
مهدي بي�ك |»مهار اس�ب س�ركش ت�ورم« 
ترجيع بندي اس�ت كه عضو هيات علمي گروه 
اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس با استفاده از آن 
تالش مي كند تا دش�واري كار بانك مركزي در 
مس�ير پيش رو براي مهار تورم و دس�تيابي به 
تورم 20 الي 22درصدي را يادآوري كند. اس�ب 
سركشي كه از منظر علي قنبري بالفاصله پس 
از هر تكانه اقتصادي ناگهان چهره بر مي اندازد 
و مست از خانه برون مي تازد تا نمودارهاي رشد 
قيم�ت كاال و خدمات در ب�ازار پول و س�رمايه 
ايرانيان سر به فلك بكش�د. با توجه به اهميت 
موضوع تورم در وضعيت معيش�تي خانوارهاي 
ايراني و تاثيري كه در ساير گزاره هاي اقتصادي 
دارد در جريان گپ و گفت دوستانه با علي قنبري 
عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه تربيت 
مدرس ته�ران تالش كردي�م تا نوري ب�ه ابعاد 
پنهان موضوعي بتابانيم كه بخش�ي از شكاف 
طبقاتي و افزايش دامنه هاي فقر به دليل رشد و 
گسترش آن است. قنبري با بازخواني مهم ترين 
چالش هاي پيش روي اقتصاد كشور معتقد است 
كه مهار تورم در مح�دوده 20 تا 24درصد اعالم 
شده توس�ط بانك مركزي راهبردي نيست كه 
به سادگي قابل تحقق باشد، چرا كه از منظر اين 
تحليلگر اقتصادي، مهار اسب سركش قيمت ها 
در اقتصاد ايران كار دش�واري است و قيمت ها 
به سادگي رام نخواهند ش�د، مگر با اتخاذ يك 
سياست مبتني بر ثبات اقتصادي پايدار و عبور 

از دام تحريم هاي اقتصادي.

   اگر اشتباه نكنم شما 3سال قبل در مقاله اي از 
ضرورت تحقق اقتصاد فرانفتي صحبت و اشاره 
كرديد كه تا زماني كه اقتصاد اي�ران اعتيادش 
ب�ه درآمدهاي نفت�ي را ترك نكن�د؛ نمي تواند 
به چشم اندازهايي كه از توس�عه در ذهن دارد، 

برسد. با گذش�ت 3س�ال از آن صحبت ها فكر 
مي كنيد اقتصاد ايران تا چه اندازه وابستگي اش 

به درآمدهاي نفتي را كاهش داده است؟
هر گفت وگو و اظهارنظري البته متناس��ب با شرايط 
زماني و مبتني بر داده هاي موجود ارايه مي شود، امروز 
كه ديگر درآمدهاي نفتي نداريم كه بخواهيم وابستگي 
به آن را كم يا زياد كنيم. در آن زمان كه ما در خصوص 
اقتصاد فرانفتي صحبت كرديم؛ هنوز ترامپ از برجام 
خارج نشده بود و ايران ابزارهايي در اختيار داشت كه از 
طريق آنها مي شد حركاتي انجام داد. اما در حال حاضر 
ما درآمد نفتي نداريم و عمال اي��ن درآمدها كه بخش 
مهمي از مشكالت كشور را پوشش مي داد به حداقل 
رسيده به طوري كه بر اس��اس اعالم رييس سازمان 
برنامه و بودجه درآمدهاي نفت��ي ايران كمتر از يك 
بيستم شده است. يعني به محدوده 8 الي 9ميليارد 
دالر رسيده است. در حالي كه قبال ساالنه بين 120 
تا 180 ميليارددالر نف��ت صادر مي كرديم. طبيعي 
است در اين ش��رايط نظام سياسي )مجلس، دولت 
و...( تنها ب��ه تامين نيازمندي هاي ضروري كش��ور 
فكر مي كند و برنامه ريزي هاي بلندمدت كمتر مورد 

توجه قرار مي گيرد. 
   به نظرتان در اين شرايط كه درآمدهاي نفتي 
ما بس�يار كم ش�ده بهترين زمان براي استارت 

برنامه هاي كاهش وابستگي نيست؟
البته مش��خص اس��ت كه چنانچه مي توانس��تيم در 
همين بازه زماني هم مديريت مطل��وب اقتصادي در 
پيش بگيريم؛ تحريم ها فرصتي مي ش��د براي اقتصاد 
ايران براي آغاز مسير رهايي از وابستگي به درآمدهاي 
نفتي. اما موضوع به اين سادگي نيست كه شما مطرح 
مي كنيد. تحقق هر برنامه اقتصادي نيازمند بس��تر و 
زمينه اي است؛ مثال بستر اش��تغالزايي، رشد توليد و 
خدمات. چنانچه توليد، رشد نداشته باشد يا تقاضايي 
براي خدمات نباش��د اش��تغالزايي مولد هم به وجود 
نخواهد آم��د. براي رس��يدن به اقتص��اد فرانفتي هم 

بايد زمينه و بستر آن مهيا ش��ود. مي پرسيد بسترش 
چيست؟س��اختار ماليات س��تاني مطلوب يك بستر 
اين امر است؛ بهبود فضاي كسب و كار زمينه ديگري 
است. اصالح سياس��ت هاي پولي و بانكي زمينه ديگر 
تحقق اين امر ضروري اس��ت؛ پاي��ان دادن به انحصار 
بحث بعدي در اين خصوص اس��ت. حل مش��كالت 
تحريمي از طريق بهبود مناس��بات ارتباطي با س��اير 
كشورها و.... با اين وجود متاسفانه ما هنوز نتوانسته ايم 
در خص��وص تحق��ق اقتص��اد فرانفت��ي كاري انجام 
دهيم. يعني همه دوستان و اساتيد و حتي مسووالن 
از ضرورت تحقق اقتص��اد فرانفتي صحبت مي كنند 
اماشرايط اقتصادي كشور بعد از تحريم هاي اقتصادي 
و متعاقب آن كرونا و ساير مشكالت به گونه اي است كه 
گمان نمي كنم در چشم انداز كوتاه مدت ما توفيقي در 
اين زمينه داشته باشيم. ضمن اينكه اقتصاد فرانفتي 
يك ش��اخص ها و المان هايي دارد كه اقتصاد ما هنوز 
فاصله زيادي با اين شاخص ها دارد. ما هنوز در خصوص 
ماليات ها نتوانسته ايم تكليف خود را مشخص كنيم و 
همچنان بسياري از افراد و ارگان ها هستند كه ماليات 
نمي دهند. يعني هنوز از نظر حقوقي، شرعي، اقتصادي 
و... مش��خص نكرده ايم كه چه راه و مس��يري را براي 
ماليات ستاني در اقتصاد بر گزيده ايم. مثال گفته مي شود 
توليد بايد رشد پيدا كند اما ساختار حقوقي، مديريتي و 
اداري الزم براي اين امر وجود خارجي ندارد؛ مي گوييم 
بايد تورم مهار ش��ود اما سياس��ت هاي پولي و مالي به 
گونه اي است كه بر آتش تورم مي دمد. با اين رويكردها 
طبيعي است كه بنابراين به نتايج مورد نظر نمي رسيم. 
موضوع ديگر بهبود فضاي كسب و كار براي رونق توليد 
و صادرات است كه در اين بخش هم كارهاي موثري 
انجام نشده اس��ت. موضوع بهبود ارتباط با جهان نيز 
ركن ديگري است كه هنوز كاري براي آن انجام نشده 
است. مجموعه اين عوامل نش��ان مي دهد كه هنوز 
اقدامات قابل توجهي براي تحق��ق اقتصاد فرانفتي 
ادامه در صفحه 6 انجام نشده است.  

 فرشته فريادرس| علت رسوب كاالها در بنادر 
وگمركات كش�ور چيس�ت؟ عوامل مداخله گر 
بر س�رراه واردات وترخيص كاالهاي دپو ش�ده 
كدامند؟ معاون فني و امورگمركي گمرك ايران 
در گفت وگوي�ي با روزنام�ه »تع�ادل« روايتي 
متفاوت از پش�ت صحنه رس�وب كاالها دارد. 
مهرداد جمال ارونقي، در اين گفت وگو به داليل 
دپو، ايس�تايي، كندي انجام تشريفات گمركي 
و رسوب و انباش�ته ش�دن كاالها مي پردازد و 
مهم ترين دليل ماندگاري كاالها را قبل از اظهار 
كاالها به گمرك »نداش�تن مجوز ثبت سفارش 
وزارت صمت، انقضاي تاريخ اعتبار ثبت سفارش 
و عدم تمايل برخي از صاحبان كاال جهت اظهار 
كاالهاي وارده به گمرك« معرفي مي كند. اما به 
گفته او، پس از اظهار كاالها به گمرك عدم امكان 
ترخي�ص كااله�اي »در صف تخصي�ص ارز« و 
ترخيص درصدي كاالهاي » درصف تأمين ارز« 
مهم ترين عامل اثر گذار بر ايس�تايي كاالها به 
ش�مار مي رود. در س�ومين مقطع زماني، يعني 
پس از صدور پروانه الكترونيكي گمركي و قبل 
از ترخيص قطعي كاال، »دپ�وي كاال در انبارهاي 
صاحبان كاال داخل مناطق وي�ژه و آزاد يا اماكن 
گمركي« و»عدم خروج كاال از انبارهاي گمركي 
به دليل مق�رون به صرف�ه بودن نگه�داري در 
انبارهاي بنادر و مناطق« را مي توان علل اصلي 
رس�وب كاالها برش�مرد. در مرحله آخر يعني 
پس از ترخي�ص كاال عامل مداخله گ�ر مهم در 
ماندگاري كااله�ا »عدم تعيي�ن تكليف اقالم 
باقيمانده از ترخيص درصدي كاالهاي گروه ١ و ٢ 
كااليي در گمركات اجرايي« است. البته براساس 
آمار اعالمي ارونقي، مي�زان موجودي كاالهاي 
اساسي در بنادر برابر با 4 ميليون و 266 هزارتن 
گزارش ش�ده كه ش�امل 8 قلم كاالي اساسي 
»ذرت، ج�و، روغن خام، گندم، ش�كر، س�ويا، 
دانه هاي روغني و برنج« است. همچنين ميزان 
موجودي كاالهاي غيراساسي غيركانتينري در 
بنادر براساس تازه ترين آمارها، بالغ بر3 ميليون 
و ۵۷۵ هزارتن برآورد شده كه بررسي هاي اوليه 
نش�ان مي دهد، بيش از 80درصد اي�ن كاالها، 
اقالم سرمايه اي و توليدي هستند. معاون فني 
گمرك اما دراين گفت وگو از تدوين يك بس�ته 
پيش�نهادي 20 بندي براي جلوگيري از رسوب 
كاالها خبر داد كه جزيي�ات آن در اين مصاحبه 

آورده شده است. 

   جناب ارونقي، بحث رس�وب وماندگاري 
كاالها در گمركات و بنادر كش�ور، به يكي 
از مس�ائل بس�يار مهم در تجارت خارجي 
كشور تبديل شده كه س�عي داريم در اين 
مصاحبه به داليل آن بپردازيم؛ اما در ابتدا 
اگر ممكن است اش�اره  اي داشته باشيد به 
ميزان ورود كاالهاي اساسي در سال ۹8 و 
چندماهه ۹۹؛ مطابق آمارها حجم ورود اين 

كاالها به كشور چقدر است؟ 

كاالهاي اساسي در 2۵ گروه كااليي تعريف شده اند 
كه در مهم ترين بنادر و گمركات كشور موجودند. 
رصد آمارها نشانگر اين اس��ت كه از يكم فروردين 
ماه 98 تا پايان سال مذكور، ميزان واردات كاالهاي 
اساسي، 2۵ ميليون و ۵۳ هزارتن به ارزش بيش از 
1۵ميليارد و ۴2۷ميليون دالر بوده، كه در مقايسه 
با سال 9۷ كه حجم آن 20 ميليون و۷۴9 هزارتن 
به ارزش بي��ش از 1۳ ميلي��ارد و ۳8۶ميليون دالر 
بوده، به لحاظ وزني رشد بيش از 20 درصد و از نظر 
ارزشي رشد بيش از 1۵ درصدي را نشان مي دهد. 
همچنين مطاب��ق آمارها، از تاريخ يك��م فروردين 
ماه 99 تا دهم خردادماه حج��م واردات، ۵ ميليون 
و۶0۳ هزارتن به ارزش 2 ميلي��ارد و ۳0۶ ميليون 
دالر است كه در مقايسه با مدت مشابه سال 98 كه 
حجم اين كاالها ۵ ميليون و 2۴۳ هزار تن به ارزش 
۳ ميليارد و ۴21 ميليون دالر بوده، به لحاظ وزني 

۶.88 درصد رشد داشته است.
   حال با توجه به اين آماره�ا، ميزان موجودي 
كاالهاي اساسي در بنادر كش�ور چقدر است و 

دركدام بنادر موجودند؟ 
مطابق آمار ارايه ش��ده از س��وي س��ازمان بن��ادر و 
دريانوردي، ميزان موجودي كاالهاي اساسي در بنادر 
كشور در تاريخ هجدهم خردادماه 99 برابر با ۴ ميليون 
و 2۶۶ هزارتن گزارش ش��ده، كه موجودي كاالهاي 
اساس��ي در بنادر »امام خمين��ي )ره( « ۳ميليون و 
۶هزارتن، »اميرآباد« ۴1۳ هزار و۶۷2تن، »ش��هيد 
رجايي« ۳۷1 هزار و ۳۵2تن، »نوش��هر« 1۶۶ هزار و 
11۶تن، »انزلي« 1۴1 هزار و۵۴9 تن، »چابهار« 82 
هزارو ۳۵2ت��ن، »فريدونكنار« 81 ه��زار و۳۴1 تن، 
»شهيد باهنر « 2 هزار و2۴8تن، »بوشهر« يكهزار و 

۴۳۴ تن و »خرمشهر« نيز 9۳ تن بوده است.
    اين ميزان موجودي بيشتر كدام اقالم كااليي 

را در بر مي گيرد؟ 
موجودي اين انبارها ش��امل 8 قلم كاالي اساس��ي 
از جمل��ه »ذرت« 2ميلي��ون و2۶9 هزارتن، »جو« 
۶21ه��زار و۷۵2 ت��ن، »روغ��ن خ��ام« ۳۵2 هزار 
و۵2ت��ن، »گن��دم« ۳1۵ هزار و۵2۶ تن، »ش��كر« 
2۳۴ هزار ۷۴۳ تن، »س��ويا« 220 هزار و298 تن، 
»دانه هاي روغني« 18۴ه��زار و۷91 تن، و »برنج« 
۶۷ هزار و8۷0تن اس��ت. البته رصد آمارها نش��ان 
مي دهد، 1۵ فروند شناور حاوي ۵۵2 هزار و 1۶۵تن 
ش��امل»گندم، ذرت، ش��كر، دانه هاي روغني، جو و 
روغن« در حال تخليه در بن��ادر »امام خميني )ره(، 
اميرآباد و انزلي« بوده و همچنين 18 فروند ش��ناور 
حاوي ۷۴۶هزار و1۶9تن ش��امل » گن��دم، روغن، 
ذرت، ش��كر، دانه هاي روغني و ج��و« در بنادر»امام 
خميني )ره(، شهيدرجايي، انزلي، نوشهر و اميرآباد« 

منتظر پهلوگيري در لنگرگاه هستند. 
   ميزان موجودي كاالهاي غيراساس�ي شامل 

غيركانتينري و كانتينري در بنادر چقدر است؟ 
ميزان موجودي كاالهاي غيراساس��ي غيركانتينري 
در بنادر كشور براساس آمار روز هجدهم خردادماه 99 

بالغ بر۳ ميليون و ۵۷۵ هزارتن برآورد شده كه...
ادامه در صفحه 2

علي قنبري، اقتصاددان درباره مشكالت اقتصادي كشور راهكار مي دهد

ركود در كسب و كار خرد خطرناك است
 بدون رشد توليد اشتغال مولد هم نخواهيم داشت

مهار اسب سركش تورم

عصر روز گذش��ته حول و حوش 19 و ۳0 دقيقه بود كه 
خب��ري در فضاي رس��انه اي كش��ور و برخي س��ايت ها 
منتش��ر ش��د كه حاكي از مرگ قاضي منصوري يكي از 
متهمان پرونده طبري بود. جسد حجت االسالم غالمرضا 
منصوري، قاضي متهم به فس��اد مالي كه بر اساس حكم 
دادگاهي در روماني به صورت موقت و مش��روط آزاد بود، 
روز جمعه در بيرون هتل محل اقامت وي پيدا ش��د.  به 
گزارش عصرايران »راديو اروپاي آزاد« ادعا كرده است كه 
منصوري از پنجره محل اقامت خود به پايين پرت شده و 
مرده است.  غالمرضا منصوري به دريافت ۵00 هزار يورو 
رشوه متهم است و پس از تش��كيل دادگاه اكبر طبري، 
معاون اجرايي س��ابق قوه قضاييه، نام وي بر س��ر زبان ها 

افتاد و مشخص ش��د كه در خارج از كشور به 
س��ر مي برد. پس از آن گزارش هايي مبني بر 
بازداش��ت او در روماني منتشر شد، اما قاضي 
دادگاهي در شهر بخارس��ت تصميم گرفت 
اين متهم تا تاريخ 20 تير ماه تحت ش��رايط 
خاصي آزاد باش��د. قاضي رومانيايي از ايران 
خواس��ته بود مدارك مربوط به درخواس��ت 

اس��ترداد او را تا آن زمان به دادگاه اراي��ه كند . غالمرضا 
منصوري قاضي ق��وه قضاييه كه در پرون��ده اكبر طبري 
به عنوان يكي از متهمان شناخته ش��ده، پيش از اين در 
آلمان به س��ر مي برد و بعد از اخباري كه در خصوص فرار 
او منتشر شد اعالم كرد كه در روماني به سر مي برد. در آن 

زمان او فيلمي منتشر كرد كه گفته به ايران 
باز خواهد گش��ت.. غالمرضا منصوري قاضي 
وقت اجراييات شهرس��تان لواس��انات بوده 
است. جايي كه به دليل س��اخت و ساز هاي 
غير مجاز آقازاده ها، چند س��الي است بورلي 
هيلز آن )باستي هيلز(، در كانون توجه افكار 
عمومي قرار گرفت و بخش هايي از خانه شبنم 
نعمت زاده )دختر مهندس نعمت زاده وزير سابق صمت( 
به دستور قوه قضاييه تخريب ش��د. نماينده دادستان در 
تشريح اتهامات قاضي غالمرضا منصوري گفته »حسن 
نجفي كه با دس��تگيري متهم اصلي پرون��ده به خارج از 
كشور متواري شد، به مش��اركت در تشكيل شبكه چند 

نفري در امر ارتش��اء، پرداخت رش��وه به اكب��ر طبري و 
پرداخت رشوه به غالمرضا منصوري قاضي وقت اجرايي 
لواس��ان به مبلغ ۵00 هزار يورو، متهم اس��ت. منصوري 
ديدگاه هاي خاص��ي درباره مطبوع��ات و روزنامه نگاران 
داش��ته كه همان ها را نس��بت ب��ه اهالي رس��انه اعمال 
مي كرده است. او سال 89 در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا 
گفته بود »اين كه بعضي از مطبوع��ات فكر مي كنند در 
قبال انتش��ار يك موضوع از منبع ديگر مسووليت ندارند 
مساله درس��تي نيس��ت. حقوقدانان معتقدند كسي كه 
خبري را منتشر مي كند از او سلب مسووليت نمي شود. 
اصوال به همين خاطر مديرمس��وول نس��بت به مطالب 

منتشر شده مسوول شناخته شده است.«

مرگ مشكوك قاضي منصوري در روماني 
جسد وي روز جمعه در بيرون هتل محل اقامتش پيدا شد. او بر اساس حكم دادگاهي در روماني به صورت موقت و مشروط آزاد بود
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تاكيد نخست وزير عراق بر پرداخت 
كامل مطالبات ايران

جسد وي روز جمعه در بيرون هتل محل اقامتش پيدا شد. او براساس 
حكم دادگاهي در روماني به صورت موقت و مشروط آزاد بود

 رييس كل بانك مركزي از آمادگي طرف عراقي
 براي همكاري با ايران خبر داد

  درگفت وگو با مهرداد  ارونقي 
معاون فني گمرك ايران مطرح شد

پشت  صحنه 
حبس كاالهاي 

وارداتي
يادداشت- 2

خانه هاي خالي يكي از 
واقعيت هاي اقتصاد ايران

اول با اين س��وال شروع 
كنيم: چرا هميش��ه در 
جامعه يك سري تاكسي 
خال��ي، يك س��ري آدم 
مج��رد، يك س��ري آدم 
بي��كار، يك س��ري اث��ر 
هن��ري فروش نرفته در 
گالري ه��ا، يك س��ري 
شركت نوپاي تأمين مالي نشده و البته يك تعداد 
خانه خال��ي داريم؟ همه اين مش��اهدات مي روند 
ذيل مس��اله »جس��ت وجو« در اقتصاد )با انواع و 
اقسام تنوع هايش( . جست وجو يعني چي؟ يعني 
در م��ورد محصوالتي كه كوموديتي و اس��تاندارد 
نيستند )مثل ش��ير يا بليت تهران-مشهد(، افراد 
با س��ليقه مختلف نياز به زمان دارند تا محصوالت 
مختلف را آزماي��ش كنند و ي��ك جايي تصميم 
بگيرند كه كافي است. مثاًل، كسي كه دنبال شريك 
زندگي اس��ت، لزومًا با ديدن اولين فرد »مناسب« 
متوقف نمي شود چون فكر مي كند شايد اگر مدت  
بيش��تري بگردد، فرد »مناس��ب تري« پيدا كند. 
كسي كه تابلوي نقاشي مي فروشد، لزومًا به اولين 
خريدار بلي نمي گويد چون فكر مي كند اگر صبر 
كند شايد قيمت بهتري دريافت كند؛ خب اين جا 
يك بده-بس��تان را مي بينيم: هر قدر صبر كنيم 
به همان ميزان از مطلوبيت ناش��ي از جفت وجور 
)Match( را در مدت معطلي از دست مي دهيم. 
مثاًل كس��ي كه اولين پيش��نهاد ش��غلي را قبول 
نمي كند تا يافتن ش��غل بع��دي از حقوق محروم 
است. ولي در عوض شانس يافتن يك جفت وجور 
بهتر براي مدت طوالني را بيشتر مي كنيم. همين 
بده-  بستان )Trade-off( به ما مي گويد ميزان 
تعادلي موجودي خالي در هر بازاري از كجا مي آيد. 
خب حاال در بازار مسكن: هم فروشنده و هم خريدار 
)تملكي يا اجاره اي(، انگي��زه دارند كه مدتي صبر 
كنند يا بگردند. »پس در تعادل هميش��ه تعدادي 
خانه خالي وجود خواهد داشت«: فروشنده عرضه 
كرده است ولي هنوز جفت وجور بهينه براي طرفين 
رخ نداده است. ولي اگر فروشنده ببيند كه پس از 
مدت طوالني صبر كردن، كس��ي پيدا نش��د )به 
اصطالح بازار بي رونق(، چه مي كند؟ قيمت را پايين 
مي آورد تا باالخره كسي راضي به خريد شود. از آن 
طرف اگر خريدار ببيند كه پس از مدتي گش��تن، 

خانه مناسب را پيدا نكرد، چه مي كند؟ 
ادامه در صفحه ۵

حامد  قدوسي

يادداشت- 1

بر سر سازمان تامين اجتماعي 
چه آمده است؟

در  گزارش��ي  داش��تم 
خصوص سازمان تامين 
اجتماع��ي كه توس��ط 
اين س��ازمان تهيه شده 
بود را ن��گاه مي كردم و 
هر چ��ه جلوتر مي رفتم 
بيشتر تاسف مي خوردم. 
چرا؟ ط��ي دو دهه اخير 
هركس س��وال مي كرد، كدام صن��دوق بيمه گر 
اجتماعي براي مشتركين عملكرد بهتري دارد؟ 
بدون ترديد پاسخم سازمان تامين اجتماعي بود. 
حال با رويت اين گ��زارش در ترديدم كه از منظر 
مشتركين بهترين صندوق بدون توجه به جايگاه 
آن در دول��ت كدام صن��دوق اس��ت؟ در گزارش 
مزبور ميزان مستمري پرداختي به بازنشستگان و 
مستمري بگيران طي 10 سال در سازمان تامين 
اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري مقايسه 
شده و در سال هاي 9۵، 9۶ و 9۷ مفصل تر به آن 
 پرداخته شده بود. متوسط مستمري پرداختي 
طي سال هاي 9۵، 9۶ و 9۷ در سازمان تامين 
ادامه در صفحه 4 اجتماعي ...  

رزاق  صادق

دي
دي

 ج
ير

 ام
س:

عك

 اعالم داليل دپو، ايستايي، كندي انجام
 تشريفات گمركي و رسوب و انباشته شدن كاالها



اخبار

پيگيري استقالل بانك مركزي 
در اولويت مجلس

 نماينده مردم كرمان در مجلس يازدهم با بيان اينكه 
اصالح نظام بانكي در مجل��س در مرحله تصويب 
نهايي است، گفت: استقالل بانك مركزي با توجه به 
اهميت آن در دستور كار مجلس براي پيگيري قرار 
دارد. محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با ايِبنا، با 
اشاره به تالش هاي انجام شده در مجلس يازدهم در 
راستاي اصالح نظام بانكداري گفت: اين تالش ها به 
تدوين طرحي در دو بخش در حوزه قواعد و قوانين 
نظام بانكي در خصوص سپرده گذاري، تسهيالت 
و همچنين قواعد و مقرراتي كه بانك ها در رابطه با 
مشتريان دارند به ثمر نشسته است. نماينده مردم 
كرمان در مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه بيش 
از سه سال كار كارشناسي در حوزه اصالح نظام بانكي 
در مجلس صورت گرفته است، افزود: اين طرح در 
قالب اص��الح قانون بانكداري جمهوري اس��المي 
ايران به صحن ارس��ال ش��ده و به صورت يكپارچه 
كليات آن نيز در صحن مصوب شده است اما بررسي 
جزييات آن با توجه به بررس��ي بودجه و پس از آن 
تعطيل��ي مجلس به دليل كرون��ا به مجلس فعلي 
موكول ش��د. وي با تاكيد بر اينكه اكنون دو اصالح 
در خصوص قانون بانكداري اس��المي موجود بوده 
و متن هاي آنها در اختيار نمايندگان است، تصريح 
كرد: پيشنهاد ما اين است كه در صحن كميسيون 
به اطالع نمايندگان رس��انده و در نتيجه در صحن 
علني مجلس مصوب ش��ود. اين نماينده مردم در 
مجلس يازدهم ادامه داد: اگر نمايندگان فعلي اجماع 
مجددي با دولت داشته باشند ميانبري در خصوص 
اصالح قانون مذكور رخ داده زيرا در گذشته چكش 
كاري هاي الزم انجام شده در غير اين صورت نيز اگر 
دوستان فعلي روي اين موضوع ايراداتي داشته باشند 
با فاصله زماني بيش��تر موضوع رسيدگي مي شود. 
پورابراهيمي با بيان اينكه اصالح قانون بانكداري الزم 
بوده و اجتناب ناپذير است، گفت: بايد قواعد و قوانين 
اين حوزه بازنگري شود تا كارايي ها افزايش يابد. وي با 
تاكيد بر اينكه استقالل بانك مركزي يكي از اهداف 
ما در بررسي اصالح قانون بانكداري اسالمي است، 
افزود: بانك مركزي در گذشته در كشور ما استقالل 
نداشته و عمال بانكي دولتي به شمار مي رفته است 
كه اين براي آينده اقتصاد كش��ور مطلوب نيست. 
نماينده مردم كرمان در مجلس ش��وراي اسالمي، 
با بيان اينكه اصالح نرخ سود بانكي و مواردي براي 
تسهيل گري مراودات مردم با بانك ها در دستور كار 
است، گفت: اگر استقالل بانك مركزي رعايت نشود 

اصالح اقتصادي با سختي رو به رو خواهد شد.

