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 ۱۹خودروي داخلي اعالم شد

ليست قيمت محصوالت »ايران خودرو و سايپا« گزارش مجلس درباره نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قرائت شد

غالمعلي فرجادي، عضو هيات علمي موسسه مديريت و برنامه ريزي به دولت پيشنهاد كرد

اين منافذ باعث مي شود بخش هايي كه سود و درآمد بااليي دارند ماليات ندهند

شناخت منافذ ساختار مالياتي

مهدي بيك |اقتصاد ايران در حالي دومين ماه از 
سال99 را پشت سر مي گذارد كه دولت دوازدهم 
با يك�ي از بزرگ ترين كس�ري بودجه هايش در 
طول تاريخ مواجه ش�ده است؛ كسري بودجه اي 
كه بر اس�اس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، 
اعداد و ارقامي حول و ح�وش 185هزار ميليارد 
تومان را ش�امل مي ش�ود كه تقريب�ا ۴5درصد 
رقم كلي بودجه اس�ت. در يك چنين ش�رايطي 
طبيعي اس�ت كه موضوع جبران كسري بودجه 
به يكي از اصلي ترين معادالت پيش روي اقتصاد 
ايران بدل شود و دولت تالش كند تا به هر روشي 
بخشي از اين كسري را جبران كند. اين در حالي 
اس�ت كه تحريم هاي اقتص�ادي، كاهش قيمت 
نفت، مش�كل تبادالت بانكي و...باعث ش�ده تا 
دولت نگاه خود را براي جبران اين كسري بودجه 
كام�ال از خارج قط�ع و به داخل كش�ور معطوف 
كند. عرضه سهام شركت هاي دولتي در بورس و 
آزادسازي برخي ش�ركت هاي دولتي، مهم ترين 
واكنشي است كه دولت براي جبران اين كسري 
بودجه نش�ان داد. در اين مي�ان، راه ديگري كه 
پي�ش روي تصميم س�ازان دولت�ي ق�رار دارد؛ 
اس�تقراض از بانك مرك�زي يا چاپ پول اس�ت؛ 
تصميماتي كه در سال هاي قبل و در زمان زعامت 
دولت هاي نه�م و دهم نيز گرفته ش�د تا هرچند 

براي مدتي مشكالت نقدينگي دولت را پوشش 
دهد اما در ادامه آس�يب هاي فراوان�ي را متوجه 
كليت اقتصادي كرد؛ مش�كالتي كه ردپاي آنها 
تا همين امروز نيز در فضاي اقتصادي مش�اهده 
مي شود. همين مشكالت است كه باعث شده تا 
كارشناس�ان اقتصادي به دولت و نظام سياسي 
هش�دار دهند ك�ه چنانچه ب�از هم اش�تباهات 
گذشته در اقتصاد تكرار شود ممكن است كليت 
اقتصادي كشور را با خطر فروپاشي مواجه كند. 
پيشنهاد برخي از كارشناسان به دولت استفاده 
از ظرفيت هاي مالياتي در حوزه هايي اس�ت كه 
گردش مالي باال و س�ودهاي فراواني در بطن آنها 
جريان دارد اما مالياتي به طور مستقيم پرداخت 
نمي كنند. اخذ ماليات از سود سهام و سود بانكي 
يك�ي از همين حوزه هاس�ت كه در ط�ول هفته 
گذشته حداقل توسط 3نفر از اساتيد دانشگاهي 
علم اقتصاد مطرح شده است. موضوعي كه به نظر 
مي رسد جا دارد تا در خصوص آن بيشتر بحث و 
تبادل نظر شود تا در نهايت بتوان تصويري شفاف 
از ض�رورت يا عدم ض�رورت آن به دس�ت آورد. 
ميهمان اين شماره »تعادل«، غالمعلي فرجادي 
دكتراي اقتصاد از دانش�گاه نيوي�ورك امريكا و 
عضو هيات علمي موسسه مديريت و برنامه ريزي 
است كه تالش كرده از منظر خود موضوع تامين 

نقدينگي بودج�ه را كنكاش كن�د. فرجادي با 
اشاره به اين واقعيت كه موضوع ماليات ستاني 
از حساب س�پرده هاي بانكي يا سهام به همان 
س�ادگي كه مطرح مي شود نيس�ت، مي گويد 
دولت ب�راي تحقق اين اي�ده نياز به س�اختار 
اقتصادي شفاف و سامان يافته اي دارد و در حال 
حاضر يك چنين بستر اقتصادي فراهم  نيست. 

   بحث تامي�ن بودجه م�ورد نياز دول�ت بعد از 
كس�ري بااليي كه احتماال بودجه س�ال آينده 
با آن دس�ت به گريان اس�ت؛ اين روزه�ا دوباره 
مطرح شده است؛ دولت از طريق واگذاري برخي 
ش�ركت ها در بورس تالش مي كند تا بخش�ي از 
كس�ري بودجه خود را جبران كند در عين حال 
برخي تحليلگران اشاره مي كنند كه دولت بايد 
از كاهش درآمدهاي نفتي براي اصالح وضعيت 
بودجه اس�تفاده كند و تالش كند وابستگي اش 
به ماليات را بيشتر كند. فكر مي كنيد در شرايط 
فعلي اقتصادي امكان تحقق يك چنين ايده اي 

وجود دارد؟
موضوع��ات كالن اقتصادي به همين س��ادگي كه در 
صحبت ها مطرح مي شوند، نيستند و در صحنه عمل 
موضوعات به ش��كل ديگ��ري بروز مي كن��د. موضوع 
ماليات ستاني و ابعاد و زواياي گوناگون آن، يك موضوع 

جدي در مباحث اقتصادي اس��ت و به همين سادگي 
نمي توان گفت كه باي��د پايه هاي ماليات��ي را افزايش 
داد. اگر مي شد خوب بود، اما زمينه آن در اقتصاد فعلي 
فراهم نيست. يعني زماني كه دولتي قصد دارد پايه هاي 
مالياتي را باال ببرد بايد بستر الزم و شرايط مورد نياز يك 
چنين تصميماتي را قبال فراهم كرده باشد و بعد دست 
به اقدامات عملياتي بزند؛ بايد فضاي كلي اقتصاد و توليد 
به گونه اي باشد كه ارزش افزوده اقتصادي به وجود آيد؛ 
بايد امكان توليد ثروت در جامعه فراهم باشد. بعد زماني 
كه اين بستر مورد نياز مهيا ش��د آن وقت خواه ناخواه 

درآمدهاي مالياتي دولت افزايش پيدا مي كند. 
   معني صحبت شما اين است كه در حال حاضر 
ش�رايط اقتصادي كش�ور براي اخذ يك چنين 
تصميماتي فراهم نيست و مثال در آينده مي شود 

به آن موضوعات فكر كرد؟
مساله اين است در ش��رايطي كه كش��ور ما دچار ركود 
عميق است و مشكالت فراواني پيش روي هر نوع فعاليت 
اقتصادي از جمله توليد و خدمات وجود دارد؛ بر اساس چه 
درآمدي مي خواهند ماليات را افزايش دهند؟ در شرايط 
ركودي كه هم بيكاري زياد ش��ده و برخي اعداد و ارقام از 
افزايش بي س��ابقه نرخ بيكاري در كشور خبر مي دهند، 
فضاي كلي كس��ب و كار هم مناسب نيست و بنگاه هاي 
اقتص��ادي روزگار س��ختي دارن��د، دولت از چه كس��ي 
مي خواهد ماليات بگيرد؟   ادامه در صفحه 2

تعادل|
قيمت جديد محصوالت ايران خودرو و سايپا مشخص 
شد. طبق جديدترين دستورالعمل قيمت گذاري 
خودرو كه توسط شوراي رقابت تدوين شد، قيمت 
جديد 19 خودروي داخلي مشخص و جهت اجرا به 
اين بنگاه هاي توليدي ابالغ شد. به گفته رضا شيوا 
رييس ش�وراي رقاب�ت، محصوالت اي�ران خودرو 
به طور متوسط 10 درصد و محصوالت سايپا به طور 
متوسط 23 درصد افزايش قيمت دارند. دليل اينكه 
قيمت  محصوالت ايران خودرو نسبت به سايپا رشد 
كمتري دارد اين است كه ايران خودرو در بهمن 97 
قيمت محصوالت خود را افزايش داده بود. براساس 
دستورالعمل جديد شوراي رقابت، قيمت هر دستگاه 
سايپا 131 معادل 37 ميليون و ۴00 هزار تومان و هر 
دستگاه پژو ۴05 بنزيني 5۴ ميليون و 700 هزار تومان 

تعيين شده است.

طي روزهاي گذشته بر سر اعالم قيمت جديد خودروها بين 
شوراي رقابت و ستاد تنظيم بازار كشمكش ايجاد شده بود و 
اعالم قيمت ها ب��ا وجود وعده قبلي رييس ش��وراي رقابت، با 
تاخير همراه ش��ده بود. طبق مصوبات قبلي، قرار شد شوراي 
رقابت بر اساس دستورالعملي قيمت هاي جديد خودروها را 
استخراج كرده و به ستاد تنظيم بازار براي تصويب نهايي ارايه 

كند. در اين شرايط معاون وزير صنعت نيز اخيرا اعالم كرد كه 
قيمت هاي جديد بايد توسط شوراي رقابت اعالم شود. بر اين 
اساس به نظر مي رسد قيمت هاي جديد پس از اعمال نظر ستاد 
تنظيم بازار نهايي و اعالم شود. بر اين اساس، شوراي رقابت در 
خصوص بررسي موضوع دستورالعمل تنظيم قيمت خودرو 
ضمن تأكيد بر مصوبه ۴1۴ شورا مورخ 12 اسفند 98 با توجه به 
مباحث انجام شده و مستندات واصله طي جلسه شماره ۴2۰ 

شورا مورخ 2۰ ارديبهشت 1۳99 موارد زير را تصويب كرد: 
1- با توجه به شرايط موجود بازار به ويژه تحريم هاي ظالمانه 
در مورد صنعت خودروي كشور هزينه هاي مربوط به تأمين 
قطعات و تجهيزات از خارج از كش��ور عالوه بر نرخ ارز و ساير 
هزينه هاي متعارف، هزينه هاي معامالتي را تحميل مي نمايد 

كه براي سال 1۳99 به ميزان ۵ درصد در نظر گرفته مي شود.
2- براساس محاس��بات انجام ش��ده در چارچوب فرمول و 
دستورالعمل مصوب شورا و با فرض ثابت گرفتن بهره وري 
و كيفيت خودروهاي توليدي در ش��رايط فعلي، محاسبات 
مركز مل��ي رقابت نش��ان مي ده��د كه قيمت ه��اي پايان 
اسفند 1۳98 نس��بت به قيمت هاي اعالم ش��ده در بهمن 
ماه 1۳9۷ طبق جدول ارس��الي از س��وي سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان و توليدكنندگان كه به ش��وراي رقابت 
اعالم شده و به تأييد س��تاد تنظيم بازار رسيده است براي 
ش��ركت ايران خودرو به ط��ور ميانگين 1۰ درص��د و براي 
شركت سايپا 2۳ درصد افزايش خواهد داشت. )مشروط بر 

آنكه ميانگين وزني افزايش با احتس��اب تيراژ از درصد هاي 
مذكور تجاوز نكند.(  شوراي رقابت براي عرضه خودروهاي 
داخلي ۴ ش��رط را لحاظ كرده است كه به ش��رح زير است: 
1- به منظور دسترس��ي عادالنه و بدون تبعي��ض به بازار، 
فروش خودرو بصورت مزايده يا فروش به قيمت كارشناسي 
مجاز نيست مگر پس از تاييد و اخذ مجوز از شوراي رقابت. 
2- تمام فروش هاي مس��تقيم به مصرف كننده نهايي با كد 
ملي و شرايط تضمين شده صورت گيرد و از هر گونه فروش 
و عرضه خارج از اين رويه )از جمله در قالب س��بد محصول 
نمايندگي ه��ا( خودداري ش��ود. ۳- خودروس��ازان ضمن 
اخذ گواهي استاندارد تأمين قطعات مربوط به خودروهاي 
توليدي يا فروش رفته خود را براي حداقل سه سال از تاريخ 
فروش، تضمين نماين��د )كه با نظ��ارت متخصصين فني 
صورت گيرد.-گارانتي - وارانتي(. ۴- خودروسازان موظف 
مي باش��ند گزارش عملكرد فروش، پيش فروش و هرگونه 
فروش ب��ه روش مزايده و كارشناس��ي خ��ود را در مقاطع 

سه ماهه به شوراي رقابت گزارش كنند.

    اختالف قيمت ۴ خودرو با نرخ هاي قبلي 
البته قيمت هاي اخير اعالم شده از سوي ش��وراي رقابت در 
مورد ۴ خودرو كه قباًل نرخ آنها اعالم شده بود، متفاوت است. 
رضا شيوا، رييس ش��وراي رقابت پيشتر در مورد قيمت هاي 
تقريبي برخي خودروها گفته بود: قيمت سايپا 111 معادل 

۴2 ميليون و1۰۰ هزار تومن و ساينا ۵9 ميليون و 8۰۰ هزار 
تومان تعيين شده است. وي همچنين گفته بود: قيمت تيباي 
صندوق دار ۵2 ميليون و تيب��اي هاچ بك ۵9 ميليون تومان 

تعيين شده است.

    شيوه هاي فروش خودرو 
از س��وي ديگر، براس��اس اعالم وزارت صمت، از اين پس 
ف��روش فوق الع��اده، پيش ف��روش و مش��اركت در توليد 
س��ه روش فروش خودرو خواهد بود و بر اين اس��اس، 6۰ 
درصد از توليد خودروس��ازان به ايفاي تعه��دات جاري و 
معوق اختصاص مي يابد. يكي از روش هاي فروش خودرو 
قرعه كشي است، بر اين اساس كه سايت فروش خودرو در 
زمان اعالم پيش فروش به مدت يك هفته باز مي ش��ود و 
تمامي متقاضيان كه شرايط ثبت نام براساس دستورالعمل 
س��ازمان حمايت را دارند، ق��ادر به ثبت ن��ام و واريز وجه 
خواهند بود. بعد از تكميل فرايند ثبت نام، قرعه كشي انجام 
خواهد شد و كساني كه اس��م آنها در قرعه اعالم مي شود، 
پس از مدت س��ه ماه خودروي خ��ود را دريافت خواهند 
كرد.در اين روش، كس��اني كه نام آنها در قرعه كشي نبوده 
اس��ت، مي توانند تقاضاي وجه كنند و طي مدت مشخص 
و تعيين ش��ده، وجه ثبت نامي به حس��اب آنها بازگردانده 
مي ش��ود، ضمن اينكه متقاضي مي تواند پول خود را براي 

خريدهاي بعدي نيز محفوظ نگاه دارد. 

نرخ جديد  ۱۹خودروي داخلي اعالم شد
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 نرخ برابري ارز  
دستوري كاهش نمي يابد

ديروز  رييس جمهوري 
در جلس��ه هماهن��گ 
اقتصادي دولت يك بار 
ديگر از ضرورت كاهش 
ن��رخ ارز و جلوگيري از 
افزايش قيم��ت دالر و 
س��اير ارزه��ا صحبت و 
اعالم ك��رد ك��ه دولت 
خواس��تار كاهش ن��رخ ارز اس��ت؛ موضوعي كه 
به نظ��رم در فضاي اقتص��ادي كش��ورمان بارها 
تجربه ش��ده اما همچنان مس��ووالن م��ا بر روي 
اج��راي آن تاكيد مي كنند. مس��اله اي كه نه تنها 
در اين دولت، بلكه در زم��ان دولت هاي قبلي هم 
مسبوق به سابقه است؛ هر زمان كه نظام سياسي 
و دولت ها با مش��كلي اقتصادي مواجه ش��ده اند 
به جاي تشخيص درست مش��كل و حل عاقالنه 
آن، از طري��ق بخش��نامه و دس��تورالعمل تالش 
كرده اند تا به خيال خود جلوي مش��كالت را سد 
كنند؛ اما از اين واقعيت آگاه نبوده اند كه اين گونه 
تصميم گيري هاي خشك و دستوري اغلب نتايج 
عكس��ي را دربرخواهد داش��ت. يعني اگر دولتي 
به خاطر كاهش نرخ ارز اقدام ب��ه دخالت در بازار 
كند؛ اين دخالت ها در نهاي��ت باعث افزايش نرخ 
ارز خواهد شد، اگر براي مهار تورم؛ بخشنامه هاي 
خلق الساعه صادر كنند در نهايت تورم بيشتري 
را ش��اهد خواهيم بود و اگر براي مقابله با بيكاري 
روش هاي دس��توري را انتخاب كند؛ بيكاري در 
جامع��ه افزايش خواه��د يافت. ل��ذا نقش دولت 
در ي��ك چنين ش��رايطي و نحوه كنش��گري آن 
مي تواند سرنوش��ت اقتصادي و معيشتي كشور 
را دس��تخوش تغييرات مهمي سازد. اين موضوع 
فقط مختص كشور ما نيست و بررسي تجربه هاي 
اقتصادي ملل گوناگون نش��ان مي دهد كه هرگز 
دخالت دولت در اتمسفر اقتصادي به نفع اقتصاد 
و معيشت مردم نيست و چنانچه دولت ها بر يك 
چنين دخالت هاي��ي اصرار كنن��د در بلندمدت 
چرخ دنده هاي اقتصادي در وضعيت فرسودگي 
قرار مي گيرند. البته معناي اي��ن صحبت ها اين 
نيس��ت كه دولت اساس��ا نبايد هيچگونه حضور 
و نظارتي بر بازارهاي اقتصادي داشته باشد بلكه 
معني و مفهوم آن اين است كه حضور دولت بايد 
حضوري اطمينان بخ��ش و خردمندانه باش��د. 
نظام سياس��ي بايد به اندازه اي از پختگي و دانش 
رس��يده باش��د كه بداند در چه زمان��ي بهترين 
تصميم ممكن را براي اقتص��اد اتخاذ كند. تجربه 
نشان داده كه موضوعات اقتصادي هرگز به وسيله 
دستورالعمل هاي ناگهاني و بخشنامه هاي دولتي 
و حاكميتي ح��ل نمي ش��ود؛ بلك��ه گزاره هاي 
اقتصادي در بستر تصميم س��ازي هاي خالقانه و 
كارشناسي ش��ده اس��ت كه مي تواند در شرايط 
بهبود قرار بگيرد. يعني اي��ن تصميم گيري هاي 
مدبرانه است كه مي تواند شاخص هاي اقتصادي 
را در وضعي��ت نرمال ق��رار ده��د. در موضوع ارز 
معتقدم كه نيازي به دخالت آقاي رييس جمهوري 
نيس��ت و رييس كل بانك مرك��زي مي تواند در 
اين زمينه اقدام��ات الزم را انج��ام دهد. هرچند 
ممكن است واكنش ابتدايي بازار به صحبت هاي 
رييس جمهوري، كاهش نرخ ارز باش��د اما شك 
نكنيد كه در بلندمدت ي��ك چنين دخالت هايي 
منجر به مش��كل آفريني بيشتر مي ش��ود. وقتي 
رييس جمهوري ب��ه صورت عمومي در جلس��ه 
اقتصادي دولت اعالم مي كند كه دولت خواستار 
كاهش نرخ ارز است اين پيام به فعاالن اقتصادي 
ارسال مي ش��ود كه اقتصاد ايران همچنان تحت 
س��يطره كامل نظام سياس��ي قرار دارد، بنابراين 
بسياري از صاحبان سرمايه به جاي سرمايه گذاري 
روي تولي��د و بازارهاي مولد ترجي��ح مي دهند 
س��رمايه خود را وارد فضاي داللي و س��فته بازي 
كنند. نتيجه اين تغيير رويكرد هم در نهايت باعث 
كاهش توليد، افزايش بيكاري و در نهايت كاهش 
صادرات مي ش��ود. البته به گمان��م آقاي روحاني 
و همتي هر كدام نقش��ي را در اين ميان به عهده 
گرفته اند و تالش مي كنند از طريق همپوش��اني 
راهبردهاي م��ورد نظر خ��ود را در اقتصاد دنبال 
مي كنند. البته اقاي همتي نشان داده كه فضاي 
اقتص��ادي و بازار پول و س��رمايه اي��ران را خوب 
مي شناسد و قادر است نوسانات اين بازار پيچيده 
را مهار كن��د و در چنين ش��رايطي فكر مي كنم 
نياز نباشد كه آقاي رييس جمهوري شخصا وارد 
فضاي اظهارنظر در خصوص قيمت ارز و... شوند. 
البته دولت در شرايط خاصي قرار دارد؛ موضوعاتي 
چون تحريم هاي اقتصادي، تبادالت بانكي، كرونا 
و...باعث شده تا سطح آسيب پذيري اقتصاد ايران 
باالتر برود در اين شرايط طبيعي است كه دولت 
هم به دنبال راهكارهايي باش��د ك��ه به زعم خود 
از خس��ارات بيش��تر جلوگيري كند. بنابراين از 
طريق پر رنگ تر كردن حضور خ��ود در بازارهاي 
اقتصادي اين پيام را به فض��اي پيراموني اقتصاد 
مخابره مي كند كه بازار رها ش��ده نيس��ت. به هر 
حال با فرض حل مشكالت فعلي بايد تالش كنيم 

تا سايه دخالت هاي دولت در اقتصاد كوتاه شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران

سيدحميد  حسيني 

يادداشت- 2

 تامين اجتماعي 
و اقتصاد ديجيتال

يك��ي از اث��رات ب��روز 
را  »كرون��ا«  بح��ران 
مي توان سرعت گرفتن 
رون��د تحق��ق دول��ت 
اقتصاد  و  الكتروني��ك 
 Digital( ديجيت��ال 
 )E c o n a m y
اعم��ال  دانس��ت. 
مش��اغل  اجب��اري  تعطيل��ي  قرنطين��ه، 
)كم خطر، پرخط��ر و ...(، تغيي��ر اجباري نحوه 
ارايه محصول يا خدمت )تبديل رس��توران ها و 
فس��ت فودها به كترينگ و بيرون ب��ر(، افزايش 
خريدهاي اينترنتي، دوركاري، آموزش از راه دور، 
ارايه خدمات غيرحضوري دستگاه هاي اجرايي 
دولتي و عمومي، حذف مراجعات غيرضرور و... 
ازجمله اقتضائات دوران كرونايي است كه حركت 
س��ريع به س��مت دولت الكتروني��ك و اقتصاد 
ديجيتال و تجارت الكترونيك را ايجاب مي نمايد 
و قطعًا در دوران همزيستي با كرونا و پس از كرونا 
نيز اين رويكرد بيش از پيش تقويت خواهد شد و 
كشورها ازجمله ايران به سرعت به سمت تحول 

ديجيتال حركت خواهند كرد. 
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علي حيدري

يادداشت- 3

 گسيل نقدينگي
 به بورس و آينده اقتصاد

دولت براي تامين كسري 
بودجه خود و اداره اقتصاد 
رويه اي جديد را در پيش 
گرفته است: كاهش نرخ 
س��پرده هاي بانكي و به 
تب��ع آن تامي��ن مالي با 
نرخ بهره پايين از طريق 
انتش��ار اوراق، ج��ذاب 
كردن بازار سرمايه براي جذب شبه پول آزاد شده 
از بانك ها و فروش دارايي هاي دولت با قيمت باال در 
اين بازار. بانك هاي مركزي در كشورهاي پيشرفته 
دنيا در ش��رايط ركودي از طري��ق اجراي عمليات 
بازار باز و خري��د اوراق قرضه دولتي حجم ذخاير را 
افزايش داده و از اي��ن طريق نرخ بهره بين بانكي را 
كاهش مي دهند. در اين سياست معمواًل يك نرخ 
بهره بين بانكي هدف گذاري شده و بانك مركزي از 
طريق تعريف يك كانال براي اين نرخ سعي مي كند 
مقدار هدف را با تغيي��ر دادن حجم ذخاير محقق 
كند. كاهش نرخ بهره بين بانكي از طريق افزايش 
عرضه ذخاير منج��ر به افزايش پايه پولي ش��ده و 
توانايي بانك ها در اعطاي اعتبار را افزايش مي دهد. 

افزايش اعطاي وام منجر به افزايش خلق سپرده و 
به تبع آن نقدينگي شده و در نتيجه تقاضاي اقتصاد 
را افزاي��ش مي دهد. افزايش تقاضا منجر به رش��د 
اقتصادي و البته تورم مي ش��ود. اما بانك مركزي 
ايران براي كاهش نرخ بهره سپرده ها عرضه ذخاير 
را افزايش نداده و صرفًا بانك هارا طي يك توافق )يا 
الزام( موظف به كاهش نرخ بهره س��پرده ها كرده 
است. به نظر مي رسد تلقي بانك مركزي آن است 
كه چون در اين حالت حجم ذخاير تغييري نخواهد 
كرد بنابراين پايه پولي و به تب��ع آن نقدينگي نيز 
تغييري نخواهد كرد. از س��وي ديگر كاهش بهره 
اعطايي به سپرده ها از س��رعت رشد نقدينگي به 
واسطه اعطاي بهره به سپرده ها خواهد كاست در 
نتيجه انتظار مي رود اجراي اين سياس��ت كاهش 
رشد نقدينگي را نيز در پي داشته باشد. با اين حال 
بايد توجه داشت كه كاهش نرخ بهره سپرده ها در 
ش��رايط تورمي فعلي منجر به منفي تر شدن نرخ 
بهره واقعي ش��ده و از حجم س��پرده هاي مدت دار 
بانك ها مي كاهد. در نتيجه به احتمال زياد تقاضاي 
سفته بازي افزايش يافته و نسبت پول به شبه پول 
افزايش خواه��د يافت. اين ام��ر مي تواند منجر به 
افزايش تقاضا در بازارهاي مختلف از جمله ارز، سكه 
يا مسكن شده و جهشي سريع در قيمت آنها ايجاد 
كند. به نظر مي رس��د دولت براي رفع اين مشكل 
سعي دارد با جذاب كردن بازار سرمايه نقدينگي را 
به اين بازار سوق دهد زيرا افزايش قيمت ها در بازار 
بورس اثري بر تورم نداشته و به عالوه زمينه را براي 
فروش دارايي هاي دولت با قيمت باال به مردم فراهم 
خواهد كرد. با اين حال بايد به دو نكته توجه داشت. 
نخست آنكه سياست فوق در صورتي كارگر خواهد 
بود كه پول را متغيري برون زا فرض كرده و جهت 
علي��ت را از پايه پولي به س��مت نقدينگي در نظر 
بگيريم. در نظريه پول برون زا فرض مي شود بانك 
مركزي كنترل ذخاير را در اختيار داشته و تا زماني 
كه اين نهاد نخواهد ذخاير تغييري نخواهد كرد. اما 
آنچه در واقعيت رخ مي دهد منطبق بر نظريه پول 
درون زا اس��ت. پول در واقعيت متغي��ري درون زا 
است، به اين معنا كه نخس��ت نقدينگي و سپس 
ذخاير مورد نياز براي آن ايجاد مي شود. براي مثال 
در شرايط فعلي و با توجه به عدم امكان رقابت ميان 
بانك ها براي جذب س��پرده ها و با توجه به خروج 
گسترده شبه پول از بانك ها احتمااًل بانك هايي كه... 
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محمد مهدي  عسگري



گروه كالن|  
رحيم زارع سخنگوي كميسيون ويژه حمايت 
از توليد و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي 
اصل ۴۴ قانون اساسي، گزارش اين كميسيون 
درب�اره عملك�رد نظارتي مجل�س در حوزه 
اج�راي سياس�ت هاي كلي اص�ل ۴۴ قانون 

اساسي را قرائت كرد.

