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نابلدي تجار، عامل ضربه به صادراتكرونا تهران را شكست داد 
تهران در وضعيت قرمز

فوت 235 مبتال به كرونا در 24 ساعت گذشته در كشور

رييس اتاق ايران وتركيه از عوامل بازدارنده تجارت خارجي مي گويد

تركيه ديگر در ليست شركاي عمده تجاري ايران قرار ندارد

بانك مركزي در اطالعيه اي نتيجه حراج اوراق بدهي 
دولتي )7 مردادماه 1399( را اعللالم كرد و از برگزاري 
حراج جديللد اوراق بدهي دولتي در تاريللخ 14 مرداد 
ماه سللال جاري خبر داد. به گللزارش روابط عمومي 
بانك مركزي، پيرو اطالعيه روز سه  شللنبه 31 تير ماه 
1399 در خصوص برگزاري حراج اوراق بدهي دولتي 
به اطالع مي رسللاند، طي برگزاري نهميللن مرحله از 
اين حراج، تعداد 10 بانك و صندوق سللرمايه گذاري 
سللفارش هاي خود را در مجموع به ارزش 73.7 هزار 
ميليارد ريال در سامانه هاي بازار بين بانكي و مظنه يابي 
شللركت مديريت فناوري بورس تهللران ثبت كردند.  
وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با فروش 11.8 هزار 
ميليارد ريال اوراق »اراد41« با نرخ بازده تا سررسلليد 
18.9 درصد، 285 ميليللارد ريللال اوراق »اراد42« با 
نرخ بازده تا سررسلليد 19.9 درصللد و 470 ميليارد 
ريللال اوراق »اراد43« با نرخ بازده تا سررسلليد 20.7 
درصد )در مجمللوع 12.6 هزار ميليارد ريال( موافقت 
كرد. معامالت مربوط به فروش اين اوراق به نهادهاي 
مالي برنده در روز سه شنبه 7 مردادماه 1399 توسط 
كارگزاري بانك مركزي در سللامانه معامالتي بورس 
ثبت شد.  به عالوه، سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي 
در فرآيند خللارج از حراج و از طريق بللورس در حدود 
4.4 هزار ميليارد ريللال اوراق »اراد40« را با نرخ بازده 
تا سررسيد 20.9 درصد و همچنين 17.3 هزار ميليارد 

ريللال اوراق »اراد41«، 6 هللزار ميليارد ريللال اوراق 
»اراد42« و 3.8 هزار ميليارد ريللال اوراق »اراد43« را 
در نرخ هاي كشللف شللده در حراج خريداري كردند. 
در مجموع، 44 هزار ميليارد ريللال اوراق بدهي دولت 
در روز سه شللنبه 7 مردادماه توسط بانك ها، نهادهاي 
مالي و ساير سرمايه گذاران خريداري شد. كارگزاري 
بانك مركزي در راسللتاي عرضه تدريجللي اوراق در 
تواترهاي هفتگي، مرحللله دهم حللراج اوراق بدهي 
دولتي جهت فروش به بانك ها، موسسللات اعتباري 
غيربانكي، صندوق هاي سرمايه گذاري، شركت هاي 
بيملله اي و شللركت هاي تأميللن سللرمايه را در روز 
سه  شنبه 14 مردادماه 1399 اجرا مي كند.  بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي متقاضي شركت در اين 
حراج مي توانند نسبت به ارسال سفارش هاي خود تا 
ساعت 12:00 روز يكشنبه 12 مردادماه 1399 تنها از 
طريق سامانه بازار بين بانكي اقدام كنند. صندوق هاي 
سرمايه گذاري، شللركت هاي بيمه اي و شركت هاي 
تأمين سللرمايه متقاضي شللركت در اين حللراج نيز 
مي توانند سللفارش هاي خللود را تا سللاعت 12:00 
روز يكشللنبه 12 مردادماه 1399 از طريق سللامانه 
مظنه يابي شركت مديريت فناوري بورس تهران ثبت 
كنند. معامالت مربوط به اين حراج در روز سه شنبه 14 
مردادماه 1399 انجام خواهد شد. كليه نهادهاي مالي 
متقاضي شركت در اين حراج مي توانند سفارش هاي 

خود را در هللر دو نماد به طور جداگانه ارسللال كنند. 
همچنين به نهادهللاي مالي شللركت كننده در اين 
حراج توصيه مي شود تنوع بخشي به سبد دارايي هاي 
مالي را در سفارش گذاري مد قرار دهند.  ذكر اين نكته 
ضروري است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامي 
به پذيرش كليه پيشللنهادات دريافت شللده يا فروش 
كليه اوراق عرضه شللده در حراج ندارد. بانك مركزي 
سفارشات دريافت شده را براي تصميم گيري به وزارت 
امور اقتصادي و دارايي ارسال مي كند و وزارتخانه مزبور، 
نسبت به تعيين سفارش هاي برنده از طريق مشخص 
كردن حداقل قيمت پذيرفته شللده در سازوكار حراج 
اقدام مي كند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامي برندگان 
به قيمت يكسان انجام مي شود. همچنين بر اساس جزء 
)4( بند »ك« تبصره )5( قانون بودجه سللال 1399، 
بانك مركزي تنها مجاز به خريد و فللروش اوراق مالي 
اسللالمي دولت در بازار ثانويه اوراق اسللت. بنابراين در 
چارچوب قوانين، بانك مركزي مجاز بلله خريد اوراق 
مالي اسالمي در بازار اوليه نبوده و نمي تواند در فرآيند 
برگزاري حراج، اوراق بدهي دولتي را با هدف تامين مالي 
دولت خريداري كند. همچنين، كارگزاري بانك مركزي 
تامين كننده زيرساخت معامالت و برگزاركننده حراج 
فروش اوراق به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
عضو بازار بين بانكي اسللت و تعهدي نسبت به حجم و 

قيمت اوراق به فروش رفته در بازار اوليه ندارد.

نتيجه حراج اوراق بدهي دولتي و برگزاري حراج جديد

 توسعه بازنده بزرگ 
 رشد ۵۰ درصدي تسهيالت

 آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران
 چند قيمت خورد؟

 متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني 
در تير ماه  به 21 ميليون تومان رسيد

آتش نقدينگي 
زير خاكستر 

مسكن
در 3 ماه نخست 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل رخ داد

مهدي بيك| پشت پرده عدم بازگشت ارزهاي 
صادرات�ي به كش�ور چيس�ت؟ چه حجم�ي از 
اين ارزهاي بازنگش�ته مربوط ب�ه فعاالن بخش 
خصوصي و چه ميزان از آن مرب�وط به نهادهاي 
دولتي، ش�به دولتي و خصولتي هاست؟ چگونه 
مي توان نظام ش�فافي براي تخصي�ص ارزهاي 
صادرات�ي ايج�اد ك�رد و... اي�ن پرس�ش ها و 
پرس�ش هايي از اين دس�ت اين روزه�ا يكي از 
مباحث اصلي در گعده ه�اي اقتصادي و محافل 
تخصص�ي اقتصاد بدل ش�ده اس�ت.ابهامي كه 
هرچقدر بيشتر از زمان طرح آن مي گذرد، ابعاد 
تازه اي از آن رسانه اي مي شود و بازيگران تازه اي 
به آن افزوده مي شوند. يحيي آل اسحاق يكي از 
چهره هايي است كه معتقد است دولت در انتشار 
اخبار مرب�وط به ارزه�اي صادراتي ب�ه گونه اي 
عمل كرده اس�ت كه همه فش�ار ناش�ي از عدم 
ورود ارزهاي صادراتي بر دوش فعاالن اقتصادي 
تلنبار شود، در حالي كه از 27ميليارددالر اعالم 
ش�ده تنها 6ميليارددالر آن مرب�وط به فعاالن 
واقعي بخ�ش خصوصي اس�ت و مابق�ي آن در 
اختيار ش�به دولتي ها و دولتي ها و خصولتي ها 
قرار دارد كه از آن صحبتي نمي شود. آل اسحاق 
در عين حال يك�ي از داليل بروز مش�كالت در 
بازار ارز را ناهماهنگي هاي ريش�ه اي مي داند كه 
در س�اختارهاي اقتصادي مهمي چ�ون وزارت 
صمت و بانك مركزي وج�ود دارد. اختالفاتي كه 
باعث شده تا تصميم سازي هاي متفاوت و بعضا 
متضادي در فضاي صادراتي و توليدي كشور اخذ 
شود. اين فعال اقتصادي تفكيك وزارتخانه هاي 
صنعت و بازرگاني را يك ضرورت مي داند كه بنا به 
داليل سياسي و جناحي هرگز در مسير عملياتي 
ش�دن قرار نگرفت. »تع�ادل« با انتش�ار روايت 
آل اس�حاق از عدم بازگش�ت ارزهاي صادراتي 
آماده ش�نيدن نظرات س�اير فعاالن اقتصادي و 

نهادهاي دولتي نيز در اين خصوص است.

  ش�ما امروز موضوعي را در خص�وص ارزهاي 
صادرات�ي كه بازنگش�ته اند مط�رح كرديد كه 
به نظر بس�يار مهم است. ش�ما اش�اره كرديد 
برخ�الف اظهارنظره�اي مقام�ات دولت�ي از 
27ميليارددالري ك�ه دولت اع�الم مي كند به 
كشور بازنگشته، حداكثر 6ميليارددالر مربوط 
به بخش خصوصي اس�ت و مابقي ب�ه نهادهاي 
دولتي و خصولتي ها مربوط است. روايت شما با 

روايت دولتي ها فرق دارد.چرا؟
موضوع ارز و تبعاتي كه نوسانات ارز در فضاي اقتصادي 
به جاي مي گذارد؛ مشللخص اسللت و هملله از آن با 
خبرند. يعني باال و پايين رفتن نللرخ ارز تاثيرات فوري 
بر قيمت ها، تعادل اقتصادي، توليد، صادرات، واردات، 
مصرف عامه و... دارد؛ ضمن اينكه بدخواهان كشللور 
هم در جنگ اقتصللادي و رواني تمركز خللود را براي 
ضربه زدن به اقتصاد ايران روي بللازي كردن با نرخ ارز 
گذاشته اند. بنابراين موضوع ارز موضوع مهمي است و 

نقش كليدي در اقتصاد ايران )شللايد بسيار بيشتر از 
اقتصادهاي مشابه( دارد. سوال اين است كه نوسانات 
نرخ ارز تابع چيست؟ سللاده ترين تحليل اين است كه 
بگوييم ارز هم مانند هر كاالي ديگري، تابع نظام عرضه 
و تقاضاسللت. شللاخه عرضه اش چگونه است؛ شاخه 
تقاضايش چگونه اسللت و نظام مديريتللي اين عرضه 
و تقاضا به چه شكلي سامان مي گيرد يا نمي گيرد؟ ما 
براي تحليل، اين دو شاخه را بايد جدا جدا تحليل كنيم 
و بعد به يك استنتاج نهايي برسيم. در شاخه عرضه بايد 
ببينيم ارز از كجا حاصل مي شود؟ براي ما عمده اش يا 
از طريق صادرات نفتي اسللت، يا صللادرات غير نفتي 
است، يا ارزي است كه براي سللرمايه گذاري خارجي 
ايرانيان خارج از كشور وارد كشور مي كنند يا ارزي كه 
خارجي ها براي سللرمايه گذاري به ايران مي آورند؛ يا 
فعاالن اقتصادي ايراني كه به خارج رفته اند ارز به كشور 
مي فرسللتند، يا صادرات خدمات فني و مهندسي و...

اين موارد منابع اصلي تامين ارز ما هستند. بايد ببينيم 
االن در چه وضعيتي براي تامين ارز هستيم كه به يك 

چنين شرايط غيرعادي رسيده ايم.
  پس ش�ما هم معتقديد ك�ه ش�رايط ارزي در 
كش�ور غيرعادي اس�ت؟چون برخي از اساس 

منكر اين شرايط غيرعادي مي شوند؟
بله ديگر وقتي ظرف مدت سه ماه دفعتا ارز يك چنين 
جهشي را از سر مي گذراند غيرعادي است. اما چرا به اين 
شرايط رسيده ايم؟ چرايي اش در شاخه عرضه آن است 
كه صادرات نفتي ما به حداقل رسيده اسللت. اعداد و 
ارقامش هم مشخص است كه از باالي صدميليارد دالر 
به 8 الي 9ميليارد رسلليده است. صادرات غير نفتي ما 
پارسال رشد كرد و به 43ميليارد دالر رسيد، اما امسال 
به دليل اينكه كل تجارت جهاني بين 15 تا 30درصد 
افت كرده، صادرات غير نفتي ما هم به همان نسللبت، 

افت كرده اسللت. از سوي ديگر شللرايط صادرات ما به 
كشورهاي همسللايه هم دچار تغيير شده است. مثال 
صادرات ما به عراق كه هر سال حدود 12ميليارد دالر 
صادرات داشتيم به دليل كاهش قيمت نفت و كاهش 
قدرت خريد عراقي ها دچار كاهش 30درصدي شده 
است. به طور كلي آمارهاي گمرك مي گويد كه امسال 
حدود 35درصد كاهش صادرات غير نفتي داشته ايم. 
هر سال 1ميليارد دالر سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
داشتيم كه االن اين رقم تقريبا صفر شده .پس شاخه 

عرضه ارزمان كم شده است.
  در اين ش�رايط دولت اع�الم مي كند كه دليل 
اصل�ي نوس�انات ارزي به دليل عدم بازگش�ت 
ارزهايي اس�ت كه ب�راي صادرات گرفته ش�ده 

است، اما به كشور بازنگشته است؟
بحث اين اسللت كه اعالم مي شللود ارزهاي صادراتي 
4ماه بايد عودت داده مي شد. همه حرف بانك مركزي 
و نهادهاي مسللوول دولتي اين اسللت كه مي گويند 
27ميليارددالر ارز بللراي صادرات رفته و بازنگشللته 
و مي خواهند همه فشللار مشللكالت ارزي را روي سر 
صادركنندگان و فعاالن اقتصادي خراب كنند. يعني 
همه مشكالت ديگري كه در بخش عرضه وجود دارد 
را ناديده مي گيرند و تنهللا مي گويند كه به خاطر عدم 
بازگشللت ارز صادراتي توسللط بخش خصوصي اين 

مشكالت در قيمت ارز بروز كرده است.
  اما سوال اصلي اين است كه باالخره چه باليي 
س�ر اين 27ميلي�ارددالر آمده اس�ت؟ ارزهاي 

بازنگشته كجاست؟
اين سللوال خوبي اسللت كه اين ارزها دست كيست؟ 
دولت مي گويد كه دسللت بخش خصوصي است. اين 
موضوع را در رسانه ها مطرح مي كنند كه گروهي ارزها 
را گرفته اند و عودت نداده انللد. اتاق بازرگاني مي گويد 
كه از ميزان حداكثر 6ميليارد دالر آن در اختيار فعاالن 
بخش خصوصي بوده است و مابقي به نهادهاي وابسته 
به دولت يا شبه دولتي مربوط بوده است. نهادهايي مثل 
پتروشيمي ها، مثل فوالدها، مثل شركت هاي خصولتي 
و...خالصه مجموعه هايي كه به نحللوي به حاكميت 

مربوط هستند.
  در م�ورد همين 6ميلي�ارد دالر فعاالن بخش 

خصوصي چه مي گويند؟
مي گويند ما صادر كرده ايم؛ مي خواهيم عودت دهيم اما 
امكان بازگشت ارزي وجود ندارد. بانكي در دنيا حاضر 
به انتقال پول نيست. دولت هم مي گويد سر وقت بايد 
پول را بازگردانيد و در نهايت هللم دولتمردان فعاالن 
اقتصادي را تهديد به برخورد قضايي و دسللتگيري و 

محروميت از صادرات و...مي كنند
  هس�تند اف�راد س�ودجويي ك�ه از موقعيت 
سوءاس�تفاده مي كنند و به خاطر سودجويي از 

عودت ارزهاي صادراتي طفره مي روند؟
البته عده اي هستند كه از فضا سوءاستفاده مي كنند، 
نمي توان اين واقعيت را انكار كرد. به اين دليل كه نرخ 
ارز را رشد يابنده مي بينند فكر مي كنند اگر يك ماه هم 

ديرتر پول را بياورند؛ سود زيادي مي كنند.
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يادداشت- 1

 زيرساخت هاي اقتصادي 
و سرمايه گذاران جديد

دهه هللاي  در  اگللر 
بسللياري  گذشللته، 
و  اقتصادهللا  از 
مجللري  دولت هللاي 
در آنهللا با اسللتفاده از 
سياسللت هاي داخلي 
از  بهره گيللري  و 
موجود  ظرفيت هللاي 
در هر كشور، نسبت به برنامه ريزي براي رشد 
اقتصادي، برطللرف كردن نيازهللا و باال بردن 
درآمد سللرانه اقدام مي كردند، با رشللد سريع 
فناوري در سللال هاي گذشللته، اين تئوري ها 

عمال ديگر امكان پيگيري ندارد.
امروز آنچه رشد اقتصادي كشورها را تضمين 
مي كند و بلله نيازهاي مردم هر جامعه پاسللخ 
مي دهد، ارتباط با فضاي بين المللي و همكاري 
و تجارت مشللترك با تمامي نقاط دنيا است. 
رسلليدن بلله اين هللدف جللداي از مسللائل 
كالن سياسللي و ديپلماسللي، نياز به توسعه 

زيرساخت ها دارد.
دستيابي به اهداف در نظر گرفته شده در اين 
حوزه، نيللاز به انجام پيگيري هللاي الزم در دو 
بخش دارد. نخسللت بهبود زيرسللاخت هاي 
كالن اقتصللادي در هر كشللور اسللت. امروز 
رقابت ميللان دولت ها در رسلليدن به توافقات 
تجاري مشترك نقشي كليدي در دست يابي 
به اهداف اقتصادي هر كشللور دارد و پيروزي 
در اين رقابت، منوط به ميزان توسللعه شللكل 
گرفته در زيرساخت ها دارد. اينكه يك كشور 
در حوزه هايللي ماننللد ظرفيت هللاي توليد، 
زيرساخت هاي صنعتي، زيرساخت هاي حمل 
و نقل و فضاهاي جديد براي سرمايه گذاري تا 
چه ميزان پيشرفت داشته و چه قدر مقدمات 
الزم را فراهم كرده است، در آمارهاي سال هاي 
آينده از ميزان تجارت و عدد رشللد اقتصادي 

اهميت فراواني دارد.
در ديگر سللو، اسللتفاده از فناوري هاي نوين 
و كاهش فرايندهللاي طوالني و زمللان بر نيز 
نقشللي كليدي در ايللن زمينه ايفللا مي كند. 
سللرمايه گذاران جديد، در كنار زيرسللاخت ، 
نياز به فضايي دارند كه از سللويي سرمايه آنها 
را تضمين كند و از سللوي ديگر در كوتاه ترين 
زمان ممكن، فرايند سرمايه گذاري را كليد زده 
و سود موردنظر را به آنها بازگرداند. وقتي يك 
سرمايه گذار در فضاي بروكراسي ما اسير شده و 
براي ماه هاي طوالني امكان ثبت شركت يا آغاز 
توليد خود را پيدا نمي كند، نه تنها طرف هاي 
خارجي كلله حتللي سللرمايه گذاران داخلي 
نيز سللرمايه خود را از بازار اقتصاد ايران خارج 
مي كنند. اسللتفاده از ظرفيت فضاي مجازي 
براي كاهش بروكراسي و سرعت دادن به نقل 
و انتقال داده با هدف بهبود فضاي كسب و كار 
مي تواند گره اي مهم از شرايط اقتصادي امروز 

ايران باز كند.
متاسللفانه ما هنللوز در سللال هاي گذشللته 
نتوانسته ايم شرايط را چه در حوزه زيرساختي 
و چه در حوزه فناوري هاي مجازي به درستي 
فراهم كنيم و همين امر به فرار سرمايه و پس 
از آن رشللد منفي اقتصادي منجر شده است. 
در شللرايطي كه اقتصاد ايران بللا تحريم هاي 
امريكا مواجه است و در اين حوزه دشواري هاي 
جدي را تحمل مي كند، قطعا اسللتفاده از اين 
ظرفيت هاي مغفول مانده و كاهش مشكالت 

داخلي، توان گره گشايي جدي خواهد داشت.

علي اكبر نيكواقبال

يادداشت- 2

اجبار بدون جريمه 
اوضاع روز به روز وخيم تر 
مي شللود، امللا اقدامات 
دولللت، بللا آمللار و ارقام 
مبتاليللان و فوتي هاي 
كرونا همخوانللي ندارد. 
اوايل تيللر كه شللرايط 
وخيم به نظر مي رسيد، 
دولت اعالم كرد استفاده 
از ماسللك را اجباري خواهد كرد؛ چند روز بعد نيز 
سللتاد ملي مبارزه با كرونا اعالم كرد كه اسللتفاده 
از ماسللك از پانزدهم تير اجباري خواهللد بود. اما 
مشخص نشللد كه اگر شرايط بحرانيسللت و اگر 
استفاده از ماسللك تا اين حد در پيشگيري از ابتال 
موثر اسللت، چرا از همين فردا نه؟! چرا از پانزدهم 
تير؟ حاال كه با چهار ماه تاخير، استفاده از ماسك 
در ايران اجباري شللده، چرا اين اجبللار به حدود 
10 روز بعد موكول مي شود؟ در حالي كه چين در 
همان هفته هاي اوليه، استفاده از ماسك را حتي در 
خودروي شخصي اجباري كرده بود.  اما نكته مهم 
اين بود كلله اين اجبار بدون اعمال جريمه اسللت. 
يعني برخالف بسياري از كشورهاي درگير كه براي 

استفاده نكردن از ماسك، جريمه در نظر گرفتند...
ادامه در صفحه 6 

مهران فرجي 

يادداشت- 3

سرزمين گالم ها
گاليللور  سللفرهاي 
 )Gulliver's Travels(
نللام كتابي اسللت كه در 
ميالدي  قرن هفدهللم 
توسط جاناتان سوئيفت 
بللراي كودكان نوشللته 
شللد و امللروزه يكللي از 
داسللتان هاي مشهور و 
كالسيك انگلستان به حساب مي آيد. اين داستان 
در دهه هفتاد ميالدي بللا عنوان ماجراهاي گاليور 
)The Adventures of Gulliver( در اياالت 
متحده به صورت انيميشن درآمد و دوبله فارسي 
اين اثر جللذاب تبديل به يكي از نوسللتالژي هاي 
ماندگار كللودكان دهه شللصت در ايران شللد. در 
ميان شخصيت هاي كارتون مذكور شخصيتي به 
نام »گالم« با تكيه كالم »مللن ميدونم.... كارمون 
تمومه...« در ذهن بينندگان ماندگار شد و اين تكيه 
كالم در ادبيات محاوره بينندگان هم ورود پيدا كرد. 
گالم را مي توان نماد همه چيزدانللي و بدبيني در 
نظر گرفت. چنين شخصيت هايي در هر جامعه اي 
حضور دارند، اما بياييم به فرآيند ايجاد ايشللان با 
رهيافت اقتصاد نهادي و اقتصاد رفتاري نگاه كنيم. 

ادامه در صفحه 3

سميه حيدري

يحيي آل اسحاق در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

بخشي از تقاضاي بازار ارز مربوط به سوداگري ها است

پشت پرده عدم بازگشت 
ارزهاي صادراتي

 دولت فشار مشكالت ارزي را به دوش 
بخش خصوصي مي اندازد

  بخش اعظم ارزهاي بازنگشته مربوط 
به شبه دولتي هاست

  نهادهايي مثل پتروشيمي ها، فوالدي ها، 
شركت هاي خصولتي و...بيشترين سهم از 

عدم بازگشت هاي ارزي را دارند
   امس�ال ح�دود 35درص�د کاهش 

صادرات غير نفتی داشته ايم
 صادرکنندگان حتما به دنبال آوردن 

ارز به کشور هستند
 باي�د ي�ک وح�دت فرمانده�ی در  

خصوص ارز داشته باشيم
 اختالف�ات وزارت صم�ت و بان�ک 

مرکزی برای اقتصاد زيان بار است
 اختالفی که بين وزارت صمت و بانک 

مرکزی وجود دارد کامال مشهود است
  ب�ه ني�از دول�ت در خص�وص تفکيک 

صنعت از بازرگانی پاسخ داده نشد

برش

 صفحه 5 

 صفحه 2 
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دستگاه هاي دولتي در عرضه سهام خود تسريع كنند
رييس جمهور دستگاه هاي دولتي را موظف كرد بر 
اساس دس��تورالعمل هاي مصوب ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت و تجربه موفق عرضه بخشي از سهام 
شس��تا در بورس، در واگذاري سهام كارخانجات و 

دارايي هاي خود تسريع كنند.
به گزارش »تعادل« حس��ن روحاني روز سه شنبه 
در جلس��ه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت، پيرو 
نشست روز گذش��ته با مديران صنايع پتروشيمي 
و ف��والد و طرح برخ��ي موانع مس��ير فعاليت ها و 
درخواس��ت براي رفع اين مشكالت، تاكيد كرد: به 
هيچ وجه اجازه نمي دهيم چرخ��ه توليد و تجارت 
كش��ور گرفتار بروكراسي و مش��كالت شود. همه 
دستگاه ها موظف به رفع اين موانع و ايجاد هماهنگي 

حداكثري هستند. 
رييس جمهور افزود: چه از منظر اقتضائات توسعه 
و پيشرفت اقتصادي كش��ور و چه از جهت الزامات 
شرايط خاص و پيچيده امروز كشور، بايد با اصالح 
قواعد و ايجاد هماهنگي ميان همه دستگاه ها، اين 
موانع به سرعت برطرف و دستورالعمل هاي جديد 

با شفافيت به همه بخش ها ابالغ شود. 
روحاني با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص 
عرضه س��هام ش��ركت هاي دولتي در بورس گفت: 
با طراحي ها و برنامه ريزي هاي خوبي كه از س��وي 
دس��تگاه هاي مختلف انجام گرفته است، مي توان 
اميدوار بود،  بورس كشور در مسير حركتي منطقي 
و پايدار باش��د. اين فرآيند كه در راس��تاي مردمي 
سازي اقتصاد كش��ور و هدايت نقدينگي به سمت 
بازار س��رمايه اس��ت، مي تواند توليد كش��ور را نيز 

رونق ببخشد. 
رييس جمهور تمامي دستگاه هاي دولتي را موظف 
كرد بر اس��اس قواعد و دس��تورالعمل هاي مصوب 
ستاد در خصوص واگذاري س��هام كارخانجات در 
بورس، اقدامات خود را تس��ريع بخشند.  روحاني از 

وزارت امور اقتصادي و دارايي خواس��ت با توجه به 
سرمايه گذاري گسترده اي كه در سال هاي اخير در 
شركت هاي بزرگ كشور شده و ارزش سهام دولت 
در اي��ن ش��ركت ها افزايش يافته اس��ت، واگذاري 
بخشي از س��هام دولت در بورس را به طور منظم و 
مستمر و بر اساس برنامه زمانبندي شده ادامه دهد.  
روحاني با اشاره به نقش تعيين كننده شركت هاي 

بزرگ دولتي در س��رعت بخشيدن به عرضه سهام 
در ب��ورس افزود: ب��ا توجه به تجرب��ه موفق عرضه 
س��هام ش��ركت هاي بزرگ در ماه هاي اخير، ساير 
شركت هاي بزرگ نيز مي توانند اين تجربه را تكرار 
كنند. در اين جلس��ه وزارت خانه هاي صمت و امور 
اقتصادي و دارايي و بانك مركزي گزارش اقدامات 
خود در خصوص تسريع در ترخيص كاالها از گمرك 

را بر اساس مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
ارايه كردند. همچنين فرآيند آزادس��ازي ارزهاي 
بلوكه ش��ده در كش��ورهاي ديگر نيز در اين جلسه 
مطرح و مقرر شد وزارت امور خارجه، بانك مركزي 
و وزارت صمت، با استفاده از ساز و كارهاي تجاري، 
حقوقي و سياس��ي براي آزادسازي اين منابع ارزي 

اقدامات خود را ادامه دهند.

در3ماهنخست99نسبتبهمدتمشابهسالقبلرخداد

توسعه بازنده بزرگ   رشد ۵۰ درصدي تسهيالت
گروه كالن | محسن شمشيري|

تسهيالت پرداختي بانك ها طي 3 ماهه ابتداي سال ۹۹ به 
بخش هاي اقتصادي مبلغ ۲۲۴۷ هزار ميليارد ريال بوده 
كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۵۰.۵ درصد 
افزايش داشته است. اما با اين وجود، سهم امور توسعه اي 
و رش��د تقاضا محدود بوده و واحده��اي اقتصادي براي 
سرپاماندن و ادامه حيات خود  عمدتا براي تامين سرمايه 
در گردش خود وام بانكي تقاضا كرده اندو بيش از 6۲ درصد 

وام ها را سرمايه در گردش به خود اختصاص داده است. 
به گ��زارش »تعادل« از س��وي ديگر، با وجود رش��د ۵۰ 
درصدي تس��هيالت بانكي در 3 ماه نخس��ت، مطالبات 
معوق، سررسيد گذشته، مشكوك الوصول، خريد دين 
واموال معامالت نيز رش��د ب��االي 1۹ درصدي را تجربه 
كرده و اين س��رفصل به رقم ۲13 ه��زار ميليارد تومان 
رسيده كه سهم 1۲ درصدي از كل مانده تسهيالت بانكي 
داشته است. سهم تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه 
در گردش در كليه بخش هاي اقتصادي طي 3 ماهه سال 
جاري مبلغ 1۴۰6 هزار ميليارد ريال معادل 6۲.6 درصد 
كل تسهيالت پرداختي است كه در مقايسه با دوره مشابه 
سال قبل مبلغ ۵۲۲ هزار ميليارد ريال معادل ۵۹.۲ درصد 
افزايش داشته است.سرمايه در گردش در بخش كشاورزي 
بيش از ۷۴ درصد، در صنعت و معدن بيش از ۷۹ درصد، 
در بخش بازرگاني ۴۴ درصد، در بخش خدمات 6۲ درصد 

كل وام اين بخش ها را به خود اختصاص داده اس��ت  لذا 
عمده واحدهاي اقتصادي براي ادامه حيات و سر پاماندن 
نياز به دريافت وام داش��ته اند و با وجود رشد ۵۰ درصدي 
تسهيالت بانك ها در 3 ماه اول ۹۹ نسبت به مدت مشابه 
س��ال ۹8 همچنان سرمايه در گردش سهم عمده دارد و 
افزايش ۵۰ درصدي وام ها كمكي به هدايت نقدينگي در 
جهت امور توسعه اي و ايجاد واحدهاي جديد و توسعه آنها 
نكرده و عمده وام ها براي سر پاماندن واحدهاي اقتصادي 
هزينه شده است.  سهم تسهيالت پرداختي بابت تأمين 
سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن نيز طي 3 ماهه 
سال جاري معادل ۵8۷ هزار ميليارد ريال بوده كه حاكي 
از تخصيص ۴1.۷ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه 
درگردش تمام بخش هاي اقتص��ادي )مبلغ 1۴۰6 هزار 
ميليارد ريال( است. بر اساس اين گزارش از ۷3۹ هزارميليارد 
ريال تسهيالت پرداختي در بخش صنعت و معدن، معادل 
۷۹.۴ درص��د آن )مبل��غ ۵8۷ هزار ميلي��ارد ريال( براي 
تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده كه بيانگر توجه و 
اولويت دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانك ها 
در سال جاري است.هدف از دريافت تسهيالت پرداختي 
در بخش هاي اقتصادي طي 3 ماهه ابتداي س��ال 13۹۹ 
نشان مي دهد كه سهم تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه 
در گردش در كليه بخش هاي اقتصادي طي سه ماهه سال 
جاري مبلغ 1۴۰6.8 هزار ميليارد ريال معادل 6۲.6 درصد 

كل تسهيالت پرداختي است كه در مقايسه با دوره مشابه 
س��ال قبل مبلغ ۵۲۲.۹ هزار ميليارد ري��ال معادل ۵۹.۲ 
درصد افزايش داشته است.  سهم تسهيالت پرداختي بابت 
تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن طي 3 ماهه 
سال جاري معادل ۵8۷ هزار ميليارد ريال بوده كه حاكي 
از تخصيص ۴1.۷ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه 
درگردش تمام بخش هاي اقتصادي )مبلغ 1۴۰6.8 هزار 
ميليارد ريال( است.از ۷3۹.۵ هزارميليارد ريال تسهيالت 
پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۴ درصد آن 
)مبلغ ۵8۷ هزار ميليارد ريال( در تأمين سرمايه در گردش 
پرداخت شده كه بيانگر توجه و اولويت دهي به تأمين منابع 
براي اين بخش توسط بانك ها در سال جاري است.هدف از 
دريافت تسهيالت نشان مي دهد كه 11.۲ درصد تسهيالت 
براي ايجاد واحدهاي جديد يا فازهاي جديد پرداخت شده 
است. تعميرات نيز سهم ۲.۵ درصدي داشته و 8.۴ درصد 
براي توسعه فازها و واحدهاي اقتصادي پرداخت شده است. 
براين اساس امور توسعه اي معادل ۲۲.1 درصد تسهيالت 
بانكي را به خود اختصاص داده است. از سوي ديگر، بخش 
قابل توجهي از وام ها براي خريد كاالي شخصي پرداخت 
ش��ده كه معادل ۹.6 درصد تسهيالت اس��ت. اين نوع وام 
مي تواند در جهت تش��ويق به خريد كاال و رش��د تقاضاي 
كل اقتصاد نقش قابل توجهي داش��ته باش��د. همچنين 
خريد مسكن با سهم ۲.۲ درصدي سهم اندكي داشته كه 

نشان دهنده نوعي ركود در خريد مسكن به شمار مي رود. 
در بين بخش هاي اقتصادي نيز بخش خدمات با ۷۵ هزار 
و 8۲3 ميليارد تومان سهم 3۴ درصدي از كل تسهيالت 
بانك ها داشته است. بخش صنعت و معدن با ۷3 هزار و ۹۵۰ 
ميليارد تومان در رتبه دوم در بين بخش هاي اقتصادي بوده 
و 33 درصد كل تسهيالت را به خود اختصاص داده است. 

