ناممكن شده و بايد به اقتضائات زمانه 

توجه نشان داده شود.«
مومني تاكيد مي كند: »م��ن ۷ ديدگاه اين ش��كلي را در 
خصوص رويكرد شهيد بهشتي مطرح كرده ام. براي اينكه 
ببينيد كه دكتر بهش��تي چه اهميتي را در اين زمينه قائل 
هستند و هزينه فرصت غفلتي كه در اثر تن دادن به برنامه 
تعديل اقتصادي بر سر اين كش��ور آورده شده هم از منظر 
ديني و هم توسعه اي چيست؟ اين است كه شهيد بهشتي 
مي گويند اگر با رويكردي ظاهري سر تا پاي جامعه را با آيات 
قرآن بپوشانيد، اما اگر مناسبات ناعادالنه باشد در لجن بودن 

اين مناسبات تغييري نمي دهد. شهيد بهشتي معتقد است 
كه مالك اصلي براي اعتبار سنجي از ادعاهاي جمعي و فردي 
درباره اسالمي بودن مناسبات، عدالت است؛ معتقدند كه عدل 
محك سنجش اين ادعاهاست و اين را به شرحي خارق العاده 
تشريح كرده اند. مسيري كه ايشان در خصوص صورت بندي 
نظري از مناسبات عادالنه ارايه كرده اند در نظريه ربا، مالكيت 
و شناخت مدل عملياتي نيل به عدالت اجتماعي را توضيح 
دادند و در قانون اساسي هم به صورت سيستم اين مفهوم 
را نشان داده اند. من قبال هم توضيح دادم آنچه بحران هاي 
ايران را پيش مي برد، عمل نكردن ها و مسخ كردن هاي اصول 
راهبردي قانون اساسي است كه مي تواند توضيح دهد چرا 

جامعه دچار انحطاط شده است.«

  در هم تنيدگي
 بين عدالت محوري و توليدمحوري 

مومني در ادامه اظهاراتش تاكيد كرد: »نكته حياتي ديگر در 
اين زمينه اين است كه به محض اينكه عدالت به عنوان ركن 
اصلي پايان بي اعتمادي ها بين مردم و حاكمان پذيرفته شد، 
يك در هم تنيدگي تمام عيار بين عدالت محوري و توليد 
محوري ايجاد خواهد شد. در جامعه اي كه توليد به حاشيه 
مي رود و رانت و فساد و ربا موتور خلق ارزش مي شود آن جامعه 
رو به انحطاط است. دكتر شهيد بهشتي در كتاب مباني نظري 
اقتصادي اسالمي مي گويد: ضد اسالمي ترين شيوه مقابله 

با فقر، شيوه س��فله پروري است. شيوه اي كه در كشور ما با 
بحران قفل شدگي به تاريخ روبه رو شده و سازه هاي ذهني 
رانت زده، گويي نمي توانند خود را از اين وضعيت خارج كنند. 
در آنجا گفته مي شود اگر تكيه بر مشاركت خالق و فعال فقرا 
نباشد به هيچ وجه امكان فقر زدايي وجود ندارد؛ در همان جا 
از تعبير بالندگي توليد استفاده مي كنند. يعني مي گويند امر 
نجات دهنده توليد فناورانه است. شما انحطاط در شيوه اداره 
كشور را مي توانيد از اين زاويه نگاه كنيد كه بر اساس آمارهاي 
معاونت اشتغال وزارت كار بخش قابل توجه اشتغال يك دهه 
گذشته اشتغال غير مولد است و در بين اين نوع اشتغال هم 
مي گويد آن دسته از مشاغلي هيچ نسبتي با توليد فناورانه 
ندارند؛ وجهه همت بر رشد آنها قرار گرفته است. يعني ترجيح 
غير مولد ها به مولد ها ركن بوده است و در بين غيرمولد ها هم 
توليد غيرفناورانه و رانتي را ترجيح داده اند. ناظران راهبردي 
بايد توضيح دهند كه در چه خواب غفلتي بوده اند كه در كل 
ارزش افزوده بخش صنعت ايران، از س��ال ۷۰ تا ۹۵ سهم 
صنايع رانتي معدني خام فروشانه از كل ارزش افزوده بخش 
صنعت از ۳۰درصد به ۷۰ درصد رسيده است. يعني توليد هم 
به محفلي براي كسب رانت بدل شده است. بحران هاي ما در 
۲دهه گذشته به اين مساله بر مي گردد كه در اصول، رانت 
و فس��اد و داللي را پاداش مي دهند و توليد فناورانه را تنبيه 
مي كنند فراموش نكنيد كه توليد فناورانه ارتباط مستقيمي 

با اشتغال مولد دارد. فاجعه آميز ترين شوك ها به تركيب و 
كيفيت اشتغال ايران در ۱۵سال گذشته وارد شده است كه 
من ارزيابي هاي آن را در آثارم ارايه كرده ام.آنقدر عريان اين 

مناسبات رانتي وجود دارد كه آدم حيرت مي كند . «
مومني خطاب به مسووالن اقتصادي كشور مي گويد: »من 
مي خواهم سخن مشفقانه اي با مسووالن اقتصادي كشور 
و مس��ووالن گرامي بانك مركزي داشته باشم. اين رويكرد 
جديد كه اتخاذ ش��ده و عزي��زان فكر مي كنند فتح الفتوح 
مي كنند اين است كه آقايان احساس مي كنند كه خيلي 
اقدام مهمي مي كنند. دليلش اين است كه مسووالن اجرايي 
و اقتصادي مي گويند ما وام از بانك مركزي نمي گيريم. من 
واقعا صميمانه و مشفقانه هم مسووالن بانك مركزي و هم 
مسووالن مديريت اقتصادي كشور و هم نهادهاي نظارتي 
راهبردي را دعوت مي كنم كه به اين مساله يك توجه ويژه 
بكنند. ما داريم يك مس��ير پرس��رعت رو به انحطاط را به 
خاطر اين خطاي انديشه اي راهبردي كه در مسووالن بانك 
مركزي با وضوح بيشتر نمايش پيدا كرده سپري مي كنيم و 
اين مي تواند براي كشور فاجعه هاي بزرگ بسازد. ببينيد اينها 
آمدند و گفتند كه ما عمليات بازار باز را مي خواهيم محور قرار 
دهيم، خب باالخره يك نفر اشاره نكرد كه آقا از منظر شرعي 
و از منظر عملياتي چه حكمتي وجود داشت كه در ۳۷-۸ 
سال گذشته نمي گذاشتند اين كار بشود. چرا راجع به آنها 
اصال بحث نمي ش��ود؟ راجع به منطق ها و استدالل هايش 

بحث نمي ش��ود؟ بعد بانك مركزي از اين زاويه االن آمده با 
يك گرته برداري و يك تقليد بسيار سهل انگارانه و سطحي به 
دولت فشار مي آورد كه بدهي هايت را تبديل به اوراق بدهي 
كن. يعني در واقع يك كانون اصلي داد و ستدهاي سوداگرانه 
را در اي��ن زمينه باز كردند بعد كه با اينها صحبت مي كنيم 
مي گويند كه مثال كشورهاي پيشرفته صنعتي هم اين كار را 
مي كنند. من مي گويم كشورهاي پيشرفته صنعتي صد سال 
است از مرحله توليد انبوه در توليد فناورانه عبور كردند كه شما 
االن همان توليد صنعتي نيم بند را هم رانتي و ضد توسعه اي 
و مونتاژكارانه و به شدت وابسته وارداتش كرديد. از بس افراط  

نشان داديد در تشويق خام فروشي به نام توليد صنعتي. «
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي در ادامه صحبت هايش 
مي گويد:  مس��اله بعدي اين است آنهايي كه از بدهي خلق 
ارزش مي كنند، اول آمدند و نرخ بهره شان را به حول و حوش 
صفر رساندند. در حالي كه شما دست به نرخ بهره نمي زنيد 
و با نرخ بهره نزديك ۲۰ درصد در ظاهر و خدا مي داند چند 
درصد در عمل، داريد اين كار را انجام مي دهيد كه از نظر ما از 
منظر اقتصاد سياسي نشانه خطرناكي از منظر تسخيرشدگي 
مديريت اقتصادي كشور به دست غيرمولدهاست. خيلي 
نشانه خطرناكي است. شما به تحوالت جايگاه ارقام مربوط به 
بازپرداخت اصل و فرع بدهي هايي كه دولت از اين كانال هاي 
غيرشفاف و ضدتوسعه اي دارد خلق پول مي كند نگاه كنيد 

ببينيد چه خبر اس��ت؟« مومني خطاب به مديران بانك 
مركزي مي گويد: م��ن مي خواهم از مقامات بانك مركزي 
كشورمان خواهش كنم صادقانه يك گزارش كارشناسي 
انتشار بدهند بگويند كه چه اتفاقي افتاده كه ما يك رشد ۵۰ 
درصدي در ارزش خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي 

در سال ۱۳۹۸ مشاهده مي كنيم. 
ببيني��د در دهه ه��اي ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ ك��ه اي��ن مس��اله 
فاجعه سازي  بزرگ كرد و االن رييس محترم بانك مركزي 
دارد اعت��راف مي كند ك��ه نزديك به ۳۰۰ ميلي��ارد دالر 
دارايي هاي بين نسلي ارزي كشور دود شد به خاطر آن خطا، 
به خاط��ر اين بود كه اينها مي آمدند ارز را به صورت گران تر 
در بازار غيررسمي كه متاسفانه ما در زمان جنگ به آن بازار 
سياه ارز مي گفتيم، اينها اس��مش را گذاشتند بازار آزاد ارز. 
يعني تباهي و سياهي را واقعا اسمش را گذاشتند آزادسازي. 
خب شما كه دو دهه آن را تجربه كرديد كه از طريق رويه هاي 
غيرشفاف با همين شعار كه ما مي خواهيم از بانك مركزي 
قرض نكنيم، موضوعي كه شفاف است، حساب و كتاب دارد، 
سيستم هاي نظارتي باالي سرش هست را مي گذاريد كنار، 
مي رويد به سمت اين بازي هايي كه يه ركنش مثال دامن زدن 
به طبع سوداگرانه در بورس است، يه ركنش افزايش گاه و 
بيگاه نرخ ارز است و فاجعه سازي هايي كه در همه عرصه هاي 
حيات جمعي، نمايان است. مساله بسيار حياتي تر اين است 
كه اگر امريكا اين كار را مي كند، به تعبير اقتصادشناس هاي 
بزرگ خودشان، مي گويند امريكا مي تواند اين اوراق را منتشر 
كند و تحميل كند به كشورهايي مثل عربستان سعودي و 
چين. آنها مي گويند به اين صورت ما ويروس تورم را صادر 
مي كنيم از كشور خودمان. شما كه همچين موقعيتي نداريد. 
بنابراين از يه طرف مونتاژكاري را ترويج مي كنند از يك طرف 
خام فروشي را زياد مي كنند كه اين باعث انحطاط در رابطه 
مبادله در ايران ش��ده و جايگاه توليد توسعه گرا در ايران را 
به فرض فاجعه آميزي س��اقط كرده و از طرف ديگر هم تب 

سوداگري را دائم دامن مي زنند.«
او ادامه مي دهد: »واقعا نهادهاي نظارتي كش��ور االن نگاه 
بكنند آنهايي كه به اسم كارشناس و در كادر آن بازارگرايي  
مبتذل دارند اظهار ش��ادماني مي كنند از گران شدن ارز و 
دارند مي گويند خوشحالي مي كنند كه چون پيوندي وجود 
دارد بين اين بازي سوداگرانه چه با نرخ ارز چه با طال چه با 
بورس و از اين قبيل، دارند مي گويند حاال كه اينجوري شد، 
بخش بزرگ��ي از مردمي كه آمدند توي بورس، از اين بازي 
سوداگرانه در نرخ ارز سود مي برند و بنابراين مي گويند كه 
آن مقاومت هاي اجتماعي فراگير عليه افزايش��ك نرخ ارز 
كاهش پيدا مي كند. من مي گويم اين يك پاشنه آشيلي 
است، پوست خربزه اي است كه شما را با بحران هاي خيلي 
فرات��ر از فراگيرتر از آن بحراني ك��ه در ماجراي به خيابان 
ريختن آنهايي كه سپرده گذاري كرده بودند در موسسه هاي 
غيرمجاز، روبرو مي كن��د. واقعا من نمي دانم چرا نهادهاي 
نظارتي اين چيزهايي كه جنبه كامال بديهي دارد، ناديده 
مي گيرند و مي برند ما را به سمت يك شيوه هايي براي اداره 
كشور كه مي تواند فاجعه هاي بسيار غيرقابل جبراني را براي 

كشور باقي بگذارد.«
مومني تاكيد مي كند: ركن سوم و آخرين محوري كه در اين 
زمينه واقعا شما شاهكار انديشه اي شهيد بهشتي را مي بينيد 
كه حتي از متفكران پيشگام توسعه هم نزديك چهار دهه 
زودتر از منظر ديني به آن توجه كردند، اين است كه از ديدگاه 
شهيد بهشتي و آن اسلوب اسالم شناختي اي كه دارند، نظم 
مبتني بر اسالم يك نظم ضابطه محور و غيرقائم به شخص 
است. در آنجا آقاي بهشتي توضيح دادند كه اگر اين مساله 

آسيب ببيند، آن ناامني هايي كه دو گروه عمده است، با منشأ 
طبيعي و با منشأ تعامالت انساني دايما بازتوليد خواهد شد. 
نظم ضابطه محور و غيرقائم به شخص. ببينيد در انديشه شهيد 
بهشتي واليت فقيه معادل اسالمي اش واليت خرد جمعي 
است نه واليت فرد بر امور مسلمين. واليت خرد جمعي. آقاي 
سروش محالتي در آن كتابشان  عالي ترين شكل اين مساله 
را با جزييات توضيح دادند. آقاي بهشتي آمدند رمزگشايي 
كردند از همين زاويه يعني غيرقائم به شخص بودن و اين را تا 
سطح پيامبر تسري مي دهند. مي گويند آيا اين تصادفي است 
كه پيروان اسالم مثل پيروان اديان ديگر به نام پيامبرشان 
عيسوي و موسوي شناخته نمي شوند بلكه مسلمان شناخته 
مي شوند. بعد توضيح مي دهند مي گويند حتي رفتارهاي 
پيامبر هم بر اساس ضابطه ها و معيارهاي قرآني با ادب اسالمي 
مورد ارزيابي قرار مي گيرد و نكته سنجي هاي خارق العاده اي 
كردند و بعد آنجا مطرح مي كنند كه بخش اعظم آن مناسباتي 
كه نظم اجتماعي غيرقائم به شخص را ايجاد مي كند كه از 
دل آن انباشت و اعتال و توسعه و عزت مسلمان ها تضمين 
مي ش��ود، جنبه غيراقتصادي دارد. آقاي بهش��تي در اين 
زمينه تعبير دگم را مطرح مي كنند. يعني آموزه هايي كه 
نظم اجتماعي غيرقائم به شخص را ايجاد مي كند و اينها به 
هيچ وجه تفسيربردار نيست كه بگوييم اين اسالم شناس 
متفاوت از آن اسالم ش��ناس به مس��اله ن��گاه مي كند. آن 
دگم هايي كه آقاي بهشتي مطرح كردند را برويد توي آثارشان 
مرور بكنيد بسيار تكان دهنده است و كاش مجال بود من 
راجع به اينها هم از منظر دانش كنوني توسعه توضيحاتي 
ارايه مي دادم. بيان مبتني بر اقتضائات زمانه در اين زمينه از 
سوي شهيد بهشتي اين است كه مهم ترين دگم در اين زمينه 
آزادي انتقاد از رهبران جامعه اسالمي است و اين آزادي انتقاد 
به تعبير ايشان آزادي پس از ابراز ديدگاه است نه تا مرحله 
ابراز ديدگاه. با همه جزيياتي كه ايشان در آثارشان با جزييات 
توضيح دادند آن دگم بعدي اي كه ايشان مطرح مي كنند 
حرمت مجازات و حبس قبل از انجام جرم اس��ت. حاال چه 
بحث هاي عميقي را ايشان در آثارشان در اين زمينه مطرح 
كردند دگم بعدي اي كه ايشان مطرح مي كنند منع شكنجه 
است. مي گويند تحت هيچ ش��رايطي حاكم اسالمي حق 
اجازه شكنجه دادن به شهروندانشان را تحت هيچ شرايطي 
هيچ عنواني ندارد و همين طور يك محورهاي ديگري را در 
اين زمينه مطرح كردند كه واقعا حيرت انگيز است .من ادعايم 
اين است كه آقاي بهشتي از منظر آموزه هاي مبتني بر وحي 
خيلي جامع االطراف تر و كاربردي تر اين مس��اله را در آثار 
خودشان آوردند و واقعا مي تواند براي ما الهام بخش باشد .« 

مومني در پايان اشاره مي كند: قسمت پاياني عرايضم؛ اين 
است كه اين اسلوب اسالم شناسي و اين اسلوب توسعه اي 
كه متفكران بزرگ ارايه كردند، براي ش��رايط كنوني ايران 
دو تا كاركرد دارد؛ كاركرد اولش اين است كه مثل يك متر 
و معياري به ما مي گويد كه از طريق محك  زدن آنچه انجام 
شده با آنچه بايد انجام مي شده، به شما توضيح مي دهد كه چرا 
اينقدر دچار انحطاط در عملكرد اقتصادي و انبوه بحران هاي 
اقتصادي اجتماعي ش��ديد. يعني از اين نظر شما را مجهز 
مي كند كه ريشه هاي اصلي غفلت ها و خطاها و فسادها را 
بتوانيد درك بكنيد و از جنبه ايجابي هم به ش��ما دقيقا به 
صورت اجراي عملياتي توضيح مي دهد كه چه كارهايي را در 
اولويت قرار بدهيد تا نجات پيدا بكنيد. من اميدوارم كه خداوند 
به همه مان توفيق بدهد كه عميق تر و آگاهانه تر و روش  مندتر با 
انديشه  شهيد بهشتي و با انديشه متفكران بزرگ توسعه آشنا 
بشويم تا بتوانيم كم هزينه تر و پردستاوردتر از چالش هاي 

كنوني به سالمت به صورت اعتالبخش عبور بكنيم. 
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دولت موظف است به همه جاماندگان دريافت سهام عدالت كه در شش دهك اول درآمدي قرار دارند تا سقف ۵ نفر براي هر خانوار سهام اعطا كند

ادامه از صفحه اول

   فرش�اد مومن�ي : آنهايي ك�ه از بدهي خلق 
ارزش مي كنند، اول آمدند و نرخ بهره ش�ان را به 
حول و حوش صفر رس�اندند. در حالي كه ش�ما 
دست به نرخ بهره نمي زنيد و با نرخ بهره نزديك 
20 درص�د در ظاهر و خدا مي داند چند درصد در 
عمل، داريد اين كار را انجام مي دهيد كه از نظر ما 
از منظر اقتصاد سياسي نشانه خطرناكي از منظر 
تسخيرشدگي مديريت اقتصادي كشور به دست 

غيرمولدهاست. خيلي نشانه خطرناكي است .

برش



اخبار 3 بانك و بيمه

رييس كل بانك مركزي: ارزش ذاتي نرخ ارز پايين تر از بازار است

صادركنندگان تتمه ارز حاصل از صادرات را برگردانند 

همتي: نرخ صرافي ها براي جلوگيري از سفته بازي ارز است

حكمراني توسعه اقتصادي بر بستر نظام بانكي

در انتظار رفع فيلترينگ

گروه بانك و بيمه |
ريي�س كل بان�ك مركزي در خصوص ش�رايط 
بازار ارز اعالم كرد: ارزش ذاتي نرخ ارز، با در نظر 
گرفتن متغيرهاي اقتصادي، سياسي و رواني، در 
مقايسه با نرخي كه امروز در بازار خريد و فروش 
مي ش�ود، حتمًا پايين تر اس�ت. البته نمي توان 
محدوديت هاي ايجاد شده براي كشور را در نظر 
نگرفت. ليكن، ثبات نرخ حقيقي ارز، براي بانك 
مركزي مهم اس�ت. نرخ خريد و فروش اعالمي 
صرافي هاي منتخب بازار نيز، براي جلوگيري از 

سفته بازي و آربيتراژ است.

 به گزارش »تعادل«، همتي افزود: تجربه دو سال اخير به 
ويژه تا مهرماه ۹۸، نشان داده است نرخ ارز قابل كنترل است. 
 ،FATF علي رغم التهابات آبان سال۹۸، ورود به ليست سياه
شيوع كرونا و افت شديد قيمت نفت و فرآورده ها كه هر كدام 
به نوعي تأثير افزايشي در نرخ داشتند، بانك مركزي از تمام 
ظرفيت هاي خود براي اعاده ثبات استفاده كرد. لذا، شرايط 
به وجود آمده به خاطر كرونا و فشار موقت وارده به بازار ارز 
در فصل اول امس��ال و جو رواني ناشي از قطعنامه شوراي 
حكام آژانس، نبايد موجب دريافت سيگنال اشتباه شود. 
علي رغم محدوديت درآمد نفت، موازنه مبادالت خارجي 
كشور مناسب است. بانك مركزي نيز، علي رغم تداوم فشار 

امريكا، ارز مورد نياز فعاالن اقتصادي را تأمين خواهد كرد.
وي ادامه داد: پيگيري آزادسازي و دسترسي به منابع ارزي 
مسدودي متعلق به ايران، به صورت ويژه، در دستور كار بانك 
مركزي و ساير دستگاه ها قرار دارد. برخي را نتيجه گرفته ايم 
و نتايج عملي برخي ديگر نيز به تدريج مشخص خواهد شد.
صادركنندگان، بايستي تتمه ارز حاصل از صادرات خود در 
سال ۹۸ را به روش هاي اعالمي بانك مركزي، تا پايان تيرماه 
به چرخه اقتصاد كشور برگردانند. با توجه به حجم باالي 
تعهدات آنها، قطعاً در هفته هاي پيش رو شاهد تأثير آن در 

بازار ارز خواهيم بود.

   صعود سكه به ۸ ميليون تومان
در آخرين روز فصل بهار

هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد تهران 
روز ش��نبه با رشد ۲۱۰ هزار توماني به نرخ هشت ميليون 
تومان فروخته شد. عامل اصلي رشد قيمت سكه و طال در 
معامالت، ادامه افزايش قيمت دالر است. نرخ دالر امروز به 
۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان صعود كرد كه اين موضوع به جهش 
قيمت ها در بازار طال دامن زد.بر اين اساس، قيمت هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد هشت ميليون تومان و هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم هفت ميليون و ۷۵۰ 
هزار تومان قيمت گذاري شد. همچنين نيم سكه نيز چهار 
ميليون تومان، ربع سكه دو ميليون و ۲۰۰ هزار تومان و هر 
قطعه س��كه گرمي يك ميليون و ۱۵۰ هزار تومان تعيين 
قيمت شد. هر گرم طالي خام ۱۸ عيار ۷۸۰ هزار تومان و هر 
مثقال طال نيز سه ميليون و ۳۸۰ هزار تومان به فروش رسيد. 
بهاي اونس نيز امروز به يك هزار و ۷۴۴ دالر افزايش يافت.

فعاالن بازار ارز مي گويند كه روز شنبه قيمت ها به تدريج 
افزايش يافته و به دنبال افزايش ن��رخ اونس جهاني طال، 
قيمت ارز و سكه و طال در هفته گذشته، هفته جاري نيز با 
رشد قيمت ها آغاز شد. روز شنبه ۳۱ خرداد ۹۹، به دنبال 
افزايش قيمت اونس جهاني طال به نرخ ۱۷۴۲ دالر، و اعالم 
قيمت دالر به نرخ ۱۹۰۵۰ تومان، قيمت طال و س��كه نيز 
افزايش يافت و ه��ر گرم طالي ۱۸ عيار، ۷۸۰ هزار تومان، 
مظنه مثقال ۱۷ عيار ۳ ميليون و ۳۷۷ هزار تومان، س��كه 

طرح جديد ۷ ميليون و ۸۶۰ هزار، نيم سكه ۳ ميليون و ۹۰۰، 
ربع سكه ۲ ميليون و ۱۵۰ هزار و  سكه گرمي ۱ ميليون و 
۱۲۰ هزار، تومان معامله شد.  در بازار آزاد ارز نيز قيمت درهم 
۵۳۰۰، يورو ۲۱۱۵۰، پوند ۲۳۱۰۰، لير تركيه ۲۸۰۰، يوان 
۲۷۰۰، دالر كانادا ۱۴۲۵۰ تومان دادو ستد شد. صرافي هاي 
بانك ها نيز روز شنبه قيمت دالر را براي فروش به مردم با 
۲۵۰ تومان افزايش نسبت به روز كاري قبل ۱۸ هزار و ۶۰۰ 
تومان اعالم كرده اند. اين صرافي ها دالر را از مردم با قيمت ۱۸ 
هزار و ۴۰۰ تومان خريداري مي كنند، بر همين  اساس طي 
روز جاري قيمت فروش يورو در صرافي هاي بانك ها با ۲۵۰ 
تومان افزايش نسبت به روز كاري قبل ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان 
اعالم شده است؛ قيمت خريد يورو نيز در اين صرافي ها ۲۰ 
هزار و ۴۰۰ تومان است. نسبت به آخرين روز معامالت بازار 
ارز در هفته گذشته )پنجشنبه( نرخ خريد و فروش يورو نيز 
به ترتيب ۱۵۰ و ۲۵۰ تومان با افزايش قيمت همراه شده 
است.عالوه براين، بانك ها نيز هر دالر امريكا را معادل ۱۸ 
هزار تومان و هر يورو را به قيمت ۲۰ هزار تومان مي خرند كه 
در مقايسه با آخرين روز معامالت بازار ارز در هفته گذشته 
)پنج شنبه( نرخ خريد دالر در بانك ها افزايش يافته و نرخ 
خريد يورو در بانك ها نيز تغييري نكرده است. براين اساس 
اختالف قيمت ب��ازار آزاد و صرافي ها به ۴۵۰ تومان در هر 
دالر رسيده است. سامانه سنا نيز ميانگين قيمت ارز روز ۲۹ 
خرداد را ب��راي دالر ۱۸۳۹۰، يورو ۲۰۴۰۲، درهم ۴۸۶۵، 
ي��وان ۲۶۳۰، پوند ۲۲۴۰۲، لير تركيه ۲۷۲۴ و دالر كانادا 
۱۳۹۶۶ تومان اعالم كرد. همچنين در سامانه نيما نيز نرخ 
حوال��ه دالر ۱۵۷۲۸، يورو ۱۷۹۷۰، دره��م ۴۴۰۳، يوان 
۲۴۱۱ تومان اعالم كرده اس��ت.  بانك مركزي در بازار ارز 
رسمي، نرخ رسمي ۴۷ ارز را اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ 
۱۷ ارز افزايش و قيمت ۲۲ ارز كاهش يافت؛ همچنين نرخ 
دالر و ۷ ارز ديگر نيز ثابت ماند.براساس اعالم بانك مركزي 
هر دالر امريكا براي روز »شنبه سي و يكم خرداد ۹۹« بدون 
تغيير نسبت به روز پنجشنبه، ۴۲ هزار ريال قيمت خورد. 