وي در قرائت اين گزارش گفت: پس از ابالغ سياس��ت هاي 
كلي اصل ۴۴ در س��ال هاي ۸۴ و ۸۵ توسط رهبري، قانون 
اجراي سياست هاي كلي در سال ۸۷ به تصويب مجلس رسيد 
كه عدم اجراي كامل و هماهنگ سياست ها و تعلل برخي 
دستگاه هاي اجرايي باعث شد رهبري چند بار تحقق آن را 
با كاهش تصدي گري دولت در موارد غيرضروري اقتصادي 
و ايجاد زمينه حضور حقيق��ي بخش خصوصي در اقتصاد 
كشور تاكيد كنند. به گفته زارع گزارش هاي نظارتي مربوط 
به اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي در سال هاي ۸۸، ۸۹ در دو 
نوبت، ۹۰، ۹۳، ۹۴ و ۹۶ به مجلس ارايه شد. يكي از محورهاي 
گزارش، تغييرات مكرر در گروه بندي فعاليت هاي اقتصادي 
شركت هاي دولتي و تذكر در خصوص بالتكليفي واگذاري 
دو باشگاه فرهنگي -  ورزشي پرسپوليس و استقالل بود كه 
در سال ۹۶ اين مورد گزارش شد و ارايه پيشنهاد واگذاري دو 
باشگاه از طريق بازار فرابورس صورت گرفت. اين پيشنهاد 
در بند )ه�( تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۸ به تصويب رسيد. 
وي افزود: يكي ديگر از محورها عدم رعايت سقف سهامداري 
بانك هاي غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري و سقف تملك 
سهام آنها موضوع ماده ۵ قانون بود كه گزارش آن در سال ۹۶ 
ارايه شد و اصالح ماده ۵ به موجب قانون اصالح قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل ۴۴ و بررسي طرح استفساريه ماده 
۵ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۸ 
بود. به گزارش »تعادل«، اين گزارش ۹۲ صفحه اي ش��امل 
بخش ه��اي مختلف و روند واگذاري ها در س��ال هاي اخير 
اس��ت. در اين گزارش در مورد اهم مشكالت و چالش هاي 
فراروي اجراي سياست هاي اصل )۴۴( آمده است:   براساس 
آخرين گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي )مورخ مهرماه 

۸۸( و نيز گزارش هاي وزارتخانه هاي مش��مول قانون اصل 
)۴۴(، عمده ترين تالش دولت كه در جاي خود قابل تقدير 
است، حول محور واگذاري و نيز تدوين آيين نامه هاي مورد 
نياز و تشكيل س��اختارهاي مربوطه، متمركز گرديده و در 
بقيه بخش هاي سياست هاي اجرايي اصل )۴۴( خصوصاً در 
موضوعات مقررات زدايي، توانمندسازي بخش خصوصي و 
ايجاد فضاي كسب و كار و رفع موانع سرمايه گذاري و توليد 
)تكاليف م��واد ۷ و ۲۸ و ۹۱ قان��ون( اقدامات قابل توجهي 
صورت نپذيرفته است. در خصوص واگذاري هاي انجام شده، 

عمدتًا به صورت واگذاري س��هام و مالكيت بوده و واگذاري 
مديريت  ها، كمتر انجام گرفته تا جايي كه بنگاه هايي از گروه 
يك )نظير شركت هاي خودروس��ازي( و برخي بنگاه هاي 
بزرگ گروه دو )نظير شركت هاي فوالد و مس و آلومينيوم( 
هنوز تحت مديريت دولت هستند. ظهور بخش جديدي در 
اقتصاد كشور كه امروزه به شركت هاي شبه دولتي شهرت 
يافته از چالش هاي جدي اجراي سياس��ت هاي اصل )۴۴( 
است. در اين خصوص نكات ذيل قابل توجه اند: حدود )۷۰( 
هزار ميليارد ريال از واگذاري هاي سهام به صورت رد ديون 

به اين موسسات صورت گرفته است. بخش زيادي از حدود 
)۱۸۰( هزار ميليارد ريال سهام خريداري شده توسط بخش 
خصوصي را موسسات سرمايه گذاري و شركت هاي وابسته 
به موسس��ات مذكور خريداري كرده و بخش عمده ديگر 
آن توسط ش��ركت هايي خريداري شده كه درقالب بخش 
خصوصي عمل كرده اند، ولي در واقع شبه دولتي هستند و 
به نهادهاي حكومتي وابستگي دارند و لذا خريداران بخش 
خصوصي حقيقي كمتري��ن س��هم را از واگذاري  ها دارند. 
شركت  هاي مذكور نه دولتي هستند كه نظارت پذيري مجلس 

و ديگر نهادهاي نظارتي را پذيرا باشند و نه خصوصي كه قواعد 
رقابت پذيري را رعايت كنند.  در خصوص سهام عدالت، در 
شرايط كنوني و با وكالت نامه اي كه سازمان خصوصي سازي 
جهت سهامداران عدالت تنظيم و اعمال مي نمايد، نمي توان 
سهام عدالت را جزو بخش خصوصي و غيردولتي به حساب 
آورد. ازجمله اقدامات مغاير با سياست هاي كلي اصل )۴۴(، 
مصوبه هيات دولت است )تصويب نامه مورخ ۸۷/۵/۱۷( كه  در 
آن، دستگاه هاي دولتي و شركت هاي وابسته موظف شده اند 
نسبت به انعقاد قرارداد مستقيم با نيروهاي شركتي اقدام 
نمايند و حتي قراردادهاي منعقده با پيمانكاران را لغو نموده و 
خود مستقيماً به انعقاد قرارداد اقدام كنند. هر چند اين مصوبه 
در هيات تطبيق مصوبات مجلس ابطال شد، لكن هنوز اين 
مصوبه با پيگيري برخي از وزرا حتي در شركت هاي واگذار 
شده اجرا مي گردد.تكاليف قانوني انجام نشده دولت از مواردي 
است كه اجراي سياست هاي اصل )۴۴( را با مشكالت جدي 
و عدم هماهنگي مواجه ساخته است كه برخي از مهم ترين 
آنها عبارتند از: عدم اجراي بند »الف« سياست هاي ابالغي 
به صورت كام��ل و هماهنگ و عدم انجام تكليف قانوني در 
واگذاري شركت هاي گروه يك و تداوم تصدي گري در اين 
گروه، عدم اجراي بندهاي جزو )۱( و )۳( بند »الف« تبصره )۴( 
قانون بودجه سال ۸۶ و نيز بندهاي )۳۷( و )۳۸( قانون بودجه 
سال ۸۷ درخصوص واگذاري  ها طبق نظر سازمان بازرسي 
كل كشور و ديوان محاسبات كشور، عدم رعايت تبصره هاي 
)۲( و )۳( ماده )۶( آيين نامه اجرايي توزيع س��هام عدالت و 
پرداخت س��ود آن در س��ال هاي ۸۵، ۸۶ و ۸۷، عدم اجراي 
ماده )۷(، ماده )۸(، ماده )۲۸( و ماده )۹۱( قانون اصل )۴۴( 
درخصوص تقديم لوايح مقررات زدايي، لغو امتيازات دولتي، 
توانمندسازي بخش خصوصي، ايجاد فضاي كسب و كار و 
عدم واگذاري طرح هايي كه به شركت تبديل شده اند. هيات 
داوري، موضوع مواد )۲۰( تا )۲۳( قانون برنامه سوم توسعه، 
تنفيذ شده در ماده )۹( قانون برنامه چهارم و ماده )۳۰( قانون 
اصل )۴۴(، تاكنون )۶۱( مورد شكايت در مورد واگذاري ها را 
بررسي كرده كه )۳۰( شكايت از ناحيه خريداران و )۳۱( فقره 
از ناحيه سازمان خصوصي سازي بوده كه عمدتاً مربوط به عدم 

پرداخت اقساط توسط خريداران است.

اخبار

مبلغ فطريه سال ۹۹ اعالم شد
دفتر مقام معظم رهبري مبلغ و مقدار فطريه هر 
نفر براي سال ۱۳۹۹ شمسي )۱۴۴۱ قمري( را 
تقريبا س��ه كيلو گندم معادل با ۱۰ هزار تومان 
اعالم كرد. متن اين سوال و پاسخ دفتر معظم له 

به اين شرح است: 
س�وال: مبلغ و مقدار فطريه ب��راي هر نفر چه 
مقدار اس��ت و چه چيزي بايد ب��ه عنوان فطريه 

پرداخت شود؟
جواب: مكلف بايد براي خودش و كساني كه نان 
خوار او هس��تند به ازاي هر نفر يك صاع )تقريبا 
سه كيلو( گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج 
يا ذرت و مانند اينها به مستحق بدهد و اگر پول 
يكي از همين ها را بدهد كافي است. مبلغ زكات 
فطر براي س��ال ۱۳۹۹ شمس��ي مطابق با سال 
۱۴۴۱ قمري، بر مبناي قيمت گندم، مبلغ ۱۰ 

هزار تومان است.

دريافت گواهينامه ارزش افزوده 
بدون مراجعه حضوري 

 معاون حقوقي و فني سازمان امور مالياتي كشور 
گفت: موديان جهت دريافت شماره اقتصادي و يا 
گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده، 

نيازي به مراجعه به ادارات مالياتي ندارند.
به گزارش روز سه شنبه س��ازمان امور مالياتي، 
محمود عليزاده با اشاره به مراجعه برخي موديان 
ب��ه ادارات كل ام��ور ماليات��ي جه��ت دريافت 
گواهينامه ثبت ن��ام در نظام مالي��ات بر ارزش 
افزوده خاطرنشان كرد: هم اكنون، با تمهيداتي 
كه با هماهنگي ساير دس��تگاه ها از جمله اداره 
ثبت شركت ها انديشيده شده، فعاالن اقتصادي 
از همان زمان ثبت شركت يا كسب مجوز فعاليت، 
از نظر سازمان امور مالياتي كشور، »مودي« تلقي 
مي ش��وند. وي اضافه كرد: بر اين اساس، شماره 
اقتصادي آنها همان كد ملي براي اشخاص حقيقي 
و شناسه ملي براي اشخاص حقوقي است و نيازي 
به طي مراحل راس��تي آزمايي نيس��ت.معاون 
حقوقي و فني سازمان امور مالياتي كشور تصريح 
كرد: همچنين نيازي به هيچ گونه اس��تعالم و يا 

مراجعه حضوري به ادارات امور مالياتي نيست.
وي اضافه كرد: ثبت نام فعاالن اقتصادي در نظام 
ماليات بر ارزش افزوده كفايت داش��ته و جهت 
دريافت مالي��ات بر ارزش افزوده از مش��تريان، 
نيازي به دريافت گواهينامه ثبت نام نظام ماليات 

بر ارزش افزوده نيست.

تمديد مهلت اسناد تسويه 
خزانه تا ۲۰ خردادماه

 وزارت امور اقتصادي و دارايي در بخش��نامه اي، 
مهلت درخواست هاي اسناد تسويه خزانه اعم از 
نوع اول و دوم دس��تگاه هاي بدهكار و طلبكار در 
زير سامانه تس��ويه و تهاتر را تا بيستم خردادماه 

تمديد كرد.
به گزارش روز سه ش��نبه وزارت امور اقتصادي 
و دارايي، در اجراي مصوبات پانزدهمين جلسه 
ستاد ملي مديريت كرونا و به منظور استفاده بهينه 
از ظرفيت قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مهلت تاييد 
درخواست هاي اسناد تسويه خزانه اعم از نوع اول 
و دوم توسط دستگاه هاي اجرايي بدهكار و طلبكار 

در زيرسامانه تسويه و تهاتر تمديد شد.
الزم است دستگاه هاي دارنده تخصيص )بدهكار( 
و دستگاه ها/ بانك هاي طلبكار ترتيبي اتخاذ كنند 
تا كليه درخواس��ت ها در دس��تگاه هاي بدهكار 
و طلب��كار تعيين تكليف و از طريق س��امانه ياد 
شده حداكثر تا موعد زماني فوق الذكر، به مركز 
مديري��ت بدهي ها و دارايي ه��اي مالي عمومي 

ارسال شود.

 كشف فرار مالياتي
 ۵۳۹ ميلياردي و بازداشت ۹ نفر

رييس پليس امنيت اقتصادي ناجا با تاكيد بر برخورد 
قاطع پليس امنيت اقتص��ادي در مبارزه با جرايم 
اقتصادي، از كشف بيش از ۵۳۹ ميليارد ريال فرار 

مالياتي در كشور خبر داد.
به گزارش ايسنا، سردار محمدرضا مقيمي در تشريح 
جزئيات اين خبر اظهار ك��رد: با عنايت به مصرف 
ماليات در عمران و آباداني كش��ور، مبارزه با قاچاق 
كاال و مفاس��د اقتصادي همچون اختالس، جرايم 
بانك��ي، زمين خواري، فرار مالياتي و پولش��ويي از 
اولويت هاي پليس امنيت اقتصادي بوده و برخورد 
قاطع با مجرمان اين حوزه در دستور كار اين پليس 
ق��رار دارد. وي افزود: كارشناس��ان پليس امنيت 
اقتصادي در كشور با همكاري كارشناسان حقوقي 
اداره امور مالياتي اس��تان ها نس��بت به شناسايي 
ش��ركت ها و افراد متخلف كه به اش��كال مختلف 
از پرداخ��ت ماليات امتناع مي ورزند را شناس��ايي 
مي كنند. رييس پليس امنيت اقتصادي ناجا تصريح 
كرد: از شروع سال جاري كارشناسان پليس امنيت 
اقتصادي با انجام تحقيقات فني و پليسي موفق به 
شناسايي مالكان شركت هاي خدماتي كه براي فرار 
از پرداخت ماليات غالبًا از كارت بازرگاني افراد غير 
استفاده مي كردند، شدند . سردار مقيمي ادامه داد: 
كارشناسان پليس امنيت اقتصادي در بررسي هاي 
دقيق سيستمي دريافتند سه شركت خدماتي كه 
در زمينه واردات و صادرات انواع كاالها در استان هاي 
زنجان، كردس��تان و مازن��دران فعاليت مي كنند 
چندين سال است نسبت به پرداخت ماليات خود 

اقدامي انجام نداده اند.
رييس پليس امنيت اقتصادي ناجا با اشاره به اينكه 
كارشناس��ان مبلغ بدهي مالياتي اين شركت ها را 
بيش از ۵۳۹ ميليارد ريال برآورد كردند، گفت: يكي 
از اين شركت ها اكثر فعاليت هاي اقتصادي خود را 
با اجاره كارت هاي بازرگاني ديگر افراد انجام مي داد 
كه در اين راستا ۹ متهم دستگير و براي سير مراحل 

قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

ايران2

گزارش مجلس درباره نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قرائت شد

بالتكليفي واگذاري دو باشگاه پرسپوليس و استقالل

پازل تحريم ها و هنر مديريت آن

شناخت منافذ ساختار مالياتي

گسيل نقدينگي  به بورس و آينده اقتصاد

سيدكمال سيدعلي| 
معاون اسبق ارزي بانك مركزي|

ساختار مبارزه با تحريم ذيل شوراي امنيت 
ملي، بايد به گونه اي باشد كه ضمن برخورداري 
از حكمراني واحد، در زمينه هاي مختلف نيز 
كميته هاي مرتبط جهت مقابله با فشارهاي 
حداكثري تصميمات عملياتي را اتخاذ  كنند.

بيش از دو س��ال از خروج امري��كا از برجام مي گذرد و در 
مجم��وع فش��ارهاي حداكثري بخش ه��اي اقتصادي، 
اجتماعي و سياستي تاكنون نتوانسته ايران را از پاي درآورد 
ولي آسيب هاي جبران ناپذيري را به كشور تحميل كرده 
است؛ مقاومت انجام شده هرچند براي اقشار ضعيف جامعه 
كه بيشترين فشار را به لحاظ تورم تحمل كرده اند، بسيار 
سخت بوده ولي اهداف امريكا نيز محقق نگرديده است هر 
چند در اموري مثل كاهش صادرات نفت و افزايش ريسك 
كش��ور در تجارت بين الملل و سرمايه گذاري، تحريم ها 
نس��بتًا موفق عمل كرده اند. حتي بعد از خروج امريكا از 
برجام از ابزارهاي ديگري مثل FATF نيز اس��تفاده شد 
تا سيس��تم بانكي ايران نتواند روابط كارگ��زاري خود با 

بانك هاي ساير كشورها را ادامه دهد. 

متأسفانه در مسير فش��ار حداكثري امريكا، اروپا نيز در 
عمل شايد به  رغم ميل باطني به دليل منافع اقتصادي كه 
در رابطه با امريكا داش��ت، در دفاع از برجام عملكرد قابل 
قبولي نداشت كه عدم موفقيت SPV )سازوكار ويژه مالي( 
و اينستكس از جمله اينهاست. تجربه تحريم هاي گذشته 
كه به رغم اجماع جهاني و همكاري اروپا و همچنين روسيه 
و چين و در چارچوب قطعنامه هاي شوراي امنيت صورت 
گرفته بود، نش��ان داد كه ايران ب��ا دور زدن آنها كماكان 
مي توانست فروش نفت داشته باشد و نقل و انتقاالت نيز در 
مقايسه با وضعيت فعلي بهتر و با هزينه كمتر بود اما دليل 
آن نيز نبود ساختار تحريم در وزارت امور خارجه امريكا 
بود. ولي در دوره جديد پس از خروج امريكا از برجام، براي 
تحريم فراگير ايران ساختار تشكيالتي به نام »گروه اقدام« 
تدارك ديده شد. در اين گروه عالوه بر حضور خزانه داري، 
CIA و ساير اتاق هاي فكر گروه، مسيرهاي مختلف دور 
زدن تحريم ها توسط ايران كشف و توسط همين گروه به 
رهبري رايان هوك مسدود مي شد. عالوه براين، در ساير 
بخش هاي اجتماعي و رسانه اي، فش��ارهاي سياسي از 
جمله تهديد سران كشورهاي منطقه جهت همكاري با 
گروه اقدام صورت مي گرفت. همچنين، بسيج قدرت هاي 
متخاصم جهت عدم خريد نفت از ايران و پيگيري و نظارت 

مسير كشتي هاي نفتي نيز با شدت بيشتري انجام مي شد 
كه نهايتًا براي صادرات نفتي و غيرنفتي مشكل آفرين شد.

 در مجم��وع با توجه به انتخابات چند م��اه  آينده امريكا 
سياست ايران چه به لحاظ سياسي و چه اقتصادي در اين 
زمينه بسيار مهم خواهد بود. آنچه بايد انجام داد و آنچه 
نبايد انجام داد تا ترامپ غيرقابل پيش بيني در چارچوب 

اصول و قواعد بين المللي حركت كند به شرح زير است: 
۱-تالش براي عدم اجم��اع اروپا و امريكا در زمينه كليه 

مسائل مرتبط با ايران اعم از هسته اي، نظامي و موشكي.
۲- تالش براي اقدام مقابل رسانه اي و خنثي سازي اهداف 
شوم آنها؛ شايان ذكر اس��ت مشروعيت زدايي از ايران در 
جوامع بين المللي هدف دومي ب��ود كه امريكا همزمان 
با تحريم به دنب��ال آن بود؛ در حال حاضر فضاي مجازي 
برخي رسانه ها و اخبار مربوط به ايران در كانال هاي مختلف 
فارس��ي زبان با هدايت امريكا و اس��راييل و عربستان و با 
هدف تضعيف حكمراني نظام در همه زمينه هاي داخلي، 
سياسي، امنيتي و نمايش مشكالت اقتصادي موجود و 
بزرگنمايي آنها و در نهايت ايجاد فاصله بين ملت و نظام 

فعاليت مي كنند.
۳-برخورد اصولي و منطقي با زندانيان سياسي خارجي 
و داخل��ي با توجه به بيم��اري كرون��ا و در صورت امكان 

 تبادل آن با كش��ورهاي مرتبط با اين زندانيان خارجي.
۴- ايجاد ساختار مبارزه با تحريم در شوراي امنيت ملي؛ 
اين ساختار بايد به گونه اي طراحي شود كه تشكالت خود 
را به صورت كوتاه مدت و بلندمدت پيش بيني كرده و در 
زمينه هاي مختلف نيز كميته هاي مرتبط جهت مقابله با 
فشارهاي حداكثري به صورت اجرايي تصميم گيري كنند؛ 
عالوه بر اين ساختار بايد به گونه اي باشد كه حكمراني واحد 

و تمركز فرماندهي داشته باشد.

۵-در زمينه هاي اقتص��ادي داخلي نيز ح��ذف رانت از 
نرخ هاي ارز، پيگيري مس��تمر وضعيت معيشت اقشار 
ضعيف و تمرك��ز بر توليد صادرات��ي و همچنين ارتباط 
بدون تنش با همس��ايگان از جمله عراق و افغانس��تان و 
ساير كشورهايي كه مي توان به آنها صادرات داشته باشيم 
برقرار شود. در اين راس��تا ضروري است تعامل مناسب 
بانك مركزي با تجار جهت برگشت ارز حاصل از صادرات 

تقويت و تداوم يابد.

از توليد؟ از كس��ب و كاري كه اين همه آسيب ديده اند؟ از 
بنگاه هايي كه ناچار به تعديل نيروهاي خود شده اند؟ از كي؟ 
افزايش ماليات در اين شرايط انگيزه توليد را از بين مي برد؛ در 
شرايطي كه درآمدها زايش ندارد؛ اگر ماليات افزايش پيدا كند، 
ركود تشديد خواهد شد. يك زماني هست دولت اصالحات 
مالياتي انج��ام مي دهد و ورودي هاي اطالعات��ي خود را با 
شناسايي افرادي كه درآمد بااليي دارند يا سود زيادي كسب 
كرده اند، باال مي برد؛ آن وقت منطقي است كه به فكر افزايش 
درآمدهاي مالياتي اش باشد، اما در شرايط فعلي كه تصوير 
روشني از بخش هاي ثروتمند و با نفوذي كه ماليات نمي دهند؛ 
وجود ندارد؛ چنين تصميماتي معموال فشار مالياتي را روي 
توليدكننده ها و درآمدهاي اندك كارمندان و...وارد مي كند.

   بحث اساسا همين اس�ت؛ كارشناساني كه درباره 
افزايش س�هم مالياتي در بودجه صحبت مي كنند؛ 
از ضرورت شناس�ايي حوزه هاي تازه مالياتي سخن 
مي گوين�د؛ مثال گفته مي ش�ود س�االنه نزديك به 
360هزار ميليارد تومان خالص در كشور سود بانكي 
پرداخت مي ش�ود، اين در حالي اس�ت كه اين سود 
بانكي باال تنها به 2.5درصد سپرده گذاران كه جريان 
نقدينگي را در دس�ت دارند پرداخت مي شود يا در 
همين ماجراي بورس، طي 2م�اه، 500هزار ميليارد 
تومان سود پرداخت شده است. آيا نمي توان از اين 
س�ودهاي كالن مانند بسياري از كش�ورها ماليات 

گرفت؟
موضوع شناسايي بخش هايي كه ماليات نمي دهند از سال ها 
و دهه هاي قبل مطرح بوده است و اغلب كارشناسان در اين 
زمينه صحبت كرده اند. يكي از اصول اصلي هر س��اختار 

اقتصادي قوام يافته اي اس��ت كه ش��فافيت را در اقتصاد 
باال ببرد؛ در سايركش��ورها، عدم پرداخت ماليات يكي از 
جرايمي است كه س��نگين ترين احكام در خصوص آنها 
صادر مي شود اما در ايران ساختار مالياتي منافذ زيادي دارد 
كه باعث مي شود بخش هايي كه سود و درآمد بااليي دارند 
ماليات ندهند.بعد كارمند و كارگر و معلم و توليد كننده اي كه 
بيشترين تالش را در فضاي عمومي و اقتصادي دارند بيشترين 
فشارهاي مالياتي را تحمل مي كنند. از اين منظر معتقدم كه 
دولت و نظام سياسي اساسا نيازي به افزايش ماليات ندارد؛ تنها 
كافي است حوزه هايي كه ماليات نمي دهند را شناسايي و بعد 
اقدام به دريافت ماليات كند؛ همين تصميم مي تواند بخشي 
از نيازهاي بودجه اي دولت را پوشش دهد. بنابراين يك نسخه 

همگاني براي ماليات نمي توان ارايه كرد. 
   به طور مشخص در مورد اخذ ماليات از سپرده هاي 

بانكي و سود سهام چه نظري داريد؟
شما فكر مي كنيد اگر دست به اقداماتي چون دريافت سود 
از منابع بانكي و سهام بزنيم چه اتفاقي مي افتد؟ اين منابع 
بانكي و س��هام به كجا مي رود؟ افراد چوب كه نيستند. در 
برابر هر كنشي، واكنش متناسب با آن نشان داده مي شود. 
نمي ش��ود كه فقط از مردم پول گرفت. طبيعي است كه در 
صورت اخذ چنين تصميماتي منابع از ساختار بانكي خارج 
مي شود و راهي ساير بازارها مي شود. همين االن نتيجه چنين 
تصميماتي را در بازار مي بينيم؛ نرخ سود بانكي را از ۱۸درصد 
به ۱۵درصد كاهش دادند؛ چه ش��د؟ بخش قابل توجهي از 
نقدينگي از بانك ها خارج شد و به سمت بورس سرازير شد؛ 
اگر در بورس هم تصميم سازي هاي غيركارشناسي گرفته 
شود و مردم از بورس هم نااميد شوند؛ نقدينگي به بازار مسكن 

مي رود؛ مس��كن هم راكد باشد به ساير بازارها مي رود و اگر 
تمام بازارها هم مسدود شوند اين جريان نقدينگي راه خود 
را پيدا مي كند و وارد ساير بازارها مي شود. افراد مي نشينند و 
بدون توجه به ويژگي ها و مشكالت اقتصادي كشور دستور 
العمل صادر مي كنند. اينكه گفته مي شود؛ ۹۰ درصد سود 
سپرده هاي بانكي را ۲.۵درصد افراد دريافت مي كنند بايد 
پرسيد كه اين آمارها از كجا استخراج شده؟ چقدر سنديت 
دارد؟ مبتني بر چه ش��رايطي اس��ت؟دايره آماري چگونه 
طراحي شده؟چه درصدي از اين سپرده ها زير ۱۰ميليون 
است؛ چه درصدي باالتر است؟ و...فراموش نكنيد بازارها به هم 
مربوطند و به صورت موازي در كنار هم تداوم پيدا مي كنند؛ هر 
حركتي در يك بازار مي تواند اثراتي بر ساير بازارها و در نهايت 

اقتصاد و معيشت عمومي كشور داشته باشد.
   يعني شما معتقديد كه شرايط براي دريافت ماليات 

از اين حوزه ها فراهم نيست؟
مساله اينجاست كه موضوع اقتصاد را نبايد به صورت يك 
بعدي ديد؛ حرف من اين است كه اتخاذ يك تصميم بايد با 
مورد توجه قرار دادن مجموعه اِِلمان هاي اقتصادي اخذ شود. 
اينكه ما در خأل بگوييم بايد از فالن حوزه ماليات بگيريم؛ يا 
نگيريم، بدون اينكه به تبعات و اثراتش بر س��اير گزاره هاي 
اقتصادي توجه كنيم؛ نتيجه اش مي شود همين تصميماتي 

كه تا به امروز در اقتصاد گرفته شده است. 
   كساني كه اين بحث ها را مطرح مي كنند؛ مبتني بر 
نمونه هايي است كه در كشورهاي توسعه يافته انجام 
مي شود؛ مثال گفته مي شود كه در اغلب كشورهاي 
توسعه يافته از سود سپرده ها يا سود سهام ماليات 

گرفته مي شود؟

ما نمي توانيم همه اصول اقتصادي خود را بر اساس برنامه ها 
و رفتارهاي كشورهاي ديگر تنظيم و اجرايي كنيم. كشورها 
در شؤون مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و توسعه اي 
بايد شباهت هايي به هم داشته باشند تا سياست هاي مشابه 
هم اتخاذ كنند؛ نمي توانيم هرجا بحراني پيش آمد؛ بگوييم 
امريكا اين كار را مي كند؛ اينطور تصميم مي گيرد؛ اروپا به 
اين روش عمل مي كند، پس م��ا هم بايد مطابق رفتار آنها 
عمل كنيم. ما بايد ويژگي هاي اجتماعي، رفتاري، اقليمي و 
تاريخي خودمان را مورد توجه قرار دهيم و بعد دست به اقدام 
بزنيم. صرف اينكه فالن كشور توسعه يافته عملي را انجام داده 
دليل بر رد يا قبول چيزي نيست. البته من مخالف اصالحات 
اقتصادي از اين جنس نيستم صحبتم اين است كه بايد قبل از 
اين تصميم زمينه الزم در فضاي كسب و كار و توليد و صنعت 

و...فراهم شده باشد.
   اخيرا آقاي همتي اعالم كرده اند بانك مركزي آماده 
است كه از ظرفيت هاي خود براي مهار تورم استفاده 
كند؛ مشخص است كه دولت قصد دارد از ابزارهايش 
براي تثبيت نرخ ارز و كاهش سود بانكي و...استفاده 
كند. فكر مي كنيد دايره دخالت دولت و اساسا نظام 

سياسي در اقتصاد بايد چگونه باشد؟
آقاي همتي هرچند اعالم كرده كه بانك مركزي قصد دارد 
براي مهار تورم تصميم سازي هاي تازه را در پيش بگيرد، اما 
مشخص نكرده كه با استفاده از چه روشي قصد دارد چنين 
تصميمي را محقق كند. بايد ابعاد و زواياي گوناگون تصميم 
بانك مركزي اعالم شود تا بعد بر اساس آن بتوان اقدام به 
تحليل كرد. بدون ارزيابي برنامه ها نمي توان در رد يا قبول 
موضوعي صحبت ك��رد. اما بحث اصلي در اين معادله آن 

اس��ت كه دولت كسري بودجه زيادي در سال۹۹ دارد و با 
تالش مي كند تا اين كسري را به طرقي جبران كند. بايد ديد 
دولت چگونه مي خواهد اين كسري بودجه را جبران كند؛ 
آيا مي خواهد پول چاپ كند؟ از بانك مركزي استقراض 
كند؟ از صندوق توسعه ملي برداشت؟ بايد مراقب باشيم كه 
كمبود بودجه شرايطي را ايجاد نكند كه دست به تصميمات 
هيجان زده و كوتاه مدت بزنيم. درباره دخالت دولت هم در 
بازار هم كه سال هاست كارشناسان در حال هشدار دادن 
هستند كه دولت بايد سعي كند دخالت هايش در اقتصاد را 
كاهش دهد. اما اين كاهش دخالت ها به معناي ان نيست 
كه دولت هيچ حضوري در اتمسفر اقتصادي نداشته باشد. 

