
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 3  صفحه 7 

 صفحه 5 

   Vol. 7  No . 1703  Mon. July 13. 2020  دوشنبه    23 تير 1399   21 ذي القعده 1441  سال هفتم  شماره 1703 8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
10500000  تومان

شاخص بورس
1812832

 صادركنندگان براي برگشت ارز
 ۴ ماه فرصت دارند

 ماجراي ممنوعيت 
ورود ٣٠٠ يورويي ها

رييس انجمن واردكنندگان موبايل و لوازم جانبي تشريح كردرييس جمهور: بانك مركزي مسوول سياست هاي ارزي است

مرتضي عزتي، استاد دانشگاه تربيت مدرس: 

اگر مردم حاكم بر بازار بورس شوند، بهره وري ارتقا پيدا مي كند

بورس كانون تحوالت 
جديد دركشور است

يادداشت- 2

جهاني سازي يا چيني سازي؟
اخي��ر  روزه��اي  در 
حاميان معاهده تجاري 
با چين دالي��ل خود را 
ب��راي »خوب ب��ودن« 
اين معاه��ده كم وبيش 
بي��ان كرده اند. مي توان 
گف��ت تأكي��د اصل��ي 
آنها اين اس��ت: »چين 
قدرت اول اقتصادي دنياست )يا به زودي خواهد 
بود( و برقراري معاه��دات بلندمدت با قدرت اول 
اقتصادي جهان نه تنها عاقالنه و هوش��مندانه، 
بلكه اساس��ا ضروري اس��ت.« اگر براي كشورم 
فقط يك آرزو داشته باش��م، همين بود كه روزي 
چنين استداللي را بش��نوم و چنين نگرشي به 
مبناي تصميم گيري هاي كالن كشورم تبديل 
ش��ود؛ اما نه »فقط« در مورد چين، بلكه در مورد 
همه قدرت ه��اي اقتصادي جه��ان! در واقع اگر 
همين اس��تدالل را بخواهيم بدون ذكر نام چين 
و بدون تأكيد بر »قدرت اول« بازنويس��ي كنيم، 
چنين مي شود: »برقراري معاهدات بلندمدت با 
قدرت هاي بزرگ اقتصادي جهان نه تنها عاقالنه 
و هوشمندانه، بلكه اساسا ضروري است.« اتفاقا 
اس��تدالل هايي كه حاميان توافقنام��ه تجاري 
بلندمدت با چين مطرح مي كنند استدالل هاي 
درس��تي اس��ت. مي فرمايند: »بايد با قدرت اول 
اقتصادي دنيا هم پيمان شد.« اين استدالل كامال 
درست است، اما چرا ما در طول دهه هاي گذشته 
هيچ گاه با هيچ يك از قدرت هاي اقتصادي بزرگ 
دنيا پيمان درخوري نبستيم و اصال براي مان مهم 
هم نبود كه چنين كنيم - و البته از هيچ گونه ستيز 
با قدرت هاي بزرگ پروايي نداشتيم. براي مثال، 
رييس جمهور محترم پيشين كه اساسا دكترينش 
نگاه به اقتصادهاي كوچك - و در نهايت نوظهور - 
بود و به همين خاطر گاه از عجيب ترين كشورهاي 
آفريقايي و گاه از امريكاي جنوبي سر درمي آورد. 
اصال مگر در تمام دهه هاي گذشته در ايران كسي 
از درهم تنيدگي در اقتصاد جهاني استقبال كرده 
يا به آن اولويت داده اس��ت؟ چي��زي كه براي ما 
هيچگاه مهم نبود، جهاني شدن اقتصادمان بود. 
براي همين شنيدن چنين استداللي آرزوست، 
البته در كليت و نه فقط درب��اره چين )و احتماال 
روسيه( . من از جزييات اين قرارداد اطالع دقيقي 
ندارم و اص��ال هم بحثم جزيي��ات توافق با چين 
نيست. اگر هم به فرض جزييات آن را بدانم سواد 

الزم براي ارزيابي آن را ندارم.
ادامه در صفحه 4

مهدي  تديني

مه�دي بي�ك| اولي�ن روايت ه�اي ب�ورس در 
كشورمان به سال 1315خورشيدي بازمي گردد 
كه يك ش�هروند بلژيكي به ن�ام »ران لوترِفلد« 
پس از بررسي هاي محتوايي ابعاد مختلف اقتصاد 
ايران، پيشنهاد راه اندازي بورس ايراني را مطرح 
كرد؛ پيش�نهادي كه به دليل آغاز جنگ جهاني 
دوم، حدود 3دهه مس�كوت ماند تا سال 1345 
كه قانون تشكيل بورس اوراق بهادار در مجلس 
تصويب و براي اجرا از سوي وزارت اقتصاد به بانك 
مركزي ابالغ شد. بعد از پيروزي انقالب اما بورس 
مس�ير ديگري را در پيش گرفت و  با گس�ترش 
س�ايه دولت بر امور اقتصادي آرام آرام بورس از 
جايگاه اصلي اش خارج و به يك ساختار اقتصادي 
دولتي بدل ش�د. اين روند با فراز و نش�يب هاي 
متفاوت تا س�ال هاي پاياني دهه 90 خورشيدي 
ادامه داشت تا اينكه تحريم هاي اقتصادي از يك 
طرف و تكانه كرونا از س�وي ديگر شرايط تازه اي 
را بر ب�ورس ايران حاك�م كرد. در اي�ن دوران كه 
دولت با گس�ترده ترين كس�ري بودجه اي خود 
روبه رو ب�ود براي اس�تفاده از نقدينگي عمومي 
مردم اقدام به آزادسازي شركت هاي ذيل سهام 
عدالت و برخي ديگ�ر از بنگاه هاي اقتصادي اش 
كرد تا بيش از60درصد جمعيت ايرانيان صاحب 
سهام و كدبورسي ش�وند. دوره اي كه بسياري از 
تحليلگ�ران آن را آغاز عصر ت�ازه در حكمراني 
كشور نيز ارزيابي كردند. اين دسته از تحليلگران 
معتقدند ب�ا توجه به اثرگ�ذاري دامن�ه دار بازار 
بورس و مش�اركت اكثر ايرانيان در آن دولت ها و 
نظام هاي سياسي كشورمان، ديگر قادر نخواهند 
بود تا دس�ت به اقدامات غيركارشناسي شده و 
خلق الساعه در اقتصادبزنند؛ چرا كه هر حركت 
اش�تباهي در اقتصاد مي تواند تكانه عظيمي در 
بازار بورس ايجاد كند و آس�يب هاي معيش�تي 
افزونتري بيافريند، بنابراين دولت ها براي مصون 
ماندن از خطر انتق�ادات عمومي تالش خواهند 
ك�رد كه ب�ه س�مت تصميم س�ازي هاي معقول 

اقتصادي حركت كنند. با عب�ور از اين مقدمات 
سراغ مرتضي عزتي استاد اقتصاد و عضو هيات 
علمي پژوهش�گاه اقتص�ادي دانش�گاه تربيت 
مدرس تهران رفتي�م تا درباره ب�ورس، ماليات، 
كسري بودجه و...گپ و گفتي ترتيب دهيم. عزتي 
با اشاره به اهميت مردمي شدن بورس به اين نكته 
اشاره مي كند كه بايد دست دولت و خصولتي ها 
از نظ�ام مديريتي ش�ركت هاي بورس�ي خارج 
شود تا مردم بتوانند در حوزه تصميم سازي هاي 
اقتصادي مش�اركت بيش�تري داش�ته باشند؛ 
نكته اي ك�ه از منظر اي�ن اقتص�اددان مي تواند 
بورس ايران را به نقطه كانوني تحوالت اقتصادي، 

اجتماعي، فرهنگي و... بدل كند.

  اين روزها موض�وع راهكار ه�اي اقتصادي 
موث�ر ب�راي جب�ران كس�ري هاي بودجه در 
محافل اقتصادي و رسانه اي حسابي گرم شده، 
برخي از انتشار اوراق حمايت مي كنند، برخي 
از اتخاذ سياس�ت هاي پولي و مال�ي و تعداد 
ديگري هم هستند كه بحث ماليات هاي جديد 
را مطرح مي كنند، به نظر شما بهترين راهكار 

براي جبران اين كسري چيست؟ 
موضوع دريافت ماليات از عايدي هاي مسكن، بورس 
و حس��اب س��پرده ها هرچند اين روزها به بحث روز 
رس��انه ها بدل ش��ده اما در تحليل موضوع بايد همه 
جوانب و ابعاد بررسي شوند تا اقتصاد ايران از چاله ها به 
چا ه هاي جديد نيفتد. در كشور ما به طور كلي مي توان 
گفت كه هدف اصلي ماليات تامين بودجه دولت است؛ 
وقتي دولت ها به هر علتي درآمدهايشان كاهش يابد 
)مثال تحريم هاي اقتصادي( در ميان راه هاي مختلفي 
كه براي جبران كسري بودجه وجود دارد ممكن است 
به سمت ماليات هم بروند و ماليات ها را افزايش دهند 
يا حوزه هاي جديد مالياتي پيدا كنند. اما در كنار اين 
بحث برخ��ي ماليات ها مي توان��د برخي تخصيص ها 
را اندكي جابه جا كند. در اين مي��ان اما نكته اي وجود 
دارد كه چنانچه به آن توجه نشود مشكالت اقتصادي 

و معيشتي تازه را ممكن است ايجاد كند. اگر به برخي 
سرمايه ها يا دارايي هاي مشابه سرمايه كه مي تواند با 
آن جايگزين شود، ماليات بسته ش��ود، در آن صورت 
يكي از احتماالت، كاهش سرمايه گذاري در حوزه هايي 
اس��ت كه براي آن تورهاي مالياتي بسته شده است. 
يعني زماني كه ماليات بر مسكن هاي خالي عملياتي 
شود؛ ممكن است بحث س��اخت و ساز خانه در كشور 
را با ركود مواجه كند. يا زماني كه ماليات هاي س��فت 
و سخت بر عايدي سهام بسته ش��ود، سرمايه گذاران 
ترجيح مي دهند به جاي اين حوزه وارد سرمايه گذاري 
در بخش هاي غير مولد مثل خريد و فروش ارز و سكه 
و...ش��وند.اين خطري اس��ت كه درجريان اين بحث 
كمتر به آن توجه ش��ده. ما در ش��رايطي ك��ه امكان 
جذب س��رمايه هاي خارجي را نداريم باي��د از جريان 

سرمايه گذاري داخل كشور حمايت و حفاظت كنيم.
  يعني به نظر ش�ما اين قوانين ب�ه اهداف از 

پيش تعيين شده نمي رسند؟
ش��ما خودتان را جاي ي��ك فردي كه خان��ه اي دارد 
بگذاريد، اگر گفته شود كه به خانه هاي خالي مالياتي 
معادل مالي��ات خانه هاي اجاره خواهيم بس��ت؛ چه 
اتفاقي مي افت��د؟در آن ص��ورت ع��ده اي از مالكان 
خانه هاي خالي، خانه خالي خود را به اجازه مي سپارند 
تا حداق��ل ماليات را جب��ران كند و رقم��ي هم براي 
صاحبخانه باقي بماند. اين تصميم مي تواند تحركي 
در ش��رايط نابس��امان مس��كن ايجاد كند و از سوي 
ديگر براي دولت هم درآمدهايي ايجاد كند، اما اگر به 
صورت كلي و بدون توجه به جزييات فقط ماليات هاي 
جديد بسته ش��ود اين خاصيت هاي مثبت از دست 
مي رود. مثال اگر گفته ش��ود هر نوع س��رمايه اي در 
صورت داشتن عايدي )سود سپرده بانكي، دارايي هاي 
بورسي، دارايي هاي ملكي و...( مشمول ماليات خواهد 
شد و گفته ش��ود كه يك بار ماليات بر دارايي يك بار 
ماليات بر اجاره و بار ديگر ماليات ب��ر دارايي ملك و... 
ماليات گرفته مي شود؛ آن وقت تمام بار مالي جبران 
كس��ري بودجه را روي ماليات  و مردم گذاش��ته ايم...
ادامه در صفحه 2  

يادداشت- 1

مك دونالد يا اكبرجوجه؟ 
مساله اين است 

دس��تيار وزير عل��وم با 
انتشار پس��تي از كشف 
بيش از ۳۰ هزار مدرك 
جعلي خب��ر داد. آن هم 
فق��ط در س��ال ۹۸ آن 
هم فق��ط در مح��دوده 
مي��دان انق��الب! ت��ازه 
اي��ن آن مواردي اس��ت 
كه كشف ش��ده! عمق فاجعه را خودتان تخمين 
بزنيد! كارشناس��ي ارش��د ۲۵ ميلي��ون و دكترا 
۳۵ ميليون تومان.  نظ��ام آموزش عال��ي ايران با 
مشكالت متعددي مواجه است كه مدرك گرايي، 
افت كيفيت، پايان نامه و مدرك/ مقاله فروش��ي از 
بارزترين نمودهاي آن است. اين وضعيت باعث شده 
برخي دانشگاهيان خصوصا جامعه شناسان تعبير 
كااليي ش��دن آموزش عالي را به كار ببرند و آن را 
بهانه اي براي حمله به اقتصاد بازار كنند. اما آيا واقعا 
مساله اين است؟ بياييم دقيق تر به مساله نگاه كنيم: 
چندي قبل يكي از دوستان جامعه شناسم - دكتر 
عباس كاظمي- براي توصيف وضعيت تاس��ف بار 
آموزش عالي از تعبير مك دونالدي شدن آموزش 

عالي استفاده كرد. تعبير ايشان اين بود كه ...
ادامه در صفحه 4

علي سرزعيم

معاون سازمان خصوصي سازي جزييات ETF هاي بعدي 
)صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله( كه قرار است در 
بورس عرضه شوند را اعالم كرد. ابوالقاسم شمسي جامخانه 
در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به عرضه سهام دولت در قالب 
ETF، اظهار كرد: ETF پااليشي كارها درحال انجام است. 
در اين راس��تا تصميم اوليه دولت چهار پااليش��گاه تبريز، 
اصفهان، تهران و بندرعباس بود. درحال حاضر طبق مصوبه 
هيات واگذاري، دو تا از پااليشگاه ها بلوكي عرضه مي شود.

پااليشگاه تبريز كه آگهي شد و پااليشگاه بندر عباس هم 
به زودي آگهي مي ش��ود؛ بنابراين باقي مانده سهام دولت 
 ETF در پااليش��گاه هاي نفت تهران و اصفه��ان، در قالب
پااليشي عرضه خواهد شد.معاون شركت ها و قيمت گذاري 
بنگاه هاي سازمان خصوصي س��ازي با بيان اينكه سومين 

ETF صنايع فلزي و خودروسازي اس��ت، عنوان كرد: اين 
صندوق شامل فوالد مباركه و صنايع مس و سهام متعلق به 
دولت در سايپا و ايران خودرو مي شود. در حال انجام كارها 
و مكاتبات هستيم. سهام برخي از اين شركت ها در وثيقه 
بانك ها قرار دارند كه از وزارت صمت تقاضا ش��د كه وثيقه 
جايگرين تعيين كند. با توجه به اينكه در اين راستا، مصوبه 
هيات وزيران وجود دارد اميدواريم با دستور وزير صمت اين 
كار سرعت بگيرد.بر اساس اين گزارش، شوراي عالي بورس 
بر اساس قانون بودجه امسال و همچنين به استناد اصل ۴۴، 
در جلسه يازدهم فروردين ماه، ساز و كار اجرايي واگذاري 
باقي مانده سهام دولتي شركت هاي حاضر در بازار سرمايه را 
تصويب كرد و اين مصوبه شانزدهم فروردين ۱۳۹۹ توسط 
وزير امور اقتصادي و دارايي تقديم معاون اول رييس جمهور 

شد.در واقع داس��تان از اين قرار بود كه دولت قصد داشت 
سهام خود در شركت هاي دولتي را در بورس عرضه كند و 
در اين راستا سه صندوق تعريف شد كه شامل شركت هايي 
مي ش��ود كه در حال حاضر در بورس وجود دارند. اين سه 
صندوق شامل صندوق واسطه گري مالي، پااليشي )چهار 
پااليشگاه به ارزش ۲۲ هزار ميليارد تومان( و صنايع فلزي 
و خودروسازي مي شود.در اين راستا، پذيره نويسي نخستين 
صندوق كه شامل باقيمانده سهام دولت در بانك هاي ملت، 
تجارت و صادرات اي��ران و بيمه هاي الب��رز و اتكايي امين 
مي شد، اواسط ارديبهشت آغاز و معامله آن نيز تقريبا يك 
ماه پس از پذيره نويسي تحت نماد دارايكم آغاز شد.ويژگي 
بارز اين واگذاري، بهره  من��دي كليه ايرانيان از تخفيف ۲۰ 
درصدي بود. سقف سرمايه گذاري هر شخص حقيقي )هر 

كد ملي( ۲۰ ميليون ريال )دو ميليون تومان( تعيين شده 
بود. پذيره  نويسي براي هر فرد داراي كد ملي امكان پذير 
بوده و محدوديت س��ني براي متقاضيان وجود نداشت.

با توجه به اينكه صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
در بورس سه صندوق واسطه گري مالي، خودروسازي و 
صنايع فلزي و صنايع پااليش نفت و پتروشيمي هستند، 
اين سوال وجود داش��ت كه آيا فردي كه با كد ملي يا كد 
بورس��ي خود در صندوق اول )واسطه گري مالي يكم( تا 
سقف دو ميليون تومان پذيره نويسي مي كند، امكان پذيره 
نويسي در ساير صندوق ها را دارد يا خير؟ بايد گفت منعي 
براي پذيره نويسي در ساير صندوق ها در شرايط مذكور 
وجود ندارد؛ بنابراين تخفيف در نظر گرفته شده فقط براي 

يك صندوق اعمال مي شود.

جزييات عرضه ETF هاي بعدي دولت مشخص شد

گ�روه كالن| مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س، 
در نهمين س��نجش فصل��ي »ش��اخص امنيت 
س��رمايه گذاري در ايران« با اس��تفاده از آمارهاي 
رسمي و مش��اركت ۹6۸۳ فعال اقتصادي نمونه 
استان هاي كشور، وضعيت امنيت سرمايه گذاري 
را در زمستان س��ال ۱۳۹۸ به تفكيك ۳۱ استان، 
۳۸ مولفه، 7 نماگر و ۹ حوزه كس��ب وكار ارزيابي 

كرده است. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، ش��اخص كل امنيت 
س��رمايه گذاري در اي��ران در زمس��تان ۱۳۹۸ 
كميت ۵.۸۴ از ۱۰ )۱۰ بدترين حالت( سنجيده 
شده است. مقدار عددي اين شاخص در مطالعه 
فصل قبل از آن )پاييز ۱۳۹۸(، 6.۱۲ محاس��به 
ش��ده بود كه نش��ان مي ده��د ارزياب��ي امنيت 
س��رمايه گذاري در زمس��تان ۱۳۹۸ نس��بت به 
فصل قب��ل از آن و برخالف روندهاي گذش��ته 

مناسب تر )بهتر( بوده است.
يادآوري مي شود ش��اخص امنيت سرمايه گذاري 
در پاييز ۱۳۹7 كميت 6.۴۳ و در زمستان ۱۳۹7 
6.۱۸، در بهار ۱۳۹۸ كميت 6.۰7 و در تابس��تان 
۱۳۹۸ نيز كمي��ت 6.۰7 بوده اس��ت. روند بهبود 
شاخص امنيت سرمايه گذاري )كم شدن كميت 
ش��اخص( كه از پاييز ۱۳۹7 شروع ش��ده بود، در 
تابستان ۱۳۹۸ متوقف و در پاييز ۱۳۹۸ )همزمان 
با ناامني هاي بع��د از افزايش قيمت بنزين در آبان 
ماه ۱۳۹۸( معكوس شد و به عدد 6.۱۲ رسيد. اين 
شاخص در زمستان ۱۳۹۸، )۵.۸۴( مناسب ترين 
ارزياب��ي امني��ت س��رمايه گذاري از ش��روع اين 

مطالعات فصلي از اسفند ۱۳۹6 تاكنون است.
بهبود شاخص امنيت سرمايه گذاري در زمستان 
۱۳۹۸ در ش��رايطي اتفاق افتاده كه از اول اسفند 
ماه ۱۳۹۸، ويروس كرونا به تدريج فروش بسياري 
از واحدهاي توليدي را تحت تأثير قرار داد تا حدي 
كه فروش ويژه پايان سال و ايام نوروز ۱۳۹۹ عماًل 
منتفي ش��د. اين پديده به برخي كسب وكارها به 
خصوص پوشاك، ضربه س��ختي زد. با وجود اين 
واقعيت، ممكن است چنين به نظر برسد كه بهبود 
شاخص امنيت سرمايه گذاري در زمستان ۱۳۹۸ 
دور از انتظار اس��ت. در اين خصوص الزم اس��ت 
به اين نكته توجه ش��ود كه اين پاي��ش، »امنيت 
س��رمايه گذاري« را مي س��نجد نه »ف��روش« يا 
»محيط كس��ب وكار« را. آنچه ش��اخص امنيت 
سرمايه گذاري مي سنجد بيش��تر از جنس ثبات 
قوانين و مقررات، س��المت اداري، تضمين حقوق 
مالكيت، فرهنگ وفاي به عهد در بازارها و ... است 

كه به صورت مستقيم تحت تأثير شيوع كرونا قرار 
ندارند. البته مي توان انتظار داش��ت ك��ه با توجه 
به نوس��انات نرخ ه��ا در بازاره��اي ارز و كاالهاي 
واس��طه اي در بهار ۱۳۹۹كه از آثار غيرمس��تقيم 
شيوع كرونا بود، شاخص امنيت سرمايه گذاري در 
بهار ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ بدتر شود.در 
اين دوره از ارزيابي شاخص امنيت سرمايه گذاري، 
تعداد نمونه ه��ا از جامعه فع��االن اقتصادي احصا 
ش��ده توس��ط تيم تحقيق، به ح��دود ۸۵ درصد 
كفايت قابل تعميم به جامع��ه افزايش پيداكرده، 
لذا نتايج اين دوره را با اطمينان بيش��تري نسبت 
به دوره هاي قبل مي توان مورد اس��تفاده قرارداد.

براساس ارزيابي فعاالن اقتصادي مشاركت كننده 
دراين پيمايش، درزمستان ۱۳۹۸ نا مناسب ترين 
مولفه هاي امنيت س��رمايه گذاري ارزيابي ش��ده 
به ترتيب عبارت بوده اند از: عمل مس��ووالن ملي 
به وعده ه��اي داده ش��ده )7/۹۸(، ميزان اختالل 
ايجادشده دراثر تحريم هاي خارجي )7/۸۸(، عمل 
مسووالن اس��تاني و محلي به وعده هاي اقتصادي 
داده ش��ده )7/۸7(. مناس��ب ترين مولفه ه��اي 
امنيت س��رمايه گذاري طي زمس��تان ۱۳۹۸ نيز 
به اين ترتيب بوده اند: رواج توزي��ع كاالي قاچاق 
)۳/۵۳(، س��رقت مالي )پول نقد، كاال، تجهيزات( 
)۳/7۴(، اس��تفاده غيرمجاز از نام و عالئم تجاري 
يا مالكيت معنوي )۴/۱۴(. الزم به يادآوري است 
فعاالن اقتصادي مش��اركت كننده در اين سلسله 
مطالع��ات فصل��ي، نامناس��ب ترين مولفه ه��اي 
امنيت س��رمايه گذاري در ايران در پاييز ۱۳۹۸را 
چنين ارزيابي كرده بودند: وفاي به عهد دراجراي 
قراردادها توس��ط دول��ت و ش��ركت هاي دولتي 
)۸/7۱( اِعمال نف��وذ وتباني درمعام��الت ادارات 
حكومتي )7/۵۵(، احقاق حقوق قانوني در ادارات 

دولتي )7/۵۲( .
نامناس��ب ترين مولفه براي امنيت سرمايه گذاري 
كه فعاالن اقتصادي را بيش ازهم��ه آزار مي دهد 
دراي��ن مطالعه ه��م مانن��د دوره هاي گذش��ته، 
مولفه هاي»عمل مسووالن ملي به وعده هاي داده 
شده«به عنوان رتبه اول ومولفه »عمل مسووالن 
استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده« 
به عنوان رتبه سوم نامناس��ب ترين ارزيابي هارا به 
خود اختصاص داده اند، اما نكته قابل توجه رش��د 
شديد ارزيابي نامناس��ب از مولفه »ميزان اختالل 
ايجاد شده دراثر تحريم هاي خارجي« بوده است 

كه داليل آن بايد بررسي شود.
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اخبار

طرح تامين كاالهاي اساسي 
تحويل هيات رييسه مجلس شد

طرح تضمين تامين كاالهاي اساسي و داروي اقشار 
آس��يب پذير با قيمت مناسب تحويل هيات رييسه 
مجلس شوراي اسالمي شد.به گزارش ايسنا، در ماده 
واحده اين طرح كه به امضاي جمعي از نمايندگان 
رسيده و تحويل هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي 
شده، آمده است: به منظور حمايت هدفمند و موثر از 
مصرف كنندگان و اقشار محروم، دولت مكلف است 
با اس��تفاده از ظرفيت ها و منابع پيش بيني شده در 
قانون بودجه سال جاري به ويژه منابع جدول تبصره 
)۱۴( ظرف مدت دو م��اه از تاريخ مصوبه اين قانون 
تمهيدات الزم براي تضمين دسترسي دهك هاي 
پايين درآمدي به كاالها و اقالم اساس��ي و دارو را در 
قالب اعطاي كارت الكترونيك به سرپرست خانوارهاي 
مشمول فراهم نمايد. اس��تفاده از اين كارت ها براي 
خريد دارو و ني��ز كاالهاي اساس��ي از مراكز توزيع 
داراي ك��د اقتصادي و از طريق دس��تگاه كارتخوان 
انجام مي ش��ود.بانك مركزي مكلف است اطالعات 
مورد درخواس��ت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
به منظور آزمون وسع درآمد خانوارها را در اختيار اين 

وزارتخانه قرار دهد.
آيين نامه اجرايي اين حكم مشتمل بر مصاديق 
كاالهاي مصرف��ي، نحوه ثب��ت مراكز داوطلب 
كاالهاي اساسي يارانه اي و نيز خانوارهاي هدف 
توس��ط وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي با 
همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، 
جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور 
حداكثر ظرف مدت يك م��اه از تاريخ ابالغ اين 

قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

اليحه ماليات بر ارزش افزوده 
اصالح شد

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به منظور تأمين 
نظر شوراي نگهبان اليحه ماليات بر ارزش افزوده را 
اصالح كردند.به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي در جريان جلسه علني امروز مجلس 
اليح��ه ماليات بر ارزش افزوده را بررس��ي كرده و به 
منظور تأمين نظر ش��وراي نگهبان تبصره ماده ۵۷ 
اين اليحه را اصالح كردند. براساس اصالحات انجام 
شده تبصره ذيل ماده ۵۷ به شرح زير اصالح شد: تا 
تاريخ الزم االجرا ش��دن اين قانون، قانون ماليات بر 
ارزش افزوده مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۸۷ با اصالحات و 
الحاقات بعدي تمديد شده و الزم االجرا است. ماده ۵۷ 
اين قانون از تاريخ ۱۴۰۰ اجرايي مي شود.محمدرضا 
پورابراهيمي در توضيح فرآيند اصالح اين اليحه در 
كميسيون اقتصادي بيان كرد: در مجلس دهم حدود 
سه سال كميسيون اقتصادي روي ماليات بر ارزش 
افزوده كار كرد و در نهايت در صحن مجلس ماده به 
ماده به تصويب رسيد و به شوراي نگهبان ارسال شد. 
از آنجايي كه قانون فعلي موقت است به منظور رفع 
ايراد شوراي نگهبان ما اين قانون را تا پايان سال جاري 
تمديد كرديم. دو هفته قبل كميسيون اقتصادي در 
دستور كار خود چاپ كرد كه موارد ارجاعي شوراي 
نگهبان در جلس��ه كميسيون بررس��ي مي شود و 
نمايندگان مي توانستند حضور يافته و نظرات خود را 
بيان كنند. براساس تصويب كميسيون، قانون فعلي تا 
پايان سال جاري تمديد شد و قانون جديد از فروردين 

۱۴۰۰ الزم االجرا خواهد بود.

همسان سازي ۹۰  درصدي 
حقوق هم تراز از اول مهر

معاون رييس جمهوري و رييس س��ازمان برنامه و 
بودج��ه گفت: همسان س��ازي ۹۰ درصدي حقوق 
بازنشستگان و شاغالن هم تراز از اول مهر اجرا مي شود.