 مرز ميرجاوه به طور كامل 
باز شد

 س��خنگوي گمرك گف��ت: از صبح ۳۰ خ��رداد با 
پذيرش ۴۵ كاميون محموله صادراتي ايران از سوي 
پاكس��تان، محدوديت هاي تردد كاالي تجاري از 
اين مرز برداشته شد.  به گزارش ايسنا، سيدروح اله 
لطيفي اظهار كرد: پيش از اين مرزهاي تجاري دو 
كش��ور، پس از توقف چند ماهه، س��ه روز در هفته 
)شنبه، دوشنبه و چهارش��نبه( به صورت محدود 
بازگش��ايي ش��ده بود ولي با تصميم جديد دولت 
پاكستان، از امروز محدوديت سه روز در هفته را در 
اين مرز نخواهيم داشت و اين مرز در تمام روزهاي 
هفته پذيراي كاميون هاي حامل كاالهاي تجاري 
دو كشور اس��ت.وي ابراز اميدواري كرد با برداشتن 
محدوديت هاي روزه��اي فعاليت، محدوديتي در 
تعداد كاميون ها، در تردد از مرز وجود نداشته باشد. 
يادآور مي شود؛ گمرك »ميرجاوه« استان سيستان و 
بلوچستان در كنار گمرك »تفتان« ايالت بلوچستان 
پاكستان واقع شده اس��ت و مسير اصلي تبادالت 

تجاري جاده اي دو كشور به شمار مي آيد.

ميانگين تورم 24 درصدي 
مسكن در سه دهه اخير

يك كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه ميانگين 
تورم بخش مس��كن در طول ۲۷ س��ال گذشته ۲۴ 
درصد بوده اس��ت، گفت: ۸۰ درصد افزايش قيمت 
مسكن مربوط به نرخ تورم عمومي است و نمي توان با 
نرخ هاي دستوري بازار مسكن را كنترل كرد.  مهدي 
سلطان محمدي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در 
طول ۲۷ سال گذش��ته كه آمارهاي سيستماتيك 
و منظم بخش مس��كن ارايه ش��ده، ميانگين تورم 
عمومي س��االنه ۱۹.۵ درصد، متوسط رشد ساالنه 
قيمت مس��كن ۲۴ درصد و ميانگين رشد اجاره بها 
۲۱.۵ درص��د بوده اس��ت. وي افزود: اع��داد مذكور 
توضيح مي دهد كه ۸۰ درصد افزايش قيمت مسكن 
به تورم عمومي بستگي دارد كه اگر كنترل شود رشد 
قيمت مسكن نيز كنترل خواهد شد. اين كارشناس 
اقتصاد مسكن با بيان اينكه كنترل تورم كاري دشوار 
اما شدني است، تاكيد كرد: متوسط نرخ تورم در دنيا 
چهار درصد است و كش��ورهاي اندكي هستند كه 
همانند ايران تورم دو رقمي دارند. سلطان محمدي 
گفت: ريشه تورم ناشي از رشد نقدينگي است و رشد 
نقدينگي از عدم انضباط پولي و مالي نشأت مي گيرد. 
اگر ما بتوانيم فقط همين اقدام يعني رشد نقدينگي 
را كنترل كنيم افزايش قيمت همه كاالها از جمله 
مس��كن متوقف يا كند خواهد شد. وي عامل ديگر 
افزايش قيمت مسكن را كاهش عرضه دانست و گفت: 
اوايل دهه ۹۰ توليد س��االنه مسكن در كشور ۸۰۰ 
هزار تا يك ميليون واحد بود. اين تعداد هم اكنون به 
۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد رسيده است كه بايد قوانين و 
مقررات، شرايط را براي ترغيب سازندگان به ساخت و 
ساز فراهم كند. اين كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره 
به اعالم آمادگي پليس براي برخورد با تخلفات بازار 
مسكن گفت: پليسي كردن بازار مسكن، عرضه را در 
فشار قرار مي دهد. اگر سازنده ببيند با محدوديت هايي 
روبروس��ت از بازار خارج مي شود و مشكالت بخش 

مسكن بيشتر خواهد شد.

ايران2

رييس كل بانك مركزي از آمادگي طرف عراقي براي همكاري با ايران خبر داد

تاكيد نخست وزير عراق بر پرداخت كامل مطالبات ايران از عراق
گروه كالن|

»مصطفي الكاظمي«، نخست وزير عراق، در 
ديدار با »عبدالناصر همتي«، رييس كل بانك 
مركزي ايران، درباره همكاري هاي اقتصادي 

و مالي دو كشور با وي بحث و گفت وگو كرد.

 به گزارش روابط عمومي بان��ك مركزي، در اين ديدار، 
الكاظمي گفت: شخصًا دستور داده ام مشكالت مرتبط 
با پرداخت ايران حل ش��ود، ما به شما در شرايط سخت 
موجود كمك مي كنيم، همان گونه كه ايران در شرايط 
دش��وار در كنار ما بود. به گ��زارش روابط عمومي بانك 
مركزي، مصطفي الكاظمي، نخست وزير عراق در ديدار 
با دكتر عبدالناصر همتي ضمن بيان مطالب فوق اظهار 

اميدواري كرد تحريم ها عليه ايران به زودي رفع شود.
 دكتر همتي در اين ديدار ضمن ابالغ سالم دكتر روحاني، 
رييس جمهوري كشورمان به نخست وزير عراق و تشكر از 
پشتيباني ايشان بابت گسترش روابط و همكاري هاي دو 
جانبه عنوان كرد: با رييس كل بانك مركزي و وزير دارايي، 
جلسات سازنده اي داشتيم و به توافق هاي خوبي دست 
يافتيم. چراكه در ماه هاي گذشته در اجراي تفاهم سال 
قبل مشكالتي به وجود آمده بود كه خوشبختانه به اين 
نتيجه مشترك رسيديم كه از منابع ايران در كشور عراق 
بابت تامين كاالهاي اساسي استفاده كنيم. رييس كل 
بانك مركزي گفت: ما در مذاكرات با دوستان عراقي تأكيد 
كرديم كه نمي خواهيم عراق در اين تفاهم نامه متحمل 
آسيبي شود، بنابراين توافق كرديم در چارچوب تفاهم 
نامه مشترك دو كشور، در موارد غير تحريمي با يكديگر 
همكاري كنيم. همتي در ادامه با اشاره به حجم مراودات 
تجاري بخش دولتي و خصوصي دو كشور تصريح كرد: 
بايستي بر روي افزايش حجم مبادالت تجاري بين ايران 
و عراق تمركز كنيم اميدواريم با تاكيدات شما به بانك 
مركزي عراق بتوانيم توافق ها را هرچه سريعتر عملياتي 
كنيم.  در اين ديدار نخس��ت وزير عراق ضمن تأكيد بر 
همكاري كش��ور عراق در رفع مشكل پرداخت به ايران 

بابت برق و گاز، تصريح كرد: با مسووالن مربوطه در اين 
امر، جلس��اتي داشته ام و در جريان مشكالت هستم، از 
آنها خواسته ام كه براي برطرف كردن اين قبيل مسائل 
همكاري الزم را داشته باشند و پيغام ما براي دوستان مان 
در تهران اين اس��ت كه كش��ور عراق در اين مسير گام 
برمي دارد. درخصوص حل مشكالت انتقال پول به شيوه 
تامين مواد غذايي و كاالهاي اساس��ي با شما هم توافق 
كامل داريم و همكاري الزم را به عمل مي آوريم. عالوه بر 

اين تجار عراقي نيز عالقه مند به همكاري هستند و شخصًا 
دستور داده ام مشكالت مرتبط با پرداخت ايران حل شود. 
مصطفي الكاظمي با ابراز اميدواري از اينكه هرچه زودتر 
تحريم هاي ظالمانه عليه ايران پايان يابد تصريح كرد: 
اميد داريم كه شرايط به حالت عادي بازگردد. ما آمادگي 
داريم در كنار ش��ما باشيم؛ ما به شما در شرايط سخت 
موجود كمك مي كنيم، همان گونه كه ايران در شرايط 
دشوار در كنار ما بود. نخست وزير عراق گفت: همكاران 

من از تجربيات دوس��تان ايران��ي در خصوص مواجهه 
با چالش ها استفاده خواهند كرد. الكاظمي همچنين 
ضمن تشكر از ايران در خصوص صادرات برق به عراق 
ادامه داد: تجارت در دولت من يك هدف اصلي اس��ت 
و هرچند به دليل ش��يوع وي��روس كرونا دچار كاهش 
مبادالت شديم اما اين مراودات در آينده نزديك بين دو 
كشور تداوم و افزايش خواهد داشت.مطالبات ايران بايد 
به صورت كامل پرداخت شود. دفتر رسانه اي نخست وزير 

با ارسال بيانيه اي نوشت كه الكاظمي نخست وزير عراق، 
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران و هيات همراه را به حضور پذيرفت.بيانيه 
افزوده كه در اين نشست، درباره همكاري هاي مشترك 
بين دو كشور و راه هاي توسعه روابط دو جانبه در سطوح 
و زمينه هاي مختلف به وي��ژه در حوزه هاي اقتصادي و 
مالي بحث و تبادل نظر شد. همچنين رييس كل بانك 
مركزي، در ديدار با علي محسن اسماعيل العالق، رييس 
كل بانك مركزي كشور عراق ضمن تأكيد بر گسترش 
همكاري هاي پولي و بانكي ميان دو كشور، از به كارگيري 
سازوكاري مشترك براي تس��ريع در تأمين كاالهاي 
اساسي كش��ورمان خبر داد. دكتر همتي كه به منظور 
انجام مذاكرات بانكي به كش��ور عراق سفر كرده است، 
صبح ديروز در ديدار با همتاي عراقي خود ضمن اشاره 
به پيشينه همكاري دو كشور گفت: در سفرهاي قبلي به 
توافقات خوبي دست يافتيم. براساس تفاهم گذشته ميان 
هر دو كشور پيش بيني شده بود از منابعي كه در كشور 
عراق داريم براي خريد كاالهاي غيرتحريمي و اساسي 
استفاده كنيم. طي اين سفر نيز به تفاهم هاي خوبي دست 
يافتيم.  رييس كل بانك مركزي، زمان بندي اجرايي شدن 
اين توافق را بسيار مهم خواند و گفت: در حال حاضر اراده 
دو كشور بر اجرايي شدن اين توافق است. علي محسن 
اسماعيل العالق، رييس بانك مركزي عراق با اشاره به 
تفاهمنامه اي كه سال گذشته بين دو بانك مركزي امضا 
ش��د گفت اين تفاهنامه روابط بانكي و مالي دو كشور و 
نحوه استفاده از منابع بانك مركزي ايران را به طور شفاف 
مشخص كرده است و امروز توافق كرديم بر همان اساس 
اقدامات الزم را انجام بدهيم. گفتني است در اين جلسه 
نمايندگان وزارت صنعت، مع��دن و تجارت )صمت(، 
ش��ركت ملي گاز ايران نيز رييس كل بانك مركزي را 
همراهي كردند. همچنين در اين نشس��ت مقرر شد، 
نمايندگان بانك هاي مركزي ايران و عراق، ضمن بررسي 
جزييات سازوكار مورد اشاره، مراتب را براي اجرايي شدن 

پيگيري كنند.

پشت صحنه حبس كاالهاي وارداتي
ادامه از صفحه اول

ش��امل اقالمي چون »تجهي��زات مربوط ب��ه پروژه هاي 
راهبردي، ماشين آالت سرمايه يي و تجهيزات مربوط به خط 
توليد، مواداوليه كارخانجات، ماشين آالت مورد استفاده در 
صنعت و اقالم مشابه« است. البته بررسي هاي اوليه نشان 
مي دهد، بيش از ۸۰درصد اين كاالها، اقالم س��رمايه اي و 
توليدي است. همچنين ميزان موجودي اقالم اشاره شده 
در بندر »شهيد رجايي« معادل ۲ميليون و ۶۶ هزارتن و 
در بندر »امام خميني )ره( « در حدود يك ميليون و۳۱۲ 
هزارتن است كه به ترتيب رتبه موجودي و دپوي كاالهاي 
غيراساسي غيركانتينري را به خود اختصاص داده اند. اما 
در مورد موجودي كاالهاي كانتينري در بنادر، براس��اس 
آماري كه سازمان بنادر در بازه زماني ياد شده ارايه كرده، 
تعداد ۹۳.۰۸۲ )تي.اي.يو( كانتينر اس��ت، كه ۷۱.۳۹۵ 
)تي.اي.يو( كانتينر در بندر »شهيد رجايي«، ۸.۷۹۷ )تي.
اي.يو( كانتينر در بندر »امام خميني )ره( «، ۵.۱۷۶ )تي.

اي.يو( كانتينر در بندر »بوش��هر« و مابقي در ساير بنادر 
كشور دپو شده اند.

   آيا اختالفي بين آمار گمرك و سازمان بنادر در 
مورد كاالهاي دپو شده، وجود دارد؟ 

آمار احصاء شده نشان مي دهد، تعداد كانتينرهاي ُپروارداتي 
كمتر از ۵۰ هزار )تي.اي .يو( است و به نظر مي رسد آمار اعالم 
شده از سوي سازمان بنادر، موجودي كانتينرهاي پر وخالي 
در رويه هاي مختلف واردات، صادرات و ترانزيت است، كه 
بايد آمار اعالم شده از سوي مرجع مزبور تصحيح شود.  
   اگر اجازه دهيد، بر گرديم به اينكه چرا كاالهاي 
موجود در بنادر وگمركات دچار ايستايي يا دپو 
ورسوب مي شوند؛ چه عواملي سبب مي شود تا 

شاهد حبس كاالها باشيم؟ 
ببينيد اساسا عوامل متعددي در زمينه دپو، ايستايي، كندي 
انجام تش��ريفات گمركي و رسوب و انباشته شدن كاالها 
اثرگذار است و هنوز برخي نارسايي ها در اين زمينه مشهود 
است كه بايد اقدامات الزم براي رفع اين موانع صورت پذيرد. 
اما معموال اين اتفاق در روند ورود كاال به كش��ور در چهار 
مقطع زماني يعني »قبل از اظهار كاالها به گمرك«، »بعد از 
اظهار كاالها به گمرك و در حين انجام تشريفات گمركي «، 
»بعد از صدور پروانه الكترونيكي گمركي و قبل از ترخيص 
قطعي كاال« و در نهايت »پس از ترخيص كاال و تبعات به 
وجود آمده« رخ مي دهد. به طور نمونه، طبق ماده ۳۸ قانون 
امور گمركي، خروج كاال از اماكن گمركي مستلزم انجام 
تشريفات گمركي است ومطابق ماده ۳۹ قانون فوق الذكر، 
تشريفات گمركي به استثناء مواردي كه در قانون اشاره شده، 
منوط به اظهار كاال با تسليم اظهارنامه به گمرك است. حال 
تا زماني كه كاال اظهار نشده، نمي توان در مورد و دليل عدم 

اظهار كاال دخالت كرد. 
   خ�ب در همين مقطع زمان�ي آيا مهلتي براي 
ترخيص كاالها به منظور جلوگيري از رس�وب 

تعيين شده است؟ 
مهلت توقف كاالهاي وارده به كليه مبادي ورودي كشور، 
اعم از سرزمين اصلي يا مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ۲ماه 
تعيين شده و در صورت تاييد بانك مركزي مبني بر عدم 
تبادل اسناد خريد و انتقال وجه به فروشنده، مهلت توقف 
كاال، حداكثر تا ۲ ماه توس��ط گمرك و در مناطق، توسط 
سازمان مسوول منطقه قابل تمديد است. پس از اين مدت، 
مراجع تحويل گيرنده كاالها مكلفند، مراتب را با رعايت ساير 
مقررات جهت انجام تشريفات متروكه به گمرك اعالم كنند. 
اما مهم ترين دليل ماندگاري و انباشته شدن كاالها در بنادر، 
مناطق ويژه و آزاد و گمركات كشور قبل از اظهار كاال عبارتند 
از: »۱. امكان ورودكاالهاي فاقد ثبت سفارش وزارت صمت، 
۲. عدم انتقال ارز به فروشنده كاال وعدم انتقال مالكيت به 

خريدار، ۳. انقضاي تاريخ اعتبار ثبت سفارش وزارت صمت 
جهت اظهار كاال به گم��رك، ۴. عدم تمكن مالي صاحب 
كاال جهت پرداخت حقوق ورودي و ۵. عدم تمايل برخي 

از صاحبان كاال جهت اظهار كاالهاي وارده به گمرك.«
   يعني اين امكان وج�ود دارد كااليي بدون اينكه 
ثبت سفارش شده باشد، وارد گمركات و بنادر شود؟ 
براساس مقرراتي كه وضع شده، اساساً واردات كليه كاالها به 
صورت تجاري به كشور اعم از مناطق آزاد تجاري - صنعتي 
و ويژه اقتصادي و ساير مبادي ورودي بدون ثبت سفارش 
ممنوع است. از اين رو، بدون ثبت سفارش قبلي، نمي توان 
نس��بت به واردات كاال اقدام كرد و هر مصوبه واقدامي كه 
اطالق آن، ثبت س��فارش بعد از واردات كاال را به رسميت 
بشناس��د و يا تجويز كند، مغاير قانون و مقررات است. اما 
در پاسخ سوالتان بايد بگويم؛ آنچه در بنادر كشور مشاهده 
ميشود، اين است كه اقالم مختلف وارد اين مناطق و دپو 
مي شوند تا در فرصت مقتضي، صاحبان كاال اقدام به اخذ 
ثبت سفارش وزارت صمت كنند. به عبارتي، با توجه به اينكه 
ممنوعيت ورود كاال به كشور بدون ارايه ثبت سفارش، در 
مرزهاي زميني بررس��ي و رعايت مي شود، كاالهاي فاقد 
ثبت سفارش، از اين مرزها قابليت ورود به كشور نداشته 
اما كاالهاي فاقد ثبت سفارش، به وفور در بنادر كشور دپو 
مي شود؛ چون احراز ورود كاال با ثبت سفارش، در بنادر كشور 
اتفاق نمي افتد و برخي از مسووالن و صاحبنظران، اخذ ثبت 
سفارش براي ورود كاالها به بنادر را مغاير با فلسفه وجودي 

مناطق ويژه اقتصادي و آزاد تجاري   - صنعتي مي دانند. 

   يكي از داليل رس�وب كاال قبل از اظهاركاال به 
گمرك را انقض�اي تاريخ اعتبار ثبت س�فارش 
عنوان كردي�د؛ در اين حالت آي�ا امكان تمديد 

اعتبار وجود دارد؟ 
بله، اما درچنين مواقعي چون تمديد اعتبار زمانبر است، 
ايستايي كاالها بيشتر مي شود؛ حال چنانچه با تمديد مجوز 
اشاره شده هم موافقت نشود، باز شاهد رسوب كاال در اين 
اماكن هس��تيم. البته درصد كمي از كاالهاي اظهارنشده 

داراي چنين مشكلي هستند. 
   البت�ه بعد از اينكه كاالها ب�ه گمرك اظهارمي 

شوند، بازهم دچار ايستايي مي شوند؛ چرا؟ 
 مهم تري��ن داليل چنين اتفاق��ي را ميتوان ب��ه مواردي 
چون»عدم امكان ترخيص كاالهاي در صف تخصيص ارز 
بانكي وامكان ترخيص درصدي كاالهاي در صف تأمين ارز 
بانكي«، »طوالني شدن صدور و ارسال سيستمي مجوزهاي 
قانوني جهت ترخيص كاال«، »عدم تمكن مالي صاحب كاال 
جهت پرداخت حقوق ورودي«، »طوالني ش��دن فرايند 
رسيدگي به اظهارنامه ها توسط برخي از كارشناسان مجازي 
گمركات اجرايي«، »طوالني ش��دن فرايند رسيدگي به 
ارزش اظهارنامه برخي از كاالهاي وارداتي توسط گمركات 
اجرايي يا گمرك ايران« و همچنين »قطعي سامانه هاي 

گمرك و ساير سازمان ها« ربط داد. 

   در حال حاضر آيا اقالمي هستند كه به دليل عدم 
تامين ارز به آنها اجازه ترخيص داده نشده باشد؟

 البته در اينجا به گمرك اجازه داده شده نسبت به ترخيص 
درصدي از كاالهاي داراي اولوي��ت ۱ و ۲ گروه كااليي كه 
داراي ثبت سفارش بانكي بوده و در صف تامين ارز بانكي قرار 
گرفته اند، اقدام كند. بنابراين، گمركات كشور درباره اقالمي 
كه »در صف تامين ارز بانكي« هس��تند، اختيار ترخيص 
درص��دي و در مورد كاالهايي ك��ه »در صف تخصيص ارز 
بانكي« هستند، هيچ اختياري نداشته و اين كاالها بعد از 
اظهار به گمرك تا ارايه كد رهگيري بانك دپو مي شوند. به 
عنوان نمونه و مطابق آمار گمرك، ميزان كاالهاي اساسي 
»درجريان« كه به صورت درصدي ترخيص شده تا تاريخ 
يازدهم خردادماه ۹۹ بيش از ۲۱۵ ميليون كيلوگرم به ارزش 
۶۰ ميليون و۳۶ هزار دالر اعالم شده است. البته بنابرآمار 
سازمان بنادر، به ميزان ۶۹ هزارتن »برنج« در بنادر و مناطق 
آزاد و ويژه كشور موجود است كه بررسي هاي دقيق تر نشان 
مي دهد، موجودي »برنج« در بنادر كشور به بيش از ۳۸۵ 
هزارتن مي رسد كه بدليل عدم قرار گرفتن در صف تأمين 
ارز بانكي، امكان ترخيص درصدي نداشته و بدليل عدم ارايه 
كد رهگيري بانك، امكان ترخيص كامل كاال وجود ندارد. 

   اين ميزان برنج دپو شده مربوط به چه نهادي 
است؟ 

متعلق به ۵۴ شركت بازرگاني واردكننده است كه مطابق 
آمار وزارت صمت، ميزان اين برنج ها ۳۸۵ ميليون و۷۱۵ 
ه��زار كيلوگرم و به ارزش ۳۶۰ ميلي��ون و ۵۱۳ هزار دالر 

معادل ۳۱۴ ميليون و۳۱۸ هزار يورو است.
   جناب ارونقي اين ادعا كه برخي صاحبان كاال 
در برخي مواقع عمدا اقدام به خروج كاالهايشان 

از بنادر نمي كنند، صحت دارد؟ 
بله؛ پس از صدور پروانه الكترونيكي گمركي، يكي از داليل 
رسوب كاالها، »عدم خروج كاال از انبارهاي گمركي بدليل 
مقرون به صرفه بودن نگهداري در انبارهاي بنادر و مناطق 
آزاد و ويژه« است. يعني نگهداري و دپوي كاالهاي ترخيص 
شده، در انبارهاي مرجع تحويل گيرنده كاال، به دليل هزينه 
انبارداري كمتر از انبارهاي خارج از محوطه بندر يا شهرستان 
است. بنابراين كاالهايي كه تشريفات گمركي آنها به اتمام 
رسيده، در فرصت مناسب مثاًل همزمان با افزايش قيمت 
بازار داخلي يا كمبود كاال در بازار، از انبارهاي اش��اره شده 

خارج و وارد بازارهاي عرضه يا مصرف مي شوند. 
   خب چنانچه كااليي كه براي آن سند ترخيص 
يا فروش صادر شده، اما از انبار خارج نشود، چه 

اتفاقي براي آن مي افتد؟ 
وفق مفاد تبص��ره ۲ ماده ۲۴ قانون امور گمركي، چنانچه 
ظرف يكماه، كاالهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش 
صادر ش��ده، اما از انبارها خارج نش��وند، مشمول مقررات 

متروكه مي شود. 
   آيا ب�راي جلوگي�ري از وقوع وتك�رار چنين 
اتفاقات�ي در چرخ�ه واردات كش�ور، قوانين به 
صورت جدي اعمال مي ش�ود؟ چون بعضا گفته 
مي شد كه سازمان بنادر با صاحبان كاالها در اين 

زمينه مماشات مي كند. 
براي كاالهايي كه تشريفات گمركي آنها به اتمام رسيده 
و ب��راي آنه��ا پروانه گمركي صادر ش��ده و ب��ه اصطالح، 
كاالهاي گمرك شده، اگر ظرف يكماه، از انبارهاي مراجع 
تحويل گيرنده خارج نشوند بايد بالفاصله مقررات متروكه 
اِعمال ش��ود كه در اين خصوص توج��ه الزم به گمركات 

اجرايي كشور داده شده است. 
   نقش گمرك در اينجا براي سرعت بخشي تسهيل در 
انجام تشريفات گمركي وكاهش رسوب كاال در بنادر 

و گمركات چيست و چه اقداماتي انجام داده است؟ 

سرعت بخشي به ترخيص كاالها همواره يكي از اولويت هاي 
اساسي سازمان گمرك بوده و همواره اقدامات اساسي در 
اين راستا صورت گرفته است؛ به طور نمونه از ديماه ۹۷ تا 
خردادماه ۹۹ نزديك به ۱۶۵ اقدام اساسي در زمينه هاي 
اشاره شده با همكاري ساير مراجع مرتبط و بيش از ۱۲۰ 
مكاتبه، پيگيري و اقدام در دستور كار قرارگرفته كه اشاره 

به اين موارد دراين مصاحبه نمي گنجد. 
   با اين اوصاف مي توان راهكار مشخصي براي رفع 
مشكالت مربوط به دپو، ايستايي و رسوب احتمالي 
كاالهاي وارده به قلمرو سياسي كشور، ارايه كرد؟

در اين زمينه ۲۰ پيشنهاد براي ارسال به مراجع تصميم گير 
تنظيم ش��ده، كه اميدواريم با توجه به اين پيشنهادها و 
برنامه ريزي هاي الزم از س��وي مراجع ذيربط و ذيصالح، 
فرآيند خروج كاالها به ويژه كاالهاي اساس��ي، ضروري، 
سرمايه اي و مورد نياز واحدهاي توليدي از بنادر، مناطق 
ويژه، آزاد و گمركات كش��ور، بيش از پيش سرعت گرفته 
تا از حجم انباش��ت كاالها در اين اماكن كاسته شده و در 
هزينه هاي مربوط به صاحب��ان كاال و به تبع آن مردم، به 

عنوان مصرف كننده نهايي، صرفه جويي شود. 
   اين پيشنهادها چه مواردي را در بر مي گيرد؟ 

۲۰ پيش��نهاد ارايه ش��ده ش��امل اين موارد اس��ت: »۱. 
تشكيل كميته اي به رياست وزير محترم امور اقتصادي 
و دارايي براي رفع مش��كالت و ترخيص س��ريع كاالها با 
شركت نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، صمت، جهاد 
كشاورزي، بانك مركزي و گمرك ايران، ۲. تصويب و ابالغ 