   و اين حضور در اقتصاد بايد به چه نحوي باشد؟
در شرايط فعلي كه كرونا مش��كالتي را ايجاد كرده شايد 
نتوان درب��اره كاهش دخالت ه��اي دولت خيلي صحبت 
كرد اما به هر حال بحران ها كه دايمي نيستند؛ بعد از پايان 
كرونا و حل مشكالت تحريم ها بايد اجازه داد تا اقتصاد در 
فضاي آزاد به راهش ادامه دهد. اما مساله اصلي اقتصاد ما 
اين است كه دولت و نظام سياسي در جايي كه نبايد دخالت 
كند حضور پيدا مي كند و س��ايه اش را بر سر فعاليت هاي 
اقتصادي سنگين مي كند و در جايي كه بايد حضور داشته 
باشد تا به نوعي انحرافات بازار را مهار كند و به قول معروف 
بازار را بشكند؛ شاهد آن هستيم كه دولت هيچ نقشي در 
فض��اي اقتصادي ندارد و خود را كنار مي كش��د؛ حضور با 
عدم حضور نظام هاي سياسي به طور مطلق مطرح نيست؛ 
مساله اصلي اين است كه در چه زمان ها و در چه حوزه هايي 
بايد حضور داشته باشد و در چه شرايطي بايد پاي خود را از 

كفش اقتصاد بيرون كند.

با مشكالت ترازنامه اي مواجه هستند يا اين توافق را 
زير پاگذاشته و با نرخ هاي باالتر اقدام به سپرده پذيري 
خواهند كرد يا مجبور به اس��تقراض بيشتر از بانك 
مركزي خواهند شد. اين امر ضمن افزايش پايه پولي 
زمين��ه را براي خلق نقدينگي بيش��تر فراهم كرده و 

در عين حال به بغرنج تر ش��دن وضعيت ترازنامه اي 
بانك هاي معس��ر منجر خواهد ش��د. به ع��الوه اگر 
درآمد فعاليت هاي غيرمولد باال باش��د، افراد به اخذ 
وام با نرخ هاي باال ترغيب خواهند شد. اين امر انگيزه 
بانك ها در اعط��اي وام به فعاليت ه��اي غيرمولد را 

افزايش داده و ضمن افزايش نقدينگي به نامساعدتر 
شدن وضعيت اين بازارها و اقتصاد منجر خواهند شد.  
مساله ديگر ظرفيت محدود بازار سرمايه براي جذب 
شبه پول خارج شده از بانك ها است. شاخص بورس 
تا بي نهايت رشد نخواهد كرد و در عين حال عده اي 

پس از كسب سود تصميم به نقد كردن سهام خود و 
خريد دارايي در ساير بازارها خواهند گرفت كه زمينه 
را براي جهش قيمتي در آن بازارها فراهم خواهد كرد. 
بنابراين در حالي كه در افق كوتاه مدت يا ميان مدت 
اجراي اين سياست به تامين كسري بودجه دولت از 

طريق بازار سرمايه كمك خواهد كرد اما در بلندمدت 
ريسك بروز تورم گسترده در ساير بازارها را افزايش 
مي دهد مگر آنكه دولت برنامه اي دقيق براي تعميق 
بازار س��رمايه و در عين حال طرحي ب��راي هدايت 

نقدينگي داشته باشد.
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اخبار 3 بانك و بيمه

شرط جديد اعالم همزمان نرخ براي خريد و فروش ارز در صرافي ها

معامله حقوقي ها در گواهي سكه ممنوع شد

تامين اجتماعي و اقتصاد ديجيتال

گروه بانك و بيمه |
كان�ون صرافان طي ابالغيه اي در مورد ش�رط 
جديد براي خريد و فروش ارز توس�ط صرافان 
اعالم كرد: براساس اعالم رسمي كانون صرافان 
ايرانيان به اعضاي اين كانون، پيرو بند ت ماده 
۵ بخش�نامه ۱۱ آبان م�اه ۱3۹۵ بانك مركزي 
به اطالع كلي�ه صرافي هاي مجاز مي رس�اند، 
صرافي ها در صورتي مجاز ب�ه خريد و فروش 
ارز مي باش�ند كه قبال نسبت به اعالم همزمان 
نرخ خريد و فروش ارز در محل استقرار صرافي 
يا تارنماي صراف�ي اقدام نمايند. لذا صرافي ها 
مي توانند نسبت به بارگذاري نرخ تمامي ارزهاي 

قابل معامله در سايت خود اقدام نمايند.

     معامله حقوقي ها در گواهي سكه ممنوع شد
از س��وي ديگر، بورس كاال اعالم كرد: بر اس��اس مصوبه 
جديد س��ازمان بورس تا اطالع ثانوي معامله حقوقي ها 
به جز بازارگردان ها و صندوق ها در گواهي سپرده سكه 
ممنوع شد. بورس كاال با صدور ابالغيه اي به كارگزاران و 
فعاالن بازار گواهي س��پرده طال اعالم كرد: طبق مصوبه 
جديد هيات مديره سازمان بورس، كليه اشخاص حقوقي 
به استثناي بازارگردان ها و صندوق هاي طال همچنين 
كدهاي سبد تا اطالع ثانوي مجاز به خريد اوراق گواهي 
سپرده كااليي سكه طالي بورس كاال نيستند. الزم به ذكر 
است اطالعات نمادها و معامالت گواهي سپرده كااليي در 

tsetmc.com قابل مشاهده است.
از سوي ديگر، در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
رييس جمهور بر ضرورت كنترل قيمت ارز و جلوگيري 
از افزايش نرخ آن تاكيد ك��رد و دقت عمل و هماهنگي 
دس��تگاه هاي اقتصادي و نظام بانك��ي در اين زمينه را 

ضروري خواند.
همچنين در اين جلسه چند موضوع مهم و تاثيرگذار در 
بخش جهش توليد و رونق صادرات و افزايش درآمدهاي 
ارزي بررسي و درباره آن تصميم گيري شد. در اين جلسه 
وزارت خانه ه��اي ني��رو، ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
همچنين بانك مركزي موظف شدند موضوع استخراج 
ارز ديجيتال را پيگيري و برنامه ريزي هاي الزم را در اين 

زمينه انجام دهند.
با توجه به مشكالت پديد آمده در اقتصاد جهاني و تامين 
ارز، ش��يوه بازپرداخت وام هاي ارزي سرمايه گذاران در 
صنعت برق به صندوق توس��عه ملي بررسي و مقرر شد 
در مرحله نخست براي بازپرداخت وام اين بخش، امهال 
دوس��اله در نظرگرفته شود و براي حل نهايي مشكالت، 
موضوع در كميسيون هاي تخصصي بررسي و نتيجه آن 
به دولت ارايه ش��ود. دربخش ديگري از اين جلسه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت، گزارشي از شيوه هاي درآمد 
ارزي از طري��ق صادرات به تفكيك بخش ها، اس��تان ها 
و كش��ورهاي هدف ارايه و پس از بررس��ي مقرر شد به 
منظور ايجاد هماهنگي هاي الزم و س��رعت بخشيدن 
به فعاليت هاي صادراتي،  بانك مركزي و وزارتخانه هاي 
صمت و نفت و س��ازمان برنامه و بودج��ه به طور مداوم 
سياس��ت هاي صادراتي و ارزي و تجاري را رصد، موانع 
را برطرف و تسهيالت الزم را براي صادركنندگان پيش 

بيني كنند.
همچنين تنوع بخشي به ش��يوه هاي واردات و صادرات 
و تقويت س��اختارها و جهت گيري هاي صادراتي مورد 
تاكيد قرار گرفت. رييس جمهور در اين زمينه تاكيد كرد 
در اختصاص ارز بايد اولويت هاي الزم از جمله كاالهاي 
اساسي،  دارو،  تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز بخش توليد 

مد نظر قرار گيرد.

    حركت سينوسي در بازار سكه با كاهش قيمت
 عامل اصلي رشد قيمت طال و سكه در معامالت روزهاي 
اخير، افزايش قيمت دالر در داخل همچنين چشم انداز 
رش��د بهاي اونس در بازارهاي جهاني است. در روزهاي 
اخير برخي نابساماني ها در بازارهاي موازي مانند خودرو 
و طال، زمينه رش��د قيمت ها در بازار ارز و سكه را فراهم 
كرد. رييس كل بانك مركزي در واكنش نوسانات نرخ ارز 

به مردم نسبت به باالرفتن ريسك سرمايه گذاري در بازار 
ارز هشدار داده است.  روز سه شنبه 30 ارديبهشت 99 نرخ 
لحظه اي دالر در سامانه سنا و صرافي هاي بانكي با افت 
۵0 توماني قيمت به بهاي ۱۷ هزار و ۱۵0 تومان فروخته 
شد. نرخ خريد هر دالر در تابلوي صرافي هاي بانكي ۱۷ 
هزار و ۵0 تومان و فروش ۱۷ هزار و ۱۵0 تومان بود.قيمت 
خريد هر يورو نيز ۱۸ هزار و ۵00 تومان و نرخ فروش آن 

۱۸ هزار و ۶00 تومان شد.
سامانه سنا ميانگين بهاي هر يورو در 29 ارديبهشت 99 
را ۱۸ هزار و ۶0۸ تومان و هر دالر ۱۷ هزار و 230 تومان 
اعالم كرد. همچنين هر حواله يورو در سامانه نيما ۱۶ هزار 
و 39۸ تومان فروخته شد، حواله دالر نيز ۱۴ هزار و ۷۸0 

تومان به فروش رسيد.
طب��ق اعالم نايب رييس اتحاديه ط��ال و جواهر تهران با 
توجه به اينكه سكه، دنباله رو ارز حركت مي كند؛ به دليل 
نوسانات نرخ ارز سكه تمام بهار طرح جديد، صبح خود را 
افزايشي نسبت به روز گذشته آغاز كرد اما از ظهر به بعد، 
مسير حركت خود را تغيير داده و ارزان تر شده و نرخ سكه 

۱00 هزار تومان كاهش يافت.
محمد كش��تي آراي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 
ابتدا قيمت سكه و طال در بازار افزايشي بود اما از ظهر به 
بعد به دليل نوسانات نرخ ارز و كاهش قيمت آن نسبت 
به صبح، س��كه و طال نيز در ب��ازار با قيمت هاي پايين تر 

معامله شده اند.
بنابر اعالم نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران، طبق 
آخرين معامالت، قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد به هفت ميليون و ۵۴0 هزار تومان رس��يده 
است كه نشان از كاهش ۶0 هزار توماني دارد. اما هر قطعه 
س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم تغيير نداشته و همان 

هفت ميليون و 300 هزار تومان به فروش مي رسد.
قيمت هر قطعه نيم سكه سه ميليون و 900 هزار تومان 
است كه افزايش ۵0 هزار توماني داشته است. ربع سكه 
نيز ۷0 هزار تومان گران ش��ده و دو ميليون و220 هزار 
تومان مورد معامله قرار مي گي��رد. همچنين هر قطعه 
سكه يك گرمي يك ميليون و ۸0 هزار تومان قيمت دارد 
كه ۱0 هزار تومان گران  شده اما نسبت به صبح كه يك 
ميليون و ۱00 هزار تومان معامله مي شد، 20 هزار تومان 

ارزان شده است.
عالوه بر اين  قيمت طالي ۱۸ عيار نيز روند كاهشي داشته 
و ۷۴۱ هزار و ۵00 تومان به فروش مي رسد اما صبح در 
محدوده بيش از ۷۵0 هزار تومان معامله  شده است. هر 
مثقال طال نيز س��ه ميليون و 2۱2 ه��زار تومان معامله 

مي شود. آخرين نرخ هر اونس طالي جهاني هم ۱۷۸3 
دالر ثبت شده است كه 23 دالر افزايش يافته است. اما در 

ساعت عصر به ۱۷32 دالر رسيد.

   روند صعودي قيمت ارز
 پس از مدت ها تثبيت نرخ ارز از طريق سياست هاي بانك 
مركزي، در روزهاي اخير اين بازار با روند صعودي مواجه 
ش��ده كه يك كارشناس اقتصادي معتقد است تا زماني 
كه نرخ تورم در كشور باال است، نرخ ارز هم روند صعودي 
خواهد داشت و در اين زمينه نبايد سعي كرد تا نرخ ارز را 
سركوب يا كنترل كرد بلكه با اصالح سياست هاي پولي و 

نرخ تورم، ارز هم به ثبات خواهد رسيد.
محمد صادق الحسيني در گفت وگو با ايسنا درباره تحوالت 
اخير نرخ ارز، گفت: افزايش نرخ ارز در اقتصادي كه داراي 
تورم بااليي اس��ت يك امر طبيعي و قطعي است و بايد 
دولت ها نرخ ارز را نسبت به تورم داخلي و خارجي افزايش 
بدهند.  وي با انتقاد به سياس��ت بانك مركزي در زمينه 
كنترل و ثبات نرخ ارز، توضيح داد: اگر دولت مي خواهد 
سياست پولي مس��تقل داشته باش��ند، نبايد به دنبال 
سياست ارزي مستقل باشد زيرا، اين امر باعث مي شود 
تا منابع ارزي كشور از بين برود. سياست ارزي بايد تابع 

سياست هاي پولي باشد.

    احتمال نقش هدف گذاري تورم در افزايش 
نرخ ارز

صادق الحسيني افزود: بايد به تدريج نرخ ارز را متناسب 
با نرخ تورم افزايش بدهي��م و اگر بانك مركزي به دنبال 
هدف گذاري تورم است، هرگز نمي تواند سياست ارزي 
مستقل را دنبال كند و شايد مي توان گفت يكي از داليل 

افزايش نرخ ارز سياست هدف گذاري تورم باشد.
در ادامه اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه افزايش نرخ 
ارز متناس��ب با نرخ تورم امر مطلوبي براي اقتصاد است، 
اظهار كرد: تثبيت نرخ ارز در يك مدار مش��خص توسط 
بانك مركزي موجب مي شود تا واردات كاهش پيدا كند 
زيرا، زماني كه نرخ ارز س��ركوب شود، واردات نيز هر روز 
ارزان تر مي شود و توليد داخلي هم به دليل تورم هر روز 
گران تر خواهد شد. همچنين، سركوب نرخ ارز باعث ازبين 
رفتن پتانسيل اشتغال در كشور مي شود زيرا، منابع صرف 
پايين نگه داش��تن نرخ ارز مي شود و بدين گونه صنعت 
كشوري كه منابع طبيعي دارد و مي خواهد ارز را تثبيت 

كند اما تورم بااليي دارد، از بين خواهد رفت.
وي تاكيد كرد: تا زماني كه نرخ تورم در كشور باال باشد، 

نرخ ارز هم روند صعودي خواهد داش��ت و در اين زمينه 
نبايد نرخ ارز را سركوب يا رها كنيم بلكه بايد سياست هاي 
پول��ي و تورم را اصالح كنيم كه در پي اين امر نرخ ارز هم 

ثابت خواهد شد.

    صن�دوق بين الملل�ي پ�ول: احي�اي كامل  
اقتصادي در سال ۲۰۲۱ غيرمحتمل است

 از سوي ديگر، رييس صندوق بين المللي پول با تاكيد بر 
خطر ناش��ي از سياست حمايت گرايي، گفت كه اقتصاد 
جهان براي احياي كامل از شوك برخاسته از ويروس كرونا 
نسبت به پيش بيني هاي اوليه به زمان بيشتري نياز دارد.

به گزارش رويت��رز، »كريس��تالينا جورجيو« گفت كه 
صندوق بين المللي پول احتماال پي��ش بيني خود را از 
كاهش توليد ناخالص داخلي جهان در سال 2020 اصالح 
كرده و آن را به 3 درصد تغيير مي دهد اما جزييات بيشتري 
را در اين باره ارايه نداد. اين رقم به احتمال فراوان موجب 
بروز تغييراتي در پيش بيني احياي نسبي ۵.۸ درصدي 

در سال 202۱ خواهد شد.
جورجيوا در گفت وگو با رويترز، با اشاره به اينكه داده هاي 
به دست آمده از سراسر جهان از انتظارات بدتر بوده است، 
گفت: بديهي است كه اين موضوع مدت زمان احياي كامل 

اقتصادي را براي ما طوالني تر مي كند.
صندوق بين المللي پ��ول در ماه آوريل پيش بيني كرده 
بوده كه تعطيلي كس��ب و كارها و قرنطينه در راستاي 
تهديد شيوع كرونا، جهان را به عميق ترين ركود از زمان 
»ركود بزرگ« در دهه 30 ميالدي س��وق مي دهد اما به 
گفته جورجيوا در اوايل ماه جاري، داده هاي دريافتي از 
اقصي نقاط جهان بر »اخبار ناخوشايندتري« داللت دارد.

اين نهاد بين المللي قرار است پيش بيني هاي جديد 
خود را در ژوئن منتشر كند؛ به گفته وزارت خزانه داري 
امري��كا، دورنماي اقتصادي جه��ان همچنان يكي از 
كانون هاي تمركز وزراي اقتصادي گروه جي۷ خواهد 
ماند؛ گروهي فردا )سه شنبه( از طريق تماس راه دور با 
يكديگر مالقات خواهند كرد. جورجيوا در ادامه گفت 
كه صندوق بر خطراتي همچون سطوح باالي بدهي، 
افزايش كسري بودجه، بيكاري، ورشكستگي، افزايش 
فقر و تبعيض در ط��ول دوران احيا تمركز دارد. با اين 
حال وي تصريح كرد كه اين بحران اقتصاد ديجيتال را 
توسعه بخشيده، فرصت شفافيت و آموزش مجازي را 
ترقي داده و حتي دسترسي شركت هاي كوچك را به 

بازارها باز كرده است.
جورجيوا در پاسخ به پرسشي در خصوص تجديد تنش ها 

بين واشنگتن و چين به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان، 
تصريح كرد كه وي كشورهاي عضو را به حفظ ارتباط و 
جريان تجاري آزاد كه دهه ها ضامن رشد اقتصادي جهان 

بوده، ترغيب مي كند.

    اردوغ�ان بانك هاي خارجي را قاچاقچيان 
ارز خواند

 از سوي ديگر، رييس جمهور تركيه گفت كه كشورش به 
قاچاقچيان ارز رحم نخواهد كرد. به گزارش ايسنا به نقل 
از بلومبرگ، پس از آنكه بانك فرانسوي »بي ان پي پاري با« 
اعالم كرد مي��زان عمليات هاي ارزي خ��ود در تركيه را 
كاهش مي دهد، رجب طيب اردوغان، رييس جمهور اين 
كشور در اظهاراتي به انتقاد از اين رويكرد پرداخت و مدعي 
شد كه كشورش مورد حمله ارزي خارجي ها قرار گرفته 
است. اردوغان همچنين افزود كشورش به كساني كه ارز 

را به خارج از تركيه قاچاق مي كنند رحم نخواهد كرد.
عالوه بر بانك بي ان پي پ��اري با، برخي بانك هاي ديگر 
خارجي فعال در بازار تركيه نظير بانك تس��ويه اروپا نيز 
اعالم كرده اند به طور موقت فعاليت هاي ارزي خود را در 
تركيه تعليق مي كنن��د. تصميم جنجالي بانك مركزي 
تركيه در محدود كردن تراكنش ها و سوآپ ارزي باعث 

اخالل در فعاليت اين بانك ها شده است.
لير تركيه حدود دو هفته پيش و در پي كاهش مجدد نرخ 
بهره به كمترين سطح تاريخ خود در برابر دالر رسيد اما 
پس از آن با محدوديت هاي اعمالي در سوآپ ارزي و تزريق 
ارز توسط بانك مركزي، لير مجددا تقويت شد و به باالترين 

سطح يك ماه اخير خود رسيد.
بانك مركزي تركيه همچني��ن مذاكراتي با بانك هاي 
مركزي امريكا، انگليس، ژاپ��ن و قطر براي نقل و انتقال 

ارزي داشته است.
برخي از منابع خبري مدعي ش��ده اند كه بانك مركزي 
تركي��ه در نظر دارد ن��رخ بهره را مج��ددا كاهش دهد. 
اين در حالي اس��ت كه پيش تر صندوق بين المللي پول 
نسبت به كاهش بيش از حد سريع نرخ بهره و پيامدهاي 
بي ثبات كننده آن روي بازار پول و ارز تركيه هشدار داده 
بود. نرخ برابري هر دالر معادل ۶.۸۷۴ لير، هر يورو معادل 

۷.۵2 لير و هر پوند معادل ۸.۴2۱ لير اعالم شد.
در بازار ارز رسمي نيز، بانك مركزي نرخ رسمي ۴۷ ارز را 
اعالم كرد كه بر اس��اس آن نرخ 2۷ ارز افزايش و ۸ واحد 
پولي كاهش يافت؛ همچنين نرخ ۱۱ ارز ديگر نيز ثابت 
ماند.بر اساس اعالم بانك مركزي هر دالر امريكا ۴2 هزار 
ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس با افزايش 
3۶۵ ريال��ي به قيمت ۵۱ هزار و 232 ريال و هر يورو نيز 
با افزاي��ش 3۵0 ريالي به قيمت ۴۵ ه��زار و ۸۱۶ ريال 

اعالم شد.

    ريزش جهاني دالر
 ارزش دالر در برابر بسياري از همتايانش كاهش يافت.به 
گزارش رويترز، در شرايطي كه اقتصاد امريكا با بدترين 
شرايط اقتصادي خود در طول 9 دهه اخير مواجه شده، 
جروم پاول، رييس بانك مركزي اين كشور در سخناني 
گفته است نظام بانكي اين كشور به حد كافي براي پشت 
سر گذاش��تن اين بحران نيرومند است. در حال حاضر 
بيش از 3۶ ميليون نفر در امري��كا براي دريافت مزاياي 
بيكاري درخواست داده اند و انتظار مي رود رشد اقتصادي 
به پايين ترين سطح خود از زمان بحران سال ۱929 برسد. 
پاول با بيان اينكه قبول دارد آمارهاي اقتصادي سه ماهه 
دوم س��ال خيلي خيلي بد خواهند بود، نسبت به بهبود 
شرايط و احتمال بازگشت رش��د اقتصادي به محدوده 

مثبت در سه ماهه سوم سال ابراز اميدواري كرد. 
در تازه ترين دور از معامالت، پوند با صعود ۱.۱۷ درصدي 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي ۱.22۴ دالر مبادله شد. 
يورو ۱.0۶ درص��د باال رفت و با ورود ب��ه كانال ۱.09 به 
۱.093 دالر رس��يد.در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، 
همچنين هر دالر با 0.۱۸ درصد افزايش به ۱0۷.۴00 ين 
رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 
۱.۵2۵ دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 

۷.۱0۶ يوآن چين اعالم شد.

اگر در گذشته اس��تفاده از فناوري يك انتخاب تلقي 
مي شد در حال حاضر ديگر اين امر به يك الزام حياتي 
مبدل ش��ده اس��ت و از همه مهم تر آنكه مردم هم در 
س��طوح مختلف درآمدي، تحصيلي، شغلي و ... با اين 
الزام و ضرورت آشنا شده و باالجبار به سمت استفاده از 
فناوري هاي نوين حركت كرده اند و اين ميل و اشتياق 
به استفاده از فناوري هاي نوين پس از كرونا نيز تقويت 
خواهد ش��د به ويژه آنكه هنوز هيچ كورسوي اميدي 

براي خروج از بحران كرونا در كوتاه مدت وجود ندارد.
صندوق بين المللي پول، »ديجيتال س��ازي اقتصاد«  
را به بهره ب��ردن از فناوري هاي ديجيت��ال به منظور 
بازطراحي ابعاد مختل��ف اقتصاد ازجمله فرآيندهاي 
توليدي، دولت ه��ا، خانوارها و جريان هاي مالي تعبير 
كرده است. در اقتصاد ديجيتالي، ايجاد ارزش افزوده 
مبتني بر فناوري هاي ديجيت��ال صورت مي پذيرد و 
تبادالت و ارتباطات در محيطي متشكل از مردم، دولت، 
سازمان ها بر بستر زيرس��اخت ها و ابزارهاي فناورانه 

انجام مي گيرد.
در اين نوع اقتصاد، تراكنش )Transaction( يعني 
كوچك تري��ن واحد عمليات و كار ب��ه عنوان محور و 
مدار تعامالت و تبادالت مطرح اس��ت. به طور كلي و از 
منظر مباحث مالياتي، بيمه اي و ... تراكنش هايي كه 
منجر به جابه جايي پول و شبه پول مي شوند از اهميت 
باالتري نسبت به س��اير تراكنش ها برخوردارند كه به 
آنها تراكنش هاي مالي مي گويند. بديهي است برخي 

تراكنش هاي اطالعاتي، ارتباطي و ... هم هس��تند كه 
مابه ازاي ريالي ندارند و يا ارزش ريالي و مالي در اثر آنها 
مبادله نمي شود )اطالع رساني، تبليغات، خدمات رايگان 
و ...( . پرواضح است كه باتوجه به سياليت و مجازي بودن 
فرآيندها در اقتصاد ديجيتال��ي، دولت الكترونيك و 
تجارت الكترونيك بسياري از سياست هاي بازتوزيعي 
نظير ماليات و حق بيمه اگر نس��بت به روزآمدسازي 
فرآيندها و ابزارهاي خود اقدام نكنند، از اين قافله عقب 
خواهند ماند و به تدريج بخش زيادي از اقتصاد كشور و 
تعامالت مالي و معامالتي و دستمزدي از دسترس اين 

نظامات بازتوزيعي دور مي مانند.
از منظر بيمه گري اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي، 
به رغم اينكه قوانين كار و تامي��ن اجتماعي از قدمت 
بااليي برخوردارند وليكن درهر حال باتوجه به تعريف 
رابط��ه كارگ��ري و كارفرمايي در قان��ون كار و احكام 
مربوط به شمول بيمه بر هر نوع كارسپاري و كارپذيري 
كه در ازاي تب��ادل مالي بين كارفرما )يا واگذارنده كار 
يا كارس��پار( با كارگر )يا پيمانكار يا كارپذير( صورت 
مي گي��رد، به لحاظ قانوني برقرار اس��ت. علي القاعده 
هر تراكن��ش مالي كه معطوف به مزد، حق الس��عي، 
حق الزحمه و ... بوده و يا در اثر س��عي و تالش يك فرد 
حاصل آمده باشد، مشمول كسر و پرداخت حق بيمه 
است. عليهذا به لحاظ سياليت، عدم ثبات، غيرمتمركز 
و مجازي بودن تراكنش ها در اقتصاد ديجيتال نمي توان 
از روش هاي س��نتي مربوط به اخ��ذ حق بيمه خاص 

)احراز و اس��تخراج كاركرد هر فرد و تقويم دريافتي او 
سپس محاسبه و كسر حق بيمه( استفاده كرد و بايد به 
سمت روش هاي مبتني بر اخذ »حق بيمه عام« يا »حق 
بيمه علي الراس يا سرجمع« حركت كرد و الزم است 
از يك طرف تمهيداتي انديشيده شود كه به وضع نوعي 
عوارض، تعرف��ه و يا ماليات اجتماعي بر تراكنش هاي 
مالي بينجامد و منابع حاصل از آن را براي تضمين يك 
سطح پايه خدمات جهت كارگران صرف نمود و از سوي 
ديگر بايد نظامات بيمه اي را به سمت قراردادي شدن و 
مبتني بر خوداظهاري سوق داد و ديگر رصد و كنترل 
چشمي حضور كارگر در محل كار )بنگاه يا پيمانكاري( 

پاسخگو نبوده و به كار نمي آيد.
در اقتص��اد ديجيتالي ك��ه مقاطعه ها ي��ا پيمان ها و 
قراردادهاي كاري بين كارس��پار و كارپذير در فضاي 
مجازي ش��كل مي گيرد و تبادل مالي بين اين دو نيز 
بر بستر بانكداري و تجارت الكترونيك انجام مي شود 
طبقه آزاد كار )Freelancer( ش��كل مي گيرد و هر 
روز بر تعداد آنها افزوده مي ش��ود در نتيجه بايد تامين 
اجتماعي رويكردها، سازوكارها، فرآيندها و ابزارهاي 
شناس��ايي وصول حق بيمه را متناسب با اين شرايط 
تنظيم نمايد و يا اينكه دول��ت با وضع عوارض، تعرفه 
و يا ماليات بر تراكنش هاي مال��ي، منابع الزم را براي 
پوشش كف حمايت ها و بيمه هاي اجتماعي از اقشار 
جامعه اخذ و زمين��ه آن را فراهم كند. در حال حاضر 
عالوه بر تعامالتي كه از درگاه هاي بانكي و ازطريق نظام 

