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ازمعطل ماندن تصميم گيري ها تا سرگرداني صادركنندگان و  وارد كنندگان

 گ�روه تج�ارت |»نح��وه ص��دور وتمدي��د كارت 
بازرگاني«، »وزارت صمت بدون وزير« ، »بسته مشوق 
صادراتي« و»بازگشت ارز صادراتي« چند چالش مهم 

بود كه در نشست شهريورماه 99 در دستور كار اعضاي 
اتاق تهران ق��رار گرفت. طبق آماري در اين نشس��ت 
اعالم ش��د از يكم مرداد تا 24 ش��هريورماه سال 98 

تعداد 405 كارت در اتاق ص��ادر و 1179 عدد تمديد 
ش��ده، كه اين آمار براي مقطع زماني مشابه در سال 
1399 در ح��دود 125 ص��دور و 650 تمديد كارت 

بوده است. اين افت قابل توجه نش��ان مي دهد، زمان 
صدور و تمديد طوالني تر ش��ده و متقاضيان در صف 

طوالني تري قرار گرفته اند. 

صمت بالتكليف 
بازوي پژوهشي مجلس 
در گزارشي معرفي كرد 

معاون نظارت شوراي 
شهر تهران: ليست امالك 

واگذارشده شهرداري محرمانه 
نيست و بايد منتشر شود

كرونا چه بر سِر 
اقتصاد موسيقي آورد؟  

چالش 
صادرات 
بدون نفت

فهرست 
امالك نجومي 

نهايي شد

سكوِت نت ها 

 صفحه 7 

 محمد خوش چهره 
در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

 تكانه هاي بازار خودرو
 تابعي از شرايط كلي اقتصاد است

 كشاندن 
 جنگ اقتصادي 
به سفره هاي مردم

يادداشت- 1

چالش هاي مديريتي 
بورس

بازار بورس ته��ران، در 
طول ماه هاي گذش��ته 
از  يك��ي  عن��وان  ب��ه 
عرصه هاي  مهم تري��ن 
س��رمايه گذاري اقتصاد 
ايران خود را معرفي كرد 
و سودهاي قابل توجهي 
كه اين ب��ازار در مدتي 
كوتاه نصيب س��هامدارانش كرد باعث ش��د روند 
جذب نقدينگي در اين بازار س��رعت قابل توجهي 
بگيرد. از همان روزهاي ابتدايي آغاز حركت رو به 
رشد شاخص كل بورس، كارشناسان اين نگراني 
را مطرح كردند كه حتي در ص��ورت فراهم بودن 
تمام مقدمات الزم نيز، اين سرعت باال، كار را براي 
مديريت بازار دشوار مي كند.  ادامه  در صفحه 3

عباس آرگون

يادداشت- 2

 سيستم مالياتي ايران
 و معادله ماليات هاي جديد 

از  موج��ود  آمار ه��اي 
درآمده��اي  نس��بت 
مالياتي به توليد ناخالص 
داخل��ي حاك��ي از عدد 
6 درصدي و بسيار پايين 
آن در اي��ران اس��ت. در 
حالي كه اين نس��بت در 
كشورهاي دنيا حدود 30 
درصد به طور متوسط است. داليل زيادي را مي توان 
اقامه كرد كه چرا سيستم مالياتي ايران كارايي الزم 
را نداشته است. بنا به اين داليل كه در زير به بخشي 
از آنها اشاره مي ش��ود نمي توان در روزگار وانفساي 
كنوني تحريم هاي شديد و كس��ري بودجه باالي 
دولت، دل به افزايش ب��االي درآمدهاي مالياتي در 
ادامه  در صفحه 6 كوتاه مدت بست، كه...  

محمدرضا  منجذب

يادداشت-5   يادداشت-4 يادداشت-3

 موانع كوچ نقدينگي
 به بازار مسكن

 در باب الفباي توليد 
گوشي داخلي

 موسيقي اولويت آخر 
مردم است 

1- با س��بزپوش ش��دن بازار 
س��هام طي دو روز گذشته، به 
نظر مي رس��د كه دوران يك 
ماهه اص��الح ش��اخص كل 
بورس فعال پايان يافته است. 
در طي دوره افت شاخص كل 
بورس، برخي از كارشناس��ان 
بازار مسكن نس��بت به كوچ 
نقدينگي از بازار سهام به سوي بازار ملك هشدار دادند و 
حتي بدون توجه به كم عمقي دوران اصالح بازار سهام در 
مرداد، با استناد به سبقت بازدهي 10.5 درصدي مسكن 
از رشد منفي 8.7 درصدي بازار سهام، استدالل كرده اند 
كه روند خ��روج نقدينگي از بازارهاي م��وازي و ورود آن 
به بازار مسكن آغاز شده اس��ت. اما انتشار نخستين آمار 
رس��مي 15 روزه از تحوالت بازار مس��كن تهران نشان 
داد كه طي دو هفته اول ش��هريور ماه سال جاري، تورم 
ملك به 1.9 درصد كاهش يافته است و استدالل سبقت 
بازدهي يكي بازار از بازار ديگر نه تنها پايه علمي نداشته 
اس��ت كه عمال بازده يا همان تورم مس��كن در دوره اي 
15 روزه، كاهش هم يافته اس��ت. ضمن اينكه به غير از 
فروردين ماه، در ماه هاي ارديبهشت، خرداد و تير و مرداد 
همواره تورم ماهانه ملك در تهران بين 10 تا 11 درصد 
بوده و بازار سهام طي ماه هاي يادش��ده نوسان زيادي را 
تجربه كرده بوده است.   ادامه  در صفحه 3

در ش��رايطي ك��ه برندهاي 
بزرگ توليدكننده گوشي در 
مواردي به دليل تحريم هاي 
امري��كا روي خ��وش ب��ه 
ايران نش��ان ندادند، ش��ايد 
تولي��د محص��ول داخل��ي 
باكيفي��ت يك راه چ��اره در 
نظر گرفته ش��ود، هرچند با 
وجود وعده ها براي معرفي چند شركت توليدكننده 
گوشي، اين اتفاق هنوز رخ نداده است و كمااينكه وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات هم معتقد است شيريني 
برخ��ورداري از محص��والت داخلي زماني چش��يده 
مي ش��ود كه اين محصوالت در اختي��ار كاربران قرار 
گيرد و نياز آنها در شرايط افزايش قيمت محصوالت 
خارجي و همزمان ب��ا افزايش التزام ب��ه برخورداري 
از ابزارهايي مانند گوش��ي و تبلت، تامين شود.  توليد 
گوشي موبايل از زمان ورود نخس��تين تلفن همراه به 
كشور تا امروز، همواره يكي از دغدغه هاي صنعت مردان 
ايراني بوده است. البته پيش از اين تنها يك شركت به 
عنوان توليدكننده محدود گوش��ي شناخته مي شد؛ 
توليدكننده اي كه البته به زعم برخي از كارشناسان اين 
حوزه، بيشتر مونتاژ كننده قطعات وارداتي گوشي بوده 
تا اينكه بخواهد صفر تا صد گوش��ي را در داخل كشور 
توليد كند.    ادامه  در صفحه 7

قيم��ِت  افزاي��ش  از  هم��ه 
كنس��رت ها حرف مي زنند؛ 
ام��ا در اي��ن ميان كس��ي به 
اين نكت��ه توجهي ن��دارد كه 
اهالي موسيقي نيز در همين 
اجتم��اع زندگ��ي مي كنند و 
ناگزير هستند كه فعاليت هاي 
اقتصادي موس��يقي هم س��و 
با ديگر مسائل اقتصادي كشور تامين ش��ود.  اين نكته 
زماني حياتي تر مي ش��ود كه دولت فشار اقتصادي عدم 
فروش نفت خودش را مستقيم به جامعه وارد مي كند و 
در عين ناباوري در سال 1398 قانوني را تصويب كردند 
مبني بر اينكه ده درصد فروش كل بليت هاي كنسرت 
نصيب دولت ش��ود و همين قيمت بليت كنسرت ها را 
افزايش داد. بسياري به نقش تهيه كنندگان در افزايش 
قيمت بليت كنسرت ها اش��اره مي كنند و اين در حالي 
است كه در سال 97 به رغم اينكه در زندگي مردم تورم 
چندصد درصدي ديده مي شد، توليدكنندگان موسيقي 
تالش كردند افزايش قيمت ها به برگزاري كنس��رت ها 
نرسد؛ آنان همواره معتقد بودند كه برنامه هاي موسيقي 
مي تواند حاِل مردم را بهتر كند، اما سال گذشته، فروش 
كنسرت ها در بس��ياري از اوقات رقم قابل  توجهي نبوده 
است و تهيه كنندگان به شكِل عملي سودي از برگزاري 
كنسرت ها   نكرده اند.     ادامه  در صفحه 7

فائزه طاهريمجيد اعزازي محسن رجب پور

گزارش  روز

در نامه جهانگيري  به نمكي 
اعالم و خواستار شد

به دنبال انتشار نامه در خواست بخش خصوصي خطاب 
به اس��حاق جهانگيري، براي برگزاري نمايش��گاه هاي 
تخصصي بين المللي كه به امضاي روساي اتاق اصناف، 
اتاق تعاون ايران و ات��اق بازرگاني و صناي��ع و معادن و 
كشاورزي ايران رسيده است، معاون اول رييس جمهور 
خطاب به دكتر نمكي وزير بهداش��ت اعالم كرد كه در 
خصوص درخواست اس��تمرار برگزاري نمايشگاه هاي 
تخصصي بين المللي با اعمال نظ��ارت بر كنترل دقيق 
پروتكل هاي بهداش��تي، با توجه به اهميت كار بخش 
خصوصي، ترتيبي دهيد پروتكل هاي مناس��ب تدوين 

و ابالغ ش��ود.  در نامه سعيد ممبيني، بهمن عبدالهي و 
غالمحس��ين ش��افعي به دكترجهانگيري معاون اول 
رييس جمهوري آمده اس��ت: با توجه ب��ه برنامه ريزي 
س��االنه اين نمايش��گاه ها و صرف هزينه هاي گزاف از 
س��وي مش��اركت كنندگان با نگرش مثبتي كه ستاد 
كرونا به فعاليت هاي اقتصادي در كنار رعايت مس��ائل 
بهداش��تي دارد، عنايت فرماييد نمايشگاه هاي معتبر 
بين المللي تخصصي با رعايت دقيق نكات بهداش��تي 
و اعزام ناظرين وزارت بهداش��ت ب��راي اعمال نظارت 
بر كنترل دقيق پروتكل ه��ا اجازه اس��تمرار برگزاري 

نمايش��گاه ها را صادر تا ضمن جلوگيري از خس��ارات 
مالي چندصد ميلي��اردي به فعاالن نمايش��گاهي كه 
عوامل مختل��ف از جمله تع��داد كثي��ري از كارگران 
زحمتكش را ش��امل مي شود، از بروز خدش��ه به روند 
معرفي فعاليت هاي اقتصادي جلوگيري شود. اين نامه 
مي افزايد: نمايشگاه هاي ايران كه در حد استانداردهاي 
بين الملل��ي برگ��زار مي ش��ود و ويترين��ي تم��ام از 
فعاليت هاي تولي��دي، خدمات��ي، و بازرگاني و معرفي 
ظرفيت هاي بالفع��ل و بالقوه و مزيت ه��اي اقتصادي 

كشور در حوزه هاي مختلف است... ادامه  در صفحه 6

 ابالغ و تدوين
  پروتكل هاي مناسب

 برگزاري نمايشگاه هاي 
تخصصي بين المللي
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كاهش قيمت دالر به دنبال 3 تصميم بانك مركزي

فروش ارز سهميه اي  از سرگرفته شد
افزايش قيمت دالر در بازار آزاد طي روزهاي اخير از طريق 
سه تصميم بانك مركزي مهار ش��ده، و بانك مركزي از 
صبح سه ش��نبه 25 شهريور 99 با ۳ اقدام مهم شامل از 
سرگيري فروش ارز سهميه اي، برداشتن سقف قيمت در 
سامانه نيما و همچنين صرافي هاي بانكي )بازار متشكل 
ارزي(، در تالش اس��ت را بازار را تحت كنترل درآورد. با 
اين اقدامات، بانك مركزي ب��ا لغو ممنوعيت عرضه ارز 
سهميه اي، حذف س��قف قيمت در بازار نيما و نزديك 
كردن قيمت ارز در صرافي ها و بازار متشكل ارزي مقدمات 
كاهش قيمت ارز را فراهم كرد.اين اقدامات باعث مي شود 
كه فاصله نرخ صرافي ها و بازار متشكل و نيما با نرخ بازار آزاد 
كاهش يابد و در نتيجه عرضه ارز بيشتر مي شود و به دليل 
كاهش فاصله و همچنين تامين تقاضا، فشار روي قيمت ها 
كاهش يافته و نرخ دالر فعال مهار مي شود. به دنبال اين سه 
اقدام بانك مركزي، نرخ لحظه اي فروش دالر در سامانه 
س��نا به 26411 تومان رس��يد و نرخ خريد آن 26۳11 
تومان اعالم شده اس��ت. نرخ فروش يورو نيز ۳1۳60 و 
نرخ خريد يورو ۳1260 تومان معامله شد. اين در حالي 
است كه نرخ ميانگين معامالت سنا در روز دوشنبه معادل 
2۳575 تومان بوده اس��ت و به معني افزايش نزديك به 
۳ هزار توماني نرخ دالر در صرافي ها و بازار متشكل و سنا 
است. اما نكته قابل توجه اين است كه در ساعت 11 صبح 
نرخ دالر در بازار آزاد كمتر از صرافي ها شده و به 26 هزار 
و 60 تومان رسيده است و درهم نيز 7170 تومان معامله 
مي شود. حتي در برخي ساعات در حالي كه صرافي ملي 
ن��رخ دالر را 26150 تومان اعالم كرده ب��ود اما دالر آزاد 
25900 تومان بوده است. برپايه اين قيمت دالر و افزايش 
نرخ اونس جهاني به 1969 دالر، قيمت طال و سكه كاهش 
يافت و مظنه مثقال طالي آبشده يا 17 عيار به 5 ميليون 
و 109 هزار، گرم 18 عيار 1 ميليون و 179 هزار، س��كه 
جديد 12 ميليون و 690 هزار، سكه قديم 11 ميليون و 
900 هزار، نيم س��كه 6 ميليون و 550 هزار، ربع سكه ۳ 
ميليون و 710 هزار، سكه گرمي 1 ميليون و 975 هزار 
تومان معامله شد.  قيمت دالر در روزهاي اخير به دنبال 
ركوردشكني هاي پياپي بود. اين در حالي بود كه بازار ارز 
از مشتري واقعي تقريبا خالي شده و بيشتر افرادي نيز كه 
به اين بازار مراجعه مي كردند به قصد فروش به چهارراه 
استانبول مي رفتند. با اين حال تحركات سفته بازان در اين 

بازار و در كانال هاي خود در فضاي مجازي،  قيمت سازي را 
افزايش داده بود. به طوري كه در ساعات پاياني نيز قيمت 
دالر در اين كانال ها باال و پايين مي شد و بازار ارز نيز صبح 
هر روز خود را با قيمت هاي شب گذشته اين كانال ها آغاز 
مي كرد.در اين ميان بانك مركزي نيز اقدامات متنوعي 
انجام داد و در آخرين گام نيز ۳ اقدام مهم در دستور كار 
قرار گرفت. اين اقدامات باعث ش��ده تا رشد قيمت دالر 
در بازار متوقف شود و روند قيمت نيز نزولي باشد. اين ۳ 
تصميم بانك مركزي كه ترمز رشد قيمت دالر را كشيد، 
 شامل از سرگيري فروش ارز سهميه اي، برداشتن سقف 
قيمت دالر در سامانه نيما و همچنين صرافي هاي بانكي 
بود.بانك مركزي از ابتداي روز با برداشتن سقف قيمت 
در نيما و صرافي هاي بانكي نرخ دالر را كاهش داد. قيمت 
در بازار و معامالت پشت خطي دچار شوك شد. طوري 
كه قيمت دالر بازار از كانال 27 به كانال 26 عقب نشيني 
كرد و در س��اعت 6 عصر به 26 هزار و 500 تومان نيز در 

بازار آزاد رسيد.
با اي��ن اقدام بانك مركزي،  فاصله قيمت بي��ن بازار آزاد 
و صرافي ه��ا كاه��ش پيدا كرد و تالش ش��د ت��ا امكان 
نوسان گيري دالالن از اين بازار به حداقل برسد.در واقع 
بانك مركزي ابتدا ممنوعيت عرض��ه 2200 دالر به هر 
كارت ملي براي يك بار در سال را برداشت، سپس سقف 
قيمت در بازار نيما را حذف كرد تا قيمت از مالقات عرضه 
و تقاضا به دست آيد و دست آخر قيمت صرافي ملي كه 
نماد بازار متشكل است را با بيش از سه هزار تومان افزايش 
به قيمت بازار نزديك كرد.فعاالن بازار ارز مي گويند با ورود 
جدي بازارساز به بازار و اعمال برخي سياست هاي ارزي 
روند صعودي قيمت ارز متوقف و سير نزولي قيمت دالر و 
سكه آغاز شد نرخ دالر و سكه كه درحال ثبت ركوردهاي 
جديد در بازار بودند تغيير مس��ير داده و وارد مدار نزولي 
شده اند.كاهش قيمت ارز و طال درحالي در بازار آغاز شده 
كه قيمت دالر در بازار آزاد تا 27 هزار و 100 تومان و سكه 
طرح جديد نيز تا 1۳ ميليون و 200 هزار تومان افزايش 
يافته بود. اما با ورود جدي بازارساز به بازار و اعمال برخي 
سياس��ت هاي ارزي كاهش قيمت ها در بازار آغاز شده 
اس��ت. دالر از 27 هزار و 100 تومان ب��ه 26 هزار و 600 
تومان و قيمت سكه نيز از 1۳ ميليون و 200 هزار تومان به 
12 ميليون و 800 هزار تومان كاهش يافته است.صرافي ها 

مي گويند: بانك مركزي اختالف قيمت ها در بازار آزاد و 
رسمي را كاهش داد و با افزايش عرضه مانع رشد بيشتر 
قيمت ارز شد؛ برخي از بازاري ها البته معتقدند هرچند 
بانك مركزي بايد مديريت عرضه و تقاضا را داشته باشد 
ولي اگر دخالت دستوري در بازار انجام نشود قطعا بازار 
راهش را پيدا مي كند.بانك مركزي در ابتداي روز عرضه 
را افزايش داد تا در كنار برداشتن سقف قيمتي، بازار آزاد 
بتواند به قيمت تعادلي برسد.روند كاهشي قيمت دالر در 
بازار ادامه دارد و قيمت دالر فردايي نيز با كاهش همراه 
شده است.در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ رسمي 
47 ارز را اعالم كرد كه بر اس��اس آن نرخ 26 ارز افزايش 
و 11 واحد پولي كاهش يافت. نرخ س��اير ارزها نيز ثابت 
ماند. هر دالر امريكا براي روز )25 شهريور( بدون تغيير 
42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس به 
قيمت 5۳ هزار و 98۳ ريال و هر يورو نيز 49 هزار و 921 
ريال اعالم شدبه گفته فعاالن بازار، بانك مركزي همچنين 
سقف قيمت در نيما و بازار متشكل را برداشت و همين 
امر باعث شد تا فضاي بازار ارز آرام شود ضمن اينكه با اين 
سياست عرضه و تقاضاست كه قيمت ها را تعيين خواهد 
كرد. افزايش اختالف قيمت دالر در بازار آزاد و صرافي هاي 
بانكي باعث تشكيل صف هاي طوالني براي خريد ارز از 
صرافي ها و فروش در بازار   آزاد شده بود و درنهايت واكنش 
بانك مركزي را به همراه داش��ت و موجب توقف فروش 
ارز سهميه اي به هر كارت ملي شد.بانك مركزي توقف 
موقتي عرضه ارز سهميه اي را لغو كرد؛ بنابراين با تصميم 
بانك مركزي ممنوعيت عرضه 2200 دالر به هر كارت 
ملي براي يك بار در سال را برداشته شد.همچنين بانك 
مركزي براي كاهش اختالف دالر آزاد و رسمي، قيمت ها 
در صرافي ها و بازار متشكل ارزي را به بازار آزاد نزديك كرد 
و همين امر باعث عقب نشيني قيمت ارز شد.فروشنده هاي 
طال و ارز در بازار زياد شده اند ضمن اينكه ريزش قيمت ها 
با سرعت در تابلوي صرافي ها و سكه فروش ها محسوس 
است. افزايش شديد قيمت ارز در صرافي ها و بازار متشكل؛ 
فروش ارز سهميه اي از سرگرفته شدهمزمان با افزايش 
قيمت ارز در بازار آزاد، بازارساز قيمت ارز در بازار متشكل 
ارزي و صرافي ها را افزايش داد تا اختالف دالر در بازار آزاد 
و رسمي كاهش يابد.مسير صعودي قيمت ارز درحالي 
همچنان در بازار ارز طي مي شود كه قيمت دالر ساعتي 

قبل از كانال 27 هزار تومان هم عبور كرد و باعث شد تا دالر 
سقف جديد قيمتي را به ثبت برساند. هرچند دالر خيلي 
در اين كانال دوام نداشت و با ورود جدي بازارساز قيمت 
دالر با كاهش همراه شد و به كانال 26 هزار تومان بازگشت.
همزمان با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، بازارساز نيز به 
منظور كاهش اختالف نرخ رسمي دالر با بازار آزاد، قيمت 
خريد و فروش ارز در صرافي هاي بانكي و بازار متش��كل 
ارزي را افزايش داد.صرافي هاي بانكي به خصوص صرافي 
ملي كه پيش از اين قيمت اس��كناس دالر و يورو را براي 
خريد و فروش در سايت هاي خود درج مي كردند از ساعتي 
قبل با اعمال تغييراتي نرخ ارز در بازار متشكل ارزي ايران را 
نمايش مي دهند.تغيير مهم تر اما در قيمت هايي است كه 
هم اكنون صرافي ها با عنوان قيمت خريد و فروش ارز )دالر 
و يورو( اعالم مي كنند؛ برهمين اساس قيمت فروش دالر 
در صرافي ها با افزايش ۳ هزار و 160 توماني 26 هزار و 750 
تومان و قيمت خريد دالر نيز 26 هزار و 700 تومان درج 
شده است.ضمن اينكه قيمت فروش يورو نيز با افزايش ۳ 
هزار و 860 توماني معادل ۳1 هزار و 650 تومان و قيمت 
خريد يورو ۳1 هزار و 600 تومان تعيين شده است.نكته 
مهم ديگر اين است كه با افزايش بيش از ۳ هزار توماني 
قيمت ارز در صرافي هاي بانكي و كاهش اختالف قيمت 
ارز بازار آزاد و رسمي، بانك مركزي ممنوعيت فروش ارز 
سهميه اي را به هر كارت ملي برداشت؛ بنابراين صرافي ها 
به هر كارت ملي يك بار در سال 2200 دالر ارز سهميه اي 
مي فروشند. پيش از اين با دستور بانك مركزي فروش ارز 

سهميه اي موقتاً در صرافي هاي بانكي متوقف شده بود.
در حالي كه سرمايه گذاران انتظار دارند فدرال رزرو نرخ 
بهره را در اجالس پيش روي خود همچنان پايين نگاه دارد، 

دالر تضعيف شده و قيمت طال جهش كرد.
قيمت خريد نق��دي هر اون��س طال در ب��ورس لندن، 
اس��پات گلد، در معامالت جهش كرد و ب��ه 1959 دالر 
رسيد. اين شاخص صبح سه شنبه رشد كرد و به 1962 
دالر رسيد. قيمت پيش خريد هر اونس طالي امريكا 1.1 
درصد جهش كرد و به 1969 دالر رسيد. اين شاخص و 
به 1974 دالر رسيد. رشد قيمت طال در حالي اتفاق افتاد 
كه دالر تحت فشار قرار گرفته بود. استيون منوچين تاكيد 
كرد كه دولت امريكا به دنبال يك بسته كمك مالي جديد 

است. اين اظهارات عامل ديگري براي تضعيف دالر شد.

بر اساس آمار رسمي كه شركت سپرده گذاري مركزي 
اعالم كرده، از ابتداي سال 99 تا نيمه مرداد ماه، بيش از 
سه ميليون و 500 هزار كد بورسي جديد در كشور صادر 
شده است. اگر اين عدد را با ميانگين حدود 600 هزار 
نفر ورودي جديد به بورس در سال هاي گذشته مقايسه 
كنيم، مشخص مي ش��ود كه اين بازار در طول ماه هاي 
گذشته تا چه ميزان براي سرمايه گذاران ايراني جذابيت 
داشته و از اين رو تعداد قابل توجهي از صاحبان نقدينگي 
خرد، پول خود را به بازار سرمايه وارد كرده اند. عمده ترين 
دليل اين افزايش اقبال به بازار سرمايه، سوددهي عجيب 
اين بازار در ماه هاي گذشته بوده است. بررسي ها نشان 
مي دهد كه از اسفند ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال، 
بازار سرمايه افزايش شاخص بيش از 200 درصدي را 
به ثبت رسانده كه اين عدد در قياس با تمامي بازارهاي 
رقيب، عدد بسيار بزرگي به شمار مي رود. در ماه هايي كه 
بورس با سرعتي باال حركت شتابان خود را ادامه مي داد، 
تعدادي از كارشناسان اين نگراني را مطرح كردند كه 
ب��ا توجه به واقعيت هاي اقتصادي ايران و فش��اري كه 
تحريم ها و كرونا بر بخش هاي مختلف اقتصادي وارد 
كرده، بيم آن وجود دارد كه اين حركت رو به رشد بورس 
حبابي باشد و در نهايت به آسيبي بزرگ براي اقتصاد 
ايران بدل شود. در اين زمان مقامات دولتي اعالم كردند 
كه با تمام توان، از بورس حمايت خواهند كرد و با تداوم 
عرضه هاي جديد و اجبار شركت ها به عرضه سهام شان 
در بازار س��رمايه، حركت بازار را واقعي كرده و از حباب 
دوري مي كنند. با وجود اين وعده هاي اميدواركننده، 
دولت در هفته هاي گذش��ته عملكرد مطلوبي از خود 
نش��ان نداد و با عرضه پرريسك س��هام عدالت و البته 
اختالف نظرهاي عجيب در عرضه صندوق دارادوم، اين 
نگراني را به وجود آورد كه اگر عملكرد اصالح نشود، كار 
سخت خواهد شد. همين نگراني در ميان سهامداران 
نخستين اختالالت را در بورس به وجود آورد و در نتيجه 
شاخص كل در هفته هاي گذشته نزولي جدي را تجربه 
كرد و پس از ركورد ش��كني عب��ور از كانال دو ميليون 
واحد، حتي به كانال يك ميليون و 500 هزار نيز سقوط 
كرد. تداوم ريزش شاخص براي بسياري از سهامداران 
اين بازار اين نگراني را به وجود آورد كه سرمايه هايشان 
در حال از دست رفتن است و با توجه به ماهيت بورس، 
ورود به دوره منفي، مي تواند براي مدتي طوالني بيرون 
كشيدن سرمايه ها را دشوار كند. هرچند كارشناسان 
بارها تاكيد كرده اند كه ذات ب��ازار بورس با افت و خيز 
همراه است و س��هامداران نبايد همواره در انتظار سود 
باشند، اما شرايط خاص اقتصاد ايران و موقعيت بازارهاي 
رقيب بورس باعث شده، اين خطر به وجود  آيد كه با افت 
ش��اخص، پول ها بار ديگر به بازارهايي مانند طال و ارز 
حركت كنند كه قطعا نتايج منفي گسترده اي به همراه 
خواهد آورد. به دنبال اين تحوالت ابتدا رييس جمهور 
در تذكراتي به وزير اقتصاد و س��اير مقامات اقتصادي 
دولت از آنها خواست تا ش��رايط را براي حفظ سرمايه 
مردم در بورس و حمايت از آنها فراهم كنند و از س��وي 
ديگر نمايندگان مجلس نيز نسبت به رصد شرايط بازار 

سرمايه و لزوم حمايت از آن سخن گفتند.