از س��وي ديگر، بخش بازرگاني با ۴6 هزار و 6۴۹ ميليارد 
تومان سهم ۲۰ درصدي از كل وام هاي بانكي داشته و رتبه 
س��وم را كسب كرده اس��ت. همچنين بخش كشاورزي و 
مسكن و ساختمان در رتبه هاي بعدي دريافت تسهيالت 

در بين بخش هاي اقتصادي قرار داشته اند. 
 بانك مركزي تاكيد كرده كه همچنان بايد در تداوم مسير 
ج��اري، مالحظات مربوط به كنترل ت��ورم را نيز در نظر 
گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانس��يل تورمي 
ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس 
ضروري است به افزايش توان مالي بانك ها از طريق افزايش 
سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك ها، كاهش تسهيالت 
غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي 
بانك ها، افزايش بهره وري بانك ها در تامين س��رمايه در 
گردش توليدي، پرهيز از فش��ارهاي مضاعف بر دارايي 
بانك ها و ترغيب بنگاه هاي توليدي به سمت بازار سرمايه 
به عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرح هاي اقتصادي 

)ايجادي( توجه ويژه اي كرد.

نگاه

غيراقتصادي بودن
ريشه بسياري از مشكالت

سيدمرتضي افقه | 
عضو هيأت  علمي دانشگاه شهيد چمران |

داليل ناكامي در حل مشكالت اقتصادي در وهله 
اول به دليل غيراقتصادي بودن ريش��ه بسياري از 
اين مشكالت است كه بدون حل آنها، رفع مشكالت 
اقتصادي اگر هم امكانپذير باش��د، كوتاه مدت و با 
دامنه محدود است. به عالوه بسياري از اقتصاددانان 
داخلي كه در تصميم گيري ه��اي كالن اقتصادي 
سهيم هستند، خواس��ته يا ناخواسته نسخه هايي 
تجويز مي كنند كه سازگاري چنداني با ساختارهاي 
اداري، اجرايي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور 
ندارند و به رغم ناكامي در حصول نتايج مورد انتظار، 

بر اعمال آنها اصرار مي ورزند. 
به جز بي اعتنايي به بس��ترهاي غيراقتصادي الزم 
براي رشد و توس��عه، نحوه به كارگيري نظريه ها و 
توصيه هاي اقتصادي توسط اقتصاددانان از جمله 
ديگر داليل ناكامي در حل مشكالت اقتصادي كشور 
است. نياز به توضيح ندارد كه همچون تكنولوژي هاي 
وارداتي كه بدون بومي سازي آنها بعضًا زيان هايي 
بيش از فوايد براي واردكنندگان آنها دارد، استفاده از 
نظريات و تئوري هاي علوم اجتماعي از جمله اقتصاد 
بدون انجام اصالحات الزم متناس��ب با مفروضات 
)س��اختارهاي( داخلي نيز موجب ات��الف فراوان 
منابع در كشور شده است. به نظر مي رسد بسياري 
از متخصصان اقتصادي كشور كه اتفاقًا دانش كافي 
در شاخه اقتصادي خود دارند و تسلط كاملي نيز به 
نظريه هاي انديشمندان اقتصادي دارند، به اين مهم 
بي اعتنا بوده و يا چنين برداشتي را پذيرا نيستند و 
بر قابل اجرا بودن تئوري هاي وارداتي در همه شرايط 
اصرار دارند. عجيب آنكه شكس��ت هاي پياپي در 
نتايج به كارگيري توصيه هاي ناسازگار با بسترهاي 
غيراقتصادي موجود، مانع از تغيير نظر اين گروه از 

اقتصاددانان نشده است.
 بيان يك مثال س��اده مي تواند اين موضوع را روشن 
كند. يكي از رايج ترين قوانين اقتصادي كه حتي در 
دوره متوس��طه نيز تدريس مي شود، قانون عرضه و 
تقاضاست كه رابطه معكوس بين قيمت و تقاضا )يا 
مستقيم قيمت و عرضه( را بيان مي كند. اما اين قانون 
همچون ساير قوانين علمي مبتني بر مفروضاتي است؛ 
يعني اين قانون به شرطي صادق است كه ساير عوامل 
تأثيرگذار بر تقاضا )درآمد افراد، قيمت سايرعوامل، 
انتظارات، سليقه...(، ثابت باشند. اگر چه اين مورد به 
صورت فرض بيان شده اما در بسياري از كشورهاي 
پيشرفته كه خاستگاه اين قانون و ساير قوانين علمي 
هستند، در واقع ثابت يا نزديك به ثابت هستند، اما در 
كشوري مثل ايران آن هم در شرايط فعلي، برخي از 
اين عوامل ثابت فرض شده بسيار بي ثبات هستند. به 
همين دليل، بسياري از دانشجويان اقتصاد در برخورد 
با شرايطي كه در همين سال ها با افزايش قيمت برخي 
كاالها از جمله ارز و طال، تقاضا براي آنها نيز افزايش 
مي يابد، نسبت به علمي بودن اين قانون دچار ترديد 
شده اند. حال آنكه در كشورهاي پيشرفته كه ثبات 
سياسي، اقتصادي و اجتماعي وجود دارد، انتظارات 
افراد به واقع ثابت است در حالي كه در اغلب سال هاي 
گذشته تاكنون، برخي از س��اير عوامل ثابت فرض 
شده )به خصوص انتظارات نسبت به آينده با توجه 
به بي ثباتي هاي سياس��ي دخالي و خارجي( بسيار 
متغيرند  بنابراين قانون مزبور ديگر صدق نخواهد كرد. 
صد البته اين به معني نقض يك قانون علمي نيست 
بلكه فروضي كه قانون برآنها استوار است تغيير كرده، 
بنابراين نتايج ديگري رقم خورده اس��ت. شبيه اين 
مثال در شرايط فعلي كشور فراوان است و متأسفانه 
برخ��ي از اقتصاددانان بي اعتنا ب��ه اين تفاوت هاي 
ساختاري اصرار به تجويز تئوري هاي بي كم كاست 
اين تئوري ها دارند كه نتيجه قابل انتظار اين غفلت، 
اتالف منابع مالي و طبيعي كشور و فرصت سوزي هاي 

فراوان شده است.
 يك��ي ديگ��ر از اش��تباهات برخ��ي متخصصان 
اقتصادي و دنباله روهاي غيرمتخصص آنها، تقليد 
از برخي سياس��ت هاي موفق در س��اير كشورها، 
بازهم بي اعتنا به تفاوت هاي س��اختاري و ماهوي 
ايران با آن كشورهاس��ت. مثال هاي فراواني نيز در 
اين رابطه مي توان ارايه كرد: تقليد از سياست هاي 
خصوصي س��ازي و آزادس��ازي قيمت ها )از بعد از 
پايان جنگ تاكنون(، اصرار بر احداث بنادر و مناطق 
آزاد )با اس��تناد به موفقيت آميز بودن اين سياست 
در برخي كشورها مثل امارات و س��نگاپور و...(، يا 
اصرار بر افزايش قيمت ارز با هدف افزايش صادرات 
با استناد به موفقيت كشور چين در استفاده از اين 
سياست و... از جمله اين خطاهاي پرهزينه اين گروه 
از اقتصاددانان داخلي است. غافل از آنكه اگر فالن 
كشور در آزادس��ازي ها و خصوصي سازي ها موفق 
بوده، به دليل وجود بسترها و ساختارهاي مساعد 
براي اين سياس��ت بوده، يا اگر امارات و س��نگاپور 
و ديگر كشورها توانس��ته اند با احداث بنادر آزاد به 
رونق اقتصادي برسند، به دليل اقدامات بسيار زياد 
ديگري است كه پيش و پس از اين سياست به كار 
گرفته اند. همچنين اگر چين توانسته است با كاهش 
ارزش پول ملي )يا افزايش قيمت ارزهاي خارجي( 
صادرات خود را افزايش دهد، به دليل پركشش بودن 
منحني عرضه خود و وجود مقررات و ضوابط تسهيل 
كننده توليد و صادرات در اين كشور است؛ حال آنكه 
در ايران، منحني عرضه به داليل ساختاري متعدد 
بسيار كم كشش اس��ت. به عالوه، افزايش قيمت 
ارز براي كش��وري مثل ايران كه بيش از ۷۵ درصد 
وارداتش كاالهاي واس��طه اي و سرمايه اي است و 
بيش از 8۰ درصد صادرات به اصطالح غيرنفتي اش 
محصوالت خام يا نيمه خام است، هم باعث افزايش 
قيمت كاالهاي ساخته شده در داخل )تورم وارداتي( 
مي ش��ود و اگر هم صادرات افزاي��ش يابد، عمدتًا 
محصوالت خامي اس��ت كه نه تنها امتياز چنداني 
محسوب نمي ش��ود بلكه تداوم آن موجب تخليه 
منابع كشور و زيان هاي جبران ناپذيري خواهد شد 

كه خود نيازمند بحثي مفصل است.

اخبار

راه اندازي دومين كنتور 
آلتراسونيك در ايستگاه CGS ايالم

با نصب كنتور آلتراسونيك 1۲ اينچ در ايستگاه 
CGS شهر ايالم و باال رفتن دقت در ثبت ارقام، 
خطاي اندازه گي��ري گاز ورودي ش��هر ايالم به 
كمتر از يك درصد رس��يده اس��ت. ب��ه گزارش 
روابط عمومي؛ عباس شمس اللهي مدير عامل 
شركت گاز استان ايالم گفت: از مزاياي نصب اين 
كنتور، دقت اندازه گيري باال نسبت به كنتورهاي 
توربيني، امكان ثبت آرش��يو براي چند س��ال، 
امكان تحليل و پايش مصارف در بازه هاي زماني 
مختلف و نيز تأثير مثبت در كاهش هدر رفت گاز 

در ايستگاه CGS شهر ايالم است.  
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نسخه دولت براي تسهيل 
شروع كسب وكار 

روند طوالن��ي ب��راي راه اندازي كس��ب وكار و اخذ 
مجوزهاي الزم يكي از گاليه هاي به حق كارآفرينان 
بوده كه در برخي موارد، آنها را از ادامه مس��ير نااميد 
كرده، اما اكنون دولت دوازدهم نسخه اي براي حل 
اين معضل پيچيده اس��ت. ما به رفع موانع كسب و 
كار معتقد هستيم و مي گوييم بايد فضاي كسب و 
كار آماده شود؛ ما مي گوييم موانع بايد برطرف شود 
و بايد به مردم آزادي عمل بدهيم.« اين، وعده حسن 
روحاني در واپسين روزهاي مبارزات انتخاباتي بود كه 
بعد از كنار زدن موانع انباشته شده در طول سال هاي 
گذشته، حال دارد تحقق مي يابد و لبخند رضايت را 
بر لبان فعاالن اقتصادي مي نشاند. روند طوالني براي 
راه اندازي كس��ب وكار و اخذ مجوزهاي الزم يكي از 
گاليه هاي به حق كارآفرينان بوده كه در برخي موارد، 
آنها را از ادامه مس��ير نااميد كرده است. پنجره واحد 
فيزيكي شروع كسب وكار، نس��خه دولت دوازدهم 
براي حل و فصل اين موضوع ب��وده كه اجراي آن از 
خرداد ماه س��ال جاري در پايتخت كليد خورد. روز 
يكش��نبه نيز ۴ مركز استان هاي آذربايجان شرقي، 
اصفهان، خراس��ان رضوي و فارس شاهد راه اندازي 
پنجره واحد فيزيكي شروع كس��ب و كار بودند و بر 
اساس وعده »فرهاد دژپسند«، وزير امور اقتصادي 
و دارايي، سامانه الكترونيكي پنجره واحد تا انتهاي 
مهرماه در همه استان هاي كشور راه اندازي مي شود.

به گفته فعاالن بخش خصوصي، پيش از اين گاهي 
دريافت مجوزهاي شروع كسب وكار بيشتر از يك سال 
به طول مي انجاميد؛ اما حاال دژپسند از كاهش اين بازه 
زماني به 8 روز خبر داده و گفته است: ما موفق شديم 
ميانگين زمان صدور مجوزهايي كه از طريق درگاه 
ملي مجوزهاي كشور )g۴b( قابل درخواست هستند 
را در سطح اس��تاني از ۵8 روز به 8 و در سطح ملي از 
1۰۰ روز به 18 روز كاهش دهيم كه اين يك جهش 
قابل توجه و نشان دهنده قابليت هاي ايجاد شده در 
اين زمينه است.صاحب نظران بر اين باورند كه يكي از 
مهم ترين و موثرترين راهكارهاي بهبود محيط كسب 
و كار، تسهيل و تسريع فرآيندهاي صدور مجوزهاي 
كسب و كار است.بنابراين تاثير پنجره واحد فيزيكي كه 
زمان دريافت مجوزهاي شروع كار را كاهش مي دهد، 
در بلندمدت خود را در بهبود شاخص كسب وكار نشان 
خواهد داد؛ شاخصي كه از سال ۲۰16 روند نزولي به 
خود گرفته و نهايتا رتبه 1۲8 را در سال ۲۰1۹ از آن 
خود كرده اس��ت. البته كه »علي فيروزي«، رييس 
مركز ملي پايش بهبود فضاي كسب و كار گفته »رتبه 
1۲8 ما در رده بندي جهاني، به معناي اين نيست كه 
وضعيت ما لزومًا از 1۲۷ كش��ور بدتر است« و داليل 
كارشناسانه خود را هم ارايه كرده است. اما در هر حال 
كسب وكار ايران با اين رتبه، شناخته شده و به آن ارجاع 
داده مي شود. در نهايت، اين روند نزولي در سال ۲۰۲۰ 
يعني همزمان با اوج دوران تحريم متوقف شده و با يك 
پله بهبود، خود را به رتبه 1۲۷ رسانده است.»عباس 
آرگون« نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز ضمن 
تاييد اين نكته كه ايجاد اين پنجره واحد مي تواند به 
بهبود شاخص كسب وكار ايران كمك كند، به خبرنگار 
اقتصادي ايرنا مي گويد: با توجه به شرايط امروزه، اين 
خوب و ارزشمند است كه بتواند تمام كارها در يك جا 
متمركز و از يك كانال پيگيري شود. به اين ترتيب افراد 
به جاي مراجعه به دستگاه هاي مختلف براي كسب  
مجوز مي توانند در مدت كوتاه��ي مجوز الزم براي 

تاسيس كسب و كار را دريافت كنند.
وي تصريح مي كند: پيش تر، فردي كه مي خواست 
كس��ب وكاري را آغاز كند مجبور ب��ود 3 ماه زمان و 
انرژي براي اخذ مجوز صرف كند، اما اكنون مي توان 
با سرعت بيشتري وارد كسب و كار شد و اين انرژي 
و زمان را براي كار صرف كرد؛ بدين ترتيب مي توان 

شاهد شكل گيري كارهاي مولد در بلندمدت بود.
عضو اتاق بازرگاني تهران نتيجه ده��ي اين اقدام را 
مستلزم تسهيل در قوانين و مقررات دانسته و ادامه 
مي دهد: تمركز فيزيكي صدور مجوز به تنهايي كفايت 
نمي كند و مسووالن بايد فرآيند را تسريع و مشكالت 
بين دستگاه ها را رفع كنند.آرگون معتقد است حذف 
مجوزها و فرآيندهاي زايد و تمركز فعاليت ها در يك 
سازمان به صورت هم زمان اثربخشي بيشتري خواهد 
داشت و مي تواند به حذف مشاغل واسطه اي و رونق 
كار مولد كمك كند.نايب رييس كميسيون بازار پول 
و سرمايه اتاق بازرگاني همچنين به لزوم هماهنگي 
دستگاه هاي مختلف اشاره كرده و مي گويد: انجام كار 
و صدور مجوز در زمان كوتاه نيازمند تسهيل روابط بين 
سازمان هاي مختلف است كه اهميت اصالح قوانين 

و مقررات باز هم در اينجا خودش را نشان مي دهد.
 اين جمله، مويد س��خنان وزير اقتصاد در افتتاحيه 
روز يكش��نبه اس��ت كه گفته بود: يكي از ملزومات 
جذب سرمايه و سرمايه گذاري جديد اين است كه 
س��رمايه گذار نبايد دغدغه عدم همكاري احتمالي 
دستگاه هاي اجرايي را داشته باشد. سرمايه گذار وقتي 
تصميم گرفت در عرصه سرمايه گذاري وارد شود نبايد 
دغدغه همكاري دستگاه هاي اجرايي كشور را داشته 
باشد و بايد اطمينان يابد از ياري به او دريغ نكرده و از 

آن مهم تر، چوب الي چرخ كارش نمي گذارند.

گشايشكروناييدراقتصادهوشمند

افول جايگاه ايران در رتبه جهاني فضاي كسب و كار، زنگ 
خطري است كه در ماه هاي گذشته به صدا در آمده و نشان 
مي دهد اقتصاد ايران براي جذب سرمايه گذاران جديد با 
چه مشكالت و محدوديت هاي داخلي دست و پنجه نرم 
مي كند. بروكراسي پيچيده و دست و پا گير با وجود تاكيد 
دايمي كارشناسان، هنوز مهمان اقتصاد ايران باقي مانده 
است و به نظر مي رسد شيوع بالي كرونا در ايران، در كنار 
فشار جدي كه بر اقتصاد وارد كرده، مسيرهاي جديدي را 

براي عبور از اين بروكراسي باز كرده است.
در ماه ه��اي ابتداي��ي س��ال ۹8 و در زماني ك��ه اقتصاد 
ايران هنوز با ش��وك هاي ماه هاي پاياني س��ال گذشته 
مواجه نش��ده بود و خبري از ويروس كرونا نبود، اسحاق 
جهانگيري – مع��اون اول رييس جمهوري – اعالم كرد 
كه امروز اصلي ترين چالش در آينده اقتصاد ايران، جذب 
سرمايه گذاري جديد خواهد بود. اقتصاد ايران كه در دو 
س��ال گذش��ته، تحت تاثير تحريم هاي امريكا و كاهش 
ج��دي درآمدهاي نفتي، رش��د منفي اقتص��ادي قابل 
توجهي را تجرب��ه كرده، براي عبور از اي��ن دوران نياز به 
سرمايه گذاري هاي جديد دارد و اين نياز جز با بهبود نسبي 

فضاي كسب و كار ممكن نخواهد بود.
در ماه هاي گذشته بسياري از دستگاه هاي اجرايي كشور 
از برنامه هاي خود ب��راي بهبود اين فضا خبر داده اند و در 
ماه هايي كه از شيوع ويروس كرونا گذشته، اين دستگاه ها 
تالش كرده ان��د به منظور كاهش رفت و آمد و خطر ابتال 
به كرونا، بخش��ي از برنامه هاي اجرايي خود را به ش��كل 
غيرحض��وري پيگيري كنند، موضوعي كه با اس��تقبال 
فعاالن بخش خصوصي و اعضاي اتاق بازرگاني ايران نيز 
همراه شد و اين سرمايه گذاران از دولت خواستند حاال كه 
در ايام كرونا مشخص شد كه امكان پيگيري غير حضوري 
و سريع تر بس��ياري از مراحل جذب سرمايه گذار وجود 
دارد، حتي در آينده نيز بروكراسي به همين روال كاهش 

يافته و محدود شود. 

يكي از وزارتخانه هايي كه در ماه هاي گذشته تالش كرده 
در اين مسير گام هاي جدي بردارد، وزارت امور اقتصادي 
دارايي است. اين وزارت خانه چندي قبل با همكاري اتاق 
بازرگاني از راه اندازي پنجره واحد كسب و كار خبر داد و 
فرهاد دژپس��ند، وزير اقتصاد اعالم كرد با اجرايي شدن 
اين پنجره فرآيند درياف��ت مجوز براي كارهاي جديد از 
ميانگين بيش از ۷۰ روز ب��ه 3 روز كاهش يافته و به اين 
ترتيب س��رمايه گذاران جديد با محدوديت و مشكالت 

كمتري كار خود را آغاز خواهند كرد.
پس از اجرايي شدن اين گام، وزارت اقتصاد روز دوشنبه 
)شش��م مرداد( نيز ميزبان نشس��ت ديگري ب��ود كه در 
جريان آن دو خدمت مهم ني��ز از اين پس امكان ارايه در 
فضاي مجازي و به شكل غير حضوري را خواهند داشت. 
اين وزارت خانه اعالم كرد از س��ويي امكان صدور سفته 
الكترونيكي را فراهم كرده اس��ت و از سوي ديگر فعال با 
محوريت يك بانك، امكان اراي��ه تمامي خدمات بانكي 
به شكل غير حضوري از جمله پرداخت تسهيالت فراهم 

شده است.

     اقتصاد ايران، هوشمند مي شود
فرهاد دژپس��ند، وزير اقتصاد در اين نشس��ت اظهار 
كرد: با توجه به تجربياتي كه از اصالح قانون تجارت و 
بحث اسناد الكترونيكي به ويژه سفته و برات داشتيم، 
تحقق اقتصاد هوشمند را به عنوان يكي از محورهاي 
برنامه هاي خ��ود در وزارت اقتصاد قرار داديم. اقتصاد 
هوش��مند با هدف شتاب بخشي به پيشرف اقتصادي 
كشور، يكي از رويكردهاي اصلي وزارت اقتصاد است، 
لذا از ابتداي شروع كار در وزارت اقتصاد، به دليل عدم 
وجود بستر و تشكيالت الزم براي تحقق اين مهم، دفتر 
فناوري اطالعات را به »مركز فناوري اطالعات و توسعه 
اقتصاد هوشمند« ارتقا داديم. بر اساس گفته هاي وزير 
اقتصاد، هدف از حركت به س��مت اقتصاد هوشمند، 

كاهش كاغذ بازي و كاهش حضور فيزيكي كارمندان 
اس��ت و البته در اين مسير حفظ آمارهاي اشتغال نيز 
لحاظ شده و اگر شغلي حذف شد، در ديگر حوزه هاي 

كاري جديدي طراحي خواهد شد.
آنچه كه در ح��ال حاضر كليد خورده، ب��ه احراز هويت 
الكترونيكي و غير حضوري اختصاص دارد و در آينده به 
ساير بخش هاي زيرين وزارت اقتصاد نيز تسري خواهد 
يافت. دژپس��ند در اين زمينه گفته: با آزادس��ازي سهام 
عدالت كه با فرمان مقام معظم رهبري همچنين تأكيد 
رييس جمهور محترم صورت پذيرفت، توانستيم با توجه 
به شرايط كرونايي و عدم امكان مراجعه حضوري، در فرآيند 
اين آزادسازي، احراز هويت را به صورت الكترونيكي انجام 
دهيم و اين تجربه مهم مي تواند براي حوزه هاي ديگر بازار 
س��رمايه نيز به كار رود. بايد خدمات الكترونيكي سفته، 
برات، تس��هيالت و خدماتي  كه در زمان حاضر مرتبط با 
اعتبارات و تسهيالت كرونا است و توسط بانك ملي ارايه 
مي شود را در آينده اي نزديك به تمامي بانك ها و براي همه 

تسهيالت و اعتبارات تعميم داد.
ارايه تسهيالت غيرحضوري يكي از اصلي ترين چالش هايي 
است كه در سال هاي گذشته بارها مطرح شده اما هر بار به 
داليلي مانند فراهم نبودن زيرساخت هاي الزم و دشواري 
فرآيندهاي اداري به فراموشي س��پرده شده است اما بر 
اس��اس توضيحاتي كه مديران بانك ملي در اين نشست 
ارايه كرده اند، فعاالن اقتصادي كه كد شغلي آنها در سامانه 
وزارت كار ثبت شده و اعتبارسنجي شده اند با حضور در 
نرم افزار طراحي شده، اطالعات خود را صرفا در چند دقيقه 
وارد مي كنند، س��فته الكترونيكي قرار گرفته در فضاي 
نرم افزار را امضا مي كنند و درخواست خود را براي دريافت 
تسهيالت به ثبت مي رسانند. پس از آن بانك با استعالم اين 
اطالعات از بانك مركزي كه بنا بر ادعاي مديران اين بانك 
تنها دو ساعت زمان خواهد برد با تسهيالت موافقت كرده 

و پول را به حساب متقاضي واريز خواهند كرد.

   ضمانت وزارت اقتصاد پاي سفته الكترونيكي
يك��ي از مهم ترين طرح هاي��ي كه از س��وي وزير اقتصاد 
تاييد نهايي شد و كار خود را آغاز كرد، بحث صدور سفته 
الكترونيكي است. اين اوراق تعهدي كه تاكنون به شكل 
دستي و حضوري از س��وي فرد پر شده و ثبت مي شد، با 
امكانات جديد به شكل مجازي در دسترس است و خزانه دار 
كل كشور از تعهد وزارت اقتصاد بر روي آن حمايت مي كند. 
رحمت اهلل اكرمي در اين زمينه گفته: متولي و متعهد دو 
مورد از اوراق بهادار يعني سفته و برات وزارت امور اقتصادي 
و دارايي اس��ت كه اهميت اين دو برگ را بيشتر مي كند. 
اين سفته ها فعاًل براي تسهيالت كرونايي طراحي شده اما 
قابليت تسري به كل سفته هاي موجود در كشور را خواهد 
داش��ت. براي حذف س��فته هاي كاغذي و تسري سفته 
الكترونيك به تمامي سفته هاي موجود در كشور اين مساله 
بايد در قانون جامع تجارت كه در مجلس است، تصويب 
ش��ود، اما به كارگيري سفته الكترونيكي در اين مقطع بر 
اساس مصوبه س��تاد ملي مقابله با كرونا انجام شده است 
و وزارت اقتصاد متولي و متعهد سفته و برات الكترونيك 
است. هرچند هنوز مشخص نيست نحوه فعال شدن ديگر 
زيرمجموعه هاي وزارت اقتصاد مانند سازمان امور مالياتي 
و سازمان بورس در اين حوزه مشخص نيست اما با توجه به 
تاكيد وزير اقتصاد بر لزوم پيگيري اين امر در ماه هاي آينده، 
احتماال هوشمند س��ازي اقتصاد زير سايه شيوع كرونا با 
سرعت و قدرت بيشتري دنبال خواهد شد. طرحي كه اگر 
تنها بتواند در حوزه حذف بروكراسي در تامين منابع مالي 
بنگاه هاي اقتصادي گره گش��ا شود، سرعت بسيار بااليي 
به جذب سرمايه گذاران جديد و بازگشت رشد اقتصادي 
ايران به مدار مثب��ت خواهد داد. وزير اقتصاد گفته جذب 
سرمايه گذار جديد و افزايش استفاده از ظرفيت هاي توليد، 
دو بال اصلي اقتصاد در ثبت رش��د مثبت اس��ت و به نظر 
مي رسد، راهكار فعلي دولت براي سرعت دادن به حركت 
اين دو بال، استفاده از ظرفيت هاي اقتصاد هوشمند است.

دريافتتسهيالتغيرحضوريرسماكليدخورد



اخبار

ادامه از صفحه اول

3يادداشت

خوش بيني به فلز گران بها با افزايش بهاي طال 

طلسم بيت كوين  باالخره شكست و از 10 هزار دالر عبور كرد 

سركرده دالل بازار ارز دستگير شد

ريزش بورس هر چقدر زودتر اتفاق بيفتد بهتر است

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
رييس پليس تهران بزرگ گفت: سركرده دالل بازار ارز 
كه شبكه ٣٠ نفري داشت در يكي از استان هاي غربي 
دستگير شد. س��ردار حسين رحيمي روز سه شنبه در 
س��ي و هفتمين مرحله طرح رعد در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: پليس تهران اين فرد و شبكه آن را مدت ها 
در نظر گرفته بود و چون فرد م��ورد نظر از اين موضوع 
اطالع داشت در صندوق عقب خودروها پنهان و تغيير 
مكان مي داد.با دستگيري اين سركرده ٢۴ نفر ديگر از 
اعضاي اين شبكه كه باعث نوسانات ارز در كشور شده 
بودند شناسايي و دستگير شدند.  رييس پليس تهران 
بزرگ از بسته شدن ١٠ ها سايت در زمينه ارز و دالر گفت: 
از صاحبان اين سايت ها تعهد گرفته شده است تا در اين 
مورد فعاليت نكنند. پيگيري پليس فتا در فضاي مجازي 
ادامه دارد و پليس نسبت به شبكه هاي تاثيرگذار در بازار 
ارز اشرافيت پيدا كرده اس��ت و آنها را كنترل مي كند. 
رحيمي هش��دار داد: پليس با تمام قدرت با شبكه ها و 
عناصر تاثيرگذار در بازار ارز و خودرو كه مخل قوانين و 

باعث افزايش كاذب قيمت شوند برخورد مي كند.

     برخورد با اتاق هاي معامالتي
غيرمجاز و سفته بازي در بازار ارز

در راستاي مقابله با س��فته بازي و داللي در بازار ارز، اخبار 
واصله حاكي از شناسايي اتاق هاي معامالتي غيرمجاز در 
بستر فضاي مجازي است.در بين دالالن و برخي از صرافي ها 
گفته مي شود برخي اتاق هاي معامالتي مستقر در هرات، 
استانبول و دبي از طريق واسطه ها و رابطان خود در داخل 
كشور با راه اندازي كانال هايي در فضاي مجازي با عناويني 
چون دماوند، الماس، هرات و ... با اعالم نرخ هاي متفرقه و غير 
واقعي، انجام معامالت فردايي و افزايش انتظارات رواني مردم 
در بازار ارز التهاب ايجاد مي كنند. گفته مي شود اين كانال ها و 
شبكه افراد واسطه شان در كشور شناسايي شده اند. بر اساس 
اين گزارش پيش بيني مي شود بزودي از طريق اقداماتي 
چون مسدودسازي حساب و معرفي به نهادهاي قضايي از 

ادامه فعاليت آنها جلوگيري خواهد شد.