بانكي و نظام پولي و شبه پولي انجام مي پذيرد )دريافت 
و پرداخت قبوض، خريد شارژ، خريد بسته اينترنتي، 
پايانه شعب، تلفن ثابت، وب كيوسك، خودپرداز و ...( . 
تراكنش هاي زيادي ازطريق سه درگاه عمده ديگر يعني 
»ابزار كارتخوان فروشگاهي«، »ابزار پذيرش اينترنتي« 
و »ابزار پذيرش موبايلي« انجام مي شود كه مي توان با 
وضع يك مالي��ات اجتماعي بر تمامي اين تراكنش ها 
)براي دريافت ها و پرداخت هاي عمده بسته به ميزان 
مبادله و براي پرداخت هاي خرد براساس تعداد( منابع 
الزم را براي پوش��ش بيمه اي حداقل��ي آحاد جامعه 

فراهم آورد.
براساس گزارش منتشره يكي از شركت هاي ارايه دهنده 
خدمات حمل و نقل اينترنتي )مسافر و محموله ازطريق 
ماشين و موتور( در ايران حدود 2 ميليون راننده دارد 
ولي تنها حدود ۱۵00 نفر كارمند در استخدام خود دارد 
و طي يك سال، ده ها ميليون محصول يا خدمت )حمل 
و نقل مسافر يا محموله( به خريداران خود ارايه كرده 
است و پرواضح است كه بخش زيادي از تراكنش هاي 
مالي كه بين مشتريان اين شركت و رانندگان ماشين و 
موتور )كارپذير( صورت پذيرفته، از ديد ابزارهاي فعلي 
رصد مالياتي و رصد بيمه اي دور مانده است و چند سال 
بعد كه اين رانندگان به سن ميانسالي و پيري مي رسند 
هيچ س��ابقه بيمه پردازي ندارند و مشتري نهادهاي 
حمايتي مي گردن��د. در حالي كه صاحبان ش��ركت 
موصوف منفعت و سود سرشاري از بابت فعاليت اين 

كارگران به جيب زده اند. به نظر مي رسد اگر هرچه زودتر 
فكري براي اين امر نشود، حجم زيادي از تراكنش هاي 
رانتي در فضاي اقتصاد ديجيتالي، دولت الكترونيك و 
تجارت الكترونيك شكل مي گيرد و بخش قابل توجهي 
از اف��راد جامعه از ح��ق برخورداري از پوش��ش بيمه 

اجتماعي محروم مي مانند.
در نتيجه الزم است سازمان تامين اجتماعي به سرعت 
و به طور همزمان در دو جبهه فعاليت كند. از يك طرف 
نسبت به بازنگري ساختارها، س��ازوكارها، فرآيندها 
و ابزاره��اي داخلي خ��ود براي اراي��ه خدمات تامين 
اجتماعي الكترونيك اقدام نموده و يك تحول ديجيتال 
در سازمان شكل داده و متناظر با »اقتصاد ديجيتالي« 
پديده »تامين اجتماعي ديجيتالي« را تحقق وعينيت 
بخشد و ازطرف ديگر نسبت به طراحي و تدوين قوانين 
و مق��ررات الزم براي وصول حق بيمه از تراكنش هاي 
مالي )تبادالت و معامالت واجد و يا متضمن كار نيروي 
انساني( و نيز قراردادي كردن روابط با بيمه پردازان و 

بيمه شدگان با ابتناء بر خوداظهاري اقدام نمايد.
بديهي اس��ت درصورت ش��كل گيري نظام چنداليه 
تامين اجتماعي، نظام درآمد- هزينه خانوار، شناسنامه 
اقتصادي – اجتماعي خانوار و شناسنامه الكترونيك 
كار از س��وي متولي��ان ذي رب��ط، كار براي س��ازمان 
تامين اجتماعي سهل تر مي بود وليكن در فقدان اين 
زيرساخت هاي ملي، الزم است سازمان تامين اجتماعي 

تا دير نشده براي رفع اين نقيصه چاره اي بينديشد.
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مشاركت بانك ملت با ۱۷۰ هزار 
بسته غذايي براي نيازمندان

بانك ملت در قالب رزمايش كمك مومنانه، در تهيه و 
توزيع ۱۷0 هزار بسته غذايي براي نيازمندان مشاركت 
مي كند. به گ��زارش روابط عمومي بانك ملت، پيرو 
فرمان مقام معظم رهب��ري )مدظله العالي( مبني 
بر كمك به نيازمن��دان در فرصت ماه رحمت الهي، 
بانك ملت با تامين هزينه بخشي از بسته هاي غذايي 
ويژه نيازمندان كه از سوي برنامه عصر جديد در حال 
آماده سازي است، در اين پويش ملي با عنوان پويش 
عصر همدلي مشاركت مي كند. براساس اين گزارش 
بانك ملت ۵ ميليارد ريال به اين پويش نيكوكارانه 
اختصاص داده اس��ت و اين كم��ك از طريق برنامه 
تلويزيوني پرمخاطب عصر جديد كه در حال تدارك 
براي آماده سازي و توزيع ۱۷0 هزار بسته غذايي است، 
صورت خواهد گرفت. اين گزارش مي افزايد بانك ملت 
پيش از اين هم با اختصاص ۵ روز از مرخصي مديران 
و يك روز از مرخصي كاركنان به اقشار آسيب ديده 
از بحران كرونا، در رزمايش كمك مومنانه مشاركت 

كرده بود.

ساعت كار جديد بانك ها
از اول خرداد

طبق اعالم دبير شوراي هماهنگي بانك ها از اول خرداد 
ماه دوركاري و ش��يفت بندي كارمندان بانك هاي 
دولتي و نيمه دولتي لغو مي ش��ود و كارمندان بايد 
براساس ساعت كار جديد در بانك ها حضور داشته 
باشند. عليرضا قيطاسي دبير ش��وراي هماهنگي 
بانك ها در نام��ه اي خطاب به مديران عامل بانك ها 
اعالم كرد: احتراماً پيرو نامه مورخ 20 فروردين 99 اين 
دبيرخانه درمورد نحوه فعاليت شعب بانك ها با حضور 
دو سوم پرسنل به صورت شيفت بندي، چرخشي و 
دوركاري به استحضار مي رساند موضوع در جلسه 
اصلي مورخ 2۱ ارديبهش��ت 99 شوراي هماهنگي 
بانك ها مطرح و مقرر شد از تاريخ ۱ خرداد 99 كليه 
كاركنان صف و ستاد بانك ها در محل خدمت حاضر 
گردند و فقط ساعت كار كاركنان اناث داراي فرزند زير 
۸ سال و همكاراني كه بيماري زمينه اي دارند، روزانه 
2ساعت تقليل يابد. ضمنا چناچه در هر استان با توجه 
به شرايط روز، ستاد ملي مقابله با كرونا تصميمي در 
خصوص ساعت كاري بانك ها اتخاذ نمايد، تصميم 
ستاد مذكور با هماهنگي استاندار محترم مد نظر قرار 
گيرد. برهمين اساس، ساعت كار كاركنان بانك ها از 
اول خردادماه 99 در روزهاي ش��نبه تا چهارشنبه از 
ساعت ۷ الي ۱۴ و روزهاي پنجشنبه ۷ الي ۱3 است.

درخواست شوراي آتالنتيك 
براي موافقت با وام ايران 

درخواس��ت وام پنج ميليارد دالري ايران از صندوق 
بين المللي پول به دليل مخالفت امريكا هنوز به نتيجه 
نرسيده است.شوراي آتالنتيك در گزارشي به بررسي 
وضعيت اقتصاد ايران در زمان شيوع كرونا و درخواست 
وام اين كش��ور از صندوق بين المللي پول پرداخت. 
ايران ك��ه در س��ال هاي 20۱۸ و 20۱9 به ترتيب 
سومين و چهارمين صادركننده بزرگ نفت سازمان 
اوپك بوده اس��ت به دليل كاه��ش تقاضاي جهاني 
وهمچنين تحريم هاي امريكا با كاهش 90 درصدي 
صادرات روزانه نفت خود مواجه شده است. صندوق 
بين المللي پول كه پيش بيني كرده بود اقتصاد ايران 
امسال از رشد منفي خارج خواهد شد در آخرين برآورد 
خود بار ديگر نسبت به منفي شدن رشد ايران با توجه 

به شيوع كرونا و تعطيلي كسب و كارها هشدار داد.

۶۰۰ هزار سهامدار عدالت 
شباي خود را اعالم كردند

معاون سازمان خصوصي سازي گفت: از ۵ ميليون 
سهامدار عدالت كه قبال شماره شبا حساب بانكي 
خود را ن��داده بودند، اخيراً ح��دود ۶00 هزار نفر 
شماره ش��با خود را اعالم كردند. حسن عاليي در 
م��ورد اينكه ۵ ميليون نفر از س��هامداران عدالت 
شماره شبا حساب بانكي خود را براي دريافت سود 
س��هام ارايه نكرده بودند، گفت: از زماني كه بحث 
آزادسازي سهام عدالت مطرح شده تاكنون حدود 
۶00 هزار نفر شماره شباي خود را در سامانه سهام 
عدالت اع��الم كردند و هنوز ح��دود ۴.۶ ميليون 
سهامدار عدالت شماره شباي خود را وارد سامانه 
نكرده اند. معاون سازمان خصوصي سازي همچنين 
در برابر اين پرسش كه كساني كه تاكنون شماره 
شبا نداده اند و در نتيجه سودي هم از سهام عدالت 
نگرفته اند با توجه به تبديل ش��دن سهام عدالت 
به سهام بورسي، آيا س��ود آنها محفوظ مي ماند، 
گفت: كس��اني كه شماره ش��با بدهند، به صورت 
ماهانه سود سهام آنها را واريز مي كنيم و سود آنها 
محفوظ مي ماند. وي همچنين در مورد اينكه آيا 
س��هامداران عدالت نياز به احراز هويت در سامانه 
س��جام دارند، گفت: آنهايي ك��ه روش مديريت 
مس��تقيم را انتخاب كرده و ش��ماره شبا حساب 
بانكي آنها وارد سيستم شده و تأييد شده، نيازي 
به احراز هوي��ت ندارند.عاليي همچنين در مورد 
انتخاب روش مديريت مس��تقيم يا غير مستقيم 
س��هام عدالت گفت: اطالعات آزادس��ازي سهام 
عدالت را داريم، اما نمي توانيم اعالم كنيم، در عين 
حال تا آخر ۸ خرداد 99 فرصت براي انتخاب روش 
مديريت س��هام عدالت وجود دارد. وي همچنين 
در مورد ثبت نام صندوق  واس��طه گري مالي يكم 
موس��وم به اي تي اف گفت: تا پايان وقت فردا 3۱ 
ارديبهش��ت ماه فرصت براي ثبت ن��ام صندوق 
واس��طه گري مالي يكم،  اي ت��ي اف وجود دارد و 
اطالعات متقاضيان چون هنوز نزد بانك هاست، به 
صورت مجموعه جمع آوري نشده و به زودي اين 
اطالعات از طري��ق وزارت امور اقتصادي و دارايي 
گردآوري و ارايه مي شود. سازمان خصوصي سازي 

فقط سهام ارايه مي كند. 

اونس طالي جهاني به ۱۷3۲ دالر رسيد

ادامه از صفحه اول



خبر

رويخطشركتها

مشاور وزير اقتصاد مطرح كرد

عرضه سهام فروش نرفته ETFها به روش بوك بيلدينگ
گروه بورس|

بدون شك خصوصي سازي در دهه هاي اخير يكي 
از چالش هاي اصلي اقتصاد ايران بوده است. اين 
امر پس از آنكه واگذاري بسياري از شركت ها در 
سال هاي گذشته وارد دور باطل سوء مديريت شد 
و هزينه هاي اقتصادي و غير اقتصادي را به كشور 
تحميل كرد، به تغيي�ر رويه هاي تصميم گيري 

منتهي و به كلي دگرگون شد. 

از طرفي در دو سال اخير رونق بازار سرمايه، شرايطي را پديد 
آمد كه نياز دولت به تامين مالي و لزوم خصوص سازي اموال 
دولتي، قوه مجريه رابه بهره گيري از ظرفيت هاي موجود 
در اين بازار ترغيب كرد. به دنبال اين موضوع شاهد بوديم 
كه تاكيد بر افزايش عرضه ها در ماه هاي اخير قوت گرفت و 
در كنار آن ابتكارتامين مالي دولت از طريق صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله مطرح شد. از آن زمان تاكنون 
شبهه هاي بس��ياري در خصوص ماهيت اين نوع تامين 
مالي و حتي تضاد آن با خصوص سازي مطرح شده است. 
عواملي از اين دست سبب شده تا پيمان ميراب، مشاور وزير 
اقتصاد به تشريح داليل و نقاط قوت واگذاري دارايي دولت 
از طريق صندوق ETF بپردازد. عرضه سهام شركت هاي 
دولتي از طريق صندوق ETF در مقايسه با ديگر شيوه هاي 
واگذاري، بهترين گزينه به شمار مي رود كه به دور از هرگونه 
حاشيه س��ازي  خواهد بود. پيمان ميراب با اشاره به هدف 
دولت از تشكيل صندوق هاي ETF گفت: اين صندوق ها به 
منظور جلوگيري از عوارض منفي خصوصي سازي نسبت به 
روش هاي گذشته مانند مساله رانت تشكيل شده  است، اين 
صندوق ها فرصت سهيم شدن در سود شركت هاي بزرگ 
واگذاري را براي همه مردم فراهم مي كند و بدين ترتيب امر 
واگذاري سهام دولتي شركت ها »عادالنه تر« دنبال مي شود.

وي ادامه داد: دولت با نيت ايجاد فرصت سرمايه گذاري براي 
عموم مردم تالش كرد به دنبال ش��يوه اي برود كه راه هاي 
رانت در واگذاري ها بسته شود و افراد با صالحيت و با اهليت 
به تدريج بر مسند امور مديريتي شركت هاي واگذار شده 
قرار گيرند. ميراب خاطرنشان كرد: در 8 ماهه نخست سال 
گذشته حجم خصوصي سازي به اين دليل كاهش پيدا كرد 
كه سازمان خصوصي سازي بر اساس يك مطالعه متوجه 
شد كه بايد شيوه واگذاري را تغيير دهد؛ بر اساس آن مطالعه 
مشخص ش��د كه صندوق هاي ETF بهترين شيوه براي 

واگذاري است.
مشاور وزير اقتصاد در امور جوانان يكي از عارضه هاي مهم 
شيوه هاي پيشين واگذاري را ايجاد فرصت خريد شركت ها 
توسط برخي از افراد حاشيه ساز عنوان كرد و گفت: مساله اين 
بود كه اشخاصي بدون داشتن اهليت الزم اقدام به خريداري 

ش��ركت ها مي كردند و با انجام برخ��ي از اقدامات زمينه 
كاهش ارزش آنها را فراهم و با مخاطره روبه رو مي كردند اما 
بررسي هاي الزم در مورد صندوق هاي ETF نشان داد كه اين 
صندوق ها مي توانند مانع فعاليت برخي از افراد كه به دنبال 

ايجاد برخي از تنش ها هستند، شود.
وي ب��ا بيان اينكه هر ك��دام از روش هاي واگ��ذاري اموال 
دولتي كه تاكنون در ايران اجرا شده معايب و مزايايي دارند 
 ETF و از اين لحاظ، نمي توان ادعا ك��رد كه صندوق هاي
بي عيب ونقص هستند، گفت: اين حقيقت را بايد پذيرفت 
كه صندوق هاي ETF امكان رانتخواري را به صفر مي رساند.

ميراب با اشاره به اينكه اكنون فرصتي فراهم شده تا عامه 
مردم بتوانند س��هام اي��ن صندوق ها را در پذيره نويس��ي 
خريداري و پس از مدتي كوتاه اقدام به خريد و فروش سهام 
خود بدون هيچ محدوديتي كنند، افزود: در عمل اين امكان 
فراهم شد تا هيچ شائبه اي درباره اينكه رانت خاصي از طريق 
واگذاري ام��وال دولتي كه در حال توزيع اس��ت به وجود 
نيايد؛ در حالي كه در ساير شيوه هاي واگذاري دولتي اين 
امكان و شائبه وجود داشت و علت به وجود نيامدن شائبه 
در صندوق هاي ETF آن است كه عامه مردم مي توانند به 

اختيار خود در پذيره نويسي اين صندوق ها شركت كنند.
 

  توجه ب�ه ش�اخص دولت رفاه�ي برابري 
در فرصت ها

 به گفته ميراب، ويژگ��ي دوم صندوق هاي ETF، تعيين 
س��قف خريد تا ۲ ميليون تومان براي هر فرد است. يعني 
اگر كساني نتوانستند ۲ ميليون تومان در اين صندوق ها 
سرمايه گذاري كنند، فرد ديگري نمي تواند از ظرفيت حق 
اين اشخاص استفاده كرده و سهم بيشتري بخرد. يعني در 
مرحله نخست واگذاري ها حق همه مردم از اموال دولتي 
واگذار شده به طريق صندوق هاي ETF محفوظ مي ماند. 
بنابراين اگر از نظر شاخص »برابري فرصت خريد« سهام در 
 ETF انواع واگذاري هاي اموال دولتي بنگريم، صندوق هاي

به خوبي از پس احراز آن برآمده اند. 
مشاور وزير اقتصاد معتقد است، مي توان قاطعانه گفت كه از 
نظر شاخص برابري فرصت خريد، صندوق هاي ETF نسبت 

به ساير شيوه هاي واگذاري برتري دارند.
 

  انتقال قطعي ولي محتاطانه مديريت
ميراب درباره برخي از انتقادات وارد شده به شيوه واگذاري 
اموال دولتي از طريق صندوق هاي ETF مانند بحث عدم 
انتقال مديريت شركت ها از دولت به بخش خصوصي است، 
اشاره كرد و گفت: دولت خود را متعهد كرده كه تا انتهاي 
س��ال ۱۴۰۰ از مديريت اين صندوق ها خارج شود، تعهد 
دولت ضمانت اجرايي دارد زيرا واحدهاي اين صندوق پس 

از مدتي كوتاه كه آزاد مي شوند به راحتي قابل خريد و فروش 
توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي خواهند بود.

وي ب��ا تاكيد بر اينك��ه تعهد دولت در خ��روج از مديريت 
صندوق ها در اساس نامه و اميدنامه و باقي اسناد مرتبط با 
صندوق قيد شده است، افزود: مديريت به طور حتم واگذار 
خواهد شد فقط فرآيندي براي اين اقدام طراحي شده است 
كه در اين يك س��ال و نيم، هر يك از بانك هاي موجود در 
صندوق آماده شوند به شيوه جديدي مديريت خواهند شد.

 
  آيا نقد عدم استقبال از ETF جدي است؟

ميراب در واكنش به اينكه برخي كارشناس��ان معتقدند 
شرايط متزلزل اين روزهاي بازار سرمايه مهم ترين عاملي 
است كه مي تواند روي حجم استقبال از صندوق واسطه گري 
مالي يكم موثر باشد و به همين دليل فعاالن بورسي از خود 
مي پرسند چرا اكنون پول خود را بابت خريد سهام صندوقي 
پرداخت كنند كه دولت ۲ ماه ديگر به آنها اجازه فروشش را 
مي دهد؟ در حالي كه همين حاال مي توانند سهام هر يك 
از ش��ركت هاي موجود در صندوق را خريداري كرده و هر 

موقع كه دلشان خواست آن را بفروشند، گفت: اكنون بازار 
سهام خيلي صعودي يا خيلي نزولي است و اگر بازار كمي 
متعادل تر بود شرايط فرق مي كرد، صندوق هاي ETF در 
شرايط متعادل تر مي توانند حقيقت كاركردي خود را به رخ 
بكشند اما بايد توجه داشت در زماني كه بازار صعودي است، 

اين صندوق قطعا منفعت دارند.
مشاور وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه اكنون 
بازار سرمايه در حالت جذابي به سر مي برد، شايد فعاالن بازار 
سرمايه رغبت كمتري به صندوق هاي ETF نشان دهند. 
افراد جديدي كه طي اين دو ماه جذب بورس شده اند نيز به 
خاطر وضعيت سوددهي همين دو ماه، شايد اكنون كمتر 

به سمت سرمايه گذاري در صندوق ETF بروند.
وي ضمن بيان اين مطلب كه اكنون رقم استقبال از صندوق 
واسطه گري مالي يكم، قابل قبول بوده و حدود يك ميليون 
و ۵۰۰ هزار نفر در آن مشاركت كرده اند، گفت: اين سطح 
مش��اركت بسيار بزرگ اس��ت و در طول تاريخ ايران هيچ 
صندوقي نبوده كه اين حجم از افراد را جذب خود كرده باشد، 
پس مي توان گفت كه عملكرد جذب مردم به اين صندوق 

موفقيت آميز بوده است. مشاور وزير اقتصاد در پاسخ به اين 
پرسش كه با توجه به حجم سهم و سقف ۲ ميليون توماني 
تعيين شده، مي توان محاسبه كرد كه براي به فروش رفتن 
كل سهام بايد بيش از 8 ميليون نفر مشاركت مي كردند، 
پس چطور مش��اركت ح��دود يك ميلي��ون و ۵۰۰ هزار 
نفري را مي توان موفقيت آميز اعالم كرد؟ بيان كرد: اكنون 
دولت فرصتي را براي عموم مردم فراهم كرده تا واحدهاي 
صندوق هاي ETF را خريداري كنند، مردم مختارند كه اگر 
تمايل داشتند از اين فرصت استفاده كنند و در مرحله بعد، 
دولت سهام باقي مانده ۵ شركت موجود در اين صندوق را 

در بازار سرمايه عرضه خواهد كرد.
ميراب اظهار داشت: از همان ابتدا دولت پيش بيني كرده بود 
كه اين صندوق ممكن است به طور كامل مورد استقبال واقع 
نشود و برخي از مردم بخواهند سرمايه هاي خود را از طريق 
ديگري سرمايه گذاري كنند به همين دليل هم در قانون 
بودجه نوشته شده است كه اگر دولت نتوانست همه سهم ها 
را در صندوق عرضه كند، به روش بوك بيلدينگ )روشي 

نوين در عرضه اوليه( عمل كند.
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اختصاص درآمد فروش سهام 
دولتي به طرح هاي عمراني

درآمد حاصل از فروش سهام دولت از طريق صندوق  
سرمايه گذاري )ETF( براي بودجه هاي عمراني و نه 
جاري مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. به گزارش ايرنا، 
عب��اس معمارنژاد گفت: مجم��وع درآمد حاصل از 
فروش واحدهاي س��رمايه گذاري اين صندوق پس 
 از ارايه تخفيف بر اساس قيمت هاي كنوني، حدود

 ۱۷ هزار ميليارد تومان مي شود. معاون امور بانكي، 
بيمه و ش��ركت هاي دولتي وزير اقتص��اد ادامه داد: 
۱۶ هزار ميليارد توم��ان از اين پول در اختيار دولت 
قرار مي گيرد و يك هزار ميليارد تومان از آن نيز براي 
بازارگرداني، داخل صندوق باقي مي ماند. وي با اشاره به 
استفاده منابع حاصل از فروش براي طرح هاي عمراني 
گفت: اينكه بعدا جابه جايي هايي در رديف هاي بودجه 
انجام شود، مربوط به آينده است، آنچه كه اكنون در 
دستور كار قرار دارد اين است كه تالش مي شود همه 
منابع حاصل از واگ��ذاري اين صندوق در طرح هاي 
عمراني استفاده شود. به گزارش ايرنا، پذيره نويسي 
صندوق  سرمايه گذاري )ETF( كه گام بزرگ دولت 
براي مردمي كردن اقتصاد به شمار مي رود فردا به پايان 
مي رسد. بر اساس اين طرح، سهام باقيمانده دولت در 
بانك هاي تجارت، صادرات و ملت و بيمه هاي البرز و 
اتكايي امين از طريق صندوق واسطه گري مالي يكم 

)ETF( به مردم عرضه مي شود. 

   س�ود ۶۳۳ريالي »ش�گويا« براي يك سال 
مالي: به گزارش سنا، شركت پتروشيمي تندگويان 
اطالع��ات و صورت هاي مالي ۱۲ماه��ه منتهي به 
۲۹اسفند۱۳۹8 را منتشر كرد. در اين گزارش سود 
هرسهم نسبت به مدت مشابه س��ال مالي۱۳۹۷ با 
رشد ۳۶درصدي مبلغ ۶۳۳ريال اعالم شده است. اين 
شركت سود عملياتي خود را با افزايش ۳۴درصدي 
مبلغ ۱۴هزار و ۴۵۱ميليارد ريال و س��ود خالص را 
با افزايش ۳۶درص��دي مبلغ ۱۵هزار و ۱۶۹ميليارد 
ريال منتشر كرد. »ش��گويا« طي دوره مورد گزارش 
سود انباش��ته خود را به ۱۴هزار و 8۶۳ميليارد ريال 
رسانده است. اين شركت در تشريح ساير برنامه هاي با 
اهميت خود اعالم كرد كه طي دوره ۱۲ماهه منتهي 
به ۳۰اسفند۱۳۹۹ ش��ركت پيگيري نهايي كردن 
تعدادي از قراردادهاي فروش محصوالت با مشتريان 
است و همچنين در راستاي كاهش و كنترل ريسك 
نوس��انات نرخ ارز و جلوگيري از تحميل هزينه هاي 
نوسانات نرخ ارز، مديريت شركت مصصم است از محل 
منابع داخلي و نقدينگي موجود نسبت به پيگيري 
وتسويه بدهي هاي ارزي اقدام كند. »شگويا« با توجه 
به افزايش توليد سال مالي مورد گزارش اقدامات زير را 
براي بهبود و سودآوري را پيگيري مي كند. عالوه بر اين 
راه اندازي خطوط باقي مانده و افزايش كيفيت در توليد 
 )POY&STAPLE( محصوالت واحدهاي نساجي
در دس��تور كار قرار دارد. اين ش��ركت به دنبال رفع 
تنگناهاي توليد و افزايش عمليات سودآور شركت، 
تحقق برنامه مصوب توليد و رسيدن به ظرفيت اسمي 
واحدها و اجراي پروژه هاي بهينه سازي مصارف انرژي 
و كاهش درصد اتالف انرژي با تشكيل كميته تخصصي 
انرژي و اطالع رساني و مشاركت همگاني همكاران 
است. خاطرنشان مي شود: كاهش ضايعات توليدي 
و به حداقل رس��اندن توليد محصوالت نامرغوب به 
ميزان كمتر از يك درصد مطابق ميزان طراحي است 
و و »شگويا« جهت برطرف كردن مشكالت زيست 
محيطي به دنب��ال اخذ گواهي ه��اي الزم از مراجع 
ذي ربط به منظور بخشودگي عوارض آاليندگي است.

  ۱۳۰۱ريال؛ سود هرسهم »فوالژ«:  شركت 
فوالد آلياژي ايران در صورت هاي مالي ۱۲ماهه براي 
هرس��هم يك هزار و ۳۰۱ريال سود محقق كرد. به 
گزارش سنا، شركت فوالد آلياژي ايران در يك سال 
مالي منتهي به ۲۹اس��فند۱۳۹8 توانس��ت با رشد 
۹۴درصدي سود هرسهم سال مورد گزارش نسبت 
به س��ال مالي۱۳۹۷، س��ود يك هزار و ۳۰۱ريالي 
براي هرسهم را پوش��ش دهد. اين شركت ۵هزار و 
۵۰۰ميليارد ريالي س��ود عملياتي يك ساله خود را 
۶هزار و ۴8۳ميليارد ريال و س��ود خالص را ۵هزار و 
۶۴۶ميليارد ريال رقم زد. همچنين س��ود انباشته 
»فوالژ« به ۷هزار و ۵۷۶ميليارد ريال رسيد. اهداف 
و برنامه هاي راهبردي اين شركت در خصوص توليد 
و فروش محصوالت در س��ال جهش توليد، گذار از 
ظرفيت اسمي كارخانه و فروش حداكثري با نگاه به 
بازار هدف جديد است. اين شركت اعالم كرد پروژه 
يزد۱ با پيشرفت ۴۶درصدي پيش بيني مي شود در 
۱۵اسفند۱۴۰۰ به بهره برداري برسد. »فوالژ« قصد 
دارد تمام تالش خودرا به كار گيرد و پروژه هاي خود 
را به اتمام برساند. اين شركت در سال جهش توليد، 
به دنبال كاهش قيمت تمام شده محصول و افزايش 
فروش در گريد هاي خاص است. عالوه بر اين تالش 
مديريت شركت در جهت كاهش قيمت تمام شده 
محصوالت و فروش گريد هاي جديد در سبد فروش 

محصوالت در سال ۱۳۹۹ است.