مصوبه اي مبني بر اينكه تاريخ ثبت سفارش وزارت صمت 
داراي شناس��ه رهگيري بانك مركزي كاالهاي وارده به 
قلمرو سياس��ي كش��ور به منظور »واردات قطعي « قبل 
از تاريخ حمل كاالي مورد ثبت سفارش باشد، ۳.تعيين 
مهلت حداكثر ۷ روز كاري براي افتتاح مجوز ثبت سفارش 
كااله��اي وارداتي پس از ارايه درخواس��ت سيس��تمي 
واردكنندگان كاال به صورت تجاري، ۴. اختصاص شناسه 
رهگيري معتبر به اطالعات منشأ ارز توسط بانك مركزي، 
بالفاصله )حداكثر ظرف ۷۲ ساعت( و در زمينه كاالهاي 
سريع الفساد، سريع االشتعال يا موردنياز فوري، حداكثر 
ظرف ۲۴ س��اعت، ۵. ارسال اطالعات ثبت سفارش هاي 
وزارت صمت داراي شناس��ه رهگيري بانك مركزي   - با 
دو امضاي مجاز الكترونيكي - از طريق سامانه به گمرك 
جهت اظهار كاال در گمرك، ۶. تأمين ارز كاالهاي اساسي 
در حداقل زمان ممكن جهت عدم ايس��تايي احتمالي، 
۷. ترخيص كامل كاالهاي اساسي در صف تخصيص ارز 
بانك مركزي به تش��خيص وزارت صمت يا وزارت جهاد 
كش��اورزي و يا با صدور اعالميه تأمين ارز بانك مركزي 
به صورت اعتباري به تش��خيص بانك مركزي، ۸. تعيين 
تكليف كاالهاي دپو ش��ده در بنادر، مناطق ويژه و آزاد و 
گمركات كه تاريخ اعتبار ثبت سفارش آنها منقضي شده با 
اولويت اقالم سرمايه اي و مواد اوليه مرتبط با خطوط توليد، 

۹. بازنگري ش��رايط اخذ حقوق ورودي در ابتداي پروسه 
اظهار كاال به گمرك و اجازه اخذ حقوق ورودي برخي كاالها 
در انتهاي تشريفات گمركي، ۱۰. اعمال مقررات متروكه 
براي كاالهايي كه ظرف مهلت مقرر قانوني، صاحبان كاال 
براي انجام تشريفات گمركي و ترخيص كاال مراجعه كنند، 
۱۱. تفويض اختيار به گمرك درزمينه ترخيص درصدي 
كاالهاي گروه ۱ و ۲ ك��ه در »صف تخصيص ارز بانكي « 
بوده و مشكل مالكيت ندارند، ۱۲. ترخيص قطعي و كامل 
كاالهاي اساس��ي و ضروري گروه ۱ كااليي كه » درصف 
تأمين ارز بانكي«هس��تندو اعالم آمار كاالهاي ترخيص 
قطعي شده به بانك مركزي، ۱۳.الزام كليه دستگاه هاي 
صادركننده مجوزهاي قانوني به صدور مجوزهاي مربوطه 
ظرف حداكثر ۷ روز كاري و ارسال سيستمي به گمرك، 
۱۴. امكان توديع حقوق ورودي مربوط به اظهارنامه هاي 
وارداتي بصورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا تعهد ذيحسابي 
مسووالن مالي سازمان مربوطه و يا ترخيص كاالها بصورت 
نسيه، ۱۵. قرارگيري اظهارنامه هاي اقالم اساسي و ضروري 
در مس��ير سبز انتخاب مسير اظهارنامه و ترخيص فوري 
از گم��رك با اخذ و ارايه مجوزه��اي قانوني مربوطه، ۱۶. 
قرارگيري اظهارنامه هاي واحدهاي توليدي كه كاالهاي 
مرتبط با پروانه بهره برداري خود را وارد مي كنند در مسير 
سبز انتخاب مسير اظهارنامه و بررسي ساير اظهارنامه هاي 
واحدهاي توليدي و همچنين واحدهاي توليدي مستقر 
در مناطق ويژه اقتصادي، توس��ط كارشناس��ان مجازي 
گمرك محل اظهار )محل وجود كاالي اظهاري(، ۱۷. ارتقاء 
سامانه بررسي و تعيين ارزش گمرك )TSC( و استفاده از 
اين سامانه جهت تعيين دامنه حداقلي و حداكثري براي 
ارزش كاالهاي وارداتي و به روزرساني ركوردهاي موجود 
در سامانه ارزش به كمك مراجع ذيربط و اتاق بازرگاني، 
۱۸. اعمال فوري مقررات متروكه جهت كاالهايي كه براي 
آنها سند ترخيص قطعي صادر شده و عليرغم عدم وجود 
هيچ مشكلي، ظرف يكماه از تاريخ صدور پروانه گمركي، 
از انبارهاي مربوطه خارج نشوند، ۱۹. ضابطه مند كردن 
كامنت هاي مرتبط با بانك در اظهارنامه هاي گمركي از 
نظر اعالم بيش بود ارزش و كسرتخليه، همچنين كنترل 
اطالعات ثبت سفارش، اظهار و اعالميه تأمين ارز با قفل 
سيستمي در مراحل اظهار كاال به گمرك و صدور پروانه 
گمرك��ي، ۲۰. صدور حكم و اجازه خ��روج كاال در موارد 
استثناء و در مورد كاالهاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا 
غيردولتي با تعهد باالترين مقام وزارتخانه يا موسسه دولتي 
مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه مشروط براينكه مالكيت 

كاال براي گمرك احراز شده باشد.« 
    به عنوان سوال آخر، بفرماييد چه سرنوشتي 

در انتظار خودروهاي دپو شده است؟
هن��وز تصميم��ي در رابطه با تمديد زم��ان ترخيص 
خودروه��اي دپويي اتخاذ وابالغ نش��ده اس��ت. اما از 
تعداد ۵۱۰۸ دستگاهي كه باقي مانده بود و بايد طي 
مصوبه بهمن ماه ترخيص مي ش��دند ۱۳۸۹ دستگاه 
ترخيص شده و ۳۷۱۹ دس��تگاه باقي مانده است كه 
از بي��ن خودروهاي باقي مانده ۲۴۷۱ دس��تگاه هيچ 
نيازي به تمديد زمان مصوب��ه براي ترخيص ندارند و 
با طي تشريفات قانوني قابل ترخيص از گمرك است. 
همچنين از ۱۲۴۸ دس��تگاه ديگر كه براي ترخيص 
نيازمند تمديد زمان از سوي هيات دولت است، تعداد 
۱۱۰۰ دستگاه فاقد ثبت س��فارش است و اگر وزارت 
صمت تصميمي براي افتتاح ثبت سفارش اين خودروها 
اتخاذ نكند درخواست تمديد زماني، عماًل براي ترخيص 
كمتر از ۱۴۸دس��تگاه خودرو س��واري است و باز هم 
خودروهاي فاقد ثبت سفارش رسوبي در گمرك و بنادر 

ترخيص نخواهد شد.
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ادامه از صفحه اول

  براساس مقرراتي كه وضع شده، اساسًا 
واردات كلي�ه كاالها به ص�ورت تجاري به 
كشور اعم از مناطق آزاد تجاري - صنعتي و 
ويژه اقتصادي و ساير مبادي ورودي بدون 
ثبت سفارش ممنوع است. از اين رو، بدون 
ثبت س�فارش قبلي، نمي توان نس�بت به 
واردات كاال اقدام كرد و هر مصوبه واقدامي 
كه اطالق آن، ثبت س�فارش بعد از واردات 
كاال را به رسميت بشناسد و يا تجويز كند، 

مغاير قانون و مقررات است

برش
    چنانچ�ه ظرف يكماه، كاالهايي كه براي آن 
سند ترخيص يا فروش صادر شده، اما از انبارها 
خارج نشوند، مشمول مقررات متروكه مي شود. 
   براي كاالهايي كه تشريفات گمركي آنها به 
اتمام رس�يده و براي آنهايي كه پروانه گمركي 
صادر شده و به اصطالح، كاالهاي گمرك شده، اگر 
ظرف يكماه، از انبارهاي مراجع تحويل گيرنده 
خارج نش�وند بايد بالفاصله مق�ررات متروكه 
ِاعمال ش�ود كه در اين خص�وص توجه الزم به 

گمركات اجرايي كشور داده شده است

برش



اخبار 3 بانك و بيمه

»تعادل«ازتحوالتبازارطالوارزورشدنرخهادرصرافيهاگزارشميدهد:

درگزارشتفسيريازفروشامالكوداراييهاخبرداد

معاونارزيبانكمركزي:كشوربهسمتاقتصادبدوننفتميرود

۸۰درصدمعامالتبازارطالدراختيارسكهوطاليآبشده

بانك تجارت به سوددهي رسيد

گروه بانك و بيمه |
 رييس اتحاديه طال و جواهر تهران گفت: تنها 
حدود ۲۰ درصد معامالت مربوط به مصنوعات 
طال )طالي ساخته شده( اس�ت و ۸۰ درصد 
معامالت به سكه و طالي آب شده تعلق دارد. 
بازار طال تح�ت تاثير ن�رخ دالر و اونس قرار 
دارد كه در روزهاي اخير هر دوي آنها روندي 

افزايشي داشته است.

ابراهيم محمدولي با بيان اينكه زماني كه بازار ارز دچار 
نوسان مي شود، اثر مستقيم بر سكه و طال مي گذارد و 
قيمت ها را تغيير مي دهد، اضاف��ه كرد: عالوه بر دالر، 
قيمت اونس جهاني نيز رشد كرده.رشد تقاضا نيز در 
افزايش قيمت طال و سكه نقش داشته است، به طوري 
كه برخي افراد به سراغ خريد و سرمايه گذاري در بازار 
طال و سكه آمده اند كه باعث شده ميزان تقاضاي سكه 

در روزهاي اخير افزايش يابد.
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به تازگي واردات طال 
را از پرداخت عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده، 
معاف كرده است كه رييس اتحاديه طال و جواهر تهران 
در واكنش به اين تصميم مي گويد: اين مصوبه، اقدام 
خوبي است اما به شرطي كه بازارهاي داخلي مثل ارز 

ثبات داشته باشد.
وي با بيان اينكه طبق اين مصوبه، واردات طال تا پايان 
س��ال ۹۹ بدون پرداخت عوارض و مالي��ات بر ارزش 
افزوده امكان پذير است، اضافه كرد: عدم ثبات بازار طال، 
مانع آشكار شدن تاثير مثبت اين مصوبه خواهد شد، 
در صورتي كه بازار ارز، ثبات نداش��ته و قيمت دالر باال 
برود، هر چه طال نيز وارد شود با افزايش قيمت مواجه 

خواهد شد.
محمدول��ي ادامه داد: البته در صورت كاهش ش��يوع 
كرونا و از سر گيري رفت و آمد آزاد ميان كشورها، امكان 
صادرات مصنوعات طال توسط توليدكنندگان ايراني 
فراهم مي شود كه رونق توليد را به همراه خواهد داشت.

   سهم اندك مصنوعات از معامالت بازار
رييس اتحاديه طال و جواهر تهران با بيان اينكه تقاضا 
براي سكه و طالي آب شده بسيار بيشتر از مصنوعات 
طال اس��ت، گفت: خريداران تمايل دارند براي كسب 
سود بيشتر، اجرتي را بابت خريد طال پرداخت نكنند 
به همين دليل به سراغ طالي آب شده مي روند.رصد 
بازار نشان مي دهد كه تنها حدود ۲۰ درصد معامالت 
مربوط مصنوعات طال )طالي ساخته شده( است و ۸۰ 
درصد معامالت به سكه و طالي آب شده تعلق دارد.به 
دليل رشد قيمت طال، ميزان حباب قيمتي سكه كاهش 

زيادي يافته و به حدود ۵۰ هزار تومان رسيده است.

   اونس و دالر، قيمت طال را صعودي كردند
 روز جمعه به دنبال اعالم هر اونس جهاني به قيمت 
1734 دالر و قيمت دالر به نرخ 1۸۸3۰ تومان قيمت 
طال و سكه نيز افزايش يافته و هرگرم طالي 1۸ عيار 
به 766 هزار، مظنه مثقال طالي 17 عيار به 3 ميليون 
و 3۲۰ هزار، سكه طرح جديد 7 ميليون و ۸۰۰ هزار، 
س��كه طرح قديم 7 ميليون و ۵۵۰ هزار، نيم س��كه 
3 ميليون ۸6۰ هزار، ربع سكه ۲ ميليون و 1۲۰ هزار 
و  س��كه گرمي 1 ميليون و 1۲۰ هزار تومان رس��يد. 
برخي فعاالن بازار معتقدند كه بازار طال و ارز نسبت به 
موضوعات مطرح شده در شوراي حكام انرژي اتمي 

واكنش نشان داده است. 
سامانه سنا نيز نرخ ميانگين ارز معامله شده در تاريخ 
۲7 خرداد را براي دالر 1۸۰6۵، يورو ۲۰۰1۲، درهم 
4۹۰۹، يوآن ۲4۵۰، پوند ۲۲3۲4، لير تركيه ۲6۹۲۰ 
و دالر كانادا 13641 تومان اعالم كرده است. سامانه 
نيما نيز نرخ حواله براي دالر را 1۵۸63، يورو 1۸۰63، 
درهم 43۸۹ و يوآن ۲3۲7 تومان اعالم كرده است. 

در جريان آخرين معامالت بازار ارز در هفته گذشته 
نيز نرخ خريد و فروش دالر و يورو باز هم صعودي ماند. 
روز پنجشنبه صرافي هاي بانكي هر دالر امريكا را به 
قيمت 1۸ هزار و ۲۵۰ تومان خريده و معادل 1۸ هزار 
و 3۵۰ تومان فروختند كه در مقايسه با سه شنبه نرخ 
خريد و فروش دالر ۲۵۰ تومان افزايش قيمت داشت .

همچنين اين صرافي ها هر ي��ورو را معادل ۲۰ هزار 
و ۲۵۰ تومان خريداري و ب��ه قيمت ۲۰ هزار و 3۵۰ 
تومان فروختند كه نرخ خريد و فروش يورو نس��بت 
به معامالت روز سه شنبه ۲۵۰ تومان افزايش داشته 
اس��ت.  عالوه براين، بانك ها نيز ه��ر دالر امريكا را به 
قيمت 17 هزار و ۸۰۰ تومان و هر يورو را معادل ۲۰ 

هزار تومان مي خرند كه نرخ خريد دالر در بانك ها در 
مقايسه با سه شنبه هم افزايشي است.

قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد 
در آخرين روز كاري هفته پنجشنبه هفت ميليون و 
77۰ هزار تومان و س��كه طرح قديم هفت ميليون و 
۵۵۰ هزار تومان شد.هر گرم طالي 1۸ عيار نيز 763 
هزار تومان و هر مثقال طال س��ه ميليون و 3۰7 هزار 

تومان فروخته شد.
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد 
تهران روز سه شنبه با رشد 7۰ هزار توماني به نرخ هفت 

ميليون و 71۰ هزار تومان فروخته شد. 
دالر و اون��س يك بار ديگر معامالت بازار طال را تحت 
تاثير قرار داده و قيمت ها را باال بردند. دالر رشد بيش 
از ۲۰۰ توماني را تجربه ك��رده و وارد كانال 1۸ هزار 
توماني شد. قيمت اونس نيز با رشد بيش از 1۵ دالري 
به رقم يك هزار و 731 دالر رسيد.رش��د قيمت دالر 
باعث افزايش بهاي طال و س��كه در بازار با رشد ۲۲۰ 

توماني به رقم باالي 1۸ هزار تومان رسيد.
بر اين اساس، قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد هفت ميليون و 71۰ هزار تومان و هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم هفت ميليون و 4۰۰ 
هزار تومان قيمت گذاري شد.همچنين نيم سكه نيز 
سه ميليون و ۸1۰ هزار تومان، ربع سكه دو ميليون 
و 7۰ هزار تومان و هر قطعه سكه گرمي يك ميليون 
و 1۲۰ هزار تومان تعيين قيمت ش��د.هر گرم طالي 
خام 1۸ عيار 7۵۰ هزار تومان و هر مثقال طال نيز سه 

ميليون و ۲4۹ هزار تومان به فروش رسيد.
به گفته نايب رييس دوم اتحاديه طالوجواهر تهران 
در هفته اخير به دنبال روند صعودي قيمت هر اونس 
طال در بازار جهاني و نرخ ارز در داخل، قيمت سكه و 
طال نيز در باالترين رن��ج قيمتي خود قرار گرفت كه 

بي سابقه بوده است. 
محمد كشتي آراي درباره وضعيت بازار داخلي سكه 
و طال طي ي��ك هفته اخير، اظهار ك��رد: تحت تاثير 
بازارهاي جهاني به دليل حوادث داخلي امريكا، نرخ 
اونس جهاني رو به ب��اال بود. در بازار داخل نيز قيمت 
ارز در طول هفته روند افزايشي ش��ديدي را در بازار 
آزاد تجربه كرد و در كانال 1۹ هزار تومان قرار گرفت؛ 
لذا بر اثر اين دو عامل در يك هفته اخير، قيمت سكه 
و ط��ال به باالترين رقم خود رس��يد و ركورد زد.البته 
به رغم افزايش قيم��ت، دادوس��تدها روالي عادي و 

كاهشي داشت.
وي با اش��اره به اينكه در حال حاضر حباب سكه زير 
3۰۰ هزار تومان است، اعالم كرد: در طول هفته اخير 
هر قطعه سكه طرح قديم با ۲۰۰ هزار تومان افزايش 
به هفت ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيد. سكه طرح 
جديد نيز با افزايش ۲4۰ هزار توماني، هفت ميليون 
و ۸1۰ هزار تومان فروخته شد كه اين رقم يك ركورد 
جديد براي قيمت سكه است. كشتي آراي همچنين 
گفت: نيم س��كه به س��ه ميليون و ۸6۰ هزار تومان 
رس��يد كه افزايش ۸۰ هزار توماني داشته است. ربع 

سكه و سكه هاي يك گرمي هر كدام با ۵۰ هزار تومان 
افزايش به ترتيب به دو ميلي��ون و 1۲۰ هزار تومان 
و يك ميليون و 1۲۰ رس��يده اند. در مجموع قيمت 
همه س��كه ها افزايش��ي بوده و ركورد جديدي ثبت 

شده است.
به گفت��ه او، هر گرم طالي 1۸ عيار نيز براي اولين بار 
به 763 هزار تومان رس��يد. قيمت هر مثقال طال هم 
به همين ترتيب از سه ميليون و 1۸۵ هزار تومان در 
اوايل هفته به سه ميليون و 3۰۵ هزار تومان افزايش 

پيدا كرده است.

   كشور به سمت اقتصاد بدون نفت مي رود
 از س��وي ديگر، معاون ارزي بانك مركزي گفت: ما به 
دنبال اقتصاد بدون نفت هستيم شرايطي كه طي دو 
سال گذشته در كشور ايجاد ش��ده اين است كه پايه 

اقتصاد ما بايد به اين سمت حركت كند. 
غالمرضا پناهي اظهار داشت: براي تامين ارز در كشور 
طي سه ماه گذش��ته تحت تاثير كرونا قرار گرفتيم و 
آخرين وضعيت در اي��ن خصوص، تامين پنج هزار و 
۲۸4 ميليون دالر است.از اين مبلغ يك هزار و 7۰۰ 
ميليون دالر در حوزه تامين كاالهاي اساسي و دارو با 

نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان پرداخت شده است.
پناهي اظهار داش��ت: روش ديگري نيز براي تامين 
ارز وجود دارد كه عرضه ارز در سامانه نيما محسوب 
مي شود كه صادركنندگان كاالهاي غير نفتي بر اين 
اس��اس ارز حاصل از معامالت خ��ود را در آن ثبت و 
مبادله مي كنند.بر اين اساس در سامانه نيما نزديك 
۲ ميلي��ارد دالر تامين ارز صورت گرفته و اين تامين 
ارز به دست واحدهاي توليدي و بخش هاي صنعتي 
كشور رسيده اس��ت.در قالب مبادله كاال در برابر ارز 
نيز يك ميليارد و 64۰ ميليون دالر تامين ارز ش��ده 
است و اين مورد تاكيد بانك مركزي به شمار مي آيد.

تالش مي كنيم از مح��ل صادرات غير نفتي ارز مورد 
نياز را تامين كنيم و اي��ن روند در يك ماه اخير رو به 
رشد بوده و اميدواريم كه به صورت قابل مالحظه اي 

نتيجه بخش باشد.
معاون ارزي بانك مركزي گفت: بخش هاي مختلف 
صنعتي كشور نياز به ارز دارند كه بتوانند به اين طريق 
مواد اولي��ه، كاالهاي اساس��ي و دارو را تامين كنند.

بايد توجه كرد كه بانك مرك��زي در مورد تامين ارز 
تحت تاثير ميزان ارزي اس��ت كه به صورت نقدي و 
غير نقدي در كشور به دس��ت مي آيد.وقتي رويه اي 
كه 4۰ سال با آن مواجه بوديم مي خواهد تغيير كند 
طبيعتا س��ختي هايي را به وجود مي آورد و نياز است 
كه همه خود را با آن منطبق كنيم.طبيعي است وقتي 
كه اقتصاد بدون نفت در حال شكل گيري است نقش 

بانك مركزي هم در اين ميان تغيير مي كند.
بانك مركزي زماني مس��ووليت تامين ارز مورد نياز 
كش��ور را بر عهده دارد كه ارز حاصل از نفت را داشته 
باش��د.همه بخش ها به همان ميزان كه به تامين ارز 
مواد اوليه و كاالهاي اساسي توليد و صنعت اهميت 

مي دهند به همان ميزان تاكيد داش��ته باش��ند كه 
صادركنندگان ارز حاصل از معامالت را بازگردانند تا 

بتوان نياز بخش هاي مختلف را تامين كرد.

   از كره پول را مي گيريم
 رييس كل بانك مركزي گفت: با هماهنگي وزارت امور 
خارجه و با استفاده از روش هاي حقوقي و بين المللي 

پول هايمان را كه در بانك كره است مي گيريم. 
عبدالناصر همتي در حاش��يه جلسه س��تاد اقتصاد 
مقاومتي اس��تان تهران در محل استانداري در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: اين منابع مالي متعلق به مردم 
ايران و بانك مركزي اس��ت كه در بانك هاي كره قرار 
دارد. دولت كره به تعهدات خود در اين زمينه عمل كند 

و به بهانه تحريم ها مانع دسترسي به اين منابع نشود.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه بعضي از كشورها 
اعالم همكاري كردند كه منابع مالي را به ما بازگردانند 
گفت: يك تا دو كشور موافقت كردند و در حال بررسي 
و پيگيري هستيم. با بازگشت اين منابع مالي كاالهاي 
اساسي و داروي مورد نياز كشور را تامين خواهيم كرد. 
همتي همچنين از واردات ارز و طالي خام به كش��ور 
خب��ر داد و گفت: محدوديت��ي در واردات ارز و طالي 

خام نداريم.

   ميز استان تهران در بانك مركزي مستقر شود
 استاندار تهران نيز گفت: جهت هماهنگي هاي بيشتر 
در تخصيص اعتبارات رفع موانع توليد، با استقرار ميز 

استان تهران در بانك مركزي موافقت شود. 
انوش��يروان محسني بندپي در جلس��ه ستاد اقتصاد 
مقاومتي ك��ه با حضور عبدالناصر همتي رييس بانك 
مركزي برگزار شد، اظهار داش��ت: با استقرار اين ميز 
روند رسيدگي به تخصيص اعتبارات با سرعت بيشتري 
پيگيري مي شود.بانك هاي استان تهران از تكاليف و 
تعهدهاي تعيين شده براي پرداخت وام هايي از جمله 
مشاغل خانگي و رونق توليد خودداري مي كنند اين 
درحالي اس��ت كه 6 درصد جمعيت اس��تان تهران را 

روستايي ها تشكيل مي دهند.
استاندار تهران با اشاره به اينكه ۵6 درصد ماليات كشور 
توسط استان تهران تامين مي شود بيان داشت: برخي 
بانك ها در ارايه تس��هيالت رونق توليد و وام مشاغل 
خانگي همراهي نمي كنند و شاهد نامهرباني بانك ها 
هستيم.بزرگ ترين شهرك هاي صنعتي پويا و فعال 
كشور در اين استان متمركز است كه امسال واحدهاي 
صنعتي راكد و نيمه راكد، فعال شده اند.1۰3 هزار نفر 
در سامانه اشتغال در سال ۹۸ ثبت نام كردند كه بيش 
از تكاليف و تعهدات استان تهران براي ايجاد اشتغال 

بوده است.

   ادامه صعود دالر در بازار جهاني 
دالر ني��ز در برابر بس��ياري از همتايانش دس��ت به 
پيشروي زد. به گزارش رويترز، بانك مركزي امريكا 
در بياني��ه اي اعالم كرد از طري��ق بازارهاي ثانويه به 

بازار اوراق قرضه شركتي ورود خواهد كرد. اين اقدام 
پس از آن صورت مي گيرد كه ف��درال رزرو در پايان 
نشست خود تصميمي براي تغيير نرخ بهره كه اكنون 

در محدوده صفر تا ۰.۲۵ درصدي قرار دارد نگرفت.
از سوي ديگر افزايش تنش ها در شبه جزيره كره پس 
از انفجار دفتر ارتباط مش��ترك دو كره توس��ط كره 
شمالي، تنش هاي مرزي بين چين و هند همچنين 
احتم��ال اتخاذ رويكرد س��خت گيرانه تر عليه چين 
توسطامريكا به دنبال اعمال تحريم هاي جديد باعث 
بازگش��ت رويكرد احتياط در بين معامله گران بازار 

ارز شده است.
رودريگو كارتيل، استراتژيست ارشد بازارهاي ارز در 
بانك ملي اس��تراليا گفت: آخرين خبرها از تحوالت 
اقتصادي نيز نتوانس��ته اند چي��زي از نگراني ها كم 
كنند. انتظار داريم با ش��روع بازگشايي مجدد كسب 
و كارها، سير ش��يوع كرونا در جهان مجددا صعودي 
شود و سوال اينجاست كه دولت ها و بانك هاي مركزي 
چگونه مي خواهند بين مباحث اقتصادي و سالمتي 

يك موازنه برقرار كنند.
 از سوي ديگر شاخص هاي كالن اقتصادي منتشرشده 
درباره كش��ورهاي اروپايي نشان دهنده اين است كه 
شرايط كماكان تا حد زيادي بد باقي مانده است؛ هر 
چند كه بانك مركزي اروپا اعالم كرده اس��ت برنامه 
خريد اوراق قرضه خود را با 6۰۰ ميليارد يورو افزايش 
به 1.3۵ تريليون يورو خواهد رساند و اين برنامه را تا 

سال ۲۰۲1 ادامه خواهد داد. 
طبق اعالم مركز آمار اتحاديه اروپا، متوسط نرخ تورم 
در 1۹ كشور عضو منطقه يورو در 1۲ماه منتهي به مه با 
۰.۲ درصد كاهش نسبت به رقم مشابه منتهي به ماه 
قبل به ۰.1 درصد رسيد كه 1.1 درصد كمتر از تورم 
ثبت شده در دوره مشابه سال قبل محسوب مي شود. 
همچنين متوسط نرخ تورم در 1۲ ماه منتهي به مه در 
۲7 كشور عضو اتحاديه اروپا ۰.6 درصد اندازه گيري 
شده كه ۰.1 درصد كمتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده 
است. اين تورم همچنين يك درصد كمتر از تورم ثبت 
شده در دوره زماني مشابه سال قبل است.اين نرخ تورم 
فاصله بسيار زيادي با سطح دو درصدي هدف گذاري 

شده توسط بانك مركزي اروپا دارد.
زك پندل، قائم مقام بخش ارزي بانك گلدمن ساكس 
گفت: اقدامات اخير صورت گرفته توسط كميسيون 
اروپا و بانك مركزي اروپا باعث كاهش ريس��ك هاي 
موجود بر س��ر راه اقتصادهاي اروپايي خواهد شد. با 
اين حال چالش بازطراحي يك ساختار مالي فراگير 
در اروپا به قوت خود باقي اس��ت و براي پرداختن به 
ضعف هاي موجود بايد تغييرات بيشتري اعمال شود. 
از سوي ديگر با بازگشايي مجدد كسب و كارها شاهد 
اوج گيري شيوع كرونا بوده ايم و در برخي از نقاط چين 
محدوديت هاي رفت و آمدي مجددا به اجرا درآمده اند 
تا جلوي شيوع بيش��تر ويروس كرونا كه طبق اعالم 
مقامات بهداش��تي چي��ن داراي برخ��ي رفتارهاي 
متفاوت از ويروس اوليه آن اس��ت گرفته شود. طبق 
اعالم مقامات چيني ويروس كروناي جديد از طريق 

اروپا وارد چين شده است.
در حوزه تجارت خارجي ني��ز عملكرد نااميدكننده 
اقتصاده��اي امريكايي ادامه دارد؛ ص��ادرات امريكا 
ت��ا پايان ماه آوريل با كاهش ۲۰.۵ درصدي نس��بت 
به م��اه قبل مواجه ش��ده كه اين رق��م در طول يك 
دهه اخير بي سابقه بوده اس��ت. در طرف واردات نيز 
امريكايي ه��ا 1۰.7 درصد كمتر از م��اه قبل واردات 
داشته اند. آمارهاي مشابه منتشر شده براي كانادا نيز 
نشان مي دهد در ماه آوريل صادرات با كاهش ۲۹.7 
درصدي و واردات با كاه��ش ۲۵.1 درصدي مواجه 
شده و افزايش كسري تراز تجاري، دالر كانادا را تحت 

فشار قرار داده است. 
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت ديروز 
با ۰.34 درصد افزايش نس��بت به روز قبل و در سطح 
۹7.3۵3 واحد بس��ته ش��د. نرخ براب��ري هر فرانك 
س��وييس معادل 1.۰۵۲ دالر اعالم شد. در تازه ترين 
دور از معامالت، پوند با ريزش ۰.۹۹ درصدي نسبت 
به روز قب��ل خود و به ازاي 1.۲43 دالر مبادله ش��د. 
يورو ۰.36 درصد پايين رفت و با باقي ماندن در كانال 
1.1۲ ب��ه 1.1۲1 دالر رس��يد.در معامالت بازارهاي 
ارزي جهاني همچنين هر دالر با ۰.۰1 درصد كاهش 
به 1۰6.۸6 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي 1.4۵۸ دالر مبادله شد. همچنين 
نرخ برابري دالر معادل 7.۰۸6 يوآن چين اعالم شد.