محمد باقر نوبخت روز ش��نبه در ادامه نشست هاي 
مجازي خود از طريق اينستاگرام، گزارش جديدي از 
تازه ترين  اقدامات سازمان برنامه و بودجه در راستاي 
همسان سازي حقوق بازنشستگان و حمايت از كادر 
درمان كشور ارايه كرد.نوبخت با تأكيد بر اينكه اين ۹۰ 
درصد همسان سازي حقوق بازنشستگان با شاغالن 
هم تراز از ابتدا هم در نظر دولت بوده است، اعالم كرد: 
جداول مربوط به تعيين ش��اغل مشابه با همكاري 
بازنشستگان تهيه و به امضا رسيده است.وي ادامه داد: 
ظرف يكي، دو ماه آينده اين تأمين اعتبار از جابه جايي 
رديف هاي اعتب��اري انجام خواهد ش��د.نوبخت با 
بيان اينكه از اول مهرماه اين همسان س��ازي انجام 
خواهد ش��د، تاكيد كرد: با توجه به بار سنگين مالي 
همسان سازي، يك اقدام تاريخي در راستاي حمايت 
از حقوق بازنشس��تگان عزيز صورت گرفت.معاون 
رييس جمهوري با اشاره به جلسات متعدد مشورتي 
كه با حضور نمايندگان بازشستگان در سازمان برنامه 
و بودجه برگزار شد، گفت: تاكنون جلساتي با حضور 
بيش از ۶۰ نفر از نمايندگان بازنشستگان برگزار شده و 
عمده پيشنهادات اين عزيزان مبتني بر همسان سازي 
۹۰درصدي حقوق بازنشس��تگان شاغالن هم تراز 
بود، اين پيشنهاد مورد تاييد دولت بوده و در نهايت 
همين پيشنهاد پيگيري خواهد شد.نوبخت افزود: 
در نهايت مقرر ش��د جدولي تهيه ش��ود كه در آن 
دريافتي بازنشستگان تا ۹۰درصد شاغالن هم تراز 

همسان سازي شود.
رييس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به صدور 
مجوز اس��تخدام جديد ۳۰۰۰ نيروي شركتي 
و ق��راردادي در وزارت بهداش��ت كه بر اس��اس 
درخواست وزير بهداشت انجام شده است، گفت: 
پيش از اين نيز مجوز استخدام ۳۴۰۰ نفر از كادر 
درمان به وزارت بهداشت داده شده بود و در اين 
مرحله طي مذاكره اي كه با وزير بهداشت انجام 
شد مقرر شد استخدام رسمي از ميان كادر درمان 

حاضر در دوران مقابله با كرونا صورت گيرد.
نوبخت گف��ت: طي هفته گذش��ته ۱۰۰۰ ميليارد 
تومان كارانه پرستاران پرداخت شده است، همچنين 
رايزني هاي الزم براي پرداخت قسط دوم ريالي اعتبار 
يك ميليارد يورويي با بانك مركزي انجام شده است.
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تغيير وضعيت شاخص كل امنيت سرمايه گذاري در ايران در دو فصل اخير

سوءمديريتوتحريممهمترينعواملعليهسرمايهگذاري
ادامه از صفحه اول

عمل مس��ووالن ملي به وعده هاي داده ش��ده رشد 
شديد ارزيابي نامناسب از مولفه »ميزان اختالل ايجاد 
شده دراثر تحريم هاي خارجي« بوده است كه داليل 
آن بايد بررسي شود. شاخص امنيت سرمايه گذاري 
در زمس��تان ۱۳۹۸ در ش��رايطي اتفاق افتاده كه از 
اول اسفندماه ۱۳۹۸ ويروس كرونا به تدريج فروش 
بس��ياري از واحدهاي توليدي را تحت تأثير قرارداد 
تا حدي كه ف��روش ويژه پايان س��ال و اي��ام نوروز 

۱۳۹۹عماًل منتفي شد. 
اين پديده به برخي كسب وكارها به خصوص پوشاك، 
ضربه س��ختي زد. با وجود اين واقعيت، ممكن است 
چني��ن به نظر برس��د ك��ه بهبود ش��اخص امنيت 
سرمايه گذاري در زمستان ۱۳۹۸دور از انتظار است. 
در اين خصوص الزم است به اين نكته توجه شود كه 
اين پايش، »امنيت سرمايه گذاري« را مي سنجد نه 

»فروش« يا »محيط كسب وكار« را. 
آنچه شاخص امنيت سرمايه گذاري ميسنجد بيشتر 
از جنس ثب��ات قوانين و مقررات، س��المت اداري، 
تضمي��ن حقوق مالكيت، فرهنگ وف��اي به عهد در 
بازارها و... اس��ت كه به صورت مستقيم تحت تأثير 

شيوع كرونا قرار ندارند.
 البته مي توان انتظار داش��ت كه با توجه به نوسانات 
نرخ ها در بازارهاي ارز و كاالهاي واس��طه اي در بهار 
۱۳۹۹، ك��ه از آثار غيرمس��تقيم ش��يوع كرونا بود، 
شاخص امنيت سرمايه گذاري در بهار ۱۳۹۹نسبت 

به زمستان ۱۳۹۸بدتر شود.
 اطالعات اس��تخراج شده از )ش��اخص ملي امنيت 
سرمايه گذاري ورتبه  بندي اس��تان ها براساس آن( 
و مقايس��ه دوش��اخص پيمايش��ي )۶/2۵( وآماري 
)۴/2۰(، ش��كافي قابل توجه ميان آمارهاي رسمي 
)HD( وارزيابي فعاالن اقتصادي مش��اركت كننده 

در اين مطالعه )SD( رانشان مي دهد.از اين اختالف 
مي توان نتيجه گرفت كه ات��كاي صرف به آمارهاي 
رسمي ممكن اس��ت تحليل ها و تفسيرهاي امنيت 
سرمايه گذاري را دچار خطا كند. در واقع آنچه فعاالن 
اقتصادي براي س��رمايه گذار م��الك تصميم گيري 
ق��رار مي دهن��د احس��اس و ادراك آنهاس��ت و نه 
آمارهاي رسمي. در شاخص پيمايشي، تجربه، ادراك 
واحساس��ات افراد درباره مولفه ها ارايه مي شود كه 
امكان دارد با واقعيت، تفاوت فاحش داش��ته با شد؛ 
همانطور كه داده هاي آماري نيز به دليل تورش هاي 
آماري مي توانند با واقعيت فاصله داشته باشند. براي 
مثال شاخص هايي كه امنيت و تورم و رشد اقتصادي 
و اش��تغال و كارايي را محاس��به مي كنند مي توانند 
با احس��اس امنيت، احس��اس تورم، احساس رشد و 

اشتغال و احساس كارايي، متفاوت باشند. 
شايد بتوان گفت اين تفاوت ها، گوياي شكاف ميان 
نتايج واقعي عملكرد دولت از يك س��و واحس��اس و 

ادراك و انتظارات مردم ا ز سوي ديگراست.
در مي��ان نماگر هاي هف��ت گانه ش��اخص امنيت 
اقتصادي در زمس��تان ۱۳۹۸، نامناسب ترين نماگر 
»عملكرد دولت «بوده است در حالي كه در مطالعه 
پاييز ۱۳۹۸نماگر »تعريف وتضمين حقوق مالكيت« 
و در مطالعه تابستان ۱۳۹۸نماگر »عملكرد دولت « 

نامناسب ترين وضعيت راداشته است. 
نكته قاب��ل توجه كميت بس��يار نامناس��ب نماگر 
عملكرد دولت اس��ت كه با عدد ۷/۴۰ در زمس��تان 
۱۳۹۸، نس��بت به كميت پايش پاييز ۱۳۹۸با عدد 
۶/2۵ نشان از وخيم تر ش��دن اين نماگر دارد.البته 
مناسبت ترين نماگر »مصونيت جان و مال شهروندان 
از تعرض« است كه در هردو مطالعه زمستان وپاييز 

۱۳۹۸نيزمناسبت ترين نماگر بوده است. 
شايان يادآوري است كه نماگر ثبات اقتصادكالن كه 

در برگيرنده دومولفه آماري »ثبات نرخ ارز«و»ثبات 
شاخص تورم مصرف كننده« ومولفه پيمايشي»ثبات 
قيمت مواداوليه «است در تابستان ۱۳۹۸نسبت به 
بهار ۱۳۹۸از منظرفعاالن اقتصادي وش��اخص هاي 
آماري با نمره مناسبت تري ارزيابي شده بوده است. 
ش��ايد بتوان گفت براثر كاهش محسوس نوسانات 

ارزي در دوره بهار و تابستان ۱۳۹۸وتثبيت نسبي نرخ 
تورم وتاحدودي تثبيت قيمت مواداوليه بوده است، 
اما در پاييز ۱۳۹۸از نظرمش��اركت كنندگان در اين 
مطالعه براثر تغيير برخي سياست هاي دولت از جمله 
افزايش ناگهاني قيمت بنزين و تغيير انتظارات تورمي 
مردم، وضعيت كلي نماگر اقتصادكالن نامناسب تر 

از فصل گذش��ته ارزي شده ونمره با التري )بدتري( 
به خود اختصاص داده بوده است. در پايش زمستان 
۱۳۹۸با وج��ود آنكه كميت نمره اي ان بهتر ش��ده 
است، ولي دومين نماگر نامناسب حكايت از وضعيت 
وخيم تر اقتصادكالن از منظر فعاالن مشاركت كننده 

در پايش را دارد.

نيويورك تايمز: برنامه جامع همكاري تهران-پكن، خون تازه در رگ هاي اقتصاد ايران
برنامه جامع 2۵ ساله همكاري هاي پكن و تهران 
مي توان�د عالوه بر ج�اري كردن خون ت�ازه در 
رگ هاي اقتصاد ايران، كارزار فشار حداكثري و 
تقالي واشنگتن براي انزواي بين المللي جمهوري 

اسالمي را سخت تحت تاثير قرار دهد.

روزنام��ه امريكايي نيويورك تايمز در بخش��ي از گزارش 
تحليلي روز يكش��نبه خود درباره برنامه جامع 2۵ س��اله 
همكاري هاي ايران و چين آورده است كه اين برنامه همكاري 
با س��رمايه گذاري چيني ها مي تواند ضمن جاري كردن 
خون تازه در رگ هاي اقتصاد ايران، موجب خش��م امريكا 
شود. براساس پيش نويس اين برنامه همكاري، ايران و چين 
همكاري گسترده اقتصادي و امنيتي را ترسيم كرده اند كه راه 
را براي ميلياردها دالر سرمايه گذاري چين در بخش انرژي و 
ساير بخش ها باز مي كند و مي تواند تالش هاي دولت ترامپ 
براي منزوي كردن دولت ايران را تحت تاثير قرار دهد. اين 
توافق شامل سرمايه گذاري پكن در امور بانكي، ارتباطات، 
بنادر، راه آهن و ده ها طرح ديگر است. در اين برنامه همكاري، 
به آموزش و تمرين ها و تحقيقات مشترك، توسعه سالح ها و 
اشتراك گذاري اطالعات نيز اشاره شده كه هدف آن مبارزه 
با تروريس��م، مواد مخدر و قاچاق انسان و جرايم مرزي ياد 
شده اس��ت. »محمدجواد ظريف« وزير امور خارجه ايران 
هفته گذشته گفت اين مشاركت براي نخستين بار توسط 
»شي جين پينگ« رييس جمهوري چين در سال 2۰۱۶ 
حين سفر به ايران پيشنهاد شده بود و در كابينه »حسن 
روحاني« رييس جمهوري ايران در ماه ژوئن )خرداد( تصويب 
شد. حال اين طرح همكاري براي تصويب به مجلس شوراي 
اسالمي ارسال شده است. بي شك اين برنامه همكاري، فصل 
جديد نوع مناسبات ميان چين و امريكا آغاز مي كند؛ روابطي 

كه همين حاال هم در ش��رايط چندان مناسبي قرار ندارد. 
عالوه بر اين، اين توافق ضربه بزرگي به سياست تهاجمي 
دولت ترامپ در مقابل ايران مي زند كه از زمان خروج از برجام 
)برنامه جامع اقدام مشترك( سياست فشار حداكثري را 

عليه آن آغاز كرده است. 
حال در بحبوحه تقالي واشنگتن با ركود اقتصادي ناشي 
از گسترش ويروس كرونا و انزواي بين المللي، پكن ضعف 
امري��كا را درك كرده اس��ت. درواقع پي��ش نويس برنامه 
همكاري اين كشور با ايران نشان مي دهد كه برخالف اكثر 
كشورها، چين خود را در موقعيتي مي داند كه مي تواند با 
واش��نگتن مخالفت كند و از توان خود براي ايستادگي در 

برابر مجازات ها و تحريم هاي امريكا آگاه است. 
سرمايه گذاري هاي چين در ايران در طول 2۵ سال ۴۰۰ 
ميليارد دالر خواهد بود و ممكن است باعث فشار امريكا بر 
چين و آن دسته شركت هاي چيني كه قصد دارند در قالب 

اين برنامه با ايران همكاري كنند، داشته باشد.

   واعظي: دشمنان همكاري ايران و چين را 
دستاويز فشار كرده اند

رييس دفتر رييس جمهوري با تأكيد بر تهيه چارچوب برنامه 
جامع 2۵ ساله همكاري هاي ايران و چين كه البته هنوز به 
توافق نهايي نرسيده، گفت: اين برنامه به دستاويزي از سوي 

دشمنان براي فشار به كشور تبديل شده است.
»محمود واعظي« ش��نبه شب در يك برنامه تلويزيوني با 
اشاره به برنامه جامع 2۵ ساله همكاري هاي تهران و پكن  
اظهار كرد: در دهه گذش��ته روابط اي��ران و چين در ابعاد 
مختلف گسترش يافته و در مقطعي به نقطه اي رسيد كه 
حجم مباداالت دو كش��ور به ۵۰ ميليارد دالر س��يد.وي 
افزود: سال ۹۴ رييس جمهوري چين با دكتر روحاني ديدار 

كرد و در آن ديدار درباره حجم روابط اقتصادي و فرهنگي 
ايران و چين به عنوان 2 شريك مطمئن گفت وگو شد. دو 
رييس جمهوري در آن سال اعالم كردند كه به دنبال سند 
همكاري درازمدت هستند تا روابط دو كشور با نگاه راهبردي 
دنبال شود.سرپرست نهاد رياست جمهوري ادامه داد: در 
رفت و آمد 2 رييس جمهوري و س��فر وزراي خارجه ايران 
و چين از جمله سفر س��ال گذشته دكتر ظريف و يا دكتر 
الريجاني به چين درباره اين سند بحث شد.واعظي تصريح 
كرد: اين سند پيش نويس اوليه داشت كه سال گذشته به 
چين فرستاده شد و روي پيش نويس ايران نظراتي داده شد 
و اكنون قرار است ما نظرات خود را اعالم كنيم. چارچوب اين 
سند مشخص شده اما به توافق نهايي نرسيده و تا وقتي اين 

سند نهايي نشده، بديهي است كه بندهاي آن اعالم نشود.
به گفت��ه وي،  در داخل ايران، روابط با چي��ن روابط مورد 
حمايت است و مس��ووالن دو كش��ور از روابط بلندمدت 
اس��تقبال كردند و چنين ش��رايطي را با روسيه و برخي 
همسايگان نيز مذاكره مي كنيم. ايران در منطقه و به عنوان 
قدرت آسيايي با ديگر كشورها همكاري داشته، يك قدرت 
است و دشمنان مي خواهند به عنوان فشار آن را مطرح كنند.

رييس دفتر رييس جمهوري گفت: بحث تركمنچاي در كاخ 
سفيد  سپس شبكه هاي بي بي سي و من و تو مورد اشاره 
قرار گرفت و در ادامه، فردي به اين مساله پرداخت كه وقتي 
بر سر كار بود، روابط خوبي با چين داشت.در اين سند، نقشه 
همكاري را روشن كرديم و به مصداق تعهدآور نرسيديم. وارد 
بحث كيش و قشم و تعداد نيروهاي نظامي و احداث پايگاه 
نظامي نشده و كساني كه اين مسائل را مطرح كردند به سند 
كاري نداشتند و آمدند تا روي حساسيت نظام و مردم دست 
گذاش��ته و روابط ايران و چين را بر هم بزنند. اگر اين كار را 
با روسيه نيز كرده بوديم چنين بحث هايي مطرح مي شد.

واعظي افزود: امريكايي ها مي خواهن��د بين مردم و نظام 
و مس��ووالن فاصله ايجاد كنند و از آنجايي كه با فشارهاي 
اقتصادي و جنگ رواني موفق نشدند، به اين روش ها متوسل 
مي شوند.اين مسائل توهم و شايعه است و به اين موضوعات 
در سند اشاره نشده اس��ت.وي اظهار كرد: موضوع فروش 
نفت 2۰ تا ۳۰ درصدي زير قيمت جهاني به هيچ وجه چنين 
بندي در برنامه همكاري 2۵ ساله وجود ندارد و روابط نفتي 
در داخل ايران سازوكار خود را دارد و بايد قراردادي امضا شود 

و در اين برنامه، وارد مصداق هاي كوچك و جزيي نشديم.
به گفته وي،  از اين نوع سندها در روابط بين كشورها ديده 
مي شود. برخي تصور مي كنند اين سند با بقيه اسنادي كه با 
ديگر كشورها امضا كرديم تفاوت دارد اما ما بر اساس اصول 
و قانون اساسي و هرچه در ۴۰ سال اخير عمل كرديم قدم 
بر مي داريم و آنچه گفته شده از جمله پايگاه نظامي و جزيره 

قشم و كيش و مناقصات به هيچ وجه درست نيست.
سرپرست نهاد رياست جمهوري تصريح كرد: چين، اقتصاد 
دوم جهان است و ايران بازيگر مهم منطقه است. اين روابط 
ايران و چين از منظر اقتصادي و سياسي و تحول منطقه اي 
مي تواند موجب تغيير نظم منطقه شود و امريكا به دنبال اين 
است كه چنين اتفاقي رخ ندهد. از كي تا به امروز كاخ سفيد 
به دنبال منفعت ايران بوده است؟واعظي افزود: هنوز سند، 
مراحل اوليه خود را طي مي كند و پرداختن به اين سند در 
خارج اي��ران يعني منافع ديگري را كه ديگران در منطقه 
دارند، نشانه گرفته است. خوشحالم مجلس و مسووالن به 
نوعي از اين اقدام در شرف مذاكره حمايت كردند و مردم 
اي��ران نيز بايد اين توطئه هايي كه اتاق فكرش در خارج از 
كشور است، بشناسند.رييس دفتر رييس جمهوري گفت: 
اگر اين سند تعهدآور باشد، بايد به مجلس برود و اگر اين 
سند تعهدي براي كش��ور به وجود آورد، مانند بسياري از 

سندهاي مختلف با ديگر كشورها در مجلس مورد ارزيابي 
قرار مي گيرد. ممكن است اين سند تعهدي نداشته باشد 
و در دول��ت مورد تصويب قرار گي��رد و براي آنكه مصوبه 
ما با قانون اساس��ي مغايرت نداشته باشد آن را به مجلس 
مي فرستيم.واعظي ادامه داد: اين مسائل را در داخل كشور 
و از نهادهاي قانوني نمي توان پنهان كرد. هرچه محرمانه 
باشد از نظر مجلس و سرانه سه قوه محرمانه نيست و نبايد 
در اين بخش هيچ نگراني وجود داشته باشد.واعظي توضيح 
داد: بسياري از تفاهم نامه هاي همكاري فرهنگي با كشورها 
از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد ما با وزارتخانه متناظر خود 
منعقد مي شود و دو دولت نسبت به هم متعهد مي شوند.

وي تأكيد كرد: بايد صبر كنيم و ببينيم اين سند در نهايت 
شكل نهايي اش چگونه است و در آخر در صورت تعهد آور 
بودن به مجلس ب��رود. در ماه هاي اخير به دليل كرونا اين 
تفاهم نامه به تأخير افتاد و سخت است كه اين مذاكرات را 
ويديو كنفرانسي پيش برد و اميدوارم تا آخر امسال به جايي 
برسيم.رييس دفتر رييس جمهوري يادآور شد: از سال ۹2 
موضوع سياست خارجي بر اساس تعامل با همسايگان براي 
تأمين منافع كشور بوده است. امروز هرچه روابطمان با چين 
و روسيه و همسايگانمان گسترده تر باشد نقطه قوت ما است. 
تا زماني كه منافع ما وسط نباشد چيزي را امضا نمي كنيم. 
چيزي كه هنوز توافق نشده مورد حساسيت خارجي هاست 
و اين يعني اين قرارداد فراتر از همكاري ساده است و نبايد 

اجازه دهيم ديگران براي ما تصميم بگيرند.
واعظي تأكيد كرد: متن، پيش از امضا منتشر نمي شود و 
در سطح دستگاه ها باقي خواهد ماند. اين در كشورهاي 
ديگر نيز مرسوم اس��ت. اگر توافق بر اين باشد كه اين 
برنامه در بخش هايي محرمانه باش��د به مس��ووالن و 

مجلس ارايه مي شود.
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بورس كانون تحوالت جديد دركشور است
در حالي ك��ه در جامعه فعل و انفعال اقتص��ادي و توليدي 
جريان ندارد و فضاي كسب و كار رونقي ندارد، بدون ترديد 
در بلندمدت مشكالت عديده اي را ايجاد خواهد كرد و هدف 
اصلي را كه جابه جايي تخصيص هاس��ت تامين نمي كند و 
همه فشار روي سرمايه گذاران منتقل خواهد شد. نتيجه يك 
چنين تصميماتي خالي شدن سبد اقتصادي كشوراز هر نوع 

سرمايه گذاري جديدي خواهد شد.
  چطور مي توان جريان اين س�رمايه گذاري هاي 

مردمي را مستمر كرد ؟ 
اگر ماليات به معناي كلي بر هر نوع سرمايه گذاري لحاظ شود 
و بقيه ماليات ها افزايش پيدا نكند، مثال ماليات بر مصرف تغيير 
نكند اما ماليات بر عايدي افزايش يابد، جريان سيال نقدينگي 
به سمت مصرف ميل خواهد كرد. البته بعيد است كه دولت به 
دنبال مسيري هايي برود كه باعث كاهش سرمايه گذاري شود. 
در اين مورد دولت با همراهي مجلس بايد با تامل بسيار بيشتري 
بحث هاي مالياتي را دنبال كند، اينطور نيست كه ماليات را بتوان 
با يك نگاه تك بعدي محقق كرد؛ صرف اينكه گفته شود مثال 
ماليات از خانه هاي خالي، حتما باعث حل مشكل مسكن در 
بخش اجاره و رهن خواهد شد، نشان دهنده اين است كه موضوع 
يك بعدي نگاه شد و ابعاد و زواياي گوناگون بحث موشكافي و 
حالجي نشده است. موضوع ابعاد ديگري هم دارد، يكي از اولين 
تبعات آن كاهش سرمايه گذاري در بخش ساخت و ساز مسكن 
خواهد شد و اين موضوع مشكالت تازه اي را ايجاد خواهد كرد و 

در ميان مدت باعث ركود در بازار مسكن خواهد شد. 
  به نظر مي رس�د قبل از عملياتي شدن قانون، 
دالل ها و واسطه ها راهكارهاي عملياتي براي دور 

زدن قانون را پيدا كرده اند؟

وقتي قانون بر اس��اس واقعيات اقتصادي و اجتماعي 
و فرهنگي تدوين نش��ده باشد، ش��ك نكنيد كه فردا 
راه هايي ب��راي دور زدن قانون پي��دا خواهند كرد. در 
گذشته هم بس��ياري از قوانين اقتصادي كه به صورت 
خلق الساعه و غيركارشناسي اجرايي مي شدند همين 
سرنوشت را پيدا مي كردند. بدون ترديد انبوه سازان و 
جرياناتي كه حوزه ساخت و س��از مسكن را در دست 
دارند، به جاي اينكه واحد مسكوني را كامل كنند و پايان 
كار بگيرند و منتظر فروش بمانن��د، خانه را به صورت 
نيمه كاره نگه خواهند داشت تا بعد از انجام تشريفات 
مربوط به فروش و... به س��رعت اقدام به ساخت و اخذ 
پايان كار كنند. اين راه هايي اس��ت ك��ه افراد براي دور 
زدن قان��ون و ندادن مالي��ات در پيش خواهند گرفت. 
تبعات ديگرش انتقال دارايي ها از بازار مسكن به ساير 
بازارهاي غير مولد مثل بازار ارز و طالست. شخصي كه 
ارز مورد نياز خود را از طريق كانال هاي تلگرامي و فضاي 
مجازي تهيه مي كند و درگاوصندوق خانه اش نگه داري 
مي كند، چطور مي خواهد ماليات عايدي سرمايه خود 
را بپردازد. مش��خص اس��ت كه اطالعات اين مراودات 
اقتصادي جايي ثبت نمي شود و چون اطالعاتي درباره 
آن وجود ندارد، طبيعي اس��ت كه امكان اخذ ماليات 
از آن وج��ود ن��دارد. يعني به نوع��ي دولت ومجلس با 
تصميماتش در حال دميدن رونق در بازارهاي غير مولد 
و كاهش سرمايه گذاري هاي مولد هستند. اين جنبه هاي 
پيراموني كه من چند مثال درباره آنها زدم موضوعاتي 
اس��ت كه در جريان تصميم سازي هاي اقتصادي بايد 
مورد توجه قرار بگيرد. االن به نظر مي رسد نگاه سطحي 

و يك جانبه اي در تصميم سازي هاي اقتصادي جريان 
دارد و در فضايي هيجاني برخي نمايندگان و كارشناسان 

اقتصادي اظهارنظرهايي سطحي را مطرح مي كنند.
  بحثي ميان اساتيد اقتصادي درباره اولويت فروش 
اوراق يا ماليات يا استقراض از بانك مركزي جريان 
دارد. در ح�ال حاض�ر به نظر ش�ما دولتي ها از چه 

مسيري بايد كسري بودجه را جبران كنند؟ 
از اينها مناسب تر به نظر من فروش دارايي هاي دولت 
اس��ت كه اثرات مختلفي دارد. يك اثر آن اين اس��ت 
كه اين دارايي ها و نقدينگي به بازار س��رمايه مي رود و 
حجم بازار سرمايه بزرگ تر مي شود، ضمن اينكه اين 
جريان سيال نقدينگي كه به بورس مي رود حباب هاي 
احتمالي موجود در اي��ن بازارها را نيز بي اثر مي كند و 
رونق مي آفريند. اثر دوم كه بسيار مهم تر هم هست اين 
است كه دولت كوچك تر مي شود، هزينه هاي دولت را 
كاهش مي دهد و وقتي هزينه هاي دولت كاهش پيدا 
كرد، بخشي از مش��كالت بودجه اي دولت هم از ميان 
مي رود. راهكار بعدي اين اس��ت كه دولت تا جايي كه 
ممكن است، هزينه هاي كم بازده و بيهوده خود را كاهش 
دهد، هزينه هاي كم بازده و كم اثر در اقتصاد و اجتماع 
و... را كم كند. اما راهكار سوم كه بسيار بهتر از استقراض 
از بانك مركزي است، فروش اوراق قرضه است. در حال 
حاضر دولت مي تواند هر س��ه اين راه ها را دنبال كند. 
ضرورتي ندارد كه الزاما يك��ي از اين روش ها امتحان 
ش��ود، دولت مي تواند به صورت توامان هم ماليات ها 
را در مسير اصالح قرار دهد، هم به اندازه ظرفيت هاي 
اقتصادي كش��ور اوراق قرضه منتشر كند و هم تالش 

كند تا بحث چابك سازي دولت و آزادسازي بنگاه هاي 
دولتي را آغاز كند. 