احراز هويت غيرحضوري 
از هفته آينده

مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي گفت: با 
انجام آخرين آزمايش ها، احراز هويت غيرحضوري 
متقاضيان دريافت كد بورسي از هفته آينده فراهم 
مي ش��ود. به گزارش بورس پرس، حسين فهيمي 
درباره احراز هويت غير حضوري كه قرار بود از اين 
هفته عملي ش��ود گفت: باتوجه ب��ه دريافت همه 
تاييديه ه��اي مراجع نظارتي اي��ن رويه به صورت 
آزمايشي در س��امانه س��جام )sejam.ir( انجام 
مي شود ولي به اعالم عمومي نرسيده است. وي ادامه 
داد: بنابراين انتظار مي رود با انجام آخرين بررسي ها 
از هفته آين��ده امكان احراز هوي��ت غيرحضوري 

متقاضيان فعاليت در بازار سرمايه فراهم شود.

معاون عمليات ب�ورس كاالي ايران گفت: با 
توجه به اينكه قيمت محصوالت فوالدي در 
بورس كاال توس�ط معاونت صنعت�ي وزارت 
صنايع به صورت دس�توري تعيين مي شود 
در سال جاري بيش از يك هزار ميليارد تومان 
تفاوت قيمت و ران�ت در محصوالت فوالدي 

بين بورس كاال و بازار ايجاد شده است.

به گزارش ف��ارس، رضا محتش��مي  پور، در مورد تعيين 
س��قف قيمت محصوالت فوالدي در بورس كاالي ايران 
گفت:  تعيين سقف قيمت در واقع همان دستوري شدن 
قيمت در بورس اس��ت كه اين مساله هم با مساله قيمت 
رقابتي بورس كاال در تناقض است و هم باعث ايجاد رانت 

براي عده اي مي شود. وي گفت: مشكل در سال ۹۷ به اين 
صورت بود كه ستاد تنظيم بازار به خاطر جهش نرخ ارز، 
تصميم گرفت، سقف قيمت مصوبه اي براي محصوالت 
فوالدي تعيين كند، اما اين موضوع به هيات دولت محول 
شد كه هيات دولت هم از خود سلب مسووليت كرد و ستاد 
اقتصادي دولت بعد از بررسي اعالم كرد كه سقف قيمت در 
بورس كاال بايد برداشته شود.  معاون عمليات بورس كاالي 
ايران ادامه داد: برداشته شدن سقف قيمتي در بورس به 
صورت عمومي بوده و به كاالي خاصي مرتبط نمي شود. 
بعد از مصوبه دولت، سقف قيمت در هيچ كااليي در بورس 
وجود نداشت و اين مساله تعيين سقف قيمت از نظر حقوقي 
بررسي شد كه اين رانت باعث تشكيل پرونده قضايي زيادي 
در دادگاه ها شد.  وي همچنين گفت: جدا از مصوبه قانوني 

كه سقف قيمتي در بورس كاال مشكل ايجاد مي كند، اين 
امكان را به برخي دالالن مي ده��د كه بين قيمت بازار و 
قيمت توليدكننده تفاوت ايجاد مي شود و كم كم دالالن 
جاي توليدكنندگان در بورس را مي گيرند.  و ي گفت: در 
اين زمينه گزارش هاي آماري و تحليلي تهيه شده كه سقف 
قيمت باعث جايگزين شدن دالالن با توليدكنندگان در 
بورس مي ش��ود و هر كس بتواند محصوالت را در بورس 
بخرد، رانت نصيبش مي شود. به گفته محتشمي پور، در 
سال جاري در گروه فوالدي تاكنون يك ميليون و ۱۷ هزار 
تن محصول فوالدي در بورس ارايه و فروخته ش��ده كه با 
توجه به تفاوت ميانگين يك هزار تومان، قيمت هر كيلو آهن 
در بورس و بازار آزاد در واقع امسال بيش از يك هزار ميليارد 
تومان رانت از محل تفاوت قيمت بورس كاال و بازار نصيب 

دالالن شده است.  وي گفت: به عنوان مثال؛ آخرين قيمت 
هر كيلو تيرآهن در بازار آزاد نرخ عمده فروشي ۷ هزار و ۵۷8 
تومان است، در حالي كه همين محصول در بورس كاال 
۵ هزار و ۵۰۰ تومان، يعني با ۲ هزار تومان تفاوت قيمت 
ارايه مي شود. همچنين ميلگرد ذوب آهن اصفهان در بازار 
كيلويي ۶ هزار ۶۷۰ تومان و در بورس ۵ هزار و ۴۷۰ تومان 
يعني در هر كيلو ۱۲۰۰ تومان تفاوت قيمت وجود دارد. 
قيمت ورق گالوانيزه در ب��ازار ۱۴ هزار و 8۹۰ تومان و در 
بورس ۱۰ هزار و ۹۰ تومان اس��ت كه در هر كيلو ۴ هزار و 
8۰۰ تومان تفاوت وجود دارد. به گفته محتشمي پور هنوز 
سقف قيمت اعمال نمي شود، اما بحث آن وجود دارد، در 
عوض قيمت پايه براي محصوالت فوالدي در بورس كاال 
ارايه مي شود كه سال گذشته تا اواسط سال ۹8 با همان 
فرمول قيمت گذاري يعن��ي قيمت محصوالت فوالدي 
براس��اس 8۳ درصد نش��ريات بين المللي يا همان نرخ 
صادراتي كارخانه هاي فوالدي بود. به گونه اي كه در هر كيلو 

محصول فوالدي عرضه شده در بورس كاال بين يك هزار 
تا ۲ هزار تومان تفاوت بين نرخ بورس كاال و نرخ محصول 
فوالدي در بازار آزاد وجود داشت، يعني در هر تن كاال بين 
يك تا ۲ ميليون تومان تفاوت و رانت وجود داشت.  معاون 
بورس كاال اين را هم گفت كه از اواخر پاييز ۹8 فرمول نرخ 
پايه براساس 8۳ درصد نرخ صادراتي هم رعايت نشد كه 
دليل آن را نمي دانم و اين مساله به دستگاه هاي مربوطه 
اعالم شد. فرمولي در ستاد تنظيم بازار تهيه شد كه رعايت 
نمي شد؛ يعني قيمت پايه محصوالت فوالدي با آن فرمول 
نسبتي نداشت.  محتشمي پور گفت: قيمت پايه طي 
يك دوره س��ه ماهه به صورت ثابت براي محصوالت 
فوالدي وجود داشت و اين قيمت در سطح پايين بود و 
بعد از سه ماه فرمول ديگري جايگزين شد كه براساس 
8۳ درصد نرخ محصوالت در مجالت خارجي تعيين 
مي ش��ود. االن قيمت پايه محصوالت فوالدي طبق 

فرمول 8۳ درصد نرخ بين المللي است.

رانت  هزار ميلياردي تفاوت قيمت بورس و بازار

 اين حقيقت را بايد پذيرفت كه صندوق هاي ETF امكان رانت خواري را به صفر مي رساند

مديرعامل فرابورس ايران عنوان كرد؛ 

واگذاري سرخابي ها در فاز پاياني
مديرعامل فرابورس ايران به تش�ريح اقدامات 
صورت گرفته براي واگذاري دو باشگاه استقالل 
و پرس�پوليس پرداخت و عنوان كرد: تنها يك 
سري فرآيندها از جمله ثبت نزد سازمان بورس و 
افزايش سرمايه از محل دارايي هاي اين دو باشگاه 
باقي مانده كه با توجه به زم�ان بر نبودن آنها به 
زودي شاهد عرضه سهام سرخابي ها خواهيم بود.

به گزارش سنا، امير هاموني مديرعامل فرابورس ايران با اشاره 
به اينكه فرابورس از ورود و پذيرش تمام شركت ها در بازار 
سهام استقبال مي كند، گفت: سياست هاي اصل ۴۴ قانون 
اساسي و همچنين قانون بودجه سال ۹8 بر خصوصي سازي 
دو باشگاه استقالل و پرسوليس تاكيد داشته است. همچنين 
پرونده واگذاري اين دو باش��گاه در هيات عالي واگذاري و 
مجموعه بازار سرمايه مطرح است. در همين راستا جلسات 
متعددي نيز در وزارت ورزش، مجلس ش��وراي اسالمي، 

سازمان خصوصي سازي و در اين رابطه برگزار شده است.

وي در ادامه گفت وگ��و با راديو ايران اف��زود: در حال 
حاض��ر نيز جلس��ات هفتگي و منظمي در س��ازمان 
خصوصي سازي براي بررسي اين موضوع به ويژه نحوه 
واگذاري و مدل هاي واگذاري برگزار مي شود. اميدواريم 
كه به زودي ش��اهد اتمام اين موض��وع و ميزباني بازار 
سرمايه از ورود اين دو باشگاه باشيم. هاموني در ادامه 
با اشاره به اينكه در فرآيند خصوصي سازي معموال يك 
مقاومتي از س��وي خود مديران دولتي آن شركت ها 
براي عرضه سهام و خصوصي شدن وجود دارد، گفت: 
اين مقاومت در تمام مديران صنايع دولتي مش��اهده 
مي شود. اما از سوي س��هامدار عمده كه همان دولت 
يا وزارت متبوعه اس��ت، چنين مواردي وجود ندارد و 
برعكس تمايل بيشتري از سوي اين سهامداران عمده 

براي واگذاري و خصوصي سازي شدن است.
مديرعام��ل فراب��ورس در ادام��ه با اش��اره ب��ه اينكه 
خصوصي سازي ش��د ن اين دو باشگاه به اراده و همت 
تمامي مسووالن مربوطه در اين امر بستگي دارد، گفت: 

به عبارت دقيق تر دس��ت اندركاران خصوصي سازي 
ش��دن س��رخابي ها از جمله وزارت ورزش، سازمان 
خصوصي سازي و خود مديران باشگاه بايد عزم كافي 
براي واگذاري داشته باشند. در شرايط خاص كنوني 
اقتصاد كش��ور ش��اهد عرضه اوليه و خصوصي شدن 
ش��ركت س��رمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( با 
حجم بسيار بزرگ بود. اس��تقبال بسيار بزرگي هم از 
اين عرضه صورت گرفت. اين در حالي است كه شستا 
نيز دغدغه و مسائل زيادي داشت و راه پيچيده اي براي 
عرضه پيمود كه اين امر تنها به همت مسووالن مرتبط 

با چنين واگذاري اختصاص داشت.
به گفته هاموني، قطعا مسائل و مشكالت دو باشگاه استقالل 
و پرس��پوليس بزرگ تر از مسائل شستا نيست و قابل حل 

است. در واقع اين امر تنها به اراده مسووالن وابستگي دارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا درآمد اين دو باشگاه را 
مي توان با شستا مقايسه كرد، گفت: تجربه هاي گذشته 
نشان داده كه برخي ديگر از صنايع نيز چنين مشكالت 

درآمدي را تا قبل از عرضه سهام در بازار سرمايه داشتند. 
قبل از عرضه سهام پااليشي ها نيز سود آنها با توجه به 
دولتي بودن با چنين مشكالتي مواجه بود. اين در حالي 
است كه پس از ورود اين ش��ركت ها به بازار سهام، به 
مرور يك حاشيه سود امن و باثبات براي آنها ايجاد شد.

  حل مشكالت باشگاه ها با خصوصي شدن
هاموني ادامه داد: ما تا زماني كه شركت ها را وارد بازار 
سرمايه نكنيم، مسائل و مش��كالت آنها حل نخواهد 
شد. مديرعامل فرابورس ايران در ادامه به مباحث مهم 
درآمدزايي براي باشگاه هاي ورزشي اشاره كرد و گفت: 
طبق مطالعات و بررسي هاي صورت گرفته در خصوص 
حوزه درآمدي باشگاه هاي ورزشي فعال در دنيا، حق 
پخش تلويزيوني يكي از مهم ترين و پردرآمدترين موارد 
درآمدزايي براي باشگاه هاست. مادامي كه اين باشگاه ها 
دولتي باشند، قطعا اين موضوع حل نخواهد شد. قطعا 
وقتي كه خصوصي سازي شده و از شكل دولتي خارج 

شوند، مي توانند به اين بخش از درآمد دست يابند.

  باشگاه ها به بازار پايه فرابورس مي آيند
وي در ادامه با اش��اره به اينكه تالش مي كنيم تا اين دو 
باشگاه را به همين شكل كنوني و وضعيت مالي پذيرش 

كنيم، گفت: قرار اس��ت اين دو باشگاه تنها در بازار پايه 
فرابورس ايران درج شوند. به عبارت دقيق تر در فرابورس 
ايران پذيرش نخواهند شد و تنها درج نماد و قابل معامله 
شدن سهام آنها صورت خواهد گرفت. هاموني در ادامه 
افزود: ضمن اينكه مدل بسيار مناسبي براي واگذاري اين 
دو باشگاه در شوراي نظارت بر اصل ۴۴ پيشنهاد شده 
است. به طوري كه ۱۰درصد از سهام براي كشف قيمت 
درنظر گرفته شود، ۵۰درصد ديگر به شركت هاي سهامي 
عامي كه باالي ۱۰هزار نفر س��هامدار دارند، اختصاص 
مي يابد. همچني��ن ۴۰درصد مابقي ني��ز مي تواند به 
تعاوني هاي سهامي عام و فراگير كل كشور واگذار شود.

هاموني در ادامه با اشاره به اينكه ما آمادگي الزم براي 
اين واگذاري را داري��م، گفت: هماهنگي هاي الزم در 
خصوص ابهامات ب��ه ويژه موارد مربوط به دريافتني و 
پرداختني ها نيز در حال رفع اس��ت. به نظر مي رسد با 
توجه به همت و اراده باال و بي نظير مس��ووالن وزارت 
ورزش و س��ازمان خصوصي سازي شاهد نهايي شدن 

واگذاري اين دو باشگاه در آينده نزديك باشيم.
به گفته هاموني، البته يك سري فرآيندها نيز از جمله 
ثبت نزد س��ازمان بورس و افزايش س��رمايه از محل 
دارايي ها نيز بايد طي شود كه زمان زيادي نيز براي اين 

موارد صرف نخواهد شد.

۳ عامل تامين مالي جمعي موفق به دريافت مجوز فعاليت شدند
تازه ترين رخداد مربوط به حوزه كرادفاندينگ در كش��ور، 
دريافت مجوز فعاليت تامين مالي جمعي توسط سه شركت 
است كه رييس كارگروه تامين مالي جمعي از آن خبر داد 
و گفت كه دو شركت ديگر نيز در حال تكميل سكوي خود 
براي دريافت مجوز فعاليت هستند. به گزارش سنا، به نقل از 
مديريت ارتباطات فرابورس ايران، محمدرضا معتمد با اشاره 
به اينكه شركت »گروه پيشگامان كارآفريني كارن«، »گروه 
نوآوري مالي پارس«  و »سامانه نگار آتنا« به تازگي موفق به 
اخذ مجوز فعاليت از كارگروه ارزيابي تامين مالي جمعي 
شدند، گفت: اين سه ش��ركت براي اولين بار مجوز تامين 

مالي جمعي بر پايه مدل مشاركت را دريافت كردند. به گفته 
معتمد اين شركت ها كه پيش از اين به عنوان عامليت  تامين 
مالي جمعي، موفق به دريافت موافقت اصولي شده بودند، 
توانستند پس از تكميل رويه هاي فني و اجرايي الزم، مجوز 
فعاليتشان را از كارگروه ارزيابي تامين مالي جمعي اخذ كنند 
و در ادامه نيز از طريق سكوهايي كه ايجاد كرده اند، تامين 

مالي پروژه هاي حوزه فعاليت خود را بر عهده مي گيرند.
رييس كارگ��روه تامين مال��ي جمعي توضي��ح داد: اين 
ش��ركت ها به عنوان عامل تامين مالي جمعي مي توانند 
طرح هايي بر پايه مدل مش��اركت ايجاد كنند و اگر تامين 

مالي جمعي آنها با موفقيت انجام شود، فرابورس ايران براي 
تامين كنندگان، گواهي ش��راكت صادر مي كند. معتمد 
با بيان اينك��ه گروه نوآوري مالی پارس، با س��كوي پارس 
فاندينگ شركت گروه پيشگامان كارآفريني كارن با سكوي 
تامين مالي و سرمايه گذاري كارن و شركت سامانه نگار آتنا 
با سكوي دونگي، طرح هايي كه نياز به تامين مالي جمعي 
دارند را جمع آوري و بررس��ي مي كنند، افزود: طرح هايي 
كه مي خواهند جذب س��رمايه كنند مي توانند از طريق 
اين سكوها طرح خود را معرفي كرده و مردم نيز در صورت 
تمايل در آنها مش��اركت كنند. او در پاسخ به اين سوال كه 

چه طرح هايي مي توانند تقاضاي تامين مالي جمعي خود 
را به اين عامالن ارايه كنند، گفت: حوزه هاي مختلف اعم از 
بيوتکنولوژي، اينترنت اشيا، سخت افزار، بازي و سرگرمی، 
محتوا، آموزش، تبليغات و بازاريابی، خدمات كس��ب وكار، 
خدمات ش�هري، گردش��گري، محيط زيست، پزش�کی 
و س�المت، فينت�ک و ني��ز تم�امی حوزه هاي نوظهور كه 
نياز به تامين مالي دارند مي توانند در اين زمينه اقدام كنند.

به گفته معتمد، ابزار تامين مالي جمعي كه مبتني بر مدل 
مشاركت است، موجب خلق فرصت سرمايه گذاري براي 
سرمايه گذارهاي خرد روي كس��ب وكارها، استارتاپ ها، 

شركت هاي دانش بنيان، خالق و فناور مي شود.
او اف��زود: متقاضيان تامين مالي مي توانن��د در هر يك از 

حوزه هاي ذكر ش��ده، درخواس��ت خود را در سكوي اين 
ش��ركت ها درج كنند تا پ��س از ارزياب��ي حقوقي، فني، 
كس��ب وكاري و مالي استارتاپ و تهيه فايل ارزيابي جامع 
و تخصصي كسب وكار از طرف سكو جهت كاهش ريسك 
سرمايه گذاري، درخواست خود را منتشر كنند و در ادامه، 
عموم مردم كه عالقه مند به حوزه كسب وكار شركت هستند، 

به مشاركت در تامين مالي كسب وكارشان اقدام كنند.
ريي��س كارگ��روه تامي��ن مال��ي جمع��ي همچنين به 
تامين كنندگان توصيه كرد كه حتم��ا با دقت به مطالعه 
طرح كسب وكار شركت ها و بيانيه ريسك آنها بپردازند و 
دستورالعمل تامين مالي جمعي را از طريق سايت فرابورس، 

بخش تامين مالي جمعي مطالعه كنند.



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

چالش ها و چشم اندازهاي منطقه 12 در پارلمان شهري پايتخت بررسي شد

»قلب تهران« در فشار مضاعف
گروه راه وشهرسازي|

نشست علني ديروز شوراي شهر تهران اگر چه 
»جلسه فوق العاده براي تشخيص باغ و غير باغ 
امالك« بود اما دو اليحه اي كه به طور شبانه در 
دس�تور كار آن قرار گرفته بود را از دستور كار 
خود خارج كرد. افزون بر اين، بحث و بررس�ي 
درباره مس�ائل و مش�كالت منقه 12 تهران به 
عنوان قلب پايتخت و به ويژه بافت فرس�وده و 
آسيب پذيري ش�ديد آن از زلزله احتمالي، در 
نشس�ت ديروز ش�ورا صورت گرفت. تذكر به 
رييس جمهور به دليل ابط�ال انتخابات هيات 
رييسه شوراي عالي اس�تان ها از سوي وزارت 
كشور و عذر خواهي از مردم به دليل بروز تنش 
در جلس�ه گذشته ش�وراي ش�هر نيز از ديگر 

رويدادهاي مهم نشست ديروز اين شورا بود.

  وجود ۸۵ پالك بسيار پر خطر در قلب تهران
زهرا ن ژاد بهرام، عضو هيات رييسه شوراي اسالمي شهر 
 ته��ران گفت: حدود ۲ه��زار ملك نا ايم��ن، ۱۴۰ پالك 
پر خطر، ۸۵ پالك بسيار پرخطر در منطقه ۱۲ وجود دارد.

نژاد بهرام در تذكري در خصوص مش��كالت منطقه ۱۲ 
گفت: ما در منطقه ۱۲ تهران با مشكالت متعددي روبرو 
هستيم. به رقم اينكه كانون سياسي و اقتصادي كشور در 
اين منطقه حضور دارد، يكي از قوه ها در اينجا مستقر است، 
ولي ما در اينجا يك مساله خيلي جدي داريم. ۱۴ محله 
در منطقه ۱۲ داريم، هركدام از اينها مي توانند قلب تهران 
باش��ند و كانون شكل گيري تهران ش��ايد يكي از همين 

محله ها بوده است.
او افزود: يك��ي از جدي ترين مس��ائل اين منطقه بحث 
فرسودگي است، بر اساس تحقيقات شايد منطقه ۱۰ اولين 
منطقه فرسوده شهرداري تهران باشد اما به لحاظ مساحت 

منطقه ۱۲ اولين منطقه فرسوده تهران است.
عضو شوراي شهر تهران تصريح كرد: جالب اينجاست كه 
در حدود 6 منطقه اينجا ميزان نوسازي در بافت فرسوده 
۱۴ درصد است. درحالي كه در بقيه مناطق تهران به طور 
متوس��ط ۴۰ درصد اس��ت. اين دغدغه و نگراني براي ما 
 آنقدر زياد اس��ت كه بايد ببينيم علت آن در بررسي هاي 
صورت گرفته يكي از جدي ترين علت هايش هم پوشاني 

بافت تاريخي و بافت فرسوده روي همديگر است.
عضو كميسيون شهرسازي اظهار كرد: سال ها است كه هم 
در طرح تفصيلي آمده و هم در پيشنهادات متعددي كه 
سازمان نوسازي كرده است موضوع ارايه اليحه حق انتقال 
توسعه بوده است. حق انتقال توسعه يعني يك فرصت كه 
مي تواند در نوسازي بافت حركت جدي را به خرج بدهد 

اما متاسفانه تا اين لحظه اين اتفاق صورت نگرفته است.
وي افزود: همين جا از معاونت شهرسازي مي خواهم روي 
اين قضيه به شدت تمركز كنيد و جزو دستورالعمل هاي 
طرح تفصيلي بوده و ما بايد انجام مي داديم، ولي متاسفانه 
بعد از سال ها هنوز انجام نشده و پيش از اين هم مورد توجه 

واقع نشده است.
عضو كميسيون شهرسازي اظهار كرد: ما با كاهش جمعيت 
شديد روبرو هس��تيم در منطقه ۱۲، علت اصلي كاهش 
جمعي��ت در اين منطقه موضوع كاه��ش ارتقاي ارزش 
سكونت است، يعني ارزش سكونت در اين منطقه كاهش 
پيدا كرده و مردم تمايل به ادامه زيست ندارند، هرچند كه 
خانه ها نوساز شده باشند. خانه هاي نوساز تبديل شده اند 
به انبارهاي نوساز و مش��كل بعدي در واقع امنيت است 
كه حدود دوهزار ملك نا ايمن در منطقه ۱۲ شناس��ايي 
شده است، حدود ۱۴۰ تا پالك پرخطر و ۸۵ پالك بسيار 
پرخطر! كه در اين زمينه  اقداماتي از س��وي ش��هرداري 

صورت گرفته اما كافي نيست.

  ايمن سازي بازار تهران مغفول مانده است
محمد ساالري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري 
شوراي اسالمي ش��هر تهران نيز در تذكري به شهرداري 
خواستار تعيين تكليف هر چه سريع تر ايمن سازي بازار 

تهران شد.
ساالري در جلسه ديروز شوراي شهر تهران پس از استماع 
گزارش دبير ش��وراياري منطقه ۱۲ با تاكيد بر ضرورت 
ايمن س��ازي بازار تهران نيز بيان كرد: مديريت ش��هري 
دوره پنج��م از آغاز به كار خود اهتمام جدي نس��بت به 
موضوع ايمن سازي بازار داشت و هم معاونت شهرسازي و 

معماري شهرداري تهران و هم كميسيون هاي شهرسازي 
و معماري و سالمت و محيط زيست و رييس كميته نظارت 
شوراي شهر تهران جلسات متعددي را در اين خصوص 
برگ��زار كرده اند و قرار بود بازار تهران ت��ا پايان اين دوره، 

ساماندهي شود.
رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران 
ادامه داد: در زمان معاونت شهرس��ازي و معماري سابق، 
مقرر شد از الگوي بازار تبريز براي بازار تهران استفاده شود 
اما متاسفانه مجدداً مغفول ماند. از اين رو، به شهردار تهران 
تذكر مي دهم كه با توجه به رويكرد مديريت شهري دوره 
پنجم در توجه به حوزه هاي نرم افزاري، تا پايان امس��ال 

موضوع ايمن سازي بازار تهران را تعيين تكليف كنند.
س��االري همچنين برض��رورت تعيين تكلي��ف تامين 
پاركينگ در محدوده مركزي ش��هر در فرايند بازنگري 

طرح تفصيلي تاكيد كرد.

  انتقاد از به تاراج رفتن بافت تاريخي پايتخت
احمد مسجدجامعي، عضو شوراي اسالمي شهر تهران نيز 
ديروز در جلس��ه علني اين شورا گفت: خاطرات و هويت 
تهران در حال تاراج شدن است و بايد در الگوهاي توسعه 

شهر، به مسائل هويتي توجه بيشتري شود.
مسجدجامعي با اشاره به بافت تاريخي اين منطقه گفت: 
تهران و خاطراتش در حال تاراج شدن است درحالي كه ما 
براي حفظ اين هويت و خاطرات، مصوبات زيادي داريم. 
به طور مثال، حفظ خانه بهبهاني به عنوان خانه مشروطه و 
خانه شيخ فضل اهلل نوري يا عكاسي تهامي به عنوان بخشي 
از خاطرات شهر است. وي با اشاره به ساخت وسازهايي كه 
در اطراف ساختمان مجلس انجام شده است، گفت: ساخت 
اين بنا در كنار مجلس به ساختمان مجلس كه ساختماني 

ميراثي بود، لطمه زد.
عضو شوراي ش��هر تهران با اش��اره به پيشنهاد انتصاب 

شهردار بافت تاريخي در مديريت هاي گذشته شهر تهران 
گفت: به دليل تداخل با وظايف شهردار منطقه، اين اتفاق 

پيگيري نشد.
مسجدجامعي با اش��اره به كمبود فضاي سبز در منطقه 
۱۲ گفت: ما در بهارس��تان باغ فخرالدوله را داشتيم كه 
مي توانست هم به عنوان يك فضاي تاريخي و هم فضاي 
سبز مورد اس��تفاده قرار گيرد كه از بين رفت يا بوستان 
محيط طباطبايي كه آن را هم به دليل گسترش فضاها 

از دست داديم.
وي با بيان اينكه خانه پدري شهيد ديالمه مي توانست به 
موزه شهداي مجلس تبديل ش��ود كه به دليل الگوهاي 
اشتباه توس��عه بومي شهر، از بين رفت اما مدرسه علميه 
نيز مي توانست به ورودي كتابخانه مجلس تبديل شود كه 

اين اتفاق نيز نيفتاد.
عضو ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه ب��راي كاهش 
آس��يب هاي اجتماعي بايد مديريت از طريق كانال هاي 
مردمي باش��د، گفت: ما براي ايجاد بوس��تان و پارك در 
منطقه ۱۲ هزينه زيادي كرديم اما حاال اين بوس��تان ها 
به نقاط آسيب پذير منطقه تبديل شدند. به دليل وجود 
بنگاه هاي خيريه، شاهد حضور معتادان در اين مكان ها 
هستيم بنابراين بايد هرگونه ساماندهي از طريق افراد آشنا 

و مسلط به محله باشد.
مسجدجامعي از بالتكليفي نخستين موزه مغازه اي كه 
توسط سرمايه ش��خصي در محله ايجاد شده بود، سخن 
گفت و اضافه كرد: به س��رانجام نرسيدن اين موزه مغازه، 
به دليل همان جسارتي است كه در شهرداران بايد وجود 

داشته باشد و وجود ندارد.

    فرصتي كه به تهديد تبديل شد
بر اس��اس اين گزارش، نماينده ش��وراياران منطقه ۱۲ 
مش��كالت و چالش هاي اين منطقه را در صحن شوراي 

اسالمي شهر مطرح كردند.
ميكاييل سعيد در جلسه علني روز سه شنبه با اشاره به 
مشكالت و چالش هاي منطقه ۱۲ گفت: حضور مجلس 
در منطقه ۱۲ مي توانست فرصتي براي اين منطقه باشد 
اما در حال حاضر به تهديدي براي منطقه تبديل ش��ده 
است. در خيابان ايران كه ساخت سه طبقه بيشتر ممنوع 

بود، ساختماني ۲۰ طبقه و شيشه اي ساخته شده است.
اين شورايار بافت فرس��وده را از مهم ترين مشكالت اين 
منطقه عنوان و تصريح كرد: گفته مي شود بافت فرسوده 
در منطقه ۱۲، ۳۰ درصد است كه شهروندان منطقه ۱۲ 
معتقدند نيمي از پهنه منطقه فرسوده است. همچنين 
كارگاه هاي ناتوان در منطقه چهارراه گلوبندك و ميدان 

قيام مشكالت ترافيكي براي منطقه ايجاد كرده است.
مشكل برق بازار تهران از ديگر مشكالتي بود كه ميكاييل 
س��عيد به آن اش��اره كرد و گفت: به دليل فرسوده بودن 
سيستم برق بازار اكثر آتش سوزي ها در اين منطقه صورت 
مي گيرد. وي اضافه كرد: مشكالت ترافيكي منطقه مولوي 
باعث شده كه روزانه در اين محل فوتي ناشي از تصادف و 

۱۰ تا ۲۰ زخمي داشته باشيم.