بانك تجارت در 1۲ ماه منتهي به اس�فند 139۸ 
مبلغ 9 ريال به ازاي هر س�هم سود محقق كرده 
است. اين در حالي است كه در سال 1397 به ازاي 
هر سهم ۲5 ريال زيان داشت. در اين دوره سود 
وجه التزام تسهيالت اعطايي 7 درصد نسبت به 
سال 1397 رشد داشته است. جمع درآمد هاي 
بانك نيز ۲9 درصد رش�د داش�ته اس�ت. سهم 
بانك از درآمدهاي مشاع نيز رشد بسيار خوب 

۲34درصدي داشته است. 

سود حاصل از سرمايه گذاري ها نيز 61۰ درصد رشد داشته 
است. سود تلفيقي هر سهم نيز 43 ريال است كه در سال 
۹7 مبلغ ۵ ريال زيان داش��ت. بانك در سال 13۹۸ حدود 

۹۸۹ ميليارد تومان سود خالص تلفيقي داشته است. بانك 
تجارت در گزارش تفسيري اعالم كرد، زيان انباشته بانك 
در س��ال 13۹۸ به ميزان۲ درصد كاه��ش يافت، فروش 
سودآور س��رمايه گذاري ها و فروش امالك و دارايي ها، از 
برنامه هاي مهم بانك مي باشد .گفتني است نقدينگي بانك 
در ارديبهشت ماه 13۹۹ به طور ميانگين ۰۰۰ ،۲۸۹هزار 
ميليارد ريال بالغ شده است .افزايش سرمايه 3۹۰ درصدي 
از محل تجديد ارزيابي دارايي ها عالوه بر تبديل نمودن بانك 
به بزرگ ترين شركت بورسي، موجب فراهم شدن زمينه 
خروج بانك از شموليت ماده 141 اصالحيه قانون تجارت در 
پايان سال 13۹7 گرديد.لذا درراستاي تداوم اين امر و توجه 
به س��ودهي بانك، تا پايان سال 13۹۸زيان انباشته بانك 
حدود ۲ درصد كاهش يافت كه البته بانك به منظور ادامه اين 

روند برنامه هاي مبسوطي را به شرح ذيل تدوين نموده است: 
1- افزايش مانده و سهم سپرده هاي كم هزينه مخصوصا 

سپرده هاي جاري .
۲- كاهش هزينه پول سپرده هاي مدت دار.

3- تالش براي وصول مطالبات و كاهش نسبت مطالباتي .
4_ فروش سودآور سرمايه گذاري ها.

۵_فروش سودآور امالك و دارايي هاي ثابت.
6_ كاهش شبكه شعب زيان ديده و در نتيجه بهينه سازي 

شبكه شعب بانك .

   چشم انداز، اهداف و برنامه: 
ب��ا توجه ب��ه برنامه ريزي ه��ا، اقدام��ات و تالش هاي 
انجام پذيرفته در س��ال 13۹۸ بان��ك موفق به بهبود 

فرآيند تجهيز و تخصيص سپرده ها گرديد .تداوم اين 
سياست ها در سال 13۹۸ نيز ادامه داشته به گونه اي كه 
نقدينگي بانك در ارديبهشت ماه 13۹۹ به طور ميانگين 
به مبلغ ۰۰۰ ،۲۸۹هزار ميليارد ريال بالغ گرديده ودر 

بازار بين بانكي با نرخ بازدهي مناسب مصرف شده است. 
همچنين پيش بيني مي شود با تداوم وضعيت فعلي و 
وجود نرخ مناسب در بازار بين بانكي، فعاليت بانك در 

اين حوزه ادامه داشته باشد.
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بازپرداخت تدريجي اعتبار 
»آينده داران« بانك آينده

بانك آينده با ه��دف رفاه حال مش��تريان، امكان 
بازپرداخت اقس��اطي بده��ي »آين��ده داران« را 
فراه��م كرد. به منظور تس��هيل بازپرداخت اعتبار 
اختصاص داده شده به مشتريان براي خريد اعتباري از 
فروشگاه هاي ايران مال در قالب طرح »آينده داران«، 
عالوه بر امكان بازپرداخت يك جا، امكان بازپرداخت 
ماهيانه مبلغ اعتبار نيز در قالب ۵ قسط به صورت 
تسهيالت فراهم شده است؛ پيش از سررسيد اعتبار، 
ضمن ارسال پيامكي از مشتري درخواست مي شود 
تا چگونگي بازپرداخت اعتبار مصرف شده از حساب 
خود را با مراجعه به شعبه تعيين نمايد؛ در صورت عدم 
مراجعه مشتري به شعبه يا سامانه هاي تعيين شده، 
مبلغ اعتبار از سپرده پشتوانه او، به صورت يك جا، 
تسويه خواهد شد. مشتريان حقوقي نيز مي توانند 
نسبت به درخواست دريافت يا تقسيط اعتبار در قالب 
طرح »آينده داران«، براي كاركنان خود اقدام كنند. 
اين دسته از مشتريان، از طريق انعقاد تفاهم نامه و 
رعايت شرايط اعالمي مي توانند از مزاياي اين طرح 

بهره مند گردند .

دستورالعمل نحوه واگذاري 
اموال مازاد موسسات اعتباري

در ادام��ه برنامه هاي اصالحات س��اختاري نظام 
پولي و بانكي كشور و با هدف تسهيل و رفع موانع 
اجراي الزام��ات و تكاليف مقرر در م��واد 16 و 17 
قانون رفع موانع تولي��د رقابت پذير و ارتقاي نظام 
مالي كشور، شوراي پول و اعتبار دستورالعمل نحوه 
واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري را تصويب 
كرد.  براين اس��اس، در ضوابط ياد شده، شرايط و 
احكام نحوه واگذاري دارايي هاي ثابت مازاد شبكه 
بانكي از جمله رعايت روش مزايده، قيمت گذاري 
توسط كارشناسان رسمي، رعايت نرخ سود مصوب 
شوراي پول و اعتبار در فروش هاي اقساطي اموال 
و فروش اموال تمليكي با اولويت واگذاري به مالك 
قبلي )واحد توليدي( مورد تاكيد قرار گرفته است. 
موضوع حمايت از واحدهاي توليدي و جلوگيري از 
تعطيلي واحدهاي مذكور ناشي از واگذاري وثايق 
تمليكي آن واحدها مورد توج��ه ويژه قرار گرفته، 
ضمن آنكه بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
موظف شدند عالوه بر درج آگهي هاي مزايده خود 
در پايگاه اطالع رساني، حداقل يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار همچنين »سامانه واگذاري اموال مازاد 
بانك ها«، قبل از انجام مزايده مراتب را به نحو مقتضي 

به مالك قبلي واحد توليدي اطالع دهند. 

بانك پاسارگاد از بيماران 
اوتيسم حمايت مي كند

اوتيسم نام يك بيماري با اختالالت اجتماعي است كه 
عالوه بر هزينه هاي مالي، خانواده ها را نيز با مشكالتي 
مواجه كرده است. اوتيسم يا درخودماندگي، نوعي 
اختالل رشدي است كه با رفتارهاي ارتباطي و كالمي 
غيرطبيعي مشخص مي شود. عالئم اين اختالل تا 
پيش از سه سالگي بروز مي كند و عّلت اصلي آن هنوز 
ناشناخته است. اين اختالل بر رشد طبيعي مغز در 
حيطه تعامالت اجتماعي و مهارت هاي ارتباطي تأثير 
مي گذارد. كودكان و بزرگساالن مبتال به اوتيسم، در 
ارتباطات كالم��ي و غيركالمي، تعامالت اجتماعي 
و فعاليت ه��اي مربوط به بازي، مش��كل دارند. اين 
اختالل، ارتباط با ديگران و دنياي خارج را براي آنان 

دشوار مي سازد.
درمان اين بيماري يا كنترل آن عالوه بر هزينه هاي 
فراوان، مشكالت زيادي براي خانواده ها ايجاد كرده  
كه آنه��ا را نيازمند به حمايت و همراهي از س��وي 
س��ازمان ها و نهادها كرده است.بانك پاس��ارگاد در 
راس��تاي ايفاي مس��ووليت هاي اجتماعي خود، با 
همكاري انجمن اوتيسم ايران اقدامات ارزشمندي 
را براي كاه��ش دردها و آالم اين گروه از افراد جامعه 
انجام داده اس��ت. اقداماتي كه بي شك براي سامان 
دادن وضعيت اين افراد و ايجاد زمينه براي رسيدگي 
بهتر از آنها مي تواند بسيار موثر باشد. راه اندازي سامانه 
ثبت نام )رجيس��تري( افراد داراي اوتيس��م يكي از 
اين اقدامات ارزشمند اس��ت. اين سامانه به آدرس 
irautism.ir مي تواند مشكل نبود آمار صحيح از 
بسياري از بيماري ها و اختالالت به ويژه اختالل طيف 
اوتيسم را برطرف نمايد.در حقيقت سامانه رجيستري 
بعد از سال ها برنامه ريزي و تالش سرانجام با كمك 
ش��ركت فناپ از ش��ركت هاي گروه مالي پاسارگاد 
محقق شد. اين سامانه داراي امتيازات زيادي از جمله 
تسهيل در معافيت از نظام وظيفه، يافتن كودكان گم 
شده داراي اوتيسم و ارايه بيمه سالمت و تكميلي و 
ديگر خدمات آموزشي با تأييد انجمن اوتيسم است. 
مزيت بسيار خوبي كه سامانه ثبت نام دارد، اتصال اين 
سامانه به نيروي انتظامي )ناجا( است. متأسفانه ميزان 
گم شدن كودكان اوتيسم به شدت باال است. زيرا اين 
گروه از افراد درك درستي از فضا و اطرافيان ندارند و 
اين مساله كه كودكان در جامعه طيف اوتيسم رها 
و گم مي شوند، بسيار شايع است و يافتن آنان يكي 
از پرآسيب ترين مش��كالت خانواده هاي آنان است. 
خدمات ديگري كه از طريق س��امانه رجيستري به 
افراد داراي اوتيسم ارايه مي شود، خدمات آموزشي و 
توانبخشي است. البته ارايه خدمات با شرايط ويژه به 
خانواده هايي صورت مي گيرد كه عضو رسمي انجمن 
باشند و قبال خانواده به صورت كامل از منظر مددكاري 
اجتماعي مورد ارزيابي قرار گرفته شده باشد تا بتوان 
خدمات مشخصي را به آنها ارايه داد.بخشي ديگري 
از خدمات كه در حال تدوين است مربوط به خدمات 
آموزشي است. زماني كه فرد داراي اوتيسم وارد مراكز 
آموزشي در دوران دبستاني و پيش دبستاني مي شود، 
اطالعات مربوط به فرد اوتيسم به دقيق ترين شكل در 
اختيار آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا روند ثبت نام 
و پذيرش كودكان اوتيسم با دقت نظر بيشتر و طبق 

استانداردهاي جهاني انجام شود.

رييس كل بانك مركزي: با هماهنگي وزارت امور خارجه و با استفاده از روش هاي حقوقي و بين المللي پول هايمان را كه در بانك كره است مي گيريم



روي خط خبر

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

تداوم رشد شاخص هاي سهام در صورت تداوم حمايت دولتي
گروه بورس|

آخرين هفته معامالتي خرداد ماه نيز سه شنبه 
گذشته در حالي پايان يافت كه رشد قيمت ها و 
به تبع آن افزايش نماگرهاي بازار سهام همچنان 
تداوم داش�ت. در طول اين مدت اگرچه شاخص 
كل بورس برخي روزها را در مسير كاهش سپري 
كرد، با اين حال روند كلي قيمت ها در نبود عوامل 
مزاحم صعودي ماند و سبب شد تا نماگر اصلي اين 
بازار براي اولين بار در تاريخ محاسبه آن از مقاومت 

رواني يك ميليون و 200 هزار واحدي فراتر رود. 

بر اين اساس داد و ستدهاي بازار سهام طي يك هفته اخير در 
حالي خاتمه يافت كه در ابتداي اين هفته زيرساختارهاي بازار 
سهام در چارچوب تغيير معامالتي كه همان مقدار سفارش 
در هر نماد هستند، تغيير كرد تا از اين طريق شاهد تعديل 
ميزان سفارش هايي باش��يم كه بعد از اين قرار است روي 
هسته معامالت بنشيند. همين امر سبب شد تا با كاهش 
فشار بر سامانه معامالتي بورس تهران طي هفته اخير نسبت 
به هفته هاي پيش از آن شاهد مش��كالت و نارسايي هاي 
كمتري باشيم. مضاف بر آنكه كاهش نرخ بهره در بازار بين 
بانكي در كنار افزايش قيمت دالر، افقي مثبت را پيش روي 
س��رمايه گذاران قرار داد. توالي اين رويدادها در كنار تداوم 
روند صعودي پر قدرت دو ساله موجب شد تا سرمايه گذاران 
با رويي بازتر نسبت به هفته هاي ابتدايي ماه جاري به چرخه 
معامالت بنگرند و با ورود پول هاي جدي��د، روند جاري را 
تسريع كنند.  يك كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه در 
چند وقت اخير حمايت دولت از بورس بي سابقه بوده، گفت: 
دولت از طريق عرضه صندوق هاي ETF با قيمت مناسب، 
ارزش گذاري هاي صورت گرفته از بازار و نيز آزادسازي سهام 
عدالت حمايت همه جانبه خود را از بازار اعالم كرد. به گزارش 
ايرنا، احمد اشتياقي به مزاياي سرمايه گذاري در بورس نسبت 
به ديگر بازارها اشاره كرد و افزود: رشد بي سابقه بورس در چند 
وقت اخير باعث ايجاد شائبه وجود حباب در شاخص بورس 
شده اس��ت. وي با تاكيد بر وجود حباب در قيمت برخي از 
سهام شركت ها، گفت: شاخص بورس فارغ از ايجاد حباب 
است، به همين دليل نبايد تعداد سهامي كه نقش چنداني 
در تش��كيل ارزش بازار ندارند و حداكثر ١٠ درصد از ارزش 
بورس را تشكيل مي دهند را به كل بازار تعميم دهيم. اشتياقي 
با تاكيد بر اينكه رشد چند وقت اخير بازار سهام براي عده اي از 
فعاالن بازار قابل پذيرش نيست، اظهار داشت: اين بازار ظرف 
دو ماه با بيش از ١٣٠ درصد بازدهي همراه ش��د، به همين 
دليل برخي از فعاالن بازار تصور مي كنند كه شاخص بورس 
با حباب همراه بوده كه بهتر اس��ت هر چه زودتر مسووالن 
حاضر در بازار نسبت به اين موضوع اقدام به ابهام زدايي كنند. 

اين كارشناس بازار سرمايه آشنايي تعداد زيادي از مردم با 
بورس را اتفاقي مثبت در روند معامالت يك سال اخير بازار 
سرمايه دانست و گفت: در گذشته بازار سرمايه براي مردم 
معرفي نشده بود و از چنين موضوعي آگاهي نداشتند كه 
مي توانند بخش��ي از س��رمايه هاي خود را به خريد سهم و 
سرمايه گذاري در اين بازار سوق دهند. وي با اشاره به اينكه 
سرمايه گذاران هميشه به دنبال سرمايه گذاري هاي سنتي 
و ورود س��رمايه هاي خود در بازار مس��كن، طال و ارز و اخذ 
سود بانكي بودند، گفت: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
چنين تصوراتي براي س��رمايه گذاران ايجاد شد كه با ورود 
س��رمايه هاي خود به بورس مي توانند بازدهي بيشتري را 

نسبت به ساير بازارها كسب كنند.

     رشد معقول بورس در ۴۰ سال گذشته
اش��تياقي اظهار داش��ت: تحليل ميزان بازدهي بازارها در 
٤٠سال گذشته نشان دهنده رشد و بازدهي معقول بورس 
نسبت به س��اير بازارها است. اين كارشناس بازار سرمايه با 
تاكيد بر اينكه رشد اخير شاخص بورس براي عده اي شائبه 
وجود حب��اب در بازار را ايجاد كرده بود كه بايد به طور حتم 

در اين زمينه شفاف سازي هايي صورت گيرد، گفت: در ٤٠ 
سال اخير شاهد جاماندگي بازار سرمايه نسبت به ساير بازارها 
بوديم، مردم ايران و افرادي كه پس انداز مازاد داشتند حاضر 
بودند اقدام به خريد مسكن كنند و از طريق اجاره آن به صورت 
ساليانه ٥ درصد عايدي را كسب كنند اما به هيچ عنوان به 
فكر س��رمايه گذاري در بازار س��رمايه كه مي تواند بازدهي 
بيشتري را در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد، نبودند. وي با 
بيان اينكه سرمايه گذاران سنتي چنين تفكري را داشتند كه 
در كنار دريافت اجاره به دليل افزايش تورم با افزايش قيمت 
مسكن مواجه خواهند ش��د، گفت: سرمايه گذاران چنين 
فكري را نداش��تند كه بورس هم به تناسب افزايش تورم با 
رشد همراه مي ش��ود اما به دليل عدم شناختي كه نسبت 
به بازار سرمايه داشتند به سمت سرمايه گذاري در اين بازار 
پيش نرفتند. اشتياقي با بيان اينكه سرمايه گذاران به تازگي 
نسبت به مزاياي بورس و سرمايه گذاري در اين بازار آگاهي 
پيدا كرده اند، گفت: بخش عمده اي از رشدي كه اخيرا در اين 
بازار رخ داد به دليل جاماندگي آن نسبت به ساير بازارها و ورود 
حجم گسترده اي از نقدينگي به اين بازار بود. اين كارشناس 
بازار سرمايه معتقد است، در صورتي كه سرمايه گذاران با ديد 

بلندمدت اقدام به سرمايه گذاري در اين بازار كنند مي توانند 
تا دو برابر بازار مس��كن بازدهي كسب كنند. وي با تاكيد بر 
اينكه رش��د بازار تاكنون با منطق همراه بوده است، افزود: 
نقدينگي هاي موجود در بازار، توجه مردم و اقبال اين بازار 
براي سرمايه گذاري نسبت به ساير بازارها نشان دهنده رشد 
معقول شاخص بورس و عدم وجود حباب در اين بازار است.

     شاخص بورس حباب ندارد
اشتياقي با بيان اينكه به هيچ وجه بازار سرمايه در شاخص 
كنوني حباب ندارد، اظهار داشت: اين موضوع مي تواند جفا 
به بازار سرمايه و اقتصاد ايران باشد اما سرمايه گذاران را بايد 
نسبت به سهم هايي كه حباب دارند آگاه كرد. اين كارشناس 
بازار سرمايه به ظرفيت هاي خوبي كه براي سرمايه گذاري در 
بازار سرمايه ايجاد شده است اشاره كرد و گفت: به طور اصولي 
و كلي رونق مستمر بازار س��رمايه مي تواند مزاياي زيادي 
را براي اقتصاد كش��ور به ارمغان آورد. وي با بيان اينكه بازار 
سرمايه بازاري مولد است كه منجر به تامين مالي شركت هاي 
پذيرفته در بورس خواهد شد، گفت: وجوه به دست آمده از 
بورس مي تواند كمك كننده رونق طرح هاي توسعه اي بازار 

باشد كه اين موضوع همراه خود زمينه افزايش اشتغال و رشد 
اقتصادي را فراهم خواهد كرد. اشتياقي خاطرنشان كرد: هر 
سياستي كه اكنون بخواهد ورود پول به بازار را از منطق خارج 
كرده و به س��مت بازارهاي ديگر بكشاند با توجه به شرايط 
تحريمي موجود در كشور و تقاضاي مازاد نقدينگي به هر 
سويي برود كل اقتصاد كشور را با مشكل و رشد حباب گونه 
همراه خواهد كرد. اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه 
بانك مركزي در ح��ال مديريت افزايش تدريجي نرخ دالر 
نيمايي اس��ت، گفت: فعاالن بازار معتقدند كه قيمت دالر 
بايد به صورت كنترل شده، تدريجي و بنا بر تورم داخلي و 
خارجي به صورت ساليانه افزايش يابد. وي با اشاره به قيمت 
دالر كه سال گذش��ته ١١ هزار تومان بود و امسال به بيش 
از ١٤ هزار تومان افزايش يافته اس��ت، اظهار داش��ت: اين 
موضوع به نفع بورس است، دالر نيمايي كه اكنون ١٥ هزار 
و ٧٠٠ تومان است مي تواند به صورت تدريحي و با كنترل 
بانك مركزي تا پايان سال تا نرخ ١٨ هزار تومان افزايش يابد 
كه به طور حتم شاهد تاثير اين موضوع بر روند بازار سرمايه 
خواهيم بود. به اعتقاد اشتياقي، افزايش كنترل شده و بدون 
هيجان قيمت دالر به ضرر اقتصاد ايران نيس��ت. وي ادامه 
داد: در صورتي كه نرخ دالر با نظارت بانك مركزي به صورت 
ساليانه فقط ١٥ درصد افزايش پيدا كند قطعا سرمايه گذاران 
به سمت سرمايه گذاري در بازار ارز نمي روند و اقدام به ورود 
سرمايه هاي خود به سمت بورس خواهند كرد چرا كه اين 

بازار تا دو برابر آن بازدهي خواهد داشت.

     ورود گسترده نقدينگي به بورس
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: در دو سال اخير 
با كنترل ايجاد شده در قيمت دالر و نيز حمايت چشمگير 
دولت از بازار سرمايه شاهد ورود گسترده نقدينگي به سمت 
اين بازار بوديم كه اميدواريم از اين به بعد هم اين اقدام از سوي 
دولت صورت گيرد.  اشتياقي با تاكيد بر اينكه بورس هنوز به 
صورت بنيادي از جذابيت سرمايه گذاري برخوردار است، 
گفت: با توجه به حضور شركت هاي صادرات محور در بورس 
و تاثيرپذيري آنها از افزايش ١٥ درصدي قيمت دالر نيمايي، 
به طور حتم شاخص بورس در مسير توسعه قرار مي گيرد و 

قيمت سهام به تناسب با رشد همراه خواهد شد.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه بازار از محل افزايش 
نرخ نيمايي از رقم كنوني داراي ظرفيت رشد ٣٠ درصدي 
است، گفت: در كنار اين موضوع برخي از شركت ها از تجديد 
ارزيابي دارايي خوبي برخوردارند كه اين موضوع شاخص 
بورس را با رشد چشمگيري همراه مي كند. وي با بيان اينكه 
فعاالن بازار س��رمايه به دنبال سركوب قيمت دالر از سوي 
دولت نيستند بلكه قيمت دالر بايد براساس نرخ تورم افزايش 
يابد، اظهار داشت: اين موضوع از جمله سياست هاي بانك 
مركزي است كه باعث رونق توليد و ايجاد اشتغال در كشور 
خواهد شد. اشتياقي اظهار داشت: اگر برخي از فعاالن بازار 
بخواهند با بد جلوه دادن بورس و مطرح كردن وجود حباب 
در شاخص بورس باعث خروج نقدينگي از اين بازار و ورود 
آن به سمت بازار دالر شوند، نقدينگي باعث ايجاد حباب در 

قيمت دالر و ضرر اقتصاد ايران خواهد شد.

     ريسك هاي تهديدكننده معامالت بورس
اين كارش��ناس بازار س��رمايه به ريسك هاي تهديد كننده 
بورس اشاره كرد و افزود: هر عاملي كه باعث كاهش سودآوري 
شركت ها شود مي تواند به عنوان تهديدي جدي براي بازار 
تلقي شود، همچنين ظرفيت دالر نيمايي بر روند صعودي 
بازار تاثيرگذار است. وي با بيان اينكه ريسك خاصي كه بخواهد 
تهديدكننده معامالت بازار و توليد و فروش شركت ها باشد 
وجود ندارد، افزود: به نظر مي رسد در وضعيت كنوني ريسك 
كاهش قيمت سهام كاموديتي ها بازار را تهديد نمي كند، با 
توجه به كنترل كرونا و بازگشايي دوباره توليد به نظر مي رسد 
كه اكنون در بازار با ريسك كاهش قيمت جهاني مواجه نيستيم 
و قيمت نفت هم در محور قيمتي ٤٠ تا ٤٥ دالر به ثبات خواهد 
رسيد. اشتياقي به ديگر ريسك هاي موجود در بازار اشاره كرد و 
گفت: احتمال تشديد تحريم هاي موجود از جمله ريسك هايي 
است كه ممكن است به دليل محدوديت ايجاد شده در نقل و 
انتقال پول به صورت بالقوه به بازار تحميل شود. اين كارشناس 
بازار سرمايه با بيان اينكه سهام عدالت از جمله ريسك هايي 
است كه در صورت عدم مديريت مي تواند معامالت بورس را با 
خطر همراه كند، گفت: ايجاد فشار فروش در بازار باعث خروج 
نقدينگي از بازار خواهد شد. وي با بيان اينكه دولت بايد هر ۶ ماه 
يك بار مقداري از سهام عدالت را آزاد كند و نبايد براي اين اقدام 
مدت زمان كمتري در نظر گرفته شود، افزود: سهام عدالت بايد 
مورد مديريت قرار گيرد و اين موضوع هم بايد در نظر گرفته 
شود كه در زمان آزادسازي سهام عدالت ETF پااليشگاه معرفي 

نشود و عرضه آن را به تاخير بيندازند.

