
گروه پش�تيباني تولي�د | »وضعيت فعلي 
شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي، محصول 
س�ال ها بي تدبي�ري در مديري�ت كش�ور 
است.« و »ساختارهاي سياسي، اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي موجود، نوعا ضدتوليد 
و ضد توسعه اس�ت.« دو نكته كليدي است 
كه مرتضي افقه اقتصاددان دس�ت روي آن 
مي گ�ذارد. اين اقتص�اددان در گفت وگوي 
خ�ود ب�ا »تع�ادل« ضم�ن ترس�يم فضاي 
كنون�ي اقتص�اد كش�ور، از علت تش�ديد 
مشكالت مي گويد. براس�اس اظهارات اين 
اقتصاددان آنچه موجب ش�ده از حدود دو 
سال پيش روند مش�كالت اقتصادي شدت 
بگي�رد و غيرقاب�ل تحمل ش�ود، تش�ديد 
بي س�ابقه تحريم هاي خارج�ي و در نتيجه 
عريان ش�دن بي كفايتي هاي گذشته بوده 
ك�ه در نب�ود درآمده�اي نفت�ي غيرقابل 
كتمان ش�ده اند. افقه بر اين باور اس�ت اگر 
چ�ه بي تدبيري هاي گذش�ته منش�أ اصلي 
مش�كالت فعلي اس�ت، اما با افت ش�ديد 
درآمده�اي نفت�ي، حاكميت ت�وان تأمين 
نيازهاي بخش هاي توليد و مصرف كشور را 
مثل گذشته ندارد. از اين منظر، مادامي كه 
تحريم ها ادامه يابند، با تداوم س�اختارهاي 
ضدتولي�دي و ضدتوس�عه اي موجود، بعيد 
اس�ت از شدت اين مش�كالت كاسته شود. 
اما راهي كه به گفته اي�ن اقتصاددان پيش 
روي دولت مانده، اين اس�ت كه براي تأمين 
هزينه هايش، ام�وال و دارايي ه�اي دولتي 
را به فروش برس�اند، كه اين راه حل احتمااًل 
فقط يك بار قاب�ل انجام اس�ت و در صورت 
تداوم وض�ع موج�ود، براي س�ال هاي بعد 
بايد چاره اي ديگر انديش�يد. مش�روح اين 

گفت وگو را در ادامه مي خوانيد. 

  سياس�ت هاي اقتصادي دول�ت در چند ماه 
اخير را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

وضعيت فعلي ش��اخص هاي اقتصادي، اجتماعي و 
حتي فرهنگي و مذهبي، محصول دو فرآيند ريشه دار 
در كشور است: نخس��ت اينكه س��ال ها بي تدبيري 
در مديريت ه��اي كش��ور از جنبه ه��اي مختل��ف 
است. ساختارهاي سياس��ي، اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي موجود نوعًا ضدتوليد و ضد توس��عه است. 
تصميم گيران، تصميم س��ازان، مجريان و ناظران و... 
نه براس��اس شايس��تگي هاي تخصص��ي و عمومي، 
بلكه براس��اس روابط سياس��ي، قوم��ي و فاميلي، يا 
ويژگي ه��اي ظاه��ري   برگزيده مي ش��وند. با وجود 
چنين ساختارهايي، حتي بهترين قوانين و تصميمات 
نيز از كارآمدي و نتايج الزم برخوردار نخواهند ش��د. 
بنابراين، بخش قابل توجهي از مش��كالت اقتصادي، 
اجتماعي و  فرهنگ��ي فعلي حاصل تراكم س��ال ها 
تصميمات و اقدامات غلط، غيرتوسعه اي و در بسياري 
موارد بي اعتنا به واقعيات ساختاري موجود در كشور 
بوده اس��ت. با اين وصف، وجود درآمدهاي خدادادي 
ناش��ي از فروش نفت، مانع از ظاهر ش��دن نتايج اين 
بي تدبيري ها طي سال هاي گذشته ش��ده است.  اما 
آنچه باعث شده از حدود دو سال پيش روند مشكالت 
شدت گرفته و غيرقابل تحمل شود، تشديد بي سابقه 
تحريم هاي خارجي و در نتيجه عريان شدن حاصل 
بي كفايتي هاي گذش��ته بوده كه در نبود درآمدهاي 
نفتي غيرقابل كتمان شده اند. به عبارت ديگر، اگر چه 
بي تدبيري هاي گذشته منشأ اصلي مشكالت فعلي 
اس��ت اما در نبود درآمدهاي نفت��ي، حاكميت توان 
تأمين نيازهاي بخش هاي توليد و مصرف كش��ور را 
مثل گذشته ندارد. بنابراين، مادامي كه تحريم ها ادامه 
يابند، با تداوم ساختارهاي ضدتوليدي و ضدتوسعه اي 
موجود، بعيد است از شدت اين مشكالت كاسته شود. 
نظام تصميم گيري، با بهره گيري از ذخاير ارزي باقي 
مانده و اقداماتي كه دولت از قبل انجام داده، در بهترين 

شرايط شايد بتواند وضع موجود را حفظ كند.  بنابراين، 
 گر چه دولت و قوه مجريه نيز سهيم در وضع است، اما 
دولت را تنها مسوول بروز مشكالت بي سابقه فعلي در 
اقتصاد دانستن، ناديده انگاشتن واقعيات موجود است 
و عمدتًا ابزاري است براي رقابت هاي سياسي نابالغانه 
كه هدفشان كسب قدرت اس��ت نه الزامًا اصالح امور 
معيش��تي و رفاهي مردم. با توجه به نكات فوق و نيز 
تنگناهاي مالي شديد، مي توان گفت كه اقدامات دولت 
در شرايط فعلي قابل قبول بوده اند. در واقع بايد گفت 
كه با وجود ناكارآمدي دس��تگاه ها و نهادهاي اداري و 
اجرايي، نظارتي و قضايي و نيز گسترش بي سابقه فساد 
مالي در اغلب بخش ها  شايد نتوان انتظاري بيش از اين 

از قوه مجريه داشت.
  دول�ت در س�ال جاري ب�ا كس�ري بودجه 
شديدي روبرو اس�ت؛ ماليات ستاني يكي از 
ابزارهاي در اختيار دولت است كه مي تواند با 
به كارگيري آن بخشي از اين كسري را جبران 
كند؛ اما با ش�يوع ويروس كرونا عمال بخشي 
از فعاليت ه�اي اقتصادي ب�ا معافيت مالياتي 
روبرو ش�دند كه خود اين موضوع باعث ش�د 
تا نگراني ها نسبت به پيش بيني عدم تحقق 
درآمدهاي مالياتي در س�ال ج�اري افزايش 
يابد؛ با ترسيم چنين وضعيتي رويكرد دولت 

در اين زمينه چگونه بايد باشد؟ 
حتي پيش از بروز بحران ناش��ي از ش��يوع ويروس 
كرونا، تش��ديد تحريم هاي امريكا باعث ش��ده بود 
دولت تمركز بيش��تري بر درآمدهاي غيراز نفت به 
خصوص ماليات در بودجه 99 داشته باشد. اما از آنجا 
كه بسياري از فعاليت هاي اقتصادي كشور، خود به 
درآمدهاي نفتي وابسته اند، قابل انتظار بود كه تمامي 
درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در بودجه 99 نيز 
قابل تحقق نباشد. شيوع كرونا، افق كسب درآمدهاي 

مالياتي در سال 99 را باز هم تيره تر كرد. 
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اقتصاد بدون نفت بي كفايتي ها را عريان كرد

ساختارهاي ضد توليدو توسعه

سرپرست امور اصناف و بازرگانان ايران از تهيه ليست 
افراد فاقد بيمه براي دريافت تسهيالت حمايتي دولت 
خب��ر داد و گفت: اصناف بيش��ترين س��هم را در بين 
مشاغل مورد حمايت و دريافت تسهيالت دولت دارند. 
جمشيد گلپور در گفت وگو با »تسنيم«، درباره اعتراض 
اتاق اصناف ايران به فهرس��ت اعالمي حمايت دولت از 
صنوف متضرر از كرونا اظهار كرد: درست است كه همه 
صنوف در اين شرايط متضرر شده اند، اما بودجه دولت 
محدود بوده و بر همين اساس با در نظر گرفتن اولويت و 

معيارهاي مشخص، اين ليست نهايي شد.  
وي با بيان اينكه س��هم اصناف در ليس��ت تسهيالت 
مشاغل متضرر از كرونا بيش��تر از ساير بخش ها است، 
گفت: »كيف و كفش، پوش��اك، مواد غذايي، تاالرها، 

آرايشگاه هاي زنانه و مردانه« 
از جمله صنوفي هستند كه 
در فهرس��ت حمايت دولت 
ق��رار گرفته ان��د، زي��را اين 
صنوف به دستور دولت و به 
اجبار تعطيل ش��ده اند. وي 
با تأكيد بر اينكه اگر شرايط 
و وضعي��ت مال��ي كش��ور 
بهتر ش��د، قطع��ًا حمايت 

از س��اير صنوف در برنامه دولت قرار دارد، خاطرنشان 
كرد: نمي توان س��اير مش��اغل از جمله ايران گردي و 
جهانگردي، بخش هاي خصوصي آم��وزش و پرورش 
را ناديده گرفت زيرا اين مش��اغل هنوز مجوز ش��روع 

فعاليت درياف��ت نكرده اند، 
در حالي كه صن��وف بعد از 
گذش��ت دو ماه به م��رور از 
اواخر ارديبهش��ت ماه مجوز 

بازگشايي دريافت كردند.
گلپور افزود: بر همين اساس 
تالش ش��ده همه مش��اغل 
و آنهاي��ي ك��ه بيش��ترين 
ضررها را متحمل ش��ده اند، 
در اين فهرست قرار بگيرند. البته در ابتدا قرار بود تنها 
مش��اغلي كه در اين فهرس��ت قرار دارند و داراي بيمه 
تأمين اجتماعي هستند مش��مول دريافت تسهيالت  
ش��وند، اما در حال حاضر اعالم ش��ده كه مشاغل فاقد 

بيمه نيز مي توانند از اين تسهيالت استفاده كنند. وي 
با بيان اينكه در حال تهيه ليست مشاغل آسيب ديده 
فاقد بيمه كه مشمول حمايت دولت مي شوند هستيم 
كه مجموع اصناف فاقد بيم��ه و داراي بيمه 700 هزار 
عدد اس��ت كه حدود 200 هزار نفر داراي بيمه و 500 
هزار نفر فاقد بيمه وجود دارد. فهرس��ت 200 هزار نفر 
داراي بيمه به وزارت كار ارس��ال شده و مابقي كه فاقد 
بيمه هستند نيز در حال جمع آوري بوده و به وزارت كار 
در قالب سايت كارا ارايه مي كنيم. گلپور گفت: تعدادي 
از اصناف تس��هيالت خود را دريافت كرده اند كه آمار 
دقيقي از تعداد آنها در دست نيست ولي تعداد زيادي 
هنوز ثبت نام نكرده اند كه به آنها پيامك ش��ده تا براي 

ثبت نام اقدام كنند.

سهم باالي اصناف در ليست گيرندگان تسهيالت كرونا
سرپرست امور اصناف و بازرگانان ايران خبر داد
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دكتر منصور غيبي، كارشناس اقتصاد 
مسكن، تازه ترين برنامه هاي دولت را 

در گفت وگو با »تعادل« بررسي كرد

ميلياردرهاي 
بي پول در 

حباب  مسكن

يادداشت

 مكانيسم اصالح مالياتي
 و چند مساله كليدي 

موض��وع كس��ري بودجه 
دولت ي��ك ام��ر واضح و 
غيرقاب��ل ان��كار اس��ت و 
چاره انديشي براي جبران 
اين كس��ري هم يك��ي از 
اولويت هاي اصلي اقتصاد 
كش��ور در ش��رايط فعلي 
است. پرس��ش اين است 
كه با استفاده از چه مكانيس��م و راهكاري مي توان 
كس��ري بودجه فعلي را جبران كرد به گونه اي كه 
كمترين تبعات منف��ي را در بخش هاي اقتصادي و 
معيشتي به جاي بگذارد؟ قبل از پاسخگويي به اين 
پرسش يك موضوع را بايد مورد توجه قرار داد و آن 
اينكه بودجه سال 99 به شكل عجيبي نهايي شد و به 
اعتقاد اغلب كارشناسان نگاه جاري و ساري در اين 
بودجه انبساطي است؛ قبل از هر اقدامي معتقدم كه 
دولت بايد يك اصالحيه بر روي بودجه 99 داش��ته 
باشد و آن اصالحيه را به مجلس براي بررسي دقيق 
ارسال كند. اصالحيه اي كه با توجه به شرايط كشور، 
تبعات تحريم و كرونا تهيه شده باش��د و از ريخت و 
پاش هاي بدون دليل در آن خبري نباشد. بنابراين 
اولين قدم براي بهبود اي��ن وضعيت اصالح رويكرد 
انبساطي بودجه است. دليلي ندارد زماني كه دولت 
و كشور در شرايط دش��واري قرار دارد؛ بدون دليل 
رديف هاي پرداختي نه چندان حيات��ي در بودجه 
وجود داشته باشد. بعد از مرحله پااليش و مشخص 
شدن كسري واقعي بودجه اس��ت كه بايد به دنبال 
راهكارهاي اجرايي براي جبران كس��ري ها باشيم. 
از منظر اقتصادي زماني كه درآمدهاي نفتي كشور 
محدود شده و به حداقل رسيده باشد؛ مطمئن ترين 
و اقتصادي تري��ن راه��كار اس��تفاده از مالي��ات در 
بخش هاي مختلف اس��ت. بر اين اس��اس است كه 
بالفاصله پس از مش��خص شدن كس��ري بودجه 
كارشناسان اقتصادي از ضرورت تغيير رويكردهاي 
مالياتي در كش��ور س��خن گفتند. اخ��ذ ماليات از 
خانه هاي خالي، اخذ ماليات از عايدي بورس و اخذ 
ماليات از سود سپرده هاي بانكي سه حوزه اي است 
كه كارشناس��ان اقتصادي معتقدند دولت از طريق 
وصول ماليات از آنها مي تواند بخشي از كاستي هاي 
خود را پوش��ش دهد. موضوع مالي��ات از خانه هاي 
خالي موضوعي اس��ت كه فكر مي كنم 5سال است 
كه از تصويب آن مي گذرد و موضوع جديدي نيست؛ 
مطابق قانون بايد پيش از اين در اي��ن زمينه اقدام 
مي شد كه نشده است؛ فكر مي كنم اغلب كارشناسان 
روي بحث ماليات خانه هاي خالي هم نظر هستند و 
مخالفت چنداني در اين زمينه وجود ندارد؛ اما بحث 
ماليات بر عايدي سهام و ماليات بر سودهاي سپرده 
بانكي، حوزه هايي هس��تند كه كارشناسان نظرات 
متفاوتي درباره آنها مطرح مي كنند و مخالفت هاي 
ج��دي درب��اره آنها مط��رح مي ش��ود. برخ��ي از 
كارشناسان معتقدند كه شرايط اقتصادي به گونه اي 
است كه نمي توان حساب جدي بر روي درآمدهاي 
عايدي سهام و سود س��پرده هاي بانكي متصور شد 
و افكار عمومي در اين زمينه همراه تصميم س��ازان 
نخواهد بود و همين امر ممكن اس��ت تبعاتي براي 
اقتصاد كشور داشته باش��د. معتقدم كه دولت ابتدا 
بايد اصالحيه الزم براي بودجه را به مجلس يازدهم 
ارس��ال كند و بعد از آن موضوعات مختلف بايد در 
كميس��يون هاي تخصصي مجلس چكش كاري 
ش��ود تا در نهايت بتوان تصمي��م معقوالنه در اين 
زمينه اتخاذ كرد كه هم به نفع اقتصاد كشور باشد 
و هم به نفع طبقات محروم جامعه. هر تصميمي كه 
فش��ار مضاعفي روي طبقات محروم جامعه ايجاد 
كند بايد از دستور كار خارج شود. اين طبقات طي 
سال هاي اخير دامنه وسيعي از مشكالت را تحمل 
كرده اند و بايد در تصميم گيري ها به اين نكته توجه 
ش��ود.ضمن اينكه بايد توجه كرد كه راهكارهاي 
حل مشكل كس��ري بودجه تنها از طريق ماليات 
نيست، راهكارهاي ديگري وجود دارد كه بايد به فكر 

استفاده از آنها بود. 
نماينده قصر شيرين در مجلس يازدهم

شهريار  حيدري

 تمهيدات دولت 
براي كنترل قيمت مسكن

سخنگوي دولت اعالم كرد 

س��خنگوي دول��ت ب��ا اش��اره به 
برنامه ه��اي دول��ت ب��راي ماليات 
ستاني مي گويد: افرادي كه زودتر 
از موعد مق��رر اقدام ب��ه پرداخت 
مالي��ات كنن��د ب��ه ازاي ه��ر يك 
ماه پرداخ��ت ۱.5 درص��د پاداش 
به آنه��ا پرداخت مي ش��ود. ربيعي 
همچني��ن تاكيد مي كن��د: بورس 
مس��كن راه اندازي مي ش��ود؛ قرار 

اس��ت با تمهيدات بانك مركزي ميزان تسهيالت 
مسكن افزايش يابد. او در خصوص مشكل گرانتي 
مس��كن و اعتراض��ات مردمي در اي��ن خصوص 
اش��اره مي كند:  موضوع گراني مس��كن را دنبال 
كرده ايم بخش��ي از آن سياست گذاري هاس��ت و 
مقداري هم به دليل ش��رايط موج��ود اقتصادي 
در كشور اس��ت. س��خنگوي دولت همچنين در 
خصوص سياست هاي پولي دولت گفت: واردات 
ارز به صورت اسكناس به كشور بدون محدوديت 
آزاد  اس��ت.  ربيعي اما ب��ا اعالم اينك��ه » همواره 
آماده بودي��م بر اس��اس توافقات مقرر پيش��ين 
دسترس��ي هاي مجدد را براي بازرس��ان آژانس 
بين الملل��ي انرژي اتم��ي فراهم كني��م«، گفت: 

بازرسي هاي فني نبايد سياسي شود.

   تصميمات  جديد  دولت  براي  مستاجران
وي همچنين گف��ت: بعد از كرونا درب��اره افزايش 
قيمت مس��كن و نرخ اجاره بهاي خانه ها در دولت 
بحث ش��د. معاون اول دولت مامور شد كارگروهي 
ب��راي مس��كن تش��كيل ده��د. به ط��ور خالصه 
مي گويم در سياس��ت هاي كوتاه مدت و بلندمدت 
فعاليت ك��رده و براي ه��ر دوره تصميم��ات الزم 
گرفته مي شود. ربيعي افزود: اول براي مستاجران 
تصميماتي گرفتيم ك��ه به محض نهايي ش��دن 
اطالع رساني خواهد شد. وزارت مسكن مكلف شد 
براي تامين مس��كن پايدار براي كم درآمدها طرح 
ملي مس��كن را به كمك وزارتخانه هاي ذي ربط و 

بانك ها براي تامين ۴00 هزار مسكن انجام دهد.
وي ادامه داد: ستاد اجرايي تا وزارت دفاع، وزارت 
آم��وزش و پ��رورش وزارت كار و مناط��ق آزاد 
توافقنامه هايي براي كنترل قيمت و افزايش توليد 
مسكن بس��ته اند. ربيعي گفت: تفاهم نامه هايي 
بين نهادهاي مختلف امضا و برخ��ي از آنها كار را 
آغاز كردند. ساير دس��تگاه ها كه پاي كار نيامدند 
از طريق مصوبه دولت براي در اختيار گذاش��تن 
زمين در ط��رح ملي مس��كن پ��اي كار خواهند 
آمد. ربيعي همچنين يادآور ش��د: براي جاهايي 
كه مجوز ص��ادر مي كنند و هزينه دارد مش��غول 
رايزني براي تخصيص هستيم. وي با اشاره به آمار 
متقاضيان اخذ مس��كن ملي گفت: يك ميليون و 
ششصد متقاضي در مرحله اول تقاضا دادند. يكي 
از تصميماتي كه ب��راي كوتاه م��دت و بلندمدت 
گرفته ش��د؛ اين بود كه تس��هيالت بانك مسكن 
دراختيار افرادي كه بخواهند ساخت و ساز كنند، 

قرار مي گيرد.

   محدوديتي در ورود ارز 
به ايران  وجود ندارد

ربيعي با اش��اره به جلس��ه شوراي 
هماهنگي اقتصادي گفت: مصوبات 
پنجاهمين جلسه شوراي هماهنگي 
اقتص��ادي ب��ه تاييد مق��ام معظم 
رهبري رسيد و قرار شد، ورود ارز به 
صورت اسكناس و بدون محدوديت 
به داخل كش��ور آزاد ش��ود. مطابق 
ضوابط و مقررات بانك مرك��زي و مقررات مبارزه با 
پولشويي اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز هستند 
كه بدون محدوديت ارز را به كش��ور وارد كنند. وي 
همچني��ن اظهاركرد: بخش��ودگي جرايم مالياتي 
از جمله اقداماتي اس��ت كه دولت براي رفع دغدغه 
فعاالن اقتصادي در نظر دارد. امسال وزارت اقتصاد 
و دارايي قصد دارد، بخشودگي را اجرايي كند، اين 

دستورالعمل ابالغ شده است.  

   آخرين تمهيدات دولت
 براي كنترل قيمت مسكن

ربيع��ي در ادام��ه با اش��اره ب��ه تالش دول��ت براي 
اج��راي دولت الكتروني��ك گفت: ب��راي حمايت از 
هنر و هنرمندان قرار شد س��كوهاي نرم افزاري در 
زنجيره اي از ارزش ب��ه توليد كنن��ده نهايي محتوا 
پرداخت ش��وند، تا توليد كنندگان ه��م از اين مورد 
منتفع ش��وند . وزارت ارتباطات به زودي اين كار را 
پيگيري مي كند. ربيعي ادامه داد: با سياس��ت هايي 
كه وزارت راه و شهر س��ازي و وزارت صمت به ستاد 
اقتصادي دولت پيشنهاد كردند ضمن تامين تقاضاي 
مسكن و مديريت قيمت براي ورود نقدينگي به اين 
حوزه قرار است تصميماتي گرفته ش��ود. وي ادامه 
داد: از جمله اقدماتي كه صورت گرفت تامين تقاضا 
با چشم انداز در ايجاد رونق و عرضه مسكن كوچك 
اس��ت كه به س��هولت قابل دس��ترس اشخاص كم 
درآمد باشد. دستيار اجتماعي رييس جمهور گفت: 
تسريع در گسترش مس��كن ملي و مسكن اولي ها و 
انتقال تسهيالت متقاضيان در چارچوب بازار عرضه 
و كنترل قيمت دنبال خواهد شد. ربيعي همچنين 
گفت: بخشي از افزايش قيمت ناشي از سرمايه هاي 
سرگش��ته مردم بوده است كه خوش��بختانه بورس 
بخش اعظمي از آنها را مديريت كرده است و اجراي 
سياس��ت هاي ديگري هم بايد صورت گيرد تا بازار 
مسكن درست ش��ود. س��خنگوي دولت ادامه داد: 
وزارت راه و شهرس��ازي موظف به كنترل س��اخت 
هزينه مس��كن ش��د چرا كه اگر ما بتوانيم از منشأ 
اصلي  كه مرحله ساخت است كنترل كنيم قطعا گام 
موثري در كنترل قيمت خواهد بود. سخنگوي دولت 
سپس گفت: باتوجه به اينكه تقاضاي برخي از افراد 
براي خريد مس��كن صرفا براي سرمايه گذاري است 
قرار شد اين نوع تقاضا را در چارچوب مديريت بورس 
پيگيري كنيم. ربيعي تصريح كرد: ان شاءاهلل بتوانيم 
بورس مس��كن را راه ان��دازي كنيم تااف��راد بتوانند 

متراژي مسكن خريداري كنند. 
ادامه در صفحه 7

 صفحه 5 

سالروز شهادت  حضرت امام جعفرصادق )ع( را تسليت مي گوييم
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بانك مركزي گزارش تحوالت اقتصادي ايران در بخش واقعي در سال هاي 97 و 98 را منتشر كرد

اقتصاد ايران در ركود يا خارج از ركود؟
گروه كالن | محسن شمشيري |

 سلرانجام پلس از دو سلال تاخيلر در اعلالم 
شلاخص هاي كالن اقتصادي، گلزارش بخش 
واقعي و نماگرهاي اقتصادي، روز دوشلنبه 26 
خلرداد 99، بانك مركزي تصميلم گرفت تا به 
دنبال مثبت شدن رشد اقتصادي بدون نفت در 
زمسلتان 98، گزارش تحوالت اقتصادي ايران 
در بخش واقعي در سال هاي 97 و 98 را منتشر 
كند و جالب اينكه گزارش هر دوسال و 8 فصل 
با هم منتشر شده و در عين حال گزارش گزيده 
آمارهاي اقتصلادي، پولي و بانكلي نيز به طور 
همزمان و براي سه ماه دي، بهمن و اسفند منتشر 
شده اسلت. اينكه آمارها بايد به صورت ماهانه 
و فصلي منتشر شلود تا مردم و كارشناسان در 
جريلان آن قلرار گيرند يا اينكه بله دنبال يك 
موفقيت در مثبت شدن رشد اقتصاد بدون نفت 
بايد گزارش دو سال شاخص هاي كالن و سه ماه 
گزيده آمارهاي اقتصادي باهم منتشلر شلود، 
از عجايب انتشلار آمار در جهان است. يكي دو 
سال است كه رسانه ها و كارشناسان از اين آمار 
بي اطالع هستند و با گمانه زني تحليل هايي ارايه 
مي دهند و اكنون در يك روز بانك مركزي تمام 
آمارها را باهم منتشر مي كند! و عجيب است كه 
در همان روز كله آمارهاي كالن وگزارش بخش 
واقعلي را اعالم مي كند، آمارهلاي اقتصادي را 
نيز در همان روز و براي سله ماه منتشر مي كند 
تا با بمباران آملار، همه آمارها را زير چتر مثبت 
شلدن رشلد اقتصادي بدون نفلت 1.1 درصد 
منتشلر كرده و خيال خود را از بابت چند سال 
و چند ماه تاخير راحت كند. در حالي كه ارزش 
اين آمار و تحليل آنها به تدريجي بودن آن است 
كه جامعه و سلازمان ها و فعاالن اقتصادي از آن 
بهلره ببرند و اين حق فعال اقتصادي اسلت كه 
از شلاخص هاي كالن باخبر باشد و براساس آن 

سرمايه گذاري كند. 

به گ��زارش »تعادل«، بانك مركزي اعالم كرده كه رش��د 
اقتصادي بدون نفت كشور )به قيمت هاي ثابت سال 1390( 
در سال 1398، براساس اعالم بانك مركزي، به عدد 1.1+ 
درصد رس��يد. به گزارش روابط عموم��ي بانك مركزي، 
بر اس��اس محاس��بات مقدماتي و اوليه اداره حساب هاي 
اقتصادي اين بانك، توليد ناخالص داخلي با نفت كش��ور 
به قيمت پايه و )به قيمت هاي ثابت سال 1390( در سال 
1398 نيز به عدد 6137.3 هزار ميليارد ريال رس��يد كه 
نسبت به رقم مشابه سال قبل به ميزان 6.5 درصد كاهش 
يافته است. براساس تعريف ركود اقتصادي، اگر اقتصاد 4 
فصل رشد منفي داشته باشد داراي ركود و اگر 4 فصل رشد 
مثبت داشته باشد از ركود خارج شده محسوب مي شود. 
اكنون با توجه به رشد اقتصادي منفي با نفت 5.4- درصد در 

سال 97 و همچنين سه فصل منفي بهار، تابستان و زمستان، 
سال 98 و رشد مثبت پاييز 98 به ترتيب با نرخ هاي 11-، 
9.1-، 1.7 و 6.4- مي توان گفت كه اقتصاد در حالت ركود 
به س��ر مي برد و در كل سال 98 با 6.5- درصد رشد منفي 
همراه شده اس��ت. اما از سوي ديگر، اقتصاد بدون نفت در 
سال 97 رشد منفي 1.8- داش��ته و در چهار فصل بهار تا 
زمستان به ترتيب رشد مثبت 0.4، 0.5، 3.8 و 0.1 داشته 
و كل س��ال 1.1 درصد مثبت بوده است كه نشان مي دهد 
اقتصاد بدون نفت از ركود خارج شده است.  توليد ناخالص 
داخلي به قيمت بازار نيز در سال 97 رشد 6- درصد منفي 

داشته و در سال 98 با 6.8- درصد رشد منفي همراه شده 
است و تنها در فصل پاييز با 1.8 درصد رشد مثبت همراه 
بوده و در فصل هاي بهار، تابستان و زمستان 98 با رشد منفي 
به ميزان 11.7-، 9.1-، و 6.8- درصد روبرو شده است.  اما 
در عين حال بايد ساير شاخص هاي اقتصادي از جمله رشد 
سرمايه گذاري، رشد مصرف بخش خصوصي را نيز مورد 
توجه قرار داد و اين پرسش را مطرح كرده كه اقتصاد با چه 
روند سرمايه گذاري همراه است و قدرت خريد مردم و توزيع 

درآمد و درآمد سرانه در چه وضعيتي است؟
مصرف بخش خصوصي يا قدرت خريد مردم در دو سال 97 

و 98 به ترتيب با رشد 2.6- و 7.7- درصد همراه شده است. 
سرمايه گذاري يا تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز با 12.3- 
و 5.9- درصد همراه شده است. هزينه ناخالص داخلي به 
قيمت بازار نيز با 6- و 6.8- درصد مواجه بوده است. صادرات 
و واردات نيز در هر دو سال با رشد منفي همراه شده است.  
مصرف بخش خصوصي يا قدرت خريد مردم عالوه بر سال 
97 در تمام فصل هاي سال 98 رشد منفي داشته و در سال 
97 و 98 به ترتيب با 2.6- و 7.7- درصد رشد منفي داشته 
است. مصرف بخش دولتي نيز در سال 97 و 98 به ترتيب با 
2.9- و 6- درصد رشد منفي روبرو بوده است اين دو شاخص 

عامل عمده طرف تقاضا هستند كه توليد و كاال و اشتغال 
را تشويق مي كنند و منفي شدن آن مي تواند روي رشد و 
درآمد سرانه اثرگذار باشد.  تشكيل سرمايه ثابت ناخالص يا 
سرمايه گذاري نيز در سال 97 با 12.3- درصد منفي و در 
فصل هاي 98 به ترتيب با 4.9-، 0.9-، 2.1 و 17.5- درصد 
روبرو بوده و تنها در فصل پاييز رش��د مثبت داش��ته و در 
تمام س��ال 98 نيز 5.9- درصد رش��د منفي داشته است.  
س��رمايه گذاري در ماش��ين آالت نيز عالوه بر سال 97 در 
فصل هاي بهار تا پاييز رشد منفي داشته و در زمستان با رشد 
مثبت همراه شده است. در دو سال 97و 98 به ترتيب 18.7- 
و 10- درصد رشد منفي داشته است.  در بخش ساختمان 
نيز در سال 97 با رشد 9.4- درصد و در سه فصل اول 98 با 
رشد مثبت 3.3، 1.7 و 10.6 درصد همراه بوده و در فصل 
چهارم 24.7- درصد رشد منفي داشته و در كل سال با رشد 
منفي 4.3- درصد همراه بوده است. اين نكته نشان مي دهد 
كه ساختمان سازي و سرمايه گذاري در ساختمان به شدت 

تحت تاثير ويروس كرونا قرار داشته است. 