    پيگيري جدي وضعيت بورس در مجلس
پس از آنكه اعالم ش��د در جلسه سران سه قوه، موضوع 
بازار س��رمايه و حمايت از آن مطرح شده، مجلس ورود 
ج��دي خود به اين بازار را آغاز كرد و در دو روز گذش��ته 
جلسات مختلفي با محوريت باقر قاليباف رييس مجلس 
برگزار شده و نمايندگان نظرات خود را در اين رابطه به 
گوش دولت رسانده اند. يكي از اصلي ترين نقاط ابهام در 
عملكرد بورس در هفته هاي گذش��ته به موضع وزارت 
نفت باز مي گردد. ابتدا اختالف نظر وزارت نفت با وزارت 
اقتصاد در عرضه سهام پااليشگاه ها حرف و حديث هاي 
فراواني به همراه داشت  سپس بحث گشايش اقتصادي و 
استفاده از زيرساخت هاي بورس انرژي براي عرضه اوراق 
س��لف نفتي، گمانه زني هايي را به همراه آورد. پيگيري 
اين مسائل باعث ش��د تا در جلسه صبح ديروز مجلس، 
بيژن زنگنه - وزير نفت - مهمان بهارستان باشد تا برخي 
ابهامات موجود در اين عرصه ب��ا حضور نمايندگان دو 
طرف به بحث گذاشته شود. وزير نفت در سخنان خود در 
مجلس اعالم كرد كه از هر پيشنهادي براي فروش نفت، 
استقبال خواهد كرد. زنگنه گفت: امروز كشور در جنگ 
تمام عيار اقتصادي كه از سوي امريكا و رژيم صهيونيستي 
با همكاري متفقين شان بر ملت ايران تحميل شده است 
قرار داريم و آنها مي كوشند تا بر ابعاد اين تحريم بيفزايند. 
اكنون الزم است همانند دوران دفاع مقدس همه اركان 
نظام به ويژه دولت و مجلس شوراي اسالمي با هم انديشي 

به صورت يكپارچه عمل كنند.
زنگنه در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه 
صادرات خاطرنش��ان كرد: در خصوص خط لوله انتقال 
نفت خام كوره به جاس��ك كه به صادرات كش��ور تنوع 
بخشيده و حدود 1000 كيلومتر مي باشد گام هاي بزرگي 
برداشته شده است. در حوزه دوري از خام فروشي و توسعه 
صنعت پتروشيمي ما توانسته ايم توليد را از 12 ميليون تن 
در سال 1۳75 به 56 ميليون تن در سال 1۳92 برسانيم 
و با برنامه ريزي هاي انجام شده در سال 1404 اين رقم 
به 1۳۳ ميليون تن خواهد رس��يد. ما جهش بزرگي در 

حوزه پتروشيمي داش��ته ايم كه ان شاء اهلل جهش دوم 
تا س��ال ديگر به اتمام مي رس��د و تا سال 1404 جهش 
سوم گام بزرگ تري برداشته مي شود. در حوزه صادرات 
فرآورده هاي نفتي با اقداماتي كه براي توسعه پااليشگاه ها 
شده است نس��بت به سال 1۳91 صادرات ما چهار برابر 
شده كه اين اقدام براي دورزدن تحريم ها گام بزرگي است. 
ما براي توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي ها حاضر به 
تامين خوراك و بازار محصول و يارانه تسهيالت هستيم. از 
مجلس شوراي اسالمي نيز انتظار داريم براي معافيت هاي 
مالياتي و تنفس خوراك ما را در اين حوزه ياري كند. وي 
در ادامه با اش��اره به تحريم هاي نفتي بيان كرد: ما تمام 
تالش خود را براي دورزدن تحريم ها به كار بس��تيم و از 
هر كسي كه امكان داشته كمك گرفتيم. مجلس شوراي 
اسالمي نيز بايد در قالب ديپلماسي بين المجالس در اين 
حوزه به ما كمك كند. ما نمي گوييم كه كار ما بي نقص 
است، ما نيز نياز به كمك داريم حتي در خصوص عرضه 
نفت در بورس نيز بنده دغدغه هاي نمايندگان را شنيده ام 
و ما آماده هستيم تا با همكاري يكديگر راه مناسبي را پيدا 
كنيم. امروز ما در جنگ نابرابر عليه ملت ايران هستيم 
و در اين شرايط ما از هر پيش��نهادي براي فروش نفت 

حمايت مي كنيم.

    انتقاد قاليباف از بورس انرژي
پس از مطرح شدن صحبت هاي وزير نفت، قاليباف رييس 
مجلس از برنامه هاي اين قوه براي پيگيري مشكالت بورس 
سخن گفت و از عملكرد بورس انرژي انتقاد كرد. او گفت: با 
توجه به اقدامات دشمن و تحريم و فشار به كشور نمي توان 
انتظار داش��ت كه طبق برنامه ها و هدفگذاري ها وزارت 
نفت كارهايش را پيش ببرد. البته كه بايد همه در مجلس، 
دولت و پژوهشگاه ها بپذيريم كه بايد تهديد دشمن را به 
فرصت تبديل كرده و رويكردها، هدفگذاري، روش هاي 
خودمان را با ابزار و تجهيزات فني به كار گرفته و مبتني بر 
داشته هاي دروني حركت كنيم. بايد به اين سوال پاسخ 
دهيم كه چرا بورس انرژي آن طور كه مد نظر است، رونق 

نگرفته است. اين همان تغيير رويكردهاست كه بايد روي 
دهد. او همچنين به جلسه خصوصي خود با زنگنه اشاره 
كرد كه در آن موضوع بورس انرژي و حمايت از حركت بازار 
سرمايه پيگيري شده است. رييس مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه مجلس يازدهم رسيدگي به مسائل اقتصادي 
را اولويت كاري خود مي داند، افزود: در روزهاي اخير به طور 
ويژه كميس��يون هاي تخصصي به ويژه كميسيون  هاي 
اقتصادي مجلس پيگير حل مسائل و مشكالت اقتصادي 
بودند و جمع بندي نماين��دگان در مجلس به برگزاري 
نشست غيرعلني با حضور وزير اقتصاد و رييس كل بانك 
مركزي منتهي شد و در اين نشست روساي كميسيون ها و 
نمايندگان مطالبي را بيان كردند كه جمع بندي آن را جهت 
اطالع مردم فشرده و خالصه ارايه مي كنيم. مردم مطمئن 
باشند كه مجلس شوراي اسالمي مصمم است با حمايت 
و تقويت الزم، تثبيت را در بازار سرمايه و بورس انجام دهد 
و تالش مي كند هدايت نقدينگي در بازار بورس به سمت 
مسائل توليدي برود تا بتوانيم تكميل پروژه هاي صنعتي 
در بخش مسائل تجاري، كارخانجات و توليد در كشور رونق 
بگيرد و اين هدايت به طور جدي و اساسي باشد بنابراين 
صيانت از سرمايه و پول مردم از اولويت هاي مجلس است و 
در اين راستا هم حتماً كمك هايي هم كه براي دولت الزم 

باشد براي تثبيت بورس انجام خواهيم داد.

    سوال غيرعلني از شريعتمداري
در كنار زنگنه، روز گذشته محمد شريعتمداري - وزير 
رف��اه، كار و تعاون اجتماعي – نيز مهمان مجلس بود تا 
به سوالي درباره داليل افزايش نيافتن حقوق مستمري 
نيازمندان پاسخ دهد، س��والي كه با راي نمايندگان به 
شكل غيرعلني بررسي شد. عبدالرضا مصري - نماينده 
مطرح كننده اين سوال - در تذكري گفت: ما به دنبال رفع 
مشكل اقشار مختلف مردم در قانون برنامه هستيم، ما به 
دنبال اينكه يقه همديگر را بگيريم نيستيم. اگر جلسه 
مجلس براي سوال از وزير تعاون غيرعلني برگزار شود، 
مسائل را با همديگر مطرح مي كنيم و خوراك خبري براي 
برخي ايجاد نخواهد شد. پس از آن، نمايندگان مجلس 
شوراي اس��المي با 160 راي موافق، 42 راي مخالف و 7 
راي ممتنع از 226 نماينده حاضر با غير علني شدن جلسه 
مجلس براي سوال از وزير تعاون موافقت كردند. هرچند 
با توجه به اختالفات سياسي كه ميان نمايندگان مجلس 
يازده��م و دولت دوازدهم وجود دارد، به نظر مي رس��د 
رسيدن به جمع بندي در برخي موارد ميان دو قوه دشوار 
خواهد بود، موضوعي كه يك بار خ��ود را در راي ندادن 
نمايندگان به گزينه پيش��نهادي وزارت صمت  سپس 
در چالش هاي طوالني گشايش اقتصادي نشان داد اما 
صحبت هاي روزهاي گذش��ته قاليباف نشان مي دهد 
كه مجلس الاقل در مس��ائل اقتصادي به دنبال برطرف 
كردن مشكالت است و اين جمع بندي صورت گرفته كه 
با همكاري دو ق��وه مي توان راه را براي حل كردن برخي 
از اين مس��ائل باز كرد، موضوعي كه خود را در برگزاري 
غيرعلني برخي جلسات با وزراي دولت نشان داده و اين 
احتمال وجود دارد كه برگزاري جلساتي از اين دست در 

ماه هاي باقي مانده از عمر دولت روحاني ادامه پيدا كند.

از جلسات علني تا سواالت خصوصي 

مجلس رسما به بورس ورود كرد

 چرخه اقتصادي كشور 
متوقف  نمي شود

رييس جمه��ور با اش��اره به تهيه دس��تورالعمل 
اجرايي نحوه بازپرداخت تسهيالت ارزي دريافتي 
توسط توليد كنندگان و سرمايه گذاران، گفت: با 
توجه به اس��تجازه دولت از مقام معظم رهبري، 
توليد كنندگان و س��رمايه گذاراني كه از صندوق 
توسعه ملي، تس��هيالت ارزي دريافت كرده اند، 
مي توانند تا انتهاي سال 1۳99 تسهيالت ارزي 
خود را به صورت ريالي با صندوق توسعه، تسويه و 

بدهي خود را پرداخت كنند.
 به گزارش ايس��نا، حجت االس��الم والمسلمين 
حسن روحاني روز سه ش��نبه در يكصد و شصت 
و پنجمين جلس��ه س��تاد هماهنگي اقتصادي 
دولت، خاطرنش��ان ك��رد: دولت با سياس��ت ها 
و برنامه ريزي ه��اي خ��ود در جه��ت تقوي��ت 
س��رمايه گذاران و توليد كنندگان به ويژه بخش 
خصوصي تالش داش��ته كه در ش��رايط خاص و 
س��خت اقتصادي تمهيداتي را در نظر بگيرد كه 
چرخه توليد كش��ور متوقف نشود و تحريم هاي 
غيرقانوني امريكا نتواند لطمه و ضربه اي بر اقتصاد 

كشور وارد كند.
 روحاني مصوبه امروز ستاد هماهنگي اقتصادي 
دول��ت درمورد تس��ويه ريالي تس��هيالت ارزي 
توليد كنندگان از صندوق توس��عه ملي را فراهم 
كردن يك فرصت مغتن��م براي توليد كنندگاني 
برش��مرد كه از صندوق توس��عه ملي تسهيالت 
درياف��ت كرده اند و از رهبر معظ��م انقالب بابت 

حمايت از اين طرح قدرداني كرد. 
رييس جمهور در ادامه با اش��اره به فراهم ش��دن 
ش��رايط جديد تس��ويه ريالي بده��ي وام ارزي 
شركت ها و بنگاه هاي توليدي، گفت: اين شرايط 
مي توان��د زمينه عرضه س��هام بس��ياري از اين 
بنگاه هاي توليدي در بورس را فراهم كند كه هم 
موجب تقويت بازار سرمايه خواهد بود و هم زمينه 
را براي تس��ويه آسان تر بدهي هاي اين شركت ها 
فراهم و هم اجراي طرح توسعه در اين واحدها و 

بستر سازي الزم را تامين مي كند. 
روحاني در اين جلسه همچنين از دستگاه هاي 
ذي ربط خواس��ت تا مراحل تصوي��ب و اجراي 
دس��تور العمل اجرايي اين مصوبه را به س��رعت 
انجام داده و نس��بت به اطالع رساني الزم اقدام 
نمايند ت��ا در ماه هاي باقيمانده از س��ال جاري 
بنگاه هاي اقتص��ادي بتوانند اقدامات الزم را در 
اين زمينه انجام دهند.در اين جلس��ه سرپرست 
وزارت صمت گزارشي از وضعيت توليد كاالهاي 
اساس��ي و خودرو در كشور و نوسانات قيمت در 
بازار خ��ودرو ارايه ك��رد و رييس جمهور پس از 
ارايه اين گزارش، تاكيد كرد: وزارت صمت بايد 
مراقبت هاي ويژه درخص��وص قيمت كاالهاي 
اساسي داشته باشد و دستگاه هاي ذي ربط چه 
در تنظيم قيمت ها و چه در نظارت بر آن و تنظيم 
چرخه تولي��د و توزيع بايد با هماهنگي دقيق به 

وظايف خود عمل كنند.  
روحاني با بي��ان اينكه با توجه به واقعيت افزايش 
توليد و عرضه خودرو در دو ماه اول سال 99 نسبت 
به سال گذش��ته، نبايد شاهد عدم تعادل در بازار 
خودرو باش��يم، گفت: اخ��الل در چرخه توزيع، 
عرضه و فروش كاال و ايجاد آش��فتگي در بازار هم 
زندگي و معيشت مردم و هم آرامش رواني جامعه 

را دچار مشكل مي كند. 
رييس جمهور تصريح كرد: وزارت صمت بايد طبق 
ماموري��ت و وظايف خود ب��ا هماهنگي اصناف و 
توليد كنندگان اقدامات فوري و الزم را براي تنظيم 
قيمت كاالهاي اساسي و اقالم مورد نياز مردم كه 
تاثيرات پايه اي بر زندگي مردم دارند، انجام دهد. 
روحاني با تاكيد بر اينكه در اين مسير بايد سيستم 
واس��طه گري رانت جويانه حذف و نحوه خريد و 
فروش براي مصرف كنندگان واقعي اصالح شود، 
افزود: اين اقدام��ات بايد به فوريت انجام گرفته و 
سريعا به مردم در اين خصوص اطالع رساني شود 
و اگر در اين مسير مواردي وجود دارد كه مي تواند 
مورد استفاده و سودجويي قرار بگيرد بايد سريعا 
رفع و با هماهنگي و مساعدت نهادهاي مرتبط اين 

مسير متوقف شود.

راي پرونده زم صادر شد
رييس ديوان عالي كشور گفت: رسيدگي به پرونده 
زم در ديوان عالي تمام شده است. حجت االسالم 
مرتضوي مقدم در جمع خبرنگاران درباره پرونده 
زم گفت: راي صادر شده و رسيدگي به پرونده زم 
در ديوان تمام ش��ده است و راي آن اعالم خواهد 
شد. رييس ديوان عالي كشور درباره حكم اعدام 
۳ نفر از محكومان اعتراضات آبان 98 گفت: اين 
پرونده در حال رسيدگي است. وي در واكنش به 
ارسال نامه اي از سوي وكيل اين سه نفر متهم به 
ديوان عالي كشور گفت: هر نامه اي كه مي آيد روي 
پرونده مي رود. رييس ديوان عالي كش��ور درباره 
آخرين وضعيت پرون��ده بابك زنجاني گفت: اين 
پرونده تمام شده ودس��ت ما نيست و در مرحله 

اجرا است.
وي درباره پرونده شكات سكه ثامن كه به ديوان 
عالي ارسال شده است گفت: هنوز چيزي در هيات 
عمومي اعالم نشده است. همچنين روز گذشته، 
اكثريت قضات هيات عمومي ديوان عالي كشور به 
عمدي بودن قتل ميترا استاد به دست محمدعلي 
نجف��ي راي دادند. پ��س از انج��ام راي گيري در 
هيات عمومي ديوان عالي كش��ور درباره پرونده 
محمدعلي نجفي، حجت االسالم مرتضوي مقدم 
رييس ديوان عالي كش��ور گفت: 66 نفر از قضات 
كيفري بودند، ۳9 قاض��ي راي دادگاه كيفري را 
تاييد كردند و 27 قاضي راي ديوان عالي را تاييد 

كردند. بر اين اساس، قتل عمد است.

 فعاالن اقتصادي 
نبايد معطل مجوز بمانند

معاون وزير امور  اقتصادي و دارايي با انتقاد از معطل 
ماندن فع��االن اقتصادي ب��راي دريافت مجوزهاي 
كس��ب و كار گفت: بايد به سمتي حركت كنيم كه 
زمان انتظار براي دريافت مجوزه��ا را محدود كرد. 
محمدعلي دهقان دهنوي با اشاره به موضوع بهبود 
فضاي كسب و كار گفت: معموال بنگاه هاي اقتصادي با 
دو دسته عوامل بيروني و داخلي مواجهند و به عبارتي 
با عواملي كه در اختيار بن��گاه و عواملي كه خارج از 
كنترل بنگاه اس��ت مواجهند. وزير اقتص��اد   اظهار 
داشت: البته عوامل بيرون بنگاه شامل عوامل كالن 
اقتصادي نيز مي شود و همه بنگاه هاي اقتصادي متاثر 
از تورم و نرخ ارز هستند كه به صورت كالن در كشور 
در مورد آن سياست گذاري و اجرايي مي شود اما يك 
س��ري از عوامل بيروني كه بنگاه ها با آن مواجهند از 
نوع دست ساز و طراحي شده است و مانند متغيرهاي 
كالن خيلي هم غير قابل كنترل نيس��ت بلكه كامال 
طراحي شده است. وي با اشاره به موضوع و مشكالت 
كه در رابطه با صدور كارت بازرگاني يا صدور برخي 
مجوزها وجود دارد اظهار داشت: مشكالت ناشي اين 
مسائل ناش��ي از مسائل كالن نيست بلكه بر اثر يك 
فكر جديد و تغييرات ناشي از آن است كه كامال قابل 
كنترل است اما كنترل آن در اختيار بنگاه ها نيست 
و كامال در دس��ت حاكميت است. دهقان دهنوي با 
بيان اينكه در حال حاضر در كش��ور با شرايط خاص 
اقتصادي روبه رو هستيم و منابع مالي ما براي بودجه 
با محدوديت هاي زيادي مواجه است، گفت: درآمدها 
در جهت عدم تحقق جدي قرار دارد لذا در اين شرايط 
بايد به اين فكر كنيم كه چه سياستي براي ما مناسب 
است؟ اگر سياستي داشته باشيم كه با كمترين منابع 
مالي بيش��ترين تاثيرگذاري را داشته باشد آيا نبايد 
آن را انتخ��اب كنيم؟ آيا نباي��د در جهت اجراي آن 
همه بسيج ش��ويم؟ دهقان دهنوي با اشاره به اينكه 
براي صدور مجوز فعالي��ت  اقتصادي نياز به گواهي 
پرداخت ماليات اس��ت، گفت: در حالي كه اطالعات 
پرداخت ماليات فعال اقتصادي نزد حاكميت است 
اما زماني ك��ه يك فعال اقتصادي قصد اخذ مجوزي 
را دارد از وي مي خواهيم كه استعالم اخذ كند يعني 
هم از او مي خواهيم كه ماليات پرداخت كند و هم از 
او مي خواهيم كه ثابت كند ك��ه ماليات را پرداخت 
كرده است. وي با اشاره به صدور استعالم الكترونيكي 
پرداخت ماليات ها روي درگاه صدور مجوزهاي كشور 
گفت: با اي��ن كار فعال اقتصادي ديگ��ر براي اثبات 
پرداخت ماليات خود نيازمند اخذ استعالم پرداخت 
ماليات به صورت حضوري از سازمان مالياتي نيست 
بلكه اي��ن كار با اقدامات اخير به صورت الكترونيكي 
انجام مي شود كه طي اجراي اين برنامه حدود 800 
هزار مراجعه به س��ازمان مالياتي  و رفت و آمدهاي 
شهري فعال اقتصادي را نيز كاهش داده و براي كسب 
و كارها نيز صرفه جويي ايجاد شده است. معاون وزير 
اقتصاد با اشاره به كاهش زمان شروع كسب و كاز از 72 
روز به 72 ساعت گفت: اگر اين موضوع به همه كسب و 
كارها تسري يابد يعني 69 روز همه سرمايه گذاري ها 
را جلوتر كش��يده ايم و در يك سال 12 ماهه 14 ماه 
سرمايه گذاري انجام شده است؛ اين قبيل اقدامات 
بسيار موثر با هزينه هاي كم است كه مدنظر ما است.

ويژه

صرفه جويي يك ميليون ليتري 
بنزين در استان ايالم

مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ايالم از رشد 25 درصدي مصرف CNG در مرداد 
ماه سال جاري خبر داد.به گزارش روابط عمومي 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ايالم، 
علي اصغر چاغروندي با اعالم اين خبر افزود: توسعه 
و تجهيز جايگاه هاي CNG و نهادينه كردن فرهنگ 
صرفه جويي با مصرف سوخت پاك، باعث رشد 25 
درصدي مصرف CNG در مردادماه س��ال جاري 
در مقايس��ه با مدت مشابه س��ال قبل شده است. 
وي خاطرنشان كرد: تاكنون بيش ۳00 خودرو در 
سامانه طرح رايگان دوگانه سوز كردن خودروهاي 
عمومي ثبت نام شده اند. همچنين ضروري است 
مالكان خودروهاي عمومي باري و مسافري هر چه 
سريع تر در سامانه GCR.NIOPDC.IR جهت 

بهره مندي از اين طرح ثبت نام كنند.

پيشرفت 98 درصدي احداث 
تصفيه خانه فاضالب  اژيه

تصفي��ه خان��ه فاضالب اژيه ب��ا بي��ش از 98 درصد 
پيش��رفت فيزيكي در بخش مكانيكال و سازه اي در 
آينده نزديك به بهره برداري مي رسد. مدير آبفا جلگه 
با اشاره به پيشرفت 98 درصدي تصفيه خانه فاضالب 
شهرستان اژيه گفت: بيش از 18 ميليارد تومان براي 
اجراي تاسيس��ات فاضالب در اين شهرستان هزينه 
شده و اين رقم از اعتبارات عمراني و جاري تامين شده 
است.  محمدعلي عباس��ي افزود: در سال 96 اجراي 
شبكه جمع آوري و احداث تصفيه خانه فاضالب در 
شهرستان اژيه در دستور كار قرار گرفت و هم اكنون 
22 كيلومتر از شبكه فاضالب شهر اژيه اجرا شده و تنها 
8 كيلومتر ديگر باقي مانده تا اجراي شبكه فاضالب 
اين شهر تكميل شود. وي اجراي تاسيسات فاضالب 
در اين شهرس��تان را ضروري برشمرد و عنوان كرد: 
عمق آب هاي زيرزميني در شهر اژيه بسيار كم است 
به طوري كه با حفر كمتر از دو متر آب در دس��ترس 
مي باشد چرا كه جنس زمين در اين منطقه به گونه اي 
است كه آب جذب نمي شود و مردم مجبور هستند 
براي دفع فاضالب حداقل هر ماه چاه هاي فاضالب را 

تخليه كنند كه براي آنها بسيار هزينه بر است.



گروه بانك و بيمه|  محسن شمشيري |
از اس��فند 95 و قبل از زمزمه خ��روج امريكا از برجام و 
تحريم هاي فعلي، تا پايان مرداد 99 يعني حدود 4 سال 
و نيم اخير، شاخص بورس از 77 هزار به يك ميليون و 
757 هزار رسيده، قيمت دالر از 3640 تومان به باالي 
23 هزار تومان رسيده، قيمت سكه از يك ميليون و 171 
هزار تومان به 12 ميليون تومان در روزهاي اخير و 11 
ميليون و 500 هزار در مرداد رسيده، و همچنين قيمت 
مسكن از باالي 4 ميليون و 500 هزار تومان به باالي 23 
ميليون تومان رسيده و البته در برخي مناطق تهران به 

باالي 40 ميليون تومان رشد كرده است. 
به عقيده كارشناس��ان، دليل اين رش��د سرسام آور 
اقتصادي تنها به نقدينگي و تورم، وابس��ته نيس��ت 
بلكه انتظارات تورمي، بي اعتبار شدن اقتصاد و بازارها، 
بي اعتمادي، احس��اس ترس از آين��ده، بي اطالعي از 
آينده، انتخابات امريكا، ترس ازس��قوط بازار سهام و... 
عوامل مختلفي هستند كه به شكل غير واقعي و حباب 
گونه و بي حساب و كتاب باعث رشد قيمت ها شده است 
و حداقل رشد قيمت ها در برخي از بازارها بسيار باالتر از 
رشد نقدينگي است زيرا به عقيده برخي صاحب نظران 
كل نقدينگي 2800 هزار ميليارد توماني فعلي به نرخ 
دالر 23 هزار توماني رقم��ي حدود 120 ميليارد دالر 
است كه نسبت به ثروت و امكانات كشوري مانند ايران 
و توليد ناخالص داخلي و... رقم زيادي نيس��ت و نبايد 

چنين تالطم عظيمي در بازارهاي دارايي ايجاد كند. 
ام��ا در هر حال رش��د اين بازارها موضوعي اس��ت كه 
بسياري از مردم را آزار مي دهد و حتي صاحبان سهام و 
مسكن را نگران كرده است كه تا كجا پيش خواهد رفت 
و ارزش پول ملي چه خواهد ش��د؟ مقايسه قيمت ها و 
رشد قيمت مسكن، سهام و شاخص كل بورس، طال و 
سكه، ارز و دالر به عنوان چهار دارايي عمده مورد توجه 
سرمايه گذاران در پنج س��ال اخير 99-1395 نشان 
مي دهد ك��ه اگرچه در بلندمدت رش��د اين دارايي ها 
نزدي��ك به هم و تقريبا چس��بيده به يكديگر حركت 
مي كند ام��ا در كوتاه مدت، معموال يك��ي از بازارها از 
بقيه بيشتر رشد مي كند و بقيه بازارها به تدريج با آن 

هماهنگ مي شوند.
نگاهي به قيمت ها در 5 س��ال اخير نشان مي دهد كه 
رشد شاخص كل بورس 22 برابر، قيمت سكه نزديك 
به 10 برابر، دالر بيش از 6 برابر، مسكن 5 برابر و شاخص 
كل كاالهاي مصرفي يا تورم 2.2 برابر ش��ده است كه 
نش��ان دهنده موفقيت دولت در كنترل بازار كاالهاي 
مصرفي و معيشت است كه البته دليل آن حمايت هايي 
اس��ت كه با دالر 4200 تومان��ي، ماليات و نظارت ها و 
اقدامات ديگر صورت گرفته و قيمت كاالهاي مصرفي 
را كمتر از ساير شاخص  بازارهاي دارايي رشد داده است. 
اما بازاره��اي دارايي كه امكان كنت��رل قيمت ندارند 
رشدهاي متفاوتي دارند بخشي از اين تفاوت به تحوالت 
سال هاي قبل از 95 بر مي گردد كه مثال بازار سهام براي 
چند سال دچار ركود بوده و قيمت ها رشد زيادي نداشته 
است و حاال يك باره جهش قيمتي دارند. بخشي از اين 
تفاوت رش��د قيمت ها نيز به خاطر تحوالت جهاني و 
داخلي يا موضوعاتي مانند هيجان و سيل نقدينگي، 
تصميم صاحبان منابع، دخالت هاي دولت و... رخ داده 
است. اما در مجموع كارشناسان معتقدند كه اين بازارها 
در بلندمدت هم حركت خواهند بود و س��ود و رش��د 

قيمتي آنها تقريبا نزديك به هم مي شود. 
 رشد ش��اخص كل بورس در يك س��ال اخير باالتر از 
بقيه بوده اس��ت و پس از آن قيمت طال و س��كه، قرار 
دارد. در رتبه س��وم رش��د قيمت دالر ديده مي شود و 
پس از آن قيمت مسكن است. دليل اين وضعيت البته 
به عقب ماندگي رشد قيمت س��هام در 6 سال قبل از 
آن ب��ر مي گردد زيرا بعد از دوره اول تحريم ها در دولت 
احمدي نژاد كه موجب رش��د ش��ديد قيمت سهام و 
شاخص كل بورس ش��د، براي چند سال ركود در اين 
بازار حاكم بود و قيمت ها رشد چنداني نداشت اما در 
يك سال اخير با رشد شديد اين بازار، ورود 45 ميليون 
سهامدار جديد و افزايش معامالت رشد باالي قيمت 
سهام و ش��اخص كل را ش��اهد بوده ايم. كه بخشي از 
آن مربوط به عقب ماندگي رشد ش��اخص در 6 سال 
قبل از آن، بخش��ي از آن مربوط به رشد قيمت دالر در 
سه سال اخير، و بخشي از آن مربوط به مداخله دولت 
و حقوقي هاي بازار و حباب موجود اس��ت كه البته در 

روزهاي اخير درصدي از اين حباب فرو ريخته است. 
از سوي ديگر، روندهاي بلندمدت 10 ساله و 20 ساله 
نشان مي دهد كه در مجموع قيمت مسكن بيش از طال، 
و طال بيش از دالر بوده است و قيمت سهام نيز در دوره 
بلندمدت رشد كمتري نسبت به بقيه دارايي ها داشته 
است. اما در دو سال اخير شاخص كل بورس و قيمت 
سهام تقريبا عقب ماندگي خود را جبران كرده است. 
همچني��ن در دوره تحريم هاي دول��ت احمد نژاد نيز 
قيمت سهام يك بار ديگر رشد بااليي را شاهد بوده است. 
كارشناس��ان معتقدند ك��ه اگرچه در مي��ان مدت و 
بلندمدت رشد قيمت دارايي ها تقريبا نزديك به يكديگر 
است اما به دليل نقدشوندگي سريع طال و دالر و سهام 
نسبت به قيمت مسكن، و همچنين به دليل استفاده از 
سرمايه هاي خرد چند ميليون توماني براي خريد سكه و 
دالر و سهام، رشد اين دارايي ها نسبت به مسكن سريع تر 
رخ مي دهد و چون زمين و مسكن به پول بيشتري نياز 
دارد رشد قيمت مس��كن با فاصله نسبت به بقيه رخ 
مي دهد اما در نهايت قيمت مسكن نيز به اندازه بقيه 
دارايي ها رشد مي كند و البته از ثبات، پايداري، و حفظ 
ارزش باالتري برخوردار است زيرا قيمت سهام، دالر و 
طال تحت تاثير تحوالت جهاني وداخلي دچار نوسان 
مي شوند اما قيمت مسكن پس از افزايش، تمايلي به 
كاهش ندارد و دچار رشد منفي نمي شود. همچنين 

قيمت سهام و دالر دچار ريسك و كاهش بيشتري است 
اما قيمت مسكن و زمين با ريسك كمتري همراه است. 
به عبارت ديگر، اگر چه رش��د اين قيمت ها معموال در 
كوتاه مدت تفاوت داشته و برخي دارايي ها باالتر از بقيه 
رشد كرده اند اما در روند ميان مدت و بلندمدت در نهايت 
رشد اين قيمت ها نزديك به هم است و اين موضوع نشان 
مي دهد كه به دليل درجه نقد شوندگي، قيمت خرد يا 
كالن دارايي ها، هيجان و التهاب بازار، هدايت س��يل 
نقدينگي، اخبار و تحوالت جهاني قيمت طال و اقتصاد 
جهاني، و همچنين گردش سرمايه هاي خرد و كالن در 
اين بازارها، برخي دارايي ها مانند سهام يا طال بيشتر از 

قيمت مسكن رشد مي كند. 