     حمايت بي سابقه دولت از بازار سرمايه
اين كارشناس بازار سرمايه به حمايت هاي دولت از بازار سرمايه 
اشاره كرد و افزود: در چند وقت اخير حمايت دولت از بورس 
بي س��ابقه بوده است، با توجه به صندوق هاي ETF با قيمت 
مناسب و ارزش گذاري هاي صورت گرفته به صورت كامل از 
بازار حمايت كرد. وي افزود: دولت بيشتر به دنبال اين بود تا 
اقشار مختلف جامعه بتوانند ضمن سرمايه گذاري در بورس 
با بازار سرمايه آشنا شوند. اشتياقي خاطرنشان كرد: دولت، 
وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي با حمايتي خوبي كه از بازار 
سرمايه كردند باعث ايجاد تاثير مثبتي در روند معامالت اين 
بازار شدند، بنابراين اقبال صورت گرفته از بازار سرمايه در سايه 
حمايت هاي انجام شده از بازار بود.اين كارشناس بازار سرمايه 
اعالم كرد: اگر اين حمايت هاي صورت گرفته از بازار به صورت 
مستمر ادامه دار باشد تا پايان سال شاهد رشد شاخص بورس 
در بازار خواهيم بود.وي با بيان اينكه دولت اكنون از دو طريق 
در حال تامين مالي از بازار سرمايه است، گفت: دولت با عرضه 
سهام در اختيار خود در قالب صندوق هاي ETF به تامين مالي 
و جبران كسري بودجه از اين محل كمك خواهد كرد. اشتياقي 
اظهار داشت: بخش بيشتر تامين مالي از طريق اوراق بدهي با 
نرخ ۱۵ درصد در حال انجام است كه اميدواريم اين اوراق بر 
روي نرخ ۱٥ بماند در حالي كه اگر با افزايش همراه شود چندان 

براي بورس مطلوب به نظر نمي رسد.
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منتظر يك عرضه اوليه باشيد
معاون بازار فرابورس با بيان اينكه عرضه اوليه دو 
شركت در دستور كار فرابورس قرار دارد، گفت: در 
هفته پيش رو حداقل يك عرضه اوليه در فرابورس 
خواهيم داشت. به گزارش ايسنا، افسانه اروجي با 
بيان اينكه دو عرضه اوليه در دستور كار فرابورس 
قرار دارد، اظهار كرد: يكي از اين عرضه اوليه ها به 
روش ثبت سفارش و ديگري به روش گشايش نماد 
اس��ت. وي ادامه داد: در واقع عرضه اوليه به روش 
ثبت سفارش براي سرمايه گذاري پويا و عرضه اوليه 
به روش گشايش نماد براي بيمه خاورميانه است 
كه در حال پيگيري امور مربوط به آن براي انتقال 

از بازار پايه به بازار اول هستيم. 

ادامه از صفحه اول

بر سر سازمان تامين اجتماعي 
چه آمده است؟

به ترتيب حدود يك ميليون و ۱00 هزار تومان، يك 
ميليون و 270 هزار تومان و يك ميليون و 470 هزار 
تومان گزارش ش��ده بود و در صندوق بازنشستگي 
بترتيب حدود يك ميليون و ۵00 هزار تومان،  يك 
ميليون و 840 هزار توم��ان و 2 ميليون و 200 هزار 
تومان اعالم شده بود.  طي ۱0 سال نيز شكاف ميان 
مستمري هاي سازمان تامين اجتماعي و صندوق 
بازنشستگي كشوري وجود داشته و طي دو سال 97 
و 98 نيز يقينا تشديد شده است. همانطور كه مالحظه 
مي كنيد متوسط مستمري سازمان تامين اجتماعي 
در س��ال 97 كمتر از متوسط مس��تمري صندوق 
بازنشستگي در سال 9۵ اس��ت. حال دو صندوق را 
در منابع با هم مقايسه كنيد. صندوق بازنشستگي 
كشوري سال ها اس��ت كه بخش اعظم هزينه هاي 
خود را بر بيت المال تحميل مي كند، ولي س��ازمان 
تامين اجتماعي از بيت المال سال ها است كه طلبكار 
است. هدف اين است كه در اين قبيل موارد سازمان 
تامين اجتماعي بدوا به جاي پيشنهادات كالن، خود 
را آسيب شناسي  و اعالم كند كه سرآمد ترين صندوق 
بيمه گر اجتماعي چرا به روزي افتاده است كه آرمان 
مس��تمري بگيران رس��يدن حداقل مستمري به 
2 ميليون و 800 هزار تومان در س��ال جاري است؟  
آيا ع��دول از مكانيزم هاي بيمه اي و دعوت مهمانان 
خوش نشين سر سفره سازمان تامين اجتماعي به 
جاي سر سفره بيت المال و سابقه فروشي قانوني و فرا 
قانوني و اداره روزمره صندوق به جاي تبعيت از نظام 
بيمه گري و... از پارامترهاي اين عقب افتادگي نيست؟ 
به كارشناسان  محترم  س��ازمان  توصيه  مي كنم كه 
آسيب شناسي را در دستور خود قرار دهند و علل اين 
وضعيت را شفاف به مسووالن و مشتركين اعالم كنند.
عضو پيشين هيات مديره  سازمان تامين اجتماعي

اگر نرخ تامين مالي در حوزه اوراق بدهي از 15 درصد فراتر رود، اين مساله چندان به نفع بورس نخواهد بود
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ادامه از صفحه اول 5 راه  و شهرسازي

اعضاي شوراي شهر:  مرجع تصميم گير، ستاد ملي مقابله با كرونا است نه نمايندگان مجلس

انتقاد كرونايي مجمع نمايندگان تهران از شهرداري
گروه راه و شهرسازي|

همزمان با اوج گيري دوباره بيماري »كرونا« در 
كشور، كوويد 19 به اولين مساله مشترك ميان 
مجمع نمايندگان ته�ران در مجلس يازدهم و 
مديريت ش�هري پايتخت تبديل شده است. 
برخي خبرهاي منتشر شده از نخستين نشست 
مشترك مديريت شهري تهران با نمايندگان 
مجل�س حاك�ي از اين اس�ت ك�ه نمايندگان 
مجلس جديد نسبت به مديريت كرونا از سوي 
ش�هرداري تهران و از جمله برقراري مقررات 
مربوط ب�ه رژيم ترافيكي در حلق�ه اول و دوم 
طرح در شهر تهران گاليه داش�ته اند و بر اين 
نظر بوده اند كه مديريت شهري پايتخت به طور 
كامل بايد مس�ووليت كنترل و مه�ار كرونا در 
پايتخت را بپذي�رد. در همين ح�ال،  برخي از 
اعضاي شوراي ش�هر تهران با استناد به تاييد 
اقدامات ضدكرونايي مديريت شهري از سوي 
س�تاد مقابله با كرونا، كم كاري ش�هرداري در 
زمينه كنترل كرونا را رد كردند و در عين حال، 
از واگذاري اختيار و مسووليت كامل براي مهار 

كرونا در پايتخت استقبال كرده اند.

مشكالتانباشته2سالهرفعنميشود
زهرا نژادبهرام، عضو هيأت رييس��ه شوراي شهر تهران 
در گفت وگو با ف��ارس، درباره برگزاري جلس��ه مجمع 
نمايندگان استان تهران و شهردار پايتخت، اظهار كرد: 
اينك��ه نمايندگان مجلس انتظار داش��ته باش��ند تمام 
مشكالت و مس��ائلي كه س��ال هاي متمادي در تهران 
وجود داش��ته را بتوانيم طي يكي دو سال برطرف كنيم 
انتظار زيادي است. چرا كه همه دستگاه ها بايد در كنار 
هم باشند و مشكالت را برطرف كنند.نژادبهرام در پاسخ 
به اينكه برخ��ي از نمايندگان تهران در مجلس گفته اند 
ش��هرداري در پايتخت تنها ژست مقابله با كرونا گرفته 
است، گفت: شهرداري تهران براي پيشگيري و مقابله با 
كرونا اقدامات زيادي انجام داده و برخي از نمايندگان در 
اين زمينه كم لطفي كرده اند.وي گفت:  مرجع تصميم گير 
و تصميم ساز در موضوع كرونا كه حتي مقام معظم رهبري 
نيز تابع نظرات كارشناسي آنها هستند، ستاد ملي مقابله 
با كرونا است كه بارها اين س��تاد در زمينه فعاليت هاي 
شهرداري براي مقابله با كرونا تقدير كرده است. چندين 
بار نيز عليرضا زالي رييس ستاد مقابله با كروناي تهران، 
شهرداري را جزو پيشگامان مقابله با كرونا معرفي كرده 
اس��ت.او افزود: ضد عفوني معابر، اتوبوس ها و قطارهاي 
مترو، ارايه طرح اس��تفاده اجباري از ماسك و قرار دادن 
فرصت براي تس��ويه حساب مالي ش��هروندان در حوزه 
شهرسازي از جمله اقدامات شهرداري جهت مقابله با كرونا 
بوده است. همچنين پرسنل بهشت زهرا اقدامات زيادي در 
حوزه دفن متوفيان كرونا انجام داده و همه اين موضوعات 

در قالب رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي بوده است.
عضو هيأت رييسه شوراي شهر تهران اظهار كرد: اينكه 
اقدامات ش��هرداري ش��وآف بوده يا حقيقي بايد توسط 
مرجع رسمي در زمينه مقابله با كرونا كه ستاد ملي كرونا 

است، اعالم شود.

فاصلهگذاريدرمتروممكننيست
عضو هيات رييسه شوراي ش��هر تهران اظهار كرد: بارها 
مديريت ش��هري تهران اعالم كرده ك��ه با تعداد موجود 
وسايل حمل و نقل عمومي امكان رعايت فاصله گذاري 

اجتماع��ي و تبعي��ت از پروتكل ها وجود ندارد و س��تاد 
مل��ي مقابله با كرونا نيز به اين موضوع توجه داش��ته و ما 
انتظار داش��تيم كه بتوان از ظرفيت هاي دولت در جهت 
توسعه حمل و نقل عمومي اس��تفاده كرد.وي افزود: اگر 
قرار است كه همه مكان ها بازگش��ايي، خدمات الزم در 
حوزه ه��اي مختلف اقتصادي، فرهنگ��ي و اجتماعي در 
اختيار شهروندان گذاشته شود همچنين همه فعاليت ها 
به روال عادي بازگردد نيازمنديم كه حمل و نقل عمومي 
را تقويت يا متوقف كرده يا زمان اس��تفاده از حمل و نقل 
عمومي را برنامه ريزي و زمان بندي شده در نظر گيريم.او 
با اشاره به اينكه شهرداري تهران طي دو ماه نمي توانست 
ظرفيت حمل و نقل عمومي را گسترش دهد، گفت: در 
ماه هاي اخير تنها محل استقرار مسافر و راننده در تاكسي ها 
جداسازي ش��د و همه اتوبوس ها و قطارهاي مترو نيز به 
صورت مداوم ضدعفوني مي شوند. همچنين استفاده از 
ماس��ك را در مترو اجباري كرديم.وي اظهار كرد: اينكه 
گفته شود شهرداري با اجراي طرح ترافيك به دنبال منابع 
مالي بوده، كم لطفي اس��ت چرا كه ما هم معتقديم نبايد 
فعاليت ها به حالت عادي باز مي گشت و اگر برنامه اي براي 
بازگشت فعاليت ها به حالت عادي بود بايد ظرفيت هاي 
حمل و نقل عمومي افزايش مي يافت.نژادبهرام خاطرنشان 
كرد: از طرفي نيز ش��هرداري تهران اجراي طرح ترافيك 
را به صورتي در نظر گرفته كه قبل از ساعت ۸ كاركنان و 
كارمندان بتوانند به صورت رايگان وارد محدوده طرح و به 
محل كار خود برسند و از ساعت ۱۴ تا ۱۶ نيز خروج افراد از 
طرح به صورت رايگان امكان پذير است و اين مساله يعني 

شهرداري به سالمت شهروندان توجه دارد.

واگذاريبهداشتودرمانپايتخت
بهشهرداري

در همين حال، رييس كميته س��المت ش��وراي شهر 
تهران ضمن استقبال از پيش��نهاد نمايندگان مجلس 
جهت واگذاري مسووليت بهداشت و درمان پايتخت به 
ش��هرداري گفت: آماده همكاري و مذاكره با نمايندگان 

مجلس در اين زمينه هستيم.
ناهيد خداكرمي، رييس كميته س��المت شوراي شهر 
تهران در گفت وگو با فارس، افزود: شوراي شهر از ابتداي 
دوره پنجم فعاليت خود همواره بحث مديريت يكپارچه 
شهري را مطرح كرده است و بر همين اساس همان زمان 
صحبت هايي با قاضي زاده هاش��مي وزير وقت بهداشت 
داش��تيم كه خدمات بهداشتي س��طح يك به اداره كل 
سالمت شهرداري تهران واگذار شود.وي افزود: در حال 
حاضر كه نمايندگان مجلس اين موضوع را مطرح كرده اند، 
ما نيز از آن استقبال مي كنيم چرا كه اين مساله نه تنها 
براي تهران ضرورت دارد بلكه سبب صرفه جويي منابع 
اقتصاد سالمت هم مي شود و مردم مي توانند منطبق با 

نيازهاي خود خدمات سالمت را دريافت كنند.
رييس كميته سالمت شوراي ش��هر تهران ادامه داد: 
واگذاري خدمات اوليه حوزه سالمت همچنين خدمات 
اوليه آموزش و پرورش و مهدكودك ها به ش��هرداري 
تهران مطلوب و مناس��ب است و اين موضوع در قالب 
مديريت يكپارچه شهري مي تواند نتايج موثري را به 
همراه داشته باشد.رييس كميته سالمت شوراي شهر 
تهران از اعالم آمادگي همكاري و مذاكره كميسيون 
س��المت و محيط زيست شوراي ش��هر تهران جهت 
همكاري با كميسيون سالمت مجلس جهت بررسي 
و انجام موض��وع مديريت يكپارچه ش��هري خبر داد 
و گفت:  تش��كيل كارگروه هاي ويژه مش��ترك در اين 

زمينه سبب مي شود كه اليحه و طرح هايي آماده شود 
و موانع قانوني نيز براي اين موضوع بر سر راه نباشد.بر 
اساس اين گزارش، عبدالحسين روح االميني، نماينده 
مجلس نيز در جلس��ه اخير مجمع نمايندگان تهران 
گفت: پذيرش مسووليت بهداشت و درمان شهر تهران 
توسط شهرداري همانند بسياري از كشورهاي توسعه 
يافته حائز اهميت است و در صورت موافقت شهرداري و 
شوراي شهر با اين موضوع، پيشنهاد مي شود كميته سه 
جانبه اي از جانب دولت، كميسيون بهداشت مجلس و 
شهرداري برگزار و نسبت به تدوين قانون براي طرح در 

مجلس شوراي اسالمي تشكيل شود.

هدفاحيايطرحترافيك،مالينبود
پرويز حناچي، شهردار تهران نيز در نشست مشترك 
با نمايندگان مجلس درب��اره »طرح ترافيك« و علت 
اجراي آن با توجه به شيوع كرونا، بودجه فرهنگي، شبكه 
فاضالب و تسري خطوط مترو به شهرهاي حاشيه اي 

تهران س��وال داشتند، گفت: شهرداري به هيچ وجه با 
اهداف مالي طرح ترافيك را احيا نكرد، تحقيقات نشان 
مي داد كه سفرهاي غيرضروري به مركز شهر افزايش 
يافته بود و اين خود عاملي براي افزايش آمار كرونا بود، 
تصميم شهرداري براي طرح ترافيك با تاييد شخص 
وزير و ستاد كرونا انجام شد.حناچي همچنين با تاكيد 
بر ضرورت تصويب اليحه نظام جامع مديريت شهري 
گفت: بايد وظايف و مسووليت ها در مديريت شهري 
تناسب داشته باشد و وظايفي بر عهده مديريت شهري 
گذاش��ته نش��ود كه در قبال آن هيچ اختياري ندارد.

مديريت ش��هري تهران از تمام اقداماتي كه خطوط 
ريلي حاشيه شهر را گسترش مي دهد حمايت مي كند 
و حاضر است با شهرهاي اطراف در اين زمينه همراهي 
كند.شهردار تهران پس از جلسه با نمايندگان گفت: با 
توجه به سوابق حضور برخي نمايندگان در شهرداري ها 
و ش��وراي ش��هر تهران اميد زيادي هس��ت كه بتوان 
مشكالت ش��هر تهران را با كمك اين نمايندگان حل 

كرد و با توجه به پتانسيل باالي نمايندگان تهران براي 
حل مشكالت شهري، شهرداري تهران آمادگي دارد 
براي حل معضالت شهري با مجلس شوراي اسالمي 
همكاري هاي الزم را داشته باش��د. اميدوارم با كمك 
نمايندگان بار سنگين اين مش��كالت از دوش مردم 

برداشته شود.

تامين80درصدهزينههايشهر
ازطريقساختوساز

شهردار تهران همچنين در جلسه با نمايندگان مجلس 
گفت: هم اكنون در حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد هزينه هاي 
شهر از طريق ساخت و ساز تامين مي شود و براي اينكه 
اي��ن رقم كاهش يابد نياز به درآمدهاي پايدار اس��ت.

به گزارش ايلنا، حناچي افزود: دو اليحه »درآمدهاي 
پايدار شهرداري ها« و »اليحه ماليات بر ارزش افزوده« 
كه مراحل پاياني تصويب خود را مي گذرانند تا حدي 

مي توانند اين مشكل را برطرف كنند.
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خانههايخالييكياز
واقعيتهاياقتصادايران

به يك چيزي راضي مي شود ولي گشتن بالقوه را ادامه 
مي دهد و در اولين فرصتي كه خانه به تري پيدا كرد، قبلي 
را تخليه مي كند. )اگر مالك بوده، خانه جديدي مي خرد 
و قبلي را براي فروش مي گذارد( حاال در اين چارچوب 
چه چيزي تعيين مي كند كه در تعادل بلندمدت چه قدر 
خانه خالي وجود خواهد داشت؟ به اين عدد مي گوييم 
نرخ طبيعي يا س��اختاري خانه هاي خالي در اقتصاد 
)ش��بيه نرخ طبيعي بيكاري( . خب يك عامل بديهي 
در تعيين نرخ خانه هاي خالي »رش��د قيمت« است. 
فروشنده اگر ببيند كه قيمت با نرخ خوبي در طول زمان 
رشد مي كند، »هزينه اي« كه از معطلي و عدم فروش/

اجاره خانه تحمل مي كنم كم تر مي ش��ود چون رشد 
احتمالي قيمت جبران Dividend )مثاًل اجاره يا بهره( 
از دست رفته را مي كند. در نتيجه در بازارهايي با رشد 
قيمت، تعداد متوسط خانه هاي خالي بيشتر مي شود. 
عامل ديگر ميزان نوسانات در جامعه و اقتصاد است. در 
يك شهر كوچك و با اقتصاد آرام و قابل پيش بيني، خانه 
خالي كم خواهد بود چون »شوك« به زندگي خانوارها 
كم است و انگيزه جابه جايي زياد نيست.  در مقابل در 
اقتصادهاي با تالط��م )فرصت / تهديد( زياد نرخ خانه 
خالي باال مي رود چون افراد با نرخ بيش��تري جابه جا 
مي ش��وند )چه فيزيكي و چه اقتصادي( . عامل سوم 
»هزينه و فناوري جست وجو« است. در يك شهر اروپايي 
كالسيك كه ساختمان ها پر واحد، معماري ها شبيه هم 
و كيفيت محالت نزديك به هم است، خانه خالي كم 
خواهد بود چون جس��ت وجوي بيشتر فايده چنداني 
ندارد و كمابيش مش��ابه همان خانه اول گير خريدار 
مي آيد. در مقابل در تهران يا خيلي شهرهاي امريكايي، 
فايده جست وجو زياد است چون خانه ها و محله ها خيلي 
با هم فرق دارند و نياز به جست وجوي زيادي هست تا 
خانه مناسب پيدا شود. در اين شهرها خانه ها براي مدت 
طوالني معطل )خالي( مي مانند. فناوري جست وجو هم 
مهم است: اگر خريدار / فروشنده بتوانند همه گزينه ها 
را يك جا ببيند، نياز به معطلي زيادي ندارد. ايده »روز 
فروش« احتمااًل از اين جنس اس��ت: يك روز خاص را 
اعالم مي كنيم كه همه خريداران بالقوه حاضر شوند. 
بنابراين، خانه خالي پديده اي طبيعي در اقتصاد است 
و در همه جا مش��اهده مي ش��ود و كار كرد مشخصي 
دارد. شايد جالب باشد كه نگاهي به اعداد دنياي واقعي 
بيندازيم: نرخ خانه هاي خالي در تهران حول و حوش 
۱۲ درصد است، متوسط اين عدد در امريكا و كشورهاي 
اروپايي هم »كمابيش« همين و حتي باالتر )حدود ۱۸ 
درصد( است )البته در برخي زمان ها مثل بحران مالي 
نرخ باال مي رود و برخي زمان ها كمتر( .  حاال كمي عدد 
و رقم ببينيم. منتها قب��ل از آن ببينيم كه انگيزه هاي 
وجود خانه خالي و زير بخش هاي آن در آمار شامل چه 

مواردي مي شود: 
كمابيش به ترتيب اهميت در آمار خانه هاي خالي اينها 
اجزاي خانه هاي خالي است: خانه دوم / تعطيالت / ويال، 
خانه اجاره اي منتظر مشتري، خانه خريده شده به قصد 
سرمايه گذاري )خصوصاً توسط خارجيان(، خانه نكول 
كرده و در تملك بانك، خانه تملكي منتظر مشتري، خانه 
خريداري شده براي تخريب و بازسازي، خانه قديمي رها 
شده توسط مالك. همه اينها روي هم ذخيره خانه هاي 

خالي در اقتصاد را مي سازند.
دقت كنيم كه نرخ خانه خالي در بين خانه هاي اجاره اي 
خيلي بيشتر )نزديك به ۵ برابر( از نرخ خانه هاي خالي 
تملكي است كه دليلش روشن است: مستأجر به راحتي 
مي تواند با چند ماه نوبت خانه را تخليه كند و تضميني 
براي حضور فوري نفر بعد نيست ولي مالك معموالً پيش 

از اطمينان از فروش، خانه را تخليه نمي كند.
امريكا را ببينيم: نرخ خانه هاي خالي ۱۲ درصد است 
ك��ه از آن حدود ۵ درصد خانه ه��اي خالي - به داليل 
مختلف ذكر شده در باال - بيرون از بازار است كه اساسا 
عرضه نمي شود؛ حدود ۳ درصد خانه دوم و تعطيالت 
)ويال(، حدود ۲ درصد خانه اجاره اي منتظر مشتري و 
حدود ۱ درصد تملكي منتظر مشتري. )دقت كنيم كه 
در امريكا س��هم خانه اجاره اي از كل مسكن كم است. 
در نتيجه ۲ درصد كل، درصد بزرگي از خود خانه هاي 
اجاره اي اس��ت.(  حاال اروپا را به صورت كش��وري نگاه 
كنيم: از يك طرف كشورهايي داريم كه نرخ خانه خالي 
در آنها بسيار باال و حدود ۳۰ درصد است )يونان، قبرس، 
كروواسي، اسپانيا و ...(. عامل اين قضيه احتماالً تركيبي 
از خانه دوم، خري��داران خارجي و بح��ران اقتصادي 
اس��ت. از آن طرف در كشورهايي مثل هلند و آلمان و 
فنالن��د و دانمارك و...  نرخ در مح��دوده ۱۲-۷ درصد 
رايج است. اگر كمي به داخل كشورها نگاه كنيم، تنوع 
داخل كش��وري زيادي مي بينيم. مثاًل در آلمان نرخ 
خانه هاي خال��ي از ۴ درصد تا ۱۴ درصد در ايالت هاي 
مختلف متفاوت است. ايران چه طور؟ در ايران حدود 
»۲۳ ميليون واحد مسكوني« داريم و طبق ادعا، عدد 
خانه هاي خالي حدود ۲.۵ ميليون و خانه هاي تعطيالت 
حدود ۲ ميليون است. البته متخصصان در مورد دقت 
جمع آوري اين اعداد، تنوع آن در ش��هرهاي مختلف، 
تركيب خانه هاي خالي به لحاظ كيفيت و مساحت و 
قيمت )لوكس، ش��مال شهري يا مصرفي( و امثال آن 

حرف هاي زياد دارند. 
جمع بندي: نرخ خانه هاي خالي يك عدد مكانيكي 
نيست كه فكر كنيم براي خودش متورم شده است و با 
يك سوزن - مثل ايده ماليات بر خانه هاي خالي و امثال 
آن - قابل تخليه است. پديده خانه خالي خودش جزيي از 
واقعيت هاي اقتصادي كشور و پويايي بازار مسكن است.

هش�دار سياستي: هر سياس��تي كه بخواهد از باال 
و با مداخله دولت، ن��رخ خانه هاي خالي را تغيير دهد 
)تازه اگر فرض كنيم موفق شود( بايد خيلي دقيق به 
پيامدهاي كوتاه مدت و بلندمدت آن مثل اثر روي »نرخ 
اجاره و نسبت اجاره به قيمت«، »انگيزه ساخت و عرضه 
مسكن جديد در بلندمدت«، »انگيزه خلق قراردادهاي 
صوري«، »فس��اد اداري در ارزيابي ماليات«، »پنهان 
كردن قيمت هاي واقعي در معام��الت« و ... فكر كند. 
ضمن اينكه چنين سياستي بايد توضيح دهد كه اثر آن 
روي »قيمت تعادلي« بازار چه خواهد بود. مثاًل روشن 
نيست كه فرضا با ورود يك سري منزل لوكس در شمال 
تهران، آيا واقعاً وضع مصرف كنندگان عادي جامعه بهتر 
مي شود يا نه؟ سياست هاي فكر نشده و خام ممكن است 

وضع بازار مسكن را از اين هم بدتر كند.
٭استاد اقتصاد  در موسسه تكنولوژي استيونس

مالكان برخي از واحدهاي مسكوني خالي، اجاره صوري ملك را در دستور كار خود قرار دادند

راههايدورزدنمالياتازخانههايخالي
گروه راه و شهرسازي|

ماليات س�تاني از خانه هاي خالي آن گونه كه 
وزير راه و شهرس�ازي اعالم كرده اس�ت،  در 
تابس�تان س�ال جاري اجرايي مي شود. اگر 
چه همچنان موانع متعددي بر سر اجراي اين 
قانون وجود دارد، اما در روزهاي گذش�ته به 
گفته برخي از مشاوران امالك برخي مالكان 
به فكر به كارگيري برخي ابتكارات براي دور 
زدن قانون ماليات از خانه هاي خالي افتاده اند 
و تالش مي كنند در تعامل با برخي از مشاوران 

امالك به اين هدف دست پيدا كنند.

فرار از ماليات شايد سابقه اي به اندازه پديده اخذماليات 
داشته باشد، به گونه اي كه با رونمايي از هر نوع مالياتي، 
شيوه دور زدن آن نيز از سوي مشموالن پرداخت ماليات 
ابداع مي شود. حاال نيز در شرايطي كه هنوز اخذماليات 
از خانه هاي خالي اجرايي نشده، اما شيوه هاي دور زدن 
آن از سوي برخي مالكان رونمايي شده است. آن گونه 
كه قانونگذار و دولت مراد داشته اند، هدف از اخذماليات 
از خانه هاي خال��ي، به گردش درآمدن س��رمايه ها و 
ثروت هاي ملي به كار گرفته ش��ده در اين واحدها به 
چرخه عرضه و تقاضا است بلكه شايد مرهمي باشد بر 

زخم جهش قيمت ها. 
چه آنكه با اجرايي ش��دن درس��ت و دقيق اين قانون، 
مالكان خانه هاي خالي مجبور مي شوند واحدهاي خود 
را يا در بازار اجاره يا در بازار معامالت ملكي عرضه كنند 
و ب��ه اين ترتيب با افزايش ميزان عرضه در برابر ميزان 
تقاضا، قيمت ها تعديل خواهد شد. اگر چه اين استدالل 
درست اس��ت، اما از آنجا كه منشأ و علت جهش هاي 
قيمتي در بازار مس��كن، كمبود عرضه مسكن نيست 
و ناشي از تحوالت اقتصاد كالن است، بنابراين راه حل 
نيز بايد معطوف به عل��ت موجده جهش هاي قيمتي 
باشد. در غير اين صورت، با توجه به مطلوبيت احتكار 
واحدهاي ساخته شده، شاهد ابداع راهكارهايي براي 

دور زدن ماليات از خانه هاي خالي خواهيم بود.