  سرايت مشكالت هرندي به بيرون از منطقه 
اين ش��ورايار آس��يب هاي اجتماعي، ترافيك، آلودگي 
صوتي، كمبود پاركينگ را از ديگر مشكالت منطقه عنوان 
كرده و گفت: بازار لوازم خانگي و ماهي فروشان در منطقه 

جابه جا شود.
ميكاييل سعيد با اشاره به مشكالت محله شوش و هرندي 
تصريح كرد: مش��كالت اين منطقه از س��طح محله نيز 
فراتر رفته و از مسووالن مي خواهم كمكي به آسيب هاي 
اجتماعي اين منطقه نكنند و اگر قرار است اتفاقي در اين 
حوزه بيفتد، توس��ط خود مردم باشد چون كمك هايي 
كه انجام مي ش��ود و ايجاد خانه هاي ترك اعتياد، حضور 

معتادان را در منطقه افزايش داده و مردم را گرفتار كرده، 
مشكالت اين منطقه به منطقه خيابان ايران نيز سرايت 
كرده اس��ت. وي افزود: كمبود فضاي س��بز يكي ديگر از 

مشكالت اين منطقه است.

  ماجراي مخالفت با 2 اليحه شهرداري 
محس��ن هاشمي رييس ش��وراي اسالمي ش��هر تهران 
ديروز در دويس��ت و پانزدهمين جلس��ه علني شوراي 
شهر تهران طرح دو اليحه چارچوب اختيارات و وظايف 
كميسيون هاي داخلي مناطق و چگونگي تعيين ارزش 

معامالتي ساختمان را مطرح كرد.
علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران در واكنش به طرح 
اين دو اليحه در دستور جلسه شوراي شهر تهران گفت: 
اين دس��تور تازه ديشب به كارتابل اعضا ارسال شده و در 

هيچكدام از كميسيون ها بررسي نشده است.
به گفته اعطا، طبق ماده ١٨ آيين نامه داخلي شوراي شهر 
تهران دستور جلسات ش��ورا بايد از سوي هيات رييسه 
تعيين شود، اين در حالي است كه برخي ديگر از اعضاي 
هيات رييسه شوراي شهر نيز از تغييرات در دستور جلسه 

امروز بي اطالع بودند.
عضو هيات رييسه شوراي ش��هر تهران با اشاره به تغيير 
دستور جلسه ش��وراي ش��هر تهران خطاب به محسن 
هاشمي، رييس ش��وراي ش��هر تهران عنوان كرد: شب 
گذشته شما ساعت ۲۱ و ۳۲ دقيقه اصالحيه دستور جلسه 
امروز شوراي شهر را امضا كرديد و ساعت ۲۲ و ۵۱ دقيقه به 

كارتابل اعضاي شوراي شهر ارسال شده است.
او با بيان اينكه اين اصالحيه حتي اعالم عمومي نشده و به 
سمع و نظر خبرنگاران هم نرسيده است، افزود: بر اساس 
آيين نامه، ما مجاز به افزودن اين دو موضوع به دس��تور 

جلسه امروز نيستيم.
محسن هاشمي در واكنش به اين اظهارنظر گفت: اين دو 
اليحه مكمل بسته محرك اقتصادي شهرداري هستند، 
اگر دير تصويب شوند ديگر آن بسته نمي تواند مفيد فايده 

واقع شود.
مرتضي الويري،  ديگر عضو ش��وراي ش��هر تهران اما در 
واكنش به آمدن اين دو اليحه در صحن گفت: همانطور كه 
قانونا نمي توان اين دو اليحه را در صحن مطرح كرد، قانونا 
هم نمي توان آن را خارج كرد و مي شود براي بررسي آن در 
صحن راي گيري كرد. اگر منافع شهر بر منافع كميسيوني 

ارجحيت دارد اين لوايح را به عقب بيندازيم.
حجت نظري ديگر عضو شورا نيز گفت: لوايح به هر داليلي 
در دستور گذاشته شده اند براي حذف آنها از دستور بايد 

راي گيري شود.
در نهايت محسن هاشمي بدون راي گيري دو اليحه مذكور 

را از دستور خارج كرد.

  تذكر به رييس جمهور 
محمود ميرلوحي، عضو ش��وراي اسالمي شهر تهران در 
جلس��ه ديروز اين شورا به حسن روحاني، رييس جمهور 
درباره مداخله وزارت كشور در ابطال انتخابات هيات رييسه 

شوراي عالي استان ها تذكر داد.
ميرلوحي در تذكري به رييس جمهور گفت: طبق فصل 
هفتم قانون اساس��ي و اصل ۱۰۰ قانون اساسي پيشبرد 
سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، 
فرهنگي، آموزشي و رفاهي كشور، شوراها تشكيل شده 
اس��ت. وي ادامه داد: براس��اس اصل ۱۰۱ شوراي عالي 
استان ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح هايي تهيه و 
مستقيمًا تهيه و از طريق دولت به مجلس پيشنهاد كند و 

طرح ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرند.
ميرلوحي ادامه داد: همچنين در اصل ۱۰۳ آمده است كه 
استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري 
كه از طرف دولت تعيين مي شوند در حدود اختيارات شورا 

ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
عضو شوراي شهر تهران با اشاره به ابطال انتخابات هيات 
رييسه شوراي عالي استان ها گفت: اما مالحظه مي شود 
كه همزمان با س��الروز تشكيل ش��وراها و در پي مداخله 
وزارت كش��ور در انتخابات هيات رييسه شوراي عالي و 
ارجاع موضوع به هيات حل اختالف و نهايتًا راي به تجديد 
انتخابات اين اقدامات در جهت تضعيف جايگاه ش��وراها 
ارزيابي مي شود. ميرلوحي گفت: لذا براساس اصل ۱۱۳ 
قانون اساسي از رييس جمهور تقاضاي تذكر قانون اساسي 

در دوره اي كه خودشان مسوول هستند را دارم.
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 توضيح درباره دپو خودرو 
در فرودگاه مهرآباد 

مديركل فرودگاه مهرآباد با اعالم اينكه پاركينگي كه 
در آن خودرو دپو شده بود متعلق به مهرآباد نيست، 
گفت: اين پاركينگ يكي از پاركينگ هاي اختصاصي 
دستگاه ها و ارگان هاي مستقر در محدوده فرودگاه 
اس��ت. به گزارش روابط عمومي ف��رودگاه مهرآباد، 
ابراهيم مرادي اظهار كرد: »ارايه خدمات به مسافرين 
و مراجعين فرودگاهي از جمله تسهيالت فرودگاهي 
به شمار مي آيد و اجازه هيچگونه فعاليت ديگري به 
بهره برداران پاركينگ ها داده نمي شود.« وي افزود: 
»فرودگاه مهرآب��اد با ۳ پاركينگ مس��افري و يك 
پاركينگ اداري ظرفيتي معادل بيش از ۵۰۰۰ خودرو 
و صرفا نسبت به ارايه خدمات تسهيالت فرودگاهي 
اقدام مي نمايد. در خصوص خبر منتشر شده مبني بر 
احتكار خودرو در محدوده فرودگاه مهرآباد به نقل از 
سخنگوي سازمان تعزيرات حكومتي نيز پاركينگ  
مذكور يكي از پاركينگ هاي اختصاصي دستگاه ها و 
ارگان هاي مستقر در محدوده فرودگاه مي باشد.« وي 
تصريح كرد: »در پاركينگ هاي تحت تملك فرودگاه 
بين المللي مهرآباد در مقابل ترمينال هاي مسافري 
آن صرفا مسافرين و مراجعين فرودگاهي استفاده 
مي كنند و امكان تردد خودروهاي فاقد پالك در آنها 
ميسر نيست. ضمن اينكه پاركينگ هاي مذكور مورد 
بازرسي مستمر پليس فرودگاه بوده و تابلوهاي اعالم 
ظرفيت پاركينگ ها در معابر اصلي فرودگاه بمنظور 
اطالع رساني به مراجعين تغييرات لحظه اي ترددها را 

منعكس مي نمايد.«

 كاهش سطح ِاشغال ارتش 
در پادگان ۰۶

دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران گفت: 
با پيشنهاد ارتش و تصويب شوراي عالي شهرسازي 
و معماري ايران، س��طح اشغال طرح پيشنهادي در 
س��هم ۱۵ هكتاري ارتش كاهش مي ياب��د.  فرزانه 
صادق مالواجرد در گفت وگو با پايگاه خبري وزارت 
راه و شهرس��ازي به آخرين تصميمات اين شورا در 
خصوص پ��ادگان ۰6 ارتش پرداخت و با اش��اره به 
برخي از مصوبات قبلي در خصوص اين پادگان گفت: 
پيش از اين مصوب شده بود كه ۳۵ هكتار از اراضي 
پادگان ۰6 به عنوان بوستان شهري در اختيار شهر 
تهران قرار گيرد؛ س��اخت و ساز جديدي در اين ۳۵ 
هكتار انجام نش��ود و اقدامات در اين حوزه صرفا به 
مرمت و احياء ساختمان هاي موجود منحصر شود. 
او افزود: در ۱۵ هكتار ديگ��ر از اراضي پادگان كه به 
عنوان س��هم ارتش تعين شده اس��ت، مالحظات 
مختلفي از جمله مسائل ترافيكي، نوع جرم گذاري، 
توجه به كريدورهاي بصري شمال و جنوب، توجه به 
رشته قنات هاي موجود، حفظ حداكثري درختان، 
صيانت از فضاي سبز و ميراث طبيعي پادگان و توجه 
به معماري و س��يما و منظر اجرامي كه قرار است در 
۱۵ هكتار سهم ارتش بارگذاري شود، وجود داشت 
كه قرار شد ارتش به اين موارد توجه ويژه داشته باشد. 
همچنين مقرر شده است، به مالحظات ترافيكي در 
اتوبان صياد و خيابان هاي اطراف توجه شود  معاون 
وزير راه و شهرسازي در ادامه به تشريح تصميم هاي 
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در نخستين 
جلسه سال جاري در خصوص پادگان ۰6 پرداخت و 
عنوان كرد: بر اساس مصوبات قبلي، ميزان زيربناي 
در نظرگرفته ش��ده براي ۱۵ هكتار سهم ارتش در 
مجموع 6۳۰ هزار متر مربع بود كه بايد به جرم گذاري 
تبديل مي شد. اما براي اينكه در اين ۱۵ هكتار حداكثر 
حفظ درختان انجام گيرد و هيچ گونه ساخت و سازي 
در عرصه تاريخي ابالغ��ي وزارت ميراث فرهنگي و 
گردشگري انجام نش��ود، ارتش پيشنهاد كرد كه از 
سطح اشغال ابالغ شده توسط شوراي عالي شهرسازي 
و معماري ايران بكاهد و اين كاهش را از طريق افزايش 

ارتفاع بارگذاري هاي آينده جبران كند.

ازدحام خريداران مسكن مهر 
درشركت عمران پرديس

اعالم خبر افزايش هزينه نق��ل و انتقال واحدهاي 
مس��كن مهر پرديس به دليل جلوگي��ري از ورود 
سوداگران به بازار مسكن اين شهر منجر به ازدحام 
مردم در شركت عمران شهر جديد پرديس شد. به 
گزارش فارس، پس از اعالم خبر دريافت ۲۵ درصد 
يارانه دولتي ۱۰۰ ميليوني دولت به مس��كن مهر 
به عنوان هزينه نقل و انتقال از خريداران مس��كن 
مهر در پرديس، ش��ماري از خري��داران واحدهاي 
مسكوني در ساختمان شركت عمران شهر جديد 
پرديس براي انج��ام نقل و انتقال پي��ش از تاريخ 
اعالم شده به شركت عمران مراجعه كردند كه باعث 
ازدحام مردم در شرايط كرونايي در اين شركت شد. 
مديرعامل شركت عمران شهر جديد پرديس، در 
 توضيح جزئيات مصوبه جديد اين شركت، گفت: 
» اين افزايش قيمت به هيچ وجه متقاضيان و مالكان 
اول مسكن مهر و همچنين افرادي كه قبل از تاريخ 

اين نقل و انتقال انجام داده اند را شامل نمي شود.«

كاهش زمين خواري با 
بي اعتبار كردن اسناد عادي

يك كارشناس حقوقي گفت: بي اعتباري اسناد عادي 
در نظام  قضايي و حقوقي كشور، شرايط را به منظور 
فروش اعيان ساخته شده بر اراضي مورد تعرض غير 
ممكن كرده و اين كار منجر به كاهش زمين خواري در 
كشور خواهد شد. سجاد طاهري، كارشناس حقوقي 
در گفت وگو با ف��ارس،در بيان ارتب��اط بين پديده 
زمين خواري و مساله اسناد عادي، عنوان كرد: » در 
حالي كه معامله با استفاده از اسناد عادي نظير قولنامه 
در هيچ يك از نظام هاي ثبتي كش��ور مورد پذيرش 
قرار نمي گيرد، در نظام قضايي و حقوقي كشور داراي 
اعتبار است. اين امر س��بب شده كه زمين خواران از 
آن به عنوان ابزاري در جهت رسيدن به منافع خود 

استفاده كنند.«

رشد 3۸4  درصدي قيمت مسكن در ۶  سال 
نامتع�ادل بودن عرض�ه و تقاضا به واس�طه 
عمل نكردن دولت به تعهدات خود در زمينه 
ساخت مسكن و حضور تقاضاهاي سرمايه اي 
در اين بازار منجر به رشد 384 درصدي قيمت 

مسكن در 6سال گذشته شده است.

به گزارش فارس، بازار مسكن در 6سال گذشته شرايط 
مطلوبي را تجربه نكرده است، ميانگين قيمت هر متر 
مربع واحد مسكوني در كالنشهر تهران از ۳.۲ميليون 
تومان در فروردين م��اه 9۲ به ۱۵.۵ميليون تومان در 
فروردين ماه سال جاري رسيده و شاهد رشد نجومي 
۳۸۴درصدي بوده است. اين در حالي است كه هر متر 
مربع واحد مسكوني كالنشهر تهران در فروردين ماه 99 
در باالترين قيمت با رقم ۳۳ميليون تومان و در كمترين 

قيمت با رقم ۸ميليون تومان معامله شده است.
توجه به افزايش قيمت ها در حوزه زمين و مسكن، اين 
سوال را به ذهن متواتر مي كند كه آيا اين سامان دادن 
به اين بازار در شرايط فعلي ممكن است؟ براي پاسخ به 
سوال، ابتدا بايد داليل افزايش قيمت  نجومي سال هاي 
اخير بررس��ي ش��ود. در اين باره محم��د حميد زاده، 
كارشناس حوزه اقتصاد و مسكن، با اشاره به حضور 7۰ 
درصدي تقاضاهاي سرمايه اي در حوزه مسكن، عنوان 

كرد: » حضور تقاضاهاي سرمايه اي در بازار مسكن منجر 
مي شود كه رفتار اين بازار مشابه رفتار ساير بازارهاي 
سرمايه اي نظير ارز و طال، از حضور سوداگران و سفته 
بازان تاثير بپذيرد.« اين كارشناس حوزه اقتصاد مسكن، 
در بيان داليل سرمايه اي شدن بازار مسكن، عنوان كرد: 
» يكي از رويكردهايي كه از ابتداي دولت اصالحات در 
كش��ور مورد توجه قرار گرفت، استفاده از بازار زمين و 
مسكن به منظور جذب نقدينگي و جلوگيري از تورم 
ساير كاالها بود. رويكرد مذكور منجر به جهت گيري 
تقاضاهاي سرمايه به سمت بازار مسكن شده و مقدمات 
حضور سوداگران و افزايش قيمت هاي نجومي را فراهم 
كرد. اتخاذ سياست جهت دهي سرمايه به سمت بازار 
مس��كن فارغ از اهيمت هزينه مسكن در سبد هزينه 
خانوار مورد بهره ب��رداري قرار گرفت و ش��رايط را به 
منظور افزايش قيمت مسكن و ايجاد فشار مضاعف به 

خانوارهاي كشور مهيا ساخت.«

  تعادل عرض�ه و تقاضا به كمك  توليد انبوه 
مسكن

سامان دادن بازار مسكن در شرايط فعلي نيازمند، اتخاذ 
سياستهاي تنظيم بازار و مهيا كردن شرايط به منظور 
خروج سوداگران از بازار مسكن است. در همين رابطه 

مقداد همتي، كارش��ناس اقتصادي و مشاور وزير راه 
وشهرسازي در دولت نهم و دهم، در بيان راهكارهاي 
خروج تقاضاهاي سرمايه اي از بازار مسكن، گفت: » سود 
ناشي از فعاليت هاي سوداگرانه منجر به جذابيت بازار 
مسكن براي دالالن حوزه اقتصاد است. در شرايطي كه 
دولت با اس��تفاده از ابزار ماليات هاي تنظيمي حاشيه 
س��ود بدون ريسك اين حوزه را تحت تاثير قرار ندهد، 
نمي توان خ��روج تقاضاهاي س��رمايه اي اين حوزه و 

سامان گرفتن بازار را انتظار داشت.«
مشاور س��ابق وزير راه و شهرسازي، با اشاره به مراحل 
تصويب ماليات هاي تنظيمي موثر در حوزه مسكن نظير 
ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر خانه هاي خالي، 
اظهار داشت: » ماليات بر خانه هاي خالي، سال 9۴ در 
مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد و تاكنون به 
علت مهيا نشدن شرايط فعاليت سامانه امالك و اسكان 
از سوداگران اخذ نشده است، از طرفي ماليات بر عايدي 
سرمايه بخش مسكن نيز در دستور كار وزارت اقتصاد 
قرار گرفته اس��ت و تحت عنوان اليحه اصالح قوانين 

ماليات مستقيم پيگيري مي شود.«
همتي، در بيان ديگر راهكارهاي پايدار سامان دادن به 
حوزه مسكن، افزود: » در حال حاضر، توليد واحدهاي 
مسكوني در كش��ور، تطبيقي با نياز به مسكن ندارد، 

به استناد طرح جامع مس��كن، اين بازار نياز به توليد 
۱ميليون واحد مسكوني در سال را دارد اما در سال هاي 
اخير توليد مسكن كمتر از ۳۰درصد اين نياز بوده است. 
بنابراين افزايش توليد مسكن و پوشش تقاضا منجر به 
بهبود شرايط بازار خواهد شد.« بررسي شرايط حاكم بر 

بازار مسكن مشخص مي كند، توليد واحد مسكوني به 
منظور ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا و اخذ ماليات هاي 
تنظيمي ب��راي خروج تقاضاهاي س��رمايه اي دو بال 
سامان دادن به بازار مسكن و تسهيل صاحب خانه شدن 

مردم به حساب مي آيد.

بافت فرسوده، رويش برج شيشه اي 2۰ طبقه در بهارستان و... ميراث تاريخي پايتخت را به مخاطره انداخته است

عذر خواهي از شهروندان تهراني
محس�ن هاشمي، رييس ش�وراي اسالمي شهر 
تهران با اش�اره به اتفاقات جلس�ه روزيكشنبه 
شورا از ش�هروندان تهراني عذر خواهي كرد. او 
گفت: از مردم تهران به دليل بگو مگوهايي كه در 
جلسه گذشته شوراي شهر پيش آمد عذرخواهي 
مي كنم. به گزارش تعادل، در جلس�ه يكش�نبه 
شوراي شهر تهران، بررسي  اليحه »تمديد مصوبه 
تأمين منابع مالي مورد نياز پروژه هاي توس�عه 
و بازس�ازي تأسيس�ات آب و فاضالب شهري و 
اجراي طرح آبرس�اني اضطراري ش�هر تهران و 
تأمين بخشي از كسري قيمت تمام شده تعرفه 

خدمات آب و فاضالب« حاشيه س�از ش�د. پس 
از تصويب كليات اين اليحه، محس�ن هاش�مي 
رييس ش�وراي ش�هر اعالم كرد: پيشنهادي به 
دست هيأت رييسه رس�يده ولي آن را در صحن 
بررسي نمي كنيم و در جلسه هيأت رييسه ارزيابي 
خواهد شد. اين مساله با واكنش برخي از اعضاي 
شوراي ش�هر از جمله محمد عليخاني و محمد 
ساالري همراه شد. محمد ساالري در واكنش به 
صحبت هاي محس�ن هاشمي گفت: حق نداريد 
بدون آنكه دليل قانع كننده اي براي اعضا بياوريد 
پيش�نهادت را مطرح نكني�د. عليخاني هم در 

اين زمينه خطاب به محسن هاشمي اظهار كرد: 
رييس ش�ورا حق ندارد پيشنهادات اعضا را وتو 
كند اگر قرار است اين پيش�نهادات وتو شود ما 
اينجا چه كاره هستيم؟ هاشمي در پاسخ گفت: 
اگر مي خواهيد اينجا ننش�ينيد. با اين صحبت 
هاشمي، محمد ساالري،  محمد عليخاني و حسن 
خليل آبادي صحن ش�وراي شهر را ترك كردند. 
رييس شوراي ش�هر تهران البته پس از نشست 
علني روز يكشنبه درباره قهر سه عضو يادشده 
به خبرنگاران گفت: خوشبختانه با وساطت چند 

نفر ديگر ختم به خير شد.

برش



دانش و فن6دنياي فناوري

موقعيت سرعت اينترنت ايران در ماه آوريل همچنان پايين تر از ماه ژانويه است

كاهش ۲ مگابيتي سرعت اينترنت موبايل از ابتداي سال ميالدي
گروه دانش و فن|

در حالي كه سرعت اينترنت در دنيا به واسطه 
ت�اش اپراتورها ب�راي ارتق�اي خدمات در 
دوران قرنطينه بهبود پيدا كرده، بر اس�اس 
ش�اخص Ookla ميانگين سرعت اينترنت 
ثابت در ايران در بازه سه ماهه با حدود شش 
مگابيت برثانيه كاهش همراه بوده. اين افت 
۳۰ درصدي باعث س�قوط ۱۸ پله اي كش�ور 
در رده بندي جهاني شده است، زيرا سرعت 
اينترنت موبايل اي�ران در م�اه ژانويه ۲۰۲۰ 
ميادي ۲۷.۲۵ مگابيت برثانيه بود و كش�ور 
در رده ۷۰ اين فهرست بود. البته درمقايسه با 
ماه گذشته ميادي، سرعت اينترنت موبايل 
و ثاب�ت برخي كش�ورهاي جه�ان از جمله 
ايران در آوريل ارتقا يافته اس�ت. س�رعت 
اينترنت موبايل ايران در ماه آوريل، به ۲۵.۲۴ 
مگابيت برثانيه رس�يده، در حالي كه در ماه 
مارس س�رعت دانلود اينترنت موبايل ايران 
۲۲.۷۲ مگابيت برثانيه بود و كشور در رده ۷۹ 

اين فهرست قرار داشت.

س��رعت اينترنت از مواردي اس��ت كه همواره براي 
كاربران دغدغ��ه بوده و يك��ي از فاكتورهاي كيفي 
خدمات اينترنتي محس��وب مي ش��ود. در ايران در 
حالي كه تا چندين س��ال پيش برخي معتقد بودند 
فناوري اطالعات و اينترن��ت، جزو كاالهاي لوكس 
اس��ت و اينترنت ۱۲۸ كيلوبيتي براي دسترس��ي 
مردم كافي است، اكنون ديگر كمتر كسي از اهميت 
استفاده از اينترنت غافل است و فناوري اطالعات به 
پديده اي ضروري در زندگي افراد تبديل شده است. 
طي سال هاي گذش��ته، روند اس��تفاده از اينترنت 
از س��رعت هاي كيلوبيت��ي در اينترن��ت دايال آپ، 
رفته رفت��ه جاي خود را به فن��اوري ADSL داد كه 
س��رعتي به مراتب بيشتر داش��ته و سرعت هايي تا 
۵۲۱ كيلوبيت برثاني��ه و حت��ي ۱۶ مگابيت را هم 
پوش��ش مي داد و اكنون نوبت به فيبر نوري اس��ت 
كه جايگزين ADSL شود و سرعت هايي به مراتب 
باالتر را براي كاربران به ارمغان بياورد. در اين ميان 
اينترنت موبايل هم در چند س��ال گذش��ته از روند 
روبه رشدي برخوردار بوده و بخش اعظمي از استفاده 
كارب��ران اينترنت��ي در اين بخش ج��اي مي گيرد. 
ش��اخصOokla هر ماهه بر اساس صدها ميليون 

تست كاربران فهرستي از ميانگين سرعت اينترنت 
كش��ورهاي مختلف را تهيه مي كن��د. در ماه ژانويه 
سال ۲۰۲۰، متوسط جهاني سرعت دانلود اينترنت 
موبايل در تمامي كشورها، ۳۱.۹۵ مگابيت برثانيه و 
متوسط جهاني سرعت آپلود، ۱۱.۳۲ مگابيت برثانيه 
بود. متوسط جهاني سرعت دانلود اينترنت پهن باند 
ثابت نيز در تمامي كشورها، ۷۴.۲۳ مگابيت برثانيه و 
متوسط جهاني سرعت آپلود، ۴۰.۷۹ مگابيت برثانيه 
اعالم شد. همچنين اينترنت موبايل ايران با متوسط 
س��رعت دانلود ۲۷.۵۳ مگابيت برثانيه در رتبه ۷۰ 
قرار داش��ت، همچنين در بخش اينترنت پهن باند 
ثاب��ت نيز ايران با متوس��ط س��رعت دانلود ۱۸.۴۱ 
مگابيت برثاني��ه، جاي��گاه ۱۲۲ جهاني را كس��ب 

كرده بود.

   كره جنوب�ي در صدر اينترنت پرس�رعت 
موبايل

بر اساس جديدترين فهرس��ت مربوط به ماه آوريل 
كه در وب س��ايت اسپيدتست منتش��ر شده است، 
سرعت دانلود اينترنت موبايل در كره جنوبي ۸۸.۰۱ 
مگابيت برثانيه بوده است. به اين ترتيب كره جنوبي 
در اين فهرست يك پله ارتقا يافته و پرسرعت ترين 
اينترنت موبايل جه��ان را در اختيار كاربرانش قرار 
داده اس��ت. س��رعت دانلود اينترن��ت موبايل اين 
كش��ور در ماه م��ارس ۸۱.۳۹ مگابيت برثانيه بوده 
اس��ت. پ��س از آن قطر با س��رعت دانل��ود ۷۴.۸۱ 
مگابيت برثانيه در رده دوم فهرس��ت قرار دارد. اين 
درحالي اس��ت كه س��رعت اينترن��ت موبايل قطر 
ماه گذش��ته مي��الدي ۷۳.۳۸ مگابيت برثانيه بوده 
 اس��ت. با توجه به اي��ن آمار، قطر نيز ي��ك پله ارتقا 

يافته است.
 در اين ميان چين با سرعت ۸۴.۶۸ مگابيت برثانيه 
در رده سوم و امارات با سرعت ۷۸.۵۶ مگابيت برثانيه 
در رده چهارم قرار دارند. هرچند س��رعت اينترنت 
موبايل چين نيز نس��بت به ماه گذش��ته رشد كرده 
است اما سرعت اينترنت موبايل امارات متحده عربي 
كه ماه گذش��ته ۸۳.۵۳ مگابيت برثانيه بود، در ماه 
آوريل كاهش يافته اس��ت. در نتيجه امارات متحده 
عربي كه ماه گذشته در صدر اين فهرست قرار داشت، 
اكنون س��ه پله س��قوط كرده و در رده چهارم قرار 
دارد. در رده پنجم نيز هلند قرار دارد. سرعت دانلود 
اين كشور ۷۵.۳۲ مگابيت برثانيه اعالم شده است. 

سرعت اينترنت موبايل اين كشور نيز نسبت به ماه 
گذشته )۷۲.۱۰ مگابيت برثانيه( افزايش يافته است.

