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نيـازاقتـصادايـران

كرونا تهران را شكست داد

رييس اتاق ايران وتركيه از عوامل بازدارنده تجارت خارجي ميگويد

نابلديتجار ،عاملضربه به صادرات
تركيه ديگر در ليست شركاي عمده تجاري ايران قرار ندارد

فوت  235مبتال به كرونا در  24ساعت گذشته در كشور

صفحه 7

صفحه آخر

آپارتمان در مناطق  22گانه تهران
چند قيمت خورد؟

يادداشت1 -

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

صفحه 5

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

صفحه 2

يادداشت2 -

اجبار بدون جريمه
اوضاع روزبهروز وخيمتر
ميش��ود ،ام��ا اقدامات
دول��ت ،ب��ا آم��ار و ارقام
مبتالي��ان و فوتيهاي
كرونا همخوان��ي ندارد.
اوايل تي��ر كه ش��رايط
وخيم به نظر ميرسيد،
مهرانفرجي
دولت اعالم كرد استفاده
از ماس��ك را اجباري خواهد كرد؛ چند روز بعد نيز
س��تاد ملي مبارزه با كرونا اعالم كرد كه اس��تفاده
از ماس��ك از پانزدهم تير اجباري خواه��د بود .اما
مشخص نش��د كه اگر شرايط بحرانيس��ت و اگر
استفاده از ماس��ك تا اين حد در پيشگيري از ابتال
موثر اس��ت ،چرا از همين فردا نه؟! چرا از پانزدهم
تير؟ حاال كه با چهار ماه تاخير ،استفاده از ماسك
در ايران اجباري ش��ده ،چرا اين اجب��ار به حدود
 10روز بعد موكول ميشود؟ در حالي كه چين در
همان هفتههاي اوليه ،استفاده از ماسك را حتي در
خودروي شخصي اجباري كرده بود .اما نكته مهم
اين بود ك��ه اين اجبار بدون اعمال جريمه اس��ت.
يعنيبرخالفبسياريازكشورهايدرگيركهبراي
استفادهنكردنازماسك،جريمهدرنظرگرفتند...
ادامه در صفحه6

يادداشت3 -

سرزمين گالمها
س��فرهاي

گالي��ور

()Gulliver's Travels

ن��ام كتابي اس��ت كه در
قرن هفده��م ميالدي
توسط جاناتان سوئيفت
ب��راي كودكان نوش��ته
ش��د و ام��روزه يك��ي از
سميهحيدري
داس��تانهاي مشهور و
كالسيك انگلستان به حساب ميآيد .اين داستان
در دهه هفتاد ميالدي ب��ا عنوان ماجراهاي گاليور
( )The Adventures of Gulliverدر اياالت
متحده به صورت انيميشن درآمد و دوبله فارسي
اين اثر ج��ذاب تبديل به يكي از نوس��تالژيهاي
ماندگار ك��ودكان دهه ش��صت در ايران ش��د .در
ميان شخصيتهاي كارتون مذكور شخصيتي به
نام «گالم» با تكيه كالم «م��ن ميدونم ....كارمون
تمومه»...درذهنبينندگانماندگارشدواينتكيه
كالمدرادبياتمحاورهبينندگانهمورودپيداكرد.
گالم را ميتوان نماد همهچيزدان��ي و بدبيني در
نظر گرفت .چنين شخصيتهايي در هر جامعهاي
حضور دارند ،اما بياييم به فرآيند ايجاد ايش��ان با
رهيافتاقتصادنهاديواقتصادرفتارينگاهكنيم.
ادامه در صفحه3

اگ��ر در دههه��اي
گذش��ته ،بس��ياري
از اقتصاده��ا و
دولته��اي مج��ري
در آنه��ا با اس��تفاده از
سياس��تهاي داخلي
علياكبرنيكواقبال و بهرهگي��ري از
ظرفيته��اي موجود
در هر كشور ،نسبت به برنامهريزي براي رشد
اقتصادي ،برط��رف كردن نيازه��ا و باال بردن
درآمد س��رانه اقدام ميكردند ،با رش��د سريع
فناوري در س��الهاي گذش��ته ،اين تئوريها
عمالديگرامكانپيگيريندارد.
امروز آنچه رشد اقتصادي كشورها را تضمين
ميكند و ب��ه نيازهاي مردم هر جامعه پاس��خ
ميدهد ،ارتباط با فضاي بينالمللي و همكاري
و تجارت مش��ترك با تمامي نقاط دنيا است.
رس��يدن ب��ه اين ه��دف ج��داي از مس��ائل
كالن سياس��ي و ديپلماس��ي ،نياز به توسعه
زيرساختهادارد.
دستيابي به اهداف در نظر گرفته شده در اين
حوزه ،ني��از به انجام پيگيريه��اي الزم در دو
بخش دارد .نخس��ت بهبود زيرس��اختهاي
كالن اقتص��ادي در هر كش��ور اس��ت .امروز
رقابت مي��ان دولتها در رس��يدن به توافقات
تجاري مشترك نقشي كليدي در دست يابي
به اهداف اقتصادي هر كش��ور دارد و پيروزي
در اين رقابت ،منوط به ميزان توس��عه ش��كل
گرفته در زيرساختها دارد .اينكه يك كشور
در حوزههاي��ي مانن��د ظرفيته��اي توليد،
زيرساختهاي صنعتي ،زيرساختهاي حمل
و نقل و فضاهاي جديد براي سرمايهگذاري تا
چه ميزان پيشرفت داشته و چه قدر مقدمات
الزم را فراهم كرده است ،در آمارهاي سالهاي
آينده از ميزان تجارت و عدد رش��د اقتصادي
اهميت فراواني دارد.
در ديگر س��و ،اس��تفاده از فناوريهاي نوين
و كاهش فراينده��اي طوالني و زم��ان بر نيز
نقش��ي كليدي در اي��ن زمينه ايف��ا ميكند.
س��رمايهگذاران جديد ،در كنار زيرس��اخت،
نياز به فضايي دارند كه از س��ويي سرمايه آنها
را تضمين كند و از س��وي ديگر در كوتاهترين
زمان ممكن ،فرايند سرمايهگذاري را كليد زده
و سود موردنظر را به آنها بازگرداند .وقتي يك
سرمايهگذار در فضاي بروكراسي ما اسير شده و
براي ماههاي طوالني امكان ثبت شركت يا آغاز
توليد خود را پيدا نميكند ،نه تنها طرفهاي
خارجي ك��ه حت��ي س��رمايهگذاران داخلي
نيز س��رمايه خود را از بازار اقتصاد ايران خارج
ميكنند .اس��تفاده از ظرفيت فضاي مجازي
براي كاهش بروكراسي و سرعت دادن به نقل
و انتقال داده با هدف بهبود فضاي كسب و كار
ميتواند گرهاي مهم از شرايط اقتصادي امروز
ايران باز كند.
متاس��فانه ما هن��وز در س��الهاي گذش��ته
نتوانستهايم شرايط را چه در حوزه زيرساختي
و چه در حوزه فناوريهاي مجازي به درستي
فراهم كنيم و همين امر به فرار سرمايه و پس
از آن رش��د منفي اقتصادي منجر شده است.
در ش��رايطي كه اقتصاد ايران ب��ا تحريمهاي
امريكا مواجه است و در اين حوزه دشواريهاي
جدي را تحمل ميكند ،قطعا اس��تفاده از اين
ظرفيتهاي مغفول مانده و كاهش مشكالت
داخلي ،توان گرهگشايي جدي خواهد داشت.

نتيجه حراج اوراق بدهي دولتي و برگزاري حراج جديد

بانك مركزي در اطالعيهاي نتيجه حراج اوراق بدهي
دولتي ( 7مردادماه  )1399را اع�لام كرد و از برگزاري
حراج جدي��د اوراق بدهي دولتي در تاري��خ  14مرداد
ماه س��ال جاري خبر داد .به گ��زارش روابط عمومي
بانك مركزي ،پيرو اطالعيه روز سهش��نبه  31تيرماه
 1399در خصوص برگزاري حراج اوراق بدهي دولتي
به اطالع ميرس��اند ،طي برگزاري نهمي��ن مرحله از
اين حراج ،تعداد  10بانك و صندوق س��رمايهگذاري
س��فارشهاي خود را در مجموع به ارزش  73.7هزار
ميلياردريالدرسامانههايبازاربينبانكيومظنهيابي
ش��ركت مديريت فناوري بورس ته��ران ثبت كردند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با فروش  11.8هزار
ميليارد ريال اوراق «اراد »41با نرخ بازده تا سررس��يد
 18.9درصد 285 ،ميلي��ارد ري��ال اوراق «اراد »42با
نرخ بازده تا سررس��يد  19.9درص��د و  470ميليارد
ري��ال اوراق «اراد »43با نرخ بازده تا سررس��يد 20.7
درصد (در مجم��وع  12.6هزار ميليارد ريال) موافقت
كرد .معامالت مربوط به فروش اين اوراق به نهادهاي
مالي برنده در روز سهشنبه  7مردادماه  1399توسط
كارگزاري بانك مركزي در س��امانه معامالتي بورس
ثبت شد .به عالوه ،سرمايهگذاران حقيقي و حقوقي
در فرآيند خ��ارج از حراج و از طريق ب��ورس در حدود
 4.4هزار ميليارد ري��ال اوراق «اراد »40را با نرخ بازده
تاسررسيد 20.9درصدوهمچنين 17.3هزارميليارد

ري��ال اوراق «اراد 6 ،»41ه��زار ميليارد ري��ال اوراق
«اراد »42و  3.8هزار ميليارد ري��ال اوراق «اراد »43را
در نرخهاي كش��ف ش��ده در حراج خريداري كردند.
در مجموع 44 ،هزار ميليارد ري��ال اوراق بدهي دولت
در روز سهش��نبه  7مردادماه توسط بانكها ،نهادهاي
مالي و ساير سرمايهگذاران خريداري شد .كارگزاري
بانك مركزي در راس��تاي عرضه تدريج��ي اوراق در
تواترهاي هفتگي ،مرحل��ه دهم ح��راج اوراق بدهي
دولتي جهت فروش به بانكها ،موسس��ات اعتباري
غيربانكي ،صندوقهاي سرمايهگذاري ،شركتهاي
بيم��هاي و ش��ركتهاي تأمي��ن س��رمايه را در روز
سهشنبه  14مردادماه  1399اجرا ميكند .بانكها و
موسسات اعتباري غيربانكي متقاضي شركت در اين
حراج ميتوانند نسبت به ارسال سفارشهاي خود تا
ساعت  12:00روز يكشنبه  12مردادماه  1399تنها از
طريق سامانه بازار بينبانكي اقدام كنند .صندوقهاي
سرمايهگذاري ،ش��ركتهاي بيمهاي و شركتهاي
تأمين س��رمايه متقاضي ش��ركت در اين ح��راج نيز
ميتوانند س��فارشهاي خ��ود را تا س��اعت 12:00
روز يكش��نبه  12مردادماه  1399از طريق س��امانه
مظنهيابي شركت مديريت فناوري بورس تهران ثبت
كنند.معامالتمربوطبهاينحراجدرروزسهشنبه14
مردادماه  1399انجام خواهد شد .كليه نهادهاي مالي
متقاضي شركت در اين حراج ميتوانند سفارشهاي

خود را در ه��ر دو نماد بهطور جداگانه ارس��ال كنند.
همچنين به نهاده��اي مالي ش��ركتكننده در اين
حراج توصيه ميشود تنوعبخشي به سبد داراييهاي
مالي را در سفارشگذاري مد قرار دهند .ذكر اين نكته
ضروري است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامي
به پذيرش كليه پيش��نهادات دريافت ش��ده يا فروش
كليه اوراق عرضه ش��ده در حراج ندارد .بانك مركزي
سفارشات دريافت شده را براي تصميمگيري به وزارت
امور اقتصادي و دارايي ارسال ميكند و وزارتخانه مزبور،
نسبت به تعيين سفارشهاي برنده از طريق مشخص
كردن حداقل قيمت پذيرفته ش��ده در سازوكار حراج
اقدام ميكند .در نهايت ،عرضه اوراق به تمامي برندگان
بهقيمتيكسانانجامميشود.همچنينبراساسجزء
( )4بند «ك» تبصره ( )5قانون بودجه س��ال ،1399
بانك مركزي تنها مجاز به خريد و ف��روش اوراق مالي
اس�لامي دولت در بازار ثانويه اوراق اس��ت .بنابراين در
چارچوب قوانين ،بانك مركزي مجاز ب��ه خريد اوراق
مالي اسالمي در بازار اوليه نبوده و نميتواند در فرآيند
برگزاريحراج،اوراقبدهيدولتيراباهدفتامينمالي
دولتخريداريكند.همچنين،كارگزاريبانكمركزي
تامينكننده زيرساخت معامالت و برگزاركننده حراج
فروش اوراق به بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي
عضو بازار بينبانكي اس��ت و تعهدي نسبت به حجم و
قيمتاوراقبهفروشرفتهدربازاراوليهندارد.

پشت پرده عدم بازگشت
ارزهاي صادراتي
بخشي از تقاضاي بازار ارز مربوط به سوداگريها است

عكس :عرفانخوشخو

توسعه بازنده بزرگ
رشد  ۵۰درصدي تسهيالت

زيرساختهاي اقتصادي
و سرمايهگذاران جديد

يحيي آلاسحاق در گفتوگو با «تعادل» مطرح كرد

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�بهدولتي و خصولتيهاست؟ چگونه
ميتوان نظام ش�فافي براي تخصي�ص ارزهاي
صادرات�ي ايج�اد ك�رد و ...اي�ن پرس�شها و
پرس�شهايي از اين دس�ت اين روزه�ا يكي از
مباحث اصلي در گعدهه�اي اقتصادي و محافل
تخصص�ي اقتصاد بدل ش�ده اس�ت.ابهامي كه
هرچقدر بيشتر از زمان طرح آن ميگذرد ،ابعاد
تازهاي از آن رسانهاي ميشود و بازيگران تازهاي
به آن افزوده ميشوند .يحيي آلاسحاق يكي از
چهرههايياستكهمعتقداستدولتدرانتشار
اخبار مرب�وط به ارزه�اي صادراتي ب�ه گونهاي
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�بهدولتيها و دولتيها و خصولتيها
قرار دارد كه از آن صحبتي نميشود .آلاسحاق
در عين حال يك�ي از داليل بروز مش�كالت در
بازار ارز را ناهماهنگيهاي ريش�هاي ميداند كه
در س�اختارهاي اقتصادي مهمي چ�ون وزارت
صمت و بانك مركزي وج�ود دارد .اختالفاتي كه
باعث شده تا تصميمسازيهاي متفاوت و بعضا
متضاديدرفضايصادراتيوتوليديكشوراخذ
شود .اين فعال اقتصادي تفكيك وزارتخانههاي
صنعتوبازرگانيرايكضرورتميداندكهبنابه
داليلسياسيوجناحيهرگزدرمسيرعملياتي
ش�دن قرار نگرفت« .تع�ادل» با انتش�ار روايت
آلاس�حاق از عدم بازگش�ت ارزهاي صادراتي
آماده ش�نيدن نظرات س�اير فعاالن اقتصادي و
نهادهايدولتينيزدراينخصوصاست.
ش�ما امروز موضوعي را در خص�وص ارزهاي
صادرات�ي كه بازنگش�تهاند مط�رح كرديد كه
به نظر بس�يار مهم است .ش�ما اش�اره كرديد
برخلاف اظهارنظره�اي مقام�ات دولت�ي از
27ميليارددالري ك�ه دولت اعلام ميكند به
كشور بازنگشته ،حداكثر 6ميليارددالر مربوط
به بخش خصوصي اس�ت و مابقي ب�ه نهادهاي
دولتي و خصولتيها مربوط است .روايت شما با
روايتدولتيهافرقدارد.چرا؟
موضوع ارز و تبعاتي كه نوسانات ارز در فضاي اقتصادي
به جاي ميگذارد؛ مش��خص اس��ت و هم��ه از آن با
خبرند .يعني باال و پايين رفتن ن��رخ ارز تاثيرات فوري
بر قيمتها ،تعادل اقتصادي ،توليد ،صادرات ،واردات،
مصرف عامه و ...دارد؛ ضمن اينكه بدخواهان كش��ور
هم در جنگ اقتص��ادي و رواني تمركز خ��ود را براي
ضربه زدن به اقتصاد ايران روي ب��ازي كردن با نرخ ارز
گذاشتهاند .بنابراين موضوع ارز موضوع مهمي است و

نقش كليدي در اقتصاد ايران (ش��ايد بسيار بيشتر از
اقتصادهاي مشابه) دارد .سوال اين است كه نوسانات
نرخ ارز تابع چيست؟ س��ادهترين تحليل اين است كه
بگوييم ارز هم مانند هر كاالي ديگري ،تابع نظام عرضه
و تقاضاس��ت .ش��اخه عرضهاش چگونه است؛ شاخه
تقاضايش چگونه اس��ت و نظام مديريت��ي اين عرضه
و تقاضا به چه شكلي سامان ميگيرد يا نميگيرد؟ ما
براي تحليل ،اين دو شاخه را بايد جدا جدا تحليل كنيم
وبعدبهيكاستنتاجنهاييبرسيم.درشاخهعرضهبايد
ببينيم ارز از كجا حاصل ميشود؟ براي ما عمدهاش يا
از طريق صادرات نفتي اس��ت ،يا ص��ادرات غير نفتي
است ،يا ارزي است كه براي س��رمايهگذاري خارجي
ايرانيان خارج از كشور وارد كشور ميكنند يا ارزي كه
خارجيها براي س��رمايهگذاري به ايران ميآورند؛ يا
فعاالن اقتصادي ايراني كه به خارج رفتهاند ارز به كشور
ميفرس��تند ،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

برش

دولت فشار مشكالت ارزي را به دوش
بخشخصوصيمياندازد
بخش اعظم ارزهاي بازنگشته مربوط
بهشبهدولتيهاست
نهادهاييمثلپتروشيميها،فوالديها،
شركتهاي خصولتي و...بيشترين سهم از
عدمبازگشتهايارزيرادارند
امس�ال ح�دود 35درص�د کاهش
صادراتغیرنفتیداشتهایم
صادرکنندگان حتما به دنبال آوردن
ارزبهکشورهستند
بای�د ی�ک وح�دت فرمانده�ی در
خصوصارزداشتهباشیم
اختالف�ات وزارت صم�ت و بان�ک
مرکزی برای اقتصاد زیان بار است
اختالفی که بین وزارت صمت و بانک
مرکزی وجود دارد کامال مشهود است
ب�ه نی�از دول�ت در خص�وص تفکیک
صنعتازبازرگانیپاسخدادهنشد

