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نيما از بازار فاصله گرفت
 هشداردرباره بروز فاجعه كرونايي 

در سال تحصيلي
»تعادل«ازتحوالتبازارارزوطالگزارشميدهد

اختالف۳۰۰۰تومانينرخدالردرسامانهنيماباقيمتروزدالر
دربازارآزادقابلتاملاست

پارلمانشهريپايتختازپيامدهايبهداشتي
عرضهوتقاضايسفرباناوگانعموميدرنيمهدوم99نگراناست

فرشتهفريادرس|»دردسرهايارزارزاناينبار
برايوارداتدارو«؛واردكنندگانميگويندماارز
42۰۰تومانينميخواهيمامادولتمردانباوجود
كمبودمنابعارزي،همچنانمصممبهتخصيص
ارزارزانورانتيهستند.ارزارزانيكهنهتنهابه
نفعمصرفكنندهنيستبلكهروندقاچاقدارورا
هممعكوسكردهاست؛چراكهقاچاقداروهاي
واردتيوتوليدداخ�لرارقمزدهاس�ت.ايندر
شرايطياس�تكهفعاالنبخشخصوصيبارها
ازدولتخواس�تهاندكهداروازدايرهشمولدالر
42۰۰تومانيخارجشودومابهالتفاوتحمايتي
بهبيمهدادهش�ودتابيمارانفش�اريراتحمل
نكنن�د،ام�ادالر42۰۰تومانيدارودرس�ال۹۹
همچنانادامهدارد.حالممكناستاينپرسش
مطرحش�ودكهچراواردكنن�دگاندارومخالف
دريافتارزيارانهايهستند؟ناصررياحيعضو
هياترييسهاتاقبازرگانيتهراندرگفتوگوبا
»تعادل«ازداليلاينمخالفتميگويد.بهگفته
او،واردكنندگانبهدنبالارزگراننيس�تند،اما
مشكالتيكهشيوهتخصيصبانكمركزيبراي
آنهاايجادكرده،موجبش�دهت�اعطايشرابه
لقايشببخش�ند.رياحيبهدودلي�لمهمبراي
مخالفتباتخصيصدالر42۰۰تومانينيزاشاره
ميكند؛دليلنخست،»معطليوماندندرصف
تخصيصارز«استكهشرايطرابرايآنهاسخت
ميكندودليلدومتخصيصارزهايياس�تكه
عمالام�كانجابهجاييآنب�رايواردكنندگان
فراهمنيست؛يعنيارزيكهدريافتميكنند،
بهدليلمطلوبنبودنياپذيرفتهنشدنازسوي
كشورهايمبداوارداتبايدبهارزديگريتبديل
ش�ودكهآنهمبهدليلتحريمهاوموانعبانكي
مشكالتزياديبرايآنهارقمميزند.اماراهغلبه
براينچالشچيست؟راهكارپيشنهاديرياحي
ايناس�تكهداروازدايرهكاالهايمش�مولارز
دولتيخارجووارداتآنباارزنيماييانجامشود.
همچنيندولتميتواندبرايثابتنگهداشتن
قيمتدارومابهالتفاوتارزرسميونيماييرادر

اختياربيمهقراردهد.

چندوقتياستكهواردكنندگاندارونسبتبه
روندتخصيصارزگاليهمندهستند؛آياتخصيص

ارزبرايوارداتداروصفرشدهاست؟
تقريبا از اواس��ط آذرماه س��ال ۹۸ هي��چ ارزي دريافت 
نكرده ايم، مگر در موارد استثنايي و يا براي داروهايي كه 
اضطراري و دچار كمبود بودند، اختصاص يافته اس��ت. 
البته اين بدان معنا نيس��ت كه تخصيص ارز دارو صفر 
شده باشد. در ابتداي ارديبهش��ت ماه ۹۹ بانك مركزي 
اعالم كرد كه براي تخصيص ارز اق��دام مي كند و حتي 
اعالم تخصيص در مورد بس��ياري از ثبت س��فارش ها 
انجام ش��د، اما روز بعد بانك مركزي با ارسال پيام كوتاه 
به تمام كساني كه تخصيص ارز گرفته بودند اعالم كرد 
كه به دليل اشكال سامانه اين تخصيص ها از درجه اعتبار 
س��اقط اس��ت و ظرف چند روز آينده مجددا تخصيص 
صورت مي گيرد كه البته تا كنون اين مهم انجام نش��ده 

است. اش��كال بزرگ اين عدم تخصيص ارز اين است كه 
واردكنندگان با زحمت زيادي مقاديري دارو كه واردات 
آن قبال توسط س��ازمان غذا و دارو پيش بيني شده بود 
براي ايجاد ذخيره استراتژيك وارد گمرك كردند كه به 
دليل عدم تخصيص ارز جديد و ب��راي احتراز از كمبود 
تمامي آنها به تدريج با تعهد از گمرك ترخيص شدند و 
حال هم ذخيره استراتژيك نداريم از طرفي گمرك هم 
به دليل عدم خريد ارز و تكميل پروسه امكان ترخيص 
كاالي جديد را از بسياري از شركت ها سلب كرده است و 
نهايتا هم كه كاالي متعلق به شركت فروشنده نيز مصرف 
شده و پول آنها را نداده ايم و بد حساب شده ايم. بنابراين 
گله ما از نبود ارز، صرفا يك مطالبه تجاري نيست؛ عدم 
تخصيص ارز نه فقط واردكننده داروي س��اخته ش��ده 
بلكه توليدكننده را هم دچار مشكل كرده است؛ چراكه 
بايد مواداوليه الزم ب��راي توليد را وارد كن��د. با توجه به 
همه گيري كرونا واردات بعضي داروها براي بيماراني كه 
سن خيلي باال يا سن خيلي پايين دارند، به ويژه بيماران 
كرونايي با بيماري هاي زمينه اي ريوي، ضروري اس��ت. 
غير از اين، نياز به دارو يك نياز فوري است. بعضي داروها 
هيچ جايگزيني ندارد. بنابراين دولت بايد تامين دارو را در 
اولويت قرار دهد. دارو مثل غذا نيست وتفاوت همين دو 
قلم كاالي اساسي در اين است كه دارو بايد به موقع برسد؛ 
به طور مثال فردي كه سكته مي كند ۲۰ دقيقه فرصت 
هست تا آمپول رقيق كننده به او برسد. اگر در اين مسير 
تعللي صورت پذيرد يا داورو نباش��د و يك گلوگاه پيش 

بياد، فاجعه ساز است و حيات انسان ها را نشانه مي گيرد. 
تاكن�ونب�رايوارداتداروچهمي�زانارزبايد

تخصيصمييافت؟
براساس اظهارات اخير رييس سازمان غذا وداور بايد از 
اول سال تا پايان خرداد ۵۰۰ ميليون يورو براي مواد اوليه 
و داروي ساخته شده، ارز تخصيص مي يافت، اما آمارها 
نش��ان مي دهد، در اين مدت تنها ۹۰ ميليون يورو ارز 
تخصيص يافته كه از اين عدد نيز نيم��ي از آن به دليل 
مشكل در جابه جايي و انتقال عمال به دست فروشندگان 
خارجي دارو نرسيده است؛ چراكه حواله ارز آن به دليل 
تحريم و موانع بانكي هنوز انجام نش��ده است. در حال 
حاضر، سياس��ت فعلي تنها تخصيص ارز به داروهاي 
خيلي ض��روري و داروهايي اس��ت ك��ه به طور مطلق 
امكان س��اخت آنها در داخل وجود ندارد. البته ما درك 
مي كنيم كه درآمدهاي ارزي كاه��ش يافته و محدود 
است وكشور دچار نقصان ارز است، اما بايد اولويت دارو 
در نظر گرفته شود. حال چنانچه دولت راه بهتري براي 
تامين مواد اوليه براي توليد كنندگان يا براي واردكننده 
و بيماران دارد يا خود راس��ا اقدام به تامين دارو كند ما 
اعتراضي نداريم و از اينكه اين بار از دوش ما برداش��ته 

شود خوشحال هم مي شويم.
اش�ارهكرديدكهبهصورتمقطع�يدالر42۰۰
تومانيتخصيصدادهشد،بيش�ترمربوطبهچه

اقالمداروييبودهاست؟
تخصيص مقطعي دالر ۴۲۰۰ توماني بيشتر براي واردات 
داروهاي ضروري يا اقالمي بوده كه كمبود آنها در كشور 
احساس شده وچون شركت ها امكان واردات اعتباري را 

ندارند، اين تخصيص ها صورت گرفته است. 
ادامهدرصفحه7

 گفت وگو با ناصر رياحي 
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران

 دولت ريل تخصيص ارز به دارو را از 
دالر4200 توماني به نيمايي تغيير دهد

 ارز 
مشكل ساز 
 براي واردات

دارو

گروهكالن|  تازه ترين گزارش مركز آمار ايران از وضعيت 
شاخص قيمت كاال و خدمات نش��ان مي دهد كه در خرداد 
امسال، نرخ تورم ساالنه خرداد ماه براي خانوارهاي كشور به 
٢٧.٨ درصد رسيده كه نسبت به ماه قبل دو درصد كاهش 
دارد. همچنين نرخ تورم نقطه اي در خ��رداد ماه ١٣٩٩ به 
عدد ٢٢,٥ درصد رس��يده اس��ت؛ يعني خانوارهاي كشور 
به طور ميانگين ٢٢.٥ درصد بيش��تر از خرداد ١٣٩٨ براي 
خريد يك »مجموع��ه كاالها و خدمات يكس��ان« هزينه 
كرده اند.  به گ��زارش »تعادل«، اين در حالي اس��ت كه نرخ 
تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري ٢٧,٧ درصد مي باشد 
كه نس��بت به ماه قبل ٢ واحد درصد كاهش داشته است. 
همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روس��تايي ٢٨,٢ درصد 
بوده كه نس��بت به ماه قبل ٢,٦ واحد درصد كاهش داشته 

اس��ت. نرخ ت��ورم نقطه اي 
خرداد ماه ١٣٩٩ در مقايسه 
با ماه قبل ١,٥ درصد افزايش 
دارد. اي��ن در حالي اس��ت 
كه نرخ تورم نقط��ه اي براي 
خانواره��اي ش��هري ٢٢,٧ 
درصد است كه نسبت به ماه 
قبل ١.٤ درصد افزايش دارد. 
اين ن��رخ ب��راي خانوارهاي 

روستايي ٢١.١ درصد بوده كه نس��بت به ماه قبل ١.٨ واحد 
درصد افزايش داش��ته اس��ت. اما وضعيت تورم ماهانه از اين 
حكايت دارد كه نرخ آن در خرداد به دو درصد رسيده است كه 
در مقايسه با ماه قبل ۰.۵ درصد كم شده است. نرخ تورم ماهانه 

براي خانوارهاي ش��هري دو 
درص��د و ب��راي خانوارهاي 
روستايي ٢.٢درصد گزارش 

شده است.

   افزايش نـرخ تورم 
نقطه اي 

منظور از نرخ تورم نقطه اي، 
درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل اس��ت. نرخ تورم 
نقطه اي در خرداد ماه ١٣٩٩ به عدد ٢٢,٥ درصد رس��يده 
است؛ يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين ٢٢.٥ درصد 
بيشتر از خرداد ١٣٩٨ براي خريد يك »مجموعه كاالها و 

خدمات يكسان« هزينه كرده اند. نرخ تورم نقطه اي خرداد 
ماه ١٣٩٩ در مقايس��ه با ماه قبل ١,٥ واحد درصد افزايش 
يافته اس��ت. نرخ تورم نقطه اي گروه عم��ده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« با افزايش ٢,٩ واحد درصدي به 
١٤.٩ درصد و گروه »كاالهاي غي��ر خوراكي و خدمات« با 
افزايش ٠.٧ واحد درصدي به ٢٦.٤ درصد رسيده است. اين 
در حالي است كه نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي شهري 
٢٢,٧ درصد است كه نس��بت به ماه قبل ١,٤ واحد درصد 
افزايش داشته اس��ت. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي 
روستايي ٢١,١ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ١,٨ واحد 
درصد افزايش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد 

 تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل مي باشد.  
ادامهدرصفحه2  

تورم خرداد به 27/8 درصد رسيد  افزايش 22/5 درصدي هزينه خانوار در يك سال اخير

عباس اكبرپور،  اقتصاددان و  تحليلگر بازار مسكن در گفت وگو با »تعادل «عنوان كرد

 سرريز مشكالت بورس 
در بخش مسكن

يادداشت- 2

نبرد با اختاپوس َوس
زي��ادي  مدت ه��اي 
كاربران و مش��تركان 
اپراتورها، از هزينه هاي 
باالي��ي ك��ه ص��رف 
تم��اس و پيامكش��ان 
مي شد ش��اكي بودند؛ 
مشتركان  به خصوص 
اعتباري گله مي كردند 
از اينكه بس��ته هاي اعتباري كه مي خرند، زود 
تمام مي ش��ود و در اين ميان، اعتراض ها را به 
س��مت اپراتورها روان��ه مي كردند و آنه��ا را به 
ش��ارژخوري متهم. آن زمان شايد كمتر كسي 
اس��م خدمات ارزش افزوده به گوشش خورده 
بود، البت��ه در تلويزي��ون بارها و باره��ا با اين 
عبارات روبرو مي ش��دند كه: »ب��راي كمك به 
تيم محبوبتان اين كد را به همراه س��تاره مربع 
ارس��ال كنيد.«، »براي اينكه هر روز يك بيت 
از ش��اعر مورد عالقه ت��ان درياف��ت كنيد، كد 
مورد نظر را با س��تاره مربع بفرس��تيد.«، »اگر 
مي خواهيد اطالعات به روز معماري را بدانيد، 
كد س��تاره مربع را ارس��ال كنيد« و نمونه هاي 
بس��ياري از اين دس��ت. اين  خدم��ات، همان 
خدم��ات ارزش افزوده هس��تند ك��ه حاال در 
اخبار با عنوان VAS ياد مي ش��وند و البته وزير 
ارتباطات و فناوري اطالع��ات، به اين خدمات، 
ستاره مربع هم گفته بود. خدمات ارزش افزوده، 
بر بس��تر اپراتورهاي تلفن همراه ارايه مي شود 
اما شركت هايي هستند كه اين خدمات را ارايه 
مي كنند. اين خدم��ات فرات��ر از خدمات پايه 
اپراتورها از جمله تماس و پيامك قرار گرفته و 
گستره زيادي دارد كه از مسابقات و راي گيري، 
تبليغات موبايلي، پخش يا دانلود موس��يقي، 
ب��ازي آنالي��ن و اطالع رس��اني در حوزه هاي 
مختلف را شامل مي شوند. در سال هاي گذشته 
اگرچه از اين نوع خدمات، استفاده هاي بسياري 
ش��ده، اما آنچه موجب شد مس��ووالن وزارت 
ارتباطات وارد اين حوزه ش��وند، سوءاستفاده 
كالهب��رداران و ش��ركت هاي مختلفي بود كه 
بدون آگاهي مردم، آنها را عض��و هر يك از اين 
سرويس ها مي كردند كه بعضا روزانه از ۵۰۰ تا 
1۰۰۰ تومان برايشان هزينه داشت و مشترك 
بي خبر، يا با تمام ش��دن زودهنگام شارژ روبرو 
مي ش��د يا آخر ماه، با قبضي خ��الف معمول و 

گران تر از هميشه مواجه مي شد. 
ادامهدرصفحه6

فائزهطاهري

يادداشت- 1

دورنماي رشد قيمت مسكن 
و داليل آن

رفت����ار  بررس����ي 
سيس��تماتيك قيم��ت 
مسكن از س��ال 137۲ 
تاكنون بيانگر س��ه دوره 
س��يكلي رك��ود و رونق 
بوده اس��ت. ب��ر مبناي 
رفت��ار س��يكلي، قيمت 
مسكن از نيمه دوم سال 
13۹6 وارد فاز رونق ش��ده است )قيمت مسكن با 
نمودار آبي رنگ باالتر از روند خودش يا نمودار قرمز 
رنگ قرار گرفته است( و رشد قيمتي بااليي را تجربه 
كرده است. اگر رفتار الگوي مسكن همچون گذشته 
باشد اين روند تا نيمه اول سال 1۴۰1 ادامه خواهد 
داشت. بر مبناي تحليل اقتصاددانان سه دليل عمده 
اين پديده، كمبود عرضه مسكن در سال هاي اخير 
و حتي سال هاي آتي نس��بت به تقاضاي )بالقوه( 
مس��كن، وجود انتظارات تورمي و گسترش شديد 
نقدينگي است. ساموئلسن اقتصاددان، برنده جايزه 
نوبل اقتصاد مي گويد اگر به ي��ك طوطي عرضه و 
تقاضا را ياد بدهيد نصف اقتصاد را به او ياد داده ايد. 
من با اجازه ايشان جمله را اصالح مي كنم و مي گويم 
اگر عرضه و تقاضا را به يك طوطي ياد بدهيد همه 
ادامهدرصفحه2 اقتصاد را ياد داده ايد.  

محمدرضامنجذب

مهديبيك|  »مردديگرباربهخودآمد؛ازصبح
برايپيداكردنخانهاجارهايطولوعرضشهر
رابههمدوختهبودوحاالكهخورشيدبهباالترين
نقطهخوددرآسمانرسيده؛هنوزنتوانستهيك
آلونكاجارهايدراينش�هربهاي�نبزرگيبراي
زندگيخودوخانوادهاشپي�داكند.صاحبخانه
قبليچندبرابررقمقبليپ�ولپيشطلبكرده
ومبلغاجارهراني�زچندبرابركردهاس�ت.«اين
روايتآش�ناودردناكاينروزهاروايتبسياري
ازمردانوزنانياس�تك�هبنگاهه�ايامالكرا
گزميكنندتاملك�يدرخورب�رايزندگيپيدا
كنند.اماباقيمتهاي�يمواجهميش�وندكهبه
نظرشانباوركردنينيست.كافياستكهسري
بهبنگاههايمعامالتملكيياسايتهايمجازي
مس�كنبزنيدتابادامنهوس�يعيازدغدغههاو
گاليههاي�يروبهروش�ويدكهدرخص�وصبازار
پرفرازونش�يبمس�كنارايهميش�ود.برخي
ازاف�راديك�هدرمناط�قمركزيش�هرزندگي
ميكردندناچارش�دندبهمناطقجنوبيش�هر
كوچكنندوبس�ياريازس�اكنانمناطقجنوبي
شهربهمناطقحاشيهايشهرهامنتقلشدهاند.
تغييراتدامنهداريكهب�دونترديدتبعاتيدر
بخشهايمختلفاقتصادي،اجتماعي،فرهنگي
و...بهجايخواهدگذاشت.برايدركتبعاتيكه
دراثرتالطماتبازارمس�كنايجادميش�وددر
اينشمارهس�راغعباساكبرپوراستاددانشگاه
وعضوهياتمديرهانجمنراهوس�اختمانايران
رفتيمتاروايتيازمشكالتبخشمسكنرابراي
مخاطبان»تعادل«فراهمكني�م.اينفعالحوزه
مسكنبابررسيتطبيقيمشكالتبخشمسكن
راهبرددولترادراينحوزهنامش�خصارزيابي
ميكند؛دولتيك�هبهاعتقاداكبرپ�وردربخش
مسكنبهجايكنش�گريبهدنبالواكنشگري
اس�توتالشميكندتادرزمانوق�وعبحرانو
مشكلموضعگيريكند.اينتحليلگراقتصادي

بااش�ارهبههمگراي�يبازارهادراي�رانافزايش
قيمتمسكنراناشيازرشدغيرطبيعيبورس

وافزايشقيمتارزارزيابيميكند.

درواكنشبهنوساناتدامنهدارقيمتمسكن
وموضوعاجارههاوزيرمسكنوشهرسازياعالم
كردندكهراهبرددولتبرايمهارنوس�اناتبازار
مسكنمهارقيمتهاوس�اماندهيبخشاجاره
است؛قبالهماعالمكردهبودندكهدراينشرايط
بهتراس�تمردمواردمعامالتمسكننشوند.با
يكچنينواكنشهاييفكرميكنيداميديبه

ساماندهيبخشمسكنوجوددارد؟
اينكه دولت دوس��ت دارد مش��كالت بخش مسكن را 
س��اماندهي كند امري طبيعي اس��ت؛ اما اينكه در اين 
ش��رايط اقتصادي، دولت بتواند يك چني��ن ايده اي را 
محقق كند؛ به نظرم بعيد است، چرا كه عوامل مختلف 
در محقق شدن اين خواسته دخيل هستند كه مانند يك 
زنجير  به هم متصل هستند. يكي از حلقه هاي مهم اين 
زنجير  به دست آوردن حس اعتماد مردم به تصميمات 
اقتصادي دولت اس��ت ك��ه دامنه دراز م��دت تداومي 
داشته باشد يعني ثابت باشد؛ متاسفانه در اين زمينه به 
هيچ وجه در اين چند سال به طور عام  و در اين چند ماه 
اخير به طور خاص موفق نبوده اند. لذا مردم قاعدتا تالش 
مي كنند ارزش داشته هاي اقتصادي خود را حفظ كنند؛ 
افرادي كه مسكن دارند و قصد فروش و اجاره را دارند، به 
دليل اينكه تحت تاثير عوامل لجام گسيخته تورم قرار 
گرفته اند، دارايي خود را به قيمت باالتر عرضه مي كنند، 
خريدار هم تالش مي كند تا هرچه سريعتر تصميمات 
الزم براي تبديل پولش به مس��كني مناسب را بگيرد. 
در اين چند س��ال اخير هم كه سرمايه گذاري مناسبي 
براي ساخت مسكن مناسب انجام نشده است؛ بنابراين 
طبيعي اس��ت كه هر نوع افزايش تقاضاي ناگهاني بازار 
مسكن را به وضعيتي آشوبناك بكش��اند چرا كه مردم 
به س��مت بازارهايي مي روند كه فك��ر مي كنند امكان 
حفظ دارايي ها در آنها بيش��تر است. اين عدم اعتماد به 

تصميم س��ازان اقتصادي و نيازهاي مردم��ي در كنار 
عوامل ديگر باعث شده است تا شاهد تالطمات در بازار 

مسكن  باشيم.
تاچ�هاندازهش�رايطكل�ياقتص�اديدراين
تالطماتاثرگذاراست؛بههرحالآمارهاازرشد
بيكاري،افزايشفقرومش�كالتمعيشتيخبر
ميدهند؛ردپاياينمشكالتدربازارمسكنبه

چهصورتيمتبلورميشود؟
طبيعي اس��ت كه خانواده اي كه در زمينه اش��تغال با 
مشكل مواجه شود به فكر داش��ته هايي مي افتد كه از 
طريق آنها مي تواند به مشكالت معيشتي فائق  آيد. يكي 
از اين دارايي ها ملك و مسكن است. بسياري از افراد ملك 
و خانه خود را به دليل بيكاري و مشكل اشتغال اجاره يا 
رهن مي دهند يا به فروش مي رسانند. يعني ناچارند كه 
اين تصميمات را بگيرند.اين يك مثال ساده است. ردپاي 
مشكالت اقتصادي به طور طبيعي عرصه مسكن را نيز 
تحت تاثير قرار مي دهد. همانطور كه بازارهاي ارز، طال 

و...را نيز تحت تاثير قرار مي دهد.
اينپرس�شمطرحاس�تكهاساسامخاطبان
بازارمسكنايرانراچهتيپوشاخصهاييدربر
ميگيرد؟آياميتوانمخاطبانمسكندرايران

رادستهبنديكرد؟
مخاطبان مس��كن به طور كلي در بازاره��اي ايران دو 
دس��ته اند؛ يكي آنهايي كه واقعا نياز ب��ه خريد يا اجاره 
دارند و دسته دوم س��رمايه گذاراني هستند كه به قصد 
س��رمايه گذاري وارد اين اتمسفر مي ش��وند. نمي توان 
اين س��رمايه گذاران را نادي��ده گرفت و از ب��ازار حذف 
كرد. از طرف��ي هم نرخ بهره بانك ها باالس��ت و قيمت 
مصالح مدام در حال افزايش اس��ت؛ خب كسي كه در 
اين شرايط داراي آپارتمان است و سازنده است؛ وقتي 
مي بيند كه قيمت مصالح و... به طور صعودي باال مي رود 
ناچار است كه ملك خود را با قيمت باالتري به فروش 
برس��اند تا بتواند در مرحله بعدي سرمايه گذاري نيز از 
منابع مالي مناسب برخوردار باشد و فعاليت هاي خود را 
ادامهدرصفحه2 ادامه دهد. 

  بعد از همراهي بازار خودرو و طال 
با رشد بورس نوبت به بازار مسكن 

رسيده است كه خود را با ساير 
بازارها هماهنگ كند



اخبار

ادامه از صفحه اول

متصل شدن سامانه ملي 
امالك به سازمان مالياتي

مع��اون درآمدهاي مالياتي س��ازمان امور مالياتي 
كشور از اجراي پروژه ابالغ الكترونيكي اوراق مالياتي 
خبر داد. به گزارش س��ازمان امور مالياتي، »محمد 
مس��يحي« با تاكيد بر اينكه اداره پايدار و مطلوب 
كشور فقط با تكيه بر »نظام مالياتي كارا، منصف و 
هوشمند« امكان پذير است، خاطرنشان كرد: يكي از 
اقدامات مهم در خصوص مدرن سازي نظام مالياتي، 
اجراي طرح جامع مالياتي ب��وده كه با تكيه بر آن، 
خدمات مالياتي ب��ه صورت الكترونيكي به موديان 
ارايه مي شود. همچنين معاون حقوقي سازمان امور 
مالياتي گفت: سامانه ملي امالك و اسكان كشور در 
حال طي كردن فرآيند متصل شدن به سامانه هاي 
سازمان است، اما به طور كامل به اين سامانه متصل 
نشده است.محمود عليزاده افزود: برخي اطالعات 
مورد نياز اين سامانه را از طريق پايگاه هاي اطالعات 
سازمان امور مالياتي به اين سامانه ارسال كرديم تا 
بتوانيم با تكميل اطالعات مورد نياز اين س��امانه از 
آن بهره برداري كنيم. وي درباره س��هم اين سامانه 
در ساماندهي بازار مسكن گفت: اگر اين سامانه به 
نحو مطلوب راه اندازي و اجرا شود بازار عرضه مسكن 
را تنظي��م مي كند. عليزاده اضافه ك��رد: با توجه به 
آمارهاي وزارت راه و شهرسازي، حدود دو ميليون 
مسكن خالي از سكنه در كشور وجود دارد كه اگر اين 
تعداد خانه ها براي اجاره، عرضه شود اثرات مثبتي را 
در كاهش مسكن اجاره اي خواهد داشت.روش هاي 
الزم براي شناس��ايي خانه ها و واحدهاي مسكوني 
خالي از سكنه را مي توانيم داشته باشيم و بر اساس 

آن اين خانه ها را شناسايي كنيم.

نوبخت: پاداش بازنشستگان 
۹۸ تا مهر پرداخت مي شود

رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور گفت: پاداش 
بازنشس��تگان س��ال ۹۸ حداكثر تا مهرماه امسال 
پرداخت خواهد شد. محمدباقر نوبخت در گفت وگو با 
بازنشستگان، با تشريح اقدامات انجام شده در راستاي 
هماهنگي هرچه بيش��تر دريافتي بازنشستگان و 
ش��اغالن، گفت: افزايش ۵۰ درصد امتيازات فصل 
دهم قانون مديريت خدمات كش��وري در خصوص 
حق اوالد و عائله مندي به طور يكسان ميان شاغالن 
و بازنشستگان بايستي اجرا شود. نوبخت در بخش 
ديگري از مباحث خود ب��ه موضوع پرداخت پاداش 
پايان خدمت بازنشستگان در سال ۹۸ اشاره كرد و 
گفت: پيش از اين براي پرداخت هرچه سريع تر پاداش 
پايان خدمت كاركنان از سوي سازمان برنامه و بودجه 
به دستگاه ها ابالغ شد تا از طريق فروش اموال مازاد 
نس��بت به پرداخت اين بدهي اقدام كنند. اما برخي 
دستگاه ها اعالم كردند كه اموال مازادي براي واگذاري 
و پرداخت پاداش پايان خدمت در اختيار ندارند؛ بر 
همين اساس سازمان برنامه و بودجه تاكيد دارد، چه 
براي سازمان هايي كه امكان واگذاري اموال مازاد را در 
اختيار دارند و چه ساير دستگاه ها پاداش پايان خدمت 
كاركنان با پشتيباني سازمان برنامه و بودجه حداكثر تا 
مهرماه سال جاري پرداخت شود.تمامي ظرفيت هاي 
باق��ي مانده در خصوص پرداختي بازنشس��تگان با 
همراهي نمايندگان تشكل هاي بازنشستگان بررسي 
و احصا شده و موارد الزم در چارچوب بخشنامه بودجه 

سال ۱۴۰۰ گنجانده خواهد شد.

مجلس آماده كمك
 به تيم اقتصادي دولت

نماينده مردم مهريز در مجلس يازدهم با بيان اينكه 
وظيفه بانك مركزي در تحقق شعار سال سنگين 
است، گفت: مجلس آماده كمك به تيم اقتصادي 
دولت در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي كشور 
اس��ت. محمدرضا صباغيان در گفت وگو با ايِبنا با 
اشاره به وظايف تيم اقتصادي دولت به ويژه بانك 
مركزي براي ساماندهي وضعيت بازار، گفت: برنامه 
مداري مهم ترين اصلي است كه براي كاهش نرخ 
تورم و ايجاد ثبات قيمتي در بازار بايد مدنظر بانك 

مركزي قرار بگيرد.

 دورنماي رشد
 قيمت مسكن و داليل آن

قابل توجه اساتيد و دانش پژوهان اقتصاد است كه در 
هر تحليلي اگر ما دو طرف عرضه و تقاضا )چه خرد و 
چه كالن( را به طور كامل تحليل كنيم تحليل كاملي 
انجام داده ايم. دوس��تاني كه مقاله و يا پايان نامه و يا 
كتاب مي نويسند اگر اين نكته ساده را در نظر گيرند 
تحليلي قابل قبول انجام داده اند. ما در دروس خرد 
و كالن عوامل موثر ب��ر عرضه و تقاضا را به خوبي فرا 
مي گيريم و كافي اس��ت كه در تحليل ه��ا هم از آن 

استفاده كنيم.
 براي روشن شدن مساله مثالي مي زنم. چرا قيمت 
مسكن افزايش يافت؟ دليل آن روشن است چون طي 
سال هاي گذشته و به دليل ركود در اين بخش توليد 
مسكن ارتقاي چشمگيري نكرد و به دليل انتظارات 
بر كاهش قيمت مس��كن )درسال هاي ۹2 الي ۹۵( 
تقاضاي مسكن تغييري نداشت و لذا قيمت مسكن 
ساكن بود. ولي در سال هاي ۹6 و ۹7 چند اتفاق مهم 
افتاد كه موجب افزايش شديد تقاضا و قيمت مسكن 
شد. اولين حركت كاهش نرخ سود بود كه موجب شد 
بخشي از نقدينگي از بانك ها خارج و قسمت عمده 
آن به سمت تقاضاي مسكن رفت. همچنين اعالم 
شروع تحريم ها و افزايش نرخ ارز و ...موجب تشديد 

اين امر شد.
جمعبندي: اگر در هر تحليلي عوامل موثر بر عرضه 
و تقاضا به خوبي و به طور كامل ديده شود آن تحليل 

تحليلي درست و كامل است.  
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رييس جمهور: بانك مركزي متخلفان ارزي بخش صادرات و واردات را به مردم معرفي كند

انتشاراساميمتخلفانبازگشتارزحاصلازصادراتدررسانهها
گروهكالن|

بانكمركزيضمنتشكرازصادركنندگاني
كهنسبتبهبرگش�تارزحاصلازصادرات
اقدامكردهان�د،اعالمك�رددرصورتعدم
برگشتارزتوس�طس�ايرصادركنندگان،
مطابقمقررات،اساميمتخلفاندررسانهها

انتشارمييابد.