  شما به درستي اشاره كرديد كه خصوصي سازي 
يكي از مهم ترين روش ها براي بهبود شاخص هاي 
بنيادين اقتصادي اس�ت. بعد از رونق بورس برخي 
از اس�اتيد اقتصادي اعالم مي كنند كه مش�اركت 
بيشتر مردم در بورس و مردمي شدن بورس باعث 
خواهد شد تا نظام حكمراني كشور نيز تحت تاثير 
اين شرايط تازه از ارتكاب تصميمات خلق الساعه 
و غيركارشناس�ي خ�ودداري كن�د. ب�ه عبارت 
روش�ن تر نوعي نظام حكمراني خوب، جايگزين 
نظام بروكراسي فعلي خواهدشد، چنين قرائتي را 

قبول داريد؟
بورس هر اندازه كه گسترش پيدا كند و به گونه اي پيش 
برود كه صاحبان سهام بتوانند در ساختارهاي مديريتي 
ش��ركت ها ورود كنند و اثرگذار باش��ند، مي تواند بسيار 
مفيد باشد. اگر مردم حاكم بر بازار بورس شوند، مي توانند 
بهره وري را ارتقا دهند و فضاي مناسب تري در اقتصاد حاكم 
شود. پيگيري مسير توسعه در كشورهاي پيشرفته نشان 
مي دهد، هرجا كه مردم سهم مديريتي بيشتري را كسب 

كرده اند رونق بيشتري بر اقتصاد حاكم بوده است. 
  اما جرياناتي در بورس هستند كه تالش مي كنند از 
مردمي شدن بورس جلوگيري كنند و به دنبال ايجاد 
انحصار در فعاليت هاي بورس هستند. خطرات اين 

جريانات براي آينده بورس كشور چيست؟
در ش��رايط فعلي احتماال افراد، گروه ها و جرياناتي وجود 
دارند ك��ه از مردمي ش��دن ب��ورس و باال رفت��ن قدرت 

س��هامداران مي ترس��ند و تالش مي كنند تا سهامداران 
مردمي قدرت بيش��تري كس��ب نكنند، اين افراد سعي 
مي كنند سهامداران بس��يار خرد و جزئي باشند و از رشد 
و پايايي س��هامداران جلوگري مي كنند تا حاكميت اين 
شركت هاي خصولتي و با نفوذ بر بازار سهام از دست نرود. 
در حالي كه در يك اقتصاد عادي و روبه جلو سهامداران بايد 
بتوانند سهم مديريتي مناسبي هم داشته باشند؛ تا زماني 
كه مديريت كلي شركت هاي بورسي در اختيار اين جريانات 
باشد، امكان رشد و ثبات اقتصادي وجود نخواهد داشت. تا 
زماني كه مردم نتوانند س��هام مديريتي بگيرند؛ سهامي 
كه تحت عنوان خصوصي س��ازي ارايه مي ش��ود در واقع 
خصوصي سازي نيست؛ پول مردم را گرفته اند اما مديريت 
همچنان همان مديريت فشل و غيرتخصصي قبلي است. 
اين بنگاه ها همه مض��رات دولتي بودن را دارد اما پول اين 

بنگاه زيان ده را مردم بايد يپردازند. 
  خطر اين نوع خصوصي سازي براي آينده اقتصاد 
كشور به طور عام و بازار بورس به طور خاص چيست؟

خطر اين نوع خصوصي سازي اين است كه فقط پوسته اي 
از خصوصي سازي دارد؛ اين مضرات در كوتاه مدت ممكن 
اس��ت بازدهي را پايين بياورد و بنگاه ها زيان ده ش��ود. در 
بلندمدت اعتماد مردم به بازارهاي پولي و اعتباري را از ميان 
مي برد و رونق بازارهاي داللي و سوداگري هاي دالر و سكه را 
بيشتر مي كند. فرد اگر يك بار سهام شركت هاي آزادشده را 
بخرد؛ بعد ببيند كه ضرر كرده است، بار ديگر كالهش هم 
در بورس بيفتد سراغي از بورس نخواهد گرفت. بورس بايد 
از دست دولت خارج شود و دولت ديگر نبايد هيچ دخالتي 

در تصميم سازي هاي اجرايي داشته باشد.

ادامه از صفحه اول



اخبار 3 بانك و بيمه

رييس جمهور: بانك مركزي مسوول سياست هاي ارزي است

دالر نيمايي به باالي 17 هزار تومان رسيد
صادركنندگان براي برگشت ارز ۴ ماه فرصت دارند

گروه بانك و بيمه |
رييس جمه�ور گف�ت: وزارت صم�ت اختيار و 
مسووليت اجراي سياست هاي صادرات و واردات 
كاال براي ايجاد انضباط ارزي را دارد و بانك مركزي 

مسوول سياست هاي ارزي است.

به گزارش »تعادل«، حجت االس��ام والمس��لمين دكتر 
حس��ن روحاني روز يكشنبه در جلس��ه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت، با اشاره به نوسانات ارزي ناشي از تحريم ها 
و محدوديت هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا، تصريح كرد: 
وزارت صمت مس��وول ايجاد انضباط در بخش صادرات و 
واردات كاال در كشور است و در اين مسيربا همكاري بانك 
مركزي سياست هاي تعادل ارزي كشور را با بيشترين دقت 
و شفافيت اجرا مي كند.  رييس جمهور سياست كلي دولت 
را حمايت از بخش خصوصي و مشاركت فعال بازرگانان و 
توليد كنندگان برشمرد و تاكيد كرد: با توجه به گزارش ها 
و ارزيابي مثب��ت وزارت صمت و بانك مركزي از همكاري 
و فعاليت هاي سازنده بازرگانان دلس��وز و متعهد و داراي 
كارنامه روش��ن اقتصادي، مقررات و ضوابط بايد در مسير 
حمايت و تشويق صادركنندگان و وارد كنندگان باشد و به 
آن دسته ازكساني كه رفتار قانونمند داشته و به تعهد خود 
در چارچوب قانون عمل كرده اند، تسهيات تشويقي ارايه 
دهند. روحاني در عين حال تصريح كرد: در كنار تش��ويق 
و تقويت صادركنندگان و وارد كنندگان فعال و متعهد به 
سياست هاي تجاري كشور، در چارچوب همان ضوابط و 
سياست ها گروه اندكي كه با هدف سوءاستفاده از اين شرايط 
و به قصد س��وداگري ارز صادراتي خود را به چرخه اقتصاد 
كشور برنمي گردانند مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرند و با 

هماهنگي اتاق بازرگاني فعاليت آنها محدود مي شود.
در اين جلس��ه رييس كل بانك مركزي مصوبات كميته 
بازگشت ارز صادراتي را جهت تسريع برگشت ارز صادرات 
ارايه كرد كه براساس آن، صادركنندگان براي برگشت ارز از 
تاريخ صدور پروانه صادراتي ۴ ماه فرصت دارند و اگر ظرف 
سه ماه بعد از تاريخ صدور پروانه صادراتي گمرك، ارز خود را 
برگردانند به عنوان تشويق مبناي برگشت ارز آنها ۹۰ درصد 
ارزش پايه صادراتي خواهد بود.براساس اين مصوبه درصورت 
تاخير در برگش��ت ارز به چرخه اقتص��اد، صادركنندگان 
مكلفند باقيمانده تعهدات خود را در سامانه نيما با نرخ روز 
پايان مهلت ۴ ماهه مذكور در س��امانه نيما، يا قيمت روز 
بازار هر كدام كمتر باشد، به بانك مركزي بفروشند. دكتر 
عبدالناصر همتي همچنين گزارشي از روند عرضه ارز در 

سامانه نيما ارايه كرد كه براساس آن، طي دو هفته گذشته 
اين عرضه روند افزايشي داشته است.

   نرخ ها در  بازار
روز يكشنبه 22 تيرماه ۹۹، در بازار آزاد و معامات نقدي، 
ن��رخ دالر 228۰۰، يورو 255۰۰، پون��د 285۰۰، درهم 
628۰، لير تركيه 335۰، يوان 328۰، دالر كانادا 16۹۰۰ 
تومان اعام ش��د. در حالي كه به��اي اونس جهاني طا با 
شيبي مايم روند كاهشي به خود گرفته و به 17۹۹ دالر 
رسيده است، اما به دليل رش��د نرخ دالر در بازار آزاد كه به 
قيمت 228۰۰ تومان افزايش يافته، قيمت طا و س��كه 
افزايش يافت. به گزارش »تعادل«، هر گرم طاي 18 عيار 
به ۹67 هزار تومان، مظنه مثقال 17 عيار يا طاي آبشده به 
۴ ميليون و 18۹ هزار، سكه جديد 1۰ ميليون و ۴۰۰ هزار، 
سكه طرح قديم ۹ ميليون و 7۰۰ هزار، نيم سكه 5 ميليون 
و 25۰ هزار، ربع س��كه 3 ميليون و 5۰ هزار، سكه گرمي 
يك ميليون و 6۰۰ هزار تومان داد و س��تد شد.  در ساعات 
عصر يكشنبه نيز نرخ لحظه اي سامانه سنا افزايش يافت و 
قيمت خريد دالر به 2235۰ و فروش دالر 2255۰ تومان 
رسيد. همچنين قيمت خريد يورو 2۴65۰ تومان و قيمت 
فروش يورو 2۴85۰ تومان اعام شد. همچنين سامانه سنا 
نرخ ميانگين ارز در تاريخ 2۰ تيرماه ۹۹ را براي دالر 21۹7۴، 
يورو 2۴2۴۹، درهم 5۹2۴، ي��وان 2۹71، پوند انگليس 
27۰62، لير تركيه 3215، دالر كانادا 161۹5 تومان اعام 
كرد. سامانه نيما نيز نرخ حواله را براي دالر 17۴۹1، يورو 
2۰57۴، درهم ۴711، يوان 25۰1 تومان اعام كرد. براين 
اساس، عاوه بر افزايش نرخ دالر نيما به باالي 17 هزار تومان، 
اختاف دالر نيمايي با دالر صرافي به 5۰5۹ تومان، اختاف 
دالر نيمايي با دالر آزاد به 53۰۹ تومان رس��يده است. در 
جريان معامات بازار ارز، نرخ دالر و يورو 5۰۰ تومان افزايش 
يافته است. صرافي هاي بانكي هر دالر امريكا را به قيمت 22 
هزار و 35۰ تومان مي خرند و معادل 22 هزار و 55۰ تومان 
نيز مي فروشند كه نرخ خريد و فروش دالر به ترتيب ۴۰۰ 
و 5۰۰ تومان افزايش يافته است. همچنين، اين صرافي ها 
هر يورو را معادل 2۴ هزار و 65۰ تومان مي خرند و به قيمت 
2۴ هزار و 85۰ تومان نيز مي فروشند كه نرخ خريد و فروش 
يورو در مقايسه با روز گذشته 5۰۰ تومان با افزايش قيمت 
مواجه شده است. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
در بازار روز )يكش��نبه( طي روندي كاهشي، 1۰ ميليون و 
۴2۰ هزار تومان فروخته ش��د.همچنين سكه تمام طرح 
قديم ۹ ميليون و 7۰۰ هزار تومان، نيم سكه پنج ميليون 

و 25۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 5۰ هزار تومان 
و هر قطعه سكه يك گرمي يك ميليون و 63۰ هزار تومان 
تعيين قيمت شد.طاي خام 18 عيار به ازاي هر گرم ۹6۴ 
هزار و ۹52 تومان معامله شد. هر مثقال طا نيز ۴ ميليون و 
18۰ هزار تومان به فروش رسيد.اونس جهاني هم به دليل 
تعطيلي بازارهاي جهاني، تغيير قيمتي نداشت و همچنان 

به بهاي يك هزار و 7۹۹ دالر معامله مي شود. 

   رفع اي�رادات قانون مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز در مجلس

نماينده مردم ماكو در مجلس با اشاره به رفع ايرادات قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز در مجلس يازدهم، بيان داش��ت: 
اين طرح جزو اولويت هاي مجلس اس��ت. محمد عليپور 
در گفت وگو با ايِبنا با اش��اره به داليل نوس��انات نرخ ارز در 

ماه هاي اخير، گفت: عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و 
همچنين برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا مهم ترين علل 
اين نوسانات قيمتي هستند. وي با تاكيد بر اينكه اقتصادي 
نبودن بسياري از مولفه هاي رشد نرخ ارز دليل محكمي بر 
پيش بيني كاهش نرخ آن است، تصريح كرد: به طور حتم 
با توجه به مكانيزم هاي ب��ازار هيجان هاي مقطعي بازار از 
ميان رفته و س��اماندهي نرخ ها آغاز مي شود. اين نماينده 
مجلس با اشاره به واردات كاالهاي قاچاق به كشور تصريح 
كرد: ارز مورد نياز كاالهاي قاچاقي كه وارد كشور مي شود، 
از سيستم بانكي منتقل نش��ده و از راه هاي غيرقانوني و به 
صورت پولشويي از كشور خارج مي شود كه اين اتفاق هم در 
بر هم خوردن بازار و افزايش نرخ ارز تاثيرگذار است. وي با 
بيان اينكه در سال هاي اخير حجم كاالهاي وارده به شكل 
قاچاق به نسبت گذشته كاهش پيدا كرده اما به صفر نرسيده 

و موجب خروج ارز از كشور مي شود، تاكيد كرد: به طور حتم 
شبكه هايي وجود دارد و اين قاچاق به صورت سازماندهي 
شده توسط اين شبكه ها انجام مي شود. اين نماينده مجلس 
درباره بسترهاي قانوني مبارزه با اين قاچاق، گفت: مجلس 
دهم به طور مفصل روي قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز كار 
كرده كه البته شوراي نگهبان ايراداتي به آن گرفته و اين طرح 
را به مجلس يازدهم عودت داده كه جزو اولويت هاي مجلس 

يازدهم است كه ايرادات را هر چه سريع تر برطرف كند.
وي با بيان اينكه اگر اين قانون به مرحله اجرا در بيايد كمك 
بزرگي به كاهش قاچاق ارز خواهد كرد، افزود: ساماندهي 
به وضعيت قاچاق ارز به طور جد مدنظر مجلس قرار دارد و 
تاش مي كنيم با كمك دولت اقدامات خوبي در اين راستا 
انجام دهيم.  سهم اوراق دالري از سبد ارزي روسيه بار ديگر 

كاهش يافت.

در مجمع عمومي عادي ساالنه ذوب آهن اصفهان عنوان شد: 

ذوب آهن اصفهان با راه اندازي كوره بلند شماره يك، جهش توليد را محقق مي سازد
مجمع عمومي عادي س��االنه ذوب آه��ن اصفهان با 
حضور سهامداران، نمايندگان صاحبان سهام، اعضاي 
هيات مديره و نماينده س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
تهران، در تاالر تشريفات و تاالر آهن ذوب آهن اصفهان 
با رعايت پروتكل هاي بهداشتي پنجشنبه 1۹ تيرماه 
برگزار شد . نمايندگان سهامداران عمده ذوب آهن  در 
جايگاه هيات رييسه قرار گرفتند و دكتر سعيد عبودي 
رييس هيات مديره شركت صدر تامين رياست مجمع 

را عهده دار شد . 
مهن��دس منصور ي��زدي زاده مديرعام��ل ذوب آهن 
اصفهان در ارايه گزارش هيات مديره مربوط به عملكرد 
سال ۹8 و برنامه هاي آتي اين شركت گفت: ركورد توليد 
با دو كوره بلند و ثبت ركورد روزانه، ماهانه و ساالنه توليد 

كك ازجمله دستاوردهاي سال قبل است.
وي با اشاره به دس��تيابي به ركورد كمترين مصرف 
كك، اظهار ك��رد: كك مهم ترين بخش قيمت تمام 
شده شركت در بحث انرژي است و در حالي كه ديگر 
فوالدسازان از گاز اس��تفاده مي كنند، اما ذوب آهن 
به دلي��ل روش توليد كوره بلند ناچار به اس��تفاده از 

كك است.
مديرعام��ل ش��ركت ذوب آهن با تاكيد ب��ر اينكه به 
دليل كمبود كمي و كيفي در زغال س��نگ در كشور 
و همچنين كمبود كك در كش��ور ناچار ب��ه واردات 
هس��تيم كه مجموع آنها 5۰ درصد قيمت تمام شده 
شركت ذوب آهن را در برمي گيرد، افزود: در اين حوزه 
عدد 512 كيلو به ازاي هر تن چدن را در س��ال ۹8 به 
51۰ كيلو رسانديم و اميدواريم در سال ۹۹ اين روند 

كاهشي ادامه يابد.
وي با اشاره به روند آزمايشي پروژه PCI به عنوان يكي 
از پروژه هاي اقتصادي ذوب آهن، اظهار كرد: قرار بود 
بهره برداري رسمي از اين پروژه در فروردين امسال با 

حضور رييس جمهور انجام ش��ود كه به دليل شرايط 
موجود اين اتفاق رخ نداد، اما امروز شركت از اين پروژه 

استفاده آزمايشي مي كند.
 وي ب��ا بيان اينك��ه يكي از فاكتوره��اي مهم صنعت 
فوالد توليد س��رانه فوالد اس��ت، اظهار ك��رد: ميزان 
تولي��د ذوب آهن در س��ال ۹7به ازاي ه��ر نفر، 161 
تن بود كه اين عدد در س��ال ۹8 به 17۴ تن رس��يد و 
پيش بيني مي ش��ود در س��ال جاري با جهش توليد 
و ب��ا راه اندازي كوره ش��ماره يك به ع��دد 1۹۹ تن به 
ازاي هر نفر برس��يم كه اين حاص��ل دو اقدام از جمله 
افزايش توليد و ديگري خروجي ش��ركت اس��ت و در 

 عمل جهش توليد در اين ش��ركت محقق مي ش��ود .
مديرعامل ش��ركت ذوب آهن با اشاره به ثبت ركورد 
صادرات ش��ركت ذوب آهن در س��ال گذشته با يك 
ميلي��ون و 155 هزار تن محصول، گف��ت: اين ميزان 
صادرات معادل 5۰ درصد محصوالت اصلي ش��ركت 

است.
وي افزود: تثبيت سودآوري شركت را در سال گذشته 
شاهد بوديم و امسال 88۰ ميليارد تومان را هدف گذاري 
كرديم. بدين ترتيب زيان انباش��ته شركت را به صفر 
خواهيم رساند و سال آينده به طور قطع سود تقسيم 

خواهيم كرد.

وي با بيان اينكه در سال ۹8 نسبت به سال ۹7 شاهد 
رش��د 57 درصدي هزينه هاي مواد اوليه بوديم، ادامه 
داد: رشد هزينه ها در حالي بود كه رشد فروش شركت 
28 درصد رقم خورد و اين يكي از داليل نرس��يدن به 
سود عملياتي مناسب ذوب آهن همانند سال ۹7 بود.

مديرعامل ذوب آهن با اشاره به داليل رشد هزينه هاي 
ذوب آهن، اظهار كرد: رشد 57 درصدي قيمت زغال و 
همچنين نرخ افزايشي تورم و ... موجب رشد هزينه هاي 

توليد در ذوب آهن شده است.
وي ب��ا بي��ان اينك��ه ذوب آه��ن در بحث ف��روش با 
محدوديت هايي در فروش محصوالت خود در بورس 

كاال مواجه شد، تاكيد كرد: در اين شرايط به سود قابل 
پيش بيني دست نيافتيم. برآورد ما از سود از دست رفته 

8۰۰ ميليارد تومان بوده است.
يزدي زاده در ادامه به چالش هاي پيش روي ش��ركت 
اشاره كرد و گفت: بزرگ ترين مشكل ذوب آهن كمبود 
مواد آهن دار در كشور است، اما با رويكرد جديد وزارت 
صمت روند خام فروش��ي رو به كاهش است و با تدابير 
صورت گرفته قرار اس��ت پيش از ص��ادرات ابتدا نظر 

توليدكنندگان داخلي جلب شود.
وي با اش��اره به ترجيح معادن به تبديل س��نگ آهن 
به كنس��انتره و گندله كه يك چالش براي ذوب آهن 

محسوب مي شود، گفت: ما امروز با كمبود سنگ آهن 
درشت دانه در كشور مواجه هستيم، از سوي ديگر برخي 
صنايع باال دستي همچون گل گهر و چادرملو به توليد 
فوالد روي آورده اند و در اين شرايط آنها تامين مواد اوليه 

خود را در اولويت قرار داده اند.
وي با اشاره به اينكه ذوب آهن همانند ديگر فوالدسازان 
از ياران��ه انرژي برخوردار نيس��ت، اظهار كرد: مطابق 
آخرين برآورد ذوب آهن به ازاي هر كيلو توليد محصول 

1۰5۰ تومان از يارانه انرژي بي بهره است.
وي با اشاره به برنامه هاي مقابله با چالش هاي موجود، 
اظهار كرد: ش��ركت ذوب آهن به دنبال خريد معادن 
زغال س��نگ و سنگ آهن است و اقداماتي نيز صورت 
گرفته است، همچنين تمديد مجوز هيات وزيران در 
عرضه يك ميليون و 75۰ هزار تن س��نگ آهن، ارايه 
برنامه تامين كامل مواد اوليه ذوب آهن و پيشنهاد آن به 
وزارت صمت از مهم ترين برنامه هاي اين شركت است.

وي با اشاره به راه اندازي كوره بلند شماره يك ذوب آهن، 
تصريح كرد: با وجود كمبودهاي بس��يار در آس��تانه 
راه اندازي كوره بلند شماره يك هستيم اما مهم ترين 
بح��ث آن تامين پاي��دار م��واد اوليه آن اس��ت كه با 
برنامه ريزي وزارت صمت به زودي ش��اهد راه اندازي 

آن خواهيم بود.
 در پايان اين مجمع، شركت سرمايه گذاري صدر تامين، 
شركت پويش بازرگان، شركت فرآورده هاي نسوز ايران، 
شركت توسعه معادن پارس تامين و شركت صبا تامين 
به عنوان اعض��اي هيات مديره در دوره جديد به مدت 
دو سال انتخاب شدند.همچنين موسسه حسابرسي 
هشيار مميز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني 
اصلي شركت و موسسه حسابرسي تدوين و همكاران 
به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني علي البدل 

براي مدت يك سال انتخاب شدند.

  Mon. July 13. 2020  1703   دوشنبه 23 تير 1399   21 ذي القعده 1441  سال هفتم    شماره 

 انتقال وجه كارت به كارت
 6 ميليون تومان 

بانك مركزي ب��ا توجه به روند صع��ودي ويروس 
كرونا در كش��ور و لزوم كاهش مراجعات حضوري 
به شعب، ضمن تأكيد بر ارايه هرچه بيشتر خدمات 
غيرحضوري به هم وطنان توس��ط شبكه بانكي، 
در بخشنامه اي س��قف خدمات مبتني بر كارت را 
افزايش داد. بانك مركزي اعام كرد با توجه به روند 
صعودي و شروع موج دوم بيماري كرونا در كشور 
و در راستاي مديريت، كنترل و پيشگيري از شيوع 
اين ويروس، از شبكه بانكي تقاضا مي شود، به صورت 
موقت، بر ارايه هرچه بيشتر خدمات غيرحضوري 
به منظور تسهيل استفاده هم وطنان از درگاه هاي 
غيرحضوري و كاهش مراجعات حضوري مردم به 
شعب و دس��تگاه هاي خودپرداز، تمركز كنند. بر 
اين اساس، سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت 
)شتابي و درون بانكي( از طريق درگاه هاي اينترنتي، 
خودپردازها و كيوسك از مبلغ سي ميليون ريال در 
هر شبانه  روز از مبدأ هر كارت به شصت ميليون ريال 
افزايش يابد. همچنين سقف مجاز انتقال وجه كارت 
به كارت از طريق پرداخت سازها از 1۰ ميليون ريال 
به 3۰ ميليون ريال ب��ا حصول اطمينان از انطباق 
شماره ملي دارنده كارت و شماره ملي دارنده سيم 

كارت انجام دهنده تراكنش قابل افزايش است.

 استخراج رمز ارز در ايران
با دو نوع تعرفه انجام مي شود

سخنگوي صنعت برق از توليد رمز ارز با تعرفه هاي 
خانگي، كشاورزي و صنعتي خبر داد كه اين رويه 
سبب ايجاد آس��يب جدي به شبكه برق مي شود. 
به گزارش تسنيم، مصطفي رجبي مشهدي معاون 
برنامه ري��زي و امور اقتصادي توانير و س��خنگوي 
صنعت برق درخصوص پاداش 1۰ ميليون توماني 
براي معرفي مراكز غيرقانوني استخراج رمز ارز گفت: 
پيش از اي��ن وزارت اقتصاد از م��ردم براي معرفي 
مراكز غيرقانوني استخراج رمز ارز دعوت كرده بود 
و پس از آن بود كه وزارت نيرو نيز از مردم خواست 
كه مزارع غيرمجاز ارز را شناسايي و معرفي كنند. 
وي با اشاره به اينكه تاكنون 1۴ مركز استخراج رمز 
ارز به ظرفيت 3۰۰ مگاوات مجوز گرفته اند، افزود: 
متاسفانه عده اي هم هستند كه با سوءاستفاده، از 
تعرفه هاي ديگري مانند كشاورزي، خانگي و حتي 
صنعتي براي اس��تخراج رمز ارز استفاده مي كنند 
كه اين تع��داد باعث ورود آس��يب هاي زيادي به 
شبكه مي ش��وند. رجبي مش��هدي  گفت: با اين 
حال به منظور جلب مش��اركت مردم و شناسايي 
بيشتر استفاده كنندگان غيرمجاز، دستورالعمل 
پرداخت پاداش به افرادي كه اين مراكز غيرقانوني را 

شناسايي و معرفي كنند، تدوين شده است.

 با كاهش اختالف دالر نيما با دالر آزاد به 5 هزار تومان، پيش بيني مي شود كه افزايش عرضه ارز از سوي صادركنندگان تشويق شود

ويژه



اخبار

دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح كرد

استفاده دولت از اوراق وكالت عام
گروه بورس|

كس�ري بودجه دولت در حال حاضر به عامل 
نگ�ران كننده براي بس�ياري از تحليلگران و 
فعاالن اقتصادي بدل ش�ده اس�ت. از آنجايي 
كه كاه�ش درآمدهاي حاص�ل از منابع نفتي 
كه سابق بر اين نقش موثري در متوازن كردن 
بودجه كش�ور و تامي�ن هزينه ه�اي جاري و 
عمراني دارد، دولت را در تنگنا قرار داده است.

 همين امر سبب شده تا در دو سال گذشته بحث تامين 
درآمدهاي الزم براي پاس��خگويي به نيازهاي كش��ور 
بيش از پيش تقويت ش��ود. از آنجا كه از نظر بسياري از 
كارشناس��ان اقتصادي تحقق اين امر تا حدودي دور از 
انتظار است، فقدان اميد نسبت به توازن منابع و مصارف 
بودجه به انتظارات تورمي دامن زده است. با اين حال در 
طول دو س��ال گذشته به خصوص در سال جاري سعي 
شده تا نياز به تامين كسري هاي ياد شده با بهره گيري 
ازظرفيت هاي بازار سرمايه به خصوص با عرضه سهام و 
بهره گيري از اوراق بهادار برطرف شود. به همين منظور و 
به دليل لزوم همسويي تمامي قوانين كشور با آموزه هاي 
اسالمي از سال هاي گذش��ته اوراق متعددي بر مبناي 
عقود اسالمي ايجاد شده تا نياز به تامين مالي در كشور 
همسو با موازين مذهبي صورت پذيرد. آنطور كه مجيد 
پيره، دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار گفته 
است. مقرر شده تا بخشي از نياز دولت به تامين كسري 
بودجه نيز با استفاده از اوراق وكالت عام تامين شود.  دبير 
كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار كرد: اين 
كميته با كليات تأمين مالي دولت از طريق انتشار اوراق 

وكالت عام موافقت كرد.
به گزارش سنا، مجيد پيره، دبير كميته فقهي سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار، در گفت وگو با ايكنا، به تش��ريح 
جزئيات و مصوبات جلسه اين كميته پرداخت و اظهار 
كرد: جلسه اخير كميته فقهي با موضوع توسعه روش هاي 
تأمين مالي دولت برگزار ش��د و درباره ساختارهايي از 
تأمين مالي كه انعطاف بيشتري دارند بحث و تبادل نظر 
صورت گرفت. وي افزود: اوراق وكالت يكي از انواع اوراق 

بهاداري است كه منطبق با موازين فقهي طراحي شده 
و در بسياري از بازارهاي سرمايه بين المللي كه موازين 
شريعت اس��الم را هم رعايت مي كنند به مرحله انتشار 
رسيده و اين ظرفيت را به وجود آورده است كه با استفاده 
از عقد وكالت، زمينه تأمين مالي را براي باني فراهم آوريم.

دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار يادآور شد: 
در روش هاي جديد تأمين مالي دولت، سعي بر اين است 
كه از عقد وكالت اس��تفاده شود و اين امكان براي دولت 
فراهم ش��ود تا از اين طريق از محل بازار سرمايه تأمين 
مالي كند. در اوراق وكالت كه س��ابقًا طراحي شده بود، 
نهادي كه قصد تأمين مالي از مح��ل اين اوراق را دارد و 
در ادبيات مالي به آن، باني گفته مي شود به عنوان وكيل 

سرمايه گذاران عمل مي كند.
پي��ره اظهار كرد: در اي��ن اوراق كه قباًل طراحي ش��ده 
بود، س��رمايه گذاران با خريد هر ورق��ه از اوراق وكالت، 
مبلغي را در اختيار باني ق��رار مي دهند و وي به وكالت 
از سرمايه گذاران، وجوه جمع آوري شده را جهت خريد 
كاال يا خدمات يا س��رمايه گذاري اس��تفاده مي كند و 
بس��ته به اينكه وجوه جمع آوري ش��ده در چه حوزه اي 
سرمايه گذاري شود، مي تواند در قالب اوراق وكالت عام 
يا اوراق وكالت خاص طراحي ش��ود. دبير كميته فقهي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادام��ه داد: تفاوت وكالت 
خاص و عام در حوزه مجاز سرمايه گذاري از سوي وكيل 
اس��ت و در طرحي كه جديداً در كميته فقهي سازمان 
بورس مطرح ش��د فرايند انتشار اوراق وكالت عام بحث 
و تبادل نظر ش��د. در اي��ن اوراق، دولت به عنوان وكيل 
سرمايه گذاران عمل مي كند و منابع مالي كه در اختيار وي 
قرار داده مي شود جهت انجام فعاليت هاي سودآور به نفع 
دارندگان اوراق و هم راستا با منافع دولت مورد استفاده 
قرار مي گيرد. وي اظهار كرد: در طرح پيشنهادي انتشار 
اوراق وكالت عام، دو نهاد واس��ط جود دارد كه يكي نهاد 
واسطي است كه عمليات انتشار اوراق را انجام مي دهد كه 
آن را نهاد واسط ناشر مي گوييم و نهاد دوم، نهاد ناشري 
است كه به وكالت از سرمايه گذاران در راستاي درآمدزا 
كردن اموال فعاليت مي كن��د كه در اصطالح آن را نهاد 
واسط مولدساز مي ناميم. اين دو نهاد بعد از اينكه وجوه 

سرمايه گذاران را تجميع كردند در استخري از دارايي هاي 
متعلق به دولت فعاليت خواهند كرد و دولت هم اموال 

معيني را در اين استخر دارايي ها قرار مي دهد.
پيره افزود: براي مث��ال دولت مي تواند مطالبات خود از 
بخش خصوصي يا بخش��ي از دارايي هاي خود همانند 
ساختمان و ماشين آالت يا احيانًا سهام را در اين استخر 
قرار دهد و چنانچه دارايي از نوع مطالبات باش��د و يك 
جريان مالي را به همراه داش��ته باشد نهاد واسِط ناشر، 
به وكالت از سرمايه گذاران، آن مطالبات را تنزيل كرده 
و از محل مابه التف��اوت نرخ تنزيل با ارزش اس��مي آن 

مطالبات، سودي را براي سرمايه گذاران به همراه دارد و 
در صورتي  كه دارايي موجود در استخر از قبيل ساختمان 
يا ماش��ين آالت باشد نهاد واسِط مولدس��از به وكالت از 
سرمايه گذاران، آن دارايي را از دولت خريداري و سپس در 
قالب اجاره به شرط تمليك به خود دولت واگذار مي كند. 
دبير كميته فقهي س��ازمان بورس و اوراق بهادار تأكيد 
كرد: اين مجموعه عمليات اين امكان را فراهم مي كند 
كه دولت در عين استفاده از منافع برخي از اموال متعلق 
به خود، نقدينگي مورد نياز خود را نيز به دست آورد. اين 
اوراق به اين دليل به اوراق وكالت عام معروف شدند كه دو 

نهاد واسطي كه اشاره شد در كنار هم امكان بهره مندي 
س��رمايه گذاران از مجموعه  اين فعاليت هاي اقتصادي 
سودآور را فراهم مي كنند و اين دو نهاد به عنوان وكيل 
سرمايه گذاران سعي مي كنند فعاليت هاي سودآوري را 

به نفع آنها هماهنگ و محقق كنند.
وي در پايان يادآور ش��د: كليات اين موضوع در كميته 
فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار تصويب شد اما برخي 
از پيشنهادهايي كه در جلسه ارايه شده بود اصالح و قرار 
شد بعد از انجام اصالحات، جزئيات اين طرح در جلسه 

بعدي به تصويب برسد.

ETF ها را بهتر بشناسيم
ETF صندوق هاي قابل معامله در بورس يا همان
ها يكي از رايج ترين ابزارهاي موجود در بازارهاي 
سرمايه هستند كه از مردادماه سال ۱۳۹۲به بازار 
سرمايه ايران راه پيدا كردند و طي سال هاي اخير 
به يك�ي از مهم ترين ابزارهاي س�رمايه گذاري 
تبديل ش�ده اند. در حال حاض�ر صندوق هاي 
مزبور به عنوان يكي از بهترين، مناسب ترين و كم 
ريسك ترين گزينه ها براي ورود به بازار سرمايه به 

ويژه براي تازه واردان مطرح است.

به گزارش س��نا، اين روزها خبرهاي زي��ادي در خصوص 
س��رمايه گذاري در بورس و ورود به بازار س��رمايه شنيده 
مي شود و عموم افراد جامعه به سرمايه گذاري در اين بازار 
تمايل پيدا كرده اند. در اين ميان يكي از مهم ترين مخاطرات 
ورود افراد جديد به بورس، نداش��تن اطالعات كافي براي 
سرمايه گذاري مستقيم بوده كه ممكن است خطر از بين 
رفتن س��رمايه آنها را به دنبال داشته باش��د. اين در حالي 
است كه گزينه هاي بسيار زيادي براي ورود اين قبيل افراد 
براي سرمايه گذاري غيرمس��تقيم در بازار مطرح است كه 
يكي از مهم ترين اين موارد صندوق هاي س��رمايه گذاري 
هستند؛ زماني كه صحبت از سرمايه گذاري مطرح مي شود، 
ريسك پذيري و ترس از دست دادن سرمايه به بزرگ ترين 
دغدغه سرمايه گذاران تبديل مي ش��ود. براي از بين بردن 
يا كم كردن از مي��زان اين ريس��ك راهكارهاي مختلفي 
وجود دارد. مثال يكي از اين راه ها اس��تفاده از صندوق هاي 
سرمايه گذاري مشترك است. مهم ترين خدمت صندوق ها 
بازدهي مطلوب و كم كردن ريس��ك سرمايه گذاران است 
كه اين ويژگي در انواع صندوق هاي س��رمايه گذاري براي 
سرمايه گذاران غير حرفه اي بس��يار كاربردي است؛ زيرا با 
انتخاب يك صندوق سرمايه گذاري مناسب، ديگر نيازي 

به كس��ب اطالعات تخصصي و صرف وقت اضافه نيست. 
متداول ترين تقس��يم بندي صندوق هاي سرمايه گذاري 
بر مبن��اي تركيب دارايي هاي آنها اس��ت به اين معني كه 
صندوق ها سرمايه جمع آوري شده از افراد را در دارايي هاي 
مختلفي سرمايه گذاري مي كنند. اين دارايي ها مي توانند 
گزينه هاي كم ريسك مانند سپرده بانكي و اوراق با درآمد 
ثابت يا گزينه هاي با ريسك بيشتر مانند سهام باشند. صندوق 
سرمايه گذاري سهامي، صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت، 
صندوق  سرمايه گذاري مختلط و صندوق سرمايه گذاري 
قابل معامله از جمله ۴ گروه اصلي صندوق هاي فعال در بازار 
سرمايه ايران هستند. همانطور كه عنوان شد يكي از انواع 
صندوق هاي سرمايه گذاري، صندوق قابل معامله در بورس يا 
ETF ها هستند. صندوق هايي كه اين روزها بيشتر از گذشته 
در كانون توجه معامله گران و سرمايه گذاران قرار گرفته اند.

   ETF  چيست؟
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در سهام يا همان 
ETFها صندوقي متشكل از دارايي هاي مختلف است كه 
با س��اختاري شبيه به صندوق س��رمايه گذاري مشترك 
mutual fund مانند سهام عادي شركت هاي مختلف در 
بورس اوراق بهادار معامله مي شود.  يعني براي سرمايه گذاري 
در اين صندوق ها بايد كد معامالتي فعال در بورس داشته 
باشيم. سرمايه گذاري در صندوق هاي قابل معامله در بورس 
)ETF( مي تواند براي همه مناسب باشد چون هم امكان بهره 
مندي از تنوع سبد خريد و هم كاهش ميزان ريسك پذيري 
در اين صندوق ها وج��ود دارد عالوه بر اين به اين دليل كه 
واحدهاي صندوق هاي مزبور به صورت آنالين قابل خريد 
و فروش است سرمايه گذاري در آن براي افرادي كه بيشتر 
دوست دارند در بازار سهام سرمايه گذاري كنند جذاب است.

   مزاياي استفاده از ETFها در بورس
اولين و مهم ترين  ويژگي صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله، كاهش هزينه استراتژي هاي ردگيري شاخص ها 
است. بخش ديگر صرفه جويي هزينه اي به دليل قابل معامله 
بودن واحدهاي آن در بورس است. تمام هزينه هاي مربوط 
به ثبت و شناس��ايي هويت خريدار يا فروشنده، دريافت و 
بررسي مستندات، پاسخ به درخواست هاي خريدوفروش و 
ساير هزينه ها، بر عهده كارگزار است و مدير صندوق در اين 

زمينه هزينه كمتري متحمل مي شود.

  مزي�ت ديگر صندوق هاي س�رمايه گذاري 
قابل معامله در بورس سهولت دسترسي است

 همچني��ن اي��ن صندوق ها ب��راي طيف وس��يعي از 
س��رمايه گذاران، صرف نظر از مي��زان دارايي ها و افق 
سرمايه گذاري آنها، فرصت مناسبي براي تشكيل پرتفوي 

با ارايه طبقات متنوعي از دارايي فراهم كرده اند.
 از سوي ديگربه دليل اينكه صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله مانند س��هام معامله مي ش��وند، فرآيند 
س��رمايه گذاري در آنها نيز نظام مند است كه اين امر 
موجب افزايش نقدشوندگي و امكان معامله واحدهاي 
س��رمايه گذاري در بازارهايي مي شود كه در آنها همه 
سرمايه گذاران مي توانند صرف نظر از ميزان سرمايه يا 
افق زماني سرمايه گذاري، به طور شفاف و با حمايت هاي 
قانوني نهادهاي حاكميتي با يكديگر دادوستد كنند. 
ش��فافيت، مزيت مهم ديگر اين صندوق ها است؛ زيرا 
بيشتر مديران صندوق، اطالعات اصلي پرتفوي خود 
را روزانه از طريق وب سايت صندوق نمايش مي دهند.

اين در حالي اس��ت كه امكان خريد و فروش لحظه اي 
در بورس همانطور كه مي تواند به عنوان مزيت اين نوع 
صندوق ها مطرح ش��ود اما در شرايطي مي تواند براي 

سرمايه گذاران نوپا كه كمتر توانايي كنترل هيجانات 
خود را دارند زيان آور باش��د چون براي دس��تيابي به 
بازدهي مطلوب نياز به صرف زمان مناس��ب اس��ت. 
اما افراد تازه كار ش��ايد كند ب��ودن يا ضرر كوتاه مدت 
احتمالي صندوق را نتوانند تحمل كنند و با ضرر سرمايه 
خود را خارج كنند. در صورتي كه ذات سرمايه گذاري 
در صندوق هاي غير قابل معامله در بورس بر اس��اس 

سرمايه گذاري ميان مدت يا بلندمدت است.

    ورود ETFهاي دولتي به بازار
بحث پيرامون عرضه سهام دولتي و خروج از بنگاهداري 
در حالي از ابتداي سال جديد مطرح شد كه نخستين 
دور از عرضه مزبور ب��ا ورود صندوق هاي قابل معامله 
مالي آغاز ش��د. در اين راس��تا وزارت امور اقتصادي و 
دارايي به نمايندگي از دولت جمهوري اسالمي ايران، 
باقي مانده س��هام خود در بانك ه��اي ملت، تجارت و 
صادرات ايران و بيمه هاي البرز و اتكايي امين را واگذار 
كرد. »صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم« 
 )ETF( اولين صندوق از نوع صندوق ه��اي اي تي اف
دولتي بود كه پذيره نويس��ي آن به پايان رسيد و از تير 
ماه امكان معامله واحدهاي اين صندوق در بازار سرمايه 
فراهم شد. آن طور كه اعالم شده دولت در سال جاري 
قصد عرضه دو صندوق ديگر را ني��ز دارد. مرحله دوم 
واگذاري ها از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله در بورس مربوط به باقيمانده س��هام دولت در 
پااليشگاه هاي اصفهان، تهران، تبريز و بندرعباس است. 
مرحله سوم واگذاري ها نيز شامل باقي مانده سهام دولت 
در شركت هاي ايران خودرو، سايپا، فوالد مباركه و ملي 
مس است. واگذاري اين دو صندوق طبق برنامه ريزي 

انجام شده در نيمه نخست سال جاري خواهد بود.
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پر كردن خأل بين دانشگاه و بازار 
سرمايه با آموزش هاي حرفه اي

مديرعامل فراب��ورس ايران در نشس��ت افتتاحيه 
نخس��تين دوره CFA با اش��اره به اينكه دوره هاي 
تخصصي همچون CFA خأل موجود بين دانشگاه و 
بازار سرمايه را پر مي كند، گفت: با توجه به توسعه بازار 
سرمايه كشور و بازارها و ابزارهاي مختلف و همچنين 
مردمي كردن اقتصاد، ب��ورس ايران در حوزه علمي 
جلوتر از دانش��گاه حركت كرده است به طوري كه 
بسياري از پژوهش هاي دانشگاهي بر اساس تجربيات 
موجود در بازار سرمايه انجام مي شود. به گزارش پايگاه 
خبري بازار سرمايه )سنا( به نقل از مديريت ارتباطات 
فرابورس ايران، امير هاموني با مطرح كردن اين سوال 
كه آيا دانشگاه هاي ما مي توانند خروجي الزم را براي 
جذب منابع انساني كارا داشته باشند، گفت: در دهه 
گذش��ته با چالش هايي در زمينه نظام پژوهشي و 
كيفيت آموزش روبه رو بوده ايم و نياز است دانشجويان 
پس از فارغ التحصيلي، دوره هاي آموزشي الزم را براي 
ورود به بازار كار بگذرانن��د؛ چرا كه عالوه بر مدارك 
تحصيلي، گذراندن دوره هاي آموزشي حرفه اي به 
ويژه در حوزه مالي و سرمايه گذاري ضروري به نظر 
مي رسد. به گفته هاموني دوره هاي تخصصي همچون 
CFA مي تواند افراد را براي زمينه هاي مختلف كاري 
در حوزه هاي مالي و سرمايه گذاري آماده كند و بازار 
كار نيز با حضور اين اف��راد، تحت تاثير قرار گرفته و 
توس��عه خواهد يافت. مديرعامل فرابورس ايران با 
استناد به آماري كه موسس��ه CFA در سال ۲۰۱۹ 
اعالم كرده است، گفت: كشور چين باالترين ميزان 
دارندگان مدرك CFA را نسبت به كل دنيا به خود 
اختصاص داده است كه ۷۰ درصد از شركت كنندگان 
اين دوره در سازمان ها و نهادهاي مالي و پولي به عنوان 
تحليلگر، حسابدار، حسابرس، مشاور، مدير ريسك، 
مدير پرتفوي و ... مشغول به كارند و ۲۵ درصد آنان 
نيز دانشجو هس��تند. او در همين زمينه افزود: پس 
از چين كه با اختالف نس��بت به ساير كشورها رتبه 
نخست را داراست، كش��ورهاي امريكا، هند، كانادا، 
بريتاني��ا و ... در رتبه هاي بعدي در زمينه CFA قرار 
مي گيرند. هاموني در ادامه، ارتباط موثر مركز مالي 
ايران با موسسه بين المللي معتبر CFA و برگزاري 
دوره آمادگي اين آزمون را اتفاق مباركي دانس��ت و 
گفت: برگزاري اين دوره ها بر رشد سرمايه انساني و 
توسعه ظرفيت هاي بازار سرمايه اثرات مثبتي خواهد 
داشت و حضور سرمايه انس��اني دارنده گواهينامه  
بين المللي CFA معياري براي سنجش توسعه يافتگي 
شركت ها به شمار مي آيد. مديرعامل فرابورس ايران 
در نهايت بازار سرمايه ايران را فرصت مناسبي براي 
دانش آموختگان رشته هايي همچون مالي، اقتصاد، 
حسابداري، حسابرسي، رياضيات مالي، رياضي، آمار، 
اقتصادسنجي و حتي برق كنترل عنوان كرد و گفت: 
با توجه به ورود س��هام عدالت و سرمايه گذاري هاي 
استاني به بورس، راه اندازي بازارها و ابزارهاي جديدي 
همچون بازار هدف، ورود شركت هاي دانش بنيان و... 
فرصت هاي شغلي بسياري در بازار سرمايه كشور ايجاد 
خواهد شد. در اين نشست، عالوه بر افتتاحيه نخستين 
دوره آمادگي آزمون بين المللي CFA سطح ۱، شاهد 
مراسم اعطاي نمايندگي هاي استاني مركز مالي ايران 

و رونمايي از خدمت جديد بورس تلنت نيز بوديم.
Chartered Finan� مخفف CFAففتني است 

cial Analyst به معني تحليلگر خبره مالي است. 
CFA ي��ك گواهينامه حرفه اي اس��ت كه از طرف 
موسسه CFA در زمينه سرمايه گذاري و امور مالي 
به افرادي اعطا مي شود كه دوره هايي را تكميل كرده، 
سه مرحله آزمون را پشت سرگذاشته و تخصص هاي 

الزم ديگر را نيز داشته باشند.

انتشار ۱۰ هزار ميليارد ريال اوراق 
فروش تبعي در بورس تهران

بورس اوراق بهادار تهران اعالم كرد: صنايع پتروشيمي 
خليج فارس، ۱۰ هزار ميليارد ريال اوراق اختيار فروش 
تبعي روي سهام پتروشيمي پارس را با هدف تامين 
مالي منتشر مي كند. به گزارش ايِبنا، شركت صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس كه سهامدار ۵۶ درصدي 
پتروشيمي پارس است، با هدف تامين مالي، اقدام به 
عرضه اوراق اختيار فروش تبعي روي سهام »پارس« 
مي كند. اين اوراق يكساله و با نرخ بازده ۲۰درصدي 
بوده كه قرار است توسط شركت تامين سرمايه بانك 
ملت منتشر شود. اين اوراق از روز يكشنبه ۲۲ تيرماه، 
در نماد »هپ��ارس ۴۰۴« و با قيمت اعمال ۲۲هزار 
ريال عرضه مي ش��ود. هر فرد حقيقي قادر به خريد 
حداكثر ۱۰ هزار ورقه و اش��خاص حقوقي نيز بدون 
محدوديت در حداكثر در كل دوره معامالتي هستند. 
همچنين حداقل حجم عرضه روزانه ۲۰ ميليون ورقه 
تعيين شده و كل حجم عرضه ۵۵ ميليون ورقه است. 
ضمن اينكه اوراق مزبور توسط كارگزاري بانك ملت 
عرضه خواهد شد. ش��ايان ذكر است »اوراق اختيار 
فروش تبعي« اوراقي است كه براساس آن فروشنده 
كه همان شركت منتشر كننده است، متعهد مي شود 
تعداد معيني از سهام شركت را به قيمت مشخصي كه 
اصطالحاً به آن قيمت اعمال مي گويند، در تاريخ معين 
يا همان تاريخ اعمال از سهامدار خريداري كند. از سوي 
ديگر خريدار اوراق اختيار فروش تبعي نمي تواند بيش 
از تعداد دارايي پايه اي كه در اختيار دارد، اوراق اختيار 
فروش تبعي خريداري كند. خريدار موظف به رعايت 
محدوديت هاي خريد هر كد معامالتي تعيين شده 
اس��ت. به عبارت ديگر، مجموع تعداد اوراق اختيار 
فروش تبعي تح��ت مالكيت هر خريدار در پايان هر 
روز معامالتي، حداكثر بايد به تعداد كل دارايي پايه 
متعل��ق به وي و با رعاي��ت محدوديت خريد هر كد 
معامالتي در اطالعيه عرضه باشد. يادآور مي شود طبق 
دستورالعمل معامالت اوراق اختيار فروش تبعي در 
بورس تهران و فرابورس، اشخاص حقوقي كه اقدام به 
خريد اوراق مذكور به ميزان يك ميليون ورقه و بيشتر 
كنند، ملزم به واگذاري اختيار خريد تبعي در همان 
روزي هستند كه سهام پايه و اوراق اختيار فروش تبعي 

را خريداري كرده اند.

 دولت در عين استفاده از منافع اموال خود، تامين مالي خواهد كرد

مك دونالد يا اكبرجوجه؟ مساله اين است 
رستوران هاي زنجيره اي مك دونالد، غذاي ارزان، كم كيفيت، 
در دس��ترس همه ارايه مي كنند و مورد اقبال اقشار طبقه 
متوسط و عموم جامعه است. درست مانند آموزش عالي 
ما كه ب��ا فروش ارزان مدرك و بي كيفيت ش��دن آموزش 
و در دس��ترس قرار گرفتن آن براي همه، شده است يك 

مك دونالد جديد. 
اگر بخواهيم از همين تشبيه براي نقد اين ديدگاه استفاده 
كنيم بايد پرس��يد راز اقبال عموم به مك دونالد چيست؟ 
چه چيزي موجب شده مردم از مك دونالد خريد كنند و از 
بسياري از رستوران ها خريد نكنند؟ پاسخ تضمين كيفيت 
است. ايده مك دونالد آن است كه به مشتريان تضمين دهد 
كه در هرجاي دنيا شعبه آن وجود دارد همان كيفيت را دارد 
و اين باعث مي شود كه شما به مك دونالد مراجعه كني چون 

به حداقلي از كيفيت مي تواني مطئمن باشي. 
اگر مهم ترين مزيت مك دونالد تضمين كيفيت است آن 
وقت ديگر نمي توان وضعيت آش��فته آموزش عالي ايران 
را به مك دونالد تش��بيه كرد بلكه تشبيه بهتر اكبرجوجه 
اس��ت. در ايران همه رستوران ها مدعي اند كه اكبرجوجه 
واقعي هس��تند!!! و هيچ كس واقعا نمي داند كه چه كسي 
واقعاً درست مي گويد. واقعا اكبر جوجه لذيذ است و دوست 
داشتني. اما هيچ تضميني نيست غذايي كه از رستوراني كه 
ادعا مي كند اكبر جوجه است مي گيريم كيفيت مطلوب را 
داشته باشد. لذا بايد از اكبرجوجه شدن آموزش عالي سخن 

گفت نه مك دونالدي شدن آن.
اگر مساله اين است آن وقت شيوه تامين مالي آموزش عالي 
متهم اصلي نخواهد بود بلكه اتهام اصلي متوجه نهاد ناظر 

بر دانشگاه هاس��ت. وزارت آموزش عالي بايد نقشي مثل 
موسسه استاندارد ايفا كند كه محصوالت عرضه شده توسط 
دانشگاه ها، از حداقل استاندارد برخوردار باشد. روند لوث 
شدن مدارك تحصيلي به زماني بر مي گردد كه شهريه دادن 
و دانشگاه هاي خصوصي رواج نداشت و سازمان مديريت 
دولتي نقشي فوق فعال در اعطاي مدرك تحصيلي به مديران 
دولتي ايفا كرد. پس از آن دانشگاه آزاد به اين نهضت پيوست و 
بعد دانشگاه هاي ممتاز ايران نيز ديدند كه اگر نجنبند از اين 
قافله عقب مي مانند و شروع كردند به برگزاري دوره هاي آزاد 
و فروش مدرك ارشد و دكترا. تعريف نادرست و پوپوليستي 
مساله ممكن است از ما يك روشنفكر مردمي، شجاع، نقاد و 
دوست داشتني ايجاد كند اما به حل اساسي »مساله واقعي« 

كمك نخواهد كرد. 

تجويز راهبردي: 
يك��ي از عناصر اصل��ي حكمراني )كش��ورداري( خوب، 
قاعده گذاري، تنظيم گري و نظارت اس��ت. هرچه از كاال 
)مثال پنير( به سمت خدمات )مثال آموزش( حركت كنيم، 
مساله دشوارتر و پيچيده تر مي شود. تسلط بر چنين كار 
پيچيده اي نياز به تخصص، آشنايي با آخرين تجارب موفق 
و ناموفق جهاني و به كارگيري مشاورين كاركشته و تعامل 
بين رشته اي دارد. مي خواهم روي فاكتور مشاورين داراي 
تخصص و تجربه تمركز كنم. اگر مشاور كاركشته داخلي 
وجود ندارد، خب بديهي است كه بايد برويم سراغ مشاور 
كاركشته بين المللي! به جاي آنكه سعي و خطا كنيم و پول 
بيت المال را بر باد بدهيم.  در ايران كسي ابا ندارد كه براي 
يك پروژه فني-مهندسي از خدمات مشاوره يك شركت 

خارجي استفاده كند اما وقتي نوبت به حكمراني مي رسد، 
نياز به آن انكار مي شود يا جس��ارت انجام آن وجود ندارد. 
بالفاصله عده اي نداي وا اس��الما سر مي دهند كه چنين 
و چنان! در حالي كه يك مش��اور خارجي كه فقط در يك 
مساله، بيست سال است كه كار كرده، تجربه سي كشور دنيا 
را مرور كرده و خودش به پانزده كشور دنيا مشاوره داده، از 
تجربه، دانش، شهود و عمقي برخوردار است كه ما هيچگاه 
به آن نمي رسيم. آنچه خود داريم را ز بيگانه تمنا نمي كنيم. 
ولي آنچه نداريم را بايد بپذيريم. براي اين مقصود از بهترين 
و آخرين تجارب بش��ري استفاده   و آن را با شرايط بومي و 
محلي خود تركيب كنيم. مي خواهيم علت توسعه نيافتگي 
خود را دريابيم بايد شيوه حكمراني )كشورداري( را صادقانه 
٭تحليلگر   اقتصاد نقد كنيم.  

جهاني سازي يا چيني سازي؟
 ب��راي اينكه بت��وان جزييات يك قرارداد را به درس��تي 
تحليل كرد، نياز به سواد گسترده در زمينه روابط تجاري 
بين المللي است؛ الزم است ما دس��ت كم ده مورد از اين 
دست توافقات را بشناسيم تا بتوانيم با نگاه تطبيقي جزييات 
آن را ارزيابي كنيم. به همين دليل حتي در صورت آگاهي 
از جزييات توافق، من صالحيت نظ��ر دادن درباره آن را 
ندارم. مس��اله ام رويكرد و فلسفه آن است كه بحثي جدا 

از جزييات است. 

بزرگ ترين ضرورتي كه براي ايران امروز مي دانم، گشايش 
اقتصادي و جهاني ش��دِن بي درنگ اقتصاد آن اس��ت. 
اتفاقا اين همان كاري اس��ت كه خود چين و روس��يه با 
تمام توان انجام داده اند. درگيري ها و منازعات سياسي 
هيچگاه باعث نشده است خللي در روابط اقتصادي اين 
كشورها با رقبايشان ايجاد شود. كيست كه نداند »جنگ 
تجاري« داغي از ۲۰۱۸ ميان امريكا و چين وجود دارد. 
اصال دليل اين جنگ همين است كه تجارت فوق العاده 

خيره كننده اي ميان دو كشور وجود دارد. مشكل دقيقا از 
نظر امريكا اينجاست كه براي مثال در سال ۲۰۱۷ امريكا 
۵۰۵ ميليارد دالر از چين واردات داش��ت، اما فقط ۱۳۰ 
ميليارد دالر به چين صادر ك��رد! اين يعني تراز تجاري 
امريكا در برابر چين به طرز وحش��تناكي منفي است و 
جنگ تجاري ترامپ با چين نيز سر همين است. از سال 
۱۹۸۵ تراز تجاري امريكا سال به سال بدتر مي شود. اكيدا 
توصيه مي كنم در اين صفحه آم��ار ريز تجارت امريكا و 

چين را از ۱۹۸۵ ببينيد. نسخه اي جادويي كه چيني ها 
براي خودش��ان تجويز كردند، اين بود كه حتي با رقبا و 
دشمنان سياسي شان روابط تجاري گسترده و در نهايت 

كمرشكني را برقرار كردند.
در واق��ع در ش��رايطي كه خ��ود چين به س��ردمدار و 
پرشتاب ترين كش��ور در فرايند »جهاني شدن« تبديل 
شده است، ما به جهاني سازي اقتصادمان بي اعتنا بوديم 
و هستيم. من از همه حاميان توافق تجاري بلندمدت با 

چين عاجزانه خواهش مي كنم همين استدالل صحيح 
خود را بسط دهند و به كل جهان تسري دهند، وگرنه به 
جاي »جهاني سازي« »چيني سازي« نصيبمان مي شود. 
اگ��ر اتحاد با ق��درت اول اقتصادي جهان كار درس��ت و 
معقولي است، پس بي اعتنايي تجاري به ديگر قدرت هاي 
اقتصادي جهان مصداق چيست؟ )حال از دشمني و نزاع 
آشتي ناپذير با قدرت هاي اقتصادي جهان حرفي نمي زنم 

كه بر اساس همين استدالل تكليف آن روشن است.( 

ادامه از صفحه اول



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

دو فوريت طرح اصالح ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم در مجلس تصويب شد

ماليات بازدارنده از خانه هاي خالي
گروه راه و شهرسازي|

مجلس مساله مسكن را در كانون توجه خود قرار 
داده اس�ت. در ش�رايطي كه قرار است در هفته 
جاري، طرح ساخت 6 ميليون واحد مسكوني از 
كميسيون عمران به هيات رييسه مجلس تقديم 
شود، ديروز نمايندگان مجلس به دو فوريت طرح 
اصالح ماده 5۴ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم 
)ماليات بر خانه ه�اي خالي( راي دادند. تصويب 
دو فوري�ت طرح به اين معنا اس�ت كه ظرف ۴۸ 
ساعت طرحي كه چاپ و ميان نمايندگان توزيع 
شده، بايد در دستور كار مجلس قرار گيرد. از اين 
رو، انتظار مي رود، جزييات طرح مذكور در هفته 
جاري در دستور كار صحن علني قرار گيرد. اين 
طرح در صورت تصويب، سومين قانوني خواهد 
بود كه در خصوص اخذ ماليات از خانه هاي خالي 

به تصويب رسيده است.