چنينشرايطغيرعاديرسيدهايم.
پس ش�ما هم معتقديد ك�ه ش�رايط ارزي در
كش�ور غيرعادي اس�ت؟چون برخي از اساس
منكراينشرايطغيرعاديميشوند؟
بله ديگر وقتي ظرف مدت سه ماه دفعتا ارز يك چنين
جهشيراازسرميگذراندغيرعادياست.اماچرابهاين
شرايط رسيدهايم؟ چرايياش در شاخه عرضه آن است
كه صادرات نفتي ما به حداقل رسيده اس��ت .اعداد و
ارقامش هم مشخص است كه از باالي صدميليارد دالر
به  8الي 9ميليارد رس��يده است .صادرات غير نفتي ما
پارسال رشد كرد و به 43ميليارد دالر رسيد ،اما امسال
به دليل اينكه كل تجارت جهاني بين  15تا 30درصد
افت كرده ،صادرات غير نفتي ما هم به همان نس��بت،

افت كرده اس��ت .از سوي ديگر ش��رايط صادرات ما به
كشورهاي همس��ايه 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 عراقيها دچار كاهش 30درصدي شده
است .بهطور كلي آمارهاي گمرك ميگويد كه امسال
حدود 35درصد كاهش صادرات غير نفتي داشتهايم.
هرسال1ميليارددالرسرمايهگذاريمستقيمخارجي
داشتيم كه االن اين رقم تقريبا صفر شده .پس شاخه
عرضهارزمانكمشدهاست.
در اين ش�رايط دولت اعلام ميكند كه دليل
اصل�ي نوس�انات ارزي به دليل عدم بازگش�ت
ارزهايي اس�ت كه ب�راي صادرات گرفته ش�ده
است،امابهكشوربازنگشتهاست؟
بحث اين اس��ت كه اعالم ميش��ود ارزهاي صادراتي
4ماه بايد عودت داده ميشد .همه حرف بانك مركزي
و نهادهاي مس��وول دولتي اين اس��ت كه ميگويند
27ميليارددالر ارز ب��راي صادرات رفته و بازنگش��ته
و ميخواهند همه فش��ار مش��كالت ارزي را روي سر
صادركنندگان و فعاالن اقتصادي خراب كنند .يعني
همه مشكالت ديگري كه در بخش عرضه وجود دارد
را ناديده ميگيرند و تنه��ا ميگويند كه به خاطر عدم
بازگش��ت ارز صادراتي توس��ط بخش خصوصي اين
مشكالتدرقيمتارزبروزكردهاست.
اما سوال اصلي اين است كه باالخره چه باليي
س�ر اين27ميلي�ارددالر آمده اس�ت؟ ارزهاي
بازنگشتهكجاست؟
اين س��وال خوبي اس��ت كه اين ارزها دست كيست؟
دولت ميگويد كه دس��ت بخش خصوصي است .اين
موضوع را در رسانهها مطرح ميكنند كه گروهي ارزها
را گرفتهاند و عودت ندادهان��د .اتاق بازرگاني ميگويد
كه از ميزان حداكثر6ميليارد دالر آن در اختيار فعاالن
بخش خصوصي بوده است و مابقي به نهادهاي وابسته
به دولت يا شبهدولتي مربوط بوده است .نهادهايي مثل
پتروشيميها،مثلفوالدها،مثلشركتهايخصولتي
و...خالصه مجموعههايي كه به نح��وي به حاكميت
مربوطهستند.
در م�ورد همين 6ميلي�ارد دالر فعاالن بخش
خصوصيچهميگويند؟
ميگويندماصادركردهايم؛ميخواهيمعودتدهيماما
امكان بازگشت ارزي وجود ندارد .بانكي در دنيا حاضر
به انتقال پول نيست .دولت هم ميگويد سر وقت بايد
پول را بازگردانيد و در نهايت ه��م دولتمردان فعاالن
اقتصادي را تهديد به برخورد قضايي و دس��تگيري و
محروميتازصادراتو...ميكنند
هس�تند اف�راد س�ودجويي ك�ه از موقعيت
سوءاس�تفاده ميكنند و به خاطر سودجويي از
عودتارزهايصادراتيطفرهميروند؟
البته عدهاي هستند كه از فضا سوءاستفاده ميكنند،
نميتوان اين واقعيت را انكار كرد .به اين دليل كه نرخ
ارز را رشد يابنده ميبينند فكر ميكنند اگر يك ماه هم
ديرترپولرابياورند؛سودزياديميكنند.
ادامهدرصفحه6

نگاه
غيراقتصادي بودن
ريشه بسياري از مشكالت
سيدمرتضي افقه|
عضوهيأت علميدانشگاهشهيدچمران|
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 ،كوتاهمدت و با
دامنه محدود است .به عالوه بسياري از اقتصاددانان
داخلي كه در تصميمگيريه��اي كالن اقتصادي
سهيم هستند ،خواس��ته يا ناخواسته نسخههايي
تجويزميكنندكهسازگاريچندانيباساختارهاي
اداري ،اجرايي ،سياسي ،فرهنگي و اجتماعي كشور
ندارند و به رغم ناكامي در حصول نتايج مورد انتظار،
بر اعمال آنها اصرار ميورزند.
به جز بي اعتنايي به بس��ترهاي غيراقتصادي الزم
براي رشد و توس��عه ،نحوه بهكارگيري نظريهها و
توصيههاي اقتصادي توسط اقتصاددانان از جمله
ديگرداليلناكاميدرحلمشكالتاقتصاديكشور
است.نيازبهتوضيحنداردكههمچونتكنولوژيهاي
وارداتي كه بدون بوميسازي آنها بعضاً زيانهايي
بيش از فوايد براي واردكنندگان آنها دارد ،استفاده از
نظرياتوتئوريهايعلوماجتماعيازجملهاقتصاد
بدون انجام اصالحات الزم متناس��ب با مفروضات
(س��اختارهاي) داخلي نيز موجب ات�لاف فراوان
منابع در كشور شده است .به نظر ميرسد بسياري
از متخصصان اقتصادي كشور كه اتفاقاً دانش كافي
در شاخه اقتصادي خود دارند و تسلط كاملي نيز به
نظريههاي انديشمندان اقتصادي دارند ،به اين مهم
بي اعتنا بوده و يا چنين برداشتي را پذيرا نيستند و
برقابلاجرابودنتئوريهايوارداتيدرهمهشرايط
اصرار دارند .عجيب آنكه شكس��تهاي پياپي در
نتايج بهكارگيري توصيههاي ناسازگار با بسترهاي
غيراقتصادي موجود ،مانع از تغيير نظر اين گروه از
اقتصاددانان نشده است.
بيان يك مثال س��اده ميتواند اين موضوع را روشن
كند .يكي از رايجترين قوانين اقتصادي كه حتي در
دوره متوس��طه نيز تدريس ميشود ،قانون عرضه و
تقاضاست كه رابطه معكوس بين قيمت و تقاضا (يا
مستقيمقيمتوعرضه)رابيانميكند.امااينقانون
همچونسايرقوانينعلميمبتنيبرمفروضاتياست؛
يعنياينقانونبهشرطيصادقاستكهسايرعوامل
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
پيشرفتهكهخاستگاهاينقانونوسايرقوانينعلمي
هستند،درواقعثابتيانزديكبهثابتهستند،امادر
كشوري مثل ايران آن هم در شرايط فعلي ،برخي از
اينعواملثابتفرضشدهبسياربيثباتهستند.به
هميندليل،بسياريازدانشجوياناقتصاددربرخورد
باشرايطيكهدرهمينسالهاباافزايشقيمتبرخي
كاالها از جمله ارز و طال ،تقاضا براي آنها نيز افزايش
مييابد ،نسبت به علمي بودن اين قانون دچار ترديد
شدهاند .حال آنكه در كشورهاي پيشرفته كه ثبات
سياسي ،اقتصادي و اجتماعي وجود دارد ،انتظارات
افرادبهواقعثابتاستدرحاليكهدراغلبسالهاي
گذشته تاكنون ،برخي از س��اير عوامل ثابت فرض
شده (بهخصوص انتظارات نسبت به آينده با توجه
به بيثباتيهاي سياس��ي دخالي و خارجي) بسيار
متغيرندبنابراينقانونمزبورديگرصدقنخواهدكرد.
صد البته اين به معني نقض يك قانون علمي نيست
بلكهفروضيكهقانونبرآنهااستواراستتغييركرده،
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 تفاوتهاي
ساختاري اصرار به تجويز تئوريهاي بي كم كاست
اين تئوريها دارند كه نتيجه قابل انتظار اين غفلت،
اتالفمنابعماليوطبيعيكشوروفرصتسوزيهاي
فراوانشدهاست.
يك��ي ديگ��ر از اش��تباهات برخ��ي متخصصان
اقتصادي و دنبالهروهاي غيرمتخصص آنها ،تقليد
از برخي سياس��تهاي موفق در س��اير كشورها،
بازهم بياعتنا به تفاوتهاي س��اختاري و ماهوي
ايران با آن كشورهاس��ت .مثالهاي فراواني نيز در
اين رابطه ميتوان ارايه كرد :تقليد از سياستهاي
خصوصيس��ازي و آزادس��ازي قيمتها (از بعد از
پايان جنگ تاكنون) ،اصرار بر احداث بنادر و مناطق
آزاد (با اس��تناد به موفقيتآميز 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��ازيها و خصوصيسازيها موفق
بوده ،به دليل وجود بسترها و ساختارهاي مساعد
براي اين سياس��ت بوده ،يا اگر امارات و س��نگاپور
و ديگر كشورها توانس��تهاند با احداث بنادر آزاد به
رونق اقتصادي برسند ،به دليل اقدامات بسيار زياد
ديگري است كه پيش و پس از اين سياست به كار
گرفتهاند.همچنيناگرچينتوانستهاستباكاهش
ارزش پول ملي (يا افزايش قيمت ارزهاي خارجي)
صادراتخودراافزايشدهد،بهدليلپركششبودن
منحنيعرضهخودووجودمقرراتوضوابطتسهيل
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  75درصد
وارداتش كاالهاي واس��طهاي و سرمايهاي است و
بيش از 80درصد صادرات به اصطالح غيرنفتياش
محصوالت خام يا نيمه خام است ،هم باعث افزايش
قيمتكاالهايساختهشدهدرداخل(تورموارداتي)
ميش��ود و اگر هم صادرات افزاي��ش يابد ،عمدتاً
محصوالت خامي اس��ت كه نه تنها امتياز چنداني
محسوب نميش��ود بلكه تداوم آن موجب تخليه
منابع كشور و زيانهاي جبرانناپذيري خواهد شد
كه خود نيازمند بحثي مفصل است.
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ايـران

رييسجمهور در جلسه ستاد اقتصادي دولت :اجازه گرفتار شدن چرخه توليد در بروكراسي را نميدهيم

دستگاههاي دولتي در عرضه سهام خود تسريع كنند
رييسجمهور دستگاههاي دولتي را موظف كرد بر
اساس دس��تورالعملهاي مصوب ستاد هماهنگي
اقتصادي دولت و تجربه موفق عرضه بخشي از سهام
شس��تا در بورس ،در واگذاري سهام كارخانجات و
داراييهاي 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 فعاليتها و
درخواس��ت براي رفع اين مشكالت ،تاكيد كرد :به
هيچوجه اجازه نميدهيم چرخ��ه توليد و تجارت
كش��ور گرفتار بروكراسي و مش��كالت شود .همه
دستگاهها موظف به رفع اين موانع و ايجاد هماهنگي
حداكثري هستند.
رييسجمهور 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 دستگاهها ،اين
موانع به سرعت برطرف و دستورالعملهاي جديد
با شفافيت به همه بخشها ابالغ شود.
روحاني با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص
عرضه س��هام ش��ركتهاي دولتي در بورس گفت:
با طراحيها و برنامهريزيهاي خوبي كه از س��وي
دس��تگاههاي مختلف انجام گرفته است ،ميتوان
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 ،ميتواند توليد كش��ور را نيز
رونق ببخشد.
رييسجمهور تمامي دستگاههاي دولتي را موظف
كرد بر اس��اس قواعد و دس��تورالعملهاي مصوب
ستاد در خصوص واگذاري س��هام كارخانجات در
بورس ،اقدامات خود را تس��ريع بخشند .روحاني از

رييسجمهور دستگاههاي دولتي را موظف كرد در واگذاري سهام كارخانجات و داراييهاي خود تسريع كنند
وزارت امور اقتصادي و دارايي خواس��ت با توجه به
سرمايهگذاري گستردهاي كه در سالهاي اخير در
شركتهاي بزرگ كشور شده و ارزش سهام دولت
در اي��ن ش��ركتها افزايش يافته اس��ت ،واگذاري
بخشي از س��هام دولت در بورس را بهطور منظم و
مستمر و بر اساس برنامه زمانبندي شده ادامه دهد.
روحاني با اشاره به نقش تعيين كننده شركتهاي

بزرگ دولتي در س��رعت بخشيدن به عرضه سهام
در ب��ورس افزود :ب��ا توجه به تجرب��ه موفق عرضه
س��هام ش��ركتهاي بزرگ در ماههاي اخير ،ساير
شركتهاي بزرگ نيز ميتوانند اين تجربه را تكرار
كنند .در اين جلس��ه وزارت خانههاي 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.

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

توسعه بازنده بزرگ رشد  ۵۰درصدي تسهيالت

گروهكالن|محسنشمشيري|
تسهيالتپرداختيبانكهاطي 3ماههابتدايسال ۹۹به
بخشهاي اقتصادي مبلغ  ۲۲۴۷هزار ميليارد ريال بوده
كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۵۰.۵درصد
افزايش داشته است .اما با اين وجود ،سهم امور توسعهاي
و رش��د تقاضا محدود بوده و واحده��اي اقتصادي براي
سرپاماندن و ادامه حيات خودعمدتا براي تامين سرمايه
درگردشخودوامبانكيتقاضاكردهاندوبيشاز 62درصد
وامها را سرمايه در گردش به خود اختصاص داده است.
به گ��زارش «تعادل» از س��وي ديگر ،با وجود رش��د 50
درصدي تس��هيالت بانكي در  3ماه نخس��ت ،مطالبات
معوق ،سررسيد گذشته ،مشكوك الوصول ،خريد دين
واموال معامالت نيز رش��د ب��االي  19درصدي را تجربه
كرده و اين س��رفصل به رقم  213ه��زار ميليارد تومان
رسيده كه سهم 12درصدي از كل مانده تسهيالت بانكي
داشته است .سهم تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه
در گردش در كليه بخشهاي اقتصادي طي  3ماهه سال
جاري مبلغ  ۱۴۰۶هزار ميليارد ريال معادل  ۶۲.۶درصد
كل تسهيالت پرداختي است كه در مقايسه با دوره مشابه
سال قبل مبلغ ۵۲۲هزار ميليارد ريال معادل ۵۹.۲درصد
افزايشداشتهاست.سرمايهدرگردشدربخشكشاورزي
بيش از  74درصد ،در صنعت و معدن بيش از  79درصد،
در بخش بازرگاني 44درصد ،در بخش خدمات 62درصد

كل وام اين بخشها را به خود اختصاص داده اس��ت لذا
عمده واحدهاي اقتصادي براي ادامه حيات و سر پاماندن
نياز به دريافت وام داش��تهاند و با وجود رشد  50درصدي
تسهيالت بانكها در  3ماه اول  99نسبت به مدت مشابه
س��ال  98همچنان سرمايه در گردش سهم عمده دارد و
افزايش  50درصدي وامها كمكي به هدايت نقدينگي در
جهت امور توسعهاي و ايجاد واحدهاي جديد و توسعه آنها
نكرده و عمده وامها براي سر پاماندن واحدهاي اقتصادي
هزينه شده است .سهم تسهيالت پرداختي بابت تأمين
سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن نيز طي  3ماهه
سال جاري معادل  ۵۸۷هزار ميليارد ريال بوده كه حاكي
ازتخصيص ۴۱.۷درصدازمنابعتخصيصيافتهبهسرمايه
درگردش تمام بخشهاي اقتص��ادي (مبلغ  ۱۴۰۶هزار
ميلياردريال)است.براساساينگزارشاز ۷۳۹هزارميليارد
ريالتسهيالتپرداختيدربخشصنعتومعدن،معادل
 ۷۹.۴درص��د آن (مبل��غ ۵۸۷هزار ميلي��ارد ريال) براي
تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده كه بيانگر توجه و
اولويتدهيبهتأمينمنابعبراياينبخش توسطبانكها
در سال جاري است.هدف از دريافت تسهيالت پرداختي
در بخشهاي اقتصادي طي  3ماهه ابتداي س��ال ۱۳۹۹
نشانميدهدكهسهمتسهيالتپرداختيدرقالبسرمايه
درگردشدركليهبخشهاياقتصاديطي سه ماهه سال
جاريمبلغ ۱۴۰۶.۸هزارميلياردريالمعادل ۶۲.۶درصد

كل تسهيالت پرداختي است كه در مقايسه با دوره مشابه
س��ال قبل مبلغ ۵۲۲.۹هزار ميليارد ري��ال معادل۵۹.۲
درصدافزايشداشتهاست .سهمتسهيالتپرداختيبابت
تأمينسرمايهدرگردشبخشصنعتومعدنطي 3ماهه
سال جاري معادل  ۵۸۷هزار ميليارد ريال بوده كه حاكي
ازتخصيص ۴۱.۷درصدازمنابعتخصيصيافتهبهسرمايه
درگردش تمام بخشهاي اقتصادي (مبلغ  ۱۴۰۶.۸هزار
ميليارد ريال) است.از ۷۳۹.۵هزارميليارد ريال تسهيالت
پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۴درصد آن
(مبلغ ۵۸۷هزارميلياردريال)درتأمينسرمايهدرگردش
پرداختشدهكهبيانگرتوجهواولويتدهيبهتأمينمنابع
براياينبخش توسطبانكهادر سالجارياست.هدفاز
دريافتتسهيالتنشانميدهدكه 11.2درصدتسهيالت
برايايجادواحدهايجديديافازهايجديدپرداختشده
است .تعميرات نيز سهم 2.5درصدي داشته و 8.4درصد
برايتوسعهفازهاوواحدهاياقتصاديپرداختشدهاست.
براين اساس امور توسعهاي معادل 22.1درصد تسهيالت
بانكي را به خود اختصاص داده است .از سوي ديگر ،بخش
قابل توجهي از وامها براي خريد كاالي شخصي پرداخت
ش��ده كه معادل 9.6درصد تسهيالت اس��ت .اين نوع وام
ميتواند 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 2.2درصدي سهم اندكي داشته كه

نشاندهنده نوعي ركود در خريد مسكن به شمار ميرود.
در بين بخشهاي اقتصادي نيز بخش خدمات با  75هزار
و  823ميليارد تومان سهم  34درصدي از كل تسهيالت
بانكهاداشتهاست.بخشصنعتومعدنبا 73هزارو950
ميلياردتوماندررتبهدومدربينبخشهاياقتصاديبوده
و 33درصدكلتسهيالترابهخوداختصاصدادهاست.
از س��وي ديگر ،بخش بازرگاني با  46هزار و  649ميليارد
تومان سهم 20درصدي از كل وامهاي بانكي داشته و رتبه
س��وم را كسب كرده اس��ت .همچنين بخش كشاورزي و
مسكن و ساختمان در رتبههاي بعدي دريافت تسهيالت
دربينبخشهاياقتصاديقرارداشتهاند.
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
ضرورياستبهافزايشتوانماليبانكهاازطريقافزايش
سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانكها ،كاهش تسهيالت
غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي
بانكها ،افزايش بهرهوري بانكها در تامين س��رمايه در
گردش توليدي ،پرهيز از فش��ارهاي مضاعف بر دارايي
بانكها و ترغيب بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه
به عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرحهاي اقتصادي
(ايجادي) توجه ويژهاي كرد.