به گ��زارش »تعادل«، بانك مركزي ب��ا توجه به اصل 
ش��فافيت و به منظور آگاهي عم��وم از عملكرد حوزه 
تجارت خارجي كشور طي دوسال اخير نسبت به اعالم 
فهرست دريافت كنندگان ارز براي واردات اقدام كرده 
است.در حوزه تجارت خارجي توسط عده بسيار اندكي 
از افراد و شركت ها در مقايسه با آحاد جامعه حضور دارند 
و ضرورت دارد در راستاي اصل شفافيت در استفاده از 
امكانات و منابع كشور در بخش صادراتي نيز عملكرد 
آنان در توليد و صادرات و برگش��ت ارز همانند بخش 
وارداتي تبيين و تش��ريح شود. از اين رو بانك مركزي 
ضمن تأكيد مجدد به صادركنندگان براي تس��ريع 
در برگش��ت ارزه��اي حاصل از ص��ادرات خود طي 
سال هاي ۱۳۹7 )متاسفانه تعدادي از صادر كنندگان 
علي رغم گذشت مدت طوالني از تاريخ صدور كاال و 
خدمات هنوز ارزهاي صادراتي اين سال را به چرخه 
اقتصاد كش��ور بازنگرداندند( و ۱۳۹۸ تا پايان تيرماه 
سال جاري، اعالم مي كند درصورت عدم برگشت ارز 
مطابق مصوبات هيات وزيران و مصوبات شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي، اسامي تمام صادركنندگان كاال 
و خدمات��ي كه ارزهاي صادرات��ي را مطابق ترتيبات 
اعالمي اين بانك به صورت شفاف به چرخه اقتصادي 
كشور بر نمي گردانند را در رس��انه ها انتشار خواهد 
داد تا عموم مردم مطلع باش��ند چه افراد و كس��اني 
در جهت منافع ش��خصي خود باع��ث تالطم در نرخ 
ارز و تحميل هزينه هاي سرس��ام آور به آحاد جامعه 
مي ش��وند. در پايان يادآور مي شود، اين بانك ضمن 
تشكر از صادركنندگاني كه در راستاي مصالح و منافع 
جامعه برابر سياست هاي ابالغي اقدام به برگشت ارز 
كرده اند، خطاب به آن دس��ته از صادركنندگاني كه 
تاكنون نسبت به اين مهم اقدام نكرده اند، خاطرنشان 
مي سازد، در نظر گرفتن فرصت زماني حداكثر چهار 
م��اه از تاريخ صدور كاال براي برگش��ت ارز صادراتي، 
به منظور فراهم آوردن ش��رايط و امكان برگشت ارز 
به كشور اس��ت، لذا انتظار مي رود صادر كنندگان با 
تسريع در برگشت ارز صادراتي مصالح و منافع جامعه 

را مدنظر قرار دهند.

   رييس جمهور: متخلف�ان ارزي را به مردم 
معرفي كنيد

همچنين رييس جمهور در جلسه ستاد اقتصادي دولت 
صبح يكشنبه با اشاره به لزوم درك شرايط سخت كشور 
و محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي ضد بشري امريكا 
از جمل��ه در زمينه صادرات نف��ت، گفت: در نتيجه اين 
تحريم ها نقل و انتقال ارز با دشواري همراه بوده و از سوي 
ديگر شرايط ناشي از شيوع ويروس كرونا از جمله بسته 
ش��دن برخي از مرزها، واردات را هم دچار مشكل كرده 
است. روحاني با اشاره به تدابير دولت در حوزه اقتصاد در 
شرايط سخت اعمال تحريم ها در دو سال اخير و به ويژه در 
دوران شيوع بيماري كرونا در چند ماه گذشته، اظهار كرد: 
تالش دولت همواره بر حفظ آرامش و ايجاد هماهنگي 
و هم افزايي ميان همه بخش هاي فعال اقتصادي دولتي 
و خصوصي بوده است. رييس جمهور اعطاي تسهيالت 
و تدوين و طراحي سياس��ت هاي حمايتي از مشاغل و 
خانواده هاي آسيب ديده از محدوديت هاي ايجاد شده 
براي مقابل��ه با كرونا، را موفقيت آميز دانس��ت و افزود: 

اجراي اين برنامه ها تا اندازه اي توانس��ته اس��ت در اين 
شرايط سخت به مردم كمك كند، اگرچه ممكن است 
اين برنامه ها نتواند تمامي آسيب ها را جبران كند. روحاني 
با اشاره به ضرورت مديريت كارآمد فضاي عرضه و تقاضا 
و كنترل قيمت ها تاكيد كرد: همه مس��ووالن و فعاالن 
اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي بايد با تالش مضاعف 
و مراقبت هاي الزم در مسير ايجاد توازن و آرامش در بازار 
حركت كرده و نبايد اجازه داد نوسانات قيمت، معيشت و 
زندگي مردم را دچار مشكل كرده و فضاي رواني جامعه را 
نا امن كند. رييس جمهور با اشاره به لزوم كنترل قيمت ها 
در بازار سرمايه به ويژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق سياست 
ارزي كشور و مجموعه مصوباتي كه در خصوص سياست 
تجاري-ارزي كش��ور براي توسعه صادرات غير نفتي و 
بازگشت ارز آن تعريف شده، بايد تعهد ارزي همه فعاالن 
بخش صادرات و واردات اعم از دولتي، عمومي و خصوصي 
در چارچوب اين قانون و مقررات مشخص باشد و بانك 
مركزي نيز موظف است به طور شفاف فهرست تمامي 
كس��اني كه براي واردات ارز درياف��ت كرده اند به عالوه 

ميزان عمل آنها به تعهداتشان را در سامانه معرفي كنند 
تا اين اطالعات براي مردم، رسانه ها و مراجع ذ ي صالح 
شفاف و به سهولت قابل دسترس باشند. رييس جمهور 
ادامه داد: بانك مركزي مي بايست به همه بدهكاران عمده 
براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان 
پرداخت براي آنان مشخص شود و در صورت تخطي، با 
معرفي آنها به افكار عمومي و مراجع ذي صالح، به تخلف 

آنها رسيدگي شود.
روحاني تاكيد كرد: ش��رايط اقتصادي كشور به گونه اي 
است كه به هيچ وجه نمي توان در اجراي قوانين و اعمال 
مديريت فعاالنه تعلل كرد؛ مردم از دولت انتظار دارند كه 
با قدرت و حساسيت و بر اساس قانون در راستاي مديريت 

اقتصاد كشور تدبير و تالش كند.
در اين جلسه شيوه و قاعده مندي آزادسازي سهام عدالت 
و ضروت آگاهي بخشي به سهام داران در خصوص قواعد و 
مقررات مرتبط با نحوه مالكيت، واگذاري، خريد وفروش 
و مديريت شركت هاي سرمايه پذير سهام عدالت مورد 

بحث و بررسي قرار گرفت.

تورم خرداد به 27/8 درصد رسيد  افزايش 22/5 درصدي هزينه خانوار در يك سال اخير
نرخ ت��ورم ماهانه خرداد ١٣٩٩ به ٢ درصد رس��يده كه در 
مقايسه با همين اطالع در ماه قبل، ٠.٥ واحد درصد كاهش 
داشته است. تورم ماهانه براي گروه هاي عمده »خوراكي ها، 
آش��اميدني ها و دخاني��ات« و »كاالهاي غي��ر خوراكي و 
خدمات« به ترتيب ٢.٤ درصد و ١.٨ درصد بوده است. اين 
در حالي است كه نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري ٢ 
درصد مي باشد كه نسبت به ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد كاهش 
داشته است. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٢.٢ 
درصد بوده كه نس��بت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد افزايش 
داشته اس��ت. در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و 
دخانيات« بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط 
به گروه »نان و غالت« )انواع برنج خارجي، ماكاروني(، گروه 

»ميوه و خشكبار« )سيب، پرتقال(، و گروه »گوشت قرمز 
و گوشت ماكيان« )مرغ ماشيني( مي باشد. در گروه عمده 
»كاالهاي غير خوراكي و خدمات«، گروه »تفريح و فرهنگ« 
)تجهيزات رايانه، حق عضويت باشگاه هاي ورزشي(، گروه 
»مبلمان و لوازم خانگي« )لوازم خانگي و ظروف آشپزخانه( 
و گروه »بهداشت و درمان« )انواع دارو و ويزيت( بيشترين 
افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.همچنين گروه 
»سبزيجات« )پياز، سيب زميني و گوجه فرنگي( و متوسط 
قيمت يك متر مكعب گاز مصرفي خانوارها نسبت به ماه قبل، 
كاهش قيمت داشته است. درصد تغييرات شاخص قيمت در 
دهك هاي هزينه اي كل كشور در ماه جاري نشان مي دهد 
كه دامنه تغييرات نرخ تورم ساالنه در خرداد ماه ١٣٩٩ براي 

دهك هاي مختلف هزينه اي از ٢٥,٨ درصد براي دهك اول 
تا ٣٠ درصد براي دهك دهم است. بررسي نمودارهاي نرخ 
تورم خردادماه نشان مي دهد كه حمل و نقل، لوازم خانگي 
و پوشاك بيشترين نرخ تورم ۱2 ماه منتهي به خرداد را در 
بين كاالها و خدمات مصرفي كشور داشتند. مركز آمار در 
پايان هر ماه نرخ تورم آن ماه را اعالم مي كند. بر اين اساس، 
نرخ تورم بخش حمل و نقل در خردادماه در مقياس ساليانه 
۴۵.۱درصد رشد داشته است اين در حالي است كه ضريب 
اهميت حمل و نقل در بين خانوارهاي كش��ور ۹.۴۱ بوده 
است. مسكن كه باالترين ضريب اهميت را در بين خانوارهاي 
كش��ور دارد و ضريب اهيمت آن برابر ۳۵.۵ است نسبت به 
ارديبهشت ۱.۴ درصد و نسبت به خرداد سال گذشته 2۱.7 

درصد رشد داشته است. نرخ تورم ساليانه مسكن در اين دوره 
برابر 22.6 درصد اس��ت. براساس اعالم اين مركز نرخ تورم 
خوراكي ها 26.۵ درصد است. ضريب اهميت خوراكي ها در 
ميان خانوارهاي كشور 2۵.۵۵ را نشان مي دهد. نرخ تورم 
اقالم نوشيدني همچون چاي، قهوه، كاكائو، نوشابه و موارد 
ديگر نيز ۴۹ درصد بوده است. افزايش قيمت لوازم خانگي 
يكي از س��وژه هاي داغ اقالم مصرفي خانوارهاي كشور در 
شبكه هاي خبري است و اعداد مختلفي براي افزايش بهاي آن 
عنوان مي شود. مركز آمار در گزارش امروز )يكشنبه( خود نرخ 
تورم ساليانه لوازم خانگي را ۳7 درصد اعالم كرد. بهاي لوازم 
خانگي در خرداد امسال نسبت به سال گذشته 26.6 درصد 

و نسبت به ارديبهشت ماه ۳.۴ درصد افزايش يافته است.

سرريز مشكالت بورس  در بخش مسكن
شمادرصحبتهايتانازباالبودننرخبهرهياسود
بانكيدركشورصحبتميكنيد؛يعنيشماارتباطي
مياننرخبهرهومشكالتبخشمسكنميبينيد؟

بل��ه؛ به ص��ورت بنيادين ش��ما ب��راي س��اماندهي بازار 
مسكن نيازمند به س��اخت و سازهاي جديد هستيد؛ اين 
سرمايه گذاري هاي جديد در بخش مسكن به چه صورت 
محقق مي شود؟ يا دولت بايد سرمايه گذاري كند يا اينكه 
س��رمايه گذاران بخش خصوصي بايد وارد ميدان شوند. 
دولت كه به دليل تحريم ها قادر به سرمايه گذاري در قالب 
پروژه هاي عمراني و... نيس��ت؛ پيش پ��اي فعاالن بخش 
خصوصي هم س��نگ بهره باالي بانكي و...قرار مي دهند؛ 
نتيجه اين س��اختار مي ش��ود تالطمات پايدار در بخش 
مسكن. نرخ بهره ها در ايران نسبت به عرف جهاني بسيار 
باالست. در بسياري از كشورها )نمي گويم كشورهاي توسعه 
يافته بلكه كشورهاي در حال توسعه( موسسات مالي منت 
سرمايه گذار، خريدار مسكن و.... را مي كشند تا وام بگيرند 
با نرخ بهره ۱ تا ۱,۵ درصد. در كشور ما اما صحبت از 2۴ تا 
۳۰درصد است كه اين خود يك دليل اصلي براي مشكالت 
اقتصادي است و نشانه ناس��الم بودن اقتصاد است. با اين 
توضيحات معتقدم كه دولت براي بهبود وضعيت مسكن 
مسير دش��واري را در پيش دارد چرا كه به داليل گوناگون 
ازجمله محدوديت هايي كه دولت براي دريافت ارز ناشي 
از صادرات دارد و محدوديت هاي صادراتي و وارداتي و البته 
شرايط تحريمي كه با آن روبه رو است؛ مدام بايد با نوساناتي 

كه در بازارهاي مختلف روي مي دهد مواجه شود.
دراي�نش�رايطن�هچن�دانمطلوبام�ابرخي
تحليلگرانمعتقدندكهط�رحمالياتازخانههاي
خاليميتواندكورس�وياميديباشدبراياينكه
بخشيازنوساناتبازارمسكنمهارشود.نظرشما

دراينخصوصچيست؟
زمينه هايي مثل اعمال ماليات بر خانه هايي كه خالي هستند 
مي تواند ُمسكن مقطعي باشد، وليكن حتي همين طرح 
هم به جهت آنكه دولت در فرآيند عرضه و تقاضاي مسكن 
مي خواهد دخالت كند بي اثر و حتي خطرناك است. هرجا 
كه دول��ت وارد بازي دخالت در بازاري ش��ود اثرات منفي 

دامنه داري را به جا خواهد گذاشت. ممكن است اين اثرات 
در كوتاه مدت بروز كند و ممكن اس��ت در بلندمدت بروز 
كند. چرا كه ب��ازار و عوامل دخيل در بازار عوامل دخيل بر 
اين دخالت را شناسايي كرده و آن را دور مي زنند.در موضوع 
ماليات خانه هاي خالي هم مطمئن باشيد كه بازيگران بازار 
مسكن در كوتاه ترين زمان ترفندهاي مقابله با آن را طراحي 

و اجرايي خواهند كرد.
گفتهميشودكهبازاراقتصاديكشورمانبهطور
كليشامل5بازارخودرو،مسكن؛ارز،طالوبورس
استكهاينبازارهاباهمهمگراييدارند.ميتوانيم
تالطماتفعليبازارمسكنرادرتداومرشدكاذبي
ببينيمكهپيشازاينبازاربورسباآنمواجهشده
استوامروزتبعاتآنرشدغيرطبيعيبازاربورس

بهبازارمسكنرسيدهاست؟
اين قرائت كامال درست است؛ چرا كه رشد بورس ما رشد كرد 
بدون اينكه ظرفيت يك چنين رشدي را به صورت ماهوي 
داشته باشد. زيرا  ما افزايش توليد كه نداشتيم؛ كاهش توليد 
داشتيم؛ كارخانجات و شركت هاي بورسي افزايش توليدي 
نداشتند كه قيمت شان در بورس باال رود و به همين دليل 
تحليلگران از واژه هايي چون قمار و حباب استفاده مي كردند. 
اين رشد ناگهاني باعث شد تا بخشي از سرمايه گذاران به 
س��مت بورس بروند و اين افراد بعد از كسب سودهاي باال 
در ب��ورس آرام آرام نقدينگي خود را به بازار بورس منتقل 
مي كنند. اگر نگوييم همه سرمايه خود را از بورس مي كشند 
مي توان گفت بخشي از سرمايه خود را بيرون مي كشند. در 
حوزه ارز هم همين تحوالت را شاهد هستيم به نظر مي رسد 
كه بعد از همراهي بازار خودرو و طال با رشد بورس نوبت به بازار 
مسكن رسيده است كه خود را با ساير بازارها هماهنگ كند.
اينگروهيكهشمااشارهكرديدازسرمايهگذاري
دربورسبهسمتسرمايهگذاريدرمسكنحركت

كردهاندچهويژگيهاييدارند؟
اينها اكثرا مصرف كننده بالقوه مس��كن نيس��تند؛ اينها 
سرمايه گذاراني هستند كه به سود بيشتر فكر مي كنند. 
مساله براي اين دايره از سرمايه گذاران سود افزون تر است 
نه كيفيت ونه حقوق مصرف كننده و... اينها نظارت دقيقي بر 

داده هاي اطالعاتي در بازارها دارند و به محض اينكه منفذي 
براي حضور پيدا كنند؛ حضور ويران كننده خود را در اين 

بازارها استمرار خواهند بخشيد.
ويژگيبازارمسكندرمقايسهبا4بازارديگر)طال،
ارز،بورس،خودرو(چيس�تكهش�اهداينميزان

اقبالبهآنهستيم؟
در ميان اين بازارها هيچ كدام به اندازه مسكن ظرفيت ندارند؛ 
نه خودرو يك چنين ظرفيت هايي را براي سرمايه گذاري 
دارد و نه بازار ارز كه در حال حاضر كامال محدود شده است. 
نه بازار طال و نه حتي بورس. مسكن اين ويژگي را دارد كه 
هزاران ميليارد تومان سرمايه را به سرعت تبديل به ارزش 
افزوده كند. بنابراين توجه دالل ها به اين بخش بيشتر است. 
ضمن اينكه امكان از دست رفتن سرمايه هم در اين بخش 
كمتر است. اين تالطمات شاهد حضور يك چنين افرادي 
است. مانند موج هاي پي در پي در درياهاي توفاني كه مدام 

امواج به كرانه هاي ساحل برخورد مي كنند.
برخ�يمعتقدن�دباتوجهب�هاينك�هپايتختو
كالنش�هرهاديگرظرفيتيبرايپذيرشمهاجر
بيشترندارند؛دولتيانظامسياسيبهدنبالآناست
كهازطريقگرانكردنهزينهزندگيدرشهرهاكه
شاملهزينههايمسكن؛حملونقلو...ميشود
روندمهاجرتبهشهرهارامسدودكند.بايكچنين
قرائتيموافقيدكهگرانيمسكندرشهرهادرنهايت

باعثكاهشمهاجرتميشود؟
فكر مي كنم مشكالت مهاجرت در ايران ريشه دار تر از اين 
باشد؛ يكي از علل اساسي مشكل مهاجرت در كشور ما 
اين است كه بر خالف عرف جهاني كه در آن شهرهايي كه 
احداث مي شود برنامه ريزي شهري براي آن انجام مي شود؛ 
در ايران اما هيچ برنامه ريزي درستي در خصوص كسب 
و كار، مسائل تفريحي، بهداشتي، آموزشي و...در شهرها 
انجام نشده است؛ شهرهاي چه تهران؛ چه مشهد؛ چه 
تبريز، چه اصفهان و...هيچ كدام اصول نوين شهرسازي 
را رعايت نكرده اند؛ اگر اين نگاه در خصوص شهري مثل 
تهران وجود داشت هرگز هزينه زندگي در شهر اينقدر 
گران نمي شد كه امروز عنوان شود براي پايان مهاجرت 

هزينه زندگي را اينقدر باال مي بريم كه مردم خودشان از 
كالن شهرها فرار كنند. اساسا نيازي نبود تا تهران اينقدر 
وسيع شود و اينقدر بافت هاي فرسوده در آن زياد شود كه 
تبديل به يكي از بزرگ ترين مشكالت شوند. معني اين 
رويكرد اين است كه ما مردم را به خاطر اشتباه مديران 
تنبيه مي كنيم و خسارت سوءمديريت ها را از جيب مردم 

كسر مي كنيم.
اينمش�كالتدرسايركالنشهرهايجهاننيز

وجوددارديااينكهتنهامختصبهماست؟
در همه ش��هرهاي جه��ان منطقه »آپ ت��ان« و »داون 
تان«داريم كه منطقه باالي شهر و پايين شهر است. پايين 
شهر اما لزوما به معني منطقه فقيرتر نيست. در واقع محل 
تجاري و اداري ش��هر است و آپ تاون بخش هاي مربوط 
به سكناي افراد و زندگي است. در ايران چون يك چنين 
ضرورت هايي نداشته ايم و به آنها توجه نشده دركي از آن 
هم وجود ندارد؛ در همه جاي دنيا بايد بخش حاشيه اي 
شهر وجود داشته باشد. در آنجا بايد حداكثر ارتفاع هاي 
ساختمان ها به شكل وياليي باشد. اگر اين نگاه ها در بحث 
مديريتي شهرهاي ما هم وجود داشت شاهد مشكالتي 
كه امروز با آن دست به گريبانيم نبوديم. شما اگر به پاريس 
برويد خياباني را مش��اهده خواهيد كه به آن شانزه ليزه 
مي گويند و خيلي هم معروف اس��ت. تمام ساختمان ها 
در پاريس خط افق يكس��اني دارند هيچ كس نمي تواند 
ساختماني بسازد كه بلندتر از خط ترسيم شده باشد. اين 
بايدها و نبايدها از زمان ناپلئون بناپارت به همين شكل 
وجود داشت يعني بيش از ۳ قرن. ما چنين ساختاري در 
هيچ كجاي كشور نداريم و هر لحظه شهرداري مي تواند 
با دريافت خالفي تمام ضرورت ها و اولويت هاي شهري را 
كنار بگذارد. وقتي در تهران در خيابان ۱2متري شهرداري 
اجازه مي دهد س��اختمان 2۰ يا 2۵ طبقه ساخته شود 
كه هنگام وقوع زلزله امكان فرار س��اكنين وجود ندارد؛ 
چه مي توان گفت. مجموعه اين عوامل ساختاري دليل 
اصلي مشكالتي است كه در بخش مسكن ايجاد مي شود. 
مشكالتي كه بدون ترديد مسووالن نيز از آن باخبرند اما 
شرايط به گونه اي است كه قادر به تغيير وضعيت نيستند.
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روحاني: به بدهكاران عمده براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و به تخلف آنها  رسيدگي شود

ايران
گفت وگوي من و نقدينگي

نقدينگيرابگذاربراياهلش
- آقاي نقدينگي سالم.

- سالم بر شما. ولي من آقا نيستم.
- خانم ممكن است به خوانندگان روزنامه خود 

را معرفي كنيد.
- من خانم هم نيستم. اسم من نقدينگي است. 
پدرم هم نقدينگي بود. مادرم هم نقدينگي بود. 
اصوال من اگر نقدينگي نباشم هيچ چيز نيستم، 
يا هس��تم يا نيس��تم. البته كم و زياد مي شوم 
و مث��ل آنهايي كه به بخش صنع��ت و تجارت 
رفته اند سوخت و سوز ندارم. من صاحب خود 

را پولدار پولدار مي كنم.
- صاحبت را چطور پولدار مي كني؟

- هه هه هه. مثل اينكه در اين كش��ور زندگي 
نمي كني. صاحب من اول بايد زدوبند و فس��اد 
كند تا مرا به دست بياورد. وقتي به دست آمدم، 
كار آسان است. مثل قرقي اين طرف و آن طرف 

مي روم و پول جمع مي كنم.
- آي��ا امثال م��ن مي توانند نقدينگي داش��ته 

باشند؟
- كاري ندارد. برو فساد كن. نقدينگي جمع كن. 
بعد بفرست شان سراغ ارز، سكه، طالي شمش، 
خودرو، خانه، زمين، آپارتمان و وسايل منزل. 

مي خواهي باز بگويم يا همين كافي است.
- مگر باز هم هست.

- باز آمدي نس��ازي. خيلي هس��ت. من چند 
تا قل��م معروف��ش را گفتم وگرن��ه از خوراك 
و پوش��اك م��ردم گرفته تا دارو و.... خس��ته ام 
كردي. از كاسبي انداختي مرا برو پي كارت. تو 
با اين قيافه، با اين قلم كه دس��تت گرفتي هيچ 
نقدينگي اي به سراغت نمي آيد. برو با چندرغاز 

بساز و نقدينگي را بگذار براي اهلش.

طنز طناز- 1

ابالغ مصوبه جديد شوراي 
عالي كار درباره مزد سال ۹۹

وزي��ر تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي در اجراي 
بندهاي )7( و )۸( بخش��نامه مزد سال ۱۳۹۹، 
مصوبه ش��وراي عالي كار را به همه كارفرمايان 
و كارگاه هاي مش��مول قانون كار ابالغ كرد.به 
گزارش پايگاه اطالع رس��اني دولت، متن كامل 
بخشنامه ابالغي از سوي محمد شريعتمداري 
وزي��ر تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ي به همه 
كارفرمايان و كارگاه هاي مشمول قانون كار به 

شرح زير است: 
به منظ��ور بهبود وضعيت معيش��تي كارگران 
در س��ال جهش توليد و در اجراي بندهاي )7( 
و )۸( بخش��نامه مزد ش��ماره 7۹۳۳ مورخ 26 
فروردين ۱۳۹۹ و مس��تند به ماده )۴۱( قانون 
كار و بهره مندي تمامي كارگران اعم از كارگران 
بدون سابقه و باسابقه از افزايش مزد، »شوراي 
عالي كار« با حضور نمايندگان سه گروه )دولت، 
كارفرماي��ان و كارگران( در جلس��ه مورخ ۱7 
خرداد ۱۳۹۹ م��وارد زير را به اجماع و اتفاق آرا 

مورد تصويب قرار داد
 ب��ا جابه جايي مبلغ روزانه 2۵۰۰۰ )بيس��ت و 
پنج ه��زار( ريال از مبلغ پايه س��نواتي و اضافه 
ك��ردن آن به حداقل مزد روزان��ه از اول تيرماه 
سال ۱۳۹۹ موافقت شد. بدين ترتيب حداقل 
مزد از اول تيرماه سال ۱۳۹۹روزانه 6۳6۸۰۹ 
)ششصد و سي و شش هزار و هشتصد و نه( ريال 

تعيين مي شود.
همچنين ساير س��طوح مزدي از ابتداي تيرماه 
س��ال ۱۳۹۹ به ميزان روزانه ۱۵درصد آخرين 
مزد سال ۱۳۹۸ )ثابت يا مبنا موضوع ماده ۳6 
قان��ون كار( به اضافه روزان��ه ۵۵۳۳۸ )پنجاه و 
پنج هزار و سيصد و سي و هشت( ريال افزايش 
مي ياب��د. از اول تيرم��اه س��ال ۱۳۹۹با اعمال 
افزايش اين بند مزد ش��غل كارگران مش��مول 
طرح هاي طبقه بندي مش��اغل مصوب وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير 
كارگران نبايد از مبلغ روزانه 6۳6۸۰۹ )ششصد 
و سي و شش هزار و هشتصد و نه( ريال موضوع 

بند )۱( كمتر شود.
به كارگراني كه از اول تيرماه سال ۱۳۹۹ داراي 
يك سال سابقه كار شده يا يك سال از دريافت 
آخرين پايه س��نواتي آنان گذشته باشد، روزانه 
مبلغ ۳۳۳۳۳ )سي و سه هزار و سيصد و سي و 
س��ه( ريال نيز به عنوان پايه )سنوات( پرداخت 
خواهد ش��د.از اول تيرماه سال ۱۳۹۹پرداخت 
مبلغ مربوط به پايه س��نواتي كارگران مشمول 
طرح هاي طبقه بندي مش��اغل مصوب وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي با در نظر گرفتن رقم 
فوق الذكر براي گروه يك با توجه به دستورالعمل 
و جدول اعالمي توس��ط »اداره كل روابط كار و 
جبران خدمت« ص��ورت مي گيرد. به كارگران 
فصلي به نس��بت مدت كاركردش��ان در سال 
۱۳۹۸، ميزان مقرر در اين بند يا تبصره )۱( آن 
حسب مورد تعلق خواهد گرفت.بر اساس مصوبه 
مورخ 2۰ فروردين ۱۳۹۹ شوراي عالي كار و در 
راس��تاي تقويت مهارت محوري و بهره مندي 
تمام��ي كارگ��ران و در نتيج��ه رضايت مندي 
كارگران باسابقه، از اول تيرماه سال ۱۳۹۹همه 
كارگران داراي قرارداد دايم و موقت مش��مول 
قانون كار كه داراي يك س��ال سابقه كار شده 
و يا يك س��ال از دريافت آخرين پايه )سنوات( 
آنان در همان كارگاه گذشته باشد، اعم از اينكه 
حق س��نوات يا مزاياي پايان كار خود را تسويه 
حساب كرده باش��ند يا خير، مشمول دريافت 
پايه )سنوات( خواهند بود.ساير مفاد بخشنامه 
مزد ش��ماره 7۹۳۳ مورخ 26 فروردين ۱۳۹۹ 

كماكان به قوت خود باقي است.

خبر

ادامه از صفحه اول



اخبار 3 بانك و بيمه

»تعادل«ازتحوالتبازارارزوطالگزارشميدهد

نيما از بازار فاصله گرفت
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

روز يكش�نبه اول تير 99، ن�رخ خريد هر دالر 
در تابلوي صرافي ه�اي بانكي به ۱۸ هزار و ۵۰۰ 
و ف�روش دالر به ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان رس�يد. 
قيمت خريد هر يورو ني�ز ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان 
و ن�رخ ف�روش آن ۲۰ ه�زار و 9۰۰ تومان اعالم 
ش�د. خريد و فروش دالر صرافي به ترتيب ۱۰۰ 
و ۲۰۰ تومان افزايش قيمت داشته  است. خريد 
و فروش ي�ورو نيز به ترتي�ب ۲۰۰ و 3۰۰ تومان 

افزايش قيمت داشته اند.