    سهم بازار سهام از اقتصاد 
نس��بت ارزش بازار س��رمايه يا بورس اوراق بهادار به 
توليد ناخالص داخل��ي از حدود 30 درصد در س��ال 
1393 به نزديك 250 درصد در ش��هريور 99 رسيده 
است. يا به عبارت ديگر، نسبت ارزش بورس از نزديك 
صفر در س��ال 1370 به باالي 180 درصد در سال 99 
رسيده است در اين مدت ارزش بازار فرابورس نيز رشد 
خيره كننده اي را تجربه كرده است. اگر نسبت مجموع 
ارزش بازار فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران به توليد 
ناخالص داخلي را به عنوان شاخص در نظر بگيريم، به 
رقم قابل توجه 240 درصد در تاريخ 4 شهريور 1399 

خواهيم رسيد.
نس��بت ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران به توليد 
ناخالص داخلي كه در دهه هاي اخي��ر بين 10 تا 40 
درصد در نوسان بوده، از نيمه دوم سال 1398 روندي 
صعودي در پيش گرفته و در پايان اين سال به 78 درصد 
مي رسد. اگر به طور خوشبينانه فرض كنيم كه توليد 
ناخالص داخلي به قيمت هاي جاري در س��ال 1399 
حدود 40 درصد بيش��تر از سال 1398 باشد. با توجه 
به ركود احتمالي در اين س��ال به معني تورم بيش از 
40 درصدي است نسبت ارزش بازار بورس اوراق بهادار 
به توليد ناخالص داخلي در تاريخ 4 ش��هريور 1399 
به حدود 185 درصد مي رس��د كه حدود 7 برابر روند 

بلندمدت آن است.
از اس��فند 1395 و قبل از وقوع ش��وك ارزي و خروج 
امري��كا از برجام، تا خرداد 1399، در حالي ش��اخص 
كل بورس اوراق بهادار تهران بيش از 16 برابر ش��د كه 
در همين مدت نرخ دالر در برابر ريال حدود 4.5 برابر 
و سطح نقدينگي و س��طح عمومي قيمت ها حدود 2 

برابر شده است
كه رشد ش��اخص هاي بازار سرمايه كشور بسيار فراتر 
از رشد نقدينگي، رش��د نرخ ارز و رشد سطح عمومي 
قيمت ها بوده است. از اسفند 1395 و قبل از وقوع شوك 
ارزي و خروج امريكا از برجام، تا خرداد 1399، در حالي 
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران بيش از 16 برابر 
شد كه در همين مدت نرخ دالر در برابر ريال حدود 4.5 
برابر و سطح نقدينگي و سطح عمومي قيمت ها حدود 

2 برابر شده است

    تحوالت قيمت مسكن 
قيمت مسكن نيز به عنوان يك دارايي با ثبات و پايدار 
و س��نتي، از باالي 4 ميليون تومان براي هر متر مربع 
آپارتمان در تهران در سال 95 و قبل از خروج امريكا از 
برجام، به 23 ميليون تومان در مرداد 99 رسيده و تقريبا 

6 برابر شده است. 
تحوالت سال 99 نشان مي دهد كه قيمت هر مترمربع 
واحد مسكوني در مرداد 99 بيش از 23 ميليون تومان 
بود كه نسبت به تيرماه گذشته 10.5 درصد و نسبت به 

مرداد ماه سال گذشته حدود 77 درصد افزايش يافت. 
در مرداد ماه سال 1399، تعداد معامالت آپارتمان هاي 
مسكوني شهر تهران نس��بت به مرداد ماه 98 افزايش 
حدود 176 درصدي را تجربه كرد.. بيش��ترين سهم 
قراردادهاي منعقده مربوط به مناطق 5، 4 و 10 است 
كه در مجموع بيش از 32 درصد از حجم معامالت مرداد 

ماه را به خود اختصاص داده اند.
آنچه از آمار برمي آيد ش��يب تند افزايش قيمت نقطه 
به نقطه و ماهانه مس��كن در مرداد ماه اس��ت. به نظر 
مي رسد تورم موجود در بخش مسكن بيشتر ناشي از 
فش��ار هزينه در سمت عرضه باشد تا فشار تقاضا. نرخ 
ارز مهم ترين عامل مسلط چه به صورت مستقيم و چه 
به صورت غيرمستقيم بر متوسط قيمت مسكن بوده 
است. روند افزايشي نرخ ارز كه از آبان 98 شروع و فضاي 
نااطميناني اقتصادي ايجاد شده به تبع آن باعث شد تا 
براي پوشش ريسك، صاحبان امالك در عرضه ملك 
خود به قيمت هاي موجود تعلل كرده و زمينه افزايش 
مستقيم قيمت مسكن را به وجود آورند. از سوي ديگر با 
افزايش نرخ ارز، قيمت نهاده هاي توليد مسكن از جمله 
سيمان، ميلگرد، اقالم الكترونيكي و تجهيزات مرتبط 
با افزايش قابل توجهي همراه بوده كه تاثير مستقيم بر 
قيمت تمام شده هر مترمربع واحد مسكوني داشته است. 
در اين ميان انتظارات تورمي  نقش پررنگي داشته است؛ 
به عنوان مثال با تصويب افزايش 20 درصدي سيمان در 
تيرماه جو رواني ايجاد و باعث شد تا قيمت ساير مصالح 
ساختماني نيز تحت تاثير قرار گيرد. عوامل ديگري نيز 
همانند افزايش 30 درصدي عوارض ساخت مسكن كه 
در پايان سال گذشته به تصويب رسيد كه البته به دليل 
شرايط خاص كرونايي هنوز اجرا نشده است، در افزايش 

قيمت مسكن در سال جاري بي تاثير نبوده است.

    حركت رشد قيمت دالر 
و متوسط قيمت مسكن 

ش��اخص قيمت مس��كن و نرخ دالر در دهه نود با هم 
حركت كرده اند.تنها فاصه ايجاد شده در خصوص شوك 
ارزي سال 1397 است كه در فاصله كوتاهي شاخص 
قيمت مسكن اين عقب ماندگي را جبران كرده است. 
بنابراين با اتكا به آمار مي توان گفت نرخ متوسط قيمت 
هر مترمربع واحد مسكوني در تهران در دهه گذشته 

حدودا برابر با 1000 دالر بوده است. 
شاخصه اصلي اقتصاد ايران در سال 99 انتظارات تورمي 
است كه موجب تحركات انواع بازارهاي دارايي از ابتداي 
سال شده است. از بين اين بازارها تا ماه گذشته بازدهي 
بازار سرمايه سرآمد ساير بازارها بوده و سهام و شاخص 

كل بورس بيش از بقيه رشد داشته است. 
برخي كارشناسان مي گويند كه با ريزش اخير شاخص 
بازار سهام، در ماه هاي آتي رشد بازارهاي موازي همچون 
مسكن نيز محدود مي شود كه شواهد آن در نيمه اول 
شهريور ماه قابل مالحظه است. اما برخي ديگر معتقدند 
كه به دليل رش��د نقدينگي، مردم به دنبال بازارهاي 
ديگر مي روند لذا ممكن اس��ت كه بازار ارز و مس��كن 
تاثير بيشتري بگيرند و رش��د باالتري را تجربه كنند. 
چون مهم ترين عامل رشد نقدينگي، انتظارات تورمي 
و بي اعتمادي به وضعيت اقتصاد و بازارهاست كه باعث 
مي شود عده اي دايم از بازاري به بازار ديگر منتقل شوند 
و روي قيمت س��اير بازارها اثرگذار باشند. نكته ديگر 
اين است كه عده اي تصور مي كنند مي توانند هر وقت 
خواستند مسكن، طال يا ارز خود را بفروشند اما در بازار 
سهام بايد روي صف فروش بمانند و به قيمت پايين تر 
بفروشند يا مدتي انتظار بكشند تا صف فروش كاهش 
يابد و وضعيت عادي شود تا امكان فروش سهام خود را 

داشته باشند. زيرا تب بازار سهام اينگونه است كه عده 
بسياري يا خريدار هستند يا فروشنده و بسياري با تب و 
هيجان بازار جلو مي روند و صبر و حوصله براي عبور از 

هيجانات والتهاب بازار وعادي شدن بازار ندارند. 
برخي كارشناسان مسكن و ساختمان مي گويند كه 
بخش��ي از افزايش قيمت مسكن در ماه اخير به دليل 
تقاض��اي س��فته بازي در اين بازار بوده اس��ت و اغلب 
خريداران مصرف��ي به دليل كاهش ق��درت خريد و 
عدم تطابق وام مسكن با قيمت هاي موجود از اين بازار 
عقب نشيني كرده اند. اين امر خود مي تواند باعث فرو 
رفتن اين بخش از اقتصاد در ركود شود كه زنگ خطري 
براي بخش ساخت و ساز كشور است. چرا كه اين صنعت 
به نوعي از صنايع پيشران اقتصاد بوده و با صنايع پيشين 
و پسين بسياري در ارتباط است و ركود آن مي تواند به 
ساير صنايع سرايت كند. اگر چاره اي براي افزايش قدرت 
خريد آحاد اقتصادي متناسب با افزايش بي شائبه قيمت 
مسكن انديشيده نشود، رشد اقتصادي سال 99 از اين 

حيث آسيب جدي خواهد ديد.

  ارزش بازار سهام 
دو  برابر توليد ناخالص داخلي ايران 

نسبت ارزش بازار سرمايه يا بورس اوراق بهادار به توليد 
ناخالص داخلي از حدود 30 درصد در س��ال 1393 به 
نزديك 250 درصد در شهريور 99 رسيده است. يا به 
عبارت ديگر، نسبت ارزش بورس از نزديك صفر در سال 

1370 به باالي 180 درصد در سال 99 رسيده است
پس از كاهش قيمت سهام در هفته هاي اخير بسياري از 
فعاالن اين بازار انتظار حمايت از سمت دولت را داشتند. 
اين انتظار به اين معنا است كه آنها حاضر نيستند ريسك 

رفتارهاي اقتصادي خود را بپذيرند.
از فصل پاياني س��ال 1398 به اين س��و كه شاهد رشد 
خيره كننده ش��اخص هاي بازار سرمايه كشور بوده ايم، 
داليل مختلفي براي آن ذكر شده كه مهم ترين آنها ورود 
نقدينگي جديد در پي حمايت دولت و البته رشد نقدينگي 
و وضعيت تورمي حاكم بر اقتصاد كش��ور بوده است. اما 
حقيقت آن است كه رشد شاخص هاي بازار سرمايه كشور 
بسيار فراتر از رشد نقدينگي، رشد نرخ ارز و رشد سطح 
عمومي قيمت ها بوده است. از اسفند 1395 و قبل از وقوع 
شوك ارزي و خروج امريكا از برجام، تا خرداد 1399، در 
حالي شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران بيش از 16 
برابر شد كه در همين مدت نرخ دالر در برابر ريال حدود 
4.5 برابر و سطح نقدينگي و سطح عمومي قيمت ها حدود 
2 برابر شده است. به اين ترتيب رشد بازار سرمايه چندين 
برابر متغيرهاي اقتصادي ديگر بوده، در حالي كه اقتصاد 
ش��رايط ركودي را تجربه مي كرده است. چنين رشدي 

هرگز در سال هاي قبل از آن سابقه نداشته است.
معيار ديگر براي مقايسه وضعيت بازار سرمايه و شرايط 
اقتصاد كالن، ش��اخص وارن بافت اس��ت كه از تقسيم 
مجموع ارزش سهام شركت ها به توليد ناخالص داخلي 
به دست مي آيد. اين شاخص در امريكا و در دو دهه اخير 
بين 60 تا 160 درصد در نوسان بوده است. به طور كلي 
به دليل پيروي بازار سرمايه از وضعيت اقتصاد كالن در 
بلندمدت، اين نس��بت به ندرت از روند بلندمدت خود 
انحراف ش��ديد پيدا مي كند. اين در حالي است كه در 
ايران نسبت ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران به توليد 
ناخالص داخلي كه در دهه هاي اخير بين 10 تا 40 درصد 
در نوسان بوده، از نيمه دوم سال 1398 روندي صعودي 
در پيش گرفته و در پايان اين سال به 78 درصد مي رسد. 
اگر به طور خوش��بينانه فرض كنيم كه توليد ناخالص 
داخل��ي به قيمت هاي ج��اري در س��ال 1399 حدود 
40 درصد بيشتر از سال 1398 باشد )با توجه به ركود 
احتمالي در اين سال به معني تورم بيش از 40 درصدي 
است(، نس��بت ارزش بازار بورس اوراق بهادار به توليد 
ناخالص داخلي در تاريخ 4 شهريور 1399 به حدود 185 
درصد مي رسد كه حدود 7 برابر روند بلندمدت آن است. 
در اين مدت ارزش بازار فرابورس نيز رشد خيره كننده اي 
را تجربه كرده اس��ت. اگر نس��بت مجموع ارزش بازار 
فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران به توليد ناخالص 
داخلي را به عنوان ش��اخص بافت در نظر بگيريم، به 
رقم قابل توجه 240 درصد در تاريخ 4 شهريور 1399 

خواهيم رسيد.
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 موانع كوچ نقدينگي
 به بازار مسكن 

2- با اصالح ش��اخص بورس تهران ش��اهد بوديم 
كه بازار خودرو، و همچنين طال و ارز دچار نوسان 
شدند و معامله گران هيجان زدِه بازار سهام ترجيح 
دادند، براي مقابل��ه با تورم فزاينده، پول خود را در 
اين بازارها سرمايه گذاري كنند. در اين حال، اين 
سئوال در ذهن خلجان مي كند كه چرا بازار مسكن 
از جذابي��ت الزم ب��راي س��رمايه گذاران فراري از 
بازار س��هام برخوردار نبود و نتوانست به نقدينگي 

سرگردان پناه دهد؟ 
3- بي گم��ان، ورود به بازار مس��كن از هميش��ه 
سخت تر شده است. اگر چه طي دو سال گذشته، 
با توجه به رشد تكنولوژي هاي ارتباطي و افزايش 
سفته بازي مشاهده شده است كه خريد و فروش 
امالك صرفا ب��ا ديدن عكس و تصوي��ر آپارتمان 
صورت گرفت��ه و نقش بازديده��اي حضوري در 
انتخاب ملك رنگ باخته است، اما دو مانع جديد 
طي 6 ماهه گذشته در بازار مسكن بروز و ظهور يافته 
كه انجام معامالت ملكي را دشوار كرده است. مانع 
اول، جهش پرقدرت قيمت مسكن است كه بيش از 
پيش عرصه را براي متقاضيان مصرفي، متقاضيان 
سرمايه گذاري و همچنين سفته بازان تنگ كرده 
است. از ابتداي سال جاري تاكنون متوسط قيمت 
هر مترمربع مسكن در تهران با بيش از 8 ميليون 
تومان رشد به باالي 23 ميليون تومان رسيده و به 
مانعي جدي براي ورود انواع متقاضيان به اين بازار 
تبديل شده اس��ت. حال آنكه اغلب سهامداران در 
بازار سرمايه، داراي سرمايه اي كمتر از 100 ميليون 
تومان هس��تند و به طور قطع در صورت خروج از 
اين بازار، هيچ اق��دام و حركتي نمي توانند در بازار 
مس��كن انجام دهند. مانع دوم دشوار شدن ورود 
به بازار مسكن، به عرضه كمتر واحدهاي مسكوني 
از سوي مالكان بر مي گردد. طي 6 ماهه گذشته به 
دليل تشديد نوسان هاي اقتصادي و گسترش سايه 
عدم اطمينان ها در فض��اي اقتصادي ايران، اغلب 
مالكان نسبت به عرضه واحدمسكوني خود به بازار 
رفتاري محتاطانه در پيش گرفتند و حفظ دارايي را 
به فروش آن ترجيح دادند. در اين مدت، بررسي هاي 
ميداني نشان داد كه بسياري از فروشندگان به دليل 
هراس از دس��ت دادن دارايي خود در توفان تورم، 
به اصطالح در پاي معامل��ه، از انجام آن خودداري 
كردن��د و بس��ياري از خري��د و فروش هاي ملك 

نهايي نشد. 
4- بررس��ي بازار مس��كن در يك قاب بزرگ تر و 
چندس��اله نيز نش��ان مي دهد كه اين بازار هنوز 
نتوانس��ته از زير سايه ركود 7 س��ال گذشته – از 
سال 92 تاكنون - خارج شود. اگر چه بازار مسكن 
در برشي هايي از زمان، مانند زمستان سال 96 به 
سطوحي از رونق اندك دست يافت، اما در كوران 
تحوالت تورمي و ارزي دو سال گذشته، همواره در 
سطوح مختلفي از فاز ركود قرار داشته است. اين در 
حالي است كه ركود بازارها و اقتصاد ايران و به ويژه 
بازار مسكن در سال 92، جنس متفاوتي داشت و 
برخالف هميشه، ركود ناشي از سمت تقاضا بود. 
تحوالت ارزي سال 91 كه منجر به كاهش ارزش 
پولي ملي شده بود و البته طي دو سال گذشته اين 
رويداد اقتصاد نيز تكرار شد، قدرت خريد مردم در 
اغلب بازارها و در راس آنها، بازار مسكن را به شدت، 
كاهش داده است. از اين رو، به نظر مي رسد تا زماني 
كه اقتصاد خانوار ايراني از كف توان مالي خارج نشده 
و به س��طوح باالتر قدرت مالي نرسد، بازار مسكن 

محل مناسبي براي كوچ نقدينگي نخواهد بود.

چالش هاي مديريتي بورس
در كنار آن ذات بازار س��رمايه ب��ا افت و خيز همراه 
است و اين ابتدايي ترين اصلي  است كه بايد صاحبان 
س��رمايه در بورس به آن معتقد باشند اما در عمل 
ما ش��اهد آن بوديم كه بورس با سرعت بااليي رشد 
ش��اخص داش��ت و س��هامداران تازه كار اين بازار 
را تنه��ا محلي ديدند كه مي توان��د در مدتي كوتاه 
سرمايه هايشان را چند برابر كند. وقتي اين تلقي غلط 
شكل مي گيرد، بايد تبعات امروز بازار را نيز پيش بيني 
كرد. شاخص در طول هفته هاي گذشته روند رو به 
رش��د خود را متوقف كرده و با هر س��قوط ارزشي، 
شاهد آن هس��تيم كه عده اي از مردم پول خود را از 
اين بازار خارج كرده و به فكر حضور در عرصه ديگر 
هستند. صرف همين امر براي اقتصاد ايرات مي تواند 
تبعات جدي داشته باش��د. رشد بورس باعث شده 
ميزان جذابيت بازارهايي مانند دالر و سكه كاهش 
پيدا كند اما در صورتي كه حركت نزولي سهام ادامه 
داشته باشد، احتمال آنكه بار ديگر با ورود نقدينگي 
جديد، نظم بازارها بر هم بريزد افزايش خواهد يافت. 
در كنار آن، وقتي دولت اعالم كرد كه بازار سرمايه 
حمايت مي كند و مردم بدون ترس پول خود را وارد 
آن كنند، دو نكته مهم فراموش ش��د. نكته نخست 
آنكه بورس ايران هنوز زيرس��اخت هاي الزم براي 
انتقال پول هاي جديد به عرصه توليد را ندارد و از اين 
رو با وجود آنكه نقدينگي زيادي جذب شده، عمال 
بسياري از فعاليت هاي مولد نتوانسته اند به اين پول 
دسترسي پيدا كنند. از سوي ديگر وقتي اين حجم 
از س��رمايه گذار جديد، جذب بازار مي ش��ود، بايد 
مقدمات الزم براي فعاليت تمام آنها فراهم شود. قفل 
شدن هسته معامالت يا مشكالتي كه براي برخي 
كارگذاري ها به وجود آمد، خود نقشي مهم در كاهش 
اعتماد مردم به بازار سرمايه داشت. در كنار تمام آنها 
برخي ابهامات مديريتي و تصميم گيري مانند تعلل 
در عرضه دارا دوم و اختالف نظر ميان دستگاه هاي 
دولتي در اين زمينه، خود به عاملي براي شروع افت 
بورس بدل شد. در حالي كه اگر بناست بازار سرمايه 
نقش محوري پيدا كند و در جذب نقدينگي و انتقال 
آن به توليد سرنوش��ت ساز باش��د، هيچ يك از اين 

چالش هاي مديريتي نبايد تكرار شوند.

همتي: اقتصاد ايران در مسير 
بازگشت به تعادل است

گرچه مركز آمار رشد اقتصاد با نفت و بدون نفت را منفي 
اعالم كرده اما رييس كل بانك مركزي معتقد است كه 
با توجه به مثبت شدن رشد بخش كشاورزي، صنايع 
و معادن، در مجموع اقتصاد ايران در حال بازگشت به 
تعادل است.  همتي رشد اقتصادي بدون نفت و با نفت و 
همچنين رشد بخش خدمات را كه گستردگي زيادي 
در اقتصاد ايران دارد منفي اعالم كرده اما رشد بخش 
كشاورزي و صنايع و معادن را مثبت اعالم كرده است. 

همتي درباره گزارش اوليه ارقام رشد اقتصادي فصل 
اول سال 1399 بانك مركزي گفت: اقتصاد در مسير 

بازگشت به تعادل بعد از شوك كرونا است.
گزارش اوليه ارقام رشد اقتصادي فصل اول سال 1399 

بانك مركزي نشان مي دهد؛ 
رشد اقتصادي بدون نفت 0.6-  درصد بوده كه به شكل 

زير توزيع شده است: 
1- رشد گروه كشاورزي 3.8+ درصد

2- رشد گروه صنايع و معادن 2.5+ درصد
3- رشد گروه خدمات 1.6- درصد
 رشد اقتصادي با نفت 2.8- درصد.

وي با اش��اره به س��ه نكته مي گويد: اقتصاد در مسير 
بازگشت به تعادل بعد از شوك كرونا است. درمقايسه 
با كش��ورهايي كه مواجه با هيچ تحريم��ي نبودند و 
اقتصادشان صرفاً با ويروس كرونا درگير بوده، عملكرد 

رشد اقتصادي كشور اميدواركننده است.
 تنها بخش منفي غيرنفت، بخش خدمات بوده است، 
كه به دليل محدوديت هاي بهداشتي ناشي از كرونا كاماًل 
قابل پيش بيني بود، لذا بازيابي رشد در بخش غيرنفتي 
هم راس��تا با ارقام رش��د تير و مرداد ماه ش��ركت هاي 
صنعتي دور از دسترس نيست.  منفي بودن رشد نفتي 
در مقايسه با بهار 98، هم به دليل فشار تحريم ها و هم 
به دليل كاهش تقاضاي جهاني ناشي از كرونا، طبيعي 
اس��ت. اميد اين اس��ت كه اين بخش نيز با روند اخير 

صادرات نفت به مسير رشد خود بازگردد.
كارشناسان با اشاره به رشد صفر درصدي سال هاي 
دهه 1390 و همچنين 8 فصل رشد منفي از تابستان 
سال 97 تا بهار سال 99 معتقدند كه اقتصاد ايران در 
حال ركود است و با توجه به رشدهاي منفي پي در پي 
و كوچك شدن كيك اقتصاد ايران و توليد ناخالص 
داخلي، اكنون مثبت شدن رشد كشاورزي با عدد زير 
4 درصد و صنايع و معادن با عدد 2.5 درصدي را نبايد 
نشانه موفقيت اقتصاد ارزيابي كرد زيرا اوال رشد كل 
اقتصاد با نفت و بدون نفت منفي است و دوما پس از 
يك دهه رشد صفر درصدي و همچنين 8 فصل رشد 
منفي، تحرك اندك در دو بخش اقتصاد نشانه رشد 
ورونق محسوب نمي شود و اقتصاد براي بهبود رشد و 
رونق به تحوالت ساختاري، بهبود فضاي كسب وكار 

و اصالحات نهادي نياز دارد.

 حل اختالف شركت هاي بيمه
با تامين اجتماعي

بيمه مرك��زي از برطرف ش��دن اخت��الف ميان 
نمايندگي  ش��ركت هاي بيمه با س��ازمان تامين 
اجتماع��ي در خصوص هزينه هاي بيم��ه، پس از 
اصالح ماده 38 قانون تامي��ن اجتماعي خبر داد. 
»غالمرضا س��ليماني« رييس كل بيمه مركزي، 
با اعالم خبر حل مش��كل م��اده 38 قانون تامين 
اجتماعي گفت: به دليل مش��كل ايجاد شده ميان 
نمايندگان بيمه با س��ازمان تامي��ن اجتماعي در 
خصوص هزينه هاي بيمه و تصور س��ازمان تامين 
اجتماعي مبني بر اينكه نمايندگان بيمه، پيمانكاران 
آن س��ازمان بوده و بابت پيمانكاري درصد بااليي 
)حدود 16درصد( را براي هزين��ه بيمه اي آنها در 
نظر گرفته بود، اقداماتي در راستاي برطرف شدن 
اين س��وء برداش��ت صورت گرفت. وي با تاكيد بر 
اينكه نمايندگان شركت هاي بيمه در قالب بخش 
خصوصي در حال فعاليت هستند، افزود: براساس 
پيگيري هاي صورت گرفته از سوي بيمه مركزي 
و س��نديكاي بيمه گ��ران ايران، مس��اله ماده 38 
نمايندگان بيمه برطرف شد به اين معنا كه ديگر از 
طرف سازمان تامين اجتماعي مبلغ بيمه پيمانكاري 
از نمايندگان دريافت نمي ش��ود. رييس كل بيمه 
مركزي همچنين يادآور ش��د: به تمامي 80 هزار 
نمايندگان بيمه سراسر كشور همچنين ابالغ شده 
است تا به شعب سازمان تامين اجتماعي مراجعه 

كرده و كد شغل خود را دريافت كنند. 

مسدودسازي مسيرهاي 
سرمايه گذاري كاذب

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، 
گفت: دولت بايد مسير سرمايه گذاري در بازارهاي 
كاذب را مسدود كند رحيم زارع در گفت وگو با ايِبنا با 
اشاره به تالش بانك مركزي براي كنترل تورم با آغاز 
سياست گذاري نوين پولي، گفت: تالش هاي خوبي 
در حال انجام است و به زودي ثبات در بحث نرخ تورم 
را شاهد خواهيم بود. نماينده مردم آباده در مجلس 
شوراي اس��المي با بيان اينكه ورود بانك مركزي به 
هدف گذاري و كنترل تورم نش��ان از دغدغه مداري 
مسووالن دارد، افزود: كنترل نقدينگي مهم ترين ابزار  
براي ساماندهي وضعيت اقتصادي از حيث تورم است. 
وي با تاكيد بر اينكه كنترل تورم در اقتصاد نيازمند 
برنامه مداري كوتاه مدت، مي��ان مدت و بلندمدت 
است، تصريح كرد: سياست هاي پولي بايد در خدمت 
كمك به توليد باشد تا به اين ترتيب آثار تورمي اقتصاد 
را غافلگير نكند.   اين عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس شوراي اس��المي، يادآور شد: 
دولت بايد مسير سرمايه گذاري در بازارهاي كاذب 
را مسدود كند زيرا اين بازارها با تشديد داللي تورم 
نقطه به نقطه را با سرعت بيشتري افزايش مي دهند.