به گزارش »تعادل«، بر اساس اين طرح، در شهرهاي باالي 
۱۰۰ هزار نفر جمعيت »چنانچه بيش از دوازده ماه از پايان 
عمليات ساخت )براي واحدهاي نوساز( يا بيش از شش ماه از 
آخرين نقل و انتقال يا آخرين زمان سكونت )براي واحدهاي 
غيرنوساز( گذشته باشد، در سال نخست، مشمول مالياتي 
به ازاي هر ماه دو برابر ارزش اجاري ماهانه ملك مي ش��ود 
كه اين ماليات در س��ال هاي بعد ۵۰ درصد بيش از س��ال 
قبل خواهد بود. اين ماليات از سال دوم اجرا، مشمول تمام 
شهرها خواهد شد.« به اين ترتيب به نظر مي رسد، ماليات 
جديد بر خانه هاي خالي، از قدرت بازدارندگي كافي برخوردار 
خواهد بود و مانع از خالي ماندن عمدي واحدهاي مسكوني 
و در نتيجه عرضه بيشتر ملك به بازار معامالت و بازار اجاره 
خواهد شد. مساله اي كه منجر به برقراري تعادل ميان عرضه 
و تقاضاي ملك شده و انتظار مي رود تا حدي از شدت رشد 
قيمت مس��كن بكاهد. اما در كنار مساله مهم بازدارندگي 
ماليات بر خانه هاي خالي، مس��اله شناسايي اين دسته از 
واحدهاي مسكوني از اهميت بااليي برخوردار است، چرا 
كه طي ۵ سال گذشته يعني از زمان تصويب ماده ۵۴ مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم در سال 9۴، هنوز سامانه امالك 
و اسكان كشور به طور كامل راه اندازي و عملياتي نشده است.

  پيوند ميان كدهاي ملي و كدهاي پستي
از همين رو اس��ت كه در مقدمه ط��رح دو فوريتي ماليات 
بر خانه هاي خالي تصريح ش��ده است: »علي رغم گذشت 
۵ س��ال از تصويب قانون براي راه اندازي و تكميل سامانه 
امالك و اسكان، هنوز اطالعات سكونتگاهي )اعم از مالكيت 

و اجاره و غيره( براي اكثر خانوارهاي كشور در سامانه فوق 
ثبت نشده است كه عدم اشتراك گذاري اطالعات توسط 
دستگاه هاي اجرايي يكي از علل اين نقصان به شمار مي رود 
و در نتيجه امكان سياست گذاري را براي اعمال انواع ابزارهاي 
تشويقي و تنبيهي نمي دهد. تكميل اين سامانه مستلزم 
وضع مشوق هاي الزم براي مشاركت آحاد جامعه و برقراري 
پيوند ميان كدهاي ملي و كدهاي پستي است. همچنين 
در خصوص ماليات بر خانه هاي خالي، نرخ پايين ماليات 
و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احكام قانوني 
موجود محسوب مي شود و نرخ خانه هاي خالي در كشور ما 
به ويژه شهرهايي مانند تهران، بسيار باالتر از متوسط جهاني 
است و بنا بر سرشماري سال ۱۳9۵، تعداد واحدهاي خالي 
در كشور بيش از دو ميليون واحد مسكوني بوده است. براي 
رفع اين دو كاستي در شرايط كنوني كشور كه كاهش عرضه 
مسكن و افزايش سفته بازي موجب افزايش قيمت و فشار 
به خانواده هاي ايراني شده است، طرح اصالح ماده ۵۴ مكرر 

قانون ماليات هاي مستقيم ارايه مي شود.«

    ماليات ستاني با خود اظهاري
بر اساس تبصره ۲ ماده واحده اصالح ماده ۵۴ مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم، »وزير راه و شهرسازي مكلف است 
حداكثر يك ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون، امكان 
برقراري پيوند ميان كدملي اشخاص )يا كد شناسايي اتباع 
غيرايراني( و كدپستي واحدهاي مسكوني را در سامانه ملي 
امالك و اسكان به صورت خوداظهاري براي كليه امالك 
)اعم از داراي س��ند رسمي، عادي و وكالتي( فراهم نمايد.
كليه اشخاص مكلف اند ظرف دو ماه، اطالعات كدملي خود 
و كدپستي واحد مسكوني را )به همراه بارگذاري اسناد مثبته 
ملكي يا اجاري يا غيره( در س��امانه وارد نمايند تا مشمول 
ماليات بر خانه خالي نشوند. آن واحد مسكوني كه سرپرست 
خانوار، كدملي افراد تحت تكلف خود را ذيل آن ابراز مي كند، 

سكونتگاه اصلي خانوار به شمار مي آيد.«
بر اساس تبصره ۶ ماده واحده يادشده نيز،  »اشخاص مشمول 
اين قانون مكلفند تغيير محل س��كونت يا تغيير مالكيت 
واحد مسكوني خود را حداكثر ظرف ۱۵ روز در سامانه ملي 

امالك و اسكان ثبت نمايند. در صورت احراز تخلف در ثبت 
اطالعات در سامانه يا عدم مراعات مفاد اين تبصره، اشخاص 
مشمول جريمه اي معادل ۲ برابر ماليات بر خانه خالي در 

سال اول خواهند بود.

    سامانه امالك مرجع اطالعاتي تازه 
بر اس��اس تبصره ۸ طرح اص��الح ماده ۵۴ مك��رر قانون 
ماليات هاي مستقيم، دستگاه هاي خدمت رسان مكلف اند 
ظرف ۳ ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون، به منظور ارايه 
خدمات زير به متقاضيان، محل سكونت ثبت شده آنها را 
صرفاً از سامانه امالك و اسكان، استعالم كرده و آن را مالك 

ارايه خدمات قرار دهند: 
الف( ارزيابي جهت بهره مندي از سياست هاي حمايتي

ب( افتتاح حساب و صدور دس��ته چك توسط بانك ها و 
موسسات اعتباري

ج( تعويض پالك خودرو توسط نيروي انتظامي جمهوري 
اسالمي

د( صدور دفترچه بيمه و بيمه نامه توس��ط سازمان تأمين 
اجتماعي و بيمه مركزي ايران

ه�( تخصيص خوابگاه دولتي به دانشجويان توسط وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري

و( تخصيص كد بورسي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
ز( تخصيص سهميه طرح هاي مديريت ترافيك و آلودگي 

هوا توسط شهرداري ها
ح( ثبت نام مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش

ط( ارسال اس��ناد و مداركي نظير گواهينامه، دسته چك، 
اخطاريه، ابالغيه و... كه بنا به ضوابط قانوني مي بايست به 

محل سكونت افراد ارسال شود.
ي( صدور انواع پروانه، گواهي و مجوز توسط شهرداري ها

ك( ارايه انواع تس��هيالت بانكي مربوط به حوزه مسكن از 
جمله صندوق پس انداز مس��كن يكم و يا تسهيالتي كه 
جهت ارايه آنها امالك مشمول، در رهن بانك قرار مي گيرد 

توسط بانك عامل
ل( اراي��ه انش��عاب جديد آب، برق يا گاز طبيعي توس��ط 

وزارت خانه هاي نيرو و نفت.
استعالم از سامانه ملي امالك و اسكان براي دستگاه هاي 
اجرايي، شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات اعتباري 

رايگان خواهد بود.

    مفاد 2 قانون قبلي چه بود؟
پيش از اين در سال 9۴، ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي 
مس��تقيم و در هنگام بررس��ي اليحه اصالح اين قانون، 
به آن افزوده ش��ده بود كه به اين ش��رح است: »ماده ۵۴ 
مكرر- واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت 
بيش از يكصد هزار نفر كه به استناد سامانه ملي امالك 
و اسكان كش��ور )موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶9 مكرر اين 
قانون( به عنوان »واحد خالي« شناس��ايي مي شوند، از 
سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به 
شرح زير خواهند شد: سال دوم- معادل يك دوم ماليات 
متعلقه. سال سوم- معادل ماليات متعلقه. سال چهارم و به 
بعد- معادل يك و نيم )۱.۵( برابر ماليات متعلقه. دومين 
مورد قانوني نيز كه قرار است دولت را مكلف به اخذ ماليات 
از خانه هاي خالي كند، بند ۵ تبصره ۶ قانون بودجه سال 
جاري است كه »سازمان امور مالياتي كشور را مكلف كرده 
است، »با همكاري شهرداري هاي سراسر كشور واحدهاي 
مسكوني خالي از سكنه واقع در شهرهاي با جمعيت بيش 
از يكصد هزار نفر جمعيت س��ال هاي ۱۳9۷، ۱۳9۸ و 
۱۳99 را شناس��ايي و ماليات متعلقه م��اده )۵۴ مكرر( 
قانون ماليات هاي مستقيم با اصالحات و الحاقات بعدي را 

از مالكان آنها أخذ كند.«
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 زلزله هاي پي درپي 
در 110 كيلومتري تهران

رييس بخش زلزله مرك��ز تحقيقات وزارت راه و 
شهرسازي گفت: به نظر نمي آيد زلزله هاي روز 
يكشنبه حوالي فيروزكوه پيش لرزه زلزله بزرگ تر 
باشند. علي بيت الهي در گفت وگو با ايلنا، درباره 
وقوع ۱۸ زلزله در محدوده فيروزكوه اظهار كرد: از 
صبح يكشنبه ۶ زلزله باالي ۲.۵ ريشتر در جنوب 
غرب منطقه فيروزكوه رخ داده اس��ت كه مابقي 
اين زلزله ها كمتر از ۲.۵ ريشتر بوده است. پس از 
وقوع زلزله ۵.۱ ريشتري دماوند در ۱9 ارديبهشت 
سال جاري، يك شيف فاصله اي در كانون تجمع 
لرزه اي در حدود ۵۵ كيلومتري به سمت شرق در 
اين منطقه، اتفاق افتاد و تعدادي زلزله بيش از ۲.۵ 
ريشتر را مشاهده كرديم. اين لرزه ها با يك كش و 
قوس هايي ادامه داشت تا اينكه ديروز با يك رفتار 
غيرعادي مواجه بوديم كه با زلزله ۳.۶ ريشتري 
در ساعت ۵ صبح نمود بيشتري پيدا كرد. او ادامه 
داد: ساعت ۸ صبح ديروز هم زلزله هاي ۲.۵ تا ۳ 
ريشتر رخ داد و ادامه آن در ساعت ۱۱:۴9 دقيقه 
زلزله اي با بزرگي ۴ ريشتر اتفاق افتاد و نگراني هاي 
ما را افزايش داد. بيت الهي با بيان اينكه روند وقوع 
زلزله ها افزايشي بوده است، گفت: به نظر نمي آيد 
كه منشأ اين گسل مشاع باشد. احتماال منشأ اين 
زلزله امتداد غربي گس��ل هاي شمال سمنان و 
سرخه است يا علت شاخه هاي گسل فيروزكوه 
مي تواند باشد. وي با بيان اينكه اين لرزه ها فاصله 
۱۱۰ كيلومتري تا مركز تهران دارند، اظهار كرد: 
طبق تجربيات به دست آمده از زلزله هاي بزرگ 
كشور، به نظر نمي آيد كه اين زلزله ها پيش لرزه 
زلزل��ه بزرگ تري باش��د و وقوع زلزل��ه بزرگ تر 
احتمال پايين تري دارد چراكه پيش لرزه ها معموال 

به صورت خوشه اي رخ نمي دهند.

  جزييات تازه از علل شليك 
به بويينگ اوكرايني

 سومين گزارش درباره سانحه بويينگ اوكرايني 
در روز چهارش��نبه ۱۸ دي م��اه 9۸ منتش��ر 
ش��د. پيش از اين دو گزارش از س��وي سازمان 
هواپيمايي كش��وري درباره اين حادثه منتشر 
شده بود. به گزارش فارس، در بخشي از گزارش 
تازه سازمان هواپيمايي كشوري درباره حادثه 
يادشده آمده است: در يكي از سامانه هاي دفاع 
هوايي تهران پس از جابه جايي سامانه كه منجر 
به تغيير مكان جغرافيايي سمت سامانه شده بود، 
فرايند تنظيم مجدد راستاي شمال سيستم در 
اثر خطاي انس��اني و اجرا نكردن مراحل الزامي 
بعد از جابه جايي فراموش مي شود، اين سامانه 
به دليل تنظيم ننمودن صحيح مجدد ش��مال 
دچار خطايي برابر با ۱۰۷ درجه مي ش��ود و در 
زمان پرواز هواپيماي اوكرايني سمت اهداف و 
اشياي شناسايي شده توسط سامانه با افزايشي 
برابر با ۱۰۷ درجه توس��ط كاربر س��امانه دفاع 
هوايي مشاهده مي ش��ود. در ادامه اين گزارش 
آمده است: در س��اعت ۶:۱۳:۵۶ كاربر سامانه 
دفاع هوايي هدفي را           در سمت ۲۵۰ درجه نسبت 
به شمال خود شناس��ايي كرد كه درحال طي 
كردن مسير ۵۶ درجه بود. در همين زمان پرواز 
اوكرايني پس از برخاس��ت از فرودگاه از سمت 
۱۴۳ درجه نسبت به س��امانه در حال نزديك 
شدن به سمت س��امانه پدافند بود، هواپيما در 
حال طي كردن مس��ير ۳۰9 درجه بود، كاربر 
سامانه دفاع هوايي مشخصات هدف شناسايي 
شده را           در ساعت ۶:۱۴:۲۱ بر روي بستر ارتباطي 
به مركز هماهنگي مربوطه اعالم كرد. اين هدف 
هم��ان هواپيماي اوكرايني بوده كه از س��مت 
فرودگاه امام)ره( در حال نزديك شدن به سامانه 
بوده است ولي توسط سامانه به عنوان هدفي كه 
از ناحيه جنوب غرب در حال نزديك ش��دن به 
تهران بود، شناسايي مي شود. طبق اين گزارش 
اطالعات ثبت شده نشان مي دهد كه پيام سامانه 
دفاعي با مركز هماهنگي مبادله نشده است. در 
اين مرحله يك حلقه ديگر زنجيره رويداد شكل 
مي گيرد. كاربر س��امانه دفاع هوايي به تجزيه و 
تحليل اطالعات قابل مشاهده مي پذيرد و اين 
هدف را           به عنوان يك هدف متخاصم شناسايي 
مي كند، هر چند بدون آگاهي از اينكه س��مت 
قابل مش��اهده داراي خطايي ۱۰۷ درجه است 
احتمال شناس��ايي اين هدف ب��ه عنوان هدف 
متخاصم بسيار باال مي رود، با اين وجود اگر در 
اين مرحله كاربر س��امانه دفاع هوايي هدف را           
يك هواپيماي تجاري تشخيص مي داد، شليك 
موشك منتفي مي شد. اين شناسايي اشتباه نيز 
زنجيره ديگري از رويداد است. طبق اين گزارش 
در س��اعت ۶:۱۴:۴۱ كاربر سامانه دفاع هوايي 
بدون دريافت پاسخ از مركز هماهنگي يك فروند 
موشك به سمت هدف متخاصمي كه شناسايي 
كرده بود، شليك كرد. مطابق دستورالعمل هاي 
مربوط��ه در صورتي كه س��امانه دفاعي موفق 
به برقراري ارتباط با مرك��ز هماهنگي نبوده و 
فرمان ش��ليك را           دريافت نكرده باشد، مجاز به 
شليك نبوده اس��ت، اين تمهيد به عنوان يك 
اليه مراقبت��ي ديگر پيش بيني ش��ده بود كه 
رعايت نشد، حلقه چهارم رويدادها كه منجر به 
شليك موشك شد در اين مرحله شكل گرفته 
است. بنابراين گزارش،  مسير حركت هواپيما و 
وضعيت آن در زمان شليك موشك اول عادي 
بوده است و هيچ نوع عمليات پروازي كه موجب 
گمراه كردن س��امانه دفاعي مي ش��ود تاكنون 
مشاهده نشده اس��ت، خطاي سامانه دفاعي از 
خطاي كارب��ر در فراموش كردن تنظيم مجدد 
شمال سامانه آغاز شده و با افزوده شدن برخي 
شرايط به دامنه خطاي اوليه افزوده شده تا جايي 
كه منجر به هدف گيري اش��تباهي هواپيماي 

مسافري مي شود.

خزانه دار به شوراي شهر تهران گزارش داد

ترازنامه بهاري شهرداري؛ ۵۴ درصد درآمد، ۵8 درصد هزينه
گروه راه و شهرسازي|

 سيدحس�ن رس�ولي، در دويس�ت و بيست و 
ششمين جلسه ش�وراي ش�هر تهران گزارش 
حس�اب هاي درآمد و هزينه شهرداري تهران و 
ارزيابي ميزان انطب�اق آن با بودجه مصوب را در 

خرداد ماه و سه ماهه سال ۱۳۹۹ ارائه كرد.

او درباره عملكرد حساب درآمد و هزينه سه ماه، اظهار كرد: 
شهرداري تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش 
عملكردي سه ماهه خود نسبت به تامين منابع در سقف ۷ 
هزار و ۶۴۳ ميليارد تومان اقدام كند. طي اين دوره سه ماهه 
مبلغ ۴ هزار و ۱۶۸ ميليارد تومان معادل ۵۴ درصد درآمد 
كسب شده است.  وي ادامه داد: از كل درآمد سه ماهه )۴ هزار 
و ۱۶۸ ميليارد تومان( مبلغ يك هزار و ۲۶۳ ميليارد تومان 
مع��ادل ۳۰ درصد آن درآمد پاي��دار و ۷۰ درصد آن درآمد 
ناپايدار اس��ت. خزانه دار شوراي شهر تهران درباره عملكرد 
هزينه اي سه ماهه، نيز گفت: در اين دوره، شهرداري اجازه 

داشته حداكثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ ۶ هزار و ۵۵۶ 
ميليارد تومان هزينه كند. طي دوره مذكور مبلغ ۳ هزار و ۷99 
ميليارد تومان )۵۸ درصد( هزينه در دفاتر ثبت شده است. 
از اين مبلغ 9.99 درصد به صورت پرداخت هاي نقدي است 
و ۰.۱ درصد آن غيرنقدي اس��ت. بديهي است اين شاخص 
نمايانگر ميزان ثبت رويدادهاي هزينه اي در دفاتر مالي بوده و 

آثار ديگري بر آن مترتب نيست.

     عملكرد بودجه اي ضعيف نيست
زهرا نژادبهرام عضو ش��وراي اسالمي شهر تهران در جلسه 
علني ديروز اين ش��ورا، در واكنش به گزارش ارايه ش��ده از 
تحقق بودجه شهرداري تهران در سه ماهه اول امسال گفت: 
من سه سوال اصلي دارم. سوال اصلي اين است كه آيا ميزان 
تحقق بودجه سه ماهه امسال با بودجه محقق شده سه ماهه 
اول س��ال 9۸ مقايسه شده است يا خير. نژادبهرام گفت: در 
سه ماهه اول سال 9۸ ميزان ۴.۴ هزار ميليارد تومان بودجه 
محقق ش��د كه اين عدد در س��ه ماهه اول سال 99 عددي 

حدود ۴.۱ هزار ميليارد تومان بوده است كه به نظر خيلي كم 
به حساب نمي آيد. عضو شوراي اسالمي شهر تهران ادامه داد: 
من هم معتقدم كه ما عليرغم اطالع از شرايط كرونا بودجه را 
به جاي انقباضي انبساطي بستيم، اما سوال اين اينجا است 
كه آيا ضرورتي دارد كه در حال حاضر بودجه را تغيير داده و 
انقباضي ببنديم؟ وي تصريح كرد: سوال ديگر اين است كه 
با توجه به كاهش استفاده از حمل و نقل عمومي حدود ۲۰ 
ميليارد توماني كه قرار بود به حمل و نقل عمومي براي نوسازي 
و پيشبرد پروژه هاي تخصيص يابد تخصيص نيافته است و 

حاال راهكار و چاره چيست؟

    تصويب كليات 2 اليحه با اكثريت آرا
كليات دو اليحه تعيين بهاي خدمات پاسخ به استعالمات 
مراجع قضايي و انتظامي در تصاوير دوربين هاي كنترل 
ترافيكي و آيي��ن نامه موضوع ماده ۷ مصوبه تامين منابع 
مالي پايدار آتش نشاني در نشست ديروز شوراي شهر به 
تصويب رسيد. در دويست و بيست و ششمين جلسه علني 

ش��وراي اسالمي شهر تهران اليحه تعيين بهاي خدمات 
پاسخ به استعالمات مراجع قضايي و انتظامي در خصوص 
تصاوير دوربين هاي كنترل ترافيك شهر تهران و اليحه 
شهردار تهران درباره ايين نامه موضوع ماده ۷ مصوبه تأمين 
منابع مالي پايدار س��ازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
شهرداري مورد بررس��ي اعضاي شوراي شهر قرار گرفت 
و اعضا پيشنهادات خود را در اين خصوص مطرح كردند. 
اعضاي شوراي شهر با اليحه تعيين بهاي خدمات پاسخ به 
استعالمات مراجع قضايي و انتظامي در خصوص تصاوير 
دوربين هاي كنترل ترافيك شهر تهران به همراه تمامي 
ماده واحده هايش موافقت كردند و اين اليحه به تصويب 
رس��يد اما دو پيش��نهاد بهاره آورين مبني بر اينكه براي 
دريافت تصاوير دوربين هاي مداربسته كه بر روي يك لوح 
فشرده در اختيار مراجع قضايي تجديد نظر شود چراكه 
مبلغ مشخصي از درخواست كنندگان اخذ مي شود اما لوح 
فشرده ضد محيط زيست است و اينكه در ميزان دسترسي 
به تصاوير دوربين هاي ترافيكي شركت هاي استارت آپي و 

شركت هاي حقيقي و حقوقي مستثني شوند رأي نياورد. 
اليحه دوم كه با ارايه گزارش از س��وي رييس كميسيون 
س��المت محيط زيست و خدمات ش��هري شوراي شهر 
تهران بررسي اش آغاز ش��د، مربوط به آيين نامه موضوع 
ماده ۷ مصوبه تأمين منابع مالي پايدار سازمان آتش نشاني 
و خدمات ايمني ش��هرداري بود كه به رأي گذاشته شد و 
اعضاي شورا با ۱۵ رأي موافق آن را به تصويب رساندند. در 
اين اليحه صدراعظم نوري پيشنهاد داد شهروندان تهراني 
به شكل اختياري ساختمان خود را مورد پايش ايمني در 

مقابل آتش سوزي قرار دهند.
وي با اش��اره به اينكه براي ساختمان ها )كمترين متراژ( تا 
۵۰۰ متر ۳۰ هزار تومان براي هر ماه و براي ساختمان هاي 
باالي ۲۰۰ هزار متر هزينه ماهانه ۴۰ ميليون تومان در نظر 
گرفته شده است اظهار داشت: به اين ترتيب با هزينه اندكي 
ساختمان ها از سوي سازمان آتش نشاني مورد پايش قرار 
مي گيرند و در زمان وقوع حادثه به دليل اتصال به س��امانه 
آتش نشاني خدمت رساني با سرعت بيشتري انجام مي شود.

رييس شوراي شهر تهران: ارتش پا پس كشيد

اخبار متناقض درباره منتفي شدن احداث بوستان ارتش 
گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه حدود يك ماه از برگزاري آيين احداث 
بوستان ارتش در محل پادگان 06 مي گذرد، ديروز 
اظهارات متناقضي درباره عملياتي شدن توافق 
شهرداري تهران و ارتش بر سر احداث اين پارك 
منتشر شد. از س�ويي، محسن هاشمي،  رييس 
شوراي شهر تهران در صحن علني اين شورا به 
نقل از پيروز حناچي، شهردار اعالم كرد كه ارتش 
از توافق با شهرداري منصرف شده است و از سوي 
ديگر، غالمحسين محمدي، مشاور شهردار در 
صفحه شخصي خود در فضاي مجازي اعالم كرد 

كه توافق درباره پادگاه 06 منتفي نشده است.

داستان اما از آنجا آغاز شد كه علي اعطا عضو شوراي اسالمي 
شهر تهران ديروز در صحن علني اين شورا در تذكري گفت: 
اخيرا تذكري با امضاي شش عضو شورا درباره پادگان ۰۶ امضا 
شد و در صحن علني شورا هم قرائت شد اما با گذشت زمان 
هنوز پاسخي به اين تذكر داده نشده است.  در واكنش به اين 
تذكر، هاشمي خطاب به اعطا گفت: ضرورتي ندارد ديگر به 
موضوع پادگان ۰۶ پرداخته شود. پس از آن تذكري كه اعضاي 
شوراي شهر دادند ارتش پا پس كشيد و احساس كرد كه در 
اين قرارداد متضرر شده است. رييس شوراي شهر تهران گفت: 
آقاي حناچي به صورت تلفني در پاسخ به آن تذكر شش نفره 
اعضاي شوراي شهر به من گفتند كه فعال موضوع پادگان ۰۶ 

مسكوت است و كاري صورت نخواهد گرفت.

  توافق پادگان 0۶ منتفي نشده  است
در واكنش به اين گفت وگو، غالمحسين محمدي مشاور 

شهردار تهران در پستي توئيتري نوشت: اينكه گفته مي شود 
توافق در خصوص پادگان ۰۶ منتفي ش��ده است صحت 
ندارد و اكنون شهرداري و ارتش در عالي ترين سطح در حال 
گفت وگو براي اجراي فوري توافق با در نظر گرفتن نظرات 

اعضاي شوراي شهر هستند.