به گزارش »تعادل«، ظهر يكشنبه در بازار آزاد و معامالت 
نقدي دالر 19620، يورو 21800، درهم 5420 تومان 
اعالم شد اين در حالي اس��ت كه حواله ارزي در نيما در 
تاريخ 31 خ��رداد 99، ب��راي دالر 15821 تومان، يورو 
18002، درهم 4422 تومان اعالم شده است. در نتيجه 
اختالف دالر نيم��ا و آزاد به 3800 تومان و اختالف دالر 
صرافي ها با دالر آزاد به 3 هزار تومان رسيده است كه فاصله 
قابل توجهي ايجاد كرده است.  سامانه سنا نيز ميانگين 
بهاي هر يورو در روز معامالتي گذشته را 20 هزار و 61۷ 
تومان و هر دالر 18 هزار و 652 تومان اعالم كرد. هر حواله 
دالر در سامانه نيما نيز در روز معامالتي گذشته، 15 هزار و 
821 تومان فروخته شد، حواله يورو نيز 18 هزار تومان به 
فروش رسيد. بازار ارز و طال شاهد روند افزايشي قيمت ها 
بود و با اعالم قيمت هر اونس طال 1۷44 دالر و هر دالر به 
قيمت 19680 تومان، قيمت طال و سكه افزايش داشت. 
سكه تمام به هش��ت ميليون و 200 هزار تومان رسيد. 
س��كه طرح قديم با قيمتي معادل هفت ميليون و 950 
هزار تومان داد و ستد مي شود كه 250 هزار تومان بيشتر 
شده است.قيمت نيم سكه چهار ميليون و 50 هزار تومان 
است و ربع سكه نيز افزايش 50 هزار توماني را تجربه كرده 
و دو ميليون و 250 هزار تومان فروخته مي شود.سكه يك 
گرمي هم با افزايش 110 هزار توماني يك ميليون و 200 
هزار تومان داد و ستد مي شود. در اين ميان هر گرم طالي 
18 عيار در طالفروشي ها ۷000 تومان گران  شده و 80۷ 
هزار تومان به فروش مي رسد. گرچه كاهش عرضه دالر 
و عدم تامين نياز بازار از عوامل افزايش قيمت ارز عنوان 
مي شود، اما بررسي آخرين وضعيت عرضه و تقاضاي ارز 
در بازار نيمايي بيانگر پاسخگويي تمام تقاضاي بازار است 
كه در اين بين، بيش از ۷0 درصد آن با فروش درهم كه نياز 
اصلي بازار كشور را دربرمي گيرد، تامين شده است نه دالر. 
به گزارش ايسنا، طي مدت اخير به ويژه دو هفته گذشته 
قيمت ارز در بازار آزاد به صورت صعودي بوده و نرخ دالر 
تا بيش از 19 هزار تومان افزايش يافته است. گرچه بسته 
بودن مرزها به دليل ويروس كرونا و كاهش صادرات و 
به تبع آن كاهش ارزآوري، عاملي بود كه گفته مي شد 
مي تواند تامين ارز را تحت تاثير قرار دهد، اما اين روزها 
با وجود اينكه ش��رايط تامين ارزي در س��امانه نيما تا 
حدودي به حالت عادي برگشته، همچنان قيمت در 
بازار رو به افزايش است. اين در حالي است كه بررسي 
آخرين وضعيت عرضه ارز در سامانه نيما نشان مي دهد 
در روز ش��نبه )31خرداد( مجموع ف��روش نيمايي و 
پتروشيمي كه توسط بانك مركزي انجام شده، فقط 
در يك روز معادل ۷3 ميليون دالر بوده است كه از اين 
رقم، معادل 51 ميليون دالر آن از فروش درهم تامين 
شده است؛ در واقع 188 ميليون درهم در سامانه نيما 
فروش رفته كه ۷0 درصد تقاضاي عرضه بازار را تامين 
كرده و بقيه نيز با ارزهاي ديگر تامين شده است. از سوي 
ديگر قيمت دالر در سامانه نيما به حدود 16 هزار تومان 
مي رسد و اختالف 3000 توماني با قيمت روز دالر در 
بازار آزاد دارد كه قابل تامل است. بر اين اساس، ظاهرا 
تامين ارز نمي تواند تنها عامل براي افزايش قيمت ارز 
در بازار آزاد باشد، چراكه طبق آمار سامانه نيما به آنچه 
تقاضا در بازار نيمايي وجود داش��ته، پاسخ داده شده 
است. فعاالن بازار ارز معتقدند كه روند افزايش قيمت 
ارز طي حدود دو هفته گذشته چندان طبيعي به نظر 
نمي رس��د و عامل اقتصادي مشخصي براي آن وجود 
ندارد، ولي مي تواند در كنار عامل تحريم كه ويژه اين 
روزها نيست، ناشي از مسائل ديگري نيز باشد، از جمله 
باال بودن قيمت درهم در ام��ارات و عدم اجراي تعهد 

برخي صادركنندگان.
اين در حالي است كه اخيرا عبدالناصر همتي - رييس كل 
بانك مركزي - در رابطه با تعهدات ارزي تاكيد كرده بود كه 
صادركنندگان بايد هرآنچه از ارز حاصل از صادرات خود 
در سال گذشته بوده را به روش هاي اعالمي بانك مركزي 
تا پايان تيرماه به چرخه اقتصادي برگردانند كه با توجه 
به حجم باالي تعهدات مي تواند در هفته هاي پيش رو در 
بازار موثر باش��د. همچنين فعاالن بازار مي گويند برخي 
شيطنت ها يا پخش شايعات در بازار نيز در افزايش قيمت 
و نوس��ان بي تاثير نيس��ت. با اين حال، رييس كل بانك 

مركزي در حالي محدوديت هاي ايجاد شده براي ايران 
را در وضعيت موجود بي تاثير ندانس��ته كه معتقد است 
»ارزش ذاتي نرخ ارز با در نظر گرفتن متغيرهاي اقتصادي، 
سياسي و رواني در مقايسه با نرخي كه امروز در بازار خريد 

و فروش مي شود، حتما پايين تر است.«

    تغييرات قيمت سكه و طال در خردادماه
 قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي در يك ماهه منتهي 
به 25 خردادم��اه 1399 به ۷ ميليون و 640 هزار تومان 
رسيده كه 10.6 درصد افزايش نشان مي دهد.در فاصله 
يك ماهه 25 ارديبهشت تا 25 خرداد 1399 قيمت هر 

قطعه س��كه تمام بهار آزادي كه در 25 ارديبهشت ماه 6 
ميليون و 910 هزار تومان معامله مي شد، در 25 خردادماه 
به ۷ ميليون و 640 هزار تومان رسيد. براساس اين گزارش 
قيمت هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي نيز در مدت زمان 
مشابه از 3 ميليون و 680 هزار تومان به 3 ميليون و ۷۷0 
هزار تومان افزايش يافته كه رشدي 2.4 درصدي داشته 
است. اين در حالي است كه قيمت ربع سكه بهار آزادي 
طي اين مدت تغييري نداش��ته و دو ميليون و 30 هزار 

تومان داد و ستد مي شده است.
با اين حال قيمت هر گرم طالي 18 عيار طي اين مدت در 
بازار تهران از 684 هزار و 300 تومان به ۷41 هزار و 800 

تومان رسيد كه رشدي 8.4 درصدي داشته است. اين در 
حالي است كه قيمت هر اونس طال در يك ماهه منتهي به 
25 خرداد حدود 0.09 درصد كاهش يافته است. در حالي 
كه هر اونس طال در 25 ارديبهشت ماه يك هزار و ۷32 
دالر و 4 سنت قيمت گذاري شده بود، اين قيمت در 25 
خردادماه به يك هزار و ۷30 دالر و 9 سنت كاهش يافت.

    پتانسيل ارز ديجيتالي در حمايت از پول ملي
انديشكده امريكايي كاتو در مقاله اي به كشورها پيشنهاد 
كرد از ظرفيت ارزهاي ديجيتالي براي ايجاد پش��توانه 
ارزي استفاده كنند. به گزارش ايسنا، انديشكده كاتو در 

مقاله اي با اش��اره به شيوع ويروس كرونا و كاهش ارزش 
پول ملي شمار زيادي از كشورها نوشت: به دليل وضعيت 
ناپايدار بازار ارز در اين كشورها ارزش پول ملي كاهش و 
بار بدهي خارجي آنها افزايش يافته است. وضعيت ناپايدار 
در بازار هاي مالي، بحران هاي بانكي، مساله بدهي هاي 
خارجي و افزايش ن��رخ تورم همگي ي��ك دليل دارند: 
نرخ ارز در اين كش��ورها بي ثبات اس��ت كه خود معلول 

سياست گذاري هاي غلط ارزي است.
كارل ش��يلر- وزير دارايي آلمان بين سال هاي 1966 تا 
19۷2 جمله معرفي دارد: ثبات همه چيز نيست اما بدون 
ثبات نيز هيچ چيز وجود نخواهد داشت.اين انديشكده 
با اش��اره ضرورت ايجاد يك هيات ارزي در كشورهاي با 
مشكل ثبات ارزي مي نويسد: اين هيات مي تواند از طريق 
ايجاد يك پش��توانه ارزي خارجي كه داراي نرخ تبديل 
ثابتي به پول ملي باشد، اقدام به چاپ اسكناس و سكه كند. 
ميزان پول در گردش از طريق نيروهاي بازار كه به آن تقاضا 
براي پول ملي مي گوييم تعيين خواهد شد. اين هيات ها 
نمي توانند قرض دهنده منابع مالي يا اعتباري باش��ند. 
حدود ۷0 كشور تاكنون تجربه هيات ارزي را داشته اند از 
جمله روسيه در يازده نوامبر 1918و اكنون معروف ترين 

هيات ارزي در جهان را هنگ كنگ دارد.
اكنون با رون��ق گرفتن ارزهاي ديجيتالي، بس��ياري از 
بانك هاي مرك��زي اين ارزها نظير ليب��را را يك تهديد 
مي دانند: در گزارشي كه توسط شوراي پول و مالي لندن 
در سال 2019 تهيه شده بود، از 23 بانك مركزي كه در 
تهيه اين گزارش مش��اركت داشتند حدود نيمي از آنها 
ارزهاي ديجيتال غير متمركز و خصوصي را يك تهديد 
واقعي دانسته بودند چرا كه به نظر آنها اين ارزها باعث به 
چالش كشيدن اختيارات نهادهاي مالي و اخالل در نظام 
مالي جهاني بودند.با اين حال به نظر مي رسد كه ارزهاي 
ديجتالي در آينده قابليت استفاده به عنوان پشتوانه ارزي 
را دارند به ويژه آنكه برخي از آنها خود توسط ارزهاي فيات 

يا طال حمايت مي شوند.

    ضعف دالر به نفع طال مي شود؟
 قيمت طال با افزايش قيمتي كه روز جمعه پيدا كرد، همه 
را غافلگير كرد و اكنون تحليلگران بازار فلزات ارزشمند با 
توجه به آمار اقتصادي اخير، افزايش نرخ موارد جديد ابتال 
به كوويد 19 و تنش هاي ژئوپليتيكي، افزايش قيمت طال 

در هفته جاري را بعيد نمي دانند. 
به گزارش ايس��نا، بهاي معامالت آتي هر اونس طال در 
بازار نيويورك روز جمعه با 21 دالر و 90 س��نت معادل 
1.3 درصد افزايش، در 1۷53 دالر بسته شد و براي كل 
هفته 0.9 درصد افزايش نشان داد. تحليلگران مشتاقند 
شكسته ش��دن قيمت 1۷50 دالر را در معامالت هفته 
جاري مشاهده كنند. اين قيمت به سطح مقاومتي براي 
خريداران طال تبديل شده و اينكه طال بتواند اين قيمت 
را شكس��ته و باالي آن بماند، موض��وع كليدي در هفته 

جاري است.
افشين نوابي - نايب رييس شركت بازرگاني ام كي اس در 
اين باره به كيتكونيوز گفت: به نظر مي رسد قيمت طال در 
يك بازه حبس شده و طال بايد به باالي 1۷40 دالر صعود 
كند. اگر چنين اتفاقي روي دهد، مي توانيم روند افزايشي 
خوبي را شاهد باشيم. اگر ببينيم طال به دليل تنشهاي 
اقتصادي ناشي از شيوع بيماري كوويد 19 و تنشها ميان 
امريكا و چين به باالي اين محدوده صعود كرده اس��ت، 
تعجب برانگيز نخواهد كرد و احتماال طال تا پايان س��ال 

تا مرز 1800 دالر يا حتي باالتر از آن صعود خواهد كرد.
اظهارات اخير مقامات بانك مركزي امريكا باعث شد تقاضا 
براي خريد طال به عنوان دارايي امن تقويت شود. اريك 
روزنگرن، رييس بانك فدرال رزرو بوستون اظهار كرده كه 
موج دوم شيوع ويروس كرونا ممكن است باعث تعطيلي 

اقتصادي و مختل شدن روند احياي اقتصادي شود.
سران اتحاديه اروپا نيز روز جمعه بازارها را مايوس و اعالم 
كردند با وجود اينكه اقدامات ضروري براي كمك به احياي 
اروپا از تعطيلي هاي ويروس كرونا ضروري است، آنها آماده 
اجراي طرح تدابير محرك مالي گسترده كه هفته ها مورد 
بحث بوده، نيستند. به گفته تحليلگران، عامل مهمي كه 
هفته جاري ممكن است در قيمت طال تاثيرگذار باشد، 
تنشهاي امريكا و چين است. پس از مذاكرات چهارشنبه 
گذشته ميان مقامات بلندپايه امريكا و چين در هاوايي، 
دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا تهديد خود براي قطع 

رابطه با چين را تكرار كرد.
از سوي ديگر امريكا هنوز از وضعيت بحراني شيوع بيماري 
كوويد 19 خارج نشده و شمار موارد جديد ابتال به ويروس 
كرونا در ايالتهايي نظير تگزاس، كاليفرنيا، آريزونا و فلوريدا 
افزايش پيدا كرده اس��ت.عامل ديگري كه به نگرانيهاي 
ب��ازار افزود، تصمي��م اخير اپل براي تعطيل��ي برخي از 
فروشگاه هايش در فلوريدا، آريزونا، كاروليناي شمالي و 
كاروليناي جنوبي با توجه به افزايش موارد كوويد 19 بود.

فروش 46۹5 ميليارد تومان اوراق مشاركت در سال ۹۸ 
گروه بانك و بيمه | 

بر اس�اس آمار اعالم شده از سوي بانك مركزي 
تا پايان سال 9۸ به ميزان ۴۶.9۵۱ ميليارد ريال 
اوراق مش�اركت دولت و ش�هرداري ها از سوي 

سرمايه گذاران خريداري شده است.

بر اساس آخرين آماري كه بانك مركزي ايران در بخش بازار 
سرمايه »اوراق مش��اركت« كه براي دوره 12 ماه ابتدايي 
س��ال 98 منتش��ر ش��ده در اين مدت به ميزان 49.000 
ميليارد ريال انواع اوراق مشاركت دولت »دولتي - بودجه اي 
و شهرداري ها »تهران، تبريز، كرج، شيراز، اصفهان، اهواز، 
مشهد و اصفهان« با مدت 4 ساله و نرخ سود علي الحساب 
18 درصد منتشر شده كه 46.951 ميليارد ريال اين اوراق 

تا به امروز از سوي سرمايه گذاران خريداري شده است.

جدول آماري وضعيت انتشار اوراق مشاركت در 12 ماهه 
ابتدايي سال 98 كه از سوي بانك مركزي منتشر شده سهم 
شهرداري ها از انتش��ار اوراق مشاركت در اين دوره مالي را 
49.000 ميلي��ارد ريال نش��ان مي دهد ك��ه از اين حجم 
اوراق، تقريبا بيش از 81 درصد از آن از سوي سرمايه گذاران 
خريداري شده به گونه اي كه 46.951 ميليارد ريال از اوراق 
مشاركت در اين بخش در 12 ماه سال 98 به فروش رفته 
است. شهرداري مشهد بر اس��اس تبصره 5 قانون بودجه 
سال 9۷ با طرح فاز 3 خط 3 قطار شهري در 28 اسفند 9۷ 
به ميزان ۷000 ميليارد ريال اوراق چهار ساله با نرخ سود 
علي الحساب 18 درصد منتشر كرده كه در 12 ماهه ابتدايي 
سال 98 به ميزان 6.995 ميليارد ريال ازاين اوراق توسط 
س��رمايه گذاران خريداري شده اس��ت. شهرداري مشهد 
بر اس��اس تبصره 5 قانون بودجه سال 9۷ با طرح توسعه، 

تعريض و بدنه س��ازي خيابان حرعاملي در 28 اسفند 9۷ 
به ميزان 1500 ميليارد ريال اوراق چهار ساله با نرخ سود 
علي الحساب 18 درصد منتشر كرده كه تا پايان 12 ماهه 
سال 98 به ميزان 1.495 ميليارد ريال از اين اوراق به فروش 
رفته است.بر اساس تبصره 5 قانون بودجه 9۷ براي طرح 
بهسازي و نوسازي اطراف حرم امام رضا )ع( در 30 خرداد ماه 
98 به ميزان 3.500 ميليارد ريال اوراق چهار ساله با نرخ سود 
علي الحساب 18 درصد منتشر كرده كه تا پايان 12 ماهه 
سال 98 همه اين اوراق از سوي سرمايه گذاران، خريداري 
شده است. ارزيابي هاي ايِبنا، از اين داده هاي اطالعاتي نشان 
مي دهد كه شهرداري اصفهان نيز در انتشار اوراق مشاركت 
سهم داشته است به طوري كه، اين شهرداري بر اساس مجوز 
تبصره پنج قانون بودجه سال 9۷ براي طرح فاز 2 خط 2 قطار 
شهري در تاريخ 28 اسفند 9۷ به ميزان 5000 ميليارد ريال 
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تكذيب بازداشت
رييس كل سابق بانك مركزي

برخي رسانه ها اقدام به انتشار خبر بازداشت رييس 
كل سابق بانك مركزي به عنوان اخاللگر اقتصادي 
كرده اند اما پيگيري  ايرنا نشان مي دهد كه »محمود 
سيف« را با »ولي اهلل سيف« اشتباه گرفته اند. پس از 
اظهارات رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح درباره 
بازداشت دو اخاللگر اقتصادي به نام هاي شريفي و 
سيف، برخي رسانه ها اقدام به انتساب اين بازداشت ها 
به »ولي اهلل س��يف« رييس كل سابق بانك مركزي 
كرده و حت��ي تصوير وي را ني��ز در كنار اين خبرها 
منتشر كردند. شكراهلل بهرامي رييس سازمان قضايي 
نيروهاي مسلح اعالم كرده كه عيسي شريفي )قائم 
مقام شهردار اسبق تهران( و محمود سيف )مديرعامل 
سابق ش��ركت تجارت الماس مبين( به جرم اخالل 
اقتصادي بازداشت شده اند. ولي اهلل سيف رييس كل 
سابق بانك مركزي، با اظهار تعجب در اين باره گفت: از 
ديدن تصوير و نام خود در برخي رسانه ها تعجب كردم 
و »محمود سيف« )متهم مورد اشاره( هيچ نسبتي با 

من نداشته و وي را نمي شناسم.

ضرورت تداوم اصالح ناترازي 
بانك ها

رييس كل بانك مركزي ضمن تقدير از عملكرد شبكه 
بانكي در پرداخت تسهيالت معيشتي ناشي از شيوع 
ويروس كرونا، بر تداوم نقش بانك ه��ا در رونق بازار 
سرمايه تاكيد كرد و گفت: توسط بانك ها در فرآيند 
پرداخت وام ازدواج و نيز اتخاذ تمهيدات مناس��ب و 
راهكارهاي عملي براي همراهي در رفع مشكل مسكن 
هم وطنان و افزايش عرضه مسكن تسهيل و تسريع 
شود.  به گزارش »تعادل«، همتي در جلسه رييس كل 
بانك مركزي با مديران عامل بانك ها در بانك مركزي، 
ضمن تقدير از عملكرد بانك ها در پرداخت 21 هزار 
ميليارد تومان تسهيالت معيشتي به 21 ميليون نفر 
از هم وطنان، بر تداوم اعطاي تسهيالت به واحدهاي 
توليدي آسيب ديده از كرونا تأكيد كرد. رييس كل 
بانك مركزي ضمن تاكيد بر اهميت خروج بانك ها 
از بنگاه داري از طريق واگذاري اموال و دارايي هايشان  
گفت: بانك ها با تداوم واگذاري سهام خود در شرايط 
فعلي بازار سرمايه مي توانند ضمن كمك به تعميق 
اين بازار در راس��تاي اص��الح و كاهش ناترازي خود 
اقدام كنند. وي در ادامه بانك ه��ا را به فراهم كردن 
امكان بهره مندي از ش��رايط مناسب اين بازار براي 
افزايش س��رمايه از محل صرف سهام به عنوان يك 
روش متداول و مرسوم در نظام مالي دنيا توصيه كرد. 
در ادامه همتي ضمن ارايه گزارشي از سفر اخير خود 
به عراق، حجم معتنابه صادرات به عراق و منابع ارزي 
حاصل از آن را فرصت خوبي براي كشور دانست و اعالم 
كرد: با مذاكرات و توافقات انجام شده با همتايان عراقي، 
بخش عمده  كاالهاي اساسي و دارو از اين محل تأمين 
خواهد شد. ايشان همچنين به اقدامات مشابهي كه 
در آينده براي بهره گيري از فرصت هاي ديگر كشورها 
برنامه ريزي شده است، اشاره كرد. رييس شوراي پول 
و اعتبار همچنين با توجه به تكميل و ابالغ شيوه نامه 
مربوط به گواهي اعتبار مولد در شوراي عالي بورس 
از مديران نظام بانكي خواس��ت براي اجرايي شدن 
و گس��ترش بهره گيري از اين ابزار در سال »جهش 

توليد« سرعت عمل به خرج دهند. 

افزايش 30 درصدي سود خالص 
وپاسار

بانك پاس��ارگاد صورت هاي مالي حسابرسي نشده 
براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 98 را منتشر كرد. 
به گزارش نبض بورس، سود هر سهم )EPS( بانك 
با افزايش 30 درصدي مواجه و از 380 ريال در دوره 
مشابه قبلي به 491 ريال رسيده و بيشتر در حوزه 
درآمدهاي عملياتي محقق شده است. همچنين 
بر اساس ترازنامه منتشر شده مجموع دارايي هاي 
تلفيقي »وپاسار« با رش��د34 درصدي166هزار و 
26 ميليارد تومان گزارش شده كه حاكي از تالش 
مداوم بانك و شركتهاي گروه در جهت ارتقاي ارزش 
افزوده دارايي هاي در دسترس خود است. افزايش 30 
درصدي سود خالص بانك پاسارگاد به ميزان 555 
ميليارد تومان در ش��رايطي كه اكثر كسب و كارها 
بدليل شيوع ويروس كرونا تحت تاثير قرار گرفته اند، 
نقطه عطف��ي در صنعت بانكداري اس��ت. هزينه 
مطالبات مشكوك الوصول بانك با كاهش چشمگير 
43 درصدي مواجه شده و 10۷2.6 ميليارد تومان 
گزارش شده كه نشان از استحكام تسهيالت اعطا 
ش��ده در بخش هاي مختلف دارد، اين رقم در دوره 
مشابه قبلي رقم 18۷8 ميليارد تومان بوده است. 
سود حاصل از سرمايه گذاري هاي بانك به مبلغ 632 
ميليارد تومان افزايش داشته كه بيانگر اقدامات بانك 
در راستاي كسب بازدهي مناسب از سرمايه گذاريها 
است. درآمد كارمزدي بانك با افزايش 36درصدي 
983.5 ميليارد تومان گزارش شده كه نشان مي دهد 
بانك در حوزه فعاليت غير مش��اع علي الخصوص 
كارمزهاي دريافتي ضمانتنامه به نحو مطلوب عمل 
كرده است. افزايش 293 هزار ميلياردي در حقوق 
صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري نسبت به سال 
قبل كه علي رغم وجود جذابيت در ساير بازارهاي 
موازي، كم��اكان قريب به اتفاق س��پرده گذاران، 
س��پرده گذاري در بانك را ترجيح داده اند. افزايش 
40 درصدي مانده سرفصل سپرده قانوني بانك به 
ميزان 34.000 ميليارد ريال كه باعث اطمينان خاطر 
كليه سپرده گذاران در بانك پاسارگاد خواهد شد. 
افزايش 33 درصدي در بخش سپرده هاي مشتريان 
)غير هزينه زا( كه باعث كاهش بهاي تمام شده بانك 
و به تبع آن سودآوري بانك خواهد شد. افزايش قابل 
توجه قيمت سهام بانك پاسارگاد در بازار بورس اوراق 
بهادار نسبت به سال قبل و نيز استقبال سهامداران به 
سرمايه گذاري در سهام بانك پاسارگاد، همواره برند 
بانك پاسارگاد را بيش از پيش در بازار هاي داخلي و 

بين المللي در سطح مطلوبي نمايان مي كند.

اختالف 3000 توماني نرخ دالر در سامانه نيما با قيمت روز دالر در بازار آزاد قابل تامل است

خري�د  كارت  ص�دور 
اعتباري در راستاي كمك 
به فرايند آزادسازي سهام 
عدالت در كن�ار مزايايي 
كه به همراه دارد مي تواند 
چالش هايي را نيز به دنبال 
داشته باشد كه بايد مورد 
توجه متوليان نظام بانكي 
كش�ور قرار گيرد. پس از تصميم گي�ري درباره 
آزادس�ازي س�هام عدالت و فراهم شدن امكان 
مديريت آن توسط افراد، در كنار آثار مثبت اين 
تصميم از جمله گس�ترش جامعه س�هامداران 
كشور، تقويت ضريب نفوذ بورس و تحريك تقاضا 
در اقتصاد يكي از چالش هاي مه�م در اين باره، 
احتمال فروش شتابزده سهام توسط دارندگان آن 
و در نتيجه برهم خوردن تعادل بين عرضه و تقاضا 
در بازار س�رمايه بود. اين امر از آن جهت اهميت 
دارد كه س�هام عدالت به ح�دود پنجاه ميليون 
نفر از افراد جامعه اختصاص يافته است و عرضه 
يك باره بخش قابل توجه از سهام در دست افراد 
مي تواند مشكالتي از قبيل ايجاد جو رواني منفي 
در بازار سرمايه و بروز اختالل در روند منطقي بازار 
پديد آورد. از اي�ن رو دولت تالش كرد تا با اتخاذ 
سياست ها و راهكارهاي مقتضي همچون تعيين 
سقف براي فروش س�هام، فرهنگ سازي براي 
پرهيز از ش�تاب زدگي در فروش سهام عدالت و 
مانند آن، تا حد امكان از بروز چالش هاي ممكن 
در رابطه با اين تصميم مهم جلوگيري كند و مردم 
را به داشتن افق بلندمدت تر و ماندگاري بيشتر در 
سهامداري تشويق كند. از سوي ديگر بروز شرايط 
ويژه در اقتصاد دنيا به دليل بيماري كرونا موجب 
شده تا فشار اقتصادي مضاعفي بر اقتصاد خانوار 
به ويژه در بين اقش�ار آسيب پذير وارد شود و در 
نتيجه دولت ها مي كوشند تا با اجراي سياست هاي 
حمايتي حتي االمكان از تبعات منفي اقتصادي اين 

بيماري بر جوامع بكاهند.
با توجه به لزوم برقراري تعادل در عرضه و تقاضاي 
س�هام در بازار از يك سو و نياز به بهبود وضعيت 

اقتصادي اقشار آسيب پذير از طريق سياست هاي 
حمايتي از سوي ديگر، دولت تصميم گرفته است 
تا از طريق فراهم كردن امكان صدور كارت خريد 
اعتباري به پشتوانه سهام عدالت، به اين دو مقوله 
دس�ت يابد. به گفته سخنگوي ستاد آزادسازي 
س�هام عدالت، دارندگان اين س�هام مي توانند 
در ازاي سپردن سهام به عنوان وثيقه، از طريق 
نظام بانكي حداكثر تا مي�زان ۶۰ درصد از ارزش 
س�هام خود را كارت اعتباري دريافت كنند و با 
استفاده از آن مي توانند با مراجعه به مراكز خريد، 
به صورت اعتباري خريد كنند. همچنين اين افراد 
تا يكسال فرصت دارند اعتبار دريافتي را با بانك 
تسويه كنند و در غير اين صورت بانك سهام آنها 
را تملك خواهد كرد. اين امر موجب مي ش�ود تا 
ضمن تأمين مالي دارندگان سهام عدالت و كمك 
به بهبود وضعيت اقتصادي آنها در شرايط كنوني، 
نياز به فروش س�هام توس�ط آنها كاهش يابد و 
افراد بيشتري سهام خود را به عنوان يك دارايي 
ارزشمند نگهداري كنند. هرچند كم و كيف اين 
تصميم هنوز به طور كامل منتشر نشده و قضاوت 
در مورد ابعاد گوناگون آن منوط به آگاهي كامل از 
جزييات و سازوكار اجرايي آن است، ولي با توجه 
به اطالعات موج�ود در اين رابطه در نظر گرفتن 
چند نكته در خصوص آثار و مالحظات مربوط به 
اين تصميم مي تواند در اجراي بهتر آن كمك كند.
استفاده از راهكار مذكور توس�ط دارنده سهام 
عدالت بر اين فرض ضمني استوار است كه بازده 
مورد انتظار سهام )شامل سود و افزايش قيمت( 
طي يك س�ال پ�س از آن، از هزينه تس�هيالت 
دريافتي ب�راي خري�د كاال يا خدم�ات با كارت 
اعتباري بيشتر است. بر اين اساس افراد به جاي 
فروش سهام خود، مي توانند منابع الزم را از طريق 
كارت هاي اعتباري تأمين كنند تا از فروش سهام 
در مقطع فعلي بي نياز شوند و در آينده از منافع 
آن بهره مند شوند. در عين حال بايد توجه داشت 
كه اگر هزينه تس�هيالت به گونه اي باش�د كه از 
جذابيت كارت خريد اعتباري بكاهد )آن گونه كه 
در عمده طرح ه�اي كارت هاي اعتباري متداول 

است و معمواًل نسبت به تسهيالت عادي، هزينه 
باالتري دارند(، احتمال استفاده از اين گزينه كمتر 
و در نتيجه تمايل به فروش سهام عدالت بيشتر 
خواهد شد. به عالوه باال بودن هزينه تسهيالت 
كارت اعتباري به خودي خود مي تواند انگيزه افراد 
براي نكول در بازپرداخت را افزايش دهد. بنابراين 
توجه به مس�اله نرخ گذاري در كارت اعتباري و 
هزينه تسهيالت پرداختي از طريق آن اهميت 
ويژه اي دارد و بر تصميم افراد در اين رابطه موثر 
خواهد بود. پرداخت اعتبار به دارندگان س�هام 
عدالت از طريق نظام بانكي، مستلزم تأمين منابع 
مالي آن توسط بانك ها و موسسات اعتباري است. 
اگر مجم�وع ارزش اين س�هام را در حال حاضر 
حدود ۴۰۰ هزار ميلي�ارد تومان در نظر بگيريم، 
طبق آنچه س�خنگوي ستاد آزادس�ازي سهام 
عدالت مطرح كرده )س�قف ۶۰ درصد(، حداكثر 
تسهيالت پرداختي كارت اعتباري به افراد ۲۴۰ 
هزار ميليارد تومان است كه اگر فرض نماييم ۴۰ 
درصد از مش�موالن بخواهند از اين تسهيالت 
استفاده كنند، رقمي در حدود 9۶ هزار ميليارد 
تومان تس�هيالت بايد پرداخت شود كه معادل 
حدود يك چهارم تس�هيالت پرداختي در سال 
گذش�ته )نزديك به ۴۰۰ هزار ميلي�ارد تومان( 
است و مبلغ كم وبيش زيادي به شمار مي آيد. با 
توجه به باال بودن حجم معوقات بانكي در كشور 
و مش�كل تنگناي اعتب�اري بانك ها، تخصيص 
اين مبلغ به خانوارها و احتمال ناتواني بخشي از 
آنها در بازپرداخت تس�هيالت كارت اعتباري، 
مي تواند با افزايش نسبت مطالبات غيرجاري، بار 
مضاعفي را بر نظام بانكي كشور تحميل كند. در 
اين راستا مناسب است حتي المقدور سياست هاي 
تشويقي و تنبيهي مناسبي همچون اعتبارسنجي 
مشموالن توسط بانك ها مدنظر قرار گيرد. البته 
ناگفته نماند كه سخت گيري بيش از حد در مورد 
اعطاي اين تسهيالت با توجه به جامعه هدف آن 
نيز چندان پسنديده نيست و به نوعي نقض غرض 
محسوب مي شود و الزم است در اين خصوص حد 

مناسبي از تعادل رعايت شود.

خوب و بد صدور كارت اعتباري به پشتوانه سهام عدالت
يادداشت

رسول خوانساري

اوراق 4 ساله با نرخ سود علي الحساب 18 درصد منتشر كرده 
كه تا پايان 12 ماه سال 98 به ميزان 4.999 ميليارد ريال 
از سوي سرمايه گذاران خريداري شده است.در عين حال 
براساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال 9۷ در 12 ماه 
سال 98 براي طرح BRT در تاريخ 2۷ خرداد 98 به ميزان 
2000 ميليارد ريال اوراق 4 ساله با نرخ سود علي الحساب 
18 درصد منتش��ر كرده كه از اين حجم، كل آن به فروش 
رفته است. شهرداري اهواز بر اساس تبصره 5 قانون بودجه 
سال 9۷ در 12 ماهه سال 98 براي طرح فاز يك خط يك 
قطار شهري در 28 اسفند 9۷ به ميزان 2000 ميليارد ريال 
اوراق چهار ساله با نرخ سود علي الحساب 18 درصد منتشر 
كرده كه تا انتهاي سال 98 سرمايه گذاران نسبت به خريد 
اين اوراق مشاركتي نداشته اند. شهرداري تهران بر اساس 
تبصره 5 قانون بودجه سال 9۷ براي طرح تكميل خط هاي 
6 و ۷ قطار شهري در 28 اسفند 9۷ به ميزان 9.100 ميليارد 
ريال اوراق چهار ساله با نرخ سود علي الحساب 18 درصد 
منتشر كرده كه تا انتهاي 12 ماهه سال 98 تقريبا كل اين 

اوراق به فروش رفته است. شهرداري تبريز بر اساس تبصره 5 
قانون بودجه در 12 ماهه ابتدايي سال 98 براي تكميل خط 
يك قطار شهري در 26 اسفند 9۷ به ميزان 6.500 ميليارد 
ريال اوراق چهار ساله با نرخ سود علي الحساب 18 درصد 
منتشر كرده كه تا انتهاي سال 98 به ميزان 6.494 ميليارد 
تومان از اين اوراق به فروش رفته اس��ت. شهرداري كرج بر 
اساس تبصره 5 قانون بودجه سال 9۷ در 12 ماه سال 98 
براي تكميل فاز يك خط 2 قطار شهري در 28 اسفند 9۷ 
به ميزان 2.500 ميليارد ريال اوراق چهار ساله با نرخ سود 
علي الحساب 18 درصد منتشر كرده كه تا انتهاي سال 98 به 
ميزان 2.498 ميليارد تومان از اين اوراق به فروش رفته است. 
شهرداري شيراز نيز بر اساس تبصره 5 قانون بودجه سال 9۷ 
در 12 ماه سال 98 براي احداث خط 2 و تكميل خط يك 
قطار شهري در 28 اسفند 9۷ به ميزان 6000 ميليارد ريال 
اوراق چهار ساله با نرخ سود علي الحساب 18 درصد منتشر 
كرده كه 5.9۷0 ميليارد ريال مورد استقبال سرمايه گذاران 

قرار گرفته است.