مقايسه بازارهاي ارز، سهام، مسكن و طال در 5 سال اخير نشان مي دهد 
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تعادل | اتاق ايران به نامه رييس سازمان توسعه تجارت 
پاس��خ داد. فرار به جلوي سازمان توس��عه تجارت براي 
پوشش ضعف هاي سامانه جديد كارت بازرگاني موجب 
شد تا دبيركل اتاق ايران طي نامه اي به رياست اين سازمان، 
ايرادات سامانه جامع تجارت، ضعف هاي اجرايي در فرايند 
تغيير شيوه تمديد و صدور كارت بازرگاني، پيشنهادات 
اتاق ايران طي ماه هاي گذش��ته را بازگو كند. محمدرضا 
رمضاني در نامه خود آورده است: »براساس اطالعات واصله 
از سوي متقاضيان دريافت و تمديد كارت بازرگاني مبني 
بر عدم امكان ثبت درخواست در سامانه جامع تجارت و 
پيگيري نمايندگان اتاق ايران در اين خصوص طبق اذعان 
كارشناسان محترم وزارت صمت ايرادات فني و مشكالت 
عدم امكان ارتباط با سامانه هاي بانك مركزي و سازمان 
امور مالياتي موجب بروز مش��كالت مربوطه شده است. 
بنابراين اعالم مشكل از س��وي اتاق در حالي كه سامانه 
كارت هوش��مند بازرگاني كه به مدت 10 سال نسبت به 
صدور و تمديد كارت بدون مش��كل اقدام كرده، با موارد 
مطروحه توسط سازمان توسعه تجارت در تضاد است.« از 
سوي ديگر، سرپرست وزارت صمت، با پذيرش درخواست 
رييس اتاق ايران، دستور به بازگشت فرايند تمديد و صدور 
كارت به حالت قبلي براي دو ماه آينده را داده است، سازمان 
توسعه تجارت در نامه اي به اتاق ايران اشكاالت اين سامانه را 
ناديده گرفته و ايرادات مطرح شده را وارد ندانسته است. به 
گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، محمدرضا رمضاني دبيركل 
اتاق ايران در نامه خود خطاب به حميد زادبوم، معاون وزير 
و رييس سازمان توسعه تجارت به تشريح موارد 18 گانه اي 
كه از سوي اين سازمان به عنوان ايراد مطرح شده بود، به 

شرح زير پاسخ داده است: 
1- برخي از كارت هايي كه دچار مشكل در ارسال به سامانه 
كارت شده اند، به علت يكس��ان بودن كدپستي منزل و 
كدپستي دفتر مركزي متقاضي بوده است. لذا نياز است 
استعالم هاي دريافتي توسط وزارت صمت، قبل از ارسال 

به اتاق مورد بررسي قرار گيرد.
2- در مورد اعتبار 5 ساله كارت هاي توليدي، در تعدادي 
از پرونده هاي ارس��الي، عليرغم وج��ود اطالعات مبني 
بر توليدي ب��ودن متقاضي كارت، اطالع��ات به صورت 
غيرتوليدي به اتاق ارسال شده است و پس از ارايه مدارك 
توس��ط دارن��ده كارت و ارتباط با هم��كاران فني وزارت 
صمت، مشخص گرديد اين موضوع نياز به بررسي مجدد 
استعالم هاي دريافت شده توسط سامانه اعتبارسنجي و 
تغيير در پياده سازي آن سامانه دارد. الزم به توضيح است 

كه دارندگان كارت هايي كه پروانه فعال و ابطالي داشتند، 
به دليل وجود اطالع ابطالي، توليدي محسوب نشده بودند.

3- در موضوع حذف فرم »د« و فرم »الف« در جلسه مورخ 
99/6/17 تصميم بر آن ش��د در كميته كارت اتاق ايران 
اين موضوع بررسي ش��ود. در تاريخ 99/6/19 اين كميته 
تشكيل و با توجه به اينكه استعالم هاي مربوط به اين فرمها 
از سمت بانك مركزي و سازمان امور مالياتي در اختيار اتاق 
ايران قرار نمي گيرد مقرر گرديد به جهت جلوگيري از ايجاد 
مشكالت حقوقي براي اتاق ها، فعال اقدامي جهت حذف 

آنها صورت نپذيرد. 
4- در بند فوق توضيح داده شد.

5-  سامانه جديد اعتبارسنجي هيچ تغييري در كارهاي 
كارشناسان اتاق هاي كشور ايجاد نكرده كه نيازمند آموزش 
يا تهيه مستند براي آنها باش��د. هم اكنون نيز در سامانه 
جديد، ش��روع فرآيند از طريق سامانه جامع است. بعد از 
ارسال پرونده در صورتي كه خطايي نداشته باشد اطالعات 
ارسالي در كارتابل بازرگان ثبت شده و بعد از تاييد متقاضي 
در اختيار كارشناس اتاق قرار مي گيرد. شايان ذكر است 
پس از پيگيري هاي مكرر از تيم فني وزارت صمت، پس از 
گذش��ت 15 روز از آغاز پروژه و در تاريخ 99/5/15، جلسه 
آموزشي جهت آش��نايي با فرآيند جديد صدور و تمديد 
كارت در سامانه جامع تجارت بصورت ويدئوكنفرانسي براي 
مديران و كارشناسان اتاقهاي سراسر كشور برگزار گرديد.

6- به علت عدم پياده س��ازي سامانه جامع در زمان ثبت 
درخواست متقاضي، و به علت وجود فرآيند جاري تمديد 

يا تمديد انجام شده در سامانه اتاق بازرگاني، طبعا تعدادي 
از كارت هايي كه اقدام تمام شده يا ناتمام در سامانه كارت 
اتاق دارند، با خطاي اشاره شده مواجه مي شوند كه پس از 
تكميل پياده سازي كارشناسان در سامانه جامع، اين قبيل 

موارد بايد به حداقل برسد.
7- موض��وع عدم پاس��خگويي مناس��ب كارشناس��ان 
مركز تماس س��امانه جامع مورد تايي��د اغلب بازرگانان 
مراجعه كننده به اتاق مي باشد. عالوه بر آن از همان ابتداي 
مرداد و آغاز دس��توري پروژه در صفحه اول سامانه كارت 
بازرگاني توضيحات كافي به ش��رح ذيل ارايه شده است: 
بنابراين ادعاي: »عدم اطالع رساني مناسب به بازرگانان 
توس��ط آن اتاق عليرغم درخواس��ت اي��ن موضوع طي 
رونوش��ت تمامي مكاتبات از س��ال گذشته و حتي عدم 
آشنايي كارشناس��ان اتاق هاي شهرس��تان ها با فرآيند 
جديد و در نتيجه پاس��خگويي حضوري يا تلفني ناقص 
به متقاضيان« صحيح نيست. 8- به علت وجود اطالعات 
افراد غيرمجاز با اطالعات قديم و ش��ماره قديم كارت در 
سامانه كارت و همچنين وجود بدهي گمركي و بررسي 
گمركي براي بدهي با شماره قديم كارت، استفاده از شماره 
قديم در استعالم اوليه ضروري است و نمي توان صرفًا بر 
اساس شماره/شناسه ملي اقدام كرد. اين مهم قبل تر در 
صورتجلسه مورخ 99/5/11 هم اشاره گرديد و مجدد در 
جلسه 99/6/17 بر لزوم آن تاكيد شده كه همچنان از سوي 

سامانه جامع تجارت پياده سازي نشده است. 
9- بديهي است كه ارتباط سامانه هاي نرم افزاري از طريق 
وب س��رويس، نياز به قراردادي توافق شده دارد. طبق 
صورتجلسه مورخ 99/5/11 مبني بر ارايه وب سرويس به 
اتاق ايران جهت ثبت درخواست حذف، هماهنگي خاصي 
جهت نحوه پياده سازي يا ارايه اين سرويس تاكنون صورت 
نگرفته است. حذف مي تواند از هر دو سامانه صورت گيرد 
و پس از ثبت درخواست حذف، اطالع حذف جهت تاييد 
عمليات، منطقي بنظر مي رسد. بنابراين ادعاي مطرح 
ش��ده مبني بر آماده بودن وضعيت يا وب سرويس، دور 
از ذهن ماس��ت؛ چراكه پس از آماده سازي، الزم است به 
طرف مقابل اعالم شود كه از سرويس جديد يا وضعيت 
جديد با شرايط مش��خص استفاده گردد. همچنين در 
جلسه 99/6/17 مجدد درخواست شد تا وب سرويس 
حذف توسط وزارت صمت بررسي گردد كه نشان مي دهد 
عبارت »اين موضوع مس��تلزم تكميل پياده سازي اين 
وب سرويس در سامانه آن اتاق بوده و نيازي به وب سرويس 

جديد نيست.« صحيح نيست. 
10- در زمان تست سيستم و پيش از عملياتي شدن، يكي 
از درخواست هاي اتاق، تست حالت هاي مختلف بوده است. 
نظير اتباع خارجي، اتاق هاي تعاون، استان هايي كه در آنها 
چند اتاق وجود دارد )اصفهان/كاش��ان و ...( كه متاسفانه 

اين قبيل از موارد، در فاز تست، مورد بررسي قرار نگرفت و 
عماًل با اطالعات واقعي بازرگانان و در سرورهاي اصلي اتاق 
و صمت، تست و عملياتي شدن بصورت همزمان صورت 
پذيرفت. تا تاريخ 99/6/23 نمونه موفق براي اتباع خارجي 
با اطالعات صحيح دريافت نشده است و حتي تنها موردي 
هم كه اقدام به ثبت نام نم��وده، با مليت ايراني براي اتاق 
ايران ارسال شده است كه متاسفانه مانع انجام كار امثال 

ايشان خواهد شد.
11- با توجه به تجربه تلخ صدور و تمديد، بهتر است موضوع 
اعالم به گمرك سريعتر توسط صمت و اتاق انجام پذيرد تا 

مشكالت جديد به موارد قبلي اضافه نگردد.
12- برخي از فرايندهاي مرتبط با كارت بازرگاني از جمله 
ابطال، تعليق، انتقال، المثني و غيرفعال سازي در سامانه 
جامع تجارت لحاظ نشده است و چنانچه اتاق يا متقاضي 
درخواست ابطال يا غيرفعال نمودن كارت را نمايد امكان 

پذير نمي باشد.
13- تست كارت اتاق تعاون مستلزم فراهم نمودن داده 
تستي توسط وزارت صمت در زمان تست و راه اندازي اوليه 
سيستم بوده است. همانطور كه در بند 10 مطرح شد، عمال 
تست گسترده براي سيستم صورت نگرفته است و حداكثر 
20 كارت متمايز ولي با ديتاي تقريبا يكسان ارسال شده 
است. كارت اتاق تعاون نيز بعد از اجراي پروژه و در سرور 
واقعي و نه تستي بررسي شد كه اين امر نيز با اصول آغاز 

بهره برداري از نرم افزار جديد سازگار نيست. 
14- تست مربوط به استان هاي دو سازماني توسط اتاق 
انجام نش��ده و درصورتي كه كارشناس��ان صمت در اين 
موضوع مشكلي ندارند اتاق ايران نيز تاكيدي بر آن ندارد. 
15. ب��ا توجه به قطع ارتباط وب سرويس��ي اتاق ايران با 
سازمان امور مالياتي به دليل درخواست وزارت صمت، ساير 
فرآيندهاي موجود در سامانه كارت نظير ابطال، انتقال، 
المثني و ... نيز عماًل از كار افتاده اند و با توجه به زمانبر بودن 
تحليل و پياده سازي ساير فرآيندها، از روند توافق قبلي 

)پايان شهريور( بسيار عقب مي باشيم.
15- طبق صورتجلس��ه مورخ 99/5/11، الزم است وب 
سرويسي در اختيار اتاق قرار داده شود تا در لحظه صدور 
گواهي مبدا، از اعتبار كارت اطمينان حاصل شود. با توجه 
به جدا بودن سيستم ها، ممكن است اعالم غيرفعال شدن 
كارت توسط صمت به سامانه اتاق، به هر دليلي با تاخير 
يا مشكل مواجه شود كه اين امر مي تواند منجر به صدور 
گواهي مبدا براي كارت غيرمعتبر گردد. با توجه به اهميت 
موضوع مجدد اين درخواست در صورتجلسه 99/6/17 

نيز آورده شده است.
16- هم اكنون اغلب سازمان ها و ارگان ها سرويس هاي 
خود را ب��ه مخاطبين متعددي با تعريف نامهاي كاربري 
مختلف ارايه مي نمايند. لذا از لحاظ فني امكان تفكيك 
درخواست هاي گواهي 186 توسط سازمان امور مالياتي 
با ساده ترين و كم هزينه ترين راه حل و تعريف نام كاربري 
متفاوت ب��راي وزارت صمت و اتاق اي��ران در ورودي وب 
سرويس مقدور بوده و محرز است كه قطع دسترسي اتاق 

ايران به اين استعالم جنبه فني نداشته است.
17- همچنين در خصوص كاهش چشمگير تعداد صدور 
و تمديد در بازه فعال شدن سامانه جامع تجارت، موارد زير 
قابل توجه است: نخست اينكه از ابتداي مردادماه تا تاريخ 
99/6/23، از 665 كارت ارسالي توسط وزارت صمت، تنها 
48 مورد به صدور يا تمديد كارت منجر شده اند. كه اولين 
كارت در تاريخ 99/6/16 و بعد از گذشت 46 روز از اجراي 
پروژه با پيگيري هاي متعدد صورت پذيرفته اس��ت. دوم 
اينكه 330 مورد به دليل نقص مدارك يا خطا در اطالعات 
ارسالي در ابتداي كار توسط سامانه اتاق به وزارت صمت 
بازگشت داده شده اند. همچنين در اين نامه نكات ديگري 

نيز مورد اشاره قرار گرفت. 
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سود ۱۳۳۴ ريالي سهم بورس تهران
مجمع عمومي عادي ساالنه شركت بورس اوراق بهادار 
تهران براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398 
در پنج شنبه 20 شهريور ماه 1399 برگزار شد. دستور 
جلسه مجمع عمومي ساالنه »بورس تهران« براي دوره 
مالي ذكر شده به شرح زير بوده است: استماع گزارش 
هيات مديره و بازرس قانوني، تصويب صورت هاي مالي 
س��ال )دوره( مالي منتهي به 29 اس��فند ماه 1398، 
انتخاب حس��ابرس و بازرس قانوني، انتخاب روزنامة 
كثيراالنتشار، انتخاب اعضاي هيات مديره، تعيين حق 
حضور اعضاي غير موظف هيات مديره و تعيين پاداش 
هيات مديره.  براساس گزارش منتشر شده در خصوص 
اين جلسه، خالصه تصميمات  مجمع عمومي شركت 
بورس اوراق بهادار تهران عبارت است از: سود نقدي به 
ازاي هر سهم به مبلغ 300 ريال و سود خالص به ازاي 
هر سهم يك هزار و 334 ريال تصويب شد. سود خالص 
2 هزار و 667 ميليارد و 217 ميليون ريال و سود انباشته 
پايان دوره با لحاظ كردن مصوبات مجمع، يك هزار و 

746 ميليارد و 801 ميليون ريال اعالم شد. 

بورس تهران در انتظار عرضه 
اوليه جديد

احمد فاضلي معاون مال��ي بانك صادرات ايران گفت: 
سهام شركت سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات 
با نماد »وسپهر« روز شنبه معارفه شده و شش ميليارد 
س��هم آن معادل ٢٠ درصد، روز يكشنبه 30 شهريور 
١٣٩٩ در بازار فرابورس عرضه اوليه خواهد شد. فاضلي 
ظرفيت ها و قابليت هاي شركت سرمايه گذاري گروه 
مالي س��پهر صادرات، »وسپهر« را س��همي ارزنده و 
بنيادي توصيف كرد.  وي افزود: انتظار مي رود كه اين 
سهم در بازار سرمايه با استقبالي مناسب روبرو شود. 
گفتني است شركت سرمايه گذاري گروه مالي سپهر 
صادرات )س��هامي عام( با نماد »وسپهر« از تاريخ ١٩ 
شهريور ١٣٩٩ به عنوان دويست و بيست و ششمين 
نماد معامالتي در گروه س��رمايه گذاري ها و زيرگروه 
ساير واسطه اي مالي در فهرس��ت نرخ هاي فرابورس 

ايران درج شد.

عرضه پر رونق در بورس انرژي
اميرحس��ين تبيانيان، نماينده شركت ملي نفت در 
بورس انرژي درباره وضعيت ف��روش و دليل تاخير 
در عرضه نفت خام در بورس انرژي اظهار داش��ت: ما 
فقط مرداد ماه تعويق داشتيم و بيشتر عرضه فرآورده 
را در دستور كار قرار داديم، عدم عرضه ماه قبل دليل 
خاصي نداشت، البته مشتري هم نداشتيم. وي اعالم 
كرد: عرضه مربوط به شهريور ماه روز چهارشنبه هفته 

جاري )26 شهريور( خواهد بود. 

تاخير عرضه سهام ايرانسل
۱۱ ساله  شد 

مهلت عرضه سهام ايرانس��ل در بورس بر اساس مفاد 
الحاقيه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ايران در س��ال 
88  پايان يافته است؛ با اين حساب، امسال مديران اين 
شرکت می توانند يازده سالگی مقاومتشان در  برابر ورود 

به بازار سرمايه را جشن بگيرند.
وارد شدن به بورس برای شرکت هايی که الزامات الزم 
برای انجام اين کار را دارند، مزيت های متعددی دارد؛ 
مزيت هايی که در نهايت منجر به افزايش ش��فافيت، 
کارايی و همچنين بهبود عملکرد جاری آن ها خواهد 
ش��د. بورس اوراق بهادار به  عنوان ب��ازوی اصلی بازار 
سرمايه عالوه بر تجهيز، جذب و هدايت منابع مالی و 
هدايت به سمت فعاليت های مولد و اشتغال زا، نقش 
تأمين مالی بنگاه ها و مؤسسات اقتصادی را نيز بر عهده 
دارد. پذيرش شركت های جديد در بورس ضمن اينکه 
به توسعه بازار س��رمايه و ارتقای جايگاه آن در اقتصاد 
ملی کمک می کند، گس��ترش فرهنگ سهامداری و 
سرمايه گذاری در دارايی های مالی را به  دنبال دارد و در 
اين حال مزايای متعددی هم برای شركت های پذيرفته  

شده به ارمغان می آورد.
سهولت در تأمين مالی از طريق انتشار سهام و ساير اوراق 
بهادار، اس��تفاده از معافيت های مالياتی، به روزرسانی 
ارزش واقعی شرکت، کسب اعتماد عمومی، افزايش 
اعتب��ار داخلی و خارجی برای تأمين مالی، س��هولت 
در استفاده از تسهيالت بانكی و ساير ابزارهای تأمين 
مالی نمونه ای از مزايايی است که شرکت های بورسی 
از آن بهره مند می شوند. حال اين سوال مطرح است که 
چرا در کش��ورمان هنوز شرکت های بزرگ برای ورود 
به بازار سرمايه تعلل می کنند يا به طور کلی از آن سر 

باز می زنند؟
روزنامه دنيای اقتصاد در سال 87 با انتشار گزارشی به 
اين پرسش پاس��خ داده و نوشته است: اجبار برای ارائه 
حساب  های شفاف، الزام در پاسخگويی به سهامداران 
خرد در مجمع عمومی عادی ساالنه، انتشار صورت های 
مالی بر اساس مصوبات سازمان بورس و رصد اطالعات 
شرکت از س��وی گروه زيادی از س��هامداران نمونه ای 
از دالئلی است که برخی ش��رکت ها را از بورسی شدن 
منع می کند.زمانی که س��هامداران خرد شرکت های 
بورسی می توانند شفاف سازی درباره فعاليت ها و افشای  
اطالعات ش��رکت را از مديران آن مطالبه کنند يا آنکه 
اين ش��رکت ها الزام داشته باشند جريان ورود و خروج 
نقدينگی و خريد و فروش ه��ای خود را به مراجعی در 
بيرون ش��رکت اطالع دهند، طبيعی است که مديران 
برخی شرکت ها که شفافيت بازار سرمايه را مخل راهبرد 
سازمانی خود می دانند، عطای مزيت های اين بازار را به 
لقايش ببخشند.نمونه ای از سر باز زدن برخی شرکت ها 
از بورسی ش��دن ، اپراتور دوم تلفن همراه است؛ اين در 
حالی است که ورود به بازار سرمايه برای اين اپراتور يک 
تکليف به شمار می رود نه يک انتخاب. در بند 5-2-2 
الحاقيه پروانه اپراتور دوم تلف��ن همراه ايران که در30 
آبان  سال 84 به تصويب رسيده، تحت عنوان تغييرات 
موثر بر سرمايه دارنده پروانه آمده است: »ايرانسل بايد 
در انطباق با شرايط و روال مورد تاييد وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات به ميزان 21 درصد کل سهام دارنده 
پروانه را طی سه سال از تاريخ الزم االجرا شدن )قرارداد( 
از طريق بورس عرضه عمومی کند.«بر اساس مفاد اين 
الحاقيه مهلت ايرانسل برای عرضه بلوک بيست و يک 
درصدی سهامش در تير سال 88 به پايان رسيده است، 
اما همچنان با گذشت 11 سال از زمان مقرر برای اين 
واگذاری، خبری از آماده س��ازی اين ميزان سهام برای 
عرضه در بورس نيس��ت. مسئوالن ايرانسل معتقدند 
الحاقيه پروانه اين اپراتور و شرط مجلس مربوط به زمانی 
بود که ترکسل قرار بود اپراتور دوم را راه اندازی کند و بعد 
از آن ديگر ملغی اس��ت؛ به همين دليل خود را ملزم به 
ورود به بازار سرمايه نمی دانند.مزايده واگذاری خدمات 
تلفن همراه بر مبنای ماده 124 برنامه سوم توسعه که 
گسترش شبکه تلفن همراه در کش��ور را مد نظر قرار 
داده بود، در س��ال 84 برگزار و کنسرسيوم متشکل از 
شرکت ايرانی و شرکت ُترکسل برنده آن شد اما پس از 
مخالفت مجلس وقت با آن، برند »ايرانسل« که حاصل 
سرمايه گذاری مشترک گروه MTN آفريقای جنوبی 
و شرکت گسترش الکترونيک ايران بود، به عنوان برنده 
نهايی اعالم شد.شرکت گسترش الکترونيک ايران دارای 
دو سهامدار عمده صنايع الکترونيک ايران )صاايران( و 
بنياد مستضعفان انقالب اس��المی است که به عنوان 
شرکای داخلی در اين پروژه کنسرسيومی حضور دارند 
و قرار بود تنها سهم 30 درصدی از اين مشارکت داشته 
باشند. زيرا در زمان تدوين پروانه اپراتور دوم تلفن همراه، 
سهم شريک خارجی 70 درصد ديده شده بود.نهايتا اين 
رنج تسهيم با مخالفت مجلس شورای اسالمی مواجه 
شد و سهم شريک خارجی به 49 درصد تنزل يافت و به 
تبع ميزان مشارکت ايرانی ها در اين پروژه به 51 درصد 
رسيد.پس از پايان مهلت ايرانسل برای بورسی شدن، 
حرف و حديث ها بر س��ر واگذاری سهام اين اپراتور باال 
گرفت و در ابتدا نيز وزير ارتباطات دولت هشتم که در 
زمان وی اس��ناد مزايده اپراتور دوم تلفن همراه کشور 
تدوين ش��ده بود، اين اقدام ايرانسل را تخلف دانست.

چهار سال بعد، معاون صدور مجوز وقت سازمان تنظيم 
مقررات از پيگيری چهار ساله اما ناکام اين سازمان برای 
عرضه 21 درصدی سهام اپراتور چند مليتی ام تی ان-

ايرانسل در بورس خبر داد.اين در حالی است که معاون 
وزير ارتباطات در آبان سال 91 عنوان کرده بود: »موضوع 
قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ايرانسل در بورس 
را به اطالع سهامداران آن رسانده اند و با توجه به اينکه 
بايد روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگوالتوری 
منتظر اعالم نظر سهامداران اين شرکت است.«چندی 
بعد محمدعلی فرقانی، رئيس س��ابق سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويی، از مخالفت تلويحی ايرانسل 
با اين موض��وع خبر و در خص��وص روند هماهنگی با 
ايرانس��ل برای عرضه سهامش در بورس گفت: »هنوز 
بحث های حقوقی با اين اپرات��ور ادامه دارد؛ بحث های 

حقوقی در مورد زمان و الزام واگذاری است.«

اتاق ايران به نامه انتقادي سازمان توسعه تجارت پاسخ داد

فرار به جلوي متولي تجاري

چرايي حمايت هوشمند در بازار سرمايه
فشار فروش در بورس تهران دولت و مجلس را مجبور به 
حمايت از بازار سرمايه كرد و دولت براين اساس »دارادوم« 
را عرضه كرد و پس آن مجلس با برگزاري جلسات مختلف 
س��عي در حمايت از اين بازار داشت.در اين حال با اصالح 
قيمت در صنايع و شركت ها، سهامداران مبتدي با دلهره 
روند معامالت را دنبال مي كنند و اغلب صف هاي طوالني 
فروش را تشكيل مي دهند. حرفه اي ها نيز از سنگيني كفه 
عرضه به نفع خود بهره برداري ك��رده و در جهت متنوع   
كردن پرتفوي خود استفاده مي كنند. اعضاي شوراي عالي 
بورس نيز از حمايت  هاي هوشمند دولت از بازار سرمايه 
خبر دادند حمايتي كه ب��ه اعتقاد برخي از صاحبنظران 
نه تنها وجه  تازه اي نخواهد داشت، بلكه اين نوع رفتار رنگ 
و بوي دس��تكاري نيز مي تواند به خود بگيرد.در شرايط 
فعلي ورود نهاد ناظر به فراز و فرود بازار نه تنها حمايت 
نيس��ت، بلكه مانع از تداوم روند منطقي مي ش��ود. 
برگزاري جلسه شوراي عالي بورس به منظور رسيدن 
به راهكاري براي بازگشت بازار به روند مثبت به عقيده 
برخي از كارشناسان بيشتر جنبه رسانه اي دارد چراكه 
در گذشته نيز در پي ريزش هاي اين چنيني برگزاري 

چنين جلساتي مرسوم نبوده است. 

  حمايت هوشمند چيست؟
از ديدگاه هاي مختلف بازار س��رمايه نياز به حمايت 
ندارد و بازار باي��د روند متعادل و خودكار خود را طي 
كند. اينكه دولت اعالم مي كند با حمايت هوشمند بازار 
به تعادل مي رسد نظريه اي اشتباه است كه موجبات 
هدر رفت��ن منابع را فراهم مي كن��د. اين حمايت در 
صورتي خوب و مناسب محسوب مي شود كه شفافيت 
اطالعات را در پي داش��ته باش��د و باعث بهبود وضع 

زيرساخت هايي همچون هسته معامالتي شود. 
درح��ال حاضر و ط��ي هفته هاي اخير ب��ازار نياز به 

حمايت هوشمند نداشت و حمايت روند بازار را مثبت 
و متعادل نكرد بلكه حقوقي و خود سهامداران بودند 
كه بازار را مثبت كردند و اينگونه حمايت ها بازار را به 
سمت و سوي منفي شدن مي برد و دستكاري دولت و 
دستگاه ها در بورس موجبات بي اعتمادي سهامداران 

و قرمز شدن سهم هاي اساسي را فراهم مي سازد.
دولت و سازمان بورس��ي ها براي جلب حمايت مردم 
و سهامداران كارهايي مختلفي انجام مي دهند مانند 
حمايت هوشمند و برگزاري جلسات مختلف و امثال 
اينها. به نظر مي رسد بازار پس از اين حمايت ها و اطالع 
سهامداران از اوضاع بازار، سعي در مثبت نگاه داشتن 
بازار داشتند و حقوقي ها پس از جلسات متعدد سعي 
كردند سهام را مثبت و متعادل نگاه دارند و صف هاي 
طوالني فروش تشكيل ندهند.بازار فرسايشي خواهد 
شد و فرسايشي به اين معني و مفهوم كه متوليان برخي 
منابع را با فشار و رابطه هاي تلفني به سمت سهم هايي 
روانه مي كنند كه به هيچ عنوان نبايد خريداري شوند. 
س��همي كه در بازار از صفي س��نگين برخوردار است 
و اغلب س��رمايه گذاران به نوعي سهامدار آن شركت 
هس��تند در صورتي كه جمع آوري آن در دستور كار 
ق��رار بگيرد، به رقمي حدود يك ه��زار ميليارد تومان 
نقدينگي نياز دارد. در شرايط فعلي اقتصاد كشور اينگونه 
تصميمات مناسب ارزيابي نمي ش��ود. بازار سرمايه، 
بازاري است كه بايد در آن تخصيص منابع صورت پذيرد. 
در واقع فرآيند بازار و قيمت ها، ش��ركتي كه عملكرد 
مناسبي دارد را شناسايي كند. متاسفانه از اين قبيل 
تصميمات چنين فرآيندي كه به طور كلي بازار به دليل 
آن تشكيل شده است را مختل مي كند. هدف از تشكيل 
بازار سهام تخصيص منابع مالي كمياب به نياز هاي مالي 
بدون محدوديت است. با اين حال ديد بنده اقتصادي و 

ديد سياست گذار سياسي و امنيتي است.