همچنين هر پوند انگليس با ۸۴۷ ريال افت به قيمت ۵۱ 
هزار و ۸۶۹ ريال و هر يورو با ۲۹۷ ريال كاهش به قيمت ۴۶ 
هزار ۹۵۰ ريال اعالم شد. همچنين عصر شنبه نيز در بازار 
آزاد قيمت طالي ۱۸ عيار هرگرم ۷۸۲ هزار تومان، قيمت 
دالر ۱۹ هزار و ۵۰ تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد ۷ميليون و ۹۱۵ هزار تومان معامله شد. قيمت سكه 
طرح قديم ۷ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان، نيم سكه بهار آزادي 
۳ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي ۲ ميليون و 
۱۵۰ هزار تومان و سكه گرمي يك ميليون و ۱۲۰ هزار تومان 
تعيين شده است و به فروش مي رسد. قيمت هر گرم طالي 
۱۸عيار هم ۷۸۲ هزار و ۶۰۰ تومان، هر گرم طالي ۲۴ عيار 
يك ميليون و ۴۰۱ هزار تومان و هر مثقال طال ۳ ميليون 
و ۳۹۰ هزار تومان ارزش گذاري شده است، ضمن آنكه هر 
اونس طال در بازارهاي جهاني با قيمت ۱۷۴۴ دالر معامله 
مي شود.  افزايش قيمت ارز در هفته هاي اخير موجب شده 
است بار ديگر ركوردهاي بااليي براي دالر و يورو در تابلوي 
صرافي ها ثبت شود؛ قيمت هاي خريد و فروش ارز طي روز 
جاري نس��بت به روز كاري قبل با افزايش همراه بوده و بر 
همين اساس هم اكنون قيمت دالر در بازار آزاد ۱۹ هزار و 
۵۰ تومان و يورو ۲۱ هزار تومان و درهم امارات ۵ هزار و ۳۲۰ 

تومان اعالم شده است.

     عرضه ارز صادراتي در نيما از ۳۰ ميليارد يورو 
فراتر رفت

 س��امانه نيما با بازگرداندن بيش از ۳۰ ميليارد يورو از ارز 
صادراتي به چرخه اقتصادي كشور، نقش مهمي در تامين 
ارز مورد ني��از واردكنندگان و برقراري تع��ادل در بازار ارز 
داشته اس��ت. پس از التهاب بازار و نوسان هاي شديد نرخ 
ارز در سال هاي ۹۶ و ۹۷ كه گاه به چند هزار تومان در يك 
روز مي رسيد، سياست ها و ابزارهاي متعددي توسط دولت 
به كارگرفته ش��د تا تعادل به بازار بازگردد كه از مهم ترين 
آنها سامانه نيما بود. سامانه نيما از طريق ساماندهي عرضه 

و تقاضاي ارز در بخش تجارت خارجي توانست آرامش را 
به بازار ارز بازگرداند. بر اين اساس، نيما با شناسايي و ثبت 
نيازهاي ارزي واقعي واردكنندگان، جلوي تقاضاهاي كاذب 
و غيرواقعي را گرفت. اين سامانه از نيمه نخست سال ۹۷ پس 
از تعديل سياست هاي ارزي دولت به عنوان مرجع تعيين 
نرخ خريد و فروش حواله هاي ارزي تعيين شد. بررسي آمار 
سامانه نيما توسط ايرنا نشان مي دهد، مجموع عرضه ارز 
صادراتي در اين س��امانه از ابتداي راه اندازي اين سامانه در 
نيمه نخست ۹۷ تا ۳۰ خرداد ۹۹ در مجموع ۳۰ ميليارد و 
۷۵ ميليون يورو در سامانه نيما براي فروش عرضه شده است. 
حجم معامالت خريد در اين سامانه نيز ۲۴ ميليارد و ۹۳۱ 
ميليون يورو بوده است. در سال نخست فعاليت اين سامانه 
)مرداد تا اسفند ۹۷( در مجموع ۱۱ ميليارد و ۱۹۰ ميليون 
يورو ارز در نيما عرضه شد.در سال ۹۸ حدود ۱۶ ميليارد و 
۱۷۳ ميليون دالر ارز صادراتي از طريق سامانه نيما به چرخه 
اقتصاد بازگردانده شد.از ابتداي فروردين تا ۳۰ خرداد ۹۹ 
نيز در مجموع دو ميليارد و ۷۶۰ ميليون يورو در سامانه نيما 
عرضه شد كه يك ميليارد و ۷۴۲ ميليون يورو از آن به فروش 
رسيد.در فروردين ۹۹ حدود ۵۳۱ ميليون يورو در نيما عرضه 
شد. در ارديبهشت ۹۹ نيز يك ميليارد و ۱۸۴ ميليون يورو 
از طريق اين سامانه وارد چرخه اقتصاد كشور شداز اول تا ۳۰ 
خرداد امسال نيز ۹۹۸ ميليون يورو در سامانه نيما توسط 

صادركنندگان عرضه شد.

   اثر رواني قطعنامه شوراي حكام 
همچنين يك نماينده مجل��س يازدهم با تأكيد براينكه 
قطعنامه شوراي حكام جز اثر رواني كوتاه بر بازار، پيامدي 
ندارد، پيش��نهادي براي رفع نگراني بلندت مدت و ثبات 

اقتصادي در سال ۹۹ ارايه داد.
سيداحسان خاندوزي نماينده مجلس يازدهم در خصوص 
تحريم هاي اخير نوشت: قطعنامه ش��وراي حكام جز اثر 
رواني كوتاه بر بازار، پيامدي ندارد اما پيام مهمي براي خاتمه 

دادن به دوران انفعال دارد. اين نماينده مجلس معتقد است، 
تنها راه رفع نگراني هاي بلندمدت؛ شجاعت در اصالحات 
بودجه اي و شجاعت در تغيير دپيلماسي اقتصادي و نفتي 
اس��ت. وي تأكيد دارد كه بدون دو اقدام مذكور اقتصاد ۹۹ 

به ثبات نمي رسد.

   جوالن كانال هاي داللي ارز
يك نماينده مجلس نيز با انتقاد از فعاليت كانال هاي داللي 
ارز گفت: تا اين بازارهاي غيررس��مي و كانال هاي مكمل 
»س��بزه ميدون«  كنترل و مهار نشود، قيمت ارز در خارج 
ساختمان ميرداماد تعيين مي گردد. محسن زنگنه نماينده 
مجلس يازدهم در واكنش به نوس��انات اخير ارز، نوشت: 
سياست هاي پولي و ارزي و اقدامات بانك مركزي در مديريت 
و حفظ ثبات در بازار ارز قابل تقدير است.وي در واكنش به 
كانال هاي داللي ارز گفت: اما تا اين بازارهاي غيررسمي و 
كانال هاي مكمل »سبزه ميدون « كنترل و مهار نشود، قيمت 
ارز در خارج ساختمان ميرداماد تعيين مي گردد.بايد ساير 

دستگاه ها به كمك بانك مركزي بيايند.

   توانمندي بانك مركزي در ساماندهي بازار ارز
 از سوي ديگر، نماينده اروميه در مجلس بيان داشت: روح اهلل 
حضرت پور از تعامل مجلس با بانك مركزي براي ساماندهي 
وضعيت بازار خبر داد و گفت: خوشبختانه تجربه ثابت كرده 
بانك مركزي توانمندي كافي براي ساماندهي وضعيت بازار 
ارز را داشته، از اين رو جاي نگراني وجود ندارد. وي با اشاره به 
وضعيت بازار ارز در ماه هاي اخير، گفت: ورود بانك مركزي 
براي ساماندهي ارزي به مثابه ماه هاي قبل مي تواند دوباره 
به توفيق در وضعيت بازار منجر شود. نماينده مردم اروميه 
در مجلس يازدهم با بيان اينكه بانك مركزي در برهه اي با 
تزريق ارز مداخله اي به بازار قيمت را ساماندهي كرده و از 
تالطم هاي قيمتي جلوگيري كرد، افزود: اكنون نيز وقت 
آن رسيده كه بانك مركزي با ورود به موقع و تنظيم عرضه 
و تقاضا، نرخ ها را اصالح كند. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم، با تاكيد بر اينكه ساماندهي بازار از سوي بانك مركزي 
با توجه به تجربه اي كه در اين حوزه وجود دارد كار سختي 
نيست، تصريح كرد: بانك مركزي بايد با تشديد نظارت ها از 
فعاليت هاي كاذب در بازار ارز جلوگيري كرده و به اين ترتيب 
بازار را به س��مت تعادل قيمتي هدايت كند. حضرت پور با 
بيان اينكه مهم تر از كاهش نرخ ارز در شرايط فعلي ايجاد 
ثبات قيمتي در آن است، گفت: متاسفانه عدم ثبات در نرخ 
ارز بيشترين صدمه را به بازار تحميل مي كند، زيرا همين 
نوسانات برخي از س��ودجويان را به سمت بازار كشانده و 

خريدهاي كاذب را افزايش مي دهد.

   دالر در بازارهاي جهاني نيرومندانه
پيش مي رود

شاخص دالر با قدرت در ميانه كانال جديد تثبيت شد. به 
گزارش رويترز، بانك مركزي امريكا در بيانيه اي اعالم كرد 
از طريق بازارهاي ثانويه به بازار اوراق قرضه شركتي ورود 
خواهد كرد. اين اقدام پس از آن صورت مي گيرد كه فدرال 
رزرو در پايان نشست خود تصميمي براي تغيير نرخ بهره كه 

اكنون در محدوده صفر تا ۰.۲۵ درصدي قرار دارد نگرفت.
از سوي ديگر شاخص هاي كالن اقتصادي منتشرشده درباره 
كشورهاي اروپايي نشان دهنده اين است كه شرايط كماكان 
تا حد زيادي بد باقي مانده است؛ هر چند كه بانك مركزي 
اروپا اعالم كرده است برنامه خريد اوراق قرضه خود را با ۶۰۰ 
ميليارد يورو افزايش به ۱.۳۵ تريليون يورو خواهد رساند و 

اين برنامه را تا سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داد. 

ايمان اسالميان|
اصالح نظام بانكي مي بايست با اصالحات ديگري 
در محيط اقتصادي همراه باشد تا نهايتًا منجر به 

بهبود شاخص هاي اقتصادي شود.

نگراني هاي به وجود آمده در ماه هاي اخير ناشي از افزايش 
فشارهاي بين المللي و بروز ناپايداري در محيط اقتصادي به 
ويژه به دليل تاثيرات ملي و فرامرزي ويروس كرونا، باعث شده 
تا دغدغه بسياري از فعاالن و ذينفعان اقتصادي، مديريت 
بحران و عبور از وضعيت ناپايدار جاري باش��د؛ اين موضوع 
باعث مي شود تا سخن گفتن از پيشرفت و الگوهاي توسعه 
ملي نامناسب به نظر برسد. اما بايد در نظر داشت كه ايران 
اگر مي خواهد در مسير كشورهاي در حال توسعه به معناي 
واقعي قرار بگيرد و ضمن بهبود شاخص هاي توسعه اي خود، 
سطح رفاه عمومي را ارتقاء دهد، ناگزير به اتخاذ سياست هاي 
توسعه اي حتي در شرايط غيرمتعارف مانند ماه هاي اخير 
است. در ميان عوامل موثر در برنامه هاي توسعه اي، به داليل 
مختلف، اين بانك ها هستند كه نقش كليدي در هدايت و 
تقويت راهبردهاي توسعه اي كشور را برعهده دارند به همين 

دليل ضرورت اصالح نظام بانكي و توسعه گرا كردن آن در 
صدر برنامه هاي سياست گذاران كش��ور قرار دارد. اقتصاد 
ايران به داليل مختلف نهادي و ساختاري به شدت متكي 
بر نظام بانكي است. علي رغم افزايش حجم بازارهاي مالي 
در سال هاي اخير، اما به دليل عمق پايين بازارسرمايه، نظام 
بانكي نقش محوري خ��ود را در تامين مالي بخش واقعي 
اقتصاد حفظ كرده است. قدرت بانك ها در خلق پول باعث 
شده است تا بسياري، بانك ها را عامل اصلي تقويت اقتصاد و 
يا عمق دادن به بحران ها و نارسايي هاي اقتصادي بدانند. اما 
در هرصورت برخي از كشورها نظير ژاپن، كره جنوبي و مالزي 
با نگاه جامع توسعه اي و مديريت بين بخشي توانسته اند با 
استفاده از ظرفيت واسطه گري وجوه در نظام بانكي و استفاده 
از ابزارهاي هدايت اعتباري نسبت به تأمين مالي پروژه هاي 
واقعي اقتصادي اقدام كرده و عالوه بر رشد اقتصادي از تبعات 
تورمي و ناعادالنه آن جلوگيري كنند. نمونه هاي موفق مذكور 
مي تواند تجربيات ارزشمندي را جهت استفاده از اين ظرفيت 
در راستاي توسعه ملي ارايه كند. به طور مشخص كره جنوبي 
كه پس از پايان جنگ در سال ۱۹۵۳ تشكيل شد به وضوح 
وضع نابسامان تري از همسايه شمالي خود داشت و با حدود 

۱۳۰ دالر درآمد سرانه يكي از كشورهاي بسيار فقير جهان 
به شمار مي آمد. اما سياست هاي اقتصادي مناسب كشور 
باعث شد تا در مدت زماني كوتاهي كره جنوبي به سرعت 
به سمت صنعتي س��ازي و توسعه يافتگي حركت كند. در 
آخرين بررسي ها، ارزش اقتصاد كره جنوبي ۴۰ برابر همسايه 
شمالي خود و در سرانه توليد ناخالص داخلي هم ۲۲ برابر 
شده است. اينها همه نشانه اي  از موفقيت حكمراني اقتصادي 
كره جنوبي است كه مي تواند براي ايران نيز دستاوردهايي 
داشته باشد. يكي از داليل اثربخشي بررسي تجربه توسعه 
كره براي ايران، شباهت هر دوكشور از حيث اهميت نظام 
بانكي و بازار پول در هدايت اقتصادي است. در كره نيز نقش 
بانك ها در آغاز و تقويت توسعه اقتصادي قابل انكار نيست. 
سياست ها و اقداماتي كه ژنرال پارك چون هي در اين زمينه 
از س��ال ۱۹۶۳ آغاز كرد سنگ بناي نوعي همگرايي نظام 
بانكي و حكمراني توس��عه را بنا نهاد و اين هم افزايي منجر 
به ظهور معجزه اقتصادي در كره جنوبي شد. فرايندي كه 
دستاوردهاي آن را مي توان در سال هاي اخير ديد. همگرايي 
بانكداري و توسعه در كره مي تواند درس هاي زيادي را براي 
ايران داشته باشد كه مهم ترين آن معجزه تسهيالت سياستي 

و هدايت اعتباري است. اگرچه هدايت اعتباري در ايران نيز 
سابقه داشته و در بسياري از بسته هاي اعتباري بانك مركزي 
و حتي مباحث مربوط ب��ه قانون عملياتي بانكداري بدون 
ربا موضوع هدايت اعتب��اري و تقويت بخش هاي مختلف 
اقتصادي مانند كشاورزي، خدمات و صنعتي مورد تاكيد 
قرار گرفته، ليكن بررسي تجربه كره بيانگر اقتدار حاكميتي 
در تخصيص اعتبارات بانكي به بخش هاي پيشروي هدف 
بوده است. پس از ملي سازي بانك ها در كره جنوبي، هدايت 
اعتباري به منظور تخصيص منابع پولي به بخش ها و حتي 
كارخانه هاي هدف در دستور كار قرار گرفت. براي جلوگيري 
از سوءاستفاده بخش هاي پيش��رو از حمايت هاي بانكي، 
رصد و پايش آنها به طور مستمر از سوي دولت پيگيري شد 
و حتي كارخانه هاي غيربهره ور و داراي ضعف مديريت به 
ورشكستگي كشيده شدند. شركت هاي عمدتًا خانوادگي 
كره اي تحت عنوان چايبول )مانند سامسونگ و هيونداي( 
توانستند با استفاده از منابع مالي تخصيص يافته از سوي 
بانك ها تبديل به امپراتوري هاي بزرگ اقتصادي ش��وند و 
پايه هاي توسعه و اقتدار اقتصادي كره جنوبي را تشكيل دهند. 
از سوي ديگر در سال هاي ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۲ نرخ تسهيالت 

اعطايي به بخش هاي هدف به وضوح از ساير بخش ها كمتر 
بود و همين امر موجب شد تا حتي نرخ تسهيالت اعطايي 
به صنايع پيش رو از نرخ تورم كمتر باشد و از اين رو فعاالن 
اقتصادي به منابع پول��ي ارزان قيمت و حتي با نرخ منفي 
دسترسي داش��تند. البته در كشور ما هم شاهد اين دست 
حمايت هاي بانك��ي از بخش واقعي اقتصاد بوده ايم اما چرا 
در كره اين موضوع منجر به معجزه اقتصادي شد و در ايران 
شاهد آن نتيجه نبوديم؟ بايد در پاسخ گفت كه سياست هاي 
اعتباري و همگرايي بانك ها با امر توسعه شرط الزم هست اما 
كافي نيست. اگر بهبود فضاي كسب و كار، ايجاد مدل بومي 
توسعه و اهتمام سراسري به آن، تعامل با اقتصاد جهاني و 
نظارت مستمر بر بخش هاي اقتصادي همراه نباشد، الگوهاي 
بانكي توسعه اي  نه تنها منجر به بهبود شاخص هاي اقتصادي 
نمي شود بلكه مي تواند فسادزا شده و منجر به توزيع ناعدالتي 
ش��ود. اصالح نظام بانكي و همراستاسازي آن با حكمراني 
توسعه امري ناگزير براي كشورماست چرا كه فرصت هاي 
توسعه بس��يار فرار و گريزان اس��ت. اما اصالح نظام بانكي 
مي بايست با اصالحات ديگري در محيط اقتصادي همراه 

باشد تا نهايتاً منجر به بهبود شاخص هاي اقتصادي شود.

البته اگر همين حاال هم پاي صحبت هر يك از مسووالن و 
تصميم گيران فضاي مجازي بنشينيم، از لزوم ايجاد موتور 
جست وجويي مانند ياندكس و بايدو و ناور سخن مي گويند 
و حال اينكه تا امروز، نمونه هاي بومي ش��ده جويش��گر در 
ايران، در آزمون پاسخگويي به نياز كاربران، حداقل نمره را 
هم نگرفته اند و كمااينكه در يكي از مهم ترين بزنگاه ها در 
قطعي اينترنت سال ۹۸، بدون اتصال به گوگل، از كارآمدي 
بازماندند. شبكه هاي اجتماعي و و پيام رسان ها هم از دسته 
خدمات پايه اي و كاربردي فناوري هس��تند و در اين حوزه 
هم ايران نتوانسته به موفقيت چنداني دست يابد و اگرچه 

نمونه هايي با كاربران چند ميليوني وجود دارند، اما مجموع 
كاربران اين شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها به ۱۰ ميليون 
هم نمي رسد و حال اينكه تلگرام پيش از اينكه در ايران فيلتر 
شود، جمعيتي ۴۰ ميليوني از كاربران ايراني را در خود جاي 
داده بود و حتي پس از فيلترينگ هم اگرچه در مدتي با كاهش 
كاربر روبرو شد، اما با گسترش فيلترشكن ها، اگرچه جاي 
خود به عنوان اولين پيام رسان در ايران را به واتس اپ داد، اما 
بار ديگر به يكي از پركاربرترين اپليكيشن ها در ايران تبديل 
شد. فيترينگ تلگرام در ايران از موارد پرحاشيه بود و پيش 
از اينكه اين اتفاق از ارديبهشت ماه سال ۹۷ تا امروز بيفتد، 

چندين بار زمزمه هايش شنيده شده و به صورت موقتي هم 
فيلتر شده بود. در حالي كه اين پيام رسان در برهه هايي از 
زمان با اختالل همراه بود، در دي ماه سال ۹۶، به مدت بيش 
از يك هفته از دسترس كاربران ايراني خارج شد و در نهايت 
حكم قضايي در تاريخ ۱۰ ارديبهش��ت، تلگرام را تا امروز از 
دسترس كاربران خارج كرد. فيلتر تلگرام در ايران در حالي 
انجام شد كه به فاصله يك ماه كمتر از آن، سازمان تنظيم 
ارتباطات كشور روسيه، فيلترينگ تلگرام را در اين كشور 
كليد زده بود. علت اين تصميم، خودداري از ارايه كليدهاي 
رمزنگاري پيام هاي كاربران به سرويس امنيت فدرال روسيه 

اعالم ش��د و پاول دوروف روسي، موسس تلگرام اعالم كرد 
حتي به قيم��ت توقف فعاليت اين پيام رس��ان هم، حريم 
خصوصي كاربران خود را حفظ خواهد كرد. اما در روزهاي 
گذشته، خبر رفع فيلتر تلگرام در روسيه منتشر شد، با اين 
مضمون كه مقامات روسيه تصميم گرفته اند تلگرام را به علت 
تمايل و تالش مضاعف آن براي مبارزه و مقابله با تروريسم 
و افراطي گري رفع فيلتر كرده و به آن اجازه دهند بار ديگر 
به عرصه پيام رسان هاي پرطرفدار در روسيه بازگردد. با اين 
تصميم، كاربران روسي از اين پس مي توانند به طور قانوني از 
تلگرام استفاده كنند و براي استفاده از آن نيازي به فيلترشكن 

نخواهند داش��ت. هرچند برخي احتمال مذاكرات پشت 
پرده تلگرام با مقامات روسي را مطرح مي كنند و اين از اين 
پس دولت روسيه به ديتاي تلگرام براي كنترل و نظارت بر 
آن دسترسي دارد. اما بايد ديد مقامات ايراني در  آشفته بازار 
گسترش فيلترشكن ها و بدافزارها در قالب فيلترشكن ها، در 
حالي كه پيام رسان هاي داخلي هم به توفيق مورد نظر دست 
نيافته اند، همچنان بر سر تصميم خود براي فيترينگ تلگرام 
باقي مي مانند يا به تاسي از كشور دوست و با گذشت دو سال 
از مسدود كردن اين پيام رسان، گره هاي فيلترينگ را از اين 

پيام رسان  مي گشايند.
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 بخشودگي جرايم ديركرد 
بيمه ثالث موتورسيكلت ها 

 ريي��س كل بيمه مركزي از بخش��ودگي جرايم 
ديركرد بيمه ش��خص ثالث موتورس��يكلت ها از 
اول تيرماه تا پايان شهريورماه خبر داد.غالمرضا 
سليماني اميري با بيان اعالم اين خبر افزود: جرايم 
ديركرد بيمه شخص ثالث موتورسيكلت ها از تاريخ 
اول تيرماه تا آخر شهريور شامل بخشش مي شود.

وي با بيان اينكه از ۱۱ ميليون موتورسيكلت در 
حال تردد در كشور تنها دو ميليون موتورسيكلت 
داراي بيمه نامه بوده و ۹ ميليون ديگر فاقد بيمه نامه 
هستند، افزود: همچنين براي كمك به صاحبان 
موتورسيكلت كه ممكن است از تمكن مالي كافي 
برخوردار نباشند، موتورس��واران مي توانند حق 
بيمه خود را طي ۶ قس��ط پرداخت كنند. رييس 
شوراي عالي بيمه اظهار داش��ت: تمام صاحبان 
موتورسيكلت ها مي توانند در فرصت ۳ ماهه در نظر 
گرفته شده براي آنها به شركت هاي بيمه مراجعه 
كنند و بدون پرداخت جريمه، موتورسيكلت خود 
را بيمه شخص ثالث كنند.وي اعالم كرد كه رقم 
جرايم بيمه شخص ثالث ۹ ميليون موتورسيكلت 
فاقد بيمه نامه در حدود ۴ هزار ميليارد تومان است، 
ولي با وجود فش��ار بر ش��ركت هاي بيمه اميدوار 
هستيم صاحبان موتورسيكلت ها از فرصت ۳ ماهه 

در نظر گرفته شده، به نحو احسن استفاده كنند.