اخبار

در گفت وگوي »تعادل« با مهدي رباطي، كارشناس بازار سرمايه بررسي شد

انتظار تداوم رونق بازار سهام تا پايان پاييز
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

طي دو س�ال گذشته رش�د قابل توجه ميزان 
نقدينگي در كنار كوچك تر شدن اقتصاد ايران 
به عاملي بدل ش�ده است تا در طول اين مدت، 
افزايش ت�ورم و كاهش ج�دي ارزش پول ملي 
به مس�اله اي متداول بدل ش�ود. اين تغييرات 
اگرچه در مدت ياد شده سبب شده اند تا از يك 
سو سفره خانوار ايراني كوچك شود و از سوي 
ديگر با افزايش ريسك هاي وارد شده بر پيكره 
اقتصاد ش�اهد ش�كل گيري انتظارات تورمي 
باشيم؛ انتظاراتي كه اگرچه فضاي كسب و كار 
را تهدي�د مي كنند و برنامه ري�زي براي آينده 
را مش�كل مي س�ازند با اين حال در بازارهاي 
مختلفي همچون ط�ا، ارز و به خص�وص بازار 
سرمايه، خوشبيني پايدار را براي فعاالن پديد 
آورده اند كه توانسته ضمن حفظ قدرت خريد 
افراد ريسك پذيرتر به افزايش بهاي دارايي هاي 

مورد معامله در اين بازارها نيز بينجامد.

در اين ميان دارايي هايي نظير مسكن ارز و ساير كاالهايي 
مانند خودرو كه حتي ماهيت سرمايه اي ندارند، در اقتصاد 
تورمي ايران، براي حفظ ارزش پول ملي مورد استفاده قرار 
مي گيرند. عامل تقاضا روي اين دارايي ها خود نقشي موثر بر 
افزايش نرخ تورم دارد و از اين رو اگرچه دارندگان آنها را در 
مقابل ريسك هاي متنوع سياسي و اقتصادي بيمه مي كند 
با اين حال سبب مي شوند تا با افزايش تقاضا روي دارايي هاي 
مورد بحث قدرت خريد عموم مردم به شكلي پيوسته كاهش 
پيدا كند. در اين ميان تنها بازاري كه اين خصوصيت را ندارد و 
هرچه نقدينگي به آن وارد  شود، مي تواند بدون تاثير بر تورم 

به رشد خود ادامه دهد، بازار سرمايه است.
ساختار بازار ياد ش��ده به نحوي است كه اگرچه از تمامي 
متغيرهاي خرد و كالن تاثيرگذار بر اقتصاد اثر مي پذيرد، با 
اين حال به دليل آنكه در بردارنده سهام شركت هاي فعال 
در حوزه هاي مختلف است در عمل پذيراي عرضه و تقاضا 
روي دارايي هايي است كه به خودي خود تاثيري روي تورم 
ندارند. اين خصيصه سبب شده تا در شرايط تورمي فعلي 
گسيل نقدينگي به بازار س��رمايه به معامله برد-برد براي 
تمامي كنشگران اقتصادي بدل شود و و شرايطي را پديد 
آورد كه بتوان در س��ايه عرضه و تقاضاي شفاف و كاهش 
ريسك معامالت نسبت به ساير بازارها، ضمن حفظ ارزش 
پول و حتي كسب بازدهي فراتر از تورم، از ورود نقدينگي به 

بازارهاي تورمي، كاست.
دقيقا به همين دليل اس��ت كه در س��ال هاي گذشته به 
خصوص در ماه هاي اخير شاهد حمايت بسياري از مسووالن 
به خصوص مقامات دولتي از اين بازار بوده ايم و سعي شده 
تا با حمايت از آن در بعد كالم و عمل سرمايه هاي خرد به 

سمت خريد و فروش سهام س��وق داده شود. از جمله اين 
اقدامات مي توان به كاهش نرخ س��ود بانكي اشاره كرد كه 
حجم وسيعي از نقدينگي را به معامالت سهام روانه كرده 
و موجب شده تا روند صعودي بازار در سه ماه نخست سال 
جاري با سرعتي قابل توجه نسبت به سال قبل، تسريع شود. 
همين امر سبب شد تا در سال جاري نه تنها سطح رواني يك 
ميليون واحدي شاخص كل بورس به آساني فتح شود، بلكه 
با تداوم اين رشد شاهد رسيدن دماسنج اصلي بازار به سطح 
يك ميليون و 300 هزار و 812 واحد در روز گذشته باشيم.

   در آستانه 310 ميليارد دالري شدن
معامالت روز يكش��نبه در بورس و فرابورس در حالي 
خاتمه يافت كه تقاضاي موجود در بازار، بيشتر نمادهاي 
هر دو بازار را سبزپوش نگه داشت و شاخص كل بورس را 
به ميزان 30 هزار و 201 واحد و شاخص فرابورس را نيز 
284 واحد افزايش داد. به موجب اين افزايش مجموع 
ارزش ريالي دو بازار ياد ش��ده از 5 ه��زار و 815 هزار و 
372 ميليارد تومان فراتر رفت و معامالت روز گذشته 
در حالي خاتمه يافت كه ارزش دالري بازار س��هام به 
محدوده 309 ميليارد و 328 ميليون دالر رسيده بود.

به رغم آنكه در طول دو سال اخير ابعاد بازار سهام چه 
از نظر حجم معامالت و چه از نظر نقدينگي موجود در 
آن تغييرات قابل توجهي كرده و از حيث مباني تحليل 
بنيادي شايد سنخيت چنداني با ذهنيت سنتي موجود 
نداشته اس��ت، با اين حال وزن باالي انتظارات تورمي 
در نگرش س��رمايه گذاران، سهولت داد و ستد در بازار 
س��رمايه در كنار كندي رشد قيمت ها و نقدشوندگي 
كمتر بازارهاي موازي به عاملي بدل شده تا شاهد تداوم 
اقبال نسبت به بازار ياد شده باشيم.داليلي از اين دست 
سبب شد تا »تعادل« ضمن گفت وگو با مهدي رباطي، 
كارشناس بازار سرمايه و مديرعامل يكي از شركت هاي 
كارگزاري فعال در اين بازار به بررسي عوامل موثر بر بازار 
سهام بپردازد.اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين 
سوال كه آيا با توجه به رشد قيمت ها در ماه هاي اخير 
كه منجر به افزايش قابل توجه در نس��بت هاي قيمت 
ب��ه درآمد تحليلي و قيمت به درآمد 12 ماه گذش��ته 
شده است، مي توان پتانسيل رشد بيشتر را براي اغلب 
نمادهاي موج��ود در بازار متصور بود يا خير، گفت: در 
حال حاضر بازار س��هام در وضعيت خاصي قرار دارد. 
اين مساله سبب شده تا نگاه هاي سنتي در تحليل بازار 

ديگر به اندازه گذشته كارساز نباشد. از يك سال گذشته 
تاكنون بسياري بر اين باور بودند كه نسبت p بر e در بازار 
سرمايه باالست و بنابراين بسياري از نمادهاي موجود 
در آن قيمت هاي باال معامله مي شوند. با اين حال شاهد 
آن بوديم كه از يك سال گذشته تاكنون قيمت ها رشد 
قابل توجهي داشته اند. در تبيين اين رويداد مي توان 
به موضوعات مختلفي از جمله نگاه حمايتي حاكميت 
بازار س��رمايه، نقش مهم انتظ��ارات تورمي و افزايش 
سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها اشاره كرد كه 
به رغم افزايش نسبت P/E در كليت بازار سبب شده تا 
نقدينگي به سمت بورس هدايت شود و به تبع آن شاهد 

رشد قيمت ها باشيم.

   انتظار تداوم رشد تا پايان پاييز
 وي ادامه داد: با توجه به عواملي از اين دس��ت انتظار دارم 
بازار س��رمايه تا پايان پاييز 99 كماكان به رشد خود ادامه 
دهد. با اين حال فكر مي كنم بازار از ديد تحليلي و منطق 
سرمايه گذاري با قيمت هاي بااليي رو به رو است. نبايد اين 
نكته را نيز فراموش كرد كه چنين رويدادي در ساير بازارها 
مانند مسكن و خودرو پيشتر نيز رخ داده و اين بازارها همواره 

داراي حباب بوده اند. اين در حالي اس��ت كه تا پيش از اين 
بازار سرمايه نه تنها حباب نداشته بلكه سهام موجود در آن 
با قيمت هاي پايين معامله مي شده و براي اولين بار است 
كه طي سال هاي اخير در اين بازار نسبت هاي P/E بااليي 
را تجربه مي كنيم. از اين رو مي توان گفت كه شايد با تغيير 
مسيري در اقتصاد مواجه باشيم كه تداوم اين وضعيت را در 
بازار توجيه كند. البته بايد توجه داشت كه براي پاسخ به اين 
پرسش همچنان زود است و بايد منتظر ماند و ديد كه آيا 
 P/E مسير پيش روي بازار به نحوي خواهد بود كه سطوح
را حفظ كند يا بر اساس آنچه پيش تر نيز متداول بوده اين 

نسبت مجدداً به زير ده بازمي گردد.

   مسكني مطلوب كه جاي درمان را نمي گيرد
رباطي در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه ميزان تاثيرات 
ناشي از تغيير زيرس��اختار هاي معامالتي بازار )الت هاي 
معامالتي( بر مشكالت موجود در زيرساخت هاي معامالتي 
چقدر بوده است، پاسخ داد: بحث مشكالت زيرساخت هاي 
فناوري اطالعات چه در حوزه هسته معامالت و چه حوزه 
OMSها بحثي ريشه اي است كه مهم ترين عامل موثر بر 
آن تحريم هاست. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: به دليل 
آنكه كشور در شرايط فعلي توانايي برطرف ساختن نيازهاي 
خود در حوزه هس��ته معامالتي معامالتي را ندارد در حال 
حاضر شاهد شرايطي هستيم كه بر اساس آن ايجاد تغييري 
پايدار و رفع دايمي مشكل تنها در صورتي امكان پذير است 
كه يا كشور در ايجاد سامانه معامالتي بومي خودكفا شود و 
يا بتواند آن را از خارج تامين كند. مي توان گفت تا زماني كه 
اين مشكل وجود دارد نمي توان شاهد درماني موثر براي 
مشكالت ناشي از زيرس��اخت هاي  آي تي در بازار سرمايه 
بود. بنابر اين اگرچه تغييراتي در افزايش حجم سفارشات 
)الت هاي معامالتي( مي تواند در كوتاه مدت نقش مسكن 
را بازي كند و از فشار موجود بر هسته معامالت بكاهد، با اين 
حال در بلندمدت و با افزايش تعداد حجم معامالت در بازار 
سرمايه بروز مجدد مشكالتي مانند آنچه در ماه هاي قبل 

شاهد بوديم، انتظار نخواهد بود.

   فرصت بالقوه ماليات بر امالك خالي
اين كارش��ناس بازار سرمايه در پايان به تاثير بالقوه اعمال 
ماليات بر امالك خالي اشاره كرد: فكر مي كنم كه اگر اين 
قانون درست اجرا ش��ود و راه هاي فرار از آن مسدود شود 
مي توان انتظار داشت كه شرايط موجود در بازار ملك را به 
حد مطلوبي كنترل كند. راه هاي فراري نيز وجود دارد كه 
در صورت به كار گيري آنها ممكن است قانون ياد شده در 
صورت تصويب به هدف نهايي خود نرس��د. اما در صورتي 
كه اين قانون به درستي اجرا شود نه تنها مي تواند مشكالت 
موجود را حل كند بلكه مي تواند با كاهش ميزان امالك خالي 
خروج احتمالي نقدينگي را به سمت بازار سرمايه سوق دهد.
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نمادهاي تابلوي توافقي 
فرابورس ۶ تايي شدند

با درج نماد معامالتي ش��ركت  پيمان غرب، شمار 
نمادهاي حاضر در تابلوي توافقي بازار سوم فرابورس 
اي��ران به عدد ۶ رس��يد. به گزارش ايبنا، ش��ركت 
پيمان غرب به استناد ماده 3۶ قانوان احكام دايمي 
برنامه هاي توس��عه كش��ور و موافقت كميته درج 
ش��ركت فرابورس ايران به عنوان شش��مين نماد 
معامالتي در فهرس��ت اوراق بهادار تابلوي توافقي 
بازار س��وم فرابورس ايران درج ش��د. بر اساس اين 
گزارش، اين شركت در تاريخ 17 شهريور سال 98 
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده، با نماد 
معامالتي »پيمان« در گروه عرضه برق، گاز، بخار 
و آبگرم، زيرگروه توليد، انتقال و توزيع نيروي برق 
به عنوان شش��مين نماد معامالتي در بازار توافقي 
فرابورس درج شده اس��ت. اين گزارش مي افزايد: 
پيش از اين شركت س��رمايه گذاري افتخار سهام 
»وفتخار« به عنوان نخس��تين نماد معامالتي در 
روز 31 ارديبهشت امسال در فهرست اوراق بهادار 
تابلوي توافقي بازار س��وم فرابورس ايران درج شده 
است و پس از آن شركت هاي  سرمايه گذاري لقمان 
با نماد معامالتي »ولقمان«، شركت اقتصادي نگين 
گردش��گري ايرانيان با نماد معامالتي »گنگين«، 
قن��د تربت حيدريه با نم��اد معامالتي »قتربت« و 
شركت سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز با نماد 
معامالتي »وامين« به ترتيب عنوان دوم تا پنجمين 
نمادهاي معامالتي تابلوي توافقي بازار سوم فرابورس 
را به نام خود ثبت كرده اند.  بازار توافقي در راستاي 
انسجام بخشي به شركت هاي جديد مشمول ماده 
3۶ قانون احكام دايمي برنامه هاي توس��عه كشور 
تشكيل شده است. در اين تابلو سهام شركت هاي 
جديدالورود يعني سهام شركت هايي كه به تازگي 
بر اساس قانون مذكور در فرابورس ايران قابل معامله 
مي شوند، اما پيش از آن در بورس يا فرابورس پذيرش 
نشده و در نتيجه سابقه لغو پذيرش ندارند، به صورت 
توافقي معامله مي شوند. همچنين تابلوي توافقي 
يك تابلو در بازار سوم فرابورس است كه مكانيسم 
معامالت آن توافقي بوده و بر پايه حراج نيست؛ يعني 
افراد در حالي بر مبناي توافق با يكديگر در يك سامانه 
معامالتي به نام سامانه توافقي، نقل وانتقال سهام و 
حق تقدم سهام متعلق به خود را ثبت مي كنند كه 
ثبت نقل وانتقاالت از طريق ايستگاه هاي كارگزاران 
عضو فرابورس انجام مي ش��ود و دسترسي برخط 
يا آنالين در معام��الت تابلو توافقي وجود ندارد. در 
خصوص تفاوت هاي بازار پايه و بازار توافقي نيز بايد 
به نحوه انجام معامالت اش��اره كرد. بر اين اس��اس 
معامالت در بازار پايه بر اساس حراج است و سامانه 
معامالت به صورت خ��ودكار در قيمت هاي برابر، 
سفارش هاي قابل تطبيق را منطبق كرده و معامالت 
انجام مي شود؛ اما در سامانه توافقي، قيمت هاي برابر 
به صورت خودكار تطبيق داده نمي شود بلكه نحوه 
ثبت نقل وانتقاالت بر مبناي توافقي است كه بين 

خريدار و فروشنده خواهد بود.

الزامات جديد دستورالعمل 
پذيرش از تيرماه اجرايي مي شود

پس از انتشار فهرست رتبه بندي مشاوران پذيرش 
در وب سايت فرابورس كه با هدف تاكيد بر اهميت 
نقش مشاوران پذيرش در روند ورود شركت ها به 
بازار سرمايه صورت گرفت، مدير پذيرش سهام 
فرابورس ايران اعالم كرد كه دستورالعمل جديد 
پذيرش از اول تيرماه اجرا مي ش��ود و فرابورس 
قرار اس��ت تا پايان مردادماه امس��ال نيز تدوين 
دستورالعمل جديد رتبه بندي مشاوران پذيرش 
را تكميل كند. به گزارش سنا، سارا سادات اخالقي 
با اعالم اينكه مدارك و مستندات پذيرش بايد از 
اول تيرماه از طريق سامانه الكترونيكي پذيرش در 
اختيار فرابورس قرار بگيرد، اظهار كرد: براساس 
دس��تورالعمل جديد پذي��رش، عرضه و معامله 
اوراق بهادار در بازارهاي فرابورس ايران، مش��اور 
پذيرش ملزم به تشكيل كميته پذيرش است. به 
گفته او اين كميته شامل متعهد خريد، حسابرس 
مستقل و بازرس قانوني متقاضي   پذيرش، مشاور 
حقوقي متقاضي پذيرش و مشاور حقوقي مشاور 
پذيرش با مسووليت مش��اور پذيرش مي شود. 
اخالقي همچنين به برخي الزامات دستورالعمل 
پذيرش اش��اره كرد و گفت: مشاوران پذيرش از 
اول تيرماه سال 99 بايد گزارش ريسك و گزارش 
كتبي در خصوص ميزان انطباق وضعيت مالي، 
حقوقي و عملياتي شركت متقاضي را با الزامات 
و مقررات بازار س��رمايه و ديدگاه خود نسبت به 
پذيرش شركت متقاضي در زمان ارايه درخواست 
پذيرش شركت ها به فرابورس ايران ارايه كنند. او 
ضمن توصيه به مشاوران درباره مطالعه شرايط 
جديد پذيرش در بازاره��اي اول و دوم فرابورس 
كه در سايت cmr.seo.ir  درج شده است، از آنها 
خواست مفاد مرتبط با وظايف مشاور پذيرش را 
كه در ماده 23 مكرر به آن اشاره شده و نيز رويه 
اجرايي فرآيند پذيرش كه در ماده 29 مكرر آمده 
است، مطالعه كنند. اخالقي همچنين يادآور شد 
به درخواست هايي كه خارج از سامانه پذيرش ارايه 
مي ش��ود، به صورت شفاهي پاسخ داده خواهند 
شد. ش��ايان ذكر است آدرس س��امانه پذيرش 
فرابورس ايران به نش��اني farasa.ifb.ir قابل 
دسترسي و مشاهده شركت ها و مخاطبان است.

 انتظار دارم بازار سرمايه تا پايان پاييز ۹۹ كماكان به رشد خود ادامه دهد
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راه اندازي بورس مسكن كجاي راه قرار دارد؟

هدايت بورس به سمت تامين مالي توليدقيمت دالر و تجديد ارزيابي دارايي، دو بال پرواز بازار سرمايه

عضو ش�وراي عالي بورس، آخرين وضعيت 
راه اندازي بورس مس�كن را تش�ريح كرد. 
سعيد اسامي در گفت وگو با ايسنا با تاكيد بر 
اينكه هنوز جزييات فروش مسكن در بورس 
مشخص نيست، اظهار كرد: اين موضوع يك 
ايده ب�وده كه چند ه�دف را دنبال مي كند؛ 
نخست شفاف شدن معامات مسكن است 
و دوم اينكه اف�رادي كه ت�وان مالي آنها به 
اندازه خريد يك واحد مسكوني نيست، اين 
امكان را داشته باش�ند كه خود را در مقابل 
افزايش قيمت تا حدي پوشش دهند. براي 
مثال اندازه ۲۰ متر پول مسكن دارند و قادر 
نيستند يك واحد مس�كوني بخرند اما اگر 
خريدي هم نكنند و قيمت مسكن افزايش 

يابد، همين توان را هم از دست مي دهند. در 
اين راستا اين امكان براي آنها فراهم مي شود 
كه به اندازه ۲۰ مت�ر فعا خريد كنند كه اگر 

افزايش قيمت شد، ۲۰ متر را داشته باشند.

وي ادام��ه داد: البت��ه راه ان��دازي بورس هاي مس��كن 
مشكالتي دارند؛ اوال به طور سراسري در دنيا تجربه جدي 
ندارد و بيشتر بورس هاي محلي اين كار را انجام مي دهند. 
بيشتر ابزارهاي وابس��ته در بورس ها معامله مي شود و 
داليل آن هم متعدد است. از جمله اينكه مسكن خاصيت 
اصلي كاالهاي بورسي را كه مهم ترين آنها همگن بودن 
است را ندارد. براي مثال وقتي دو نفر سهم يك شركت 
را مي خرند، همه شرايطشان مانند كسب سود و... مشابه 
يكديگر است اما در مورد مسكن اين طور نيست. حتي 

قيمت واحدهاي مسكوني در يك مجتمع مسكوني هم 
با هم تفاوت دارد. به همين دليل راه اندازي بورس مسكن 

پيچيدگي فني دارد.
عضو شوراي عالي بورس با بيان اينكه عزم جدي براي 
راه اندازي بورس مسكن وجود دارد، گفت: اميدوارم در 
فروش واحدهاي وابسته به نهادهاي دولتي و حاكميتي 
و ايجاد ش��فافيت سريع كار كنيم كه گشايش هايي در 
اقتصاد كشور ايجاد شود اما اين موضوع پيچيدگي هاي 
فني خود را دارد. ش��ايد مجبور باشيم از ساده ترين نوع 
شروع كنيم و بعد اصالحاتي انجام دهيم. چندين جلسه 
حول محور اين موضوع پيش رو است و درحال حاضر تا 
جايي كه من اطالع دارم بيشتر شبيه يك ايده است كه 

ساز و كارهاي آن هنوز مشخص نشده است.
اسالمي ادامه داد: يكي از راهكارها اين است كه يك پروژه 

مشخص براي مثال يك پروژه 50 هزار متري را مي توان 
به ابزارهايي كه مورد معامله واقع شود تبديل كرد. از اين 
جنس كارها مي شود انجام داد كه به سادگي كمك كند 
كه اين ابزارها راه بيفتد. البته در آن صورت مسكن وارد 

بورس نشده بلكه پروژه وارد بورس شده است.
بر اس��اس اين گزارش، 1۶ ارديبهشت ماه سال جاري 
تفاهم نهايي بين وزارت راه و شهرسازي و سازمان بورس 
براي تامين مالي پروژه هاي مسكن و حمل و نقل از طريق 
بازار سرمايه انجام و اعالم شد در فاز اول قرار است 1000 
واحد مسكوني از اين طريق تامين مالي شود. فعال كردن 
صندوق هاي زمين و ساختمان و تامين زمين مورد نياز 
توليد مسكن با اصالح آيين نامه بر اساس مشكالتي كه 
سازمان ملي زمين و مسكن، شركت عمران شهرهاي 

جديد و شركت بازآفريني داشت در جريان است.

مديران وزارت راه و شهرسازي معتقدند با اصالح قانون 
س��اماندهي و توليد و عرضه مسكن تحركي در بخش 
توليد مسكن ايجاد مي شود و مي توان عالوه بر تامين 
مسكن تامين خدمات و توسعه شهري را نيز همزمان 

انجام داد.
در حال حاضر تفاهمي با س��ازمان بورس انجام شده تا 
تامين سرمايه مس��تقيم بخش خصوصي در صندوق 
زمين و ساختمان محقق شود. چنانچه بخش خصوصي 
و فعاالن صنعت س��اخت و ساز، بخشي از صندوق ها را 
اجاره كنند توان تامين اعتبار صندوق ها وجود دارد. از 
سوي ديگر آن طور كه محمود محمودزاده - معاون وزير 
راه و شهرسازي - گفته است، امكان خريد و فروش سهام 
مس��كن كه تحت عنوان خريد متري مسكن شناخته 

مي شد، در بازار سرمايه ايجاد شده است.

يك كارش�ناس بازار س�رمايه با بيان اينكه 
افزاي�ش ن�رخ دالر نيما عامل رش�د س�هام 
ش�ركت ها و تجديد ارزيابي دارايي ها سبب 
كاهش قيمت سهام است، گفت: تركيب اين دو 
عامل افزايش اقبال سرمايه گذاران به »سهام 

رقيق شده شركت ها« را به همراه دارد.

به گزارش سنا، احمد اشتياقي در بررسي عوامل تاثيرگذار 
بر روند پيش روي بازار سرمايه گفت: به نظر من در شرايط 
كنوني دو عامل، بيشترين تاثير را بر بورس خواهند داشت؛ 
نخس��تين عامل، رش��د نرخ دالر نيمايي است كه به نظر 
مي رسد آهسته و پيوسته در حال رشد است، به طوري كه 
اغلب فعاالن با ارزيابي اقتصاد اي��ران پيش بيني افزايش 
دالر تا پايان س��ال 99 را دارند كه ب��ا وجود نرخ فعلي دالر 
نيما اين مساله دور از ذهن نيست و توام با اثر مثبت قوي بر 
بازار سرمايه است. وي با تاكيد به تضمين رشد و سودآوري 
بنيادين شركت ها با تكيه بر اين عامل افزود: افزايش نرخ 
دالر نيما داراي اثري واقعي بر فروش شركت هاست و از اين 
رو نمي توان اين رش��د را حباب گونه خواند، زيرا اين اتفاق 
مبتني بر افزايش سودآوري ش��ركت ها است؛ چراكه اگر 

رشدي مبتني بر جريان نقدي آتي بوده و منجر به سود آوري 
شركت شود، بهترين رشد است و خوشبختانه دالر نيمايي 

نيز چنين خاصيتي دارد.

   تجديد ارزيابي سهام را جذاب مي كند
مديرعامل كارگ��زاري بانك آينده در تش��ريح عامل دوم 
تاثيرگذار بر روند پيش روي بازار سرمايه گفت: بحث تجديد 
ارزيابي دارايي ها دومين مساله مهم در پيش بيني روندهاي 
كنوني بازار اس��ت. هرچند كه اين مساله ممكن است به 
خودي خود باعث ورود و رشد جريان نقدي نشده و مانند 
دالر نيمايي از نظر بنيادي سبب تقويت سود آوري شركت 
نباشد، اما اين فرآيند سبب رقيق شدن قيمت سهم و افزايش 

جذابيت آن براي سرمايه گذاران بورسي خواهد شد.
وي تاكيد كرد: همواره بازار نسبت به سهم هاي زير 500 
تومان اقبال بيش��تري نش��ان مي دهد، بنابراين تجديد 
ارزيابي مي تواند به شكل مالي و رفتاري پيامدهاي مثبتي 
داش��ته باش��د؛ زيرا موجب كاهش قيمت سهم به اعداد 
پايين تر و افزايش اقبال بازار نسبت به اين سهام مي شود 
كه اين امر باعث رشد شاخص مي شود. غير از اين دو عامل، 

بقيه موارد نمي توانند چندان موثر باشند.

   آزادسازي نرخ گذاري؛ عاملي مثبت
در فروش صنايع بورسي

اين فعال بازار سرمايه در خصوص تاثير تصميم احتمالي 
دولت در آزادس��ازي س��قف قيمت و افزايش 25 تا 30 
درصدي قيمت كاالهاي توليدي در بهبود گزارش هاي 
ميان دوره اي ش��ركت ها گفت: به ط��ور كلي اگر قيمت 
گذاري ها آزاد ش��ود به نفع شركت هاي پذيرفته شده در 
بورس است؛ به طور مثال قرار است دالر 4200 توماني براي 
صنايع دارويي جمع آوري شود و دالر نيمايي جايگزين 

آنها شود. در اين ميان اگر دولت محدوديتي در نرخ فروش 
آنها ايجاد كند و اجازه ندهد محصوالتشان را با نرخ نيمايي 
بفروشند، عاملي منفي خواهد بود و چنانچه اين نرخ گذاري 
آزاد باشد، عاملي مثبت خواهد بود.وي با تعميم اين مثال 
به ساير گروه هايي كه ارز 4200 توماني در فعاليت و فروش 
آنها موثر است، خاطرنشان كرد: به طور كلي هر چه دولت 
به سمت آزادسازي نرخ محصوالت شركت ها بر اساس نرخ 
نيمايي حركت كند، ظرفيت خوبي را براي افزايش فروش 

شركت ها و رشد بازار سرمايه فراهم مي كند.

   اثر كرونا در بازارهاي جهاني 
كمرنگ شده است

احمد اش��تياقي با اشاره به تاثير بازارهاي جهاني از شيوع 
ويروس كرونا طي ماه هاي اخير گفت: هر چند كه اين تاثير 
به شديدترين شكل ممكن بازارها را تحت تاثير خود قرار 
داد و اقتصاد جهاني را با مشكالت جدي مواجه ساخت، اما 
طي دو هفته اخير بازارها مجددا فاز صعودي گرفته است كه 
در بخشي مديون قيمت كاموديتي ها است. وي با تاكيد بر 
تاثير مستقيم افزايش قيمت كاموديتي ها در بازار جهاني بر 
بورس كشور افزود: به دليل اينكه بخش اعظم صنايع بورسي 
ما كاموديتي محور است، اين اتفاق با افزايش سودآوري اين 
شركت ها همراه خواهد بود كه رشد بازار سرمايه را نيز در 
پي خواهد داشت. اشتياقي در پيش بيني ادامه اثر شيوع 
جهاني كرونا بر اقتصاد و صنايع جهان اظهار كرد: به نظر 
من اوج شيوع كرونا كه منجر به تعطيلي صنايع شد از بين 
رفته است. در اغلب كشورهاي دنيا رستوران ها باز شده اند 
و هتل ها پذيرش مسافر دارند. يعني ترس بازار جهاني از 
كرونا ريخته است و اين خبر خوبي براي بورس هاي جهان 
است؛ چراكه شركت ها مي توانند به توليد خود برگردند و 

چرخه اقتصاد جهاني دوباره به حركت درآيد.

عضو هيات مديره بورس تهران با برشمردن ۳ 
راهكاري كه بازار بورس را به سمت تامين مالي 
توليد هل مي دهد، گفت: ارزش هلدينگ ها در 

بازار سرمايه ۲۰۰۰هزار ميليارد تومان است.

محمودرضا خواجه نصيري در گفت وگو با مهر با اشاره 
به وضعيت كنوني بازار س��رمايه و عدم هدايت مكفي 
سرمايه هاي جذب ش��ده در اين بازار به سمت توليد 
و س��رمايه گذاري گفت: نكته اي كه اين روزها در بازار 
سرمايه ذهن بسياري از سياست گذاران بورسي را به 
خود مشغول كرده، آن است كه وقتي پول به بازار ثانويه 
تزريق مي شود و محصوالتي كه در بازار ثانويه هستند، 
دس��ت به دست مي ش��وند، اين موضوع نه تنها باعث 
افزايش كيك بازار سرمايه نخواهد شد، بلكه منجر به 
افزايش قيمت بيش از حد محصوالت مالي مي گردد و 

در نهايت، سرمايه جديدي را وارد توليد نخواهد كرد.
عضو هيأت مديره بورس تهران افزود: بر اين اس��اس، 
افزايش قيمتي كه در س��هام ش��ركت ها رخ مي دهد، 
نمي تواند مبالغي را از ب��ازار ثانويه به بازار اوليه تزريق 
نمايد. از س��ه طريق مي توان اين مشكل را حل كرد؛ 
اولين روش آن است كه شركتها از محل منابع تزريق 
شده به بازار، افزايش سرمايه داده و از سهامداران منابعي 
را جذب كنند تا در قالب آن بتوانند منابع جديدي را وارد 
پروژه ها نمايند؛ ولي در چنين شرايطي به دليل اينكه 
سهامداران عمده نهادي هستند و بايد بيشترين وجه را 
به مجموعه ها تزريق نمايند، عماًل پيش شرط موفقيت 
آن است كه سهامداران عمده براي اين افزايش سرمايه 

وارد عمل شوند.
وي تصريح كرد: در واقع، س��هامداران عمده از طريق 
حق تقدم، منابع جديد را تزريق خواهند كرد كه البته 

اين روش، يك فرآيند زمانبر است و نمي تواند راهكار 
كوتاه مدتي در بازار به شمار آيد.خواجه نصيري راهكار 
دوم را عرضه اوليه سهام شركتها اظهار داشت: با ورود به 
بورس و عرضه اوليه سهام، شركتها مي توانند منابعي را 
در اختيار گرفته و سرمايه گذاري هاي جديد انجام دهند 

و براي اجراي پروژه هاي جديد تأمين مالي نمايند.
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه خاطرنشان كرد: روش 
سوم كه يكي از سريع ترين روش ها به شمار مي رود آن 
است كه با توجه به استقبال بااليي كه سرمايه گذاران 
از سهام موجود در بازار س��رمايه داشته اند، بخشي از 
سهام شركتها به مردم واگذار شده و منابع مالي حاصل 
از آن به هلدينگ ها براي افزايش س��رمايه وارد شود تا 
هلدينگ ها بزرگ تر شوند.وي افزود: با توجه به تخصص 
هلدينگ ها در ايجاد پروژه هاي بزرگ كشور و طراحي 
و وجود تخصص هاي الزم، كار هلدينگ ها ورود به اين 
عرصه است؛ اين در شرايطي است كه 9 هلدينگ بزرگ 
كشور نزديك به 1,700 هزار ميليارد تومان سهام در 
بورس دارند كه سرجمع آن براي كل هلدينگ ها بيش 
از 2,000 هزار ميليارد تومان است؛ بنابراين اگر 5 تا 10 
درصد سهام خود را در بورس بفروشند، حدود 100 تا 
200 هزار ميليارد تومان منابع مالي جذب خواهد شد.