گشايش كرونايي در اقتصاد هوشمند

دريافت تسهيالت غيرحضوري رسما كليد خورد
افول جايگاه ايران در رتبه جهاني فضاي كسب و كار ،زنگ
خطري است كه در ماههاي گذشته به صدا در آمده و نشان
ميدهد اقتصاد ايران براي جذب سرمايهگذاران جديد با
چه مشكالت و محدوديتهاي داخلي دست و پنجه نرم
ميكند .بروكراسي پيچيده و دست و پا گير با وجود تاكيد
دايمي كارشناسان ،هنوز مهمان اقتصاد ايران باقي مانده
است و به نظر ميرسد 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 ماهه��اي ابتداي��ي س��ال  98و در زماني ك��ه اقتصاد
ايران هنوز با ش��وكهاي ماههاي پاياني س��ال گذشته
مواجه نش��ده بود و خبري از ويروس كرونا نبود ،اسحاق
جهانگيري – مع��اون اول رييسجمهوري – اعالم كرد
كه امروز اصليترين چالش در آينده اقتصاد ايران ،جذب
سرمايهگذاري جديد خواهد بود .اقتصاد ايران كه در دو
س��ال گذش��ته ،تحت تاثير تحريمهاي 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
سرمايهگذاريهايجديدداردوايننيازجزبابهبودنسبي
فضاي كسب و كار ممكن نخواهد بود.
در ماههاي گذشته بسياري از دستگاههاي اجرايي كشور
از برنامههاي خود ب��راي بهبود اين فضا خبر دادهاند و در
ماههايي كه از شيوع ويروس كرونا گذشته ،اين دستگاهها
تالش كردهان��د به منظور كاهش رفت و آمد و خطر ابتال
به كرونا ،بخش��ي از برنامههاي 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 سرمايهگذاران از دولت خواستند حاال كه
در ايام كرونا مشخص شد كه امكان پيگيري غير حضوري
و سريعتر بس��ياري از مراحل جذب سرمايهگذار وجود
دارد ،حتي در آينده نيز بروكراسي به همين روال كاهش
يافته و محدود شود.

يكي از وزارتخانههايي كه در ماههاي گذشته تالش كرده
در اين مسير گامهاي جدي بردارد ،وزارت امور اقتصادي
دارايي است .اين وزارت خانه چندي قبل با همكاري اتاق
بازرگاني از راهاندازي 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  70روز ب��ه  3روز كاهش يافته و به اين
ترتيب س��رمايهگذاران 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 ميشود
فرهاد دژپس��ند ،وزير اقتصاد در اين نشس��ت اظهار
كرد :با توجه به تجربياتي كه از اصالح قانون تجارت و
بحث اسناد الكترونيكي بهويژه سفته و برات داشتيم،
تحقق اقتصاد هوشمند را به عنوان يكي از محورهاي
برنامههاي خ��ود در وزارت اقتصاد قرار داديم .اقتصاد
هوش��مند با هدف شتاببخشي به پيشرف اقتصادي
كشور ،يكي از رويكردهاي اصلي وزارت اقتصاد است،
لذا از ابتداي شروع كار در وزارت اقتصاد ،بهدليل 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 گفتههاي 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 حوزههاي
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 بخشهاي 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
رييسجمهور محترم صورت پذيرفت ،توانستيم با توجه
بهشرايطكروناييوعدمامكانمراجعهحضوري،درفرآيند
اين آزادسازي ،احراز هويت را بهصورت الكترونيكي انجام
دهيم و اين تجربه مهم ميتواند براي حوزههاي ديگر بازار
س��رمايه نيز بهكار 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
ميشودرادرآيندهاينزديكبهتماميبانكهاوبرايهمه
تسهيالت و اعتبارات تعميم داد.
ارايهتسهيالتغيرحضورييكيازاصليترينچالشهايي
است كه در سالهاي گذشته بارها مطرح شده اما هر بار به
داليلي مانند فراهم نبودن زيرساختهاي الزم و دشواري
فرآيندهاي اداري به فراموشي س��پرده شده است اما بر
اس��اس توضيحاتي كه مديران بانك ملي در اين نشست
ارايه كردهاند ،فعاالن اقتصادي كه كد شغلي آنها در سامانه
وزارت كار ثبت شده و اعتبارسنجي شدهاند با حضور در
نرمافزارطراحيشده،اطالعاتخودراصرفادرچنددقيقه
وارد ميكنند ،س��فته الكترونيكي قرار گرفته در فضاي
نرمافزار را امضا ميكنند و درخواست خود را براي دريافت
تسهيالتبهثبتميرسانند.پسازآنبانكبااستعالماين
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 مهمترين طرحهاي��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 ميشد ،با
امكاناتجديدبهشكلمجازيدردسترساستوخزانهدار
كلكشورازتعهدوزارتاقتصادبررويآنحمايتميكند.
رحمتاهلل اكرمي در اين زمينه گفته :متولي و متعهد دو
موردازاوراقبهاداريعنيسفتهوبراتوزارتاموراقتصادي
و دارايي اس��ت كه اهميت اين دو برگ را بيشتر ميكند.
اين سفتهها فع ً
ال براي تسهيالت كرونايي طراحي شده اما
قابليت تسري به كل سفتههاي موجود در كشور را خواهد
داش��ت .براي حذف س��فتههاي كاغذي و تسري سفته
الكترونيكبهتماميسفتههايموجوددركشوراينمساله
بايد در قانون جامع تجارت كه در مجلس است ،تصويب
ش��ود ،اما بهكارگيري 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.هرچندهنوزمشخصنيستنحوهفعالشدنديگر
زيرمجموعههايوزارتاقتصاد مانند سازمانامور مالياتي
و سازمان بورس در اين حوزه مشخص نيست اما با توجه به
تاكيدوزيراقتصادبرلزومپيگيرياينامردرماههايآينده،
احتماال هوشمندس��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
بنگاههاي اقتصادي گره گش��ا شود ،سرعت بسيار بااليي
به جذب سرمايهگذاران جديد و بازگشت رشد اقتصادي
ايران به مدار مثب��ت خواهد داد .وزير اقتصاد گفته جذب
سرمايهگذارجديدوافزايشاستفادهازظرفيتهايتوليد،
دو بال اصلي اقتصاد در ثبت رش��د مثبت اس��ت و به نظر
ميرسد ،راهكار فعلي دولت براي سرعت دادن به حركت
اين دو بال ،استفاده از ظرفيتهاي اقتصاد هوشمند است.

نسخه دولت براي تسهيل
شروع كسبوكار
روند طوالن��ي ب��راي راهاندازي كس��بوكار و اخذ
مجوزهاي الزم يكي از گاليههاي به حق كارآفرينان
بوده كه در برخي موارد ،آنها را از ادامه مس��ير نااميد
كرده ،اما اكنون دولت دوازدهم نسخهاي براي حل
اين معضل پيچيده اس��ت .ما به رفع موانع كسب و
كار معتقد هستيم و ميگوييم بايد فضاي كسب و
كار آماده شود؛ ما ميگوييم موانع بايد برطرف شود
و بايد به مردم آزادي عمل بدهيم ».اين ،وعده حسن
روحانيدرواپسينروزهايمبارزاتانتخاباتيبودكه
بعدازكنارزدنموانعانباشتهشدهدرطولسالهاي
گذشته ،حال دارد تحقق مييابد و لبخند رضايت را
برلبانفعاالناقتصاديمينشاند.روندطوالنيبراي
راهاندازي كس��بوكار و اخذ مجوزهاي الزم يكي از
گاليههايبهحقكارآفرينانبودهكهدربرخيموارد،
آنها را از ادامه مس��ير نااميد كرده است .پنجره واحد
فيزيكي شروع كسبوكار ،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 4مركز استانهاي آذربايجان شرقي،
اصفهان ،خراس��ان رضوي و فارس شاهد راهاندازي
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 استانهاي كشور راهاندازي ميشود.
به گفته فعاالن بخش خصوصي ،پيش از اين گاهي
دريافتمجوزهايشروعكسبوكاربيشترازيكسال
بهطولميانجاميد؛اماحاالدژپسندازكاهشاينبازه
زماني به 8روز خبر داده و گفته است :ما موفق شديم
ميانگين زمان صدور مجوزهايي كه از طريق درگاه
مليمجوزهايكشور()g۴bقابلدرخواستهستند
را در سطح اس��تاني از ۵۸روز به ۸و در سطح ملي از
 ۱۰۰روز به ۱۸روز كاهش دهيم كه اين يك جهش
قابل توجه و نشاندهنده قابليتهاي ايجاد شده در
اينزمينهاست.صاحبنظرانبراينباورندكهيكياز
مهمترينوموثرترينراهكارهايبهبودمحيطكسب
و كار ،تسهيل و تسريع فرآيندهاي صدور مجوزهاي
كسبوكاراست.بنابراينتاثيرپنجرهواحدفيزيكيكه
زماندريافتمجوزهايشروعكارراكاهشميدهد،
دربلندمدتخودرادربهبودشاخصكسبوكارنشان
خواهد داد؛ شاخصي كه از سال ۲۰۱۶روند نزولي به
خود گرفته و نهايتا رتبه ۱۲۸را در سال ۲۰۱۹از آن
خود كرده اس��ت .البته كه «علي فيروزي» ،رييس
مركزمليپايشبهبودفضايكسبوكارگفته«رتبه
 ۱۲۸مادرردهبنديجهاني،بهمعنايايننيستكه
وضعيت ما لزوماً از ۱۲۷كش��ور بدتر است» و داليل
كارشناسانهخودراهمارايهكردهاست.امادرهرحال
كسبوكارايرانبااينرتبه،شناختهشدهوبهآنارجاع
دادهميشود.درنهايت،اينروندنزوليدرسال۲۰۲۰
يعنيهمزمانبااوجدورانتحريممتوقفشدهوبايك
پله بهبود ،خود را به رتبه ۱۲۷رسانده است«.عباس
آرگون»نايبرييسكميسيونبازارپولوسرمايهاتاق
بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران نيز ضمن
تاييد اين نكته كه ايجاد اين پنجره واحد ميتواند به
بهبودشاخصكسبوكارايرانكمككند،بهخبرنگار
اقتصاديايرناميگويد:باتوجهبهشرايطامروزه،اين
خوبوارزشمنداستكهبتواندتمامكارهادريكجا
متمركزوازيككانالپيگيريشود.بهاينترتيبافراد
به جاي مراجعه به دستگاههاي مختلف براي كسب
مجوز ميتوانند در مدت كوتاه��ي مجوز الزم براي
تاسيسكسبوكاررادريافتكنند.
وي تصريح ميكند :پيشتر ،فردي كه ميخواست
كس��بوكاري را آغاز كند مجبور ب��ود 3ماه زمان و
انرژي براي اخذ مجوز صرف كند ،اما اكنون ميتوان
با سرعت بيشتري وارد كسب و كار شد و اين انرژي
و زمان را براي كار صرف كرد؛ بدين ترتيب ميتوان
شاهدشكلگيريكارهايمولددربلندمدتبود.
عضو اتاق بازرگاني تهران نتيجهده��ي اين اقدام را
مستلزم تسهيل در قوانين و مقررات دانسته و ادامه
ميدهد:تمركزفيزيكيصدورمجوزبهتنهاييكفايت
نميكندومسووالنبايدفرآيندراتسريعومشكالت
بيندستگاههارارفعكنند.آرگونمعتقداستحذف
مجوزها و فرآيندهاي زايد و تمركز فعاليتها در يك
سازمانبهصورتهمزماناثربخشيبيشتريخواهد
داشت و ميتواند به حذف مشاغل واسطهاي و رونق
كارمولدكمككند.نايبرييسكميسيونبازارپول
و سرمايه اتاق بازرگاني همچنين به لزوم هماهنگي
دستگاههايمختلفاشارهكردهوميگويد:انجامكار
وصدورمجوزدرزمانكوتاهنيازمندتسهيلروابطبين
سازمانهاي مختلفاستكه اهميت اصالح قوانين
ومقرراتبازهمدراينجاخودشرانشانميدهد.
اين جمله ،مويد س��خنان وزير اقتصاد در افتتاحيه
روز يكش��نبه اس��ت كه گفته بود :يكي از ملزومات
جذب سرمايه و سرمايهگذاري جديد اين است كه
س��رمايهگذار نبايد دغدغه عدم همكاري احتمالي
دستگاههاياجراييراداشتهباشد.سرمايهگذاروقتي
تصميمگرفتدرعرصهسرمايهگذاريواردشودنبايد
دغدغههمكاريدستگاههاياجراييكشورراداشته
باشد و بايد اطمينان يابد از ياري به او دريغ نكرده و از
آنمهمتر،چوباليچرخكارشنميگذارند.

راهاندازيدومينكنتور
آلتراسونيكدرايستگاه CGSايالم
با نصب كنتور آلتراسونيك  12اينچ در ايستگاه
 CGSشهر ايالم و باال رفتن دقت در ثبت ارقام،
خطاي اندازهگي��ري گاز ورودي ش��هر ايالم به
كمتر از يك درصد رس��يده اس��ت .ب��ه گزارش
روابط عمومي؛ عباس شمساللهي مدير عامل
شركت گاز استان ايالم گفت :از مزاياي نصب اين
كنتور ،دقت اندازهگيري باال نسبت به كنتورهاي
توربيني ،امكان ثبت آرش��يو براي چند س��ال،
امكان تحليل و پايش مصارف در بازههاي زماني
مختلف و نيز تأثير مثبت در كاهش هدر رفت گاز
در ايستگاه  CGSشهر ايالم است.

يادداشت
شيوع كرونا و كاهش
نرخ بيكاري در ايران
محمدگلشاهي|
بر اس��اس آخرين گزارش مركز آمار در بهار س��ال
 ۱۳۹۹نرخ بيكاري در كش��ور به  ۹.۸درصد رسيد
كهنسبتبه مدت مشابه سالقبليعنيبهار۱۳۹۸
شاهد كاهش ۱.۱درصدي نرخ بيكاري هستيم اين
در حالي است كه ساير كشورهاي جهان با افزايش
نرخ بيكاري مواجه بوده و سازمان بينالمللي كار نيز
در فروردين امسال با انتشار بيانيهاي اعالم كرد كه
حدود ۱۹۵ميليون نفر بر اثر بيماري كرونا در جهان
بيكارخواهندشد.اينكهچرابازاركاردرايرانبرخالف
سايركشورهايدنياباكاهشنرخبيكاريروبروبوده
بحثجالبتوجهياست.
در هر فصل مورد بررسي اگرچه جمعيت باالي ۱۵
سال افزايش يافته اما نرخ مشاركت در حال كاهش
است بهطوريكه در طي دو فصل يا شش ماه ميزان
مش��اركت اقتصادي در حدود يك ميليون و ۸۷۰
هزار نفر كاهش يافته كه موجب كاهش  ۳.۳واحد
درصدي در نرخ مشاركت اقتصادي در كشور شده
است .در طي دو فصل اخير يك ميليون و ۴۸۳هزار
نفر از تعداد شاغالن كاسته شده است.
از ميزان بيكاران در حدود  ۳۸۷هزار نفر كم ش��ده
اس��ت .اين موضوع سبب ش��ده تا نرخ بيكاري تك
رقمي شده و به زير ۱۰درصد برسد .عالوه بر اين آمار
نشانميدهدوضعيتبيكاريافراد ۱۸الي ۳۵سال
ونيزفارغالتحصيالنآموزشعاليبهبوديافتهاست.
طبق تعريف مركز آمار بيكار ش��امل افراد  ۱۵ساله
و بيشتر اس��ت كه سه ويژگي را بهطور همزمان دارا
باشند:
 -۱در هفته مرجع فاقد كار باش��ند داراي اشتغال
مزدبگيري يا خوداش��تغالي نباش��ند  -۲در هفته
مرجع و س��ه هفته قب��ل از آن جوياي كار باش��ند
اقداماتمشخصيرابهمنظورجستوجوياشتغال
مزدبگيريياخوداشتغاليبهعملآوردهباشند-۳در
هفتهمرجعياهفتهبعدازآنبراياشتغالمزدبگيري
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
بودهاندنيزبيكارمحسوبميشوند.
احتماالويژگيدومكليديترينقسمتماجراست.
يعنياگرفرديفاقدكاربودهوازآخرينجستوجوي
شخصبرايكاربيشازيكماهميگذردآنگاهفردنه
تنهاجزءجمعيتبيكارمحسوبنميشودبلكهفرد
ازجمعيتفعالكشورنيزخارجميشود.آنگاهوقتي
اين اتفاق رخ دهد اثر آن بر شاخصهاي بيكاري اين
استكهازميزانمشاركتاقتصاديونيزنرخبيكاري
همزمانكاستهميشود.
در واقع قسمت س��وال برانگيز ماجرا اينجاست كه
چرا در كشور ما افراد پس از بيكاري و از دست دادن
كار از جستوجو براي كار به سرعت دست كشيده و
جستوجو براي كار را ادامه نميدهند يا اينكه اصال
مالكموردنظردرطرحهايآماريبرايجستوجو
براي كار چيس��ت؟ آيا مالك حضور در شركتها
و انجام مصاحبه اس��تخدامي است يا اينكه هر نوع
تالشي را شامل ميشود.
براس��اس مصوبه س��تاد ملي مقابله با كرونا مقرر
شد براي تمام اشخاصي كه از  ۱۰اسفند  ۹۸تا ۳۱
ارديبهشت ماه ۱۳۹۹بيكار 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 ۸۵۲
هزار نفر در س��امانه ثبت درخواست بيمه بيكاري
اين وزارتخان��ه ثبتنام كردند ك��ه  ۷۱۲هزار نفر
مش��مول دريافت بيمهبيكاري شدند .اين نكته را
بايد در نظر داشت كه آمار اعالمي مركز آمار در ماه
ميانيهرفصلصورتميگيرديعنيآمارزمستانبر
اساس دادههاي بهمن ماه و آمار فصل بهار بر اساس
دادههايارديبهشتماهاستخراجميشود.يعنيدر
حاليكهمركزآمارميزانحذففرصتهايشغلي
را بر اساس گزارشهاي زمستان  ۹۸و بهار  ۹۹و در
بين ماههاي بهمن تا ارديبهشت تنها ۴۷۲هزار نفر
شغلميداندوميزانبيكاراندراينمدت ۲۸۳هزار
نفر كاهش يافته اما از سوي ديگر ميزان متقاضيان
بيمه بيكاري كرونا ك��ه مربوط به بيكاريهاي رخ
داده در ماههاي اس��فند و فروردين و ارديبهش��ت
است و واجد شرايط تشخيص داده شده در حدود
 ۷۱۱هزارنفراست.ازمنظرسياستهايحمايتي،
سايربيمهشدگانازجملهبيمههايخاص،مشاغل
آزاد،خويشفرمايي،كارگرانساختماني،رانندگان
تاكسي و حمل و نقل شهري (كه سه درصد بيمه
بيكاري را واريز نميكنند و از ش��مول قوانين ذكر
شده مستثني هس��تند) امكان درخواست بيمه
بيكاري را ندارند و اگر اين افراد نيز ميتوانستند در
اين طرح ثبت ن��ام كنند به ارقام باالتري در زمينه
بيكاري ميرس��يديم .البته اگر به روند متقاضيان
دريافت بيمه بيكاري نيز دقت شود شاهد افزايش
حدودسهبرابريمتقاضيانبيمهبيكارينسبتبه
سالگذشتههستيم.البتهاينتناقضآماريبهنوع
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  ۴۸۳هزار
فرصت شغلي از بين ميرود به همان ميزان نه تنها
به افراد در جستوجوي كار اضافه نميشود بلكه
حتي از تعداد افراد بيكار كاسته ميشود ميتواند
مربوط به مش��كالت اجتماعي و فرهنگي جامعه،
شاخصهايآماريكشورياهردوياينمواردباشد.
البته به نظر ميرسد بخش شاخصهاي 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
سببشدهآمارهاياعالميباواقعيتهاياقتصادي
كشورمنطبقنباشدونيازبهبازتعريفمجددبرخي
شاخصها به امري ضروري بدل شده است.
منبع:ايبِنا
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خوشبيني به فلز گرانبها با افزايش بهاي طال