     نرخ ها در بازار
نرخ خريد دالر در صرافي هاي ملي و مجاز بانكي 19500 
و ف��روش دالر 20500، خريد يورو 22500 و فروش يورو 
23500 تومان اعالم شد. در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز، 
با اعالم دالر به قيمت 23500 تومان و اونس جهاني طال به 
قيمت 1929 دالر، قيمت طال و سكه نسبت به روي دوشنبه 
كاهش داشته و طالي 18 عيار 1 ميليون و 72 هزار، مظنه 
مثقال طال ۴ ميليون و 6۴5 هزار تومان، سكه 11 ميليون و 
180 هزار، سكه بهار آزادي 10 ميليون و 600 هزار، نيم سكه 
5 ميليون و 5۴0 هزار، ربع سكه 3 ميليون و 300 هزار، سكه 

گرمي 1 ميليون و 700 هزار تومان معامله شد. 
بانك مركزي روز سه شنبه بهاي رسمي ۴7 ارز عمده را اعالم 
كرد كه بر اساس آن، نرخ 20 ارز كاهش داشته است.بانك 
مركزي نرخ رسمي ۴7 ارز عمده بين المللي را اعالم كرد كه 
از اين ميان 19 ارز شاهد افزايش قيمت و 20 ارزش با كاهش 
ارزش مواجه بودند. نرخ ساير ارزها نيز ثابت بود. بر اين اساس 
هر دالر امريكا ۴2 هزار ري��ال، هر پوند انگليس 5۴ هزار و 

8 ريال و هر يورو ۴9 هزار و 281 ريال نرخ گذاري شدند.
در جريان معامالت بازار ارز، نرخ خريد و فروش دالر و يورو 
نسبت به روز گذشته تغييري نكرده است. صرافي هاي بانكي 
هر دالر امريكا را به قيمت 19 هزار و 500 تومان مي خرند و 
معادل 20 هزار و 500 تومان نيز مي فروشند كه نرخ خريد 
و فروش دالر ثابت مانده است. همچنين، اين صرافي ها هر 
يورو را معادل 22 هزار و 500 تومان مي خرند و به قيمت 23 
هزار و 500 تومان نيز مي فروشند كه نرخ خريد و فروش اين 

نوع ارز نيز تغيير نكرده است.

     بهاي طال باال رفت
بورس آس��يا جان گرفت، بهاي طال باال رفت.جديدترين 
گزارش ها از افزايش بهاي طال در بازارهاي جهاني و رش��د 

بورس هاي آسيايي حكايت دارند.
به گزارش رويترز، تشديد اختالفات چين و امريكا سبب شده 
است در روز دوشنبه شاخص دالر تضعيف و بهاي جهاني 
فلز زرد با افزايش روبرو شود.گفتني است قيمت هر اونس 
طال امروز با 1.5 درصد افزايش به يك هزار و 928 دالر و 83 
سنت صعود كرد. اين در حالي است كه بهاي هر اونس فلز زرد 
در بازارهاي امريكايي نيز با 1.۴ درصد افزايش به يك هزار 
92۴ دالر و 20 سنت رسيد.بهاي نقره نيز امروز با ۴.5 درصد 
افزايش به باالترين رقم از سپتامبر 2013 يعني 23 دالر و 86 
سنت صعود كرده است.گفتني است افزايش شمار قربانيان 
كرونا يكي از مهم ترين داليل افزايش بهاي جهاني طال بر 

شمرده شده است.از ديگر سو بنابر اعالم سايت ان.بي.سي. 
بورس هاي آسيايي روز دوشنبه به يك باره سبزپوش شده اند. 
شاخص بورس »تايكس« در تايوان با 2.31 درصد افزايش 
به حدود 12,588.30 واحد رسيد.در كره جنوبي شاخص 
سهام »كوسپي« در پايان معامالت دوشنبه با افزايش 0.79 
درصدي به 2,217.86 واحد رسيد.شاخص تركيبي سهام 
شانگهاي با 0.26 درصد افزايش به حدود 3,205.23 واحد 
صعود كرد. سهام »شنژن« نيز با افزايش 0.318 درصدي 
در افزايش به حدود 12,976.87 واحد رسيد. در هنگ كنگ 
شاخص سهام»هانگ سنگ« نيز معامالت 0.35 درصد 
افزايش يافت . همزمان با تداوم نگراني ها از همه گيري موج 
دوم كرونا در منطقه آسيا، بازار سهام اين منطقه در چند روز 
گذشته شاهد افت و خيزهاي فراواني بوده است. بر اساس 
اعالم سازمان بهداشت جهاني تاكنون حدود 16 ميليون و 
۴21 هزار و ۴65 تن به بيماري كرونا در جهان مبتال شده اند 
كه از اين تعداد 652 هزار و276 تن جان باخته اند و بيش از 

10 ميليون بهبود پيدا كرده اند.

     خوش بيني به فلز گران بها با افزايش بهاي طال 
 طرفداران طال اين فلز گرانبها را را به عنوان يك بيمه نامه در 
برابر كاهش ارزش پول توسط مقامات مالي تحسين مي كنند 
كه مي تواند اين روزها راه فراري از تورم باش��د.بانك هاي 
مركزي در سال هاي اخير ذخاير بيشتري را به طال اختصاص 
داده اند.حدود 18درصد از بانك هاي مركزي در نظر دارند در 
سال پيش رو موجودي هاي طالي خود را افزايش دهند، در 
حالي كه 23درصد از صندوق هاي ملي قصد دارند تخصيص 
خود را در اين زمينه باال ببرند.صندوق هاي ملي، طال را به 

عنوان يك محافظ در برابر تورم مي پندارند.

    صعود ابتداي هفته بازارهاي سهام 
بازارهاي سهام اياالت متحده روز دوشنبه با نگاه اميدوارانه 
س��رمايه گذاران به پيشرفت ش��ركت هاي فناوري در 
محيط اقتصادي نامش��خص روند صع��ودي در پيش 
گرفتند. شركت هاي آمازون، آلفابت و اپل سه شركت 
فناوري بودند كه در معامالت روز گذشته موجب صعود 
شاخص هاي اصلي شدند.بر اين اساس شاخص داو جونز 
با 0.۴3، اس اندپي500 با 0,7۴و نزدك با 1,67 درصد 

افزايش معامالت روز گذشته را بستند.

    كاهش ۳۸ درصدي مصرف طال در چين 
انجمن طالي چين ديروز )سه شنبه( اعالم كرد كه مصرف 
طال در اين كشور در نيمه نخست سال 2020 نسبت به سال 
گذشته 38 درصد كاهش پيدا كرده است. به گزارش ايِبنا از 
رويترز، مصرف طال در چين كه بزرگ ترين مصرف كننده 
فلز زرد در جهان محسوب مي شود، در فاصله ماه هاي ژانويه تا 
ژوئن به 323.29 تن رسيده است. براساس اعالم اين انجمن، 
مصرف طال در سه ماهه نخست سال نسبت به مدتي مشابه 
در سال گذشته تقريبا به نصف كاهش پيدا كرده است؛ اين 
برهه با زمان اعمال محدوديت هاي شديد مرتبط با تحديد 
كرونا و ضربه ناشي از افزايش قيمت ها به تقاضا تالقي دارد. 
معامالت لحظه اي طال در جريان 6 ماه نخست سال 2020 

با افزايش حدود 17 درصدي انجام شد زيرا سرمايه گذاران 
وحشت زده به سمت سرمايه امن و فلز گرانبها حمله ور شدند. 
طال ديروز )سه شنبه( با 1980.57 دالر به ازاي هر اونس به 
باالترين قيمت تاريخ رسيد. مصرف طال در چين در سه ماهه 
دوم 17.5 درصد افزايش پيدا كرد و به 175.66 تن رسيد 
اما همچنان نسبت به سال گذشته 26.2 درصد كمتر بود. 
توليدات طالي چين در نيمه نخست سال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته با افت 7.3 درصدي به 217.8 تن رسيده 
است اما انجمن طالي چين مي گويد كه توليدات داخلي در 
سه ماهه دوم سال با رشد 5.8 درصدي نسبت به سه ماهه 

نخست، احيا شده است.

      طلسم بيت كوين باالخره شكست
پس از هفته ها، سرانجام بين كوين سقف 10 هزار دالري 
را رد كرد. به گزارش سي ان بي سي، براي نخستين بار در 
طول دو ماه اخير، بيت كوين موفق به شكستن كانال 10 
هزار دالري شد. به گفته تحليلگران، سد 10 هزار دالري 
محدوده مهمي در مقاوم��ت برابر افزايش قيمت بيت 
كوين محسوب مي شود و معامله گران اميدوارند شكسته 
شدن اين سد به جهش مجدد اين ارز محبوب ديجيتالي 
منجر ش��ود. بيت كوين با 8.۴1 درص��د افزايش به 10 
هزار و 73۴.36 دالر رسيد.  به گفته تحليلگران، تشديد 
تنش ها بين چين و امريكا و هم چنين ركوردش��كني 
طال در رس��يدن بيت كوين به قله 10 ماهه خود موثر 
بوده اند. از سوي ديگر شمار مبتاليان به كرونا در جهان 
بار ديگر روندي صعودي به خود گرفته است و بسياري از 
كارشناسان نگران بروز موج دوم در پاييز هستند. تاكنون 
بيش از 65۴ هزار نفر در سراسر جهان جان خود را بر اثر 
ابتال به كوويد-19 از دست داده اند. فيل فليپ، تحليل گر 
ارزهاي ديجيتالي در موسسه » كوين تلگراف«  گفت: 
بيت كوين دو كانال ش��كني مهم 10 هزار دالري و 10 
هزار و 500 دالري را به صورت متوالي با موفقيت به پايان 
رساند و همين مساله مي تواند باعث انگيزه دادن به معامله 
گران مردد و ورود موج تازه اي از نقدينگي به بازار ارزهاي 
ديجيتالي شود.  البته افزايش قيمت ها در بازار ارزهاي 
ديجيتالي محدود به بيت كوين نبود و قيمت بسياري 
از ارزهاي ديجيتال��ي ديگر صعودي بود؛ به گونه اي كه 
اتريوم ب��ا 3.7۴ درصد افزايش ب��ه 320.59 دالر، بيت 
كوين كش با 6.3۴ درصد افزايش به 262.51 دالر، اليت 
كوين با 1.71 درصد افزايش به ۴9.08 دالر، مونرو با 1.52 
درصد افزايش به 76.70 دالر، دش با 1.26 درصد صعود 
به 76.0۴ دالر، زدكش با 8.۴3 درصد افزايش به 70.80 
دالر و ميكر با ۴.1 درصد افزايش به 503.83 دالر رسيد.

    دالر در كف دو ساله
شدت گرفتن ش��مار مبتاليان به كرونا در امريكا باعث 
ريزش مجدد دالر شد. به گزارش رويترز، شمار مبتاليان 
به كرون��ا در امريكا بار ديگر به س��طح نگران كننده اي 
رس��يده است و همزمان با شدت گرفتن سرعت شيوع 
در ايالت هاي غربي و جنوبي، فلوريدا پس از كاليفرنيا به 
دومين ايالتي در امريكا تبديل شده است كه بيشترين 

ش��مار مبتاليان به كرونا را دارد و نيويورك نيز سومين 
ايالت از اين نظر محسوب مي شود. عامل ديگري كه به 
گفته تحليل گران ارزي روند معامالت را تحت تاثير قرار 
داده، آن است كه نهايي شدن بسته حمايتي بزرگ در 
سطح اتحاديه اروپا در زماني كه تنش هاي امريكا و چين 
روز به روز باالتر مي گيرد، تمايل معامله گران براي خريد 
يورو را افزايش داده و فشار عرضه، اسكناس سبز را به عقب 
رانده است. دور تازه تنش هاي بين امريكا و چين بار ديگر 
تقاضا براي ارزهاي امن را تقويت و معامله گران را نسبت به 
وقوع يك جنگ ارزي ديگر نگران كرده است. چين بيش 
از يك تريليون دالر اوراق قرضه وزارت خزانه داري امريكا 
را در اختيار دارد كه مي تواند از آن به عنوان يك س��الح 
موثر ضد دالر استفاده كند. ادوارد مويا- تحليل گر بازار 
ارز در موسسه اواندا گفت: به نظر مي رسد شاهد روزهايي 
هستيم كه تاج پادشاهي از سر دالر افتاده است و با تداوم 
اين وضع، انتظار ما اين است كه بانك مركزي امريكا براي 
توقف روند فعلي دست به كار شود. اخبارهاي رسيده، 
احتماال بيانگر اين هستند كه ش��نونده خبري از يك 
احياي رشد اقتصادي سريع هم در سطح اتحاديه اروپا و 
هم در امريكا نخواهيم بود.  به گفته ميچ مك كانل- رييس 
سناي امريكا، نمايندگان جمهوري خواه سنا به زودي از 
طرح پيشنهادي خود براي حمايت بيشتر از بخش هاي 
مختلف اقتصادي اين كشور رونمايي خواهند كرد. پيش 
از اين استيون منوچين، وزير خزانه داري با ارسال نامه اي 
به اعضاي كنگره از آنها خواسته بود تا مقدمات اجرايي 
شدن يك بسته حمايتي ديگر را تسهيل كنند. به زودي 
اعتبار اليحه حمايتي فعلي كه مج��وز پرداخت يارانه 
نقدي مستقيم به شهروندان را مي دهد، به پايان مي رسد. 
منوچين گفته است تمركز بسته جديد كماكان روي 
حمايت از خانوارهاي با درآمد پايين و متوسط و كسب 
و كارهاي خرد خواهد بود. اقدام امريكا در اجرايي كردن 
يك بسته حمايتي ديگر در شرايطي صورت مي گيرد كه 
پس از چندين ماه بحث، سرانجام سران 27 كشور عضو 
اتحاديه اروپا بر سر اليحه حمايت مالي براي تقويت رشد 
اقتصادي و كاستن از تبعات ناشي از كرونا با يكديگر به 
توافق رسيدند. كميسيون اروپا اعالم كرد 750 ميليارد 
يورو به مجم��وع اعتبارات قبلي خواه��د افزود كه اين 
منابع صرف حمايت از بخش هاي مختلف اقتصادي به 
شكل وام يا كمك هزينه خواهد شد و ميزان تخصيص 
آن به هر كشور نيز بستگي به شدت شيوع كرونا در آن 
خواهد داشت. بدين ترتيب مجموع اعتبارات تخصيص 
يافته اتحاديه اروپا براي مقابله با پيامدهاي كرونا به رقم 
دو تريليون يورو رس��يد. خوان پرز، معامله گر ارزي در 
واشنگتن گفت: از مدت ها پيش همه منتظر نهايي شدن 
اين بس��ته محرك بودند و حاال كه در خصوص اجرايي 
شدن و بازه زماني آن بين كشورهاي اروپايي وحدت نظر 
به وجود آمده است، كس��اني كه روي يورو شرط بسته 
بودند خوشحال هستند. اين بسته از اين جهت هم اهميت 
دارد كه كشورهاي اروپايي بار ديگر بر سر مساله اي مهم 
و بزرگ با يكديگر به اشتراك نظر رسيدند و وحدت خود 

را نشان دادند.

قزوين يك كارشناس و مدرس بورس گفت: به خاطر 
ورود نقدينگي هاي تازه نفس به بورس، رشد شاخص 
ادامه دار شده و ريزش بورس به تأخير مي افتد، ريزش 
هر چقدر زودتر اتفاق بيفتد بهتر است چون بازار پتانسيل 

خود را تخليه خواهد كرد.
س��يد مهدي تقوي در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: 
با توجه ب��ه افزايش نرخ دالر درصدي از ريس��ك بازار 
سرمايه كم ش��ده اس��ت چون 80 درصد بازار بورس 
صادرات محور است و س��ودآوري شركت ها به نرخ ارز 
بس��تگي دارد براي همين وقتي نرخ ارز باال مي رود تا 
حدودي به نفع بازار سرمايه است. وي ادامه داد: هرچه 
ن��رخ ارز باالتر رود موتور محركي ب��راي صعود مجدد 
بورس مي ش��ود براي همين وقتي دالر افزايش قيمت 
پيدا مي كند منتظر آن هستيم بورس رشد داشته باشد. 
مدرس جهاددانشگاهي عنوان كرد: شاخص بورس به 
مرز 2 ميليون واحد نزديك شده است و به نظر مي آيد 

يك مقاومت رواني را تجربه مي كند چون ريزش بزرگي 
را در بازار شاهد نيستيم و هر اتفاقي كه مي افتد بيشتر 
جنبه رواني و هيجان دارد و در بازار حكمراني مي كند. 
وي بيان كرد: با توجه به دامنه نوسانات پنج درصدي و 
شاخص 2 ميليون واحدي به طور معمول روزانه ۴0 تا 
50 هزار واحد شاخص مي تواند تغييرات مثبت يا منفي 
داشته باشد. تغييرات 1000 واحدي به تاريخ پيوسته 
است چون نوسانات ش��اخص بزرگ تر است به همين 
دليل ثبت 2 ميليون واحد كار سختي به نظر نمي آيد 
و اين بازار با يك حمايت كوچك از س��وي سهام داران 
مي توان��د 2 ميليون واحد را رد كند. تق��وي افزود: اگر 
بخواهيم كلي بگوييم منفي شدن برخي از نمادها طي 
چند روز اخير يك اصالح كوچك و مقطعي است و شايد 
طي يكي دو هفته جمع و رشد مجدداً آغاز شود؛ در حال 
حاضر منفي شدن برخي نمادها در بازار فرصتي براي 
خريد سهم هاي ارزنده بازار است. وي خاطرنشان كرد: 

براي ريزش بورس بايد روند صعودي بازار به پايان برسد 
و وارد يك ركود و فاز جديدي از بازار شويم، هيچ كس 
هم نمي تواند زمان اين ريزش را پيش بيني كند چون 
تا زماني ك��ه ورود نقدينگي را در بازار داريم اين ريزش 
به تاخي��ر مي افتد. به خاط��ر ورود نقدينگي هاي تازه 
نفس به بورس رشد شاخص ادامه دار شده و اين امر به 
تأخير مي افتد، ريزش هر چقدر زودتر اتفاق بيفتد بهتر 
است چون بازار پتانسيل خود را تخليه خواهد كرد. اين 
كارشناس تش��ريح كرد: سال 97 حدود 250 هزار كد 
بورسي فعال در كشور داشتيم امروز ۴ ميليون و 500 
هزار كد بورسي فعال داريم كه در سال هاي 98، 97 و 99 
به بازار اضافه شدند و اين حجم از سرمايه كه توسط افراد 
حقيقي وارد بازار شده ريزش را به تأخير مي اندازد. شايد 
برخي ها فكر كنند اين ريزش مانند س��ال 92 خواهد 
بود كه 2 سال بازار منفي باشد اما به نظر من مكانيسم 
بازار سرمايه ايران با آن سال ها متفاوت شده و عمق بازار 

به شدت افزايش پيدا كرده است و با بازار هوشمندتري 
رو به رو هس��تيم براي همين بعيد مي دانم تحت هيچ 
شرايطي به ركودهاي سال 92 بازگرديم، اما قطعاً اصالح 
و ريزش ذات بازار اس��ت و زماني كه نرخ دالر روي يك 
عدد تثبيت شود شاهد ثبات خواهيم بود. تقوي يادآور 
ش��د: بعد از انتخاب هر رييس جمهور جديد در كشور 
بازار به مدت 2 سال به تعادل مي رسد شايد در انتهاي 
سال 99 و اوايل 1۴00 آهسته به آن تعادل برسيم. اين 
كارشناس بورس بيان كرد: افرادي كه بعد از عيد وارد 
بازار شدند ش��ايد اين چهار ماهي را كه در ابتداي سال 
99 تجربه كردند هيچگاه تجربه نكنند و اينكه هر روز 
از خواب بيدار ش��وند و هر روز همه سهم ها صف خريد 
باشد تكرار نشود، متأسفانه خيلي از سهام داران تازه وارد 
بد عادت ش��ده اند طوري كه وقتي بازار منفي مي شود 
مي گويند چرا منفي شده است در حالي كه منفي شدن 

ذات بازار سرمايه و عادي است.

اعطاي 7000 ميليارد ريال 
تسهيالت از سوي بانك آينده 

ش��عب بانك آينده از تاريخ اول فروردين ماه تا پايان 
روز سي ويكم خردادماه سال 1399، بيش از 7 هزار 
ميليارد ريال تس��هيالت پرداخت كرده اند كه اين 
ميزان به ترتيب به تسهيالت مشاركتي، مبادله اي 
و قرض الحسنه، اختصاص يافته است. شعب تهران 
در اين بازه زماني در مجموع بيش از 5 هزار ميليارد 
ريال تسهيالت اعطا كرده است و سهم شعب ساير 
ش��هرها بيش از 1,600 ميليارد ريال بوده است. در 
حوزه تجهيز منابع نيز بررسي هاي انجام شده، نشان از 
عملكرد مثبت بانك آينده در كاهش قيمت تمام شده 
پول در سه ماهه فصل بهار دارد؛ بدين ترتيب كه بهاي 
كل تمام ش��ده پول بدون احتس��اب سپرده قانوني 
در تاريخ 1398/09/30 تا تاري��خ 1399/03/31 از 
22/92 درصد ب��ه 19/85 درصد كاهش پيدا كرده 
اس��ت. گفتني اس��ت؛ يكي از عوامل موثر در بهاي 
خدمات بانكي و تسهيالت پرداختي از سوي بانك ها، 
قيمت تمام شده پول در سيستم بانكي است. قيمت 
تمام شده پول بيانگر مديريت صحيح منابع و مصارف و 
هزينه هاي يك بانك است و بررسي راه كارهاي كاهش 
قيمت تمام شده پول در بانك ها مي تواند شاخصي بر 

كارآيي عملكرد يك بانك باشد.

كاهش سقف پرداخت وجه 
نقد در بانك ها به ۱۵ ميليون

بانك مركزي با ابالغ بخشنامه اي به بانك ها، سقف 
مقرر ب��راي پرداخت وجه نقد ب��ه ارباب رجوع در 
سال 1399 را 15 ميليون تومان تعيين كرد.بانك 
مركزي با ابالغ بخشنامه اي به بانك ها، سقف مقرر 
ب��راي پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در س��ال 
1399 را 15 ميليون تومان تعيين كرد كه متن اين 
بخشنامه به شرح زير است: احتراما، بدين وسيله 
ضمن اعالم كان لم يكن ش��دن مفاد بخش��نامه 
ش��ماره ۴2۴51/99 م��ورخ 21/02/1399 در 
خصوص سقف مقرر براي پرداخت وجه نقد ريالي 
به ارباب رجوع از سوي بانك ها و موسسات اعتباري 
غير بانكي در سال 1399، بدينوسيله به استحضار 
مي رساند سقف مقرر موصوف 150 ميليون ريال 

تعيين مي شود.

وضعيت اسكناس ها
و مسكوكات در بهار امسال

ميزان اسكناس و مسكوك در سه ماهه ابتدايي 
امسال معادل 717 ميليارد تومان بوده كه در 
مقايس��ه با پايان خرداد پارس��ال 9.1 درصد 
افزايش يافته اس��ت.در پايان خرداد امس��ال 
معادل 717 ميليارد تومان اسكناس و مسكوك 
منتش��ر شده كه نس��بت به مدت زمان مشابه 
سال گذشته با 9.1 درصد افزايش مواجه شده 
اما در مقايسه با اس��فند پارسال هيچ تغييري 

نكرده است. 

سرزمين گالم ها
داگالس نورث از نهادگرايان برجسته و برنده جايزه 
نوبل، نهاد را اينگونه معرفي مي نمايد: »نهادها قواعد 
بازي در جامعه اند«. به عبارتي، نهادها قيودي وضع 
ش��ده از جانب بش��رند كه روابط متقابل انسان ها با 
يكديگر را شكل مي دهند. نهادها، هم ممكن است 
خلق شوند )مانند قوانين رسمي و حقوق مالكيت( 
و هم اينكه به مرور زمان شكل گيرند و مقبول واقع 
شوند )مانند حقوق عرفي و هنجارهاي اجتماعي(. 
تقسيم كار و تخصصي شدن، يكي از ملزومات تجارت 
و رشد اقتصادي اس��ت.طرفين قراردادهاي تجاري 
براي كسب اطالعات، نظارت، كنترل و اعمال قانوني 
قراردادها، هزينه اي اضافي تحت عنوان هزينه مبادله 
را متقبل مي شوند. هزينه مبادله در اقتصاد را مي توان 
به اصطكاك در يك دستگاه مكانيكي تشبيه كرد. 
هزينه مبادله باعِث كاهش و كندي مبادالت مي شود. 
در هر جامعه اي ميزان اين هزينه متفاوت و متاثر از 
نهادهاي غالب آن جامعه است. هزينه مبادله باال به 
معني هزينه باال براي بهره گيري از تخصص هاست؛ 
لذا افراد براي كاهش اين هزينه، به يادگيري و اجراي 

غالب فعاليت هاي مورد نياز خود مي پردازند. 
اين خرده اطالعات و مهارت با وسعت زياد و عمق كم 
در تركيب با سازوكار رفتاري بيش اطميناني موجب 
ش��كل گيري توهم »همه چيزداني« مي گردد كه 
شخصيت گالم در كارتون گاليور را تداعي مي كند. 
عدم شكل گيري تخصص ها، خود نوعي بيمه است 
كه افراد از حداقل امور بازنمانند و اين نوع تفكر و اقدام، 
تضميني براي بودن و پيشبرد همه امور شخصي در 
حداقل ممكن و نه در حالت بهينه به حساب مي آيد. 
بنابراين، شكل گيري شخصيت هاي گالمي برآيند 
طبيعي چنين فرآيندهايي اس��ت. اسم وضعيتي 
كه در آن به جاي سيس��تم، مجموعه اي از اعضاي 
همه كاره توليد مي ش��وند را مي توانيم »اس��تحاله 
گالمي« بگذاريم! بديهي است چنين فرآيندي يك 
عقبگرد تاريخي از حيث دستاوردهاي تقسيم كار 
و تخصص گرايي است و نتيجه بالفصل آن كاهش 
كيفيت كااله��ا و خدمات، كاهش حجم مبادالت و 
اندازه اقتصاد است.اين فرهنگ در گذر زمان نهادينه 
گشته كه نتيجه آن تضعيف همكاري، بي اعتمادي، 

انتقادناپذيري و عدم گفتمان است. 
اما چه بايد كرد؟

رهبران، مديران، تصميم گيران و مجريان بايد هوشيار 
باشند كه ممكن است دچار عارضه ذهن گالمي شده 
باشند. صرف دستور بدون اجماع و اقناع، كاري بس 
دشوار و راهي بي پايان به ناكجاآباد است. ضروري است 
هزينه هاي سلب اعتماد و نقض قراردادها افزايش يابد. 
با اولويت فوري، تسريع در بازيابي حقوق مالكيت افراد 

در دستور كار قرار گيرد.

شيوع كرونا و كاهش
نرخ بيكاري در ايران

محمد گلشاهي|
بر اس��اس آخرين گزارش مركز آمار در بهار س��ال 
1399 نرخ بيكاري در كش��ور به 9.8 درصد رسيد 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل يعني بهار 1398 
شاهد كاهش 1.1 درصدي نرخ بيكاري هستيم اين 
در حالي است كه ساير كشورهاي جهان با افزايش 
نرخ بيكاري مواجه بوده و سازمان بين المللي كار نيز 
در فروردين امسال با انتشار بيانيه اي اعالم كرد كه 
حدود 195 ميليون نفر بر اثر بيماري كرونا در جهان 
بيكار خواهند شد. اينكه چرا بازار كار در ايران برخالف 
ساير كشورهاي دنيا با كاهش نرخ بيكاري روبرو بوده 

بحث جالب توجهي است.
در هر فصل مورد بررسي اگرچه جمعيت باالي 15 
سال افزايش يافته اما نرخ مشاركت در حال كاهش 
است به طوريكه در طي دو فصل يا شش ماه ميزان 
مش��اركت اقتصادي در حدود يك ميليون و 870 
هزار نفر كاهش يافته كه موجب كاهش 3.3 واحد 
درصدي در نرخ مشاركت اقتصادي در كشور شده 
است. در طي دو فصل اخير يك ميليون و ۴83 هزار 

نفر از تعداد شاغالن كاسته شده است.
از ميزان بيكاران در حدود 387 هزار نفر كم ش��ده 
اس��ت. اين موضوع سبب ش��ده تا نرخ بيكاري تك 
رقمي شده و به زير 10 درصد برسد. عالوه بر اين آمار 
نشان مي دهد وضعيت بيكاري افراد 18 الي 35 سال 
و نيز فارغ التحصيالن آموزش عالي بهبود يافته است.

طبق تعريف مركز آمار بيكار ش��امل افراد 15 ساله 
و بيشتر اس��ت كه سه ويژگي را به طور همزمان دارا 

باشند: 
1- در هفته مرجع فاقد كار باش��ند داراي اشتغال 
مزدبگيري يا خوداش��تغالي نباش��ند 2- در هفته 
مرجع و س��ه هفته قب��ل از آن جوياي كار باش��ند 
اقدامات مشخصي را به منظور جست وجوي اشتغال 
مزدبگيري يا خوداشتغالي به عمل آورده باشند3- در 
هفته مرجع يا هفته بعد از آن براي اشتغال مزدبگيري 
يا خوداشتغالي، آماده براي كار باشند. افرادي كه به 
دليل آغاز به كار در آينده يا انتظار بازگشت به شغل 
قبلي جوياي كار نبوده، ولي فاقد كار و آماده براي كار 

بوده اند نيز بيكار محسوب مي شوند.
احتماال ويژگي دوم كليدي ترين قسمت ماجراست. 
يعني اگر فردي فاقد كار بوده و از آخرين جست وجوي 
شخص براي كار بيش از يك ماه مي گذرد آنگاه فرد نه 
تنها جزء جمعيت بيكار محسوب نمي شود بلكه فرد 
از جمعيت فعال كشور نيز خارج مي شود. آنگاه وقتي 
اين اتفاق رخ دهد اثر آن بر شاخص هاي بيكاري اين 
است كه از ميزان مشاركت اقتصادي و نيز نرخ بيكاري 

همزمان كاسته مي شود.
در واقع قسمت س��وال برانگيز ماجرا اينجاست كه 
چرا در كشور ما افراد پس از بيكاري و از دست دادن 
كار از جست وجو براي كار به سرعت دست كشيده و 
جست وجو براي كار را ادامه نمي دهند يا اينكه اصال 
مالك مورد نظر در طرح هاي آماري براي جست وجو 
براي كار چيس��ت؟ آيا مالك حضور در شركت ها 
و انجام مصاحبه اس��تخدامي است يا اينكه هر نوع 

تالشي را شامل مي شود. 
 براس��اس مصوبه س��تاد ملي مقابله با كرونا مقرر 
شد براي تمام اشخاصي كه از 10 اسفند 98 تا 31 
ارديبهشت ماه 1399 بيكار شدند و در سامانه ثبت 
درخواس��ت بيمه بيكاري وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي ثبت نام و در خواست خود را اعالم كردند 
بيمه بيكاري پرداخت شود. بر اساس آمار اعالمي 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در حدود 852 
هزار نفر در س��امانه ثبت درخواست بيمه بيكاري 
اين وزارتخان��ه ثبت نام كردند ك��ه 712 هزار نفر 
مش��مول دريافت بيمه بيكاري شدند. اين نكته را 
بايد در نظر داشت كه آمار اعالمي مركز آمار در ماه 
مياني هر فصل صورت مي گيرد يعني آمار زمستان بر 
اساس داده هاي بهمن ماه و آمار فصل بهار بر اساس 
داده هاي ارديبهشت ماه استخراج مي شود. يعني در 
حالي كه مركز آمار ميزان حذف فرصت هاي شغلي 
را بر اساس گزارش هاي زمستان 98 و بهار 99 و در 
بين ماه هاي بهمن تا ارديبهشت تنها ۴72 هزار نفر 
شغل مي داند و ميزان بيكاران در اين مدت 283 هزار 
نفر كاهش يافته اما از سوي ديگر ميزان متقاضيان 
بيمه بيكاري كرونا ك��ه مربوط به بيكاري هاي رخ 
داده در ماه هاي اس��فند و فروردين و ارديبهش��ت 
است و واجد شرايط تشخيص داده شده در حدود 
711 هزار نفر است. از منظر سياست هاي حمايتي، 
ساير بيمه شدگان از جمله بيمه هاي خاص، مشاغل 
آزاد، خويش فرمايي، كارگران ساختماني، رانندگان 
تاكسي و حمل و نقل شهري )كه سه درصد بيمه 
بيكاري را واريز نمي كنند و از ش��مول قوانين ذكر 
شده مستثني هس��تند( امكان درخواست بيمه 
بيكاري را ندارند و اگر اين افراد نيز مي توانستند در 
اين طرح ثبت ن��ام كنند به ارقام باالتري در زمينه 
بيكاري مي رس��يديم. البته اگر به روند متقاضيان 
دريافت بيمه بيكاري نيز دقت شود شاهد افزايش 
حدود سه برابري متقاضيان بيمه بيكاري نسبت به 
سال گذشته هستيم. البته اين تناقض آماري به نوع 
خود جالب اس��ت و گوياي وجود مشكلي در نظام 
آماري كش��ور اس��ت. اينكه چرا در يك بازه زماني 
كوتاه ش��ش ماهه وقتي يك ميليون و ۴83 هزار 
فرصت شغلي از بين مي رود به همان ميزان نه تنها 
به افراد در جست وجوي كار اضافه نمي شود بلكه 
حتي از تعداد افراد بيكار كاسته مي شود مي تواند 
مربوط به مش��كالت اجتماعي و فرهنگي جامعه، 
شاخص هاي آماري كشور يا هر دوي اين موارد باشد. 
البته به نظر مي رسد بخش شاخص هاي آماري و 
تعاريف آن سهم بيشتري در اين دوگانگي را دارد. 
شيوع بيماري كرونا حداقل اين موضوع را نمايان 
كرد كه نظام آماري كشور داراي ايراداتي است كه 
سبب شده آمارهاي اعالمي با واقعيت هاي اقتصادي 
كشور منطبق نباشد و نياز به بازتعريف مجدد برخي 

شاخص ها به امري ضروري بدل شده است.
منبع: ايِبنا

نرخ ارز در صرافي ها ثابت مانده و به دنبال كاهش اندك طال در بازار جهاني، قيمت سكه به ۱۱ ميليون و ۱۸0 هزار تومان كاهش يافت
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جمیله باوی رئیس تبلیغات و انتشارات: فرهنگ به عنوان 
شیوه زندگی مردم در جامعه و فرهنگ سازمان به عنوان 
شیوه کار کارکنان یک سازمان نقش بنیادی و زیربنایی 
در ارتقای سطح پویایی سازمان دارد. فرهنگ صنعتی با 
کار مفید و سازنده در سازمان شروع و از طریق کار کیفی 
و نظام دار تقویت و پایدار می شود، آنچه در سازمان  های 
تولی�دی ب�ه فرهنگ صنعتی مش�روعیت می بخش�د 
نظم پذیری جمع�ی، کار دلس�وزانه و باورهای عملی به 
ارزش کار فکری، یدی و سازگار شدن با شرایط، قواعد و 

رفتارهای صنعت و تولید است.
زمانی که در یک جامعه فرهنگ کار نهادینه گردد کار به 
عنوان یک ارزش تلقی شده و همه افراد جامعه در سطوح 
مختلف کارکردن را مسیر توسعه موزون جامعه دانسته 
و ازطریق درس�ت کارکردن به توس�عه اقتصادی کمک 
می کنند این ک�ه چگونه فرهنگ کار ایجاد ش�ود بحث 

مفصل و نیاز به زمان و برنامه دارد. 
فرهنگ کار در جامعه بستر شکل گیری فرهنگ سازمانی 

و صنعتی را فراهم می سازد. 
در شرایط فعلی در س�ازمان های صنعتی و تولیدی نیاز 
است که فرهنگ صنعتی قوی تر شود تا پیچیدگی های 
درون سازمان در ابعاد ساختار، نیروی انسانی، فرآیندها، 
نظام ه�ا، قوانین و مق�ررات و... ب�ا پیچیدگی های برون 
س�ازمان در مؤلفه های اقتصادی، سیاس�ی، اجتماعی و 
فرهنگی سازگار ش�ود، یکی از راه های ایجاد سازگاری 
برون و درون سازمانی تقویت فرهنگ صنعتی به معنای 

اجتماعی کردن کارکنان در صنعت است.
 