به گفته خواجه نصيري، هلدينگ ها مي توانند با فروش اين 
بخش از س��هام خود خلق ارزش كرده و مردم نيز عالوه بر 
خريد سهام، منابعي را تزريق نمايند كه منجر به توليد و 

اشتغال خواهد شد.
وي گفت: در حال حاضر هلدينگ ها و مجموعه هايي 
كه در بورس حضور دارند، سهام خود را به بهانه نظارت 
برخي از دستگاه ها در آينده و ايراد اتهام به آنها مبني 
بر ارزان فروشي عرضه نمي كنند و اين به بازار سرمايه 

آسيب رسانده است.



يادداشت 5 راه  و شهرسازي

پارلمان شهري پايتخت از پيامدهاي بهداشتي  عرضه و تقاضاي سفر با ناوگان عمومي در نيمه دوم 99 نگران است

هشداردرباره بروز فاجعه در سال تحصيلي
گروه راه و شهرسازي|

اگر چه در نشس�ت ديروز ش�وراي شهر تهران، 
»طرح تعيين حريم آث�ار هنري در محوطه هاي 
عمومي تهران« و »يك فوريت طرح نظام يكپارچه 
بليت الكترونيك حمل و نقل عمومي« مطرح شد 
اما با توجه به اظهارات محس�ن هاشمي، رييس 
اين شورا درباره ضرورت تغيير الگوي شهرسازي 
در پايتخت همچنين تذكر 6 نماينده اين پارلمان 
محلي درباره بارگ�ذاري در پ�ادگان 06، به نظر 
مي رسد، مسائل و دغدغه هاي بزرگ تر و بنياديني 
ذهن نمايندگان شوراي شهر تهران را در واپسين 
سال فعاليت اين شورا به خود مشغول كرده است. 

به گزارش »تعادل«، بازگشايي مدارس از 15 شهريور سال 
جاري كه روز شنبه از سوي رييس جمهور اعالم شد، دغدغه 
تازه اي در ذهن پارلمان شهري پايتخت ايجاد كرده است. چه 
آنكه اين مساله منجر به افزايش استفاده از سيستم حمل و نقل 
عمومي خواهد شد و در پي آن رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
با هدف جلوگيري از همه گيري كرونا ناممكن خواهد شد.  از 
همين رو، محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران، در 
جريان دويست و بيست و يكمين جلسه شوراي شهر تهران 
گفت: با توجه به تصميم ستاد ملي مديريت كرونا مبني بر 
آغاز فعاليت همه اصناف در كشور، لزوم مراقبت نسبت به 
بروز خطرات ش��يوع موج دوم كرونا در كش��ور به خصوص 
شهر تهران ضرورت دارد. او با اشاره به اجراي طرح ترافيك 
و بازگشايي مشاغل گفت: اين امر موجب افزايش استفاده 
از سيستم حمل ونقل عمومي در تهران شده است كه اين 
موضوع با آغاز سال تحصيلي و بازگشايي دانشگاه ها در نيمه 
شهريور ماه تشديد خواهد شد و متاسفانه ظرفيت ناوگان 
حمل ونقل عمومي تهران به خصوص در زمينه اتوبوس و مترو 
به هيچ وجه پاسخگوي جابه جايي حجم باالي مسافر با رعايت 
فاصله اجتماعي نيست. هاشمي ادامه داد: پيك مسافر مترو 
و اتوبوس تهران در سال گذشته به حدود 2.5 ميليون نفر در 
روز رسيد كه اگر قرار باشد فاصله اجتماعي در مترو و اتوبوس 
رعايت شود، حداقل بايد سرفاصله ناوگان حمل و نقل عمومي 
تهران در ساعت پيك نصف شود كه با توجه به عدم افزايش 
تعداد اتوبوس و واگن مترو در س��ال هاي اخير هنوز اقدامي 
براي آن صورت نگرفته است. او با اشاره به وظيفه مديريت 
شهري در اين زمينه گفت: مديريت شهري وظيفه دارد كه 
هشدارهاي الزم به مسووالن وافكار عمومي را بدهد تا از بروز 

بحران و فاجعه در سال تحصيلي جلوگيري شود.

  دليل سفته بازي در بازار ملك
رييس شوراي شهر تهران همچنين با اشاره به جهش قيمت 
خريد و اجاره مسكن در هفته هاي اخير گفت: مساله مهم 
ديگر شهروندان در ماه هاي اخير جهش در قيمت خريد و 
اجاره منازل مسكوني است كه موجب شده است تا بسياري 
از مردم قادر به تمديد اجاره منزل نباشند يا توان خريد براي 

آپارتمان هدف خود را از دست بدهند. هاشمي افزود: البته 
شرايط كلي اقتصاد كشور و تحريم هاي ظالمانه كه موجب 
كاهش شديد ارزش پول ملي و جهش تورميشده در قيمت 
خريد واجاره مسكن موثر است اما به نظر مي رسد فقدان 
الگوي مشخصي براي توس��عه و عرضه مسكن در تهران 
موجب شده است تا سفته بازي در ملك و افزايش بي رويه 

قيمت زمين خريد واجاره مس��كن مناسب را از دسترس 
بسياري از شهروندان خارج كند.

  راهكار ايجاد تعادل در بازار مسكن
هاشمي ادامه داد: يكي از راهكارهاي ايجاد تعادل در بازار 
مسكن و همچنين س��اماندهي ترافيك وآلودگي هوا در 

تهران، تعريف پهنه T به عنوان حم��ل ونقل و بارگذاري 
در حاش��يه كريدورهاي پرظرفيت حمل ونقل عمومي و 
ايستگاه هاي مترو است. او با اشاره به بارگذاري هاي عمده 
در مناطق شمالي پايتخت گفت: در گذشته براي تامين 
نقدينگي اداره شهر، بارگذاري هاي عمده در مناطق مرغوب 
شمال ومركز شهر به صورت تجاري، اداري ومسكوني انجام 

مي شده كه هم خريد اين امالك از دسترس بخش عمده 
جامعه خارج بوده و هم اين بارگذاري موجب تشديد آلودگي 
هوا و ترافيك مي شده است. رييس شوراي شهر تهران گفت: 
شهرداري بايد در يك اقدام اصولي، در الگوي شهرسازي براي 
مديريت عرضه وهمچنين ساماندهي ترافيك وآلودگي هوا 
تجديد نظر كرده و با تعريف پهنه T، هم مش��كل عرضه و 
نقش قيمت زمين در مسكن را كاهش داده وهم منابع الزم 
براي توسعه سيستم حمل ونقل عمومي را فراهم كرده وهم 

آلودگي هوا وترافيك را كاهش دهد.

  تذكر ۶   عضو شوراي شهر به حناچي
به گزارش »تعادل«، محمد جواد حق شناس، الهام فخاري، 
احمد مسجد جامعي، حسن خليل آبادي، حجت نظري و علي 
اعطا در دويست و بيست و يكمين جلسه شورا، در تذكري 
به پيروز حناچي، شهردار تهران در خصوص موضوع پادگان 
06، خواستار ضرورت اصالح مصوبات و توافقات در رابطه با 
پادگان 06 شدند. حق شناس، رييس كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي اسالمي شهر تهران به نمايندگي از اعضاي 
ياد شده با بيان اينكه بر اساس قوانين و مقررات، هرگونه تفاهم 
نامه منعقده در خصوص پادگان 06 بايد مورد تاييد شورا قرار 
گيرد، گفت: در صورت اصرار به آزاد سازي فضاي پادگان 06 
و تبديل آن به فضاي عمومي و بوستان شهري، انتظار مي رود 
شهرداري با تجديد نظر در مصوبه شوراي عالي شهرسازي و 
معماري ايران، از طريق ارايه پيشنهادات جايگزين توسط 
شهرداري تهران، راهكارهايي نظير »انتقال حق توسعه در 
ساير امالك ارتش، ارايه زمين معوض از سوي شهرداري و يا 
دولت« دنبال شود. به گفته حق شناس، در مدت زماني كه 
پرونده واگذاري پادگان آموزشي 06 در دوره تصدي شهردار 
محترم مطرح و در جريان بوده اس��ت، هيچ اطالع رساني يا 
استعالمي در خصوص روند مذاكرات و شرايط توافق توسط 
ش��هرداري و چگونگي پيگيري موضوع در ش��وراي عالي 
شهرسازي و معماري ايران، به شوراي اسالمي شهر تهران 
نرس��يده و همه اقدامات راسا توسط شهرداري دنبال شده 
است. رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي افزود: از ديگر سو، 
وزارت راه و شهرسازي در دوره مديريت پيشين اين وزارتخانه 
و ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري ايران، در مكاتبه اي 
)به تاريخ 3 بهمن 96( با رياست محترم شورا، جناب آقاي 
هاشمي ضمن طرح موضوع صراحتا اعالم و درخواست كرده 
است كه »با عنايت به وسعت و اهميت پروژه و تاثير قطعي 
آن بر ساختار فضايي ش��هر )خصوصا شمال شرق(، جمع 
بندي نظرات )شوراي شهر( معطوف به مالحظات اجتماعي، 
اقتصادي، فرهنگي مترت��ب بر آن، جهت اتخاذ تصميم در 
جلسه شوراي عالي منعكس گردد.« طبعا انتظار طبيعي و 
قانوني اين بوده كه شهردار محترم نسبت به اخذ و پيگيري 
و اعمال نظرات شورا و كميسيون هاي تخصصي آن حساس 
باشد. در صورتي كه بررسي ها نشانگر آن است كه نسبت به 
دغدغه ها، پيگيري ها و پيشنهادهاي موردي مطرح شده نيز 

توجه مكفي به عمل نيامده است.
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آفت فرماليسم
مجيد اعزازي|

1- از هفته گذش��ته كه ستاد اقتصادي دولت با 
هدف بررسي بازار مس��كن و ساماندهي آن هم 
در بخش معام��الت ملك و هم در بخش رهن و 
اجاره تشكيل شد تا لحظه اي كه اين يادداشت به 
رشته تحرير در مي آيد. ده ها بار مسووالن دولت 
درباره مصوبات آن نشست و از جمله ماليات بر 
خانه هاي خالي، اعطاي تسهيالت به مستاجران، 
اعطاي زمين و ... سخن گفته اند و وعده داده اند. 
در تازه ترين اظهارات، محمد اسالمي، وزير راه و 
شهرسازي ايران در يك برنامه تلويزيوني اعالم 
كرده »به مستاجراني كه مشخص شود در طول 
سال هاي گذشته مس��تأجر بوده اند و داراي كد 
رهگيري هستند، تس��هيالت پرداخت خواهد 
ش��د.طبق شناس��ايي كه انجام مي دهيم و در 
صورتي كه مستأجر شرايط الزم را داشته باشد، 

وديعه به مالك پرداخت خواهد شد.«
2- اگر از مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا مبني 
بر تمديد اجباري دو ماهه اجاره نامه واحدهاي 
مس��كوني تا اول خرداد س��ال جاري بگذريم، 
نمي توان از اين مس��اله عبور كرد كه با آغاز دور 
جديد جهش هاي قيمتي در بازار مسكن كه از 
اوايل سال 97 شروع شد، در تيرماه سال گذشته 
)بخوانيد آغاز فصل نقل و انتق��ال در بازار رهن 
و اج��اره( نيز وزارت اقتصاد ب��ا هدف حمايت از 
مستاجران در برابر اجاره هاي كمر شكن مسكن، 
طرح پرداخت وديعه مسكن به مالكان را مطرح 
كرد اما همگان شاهد بوده و هستيم كه اين طرح 
نيز تا كنون اجرايي نشده است يا به بياني بهتر، 
زمينه الزم براي اجرايي ش��دن را نيافته است. 
براساس طرح سال گذش��ته وزارت اقتصاد، در 
سال اول، سقف تسهيالت اعطايي براي وديعه 
مسكن 100 ميليون تومان در نظر گرفته شده و 
قرار بود در سال هاي آتي افزايش يابد. بر اين مبنا 
قرار بود تسهيالت اعطايي از طريق حساب وديعه 
و اج��اره حداكثر 75 درصد مبل��غ وديعه در هر 
قرارداد را شامل شود، به عبارتي سقف رهن كامل 
يك واحد مس��كوني در اين طرح مي توانست تا 
133 ميليون تومان برس��د كه 75 درصد از آن 
از سوي دولت به عنوان وديعه به مالك پرداخت 
مي شد. بررسي هاي »تعادل« از فايل هاي رهن 
كامل در5 منطقه تهران نش��ان مي دهد كه در 
صورت اعطاي اين تسهيالت، مستأجران فقط 
مي توانند واحدهاي كوچك متراژ و كمتر از 70 

متر را در مناطق جنوبي تهران رهن كنند. 
3- بر اس��اس اعالم اتحاديه مش��اوران امالك 
ته��ران، 282 ه��زار و 385 واح��د مس��كوني 
استيجاري در كشور وجود دارد كه از اين تعداد 
99 هزار و 727 واحد مسكوني در استان تهران 
و 99 هزار و 517 واحد مسكوني در شهر تهران 
واقع ش��ده اند. در صورتي ك��ه صرفا واحدهاي 
مسكوني اس��تيجاري واقع در شهر تهران را در 
نظر بگيريم و براي هر يك از اين واحدها، بر اساس 
طرح پيشين اعطاي تسهيالت وديعه به مالكان، 
سقف 100 ميليون تومان را لحاظ كنيم، به بيش 
از 9 هزار و 951 ميليارد تومان اعتبار نياز است. 
اين در حالي است كه كل بودجه عمراني وزارت 
راه و شهرس��ازي در سال جاري 11 هزار و 700 

ميليارد تومان است. 
4-با توجه به اينكه طرح اعطاي وام وديعه در سال 
گذشته تا كنون اجرايي نشده است و همچنين با 
توجه به كسري بودجه شديد سال جاري، تامين 
و فراه��م آوردن بودجه الزم براي اعطاي چنين 
تسهيالتي از عهده دولت خارج است، به احتمال 
بس��يار زياد، اعطاي وام وديعه جامه عمل به تن 
خود نخواهد ديد. چه آنكه بسياري از كارشناسان 
اقتصاد مسكن بر اين باورند كه دولت به جاي وام 
به وديعه مسكن، بايد خانه دار شدن شهروندان 
را هدف گذاري كن��د و اگر منابعي براي اعطاي 
تسهيالت وديعه با نرخ سود 18 درصد نزد دولت 
وجود دارد، اين منابع مالي را در مس��ير خانه دار 
ش��دن متقاضيان مصرفي صرف كند. در عين 
حال، بيم افزايش وديعه واحدهاي مسكوني از 
س��وي مالكان تحت تاثير اين طرح وجود دارد. 
فراتر از اين، حل معضل مس��كن نيازمند ثبات 
اقتصادي است كه آن هم تابع حل مسائل پيچيده 

و متعدد اقتصادي و سياسي است. 
5- از اين رو، مي توان گفت كه مسووالن با ارايه 
راهكارهاي غير ريش��ه اي و به عبارتي ظاهري 
و فرم گرايانه، فرصت حل ريش��ه اي مس��ائل و 
پرداختن به بطن آنها را از دس��ت مي دهند. اگر 
خواسته باش��يم از ديدگاه فلسفه به اين مساله 
نگاه كنيم، بايد مروري موجز بر تعريف »جوهر 
و عرض« داش��ته باش��يم. جوهر يا ذات، جنس 
موجودي اس��ت كه در بودن خود نياز به هستي 
موجود ديگري ندارد. مانند مقوله جسم و البته 
در اينجا اقتصاد تورم زده و رانتي كه بارها و بارها 
از سوي كارشناسان اقتصادي، مكانيسم مخرب 
آن تشريح شده است. در مقابل آن عرض، جنس 
موجودي اس��ت كه در بودن خود نيازمند بودن 
موجود ديگري اس��ت مانند مقول��ه رنگ و در 
اينجا طرح هاي كم اثر يا بي اثر همچون اعطاي 
تس��هيالت وديعه براي س��بك كردن بار مالي 
ناشي از تامين مس��كن بر دوش مستاجران. در 
اين جهان، هر مقوله و مساله اي با ظاهر و باطني 
آفريده شده و وجود دارد. آن دسته از كارشناسان 
و مسووالني كه مسائل را ريشه اي درك مي كنند 
و اصطالحا باطن مسائل را مي بينند، بي گمان 
به دنبال راهكارهاي ريشه اي و بنيادي هستند 
اما كس��اني كه اين درك را ندارند، فارغ از اينكه 
چه انگيزه و هدفي را دنبال مي كنند، در چنبره 
فرماليس��م گرفتار مي ش��وند و به راهكارهاي 
ظاهري بسنده مي كنند و در نهايت نيز كاري از 
پيش نمي رود و مساله در طول زمان تكرار شده 

اما رفع نمي شود.

فروش عرصه مسكن مهر پرديس با نرخ سال 9۸ تمديد شد
علي اصغر جاودان فر، مدير اجرايي مسكن مهر 
شركت عمران شهر جديد پرديس از تمديد فروش 
عرصه )زمين( واحدهاي مس�كن مهر اين شهر 
جديد با قيمت هاي مصوب سال گذشته تا پايان 

تيرماه امسال خبر داد.

به گزارش مهر، بر اساس قانون بودجه سال 98، فروش عرصه 
واحدهاي مسكن مهر و صدور سند مالكيت عرصه و اعيان اين 
واحدها از سوي شركت عمران شهرهاي جديد مجاز شمرده 

شد. بر اساس اين قانون، شركت عمران شهر جديد پرديس 
از فروردين ماه س��ال گذش��ته اقدام به فروش عرصه هاي 
مسكن مهر اين ش��هر جديد كرد كه نرخ ها با تخفيف 30 
درصدي تعيين شد. گفتني است بر اساس دستور وزير راه و 
شهرسازي، قرار است اين تخفيف ها تا آذر ماه امسال اجرايي 
باشد؛ اما نرخ هر متر مربع در هر پروژه و هر فاز بر اساس تعيين 
مجمع عمومي شركت عمران شهر جديد پرديس متفاوت 
بوده و سال گذشته بين 31 تا 49 ميليون تومان )در صورت 
خريد اقساطي( به متقاضيان واگذار مي شد. اما در صورتي كه 

متقاضيان مي خواهند اين عرصه ها را نقدي خريداري كنند، 
در فاز 11 قيمت كارشناسي شده براي واگذاري عرصه 19 تا 
25 ميليون تومان، در فاز هشت 30 تا 35 ميليون تومان و در 
فازهاي ديگر 20 تا 25 ميليون تومان كارشناسي شده بود. 
فروش عرصه مسكن مهر پرديس با اين نرخ ها تا آخر خرداد 
ماه امسال تمديد شده و قرار بود كه از ابتداي تيرماه امسال، 
نرخ هاي جديد اعمال شود كه به گفته علي اصغر جاودان فر 
مدير اجرايي مسكن مهر پرديس، مالكان مي توانند تا آخر تير 
ماه، با ارقام فعلي اقدام به خريد عرصه واحدهاي خود كنند. در 

همين رابطه، علي اصغر جاودان فر مدير اجرايي مسكن مهر 
شهر جديد پرديس درباره خريد عرصه )زمين( مسكن مهر 
اظهار داشت: فروش عرصه مسكن مهر با همان قيمت سال 
گذشته و با شرايط ويژه تا پايان تيرماه تمديد شده است. وي 
افزود: هم نقدي و هم اقساطي عرصه ها به فروش مي رسد كه 
قيمت آن بستگي به متراژ عرصه دارد. جاودان فر تصريح كرد: 
بر اساس مساحت زمين پروژه، قيمت ها تعيين مي شود؛ مثاًل 
در فاز 8، برخي پروژه ها در 350 متر مربع و برخي پروژه ها در 
400 متر مربع احداث شده اند؛ برج هاي فاز 11 هم همينطور 

است و بستگي به متراژ زمين دارد يكي از برج ها در 3 هزار متر 
ساخته شده است ولي در يك پروژه ديگر اين فاز، در همين 
ميزان زمين، دو برج احداث شده كه قطعاً قيمت عرصه براي 
مالكان آن كمتر مي شود. اين مقام مسوول افزود: مثاًل يك 
برج 59 واحدي فاز 11 كه در 3 هزار متر مربع احداث شده، 
تعداد واحدها تقس��يم بر متراژ مورد استفاده شده و ميزان 
زمين هر فرد تعيين مي شود؛ سپس عرصه به دست آمده در 
قيمت زميني كه مجمع عمومي شركت عمران شهر جديد 

پرديس تعيين كرده، ضرب مي شود.

عضو كميسيون حقوقي و نظارت شوراي شهر تهران: 

شهرداري به تخلفات ملك جماران رسيدگي كند
گروه راه و شهرسازي|

در شرايطي كه مساله انحرافي ساخت مسكن 
براي حس�ن روحاني، رييس جمهور در محله 
جماران از س�وي نهادهاي دولتي و ش�هري 
تكذيب شد، اما همچنان ابهام هايي در رابطه با 
اين ملك كه به طور رسمي اعالم شده متعلق 
به نهاد رياس�ت جمهوري اس�ت و نه شخص 
رييس جمهور وجود دارد. از همين رو است كه 
اعضاي شوراي شهر تهران بر روشن شدن ابعاد 
تخلفات صورت گرفته در ملك جماران اصرار 
دارند و به طور مش�خص از ش�هرداري تهران 

درخواست دارند تا به اين مساله ورود كند.

در همين رابطه، حجت نظري، عضو كميس��يون حقوقي 
و نظارت شوراي شهر تهران در جريان نشست ديروز اين 
شورا در تذكري گفت: مخاطب تذكر امروز بنده شايد همه 
مسووالن محترم هستند. مسووالني كه بايد بدانند حداقل 
شوراي شهر پنجم، در جايي كه حق مردم در ميان باشد، 
تعارفي با آنان ندارند و پيگيري تخلفات را صرف نظر از مقام و 
منصب و همسويي سياسي و ... انجام خواهند داد. مسووالني 
كه به درستي يا به غلط، به الگويي براي رفتار مردم تبديل 
شده و بسياري از رفتارهاي شهروندان متاثر از آنان انجام 

مي شود، يعني مصداق بارز  »الناس علي دين ملوكهم.«
او ادامه داد: در آخرين نمونه كه گويا چندان هم جديد نيست، 
موضوع پر سر و صداي ساخت و ساز در محله جماران است 
كه به نهاد رياس��ت جمهوري مربوط مي ش��ود. گرچه در 
رسانه ها گفته شد كه اين ساخت و ساز مربوط به جناب آقاي 
حسن روحاني است، اما مدارك و اسناد موجود نشان مي دهد 
كه ملك مذكور از سال 75 در مالكيت نهاد رياست جمهوري 
بوده و براساس اسناد، اساسا ارتباطي با شخص رييس جمهور 
ن��دارد. نظري گف��ت: اين عدم ارتباط اما منجر به س��لب 
مسووليت دكتر روحاني نخواهد شد. چراكه مجموعه تحت 

نظر مستقيم ايشان دست به يكسري تخلفات در اين ملك 
زده است. يك مورد از اين تخلفات، طبقه اضافي بناست كه 
پيش از اين همكارانم به آن پرداخته اند و من از آن مي گذرم.

نظري تصريح كرد: تخلف ديگر مربوط به درختان اين ملك 
1056 متري است. برابر تصاوير هوايي موجود، اين ملك در 
سال 1392 )تصوير روي اساليد( يعني سال آغازين دولت 
جناب آقاي روحاني پر از درخت بوده است. اما سال بعد يعني 
در سال 1393 كه عمليات گودبرداري در آن آغاز شده، ديگر 
اثري از درختان دراين اين ملك ديده نمي شود. همچنين بر 
اساس پي نوشت راي كميسيون ماده هفت آيين نامه اجرايي 
قانون حفظ و گسترش فضاي سبز كه در تاريخ سوم خرداد 
ماه امسال صادر شده و امضاي شهردار منطقه يك نيز پاي 
آن آمده است، »قيد سند شش دانگ باغ عمارت است و اين 
صراحت در آيين نامِه قانون، به عنوان باغ شناخته مي شود. 
به همين دليل نيز عدم در نظر گرفتن قطع عمده درختان و 
ادعاي تاييد نقشه بدون قطع درخت و غير باغ اعالم كردن 
ملك، تخلف محسوب مي شود«. نظري اظهار كرد: حال جاي 
سوال است كه شهرداري منطقه يك چطور هم باغ بودن اين 

ملك را تاييد كرده و هم اخيرا بيانيه اي رسانه اي صادر كرده 
كه ملك باغ نيست! كليت اين امر البته با توجه به زمان اجراي 
گودبرداري در سال 93 در دوران مديريت شهري سابق انجام 
شده و اميدوارم مسووالن وقت نسبت به آن پاسخگو باشند. 
عضو كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران گفت: 
متاسفانه درپي همين تخلف نيز از هفت اصله درخت مجاور 
ملك، سه اصله درخت چنار خشك شده است و از 32 اصله 
درخت داخل ملك نيز تنها سه اصله درخت چنار باقي مانده 
است. اقدامي كه بسيار نگران كننده است و حتي اگر عوارض 
مربوط به آن نيز پرداخت شده باشد، باز جاي اين سوال وجود 
دارد كه وقتي مردم، دولتمردان خود را اينگونه ببينيد، چطور 
با درختان و محيط زيست شهرشان رفتار خواهند كرد؟ او 
گفت: از شهرداري تهران مي خواهم كه در برابر تخلفات، حتي 
به اندازه يك متر و يك وجب نيز عقب نشيني نكرده و اتفاقا اگر 
تخلفي از سوي نهادي دولتي يا دستگاهي مسوول سرزده، 
بايد با جديت بيشتري آن را دنبال كنند. دولت محترم نيز 
زودتر تكليف اين ملك را مشخص و اعالم كند كه اساسا دليل 
ساخت چنين بنايي پس از حدود شش سال توقف پروژه چه 

بود. به گفته محمد ساالري، رييس كميسيون شهرسازي و 
معماري شوراي شهر تهران، »ساخت وساز در زمين متعلق 
به نهاد رياست جمهوري، بدون اخذ پروانه ساختماني صورت 
گرفته است. البته بنابر اظهارات شهردار منطقه، درخواست 
صدور پروانه انجام ش��ده اما به دليل طوالني شدن فرآيند 
اس��تعالمات مربوطه، هنوز پروانه اي براي اين ملك صادر 
نشده است.« ساالري همچنين درباره نوعيت باغ و غير باغ 
بودن اين ملك گفته است: »بررسي ها حكايت از آن دارد كه 
به رغم اينكه در سند مالكيت قديمي قيد باغ عمارت آمده 
است اما در سال 93 در كميسيون ماده 7 منطقه با داشتن 
تعدادي درخت راي غيرباغ گرفته و در خرداد 99 نيز مجدداً 
در كميسيون ماده 7 منطقه، دو نفر از اعضاي كميسيون راي 
غير باغ و يك نفر راي باغ داده اند كه بنابر راي اكثريت، راي 

غير باغ گرفته است.«

  آغاز ماجراي تخلف ساختماني دولت 
به گزارش »تعادل« س��اخت و س��از در يك زمين 4 هزار 
متري واق��ع در محله جماران در آخري��ن روزهاي هفته 

گذشته خبرساز ش��د. ابتدا گروهي از اعضاي اين محله با 
نامه نگاري نسبت به اين مس��اله اعتراض كردند، سپس 
شهرداري منطقه يك و برخي از اعضاي شوراي شهر تهران 
به اين مساله ورود كردند و در نهايت نهاد رياست جمهوري 
طي اطالعيه اي نسبت به اين س��اخت وساز توضيحاتي 
را اراي��ه داد. در عي��ن حال، اظهارات مديريت ش��هري با 
اطالعيه نهاد رياست جمهوري تناقض داشت به گونه اي 
كه شهرداري منطقه يك كاربري اين ملك را »مسكوني« 

و نهاد رياست جمهوري كاربري آن را »اداري« اعالم كرد. 
هفته گذشته، جمعي از اهالي محله جماران نامه اي خطاب 
به شهردار تهران نوشتند. در بخشي از اين نامه آمده است: 
احتراما اينجانب��ان امضا كنندگان اهالي محله جماران به 
عرض مي رسانيم كه مدتي است شخص يا اشخاص نامعلوم 
با ادعاي ارتباط با مقامات دولتي مبادرت به ساخت و ساز 
غيرقانوني در مقياس وسيع در بخشي از اراضي واقع در ياسر، 
خيابان شهيد حميد حسني كيا، اول چوبينه كرده اند و بدين 
ترتيب با تخطي از موازين شهرسازي و مقدرات شهرداري 
عمال سبب ضرر به حقوق مادي و معنوي اهالي محل شدند 
و سبب ساز ايجاد جو نارضايتي در سطح عمومي شدند. پر 
واضح است كه چنين اقداماتي نه تنها از مصاديق بارز نقض 
حقوق شهروندي محسوب و سبب ضايع شدن حقوق حقه 
ساكنين مي شود بلكه با قواعد و اصول فقه خصوصا قاعده 
الضرر در تعارض بوده و امري خالف قانون و ش��رع تلقي 
مي شود. حال با عنايت به مراتب مذكور استدعا داريم دستور 
فرماييد با قيد فوريت به موضوع رسيدگي شده و اقدامات 
مقتضي براي توقف عمليات ساختماني و وضع به حالت 
قبل معمول شود. در پي اين نامه، محمدجواد حق شناس، 
رييس كميسيون فرهنگي شوراي شهر تهران نيز در رابطه با 
اين مساله در صفحه شخصي خود نوشت: اين خبر را بررسي 
كردم؛ متاسفانه حقيقت دارد! دو تن از اعضاي شورا از محل 
بازديد كردند با تذكري كه داده شد، پروانه به تاريخ 29 خرداد 

صادر شد! وجود برخي تخلفات محرز است.

نمايي از رعايت نشدن فاصله گذاري اجتماعي در متروي تهران

اعضاي شوراي شهر تهران در نشست ديروز خود كليات طرح تعيين حريم آثار هنري در محوطه هاي عمومي شهر تهران را به تصويب رساندند. آنها همچنين 
به يك فوريت طرح نظام يكپارچه بليت الكترونيك حمل و نقل عمومي نيز راي مثبت دادند. الهام فخاري، رييس كميته هنر شوراي شهر تهران در تشريح طرح 
تعيين حريم آثار هنري در محوطه هاي عمومي شهر تهران گفت: اين طرح با حضور مديران و كارشناسان زيباسازي نمايندگان اصناف انجمن هاي تخصصي هنري 
همچنين مشورت با كارشناسان حوزه مديريت شهري شكل گرفته است. علت اصلي ارايه اين طرح جنبه سرمايه اي آثار هنري شهر است، چرا كه اين آثار در 
فضاهاي شهري متعلق به شهروندان است و شهرداري تهران از جمله شهرداري هايي در دنيا است كه سرمايه گذاري ارزشمندي براي حمايت از آثار هنري خريد 
آثار هنري تجميعي و تجسمي انجام داده است. او ادامه داد: با توجه به جايگاه هنر در شكل گيري شهر و ميزان تاثيرگذاري آثار هنري خلق شده در بهبود كيفيت 
فضاي شهري همچنين استناد به بند چهارم و پنجم ماده 79 مصوبه برنامه سوم توسعه تهران اين طرح ارايه مي گردد. او افزود: به منظور تعيين فرآيندهاي حفظ و 
نگهداري آثار هنري از جمله مجسمه آثار حجمي و ديواره نگاره هاي واجد ارزش در شهر و كنترل كليه عوامل آسيب رسان به اثر هنري اجراي اين طرح ضرروت دارد.
محمد عليخاني، رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر نيز در تشريح يك فوريت طرح نظام يكپارچه بليت الكترونيك حمل و نقل عمومي گفت: يكي 
از گروه هاي ذي نفع در اين طرح، سربازان وظيفه هستند كه درخواست كارت بليت مترو را دارند، گفت: كارت بليتي كه هزينه آن بايد بين شهرداري و نيروهاي 

مسلح تقسيم شده و 80 درصد آن را شهرداري و 20 درصد را نيروهاي مسلح پرداخت مي كرد.