اقتصادزيرزمينيبازارمسكن
برخي گزارش هاي ميداني حاكي است تعدادي از مشاوران 
امالك تهران در برخي مناطق شمالي پايتخت و نيز منطقه 
۲۲ ك��ه واحدهاي خالي زيادي دارند، با مالكان هم س��و 
ش��ده و براي آنها قرارداد اجاره صوري تنظيم مي كنند؛ 
اين قراردادها در س��امانه امالك و مستغالت نيز به ثبت 
مي رسد تا مشمول ديتاهاي موجود در سامانه اسكان قرار 
نگيرند. همچنين گفته شده برخي از مشاوران امالك، از 
برخي افراد كارت ملي اجاره مي كنند تا كد ملي مستأجر 
كه در سامانه به ثبت مي رسد، با اخطار عدم شناسايي كد 
ملي، مواجه نشود. به نظر مي رسد بايد به ليست فرارهاي 
مالياتي، از تابس��تان امس��ال مدل جديدي از فرارهاي 
مالياتي با عنوان فرار از ماليات بر خانه هاي خالي افزود كه 
مرتبًا در اشكال و روش هاي مختلف نمود عيني خواهد 
داش��ت. به گزارش مهر، بررس��ي هاي ميداني نيز نشان 
مي دهد، كم و بيش تعداد مح��دودي از امالكي ها با اين 
ترفند آش��نا ش��ده اند كه البته عامل اصلي شناخت آنها 
براي ورود به اين موضوع، پيشنهادهايي بوده كه مالكان 
واحدهاي مسكوني خالي از ترس مشمول ماليات شدن، به 

مشاور امالك داده اند. يك مشاور امالك در خيابان اندرزگو 
اظهار كرد: اخيرا يك انبوه ساز كه سه سال از ساخت يكي از 
مجتمع هاي مسكوني اش گذشته ولي نتوانسته تعدادي از 
واحدها را به فروش برساند، از اين واسطه ملكي درخواست 
كرده تا با صدور قراردادهاي اجاره صوري براي اين چند 
واحد و ثبت آنها در سامانه امالك و مستغالت، از شمول 

ماليات بر خانه هاي خالي خارج شود.
اين مشاور امالك افزود: با توجه به اينكه الزم است براي 
تهيه قرارداد اجاره، كد ملي و كد پستي موجر و مستأجر 
ذكر شود، از پذيرش اين درخواست سر باز زدم ولي برخي 
همكاران به م��ن مي گفتند ام��كان دريافت كارت ملي 
اجاره اي وجود دارد و مي توان در فضاي مجازي افرادي را 

يافت كه كارت ملي خود را اجاره مي دهند.
همچنين يك مش��اور ام��الك در خياب��ان ميرداماد 
گفت: اخيرا اعضاي هيات مديره يك مجتمع اداري كه 
واحدهاي اين مجتمع را با كاربري مس��كوني احداث 
كرده ولي تعدادي از واحده��اي آن خالي مانده اند، از 
چند مش��اور امالك واقع در آن منطقه خواسته اند تا 
قراردادهاي اجاره صوري براي آنها با پيش��نهادهايي 

وسوسه انگيز تنظيم كنند. علت واگذاري اين قراردادها 
به چند مشاور نيز براي آن بوده تا ردي از آنها باقي نماند.

البته به نظر مي رسد با توجه به اينكه قرار است قانون 
مالي��ات بر خانه هاي خالي، به واحدهايي كه از س��ال 
۹۵ به بعد خالي بوده ان��د تعلق گيرد، لذا تهيه چنين 
قراردادهايي به سختي مي تواند مانع از شمول ماليات 
شدن اين واحدها شود؛ البته اين اتفاق در صورتي است 
كه سامانه امالك و اسكان بتواند واحدهاي خالي مانده 
از سكنه در ۳ سال گذش��ته را شناسايي كند؛ در غير 
اين صورت، ترفند اخير مالكان اين واحدها، مي تواند 

كارساز باشد.

رييساتحاديهمشاورانامالك:
تكذيبميكنيم

مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با مهر با تكذيب اين 
موضوع، اظهار كرد: مشاوران امالك سقف تعداد معامالت 
ثبت شده در س��امانه امالك و مستغالت دارند. اتحاديه 
مشاوران امالك با اداره آگاهي هماهنگ شده تا با مشاوران 
امالكي كه در بازار مسكن اخالل ايجاد مي كنند، مقابله 
كند.خس��روي تصريح كرد: براي هر دفتر مشاور امالك 
مشخص است كه چه تعداد قرارداد مي تواند منعقد كند؛ 
اگر زياد نوشته باشد، او را به اداره آگاهي معرفي مي كنيم؛ 
كما اينكه تاكنون اسامي تعدادي از مشاوران امالك را به 

پليس آگاهي ارايه كرده ايم.

موانعقانونياجرايمالياتازخانههايخالي
در تحولي ديگر، محمد اس��المي، وزير راه و شهرسازي 
در يك برنامه راديويي اظهار كرد: بر اس��اس يكي از مواد 
قانون ماليات هاي مستقيم وزارت راه و شهرسازي مكلف 
به ايجاد س��امانه ملي امالك و اس��كان در كشور است 
تا س��ازمان امور مالياتي از اين س��امانه براي شناسايي 
خانه هاي خالي و در عين حال ماليات س��تاني استفاده 
كند.او افزود: اين وزارتخانه دسترسي به آمار و اطالعات 
امالك و ساختمان ها را در كش��ور ندارد چون اراضي را 
واگذار مي كند بنابراين تعداد واحدهاي مسكوني ساخته 

شده، صدور پروانه ساختماني و گواهي پايان كار بيشتر 
در حوزه شهرداري ها، دهياري ها و سازمان ثبت اسناد و 
امالك قرار دارد. وزير راه و شهرسازي گفت: بهمن ماه سال 
گذشته س��امانه ملي امالك و اسكان در كشور رونمايي 
شد و اين سامانه هم اكنون براي س��ازمان امور مالياتي 
قابل استفاده است اما اين سازمان معاذير قانوني دارد. وي 
افزود: متاسفانه براي هركاري در كشور يكسري موانع را 
خود قانون به وجود مي آورد آن هم اينكه برخي دستگاه ها 
براي در اختيار قرار دادن اطالعات خود به دس��تگاه ها و 
سازمان هاي ديگر منع قانوني دارند.اسالمي اظهار كرد: با 
توجه به اقدامات و تالش هاي صورت گرفته به زودي اين 
معاذير قانوني برطرف خواهد شد.وي ادامه داد: سازمان 
امور مالياتي نيز به موازات بارگذاري اطالعات الزم را در 
اين س��امانه آغاز كرده است.وزير راه و شهرسازي گفت: 
بسيار خوش بين هستيم كه در همين تابستان برگه هاي 
مالياتي براي كساني كه خانه هاي خالي دارند، صادر شود. 
وي افزود: خانه هاي خالي متعلق به هر فردي كه باش��د 
سرمايه ملي محسوب مي شود. اسالمي گفت: دو ميليون 
واحد مسكوني بدون استفاده در كشور وجوددارد كه اگر 
اين واحدها در بازار عرضه ش��وند بي ترديد گشايشي در 
زندگي مردم و كسب و كارها به وجود خواهد آمد. ماليات 
بر خانه هاي خالي شايد عدد بزرگي به لحاظ مالياتي نباشد 
ولي عدالت اجتماعي در پرتو اين مهم اتفاق خواهد افتاد.

وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه حوزه مسكن حوزه 
حقوق خصوصي است، گفت: طبق قوانين موجود كشور 
اگر مالك و مستاجر سر اجاره به اشكال بربخورند دادگاه 
بين آنها حكميت مي كند.وي افزود: قيمت هايي كه در 
بازار مسكن اتفاق مي افتد ربطي به عرضه و تقاضا ندارد.

افزايش قيمت مسكن در اختيار بخش مسكن نيست بلكه 
بازارهاي موازي هستند كه بر اين بازار تاثير مي گذارند.وي 
ادامه داد: دولت جامعه هدفي را كه به موجب قانون وظيفه 
دارد مورد پشتيباني و حمايت قرار دهد قشر متوسط به 
پايين جامعه )دهك هفت( اس��ت.وزير راه و شهرسازي 
گفت: وزارتخانه مزبور ب��ه وفور زمان در اختيار اين افراد 

قرار داده تا در طرح ملي مسكن ثبت نام كنند.

حناچي:تصميمشهرداريبرايطرحترافيكباتاييدشخصوزيروستادكروناانجامشد

سعيد خال، مديرعامل سازمان بهشت زهرا )س( 
با تاكيد بر لزوم ادامه مستمر رعايت پروتكل هاي 
بهداش�تي و فاصل�ه گ�ذاري اجتماعي توس�ط 
شهروندان تهراني گفت: اگر شهروندان تهراني 
نكات بهداش�تي و توصيه هاي وزارت بهداش�ت 
را جدي نگيرند، تهران به روزهاي س�خت و غير 
قابل تصور گذشته بحران كرونا باز مي گردد. خال 
در گفت وگو با ايلنا با اش�اره به مديريت روزهاي 
سخت بحران كرونا گفت: پرسنل گمنام سازمان 
بهشت زهرا )س( از اولين ساعات شيوع بيماري 

در كش�ور به تكريم خانواده هاي داغدار تهراني 
به خدمات رساني با باالترين سطح رضايتمندي 
ش�هروندان پرداخ�ت و البته روزهاي س�خت و 
غيرقابل تصوري را پشت سرگذاشتيم.  وي ادامه 
داد: به شهروندان توصيه مي كنيم كه با پشتكار و 
اهتمام نكات بهداشتي را جدي گرفته تا روزهاي 
سخت تهران تكرار نش�ود. او تصريح كرد: عدم 
رعايت شهروندان يعني از بين رفتن همه تالش ها و 
فداكاري هايي كه تا كنون همه دست به دست هم در 
خدمات رساني و بهبود شرايط داشته اند لذا توصيه 

هميشگي ما به شهروندان محترم؛ استمرار مداوم 
در رعايت فاصله گذاري اجتماعي و پروتكل هاي 
بهداشتي است.  خال اظهار كرد: در حالي كه همه 
جهان حتي كشورهاي پيشرفته جهان نظير امريكا 
و ايتاليا و...در مديريت اجساد و عمليات تدفين در 
كرونا دچار مشكل جدي شده بودند، بهشت زهراي 
تهران عملكرد مطلوب و قابل دفاعي از خود ارايه 
كرد به گونه اي كه دكتر زالي فرمانده ستاد كروناي 
تهران اقدامات اين سازمان در كرونا را حماسه اي 

ملي و فراملي توصيف كرده بود.

دريچه
هشدار كرونايي مديرعامل بهشت زهرا به تهراني ها
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صادرات سنگ آهن و واردات 
ريل ممنوع

حسين مدرس خياباني، سرپرست وزارت صمت 
در نشست بررسي شيوه هاي رفع موانع جهش 
توليد در ذوب آهن اصفهان، اين شركت را نماد 
فوالد كش��ور دانس��ت كه بايد جايگاه آن را در 
صنعت كش��ور حفظ نمود و افزود: شيوه توليد 
ذوب آهن اصفهان با س��اير فوالدسازان كشور 
متفاوت است و اين باعث شده كه نه تنها از يارانه 
انرژي بي بهره باشد، بلكه از معادن زغال سنگ 
نيز حمايت مي كند و لذا باي��د از اين صنعت با 
روش هاي مختلف از جمله برداشتن محدوديت 
صادرات، حمايت كرد. وي از فعاليت هاي ذوب 
آهن اصفهان در حوزه صرفه جويي در مصرف آب 
و ايجاد فضاي سبز كه 80 برابر استاندارد است 
تقدير كرد و افزود: ذوب آهن اصفهان آماده ترين 
واحد صنعتي كشور براي جهش توليد است و 
در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري با عنوان 
جهش توليد نامگذاري شده است، هرگز نبايد 
توليد اين مجتمع عظيم صنعتي كمتر از ظرفيت 
توليدش باش��د. انتظار اين است كه توليد اين 
ش��ركت از 3 ميليون و 600 ه��زار تن نيز فراتر 
برود. مدرس خياباني، مسووالن وزارت صمت به 
ويژه وجيه ا... جعفري مديرعامل شركت تهيه و 
توليد مواد معدني ايران را مسوول دستيابي ذوب 
آهن اصفهان به جهش توليد دانست و گفت: حل 
مشكالت اين شركت براي دستيابي به توليد 3 
ميليون تن در سال جاري بايد به صورت هفتگي 

پيگيري شود.

صادرات 45 درصد محصوالت 
توليدي پتروشيمي شازند

مديرعامل پتروشيمي شازند گفت: اين شركت با 
ركورد شكني توليد در سال گذشته، 45 درصد 
محصوالت خود را به خارج از كشور صادر مي كند.

به گزارش خبرگزاري صداوس��يما؛ مركز اراك، 
با تولي��د يك ميليون و 800 ه��زار تن محصول 
در س��ال 98 ركورد توليد در پتروشيمي شازند 
شكسته ش��د. ولدخاني مديرعامل پتروشيمي 
ش��ازند گفت: با توليد يك ميلي��ون و 800 هزار 
تن محصوالت پليمري و ش��يميايي در سال 98 
ارزش فروش محصوالت اي��ن مجتمع به هفت 
هزار ميليارد تومان رسيد كه رقمي بي سابقه در 
صنعت پتروشيمي است. ولدخاني افزود: با توليد 
گريد هاي جديد پليمري در اين پتروشيمي نياز 
كش��ور به واردات مواد اوليه توليد سرنگ وسرم 
بر طرف شد و س��االنه از خروج 40 ميليون دالر 
ارز از كش��ور هم جلوگيري مي شود. مديرعامل 
پتروشيمي شازند گفت: ضمن تامين مواد اوليه 
و مياني س��ه هزار واحد صنعتي كوچك و بزرگ 
كش��ور، 45 درصد توليد كه م��ازاد نياز داخلي 
اس��ت ب��ا ارزش ۲00 ميليون دالر صادر ش��ده 
است. ولدخاني تعمير و نگهداري تمام واحدهاي 
پتروشيمي براي اولين بار بدون نياز كارشناسان 
خارجي را يكي ديگر از دستاوردهاي متخصصان 
صنعت پتروشيمي برشمرد و گفت: با توليد وتعمير 
تجهيزات پيچيده اي چون توربوكمپرسورهاي 
واح��د الفين انحصار كش��ورهاي امريكا، آلمان، 
ايتاليا و ژاپن در توليد اين توربين ها شكسته شد.

 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین وتکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره98/23057 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهرتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای رمضان خاندوست دورابی فرزند محمدتقی 
در شش دانگ عرصه یک قطعه زمین بابنای احداثی به مساحت199/70 متر مربع به شماره کالسه98/622 قسمتی از پالک 
108فرعی از31 اصلی واقع در اراضی فراش محله بخش 17 ثبت بهشهرمحرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبتی به فاصله 14  روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19901967 
   تاریخ انتشار نوبت اول 1399/03/31 
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر علیمراد بابایی   تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/04/14

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای ش�ماره 12000161 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی 
مستقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک نکاتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حامد جاللی جیرنده فرزند حسن به شماره ملی 
4999915154 ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 15-746 مترمربع قسمتی از پالک 57 
اصلی به کالسه 98-429 واقع در بخش 18 ثبت نکا خریداری شده از حسین جاللی رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19901505 
محمد مهدی  قلیان

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا
   تاریخ انتشار نوبت اول 99/3/17
   تاریخ انتشار نوبت دوم 99/3/31

آژانس هاي اصطالحا تبليغاتي؛ واسط بين مردم، كسب وكارها و اينفلونئسرها

تبليغات ناسالم زير پوست شبكه هاي اجتماعي
كسب وكارها و استارت آپ ها به دنبال راهي 
براي افزایش مخاطبان خود هس�تند و یكي 
از این راه ها، استفاده از قابلیت فضاي مجازي 
براي تبلیغات است. بنابراین آنها براي اینكه 
بتوانند فالوئره�اي خ�ود را افزایش دهند، 
س�راغ صفحات پرمخاطب در ش�بكه هاي 
اجتماعي مث�ل اینس�تاگرام مي رون�د. اما 
به  تازگ�ي آژانس هاي تبلیغاتي واس�ط بین 
مردم، كسب وكارها و اینفلونئسرها شده اند. 
درحالي كه استفاده از روش هاي قرعه كشي 
و پرداخت مبالغ جایزه و گوش�ي و ماش�ین، 
پیش از این در شبكه هاي تلویزیوني بسیار 
وجود داش�ت  اما ب�ه نظر مي رس�د با ظهور 
ش�بكه هاي اجتماعي، به این ابزارها هم راه 

پیدا كرده است.

به گزارش »تعادل«، تبليغات يك كس��ب وكار از موارد 
مورد نياز براي شناساندن ماهيت و ويژگي و چگونگي 
فعاليت كس��ب وكار به ش��مار مي رود. زماني روزنامه و 
بيلبوردهاي خياباني و اس��تفاده از ابزارهاي كاغذي از 
مهم ترين روش هاي تبليغات به ش��مار مي رفت و پس 
از آن، وس��ايل الكترونيكي مثل راديو و تلويزيون سهم 
پررنگ تبليغات را بر عهده گرفتند. اما با ظهور اينترنت و 
گسترش شبكه هاي اجتماعي، استفاده از ابزارهاي مدرن 
ج��اي خود را به ابزارهاي س��نتي داد و حتي ابزارهايي 
مانند راديو و تلويزيون هم اين روزها تا حد زيادي از دور 
خارج شده و راه را براي اينستاگرام و تلگرام باز كرده اند. 
يكي از روش ها براي تبليغات در فضاي مجازي، استفاده 
از حس��اب هاي اختصاصي براي آن كسب وكار است، 
به طوري كه شركت يا سازمان براي اينكه فعاليت هاي 
خود را به اطالع مردم و مخاطبان خود برساند، صفحه اي 
را در شبكه اجتماعي ايجاد مي كند و به صورت مستقيم 
با مخاطبان ارتباط مي گيرد. براي كسب وكارهاي بزرگ 
و اسم ورسم دار كه همين حاال هم مخاطبان زيادي دارند 
و ديگر گليم خود را از آب كش��يده اند، اين شبكه هاي 
اجتماعي بيشتر در حكم راهي براي ارتباط با مخاطبان 
است، اما كسب وكارهاي كوچك تر كه هنوز براي همه 

مردم شناخته شده نيستند، به يك كانال ارتباطي نياز 
دارند كه حداقل نامشان در مرحله اوليه به گوش مخاطب 
برس��د و در مرحله بعدي بتوانند از ويژگي ها و فعاليت 

خودشان براي مردم بگويند. 

   مسابقه توليد محتوا در اينستاگرام
اينجاس��ت كه نوبت صفحات پرمخاطب اينستاگرامي 
مي شود كه رس��الت اين تبليغات را به عهده بگيرند. در 
يكي دو س��ال گذشته كه اس��تفاده از شبكه اجتماعي 
اينستاگرام افزايش يافته، به دنبال آن مشاغلي هم پيدا 
ش��ده كه با توليد محتوا در فضاي مج��ازي، مخاطبان 

زيادي را جذب كرده و با برخورداري از فالوئرهاي چندين  
هزارتايي و حتي چند ميليوني، بستر تبليغات مجازي را 
فراهم كرده اند. كسب وكارهاي و استارت آپ ها با پرداخت 
هزينه به اين صفحات پرمخاطب، از آنها مي خواهند كه 
صفحه شان را تبليغ كنند. مبالغ پرداختي براي تبليغات 
در اين صفحه ها، بسته به اينكه در استوري اينستاگرامي 
باشد يا پس��تي جداگانه به آن اختصاص يابد، متفاوت 
است و بعضا از حداقل يك ميليون تا چند ده ميليون را 
هم شامل مي ش��ود. اما يكي از مشاغل جديد كه پس از 
اينفلوئنسرها ظهور كرده اند، آژانس هاي تبليغاتي هستند 
كه واسط بين كس��ب وكار و صفحه پرمخاطب به شمار 

مي روند. فعاليت اين آژ انس ها بدين صورت اس��ت كه با 
برگزاري قرعه كشي هاي متعدد كه جوايزي هم به آنها 
تعلق مي گيرد، افراد را به صفحات اينفلوئنسرها هدايت 
مي كنند تا تعداد دنبال كنندگان اين افراد افزايش يابد. 
كسب وكارها و استارت آپ هاي نيازمند ديده شدن هم 
به سراغ اينفلوئنسرها مي روند كه با پرداخت هزينه هاي 
باال، تبليغش��ان را كنند. اين آژانس ه��اي تبليغاتي با 
وعده هايي مثل پرداخت مبالغ باالي جوايز، گوشي هاي 
گران قيمت و ماش��ين و انواع ديگر جايزه هاي نقدي و 
غيرنقدي، مخاطبان را جذب و س��پس شرح حضور در 
اين قرعه كش��ي ها را دنبال كردن تع��دادي از صفحات 

اينس��تاگرامي اعالم مي كنند، صفحاتي كه قرار است 
تبليغات كسب وكارها در آنجا صورت گيرد. كسب وكارها 
هم كه تعداد باالي مخاطبان اين آژانس هاي تبليغاتي 
و اينفلوئنسرهاي اينستاگرامي را مي بينند، با پرداخت 
هزينه هاي باال به اين آژانس ها، وظيفه تبليغات خود را 

به آنها مي سپارند و منتظر افزايش مخاطب مي مانند.

   مشكل اين نوع تبليغات چيست؟
صرف نظ��ر از اينكه پرداخت  جوايز ب��ا اين روش هاي 
قرعه كش��ي، همان زمان در تلويزي��ون هم منتقدان 
زيادي داش��ت و برخي آن را به دليل قمار و استفاده از 
روش هاي نامعمول و غيرش��رعي جايز نمي دانستند، 
اين كسب وكارها هستند كه بهره  چنداني از اين ماجرا 
نمي برند. پ��س از اينكه كس��ب وكار هزينه مورد نظر 
آژانس را مي پردازد، انتظار دارد كه مخاطبانش افزايش 
يابد و البته ممكن است در زمان قرعه كشي، اين اتفاق 
هم بيفتد. اما پ��س از انجام قرعه كش��ي، مخاطباني 
كه صفحه كسب وكار و اس��تارت آپ را دنبال كرده اند، 
وقتي خود را با ويژگي هاي آن كس��ب وكار هماهنگ 
نبينند، به راحتي از دنبال كردن آن دس��ت مي كشند 
و اينجاست كه كس��ب وكار با ريزش مخاطب روبه رو 
خواهد شد. همچنين با توجه به تعداد زياد مخاطباني 
كه در اين صفحات حضور دارند، احتمال برنده شدن در 
قرعه كشي ها بسيار پايين است، البته با اين فرض كه واقعا 
قرعه كشي صورت بگيرد و با امكاناتي كه در شبكه هاي 
اجتماعي و فضاي مجازي وجو دارد، تقلبي اتفاق نيفتد. 
از طرفي اينفلوئنسري كه در تماس با آژانس تبليغاتي، 
به تبليغ كسب و كار پرداخته و ممكن است هيچ آگاهي 
از روش صحيح تبليغات  يا نحوه فعاليت آن كسب وكار 
نداشته باشد، مسير تبليغات را براي اينفلوئنسرهايي كه 
با روش هاي درست، به معرفي استارت آپ ها مي پردازند، 
ناهموار مي كند. دراين ميان بيشترين سود، به جيب 
آژانس اصطالحا تبليغاتي مي رود و با توجه به درآمدي 
ك��ه از اين فضا داش��ته و فرصتي كه به دس��ت آورده، 
مي تواند از اين سود در جهت توليد محتوايي استفاده 
كند كه همچنان دانش كاف��ي براي آن را ندارد و البته 

گوي رقابت را از شبكه هاي سالم بربايد.

استارت آپ هاي نيازمند ديده شدن به سراغ اينفلوئنسرها مي روند كه با پرداخت هزينه هاي باال، تبليغشان را كنند

دنياي فناوري
شيوه جاسوسي از ميليون ها كاربر گوگل كروم

محققان دريافتند هكرها با استفاده از افزونه هاي مخرب 
داده هاي حساس ميليون ها نفر از كاربران گوگل كروم را 
سرقت كرده اند. آنها از اين حمله به عنوان وسيع ترين حمله 
تا به امروز در فروشگاه كروم ياد كرده اند. به گزارش ديجياتو 
 Awake Security به نقل از بيزينس اينسايدر، محققان
مي گويند هكرها با اس��تفاده از افزونه هاي مخرب كه 3۲ 
ميليون مرتبه دانلود شده اند، ميليون ها نفر از كاربران گوگل 
كروم را هدف قرار داده اند. آنها با اشاره به محبوبيت گوگل 
كروم كه كاربران از آن براي كارهاي حساسي همچون چك 
كردن ايميل ها، ذخيره اسناد بانكي و ديگر كارهاي حساس 
استفاده مي كنند، به ضعف غول موتورهاي جست وجو در 
محافظت از داده هاي كاربران اشاره كردند. گوگل مي گويد 

پس از مطلع ش��دن از اين موضوع در ماه گذشته، بيش از 
۷0افزونه مخرب را از فروشگاه رسمي كروم حذف كرده 
اس��ت. افزونه هاي مخرب خود را مب��دل فرمت فايل ها و 
ارتقادهنده امنيت گوگل كروم معرفي مي كردند، ولي پشت 
پرده از تاريخچه مرورگر جاسوسي كرده و نام كاربري و رمز 

عبور سايت هاي مهم را سرقت مي كردند. 
شركت Awake Security با توجه به تعداد بسيار باالي 
دانلود افزونه هاي مخرب، از اين حمله به عنوان وسيع ترين 
حمله فروشگاه كروم ياد كرده است. گوگل از صحبت كردن 
در مورد ابعاد اين حمله در مقايسه با حمالت قبلي، وسعت 
آسيب وارد ش��ده و اينكه چرا افزونه هاي مخرب را طبق 

وعده هاي قبلي زودتر پاك نكرده است، خودداري كرد. 