  مفهوم فرهنگ صنعتی: فرهنگ صنعتی عبارت از فرآیند 
اجتماعی شدن صنعتی کارکنان در س��ازمان تولیدی است به 
طوری که قواعد، اص��ول و رفتارهای موردنیاز صنعت را در خود 
ایجاد کند. به وجود آمدن فرهنگ صنعتی همانند جامعه پذیری 

کارکنان در سازمان است.
 ب��ه طورکلی ب��رای تقویت فرهن��گ صنعتی و نظ��م پذیری، 
راهکارهای مختلفی وجود دارد و به بعضی از آنها که درعمل تجربه 

شده به شرح زیر اشاره می شود:
    راهکار تقویت فرهنگ ایمنی: یکی از نمودهای عملیاتی 
فرهنگ صنعتی کارکردن با رعایت مقررات ایمنی است. ایمن 
کارکردن یک نگرش انس��انی و فرهنگی است؛ در شرکت فوالد 
خوزستان خوش��بختانه فرهنگ ایمنی در باالترین تراز توسط 
کارکنان آن ق��رار دارد که عالوه بر  صرفه جوی��ی در هزینه ها و 

خس��ارت های مالی و انس��انی فرهنگ ایمن کار کردن توسط 
کارشناسان و بازرسین ایمنی و نمایندگان شرکت های پیمانکار 
در راس��تای اه��داف ایمنی ش��رکت بصورت مس��تمر و طبق 

دستورالعمل ها و نظام نامه های مختلف اجرایی می شود.
 تاکید مدیریت عالی سازمان به روی مسائل ایمنی در جلسات 
مدیریتی، تهیه و تنظیم نظامنامه ایمنی، خودداری مسئوالن از 
درخواس��ت کار در شرایط غیرایمن، بازرسی های مداوم از نحوه 
کار غیرایمن کارکنان، شناس��ایی سفیران ایمنی در واحدهای 
تولیدی، برگزاری آموزش های عملی و کاربردی، برقراری ارتباط 
بین عملکرد ایمنی و با درصدی از پاداش های تولید و... از جمله 
اقدامات شرکت فوالد خوزستان در راستای پیاده سازی و ترویج 

فرهنگ ایمنی می باشد.
    ساز وکار نهادینه کردن نوبت کاری: یکی از مظاهر فرهنگ 
صنعتی این است که کارکنان به راحتی بتوانند با شرایط تولیدی 
درون س��ازمانی تطابق پیدا کنند. معمواًل سازمان های تولیدی 
به لحاظ ماهیت و ساختار، حجم س��رمایه گذاری و بازار رقابتی 
مجبورند برای اس��تفاده بهینه از زمان و فرصت ها، فعالیت ها را 
طوری سازماندهی کنند که کارکنان به صورت نوبت کار )شیفت( 
مشغول به کار باش��ند. کارکردن در شیفت، مظهری از پذیرش 
فرهنگ صنعتی اس��ت درصورتی که بتوان با حداقل ضایعات و 
مشکالت کار در شیفت را با بهره وری انجام داد، این مهم بیانگر 

وجود فرهنگ صنعتی است.
ازطریق ایجاد فرهنگ صنعتی شرایط درون و برون سازمانی برای 
کار در شب فراهم می شود و از این بابت بهره وری نیروی انسانی 
افزایش می یابد. به طورکلی با مکانیسم های زیر می توان به نهادینه 
کردن کار در ش��رایط تولیدی کمک کرد تا زمینه های تقویت 
فرهنگ صنعتی فراهم شود. آماده ساختن شرایط جسمی و روانی 
برای تطابق با کار شب و شرایط تولیدی، بررسی مداوم مسائل و 
مشکالت کارکنان نوبت کار، ایجاد انگیزه های مادی و معنوی برای 
سازگار شدن با کار به صورت نوبت کاری، تقویت روابط اجتماعی 
با این دسته از کارکنان، انجام بازدیدهای متوالی مدیریت ارشد 
سازمان از واحدهای نوبت کار در صنعت فوالد از جمله اقدامات 

شرکت فوالد خوزستان می باشد.
   آموزش و توس�عه منابع انس�انی: نیاز س��نجی مسنجم، 
برنامه ریزی و تدوین دوره های آموزش��ی، بهره مندی از اساتید 
مجرب آموزشی سطح کشور و استان، برگزاری دوره های متنوع 
و... همگی در راستای ارتقاء سطح دانش فنی و شخصیتی کارکنان 

سازمان های بزرگ می باشد.
   راهکار نهادینه کردن کار تیمی عملیاتی: یکی از نمودهای 
فرهنگ صنعتی این است که افراد با همدیگر به راحتی کار کنند. 

لزوم کار تیمی در فرهنگ صنعتی از آنجا مشروعیت می یابد که 
فعالیت های مختلف سازمان بایستی با هم و در ارتباط با هم و با 

هماهنگی و انسجام انجام گیرد تا تولید کیفی حاصل شود.
 اینکه در تعریف ساختارها به لحاظ ماهیت و ضرورت فعالیت ها، در 
ارتباط و وابسته به هم تعریف و طراحی می شود ولی کنندگان کار 
ارتباط و هماهنگی با همدیگر نداشته باشند، بیانگر ضعیف بودن 
فرهنگ صنعتی است. همان طوری که مدیران ارشد سازمان در 
همه زمینه ها بنیانگذار و تقویت کننده فرهنگ سازمان هستند، در 
زمینه ایجاد و تقویت فرهنگ صنعتی نیز مدیران ارشد نقش مهم و 
موثری دارند. بنابراین تقویت فرهنگ کار تیمی برای نهادینه کردن 

فرهنگ صنعتی بایستی از مدیریت عالی شروع شود.
   راه�کار باال بردن س�اعات مفید کار کارکن�ان: یکی از 
جلوه های فرهن��گ صنعتی این اس��ت که س��اعات کار مفید 
کارکنان افزایش یابد. برای باال بردن ساعات کار مفید کارکنان 
الزم اس��ت بر عملکرد کارکنان به شکل منطقی مدیریت شود 
یعنی با اندازه پذیرکردن عملکرد، زمینه های عملکرد نامطلوب و 
خالءهای کاری از بین رود. یکی از جنبه های ضعیف بودن فرهنگ 
صنعتی بیکاری پنهان کارکنان است که خود منشا بروز بسیاری 

از نارسایی ها و مشکالت سازمانی است.
  راهکار برقراری ارتباط بین سازمان و خانواده: خانواده یکی 

از عواملی است که در تقویت فرهنگ صنعتی و دوام و استمرار آن 
نقش دارد و این به خاطر این است که فرد سازمانی دائماً تحت تاثیر 
خانواده قرار می گیرد. بنابراین، با برقراری ارتباط بین خانواده و 
سازمان می توان به صورت ضمنی و غیرمستقیم، بسترسازی الزم 
برای ایجاد و پرورش فرهنگ صنعتی را فراهم ساخت. به طورکلی 
مکانیسم هایی که به وسیله آن می توان ازطریق برقراری ارتباط 
بین سازمان و خانواده ها به تقویت فرهنگ صنعتی کمک کرد به 

شرح زیر ذکر می شود:
   آموزش خان�واده: از راهکارهای مهم و اثربخش دیگر ایجاد 
فرهنگ صنعتی، آموزش خانواده است. برای جاری کردن الگوی 
رفتار صنعتی در خانواده، بایستی ظرفیت سازی های الزم برای 
خانواده ایجاد شود و سطح و شأن خانواده ها با سطح و شأن سازمان 
از بعد صنعتی هم طراز گردد. براین اس��اس، آموزش خانواده با 
روندی منطقی می تواند کارگشا باشد. در زمینه آموزش خانواده 
و کمک آن به فرهنگ صنعتی می توان مراحل زیر که در عمل نیز 

تجربه شده را دنبال کرد.
   رس�یدگی به امور فرزندان: یکی از دغدغه های کارکنان 
س��ازمان های صنعتی و تولیدی رسیدگی به امور فرزندان خود 
در زمینه های تربیت��ی، تحصیلی، رفتاری و س��المت روان و... 
اس��ت. این امر در تقویت و یا عدم تقویت فرهنگ صنعتی تاثیر 

دارد. براین اساس الزم است با طراحی مکانیسم هایی، فرزندان 
خانواده کارکنان نیز در ابعاد مختلف تحت مدیریت سازمان قرار 
گیرند و یا حداقل موارد کلی موردتوجه قرار گیرد. در این صورت، 
نگرش فرزندان نسبت به سازمان تغییر کرده و الگوهای رفتاری 
آنان متناسب با شرایط سازمان می گردد. راهکارهایی که درعمل 
تجربه شده و به تقویت فرهنگ صنعتی کمک کرده را می توان به 

صورت فهرست وار به شرح زیر بیان کرد:
  شرکت فرزندان در جشن ها و مراسم مختلف سازمانی: 
برگزاری اردوهای کوتاه مدت توس��ط س��ازمان برای فرزندان، 
برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه مختلف هنری، ورزشی، 
آموزش��ی، مهارت های زندگ��ی و اجتماع��ی و... ارائه خدمات 
مش��اوره ای در زمینه های مختلف، انج��ام کارهای فرهنگی و 

ارشادی و...
   راهکار ارزیابی و مدیریت مداوم بر شاخص های نظم زدا: 
فرهنگ صنعتی در س��ازمان های تولیدی با نظم عجین است و 
ش��اید بتوان گفت محور فرهنگ صنعتی نظم منطقی در کار و 
فعالیت و امور مختلف سازمان است. بنابراین، برای ایجاد و تقویت 
فرهنگ صنعتی الزم است مکانیسم ها و مسائلی که نظم سازمان 
را مختل و به فرهنگ صنعتی خدشه وارد می کند را تحت نظارت 

و مدیریت دائم قرار داد.

 راهکارهای عملی
 نهادینه کردن فرهنگ صنعتی

    علیرضا کعبی نژادیان مدیر حسابداری صنعتی: رتبه بندی 
شرکت ها در سراسر جهان یک رسم و البته معیاری کاربردی 
برای شناسایی میزان رشد شرکت ها در مدت یک سال، 
بررسی وضعیت آینده و نیز مقایس�ه آن هاست. در ایران 
نیز رتبه بندی شرکت ها از سال 1377 شروع شده است و 
شرکت ها از لحاظ معیارهای مختلف، نظیر وضعیت مالی، 
صنعتی و رشد، با هم به رقابت پرداخته اند. در این عرصه 
رقابتی، شرکت فوالد خوزستان موفق شده است جایگاه 
مناسبی را به خود اختصاص دهد. حدود 22 سال است که 
سازمان  مدیریت  صنعتی کشور به رتبه بندی صد شرکت 
برتر ایران به طور ساالنه می پردازد. این رتبه بندی با الهام از 
رسالت آن سازمان، با فراهم کردن آمار و اطالعات شفاف و 
مفید در مورد بنگاه های اقتصادی کشور، فضای روشن تری 
از کسب وکار اقتصادی کش�ور ارائه می دهد و به مدیران 
بنگاه های اقتصادی، سیاست گذاران و پژوهشگران یاری 
می رساند تا شناخت و درک دقیق تر و مطلوب تری از مقیاس 
و س�اختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه های اقتصادی 

بزرگ کشور پیدا کنند.

   پارامترهای موثر در درخشش شرکت فوالد خوزستان
عوامل متعددی در شناخته شدن شرکت فوالد خوزستان به عنوان 
یکی از صد ش��رکت برتر موثر بوده اند که مهم ترین آن ها عبارت اند از 
زیرس��اخت های تولید، ظرفیت تولید، کیفیت محصوالت تولیدی، 
مدیریت کارا و اثربخش سازمان، برنامه ریزی مالی و تخصیص بهینه 
منابع، اعتبار برند فوالد خوزس��تان، جذب مش��تریان جدید چه در 
بازار داخل کش��ور و چه در بازار های بین المللی، توج��ه به الزامات و 
استانداردهای داخلی و بین المللی فعالیت و تولید محصول، استفاده 
از دانش روز، توسعه تکنولوژی و بومی سازی آن، آموزش و استفاده از 
نیروی انسانی کارآمد و توجه به صنایع باالدست و پایین دست به منظور 
تکمیل زنجیره ارزش شرکت. ماحصل هم افزایی این عوامِل بیان شده و 
سایر موارِد عنوان نشده باعث رشد و ارتقای جایگاه فوالد خوزستان در 

رتبه بندی شرکت های برتر کشور شده است.

    شاخص های کلیدی کسب رتبه
شرکت فوالد خوزستان، به منظور کسب رتبه در میان صد شرکت 
برتر کشور، بر اساس شاخص های مختلفی از قبیل شاخص میزان 
فروش و درآمد، درصد رش��د فروش و فروش سرانه، نسبت ارزش 
افزوده، میزان اش��تغاِل ایجادکرده، میزان دارای��ی و ارزش بازار، 
سودآوری، درصد رشد سودآوری، درصد بازدهی فروش و حاشیه 
سود، درصد بازدهی دارایی ها و گردش دارایی )مرتبه(، درصد بازده 
ارزش ویژه، میزان صادرات و درآمدهای دالری حاصل از آن و درصد 
رش��د صادرات، میزان درصد صادرات به فروش و صادرات سرانه، 
نسبت جاری، جریان خالص وجوه ناشی از عملیات به فروش و سود، 
پوشش هزینه بهره و نسبت بدهی )مرتبه(، درصد بازده بازار حقوق 
صاحبان سهام، نسبت P/E و نسبت P/B ارزیابی شده و توانسته است 
از رقیبان خود در عرصه های گوناگون پیشی بگیرد. رتبه های این 

شرکت در بین صد شرکت برتر در نمودار 1 نشان داده شده است.
با توجه به شاخص های مذکور، ش��رکت فوالد خوزستان در 11 
شاخص از مهم ترین شاخص های ارزیابی جزو 25 شرکت برتر کشور 
و در 6 شاخص باقی مانده در زمره ی 50 شرکت برتر کشور بوده است. 
همچنین پیش بینی می شود که در رتبه بندی آتی نیز بتواند از لحاظ 
شاخص های اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، بهره وری، 

صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار، روند مثبت گذش��ته را حفظ و 
رتبه ای مطلوب را از آن خود کند.

   میزان فروش، اولین شاخص در انتخاب صد شرکت برتر
ب��ا وجود افزایش کمیت تولید بر اثر افزای��ش راندمان و بهره وری 
تولید در سال های گذشته، با توجه به عدم بهره برداری از طرح های 
توسعه ای، ظرفیت تولید افزایش نیافته است. میزان فروش شرکت 
فوالد خوزستان طی س��ال های 1394 تا 1397 روندی صعودی 
طی کرده است. عوامل موثر در افزایش درآمد فروش عمدتا شامل 
دو عنصر کیفیت محصول تولیدی، که به جذب مشتریان داخلی 
و صادراتی منجر شده، و افزایش نرخ فروش شمش در بازار داخلی 

و صادراتی بوده است.

   دستاوردهای شرکت فوالد خوزستان
در مراسم بیست وسومین سالروز ملی صادرات در سال  1398 شرکت 
فوالد خوزستان به عنوان صادرکننده نمونه کشور معرفی شد. همچنین 
این شرکت در این سال توانست تندیس بلورین دهمین همایش جایزه 
ملی مدیریت مالی ایران را دریافت کند. فوالد خوزستان تندیس زرین 
شرکت صنعتی برتر کش��ور در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی و 
خدمت رس��انی به مردم در دومین آیین تجلی��ل از چهره های نامی 
صنعت و اقتصاد کش��ور را نیز از آن خود کرد. از دیگر دستاوردهای 
این ش��رکت می توان به م��واردی از قبیل دریافت س��ه مقام عقاب 
طالیی مدیریت موفق در تجارت صنعت فوالد و صنایع وابسته، جایزه 
بین المللی تولید برترین محصول منطبق با شاخص های بازار جهانی 
صادرات و تندیس ملی برترین توان علمی و رقابتی در تولید و کیفیت 
صنایع فوالد در اجالس توسعه صادرات ایران اشاره کرد. شرکت فوالد 
خوزستان به عنوان کسب وکار پیش��رو در اجرای استراتژی اقتصاد 
مقاومتی در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 
نیز م��ورد قدردانی قرار گرفت. عنوان مدیر نمونه جهادی کش��ور و 
لوح تقدیر و نشان مدیر برگزیده جهادی در ششمین همایش ملی 
مدیریت جهادی با رویکرد »مدیریت جهادی، الزمه توسعه و پیشرفت 
کشور« به مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان اعطا شد. در سال جاری، 
اعطای تندیس ملی مسئولیت پذیری اجتماعی در پنجمین جشنواره     

فرهنگی -  هنری بلوط به عنوان شرکت برتر در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی و امدادرسانی به حادثه دیدگان سیل از دیگر دستاوردهای 
این شرکت بوده است. طی سال های 1391 تا 1397 نیز این شرکت 
موفقیت های بسیاری را کسب کرده و نام خود را در عرصه های مختلف 
ماندگار ساخته است که عبارت  است از دریافت تندیس زرین جایزه 
ملی تعالی سازمانی در سال 1397، دریافت تندیس سیمین جایزه 
ملی تعالی سازمانی طی سال های 1391 تا 1396، دریافت تندیس 
طالیی رعایت حقوق مصرف کنندگان طی سال های 1391 تا 1396، 
دریافت تندیس صادرکننده نمونه در س��ال 1396، دریافت نشان 
افتخار مدیریت جهادی در سال 1396، دریافت تندیس واحد نمونه 
در س��ال 1396، دریافت تندیس صد برند برتر ملی در سال 1396، 
تقدیر از شرکت فوالد خوزس��تان به عنوان شرکت بهره ور در میان 
بنگاه های گروه صنایع معدنی توسط ریاست هیئت عامل ایمیدرو در 
سال 1393، کسب رتبه نخست بهره وری در بین شرکت های فوالدی 
در سال 1392، کسب نشان برنز و رتبه اول کشوری در جایزه تعالی 
منابع انسانی در سال 1391، انتخاب به عنوان شرکت برتر در همایش 
سازمان های متعالی کشورهای اسالمی در س��ال 1391 و دریافت 
گواهی نامه های کیفیت و بازاریابی و مدیریت کیفیت جهانی و تندیس 

بهترین نام تجاری.

   چشم انداز 1404 در راستای حفظ سهم تولید
در خصوص برنامه های راهبردی با هدف حفظ س��هم تولید در سال 
1398 و چش��م انداز 1404 فوالد کشور، ش��رکت فوالد خوزستان 
برنامه ه��ای ارتقای به��ره وری ، توس�����عه ظرفیت ه��ای تولید و 
زیرس���اخت ها را در دس���تور کار خود قرار داده است که اهم آن ها 
عبارت اند از اجرای طرح های توسعه و متوازن سازی ظرفیت خطوط 
تولید، تکمیل زنجیره تولید و حضور در صنایع باالدستی از قبیل تولید 
کنسانتره سنگ آهن و پایین دستی مانند تولید محصوالت نوردی، 
توسعه بومی سازی فناوری به منظور قطع وابستگی به خارج، اصالح 
ساختار مالی و افزایش سرمایه شرکت، طرح تامین انرژی پایدار، ایفای 
نقش به عنوان یک شرکت مادرتخصصی، تولید محصوالت جدید، 
ایجاد تنوع در سبد محصوالت، استفاده از فناوری های نوین به منظور 

پایداری تولید و ارتقای رقابت پذیری محصوالت.

فوالد خوزستان در زمره صد شرکت برتر

    فروش »فخوز« 26 درصد رش�د داش�ت. ش�رکت 
فوالد خوزس�تان توانست در س�ه ماه نخست سال 
1399 حدود چه�ار هزار و 800 میلی�ارد تومانی در 
بازارهای داخلی و صادراتی فروش داش�ته باشد که 
نسبت به مدت مش�ابه سال گذشته 26 درصد رشد 

را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی، شرکت فوالد خوزستان بهار 
بسیار پرباری را هم در زمینه تولید و هم در زمینه فروش پشت 
سر گذاشت؛ به طوری که رکوردهای تولید و فروش جدیدی 
برای این شرکت رقم خورد. این روند از فروردین ماه آغاز شده 
و در خرداد ماه سال جاری به اوج خود رسید. فوالد خوزستان 
به تولید محصوالتی همچون کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، 
بیلت و بلوم فوالدی و اس��لب می پردازد، البته کنس��انتره این 
شرکت توسط شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد 
)سیمیدکو( تولید می ش��د که اخیرا گندله نیز به تولیدات آن 

شرکت افزوده شده است.
  فوالد خوزستان در سه ماه نخست سال 1399 توانسته 636 
هزار 962 تن بلوم و بیلت، 387 هزار و 232 تن اس��لب و یک 
میلیون و 613 هزار و 876 تن گندله تولید کند. مجموع تولید 
محصوالت فوالدی فخوز در س��ه ماه نخست سال جاری برای 
نخس��تین بار از یک میلیون تن فرات��ر رفته و به یک میلیون و 
24 هزار و 194 تن رس��یده اس��ت. در حالی که سال گذشته، 
فوالد خوزستان توانسته بود 671 هزار و 917 تن بلوم و بیلت، 
308 هزار و 206 تن اس��لب و یک میلیون و 619 هزار و 543 

تن گندله تولید کند. 
مجموع تولید محصوالت فوالدی این شرکت در سه ماه نخست 
س��ال گذش��ته 980 هزار و 123 تن بود. به این ترتیب، تولید 
بلوم و بیلت فوالد خوزستان در سه ماه نخست سال 1399 در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذش��ته 5 درصد کاهش، اسلب 
25 درصد افزایش و گندله 6 هزار تن کاهش داشته و مجموع 
تولیدات فوالدی فخوز نیز با رشد 4 درصدی مواجه بوده است.

  فوالد خوزستان در سه ماه نخست سال جاری توانست 373 
هزار و 504 تن بیلت و بلوم، 248 هزار و 753 تن اسلب، 237 
هزار و 540 تن گندل��ه و 21 تن ورق در بازار داخلی به فروش 

برساند. 
مجموع فروش داخلی فوالد خوزس��تان در بهار به 898 هزار 
و 818 تن رس��ید. در بخش صادرات نیز فخوز توانس��ت 211 
ت��ن بلوم و بیلت، 60 ه��زار و 577 تن اس��لب و 939 تن ورق 
در بازارهای جهانی بفروش��د. مجموع فروش صادراتی فوالد 
خوزستان در بهار 273 هزار و 298 بود. با این حال، سال گذشته 
فوالد خوزستان توانسته بود در بازار داخلی 268 هزار و 2 تن 
بیلت و بلوم و 177 هزار و 763 تن اسلب با مجموع 445 هزار 
و 765 تن و در بازاره��ای بین المللی نیز 408 هزار و 623 تن 
بلوم و بیلت و 140 هزار و 684 تن اسلب با مجموع 549 هزار 

و 307 تن به فروش برساند.
 به این ترتیب، فروش بیلت، بلوم و اس��لب فوالد خوزستان در 
بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 39 درصد رشد 
یافته اس��ت. در مقابل، فروش صادراتی بیلت و بلوم فخوز در 
سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 48 

درصد کاهش، اسلب 56 درصد کاهش و فروش کلی صادراتی 
نیز 50 درصد کاهش داش��ته است.  فوالد خوزستان موفق به 
کسب درآمد 17 هزار و 692 میلیارد ریالی از فروش داخلی بلوم 
و بیلت، 12 هزار و 578 میلیارد ریال از اسلب، دو هزار و 746 
میلیارد ریال گندله با مجموع ف��روش 33 هزار و 19 میلیارد 
ریال شده است. با این حال، فخوز در سال گذشته توانسته بود 
10 ه��زار و 748 میلیارد ریال از بل��وم و بیلت و 6 هزار و 905 
میلیارد ریال از اس��لب و مجموع 17 هزار و 653 میلیارد ریال 
درآمد کسب کند. به این ترتیب، فروش داخلی این شرکت طی 
سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در 
بخش بلوم و بیلت 64 درصد، اسلب 82 درصد و مجموع فروش 
نیز 87 درصد رشد داشته اند. الزم به ذکر است که این شرکت 

در سال گذشته فروش گندله نداشت. 
در بخش صادرات فوالد خوزس��تان در سه ماهه نخست سال 
جاری توانست برای بلوم و بیلت 11 هزار و 591 میلیارد ریال، 
اسلب سه هزار و 427 میلیارد ریال و ورق فوالدی 56 میلیارد و 
337 میلیون ریال درآمد کسب کرد. مجموع درآمد خوزستان 
از صادرات طی بهار سال جاری 15 هزار و 75 میلیارد ریال بود. 
در حالی که سال گذشته این شرکت موفق به کسب درآمد 15 
هزار و 385 میلیارد ریال از ص��ادرات بلوم و بیلت، پنج هزار و 
هفت میلیارد ریال از صادرات اسلب با مجموع 20 هزار و 393 

میلیارد ریال شده بود. 
به این ترتیب در صادرات، فوالد خوزستان در بیلت و بلوم 28 
درصد، اس��لب 31 درصد و مجم��وع 26 درصد کاهش درآمد 
داشت، البته فوالد خوزستان در بهار سال گذشته صادرات ورق 

انجام نداده بود و در سال جاری این مهم انجام شد. 
شرکت فوالد خوزس��تان در سه ماه نخست سال جاری موفق 
به کس��ب درآمد 48 هزار و 95 میلیارد ریال شده بود که این 
میزان در مقایس��ه با بهار سال گذش��ته 26 درصد رشد دارد. 
فخوز در س��ال قبل توانس��ته بود 38 هزار و 47 میلیارد ریال 

درآمد کسب کند.

 فروش چهار هزار و 800  میلیارد تومانی 
فوالد خوزستان در بهار
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آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران چند قيمت خورد؟

معاون سازمان امور مالياتي اعالم كرد

آتش نقدينگي زير خاكستر مسكن

جزييات نحوه نرخ گذاري براي دريافت ماليات از خانه هاي خالي

مجيد اعزازي|
تازه ترين آمارها از تحوالت بازار مسكن تهران حاكي 
از رشد 2 ميليون توماني متوسط قيمت هر متر مربع 
در هريك از ماه هاي ارديبهش��ت، خرداد و تير سال 

جاري است. 
گام هاي 2 ميليون توماني اين ش��اخص طي سه ماه 
گذش��ته بي گمان متاثر از فضاي كلي اقتصاد تورم 
زده كشور است و در موارد بسيار اندكي از مكانيسم 
دروني بازار پيروي مي كن��د، همانطور كه تحوالت 
بازار س��هام كه اين روزها زبانزد خاص و عام اس��ت، 
چندان از مكانيسم عرضه و تقاضا تبعيت نمي كند و 
از همين رو، نقدينگ��ي قابل توجهي جذب اين بازار 
شده است و اين تصور را در ذهن برخي از تحليل گران 
ايجاد كرده است كه بازار سرمايه يا همان »دماسنج 
اقتصاد« خود به آتش بيار معركه تبديل شده است و 
رشد قيمت ها در ساير بازارها را شلعه ورتر مي كند و 
متقاضيان از جمله متقاضيان خريد مسكن با توجه به 
رشد و نمو بورس، اقدام به خريد كاال مي كنند. البته 
اينكه فروشندگان برخي كاالهاي سرمايه اي از جمله 
مسكن، روزانه نيم نگاهي هم به تابلوي سبزپوش تاالر 
بورس دارند، دور از ذهن نيست، اما بي گمان كساني 
كه به عنوان خريدار وارد بازار مس��كن مي ش��وند، 
محاس��بات ديگري در ذهن خود دارند. محاسباتي 
كه الزاما آنها را به سمت خريد مسكن سوق مي دهد 
نه س��هام يا طال و....اينك اما س��ئوال اين اس��ت كه 
آتش تهيه رش��د قيمت ها در همه بازارها چيست؟ 
آيا همچون برخي تحليل گران بايد پذيرفت كه بازار 
سهام در اين زمينه نقش دارد و عامل تورم است؟ يا 
به گمان، برخي ديگر افزايش نرخ دالر روي قيمت در 
ساير بازارها از جمله بازار مسكن اثرگذار است و نرخ 
تورم و چشم انداز تورمي را تغيير داده است؟ در پاسخ 
بايد گفت كه ماحصل بررسي هاي اقتصادي حاكي 
از اين است كه طي سال هاي 98- 1396 تورم بيش 
از نقدينگي، تحت تاثير رشد نرخ دالر بوده است. به 
عبارت ديگر، رشد قيمت ها با اهرم نرخ دالر صورت 
گرفته است. اما از اسفند 98 تا كنون كه متغير تازه اي 
موسوم به كوويد 19 به مجموعه متغيرهاي اقتصاد 
ايران و البته اقتصاد جهان ورود پيدا كرده است، اين 
روند تغيير يافته و وزن رشد نقدينگي در تورم سازي 

از نرخ دالر فزوني گرفته است. 
همانطور كه هفته نامه تخصصي »اكونوميست« در 
تازه ترين شماره خود از »به صدا درآمدن دستگاه هاي 
چ��اپ پ��ول« در اغلب كش��ورها به عن��وان يكي از 
ويژگي هاي اقتصادي دوران كرونا نام برده است، در 
اي��ران نيز ما صداي اين دس��تگاه ها را در داالن هاي 
اقتصاد مي ش��نويم. كما اينكه بان��ك مركزي ايران 
در گزارش خود درباره رش��د نقدينگي در سه ماهه 
نخست س��ال جاري، تصريح كرده اس��ت: » تحت 
تاثير حمايت هاي صورت گرفته از خانوارها و فعاالن 
اقتصادي در پي ش��يوع ويروس كرونا و نيز افزايش 
ميزان تنخواه گردان دولت در س��ال جاري، رش��د 
نقدينگي در مقايس��ه با سال گذشته 2 واحد درصد 
افزايش يافته است.« بر اس��اس قانون اعداد بزرگ، 
اگ��ر چه نقدينگي در بهار س��ال جاري ب��ا 2 درصد 
رش��د به 7.3 درصد رسيده اس��ت اما منجر به اين 
شده كه حجم نقدينگي به عدد شگفت انگيز 2651 
هزار ميليارد تومان برس��د و جنس و ماهيت تورم را 

دگرگون كند.