طلسم بيتكوين باالخره شكست و از  10هزار دالر عبور كرد
گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
رييس پليس تهران بزرگ گفت :سركرده دالل بازار ارز
كه شبكه  ٣٠نفري داشت در يكي از استانهاي غربي
دستگير شد .س��ردار حسين رحيمي روز سه شنبه در
س��ي و هفتمين مرحله طرح رعد در جمع خبرنگاران
اظهارداشت:پليستهراناين فردوشبكهآنرامدتها
در نظر گرفته بود و چون فرد م��ورد نظر از اين موضوع
اطالع داشت در صندوق عقب خودروها پنهان و تغيير
مكان ميداد.با دستگيري اين سركرده  ٢۴نفر ديگر از
اعضاي اين شبكه كه باعث نوسانات ارز در كشور شده
بودند شناسايي و دستگير شدند .رييس پليس تهران
بزرگازبستهشدن١٠هاسايتدرزمينهارزودالرگفت:
از صاحبان اين سايتها تعهد گرفته شده است تا در اين
موردفعاليتنكنند.پيگيريپليسفتادرفضايمجازي
ادامهداردوپليسنسبتبهشبكههايتاثيرگذاردربازار
ارز اشرافيت پيدا كرده اس��ت و آنها را كنترل ميكند.
رحيمي هش��دار داد :پليس با تمام قدرت با شبكهها و
عناصر تاثيرگذار در بازار ارز و خودرو كه مخل قوانين و
باعثافزايشكاذبقيمتشوندبرخوردميكند.

نرخها در بازار
نرخ خريد دالر در صرافيهاي ملي و مجاز بانكي 19500
و ف��روش دالر ،20500خريد يورو 22500و فروش يورو
 23500تومان اعالم شد .در بازار آزاد و معامالت نقدي نيز،
با اعالم دالر به قيمت 23500تومان و اونس جهاني طال به
قيمت 1929دالر،قيمتطالوسكهنسبتبهرويدوشنبه
كاهش داشته و طالي 18عيار 1ميليون و 72هزار ،مظنه
مثقالطال 4ميليونو 645هزارتومان،سكه 11ميليونو
 180هزار،سكهبهارآزادي 10ميليونو 600هزار،نيمسكه
 5ميليونو 540هزار،ربعسكه 3ميليونو 300هزار،سكه
گرمي 1ميليونو 700هزارتومانمعاملهشد.
بانكمركزيروزسهشنبهبهايرسمي ۴۷ارزعمدهرااعالم
كرد كه بر اساس آن ،نرخ  ۲۰ارز كاهش داشته است.بانك
مركزينرخرسمي ۴۷ارزعمدهبينالملليرااعالمكردكه
ازاينميان ۱۹ارزشاهدافزايشقيمتو ۲۰ارزشباكاهش
ارزشمواجهبودند.نرخسايرارزهانيزثابتبود.برايناساس
هر دالر امريكا  ۴۲هزار ري��ال ،هر پوند انگليس  ۵۴هزار و
 ۸ريال و هر يورو ۴۹هزار و ۲۸۱ريال نرخ گذاري شدند.
در جريان معامالت بازار ارز ،نرخ خريد و فروش دالر و يورو
نسبتبهروزگذشتهتغييرينكردهاست.صرافيهايبانكي
هر دالر امريكا را به قيمت ۱۹هزار و ۵۰۰تومان ميخرند و
معادل ۲۰هزار و ۵۰۰تومان نيز ميفروشند كه نرخ خريد
و فروش دالر ثابت مانده است .همچنين ،اين صرافيها هر
يورورامعادل ۲۲هزارو ۵۰۰تومانميخرندوبهقيمت۲۳
هزارو ۵۰۰توماننيزميفروشندكهنرخخريدوفروشاين
نوعارزنيزتغييرنكردهاست.
بهاي طال باال رفت
بورس آس��يا جان گرفت ،بهاي طال باال رفت.جديدترين
گزارشها از افزايش بهاي طال در بازارهاي جهاني و رش��د
بورسهايآسياييحكايتدارند.
بهگزارشرويترز،تشديداختالفاتچينوامريكاسببشده
است در روز دوشنبه شاخص دالر تضعيف و بهاي جهاني
فلز زرد با افزايش روبرو شود.گفتني است قيمت هر اونس
طال امروز با ۱.۵درصد افزايش به يك هزار و ۹۲۸دالر و۸۳
سنتصعودكرد.ايندرحالياستكهبهايهراونسفلززرد
در بازارهاي امريكايي نيز با ۱.۴درصد افزايش به يك هزار
 ۹۲۴دالرو ۲۰سنترسيد.بهاينقرهنيزامروزبا ۴.۵درصد
افزايشبهباالترينرقمازسپتامبر ۲۰۱۳يعني ۲۳دالرو۸۶
سنتصعودكردهاست.گفتنياستافزايششمارقربانيان
كرونا يكي از مهمترين داليل افزايش بهاي جهاني طال بر

كاهش سقف پرداخت وجه
نقد در بانكها به  ۱۵ميليون

نرخ ارز در صرافيها ثابت مانده و به دنبال كاهش اندك طال در بازار جهاني ،قيمت سكه به 11ميليون و 180هزار تومان كاهش يافت
شمرده شده است.از ديگر سو بنابر اعالم سايت ان.بي.سي.
بورسهايآسياييروزدوشنبهبهيكبارهسبزپوششدهاند.
شاخص بورس «تايكس» در تايوان با ۲.۳۱درصد افزايش
به حدود ۱۲,۵۸۸.۳۰واحد رسيد.در كره جنوبي شاخص
سهام«كوسپي»درپايانمعامالتدوشنبهباافزايش۰.۷۹
درصديبه ۲,۲۱۷.۸۶واحدرسيد.شاخصتركيبيسهام
شانگهاي با ۰.۲۶درصد افزايش به حدود ۳,۲۰۵.۲۳واحد
صعود كرد .سهام «شنژن» نيز با افزايش  ۰.۳۱۸درصدي
درافزايشبهحدود ۱۲,۹۷۶.۸۷واحدرسيد.درهنگكنگ
شاخص سهام«هانگ سنگ» نيز معامالت  ۰.۳۵درصد
افزايشيافت.همزمانباتداومنگرانيهاازهمهگيريموج
دومكرونادرمنطقهآسيا،بازارسهاماينمنطقهدرچندروز
گذشته شاهد افت و خيزهاي فراواني بوده است .بر اساس
اعالم سازمان بهداشت جهاني تاكنون حدود ۱۶ميليون و
 ۴۲۱هزارو ۴۶۵تنبهبيماريكرونادرجهانمبتالشدهاند
كه از اين تعداد ۶۵۲هزار و ۲۷۶تن جان باختهاند و بيش از
 ۱۰ميليونبهبودپيداكردهاند.
خوشبينيبهفلزگرانبهاباافزايشبهايطال
طرفدارانطالاينفلزگرانبهارارابهعنوانيكبيمهنامهدر
برابركاهشارزشپولتوسطمقاماتماليتحسينميكنند
كه ميتواند اين روزها راه فراري از تورم باش��د.بانكهاي
مركزيدرسالهاياخيرذخايربيشتريرابهطالاختصاص
دادهاند.حدود۱۸درصدازبانكهايمركزيدرنظردارنددر
سالپيشروموجوديهايطاليخودراافزايشدهند،در
حاليكه۲۳درصدازصندوقهايمليقصددارندتخصيص
خود را در اين زمينه باال ببرند.صندوقهاي ملي ،طال را به
عنوانيكمحافظدربرابرتورمميپندارند.
صعود ابتداي هفته بازارهاي سهام
بازارهايسهاماياالتمتحدهروزدوشنبهبانگاهاميدوارانه
س��رمايهگذاران به پيشرفت ش��ركتهاي فناوري در
محيط اقتصادي نامش��خص روند صع��ودي در پيش
گرفتند .شركتهاي آمازون ،آلفابت و اپل سه شركت
فناوري بودند كه در معامالت روز گذشته موجب صعود
شاخصهاياصليشدند.برايناساسشاخصداوجونز
با  ،۰.۴۳اساندپي ۵۰۰با 0.74و نزدك با  1.67درصد
افزايشمعامالتروزگذشتهرابستند.
كاهش  ۳۸درصدي مصرف طال در چين
انجمنطاليچينديروز(سهشنبه)اعالمكردكهمصرف
طالدراينكشوردرنيمهنخستسال ۲۰۲۰نسبتبهسال
گذشته ۳۸درصدكاهشپيداكردهاست.بهگزارشايبِنااز
رويترز ،مصرف طال در چين كه بزرگترين مصرف كننده
فلززرددرجهانمحسوبميشود،درفاصلهماههايژانويهتا
ژوئنبه ۳۲۳.۲۹تنرسيدهاست.براساساعالماينانجمن،
مصرفطالدرسهماههنخستسالنسبتبهمدتيمشابه
درسالگذشتهتقريبابهنصفكاهشپيداكردهاست؛اين
برههبازماناعمالمحدوديتهايشديدمرتبطباتحديد
كرونا و ضربه ناشي از افزايش قيمتها به تقاضا تالقي دارد.
معامالتلحظهايطالدرجريان ۶ماهنخستسال۲۰۲۰

با افزايش حدود ۱۷درصدي انجام شد زيرا سرمايهگذاران
وحشتزدهبهسمتسرمايهامنوفلزگرانبهاحملهورشدند.
طال ديروز (سه شنبه) با ۱۹۸۰.۵۷دالر به ازاي هر اونس به
باالترينقيمتتاريخرسيد.مصرفطالدرچيندرسهماهه
دوم  ۱۷.۵درصد افزايش پيدا كرد و به  ۱۷۵.۶۶تن رسيد
اما همچنان نسبت به سال گذشته ۲۶.۲درصد كمتر بود.
توليدات طالي چين در نيمه نخست سال نسبت به مدت
مشابهسالگذشتهباافت ۷.۳درصديبه ۲۱۷.۸تنرسيده
استاماانجمنطاليچينميگويدكهتوليداتداخليدر
سه ماهه دوم سال با رشد ۵.۸درصدي نسبت به سه ماهه
نخست،احياشدهاست.
طلسم بيتكوين باالخره شكست
پسازهفتهها،سرانجامبينكوينسقف ۱۰هزاردالري
راردكرد.بهگزارشسيانبيسي،براينخستينباردر
طولدوماهاخير،بيتكوينموفقبهشكستنكانال۱۰
هزاردالريشد.بهگفتهتحليلگران،سد ۱۰هزاردالري
محدوده مهمي در مقاوم��ت برابر افزايش قيمت بيت
كوينمحسوبميشودومعاملهگراناميدوارندشكسته
شدناينسدبهجهشمجدداينارزمحبوبديجيتالي
منجر ش��ود .بيت كوين با ۸.۴۱درص��د افزايش به۱۰
هزار و ۷۳۴.۳۶دالر رسيد .به گفته تحليلگران ،تشديد
تنشها بين چين و امريكا و هم چنين ركوردش��كني
طال در رس��يدن بيت كوين به قله  ۱۰ماهه خود موثر
بودهاند .از سوي ديگر شمار مبتاليان به كرونا در جهان
بارديگررونديصعوديبهخودگرفتهاستوبسيارياز
كارشناساننگرانبروزموجدومدرپاييزهستند.تاكنون
بيش از ۶۵۴هزار نفر در سراسر جهان جان خود را بر اثر
ابتالبهكوويد ۱۹-ازدستدادهاند.فيلفليپ،تحليلگر
ارزهاي ديجيتالي در موسسه « كوين تلگراف» گفت:
بيت كوين دو كانال ش��كني مهم ۱۰هزار دالري و۱۰
هزارو ۵۰۰دالريرابهصورتمتواليباموفقيتبهپايان
رساندوهمينمسالهميتواندباعثانگيزهدادنبهمعامله
گران مردد و ورود موج تازهاي از نقدينگي به بازار ارزهاي
ديجيتالي شود .البته افزايش قيمتها در بازار ارزهاي
ديجيتالي محدود به بيتكوين نبود و قيمت بسياري
از ارزهاي ديجيتال��ي ديگر صعودي بود؛ به گونهاي كه
اتريوم ب��ا ۳.۷۴درصد افزايش ب��ه ۳۲۰.۵۹دالر ،بيت
كوينكشبا ۶.۳۴درصدافزايشبه ۲۶۲.۵۱دالر،اليت
كوينبا ۱.۷۱درصدافزايشبه ۴۹.۰۸دالر،مونروبا۱.۵۲
درصد افزايش به ۷۶.۷۰دالر ،دش با ۱.۲۶درصد صعود
به ۷۶.۰۴دالر ،زدكش با ۸.۴۳درصد افزايش به۷۰.۸۰
دالر و ميكر با ۴.۱درصد افزايش به ۵۰۳.۸۳دالر رسيد.
دالر در كف دو ساله
شدت گرفتن ش��مار مبتاليان به كرونا در امريكا باعث
ريزشمجدددالرشد.بهگزارشرويترز،شمارمبتاليان
به كرون��ا در امريكا بار ديگر به س��طح نگرانكنندهاي
رس��يده است و همزمان با شدت گرفتن سرعت شيوع
در ايالتهاي غربي و جنوبي ،فلوريدا پس از كاليفرنيا به
دومين ايالتي در امريكا تبديل شده است كه بيشترين

ريزش بورس هرچقدر زودتر اتفاق بيفتد بهتر است

قزوين يك كارشناس و مدرس بورس گفت :به خاطر
ورود نقدينگيهاي تازه نفس به بورس ،رشد شاخص
ادامهدار شده و ريزش بورس به تأخير ميافتد ،ريزش
هرچقدرزودتراتفاقبيفتدبهتراستچونبازارپتانسيل
خود را تخليه خواهد كرد.
س��يد مهدي تقوي در گفتوگو با ايس��نا ،اظهار كرد:
با توجه ب��ه افزايش نرخ دالر درصدي از ريس��ك بازار
سرمايه كم ش��ده اس��ت چون  ۸۰درصد بازار بورس
صادراتمحور است و س��ودآوري شركتها به نرخ ارز
بس��تگي دارد براي همين وقتي نرخ ارز باال ميرود تا
حدودي به نفع بازار سرمايه است .وي ادامه داد :هرچه
ن��رخ ارز باالتر رود موتور محركي ب��راي صعود مجدد
بورس ميش��ود براي همين وقتي دالر افزايش قيمت
پيدا ميكندمنتظر آنهستيمبورسرشدداشتهباشد.
مدرس جهاددانشگاهي عنوان كرد :شاخص بورس به
مرز  ۲ميليون واحد نزديك شده است و به نظر ميآيد

اعطاي  7000ميليارد ريال
تسهيالت از سوي بانك آينده
ش��عب بانك آينده از تاريخ اول فروردينماه تا پايان
روز سيويكم خردادماه سال  ،1399بيش از  7هزار
ميليارد ريال تس��هيالت پرداخت كردهاند كه اين
ميزان بهترتيب به تسهيالت مشاركتي ،مبادلهاي
و قرضالحسنه ،اختصاص يافته است .شعب تهران
در اين بازهزماني در مجموع بيش از  5هزار ميليارد
ريال تسهيالت اعطا كرده است و سهم شعب ساير
ش��هرها بيش از  1,600ميليارد ريال بوده است .در
حوزهتجهيزمنابعنيزبررسيهايانجامشده،نشاناز
عملكردمثبتبانكآيندهدركاهشقيمتتمامشده
پولدرسهماههفصلبهاردارد؛بدينترتيبكهبهاي
كل تمام ش��ده پول بدون احتس��اب سپرده قانوني
در تاريخ  1398/09/30تا تاري��خ  1399/03/31از
 22/92درصد ب��ه  19/85درصد كاهش پيدا كرده
اس��ت .گفتني اس��ت؛ يكي از عوامل موثر در بهاي
خدماتبانكيوتسهيالتپرداختيازسويبانكها،
قيمت تمامشده پول در سيستم بانكي است .قيمت
تمامشدهپولبيانگرمديريتصحيحمنابعومصارفو
هزينههاييكبانكاستوبررسيراهكارهايكاهش
قيمتتمامشدهپولدربانكهاميتواندشاخصيبر
كارآييعملكرديكبانكباشد.