محافظت از سرمايه هاي هنري در مكان هاي عمومي
مصوبات پارلمان شهري پايتخت



عضو هيات مديره اتحاديه كسب وكارهاي مجازي 
معتقد اس�ت كاربران از مصوبه موسوم به پايان 
وس استقبال كردند، چون با هزينه هاي زيادي 
مواجه شدند كه ناخواسته و بدون اطالعشان از 
آنها دريافت مي شد، درصورتي كه كسب وكارها 
مي توانستند روش صحيحي را در پيش بگيرند و 
از طرفي حاال هم كسب وكارهاي اين حوزه بايد 
خالقيت ب�ه خرج دهن�د و در بخش هاي ديگر 

فعال شوند.

وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات در يك سال گذشته 
و به خصوص چند ماه اخير، براي مقابله با كالهبرداري هاي 
حوزه خدمات ارزش افزوده، عزم خود را جزم كردند. ازطرفي 
برخي از شركت ها و كسب وكارها ادعا مي كنند كه در اين 
حوزه درآمد زيادي داشتند. در اين راستا رضا الفت نسب، عضو 
هيات مديره اتحاديه كسب وكارهاي مجازي، در گفت وگو با 
»تعادل« اظهار كرد: »سرويس هاي ارزش افزوده روزانه براي 
گرفتن فال و اعالم اطالع رساني هاي مختلف كه روزانه هزار 
تومان از اعتبار شما كم مي كرد و براي شما واريز مي كرد در 
صورتي كه خود كاربر ممكن بود خبر نداشته باشد يا اصال 
فراموش كرده باشد. غالب اين  سرويس ها طوري نبود كه اين 
شركت ها با رضايت كامل، خدمات را براي كاربر فعال كنند 
و به همين دليل بحث باال گرفت و نهايتا به اين اتفاقات منجر 

شد. وزير ارتباطات در اين مدت، موضوع كالهبرداري هاي 
ارزش افزوده را به جديت پيگيري كرد و اعتقاد داش��ت كه 
بخش زي��ادي از خدمات ارزش افزوده ب��دون اجازه كاربر، 
سرويس ش��ان را فعال مي كنند و هزينه هاي هنگفتي را از 
كاربران كم مي كنند كه واقعا ه��م اين اتفاق بعضا افتاده و 
نگران كننده شده بود.« وي در پاسخ به اينكه كسب وكارها 
براي اينكه مسير خود را از كالهبرداري ها جدا كنند و بتوانند 
مسير شفاف و سالمي را ادامه دهند چه كار مي توانند كنند؟ 
گفت: برخي از كس��ب وكارهايي كه در اين حوزه فعاليت 
مي كردند، اعالم كردند كه ما االن نمي دانيم چه كار كنيم 
و بايد تعديل نيرو كنيم و با مش��كل مواجه شدند. االن هم 
كسب وكارهاي اين حوزه بايد خالقيت به خرج دهند و در 
بخش هاي ديگر فعال شوند. شايد خدمات ارزش افزوده به 
نوعي در كشور به صورت كامل تعطيل شود و اين احتمال 
هم وجود دارد. اما در نهايت بايد يك تغيير اساسي در روند 
فعاليتي و مدل كس��ب وكارها صورت گيرد و اينكه انتظار 
داشته باشند قوانين تغيير كند و به سمتي برود كه به همان 
شكل قبلي ادامه داشته باشد، تصور اشتباهي است. وزارت 
ارتباطات هم به اين كسب  وكارها بارها تذكر داده است و البته 
بايد ديد آيا وزارتخانه براي اين شركت ها راه جايگزيني دارد؟ 
اينكه با تعطيلي خدمات ارزش افزوده، چه اتفاقي براي اين 
شركت ها مي افتد و اينها با اين تعداد پرسنل و درآمدي كه از 

دست رفته بايد تعطيل كنند يا ادامه دهند.«

  استقبال كاربران از مصوبه پايان وس
مصوبه 300 تحت عنوان پايان وس، خدمات ارزش افزوده را 
به طور كلي تمام نكرده، بلكه مي گويد مشترك مي تواند يك 
اعتبار مشخص را نزد اپراتور براي خدمات ارزش افزوده نگه 
دارد كه از  آن اعتبار براي ارزش افزوده پرداخته شود براي 
اينكه منجر به قبوض باال و شارژخوري نشود. الفت نسب با 
اشاره به اين مصوبه بيان كرد: »مردم از اين مصوبه استقبال 
كردند چون همان زمان هم مي گفتند ما اين سرويس ها 
را نمي خواس��تيم و بدون آگاهي ما فعال شده بود. اما اين 
سرويس ها خيلي بهتر از اين مي توانست ارايه شود، در حالي 
كه به درستي ارايه نشد و درآمدهاي هنگفتي هم كه برخي 
از اين شركت ها به دس��ت آوردند و اصطالحا زير زبانشان 
شيرين آمد، االن برايشان سخت است كه از آن درآمدهاي 
ميلياردي چشم پوشي كنند. ميليون ها آدم در اين شبكه ها 
وجود داشته و بعضا روزانه چندصد سرويس  ارايه مي شد 
كه هزينه هايي بالغ ب��ر 500 و هزار تومان دريافت مي كرد 
كه منجر به دريافت هزينه هاي نجومي شده بود. اگر روند 
درس��تي مي داش��ت، خود كاربر قبول مي كرد كه روزانه 
مبلغي را پرداخت كند براي دريافت اطالعاتي كه به دردش 
مي خورد و تخصصي اس��ت و اينكه هر لحظه كه بخواهد، 
مي تواند اين خدمات را لغو كند، خدمات درست و صحيحي 
بود. اما اينكه تخلفاتي صورت گرفت، اينكه با دانلود و نصب 
يك نرم افزار، بدون اينكه خود كاربران متوجه شوند، عضو 

سرويس هايي مي شدند و هزينه هايي هم برايشان لحاظ 
مي شد، روند صحيحي نبود و همين  ها باعث شد كار به اينجا 
برسد.« عضو هيات مديره اتحاديه كسب وكارهاي مجازي با 
بيان اينكه خود اين شركت ها مي توانستند پيش از اين به 
فكر باشند كه كار به اينجا نرسد، خاطرنشان كرد: »فعاالن 
اين بخش واقعا بايد به دنبال راه هاي ديگري باشند و شرايط 
را بهتر كنند. انگي كه به آنها زده شده كه دست در جيب مردم 

مي كنند و بدون اجازه پول برمي دارند بايد برداشته شود و با 
خالقيتي كه در مدل هايشان دارند، مي توانند اين موضوع را 
حل و فصل كنند و اينكه ديگر تخلفي نباشد و سرويس هاي 
ارازش افزوده كه قرار بوده باشد هم بماند. البته بعيد است 
كه مدل هاي قبلي تكرار شود، چون بعضي توقع دارند همان 
روند قديمي ادامه پيدا كند اما وزارت ارتباطات بعيد است 
كه قبول كند، چون مردم هم با مدل قبلي مشكل داشتند.«
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با كمك مصوبه موسوم به پايان َوس، تا ۹۹ درصد تخلف در اين حوزه كاهش پيدا كرده است

تعطيلي بساط متخلفان َوس
رييس س�ازمان تنظي�م مق�ررات و ارتباطات 
راديويي در توضيح مصوبه اخير اين س�ازمان 
براي س�ازماندهي خدمات ارزش افزوده اعالم 
كرد كه آنها با كمك اين مصوبه به دنبال تعطيلي 
هميش�گي س�رويس خدم�ات ارزش افزوده 
نيستند؛ بلكه مي خواهند بستر سوءاستفاده از 

اين طريق را براي هميشه از بين ببرند.

حسين فالح جوشقاني درخصوص جزييات تصويب اين 
مصوبه و آخرين تاثير اجراي آن روي كنترل كالهبرداري 
در اين زمينه، در پاس��خ به س��وال كه چرا از اين مصوبه 
به عنوان پايان وس ياد مي ش��ود، درحالي كه قرار است 
جلوي عضوگيري بدون اطالع مشتركان به سرويس  هاي 
خدمات ارزش افزوده را بگيرد، گفت: »از ابتدا هم گفته ايم 
كه به دنبال بستن يا تعطيلي كامل خدمات ارزش افزوده 
در كش��ور نيس��تيم؛ چرا كه در اين بازار سرويس هايي 
وج��ود دارند كه به خوبي و با ش��فافيت مش��غول به كار 
هستند. مصوبه كه در اين زمينه تصويب شده براي پايان 
سوءاستفاده و كالهبرداري از كاربران به كمك خدمات 
ارزش افزوده اس��ت.« او با بيان اينكه با كمك اين مصوبه 
تا ۹۹ درصد تخلف در اين حوزه كاهش پيدا كرده، گفت: 
با اين مصوب��ه بازار سوءاس��تفاده۲۷00 ميليارد توماني 
خدم��ات ارزش افزوده پايان يافته اس��ت. پس از اجراي 
مصوبه جديد »وس«، استفاده از اين سرويس تحت عنوان 
»اعتبار ارزش افزوده براي كاربران« اجرايي ش��د به اين 
معني كه مشترك بايد براي استفاده از خدمات وس، بسته 
اعتباري خريداري كند؛ در غيراين صورت اپراتور نمي تواند 
اين خدمات را براي او فعال كند. اين سازوكار باعث مي شود 
هزينه س��رويس ارزش افزوده نيز در قبوض مش��تركان 
دايمي به صورت مجزا ديده شود و اينطور نخواهد بود كه 
اگر اين قبض را پرداخت نكرده باشد، كل سرويس موبايل 
وي قطع شود.« او ادامه داد: »بررسي  ها نشان مي دهد از 
زمان اجراي اين مصوبه يعني ۱5 ارديبهش��ت، كاربران 
همراه اول ۱۶ هزار و ۶۴۲ بس��ته به ارزش ۲۱۴ ميليون 
تومان خريداري كرده اند و كاربران ايرانسل هم ۷0 هزار 
بسته اعتباري خدمات ارزش افزوده به ارزش ۱۲5 ميليون 
تومان خريداري كرده اند. اين آمار نشان مي دهد كه تا چه 
ميزان تمايل مردم به اس��تفاده از اينگونه خدمات پايين 

است و وس چه جايگاهي در سبد خدمات ارتباطي مردم 
دارد. در يك سال گذشته بيش از 3000 شكايت مرتبط با 
پايان زودهنگام بسته هاي اعتباري سيم كارت كه مشخص 
شده به دليل فعال شدن خدمات ارزش افزوده بودن اطالع 
كاربران بوده، ثبت شده است.« رييس رگوالتوري در پاسخ 
به اين س��وال كه چرا اسامي شركت هاي متخلف در اين 
زمينه اعالم نمي شود، گفت: »ما هم نمي دانيم دقيقا اين 
شركت ها چه شركت هايي هستند. عده اي مي گويند در 
اين حوزه بين ۷00 تا ۸00 شركت كار مي كنند؛ اما ما ۱0تا 
۱۲ شركت بيشتر در حوزه خدمات وس را نمي شناسيم و 
مي دانيم كمتر از پنج شركت در اين زمينه متخلف هستند. 
رگوالتوري بارها از فعاالن اين بخش خواسته تا به صورت 

شفاف نام خود و سرويسي كه به مردم ارايه مي كنند را اعالم 
كنند تا جلوي سوءاستفاده با نام آنها گرفته شود؛ اما تاكنون 
هيچ رغبتي از سمت اين شركت ها براي شفاف سازي در 

اين زمينه ديده نشده است.«

  نقش اپراتورها در كالهبرداري  هاي وس
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات رييس رگوالتوري 
درباره اينكه چرا در زنجيره شفاف سازي درمورد خدمات 
ارزش اف��زوده به نقش و جاي��گاه اپراتورها در فرايند اين 
كالهبرداري و سوءاس��تفاده از كاربران اشاره نمي شود، 
توضيح داد كه آنها بر نقش داش��تن اپراتور در اين فرايند 
آگاه هستند و هيچگاه اين باور را نداشته اند كه در اين زمينه 

اپراتورهاي تلفن همراه نقشي ندارند. فالح جوشقاني اظهار 
كرد: »اپراتورها براي فعال ش��دن خدمات ارزش افزوده 
زيرس��اخت هاي  فني مانند تاييد دو مرحله اي را در نظر 
گرفته اند و اين اش��تباه است كه تصور كنيم اپراتورها در 
فرايندهاي مربوط به فعال ش��دن خدمات ارزش افزوده 
نقش��ي ندارند. اتفاقا در اين زمينه هم م��ردم اپراتورها را 
مسوول مي دانند و همه هجمه ها در زمينه كالهبرداري 
خدمات ارزش افزوده به س��مت آنها روانه مي شود.« وي 
با بيان اينكه بازار خدم��ات ارزش افزوده يك بازار ۲۷00 
ميلياردي در سال گذشته بوده كه حاال اين رقم به شكل 
چشمگيري كاهش پيدا كرده است، افزود: » با وجود اينكه 
با اجراي برنامه هاي مشخص رگوالتوري براي از بين بردن 

سوءاس��تفاده از كاربران به كمك خدمات ارزش افزوده، 
درآمد اپراتورها از محل اين سرويس ها كاهش چشمگيري 
داشته است، اپراتورها خودشان هم براي شفافسازي در اين 
زمينه پيش قدم ش��ده اند و در صورتي كه براساس حكم 
قضايي نقش اپراتوره��ا در فرايند كالهبرداري به صورت 
شفاف مش��خص باشد آنها بايد پاس��خگو اين شكايت و 

پرداخت ضرر كاربران باشند.«

  پرونده شكايت كاربران از وس 
در حال بررسي است

پاييز سال گذش��ته وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در 
توئيتر خود اعالم كرد كه كاربران باش��ماره گيري ستاره 
۸00 س��تاره ۶ مربع، مي توانند از ميزان هزينه اي كه در 
اين سال ها بابت خدمات ارزش افزوده پرداخت كرده اند 
باخبر ش��وند. با فعال شدن اين كد بسياري از كاربران در 
شبكه هاي اجتماعي از كسر شدن هزار تومان تا بيش از 
يك ميليون تومان ازحسابشان بدون اينكه اطالعي از آن 
داشته باشند خبر دادند. همان زمان رگوالتوري اعالم كرد 
كاربراني كه در اين زمينه ضرر ديده اند مي توانند با ثبت 
شكايت خود و ارسال آن براي رگوالتوري پيگير بازگشت 
اين مبالغ باش��ند. در اين زمينه معاون وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات اظهار ك��رد: »يك ميليون و ۲00 هزار 
شكايت در حوزه خدمات ارزش افزوده دريافت شده كه در 
نهايت نيز اين شكايت ها پاييز سال گذشته براي پيگيري به 
دادسرا ارسال شده است.« همچنين محمدجواد صالحي، 
مديركل دفتر حقوقي و بازرسي رگوالتوري درباره آخرين 
وضعيت اين پرونده شكايت گفت: »شكايت كاربران از عضو 
شدن بدون اطالع آنها در خدمات ارزش افزوده را آبان ماه 
سال گذشته در دادسرا مطرح كرديم و تحقيقات خوبي 
هم در اين زمينه از طريق بازپرس پرونده روي اين موضوع 
صورت گرفت. در ادامه مكاتبات گوناگوني بين ما و بازپرس 
اين پرونده در جريان بود و آخرين بار حدود ۲0 روز پيش 
مجموعه س��واالتي از رگوالتوري پرسيده شد و ما به آنها 
نيز پاسخ داديم و همچنان پرونده در حال بررسي است.« 
صالحي درباره علت تاخير در رسيدگي به اين شكايت اظهار 
كرد: »با توجه به گستردگي موضوع و حجم باالي شكايت 
تحقيقات روال عادي و درست خود را طي مي كند و آنها 
اميدوارند به زودي نتيجه شكايت اين پرونده اعالم شود.«

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي: در زمينه كالهبرداري هاي خدمات ارزش افروده، همه هجمه ها به سمت اپراتورها روانه مي شود
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چرا هزينه تلفن ثابت گران شد
مديركل ارتباطات و امور بين الملل ش�ركت 
مخابرات ايران با اشاره به ثبات قيمت تعرفه 
خدم�ات مخابرات�ي در تمام بخش ه�ا، اعم 
از صوت و ديتا از س�ال 84 تاكن�ون، به لزوم 
افزايش حق اشتراك تلفن ثابت براي توسعه 

زيرساخت هاي مخابراتي تاكيد كرد. 

در مجمع عادي فوق العاده صاحبان س��هام ش��ركت 
مخاب��رات ايران، تغيي��رات در مي��زان دريافتي حق 
اشتراك از مشتركين تلفن ثابت تصويب شد. در اين 
مجمع كه با حضور ۸۹درصدي صاحبان سهام تشكيل 
شد، تصميم گيري درباره تغييرات ميزان دريافتي حق 
اشتراك از مشتركين تلفن ثابت مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت. بدين ترتيب نرخ هاي مصوب ش��ده براي 
حق اشتراك ماهانه از مشتركين تلفن ثابت در مناطق 

روس��تايي، ماهانه ۱00 تومان، شهري ماهانه ۲000 
تومان، مراكز شهرستان ها ماهانه ۲500 تومان، مراكز 
استان ها به استثنا كالن شهرها، ماهانه ۴000 تومان، 
كالن شهرها ماهانه 5000 تومان و در شهر تهران ماهانه 
۸000 تومان محاسبه و به تصويب مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده شركت مخابرات ايران رسيد. در اين 
راس��تا و به نقل از اداره كل ارتباطات و امور بين الملل 

ش��ركت مخابرات ايران، محمدرضا بيدخام با تاكيد 
بر توجه ويژه اين ش��ركت به منظور توسعه روزافزون 
شبكه زيرس��اختي مخابرات، اظهار كرد: »مبلغ حق 
اشتراك تصويب شده در مجمع فوق العاده مخابرات، 
كامال منطبق با مواد اساسنامه شركت مخابرات ايران 
و كميس��يون تنظيم مقررات و در جهت هزينه كرد 
پروژه هاي توس��عه ش��بكه مخابرات كشور مصروف 
مي شود.« مديركل ارتباطات و امور بين الملل شركت 
مخابرات ايران ادامه داد: »تعرفه خدمات مخابراتي در 
تمام بخش ها، اعم از صوت و ديتا از س��ال ۸۴ تاكنون، 
به مدت ۱5 س��ال افزايش نيافته، در حالي كه در اين 
مدت عالوه بر تورم روزافزون ساالنه، ميزان تعرفه تمام 
حامل ه��اي انرژي چندين برابر افزايش يافته اس��ت. 
هزينه خالص نگه��داري هر خط به ج��ز هزينه هاي 
جانبي، ح��دودا ماهانه ۷500 تومان اس��ت كه مبلغ 

حق اشتراك به صورت ميانگين، بخش كوچكي از اين 
هزينه در حدود 3۶00 تومان را پوشش مي دهد. اين 
در حالي است كه از ابتداي سال ۹۸، آبونمان، راندآپ 
و حداقل كاركرد قبوض صادره مش��تريان، با تصميم 
مراجع ذي ربط به صورت كامل حذف ش��ده است.« 
وي خاطرنشان كرد: »لزوم توسعه شبكه و جايگزيني 
تجهيزات جديد به جه��ت ضرورت تغيير تكنولوژي، 
افزايش قابل توجه هزينه هاي ناش��ي از اقالم رفاهي 
كاركنان و بازنشستگان، از جمله مهم ترين اولويت هاي 
ش��ركت مخابرات ايران اس��ت. دريافت حداقل مبلغ 
ممكن براي حق اش��تراك تلفن ثابت در روستاهاي 
سراسر كشور به ميزان ماهانه ۱00 تومان و عدم تغيير 
آن، نسبت به حق اشتراك مصوب پيشين، مويد حركت 
شركت در جهت توسعه زيرساخت ها همراه با توجه به 

وضعيت اقتصادي كلي در كشور است.«

خبر

ادامه از صفحه اول

تبديل اينستاگرام به قطب 
سرگرمي با بستن ديگرشبكه ها

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه شبكه 
ملي اطالعات سه اليه زيرساخت، خدمات و محتوا 
دارد و بايد به صورت همسان رشدي را پيش ببريم، 
افزود: »حوزه زيرس��اخت وظيفه وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات است و ما در اين باره دغدغه داريم، 
اما نسبت ترافيكي از كجا درست مي شود؟ از جريان 
داده و مصرف داده كه به محتوا مربوط است. وزارت 
ارتباطات مي خواهد از تلويزيون اينترنتي حمايت 
كند اما مي گويند به اين موضوع ورود نكن پس چطور 
داده باال برود يا در حوزه كودك ورود مي كنيم و از ما 
شكايت مي كنند.« آذري جهرمي خاطرنشان كرد: 
»فيبر نوري موضوع مهمي است، اما مجلس شوراي 
اسالمي مس��اله  خصوصي س��ازي را حل كند. اين 
نيازمند قانون است. ما در دوره قبل موفق به تصويب 
آن نشديم. بخش خصوصي سرمايه  گذاري مي كند تا 
مشكل حل شود، اما مانع بزرگي به اسم مخابرات را 
داريم كه با انحصار ذاتي نمي گذارد كار پيش برود.« 
آذري جهرمي با بي��ان اينكه دغدغه هاي فرهنگي، 
ديني و تغيير سبك زندگي به جا است، خاطرنشان 
كرد: »با دست روي دست گذاشتن و بستن كار درست 
نمي ش��ود؛ بايد در اين زمينه كار كرد. اينستاگرام با 
سياست هاي ما به قطب تبديل شده؛ زيرا پلت فرم هاي 

ديگر بسته است.«

نبرد با اختاپوس َوس
اما امروز كمتر كسي است كه اسم خدمات ارزش 
افزوده به گوشش نخورده باشد؛ خدماتي كه قرار 
بوده در راس��تاي رفع نياز مردم و سرگرمي ارايه 
شود و اما حاال معلوم شده بعضي از شركت هاي 
فعال در اين حوزه، به اسم خدمت، به تعبير وزير 
ارتباطات، يك باند اختاپوس��ي تش��كيل داده و 
شيره جان مردم را مكيدند تا اينكه ديگر صداي 
آنها درآمد. دروافع با افزايش اعتراضات، از وزارت 
ارتباطات تا س��ازمان تنظيم مقررات ارتباطات 
راديويي، پيگير تخلف��ات خدمات ارزش افزوده 
ش��دند تا جايي كه مش��خص ش��د در سه سال 
گذش��ته، رقمي بالغ بر ۲۶00 ميليارد تومان از 
جيب مردم براي اين س��رويس ها هزينه شده، 
رقم��ي كه البته ب��ه ادعاي ش��ركت هاي ارزش 
افزده، تا ۱3 هزار ميليارد تومان هم رسيده است. 
با آگاهي مردم از اين شيوه نامعمول كسب درآمد، 
وزير ارتباطات اعالم كرد كه اين بار با شماره گيري 
ستاره مربعي ديگر، موسوم به ستاره۸00مربع، 
از ميزان هزينه اي كه در ح��وزه خدمات ارزش 
افزوده صرف كرده اند، آگاه شوند و همين موضوع 
منجر به ش��كايت يك ميليون و ۲00 هزار نفر از 
اين خدمات شد. پيگيري كالهبرداري هاي وس 
موجب شد كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 
مصوبه  300 موسوم به پايان وس را تصويب كند 
كه به موجب آن، هرگونه جمع آوري مبالغ بابت 
خدمات ارزش افزوده براي مشتركان تلفن ثابت 
و هم��راه پس پرداخت )دايمي( و پيش پرداخت 
)اعتباري( صرفا بايد از محل اعتبار خدمات ارزش 
افزوده انجام شود و همچنين دارنده پروانه موظف 
اس��ت پس از دريافت درخواست خدمات ارزش 
افزوده از سوي مش��ترك، شرح خدمات، هزينه 
و زمان اس��تفاده آن را به مش��ترك اطالع دهد. 
اگرچه از زماني كه آذري جهرمي عزم خود را براي 
مقابله با كالهبرداري هاي ارزش افزوده نشان داد، 
هجمه هاي بسياري به او شد، عده اي سنگ اندازي 
كردند و برخي شركت ها و كسب وكارها از كاهش 
درآمدهايشان با تعطيلي  خدمات ارزش افزوده 
سخن گفتند و حتي بعضي از نمايندگان مجلس 
هم نسبت به حذف هميش��گي خدمات ارزش 
افزوده انتقاداتي را وارد كردند، اما امروز با آگاهي 
مردم از نحوه لغ��و كردن خدمات اجباري ارزش 
افزوده كه قرار بوده اختياري باشد، بسياري از اين 
آمار كم شده است و از زمان اجرايي شدن مصوبه 
موسوم به پايان وس از ۱۹ خرداد تاكنون، كمتر 
از ۱00 هزار بسته به اختيار مشتركان فعال شده 
است. هرچند اين آمار با يك ميليون و ۲00 هزار 
ش��كايتي كه از حوزه خدمات ارزش افزده شده، 
فاصله بس��ياري دارد، اما ادامه تمايل كاربران به 
استفاده از خدمات ارزش افزوده، نشان مي دهد 
كسب وكارها و شركت هاي متولي وس، درصورتي 
كه خدمات شفافي داشته باشند، بدون اينكه الزم 
باشد همچون گذشته به روش هاي كالهبردارانه 
و ناآگاهي كاربران متوسل شوند، مي توانند با ارايه 
خدمات جذاب و تالش براي رفع نيازهاي مردم، 
آنها را به دريافت اين سرويس ها ترغيب كرده و 
به جاي درآمدهاي نامشروع، درآمدي به روش 

صحيح داشته باشند.

 گفت وگو ي »تعادل«با رضا الفت نسب، عضو هيات مديره اتحاديه كسب وكارهاي مجازي

كسب وكارهاي فعال در حوزه َوس بايد خالقيت به خرج دهند 

ماهواره هاي توليد داخل تا پايان سال به ۱۸ واحد مي رسد
وزير ارتباطات و فناوري اطالع��ات با بيان اينكه تا پايان 
سال ۹۹، ۱۸ ماهواره توليد داخل داريم، گفت كه برنامه 
صلح آميز فضايي با تكيه بر توان پرتابگران وزارت دفاع در 
حال پيگيري است و اخيرا ظرفيت هاي نيروي هوا و فضا 
سپاه نيز به ظرفيت هاي عملي كشور اضافه شده است. به 
گزارش ايسنا، محمدجواد آذري جهرمي در جلسه علني 
يكشنبه مجلس شوراي اسالمي در گزارش به نمايندگان 
از فعاليت هاي اين وزارتخانه گفت كه وزارت ارتباطات در 

دو حوزه و دو محور توليدي فعاليت دارد كه شامل شبكه 
ملي اطالعات و برنامه صلح آميز فضايي است. وي توضيح 
داد: »در برنام��ه فضايي تع��داد ماهواره هاي جمهوري 
اسالمي ساخت داخل در حركتي بسيار عظيم تا سال ۹۲ 
سه مورد، تا سال ۹۶، ۷ مورد و تا پايان سال ۹۸، ۱5 مورد 
بود كه اين ميزان تا پايان س��ال ۹۹ به ۱۸ ماهواره توليد 
داخل مي رسد. مطابق برنامه پنج ساله، درصد پيشرفت 
توليد ماهواره ۸۲ درصد بوده است كه در سال ۹۸ با همه 

مشكالت، دولت يازدهم بودجه حوزه فضايي را دو برابر كرد 
برنامه صلح آميز فضايي با تكيه بر توان پرتابگران وزارت 
دفاع در حال پيگيري است و اخيرا ظرفيت هاي نيروي هوا 
و فضاي سپاه نيز به ظرفيت هاي عملي كشور اضافه شده 
است.« آذري جهرمي با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات 
در حوزه شبكه ملي اطالعات گفت: »شبكه ملي اطالعات 
در س��ال ۸۴ مطرح و در سال ۸۶ تصويب شد از آن زمان 
در حال پيگيري است كه اولين گام آن هم استقرار شبكه 

ارتباط مناسب بوده است. مجموعه ظرفيت هاي شبكه 
ملي اطالعات از س��ال ۹۲ تاكنون ب��ه ۱۸ هزار مگابيت 
رسيده امروز نسل سوم و چهارم تلفن همراه تحت پوشش 
تمام شهرهاي كشور است و براي دسترسي روستايي هم 
برنامه اي داريم. البته كه ظرفيت اتصال روستاها به شبكه 
ملي اطالعات ۸۹ درصد و تحت پوشش خدمات نسل سوم 
و چهارم تلفن همراه هستند.« آذري جهرمي با بيان اينكه 
بايد مخابرات را وارد رقابت براي شكوفايي استعدادها كرد، 

گفت: »سال ۹۲ مجموعا ۴00 اپليكيشن ايراني داشتيم 
كه امروز به 3۴5 هزار اپليكيش��ن رسيده است مردم در 
نقاط دور از مركز هم مي توانند كسب و كارشان را از طريق 
نرم افزارها تقويت كنند، حمايت از كسب و كارهاي خرد و 
بنگاه هاي كوچك در دستور كار است تا جوانان شهرستاني 
در رقابت با جوانان پايتخت مجال و قدرت داشته باشند. 
االن 5000 ش��ركت نوپا از تس��هيالت برخوردار شدند 
اقدامات خوبي در بحث پيام رسان ها صورت گرفته است.
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بازنگري فرمول قيمت گذاري 
خودرو تكذيب شد

تسنيم|رييس شوراي رقابت گفت: تشكيل كميته اي 
براي بازنگ��ري فرمول قيمت گذاري خودرو را تكذيب 
مي كنم. رضا شيوا افزود: براساس ماده 3 ابالغيه سران 
سه قوه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي »هرگونه 
تصميم گيري در مورد ن��رخ و ضوابط قيمت گذاري و 
تعيين س��هميه كاال و خدمات كه به موجب قوانين و 
مقررات مختلف در اختيار دستگاه ها و شوراهاي مختلف 
قرار گرفته است منوط به تأييد ستاد تنظيم بازار شد.« 
به موجب اين ماده هر تشكيالتي نه تنها شوراي رقابت 
كه در بخش قيمت گ��ذاري كاال فعاليت مي كرد، بايد 
دستورالعمل ها را براي تأييد به ستاد تنظيم بازار ارسال 
كند اما اين مصوبه به هيچ عنوان به معناي سلب وظيفه 
از شوراي رقابت نبود. وي با بيان اينكه شوراي رقابت بر 
همين اساس با ارايه دستورالعمل خود به ستاد تنظيم بازار 
براي دفاع از آن در تعدادي از جلسات ستاد تنظيم بازار 
حاضر شد، افزود: در حال حاضر بنده تشكيل كميته اي 
براي بازنگ��ري فرمول قيمت گذاري خودرو را تكذيب 
مي كنم و در هيچ جلس��ه اي براي اين موضوع شركت 
نكرده ايم. رييس شوراي رقابت  با اعالم اينكه البته قرار 
شده دستورالعمل قيمت گذاري خودرو هر 3 ماه يك بار 
متناسب با نرخ تورم بخشي مورد بازبيني قرار گيرد، گفت: 
در حال حاضر يك ماه بيشتر از اجراي دستور العمل جديد 
قيمت گذاري خودرو نمي گذرد و هيچ جلسه اي براي 
بازنگري دستورالعمل برگزار نشده است. شيوا تصريح 
كرد: بعد از گذشت 3 ماه از اجراي دستورالعمل در صورت 
تغيير نرخ تورم بخشي و درخواس��ت خودروسازان در 
زيان ده بودن توليد به صورت كارشناسي بازبيني ها را در 

دستورالعمل قيمت گذاري انجام خواهيم داد.

 خبر خوش 
براي صادركنندگان

شاتا |صدور ضمانتنامه گمركي براي ورود موقت 
كاال از س��وي صندوق ضمانت ص��ادرات ايران آغاز 
شد. با توجه به اولويت صادرات در سال جهش توليد 
و تفاه��م وزراي اقتصاد و داراي��ي و صنعت، معدن و 
تجارت، ضمانتنامه هاي صندوق ضمانت صادرات 
ايران مورد پذيرش گمرك قرار گرفت. عدم پذيرش 
ضمانتنامه هاي اين صندوق براي كاالهاي ورود موقت 
كه بعد از پردازش مجدد صادر مي شود، توسط گمرك، 
چندين سال مطالبه بحق بخش خصوصي بود كه با 
پيگيري هاي وزير صمت و نظر مساعد وزير اقتصاد 
و تعامل بين بخشي ميان گمرك، امور ذي حسابي 
خزانه داري كل كش��ور و بانك مركزي اين مشكل 
بر طرف ش��د اين تصميم، ضم��ن آنكه هزينه هاي 
صادركنندگان را كاهش خواهد داد، با تسهيل فرايند 
ورود موقت براي توليدكنندگان صادراتي، براي رونق 

توليد، كمك موثري خواهد بود.