   يك متر آپارتمان 21 ميليون تومان
بنابراي��ن، مي توان س��هم عمده ت��ورم ماهانه 10 
درصدي و 41.9 درصدي ملك در 4 ماهه گذشته را 

به عام��ل افزايش قابل توجه حجم نقدينگي ارتباط 
داد. براس��اس گزارش دفتر برنامه ري��زي و اقتصاد 
مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي، متوس��ط قيمت 
هر متر مربع واحد مس��كوني در ته��ران در تيرماه 
امسال با افزايش 10 درصدي نسبت به ماه قبل، به 
20 ميليون و 986 هزار تومان رسيد. در خرداد ماه 
س��ال جاري، متوسط قيمت هر متر واحد مسكوني 
19ميليون و 71 هزار تومان بود. بنا براين طي تيرماه، 
متوسط قيمت هر متر مربع آپارتمان، افزايش حدود 
يك ميليون و 914 هزار توماني را نشان مي دهد. در 
نتيجه، متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني 
در تهران در تير ماه نس��بت به خرداد ماه 10 درصد 
افزايش يافته اس��ت. افزون بر اين، متوس��ط قيمت 
هر متر مربع واحد مسكوني در ارديبهشت ماه سال 
جاري بالغ بر 17 ميليون تومان اعالم شد كه نسبت 
به 15.2 ميليون توم��ان فروردين حدود 2 ميليون 
تومان رشد كرده بود. همچنين متوسط قيمت هر متر 
مربع واحد مسكوني در تير ماه سال گذشته 13ميليون 
و 614 هزار تومان بود كه طي يك سال رشد 7 ميليون 
و 360 هزار توماني در هر متر داشته است. به عبارت 
ديگر، متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در 
تهران در تير ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 54.1 

درصد افزايش يافته است.

    رشد 192 درصدي حجم معامالت 
همچنين تع��داد مبايعه نامه هاي صادر ش��ده در 
بخش مس��كن در تير ماه امس��ال 14 هزار و 330 
واحد بوده، در حالي كه در تير ماه س��ال گذشته 4 
هزار و 898 واحد مسكوني به فروش رسيده است، 
بنابراين تعداد مبايعات در تيرماه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال گذش��ته، معادل 192.6 درصد 

رشد داشته است.

   كاهش سرعت تورم ماهانه در 11 منطقه 
بر اس��اس جديدترين گزارش دفت��ر برنامه ريزي و 
اقتصاد مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي، س��رعت 

رش��د قيمت خانه در 11 منطقه پايتخت در تيرماه 
نسبت به خردادماه كاهش داشته است، به طوري كه 
ميانگين افزايش قيمت مسكن كه در خردادماه دو 
تا س��ه ميليون تومان در هر مترمربع بود، در تيرماه 
ب��ه 500 هزار تا ي��ك ميليون و 500 ه��زار تومان 

محدود شد.
درحالي كه قيمت خان��ه در 11 منطقه پايتخت در 
تيرماه رشد قيمتي حدود 500 هزار تا يك ميليون 
و 500 هزار تومان را تجربه كرده است، قيمت خانه 
در چهار منطق��ه پايتخت بين 3 تا 5 ميليون تومان 
افزايش داش��ت كه بر معدل قيمت مس��كن نسبت 
به ماه گذاش��ته تاثير افزايشي داشت. بر اين اساس، 
خانه هاي پايتخت در نخس��تين ماه تابستان رشد 
قيمتي را تجربه كرده است كه نسبت به ماه گذشته 
)خرداد 99( حدود 10 درصد و نسبت به ماه مشابه 
س��ال گذش��ته- تيرماه 98 - رش��د53 درصدي را 

تجربه مي كند.
با اين حال بررسي قيمت ها در هفت منطقه پايتخت 
از جمل��ه مناط��ق، 10، 9، 12، 14، 17، 18 و 20 
منطقه ش��هر تهران حاكي از افزاي��ش 500 تا يك 
ميليون توماني قيمت ها را دارد كه نس��بت به رشد 
قيمت ها در ماه قبل تر )خردادماه( حتي كاهش��ي 

هم بوده است.
در 4 منطقه پايتخت نيز رشد قيمت ها به حدود يك 
و نيم ميليون تومان رسيده است. براي مثال قيمت 
خانه در منطقه 12 تهران نس��بت به ماه قبل در هر 
متر مربع ح��دود 400 هزار تومان افزايش قيمت را 
تجربه مي كن��د در حالي كه در خرداد ماه امس��ال 
نسبت به ارديبهش��ت در هر متر مربع بيش از يك 

ميليون تومان رشد قيمت داشت.
در فروردين ماه امس��ال قيم��ت خانه هاي پايتخت 
ب��ا كاهش ح��دود 2 درصدي نس��بت به م��اه قبل 
همراه بود، در ارديبهش��ت ماه رشد ٩ درصدي و در 
خردادماه امسال رشد قيمتي 12 درصدي را نسبت 
به م��اه قبل تجربه كرد؛ بر اين اس��اس اگرچه تورم 
ماهانه مسكن در تيرماه مجددا افزايش يافت، اما با 

شيب كندتري نسبت به افزايش قيمت ها در دو ماه 
پاياني فصل بهار همراه بوده است.

نكته مهم اين است كه قيمت خانه هاي پايتخت در 
5 منطقه تهران رشد بيش از 4 ميليون توماني را در 
هر متر مربع داشته اما در بيش از 10 منطقه تهران 
رش��د قيمت ها بين 500 هزار تومان تا يك ميليون 
تومان بوده است؛ كارشناسان مسكن معتقد هستند 
سوداگري در برخي محالت شهر تهران عامل افزايش 
متوسط قيمت مسكن است كه بايد براي آن راه حلي 

انديشيده شود.
قيمت خانه در گران تري��ن منطقه تهران در تيرماه 
امس��ال هم مجددا به منطقه يك تهران با متوسط 
قيمت 45 ميليون و 317 هزار تومان رس��يده است 
كه اين رقم در خرداد م��اه 42 ميليون و 499 هزار 
تومان و در ارديبهشت ماه قيمت 34 ميليون و 199 
هزار و 400 توماني بوده است. بر اين اساس اگر چه 
قيمت خانه هاي منطقه يك تهران در تيرماه مجددا 
افزايش داشته است اما نسبت به خرداد ماه با شتاب 

كمتري رشد كرده و كاهش داشته است.
در مناط��ق 2 و 3 پايتخ��ت نيز رش��د قيمت ها به 
حدود 5 ميليون تومان در هر متر مربع رس��يده كه 
در افزاي��ش متوس��ط قيمت خان��ه در تهران نقش 

داشته است.
ارزان ترين منطقه پايتخت، منطقه 18 با متوس��ط 
مت��ري 9 ميليون و 625 هزار و 200 تومان و پس از 
آن منطقه 20 با متوس��ط قيمت 9 ميليون و 798 
هزار و 600 تومان بوده است؛ خانه هاي پايتخت در 
اين دو منطقه نيز زير يك ميليون تومان رشد قيمت 

داشته است.
كمترين تعداد معامالت مسكن نيز به منطقه 19 با 
73 فقره معامله با ميانگين قيمتي 11 ميليون و 675 

هزار تومان برآورد شده است.
ارزش ريالي معامالت مس��كن در تيرماه امسال 25 
هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به تير سال گذشته 
ك��ه 5 هزار و 470 ميليارد تومان بوده، رش��د 358 

درصدي ارزش معامالت را تجربه مي كند.

معاون سازمان امور مالياتي گفت: درآمد اجاره در 
قرارداد رس��مي يا عادي مبناي تش��خيص ميزان 
ماليات قرار مي گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود 
نداشته باش��د يا از ارايه آن خودداري شود، يا اگر 
مبلغ مندرج در آن كمتر از 80 درصد ارقام مندرج 
ش��ده در جدول امالك مشابه تعيين و اعالم شده 
باشد، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره امالك 

مشابه محاسبه خواهد شد.
محمود عليزاده در گفت وگو با ايلنا درباره بررسي 
اخذ ماليات بر خانه هاي خال��ي در مجلس اظهار 
كرد: مجلس با توجه به نيازهايي كه ديده شده در 
حال تغيير مفاد ماده 54 مكرر قانون ماليات هاي 
مستقيم است. در قانون قبل، مدت زماني كه ديده 
شده كم بوده، همچنين براي افزايش بازدارندگي ها 
مجلس به دنبال افزايش جريمه مالكاني است كه 
خانه هاي خود را وارد ب��ازار اجاره نمي كنند.  وي 
ادامه داد: در قانون فعلي خانه هاي خالي در س��ال 
اول مش��موليت، بايد به ان��دازه 50 درصد ميزان 
اجاره به��ا مالي��ات بپردازند. در س��ال دوم ميزان 
ماليات به اندازه اجاره بها اس��ت و در سال سوم به 
بعد، ميزان ماليات به 1.5 برابر اجاره مي رسد. اما 
پيشنهاد مجلس اين است كه مالك بايد به ازاي هر 
واحد مشمول پرداخت ماليات، در سال اول 5 برابر 
ميزان اجاره، در سال دوم 10 برابر و در سال سوم 
به بع��د هم 15 برابر اجاره را به عنوان ماليات خانه 
خالي خود بپردازد.  معاون س��ازمان امور مالياتي 
با بيان اينكه اين اعداد پيش��نهاد مجلس اس��ت و 
بايد ديد درصحن به تصويب مي رسد يا نه، گفت: 
بايد ديد صحن به اين پيشنهاد چه واكنشي نشان 
مي دهد و در صورت تصوي��ب آن، به اجرا خواهد 
رس��يد.  عليزاده در پاسخ به اينكه س��ازمان امور 

مالياتي مبناي محاس��به نرخ اجاره براي دريافت 
مالي��ات از خانه هاي خالي را چ��ه معياري در نظر 
گرفته اس��ت، ادامه داد: اين موضوع در چارچوب 
ماده 52 و 54 قانون ديده شده است. درآمد اجاره 
در قرارداد رسمي يا عادي مبناي تشخيص ميزان 
ماليات قرار مي گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود 
نداشته باش��د يا از ارايه آن خودداري شود، يا اگر 
مبلغ مندرج در آن كمتر از 80 درصد ارقام مندرج 
ش��ده در جدول امالك مشابه تعيين و اعالم شده 
باشد، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره امالك 

مشابه محاسبه خواهد شد. 
وي اف��زود: براس��اس ج��دول قيمت ه��ا در ماده 
53 وجه��ي از ارزش معامالت ملك��ي را مبنا قرار 
مي دهيم و براساس آن اجاره بهاي ملك در مناطق 
برآورد مي ش��ود به اندازه آن مالي��ات بايد دهند. 

معاون سازمان امور مالياتي درباره نحوه شناسايي 
خانه ه��اي خالي گف��ت: خانه هاي خالي توس��ط 
سامانه شناس��ايي مي ش��ود. تمام واحدها به كد 
پستي و كد ملي وصل هستند ازاين رو افرادي كه 
داراي مسكن هستند مشخص مي شوند بنابراين 
اين واحد يا بايد اجاره داده ش��ود يا واگذار ش��ده 
باش��د يا به هر نحوي به كار گرفته شده باشد. وي 
ادامه داد: بخشي از شناس��ايي خانه هاي خالي از 
طريق خوداظهاري اس��ت. در كنار خود اظهاري 
شاخص هاي ديگري هم لحاظ شده اند كه با وصل 
ش��دن به س��امانه ها و نهادهاي ديگر شناس��ايي 
مي ش��وند. قبوض ب��رق، آب، گاز و تلف��ن هم در 
شناسايي ها به كار گرفته مي شوند اما تعيين كننده 
نيستند.  عليزاده در پاس��خ به اينكه آيا خانه هاي 
دوم و ويالها شامل اخذ ماليات از خانه هاي خالي 

مي شوند، گفت: خانه هايي دومي كه به كار گرفته 
شده باش��د يا بيش از 6 ماه خالي نباشند مشمول 
پرداخت ماليات نخواهند ش��د. درباره ويالها هم 
هنوز جزيياتي وجود ندارد اما ماليات بر خانه هاي 
خالي مربوط ب��ه خانه هاي داخ��ل محدوده هاي 
شهري مي شود. به گزارش »تعادل«، هفته گذشته، 
احسان خاندوزي، نايب رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس با بيان اينكه نرخ ماليات بر خانه هاي خالي 
10 براب��ر نرخ مصوب در قان��ون قبلي خواهد بود، 
گفته بود: نرخ اين ماليات 5 برابر ماليات بر درآمد 
اجاره امالك تعيين ش��د. خان��دوزي اظهاركرده 
بود: در جلس��ه اخير كميسيون اقتصادي مجلس 
درباره اثر بخش نبودن نرخ مالياتي قانون قبلي از 
طرف نمايندگان انبوه سازان مسكن و سازمان امور 
مالياتي بسته اي مطرح و مقرر شد كه كميسيون، 
نرخ مالي��ات را به ميزان 10 برابر ن��رخ ماليات در 

قانون سال 94 افزايش دهد.
وي ب��ا بي��ان اينكه منبع ن��رخ س��االنه ماليات بر 
خانه هاي خال��ي از ارزش اج��اري ملك به ارزش 
ماليات بر درآمد اجاره ام��الك تغيير يافت، گفته 
بود: در اين طرح، نرخ ماليات بر خانه هاي خالي 5 
برابر ماليات متعلق��ه يعني ماليات بر درآمد اجاره 
امالك است. اين درحالي است كه نرخ ماليات در 
قانون مصوب سال 94، 50 درصد ماليات بر اجاره 
امالك بوده اس��ت.  خاندوزي در پاس��خ به اينكه 
مأخذ محاسبه مبلغ ماليات بر درآمد اجاره امالك 
چيست، اظهار كرده بود: همه ساله ارزش معامالتي 
ملك توسط س��ازمان امور مالياتي تا پايان خرداد 
تعيين مي شود و بر اساس تغييرات آن، ماليات بر 
اجاره امالك هم تغيير مي كند. ماليات بر خانه هاي 

خالي نيز 5 برابر اين مبلغ است.

برخي افراد حقيقي 200 
واحد مسكوني دارند

معاون وزي��ر راه و شهرس��ازي از ثبت نام پيامكي 
1.4ميليون نفر براي وام وديعه مس��كن خبر داد و 
گفت: سابقه سكونت 5ساله جزو شروط ثبت نام وام 
وديعه نيست. او همچنين گفت: كليد هاي 1000 
واحد مس��كوني در اختيار يك بانك است و برخي 
افراد حقيقي نيز مالك 200 واحد مسكوني هستند.

محمود محمودزاده در گفت وگو با تس��نيم، اظهار 
كرد: طي دو روز نخس��ت ثبت نام، 1.4 ميليون نفر 
به صورت پيامكي در طرح وزارت راه و شهرس��ازي 
براي پرداخت وام وديعه مس��كن ثبت نام كرده اند. 
وي با بيان اينكه ثبت نام وام وديعه مسكن تا 9 مرداد 
)5ش��نبه هفته جاري( ادامه دارد، افزود: كارگران، 
خانوارهاي داراي 3 فرزن��د، زوج هاي جوان و افراد 
تحت پوشش نهادهاي حمايتي در اولويت دريافت 
اين وام قرار دارند. او با تكذيب مجدد قرمز ش��دن 
ف��رم »ج« متقاضيان دريافت وام وديعه مس��كن، 
تصريح كرد : تأهل و سرپرست خانوار بودن از جمله 
ش��روط دريافت وام مذكور اس��ت و داشتن سابقه 
5 سال س��كونت جزو شرط هاي ثبت نام وام وديعه 
مسكن نيست. معاون مسكن و ساختمان وزير راه 
و شهرس��ازي همچنين در مصاحبه با شبكه خبر 
گفت: كليد هاي 1000 واحد مس��كوني در اختيار 
يك بانك است. بخشي از سهام اين بانك در اختيار 
دولت و بخشي هم در اختيار بخش خصوصي است. 
به گ��زارش فارس، او اظهار كرد: ما با حفظ احترام به 
مالكيت خصوصي و حقوقي، به دنبال اين هستيم از 
اين واحد ها براي ساماندهي بازار استفاده شود. وي 
گفت: براساس آناليزها افراد حقيقي نيز وجود دارند 
كه هر يك حدود 200 واحد مسكوني در شهر تهران 
دارند. معاون مسكن وزير راه و شهرسازي افزود: از دو 
ميليون و 500 هزار خانه خالي كشور، حدود 500 هزار 
خانه خالي، سهم تهران است. محمودزاده گفت: گرچه 
از طرفي، تشويق به سرمايه گذاري در بخش مسكن 
داريم، اما هدف اين است كه اين واحد ها وارد بازار شوند 
و ما مانع مالكيت نخواهيم ش��د، اما درخواست ما از 
مالكان اين است اين واحد هاي مسكوني را در بازار براي 
خريد و فروش و اجاره ارايه كنند. پيشنهادي مطرح 
كرديم تا كساني كه داراي واحد هاي مسكوني خالي 
هستند اگر تا پايان سال جاري واحد ها را وارد بازار كنند 
يعني بفروشند يا اجاره بدهند، بتوانند از مشوق هاي 
مالياتي استفاده كنند. وي اضافه كرد: اين تعداد واحد 
مسكوني خالي، براساس آخرين سرشماري در سال 
95 به دست آمده است كه بر اساس قانون، از سال 94 
بايد مشمول ماليات مي شدند، اما چون سامانه امالك 
و اسكان كشور راه اندازي نشده بود و امكان شناسايي 

اين خانه ها وجود نداشت، تا االن وصول نشده است.
معاون مسكن وزير راه و شهرسازي گفت: با توجه به 
راه اندازي سامانه و شناخت واحد هاي خالي در حال 
حاضر، از س��الي كه قانون تصويب ش��د اين خانه ها 
مشمول ماليات مي شوند. محمودزاده با اشاره به اينكه 
از امكانات و خدمات عمومي براي س��اخت مسكن 
استفاده مي شود افزود: يك س��ري سرمايه گذاري 
عموم��ي و اجتماعي از جمله ش��بكه راه، آب، برق، 
تاسيسات زيربنايي، مدرسه و بيمارستان با استفاده 
از هزينه هاي عمومي ساخته مي شود و اگر خانه هايي 
كه با اين امكانات ساخته مي شود وارد چرخه استفاده 
نشوند مجبوريم دايما به توس��عه شهر ها و يا ايجاد 
شهر ها بپردازيم و دوباره از منابع عمومي مردم استفاده 
شود. وي گفت: ابزار ماليات به عنوان نظم دهنده بازار 
است كه بخشي از آن تشويقي و بخش ديگر بازدارنده 
است تا اين سرمايه بتواند در اختيار متقاضيان اصلي 
قرار گيرد. با اعمال قانون ماليات بر خانه هاي خالي، 
درصد مالياتي كه بايد پرداخت كنند به مالكان اجازه 
نمي دهد و صرفه اقتص��ادي ندارد تا اين واحد ها را 
خالي نگه دارند. ب��ه زودي براي مالكان خانه هاي 
خالي پيامك ارسال مي شود تا وضعيت شفاف تري 

در بازار داشته باشيم.

 ابتكار امارات ايرالين 
براي جذب مسافر

درپي كاهش شديد تقاضاي جهاني براي سفرهاي 
هوايي، شركت هواپيمايي امارات به اولين خطوط 
هوايي در جهان تبديل شده است كه بيمه كوويد-19 

رايگان ارايه مي دهد.
به گزارش تس��نيم، اگر در هنگام مس��افرت با اين 
خطوط هوايي، مسافران به كرونا مبتال شوند، معالجه 
پزشكي آنها، قرنطينه هتل و حتي مراسم تشييع 

جنازه آنها تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
اين اطالعي��ه در حالي اعالم مي ش��ود كه خطوط 
هوايي در سراسر جهان به علت اقدامات انجام شده 
براي كنترل ش��يوع اين بيماري به ش��دت آسيب 
ديده اند. اوايل ماه جاري ميالدي، بزرگ ترين شركت 
هواپيمايي مسافربري جهان به بي بي سي گفت كه 
قرار است 9000 نفر از كاركنان خود را اخراج كند. 
شيخ احمد بن سعيد آل مكتوم، رييس خطوط هوايي 
امارات در بيانيه اي گفت: ما مي دانيم كه مردم تمايل 
دارند همزمان با بازگشايي تدريجي مرزها در سراسر 
جهان، پرواز كنند اما آنها در عين حال مي خواهند اگر 
اتفاقي غيرقابل پيش بيني در طول سفرشان رخ دهد، 

خيالشان راحت باشد.
اين شركت اعالم كرده است كه از زمان شروع سفر 
اين پيشنهاد براي مسافر به مدت 31 روز اعتبار خواهد 
داشت و فوراً در دسترس خواهد بود و تا پايان اكتبر 
اجرا مي شود. اين پوشش بيمه بدون در نظر گرفتن 
كالس سفر يا مقصد براي كليه مشتريان رايگان است 
و به صورت خودكار و ب��دون نياز به ثبت نام اعمال 
مي شود. اين شركت هواپيمايي مستقر در دبي گفت 
كه اين بيمه هزينه هاي پزشكي تا 150 هزار يورو را 
پوشش مي دهد. همچنين هزينه قرنطينه در هتل تا 
دو هفته به ميزان 100 يورو در روز پرداخت خواهد 
شد. در صورت فوت مسافر به دليل بيماري كرونا، اين 
پوشش بيمه اي همچنين 1500 يورو را براي هزينه 

مراسم خاكسپاري آنها فراهم مي كند.

كرونا مسافران تاكسي را
۶0 درصد كاهش داد

مديرعامل س��ازمان تاكس��يراني تهران با اشاره به 
اينكه آمار ابتالي رانندگان تاكسي به كرونا در موج 
دوم اين بيماري كمتر از موج اول بوده اس��ت، گفت: 
مسافران تاكس��ي 60 درصد كمتر شده اند. عليرضا 
قنادان مديرعامل س��ازمان تاكسيراني شهر تهران 
در گفت وگو با فارس، اظهار كرد: هفته هاي گذشته 
گزارش هايي درباره استفاده نكردن ماسك توسط 
برخي از رانندگان تاكسي در برخي خطوط به ما اعالم 
شد كه پس از بررس��ي متوجه شديم اين رانندگان 
مربوط به ش��هرهاي اقماري تهران هستند كه طي 
مكاتبه با مسووالن ش��هرهاي اقماري اعالم كرديم 
كه تذكرات الزم به رانندگان آنها داده شود. از طرفي 
نيز اگر اين رانندگان وارد تهران شوند و گشت كنترل 
و نظارت ما متوجه اس��تفاده نكردن ماسك در آنها 
شود عالوه بر تذكر اجازه ادامه فعاليت به راننده نيز 
داده نخواهد شد. قنادان همچنين اعالم كرد: ميزان 
مسافران خطوط تاكسي راني درون شهري با شيوع 
كرونا در پايتخت كمتر شده و در حال حاضر به حدود 
50 تا 60 درصد روزهاي مشابه سال قبل كاهش يافته 
است البته در روزهاي مختلف مانند ايام تعطيلي حتي 

اين آمار كمتر بوده است.

دوچرخه وسيله ايمن براي 
تردد در روزهاي كرونايي

رييس كميسيون سالمت و محيط زيست شوراي 
اسالمي شهر تهران گفت: دوچرخه يك وسيله ايمن 
و مطمئن است و در شرايطي كه با شيوع ويروس كرونا 
مواجه هستيم مي تواند در پيشگيري از ابتالي راكب 
دوچرخه به كرونا موثر واقع شود. زهرا صدراعظم نوري 
در گفت وگو با تس��نيم، اظهار كرد: دوچرخه وسيله 
خوبي براي تردد اس��ت اما توپوگرافي و جغرافياي 
هر شهري تعيين كننده اين است كه آيا استفاده از 
دوچرخه مي تواند به عنوان يك مد حمل و نقلي در 
نظر گرفته شود يا خير.  وي ادامه داد: در شهر تهران 
امكان اينكه از دوچرخه به عنوان يك حمل و نقل كامل 
استفاده شود نيست يعني به دليل شرايطي كه دارد 
نمي توان به طور كامل از مبداء تا مقصد را با دوچرخه 
طي كرد اما در مس��يرهاي ممكن، خوب است كه 
استفاده از دوچرخه را فرهنگسازي و مردم را تشويق 

به استفاده از دوچرخه كرد.

نصب پل گيشا در نقطه اي 
ديگر از تهران

صفا صبوري ديلمي، معاون فني و عمراني شهرداري 
تهران از نصب پل گيش��ا در محلي ديگر خبر داد. به 
گزارش ايسنا، صبوري ديلمي درباره وضعيت فعلي 
طرح پل »س��بز زندگي«، توضيح داد: براساس ايده 
اوليه قرار بود كه قسمت هايي از پل قديمي »گيشا« 
پس از تقويت، مجدد نصب شود. باتوجه به بررسي هاي 
انجام شده در سال جديد، نصب مجدد قسمت هايي 
از اين پل در همان نقطه، مشكالتي از نظر بزرگي ابعاد 
و هزينه هاي تحميلي براي شهر ايجاد مي كرد. وي از 
طراحي پل ديگري به منظور جايگزين كردن ايده 
اوليه پل سبز زندگي خبر داد و افزود: مراحل پاياني 
اين طرح درحال انجام است كه بعد از اتمام طراحي، 
جايگزين ايده اوليه ش��ده وعملي��ات اجرايي آغاز 
مي شود. همچنين امكان دارد كه تعدادي از قطعات 

پل گيشا قديمي در ساخت پل جديد استفاده شود.

جشن تولدي براي بهشت زهرا 
در كار نبود

شهردار تهران درباره كيك تولدي كه در شبكه هاي 
مجازي تصور شد براي تولد 50 سالگي بهشت زهرا 
تهيه شده، گفت: فضاي رسانه اي اينطور است كه بي 
رحمانه نقد مي كند. اين نقد هم براساس استنباط 
شخصي است كه اولين پيام را منتشر مي كند. لزوما هم 
آن پيام به معناي پيام درست نيست. به گزارش ايلنا، 
پيروز حناچي، شهردار تهران كه مهمان يك برنامه 
تلويزيوني بود، درباره انتشار عكس كيكي كه در بهشت 
زهرا بريده شد، توضيح داد: البته تولد نبود. قبل از كرونا 
بنا داشتيم برنامه اي براي تشكر از زحمات همه كساني 
كه در اين امر بزرگ زحمت كش��يده بودند داشته 
باشيم. قرار نبود شركت كنم. همكارانم اين برنامه را 
تدارك ديده بودند. اين عكس يك صدم اتفاقي بود كه 
آن روز افتاد. بقيه موارد تقدير از زحمات كساني بود 
كه با رعايت فاصله اجتماعي نشسته بودند و برنامه را 
مي ديدند. فضاي رسانه اي اينطور است كه بي رحمانه 
نقد مي كند. اين نقد هم براساس استنباط شخصي 
اس��ت كه اولين پيام را منتشر مي كند. لزوما هم آن 
پيام به معناي پيام درست نيست. او تاكيد كرد: كيك 
به مناسبت پنجاهمين سالگرد تاسيس بهشت زهرا 
توسط مديرعامل بهشت زهرا تهيه شده بود. چيزي 
به نام تولد در كار نبود. مي توانست بهتر از اين هم باشد. 

 برخورد بدون اغماض 
با مقصران كلينيك سينامهر

رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران با اشاره به 
اينكه عملكرد شهرداري و آتش نشاني زير ذره بين 
شوراي شهر قرار دارد، گفت: درصورتي كه به نتيجه 
برسيم شهرداري در حادثه كلينيك سينامهر قصور 
داشته است، بدون اغماض برخورد مي كنيم. ناهيد 
خداكرمي رييس كميته س��المت ش��وراي شهر 
تهران در گفت وگو با فارس، درباره روند رسيدگي به 
پرونده كلينيك سينا مهر و اقدامات شوراي شهر در 
اين زمينه اظهار داشت: كميته ويژه اي براي بررسي 
جزئيات دقيق حادثه و علل آن به دس��تور محسن 
هاشمي تشكيل شد و رياست آن را رييس كميسيون 
سالمت شوراي شهر عهده دار ش��د. در حال حاضر 
تمام مدارك از س��ال 87 تا كنون در مورد كلينيك 
مربوطه به دس��ت مان واصل شده و در حال بررسي 

كارشناسي هستيم.

طي سه ماهه گذشته، متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني حدود ۶ ميليون تومان افزايش يافته است
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اخبار

 در 13 استان و با اعتبار
 1480 ميلياردي انجام مي شود 

179 طرح پل و راهسازي بركت 
در مناطق محروم

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 179طرح 
پل و راهس��ازي را در مناطق محروم كش��ور به 
بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد. معاون 
عمراني و طرح هاي زيربنايي بنياد بركت ضمن 
بيان اين مطلب افزود: 179 طرح پل و راهسازي 
را در مناطق محروم و كمتر برخوردار 13 استان 
كش��ور در دس��ت اقدام داريم ك��ه از اين تعداد، 
60 طرح تكميل ش��ده و مابقي در درست انجام 
است. محمد مهجوري ادامه داد: 60 شهرستان و 
روستاهاي توابع در اين 13 استان تحت پوشش 
فعاليت هاي عمران��ي و زيربنايي بنياد بركت در 
حوزه س��اخت پل و راه قرار دارند. همچنين 18 
طرح پل و راهسازي نيز آماده افتتاح است. به گفته 
معاون عمراني و طرح هاي زيربنايي بنياد بركت، 
استان هاي خوزس��تان، سيستان و بلوچستان، 
كهگيلويه و بويراحمد و لرستان بيشترين سهم 
را از پروژه هاي پل و  اي��ن بنياد دارند. مهجوري 
خاطرنش��ان كرد: 1480 ميلي��ارد ريال اعتبار 
براي بهره برداري از 179 طرح پل و راهس��ازي 
بنياد بركت پيش بيني ش��ده و تخصيص يافته 
اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه بسياري از ساكنان 
مناط��ق روس��تايي از بابت كمب��ود راه و پل در 
مضيقه هستند، گفت: ساخت پل و راه در مناطق 
شهري و روستايي، عالوه بر جلوگيري از مهاجرت 
بي رويه  روس��تاييان و بروز مش��كالت مختلف 
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و معيشتي ناشي 
از حاشيه نشيني در شهرها، باعث حفظ و بقاي 
جمعيت در مناطق مرزي كشور، ارتقاي سطح 
معيشت روستاييان و گسترش عدالت اجتماعي 
مي ش��ود. معاون عمراني و طرح هاي زيربنايي 
بنياد بركت از اجراي 47 هزار و 800 پروژه عمراني 
توس��ط اين بنياد در كش��ور خبر داد و گفت: در 
س��ال 1399 نيز اجراي 3500 ط��رح عمراني 
و زيربناي��ي را در حوزه ه��اي مختلفي از جمله 
مدرسه سازي، ساخت مسجد و مراكز فرهنگي، 
راهس��ازي، آب رساني، ساخت مراكز بهداشتي، 
مرم��ت قن��وات و ... را در مناطق محروم و كمتر 
توسعه يافته كشور تعهد كرده ايم.  مهجوري افزود: 
بنياد بركت عالوه بر ايجاد نهضت اشتغال زايي با 
هدف محروميت زدايي، توسعه و توانمندسازي 
اقتصادي و اجتماعي در مناطق محروم و كمتر 
برخوردار كش��ور به عنوان رس��الت و ماموريت 
اصلي خ��ود، فعاليت هاي گس��ترده اي را نيز در 
حوزه هاي عمراني و زيربنايي در اين مناطق دارد. 
معاون عمراني و طرح هاي زيربنايي بنياد بركت با 
تاكيد بر اينكه تمام 31 استان كشور تحت پوشش 
طرح هاي عمراني و زيربنايي اين بنياد قرار دارند، 
تاكيد كرد: هر چند بنياد بركت با توجه به منويات 
مقام معظم رهبري و تاكيدات و سياس��ت هاي 
ابالغي از سوي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام 
)ره( مبني بر محروميت زدايي و توانمندس��ازي 
اقتصادي و اجتماعي جوامع محروم و كمتر توسعه 
يافته از طريق ايجاد فرصت هاي كس��ب و كار، 
عمده فعاليت ها و اقدامات خود را بر اشتغال زايي 
در اين مناطق متمركز كرده اس��ت اما به اجراي 
طرح هاي عمراني و زيربنايي در مناطق روستايي 

و محروم نيز توجه ويژه دارد.