   رشد بخش هاي اقتصادي 
بخش كشاورزي در سال 97 با رشد منفي 0.9- و در سال 
98 با رشد مثبت 8.8 درصد همراه بوده و وضعيت بهتري 
نسبت به تمام بخش هاي اقتصادي داشته است. اما بخش 
نفت بدترين وضعيت را داش��ته و بار رشد منفي 18.1- و 
38.7- درصد در س��ال هاي 97 و 98 روبرو بوده اس��ت. 
از س��وي ديگر، صنايع و معادن پس از رش��د منفي سال 
97 به ميزان 4.3- درصد در س��ال 98 رش��د مثبت 2.3 
درصد داشته است. بخش خدمات در هر دو سال به دليل 
تحريم ها، كرونا و ركود با رشد منفي 0.6- و 0.2- درصد 
همراه بوده است. در نتيجه كل اقتصاد ايران با رشد منفي 
5.4- و 6.5- درصد در هر دو سال 97 و 98 روبرو بوده است.  
در چهار فصل س��ال 98، بخش كشاورزي رشد مثبت اما 
بخش نفت رشد منفي داشته است. بخش صنايع و معادن 
نيز در فصل اول رشد منفي و در سه فصل تابستان، پاييز 
و زمستان با رش��د مثبت همراه شده است. بخش معدن 
دليل عمده رش��د مثبت صنايع و معادن بوده كه در تمام 
فصل ها و همچنين در سال 97 رشد مثبت داشته است. 
اما بخش صنعت در س��ال 97 و فصل هاي بهار، تابستان 
98 رشد منفي داشته و در فصل هاي پاييز و زمستان رشد 
مثبت داشته است. بخش ساختمان نيز با رشد منفي در 
سال 97 به ميزان 5.5- درصد همراه بوده و در فصل هاي 
98 به ترتيب با 4.8، 6.7، 15.7 درصد و در فصل زمستان 
با رشد منفي 22.8- درصد همراه بوده است. در نتيجه در 
كل سال 98 با رشد منفي 0.2- درصدي همراه شده است. 
بخش خدمات نيز به جز فصل پاييز در ساير فصول 98 و 
سال 97 با رشد منفي همراه بوده است. همچنين خدمات 
حمل و نقل، موسسات پولي و مالي و مستغالت و خدمات 
حرفه اي با رشد مثبت همراه بوده اند. اما بازرگاني و رستوان 
و هتلداري و خدمات عمومي و اجتماعي و شخصي و خانگي 

با رشد منفي همراه بوده اند.

اقتصاد بدون نفت در چهار فصل رشد مثبت و اقتصاد با نفت در سه فصل با رشد منفي همراه بوده است

كانال هاي انباشت زيان و كاهش سرمايه بانك ها
مهديه زمردي|

انتظار مي رود تحت اثرات س��وء انتش��ار ويروس كرونا و 
محدوديت هاي ايجاد شده كه س��بب وارد آمدن آسيب 
جدي به برخي فعاليت هاي اقتصادي ش��ده، درآمدهاي 
مش��اع بانك ها تحت تاثير جدي قرار گيرد. كاهش نرخ 
سود بانكي كه در ابتداي سال به تصويب رسيد سياست 
مباركي علي الخصوص براي بانك ها بود كه منجر به كاهش 
هزينه تمام شده پول براي بانك ها شد. اما انتظار مي رود، 
در شرايط فعلي شبكه بانكي در دريافت سود تسهيالت 
خود از كس��ب و كارهاي مختلف دچار مشكل شود زيرا 
كه در حال حاضر و تحت اثر س��وء انتش��ار ويروس كرونا، 
برخي فعاليت هاي اقتصادي به خصوص در بخش خدمات 
آسيب جدي ديده اند و اين موضوع بخش درآمدهاي مشاع 
بانك ها را يقينا تحت الشعاع قرار خواهد داد. اين در حالي 
است كه بانك ها ملزم به پرداخت سود سپرده هاي دريافتي 
به سپرده گذاران خود هستند و نمي توانند آن را به تعويق 

بيندازند. بنابراين در صورت استمرار آثار سوء شيوع ويروس 
كرونا و محدويت هاي ناش��ي از آن پيش بيني ميشود كه 
فعاليت س��نتي بانكداري يعني دريافت سپرده از مردم و 
اعطاي تس��هيالت با چالش اساسي مواجه شود و شكاف 
درآمد و هزينه بهره اي بانك ها بيشتر شود. بر همين اساس 
از آنجايي كه بانك ها نيز به مثابه ديگر بنگاه هاي اقتصادي 
به دنبال حداكثر كردن س��ود خود هستند، ممكن است 
تمايل كمتري به اعطاي تسهيالت از خود نشان دهند )اين 
امر خود را به صورت كاهش نسبت تسهيالت اعطايي به 
سپرده ها نشان مي دهد(، لذا كاهش نرخ سود بانكي و هزينه 
تجهيز منابع مي تواند به نوعي جان تازهاي براي فعاليت 
سنتي بانك ها باشد. از بعد درآمدهاي غيرمشاع نيز بانك ها 
با چالش هاي عديده برونزا مواجه هس��تند؛ زير سايه اي 
سنگين پاندمي كرونا، ورود ايران به ليست سياه FATF كه 
خود مزيد بر علت مشكالت تجاري و بانكي كشور است و 
همچنين تداوم تحريم هاي نظام بانكي از آبان ماه 1397، 

قاعدتا شرايط بسيار سختي را براي كسب درآمد بانك ها 
رقم زده است. اهميت اين موضوع از آنجا مشخص مي شود 
كه بررسي دقيق تر ترازنامه شبكه بانكي منتهي به آذر 98 
نشان از منفي  شدن حس��اب سرمايه برخي از بانك ها در 
سال گذشته دارد؛ حساب سرمايه بانك ها و يا همان حقوق 
صاحبان سهام متشكل از حساب سرمايه پرداخت شده، 
حساب اندوخته قانوني، حساب ساير اندوخته ها، حساب 
سود )زيان( انباشته، حساب س��ود )زيان( قطعي نشده، 
حساب سود )زيان( ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي 

شعب و واحدهاي فرعي خارج از كشور است.
با مطالعه جزئيات صورت هاي مال��ي نه ماهه بانك هاي 
پذيرفته شده در بورس مالحظه مي شود كه زيان انباشته 
بانك ها باعث منفي شدن حساب سرمايه آنها در ترازنامه 
شده است. از منظر كل شبكه بانكي نيز همين وضعيت در 
آمارهاي ترازنامه اي كه توسط بانك مركزي منتشر مي شود 
نيز مشهود است. در اين خصوص بانك هاي تجاري دولتي و 

بانك هاي غيردولتي عملكرد نامناسبي داشته اند. در برخي 
از اين بانك ها ميزان انباشته زيان به چندين برابر سرمايه پايه 
رسيده است كه عمال بانك را در معرض ورشكستگي قرار 
مي دهد. بديهي است كه در صورت تعلل براي اصالح نظام 
بانكي و رفع ناترازي هاي موجود در ترازنامه برخي بانك ها، 
بانك هاي خوب نيز به آتش بانك هاي بد خواهند سوخت. 
اگرچه تجربه موسسات مالي غيرمجاز نشان داده است كه 
بانك مركزي در چنين موقعيتي نمي گذارد بحران به بقيه 
بانك ها و اقتصاد كشور تسري پيدا كند. اما بايد به اين نكته 
نيز توجه كرد كه هزينه دخالت ديرهنگام مقامات نظارتي 
نه تنها به سپرده گذاران بانك هاي مشكل دار بلكه از طريق 
افزايش پول پرقدرت به همه مردم تحميل مي شود. لذا براي 
كاهش چنين هزينه گزافي بايد شان نظارتي بانك مركزي 
تقويت شود و بانك ها نيز براي پرهيز از انجماد دارايي هاي 
خود با دقت بيشتري به اعتبارسنجي و اعطاي تسهيالت 
پرداخته تا بتوانند از حجم مطالبات غيرجاري خود بكاهند 

و حتي االمكان از بنگاه داري و حبس دارايي هاي خود به 
صورت امالك و مستغالت بپرهيزند. الزم به ذكر است كه 
در اين راستا اقداماتي نظير ادغام بانك هاي نظامي كشور، 
تغيير روش محاسبه نرخ سود كوتاه مدت بانكي از روزشمار 
به ماه ش��مار و نيز كاهش نرخ س��ود بانكي توسط بانك 
مركزي مثبت ارزيابي مي شود. اما افزايش ناگزير كل هاي 
پولي تحت تاثير ركود ناشي از كرونا و نحوه تامين كسري 
بودجه قطعي دولت از چالش هاي پيش روي بانك مركزي 
است كه مي تواند منجر به افزايش نقدينگي شود. اگرچه در 
حال حاضر جريان حجم قابل توجهي از نقدينگي در بازار 
سرمايه از التهاب ساير بازارها كاسته است اما زنگ خطري 
براي اقتصاد كشور است چرا كه هرگونه نوساني كه منجر 
به خروج نقدينگي از بازار سرمايه شود، اولين مقصد آن در 
كوتاه مدت، بازار پول و س��پرده هاي بانكي خواهد بود. لذا 
مي بايست تمهيدات الزم به منظور پرهيز از شكل گيري 

مجدد رقابت قيمتي در بازار پول انديشيده شود.

يادداشت

دژپسند: جرايم معوقات مالياتي در سال 99 بخشيده مي شود
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه امس��ال هم جرايم معوقات 
مالياتي، بخشيده خواهد شد، گفت: به دليل شرايط ناشي از شيوع كرونا، 
دامنه اين بخشودگي را از بنگاه هاي توليدي، به بنگاه هاي توليد كاال 
و خدمات گسترش داده ايم. به گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي، 
»فرهاد دژپس��ند« دو مصوبه مهم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
سران قوا در زمينه سياست هاي حمايتي مالياتي دولت از بنگاه هاي 

توليدي را تشريح كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ما در س��ال جاري از يك سو 
بحث »جهش توليد« را به عنوان شعار سال و از سوي ديگر، بحث مبارزه 
با تبعات منفي همه گيري كرونا را داريم، اظهار داشت: اقتضاي توجه به 
اين دو امر مهم، اين است كه ضمن مراعات حال فعاالن اقتصادي، در 
بحث ماليات بايد به درآمدهاي مالياتي براي رها سازي بودجه از نفت 

و تامين نياز هاي كشور تكيه كنيم.
وي افزود: به همين دليل، يكسري مصوبات را از شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا گرفتيم كه مي تواند در فارغ كردن بخش خصوصي 
و فعاالن اقتصادي از برخي دغدغه ها و همچنين افزايش درآمدهاي 
دولت، تعيين كننده باشد. دژپسند با اشاره به مساله جرايم سنگين 
ماليات معوق فعاالن اقتصادي و درآمد 10 هزار ميليارد توماني سال 
گذشته دولت با بخشودگي اين جرايم، در صورت تسويه اصل ماليات، 
اظهار داشت: امسال هم با توجه به تجربه موفق سال گذشته، از شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا مصوبه اي گرفتيم كه ما مي توانيم 

امسال هم جرايم معوق مالياتي را ببخشيم.
وي افزود: در سال جاري البته يك كار ديگر را هم كرده ايم كه به دليل 
شرايط ناشي از ش��يوع كرونا، دامنه اين بخش��ودگي را از بنگاه هاي 
توليدي، به بنگاه هاي توليد كاال و خدمات گسترش داديم تا موديان 

بيشتري مشمول اين بخشودگي بشوند و بتوانيم از درآمد بيشتري 
برخوردار ش��ويم. وزير اقتصاد ادامه داد: همچنين، در قانون قبلي، ما 
مشوقي داش��تيم كه اگر مودي، ماليات تعيين و برآورد شده خود را 
زودتر مي پرداخ��ت، به ازاي هر ماه، يك درصد پ��اداش به وي تعلق 
مي گرفت كه االن، طبق قانون، اين رقم با50 درصد افزايش، به يك و 

نيم درصد رسيده است.
وي اضافه كرد: يعني اگر مودي در طول 12 ماه، زودتر ماليات خود را 
بدهد، در مجموع يك سال از 18 درصد پاداش برخوردار خواهد شد كه 
اين پاداش، حتي از نرخ سود سپرده بانكي هم سه درصد بيشتر است.به 
اين ترتيب، هم درآمد دولت افزايش پيدا مي كند و ديگر نيازي ندارد 
براي اين امر به سراغ ساير منابع برود و هم سود خوبي نصيب بخش 

خصوصي مي شود.
دژپس��ند با بيان اينكه بنگاه هاي اقتصادي به دليل ش��رايط خوب 
بازار سرمايه، تمايل زيادي دارند براي بورس پذيرش بگيرند، گفت: 
بنگاه هايي هستند كه شرايط مالياتي شفاف و روشني دارند اما نگران 
اين هستند كه اگر وارد بازار سرمايه بشوند، زمينه و بهانه اي پيدا شود 
كه پرونده مالياتي سنوات گذشته آنها مورد كالبد شكافي مجدد قرار 
گيرد. وزير اقتصاد تصريح كرد: ما براي رفع اين دغدغه، طي مصوبه اي 
كه از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا گرفتيم و خوشبختانه 
ابالغ هم شده است، ورود سازمان امور مالياتي به پرونده هاي سال هاي 
ماقبل 1398 تمامي شركت هايي كه در سال جاري در بورس پذيرش 
مي شوند را ممنوع كرده ايم و اين شركت ها تنها بابت صورت مالي سال 
1398 خود ماليات خواهند پراخت. اين يك فرصت طاليي خاص است 
كه هم باعث تعميق بازار س��رمايه مي شود و هم پايه و درآمد مالياتي 

جديدي براي دولت ايجاد مي كند.

كاهش ۱,7 درصدي نرخ بيكاري در زمستان 98
مركز پژوهش هاي مجلس طي گزارشي به بررسي شاخص هاي بازار 
كار كشور در زمستان سال 1398 پرداخت و نوشت: نرخ بيكاري در 
اين فصل، كاهش 1.7 درصدي نسبت به زمستان 1397 داشته است.

به گزارش تعادل، مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي در 
گزارشي به تحليل شاخص هاي بازار كار در فصل زمستان سال 1398 
در ايران پرداخته و نوشته است: در حالي كه نرخ بيكاري كاهش 1.7 
درصدي نس��بت به زمستان 1397 داشته اما از جمعيت 3 ميليون و 
270 هزار نفري بيكاران در زمس��تان 1397، 35.1 درصد موفق به 
يافتن شغل شده اند و مابقي يا همچنان بيكار مانده اند )36.8 درصد( 
يا عمدتًا به دليل دلسرد شدن از يافتن شغل از بازار كار خارج شده اند 
)27.9 درصد(. مركز پژوهش ها نوشته است: در اين شرايط تحميل 
شوك پيش بيني نشده بيماري كرونا بر بازار كار كشور شرايط را بسيار 
بغرنج تر كرده است. با توجه به آنكه پرسشنامه هاي طرح نيروي كار 
مركز آمار ايران در ماه مياني هر فصل تكميل مي شوند لذا وقايع رخ 
داده در بازار كار در نتيجه شيوع ويروس كرونا، خود را در آمارهاي فصل 
زمستان نشان نمي دهد و براي ارزيابي دقيق آثار شيوع اين ويروس بايد 
منتظر انتشار آمارهاي فصل بهار بود. ساختار بازار كار كشور باعث شده 
تا اثر شيوع اين بيماري بر بازار كار تشديد شود. نتايج مطالعات نشان 
مي دهد بنگاه هاي كوچك با توجه به وابستگي بيشتر به منابع داخلي 
براي تامين سرمايه در گردش و همچنين لزوم پرداخت هزينه هاي 
جاري با تواتر كوتاه مدت، در معرض آسيب هاي شديدتر ناشي از شوك 

كرونا در كوتاه مدت هستند و در معرض خطر بيشتري قرار دارند.
براساس اين گزارش از مجموع 23.8 ميليون نفر افراد شاغل كل كشور 
در سال 1397، 15.4 ميليون نفر در بنگاه هاي كوچك )يك تا 4 نفر( 
ش��اغل بودند و درمجموع حدود 65 درصد اش��تغال كشور را همين 

بنگاه هاي كوچك تشكيل مي دادند. همچنين مشاغل غيررسمي بيش 
از مشاغل رسمي در معرض آسيب ناشي از شوك كرونا هستند. اين در 
حالي است كه 60 درصد اشتغال كشور را مشاغل غيررسمي تشكيل 
مي دهند و حتي سهم اش��تغال غيررسمي در بسياري از استان هاي 
كشور باالي 70 درصد است. از نگاه بخشي نيز بخش خدمات بيش از 
س��اير بخش ها در معرض آسيب هاي ناشي از كرونا قرار دارد )به طور 
متوسط 50 درصد اشتغال كش��ور مربوط به بخش خدمات است( . 

همچنين آمارها نشان مي دهد: 
- حدود 37 درصد از شاغالن بخش خدمات كاركن مستقل هستند.- 
50 درصد از شاغالن بخش خدمات داراي اشتغال غيررسمي بوده و 
بيمه نيس��تند.- 57 درصد از اشتغال بخش خدمات براي بنگاه هاي 
داراي يك تا 4 كاركن است و در بين شاغالن بخش خدمات بنگاه هاي 
يك تا 4 نفر كاركن، ش��اغالن كاركن مس��تقل، بيشترين سهم )63 
درصد( را دارند و ش��اغالن مزد و حقوق بگي��ر بخش خصوصي، 30 
درصد آن را تشكيل مي دهند. يكي از مهم ترين چالش هاي بازار كار 
ايران، عدم توازن منطقه اي در بين استان هاي كشور است به طوري 
كه تفاوت نرخ بيكاري بين استاني تا حدود 10 درصد مي رسد. تفاوت 
نرخ بيكاري بين استاني در نرخ بيكاري زنان و جوانان تحصيل كرده به 
مراتب بيشتر است. استان هاي محروم، در اشتغال غيررسمي، ميزان 
اش��تغال در بنگاه هاي زير پنج نفر كاركن و وضعيت شغلي »كاركن 
مستقل«، سهم بسيار بااليي دارند و با توجه به آسيب پذيري شديد اين 
نوع اشتغال از شيوع بيماري كرونا، براي جلوگيري از افزايش عدم توازن 
منطقه اي پيشنهاد مي شود دولت سياست هاي حمايتي ويژه اي- در 
چارچوب منابعي كه براي مقابله با آثار اقتصادي شيوع بيماري كرونا 

تجهيز كرده است - براي اين استان ها طراحي و اجرا كند.
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6.8-6.8-9.11.8-11.7-6-رشد توليد به قيمت بازار 

6.5-6.4-9.11.7-11-5.4-رشد اقتصادي با نفت

1.80.40.53.80.11.1-رشد اقتصادي بدون نفت

5.9-17.5-0.92.1-4.9-12.3-رشد سرمايه گذاري

7.7-11.3-1.8-9.5-8-2.6-رشد مصرف بخش خصوصي

3.66.710.72.1-4.7-8-رشد صنعت

0.2-22.8-5.54.86.715.7-رشد ساختمان 

افزايش ۲۶ درصدي حقوق 
بازنشستگان تامين اجتماعي 

وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي از صدور احكام 
بازنشستگان تامين اجتماعي بر مبناي افزايش 
26 درصدي حداقل حق��وق در تيرماه خبر داد. 
محمد ش��ريعتمداري درباره حقوق س��ال 99 
بازنشس��تگان تامين اجتماعي گف��ت: احكام 
بازنشستگان تامين اجتماعي برمبناي 26 درصد 
افزايش حداقل مزد و نيز تسري به ساير سطوح 
برمبن��اي 15 درصد به اضافه ع��دد ثابت حدود 
164 هزار تومان براي تيرماه صادر مي شود. وي 
افزود: با تامل و تدبيري كه بنا به خواست كانون 
بازنشستگان و پيشكسوتان صورت گرفت، مصوبه 
افزايش حقوق بازنشس��تگان تامين اجتماعي 
پس از تصميم ش��وراي عال��ي كار براي حداقل 
مزد و مزد س��اير سطوح تنظيم شد. وزير تعاون، 
كار و رفاه ادامه داد: در ادامه اين مسير با تصويب 
هي��ات امناء تامي��ن اجتماع��ي و صندوق هاي 
بازنشستگي براي افزايش ساير آيتم هاي مزدي 
نظير خواربار ومس��كن و... تصميمات جديدي 
گرفته خواهد شد. ش��ريعتمداري گفت: بدون 
توجه به مساله همسان سازي و متناسب سازي 
حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي كه به طور 
موازي در دولت در حال پيگيري است، متناسب با 
توان منابع صندوق كه متعلق به خود بيمه گذاران 
عزيز است اقدام مي شود. وي افزود: در هر صورت 
مصر هس��تيم تا حداقل حقوق حداقل بگيران 
تامين اجتماعي به حداقل حقوق بازنشستگان 
كش��وري و لش��كري نزديك و حتي االمكان در 

سطوح مشابه منطبق شود.

بدهي هاي خارجي ايران 
كاهش يافت

ميزان بدهي هاي خارجي ايران در پايان اسفندماه 
سال 98 به 9 ميليارد و 31 ميليون دالر رسيد كه 
نسبت به پايان سال 97 معادل 3.3 درصد كاهش 
داشته اس��ت. به گزارش خبرنگار ايِبنا، براساس 
آخرين آمار بان��ك مركزي ميزان بدهي خارجي 
ايران در پايان اس��فندماه 98 براساس سررسيد 
اوليه بدهي ها 9 ميليارد و 31 ميليون دالر اس��ت 
كه 7 ميلي��ارد و 492 ميليون دالر آن بدهي هاي 
ميان مدت و بلندمدت و يك ميليارد و 539 ميليون 
دالر از اين ميزان بدهي هاي كوتاه مدت است. اين 
تعهدات بالفعل ايران بر مبناي يورو نيز رقمي بالغ 
بر 8 ميليارد و 188 ميليون يورو محاسبه شده كه 
6 ميليارد و 793 ميليون يورو از اين ميزان حجم 
بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت و يك ميليارد و 
395 ميليون ي��ورو حجم بدهي هاي كوتاه مدت 
اس��ت. حجم بدهي هاي خارجي ايران در پايان 
اسفندماه سال 97 معادل 9 ميليارد و 339 ميليون 
دالر بوده است كه اين آمار حكايت از كاهش حجم 

بدهي هاي خارجي ايران در سال 98 دارد.

 تعيين تكليف جاماندگان 
سهام عدالت

عضو هيات رييس��ه مجلس گفت: اگرچه سهام 
عدالت با هدف حمايت از اقشار آسيب پذير واگذار 
شد، اما در حال حاضر بسياري از واجدين شرايط 
از داشتن اين س��هام محروم هستند. به گزارش 
فارس، حسينعلي حاجي دليگاني گفت: اگرچه 
س��هام عدالت با هدف حمايت از اقش��ار آسيب 
پذير واگذار شد، اما در حال حاضر بي عدالتي بر 
آن حاكم است، زيرا بس��ياري از واجدان شرايط 
از داشتن اين س��هام محروم هستند. وي گفت: 
جاماندگان سهام عدالت به گروه هاي مختلفي 
تقسيم مي ش��وند؛ عليرغم اينكه برخي افراد در 
سال 86، توان مالي مناسبي نداشتند، اما از داشتن 
س��هام عدالت محروم شدند، برخي ديگر نيز در 
حال حاضر به دليل بروز مشكالت اقتصادي جزو 
اقشار آسيب پذير محسوب شده و سهام عدالت 
بايد به آنها واگذار شود. عضو هيات رييسه مجلس 
تاكيد كرد: تعيين تكليف جاماندگان سهام عدالت 
يكي از اولويت هاي مجلس يازدهم خواهد بود، 
زيرا در حال حاضر برخي افراد عليرغم اينكه واجد 

شرايط هستند، از سهام عدالت محروم هستند.

۲ درصد شاغالن  تحت پوشش 
صندوق هاي بيمه اجتماعي

 مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي در 
گزارشي در بررسي وضعيت موجود صندوق هاي 
بيمه اجتماعي كوچك اعالم كرد: 2 درصد جمعيت 
شاغلين  تحت پوشش صندوق هاي بيمه اجتماعي 
كوچك قرار دارند.  به گزارش روز دوش��نبه مركز 
پژوهش ه��اي مجلس ش��وراي اس��المي، دفتر 
مطالعات اجتماعي اين مركز در گزارشي با عنوان 
»بررس��ي وضعيت موج��ود صندوق هاي بيمه 
اجتماعي كوچك و ارايه الگو براي ساماندهي آنها« 
آورده است؛ گزارش حاضر به بررسي صندوق هاي 
حرفه اي اجب��اري كوچك مي پ��ردازد. حدود 2 
درصد از جمعيت شاغل كشور و حدود 5/2 درصد 
جمعيت كش��ور در صندوق هاي بيمه اجتماعي 
كوچك كه به ش��كل صنفي و اختصاصي مربوط 
به شركت ها و اصناف خاص هستند پوشش داده 
مي ش��وند. در اين گزارش شاخص هاي جمعيت 
تحت پوشش، ضريب پوشش و ضريب نفوذ، اركان 
و مق��ررات صندوق هاي بيمه اجتماعي كوچك، 
ميزان حق بيمه، مشخصات سني بيمه شدگان، 
كفايت حقوق و مزايا، پايداري مالي اين صندوق ها 
مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. براساس 
مطالعات مركز پژوهش هاي مجلس، چندپارگي 
و ناعادالنه بودن، تفوق ماهيت اداره بازنشستگي 9 
صندوق بيمه بازنشستگي، عدم شفافيت، كسري 
روبه رشد منابع و كوچكي جامعه، هدف چالش هاي 

اصلي اين صندوق ها به شمار مي رود. 



3 .Tue  بانك و بيمه Jun 16. 2020  1682   سه شنبه 27 خرداد 1399   24 شوال 1441  سال هفتم    شماره 

                          5   
ـــ                 ـ          ـ                        ـ 

طرح آینده داران 

اخبار

سرمايه بانك رفاه كارگران 
افزايش يافت 

در راس��تاي توسعه و گس��ترش خدمات بانكي به 
مجموعه معزز مشتريان، مستمري بگيران و حوزه 
سالمت، سرمايه بانك رفاه كارگران افزايش يافت. به 
گزارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، با موافقت 
مقام عالي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مديريت 
سازمان تامين اجتماعي و تالش و پيگيري هاي به 
عمل آمده از سوي مديرعامل و اعضاي هيات مديره 
اين بانك، بيس��ت و پنجم خرداد ماه سال جاري و با 
اس��تناد به مصوبه مجمع بانك رفاه كارگران مبلغ 
۵۰هزارميلي��ارد ريال به عنوان بخش��ي از افزايش 
سرمايه اين بانك توسط سازمان تامين اجتماعي، 
تامين و در حساب هاي بانك رفاه كارسازي شد.گفتني 
است، كل س��رمايه پايه بانك رفاه از ابتداي تاسيس 

تاكنون ۴۰هزار ميليارد ريال بوده است.