قابليت ارسال توييت صوتي به توييتر اضافه شد
توييتر از قابلي��ت ضبط صدا و پيوس��ت آن به توييت ها 
 iOS رونمايي كرد. توييتر مي گويد اين قابليت ابتدا براي
فعال مي ش��ود و از حاال در دس��ترس تعداد محدودي از 
كاربران قرار گرفته است. به گزارش ديجياتو به نقل از ورج، 
توييتر با انتشار پستي در وبالگ اين شركت در مورد اين 
قابليت گفت: »برخي اوقات ۲80 كاراكتر كافي نيست و در 
برخي گفت وگوها نكته هاي ظريف از قلم مي افتند. بنابراين 
قابليت جديد ضبط صداي خودتان را آزمايش مي كنيم 
كه نحوه تعامل شما با ديگران را دوستانه تر مي كند.« در 
صورتي كه اين قابليت براي شما فعال شده باشد، حين ايجاد 
توييت جديد آيكن كوچكي كه شبيه امواج صداست را كنار 
آيكن دوربين مي بينيد. با ضربه زدن روي آن دكمه قرمز 

رنگ ضبط صدا در پايين صفحه پديدار شده و با ضربه زدن 
روي آن ضبط شروع مي شود. توييتر مي گويد به كمك اين 
قابليت مي توان تا ۱40 ثانيه صدا را ضبط و در قالب توييت 
ارسال كرد. در صورتي كه كاربر نياز به زمان بيشتري داشته 
باش��د مي تواند به صحبت كردن ادامه دهد. پس از عبور 
از محدوديت زمان��ي، ادامه فايل صوتي به طور اتوماتيك 
ارسال مي شود. آنطور كه در بخش پشتيباني سايت توييتر 
نوشته ش��ده، فايل صوتي را فقط مي توان به توييت هاي 
اصلي پيوست كرد و امكان اضافه كردن آنها به پاسخ ها و 
ري توييت هاي حاوي كامنت وجود ندارد. همچنين تصوير 
پروفايل كاربر به توييت صوتي پيوست شده و با تغيير تصوير 
نيز همچنان تصوير قديمي در توييت صوتي نمايش داده 

مي شود. براي گوش دادن به توييت هاي حاوي فايل صوتي 
نيز كافيست روي دكمه پخش ضربه زد. توييتر مي گويد 
در سيستم عامل iOS نوار كوچكي به پايين صفحه اضافه 
مي شود كه گوش دادن همزمان به توييت و اسكرول كردن 
در صفحه اصلي را امكان پذير مي كند. عالوه بر اين در صورت 
باز ك��ردن برنامه  ديگر، توييت صوت��ي همچنان در پس 
زمينه پخش خواهد شد. توييتر در پاسخ به سوال خبرنگار 
سايت Verge مبني بر اينكه افراد ناشنوا و كم شنوا چطور 
مي توانند از اين قابليت بهره مند شوند، گفت: »اين قابليت 
در حال حاضر مراحل آزمايشي اوليه را پشت سر گذاشته 
و ما همچنان به دنبال بهترين روش ها براي پاسخ گويي به 

نياز كاربران با توانايي هاي مختلف هستيم.«

مهار اسب سركش تورم
   برخي كارشناس�ان اقتصادي و اساتید دانشگاهي 
مثل آق�اي رناني و... اع�الم مي كنند اقتص�اد ایران 
براي پشت سر گذاشتن مش�كالت اقتصادي هرچه 
سریع تر باید از یك طرف مشكالت ارتباطي خود را با 
كشورهاي دیگر به خصوص امریكا ساماندهي كند و از 
طرف دیگر هم اقدامات داخلي را براي حل مشكالت 
زیربنای�ي اقتصاد را آغ�از كند. نظر ش�ما درباره این 

موضوع چیست؟
بعد از تحريم ها و كرونا متغيرهاي تازه اي در فضاي اقتصادي 
مطرح شد كه نمي توان نسبت به آنها بي تفاوت بود؛ يكي در 
اختيار ماست و ديگري خارج از محدوده اختيارات ماست. به 
هرحال شيوع كرونا و تبعات اقتصادي برآمده از آن به نوعي 
ناخواسته است و خارج از دايره تصميم گيري هاي ماست اما 
مساله تحريم هاي اقتصادي و حل و فصل آن به نوعي در دست 

خودمان قرار دارد. 
   منظورتان از اینكه مي گویید حل مشكل تحریم ها 
در اختیار خود ما است چیس�ت؟ به هرحال ترامپي 
در كاخ س�فید وجود دارد كه به هیچ قولي و سخني و 
قاعده اي پایبندي ندارد و به س�رعت مواضع خود را 

تغییر مي دهد؟ 
شما درست مي گوييد؛ شايد به خاطر همين رويكرد ترامپ 
اس��ت كه نظام سياس��ي ايران منتظر برگ��زاري انتخابات 
رياست جمهوري امريكاست تا راهبرد خود را مشخص كند. 
با رويكردي كه من از ترامپ مي بينم و با مواضعي كه ايران در 
خصوص امريكاي مدل ترامپ گرفته بعيد مي دانم كه بتوان با 
اين امريكا به يك دستور كار مشخص رسيد، من به عنوان يك 
اقتصاددان، ابعاد اقتصادي موضوع را ارزيابي و تحليل مي كنم 
و به زواياي سياسي موضوع كاري ندارم. از منظر اقتصادي بايد 
تكليف اين موضوع مشخص شود. اگر قصد داريم در فضاي 
اقتصاد جهاني كار كنيم؛ صادرات داش��ته باشيم و مهم تر از 
آن پول صادرات را به كش��ور بازگردانيم بايد تكليف مان را با 
چالش هاي ارتباطي كه به آن دچار شديم، روشن كنيم.از چه 
راهي؟ پاسخ اين سوال را بايد مسووالن رده باالي دولت و كشور 
بدهند. من به عنوان يك اقتصاد دان اعالم مي كنم و هشدار 
مي دهم با يك چنين وضعيتي نمي توان كار خاصي براي اصالح 
اقتصاد انجام داد. اينكه تا چه اندازه مسووالن به اين هشدارها و 

تذكرها توجه نشان مي دهند، بحث ديگري است.
   شما و البته بسیاري از تحلیلگران اقتصادي معتقدید 
كه شاخص هاي اقتصادي به گونه اي است كه باید هرچه 
سریع تر مشكالت تحریم ها پشت سر گذاشته شود. اما 
براي عبور از این داالن تاریخي حساس به نظرتان چه 

راهكارهایي باید تدارك دیده شوند؟

هر اتفاقي كه رخ مي دهد نبايد فراموش كنيم كه جريان سيال 
معيشتي مردم بايد تداوم داشته باشد؛ سكون و ركود در حوزه 
كس��ب و كار خرد مي تواند تبعات خطرناكي داش��ته باشد. 
مي پرسيد كه از چه روش هايي مي توان در دوره تحريم ها ارز 
وارد مملكت كرد؟ هرچند كرونا بخش گردشگري ما را تحت 
تاثير قرار داده اما با به كارگيري برخي تدبيرها مي شود بخشي 
از فعاليت هاي اين حوزه كه ارز وارد كشور مي كند و در زمينه 
اشتغالزايي اثرگذار است را از سر گرفت. نبايد كرونا باعث شود تا 
دست از هر فعاليت اقتصادي بكشيم، بايد تعامالت جهاني خود 
را ساماندهي كنيم، هر تالشي كه در بخش هاي ديپلماسي، 
سياسي، ارتباطي و... الزم است بايد انجام شود تا سنگ تحريم ها 
را از مسير اقتصاد ايران برداريم. در حوزه صادراتي هم مثال ما به 
ظرفيت هاي پيراموني خود توجه الزم را نداريم؛ كشورهايي 
چون عراق، افغانستان، تاجيكستان، ارمنستان و...ارتباطات 
ريش��ه داري با ايران دارند؛ ما بايد به دنبال توسعه صادرات به 
اين كشورها باشيم. محصوالت توليد شده در كشورمان هم 
از نظر كيفي و هم از نظر كمي بايد متناسب با اين بازار انبوه و 

مناسبات ريشه دار باشد. 
   دولت براي بهبود شاخص هاي اقتصادي، راهبرد مهار 
تورم 22درصدي را در پیش گرفته است، فكر مي كنید 
این راهبرد متناسب با شرایط اقتصادي فعلي است و 

نتیجه مورد نظر را خواهد داشت؟
البته اين تصميم، تصميم ساده اي نيست و دولت كار سختي 
در پيش دارد؛ در ش��رايطي كه تحريم ها دست و پاي اقتصاد 
را بس��ته و كرونا هم عاملي مضاعف شده بسيار دشوار است 
كه بتوان يك چنين برنامه هايي را پيش برد. ش��دني است، 
اما س��نگين و سخت اس��ت و در ش��رايط فعلي اقتصاد كار 

دشواري است. 
   چرا فكر مي كنید مهار تورم در شرایط فعلي سخت و 

دشوار و نشدني است؟
براي اين منظور ساختارهاي اقتصادي دولت مثل بانك مركزي، 
وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و... بايد در 
يك مسير و يك راه حركت كنند. متاسفانه طي سال هاي اخير 
صداي واحدي از مجموعه اقتصادي دولت به گوش نمي رسيد؛ 
موضوعي كه مطمئنا باعث بروز مشكل مي شود. دليل اين چند 
صدايي در ميان دولتمردان به نظرم رويكردهاي فكري است كه 
هر كدام از افراد دارند. يعني برخي موارد مشاهده مي كنيم كه 
رييس كل بانك مركزي مساله اي را مي گويد، بعد وزير اقتصاد 
بخشنامه اي صادر مي كند كه از اساس با اظهارات بانك مركزي 
متفاوت است. يا وزير صمت حركتي مي كند كه با راهبردهاي 
ساير بخش هاي اقتصادي دولت متفاوت است. االن پايه پولي 
افزايش پيدا كرده، نقدينگي افزايش پيدا كرده؛ قيمت كاال و 

خدمات افزايش پيدا كرده، قيمت ارز افزايش پيدا كرده. اين اعداد 
و ارقام به ما مي گويد كه اقتصاد مانند اسبي كه بي قرار شده در 
حال جست و خيز است. در اين شرايط مهار اين اسب چموش، 
يك مربي باهوش، مدبر و كاربلد را مي خواهد. اگر اين تدبير وجود 
داشته باشد مي توان اين اسب را مهار و رام كرد و اگر وجود نداشته 
باشد ...به هر حال مهار اين تورم افسارگسيخته كار سختي است.
   دولت دوازدهم در س�ال پایاني فعالیت هایش قرار 
دارد و سال آینده یك دولت جدید را تجربه خواهیم 
كرد؛ به عنوان یك اقتصاددان اگر قرار باشد پیشنهادي 
به دولت در امر اقتصاد داشته باشید به چه موضوعي 

اشاره مي كنید؟
دولت خيل��ي كاري نمي تواند بكند؛ فقط مي تواند وضعيت 
اقتصادي را به همين صورت نگه دارد تا اوضاع بدتر نش��ود. 
يعني تورم را در همان محدوده ۲5درصدي نگه دارد، بيكاري 
را سعي كند كه بيشتر نشود؛ توليد را به صورت حداقلي سرپا 
نگه دارد، اجازه ندهد كسري بودجه بيشتر شود، تالش كند 
بخشي از بودجه هاي عمراني را تخصيص دهد تا چرخ آباداني 
مملكت از كار نايستد. اگر قرار است بودجه اي حذف شود بودجه 
نهادهايي حذف شود كه نظارت  روي فعاليت هاي آنان وجود 
ندارد و معلوم نيست كه اين بودجه ها را چه مي كنند. توقع از 

دولت دوازدهم بايد در همين حد باشد.
   مجلس یازدهم هم فعالیت هایش را آغاز كرده است. 
به هر حال یك ركن اصلي مش�كالت كشور ما به این 
دلیل اس�ت كه مجلس در جایگاه رفیع قانوني خود 

قرار ندارد.
رفتارهاي مجلس نشان مي دهد كه با يك مجلس به شدت 
سياسي روبه رو هستيم و اين براي اقتصاد مي تواند خطرناك 
باشد. با نگاهي به اظهارنظرهاي نمايندگان در همين مدت 
كوتاه متوجه مي شويد كه بيشتر شعارهاي تند سياسي است كه 
مطرح مي شود تا ديدگاه هاي اقتصادي و معيشتي. مجلس بايد 
سعي كند تا به جاي چالش از طريق همكاري با دولت بخشي از 
مشكالت را كاهش دهد تا بستر الزم براي بهبود اوضاع فراهم 
شود. به عبارت روشن تر هم مجلس و هم دولت بايد سعي كنند 

تا اوضاع از اين بدتر نشود.
   برخي شنیده ها حاكي از آن است كه رییس جمهوري 
تالش مي كند تا اقتصاد را بدون تحریم تحویل دولت 

بعدي دهد. فكر مي كنید این امر گزاره شدني است؟
به نظرم اين شدني نيست؛ ممكن است دوست داشته باشند، 
اما شدني نيست. هر روز و هر هفته شاهد هستيم كه تحريم ها 
افزايش پيدا مي كند، اساسا فكر نمي كنم كه اين حرف، حرف 
درست و منطقي باشد و بعيد مي دانم رييس جمهوري با شرايط 

فعلي به يك چنين دورنمايي فكر كند.

ادامه از صفحه اول



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

صدور شناسنامه گارانتي براي ۵۰۰ شركت
مدي��ركل دفتر نظارت ب��ر خدمات س��ازمان حمايت با 
بيان اينكه برخي توليدكنندگان براي ثبت اطالعات در 
اين س��امانه مقاومت مي كنند، گفت: براي بيش از ۵۰۰ 
ش��ركت توليدي و واردكننده، شناسنامه گارانتي صادر 
شد. به گزارش خبرگزاري مهر، در ساليان اخير با توجه 
به وفور كاالهاي تقلبي و قاچاق در بازار، مصرف كنندگان 
كاال معمواًل براي استفاده از خدمات پس از فروش كاالي 
خريداري ش��ده، دچار سردرگمي ش��ده و در نهايت نيز 
بدون اينكه بهره اي از اين خدمات ببرند، متضرر مي شوند 
و به مرور زم��ان مفه��وم گارانتي براي خري��داران كاال 

بي اعتبار شده است. حضور ردپاي شركت هاي صوري در 
آش��فته بازار خدمات پس از ف��روش و افزايش روزافزون 
كارت هاي گارانتي فاقد اعتبار در س��طح بازار، مسووالن 
ذي ربط را بر آن داشت تا براي پايان دادن به اين معضالت، 
تصميمات جدي اتخاذ كنند. در همين راستا، راه اندازي 
»س��امانه جامع گارانتي« در تيرماه س��ال ۹۷، بر اساس 
تفاهم نامه همكاري ميان ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و 
سازمان حمايت از مصرف كننده، در دستوركار قرار گرفت 
و بر اس��اس بند )۲( از ماده »۲« اين تفاهم نامه، سازمان 
حمايت ملزم به نظارت ب��ر ارايه خدمات پس از فروش با 

استفاده از »سامانه هاي الكترونيكي« شد. البته پيش از 
انعقاد تفاهمنامه مزبور نيز در مواد ۳ و ۴ قانون حمايت 
از حقوق مصرف كنندگان، بر نقش س��ازمان حمايت در 
خصوص نظارت بر ارايه خدمات پس از فروش تأكيد شده 
بود. سيد جواد احمدي مديركل دفتر نظارت بر خدمات 
سازمان حمايت با بيان اينكه سامانه جامع گارانتي مطابق 
آنچه كه در مصوبات مربوط به پياده سازي آن مقرر شده 
است، داراي ۳ بخش مجزا اس��ت، گفت: در حال حاضر 
شركت هاي واردكننده كاال، همكاري و همراهي مناسبي 
براي تكميل اين س��امانه دارند اما متأسفانه شركت هاي 
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مهلت ثبت قيمت در سامانه 
۱۲۴ تا اول تير

تسنيم|دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم 
خانگي گفت: تا روز يكشنبه )اول تير( توليد كننده ها 
فرصت دارند اطالعات خود را در س��امانه ۱۲۴ ثبت 
كنند. اسماعيل بازارچي افزود: به علت زمانبر بودن 
ثبت اطالعات در سازمان حمايت از مصرف كنندگان، 
تا يكش��نبه ۱ تير ۹۹ فرصت داده شده است. دبير 
انجمن صنفي توليدكنندگان ل��وازم خانگي افزود: 
برخي توليد كننده ها دوست ندارند قيمت ها افزايش 
يابد زيرا سود آنها كم مي شود. بازارچي گفت: افزايش 
قيمت لوازم خانگي بيشتر از ۲۵ درصد نيست. او با بيان 
اينكه توليد كنندگان با كمترين توان خود هم در حال 
توليد هستند، افزود: اگر مواد اوليه به موقع توليد شود 
ما ظرفيت مازاد بر توليد داريم اما مواد اوليه در اختيار 

توليد كننده قرار نمي گيرد.

قيمت  تخم مرغ وتعرفه برنج 
مشخص شد 

شاتا|سرپرست معاونت امور بازرگاني داخلي 
وزارت صمت با بي��ان اينكه قيمت هر كيلوگرم 
تخم مرغ درب مرغداري ۹۵۰۰ تومان از س��وي 
س��تاد تنظيم بازار تعيين شده است، گفت: اين 
قيمت گذاري در راس��تاي حمايت از واحدهاي 
توليدكننده تخم مرغ و جلوگيري از گرانفروشي 
اين كاال بوده اس��ت. محمدرضا كالمي افزود: بر 
همين مبنا قيمت هر ش��انه تخم مرغ در سطح 
خرده فروش��ي زير ۲۰ هزار توم��ان خواهد بود. 
همچنين در جلسه ستاد تنظيم بازار مقرر شد كه 
بر اساس مصوبه ابالغي دولت، تعرفه واردات برنج 
س��فيد همان ۱۰ درصد باقي بماند و براي برنج 
نيمه سفيد تعرفه پايه ۴ درصد شود. به موجب 
اين تصميم مقرر شد كساني كه برنج را به صورت 
درصدي وارد كش��ور كرده اند و حاضر هستند با 
ارز نيمايي ترخيص كنند، تعرف��ه آنها به جاي 
۲6 درصد قبل، به ميزان ۱۰ درصد اعمال شود و 
گمرك نيز مبالغ اضافي دريافتي را عودت بدهد. 

افزايش جذب سرمايه  
خارجي در صنعت

ايس�نا |جديدترين آمار منتشر شده از سوي 
وزارت صمت نش��ان مي دهد كه در دو ماهه اول 
امس��ال حجم كل س��رمايه گذاري خارجي در 
طرح هاي صنعت��ي، معدني و تجاري مصوب در 
هيات سرمايه گذاري خارجي ۵.۴ درصد نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل افزايش يافته است. 
براساس اين آمار در دو ماهه اول امسال تعداد ۱۸ 
طرح سرمايه گذاري خارجي صنعتي، معدني و 
تجاري در هيات سرمايه گذاري خارجي مصوب 
ش��ده كه نس��بت به تصويب ۱۴ طرح در مدت 
مشابه سال گذشته ۲۸.6 درصد افزايش داشته 
اس��ت. همچنين مجموع س��رمايه گذاري اين 
طرح ها در دو ماهه امس��ال معادل ۴۱۷ ميليون 
و ۳۰۰ هزار دالر بوده و نس��بت به مدت مش��ابه 
سال قبل ۵.۴ درصد رش��د داشته است، چراكه 
رقم سرمايه گذاري در ۱۴ طرح صنعتي، معدني 
و تجاري مصوب در هيات سرمايه گذاري خارجي 
طي دو ماهه اول س��ال گذش��ته مع��ادل ۳۹۵ 

ميليون و ۹۰۰ دالر بوده است.

سرپرست وزارت صمت اعالم كرد

»تعميق ساخت داخل« ركن اساسي قطع وابستگي 
تعادل |

سرپرس�ت وزارت صنع�ت ،مع�دن و تجارت 
در نشس�ت مش�ترك با فع�االن اقتص�ادي، 
توليدكنندگان و صنعتگران اس�تان اصفهان 
تاكيد كرد ك�ه »تعميق س�اخت داخل« ركن 
اساس�ي و ظرفيت پايدار قطع وابستگي هاي 
كشور در واردات اقالم كااليي مختلف است، اين 
مهم همراه با »توسعه صادرات« و تحقق »جهش 
توليد« اولويت هاي كاري وزارت صنعت، معدن و 

تجارت در سال ۱۳۹۹ هستند.

 به گزارش ش��اتا، حسين مدرس خياباني در اين نشست 
كه در محل اتاق بازرگاني اصفهان برگزار شد، گفت: به هر 
حال شرايط خاصي بر كشور حاكم است و با وجود تشديد 
تحريم هاي ظالمانه، طي ماه هاي اخير با محدوديت ها و 
مشكالت متناوب شيوع ويروس كرونا نيز مواجه هستيم و 
نيازمند تدبير و همراهي دوسويه دولت و بخش خصوصي 
است. مدرس خياباني تصريح كرد: در يك نگاه واقع بينانه 
هم از سوي دولت و هم از سوي بخش خصوصي به واسطه 
سختي ها و البته ظرفيت هايي كه در سطح كشور داريم 
بيم ها و اميدهايي وجود دارد كه در سايه همكاري مشترك 
مي توانيم بسياري از تهديد ها را به فرصتي بي بديل تبديل 
كنيم. وي افزود: سال ۹۸ را علي رغم همه محدوديت هاي 
موجود سپري كرديم و با حدود ۴۲ ميليارد دالر صادرات 
به ۱۰۰ كشور دنيا، ش��اهد ركورد زني صادرات به لحاظ 
وزني و به مي��زان ۱۳۵ ميليون تن بوديم كه در طول ۴۱ 
سال گذشته براي اولين بار تحقق يافت و اين اتفاق در اوج 
تحريم ها به وقوع پيوسته است. سرپرست وزارت صمت 
گفت: حتي ب��ا وجود مضايق ارزي كش��ور ما حدود ۴۳ 
ميليارد دالر واردات به كشور داشتيم كه بخش اعظمي 

از آن كاالهاي اساسي، مواد اوليه و واسطه اي بوده است.

  تمرين براي اقتصاد بدون نفت 
مدرس خياباني افزود: امروز در نقطه اي قرار گرفته ايم كه 
ديگر درآمدهاي ارزي كشور از محل صادرات نفت نقشي 
در اقتصاد ما ندارد و بايد اقتصاد بدون نفت را تمرين كنيم. 
وي تصريح كرد: اتكا به درآمد هاي ارزي حاصل از صادرات، 
طبيعتا تنگناهايي را براي صادر كنندگان ايجاد مي كند 
ولي اين امر در اقتصاد بدون نفت غير قابل اجتناب است. 
سرپرست وزارت صمت تصريح كرد: ارز حاصل از صادرات 

نيز براي تامين كاالهاي اساسي و مايحتاج ضروري مردم، 
مواد اوليه، قطعات و تجهيزات مورد نياز پروژه هاي در دست 
اجراي بخش صنعتي كشور استفاده خواهد شد؛ لذا به هر 
طريق ممكن بايد اين ارز وارد چرخه اقتصادي كشور شود.

  اولويت ها براي تحقق »جهش توليد«
مدرس خياباني با اشاره به اولويت هاي وزارت صمت براي 
تحقق اهداف »جهش توليد«، افزود: حضور افتخار آميز 
امروز ما در اس��تان اصفهان و افتتاح چند طرح صنعتي 
با س��رمايه گذاري بيش از يك هزار ميليارد تومان و آغاز 
عمليات اجرايي يك طرح با ظرفيت سرمايه گذاري بيش 
از ۷ هزار ميليارد تومان، جلوه اي از فرصت ها و ظرفيت هاي 
بي نظير كشورمان براي دستيابي واقعي به اهداف »جهش 

توليد« است. 

وي گفت: دستيابي به اهداف »جهش توليد«، شعار نيست؛ 
چرا كه به عنوان نمونه شاهد افزايش ۱۴۴ درصدي توليد 
ماشين لباس شويي، رشد ۵۰ درصدي توليد تلويزيون و با 
وجود تمامي مشكالت شاهد افزايش ۱۸ درصدي توليد 
خودرو طي ۳ ماه اخير در كشور هستيم، و اين شعار نيست. 
سرپرس��ت وزارت صمت افزود: امس��ال براي توليد يك 
ميليون و ۲۰۰ دستگاه خودرو در كشور هدفگذاري شده 
كه گامي بزرگ در راستاي »جهش توليد« است. مدرس 
خياباني اضافه كرد: افزاي��ش حدود ۷ درصدي توليدات 
بخش پتروشيمي يا ديگر آمار افزايشي توليدات صنعتي 
كشور آن هم در مقطعي كه تحريم ها به سخت ترين شكل 
ممكن در حال اعمال است و بي سابقه ترين تحريم هايي كه 
مي تواند متوجه يك كشور باشد امروز متوجه ايران بوده، 
افتخار آميز است. وي تصريح كرد: موفقيت هاي موجود 

مرهون تالش ها و مجاهدت هاي بخش خصوصي و همه 
اركان نظام و دولت است. مدرس خياباني ادامه داد: ترديد 
ندارم كه براي تحقق فرمان مقام معظم رهبري در راستاي 
»جهش توليد« اولين و مهم ترين اص��ل »خودباوري« 
اس��ت و به عنوان يك خ��ادم در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اعتقاد راسخ دارم كه جهش توليد محقق خواهد 
شد. وي گفت: مديران ما بايد اين باور را داشته باشند كه 
موفقيت هاي به دست آمده در سال ۹۸ در بخش توليد و 
تجارت كشور، امسال نيز علي رغم وجود همه دشواري ها 

و سختي هاي پيش رو كاماًل قابل تحقق است.
مدرس خيابات��ي اعالم كرد: با وجود تعطيلي اكثر مرزها 
در دو ماهه اول س��ال، خوشبختانه هم اكنون بيش از ۸۰ 
درصد مرزهاي تجاري كش��ور باز بوده و فعال هستند و 
مشخصًا صادرات كشورمان به افغانستان در ارديبهشت 

ماه، سه برابر ميزان مدت مشابه سال قبل بوده است. وي 
در تشريح برنامه هاي وزارت صمت براي سال ۹۹ گفت: 
همان گونه كه مقام معظم رهبري همواره تاكيد فرمودند 
امروز بزرگ ترين و محوري ترين مساله كشور توليد است 
و جهش توليد تكليف همه دستگاه ها، بخش خصوصي و 
همه عوامل موثر در اين حوزه اس��ت و همه براي افزايش 
توليد در كشور بايد بسيج شوند و گام هاي عملي بردارند. 
وي اضافه كرد: اولين قدم موثر براي تحقق و افزايش توليد، 
تامين مواد اوليه است و در اين خصوص روي تامين ارز از 
محل ارز حاصل از صادرات برنامه ريزي كرده ايم و كميته 
تهاتر ارزي شكل گرفته و به عنوان نمونه مواد اوليه صنعت 
خودروسازي از همين محل تا شهريور ماه تامين شده و 
اين روند در اين صنعت و ساير صنايع مثل نساجي و ديگر 
موارد تداوم خواهد داشت. مدرس خياباني افزود: افزايش 
توليد با نگاه صرف به تأمين بازار داخلي محقق نمي شود 
و مسير اصلي آن توس��عه صادرات است و امروز صادرات 
بهترين مسيري است كه مي توانيم جهش توليد را با آن 
محقق سازيم. وي با اشاره به ساخت داخل به عنوان ركن 
اساسي و يك ظرفيت پايدار براي قطع وابستگي صنعت 
كشور، تاكيد كرد: بدون تحقق ساخت داخل، حتي افزايش 
توليد نيز مي تواند وابستگي ما را به خارج از كشور افزايش 
دهد؛ لذا افزايش عمق ساخت داخل يك ضرورت واجب 
براي كشور است. به گفته مدرس خياباني، سال گذشته 
واردات بيش از ۱۵۰۰ رديف كااليي ممنوع شد و طي دو 
هفته اخير نيز بيش از 6۰۰ رديف كااليي ديگر نيز مشمول 
ممنوعيت واردات و ثبت سفارش شده است و حتي امروز 
نيز همزمان با افتتاح طرح توليد بات��ري و بازديد از خط 
توليد ريل مل��ي در اصفهان، ممنوعيت واردات اين اقالم 
نيز در دستور كار قرار گرفت. وي افزود: به شدت »ساخت 
داخل« را تقويت خواهيم كرد و امسال بيش از ۳ ميليارد 
دالر كاهش ارزبري از محل ساخت داخل در دستور كار 
است و در همين راس��تا برش هاي استاني و صنعتي نيز 
تعريف و هدفگذاري موجود، ابالغ ش��ده اس��ت. مدرس 
خياباني اضافه كرد: هم اكنون برش استاني صادرات نيز 
به طور مشخص هدف گذاري شده و به هر يك از استان ها 
اعالم ش��ده اس��ت كه البته اين برش ها بر مبناي توان و 
ظرفيت تجاري آنها تعريف شده است. وي ادامه داد: به طور 
مستمر عملكرد استان ها و بخش هاي مختلف در تحقق 
جهش توليد، صادرات و ساخت داخل، مورد پايش و رصد 

قرار خواهد گرفت. 