گروه راه و شهرسازي|
پرونده امالك نجومي اگر چه در زمس��تان سال 95 براي 
نخستين بار در شبكه هاي اجتماعي به سمع و نظر افكار 
عمومي رسيد، اما ايرانيان به طور رسمي در جريان پخش 
زنده مناظره هاي انتخاباتي رياست جمهوري در ارديبهشت 
سال 96 از زبان دو نفر از كانديداهاي رياست جمهوري چند 
جمله اي درباره اين مساله شنيدند. حاال شوراي پنجم شهر 
تهران كه به طور همزمان با دور دوازدهم رياست جمهوري 
فعاليت خود را آغاز كرده است، با پيگيري هاي مكرر پس از 
سه سال توانسته است، زمينه هاي تهيه و تدوين فهرست 
كليه امالك واگذار شده شهرداري تهران به غير را فراهم 
آورد و اينك آنگونه كه معاون نظارت اين شورا اعالم كرده، 
اين فهرست نهايي شده است. فهرس��تي كه به گفته او، 
محرمانه نيست و هيچ يك از اعضاي شوراي شهر تهران نيز 
تا كنون براي انتشار آن مخالفت نكرده است. طي سه سال 
گذشته، همواره درباره امالك واگذار شده شهرداري به غير، 
خبرهاي مختلفي را ديده و شنيده ايم. آخرين بار كه اين 
مساله در افكار عمومي داغ شد، زماني بود كه در تابستان 
سال جاري، پرويز فتاح، رييس بنياد مستضعفان در يك 
برنامه تلويزيوني نام چند شخصيت حقيقي و حقوقي كه 
امالك بنياد مستضعفان را پس نمي دهند يا اجاره نمي دهند 
و احتماال مبالغ اجاره آنها به روز نشده است، را فاش كرد. اگر 
چه اين افشاگري اعتراض برخي از نامبردگان از سوي فتاح 
را به دنبال داشت و در نهايت منجر به عذر خواهي فتاح از 
همه آنها شد، اما اين مساله، سوال جديدي را پيش روي افكار 
عمومي و به ويژه شهروندان تهراني گذاشت كه آيا افشاگري 
از سوي مديريت شهري مي تواند قفل امالك واگذار شده 
شهرداري را باز كند؟ اين سوال در شرايطي در ذهن ها ايجاد 
شده بود كه هنوز فتاح از متصرفان امالك بنياد مستضعفان 
عذرخواهي نكرده بود و همچنين پيروز حناچي، شهردار 
تهران ط��ي دوران تصدي خود همواره اعالم كرده بود كه 
بدون سر و صدا پيگير امالك شهرداري هست. در پاسخ 
به اين سوال اما محمود ميرلوحي، يكي از اعضاي پيگيري 
شوراي شهر تهران به »تعادل« گفت كه مديريت شهري به 

دور از جنجال، طي سه سال گذشته دستاوردهاي زيادي 
در اين زمينه داشته است و از حناچي خواسته است تا درباره 
اين دستاوردها به شهروندان تهراني گزارش دهد.  در نيمه 
شهريور ماه جاري نيز در احمد توكلي، رييس هيات مديره 
س��ازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت در نامه اي 
كه خطاب به محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران، 
آمادگي اين سازمان را براي بررسي امالك واگذار شده به 
مسووالن در ش��هرداري تهران، اعالم كرد. توكلي در نامه 
خود به هاشمي نوشته بود: »جنابعالي در مصاحبه با برنامه 
تلويزيوني تهران ۲۰ اعالم كردي��د آماده ايد درباره ۷۰۰ 
ملك شهرداري كه در اختيار ديگران است، گزارش بدهيد. 
سازمان مردم نهاد ديده بان ش��فافيت و عدالت براساس 
تكليف ذاتي و متكي به اساسنامه قانوني اش، آمادگي خود 
را براي دريافت، بررس��ي و در صورت نياز مطالبه گري از 
اش��خاص مرتبط با موضوع ۷۰۰ ملك شهرداري واگذار 
ش��ده اعالم مي دارد و بر اساس روال هميشگي اش، نتايج 
اقدامات خود را در مراحل مختلف به ملت ش��ريف ايران 

گزارش مي نمايد. بنابراين خواهشمند است تمامي اسناد و 
مدارك مرتبط با موضوع فوق الذكر را به اين سازمان مردم 
نهاد ارايه فرماييد.« محس��ن هاشمي اما در روزهاي آخر 
مردادماه در برنامه تلويزيوني تهران ۲۰ با انتقاد از نوع نگاه 
صداوسيما به شوراي شهر تهران و يادآوري اظهارات پرويز 
فتاح، رييس بنياد مستضعفان انقالب اسالمي درباره امالك 
و اموال اين نهاد كه پس لرزه هاي آن همچنان باقيس��ت، 
گفته بود: »درباره امالك بنياد مس��تضعفان چند برنامه 
گذاشتيد؟ شهرداري بيش از ۲۰۰۰ ملك دارد كه حداقل 
۷۰۰ مورد از آن دست ديگران است. آيا يك بار درباره آن 
گزارش تهيه شده است؟ گفتم آقاي فتاح اين حرف ها را 
زد و اجازه دهيد من نيز بزنم.  به آقاي علي عسكري، رييس 
سازمان صداوسيما نامه نوشتم و گفتم كه بگذاريد بيايم و 
توضيح دهم، اما موافقت نشد. يك بار من را دعوت كنيد تا 
درباره استفاده از كاخ هاي بازمانده از دوره پهلوي توضيح 
دهم.« پس از اعالم آمادگي توكلي و برقراري تماس تلفني 
با محسن هاشمي، آنگونه كه توكلي اعالم كرد، قرار بر اين 

شد كه نماينده ديده بان شفافيت، با مراجعه به شهرداري 
گزارش مربوط به ۷۰۰ ملك ش��هرداري تهران را دريافت 
كرده تا اين سازمان مردم نهاد پيگير امالك شهرداري شود.

    فهرست امالك آماده است
ديروز اما افشين حبيب زاده، معاون نظارت شوراي شهر 
تهران در گفت وگو با ايس��نا، با بيان اينكه تقريبا ليست 
امالك شهرداري تهران كه به افراد غير واگذار شده از سوي 
س��ازمان امالك شهرداري آماده شده است، گفت: بعد از 
آغاز شوراي شهر پنجم اعضاي شورا يك مصوبه اي داشتند 
كه بر اساس آن شهرداري ملزم شد كه ليست امالكي كه 
حق بهره برداري از آن را به غير واگذار كرده تهيه كند كه 
حاال پس از گذشت سه سال اين ليست نهايي شده است.

وي با بيان اينكه چندي پيش معاون فرهنگي و اجتماعي 
شهرداري به عنوان دبير كميته امالك شهرداري، گزارشي 
از وضعي��ت امالك ارايه كرد، گفت: در آن جلس��ه تقريبا 
همه اعضاي شورا تاكيد داشتند كه اين ليست در راستاي 
شفافيت منتشر شود. حبيب زاده با بيان اينكه در اين ليست 
تعداد امالك واگذار شده به غير، امالك در اختيار شهرداري، 
امالك تخليه شده، امالكي كه پرونده آن به دادگاه ارجاع 
شده است مشخص شده، گفت: اين ليست مهر محرمانگي 
ندارد و انتش��ار آن بر خالف ضوابط نيس��ت. چرا كه اصال 
محرمانه نيست و من به شخصه معتقدم كه بايد اين ليست 
منتشر شود. وي در پاسخ به اينكه نظر مابقي اعضاي شوراي 
شهر چيست؟ گفت: تا كنون هيچ يك از اعضاي شورا در 
مورد عدم انتشار اين ليست اظهارنظر نكرده و همگي موافق 
انتشار آن هستند. چرا كه هم اطالعات محرمانه نيست و هم 
در راستاي شفافيت مردم پايتخت بايد در جريان امورات 
قرار گيرند. به گفته حبيب زاده، ليست امالك تقريبا نهايي 
شده است و به نظر مي رسد كه اعضا براي اخذ تصميم نهايي 
درباره انتشار اطالعات امالك، منتظر نهايي شدن هستند اما 
دقت داشته باشيد كه بخش اعظمي از اين امالك در راستاي 
اهداف فرهنگي ش��هرداري در اختيار معاونت فرهنگي و 

اجتماعي و سازمان هاي زيرمجموعه قرار دارد.
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 فرودگاه چابهار 
از امروز  باز مي شود 

رييس س��ازمان هواپيمايي كشوري از بازگشايي 
فرودگاه چابهار از صبح چهارشنبه هفته جاري خبر 
داد.  به گزارش ايلنا، تورج زنگنه با اشاره به بازديد 
خود از فرودگاه كنارك چابهار اظهار كرد: با حضور 
نمايندگان دستگاه هاي مختلف از جمله شركت 
فرودگاه ه��ا، وزارت راه، وزارت دفاع و منطقه آزاد 
چابهار بازديدي در جهت بررسي مشكالت فرودگاه 
كن��ارك داش��تيم. وي ادامه داد: با رف��ع برخي از 
مشكالت اين فرودگاه تا بعد از ظهر سه شنبه توسط 
شركت فرودگاه ها و وزارت دفاع، از صبح چهارشنبه 
فرودگاه چابهار عملياتي خواهد ش��د و سفرهاي 
تجاري انجام مي شود. وي افزود: در طول سال هاي 
گذشته مشكالتي در بخش ناوبري، كمك ناوبري 
و سطوح پروازي در اين فرودگاه به وجود آمده بود.

رييس سازمان هواپيمايي كشوري تاكيد كرد: اين 
فرودگاه متعلق به نيروي هوايي ارتش اس��ت و در 
اين مدت هم كه عمليات پذيرش پروازهاي تجاري 
را انجام مي داد در جهت رشد و شكوفايي منطقه و 
سواحل مكران بوده است. زنگنه بيان كرد: روز شنبه 
در سطح عالي جلس��ه اي براي تعيين تكليف اين 
فرودگاه در ميان مدت و بلندمدت برگزار مي شود.

معاون وزير راه و شهرس��ازي همچنين با اشاره به 
مسافراني كه در اين ايام بليت چابهار را خريداري 
كرده بودند، گفت: پول بليت بايد به اين مسافران 
برگردانده شود يا به ازاي آن بليت ديگري براي آنها 
صادر ش��ود. به گفته زنگنه، در هفت��ه 3۰ پرواز به 

فرودگاه چابهار انجام مي شود.

كاهش ۶۰۰  هزار توماني 
اقساط وام وديعه ۵۰ ميليوني 

بر اساس مصوبه اخير ستاد ملي مبارزه با ويروس 
كرونا، زمان بازپرداخ��ت وام 5۰ميليون توماني 
وديعه مس��كن به 5 سال افزايش يافته كه به تبع 
آن ميزان اقساط ماهانه اين وام 6۰۰ هزار تومان 
كاهش مي يابد. به گزارش تسنيم، بر اساس مصوبه 
جديد ستاد ملي مبارزه با ويروس كرونا وام وديعه 
مس��كن با نرخ سود 1۲ درصد و تقسيط 36ماهه 
)براي حداكثر تس��هيالت تا 3۰ ميليون توماني( 
و براي تس��هيالت بيش از3۰ ميلي��ون تومان با 
تقسيط 6۰ماهه است كه البته در صورت تمايل 
متقاضي مدت بازپرداخت تس��هيالت مي تواند 
كاهش يابد. پيش از اين و بر اساس مصوبه قبلي 
س��تاد مذكور بازپرداخت وام وديعه مسكن براي 
وام هاي 15، 3۰ و 5۰ ميليون توماني 36 ماهه بود. 
به عبارت ديگر براي وام 3۰ ميليون توماني مبلغ 
اقساط ماهانه مستأجران ساكن در كالن شهرها 
996 ه��زار و 4۲9 تومان اس��ت. كل بازپرداخت 
اين وام ح��دود 36 ميليون در ماه 36 خواهد بود. 
همچنين ميزان اقس��اط ماهانه وام 15 ميليون 
توماني در بازپرداخت 36 ماهه، 498 هزار و ۲۰۰ 
تومان است. كل بازپرداخت اين وام 1۷ ميليون و 
935 هزار تومان در ماه آخر خواهد بود. مستأجران 
تهراني نيز پس از دريافت 5۰ ميليون تومان وام 
وديعه مسكن بايستي ماهانه حدود يك ميليون و 
66۰ هزار تومان پرداخت مي كردند. اما با مصوبه 
جديد س��تاد ملي مبارزه با ويروس كرونا اقساط 
وام مذكور حدود 6۰۰ هزار تومان كاهش مي يابد. 
بر اين اساس ميزان س��ود وام 5۰ ميليون تومان 
وديعه مسكن با نرخ 1۲ درصد 16 ميليون و ۷33 
هزار تومان در ماه 6۰ بازپرداخت اقساط خواهد 
بود. ميزان قسط ماهانه اين وام در روش ساده يك 
ميليون و 11۲ هزار تومان است. كل بازپرداخت 
مستأجر براي اين وام نيز 66 ميليون و ۷33 هزار 

تومان است.

استفاده از نظر تهراني ها
 در پروژه هاي شهري

عضو هيات رييسه ش��وراي شهر تهران از ابالغ برنامه 
جامع ستاد مناسب سازي به شهرداري هاي مناطق 
۲۲ گانه خبر داد و گفت: ش��هروندان به طور مستقيم 
مي توانند بر اس��اس اين برنامه جامع نظرات ش��ان را 
در مورد طرح هاي ش��هري ارايه كنند. زهرا نژادبهرام 
عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران در گفت وگو با 
خبرنگار شهري خبرگزاري فارس، درباره برنامه جامع 
ستاد مناسب س��ازي پايتخت اظهار داشت: در هفته 
جاري جلسه ستاد مناسب سازي تهران برگزار شد و 
اقدامات و نتايج موثري از اين جلس��ه به دست آمد از 
جمله اينكه برنامه جامع ستاد مناسب سازي جهت 
اجرا به ش��هرداري هاي مناطق ۲۲ گانه ابالغ شد. وي 
افزود: بر اس��اس اين برنامه و طرح شهري شهروندان 
مي توانند به طور مستقيم در مورد برنامه و پروژه هاي 
شهري نظرات شان را مطرح كنند. عضو هيات رييسه 
شوراي ش��هر تهران ادامه داد:  همچنين پيش نويس 
دستورالعمل فعالبت مشاوران معلول معاونين چهارگانه 
ش��هرداري تهران تهيه شد و در حال حاضر سرعت و 
شتاب حركت مناسب سازي در تهران افزايش يافته و 
از يك تا 1۰ نمره 6 را به خود اختصاص داده است. اين 
در حالي است كه اوايل شوراي پنجم نمره مناسب سازي 
يك بود. نژادبهرام از اجراي اقدامات زيرساختي و ارايه 
دستورالعمل ها جهت مناسب سازي شهر تهران خبر 
داد و گفت: مش��اورين معلول معاونت هاي چهارگانه 
شهرداري از ابتداي هر پروژه شهري با پيمانكاران همراه 
خواهند بود و نظارت بر اقدامات آنها خواهند داشت. وي 
با بيان اينكه بر اساس آمار سازمان بهزيستي در تهران 
حدود ۲۰۰ هزار نفر معلول ساكن هستند گفت:  به طور 
كلي 1۰ درصد جمعيت ها در همه جوامع دچار نوعي 
معلوليت هستند. عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
گفت: همچنين در جلسه اخير ستاد مناسب سازي 
كميته پايش و نظارت در ستاد تشكيل شد كه پيشنهاد 
اين كميته توسط انجمن باور كه يكي از انجمن هاي 
مربوط به معلولين است ارايه شده بود و اكنون ستاد 
مناسب سازي داراي سه كارگروه شهرسازي، اجتماعي 

و پايش و نظارت است.

مديريت پارك هاي جنگلي 
تهران به شهرداري سپرده شد

معاون مالي و اقتصاد ش��هري ش��هرداري تهران، از 
واگ��ذاري مديري��ت پارك هاي جنگلي از س��ازمان 
جنگل ها و مراتع، به مديريت ش��هري خب��رداد. به 
گزارش ايسنا، عبدالحميد امامي با اعالم اين خبر در 
جلسه شوراي مديران از اين اتفاق به عنوان يك رويداد 
مهم در دوره مديريت ش��هري ياد كرد و افزود: در پي 
مذاكرات شهرداري تهران با سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كش��ور، تفاهم نامه همكاري ميان اين 
دو ارگان درخصوص واگ��ذاري مديريت پارك هاي 
جنگلي منعقد و در قالب تفاهم نامه اي در هفته جاري، 
بين ش��هردار تهران و وزير وقت جهاد كش��اورزي در 
سال گذشته، مديريت پارك جنگلي سرخه حصار، 
تلو و مجموعاً 15 پارك به شهرداري تهران واگذار شد. 
وي گفت: كاهش هزينه هاي غيرضروري و مديريت 
بر هزينه ها يكي ديگر از سياست هاي معاونت مالي و 

اقتصادي شهري شهرداري تهران محسوب مي شود.

معاون نظارت شوراي شهر تهران: ليست امالك واگذارشده شهرداري محرمانه نيست و بايد منتشر شود

سخنگوي شوراي شهر تهران: 

فهرست امالك نجومي نهايي شد

شهرداري الزامات اجرايي بسته محرك اقتصادي را رعايت نمي كند
سخنگوي شوراي شهر تهران معتقد است؛ شهرداري اگر 
فعاليت هاي خود را تسريع كند، مي تواند بودجه مصوب 
سال جاري را اجرايي كند. پس از شيوع كرونا  شهرداري 
تهران نيز از مشكالت اقتصادي ناشي از آن در امان نماند 
و يك گام بزرگ در اختصاص بودجه  3۰ هزار ميلياردي 
برداشت كه همزمان با نخستين روزهاي كرونايي كشور 
در شوراي شهر به تصويب رسيد، اما مدت كوتاهي از شيوع 
كرونا نگذشته بود كه تحقق اين بودجه قابل توجه از نظر 
مديران شهري دور از دسترس به نظر آمد و شهرداري سعي 
كرد با ارايه يك بسته محرك اقتصادي در شرايط كرونايي 
در ريل درآمدزايي قرار گيرد.  همزمان شوراي شهر تهران 
نيز طرحي را در قالب بسته محرك اقتصادي در شرايط 
كرونايي ارايه و به تصويب رس��اند تا اين دو طرح و اليحه 
در كنار يكديگر نجات دهنده شهرداري در شرايط سخت 
اقتصادي باشند.  اما با گذشت نزديك به چهار ماه از تصويب 
اين بسته، شهرداري با كاهش قابل توجه درآمد روبروست. 
خزانه دار شوراي ش��هر از كاهش 33 درصدي درآمدها و 
رشد قابل مالحظه درآمدهاي ناپايدار گزارش داده است و 
عبدالحميد امامي، معاون اقتصادي و مالي شهرداري تهران 
نيز به كمك ناچيز اين بسته در كسب درآمد اشاره كرده و 

گفته است؛ اليحه محرك اقتصادي، اليحه خوبي بود، اما 
نه به حدي كه تاثير قابل توجهي در مجموعه ما بگذارد و 
فقط مقداري شرايط را تقويت كرد. عبدالرضا گلپايگاني، 
معاون معماري و شهرس��ازي شوراي شهر تهران نيز كه 
بخش قابل توجهي از منابع درآمدي بسته محرك اقتصادي 
در اين حوزه منظور شده است، اعالم كرد: در اليحه بسته 
محرك اقتصادي شهرداري تهران، در موضوعات درآمدي 
مرتبط با شهرسازي به نظر مي آمد كه دو آيتم اثر دارد، يك 
آيتم آراء ماده صد و ديگري آيتم تثبيت ها است كه هر دو 
نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهي داشتند. و حاال 
معاونت مالي و اقتصادي ش��هرداري تهران در نظر دارد ، 
دومين بس��ته محرك اقتصادي را به شوراي شهر تهران 
ارايه دهد. به گفته امامي در اين اليحه به موادي از اليحه 
اول رسيدگي بيشتري مي شود. »شهرداري در بسته اول 
ماده هايي در نظر گرفته بود كه با نظر اعضاي شوراي شهر، 
مقرر ش��د؛ هم كارشناسي بيشتري روي آنها انجام و هم 
در بسته دوم گنجانده شود. يكي از آنها مربوط به حقوق 
مكتسبه شهروندان مي شود به عنوان نمونه خط آسمان 
است در واقع در حوزه دادن طبقات براي معابر و كوچه و 
خيابان هايي كه 6۰ درصد اماكن آن شكل گرفته، بايد مجوز 

ساخت در خط آسمان داده شود كه ساختمان ها شبيه 
ساير ساختمان هايي كه در اطرافشان ساخته شده شوند.«

معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران همچنين گفته 
است كه ش��هرداري پيشنهاد كرده به شهرداران مناطق 
اين مجوز و اختيار داده شود تا طول دوره تقسيط عوارض 

ساختماني را در صورت نياز افزايش دهند. 

    عدم رعايت الزامات اجرايي 
علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران در گفت وگو با 
ايلنا در پاسخ به سوالي درخصوص اثرگذاري بندهاي 
مربوط به حوزه معماري و شهرس��ازي بسته محرك 

اقتصادي بر كسب درآمد شهرداري تهران گفت: بسته 
محرك اقتصادي بندهاي مختلفي داشته و ارزيابي 
من اين است كه شهرداري هنوز الزامات اجرايي اين 
بسته را رعايت نكرده است تا بتواند به درآمد برسد. در 
بخش هايي از اين بسته نياز به مصوباتي از ماده 5 وجود 
داش��ته كه در حدي كه مطلع هستم هنوز به نتيجه 
نرسيده اس��ت. اعطا با بيان اينكه عمده بخش هاي 
مصوبه بس��ته محرك اقتصادي مربوط به ضوابط و 
مقررات شهرسازي اس��ت، افزود: معاونت معماري و 
شهرسازي بايد نسبت به مواردي كه نيازمند مصوبه 

از كميسيون ماده 5 است، تسريع كند.

کد آگهی : 99138
 روابط عمومي شرکت فوالدمبارکه

آگهی شرکت فوالد مبارکه

مناقصات و مزايدات : جهت دريافت اس�ناد و کس�ب اطالعات بیش�تر به نش�انی   www.msc.ir  لینک مناقصات و مزايدات بخش خريد و 

تامین كنندگان  مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سیستم ارتباط با تامین كنندگان )SRM( ا قدام  نمايید.  

ساير  فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمايید.

مديريت  مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

 انجام عملیات تعمیرات رويه های آسفالتی48510654مناقصه1
قراردادهای خريد1399/07/05حفاری و رفع نشتی و نصب عالئم ترافیکی در شرکت فوالد مبارکه

روابط عمومی و امور بین الملل
شرکت پتروشیمی شازند

آگهي مناقصه عمومي شماره 99-138 

ش��ركت پتروشيمي شازند ) سهامي عام ( در نظر دارد موضوع فوق الذکر را به شرح مندرج در بند ) الف ( از طريق برگزاری مناقصه عمومي و طبق شرايط خصوصی و الزامات و 
مشخصات تعيين شده ،برای مدت يک سال به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از شرکت های ذيصالح که آمادگی و توانايی انجام موضوع را داشته و دارای سابقه و تجربه 
مفيد و مرتبط می باشند دعوت می گردد از تاريخ درج آگهی تا مورخ 99/۰۷/۰۲ ) به غير از روزهای تعطيل ( ، ضمن معرفی نماينده مطلع و آگاه با همراه داشتن کليه مدارک مورد 
نياز در بند ) ب ( جهت تحويل مدارک و خريد اسناد مناقصه و تکميل فرم تقاضا به نشانی اراک ، کيلومتر ۲۲ جاده بروجرد ، مجتمع پتروشيمی شازند ، دفتر امور پيمانها و برآورد 

مراجعه و در صورت نياز به اطالعات بيشتر با شماره تلفن 65- 3۲633163-۰86 تماس حاصل نمايند. 
الف ( شرح کار 

1- نگهداری ، تعمیر ، تأمین قطعات و لوازم مصرفی چاپگرها ، ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز در شرايط خصوصی کلیه
 سیستم های کامپیوتری ، تجهیزات جانبی ، زير ساخت و مخابرات مورد استفاده در شرکت پتروشیمی شازند 

2- محل اجرای کار وخدمات مورد نیاز در مجتمع پتروشیمی شازند ، شهرمهاجران )ناحیه غیر صنعتی ( ، دفتر مرکزی تهران ، مجتمع تفريحی توسکا ، مخازن 
جنوب ، تلمبه خانه اصفهان وکارخانه فیلم می باشد .

ب( مدارک مورد نیاز:
1-تصاوير اساسنامه ، آگهی تأسيس ، ثبت شرکت و آخرين تصميمات و تغييرات مندرج در روزنامه رسمی .

۲-فهرست سوابق کارهای انجام شده يا درحال انجام و يا مشابه موضوع مناقصه با ارائه گواهی و رضايت نامه از کار فرما يان قبلی.
3- تصوير گواهی نامه ثبت نام مؤديان مالياتی )کد اقتصادی( و شناسه ملی ، نشانی و کد پستی و شماره تلفن ) فاکس (تماس.

4- ارائه گردش مالی شرکت ، مفاصا حساب قراردادهای انجام شده ، گواهی ارزش افزوده ،کپی ضمانت نامه های اخذ شده طی يکسال گذشته 
5- تصوير شناسنامه و کارت ملی ) پشت و رو ( صاحبان امضای مجاز شرکت.

6- گواهی صالحيت پيمانکاری وگواهی صالحيت ايمنی پيمانکار با اعتبار زمانی و مرتبط از وزارت کار ، رفاه و امور اجتماعی. 
۷-رتبه شرکت و فرم عضويت در صنوف رايانه ای .

8- ساير مدارک وگواهی های معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه که در ارزيابی توانمندی و تأييد صالحيت متقاضی موثر باشد. 
توجه: در صورت نقص و عدم تکميل مدارک مذکور ، ارزيابی متقاضيان قابل برسی نخواهد بود. همچنين ارائه مدارک و عدم تأييد صالحيت ، هيچ گونه حقی را برای متقاضيان 

ايجاد نخواهد کرد .
ج( ساير شرايط:

1- واگذاری اسناد مناقصه : پس از ارائه مدارک مندرج در بند ب در مقابل واريز مبلغ -/5۰۰/۰۰۰ ريال به حساب جاری شماره ۰1۰5۷63۷8۰۰۰۰ به نام شرکت پتروشيمی 
شازند نزد بانک ملی شعبه پتروشيمی تحويل شرکت کنندگان خواهد شد يادآور می شود مبلغ مذکور در صورت عدم تأييد پيمانکار مسترد نخواهد شد.

۲- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 5% مبلغ کل پيشنهادی قابل واريز به صورت نقدی به حساب صدر االشاره و يا ارائه چک تضمينی بانکی و يا ضمانت نامه بانکی ثبت شده در 
سامانه پيام رسانی الکترونيکی مالی بانک مرکزی ) سپام ( با اعتبار سه ماه به نام شرکت پتروشيمی شازند. 

3- پيمانکار بايد دارای شخصيت حقوقی ، توان فنی مناسب با برنامه ريزی و توانايی مالی الزم جهت ارائه ضمانت نامه های مورد نياز شرکت در مناقصه و يا عقد قرارداد را طبق 
مقررات و ضوابط اين شرکت داشته باشد .

4- پرداخت هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . 

انجام عمليات پشتيبانی ، تعمير و نگهداشت سيستم های سخت افزاری با تأمين قطعات ، نگهداشت و توسعه زيرساخت شبکه 
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 سيستم مالياتي ايران
 و معادله ماليات هاي جديد 

 از اين طريق بتوان جبران كسري بودجه مناسبي داشت 
و جايگزيني بر درآمدهاي نفتي تعريف كرد. داليل مزبور 

به شرح است: 
اول؛ همزماني درآمدهاي نفت��ي و مالياتي: تاريخچه 
تدوين بودجه نوين در اقتصاد ايران نش��ان از همزمان 
بودن درآمدهاي نفتي و مالياتي دارد، لذا چون تامين 
عمده بودجه كش��ور از درآمدهاي نفت��ي اتفاق افتاده 
درآمدهاي مالياتي همواره زير سايه درآمدهاي نفتي قرار 
داشته و حرفي براي گفتن نداشته است. سياست گذار هم 
اعتنايي جدي به آن نداشته است و لذا رشد و شكوفايي 

هم نداشته است. 
دوم؛ حضور مديران ارشد مالياتي بدون تخصص الزم: 
تعيين رييس سيستم مالياتي ايران در راستاي انتصابات 
و در راستاي مناسبات سياسي تعيين مي شود و نه بر 
مبناي تخصص. نگاه سياست گذار به آن به صورت تعيين 
مدير حرفه اي منهاي تخصص الزم بوده است. به طور 
معمول هر رييس سازمان مالياتي بايد مدتي را بصورت 
آزمون و خطا رفتار كند ت��ا آيا مديران تخصص الزم را 
به دست مي آورند يا خير؟ واقع آن است كه اين سمت 
بايد به افرادي واگذار گردد كه از تبحر علمي و تخصصي 

زمينه مالياتي برخوردار باشد. 
سوم؛ چابك نبودن: سيستم مالياتي ايران متكي 
به تش��خيص علي الراس اس��ت. پرسنل مربوطه 
فاقد آموزش ه��اي الزم و برتر هس��تند. اين نوع 
تشخيص كيلويي و فاقد شاخص هاي علمي، كه 
معموال به صورت حضوري جلو مي رود، بالقوه تالي 
فاسد دارد كه هم حق دولت و هم حق مودي ضايع 
مي شود. چنين سيس��تمي داراي كارايي الزم در 

پذيرش و اجراي ماليات هاي جديد نيست. 
چهارم؛ انعطاف ناپذيري قوانين: قوانين مالياتي ايران 
هوشمند نيست و انعطاف الزم را در برابر موديان متفاوت 
و در برابر ش��رايط ركود و رونق اقتص��ادي ندارد. لذا در 
شرايط رونق نمي تواند نسبت باالتري ماليات و در شرايط 

ركود نسبت كمتري ماليات جذب كند.
پنجم؛ توس��عه اي نبودن نگاه ماليات��ي: در فرايند و 
مسير توسعه، نگاه مالياتي متفاوت مي گردد. به همين 
دليل جايگاه انواع ماليات در تركيب ماليات متفاوت 
مي شود. ماليات بر مصرف، بر توليد، بر ثروت، بر درآمد 
و... در طول دوره توس��عه و با درجه توس��عه يافتگي 
متفاوت هست. چنين نگاهي به ماليات در ايران وجود 
ندارد. به عبارت مختصر ماليات بايد در خدمت رشد و 

توسعه اقتصادي است.
ششم؛ اقتصاد زيرزميني: بخش عمده اي از توليد اقتصاد 
ايران )تا چهل درصد برآورد شده( زيرزميني است و لذا 
مالياتي از آن اخذ نمي شود. بخش عمده اي هم مشمول 
بند پ يا فرار مالياتي يا ... است. كار علمي، تخصصي و 

اجرايي براي جذب آنها صورت نگرفته است.
هفتم؛ آزمون و خطايي عمل كردن و تكرار طرح هاي 
مضرر و بي فايده... : ماليات بر كاالهايي مهم مانند مسكن 
كه موجب فرار سرمايه از اين بازارها مي شود و اينگونه 
ماليات ها كه فاقد كار كارشناس��ي الزم است، به طور 
معمول مضار بيشتري را بر اقتصاد عارض مي نمايد تا 
منافع. هش��تم؛ دخالت غير تخصصي در يك سازمان 
تخصصي؛ ماليات بر اجاره، مس��كن، سكه و... از جمله 
موضوعاتي است كه در ساختارهاي تصميم ساز درباره 
آنها صحبت مي شود.متاسفانه در جايگاه هاي مختلفي 
چون مجلس و امثالهم بحث هاي غيركارشناسي در مورد 
ماليات و يارانه )ماليات منفي( صورت مي گيرد كه اين 
امر ضررهايي را بر اقتصاد تحميل مي كند. اين تصميمات 
عمدتا غيركارشناسي و برخورد و نگاه پوپوليستي نسبت 
به ماليات و يارانه است، كه به طور معمول در عمل قابليت 
اجرايي بااليي نداش��ته و تاثي��رات رواني آن بر اقتصاد 

نامطلوب است. 
جمع بندي: در دنياي تخصصي ام��روز گماردن افراد 
تخصصي و زب��ده در راس هرم مالياتي و اس��تخدام و 
جايگزيني افراد ذيصالح در پايين هرم موجب مي شود 
كارايي سيستم افزايش يافته و نسبت پايين درآمدهاي 
مالياتي را بصورت اصولي افزايش دهد. هماكنون به دليل 
چابك نبودن سيستم مالياتي نمي توان انتظار معجزه 
داشت كه بتواند به سرعت كسري بودجه دولت را جبران 
كند. تعريف ماليات هاي جديد و فشار در جذب آنها آثار 

تورمي، ضدتوليدي و مخرب خواهد داشت.