 كدام پيام رسان ها
قابليت تماس صوتي دارند

اتصال متقاب��ل اپراتورها با پيام رس��ان ها از طريق 
تماس صوتي براي پيام رسان هاي اجتماعي داخلي 
كه اعضاي آنها به پنج ميليون كاربر رس��يده باشد 
فراهم ش��ده است. به گزارش ايس��نا، پس از فيلتر 
شدن پيام رسان  خارجي تلگرام در چندين مرحله، 
مهاجرت كاربران 50 ميليوني به پيام رسان هاي ديگر 
از جمله نمونه هاي مشابه خارجي و داخلي آغاز شد. 
اگرچه هنوز تعداد كاربران پيام رسان هاي داخلي با 
رقباي خارجي شان قابل مقايسه نيست، اما برخي 
افراد استفاده از امكانات ابزارهاي بومي را به ابزارهاي 
خارجي ترجيح مي دهند. امكان پرداخت از طريق 
پيام رس��ان هاي بومي از مواردي است كه نسبت به 
پيام رسان هاي خارجي، براي اين ابزارهاي داخلي 
برتري ايجاد مي كند. اكنون برخ��ورداري از امكان 
تماس صوتي براي پيام رسان هاي بومي هم مي تواند 
ويژگي ديگري باشد كه كاربران را به استفاده از اين 
ابزارها تشويق كند. حسين فالح جوشقاني، معاون 
وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات، چندي پيش با 
اشاره به مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي اعالم كرد 
اپراتورها موظفند خدمات الزم براي برقراري امكان 
Call out در پيام رسان ها را براي آنها فراهم آورند 
و تعرفه اين تماس ها نصف تماس عادي خواهد بود. 

فناوري هاي نو

 جاسوسي پيمانكاران توييتر 
از چهره هاي مشهور لو رفت

سال ها قبل از هك بي س��ابقه توييتر كه دو هفته 
قبل رخ داد، برخي پيمانكاران توييتر با دسترسي 
به ابزار داخلي اين شركت از چهره هاي مشهور فعال 
در اين ش��بكه اجتماعي جاسوسي مي كردند. به 
گزارش مهر به نقل از ورج، گزارشي كه توسط شبكه 
بلومبرگ منتشر شده نشان مي دهد پيمانكاران 
مذكور با سوءاس��تفاده از اب��زار و امكانات داخلي 
توييتر كه به آنها دسترس��ي داش��ته اند از برخي 
چهره اي مشهور ورزش��ي، خوانندگان و غيره در 
اين شبكه اجتماعي جاسوسي مي كردند. افشاي 
اين موضوع به نگراني هاي تازه اي در مورد ميزان 
جدي گرفته شدن امنيت و حريم شخصي كاربران 
توييتر توسط مديران اين شبكه اجتماعي دامن زده 
است. ابزار مورد سوءاستفاده به كارمندان توييتر 
امكان مي دهد تا براي باز تنظيم يا ريس��ت كردن 
حساب هاي كاربري يا واكنش نشان دادن به انتشار 
محتواي غيرمجاز وارد عمل شوند. اما حاال مشخص 
شده اين ابزار براي سوءاستفاده و هك حساب هاي 
مختلف نيز قابل استفاده است و در سال هاي ۲017 
و ۲018 برخي پيمانكاران و همكاران ثالث توييتر 
با سوءاس��تفاده از اين ابزار و به بهانه كمك كردن 
و راهنمايي اش��خاص مش��هور فعال در توييتر به 
اطالعات خصوصي آنها دسترسي يافته اند. توييتر 
بسيار دير متوجه اين موضوع شده و تالش كرده 
از اين نوع سوءاس��تفاده ها جلوگيري كند. برخي 
 Cognizant از اين پيمانكاران توس��ط شركت
به توييتر معرفي ش��ده بودند و نكته جالب اينكه 
اين شركت باوجود رسوايي اخير كماكان با توييتر 
همكاري دارد. بي��ش از 1500 پيمانكار و كارمند 
ب��ه قابليت هاي مرب��وط به تغيي��ر در تنظيمات 
حساب هاي كاربري توييتر دسترسي دارند. توييتر 
در واكنش به اين خبر هرگونه سوءاستفاده اين افراد 
از قابليت هايي كه در اختيار دارند را در يك ماه اخير 
رد كرده است. اين شركت مدعي شده در صورت 
شناسايي هر مورد تخلف جدي همكاري خود با 
كارمند متخلف را پايان داده و وي را اخراج مي كند.

فيس بوك   از كميسيون 
آنتي تراست اروپا  شكايت مي كند

فيس بوك با ش��كايت از كميس��يون آنتي تراست 
اتحاديه اروپا، آن را متهم مي كند كه براي تحقيقات 
در اين ش��ركت خواهان بررس��ي حجم وسيعي از 
اطالعات بي ربط هس��تند. به گزارش مهر به نقل از 
رويترز، فيس بوك به دليل درخواس��ت اطالعات 
بيش از حد ملزوم از سوي كميسيون آنتي تراست 
)ضدانحصار( اتحاديه اروپا از اين س��ازمان شكايت 
مي كند. به گفته فيس بوك اطالعات درخواستي 
اين كميسيون ش��امل جزييات اطالعات شخصي 
براي تحقيق درباره وضعيت داده هاي شركت و بازار 
آن است. از سال گذشته ميالدي فيس بوك به شدت 
تحت فشار و تحقيقات مقامات آنتي تراست اتحاديه 
اروپا است. يكي از اين تحقيقات به مخزن اطالعاتي 
مربوط اس��ت. تحقيق��ي ديگر كه از س��ال ۲016 
ميالدي آغاز شده درباره بازار آنالين شركت است 
و داده هاي بي��ش از 800 ميليون كاربر فيس بوك 
در 70 كش��ور را ش��امل مي ش��ود كه كاالهايي را 
خريدوف��روش مي كنند. اين ش��ركت اعالم كرده 
315 هزار سند معادل 1.7 ميليون صفحه در اختيار 
كميسيون آنتي تراست اتحاديه اروپا قرار داده است. 
تيم لمب يكي از مقامات فيس بوك در بيانيه اي در 
اين باره مي نويسد: »ماهيت عجيب درخواست هاي 
كميسيون آنتي تراست اتحاديه اروپا بدان معنا است 
كه ما بايد اسنادي را در اختيار آن قرار دهيم كه هيچ 
ارتباطي به ماهيت تحقيقات ندارد مانند اطالعات 
شخصي كارمندان از جمله داده هاي پزشكي، اسناد 
مالي و اطالعات خصوص��ي درباره اعضاي خانواده 
كارمندان. م��ا معتقديم چنين درخواس��تي بايد 
از س��وي دادگاه هاي اتحاديه اروپا بررس��ي شود.« 
كميسيون آنتي تراست اتحاديه اروپا اعالم كرده در 

دادگاه از خود دفاع خواهد كرد.

كارمندان گوگل تا پايان ژوئن 
۲۰۲1 دور كار شدند

گ��وگل با توجه به ارزيابي از ش��يوع ويروس كرونا، 
تصمي��م گرفته بخش اعظم ۲00 ه��زار كارمند و 
پيمانكار خود را تا پايان ژوئن س��ال آينده ميالدي 
دور كار كند. به گزارش مهر به نقل از آسوشيتدپرس، 
س��اندار پيچاي مدير ارش��د اجرايي گ��وگل اين 
تصمي��م را اعالم كرد. همچنين اين اقدام ش��امل 
ديگر ش��ركت هاي زيرمجموعه آلفابت )ش��ركت 
مادر گوگل( نيز مي ش��ود. گوگل قبال اعالم كرده 
بود تا پايان س��ال جاري مي��الدي )۲0۲0( دفاتر 
خود را بسته نگه مي دارد اما طبق خبر جديد مدت 
زمان تعطيلي دفاتر اين ش��ركت شش ماه افزايش 
يافته است. پيچاي در ايميلي به كارمندان گوگل 
نوش��ت: »مي دانم افزايش مدت زم��ان دوركاري 
بازخورده��اي مختلفي ميان كارمن��دان به وجود 
مي آورد و مي خواهم به شما بگويم از خودتان مراقبت 
كنيد. اميدوارم اي��ن اق��دام انعطاف پذيري مورد 
نياز كارمندان براي ايجاد توازن ميان فعاليت هاي 
كاري و مراقبت از خود و خانواده ش��ان طي 1۲ ماه 
آينده را فراهم كند.« چنين تصميمي روي بيش از 
1۲3 هزار كارمند گوگل و شركت هاي زيرمجموعه 
آلفابت و همچنين 80 هزار پيمانكار مشغول به كار 
در دفاتر اين ش��ركت، تاثير مي گذارد. البته گوگل 
ابتدا تصميم داشت طي تابستان سال جاري اجازه 
دهد تعداد زيادي از كارمندان در دفاتر اين شركت 
واقع در كاليفرنيا به سركار خود برگردند. اما گسترش 
شيوع كوويد19 سبب شد تا اين شركت مدت زمان 
دوركاري را تا ماه ژانويه ۲0۲1 تمديد كند و اكنون 
نيز اعالم كرده كارمندان تا ژوئن ۲0۲1 از راه دور به 

فعاليت خود ادامه خواهند داد.

ضرورت توسعه سكوهاي مورد نياز براي كاهش وابستگي
در حال حاضر س��كوهاي جهاني در حوزه هاي مختلف و 
مورد نياز كاربران، خدمت رساني كرده و بخش مهمي از بازار 
ايران را به خود اختصاص داده اند. معاون سابق مركز ملي 
فضاي مجازي با اعتقاد به اينكه در زمينه مصوبه ساماندهي 
پيام رسان هاي بومي به درستي عمل نشده است، اظهار كرد 
كه بايد براي حكمراني فضاي مجازي به مصوبات شوراي 
عالي فضاي مجازي جامه عمل بپوشانيم و همچنين شبكه 
ملي اطالعات بايد به عنوان زيست بوم پياده سازي تمامي 
برنامه هاي تحولي در فضاي مجازي مورد لحاظ قرار گيرد و 
تمامي اقدامات توسعه اي در اين حوزه، متناسب با توسعه 

شبكه ملي اطالعات صورت پذيرد.
عباس آسوشه در نشست »كرونا و چالش حكمراني و الزامات 
مجازي سازي« اظهار كرد: »تكنولوژي با سرعت بسيار بااليي 
در حال پيشرفت است و بايد بتوانيم از تكنولوژي به بهترين 
وجه استفاده بكنيم. براي حكمراني فضاي مجازي بايد به 
مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي جامه عمل بپوشانيم. 
مثال مصوبه سامان دادن به پيام رسان هاي داخلي و خارجي 
كه در س��ال 96 به تصويب رسيد، به درستي عمل نشد و 
اين طور نمي ش��ود حكمراني كرد. ما تا امروز به آن مصوبه 
عمل نكرده ايم و با اين توجيه كه مي خواهيم تعادل را رعايت 
كنيم هم به پيام رسان هاي خارجي اجازه فعاليت داديم و هم 
به داخلي گفتيم همه هر كاري مي خواهند بكنند و مردمان 

را هم بدون هيچ مالحظه اي در اختيارشان قرار داده ايم.«

     سناريوهاي ايران در مواجهه با فضاي مجازي
معاون سابق فناوري مركز ملي فضاي مجازي در توصيف 
سناريوهاي پيش رو و سناريوي مطلوب جمهوري اسالمي 
اظهار كرد: »اگرچه بسياري از متخصصان مواجهه را به طور 
كلي به دو دس��ته منفعالنه و فعال تقس��يم مي كنند، اما 
سناريوي كلي كش��ور به منظور مواجهه صحيح با فضاي 
مجازي و در اختي��ار گرفتن حكمراني فضاي مجازي را با 
توجه به منويات مقام معظم رهبري مي توان در يك جمله 
خالصه كرد و آن »تغيير رويكرد جمهوري اسالمي ايران از 

مواجهه انفعالي به مواجهه فعال« است.« 
آسوشه در تش��ريح عبارت مواجهه فعال، آن را بر سه نوع 
تقس��يم بندي كرد و گفت: »نوع ي��ك، مواجهه فعال در 
بس��ترهاي وارداتي اس��ت. اين نوع از مواجهه، به منظور 
واكنش فع��ال »درون« يا »در ازاء« بس��ترهاي وارداتي از 
جمله اينترنت، مرورگرها، جست وجوگرها، پيام رسان ها، 
بازي هاي رايانه اي اس��ت.  بسياري از اقدامات پيشنهادي 
از جمله پااليش محتوا، مميزي فناوري، خدمات، سكوها 
و محتواي خارجي )احداث گمرك فضاي مجازي(، توليد و 
نشر انواع محتواي سالم و مفيد، التزام شركت ها و سكوها به 
رعايت قوانين جمهوري اسالمي، تدوين پيوست فرهنگي 
براي فناوري هاي نوين قبل از ورود فناوري، مبارزه با جرايم، 
طبقه بندي سني و جنسيتي و موضوعي محتوا و خدمات، 
شبكه ملي اطالعات، جلوگيري از خروج اطالعات، رعايت 
اصول پدافند غيرعامل و در راستاي اين نوع از مواجهه است. 
نوع دوم، مواجهه فعال تقليدي يا همان بومي سازي است. نوع 
دوم از مواجهه فعال، بومي سازي سخت افزارها، نرم افزارها، 
خدمات و محتواي فضاي مجازي اس��ت. چنانكه تاكنون 
چنين مواجه��ه اي در قبال برخي خدم��ات مهم صورت 

پذيرفته است. 
خدماتي از قبي��ل راه اندازي كل��وب و فيس نما در مقابل 
فيس بوك، آپارات در مقابل يوتيوب، اسنپ در مقابل اوبر، 
پيام رس��ان هاي داخلي در مقابل تلگرام و واتس اپ، توليد 
بازي هاي داخلي مش��ابه نمونه خارجي آن، همه و همه از 
مواجهه فعال نوع دوم به حساب مي آيند. نوع سه، مواجهه 
فعال و مبتكرانه است. اگرچه توجه به نوع اول و دوم مواجهه 
فعال در ش��رايط امروز ضروري و غيرقابل انكار اس��ت، اما 
برفرض ورود و حضور جدي در فضاي مجازي بر اس��اس 

اين دو نوع از مواجهه، باز حظي از انفعال در مواجهه كشور 
وجود دارد كه آن انفعال در پذيرش ايدئولوژي مس��تور در 

فناوري هاي وارداتي است.« 
وي گف��ت: »رويدادهاي فناورانه به وي��ژه در حوزه فضاي 
مجازي برآمده از ايدئولوژي  است كه آن را ايجاد و هدايت 
كرده است. پرداختن به بنيان هاي نظري فناوري اطالعات 
و ارتباطات يا جهان بيني حاكم بر آن، از آن جهت كه با سبك 
زندگي كاربران ارتباط مستقيم دارد، همواره مورد توجه 
انديشمندان بوده است.«   وي تاكيد كرد: »ايدئولوژي هاي 
غالب مدرن در ذيل دموكراسي اومانيستي ظاهر شده و وجه 
يا شأني از آن را محقق كرده و مي كنند. ايدئولوژي اسالمي 
الگويي از انسان شناس��ي ديني را ارايه مي دهد كه تفاوت 
بنيادي با اومانيسم غربي دارد. در نوع سوم از مواجهه فعال 
در فضاي مجازي كه قطعه كمتر توجه شده پازل مواجهه 
جمهوري اس��المي بوده اس��ت، آنچه كه به عنوان اصل، 
محور و هدف مورد توج��ه مديران و فعاالن قرار مي گيرد، 
بنيان هاي فكري و تمدني اسالمي است. بر اين اساس عالوه 
بر بهره گيري از فناوري هاي موجود و س��رلوحه قراردادن 
خالقيت و ابتكار، فضاي مجازي جديدي متناسب با اصول 
اسالمي به جهان عرضه مي شود.« اين استاد دانشگاه تربيت 
مدرس در تبيين اصول و الزامات جمهوري اس��المي در 
عرصه فضاي مجازي گفت: »الزامات مواجهه فعال جمهوري 
اسالمي ايران در عصر فضاي مجازي، بايسته هايي است كه 
تحقق اهداف و شكل گيري حكمراني فضاي مجازي در گرو 
رعايت آن است. هر چه اين الزامات بيشتر و دقيق تر مورد 
توجه قرار گيرد، دس��تيابي به اهداف مذكور سريع تر و در 

گستره اي وسيع تر محقق خواهد شد.«

     شكل گيري حكمراني فضاي مجازي با نوآوري
به گفته آسوشه، اولين اصل و الزام، نوآوري است. نوآوري، 
خالقيت و ابتكار از جمله الزمه هايي است كه مواجهه فعال 
هرگز بدون آن محقق نخواهد ش��د. هرچند خودكفايي 
در اغلب اليه هاي فضاي مجازي حاصل شود، اما تا زماني 
كه ايده آن، مبتني بر فلس��فه و سبك زندگي غربي است، 
حظي از انفعال را با خود همراه دارد. در سناريوي حكمراني 

فضاي مجازي كشور نوآوري و خالقيت در توليد فناوري ها 
و محصوالت فضاي مجازي مبتني بر تفكر و سبك زندگي 
اسالمي ايراني، برخورداري از مواجهه فعال را تضمين خواهد 
كرد. وي خاطرنش��ان كرد: »دومين اص��ل، خوداتكايي و 
درون زايي است. با توجه به اصل استقالل و عدم وابستگي به 
بيگانگان كه در اصول حكمراني فضاي مجازي از آن سخن 
به ميان آمد، الزمه چنين رويكردي، خوداتكايي در تمامي 
زيرساخت هاي حياتي، سخت افزارها و نرم افزارهاي پايه 
و سكوهاي عمومي مورد نياز كشور است. سومين محور، 
فرامرزي بودن و برون گرايي اس��ت. اگرچه در ذاتي بودن 
يا نبودن ويژگ��ي بي مرزي در فضاي مجازي اختالف نظر 
وجود دارد، اما آنچه مورد اتفاق همگان است، تغيير مفهوم 
مرز و پيداي��ش مرزهاي جديد در فضاي مجازي اس��ت 
كه الزم مي دارد در مواجهه كش��ور رويكرد فرامرزي يا به 
تعبير ديگر برون گرايي اتخاذ شود. ايجاد عمق استراتژيك 
منطقه اي، بين المللي و كشورهاي همسو و همچنين ترسيم 
و گسترش مرزهاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي، فناوري، 
امنيتي در فضاي مجازي از جمله اقدامات مهم در رويكرد 

فرامرزي است.« 
به گفته آسوشه چهارمين الزام ضرورت نگاه فرصت محور 
است. با توجه به پيدايش فناوري هاي پيشرفته، تغييرات 
روزآمد فضاي مجازي و پيامدهاي ناشي از انفعال كشور در 
پذيرش و استفاده از آن، نگاه تهديد محور به مقوله فضاي 

مجازي را نگاه غالب ساخته است. 
اين در حالي است كه استفاده از ظرفيت هاي فضاي مجازي 
در جهت تسهيل خدمت رساني، عدالت، هم افزايي، شفافيت، 
توسعه اقتصادي و اجتماعي بسيار راه گشا و ضروري است. 
همچنين اين فضا با توجه به ويژگي هاي مهمي از جمله 
شبكه اي، تعاملي و فرامرزي بودن، بهترين ابزار در جهت نشر 
تفكر و سبك زندگي اسالمي در جهان است. وي خاطرنشان 
كرد: »در نتيجه در س��ناريوي مواجهه جمهوري اسالمي 
ايران با فضاي مجازي به دليل رعايت اصول و الزامات ديگر 
از جمله اسالميت، استقالل و خوداتكايي )كه تهديدات را 
به حداقل خواهد رساند( نگاه فرصت محور غالب و حاكم بر 

رويه ها خواهد بود.«

     ضرورت ايجاد و توسعه 
سكوهاي خدمات پايه و عمومي

استاد دانشگاه تربيت مدرس با بيان اينكه افزايش مشاركت 
فعاالنه مردمي پنجمين ضرورت و الزام جمهوري اسالمي 
در مجازي شدن است، ادامه داد: »دولت با توجه به روزآمدي 
تغييرات فضاي مجازي و كثرت حوزه هاي تحولي، بي شك 
نخواهد توانست به تنهايي مديريت اين فضا را عهده دار شود، 
بلكه الزم است با تمركز بر تنظيم گري و تقويض بخشي از 
اختيارات اجرايي به بخش خصوصي، نهادهاي مردمي و 
نخبگان، اين حجم از نيازهاي فردي، اجتماعي، اقتصادي، 
فرهنگي در بستر فضاي مجازي و فعاليت در اليه ها، ابعاد و 
حوزه هاي مختلف اين فضاي را صحيح و سريع پاسخ دهد. 
همچنين دول��ت مي تواند با افزايش حس مس��ووليت و 
بسترس��ازي مش��اركت عموم مردم در حكمراني فضاي 
مجازي در جهت رش��د و تعالي كش��ور گام هاي موثري 

بردارد.« 
وي گفت: »پياده س��ازي بر بستر ش��بكه ملي اطالعات 
ششمين الزام مجازي شدن جمهوري اسالمي است. بديهي 
است به منظور حفظ و توسعه استقالل در حكمراني فضاي 
مجازي، الزم است شبكه ملي اطالعات به عنوان زيست بوم 
پياده سازي تمامي برنامه هاي تحولي در فضاي مجازي مورد 
لحاظ قرار گيرد و تمامي اقدامات توسعه اي در اين حوزه، 
متناسب با توسعه شبكه ملي اطالعات )مطابق با الزامات 

مصوب شوراي عالي فضاي مجازي( صورت پذيرد.«
 آسوش��ه، الزام و اصل مهم آخر را ضرورت ايجاد و توسعه 
س��كوهاي خدمات پايه و عمومي عنوان كرد و گفت: »در 
حال حاضر سكوهاي جهاني در حوزه هاي مختلف و مورد 
نياز كاربران، خدمت رساني كرده و بخش مهمي از بازار ايران 

را به خود اختصاص داده و يا به زودي خواهد داد. 
بنابراين ايجاد و توس��عه سكوهاي مورد نياز در حوزه هاي 
استراتژيك كشور )پيام رسان، آموزش، بهداشت، اقتصاد، 
كشاورزي( با تأكيد بر ظرفيت بخش خصوصي به منظور 
خروج از وابستگي به فضاي مجازي تحت حاكميت امريكا، 
از راهبردهاي اساسي جمهوري اسالمي ايران در سناريوي 

مواجهه با فضاي مجازي خواهد بود.«

استفاده از ظرفيت هاي فضاي مجازي درجهت تسهيل خدمت رساني، عدالت، شفافيت، توسعه اقتصادي و اجتماعي ضروري است

سكوهاي جهاني در حوزه هاي مختلف مورد نياز كاربران، بازار را در دست گرفتند

 اما صادركننده اگر يك بار مصرف باشد و بخواهد يك باركاال 
صادرات كند، ممكن است سوءاستفاده كند و ارز را نياورد، اما اگر 
صادركننده دنبال فعاليت مستمر در اقتصاد باشد؛ به هيچ وجه 
حاضر نيست تا اعتبار خود را زير سوال ببرند. صادركنندگان 
حتما به دنبال آوردن ارز به كشور است. اما برخي كاالها بايد ابتدا 
بفروشند تا بعد از فروش ارزها را تسويه كنند. يا كرونا باعث شده 
برخي تعهدات به تعويق بيفتد، در برخي موارد هم تغييرات پي 
در پي قوانين و مقررات باعث بروز اين مشكالت شده است. قبال 
گفته مي شد 30درصد از ارز را بايد تحويل دهيد؛ االن گفته 

مي شود اين ترتيب 70درصد مي شود. 
  درب�اره ش�اخه تقاضا هم توضي�ح مي فرماييد چه 

شرايطي حاكم است؟
ما براي واردات و نيازهاي عمومي كش��ور نياز ب��ه ارز داريم 
كاالهايي كه مجوز واردات رس��مي به آنه��ا مي دهند و نياز 

اساسي كشور است.؛ يك بخش از نيازها براي سفته بازي برخي 
افراد و جريانات است كه قصد دارند از طريق داللي سودهاي 
هنگفت ببرند. يك عده اي مي خواهند ارز را از كش��ور خارج 
كنند. در سنوات مختلف ما در برخي سال ها تا 18ميليارد دالر 
ارز از كش��ورمان خارج شده است. مهم ترين بخش كاالهاي 
قاچاق است كه نياز به ارز دارند. يعني فعاالن حوزه قاچاق كاال 
ارزهاي خود را از صرافي ها يا صادركنندگان مي گيرند، حداقل 
10ميليارد دالر تقاضا در بازار براي قاچاق است. يكي ديگر از 
نيازها براي سفرهاي خارج از كشور به به صو.رت تفريحي، چه 
بهداشتي چه آموزشي و...عده اي هم براي حفظ ارزش پولشان 
اقدام به خريد ارز مي كنند. اين تقاضاها همانطور كه ديديد 
برخي ضروري است وبرخي هم تقاضاهاي كاذب است.بايد 

بين تقاضاهاي كاذب و واقعي تفاوت گذاشته شود.
  ش�ما به ابعاد مختلف بحث اش�اره كرديد، اما براي 

بازگشت ثبات به بازار ارز چه راهكارهايي را پيشنهاد 
مي كنيد؟ 

براي حل مساله ارز و مدريت درست بخش ارز بايد يك وحدت 
فرماندهي در ارز داشته باشيم. يعني بازيگران ارزي كشور اگر 
تحت يك فرماندهي واحد نباشند مشكل ايجاد مي شود. يعني 
عدم هماهنگي سياس��ت هاي مالي، پولي و ارزي كه مربوط 
به بانك مركزي است با سياست هاي توليدي و بازرگاني كه 
مربوط به وزارت صمت است. يعني مجموعه تقاضاهايي كه 
در حوزه واردات مي آيد، موضوع ثبت سفارش، مقدار واردات؛ 
چگونگي صادرات و... به سيستم بازرگاني مربوط است و نظام 
سياست هاي پولي و مالي هم به بانك مركزي مربوط مي شود. 
اگر اين دو نهاد با هم هماهنگ باشند اوضاع مديريت مي شود 
اما اگر نباشد اوضاع به سمت نوسان و به هم ريختگي حركت 

مي كند.

  در حال حاضر وضعيت هماهنگي وزارت صمت و بانك 
مركزي به چه صورتي است؟

االن اختالفي كه بين وزارت صم��ت و حوزه بازرگاني وجود 
دارد كامال مشهود است، ضمن اينكه بانك مركزي هم مسير 
مختص به خود را مي رود. مثل كنسرتي كه كه هر كس ساز 
خود را مي نوازد. در حال حاضر سياست گذاري هاي تجاري در 
اختيار وزارت خانه اي است كه بايد سياست گذاري هاي الزم را 
براي 3وزارتخانه را انجام دهد. معلوم است كه هم توليد آسيب 
مي بيند هم بازرگاني و هم صادرات. دولت هم با زبان روشن 
مي گويد آقا ۲نفر بايد سيستم اين وزارتخانه را هدايت كنند، 
اما به دولت اجازه نمي دهند؛ مي گويند؛ »اِل بودور كه واردي« 
همينه كه هست. به هر حال زماني كه دولت اين نياز را اعالم 
مي كند بايد به اين نياز دولت كه سكان هدايت اجراي كشور را 

به سدت دارد، توجه شود.

در ايران تنها اعالم شد ماسك اجباري است اما مشخص نشد 
كه اگر كسي از ماسك در اماكن عمومي و خيابان ها استفاده 
نكرد، كدام نيروي قهريه با متخلفان اين مصوبه، برخورد 

مي كند يا جريمه اي براي آنها در نظر مي گيرد. 
دولت كه فرصت طاليي تعطيالت نوروز را براي قرنطينه 
با بي تدبيري از كف داد، در اس��تفاده اجباري از ماسك نيز 
تدبير كافي را به كار نبرد. جالب آنكه ۲0 روز پس از اجباري 
شدن استفاده از ماسك، محس��ن فرهادي، معاون مركز 
سالمت محيط و كار وزارت بهداشت، گفت: »در همه  جاي 
دنيا از نيروي قهريه استفاده كردند اما ما اين را نداشتيم و اگر 
مجبور شويم اين امر برعهده نيروي انتظامي خواهد بود و 
فكر مي كنم احتماال جريمه هاي نقدي نيز براي افرادي كه 
پروتكل  ها و استفاده از ماسك را رعايت نمي كنند پيش  بيني 

خواهد شد.« 
اما هنوز خبري از اعمال جريمه نيس��ت؛ جريمه اي كه در 
برخي ايالت هاي آلمان بين 150 تا ۲00 يورو است و دولت 

فرانسه نيز براي نزدن ماسك و رعايت نكردن پروتكل هاي 
بهداشتي، جريمه 135 يورويي در نظر گرفته است. جريمه 
استفاده نكردن از ماسك در آذربايجان نيز بين 50 تا 400 
منات است. اما در ايران، سهل انگاري دولت كه به تبع آن، 
سهل انگاري برخي از مردم را نيز در پي داشته، به جاي قرار 
گرفتن ايران در روند بهبود و كاهش ابتال و مرگ و مير، كشور 
را در وضعيت بحراني قرار داده و حاال تعداد استان هاي قرمز 
هم افزايش يافته است. چه كس��ي در اين زمينه مسوول 
اس��ت؟ دولتي كه ار فرصت نوروز براي قرنطينه شهرها و 
تعطيلي حداقل سه هفته اي اماكن و ادارت خودداري كرد، 
بايد پاس��خگوي اين خطا مرگبار باشد. تهران، حاال مركز 
مهم شيوع كرونا در كشور شده است. اما نه خبري از اعمال 
جريمه براي استفاده از ماسك است، و نه خبري از قرنطينه و 
اين د رحالي است كه در بسياري از مناطق تهران، مردم نيز 
اهميتي به استفاده از ماسك نمي دهند و دولت حتي موفق 

به اقناع برخي اقشار براي استفاده از ماسك نشده است. 

پشت پرده عدم بازگشت ارزهاي صادراتي

سيد مجتبی حکيم-  شهردار بابل

آگهی مناقصه عمومی- )نوبت دوم(- چاپ اول
شهرداری بابل در نظر دارد پروژه زير را با مشخصات و شرايط کلی از طريق مناقصه عمومی به اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد:

لذا متقاضيان محترم می توانند از تاريخ 99/5/15 تا تاريخ 99/5/25 همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای ش�هرداری مراجعه و اس�ناد را دريافت و پس از بررسی، پيشنهاد خود را به 
همراه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و يا فيش واريزی به همين مبلغ به حس�اب 0105707039007 نزد بانک ملی واريز و به همراه برگه پيشنهاد قيمت تحويل دبيرخانه 

شهرداری نمايند.
آخرين مهلت تحويل اسناد تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/5/25  می باشد.
بازگشايی پاکات رسيده در تاريخ 99/5/26  روز يکشنبه راس ساعت 14 می باشد.