بررسي طرح بانكداري 
اسالمي در مجلس يازدهم

 نماينده مردم مش��هد و كالت در مجلس از بررسي 
طرح بانكداري اسالمي در مجلس يازدهم خبر داد. به 
گزارش خانه ملت، محمدحسين حسين زاده بحريني 
نماينده مردم مش��هد و كالت در مجلس يازدهم از 
تدوين و بررسي طرح بانكداري جمهوري اسالمي 
در مجلس يازدهم خبر داد و گفت: براساس اين طرح 
ساختار بانك مركزي تغيير داده مي شود و موضوع 
بانكداري اسالمي هم به درستي تبيين خواهد شد. 
وي افزود: در صورت تصويب نهايي اين طرح مشكالت 
كنوني حوزه بانكداري رفع شده و نهاد بانك توسعه 
جمهوري اسالمي ايران تاسيس مي شود. نماينده 
مردم مشهد و كالت در مجلس با اشاره به برخي خبرها 
مبني براينكه دولت بايد براي جبران كسري بودجه 
سال ۹۹ اليحه اصالح بودجه را به مجلس ارايه كند، 
اظهار كرد: با توجه به اينكه تاكنون اصالحات مورد نياز 
در بحث بودجه در شوراي عالي اقتصادي انجام شده، 
فعال نيازي به اصالح آن نيست. حسين زاده بحريني 
تاكيد كرد: دولت براي جبران كسري بودجه مصوبه 
شوراي عالي اقتصادي را دارد؛ بنابراين در صورت نياز 
به اصالح بيش��تر، مي تواند در اين مورد به مجلس 

اليحه ارايه كند.

 قيمت اوراق مسكن 
كاهش يافت

درحالي كه چراغ قرمز افزايش قيمت اوراق مسكن 
چندي پيش روشن شد و قيمت آن به ۸۰ هزار تومان 
رسيد، اكنون قيمت ها روندي كاهشي به خود گرفته 
و به محدوده ۵۵ تا ۵۷ هزار تومان برگشته است.  به 
گزارش ايسنا، قيمت هر برگ تسهيالت مسكن بانك 
مسكن كه فروردين و ارديبهشت سال جاري، ۸۰ هزار 
تومان بود، اكنون به ۵۷ هزار و ۱۰۰ و ۵۵ هزار و ۶۰۰ 
تومان كاهش يافته است. بر اين اساس، تسه )اوراق( 
۱۲ ماه سال ۱۳۹۸ كه تا چندي پيش در محدوده ۷۹ 
تا كمي بيش از ۸۰ هزار تومان قيمت داشت، به رنج 
۵۴ هزار تا ۵۸ هزار تومان بازگشته است؛ به طوري كه 
قيمت اين اوراق مربوط به فروردين، ارديبهش��ت و 
خرداد پارس��ال به ترتيب ۵۴ هزار و ۴۰۰، ۵۴ هزار و 
۲۰۰ و ۵۴ هزار و ۳۰۰ تومان است. هر برگ از اوراق 
تسهيالت مسكن بانك مسكن نيز در حال حاضر با 
قيمت ۵۴ هزار و ۴۰۰، ۵۴ ه��زار و ۶۰۰ و ۵۶ هزار و 
۲۰۰ تومان داد و ستد مي ش��ود.قيمت اوراق مهر، 
آبان و آذر نيز ۵۵ ه��زار و ۳۰۰، ۵۷ هزار و ۶۰۰ و ۵۸ 
هزار تومان بوده و هر برگ اوراق تسهيالت مسكن در 
دي، بهمن و اس��فند سال گذشته نيز با قيمت هاي 
۵۶ ه��زار و ۱۰۰، ۵۵ هزار و ۵۶ ه��زار و ۷۰۰ تومان 
داد و ستد مي شود.بنابراين هزينه وام مسكن در اين 
گزارش بر اساس آخرين قيمت كه همان قيمت اوراق 
ارديبهشت امس��ال )۵۵ هزار و ۶۰۰ تومان( است، 
محاسبه شده اس��ت. بر اين اساس، با توجه به اينكه 
مجردهاي س��اكن تهران مي توانند تا ۱۴۰ ميليون 
تومان تسهيالت دريافت كنند كه شامل ۱۰۰ ميليون 
تومان تسهيالت خريد مسكن و ۴۰ ميليون تومان 
جعاله مي شود؛ براي ۱۰۰ ميليون تومان تسهيالت 
بايد ۲۰۰ برگه تس��هيالت مسكن خريداري كنند 
كه هزينه اين تعداد اوراق با تس��ه ۵۵ ه��زار و ۶۰۰ 
توماني، ۱۱ ميليون و ۱۲۰ هزار تومان مي ش��ود كه 
ب��ا در نظر گرفتن ۴۰ ميليون توم��ان وام جعاله كه 
براي آن باي��د ۸۰ ورق به مبلغ چهار ميليون و ۴۴۸ 
هزار تومان خريداري كنند، ۱۵ ميليون و ۵۶۸ هزار 
تومان مي شود. زوج هاي تهراني نيز بر همين اساس 
مي توانند تا سقف ۲۴۰ ميليون تومان شامل ۱۰۰ 
ميليون تومان تسهيالت خريد مسكن براي هر نفر و 
۴۰ ميليون تومان وام جعاله دريافت كنند؛ بنابراين 
زوجين بايد ۴۰۰ برگه تسهيالت مسكن خريداري 
كنند كه هزينه آن ۲۲ ميلي��ون و ۲۴۰ هزار تومان 
است كه همراه با چهار ميليون و ۴۴۸ هزار تومان وام 
جعاله كه براي آن بايد ۸۰ برگه تس��هيالت مسكن 
خريداري كنند، در مجموع بايد ۲۶ ميليون و ۶۸۸ 
هزار تومان پرداخت كنند. سقف اين تسهيالت براي 
مراكز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار 
نفر به ۸۰ ميليون تومان رسيده كه براي آن بايد ۱۶۰ 
برگه خريداري شود كه هزينه آن هشت ميليون و ۸۹۶ 
هزار تومان است. اين وام براي ساير مناطق شهري ۶۰ 
ميليون تومان در نظر گرفته شده است كه بايد براي آن 
۱۲۰ برگه خريداري شود كه هزينه آن شش ميليون 

و ۶۷۲ هزار تومان مي شود.

بانك مركزي نيز، علي رغم تداوم فشار امريكا، ارز مورد نياز فعاالن اقتصادي را تأمين خواهد كرد

ادامه از صفحه اول



رويخطشركتها

يك كارشناس بازار سهام مطرح كرد

خروج از بازار به معناي جا ماندن از بازدهي
گروه بورس|

روز گذش�ته، نخس�تين روز از هفته جاري با 
واپسين روز معامالتي خرداد ماه همراه شد. در 
اين روز تداوم ورود نقدينگي به بازار سهام سبب 
شد تا ارزش كلي معامالت اين بازار به 17 هزار و 

265 ميليارد تومان برسد. 

بر اين اساس روز شنبه در حالي خاتمه يافت كه برآيند 
يك ميليون و 409 هزار معامله انجام شده در بورس اوراق 
بهادار تهران، صعود 40 هزار و 928 واحدي شاخص كل 
اين بازار بود. به موجب اين رش��د 3.33 درصدي نماگر 
ياد شده به س��طح يك ميليون و 270 هزار و 602 واحد 
رسيد. در فرابورس نيز سمت و سوي تقاضا منجر به ارتقا 
373 واحدي ش��اخص آن بازار تا سطح 14 هزار و 179 

واحدي شد. 
در پاي��ان معامالت اي��ن روز، مجم��وع ارزش بورس و 
فرابورس از 5 ه��زار و 687 ه��زار و 701 ميليارد تومان 
فراتر رف��ت. اين رقم در حالي به ثبت رس��يد كه به رغم 
قيمت 18 هزار و 600 تومان هر دالر امريكا و افزايش آن 
روي تابلوي صرافي هاي دولتي، ارزش دالري بازار سهام 
كاهش نيافت. بر اساس آنچه گفته شد رونق معامالت در 
روز گذشته سبب شد تا ارزش اين بازار با احتساب قيمت 
رس��مي دالر امريكا به 305 ميليارد و 790 ميليون دالر 
برسد كه خود حاكي از رشد سريع تر قيمت ها در بورس 
نسبت به بازار ارز دارد. با بررسي عوامل موثر بر تغييرات 
قيمت طي روزهاي گذشته به نظر مي آيد كه بازار سهام 
در آستانه انتشار گزارش هاي ماهانه و با نزديك شدن به 
افشاي صورت هاي مالي س��ه ماهه كه انتظار مي رود تا 
حدودي از كرونا و تبعات اقتصادي شيوع آن اثر پذيرفته 
باش��ند، رويكردي خوشبينانه نسبت به آينده قيمت ها 

اتخاذ كرده باشد. 
يك كارشناس بازار سرمايه روند معامالت بورس در هفته 
نخست تير ماه را مورد پيش بيني قرار داد و افزود: جريان 
خرد نقدينگي كماكان به سمت اين بازار ادامه دارد كه در 
كنار آن شاهد عرضه بيشتر و روان شدن معامالت در اين 

بازار خواهيم بود.
اميرعلي اميرباقري در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با اشاره به 
روند معامالت بورس در هفته  گذشته گفت: در هفته اي 
كه گذشت روزهاي به نسبت پر عرضه اي را در بازار شاهد 
بوديم كه اين افزايش فروش در بازار هفته پاياني خرداد 

ماه را مي توان ناشي از دو عامل دانست.
وي اظهار داش��ت: ابتدا قيمت  برخي از س��هام به لحاظ 

تكنيكالي به نرخ پيش بيني ش��ده و س��طوح مقاومتي 
رسيده بودند كه اين موضوع زمينه افت روند صعودي در 

بازار را فراهم كرد.
اميرباقري افزود: عامل ديگر كه باعث افزايش عرضه در 
بازار شد، شناسايي سود از جانب سرمايه گذاراني بود كه 
با پيش بيني احتمال ايجاد اصالح در بازار به دنبال عرضه 

سهام خود در بازار رفتند.
اين كارش��ناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: نكته قابل 
توجهي كه در بازار پيش بيني نشده بود و احتمال اصالح 
در بازار را ناكام گذاشت، عدم خروج جريان نقدينگي خرد 
از جانب حقيقي ها بود و فقط اجازه دست به دست شدن 
سهام را بين سهامداران داد كه اين امر منجر به ممانعت از 

احتمال اصالح قيمتي شديد در بازار شد.
وي با بيان اينكه روز دوشنبه تا حدودي شاهد فشار عرضه 
سنگين در بازار بوديم اما از روز سه شنبه روند معامالت 
بالفاصله به مدار رشد بازگشت، گفت: انتظار فعاالن بازار 

اين بود كه اصالح ش��اخص بورس تا پايان هفته در بازار 
ادامه دار باش��د، همچنين تا چند روزي سهام موجود در 
بازار با قيمت پايين دست به دست شود و شاهد چرخش 
بازيگران سهام در بازار باشيم كه خوشبختانه اين اتفاق 

در بازار رخ نداد.
اميرباق��ري با بيا اينكه در بازار هفته گذش��ته فقط يك 
روز شاهد فش��ار فروش بوديم اما از روز بعد بازار به مدار 
رش��د بازگش��ت، افزود: با توجه به عدم رشد اقتصادي، 
سرمايه گذاران سرمايه و نقدينگي هاي موجود در اختيار 
خود را وارد بازاري خواهند كرد كه بتوانند از آن در برابر 

تورم محافظت كنند.

    مقايسه بورس با ديگر بازارها
اين كارشناس بازار سرمايه به تفاوت سرمايه گذاري در 
بورس با ديگر بازارها اش��اره كرد و گفت: بازار ارز و سكه 
از بازيگر پرقدرتي مانند بانك مركزي برخوردار است كه 

مي تواند از آن بازار حمايت كند اما به دليل اعمال برخي 
از محدوديت ها تا حدودي در مقايس��ه با بورس از رشد 

جا مانده است. 
وي گفت: همچني��ن با توجه به تحوالت سياس��ي كه 
غيرقابل پيش بيني هس��تند و وج��ود محدوديت هاي 
قانون��ي، جذابيت چنداني براي س��رمايه گذاري در اين 

بازارها وجود ندارد.
امي��ر باقري با بيان اينكه بازار مس��كن به دليل وجود 
اختالف معناداري كه بين قدرت خريد مصرف كننده 
با قيمت ملك وج��ود دارد عمال اين ب��ازار را از حوزه 
س��رمايه گذاري خارج كرده اس��ت، اف��زود: برخي از 
پارامترهاي تنظيمي مانند نرخ عوارض شهرداري در 
بازار ملك منجر به كاهش جذابيت سرمايه گذاري در 
اين بازار شده و عمال زمينه خروج سرمايه هاي مردم از 

بازار ملك را فراهم كرده است.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه در وضعيت كنوني 

بازار سرمايه تنها بازار جذاب براي سرمايه گذاري است، 
گفت: انتظار ما از سرمايه گذاران اين است كه همچنان 
با ورود جريان نقدينگي خود به بورس باعث ادامه رش��د 

شاخص بورس در اين بازار شوند.
وي اف��زود: نكته اي كه س��رمايه گذاران بايد به آن توجه 
داشته باشند اين است كه رشد اين بازار نمي تواند تا ابد 
ادامه دار باش��د و از يك جايي به بعد به طور حتم وارد فاز 

اصالحات قيمتي و زماني خواهد شد.
امي��ر باقري با بي��ان اينك��ه س��رمايه گذاران بايد خود 
را ب��ا واقعيت هاي موج��ود در بازار وف��ق دهند، گفت: 
س��رمايه گذاران بايد از رفتارهاي هيجاني در بازار دوري 
كنند و با ديدن صف هاي فروش به س��رعت تصميم به 

خروج سرمايه هاي خود از بازار نگيرند.
اين كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: در چند سال اخير 
تصميم خروج سرمايه از بازار استراتژي چندان مناسبي در 
اين بازار نبوده و منجر به جاماندگي از رشد بازار و تحمل 

ضرر و زيان در آن شده است.

     عرضه صندوق هاي ETF پااليشگاهي در بورس
اميرباقري به عرضه مرحله دوم صندوق هاي ETF اشاره 
 ETF ك��رد و افزود: احتمال دارد عرض��ه صندوق هاي
پااليشگاهي به مدت يك تا دو ماه با تاخير مواجه شود 
كه اين امر منجر به ايجاد فضاي بيشتر براي تحركات در 
معامالت گروه پااليشگاهي خواهد شد و صندوق هاي 
ETF پااليشگاهي با قيمت جذابي قابليت عرضه خواهند 
داشت. اين كارشناس بازار سرمايه به ادامه جريان ورود 
نقدينگي به بازار تاكيد كرد و افزود: به نظر مي رسد راه 
سهام از يكديگر جدا خواهد شد كه اين امر باعث مي شود 
تا سرمايه گذاران با نگاه تحليلي و سختگيرانه تري اقدام 

به سرمايه گذاري در اين بازار كنند.
اميرباق��ري افزود: اين موضوع منجر به خروج س��رمايه 
از برخي گروه ها و صنايع كه رش��د نامتناسبي با بنيان و 
چش��م انداز خود دارند خواهند شد و دوباره وارد سهامي 
مي ش��وند كه داراي چش��م انداز و پتانسيل قابل قبولي 

هستند.
وي با بيان اينكه مقص��د نقدينگي در بورس بايد تامين 
نقدينگي ش��ركت ها و كمك به بخش توليد باش��د در 
غيراين صورت كمكي به رش��د اقتصادي كشور نخواهد 
كرد، گفت: دولت و بنگاه هاي كالن بايد برنامه ريزي خاص 
براي استفاده از اين نقدينگي داشته باشند تا در كوتاه مدت 
و بلندمدت ش��اهد جهش توليد، رشد اقتصادي و ثبات 

اقتصادي باشيم.

ابزار جديد بورس انرژي منوط به تصويب سازمان بورس
عضو هي�ات مديره بورس ان�رژي از راه اندازي 
ابزاري جديد براي برخي مشتقات نفتي در اين 
بورس پس از تصويب در آينده نزديك خبر داد.

به گ��زارش بورس پ��رس، رضا عل��وي با اش��اره به 

پيگيري ه��ا و مطالع��ات امكان پذير انجام ش��ده به 
بورس پرس گفت: دس��تورالعمل اجرايي معامالت 
قراردادهاي آتي و اختيار معامله برخي مشتقات نفتي 
از جمله بنزين، گازوييل، برش سنگين، رافينيت و ... 
در ش��ركت بورس انرژي تدوين و نهايي شده و پس 

از تصويب در هيات مديره س��ازمان بورس به زودي 
راه اندازي مي شود. وي افزود: در سال گذشته شاهد 
افزايش چش��مگير حجم عرضه  حامل هاي انرژي از 
جمله فرآورده هاي نفتي بوديم اين درحالي است كه 
روند و ارزش معامالت خصوصًا فروش بنزين نسبت به 

دوره مشابه گذشته افزايش خوبي داشته و تقاضاهاي 
زيادي وجود دارد. علوي ادامه داد: روند معامالت اخير 
بورس انرژي به خوبي بيانگر شفافيت و قيمت گذاري 
عادالنه، تداوم هميش��گي عرضه و رشد تدريجي به 
تقاضاي ايجاد شده در اين بازار است. بنابراين گزارش، 

بازار مشتقه شامل س��ه تابلوي قرارداد سلف موازي 
استاندارد، قرارداد آتي و قرارداد اختيار معامله است 
كه هر ي��ك از تابلوه��ا داراي دو رينگ داخلي و بين  
المللي هس��تند و معامالت در بازار مشتقه به صورت 

تمام الكترونيكي انجام مي  پذيرد.

زمان دريافت كارت اعتباري سهام عدالت اعالم مي شود
سخنگوي سهام عدالت با بيان اينكه مشمولين 
س�هام عدالت فعال به بانك ها ب�راي دريافت 
كارت اعتب�اري مراجعه نكنند، اف�زود: اين 
موض�وع زودت�ر از موعد مقرر مطرح ش�د تا 
افرادي كه قصد فروش س�هام خ�ود را دارند 
با آگاهي بيش�تري نس�بت به اي�ن موضوع 

تصميم گيري كنند.

اعطاي كارت اعتباري به مشمولين سهام عدالت از جمله 
تصميماتي است كه بعد از جلس��ه شوراي هماهنگي 
اقتصادي رييس جمهور و اعالم رييس كل بانك مركزي 
اتخاذ شد تا در اختيار مشموالن سهام عدالت قرار گيرد. 
با توجه به اين تصميم اتخاذ شده مشموالن سهام عدالت 

مي توانند از طريق نظام بانكي تا سقف 50 تا 60 درصد از 
ارزش دارايي سهام عدالت خود، كارت اعتباري دريافت 
 كنند و با استفاده از آن مي توانند با مراجعه به مراكز خريد، 
به صورت اعتباري خريد كنند. براساس اين طرح در نظر 
گرفته شده مشموالن سهام عدالت تا يك سال فرصت 
دارند وجه را با بانك تسويه كنند اما همچنان زمان دقيق 
اعطاي اين كارت ها در هال��ه اي از ابهام قرار دارد كه در 
اين زمينه »حسين فهيمي« روز شنبه در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره زمان اعطاي كارت اعتباري 
به مشموالن سهام عدالت گفت: به پشتوانه دارايي سهام 
عدالت در اين طرح به افراد كارت اعتباري تعلق مي گيرد، 
اكنون فقط موضوع اعطاي كارت اعتباري براي اين افراد 
مطرح و كليات آن مورد موافقت قرار گرفته اس��ت. وي 

با بيان اينكه مشمولين س��هام عدالت فعال به بانك ها 
براي دريافت كارت اعتباري مراجعه نكنند، افزود: اين 
موضوع زودتر از موعد مقرر مطرح شد تا افرادي كه قصد 
فروش س��هام خود را دارند با آگاهي بيشتري نسبت به 
اين موضوع تصميم گيري كنن��د، در حالي كه ممكن 
بود اگ��ر اين خبر ديرتر اعالم مي ش��دبه منافع افرادي 
كه به دنبال فروش سهام خود بودند لطمه وارد مي شد. 
فهيمي به ابالغ كليات دستور اعطاي كارت اعتباري از 
سوي رييس جمهوري اشاره كرد و گفت: بانك مركزي 
موافقت خود را با اين موضوع به بانك ها اعالم كرده است 
و اكنون فقط به دنبال ايجاد يك رويه واحد براي دريافت 
كارت بانكي هستيم. سخنگوي سهام عدالت خاطرنشان 
كرد: مشمولين س��هام عدالت بايد منتظر باشند تا در 

اطالعيه بعدي نحوه مراجع��ه به بانك و دريافت كارت 
اعتباري را به اطالع اين افراد برسانيم. وي به افرادي كه 
اقدام به فروش س��هام عدالت خود كرده اند اشاره كرد و 
افزود: افرادي كه سهام خود را به فروش رسانده اند ديگر 
جزو افرادي نيستند كه مي توانند كارت اعتباري دريافت 
كنند.   وي به جاماندگان س��هام عدالت و افرادي كه به 
دنبال دريافت سهام عدالت هستند تاكيد كرد و گفت: 
فعال هيچ برنام��ه اي براي اين افراد نداريم، اقداماتي كه 
اكنون در بورس و شركت سپرده گذاري مركزي انجام 
شده براي مشمولين اين طرح است و براي كساني كه 
جزو مشمولين طرح نيستند هيچ برنامه اي نداريم. وي 
به مزيت هاي س��هام عدالت اشاره كرد و گفت: با توجه 
به اينكه س��هام عدالت جزو دارايي بلندمدت محسوب 

مي شود مي تواند براي سهامداران عايدي مستمر را به 
همراه داشته باشد كه اين عايدي ناشي از افزايش قيمتي 
است كه س��هامداران به دست مي آورند. فهيمي افزود: 
سود سهامي كه ساالنه براساس تصميم گيري مجمع 
به سهامداران داده مي ش��ود، امكان حضور در مجمع 
همچنين مشاركت فرد به عنوان ناظر و دارنده حق راي 
در تصميم گيري ها از جمله مزايايي اس��ت كه دارنده 
س��هام عدالت مي تواند از آن استفاده كند. سخنگوي 
سهام عدالت خاطرنش��ان كرد: افزايش سرمايه هايي 
كه به سهامداران به عنوان حق تقدم داده مي شود و نيز 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته در راستاي اعطاي كارت 
اعتباري به پشتوانه دارايي سهام عدالت از جمله منافعي 

است كه مشمول دارندگان سهام عدالت مي شود.
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  س�ود هر س�هم »وبملت« كاهشي شد:  
بانك مل��ت در دوره 12 ماه��ه منتهي به 29 
اس��فند ماه 1398 به ازاي هر سهم خود 502 
ريال كنار گذاشت كه نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته كه سود هر س��هم 2 هزار و 571 
ريال اعالم ش��ده بود، از كاه��ش 80 درصدي 

برخوردار است.
به گزارش س��نا، بانك ملت با سرمايه 50 هزار 
ميليارد ريال، صورت هاي مالي 12 ماهه دوره 
مالي منتهي به 29 اس��فند 1398 را به صورت 

حسابرسي نشده منتشر كرد.
بانك ملت در دوره ياد ش��ده، مبلغ 25 هزار و 
121 ميليارد و670 ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 502 ريال سود 
به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت 
به دوره مشابه در سال گذش��ته از كاهش 80 

درصدي برخوردار است.
اين شركت بورسي، سود انباشته پايان سال را 
با كاهش 65 درصدي نسبت به دوره مشابه در 
سال گذش��ته، مبلغ 32 هزار و 200 ميليارد و 

395 ميليون ريال اعالم كرده است.
 »وبملت« در دوره 12 ماهه سال مالي منتهي 
به اسفند 97، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 
128 هزار و 572 ميليارد و 469 ميليون ريال 
 س��ود خالص كس��ب كرد و بدين ترتيب مبلغ

 2 هزار و 571 ريال سود به ازاي هر سهم خود 
اختصاص داده بود.

همچنين براس��اس اين گزارش، بانك ملت در 
صورت هاي مالي تلفيق��ي 12 ماهه منتهي به 
29 اسفند ماه 1398، سود هر سهم را با كاهش 
68 درصدي نسبت به سال گذشته، 892 ريال 
و سود خالص را 45 هزار و 177 ميليارد و 355 

ميليون ريال اعالم كرده بود.

  تعيي�ن س�ود 15۰۰ ريال�ي ه�ر س�هم 
»ش�رانول«:  مجم��ع عمومي ش��ركت نفت 
ايرانول تقسيم مبلغ يك هزار و 500 ريال سود 
خالص هر سهم و سود نقدي براي هر سهم اين 

شركت را در مجمع به تصويب رساند.
مجم��ع عمومي عادي س��االنه ش��ركت نفت 
ايرانول براي س��ال مالي منتهي به 29 اسفند 
ماه 1398 در روز ش��نبه 24 خرداد ماه 1399 
برگزار شد. دستور جلسه مجمع عمومي ساالنه 
»ايرانول« براي دوره مالي ذكر ش��ده به شرح 

زير بوده است: 
اس��تماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني، 
تصوي��ب صورت هاي مالي س��ال )دوره( مالي 
منتهي ب��ه 29 اس��فند م��اه 1398، انتخاب 
حس��ابرس و بازرس قانوني، انتخ��اب روزنامة 
كثيراالنتش��ار، انتخاب اعض��اي هيات مديره، 
تعيي��ن ح��ق حض��ور اعض��اي غي��ر موظف 

هيات مديره و تعيين پاداش هيات مديره.
براس��اس گزارش منتشر شده در خصوص اين 
جلس��ه، خالصه تصميمات مجم��ع عمومي 
شركت نفت ايرانول عبارت است از: سود نقدي 
و سود خالص به ازاي هر سهم به مبلغ يك هزار 
و 500 ريال تصويب شد. همچنين سود خالص 
3 هزار و 240 ميليون ريال و سود انباشته پايان 
دوره با لحاظ كردن مصوبات مجمع 46 ميليارد 

و 564 ميليون ريال اعالم شد.