سركرده دالل بازار ارز دستگير شد

برخورد با اتاقهاي 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 اتاقهاي معامالتي غيرمجاز در
بسترفضايمجازياست.دربيندالالنوبرخيازصرافيها
گفته ميشود برخي اتاقهاي معامالتي مستقر در هرات،
استانبول و دبي از طريق واسطهها و رابطان خود در داخل
كشور با راهاندازي كانالهايي در فضاي مجازي با عناويني
چوندماوند،الماس،هراتو...بااعالمنرخهايمتفرقهوغير
واقعي،انجاممعامالتفرداييوافزايشانتظاراتروانيمردم
دربازارارزالتهابايجادميكنند.گفتهميشوداينكانالهاو
شبكهافرادواسطهشاندركشورشناساييشدهاند.براساس
اين گزارش پيشبيني ميشود بزودي از طريق اقداماتي
چون مسدودسازي حساب و معرفي به نهادهاي قضايي از
ادامهفعاليتآنهاجلوگيريخواهدشد.

اخبار

يك مقاومت رواني را تجربه ميكند چون ريزش بزرگي
را در بازار شاهد نيستيم و هر اتفاقي كه ميافتد بيشتر
جنبه رواني و هيجان دارد و در بازار حكمراني ميكند.
وي بيان كرد :با توجه به دامنه نوسانات پنج درصدي و
شاخص  ۲ميليون واحدي بهطور معمول روزانه  ۴۰تا
 ۵۰هزار واحد شاخص ميتواند تغييرات مثبت يا منفي
داشته باشد .تغييرات  ۱۰۰۰واحدي به تاريخ پيوسته
است چون نوسانات ش��اخص بزرگتر است به همين
دليل ثبت  ۲ميليون واحد كار سختي به نظر نميآيد
و اين بازار با يك حمايت كوچك از س��وي سهامداران
ميتوان��د  ۲ميليون واحد را رد كند .تق��وي افزود :اگر
بخواهيم كلي بگوييم منفي شدن برخي از نمادها طي
چندروزاخيريكاصالحكوچكومقطعياستوشايد
طي يكي دو هفته جمع و رشد مجدداًآغاز شود؛ در حال
حاضر منفي شدن برخي نمادها در بازار فرصتي براي
خريد سهمهاي 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 نميتواند زمان اين ريزش را پيشبيني كند چون
تا زماني ك��ه ورود نقدينگي را در بازار داريم اين ريزش
به تاخي��ر ميافتد .به خاط��ر ورود نقدينگيهاي تازه
نفس به بورس رشد شاخص ادامهدار شده و اين امر به
تأخير ميافتد ،ريزش هر چقدر زودتر اتفاق بيفتد بهتر
است چون بازار پتانسيل خود را تخليه خواهد كرد .اين
كارشناس تش��ريح كرد :سال  ۹۷حدود  ۲۵۰هزار كد
بورسي فعال در كشور داشتيم امروز  ۴ميليون و ۵۰۰
هزار كد بورسي فعال داريم كه در سالهاي ۹۷،۹۸و۹۹
به بازار اضافه شدند و اين حجم از سرمايه كه توسط افراد
حقيقي وارد بازار شده ريزش را به تأخير مياندازد .شايد
برخيها فكر كنند اين ريزش مانند س��ال  ۹۲خواهد
بود كه  ۲سال بازار منفي باشد اما به نظر من مكانيسم
بازار سرمايه ايران با آن سالها متفاوت شده و عمق بازار

ش��مار مبتاليان به كرونا را دارد و نيويورك نيز سومين
ايالت از اين نظر محسوب ميشود .عامل ديگري كه به
گفتهتحليلگرانارزيروندمعامالتراتحتتاثيرقرار
داده ،آن است كه نهايي شدن بسته حمايتي بزرگ در
سطحاتحاديهاروپادرزمانيكهتنشهايامريكاوچين
روزبهروزباالترميگيرد،تمايلمعاملهگرانبرايخريد
يوروراافزايشدادهوفشارعرضه،اسكناسسبزرابهعقب
راندهاست.دورتازهتنشهايبينامريكاوچينبارديگر
تقاضابرايارزهايامنراتقويتومعاملهگرانرانسبتبه
وقوعيكجنگارزيديگرنگرانكردهاست.چينبيش
ازيكتريليوندالراوراققرضهوزارتخزانهداريامريكا
را در اختيار دارد كه ميتواند از آن به عنوان يك س�لاح
موثر ضد دالر استفاده كند .ادوارد مويا -تحليلگر بازار
ارزدرموسسهاوانداگفت:بهنظرميرسدشاهدروزهايي
هستيمكهتاجپادشاهيازسردالرافتادهاستوباتداوم
اينوضع،انتظارماايناستكهبانكمركزيامريكابراي
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
همدرامريكانخواهيمبود.بهگفتهميچمككانل-رييس
سنايامريكا،نمايندگانجمهوريخواهسنابهزودياز
طرحپيشنهاديخودبرايحمايتبيشترازبخشهاي
مختلفاقتصادياينكشوررونماييخواهندكرد.پيش
ازايناستيونمنوچين،وزيرخزانهداريباارسالنامهاي
به اعضاي كنگره از آنها خواسته بود تا مقدمات اجرايي
شدنيكبستهحمايتيديگرراتسهيلكنند.بهزودي
اعتبار اليحه حمايتي فعلي كه مج��وز پرداخت يارانه
نقديمستقيمبهشهروندانراميدهد،بهپايانميرسد.
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
يكبستهحمايتيديگردرشرايطيصورتميگيردكه
پس از چندين ماه بحث ،سرانجام سران ۲۷كشور عضو
اتحاديهاروپابرسراليحهحمايتماليبرايتقويترشد
اقتصادي و كاستن از تبعات ناشي از كرونا با يكديگر به
توافق رسيدند .كميسيون اروپا اعالم كرد ۷۵۰ميليارد
يورو به مجم��وع اعتبارات قبلي خواه��د افزود كه اين
منابع صرف حمايت از بخشهاي مختلف اقتصادي به
شكل وام يا كمكهزينه خواهد شد و ميزان تخصيص
آن به هر كشور نيز بستگي بهشدت شيوع كرونا در آن
خواهدداشت.بدينترتيبمجموعاعتباراتتخصيص
يافته اتحاديه اروپا براي مقابله با پيامدهاي كرونا به رقم
دو تريليون يورو رس��يد .خوان پرز ،معاملهگر ارزي در
واشنگتنگفت:ازمدتهاپيشهمهمنتظرنهاييشدن
اين بس��ته محرك بودند و حاال كه در خصوص اجرايي
شدنوبازهزمانيآنبينكشورهاياروپاييوحدتنظر
به وجود آمده است ،كس��اني كه روي يورو شرط بسته
بودندخوشحالهستند.اينبستهازاينجهتهماهميت
دارد كه كشورهاي اروپايي بار ديگر بر سر مسالهاي مهم
وبزرگبايكديگربهاشتراكنظررسيدندووحدتخود
رانشاندادند.

بهشدت افزايش پيدا كرده است و با بازار هوشمندتري
رو بهرو هس��تيم براي همين بعيد ميدانم تحت هيچ
شرايطيبهركودهايسال ۹۲بازگرديم،اماقطعاًاصالح
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 رييسجمهور جديد در كشور
بازار به مدت  ۲سال به تعادل ميرسد شايد در انتهاي
سال  ۹۹و اوايل  ۱۴۰۰آهسته 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
 ۹۹تجربه كردند هيچگاه تجربه نكنند و اينكه هر روز
از خواب بيدار ش��وند و هر روز همه سهمها صف خريد
باشد تكرار نشود ،متأسفانه خيلي از سهامداران تازه وارد
بد عادت ش��دهاند طوري كه وقتي بازار منفي ميشود
ميگويند چرا منفي شده است در حالي كه منفي شدن
ذات بازار سرمايه و عادي است.

بانك مركزي با ابالغ بخشنامهاي به بانكها ،سقف
مقرر ب��راي پرداخت وجه نقد ب��ه ارباب رجوع در
سال  ۱۳۹۹را  ۱۵ميليون تومان تعيين كرد.بانك
مركزي با ابالغ بخشنامهاي به بانكها ،سقف مقرر
ب��راي پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در س��ال
 ۱۳۹۹را ۱۵ميليون 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  ۴۲۴۵۱/۹۹م��ورخ  ۲۱/۰۲/۱۳۹۹در
خصوص سقف مقرر براي پرداخت وجه نقد ريالي
به ارباب رجوع از سوي بانكها و موسسات اعتباري
غير بانكي در سال ،۱۳۹۹بدينوسيله به استحضار
ميرساند سقف مقرر موصوف  ۱۵۰ميليون ريال
تعيينميشود.

وضعيت اسكناسها
و مسكوكات در بهار امسال

ميزان اسكناس و مسكوك در سه ماهه ابتدايي
امسال معادل  ۷۱۷ميليارد تومان بوده كه در
مقايس��ه با پايان خرداد پارس��ال  ۹.۱درصد
افزايش يافته اس��ت.در پايان خرداد امس��ال
معادل  ۷۱۷ميليارد تومان اسكناس و مسكوك
منتش��ر شده كه نس��بت به مدت زمان مشابه
سال گذشته با  ۹.۱درصد افزايش مواجه شده
اما در مقايسه با اس��فند پارسال هيچ تغييري
نكرده است.

ادامهازصفحهاول
سرزمين گالمها

داگالس نورث از نهادگرايان برجسته و برنده جايزه
نوبل،نهادرااينگونهمعرفيمينمايد«:نهادهاقواعد
بازي در جامعهاند» .به عبارتي ،نهادها قيودي وضع
ش��ده از جانب بش��رند كه روابط متقابل انسانها با
يكديگر را شكل ميدهند .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).
تقسيمكاروتخصصيشدن،يكيازملزوماتتجارت
و رشد اقتصادي اس��ت.طرفين قراردادهاي تجاري
برايكسباطالعات،نظارت،كنترلواعمالقانوني
قراردادها،هزينهاياضافيتحتعنوانهزينهمبادله
رامتقبلميشوند.هزينهمبادلهدراقتصادراميتوان
به اصطكاك در يك دستگاه مكانيكي تشبيه كرد.
هزينهمبادله ِ
باعثكاهشوكنديمبادالتميشود.
در هر جامعهاي ميزان اين هزينه متفاوت و متاثر از
نهادهاي غالب آن جامعه است .هزينه مبادله باال به
معني هزينه باال براي بهرهگيري از تخصصهاست؛
لذاافرادبرايكاهشاينهزينه،بهيادگيريواجراي
غالبفعاليتهايموردنيازخودميپردازند.
اينخردهاطالعاتومهارتباوسعتزيادوعمقكم
درتركيبباسازوكاررفتاريبيشاطمينانيموجب
ش��كلگيري توهم «همهچيزداني» ميگردد كه
شخصيت گالم در كارتون گاليور را تداعي ميكند.
عدم شكلگيري تخصصها ،خود نوعي بيمه است
كهافرادازحداقلاموربازنمانندوايننوعتفكرواقدام،
تضميني براي بودن و پيشبرد همه امور شخصي در
حداقل ممكن و نه در حالت بهينه به حساب ميآيد.
بنابراين ،شكلگيري شخصيتهاي گالمي برآيند
طبيعي چنين فرآيندهايي اس��ت .اسم وضعيتي
كه در آن به جاي سيس��تم ،مجموعهاي از اعضاي
همه كاره توليد ميش��وند را ميتوانيم «اس��تحاله
گالمي» بگذاريم! بديهي است چنين فرآيندي يك
عقبگرد تاريخي از حيث دستاوردهاي تقسيم كار
و تخصصگرايي 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 ،بياعتمادي،
انتقادناپذيريوعدمگفتماناست.
اماچهبايدكرد؟
رهبران،مديران،تصميمگيرانومجريانبايدهوشيار
باشندكهممكناستدچارعارضهذهنگالميشده
باشند .صرف دستور بدون اجماع و اقناع ،كاري بس
دشواروراهيبيپايانبهناكجاآباداست.ضرورياست
هزينههايسلباعتمادونقضقراردادهاافزايشيابد.
بااولويتفوري،تسريعدربازيابيحقوقمالكيتافراد
دردستوركارقرارگيرد.
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راهکارهایعملی
نهادینهکردن فرهنگ صنعتی

جمیلهباویرئیستبلیغاتوانتشارات:فرهنگبهعنوان
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
نهای
و نظام دار تقویت و پایدار می شود ،آنچه در سازما 
تولی�دی ب�ه فرهنگ صنعتی مش�روعیت میبخش�د
نظمپذیری جمع�ی ،کار دلس�وزانه و باورهای عملی به
ارزش کار فکری ،یدی و سازگار شدن با شرایط ،قواعد و
رفتارهای صنعتو 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
میکنند این ک�ه چگونه فرهنگ کار ایجاد ش�ود بحث
مفصل و نیاز به زمان و برنامه دارد.
فرهنگکاردرجامعهبسترشکلگیریفرهنگسازمانی
و صنعتی را فراهم میسازد.
در شرایط فعلی در س�ازمانهای صنعتی و تولیدی نیاز
است که فرهنگ صنعتی قویتر شود تا پیچیدگیهای
درون سازمان در ابعاد ساختار ،نیروی انسانی ،فرآیندها،
نظامه�ا ،قوانین و مق�ررات و ...ب�ا پیچیدگیهای برون
س�ازمان در مؤلفههای اقتصادی ،سیاس�ی ،اجتماعی و
فرهنگی سازگار ش�ود ،یکی از راههای 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 جامعهپذیری
کارکنان در سازمان است.
ب��ه طورکلی ب��رای تقویت فرهن��گ صنعتی و نظ��م پذیری،
راهکارهایمختلفیوجودداردوبهبعضیازآنهاکهدرعملتجربه
شده به شرح زیر اشاره میشود:
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 صرفهجوی��ی در هزینهها و

خس��ارتهای مالی و انس��انی فرهنگ ایمن کار کردن توسط
کارشناسان و بازرسین ایمنی و نمایندگان شرکتهای پیمانکار
در راس��تای اه��داف ایمنی ش��رکت بصورت مس��تمر و طبق
دستورالعملها و نظام نامههای مختلف اجرایی میشود.
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 ،بازرسیهای مداوم از نحوه
کار غیرایمن کارکنان ،شناس��ایی سفیران ایمنی در واحدهای
تولیدی ،برگزاری آموزشهای عملی و کاربردی ،برقراری ارتباط
بین عملکرد ایمنی و با درصدی از پاداشهای تولید و ...از جمله
اقدامات شرکت فوالد خوزستان در راستای پیادهسازی و ترویج
فرهنگایمنیمیباشد.
سازوکارنهادینهکردننوبتکاری :یکی از مظاهر فرهنگ
صنعتی این است که کارکنان به راحتی بتوانند با شرایط تولیدی
درون س��ازمانی تطابق پیدا کنند .معموالً سازمانهای تولیدی
به لحاظ ماهیت و ساختار ،حجم س��رمایهگذاری و بازار رقابتی
مجبورند برای اس��تفاده بهینه از زمان و فرصتها ،فعالیتها را
طوریسازماندهیکنندکهکارکنانبهصورتنوبتکار(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 بهرهوری انجام داد ،این مهم بیانگر
وجود فرهنگ صنعتی است.
ازطریق ایجاد فرهنگ صنعتی شرایط درون و برون سازمانی برای
کار در شب فراهم میشود و از این بابت بهرهوری نیروی انسانی
افزایشمییابد.بهطورکلیبامکانیسمهایزیرمیتوانبهنهادینه
کردن کار در ش��رایط تولیدی کمک کرد تا زمینههای تقویت
فرهنگصنعتیفراهمشود.آمادهساختنشرایطجسمیوروانی
برای تطابق با کار شب و شرایط تولیدی ،بررسی مداوم مسائل و
مشکالتکارکناننوبتکار،ایجادانگیزههایمادیومعنویبرای
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 میباشد.
آموزش و توس�عه منابع انس�انی :نیاز س��نجی مسنجم،
برنامهریزی و تدوین دورههای آموزش��ی ،بهرهمندی از اساتید
مجرب آموزشی سطح کشور و استان ،برگزاری دورههای متنوع
و...همگیدرراستایارتقاءسطحدانشفنیوشخصیتیکارکنان
سازمانهای بزرگ میباشد.
راهکارنهادینهکردنکارتیمیعملیاتی:یکیازنمودهای
فرهنگ صنعتی این است که افراد با همدیگر به راحتی کار کنند.