به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 35156225 می باشد.
http://www.babolcity.ir

مدت اجرا )ماه(مبنای برآوردصالحیتسپرده شرکت در مناقصه )ریال(برآورد اولیه )ریال(پروژه

احداث سازه پارکینگ طبقاتی تجاری، 
24فهرست بهای ابنیه و راه و باند سال 1399رتبه 3 ابنیه502/150/239/75025/200/000/000فرهنگی میدان 17 شهریور

ادامه از صفحه اول

اجبار بدون جريمه 
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مهردادسعادترييساتاقمشتركايرانوتركيهازعواملبازدارندهتجارتخارجيكشورميگويد

نابلدي  تجار، عامل  ضربه  به  صادرات 

پرورشدامسبكدرفشافويهوكلنگزنيكارخانهلبنيتوسطستاداجراييفرمانامام

تعادل | فرشته فريادرس |
»تركيه« چند وقتي اس�ت كه ديگر در ليس�ت 
شركاي عمده تجاري ايران قرار ندارد.«؛ داده هاي 
آماري اين گزاره را تاييد مي كند. ارزيابي ها نشان 
مي دهد، ايران و تركيه در فصل نخس�ت س�ال 
2020 حدود 645 ميلي�ون دالر تجارت كااليي 
داشته اند كه اين ميزان نسبت به فصل نخست 
س�ال 2019 با كاهش 70 درصدي مواجه ش�ده 
است. رقم تجارت سه ماهه نخست سال 2020، 
حدود 270 ميليون دالر مربوط به صادرات ايران 
به تركيه و 376 ميلي�ون دالر مربوط به واردات 
ايران از تركيه بوده كه هر دو نسبت به مدت مشابه 
سال 2019، كاهش داشته اند. اما بنابر آمارها نياز 
وارداتي تركيه در سال 210 ميليارد دالر است، اما 
حجم تجارت )صادرات و واردات( ما با اين كشور 
به 5 ميليارد دالر مي رسد؛ در حالي كه كشورمان 
پتانسيل 15 ميليارد دالر صادرات به تركيه را دارد. 
حال اين پرس�ش قابل طرح است كه چرا حجم 
تجارت كش�ورمان با نزديكترين همسايه امان 
اينقدر اندك اس�ت؟ »مهرداد سعادت دهقان« 
رييس اتاق مشترك ايران وتركيه از عامل پنهاني 
مي گويد كه سبب ضربه به تجارت خارجي كشور 
با شركاي تجاري اش شده است. به گفته اين فعال 
اقتصادي، ترك ها خيلي عالقه مند هس�تند با 
ايران تجارت داشته باشند، اما برخي از تجار نابلد 
ايراني به دليل عدم آش�نايي با قوانين تجاري و 
عدم رعايت اخالق حرف�ه اي در تجارت، باعث 
ايجاد مشكالتي براي طرف ترك شده اند وهمين 
امر سبب شده تا تجارت با اين كشور با مشكالتي 
عديده اي مواجه شود و ترك ها را از تجارت با ايران 
باز دارد. او در عين حال، »خلق بخشنامه هاي يك 
شبه، ممنوعيت هاي صادراتي، مسائل بانكي براي 
نقل و انتقال پول و عدم رعايت اس�تانداردهاي 
بين المللي در صدور كاالها، ضعف ديپلماس�ي 
تجاري در بازاريابي و عدم حضور رايزنان بازرگاني 
در مقاصد صادراتي و در نهايت عدم توجه و اعتماد 
دول�ت به بخ�ش خصوص�ي« را از ديگر عوامل 
بازدارنده تجارت مي داند. مشروح اين گفت وگو 

را در ادامه مي خوانيد.

  در چندماه�ه اخير، چقدر تجارت با تركيه تحت 
تاثير شيوع ويروس كرونا قرا ر گرفته است؟ 

همان طور كه مي دانيد، در اسفندماه ۹۸ به شيوع گسترده 
اين ويروس، تمامي مرزهاي تجاري كشور بسته شد. اما با 
تالش و پيگيري هاي اتاق مشترك ايران وتركيه، در اوايل 
فروردين ماه سال جاري تجارت به تركيه به صورت ريلي 
و از طريق حمل با واگن، بخشي از كاالها صادر مي شد، اما 
اين جوابگوي حجم تجارت دو كشور نبود. سرانجام با تماس 
تلفني كه حسن روحاني رييس جمهور محترم با آقاي رجب 
طيب اردوغان رييس جمهور تركيه داش��تند، مرزها باز و 
تجارت زميني از سر گرفته شد. توليدكنندگان وتجار كشور، 
تمامي تالش شان را كردند، خأليي كه با بسته شدن مرزها، 
در تجارت ايران با تركيه به وجود آمده و تمامي تعهدات عقب 

مانده مشتريان خارجي را جبران كنند. 
  آمار صادرات به تركيه روند افزايش�ي را نش�ان 

مي دهد يا كاهشي؟ 
ترافيك و صف طوالن��ي در مرز بازرگان كه چندي پيش 
شاهد آن بوديم، نشان از افزايش حجم صادرات دارد. البته 
آمارهاي رسمي نشان از اين دارد كه ۹۰ درصد صادراتمان 
در سه ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
كاهش يافته است. البته اين بدان معنا نيست كه حجم كار 
تجارت كم شده، بلكه به خاطر بسته شدن مرزها، اين اتفاق 
رخ داده اس��ت، كه اميدواريم جبران شود. صف طوالني 
كاميون ها در مرز نيز نش��ان دهنده اين است كه روزهاي 

گذشته در حال جبران است. 
  بعضي وقت ها مباحثي مطرح مي ش�ود مبني بر 
اينكه تركيه خيلي تمايل ندارد كه از ايران واردات 

داشته باشد؛  آيا اين گزاره صحت دارد؟ 
من رييس اتاق مشترك ايران و تركيه هستم و يك تجربه 
تجارت 25 ساله با تركيه دارم؛ اصال اينگونه نيست. اتفاقا 
ترك ها خيلي عالقه مند هس��تند با ايران تجارت داشته 
باشند، منتها برخي از تجار ايراني متاسفانه يكسري قوانين 
و اخالق تجارت را در بعض��ي از مقاطع رعايت نكرده اند. 
همين باعث شده كه براي تجار تركيه و واردت كننده كاال 
از ايران و سرمايه گذاران تركي كه در ايران سرمايه گذاري 
كرده اند، يكسري مشكالت پيش بيايد. البته بخشي از اين 
مسائل هم بر مي گردد به شرايط تحريمي ايران. براي همين 

بداخالقي هايي در تجارت با اين كشور رخ داده كه ما منكر 
آن نمي شويم.

  اي�ن موضوع چقدر ب�ه ضعف قوانين م�ا يا خود 
صادركننده برمي گردد؟ 

اتاق مشترك يك برنامه خيلي جامعي درباره بحث ترويج 
اخالق تجارت دارد و روي آن بس��يار كار كرده است. ما در 
برنامه كاري سال ۹۹ اين را مد نظر قرار داده ايم كه حتما 
اين اخالق را نهادينه كنيم و به تجارمان آموزش دهيم و 
براي آنها كالس ها و دوره هاي مختلف برگزار كنيم؛ چراكه 
خيلي بايد روي اين مساله كار كنيم. همچنين رسانه ها 
ه��م در اين زمينه خيلي نقش مهمي را بايد بازي كنند تا 
بتوانيم اخالق تجارت جهاني و اطالعات روز دنيا را از طريق 
برگزاري سمينارها و همه امكاناتي كه در اختيارمان است، 

به تجارمان آموزش دهيم. 
  من از صحبت هاي شما اينگونه استنباط مي كنم 
كه برخي تجار ايراني در ورود به بازارها از دانش كافي 
براي تجارت برخوردار نيستند وهمين امر منجر به 
ايجاد مسائلي در تجارت با ديگر كشورها مي شود كه 

وجهه خوبي هم براي كشور ندارد؟ 
اگر بخواهم راحت صحبت كنم بايد بگويم كه بخش��ي از 
تجار ما حرفه اي عمل نمي كنند. مثال شما شاهد صادرات 
هندوانه به كشور تركيه بوديد؛ موضوعي كه ۸۰ درصد وقت 
اتاق براي 3 ماه به اين كار اختصاص داده شد. براي شروع 
كار آنها از ما واگن خواستند و ما در اختيارشان گذاشتيم و 
اين كار خيلي وقت ما را گرفت تا بار زده شود، زماني كه بار 
زده شد، با مراجعه به مرز رازي متوجه شديم كه اسناد حمل 
آنها مشكل دارد. يا حتي خيلي از تجار ما اصال نمي دانستند 
كه تاريخ تجارت ترجيحي، آن تخفيفي كه براي تحويل 
محصول هندوانه تركيه قرار داده بود چه زماني است؛  يعني 
از 15 سپتامبر سال قبل تا 15 آوريل سال بعد را ما تخفيف 
داديم كه براساس يك توافقنامه ترجيجي بين 2 كشور انجام 
شده بود؛ موضوعي كه خيلي از تجار از آن بي اطالع بودند 
و هندوانه را زماني بار زدند كه بعد از اين تايم به آنجا رسيد. 
طرف ترك هم عنوان كرد كه ما تعرفه را تغيير نداده ايم، اما 
تخفيف برداشته شده است. همين امر باعث شد كه ديگر 
نه كسي صداي ما را شنيد و نه كسي به ما حق داد و همان 
ماجراها پيش آمد. پس ما بايد اول به تجارمان آموزش دهيم 
با تجارت بين الملل آش��نايي داشته باشد و همين طوري 
بار نزنند و بگويند خدا بزرگ است و به مقصد بروند و يك 

مشكلي پيش آيد و كل سرمايه شان را از دست بدهند. 
  آيا دولت هم در بروز چنين اتفاقاتي مقصر است؟ 

از سوي ديگر، وقتي دولتمردان يك شبه بخشنامه صادر 
مي كنند، يا اعالم مي كنند كه ثبت سفارش 25۰۰ قلم كاال 
ممنوع است، همه اينها باعث مي شود، سرمايه كساني در 
اين زمينه سرمايه گذاري كردند، از اين برود. يكي از اشكاالت 
كار ما در تجارت همينجاست كه بخش دولتي مي آيد و براي 
بخش خصوصي تصميم گيري مي كند؛ اين درحالي است 
كه بخش خصوصي در جلساتي كه مربوط به آنهاست نه 
حضور دارند و نه مشاركت. هميشه هم گفته مي شود كه 
هدف ما از اين قوانين، روان س��ازي كار بخش خصوصي 
است. كدام روان سازي؟ باالخره ما هم نظر خودمان را داريم، 

كسي كه 4۰ سال است زحمت كشيده و تجارت كرده است 
و به طور مثال با تجارت با تركيه آشنايي دارد و همه مسائل و 
مشكالت را لمس كرده است از جريمه و پول خواب ماشين 
گرفته تا هزار مش��كل ديگر، آيا بايد دول��ت براي او بدون 
حضور او اقدام به تصميم گيري كند. اينكه درست نيست 
خودشان يك شبه تصميم بگيرند و بعد به تجار بگويند تو 
بايد اجرا كني؟ اينكه نمي شود تجارت. بعد هم بياييم بخش 

خصوصي را متهم كنيم. 
  پيشنهاد شما در اين زمينه چيست؟

ببينيد مسير تجارت از همراهي دولت و بخش خصوصي 
مي گذرد. حال چون دولت به دليل تحريم ها و مسائل ناشي 
از آن دست و بالش براي فعل تجارت و به ويژه صادرات بسته 
است، پيشنهاد ما اين است كه دولت به بخش خصوصي 
اعتماد كند واز برخوردهاي پليسي و تنبيهي براي برخورد 

با صادركنندگان بپرهيزد. 
  االن به طور مشخص در تجارت با تركيه مشكلي 
يا مساله اي هس�ت كه براي حل آن نيازبه مداخله 

دولت باشد؟
يكي از موضوعاتي كه هم اكنون مساله ساز است براي تجار 
ما اينكه گمرك تركيه ۶ درصد مضاعف از كاالهاي ايراني 
دريافت مي كند؛ چون واردكننده ترك نمي تواند پول را از 
طريق سيستم بانكي به ايران پرداخت كند؛ به همين خاطر 
گمرك تركيه ۶ درصد ماليات مضاعف دريافت مي كند. 
پيشنهاد ما اين است كه حداقل بخش خصوصي تركيه 
هم مثل »عراق و افغانستان« از تعهد ارزي معاف شود، در 
مقابل ما هم تعهد مي دهيم كه جهش صادرات اتفاق بيفتد. 
چون االن كاالهاي ما در تركيه ۶ درصد از كل دنيا گران تر 
تمام مي شود؛ چراكه صادرات كنندگان ساير كشورها به 
تركيه اين مشكل را ندارند. يعني پول با بانك به كشورهاي 
خودشان حواله مي شود، اما چون ما نمي توانيم، پس بايد 
يك روند تش��ويقي ارايه كنيم كه صادركننده تشويق به 

صادرات شود. 
  صادرات به »عراق و افغانس�تان« چون به صورت 
ريالي اس�ت، صادركنندگان كاال وخدمات به اين 
دوكشور معاف از رفع تعهد ارزي هستند، اين امكان 

هم كه براي صادركنندگان به تركيه وجود دارد؟ 
بله. اگر معافيت باشد صادر كنندگان، پول ها را بر مي گردانند. 
متاسفانه روش مناسبي براي برگشت ارز صادراتي تعريف 
نش��ده اس��ت. به طور مثال، اگر همين حاال من به جايي 
صادرات انجام دهد، تا پ��ول بخواهد برگردد 1۰ درصد از 
ارزش آن كمتر مي شود. البته اينكه صادركنندگان ارزشان 
را بر نمي گردانند اصال حرف درستي نيست؛ چراكه او براي 
تامين مواد اوليه اش نياز ب��ه ارز دارد. من چگونه مي توانم 

توليد يا صادر كنم، اما پول را برنگردانم؟ 
  خب دولت بايد چكار كند؟ 

من معتقدم كه ۸۰ درصد صادرات ما توسط بخش دولتي 
انجام مي شود. 1۰ درصد از اين 2۰ درصد تعيين شده نيز 
براي كشور »عراق و افغانستان« است. 1۰ درصد باقي مانده 
هم براي صادرات بخش خصوصي به كل دنيا باقي مي ماند. 
ش��ما فكر مي كنيد از اين درصد چقدر صادرات به تركيه 
است؟ خيلي اندك. من از آقاي دكتر همتي سوال مي پرسم 

كه شما مي خواهيد با اين 1 درصد كل كشور را اداره كنيد؟ 
پيشنهاد ما اين اس��ت كه يك معافيت بدهند، من تعهد 
ميدهم كه صادرات 3 برابر بشود. ما ۹ ميليارد دالر به تركيه 
صادرات انج��ام مي داديم، اما اكنون به 4 تا 5 ميليارد دالر 
كاهش يافته است. چون براي تجارت با اين كشور با مسائل 
بانكي براي واريز ارز حاصل از صادرات مواجه هستيم. اين 
در حالي است كه اين مشكل در مورد عراق وجود ندارد. آنها 
به راحتي از ما شماره حساب مي گيرند و پول ما را در ايران 

به حساب ما مي ريزند. اما تركيه اينگونه نيست. 
  در حال حاضر سهم ايران از تجارت تركيه چقدر 

است؟ 
به غير از فرآورده هاي نفتي و گاز و .. كه داستان آن جدا است؛ 
ما حدود 15 ميليارد دالر پتانسيل صادرات به كشور تركيه 
داريم. تركيه 21۰ ميليارد دالر از دنيا نياز به واردات دارد، 
حدود 1۸1 ميليارد دالر هم صادرات انجام مي دهد و از اين 
21۰ ميليارد دالر ما اين پتانسيل را داريم كه 15 ميليارد 
دالر به تركيه صادرات داشته باش��يم. اما متاسفانه سال 
گذشته حجم تجارت ما يعني هم صادرات و هم واردات به 
5 ميليارد دالر رسيد، كه حجم قابل قبولي نبود. البته عوامل 
مختلفي باعث كه تجارت ما با تركيه كاهش پيدا كند، كه 
ما در اتاق مشترك تمام تالشمان را به كار مي بريم تا حجم 

صادرات باال برود. 
  ترك ها بيش�تر تمايل دارند، چ�ه كاالهايي از ما 
خريداري كنند و اينكه اساسا صادرات ما با نياز آنها 

همخواني دارد؟ 
ترك ها بيشتر دوست دارند كه مواد خام از ما بخرند. محصول 
نهايي را كمتر از ما مي خرند چون استانداردهاي ما با هم 
جور در نمي آيد. يك مزيتي كه كشور ما دارد اين است كه 
مي تواند مواد پتروشيمي و مواد خام را در اختيار ترك ها 
قرار دهد. در مقابل ترك ها دوست دارند كه محصول نهايي 
را به ما بفروشند. ما انرژي ارزان داريم و اين براي كشور ما 
يك مزيت اس��ت، در شهرك هاي مرزي مي توانيم انرژي 
ارزان در اختي��ار توليدكننده هاي ترك قرار دهيم. مزيت 
ديگر ما نيروي كار ارزان است كه مي توانيم در اختيار آنها 
قرار دهيم. البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه طرف 
مقابل ما هم ايراداتي دارد و ما به آنها هم اعتراض مي كنيم 
اما در گام نخست مراودات تجاري اول بايد ايرادات خودمان 

را برطرف كنيم.
  چ�ه ايراداتي به طرف ترك در تج�ارت با ما وارد 

است؟ 
آنها خيلي هوشمندانه و زرنگ هس��تند؛ آنها در تمامي 
جلسات شان به دنبال روابط برد-برد هستند. آنها براي فعل 
تجارت وقت مي گذارند و بسيار كارشناسانه عمل مي كنند.

يكي از اقدامات خوب آنها اين است كه در زمينه بازاريابي 
بس��يار كار كرده اند و در سراس��ر دنيا دفاتر تجاري ايجاد 
كرده ان��د و واحدهاي بازرگاني دارند. اين در حالي اس��ت 
كه ما تنها در 3 كشور دنيا اين كار را انجام داده ايم. از سوي 
ديگر، دولت آنها به بخش خصوصي بيش از حد بها مي دهد 
و واقعا جايگاه بخش خصوصي خيلي باالتر از چيزي است 
كه كشور ما فكرش را مي كند. آنها به بخش خصوصي شان 

اعتماد كردند و نتيجه اش را هم گرفته اند.

 با افتتاح فاز اول بزرگ ترين مجتمع پرورش دام سبك 
كشور در فش��افويه و كلنگ زني كارخانه لبني توسط 
ستاد اجرايي فرمان امام، محمد مخبر اعالم كرد جلوي 

يك ميليارد دالر واردات كشاورزي را مي گيريم.
آيين بهره برداري از فاز اول بزرگ ترين مجتمع صنعتي 
پرورش و اصالح نژاد ۸۰ هزار راسي دام سبك كشور و 
كلنگ زني پروژه كارخانه لبني با ظرفيت 12 هزار تن 
كره و 4۰ هزار تن شير خشك در سال با حضور رييس 
س��تاد اجرايي فرمان امام در فش��افويه تهران برگزار 
شد.محمد مخبر؛ رييس ستاد اجرايي فرمان امام در 
اين مراس��م، با عرض تسليت شهادت امام محمد باقر 
)ع( اظهار كرد: ستاد اجرايي در يك سال 4۰ هزار طرح 
را با ظرفيت 1۶5 هزار شغل ايجاد كرده كه اين حجم از 
فعاليت ها فقط با روحيه جهادي حاصل مي شود.رييس 
س��تاد اجرايي فرمان امام اشتغال را مهم ترين اولويت 
كشور عنوان كرد و گفت: در بنياد بركت ۶۰ هزار طرح را 
امسال هدف گذاري كرده ايم كه ۸۰ درصد آن در زمينه 
دامداري است.وي افزود: شايسته كشورمان نيست كه 
تا ۹۰ درصد در زمينه دانه هاي روغني و كره وابسته به 

واردات باشيم.مخبر با اشاره به فعاليت ستاد اجرايي در 
بخش كشاورزي و تامين امنيت غذايي، گفت: براساس 
برنامه ريزي هايي كه انج��ام داده ايم، قصد داريم تا در 
مدت سه سال جلوي يك ميليارد دالر واردات كشاورزي 

و دام��ي را بگيريم كه هم اكن��ون 25 درصد جلوتر از 
برنامه هايمان هستيم.در بخش ديگري از اين مراسم، 
حشمت اهلل عسگري؛ معاون استاندار تهران گفت: اينكه 
ستاد اجرايي فرمان امام در مس��اله اي مداخله كرده 

كه دغدغه تمام مردم اس��ت، نشان از توجه مديريتي 
اين مجموعه در عرص��ه امنيت غذايي دارد.وي افزود: 
ورود پر قدرت س��تاد به حوزه استراتژيك كشاورزي 
و تامين امنيت غذايي و مش��اركت با بخش خصوصي 
براي برطرف كردن كمبودها، منشأ خير فراواني براي 
كشور بوده و باعث جهش توليد و جلوگيري از خروج 
ارز شده است. معاون استاندار تهران تاكيد كرد: ستاد 
اجرايي فرمان امام درك زيادي از سرمايه گذاري دارد و 
وظيفه خود مي دانم از رياست اين مجموعه تشكر كنم.

عسگري افزود: ما معتقديم اگر قرار باشد تورم مديريت 
شود و بيكاري و آسيب هاي اجتماعي به حداقل برسد، 
فقط با توسعه ظرفيت هاي توليدي ممكن است و اگر 
كسي در اين حوزه كار كرد مي تواند بگويد در راستاي 

دغدغه هاي نظام قدم برداشته است.
وي با اشاره به ظرفيت باالي استان تهران براي توليدات 
محصوالت كش��اورزي، يادآور ش��د: 11 درصد شير 
مصرفي كش��ور در تهران توليد مي شود.در پايان اين 
مراس��م از خانواده هاي شهيدان پاش��اپور، زماني نيا، 

محمدميرزايي و ابراهيم قنقره تجليل به عمل آمد.
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آسيب كرونا به ۶۰  درصد 
صنوف كشور

ايلنا|عضو هيات رييسه و نماينده سرپرست وزارت 
صمت در اتاق  اصناف اي��ران از پيگيري جدي براي 
استفاده از تبصره ماده 1۰۰ ماليات براي ارايه تسهيالت 
مالياتي به صنوف خبر داد. ابراهيم درستي با اشاره به 
تسهيالتي كه قرار است اداره ماليات براي صنف  هاي 
آسيب ديده از گسترش ويروس كرونا ايجاد كند، گفت: 
طي چند جلسه كه يكي از اين جلسات ششم مرداد 
بود ما با هيات رييسه اتاق اصناف مباحثي را پيرامون 
ماليات و كمك به اصناف مطرح كرديم و قرار اس��ت 
امروز7 مرداد و طي جلساتي با سازمان امور مالياتي به 
توافقاتي برسيم. وي ادامه داد: اعتقاد ما اين است كه 
مي توان از تبصره ماده 1۰۰ استفاده كرد زيرا اين تبصره 
يك توافقي است كه بين مودي مالياتي و اصناف شكل 
گرفته و ديگر مودي براي صنف، ماليات علي الراس 
تعيين نمي كند و اين توافق و تسهيالتي كه در بحث 
ماليات قرار است انجام شود طي امروز يا چند روز آينده 
نهايي خواهد شد. درستي گفت: ما اعتقاد راسخ داريم 
كه بسياري از فعاالن صنفي به دليل گسترش ويروس 
كرونا درآمدي نداش��تند و حتي برخي از آنها به مرز 
ورشكستگي رسيدند امروز بحثي كه درباره ماليات 
براي صنوف مطرح است مربوط به درآمدهاي سال ۹۸ 
است اما بايد يادآور باشيم كه يك ماه پاياني سال براي 
بسياري از صنوف درآمدي معادل شش ماه يا كل سال 
دارد كه متاسفانه آن را امسال از دست دادند. وي اظهار 
كرد: ما به دنبال اين هستيم كه توافقي صورت بگيرد كه 
اصناف ما مجبور به راضي كردن مميز يا مجادله نشوند 
و با اس��تفاده از تبصره ماده 1۰۰ هم اصناف و جامعه 
صنفي راحت ب��ه كار خود بپردازد و هم اينكه دارايي 
بتواند پول و ماليات خود را وصول كند و ديگر دغدغه اي 
در اين زمينه وجود نداشته باشد. درستي با اشاره به 
ارايه تسهيالت در قالب وام به صنوف مختلف گفت: 
تاكنون حدود 2۰ درصد از كل اصناف براي دريافت 
تسهيالت ثبت نام كردند كه حدود 12 درصد از اين 
اصناف تسهيالت در قالب وام هاي 12 الي 1۶ ميليون 
توماني دريافت كردند البته ما معتقديم اصنافي كه از 
كرونا متضرر شدند حدود ۶۰ درصد است و از اصنافي 
كه متضرر ش��دند حدود 2۰ درصد ثبت نام كردند و 
برخي از آنها به داليل شخصي يا شغلي براي دريافت 

اين تسهيالت ثبت نام كردند. 

موافقت با افزايش مجدد 
قيمت تاير

ايسنا|س��خنگوي انجمن توليدكنن��دگان تاير 
مي گويد يك شركت خصولتي بزرگ با اعمال فشار 
به وزارت صمت براي نپرداختن مابه التفاوت نرخ ارز 
دولتي تا ارز نيمايي، سود كالني به جيب خواهد زد كه 
منطق رقابت در بازار را از بين برده و با آسيب به صنعت 
تاير، موجب نگراني توليدكنندگان شده است. ظاهرا 
يك شركت بزرگ خصولتي مقدار زيادي تاير سنگين 
وارد كرده اس��ت و بر وزارت صنعت، معدن و تجارت 
فشاري اعمال مي كند تا مابه التفاوت ارزي را نپردازد. 
در حقيقت اين شركت مي خواهد مابه التفاوت نرخ ارز 
دولتي )42۰۰ تومان( تا ارز نيمايي را پرداخت نكند. 
ضمن اينكه اين ش��ركت مي خواهد با همان تعرفه 
چهار درصد واردات خود را داشته باشد و با همان نرخ 
42۰۰ تومان تعرفه را محاسبه كرده و مابه التفاوت را 
به وزارت صمت نپردازد. اين موضوع س��بب نگراني 
شديد صنعت تاير شده است؛ چراكه چنين اتفاقي 
به اين معناست كه رانتي به »يك واردكننده بسيار 
پرتوان از هر نظر « داده مي شود. بنابراين عالوه بر اين 
رانت ايجاد ش��ده، بازار نيز بهم مي ريزد. در حالي كه 
قيمت متعارف تاير در بازار براساس قيمت ارز عمومي 
كه تخصيص مي يابد، مشخص مي شود. اما اقدام اين 
شركت سود بزرگي نتيجه نپرداختن مابه التفاوت نرخ 
ارزها را برايش خواهد داشت كه منطق رقابت را در بازار 
بهم خواهد ريخ��ت. وي در ادامه در رابطه با افزايش 
قيمت مجدد تايرها، اظهار كرد: از ابتداي سال جاري 
ارز پايه )ارز مصرفي مورد نياز براي تهيه مواداوليه( از 
ارز 42۰۰ توماني به ارز نيمايي تبديل شد؛ با توجه به 
نرخ ارز نيمايي كه در حال حاضر در حدود 17 هزار 
تومان است، بنابراين مابه التفاوت نرخ ارز در قيمت 
تمام شده ما اثرگذار خواهد بود. ضمن اينكه قيمت 
مواداوليه داخلي افزايش داشته؛ چراكه توليدكنندگان 
مواداوليه داخلي نيز از ارز نيمايي استفاده مي كنند، 
فلذا به نسب قيمت ها را باال برده اند. تنها افزود: عالوه 
براين باتوجه به تورم ايجاد شده در كشور و به طور مثال 
افزايش دستمزدها و ساير هزينه ها، همگي موجب شد 
تا فروش به قيمت هاي سابق صرفه اقتصادي نداشته 

باشد و توليدكننده را متحمل ضرر و زيان كند. 

تشكيل كميته اقدام ارزي
تس�نيم|معاون وزير صمت از تش��كيل كميته 
اقدام ارزي به منظور رس��يدگي به عدم بازگشت ارز 
صادركنندگان، و انج��ام اقدامات الزم در اين زمينه 
خبر داد. حميد زادبوم رييس كل س��ازمان توسعه 
تجارت ايران اظهار داشت: مشخصات صادركنندگاني 
كه نسبت به رفع تعهدات ارزي خود به صورت كامل 
اق��دام نكرده اند، به س��ازمان هاي صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان ها جهت تشكيل كميته اقدام ارزي 
ارسال مي شود. وي افزود: اطالعات شركت هايي كه 
كمتر از 7۰ درصد ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه 
اقتصادي برگشته است، به سازمان هاي صنعت، معدن 
و تجارت ارسال شده  و روساي سازمان ها با تشكيل 
كميته اقدام ارزي با حضور نمايندگان اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي و اتاق تعاون در اين زمينه 
اقدام مي كنند. زادبوم خاطرنشان كرد: صادركنندگان 
مدعو نيز ضمن اعالم داليل عدم بازگشت ارز حاصل 
از ص��ادرات، راهكارهاي خود جه��ت رفع تعهدات 
ارزي را به كارگروه اعالم مي كنند. وي گفت: گزارش  
بررسي هاي كارشناسي به تفكيك هر صادركننده 
پس از جمع بندي، جهت رفع مشكالت ايفاي تعهدات 

ارزي صادركنندگان استفاده خواهد شد.

جزييات پرداخت تسهيالت توليد 
ش�اتا |طبق گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از ابتداي س��ال تاكنون 11 
هزار و ۸3۰ ميليارد ريال تسهيالت از محل اعتبارات 
تبصره 1۸ به متقاضيان پرداخت شده است. براساس 
داده هاي اين معاونت، منابع تفاهم نامه براي پرداخت 
تسهيالت سرمايه در گردش و سرمايه ثابت از محل 
اعتبارات تبصره 1۸ تا 31 تيرماه امسال 2۰1 هزار و 
2۹۹ ميليارد ريال و منابع ايجاد شده نيز 11۰ هزار 
و 4۰۰ ميليارد ريال بوده كه در اين مدت بانك هاي 
صنعت و معدن، آينده، توسعه تعاون، تجارت و ملي به 
ترتيب بيشترين تسهيالت پرداختي را داشته اند. بنا بر 
اين گزارش، مجموع تسهيالت پرداختي به متقاضيان 
در سال گذشته 4۰ هزار و ۹12 ميليارد ريال براي 73۶ 
فقره و امس��ال تاكنون 11 هزار و ۸3۰ ميليارد ريال 
براي 1۸7 فقره بوده است كه در مجموع به ۹23 فقره 
52 هزار و 742 ميليارد ريال تسهيالت پرداخت شده 
است. درصد پرداخت اين تسهيالت نيز به صورت 15 
درصد سرمايه ثابت و ۸5 درصد سرمايه در گردش و 
مانده منابع ايجاد شده نيز 57 هزار و ۶5۸ ميليارد ريال 
است. در خصوص عملكرد بانك ها نيز بانك صنعت 
و معدن با پرداخت 3۰ ه��زار و ۶۹5 ميليارد ريال با 
درصد پرداخت 7۶.۶۶ درصد در رتبه اول قرار دارد، 
بانك آينده با پرداخت 4 هزار و ۸1۹ ميليارد ريال با 
درصد پرداخت 5۸ درصد در رتبه دوم و بانك توسعه 
تعاون نيز با پرداخت ۶ ه��زار و 32۶ ميليارد ريال و 
درصد پرداخت 4۶ ميليارد ريال در رتبه سوم قرار دارد. 
بانك هاي تجارت و ملي نيز با پرداخت 3 هزار و 3۹۹ 
ميليارد ريال و 3 هزار و 25۶ ميليارد ريال به ترتيب با 
41 و 23 درصد پرداختي در رتبه هاي چهارم و پنجم 
هستند. بنابراين گزارش استان هاي تهران، اصفهان، 
البرز، مركزي، آذربايجان شرقي و سمنان با مجموع 
پرداخت 21 هزار و ۹۶۸ ميليارد ريال تسهيالت به ۶ 
استان برتر در اين بخش بوده اند و همچنين استان هاي 
ايالم، اردبيل، خراسان جنوبي، سمنان، البرز و مركزي 

به  عنوان ۶ استان برتر در جذب منابع معرفي شدند.