  سود هر سهم »وصندوق« دو برابر شد: 
شركت س��رمايه گذاري صندوق بازنشستگي 
كشوري در دوره 12 ماهه منتهي به 29 اسفند 
ماه 1398، به ازاي هر س��هم خ��ود يك هزار 
و 32 ريال كنار گذاش��ت كه نس��بت به دوره 
مشابه در س��ال گذشته كه سود هر سهم 506 
ريال اعالم ش��ده بود، از افزايش 104 درصدي 
برخوردار است. شركت سرمايه گذاري صندوق 
بازنشس��تگي كش��وري با س��رمايه 27 هزار 
ميليارد ريال، صورت هاي مالي 12 ماهه دوره 
مالي منتهي به 29 اس��فند 1398 را به صورت 

حسابرسي نشده منتشر كرد.
شركت س��رمايه گذاري صندوق بازنشستگي 
كشوري در دوره ياد شده، مبلغ 27 هزار و 857 
ميليارد و304 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ يك هزار و 32 ريال 

سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد.
سود انباشته پايان دوره شركت سرمايه گذاري 
صندوق بازنشستگي كش��وري با افزايش 77 
درصدي نسبت به دوره گذشته، 29 هزار و 713 

ميليارد و 381 ميليون ريال اعالم شد.
»وصندوق« در دوره 12 ماهه سال مالي منتهي 
به اس��فند 97، به صورت حسابرس��ي ش��ده، 
مبلغ 13 ه��زار و 653 ميليارد و 472 ميليون 
ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بدين ترتيب 
مبلغ 506 ريال س��ود به ازاي هر س��هم خود 
اختص��اص داده بود. همچنين براس��اس اين 
گزارش، ارزش بازار ش��ركت س��رمايه گذاري 
صن��دوق بازنشس��تگي كش��وري در دوره ياد 
شده، با افزايش 89 هزار و 221 ميليارد و 546 
ميليون ري��ال به 175 ه��زار و 547 ميليارد و 
64 ميليون ريال رس��يد. بهاي تمام شده اين 
ش��ركت نيز با افزايش يك هزار و 369 ميليارد 
و 546 ميلي��ون ريال مع��ادل 19 هزار و 925 
ميليارد و 890 ميليون ريال محاس��به ش��د. 
»وصندوق« تعدادي از س��هام چند ش��ركت 
بورسي را با بهاي تمام شده معادل 5 هزار و 742 
 ميلي��ارد و 550 ميليون ريال ب��ه مبلغ معادل 
9 ه��زار و 792 ميلي��ارد و 200 ميليون ريال 
واگ��ذار كرد و از اين بابت مبل��غ 3 هزار و 792 

ميليارد و 200 ميليون ريال سود كسب كرد.
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي 
كش��وري طي اي��ن دوره تعدادي از س��هام 
چند ش��ركت بورس��ي را با بهاي تمام شده 
6 ه��زار و 443 ميليارد و 878 ميليون ريال 

خريداري كرد.

بازار سهام 305 ميليارد و 790 ميليون دالري شد

مدير نظارت بر كارگزاران سازمان بورس با اعالم نحوه پرداخت وجوه 
حاصل از فروش سهام، گفت: سهامداران بابت عدم تخصيص سود ناشي 
از تاخير در واريز وجوه مي توانند اقدام به شكايت كنند. به گزارش بورس 
پرس، محمد عطايي درباره ادعاي برخي سهامداران مبني بر تاخير تا 
يك هفته اي در واريز وجه ناش��ي از فروش س��هام توسط شركت هاي 
كارگزاري به دنياي اقتصاد گفت: از زمان فروش سهام تا دو روز كاري، 
شركت سپرده گذاري مركزي بايد پول را به حساب كارگزاري واريز كند 
تا شركت هاي كارگزاري هم يك روز كاري پس از دريافت پول مبلغ را 
به فروش��نده انتقال دهند. در غير اين صورت سهامداران مي توانند در 
سامانه شكايت، موضوع را مطرح كنند و اگر تعداد شكايت ها زياد باشد 
شركت كارگزاري مورد نظر، اخطار دريافت خواهد كرد. وي افزود: اين 
سامانه با هدف تسريع و تسهيل در اجراي فرآيندهاي مرتبط با ثبت و 
رسيدگي به ش��كايت ها از فعاالن بازار سرمايه، اعم از تشكل هاي خود 
انتظام، نهادهاي مالي و ناش��ران اوراق بهادار با رويكرد مكانيزاسيون، 

طراحي ش��ده و ش��كايت ها را ثبت مي كند و همه اشخاص حقيقي و 
حقوقي مي توانند شكايت از فعاالن بازارس��رمايه را بدون محدوديت 
زماني و جغرافيايي و از طريق س��امانه شكايت ها براي سازمان بورس 
ارسال كنند. اين مقام مسوول ادامه داد: نظارت مستمر مدير نظارت بر 
كارگزاران سازمان بورس بر شكايت هاي واصله و اقداماتي اعم از استعالم، 
تشكيل جلسه با متشاكي، جلسات مشورتي داخل سازمان، ارايه گزارش 
و... براي رسيدگي به شكايت ها و تهيه پاسخ، مي تواند ارتباط مناسبي 
ميان سرمايه گذاران و سهامداران با سازمان بورس برقرار و موجب كاهش 
ناهنجاري ها شود. به گفته عطايي، اگر سهامداري بابت عدم تخصيص 
سود ناشي از تاخير در واريز وجوه، شكايتي دارد مي تواند اقدام به ثبت 
در س��امانه هيات داوري بورس و اوراق بهادار كند كه سامانه  هوشمند 
ارتباطي است كه مراجعه كنندگان مي توانند با تقديم دادخواست مربوط 
به اين درگاه يا دبيرخانه سازمان، ضمن برخورداري از امكانات در نظر 

گرفته شده از رسيدگي تخصصي و سريع اين سامانه استفاده كنند.

شكايت از عدم تخصيص سود ناشي از تاخير
براي ورود به بازارهايي مانند مسكن و خودرو نياز به مبالغي است 
كه بس��ياري از افراد توانايي پرداخت آن را ندارند اما مي توان با 
مبالغ جزيي در بازر سرمايه س��رمايه گذاري كرد. در عين حال 
رشد بازار در دامنه نوسان موجود، به صورت روزانه عامل جذابيت 
س��رمايه گذاري در بورس است. پويان دارابي ضمن بيان مطلب 
فوق روند صعودي بازار را ناش��ي از تزريق نقدينگي دانس��ت و 
به پايگاه خبري بازار س��رمايه )س��نا(، گفت: با افزايش بازدهي 
بازار سرمايه نسبت به بازارهاي موازي شاهد تزريق نقدينگي و 
افزايش حجم معامالت بورس هستيم و به عقيده بنده تا زماني 
كه مشوق هاي فعلي وجود داش��ته باشد اين ميزان نقدينگي از 
بازار خارج نخواهد شد. وي افزود: از آنجايي كه محدوديتي براي 
ورود به بازار س��رمايه وجود ندارد، هر فرد با ه��ر ميزان دارايي 
اعم از خرد و كالن مي تواند در خريد س��هام سرمايه گذاري كند 
اما باي��د توجه كرد كه تنها با معامالتي ب��ر پايه تحليل مي توان 

بازدهي متناس��ب با پول وارد شده را كسب كرد. اين كارشناس 
بازار افزود: توجه به صورت هاي مالي شركت ها و ميزان سودآوري 
آنها مهم ترين اصل س��ودآوري در بازار سرمايه است بايد نسبت 
به برخي تبليغات غيرواقع هوش��يار بود. وي ادامه داد: بازار هاي 
موازي عموما در رشد يا افت سنگين خاصيت نقدشوندگي ندارند 
در صورتي كه بورس ب��ا بازدهي فعلي و اين حجم معامالت نقد 
ش��وندگي بااليي دارد كه در ش��رايط فعلي مزيت مهمي براي 
سرمايه گذاري است. دارابي عنوان كرد: تصميمات و مشوق هاي 
ايجاد ش��ده در بورس رشد نسبت P/E بازار سرمايه را رقم زده و 
اين درحالي اس��ت كه پيش تر اين نسبت در بازار حدود 7 تا 13 
بود اما هم اكنون با توجه به رش��د قيمت سهام اين رقم افزايش 
يافته است. گمان مي رود با پذيرش شركت هاي جديد و تامين 
مالي بلندمدت از طريق بورس، جذابيت خريد سهام بيشتر شود 

و بازار را سبز پوش نگه دارد.

معامله بر پايه تحليل، روش قطعي كسب بازدهي

 موج سواراني كه حاضر نيستند صحنه را ترك كنند!
تاريخ اين بار به صورت كمدي تكرار شده است و اين تنها 
مختص دنيا نيست. سوژه هاي سياسي و اقتصادي دستمايه 
خنده و طنز مي شود و نقد تيز و زهردار كمتر ديده مي شود. 
در اقتصاِد كشور و بورس ما نيز اوضاع به همين شكل است.

زماني مردم هر ن��وع خودرويي را مي خريدن��د اما حدود 
4-5 س��ال پيش با فش��ار افكار عمومي تصميم گرفتتد 
خودرو نخرند و بانك مركزي را مجبور كردند تا 70 درصد 
قيمت خودرو را وام بدهد. همه خوش��حال بودند كه رفتار 
اقتصادي مردم تغيير كرده اس��ت اما اي��ن بار تاريخ تكرار 

ش��د و ان هم از نوع كمدي! 4 ميليون نفر براي چند هزار 
خودروي بي كيفيت از رده خارج كه حتي نسبت به 5 سال 
پيش امكانات كمتري دارد هج��وم آورده اند! و حاال افكار 
عمومي به جاي نقد كردن اين رفتار و آموزش مردم، آن را 
دستمايه طنز قرار داده. بورس هم وضعيت مشابهي دارد. 
هجوم مردم به بورس هم ديگر شبيه طنز شده است نه از 
آن بابت كه مردم در بورس سرمايه گذاري مي كنند )اتفاقا 
بهترين تصميم اقتصادي چند سال اخير است و اميدوارم 
دولت هاي بعدي هم اين مسير را ادامه دهند( بلكه از اين 

جهت كه رفتار توده وار مردم و عدم شناخت آن باعث اين 
پديده ها شده است.  روزي مجوز مشاوره سرمايه گذاري 
وجود نداشت. س��بدگرداني نبود و تحليلگران حرفه اي 
وآماتور فعاليت مي كردند در اين بين كالهبرداني نيز بودند 
كه يا پول مردم را باال مي كش��يدند و يا ضرر هنگفتي به 
سرمايه گذاران وارد مي كردند و با زيان، سيد سرمايه گذار 
را تحويل مي دادند. سازمان قصد داشت بازار را ساختار مند 
كند اما در ساماندهي و وضع مقررات تا انجا پيش رفت كه 
خودي ها و شناسنامه دارها را هم زير گرفت و ميداِن آموزش 

و تحليل بورس را مانند روز بعد از بيگ بنگ، كرد؛ يك فضاي 
ناشناخته! از طرفي نتوانست آموزش و فرهنگ سازي بورس 
را توسعه دهد و ميدان را براي شيادان باز كرد. شيادي فقط 
از ديوار باال رفتن نيست. گاهي اوقات شياد با عشوه گري، 
مظلوم نمايي و پنهان شدن پشت افكار عمومي، قانون را 
به س��خره مي گيرد و خود را منجي نشان مي دهد! آري 
تاريخ تكرار شد و اين بار هم به صورت كمدي! اين بدعت 
خطرناك صرفا بازي با سرمايه هاي مردم است و چه بسا به 
علت نداشتن ساختار تحليل باعث تفاسير و برداشت هاي 

گوناگون شود و در نهايت باعث زيان سرمايه گذاران شود. 
 تحليلگران همواره اشتباه مي كنند و اين اصال ايراد ندارد 
زيرا تحليلگران بر اساس اطالعات موجود نظر مي دهند ، 
موسسات جهاني بارها تحليل هاي اشتباه از روند قيمتها 
ارايه كرده اند و اين ذات تحليل اس��ت اما آنچه بايد درست 
باشد روش تحليل و مبناي تحليل است و صرفا نبايد نتيجه را 
نگريست. اما وقتي تحليل مبنا ندارد، مي شود حدس و گمان 

و پيشگويي و درنهايت شيادي و كالهبرداري!
٭دكتراي مديريت مالي

ادامهازصفحهاول



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

يك ملك و چند روايت

تخلف ساختماني دولت در جماران
گروه راه و شهرسازي|

س�اخت و س�از در يك زمين 4 هزار متري 
واقع در محله جماران طي روزهاي گذشته 
خبرس�از ش�ده اس�ت. در ابتدا گروهي از 
اعضاي اين محله با نامه نگاري نسبت به اين 
مس�اله اعتراض كردند، س�پس شهرداري 
منطقه يك و برخي از اعضاي ش�وراي شهر 
تهران به اين مساله ورود كردند و در نهايت 
نهاد رياست جمهوري طي اطالعيه اي نسبت 
به اين ساخت وساز توضيحاتي را ارايه داد. 
در عين حال، اظهارات مديريت ش�هري با 
اطالعيه نهاد رياست جمهوري تناقض دارد 
به گونه اي كه مديريت ش�هري كاربري اين 
ملك را »مسكوني« و نهاد رياست جمهوري 
كارب�ري آن را »اداري« اع�الم كرده ان�د. 
در همي�ن حال، مس�ووالن ش�هري و نهاد 
رياست جمهوري بر سر اين مساله اتفاق نظر 
دارند كه ساخت وس�از در منطقه جماران، 
ملك شخصي حسن روحاني،  رييس جمهور 

نيست.

   توضيحات رياست جمهوري 
پيرو انتشار خبري در فضاي مجازي مبني بر ساخت 
بنايي با متراژ ۴ هزار متر به عنوان ملك و ساختمان 
ش��خصي رييس جمهور در منطقه جماران، روابط 
عمومي نهاد رياس��ت جمهوري ضم��ن تكذيب اين 
خبر، در اطالعيه اي در اي��ن خصوص توضيحاتي را 

ارايه كرد. 
 روابط عمومي نهاد رياست جمهوري در اين رابطه پنج 

نكته را مدنظر قرار داده كه به قرار زير است: 
۱- مل��ك مذكور از جمل��ه امالك قديم��ي متعلق به 
نهاد رياس��ت جمهوري اس��ت و ب��ه هيچ وجه مالكيت 
شخصي ندارد و در س��ال هاي گذشته نيز از سوي نهاد 

رياست جمهوري مورد استفاده قرار گرفته است.
۲- اين ملك قديمي بر اثر گذر زمان و عدم رسيدگي 
در سال هاي گذشته دچار آسيب هاي جدي و به شكل 
نيمه مخروبه در آمده بود كه در چند سال قبل براي 
ساخت گودبرداري شده بود. رها شدن گودبرداري 
مورد اعتراض همسايگان بوده و بيم آن مي رفت كه 
به منازل آنان نيز آسيب بزند، به همين جهت ساخت 

آن در سال گذشته در دستور كار قرار گرفت.
۳- كاربري ملك مذكور مسكوني و شخصي نبوده و 
ساختماني با كاربري اداري است و انتشار خبر ساخت 
منزل مس��كوني براي رييس جمهور در عين كذب 
بودن، يك شيطنت آشكار و كاماًل با اغراض مشخص 

صورت گرفته است.
۴- ساخت اين ملك با هماهنگي كامل با شهرداري 
تهران انجام شده و موضوع تخلف و ساخت خارج از 

روابط نيز كاماًل فاقد حقيقت است.
۵- اين خبرسازي كذب براساس برخي قرائن موجود 
از س��وي كس��اني صورت گرفته كه طي سال هاي 
گذش��ته برنامه اي براي اين ملك داش��ته اند كه به 
علت عدم توفيق در رس��يدن به اهدافشان دست به 

فضاسازي هايي اينچنين زده اند.

   توضيحات شهرداري 
در همين رابطه، حميد موس��وي، شهرداري منطقه 
يك توضيحات��ي را درباره كاربري و نحوه س��اخت و 
س��از در زمين مورد اشاره و همچنين چرايي تخريب 
بخش��ي از آن ملك ارايه كرد.موسوي در گفت وگو با 
ايس��نا، در مورد جزئيات اين تخريب با بيان اينكه ۶ 
سال پيش مجوز گودبرداري در ملكي متعلق به نهاد 
رياست جمهوري در جماران صادر و در نهايت يك گود 
۱۴ متري حفاري شد، گفت: اما بعد از مدتي اين گود به 
حال خود رها شد و به مرور زمان به علت عمر محدود 

سازه نگهبان در زمره گودهاي پرخطر قرار گرفت.
وي ب��ا بي��ان اينك��ه پي��ش از س��ال جدي��د، نهاد 
رياست جمهوري نسبت به تكميل س��اخت و ساز و 
درخواس��ت اخذ پروانه نيز اقدام كرد، افزود: كاربري 
ملك، مسكوني و بر اساس ضوابط طرح تفصيلي داراي 
تراكم۳۰۰ درصد است و برخالف برخي اخبار منتشره 
اين ملك باغ نيس��ت و به عبارتي مس��تند به مصوبه 
كميسيون ماده 7 ازسال ۹۳ نوعيت ملك، باغ نيست 
و همچنين تاييديه جديد كميسيون ماده 7 مبني بر 

باغ نبودن را نيز دارد.
شهردار منطقه يك با تاكيد بر اينكه براساس ضوابط 
طرح ويژه مصوب س��اماندهي محدوده جماران، در 
شوراي عالي شهرسازي در مجاورت حسينيه شماره 
يك تعداد طبقات مجاز به صورت دوطبقه روي زمين 
اس��ت، افزود: طرح ارايه شده به صورت دوطبقه روي 
زمين و س��ه طبقه زيرزمين ارايه شده كه منطبق بر 
ضوابط طرح تفصيلي  است و همچنين براساس پهنه 
ملك، مي توانستند 7۰ درصد س��طح اشغال داشته 
باش��ند؛ اما حدود۶۰ درصد س��اخت و ساز داشتند 
كه كمتر از ضوابط طرح تفصيلي ش��هر تهران است. 
همچني��ن رعايت بر اصالحي و ش��يب زي��اد زمين 
)اختالف ۹ متري ش��مال و جنوب زمين( ش��رايط 

خاصي را به وجود آورده است.
موس��وي با بيان اينكه در حين اج��راي كار، ماموران 
شهرداري متوجه ساخت يك »نيم« طبقه برخالف 
ضوابط مصوب ش��دند كه عص��ر روز جمعه، ماموران 
اجراييات نس��بت به تخريب آن اقدام كردند، افزود: 
اين ملك متعلق به نهاد رياست جمهوري است و ملك 
شخصي نيست؛ اما متاسفانه در فضاي مجازي اخباري 
مبني بر تخريب ملك رييس جمهور منتشر شده است 

كه صحت ندارد.
موسوي افزود: اين ملك متعلق به نهاد رياست جمهوري 

است و در حال حاضر نيز سازنده بنياد مسكن است.

   پيگيري 2 نفر از اعضاي شوراي شهر
زهرا نژاد بهرام، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
نيز درباره تخلف صورت گرفته در فرايند ساخت و ساز 
ملكي به متراژ ۴ هزار متر مربع در محله جماران از سوي 

نهاد رياست جمهوري توضيح داد.
نژاد بهرام در گفت وگو با تسنيم، درباره تخلف صورت 
گرفته در فرايند ساخت ملكي حدود ۴ هزار متري در 
محله جماران منطقه يك اظهار كرد: براي احداث بنا 
درخواستي از سوي نهاد رياست جمهوري به شهرداري 
منطقه يك انجام شده و اين مساله از طريق شهرداري 

منطقه پيگيري شده است و مجوز الزم براي احداث 
بنا صادر ش��ده كه در فرآيند ساخت اين بنا، پايه هاي 
يك نيم طبقه از سوي سازندگان كه در پروانه به آنها 
اشاره نشده بود، احداث مي شود.نژادبهرام اظهار كرد: 
با توجه به اين مساله، پيگيري هايي از سوي دو نفر از 
اعضاي شوراي شهر تهران آقايان ساالري و عليخاني و 
با حضور شهردار منطقه يك در محل احداث بنا انجام 
مي شود كه در نهايت و با عنايت به پيگيري هاي صورت 
گرفته از سوي شهرداري منطقه اعالم مي شود كه بايد 
پايه هاي اين نيم طبقه، تخريب شود.عضو هيات رييسه 
شوراي شهر تهران ادامه داد: با توجه به عدم تخريب 
پايه هاي اين نيم طبقه از سوي سازندگان، در نهايت روز 
پنجشنبه پايه هاي اين نيم طبقه توسط واحد اجراييات 
شهرداري تهران تخريب شده است.نژادبهرام گفت: 
زمين اين ملك حدود ۴ هزار متر است كه عقب نشيني 

جدي داشته و زمين اختالف ثبت دارد.

   ماجرا چه بود؟
در هفت��ه گذش��ته خبري مبن��ي بر س��اخت بناي 
غيرقانوني در نياوران به دس��تور شهردار تهران براي 
حسن روحاني رييس جمهور در شبكه هاي اجتماعي 

منتشر شد.
به گزارش تسنيم، در همين رابطه جمعي از اهالي محله 
جماران نامه اي را خطاب به شهردار تهران نوشتند كه 
در اين نامه آمده است: احتراما اينجانبان امضا كنندگان 
اهالي محله جماران به عرض مي رسانيم كه مدتي است 
شخص يا اش��خاص نامعلوم ادعاي ارتباط با مقامات 
دولتي مبادرت به ساخت و ساز غيرقانوني در مقياس 

وسيع در بخشي از اراضي واقع در ياسر، خيابان شهيد 
حميد حسني كيا، اول چوبينه كرده اند و بدين ترتيب با 
تخطي از موازين شهرسازي و مقدرات شهرداري عمال 
سبب ضرر به حقوق مادي و معنوي اهالي محل شدند و 
سبب ساز ايجاد جو نارضايتي در سطح عمومي شدند.

پر واضح است كه چنين اقداماتي نه تنها از مصاديق بارز 
نقص حقوق شهروندي محسوب و سبب ضايع شدن 
حقوق حقه ساكنين مي شود بلكه با قواعد و اصول فقه 
خصوصا قاعده الض��رر در تعارض بوده و امري خالف 
قانون و شرع تلقي مي ش��ود. حال با عنايت به مراتب 
مذكور استدعا داريم دستور فرماييد با قيد فوريت به 
موضوع رسيدگي شده و اقدامات مقتضي براي توقف 
عمليات ساختماني و وضع به حالت قبل معمول شود.

بر اساس اين گزارش، محمدجواد حق شناس، رييس 
كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران نيز در رابطه با 
مساله اشاره شده در صفحه شخصي خود نوشت: اين 
خبر را بررسي كردم؛ متاسفانه حقيقت دارد! دو تن از 
اعضاي شورا از محل بازديد كردند با تذكري كه داده 
شد، پروانه به تاريخ ۲۹ خرداد صادر شد! وجود برخي 

تخلفات محرز است.

   شوراي شهر تهران پيگير تخلف در جماران
در رويدادي ديگر، ناهيد خداكرمي، عضو شوراي شهر 
تهران با اش��اره به اينكه تخريب ملك مربوط به نهاد 
رياس��ت جمهوري به دليل تخلف در ساخت و ساز با 
پيگيري اعضاي شوراي شهر انجام گرفته است، گفت: 
در مورد تخلفات انجام گرفته در ساختمان پالسكو نيز 

اغماضي نخواهيم داشت.

خداكرم��ي در گفت وگو با ف��ارس اظهار ك��رد: اين 
س��اختمان دولتي و مربوط به نهاد رياست جمهوري 
است ولي با اين وجود به دليل تخلف انجام گرفته در 
ساخت و ساز ش��هرداري منطقه اقدام به تخريب آن 
كرد.وي با اشاره به اينكه اين ملك به صورت شخصي 
براي حسن روحاني نيست،  گفت: شوراي شهر پيگير 
اين تخلف بود و به محض اطالع توس��ط شهروندان، 
شهرداري منطقه با حضور برخي از اعضاي شوراي شهر 
و سازنده اقدام به تخريب آن كرد.اين عضو شوراي شهر 
تهران ادامه داد: تخلفات ساختماني زير ذره بين اعضاي 
شوراي شهر است و بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه 
متأسفانه در ساخت ساختمان پالسكو نيز تخلف انجام 
گرفته و اين ساختمان از نظر ارتفاع و پاركينگ دچار 
مشكل است. همچنين ساختمان پالسكو بدون صدور 
پروانه س��اخته شده اس��ت.خداكرمي اظهار كرد: در 
تهران با توجه به وسعت آن تخلفات همچنان در حوزه 
ساختمان و شهرسازي انجام مي گيرد و گاهي دور از 

چشم شهرداري هاي مناطق تخلفات ايجاد مي شود.
وي گفت: همه باي��د به قانون تمكي��ن كنند و هيچ 
اس��تثنايي در اين زمينه وجود ندارد. انتظار داريم در 
مورد ساختمان پالسكو نيز موارد قانوني انجام گيرد. 
وي تصري��ح كرد: در صورتي كه ب��ه تذكرات اعضاي 
شوراي شهر در مورد تخلف انجام گرفته در ساختمان 
پالسكو بي توجهي شود، به سرعت درخواست تخريب 
اين س��اختمان نيز داده خواهد ش��د چ��را كه هيچ 
تبعيضي در اين زمينه وجود ندارد و اگر حق و حقوق 
عامه شهر رعايت نش��ود هر ساخت وساز غيرقانوني 

مشمول تخريب خواهد شد.
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توليدكنندگان مسكن استيجاري 
از دولت يارانه مي گيرند

محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي كه سال گذشته 
از ارايه تس��هيالت به سازندگان مس��كن اجاره اي 
خبر داده بود، مجددا گفت: كس��اني كه قصد دارند 
واحد مس��كوني اجاره اي توليد كنند اعم از نهادها 
يا اش��خاص حقيقي از س��وي وزارت راه، زمين ۹۹ 
س��اله همراه با تسهيالت س��اخت مسكن دريافت 
مي كنند. موضوع ساخت »مسكن استيجاري« به 
صراحت در قانون )س��اماندهي و حمايت از توليد و 
عرضه مسكن مصوب ۱۳۸7( آمده است، اما جامعه 
سازندگان و سرمايه گذاران در سال هاي گذشته از 
ساخت مسكن استيجاري استقبال نكردند. وزارت 
راه و شهرسازي تابستان س��ال گذشته با دعوت از 
س��رمايه گذاران براي توليد مسكن استيجاري در 
اطالعيه اي اعالم كرد: انبوه سازان و سرمايه گذاران 
براي ساخت مسكن استيجاري در كشور امتيازات 
وي��ژه اي از دول��ت دريافت مي كنند، اما ب��از هم از 
تابستان سال گذشته تاكنون كلنگ ساخت هيچ 
مسكن اجاره اي به زمين خورده نشد.در همين رابطه 
اسالمي روز شنبه در گفت وگو با ايرنا، در خصوص 
برنامه دولت براي ساماندهي بازار اجاره بها، گفت: به 
دنبال عملياتي شدن »طرح اجاره داري حرفه اي« 
هستيم تا بتوانيم در درازمدت بازار اجاره بها را كنترل 
كنيم.وي گفت: اجاره داري حرفه اي در كشورهاي 
پيش��رفته اجرايي مي شود و ش��ركت هاي بزرگي 
هستند كه خانه هايي كه متعلق به خودشان است را 
اجاره مي دهند، همچنين شركت هايي هستند كه در 
جايگاه كارگزار خانه هاي مردم را با الگويي مشخص 
به صورت ساالنه يا بلندمدت اجاره مي دهند.اسالمي 
با اعالم اينكه درصدد گسترش و اجراي طرح اجاره 
داري حرفه اي هستيم، گفت: كساني كه قصد دارند 
واحد مسكوني اجاره اي توليد كنند اعم از نهادها يا 
اشخاص حقيقي از سوي وزارت راه زمين ۹۹ ساله 
همراه با تسهيالت ساخت مسكن دريافت مي كنند.