لزوم کار تیمی در فرهنگ صنعتی از آنجا مشروعیت مییابد که
فعالیتهای مختلف سازمان بایستی با هم و در ارتباط با هم و با
هماهنگی و انسجام انجام گیرد تا تولید کیفی حاصل شود.
اینکهدرتعریفساختارهابهلحاظماهیتوضرورتفعالیتها،در
ارتباط و وابسته به هم تعریف و طراحی میشود ولیکنندگان کار
ارتباط و هماهنگی با همدیگر نداشته باشند ،بیانگر ضعیف بودن
فرهنگ صنعتی است .همان طوری که مدیران ارشد سازمان در
همهزمینههابنیانگذاروتقویتکنندهفرهنگسازمانهستند،در
زمینهایجادوتقویتفرهنگصنعتینیزمدیرانارشدنقشمهمو
موثریدارند.بنابراینتقویتفرهنگکارتیمیبراینهادینهکردن
فرهنگ صنعتی بایستی از مدیریت عالی شروع شود.
راه�کار باال بردن س�اعات مفید کار کارکن�ان :یکی از
جلوههای 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 اندازهپذیرکردن عملکرد ،زمینههای عملکرد نامطلوب و
خالءهایکاریازبینرود.یکیازجنبههایضعیفبودنفرهنگ
صنعتی بیکاری پنهان کارکنان است که خود منشا بروز بسیاری
از نارساییها و مشکالت سازمانی است.
راهکاربرقراریارتباطبینسازمانوخانواده:خانوادهیکی

فوالد خوزستان در زمره صد شرکت برتر

فروش چهار هزار و  800میلیارد تومانی
فوالد خوزستان در بهار

علیرضاکعبینژادیانمدیرحسابداریصنعتی:رتبهبندی
شرکتهادرسراسرجهانیکرسموالبتهمعیاریکاربردی
برای شناسایی میزان رشد شرکتها در مدت یک سال،
بررسی وضعیت آینده و نیز مقایس�ه آنهاست .در ایران
نیز رتبهبندی شرکتها از سال 1377شروع شده است و
شرکتهاازلحاظمعیارهایمختلف،نظیروضعیتمالی،
صنعتی و رشد ،با هم به رقابت پرداختهاند .در این عرصه
رقابتی ،شرکت فوالد خوزستان موفق شده است جایگاه
مناسبی را به خود اختصاص دهد .حدود 22سال است که
سازمانمدیریتصنعتیکشوربهرتبهبندیصدشرکت
برترایرانبهطورساالنهمیپردازد.اینرتبهبندیباالهاماز
رسالتآنسازمان،بافراهمکردنآمارواطالعاتشفافو
مفیددرموردبنگاههایاقتصادیکشور،فضایروشنتری
از کسبوکار اقتصادی کش�ور ارائه میدهد و به مدیران
بنگاههایاقتصادی،سیاستگذارانوپژوهشگرانیاری
میرساندتاشناختودرکدقیقترومطلوبتریازمقیاس
و س�اختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاههای اقتصادی
بزرگکشورپیداکنند.
پارامترهایموثردردرخشششرکتفوالدخوزستان
عوامل متعددی در شناخته شدن شرکت فوالد خوزستان به عنوان
یکی از صد ش��رکت برتر موثر بودهاند که مهمترین آنها عبارتاند از
زیرس��اختهای تولید ،ظرفیت تولید ،کیفیت محصوالت تولیدی،
مدیریت کارا و اثربخش سازمان ،برنامهریزی مالی و تخصیص بهینه
منابع ،اعتبار برند فوالد خوزس��تان ،جذب مش��تریان جدید چه در
بازار داخل کش��ور و چه در بازارهای بینالمللی ،توج��ه به الزامات و
استانداردهای داخلی و بینالمللی فعالیت و تولید محصول ،استفاده
از دانش روز ،توسعه تکنولوژی و بومیسازی آن ،آموزش و استفاده از
نیرویانسانیکارآمدوتوجهبهصنایعباالدستوپاییندستبهمنظور
املبیانشدهو
تکمیلزنجیرهارزششرکت.ماحصلهمافزاییاینعو ِ
سایرموار ِدعنواننشدهباعثرشدوارتقایجایگاهفوالدخوزستاندر
رتبهبندیشرکتهایبرترکشورشدهاست.
شاخصهای کلیدی کسب رتبه
شرکتفوالدخوزستان،بهمنظورکسبرتبهدرمیانصدشرکت
برترکشور،براساسشاخصهایمختلفیازقبیلشاخصمیزان
فروش و درآمد ،درصد رش��د فروش و فروش سرانه ،نسبت ارزش
اش��تغال ایجادکرده ،میزان دارای��ی و ارزش بازار،
افزوده ،میزان
ِ
سودآوری ،درصد رشد سودآوری ،درصد بازدهی فروش و حاشیه
سود،درصدبازدهیداراییهاوگردشدارایی(مرتبه)،درصدبازده
ارزشویژه،میزانصادراتودرآمدهایدالریحاصلازآنودرصد
رش��د صادرات ،میزان درصد صادرات به فروش و صادرات سرانه،
نسبتجاری،جریانخالصوجوهناشیازعملیاتبهفروشوسود،
پوششهزینهبهرهونسبتبدهی(مرتبه)،درصدبازدهبازارحقوق
صاحبانسهام،نسبت P/Eونسبت P/Bارزیابیشدهوتوانستهاست
از رقیبان خود در عرصههای گوناگون پیشی بگیرد .رتبههای این
شرکتدربینصدشرکتبرتردرنمودار 1نشاندادهشدهاست.
با توجه به شاخصهای مذکور ،ش��رکت فوالد خوزستان در 11
شاخصازمهمترینشاخصهایارزیابیجزو 25شرکتبرترکشور
ودر 6شاخصباقیماندهدرزمرهی 50شرکتبرترکشوربودهاست.
همچنینپیشبینیمیشودکهدررتبهبندیآتینیزبتواندازلحاظ
شاخصهای اندازه و رشد شرکت ،سودآوری و عملکرد ،بهرهوری،

از عواملی است که در تقویت فرهنگ صنعتی و دوام و استمرار آن
نقشداردواینبهخاطرایناستکهفردسازمانیدائماًتحتتاثیر
خانواده قرار می گیرد .بنابراین ،با برقراری ارتباط بین خانواده و
سازمانمیتوانبهصورتضمنیوغیرمستقیم،بسترسازیالزم
برای ایجاد و پرورش فرهنگ صنعتی را فراهم ساخت .به طورکلی
مکانیسمهایی که به وسیله آن میتوان ازطریق برقراری ارتباط
بین سازمان و خانوادهها به تقویت فرهنگ صنعتی کمک کرد به
شرح زیر ذکر میشود:
آموزش خان�واده :از راهکارهای مهم و اثربخش دیگر ایجاد
فرهنگ صنعتی ،آموزش خانواده است .برای جاری کردن الگوی
رفتار صنعتی در خانواده ،بایستی ظرفیتسازیهای الزم برای
خانوادهایجادشودوسطحوشأنخانوادههاباسطحوشأنسازمان
از بعد صنعتی هم طراز گردد .براین اس��اس ،آموزش خانواده با
روندی منطقی میتواند کارگشا باشد .در زمینه آموزش خانواده
و کمک آن به فرهنگ صنعتی میتوان مراحل زیر که در عمل نیز
تجربه شده را دنبال کرد.
رس�یدگی به امور فرزندان :یکی از دغدغه های کارکنان
س��ازمانهای صنعتی و تولیدی رسیدگی به امور فرزندان خود
در زمینههای تربیت��ی ،تحصیلی ،رفتاری و س�لامت روان و...
اس��ت .این امر در تقویت و یا عدم تقویت فرهنگ صنعتی تاثیر

دارد .براین اساس الزم است با طراحی مکانیسمهایی ،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 میگردد .راهکارهایی که درعمل
تجربه شده و به تقویت فرهنگ صنعتی کمک کرده را میتوان به
صورت فهرستوار به شرح زیر بیان کرد:
شرکت فرزندان در جشنها و مراسم مختلف سازمانی:
برگزاری اردوهای کوتاه مدت توس��ط س��ازمان برای فرزندان،
برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه مختلف هنری ،ورزشی،
آموزش��ی ،مهارتهای زندگ��ی و اجتماع��ی و ...ارائه خدمات
مش��اورهای در زمینه های مختلف ،انج��ام کارهای فرهنگی و
ارشادی و...
راهکار ارزیابی و مدیریت مداومبرشاخصهاینظمزدا:
فرهنگ صنعتی در س��ازمانهای 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 مکانیسمها و مسائلی که نظم سازمان
را مختل و به فرهنگ صنعتی خدشه وارد میکند را تحت نظارت
و مدیریت دائم قرار داد.

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

صادرات ،نقدینگی ،بدهی و بازار ،روند مثبت گذش��ته را حفظ و
رتبهایمطلوبراازآنخودکند.
میزانفروش،اولینشاخصدرانتخابصدشرکتبرتر
ب��ا وجود افزایش کمیت تولید بر اثر افزای��ش راندمان و بهرهوری
تولیددرسالهایگذشته،باتوجهبهعدمبهرهبرداریازطرحهای
توسعهای،ظرفیتتولیدافزایشنیافتهاست.میزانفروششرکت
فوالد خوزستان طی س��الهای 1394تا 1397روندی 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
درمراسمبیستوسومینسالروزملیصادراتدرسال 1398شرکت
فوالدخوزستانبهعنوانصادرکنندهنمونهکشورمعرفیشد.همچنین
اینشرکتدراینسالتوانستتندیسبلوریندهمینهمایشجایزه
ملیمدیریتمالیایرانرادریافتکند.فوالدخوزستانتندیسزرین
شرکت صنعتی برتر کش��ور در حوزه مسئولیتپذیری اجتماعی و
خدمترس��انی به مردم در دومین آیین تجلی��ل از چهرههای نامی
صنعت و اقتصاد کش��ور را نیز از آن خود کرد .از دیگر دستاوردهای
این ش��رکت میتوان به م��واردی از قبیل دریافت س��ه مقام عقاب
طالییمدیریتموفقدرتجارتصنعتفوالدوصنایعوابسته،جایزه
بینالمللیتولیدبرترینمحصولمنطبقباشاخصهایبازارجهانی
صادراتوتندیسملیبرترینتوانعلمیورقابتیدرتولیدوکیفیت
صنایعفوالددراجالستوسعهصادراتایراناشارهکرد.شرکتفوالد
خوزستان به عنوان کسبوکار پیش��رو در اجرای استراتژی اقتصاد
مقاومتی در سیزدهمین کنفرانس بینالمللی 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
مدیریتجهادیبارویکرد«مدیریتجهادی،الزمهتوسعهوپیشرفت
کشور»بهمدیرعاملشرکتفوالدخوزستاناعطاشد.درسالجاری،
اعطایتندیسملیمسئولیتپذیریاجتماعیدرپنجمینجشنواره

فرهنگی -هنریبلوطبهعنوانشرکتبرتردرحوزهمسئولیتهای
اجتماعی و امدادرسانی به حادثهدیدگان سیل از دیگر دستاوردهای
این شرکت بوده است .طی سالهای 1391تا 1397نیز این شرکت
موفقیتهایبسیاریراکسبکردهونامخودرادرعرصههایمختلف
ت است از دریافت تندیس زرین جایزه
ماندگار ساخته است که عبار 
ملی تعالی سازمانی در سال ،1397دریافت تندیس سیمین جایزه
ملی تعالی سازمانی طی سالهای 1391تا ،1396دریافت تندیس
طالییرعایتحقوقمصرفکنندگانطیسالهای 1391تا،1396
دریافت تندیس صادرکننده نمونه در س��ال  ،1396دریافت نشان
افتخار مدیریت جهادی در سال ،1396دریافت تندیس واحد نمونه
در س��ال ،1396دریافت تندیس صد برند برتر ملی در سال،1396
تقدیر از شرکت فوالد خوزس��تان به عنوان شرکت بهرهور در میان
بنگاههایگروهصنایعمعدنیتوسطریاستهیئتعاملایمیدرودر
سال،1393کسبرتبهنخستبهرهوریدربینشرکتهایفوالدی
در سال  ،1392کسب نشان برنز و رتبه اول کشوری در جایزه تعالی
منابعانسانیدرسال،1391انتخاببهعنوانشرکتبرتردرهمایش
سازمانهای متعالی کشورهای اسالمی در س��ال  1391و دریافت
گواهینامههایکیفیتوبازاریابیومدیریتکیفیتجهانیوتندیس
بهتریننامتجاری.
چشمانداز 1404در راستای حفظ سهم تولید
در خصوص برنامههای راهبردی با هدف حفظ س��هم تولید در سال
 1398و چش��مانداز  1404فوالد کشور ،ش��رکت فوالد خوزستان
برنامهه��ای ارتقای به��رهوری ،توس��ـــعه ظرفیته��ای تولید و
زیرســـاختها را در دســـتور کار خود قرار داده است که اهم آنها
عبارتاند از اجرای طرحهای توسعه و متوازنسازی ظرفیت خطوط
تولید،تکمیلزنجیرهتولیدوحضوردرصنایعباالدستیازقبیلتولید
کنسانتره سنگآهن و پاییندستی مانند تولید محصوالت نوردی،
توسعه بومیسازی فناوری به منظور قطع وابستگی به خارج ،اصالح
ساختارمالیوافزایشسرمایهشرکت،طرحتامینانرژیپایدار،ایفای
نقش به عنوان یک شرکت مادرتخصصی ،تولید محصوالت جدید،
ایجادتنوعدرسبدمحصوالت،استفادهازفناوریهاینوینبهمنظور
پایداریتولیدوارتقایرقابتپذیریمحصوالت.

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 میپردازد ،البته کنس��انتره این
شرکت توسط شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد
(سیمیدکو) تولید میش��د که اخیرا گندله نیز به تولیدات آن
شرکت افزوده شده است.
فوالد خوزستان در سه ماه نخست سال  1399توانسته 636
هزار  962تن بلوم و بیلت 387 ،هزار و  232تن اس��لب و یک
میلیون و  613هزار و  876تن 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
 24هزار و  194تن رس��یده اس��ت .در حالی که سال گذشته،
فوالد خوزستان توانسته بود  671هزار و  917تن بلوم و بیلت،
 308هزار و  206تن اس��لب و یک میلیون و  619هزار و 543
تن گندله تولید کند.
مجموع تولید محصوالت فوالدی این شرکت در سه ماه نخست
س��ال گذش��ته  980هزار و  123تن بود .به این ترتیب ،تولید
بلوم و بیلت فوالد خوزستان در سه ماه نخست سال  1399در
مقایسه با مدت مشابه سال گذش��ته  5درصد کاهش ،اسلب
 25درصد افزایش و گندله  6هزار تن کاهش داشته و مجموع
تولیدات فوالدی فخوز نیز با رشد  4درصدی مواجه بوده است.
فوالد خوزستان در سه ماه نخست سال جاری توانست 373
هزار و  504تن بیلت و بلوم 248 ،هزار و  753تن اسلب237 ،
هزار و  540تن گندل��ه و  21تن ورق در بازار داخلی به فروش
برساند.
مجموع فروش داخلی فوالد خوزس��تان در بهار به  898هزار
و  818تن رس��ید .در بخش صادرات نیز فخوز توانس��ت 211
ت��ن بلوم و بیلت 60 ،ه��زار و  577تن اس��لب و  939تن ورق
در بازارهای جهانی بفروش��د .مجموع فروش صادراتی فوالد
خوزستان در بهار  273هزار و  298بود .با این حال ،سال گذشته
فوالد خوزستان توانسته بود در بازار داخلی  268هزار و  2تن
بیلت و بلوم و  177هزار و  763تن اسلب با مجموع  445هزار
و  765تن و در بازاره��ای بینالمللی نیز  408هزار و  623تن
بلوم و بیلت و  140هزار و  684تن اسلب با مجموع  549هزار
و  307تن به فروش برساند.
به این ترتیب ،فروش بیلت ،بلوم و اس��لب فوالد خوزستان در
بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل  39درصد رشد
یافته اس��ت .در مقابل ،فروش صادراتی بیلت و بلوم فخوز در
سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل48 ،

درصد کاهش ،اسلب  56درصد کاهش و فروش کلی صادراتی
نیز  50درصد کاهش داش��ته است .فوالد خوزستان موفق به
کسب درآمد  17هزار و  692میلیارد ریالی از فروش داخلی بلوم
و بیلت 12 ،هزار و  578میلیارد ریال از اسلب ،دو هزار و 746
میلیارد ریال گندله با مجموع ف��روش  33هزار و  19میلیارد
ریال شده است .با این حال ،فخوز در سال گذشته توانسته بود
 10ه��زار و  748میلیارد ریال از بل��وم و بیلت و  6هزار و 905
میلیارد ریال از اس��لب و مجموع  17هزار و  653میلیارد 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  64درصد ،اسلب  82درصد و مجموع فروش
نیز  87درصد رشد داشتهاند .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  11هزار و  591میلیارد ریال،
اسلب سه هزار و  427میلیارد ریال و ورق فوالدی  56میلیارد و
 337میلیون ریال درآمد کسب کرد .مجموع درآمد خوزستان
از صادرات طی بهار سال جاری  15هزار و  75میلیارد ریال بود.
در حالی که سال گذشته این شرکت موفق به کسب درآمد 15
هزار و  385میلیارد ریال از ص��ادرات بلوم و بیلت ،پنج هزار و
هفت میلیارد ریال از صادرات اسلب با مجموع  20هزار و 393
میلیارد ریال شده بود.
به این ترتیب در صادرات ،فوالد خوزستان در بیلت و بلوم 28
درصد ،اس��لب  31درصد و مجم��وع  26درصد 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  48هزار و  95میلیارد ریال شده بود که این
میزان در مقایس��ه با بهار سال گذش��ته  26درصد رشد دارد.
فخوز در س��ال قبل توانس��ته بود  38هزار و  47میلیارد ریال
درآمد کسب کند.

درشهر
كرونا مسافران تاكسي را
 ۶۰درصد 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 ۶۰درصد كمتر شدهاند .عليرضا
قنادان مديرعامل س��ازمان تاكسيراني شهر تهران
در گفتوگو با فارس ،اظهار كرد :هفتههاي گذشته
گزارشهايي درباره استفاده نكردن ماسك توسط
برخيازرانندگانتاكسيدربرخيخطوطبهمااعالم
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
نيزاگراينرانندگانواردتهرانشوندوگشتكنترل
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 تاكسيراني درون شهري با شيوع
كرونادرپايتختكمترشدهودرحالحاضربهحدود
 50تا 60درصدروزهايمشابهسالقبلكاهشيافته
استالبتهدرروزهايمختلفمانندايامتعطيليحتي
اينآماركمتربودهاست.

دوچرخه وسيله ايمن براي
تردد در روزهاي كرونايي
رييس كميسيون سالمت و محيط زيست شوراي
اسالميشهرتهرانگفت:دوچرخهيكوسيلهايمن
ومطمئناستودرشرايطيكهباشيوعويروسكرونا
مواجههستيمميتوانددرپيشگيريازابتاليراكب
دوچرخهبهكروناموثرواقعشود.زهراصدراعظمنوري
در گفتوگو 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 ميتواند به عنوان يك مد حمل و نقلي در
نظر گرفته شود يا خير .وي ادامه داد :در شهر تهران
امكاناينكهازدوچرخهبهعنوانيكحملونقلكامل
استفاده شود نيست يعني به دليل شرايطي كه دارد
نميتوان بهطور 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
بهاستفادهازدوچرخهكرد.

نصب پل گيشا در نقطهاي
ديگر از تهران
صفاصبوريديلمي،معاونفنيوعمرانيشهرداري
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 قسمتهايي از پل قديمي «گيشا»
پسازتقويت،مجددنصبشود.باتوجهبهبررسيهاي
انجام شده در سال جديد ،نصب مجدد قسمتهايي
ازاينپلدرهماننقطه،مشكالتيازنظربزرگيابعاد
وهزينههايتحميليبرايشهرايجادميكرد.وياز
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
ميشود .همچنين امكان دارد كه تعدادي از قطعات
پلگيشاقديميدرساختپلجديداستفادهشود.

جشن تولدي براي بهشت زهرا
در كار نبود
شهردار تهران درباره كيك تولدي كه در شبكههاي
مجازي تصور شد براي تولد ۵۰سالگي بهشت زهرا
تهيهشده،گفت:فضايرسانهاياينطوراستكهبي
رحمانه نقد ميكند .اين نقد هم براساس استنباط
شخصياستكهاولينپيامرامنتشرميكند.لزوماهم
آنپيامبهمعنايپيامدرستنيست.بهگزارشايلنا،
پيروز حناچي ،شهردار تهران كه مهمان يك برنامه
تلويزيونيبود،دربارهانتشارعكسكيكيكهدربهشت
زهرابريدهشد،توضيحداد:البتهتولدنبود.قبلازكرونا
بناداشتيمبرنامهايبرايتشكراززحماتهمهكساني
كه در اين امر بزرگ زحمت كش��يده بودند داشته
باشيم .قرار نبود شركت كنم .همكارانم اين برنامه را
تداركديدهبودند.اينعكسيكصدماتفاقيبودكه
آن روز افتاد .بقيه موارد تقدير از زحمات كساني بود
كهبارعايتفاصلهاجتماعينشستهبودندوبرنامهرا
ميديدند.فضايرسانهاياينطوراستكهبيرحمانه
نقد ميكند .اين نقد هم براساس استنباط شخصي
اس��ت كه اولين پيام را منتشر ميكند .لزوما هم آن
پيامبهمعنايپيامدرستنيست.اوتاكيدكرد:كيك
بهمناسبتپنجاهمينسالگردتاسيسبهشتزهرا
توسط مديرعامل بهشت زهرا تهيه شده بود .چيزي
بهنامتولددركارنبود.ميتوانستبهترازاينهمباشد.