 نياز 4۰۰ ميليون دالري 
براي ترخيص قطعات خودرو 

فارس | دبير انجمن قطعه سازان با بيان اينكه ارز مورد 
نياز براي ترخيص قطعات خ��ودرو از گمرك حدود 
4۰۰ ميليون دالر برآورد مي شود، گفت: ايميدرو به 
قطعه سازان پيشنهاد كرده كه صادرات مواد معدني 
انجام دهند اما ما با اين موضوع مخالف هستيم. مازيار 
بيگلو در مورد بحث هاي مطرح شده مبني بر اختصاص 
ارز نيمايي بابت ترخيص قطعات خودرو از گمرك با بيان 
اينكه قرار بود ترخيص قطعات بدون انتقال ارز صورت 
گيرد، اظهار داشت: بنا بود ترخيص قطعات موجود در 
گمرك بدون انتق��ال ارز براي محموله هايي كه ثبت 
انبار آنها قبل از 2۰ تير امسال باشد، صورت گيرد كه 
هنوز عملي نشده است.وي ادامه داد: اطالعات الزم در 
اين مورد را از قطعه س��ازان دريافت كرده اند ولي فعاًل 
اقدامي ب��راي ترخيص قطعات از گمرك از اين محل 
صورت نگرفته اس��ت. انجمن قطعه سازان با اشاره به 
جلسه قطعه سازان با مديران سازمان توسعه و نوسازي 
معادن و صنايع معدني، گفت: در يكي از اين جلسات، 
ايميدرو موافقت كرده كه از محل صادرات مواد معدني 
به خودروسازان ارز تخصيص دهد. ظاهراً قرار است اين 
تخصيص از محل ارز نيما صورت گيرد ولي اين مساله 
نيز در حد وعده باقي مانده و عملياتي نشده است. وي 
گفت:  از اين وعده ها زياد شنيده ايم ولي شايد 1۰ درصد 
آن هم محقق نشده باشد. بيگلو در مورد برآورد صورت 
گرفته از ارز مورد نياز براي ترخيص قطعات خودرو از 
گمرك نيز گفت: طبق برآورد ما 37۰ تا 4۰۰ ميليون 
دالر براي اين منظور الزم است كه البته اين ميزان ارز از 
ابتداي سال تا 2۰ تيرماه برآورد شده است وگرنه ماهانه 
حدود 15۰ ميليون دالر ارز براي واردات قطعات نياز 
داريم. وي داد: در جلسه قطعه سازان با مديران سازمان 
توسعه معادن، مسووالن اين سازمان پيشنهاد كردند 
كه قطعه سازان صادرات محصوالت معدني از جمله 
مس، فوالد، آلومينيوم و سيمان را انجام دهند و از ارز 
حاصل از آن براي واردات قطعات استفاده كنند كه ما با 
اين موضوع مخالف هستيم. بيگلو توضيح داد: ين اقدام 
مشكل حقوقي به همراه دارد و مشمول قانون پولشويي 
مي شود. در عين حال، قابل قبول نيست كه قطعه سازان 
به دنبال فروش مواد معدني باشند.. وي افزود: ايميدرو 
و ساير شركت هاي صادركننده مواد معدني با سابقه 
باال و اشراف بر بازارهاي صادراتي، بايد خودشان اين 
كار را انجام دهند. در عين ح��ال انجام صادرات مواد 
معدني توسط قطعه سازان باعث آسيب ديدن بازارهاي 
صادراتي اين محصوالت خواهد شد. وي تصريح كرد: 
ممكن است خودروسازان بتوانند با استفاده از دفاتري 
كه در خارج از كشور دارند اين كار را انجام دهند و ارز 
مورد نيازش��ان را تأمين كنند ولي ما با صادرات مواد 
معدني توسط قطعه سازان مخالف هستيم و اين كار 

اشتباه خواهد بود.

تكذيب خروج  محصوالت 
فوالدي از بورس كاال 

طهم��ورث جوانبخ��ت معاون فروش ش��ركت 
فوالدمباركه دس��تور خروج فروش محصوالت 
ف��والد از بورس كاال را تكذيب ك��رد. به گزارش 
خبرنگار ف��والد، طهم��ورث جوانبخت معاون 
فروش شركت فوالدمباركه دستور خروج فروش 
محصوالت فوالد از ب��ورس كاال را تكذيب كرد و 
اظهار داشت: تا اين لحظه هيچ دستوري مبني 
بر خروج از بورس كاال ابالغ نشده و چنين بحثي 
مطرح نبوده است. وي افزود: تعيين نرخ فوالد در 
بازار سرمايه براس��اس عرضه و تقاضا، معامالت 
اين محصول را ش��فاف و جلوي رانت موجود در 
بازار را گرفته است؛ بنابراين خروج محصوالت از 
بورس كاال و برگشت به تعيين نرخ دستوري، نه 
منطقي است و نه مورد تاييد نهادهاي ذي ربط و 
نه شركت هاي بزرگ توليدكننده فوالد مي باشد.

يكي از اشكاالت كار ما در تجارت اينجاست كه بخش دولتي براي بخش خصوصي تصميم گيري مي كند

صنعت،معدن و تجارت
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يك بي تدبيري بزرگ 
مصطفي كيايي معتقد است: اگر به سمتي برويم كه شبكه نمايش خانگي يا بخشي از آن بخواهد با معيارهاي صدا و سيما اداره شود 
طبيعتًا از همين االن آن را شكست خورده مي دانم چون اين كار يك بي تدبيري بزرگ خواهد بود. اين تهيه كننده و كارگردان درباره 
رونق شبكه نمايش خانگي گفت: به نظرم يكي از داليل موفقيت شبكه نمايش خانگي با تمام كم و كاستي هايش - از جمله اينكه به هر 
حال ممكن است آثاري با كيفيت نه چندان مطلوب هم در آن توليد شده باشند - اين است كه در اين فضاي نسبتا باز، امكان پرداختن 
به موضوع هاي متفاوتي فراهم شد. خود من پيشنهادهاي بسيار متفاوتي از تلويزيون براي همكاري داشتم، اما به دليل وجود ساليق 

و مراكز متعدد براي تاييد و تصميم گيري درباره يك قصه هيچگاه چنين همكاري را نپذيرفتم. 

سقوط كابينه اول علي سهيلي 
 علي سهيلي دو بار نخست وزير شد. يكي 
پ��س از ذكاءالملك فروغي كه در پس��ت 
رياست وزرايي اش فوت كرد و علي سهيلي 
وزير امور خارجه اش كه با دانستن زبان روسي و داشتن 
خانم روس رابطه مناس��بي با روس و انگليس داش��ت 
بهترين ش��خصيت براي زمام داري آن روز محس��وب 
مي شد. او هشتم مرداد سال 1321 ناچار به استعفا شد. 
پس از سهيلي، قوام السلطنه زمام دار شد كه باز هم پس 
از س��قوط كابينه قوام، سهيلي به نخست وزيري رسيد 
و انتخابات پر جنجال دوره چهاردهم مجلس ش��وراي 
ملي را انجام داد و كابينه اش سقوط كرد.  روزهاي بعد از 
حمله نيروهاي متفقين و اوضاع متشنج ايران در شهريور 
132۰ دوران سختي در تاريخ ايران بود. روز سوم شهريور 
132۰ س��هيلي به اتفاق س��اير وزيران به كاخ سعدآباد 
رفتند. رضا شاه منصور را از نخست وزيري كنار گذاشت 
و محمدعلي فروغي را مامور تشكيل دولت كرد. فروغي 
روز پنجم شهريور كابينه اش را تشكيل داد و سهيلي را 
از وزارت كش��ور به وزارت خارجه برد و جواد عامري را از 
وزارت خارجه به وزارت كشور.  در اسفند 132۰ و در دوره 
سلطنت محمدرضا شاه، از 112 نماينده مجلس، ۶۵ نفر 
به نخس��ت وزيري محمدعلي فروغي راي مثبت دادند 
اما او تعداد رأي را كافي ندانس��ت و حاضر نشد به كارش 
ادامه دهد. به همين دليل در جلس��ه خصوصي مجلس 
براي نخست وزير جديد، رأي گيري شد؛ با آنكه با وجود 
استعفاي فروغي همچنان ۴۵ نفر به او و 3۹ نفر به احمد 
قوام رأي داده بودند و س��هيلي فقط چهار رأي داشت اما 
هنگامي كه فروغي تأكيد كرد نخست وزيري را نمي پذيرد 

و به نمايندگان مجلس توصيه كرد كه در آن شرايط، علي 
سهيلي از هر كس مناسب تر است، اكثريت قريب به اتفاق 
نمايندگان به نخست وزيري سهيلي ابراز تمايل كردند و 
از او خواس��تند برنامه اش را براي اداره كشور ارايه دهد. با 
اين اكثريت پارلماني، سهيلي توانست زمام امور كشور 
را با وجود مشكالت فراوان به دست گيرد. در ارديبهشت 
1321 اياالت متحده به تقاضاي ايران براي استفاده دولت 
از قان��ون وام و اجاره دولت اياالت متح��ده كه در دوران 
صدارت محمدعلي فروغي مطرح شده بود، پاسخ مثبت 
داد و دولت ايران، مشمول قانون مزبور شد. سهيلي مراتب 
را به مجلس شوراي ملي اطالع داد اما در پي مخالفت هاي 

عده اي از نمايندگان مجلس شوراي ملي با دولت وقت به 
صورت بازخواس��ت در اين مورد و موارد ديگري از جمله 
تأمين خواربار و جيره بندي نان، توقيف بعضي از روزنامه ها 
و همچنين ارجاع پرونده متهمان شهرباني به اتهام قتل 
تني چند از زندانيان سياسي از جمله سيدحسن مدرس، 
فيروز فيروز، عبدالحسين تيمورتاش و عليقلي خان سردار 
اسعد در زمان حكومت رضاشاه پهلوي به ديوان كارمندان، 
زمينه هاي تزلزل كابينه فراهم شد. بدين ترتيب زمينه 
نامساعد مجلس، سهيلي را بر آن داشت تا استعفاي خود 
را در جلسه ۸ مرداد 1321 به مجلس شوراي ملي تقديم 

كند و اينچنين، اولين دوره صدارت او به اتمام رسيد.
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 گسترش صنعت توليد 
موتورسيكلت

در اوايل گس��ترش صنعت توليد موتورس��يكلت، 
س��ازندگان دوچرخه بس��ياري وجود داشتند كه 
توليدات خود را به وسايلي با پيشرانه هاي درون سوز 
مجهز ساختند.در ابتداي كار تمامي توليدكنندگان 
طراحي مدل هاي سه يا چهار چرخه را در دستوركار 
خود قرار دادندو اين حالت امنيت و اطمينان كافي 
براي كنترل وسيله و زمين نخوردن راننده را تضمين 
مي كردكه با قوي تر شدن پيشرانه ها و توسعه طراحي 
 بدنه دوچرخه ها توسط س��ازندگان موتورسيكلت 
كم كم توسعه يافت.يك مدل دوچرخ بسيار جالب 
مدل »ميلت« بود كه بعدها در سال ۷۸۹2 طراحي 
ش��د. ميلت از يك پيشرانه پنج س��يلندر استفاده 
مي كردكه به عن��وان توپي چرخ عقب ني��ز به كار 
مي رفت، سيلندرها همراه چرخ دور مي خوردند و ميل 
لنگ آن نيز محور عقب را تشكيل مي داد.اولين توليد 
واقعًا موفق مدل دوچرخ »هيلدن براندو ولفهولر« نام 
گرفت و در سال 1۹۸۴ در مونيخ عرضه شد كه يك 
پيشرانه دوتايي موازي در پايين بدنه نصب شده بود 
كه سيلندرهاي آن جلو وعقب مي رفت.  ميله اتصال 
مستقيماً به محور چرخ عقب متصل مي شد و به جاي 
استفاده از چرخ سنگين براي ذخيره انرژي در بين 
احتراق سيلندر در اين موتور يك جفت تسمه محكم 
ارتجاعي مورد استفاده قرار گرفته بود كه هر كدام در 
قس��مت خارجي بر سيلندر نصب مي شد. سيستم 
خنك كننده پيش��رانه، با استفاده از يك مخزن آب 
)رادياتور( كه در باالي گلگير عقب نصب ش��ده بود، 
كار مي كرد. در سال 1۸۹۵ شركت فرانسوي »دوديون 
باتن« پيش��رانه اي س��اخت كه امكان توليد انبوه و 
عمومي موتورسيكلت را فراهم مي كرد. اين پيشرانه 
س��بك، كوچك و با دور موتور باال بود كه از باتري و 
احتراق زغال اس��تفاده مي ك��رد. دوديون باتن، اين 
پيشرانه 2/1 اسب بخاري را براي استفاده در موتورهاي 
شهري ارايه كرد. شروع فعاليت موتور سواري در ايران 
به اواخر دهه 2۰ خورش��يدي بر مي گردد كه با ورود 
موتورهاي انگليسي به كشور عده اي از عالقه مندان 
شروع به برپايي نمايشات موتورسواري در ميدان ارك 
تهران و جالليه )پارك الله فعلي( در روز هاي تعطيل 
كردند تا اينكه در سال 13۴۰ با ورود اولين موتورهاي 
ساخت ژاپن به ايران يكي از واردكنندگان براي تبليغ 
اقدام به برگزاري يكدوره مسابقات به صورت تور بين 
تهران و مش��هد كرد. واردات موتور سيكلت در ايران 
بصورت انبوه به اواخر دهه 2۰ شمس��ي برمي گردد 
كه در آن س��ال ها انواع موتورسيكلت هاي انگليسي 
از قبي��ل B.S.A ماچلس تريومف آريل رويال، س��ه 
تفنگه و... به كشور وارد مي شد.اين موتور سيكلت هاي 
انگليسي نزديك به 2۰ سال يكه تاز بازار موتورسيكلت 
ايران بودند. كم كم در اواخر دهه 3۰ شمسي بود كه 
موتورسيكلت هاي ايتاليايي از قبيل تستي دوكاتي و 
سبا المبرتا وماركهاي الماني مثل زاكس زونداب جاوا 
وموبيلت و پزوهاي فرانس��وي هم وارد ايران شدند.
با توجه به كاربري هاي خاص موتورسيكلت ونياز به 
اين وسيله نقليه ومالحظات شهري بود كه كم كم در 
اواخر دهه ۴۰ شمسي سر وكله موتورسيكلت هاي 
 ژاپني كه اولين آنها ياماها بود در بازار موتورسيكلت 

ايران پيدا شد. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون نظارت بر گسترش شهر تهران
نهم مرداد سال 13۵2 و در مجلس بيست و سوم شوراي 
ملي قانون نظارت بر گسترش شهر تهران به تصويب 
نمايندگان رس��يد. اين قانون هفدهم م��رداد نيز در 
مجلس سنا تصويب شد. بر اساس ماده يك اين قانون، 
به منظور تعيين خط مشي و ايجاد هماهنگي و نظارت 
بر توس��عه ش��هر تهران و جلوگيري از رشد نامحدود 
آن ش��وراي اقتصاد كه بر اساس قانون برنامه و بودجه 
تشكيل شده در موارد لزوم جلس��اتي با شركت وزير 
آباداني و مس��كن وزير آب و برق، وزير كشور و شهردار 
پايتخت تش��كيل داده و به ترتيب مقرر در اين قانون 
عمل خواهد كرد. تصميمات ش��وراي مذكور در مورد 
اجراي اين قانون به وسيله نخست وزير به دستگاه هاي 
اجرايي ابالغ و پيگيري مي شود. طبق ماده 2 اين قانون 
نيز، از تاريخ تصويب اين قانون سياس��ت هاي صدور 
پروانه ساختماني و اقدام به ساختمان و احداث مراكز 
اداري و صنعتي و بهداشتي و ورزشي و ايجاد واحدهاي 
مس��كوني دس��ته جمعي اعم از خانه يا آپارتمان كه 
موجب جلب يا تراكم جمعيت در تهران در حد فاصل 
بين محدوده خدمات شهري فعلي و محدوده 2۵ ساله 

شهر مي شود و همچنين سياست تفكيك اراضي در 
حد فاصل مزبور توس��ط ش��وراي مذكور در ماده يك 
تعيين خواهد ش��د. بر اين اساس، شهرداري پايتخت 
مكلف اس��ت ابنيه و تأسيس��اتي را كه ب��دون پروانه 
ساختمان و رعايت مفاد اين ماده در خارج از محدوده 
خدمات ش��هري فعلي تهران احداث گردد جلوگيري 
و تخريب كند.  همچنين، سياس��ت تأسيس و اجازه 
توسعه و گس��ترش مراكز مذكور در ماده 2 و سياست 
تأمين آب و برق و س��اير خدمات عمومي براي آنها از 
طرف وزارتخانه ها و س��ازمان ها و شركت هاي دولتي 
از طرف شوراي مذكور در ماده يك تعيين خواهد شد. 
 ماده چهار نيز تصريح كرده است كه شهرداري پايتخت 
موظف است هر گونه تغيير و اصالح در محدوده 2۵  ساله 
تهران را پس از كسب نظر انجمن شهر و تصويب شوراي 
عالي شهرسازي در شوراي مذكور در ماده يك مطرح 
و پس از تصويب به موقع به اجراء بگذارد.  آيين نامه هاي 
اجرايي اين قانون از طرف وزارتخانه هايي كه وزراء آن 
در شوراي مذكور در ماده يك شركت دارند تهيه و پس 

از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده مي شود.

درخواست از سران قوا براي جلوگيري از واگذاري دماوند
انتشار خبر وقف يك يازدهم از قله دماوند 
بس��ياري را به��ت زده ك��رده و موجي از 
مخالفت با اين واگذاري ايجاد شده است. 
حاال اي��ن نگراني ها ب��ه كارزاري مردمي 
تبديل ش��ده كه براي جلوگيري از وقف 
اين كوه در حال جمع آوري امضاس��ت. 
بعد از انتش��ار خبر وقف بخش��ي از كوه 
دماوند، كارزار مردمي بزرگي به راه افتاده 

كه خواستار توقف اين واگذاري است. برگزاركنندگان 
اين كارزار تا آخرين لحظات روز گذش��ته امضاي آن 
به بيش از 1۵هزار رس��يده بود از مس��ووالن سه  قوه 
خواس��ته اند مانع وقف »نخستين و مهم ترين ميراث 

ملي و طبيعي ايران« شوند. امضاكنندگان 
اين كارزار »با واگذارش��دن هر بخش��ي 
از كوه دماوند ش��امل دامنه و قله آن و به 
هر اندازه و به هر س��ازمان و ارگاني به جز 
سازمان منابع طبيعي كشور« مخالفند و 
واگذاري اين كوه به هر سازمان ديگري را 
»تجاوز به حريم اين نماد ملي« دانسته اند. 
 در اي��ن كارزار ك��ه در آدرس اينترنت��ي 
)www.karzar.net/damavand( همچنان در 
حال جمع آوري امضاست از سران سه قوه خواسته  شده 
به نگراني مردم درباره اين نماد مهم و ارزشمند ملي توجه 

ويژه شود و مانع واگذاري آن شوند.

كرونا تهران را شكست داد 
حاال، از دوم اس��فند كه به طور رسمي 
اعالم ش��د كرونا وارد ايران شده است، 
بيش��تر از ۵ م��اه مي گ��ذرد؛ ۵ ماهي 
ك��ه فرصت ه��اي زي��ادي در آن براي 
كنترل ويروس كرونا در كشور از دست 
رفت. البته به اين فرصت، بايد روزها يا 
هفته هايي را هم كه كرونا به ايران آمده 
بود و از اعالم علني آن خودداري ش��ده 

بود، اضافه كرد. آمار مبتالي��ان و فوتي ها به كوويد 
1۹ گرچه در برخي روزهاي خرداد و تير روند نزولي 
داش��ت، اما حاال چند روزي است كه هر روز تعداد 
فوتي ها، نسبت يه روز قبل بيشتر مي شود و تهران 
در وضعيت قرمز قرار گرفته است. سخنگوي وزارت 
بهداشت از فوت 23۵ مبتال به كرونا در 2۴ ساعت 
دوشنبه تا سه شنبه خبر مي دهد و ناهيد خداكرمي، 
رييس كميته س��المت شوراي ش��هر تهران نيز از 
دفن 23۴ فوتي مبتال به كرون��ا در 2 روز اول هفته 
مي گويد. آمارها گرچه كمي متناقض است اما همگي 
حاكي از اين اس��ت كه وضعيت، وخيم است. البته 
ايرج حريرچي، قائم مقام وزارت بهداشت مي گويد 
اجباري شدن ماسك، اواخر مرداد اثر مثبت خودش 
را مي گذارد.  سيماس��ادات الري سخنگوي وزارت 
بهداش��ت درباره آمار مبتالي��ان و فوتي هاي كرونا 
گفت: از دوشنبه تا سه شنبه هفتم مرداد 13۹۹ و بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، دو هزار و ۶۶۷ 
بيمار جديد مبتال به كوويد1۹ در كشور شناسايي 

شد كه يك هزار و ۶۸۷ نفر از آنها بستري 
ش��دند. مجموع بيماران كوويد1۹ در 
كشور به 2۹۶ هزار و 2۷3 نفر رسيد. به 
گفته الري، متاسفانه در طول اين 2۴ 
ساعت، 23۵ بيمار كوويد1۹ جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
اين بيماري به 1۶ هزار و 1۴۷ نفر رسيد. 
وي اعالم كرد: خوشبختانه تاكنون 2۵۷ 
هزار و 1۹ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند. الري افزود: 3۹۰2 نفر از بيماران 
مبتال به كوويد1۹ در وضعيت ش��ديد اين بيماري 
تحت مراقبت قرار دارند. سخنگوي وزارت بهداشت 
گفت: تاكنون دو ميليون و 3۸۰ هزار و 122 آزمايش 
تشخيص كوويد1۹ در كشور انجام شده است. وي 
همچنين در تشريح اس��تان هاي در وضعيت قرمز 
گفت: استان هاي تهران، مازندران، گلستان، فارس، 
آذربايجان ش��رقي، اردبيل، اصفه��ان، البرز، ايالم، 
خراسان رضوي، كرمان، خراسان شمالي، سمنان، 
لرستان و هرمزگان در وضعيت قرمز قرار دارند. الري 
ادامه داد: همچنين اس��تان هاي آذربايجان غربي، 
خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختياري، زنجان، 
همدان، كهگيلويه و بوير احمد، مركزي، يزد، گيالن 
و قم هم در وضعيت هش��دار قرار دارند. وي با بيان 
اينكه سه استان به استان هاي قرمز كشور اضافه شده 
اس��ت، افزود: در حال حاضر 1۵ استان در وضعيت 

قرمز و 11 استان در شرايط هشدار قرار دارند. 

میراثنامه

از ويراژ موتورسواران تا حفاران غيرمجاز
كاغذ دست خطي كه س��عي كرده بود نشاني براي 
آيندگان در »طالب آباد« ري باز كند، شايد هيچگاه 
فكر نمي كرد براي حفِظ تپه بايد نفرين نامه اي هم 
به تخريب شوندگانش بنويسد! خسرو پوربخشنده 
- باستان شناس – چند سال قبل با دست خطي در 
تپه طالب آباد روبه رو مي شود كه روي آن نوشته شده 
»اين تپه در زمان شاهزاده دولت شاه قاجار ساخته 
شده است«، اما اين تاريخ گذاري را به طور احتمالي 
به مرمت قلعه مربوط مي داند و تپه و خشت هاي آن 
را به پيش از اسالم ربط مي دهد، اما او هم حتما فكر 
نمي كرده كه اين تپه نيازمن��د نفرين نامه اي براي 
حفاران و تخريب كنندگان اين محوطه  تاريخي باشد 
كه باقي مانده هايش را حتي به دوره ساساني مربوط 
دانسته اند. حاال تپه طالب آباد در كنار جاده شهر ري 
به ورامين و در حاشيه روس��تاي طالب آباد امروزي 
اس��ت، در چشم هر عابر س��واره و پياده اي كه از اين 
مسير مي گذرد. تپه اي كه نه تنها تفريحگاه جواناِن 
محلي شده براي پيست موتورسواري شان، بلكه راِه 
حفاراِن غيرمجاز براي خالي كردن تپه »طالب آباد« 
را در دل شب و چه بسا در روز روشن باز كرده است. 
تپه اي كه امروز بيشتر به توده اي بي جان و نيمه استوار 
شبيه است كه در كنار همه آسيب هاي واردشده به 
آن، كارگاه هاي اطراف��ش در عرصه و حريم نه تنها 
جاده منتهي ب��ه آن را به يك زباله داني تبديل كرده 
كه ساخِت خانه ها در اطراف آن هم عرصه و حريمش 
را از بين برده است، اما تنها كاري كه به نظر مي رسد 

مي��راث فرهنگي تاكنون براي حفاظ��ت از اين تپه 
انجام داده فقط شناسايي آن بوده، نه تامين راهكاري 
درست و مطمئن براي حفاظت از آن؛ آن هم با وجود 
قرارگيري اش در مس��ير بزرگراهي پررفت وآمد. تا 
همين يكي دو سال قبل آسيبي را كه هر روز به اين تپه 
وارد مي شد عالوه بر چراي گوسفندان، موتورسواري 
جوانان اطراف تپه  باستاني »طالب آباد« مي دانستند، 
اما امروز نه تنها خود تپه پيست موتورسواري آنهاست 
كه بيشترين كاربري اش حفر گودال توسط حفاران 
غيرمجازي است كه تپه را به پنير سوييسي تبديل 

كرده اند. البته كه رد چرخ موتورس��وارها بيش از هر 
آسيب ديگري تپه را به شنزاري خشك تبديل كرده 
و بر خالف همين چند س��ال قبل ك��ه از مهم ترين 
نگراني ها گم شدن تدريجي تكه سفال هاي باقي مانده 
روي تپه بود، ديگر نشاني هم از آنها وجود ندارد. خسرو 
پوربخشنده _ باستان شناس پيشكسوت _ سه سال 
قبل درباره اين تپه به ايسنا گفته بود: اين تپه تاكنون 
كاوش نشده و از طرفي خيلي هم تخريب شده است. 
اين تپه را به هواي پيدا كردن گنج چندبار كنده اند و 

گويا مالك خصوصي هم دارد.

كتابخانه

بيست و سه گفتار درباره سرمايه داري
كتاب بيست و سه گفتار درباره سرمايه داري برگردان فارسي كتابي است در نقد اقتصاد نوليبرال كه ها � جون چانگ، استاد اقتصاد دانشگاه كمبريج، 
در سال 2۰1۰ منتشر كرده و در سراسر جهان بسيار خوانده شده است، تا آن جا كه در ميان پرفروش ترين كتاب هاي بين المللي آن سال رتبه 
نخست را يافته است. مولف در اين كتاب عملكرد اقتصاد نوليبرال و آنچه را كه طي اين چند دهه تحت سيطره ايدئولوژي بازار آزاد روي داده است 
به زباني ساده، افشاگرانه و جذاب تشريح مي كند و از اين رهگذر بسياري از فرضيات موهومي را كه اقتصاد سرمايه داري از ابتدا به عنوان اصولي 
قطعي و بي چون و چرا مبناي نظريه سازي خود قرار داده است در هم مي شكند. بحث هاي مطرح شده در اين كتاب، عموما پاسخ سوال هايي است 
كه اكنون، براي همه آن كساني مطرح است كه طي چند دهه گذشته زير تأثير تبليغات نوليبرالي قرار داشته و وعده و وعيدهاي آن را باور كرده اند.

هنر

دو فيلم ايراني در افق ها
فهرس��ت فيلم هاي هفتاد و هفتمين جش��نواره فيلم »ونيز« با حضور س��ه فيلم از 
سينماي ايران در بخش رقابتي و افق ها اعالم شد. به گزارش ايسنا، فيلم »خورشيد« 
جديدترين س��اخته مجيد مجيدي يكي از فيلم هاي بخش رقابتي جش��نواره ونيز 
خواهد بود كه براي كسب جايزه شير طاليي اين رويداد سينمايي رقابت خواهد كرد 
و دو فيلم »جنايت بي دقت« به كارگرداني شهرام مكري و »دشت خاموش« از احمد 
بهرامي نيز نمايندگان سينماي ايران در بخش افق هاي جشنواره ونيز هستند. هفتاد 
و هفتمين جشنواره بين المللي فيلم ونيز اولين رويداد مهم سينمايي كه پس از بحران 
جهاني كرونا به صورت فيزيكي از تاريخ 2 تا 12 سپتامبر )12 تا 22 شهريور 13۹۹( 
برگزار مي شود و فيلم ايتاليايي »روابط« ساخته »دنيله لوكه تي« افتتاحگر جشنواره 
خواهد بود. امسال »كيت بالنشت« بازيگر استراليايي برنده اسكار رييس هيات داوران 
بخش رقابتي اين رويداد سينمايي اس��ت و در كنار آن »ورونيكا فرانز« كارگردان و 
فيلمنامه نويس اتريشي، »جوانا هاگ« كارگردان و فيلمنامه نويس انگليسي، »نيكوال 
الجيويا« نويسنده ايتاليايي، »كريستين پتزولد« فيلمساز آلماني، »كريستي پوييو« 
كارگردان رومانيايي و »لوديواين س��انيه« بازيگر فرانسوي ديگر اعضاي تيم داوري 
بخش رقابتي ونيز ۷۷ را تش��كيل مي دهند كه مسووليت انتخاب برنده شير طالي 
بهترين فيلم، شير نقره اي جايزه بزرگ هيات داوران، شير نقره اي بهترين كارگرداني، 
جوايز بهترين بازيگر مرد و زن جشنواره، جايزه هيات داوران و جايزه مارچلو ماسترياني 
)ويژه بهترين بازيگر نوظهور مرد يا زن( را بر عهده دارند. طبق اعالم پيشين، »تيلدا 
 س��وئينتن« بازيگر اس��كاتلندي برنده اس��كار و »آن هوي« كارگردان سرشناس 
هنگ كنگي، دريافت كنندگان جايزه افتخاري شير طالي هفتاد و هفتمين جشنواره 
ونيز خواهند بود. در فيلم »خورش��يد« به كارگرداني مجيد مجيدي و نويس��ندگي 
مشترك مجيدي و نيما جاويدي كه اولين نمايش خود را در سي و هشتمين جشنواره 
فيلم فجر تجربه كرد و س��يمرغ بهترين فيلم و فيلم نامه را گرفت؛ جواد عزتي، علي 
نصيريان، طناز طباطبايي، روح اهلل زماني، ابوالفضل شيرزاد، شميال شيرزاد، علي غابشي، 

ماني غفوري، محمدمهدي موسوي و صفر محمدي بازي كرده اند.  بابك كريمي، راضيه 
منصوري، ابوالفضل خاني، محمد ساربان، عادل يراقي، محمد بهرازنيا و بهزاد دوراني 
بازيگران فيلم جديد و 13۹ دقيقه اي شهرام ُمكري با عنوان »جنايت بي دقت« هستند. 
در خالصه داستان اين فيلم كه پخش بين المللي آن را نسرين ميرشب برعهده دارد، 
آمده است: » فيلم مضموني مرتبط با سينما دارد و درباره تماشاگراني است كه قبل از 
شروع اكران فيلمي درباره ان حرف مي زنند و با شروع ماجراها بر پرده سينما، داستان  
آنها و قصه فيلم با هم يكي مي شود.« »دشت خاموش« دومين فيلم احمد بهرامي با 
بازي علي باقري، فرخ نعمتي، مهديه نس��اج، مجيد فرهنگ و تورج الوند است. فيلم 
داستان لطف اهلل مردي تنهاست كه به عنوان پيشكار در يك كوره آجرپزي كار مي كند 
و رابط ميان صاحب كوره و كارگران است. صاحب كوره روزي همه كارگران را جمع 

كرده و خبري را به آنها مي دهد كه زندگي همه كارگران را دچار دگرگوني مي كند.
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