صنعت بيمه بدون حضور شبكه 
فروش هيچ  معنايي  ندارد

اگر صنعت بيمه در ارتباط با ش��بكه فروش، ناتوان 
باشد ناگزير است در فضايي غيرواقعي تصميم بگيرد 
كه نتايج آن به هيچ عنوان قابل قبول نخواهد بود. به 
گزارش اداره كل روابط عمومي و اموربين الملل بيمه 
مركزي، دكتر سليماني كه در نشست هم انديشي 
شبكه فروش استان زنجان سخن مي گفت با اعالم 
اين مطلب افزود: تس��هيل گري در فعاليت شبكه 
فروش بيمه ب��ه برخي از اصالحات و تغيير در آيين 
نامه ها و قوانين موجود ني��از دارد. رييس كل بيمه 
مركزي از ش��بكه فروش به عنوان بازيگران اصلي 
صنع��ت بيمه ياد كرد و گف��ت: صنعت بيمه بدون 
حضور شبكه فروش معنايي ندارد و مسائلي نظير 
حذف بيمه نامه كاغذي و حمايت از استارت آپ ها به 
هيچ عنوان تضعيف نمايندگان شبكه فروش نيست. 
وي از اس��تارت آپ ها به عنوان واقعيت هاي فضاي 
كسب و كار نام برد و تصريح كرد: استارت آپ ها بازوي 
ديجيتالي نمايندگان شبكه فروش به شمار مي روند 
و در ضمن اين امكان وجود دارد كه نمايندگان بيمه با 
مجهز شدن به امكانات ديجيتالي در بستر الكترونيك 
فعاليت كنند. رييس ش��وراي عال��ي بيمه به كادر 
شبكه فروش اطمينان داد كه با تخلفات احتمالي 
استارت آپ ها برخورد مي شود.استارت آپ ها نقش 
كارگزاران بيمه را ايفا مي كنند و اجازه صدور بيمه نامه 
به آنان اعطا نشده است. دكتر غالمرضا سليماني در 
بخش ديگري از سخنان خود از استان زنجان به عنوان 
استاني فرهنگي، صنعتي و در حال توسعه ياد كرد و 
گفت: ضريب نفوذ بيمه در اس��تان زنجان شايسته 
مردم شريف آن نيست و بايد شبكه فروش بيمه براي 
شناساندن و ارايه محصوالت متنوع بيمه اي با مهارت، 

صبر و تخصص گرايي بيشتر تالش كند. 

حجم نقدينگي از دو هزار و ۴۷۲ هزار ميليارد تومان گذشت

بدهي293هزارميلياردتومانيدولتبهبانكها
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |

آمارهاي تازه بانك مرك�زي مربوط به پايان 
اس�فند 98 نش�ان مي ده�د كه روند رش�د 
بدهي هاي دولت به سيستم بانكي و از جمله 
به بانك ها همچن�ان ادامه دارد و عمده ترين 
آن بدهي دولت به بانك هاس�ت كه در سال 
98 به ميزان 27 درصد رش�د كرده و به رقم 
293 هزار ميليارد تومان رسيده است يعني 
در سال 98 به ميزان 62 هزار ميليارد تومان 

بيشتر شده است. 

به گزارش »تعادل«، از مجموع بدهي ۴۰۰ هزار ميليارد 
توماني بخش دولتي، 362 هزار ميليارد تومان متعلق 
به دولت اس��ت كه 69 هزار ميلي��ارد تومان آن بدهي 
به بانك مركزي و 293 ه��زار ميليارد تومان بدهي به 
بانك هاست. همچنين بخش دولتي به ميزان 1۰۰هزار 
ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكار است كه 31 هزار 
ميليارد تومان را بدهي ش��ركت هاي دولتي تشكيل 
مي دهد. بدهي بانك ها به بانك مركزي نيز به رقم 11۰ 
هزار ميليارد تومان رسيده كه 28 هزار ميليارد تومان 
كاهش داشته و دليل عمده آن تهاتر بدهي بانك ها با 
بدهي دولت و مطالبات بانك هاست كه عمال باعث رشد 

بدهي دولت به بانك مركزي شده است. 
بررسي گزيده  آمارهاي اقتصادي منتشر شده از سوي 
بانك مركزي نش��ان مي دهد كه بدهي بانك ها به اين 
بانك معادل 19.8 درصد كاهش يافته اما بدهي دولت 
به بانك مركزي ۴.۴ درصد افزايش يافته است. ميزان 
بدهي بانك ها به بانك مركزي در اسفند سال گذشته كه 
معادل 11۰ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان بوده نسبت به 
سال 139۷ كه معادل 138 هزار و 1۰۰ميليارد تومان 
بوده، 19.8 درصد كاهش يافته و دليل آن تهاتر بدهي ها، 
كاهش اضافه برداش��ت ها و تامين منابع از طريق بازار 

بين بانكي و بازار باز و اوراق بوده است. 
درحالي كه طب��ق اين گزارش، مي��زان بدهي دولت 
به بانك مركزي در اسفند پارس��ال معادل 1۰۰ هزار 
ميلي��ارد تومان بوده كه در مقايس��ه با س��ال قبلش 
معادل ۴.۴ درصد افزايش داش��ته اس��ت.طبق اعالم 
بانك مرك��زي، ميزان بدهي دولت ب��ه بانك مركزي 
در س��ال 139۷ معادل 9۵ هزار و 8۰۰ ميليارد تومان 
بوده است . ميزان دارايي هاي خارجي سيستم بانكي 
در اسفند سال گذش��ته معادل 11686 هزار ميليارد 
ريال بوده كه نسبت به اسفند سال 9۷ به ميزان 2۷.۴ 
درصد با رشد مواجه شده است. بدهي بخش دولتي نيز 
۴۰۰6.۷ هزار ميليارد ريال و بدهي دولت و شركت ها و 
موسسات دولتي به ترتيب 3622.۷ هزار ميليارد ريال 
و 38۴ هزار ميليارد ريال بوده كه هر يك از آنها به ترتيب 
در اسفند سال گذشته 2۰، 19 و 3۵ درصد نسبت به 
سال 139۷ رشد داشته اند. طبق اين گزارش، بدهي 
بخش غيردولتي در اسفندماه سال گذشته معادل 

1622۰.2 هزار ميليارد ريال بوده كه به ميزان 23.6 
درصد افزايش داشته است.

     نقدينگي در مرز 2500 هزار ميليارد تومان
بانك مركزي روز دوش��نبه تازه ترين گزيده آمارهاي 
اقتصادي كش��ور را منتش��ر كرد كه بررسي آن نشان 
مي دهد كه حجم نقدينگي در اس��فند 98 نسبت به 
مدت مش��ابه 9۷ حدود 31.3 درصد رشد داشته و در 
پايان س��ال 98 به بيش از 2۴۷2 هزار ميليارد تومان 
رسيد.ميزان نقدينگي در اسفند 9۷ حدود 1882 هزار 
ميليارد تومان بوده است. ميزان رشد نقدينگي در پايان 
سال 9۷ نسبت به س��ال 96 حدود 23.1 درصد رشد 

كرده بود. بانك مركزي پيش از اين اعالم كرده بود كه 
رشد نقدينگي در سال 98 ناشي از فشار شديد تحريم 
صادرات نفت بر بودجه دولت و از طريق افزايش خالص 
ارزش دارايي هاي خارجي بانك مركزي به دليل خريد 
ارزهاي 12 درصد سهم صندوق توسعه ملي بوده است. 
بر اين اس��اس، تالش بانك مركزي در تشديد نظارت 
بر بانك ها و موسس��ات اعتباري و جلوگيري از اضافه 
برداشت بانك ها و كاهش شديد آن و ممانعت از مسابقه 
نرخ سود بين بانك ها و نيز راه اندازي عمليات بازار باز و 
اصالح رابطه بانك مركزي با دخل و خرج بودجه دولت 
از طريق بازارسازي اوراق خزانه منتشره از سوي دولت، 
در راستاي كاستن از نرخ رشد نقدينگي به عنوان منشأ 

اصلي تورم و بي ثباتي اقتصاد كالن است.بانك مركزي 
ميزان نقدينگي در پايان سال 98 را بيش از دو هزار و 

۴۷2 هزار ميليارد تومان اعالم كرد.
بانك مركزي با انتش��ار گزيده آمارهاي اقتصادي در 
پايان س��ال 98، حجم نقدينگي را 2۴ هزار و ۷21.۵ 
هزار ميليارد ريال اعالم كرد كه نس��بت به پايان سال 

9۷ معادل 31.3 درصد افزايش نشان مي دهد. اين در 
حالي است كه اين افزايش در دوره مشابه سال گذشته 

23.1 درصد بوده است.

     خالصه دارايي ها و بدهي هاي بانك مركزي
ميزان دارايي هاي خارجي بانك مركزي در پايان سال 
98 به ۵۴۷۰.2 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به 
پايان سال ماقبل 1۷.6 درصد افزايش نشان مي دهد. 
همچنين بدهي بخ��ش دولتي به بان��ك مركزي در 
دوره مورد بررس��ي نيز 1۰۰.3 هزار ميليارد ريال بوده 
كه نشان دهنده ۴.۴ درصد افزايش است. اين گزارش 
حاكي است، ميزان دارايي هاي خارجي در اين بخش 
با 3۷.۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل 
به 621۵.8 هزار ميليارد ريال رسيده و حجم اسكناس 
و مس��كوك نيز با رشد 1.8 درصدي، 9۰ هزار ميليارد 

ريال است.
سپرده بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي نزد بانك 
مركزي با 39.۷ درصد افزايش به 2823.8 هزار ميليارد 
ريال رسيد. همچنين بدهي بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي به بانك مركزي نيز در دوره پايان سال 98 با 
19.8 درص��د كاهش به 11۰۷.۵ ه��زار ميليارد ريال 

رسيده است.
ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي تجاري كش��ور 
در پايان سال گذشته ۷69.9 هزار ميليارد ريال است 
كه نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن 3۴.3 درصد 
رشد نشان مي دهد. سپرده بانك هاي تجاري نزد بانك 
مركزي نيز ۵۵3.3 هزار ميليارد ريال بوده كه 26 درصد 
افزايش يافته اس��ت. جمع كل دارايي هاي بانك هاي 
تجاري در دوره مورد بررس��ي، 8۰13.9 هزار ميليارد 
ريال بوده كه به نس��بت پايان س��ال 9۷ داراي 26.8 
درصد رشد اس��ت و ميزان بدهي بانك هاي تجاري به 
بانك مركزي در پايان اسفند 98 به ۴3.۴ هزار ميليارد 
ريال رسيده كه ۴8.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال 

ماقبل افزايش داشته است.
بر پايه اين گزارش، ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي 
تخصصي در پايان سال گذشته 1839.8 هزار ميليارد 
ريال است كه نسبت به دوره مشابه سال ماقبل 6۵.2 
درصد رشد يافته است. جمع كل دارايي هاي بانك هاي 
تخصصي در اين دوره رقم 8233.۵ هزار ميليارد ريال 
است كه 32.2 درصد رشد دارد. همچنين ميزان بدهي 
بانك هاي تخصصي ب��ه بانك مرك��زي ۴۵۴.3 هزار 
ميليارد ريال است كه معادل ۴.9 درصد نسبت به پايان 

سال 96 كاهش داشته است.

از مجموع 400 هزار ميليارد تومان بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي، 100هزار ميليارد تومان بدهي به بانك مركزي و 293 هزار ميليارد تومان 
بدهي دولت به بانك هاست

 ورود نامحدود اسكناس ارز به كشور مجاز شد
معافيت واردات طالي خام به بهبود معامالت كمك مي كند

گروه بانك و بيمه |
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، ورود نامحدود 
ارز به كش�ور را مجاز و واردات طال را از پرداخت 
عوارض قانوني و ماليات ب�ر ارزش افزوده، معاف 
كرد. بر اس�اس اين مصوب�ه، ورود ارز به صورت 
اسكناس به داخل كشور بدون محدوديت مطابق 
با ضوابط و مقررات بانك مركزي و مقررات مبارزه 
با پولشويي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز 
است.همچنين واردات فلزات گرانبها )طال، نقره و 
پالتين( به صورت خام طبق ضوابط بانك مركزي 
از همه حقوق، ع�وارض قانوني و ماليات بر ارزش 

افزوده معاف است.

به گ��زارش »تعادل«، با تصويب ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي، مدت اعتبار اين تصميم تا پايان سال 99 خواهد 
بود.مصوبه پنجاهمين شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
توس��ط رييس جمهوري به وزير امور اقتص��ادي و دارايي، 
سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت و رييس بانك 
مركزي ابالغ ش��ده اس��ت. علي ربيعي درب��اره مصوبات 
پنجاهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، گفت: 
اين مصوبات به تاييد مقام معظم رهبري رسيد و ابالغ شد 
كه براساس اين مصوبه، ورود ارز به صورت اسكناس به داخل 
كشور بدون محدوديت آزاد خواهد بود.مطابق با ضوابط و 
مقررات بانك مركزي و مقررات مبارزه با پولشويي اشخاص 
حقيقي و حقوقي مجاز هس��تند بدون محدوديت ارز را به 
كشور وارد كنند. به گفته سخنگوي دولت، مصوبه ديگري كه 
از سوي مقام معظم رهبري مورد تاييد قرار گرفت، اين است 
كه واردات فلزات گران بها،  طال و نقره و پالتين به صورت خام 

طبق قوانين بانك مركزي بالمانع است.

     نيما بستر معامالت ارزي است 
 از سوي ديگر به دنبال اعتراض عده اي از فعاالن بازار ارز در 
مقابل بانك مركزي در روز يكش��نبه، روابط عمومي بانك 
مركزي با اشاره به تجمع اعتراضي جمعي از واردكنندگان 
در مقابل ساختمان اين بانك در خصوص عملكرد سامانه 
نيما، ضمن تصريح اين موضوع كه رس��الت س��امانه نيما 
ايجاد فضاي مناسب براي اطالع خريداران- فروشندگان 
و صادر كنندگان-وارد كنندگان ارز از ميزان عرضه و تقاضا 
و تسهيل داد و ستد است، تاكيد مي كند كه »نيما« پوشش 
ريسك هاي معمول تجارت را دربر نمي گيرد و چنانچه يكي 
از طرفين معامله از تعهدات خود تخطي كند، موضوع توسط 
مرجع قضايي پيگيري مي شود.  دليل اعتراض، تخطي چند 
صرافي در تحويل ارز درخواستي تعدادي از واردكنندگان 
بوده كه منش��أ اين تخطي نيز، تاخير يك صادركننده در 

تحويل ارز به آن صرافي ها بوده است. بر همين اساس تاكيد 
مي ش��ود عدم ايفاي تعهد توس��ط يكي از طرفين قرارداد 
ريسكي محتمل در تمام معامالت بوده و ارتباطي با بستر 
انجام معامله كه در اينجا »نيما« است، ندارد. در اين راستا 
امنيت سامانه نيما مش��روط به سالمت طرفين معامالت 
كماكان پا برجاس��ت و كوچك ترين ريسكي از اين محل 
متوجه مشتريان و مراجعان نخواهد بود. الزم به ذكر است كه 
به منظور آگاهي دادن به تمام واردكنندگان و صادركنندگان 
بانك ها و صرافي ها در زمان آغاز فرايند معامله هشدارهاي 
الزم توسط سامانه داده شده اس��ت و اين افراد مي بايست 
مالحظات و نكات امنيتي مطروحه را در طول فرايند مد نظر 
داشته باشند. بنابراين سامانه نيما بستري براي انجام مبادالت 
بين بانك ها، صرافي ها و ساير طرفين مبادالت تجاري كشور 
است و با توجه به خلف وعده توسط يكي از طرفين معامله، 
بايد موضوع به مرجع قضايي منعكس و بر مبناي راي صادره 
نيز اقدام شود. با اين حال بانك مركزي در چارچوب رويه ها 
و قوانين، همكاري الزم را با مالباختگان خواهد داشت و در 
انعكاس موضوع به مرجع قضايي تاكنون از هيچ تالش��ي 

فروگذار نكرده و در ادامه نيز پيگيري خواهد كرد.

     دو دليل افزايش قيمت طال در بازار
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر افزايش نرخ ارز و رشد نرخ 
اونس جهاني در هفته گذشته را عامل رشد قيمت طال عنوان 
كرد.محمد كش��تي آراي درباره تحليل وضعيت فعلي بازار 
طال و سكه اظهار داشت: افزايش قيمت هاي اونس جهاني در 
هفته اي كه گذشت و همچنين نوسانات قيمتي در بازار ارز، 
موجب افزايش قيمت ها در بازار طال و جواهر شد. همچنين 
باشروع كار بازارهاي جهاني ش��اهد كاهش ۵ دالري اونس 
جهاني هستيم. اما افزايش قيمت ارز در داخل از افت قيمت طال 
جلوگيري كرد.  نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تاكيد كرد: 
البته افزايش قيمت ها در بازار دليل بر رونق خريد و فروش ها 

نيست و همچنان شاهد ركود در بازار طال و سكه هستيم.
 

  معافيت واردات طالي خام 
به بهبود معامالت  كمك  مي كند

ابراهيم محمدولي رييس اتحادي��ه طال و جواهر تصميم 
ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي در معافيت طال، نقره و 
پالتين به صورت خام از حقوق، عوارض قانوني و ماليات بر 

ارزش افزوده را در بهبود روند معامالت بازار موثر دانست.
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تصويب كرد ورود ارز به 
صورت اسكناس بدون محدويت امكان پذير و همچنين طال، 
نقره و پالتين به صورت خام از حقوق، عوارض قانوني و ماليات 
بر ارزش افزوده معاف ش��ود.بند )2( مصوبات پنجاهمين 
جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ )99/3/3( كه 

به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است، به شرح ذيل براي 
اجرا ابالغ مي گردد: 

ورود ارز به صورت اسكناس به داخل كشور بدون محدوديت 
مطابق با ضوابط و مقررات بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران و مقررات مبارزه با پولشويي، توسط اشخاص حقيقي و 
حقوقي مجاز است، واردات فلزات گرانبها )طال، نقره و پالتين( 
به صورت خام طبق ضوابط بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران از كليه حقوق، عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده 
معاف اس��ت. مدت اعتبار اين مصوبه، تا پايان سال 1399 
خواهد بود. در همين راس��تا، ابراهي��م محمدولي، رييس 
اتحاديه طال و جواهر در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا در اين باره 
توضيح داد: اين اقدامي كه اعالم شده براساس پيگيري فعاالن 
اين حوزه و توجه اين شورا بوده كه ما بسيار تقدير مي كنيم 
از اين تصميم زيرا به بهبود روند بازار كمك مي كنند. وي در 
ادامه تاكيد كرد: قيمت طال و نقره و پالتين در كل دنيا مشابه 
هم است، اما برخي مواقع درصد كمي ممكن است در برخي 
كشورها نوساناتي داشته باشد، اما اگر اين روند ايجاد شود و در 
جابه جايي آن نيز تسهيل شود به طور حتم بر روند معامالت 

بر بازار تاثيرگذار خواهد بود.

     نرخ ها در بازار طال و سكه
دالر در صرافي هاي بانكي روز )دوشنبه( با رشد 13۰ توماني 
قيمت به بهاي 1۷ هزار و 88۰ تومان به فروش رسيد. نرخ 
خريد هر دالر در تابلوي صرافي هاي بانكي 1۷ هزار و 62۰ 
تومان و فروش 1۷ هزار و 88۰ تومان بود. نرخ خريد و فروش 
دالر نسبت به معامالت روز گذشته به ترتيب 12۰ و 13۰ 
تومان افزايش قيمت داشته است. قيمت خريد هر يورو نيز 
19 هزار و ۵2۰ تومان و نرخ فروش آن 19 هزار و 88۰ تومان 
ش��د. نرخ دالر در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز به 1833۰ 
تومان رسيد. در جريان معامالت بازار ارز، نرخ خريد و فروش 
دالر و يورو افزايش قيمت داشت. بانك ها نيز هر دالر امريكا 
را ب��ه قيمت 1۷ هزار و 36۴ و هر ي��ورو را معادل 19 هزار و 
۵6۴ تومان مي خرند كه نرخ خريد دالر در بانك ها نسبت 
به ديروز كاهش و نرخ خريد يورو در مقايسه با ديروز افزايش 
يافته است. ميانگين بهاي هر يورو در روز شنبه در سامانه 
س��نا 19 هزار و ۷36 تومان و هر دالر 1۷ هزار و ۷11 تومان 
بود.  همچنين هر حواله يورو در سامانه نيما در روز معامالتي 
گذشته، 1۷ هزار و ۷۷2 تومان فروخته شد، حواله دالر نيز 1۵ 
هزار و 8۵۰ تومان به فروش رسيد. بازار ارز در هفته هاي اخير 
همراه با ساير بازارهاي موازي، افزايش قيمت قابل توجهي 
را تجربه كرده است. بازار طال روز دوشنبه آرام و باثبات بود 
به طوري كه قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح 
جديد در ب��ازار آزاد تهران به نرخ هفت ميليون و 6۴۰ هزار 

تومان فروخته شد. 
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رويخطشركتها

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

اجتناب از ريسك با قرار گرفتن در حاشيه امن قرار دادهاي آتي
گروه بورس|

جهت دهي به سرمايه هاي خرد همواره يكي 
از مهم ترين مسائلي است كه در سازماندهي 
و مهندسي بازارهاي مالي كشورهاي مختلف 
مورد توجه كارشناسان قرار مي گيرد. دليل 
اين امر لزوم همسويي ابزارها و ساختارها در 
بازارهاي ياد ش�ده است كه سبب مي شود تا 
ضمن هدايت كارآمد نقدينگي در اين بازارها، 
س�رمايه گذاري در دو بعد فردي و نهادي به 
ش�كلي اثربخش ب�ا نيازه�اي كالن اقتصاد 

همسو شود.

همين امر سبب شده تا امروزه در تمامي كشورهايي 
كه از ظرفيت هاي شگرف بازار سرمايه بهره مي برند، 
شاهد به روزآوري و پايش مداوم قراردادها و ابزارهاي 
مالي هم در بخش معامالت نقد و هم در بخش معامالت 
مشتقه باشند. ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست و 
در سال هاي گذشته سعي شده تا جعبه ابزار مالي بازار 
سرمايه هم در بخش معامالت نقد و هم معامالت مشتقه 
با نيازهاي پيش رو هماهنگ شود. با اين حال تالش هاي 
صورت گرفته در سال هاي اخير به دليل شرايط خاص 
كشور در بعد تحريم ها و توليد حجم انبوه نقدينگي، در 
كنار آماده نبودن زير ساخت ها در مواجهه با استقبال 
گسترده عموم مردم، نتوانسته از تمامي ظرفيت هاي 
موجود بازار س��رمايه به خصوص در زمينه معامالت 
مشتقه استفاده كند.  در اين ميان برخي ابزارها نيز به 
دليل نبود آگاهي الزم و يا مشكالتي كه عموما ارتباطي 
با وظايف بازار سرمايه نداشته است، با مخالفت هايي 
رو به رو شده اند. از جمله اين ابزارها مي توان به گواهي 
سپرده يك روزه سكه و معامالت آتي آن اشاره كرد كه 
اگرچه در مقايس��ه با حجم معامالت نقد سهام سهم 
كوچكي از معامالت بازار سرمايه داشتند با اين حال به 
دليل مزاياي فراوان مي توانستند نقشي موثر در جلب 
سرمايه گذاران ريس��ك پذيرتر داشته باشند و ضمن 
جذب نقدينگي افراد ياد شده از هجوم سرمايه آنها به 
بازارهاي فيزيكي بكاهند. با اين حال همان طور كه گفته 
ش��د، چنين مزايايي به دليل برخي سنگ اندازي ها و 
اظهارنظرهاي غيركارشناسانه در روزهاي سخت تورمي 
دستگير اقتصاد كشور نشدند. براي مثال معامالت آتي 
سكه در سال 97 با بهانه جهت دهي به معامالت بازار 
نقد، از فهرست ابزارهاي موجود در فرابورس حذف شد 
و گواهي يك روزه س��كه به رغم آنكه خود قرباني نبود 
ظرفيت براي پذيرش سكه بود، تنها به دليل اختالف 
قيمت ايجاد شده با بازار نقدي، تا وارد شدن خزانه بانك 
آينده به چرخه خزانه داري س��كه بهار آزادي در عمل 

متوقف شد. تمامي اين اتفاقات و حواشي پيرامون آنها 
در حالي رخ داد كه هر دو اين قرار دادها گامي در جهت 
تامين امنيت س��رمايه گذاران، تنوع بخشي به دارايي 
آنها و مهم تر از همه كاهش ريسك سرمايه گذاري در 
بازار سرمايه بودند، چرا كه هم با قرار گرفتن سكه هاي 
معامله شده در معرض استانداردهاي نظارتي سفت و 
سخت بورس كال از اصالت آنها اطمينان حاصل و هم 
با استفاده از آنها به خصوص در معامالت آتي حاشيه 
اطميناني در مقابل نوسان هاي احتمالي ايجاد مي شد. 
در اين خصوص يك كارشناس بازار سرمايه گفته است 
كه با راه اندازي مجدد بازار آتي س��كه طال، بخش��ي از 
نقدينگي سرگردان و سرمايه هايي كه ممكن است با 
كوچك ترين نوسان به سمت بازار فيزيكي ارز و سكه 
روانه شود، به سمت اين بازار مالي حركت و به عنوان يك 

ضربه گير براي بازارهاي نقد عمل مي كند.
به گ��زارش پايگاه خبري ب��ورس كاالي ايران، احمد 
بيات در خصوص عوامل موثر بر قيمت س��كه گفت: 
قيمت سكه تابع قيمت جهاني طال و نرخ دالر است و 
اين دو متغير ارزش ذاتي س��كه را تعيين مي كنند. اما 

ممكن است متناسب با شرايطي كه انتظارات نسبت به 
قيمت اونس طال و يا دالر در آينده افزايشي باشد، گاها 
قيمت سكه باالتر از ارزش ذاتي خود در بازار آزاد معامله 
مي شود و برعكس، در زماني كه انتظارات آتي درباره نرخ 
اين دو متغير كاهشي باشد، قيمت سكه، زير ارزش ذاتي 
خود خريد و فروش مي شود كه در اصطالح، به حالت 

اول حباب مثبت و يا حباب منفي قيمت مي گويند.
وي به ايجاد فاصله قيمت سكه در بازار گواهي سپرده 
كااليي و بازار نقدي اش��اره كرد و افزود: در هفته هاي 
گذش��ته ش��اهد بوديم كه فاصله قيمت سكه در بازار 
گواهي سپرده بورس كاال با قيمت سكه در بازار نقدي 
افزايش ياف��ت، زيرا روند مورد انتظار ب��راي نرخ دالر 
افزايش��ي بود و همزمان بهاي اونس ط��ال و دالر آزاد 
در حال باالرفت��ن بود. همزمان بورس اوراق بهادار نيز 
دوره اي منفي را در قيمت سهام تجربه مي كرد و همين 
شرايط موجب شد توجه ها به سمت معامالت گواهي 

سپرده سكه بيشتر شود.
بيات به اقدامات موثر ب��ورس كاال براي جلوگيري از 
افزايش اخت��الف قيمت بين ب��ازار آزاد و بازار گواهي 

سپرده سكه اش��اره كرد و گفت: در آن برهه زماني كه 
قيمت هاي س��كه در بورس با اختالف نسبت به بازار 
آزاد در حال افزايش بود، بورس در اقدامي موثر با توقف 
كوتاه مدت و اعمال محدوديت هايي در معامالت تالش 
كرد تا باز هم شائبه سيگنال دهي بازار گواهي سپرده 
سكه به بازار سنتي ايجاد نشود؛ چرا كه در واقع اين طور 
نيست كه گواهي سپرده س��كه باعث افزايش قيمت 
در بازار آزاد ش��ود. چون بازيگران بازار سكه به قيمت 
جهاني اونس طال و بهاي ارز نگاه مي كنند و براساس آن 
تصميم گيري خواهند كرد اما دليل اين افزايش قيمت، 
رشد تقاضا و وجود محدوديت در خزانه بانك ها براي 
تحويل سكه از مردم و صدور گواهي سپرده كااليي بود 
كه موجب شد در بازه زماني كوتاهي بين بورس و بازار 

آزاد اختالف قيمتي زيادي ايجاد شود.
اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: خوشبختانه با 
اقدامات بورس كاال و افزايش ظرفيت خزانه ها با عامليت 
بانك هاي جديد، اين فاصله به تدريج كمتر ش��د تا در 
نهايت قيمت بورس زير نرخ بازار آزاد برسد. اين اتفاق 
نشان دهنده آن است كه معامالت گواهي سپرده بورس 

كاال بر قيمت سكه در بازار آزاد اثرگذار نبوده، بلكه از آن 
اثرپذير است؛ به طوري كه فعاالن بازار گواهي سپرده 
كااليي به قيمت هاي ب��ازار آزاد نگاه كرده و در بورس 

اقدام به معامله مي كنند.
وي روان تر بودن و سهل بودن معامالت در بورس را به 
عنوان مزيتي برشمرد كه موجب مي شود قيمت ها در 

بورس حد معقولي باالتر از قيمت هاي بازار آزاد باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه قيمت سكه 
در بورس بايد مقداري از بازار آزاد باالتر باش��د، گفت: 
دليل آن از جنبه تضمين و امنيتي است كه در بورس 
از بابت اطمينان نسبت به اصالت دارايي قابل معامله، 
حمل و نقل كاال، سهولت انجام معامله و دريافت وجه 

وجود دارد.

   قرارداد آتي نياز بازار
وي در خصوص راه اندازي مجدد معامالت آتي س��كه 
گفت: اگر اين معامالت مجدد راه اندازي ش��ود قطعا 
فعاالن بازار از آن استقبال مي كنند و اين معامالت نيز 
مي تواند مفيد واقع شود، چرا كه بخشي از نقدينگي كه 
در غياب معامالت آتي سكه، به سمت گواهي سپرده 
كااليي آن سوق يافته، در نبود اين ابزارها به سمت بازار 
آزاد سرازير مي شد و مي توانست با افزايش تقاضا در اين 
بازار، موجب رشد قيمت سكه فيزيكي در بازار آزاد شود.