توليدي بعض��ًا مقاومت هايي در اين زمين��ه از خود بروز 
مي دهند. مديركل دفتر نظارت بر خدمات سازمان حمايت 
با بيان اينكه »ثبت شناسنامه گارانتي واحدهاي توليدي و 
وارداتي« اولين پازل تشكيل  دهنده اين سامانه از مجموع 
بخش هاي سه گانه آن است، گفت: بخش ثبت شناسنامه 
گارانتي از ابتداي آذرماه س��ال گذشته آغاز به كار كرده و 
عملياتي شده است. اين مقام مسوول با اشاره به اينكه از 
زمان عملياتي شدن سامانه جامع گارانتي تلفن همراه، 
لوازم خانگي، تاير خودرو و محصوالت آي تي، مش��مول 
ثبت شناسنامه گارانتي شده اند، اظهار داشت: در مرحله 
بعد، لوازم يدكي خودرو نيز مش��مول ثبت شناس��نامه 
خواهند بود. احمدي عنوان كرد: تاكنون براي بيش از ۳۰۰ 
شركت واردكننده تلفن همراه، ۷۲ شركت توليدكننده و 

واردكننده لوازم خانگي، ۸۳ شركت واردكننده تاير خودرو 
و ۷۴ شركت توليدكننده و واردكننده محصوالت آي تي 
)كامپيوتر و ملحقات( شناسنامه گارانتي صادر شده است. 
وي دو بخش ديگر اين سامانه را »اعتبارسنجي گارانتي« 
و »ارزيابي شركت هاي ارايه دهنده گارانتي« عنوان كرد 
و افزود: اين دو بخش توس��ط پيمانكار جديدي كه براي 
سامانه در نظر گرفته ش��ده، در حال تكميل و راه اندازي 
است. »استعالم آس��ان گارانتي و اصالت كاال«، »نظارت 
مستمر بر خدمات پس از فروش«، »رهگيري و شناسايي 
كاالي قاچ��اق«، »دادن فرصت مقايس��ه به مش��تري 
با رتبه بندي و اعتبارس��نجي ش��ركت هاي ارايه دهنده 
گارانتي« از جمله مزاياي راه اندازي سامانه جامع گارانتي 

محسوب مي شود.

مدرس خياباني از الزامات جهش توليد مي گويد
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زبان هاي جعلي و مقاومت در برابر فرهنگستان
اسماعيل اميني از داليل مقاومت در برابر فرهنگستان زبان و ادب فارسي مي گويد. اين استاد زبان و ادبيات فارسي درباره واژه هايي كه اخيرا 
توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسي جايگزين شده اند و شوخي هايي كه در فضاي مجازي با آنها مي شود، به ايسنا گفت: البته بخشي از 
اين شوخي ها طبيعي است؛ نسل جوان با هر چيزي كه از طريق مجامع رسمي باشد - فرقي نمي كند حكومتي باشد يا دانشگاهي - شوخي 
مي كند. اما متولي زبان فارسي نبايد يك دستگاه حكومتي باشد. اگر قرار است فرهنگستان داشته باشيم، بايد يك مجمع علمي باشد كه 
مجامع دانشگاهي در انتخابش دخالت داشته باشند نه اينكه رييس آن با حكم كسي انتخاب شود، اين كار خوبي نيست، چون اين منصب، 
منصبي حكومتي نيست و علمي است؛ اين مساله باعث شده است كه يك جور مقاومت نسبت به كارهاي فرهنگستان وجود داشته باشد. 

بني صدر  از فرماندهي كل قوا عزل شد
س��ي و يكم خرداد 1360، درست يازده 
روز پس از آنكه ام��ام خميني بني صدر، 
رييس جمه��ور، را از فرمانده��ي كل قوا 
خلغ كرد، مجلس اليجه ع��دم كفايت بني صدر براي 
رياس��ت جمهوري را نيز تصويب ك��رد. بني صدر كه 
ب��ا راي قاطع 11 ميلي��ون نفري مردم اي��ران به مقام 
رياست جمهوري رسيده بود، با توجه به اختياراتي كه 
داشت، بالفاصله تالش كرد كه نهادهاي انقالبي همچون 
دادگاه هاي انقالب، كميته هاي انقالب، سپاه پاسداران 
را منحل كند يا با كم كردن نقش آنها، به حاشيه براند. 
همين موضوع و اختالف او با روحانيون حزب جمهوري 
اسالمي، زمينه حذف او را فراهم كرد. اختالفات از آنجايي 
شدت گرفت كه بني صدر در روزنامه تحت مديريتش، 
انقالب اسالمي و در تريبون هاي سخنراني، به وضوح به 
مخالفان خود اشاره مي كرد. او در يك سخنراني در بهمن 
1359 در جيرفت، گفت: همه مساله و همه برخورد بر سر 
اين است كه آيا رأي عمومي يعني رأي مردم بايد مالك و 
ضابطه باشد يا نباشد. از نظر من اگر مردمي يازده ميليون 
رأي دادند و كسي را به عنوان رييس جمهوري انتخاب 
كردند و امروز هم همچنان اعتماد خودشان را به او حفظ 
كرده اند. اگر بخواهند مالك و ضابطه را كه رأي شما مردم 
اس��ت از بين ببرند، راهي جز اين ندارند كه بيايند اين 
رييس جمهوري را بي اعتبار بكنند. اگر به اين كار موفق 
ش��دند ديگر رأي مردم ارزش خود را از دست مي دهد. 
حمايت او از منافقين و آنچه گفته مي شود كوتاهي ها و 
سوء مديريت او در جنگ تحميلي، باعث شد در نهايت 
امام خميني )ره( او را از فرماندهي كل قوا عزل كند. اين 

چراغ سبزي به مجلس شوراي اسالمي بود كه اكثريت 
آن از حزب جمهوري اسالمي بود، براي عزل بني صدر. 
به اين ترتيب با راي اكثريت مجلس، بني صدر سقوط 
كرد و از ايران گريخت. حكم بركناري از فرماندهي قوا 
و عزل از رييس جمهوري در حقيقت توانست به حيات 
سياسي پرتش��نج و ماجراجويانه اولين رييس جمهور 
ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي خاتمه دهد. پس 
از اي��ن دو رويداد ب��ود كه بني صدر با مس��عود رجوي 
سركرده سازمان مجاهدين خلق به فرانسه گريختند. 
بني صدر كه روز 12 بهمن 1357 همراه با امام خميني 
)ره( و ب��ا هواپيماي حامل وي به تهران آمد ابتدا چهره 
ناشناخته اي بود. وي فارغ التحصيل رشته علوم اقتصادي 

از دانش��گاه پاريس بود و 20سال از عمر خود را تا زمان 
پيروزي انقالب در آن كشور گذرانده بود. بني صدر ابتدا 
در شوراي انقالب عضويت يافت و سپس با سخنراني هاي 
مختلف در جامعه و مناظره اي ك��ه با بابك زهرايي در 
دانش��گاه تهران انجام داد، توانس��ت خود را به عنوان 
»روشنفكر تحصيلكرده طرفدار انقالب « در ميان مردم 
شاخص كند. اين پديده زماني كه وي خود را كانديداي 
انتخابات رياس��ت جمهوري كرد، توانست طرفداران 
فراواني برايش به وجود آورد. 11 روز پس از صدور حكم 
امام ، هاشمي رفسنجاني � رييس وقت مجلس شوراي 
اس��المي � گزارش آراي نمايندگان مجلس را در مورد 
عزل بني صدر از رياست جمهوري به اطالع امام رساند. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

از اولين بزرگراه تهران
 چه مي دانيد

با افزايش ترافيك ناشي از ازدياد خودروها در تهران، 
مسووالن شهرداري وقت تصميم به ساخت بزرگراه 
)اتوبان( گرفتند و به همين منظور اولين بزرگراه با 
نام فعلي بزرگراه مدرس در سال 1349 و به طول 9 
كيلومتر ساخته شد. در دوره پهلوي دوم، همزمان با 
گسترش و رشد جمعيت در تهران، شهرداري وقت 
به فكر احداث خيابان هاي جديد به س��بب ارتباط 
چهارگوشه تهران افتاد و با الهام از معماري غربي، 
احداث خيابان ها، ميادين و بزرگراه ها را آغاز كرد. در 
دهه 40، پس از اصالحات ارضي، شمار كارخانه هاي 
مونتاژ در ايران افزايش پيدا كرد؛ ازجمله كارخانه هاي 
مونتاژ آريا شاهين، ژيان، شورلت ايران، پيكان و ده ها 
كارخانه مونتاژ ديگر كه همگي آنها باعث ش��دند 
ترافيك در ته��ران غيرقابل كنترل ش��ود. به اين 
دليل، ش��هرداري با كمك اداره راهنمايي و... براي 
حل مشكل ترافيك متوسل به ساخت بزرگراه ها در 
تهران شدند. از مهم ترين بزرگراه آن دوره، بزرگراه 
شاهنشاهي )بزرگراه مدرس(، بزرگراه ايوبي )شيخ 
فض��ل اهلل نوري(، بزرگ��راه      پ��ارك وي )چمران( و 
چندين بزرگ��راه ديگر بودند كه مصادف با س��ال 
1357 و آغ��از انقالب اس��المي پروژه هاي احداث 
آنها متوقف شد.  بزرگراه شاهنشاهي: اين بزرگراه 
داراي طول تقريبي9 كيلومتري است. ابتداي آن 
در ش��مال از پل پارك وي آغاز مي ش��ود و در انتها 
به ميدان 25 ش��هريور )هفت تير( مي رسد. تاريخ 
ساخت بزرگراه شاهنشاهي و پل پارك وي به سال 
1349 بازمي گ��ردد كه بعد از پي��روزي انقالب، به 
بزرگراه مدرس تغيير نام يافت. بزرگراه ايوبي: اين 
بزرگراه 6 كيلومتري كه در غرب تهران واقع ش��ده 
و از اتوبان تهران-كرج تا محدوده ش��هرك غرب را 
دربرمي گرفت، بعد ها به نام آيت اهلل شيخ فضل اهلل 
ن��وري نام گذاري ش��د. بزرگراه 76 متري ش��مال 
عباس آباد: يكي از بزرگراه هايي كه در دوران پهلوي 
دوم ناتمام باقي ماند، بزرگراهي بود كه غرب پايتخت 
را به شرق متصل مي كرد و امروزه ما آن را به عنوان 
بزرگراه شهيد همت مي شناسيم. در سال 1355، دو 
شركت انگليسي، ساخت بزرگراه شمال عباس آباد را 
آغاز كردند. اين طرح با پيروزي انقالب و هشت سال 
جنگ تحميلي متوقف شد و سرانجام، از سال 1367 
تا سال 1375، شهر تهران به شكل كارگاهي بزرگ 
درآمد و بسياري از طرح هاي بزرگراهي ساخته شد.  
كرج به عنوان يك منطقه ييالقي و خوش آب وهوا 
چه در زمان قاجار و چه در دوران پهلوي، تفريحگاه 
مطلوبي براي مردم، درباريان و اشراف بود و همچنين 
تنها راه ارتباطي با شمال كشور. با گسترش و ازدياد 
اتومبيل، جاده قبلي كه به عنوان جاده قديم شناخته 
مي شد، تكافوي اين ازدحام از اتومبيل را نمي داد؛ 
در نتيجه، در س��ال 1341، دولت وقت پهلوي دوم 
تصميم گرفت براي كنترل بار ترافيكي، راه مناسبي 
براي اتصال تهران به كرج بسازد كه از آن به عنوان 
شاهراه تهران- كرج نام برده مي شد. اين پيشنهاد 
موردتصويب قرار گرفت و ب��ه موجب تصويبنامه، 
جاده جديدي به عرض 76 متر احداث شود. شركت 
راه سازي ايراني شروع به احداث نخستين اتوبان ايران 
كرد و در آذر سال 1345، اين شاهراه را به پايان رساند. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

زنان ديپلمه و خدمت زير پرچم
ابت��داي تي��ر 1347 و در مجلس بيس��ت و دوم 
ش��وراي ملي، قانون خدمات اجتماع��ي زنان به 
تصويب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا رسيد. 
اي��ن قانون كه تاري��خ 24 تير 1347 به توش��يح 
محمدرضا شاه پهلوي رسيد، داراي 15 ماده و يك 
تبصره بود.   بر اساس ماده يك اين قانون، به منظور 
بيشتر س��هيم كردن زنان در تحوالت اجتماعي 
كش��ور و در اجراي اصول انقالب ش��اه و مردم به 
موجب اين قانون خدمات فرهنگي و آموزش��ي و 
بهداشتي و درماني و اجتماعي وظيفه مقدس ملي 
زنان نيز شناخته مي شود و به ترتيب مقرر در اين 
قانون در مورد زناني ك��ه داراي گواهينامه  كامل 
متوسطه يا مدارك تحصيلي باالتر هستند برقرار 
خواهد شد. طبق ماده 2 قانون خدمات اجتماعي 
زن��ان، خدمات مذكور در ماده يك ش��امل موارد 
خدمات فرهنگي و آموزشي، پيكار با بي سوادي، 
خدمات بهداش��تي و درمان��ي در وزارتخانه ها و 
موسسات دولتي و خدمات مربوط به رفاه عمومي 
و مددكاري اجتماعي و ترويج خانه داري مي شد.  
از تاريخ تصويب اين قانون در هر س��ال فهرس��ت 
فارغ التحصي��الن و مي��زان احتياج��ات دولت به 
خدمت زنان در هر يك از امور يادشده در ماده  دوم 
از طرف دولت اعالم مي شود و همه فارغ التحصيالن 
همان سال كه سنشان براي دارندگان گواهينامه 
كامل متوس��ط يا معادل آن بين 18 تا 25 س��ال  
باش��د و براي دارندگان م��دارك تحصيلي باالتر 
از ديپلم از 30 س��ال متجاوز نباش��د براي انجام 
خدمات مذكور دعوت مي ش��وند.   زناني كه بعد از 
25 س��الگي به اخذ ديپلم يا پس از 30 سالگي به 
مدارج باالتر از ديپلم نائل مي ش��وند از انجام اين 

خدمت معاف خواهند بود.  دولت احتياجات خود 
را براي انجام خدمات مورد اشاره در ماده دوم بدواً 
از بين داوطلبان واجد شرايط مرتفع خواهد ساخت 
و در صورتي كه عده داوطلب  كافي نباش��د بقيه را 
از بين ساير دعوت ش��دگان انتخاب خواهد كرد. 
در صورت��ي كه تعداد دعوت ش��دگان در هر دوره 
تحصيلي از نيازمندي هاي دولت بيشتر باشد عده 
الزم به وس��يله قرعه از ميان همان دوره انتخاب 
خواهند ش��د و به بقيه برگ معافيت داده خواهد 
شد. طبق ماده 4 اين قانون، دارندگان گواهينامه 
متوسطه كامل با داشتن يكي از شرايط زير از انجام 
خدمات مذكور در اين قانون معاف هستند: زنان 
ش��وهردار يا زناني كه داراي فرزند هستند؛ زناني 
كه كفيل منحصر به فرد خانواده هس��تند؛ زناني 
كه طبق گواهي پزش��كي از نظر جسمي يا روحي 
قادر به انجام خدمات مذكور در اين قانون نباشند. 
زناني كه به موجب اين قانون به خدمات فرهنگي و 
آموزشي و بهداشتي و درماني و اجتماعي پذيرفته 
مي شوند حداكثر به مدت شش ماه  طبق آيين نامه 
كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، آموزش 
الزم براي انجام خدمات مذكور در اين قانون را در 
ش��هر محل اقامت خود خواهند ديد ، سپس بقيه 
مدت را در شهر محل اقامت خود به انجام خدمات 
مذكور در اين قان��ون خواهند پرداخت مگر اينكه 
حاضر به خدمت در محل ديگري ش��وند كه مورد 
احتياج دستگاه مربوط باشد. مدت دوره تعليمات و 
خدمات زنان مشمول اين قانون جمعًا معادل مدت 
دوره تعليمات و خدمت سپاهيان دانش و بهداشت 
و ترويج و آباداني خواهد ب��ود و آموزش و خدمت 
آنان در تمام موارد در ساعات روز انجام خواهد شد.

شناسايي ۲۶۱۵ بيمار جديد مبتال به كرونا
سخنگوي وزارت بهداش��ت از شناسايي 2615 
بيمار جديد مبتال به كوويد-19 در كش��ور خبر 
داد و گفت: متاس��فانه مجموع جانباختگان اين 
بيماري در كش��ور به 9392 نفر رس��يد. س��يما 
سادات الري گفت: تا ديروز 30 خرداد 1399 و بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 2615 بيمار 
جديد مبتال به كوويد-19 در كش��ور شناسايي 
ش��د كه 986 مورد بستري ش��دند. الري ادامه 
داد: متاس��فانه در طول 24 س��اعت، 120 بيمار 
كوويد-19 جان خود را از دست دادند و مجموع 
جانباخت��گان اين بيماري به 9392 نفر رس��يد. 
در مجم��وع تعداد كل مبتاليان كش��ور به 200 
هزار و 262 نفر رس��يده اس��ت. وي با بيان اينكه 
خوش��بختانه تاكن��ون 159 ه��زار و 192 نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
شده اند، گفت: در عين حال 2833 نفر از بيماران 
مبتال به كوويد-19 در وضعيت شديد اين بيماري 
تحت مراقبت قرار دارن��د. همچنين تاكنون يك 
ميلي��ون و 370 هزار و 718 آزمايش تش��خيص 
كوويد-19 در كشور انجام شده است. الري تاكيد 
كرد: استان هاي خوزستان، هرمزگان، كردستان، 
بوشهر، آذربايجان غربي و ايرانشهر در سيستان و 

بلوچستان در وضعيت قرمز قرار دارند.
او در پاي��ان توصيه هايي به ش��هروندان داش��ت 
و گف��ت: الزم اس��ت همه مردم در همه ش��هرها 
پروتكل هاي بهداش��تي را به ط��ور دقيق رعايت 
كنند تا استان هاي سفيد به سمت وضعيت قرمز 
و هشدار نروند. با رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
و استفاده از ماسك سالمت خود و هموطنانمان 
را تضمي��ن و در جه��ت كاهش ابت��ال و مرگ و 

مير حركت كني��م.  تعداد مبتالي��ان و قربانيان 
كروناوي��روس جدي��د، عامل بيم��اري همه گير 
كوويد-19 همچن��ان در جهان نيز رو به افزايش 
اس��ت و تاكنون بيش از 8.5 ميليون نفر در 213 
كش��ور و منطقه در سراس��ر دنيا به اين بيماري 

مبتال شده اند. 
 تازه تري��ن آمارها حاكي از آن اس��ت كه ش��مار 
قرباني��ان كووي��د-19 به 456 ه��زار و 458 نفر 
رس��يده و تاكنون ابتالي هش��ت ميليون و 586 
هزار و 115 نف��ر نيز به اين بيماري تأييد ش��ده 
اس��ت. همچنين بناب��ر تازه تري��ن آمارها چهار 
ميليون و 535 ه��زار و 245 نفر از بيماران مبتال 
به كوويد-19 تاكن��ون بهبود يافته ان��د. امريكا 
همچنان با اختالف زياد از ساير كشورها در صدر 
فهرس��ت مناطق درگير با بيم��اري كوويد-19 
قرار داش��ته و باالترين آمار قربانيان و مبتاليان 
به اي��ن بيماري را به خود اختصاص داده اس��ت. 
پس از آن، برزيل و روس��يه نيز ب��ه لحاظ تعداد 
مبتاليان به ترتيب در رتبه هاي دوم و سوم جاي 
گرفته اند. همچني��ن بعد از امريكا در حال حاضر 
دو كشور برزيل و انگليس، باالترين تعداد قربانيان 

كوويد-19 را دارند.

میراثنامه

سرنوشت سفرهاي خارجي با مرزهاي بسته و دالر ۱۸ هزار توماني
تركيه به عنوان پرترددترين مرز مس��افري ايران اعالم 
ك��رد از 11 مردادماه مرز هوايي با اي��ران را باز مي كند. 
تصميم ساير كش��ورها براي پذيرش مسافران ايراني 
هنوز مش��خص نيس��ت. رييس انجمن صنفي دفاتر 
سفر و گردشگري استان تهران نيز مي گويد: صحبت 
از س��فرهاي خارجي قضاوت زودهنگام اس��ت، چون 
كش��ورهاي زيادي آمادگي پذيرش مسافران ايراني را 
ندارند، از طرفي با دالر 18 هزار توماني مگر مي شود سفر 
خارجي رفت. اميرپويان رفيعي شاد، به دنبال كاهش 
تدريجي محدوديت سفرهاي بين المللي و تعلل بعضي 
كشورها در پذيرش مسافران ايراني، گفت: در شرايطي 
كه وزارت بهداش��ت كش��ورمان درباره موج دوم كرونا 
هشدار داده و ش��هريورماه را زمان وقوع آن پيش بيني 
كرده است، صحبت از سفر خارجي و بازگشايي مرزها 
كليشه است. كشورهاي زيادي فعال مسافران ايراني را 
پذيرش نمي كنند، هر وقت راه سفر به خارج از كشور باز 
شد تازه مي توان درباره شرايط اقتصادي كه به مردم اجازه 
نمي دهد سفر خارجي بروند، صحبت كرد. او اضافه كرد: 
ارمنستان، گرجستان و تركيه كشورهايي هستند كه 
به خاطر داشتن مرز زميني مشترك با ايران، دسترسي 
آسان و صدور ويزا در بدو ورود، با استقبال زياد مسافران 
ايراني روبرو بودند، اين مرزها حاال بس��ته شده اند. بايد 
ديد سفارتخانه هاي ساير كشورها پس از بازگشايي فقط 
ويزاي تجاري به اتباع ايراني مي دهند يا ويزاي توريستي 
هم صادر مي كنند. تا زماني كه مساله پذيرش مسافران 
ايراني از سوي كش��ورهاي ديگر حل نشود، نمي توان 
ارزيابي و بررسي از سفرهاي خارجي داشت و انتظارات 
را مطرح ك��رد. او ادامه داد: مذاكرات همه كش��ورها با 

يكديگر براي از سرگيري پروازهاي مسافري آغاز شده 
است و هر روز خبري از گشايش ها و كاهش محدوديت 
سفرهاي هوايي منتشر مي شود، ايران نيز مانند ديگر 
كشورها مذاكرات و رايزني هاي خود را آغاز كرده است 
اما غير از توافق هايي كه با برخي كشورها براي برقراري 
پروازهاي باري و پروازهاي يكطرفه به منظور بازگرداندن 
شهروندان ايراني به كشور شده است، وضعيت پروازهاي 
بين المللي مسافرتي چندان مشخص و قطعي نيست. او 
به ايسنا گفت: بس��ياري از ايرالين هاي خارجي كه در 
مسير ايران فعاليت داشتند بعد از سرنگوني هواپيماي 
اوكرايني، ايران را ت��رك كردند؛ لوفتهانزا از جمله اين 
ايرالين ها ب��ود كه بخش زي��ادي از پروازهاي ايران به 

مقصد اروپا را پوشش مي داد، اين ايرالين قبل از شايع 
شدن ويروس كرونا، پروازهاي ايران را تعليق كرده بود و 
هنوز هم برنامه مشخصي براي از سرگيري پروازها ندارد. 
امارات و تركيش هم براي سفر به ايران محدوديت دارند. 
وي افزود: درحال حاضر بيشتر اقشار جامعه حتي قشري 
كه مداوم سفرهاي خارجي داشتند، به مرزي رسيده اند 
كه ديگر مثل گذشته نمي توانند به خارج از كشور سفر 
كنند. ما آنقدر محو ويروس كرونا شده ايم كه از اثر تحريم 
و ن��رخ دالر كه از مرز 18 هزار تومان گذر كرده اس��ت، 
غافل مانده ايم، با اين دالر ديگر چه كسي مي تواند سفر 
خارجي برود، انگار پشت كرونا پنهان شده ايم و دولت 

چشمش را بسته است.

كتابخانه

ثروت ملل 
كتاب ثروت ملل نوش��ته آدام اسميت در سال 1776 منتشر شد.در اين كتاب اقتصاد به عنوان يك رشته مستقل مورد دفاع 
قرار مي گيرد. كتاب ثروت ملل نشانه فكر بالغ اسميت بوده و كار او تالش جامعي در تحليل كاركرد يك اقتصاد سرمايه داري 
اس��ت.اين كتاب نمادي از برخورد با پرسش هاي مربوط به ارزش و توزيع است و در واقع يك مكتب متمايز اقتصاد سياسي 
كالسيك را پايه گذاري كرده است. در كتاب ثروت ملل، آدام اسميت مرزهاي اقتصاد را آن قدر گسترش مي دهد تا حوزه هاي 
ديگر مانند علوم سياسي و حتي انسان شناسي را نيز در بر بگيرد. كتاب ثروت ملل از پنج جلد تشكيل مي شود و فقط دو جلد 
اول كتاب اس��ت كه به طور واقعي الهام بخش نسل هاي بعدي اس��ت. در اين دو جلد است كه وي علت بنيادي ثروت ملل را 

معرفي مي كند و تمايز اساسي بين قيمت طبيعي و قيمت بازار كاالها را توضيح مي دهد. 

هنر

به افتتاحيه نمايشگاه عكاسي ۹۹ نياييد
نمايشگاه گروهي »عكاسي 99«، جمعه 30 خرداد از ساعت 16 الي 21 در گالري 
هنر طهران به كيوريتوري فريدون فربود بازگش��ايي مي ش��ود و تا 30 تير ادامه 
خواهد يافت. در اين نمايش��گاه آثار هنرمنداني همچون كاوه گلس��تان، مهدي 
پاكدل، سيف اهلل صمديان، آكو سالمي، نيوشا توكليان، امير آقايي، آرمان استپانيان، 
مسعود زنده روح كرماني و... به نمايش گذاشته خواهد شد. فريدون فربود درباره 
اين نمايشگاه به ايس��نا گفت: در نمايشگاه گروهي عكاسي 99، طيف وسيعي از 
آثار عكاسان پيشكسوت، جوان و حتي عكاساني كه ما را ترك كرده اند، به نمايش 
گذاشته خواهد شد. آثار نمايشگاه در حوزه هاي مطبوعات، محيط زيست و طبيعت، 
فاين آرت و مستند به روي ديوار مي روند. البته براي اينكه بتوانيم فضاي نمايشگاه 

را يكدست كنيم، آثار در ابعاد كوچك به روي ديوار خواهند رفت.
او ادامه داد: باتوجه به شرايطي كه پيش آمده، تصميم گرفتيم مدت زمان برگزاري 
نمايشگاه را يك ماه در نظر بگيريم تا مخاطبان بتوانند با خيال راحت و بدون ايجاد 
ازدحام از نمايشگاه ديدن كنند، همچنين سعي كرديم پروتكل هاي بهداشتي را 

رعايت كنيم تا سالمت افراد به خطر نيفتد.
فربود اظهار كرد: براي برگزاري اين نمايشگاه از همراهي خيلي خوب هنرمندان 
برخوردار شديم كه آنها چندين اثر را براي ما ارسال كردند تا از بين آنها يك اثر را 
باتوجه به هماهنگي كه با ساير آثار دارند، انتخاب كنيم. در بين آثار انتخاب شده 
حدود 40 عكس  سياه سفيد و باقي عكس ها رنگي هستند كه در دو فضاي جداگانه 
به نمايش در آمده اند. نمايشگاه موضوع خاصي ندارد؛ زيرا از طيف وسيعي از عكاسان 
دعوت شده است. از طرفي قصد داشتيم مخاطبان خود را در مقابل طيف وسيعي 
از آثار عكاسي كه در طول اين سال ها خلق شده، قرار دهيم. اين عكس ها به مثابه 

پنجره اي هستند كه روايت شخصي هر عكاسي را بيان مي كند. فربود درباره هدف 
اصلي از برگزاري نمايشگاه گفت: گالري هنر طهران كه با برگزاري اين نمايشگاه 
افتتاح مي شود، بخش عمده اي از فعاليت هاي آن در حوزه عكس و تصوير متمركز 
خواهد بود؛ به همين دليل تصميم بر اين بود كه گالري با يك نمايش��گاه گروهي 
عكاسي، اين مس��ير را آغاز كند. دليل ديگر اين بود كه عالقه مندان به خريد آثار 
عكاسي بتوانند با قيمت پايين تري، راحت تر خريد كنند و اگر كسي دوست دارد 

مثال از آقاي گلستان اثري داشته باشد، راحت تر اين كار را انجام دهند.
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