وزير راه گفت: بعد از س��اخت اين خانه ها از آنجايي 
كه سازنده خانه هاي اجاره اي از دولت يارانه دريافت 
كرده اند بايد به نرخ هاي مصوب، خانه ها را اجاره دهند.

افزايش مسافران مترو
با بازگشايي بازارها

فرنوش نوبخت، مديرعامل شركت بهره برداري 
مترو تهران با اشاره به اينكه بازگشايي بازار و ايجاد 
جذابيت هاي سفر س��بب افزايش آمار مسافران 
مترو شده است، گفت: در حال حاضر با ۱۰۰درصد 
ظرفيت مش��غول خدمت رس��اني به مسافران 
هستيم. نوبخت در گفت وگو با فارس درباره آمار 
مسافران مترو اظهار كرد: چهارشنبه هفته گذشته 
تعداد مس��افران مترو حدود ۲۰۰ هزار نفر و روز 
پنجشنبه ۳۰۰ هزار نفر بود كه تقريبًا نسبت به 
هفته هاي قبل از آن به حدود يك سوم رسيد.وي 
با بيان اينكه اجراي طرح ترافيك سبب افزايش 
چشمگير مسافران نش��ده است، گفت: سيستم 
مترو يك سيستم واسط به شمار مي رود و هرچه 
تقاضا و جذابيت ها براي تردد در سطح شهر بيشتر 
باشد امكان استفاده از مترو نيز افزايش مي يابد كه 
بازگشايي بازار و مراكز خريد از جمله موضوعاتي 
اس��ت كه جذابيت سفر در سطح ش��هر را ايجاد 
مي كند.مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران 
ادامه داد: در برخي از شهرها طرح ترافيك وجود 
ندارد ولي با اين حال آمار مسافران مترو به دليل 
جذابيت هاي ايجاد ش��ده، افزايش يافته اس��ت.

وي با بيان اينكه افرادي كه خ��ودرو دارند اكثراً 
هزينه پرداخت طرح ترافيك را هم دارند، گفت: 
در شركت مترو تهران اقدامات الزم را براي ارايه 
خدمات بيشتر به مسافران انجام داده ايم و با ۱۰۰ 
درصد ظرفيت مش��غول خدمت رساني به مردم 
هستيم.نوبخت اظهار كرد: در حال حاضر سرفاصله 
حركت قطارها در بسياري از خطوط به سه دقيقه 
رسيده اس��ت كه اين موضوع تنها در ۱۰شركت 

مترو دنيا شايد اينچنين باشد.

ايرالين ها دستورالعمل رعايت 
فاصله گذاري دريافت  نكرده اند

دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه 
هن��وز دس��تورالعمل فاصله گ��ذاري اجتماعي را 
دريافت نكرده ايم كه بابت عدم اجراي آن به شركتي 
تذكر داده شود يا مش��مول جريمه شود، گفت: ياتا 
)انجمن بين المللي حمل ونقل هوايي( هيچ توصيه و 
دستورالعملي مبني بر رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
در حين پرواز نداشته و هيچ شركت هواپيمايي هم 
در دنيا نسبت به فاصله گذاري اجتماعي اقدام نكرده 
است.مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با ايلنا درباره 
بازگشايي پروازهاي ايران در مسيرهاي خارجي اظهار 
كرد: هنوز هيچ تاريخ قطعي درباره از سرگيري پروازها 
اعالم نشده است اما طبق گفته وزير خارجه تركيه از 
ابتداي ماه آگوست )يازدهم مرداد ماه( احتمال انجام 
مجدد پروازها از/ به اين كشور وجود دارد.وي در پاسخ 
به اينكه با انجام پرواز به تركيه امكان فروش تور هم 
وجود خواهد داشت، ادامه داد: اگر پروازها داير شود 
امكان فروش تور هم به وجود مي آيد البته تمام اين 
موضوعات به سياست هاي كشور تركيه در شرايط 
كرونا بستگي دارد.دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي 
افزود: پرواز به كشورهاي خليج فارس هم به صورت 
موردي انجام مي شود. اسعدي س��اماني با اشاره به 
انجام پروازهاي برنامه اي اظه��ار كرد: در هفته يك 
پرواز برنامه اي به پاريس، به لندن سه پرواز در هفته و 
آمستردام يك پرواز در هفته انجام مي شود. وي با تاكيد 
بر اينكه رعايت فاصله گ��ذاري اجتماعي در پروازها 
براي شركت هاي هواپيمايي مقرون به صرفه نيست، 
گفت: ياتا هيچ توصيه و دستورالعملي مبني بر رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي در حين پرواز نداشته و هيچ 
شركت هواپيمايي هم در دنيا نسبت به فاصله گذاري 

اجتماعي اقدام نكرده است.

3 بسته تشويقي براي پروازهاي عبوري  از آسمان ايران
مديركل دفتر بازرگاني و سرمايه گذاري شركت 
فرودگاه ه�ا و ناوبري هوايي اي�ران از تعيين 
3بس�ته تش�ويقي براي پروازهاي عبوري از 

فضاي كشور خبر داد.

 به گزارش روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران، ناصر آقايي، مديركل دفتر بازرگاني و سرمايه گذاري 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران  بيان كرد: موضوع 
آيين نامه اصالحي كاهش تعرفه پروازهاي عبوري از آسمان 
ايران مطرح نيست و خبرهاي منتشر شده در اين باره نيز 
برداشت نادرست از متن آيين نامه اصالحي است. وي اظهار 
كرد: شرايط به وجود آمده براي صنعت هوانوردي جهان 
در دوران گس��ترش ويروس كرونا، موضوعي نيست كه بر 
كسي پوشيده باشد و ويروس كوويد ۱۹ تاثيرات زيادي را بر 
همه جنبه هاي اين صنعت در جهان و ايران گذاشته است، 
يكي از اين تاثيرات، كاهش چش��مگير پروازهاي عبوري 
در سراس��ر جهان از جمله آسمان كش��ورمان بوده است 
كه همچنان ادامه دارد.وي افزود: با توجه به بررس��ي هاي 
كارشناسي انجام شده، آيين نامه جديد پيشنهادي تعيين 
درآمدهاي شركت فرودگاه ها و ناوبري ايران، از سوي وزارت 
راه و شهرسازي به دولت  ارايه شد تا پس از بررسي و تاييد 
در كميسيون اقتصادي و تصويب در هيات محترم دولت، 
فضا را براي پروازهاي عبوري از آس��مان ايران جذاب تر و 

با كشورهاي همسايه قابل رقابت مي كند.  مديركل دفتر 
بازرگاني و س��رمايه گذاري ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي اي��ران با بيان اينكه ما موظفيم در چارچوب فضاي 
رقابتي با كشورهاي همسايه، ترافيك پروازهاي عبوري از 
فضاي كشورمان را افزايش دهيم، افزود: قصد داريم با تهيه 
بسته هاي تشويقي، انگيزه و رغبت شركت هاي هواپيمايي 
خارجي براي استفاده از فضاي ايران را بيشتر سازيم و اين 
به معناي كاهش تعرفه پروازهاي عبوري نيست. وي افزود: 
در گام نخست، شركت هايي كه جزو هشت شركت اول در 
سبد درآمدي ما از پروازهاي عبوري هستند، از بسته هاي 
تشويقي بهره مند مي شوند. دس��ته دوم نيز شركت هاي 
هواپيمايي خارجي هستند كه ميزان بهره مندي خودشان 
از فضاي ايران را حدود ۲۰ درصد افزايش مي دهند، در اين 
صورت، متناسب با اين درصد افزايش، از تخفيف هاي در نظر 
گرفته شده توسط شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
برخوردار خواهند شد. دسته سوم هم شركت هاي هواپيمايي 
خارجي هستند كه سعي در حفظ ميزان استفاده از فضاي 
ايران را دارند و ما نيز به آنها كمك مي كنيم تا حتي بتوانند 
اين ميزان را افزايش دهند.وي افزود: اين يك واقعيت علمي 
و گريزناپذير است كه ما بايد با كشورهاي همسايه در زمينه 
جذب پروازهاي عبوري رقابت كنيم و انجام بازاريابي علمي 
فقط محدود به درآمدهاي غيرهوانوردي شركت نمي شود 
و چنين نگاهي بايد به درآمدهاي هوانوردي نيز اعمال شود. 

ما بايد ضمن حفظ مشتريان فعلي، آنها را به استفاده بيشتر 
از فضاي ايران تشويق كنيم و ساير شركت ها را نيز در اين 
مسير قرار دهيم، پس اساسا آيين نامه پيشنهادي تعيين 
درآمدهاي ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري ايران، به معناي 
كاهش تعرفه پروازهاي عبوري نيست.وي گفت: آيين نامه 
اجرايي ماده ۶۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و 
مصرف آن در موارد معين به عنوان بخش��ي از درآمدهاي 
شركت فرودگاه ها و ناوبري ايران يك طرح پيشنهادي است 
كه پس از بررسي هاي كارشناسانه در كميسيون اقتصادي 
دولت جهت تصويب به هيات دولت ارايه و پس از تصويب 
وجاهت قانوني و اجرايي داشته وبه رقابتي شدن مسيرهاي 

پروازهاي عبوري منجر خواهد شد.

   كرونا و صنعت هوايي جهان
به گزارش »تعادل«، حسين اسفندياري،  عضو هيات مديره 
ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در فروردين ماه 
سال جاري با طرح چند سوال از جمله اينكه ويروس كرونا 
صنعت فرودگاهي را با چه وضعيتي مواجه كرده است؟ و 
براي سال جاري و آينده خود چه برنامه ريزي هايي بايد انجام 
دهيم؟ گفته بود: با نگاهي عميق تر و اساس��ي تر به مساله 
بحران ويروس كرونا در دنيا و تحت تاثير قرار دادن صنعت 
هوانوردي دنيا، متوجه مي شويم كه طبق آخرين آمار يورو 
كنترل كه فضاي كل اروپا را كنترل و پروازهاي آن را مديريت 

ترافيكي مي كند، ۹۰ درصد پروازهاي اروپا نسبت به سال 
گذشته از دست رفته و فقط ۱۰ درصد پروازها در اروپا برقرار 
است و اين امر نشان مي دهد كه چه وضعيتي براي هوانوردي 
دنيا به وجود آمده است. مفهوم آن اين است كه در كل دنيا 

كمابيش وضعيت بحراني تر خواهد بود.

   كاهش 80 درصدي پروازهاي عبوري
او گفته بود: در پروازهاي عبوري با وجود ويروس كرونا ۸۰ 
درصد پروازها را دس��ت مي دهيم. از اين رو، فرودگاه هاي 
كشور نمي توانند در هزينه هاي جاري، سرمايه اي و عمراني 
و تجهيزات همانند گذشته عمل كنند.به گزارش »تعادل«، 
به گفته امير مكري، مديرعامل شركت فرودگاه ها، مبلغ 
درآمد حاصل از پروازهاي عب��وري حدود ۱۸۰۰ ميليارد 
تومان اس��ت. آن گونه كه او پيش تر اعالم كرد، ۶۸ درصد 
درآمدهاي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران حاصل 
از پروازهاي عب��وري، ۲۰ درصد حاص��ل از ارايه خدمات 
فرودگاهي و حدود ۵ درصد هم حاصل واگذاري اماكن است. 
به گزارش »تعادل« اواسط تير ماه سال گذشته و چند روز 
پس از افزايش تنش ها ميان ايران و امريكا، حجم پروازهاي 
عبوري از آسمان ايران به ۸۰۰ پرواز رسيد، درحالي كه پيش 
از آن، روزانه ۸۴۰ پرواز از آسمان ايران عبور مي كرد. اما اواخر 
آذرماه ۹۸، با گذشت حدود ۶ ماه از آخرين آمار منتشرشده 
از سوي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، مديرعامل 

اين شركت از رشد پروازها و عبور۹۰۰ پرواز در روز از آسمان 
كشورمان خبر داد. پس از سقوط پهپاد جاسوسي امريكا در 
خليج ف��ارس و نوتام )اطالعيه هوانوردي( امريكا مبني بر 
ممنوعيت پرواز بر فراز آسمان خليج فارس و ايران، تعداد 
پروازهاي عبوري از فضاي كشور كاهش يافت اما با گذشت 
يك هفته از انتشار نوتام، ميزان پروازهاي عبوري از فضاي 
كشور مجددا افزايش يافت و شركت هاي هواپيمايي متوجه 
شدند كه آس��مان ايران كماكان امن است، ضمن آنكه از 
نظر اقتصادي هم عبور از آسمان ايران توسط ايرالين هاي 
خارجي صرفه بيشتري دارد چون مدت زمان پرواز براي آنها 
كاهش مي يابد.البته بهبود پروازهاي عبوري از آسمان ايران 
طي ۶ ماهه تابستان و پاييز سال گذشته و ثبت ۹۰۰ پرواز 
در روز، در شرايطي رخ داد كه در سال ۹7 روزانه هزار پرواز 
عبوري داشتيم. مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران در روزهاي آخر آذر س��ال گذشته با اشاره به اين آمار 
گفته بود: امسال در مقطعي به دليل ناامن اعالم شدن آسمان 
ايران، آمار پروازهاي عبوري كاهش يافت اما پس از مدت 
كوتاهي با اطمينان يافتن شركت هاي هواپيمايي از امنيت 
آسمان ايران، تعداد پروازهاي عبوري دوباره افزايش يافت 
و اكنون روزانه به ۹۰۰ پرواز رسيده است. از اين رو، به نظر 
مي رسد، با كاهش ۸۰ درصدي پروازهاي عبوري از آسمان 
كشور، تعداد اين پروازها به كمتر از ۱۸۰ پرواز در روز برسد و 
درآمد حاصله از اين محل نيز به ۳۶۰ ميليارد تومان افت كند.

سامانه ملي امالك و اسكان هنوز به سازمان امور مالياتي تحويل نشده است

كشف خانه هاي خالي از طريق »سوت زني«
گروه راه و شهرسازي|

در حال�ي ك�ه هفت�ه گذش�ته اس�حاق 
جهانگيري با ص�دور ابالغيه اي از واگذاري 
سامانه ملي امالك و اسكان از سوي وزارت 
راه وشهرس�ازي به س�ازمان امور مالياتي 
خبر داد، اما بر اس�اس اظهارات مسووالن 
س�ازمان مالياتي به نظر مي رسد، همچنان 
سامانه يادش�ده در اختيار س�ازمان امور 
مالياتي قرار داده نش�ده و موت�ور ماليات 
ستاني از خانه هاي خالي همچنان خاموش 
اس�ت. در چنين شرايطي اس�ت كه معاون 
س�ازمان مزب�ور از افش�اگري و اصطالحا 

سوت زني شهروندان عليه خانه هاي خالي 
استقبال كرده است.

محسن ابراهيمي، معاون حسابرسي امور مالياتي شهر و 
استان تهران در همين رابطه گفت: اجراي قانون ماليات 
بر خانه هاي خالي منتظر راه اندازي يك سامانه مورد 
تعهد وزارت راه وشهرسازي است تا به اين طريق بتوان 
اطالعات خانه هاي خالي، خريد و فروش و رهن و اجاره 

را بر اساس آن استعالم و دريافت كرد.
به گفته ابراهيمي، اين سامانه هنوز راه اندازي نشده 
و در اختيار سازمان امور مالياتي قرار نگرفته و اجازه 
تش��خيص هم به خود مميزان مالياتي داده نش��ده 

است.اين س��امانه هم بنا بود بر اساس اطالعاتي كه 
از دفترهاي معامالت ملكي و س��ازمان ثبت اس��ناد 
درياف��ت مي كند از خالي بودن خانه ها مطلع ش��ود 
و اجازه نظارت و تامين ماليات بدهد.به گزارش ايرنا 
به نقل از مسووالن س��ازمان مديريت وبرنامه ريزي، 
نزديك به ۵۰۰ هزار واحد مس��كوني خالي در شهر 

تهران وجود دارد.

   مردم تماس بگيرند
در همين حال، محمود عليزاده، معاون سازمان امور مالياتي 
گفت: مردم براي شناس��ايي خانه هاي خالي مي توانند با 

سازمان تماس بگيرند و اطالعات آن را ارايه دهند.

عليزاده در گفت وگ��و با فارس با اش��اره به آخرين 
وضعيت سامانه ملي امالك و اسكان كه قرار است از 
سوي وزارت راه و شهرسازي راه اندازي و در اختيار 
سازمان امور مالياتي قرار بگيرد، اظهار كرد: در حال 
حاضر بر اساس مصوبه هيات وزيران، سازمان امور 
مالياتي مكلف ش��ده كه اطالع��ات هويتي موديان 
خود را در اختيار اين سامانه قرار دهد و فرايند تبادل 

اطالعات از امروز كليد خورده است.
معاون امور فني و حقوقي س��ازمان ام��ور مالياتي 
افزود: هنوز اطالعات سامانه ملي امالك و اسكان در 
اختيار سازمان امور مالياتي براي بررسي و رسيدگي 
به ماليات خانه هاي خالي واصل نشده و نحوه تبادل 

در حال بررسي است. وي با اشاره به اينكه به دنبال 
اجراي دقيق و صحيح قانون هس��تيم، گفت: البته 
سازمان مالياتي به دنبال استفاده از ابزارهاي ديگر 
براي ماليات  خانه هاي خالي است. مثاًل بررسي هاي 
ميدان��ي و اطالعات مردم��ي يا همان س��وت زني 
مي تواند به س��ازمان براي اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي كمك كند. در حال حاضر بسياري از مردم در 
تماس با سازمان امور مالياتي اطالعات و خانه هاي 
خالي را گزارش مي كنند. اين موضوع جلوي احتكار 
و س��وداگري را مي گيرد. ش��هروندان مي توانند با 
تماس شماره ۱۵۲۶ اطالعات خانه هاي خالي را در 

اختيار اين سازمان قرار دهند.

نهاد رياست جمهوري: ادعاي ساخت منزل مسكوني براي رييس جمهور كذب محض است-  عكس تزييني است



دانش و فن6اخبار

هزينه اينترنت موبايل به مراتب از اينترنت ثابت گران تر است 

تمايل كاربران به استفاده از اينترنت موبايل
طبق آخرين گ�زارش رگوالت�وري از وضعيت 
اينترنت در كش�ور، بيش از يك ميليون كاربر 
اينترن�ت ثابت خانگ�ي در يك س�ال اخير، از 
داش�تن اين س�رويس انصراف داده و به سمت 

استفاده از اينترنت موبايل رفته اند.

تا چند سال پيش، برخي از مسووالن معتقد بودند فناوري 
اطالعات و اينترنت، جزو كاالهاي لوكس است و اينترنت 
۱۲۸ كيلوبيتي براي دسترسي مردم كافي است. اما اكنون، 
كمتر كس��ي از اهميت اس��تفاده از اينترنت غافل است و 
فناوري اطالعات ب��ه پديده اي ض��روري در زندگي افراد 
تبديل شده است. طي سال هاي گذش��ته، روند استفاده 
از اينترنت از سرعت هاي كيلوبيتي در اينترنت دايال آپ، 
رفته رفته جاي خود را به فناوري ADSL داد كه سرعتي 
به مراتب بيشتر داشته و سرعت هايي تا ۵۲۱ كيلوبيت بر 
ثانيه و حتي ۱۶ مگابيت را هم پوشش مي داد و اكنون نوبت 
به فيبر نوري است كه سرعت هايي به مراتب باالتر را براي 
كاربران به ارمغان آورد. در حال حاضر، انواع سرويس هاي 
موجود اينترنت در ايران، به دليل داشتن ويژگي هاي متمايز 
از هم، براي كاربران با شرايط مكاني و موقعيتي متفاوت ارايه 
مي شود. سرويس هاي پرسرعت فراهم شده از سرويس هاي 
ثابت تا نقطه به نقطه و درنهايت همراه را شامل مي شوند كه 
هر سرويس نيز در خود داراي انواع مختلفي سرويس هاي 
متمايز از هم است كه كاربران اينترنتي بسته به شرايط و 
نياز خود مي توانند مناسب ترين سرويس را انتخاب كنند. 
اينترنت دايال آپ اما در دهه ۸۰ در ايران، بيشترين استفاده 
را داش��ت و كاربران با خريد كارت هاي اينترنتي به شبكه 
جهاني وصل مي شدند. پس از دايال آپ، دسترسي به فناوري 
اي دي اس ال فراهم شد كه البته در ابتدا براي همه كاربران 
قابل استفاده نبود اما به تدريج به طور كلي جايگزين دايال آپ 
ش��د و در كنار آن هم، اينترنت بي سيم از جمله وايمكس 
مورد استفاده قرار گرفت. فيبر نوري با سرعت هاي چند ده 
مگابيتي و باالتر هم جديدترين فناوري است كه اگرچه هنوز 

در ايران فراگير نشده اما كاربراني دارد. 

    انواع اينترنت پرسرعت در ايران
يكي از انواع اينترنت پرس��رعت، اينترنت ثابت ش��امل
ADSL، VDSL و FTTX است كه به يك مكان مشخص 
محدود هس��تند، س��رويس هاي ثابت بي سيم ازجمله 

TD-LTE و اينترنت نقطه به نقطه بي س��يم نيز از ديگر 
اينترنت پرسرعت است، با اين تفاوت كه در همان حوزه 
مكاني قابليت اتصال بي سيم را دارند. در كنار سرويس هاي 
اينترن��ت ثابت، اينترنت همراه اس��ت كه در س��ال هاي 
گذشته در مقايسه با اينترنت ثابت، رشد بيشتري داشته 
و در مواردي حتي س��رعت بيش��تري ارايه مي دهد. اين 
سرويس ها، قابليت استفاده در تمامي نقاط تحت پوشش 
اپراتور خود را دارند، اما به داليلي همچون دوري از شبكه 
پوشش شهري اپراتور خود ثبات قطعي سرعت و كيفيت 
سرويس وجود ندارد. خدمات اين سرويس هاي همراه روي 
گوشي هاي تلفن همراه يا ساير تجهيزات سيم كارت خور 
مانند تبلت ها قابل دريافت است و خدماتي از قبيل اينترنت 
نسل دو، نس��ل س��ه و چهار ارايه مي دهد. آخرين آمار و 

اطالعات بخش ICT كه مربوط به پايان سال ۹۸ است و از 
سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منتشر 
شده نش��ان مي دهد كه طي يك سال اخير، بيش از يك 
ميليون كاربر اينترنت ثابت خانگي از داشتن اين سرويس 
انصراف داده و به سمت استفاده از اينترنت موبايل رفته اند. 
بر اساس اين آمار، هم اكنون ۷۸ ميليون و ۱۶ هزار و ۴۳۳ 
نفر در ايران از اينترنت استفاده مي كنند كه از اين ميان ۶۸ 
ميليون و ۹۹۲ هزار و ۱۱۵ نفر مشترك اينترنت موبايل و ۹ 
ميليون و ۲۴ هزار و ۳۱۸ نفر مشترك اينترنت ثابت خانگي 
هستند. اين در حالي است كه در پايان سال ۹۷ بالغ بر ۶۴ 
ميليون و ۱۳۷ هزار و ۱۱۲ نفر مشترك اينترنت موبايل 
بودند و ش��مار مش��تركان اينترنت ثابت نيز در سال ۹۷ 

حدود ۱۰ ميليون و ۳۸۱ هزار و ۴۸۳ نفر اعالم شده بود.