بيات افزود: بر همين اساس، اگر بازار آتي سكه دوباره 
راه اندازي ش��ود، اي��ن قراردادها مي تواند بخش��ي از 
نقدينگي سرگردان و سرمايه هايي كه ممكن است به 
سمت بازار فيزيكي ارز و سكه روانه شود، را به خود جذب 
كند. از اين رو، به اعتقاد من اين اتفاق مثبتي است كه 

بازار هم بسيار از آن استقبال خواهد كرد.
اين كارشناس بازار سرمايه در خاتمه سخنان خود بر 
نياز بازارهاي كااليي به معامالت آتي اش��اره و تاكيد 
كرد: در همه جاي دنيا بورس ها و بازارهاي آتي با هدف 
پيش بيني پذير كردن بازار يك كاال راه اندازي مي شود و 
اين يك نياز اساسي براي فعاالن يك بازار است تا بتوانند 
ابزار موردنياز را براي پيش بيني آينده بازار موردنظر خود 
در اختيار داشته باشند. در كنار بحث پيش بيني پذير 
كردن بازارها، پوشش ريس��ك فعاالن بازار هم ديگر 
مزيتي است كه قراردادهاي آتي امكان آن را براي فعاالن 
ايجاد مي كند تا آنها بتوانند ريس��ك خود را در مقابل 
نوسانات قيمتي پوش��ش دهند و به كمك اين ابزار از 
قيمت يك كاال در آينده نگراني نداشته باشند. بر همين 
اساس، اگر مسووالن و سياست گذاران با اين ديد و با در 
نظر گرفتن مزاياي معامالت آتي به اين موضوعات نگاه 
كنند، بهتر مي توانند درباره راه اندازي مجدد معامالت 

آتي سكه تصميم گيري كنند.

نگاهي بر عملكرد بازار سرمايه در بهار ۹۹
ارزش معامالت انواع اوراق بهادار در بازارهاي 
بورس، فرابورس، بورس كاال و انرژي از ابتداي 
سال جاري تا انتهاي هفته س�وم خردادماه 
۷.۴۸۷ هزار ميليارد ريال گزارش ش�ده كه 
در مقايسه با سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ بيش از 
۴۲۱ درصد افزايش داشته است. به گزارش سنا 
و به استناد گزارش رسمي گروه آمار و تحليل 
ريسك، مركز پژوهش  سازمان بورس و اوراق 
بهادار ارزش كل بازار اوراق بهادار شامل ارزش 
بازارهاي بورس، فرابورس، بورس انرژي و كاال، 
در پايان هفته سوم خردادماه سال جاري بالغ بر 
۵۷.۱۷۳ هزار ميليارد ريال شد كه در مقايسه 
با پايان خردادماه سال قبل ۳۶۵.۵ درصد رشد 
را نش�ان مي دهد. همچنين ارزش بازار اوراق 
بهادار در پايان سال ۱۳۹۸ بيش از ۲۶.۱۴۹ هزار 
ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با پايان سال 

۱۳۹۷ حدود ۱۷۷ درصد افزايش يافت.

    ارزش معامالت
ارزش معامالت ان��واع اوراق بهادار در بازارهاي بورس، 
فرابورس، بورس كاال و انرژي از ابتداي س��ال جاري تا 
انتهاي هفته سوم خردادماه 7.۴۸7 هزار ميليارد ريال 
گزارش شده كه در مقايسه با سه ماهه اول سال ۱۳9۸ 
بيش از ۴۲۱ درصد افزايش داش��ته است. همچنين 
مقدار اين شاخص مهم در بازار سرمايه در دوازده ماهه 
س��ال ۱۳9۸ مجموعًا بيشتر از ۱۰.۱۳۲ هزار ميليارد 
ريال بوده است كه مقايسه آن با سال ۱۳97 حاكي از 

رشد ۱77 درصدي آن است. از طرفي، متوسط ماهانه 
ارزش معامالت در دو ماهه نخست سال ۱۳99 بالغ بر 
۲، 7۶۶ هزار ميليارد ريال بوده كه از اين حيث نسبت 
به متوسط ماهانه ارزش معامالت در سال ۱۳9۸، ۲۲۸ 

درصد افزايش داشت.

    شاخص هاي بازار سرمايه
شاخص كل بورس تهران در پايان هفته سوم خردادماه 
سال جاري با ۱۲۵ درصد افزايش نسبت به پايان سال 
۱۳9۸، مقدار يك ميلي��ون و ۱۵۳ هزار واحد را ثبت 
كرد. همچنين اين ش��اخص در پايان س��ال ۱۳9۸ با 
ثبت مقدار ۵۱۲.9۰۰ واحد نسبت به پايان سال ۱۳97 
حدود ۱۸7 درصد افزايش يافت. شاخص كل فرابورس 
نيز در پايان هفته س��وم خردادماه سال جاري با ثبت 
مقدار ۱۲.۸7۱ واحد نسبت به انتهاي سال گذشته 9۵ 
درصد افزايش را نشان مي دهد، ضمن اينكه در پايان 
سال گذشته با ثبت مقدار ۶.۵9۱ واحد نسبت به پايان 

سال ۱۳97 حدود ۱۸۲ درصد افزايش داشته است.

  ارزش جذب و تجهيز منابع
ارزش جذب و تجهيز منابع مالي از طريق بازار سرمايه 
تا پايان ارديبهشت  ماه سال جاري در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل ۱.۴7۰ درصد افزايش يافته و مقدار آن 
بيش از 7۱۳ هزار ميليارد ريال است. اين مقدار در ۱۲ 
ماهه سال گذش��ته ۲.۶۵۰ هزار ميليارد ريال بوده كه 
در مقايسه با ۱۲ ماهه سال ۱۳97 بيشتر از ۱۱۱ درصد 
افزايش داش��ت. با گذشت ۲ ماه از سال جاري نيز، ۲7 

درصد از عملكرد كل سال گذشته در جذب و تجهيز 
منابع مالي از طريق بازار سرمايه محقق شد.

    ارزش مانده اوراق بدهي منتشره
ارزش مانده اوراق بدهي منتشر شده در بازار سرمايه در 
پايان ارديبهشت  ماه سال جاري ۱.۵97 هزار ميليارد 
ريال بود كه از اي��ن مقدار، ناش��ر ۸۴.۲ درصد اوراق، 
دول��ت، ۱۲ درصد اوراق ش��ركتي و ۳.9 درصد اوراق، 
شهرداري ها هستند. از منظر نوع اوراق نيز، اسناد خزانه 
اسالمي با ۴۴ درصد، بيشترين سهم از اوراق منتشره را 
دارا بوده و پس از آن اوراق منفعت با ۲۰.۲ درصد است.

    تعداد شركت ها
تا پايان هفته سوم خردادماه سال جاري مجموعا سهام 
۶۳۶ ش��ركت در بازارهاي بورس و فرابورس معامله و 
بخش مهمي از تأمين مالي خ��ود را از طريق اين بازار 
انجام مي دهند. الزم به ذكر اس��ت تعداد شركت هاي 
گفته شده در پايان سال گذشته مجموعاً ۶۲9 و در پايان 

سال ۱۳97 بالغ بر ۵99 شركت بوده است.

   تعداد كدهاي سهامداري
از منظر توسعه و مشاركت عمومي، از ابتداي سال جاري 
براي ۱.۲ ميليون نفر كد بورسي جديد صادر شده و به 
اين ترتيب مجموع كدهاي بورسي سرمايه گذاران فعال 
در بازار سرمايه به بيش از ۱۱ ميليون رسيد و با احتساب 
كدهاي بورسي مشموالن سهام عدالت مجموعًا حدود 

۴7 ميليون كد بورسي صادر شد.

  اهم اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار 
در ۵ محور اصلي شامل: 

توس��عه كمي و كيفي ابزارهاي مالي: اقداماتي چون 
راه اندازي و توسعه ابزارهاي مشتقه )آتي سبد سهام، 
آتي زعفران، اختيار معامالت( و ابزارهاي تأمين مالي 
اسالمي، راه  اندازي مكانيزم فروش تعهدي اوراق بهادار 
و تدوي��ن و ابالغ مقررات به منظور توس��عه نهادهاي 
مالي، از جمله اقدامات در جهت توسعه كمي و كيفي 

ابزارهاي مالي بود.

    ارتقاي شفافيت
در جه��ت ارتق��اي ش��فافيت ب��ازار س��رمايه، ابالغ 
دستورالعمل حاكميت شركتي و افشاي صورت هاي 
مالي نهادهاي مالي مشمول مقررات نهادهاي مالي، 

طي سال گذشته صورت پذيرفته است.

     ظرفيت  سازي براي افزايش تامين مالي
جهت ظرفيت  سازي براي افزايش تأمين مالي از طريق 
بازار سرمايه، سازمان بورس و اوراق بهادار كشور ضوابط 
استفاده از رتبه بندي اعتباري جهت انتشار اوراق بدهي 
بدون ضامن با كاهش وثايق را در سال گذشته تدوين 
و اجرايي نمود، همچنين برخي اركان انتش��ار اوراق، 
اطالعات و مستندات داراي همپوشاني كاهش يافت 
يا اختياري شد تا فرآيند انتش��ار اوراق بدهي تسريع 
و تسهيل گردد. اقداماتي نيز جهت تشويق ناشران به 
افزايش سرمايه از طريق روش صرف سهام در همين 

راستا صورت پذيرفت.

    بهبود نقدشوندگي
در راس��تاي بهبود نقدش��وندگي بازار س��رمايه، با 
بازنگ��ري مقررات و اص��الح فرآينده��اي مرتبط، 
اقدام��ات موثري به منظ��ور كاهش تع��داد و زمان 
توقف نمادها انجام گرفت، از طرفي بس��تر عمليات 
آزادسازي س��هام عدالت با هدف تسهيل واگذاري 
براي مش��موالن فراه��م و بالغ ب��ر ۴7 ميليون كد 
سهامداري جديد جهت آزادسازي سهام عدالت در 

سال گذشته صادر شد.

  توسعه و تعميق بورس هاي كااليي
به منظور اجراي م��اده ۳۳ قانون به��ره  وري، طي 
س��ال گذش��ته از ظرفيت  هاي بورس كاالي ايران 
جهت فراهم نمودن امكان فروش سريع محصوالت 
كشاورزان استفاده شد و به اين ترتيب ضمن منتفع 
شدن كش��اورزان بر اثر اين اقدام، هزينه  هاي دولت 
نيز جهت خري��د تضميني محصوالت كش��اورزي 

كاهش يافت. 
همچني��ن عرضه فرآورده  هاي اصلي نفت توس��ط 
شركت ملي پخش فرآورده  هاي نفتي ايران در بازار 
فيزيكي بورس انرژي ايران با هدف توسعه و تعميق 

بورس  هاي كااليي صورت پذيرفت.
كمك به تأمين مالي دولت و ش��ركت هاي فعال در 
حوزه انرژي از طريق ابزار ه��اي نوين مالي از قبيل 
صندوق س��رمايه  گذاري پروژه و اوراق سلف موازي 
استاندارد، از ديگر اقدامات انجام شده در بستر بازار 

سرمايه بود.
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  صورت هاي مالي تلفيقي »همراه« منتشر 
شد:  شركت ارتباط سيار ايران صورت هاي مالي 
تلفيق��ي ۱۲ماهه منتهي به ۲9 اس��فند۱۳9۸ 
را منتش��ر كرد. به گزارش س��نا، شركت ارتباط 
سيار ايران در صورت هاي مالي تلفيقي ۱۲ماهه 
سود هرسهم را يك هزار و 97۵ريال اعالم كرد. 
اين در حالي اس��ت كه در ش��ركت اصلي، سود 
هرسهم يك هزار و ۸9۵ريال محقق شده است. 
اين ش��ركت در گزارش تلفيقي سود عملياتي 
را ۴۲هزار و ۴۰۶ميليارد ريال و س��ود خالص را 
۳7ه��زار و ۶۶7ميليارد ريال اعالم كرد و س��ود 
انباش��ته »همراه« به ۴۰ه��زار و ۸9۸ميليارد 
ريال رسيد. در شركت اصلي نيز سود خالص به 
۳۶هزار و ۵۳ميليارد ريال و سود عملياتي آن به 
۴۰هزار و ۸۱۸ميليارد ريال س��يده است و سود 
انباش��ته آن ۳۶هزار و ۲۵۴ميليارد ريال اعالم 
شده است. در گزارش منتشر شده »همراه« سود 
تلفيقي هرسهم سال مالي مورد گزارش نسبت 
به سال مالي سال گذش��ته با افت اندكي مواجه 
شده است اما سود هر سهم در شركت اصلي رشد 

۵۴درصدي را تجربه كرده است.

  »غنوش« به هر سهم ۳۷۴ ريال اختصاص 
داد:  ش��ركت نوش مازندران در دوره ۱۲ ماهه 
منته��ي به ۲9 اس��فند ماه ۱۳9۸، ب��ه ازاي هر 
س��هم خود ۳7۴ ريال كنار گذاشت كه نسبت 
به دوره مشابه در سال گذشته كه سود هر سهم 
۲۵ ريال اعالم شده بود، از افزايش چشمگيري 
درصدي برخوردار است. شركت نوش مازندران 
با س��رمايه ۳۵۰ ميليارد ريال، صورت هاي مالي 
۱۲ ماهه دوره مالي منتهي به ۲9 اسفند ۱۳9۸ 
را به صورت حسابرسي شده منتشر كرد. شركت 
نوش مازن��دران در دوره ياد ش��ده، مبلغ ۱۳۰ 
ميليارد و 9۸9 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اساس مبلغ ۳7۴ ريال سود به ازاي 
هر س��هم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره 
مشابه در سال گذشته از افزايش يك هزار و ۳9۶ 
درصدي برخوردار اس��ت. الزم به ذكر اس��ت در 
صورت مالي حسابرسي شده دوره مذكور نسبت 
به گزارش حسابرس��ي نشده، تغييري مشاهده 
نمي شود. »غنوش« در دوره ۱۲ ماهه سال مالي 
منتهي به اسفند 97، به صورت حسابرسي شده، 
مبلغ ۸ ميليارد و ۸۵۶ ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ ۲۵ ريال سود به 
ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود. همچنين 
براساس اين گزارش، شركت نوش مازندران در 
صورت هاي مالي تلفيقي ۱۲ ماهه منتهي به ۲9 
اسفند ماه ۱۳9۸، سود هر سهم را با افزايش يك 
هزار و 9۶۵ درصدي نسبت به سال گذشته، ۳۵۱ 
ريال و سود خالص را ۱۲۲ ميليارد و 97۲ ميليون 

ريال اعالم كرده بود.

  تعيين س�ود نقدي ۱۰۰۰ ريالي هر س�هم 
»س�خوز«:  مجمع عمومي ش��ركت سيمان 
خوزستان تقسيم مبلغ 7۳۵ ريال سود خالص هر 
س��هم و يك هزار ريال سود نقدي براي هر سهم 
اين شركت را در مجمع به تصويب رساند. مجمع 
عمومي عادي ساالنه شركت سيمان خوزستان 
براي سال مالي منتهي به ۲9 اسفند ماه ۱۳9۸ 
در روز يكشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳99 برگزار شد. 
دستور جلس��ه مجمع عمومي ساالنه »سخوز« 
براي دوره مالي ذكر شده به شرح زير بوده است:  
اس��تماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني، 
تصويب صورت ه��اي مالي س��ال )دوره( مالي 
منتهي به ۲9 اسفند ماه ۱۳9۸، انتخاب حسابرس 
و بازرس قانوني، انتخاب روزنامة كثيراالنتشار، 
انتخاب اعضاي هيات مديره، تعيين حق حضور 
اعضاي غير موظف هيات مديره و تعيين پاداش 
هيات مديره. براس��اس گزارش منتشر شده در 
خصوص اين جلسه، خالصه تصميمات مجمع 
عمومي شركت سيمان خوزستان عبارت است از: 
س��ود نقدي به ازاي هر س��هم به مبلغ يك هزار 
ريال و س��ود خالص به ازاي هر سهم 7۳۵ ريال 
تصويب شد. سود خالص يك هزار و ۲۸ ميليارد 
و ۴۶۲ ميليون ريال و س��ود انباشته پايان دوره 
با لحاظ ك��ردن مصوبات مجمع، ۱۴۴ ميليارد و 
۸۱۴ ميليون ريال اعالم شد. سازمان حسابرسي 
به  عنوان بازرس قانوني و حسابرس و همچنين به 

عنوان بازرس علي البدل انتخاب شد.

  تعيين سود ۱۳۵۴ ريالي هر سهم »سفار«: 
مجمع عمومي شركت س��يمان فارس تقسيم 
مبلغ يك هزار و ۳۵۴ ريال سود خالص هر سهم 
و يك هزار و ۵77 ريال سود نقدي براي هر سهم 
اين شركت را در مجمع به تصويب رساند. مجمع 
عمومي عادي ساالنه شركت سيمان فارس براي 
سال مالي منتهي به ۲9 اسفند ماه ۱۳9۸ در روز 
شنبه ۲۴ خورداد ماه ۱۳99 برگزار شد. دستور 
جلسه مجمع عمومي ساالنه “سفار “ براي دوره 

مالي ذكر شده به شرح زير بوده است: 
اس��تماع گزارش هيات مديره و ب��ازرس قانوني، 
تصوي��ب صورت ه��اي مالي س��ال )دوره( مالي 
منتهي به ۲9 اسفند ماه ۱۳9۸، انتخاب حسابرس 
و بازرس قانوني، انتخاب روزنامة كثيراالنتش��ار، 
انتخاب اعضاي هيات مديره، تعيين حق حضور 
اعضاي غير موظف هيات مديره و تعيين پاداش 
هيات مديره. براس��اس گزارش منتشر شده در 
خصوص اين جلسه، خالصه تصميمات مجمع 

عمومي شركت سيمان فارس عبارت است از: 
سود نقدي به ازاي هر س��هم به مبلغ يك هزار و 
۵77 ريال و س��ود خالص به ازاي هر س��هم يك 
هزار و ۳۵۴ ريال تصويب شد. سود خالص ۳۱۵ 
ميليارد و ۵۵۶ ميليون ريال و سود انباشته پايان 
دوره با لحاظ كردن مصوبات مجمع، ۴۰ ميليارد 
و 7۰۸ ميليون ريال اعالم شد. مفيد راهبر به  عنوان 
بازرس قانوني و حسابرس و همچنين آرمان آروين 

پارش به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

پوشش ريسك فعاالن بازار هم ديگر مزيتي است كه قراردادهاي آتي امكان آن را براي فعاالن ايجاد مي كند

افزايش سطح توقع سرمايه گذاران از بازدهي سهام
كارشناس بازار سرمايه گفت: سطح توقع سرمايه گذاران از بازدهي 
سهم ها افزايش يافته و به همين دليل شاخص بازارسرمايه در چند 
وقت اخير در پي اصالحاتي كه صورت گرفت، بيشتر دستوري بوده و 
خود به خود اين اتفاق نيفتاد كه بتواند سطح توقعات را معقول كند.

به گزارش بورس نيوز، بهزاد احمدي نس��ب كارشناس بازار سرمايه 
در خصوص روند كلي ب��ازار در ماه هاي آينده اظهاركرد: با توجه به 
مجامعي كه در پيش داريم و همچنين گزارش هاي فصلي ۳ماهه، 
به نظر مي رسد بازار سرمايه آنچنان رشدي نخواهد داشت و متعادل 
خواهد بود؛ روند صعودي كه بازارس��رمايه از پايان سال گذشته تا 
اواخر ارديبهشت ماه داش��ت، متعادل تر شده و استنباط من بر اين 
است كه توقع سهامداران از سودآوري بازار سرمايه بيشتر شده است.

وي افزود: سطح توقع س��رمايه گذاران از بازدهي سهم ها افزايش 
يافته و به همين دليل شاخص بازار سرمايه در چند وقت اخير در 
پي اصالحاتي كه صورت گرفت، بيشتر دستوري بوده و خود به خود 

اين اتفاق نيفتاد كه بتواند سطح توقعات را معقول كند.
اين كارش��ناس بازارس��رمايه ادامه داد: س��هامداران بايد بدانند 
هميشه قرار نيست بازار سرمايه ۸ الي ۱۰ برابر بازدهي داشته باشد 
كه اگر اين طور بود، تمام مشاغل بايد كار خود را تعطيل كنند و در 
بازار سرمايه مشغول شوند. در حال حاضر بازار روند صعودي خود 

را طي كرده و متعادل تر شده اس��ت؛ بنابراين انتظار رشد ۱۰ الي 
۱۵ درصدي ش��اخص منطقي تر است. عمال سرمايه گذاراني كه با 
نگرش سرمايه گذاري به بازارسرمايه وارد مي شوند و نه داللي، بايد 
در بازار سرمايه حضور داشته باشند و نه دالالني كه به واسطه رونق 

بازار سرمايه وارد شده اند.
وي در خصوص تاثير آزادسازي معامالت سهام عدالت بر روند بازار 
س��رمايه خاطرنش��ان كرد: عموما درصد كمي از دارندگان سهام 
عدالت، اطالعاتي در مورد بازار س��رمايه دارند و موضوع ديگر اين 
است كه ۳۰ درصد سهام عدالت قابل معامله است و تاثير چنداني 
بر بازار مشاهده نمي شود. از قشري كه داراي سهام عدالت هستند 
در حدود ۱۰ الي ۱۵ درصد با خريد و فروش آنالين س��هام آش��نا 
هس��تند و اينكه چگونه بايد كد بورس��ي بگيرند. به همين دليل 
اس��تنباط مي كنم كه دولت تفهيم به نگهداري از س��هام عدالت 
مي كند و كس��اني كه از س��رمايه گذاري اطالعي ندارند، از دولت 

تبعيت مي كنند.
احمدي نس��ب در معرفي صنايع برتر بازار در چندماه پيش رو نيز 
گفت: پااليشي ها، و س��يماني ها )با توجه به افزايش نرخي كه در 
آينده خواهد گرفت(، ش��انس و قدرت بيشتري نسبت به صنايع 

ديگر براي ليدر شدن را دارند.

ظرفيت سازي به جاي تخريب بورس
منفي ه��ا و مقاومت در نزديكي كانال يك ميلي��ون و ۲۰۰ هزار واحدي 
توسط بسياري از كارشناسان پيش بيني شده بود. با اين حال هر منفي 
بازار، فرصتي است براي طايفه حبابيون تا بگويند ما پيش بيني ريزش بازار 
سرمايه را كرده بوديم! عباس آرگون در خصوص وضعيت بازارسرمايه بيان 
كرد: شايد رشد بازار سرمايه با واقعيت هاي اقتصادي همخواني نداشته؛ ولي 
اين عدم همخواني فقط مختص بازارسرمايه نبوده و بازار مسكن و خودرو و... 
هم رشد زيادي كرده است. اگر اعتقاد به حباب بازار سرمايه داشته باشيم 
بايد بپذيريم كه قيمت خودرو و مسكن و بسياري از كاالهاي ديگر هم در 
كشور ما حباب دارد! وي افزود: بورس نماد شفافيت است و نبايد با هر منفي، 
مردم را ترساند. اقبال بازار سرمايه فرصتي طاليي براي اقتصاد كشور است و 
بايد به مردم در مورد سرمايه گذاري در اين بازار آموزش داد. تا چندي قبل 
تمام مردم تمايل به سرمايه گذاري در بازارهاي فيزيكي داشتند؛ ولي حاال 
شاهد ورود تعداد بيشتري از مردم به بازار سرمايه هستيم. اما هنوز مردم 
در مورد سرمايه گذاري در بورس، دانش كافي ندارند و اگر شناخت مردم از 
اين بازار بيشتر بود، استقبال از عرضه هاي دولت در قالب ETF دارا يكم با 
تخفيف ۳۰ درصدي، خيلي بيشتر از اينها مورد توجه قرار مي گرفت. انتظار 
مي رود رسانه ها به جاي تمركز بر نوسان شاخص، به آموزش سرمايه گذاري 
در بورس و مزاياي حضور در اين بازار بپردازند. ضمن اينكه بايد با برنامه هايي 
مثل عرضه هاي اوليه، افزايش سرمايه شركت ها، انتقال نماد شركت هاي 

بزرگ به بازار باالتر و ظرفيت سازي جهت ورود به بازار باالتر، و نيز افزايش 
شناوري سهم ها به افزايش عمق اين بازار هم كمك شود. اين عضو هيات 
نمايندگان اتاق ايران تصريح كرد: به جاي تخريب بازار سرمايه، امكان تامين 
مالي بنگاه هاي اقتصادي و استارت آپ ها از بازار سرمايه را فراهم كنيم تا 
نقدينگي به جاي سفته بازي در ساير بازارها، به سمت توليد برود. همچنين 
دولت مي تواند پروژه هاي عمراني نيمه تمام را در بازار سرمايه عرضه كند 
تا هم با كمك تامين مالي اين پروژه ها از بازار سرمايه، شاهد تسريع اجراي 
آنها باشيم و هم به توسعه اقتصادي كشور كمك شود. صدها هزار ميليارد 
تومان پروژه عمراني نيمه تمام در كشور وجود دارد كه مي توان از بين آنها، 
طرح هايي كه درصد پيشرفت باالتري داشته و توجيه اقتصادي دارد، در 
يك شركت عرضه كرد و با اين عرضه اوليه، از بازار سرمايه جذب نقدينگي 
كرد. ضمن اينكه دولت براي ترغيب مردم به سرمايه گذاري در پروژه هاي 
ناتمام، مي تواند درصدي تخفيف هم در نظر بگيرد. در اين صورت، با پولي 
كه ميليون ها نفر در دست دارند و به دنبال خريد خودرو و ملك هستند 
تا سودي كسب كنند، اين طرح ها به مرحله اجرا مي رسد. اين اقدام هم 
به رونق بازار سرمايه و هم اش��تغالزايي و صادرات و... كمك خواهد كرد. 
آرگون در خاتمه گفت: بازار سرمايه ما پتانسيل هاي زيادي براي رشد دارد 
و اميدواريم به جاي تخريب اين بازار از ظرفيت هاي اين بازار در راستاي 

توسعه اقتصادي كشور و رونق توليد بهره ببريم.



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

دكتر منصور غيبي، كارشناس اقتصاد مسكن، تازه ترين برنامه هاي دولت را در گفت وگو با »تعادل« بررسي كرد

ميلياردرهاي بي پول در حباب مسكن
مجيد اعزازي|

اگر چه پيامد جهش هاي قيمتي ملك طي دو 
سال اخير اقتصاد اغلب خانوارهاي شهري 
را بر ه�م زده اس�ت و مش�كالت متعددي 
را ب�راي مس�تاجران و متقاضي�ان مصرفي 
مسكن به همراه آورده است. طي اين مدت 
نيز تالش هايي از سوي دولت انجام شده اما 
كافي نبوده است. با بحراني شدن اين شرايط، 
 شنبه هفته جاري، ستاد اقتصادي دولت به 
رياس�ت حس�ن روحاني،  رييس جمهور بار 
ديگر اين مس�اله را مورد بررسي قرار داد و 
تصميمات�ي را نيز اتخاذ كرد. مش�روح اين 
تصميم ها ك�ه مهم ترين آنها، ت�الش براي 
حمايت از مستاجران و اتخاذ سياست هاي 
انبساطي براي تسهيل فروش تراكم و صدور 
پروانه هاي س�اختماني است، در نسخه روز 
يكشنبه روزنامه »تعادل« درج شد. اينك اما 
در گفت وگو با دكتر منصور غيبي، كارشناس 
ارشد بازار مس�كن تالش شده تصميم هاي 

دولت بررسي شود.

  دولت اول از خودش شروع كند 
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه هر تصميمي 
كه اخذ مي ش��ود بايد يك نس��خه عملياتي و داراي 
قابليت حصول به نتيجه باشد، مي گويد: هيچگاه دولت 
با استفاده از يكسري تهديدات و برنامه هاي بازدارنده، 
ارعاب و تطميع بازار جواب نگرفته است. همواره عمر 
اين كارها چند روزه بوده و چنين دس��تورالعمل هاي 
حكومتي هم جوابگو نبوده است. اگر تصميم گرفته 
مي ش��ود كه بازار را از طريق وض��ع برخي ماليات ها 
كنترل كنند، اول دولت بايد از خودش ش��روع كند. 
دول��ت بزرگ ترين دارنده ملك خالي اس��ت و بايد از 
شركت ها و موسس��ه هاي زير مجموعه خودش براي 
اخذ ماليات بر خانه هاي خالي ش��روع كند. اگر بازار 
هدف سياست گذار، اخذ ماليات از واحد مسكوني يك 
بازنشسته است، هيچ وقت به نتيجه نخواهد رسيد. در 
حال حاضر، 70 درصد از واحدهاي مسكوني منطقه 
22 تهران خالي است. مالكان 90 درصد اين واحدهاي 
خالي، نيروهاي نظامي و انتظام��ي، ارگان ها و دواير 

دولتي هستند. 
غيبي مي افزايد: نكته مه��م ديگر اينكه ما وقتي قرار 
است در حوزه اقتصاد مسكن، طي يك فرايند اجرايي 
به دس��تور العمل هاي حاكميتي برس��يم بايد براي 
س��رمايه هاي در گ��ردش افراد جامع��ه برنامه ريزي 
بش��ود و مسير اين سرمايه هاي مش��خص شود تا در 
چارچوب اقتصاد ملي در مس��ير س��اخت و ساز قرار 
گي��رد. اما در حال حاضر چنين نيس��ت و ما ش��اهد 
گردش س��رمايه هاي زياد بر اس��اس تصميم مردم 
هستيم و كنترل اين س��رمايه ها از توان دولت خارج 
است و بخشنامه هاي دولتي تاثيري در تصميم مردم 

نمي گذارد. 

    تغيير مسير سونامي نقدينگي
او اظهار كرد: اگر تهدي��د و برنامه هاي محدود كننده 
دولت در مس��يري قرار گيرد كه اعتماد مردم س��لب 
ش��ود، فقط مس��ير س��ونامي را تغيير داديم و شاهد 
تخريب ها در بخش هاي ديگ��ر اقتصاد خواهيم بود. 