ابالغ و تدوين  پروتكل هاي 
مناسب  برگزاري نمايشگاه ها ...

 رخداد مهمي كه درمقعطي كوتاه و مكاني محدود با 
قراردادن توليد كننده و عرضه كنننده و مصرف كننده 
در كنار هم به تحقق روند رشد و توسعه اقتصادي كمك 
شايان مي كند.  از آنجايي كه پس از آغاز شيوع ويروس 
كرونا، مكان هاي نمايش��گاهي نيز دستخوش فراز و 
نشيب هايي شد كه منتج به يافتن راهكارهاي مناسب 
همزيستي با اين بليه ش��د و بتبع آن با بهره گيري از 
پروتكل ها و شيوه نامه هاي ابالغي ستاد ملي مبارزه با 
كرونا و تجربيات ساير كشورهاي عضو اتحاديه بين المللي 
نمايشگاه ها، شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي 
ايران نيز با اعمال سختگيري مضاعف و كنترل و اعمال 
نظارت دقيق اين پروتكل ها از سوي مجريان، مديران و 
كاركنان نمايشگاهي و بازديد كنندگان، امكان برگزاري 
نمايشگاه هاي تخصصي را با س��ه ويژگي تخصصي، 
حذف بازديدكنندگان عمومي و تراكم محدود غرفه ها 
در س��الن هاي مجهز به تصفيه مستمر هوا و امكانات 
بهداشتي براي بهره برداري و حذف فروش بليط نموده 
است.  از طرفي چون بازديدكنندگان نمايشگاه صرفا 
افراد متخصص هستند كه طبعا با بهره مندي از فرهنگ 
باال خود مقيد به رعايت دقق نكات بهداش��تي بوده و 
بنابراين دغدغه ابتال ناشي از نمايشگاه به حداقل ممكن 
كاهش مي يابد. ضمن اينكه مجريان نيز با اس��تقرار 
ايستگاه هاي آزمايش و غربالگري مراجعين و پيشگيري 
از ورود افراد مش��كوك و معرفي آنها به كيوسك هاي 
آزمايشگاهي مستقر در مدخل ورودي ها كمك شاياني 

به شناسايي و درمان افراد مبتال به كويد 19 مي نمايد.

راه اندازي خدمات ويديويي 
جديد در يوتيوب

س��رويس يوتيوب ش��ركت آلفابت يك س��رويس 
ويديوي كوتاه جديد به نام Shorts در داخل پلتفرم 
اشتراك گذاري ويديويي خود را   ه اندازي كرد كه مشابه 
مدل تيك تاك است. به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، 
يوتيوب در يك پست وبالگ اعالم كرد اين قابليت را 
ابتدا در چند روز آينده در هند آزمايش خواهد كرد و 
سپس آن را در ماه هاي آينده به كشور         هاي بيشتري 
 Reels توسعه خواهد داد. محصول جديد يوتيوب كه با
فيس بوك و تيك تاك رقابت مي كند، به كاربران امكان 
مي دهد ويديو         هاي كوتاهي را ضبط كرده و افكت    ها و 
آهنگ         هاي مورد نظرشان را به آن اضافه كنند. اين خبر 
با اعالم خبر همكاري شركت اوراكل كورپ و شركت 
چيني بايت دنس ب��راي اداره فعاليت         هاي امريكايي 
تيك تاك همزمان شد. تصميم شركت مادر تيك تاك 
به منزله شكست مايكروسافت است كه به دنبال خريد 
دارايي         هاي امريكايي تيك تاك بود. ورود يوتيوب به 
فضاي سرويس ويديوي كوتاه با ممنوعيت تيك تاك 
در هند مصادف شده كه يكي از بزرگ ترين بازار         هاي 

اين اپليكيشن بود.

هدف اكثر حمالت سايبري  
سرقت     رمزارز است

حمالت سايبري به سرور         هاي كلود روز به روز در حال 
افزايش و علت اصلي اين مساله سرقت     رمزارز است. به 
گزارش فارس به نقل از زد دي نت، بررسي        هاي موسسه 
تحقيقاتي آكوآ سكيوريتي نشان مي دهد بخش زيادي 
از هكر   ها زيرساخت        هاي كلود را با هدف انتشار بدافزار و 
سرقت رمزارز هدف قرار مي دهند. اين در حالي است 
كه قبال اين حمالت با هدف سرقت اطالعات حساس 
صورت مي گرفت. گزارش جديد اين موسس��ه كه با 
بررسي 1۶۳۷1 حمله به سيس��تم        هاي كلود از ژوئن 
سال ۲۰19 تا جوالي س��ال ۲۰۲۰ تهيه شده، نشان 
مي دهد حمالت يادشده در عرض يك سال ۲۵۰ درصد 
بيشتر شده است. اگر چه هدف اصلي حمله به سرور         هاي 
كلود سرقت     رمزارز بوده، اما بخشي از اين حمالت هم 
به منظور اجراي حمالت ديداس صورت گرفته است. 
بخش زيادي از حمالت مذكور توسط گروه هاي خرابكار 
سازمان يافته صورت مي گيرد و تنوع و ميزان تخريب 
ناشي از اس��تفاده از بدافزار         هاي گوناگون روز به روز در 

حال افزايش است.

 كاهش خريد آنالين
در ماه آگوست

ميزان خريد آنالين در ماه آگوست نسبت به ماه هاي 
قبل كاهش يافته اس��ت. به گزارش فارس به نقل از 
زد دي نت، تازه ترين گزارش اقتصاد ديجيتال شركت 
ادوبي نشان مي دهد كه ميزان خريد         هاي آنالين در 
ماه آگوس��ت در امريكا كمتر شده و علت اين مساله 
بازگشايي تعداد زيادي از فروشگاه هاي زنجيره اي در 
اياالت متحده بع��د از كاهش محدوديت        هاي رفت و 
آمد ناشي از شيوع كرونا در زمستان است. بررسي        هاي 
ادوب در مورد تريليون    ها دالر نقل و انتقال مالي براي 
خري��د بيش از 1۰۰ ميليون محص��ول در 1۸ حوزه 
مختلف نش��ان مي دهد كه ميزان خري��د آنالين در 
آگوست سال ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از آن ۴۲ درصد رشد نش��ان مي دهد. اما ميزان رشد 
خريد آنالين در جوالي سال ۲۰۲۰ نسبت به جوالي 
سال ۲۰19 حدود ۵۵ درصد بوده و اقبال به سايت        هاي 
خريد آنالين در آگوست س��ال ۲۰۲۰ كمتر شده و 
ارزش خريد         هاي آنالين در آگوست سال ۲۰۲۰ بيش 

از ۶۳ ميليارد دالر بوده است. 

افشاي اطالعات راي دهندگان 
در اپليكيشن انتخاباتي بايدن

يك آس��يب پذيري امنيتي در اپليكيش��ن رس��مي 
انتخاباتي جو بايدن باعث افش��اي اطالعات شخصي 
ميليون ها امريكايي شده است. به گزارش مهر به نقل 
از انگجت، بررسي          هاي موسسه امنيتي اپ آناليست 
نشان مي دهد يكي از قابليت          هاي اپليكيشن رأي دهي 
جو بايدن به كاربران امكان مي دهد تا اطالعات فهرست 
تماس گوش��ي          هاي خود را با نرم افزار مذكور همگام 
كنند تا مشخص شود آيا دوستان و اعضاي خانواده هر 
فرد براي رأي دادن در انتخابات آتي رياست جمهوري 
امريكا ثبت نام كرد   ه اند يا خير. اين اپليكيشن در مورد 
هر فرد نام، سن، تاريخ تولد و فهرستي از انتخاباتي كه 
او در آنها ش��ركت كرده را نمايش مي دهد. اطالعات 
يادشده توسط ش��ركتي به نام تارگت اسمارت ارايه 
شده كه داده هاي بيش از 191 ميليون نفر رأي دهنده 
امريكايي را در اختيار دارد. قرار اس��ت حاميان بايدن 
از اين قابليت براي شبكه س��ازي اس��تفاده كنند، اما 
از همي��ن امكانات مي توان براي به اش��تراك گذاري 
اطالعات شخصي ميليون ها رأي دهنده استفاده كرد. 
بدين منظور تنها كافيست با استفاده از نام كامل يك 
فرد، يك تماس جديد در گوش��ي ايجاد شود تا ساير 
اطالعات شخصي وي نيز در اختيار فرد ايجاد كننده 
فهرس��ت مذكور قرار بگيرد. براي دسترس��ي به اين 
اطالعات نيازي به استفاده از هيچ روش تأييد داده اي 
نيست و همين مس��اله نگراني در مورد نقص حريم 
ش��خصي ميليون ها رأي دهنده را افزايش داده است. 
همچنين بررس��ي          هاي اپ آناليس��ت نشان مي دهد 
اپليكيش��ن تبليغاتي جو بايدن اطالعات بيشتري را 
نس��بت به آنچه در ظاهر نمايش مي دهد از كاربران 
جمع آوري مي كند. از جمله اي��ن اطالعات مي توان 
به اين مس��اله اش��اره كرد كه فرد در هر انتخابات به 
نامزد جمهوري خواهان يا دموكرات    ها رأي داده است. 
فعاالن ستاد انتخاباتي جو بايدن از برطرف كردن اين 
آسيب پذيري در روز جمعه خبر داد   ه اند و مي گويند يك 
بسته به روزرسان براي حل اين مشكل عرضه كرد   ه اند.

محمد خوش چهره در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

كشاندن جنگ اقتصادي به سفره هاي مردم
مهدي بيك| 

»خودرو   ركوردهاي قيمتي تازه اي را به جا گذاشت.« 
اين عبارات و عباراتي از اين دست، محتواي اصلي 
اخباري است كه اين روزها در خصوص بازار خودرو 
و البته ساير بازارهاي اقتصادي به تناوب در ويترين 
رسانه هاي گروهي مي نشيند و بحث خودرو را به 
يكي از مهم ترين موضوعات اقتصادي كشور بدل 
مي كند. دامنه وسيع افزايش قيمت هايي كه قبال 
در بازارهاي ارز، طال، مسكن و... باعث بروز نوسانات 
گس�ترده اي ش�ده بود، اين بار در ب�ازار خودرو به 
عنوان يكي از 5 بازار اصلي كشور نمايان و طول و 
عرض اين بازار را به هم دوخته است. آن گونه كه بر 
اساس اعالم رييس انجمن قطعه سازان در خصوص 
خودروهاي رده هاي پايي�ن و مياني در هر خودرو 
حداق�ل 50 الي 100ميليون تومان رانت نهفته النه 
كرده و هزينه اين رانت را مصرف كنندگان واقعي 
خودرو مي پردازند. اما مقصد بعدي هجوم نقدينگي 
در كش�ورمان كدام بازار است؟ آيا اساسا حوزه اي 
در اقتصاد كشور باقي مانده كه دست توانمند تورم 
و گراني به آن نرسيده باشد؟ اگر معامله اي در بازار 
خودرو و مسكن و...ثبت نمي شود، معنا و مفهوم اين 
نوسانات چيست؟ بررسي هاي تحليلي »تعادل« كه 
از دل گفت وگو با بيش از 70 استاد برجسته اقتصادي 
كشورمان گردآوري شده، نشان مي دهد كه هدف 
اصلي طراحان فش�ار بر اقتصاد ايران سفره هاي 
عمومي مردم باشد كه در نهايت قرار است مجموعه 
نوس�انات بازارها در آن س�رريز ش�ود. به عبارت 
روشنتر مجموعه برنامه ريزي هاي تحريمي و جنگ 
اقتصادي با ايران با هدف كشاندن جنگ اقتصادي بر 
سفره هاي عمومي مردم برپا شده تا به زعم دشمنان 
جنگ مختومه ش�ود. در مسير جست وجوي اين 
ابهامات و پرسش ها به نشست گفت وگو با محمد 
خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماينده 
مجلس هفتم رسيديم تا نور به ابعاد پنهان اين بحث 
تابانده شود. خوش چهره با اشاره به اين واقعيت كه 
در حال حاضر مردم تحت ش�ديدترين فشارهاي 
معيشتي قرار گرفته اند اعالم مي كند كه در شرايطي 
كه ترامپ رسما اعالم كرده كه جنگ با ايران را نه 
در صحنه نظامي بلكه در ميدان اقتصاد و از طريق 
كاه�ش ارزش پول ملي تداوم مي بخش�د، اتخاذ 
سياست هاي پولي و مالي مناسب مهم ترين سنگري 
است كه مي تواند بدخواهان داخلي و خارجي كشور 

را در رسيدن به اهدافشان ناكام بگذارد.

    سال هاس�ت كه مسووالن صنعت كشورمان در 
دولت هاي مختلف از بومي س�ازي صنعت خودرو 
و بهره من�دي از خودروهايي با بي�ش از 90 درصد 
قطعات داخلي سخن مي گويند؛ اما هر بار كه تكانه 
قيمتي در بازار خودرو رخ مي دهد، متوليان اين بازار 
اعالم مي كنند كه به دليل افزايش قيمت ارز، قيمت 
تمام شده در صنعت خودرو افزايش مي يابد چرا كه 
اغلب قطعات از خارج وارد مي شود. فكر مي كنيد 
چرا علي رغم اين همه سرمايه گذاري در اين صنعت 
هنوز نه خودروي با كيفي�ت داخلي داريم و نه اين 

خودروها با قيمت هاي معقول به فروش مي رسند؟
اگر بحث خودرو را به مثابه يك بيماري در نظر بگيريد كه 
پيكره اقتصاد را با مشكل مواجه كرده از ُبعد آسيب شناسي 
موضوع كه به آن پاتئولوژيك مي گويند بايد ديد كه ريشه ها 
و داليل وقوع اين مشكالت چيست؟ تا در نهايت به يك 
تشخيص درست برسيم، بعد تازه بعد از تشخيص درست 
بايد براي درمان اين بيماري، اقدامات كوتاه مدت، ميان 
مدت و بلندمدت را هم تدارك ببينيم تا بتوانيم بخشي 
از مشكالت را كاهش دهيم. بخشي از مشكالت صنعت 
خودرو برآمده از وضعيت كلي اقتصاد و وزارت صمت است 
كه از يك طرف متولي رسمي آن هنوز مشخص نشده و 
از سوي ديگر هم وظايف سه وزارتخانه در يك وزارتخانه 
ادغام ش��ده اس��ت. ضمن اينكه اين حوزه حياط خلوت 
برخي افراد و جريانات سياسي هم محسوب مي شود كه به 
وقت مقتضي از آن بهره برداري مي كنند. اين فضاي رانتي 
نهادينه شده، بنابراين كه هر حركت اصالحي در اين بازار با 
واكنش ذينفعان بانفوذ كه گاهي جزو چهره بانفوذ سياسي 
هم هستند روبه رو مي شود. اين فضا باعث شده تا برخي 
از تحليلگران همان طور كه ش��ما هم اشاره كرديد اشاره 
كنند كه در حال حاضر خودروس��ازي اساسا در اقتصاد 
ايران مزيت محس��وب نمي ش��ود. اين يعني چه؟ يعني 
يك اشكاالت س��اختاري در اين ميان وجود دارد كه بايد 
براي رفع آنها اقدامات اجرايي و مديريتي انجام داد وگرنه 
هم خودروسازان زيان ده خواهند بود و هم مردم همواره 
ناراضي اند. اما بايد بدانيم كه اين راه حل ها، بلندمدت هستند 
و براي شرايط امروز اقتصاد ايران كه قيمت خودرو، مرزهاي 
قيمتي را در مي نوردد و افكار عمومي را درگير خود ساخته 

كاربردي ندارد. 
    شما بفرماييد، مشكل امروز صنعت خودروي ما 

از منظر اقتصادي چيست؟
مشكل اصلي امروز ما اين است كه خودرو در يك جريان 
سيال سوداگري افتاده است؛ برخي مي گويند ريشه اش 
پول هاي سرگرداني است كه از ساير بازارها مثل بازار سهام 
و... وارد صنعت خودرو شده و سوداگراني كه سود بااليي 
كسب كرده اند براي تنوع بخشيدن به دارايي هاي خود وارد 
ساير بازارها مثل خودرو، سكه و ارز مي شوند. مساله بعدي 
آن است كه فعل و انفعال مالي موجود در صنعت خودرو از 
شفافيت الزم برخوردار نيست و از دايره نظارت نهادهاي 
نظارتي خارج است. نمونه اش ماجراي برخي افرادي است 
كه توانستند هزاران خودروي ثبت نامي را از طريق روابط 
خارج از محدوده با كارمندان وزارت صمت و... در اختيار 
بگيرند و موضوعش چند ماه پيش رسانه اي شد. يعني تا 

زماني سازوكارهاي فروش خودرو در كشورمان بر اساس 
يك مكانيسم شفاف، كارآمد و قانوني ساماندهي نشود و 
از طرف ديگر تالش نشود تا فاصله قيمت بين كارخانه تا 
كف بازار از ميان نرود تا هميشه بايد منتظر مشكالت بازار 
خودرو باشيم. يك بستر رانتي در اقتصاد ايجاد شده بعد 
مدام به مردم مي گوييم كه وارد اين فضاي رانتي نشويد. 
بايد اين بستر رانت زا اصالح شود بعد بازار خودش را اصالح 

خواهد كرد.
     به نظر مي رسد يكي از مشكالت بارز در صنعت 
خودرو تبديل اين كاال از يك كاالي مصرفي به يك 
كاالي سرمايه اي باشد. يعني مردم به دنبال خريد 
خودرو هستند براي اينكه از اين كار سود ببرند و 
ارزش پول خود را حفظ كنند. ظاهرا خودروسازان 
هم مخالفتي با اين سوداگري ها ندارند. براي تغيير 

اين روند چه بايد كرد؟
همين طور است اگر خودرو از يك وسيله مصرفي به يك 
گزاره براي افزايش دارايي ها بدل ش��ود و مردم احساس 
كنند كه حاال يك خودرو، ۲ خ��ودرو دارم، ايرادي ندارد 
باز هم مي خرم و در بازار بفروش مي رسانم، وضعيت تقاضا 
همواره در وضعيت آش��وبناك قرار خواهد داشت.جالب 
اينجاس��ت كه دولت براي جلوگيري از سوداگري اعالم 
مي كند به هر فرد با كد ملي يك خودرو مي فروش��د، باز 
هم برخي با كارت هاي ملي اعضاي خانواده و اقوام و فاميل 
ثبت نام مي كنند. اين يك تقاضاي غير ضرور و كاذب در بازار 
خودرو است كه هنوز اين تقاضاها بدرستي مديريت نشده 
است. از طرف ديگر عرضه خودرو هم اشكاالت مديريتي و 
برنامه ريزي فراواني دارد. يعني مديران ما نتوانسته اند، توليد 

را بر اساس تقاضاهاي بازار مديريت و برنامه ريزي كنند.
     يعني با افزايش عرضه خودرو همه مش�كالت 
صنعت خودرو حل مي شود. با بروز هر تكانه در بازار 
خودرو، خودروسازان به سرعت عرضه را افزايش 
مي دهند اما اين افزايش در عرضه دردي از مشكل 
خودرو دوا نمي كند. بازار تقاضاي خودرو درايران 
مثل حفره عميقي ش�ده كه هرچه در آن بيش�تر 

ريخته مي شود باز هم بيشتر مي خواهد؟
فراتر از همه اينها قيمت تمام شده خودرو هم مساله است. 
قيمت تمام شده خودرو در كشورما باالست، مردم به شوخي 
مي گويند كيلويي چند. چون مديران اقتصادي و صنعتي ما 
قادر نيستند تا هزينه بنگاه داري و توليد را در مسير بهره وري 
بيشتر كاهش دهند قيمت تمام ش��ده باالست. امروز در 
فضاي اقتصاد جهاني بنگاهي كه نتواند هزينه هاي خود 
را مبتني بر واقعيات و در راستاي بهره وري كاهش دهد، 
از عرصه رقابت در فضاي بين المللي خارج مي شود. اين در 
حالي است كه مديريت فشل خودروسازي در كشور باعث 
شده تا توليد افزايش يابد و اين افزايش هزينه در قيمت تمام 
شده خودرو اثرگذار است. يك سيستمي در اقتصاد تدريس 
مي شود تحت عنوان »جاستين تايم« كه يك روش ژاپني 
اس��ت و مطابق آن اعالم مي شود كه قطعات خودرو نبايد 
يك سال ۶ماه در گمرك يا انبارها بماند تا توليد كننده برود 
از بانك ها  وام بگيرد تا بتواند خط توليد خود را راه اندازي كند. 
اين خواب سرمايه است، تازه در كيفيت نهايي خودرو هم 
اثرگذار است. به خاطر همين است در ايران، ملت خودرو 
را صفر مي خرند؛ باطريش خالي مي كند؛ موتورش مشكل 
دارد و الستيكش فرسوده است؛ از نمايندگي هاي خودرو، 
پيگيري مي كنيد مي گويند در انبارها مدت زمان زيادي 
مانده اس��ت، چرا ملت اين مشكالت را بايد تحمل كنند. 
اين مشكل در خودروسازي ما بصورت گسترده وجود دارد 
و در نهايت قيمت خودرو در اقتصاد ايران را باال مي برد. اين 
هزينه ها كه در صنعت خودروسازي وجود دارد اگر تحت 
نظر يك مديريت مدرن و دلسوز و عالم قرار مي گرفت، با 
حذف هزينه هاي غير ضروري و الگوهاي نوين تا حد زيادي 
هزينه هاي توليد در خودرو را كاهش مي داد و در سوي ديگر 

كيفيت را ارتقا مي داد. 
     همان طور كه مستحضريد بازارهاي اقتصادي به 

نوعي با هم همگرايي دارند، يعني مثال رشد بازار ارز 
در بازار خودرو، مسكن، سهام و... تاثيرگذار است. 
در شرايطي كه وضعيت ارز در داالن صعودي قرار 
گرفته و س�اير بازارها هم نوع خاصي از نوس�انات 
پي در پي را تجربه مي كنند؛ آيا اين تفسير كه سرريز 
مشكالت س�اير بازارها به بازار خودرو هم سرايت 

كرده، تفسير درستي است؟
اينها جزو تحوالت كوتاه مدت و آني است كه بايد در دستور 
كار قرار بگيرد. يعني بايد جلوي برخورد ناگهاني اين حجم 
ب��االي نقدينگي كه ارزش آن هم م��دام در حال كاهش 
يافتن اس��ت به بازارهاي اقتصادي گرفته ش��ود. جالب 
است مي گويند دالر 1۰درصد رفته باال نمي گويند مردم 
1۰درصد فقير تر شده اند. شماي خبرنگار فقير شده ايد، من 
استاد دانشگاه و كارمند و كارگر و... فقير شده ايم. بعد اوضاع 
دالالن و سوداگران حسابي سكه است و بدون هيچ تالش و 
كوششي سودهاي افسانه اي مي كنند. به نظرم مشكالت 
بازار خودرو هم تابعي از مشكالت كالن پولي و مالي كشور 
است كه تا زماني كه آنها حل نشوند؛ طبيعي است كه بازارها 

در مسير نوسانات مدام افزايشي قرار بگيرند .
     اين موارد اصالحي در سياست هاي پولي و مالي 

چگونه بايد دنبال شود؟
اگر ريشه بسياري از موارد تورمي از جمله گراني بازار خودرو 
را بخواهيد پيگيري كنيد، بايد تمركز نظام تصميم ساز، 
برنامه ريز و سياست گذار ملي در يك انسجام رفتاري روي 
حفظ ارزش پولي ملي باش��د. يعني اينكه دالر را نياورند 
وسط تا مشكالت جاري و هزينه هاي خود را حل كنند و 
بعد اقتصاد را به آشوب بكشانند. بنابراين مسير حل مشكل 
خودرو از ساماندهي سياست هاي پولي و مالي مي گذرد، 
كه قيمت خودرو هم به نحوي تحت تاثير اين سياست ها 

نوسان پيدا مي كند. 
     مقامات دولتي در پاسخ به اين نوع انتقادها بحث 
تحريم ها و فش�ار ترامپ را مطرح مي كنند. يعني 
مسائل فرامتني را دليل اصلي مشكالت مي دانند. 