    افزايش 4 ميليوني مشتركان اينترنتي
اين آمار نشان مي دهد كه تا پايان سال ۹۷ حدود ۷۴ميليون 
و ۵۱۸ هزار نفر در ايران كاربر اينترنت بودند كه در يك سال 
گذشته، چهار ميليون مشترك به اين آمار افزوده شده است. 
با وجود اين، بررسي ها از كاهش شمار مشتركان اينترنت 
ثابت خانگي حكايت دارد. به نحوي كه بيش از يك ميليون 
نفر در يك س��ال از مصرف اينترنت ثابت منصرف شده و 
به س��مت اينترنت موبايل رفته اند. اين در حالي است كه 
هزينه اينترنت موبايل به مراتب از اينترنت ثابت گران تر 
است اما به دليل كيفيت نامناسب اينترنت ثابت و كندي 
س��رعت، كاربران ترجيح مي دهند از موبايل براي اتصال 
به اينترنت استفاده كنند. اين انتقاد از سوي كارشناسان 
مطرح مي شود كه به دليل عدم تخصيص درست منابع و 

عدم به روزرساني تجهيزات شبكه، مردم از شبكه باكيفيت 
و ارزان واي فاي خانگي محروم و مجبور به خريد اينترنت 
گران موبايل هس��تند. اين در حالي اس��ت كه اينترنت 
ارزان خانگي معيار پيش��رفت و توان ارتباطي يك كشور 
محسوب مي شود اما به دليل ضعف موجود در زيرساخت 
اين سرويس، مردم مجبور به استفاده از اينترنت موبايل 
با هزينه گران شبكه موبايلي هستند. پيش از اين نيز وزير 
ارتباطات در يك نظرسنجي كه در صفحه شخصي خود در 
اينستاگرام مطرح كرده بود، از تمايل كاربران براي استفاده 
از اينترنت ثابت خانگي با خبر ش��د. كاربران در پاسخ به 
سوال آذري جهرمي در نظرسنجي كه قيمت كدام اينترنت 
)خانگي يا ۴G( براي شما مناسب تر است، اعالم كردند كه 
۷۵ درصد تمايل به اينترنت خانگي و ۲۵ درصد تمايل به 
مصرف اينترنت ۴G دارند. بر اين اساس وزير ارتباطات وعده 
داده كه »در سال پيش رو با تمام توان شبكه اينترنت خانگي 
را گسترش مي دهيم و ميليون ها اشتراك جديد خانگي با 
كمترين كاغذبازي اداري و در كمترين زمان ممكن )۴۸ 
ساعت از ثبت درخواست تا راه اندازي در منزل( برقرار شده 
و با VDSL س��رعت اينترنت خانگي فعلي را چهار برابر 

خواهيم كرد.«

   افزايش ۳ درص�دي ضريب نفوذ اينترنت 
در يك سال

مطابق آمار رگوالتوري ضريب نفوذ اينترنت در كشور تا 
پايان س��ال ۹۸ به ۹۳.۹۱ درصد رسيده كه از اين ميان 
سهم نفوذ اينترنت ثابت ۱۰.۸۶ درصد و سهم نفوذ اينترنت 
موبايل ۸۳.۰۵ درصد برآورد مي شود. اين در حالي است كه 
ضريب نفوذ اينترنت در پايان سال ۹۷ حدود ۹۰.۷۸ درصد 
بود كه س��هم نفوذ اينترنت ثابت ۱۲.۶۵ درصد و س��هم 
نفوذ اينترنت موبايل ۷۸.۱۴ درصد اعالم شده بود. به اين 
ترتيب با وجود افزايش سه درصدي ضريب نفوذ اينترنت 
در يك سال، ش��اهد كاهش حدود ۲.۵ درصدي ضريب 
نفوذ اينترنت ثابت در كشور هستيم. طبق اين آمار، ۸۸.۴۳ 
 ۳Gدرصد كاربران ب��راي اتصال به اينترن��ت از فناوري
و۴G اس��تفاده مي كنند. ۹.۴۷ درصد تكنولوژي مربوط 
ب��ه XDSL را در اختيار دارند. ۱.۵۲ درص��د كاربران از 
اينترنت ثابت TDLTE بهره مند هس��تند و كمتر از يك 
درصد كاربران نيز مشترك اينترنت واي فاي و يا اينترنت 

فيبرنوري FTTX هستند.

تحقق سومين محور از محورهاي 10 گانه دولت الكترونيكي
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات در نام��ه اي به 
رييس جمهوري از تحقق س��ومين محور از محورهاي 
۱۰ گانه دولت الكترونيكي از طريق الكترونيكي شدن 
خدمت ماليات بر نقل وانتقال امالك خبر داد. به گزارش 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، در بخش��ي از نامه 
محمدجواد آذري جهرمي به رييس جمهوري آمده است: 
»پيرو ابالغيه هاي حضرت عالي درخصوص محورهاي 
ده گانه دولت الكترونيكي ب��ه وزراي محترم، مصوبات 
كارگروه تعامل پذيري دول��ت الكترونيكي و تأكيدات 

و پيگيري ش��ما در هيات محترم وزيران، به استحضار 
مي رساند كه يكي از خدمات مذكور در ابالغيه ها براي 
ارايه خدمات الكترونيكي و غيرحضوري به هم وطنان با 
همكاري سازمان امور مالياتي كشور و سازمان ثبت اسناد 
و امالك كشور به سرانجام رسيد، همچنين دولت با هدف 
حذف مراجعات حضوري و مكرر و حذف كاغذ اقداماتي 
را انجام داده اس��ت.« وي در ادامه با اشاره به پيامدهاي 
اقدامات تازه تأكيد كرد: »خدمت ماليات بر نقل وانتقال 
امالك با حدود يك ميليون نقل وانتقال س��االنه كه در 

دريافت برگ پرداخت ماليات نقل وانتقال براي مراجعان 
معطلي بين چند روز تا بيش از يك ماه را به همراه داشت، 
به چند دقيقه براي امالك مسكوني كاهش يافت. اين در 
حالي است كه پيش از اين فرآيند مذكور نيازمند مراجعه 
به دفترخانه و گرفتن نامه استعالم از مالياتي و مراجعه 
به ادارات ماليات��ي و پيگيري براي تعيين ماليات و طي 
فرايند پرداخت، مراجعه ب��راي دريافت برگ پرداخت 
ماليات براي دفترخانه و س��پس مراجعه به دفاتر اسناد 
رس��مي و اقدام براي نقل وانتقال ب��ود.« وزير ارتباطات 

ادامه داد: »الكترونيكي كردن اين خدمت و تعامل پذيري 
بين دس��تگاهي، عماًل منج��ر به كاه��ش مراجعات و 
پيگيري هاي مكرر مردم به دواير مالياتي و ثبت اس��ناد 
شد و مردم در همان دفترخانه اسناد رسمي و در هنگام 
تنظيم سند با استعالم الكترونيكي ماليات نقل وانتقال 
در دفترخانه و پرداخت الكترونيكي آن، بدون هيچ گونه 
مراجعه به پيشخوان هاي مالياتي، ماليات نقل وانتقال 
خود را پرداخت كرده و كار ثبتي خود را راحت تر به انجام 
مي رسانند.« آذري جهرمي با بيان اينكه »اين خدمت 

ازجمله دستاوردهاي دولت الكترونيكي براي تسهيل امور 
شهروندان و افزايش رضايت عمومي بوده است، افزود: 
»از ابتداي راه اندازي و پس از طي مراحل پياده س��ازي 
و آزمون در چند دفتر ثبت اسناد، از ۱۲۶ هزار استعالم 
ماليات نقل وانتقال از ابتداي سال تاكنون، بيش از ۴۰ هزار 
استعالم از سراسر كشور به صورت الكترونيكي صادرشده 
و اميد است با فراگير شدن اين سرويس در سطح كشور 
شاهد حذف كامل مراجعات مردم به سازمان امور مالياتي 

براي اخذ اين خدمت باشيم.«
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18 هزار شغل بركت در بخش 
كشاورزي كردستان

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام با سرمايه گذاري 
در بخش كشاورزي كردستان، ايجاد ۱۸ هزار شغل 
را در اين استان رقم زده است. معاون تامين نهاده ها و 
مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت ضمن اعالم اين 
خبر گفت: بنياد بركت با سرمايه گذاري و مشاركت 
اقتصادي در بخش كش��اورزي كردس��تان و جذب 
محصوالت ۸۰۰ هكت��ار از زمين هاي زراعي، باعث 
اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم براي ۱۸ هزار نفر 
از اهالي اين استان شده است. هادي جوهري افزود: 
مجتمع كشت و صنعت خرم دشت به عنوان يكي از 
واحدهاي مشاركتي بنياد بركت ظرفيت توليد ساالنه 
۵ هزار تن رب گوجه فرنگي، ۲۵۰۰ تن پوره سيب و 
۳ هزار تن پوره توت فرنگي را دارد كه براي اين منظور 
اقدام به خريد ۵۲ هزار تن محصول ش��امل ۴۰ هزار 
تن گوجه فرنگي، ۶ هزار و ۵۰۰ تن سيب و ۶ هزار تن 
توت فرنگي از كشاورزان استان كردستان مي كند. 
معاون تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد 
بركت خاطرنشان كرد: جذب اين ميزان محصوالت 
كشاورزي، اش��تغال زايي و توانمندسازي اقتصادي 
و اجتماعي بس��يار بااليي را براي كشاورزان و مردم 
منطقه كردستان ايجاد كرده است. جوهري اظهار 
داشت: فعاليت هاي اين مجتمع باعث فراهم آوردن 
اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم براي ۱۸ هزار نفر 
از كشاورزان، كارگران فصلي، كارگران حمل و نقل و 
رانندگان در زمينه كاشت، داشت، برداشت، توزيع و 
حمل و نقل محصوالت كشاورزي شده است. وي ادامه 
داد: مجتمع كشت و صنعت خرم دشت در زميني به 
مساحت ۶ هكتار و در شهرك صنعتي دهگالن در 

فاصله ۳۰ كيلومتري شهر سنندج واقع است. 

لغو امتحانات حضوري دانشگاه 
علوم پزشكي مازندران 

در پي مثبت شدن تست كرونا تعدادي از دانشجويان 
در مرحله دوم پايش س��المت و در راس��تاي حفظ 
سالمتي و پيشگيري از ابتالي ساير دانشجويان، به 
دستور رييس دانشگاه علوم پزشكي مازندران، كليه 
آزمون هاي حضوري لغو شد. همچنين در خصوص 
چگونگي ادامه ترم جاري، در جلسه شوراي آموزشي 
كه روز شنبه هفته آتي برگزار مي شود تصميم گيري 

خواهد شد.

اشتراك تجربيات مديران 
اصفهان و سن پترزبورگ 

به همت اداره كل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري 
اصفهان، مدي��ران اجرايي دو ش��هر خواهرخوانده 
اصفهان و س��ن پترزب��ورگ با برگزاري نشس��تي 
ويدئوكنفرانس��ي، آخرين تجربيات خود در زمينه 
مقابله با كرونا در حوزه هاي بهداشتي، حمل و نقل 
عمومي و سالمت روان و نحوه مراقبت از بيماران را به 
اشتراك گذاشتند. در اين نشست مشترك كه بيش 
از دو ساعت به طول انجاميد، ايمان حجتي، مديركل 
ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان اظهار 
كرد: همراهي ما براي مقابله با يك دشمن مشترك 
با اهميت است و مهم ترين ارزش دو شهر اصفهان و 
سن پترزبورگ دوستي و روابط فرهنگي دو شهر است 

كه در اين روزها نمايان مي شود.

ضريب نفوذ اينترنت در كشور تا پايان سال ۹8 به ۹۳.۹1 درصد رسيده كه سهم نفوذ اينترنت ثابت 10.8۶ درصد و سهم نفوذ اينترنت موبايل 8۳.0۵  درصد است

بدين وسيله به اطالع كليه اعضاي محترم شركت تعاوني توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي سراسر كشور اعم از اينكه در حال توليد بوده يا 
به علت مشكالت قادر به توليد نبوده و يا به كار و كسب ديگري اشتغال دارند مي رساند: 

پيرو مصوبه مجمع محترم عمومي به طور فوق العاده ساليانه شركت تعاوني توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي سراسر كشور و بنا به اختيار حاصله 
به هيئت مديره محترم در راستاي افزايش سرمايه شركت ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت به ارزش 120.000.000.000 ريال و همچنين پيرو 
اطالعيه مورخه 99/2/20 بشماره 106 بصورت كتبي به آدرس واحدها ارسال گرديده مجددا براي آخرين بار به استحضار مي رساند همه روزه بجز 
پنجشنبه و ايام تعطيلي از ساعت 9 صبح الي 2 بعدازظهر با در دست داشتن هرگونه اسناد پرداختي بابت سهام به شركت به واحد مالي و حسابداري 
شركت مراجعه و نسبت به پرداخت و تسويه بدهي هاي احتمالي اقدام فرمايند. باتوجه به اينكه تخصيص سهام به عضو نسبت به افزايش سرمايه 
انجام گرفته و درقبال پرداخت و تسويه بدهي ناشي از اين افزايش مي باشد چنانچه تا تاريخ 99/4/31 به شركت مراجعه نفرماييد به منزله انصراف 
از عضويت محسوب گرديده و برابر مواد قانوني در اساسنامه نسبت به ضبط سهام يا واگذاري آن اقدام گرديده و عضويت شما تعليق مي گردد. 

اطالعيه

با تشكر 
مديرعامل شركت تعاوني توليدكنندگان فرآورده هاي گوشتي سراسر كشور 

سيدمحمد موسوي 

برابر راي شماره 139960315001000360 مورخ 1399/02/23 هيات اول/ هيات دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين ناصريان، فرزند عباس به كد ملي 4500530411 ششدانگ 
يك باب س�اختمان )مخروبه(، به مس�احت 442/36 مترمربع، پالك شماره 3 فرعي از 194 و 195 
اصلي، واقع در ايالم – بلوار امام- جنب اداره دارايي تقاطع پاسداران، خريداري شده از وراث عباس 

ناصريان و منتسب به مالكيت عباس ناصريان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص 
نسبت به صدور س�ند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش�ند مي توانند ظرف مدت دو ماه و در 
م�ورد آگهي هاي اصالحي ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتش�ار اولين آگهي، اعتراض خود را به اين 
اداره تس�ليم و پس از اخذ رس�يد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي  و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 

قطعه يك ايالم

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم

   تاريخ انتشار نوبت اول 99/3/17
   تاريخ انتشار نوبت دوم 99/04/01

صفري، رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

»تعادل«براساسآماراعالميمعاونطرحوبرنامهوزارتصمتمعرفيميكند

سرمايه گذاران جديد صنعت ايران
تعادل | گروه صنعت|

محورهاي مهم كاري وزارت صمت در سال ۹۹ 
تشريح شد. معاون طرح وبرنامه وزارت صمت 
روز گذش�ته در نشس�تي خبري با اصحاب 
رسانه، از ليست جديد سرمايه گذاران خارجي 
در كشور و مقاصد سرمايه پذير رونمايي كرد. 
براساس آمار ارايه شده، چهار كشور نخست 
س�رمايه گذار در اي�ران به ترتي�ب » آلمان، 

امارات، اتريش و چين« به شمار مي روند.

 البته در ليست معرفي س��رمايه گذاران خارجي، نام 
كش��ورهايي چون »هند، آذربايجان، ايتاليا، تركيه و 
نيوزيلند« نيز به چش��م مي خورد. همچنين مطابق 
اطالعات دريافتي »تعادل« مقاصد فرود پول خارجي 
استان هاي »سيس��تان وبلوچس��تان، تهران، البرز و 
اصفهان« است. همچنين براس��اس اظهارات سعيد 
زرندي، حجم س��رمايه گذاري خارج��ي مصوب در 3 
ماهه اول ۹۹، معادل ۴۴۰ ميليون يورو است. اين مقام 
مس��وول در بخش ديگري از اين نشست، از اقدامات 
اين وزارتخانه براي تعميق ساخت داخل سخن گفت. 
به گفته او، از س��ال ۱3۹۸ »مديريت واردات و توسعه 
صادرات« دو محور بستر ساز براي توسعه ساخت داخل 
است. از همين رو، ممنوعيت وارداتي نزديك به ۲۵۰۰ 
قلم كاال در سال جاري براي حمايت از توليد داخل در 
دستور كار قرار گرفته است. »رشد۲.۱ درصدي بخش 
صنع��ت و ۲.۱ درصدي بخش مع��دن، تكميل ۱۰3 
طرح نيمه تمام در ۱۲ استان كمتربرخوردار، تكميل 
و بهره برداري از ۲۰۰ طرح پيشران بزرگ، فعال سازي 
۲۰۰ معدن راكد، درخواست ۱۱ هزار ميليارد تومان 
درخواست تسهيالت كرونا و بازگشت حدود يك هزار 
واحدي توليدي به چرخه توليد، پرداخت 3۱۷ ميليارد 
تومان تسهيالت به بخش صنعت، ۷33 ثبت نام براي 
جواز تاسيس رمزارز، تامين منابع مالي بنگاه ها از مسير 
بورس و نياز 3۰ ميليارد دالري صنايع به منابع ارزي«، 
جزو مهم ترين موضوعاتي بود كه مورد اش��اره زرندي 

قرار گرفت. 

  وضعيت صنعت در دوران كرونا 
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت روز 
گذشته در نشستي خبري با اصحاب رسانه، محورهاي 
مهم رونق توليد در سال ۹۹ را تشريح كرد. بنابه اظهارات 
سعيد زرندي، در سال جاري جهت گيري وزارت صمت 
حول ۴ برنامه محوري شامل »ساخت داخل، مديريت 
واردات، توسعه صادرات و مديريت« است كه در حوزه 
تعميق و  توسعه ساخت داخل ۱۱ پروژه مهم در دست 

اقدام است. 
زرندي در ادامه به وضعيت توليد درماه هاي كرونايي 
س��ال ۹۹ پرداخ��ت و عن��وان ك��رد ك��ه در دو ماهه 
نخس��ت امس��ال با وجود بحران كرونا، از بين ۴۴ قلم 
كاالي صنعتي ۱۶ قلم از جمله »ماشين لباسشويي، 
محصوالت پتروش��يمي، يخچال و فريزر، س��يمان، 
كاميون و كاميونت« با رش��د توليد مواجه بوده است. 
براس��اس آمار اعالمي او، از اسفند ماه ۹۸ تا ۲۷ خرداد 
ماه گذش��ته نيز تعداد ۷۹ ميليون عدد ماسك، ۲۷۱ 
ميليون جفت دس��تكش و ۲۲۸ ميليون ليتر الكل در 

كشور توليد شده است. 
اين مقام مسوول در وزارت صمت در عين حال، عنوان 
كرد كه با وجود فضاسازي انجام شده براي توليد داخل 
در سال گذشته و مطابق آمارهاي بانك مركزي، بخش 
صنعت كش��ور ۲.۱ درصد و بخش معدن ۱.۲ درصد 

رشد داشته است. » تكميل نهضت ساخت داخل« كه 
به عنوان نخستين اولويت وزارت صمت در سال جاري 
از آن ياد مي شود، موضوع ديگري بود كه زرندي مورد 
اشاره قرار داد. به گفته او، »كاهش 3.۲ ميليارد دالري 
ارزبري، فعال سازي ۲ هزار و ۲۰۰ واحد خالي، تكميل 
طرح هاي نيمه تمام، مديريت واردات و توسعه صادرات 
غيرنفتي با ايج��اد محدوديت واردات��ي براي بيش از 
۲هزار و ۵۰۰ رديف كاال و تمركز صادرات به ۱۵ كشور 
همس��ايه، چين و هند، « از جمل��ه برنامه هاي وزارت 

صمت حول اين محور است.
زرن��دي در بخ��ش بع��دي صحبت هايش ب��ه آمار 
»تس��هيالت دهي به واحدهاي توليدي« گريزي زد 
وگفت: كل تسهيالت پرداختي بانك ها در سال گذشته 
۹۷۵ ميليارد تومان ب��وده كه 3۱۷ ميليارد تومان آن 
مربوط به بخش صنعت بوده اس��ت. در سال گذشته 
3۲ درصد تسهيالت پرداختي بانك ها مربوط به حوزه 
صنعت بوده است. بنابر آمار اعالمي، همچنين تا امروز 
۱۱ هزار ميليارد تومان درخواست تسهيالت كرونا ثبت 
شده است .  البته براساس اطالعات دريافتي خبرنگار 
»تعادل«، براي تس��هيالت دهي به واحدهاي كسب 
وكار آسيب ديده از كرونا، بانك مركزي نسبت به تامين 
حداقل مبلغ ۴۹۰ هزار ميليارد ريال منابع مالي مورد 
نياز اقدام مي كند، كه منابع تركيبي و بخشي از محل 
كاهش نرخ ذخيره قانوني موسسات اعتباري و بخشي 
از محل منابع داخلي موسس��ات اعتباري خواهد بود. 
همچنين برآوردها حاكي از اين است كه حداقل ۴۴۰ 
هزار ميليارد ريال براي واحدهاي كسب و كار در قالب 
كارفرمايي يا خويش فرمايي )كسب و كارهاي موضوع 
ماده 3 دس��تورالعمل )همچنين ت��ا ۵۰ هزار ميليارد 
ريال صرف واحدهاي كسب و كار پيش بيني نشده از 
جمله كس��ب و كارهاي بزرگ كشوري )موضوع ماده 
۵ دس��تورالعمل( خواهد شد.. البته زرندي بر اين باور 
است كه تس��هيالت ارايه شده به بخش صنعت از 3۲ 
درصد بايد به ۴۰ درصد برسد كه عمده اين تسهيالت 
تمديدي اس��ت. همچنين ازمحل تبصره ۱۸ تاكنون 
۸۰۲ طرح با بيش از ۴۴۵۰ ميليارد تومان تامين مالي 
شد كه در قالب سرمايه ثابت و سرمايه در گردش تامين 

مالي شده است.

  تكميل طرح ها و نياز ارزي 
»بهره برداري از ۲۰۰ پروژه ب��زرگ صنعتي، معدني و 
بازرگاني« تا سال ۱۴۰۰ در قالب پويش هفتگي »توليد 
مستمر، اش��تغال موثر وصادرات پايدار« هدف گذاري 
زرندي است كه براي آن حدود ۱۶۹ هزار ميليارد تومان 
سرمايه گذاري شده و با افتتاح اين طرح ها براي نزديك 

به ۴۱ هزارنفر اشتغال مستقيم ايجاد مي شود.
معاون طرح و برنام��ه وزارت صمت، همچنين با بيان 
اينكه اي��ن ۲۰۰ طرح كه داراي ش��اخص هايي چون 
تكمي��ل زنجي��ره ارزش، كاه��ش واردات، صادراتي 
بودن، اس��تفاده از فناوري و كمك به رفع محروميت 
شناس��ايي ش��ده، به عنوان پروژه ه��اي ملي انتخاب 
شده اند، گفت: از نظر تعداد كرمان با ۲۶ پروژه و از نظر 
حجم سرمايه گذاري ها استان خوزستان با نزديك به 
3۶ هزار ميليارد تومان، بيشترين سهم را در كشور در 
اين طرح دارند. زرندي با بيان اينكه در حوزه معدن پنج 
برنامه براي راه اندازي معادن غيرفعال به عنوان مكمل 
طرح معادن كوچك اضافه ش��ده، گفت: امسال براي 
فعالسازي ۱۰۲۰ معدن غيرفعال و احياي ۲۲۰۰ واحد 
صنعتي غيرفعال برنامه ريزي شده و در حوزه صنعت به 
جاي ايجاد كارخانه جديد، اگر كارخانه اي زير ظرفيت 

كار مي كند روي ارتقاي ظرفيتش كار مي كنيم. بنابر 
آمار اعالمي او، در حال حاضر ۹۸۰۰ واحد صنعتي راكد 
در كشور وجود دارد كه در سال گذشته حدود ۱۰۰۰ 

واحد به چرخه توليد برگشتند. 
او از برنامه ريزي در ۱۲ استان كه به عنوان استان هاي 
كم برخ��وردار بخش صنعت، معدن و تجارت انتخاب 
ش��دند در ۶ محور خبر داد و گفت: در اين ۱۲ استان، 
تكميل ۱۰3 طرح نيمه تمام، ۱۴۷ فعاليت زيرساختي، 
۲۲ طرح ايجادي و ۱۸ فعاليت بازرگاني را هدف گذاري 
كرديم. »تكميل و راه ان��دازي ۲۹ طرح معدني، ۱۷۷ 

واحد راكد در ۱۲ استان كمتر برخوردار«
 از ديگر هدفگ��ذاري وزارت صمت در بخش صنعتي 
است.  در ادامه اين نشست و براساس آمار اعالمي، در 
حال حاضر طرح هايي با پيشرفت كاري باالي ۸۰ درصد 
3۹۰۰ طرح، باالي ۶۰ درص��د ۱۲ هزار و ۸۰۰ طرح  
ب��االي ۲۰ درصد ۱۹ هزار و ۹۶۰ طرح اس��ت و توزيع 
بخش هاي مهم سرمايه گذاري طرح هاي با پيشرفت 
فيزيكي ب��االي ۶۰ درصد ش��امل 3۰ درصد صنايع 
معدني، 3۰ درصد محصوالت شيميايي و فراورده هاي 
حاصل از نفت، ۹ درصد غذايي و آشاميدني ها، ۷ درصد 
منس��وجات، ۴.۵ درصد ماشين س��ازي وتجهيزات، 
۴.۵ درصد الس��تيك و پالس��تيك و ۱۵ درصد ساير 

بوده است.
اما بخش صنعت وبازرگاني داخلي براي س��ال ۹۹ به 
چه ميزان منابع ارزي نياز دارند. پرسش��ي كه از سوي 
خبرنگار »تعادل« مطرح و زرندي در پاسخ به آن اينگونه 
توضيح داد: براي بخش صنع��ت 3۰ ميليارد دالر در 
سال جاري پيش بيني ش��ده است كه در سناريوهاي 
مختلف صرف تامين مواد اوليه، مواد واسطه اي، كاالهاي 
نيم ساخته، ماش��ين آالت و تجهيزات و غيره خواهد 
شد. همچنين در بخش بازرگاني ميزان ارز مورد نياز 
۱3.3 ميليارد دالر تخمين زده شده كه براي كاالهاي 
اساسي هزينه خواهد شد. زرندي در ادامه با بيان اينكه 
تاكنون براي صدور جواز تاس��يس در حوزه استخراج 

رمز ارزها ۷33 مورد ثبت نام كردند كه ۵3۶ ش��ركت 
جواز تاسيس گرفتند، گفت ۱۰ شركت در حال حاضر 
در فرايند صدور پروانه بهره برداري رمز ارزها هستند و 
مبناي دادن مجوز به رمز ارزها استفاده از برق حداقل 
۲۵۰ كيلووات حد صنعتي است و اين شركت ها بايد در 

محدوده شهرك هاي صنعتي قرار بگيرند.