گردش مالي در دست مردم جالب است؛  چه آنكه نه 
در بانك، نه در خط توليد مولد، بلكه سرگردان و بدون 
برنامه اس��ت. اين حالت يك تهديد به شمار مي رود. 
تصميم گيرندگان آدم ها و مردم عادي هستند كه به 
برنامه هاي دولتي ديگ��ر اعتماد ندارند. تا ديروز مثال 
فالن نيروگاه اوراق مش��اركت منتشر و آن را تضمين 
مي كرد يا فالن موسسه مالي و اعتباري، سپرده مردم 
را با پرداخت س��ودهاي باال جمع مي كردند، اما بنا به 
داليلي كه مي دانيم االن اعتماد مردم را از خود سلب 
كرده اند و مردم از اين شيوه ها روي گردان شده اند و به 
اين نتيجه رسيده اند كه خودشان راسا منابع مالي خود 
را مديريت كنند. اين مساله در اين حجم زياد عمليات 

مالي خطرناك است.

    امنيت اقتصادي ايجاد شود
غيبي مي افزايد: ش��اهديم در بازار ب��ورس نيز افراد 
غيرمتخص��ص دارند معامله مي كنند. يعني نش��ان 
مي دهد كه مردم خودش��ان تصمي��م مي گيرند كه 
چ��ه كار كنند و به هيچ نه��ادي اعتم��اد ندارند. لذا 
توصيه هايي كه در جلس��ات ش��بيه به جلسه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت گرفته ش��ده است، اگر در 
يك مسير عملياتي مشخص به طراحي مكانيسمي 
منجر ش��ود كه به مردم اطمينان داده و سرمايه هاي 
آنها را جذب كرده و سود آن را تضمين كند، احساس 
امنيت اقتصادي در مردم را افزايش دهد، باور پذيري 
مردم را در اقتصاد مس��كن باال ببرد و مردم احساس 
كنند كه ي��ك برنامه ريزي وجود دارد، آن وقت نتايج 
تصميم ه��اي دولتي مثبت خواهد ش��د، در غير اين 
صورت، اين س��ونامي نقدينگي ممكن اس��ت به هر 
بخشي از اقتصاد اصابت كند و پيامدهاي ناگواري را به 

دنبال داشته باشد.

  تسهيل تراكم فروشي جواب   نمي دهد
يكي از تصميم هاي ستاد اقتصادي دولت در روز شنبه 
هفته جاري، اتخاذ و اعمال سياست هاي استنباطي در 
عرضه بيشتر مسكن از طريق تسهيل تراكم فروشي 
و تسهيل فرايند صدور پروانه هاي ساختماني است. 
اينك س��وال اين است كه آيا مش��كل بازار مسكن، 

كمبود عرضه است؟
غيبي در پاس��خ به اين س��وال مي گويد: معني اخذ 
مالي��ات از خانه ه��اي خال��ي چيس��ت؟ يعني االن 
تعداد واحد مس��كوني مش��خصي موجود است، اما 
بالاستفاده اند. نمي شود از آن طرف پشت بام بيفتيم. 
تازه با حضور آقاي حناچي در راس مديريت شهرداري 
 ته��ران، يك ذره ط��رح تفصيلي ته��ران پررنگ تر و 
ضابطه مند تر پيش مي رود و اجرا مي ش��ود. اگر قرار 
است اين سنت حسنه ايجاد ش��ده در كاهش تراكم 
فروشي را هم بشكنيم، ديگر نمي شود اين بحث تراكم 
فروشي را جمع كرد. براي هر قطعه اي يك استانداردي 
داري��م. اندازه معبر و تعداد طبقات نيز اس��تانداردي 
دارند. اگر قرار باشد هر نوع البي گري ضوابط ساخت 
و س��از را بر هم زند، تمام ش��يرازه هاي شهري به هم 

مي ريزد. اصال اين نسخه صحيحي نيست. 

    فردا زمين هاي كوير هم گران مي شود 
او اظهار مي كن��د: نكته دوم اينكه االن بايد خانه هاي 
خالي را پركني��م و بعد بگويم كه عرض��ه كم داريم. 
همه درد ما اين اس��ت اقتصاد از درون و بيرون لطمه 
ديده است. پيامدهاي تحريم هاي اقتصادي را كتمان 
نكنيم. مردم نگران س��رمايه هاي خودشان هستند و 
مي خواهند به اين س��رمايه ها غنا داده وآنها را حفظ 
كنند از اين رو، به هر طريق��ي دارند اين پول را بازي 
مي دهند. در چند ماه اخير، قيمت زمين هاي استان 

مازن��دران به ادعاي مس��ووالن اتحادي��ه امالك آن 
اس��تان 30 تا 40 درص��د افزايش پيدا كرده اس��ت. 
مردم عطش خريد زمين در ش��مال را دارند. آيا همه 
آنها مصرف كننده هستند؟ نه! بخشي از مردم به اين 
نتيجه رسيده اند كه شمال بكر است و بريم آنجا زمين 
بخريم. اتوبوس گرفته اند و رفته اند آنجا. ممكن است 
عده اي ديگر بروند يزد و آنجا زمين خريداري ش��ود. 
فردا زمين هاي كوير هم گران مي ش��ود. ريشه قضيه 
اين است كه مردم امنيت اقتصادي براي حفظ و ارتقاي 
س��رمايه خود را ندارند. همه چيز در حال گران شدن 
است و مردم مي خواهند اين روند را متعادل كنند. هر 
چيزي كه احس��اس كنند امروز بخرند فردا برايشان 
سود آور است، مي خرند. در اين شرايط پيچيده، آيا با 
ارايه نسخه هاي كوچك مبتني بر كد ملي افراد و اتخاذ 
تصميم هاي جزيي و شرط و ش��روط گذاشتن براي 
خ��ودرو اولي ها و خانه اولي ها، مي توان بازار خودرو يا 

مسكن را سامان داد؟

  مالكان گرسنه
اين كارشناس مس��كن مي گويد: االن منطقه اي در 
تهران هس��ت كه طي چند ماه گذش��ته قيمت يك 
ملك 450 ميليون توماني در آن به 3 ميليارد تومان 
رسيده است. مالك اين واحد مسكوني در ماه يك كيلو 
گوشت هم نمي خورد، از من بپرسيد، مي گويم، مالك 
آن گرسنه اس��ت. آيا واقعا اقتصاد ماهانه و روزانه او از 
نظر غنا و توليد ثروت به حدي است كه در روز نيازهاي 
اوليه اش را بدون دغدغه فراهم كند؟ پس يك ثروت 
بادآورده ريالي و رياضي براي مردم درست كرده ايم و 
فكر مي كنيم كه ماشين 150 ميليوني سوار مي شويم، 
آپارتمان 3 ميلياردي داريم همه اينها را اگر در چرخ 
گوشت بريزيم، 100 گرم كباب در نمي آيد كه بخوريم. 

اينها همه كاذب است. مردم نگران اين فضا هستند و 
بر اس��اس اين نگراني،  رفتارهاي مالي خود را تغيير 

داده و مي دهند.
او مي افزايد: جواب مسائل موجود در بازارهاي مسكن 
و خودرو، پيچيدن نسخه هاي كوچك و انجام برخي 
ريزه كاري ها با استفاده از كد ملي افراد نيست. جواب 
ش��روع كردن از بدنه خ��ود دولت اس��ت و بايد براي 

خودش جريمه بگذارد.
بانك ها از س��ال 93 طي يك مهلت 3 يا 4 ساله مجاز 
بودند، مازاد سرمايه ملكي خود را به بازار مسكن تزريق 
كرده و آزاد كنند. 10 درصد اين سرمايه ها آزاد نشده 
و 90 درصدش همچنان در اختيار بانك ها قرار دارند. 
مصوبه دولت است كه بانك ها اين كار را انجام دهند و 
به ازاي هر سال عدم تحقق اين مصوبه حدود 27 درصد 
جريمه تعيين كرده بودن��د. كداميك از اين طرح ها 
عملياتي ش��د؟ حاال به يك بازنشسته مي گويند كه 
واحدي 100 متري خالي داري و بايد ماليات بدهي؟

بر اساس مصوبه س��تاد اقتصادي دولت در روز شنبه 
هفته جاري، كميت��ه اي چند جانبه مركب از اعضاي 
كابينه موظف هستند كه شيوه كمك به مستاجران 
را در شرايط اقتصادي سخت كرونايي بررسي كنند و 

تسهيالتي را براي مستاجرا در نظر بگيرند.
غيبي در اين باره معتقد اس��ت، دول��ت منابع مالي و 
اعتباري اش را اگر دارد، به مستاجران تسهيالت بدهد. 
از كجا مي خواهند بدهن��د. االن دولت در هزينه كرد 
امور خود مشكل دارد. در سال هاي گذشته هم دولت، 
براي افزايش ساالنه اجاره بها درصد تعيين كرده بود 
كه مثال موجران سالي بيش از 10 درصد به اجاره بها 
اضافه نكنن��د. من مي توانم بگويم آقاي دولت ش��ما 
چرا 40 درصد تورم درس��ت مي كني، بايد 10 درصد 
درست مي كردي؟ از اين رو، پيشنهادم اين است كه هر 
تصميمي كه گرفته مي شود در يك شهر يا منطقه اجرا 
و آزمايش شود و بعد در صورتي كه نتايج مثبتي داشت، 

 به ساير شهرها و مناطق و كل كشور تسري دهند.

   تامين سرمايه هاي بزرگ در 48 ساعت
اين كارش��ناس بازار مس��كن با بيان اينكه حدود 7 
ميليون نفر براي خريد خودرو ثبت نام كردند، اظهار 
مي كند: اين افراد بايد طي 48 ساعت،  100 ميليون 

تومان پول واريز مي كردند. 
فرض كنيم ك��ه نيمي از اين اف��راد، متقاضي واقعي 
نبودند و فيك بودند. اگ��ر نيمي از اين جمعيت را در 
ميزان پولي كه در دس��ت داشتند را ضرب و محاسبه 
كنيم به عدد بزرگي در حد بودجه سال جاري كشور 
يا در حدود درآمدهاي حاصل از فروش 5 س��ال نفت 
دس��ت پيدا مي كنيم كه قابليت تامي��ن آن طي 48 

ساعت در كشور وجود دارد. 
او مي افزاي��د: بن��ا براين، ه��م مملكت و ه��م مردم 
ثروتمن��دي داريم، ام��ا نمي توانيم از اي��ن منابع به 
درستي استفاده كنيم. اين سرمايه ها به دليل اينكه 
مردم تصمي��م گرفته اند، به طور مس��تقيم و فارغ از 
سياس��ت هاي دولتي آن را مديريت كنند،  در مسير 
مشخصي حركت نمي كند و برنامه هاي دولت ، مجلس 
و حاكميت را پوشش نمي دهد. دولت فقط براي مردم 
اپراتوري مي كند، بانك و بيمه تاسيس كرده اما مردم 
به صورت انف��رادي و پراكنده س��رمايه هاي خود را 

مديريت مي كنند.
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 انتقال جمعه بازار 
از پاساژ پروانه به پارك شهر 

معاون خدمات شهري شهرداري منطقه 12 گفت: 
مراك��ز متعددي براي جابه جايي م��كان برگزاري 
جمعه بازار پروانه در نظر گرفته شد اما پارك شهر 
فضاي بهتري براي اين كار است. به گزارش فارس 
محمد ندرلو معاون خدمات ش��هري ش��هرداري 
منطقه 12 در نشستي خبري درخصوص فعاليت 
جمع��ه بازار پروان��ه كه با حضور ش��هردار منطقه 
12، مفاخريان رييس شركت ساماندهي صنايع و 
مشاغل و فرمانده آتش نشاني منطقه 12 برگزار شد 
گفت: اين جمعه بازار پذيراي 1100 غرفه بود. وي 
ادامه داد: اگر متوسط حضور غرفه داران در هر غرفه 
2 نفر در نظر گرفته شده باشد ما هر جمعه ميزبان 
2200 نفر از فروشندگان بوديم. ندرلو تصريح كرد: 
اين در حالي است كه براساس آخرين سرشماري 
انجام گرفت��ه در هر جمعه حدود 20 ه��زار نفر از 
اين جمعه بازار بازدي��د مي كردند. معاون خدمات 
شهري ش��هرداري تهران گفت: يكي از نكاتي كه 
در اخطارهاي ارايه ش��ده در خص��وص پاركينگ 
پروانه مطرح شده بود اين بود كه ميان غرفه ها هيچ 
مرز خاصي وجود ندارد تا مانع از گسترش آتش از 
غرفه اي به غرفه ديگر بش��ود. وي ادامه داد: در كل 
پاساژ پروانه سيستم كشف اعالم و اطفاي اتوماتيك 
حريق نبود و حتي مسيرهاي فرار اضطراري به ميزان 
كافي در اين پاساژ وجود نداشت. ندرلو تصريح كرد: 
يك��ي از دغدغه هاي ما در منطق��ه 12 جايگزيني 
فضايي براي فعاليت مجدد كسبه جمعه بازار بود. وي 
افزود: مكان هاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفت و 
مشخص شد هر كدام مشكالتي دارد و نهايتا تصميم 
گرفته ش��د تا اين جمعه بازار به پارك شهر منتقل 
شود. معاون خدمات شهري شهرداري منطقه 12 
گفت: در پارك شهر در ضلع غربي مي توان فضاي 
مناسبي را براي برقراري جمعه بازار اختصاص داد و 
اين موضوع با توجه به مخاطراتي كه براي برگزاري 

چنين جمعه بازارهايي وجود دارد همخواني دارد.

 نخاله هاي ساختماني 
بيشترين پسماند تهراني ها

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهر تهران گفت: 
روزانه هفت هزار تن پسماند عادي، 100 تن پسماند 
پزشكي و 35 هزار تن نخاله جمع آوري مي شود. به 
گزارش ايلنا ، صدرالدين عليپور، مديرعامل سازمان 
مديريت پسماند شهر تهران در مراسم آغاز اجراي 
طرح كاپ گفت: اقدامات شهرداري تهران در حوزه 
پسماند منطبق با اقدامات بين المللي است و تالش 
ش��ده تا چيزي كه به عنوان پسماند دفن مي شود 
كاهش يابد. روزانه هفت هزار تن پسماند عادي، 100 
تن پسماند پزشكي و 35 هزار تن نخاله جمع آوري 
مي ش��ود و 18 هزار كارگر در اين حوزه مشغول كار 
هستند، از س��وي ديگر 55 هزار مخزن پسماند در 
شهر تهران مستقر شده و 450 غرفه بازيافت هم در 
شهر تهران فعال است.  مديرعامل سازمان مديريت 
پس��ماند بيان كرد: اكنون مدل ذخيره سازي زباله 
مشكالتي دارد كه از جمله آن مي توان به جمع آوري 
24 ساعته كه هزينه را باال مي برد، زباله گردي، معضل 
شيرابه و در نهايت آراد كوه اشاره كرد. او افزود: بايد 
سهم تفكيك زباله براي اجراي طرح كاپ باال رفته و 
متناظر آن هم ميزان استخراج انرژي از پسماند توليد 
شده باال برود. طرح كاپ شش محور اصلي دارد كه 
نخستين مورد آن تغيير فرمت مخزن گذاري ها براي 
جمع آوري زباله است. اكنون 11 ايستگاه مياني در 
تهران وجود دارد كه براي ساكنين اطراف آن توليد 
بو و ش��يرابه كرده اند. براي حل اين مشكل به سراغ 
طرح ام ار آف رفتيم كه هم تفكيك حداكثري انجام 
مي دهد و هم ش��يرابه ناشي از آن بازيافت مي شود. 
قرار است اين ام ار آف ها در چهار پهنه در شهر تهران 
مستقر شوند كه باعث از ميان برداشتن ايستگاه هاي 
مياني مي شوند. او درباره آرادكوه بيان كرد: در آراد كوه 
يك زباله سوز با ظرفيت ۶00 تن اضافه مي شود كه 
براي آن دسته از زباله ها كه قابليت كمپوست ندارند 

استفاده مي شود.

اسقاط دوچرخه هاي شهرداري 
توسط دانشگاه صنعتي شريف

مدير واحد توس��عه سيستم هاي حمل و نقل پاك 
ش��هرداري تهران در مورد اس��قاط دوچرخه هاي 
شهرداري توسط دانشگاه صنعتي شريف گفت: اين 
دانش��گاه تخلف انجام داده و شهرداري پيگير اين 
موضوع اس��ت. يعقوب آزاده دل مدير واحد توسعه 
سيستم هاي حمل و نقل پاك شهرداري تهران در 
گفت وگو با خبرنگار شهري فارس، درباره ماجراي 
اس��قاط برخي از دوچرخه هاي شهرداري توسط 
دانشگاه صنعتي ش��ريف اظهار داشت: سال هاي 
پيش شهرداري تهران جهت ارايه خدمات بيشتر 
به دانشجويان تعدادي دوچرخه در اختيار دانشگاه 
شريف قرار داد. وي افزود: متأسفانه دانشگاه شريف 
بدون هماهنگي با شهرداري تهران دوچرخه هايي 
كه حدود ۶ س��ال از عمر آنها گذش��ته بدون اجازه 
ش��هرداري به بخش خصوصي واگذار كرده و آنها 
هم مزايده ضايعات گذاشته اند.مدير واحد توسعه 
سيستم هاي حمل و نقل پاك ش��هرداري تهران 
خاطرنشان كرد: شهرداري تهران به لحاظ حقوقي 
پيگير اين مساله است چرا كه حتي اگر دوچرخه ها 
اسقاطي محسوب شده باشند بايد تحويل شهرداري 
تهران داده مي شدند. آزاده دل گفت: اين دوچرخه ها 
توسط ش��هرداري منطقه 2 در سال 93، به منظور 
ترويج دوچرخه س��واري دانش��جويي به دانشگاه 
صنعتي شريف واگذار شده است و اين دانشگاه حق 
واگذاري دوچرخه ها در صورت اس��قاط ش��دن به 
بخش خصوصي را نداشته است. به گزارش فارس، در 
فضاي مجازي تصاويري از دوچرخه هاي شهرداري 
منتشر شده كه در محله خالزير در منطقه 19 براي 

ضايعات به مزايده گذاشته شده بود.

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي اعالم كرد

رد ۲۰  پيشنهاد در بخش مسكن از سوي مجلس
محم�ود محم�ودزاده، مع�اون مس�كن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازي برنامه هاي 
اين وزارتخانه را براي ساماندهي بازار اجاره 
و خريد مسكن اعالم كرد و گفت: پيشنهاد 
وزارت راه براي تخصيص وديعه اجاره بها در 

۳ روز آينده اعالم مي شود.

محمودزاده در يك برنامه تلويزيوني با اشاره به اينكه 
بازار مس��كن، بازاري منفرد و مستقل نيست، گفت: 
بازار مسكن يكي از چند بازاري است كه احتمال سفته 

بازي در آن وجود دارد.  
او ادامه داد: بر اس��اس طرح جامع مسكن، حدود 30 
درصد از مستاجران با درآمد ثابت نيازمند حمايت و 
كمك دولتي هستند تا بتوانند از عهده تامين اجاره بها 
برآيند كه همين موضوع ني��ز هم اكنون موردتاكيد 

دولت بوده و در برنامه قرار گرفته است.
معاون وزير راه و شهرسازي خواستار همراهي مجلس 
با پيشنهادات وزارت راه و شهرسازي در بخش مسكن 
ش��د و در همين ارتباط، توضيح داد: از سال گذشته 
مدت ها در مجل��س در حال رفت و آمد ب��ودم تا در 
قانون بودجه 99، بودجه اي براي بخش مس��كن در 
نظر گرفته ش��ود كه در اين خصوص، مجلس حاضر 

به همكاري نشد. 

   سهم مسكن از تسهيالت بانكي فقط ۳ درصد
محمودزاده از جمله پيشنهادات وزارتخانه را در بخش 
مسكن به مجلس، مسكن حمايتي، يارانه هايي كه بايد 
به تسهيالت تعلق بگيرد و سهم تسهيالت مسكن از 
اعتبارات بانكي در بودجه سال 99 عنوان كرد و گفت: 
از حدود 20 پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در بخش 

مسكن، حتي يك مورد نيز مصوب نشد.
وي يادآور ش��د: س��ال 90، س��هم گروه مس��كن و 
ساختمان از تس��هيالت بانكي 17 درصد بود كه اين 
رقم در س��ال 98 به 8 درصد كاه��ش يافت. در عين 
حال، سهم مسكن از 8 درصد تسهيالت فعلي بانكي 

فق��ط 3 درصد اس��ت. محمودزاده گفت: بر اس��اس 
طرح جامع مس��كن، س��االنه توليد 700 هزار واحد 
شهري و 210 هزار واحد روستايي نياز جامعه است 
كه تعداد صدور پروانه هاي ساختماني به طور متوسط 
300 تا 320 هزار پروانه س��اخت در سال بوده كه با 
اين حساب، س��االنه 400 هزار واحد توليد مسكن با 

كمبود مواجه شد.
معاون مس��كن و س��اختمان همچنين در خصوص 
همكاري سازمان ها و ارگان هاي دولتي براي تخصيص 
زمين و مشاركت در توليد مسكن، توضيح داد: حدود 

500 هكتار زمين دولتي تاكنون شناسايي شده كه با 
دستور دولت و مصوبه شوراي عالي مسكن، اين اراضي 
به سازمان ثبت براي انتقال مالكيت معرفي شده است. 
وي تصري��ح كرد: همكاري س��ازمان ها و ارگان هاي 
دولتي براي تخصيص زمين به وزارت راه و شهرسازي 
براي توليد و عرضه مس��كن هم��كاري خوبي نبوده 
اس��ت. اما در عين حال، ب��ا ارايه پيش��نهاد اولويت 
واگذاري واحدهاي مسكوني به كاركنان واجدشرايط 
در اراضي با قيمت متوسط، استقبال و رغبت بيشتر 
ش��د. محمودزاده از اصالح بند قانون��ي و آيين نامه 

اجرايي اج��اره داري از اجاره داري پنج س��اله به 99 
ساله خبر داد و گفت: هم اكنون آيين نامه نظام اجاره 
داري حرفه اي آماده است و در شرف ارسال به دولت 

و تصويب قرار دارد.
همچنين، توافقاتي با سازمان هاي حمايتي از جمله 
كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي حاصل 
شد با اين مضمون كه افرادي كه بلندمدت اجاره نشين 
خواهند بود در واحدهايي مسقر شوند كه سازمان ها 
و ارگان ه��اي حمايتي مي س��ازند. بدي��ن معنا كه 
شركت هاي اجاره داري حرفه اي در كنار بازار سنتي 

كار كنند. معاون وزير راه و شهرسازي افزود: با توجه 
به شرايط سخت اقتصادي دولت شرايط نابسامان بازار 
اجاره را درك كرده و براي ساماندهي به اين موضوع، 
كارگروهي تعيين شده كه در 3 روز آينده در خصوص 
پيشنهادات وزارت راه و شهرسازي براي ساماندهي 
بازار اجاره و تخصيص وديعه اجاره بها به مستاجران، 

اعالم نظر مي كند.
محمودزاده تاكيد كرد: مالكاني كه تا پايان ش��هريور 
واحدهاي خالي خود را به بازار عرضه كنند از پرداخت 

ماليات بر خانه هاي خالي معاف مي شوند.
وي ادامه داد: س��امانه امالك و اسكان راه اندازي شد 
و هفته گذش��ته مصوبه هيات دولت در اين خصوص 
انجام شد. هم اكنون، سازمان امور مالياتي همكاري 
نزديكي با وزارت راه و شهرس��ازي دارد و هفته آينده 
اطالعات به طور كامل بارگذاري مي شود و خروجي 
خانه هاي خالي با اولويت شهرهاي بزرگ به سازمان 

امور مالياتي ارايه مي شود.
به گفته محمودزاده هم اكنون 2 ميليون و 100 هزار 
واحد مسكوني شهري، خالي و 2 ميليون واحد خانه 
دوم وجود دارد كه برنامه ريزي ش��ده اس��ت با اهرم 
ماليات اين تعداد خانه خالي وارد چرخه مصرف شوند.

معاون وزير راه و شهرسازي، افزود: هم اكنون با تالش 
و همت و همكاري وزارت جهاد كش��اورزي در شرف 
دريافت 250 هزار هكتار زمين براي توليد مس��كن 
هس��تيم كه اين ميزان اراضي، بانك زمين مناسبي 

براي ساخت و ساز ايجاد مي كند.
وي ادامه داد: تعامل با س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
از سال گذشته ايجاد ش��ده كه امسال نتايج اجرايي 
داشته است. تشكيل صندوق هاي زمين و ساختمان 
در س��الجاري با اص��الح قانون س��اماندهي مصوب 
ش��د. حدود 20 صندوق در وزارت راه و شهرس��ازي 

راه اندازي مي شود. 
محمودزاده تصريح كرد: ابزارهاي جديد تامين مالي 
براي ساخت مس��كن طراحي شده است تا در بخش 

مسكن شاهد سرمايه گذاري باشيم.

دولت بزرگ ترين دارنده ملك خالي است و بايد اخذ ماليات را از زيرمجموعه هاي خود شروع كند

سامانه ملي امالك و اسكان به سازمان مالياتي تحويل نشده است
 معاون فناوري س�ازمان ام�ور مالياتي گفت: 
س�امانه ملي امالك و اسكان كش�ور هنوز به 
س�ازمان امور مالياتي تحويل نشده است. در 
روي�دادي ديگ�ر، مع�اون اول رييس جمهور 
ديروز در ابالغيه اي به طور رسمي اين سامانه را 
به سازمان امور مالياتي واگذار كرد. به گزارش 
تس�نيم، هادي خان�ي معاون س�ازمان امور 
مالياتي در راديو اقتصاد گفت: اصالحات قانون 
ماليات هاي مستقيم در سال 1۳95 به تصويب 
مجلس ش�وراي اسالمي رس�يده است. برابر 
ماده 54 مكرر اين قانون سازمان تكليف دارد 
از همان س�ال 1۳95 به بعد برابر يك تعريف 
مشخص از خانه هاي خالي مطالبه ماليات كند. 
معاون س�ازمان امور مالياتي كشور گفت: در 
همين ماده قانوني هم به صراحت قيد شده كه 
استناد سازمان براي اينكه يك واحد را خالي 
فرض و مطالبه ماليات كند، سامانه ملي امالك 
و اسكان است. بر اساس تبصره هفت ماده 169 
مكرر قانون ماليات هاي مس�تقيم وزارت راه 
و شهرس�ازي مكلف به راه اندازي اين سامانه 
است. متاسفانه راه اندازي اين سامانه تاكنون 

با كش و قوس هاي فراوان رو به رو بوده است. 
وي افزود، در بهمن ماه س�ال گذشته از سوي 
وزارت راه و شهرسازي رسانه اي شد مبني بر 
اينكه سامانه ملي امالك و اسكان تحويل نظام 
مالياتي كشور شده است.متاسفانه اين سامانه 
همچنان در دس�ترس نظام مالياتي نيس�ت. 
معاون سازمان امور مالياتي كشور گفت: هرچه 
سريعتر اين سامانه بايد در اختيار نظام مالياتي 
قرار گيرد تا متناسب با اطالعات هويتي ملك و 
مالك مطالبه ماليات و برگه تشخيص از سوي 
سازمان صادر شود. خاني گفت: به صراحت در 
ماده 54 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم بيان 
ش�ده از س�ال دوم 50 درصد ماليات بر اجاره 
ارزش ملك يا ماليات متعلقه، س�ال سوم 100 
درصد و س�ال چهارم به بعد 1,5 برابر ماليات 
بر اج�اره ارزش ملك باي�د از خانه هاي خالي 

مطالبه شود.

  سامانه رسما تحويل سازمان مالياتي شد
در همين حال، ديروز معاون اول رييس جمهور 
واگذاري س�امانه امالك و اسكان به سازمان 

ام�ور مالياتي را به وزراي راه و شهرس�ازي و 
اقتصاد ابالغ ك�رد. به گزارش مهر، اس�حاق 
جهانگيري دوشنبه ۲6 خرداد سامانه امالك 
و اسكان موضوع تبصره 4 ماده 54 مكرر قانون 
ماليات هاي مس�تقيم را راه ان�دازي آن براي 
تش�خيص خانه هاي خالي، بر عه�ده وزارت 
راه و شهرس�ازي بود، تهيه اطالعات آن را به 
سازمان امور مالياتي ابالغ كرد. بر اساس اين 
ابالغيه ك�ه در هيات وزي�ران نيز به تصويب 
رس�يده، س�ازمان امور مالياتي موظف است 
اطالعات مربوط به خانه هاي خالي را از محل 
پايگاه اطالعات هويتي ايرانيان، در س�امانه 
اس�كان و امالك بارگذاري كند. پيش از اين 
بارگذاري اطالعات مربوط به مالكان خانه هاي 
خالي در سامانه اس�كان بر عهده وزارت راه 
و شهرس�ازي بود؛ اما به دليل عدم همكاري 
دستگاه هاي ديگر با اين وزارتخانه، مقامات 
ارش�د راه و شهرسازي بارها خواستار اصالح 
قانون مذكور و الزام ساير دستگاه ها مبني بر 
واگذاري اطالع�ات در اختيار خود، به وزارت 

راه و شهرسازي بودند.

تكذيب ادعاي وزارت راه
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کارت خودروی س�واری پراید م�دل141 آی مدل1387به رنگ نقره ای 
 متالی�ک ب�ه ش�ماره شاس�ی  S1482287269498  و ش�ماره پالک
98-178ب66  به نام بهمن کرد به شماره ملی4500091378مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط  است.