اين استدالل دولتمردان درست است؟
اتفاقا اگر يك چنين رويكردي داشته باشند براي مقابله 
با دش��مني ها باي��د راهكارهاي معقول اقتص��ادي را در 
پيش بگيرند. من بيش از سه دهه است دكتراي مديريت 
اس��تراتژيك در اقتصاد درس مي دهم. در اين كالس ها 
ارزياب��ي دقيقي روي اظهارنظره��اي مقامات امريكايي 
در خصوص ايران صورت مي گيرد؛ تحليل اين است كه 
اظهارات ترامپ طي يك سال گذشته درباره ايران، اظهارات 
پمپئو طي يك سال گذشت اظهارات بولتون را طي يك 
سال گذشته و... را بررسي كنيد؛ ترامپ به صراحت اعالم 
كرد كه به جاي مداخالت نظامي و... از كارايي باالي فشار 
اقتصادي در موردايران اس��تفاده مي كنيم. در همان جا 
ترامپ به كنگره گزارش داد كه توانس��ته ايم ارزش پولي 
ايران را بيش از دوسوم كاهش دهيم. اين نشان مي دهد 
جدا از غفلت و سوءمديريت هاي داخلي و... يك جريان هم 
با تمركز و قدرت از بيرون در حال فش��ار اقتصادي است. 
وقتي امريكا ورودي دالر به كش��ور را مس��دود مي كند و 
تالش مي كند كه خروج دالر را تسريع كند، طبيعي است 
كه فشار اقتصادي دامنه داري متوجه ايران مي شود. دالر كه 
اين وضعيت را پيدا كرد؛ با فاصله زماني كوتاهي ساير بازارها 
هم به آن واكنش نشان مي دهند و در نهايت اين فشار وارد 

سفره هاي مردم مي شود.
     يعني التهابات بازار مسكن هم ناشي از تحوالت 

در نرخ دالر است؟
از اول سال به قول بنگاهي ها مسكن تكان خورده است. 
يعني چي تكان خورده؟ اگر مس��كن تكان خورده باشد 
آن هم در شرايطي كه كرونا اقتصاد دنيا را وارد ركود كرده 
و همه اقتصادهاي برجس��ته دنيا مثل انگليس بيش از 
۲۵درصد كاهش در توليد ناخالص داخلي داشته اند؛ آلمان 
با همه قدرتش 1۰درصد كاهش در توليد ناخالصي داشته، 
توليد و خدمات و... ايران هم بايد رشد داشته باشد. اما چرا در 

ايران، قيمت مسكن، خودرو، سكه و... در مسير رشد است؟ 
معلوم است، بخشي از مش��كالت در اثر سوءمديريت ها، 
خام خيالي ها و ضعف ها و... بروز مي كند و بخش��ي از آن 
هم به دليل تمركزي است كه دشمن خارجي در خصوص 

اقتصاد داشته است.
     در ش�رايطي كه امريكا فش�ار همه جانبه اي را 
روي اقتصاد ايران وارد س�اخته است، دولت و كل 
نظام سياس�ي چطور مي توانس�ت اين فشارها را 

خنثي كند؟
متاس��فانه در برخي موارد مسووالن حتي با نيت درست 
تصميماتي را با مشورت مشاوران اقتصادي گرفته اند كه 
نتايج عكس در بازار ارز داشته است. مثل ماجرايي كه آقاي 
رييس جمهوري مطرح مي كردند كه به ما گفتند كه قيمت 
دالر را واقعي كنيد تا توليد و صادرات كشور تكاني بخورد. ما 
هم براي رشد توليد اين پيشنهاد را اجرايي كرديم؛ ديديم 
كه قيمت دالر باال رفت اما توليد و صادرات تكاني نخورد. به 
هر حال آن افرادي كه يك چنين پيشنهاداتي داده اند بايد 
مشخص شوند كه چرا يك چنين پيشنهاداتي را داده اند 
و حاال كه مش��كل به وجود آمده چرا اي��ن افراد معرفي 

نمي شوند يا چرا استعفا نمي دهند.
     فشار مسكن كدام اقشار و طبقات را تحت فشار 

دقيقي قرار داد؟
اگر مسكن گران شده بايد ساخت و سازها افزايش يافته 
باشد، معامالت بيشتر شده باشد، اشتغال باال رفته باشد، 
رونقي در بازار مسكن ايجاد شده باشد و...؛ اما آمارها را كه 
بررسي مي كنيد، مي بينيد كه هيچ كدام از اين گزاره ها در 
اقتصاد محقق نشده است اما قيمت رفته باال. اين افزايش 
قيمت خودش را در رهن و اجاره نش��ان مي دهد. يعني 
افزايش قيمت مسكن در حوزه خريد و فروش كاذب است 
اما در حوزه رهن و اجاره واقعي اس��ت. در اين ميان مردم 
طبقات متوسط، زوج هاي جوان، دانشجويان و... مي گويند 
نمي شود سمت اجاره و رهن مسكن رفت و اگر قبال مسكن 

داشته اند مي گويند نمي شود تمديدش كرد.
     از صحبت هاي شما اين طور برداشت مي كنم كه 
مشكالت بازارهاي خودرو، مس�كن و... ريشه در 

مشكالت پولي و مالي دارد. درست است؟
بله صنعت خودرو مشكالتي دارد كه براي حل آنها تنها با 
نسخه هاي صنعتي و نظام عرضه و تقاضا و... نمي توان آنها 
را حل كرد. بلكه بايد نگاه جامع و استراتژيك داشت عوامل 
غيراقتصادي كه به اندازه عوامل اقنتصادي تاثير مي گذارد 
چه بيروني و چه درون��ي را بايد احصا كرد و بعد از دل اين 
ارزيابي هاي تحليلي راهكار حل مشكل مسكن هم نمايان 
مي شود. االن تورم هاي لجام گسيخته اي در اليه هاي پنهاني 
اقتصاد النه كرده كه كمتر به آن توجه مي شود. مشكالتي 
كه نشانه هاي آن را در اقالم مصرفي مردم مثل مرغ، كره و... 
امروز مي توان مشاهده كرد؛ نشانه هايي كه چشم اندازهاي 
آينده را نشان مي دهند. اينكه آرام آرام برخي اقالم مصرفي از 
سفره هاي طبقات محروم حذف مي شوند، آالرم خطرناكي 
است كه نبايد نسبت به آن بي تفاوت باشيم.خاطرم هست 
در مجلس هفتم به عنوان يك چهره اقتصادي وارد مجلس 
شديم. در آنجا شرايطي براي نمايندگان در نظر مي گرفتند 
كه مثال خودرو و پول براي اجاره مسكن در اختيار نمايندگان 
قرار مي گرفتند. البته من حقوق دانشگاه مي گرفتم و اين 
دريافتي هاي نقدي را نداشتم. در آن زمان خاطرم هست كه 
ماشين سمند به عنوان خودروي ملي تازه سر زبان ها افتاده 
بود. در كنار اين خودرو زانتيا هم خودروي نسبتا لوكسي 
بود كه بيش از 19۰ نفر از نمايندگان مجلس زانتيا را انتخاب 
كرده بودند. وقتي كه برخي از دوستان بسيار شناخته شده 
در مجلس هفتم متوجه شدند كه من براي دريافت خودروي 
داخلي سمند، ثبت نام كرده ام، تمسخر مي كردند كه چرا 
وقتي زانتيا هست سمند را بايد انتخاب كرد. در همان زمان 
به نمايندگان گفتم كه ما باي��د اين خودروهاي داخلي را 
سوار ش��ويم تا از مشكالت مردم باخبر ش��ويم. امروز هم 
همين وضعيت حاكم است. نمايندگاني كه عادت كرده اند 
سوار خودروهاي لوكس و ميلياردي شوند، طبيعي است 
كه خبر ندارند، خودروهاي ارزان قيمت زيرپاي ملت چه 
دش��واري هايي دارد. اين خاطره را گفتم تا يادآوري كنم 
بخشي از مشكالت امروز ما در بخش هاي مختلف اقتصادي 
ناش��ي از اين واقعيت عريان است كه فاصله بعيدي بين 
مسووالن و مطالبات مردم ايجاد شده، فاصله زيادي كه براي 

پر كردن ان بايد از همين امروز برنامه ريزي و تالش كنيم.

آقاي رييس جمهوري مطرح مي كردند كه به ما 
گفتند كه قيمت دالر را واقعي كنيد تا توليد و 
صادرات كشور تكاني بخورد. ما هم براي رشد 
توليد اين پيشنهاد را اجرايي كرديم؛ ديديم كه 
قيمت دالر باال رفت اما توليد و صادرات تكاني 

نخورد. ب�ه هر حال آن اف�رادي كه يك چنين 
پيش�نهاداتي داده اند بايد مشخص شوند كه 
چرا يك چنين پيش�نهاداتي را داده اند و حاال 
كه مشكل به وجود آمده چرا اين افراد معرفي 

نمي شوند يا چرا استعفا نمي دهند.

برش



تعادل -  گروه تجارت |
»نحوه صدور وتمدي��د كارت بازرگاني«، »وزارت صمت 
بدون وزير« و »بسته مش��وق صادراتي« و»بازگشت ارز 
صادراتي« چند چالش مهم بود كه در نشست شهريورماه 
99 در دستور كار اعضاي اتاق تهران قرار گرفت. طبق آماري 
در اين نشست اعالم شد از يكم مرداد تا 24 شهريورماه سال 
98 تع��داد 405 كارت در اتاق صادر و 1179 عدد تمديد 
شده، كه اين آمار براي مقطع زماني مشابه در سال 1399 
در ح��دود 125 صدور و 650 تمديد كارت بوده اس��ت. 
اين افت قابل توجه نش��ان مي دهد، زمان صدور و تمديد 
طوالني تر ش��ده و متقاضيان در ص��ف طوالني تري قرار 
گرفته اند. هرچند رييس سازمان توسعه تجارت به دفاع از 
تغيير وجابه جايي سامانه كارت بازرگاني پرداخت، اما اذعان 
كرد كه سامانه جديد بدون ايراد و اشكال نيست. در عين 
حال آماري هم درباره ميزان بازگشت ارزصادراتي از سوي 
متولي تجارت مطرح ش��د، كه نشان مي داد تا 31 تيرماه 
امسال )بدون بخش فرآورده هاي نفتي، گازي و بنزين(، 
21 ه��زار و 184 ركورد عدم ايفاي تعهد ارزي با رقمي در 
حدود 17 ميليارد دالر از سوي بانك مركزي اعالم شده كه 
از اين ميزان، در حدود 10 هزار ركورد فاقد كارت بازرگاني 
بوده، كه مربوط به بخش هاي پيله وري و ته لنجي و ...است. 
يعني برآورد مي شود 25 درصد از كل تعهدات ارزي ايفا 
نشده به اين بخش مربوط باشد. »وزارت صمت بدون وزير« 
چالش ديگري بود كه به گفته رييس اتاق تهران وضعيت 
را براي فعاالن اقتصادي در بيشتر بخش ها سخت تر كرده 
است. از اين رو، از رييس جمهور درخواست كرد كه هرچه 
سريعتر وزير پيشنهادي خود را به مجلس معرفي كند. 
مسعودخوانساري درعين حال به بسته مشوق صادراتي 

سه ايراد گرفت وخواستار اصالح آنها شد.

  كاري كه دولت بايد انجام دهد
»نقدينگي مهم ترين عامل اخالل در نظام اقتصادي كشور 
است در چند ماه گذشته نقدينگي رشد 13.8 درصد داشته 
است و روزانه 2200 ميليارد تومان بر حجم نقدينگي اضافه 
مي شود و در 5 ماهه گذشته 340 هزار ميليارد تومان بر 
حجم نقدينگي كشور اضافه شده است.« اين را روز گذشته 
رييس اتاق تهران در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
تهران مطرح كرد. بنابه اظهارات مس��عود خوانساري، در 
صورتي كه رشد نقدينگي به اين ترتيب ادامه يابد رشد 32 
درصدي نقدينگي را خواهيم داشت و در پايان سال 800 
هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور اضافه مي شود. او با 
انتقاد از اين نقدينگي سرگردان كه هر روز مانند بهمن يك 
بازار را تحت تاثير قرار مي دهد، گفت: يك روز بر بازار سرمايه 
تاثير مي گذارد و روز ديگري بازار مسكن يا ارز و در چند روز 
اخير هم بازار سكه، خودرو و ارز را مورد حمله قرار داده و اين 
موضوع واقعا بحراني است و هر روز صبح مهم ترين مساله 
مردم اين اس��ت كه تا آخر وقت چه اتفاقي درباره قيمتها 
خواهد افتاد. خوانساري اما تاكيد كرد كه در شرايط تورمي 
كنوني، مهم ترين كار دولت اين اس��ت كه از افزايش پايه 
پولي جلوگيري كند. اما به گفته او، انجام »تسهيل دارايي 
خارجي بانك مركزي و يا تزريق منابع به بازار بورس«، هر 
يك از آنها منجر به افزايش پايه پولي و در نتيجه افزايش 
تورم افسارگسيخته مي شود. وي به بحث قرعه كشي در 
بازار خودرو نيز اشاره اي كرد وگفت: در ثبت نام خودرو 7 
ميليون نفر ثبت نام مي كنند كه اين اتفاق ممكن است يك 
علت داشته باشد كه اگر فردي در اين قرعه كشي برنده شود 
يك شبه 100 ميليون تومان سود نصيبش مي شود كه در 
هيچ قرعه كشي و در هيچ جايي چنين سود را نخواهد برد.

    صمت بالتكليف 
خوانساري در بخش ديگري از صحبت هايش رييس جمهور 
را خطاب قرار داد وگفت: بيش از 4 ماه است كه مهم ترين 
وزارتخانه كشور يعني وزارت صمت بدون وزير مانده، آنهم 
در سالي كه به نام جهش توليد نامگذاري شده است. او با 

بيان اينكه انتظار اين بود كه با توسعه صادرات غير نفتي 
زيان تحريم ها جبران شود، گفت: اما مشاهده مي كنيم 
وزارتخانه مهم كشور بدون وزير مانده و تصميماتي در اين 
وزارتخانه گرفته نمي شود. اگر هم تصميمي اتخاذ مي شود 
كارشناسي نيست و عمال اين موضوع به توليد و صادرات 
لطمه مي زند. خوانساري گريزي به آمار صادرات زد وگفت: 
در فصل اول امسال 45 درصد كاهش صادرات داشتيم و 
در مردادماه نسبت به تيرماه هم كاهش صادرات داشتيم و 
اگر با اين روند ادامه دهيم درآمد ارز صادراتي كه مي تواند 
مشكالت اقتصاد را حل كند نيز دچار مشكل خواهد شد. 
او در ادام��ه به چالش كارت ه��اي بازرگاني كه اين روزها 
فعاالن اقتصادي را با مشكل مواجه كرده، پرداخت وگفت: 
در مهم ترين زماني كه نياز است مشكالت صادرات حل 
و فصل شود متوجه مي ش��ويم كه تمديد و صدور كارت 
بازرگاني از يك سامانه به سامانه ديگر منتقل مي شود. به 
گفته خوانس��اري، حدود 2 ماه است كه واردكنندگان و 
صادركنندگان س��رگردان مانده اند و روزانه بيش از 100 
مراجعه كننده داريم كه كاالهاي آنها در بنادر مانده و به 
علت مش��كالتي كه در تمديد كارت بازرگاني براي آنها 
به وجود آمده امكان ص��ادرات و واردات كاالهاي خود را 
ندارند و عمال كسي پاسخگو نيست و اگرچه گفته مي شود 
مشكلي نيست اما آنچه واقعيت دارد در تضاد با گفته ها در 
مصاحبه ها است. او به دو نامه از مسووالن صنعت استان ها 
اشاره كه به سرقيني سرپرست وزارت صمت نوشته شده 
و به بيان مشكالت صدور و تمديد كارت بازرگاني پرداخته 
شده اشاره كرد. خوانساري، با بيان اينكه چه نيازي به انتقال 
از اين سامانه به سامانه ديگر بود، گفت: اين كار اگر از روي 
سهو اس��ت چرا و اگر از روي عمد است چرا اين برخورد را 

با دولت مي كنند؟ 

     3   ايراد بسته مشوق صادراتي
خوانساري در محور بعدي صحبت هايش، بسته مشوق 
صادراتي را مورد انتقاد قرار داد. به گفته او، اين بس��ته كه 
بدون مش��ورت بخش خصوصي تدوين شده داراي سه 
اشكال است. براي برخورداري از اين بسته رفع تعهد ارزي 
صادركنندگان طي مدت 4 ماه تعيين شده در حالي كه 
حداقل زمان بايد 6 ماه باش��د؛ زيرا فرآيند بازگش��ت ارز 
صادراتي زمانبر است و ممكن است مدت زمان 4 ماه براي 
بازگشت ارز پتروش��يمي ها زمان مناسبي باشد اما براي 

صادركنندگان ساير بخش ها زمان خوبي نيست. دومين 
اشكال به گفته او، »حذف واردات در مقابل صادرات براي 
بنگاه هاي توليدي« است كه به آنها اجازه داده شد كه 30 
درصد واردات در مقابل ارز حاصل از صادرات خود داشته 
باشند؛ در حالي با اين قانون توليد كنندگان براي تامين 
نيازهاي وارداتي خود در خصوص مواد اوليه بايد از طريق 
صرافي و سامانه نيما عمل كنند كه اين موضوع هزينه را 
براي آنها افزايش مي دهد ضمن اينكه كاري زمان بر است. 
سومين ايراد به گفته خوانساري اينكه در ابتدا مقرر بود كه 
ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان طي مدت يكماه به 
صادركننده بازگردد، در حالي كه اين موضوع منوط به رفع 
تعهد ارزي شد و از آنجا كه سامانه هاي دولتي در تعامل با 
يكديگر نيستند سامانه مالياتي نمي تواند به صورت برخط 

رفع تعهد ارزي كند.

    بالتكليفي ۱۱۰۰ كارت بازرگاني جديد
از سوي ديگر، محمد الهوتي رييس كنفدراسيون صادرات 
ايران با اشاره به بالتكليفي 1100 كارت بازرگاني جديد در 
هفته هاي گذشته اظهار كرد: اين كارت ها پيش از حكم 
جديد دولت براي صدور يا تمديد اقدام كرده بودند و حتي 
هزينه آن را نيز پرداخته اند اما با توجه به توقف كارها صدور 
آنها بالتكليف باقي مانده است. به گفته او، طبق آمارها از 
تاريخ يكم مرداد تا 24 ش��هريورماه سال 98 تعداد 405 
كارت در اتاق صادر و 1179 عدد نيز تمديد شده، كه اين 
آمار براي مقطع زماني مشابه در سال 1399 در حدود 125 
صدور و 650 تمديد كارت بوده است. اين افت قابل توجه 
آمار نشان مي دهد حتي اگر تمام موضوعات و مشكالت 
مطرح شده درست باشد، زمان صدور و تمديد طوالني تر 

شده و متقاضيان در صف طوالني تري قرار گرفته اند.

    آمار جديد از تعهدات ارزي
اما در اين نشست، كه رييس سازمان توسعه تجارت نيز 
حضور يافته بود، به دفاع از تغيير و جابه جايي در سامانه 
صدور و تمدي��د كارت بازرگاني از اتاق بازرگاني به وزارت 
صمت پرداخت. به گفته حميد زادب��وم، به دنبال توافق 
صورت گرفته طي سال گذشته ميان اتاق ايران و وزارت 
صمت،كه بايد از بهمن ماه سال گذشته اجرايي مي شد كه 
بالتكليف مانده بود و در نهايت طي توافق تيرماه امسال، 
مقرر شد از ابتداي مردادماه سالجاري اين رويه به سامانه 

جامع تجارت منتقل شود. او با اشاره به اينكه سامانه جديد 
بدون ايراد و اشكال نيست، افزود: بايد اتاق بازرگاني و وزارت 
صمت با سعه صدر نسبت به رفع مشكالت مشاركت كنند. 
او در عين حال، به آخرين آمار از ميزان عدم بازگشت ارزهاي 
صادراتي اشاره كرد و گفت: تا تاريخ 31 تيرماه امسال، بدون 
بخش فرآورده هاي نفتي، گازي و بنزين، 21 هزار و 184 
ركورد عدم ايفاي تعهد ارزي با رقمي در حدود 17 ميليارد 
دالر از سوي بانك مركزي اعالم شده كه از اين ميزان، در 
حدود 10 هزار ركورد فاقد كارت بازرگاني بوده كه مربوط 
به ديگر بخش ها مانند پيله وري و ته لنجي و ... مي شود و 
برآورد مي شود 25 درصد از كل تعهدات ارزي ايفا نشده به 

اين بخش مربوط باشد.
آمار زادبوم اما واكنش رييس اتاق تهران را در پي داشت. 
خوانساري با بيان اينكه رقم 27 ميليارد دالر رقم صحيحي 
نبود و نبايد با تمسك به آن اتاق بازرگاني و صادركنندگان 
را زير سوال برد، گفت: حاال هم مشخص شده، آنچه اعالم 
شده 17 ميليارد دالر است كه 10 هزار ركورد آن معادل 25 
درصد تعهدات هيچ ارتباطي به كارت بازرگاني ندارد. ضمن 
اينكه در 11 هزار ركورد باقي مانده نيز نهادهاي عمومي و 
شبه دولتي حضور دارند. به عقيده ما سهم بخش خصوصي 
در نهايت 4 تا 5 ميليارد دالر بيشتر نيست كه آنها نيز در پي 

ايفاي تعهدات خود هستند.

     تقدير از نمايندگان دولت
البته در اين نشست، تفاهم نامه همكاري ميان اتاق تهران 
و وزارت امور اقتصادي و دارايي با هدف تالش براي بهبود 
جايگاه اقتصاد ايران در شاخص هاي بين المللي كسب وكار 
از جمله شاخص انجام كسب وكار بانك جهاني و شاخص 
رقابت پذيري مجمع جهاني اقتصاد، امضاء شد. در بخش 
ديگري از اين نشس��ت نيز از 5 نماينده دولت در تركيب 
هيات نمايندگان اتاق تهران از جمله »افروز بهرامي رييس 
صندوق ضمانت صادرات«، »سعيد زرندي معاون طرح و 
برنامه وزارت صمت«، »محمدعلي طهماسبي معاون امور 
باغباني وزارت جهاد كشاورزي«، »محمدرضا فياض مشاور 
وزارت صمت در امور بين الملل« و »مهدي ميراش��رفي 
رييس كل گمرك ايران« به واسطه تعامل و همكاري آنان 
براي حل مشكالت فعاالن اقتصادي، حضور اثربخش در 
جلسات كميسيون هاي اتاق تهران و نيز حضور مستمر در 
جلسات هيات نمايندگان با اهداي لوح تقدير، تجليل شد.
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جديدترين قيمت ميوه و صيفي 
 ايسنا |گزارش هاي رس��يده نشان مي دهد كه بازار 
ميوه و صيفي هفته كم نوس��اني را پشت سر گذاشته 
است. براس��اس مش��اهدات ميداني هر كيلو گوجه 
فرنگي با قيمت 3900 ت��ا 4200 تومان، پياز 3900 
تا 5300توم��ان، س��يب زميني كيلوي��ي3900 تا 
5900تومان، سيب 16 تا 17هزارو900تومان، گالبي 
18هزارو900تومان، انگور 18 تا 23 هزارتومان، موز23 
هزارتومان، خيار بوت��ه اي 10هزارو500تومان، خيار 
مجلس��ي 9500تومان، س��يب قرمز 23 هزارتومان، 
ش��ليل 16 ت��ا 23 هزارتوم��ان، هلو هس��ته جدا 10 
هزارو800تومان، هلو انجيري 15 تا 18 هزارتومان در 
خرده فروشي هاي سطح شهر تهران عرضه مي شود. 
براساس كشف قيمت ميدان ميوه و تره بار مركزي تا 30 
شهريور ماه قيمت هر كيلو پياز 1000 تا 4500تومان، 
سيب زميني 1700 تا 3500 تومان، فلفل دلمه 3000 
تا 6000 تومان، كاهوپيچ س��االدي 2500 تا 4500 
تومان، گوجه فرنگي بوته رس 1300 تا 2500 تومان، 
انواع ليموترش 9000 تا 15 هزارتومان، هلو هس��ته 
جدا 7000 تا 12 هزارتومان، هلو انجيري 7000 تا 11 
هزارتومان، موز 15 هزارو500 تا 18 هزارتومان، گالبي 
12 تا 25 هزارتومان، انواع ش��ليل 8 تا 13 هزارتومان، 
انواع سيب 5000 تا13 هزارتومان، انواع خيار 4000 تا 
7000تومان، انواع انگور 6000 تا 16 هزارتومان است 
كه در خرده فروش��ي ها با اعمال سود 35 درصدي به 

فروش مي رسد.

ادامه از صفحه اول

موسيقي اولويت آخر  مردم است 
از آن مهم ت��ر اينكه چون موس��يقي كاالي مصرفي 
همانند پوشاك، غذا و... براي مردم نيست هميشه جزو 
اولويت هاي آخر مردم به حساب مي آيد، آنان استقبالي 
از برنامه ها نمي كنند؛ در ماه هاي گذشته نيز جلساتي 
ميان صنف تهيه كنندگان موس��يقي، مديريت دفتر 
موسيقي وزارت ارشاد، برگزاركنندگان كنسرت ها و 
نمايندگان س��الن هاي برگزاري كنسرت برگزار شد 
كه طي آن توافقي انجام گرف��ت تا با توجه به كاهش 
50 درصدي ظرفيت بليت فروشي، از ميزان اجاره بهاي 
سالن ها به همان ميزان كسر شود تا در پي ماجراي كرونا 
هيچ گونه افزايش قيمتي از بابت بليت ها نداشته باشيم. 
البته اين نكته را مدنظر داش��ته باشيم كه با توجه به 
اوضاع بسيار بد اقتصادي و افزايش همه قيمت ها، براي 
تهيه كنندگان و برگزاركنندگان كنسرت ها، برگزاري 
كنس��رت توجيه اقتصادي ندارد. كما اينكه در حوزه 
تبليغات از پيج هاي اينستاگرامي گرفته تا بيلبوردها 
ما شاهد افزايش بسيار زياد تعرفه ها هستيم كه همين 
روند نيز ماجرا را تحت الشعاع قرار داده است. همانطور 
كه توضيح دادم ما در جلسات ياد شده به شرط اينكه 
از ميزان اجاره بهاي سالن ها كم شود، هيچ گونه توافقي 
براي افزايش قيمت بليت ها نداشتيم. چرا كه تصميم بر 
اين بود براي شكسته شدن فضاي رخوت انگيز و سكوت 
حاكم بر موسيقي كشور و صدالبته به راه افتادن چرخه 
اقتصادي حوزه موسيقي كه موجب بيكاري بسياري از 
فعاالن اين عرصه شده، به موضوع افزايش قيمت بليت 
در زمان ديگري توجه شود؛ اما به شكِل عملي مشاهده 
مي كنيم كه اين اتفاق رخ نداده است و سالن ها حتي 
تهديد كرده اند كه در صورت افزايش قيمت بليت هاي 
كنسرت، قيمت  س��الن ها را افزايش خواهند داد. اين 
شرايط زماني بدتر مي شود كه با گذشت 6 ماه از سال 
عمال هيچ برنامه اي برگزار نشده است؛ در چنين شرايطي 
نيز ما به هيچ عنوان فصِد افزايش قيمِت بليت كنسرت ها 
را نداشتيم؛ اما چاره اي جز اين وجود ندارد، به خصوص 
آنكه دولت و صاحبان سالن ها به عامليني براي افزايش 
قيمت بليت تبديل شده اند.  به هر روي موضوعاتي كه 
اين روزها وجود دارد مي تواند تاثيري مس��تقيم روي 
قيمت ها بگذارد، براي مثال شرايط نرخ دالر در جامعه كه 
فشار بسياري بر روي سبد خانواده ها آورده است و عوامل 
جانبي و در اين ميان ما به عنوان صنف اعتقاد داريم كه 
گردش چرخ اقتصاد موسيقي در اين روزها متوقف شده 
و تقريباً به صفر رسيده است. به طوري كه بسياري از افراد 
فعال در اين حوزه بيكار شده و در وضعيت بسيار بدي 
قرار گرفته اند. بنابراين ما در جلسات متعدد به اين نتيجه 
رسيديم كه با وجود مشكالت فراواني كه در اين زمينه 
پيش روي تهيه كنندگان و برگزاركنندگان كنسرت قرار 
گرفته فعالً افزايش قيمتي در زمينه بليت ها نداشته و اين 

موضوع را در وقت ديگري بررسي خواهيم كرد.

ادامه از صفحه اول

در باب الفباي توليد  گوشي داخلي
طي سال هاي گذشته، گوشي هايي كه به انحاء مختلف 
در داخل توليد شده بودند، در بازار موجود بود. اما موضوع 
توليد گوشي ايراني چندي پيش باز هم مطرح شد و از 
نيمه هاي سال 1398 بود كه موضوع توليد گوشي هاي 
جدي��د ايراني، باز هم به يكي از مباح��ث حوزه فناوري 
اطالع��ات راه پيدا ك��رد، آن هم توليد يك گوش��ي كه 
ايرادهاي مدل هاي قبلي را برطرف كرده باشد و بتواند با 
نسخه هاي خارجي رقابت كند. درحالي كه به گفته وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات، چهار شركت براي توليد 
گوشي هاي هوشمند ايراني اعالم آمادگي كرده و يكي از 
شركت ها نيز محصوالت خود را ارايه داده، طرح حمايت از 
توليد و توسعه زيست بوم موبايل توليد داخل هم به همين 
منظور بود كه كليد خورد و البته در حالي كه سرآغاز آن از 
دي ماه و در معاونت فناوري و نوآوري وزارت ارتباطات رقم 
خورد، اولين هدف آن، رونمايي از محصوالت سه شركت 
فعال در اين زمينه در دهه فجر بود. با وجود اين با گذشت 
دهه فجر و حتي تا پايان سال گذشته هم خبري از معرفي 
محصوالت جديد ايراني نشد. از طرفي اگرچه در شرايط 
تشديد تحريم ها عليه ايران، درصورتي كه امكان واردات 
وجود نداشته باشد يا قيمت گوشي هاي خارجي بسيار باال 
برود كه براي مصرف كننده ايراني مقرون به صرفه نباشد، 
يك گوشي باكيفيت ايراني مي تواند در نقش جايگزين 
ظاهر ش��ود، اما از طرف ديگر بايد توان در توليد گوشي 
هم مورد بررس��ي قرار گيرد، زيرا صرف مونتاژ قطعات 
شايد چندان معناي توليد گوشي را به ذهن متبادر نكند. 
هدف گذاري ديگري كه در اين طرح به آن پرداخته شد، 
توليد دو ميليون گوشي تلفن همراه است كه مقرر شده با 
برآوردهاي انجام شده، ظرف مدت دو سال، به اين هدف 
برسيم، گوشي هايي كه مزيت قيمتي نسبت به برندهاي 
خارجي داشته باش��ند و با وجود برخورداري از كيفيت 
مناس��ب، با قيمتي پايين تر از نمونه هاي خارجي خود 
عرضه شوند. موضوع ديگري كه در ماه هاي گذشته مطرح 
شده، شيوع كرونا در جهان بحراني بود كه شركت هاي 
توليدكننده گوشي در سراسر جهان با آن روبرو شدند، در 
صدر آنها كشور چين كه نه تنها توليدكننده و صادركننده 
بس��ياري از محصوالت فناوري از جمله گوش��ي هاي 
هوشمند است، بلكه اين بار ويروس كرونا را به بسياري از 
كشورها انتقال داده و شرايط بيماري را در جهان حاكم 
كرد. اين موضوع توليد انواع گوشي از مدل هاي امريكايي 
كه قطعاتش در چين توليد و سرهم مي شود و همچنين 
برندهاي چيني را دچار دردسر كرده است. اين اتفاقات 
در حالي اس��ت كه در مواردي ش��ركت هاي امريكايي 
مانند اپل و گوگل و حتي سامسونگ كره اي به تبعيت 
از تحريم هايي كه عليه ايران وضع شده، خود را موظف به 
رعايت قوانين اعالم كرده و در موارد بسياري خدمات و 
محصوالت خود را از ايران دريغ كرده اند، شركتي حاضربه 
قرار دادن اپليكيشن هاي ايراني در گوشي هايش نيست 
و شركتي ديگر ايميلي به كاربران ايراني ارسال مي كند 
كه از اين پس نمي توان��د خدمات فروش آنالين خود را 
به ايرانيان ارايه  كند. در اين ش��رايط شايد فكر كردن به 
توليد گوشي هاي هوشمند كه بتواند نياز كاربر ايراني را 
رفع كند، چندان بي منطق نباشد. اگرچه توليد گوشي 
ايراني به معناي اجبار كاربران به استفاده از محصوالت 
بومي نيست، اما با در نظر گرفتن رويدادهاي يك باره اي 
كه به دنبال تحريم ها رخ مي دهد و حتي عرصه ارتباطات 
و فناوري اطالعات هم از آن مصون نيست، برخورداري 
از توانايي نرم افزاري و سخت افزاري مي تواند در شرايط 
بحراني چاره ساز باشد. اما درصورتي كه توليد گوشي همراه 
در شرايط فعلي در توان توليدكنندگان داخلي نيست و 
همانطور كه برخي معتقدند ايران فعال توانايي و دانش فني 
و بازار الزم را براي فروش گوشي ندارد، مي توان به جاي 
كاهش تعرفه واردات قطعات گوشي و سرهم كردن آنها 
در ايران، لوازم جانبي تلفن همراه را توليد  كرده و در مراحل 

بعدي به توليد گوشي رسيد.