   تامين مالي صنعت از مسير بورس
زرندي دربخش بعدي س��خنان خود با اينكه در حال 
حاضر س��اعتي ۶۹ ميليارد تومان به نقدينگي كشور 
اضافه مي شود، گفت: اين در حالي است كه و احدهاي 
توليدي با كمبود نقدينگي مواجه هستند و راه پر كردن 
اين فاصله بهره گيري از بازار سرمايه است. به گفته او، 
مطابق برنامه ريزي انجام ش��ده هر هفته يك شركت 
توليدي در بورس عرضه اوليه يا انتش��ار اوراق خواهد 
داشت و هدف گذاري براي ورود ۱۰۰ شركت به بورس 

تا پايان امسال انجام شده است. 
معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: بدين منظور 
3۸۰۰ شركت را هدفگذاري كرده ايم كه ۱۴۸ شركت 
در فراخوان و گام نخس��ت اعالم آمادگي كرده اند و در 
نهايت براي ورود ۱۰۰ ش��ركت به بورس برنامه ريزي 
كرديم. اگر بتوانيم ۱۰۰ شركت را تا پايان سال به صورت 
عرضه اوليه يا اوراق مشاركت وارد بورس كنيم تحول 
عظيمي به وجود آورده ايم. در سال جاري تاكنون ۱۷ 
درصد انتشار اوراق در بورس مربوط به بخش صنعت 
و معدن بوده، اين در حالي است كه اين سهم در سال 

گذشته ۲.۵ درصد بوده است.
اين مقام مس��وول با اش��اره به اينكه كشور ۵۲۵ هزار 
ميليارد تومان نقدينگي نياز دارد كه در بهترين شرايط 
3۰۰ هزار ميليارد تومان توسط سيستم بانكي تامين 
خواهد شد، تصريح كرد: بر اين اساس ناگزير از حركت 
به سمت بازار سرمايه هس��تيم كرد از ابتداي امسال 
تاكنون سه شركت بزرگ كشور توانستند يك هزار و 

۴۵۰ ميليارد تومان تامين سرمايه داشته باشند.

   روند جذب سرمايه گذاري خارجي 
»ميزان سرمايه گذاري مصوب در سه ماهه ۹۹« از ديگر 
موضوعاتي بود كه در اين نشست تشريح شد. بنابر آمار 
ارايه شده از سوي زرندي، در سه ماهه امسال ۲۴ مجوز 
سرمايه گذاري خارجي مصوب شد كه رشد ۱۹ درصدي 
نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ داشته است. اما جزيياتي 
كه نعمت اهلل ش��هبازي مديركل دفتر سرمايه گذاري 
و تامين منابع مال��ي وزارت صمت در اختيار خبرنگار 
»تعادل« گذاش��ت، نشان مي دهد، سرمايه گذاري در 
س��ه بخش صنعت، معدن وتجارت با مشاركت ۱۰۰ 
درصدي خارجي ها در ۹ طرح به ارزش ۲۰۸۸3 هزار 
دالر، مشاركت با شركاي داخلي در ۱3 طرح به ارزش 
۵۵۴۷ ه��زار دالر، و همچنين مش��اركت مدني، بيع 
متقاب��ل و »بي او تي« در 3 طرح ب��ه ارزش 3۴۰۸۷۷ 
هزار دالر مصوب شده است. بنابر آمار شهبازي، در اين 
سه ماهه، استان هاي »اصفهان، البرز، تهران و سيستان 
و بلوچستان« مجوز سرمايه گذاري خارجي داشته اند 
و حجم سرمايه گذاري خارجي سه ماهه امسال ۴۴۰ 
ميليون يورو بوده است. مطابق آمارها، ۵ گروه سرمايه 
پذيرشامل »ساخت ماشين آالت وتجهيزات طبقه بندي 
نشده در جاي ديگر، »ساخت پوشاك، عمل آوردن و 
رنگ كردن پوست، ساخت كك، فرآورده هاي حاصل 
از تصفيه نفت و س��وخت هاي هسته اي، ساخت مواد 
و محصوالت شيميايي« به شمار مي روند. همچنين 
براس��اس اظهارات مديركل دفتر س��رمايه گذاري و 
تامين منابع مالي وزارت صمت، چهار كشور نخست 
س��رمايه گذار »آلمان با حجم س��رمايه گذاري 33۹ 
ميلي��ون دالري، امارات با حجم س��رمايه گذاري 3۲ 
ميلي��ون دالري، اتريش با 3۸ ميلي��ون دالر و چين با 
سرمايه گذاري ۲۷ميليون دالري« است. همچنين بنابر 
آمارها، كشورهايي كه بيشترين تعداد سرمايه گذاري را 
از آن خود كرده اند، »افغانستان )۷( آلمان )۲(، امارات 
)3(، چين )۴(، هند )۲(، اتريش )۱(، آذربايجان )۱(، 

ايتاليا )۲(، تركيه )۲( و نيوزيلند )۱( هستند.

آخرين شرايط رفع تعهد ارزي صادركنندگان
محمد الهوتي رييس كميس�يون توس�عه 
صادرات اتاق تهران، گفت: خوش�بختانه با 
توافقي كه با س�ازمان مالياتي انجام ش�ده، 
پس از ارايه درخواس�ت صادركنندگان، تا 
زمان رس�يدگي به دفاتر ارزش افزوده، 80 
درصد علي الحساب ماليات به صادركننده 

پرداخت مي شود.

او با اشاره به ابالغيه بانك مركزي در ارديبهشت ماه 
سال جاري كه روش رفع تعهد ارزي صادركنندگان 
همچنان مثل سال گذشته اس��ت، به پايگاه خبري 
اتاق تهران گفت: به اين معنا كه ۵۰ درصد ارز حاصل 
از ص��ادرات بايد در س��امانه نيما عرضه ش��ده، ۲۰ 

درصد در قالب اس��كناس به چرخه اقتصاد بازگشته 
و 3۰ درصد واردات در مقابل صادرات انجام ش��ود و 
البته صادركنندگان مي توانند از س��هم ۲۰ درصدي 
اسكناس براي واردات در مقابل صادرات هم استفاده 
كنند. شرايط رفع تعهد ارزي صادركنندگان مشابه 
سال ۹۷ اس��ت با اين تفاوت كه ۲۰ درصد تعديل در 

ارزش هاي صادراتي لحاظ نمي شود.
الهوتي افزود: با توافقات انجام شده با بانك مركزي، 
وزارت صمت و سازمان توس��عه تجارت، معافيت از 
ماليات و استرداد ماليات بر ارزش افزوده با بازگشت 
۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات تا پايان تيرماه سال 
جاري ممكن است. صادركنندگان بايد 3۰ درصد باقي 
مانده را در آينده به چرخه اقتصاد كشور بازگردانند اما 

براي حمايت از آنها امكان اس��ترداد ماليات بر ارزش 
افزوده با بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات به 

اقتصاد كشور ممكن شده است.
به گفته وي، باوجود تالش هاي انجام شده در شوراي 
گفت وگو براي تمديد مهلت بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات، براساس آخرين ابالغيه بانك مركزي مهلت 
بازگشت ارز حاصل از صادرات پايان تيرماه سال ۹۹ 
است. صادركنندگاني كه ۷۰ درصد از تعهد ارزي خود 
را تا 3۱ تيرماه ۹۹ ايفا نكنند امكان استفاده از معافيت 
مالياتي عملكرد را ندارند و ماليات بر ارزش افزوده به 

آنها مسترد نمي شود. 
به گفته الهوتي، نكته مهم در اين بين، ابالغ گزارش 
ماهانه رف��ع تعهد ارزي صادركنندگان به س��ازمان 

مالياتي از س��وي بانك مركزي اس��ت تا اين سازمان 
بتواند ظرف يك ماه براي اس��ترداد ماليات بر ارزش 
افزوده صادركنن��دگان اقدام كند. خوش��بختانه با 
توافقي كه با سازمان مالياتي انجام شده، پس از ارايه 
درخواست صادركنندگان، تا زمان رسيدگي به دفاتر 
ارزش اف��زوده، ۸۰ درصد علي الحس��اب ماليات به 
صادركننده پرداخت مي شود. باتوجه به اينكه شرط 
استرداد ماليات بر ارزش افزوده رفع تعهد ارزي است 
اما رسيدگي به پرونده ها ممكن است طوالني شود، 
در تعامل با س��ازمان مالياتي دوباره بر توافق س��ابق 
مبن��ي بر پرداخت ۸۰ درصد علي الحس��اب ماليات 
تاكيد شده اس��ت. او در ادامه افزود: قيمت هايي كه 
امروز در بازار براي ارز مي شنويم، همانطور كه رييس 

بانك مركزي به آن اش��اره كرده قيمت هاي ذاتي ارز 
نيست و داليل متعددي دارد. همه به اين واقفيم كه 
سياست بانك مركزي كنترل بازار و تعديل نرخ است 
اما در حال حاضر شرايط بيروني بر قيمت واقعي ارز 
اثر گذاشته اس��ت.  الهوتي ابراز اميدواري كرد كه با 
سياست گذاري بانك مركزي ش��رايط بازار به ثبات 
برسد. براي صادركننده هيچ نكته اي مهم تر از ثبات در 
بازار و عدم تغيير لحظه اي قيمت نيست. ثبات در بازار 
ارز از الزامات جهش توليد است. براي تحقق جهش 
توليد به ثبات در همه بخش ها از جمله بخش��نامه ها 
و دس��تورالعمل ها هم نياز داريم ت��ا توليدكنندگان 
در شرايط سخت كنوني مس��ير خود را به آسودگي 

بيشتري طي كنند. 
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مطالبات۹گانهكميسيونفاواياتاقايرانازمجلسطرحويژهبرايتامينلوازمخانگيزوجهايجوان
مديركل دفتر صنايع برق، فلزي و لوازم خانگي وزارت 
صمت گفت: برنامه اي جدي براي قشرهاي آسيب پذير 
و زوج هاي جوان داريم كه در راستاي اين برنامه ۵ قلم 
كاالي اصلي لوازم خانگي شامل يخچال فريز، اجاق گاز، 
ماشين لباسش��ويي، جاروبرقي و تلويزيون را با قيمت 
مناسب با تفاهم با توليدكنندگان در اختيار اين اقشار 
قرار دهيم. به گزارش شاتا، كيوان گردان افزود: طي چند 
هفته گذشته در بازار لوازم خانگي يكسري التهابات ايجاد 
شد كه بخشي از آن به دليل سودجويي ها و بخشي نيز 
به خاطر كمبود تخصيص ارز در حوزه توليد بوده است. 
وي ادامه داد: براي مديريت اين موضوع و كنترل بازار، 
صنعت لوازم خانگي را به عن��وان يك اولويت اصلي در 
زمينه تخصيص ارز قرار داديم و خوشبختانه تخصيص ارز 
به واحدهاي توليدي در بانك مركزي با جديت بيشتري 
انجام مي شود و اميدواريم تا هفته هاي آتي وضعيت سر 
و سامان بيش��تري بگيرد اضافه كرد: تعدادي كاالهاي 
اساسي مشمول قيمت گذاري دولتي هستند اما با توجه 

به اينكه در حوزه لوازم خانگي قيمت گذاري دستوري 
نداريم، قيمت گذاري بر اس��اس ادله و آناليزهاي ارايه 
شده و خوداظهاري واحدهاي توليدي انجام مي شود و 
قيمت هاي اعالمي در ۱۲۴ درج مي شود. گردان گفت: 
با توجه به اينكه در س��ال جاري قيمت ها در س��امانه 
۱۲۴ به روز نشده بود، برخي سودجويان از اين موضوع 
سوءاستفاده كردند كه بالفاصله ستاد تنظيم بازار چندين 
جلس��ه را تدارك ديد و گزارش هاي خ��ود را در اختيار 
سرپرس��ت وزارتخانه قرار داد. وي ادامه داد: در همين 
راستا از توليدكنندگان خواستيم كه سريعًا قيمت هاي 
خود را در سامانه ۱۲۴ به روز نمايند كه با درج قيمت در 
اين سامانه، اجازه تخلف و تخطي از قيمت هاي درج شده 
سلب شده است. اين مقام مسوول گفت: سال گذشته 
قيمت مواد اوليه و نهاده هاي توليد با نوسان مواجه بود كه 
به تبع آن توليدكنندگان نيز بايد قيمت هاي سربار ايجاد 
شده را در قيمت نهايي محصول خود به تناسب اعمال 
كنند. گردان اضافه كرد: در همين راستا در چند قلم كاال 

مانند يخچال فريزر، اجاق گاز و ماش��ين لباسشويي و 
ظرفشويي تا ۲۵ درصد با تفاهم با توليدكنندگان، اجازه 
افزايش قيمت داده ش��د و اي��ن افزايش در تلويزيون تا 
۲۰ درصد بوده است. وي تصريح كرد: توليدكنندگان 
موظف به درج اين قيمت جديد در سامانه ۱۲۴ شدند 
و مردم نيز در صورت مشاهده هر گونه تخلف در قيمت 
گزارش هاي خود را به ۱۲۴ و سازمان هاي صمت استاني 
يا س��ازمان حمايت اعالم كنند. وي ادامه داد: يكي از 
كارهاي امس��ال موضوع مبارزه با قاچاق كاال است كه 
در آيين نامه مبارزه با قاچاق كاال عماًل س��امانه جامع 
گارانتي مورد توجه قرار گرفته است. گردان افزود: بايد 
كار را به جايي برسانيم كه مردم وقتي براي خريد لوازم 
خانگي مراجعه مي كنند با استفاده از موبايل خود باركد 
كاال را جس��ت وجو كنند و از گارانتي آن مطلع شوند. 
وي گفت: قيمت بارگذاري شده در سامانه ۱۲۴ قيمت 
مصرف كننده است و مردم با اطالع از قيمت با آگاهي 

كامل نسبت به خريد مبادرت مي ورزند.

كميسيون هاي تخصصي اتاق ايران براي پيشبرد اهداف 
و اولويت خود در راستاي بهبود فضاي كسب و كار، به 
شكل مستمر پايش مشكالت فضاي اقتصادي و ارايه 
راهكار جهت كاهش آس��يب ها، افزايش كارآمدي و 
تسهيل امور را در دستور كار دارند. به گزارش فدراسيون 
فاوا، همكاري و ارتباط كميس��يون هاي اتاق ايران با 
ق��وه قانونگذار به عنوان ركن اساس��ي در جهت دهي 
فضاي اقتص��ادي و داراي قدرت نظ��ارت بر مجريان 
قان��ون، امكاني كارآمد در جهت ايف��اي نقش قانوني 
اتاق و تس��ريع در بهبود رونده��اي اقتصادي، كاهش 
آس��يب هاي احتمالي و افزايش بهره وري خواهد بود. 
بر اين اساس مطالبات كميسيون هاي تخصصي اتاق 
ايران از مجلس يازدهم جمع آوري و ارايه ش��ده است. 
كميسيون فاواي اتاق ايران نيز در اين خصوص نظرات 
خود را ارايه داده اس��ت. مطالبات اين كميسيون در ۹ 
محور اصلي مطرح شده كه ش��امل »قانونمند سازي 
قرارداد دوركاري به ويژه در حوزه بيمه و مس��ووليت 

كارفرما، اجبار به فراگيري دولت الكترونيك در كليه 
دستگاه هاي اجرايي، به كارگيري فاوا در كسب و كارها 
در جهت بهبود روندها، افزايش كارآيي و ايجاد چابكي 
در تولي��د و توزيع كاال و خدمات، حمايت از كس��ب و 
كارهاي نوين و نوآور حوزه فناوري اطالعات به عنوان 
بخش پيش رو و داراي قابليت رش��د و كارآفريني باال، 
ارتباط مستمر با تشكل هاي بخش خصوصي در حوزه 
ارتباطات و فن��اوري اطالعات به منظور نقش آفريني 
حوزه فاوا در توس��عه فعاليت هاي صنعتي، بازرگاني و 
تجاري كشور، حمايت از ارتقا و آموزش نيروي انساني 
ب��ه ويژه در بخش فاوا براي بهره گيري كليه كس��ب و 
كارها از قابليت هاي اين حوزه، حمايت از بازارسازي و 
بازاريابي با روش هاي نوين فناورانه، حمايت از آخرين 
دستاوردهاي فناورانه در حوزه بانكداري نظير امضاي 
ديجيتال، چك ديجيتال و جلوگيري از مكانيزه كردن 
روندهاي سنتي و حمايت از فينتك ها و كسب و كارهاي 

مبتني بر فناوري مالي« است. 

 Sun. Jun21.2020   يكشنبه اول تير 1399   29 شوال 1441  سال هفتم    شماره   1684 

اقتصاد بخت آزمايي، مانع 
جهش توليد است

تسنيم| در بازار آشفته و نابسامان خودرو كه هنوز 
تصميم مش��خصي براي قيمت بازار و اختالف نرخ 
كارخانه و بازار گرفته نشده است، خودروسازان اقدام به 
پيش فروش خودرو با قرعه كشي كرده تا شايد بتوانند 
تقاضاي بازار را پوش��ش دهند و به كاهش قيمت ها 
كمك كنند. ثبت نام ۷ ميليون نفر براي پيش فروش 
فوري خودرو و ش��ركت در قرعه كشي واكنش هاي 
مختلفي را در پي داش��ت. بر همين اساس، مسعود 
خوانساري رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اين 
موضوع، در صفحه شخصي توييتر خود نوشت: اقتصاد 
بخت آزمايي يعني سازوكارهايي در كشور ايجاد شود 
كه براي ۲۵ هزار خودرو، ۷ ميليون نفر ثبت نام كنند. 
وي در اين توييت گفت: اقتصاد بخت آزمايي، اجازه 
نمي دهد بحث مهمي مانند جهش توليد رخ دهد زيرا 

اين اقتصاد اساسا متكي به توليد نيست.

ثبت قيمت 40  شركت توليدكننده 
لوازم خانگي  در  سامانه 124

ف�ارس |ريي��س اتحادي��ه توليد كنن��دگان و 
مصرف كنندگان لوازم خانگي گفت: با الزامي شدن 
ثبت قيمت عرضه لوازم خانگي ۴۰ شركت توليدي 
قيمت محصوالت خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت كردند. 
سيد مرتضي ميري رييس اتحاديه توليد كنندگان و 
مصرف كنندگان لوازم خانگي با اش��اره به الزام ثبت 
قيمت عرضه لوازم خانگي توسط توليد كنندگان در 
سامانه ۱۲۴ گفت: پس از اعالم سازمان حمايت مبني 
بر الزامي ش��دن درج قيمت لوازم خانگي در سامانه 
۱۲۴، ۴۰ شركت توليد كننده لوازم خانگي قيمت 
 حدود ۲۶۰۰ قلم كاال را در سامانه ۱۲۴ ثبت كردند .

رييس اتحاديه توليد كنندگان و فروشندگان لوازم 
خانگي اظهار داشت: براساس اعالم رييس سازمان 
حمايت بايد قيمت كليه لوازم خانگي داخلي و خارجي 
در سامانه ثبت شود و مالك قيمت براي خريداران 
قيمت ثبت شده در سامانه ۱۲۴ باشد. رييس اتحاديه 
توليد كنندگان و مصرف كنندگان لوازم خانگي افزود: 
بخش��ي از لوازم خانگي وارداتي پيش از ممنوعيت 
واردات به گمركات وارد شده و بنابراين ممكن است 
هنوز هم لوازم خانگ��ي وارداتي در گمركات موجود 
باش��د كه به مرور از گمركات ترخي��ص و وارد بازار 
مي شود بنابراين با ارايه كد شناسه اين دسته از لوازم 
خانگي قاچاق و قانوني بودن واردات اين كاالها قابل 
پيگيري است. ميري بيان داشت: سازمان حمايت 
توليد كنندگان و مصرف كنندگان بازرسي هاي خود 
در سطح شهر را آغاز كرده و با ورود به انبارها نگهداري 
لوازم انبارها را بررس��ي مي كنن��د. رييس اتحاديه 
توليد كنندگان و مصرف كنندگان لوازم خانگي افزود: 
براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار حداكثر افزايش مجاز 
قيمت براي توليدات تلويزيون ۲۰ درصد و ساير لوازم 

خانگي ۲۵ درصد نسبت به بهمن ۹۸ است.

واردات چند كاال به  ايران 
ممنوع است؟

ايسنا|رييس سازمان توسعه تجارت ايران جزييات 
ممنوعيت هاي وارداتي در سال ۱3۹۹ را تشريح كرد. 
براساس اطالعات ارايه شده از سوي حميد زادبوم در 
خردادماه سال ۱3۹۹ واردات ۲۲۲۴ قلم كاال به ايران 
ممنوع است و اين سياست به منظور مقابله با واردات 
بي رويه و همچنين حمايت از كاالهاي ساخت داخل 
و توليد داخلي بوده است.وي در صحبت هاي خود در 
صداوسيما اين را نيز گفته كه در سال ۱3۹۷ واردات 
حدود ۱۴۰۰ قلم كاال به ايران ممنوع بود كه با افزايش 
توان توليد داخلي و بومي سازي محصوالت اين عدد 
در حال حاضر از مرز ۲۲۰۰ قلم كاال گذشته است. 
آخرين آمارهاي ارايه ش��ده از سوي رييس سازمان 
توسعه تجارت نشان مي دهد كه ايران در سال ۱3۹۸ 
حدود ۴3.۷ ميليارد دالر واردات داشته است.  براين 
اساس بيش از ۶۷ درصد از كل واردات كشور مربوط 
به كاالهاي واسطه اي و كاالهاي واسطه اي ضروري 
مي ش��ود. ۱۷ درصد مربوط به كاالهاي مصرفي و 
ضروري مي شود و حدود ۱3.۶ درصد نيز به كاالهاي 
سرمايه اي اختصاص داش��ته و مابقي ساير كاالها 
بوده اس��ت. آمارهاي ارايه شده از عملكرد صادراتي 
ايران در سه سال گذشته نشان مي دهد كه در سال 
۱3۹۶ ميزان واردات كشور حدودا ۵۴ ميليارد دالر 
بوده كه اين عدد در س��ال هاي ۱3۹۸ – ۱3۹۷ به 
حدود ۴3 ميليارد دالر كاهش پيدا كرده اس��ت. به 
اين ترتيب از س��ال ۱3۹۶ تا ۱3۹۸ ميزان واردات 
كشور از نظر عددي حدودا ۱۰ ميليارد دالر كاهش 
داشته اس��ت. طبق اعالم سازمان توسعه تجارت با 
دستور سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
كارگروهي براي تخصيص ارز براساس اولويت كاالها 
تشكيل شده و هر هفته معاونت هاي اين وزارتخانه 
فهرست كاالهايي كه بايد به آنها ارز اختصاص يابد 
را مش��خص مي كند. با توجه به اين سياست در دو 
ماه گذشته براساس اولويت ساخت داخل به شكل 
هفتگي تعدادي از كاالها به فهرست اقالم ممنوعه 

وارداتي اضافه شده اند.

سرپرست روابط عمومي وزارت 
صمت  منصوب  شد

شاتا|سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در حكمي محبوبه فكوري را به عنوان سرپرست 
روابط عمومي اين وزارتخانه منصوب كرد. حسين 
مدرس خياباني سرپرست وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، در حكمي محبوبه فكوري را به عنوان 
سرپرست روابط عمومي وزارت صنعت منصوب 
كرد. وي دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعي 
بوده و از سال ١٣٨٢ فعاليت خود را در حوزه خبر 
و روابط عمومي آغاز كرده است. وي پيش از اين 
مشاور رسانه اي قائم مقام وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بوده است. وي تا صدور اين حكم، خبرنگار 

خبرگزاري مهر بود. 

سعيد زرندي از 440 ميليون يورو حجم سرمايه گذاري خارجي مصوب در 3 ماهه اول ۹۹ خبر داد
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وقتيواژهگزينيسياسيميشود
محمدرضا تركي با بيان اينكه فرهنگستان شوخ طبعي  را حق مردم مي داند مي گويد: البته برخي افراد كه عادت دارند همه چيز را سياسي 
كنند، بدون هيچ دليل و ضرورتي، واژه گزيني را كه يك فرايند علمي و تخصصي است، به سياست آلوده مي كنند. اين دانشيار گروه زبان 
و ادبيات فارسي دانش��گاه تهران درباره واژه هايي كه اخيرا توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسي جايگزين شده اند و شوخي هايي كه در 
فضاي مجازي با آنها مي شود به ايسنا گفت: اين استاد دانشگاه با بيان اينكه شوخي بعضي از مردم با اصطالحات فرهنگستان، نه امر غريب 
و بي سابقه اي است و نه لزومًا كار بدي به شمار مي آيد گفت: از زمان تأسيس فرهنگستان اول، در اوايل قرن اخير، تا امروز اين شوخي ها كه 
ويژگي ملت خوش ذوق ما است رواج داشته، اما مردم در كنار همه آن خوش ذوقي ها برخي از پيشنهادهاي فرهنگستان را هم پذيرفته اند. 