برخورد بدون اغماض
بامقصرانكلينيكسينامهر
رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران با اشاره به
اينكه عملكرد شهرداري و آتشنشاني زير ذرهبين
شوراي شهر قرار دارد ،گفت :درصورتي كه به نتيجه
برسيمشهرداريدرحادثهكلينيكسينامهرقصور
داشته است ،بدون اغماض برخورد ميكنيم .ناهيد
خداكرمي رييس كميته س�لامت ش��وراي شهر
تهران در گفتوگو با فارس ،درباره روند رسيدگي به
پرونده كلينيك سينا مهر و اقدامات شوراي شهر در
اين زمينه اظهار داشت :كميته ويژهاي براي بررسي
جزئيات دقيق حادثه و علل آن به دس��تور محسن
هاشميتشكيلشدورياستآنرارييسكميسيون
سالمت شوراي شهر عهدهدار ش��د .در حال حاضر
تمام مدارك از س��ال  87تا كنون در مورد كلينيك
مربوطه به دس��تمان واصل شده و در حال بررسي
كارشناسيهستيم.

راهوشهرسازي
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آپارتمان در مناطق  22گانه تهران چند قيمت خورد؟

آتش نقدينگي زيرخاكسترمسكن

مجيد اعزازي|
تازهترين آمارها از تحوالت بازار مسكن تهران حاكي
از رشد  2ميليون توماني متوسط قيمت هر متر مربع
در هريك از ماههاي ارديبهش��ت ،خرداد و تير سال
جاري است.
گامهاي  2ميليون 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 ميكن��د ،همانطور كه تحوالت
بازار س��هام كه اين روزها زبانزد خاص و عام اس��ت،
چندان از مكانيسم عرضه و تقاضا تبعيت نميكند 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 قيمتها در ساير بازارها را شلعه ورتر ميكند و
متقاضيان از جمله متقاضيان خريد مسكن با توجه به
رشد و نمو بورس ،اقدام به خريد كاال ميكنند .البته
اينكه فروشندگان برخي كاالهاي سرمايهاي 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 ميش��وند،
محاس��بات ديگري در ذهن خود دارند .محاسباتي
كه الزاما آنها را به سمت خريد مسكن سوق ميدهد
نه س��هام يا طال و....اينك اما س��ئوال اين اس��ت كه
آتش تهيه رش��د قيمتها 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 چشمانداز تورمي را تغيير داده است؟ در پاسخ
بايد گفت كه ماحصل بررسيهاي اقتصادي حاكي
از اين است كه طي سالهاي  1396 -98تورم بيش
از نقدينگي ،تحت تاثير رشد نرخ دالر بوده است .به
عبارت ديگر ،رشد قيمتها با اهرم نرخ دالر صورت
گرفته است .اما از اسفند  98تا كنون كه متغير تازهاي
موسوم به كوويد  19به 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 هفتهنامه تخصصي «اكونوميست» در
تازهترين شماره خود از «به صدا درآمدن دستگاههاي
چ��اپ پ��ول» در اغلب كش��ورها به عن��وان يكي از
ويژگيهاي اقتصادي دوران كرونا نام برده است ،در
اي��ران نيز ما صداي اين دس��تگاهها را در داالنهاي
اقتصاد ميش��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 حمايتهاي صورت گرفته از خانوارها و فعاالن
اقتصادي در پي ش��يوع ويروس كرونا و نيز افزايش
ميزان تنخواهگردان دولت در س��ال جاري ،رش��د
نقدينگي در مقايس��ه با سال گذشته  2واحد درصد
افزايش يافته است ».بر اس��اس قانون اعداد بزرگ،
اگ��ر چه نقدينگي در بهار س��ال جاري ب��ا  2درصد
رش��د به  7.3درصد رسيده اس��ت اما منجر به اين
شده كه حجم نقدينگي به عدد شگفتانگيز 2651
هزار ميليارد تومان برس��د و جنس و ماهيت تورم را
دگرگون كند.

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

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

كاهش سرعت تورم ماهانه در  ۱۱منطقه
بر اس��اس جديدترين گزارش دفت��ر برنامهريزي و
اقتصاد مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي ،س��رعت

طي سه ماهه گذشته ،متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني حدود 6ميليون تومان افزايش يافته است
به عام��ل افزايش قابل توجه حجم نقدينگي ارتباط
داد .براس��اس گزارش دفتر برنامهري��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  10درصدي نسبت به ماه قبل ،به
 20ميليون و  986هزار تومان رسيد .در خرداد ماه
س��ال جاري ،متوسط قيمت هر متر واحد مسكوني
19ميليون و  71هزار تومان بود .بنا براين طي تيرماه،
متوسط قيمت هر متر مربع آپارتمان ،افزايش حدود
يك ميليون و  914هزار توماني را نشان ميدهد .در
نتيجه ،متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني
در تهران در تير ماه نس��بت به خرداد ماه  10درصد
افزايش يافته اس��ت .افزون بر اين ،متوس��ط قيمت
هر متر مربع واحد مسكوني در ارديبهشت ماه سال
جاري بالغ بر  17ميليون تومان اعالم شد كه نسبت
به  15.2ميليون توم��ان فروردين حدود  2ميليون
تومان رشد كرده بود .همچنين متوسط قيمت هر متر
مربعواحدمسكونيدرتيرماهسالگذشته13ميليون
و  614هزار تومان بود كه طي يك سال رشد  7ميليون
و  360هزار 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 قبل54.1 ،
درصد افزايش يافته است.

رش��د قيمت خانه در  ۱۱منطقه پايتخت در تيرماه
نسبت به خردادماه كاهش داشته است ،بهطوري كه
ميانگين افزايش قيمت مسكن كه در خردادماه دو
تا س��ه ميليون تومان در هر مترمربع بود ،در تيرماه
ب��ه  ۵۰۰هزار تا ي��ك ميليون و  ۵۰۰ه��زار تومان
محدود شد.
درحالي كه قيمت خان��ه در  ۱۱منطقه پايتخت در
تيرماه رشد قيمتي حدود  ۵۰۰هزار تا يك ميليون
و  ۵۰۰هزار تومان را تجربه كرده است ،قيمت خانه
در چهار منطق��ه پايتخت بين  3تا  ۵ميليون تومان
افزايش داش��ت كه بر معدل قيمت مس��كن نسبت
به ماه گذاش��ته تاثير افزايشي داشت .بر اين اساس،
خانههاي پايتخت در نخس��تين ماه تابستان رشد
قيمتي را تجربه كرده است كه نسبت به ماه گذشته
(خرداد  )۹۹حدود  ۱۰درصد و نسبت به ماه مشابه
س��ال گذش��ته -تيرماه  - ۹۸رش��د ۵۳درصدي را
تجربه ميكند.
با اين حال بررسي قيمتها در هفت منطقه پايتخت
از جمل��ه مناط��ق ۱۸ ،۱۷ ،۱۴ ،۱۲ ،۹ ،۱۰ ،و ۲۰
منطقه ش��هر تهران حاكي از افزاي��ش  ۵۰۰تا يك
ميليون توماني قيمتها را دارد كه نس��بت به رشد
قيمتها در ماه قبلتر (خردادماه) حتي كاهش��ي
هم بوده است.
در  ۴منطقه پايتخت نيز رشد قيمتها به حدود يك
و نيم ميليون تومان رسيده است .براي مثال قيمت
خانه در منطقه  ۱۲تهران نس��بت به ماه قبل در هر
متر مربع ح��دود  ۴۰۰هزار تومان افزايش قيمت را
تجربه ميكن��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 خانههاي پايتخت
ب��ا كاهش ح��دود  ۲درصدي نس��بت به م��اه قبل
همراه بود ،در ارديبهش��ت ماه رشد  ٩درصدي و در
خردادماه امسال رشد قيمتي  ۱۲درصدي 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 قيمتها در دو ماه
پاياني فصل بهار همراه بوده است.
نكته مهم اين است كه قيمت خانههاي پايتخت در
 ۵منطقه تهران رشد بيش از  ۴ميليون توماني را در
هر متر مربع داشته اما در بيش از  ۱۰منطقه تهران
رش��د قيمتها بين  ۵۰۰هزار 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 راهحلي
انديشيده شود.
قيمت خانه در گرانتري��ن منطقه تهران در تيرماه
امس��ال هم مجددا به منطقه يك تهران با متوسط
قيمت  ۴۵ميليون و  ۳۱۷هزار تومان رس��يده است
كه اين رقم در خرداد م��اه  ۴۲ميليون و  ۴۹۹هزار
تومان و در ارديبهشت ماه قيمت  ۳۴ميليون و ۱۹۹
هزار و  ۴۰۰توماني بوده است .بر اين اساس اگر چه
قيمت خانههاي 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  ۲و  ۳پايتخ��ت نيز رش��د قيمتها به
حدود  ۵ميليون تومان در هر متر مربع رس��يده كه
در افزاي��ش متوس��ط قيمت خان��ه در تهران نقش
داشته است.
ارزانترين منطقه پايتخت ،منطقه  ۱۸با متوس��ط
مت��ري  ۹ميليون و  ۶۲۵هزار و  ۲۰۰تومان و پس از
آن منطقه  ۲۰با متوس��ط قيمت  ۹ميليون و ۷۹۸
هزار و  ۶۰۰تومان بوده است؛ خانههاي پايتخت در
اين دو منطقه نيز زير يك ميليون تومان رشد قيمت
داشته است.
كمترين تعداد معامالت مسكن نيز به منطقه  ۱۹با
 ۷۳فقره معامله با ميانگين قيمتي  ۱۱ميليون و ۶۷۵
هزار تومان برآورد شده است.
ارزش ريالي معامالت مس��كن در تيرماه امسال ۲۵
هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به تير سال گذشته
ك��ه  ۵هزار و  ۴۷۰ميليارد تومان بوده ،رش��د ۳۵۸
درصدي ارزش معامالت را تجربه ميكند.

معاون سازمان امور مالياتي اعالم كرد

جزييات نحوه نرخگذاري براي دريافت ماليات از خانههاي خالي
معاون سازمان امور مالياتي گفت :درآمد اجاره در
قرارداد رس��مي يا عادي مبناي تش��خيص ميزان
ماليات قرار ميگيرد و در مواردي كه قرارداد وجود
نداشته باش��د يا از ارايه آن خودداري شود ،يا اگر
مبلغ مندرج در آن كمتر از  80درصد ارقام مندرج
ش��ده در جدول امالك مشابه تعيين و اعالم شده
باشد ،ميزان اجارهبها بر اساس جدول اجاره امالك
مشابه محاسبه خواهد شد.
محمود عليزاده در گفتوگو با ايلنا درباره بررسي
اخذ ماليات بر خانههاي خال��ي در مجلس اظهار
كرد :مجلس با توجه به نيازهايي كه ديده شده در
حال تغيير مفاد ماده  54مكرر قانون مالياتهاي
مستقيم است .در قانون قبل ،مدت زماني كه ديده
شده كم بوده ،همچنين براي افزايش بازدارندگيها
مجلس به دنبال افزايش جريمه مالكاني است كه
خانههاي خود را وارد ب��ازار اجاره نميكنند .وي
ادامه داد :در قانون فعلي خانههاي خالي در س��ال
اول مش��موليت ،بايد به ان��دازه  50درصد ميزان
اجارهبه��ا مالي��ات بپردازند .در س��ال دوم ميزان
ماليات به اندازه اجارهبها اس��ت و در سال سوم به
بعد ،ميزان ماليات به  1.5برابر اجاره ميرسد .اما
پيشنهاد مجلس اين است كه مالك بايد به ازاي هر
واحد مشمول پرداخت ماليات ،در سال اول  5برابر
ميزان اجاره ،در سال دوم  10برابر و در سال سوم
به بع��د هم  15برابر 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 ميرسد يا نه ،گفت:
بايد ديد صحن به اين پيشنهاد چه واكنشي نشان
ميدهد 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 خانههاي خالي را چ��ه معياري در نظر
گرفته اس��ت ،ادامه داد :اين موضوع در چارچوب
ماده  52و  54قانون ديده شده است .درآمد اجاره
در قرارداد رسمي يا عادي مبناي تشخيص ميزان
ماليات قرار ميگيرد و در مواردي كه قرارداد وجود
نداشته باش��د يا از ارايه آن خودداري شود ،يا اگر
مبلغ مندرج در آن كمتر از  80درصد ارقام مندرج
ش��ده در جدول امالك مشابه تعيين و اعالم شده
باشد ،ميزان اجارهبها بر اساس جدول اجاره امالك
مشابه محاسبه خواهد شد.
وي اف��زود :براس��اس ج��دول قيمته��ا در ماده
 53وجه��ي از ارزش معامالت ملك��ي را مبنا قرار
ميدهيم و براساس آن اجارهبهاي ملك در مناطق
برآورد ميش��ود به اندازه آن مالي��ات بايد دهند.

معاون سازمان امور مالياتي درباره نحوه شناسايي
خانهه��اي خالي گف��ت :خانههاي خالي توس��ط
سامانه شناس��ايي ميش��ود .تمام واحدها به كد
پستي و كد ملي وصل هستند ازاين رو افرادي كه
داراي مسكن هستند مشخص ميشوند 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 خانههاي خالي از
طريق خوداظهاري اس��ت .در كنار خود اظهاري
شاخصهاي ديگري هم لحاظ شدهاند كه با وصل
ش��دن به س��امانهها و نهادهاي ديگر شناس��ايي
ميش��وند .قبوض ب��رق ،آب ،گاز و تلف��ن هم در
شناساييها به كار گرفته ميشوند اما تعيين كننده
نيستند .عليزاده در پاس��خ به اينكه آيا خانههاي
دوم و ويالها شامل اخذ ماليات از خانههاي خالي

ميشوند ،گفت :خانههايي دومي كه به كار گرفته
شده باش��د يا بيش از  6ماه خالي نباشند مشمول
پرداخت ماليات نخواهند ش��د .درباره ويالها هم
هنوز جزيياتي وجود ندارد اما ماليات بر خانههاي
خالي مربوط ب��ه خانههاي داخ��ل محدودههاي
شهري ميشود .به گزارش «تعادل» ،هفته گذشته،
احسان خاندوزي ،نايب رييس كميسيون اقتصادي
مجلس با بيان اينكه نرخ ماليات بر خانههاي خالي
 ۱۰براب��ر نرخ مصوب در قان��ون قبلي خواهد بود،
گفته بود :نرخ اين ماليات  ۵برابر 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 انبوهسازان مسكن و سازمان امور
مالياتي بستهاي مطرح و مقرر شد كه كميسيون،
نرخ مالي��ات را به ميزان  ۱۰برابر ن��رخ ماليات در
قانون سال  ۹۴افزايش دهد.
وي ب��ا بي��ان اينكه منبع ن��رخ س��االنه ماليات بر
خانههاي خال��ي از ارزش اج��اري ملك به ارزش
ماليات بر درآمد اجاره ام�لاك تغيير يافت ،گفته
بود :در اين طرح ،نرخ ماليات بر خانههاي خالي ۵
برابر ماليات متعلق��ه يعني ماليات بر درآمد اجاره
امالك است .اين درحالي است كه نرخ ماليات در
قانون مصوب سال  ۵۰ ،۹۴درصد 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 ميشود و بر اساس تغييرات آن ،ماليات بر
اجاره امالك هم تغيير ميكند .ماليات بر خانههاي
خالي نيز  ۵برابر اين مبلغ است.

ايرانشهر
برخي افراد حقيقي 200
واحد مسكوني دارند

معاون وزي��ر راه و شهرس��ازي از ثبتنام پيامكي
۱.۴ميليون نفر براي وام وديعه مس��كن خبر داد و
گفت :سابقه سكونت۵ساله جزو شروط ثبتنام وام
وديعه نيست .او همچنين گفت :كليدهاي ۱۰۰۰
واحد مس��كوني در اختيار يك بانك است و برخي
افرادحقيقينيزمالك 200واحدمسكونيهستند.
محمود محمودزاده در گفتوگو با تس��نيم ،اظهار
كرد :طي دو روز نخس��ت ثبت نام 1.4 ،ميليون نفر
بهصورت پيامكي در طرح وزارت راه و شهرس��ازي
براي پرداخت وام وديعه مس��كن ثبتنام كردهاند.
وي با بيان اينكه ثبتنام وام وديعه مسكن تا 9مرداد
(5ش��نبه هفته جاري) ادامه دارد ،افزود :كارگران،
خانوارهاي داراي  3فرزن��د ،زوجهاي 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
 5سال س��كونت جزو شرطهاي ثبتنام وام وديعه
مسكن نيست .معاون مسكن و ساختمان وزير راه
و شهرس��ازي همچنين در مصاحبه با شبكه خبر
گفت :كليدهاي  ۱۰۰۰واحد 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 واحدها براي ساماندهي بازار استفاده شود .وي
گفت :براساس آناليزها افراد حقيقي نيز وجود دارند
كه هر يك حدود ۲۰۰واحد مسكوني در شهر تهران
دارند .معاون مسكن وزير راه و شهرسازي افزود :از دو
ميليونو ۵۰۰هزارخانهخاليكشور،حدود ۵۰۰هزار
خانهخالي،سهمتهراناست.محمودزادهگفت:گرچه
از طرفي ،تشويق به سرمايهگذاري در بخش مسكن
داريم،اماهدفايناستكهاينواحدهاواردبازارشوند
و ما مانع مالكيت نخواهيم ش��د ،اما درخواست ما از
مالكانايناستاينواحدهايمسكونيرادربازاربراي
خريد و فروش و اجاره ارايه كنند.پيشنهادي مطرح
كرديم تا كساني كه داراي واحدهاي مسكوني خالي
هستنداگرتاپايانسالجاريواحدهاراواردبازاركنند
يعنيبفروشند يااجارهبدهند،بتوانندازمشوقهاي
مالياتياستفادهكنند.وياضافهكرد:اينتعدادواحد
مسكوني خالي ،براساس آخرين سرشماري در سال
 ۹۵بهدستآمدهاستكهبراساسقانون،ازسال۹۴
بايدمشمولمالياتميشدند،اماچونسامانهامالك
واسكانكشورراهاندازينشدهبودوامكانشناسايي
اينخانههاوجودنداشت،تااالنوصولنشدهاست.
معاون مسكن وزير راه و شهرسازي گفت :با توجه به
راهاندازي سامانه و شناخت واحدهاي خالي در حال
حاضر ،از س��الي كه قانون تصويب ش��د اين خانهها
مشمولمالياتميشوند.محمودزادهبااشارهبهاينكه
از امكانات و خدمات عمومي براي س��اخت مسكن
استفاده ميشود افزود :يك س��ري سرمايهگذاري
عموم��ي و اجتماعي از جمله ش��بكه راه ،آب ،برق،
تاسيسات زيربنايي ،مدرسه و بيمارستان با استفاده
ازهزينههايعموميساختهميشودواگرخانههايي
كهبااينامكاناتساختهميشودواردچرخهاستفاده
نشوند مجبوريم دايما به توس��عه شهرها و يا ايجاد
شهرهابپردازيمودوبارهازمنابععموميمردماستفاده
شود.ويگفت:ابزارمالياتبهعنواننظمدهندهبازار
استكهبخشيازآنتشويقيوبخشديگربازدارنده
استتااينسرمايهبتوانددراختيارمتقاضياناصلي
قرارگيرد.بااعمالقانونمالياتبرخانههايخالي،
درصدمالياتيكهبايدپرداختكنندبهمالكاناجازه
نميدهد و صرفه اقتص��ادي ندارد تا اين واحدها را
خالي نگه دارند .ب��ه زودي براي مالكان خانههاي
خاليپيامكارسالميشودتاوضعيتشفافتري
دربازارداشتهباشيم.