۸ ميليون تن گندم خريديم
مهر |مع��اون وزير صمت با بي��ان اينكه از ابتداي 
سال تاكنون 8.2 ميليون تن گندم خريداري شده 
اس��ت، گفت: 207 هزار ميليارد ريال پول گندم به 
گندم كاران پرداخت شد. يزدان سيف در گفت وگو 
با برنامه تيتر امشب شبكه خبر سيما اظهار داشت: 
از ابتداي امس��ال، 8 ميليون و 225 هزار تن گندم 
به ارزش 207 ه��زار ميليارد ري��ال از گندم كاران 
خريداري ش��ده است. مديرعامل شركت بازرگاني 
دولتي ايران افزود: پرداخت پول گندم ها به كشاورزان 
و ميزان خريد تضميني گندم در سال 99 نسبت به 
مدت مشابه سال قبل به ترتيب 56 درصد و 7 درصد 
رشد كرده است. سيف تاكيد كرد: تاكنون 196 هزار 
ميليارد ريال يعني حدود 95 درصد كل پول گندم ها 
به كشاورزان پرداخت شده است و باقيمانده مطالبات 
بزودي پرداخت مي شود. مديرعامل شركت بازرگاني 
دولتي ايران افزود: نرخ خريد تضميني گندم امسال 
نسبت به س��ال 98، 47 درصد افزايش داشته و به 
2.500 تومان به ازاي هر كيلوگرم رس��يده است. 
معاون وزير صنعت، مع��دن و تجارت گفت: پيش 
بيني مي شود خريد گندم به حدود 8 ميليون و 400 
هزار تن برسد كه در اين صورت رشد 8 تا 9 درصدي 

نسبت به سال قبل خواهيم داشت.

افزايش توليد انواع خودرو
ايسنا|طبق آخرين آمار اعالم ش��ده توسط وزارت 
صمت، در چهار ماه ابتداي امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذش��ته، توليد انواع خودروها به جز »تراكتور و 
اتوبوس، ميني بوس و ون«، رش��د توليد داشته اند. در 
مدت مذكور س��ال جاري، 294 هزار و 700 دستگاه 
خودرو سواري توليد ش��ده كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته كه 247 هزار دس��تگاه بوده است، رشد 
19.3 درصدي را رقم زده اس��ت. همچون روال چند 
سال اخير كه آمار توليد خودروها روندي مثبت داشته و 
بيشترين ميزان رشد را به خود اختصاص داده، همچنان 
بيشترين ميزان افزايش را در چهار ماهه نخست سال 
جاري نس��بت به مدت مشابه سال گذشته داشته و از 
19 هزار و 119 دس��تگاه در چهار ماهه سال گذشته، 
ميزان توليد را با رشد 32.2 درصدي به 25 هزار و 283 
دستگاه رسانده اس��ت. پس از وانت ها، در چهار ماهه 
ابتدايي امس��ال با ميزان توليد 154 دستگاه كمباين 
)ماشين هاي برداشت محصوالت دانه دار كشاورزي( با 
رشد 24.2 درصد بيشترين رشد را نشان مي دهد. اين 
در حالي است كه در مدت مشابه سال گذشته ميزان 
توليد كمباين 124 دستگاه بوده است. در مقابل آمار در 
بخش توليد تراكتور و همچنين اتوبوس، ميني بوس و 
ون در چهار ماهه اول سال 1399، كاهش توليد را نسبت 
به مدت مشابه سال گذش��ته نشان مي دهد. در چهار 
ماهه اول امسال، 536 دستگاه اتوبوس، ميني بوس و 
ون توليد شده است كه در مقايس��ه با توليد در چهار 
ماهه ابتدايي سال گذشته، افت 5.3 درصدي توليد را 
تجربه كرده است.همچنين تراكتور نيز با همين ميزان 
كاهش توليد )5.3 درصد( از 6124 دستگاه توليد شده 
در چهار ماه نخست سال گذش��ته به 5789 دستگاه 
در مدت مشابه سال جاري رسيده است. عالوه براين، 
ميزان توليد الستيك خودرو نيز با رشد 27.9 درصدي 
در چهار ماهه ابتدايي امس��ال نسبت به همين ايام در 
سال گذشته، 84 هزار و 900 تن بوده است. از ابتداي 
س��ال تا پايان تير پارسال 66هزار و 400 تن الستيك 

خودرو توليد شده بود.

ازمعطل ماندن تصميم گيري ها تا سرگرداني صادركنندگان و  وارد كنندگان

بازوي پژوهشي مجلس در گزارشي معرفي كرد 

صمت بالتكليف 

چالش صادرات بدون نفت
تعادل |صادرات غيرنفتي داراي مشكالت متعددي است 
كه مي توان به مواردي چون »موانع پيمان سپاري ارزي، 
نوسانات باالي نرخ ارز، نبود نظام ارزي مشخص، افزايش 
هزينه توليد، عدم بازاريابي مناس��ب و مس��تمر، ضعف 
دستگاه ديپلماس��ي اقتصادي و...« اشاره كرد. براساس 
گزارش بازوي پژوهش��ي مجلس، ب��راي حل اين موانع 
تعيين راهبرد مناسب تجاري براي كشور و نحوه تعامل 
با اقتصاد جهاني از گام هاي مهم سياست گذاري تجاري 
كشور است. چراكه  وجود چنين راهبرد مناسبي، باعث 
مي شود صادركنندگان امكان برنامه ريزي براي بازاريابي 
محصوالت خود و افزايش توليد و اشتغال را داشته باشند.

    چرا صادرات غيرنفتي مهم است؟ 
اقتصاد ايران با توجه به ش��رايط پي��ش آمده و عليرغم 
تحريم هاي اقتصادي تاكنون توانسته است از بازارهاي 
صادراتي خود و به ويژه كش��ورهاي همس��ايه استفاده 
نسبي را ببرد. تحريم هاي اقتصادي نيز مشكالت اقتصاد 
ايران را به سهم خود افزونتر كرده است و ازاين رو تالش 
براي بازس��ازي صادرات غيرنفتي كش��ور و ارتقاي بنيه 
توليدي از ضروريات امروز اقتصاد ايران است. بررسي ها 
نشان مي دهد كه مجموعه اي از سياست هاي اقتصادي 
در كنار منتخبي از سياست هاي توسعه صادرات، سبب 
تسهيل صادرات و رشد اقتصادي در كشورهاي شرق آسيا 
شده اس��ت. كشورهاي اين منطقه ابتدا ثبات در محيط 
اقتصاد كالن خود را در دستور كار قرار داده و به دنبال آن 
سياست هاي تشويق صادرات را عملياتي نمودند. تركيه 
در همسايگي كشور، با اتخاذ سياست هاي مناسب توسعه 

اقتصادي توانسته است در 30 سال گذشته پيشرفت قابل 
مالحظه اي به دست آورد. اصالحات اقتصادي تركيه كه 
از سال 1985 با سياست جانشيني واردات به جاي توسعه 
صادرات شروع شد، موجب افزايش سهم بخش صنعت 
در ارزش افزوده توليدات اين كشور شد. تركيه بعد از رونق 
گرفتن توليدات صنعتي، سياست توسعه صادرات و تغيير 
در س��اختار صادراتي را اتخاذ كرد و به تدريج در مس��ير 
اقتصاد باز حركت كرده است. به گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي، يكي از حوزه هاي مهم و تأثيرگذار 
بر توليد ناخالص داخلي در كشور، صادرات غيرنفتي است 
كه مي تواند از مجاري مختلفي، بر توليد ناخالص داخلي 
اثرگذار باشد. اقتصاد ايران كه به واسطه درآمدهاي نفتي 
و نوسانات عمده آن نتوانسته است آنگونه كه بايد بخش 
غيرنفتي خود را بهبود دهد، مي تواند در شرايط تنگناي 
درآمدهاي نفتي از جايگزين��ي صادرات غيرنفتي براي 
جبران ص��ادرات نفتي بهره ببرد و اين اقدام از ضروريات 
اقتصاد كشور براي گذار به يك اقتصاد سالم و با درآمدهاي 
پايدار است. براي شتاب بخشيدن به صادرات غيرنفتي بايد 
به ماهيت ساختار موجود و سپس ايجاد تحول ساختاري 
در حوزه صادرات توجه كرد. در شرايط فعلي و با توجه به 
وجود انواع مش��كالت در صادرات كاال به واسطه تشديد 
تحريم ها نمي توان انتظار رشد چنداني را در سال جاري 
براي صادرات غيرنفتي داشت، اما با توجه به شعار سال 
مبني بر جهش توليد، دولت مي تواند اقداماتي را براي تغيير 
اين روند و افزايش صادرات غيرنفتي انجام دهد. نكته مهم 
در ارتباط با افزايش صادرات غيرنفتي در ايران اين است كه 
در شرايط فعلي كه تحريم هاي خارجي و همچنين انتشار 

ويروس كرونا موجب كاهش بيشتر تقاضاي داخلي اقتصاد 
شده است، مي توان با استفاده از افزايش صادرات غيرنفتي، 
كاهش تقاض��اي كل را تا ح��دودي تقويت و همچنين 
كمبود ارز ناشي از كاهش صادرات نفتي، را جبران نمود 
و درنتيجه تا حدود زيادي مشكالت فعلي و نياز به منابع 

ارزي را برطرف كرد.

    مشكل چيست؟ 
بنابراين يكي ديگر از مهم ترين مشكل صادرات غيرنفتي 
كشور اين است كه سياست هاي تجاري كشور از يك روند 
باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بيشتر با كشورهاي 
هدف تجاري نيست. به عبارت ديگر اگرچه طي سال هاي 
اخير اقدامات متعددي انجام شده است، اما آمار صادرات 
غيرنفتي كشور متناسب با ظرفيت هاي بالقوه اقتصادي 
كشور نبوده و نيست. براي اينكه بتوان به طور بنيادي و 
بلندمدت تأثيرگذاري صادرات غيرنفتي را در حوزه توليد 
مشاهده كرد، بايد بعد از اصالحات ساختاري )اصالح و 
تقويت قوانين و مقررات، فرآيند ها و سامانه هاي تجارت 
خارج��ي(، بخش هايي از اقتصاد كش��ور كه مزيت دارد 
را شناس��ايي و توليدات با فناوري ب��اال را در آن بخش ها 
س��اماند هي كرد؛ در اين راس��تا وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مس��ووليت مهمي دارد. گام بعدي در راس��تاي 
انتقال فناوري استفاده از روش هاي مختلف ازجمله فعال 
شدن دستگاه ديپلماسي كشور است تا بتواند با كاهش 
مشكالت تحريمي، واردات فناوري مورد نياز براي جهش 
توليد را تسهيل نموده و س��طح رقابت پذيري كاالهاي 
 داخلي را در حد قابل قبولي در س��طح اس��تانداردهاي

 رقابت پذي��ر بين المللي ارتقا ده��د. بازاريابي فعال گام 
ديگري است كه نيازمند فعال شدن حداكثري سازمان 
توس��عه تجارت و معاونت اقتصادي وزارت امورخارجه 
كش��ور است. به طوري كه اين دو س��ازمان بايد با اتكا به 
رايزنان بازرگان��ي كارامد و متخص��ص، بازاريابي فعال 
صادرات��ي را درخصوص محصوالت داخلي انجام دهند. 
عالوه بر اين تالش هاي ديپلماتيك ازجمله نشست هاي 
مستمر، ادواري و مشترك مسووالن و فعاالن اقتصادي 
ايران و كشورهاي عمده طرف تجاري جهت تبادل نظر 
و امكان سنجي نحوه و زمينه هاي همكاري هاي تجاري، 
براي بي اثر كردن تحريم ها داراي اهميت كليدي است. 
درنهايت مي توان بيان كرد براي افزايش صادرات غيرنفتي 
ايران و تأثير آن بر جهش توليد در كشور عالوه بر اقدامات 
جاري و كوتاه مدت كه به آنها اشاره شد، اقدامات ساختاري 
و نهادي در حوزه تجارت نظير تعيين مزيت هاي صادراتي 
كشور و سرمايه گذاري در توليد اين كاالها بايد در اولويت 
قرار گيرد.وجود بازارهاي جايگزين كه امكان مبادله با آنها 
در شرايط تحريم وجود داشته باشد و همكاري و عضويت 
در اتحاديه هاي منطقه اي داراي سود متقابل تجاري براي 
طرفين و شناس��ايي بازارهاي جايگزين براي بازارهاي 
فعلي و گسترش روابط تجاري براي محصوالت داخلي 
نيز مي تواند بسيار موثر باشد. البته بايد توجه داشت صرفًا 
توافق تجاري مشكل صادرات را حل نمي كند و مشكالت 
مربوط به حوزه نقل و انتقال ارز، زيرس��اخت هاي مورد 
نياز حمل و نقل، تبادالت بانكي و ... بر حجم تجارت موثر 
هستند و توافق تجاري اين مسائل را شامل نمي شود كه 

نيازمند توجه به اين حوزه هاست.
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چهرهروز

محمد رحمانيان و عشق سال هاي كرونا
محمد رحمانيان يكي از معدود كارگردانان موفق تئاتر در ايران اس��ت. او مي گويد: بعد از تعطيل شدن اجباري »روزهاي راديو« 
به دليل بحران كرونا، ايده نوش��تن نمايشنامه »عش��ق روزهاي كرونا« برگرفته از نام رمان »عشق سال هاي وبا« ماركز به ذهنم 
 رس��يد. تمام تالشم اين بود كه دين خودم را نسبت به اتفاقات اين روزها ادا كنم. ارزشيابي و نظارت »مميزي« همچنين پاره اي 
كاغذ بازي هاي اداري »بروكراسي اداري« مهم ترين مسائلي بود كه باعث شد برنامه اجراي ما كه قصد ۴۰ اجرا طي۲۰ شب و هر 
شب دو اجرا داشته باشيم در نهايت به مدت پنج شب محدود شود. به هر حال اگر عاشق تئاتر هستيد بهتر است عشق سال هاي 

كرونا را از دست ندهيد و از ديدن آن لذت ببريد.

كتابخانه

درباره كتاب »درآمد پرماجرا«
كتاب »درآمد پرماجرا«، نوشته »هرمن پريش« مفاهيم اقتصادي را به صورت داستاني جذاب و با زباني طنز از ديد قهرمان داستان كه دختري 
به نام »آمليا بدلياست« بازگو مي كند. اين كتاب در راستاي ضرورت آشنايي كودكان با مقوله اقتصاد و بهره وري و ايجاد انگيزه در آنها جهت 
عالقه مندي و فراگيري مفاهيم پايه اي آن منتشر شده است. قهرمان داستان عالوه بر اينكه بسياري از حرف هاي بزرگ ترها و اصطالحاتشان را 
متوجه نمي شود، اما با پشتكار فراواني كه دارد تمامي مشكالت را پشت سر مي گذارد تا بتواند پول مورد نيازش را به دست بياورد؛ تصميم گيري ها 
و انتخاب هاي او در خالل داستان، بسيار جذاب و خواندني است. اين كتاب با استفاده از تكنيك هاي داستاني و با زباني طنز، بسياري از مطالب 

آموزشي در زمينه هاي پول و كسب درآمد، روش هاي مختلف تبليغات و بازاريابي و همين طور »كارآفريني« را به كودكان آموزش مي دهد.

هنر

فيلم »وياليي ها« به مناسبت چهلمين سالگرد دفاع مقدس از سوي رايزني فرهنگي 
سفارت ايران در ژاپن و با همكاري اداره كل همكاري هاي فرهنگي و امور ايرانيان خارج 
از كشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، براي سال ۱۳۹۹ انتخاب و به زبان ژاپني 
ترجمه و زيرنويس شد تا بتوان آن را در برنامه هاي مختلف و متنوع براي عالقه مندان 
ژاپني به نمايش درآورد. رايزني فرهنگي سفارت ايران در ژاپن به منظور ايجاد زمينه 
معرفي سينماي ايران و توسعه تعامالت فرهنگي دو كشور و به صورت مستقل، تاكنون 
فيلم هاي مختلف ايراني را عالوه بر »وياليي ها« به زبان ژاپني ترجمه و زيرنويس كرده 
كه از جمله مي توان به »باديگارد«، »طعم شيرين خيال«، »حوض نقاشي«، »رخ 
ديوانه«، »خيلي دور خيلي نزديك«، مستند »شام آخر«، »مادري«، »۱۸ درصد«، 
»آذر« و ... اشاره كرد كه زمينه مناسبي را در حوزه فرهنگي و به ويژه سينمايي در اختيار 
قرار داده است، ضمن آنكه منابع قابل استفاده اي نيز براي فارسي آموزان و عالقه مندان 
به زبان فارسي در ژاپن است. رايزني فرهنگي از سال ۱۳۹۷ تاكنون سه هفته فيلم را در 
توكيو برگزار كرده كه در سومين دوره آن در سال ۱۳۹۹ نيز »وياليي ها« با زيرنويس 

ژاپني به نمايش درآمد و بسيار مورد استقبال قرار گرفت.

 فيلم »وياليي ها« در ژاپن
 ترجمه و زيرنويس شد

میراثنامه

تنها بناي تاريخي شهر ميناب، قلعه اي موسوم به 
قلعه هزاره است. قلعه هزاره يا »قلعه بي بي مينو«، 
واقع در بخش مركزي شهرستان ميناب و از نقاط 
ديدني اس��تان هرمزگان در جنوب ايران اس��ت. 
مردم بومي اين قلعه را بي ب��ي مينو مي ناميدند و 
معتقدند ك��ه در روزگاران گذش��ته دو خواهر به 
نام هاي »بي بي مينو« و »بي بي نازنين« اين شهر را 
بنا كرده اند . گويا در گذشته دو قلعه وجود داشت 
كه يكي از قالع ويران شده و تنها قلعه باقي مانده، 
به نام قلعه »هزاره« يا »بي بي مينو« شهرت يافته 
اس��ت .مديركل ميراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دس��تي هرمزگان از آغاز فاز س��وم مرمت 
قلعه ه��زاره ميناب خبر داد. رضا برومند گفت: در 
اين فاز از مرمت، ۱۷ متر مكعب، ديوار خش��تي و 
۷۲ متر مربع، روكش كاه گل در بنا انجام مي شود. 
او با اش��اره به اينكه قلعه هزاره ميناب يكي از آثار 
ارزشمند تاريخي اس��تان هرمزگان است، افزود: 
اين قلعه قدمت آن به دوره ايلخاني مي رس��د اما 
به دليل بازس��ازي هايي ك��ه در دوره هاي متعدد 
تاريخي صورت گرفته بخش هاي عمده اي از اين 

قلعه تاريخي از معماري صفوي برخوردار اس��ت و 
در گذشته كاربري نظامي، ديده باني و مراقبت از 
ش��هر را برعهده داشته اس��ت. اين فاز از مرمت، با 

اعتباري به مبلغ ۵۷۰ ميليون ريال انجام مي شود. 
قلعه هزاره ميناب در سال ۸۱ به شماره ۹۵۵۳ در 

فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.

فاز سوم مرمت قلعه هزاره ميناب آغاز شد

هنر

»م��ردن در آب مطه��ر« به نويس��ندگي و كارگرداني نوي��د محمودي و 
تهيه كنندگي جمش��يد محم��ودي در جش��نواره جهاني فيلم بوس��ان 
نمايش داده مي ش��ود. برادران محمودي با فيل��م »مردن در آب مطهر« 
 در اولين حضور بين المللي خود پس از نمايش در جش��نواره فيلم فجر در 
بيست و پنجمين دوره جشنواره جهاني فيلم بوسان كه از جشنواره هاي 
مهم فيلم در جهان به ش��مار مي رود حضور خواهند داش��ت. پيش از اين 
برادران محمودي با فيلم هاي »چند مترمكعب عش��ق«، »رفتن«، »رونا 
مادر عظيم« و »هفت و نيم« در اين جشنواره حضور داشته اند كه جمشيد 
محمودي ب��راي فيلم »رونا مادر عظيم« جايزه بهترين فيلم بخش كيم و 
نويد محمودي جايزه ويژه هيات داوران را براي كارگرداني فيلم »رفتن« 

از جشنواره بوسان دريافت كرده اند. 
جشنواره جهاني فيلم بوس��ان ۱۵ تا ۲۵ مهرماه مصادف با ۷ تا ۱۶ اكتبر 
برگزار مي شود. عاشقانه برادران محمودي قصه چند جوان مهاجر افغان 

را روايت مي كند كه قصد رفتن به اروپا را دارند.

 »مردن در آب مطهر« 
به جشنواره فيلم بوسان مي رود
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قدمتوسطمردماينروستاميتواندناشيازازدواجفامیليونوعتغذيهآنهاباشد.

مرزپرگهر
كرونا چه بر سِر موسيقي آورد؟  

سكوِت نت ها 
سمابابايي| از جمعه  هفته  جاري قرار 
است كنسرت -  نمايش علمدار با رهبري 
»برديا كيارس«، آهنگ س��ازي »پوريا 
خادم« و خوانندگي »پوريا اخواص« برگزار ش��ود. اين 
نخستين كنسرتي است كه بعد از شيوِع ويروس كرونا 
برگزار مي ش��ود و به اين مس��اله بايد اين نكته را اضافه 
كرد كه از ماه ها قبل از پاندمي اين ويروس نيز به داليل 
گوناگون از جمله س��قوط هواپيماي اوكراين، شهادت 
س��ردار س��ليماني و اعتراضاِت آبا ن ماه هيچ كنسرتي 
برگزار نشده بود و اين يعني جمِع وسيعي از خانواده اهالي 
موسيقي، طي چندين ماه هيچ درآمدي نداشته اند. به اين 
نكته اضافه كنيد كه بسياري از آموزشگاه هاي موسيقي 
نيز در اين مدت تعطيل بوده اند. از آن طرف اما بسياري از 
تهيه كنندگان موسيقي از افزايِش قيمِت بليت كنسرت ها 
بعد از پاياِن فراگي��ري اين ويروس خبر مي دهند. آنان 
داليِل خاص خود را براي اين ماجرا دارند كه از جمله آن 
مي توان به افزايش قيمت ها در تمامي مراحل اشاره كرد؛ 
ضمن آنكه فرآيند توليد، بازاريابي و فروش محصوالت 
موسيقي، وابستگي زيادي به متغيرهاي اقتصادي دارد؛ 
اما صرف نظر از اين ماجرا، برگزاري كنسرت- نمايش 
»علمدار« را مي توان آغ��اِز دوباره اي براي فعاليت هاي 
موسيقايي اي در نظر گرفت كه ماه هاست تعطيل بوده 
و ضررهاي جبران ناپذيري را بر بدنه  موسيقي ايران وارد 

آورده است. 

    تالشي كه بعد از 6   ماه به ثمر نشست 
اولين تالش ها براي برگزاري كنسرت در اوايل ارديبهشت 
ماه آغاز و يك نشست هماهنگي توسط دفتر موسيقي 
با مديران سالن هاي برگزاري كنسرت ها و صنوف حوزه 
موسيقي براي بررسي شرايط آغاز اجراهاي صحنه اي و 
بازگشايي برگزار شد. بعد از آن نيز يك دستورالعمل براي 
برگزاري كنسرت در شرايط كرونايي دادند. فروش بليت 
در سامانه هاي بليت فروشي با در نظر گرفتن حداكثر ۵۰ 
درصد ظرفيت سالن ها، توجه به موضوع فاصله گذاري 
اجتماعي در رزرو صندلي س��الن ها، ضدعفوني كامل 
 س��الن هاي اج��راي صحنه اي، اس��تفاده از دس��تگاه 
تب س��نج در ورودي س��الن ها، اس��تقرار اورژانس يا 

كارشناس بهداش��ت در سالن ها، اس��تفاده از ماسك 
و دس��تكش، الزام به رعايت فاصله زماني دو س��اعت 
بين ه��ر اجراي صحنه اي براي س��هولت در هر اجراي 
صحنه اي در خروج مخاطبان، انج��ام خط گذاري در 
ورودي هاي س��الن هاي اجراي صحنه اي براي رعايت 
فاصله اجتماعي، تنظيم صدا )س��اند چك( حداقل دو 
ساعت قبل از شروع برنامه وموارد مشابه از جمله نكاتي بود 
كه در اين دستورالعمل روي آن تاكيد شده بود. دولتي ها 
اما همچنين از پرداخت حق بيمه هنرمندان و اعطاي وام 
به آنان نيز صحبت كردند؛ اتفاقاتي كه تاكنون كمتر نتيجه 
مطلوبي داشته اس��ت، »محمدحسين توتون  چيان« 
تهيه كننده باسابقه و مدير سايت »ايران كنسرت« در اين 
باره گفته: »امروزه در اغلب كشور هاي دنيا دولت ها تالش 
مي كنند تا در اين شرايط بحراني به كمك كمپاني هاي 
موس��يقايي بيايند. به عنوان مثال تالش هايي صورت 
مي گيرد تا براي پرداخت مالي��ات، وام هاي بدون بهره 
اعطا ش��ود. چرا كه قبال اين كمپاني ها بودند كه براي 
فعاليت هاي خود ماليات مي دادند، اما اكنون اين وظيفه 
دولت است كه در قالب يك بده بستان فرهنگي شرايطي 
را فراهم كند كه اين بار دولت ها به كمك كمپاني ها بيايد. 
وگرنه اگر ماجرا مانند سابق باشد قطعاً مديران كمپاني ها 
و تهيه كنندگان موسيقي مجبور مي شوند در اين روزگار 
تلخ كار تلخ تري كنند و آن بحث تعديل كارمندان است 
كه البته اگر اين تعديل هم اتفاق بيفتد، دولت ناچار است 
به شخص بيكار شده حقوق بيكاري بدهد كه اين نيز باعث 
مي شود دولت باز هم ضرر كند.« اين همان نكته اي است 
كه »حميدرضا نوربخش« -مديرعامل خانه موسيقي- 
نيز به آن اشاره دارد و به »تعادل« مي گويد: »متاسفانه با 

اين اتفاقي كه افتاد همه چيز مختل شد، همه دچار مشكل 
شدند و جامعه هنري و موسيقي كشور هم از اين موضوع 
مستثني نبود. فعاليت هاي موسيقي هم به اين دليل كه 
با مخاطب و اجتماع س��روكار دارد بيشتر آسيب ديده 
است. بسياري از آموزشگاه ها و كالس هاي موسيقي عمال 
تعطيل شده اند كه اين مساله بسيار جدي و مهمي است. 
آموزش موسيقي به آن معنا كار اقتصادي نبوده و نيست 
و آموزشگاه ها به زحمت خودشان را سرپا نگه داشته اند 
و بحران مخاطب هميشه وجود داشته است. دامنه اين 
تعطيلي ها و فعاليت هاي موسيقي تمام شهرها را گرفته 
و فقط مختص تهران نيست. شهرستان ها كه به زحمت 

سرپا بودند و با مضيقه هاي بسياري روبرو هستند.« 

     قيمِت سرسام آور بليت كنسرت ها 
اما قب��ل از »علم��دار «   و پيش از ايام عزاداري س��االر 
شهيدان، »اميد حاجيلي« قرار بود كه روز هشتم تيرماه 
به اجراي كنس��رت بپردازد؛ كنسرتي كه بليت فروشي 
آن از تاريخ ياد شده شروع شد اما ناگهان به فاصله چند 
ساعت از سامانه فروش بليت برداشته شد. در پي انتشار 
تاريخ كنس��رت اميد حاجيلي، فرزاد فرزين، محس��ن 
ابراهيم زاده و مهدي احمدوند نيز نسبت به بارگذاري تاريخ 
كنسرت هاي خود در بخش »به زودي« سامانه فروش 
بليت اقدام كردند، اما افزايش غير منتظره و بدون اطالع 
قيمت بليت كنسرت ها كه گويي از مدت ها قبل به شكلي 
كاماًل چراغ خاموش مورد تاييد كنسرت گذاران قرار گرفته 
بود، شرايطي را ايجاد كرد كه بليت فروشي كنسرت اين 
چهار خواننده موس��يقي پاپ در پي اعتراضات متوقف 
شد.  تهيه كنندگان موسيقي از افزايِش قيمِت كنسرت ها 
دفاع مي كنند؛ براي مثال مدير سايت »ايران كنسرت« 
گفته اس��ت: »بليت س��ينما افزايش��ي ۷۰۰ درصدي 
داشته و از اواخر سال ۹۵ تا اواخر سال ۹۸ افزايشي ۷۰۰ 
درصدي را تجربه كرده است«. بليت موسيقي اما به گفته 
توتونچيان از ۱۵۰ هزار تومان رسيده به ۱۸۰ هزار تومان 
و روي همين قيمت هم مانده است. بليت كنسرت در 
سال هاي گذشته مبلغي از ۳۵ تا ۱۸۰هزار تومان را 
پشت سر گذاش��ته و مي توان گفت ميانگين قيمت 

بليت يك اجرا، ۱۰۷هزار و ۵۰۰تومان بوده است. 

گزارش
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