   متوس�ط س�رعت جهاني دانلود اينترنت 
ثابت، ۷۴.۷۴ مگابيت برثانيه

در ماه گذش��ته ميالدي متوس��ط س��رعت جهاني 
دانل��ود اينترن��ت ثاب��ت ۷۴.۷۴ مگابيت برثانيه و 
متوسط سرعت جهاني آپلود ۳۹.۶۲ مگابيت برثانيه 
بوده است. در اين فهرست سنگاپور با ارايه اينترنت 
ثابت��ي با س��رعت دانل��ود ۱۹۸.۴۶ مگابيت برثانيه 
در رده نخس��ت قرار دارد. اين كش��ور ماه گذش��ته 
نيز پرس��رعت ترين اينترنت ثابت جهان )۱۹۷.۲۶ 
مگابيت بر ثانيه( را براي كارب��ران خود عرضه كرد. 
پ��س از آن هنگ كنگ با س��رعت اينترن��ت ثابت 
۱۷۶.۷۰ مگابيت بر ثانيه در رده دوم قرار گرفته است. 
سرعت اينترنت ثابت اين كشور ماه مارس ۱۶۸.۹۹ 

مگابيت برثانيه ثبت ش��ده است. موقعيت دو كشور 
س��نگاپور و هنگ كنگ در فهرست سرعت اينترنت 
ثابت كشورها نسبت به ماه قبل هيچ تغييري نكرده 
است. اما تايلند كه ماه مارس اينترنت ثابتي با سرعت 
۱۴۹.۹۵ مگابيت برثانيه عرض��ه كرده بود و در رده 
چهارم قرار داشت، اين ماه س��رعت اينترنت آن به 
۱۵۹.۸۷ مگابيت برثانيه رسيده و با يك پله رشد در 

رده سوم قرار گرفته است.
س��وييس نيز در ماه آوريل اينترنت ثابتي با سرعت 
۱۵۲.۰۵ مگابيت برثاني��ه اراي��ه ك��رده و در رده 
چهارم اين فهرس��ت قرار دارد. موقعيت اين كشور 
در رده بندي نيز نس��بت به ماه م��ارس )۱۴۸.۲۴ 
مگابيت برثانيه( يك پله بهبود يافته است. در رده ۵ 
اين فهرست كش��ور روماني با سرعت اينترنت ثابت 
۱۵۱.۸۷ مگابيت برثانيه قرار دارد. اين شاخص ماه 
گذش��ته ميالدي ۱۵۱.۵۵ مگابيت برثانيه بود و به 

همين دليل موقعيت روماني نسبت به ماه مارس دو 
پله سقوط كرده است.

س��رعت اينترنت ثابت اي��ران ۱۲.۷۲ مگابيت برثانيه 
محاسبه شده اس��ت. به اين ترتيب ايران در رده ۱۴۱ 
كشورهاي داراي اينترنت ثابت قرار گرفته است. از سوي 
ديگر سرعت اينترنت ثابت كشور نسبت به ماه گذشته 
)۱۰.۱۰ مگابيت برثانيه( بهبود يافته و ايران از رده ۱۵۳ 
اين فهرس��ت به رده ۱۴۱ رسيده اس��ت. با اين وجود 
موقعيت ايران در اين فهرست در ماه آوريل همچنان 
پايين تر از ماه ژانويه )رده ۱۲۲( است. از طرفي طي اين 
مدت ميانگين سرعت جهاني دريافت محتوا از طريق 
موبايل ۳۰.۸۹ مگابيت برثانيه بوده كه از اين نظر ايران 
با سرعت ۲۵.۲۴ مگابيتي پايين تر از متوسط جهاني 
قرار دارد. اين ميزان نس��بت به س��ه ماه قبل كاهشي 
۲.۰۶ مگابيتي را تجربه كرده اما رتبه ايران نس��بت به 

ماه گذشته هفت پله ارتقا پيدا كرده. 

اسامي شركت هاي توليدكننده گوشي اعالم شد
وزير ارتباطات و فناوري اطاعات با ذكر اسامي 
شركت هاي توليدكننده گوشي، اظهار كرد كه 
تنظيم بازار گوشي مس�اله اي است كه با عنوان 
توليد داخل نمي ت�وان به آن پرداخ�ت و با نياز 
ساالنه ۱۲ ميليون و توليد ۴۰۰ هزار گوشي داخلي، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( بايد تدبير 

كرده و بازار را كنترل كند. 

به گزارش ايسنا، طرح حمايت از توليد و توسعه زيست بوم 
موبايل توليد داخل دي ماه سال گذشته در معاونت فناوري 
و نوآوري وزارت ارتباطات كليد خورد و مقرر شد محصوالت 
سه شركت فعال در اين زمينه در دهه فجر رونمايي شود اما 

سال گذشته خبري از معرفي محصوالت جديد ايراني منتشر 
نشد. اما محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات با بيان اينكه هدف گذاري براي سال ۱۳۹۹، توليد 
۴۰۰ هزار گوشي است، افزود: »شركت GLX پيش از اين 
هم در زمينه گوشي فعال بود. شركت ماديران هم براي ايجاد 
خط توليد و نمونه هاي اوليه گزارش داده است. گروهي هم 
در مجموعه صاايران شروع كردند به توليد گوشي. اينها سه 
مجموعه اي هستند كه فعاالنه در اين زمينه كار مي كنند.« 
وي با بيان اينكه توليد داخل��ي نمي تواند جايگزين همه 
ظرفيت مورد نياز باشد، گفت: »پيش بيني ما اين است كه 
امسال بتوان ۴۰۰ هزار گوشي داخلي را به فروش رساند، 
زيرا اين موضوع به سليقه و جيب مردم هم برمي گردد. با 

وجود اين، تنظيم بازار گوشي مساله اي است كه با عنوان 
توليد داخل نمي توان به آن پرداخ��ت. توليد داخل ۴۰۰ 
هزار دستگاه است ولي ما ساالنه ۱۰ تا ۱۲ ميليون گوشي 
مي خواهيم و طبيعتا وزارت صمت بايد تدبير كرده و بازار 
را كنترل كند.« آذري جهرمي در پاسخ به اينكه آيا توليد 
گوشي داخل الزم است و اصال مشترك ايراني از آن استقبال 
مي كند؟ گفت: » همين حاال هم از اين گوشي ها با توجه به 
كيفيتشان استقبال شده است. خود من هم از اين گوشي 
استفاده مي كنم و هم كيفيت خوبي دارد و هم قيمت آن 
مناسب است. البته شايد همه نپسندند و ما هم بنا نيست 
براي مردم تصميم گيري كنيم، اما توليد داخل به عنوان يك 

گزينه در فضاي رقابتي فعاليت مي كند.« 

700شغل بركت براي جوانان بندر دير
مشاركت و سرمايه گذاري بنياد بركت ستاد 
اجرايي فرمان امام در بندر دير، براي ۷۰۰ نفر 
از جوانان اين شهرستان محروم استان بوشهر 

اشتغال فراهم آورده است. 

به گفته معاون تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد 
بركت، مشاركت اين بنياد در بخش فرآوري و بسته بندي 
انواع ماهي و ميگو در بندر دير عالوه بر ايجاد ۷۰۰ فرصت 
شغلي مستقيم و غيرمس��تقيم، موجب صادرات بيش از 
۴۰۰ تن ماهي و ميگو به كش��ورهاي آسياي شرقي شده 
است. هادي جوهري با بيان اين مطلب افزود: بنياد بركت با 
سرمايه گذاري در شركت الزك دير در شهرستان محروم 
دير استان بوشهر، عالوه بر فراهم آوردن فرصت هاي كسب 
و كار و توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي ساكنان منطقه، 
باعث احياي دوباره اين شركت شده است، به طوري كه اين 
شركت با صادرات بيش از ۷۰ درصدي محصوالت توليدي 
خود به مرحله ارزآوري رسيده و در زمره طرح هاي اقتصاد 

مقاومتي قرار دارد.وي با اشاره به اينكه شركت مشاركتي 
بنياد بركت س��ال ها غيرفعال بوده اس��ت، اظهار داشت: 
شركت الزك دير كه در زمينه فرآوري و بسته بندي انواع 
ماهي و ميگو فعاليت دارد، براي سال ها به دليل مشكالت 
سرمايه در گردش و كمبود نقدينگي فعاليتي نداشت تا 
اينكه در بهمن سال ۱۳۹۵ و پس از مشاركت با بنياد بركت 
فعاليت هاي خود را از س��ر گرفت. حجم سرمايه گذاري 
قرارداد مشاركت بنياد با اين شركت بيش از ۲۱۰ ميليارد 
ريال است. شركت الزك دير در شهريورماه سال ۱۳۹۶ بعد 
از انجام تعميرات اساسي، فعاليت خود را در ابتدا با ۵۱ نيروي 
بومي آغاز نمود و در حال حاضر بيش از ۱۴۰ نفر به صورت 
مستقيم و ۵۶۰ نفر به شكل غيرمستقيم در اين شركت 
مشغول به فعاليت هستند. جوهري خاطرنشان كرد: توليد 
و فروش اين ش��ركت در سال ۹۶، ۵۰ تن ميگو به مبلغ ۶ 
ميليارد ريال بود كه در سال ۹۷ به ۲۴۰ تن ماهي و ميگو به 
ارزش ۵۴ ميليارد ريال رسيد و در سال ۹۸ به ميزان ۶۰۰ 
ت��ن و ارزش ۲۰۰ ميليارد ريال افزايش يافت.وي با تاكيد 

بر اينكه تمام نيروهاي اين شركت بومي هستند و بخش 
بزرگي از نيروي انس��اني آن را خانواده هاي تحت پوشش 
كميته امداد تشكيل مي دهند، تصريح كرد: محصوالت 
شركت الزك دير شامل ميگو دريايي و پرورشي به صورت 
كامل )باس��ر( و پاك ش��ده )PUD( در بسته بندي هاي 
جعبه ۲ كيلويي، وكيوم و ش��مش ۶ كيلويي، انواع ماهي 
مأكول شامل ماهي شير، سلطان ابراهيم، سارم، جش، 
شوريده و غيره براي فروش داخلي و صادراتي و ماهيان 
غيرمأكول شامل ماهي مركب، خرچنگ، گربه ماهي و 
ماهي يال اسبي صرفا جهت صادرات به كشورهاي آسياي 
جنوب شرقي در بسته بندي هاي مختلف فرآوري و عرضه 
مي شود. معاون تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي 
بنياد بركت بيان كرد: با عنايت به قرار گرفتن در منطقه 
بندري و استفاده از ظرفيت هاي موجود در خليج فارس، 
اين طرح توانسته است اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم 
مناس��بي را در منطقه ايجاد نموده و به بهبود س��طوح 

معيشت مردم منطقه كمك روزافزوني كند.

محمديان در روز جهاني »ارتباطات و روابط عمومي«

محس�ن محمدي�ان، مش�اور مديرعامل و 
مدي�ر ارتباط�ات و امور بين الملل ش�ركت 
بهره ب�رداري متروي ته�ران و حومه گفت: 
بيست و هفتم ارديبهش�ت ماه روز جهاني 
»ارتباط�ات و روابط عموم�ي« را به تمامي 
تاش�گران اين عرصه به ويژه به همكاران 

گرامي ام تبريك عرض مي نمايم.

محسن محمديان به مناسبت بيست و هفتم ارديبهشت ماه 
روز جهاني »ارتباطات و روابط عمومي« اظهار داشت: اين روز 
صرفًا يك نام در يك برگ از تقويم روزگار نيست، بلكه يك 
سرفصل از اخالق، علم و هنر است. و تنها متعلق به شاغلين 
يك حرفه نيست بلكه ويژه تمام كساني است كه به اخالق 
خوب تحسين شده اند و خداوند نعمت پاسخگويي با رويي 
گشاده به مردم را به آنان عطا كرده است. وي افزود: به اعتقاد 

من روابط عمومي يك ش��غل نيست، يك ويژگي اخالقي 
است كه هركسي بايد خويش را به آن مزين سازد و آنكه در 
ص��ف اول مراوده با مردم قرار دارد به اين مهم اولويت دارد، 
چرا كه توسعه بدون اطالع رساني و اطالع يابي امكان پذير 
نمي باشد زيرا داده ها زماني كه تحليل و آناليز شوند مبدل 
به اطالعات مي شوند كه شرايط الزم براي تصميم گيري و 
تصميم سازي است و اين جاست كه نقش مهم و جايگاه ويژه 

روابط عمومي در هر سازمان و شركتي نمايان مي شود كه 
مي تواند موفقيت هاي يك ارگان را بر ستون اطالعات دقيق 
و دانايي استوار كند و در اخذ تصميم هاي درست و شايسته، 
مديران ارشد را ياري رساند. محمديان تصريح كرد: روابط 
عمومي شركت بهره برداري متروي تهران نيز در دو سال 
گذشته اطالع رساني در خصوص خدمات رساني هرچه بهتر 
پرسنل شركت به شهروندان و مسافران را با تيزبيني، دانايي 
و هوشياري همگام با تمامي بخش هاي مختلف شركت به 
كار بست تا لبخند رضايت را بر لبان مردم بنشاند. وي گفت: 
نامگذاري اين روز به نام روز روابط عمومي بهانه اي ش��د تا 
بدين وس��يله اين روز را به شما همكاران گرامي شاغل در 
اين مديريت كه با الهام از همدلي، هم افزايي، هم انديشي، 
همسويي و صداقت ضمن حفظ مصالح شركت در جهت 
انجام رسالت خطير خود بدون هيچ چشم داشتي فعاليت 

مي كنند تبريك و تهنيت عرض مي كنم.
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ابراز نگراني زاكربرگ
از نفوذ چين بر اينترنت

پس از حمالت گسترده دونالد ترامپ به چين، مارك 
زاكرب��رگ مديرعامل فيس بوك نيز به اين كش��ور 
حمله ور شده و نفوذ آن بر حوزه قانونگذاري در مورد 
اينترنت را نگران كننده دانست. به گزارش مهر به نقل 
از ورج، زاكربرگ از دموكراسي هاي غربي خواست تا 
براي حفاظت از حريم شخصي و داده هاي كاربران 
اينترنت به پاخيزن��د و چارچوب هاي جديدي را در 
اين زمينه ابداع كنند. اين ادعا در ش��رايطي مطرح 
مي شود كه بر اساس افشاگري هاي ادوارد اسنودن، 
آژانس امنيت ملي امريكا، س��يا و اف بي آي از جمله 
بزرگ ترين راهزنان دنياي مجازي محسوب مي شوند 
كه بدون هيچ محدوديتي داده هاي خصوصي كاربران 
را در امريكا و خارج از آن مورد كنترل و س��رقت قرار 
مي دهند. زاكربرگ در سال ۲۰۱۹ نيز به چين حمله 
كرده و گفته بود نبايد به چين اجازه دهيم تا قوانيني 
را براي بقيه اينترنت تعيين كند. وي مدعي ش��ده 
بود فيس بوك با خودكامه ش��دن اينترنت مخالف 
اس��ت. لفاظي هاي زاكربرگ در زمين��ه احترام به 
حريم شخصي كاربران اينترنت در شرايطي صورت 
مي گيرد كه بارها اخباري در مورد فروش اطالعات 
خصوصي كاربران فيس بوك توسط اين شركت به 
موسس��ه هاي ثالث و همكاري آن با پنتاگون براي 
تحقيقات اطالعاتي و امنيت��ي در مورد كاربران اين 

شبكه اجتماعي منتشر شده است.

دادگاهي با هيات منصفه 
مجازي برگزار شد

همزمان با ش��يوع ويروس كرونا كه جلوي برگزاري 
دادگاه ه��اي حضوري را گرفته اس��ت، دادگاهي در 
تگزاس براي اولين بار يك جلسه محاكمه را با حضور 
مجازي اعضاي هيأت منصفه برگزار كرده است. به 
گزارش مهر به نقل از انگج��ت، برگزاري اين دادگاه 
مجازي با استفاده از نرم افزار زوم انجام شده و شيوه 
انتخاب اعضاي هيأت منصفه اي��ن دادگاه از طريق 
يوتيوب به طور زنده پخش شده است. اعضاي هيأت 
منصفه اين دادگاه به طور مستقيم استدالل هاي دو 
طرف دعوا را از طريق اينترنت شنيدند و در نهايت نظر 
خود را صادر كرده و در اختيار قاضي قرار دادند. البته 
اين نظر الزام آور نيست و در نهايت قاضي دادگاه در اين 
مورد تصميم گيري مي كند. در نهايت چنين تصميم 
گرفته شد كه اين منازعه حقوقي از طريق وساطت و 
مصالحه به نتيجه برسد. تا به حال جلسات استماع 
دادگاه ها در ۳۹ ايالت امريكا به صورت مجازي برگزار 
شده، اما تشكيل جلسات هيأت منصفه براي گوش 
كردن به محتواي اين جلسات با توجه به تعداد زياد 
اين افراد و نيز آسيب پذيري هاي امنيتي نرم افزارهايي 

مانند زوم چالشي جدي است. 

سرعت اينترنت ثابت ايران ۱۲.۷۲ مگابيت برثانيه محاسبه شده و ايران در رده ۱۴۱ كشورهاي داراي اينترنت ثابت قرار دارد

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۸6۰۳۱6۰۱۴۰۰۲۱۷۹ مورخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحيه دو تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی  آقای فريدون عباسی فرزند 
مرادعلی بشماره شناسنامه ۱۰۲۲۲ صادره از کرمانشاه درششدانگ ساختمان به مساحت ۵۷.۸۴ متر مربع قسمتی از پاک شماره ۲۹۴۳ 
فرعی از ۱۱و ۱۹ اصلی واقع در کرمانشاه بخش ۳ حومه به آدرس وکيل آقا خيابان شهيد رجايی کوچه شهيد مرتضی قاسمی منش با ارائه 
سند مشاعی به نام متقاضی محرز گرديده است لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز  آگهی ميشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند بديهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ تاريخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۹/۲/۳۱

 هيات موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره کل ثبت اسناد واماک استان کرمانشاه

اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک 
کرمانشاه ناحيه دو 

فرهاد نوری رييس ثبت اسناد و اماک کرمانشاه 

روابط عمومي يك ويژگي اخالقي است



اخبار صنعت  7 صنعت،معدن و تجارت

در نشست ارديبهشت ماه پارلمان اقتصادي پايتخت مطرح شد 

هشدار فعاالن اقتصادي به دولت 
تعادل | گروه تجارت |

نخستين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران 
در سي ام ارديبهش�ت ماه برگزار شد. اعضاي 
اتاق در اين نشس�ت با وقف�ه اي دوماهه پس 
از ش�يوع ويروس كرونا، در مورد مس�ائل روز 

اقتصاد به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 رييس اتاق تهران از درس هاي كرونايي براي اقتصاد كشور 
گفت كه چگونه دولت مي تواند با حذف بوروكراسي هاي 
اداري موجب س��رعت بخش��ي به امور تولي��د، تجارت و 
سرمايه گذاري باشد و در عين حال اقتصاد را مديريت كند. 
از سوي ديگر، با كاهش نيروهاي انساني، به دنبال كوچك 
كردن و چابك سازي دولت باشد. مسعود خوانساري، به بازار 
بورس و معامالت ۲۰ هزار ميليارد توماني در فروردين ماه 
امسال نيز گريزي زد و توصيه هايي به دولت داشت. براساس 
اظهارات او، رشد بازار سرمايه چند الزمه دارد: نخست اينكه 
دولت عرضه سهام اوليه در بازار را بيشتر كند تا قيمت ها تا 
اندازه اي واقعي باشد و اگر حبابي هست برطرف شود. اما گام 
دوم اين است كه دولت مطابق اصل ۴۴ عالوه بر اينكه سهام 
مالكيتي خود را عرضه مي كند، بايد سهام مديريتي خود را 
نيز واگذار كند؛ در غيراين صورت اين مساله در طوالني مدت 
مشكل ساز خواهد بود. در اين ميان، برخي از فعاالن اقتصادي 
نيز هش��دارهايي به دولت درباره وضعيت كنوني اقتصاد 
دادند. هش��دار يكي از اعضا درباره كمبود مواد اوليه مورد 
نياز واحدهاي توليدي بود كه به دليل عدم تخصيص ارز از 
سوي بانك مركزي طي دو ماه اخير، ذخيره مواد اوليه شان 
تا يك ماه ديگر به پايان مي رسد. هشدار ديگري كه از سوي 
اتاق به دولت مخابره شد، در زمينه كمبود مواد اوليه صنعت 
مرغداري بود. به گفته يكي از فعاالن اقتصادي، اگر به واردات 
نهاده ها و دارو در اين بخش توجه نش��ود به زودي مشكل 

جدي دراين بخش رخ خواهد داد. 

   درس هاي كرونايي براي اقتصاد كشور
نخستين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران در سال ۹۹ با 
وقفه اي دو ماهه به دليل شيوع ويروس كرونا با رعايت اصول 
بهداشتي و حفاظتي برگزار شد. البته اين نشست به صورت 
زنده از طريق سايت اتاق تهران و حساب كاربري رسمي اتاق 
در اينستاگرام پخش شد. در اين نشست، مسعود خوانساري 
رييس اتاق تهران با بيان اينكه نقدينگي كشور به ۲ هزار و 
۴۷۰ ميليارد تومان رسيده است، گفت: افزايش قيمت طال، 
س��كه، ارز و خودرو اثرات افزايش نقدينگي است؛ اين در 
شرايطي است كه در بودجه سال ۹۹ كسري بزرگ ۱۲۰ هزار 
ميليارد توماني پيش بيني شده، كه با توجه به وقوع پديده 

كرونا و كاهش بي سابقه قيمت نفت، شرايط سختي در مقابل 
اقتصاد ايران قرار گرفته است.صادرات غيرنفتي كشور به 
دليل مجموعه شرايط پيش روي اقتصاد جهاني، به شدت با 
محدوديت مواجه است و پيش بيني ما اين است كه با كسري 
بودجه بسيار باال مواجه باشيم.خوانساري با تاكيد بر ضرورت 
مديريت آثار ش��يوع ويروس كرونا بر بخش هاي مختلف 
اقتصاد ايران خاطرنشان كرد: شيوع ويروس كرونا سبب شد 
تا بتوانيم بخشي از واقعيت هاي اطراف خود را مشاهده كنيم. 
براي مثال دولت مي تواند با هزينه و تعداد نيروي انساني كمتر 
اداره شود و حتي هيچ خللي هم در ارايه خدمات دولت پيش 
نيايد.او از حذف بروكراسي هاي زائد در سايه شيوع ويروس 
كرونا خبر داد و گفت: با چابكي كه در تصميم گيري هاي 
مرتبط با مديريت اوضاع مخرب كرونا صورت گرفت، برخي از 
بروكراسي هاي اداري حذف شد كه نمونه آن، توليد الكل بود 
كه به سرعت ظرف چند ساعت، دولت مجوز تغيير خطوط 
توليدي را صادر كرد كه اين نش��ان مي دهد اگر بخواهيم 
مي توانيم اقتصاد را بدون بروكراسي و قواعد زائد اداره كنيم. 
خوانساري گفت: همان اموري كه ممكن است در چند ماه از 
سوي دولت مورد موافقت براي فعاليت قرار گيرند، تنها ظرف 
چند ساعت مورد تصميم گيري واقع مي شود، پس بايد اين 
روند را در ادامه مسير اقتصاد ايران در سال ۹۹ نيز ادامه داد. 
بازار بورس هم اكنون در حال رشد بسيار مناسبي است و در 
اسفندماه بيست هزار ميليارد تومان خريد و فروش در آن 
صورت مي گيرد كه اين رقمي بي سابقه است؛ بنابراين دولت 
بايد مراقبت الزم براي ادامه اين روند را صورت دهد. او ادامه 
داد: از دولت انتظار داريم كه عرضه سهام اوليه را در بورس 
بيش��تر كند تا عمق بازار سرمايه افزايش پيدا كند؛ ضمن 
اينكه حباب نيز برطرف شود.خوانساري معتقد است كه 
دولت بيشتر به عرضه سهام مالكيتي مي پردازد و كمتر سهام 
مديريتي عرضه مي كند كه بايد اين موضوع نيز مدنظر قرار 
گيرد. به گفته او، افزايش بي سابقه تعداد سهامداران در بازار 
سرمايه يك امر توأمان منفي و مثبت است، پس بايد مراقبت 
الزم را صورت داد.رييس اتاق تهران ايجاد پنجره واحد را يكي 
ديگر از اقدامات عنوان كرد و گفت: تشكيل شركت يكي از 
شاخص هاي اصلي كسب و كار است كه بر اساس گزارش 
وزارت اقتصاد امروز ميانگين تشكيل يك شركت به ۷۶ روز 
رسيده است. او تصريح كرد: پنجره واحد هفته گذشته در اتاق 
تهران ايجاد شد كه اين هفته راه اندازي مي شود و كارهاي 
ثبت شركت و ماليات در همين يك مرحله انجام خواهد شد.

   شاخص هاي اقتصادي به روايت آمار 
مريم خزايي معاون بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران در 
گزارشي، آخرين وضعيت شاخص هاي اقتصادي كشور 

را تش��ريح كرد. همان طور كه در س��ال ٩٨ شاهد تورم 
٤٨درصدي بوديم، در س��ال ٩٩ نيز ت��ورم دو رقمي در 
اقتصاد وجود دارد. به گفته او، عملكرد بازار ثانويه كشور از 
ابتداي فروردين ماه سال جاري تا ۲8 ارديبهشت ماه، يك 
ميليارد يورو، خريد ارز براي واردات بوده، كه در مقابل ۱.۶ 
ميليارد يورو فروش ارز صادراتي داشتيم كه اين رقم نسبت 
به سال گذشته در بخش خريد ارز واردات ۶۲درصد و در 
بخش فروش ارز صادراتي 5۰درصد كاهش يافته است. 
اين آمار خود نش��ان دهنده وضعيت ص��ادرات و واردات 
كشور در سال جاري است. او با بيان اينكه در ابتداي سال 
ج��اري فروش ارز صادراتي و خري��د ارز وارداتي كم بوده 
و مناس��ب نبود گفت: در حال حاضر در هفته گذش��ته 
٣٢٧ميليون يورو ارز صادراتي فروخته شده است. خزايي 
با اشاره به بازدهي ٣هزار و ٧٣٢ ميليارد توماني بورس تا٢٩ 
ارديبهشت ماه سال جاري، گفت: شاخص بورس نسبت 
به ارديبهشت ماه سال گذشته، 355 درصد رشد داشته و 
اين در حالي است كه بر خالف سال گذشته اين افزايش 

بازدهي به دليل اثر شركت هاي بزرگ در بورس بوده است. 
به گفته او، عرضه هاي اوليه در فروردين ماه س��ال جاري 
٦٨درصد نسبت به كل سال ٩٨رشد يافته است. اما بايد 
بدانيم كه زماني مي توانيم از اين رشد خوشحال باشيم كه 
بخش توليد واقعي نيز در راستاي اين رشد، حركت كند. 
اما مشكل اينجاست كه رشد اسمي وجود دارد و در بخش 

واقعي اقتصاد دچار ركود هستيم.

   دو هشدار به دولت 
مهدي معصومي اصفهاني هم با اشاره به مشكالت صنعت 
مرغداري كش��ور گفت: اخيرا در جلس��ه اي با حضور 
رييس جمهور مطرح كردم كه در ۶ ماهه دوم امس��ال 
به دليل شيوع ويروس كرونا برخي از كشورها اقدام به 
فروش غالت نخواهند كرد. ضمن اينكه چندين كشور در 
حال حاضر اين كار را شروع كرده اند و روز گذشته چين 
اعالم كرد كه در ۶ ماهه دوم اقدام به ذخيره سازي غالت 
مي كند كه اين مساله مشكالت بزرگي را براي كشور به 

خصوص در صنعت مرغداري ايجاد خواهد كرد. به گفته 
او، حدود ۴ ماه است كه براي ورود مواد اوليه دچار مشكل 
ش��ده ايم زيرا ارزي براي واردات تعلق نگرفته و درباره 
واردات واكسن و برخي ويتامين ها نيز مشكالتي وجود 
دارد و از ح��دود ۴ ماه پيش ارزي براي واردات اين اقالم 
تعلق نگرفته است. معصومي اصفهاني با تاكيد بر اينكه 
تنها تا دو ماه ديگر مواد اوليه صنعت مرغداري موجود 
است، گفت: اگر به موضوع واردات نهاده ها و دارو در اين 
بخش توجه نش��ود به زودي با مشكل مواجه خواهيم 
شد.محمد الهوتي رييس كنفدراسيون صادرات ايران 
مي گويد استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان 
از اول خردادماه امسال آغاز مي شود. او از كمبود مواد اوليه 
برخي واحد هاي توليد و ذخيره يك ماهه آنها گاليه كرد و 
دليل كمبود مواد اوليه را عدم تخصيص ارز از طرف بانك 
مركزي طي دو ماه اخير دانست و گفت: برخي واحد هاي 
توليد اعالم كرده اند كه مواد اوليه آنها يك ماه آينده به 

پايان مي رسد، بنابراين بايد فكري كرد.
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ايجاد صندوق حمايت از 
ساخت داخل 

سرپرس��ت وزارت صمت، تقويت و تعميق ساخت 
داخل را يكي از راهبردهاي اصل��ي اين وزارتخانه 
دانست و گفت: با توجه به اين اولويت، داخلي سازي 
مالك اعطاي تسهيالت به صنعتگران خواهد شد؛ 
ضمن اينكه صندوق حمايت از س��اخت داخل در 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت ايجاد مي ش��ود. 
بر مبناي آن، هرگونه تس��هيالتي كه قرار اس��ت 
در قالب حمايت از صناي��ع به بخش هاي مختلف 
صنعتي ارايه ش��ود، منوط به داخلي سازي است. 
مدرس خياباني  برگزاري ميزهاي س��اخت داخل 
در 3۱ استان كشور را يكي از دستوركارهاي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت عنوان و خاطرنشان كرد: 
ش��ركت هاي دانش بنيان مي توانن��د در قالب اين 
ميزهاي داخلي سازي، نقش آفريني نموده و بخشي 
از طرح هاي خود را متناسب با نياز صنايع مختلف، 

تجاري سازي نمايند.