  احساس »غبن« 
هاش��مي اما در حاشيه نشست علني شوراي شهر در پاسخ 
به اينكه شما در صحن شورا صحبت از منتفي شدن قرارداد 
تبديل پادگان ۰۶ به پارك كرديد اين ماجرا چيست؟ گفت: اگر 
يادتان باشد وقتي توافق ساخت ۰۶ را امضا كرديم اعضاي شورا 
گفتند اين حركت خوب نبوده و پادگان بايد همه اش پارك 
مي شده است و گفتند چرا ۶۰۰ هزار متر بارگذاري كرده ايد. 
وي افزود: همين باعث شد سوءتفاهمي براي ارتش ايجاد شود 
و اين مخالفت ها باعث شد تا ارتشي ها هم نگران شوند و گفته 
شود البد اين كار مناسب نيست. رييس شوراي اسالمي شهر 
تهران گفت: البته تبديل پادگان به پارك كامال منتفي نشده 
است اما حس پيگيري كردنش كم شده است. ارتش كمي 
احساس غبن كرده است و همين باعث شده است تا كمي كار 
به صورت جدي پيگيري نشود. به گزارش »تعادل«، محمد 
جواد حق شناس، الهام فخاري، احمد مسجد جامعي، حسن 
خليل آبادي، حجت نظري و علي اعطا ۶ عضوي بودند كه در 
نشس��ت علني ۲ تير جاري در تذكري به شهردار تهران در 
خصوص موضوع پادگان ۰۶، خواستار ضرورت اصالح مصوبات 
و توافقات در رابطه با پادگان ۰۶ ش��دند. در آن جلسه،  حق 
شناس، رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي 
شهر تهران كه مسووليت قرائت اين تذكر را در صحن شورا 
داشت، گفت: بررسي ها نشان مي دهد نتايج حاصله از مصوبه 

شوراي عالي شهرس��ازي و معماري ايران و تفاهم نامه هاي 
مربوط ب��ه اين موضوع ميان ش��هرداري و ارتش جمهوري 
اسالمي ايران، با »گزينه هاي مطلوب و ممكن« كه مي توانست 
در دستور كار قرار گيرد، و تضمين كننده حداكثري حقوق 
شهر و شهروندان و مديريت شهري از يك سو و منافع ارتش 
جمهوري اسالمي ايران از ديگر سو باشد، فاصله جدي وجود 
دارد. حق شناس همچنين با انتقاد از عدم تعامل شهرداري 
با شورا در اين مورد گفت: در مدت زماني كه پرونده واگذاري 
پادگان آموزشي ۰۶ در دوره تصدي شهردارتهران مطرح و در 
جريان بوده است، هيچ اطالع رساني يا استعالمي در خصوص 
روند مذاكرات و شرايط توافق توسط شهرداري و چگونگي 
پيگيري موضوع در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، 
به ش��وراي اسالمي شهر تهران نرسيده و همه اقدامات راسا 
توسط شهرداري دنبال شده است. حق شناس با بيان اينكه 
انتظار طبيعي و قانوني اين بوده اس��ت كه شهردار تهران در 
مورد اخذ و پيگيري و اعمال نظرات شورا و كميسيون هاي 
تخصصي آن با حساسيت بيش��تري عمل مي كرد، گفت: 
اين درحالي اس��ت كه بررسي ها نشانگر آن است كه نسبت 
به دغدغه ها، پيگيري ها و پيشنهادهاي موردي مطرح شده 
نيز توجه كافي به عمل نيامده است. او سپس براي نخستين 
بار به موضوع مخالفت قاطع كميسيون شهرسازي با شيوه 
انتقال پادگان ۰۶ به ش��هرداري اشاره كرده و گفت: چندي 
قبل ساالري، رييس كميسيون معماري و شهرسازي پس 
از بررسي هاي الزم در كميسيون مربوطه، در پاسخ استعالم 
وزارت راه و شهرسازي، به درستي مخالفت صريح كميسيون 
را با طرح پيشنهادي به دليل تبعات نامطلوب آن براي شهر را 
اعالم، و درخواست مي كند كل پنجاه هكتار در اختيار شهر 
قرار گيرد، و از بارگذاري هاي مذكور جلوگيري شود. رونوشت 

نامه براي شهردار هم ارسال مي گردد. اما متاسفانه شهرداري 
تهران و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توجهي به اين 
مخالفت و هشدارها در انجام توافق و تصويب مصوبات مربوطه 
نداشته اند. حق شناس همچنين به ديگر تبعات اين واگذاري 
از منظر شوراي عالي شهرسازي كشور اشاره كرده واضافه كرد: 
اين در حالي است كه كميته فني شوراي عالي شهرسازي و 
معماري ايران در صورتجلسه مربوط به جلسات )9۶/۱۰/۲۰ 
و 9۶/۱۰/۲۶( به صراحت اعالم كرده است: بر اساس مطالعات 
عارضه سنجي ترافيكي، هرگونه بارگذاري در محدوده پادگان 
۰۶ حتي با اتخاذ همه تدابير ممكن، حائز اثرات نامطلوب و بعضا 
غير قابل جبران بر ترافيك محورهاي اطراف، خصوصا محور 
پاسداران با سطح سرويس E )اشباع( و F )فوق اشباع( خواهد 
بود. به گفته وي، درنهايت اين كميته پيشنهاد كرده است، 
براي انجام اين كار از كمك هاي دولت، تامين زمين معوض از 
منابع دولتي يا شهرداري، و يا انتقال حق توسعه بر ساير اراضي 
متعلق به ارتش، و حتي مكاتبه با ستاد كل نيروهاي مسلح 
به منظور مس��اعدت در اين خصوص استفاده شود. رييس 
كميس��يون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران گفت: 

اين نقد به شهرداري و ش��وراي عالي شهرسازي و معماري 
ايران وارد است كه چرا با وجود نظرات اعضاي اين كميته كه 
از كارشناسان برجسته كشور هستند، مصوبه فعلي در شوراي 
عالي شهرسازي و معماري ايران به تصويب رسيده، و توافقي 
بر اساس اين مصوبه ميان شهرداري و ارتش جمهوري اسالمي 
شكل گرفته است. حق شناس تاكيد كرد: عليرغم نقد جدي 
به مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، بايد گفت 
مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري در اين خصوص نيز 
شرط الزم، و نه كافي براي انجام چنين توافقي ميان شهرداري 
و ارتش جمهوري اس��المي ايران بوده است، و اساس صدور 
مجوز انجام چنين توافقي بر عهده شوراي شهر است. حال 
اينكه تاكنون هيچ مجوزي از طرف شوراي شهر بدين منظور 
صادر نشده، و اساسا چنين موضوعي از سوي شهرداري در 
شورا طرح نشده است. اين عضو شوراي شهر ادامه داد: منافع 
شهر و ش��هروندان حكم مي كند، به گونه اي عمل شود كه 
منجر به تفكيك و خرد شدن اين ميراث تاريخي و فرهنگي و 
طبيعي نشود تا از تبعات اجتماعي و ترافيكي و زيستي محيط 

جبران ناپذير جلوگيري به عمل آيد.

به ازاي هر ماه، دو برابر ارزش اجاري ماهانه ملك ماليات گرفته مي شود. اين ماليات در سال هاي بعد ۵0 درصد بيش از سال قبل خواهد بود



دانش و فن6اخبار

موج بيكاري در   استارت آپ هاي حوزه فناوري از ابتداي شيوع كوويد ۱۹

راهنماي بقا براي  استارت آپ ها پس از كرونا
ت�ا پاي�ان همه گي�ري وي�روس كرون�ا، 
 استارت آپ ها بايد به صورت متمركز به دنبال 
راهي براي بقا باشند. پاندميك كرونا، با بحران 
مالي سال 2008 بس�يار متفاوت است. همه 
شركت ها در اين مدت، با ضرر مواجه نيستند، 
به طوري كه ارزش برخي از شركت ها در بورس 
س�هام افزايش مي يابد و برخي از مش�اغل 
حتي با تقاضاي بيش�تري نسبت به آنچه كه 
براي آن آمادگي داش�تند، مواجه ش�دند و 
حتي برخي از شركت ها نيروهاي جديد هم 
اس�تخدام مي كنند. در مقابل، بس�ياري از 
مشاغل نمي توانند از كانال هاي سنتي عرضه 
و توزيع خود اس�تفاده كنند و به طور موقت 

تعطيل شده يا با كاهش تقاضا روبه رو شدند.

اس��تارت آپ ها و ش��ركت هاي كوچ��ك ح��وزه تك 
سال هاست كه منبعي عظيم از تكنولوژي هاي نوظهور 
و نيروهاي با مهارت براي شركت هاي بزرگ تر بوده اند. 
عالوه بر اين س��ازمان ها و ش��ركت هاي بزرگ همواره 
خريداري   اس��تارت آپ ها را به عن��وان راهكاري براي 
تحقيق و توسعه بخش آي تي خود قلمداد مي كرده اند و 
حاال با اخراج هاي گسترده در اين صنعت معلوم نيست 
چه روزهايي براي اين شركت ها در پيش است. به گزارش 
»تعادل«، وب   سايت كانورسيشن، به بررسي نكاتي براي 
 استارت آپ ها و مديران آنها پرداخته تا به آنها كمك كند 
از اين بحران عبور كنند و بتوانند كنترل ش��ركت هاي 

خود را در دست بگيرند.

   چالش شماره يك: مديريت وجه نقد
بزرگ ترين مساله اي كه بيش��تر  استارت آپ ها با آن 
روبه رو هس��تند، مديريت وجه نقد است. بسياري از 
برآوردها نش��ان مي دهد كه احتم��ااًل 12 تا 18 ماه 
طول مي كش��د )در يك س��ناريوي مثبت( تا زماني 
كه يك واكس��ن پيدا شود و مورد استفاده قرار گيرد، 
اگرچه اث��رات پس از اين بحران ممكن اس��ت براي 
مدت طوالني ت��ري ادامه يابد. چني��ن افكاري يك 
سوال اساسي را ايجاد مي كند: چگونه  استارت آپ ها 
مي توانند در اين دوره زنده بمانند؟ ش��ركت ها بايد 
براي رفع مش��كالت بعدي آماده ش��وند. حفظ پول 
نق��د در اين دوره ب��ه چند دليل ضروري اس��ت. در 
حالي كه اكثر س��رمايه گذاران به معامالتي كه انجام 
ش��ده احترام مي گذارند، برخي ممكن است اينگونه 
نباش��ند. عالوه بر اين ، بازار سرمايه گذاري نيز تغيير 
كرده اس��ت. ارزش گذاري ها به ميزان قابل توجهي 
كاهش يافت��ه، بنابراي��ن دريافت پول ب��راي انجام 
تجارت به طور فزاينده اي دش��وار است و براي مدتي 
دش��وار خواهد ماند. حتي براي شركت هايي كه در 
بخش هايي با تقاض��اي زياد فعاليت مي كنند )مانند 
مراقبت هاي بهداشتي(، اگر تناسب توليد محصول تا 
بازار، به احتمال زياد بيش از يك سال به طول انجامد، 
س��رمايه گذاران محتاط تر عم��ل مي كنند. عالوه بر 

اين، فرصت هاي خاص ب��راي توليد كوتاه مدت پول 
نقد، متوقف ش��ده است. در يك روند روبه رشد ، براي 
 استارت آپ هايي كه موجودي نقدي كمتري دارند، با 
درگير شدن بيش از حد در برنامه هاي جانبي، احتمال 
كمتري وجود دارد كه از اهداف نهايي خود منحرف 
شوند و مي توانند روي تكامل مدل اصلي تجارت خود 
تمركز كنند. هدف 18 ماه آينده اين اس��ت كه از سر 

پا ماندن اين  استارت آپ ها اطمينان حاصل شود.

    چالش شماره دو: تغيير ارزش ها
دومين چالش در اين بازار شامل تغيير ارزش گذاري 
اس��ت، صاحبان مش��اغل بايد انتظارات واقع بينانه 
داشته باش��ند. وضعيت بازار س��هام همين حاال هم 
چندان خوب نيس��ت، اما ممكن اس��ت روند نزولي 
بيشتري داشته باشد. ارزشگذاري هاي  استارت آپي 
هم محافظه كارتر ش��ده اند. جذب بودجه س��خت تر 
است و شركت هايي كه سعي در جمع آوري پول دارند، 
احتماال سهام خود را حتي بيشتر از دست مي دهند. 
يكي از واقعيت هاي سرمايه گذاري در شرايط بحران 
اين است كه بازده مورد انتظار آنها غالبا بيشتر از زمان 
عادي است. در طول بحران مالي كه پيش آمده بود، 
مدت زمان بازده نسبت به دوره هاي بي ثبات معمول 
هم بيش از دو برابر بود. حاال بايد ديد بازار پيش از آنكه 
دوباره بخواهد شروع به جذب سرمايه كند، تا چه اندازه 

تاثيرات پاندميك كرونا را پاك كرده است.

    چالش شماره سه: پيچيدگي هاي رهبري
رهبري در اين دوران پيچيده تر شده است. شفافيت و 
صداقت درباره شرايط موجود، كليد بازسازي، ايجاد و 
تعميق اعتماد بين مديريت و كارمندان است. پس از 
آن، هيجان هم از اهميت برخوردار است. نحوه برخورد 
با احساسات به همان اندازه مهم است كه نشان دادن 
همدلي و نگه داشتن ارتباط بين افراد. مهم است كه 
به ارزش ها و چشم انداز اهداف، وفادار باشيد. رهبران 
مشاغل نه تنها الزم است رهبري و مديريت را در نظر 
بگيرند، بلكه مربي ديگري الزم اس��ت كه در شركت 
مشاركت نداشته باش��د و واقعيت كار را به  خوبي و از 

خارج از شركت درك كند. 
مربي گري مي تواند به بهزيستي كمك كند، روش هاي 
تأم��ل را براي رهبران تجارت س��رعت بخش��د و در 
تصميم گيري متع��ادل كمك كند. اخراج كارمندان 
كليدي ي��ك تجربه آسيب زاس��ت. ب��ازار كار براي 
استعداد هاي برتر هنوز فعال است. بحران كرونا، يك 
بحران انتخابي است كه برخي از شركت ها را به شدت 
تحت تأثير قرار مي دهد، در حالي كه شركت هاي ديگر 
رشد مي كنند. كنار گذاشتن استعدادهاي برتر باعث 
مي ش��ود آنها يك پيشنهاد خوب را در شركتي ديگر 
دريافت كنند و پس از پايان بحران، ديگر برنگردند. اين 
هم دليل ديگري براي  استارت آپ هاست كه با انجام 
فعاليت هاي بسيار استراتژيك، به مديريت پول براي 

سال آينده بپردازند.

  چالش شماره چهار: تغيير فضاي مورد نياز 
تفكيك فضاهاي كاري فيزيكي و به ويژه فضاهاي همكاري 
و محيط هاي رشد، ممكن است تعامل اجتماعي را مختل 
كند.   اس��تارت آپ ها براي تحريك خالقيت و آزمون، به 
تعامالت شخصي و اجتماعي بستگي دارند. كاهش فرصت  
براي برقراري ارتباط مستقيم و برخوردهاي خودجوش 
كارمندان، ممكن است رشد  استارت آپ ها را به خطر اندازد. 
مالقات و تعامالت، به ويژه براي ترس��يم روابط اجتماعي 
موجود موثر اس��ت و ادغام و بهره گي��ري از اين جنبش 
ديجيتاليزه به  استارت آپ ها براي عبور از اين بحران و تقويت 
آنها كمك مي كند. هنگامي كه  استارت آپ ها قادر به ديدار 
در فضاهاي فيزيكي نيستند، اكثر فرصت ها را براي انواع 
تعامل هاي خالقانه يا تعامالتي كه منجر به توسعه و رشد 

 استارت آپ ها مي شود، از دست مي دهند.

  چالش شماره پنج: در نظر گرفتن محوريت
پنجم، محوريت مدل كسب و كار شما موضوعي است كه 
بايد در اين زمان هاي تغييريافته در نظر بگيريد. چندين 
 استارت آپ در بخش هاي مختلف، روش ارايه ارزش براي 
گروه هاي مختلفي از مشتريان را در اين بحران مي دهند، 
براي مثال با آنالين شدن به نياز مشتري نزديك مي شوند. 
فكر كردن به روشي براي حفظ مشتريان فعلي و ارايه ارزش 
به مشتريان جديد با ويژگي هاي متفاوت، مي تواند يك كليد 
موفقيت براي  اس��تارت آپ باشد. نكته ديگر اين است كه 
 استارت آپ ها با رقباي مكمل همكاري برقرار كرده يا منابع 

موجود را براي راه اندازي محصوالت جديدي كه ممكن است 
تقاضاي بيشتري داشته باشند، تركيب كنند. نمونه هايي 
از اين همكاري را مي توان در استفاده تركيبي چاپگرهاي 
سه  بعدي براي تجهيزات حفاظتي و تقطيرهاي توليدكننده 
ضدعفوني كننده دست مشاهده كرد. در اين دوران بحراني، 
شيوه هاي مديريتي مسووالنه و رفتار منصفانه با ذي نفعان، 
از اهميت ويژه اي برخوردار است. اتخاذ تصميم سريع، شفاف 

و عادالنه، مسيري طوالني را طي خواهد كرد.

    ضررهاي شغلي  استارت آپ ها 
از زمان شيوع كرونا 

براساس گفته تحليلگران صنعت،   استارت آپ هاي حوزه 
تكنولوژي در سراسر دنيا براي كاهش فشارهاي اقتصادي 
ناشي از پاندمي كوويد 1۹ تاكنون هزاران نفر از نيروهاي 
خود را اخراج كرده اند و به اين ترتيب يكي از مس��يرهاي 
اصلي نوآوري در بازار فناوري اطالعات را مسدود كردند. 
مكس آزاهام مدير ارش��د تحقيقات در شركت مشاوره و 
پژوهش گارتنر در اين باره مي گويد: »استارت آپ ها منبعي 
فوق العاده براي نوآوري در صنعت آي تي محسوب مي شوند 
اما حاال با بحران شديد مالي روبرو شده اند.« به گفته اين 
پژوهشگر، ويروس كرونا باعث ش��ده كه سرمايه گذاران 
 استارت آپي خطرپذيري كمتري داشته باشند و در نتيجه 
با افت شديد سرمايه گذاري در شركت هاي آي تي روبرو 
ش��ويم. از ابتداي ماه مارس تا پايان هفته گذشته، تقريبا 
۷۰ ه��زار نفر از كاركنان   اس��تارت آپ هاي حوزه فناوري 
در س��طح جهان مش��اغل خود را به خاطر شيوع ويروس 
كرونا از دس��ت دادند. اين   استارت آپ ها نيز در حوزه هاي 
مختلف��ي چون حمل  ونقل، مالي و گردش��گري فعاليت 
مي كنند. طبق گزارش ها   استارت آپ هاي فعال در منطقه 
سانفرانسيسكو از جمله سيليكون ولي تاكنون 2۵ هزار 
نفر را اخراج كرده اند و اخراج ها هم در شركت هاي كوچك 
و هم ش��ركت هاي بزرگي نظير اوبر و ايربي ان بي صورت 
گرفته است. در ماه مي گذشته شركت اوبر اعالم كرد كه 
بالغ بر ۶۵۰۰ نف��ر از نيروهايش )حدودا يك چهارم آنها( 
را اخراج مي كند. ماه گذش��ته ش��ركت رقيب آن، يعني 
ليفت از اخ��راج 1۷ درصد نيروهاي خود و كاهش حقوق 
آنها براي جبران خسارت هاي ناشي از ويروس كرونا خبر 
داد.  استارت آپ هايي كه هوش مصنوعي يا ديگر ابزارهاي 
نوظهور ديجيتالي را توسعه مي دهند نيز در گروه تكنولوژي 
جاي مي گيرند و طبق گزارشات طي چهار ماه گذشته با 
اخراج گسترده نيروهاي كاري در آنها روبرو بوده ايم. درواقع 
 استارت آپ ها با هدف جبران كاهش سرمايه گذاري روي 
پروژه هاي خود اقدام به اخراج نيروهاي كاري شان كرده اند. 
سرمايه گذاري بخش خصوصي روي   استارت آپ ها در سطح 
جهاني طي چهار ماهه نخست امسال با افتي 22 درصدي 
نسبت به بازه زماني مشابه در سال قبل به رقم ۶۷ ميليارد 
دالر تنزل پيدا كرد. بدتر از همه اينكه   استارت آپ هاي تحت 
حمايت شركت هاي سرمايه گذار در امريكا به موجب قانوني 
كه اين شركت ها را بخشي از شركت سرمايه گذار قلمداد 
مي كرد، امكان برخورداري و دريافت كمك هاي مالي دولت 

اين كشور را پيدا نكردند. 

موضع گيري آلمان بر ضد شركت هاي فناوري چين
وزارت اطالعات آلمان به مصرف كنندگان محصوالت 
فناورانه هشدار داده كه به علت نگراني هاي امنيتي از 
خدمات و محصوالت شركت هاي فناوري چين استفاده 
نكنند. به گزارش مهر به نقل از آسوشيتدپرس، پس از 
آنكه دولت امريكا و برخي كشورهاي اروپايي به بهانه 
نگراني هاي امنيتي همكاري با ش��ركت هاي فناوري 

چيني را محدود كردند حاال آلم��ان نيز به جمع آنها 
پيوسته است. اين در حالي است كه كارشناسان مستقل 
تصريح كرده اند هدف اصلي از اعمال اين محدوديت ها 
جلوگيري از موفقيت چين جهت حضور در بازارهاي 
جهاني است. وزارت اطالعات آلمان در گزارش امنيتي 
ساالنه خود كه تازه منتشر ش��ده مدعي شده انتشار 

اطالعات شخصي در نرم افزارهاي شركت هاي پرداخت 
آنالي��ن چيني و نيز در خدمات س��اير ش��ركت هاي 
فناوري چيني موجب خواهد شد كه اين اطالعات به 
دست دولت اين كشور بيفتد. اين در حالي است كه بر 
اساس افش��اگري هاي ادوارد اسنودن پيمانكار سابق 
كاخ سفيد دولت امريكا هم اطالعات كاربران گوگل، 

اپل، مايكروسافت، فيس بوك و غيره را سرقت مي كند. 
در اين گزارش شركت هاي فناوري مشهور چين مانند 
تنسنت، علي بابا و اپليكيشن ها و نرم افزارهاي مختلف 
عرضه شده توس��ط آنها و زيرمجموعه هاي آنها متهم 
به س��رقت اطالعات كاربران آلماني شده اند. توماس 
هالدنوانگ رييس وزارت اطالع��ات آلمان هم در اين 

مورد گفته است: »آلماني ها نبايد داده هاي خود را در 
اختيار شركت هاي چيني قرار دهند، زيرا اين اطالعات 
بر اساس قوانين چين تحويل دولت اين كشور مي شود. 
لذا مشتريان آلماني خدمات شركت هاي فناوري چيني 
در صورت سوءاستفاده پكن از داده هاي يادشده نبايد 

شگفت زده شوند.«
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قطع بيش از ۳۱۹ هزار 
سيم كارت مزاحم

آخرين آمار تعداد خطوط شخصي قطع شده به دليل 
مزاحمت پيامكي، حاكي از مسدود شدن ۳1۹ هزار 
و ۷۹۹ خط ش��خصي توس��ط رگوالتوري است. به 
گزارش ايسنا، براي جلوگيري از ارسال پيامك هاي 
تبليغات��ي، راه ه��اي مختلفي از جمله اس��تفاده از 
س��امانه #8۰۰٭ كه براي ساماندهي پيامك هاي 
تبليغاتي كه از طريق سامانه هاي ارسال پيام كوتاه و 
با سرشماره هاي مختلف براي مشتركان تلفن همراه 
ارسال مي شد، ايجاد شد و سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي نيز سامانه 1۹۵ را براي ساماندهي 
پيامك هاي تبليغاتي كه با شماره هاي شخصي ارسال 
مي ش��دند، راه اندازي كرد. مس��دود كردن خطوط 
شخصي پس از اينكه كسب وكارها با مسدود شدن 
سرشماره هاي پيامكي، به ارسال پيامك تبليغاتي با 
خطوط شخصي اقدام كردند، اتفاق افتاد و سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تصميم گرفت 
سامانه 1۹۵ را براي مقابله با پيامك هاي تبليغاتي كه 
با شماره هاي شخصي ارسال مي شوند، راه اندازي كند. 
از سوي ديگر، مسدود كردن سرشماره هاي شخصي 
بدون شكايت از طرف كاربران، از طريق شناسايي رفتار 
سيم كارت هايي كه تنها به ارسال پيامك هاي انبوه 
اقدام مي كردند و استفاده هاي ديگري از جمله تماس 
و پيامك نداشتند هم راه ديگري براي جلوگيري از 
ارسال پيامك هاي مزاحم با شماره هاي شخصي بود. بر 
اين اساس، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
از زمان مس��دود كردن پيامك ه��اي مزاحم، تعداد 
خطوط شخصي قطع شده به دليل مزاحمت پيامكي 
را اعالم مي كند كه طبق اين آمار، تا امروز 22 تيرماه 
سال جاري، ۳1۹ هزار و ۷۹۹ خط شخصي به دليل 
مزاحمت پيامكي قطع شده است. كاربران در صورت 
مواجهه با پيامك هايي كه اقدام به ارسال پيامك هاي 
تبليغاتي با ش��ماره ش��خصي مي كنند، مي توانند 
شماره مورد نظر را به سامانه 1۹۵ ارسال كرده تا روند 
مسدود كردن سيم كارت هاي مزاحم را تسريع كنند. 
پيش از اين، پيمان قره داغي، مديركل دفتر حمايت 
از حقوق مصرف كننده س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي، اظهار كرده بود: »پيامك از طريق 
سرشماره ها براي كس��اني كه دريافت پيامك هاي 
تبليغاتي را مسدود نكردند، قابل ارسال است اما اگر با 
ستاره 8۰۰ مربع دريافت پيامك هاي تبليغاتي قطع 
شده باشد، نبايد از سرشماره ها پيامكي بيايد و اگر بيايد 
تخلف است. تخلفات مربوط به سرشماره ها هم قابليت 
ارسال پيامك به 1۹۵ دارد و هم مردم مي توانند در 

سايت ir.1۹۵ شكايتشان را ثبت كنند.«

شناسايي ۱500 هزار ميليارد 
تومان سود نقدي فوالد مباركه 

در جريان برگزاري مجمع عمومي عادي س��االنه 
شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات بيش 
از هزار ميليارد تومان سود نقدي و در مجمع عمومي 
عادي ساالنه شركت معدني و صنعتي گل گهر نيز 
بيش از 44۰ ميليارد تومان س��ود سرمايه گذاري 
براي فوالد مباركه شناس��ايي شد. مرتضي شباني، 
مدير امور مجامع شركت فوالد مباركه با اعالم اين 
خبر افزود: در مجمع عمومي عادي ساالنه شركت 
گل گهر س��يرجان كه روز دوش��نبه 1۶ تيرماه در 
محل همايش هاي سالن وزارت كشور برگزار شد، 
ضمن تقسيم ۹۰ تومان سود به ازاي هر سهم، مبلغ 
44۰ميليارد تومان سود سرمايه گذاري نيز براي فوالد 
مباركه شناسايي شد. وي گفت: در اين مجمع پس از 
انتخاب هيئت رييسه، در ابتدا مالرحمان مديرعامل 
شركت، گزارش عملكرد شركت از رشد ۳ درصدي 
توليد كنسانتره )1۵ ميليون تن( در سال ۹8 و رشد 
4درصدي توليد گندله )12 ميليون تن( را ارايه كرد و 
همچنين از كسب رتبه اول در توليد كنسانتره و گندله 

توسط شركت معدني گل گهر خبر داد.

از ابتداي شيوع كوويد ۱۹، حدود ۷0 هزار نفر از نيروهاي  استارت آپي حوزه فناوري در سطح جهان مشاغل خود را از دست داده اند

عباس صالح زاده -  شهردار قائم شه�ر

   شهرداری قائم ش��هر در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای محترم اسالمی شهر قائمشهر نسبت به اجاره فروشگاه مواد غذايی واقع در 
جاده بابل- پارک سراج قائمشهر از طريق مزايده عمومی به اشخاص واجد شرايط )حقيقی/حقوقی( اقدام نمايد. متقاضيان  می توانند 
به منظور کسب اطالعات بيشتر همه روزه از تاريخ درج آگهی با شماره تلفن ۰1142۰84۰۵۶تماس حاصل نموده و به منظور دريافت 

اسناد مزايده به واحد امورقراردادها و يا به  سايت www.Ghaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمايند.            
1- نوع کار: اجاره فروشگاه مواد غذايی به مساحت ۵1/۳۰ مترمربع واقع در جاده بابل- پارک سراج قائمشهر

2- محل دريافت اسناد مزايده: واحد امور قراردادهای شهرداری قائمشهر می باشد.
3- مدت اجاره: به مدت يک سال شمسی می باشد.

4- مبلغ پايه بابت اجاره يک سال: مطابق نظريه کارشناس رسمی دادگستری اجاره بهاء ماهيانه به مبلغ ۵/۷۰۰/۰۰۰ ريال )پنج 
ميليون و هفتصد هزار ريال( که مجموعا اجاره بهاء ساالنه آن ۶8/4۰۰/۰۰۰ ريال )شصت و هشت ميليون و چهارصد هزار ريال( برآورد 

و اعالم گرديد.
5- ميزان سپرده شرکت در مزايده: ۵ درصد مبلغ پايه، مبلغ به عدد ۳/42۰/۰۰۰ ريال به حروف )سه ميليون و چهارصد و بيست 

هزار ريال( ضمانت نامه بانکی يا سپرده نقدی يا اسناد خزانه می باشد.
6- بر اساس ماده ۵ آيين نامه مالی شهرداری ها، شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار می باشد.

7- مطابق ماده 8 آيين نامه مالی شهرداری ها هرگاه برنده مزايده از انجام معامله خودداری کند يا پس از ابالغ قانونی حداکثر تا هفت روز 
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گرديد و در صورتی که برندگان دوم و 

سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ ۹۹/4/1۶ لغايت ۹۹/4/۳1 قابل تحويل به متقاضيان می باشد.

9- زمان تحويل پيشنهادات: حداکثر تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۵/4 بعد از ثبت دبيرخانه تحويل دفتر قراردادها گردد.
10- به پيشنهادات فاقد سپرده يا امضاء مش��روط و مخدوش و سپرده های کمتر از ميزان مقرر در اسناد، چک شخصی و نظاير آن و يا 

پيشنهاداتی که پش از انقضاء مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
11- زمان و محل بازگشايی پيشنهادت: ساعت 11 روز يکشنبه مورخ ۹۹/۵/۵در دفتر شهردار قائمشهر گشايش و خوانده خواهد شد.

12- حضور کليه پيشنهاد دهندگان و يا نمايندگان آن با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد. 
13- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است.