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو نیسان  وانت   به رنگ آبی -روغنی تیپ 2400 مدل 1388 
به  شماره پالک 15-279 ه 98 و شماره موتور483738 به شماره شاسی 
NAZPL140TIL195268  بنام حسین عبادی عنصرودی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط  می باشد .

آگهی مفقودی

تكريم قاچاقچيان با فرآيند دشوار ترخيص تجهيزات حوزه فناوري اطالعات

مسيرسنگالخوارداتتجهيزاتآيتي
ش�ركت هاي واردكننده تجهیزات فناوري 
اطالعات از این گله دارند كه به دلیل قوانین 
دس�ت وپاگیر، رون�د ترخی�ص كااله�اي 
هاي تك كه پروژه هاي مهم كش�ور توس�ط 
آنها اجرایي مي شود، طوالني شده و سرمایه 
در گردش ش�ركت ها راكد مي ماند. در عین 
حال قاچاقچیان كه بیم�ه، مالیات و حقوق و 
عوارض گمرك�ي پرداخت نمي كنند، با زمان 
تحویل س�ریع تر و هزینه كمتر، ب�ازار را در 

دست خواهند گرفت.

تجهيزات ش��بكه بايد طبق قوانين س��ازمان تنظيم 
مقررات ارتباطات تاييد نمونه شود و اين تاييد نمونه 
طبق آيين نامه اي انجام مي ش��ود كه ۱۳ سال پيش 
تصويب شده است. اعضاي كميسيون شبكه سازمان 
نظام صنفي رايانه اي )نصر( با انتقاد از روند ثبت سفارش 
واردات كاالهاي فناوري اطالعات توس��ط س��ازمان 
تنظيم مقررات ارتباطات )رگوالتوري( و وزارت صمت، 
خواس��تار ايجاد بهبود در اين روند شدند، زيرا معتقد 
بودند رگوالتوري ناخواسته به قاچاق كاال، ورود كاالي 
بي كيفيت، مشكل سرمايه در گردش و عدم پرداخت 
عوارض گمركي دامن زده است. البته با گذشت چند 
ماه از اين اظهارات، هنوز آيين نامه تصويب نش��ده تا 
مشخص ش��ود آيا مطابق با نظرات صنف يا همچنان 
مغايراتي وجود دارد. در اين مدت سازمان نظام صنفي 
رايان��ه اي نيز در نامه اي به س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي، خواستار ارايه آمار مربوط به روال 
تاييد نمونه تجهيزات ح��وزه فناوري اطالعات در ۱۳ 
سال گذشته ش��د. دراين راستا محمود اكبري، عضو 
س��ازمان نظام صنفي رايانه اي اس��تان تهران با انتقاد 
از روند آزمايش تجهيزات آي تي در آزمايش��گاه هاي 
تنظيم مقررات، اظهار كرد: »برخي از اين آزمايشگاه ها 
دستورالعمل مشخصي براي آزمايش هايشان تعيين 
نمي كنند، اينكه چه آزمايشي بايد روي چه تجهيزاتي 
انجام شود و خروجي اين آزمايش در چه صورت مورد 
قبول است و در چه صورت رد مي شود. مهم تر اينكه به 
دليل سرعت باالي رشد تكنولوژي، ابزارهاي الزم مانند 
افراد متخصص براي آزمايش طيف وسيع اين تجهيزات 
را ندارند. گاهي ممكن اس��ت اين آزمايشگاه ها حتي 
تجهيزات الزم و ضروري را براي تس��ت اين تجهيزات 
نداشته باشند و ممكن است مدت ها تجهيزات را نگه 
دارند و در آخر بگويند انجام تست براي ما مقدور نبوده 
و باز هم به صراحت نمي گويند كه نتيجه روال پس از اين 

همه اتالف وقت و انرژي مثبت بوده يا منفي و واردكننده 
كاالي هاي تك را دچار دردسر مي كنند. حتي ممكن 
است از شركت ها بخواهند افراد متخصص و ابزارهايشان 
را در اختيار آزمايشگاه بگذارند براي اينكه دستگاه ها را 
راه اندازي و ارزيابي كنند، در حالي كه كه خود بايد در 

اين زمينه پيشرو باشند.«

   قيمت هاي باال براي تست هاي اجباري
عضو س��ازمان نصر با بيان اينك��ه روال فعلي آزمايش 
تجهيزات، شركت هاي واردكننده كه عمدتا خصوصي 
هستند را دچار دردسر مي كند، گفت: »آزمايشگاه ها 
در حوزه امنيت قيمت هاي بااليي براي اين تست هاي 
اجباري درخواست مي كنند و دستگاه ها را زمان زيادي 
در حدود ۴۰ تا ۴۵ روز كاري نگه مي دارند. بسياري از 
تجهيزات ش��بكه متعلق به شركت سيسكو است كه 
در معتبرتري��ن و به روزترين كارخانه هاي بين المللي 
ساخته و آزمايش هايي در سطح بين المللي روي آنها 

انجام ش��ده و گواهينامه هاي معتب��ر دارند. حال اين  
تجهيزات معتبر وارد آزمايشگاه هاي مربوط به سازمان 
تنظيم مقررات مي ش��ود كه تجهيزات كافي و دانش 
الزم را هم براي تس��ت ندارند. اين روند باعث مي شود 
واردات كاال و به تبع آن انتقال و ورود تكنولوژي ماه ها 
به تاخير بيفتد. از موارد ابتدايي كه تاكنون در برخي از 
آزمايشگاه ها اتفاق نيفتاده اين است كه آزمايشگاه بايد 
روند آزمايش تجهيزات و هزينه هاي مربوطه را به صورت 
ش��فاف در پورتال خود توضيح داده و علت قبول يا رد 
نمونه ها به صورت واضح اعالم شود. بايد آماري از اين 
آزمون ها ارايه بدهند كه چه تعداد تجهيزات و بر اساس 
چه مدل هايي تاكنون وارد شده، مورد چه آزمايش هايي 

قرار گرفته و در نهايت به چه نتيجه اي رسيده است.«
وي با بيان اينكه بعضي از آزمايشگاه ها ادعا مي كنند 
تجهيزات از نظر استاندارد و امنيت آزمايش مي شوند 
تا تجهيزاتي كه در كشور مورد استفاده قرار مي گيرد، 
مشكل اساسي نداشته باش��د، گفت: »ضروري است 
رگوالتوري گزارش دهد چند درصد از تجهيزات تاكنون 
دچار مشكل و چند درصد فاقد مشكل بوده و توانسته 
وارد كشور ش��ود. اينكه زمان متوسط تست چند روز 
بوده و چه محدوديت هايي در انتقال و ورود تكنولوژي 
به كش��ور به خاطر اين ارزيابي ها به وجود آمده است؟ 
مسووليت آزمايش��گاه هايي كه تجهيزات هيچ وقت 
در آنها گواهي تاييد نمونه را اخذ نمي كنند، دقيقا در 
اين روال كجاست؟ در صورت پاسخ رگوالتوري به اين 
پرسش ها، واردكنندگاني كه دغدغه رعايت استاندارد 
و امنيت كش��ور در حوزه فناوري اطالع��ات را دارند 
به صورت مستدل اقناع مي ش��وند كه جلوي واردات 
تجهيزاتي كه مي توانست براي كشور دردسرساز باشد، 

توسط يك سازمان متخصص گرفته شده است.«

   تشكيك در صالحيت آزمايشگاه ها 
اكبري با بيان اينكه بعضي از آزمايشگاه ها به دليل وجود 
سهامدار مش��ترك با متقاضيان و مساله تضاد منافع 
صالحيت بررسي تجهيزات را ندارند و اين شائبه وجود 
دارد كه تجهيزات را با البي گري از دور آزمايش خارج 
كنند، افزود: »بدين ترتيب تجهيزاتي كه پروژه هاي مهم 

كشور توسط آنها اجرايي مي شود، دچار مشكل خواهند 
شد. در نهايت هم هيچ نتيجه اي حاصل نشده و واردات 
كااليي باكيفيت و معتبر كه مي توانست در كوتاه ترين 
مدت از گمرك ترخيص شود، را به تاخير مي اندازند. 
در اين بين احتماال س��ودجويان دس��ت به كار شده و 
مي گويند اگر مي خواهيد اين تجهيزات تست نشود يا 
فرآيند آزمايش آن زودتر از ۴۵ روز انجام شود، هزينه اي 
پرداخت كني��د و اينجا هم به احتمال خيلي زياد يك 
شبكه فس��اد ايجاد مي شود. ش��ركت هاي خصوصي 
بايد در مناقصه هاي دولتي شركت كنند و هيچ كدام از 
سازمان هايي كه مناقصه برگزار مي كنند، حاضر نيستند 
ديرتر از سه ماه تجهيزاتشان را تحويل بگيرند و بعضا 
ممكن است روزي يك درصد ارزش كاال را هم به دليل 
تاخير در قرارداد و اسناد مناقصه درج كنند. شركت ها 
هم مجبورند از اين تحويل ۹۰روزه تمكين كنند. قبل 
از عقد قرارداد، شركت را مجبور مي كنند كاال را سفارش 
داده و قرارداد را با جريمه هاي آنچناني براي تاخير در 
تحويل كاال منعقد مي كنند. اين در حالي است كه به 
دليل تحريم ها، مش��كالت زيادي هم براي قرارداد با 
شركت هاي خارجي و حمل و نقل كاالها وجود دارد.«

   زمان طوالني اعالم نتيجه تست تجهيزات
عضو س��ازمان نظام صنفي رايانه اي  با اشاره به فرآيند 
س��فارش و واردات كاال به كش��ور اظهار كرد: »زمان 
آماده سازي تجهيزات جهت دريافت از شركت خارجي 
مثل سيس��كو دو ماه پس از برنده شدن در مناقصه به 
طول خواهد انجاميد و پس از آن تجهيزات آماده حمل 
و انتقال به ايران مي شود. شركت هاي خصوصي قوانين 
مربوط به تحريم ها را دور مي زنند و مجوزهاي الزم را از 
شركت هاي خارجي مي گيرند كه اين فرآيند بعضا تا ۷۰ 
روز طول مي كشد. سپس تجهيزات به گمرك رسيده و 
آن را براي بررسي به آزمايشگاه ها ارسال مي كنند و ۴۵ 
روز كاري طول مي كشد كه آزمايشگاه ها جواب دهند. 
مجموع اين مدت حداقل به ۱۱۵روز مي رسد، در حالي 
كه مهلت تحويل كاال ۹۰ روز بوده، بعضا هم ممكن است 
به دليل تفسير به راي آزمايشگاه، بار اول جواب مشخص 
نباشد و براي دريافت پاسخ نهايي، بايد مدت طوالني 

ديگري نيز به انتظار عملكرد و پاسخ نهايي آزمايشگاه ها 
نشست. الزم اس��ت به دانش و حق انتخاب بهره بردار 
نهايي احترام گذاشته ش��ود و در صورت نياز و تمايل 
خريدار نهايي، الزام به ارزيابي توسط خود آنها صورت 
گرفته و در اسناد مناقصه هم به صورت صريح قيد شود، 
همچنين بايد روال به قدري شفاف و كم هزينه باشد كه 
تجهيزات وقتي وارد آزمايشگاه ها مي شود بعد از نهايتا 

چهار روز آزمايش شده و خارج شود.«
اين عضو س��ازمان نصر با بيان اينكه در حال حاضر در 
حوزه امنيت فقط تعداد محدودي آزمايش��گاه وجود 
دارد، افزود: »همه شركت ها هم ناچارند به اجبار فرآيند 
تست و تاييد تجهيزات را با همين آزمايشگاه ها انجام 
دهند كه تخصص و تجهي��زات الزم را ندارند و بدون 
ارايه آمار، گزارش هاي بعضا متناقض مي دهند. اين در 
حالي است كه بهره برداران دولتي با بررسي همه جانبه 
و آگاهي كامل نسبت به ويژگي هاي تجهيزات مورد نياز 
خود، اقدام به خريد كرده و نتايج ارزيابي آزمايشگاه هاي 
داخلي به هيچ عنوان م��ورد توجه آنها نبوده و تنها به 
اس��تانداردهاي و گواهينامه ه��اي بين المللي معتبر 
استناد مي كنند. متاسفانه سازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي در خصوص عملكرد خود طي ۱۳ 
س��ال گذش��ته در حوزه تاييد نمونه هيچ آماري ارايه 
نمي دهد كه اين كارها چه نتيجه اي داش��ته و چقدر 
س��رعت ورود تكنولوژي به كش��ور را كند كرده و در 
قبالش چه نفعي را به مملكت رس��انده است. ممكن 
است حتي درصد ناچيزي از اين تجهيزات هم مشكل 
داشته باش��ند، هرچند ظاهرا تاكنون اين اتفاق براي 
كاالها و شركت هاي معتبر نيفتاده اما بايد اعالم كنند 
بر چه اساسي به اين نتيجه رسيده و واردات آنها موجب 
چه لطمه اي مي شود و عدم واردات به موقع كاال و عدم 
پيش��رفت تكنولوژي چه لطمه اي مي زند. اين موارد 
را مي ت��وان به نحوي بررس��ي كرد كه م��ورد پذيرش 
همه باشد، درحالي كه بعضي از آزمايشگاه ها علمي و 
مستند حرف نمي زنند و بر اساس ضوابط و قوانين عمل 
نمي كنند و با عدم ارايه شكست زمان و هزينه ارزيابي 
خود س��عي در ادامه روند معيوب فعلي دارند.« عضو 
سازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران با بيان اينكه 
پنج درصد حقوق و عوارض گمركي براي شركت هاي 
خصوصي مساله اي نيست، گفت: »مشكل شركت ها، 
آزمايش��گاه ها و قوانين دست وپاگير است كه عالوه بر 
طوالني كردن روند ترخيص و راكد كردن سرمايه در 
گردش آنها، در نهايت منجر به اعمال جريمه توس��ط 
كارفرم��ا و موجب تكريم قاچاقچيان مي ش��ود كه نه 
تنها بيمه، ماليات و حقوق و عوارض گمركي پرداخت 
نمي كنند بلكه به خاطر زمان تحويل سريع تر و با هزينه 
كمتر بازار را در دست خواهند گرفت كه تمام اين موارد 
موجب اخالل در نظام اقتصادي كشور مي شود. وقتي 
تحويل كااليي در يك سازمان دولتي مشمول جريمه 
مي ش��ود، به مدت ش��ش ماه پ��ول و مطالبات بخش 
خصوصي را پرداخت نمي كنند تا كميسيون معامالت 
تشكيل داده و تش��خيص دهند جريمه چقدر است و 
همه اينها ضرر مضاعف به شركت ها وارد مي كند. در 
اين شرايطي بعضي كه مي بينند واردات قانوني بيش از 
۱۰۰ روز طول مي كشد و آنها را به دليل تاخير در تحويل 
كاال متحمل جريمه مي كند، جنس را به صورت قاچاق 
وارد مي كنند. عدم شفافيت و پاسخگويي در اين حوزه 
در سال هاي اخير مشكالت و شائبه هاي زيادي را ايجاد 
كرده است. هيچكس راه نادرس��ت را نمي پسندد اما 
راه درست نبايد اين مقدار ناهموار باشد. اگر عده اي با 
غرض اين مسير را ناهموار كنند، افراد را هم به روزگاري 
مي اندازند كه مجبور شوند راه نادرست را انتخاب كنند 
و  اين آفتي اس��ت براي صنعت كشور و متخصصين و 

كارآفرينان بخش خصوصي.«

بسياري از تجهيزات هاي تك با  وجود  گواهينامه هاي  معتبر بين المللي، بايد  وارد آزمايشگاه هايي شوند كه تجهيزات و دانش كافي را هم  براي تست ندارند

ويژه

  انتخاب مدير عامل   مترو 
به عنوان مدير برتر  شهرداري 

 در اولين  همايش مديران برتر شهر ارتباطي تهران، 
از مدير عامل ش��ركت بهره برداري متروي تهران به 
عنوان برترين مدير ش��هر ارتباطي تهران در حوزه 
ارتباطات تقدير شد. به گزارش مديريت ارتباطات 
و امور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه، اولين همايش مديران برتر ش��هر ارتباطي 
تهران كه عصر روزشنبه 2۴ خرداد ماه ۹۹ باحضور 
پيروز حناچي ش��هردار تهران، اميني نايب رييس 
شوراي شهر تهران، محمدجواد حق شناس و خانم 
اماني از اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران، معاونين 
و مديران ش��هري و اصحاب رسانه برگزار شد.پيروز 
حناچي، شهردار تهران با اشاره به اهميت نقش روابط 
عمومي گفت: روابط عمومي و تاثير آن بر افكار عمومي 
از اهميت بااليي برخوردار است و طبيعتا اين مساله 
كارويژه همه روابط عمومي هاس��ت.وي با اشاره به 
تبعات عدم توجه به افكار عمومي در روابط عمومي ها 
خاطرنشان كرد: يكي از وظايف ما در شهرداري تهران 
تبيين سياست هايي است كه در خانواده شهرداري 
اجرايي مي شود.قطعا اداره كردن شهر با مردم نتايج 
بهتر و هزينه كمت��ري دارد.در اين همايش نتيجه 
عملكرد ۱۱۶ مدير ارتباطي شهرداري تهران در سال 
۹8 پايش ش��ده بود اعالم گرديد و فرنوش نوبخت 
مدير عامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
به عنوان برترين مدير شهر ارتباطي تهران انتخاب و 
توسط شهردار تهران موفق به دريافت تنديس زرين و 
عنوان افتخارآميز بهترين روابط عمومي شركت هاي 
زيرمجموعه ش��هرداري تهران شد.در اين لوح آمده 
امروزه ارتباطات اثر بخش با مخاطبين به عنوان يكي 
از اركان كليدي سازمان هاي پيشتاز و نو آور، بيش از 
گذشته مورد توجه است. تالش براي تحقق ايده شهر 
ارتباطي، به معناي ش��هري كه در آن گفت وگو بين 
ذينفعان با شفافيت، اثر بخشي و سهولت در جريان 
مي باشد به عنوان چشم انداز فعاليت هاي شهرداري 

در اين حوزه داراي اهميت است. 

 افزايش بيماران جوان 
مبتال به كرونا نگران كننده است

دكتر قاسم جان بابايي، معاون درمان وزير بهداشت، 
درم��ان و آموزش پزش��كي گفت:  افزايش ش��مار 
مبتاليان زير ۵۰ سال نشان از عفونت باالي كوويد 
۱۹ اس��ت كه همه مردم بايد رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي و بهداش��ت ف��ردي و اجتماعي را جدي 
بگيرند. اگر مردم توصيه ها و پروتكل هاي بهداشتي 
را رعايت كنند، بيماري كرونا ويروس كاهش مي يابد، 
ولي درغير اين صورت شاهد اوج گيري بيماري در 
كشور خواهيم بود. در مديريت بحران اين بيماري 
در كش��ور همه تالش ها به كار گرفته شد تا مردم و 

معيشت آنان كمترين آسيب را ببيند.

هر دستگاهي مسوول صيانت 
از اطالعات خودش است

فضاي مجازي
خأل قانوني دارد

توقف مصوبه »پايان خدمات 
ارزش افزوده« راي نياورد

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه مسووليت 
نظارت در برابر حمالت سايبري تقسيم بندي شده است، 
گفت: »از سوي ديگر نيز بايد دستگاه ها اهتمام بيشتري 
كنند.« محمدجواد آذري جهرمي در گفت وگو با مهر در 
خصوص افش��اي اطالعات برخي س��ازمان ها و اقدامات 
وزارت ارتباطات در راستاي صيانت از اين اطالعات اظهار 
كرد: »در شبكه ملي اطالعات شركت ها و نهادهاي مختلف 
فعاليت مي كنند و طبق سند امنيتي كه در شوراي عالي 
فضاي مجازي براي امنيت و صيانت از اطالعات سازمان ها 
به تصويب رسيده، هر دس��تگاهي در اليه اول موظف به 
حفظ امنيت اطالعات دستگاه خودش است. مسووليت 
اطالعات��ي ك��ه در وزارت ني��رو، وزارت اقتصاد يا بخش 
خصوصي نگهداري مي ش��ود، بر عهده خودشان است. 
وقتي حمله س��ايبري صورت گرفت، دسته بندي هايي 
وجود دارد؛ مس��ووليت رسيدگي به حمالت سايبري در 
مراكز حساس و زيرس��اخت هاي حياتي كشور با وزارت 
اطالعات، مس��ووليت رس��يدگي به حمالت س��ايبري 
س��ازمان هاي دولتي غيرحس��اس با وزارت ارتباطات و 
مسووليت رسيدگي به كسب و كارها با پليس فتاست.« 
جهرمي درباره داليل اصلي حمالت سايبري گفت: »اول 
اينكه دس��تگاه هايي كه مسوول حفظ اطالعات هستند 
اهتمام به مساله امنيت ندارند و بايد دستگاه ناظر به اين 
درز اطالعات رسيدگي كند.« وزير ارتباطات با بيان اينكه 
دستگاه هاي ناظر بر امنيت اطالعات بايد مراكز حساس و 
حياتي كشور، سازمان هاي دولتي و بخش هاي خصوصي 
را پايش مستمر كنند، گفت: »اگر وزارت اطالعات، وزارت 
ارتباطات و پليس فتا ديدند امنيت بخشي دچار خدشه 
شده بايد تذكر بدهند؛ ما و دس��تگاه هاي ناظر، مسوول 
نظارت بر دستگاه ها هستيم كه پروتكل ها را رعايت كنند.« 
به گفته وي، هم بايد دستگاه ها اهتمام بيشتر كنند هم 

ناظران كار بايستي پروتكل ها را رعايت كنند.

يك نماينده مجلس از اقدام براي تشكيل كميسيون 
دايمي فضاي مجازي در مجلس يازدهم خبر داد و گفت: 
»با توجه به خالءه��اي قانوني موجود در حوزه فضاي 
مجازي، اين كميسيون ايجاد مي شود.« رضا تقي پور 
در گفت وگو با مهر، با اشاره به وجود خالءهاي قانوني 
در حوزه فضاي مجازي و توسعه ابعاد فناوري اطالعات 
و ارتباطات در كشور، بر لزوم تشكيل كميسيون دايمي 
فضاي مجازي در مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد 
و گفت: »پيش��نهادي كه از سوي برخي فعاالن حوزه 
فناوري اطالعات به نمايندگان مجلس ارجاع ش��ده، 
مربوط به تشكيل كميته ويژه فضاي مجازي و اقتصاد 
ديجيتال در مجلس است، اما ما قصدمان اين است كه 
»كميسيون دايمي فضاي مجازي« در مجلس ايجاد 
ش��ود.« وي با بيان اينكه تشكيل كميسيون دايمي، 
مس��تلزم اصالح آيين نامه داخلي مجلس بوده و طي 
شدن مراحل آن به طور قطع زمان بر است، ادامه داد: »با 
وجود اين ما پيگير انجام آن هستيم و ايجاد كميسيون 
دايمي فضاي مجازي را ضرورت مي دانيم.« وزير اسبق 
ارتباطات گفت: »با توجه به خالءهاي قانوني موجود 
در حوزه فضاي مجازي، كميته فعلي ارتباطات مجلس 
به صورت محدود، مي تواند روي تمامي حوزه اش��راف 
داشته باش��د و بر اين اس��اس به نظر مي رسد كه اين 
حوزه نيازمند يك كميسيون دايمي باشد.« تقي پور 
تاكيد كرد: شواهد نشان مي دهد كه فضاي مجازي آن 
طور كه بايد در مجلس دنبال نمي ش��ود و از اين رو ما 
در گام نخست در كميسيون صنايع و معادن مجلس، 
موضوع تش��كيل كميس��يون دايمي فضاي مجازي 
را دنب��ال مي كنيم.« پيش از اي��ن ۳۵۴ نفر از فعاالن 
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات كشور طي نامه اي، 
خواستار تشكيل كميسيون »فناوري اطالعات و اقتصاد 

ديجيتال« در مجلس شوراي اسالمي شده بودند.

معاون وزير ارتباطات گفت: »توقف موقت مصوبه »پايان 
خدمات ارزش افزوده« در ديوان عدالت اداري رد شد.« 
به گزارش مهر، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با 
هدف حمايت از حقوق مش��تركين، الحاقيه اي براي 
مصوبه 2۴8 درباره ارايه و اس��تفاده از خدمات ارزش 
افزوده تلفن همراه تصويب ك��رد. اين مصوبه به دليل 
وجود برخي چالش ها در اراي��ه خدمات ارزش افزوده 
و ناآگاه��ي برخي مش��تركان از هزينه هاي عضويت، 
روش هاي اس��تعالم وضعيت عضويت يا لغو آن از ۱۵ 
خردادماه براي اپراتورهاي موبايل الزم االجرا ش��د. در 
مصوبه جدي��د خدمات ارزش اف��زوده موضوع اعتبار 
اين سرويس پيش بيني شده كه براساس آن مشترك 
مي تواند بس��ته خدم��ات ارزش اف��زوده را با قيمت 
مشخصي خريداري كند و اپراتورها نيز خدمات ارزش 
افزوده را تا اعتبار تعيين شده اي براي مشتركان فعال 
 مي كنند. به اين ترتيب هرگونه مبلغي كه بابت خدمات 
ارزش افزوده از مش��تركان تلفن ثابت يا تلفن همراه 
دايمي يا اعتباري كس��ر مي ش��ود بايد از محل اعتبار 
تعيين شده باشد. دارندگان پروانه هم موظف هستند 
پس از دريافت درخواست خدمات ارزش افزوده از سوي 
مشترك، شرح خدمات، هزينه و زمان استفاده از آن را 
به مشترك اطالع داده و حداكثر تا سقف اعتبار خدمات 
ارزش افزوده مشترك، خدمت درخواستي را براي وي 
فعال كنند. وزارت ارتباطات معتقد اس��ت بسياري از 
فعاالن حوزه VAS، با مصوبه جديد مخالفند، زيرا اين 
مصوبه به نوعي جلوي كالهبرداري ها از ناآگاهي كاربران 
را مي گيرد. در اين خصوص حس��ين فالح جوشقاني، 
معاون وزير ارتباط��ات و رييس رگوالتوري اعالم كرد 
كه تقاضاي صدور دس��تور موقت براي توقف اجراي 
مصوبه موسوم به »پايان وس« در ديوان عدالت اداري 

رد شده است.



اخبار

ادامه از صفحه اول

7 صنعت،معدن و تجارت

بازوي پژوهشي مجلس وضعيت موافقتنامه هاي تجاري ايران با شركا را  آسيب شناسي كرد 

 كارنامه ناموفق پيمان هاي تجاري
تعادل | گروه تجارت |

»موافقتنامه هاي دوجانبه ترجيحي، بازرگاني و 
گمركي در تجارت خارجي كشور« از سوي مركز 
پژوهش هاي مجلس آسيب شناسي شد. اگرچه 
توجه به موافقتنامه هاي منطقه اي و چند جانبه به 
ويژه در شرايط فعلي مي تواند به ايجاد اطمينان 
خاطر ب�راي فعاالن حوزه تجارت منجر ش�ود و 
راهكاري براي برون رف�ت از تنگناهاي موجود 
كشور باشد، اما بررسي ها نشان مي دهد پس از 
انقالب، به رغم انعقاد بيش از 158 موافقتنامه دو يا 
چندجانبه با ساير كشورها، عدم توجه به الزامات 
پيشيني و همچنين عدم نظارت بر نحوه عملكرد 
و ميزان اثربخشي موافقتنامه ها به صوري شدن 
و از دست دادن كاركرد آنها منجر شده است. از 
يك سو مش�خص نبودن اولويت هاي صنعتي و 
تجاري كشور و ازسوي ديگر عدم ثبات استراتژي 
كش�ور در انتخاب كش�ورهاي طرف همكاري، 
بر عدم اثربخش�ي اي�ن موافقتنامه ه�ا افزوده 
است. اين گزارش، ضمن تشريح 9 نكته كليدي 
درباره موافقتنامه هاي تجاري ايران با ش�ركاي 
تجاري اش، به ارائه هش�ت راهكاربراي افزايش 
كاركردهاي انعق�اد موافقتنامه ه�اي مختلف 

پرداخته است. 

    عملكرد موافقت نامه هاي تجاري و گمركي
براساس گزارش بازوي پژوهشي مجلس، ارزيابي عملكرد 
موافقتنامه هاي تج��اري و بازرگاني منعقده ميان ايران و 
ساير كش��ورها حاكي از آن است كه متأسفانه ابعاد فني و 
كارشناسي اين موضوع نظير شاخص اكمال تجاري، ميزان 
پتانس��يل تجاري بالقوه دو كشور، مزيت نسبي صادراتي 
و... در انعقاد موافقتنامه هاي منعق��ده مغفول مانده و به 
عنوان اولويت اصلي مدنظر مسووالن تصميم گير نبوده 
است. هدف از تحليل اين موافقت نامه ها، احصا و تحليل 
كاركرد و اثربخش��ي موافقتنامه ه��اي دو يا چندجانبه 
گمركي و بازرگاني است كه مي تواند در بازبيني قوانين و 
سياست هاي ناظر بر انعقاد موافقتنامه هايي از اين دست 
با هدف گس��ترش روابط تجاري با كش��ورها مورد توجه 
قرار گيرد.  همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه براي 
انعقاد موافقتنامه هاي تجاري و بازرگاني، محاس��به و در 
نظر گرفتن شاخص هايي نظير تمركز كاالهاي صادراتي، 
مزيت نسبي صادراتي، شدت تجاري و... از اقدام هاي اوليه 
براي انعقاد موافقتنامه با هر كشوري است كه متأسفانه از 
سال 1393تاكنون محاسبه و انتشار شاخص هاي مزبور 
توسط متوليان ذي ربط صورت نگرفته است و لذا اطالعات 
به روزي در اين باره در دست نيست. اين امر موجب شده كه 
موافقتنامه هاي تجاري و بازرگاني غالباً با كشورهايي منعقد 
شود كه عماًل جزو شركاي عمده تجاري ايران نبوده و به 
رغم انعقاد چندين موافقتنامه طي سال هاي مختلف، حجم 
روابط تجاري با كشورهاي طرف توافق، رشد چشم گيري 
نداشته است. از طرفي، به رغم اينكه از سال 1384 تاكنون 
ايران با 9 كشور »جمهوري ازبكستان، پاكستان، تونس، 
كوبا، بوس��ني و هرزگوين، قرقيزستان، بالروس، تركيه و 
افغانستان« موافقتنامه تجارت ترجيحي دوجانبه و يك 

موافقتنامه تجارت آزاد دوجانبه با كشور سوريه منعقد و 
اجرايي كرده، نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه اقالم 
انتخاب شده براي اخذ ترجيحات تعرفه اي از لحاظ تعداد و 
ارزش صادراتي مبتني بر اهميت آنها در سبد صادراتي كشور 
نبوده، به طوريكه در عمل بخش اعظم تجارت بالفعل ايران با 

شركاي تجاري را پوشش نمي دهد.