اولويت فوالد خوزستان، حفظ محيط زيست است
حف�ظ محيط زیس�ت یکی 
از ارکان اساس�ی اه�داف و 
چشم انداز فوالد خوزستان 
ب�وده و پروژه ه�ای متعددی 
در ای�ن زمينه تکميل ش�ده 
 و ی�ا در دس�ت اجرا اس�ت.

 به گ�زارش خبرن�گار روابط 
عموم�ی، عل�ی محم�دی 
مدیرعامل ش�رکت فوالد خوزس�تان با نش�ریه رویداد 

گفت و گویی اختصاصی داشته که در ادامه می خوانيد.

  ش�رکت فوالد خوزستان در سال گذشته که رونق 
توليد نامگذاری شده بود، چه نتایجی در زمينه تحقق 

این شعار کسب کرد؟
خوش��بختانه در سال ۱3۹۸ ش��رکت فوالد خوزستان توانست، 
اهداف از پيش تعيين شده خود را پوشش دهد. دستيابی به توليد 
سه ميليون و 700 هزار تن شمش فوالد و صادرات پنجاه درصدی 
محصوالت توليدی، در حالی محقق شد که شرايط تحريم های 
ظالمانه آمريکا هر روز سخت تر می شد. افتخار اين ميزان از توليد 
همزمان با محدوديت های بين المللی در کنار عمل به مسئوليت های 

اجتماعی، در واقع گام برداشتن در مسير شعار سال گذشته بود.
  جنابعالی برای اجرای سياست جهش توليد در شرکت 

فوالد خوزستان برای سال جاری چه برنامه ای دارید؟
حفظ روند توليد با کيفيت از يک سو و اجرا نمودن پروژ ه  هايی 
که در مدت زمان معين بايد به بهره  برداری برسند از سوی ديگر، 
اولويت فوالد خوزستان در سال جهش توليد است. البته اين روند 
از سال های گذش��ته آغاز شده است و پروژه هايی نظير: احداث 
کارخانه مگا مدول آهن اس��فنجی با ظرفيت ۱.7 ميليون تن و 
پست برق ۴00 کيلو ولت نمونه ای از اين پروژه ها است که در حال 
اجرا می باشند.  در واقع در کنار توليد پايدار و ايفای مسئوليت های 
اجتماعی که جزو مهم ترين مسائل مدنظر شرکت است، پيگيری 
و به نتيجه رساندن پروژه های در دست اجرا خود گامی در راستای 

»جهش توليد« و افزايش ظرفيت است.
  به  نظر شما، در اجرای سياست جهش توليد، استمرار 
صادرات از چه اهميتی برخوردار اس�ت و شرکت فوالد 

خوزستان چه برنامه ای در این زمينه دارد؟
سال گذش��ته در بحث صادرات توانس��تيم با اولويت تامين نياز 
داخلی کش��ور، بيش از ۵0 درصد محصوالت خود را صادر کنيم. 
اين حجم از صادرات عالوه بر جايگزينی صادرات نفتی، ارز آوری 
چشم گيری برای کشور به همراه داشت و فوالد خوزستان را در ميان 
صادرکنندگان نمونه کشور جای داد.  شايان ذکر است با توجه به 
توليد سفارشی و مرغوبيت بی بديل بيلت توليدی فوالد خوزستان در 
بازارهای جهانی، اين شرکت تعيين کننده قيمت پايه اين محصول 
به ش��مار می آيد. تاکيد مقام معظم رهبری بر جايگزينی اقتصاد 
نفتی است.  با اين رويکرد، يکی از بسترهايی که می تواند، ارز آوری 
قابل توجهی به همراه داشته باشد، حوزه معدن و فوالد است. امسال 
هم با اولويت تامين داخل و حمايت از شرکت هايی که توليدکننده 
محصوالت نهايی در کشور هستند،  روند صادرات در اين مجموعه 
ادامه دارد و سعی داريم با حفظ بازارهای هدف خارجی و مشريان 

خود، در اين حوزه نيز دامنه فعاليت خود را گسترش دهيم.
  به نظر ش�ما وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای 
هدف جه�ش توليد چه کمکی را می توان�د به واحدهای 

فوالدساز انجام دهد؟

مطمئنًا وزارت صمت،  نقش راهبردی در ساماندهی بازار فلزات و 
صنايع معدنی بر عهده دارد. تسهيل تعامالت ميان تامين کنندگان 
و صنايع توليدی فوالد، شناسايی گلوگاه استراتژيک و رفع موانع 
صادراتی از مهم ترين مواردی هس��تند که جز از عهده  مسئوالن 
وزارتی برنمی آيد و اميدواريم در اين زمينه چتر حمايتی دولت 
و وزارت صمت بر روی ش��رکت های معدنی و صنايع وابسته به 

آن کشيده شود.
  در حال حاضر رابطه شرکت فوالد خوزستان و فوالد 
اکس�ين در چه وضعيتی اس�ت و آی�ا مالکيت فوالد 
خوزستان بر فوالد اکسين تاثير چشم گيری در ميزان 
توليد داشته است؟ همچنين برنامه های بعدی فوالد 
خوزستان برای ایجاد تحول در فوالد اکسين چيست، 

لطفا به طور مشروح توضيح دهيد.
 مالکيت سهام فوالد اکسين يکی از برنامه های اصلی تکميل زنجيره 
ارزش فوالد خوزستان اس��ت. در سال گذشته  جهت تملک ۶0 
درصد از سهام اين شرکت تفاهم نامه ای به امضا رسانديم و در حال 
مذاکرات نهايی جهت انعقاد قرارداد هستيم. مطمئناً با اضافه شدن 
محصوالت توليد شده در شرکت فوالد اکسين، زنجيره ارزش فوالد 
از سنگ آهن تا نورد تکميل می شود. راه اندازی خط توليد اسلب 
عريض در فوالد خوزستان و تامين نياز ورق های خاص صنايع نفت، 

گاز و پتروشيمی از ديگر برنامه های در دست اجراست.
  نظرتان در مورد وضعيت قيمت گذاری دولتی شمش 
فوالد چيست و آیا رویه فعلی را برای دیگر بخش های 
زنجيره توليد مطلوب می دانيد، لطفا نظر تخصصی خود 

را در این زمينه بيان فرمایيد.
 قوانين مالياتی و تعرفه ای ثبات ندارند. بر همين اساس از دولت 
انتظار می رود از طري��ق اصالح نظام قيمت گذاری، جلوگيری از 
قيمت گذاری دستوری، تسهيل فروش سنگ آهن در بورس کاال، 
حمايت از تشکيل کنسرس��يوم ها و حمايت از روش های جديد 
فناوری سنگ آهن، تالش کند. اگر  قيمت گذاری در بازار بورس 
و بر اساس عرضه و تقاضا صورت پذيرد، از ايجاد حباب جلوگيری 

می کند. دولت می تواند در اين بين نقش نظارتی ايفا نمايد.
  این شرکت در راستای گسترش فعاليت های خود، با چه 
مشکالت احتمالی مواجه است و جنابعالی برای حل آن، 

چه راه  کارهایی پيشنهاد می نمایيد؟
 حجم توليد فوالد کشور متناسب با پيشرفت طرح ها و پروژه هاي 
باالدستی زنجيره ارزش فوالد تعريف شده است. با توجه به گزارش 
پايش زنجيره توليد فوالد کشور، تامين سنگ آهن و کنسانتره 
در آينده يکی از گلوگاه های اصلی است. برای مقابله با اين بحران 
احتمالی ش��رکت فوالد خوزس��تان اقدام به خريد دو کارخانه 
کنسانتره و گندله سنگ آهن شرکت صنعتی و معدنی سناباد نمود.
  شرکت فوالد خوزستان یکی از شرکت های پيشگام در 
زمينه حمایت از بومی سازی قطعات صنعت فوالد است 
لطفا گزارشی از اقدامات صورت گرفته و یا برنامه های در 

دست اقدام ارائه بفرمایيد.
بومی س��ازی بيش از ۲۵ هزار قطعه مورد نياز صنعت فوالد 
افتخاری است که در سال های گذشته نصيب مجموعه فوالد 
خوزستان شد. اولويت تامين مواد اوليه، قطعات و تجهيزات 
فوالد خوزس��تان از داخل اس��ت. همچنين برگزاری اولين 
نمايشگاه بومی س��ازی قطعات با حضور بيش از ۶۸ شرکت 
داخلی در مرداد ماه ۹۸ در اس��تان خوزس��تان و توجه ويژه 
به ش��رکت های دانش بنيان، گام  های بنيادی شرکت فوالد 

خوزستان در سال های اخير بوده است.

   ارزیابی شما از آینده صنایع معدنی و فلزی و به ویژه 
صنعت فوالد در کشور چيست؟

 اگر به دنبال اقتصاد بدون نفت هس��تيم، يک��ی از امن ترين 
بسترهای س��رمايه گذاری صنايع معدنی و فوالدی است. در 
چند س��ال اخير اقبال بازارهای جهانی به فوالد ايران، توجه 
فعاالن بين المللی را به بازار اين کشور معطوف کرده است. اگر 
شرايط سرمايه گذاری بين المللی را فراهم کنيم، بدون شک در 
آينده نزديک شاهد صادرات بيشتر محصوالت فوالد به اقصی 
نقاط جهان هستيم. در واقع صادرات مستمر، ارزآوری و تقويت 

ارزش پول ملی را به همراه دارد.
  به نظر جنابعالی ميزان بهره وری در صنعت فوالد به 

چه پارامترهایی بستگی دارد؟
از پارامترهای موثر بر بهره وری در صنعت فوالد می توان به مواردی 
همچون جديد يا قديمی بودن فناوری های مورد استفاده، مصارف 
انرژی، نيروی انسانی، نوع سرمايه گذاری، سيستم های حمل و 
نقل، قدمت ماشين آالت و تجهيزات، راندمان توليد و... اشاره نمود.
  بهره وری در صنعت فوالد ایران را در مقایس�ه با س�ایر 

کشورها چگونه ارزیابی می کنيد؟
با توجه به اينکه ايران در ميان ده فوالدساز برتر جهان جای می گيرد 
و در صنعت فوالد حرف های زيادی برای گفتن دارد می توان اذعان 
داشت که در مقام مقايسه دارای جايگاه ويژه ای بوده، کما اينکه 
عملکرد ما در حوزه صادرات مويد اين مطلب است و ايران همواره 
توانسته است با وجود محدوديت های داخلی و تحريم های ظالمانه 
بين المللی سهم بازار مناسبی را در بازارهای هدف جهانی بدست 
آورد. البته اين بدان معنا نيست که ما در همه حوزه ها به صورت 
بهره ور فعاليت می نماييم، اتفاقًا در اين حوزه و رسيدن به سطوح 

قابل قبول بهره وری مسير پر پيچ و خمی پيش رويمان است.
  توجه به ش�اخص های بهره وری چ�ه تاثيری بر ميزان 

سوددهی یک شرکت خواهد داشت؟
توجه به مفهوم بهره وری و حرکت در اين مسير می تواند اثرات 
مطلوب زيادی بر وضعيت مالی ش��رکت داشته باشد که از آن 
جمله می توان به کاهش هزينه های مواد اوليه، آب، برق، گاز و 
سوخت مصرفی، نگهداری و تعميرات، ضايعات و نهايتًا کاهش 
بهای تمام شده اشاره نمود. همچنين با تمرکز بر دارايی های مولد 
می توان ارزش افزوده بيشتری خلق کرد. نتيجه اين فعاليت ها و 

اقدامات قطعًا سودآوری بيشتر شرکت خواهد بود .
  اس�تفاده از تکنولوژی های روز چه نقش�ی در رش�د 

بهره وری یک مجموعه فوالدی دارد؟
در اي��ن خصوص بايد بگويم ک��ه به نظر بنده رابطه اس��تفاده از 
فناوری های روز با رشد بهره وری در يک مجموعه فوالدی يک رابطه 
مستقيم است يعنی با بکارگيری فناوری های نوين دنيا و حرکت 
به سمت سطوح اتوماس��يون پيشرفته می توانيم شاهد افزايش 
بهره وری بنگاه توليدی باشيم. به جرات می توانم بگويم که فناوری 
اطالعات و ارتباطات می تواند تحول شگرفی در اين زمينه ايجاد 
نمايد. از اينجا به بعد بايد بر آينده متمرکز شويم و ببينيم مسيری 
که در سال های آتی پيش روی شرکت های فوالدی ترسيم می شود 
به کجا خواهد رفت در اين زمينه بايد اشاره کنم که شرکت های 
فوالدی بزرگ در کشورهای پيشگام دنيا مانند چين، هند، ژاپن، 
کره جنوب��ی و اتحاديه اروپا هر کدام به نوعی حرکت به س��مت 
استفاده از فناوری های انقالب صنعتی چهارم را آغاز نموده اند. اين 
فناوری ها منجر به تغييرات بزرگی در صنعت فوالد خواهند شد. به 
عنوان نمونه به شرکت های فوالدساز اين امکان را می دهند تا زمان 
نگهداشت موجودی را کاهش داده و نسبت به نياز مشتری چابک تر 

عمل نمايند، يا با استفاده از همين فناوری ها کنترل بسيار دقيق و 
کاملی بر فرآيند توليد داشته باشند که خود منجر به بهينه سازی 
عمليات، صرفه جويی در هزينه و زمان و افزايش بهره وری خواهد 
شد. در واقع بهبود بهره وری و باال رفتن بازده توليد، افزايش کارايی 
و اثربخش��ی در نگهداری و تعميرات با هوش مصنوعی و تحليل 
پيشرفته، پيش بينی قيمت و ميزان بهينه توليد با الگوريتم های 
نوين و اس��تفاده از چاپ 3 بعدی برای توليد قطعات يدکی تنها 
بخشی از دستاوردهايی است که می توان از انقالب صنعتی چهارم 

در صنعت فوالد انتظار داشت .
  با اج�رای چ�ه اقدامات�ی می ت�وان به�ره وری را در 

مجموعه های فوالدی کشور افزایش داد؟
 اس��تفاده از فناوری های جديد، فرهنگ سازی و بهينه سازی 
مص��ارف ان��رژی، توانمن��د نمودن س��رمايه های انس��انی، 
سرمايه  گذاری در دارايی های مولد، بکارگيری سيستم های 
حمل و نقل مدرن، به روزآوری ماشين آالت و تجهيزات توليد 
و پشتيبانی، استفاده حداکثری از ظرفيت کارخانه، تامين مواد 
اوليه، مصرفی و قطعات يدکی با کيفيت، تحول در سيستم های 
اطالعاتی و اتوماسيون يکپارچه، توسعه شايستگی های رهبران 

و تامين اقتصادی و پايدار منابع مالی را به همراه دارد.
  توليد با ظرفيت پایين تر از ظرفيت اسمی چه تاثيری بر 

کاهش بهره وری دارد؟
وقتی ش��ما با ظرفيت کمت��ر از ظرفيت اس��می کارخانه توليد 
می نماييد عماًل داريد با راندمان پايين کار می کنيد يعنی از تمام 
منابع و قابليت های خ��ود در جهت تحقق اهداف بهره نمی بريد 
که خود به معنای اتالف منابع و بهره وری پايين اس��ت . از طرفی 
اگر هزينه ها را به دو گروه ثابت و متغير تقسيم نماييم و بپذيريم 
که هزينه های ثابت برخالف هزينه های متغير ارتباطی به ميزان 
توليد ندارند پس عمال داريم با هزينه های ثابت يکسان ميزان توليد 

کمتری انجام می دهيم که اين خود با بهره وری در تضاد است.
  نقش منابع انس�انی را در رش�د به�ره وری چطور 

ارزیابی می کنيد؟
مسلمًا با توانمندسازی کارکنان از طريق گذراندن دوره های 
آموزشی موثر و با کيفيت و همچنين سرمايه گذاری الزم جهت 
تقويت تيم رهبری می توان به سمتی حرکت کرد که هم دارای 
سرمايه های انسانی ارزشمند و با دانش و تجربه کافی باشيم 
و هم شايستگی های رهبران سازمان را توسعه دهيم . آنچه 
مسلم است اين است که در کنار ساير عوامل موثر بر بهره وری 
می توانيم با تکيه بر سرمايه های انسانی متخصص و کارآزموده 
به عنوان تنها عنصر بی رقيب و غيرقابل کپی در عصر رقابتی 

امروز پيروزمندانه بر قله بهره وری بايستيم.
  بحران کرونا چه تاثيری بر صنعت فوالد ایران و مشخصًا 

شرکت فوالد خوزستان داشته است؟
شيوع اين ويروس اقتصاد جهان را متاثر کرد، بسياری از کشورهای 
با افت توليد و کاهش توليد ناخالص داخلی شده اند. مطمئنا کشور 
ما از اين قائده مستثنی نيست. مجموعه  فوالد خوزستان با تکيه 
بر توان داخلی و در مسير تحقق شعار سال، توانسته در دو ماهه 
نخست سال برنامه توليدی  را صد در صد پوشش دهد و دو ماهه 

اول سال شاهد رکوردهای توليدی بوده ايم.
  فوالد خوزستان چه اقداماتی برای مدیریت و مهار بحران 

کرونا انجام داده است؟
اولويت اصلی مجموعه  فوالد خوزستان حفظ سالمت جامعه و 
کارکنان است. از همان ابتدای شيوع ويروس، کميته  پيشگيری 
با حضور معاونين و مديران ارشد تشکيل شد. در اين کميته عالوه 

بر اجرای پروتکل های بهداش��تی، محدوديت هايي برای حضور 
کارکنان در نظر گرفته شد. توزيع ۵0 هزار بسته  بهداشتی، پايش 
مس��تمر س��المتی کارکنان، ترخيص کارکنان دارای بيماری 
زمينه ای از جمله مهم ترين اقدامات انجام ش��ده در اين مس��ير 
است. از طرفی عالوه بر کمک ۱00 ميليارد ريالی به ستاد بحران 
استان خوزستان به منظور ايفای مسئوليت های اجتماعی، اقدام 
به ضدعفونی و گندزدايی مناطق محروم شهرستان اهواز و کارون 
و توزيع 30 هزار بسته ی معيشتی ميان آسيب ديدگان از ويروس 
کرونا نموديم. همچنين اين شرکت اين افتخار را دارد در راستای 
پيشگيری از شيوع اين ويروس، خط توليد ماسک تنفسی و گان 

بهداشتی را برای کادر درمانی افتتاح نمايند.
  با توجه به آلودگی های محيط زیستی که فعاليت صنایع 
فوالدی به همراه دارد، به عقيده جنابعالی حفاظت از محيط 
زیست از سوی صاحبان صنایع چه ميزان باید مورد توجه 
قرار گيرد؟ آیا شاخصه های حفاظت از محيط زیست آن 

طور که باید در کشور ما مورد توجه قرار دارند؟
صنايع پس از شبکه حمل و نقل، دومين منبع انتشار آالينده های 
زيست محيطی هستند. بنابراين توجه به حفاظت از محيط زيست 
صرف نظر از الزامات قانونی، زيربنای ادامه فعاليت اقتصادی و توسعه 
پايدار به حس��اب می آيد. البته در کشور همچنان فاصله زيادی 
تا رس��يدن به وضعيت مطلوب در اين زمينه وجود دارد. صنايع 
موظفند، نسبت به حفظ محيط زيست تالش کنند. شرکت فوالد 
خوزستان در سال های اخير توجه ويژه ای به محيط زيست داخلی 
و اطراف شرکت داشته است، به طوری که يکی از الزامات طرح های 

توسعه را دارا بودن پيوست زيست محيطی قرار داده است.
  صنایع ف�والد در ایران، حفظ محيط زیس�ت را چه 

ميزان مورد توجه قرار می دهند؟
خوشبختانه طی س��ال های اخير اقدامات مهمی در زمينه 
بهبود عملکرد زيست محيطی در صنعت فوالد کشور بويژه در 
واحدهای توليدی بزرگ به عمل آمده و در طرح های احداث 
پروژه های فوالدی جديد نيز جنبه های زيس��ت محيطی 
مورد توجه بيشتر قرار گرفته است. حفظ محيط زيست برای 
فوالد خوزستان اولويت بااليی دارد و شعار سال ۱3۹۹ اين 
شرکت: تکميل زنجيره ارزش و تحول در توليد محصوالت 
خاص، با تمرکز بر اجرای طرح های توسعه، ايمنی، محيط 
زيست، بهداش��ت محيط کار و تقويت سرمايه های انسانی 
است. درمجموع محيط زيست يکی از ارکان اساسی اهداف 
و چشم انداز فوالد خوزستان بوده و پروژه های متعددی در 
اين زمينه تکميل ش��ده يا در دست اجرا است. اين شرکت 
پنج برابر تعهد خود، فضای سبز ايجاد کرده است و همچنين 
در سال گذشته چندين طرح زيس��ت محيطی را افتتاح و 

کلنگ زنی نمود.

  بهره گيری از تکنولوژی های نوین چه تاثيری بر کاهش 
آلودگی های محيط زیستی دارد؟

اص��وال بدون بهره گيری از فناوری های جدي��د به ويژه در زمينه 
بهينه سازی فرآيندهای توليد فوالد و استفاده از سيستم های کنترل 
آلودگی، امکان بهبود عملکرد زيست محيطی و حرکت در مسير 
توسعه پايدار وجود نخواهد داشت. نکته کليدی که می تواند ضامن 
موفقيت در اين زمينه باشد تکيه بر منابع داخلی و سرمايه گذاری بر 

توسعه فناوری های دوستدار محيط زيست است.
  فعاالن صنعت فوالد به چ�ه راهکارهایی برای کاهش 

آلودگی هوا  اندیشيده اند؟
آلودگی هوا بی ش��ک مهم ترين چالش زيست محيطی صنعت 
فوالد است که برای مقابله با آن بايستی اتخاذ تدابيری در زمينه 
بهينه سازی مصرف انرژی، اصالح فرآيندها و کنترل منابع انتشار، 
بهره گيری از سيستم های کنترل آلودگی مانند تجهيزات غبارگير 

و کنترل کيفيت مواد اوليه مصرفی ضروری است.
  ش�رکت های ف�والدی از جمل�ه فوالد خوزس�تان چه 

اقداماتی را برای تصفيه پساب ها در دستور کار دارند؟
ب��ا توجه به بحران خشکس��الی در کش��ور، موض��وع تصفيه 
پس��اب های صنعتی در صنعت فوالد هم از لح��اظ انطباق با 
استانداردهای زيس��ت محيطی ملی و هم از جنبه امکان باز 
چرخش و استفاده مجدد بسيار حائز اهميت است، زيرا صنعت 
فوالد در زمره صنايع پر مصرف آب به حساب می آيد. به همين  
منظور تصفيه خانه پساب صنعتی فوالد خوزستان با ظرفيت 
3000 متر مکعب در ساعت در سال ۸۶ راه اندازی شده است. 
هدف از اين فعاليت، امکان اس��تفاده مجدد از خروجی است. 
همچنين فاز اول پروژه بازچرخانی پساب خروجی با هدف توليد 
آب نرم با ظرفيت 7۵0 متر مکعب در ساعت در دست اجرا است.
  ارزیابی اثرات زیست محيطی در مجموعه های فوالدی، 
چه ميزان مورد توجه قرار دارد و چه قدر باید اجرایی شود؟

بر اساس قوانين جاری کشور، اجرای مطالعات ارزيابی اثرات زيست 
محيطی پروژه ها از جمله واحدهای توليد فوالد با ظرفيت ساالنه 
بيش از 300 هزار تن الزامی بوده و بدون تکميل اين مطالعات و تاييد 
سازمان حفاظت محيط زيست، امکان گرفتن پروانه بهره برداری 
وجود نخواهد داشت. اين الزام قاعدتا در احداث واحدهای فوالدی 

مشمول آيين نامه است.
  رعایت اس�تانداردها چه تاثيری بر کاهش آالیندگی 

این صنعت دارد؟
استانداردهای زيست محيطی در صنعت فوالد مبنايی برای 
ارزيابی عملکرد زيست محيطی، شناسايی زمينه های بهبود 
و تدوي��ن اهداف و برنامه های کنترلی حائز اهميت اس��ت. 
با رعايت آنها اميد اس��ت حداقل ش��رايط الزم جهت حفظ 

سالمت انسان و محيط زيست تامين شود.

ناصر رياحي، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران در گفت وگو با »تعادل«: 

ارز مشكل ساز براي واردات دارو
ادامه از صفحه اول

  با وجود اینكه واردكنندگان دارو با حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني موافق هستند؛ اما عمال این اتفاق نمي افتد، 

دليل آن چيست؟ 
بله. ما نزديك به چهار س��ال اس��ت كه در نشست هاي 
مختلف با دولتمردان و مجلسي ها خواهان حذف اين ارز 
رانتي و ارزان هس��تيم؛ چون معتقديم كه هيچ فايده اي 
ندارد و حوزه دارو را دچار چالش كرده است؛ درست مثل 
شرايطي كه اكنون با آن روبه رو هستيم. اما با وجود آنكه 
فعاالن بخش خصوصي بارها از دولت خواسته اند، كه دارو 
را از شمول دالر ۴۲00 توماني خارج كند و مابه التفاوت 
حمايتي را به بيمه بدهد تا بيماران فشاري را تحمل نكنند، 
اما همچنان در سال جاري نيز داروها ارز دولتي دريافت 
مي كنند، هرچند به نظر مي رسد اين امر تنها روي كاغذ 

نهايي شده است.
  آی�ا با حذف دالر دولتي مص�رف كننده متضرر 

نخواهد شد؟ 
بهترين راه اين است كه مابه التفاوت و بخش بيشتري از 
بهاي دارو را به سازمان هاي بيمه گر بدهند تا قيمت براي 
مصرف كننده تغيير نكند، اين مساله پيچيده نيست در 
همه جاي دنيا به همين شكل انجام مي شود، موقع مصرف 

به كاال يارانه داده مي شود نه در مبدا.
  خب دليل مخالفت چيست؟ 

يك��ي از داليل مخالفت اين اس��ت كه گفته مي ش��ود 
اگ��ر ارز دارو از ۴۲00 به نيمايي تغيير پيدا كند، قيمت 
دارو 3 تا ۴ برابر مي ش��ود كه به عالوه ۵ درصد مارجين 
)حاشيه سود( باعث مي ش��ود، ۱۵ درصد بار  روي دوش 
بيمه گذاشته شود، كه ما كتبا اعالم كرديم كه مارجين 
اضاف��ي نمي خواهيم، ام��ا به ج��اي آن ارز نيمايي به ما 
تخصيص داده ش��ود و حاشيه سودمان هم مانند زماني 
باش��د كه دالر ۴۲00 توماني دريافت مي كرديم. البته از 
همان ابتدا هم با تخصيص ارز دولتي يا ترجيحي مخالف 
بوده ايم، زيرا توليد داخل دارو، بخش عمده كاالها و مواد 

مورد نياز و هزينه هاي باالدست با ارز آزاد يا رقابتي است.
  آی�ا ب�ا ح�ذف دالر ۴۲۰۰ تومان�ي دارو، رون�د 

قيمت گذاري به نفع واردكنندگان خواهد بود؟ 
اصال چنين چيزي نيست؛ قيمت گذاري دارو بر اساس 
تبصره 3 بن��د ۴ ماده ۲0 قانون مرب��وط به مقررات امور 
پزشكي، دارويي، توسط كميسيون قانوني قيمت گذاري 
دارو انجام مي ش��ود. مطابق اي��ن تبصره قيمت مصرف 
كننده داروهاي يارانه اي توسط كميسيون قانوني قيمت 
گذاري تعيين و تثبيت شده و محاسبه فروش سه گانه 
از مصرف كننده به س��مت وارد كننده خواهد بود. البته 
از آنجايي كه اعضاي اين كميس��يون ب��ه صورت ذاتي 

اقتصاددان نيستند و بيشتر پزشك يا دارو ساز هستند، 
بعضا در قيمت گذاري كاال مارجين با سود خلط مي شود 
و زيان هاي سنگين به واردكننده و توليدكننده دارو وارد 
مي گردد. از طرفي، دارو قبل از اينكه وارد بازار شود، اين 
كميسيون يك قيمت سه گانه پيش��نهاد مي دهد و تا 
زمانيكه اين قيمت سه گانه كشف نشود، امكان توزيع وجود 
ندارد؛ »قيمت فروش توليدكننده يا واردكننده به بخش؛ 
قيمت فروش بخش به مراكز درماني و داروخانه؛ و قيمت 
فروش مراكز درماني و داروخانه به مصرف كننده.« البته 
ما با همين قيمت گذاري هم مشكل داريم؛ چراكه در روند 

قيمت گذاري كيفيت توليد دارو در نظر گرفته نمي شد. 
  االن خيلي ه�ا به دنب�ال دریاف�ت ارز یارانه اي 
هستند؛ اما چرا واردكنندگان دارو تمایلي به این 
ارز ارزان ندارند و تاكيدشان بر ارز نيمایي است؛ آیا 

این ارز براي آنها دردسرساز است؟ 
ببينيد قطعا ما به دنبال ارز گران نيستيم، اما مشكالتي كه 
شيوه تخصيص براي ما ايجاد كرده، موجب شده تا عطايش 
را به لقايش ببخشيم. چون دردرسرهاي اختصاص ارز بانك 
مركزي براي ما بيشتر است. دليل نخست هم بر مي گردد 
به »معطلي و ماندن در صف تخصيص ارز.« دليل دوم اما 
اينكه ارزهاي��ي به ما اختصاص مي يابد، كه عمال ما توان 
جابه جايي آن را نداريم؛ به طور مثال مشتري من در كشور 
س��وييس اس��ت فقط يورو مي پذيرد، اما ارزي كه بانك 
مركزي به من تخصيص مي دهد، ارز درهم است. اين در 
حالي است كه ما همچنان به دليل تحريم امكان ارسال 
پول را نداريم. حال با وجود چنين موانعي، بايد ارزي را كه 
دريافت كرديم به ارز ديگري براي واردات تبديل كنيم. اما 
اگر وارد چرخه معامالت ارزي در سامانه نيما شويم، ارز را 
از صادركننده  اي خريداري مي كنيم كه به طور مثال به 
سوييس صادرات انجام داده يا اگر كسي بخواهد برنج وارد 
كند، مي تواند ارز مورد نيازش را از صادركننده  اي خريداري 

كند كه به كشور هند صادرات داشته است. 
  آیا در زمينه ترخيص دارو هم با مش�كل روبه رو 

هستيد یا خير؟ 
حدود ۶ سال پيش به دليل مشكالت تكنيكي و سامانه  اي، 
مشكالتي بر سرراه ترخيص وجود داشت، اما طي چند سال 
اخير مشكل جدي نداشتيم و كاالهايي كه وارد گمرك 
مي شوند حتي بدون گرفتن ارز، اجازه ترخيص مي يابند. 
چراكه سازمان غذا ودارو به گمرك و بانك تعهد مي دهد، 
كه ارز و بدهي واردكننده ظرف ۴۵ روز انجام شود. از اين 
رو، واردكننده يا توليد كنن��ده مي تواند كاالهاي خود را 

ترخيص كند.
  حال چنانچه نرخ ارز آزاد شود آیا قيمت داروهاي 

توليد داخل واقعي مي شوند؟ 

در حال حاضر توليد كننده داخلي تنها براي ماده موثره 
توليدش، ارز ۴۲00 توماني دريافت مي كند و مواد جانبي 
آن چون مصارف چندگانه دارد )مثل نشاسته كه در غذا، 
ماكاروني و... مصرف مي ش��ود( ارز دولتي داده نمي شود. 
همچنين براي بسته بندي قطعات وماشين آالت هم ارز 
دولتي اختصاص نمي يابد. همين باعث مي شود كه توليد 
كننده نتواند با وارد كننده رقابت كند، اگرچه داروي مشابه 
توليد داخل وارد نمي ش��ود. اما به طوركل اين يك ظلم 
در حق توليدكننده است. قاعدتا توليدكننده هم تمايل 
دارد بابت ۲0 تا 30 درصد قيمت تمام ش��ده مواد موثره، 
ارز نيمايي دريافت كند تا قيمت محصوالت آنها واقعي و 
مناسب شود به شرط اينكه ارز واردات دارو هم نيمايي شود، 
كه اين شبهه پيش نيايد كه واردات ارزان است و توليدگران.
  چند درصد داروهاي مورد ني�از داخل از طریق 

واردات انجام مي شود؟ 
هنوز هم حدود 3۵ درصد ارزشي داروها وارداتي است؛ البته 
روند واردات دارو كنترل شده وپس از ورود به كشور، دارو 
در گمرك تحويل پخش مي شود و بعدا وارد انبار مي شود. 
سپس با كنترل و مجوز سازمان غذا و دارو توزيع مي گردد. 
  با توجه به شيوع ویروس كرونا، براي واردات دارو 