نخستينهواپيمارباييدرايران
50 سال پيش، در نخستين روز تير 1349، 
نخستين هواپيماربايي تاريخ ايران اتفاق 
افت��اد. در آن حادثه س��ه ايراني به نام هاي 
علي مالزاده، حسن مالزاده و مسعود حميدي در اقدامي 
مسلحانه يكي از هواپيماهاي بويينگ هواپيمايي ملي ايران 
را ربودند. اين پرواز با ٩4 مس��افر از فرودگاه مهرآباد عازم 
آبادان بود كه دقايقي پس از برخاستن از فرودگاه تهران، 
به سمت عراق تغيير مسير داد. هيچ وقت انگيزه و علت اين 
هواپيماربايي به درستي مشخص نشد، اما اين سه هواپيماربا 
پس از مذاكرات چندس��اعته با مقامات عراقي موفق به 
گرفتن پناهندگي سياس��ي از دولت اين كش��ور شدند. 
س��رانجام اين هواپيما پس از توقف يك روزه در فرودگاه 
بغداد، مجداد به سمت تهران پرواز كرد و همه مسافران 
و خدمه آن سالم به ايران بازگشتند. اين حادثه به عنوان 
نخستين هواپيما ربايي كشور سرآغاز چند حادثه مشابه 
در همان سال ها شد. شهريورماه همان سال نيز، دومين 
هواپيماربايي از ايران انجام گرفت و يك فروند هواپيماي 
مسافربري هواپيمايي ملي ايران توسط سه ايراني به كشور 
عراق برده شد و سه هواپيماربا از دولت عراق پناهندگي 
سياسي گرفتند. گفته مي شود اين هواپيماربايي به اعضاي 
سازمان مجاهدين خلق ربط داشته كه مي خواستند از عراق 
به لبنان بروند.  دي ماه 49 نيز سومين هواپيماي مسافربري 
ايران توسط 6 نفر ربوده و به عراق برده شد، هواپيماربايان 
در عراق تحت تعقيب قرار گرفته و براي محاكمه به ايران 
منتقل شدند.  اولين حادثه هواپيماربايي جهان در سال 
1930 به وقوع پيوست. در اين حادثه انقالبيون پرو يك 
هواپيماي فوكر را به تصرف خود در آوردند تا بدين وسيله 

از كشور فرار كنند. اولين حادثه هواپيماربايي جهان نيز در 
سال 1930 به وقوع پيوست. در اين حادثه انقالبيون پرو 
يك هواپيماي فوك��ر را به تصرف خود در آوردند تا بدين 
وسيله از كش��ور فرار كنند.پنج سال بعد در سال 1958، 
موج دوم هواپيماربايي شروع ش��د اين دوره آغاز شد كه 
همزمان با به قدرت رسيدن كاسترو در كوبا بود. به گونه اي 
كه طي مدت 13 سال حدود 25 هواپيماربايي موفق و 7 
مورد ناموفق به وقوع پيوست. هدف بيشتر هواپيمارباها فرار 
از يك كشور كمونيستي به يك كشور غيركمونيستي بود. 
اما به طور كلي 364 مورد هواپيماربايي از سال 1930 تا 
1981، در جهان به وقوع پيوسته است كه 124 مورد آن در 

امريكاي شمالي، 103 مورد در امريكاي جنوبي، 83 مورد 
در اروپا، 40 مورد در آسيا و 14 مورد در آفريقا اتفاق افتاده 
است. اولين حادثه انهدام هواپيما هم در تاريخ 7 مي سال 
1949، هنگامي رخ داد كه يك هواپيماي خطوط هوايي 
فيليپين، در جريان يك عمليات برنامه ريزي شده سقوط 
نمود. در اين حادثه يك بمب ساعتي كه توسط يك زن و 
مرد اجير شده به قصد كشتن يكي از مسافرين در هواپيما 
جاسازي شده بود، منفجر شد. دومين حادثه انهدام هواپيما 
در تاريخ 9 سپتامبر 1949، زماني كه يك هواپيماي 3- 
DC خطوط هوايي كانادا در فاصله 40 مايلي منطقه كبك 

در حال پرواز بود، به وقوع پيوست. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

ايران،خاستگاههتلدرجهان

در دوره قاجار، يك مهاجر قفقازي به نام باقرخان 
خيابان الله زار جنوبي را براي ساخت اولين هتل 
ايران انتخاب ك��رد. او كه از هتل ه��اي اروپايي 
الگ��و گرفته ب��ود، با خري��دن 1300 متر زمين 
در اين خيابان س��اخت هتل را ش��روع كرد. آن 
روزه��ا كه آمدورفت سياس��تمداران اروپايي به 
ايران زياد شده بود، نياز به چنين هتلي به شدت 
احساس مي شد. باقر خان با دانسته هايش در مورد 
هتل هاي اروپايي طرح و نقشه هتل را ريخت و يك 
سيس��تم پذيرايي براي آن تعريف كرد. پيش از 
ساخت گراند هتل، مسافران خارجي براي اقامت 
در تهران دو گزينه بيش��تر نداش��تند، يا بايد در 
سفارت خانه كشورشان مي ماندند يا اينكه يكي از 
خانه هاي شمال شهر كه به پانسيون تبديل شده 
بود را انتخاب مي كردند. هتل عباسي اصفهان، 
قديمي تري��ن هتل جهان اس��ت؟ البته كه اين 
عنوان جاي بحث بسياري دارد؛ اما از يك جهت 
چندان هم بيراه نيست. مادر شاه سلطان حسين 
صفوي بعد از اينكه س��اخت مدرسه چهارباغ به 
پايان رسيد، امالك و بناهاي بسياري را وقف اين 
مدرسه كرد. يكي از اين ساختمان ها كاروانسرايي 
بود جنب مدرسه. سال ها بعد و با حمله افغان ها 
بسياري از قسمت هاي اين ساختمان نابود شد، 
اما ش��اكله اصلي خود را از دس��ت ن��داد و حتي 
قسمت هاي زيادي از ظريف كاري ها و نقاشي هاي 
ديواري باقي ماندند. س��ال ها بعد سازمان اوقاف 
ايران با بيمه ايران قرارداد بست تا ضمن مرمت و 
بازسازي بنا و احداث يك هتل در آن به حفظ آن 
كمك كنند. اين كار كه نزديك به نه سال طول 
كشيد، در سال 1345 منجر به احداث هتل شاه 
عباس شد. نامي كه سال ها بعد به هتل عباسي 
تغيير پيدا كرد. اين بنا كه حاال نزديك به سيصد 
سال عمر دارد، يكي از قديمي ترين بناهاي جهان 
اس��ت كه به عنوان هتل ميزبان مسافران است. 
هتل پارس مشهد نيز در اوايل دوره قاجار طراحي 
و ساخته شد. يك فرد يهودي به نام امين در سال 
1316 هتل طراحي و ساخت هتل پارس مشهد 
را به يك معمار روسي سپرد. اين معمار هم بناي 
هتل را به سبك و سياق بناهاي روسي طراحي و 
اجرا كرد. صاحب اصلي هتل نيز با الگوبرداري از 
شيوه هاي غربي هتلداري، برنامه هاي پذيرايي از 
مسافران را تنظيم كرد. سال ها بعد آقاي مجاور 
توسي مالكيت هتل را به عهده گرفت و تاكنون 
نيز اداره هتل به دست همين خانواده است. نماي 
آجري و آجركاري برجس��ته، مهم ترين ويژگي 
ظاهري بنا هستند. هتل اس��تقالل يا هيلتون، 
شايد خيلي قديمي هم نباشد، اما به هر حال هتل 
استقالل تهران كه پيش تر با عنوان رويال هيلتون 
تهران ش��ناخته مي ش��د، يكي از قديمي ترين 
هتل هاي تهران است كه حيدر غيايي، آن را در 
زمان حكومت پهلوي ساخت. اين هتل در زميني 
به مس��احت 90000 مترمربع و با همكاري سه 
شركت ايراني، امريكايي و انگليسي تأسيس شده 
كه در زمان خود بزرگ ترين هتل خاورميانه بوده 
است. سه مهندس ناظر بر ساخت اين هتل در آن 
زمان، مهندس فروغي، مهندس ظفر و مهندس 

صادق بوده اند. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

واگذاريزمينبهبنيادپهلويبرايساختهتلهيلتون
 قانون واگذاري زمين به بنياد پهلوي براي تأسيس 
هتل هيلتون  مصوب اواخر خرداد 1343 و در مجلس 
بيست و يكم شوراي ملي و مجلس سنا، به تصويب 
رس��يد.  بر اس��اس  ماده واحده اين قانون، به وزارت 
اقتصاد اجازه داده مي ش��ود از يكصد هكتار اراضي 
باير اوين ك��ه طبق تصويبنامه ش��ماره 11264-

1338.6.8 هيات وزيران جهت تأسيس نمايشگاه 
دايمي ايران تخصيص و ب��ه وزارت بازرگاني واگذار 
ش��ده اس��ت هفت هكتار آن را كه حدود آن طبق 
نقشه پيوست اين قانون  مش��خص شده است و به 
امضاي متصديان مربوطه رسيده است به موسسه 
بنياد پهلوي بالعوض واگذار كند.  قانون باال مشتمل 
بر يك ماده ك��ه اليحه آن به موجب م��اده واحده 
مصوب بيس��تم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در 
خرداد 1343 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. 
امروزه هتل رويال هيلتون را با نام هتل پارس��يان 
 اس��تقالل در قال��ب بزرگ ترين هت��ل بين المللي

 5 ستاره در شمال تهران مي شناسند.  هتل هيلتون 
 در جن��وب اراض��ي محموديه ش��ميران )چهارراه 
پارك وي، تقاطع بزرگراه چمران و خيابان وليعصر( 
قرار دارد كه توسط حيدر غيايي طراحي شده است. 
اين هتل در زميني به مساحت 90000 متر مربع در 
مدت 3 سال ساخته شد كه در زمان خود بزرگ ترين 
هتل خاورميانه بود. ساخت هتل هيلتون توسط 3 

شركت ايراني، امريكايي و انگليسي با پشتيباني مالي 
بنياد پهلوي انجام گرفت. اين ساختمان كه در زمان 
خود بلندترين ساختمان ايران بود زيرنظر مهندس 
فروغي، مهندس ظفر، مهندس صادق و ش��ركت 
انگليسي سيمنتيشن )اُرسيز( ساخته شد. شايان 
ذكر است از آنجا كه اين هتل از اهميت زيادي براي 
دولت وقت برخ��وردار بود، تمبري يادبود به همين 
مناسبت چاپ و منتشر شد.  هتل هيلتون از دو برج 
غربي و شرقي تشكيل شده است. برج غربي با 114 
اتاق در يكم بهمن ماه سال 1341 در حضور محمدرضا 
شاه افتتاح شد.  خيلي از ديپلمات هاي جهان از اين هتل 
خاطره دارند. بخش هايي از فيلم مشهور »گنج قارون« 
در دهه چهل خورش��يدي در اي��ن هتل فيلمبرداري 
ش��د. همچنين پس از انقالب اسالمي نيز وقايع مهم 
از جمله برگزاري اجالس س��ران كشورهايي اسالمي 
در هتل استقالل برگزار شد. برج شرقي هتل استقالل 
در جريان برگزاري هشتمين اجالس سران كشورهاي 
اسالمي تهران در سال 1376 بازسازي شد. همچنين 
برج جنوبي هتل اس��تقالل با ظرفي��ت 200 اتاق در 
راستاي طرح توسعه در حال احداث است. هم اكنون 
اين هتل زيرمجموعه گروه هتل هاي پارس��يان است 
كه 22 هتل را در ايران در اختيار دارد )اكثراً هتل هاي 
امريكايي مصادره شده بعد از انقالب( و تحت مالكيت 

بنياد مستضعفان جمهوري اسالمي ايران است.

طالق و ازدواج صوري براي دريافت  وام ازدواج
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با 
اشاره به دستور رييس جمهور براي اصالح 
ضوابط سني متقاضيان وام ازدواج گفت: 
برخالف شايعات مطرح شده اين موضوع 
به معناي حذف امتياز دريافت وام براي زير 
18 ساله ها نيست. محمدمهدي تندگويان 
با بيان اينكه وقتي قانونگ��ذار امتيازي را 
براي هدف مش��خصي قرار مي دهد بايد 

هنگام تدوين قانون، تمام جوانب موضوع را هم بررسي 
كند، افزود: اين كار باعث مي ش��ود تا امتياز مذكور به 
شكل هدفمند به همان موضوعي كه دستگاه اجرايي 
و قانون گذار دنبال آن هس��تند، برسد. وي با تاكيد بر 
اينكه هيچكس مخالف كمك هاي دولت، بانك ها و ... 
به جوانان نيست و همه نهادها به دنبال مصرف درست 
منابع كشور هس��تند، اظهاركرد: مبالغ پرداخت شده 
براي وام ازدواج از س��ال 96 ب��ا پرداخت 10 ميليون و 
در س��ال هاي بعد با پرداخت 15 و 30 ميلون تومان و 
امسال با پرداخت50 ميليون تومان نشان مي دهد كه 
در مجموع حدود 70 تا 80 ه��زار ميليارد پول نقد در 
كشور در رابطه با وام ازدواج پرداخت شده است. معاون 

امور جوانان موضوع طالق و ازدواج صوري، 
دريافت وام با شناسنامه سفيد و... را از ديگر 
تخلفات پيش آمده در سال هاي اخير عنوان 
كرد و به ايس��نا گفت: اين درحالي است 
كه براي رفع اين مشكالت دستورالعمل 
و برخورد قاطعي وجود ن��دارد. علي رغم 
انجام مكاتبات با پليس فتا و دادستاني و... 
اين سايت ها مشغول كار هستند و به نظر 
مي رسد كسي با آنها برخورد نكرده است. البته در زمان 
تصويب مبالغ جديد وام هم از طريق مكاتبات، تذكرات 
را به تصميم گيرندگان داديم ولي به آنها توجهي نشد. 
معاون امور جوانان ادام��ه داد: االن هم كه اين موضوع 
مطرح ش��ده و رييس جمهور هم براي آن دستور داده 
است، اتفاقي در كشور نيفتاده و وام ها در حال پرداخت و 
پرونده ها در جريان هستند. اين درحالي است كه عده اي 
بدون اطالع كافي و غيركارشناسانه شايعه حذف امتياز 
وام زير 18 سال را مطرح كرده اند. تا زمانيكه اين موضوع 
تبديل به يك دستور العمل شود، زمان مي برد، اما اين 
شايعه سازي با جمالت پوپوليستي و بدون مبناي علمي 

بوده و كمكي به موضوع ازدواج نمي كند. 

بازگشايي مدارس از ۱۵ شهريور
شيوع ويروس كرونا تمامي مدارس كشور 
را از اوايل اس��فندماه به تعطيلي كشاند و 
پرونده س��ال تحصيلي 1399-1398 با 
برگزاري كالس هاي مجازي، بازگشايي 
يك ماهه مدارس براي رفع اش��كال و در 
نهايت ارزيابي هاي غيرحضوري به -جز 
براي دو پايه نهم و دوازدهم- بس��ته شد. 
حال طب��ق مصوبه س��تادملي مقابله با 

كرونا قرار است مدارس در سال تحصيلي جديد از 15 
شهريورماه به روي دانش آموزان گشوده شوند. حسن 
روحاني صبح ديروز، مصوبات جلس��ه ستاد مقابله با 
كرون��ا را اعالم كرد و درباره نح��وه فعاليت مدارس در 
س��ال تحصيلي جديد گفت: آموزش و پرورش از 15 

شهريورماه فعاليت خود را آغاز مي كند. 
وي اف��زود: البته اين اج��ازه به آموزش و 
پرورش هم داده شد كه به تناسب استان ها 
از اول ش��هريور فعاليت خود را به تدريج 
آغاز كنند. تعطيلي پنجشنبه مدارس هم 
حذف مي شود تا كالس ها خلوت تر باشد. با 
شيوع كرونا و تعطيلي مدارس و دانشگاه ها، 
بسياري از كالس هاي درس به طور آنالين 
برگزار شد كه در دسترس نبودن اينترنت براي برخي 
دانش آموزان، مشكالتي براي تحصيل آنها ايجاد كرد. 
آنگونه كه وزارت آموزش و پرورش مي گويد، بيش��تر 
دانش آم��وزان از طريق آموزش آنالين و تلويزيون، در 

زمان تعطيلي مدارس آموزش ديدند. 

میراثنامه
اعتراضبهتخريبگنبدمقبرهبرادرامامرضا)ع(

»نخس��ت نام شاهزاده را تغيير دادند و مدتي پيش نيز به تصور اينكه سازندگان گنبد 
بي جهت رنگ گنبد را سفيد كرده اند، آن را به رنگ سبز تغيير دادند، تا امروز كه كال دست 
به تخريب آن زدند، حاال تنها راه درخواسِت بازسازي گنبد به همان شكل گذشته است، 
وگرنه دو روز ديگر گنبدي حلبي و بي ارتباط با فرهنگ معماري و تاريخ كشور بر بقعه 
شاهزاده حمزه مي نشانند.«  فيلم منتشر شده از تخريب گنبد اورچين مقبره امامزاده 
»حمزه بن موسي الكاظم )ع( معروف به »شاهزاده حمزه« در دشت هاي غزاله ماهشهر 
و در 27 كيلومتري جاده ماهشهر-هنديجان، اين بار با اعتراِض محمد جعفري )قنواتي( 
- مدير بخش فرهنگ مردم دايره المعارف بزرگ و بومي بندر ماهشهر - مواجه شد. او در 
صفحه شخصي خود در اينستاگرام درباره تخريب »شاهزاده حمزه« در ماهشهِر استان 
خوزستان نوشت: »از جمله زيارتگاه هاي مشهور و كهن ماهشهر است كه گنبدي خاص 
دارد. )جمعه 30 خرداد( در فضاي مجازي تصوير تخريب گنبد مضرس )اورچين( و كم 
نظير اين بقعه را ديدم. گنبدي كه ميراث گرانقدر معماري و فرهنگ نياكانمان بود و مردم 
آن را مقدس مي دانس��تند و به آن سوگند مي خوردند. اين نوع گنبد و معماري ويژه از 
جمله گنبدهاي نادري بود كه ريشه در اعماق تاريخ معماري ما دارند. با ديدن فيلم اين 
احساس را داشتم كه گويي خانه ام را ويران مي كردند. چشمانم پر از اشك شد. با خود 
مي گويم چگونه امكان دارد كسي به فرهنگ و تاريخ اين مرز و بوم آشنا و عالقه مند باشد و 
به چنين كاري دست بزند. اين كار معنايي جز نابودي عناصر فرهنگ گذشته نيست. اين 
قبيل كارها متاسفانه به روشي معمول تبديل شده است. بخش اصلي اينگونه تصميمات 
به ديدگاه تاجر مسلكي تصميم گيرندگان مربوط مي شود. بر اساس همين ديدگاه است 
كه خانه 500 ساله اي را تخريب مي كنند تا پاساژي با ده ها مغازه بسازند. گفتم كه شاهزاده 
حمزه از جمله زيارتگاه هاي كهن ماهشهر است. چند سال پيش واژه شاهزاده را از عنوان 
آن برداشته و آن را به امامزاده حمزه تغيير دادند. اما غافل از آنكه »زين حسن تا آن حسن 
صد گز رسن«. تصميم گيرندگان غافل از آن بودند كه كلمه شاه در چنين مواردي معناي 
سياسي ندارد بلكه كهن الگوي پير فرزانه است، همچنان كه يكي از القاب حضرت علي )ع( 
در فرهنگ ما شاه نجف است. مردم امام حسين )ع( را شاه شهيدان و امام رضا )ع( را شاه 

خراسان مي گويند. اكنون اين گنبد كم نظير نابود شده است و ظاهرا نمي توان آب رفته را 
به جوي بازگرداند، اما مي توان اين درخواست به حق را مطرح كنيم كه بر بقعه بازسازي 
شده گنبدي به همان شكل ساخته شود. خواهش بنده اين است كه اين درخواست را 
جدي بگيريم چون در غير اين صورت دو فرداي ديگر گنبدي حلبي و بي ارتباط با فرهنگ 

معماري و تاريخ اين مرز و بوم كهن بر بقعه شاهزاده حمزه مي نشانند.« 

كتابخانه

استراتژيبنگاهمادر
بنگاه مادر عبارتي است كه مترجمين كتاب استراتژي بنگاه مادر اثر ماركوس الكساندر و مايكل گولد، از آن براي مفهوم Corporate كه 
در عنوان انگليس��ي كتاب مطرح شده است استفاده كرده اند. يكي دو دهه مي شود كه شركت هاي به اصطالح هلدينگ يا مادر تخصصي با 
زمينه هاي گسترده اي از كسب و كار و سرمايه گذاري يا خريداري شركت هاي متنوع شكل گرفته اند. بسياري از اين شركت ها به دليل دولتي 
بودن يا وابستگي به منابع دولتي شايد تا اندازه زيادي دغدغه سود و زيان خود را نداشته اند و با استراتژي هاي مديريتي عمومي مديريت شده اند. 
كتاب حاضر نشان مي دهد كه براي سودده بودن يك بنگاه مادر بايد ديدگاهي فراتر از برنامه ريزي و استراتژي يك بنگاه تك كاركرد داشت. 

مترجمان اين اثر به فارسي اسماعيل صادقي و ناهيد صفايي هستند. 

هنر

ناكاميدرجذبفيلمهايپرمخاطببرايبازگشاييسينماها
اكران فيلم »خوب، بد، جلف 2« به كارگرداني پيمان قاس��م خاني از اول تيرماه منتفي 
شد. محسن چگيني، تهيه كننده اين فيلم در گفت وگويي با ايسنا تاييد كرد كه اين فيلم 
به دليل فراهم نشدن شرايط مناسب فعال اكران نمي شود در حالي كه قرار بود »خوب، 
بد، جلف 2« به همراه »شناي پروانه« از امروز، يكم تيرماه همزمان با بازگشايي سينماها 
روي پرده روند تا اولين اكران رسمي سال 99 با اين دو فيلم آغاز شود.  همچنين رسول 
صدرعاملي، تهيه كننده فيلم »شناي پروانه« به ايسنا خبر داده كه فعال از اكران فيلم خود 
در اولين روز تابستان معذور است. او اخيرا گفته بود: طي دو هفته گذشته جلساتي با دكتر 
انتظامي رييس سازمان سينمايي، دكتر حناچي شهردار تهران و اعضاي هيات مديره خانه 
سينما در جهت فراهم آوردن شرايط اكران داشتيم تا حمايت جدي از اكران اين دو فيلم 
)شناي پروانه و خوب بد جلف( انجام شود اما حاال كه كمتر از چند روز به اكران فيلم باقي 
مانده است، هيچ خبري از حمايت ها نيست بنابراين با توجه به اينكه هيچ كدام از قرارها 
به سرانجام نرسيده است، فعال از اكران فيلم معذوريم. به دنبال پيگيري  ها، گويا تا ساعتي 
ديگر جلسه اي ميان هيات مديره انجمن سينماداران با معاون نظارت و ارزشيابي سازمان 
سينمايي برگزار مي شود تا درباره بازگشايي سينماها با توجه به انصراف سازندگان دو فيلم 
اشاره شده، تعيين تكليف شود. به گزارش ايسنا، در حال حاضر نكته مهم اين است كه برخي 
مديران سينماها در پي تماس ايسنا از عدم بازگشايي سالن هاي خود در صورت اكران 
نشدن فيلم هاي »شناي پروانه« و »خوب، بد، جلف 2« خبر دادند چون معتقدند پس از 

چهارماه تعطيلي سينماها بايد فيلمي مخاطب پسند و جذاب براي دعوت مردم به سينماها 
اكران شود. و حاال سوال اساسي اين است كه آيا در ساعات باقي مانده تا يكم تير ماه تصميم 
ديگري براي بازگشايي سينماها گرفته خواهد شد يا با فيلم هاي ديگر همچون »خروج« 

ابراهيم حاتمي كيا و فيلم هاي باقي مانده از اكران سال 98 سينماها باز خواهد شد؟!

رنگهابهمبارزهباكرونابرميخيزند!
ايرج اسكندري، هنرمند نقاش معتقد است كه تحوالت اجتماعي همچون شيوع ويروس 
كرونا در جهان، مي تواند در حال و هواي آثار هنرمندان تاثيرگذار باشد و اين تاثيرگذاري به 
معناي خلق اثر با موضوع روز نيست، بلكه اين شرايط در سبك كاري هنرمند و حال وهواي 
آثار او تاثير مي گذارد. اسكندري درباره نحوه واكنش هنرمندان به تحوالت مهم روز جامعه، 
اظهار كرد: به طور كلي هنرمند وظيفه  دارد به كار خودش قوام ببخشد و اين قوام بخشيدن 
در تالش روزافزون شكل مي گيرد، بنابراين برنامه اي كه هنرمند براي انجام كار هنري ريخته 

است، بايد در طول زمان شكل بگيرد. حاال در اين مدت زمان، ممكن است وقايع مختلفي 
رخ بدهند كه مي توانند روي كار او تاثيرگذار باشند. او ادامه داد: به عنوان مثال اگر بخواهيم 
فعاليت هنري عشاير را در نظر بگيريم، يك عشيره وقتي فرش يا گبه مي بافد، هر خبري 
كه به او مي رس��د در انتخاب رنگ و نوع كار او تاثيرگذار است. وقتي به يك بافنده عشيره 
خبر مسرت بخشي مي دهند، ناخودگاه دست او به سمت رنگ هاي شادي بخش مي رود؛ 
اما وقتي خبر مرگ عزيزي را مي شنود انتخاب رنگ او از خبري كه شنيده، متاثر مي شود. 
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