    9 نكته كليدي در انعقاد موافقتنامه ها
براس��اس اي��ن تحلي��ل، به طوركل��ي آسيب شناس��ي 
موافقتنامه هاي بازرگاني يا گمركي بين ايران و ش��ركاي 

تجاري حاوي 9 نكته اساسي به شرح زير است: 
1- تعداد موافقتنامه هاي دو يا چندجانبه كه پس از انقالب 
با ساير كشورها منعقد شده، 158 موافقتنامه مشتمل بر 
69كشور است كه  با  برخي كشورها يك موافقتنامه و با بعضي 
كشورها بيش از يك موافقتنامه بازرگاني يا گمركي طي 
سال هاي مختلف و در دولت هاي مختلف منعقد شده است.

2- به رغم حجم باالي تجارت با كشورهاي »امارات متحده 
عربي و عراق« تاكن��ون هيچ گونه موافقتنامه بازرگاني يا 
گمركي منعقد نشده و با كشورهايي مانند »چين و تركيه« 

تعداد موافقتنامه هاي فوق بسيار اندك است.
3- در م��ورد كش��ورهاي داراي چه��ار موافقتنام��ه 
و بيش��تر با اي��ران، بررس��ي ها حاك��ي از آن اس��ت كه 
هيچ يك از كش��ورهاي تونس )7 موافقتنامه(، س��وريه 
 )6 موافقتنام��ه(، قزاقس��تان )5 موافقتنام��ه(، الجزاير

)4 موافقتنامه(، قرقيزس��تان )4 موافقتنامه(، ارمنستان 
 )4 موافقتنام��ه(، كوب��ا )4 موافقتنامه( و تاجيكس��تان

)4 موافقتنامه(، اگرچه از منظر تعداد، داراي بيش��ترين 
تعداد موافقتنامه با ايران در سال هاي پس از اتقالب بوده اند 
 از منظر حجم تجارت، اما طي س��ال هاي 1397- 1389 
حتي جزو 30 كشور اول طرف تجاري با ايران نيز نبوده اند. 
از طرف ديگر كشورهايي از قبيل »امارات متحده عربي، 
عراق و آلمان« كه جزو 7 كشور نخست در حجم تجارت با 
ايران بوده اند، حتي يك موافقتنامه نيز در زمينه بازرگاني يا 
گمركي با كشورهاي فوق منعقد نشده است. اين واقعيت 
نشان دهنده در حاشيه بودن روابط تجاري نسبت به مسائل 
سياسي بوده و الزم است در انعقاد موافقتنامه ها به اين مساله 

به عنوان يكي از متغيرهاي تصميم گيري توجه شود.
4- بررس��ي اجمالي حجم تجاري طي سال هاي فوق نيز 
حاكي از آن است كه از پتانسيل موافقتنامه هاي منعقده 
ميان ايران و ساير كشورها استفاده كارآمدي به نفع اقتصاد 
كش��ور صورت نگرفته و متأسفانه غالب موافقتنامه هاي 
منعقده ميان ايران و ساير كش��ورها در نازلترين مراحل 
تعمي��ق همگرايي كه هم��ان موافقتنامه ه��اي تجارت 
ترجيحي است، انجام گرفته است؛ زيرا حتي با فرض اينكه 
انعقادموافقتنامه هاي بازرگاني با كشورهاي فوق كه هدف 
اصلي آنها گسترش روابط تجاري بوده كامال كارشناسي 
باش��د، اما حجم تجارت بين ايران و كشورهاي فوق اين 

مساله را تأييد نمي كند.
5- همچنين بررس��ي هاي اين گزارش حاكي از آن است 
كه اقالم انتخاب ش��ده براي اخذ ترجيح��ات تعرفه اي از 
لحاظ تعداد و ارزش صادراتي مبتني بر اهميت آنها در سبد 
صادراتي كش��ور نبوده، به طوريكه در عمل بخش اعظم 
تجارت بالفعل ايران با شركاي تجاري را پوشش نمي دهد.

6- كشورهايي كه با آنها توافقنامه تجارت ترجيحي منعقد 
شده جزو بازارهاي عمده صادراتي ايران نيستند، به عبارت 
ديگر مي توان عنوان كرد كه انعقاد اينگونه توافقات در توسعه 
تجارت خارجي كشور نقش و سهم عمده اي نداشته و به 
تغييري در ساختار تجاري كشور منجر نشده اند. بنابراين 
انتخاب نامناسب شركاي تجاري براي انعقاد موافقتنامه 
تجارت ترجيحي و تجارت آزاد با ايران و جايگاه نازلي كه 
كشورهاي فوق در تجارت با ايران دارند، موجب ناكارايي 

موافقتنامه هاي فوق شده است. 
7- به رغم گس��تردگي اينگونه موافقتنامه ها در س��طح 
بين المللي، اقدام هاي تس��هيل تجارت بين كشورها، در 
مورد ايران تنها مح��دود به كاهش هاي تعرفه اي بوده و از 

اين فراتر نرفته است. 
8- از لحاظ نوع و كيفيت موافقتنامه ها، به جز موافقتنامه 
تج��ارت آزاد ب��ا س��وريه، مابقي به ص��ورت ترجيحي يا 
موافقتنامه هاي بازرگاني و گمركي بوده اس��ت. اين بدان 
معناست كه هم تعداد كاالهاي مشمول كاهش تعرفه و هم 

مقدار كاهش ها بسيار محدود بوده است. 
9- بررسي آمارهاي تجاري حاكي از آن است كه از سال 
1371 تاكنون مجموع واردات و صادرات، 10ش��ريك 
نخست عمده تجاري بين 36 تا 77 درصد روند پرنوساني 
داشته كه اين موضوع مي تواند تهديدي براي روابط تجاري 
كشور باشد كه مغاير سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي 
است؛ چراكه اتكاي حداقل 40 درصد نياز وارداتي به 10 
كشور مي تواند به محدودسازي روابط ايران با يك تعداد 
كشور منجر شود و در شرايط بحراني از جمله تحريم، اگر 
كشورهاي فوق همكاري هاي الزم را براي تأمين نياز كشور 

نداشته باش��ند، به بروز بحران، افزايش قيمت كاالهاي 
وارداتي و ... منجر مي شود. 

     هشت پيشنهاد عملياتي 
 اي��ن گ��زارش در ادام��ه وب��ا توج��ه به آسيب شناس��ي 
صورت گرفته، به ارايه 8 راهكار كليدي به منظور افزايش 
كاركردهاي انعقاد موافقتنامه هاي مختلف پرداخته كه به 

شرح زير ارايه مي شود: 
1- الزام دستگاه هاي مسوول به ارايه گزارش عملكرد مكتوب 
از اثربخشي موافقتنامه هاي منعقد شده تاكنون ضروري 
است، چراكه با اين كار مجلس شوراي اسالمي مي تواند در 
فضايي شفاف و كارشناسي درباره رد يا تصويب لوايح مرتبط 

با موافقتنامه هاي بازرگاني و گمركي تصميم گيري كند. 
 2- ب��راي اخذ ترجيح��ات تعرف��ه اي الزم اس��ت اقالم 
انتخاب ش��ده از لحاظ تع��داد و ارزش صادراتي مبتني بر 
اهميت آنها در س��بد صادراتي كشور در نظر گرفته شود؛ 
به طوريك��ه در عمل بخش اعظم تج��ارت بالفعل ايران با 
شركاي تجاري را پوشش دهد. البته اين امر مستلزم آن است 
كه جهت گيري سياست هاي تجاري در صنايع و بخش هاي 

اقتصادي مختلف مشخص شود.
3- به نظر مي رسد كشورهاي طرف تجاري، حساب ويژه اي 
بر روي توسعه روابط تجاري براساس قوانين كلي موافقتنامه 
بازرگاني باز نمي كنند. اما اگر تمركز موافقتنامه هاي فوق 
بر صنايع، گروه ه��اي كااليي و بخش هاي خاص بوده و در 
چارچوب ضوابط بين المللي باشد، ازسوي دو كشور قابل 

پيگيري است و مورد استقبال طرفين قرار مي گيرد. 
4- انتخ��اب صحيح ش��ركاي تجاري و پوش��ش طيف 

وسيع تري از كاالها در انعقاد موافقتنامه ها ضروري است. 
همچني��ن اقدام ها نبايد فقط معطوف ب��ه كاهش موانع 
تعرفه اي باشد، بلكه موانع غيرتعرفه اي را نيز شامل شود و 
در قالب موافقتنامه ها پس از بررسي ميزان تجارت دوجانبه 
بالقوه و تعيين كاالها يا خدمات مناسب در جهت ارتقاي 
تجارت دوجانبه، اقدام هاي تسهيل تجارت در زمينه هاي 
گمركي، حمل ونقل، سرمايه گذاري مشترك، استانداردها، 

حل وفصل اختالف ها و... پيگيري شود.
5- توجه به جنبه هاي كارشناسي در انعقاد موافقتنامه ها 
ازجمله درجه اكمال تجاري، شاخص هاي پتانسيل و شدت 
تجاري، حجم تجارت ميان دو كشور و... الزم است، چراكه 
انعقاد موافقتنامه هاي دوجانبه به تنهايي محرك الزم براي 

افزايش حجم تجارت بين دو كشور محسوب نمي شود.
6- اعطاي همه تخفيفات و ترجيحات در موافقتنامه هاي 
ترجيحي ي��ا تجارت آزاد را مي ت��وان تاحدامكان به انجام 
تجارت از طريق پول هاي ملي دو يا چند كشور طرف توافق، 

منوط كرد.
7- از ظرفيت موافقتنامه هاي بازرگاني مي توان به عنوان ابزار 
چانه زني در راستاي تحكيم روابط سياسي و ... نيز استفاده 
كرد، به طور خاص از طريق تع��داد اقالم داراي ترجيحات 

تعرفه اي اعطايي ودريافتي از كشور مقابل. 
8- احصاي ان��واع پيش نويس ه��اي موافقتنامه هاي 
بازرگاني و همكاري گمركي دو يا چندجانبه توس��ط 
دولت و ارايه اشكال مختلف اين موافقتنامه ها به مجلس 
جهت تصويب در راستاي اصل هفتادوهفتم )77( قانون 
اساسي از ديگر الزامات براي ساماندهي موافقتنامه هاي 

بازرگاني و گمركي است.
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شرايط تردد خودروهاي 
ترانزيتي اعالم شد

ايس�نا |سازمان توس��عه تجارت شرايط ورود 
و خ��روج رانندگان خودروه��اي ترانزيتي ايران 
و تركي��ه را اعالم ك��رد. چند ماه پ��س از توقف 
رف��ت و آمدها در مرز مش��ترك اي��ران و تركيه 
س��رانجام دو طرف از چند روز قبل اعالم كردند 
ام��كان رفت و آم��د خودروها براي ص��ادرات و 
واردات و همچنين ترانزيت كاال فراهم شده است. 
با اين وجود با توجه به تداوم شيوع ويروس كرونا 
همچنان شرط هايي براي رفت و آمد امن رانندگان 
در نظر گرفته شده كه سازمان توسعه تجارت اين 
ش��رط ها را اعالم كرده است. براساس اطالعات 
ارايه ش��ده از سوي سازمان توس��عه تجارت، در 
ورودي مرز سالمت رانندگان از طريق بخش هاي 
سالمت رصد خواهد شد و افرادي كه عالئم ابتال 
به ويروس كرونا را دارن��د اجازه ورود به تركيه را 
نخواهند داشت. همچنين خودروهاي ورودي به 
تركيه نيز ضد عفوني مي شوند و رانندگان موظف 
 هس��تند در زمان حضور در تركيه ماسك و مواد 
ضد عفوني كننده همراه داشته باشند و همچنين 
مواد غذايي براي حض��ور طوالني مدت خود در 
تركيه نيز به همراه خود ببرند. همچنين مسير و 
محل هاي توقف و استراحت خودروهاي ترانزيتي 
مشخص خواهد ش��د و رانندگان در طول زمان 
حضور خود در تركيه به شكل دقيق رصد مي شوند 
و بايد تعهدنامه اي مبني بر عدم توقف و انتظار در 
شرايط غيرضروري امضاء كنند. تركيه همچنين 
اعالم كرده رانندگان تبعه اين كشور نيز در صورتي 
كه عالئم بيماري داش��ته باش��ند براي درمان و 
قرنطينه به محل هاي مشخص شده ارجاع داده 
خواهند شد و در غير اين صورت بايد به مدت دو 

هفته در قرنطينه باقي بمانند. 

 تمهيدات دولت 
براي كنترل قيمت مسكن

وي ادامه داد: تصميم ديگر درباره اراضي دولت در 
حاش��يه ش��هرها بود كه براي بهره برداري مسكن 
ملي به وزارت راه و شهرسازي واگذار خواهد شد و 
شوراهاي ذي ربط تصميمات الزم را خواهند گرفت .

س��خنگوي دولت با بيان اينكه »سقف تسهيالت 
اضافه خواهد ش��د«، تاكيد كرد: مجموعه عوامل 
گراني مسكن را با جديت دنبال كرديم كه بخشي 
ناشي از سياست گذاري ها و بخش��ي از فشارهاي 
ناش��ي به بازارهاي چندگانه اس��ت ك��ه مرتبط با 

فشارهاي اقتصادي است.

    نقد بايد منصفانه باشد
ربيعي درباره اعتراض نمايندگان مجلس به گراني 
كاالها و آنچه كاهلي دول��ت در اين زمينه در هفت 
سال گذشته خوانده مي شود و همچنين و پيگيري 
تماس هاي رييس جمهور در اين زمينه، توضيح دادو 
گفت: در اين سوال سه نكته وجود دارد؛ نخست »هفت 
سال پوچ« گزاره ديگر در مورد »تماس هاي تلفني 
رييس جمهور« و بحث ديگر در مورد »گراني ها« بود . 
وي گفت: نقد بايد منصفانه باشد و همه ابعاد موضوع را 
در بر گيرد، .در خصوص 7 سال گذشته آمار و اطالعات 
اقتصادي و اجتماع��ي و وجدان جمعي جامعه گواه 
است. سال 92 كه دولت يازدهم شكل گرفت ميزان 
تورم مشخص بود، رش��د منفي اقتصادي در كشور 
داش��تيم، بيش از 60 درصد كسري رشد داشتيم، 
در نمودارها قدرت خريد كارگران و بازنشس��تگان 
نزولي و اقتصاد كشور كوچك ش��ده بود و در حالي 
كه درآمدهاي 700 ميلياردي نفتي را هم هيچگاه 
نداش��تيم، دولت بر سر كار آمد؛ كشور در آن زمان با 
تحريم هاي بي نظير ترامپ روبرو نبود، نفت به فروش 
مي رفت و درآمدهاي نفتي هم به كشور بازمي گشت. 
سخنگوي دولت در همين راس��تا افزود: در 55 ماه 
نخس��ت دولت، تورم تك رقمي شد و متوسط رشد 
قابل قبولي را تجربه كرديم، در بازار ارز ثبات داشتيم، 
بازاراقتصادي قابل پيش بيني بود، با كسر خروجي ها، 

اشتغال ما به طور ميانگين باالي 450 هزار نفر بود.

تدوين دستورالعمل هاي 
پرداخت مشوق هاي صادراتي 

احس��ان قمري مدير كل دفتر توسعه خدمات 
بازرگاني از تدوين دستورالعمل هاي پرداخت 
مشوق هاي صادراتي در سازمان توسعه تجارت 
ايران خبر داد. قمري ب��ا اعالم اين خبر افزود: 
با توجه ب��ه ابالغ قريب الوقوع بس��ته حمايت 
از ص��ادرات غير نفتي س��ال 1399 توس��ط 
س��تاد فرمانده��ي اقتصاد مقاومت��ي، تدوين 
دس��تورالعملهاي اجراي��ي بس��ته حمايت از 
صادرات غير نفتي در دستور كار قرار گرفت تا 
در اسرع وقت و با تخصيص بودجه مشوقهاي 
صادراتي نسبت به پرداخت مشوقهاي صادراتي 
بر اساس سرفصلهاي مندرج در بسته حمايت 
از صادرات غير نفتي اقدام گردد. وي سهولت 
در تدوين شيوه نامه ها و دستورالعملها با هدف 
اس��تفاده بهين��ه صادركنن��دگان را از اصول 
كلي موضوع فوق الذكر دانس��ته و تاكيد كرد 
كه برداش��ت واحد توس��ط بخ��ش خصوصي 
بهره بردار و بخش دولت��ي تخصيص دهنده از 
مفاد دستورالعملها مسير پرداخت مشوقهاي 
صادرات��ي را هموار ك��رده و پاس��خگويي به 
جامع��ه صادركنن��دگان را تس��هيل مي كند. 
قمري اس��تفاده از نظرات تشكلهاي صادراتي 
و ساير دس��تگاه ها را اثرگذار دانسته و از ساير 
بخش هاي اثرگذار بر تجارت خارجي خواست 
تا نظرات خود را به صورت مدون به س��ازمان 

توسعه تجارت ايران ارسال نمايند.

بررسي ها نشان از عملكرد ناموفق موافقتنامه هاي تجاري ايران با ديگر كشورها دارد

ادامه از صفحه اول

ساختارهاي ضد توليدو توسعه
با اي��ن وصف، ب��ه رغم تعطيلي ي��ا ركود بس��ياري از 
فعاليت هاي اقتصادي، تعدادي از بنگاه هاي اقتصادي 
همچون توليد محصوالت بهداش��تي و پزشكي، ارايه 
خدمات الكترونيكي و اينترنتي و فعاليت هاي مرتبط با 
آنها به دليل شرايط كرونا، رونقي غيرمنتظره داشته اند. 
به هرحال، حاصل جمع سه بحران»تشديد تحريم ها، 
ركود ناشي از ش��يوع بيماري كرونا و كاهش كم سابقه 
قيمت جهاني نفت، سقوط درآمدهاي بودجه از منابع 
رايج و س��نتي )فروش نفت، ماليات ه��ا و فروش اوراق 
مشاركت و اس��تقراض داخلي يا خارجي(« را به دنبال 
خواهد داش��ت؛ بنابراين در نبود درآمدهاي سنتي، به 
ناچار دولت به فروش دارايي هاي خود شامل مستغالت 
و واحدهاي اقتصادي روي آورد. اگر چه فروش امالك 
و مستغالت مازاد و بالاستفاده دولتي در شرايط خاص 
مي تواند مثبت تلقي شود، اما هزينه كرد اين درآمدها 
در مصارف ج��اري كه متعلق به نس��ل هاي بعدي نيز 
هست، چندان قابل توجيه نيست. بااين وصف، به دليل 
ناكارآمدي در مديريت كش��ور طي س��اليان گذشته، 
اقتصاد كشور نتوانس��ت خود را از اعتياد به درآمدهاي 
نفتي برهاند. نتيجه آن ش��د كه در مواجهه با تش��ديد 
تحريم هاي بي سابقه فعلي از يك سو و انبوه هزينه هاي 
بعضاً غيرمفيد بودجه اي از ديگر سو، دولت ناچار شد براي 
تأمين هزينه هاي خود، اموال و دارايي هاي دولتي را به 
فروش برساند. اين راه حل احتمااًل فقط يك بار قابل انجام 

است و در صورت تداوم وضع موجود، براي سال هاي بعد 
بايد چاره اي ديگر انديشيد.

   اخيرا دوب�اره بحث اليحه مالي�ات بر مجموع 
درآمد و اليحه ماليات بر عايدي سرمايه به عنوان 
يك منبع درآم�دي و همچنين راه�كار بهبود 
س�ازوكار اقتصادي در جلوگيري از س�فته بازي 
به ويژه در بخش مسكن و امالك مطرح مي شود؛ 
آيا با اجراي اين ماليات مي توان جلوي بازتوزيع 
درآمده�اي عموم�ي از فس�اد و س�وداگري در 
بخش هاي اصلي اقتصاد كشور مثل بازار مسكن، 
بازار پول مانند سكه و ارز و بازار سرمايه را گرفت؟ 
از آنجا كه بس��ياري از طرح ها و تصميمات در كش��ور، 
الگو برداري از كش��ورهاي ديگر اس��ت، قاب��ل انتظار 
خواهد بود كه به دليل تفاوت هاي ساختاري بين ايران 
و كش��ورهايي كه مبناي الگوب��رداري بوده اند، نتايج 
مشابه حاصل نشود و در بسياري موارد نتايج معكوس 
و پرهزينه نيز خواهند بود. در مواجهه با تنگناي شديد 
منابع درآمدي، دولت به دنبال يافتن منابع جديد است 
و در اين مس��ير با دنباله روي از تجارب ساير كشورها، 
به دنبال كش��ف پايه هاي مالياتي جديد است. ماليات 
بر عايدي سرمايه اگرچه با عنوان كاهش فعاليت هاي 
سوداگري و سفته بازي تبليغ مي شود، اما بدون ترديد 
هدف اوليه جبران كاهش درآمدهاي بودجه اي اس��ت 
كه به خودي خود منفي نيست اما نگراني آنست كه به 

دليل ناسازگاري هاي ساختاري پيش گفته بين ايران 
و كش��ورهايي كه از آنها تقليد شده، اهداف ثانوي اخذ 
ماليات از عايدي س��رمايه )كاهش سفته بازي و بهبود 
توزيع درآمد( حاصل نش��ود. اگر اين اليحه بتواند تنها 
و تنها ش��امل افرادي گردد كه به دلي��ل تمكن مالي، 
س��رمايه هاي خود را صرف س��وداگري و فعاليت هاي 
غيرمولد مي كنند، گامي در جهت كاهش اين فعاليت ها 
مي تواند باشد. اما اگر انبوه صاحبان سرمايه هاي كوچك 
و متوسط كه نه با هدف سوداگري بلكه به دليل نياز ناچار 
به خريد و فروش سرمايه هاي خود باشند، مشمول اين 
طرح قرار گيرند، نه تنها توزيع درآمد بهبود نمي يابد، بلكه 

فاصله طبقاتي نيز بيشتر خواهد شد.
  مس�اله ديگر؛ بحث تصويب ماليات بر عايدي 
مسكن است، طرحي بود كه كليات آن در مجلس 
نهم به تصويب رس�يد و قرار بود در صحن علني 
مجلس به تصويب برس�د؛ اما گفته مي ش�ود كه 
عباس آخوندي وزير وقت راه و شهرسازي از علي 
الريجاني رييس وقت مجلس، درخواست كرده 
كه جزييات اين طرح در صحن علني مورد بررسي 
قرار نگيرد؛ از طرفي در سال 97 نيز به دليل روند 
افزايش�ي قيمت مس�كن، برخي از مجلسي ها 
ديگر خواهان به جريان افتادن اين طرح شدند؛ 
اما اين بار با مخالفت فرهاد دژپسند وزير اقتصاد 
روبرو ش�دند و اجازه بررسي آن در صحن علني 

صادر نش�د؛ دليل مخالفت با اين ط�رح را در چه 
مي دانيد؟ 

متأس��فانه از دليل مخالفت اين دو وزي��ر اطالع ندارم 
اما همان گونه كه ذكر ش��د، طرح هاي تقليدي از ديگر 
كش��ورها و نيز طرح هايي ك��ه بي اعتناء ب��ه واقعيات 
 س��اختاري كش��ور تدوين مي ش��وند، الزامًا به اهداف 
تعيين شده نخواهند رس��يد، زيرا موفقيت بسياري از 
اين طرح ها منوط اس��ت به مجموعه اي از تصميمات و 
اقدامات در س��اير بخش ها كه در غياب آنها طرح هاي 
منفرد و در خأل اگر اوضاع را بدتر نكند معمواًل ش��رايط 
را بهتر نمي كند. تجارب گذشته نش��ان داده است كه 
بس��ياري از الگوبرداري ها از جوام��ع ديگر با موفقيت 
همراه نبوده و تنها به اتالف منابع و فرصت سوزي هاي 
زياد منتهي شده است. در شرايط فعلي، مسكن يكي از 
پرچالش ترين نيازهاي جامعه است كه به داليلي كه در 
سطور پيش به بخشي از آنها اشاره شد، معضل آن تاكنون 
حل نشده و طرح هاي سه دهه گذشته نيز نتوانسته از 
نوس��انات و افزايش هاي مكرر اين ني��از اوليه خانوارها 

جلوگيري كند.
  چه ابزارهاي مالياتي در دنيا توانسته مسكن را 
از سرمايه اي ش�دن نجات داده و آن را به عنوان 
كااليي مصرفي در اختي�ار خانواده ها قرار دهد؟ 
راه نجات بازار مسكن از اين وضعيت و دور ماندن 

از سرمايه اي شدن آن را در چه مي بينيد؟

اصوال ماليات كاركردهاي مشخص دارد وبعيد است بتواند 
از سرمايه اي شدن كاالها جلوگيري كند. در واقع، شرايط 
اقتصادي كشور در طول سه دهه بعد از جنگ به گونه اي 
بوده كه متغيرهاي اقتص��ادي هم بي ثبات بوده اند و هم 
افزايشي كه حاصل آن كاهش مداوم ارزش پول ملي بوده 
است. در چنين شرايطي، رفتار منطقي آنست كه افراد 
براي حفظ قدرت خريد، نقدينگي خ��ود را به كاالهاي 
بادوام يا ساير دارايي هاي با ثبات تبديل كنند. بنابراين، 
تبديل شدن مسكن و ساير كاالها )خودرو، ارز، طال( به 
كاالهاي سرمايه اي حاصل تحوالت اقتصادي كشور است 
گريزي از آن نيس��ت مگر آنكه سياست ها و تصميمات 
اقتصادي روند عاقالنه و باثبات ب��ه خود گيرد. به دليل 
نقش بس��يار فعال نفت در اقتصاد كشور، تحوالت اغلب 
قريب به اتفاق متغيرهاي اقتصادي كش��ور با ارتباطات 
روابط خارجي شديداً گره خورده است. بنابراين، مادامي 
كه روابط سياس��ي كشور با ساير كش��ورها به خصوص 
كشورهاي قدرتمند اقتصادي به ثبات نرسد، بي ثباتي هاي 
اقتصادي و سردرگمي و آشفتگي در بخش هاي توليد و 
مصرف كاهش نخواهد يافت و اقدامات پراكنده يا بازي با 
متغيرهاي صرفا اقتصادي مثل ماليات ها، تأثيراتي ناچيز 
و كوتاه مدت خواهند داشت؛ ضمن اينكه اقدامات پراكنده 
و بي اعتنا به ساختارهاي موجود كشور، در برخي موارد 
هزينه هايي بيش از منافع پيش بيني ش��ده ايجاد كرده 

كه منجر به وخيم تر شدن شرايط اقتصادي شده است.

محمدرضا انصاري نايب رييس اتاق ايران: 

منافع كل زنجيره فوالد در تعيين قيمت ها لحاظ مي شود
تعيين قيمت و نسبت هاي كل زنجيره فوالد كه 
قرار اس�ت با توافق بين اعض�اي انجمن فوالد، 
انجمن س�نگ آهن، خانه معدن و كميس�يون 
مع�ادن و صنايع معدني اتاق اي�ران تعيين و با 
حماي�ت اتاق اي�ران اعالم ش�ود، همچنان در 
دست بررسي اس�ت و مقرر شده طي نشستي 
در ابتداي هفته آينده نهايي ش�ود. به گزارش 
»پاي�گاه خبري اتاق اي�ران«، نارضايتي بخش 
خصوص�ي از قيمت ها و نس�بت هايي كه براي 
برخي از حلقه هاي زنجيره فوالد با دخالت هاي 
دولت تعيين مي ش�ود، موجب ش�د تا اعضاي 
انجمن فوالد، انجمن س�نگ آهن، خانه معدن 

و كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران 
با توافق معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و 
تجارت وارد عمل شده تا الگويي را براي تعيين 
قيمت ها و نس�بت ها طراحي ك�رده و به دولت 
اراي�ه دهند. فعاالن معدن�ي معتقدند تا زماني 
كه اصالحات الزم در ش�يوه قيمت گذاري ها و 
رويكرد دولت نسبت به اين صنعت تغيير نكند، 
انگيزه الزم ب�راي س�رمايه گذاري در برخي از 
بخش هاي اي�ن زنجيره وجود ن�دارد؛ از جمله 
در ابتداي اين زنجيره كه فعاالن س�نگ معدن 
قرار دارند و دچار مشكل شده و خواستار تغيير 

الگوي تعيين قيمت ها هستند. 