خودروهاي بدون پالك 
توقيف مي شوند

خبرگ�زاري ف�ارس | س��ازمان حماي��ت 
در راس��تاي اج��راي سياس��ت هاي نظارت و 
ساماندهي بازار خودرو اعالم كرد كه خودروهاي 
بدون پالك توقيف خواهند ش��د. در راس��تاي 
اجراي سياس��ت هاي نظارت و ساماندهي بازار 
خ��ودرو، جلوگي��ري از تخلف س��ودجويان و 
با عناي��ت ب��ه برنامه ريزي هاي انجام ش��ده با 
شركت هاي خودروس��از و نصب پالك بر روي 
خودروهاي توليدي در محل كارخانه و مطابق 
هماهنگي هاي انجام شده با فرماندهي پليس 
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي، پليس راهور 
خودروهاي بدون پالك را توقيف و به پاركينگ 
منتقل خواهد كرد.  تمام خودروهاي بدون پالك 
موجود در پاركينگ ها و محل نگهداري خودرو 

مشمول اين طرح است.

رييس ايدرو تغيير كرد
ش�اتا | سرپرس��ت وزارت صنعت در حكمي امير 
بيات را به عنوان سرپرس��ت س��ازمان گسترش و 
نوس��ازي صنايع ايران منصوب كرد. تا پيش از اين 
محمدباقر عالي رييس سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران بود كه ارديبهشت ۹8 با حكم رحماني 
وزير س��ابق صنعت به اين سمت منصوب شده بود. 
حسين مدرس خياباني در حكم انتصاب امير بيات 
مسووليت هايي را براي وي تعريف كرده كه گسترش 
فعاليت بخش خصوصي، برنامه ريزي براي تامين مالي 
پروژه هاي نيمه تمام، افزايش ساخت داخل و افزايش 

فرصت هاي شغلي از جمله اين ماموريت ها است.

دوازدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران برگزار شد
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مرزپرگوهر

چهرهروز

اجرايعليرضاقربانيوهنرمندانجهانازقطعهبنيآدم
عليرضا قرباني به همراه چندين خواننده و نوازنده از سراس��ر دنيا به صورت آنالين در خانه خود ويدئويي را از شعر »بني آدم« 
سعدي ضبط و منتشر كردند. عليرضا قرباني � خواننده موسيقي سنتي � با انتشار پستي درباره اجراي آنالين خود و چندين 
هنرمند ديگر از سراس��ر جهان از اجراي قطعه »بني آدم« توضيح داد: قطع��ه »بني آدم« با همكاري تئاتر »بيوندو پالرمو«، با 
س��اخت و تنظيم چند بيت از شعر سعدي توس��ط »پژمان تدين« و با همراهي تعدادي هنرمندان ديگر از سراسر دنيا و البته 
حاصل كار در خانه و ضبط تصاوير و صداها با موبايل ها ش��خصي، تقديم به شما نازنينان. »توني بونگارو« و »باربارا ارامو« به 

عنوان خواننده هاي بخش ايتاليايي، هنرمندان آوازخواني بودند كه افتخار همراهي آنها را در اين قطعه داشتم. 

پيشنهادتقسيمايرانازسويدامادچرچيل
چهارده ماه پس از ملي ش��دن صنعت 
نفت ايران و درست در روزي كه محمد 
مصدق نخس��ت وزير، گزارش��ي را در 
مورد ضرورت بازگرداندن كارشناس��ان انگليسي به 
كشورشان، تعطيل كردن كنسولگري هاي انگليس 
در شهرهاي ايران و همچنين انتخاب مشتريان جديد 
نفت به نمايندگان مجلس ش��وراي ملي ارايه كرد، 
دانكن سندز سياستمدار، دولتمرد انگليسي و داماد 
وينستون چرچيل نخست وزير وقت، طي سخناني 
پيشنهاد كرد كه آسان ترين راه حل مساله اي به نام 
»ايران« كه به وجود آمده اس��ت اين است كه ايران 
بارديگر ميان دولت هاي لندن و مسكو قسمت شود! 
 وي كه س��ي و يكم ارديبهش��ت 1331 در پارلمان 
انگلس��تان س��خن مي گفت، اضافه كرد: محاصره 
اقتصادي ايران موثر واقع نخواهد شد. مروري بر تاريخ 
ايران نشان مي دهد چگونه ايرانيان ياد گرفته اند كه 
در جريان سختي ها خود را با هر وضعيت روز تطبيق 
و بدون خ��م آوردن به ابرو به زندگان��ي عادي ادامه 
دهن��د. آنان بدون ص��ادرات و واردات هم مي توانند 
دوام يابند؛ به همان گونه كه در يك سال اخير )سال 
1951( زندگاني عادي خود را ادامه دادند و به گزارش 
روزنامه نگاراني كه از ايران ديدار كرده اند س��رزنده و 
مبارزطلب هم شده اند. بنابراين، به زانو در آمدن دولت 
ايران از راه محاصره اقتصادي و انزواي سياسي تصوري 
بيهوده است. تبليغ بر ضد دولت ايران )دولت مصدق( 
با هدف تغيير تفكر مردم نسبت به آن نيز سودي ندارد، 
زيرا كه اوال اين تبليغات به گوش عوام الناس ايران كه 

شيفته سخنان دكتر مصدق شده است نمي رسد و 
ثانيا، طبقه متوسط ايران كه تبليغات ما را مي شنود و 
يا مي خواند ذاتا متمايل به ناسيوناليسم ايراني است 
و سخني جز به س��ود وطن به گوشش فرو نمي رود. 
مشاهده درهم شكسته شدن ناسيوناليسم ايراني؛ 
آرزوي مشترك ما )غرب( و شوروي است و آسانترين 
راه وصول به آن، مذاكره با مسكو براي تقسيم مجدد 
ايران، ميان ما دو دولت به دو منطقه نفوذ است، تقريبا 
 با همان فرم��ول 1907 )قرارداد س��ن پترز بورگ( 
يا هر ش��كلي ديگر. دانكن سندز )س��نديز( شوهر 
ديانا دختر چرچيل س��ال ها نماينده پارلمان و وزير 

وزارتخانه هايي از جمله دفاع، مستعمرات، ساپالي 
)تداركات( و خانه س��ازي بود. وي بود كه اعالم كرد 
عصر هواپيماهاي شكاري و بمب افكن به پايان رسيده 
و بايد روي موشك سازي تمركز كرد و چون »قدرت« 
ناش��ي از تسليحات اتمي است، بايد پا به پاي امريكا 
و ش��وروي بمب اتمي ساخت كه دست كم سالحي 
بازدارنده است و هر دو انديشه خود را به اجراء گذارد. 
برخي مطبوعات تهران بعدا به اين پيش��نهاد داماد 
چرچيل اعتراض و از آن انتقاد كردند و نوش��تند كه 
محافظه كاران انگلستان هنوز در روياهاي قرون 18 
و 19 هستند و تحوالت تازه جهان را درك نكرده اند.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

روزگارتلخوشيرينقند

ظروف و ابزاري ك��ه از هزاره پنجم قبل از ميالد 
كشف شده اس��ت و نيز ظرف هايي كه در ۲00 
سال قبل از ميالد در حفاري هاي دشت خوزستان 
و منطقه شوش دانيال به دست آمده است نشان 
مي دهد ك��ه اق��وام ايران��ي در آن روزگار براي 
جوش��اندن گياه و عصاره گيري توانسته بودند 
تشكيالتي شبيه خط توليد شكر و قند امروزي 
را ايجاد كنند و براس��اس همين ارزيابي هاست 
كه بسياري از كارشناسان تاريخ صنعت معتقدند 
كه اقوام ايراني نخس��تين قوم در اختراع صنعت 
قند وشكر بوده اند و توانسته بودند به روش هاي 
خوبي در زمينه توليد و تصفيه ش��كر گياهي و 
تبديل آن به قند و نبات شيرين دست يابند. اين 
روش از زمان هاي دور ميان اقوام ايراني مرس��وم 
بوده است و آنها قادر بوده اند مغز نيشكر را تخليه 
كنند با جوشاندن آن عصاره شكر را در ظرف هايي 
تجميع كنند و البته شواهدي نيز در دست است 
كه نشان مي دهد توليد قند از اين كشور به شرق 
و حتي هندوستان راه يافت.  روش هاي توليد قند 
در قرون گذش��ته بين اقوام پارسي زبان يا همان 
ايرانيان هندوستان نيز مشاهده شده است، در آن 
روزگار بخشي از فارسي زبانان و ايرانيان اصيل در 
دره گنگ هند زندگي مي كرده اند و به اين دليل 
مورخان نوش��ته اند كه در نيم��ه اول قرن هفتم 
ميالدي روش توليد قند ايرانيان از آنجا به چين 
هم انتقال يافت. بنابر روايت هاي مختلف تاريخي، 
كشت چغندر نيز از گذش��ته هاي بسيار دور در 
ايران رايج بوده است و گفته اند كه محل پيدايش 
اوليه چغندر به آس��ياي صغير و قس��مت هايي 
از ايران نس��بت داده مي ش��ود. ورود بذر اصالح 
ش��ده چغندر به ايران نيز 1۲0 سال سابقه دارد 
و كارشناسان از اين رو صنعت قند و شكر را - بر 
اساس سابقه انحصار و سرمايه گذاري - به چند 
دوره طبقه بندي كرده اند و نخس��تين دوره آن 
را همان تاسيس نخستين كارخانه قند در ايران 
ذكر كرده اند. دوران نخست قند در ايران را مربوط 
به سال هاي 1311 تا 137۴ ذكر كرده اند كه در 
اين فاصله زماني نيز نخستين كارخانه قند ايران 
با ظرفيت مصرف 150 تن چغندر توس��ط يك 
شركت بلژيكي تاسيس شده و در اين باره نكات 
زيادي در تاريخ به ثبت رسيده است، اگر چه از آن 
كارخانه هم اكنون مخروبه هايي بيش در مسير 
جاده بهش��ت زهرا- كهريزك در جنوب شرقي 
تهران باقي نمانده است )كه اگر دست اندركاران 
صنعت قند همت كنند مي توانند آن را به موزه 

قند ايران تبديل كنند.( 
غالم مجد طباطبايي در اين باره نوشته است كه 
نخستين قرارداد دولتي و برقراري روابط تجاري 
ميان ايران و كشور بلژيك، در يك آيين رسمي 
ويژه ميان دولت هاي ۲ كش��ور در س��ال 18۴1 
ميالدي؛ يعني 173 س��ال پي��ش و مصادف با 
1۲57 قمري منعقد شد. يكي از مباحث مطرح 
شده در اين قرارداد احداث يك كارخانه قند توسط 
متخصصان بلژيكي در ايران بود، گرچه مفاد اين 
قرارداد در اواخر قرن نوزدهم اجرايي ش��د. طي 
س��ال هاي 1311 تا 1330 با شتاب بيشتري به 

صنعت قند توجه شد و اين روند ادامه يافت.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانونتشكيلخانهانصاف
ارديبهشت س��ال 13۴۴ و در بيس��ت و يكمين دوره 
مجلس شوراي ملي، قانوني تحت عنوان تشكيل خانه 
انصاف به تصويب رسيد كه اواخر ارديبهشت همان سال 
نيز به تصويب مجلس س��نا و توشيح شاه رسيد.  طبق 
ماده يك اين قانون، خانه انصاف به منظور رسيدگي و 
حل و فصل اختالفات ميان س��اكنان روستاها وزارت 
دادگستري به تدريج و با اعالم قبلي شورايي به نام خانه 
انصاف براي يك يا چند ده تش��كيل مي دهد.  شوراي 
مذكور در ماده يك مركب از پنج نفر از معتمدان محل 
است كه از طرف ساكنان حوزه خانه انصاف براي مدت 
سه سال انتخاب خواهند شد. س��ه نفر از اعضاي خانه 
انصاف اعضاي اصل��ي و دو نفر ديگر اعضاي علي البدل 
هس��تند. نكته جالب اينكه انتخاب كنندگان عالوه بر 
داش��تن تابعيت ايراني، بايد حداقل بيست سال تمام 
داشته باشند و محل اقامتشان هم در همان روستا باشد. 
همچنين انتخاب كنندگان نبايد داراي سابقه محكوميت 
كيفري موثر مي بودند.  انتخاب شوندگان يعني اعضاي 
شورا نيز بايد حداقل 35 سال تمام داشته باشند، متاهل 
باشند، معروفيت به ديانت و صحت عمل داشته باشند 
و متاهل هم باشند. كدخدا حق انتخاب شدن در خانه 
انصاف را ندارد مگر از سمت كدخدايي استعفا ماده 5 - امر 
انتخابات خانه انصاف به وسيله بخشدار با همكاري دو 
نفر از معتمدان محل به تعيين رييس دادگاه بخش و 
تحت نظارت او انجام مي گيرد. ترتيب انجام انتخابات 
و تشخيص حائزين اكثريت به موجب آيين نامه اي كه 

وزارتخانه هاي دادگستري و كشور تنظيم مي نمايند 
معين خواهد ش��د. بر اين اساس در تمامي اختالفات و 
دعاوي بين س��اكنان ده خانه انصاف سعي مي كند كه 
اختالفات را به صلح و سازش خاتمه دهد. رسيدگي به 
دعاوي مالي در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ 
پنج هزار ريال نباشد به عهده اين خانه است. همچنين 
خانه انصاف در دعاوي راجع به اموال منقول كه خواسته 
آن تا مبلغ بيست هزار ريال باشد مي تواند ورود كند.  در 
امور جزايي نيز صالحيت خانه انصاف در رس��يدگي و 
صدور حكم در ام��ور خالفي، مي تواند ورود كند؛ البته 
طبق آيين نامه اي كه وزارت دادگستري و وزارت كشور 
با رعايت عرف روستاها با جزاي نقدي حداكثر  دويست 
ريال تنظيم خواهن��د كرد. مراقبت در حفظ آثار جرم، 
جلوگيري از فرار متهمان در جرايم مشهود و اعالم فوري 
مراتب به نزديك ترين مرجع قضايي يا مامورين انتظامي، 
از ديگر اختيارات جزايي خانه انصاف بود.  طبق ماده 15 
اين قانون، رس��يدگي به دعوي در خانه انصاف به اين 
ترتيب است كه بدوا شاكي شكايت خود را كتبا يا شفاها 
نزد سپاهي دانش مقيم محل عنوان  مي كند، سپاهي 
دانش شرح شكايت را در پرونده قيد كرده و به هر ترتيب 
مقتضي بداند طرف دعوي را احضار و شكايت شاكي را به 
او اعالم و تفهيم مي نمايد و پاسخ او را نيز در پرونده قيد و 
پرونده را براي رسيدگي به خانه انصاف ارسال مي دارد. در 
جلسه رسيدگي بنا به دعوت خانه انصاف سپاهي دانش 

حضور يافته و اوراق پرونده را قرائت مي كند. 

ايران در آستانه سالمندي زودرس
به گفته يك استاد دانشگاه، كاهش رشد 
جمعيت در سال 1398 به زير يك درصد 
رس��يد و كاهش نرخ ب��اروري كل نيز به 
1,8۴ فرزند رس��يده كه ايران را در آستانه 
سالمندي زودرس قرار داده است. خليل 
علي محم��دزاده در روز ملي جمعيت، با 
بيان اينكه تنظيم خانواده و مهار جمعيت 
دو مقوله متفاوت هس��تند، گفت: تنظيم 

خانواده يعني فاصله گذاري بين مواليد كه در گذشته 
گفته مي شد بين فرزندان سه سال فاصله باشد، اما مهار 
جمعيت يعني از همه ابزارها استفاده كردن و به سمت 
كاهش جمعيت رفتن كه فقط يك برنامه بهداش��تي 
نيس��ت بلكه برنامه اي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و 
اقتصادي نيز هست. اين استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به 
اينكه تا سال 1375 تنظيم خانواده در كشور دنبال مي شد 
اما بعد از آن پا در مسير اهداف مهار جمعيت گذاشتيم، 
افزود: آن زمان مجوز مجلس براي تنظيم خانواده بود كه 

بايد منجر به تعادل جمعيتي مي شد يعني 
نرخ باروري كه سال 13۶5، ۶.7 فرزند بود 
بايد به چهار مي رسيد و متوقف مي شد و 
ميزان رشد جمعيت مان كه 3.9 درصد بود 
بايد به ۲.3 درصد مي رسيد و متوقف مي شد. 
او با بيان اينكه كاهش رشد جمعيت در سال 
1398 به زير يك درصد رسيد و كاهش نرخ 
باروري كل به 1,8۴ فرزند رسيده كه ما را 
در آستانه سالمندي زودرس قرار داده است، اظهار كرد: 
پيش بيني ها حاكي از اين است كه ما در سال 1۴۲0 به 
حدود ۲0 درصد سالمندي و در سال 1۴30 كه پنجره 
جمعيتي هم بسته خواهد شد، تعداد سالمندانمان به 
حدود ۲۶ درصد خواهد رسيد يعني يك چهارم مردم 
كشورمان سالمند خواهند شد. محمدزاده در ادامه با اشاره 
به راهكارهاي كاهش ميزان سالمندي عنوان كرد: براي 
اينكه ميزان سالمندي را كاهش دهيم بايد جمعيت زير 

15 سال و ميزان مواليد افزايش يابد.

تكذيب شايعه مبتال نشدن معتادان به كرونا
»آخه معت��ادا كرون��ا نمي گي��رن«! اين 
جمله اي بود كه مردي معتاد در يك پارك 
به گزارش��گر مي گويد و آنقدر دس��ت به 
دست مي شود كه ديگر خيلي ها اين جمله 
به گوش ش��ان خورده اس��ت. اما آيا واقعا 
معتادان كرونا نمي گيرند؟ از همان روزهاي 
اول ش��ايعاتي در اين باره مطرح ش��د، اما 
مديركل دفتر س��المت اجتماعي، روان و 

اعتياد وزارت بهداشت تاكيد مي كند: شايعه اي مبني 
بر ع��دم ابتالي مصرف كنندگان م��واد مخدر به كرونا 
مطرح، تأكيد كرد: هيچ دليلي وجود ندارد كه اعتياد به 
مواد مخدر سبب عدم ابتال يا ابتالي كمتر به كرونا باشد. 
ممكن است اين شايعه به آن دليل بروز پيدا كرده باشد كه 
دست اندركاران فروش مواد مخدر از آن بهره كافي ببرند. 
احمد حاجبي مي گويد: معتادان به دليل ضعف سيستم 

ايمني و كمبود برخي ويتامين ها در معرض 
بيشتر ابتال و مرگ و مير بر اثر كرونا هستند.  
او همچنين اظهار كرد: توانستيم در مدت 
شيوع كرونا در ۴ بسته خدمتي فعاليت خود 
را آغاز كنيم كه مهم ترين آن گسترش نظام 
مراقبت بهداشتي اوليه بود. حدود دو هزار 
روانشناس در اين سطح فعاليت مي كنند 
كه در حوزه هاي مختلف از روزهاي ابتدايي 
اسفند ماه آموزش هاي الزم را دريافت كرده اند. يكي ديگر 
از زيرساخت هاي ما براي انجام اين اقدامات، صدا و سيما 
به ويژه در اس��تان ها بود. همچنين با آغاز به كار سامانه 
تلفني ۴030 از تاريخ هفتم اسفند ماه توانستيم بيش از 
500 هزار تماس تلفني در حوزه خدمات سالمت روان را 
پاسخ دهيم كه اين اتفاق منبع خوبي براي وزارت بهداشت 

جهت شناسايي نياز جامعه بود.

میراثنامه

سقفهاييزد؛هويتيازيادرفته
در حالي اين روزها خانه هاي يزد دور از معماري و زيبايي 
اصيل ساخته مي شوند كه تنها ديدن طاق ها و سقف هاي 
يزد به عنوان يكي از زيباترين ش��اهكارهاي معماري به 
جا مانده از گذش��تگان و جاذبه هاي ارزشمند تاريخي 
براي تاسف خوردن به حال امروز يزد كافي است. تاريخ 
س��قف هاي يزد با دوران ساس��انيان هم قدمت است، 
شاهكارهايي كه اين روزها نه تنها چشم جهان را به خود 
خيره كرده بلكه معماران امروز را انگشت به دهان گذاشته 
است به طوري كه شايد محدود معماراني در ايران و جهان 
بتواند اين شاهكارها را براي بار دوباره خلق كند و به تاريخ 
آيندگان هديه بدهد. يزدي ها از بارزترين مردماني هستند 
كه حتي در ساده ترين و محقرترين خانه هاي خود نيز از 
جلوه هاي معماري بهره مند شده اند؛ سقف هايي كه در 
خانه هاي فقير و ثروتمند يزدي، خالي از زيبايي نيست 
هرچند كه ميزان پرداخت هر خانه نش��ان دهنده وضع 
مالي ساكنان آن بوده است؛ خانه ها و ابنيه اي كه شاهانه  
با نقش و نگارها و گچ بري ها و نقوش خيره كننده ساخته 
شده يا خانه هايي كه تنها به كمي از اين معماري چشم 
نواز در آنها بسنده شده است. شايد اگر امروزه خانه هايمان 
را با طاق هايي صاف و پر از ميلگرد و تيرآهن مي س��ازيم 
كه نه تنها مقاومتي به اندازه معماري گذشته مان ندارند 
بلكه خالي از روح و احساس و هويت نيز هستند، ناشي 
از نبود تخصص و دورشدن ما از تمدن غني اي است كه 
گذشتگانمان در ذره ذره اين شهر خشتي به جا گذاشته اند. 
محمدرضا فالحتي، رييس ميراث فرهنگي شهرستان 

يزد، با اشاره به تاريخچه س��قف هاي گنبدي شكل در 
ايران، اظهار مي كند: س��قف هاي گنبدي شكل از اوايل 
دوره ساساني وارد ايران شده و ساخت آنها تا دوره اسالمي 
هم ادامه پيدا كرده است كه قديمي ترين اين نوع سقف ها 
مربوط به كاخ فيروزآباد بوده كه از تكنيك س��قف هاي 
گنبدي برخوردار است. وي در رابطه با ويژگي هاي اين 
سقف ها، مي گويد: در گذشته سقف هاي گنبدي با ارتفاع 
زيادي ساخته مي ش��دند كه به مرور در دوران اسالم از 
ارتفاع آنها كاسته شد. او اضافه مي كند: معمواًل اين نوع 

س��قف ها روي زمين هاي مربع با هدف تبديل اين فضا 
به فضاي دايره اي، بيضي و هشت ضلعي ايجاد مي شدند 
به طوري كه زيرس��قف ها را با انواع گوشه س��ازي به اين 
اشكال هندسي تبديل مي كردند. بهاره داودي، معمار، 
محقق و پژوهشگر يزدي نيز فرمي هندسي از معماري 
اعالم مي كند و در مورد انواع آن به ايسنا مي گويد: طاق، 
طاق و تويزه مانند بازارچه صراف ها، طاق كلمبو مانند بام 
بازار ميدان خان و طاق هاي كم خيز مانند اتاق هاي سه 

دري خانه ها از انواع سقف هاي به كار رفته در يزد است.

كتابخانه

راهنمايريسككشوري
كتاب راهنماي ريسك كشوري اثري است از مينا تاكسوز به ترجمه حسام الدين 
عباس حالج و حميدرضا عظيمي و چاپ انتش��ارات امين الضرب. اين اثر يكي از 
كتاب هاي شاخص حوزه ريسك كشوري است كه به ارايه مدل رياضي محاسبه 
ريس��ك، جديدترين تئوري ها در اين حوزه، چندين مطالعه موردي درباره اين 
موضوع و كاربرد ريسك كشوري در تصميم گيري هاي كالن اقتصادي مي پردازد.

 نظام هاي اقتصادي داراي بازار داخلي كوچك و وابسته به رشد مبتني بر صادرات در 

اين ارتباط حساس تر هستند. نه تنها رشد بلكه 
تغييرات در نرخ ارز شريك تجاري نيز منتقل 
مي ش��وند. كتاب راهنماي ريسك كشوري 
به مس��ائلي از اين دس��ت پرداخته اس��ت و 
عالقه مندان به تئوري هاي ريسك و محاسبات 

ريسك، بايد اين كتاب را مطالعه كنند. 

هنر

»زيردرختانزيتون«درجمعبهترينهايتاريخكن
نش��ريه نيويوركر فيلم »زير درختان زيتون« ساخته عباس كيارستمي را در جمع ۴۴ 
فيلم برتر تاريخ جشنواره فيلم كن قرار داد. جش��نواره فيلم كن ۲0۲0 در صورت عدم 
لغو در اين روزها مشغول برگزاري هفتاد و سومين دوره خود بود اما بحران جهاني كرونا، 
سينماي جهان را از يكي از مهم ترين جشنواره هاي سينمايي محروم كرد، با اين وجود 
قرار است فهرستي از آثار پذيرفته اين جشنواره در اين دوره در ماه آينده ميالدي منتشر 
شود و برخي از اين فيلم ها در ساير جشنواره هاي سينمايي به روي پرده خواهند رفت. 
در اين روزها كه جاي خالي جشنواره كن و شور، هيجان و فيلم هاي مهمي كه هر سال به 
سينماي جهان تزريق مي كرد بيش از پيش حس مي شود، »ريچارد برودي« از نشريه 
نيويوركر فهرستي از فيلمهاي برتر جشنواره كن )شامل همه بخش هاي اصلي و جنبي( از 
ابتدا تاكنون تهيه كرده است كه نام آثار فيلمسازان مهمي چون »ميكل آنجلو آنتونيوني«، 
»آنيس واردا«، »جيم جارموش«، »ويليام وايلر« و عباس كيارستمي و... را در خود جاي 
داده اس��ت.  در اين فهرست كه شامل ۴۴ فيلم است فيلم »زير درختان زيتون« با بازي 
محمد علي كشاورز و محصول سال 199۴، رتبه 35 را به خود اختصاص داده است. اين فيلم 
به كارگرداني و نويسندگي عباس كيارستمي در ادامه دو فيلم »خانه دوست كجاست؟« 
و »زندگي و ديگر هيچ« ساخته شد كه بعدها با عنوان سه گانه كوكر شناخته شد. »زير 
درختان زيتون« در جشنواره كن 199۴ يكي از نامزدهاي نخل طالي كن بود و در شصت 

و هقتمين دوره جوايز سينمايي اسكار نيز نماينده سينماي ايران در شاخه بهترين فيلم 
خارجي بود. كسب هوگوي نقره اي جشنواره فيلم شيكاگو، كسب خوشه طاليي بهترين 

فيلم جشنواره وايادوليد اسپانيا شد. 

ماشينسواريدرنمايشگاه»ونگوگ«
اس��تقبال از ايده  هايي همچون »سينماماشين« و برگزاري كنسرت هايي با حضور 
تماش��اگراني كه در خودروهاي شخصي ش��ان حضور دارند سبب شده تا بازديد از 
نمايشگاه »ون گوگ« از داخل خودرو در »تورنتو« امكان پذير شود. به گزارش آرت نت 
نيوز، با وجود گسترش ويروس كرونا، لزوم رعايت فاصله گذاري اجتماعي و كاهش 
تمايل برخي اف��راد به حضور در رويدادهاي مختلف، ايده  ش��ركت در رويدادهايي 
همچون »سينماماشين« با استقبال مواجه شده  است. نمايشگاه نورپردازي از تابلوهاي 
نقاشي »ون گوگ« در »تورنتو« واقع در كانادا اين امكان را براي بازديدكنندگان فراهم 

كرده تا از داخل خودروهاي شخصي خود از اين نمايشگاه ديدن كنند. گردانندگان 
اين نمايشگاه در بيانيه اي اعالم كردند: »برگزاري رويدادهاي فرهنگي در دوره شيوع 
ويروس كرونا به چالشي سخت تبديل شده است و ما از تغييرات ايجادشده در تقويم 
برگزاري رويدادهاي هنري و فرهنگي در تورنتو، تعطيل شدن موسسه هاي هنري و 
توقف كار هنرمندان و كارمندان موسسه هاي هنري مختلف غمگينيم. ما زمان زيادي 
را صرف به كارگيري روش هاي خالقانه اي كرديم تا به كمك  آنها نمايشگاه »همه جانبه 

ون گوگ« را كه بازديد از آن براي عالقه مندان بي خطر باشد برگزار كنيم.«
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