با مشكل مواجه نيستيد؟ 
در ش��رايط كنوني روابط بانكي ب��راي واردات دارو هم با 
چالش هايي رو به رو شده، با اين حال انتقال مبالغ در حال 
انجام است. هرچند مسووالن درباره روش هاي تازه صحبت 
مي كنند، كه اين روش ها اصال امكانپذير نيست وبه سادگي 
استفاده از صرافي ها هم نيست. چون واقعا تحريم براي 

واردكننده سخت تر از توليدكننده اي است كه عمدتا از 
كشورهاي آسيايي خريد مي كند و معامله براي آنها آسان تر 
است، ولي ما عمدتا از كشورهاي اروپايي خريد مي كنيم، 
مباحث سيستم بانكي سختگيرانه تر و مشكل نقل وانتقال، 
حمل ونقل و پرواز داريم، كاميون ها در بعضي مرزها معطل 
مانده اند، حداقل ارز را به موقع تخصيص دهند كه دچار 
كمبود دارو نشويم، حجم دارو در مقابل هزينه هاي ديگر 

كشور عددي نيست كه اينگونه معطل بماند. 
  در این ش�رایط ورود دارو بيشتر از طریق مرزها 

صورت مي گيرد یا به صورت هوایي؟
البته واردات دارو بيشتر از طريق هوايي انجام مي شود، اما 
به دليل اينكه برخي از خطوط هوايي كشورمان تحريم 
هستند، اگر كاال از اين طريق وارد شود بانك هاي خارجي 
پول فروشنده را پرداخت نمي كنند بنابراين با توجه به اينكه 
خطوط هوايي محدودي در حال حاضر به ايران پرواز دارند 
كار بسيار مشكل شده است. براي داروهاي ساخته شده 
هنوز چند خط هوايي به مقاصد اروپايي سفر مي كنند، كه 
مي توان از اين طريق دارو را حمل كرد. البته بعضي مواقع 
ما خودمان از طريق چارتر اقدام به وارد كردن دارو مي كنيم. 
تا زماني كه مرزهاي زميني بسته نبود، از طريق مرز تركيه، 
با كاميون واردات اين محصوالت انجام مي شد، اما با بسته 
شدن اين مرزها، از طريق آذربايجان وارد مي كرديم. در 
اين ميان، توليدكنندگان بيشتر از كشورهايي چون »هند 
و چين« معامالت خود را انجام مي دهند، كه البته به دليل 
مسافت طوالني، واردات از طريق زميني اصال امكانپذير 
نيس��ت. از اين رو، عالوه بر چالش تخصيص ارز، به دليل 

محدوديت ها در پروازهاي خارجي، نيز با مشكالتي روبه رو 
هستيم. با اين حال ما براي وارد كردن آنچه مورد نياز كشور 
است باالخره راهي پيدا مي كنيم، اما مشكل اصلي ما روند 
تخصيص ارز ۴۲00 توماني است كه از اراده ما خارج است 
و ارزي كه به ما اختصاص داده مي شود، ارز مطلوب مورد 

نظرمان نيست و كار ما سخت تر مي شود. 
  واردات دارو هم اكنون از چه كشورهایي صورت 

مي گيرد؟ 
بيشتر اروپاي غربي و كشورهايي چون »سوييس، فرانسه، 

اسپانيا، بلژيك و آلمان.«
  مي توان گفت كه تخصيص ارز ارزان در این سال ها 

به قاچاق دارو دامن زده است؟ 
در گذشته كه ارز تك نرخي بود يا تفاوت بين ارز مبادله اي 
و آزاد زياد نبود و از طرفي هم واردات بس��ياري از داروها 
به دليل وجود مشابه ساخت داخل ممنوع بود، يكسري 
دارو به صورت قاچاق وارد كش��ور مي شد. اما اكنون اين 
رويه برعكس شده، يعني هم داروهاي وارداتي و هم توليد 
داخل به كشورهاي ديگر به عنوان مثال عراق كه قيمت 
دارو ۴ برابر اينجاست، قاچاق مي شود؛ چون ارز تخصيص 
يافته ارزان است. ناگفته نماند كه كنترل بازار آسان تر شده، 
چراكه وزارت بهداشت و درمان به قسمت بخش تنها اجازه 
توزيع دارو آن هم به شكل قطره چكاني را مي دهد. تا مراكز 
درماني يا داروخانه دپو نداشته باشند تا امكان قاچاق دارو به 
خارج كمتر شود. منتها اين شيوه توزيع، براي توليد كننده 
و واردكننده موجب خواب سرمايه مي شود؛ يعني به جاي 
اينكه داروهاي وارداتي يا توليدي شان را بتوانند به شكل 
گسترده وارد سيستم پخش كنند؛ ناگزيرند به خاطر اين 

دستورالعمل به صورت محدود عرضه كنند.
  برآوردتان از قاچاق دارو چقدر است؟ 

قبل از س��ال ۹7 واردات قاچاق دارو حدود ۱۵ درصد كل 
داروي مصرفي برآورد مي شد، اما امروزه و همان طوري كه 
عرض شد برعكس شده و دارو به خارج قاچاق مي شود و 
چون عرضه دارو به صورت انقباضي است امكان دادن برآورد 
با محاسبه ميزان مصرف ميسر نيست واخيرا هم بنده آماري 
از سوي نيروي انتظامي در مورد كشفيات داروي قاچاق 

مشاهده نكرده ام كه بتوانم برآوردي ارايه كنم. 
      باهمه این تفاسير پيشنهاد مشخص تان چيست؟ 
راهكار اساسي اين است كه ارز تك نرخي شود تا ما بتوانيم 
از سامانه نيما يا ارز صادركنندگان ديگر استفاده كنيم و 
معطل تخصيص نشويم. اما راه حل غلبه بر اين چالش  هاي 
گفته ش��ده بيش��تر، خارج كردن دارو از دايره كاالهاي 
مشمول ارز دولتي و واردات آن با ارز نيمايي است. دولت 
مي تواند براي ثابت نگه داشتن قيمت دارو مابه التفاوت ارز 

رسمي و نيمايي را در اختيار بيمه قرار دهد.
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طراحپاركهايمعروفتهراناكسيژننقاشيميكند!
حسين محجوبي معمار و طراح پارك هاي معروف تهران و از چهره هاي هنر نقاشي كه اين روزها و در سن ۹۰ سالگي همچنان با شور 
و هيجان در حال خلق اثر است، برگزاري نمايشگاه نقاشي و انتشار كتابش را به رفتن كرونا و بازگشت شرايط عادي، مشروط مي كند.

او به ايسنا مي گويد كه »به طور كلي آثار را در پنج مرحله خلق مي كنم. آخرين مرحله همان طبيعتي است كه در همه آثارم مي بينيد و 
در آن آرامش و اكسيژن وجود دارد و همه چيز در روال طبيعي خود است. در كارهايم از همان ابتدا تا به امروز كه ويروس كرونا جهان را 
در برگرفته است، همواره به انسان و بالهايي كه بر سر طبيعت آورده است، اعتراض كرده ام.« خلق مناظر طبيعي، سبز و آرام مهم ترين 

ويژگي نقاشي هاي محجوبي است. اگرچه خودش مي گويد اين نقاشي هاي آرام در واقع اعتراض به »انسان« است. 

مجلسبهتوپبستهشد
انقالب مش��روطه، روي كار آمدن دولت 
ملي مصدق و انقالب اس��المي، سه واقعه 
بزرگ تاريخي ايران معاصر است كه هرگز 
از حافظه تاريخي ايرانيان پاك نمي شود. اما مهم، فراموش 
نشدن جزييات اين وقايع و عبرت گيري از آنهاست. انقالب 
مشروطه با به توپ بسته شدن مجلس به دست محمدعلي 
ش��اه، در مسير شكس��ت گام برداش��ت و گرچه بعدتر 
مشروطه خواهان با تصرف تهران و عزل شاه، مشروطه را 
به پا كردند، اما آغاز جنگ جهاني اول، اشتباهات احمد 
ش��اه، ظهور رضاخان و اختالفات مش��روطه خواهان و 
مشروعه خواهان، در نهايت مشروطه را از مسير خود تا 
حد زيادي منحرف كرد. دوم تير ۱۲۸۷ ساختمان مجلس 
شوراي ملي توسط قزاقان مس��لح روس به فرماندهي 
كلنل لياخوف با توپخانه هدف حمله قرار گرفت و آسيب 
ديد.  عمر مجلس اول كمتر از دو سال بود و بيشتر وقت 
آن ص��رف حل و فصل اختالفات جزيي ش��د. پايان آن 
نيز ثمره اي خوش براي هي��چ يك از گروه هاي درگير و 
مردم به همراه نداشت. بدگماني ها، تهمت زدن ها، سوء 
رفتارها و... از زمان صدور فرمان مشروطه تا به توپ بستن 
مجلس همه راه هاي مسالمت آميز رسيدن به تفاهم را 
به مرور مسدود كرد. اين حادثه در دومين سال سلطنت 
محمدعلي شاه قاجار و در شرايطي كه مجلس شوراي ملي 
اولين دوره تجربه قانون گذاري را پشت سر مي گذاشت ، 
اتفاق افتاد. حادثه به توپ بستن مجلس كه از خشن ترين 
مقاطع حوادث عصر مش��روطه بود، نقطه اوج درگيري 
نظام استبدادي قاجار با مردم بود. اين حادثه در دومين 
هفته رييس الوزرايي ميرزا احمدخان مشيرالس��لطنه 

و در ش��رايطي كه محمدعلي شاه با راهنمايي نظاميان 
روس نقاط مختلف تهران را به ستاد عملياتي خود عليه 
مش��روطه خواهان تبديل كرده بود، رخ داد. محمدعلي 
شاه كه از زمان مرگ پدرش )مظفرالدين شاه ( مايل به 
سازش و مماشات با رهبران نهضت مشروطه نبود، عمال 
روبه روي مردم ، مشروطه خواهان و نمايندگان مجلس 
قرار گرفت . محمدعلي شاه برخالف تظاهري كه در عهد 
صدارت عين الدوله به عالقه مندي به مشروطه داشت، 
از     همان آغاز سلطنت به مخالفت با مجلس پرداخت. در 
مراسم تاج گذاري خويش مجلسيان را دعوت نكرد؛ وزراء 
خود را هم به مخالفت و بي اعتنايي به مجلس تكليف يا 
تشويق كرد. س��رانجام با دستور شاه، قزاق ها به مجلس 

حمله كردند. حمله اي كه ۳۰۰ كشته و ۵۰۰ زخمي به 
جاي گذاشت. عده زيادي دستگير و به باغشاه اعزام شدند 
و برخي در باغشاه به قتل رسيدند.  حادثه دوم تير سبب 
انحالل مجلس اول و به هم ريختن اوضاع تهران ش��د، 
ولي قيام هايي در تبريز، گيالن ، اصفهان ، مشهد و نقاط 
ديگر رخ داد. با اين همه ، استبداد صغير دوامي نداشت 
و در كمتر از يك س��ال عمر حكومت محمدعلي ش��اه 
قاجار به پايان رسيد. روز ۲۵ تير ۱۲۸۸ تهران به تصرف 
مخالفان محمدعلي شاه درآمد و در پي اين واقعه شاه به 
اتفاق اعضاي خانواده و صد ها قزاق مسلح به باغ سفارت 
روسيه در زرگنده پناهنده شد و شوراي ۲۲ نفره اي كه 
بعد ها تشكيل شد، محمدعلي شاه را از سلطنت خلع كرد.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

دربابمحبوبترين
نوشيدنيدنيا

چاي يكي از محبوب ترين نوشيدني هاي دنياست 
و پس از آب، پرمصرف ترين نوشيدني جهان است. 
قدمت كش��ت گونه گياهي چاي به ن��ام كامليا 
سيِننسيس به ۵۰۰۰ س��ال پيش و كشور چين 
بازمي گردد و به علت خواص بس��ياري كه چاي 
دارا بود، كش��ت آن به مرور در آسيا افزايش پيدا 
كرد و س��پس در تمامي جهان پخش شد.  طبق 
شواهدي چاي در ايالت آسام هند و ميانمار شمالي 
نيز كشت مي شده است. نام چاي هم برگرفته از 
خاستگاه چاي يعني كشور چين مي باشد. چيني ها 
دو تلفظ مختلف براي چاي داش��تند. در گويش 
چيني جنوبي »چاي« و در گويش چيني شمالي 
به صورت »ِتي« تلفظ مي شد و هردو تلفظي از يك 
واژه يگانه در چين قديم هس��تند. با اينكه امروزه 
چاي پرمصرف ترين نوش��يدني ايراني هاس��ت 
سابقه كشت چاي ايراني به حدود ۱۱۰ سال پيش 
بازمي گردد. البته مصرف چاي س��ياه در ايران از 
اواخر قرن پانزدهم و آغاز قرن ش��انزدهم شروع 
شده است اما كشت آن حدود يك قرن سابقه دارد.  
اميركبير نيز در قرن هجدهم دو دس��ت ظروف 
چاي خوري، شامل سماور نقره اي از دولت فرانسه 
و يك عدد س��ماور ديگر را از تاجر روسي دريافت 
كرده بود و انحصار سماورسازي با يارانه دولتي را 
به اس��تادكاري در اصفهان اعطاء كرد. پس طبق 
چنين مشاهداتي مي توان مطمئن شد كه در آن 
زمان ايراني ها با چاي آشنا بوده اند. قهوه نوشيدني 
راي��ج ايراني ها در زمان هاي قديم بوده اس��ت اما 
به عل��ت دوري ايران از كش��ورهاي توليدكننده 
قهوه و حمل ونقل س��خت در آن زمان و از طرفي 
نزديكي ايران به چين و هن��د و وجود جاده هاي 
مناسبي همچون جاده راه ابريشم، چاي به سادگي 
جايگزين قهوه شد. ش��خصي به نام حاج محمد 
اصفهاني در سال ۱۲۶۱ هجري شمسي، كشت 
چاي در ايران را آغاز نمود ولي موفق نشد. در سال 
۱۲۸۵ ه�جري شمسي، محمد ميرزاي چايكار 
ملقب به »كاشف الس��لطنه« كه ژنرال كنسول 
ايران در هند بود بيان كرد كه مقدار بس��ياري ارز 
از كش��ور براي واردات چاي مصرف مي ش��ود و 
مي توان با كشت چاي در داخل كشور يك منبع 
قوي اقتصادي به وجود آورد. با اينكه هندوستان 
يادگيري فنون كشت چاي را براي افراد خارجي 
ممنوع كرده بود، كاشف السلطنه توانست فنون 
كشت و توليد چاي را ياد بگيرد و با مطالعه و بررسي 
ش��رايط آب و هوايي ايران و مشابهت آب وهواي 
شمال ايران با كشور هندوستان، با زحمات فراواني 
تعدادي بذر و سه هزار اصله نهال را با گاري و درشكه 
به ايران منتقل كرد، سپس كشت چاي در الهيجان 
و كالرآباد را آغاز كرد. به تدريج و با گذر زمان كشت 
چاي در تمامي استان گيالن گسترش يافت و در 
س��ال ۱۳۱۹ ه.ش حدود ۶۰۰ هكتار باغ چاي در 
گيالن به وج��ود آمده بود. در س��ال ۱۳۳۷ ه.ش 
دولت ايران س��ازمان چاي كشور را براي حمايت 
از كش��اورزان و صاحبان صنعت چاي تأس��يس 
كرد. هم اكنون حدود ۲۵۰۰۰ هكتار باغ چاي در 

استان هاي شمالي كشور وجود دارد.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويباساسنامهشورايعالياطالعاتوجهانگردي
اول تير ۱۳۵4 و در جريان مجلس بيست و چهارم شوراي 
ملي،  اساسنامه شوراي عالي اطالعات و جهانگردي به 
تصويب نمايندگان كميسيونهاي پارلماني مجلسين 
رسيد. بر اس��اس  ماده يك اين قانون، در اجراي ماده ۳ 
قانون تأسيس وزارت اطالعات و جهانگردي و به منظور 
تعيين و ترسيم سياست اطالعاتي و جهانگردي كشور و 
نظارت بر اجراي سياست مزبور و نحوه گردش كار مركز 
خانه هاي ايران ش��وراي عالي اطالعات و جهانگردي 
تش��كيل و بر طبق مواد اين اساس��نامه وظايف خود 
را انجام مي دهد. ش��وراي عالي اطالعات و جهانگردي 
كه در اين اساسنامه ش��ورا ناميده مي شود با عضويت 
مقامات و افرادي به ش��رح زير تش��كيل مي شود: وزير 
اطالعات و جهانگردي، وزير فرهنگ و هنر، وزير مشاور 
و رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير آموزش و پرورش، 
رييس سازمان حفاظت محيط زيست، رييس سازمان 
هواپيمايي كش��وري ايران، مدير عامل سازمان راديو 
تلويزيون ملي ايران، هشت نفر از افراد بصير و مطلع و 
عالقه مند به امور اطالعات و جهانگردي كه به وس��يله 
وزير اطالعات و جهانگردي انتخاب مي شوند.  رياست 
جلسات ش��ورا را وزير اطالعات و جهانگردي به عهده 
خواهد داشت. عضويت ش��ورا افتخاري است و غير از 

اعضايي كه ش��ركت ايشان در شوراي عالي به اقتضاي 
مقامشان مي باش��د دوره خدمت ساير اعضاء سه سال 
از تاريخ انتخاب خواهد بود و تعيين مجدد اعضاء شورا 
بالمانع است.  وظايف شورا عبارت بود از تعيين و ترسيم 
خطوط اصلي سياست اطالعاتي و جهانگردي كشور، 
نظارت بر اجراي مصوبات و سياست هاي ابالغ شده به 
دستگاه هاي اجرايي، تعيين خط مشي كلي در مورد اداره 
امور و نحوه گردش كار مركز خانه هاي ايران و شعب آن 
در خارج از كش��ور، اعالم نظر كلي در مورد امور مربوط 
به تأسيسات پذيرايي كشور و تصويب اولويت ها در مورد 
اجراي برنامه ها، اتخاذ تصميم نسبت به ساير مسائلي 
كه به دليل ضرورتهاي خاص از طرف وزير اطالعات و 
جهانگردي پيشنهاد و جهت بررسي در دستور جلسات 
منظور ش��ده باش��د.  بنا بر ماده ۷ اين قانون، پيگيري 
تصميمات و مصوبات ش��ورا به عه��ده وزير اطالعات 
و جهانگ��ردي خواهد بود و دبيرخانه ش��ورا در وزارت 
اطالعات و جهانگردي تشكيل مي شود. رييس دبيرخانه 
شورا نيز از طرف وزير اطالعات و جهانگردي منصوب 
مي  شود و تصميمات و خالصه مذاكرات هر جلسه را در 
دفتري مخصوص ثبت و با ذكر اس��امي اعضاء حاضر و 

غايب به امضاي رييس جلسه مي رساند. 

كاهش مصرف »شيشه« در كشور 
بنابر اظهارات دبيركل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر قيمت مواد مخ��در در فروردين ۹۸ 
در مقايسه با فروردين سال ۹۹ بيش از ۵۰ 
درصد افزايش داشته است. اسكندر مومني 
اظهار كرد: سال ۹۸ سال بسيار موفقي براي 
جمهوري اسالمي ايران و سال متفاوتي بود. 
ما چند رويكرد اساسي در سال گذشته اتخاذ 
كرديم. رويكرد اصلي م��ان در چهار حوزه 

مقابله، درمان، پيش��گيري و توانمندسازي بوده است و 
اگر اين چهار حوزه با هم پيش نروند و اقدامات هماهنگ 
و متوازن و همگون نباشد به نتيجه نمي رسيم. مومني با 
بيان اينكه در سال هاي گذشته مصرف شيشه رتبه سوم را 
داشت بيان كرد: ابتدا ترياك، سپس حشيش و شيشه در 
صدر مصرف بود اما با تالش هاي صورت گرفته در سال ۹۷ 
و ۹۸ شيشه در رتبه چهارم قرار گرفت. او در بخش ديگري 

از اين نشس��ت درخصوص نگهداري زنان 
معتادان متجاهر نيز بيان كرد: نگهداري زنان 
معتادان متجاهر و شرايط آن متفاوت و بسيار 
سخت تر است، اين موضوع نيز مصوب شده 
و در س��ال ۹۹ مشخص مي شود و حداقل 
يك تا دو مركز در تهران براي زنان راه اندازي 
مي كنيم. دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر 
همچنين در ادامه ب��ا بيان اينكه توليدات 
برنامه هاي س��تاد مبارزه با مواد مخدر در صداوسيما از 
نظر زمان و تعداد افزايش يافته اين در حالي است كه در 
فضاي مجازي نيز ۱۰ درصد افزايش يافته است، تصريح 
كرد: پژوهشي از جوانان و دانش آموزاني كه دچار اعتياد 
شدند انجام شد كه نشان داد ۳۳ درصد آنها گفتند قدرت 
»نه گفتن« نداشتند و بيش از ۳۰ درصد نيز گفتند كه ما 

نمي دانستيم كه با چندبار مصرف معتاد مي شويم.

فعاليت زوج و فرد مدارس در مناطق پرجمعيت
وزير آموزش وپرورش با اش��اره به اينكه با 
تداوم شرايط موجود آموزش ها تركيبي 
خواهد بود، اظهاركرد: فعاليت مدارس در 
مناطق كم جمعيت به روال ع��ادي و در 
مناطق پرجمعيت به ص��ورت زوج و فرد 
برگزار مي شود. حس��ن حاجي ميرزايي 
در حاش��يه بازديد از حوزه امتحان نهايي 
دبيرستان ماندگار البرز تهران، اظهار كرد: 

نمي توانيم با فرض وجود كرونا زندگي را تعطيل كنيم لذا 
دانش آموزان با رعايت پروتكل هاي بهداشتي در جلسات 
آزمون مشاركت مي كنند، البته عليرغم تالش هايي كه 
مدرسه براي حفظ سالمت دانش آموزان انجام مي دهد 
خود دانش آموزان نيز در حفظ سالمتي كوشا هستند. 
وزير آموزش وپرورش تصريح كرد: بايد به سمتي برويم كه 
بتوانيم با رعايت حداكثري پروتكل ها روال عادي زندگي 
را ادامه دهيم و اخاللي در كارها صورت نگيرد. او اظهار 
كرد: انجام صحيح يك كار مستلزم مشاركت همه افراد 
است، موظفيم حداكثر تالش را براي رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي در حوزه هاي امتحاني داش��ته باشيم، لذا 
كساني هم كه وظيفه حمل ونقل هاي عمومي را بر عهده  
دارند قطعًا تالش خواهند كرد پروتكل هاي بهداشتي 

در آنجا رعايت ش��ود خانواده ها نيز موارد 
مذكور را رعايت مي كنن��د دانش آموزان 
نيز در ماه هاي اخي��ر آموزش هاي الزم را 
فراگرفتند و خوشبختانه امتحانات نهايي 
در فضاي مطلوبي در حال برگزاري است. 
حاجي ميرزايي با اشاره به نشست مديران 
كل آموزش وپرورش استان هاي كشور در 
آغاز امتحانات نهايي، اظهار كرد: مديران 
كل در اين جلس��ه از برگزاري مان��ور امتحانات قبل از 
ش��روع امتحانات نهايي خبر دادند ل��ذا اين امتحانات 
درنهايت امنيت در حال برگزاري است. وزير آمورش و 
پرورش فلسفه داير بودن مدارس در روزهاي پنجشنبه 
را اجراي طرح سه روز، سه روز براي ورود دانش آموزان 
به مدرسه توصيف و اذعان كرد: بر اساس مصوبه اخير 
س��تاد ملي مديريت كرونا، روزهاي پنجش��نبه نيز 
مدارس داير است و اين موضوع باهدف مديريت ورود 
دانش آموزان به مدرسه صورت مي گيرد لذا طرح زوج 
و فرد اجرا مي شود بدين معني كه دانش آموزان مدارس 
پرجمعيت به دو گروه تقسيم مي شوند، عده اي سه روز 
در هفته در روزهاي زوج و عده اي نيز در روزهاي فرد 

در مدرسه حضور خواهند داشت.

میراثنامه

نجاتخانهدامادمصدقازتخريب
دبير كميته پيگيري خانه ه��اي تاريخي تهران از 
رايزني ش��هرداري منطقه ۱۱ شهر تهران با مالك 
بناي تاريخي »متين دفتري« در خيابان فلسطين 
جنوبي و نجاِت اين بناي تاريخي از خطِر تخريب 
خب��ر داد. خانه  تاريخي »متي��ن دفتري« متعلق 
به يكي از جوان ترين نخس��ت وزيران رضاش��اه و 
داماد محمد مصدق، در سال ۸۲ در فهرست آثار 
ملي كشور ثبت ش��د، اما در طول سال هاي بعد و 
به دليل ش��كايت مالك، نامش زياد ش��نيده شد. 
۱۱ س��ال بعد و با اعتراض مالك به ديوان عدالت 
اداري، رأي ديوان خروج از ثبت اين بناي تاريخي 
بود. ۱۳ سال بعد، بار ديگر اين بنا در فهرست آثار 
ملي كش��ور به ثبت مي رس��د، اما اعتراض مجدد 
مالك، رأي ديوان عدالت اداري را به خروج از ثبت 
برمي گردان��د. خانه  احمد متين دفت��ري - داماد 
مصدق و پس��ر ميرزا محمود خان اعتضاد لش��كر 
)عين الممال��ك( - پايين ت��ر از خيابان جمهوري 
در فلس��طين جنوبي، نبش خيابان فالح زادگان، 
در طول چند ماه گذش��ته، با مجوِز تبديل شدن 
به يك مجتم��ع تجاري منتظر تخري��ب بود و به 
مرور آس��يب هاي زيادي به آن وارد ش��د؛ مانند 
برداشته شدن سقف و شيرواني و در و پنجره هاي 
خانه. احتمال تخريب خانه زماني قوت گرفت كه 
مالك دستور نقشه تخريب اين بناي تاريخي را با 

رأي دي��وان گرفته بود. تا اينكه ديروز يكم تير، در 
صفحه شخصي كميته پيگيري خانه هاي تاريخي 
تهران در اينستاگرام اين خبر اعالم شده است كه 
»شهرداري منطقه ۱۱ شهر تهران با مالك اين اثر 
جلسات متعددي برگزار و وي را متقاعد به حفظ بنا 
كرد. قرار است اين بنا حفظ، مرمت و احياء شود تا 
اين خاطره تاريخي تهران براي هميشه در حافظه 
مردم پايتخت باق��ي بماند.«  احمد متين دفتري 

ملقب به اعتضادلشكر و متين الدوله،  زاده 4 بهمن 
۱۲۷۵ تهران و درگذش��ته در ۵ تير ۱۳۵۰ تهران 
جوان ترين نخس��ت وزير ايران در زمان رضا ش��اه 
پهلوي حقوقدان و دولتمرد دوران پهلوي بود. خانه 
تاريخي »متين دفتري« متعلق به دوره پهلوي اول 
و داراي ارزش هاي معماري و تاريخي است.  تا سال 
۱۳4۲ بخش ه��اي مهمي از منطق��ه ۱۱ مناطق 

مرفه نشين و پر رونق تهران محسوب مي شد.

كتابخانه

اقتصادسياسيبهروايتارنستمندل
مجموعه سخنراني هاي ارنست مندل، يكي از بزرگ ترين فيلسوفان سوسياليست جهان معاصر تحت عنوان »اقتصاد سياسي« 
با ترجمه كمال خالق پناه منتش��ر شد.  ارنست مندل، مولف اين كتاب كه در س��ال ۱۹۲۳ در فرانكفورت متولد شد به همراه 
خانواده اش در دوران كودكي به بلژيك مهاجرت كرد و در طول جنگ جهاني دوم به نهضت مقاومت بلژيك پيوست. شهرت وي 
به عنوان اقتصاددان به دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برمي گردد، زماني كه آثاري چون »مقدمه اي به نظريه اقتصاد ماركسيست« و 
»صورت بندي تفكر اقتصادي كارل ماركس« را به عنوان يكي از مهم ترين مفسران مدرن نظريه اقتصادي ماركس معرفي كرد. 
كتاب »سرمايه داري متاخر« او كه سال ۱۹۷۲ منتشر شده، نخستين تفسير جامع از پويايي نظام سرمايه داري پس از جنگ 
جهاني دوم بود. كتاب »اقتصاد سياسي« شامل مجموعه اي از سخنراني هاي مندل، در سال ۱۹۶۷ ميالدي براي نخستين بار 

منتشر شد و تا امروز بيش از ۱۰ بار تجديد چاپ شده است.

هنر

اينبازگشاييدرشأن»سينما«است؟
سرانجام پس از چهار ماه سينماها دوباره باز شدند، اما دل سينماداران خوش نيست 
و مي گويند اين نوع بازگش��ايي در ش��أن س��ينما نبود. چهار ماه است سينمايي ها و 
س��ينماداران در انتظار بازگشايي سالن هاي سينما بودند؛ سينمايي كه پس از اعالم 
رسمي مشاهده مواردي از ابتال به كرونا در كشور، پيش از همه مشاغل تعطيل شد و 
حاال يكي از آخرين مشاغلي است كه پس از چند ماه تعطيلي فعاليت خود را از سرگرفته 
است، اما چه از سر گرفتني؟!  از سه روز قبل كه خبر منتفي شدن اكران دو فيلم جديدي 
كه قرار بود براي بازگشايي سينماها روي پرده بروند، اعالم شد چند سينمادار پس از 
پيگيري ها تاكيد كردند كه بدون فيلم هاي جديد و مخاطب پسند كه تماشاگر را به سينما 
بكشانند نمي توانند سينماهاي خود را باز كنند. برهمين اساس، نتيجه جلسه جمعي از 
سينماداران با مديران سازمان سينمايي سي و يكم خردادماه طبق گفته محمدقاصد 
اشرفي، رييس انجمن سينماداران به اينجا مي رسد كه تا روز چهارشنبه )چهارم تيرماه( 
براي بازگشايي صبر كنند كه با صاحبان دو فيلم »شناي پروانه« و »خوب، بد، جلف 
۲؛ ارتش سري« مذاكره شود يا شايد هم فيلم هاي ديگري آماده شوند. اين موضوع را 
برخي ديگر از سينماداران هم تاييد مي كنند ولي در نهايت اطالعيه سازمان سينمايي در 
آخرين ساعت هاي ۳۱ خرداد مبني بر آغاز فعاليت سينماها از اول تير با همان فيلم هايي 
كه پيش از تعطيلي روي پرده بودند، منتشر شد. به گزارش ايسنا، حاال ديروز اول تيرماه 
است و براساس اطالعات سايت سينماتيكت كه شناخته شده ترين مرجع فروش بليت 
اينترنتي به مردم است، صفحه تعدادي از سينماهاي تهران براي فروش بليت همان 
فيلم هاي سال قبل مثل »بي وزني«، »يادم تو را فراموش«، »عطر داغ«، »جهان با من 
برقص« و »چهل و هفت« باز شده، البته هنوز امكان خريد در برخي از آنها فعال نيست. 
ضمن اينكه در ميان فيلم هاي ارايه شده براي فروش، هنوز از فيلم »خروج« كه قبال به 
صورت آنالين اكران شده هم خبري نيست. البته اعتراض هايي نسبت به اكران اين فيلم 
در روزهاي قبل مطرح شده، در حالي كه از همان روز اولي كه تصميم به پخش آنالين 
اين فيلم گرفته شد، دست اندركارانش در رسانه ها اعالم كردند به محض بازگشايي آن 

را روي پرده سينما هم نمايش خواهند داد.  اما االن صاحبان بعضي از اين سينماهاي 
بازشده به ايسنا مي گويند: سينما را باز كرديم ولي مي دانيم مردم نمي آيند. اصال چرا 
در ماه چهارم سال ۹۹ مردم بايد فيلم سال ۹۸ را در سينما تماشا كنند؟ بعضي از اين 
سينماداران كه ناراحت و نااميد و عصباني هستند، اين پرسش را مطرح مي كنند كه 
بعد از چهار ماه تعطيلي، بعد از چهار ماه كه توليد و پخش تعطيل بوده و مديران سازمان 
سينمايي با توجه به تعطيلي بخش قابل توجهي از سينما فرصت كافي براي برنامه ريزي 
داشتند، چطور يك بازگشايي شكيل با فقط دو فيلم خوب براي سينماها تدارك ديده 
نشد؟ آيا نمي شد احتمال هاي مختلفي را پيش بيني كرد كه براساس آن سناريوهاي 
متعددي طراحي شود تا در كمتر از 4۸ ساعت مانده به بازگشايي، بالتكليفي پيش نيايد 

و آخر سر سينماها اين گونه بازگشايي نشوند؟ 
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