14-چاپ آگهی نوبت اول مورخ  99/4/16
15-چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 99/4/23

آگهي مفقودينوبت دومآگهی تجديد مزايده عمومی  به شماره  ۳000۷ 
برگ سبز و سند کمپانی خودرو  سواری پژو تيپ آر دی  آی 1600 رنگ 
يشمی -روغنی  مدل 1384 به شماره پالک 36915 و 11 شماره موتور 
11784039629و شماره شاسی 13441674 بنام ايوب عبدی مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

سامانه پيامكي

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

با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

 روزنامه تعادل 



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

رييس انجمن واردكنندگان موبايل و لوازم جانبي تشريح كرد

رييس اتاق بازرگاني تهران پيشنهاد داد 

ماجراي  ممنوعيت  ورود ٣٠٠  يورويي ها

محدوديت صادرات براي تازه واردها 

تعادل |
»پش�ت پرده من�ع واردات گوش�ي هاي باالي 
300يورو« چيست؟ رييس انجمن واردكنندگان 
موبايل در جمع خبرنگاران به اين پرسش پاسخ 
داد. براساس اظهارات حسين غروي رام، دولت 
به دليل محدويت هاي ارزي كشور، در ابتداي امر 
قصد داش�ته تا واردات گوشي باالي ۱۵0 يورو را 
محدود كند كه با مخالفت انجمن واردكنندگان 
موبايل روبه رو مي شود ودر نهايت تصميم بر اين 
مي شود كه اين رقم به باالي 300 يورو برسد. او بر 
اين باور است كه دولت از تصميم خوبي كه درباره 
ممنوعيت گوشي هاي باالي 300 يورويي گرفته 
بود، به داليلي صرفنظر كرده كه اش�تباه است. 
به گفته غروي رام، زماني كه ۹۱ درصد نياز بازار 
متعلق به گوش�ي هاي زير 300 يورو است، بايد 
سعي كرد تا اين نياز را تامين كرد ونمي توان به 
خاطر يك درصد محدود، كل بازار گوشي موبايل 
را به چالش كشيد. از سوي ديگر، مدير سامانه 
همتا هم با تاييد صحبت هاي غروي رام معتقد 
اس�ت تصميم ممنوعيت واردات گوش�ي هاي 
باالي 300يورو نه تنها به زيان بازار نيست بلكه 
براي تامين نياز ب�ازار در بلندمدت هم ضروري 
است. از اين رو، حسين يوسفيان تكذيب خبر 
ممنوعيت واردات موبايل را تصميمي اش�تباه 
مي داند و توضيح مي دهد: وقتي از ابتداي سال 
هيچ ارزي به اين كاال داده نش�ده و حتي قادر به 
ترخيص تلفن هاي  همراه  مانده در گمرك نيستيم 
يعني واردات موبايل ممنوع است. براساس آمار 
اعالمي او به ۵00 هزار دستگاه تلفن همراه موجود 

در گمرك ارزي تخصيص نيافته است. 

   خبري كه به گراني موبايل دامن زد
»اين روزها بازار موبايل باحاش��يه هاي زيادي همراه 
ش��ده؛ از ممنوعيت واردات گوش��ي هاي باالي 300 
يورو تا گراني هاي عجي��ب و غريب.« پانزدهم تيرماه 
99 اتحاديه واردكنندگان موبايل با صدور اطالعيه اي 
از تصمي��م كارگروه نظارت و تخصي��ص ارز مبني بر 
ايجاد  محدوديت در واردات موبايل باالي ٣٠٠ يورو به 
كشور خبر داد. خبري كه سرعت انتشار آن موجب شد 
تا برخي مدل هاي آيفون بين ١٠ تا ١٥ ميليون تومان 
گران تر ش��د. البته اين خبر خيلي زود تكذيب و اعالم 
ش��د كه با تصميم نهايي كميته اي متشكل از وزارت 
صمت، بانك مركزي و وزارت ارتباطات، در روند واردات 
گوش��ي هاي گران تر از 300 ي��ورو تغييري نخواهيم 
داشت و وارداتشان همچنان بدون هيچ تغييري حتي 
به صورت مسافري ادامه خواهد داشت. پس از انتشار 
اين خبر، مس��وول تنظيم بازار انجمن واردكنندگان 

موبايل آن را رد و از وجود قطعي اين مصوبه و ممنوعيت 
واردات موبايل گران خب��ر داد. البته در اين ميان اين 
ادعا مطرح شد كه خبر تكذيب فقط جهت جلوگيري 
از تنش ها در بازار موبايل بوده و شنيده ها حاكي از آن 
اس��ت كه اين ممنوعيت از ابتداي س��ال تاييد شده و 
براي عدم نوسانات شديد در بازار رسانه اي نشده است. 
هرچند با تكذيب آن ازسوي وزارت صمت اما باز قيمت 
گوش��ي ها همچنان افزايشي است. اما در نقطه مقابل 
رييس اتحاديه موبايل فروش��ان، انگشت اتهام خود را 
به س��وي برخي واردكنندگان گرف��ت و در اظهاراتي 
عنوان كرد كه »اين اطالعيه اي غيركارشناسي شده 
بود. يك سري از واردكنندگان رانت اطالعاتي داشتند 
و متوجه تصميم گيري ها ش��دند.  به دليل اعالم اين 
اطالعيه، قيمت گوشي هاي كمتر از ٣٠٠ يورو هم به 

شكل غيرمستقيم باال رفت.«

     پشت پرده ممنوعيت 300 يورويي ها 
در همين راستا، انجمن واركنندگان روز گذشته در يك 
نشست خبري سعي كرد كه به برخي شبهات در اين زمينه 
پاسخ دهد. حسين غروي رام رييس انجمن واردكنندگان 
موبايل در ابتداي اين نشست با بيان اين مطلب كه دولت 
قصد داشته واردات گوشي باالي ۱۵0 يورو را محدود كند 
مي گويد كه انجمن واردكنندگان موبايل با اين موضوع 
مخالفت كرده و براي اينكه اي��ن رقم به باالي 300 يورو 
برسد، با طراحان اين طرح جنگيده است. او با بيان اينكه 
دولت از تصميم خوبي كه درباره ممنوعيت گوشي هاي 
ب��االي 300 يورويي گرفته بود، به داليلي صرفنظر كرد، 
افزود: اگر شرايط درس��ت بود و ارزي وجود داشت كه به 
بازار تزريق ش��ود، ما هم مخالف بودي��م ولي ما به عنوان 
واردكنندگان موبايل مشاهده مي كنيم كه ارزي در كار 
نيست و قرار هم نيست ارزي داده شود. اين شرايط نه به 
ضرر مردم است. غروي رام افزود: نه به ضرر واردكنندگان، 
زماني كه 9۱ درصد نياز بازار متعلق به گوش��ي هاي زير 
300 يورو اس��ت، بايد س��عي و تالش كنيم تا اين نياز را 
برطرف كنيم و آن را تامين كنيم و نمي توان به خاطر يك 
درصد محدود، كل بازار گوشي موبايل را به چالش كشيد. 
وي با بيان اينكه با وجود افزايش قيمت ارز، اكنون گوشي 
تلفن همراه اصال گران نيست، گفت: قاچاقچيان با قاچاق 
گوش��ي هاي باالي 300 يورو ب��ازار ارز را نيز بر هم زدند. 
پيشنهاد من اين اس��ت كه مردم با مراجعه به تعزيرات و 
بازرسي وزارت صنعت از اين وضعيت شكايت و خواسته 
خود را مطالبه كنند. غروي رام اشاره كرد: نيروهاي امنيتي 
بايد به اين مس��اله ورود كنند تا متوجه شويم مشكل از 
كجاس��ت؟ ما ادعا كرديم قيمت موباي��ل در بازار از همه 
جاي دنيا ارزان تر اس��ت و اين ادعا را اثبات كرديم. كافي 
اس��ت قيمت گوش��ي را در امريكا با دالر ۲۲ هزارتوماني 
ضرب كنيد. حتي در برخي موارد گوشي هاي ما ارزان تر 

نيز است. رييس انجمن واردكنندگان موبايل اضافه كرد: 
واردكنندگان موبايل، سرمايه خودمان را در اين راه گذاشته 
و بازار را تامين كردند. براي گوشي هاي باالي 300 يورو كه 
به شكل قاچاق وارد شده، نه خدمات پس از فروش دارد نه از 
آن حمايت مي شود. او با تاكيد بر اين جمله كه »قاچاقچيان 
بازار موبايل را برهم مي زنن��د« مي گويد: واردكنندگان 
موبايل، اعتبار خودشان را در شركت هايي كه در كشورهاي 
ديگر براي دور زدن تحريم ها داير كردند، به خطر انداختند 
تا بتوانند گوشي وارد كنند اما قاچاقچيان براي ما مشكالت 
زيادي ايجاد كردند. بايد با آنها برخورد شود. غروي رام تاكيد 
كرد: ما اكنون واردات گوشي مسافري نداريم. گوشي هاي 

زيادي به اسم مسافري قاچاق و رجيستر مي شوند. 

    اثر طرح رجيستري بر مصرف موبايل
در ادامه اين نشست، حس��ين يوسفيان مدير سامانه 
همتا افزود: ميانگين مصرف تلفن همراه در كشور قبل 
از اجراي طرح رجيستري ساالنه ۲۵ ميليون دستگاه 
بوده كه از ابتداي سال 9۷ و همزمان با افزايش قيمت 
ارز، ميزان مصرف به ۱۵ ميليون دستگاه در سال كاهش 
پيدا كرده اس��ت. وي با اعالم اين آمار گفت: در س��ال 
۱39۸ تنها 9 درصد در بازار در اختيار گوشي هاي باالي 

300 يورو بوده است. اما بر اساس آماري كه وجود دارد 
مشاهده مي كنيم كه كل واردات تلفن همراه در سال 
گذش��ته، ۲.۴ ميليارد يورو بوده كه ۱.۶ ميليارد يورو 
متعلق به گوشي هايي با قيمت كمتر از 300 يورو بوده 
است. گوشي هاي باالي 300 يورو، بيش از 3۵ درصد 
منابع را به خود تخصيص مي دهند. او اضافه كرد: در سال 
گذشته 9۴0 هزار تلفن همراه مسافري وارد كشور شده 
كه ۴۶0 هزار تلفن همراه با قيمت باالي 300 يورو توسط 
بازرگانان وارد شده كه از اين تعداد ۴0 هزار دستگاه از 
برند اپل بوده است. تقريبا ۱۴ برابر اين تعداد طبق رويه 
مسافري بوده كه تحليل ها نشان مي دهد، آنها از طريق 

قاچاق وارد كشور شده است. 

    ارزي هايي كه تخصيص داده نشد
يوسفيان اشاره كرد: در سال گذشته نيم ميليارد يورو در 
كشور صرف واردات اپل شده اما تنها چهار درصد از بازار 
كشور را تامين كرده است. او به تحليل اين آمار پرداخت 
و گفت: كل واردات تاير سنگين كشور به طور متوسط در 
سال هاي اخير ۲۵0 ميليون يورو بوده است. كل ارز مورد 
نياز ب��راي قطعات لوازم خانگي اع��م از فريزر حدود يك 
ميليارد يورو بوده و برند اپل ارز زيادي را به خود تخصيص 

داده است. وي افزود: اگر به اين روند براي واردات اپل ادامه 
بدهيم، در بقيه موارد مشكالتي پيش خواهد آمد. اگر سه 
ماهه اول س��ال 99 را مرور كنيم در سه ماهه اول امسال 
۲.۵۵ ميليارد يورو تلفن همراه وارد كش��ور شده كه ۲۸ 
درصد مبالغ ارزي را به خود اختصاص داده و ۶ درصد بازار 
را تامين كرده است. واردات تلفن همراه بر خالف اخباري 
كه به گوش مي رسد و در فضاي مجازي منتشر شده، در 
سه ماهه اول امس��ال با مشكالت ارزي وارداتي كه وجود 
داشته نه تنها سه برابر نشده بلكه تعداد ۶00 هزار دستگاه 
نيز كاهش پيدا كرده است. او اشاره كرد: آمار نشان مي دهد 
كه تامين ارز موبايل به ش��دت داراي مشكل است و اگر 
بخواهيم مانند گذشته ارز تخصيص بدهيم، واردات تلفن 
همراه كاهش و قيمت آن افزايش پيدا مي كند. وي افزود: 
در سال گذشته ۲.۴ ميليارد يورو ارز تخصيص داده شده 
كه ۱.۱ ميليارد يورو از اين مبلغ به شكل قاچاق وارد شده 
و از منابع بانك مركزي نبوده است. يوسفيان خاطرنشان 
كرد: اگر مسائل مربوط به تخصيص ارز را مانند سال گذشته 
مديريت كنيم مشكالت تامين ارز به شدت افزايش پيدا 
خواهد كرد كه منجر به قطع واردات تلفن همراه خواهد 
شد. قيمت موبايل رابطه مستقيم و كوتاه مدتي با قيمت 

ارز دارد.

تعادل - گروه تجارت |
رييس جمهور روز گذشته يك بار ديگر بر بازگشت 
ارز صادراتي تاكيد كرد. حسن روحاني در نشست 
س�تاد هماهنگي اقتصادي دولت، در اظهاراتي 
عنوان كرد كه صادركنندگان و واحدهاي تجاري 
فعال و متعهد به سياس�ت هاي تج�اري، مورد 
تشويق و حمايت دولت هستند و اقليت متخلف 
مورد پيگرد قرار مي گيرند. او درعين حال تكاليف 
وزارت صم�ت و بانك مرك�زي را در اين زنجيره 
ارزي مشخص كرد كه براساس آن وزارت صمت 
اختيار و مسووليت اجراي سياست هاي صادرات 
و واردات كاال براي ايجاد انضب�اط ارزي را دارد و 
بانك مركزي مسوول سياست هاي ارزي است. در 
همين راستا، رييس بانك مركزي مصوبات كميته 
بازگشت ارز صادراتي را جهت تسريع برگشت ارز 
صادرات ارايه كرد كه براساس آن، صادركنندگان 
براي برگشت ارز از تاريخ صدور پروانه صادراتي 
۴ م�اه فرصت دارند و اگر ظرف س�ه م�اه بعد از 
تاريخ صدور پروانه صادراتي گمرك، ارز خود را 
برگردانند به عنوان تشويق مبناي برگشت ارز 
آنها ۹0 درصد ارزش پايه صادراتي خواهد بود. از 
سوي ديگر، رييس اتاق تهران در اظهاراتي عنوان 
كرده: در صورت اعالم فهرست صادركنندگان 
متخلفي كه ارزشان را بازنگرداندند از سوي بانك 
مركزي، كارت بازرگاني آنان را تعليق مي كنيم. 
او همچنين پيش�نهاد داده كه براي كارت هايي 
كه سال اول صادر مي شود بايد محدوديت قائل 
شد. به طور نمونه، براي كارت بازرگاني تازه صادر 
شده براي سال اول فقط ۲00 هزار دالر صادر كند 
و اگر توانست تسويه كند اجازه صادرات بعدي به 
اين كارت داده شود تا جلوي بسياري از تخلفات 

احتمالي گرفته خواهد شد.

    تكاليف وزارت صمت و بانك مركزي
رييس جمهوري روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت يك بار ديگر با تاكيد بر اهميت و نقش 
كليدي توليد كنندگان و بازرگانان بخش خصوصي در 
اقتصاد كشور و جايگاه ممتاز آنان در شرايط تحريم، گفت: 
سياست دولت تقويت و پشتيباني از شركت هايي است 
كه در صف اول مقابله با تحريم قرار دارند و براي تأمين 
كاالهاي ضروري و مورد نياز جامعه و مواد اوليه توليد، 
تالش مي كنند. حسن روحاني با اشاره به نوسانات ارزي 
ناشي از تحريم ها و محدوديت هاي ناشي از شيوع ويروس 
كرونا تصريح كرد: وزارت صمت مسوول ايجاد انضباط 
در بخش صادرات و واردات كاال در كشور است و در اين 
مسير با همكاري بانك مركزي سياست هاي تعادل ارزي 

كشور را با بيشترين دقت و شفافيت اجرا مي كند. روحاني 
سياس��ت كلي دولت را حماي��ت از بخش خصوصي و 
مشاركت فعال بازرگانان و توليد كنندگان برشمرد و تاكيد 
كرد: با توجه به گزارش ها و ارزيابي مثبت وزارت صمت و 
بانك مركزي از همكاري و فعاليت هاي سازنده بازرگانان 
دلسوز و متعهد و داراي كارنامه روشن اقتصادي، مقررات 
و ضوابط بايد در مسير حمايت و تشويق صادركنندگان 
و وارد كنندگان باش��د و به آن دسته ازكساني كه رفتار 
قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب قانون عمل 
كرده اند، تسهيالت تشويقي ارايه دهند. او درعين حال 
تصريح كرد كه در كنار تشويق و تقويت صادركنندگان 
و وارد كنندگان فعال و متعهد به سياست هاي تجاري 
كش��ور، در چارچوب همان ضوابط و سياست ها گروه 
اندكي كه با هدف سوءاس��تفاده از اين شرايط و به قصد 
س��وداگري ارز صادراتي خود را به چرخه اقتصاد كشور 
برنمي گردانند مورد پيگرد قانوني ق��رار مي گيرند و با 

هماهنگي اتاق بازرگاني فعاليت آنها محدود مي شود. 
اما با توجه به اينك��ه صادركنندگان ديگر مهلت چنداني 
براي بازگشت ارز حاصل از صادراتشان ندارند، رييس كل 
بانك مرك��زي مصوبات كميته بازگش��ت ارز صادراتي را 
جهت تسريع برگش��ت ارز صادرات ارايه كرد كه براساس 
آن، صادركنندگان براي برگشت ارز از تاريخ صدور پروانه 
صادراتي ۴ ماه فرصت دارند و اگر ظرف سه ماه بعد از تاريخ 
صدور پروان��ه صادراتي گمرك، ارز خ��ود را برگردانند به 
عنوان تشويق مبناي برگشت ارز آنها 90 درصد ارزش پايه 
صادراتي خواهد بود. عبدالناصر همتي، افزود: بر اساس اين 
مصوبه درصورت تاخير در برگش��ت ارز به چرخه اقتصاد، 
صادركنندگان مكلفند باقيمانده تعهدات خود را در سامانه 
نيما با نرخ روز پايان مهلت ۴ ماهه مذكور در سامانه نيما، يا 

قيمت روز بازار هر كدام كمتر باشد، به بانك مركزي بفروشند. 
همتي همچنين گزارشي از روند عرضه ارز در سامانه نيما 
ارايه كرد كه براساس آن، طي دو هفته گذشته اين عرضه 

روند افزايشي داشته است.

    پيشنهاد اتاق براي بازگشت ارزها 
در همين راس��تا، رييس اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن و 
كشاورزي تهران در اظهاراتي عنوان كرد كه به بانك مركزي 
اعالم كرديم اگر فهرست صادركنندگاني را كه ارزشان را 
برنگرداندند، اعالم كند اتاق موظف است كارت بازرگاني 
آنها را تعليق كند. مسعود خوانساري گفت: با تعليق كارت 
بازرگان��ي صادر كنندگاني كه به بازگش��ت ارز خود اقدام 
نكرده اند آنه��ا موظف خواهند بود ارزهاي وارد نش��ده به 
اقتصاد كشور را تعيين تكليف كنند و اگر بتوانند در موضوع 
ارز صادراتي، تسويه كنند كارت بازرگاني آنها دوباره فعال 
خواهد ش��د. او از ارايه يك پيشنهاد به دولت هم خبر داده 
وگفته است: پيشنهاد مشخصي را كه قباًل به دولت داديم و 
اكنون هم پيگيري مي كنيم اين است كه همانطور كه براي 
كارت هاي بازرگاني جديد در امر واردات براي سال هاي اول 
و دوم محدوديت قائل مي شويم؛ براي صادرات نيز همين 
اق��دام را انجام دهيم يعني براي كارت هايي كه س��ال اول 
صادر مي شود محدوديت قائل ش��ويم اگر ارز صادراتي را 
كامل برگرداند اجازه صادرات براي س��ال دوم داده شود و 
در صورت تسويه در سال دوم از سال سوم به بعد صادرات با 
استفاده از كارت بازرگاني به صورت عادي صورت گيرد.اما به 
گفته رييس اتاق تهران، نگراني عمده براي كارت هايي است 
كه ممكن است يك بار در سال از آن استفاده شود، از اين رو 
اگر محدوديت هاي پيشنهادي اتاق براي كارت بازرگاني 
اعمال شود، مثاًل كارت بازرگاني تازه صادر شده براي سال 

اول فقط ۲00 هزار دالر صادر كند و اگر توانس��ت تسويه 
كند اجازه صادرات بعدي به اين كارت داده ش��ود جلوي 
بسياري از تخلفات احتمالي گرفته خواهد شد. خوانساري 
در بخش ديگري از صحبت هاي خود با بيان اينكه هر كسي 
كه بخواهد در امر واردات و صادرات فعال باشد، بايد كارت 
بازرگاني داشته باش��د، عنوان كرد: شركت هاي متعددي 
اعم از خصوصي، دولتي و نيمه دولتي و عمومي به صادرات 
اقدام كرده اند كه بعضي از اين شركت ها براي بازگشت ارز 
خود هنوز زمان دارند، اما براي برخي از ش��ركت ها ممكن 
است زمان بازگشت ارز گذشته باشد. به گفته او، كارت هاي 
بازرگاني كه مدت زماني از صدور آنها مي گذرد به طور قطع 
به دستگاه هايي مانند سازمان امور مالياتي مراجعه داشته اند 
و آدرس مشخصي دارند از بابت آنها نگراني وجود ندارد، اما 
همچنان كه گفته ام عمده نگراني از بابت كارت هاي يك بار 
مصرف است كه با پيشنهاد اتاق مبني بر اعمال محدوديت 
صادراتي براي اين كارت ها مي توان از تخلفات احتمالي نيز 

پيشگيري كرد.

     ارز به قيمت روز خريداري شود!
از س��وي ديگر، رييس ات��اق بازرگاني، صناي��ع، معادن و 
كشاورزي فارس، در گفت وگو با خبرگزاري ايرنا، بهترين 
و س��اده ترين راه حل براي بازگش��ت كام��ل ارز حاصل از 
صادرات به كشور اين است كه دولت اين ارز را به قيمت روز 
از صادركننده خريداري كند. جمال رازقي، افزود: چگونه 
ممكن است بخش خصوصي به ويژه بخش خصوصي كه 
توليد كننده صادراتي است ارز خود را به كشور بازنگرداند. به 
گفته او، اگر كسي هم باشد كه ارز خود را بازنگردانده باشد، 
قطعا آن واحد توليدي ديگر فعاليت ندارد و صاحب آن نيز 
در خارج از كشور است اما يك واحد كه هنوز فعاليت دارد ارز 
خود را هم به كشور بازمي گرداند. وي تصريح كرد: در ليستي 
كه تحت عنوان متخلفان بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
منتشر ش��ده تقريبا نام تمام واحدهاي توليدي صادراتي 
فعال استان فارس قرار دارد، در حالي كه همه آنها به هر شكل 
ممكن ارز خود را به كشور وارد كرده اند. رازقي افزود: عمده 
واحدهاي توليدي صادراتي ي��ا ارز خود را به صرافي داده و 
ريال دريافت كرده ان��د، تعداد قابل توجهي كاالهاي خود 
را در خارج از كشور به ويژه در برخي كشورهاي همسايه، 
 به صورت ريالي فروخته اند و آن دسته از صادر كنندگاني 
هم كه كاال به كشورهاي ديگر منطقه صادر كرده اند عمدتا 
ارز خود را در آنجا به صرافي تحويل داده و در كش��ور، ريال 

دريافت كرده اند.
او همچنين با بيان اينكه تعدادي از صادر كنندگان نيز با ارز 
خود مواد اوليه، قطعات يدكي يا ماشين آالت مورد نيازشان 
را خريداري كرده و به كش��ور وارد كرده اند، گفت: يكي از 
واحدهاي توليدي بزرگ استان در نامه اي به اتاق بازرگاني 
فارس اعالم كرده كه اگر كارت بازرگاني او را باطل كنند واحد 

توليدي خود را تعطيل خواهد كرد چرا كه معتقد است ارز 
خود را به كشور وارد كرده است. اين فعال اقتصادي براين 
باور است كه طرح برخي اظهارنظرها درباره توليدكنندگان 
فعال در عرصه صادرات، كمكي به اقتصاد كشور نمي كند 
و فقط باعث ايجاد بي انگيزگ��ي در صادر كننده و كاهش 
ميزان صادرات مي شود و مقايسه حجم صادرات ماه جاري 
با ماه هاي اخيز بيانگر كاهش صادرات است. رازقي ادامه داد: 
كسي كه مواد اوليه و لوازم بسته بندي و امكانات را با قيمت 
ارز آزاد تهيه مي كند چگونه مي تواند ارز خود را با نرخ نيمايي 
بفروشد. او ادامه داد: ابتدا كه بحث ارز ۴۲00 توماني مطرح 
شد اعالم كرديم كه اين سياست پاسخ نمي دهد و به ايجاد 
رانت منتهي مي شود، بهتر است كه ارز تابع عرضه و تقاضا 
باشد.  اين سخنان پس از آن مطرح شد كه سازمان توسعه 
تجارت ايران شانزدهم تيرماه جاري اعالم كرد: با توجه به 
مسووليت وزارت صنعت در پايش رفتار تجاري، كارت هاي 
بازرگاني آن دسته از بازرگاناني كه تا تاريخ 3۱ تيرماه رفع 
تعهد ارزي نكنند، ابطال شده و رفع اين تعليق يا ابطال فقط 

با تاييد بانك مركزي انجام خواهد شد.
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تعلل بانك ها در پرداخت 
تسهيالت كرونا به كسب و كارها

تس�نيم| رييس اتاق اصناف اي��ران از كندي 
پرداخت تس��هيالت به مشاغل متضرر از كرونا 
توسط بانك ها خبرداد و گفت: ۱۶۶هزار واحد 
به بانك معرفي ش��ده اند كه بانك ه��ا تا پايان 
مردادماه مهلت دارند اين تسهيالت را پرداخت 
كنند. سعيد ممبيني اظهار داشت: مساله مهمي 
كه در اين جلسه مطرح ش��د، كندي پرداخت 
تس��هيالت از س��وي بانك ها بود كه، قرار شد 
بانك ها تمهيداتي را فراهم كنند تا دريافت اين 
وام ها سرعت بيشتري پيدا كند. وي با اشاره به 
اينكه تا كنون ۴۷00 كسب و كار يا واحد شغلي 
تسهيالت ۶، ۱۲ و ۱۶ ميليون توماني دريافت 
كرده اند، گفت: براي مثال راننده هاي آژانس و 
تاكسي هاي تلفني ۶ ميليون تومان، مشاغل پر 
خطر مثل تاالرها ۱۶ ميليون تومان و مشاغلي 
كه كم خطرتر بوده اند نيز مشمول ۱۲ ميليون 
تومان تسهيالت ش��ده اند. رييس اناق اصناف 
ايران خاطرنش��ان كرد: روند تس��هيالت دهي 
در حال انجام است ولي اينكه به كندي صورت 
مي گيرد، بايد اصالح ش��ود و دولت نيز تمايل 
دارد هر چه زودتر اين موضوع به نتيجه رسيده 

و تمام شود. 
ممبيني با بيان اينكه ۱۶۶ هزار واحد شغلي براي 
دريافت تس��هيالت به بانك ها معرفي شده اند، 
تصريح كرد: ثبت ن��ام در س��امانه كارا وزارت 
كار تا ۲۵ تير ماه مهلت داش��ته ولي بانك ها تا 
پايان مرداد ماه مهلت دارند كه اين تسهيالت را 
پرداخت كنند. وي در پايان در پاسخ به سوال كه 
چرا هنوز تعداد زيادي از اصناف در اين سامانه 
ثبت نام نكرده و آيا ممكن است به دليل كم بودن 
رقم وام و عدم تأثير آن در وضعيت صنوف باشد، 
گفت: اينكه هنوز بس��ياري از صنوف مشمول 
دريافت تس��هيالت ثبت نام نكرده اند، درست 
اس��ت، زيرا معتقدند اين تسهيالت بايد با سود 
۱۲ درصد برگردانده ش��ود و با توجه به ركودي 
كه در بازار وجود دارد، تمايل آنها براي دريافت 

اين تسهيالت كم است.

عدم رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي را گزارش دهيد

جمش��يد گلپور »دبير هيات عال��ي نظارت بر 
سازمان هاي صنفي كشور« رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي را براي كليه صنوف اي��ران الزام آور 
اعالم كرد و گفت: در حال حاضر تنها راه مقابله 
با ويروس كرونا رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
از جمله رعايت فاصله اجتماعي و ماسك زدن 
در مجامع عمومي است. جمشيد گلپور از كليه 
اتحاديه هاي صنفي كش��ور و صنوف خواست 
براي حفظ س��المتي خود و مردم پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت كنند و از مردم خواست در 
صورت مشاهده عدم رعايت پروتكل ها از سوي 
صن��وف گزارش خود را از طريق س��امانه ۱90 
وزارت بهداشت و س��امانه ۱۲۴ وزارت صمت 
ثبت نمايند تا در اسرع وقت از طريق بازرسين 
مربوطه موضوع بررس��ي ش��ود. دبير كارگروه 
مقابله با كرونا )س��تاد لجستيك كرونا( وزارت 
صمت از توليد و توزيع گسترده ماسك استاندارد 
جهت رعايت پروتكل هاي بهداشتي در سطح 

كشور خبر داد.

ممنوعيت صادرات انواع 
ماسك ابالغ شد

ش�اتا | مصوبه س��تاد مقابله با كروناي وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت مبن��ي بر ممنوعيت 
صادرات انواع ماس��ك ابالغ شد. دفتر مقررات 
ص��ادرات و واردات، مصوب��ه س��تاد مقابل��ه با 
كروناي وزارت صنع��ت، معدن و تجارت مبني 
بر ممنوعيت صادرات انواع ماسك را ابالغ كرد. 
ابالغ ممنوعيت صادرات ماس��ك كه به امضاي 
سعيد عباسپور، مديركل دفتر مقررات صادرات 
و واردات رس��يده، بنا به تصميم ستاد مقابله با 
كرونا انجام ش��ده است. بر اس��اس اين ابالغيه 
صادرات انواع ماسك تحت رديف هاي تعرفه اي 
۶30۷90۱0 و 90۲00000 از تاري��خ ۲0 تير 

ماه امسال ممنوع شده است.