طي تازه ترين نشستي كه با اين موضوع تشكيل شد، 
محمدرضا انصاري، نايب رييس اتاق ايران تصميم گيري 
درباره عدم دخالت دولت در قيمت گذاري زنجيره فوالد 
را اقدامي موثر در بهبود فعاليت هاي صنعت فوالد كشور 
دانس��ت و تأكيد كرد: اتاق ايران به دنبال آن است كه 
تصميم جمعي را اتخاذ كرده و پيگير اجرايي شدن آن 
باشد.  وي خاطرنشان كرد: حيات اين صنعت درگرو فعاليت 
تمام حلقه هاي زنجيره است و حتي بدون يكي از حلقه ها 
هم اين صنعت دچار مشكل مي شود. بنابراين براي تعيين 
قيمت ها و نسبت ها منافع تمام زنجيره را لحاظ كرده و ديد 
ملي نسبت به اين موضوع داريم. براي تحقق هدف كشور و 
رسيدن به توليد 55 ميليون تن فوالد تا سال 1404 بايد از 

ابتداي زنجيره تا انتها، همگي فعال بوده و انگيزه الزم براي 
س��رمايه گذاري در اين بخش ها را داشته باشند. انصاري 
هدف اصلي اتاق را ايجاد توازن در زنجيره فوالد دانس��ت و 
تصريح كرد: به دنبال آن هستيم كه اقتصاد اين صنعت را 
نجات دهيم و به اهداف تعيين شده در اين بخش برسيم. از 
سويي بايد توجه داشته باشيم كه هيچ گونه انحصاري در 
حوزه فوالد شكل نگيرد. بهرام شكوري، رييس كميسيون 
معدن و صنايع معدني اتاق ايران ضمن اشاره به حضور آقاي 
اسماعيلي به عنوان معاون معدني وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و تمايل ايش��ان به مشاركت تش��كل ها در روند 
تصميم گيري ها، گفت: با توافقي كه صورت گرفت قرار شد 
تشكل هاي درگير در كل زنجيره فوالد با يكديگر هماهنگ 
شوند و الگويي را براي تعيين قيمت ها و نسبت ها ارايه دهند. 
جلسات هماهنگي با حضور كليه ذي نفعان )انجمن فوالد، 
انجمن سنگ آهن، خانه معدن و كميسيون معادن و صنايع 
معدني اتاق ايران( همچنان برگزار مي شود. به باور اين فعال 

اقتصادي با درنظر گرفتن منطق و اصل رقابت مي توان به 
توافق رسيد و منافع كل زنجيره را حفظ كرد. البته با طوالني 
شدن جلسات هم ممكن اس��ت دولت تصميم بگيرد به 
سياق گذشته دخالت كرده و قيمت گذاري كند. محمدرضا 
بهرامن با بيان اين مطلب كه امروز رغبت به سرمايه گذاري 
در ابتداي زنجيره فوالد به كمترين حد خود رسيده، تصريح 
كرد: اگر اصالحات الزم در زنجيره فوالد صورت نگيرد به كل 
زنجيره آسيب مي رسد. نگاه ما تنها حمايت از يك بخش و 
صنف نيست. ما كل اين زنجيره را مي بينيم. مهرداد اكبريان، 
رييس انجمن سنگ آهن در مورد آنچه تا به امروز روي آن 
به توافق رسيديم، گفت: تاكنون دو روش مورد توافق بوده؛ 
اول تكيه بر قيمت هاي جهاني و فارغ از قيمت هاي داخلي و 
راه دوم توجه به قيمت هاي شمش در داخل و لحاظ كردن 
شرايط اقتصادي كشور و فقط در نظر گرفتن استانداردهاي 
بين المللي در اين حوزه. در نهايت مقرر شد نشست ديگري 

در ابتداي هفته آينده با حضور ذي نفعان برگزار شود.
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چهرهروز

كمك هنر به يك قرباني اسيدپاشي براي حضور در جامعه 
يكي از قربانيان اسيدپاشي كه اين روزها عالوه بر حضور در عرصه هاي هنري مانند سفالگري و تئاتر به حوزه مدلينگ لباس هم ورود 
كرده، مي گويد: هنر به من كمك كرد تا در جامعه حضور يابم و نگاه جامعه نسبت به من تغيير كرد و همه بيشتر درباره هنرم از من 
مي پرسند تا حادثه اي كه برايم رخ داده است. معصومه عطايي سال ۱۳۸۹ يك سال بعد از طالق، از سوي پدرشوهر سابقش مورد 
اسيدپاشي قرار گرفت. او حضور در محيط ها و عرصه هاي فرهنگي و هنري را يكي از تاثيرانگيزترين اتفاقات براي زندگي دوباره خود 
دانسته و به ايلنا مي گويد: حضور در محيط هاي اجتماعي و اكنون مدلينگ باعث بهبود و افزايش ارتباطات اجتماعي ام شده است. االن 
عموم جامعه در مورد فعاليت هنري كه انجام مي دهم با من گفت وگو مي كنند نه اتفاقي كه در حوزه اسيدپاشي برايم رخ داده است. 

تاسيس جهاد سازندگي 
بيس��ت و هفت��م خ��رداد ۱۳5۸، امام 
خمين��ي)ره( فرمان نهادي مس��تقل و 
مردمي به نام »جهاد سازندگي« را صادر 
كردند. اين نهاد توانس��ت با ج��ذب نيروهاي جوان و 
متخصص، روستاهاي محروم كشور را در عرصه هاي 
مختلف ياري رس��اند.  پس از پيروزي انقالب اسالمي 
با توجه به ضرورت انجام اقدامات وس��يع و س��ريع در 
راستاي محروميت زدايي و افزايش توليدات كشاورزي 
وتوسعه و عمران روستاها با وجود ارگان هاي رسمي 
دولتي، جهاد سازندگي با فرمان رهبر انقالب اسالمي 
به منظور فراهم آوردن نهضتي همه جانبه براي مبارزه 
با فقر و محروميت به جا مانده از رژيم گذشته و توسعه 
و عمران روستايي به وجود آمد. البته وزارت كشاورزي 
نيز كم��اكان در اين مدت به ارايه خدمات بر اس��اس 
شرح وظايف قانوني خود ادامه مي داده است. با شروع 
جنگ تحميلي، جهاد ضمن انجام رسالت فوق با بسيج 
نيروهاي خود و سازماندهي مردمي وارد ميدان نبرد 
ش��د و در اين راه ش��هدايي را نيز تقديم انقالب كرد و 
اين فرزندان به نشان سنگرس��ازان بي سنگر از سوي 
امام راحل نائل گرديدن��د. خدمات اين نهاد در زمينه 
فعاليت هاي عمراني، كش��اورزي و سازندگي كشور 
موجب شد مجلس شوراي اس��المي در سال ۱۳۶۲ 
قانون تشكيل وزارت جهاد س��ازندگي را تصويب و با 
انتزاع وظاي��ف مربوط به زراعت علوفه، كش��ت ديم، 
عمليات آبي و خاكي و عمران روستايي و امور عشايري 
از وزارت كشاورزي، اين نهاد را در امور فوق موظف نمايد 
در سال ۱۳۶۶ وظيفه اداره شيالت كشور نيز به جهاد 

واگذار شد. پس از آن مجلس محترم شوراي اسالمي 
در س��ال ۱۳۶۹ قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي 
كشاورزي و جهاد سازندگي را تصويب و طي آن كليه 
وظايف مربوط به ام��ور دام و طيور و منابع طبيعي به 
وظايف تبعي آن افزوده شد بنابر اين مصوبه كليه امور 
مربوط به حفظ، احياء و گسترش و بهره برداري از منابع 
طبيعي )جنگل و مرتع و شيالت( آبخيزداري، امور دام و 
طيور و عمران روستايي )بهسازي روستايي، آب رساني، 
برق رساني به روستاها، راه سازي و صنايع روستايي( 
برعهده جهاد س��ازندگي قرار داده و وظايف باغباني، 
زراعت، آب و خاك، تحقيقات كشاورزي، مكانيزاسيون 

كشاورزي، حفظ نباتات و… برعهده وزارت كشاورزي 
محول شد.  پس از آن در سال ۱۳۷۹ مجلس شوراي 
اسالمي ضمن تصويب طرح ادغام دو وزارتخانه، اهداف 
و وظايف آنه��ا را به منظور تجمي��ع وظايف و اصالح 
ساختاربخش��ي از تش��كيالت دولت در دس��تور كار 
قرارداده و به تصويب رسانيد. از آن تاريخ تاكنون كليه 
وظايف مربوط به بخش كشاورزي ومنابع طبيعي در 
وزارتخانه واحدي با عنوان جهاد كشاورزي به اجرا در 
مي آيد، در اين رابطه در استان ها نيز با ادغام دوسازمان 
جهاد سازندگي و كشاورزي تمام وظايف دو سازمان به 
يك سازمان به نام جهاد كشاورزي استان محول شد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

مس، همراه باستاني بشر 

مس بعد از طال، اولين عنصري است كه توسط 
بش��ر كشف ش��د و ابزارآالت مسي كشف شده 
قدمتي در حدود پنج هزار سال پيش از ميالد 
مسيح را نش��ان مي دهند. نش��انه هايي مبني 
بر ذوب و خال��ص كردن مس از اكس��يدهاي 
آن مانن��د ماالكيت و آزوريت تا س��ال 5000 
قب��ل از ميالد وج��ود دارد. تپه س��يلك نيز از 
قديمي ترين مناطق سكونت تمدن هاي ماقبل 
تاريخ بوده اس��ت كه قدمت اين منطقه حدود 
۸ هزار سال است و با توجه به آثار كشف  شده، 
قدمت كشاورزي و دامداري در اين محل بيش 
از ساير نقاط ايران بوده است. اولين استفاده از 
ابزارهاي مسي در سيلك كه تاريخ آن به بيش 
از ۶000سال برمي گردد، مانند بسياري از نقاط 
به وس��يله چكش ك�اري مس طبيعي صورت 
مي گرفته است، اين موضوع را مي توان با توجه 
به شكل اشياء اوليه و نبود كوره هاي ذوب مس 
در آن دوران دريافت. از ديگر مناطق قديمي كه 
از مس استفاده مي كردند مي توان به تپه يحيي، 
خبيض كرمان و تل آتشي در استان كرمان، تپه 
حصار در دامغان و طالمسي در استان اصفهان 
ن��ام برد. صنعت م��س در دوره ه��اي مختلف 
به ويژه در دوره س��لجوقيان و صفويان رش��د 
كرد و اين فلز مورد اس��تفاده مردم قرار گرفت. 
ش��روع اس��تخراج مس به روش نوين در ايران 
را مي توان مربوط به س��ال ۱۳۱5 كه اداره كل 
معادن تأسيس شد دانست، كه انگيزه اصلي آن 
تأمين فلز مس براي كارخانجات مهمات سازي 
ارتش ب��ود. اداره كل معادن وق��ت در نواحي 
 مس خيز شناخته شده در آن زمان مانند انارك، 
عباس آباد و س��بزوار فعاليت هايي را آغاز نمود 
و براي اين منظور كارخان��ه اي در ناحيه غني 
آباد جنب شهرري تأسيس شد كه ظرفيت آن 
بيست تن مس در ش��بانه روز بود. اولين توده 
بزرگ مس كه مورد بهره ب��رداري قرار گرفت 
كانس��ار مس سرچش��مه در ۱۶0 كيلومتري 
جنوب غرب��ي كرمان ب��ود. اين مع��دن كه از 
بزرگ ترين كانس��ارهاي مس جهان به شمار 
مي رود در س��ال ۱۳۲۸ توس��ط آقاي انتظام 
كش��ف ش��د. هر چند كه در يكي از گزارشات 
كارشناس��ان خارجي كه در بازديد سال هاي 
۱۲۷۶ تا ۱۳۲۱ صورت گرفته بود به وجود مس 
در اين منطقه اشاره شده بود. با اعالم ملي شدن 
معادن در س��ال ۱۳5۱ شركت سهامي معادن 
سرچشمه كرمان تاسيس شد. در سال ۱۳5۲ 
بناي مجتمع مس سرچشمه با مشاركت شركت 
امريكايي آناكوندا شروع گرديد. در سال۱۳55 
شركت س��هامي معادن سرچش��مه كرمان به 
نام ش��ركت ملي صنايع مس اي��ران تغيير نام 
يافت. راه ان��دازي و ادام��ه كار مجتمع بزرگ 
مس سرچش��مه بعد از انقالب اسالمي و آغاز 
بهره برداري از معادن جديد ميدوك و سونگون، 
ايران را به عنوان يكي از قطب هاي توليد مس در 
جهان تبديل كرده است. هم اكنون نيز تمامي 
فعاليت هاي مربوط به استخراج و بهره برداري 
از معادن مس كشور و همچنين توليد و فروش 

مس خالص به عهده اين شركت است. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قراردادي براي تعيين بهاي نفت خام منطقه 
بيست و دوم خرداد ۱۳5۷ قانون قرارداد بين كشورهاي 
منطقه خليج فارس و شركت هاي نفتي در مورد تعيين 
بهاي نفت خام به تصويب مجلس شوراي ملي و سپس 
مجلس سنا رسيد. بر اس��اس ماده واحده اين قانون، به 
دولت اجازه داده مي شود آن قسمت از ترتيبات مقرر در 
موافقتنامه كشورهاي اطراف خليج فارس با شركت هاي 
خريدار نفت خام مورخ ۳0 دي م��اه ۱۳50 ) برابر با ۲0 
ژانويه ۱۹۷۲( ضميم��ه اين ماده واحده را كه مربوط به 
ايران مي باش��د به موقع اجرا بگذارد.  قرارداد ۱4 فوريه 
۱۹۷۱ بين كشورهاي خليج فارس و برخي از شركت ها 
راج��ع به نفت صادره از خليج فارس بي��ن ايران، عراق، 
امارات، كويت، قطر و عربستان سعودي امضا شده بود. بر 
اساس اين قرارداد كه به تصويب مجلس رسيد، شركت ها 
متعهد مي شوند كه تعديالت قيمت هاي نفت خام مقرر 
در قراردادهاي مربوط، از جمله افزايش هاي دوره اي را 
با تعديالت اضافي ديگري در قيمت هاي نفت خام كه 
ممكن است به موجب ضميمه شماره ۲ كه پيوست اين 
قرارداد است و جزئي از اين قرارداد محسوب مي شود مقرر 
گردد تكميل  كنند.  از تاريخ اجرا، قيمت كنوني اعالن شده 
براي هر نوع نفت خام صادر از كشورهاي خليج به ميزان 
۸.4۹ درصد افزايش خواهد يافت. در مورد قيمت هاي 
اعالن شده »صادرات مديترانه شرقي« اين افزايش به 
قيمت هاي اعالن شده » بدون اضافه پرداخت كانال سوئز و 
امتياز موقت حمل و نقل« و به ميزان اضافه پرداخت كانال 

سوئز و امتياز موقت حمل و نقل كه گاه به گاه مورد عمل 
واقع شود جداگانه تعلق خواهد گرفت. از آن به بعد تعديل 
قيمت هاي اعالن شده به شرح زير خواهد بود: ميانگين 
ساده تغييرات » نرخ ارز« ۹ پول ديگر » كشورهاي گروه 
ده« در مقابل دالر امريكا ) بر حس��ب نرخ هاي مركزي 
برابري صندوق بين المللي پ��ول در ۳0 آوريل ۱۹۷۱( 
به طوري كه در الحاقي ) الف( نش��ان داده شده ۱۱.0۲ 
درصد مي باش��د و اين ميانگين ساده از اين پس در اين 
قرارداد ) ميانگين مبدأ(  خوانده مي شود. در اول مارس، 
اول ژوئن، اول سپتامبر و اول دسامبر هر سال ميانگين 
س��اده تغييرات »نرخ ارز« ۹ پول نامبرده در مقابل دالر 
امريكا با برابري هاي  مورد عمل صندوق بين المللي پول 
در ۳0 آوري��ل ۱۹۷۱ مجدداً محاس��به خواهد گرديد. 
چنانچه در نتيجه اين تجديد محاسبه اختالفي به ميزان 
۲ درصد تمام يا بيشتر باالتر يا پايين تر از  ميانگين مبدأ ) يا 
آخرين » ميانگين مورد عمل« بر حسب مورد( مشاهده 
ش��ود ميانگين جديد حاصل از اين تجديد محاسبه از 
اولين دوره سه ماهه تقويمي بعد به عنوان » ميانگين مورد 
عمل« محسوب خواهد شد »نرخ ارز« مورد بحث در اين 
قرارداد عبارت است از نرخ تبديل موجود بين هر يك از ۹ 
پول و دالر امريكا كه در نتيجه توافق در مورد تجديدنظر 
در نرخ هاي ارز » كشورهاي گروه ده« يا نرخ هاي ديگري 
كه جانشين آنها باشند حاصل شده و به اطالع صندوق 

بين المللي پول رسانيده شده باشد.

۱۱۳ جانباخته جديد كرونا 
سخنگوي وزارت بهداشت آخرين آمار ابتال 
و مرگ ناش��ي از كوويد۱۹ در كشور طي 
۲4 ساعت را اعالم كرد و گفت: طي چند 
روز اخير موارد بستري ناشي از اين بيماري 
در اس��تان هاي تهران، خراسان رضوي و 
بوشهر در حال افزايش است. الري گفت: از 
يكشنبه تا ظهر دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ 
و بر اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، 

دو هزار و 44۹ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور 
شناسايي شد كه ۸4۲ مورد بستري شدند. وي افزود: به 
اين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۱۸۹ 
هزار و ۸۷۶ نفر رسيد. سخنگوي وزارت بهداشت گفت: 
متاسفانه در اين مدت، ۱۱۳ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۸ هزار 

و ۹50 نفر رس��يد. وي افزود: خوشبختانه 
تاكنون ۱50 ه��زار و 5۹0 نفر از بيماران، 
بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص 
شده اند. الري گفت: ۲۷۶5 نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين 
بيم��اري تحت مراقبت ق��رار دارند. الري 
ادامه داد: تاكنون يك ميليون و ۲۶۹ هزار و 
۱۹4 آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور 
انجام شده است. او همچنين گفت: استان هاي خوزستان، 
آذربايجان غربي، هرمزگان، كردس��تان و سيس��تان و 
بلوچستان در وضعيت قرمز قرار دارند. سخنگوي وزارت 
بهداشت همچنين گفت: در استان هاي تهران، خراسان 
رضوي و بوشهر موارد بستري در چند روز اخير در حال 

افزايش است.

لغو مجوز  ۷  مدرسه گران فروش
 مجتب��ي زين��ي وند ش��هريه مص��وب و 
فوق برنامه آموزش��ي مدارس غيردولتي 
امسال را اعالم كرد و گفت: سقف افزايش 
شهريه ۳0 درصد و حداقل ميزان افزايش 
شهريه ۱5 درصد است. وي با بيان اينكه در 
سال گذشته حدود 40 تا 45 مدرسه را كه 
شهريه غيرمتعارف گرفته بودند شناسايي 
كرديم گفت: تعدادي تذكر و برخورد گرفتند 

و اخيرا هفت مدرسه كه جزو مدارس برند هم هستند از 
طريق ش��وراي نظارت تهران لغو مجوز شدند. تعدادي 
هم توبيخ كتبي دريافت كردند و براي برخي بايد صدور 
راي انجام شود. نظارت ما حداكثري است و با هيچ كسي 
تعارف نداريم. رييس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي 
وزارت آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به اينكه مدارس 
ملزم شدند هزينه فعاليت فوق برنامه غيرآموزشي را در ايام 
كرونا به خانواده ها برگردانند، گفت: مدارسي كه هزينه 
فعاليت هاي فوق برنامه غيرآموزش��ي دريافت كرده اند 
طبق مصوبه ش��وراي سياس��ت گذاري كه به تك تك 
مدارس ابالغ شده، بايد هزينه فعاليت هاي انجام نشده را 

يا به اوليا بازگردانده يا بابت شهريه سال آينده 
محاسبه كنند. همچنين موسسان موظف 
ش��دند حقوق معلمان را نيز به طور كامل 
پرداخت كنند و با موارد تخلف نيز برخورد 
شده است. زيني وند با اشاره به نظارت ها بر 
مدارس در ايام ثبت نام گفت: پريروز يكي از 
اوليا به ما اطالع داد كه يك مدرسه ابتدايي 
۱۷ ميليون شهريه مي گيرد كه بازرسان ما 
بالفاصله اعزام شدند. اولياي دانش آموزان موارد تخلف را 
حتما از طريق سامانه 4۳۱۷ به ما اطالع دهند و مطمئن 
باشند پيگيريم. او درباره الگوي شهريه مدارس گفت: ۱۳ 
آيتم در الگوي شهريه داريم كه ۹ مورد از طريق سامانه ها 
احصا مي شوند و براي مابقي آيتم ها، كف و سقفي درنظر 
گرفته شده است كه اجاره بهاي ساختمان مدرسه از اين 
جمله اس��ت. از مرداد ماه سال گذشته كارگروه تعيين 
شهريه تشكيل و 4۳ جلسه كارشناسي برگزار شد. سعي 
كرديم كه امسال الگوي شهريه به گونه اي طراحي شود 
كه حقوق معلمان، موسسان و خانواده ها را با هم ببينيم و 

حق هيچ كدام را فراموش نكنيم.

میراثنامه

باستان شناسان در »ارگ انار« 
نخستين فصل بررسي هاي باستان شناسي شهرستان 
انار در اس��تان كرم��ان در راس��تاي تكميل نقش��ه 
باستان شناس��ي كش��ور و ش��ناخت توالي فرهنگي 
اس��تقرارهاي اين شهرستان؛ به شناس��ايي ۱۲0 اثر 
فرهنگي- تاريخي و 4۷ رشته قنات منجر شد. محمد 
حسين عزيزي خرانقي كه با همراهي سپيده جمشيدي 
يگانه، سرپرستي اين تيم بررسي را آغاز كرده است، با 
بيان اينكه در بررسي هاي انجام شده، در اين شهرستان 
تاكنون ۱۲0 اثر فرهنگي- تاريخي شامل محوطه ها و 
بناهاي تاريخي و مخصوصا سازه هاي آبي، شناسايي 
ش��ده اند، ادامه داد: قديمي ترين آثار شناسايي شده 
چند محوطه تاريخي مربوط به دوره هاي تاريخي است 
كه عمده آثار آن مربوط به دوران اسالمي و مخصوصا 
دوره هاي صفوي، قاجار و پهلوي است. او شاخص ترين 
اثر شناسايي شده در اين شهرستان را ارگ تاريخي انار 
دانست كه در محل به ارگ ساساني معروف و ۱۷بهمن 
سال گذشته به شماره ۳0۳4 در فهرست آثار ملي كشور 
ثبت شده و افزود: متاسفانه امروز بناهاي تاريخي داخل 
ارگ كه تا سال ۱۳۶۷ بر اساس عكس هاي هوايي سال 
۱۳4۲ س��الم بوده و حتي بناهاي سه طبقه نيز در آن 
وجود داشته، به صورت كامل تخريب و تسطيح شده و 
امروزه فقط حصار پيراموني آن باقي مانده است. او يكي 
از يافته هاي ارزشمند اين بررسي را شناسايي 4۷ رشته 
قنات در اين شهرس��تان دانست و اضافه كرد: هر چند 
اين كشف گوياي تالش خستگي ناپذير مردم ساكن 

كوير در اين نقطه از كشور به منظور تامين آب مورد نياز 
كشاورزي و آباداني بيابان هاي انار است، اما متاسفانه در 
دهه هاي اخير با احداث چاه هاي عميق و بهره برداري 
بي رويه آب هاي زيرزميني، اكثر اين قنات ها خش��ك 
شده و تنها پنج رشته آن هنوز بخشي از آب كشاورزي 
منطقه را تامين مي كنند. عزيزي خرانقي، قنات را يكي 
از سازه هاي بسيار پيچيده تامين آب در جهان دانست 
كه احداث آن نياز به تكنولوژي و دانش بس��يار بااليي 
در خصوص شناخت زمين شناسي منطقه، شناخت 

جريان هاي آب زير سطحي و پوشش گياهي و درك و 
محاسبه دقيق طول آن از مادر چاه تا مظهر قنات داشته 
است و افزود: متاس��فانه در بسياري از نواحي مركزي 
ايران با از دست رفتن مقني هاي متخصص حفر قنوات، 
اينك بخش بزرگي از اين دانش از بين رفته است. هر 
چند كه حفر چاه هاي عميق كه هر سال بر عمق آنها 
افزوده مي شود، كامال موضوع آبياري به وسيله قنات را 
كه هزاران سال موجب آباداني تمامي شهرهاي مركزي 

ايران بودند را بالاستفاده كرده است.

كتابخانه

سقوط آزاد 
كتاب سقوط آزاد: بازارهاي آزاد و افول اقتصاد جهاني، نوشته »جوزف استيگليتز«، استاد اقتصاد دانشگاه كلمبيا است كه به بررسي جنبه هايي از 
نظام اقتصادي حاكم بر جهان، در رويارويي با ركود اقتصادي اخير اختصاص دارد. نگارنده، باورهاي اقتصادي و چگونگي تأثير آنها بر سياست ها 
را تشريح مي كند و جهت تفهيم ارتباط ميان بحران به وجود آمده و اين باور ها، وضعيت پيش آمده را موشكافي مي كند. بر اين اساس، تأثير لجام 
گسيختگي نظام پولي و مالي را بيان كرده و به اين مساله مي پردازد كه چگونه نگرشي معيوب، منجر به اين بحران شده و شناخت مشكالت را 
براي تصميم گيران دشوار كرده است. مطالعه اين اثر براي مديران، كارشناسان اقتصادي و دانشجويان اقتصاد كشور در مقاطع مختلف مفيد 

خواهد بود. نشر دانشگاه شهيد بهشتي ترجمه اين اثر را منتشر كرده است. 

هنر

»پدرساالر« اينجا بيا و كنار من بنشين! 
سازنده موسيقي متن مجموعه »پدرساالر« با بيان اينكه »بدون شك راهنمايي هاي 
محمدعلي كشاورز به ساخت موسيقي اين مجموعه كمك بسياري كرد«، درباره  
خاطراتش از اين هنرمند فقي��د چنين يادآور مي ش��ود: در آن دوره براي توليد 
مجموعه هاي تلويزيوني وسواس بيشتري وجود داشت. در صحنه هايي از سريال 
اس��تاد كشاورز در كنار حوض قدم مي زد و صداي تار پخش مي شد و به طور كلي 
تركيب موسيقي هاي اين مجموعه بسيار هماهنگ با سكانس هاي سريال طراحي 
شده بود. محمدعلي كش��اورز � بازيگر سينما، تئاتر و تلويزيون � روز يكشنبه در 
سن ۹0 سالگي از دنيا رفت. اين هنرمند از اوايل خرداد ماه به دليل عارضه كليوي 
در بيمارستاني در تهران بستري شده بود. بهرام دهقانيار، آهنگساز موسيقي متن 
مجموعه ماندگار »پدرساالر« كه در سال هاي ۱۳۷۲ تا ۱۳۷4 توليد و پخش شد، به 
ايسنا گفت: »سريال پخش و با استقبال بسيار خوبي از سوي مخاطبان مواجه شد؛ 
البته در آن زمان همانند امروز امكانات ماهواره ، اينترنت و تكثر كانال هاي تلويزيوني 
نبود؛ در نتيجه مردم با دقت بيشتري سريال ها را تعقيب مي كردند و عوامل ساخت 
سريال با دقت باال انتخاب و كارها با كيفيت بسيار خوبي ساخته مي شد. تقريبا پس 
از س��ه ماه پخش اين مجموعه، جشني در يكي از پارك هاي شمال تهران گرفته 
شد. به ياد دارم كه وقتي استاد كشاورز مي خواستند روي صحنه بروند، دست مرا 
گرفتند و با خود روي سن بردند كه در آنجا اظهار لطف فرمودند و از موسيقي من 

بس��يار تعريف كردند. من هم به عنوان كسي كه با عشق و اميد به ايران بازگشته 
بود، با انگيزه بسيار بيشتري به فعاليت موسيقي خود ادامه دادم. البته در سال هاي 
بعد دو يا سه بار با هم تلفني صحبت كرديم و يك بار هم در يكي از جشن هاي خانه 
سينما مرا ديدند و به شوخي گفتند كه پدر ساالر به اينجا بيا و كنار من بنشين!« 

امثال كشاورز به هنر نمايش اعتبار مي بخشيدند
پرويز پورحسيني كه درسه نمايش گوناگون با محمدعلي كشاورز همبازي بوده 
است، با نگارش نوشتاري كوتاه، او را بازيگري دانست كه به هنر نمايش اين سرزمين 
اعتبار بخشيده است. متن يادداشت اين هنرمند به شرح زير است: »آقاي كشاورز 
را از دهه ۱۳40 مي ش��ناختم از اداره هنره��اي دراماتيك. در نمايش هاي »مرغ 
دريايي«، »لئوكاديا« و »آندورا« با ايشان همبازي بودم. در فيلم »كمال الملك« علي 
حاتمي هم در خدمت ايشان بودم. بازيگري بود قدرتمند و توانا. حضور فوق العاده اي 

روي صحنه داشت. آقاي كشاورز يكي از اركان اساسي بازيگري بود. تاثير ايشان 
بر صحنه نمايش اين سرزمين، انكار ناشدني است. وقتي با ايشان همبازي بودي، 
احساس مي كردي كه به ستون محكمي روي صحنه تكيه كرده اي. آقاي كشاورز 
جزو چند بازيگر پيشكس��وت هنر نمايش ايران زمين بود. جايش هميشه روي 
صحنه و پرده س��ينما و صفحه تلويزيون خالي است. امثال ايشان به هنر نمايش 

اعتبار مي بخشيدند.«
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