500 هزار دستگاه تلفن همراه موجود در گمرك منتظر تخصيص ارز هستند

آگهي استفاده از حق تقدم 

به اطالع كليه سهامداران شركت هميان ثروت ايرانيان )سهامي 
خاص( ثبت شده به شماره ۵۴۵70۹ و شناسه ملي ۱۴008۵۴۴۵7۹ 
مي رس�اند، با عنايت به مصوبه مجمع عموم�ي فوق العاده مورخ 
۱3۹۹/۴/۱۴ و تفويض اختيار عملي نمودن افزايش س�رمايه به 
هيات مديره، نظر به اينكه مقرر اس�ت س�رمايه شركت از مبلغ 
يكصد ميليون ريال )۱00.000.000( به مبلغ س�يزده ميليارد ريال 
)۱3.000.000.000( منقس�م به ۱3 ميليون سهم هزار ريالي با نام از 
طريق مطالبات و آورده نقدي افزايش يابد، از كليه س�هامداران 
محترم ش�ركت در خواست مي ش�ود از تاريخ نشر اين آگهي به 
مدت 60 روز از حق تقدم خود نس�بت به خريد س�هام استفاده 
 نمايند و مبلغ اسمي خريد س�هام را به حساب سپرده به شماره
 ۱-۱۱۱۱0000-8۵0-۲۱3 ن�زد بان�ك اقتص�اد نوي�ن ش�عبه 
سيدجمال الدين اسدآبادي واريز و فيش مربوطه را به دفتر شركت 
واقع در تهران، محله گاندي، بن بس�ت بخش�ندگان، ساختمان 
مديك�و پالس، طبق�ه 3، واحد 303 كدپس�تي ۱۵۱67۴3368 
تسليم نمايند. بديهي است پس از انقضاء مهلت مقرر، هيات مديره 

مي تواند سهام باقيمانده را به ساير متقاضيان واگذار نمايد.
هيئت    مديره 

شركت هميان ثروت ايرانيان )سهامي خاص( 
به شماره ثبت 545709 و شناسه ملي 

14008544579 سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

٣٠٠٠5٣2٠
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مرزپرگهر

چهرهروز

علي نصيريان: امروز همه انتظار فرش قرمز دارند
تنديس علي نصيريان بر اساس نقش آفريني اين بازيگر در فيلم سينمايي »كميته مجازات« در موزه سينما رونمايي شد. علي نصيريان بعد از 
رونمايي از تنديسش در تاالر معاصران موزه سينما با قدرداني از ساخت اين تنديس و اينكه حس خوبي را به او منتقل كرده است، گفت: يادم 
مي آيد علي حاتمي به من مي گفت، دلم مي خواهد هزاردستان آلبومي از خودت، كشاورز، انتظامي، رشيدي و مشايخي شود و اين جمله 
من را براي پذيرفتن نقش ابوالفتح صحاف مشتاق تر كرد. او با اشاره به عالقه جوانان به حوزه سينما گفت: بازيگري شوق، وجد و دلبستگي 
مي خواهد. در زمان ما يك سالن كوچك ۹۰ نفره بود كه ما التماس مي كرديم مخاطب بياوريم، نظراتشان را جويا شويم. اولين كالس تئاتر 

را در سال ۳۰ رفتم. آن زمان ما در خرابه هاي سنگلج تمرين مي كرديم اما متاسفانه امروز همه انتظار فرش قرمز دارند.

فتح  تهران 
تيرماه ۱۲۸۸ شمس��ي، يك س��ال پس 
از به توپ بسته ش��دن مجلس به دستور 
محمدعلي شاه و شكست مشروطه خواهان، 
قواي سردار اسعد بختياري به قم و سپهدار تنكابني به 
ينگي امام رسيدند. ستارخان و باقرخان نيز به سمت تهران 
در حركت بودند. قواي نظامي سعدالدوله نيز براي مقابله 
با مشروطه خواهان به كرج اعزام شد. سعدالدوله كه براي 
حفاظت پايه هاي به شدت لرزان سلطنت محمدعلي شاه 
براي مقابله با فاتحان تهران به كرج رفته بود تالش كرد 
تا با مذاكره حمله به تهران را منتفي كند اما تالش او به 
نتيجه نرسيد. ۲۲ تيرماه ۱۲۸۸ شمسي نيروهاي سردار 
اسعد بختياري و سپهدار تنكابني در نزديكي تهران به هم 
رسيدند و در منطقه بادامك اردو زدند. قزاق هاي دولتي 
به مقابله با مشروطه خواهان پرداختند اما پس از يك روز 
جنگ، مشروطه خواهان در بيست و سوم تير ۱۲۸۸ پيروز 
شدند. يك روز پس از اين پيروزي محمدعلي شاه قاجار 
و نزديكان او به س��فارت روسيه پناه بردند و سعدالدوله 
نيز به سفارت انگلستان رفت. مجلس عالي كه اعضاي 
آن نزديك به ۳۰تن از معتمدين سردار اسعد و سپهدار 
تنكابني بودند ، در نامه اي خلع محمدعلي شاه از سلطنت را 
اعالم كردند و احمدشاه قاجار را بر تخت نشاندند. مجلس 
عالي در نامه خود خطاب به محمدعلي شاه قاجار كه به 
سفارت روسيه پناهنده شده بود، اعالم كرد: »اعليحضرتا، 
مقتضيات وقت و شدت هرج ومرج مملكت و انزجار قلوب 
ملت از اداره آن اعليحضرت، ضرورت به هم رسانيده كه آن 
اعليحضرت از زحمات بار سنگين سلطنت خود را معاف 
فرمايند. طبق همين ضرورت، امروز كه ۲۷ جمادي الثاني 

۱۳۲۷ هجري قمري است در سفارت محترمه دولت بهيه 
روس پناهنده شده، بالطبع شخص همايوني خود را از اين 
زحمت فارغ فرمودند. علي هذا مجلس عالي فوق العاده 
امروز ۲۷ جمادي الثاني ۱۳۲۷، در بهارس��تان تشكيل 
يافته، اعليحضرت قوي شوكت اقدس، سلطان احمد شاه 
خلداهلل ملكه و سلطانه را به شاهنشاهي ايران پذيرفته و 
تا تشكيل پارلمان موقتًا حضرت مستطاب اشرف عالي 
آقاي عضدالملك دامت شوكته را به سمت نيابت سلطنت 
اختيار نمود.« بدين ترتيب نخستين كابينه توسط فاتحان 
تهران پس از استبداد صغير تشكيل شد. شوهران ۲ خواهر 
محمدعلي شاه مخلوع به نام هاي فرمانفرما و صنيع الدوله 

۲ تن از وزيران كابينه شدند. انتخابات دوره دوم مجلس نيز 
انجام شد و محمدعلي شاه ايران را ترك كرد. عضدالملك 
نايب السلطنه قاجار نيز سرانجام در مهرماه ۱۲۸۸ سپهدار 
تنكابن��ي از رهبران فاتح تهران را ب��ه مقام رييس الوزرا 
منصوب كرد. كابينه جديد كه به سرپرستي سپهدار 
اعظم و مشورت سردار اسعد امور جاري كشور را نظم 
و نس��ق مي داد، يپرم خان ارمني را به رياست نظميه 
)ش��هرباني(، صمصام السلطنه را به حكومت اصفهان 
و مخبرالسلطنه را به حكومت آذربايجان تعيين كرد و 
يك دادگاه انقالبي براي محاكمه طرفداران محمدعلي 

ميرزا تشكيل داد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

سابقه چندهزار ساله 
لوله كشي آب در ايران 

از آنچه كه از دوران ساس��انيان به جا مانده اس��ت؛ 
مي توان به خوبي دريافت ك��ه در اين دوران توجه 
ويژه اي به آبرساني كشاورزي و شهري شده است، 
اين در حالي است كه متاسفانه كارهاي مهم پژوهشي 
در نشان دادن پيشرفت هاي دوران ساسانيان انجام 
نشده است؛ يكي از دستاوردهاي ارزشمند ساسانيان 
در زمينه فناوري كه حتي امروز نيز تحسين برانگيز 
است، » لوله كشي آب شهري و كشاورزي« بوده است 
كه شايد براي نخستين بار در جهان پديد آمده باشد.

ايرانيان از گذشته هاي دور از لوله كشي آب آشاميدني 
بهره مند بوده اند؛ با اين سيس��تم لوله كش��ي، آب 
آشاميدني به درون خانه ها آورده مي شد. بايد اذعان 
داشت كه لوله كشي آب در دوران ساسانيان بر پايه 
يافته هاي بسيار پيشرفته دانش آن روز انجام گرفته 
اس��ت. مردم در دوران ساس��انيان با اين فناوري، 
چش��مه هايي كه در پايين ش��هر قرار داشته اند را 
اليروبي كرده و با ايجاد حفره، آن را با ساروج اندود 
مي كرده اند و درست همان گونه كه امروزه با لوله هاي 
فلزي انجام مي شود، آب چشمه ها را به سمت شهر 
مي آورده اند؛ آنگاه به جاي اتصال ها يا جوش��كاري 
امروزي براي چسباندن لوله ها به هم، روش اتصال 
لوله هاي سفالي از راه ساخت جفتي نر و ماده انجام 
مي گرفته است. آنها پس از اتصال تنبوشه هاي نر و 
ماده، دور آنها را با س��اروج كه ماده اي ساخته شده 
از آهك، گچ، س��فيد تخم م��رغ و چيزهاي ديگر 
بود، مي پوش��اندند. اين كوزه هاي سفالي به شكل 
ويژه اي اتصال يافته اند؛ جالب اينكه چون در بعضي 
مكان ها خانه ها در بلندي جاي داشتند، لوله كشي 
ستايش انگيزي به ش��كل مارپيچ انجام گرفته كه 
برپايه دانش مهندسي پيش��رفت هاي بوده است؛ 
اين لوله كشي به گونه اي بوده تا از لحاظ آسايش و 
دسترسي به آب هيچ گونه دشواري نباشد. در اين 
نوع لوله كشي هنگام برداشت از آب به جاي استفاده 
از شير و فلكه هاي امروزي يك ابزار چوبي به كار برده 
مي ش��د كه مانند چوب پنبه به كار گرفته شده در 
بطري هاي امروزي بوده است. نمونه شگفت انگيزي 
كه نش��ان دهنده لوله كش��ي كوزه اي براي آبياري 
كشاورزي، در روس��تاي پيروزآباد اسالم آباد غرب 
است، در واقع فناوري به كار رفته در دوران ساسانيان 
را به تصوير مي كشد و اين واقعيت را نشان مي دهد 
كه بي گمان، دوران فرمانروايي حدود چهارصد ساله 
اين خاندان ايران، س��رآمد پيشرفت كشاورزي در 
دوران باستان بوده است. موضوع بسيار مهمي كه 
بايد يادآور شد، اين است كه تالش براي رسيدن به 
چنين فناوري آبرساني به جهت نياز فراوان به آب بوده 
است؛ اين نكته با توجه به اينكه سرزمين هاي ساساني 
به هيچ وجه با كمبود آب مواجه نبوده اند جاي بسي 
تامل دارد. نخستين بار در سال ۱۳۰۱طرح احداث 
ش��بكه هاي لوله كشي آب شرب ش��هرهاي ايران 
بررسي شد و بخشي از ش��هرهاي آبادان، مشهد و 
بيرجند لوله كشي شد. اولين س��ازمان آب رساني 
شهري در ايران بنگاه مستقل خيريه آبلوله بيرجند 
بود كه در س��ال ۱۳۰۲با احداث و بهره برداري يك 
رش��ته لوله به طول ۹ كيلومتر و يك منبع و قنات 

تامين كننده آب، فعاليت خود را آغاز كرد.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانون تشكيل شركت آب و فاضالب 
قانون تش��كيل ش��ركت هاي تامين و توزيع آب و 
تاسيس��ات فاضالب ش��هرها، بيس��ت و سوم تير 
۱۳۵۴ در مجلس س��نا و ۲۹ تي��ر ۱۳۵۴ مجلس 
بيست و چهارم شوراي ملي به تصويب رسيد. طبق 
ماده واحده اي��ن قانون، وزارت نيرو به منظور ايجاد 
تاسيسات متناسب با طرح جامع توسعه بهره برداري 
از منابع آب كشور تامين و انتقال و توزيع آب شهرها 
را تدريجا با توجه به امكان��ات فني و مالي عهده دار 
خواهد ش��د ش��ركت هاي منطقه اي تاب��ع وزارت 
نيرو براي تامين اين منظور و بهره برداري از شبكه 
توزيع آب و احداث تاسيس��ات فاضالب در شهرها 
شركت هايي را راسا با مشاركت شهرداري ها و بخش 
خصوصي تشكيل خواهند داد. بر اين اساس، سهام 
ش��هرداري ها و بخش خصوصي در ش��ركت هايي 
كه طبق اين قانون تشكيل مي ش��ود از ۴۹ درصد 
مجموع سهام شركت تجاوز نخواهد كرد نمايندگي 
سهام دولت در مجامع عمومي شركت هاي مذكور 
به عهده وزير نيرو و وزير ام��ور اقتصادي و دارايي و 
وزير كشور يا نمايندگان منتخب آنها خواهد بود. در 
صورتي كه ش��هرداري ها يا بخش خصوصي توزيع 
آب مش��روب يا بهره برداري از فاضالب شهرهايي 
را عهده دار باشند تاسيس��ات موجود آنها در تاريخ 
تشكيل ش��ركت هاي جديدالتاس��يس با توجه به 

قيمت دفتري و كسر اس��تهالك ارزيابي گرديده و 
جزو سرمايه شركت هاي مزبور محسوب خواهد شد و 
معادل آن از سهام شركت هاي مزبور به آنها سهم داده 
مي شود. در صورتي كه مدت استهالك تاسيسات 
منقضي ولي تاسيسات قابل استفاده و مورد احتياج 
باشند ش��ركت هاي مذكور مكلفند آنها را به بهايي 
كه از ده درصد قيمت دفتري تجاوز نكند محاسبه 
و جزو سهام شهرداري يا بخش خصوصي محسوب 
كنند.  ارزش اراضي مربوط به تصفيه خانه و مخازن و 
تلمبه خانه و مستحدثات اداري و مسكوني موسسات 
مذكور در تبصره ۱ طبق ماده ۵۰ قانون آب و نحوه 
ملي شدن آن و با توجه به بهاي زمان تاسيس تعيين 
و جزو سرمايه شركت هاي جديدالتاسيس محسوب 
خواهد شد و معادل آن از سهام شركت هاي مزبور به 
آنها س��هم داده مي شود. در صورتي كه تاسيسات و 
اراضي و امالك مربوط به تامين و توزيع آب مشروب 
و فاضالب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به 
وقف عمل خواهد شد. در صورتي كه طبق گزارش 
توجيهي فني و اقتصادي تامين آب روستاهايي كه 
در مس��ير لوله انتقال آب به شهرها قرار مي گيرند 
امكان پذير باشد شركت هاي آب منطقه اي آبرساني 
روس��تاهاي مذكور را فقط تا ابتداي ش��بكه توزيع 

عهده دار خواهند شد.

۴درصدكالسهابابخارينفتيگرمميشوند
براساس اعالم رييس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس كش��ور در حال حاضر ۴ درصد كالس هاي 
درس با بخاري ه��اي نفتي گرم مي ش��وند. مهراله 
رخش��اني مهر اظهار كرد: استاندار خراسان شمالي 
يكي از اس��تانداران پركار و پرتالش اس��ت و توجه 
ويژه اي به حوزه آموزش و پرورش و موضوع مدرسه 
سازي دارد. طي دوره اي كه با ايشان همكار هستيم، 
اقدامات خوب و شايس��ته اي در اين استان پيگيري 
كرديم. اتفاق خوبي در اس��تان خراسان شمالي رخ 
داد كه سپس در ساير استان هاي كشور به عنوان الگو 
اجرايي شد. از جمله اين اتفاقات موضوع جمع آوري 
بخاري هاي نفتي از سطح استان بوده است؛ اتفاقي 
كه در زمان مناسب و كوتاه ترين زمان ممكن رخ داد.  
رخشاني مهر بيان كرد: در نقاطي كه امكان پذير بود 
گاز رفت و در نقاط ديگر ترانس هاي برق تقويت شدند 

كه اين اتفاق خوب رخ داد و سپس آن را به كل كشور 
تسري داديم و در كل كشور كليه بخاري هاي نفتي 
كه زيرس��اخت هاي گاز يا برق فراهم شده بود جمع 
آوري شدند و در حال حاضر تنها ۴ درصد كالس هاي 
درس با بخاري هاي نفتي گرم مي شوند كه آن را در 
دستور كار قرار داديم و شايد تا پايان سال آنهايي كه 

امكان پذير است را از سطح كشور جمع آوري كنيم.

هزينهتستكرونادربخشخصوصي
مدي��ركل آزمايش��گاه هاي مرجع س��المت وزارت 
بهداشت ضمن تاكيد بر پرهيز از مراجعه خودسرانه 
افراد به آزمايش��گاه ها جهت انجام تس��ت تشخيص 
كرون��ا، هزينه هاي انجام تس��ت PCR و س��رولوژي 
در آزمايش��گاه هاي خصوصي را اع��الم كرد و گفت: 
البته در مورد كوويد ۱۹ نمي توان نتايج را در تس��ت 
سرولوژي به صراحت تفسير كرد. سميعي در نشستي 
ويدئوكنفرانسي با خبرنگاران از استوديو سالمت وزارت 
بهداشت، بر اهميت فاصله گذاري فيزيكي در مراجعه 
مردم به آزمايش��گاه ها تاكيد كرد و با اشاره به تجمع 
روزانه افراد در آزمايش��گاه ها گفت: مهم است كه اين 
شرايط در محيط كار نيز اجرا شود تا مردم به ويروس 
كرونا مبتال نشوند. وي در ادامه با اشاره به اينكه شكايات 
متع��ددي در رابطه با باال ب��ودن هزينه آزمايش هاي 
تشخيصي كرونا در آزمايش��گاه هاي خصوصي ارايه 
مي شود، گفت: در اين رابطه دستورالعمل هاي وزارت 
بهداشت مشخص است و ما اميدواريم با تجويز بي جا، 
فشار اقتصادي به مردم وارد نشود. سميعي افزود: در 
چندين مصاحبه كه در صداوس��يما انجام شد ديدم 

كه مسووالن برخي آزمايشگاه ها در حال جا انداختن 
تعرفه هايي در ذهن مردم هس��تند كه لزومي ندارد. 
هزينه آزمايش هاي س��رولوژي حدودا بين ۲۹ تا ۳۰ 
هزار تومان باشد؛ در حالي كه گاهي شنيده مي شود اين 
هزينه به بيش از ۱۰۰ هزار تومان هم در برخي مقاطع 
رس��يده اس��ت. همچنين در مورد تست تشخيصي 
مولكولي نيز هزينه ها در بخش خصوصي ۵۸۶ هزار و 
۵۰۰ تومان است و در بخش دولتي نيز در صورتي كه با 
تشخيص پزشك انجام شود به شكل رايگان خواهد بود. 
نكته بسيار مهم آن است كه تشخيص تست سرولوژي 

كاري بسيار دقيق است كه به تبحر كافي نياز دارد.

میراثنامه

سايه ساخت و سازها روي مقبره امامزاده پونك 
بناي كوچك امامزاده را بين گوني هاي آبي رنگ محصور 
كرده اند. راِه باريكي زائران را به امامزاده مي رساند، اما در 
دو طرِف اين مسير، همان رنِگ آبي كه هميشه نشان از 
فعاليت كارگاه عمراني دارد، چشم و ذهن را آزار مي دهد. 
اين  نش��اني جديِد امامزادگان »عينعلي و زينعلي« در 
بزرگراه اشرفي اصفهاني، ميدان پونك است، مقبره اي از 
خشت و گل كه بيش از ۶۰ سال قبل يك بار آن را بازسازي 
كردند و بعد از آن هر بار طرح جديدي براي فضاي خالي 
اطرافش كه از قضا يكي از قبرستان هاي محلي و قديمي 

پونك هم هست، برنامه ريزي مي كنند، اما ...
بيش از پنج س��ال قبل، طرِح ايجاد شبس��تان و شايد 
كتابخانه و م��كاِن اداري امامزاده را چند مت��ر دورتر از 
ساختماِن قديمي آن برنامه ريزي كرده و امروز اسكلِت 
بنا در مرحله  تكميل و به شمايل مسجدي با ارتفاِع بسيار 
بيشتر از ضوابط ساخت و ساز در اطراف بناهاي تاريخي و 
حتي لكه هاي ارزشمند تاريخي در حال تكميل است. اما 
بعد از اين اقدام، نوبت به فضاي خالي و مقابل مقبره  اين 
دو امامزاده رسيد تا نه تنها جاي خالي چناِر بسيار قديمي 
امامزاده را پر كنند، بلكه باز هم به ناِم گسترش امامزاده و 
ايجاِد شبستاِن جديدتري براي مقبره، اين بار در حدود 
پنج متري مقبره گودبرداري را آغ��از كردند و كارگران 
گاهي مصالح را جابه جا مي كنند. حاال هم ميل گردهاي 
شبس��تاِن جديد امامزاده رو به آسمان بلنده شده اند. به 
گزارش ايسنا، از سوي ديگر در ورودي جديد امامزاده كه 
گويا مدتي است باز شده، دو ساختماِن قديمي با معماري 
متفاوتي كه بيشتر فضاي خانه هاي قديمي جنوب كشور 
را به ياد مي آورند، خودنمايي مي كنند، دو س��اختماِن 
خالي كه گويا منتظرند براي گرفتِن كاربري هاي جديد! 
يكي از افرادي كه به نظر كارمنِد امامزاده شايد هم يكي از 
پيمانكاران براي ساخِت شبستان جديد امامزاده است اين 

دو بنا را خانه  مسكوني شخصي معرفي مي كند كه حدود 
۷۰ سال قبل و حتي كمي قبل تر از زماني كه فرمانفرمايان 
در اين منطقه بوده اند، س��اخته ش��ده است و اكنون آن 
را وق��ف امامزاده كرده اند كه احتماال ب��راي درآمدزايي 
استفاده مي شود. او درباره  كارگاه فعاِل كنار امامزاده نيز 
مي گويد: قصد گسترش فضاي شبستان امامزاده را دارند 
كه حدود سال هاي ۱۳۳۷ از خشت و گل به صورت امروز 
بازسازي شده و حتي قرار است نماي آن شبيه به نماي 
امامزاده ساخته شود. اسناد تاريخي مي گويند »عينعلي« 
و »زينعلي« از فرزندان امام سجاد)ع( هستند. عينعلي 
در زمان ش��هادت هفت يا يازده ساله و زينعلي سيزده يا 
پانزده ساله بوده كه در اين مكان به شهادت رسيده و در 
همين نقطه به خاك سپرده شده اند. تاريخ ساخت بناي 
اين امامزاده به دوره  فتحعلي ش��اه قاج��ار برمي گردد و 

بناي امروزي آن در سال ۱۳۳۷ به دستور ناصر فرمانفرما 
ساخته شده است. اين بنا در سال ۱۳۷۶ توسط مرحوم 
فريدون پرهيزگار بازس��ازي و در س��ال ۱۳۸۰ ضريح 
جديدي اثر استاد ابوالحس��ني ميبدي براي آن تدارك 
ديده شد كه جايگزين ضريح چوبي مشبك قبلي شد. بقعه  
امامزاده از خارج به شكل مربع ديده مي شود ولي از داخل 
هشت ضلعي است. وارد س��اختمان امامزاده كه شويد، 
مانند بسياري از اماكن مذهبي در ايران، آينه كاري ها از 
تزيينات اصلي اين نوع بناهاي مذهبي محسوب مي شود. 
بناي امامزاده نيز درست در وسط يك حياط بزرگ و زيبا 
قرار گرفته كه ساخت  و سازهاي اطرافش نه تنها فضاي 
باغ مانند اين محوطه در دره قديمي پونك قديمي را پاك 
كرده، بلكه درختان چنار كهن و قطور امامزاده نيز به مرور 

در حال از بين رفتن هستند.

كتابخانه

نوروماركتينگ
در كتاب »نوروماركتينگ؛ آيا اس��تفاده از روانشناس��ي براي تاثير گذاري، تعامل، ترغيب و فروش در بازاريابي عصبي ممكن 
است؟« ابتدا به حوزه كاري علوم اعصاب، علوم شناختي، پيشينه  و جايگاه آنها در علوم جديد پرداخته شده، سپس نقش آنها در 
»نوروماركتينگ« بيان مي شود. نوروماركتينگ شاخه اي  از علوم اعصاب است كه تمايل و رفتار مشتري، هنگام خريد را بررسي 
مي كند. سرشاخه اين علم، نورواكونوميك است كه موضوع آن به زمينه هاي تصميم گيري افراد مربوط مي شود. اينكه افراد چگونه 
تصميم مي گيرند چگونه ريسك يا خطر مي كنند و براي تصميم هاي خود چگونه ارزش گذاري مي كنند، تنها به تصميم گيري در 
خريد و اقتصاد ربط ندارد، بلكه به طور كلي پيرامون ماهيت تصميم گيري و مكانيسم هاي آن در مغز صحبت مي كند.  آناهيتا خرمي 

بناركي، شقايق كنجدي و نگار كريمي نويسندگان اين كتاب صوتي هستند و گوينده آن آيسا ماهوت چي است. 

هنر

چرا داودنژاد در فيلم »شناي پروانه« بازي كرد؟
عليرضا داودنژاد كارگردان سينما كه در همكاري اش با محمد كارت در »شناي پروانه« براي 
اولين بار به عنوان بازيگر مقابل دوربين رفته است، گفت: پيش از اين هم چند بار پيشنهاد 
بازي در فيلم به من داده بودند اما عالقه اي به انجام اين كار نداشتم. روزي رسول صدرعاملي 
)تهيه كننده فيلم( با من تماس گرفت و گفت كه اين بار فرق مي كند هم كارگردانش و هم 
داليلش براي انتخاب شما. او ادامه داد: بعد از تماس رسول، محمد كارت تماس گرفت 
و سناريو را فرستاد و خواندم. پس از خواندن فيلمنامه احساس كردم تازگي هايي دارد و 
همين طور فيلم كوتاه »بچه خور« اين كارگردان جوان را ديدم و باز هم احساس كردم 
كار متفاوتي اس��ت. با هم قراري گذاشتيم و در گفت وگويي كه داشتيم، متوجه شدم از 
دلباختگان واقعي سينماست و نگاه و سليقه سينمايي دارد و به خوبي مي داند چه مي خواهد 
و عزمش را براي ساختن يك فيلم تازه و اثر گذار جزم كرده است. او با اشاره به كاراكتري 
كه در »شناي پروانه« بازي كرده است، گفت: محمد كارت در مالقات حضوري صراحتا 
گفت كه كاراكتري كه ايفاي نقش آن را به من پيشنهاد مي دهد، يك سكانس بيشتر بازي 
ندارد اما شخصيتي كليدي است كه بايد يك حكم بدهد و اين حكم، موتور فيلم را روشن 
مي كند و قصه را به حركت درمي آورد. شخصيتي كه براي قهرمان فيلم، ماموريت تعريف 
مي كند و بايد خودش و اجرايش باور پذير و اثرگذار باشد و براي همين نمي خواهد از بازيگر 
استفاده كند و با چيزهايي كه از من و فيلم هايم ديده مطمئن است كه اگر مصمم باشم، 
مي توانم اين كار را به خوبي براي او انجام بدهم؛ و او به عنوان جواني كه قرار اس��ت اولين 
فيلم سينمايي خود را بسازد و فيلم بچه خور هم نمونه اي از توانايي اوست، از من موكدا 
مي خواهد كه ترديد نكنم و اين كار را برايش انجام بدهم.گفتم مطمئن نيستم هماني باشم 

كه او در تصور خود دارد .گفت اعتماد كنيد و انجامش را به من بسپاريد.نهايتا چاره اي جز 
پذيرش در خواست او نمي ديدم. عليرضا داودنژاد كه در كارنامه كاري اش ساخت فيلم هايي 
چون »كالس هنرپيشگي«، »هوو«، »مصائب شيرين«، »فراري« و »روغن مار« را دارد 
در پاسخ به اينكه از نتيجه اين همكاري در »شناي پروانه« راضي است؟ به ايسنا گفت: تا 
جايي كه فيلمنامه را خواندم و تكه هاي مونتاژ شده اي از فيلم را ديدم، به نظرم بايد فيلمي 
شسته رفته و خوش ساخت و با سليقه از كار درآمده باشد و خوشحالم كه توانستم براي او 

قدمي بردارم چرا كه مي دانم از سرمايه هاي سينماي آينده ايران است. 
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