ابتكار امارات ايرالين
براي جذب مسافر
درپي كاهش شديد تقاضاي جهاني براي سفرهاي
هوايي ،شركت هواپيمايي امارات به اولين خطوط
هواييدرجهانتبديلشدهاستكهبيمهكوويد۱۹-
رايگانارايهميدهد.
به گزارش تس��نيم ،اگر در هنگام مس��افرت با اين
خطوطهوايي،مسافرانبهكرونامبتالشوند،معالجه
پزشكي آنها ،قرنطينه هتل و حتي مراسم تشييع
جنازهآنهاتحتپوششقرارخواهدگرفت.
اين اطالعي��ه در حالي اعالم ميش��ود كه خطوط
هوايي در سراسر جهان به علت اقدامات انجام شده
براي كنترل ش��يوع اين بيماري بهش��دت آسيب
ديدهاند.اوايلماهجاريميالدي،بزرگترينشركت
هواپيمايي مسافربري جهان به بيبيسي گفت كه
قرار است  9000نفر از كاركنان خود را اخراج كند.
شيخاحمدبنسعيدآلمكتوم،رييسخطوطهوايي
اماراتدربيانيهايگفت:ماميدانيمكهمردمتمايل
دارندهمزمانبابازگشاييتدريجيمرزهادرسراسر
جهان،پروازكننداماآنهادرعينحالميخواهنداگر
اتفاقيغيرقابلپيشبينيدرطولسفرشانرخدهد،
خيالشانراحتباشد.
اين شركت اعالم كرده است كه از زمان شروع سفر
اينپيشنهادبرايمسافربهمدت31روزاعتبارخواهد
داشت و فوراًدر دسترس خواهد بود و تا پايان اكتبر
اجرا ميشود .اين پوشش بيمه بدون در نظر گرفتن
كالسسفريامقصدبرايكليهمشتريانرايگاناست
و به صورت خودكار و ب��دون نياز به ثبت نام اعمال
ميشود.اينشركتهواپيماييمستقردردبيگفت
كه اين بيمه هزينههاي پزشكي تا 150هزار يورو را
پوششميدهد.همچنينهزينهقرنطينهدرهتلتا
دو هفته به ميزان  100يورو در روز پرداخت خواهد
شد.درصورتفوتمسافربهدليلبيماريكرونا،اين
پوششبيمهايهمچنين 1500يورورابرايهزينه
مراسمخاكسپاريآنهافراهمميكند.
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اخبار
در  13استان و با اعتبار
 1480ميلياردي انجام ميشود

 179طرحپلوراهسازيبركت
درمناطقمحروم
بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 179طرح
پل و راهس��ازي را در مناطق محروم كش��ور به
بهرهبرداري رسانده يا در دست اقدام دارد .معاون
عمراني و طرحهاي زيربنايي بنياد بركت ضمن
بيان اين مطلب افزود 179 :طرح پل و راهسازي
را در مناطق محروم و كمتر برخوردار  13استان
كش��ور در دس��ت اقدام داريم ك��ه از اين تعداد،
 60طرح تكميل ش��ده و مابقي در درست انجام
است .محمد مهجوري ادامه داد 60 :شهرستان و
روستاهاي توابع در اين  13استان تحت پوشش
فعاليتهاي عمران��ي و زيربنايي بنياد بركت در
حوزه س��اخت پل و راه قرار دارند .همچنين 18
طرحپلوراهسازينيزآمادهافتتاحاست.بهگفته
معاون عمراني و طرحهاي زيربنايي بنياد بركت،
استانهاي خوزس��تان ،سيستان و بلوچستان،
كهگيلويه و بويراحمد و لرستان بيشترين سهم
را از پروژههاي پل و اي��ن بنياد دارند .مهجوري
خاطرنش��ان كرد 1480 :ميلي��ارد ريال اعتبار
براي بهرهبرداري از  179طرح پل و راهس��ازي
بنياد بركت پيشبيني 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
شهريوروستايي،عالوهبرجلوگيريازمهاجرت
بيروي ه روس��تاييان و بروز مش��كالت مختلف
اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و معيشتي ناشي
از حاشيهنشيني در شهرها ،باعث حفظ و بقاي
جمعيت در مناطق مرزي كشور ،ارتقاي سطح
معيشت روستاييان و گسترش عدالت اجتماعي
ميش��ود .معاون عمراني و طرحهاي زيربنايي
بنيادبركتازاجراي 47هزارو 800پروژهعمراني
توس��ط اين بنياد در كش��ور خبر داد و گفت :در
س��ال  1399نيز اجراي  3500ط��رح عمراني
و زيربناي��ي را در حوزهه��اي مختلفي از جمله
مدرسهسازي ،ساخت مسجد و مراكز فرهنگي،
راهس��ازي ،آبرساني ،ساخت مراكز بهداشتي،
مرم��ت قن��وات و  ...را در مناطق محروم و كمتر
توسعهيافتهكشورتعهدكردهايم .مهجوريافزود:
بنياد بركت عالوه بر ايجاد نهضت اشتغالزايي با
هدف محروميتزدايي ،توسعه و توانمندسازي
اقتصادي و اجتماعي در مناطق محروم و كمتر
برخوردار كش��ور به عنوان رس��الت و ماموريت
اصلي خ��ود ،فعاليتهاي گس��تردهاي را نيز در
حوزههاي عمراني و زيربنايي در اين مناطق دارد.
معاون عمراني و طرحهاي زيربنايي بنياد بركت با
تاكيدبراينكهتمام 31استانكشورتحتپوشش
طرحهاي عمراني و زيربنايي اين بنياد قرار دارند،
تاكيدكرد:هرچندبنيادبركتباتوجهبهمنويات
مقام معظم رهبري و تاكيدات و سياس��تهاي
ابالغي از سوي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام
(ره) مبني بر محروميتزدايي و توانمندس��ازي
اقتصاديواجتماعيجوامعمحروموكمترتوسعه
يافته از طريق ايجاد فرصتهاي كس��ب و كار،
عمده فعاليتها و اقدامات خود را بر اشتغالزايي
در اين مناطق متمركز كرده اس��ت اما به اجراي
طرحهاي عمراني و زيربنايي در مناطق روستايي
و محروم نيز توجه ويژه دارد.

كدامپيامرسانها
قابليتتماسصوتيدارند
اتصال متقاب��ل اپراتورها با پيامرس��انها از طريق
تماس صوتي براي پيامرسانهاي اجتماعي داخلي
كه اعضاي آنها به پنج ميليون كاربر رس��يده باشد
فراهم ش��ده است .به گزارش ايس��نا ،پس از فيلتر
شدن پيامرسا ن خارجي تلگرام در چندين مرحله،
مهاجرتكاربران ۵۰ميليونيبهپيامرسانهايديگر
ازجملهنمونههايمشابهخارجيوداخليآغازشد.
اگرچه هنوز تعداد كاربران پيامرسانهاي داخلي با
رقباي خارجيشان قابل مقايسه نيست ،اما برخي
افراد استفاده از امكانات ابزارهاي بومي را به ابزارهاي
خارجي ترجيح ميدهند .امكان پرداخت از طريق
پيامرس��انهاي بومي از مواردي است كه نسبت به
پيامرسانهاي خارجي ،براي اين ابزارهاي داخلي
برتري ايجاد ميكند .اكنون برخ��ورداري از امكان
تماسصوتيبرايپيامرسانهايبوميهمميتواند
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
اشارهبهمصوبهشورايعاليفضايمجازياعالمكرد
اپراتورها موظفند خدمات الزم براي برقراري امكان
 Call outدر پيامرسانها را براي آنها فراهم آورند
وتعرفهاينتماسهانصفتماسعاديخواهدبود.
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فناوريهاينو

دانش و فن

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

ضرورت توسعه سكوهاي مورد نياز براي كاهش وابستگي

در حال حاضر س��كوهاي جهاني در حوزههاي مختلف و
موردنيازكاربران،خدمترسانيكردهوبخشمهميازبازار
ايران را به خود اختصاص دادهاند .معاون سابق مركز ملي
فضايمجازيبااعتقادبهاينكهدرزمينهمصوبهساماندهي
پيامرسانهايبوميبهدرستيعملنشدهاست،اظهاركرد
كه بايد براي حكمراني فضاي مجازي به مصوبات شوراي
عاليفضايمجازيجامهعملبپوشانيموهمچنينشبكه
ملي اطالعات بايد به عنوان زيستبوم پيادهسازي تمامي
برنامههايتحوليدرفضايمجازيموردلحاظقرارگيردو
تمامي اقدامات توسعهاي در اين حوزه ،متناسب با توسعه
شبكهملياطالعاتصورتپذيرد.
عباسآسوشهدرنشست«كروناوچالشحكمرانيوالزامات
مجازيسازي»اظهاركرد«:تكنولوژيباسرعتبسياربااليي
درحالپيشرفتاستوبايدبتوانيمازتكنولوژيبهبهترين
وجه استفاده بكنيم .براي حكمراني فضاي مجازي بايد به
مصوباتشورايعاليفضايمجازيجامهعملبپوشانيم.
مثالمصوبهساماندادنبهپيامرسانهايداخليوخارجي
كه در س��ال  ۹۶به تصويب رسيد ،به درستي عمل نشد و
اينطور نميش��ود حكمراني كرد .ما تا امروز به آن مصوبه
عملنكردهايموبااينتوجيهكهميخواهيمتعادلرارعايت
كنيمهمبهپيامرسانهايخارجياجازهفعاليتداديموهم
بهداخليگفتيمهمههركاريميخواهندبكنندومردمان
راهمبدونهيچمالحظهايدراختيارشانقراردادهايم».
سناريوهايايراندرمواجههبافضايمجازي
معاون سابق فناوري مركز ملي فضاي مجازي در توصيف
سناريوهايپيشرووسناريويمطلوبجمهورياسالمي
اظهاركرد«:اگرچهبسياريازمتخصصانمواجههرابهطور
كلي به دو دس��ته منفعالنه و فعال تقس��يم ميكنند ،اما
سناريوي كلي كش��ور بهمنظور مواجهه صحيح با فضاي
مجازي و در اختي��ار گرفتن حكمراني فضاي مجازي را با
توجهبهمنويات مقام معظمرهبريميتواندر يك جمله
خالصهكردوآن«تغييررويكردجمهورياسالميايراناز
مواجههانفعاليبهمواجههفعال»است».
آسوشه در تش��ريح عبارت مواجهه فعال ،آن را بر سه نوع
تقس��يمبندي 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 ،جستوجوگرها ،پيامرسانها،
بازيهاي رايانهاي اس��ت .بسياري از اقدامات پيشنهادي
از جمله پااليش محتوا ،مميزي فناوري ،خدمات ،سكوها
ومحتوايخارجي(احداثگمركفضايمجازي)،توليدو
نشرانواعمحتوايسالمومفيد،التزامشركتهاوسكوهابه
رعايتقوانينجمهورياسالمي،تدوينپيوستفرهنگي
برايفناوريهاينوينقبلازورودفناوري،مبارزهباجرايم،
طبقهبنديسنيوجنسيتيوموضوعيمحتواوخدمات،
شبكه ملي اطالعات ،جلوگيري از خروج اطالعات ،رعايت
اصولپدافندغيرعاملودرراستايايننوعازمواجههاست.
نوعدوم،مواجههفعالتقليديياهمانبوميسازياست.نوع
دوم از مواجهه فعال ،بوميسازي سختافزارها ،نرمافزارها،
خدمات و محتواي فضاي مجازي اس��ت .چنانكه تاكنون
چنين مواجه��هاي در قبال برخي خدم��ات مهم صورت
پذيرفتهاست.
خدماتي از قبي��ل راهاندازي كل��وب و فيسنما در مقابل
فيسبوك ،آپارات در مقابل يوتيوب ،اسنپ در مقابل اوبر،
پيامرس��انهاي داخلي در مقابل تلگرام و واتساپ ،توليد
بازيهاي داخلي مش��ابه نمونه خارجي آن ،همه و همه از
مواجهه فعال نوع دوم به حساب ميآيند .نوع سه ،مواجهه
فعالومبتكرانهاست.اگرچهتوجهبهنوعاولودوممواجهه
فعال در ش��رايط امروز ضروري و غيرقابل انكار اس��ت ،اما
برفرض ورود و حضور جدي در فضاي مجازي بر اس��اس

ادامهازصفحهاول

استفاده از ظرفيتهاي فضاي مجازي درجهت تسهيل خدمترساني ،عدالت ،شفافيت ،توسعه اقتصادي و اجتماعي ضروري است
اين دو نوع از مواجهه ،باز حظي از انفعال در مواجهه كشور
وجود دارد كه آن انفعال در پذيرش ايدئولوژي مس��تور در
فناوريهايوارداتياست».
وي گف��ت« :رويدادهاي فناورانه به وي��ژه در حوزه فضاي
ي است كه آن را ايجاد و هدايت
مجازي برآمده از ايدئولوژ 
كردهاست.پرداختنبهبنيانهاينظريفناورياطالعات
وارتباطاتياجهانبينيحاكمبرآن،ازآنجهتكهباسبك
زندگي كاربران ارتباط مستقيم دارد ،همواره مورد توجه
انديشمندان بوده است ».وي تاكيد كرد« :ايدئولوژيهاي
غالبمدرندرذيلدموكراسياومانيستيظاهرشدهووجه
يا شأني از آن را محقق كرده و ميكنند .ايدئولوژي اسالمي
الگويي از انسانشناس��ي ديني را ارايه ميدهد 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�لامي بوده اس��ت ،آنچه كه به عنوان اصل،
محور و هدف مورد توج��ه مديران و فعاالن قرار ميگيرد،
بنيانهايفكريوتمدنياسالمياست.برايناساسعالوه
بر بهرهگيري از فناوريهاي موجود و س��رلوحه قراردادن
خالقيتوابتكار،فضايمجازيجديديمتناسببااصول
اسالميبهجهانعرضهميشود».ايناستاددانشگاهتربيت
مدرس در تبيين اصول و الزامات جمهوري اس�لامي در
عرصهفضايمجازيگفت«:الزاماتمواجههفعالجمهوري
اسالميايراندرعصرفضايمجازي،بايستههايياستكه
تحققاهدافوشكلگيريحكمرانيفضايمجازيدرگرو
رعايت آن است .هر چه اين الزامات بيشتر و دقيقتر مورد
توجه قرار گيرد ،دس��تيابي به اهداف مذكور سريعتر و در
گسترهايوسيعترمحققخواهدشد».
شكلگيريحكمرانيفضايمجازيبانوآوري
به گفته آسوشه ،اولين اصل و الزام ،نوآوري است .نوآوري،
خالقيتوابتكارازجملهالزمههايياستكهمواجههفعال
هرگز بدون آن محقق نخواهد ش��د .هرچند خودكفايي
در اغلب اليههاي فضاي مجازي حاصل شود ،اما تا زماني
كه ايده آن ،مبتني بر فلس��فه و سبك زندگي غربي است،
حظيازانفعالراباخودهمراهدارد.درسناريويحكمراني

فضايمجازيكشورنوآوريوخالقيتدرتوليدفناوريها
ومحصوالتفضايمجازيمبتنيبرتفكروسبكزندگي
اسالميايراني،برخورداريازمواجههفعالراتضمينخواهد
كرد .وي خاطرنش��ان كرد« :دومين اص��ل ،خوداتكايي و
درو نزايياست.باتوجهبهاصلاستقاللوعدموابستگيبه
بيگانگانكهدراصولحكمرانيفضايمجازيازآنسخن
به ميان آمد ،الزمه چنين رويكردي ،خوداتكايي در تمامي
زيرساختهاي حياتي ،سختافزارها و نرمافزارهاي پايه
و سكوهاي عمومي مورد نياز كشور است .سومين محور،
فرامرزي بودن و برونگرايي اس��ت .اگرچه در ذاتي بودن
يا نبودن ويژگ��ي بيمرزي 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 ميدارد در مواجهه كش��ور رويكرد فرامرزي يا به
تعبيرديگربرونگرايياتخاذشود.ايجادعمقاستراتژيك
نالملليوكشورهايهمسووهمچنينترسيم
منطقهاي،بي 
و گسترش مرزهاي فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي ،فناوري،
امنيتي در فضاي مجازي از جمله اقدامات مهم در رويكرد
فرامرزياست».
به گفته آسوشه چهارمين الزام ضرورت نگاه فرصتمحور
است .با توجه به پيدايش فناوريهاي پيشرفته ،تغييرات
روزآمد فضاي مجازيوپيامدهايناشيازانفعالكشوردر
پذيرش و استفاده از آن ،نگاه تهديد محور به مقوله فضاي
مجازيرانگاهغالبساختهاست.
ايندرحالياستكهاستفادهازظرفيتهايفضايمجازي
درجهتتسهيلخدمترساني،عدالت،همافزايي،شفافيت،
توسعه اقتصادي و اجتماعي بسيار راهگشا و ضروري است.
همچنين اين فضا با توجه به ويژگيهاي مهمي از جمله
شبكهاي،تعامليوفرامرزيبودن،بهترينابزاردرجهتنشر
تفكروسبكزندگياسالميدرجهاناست.ويخاطرنشان
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
بهحداقلخواهدرساند)نگاهفرصتمحورغالبوحاكمبر
رويههاخواهدبود».

پشت پرده عدم بازگشت ارزهاي صادراتي

اما صادركننده اگر يكبار مصرف باشد و بخواهد يك باركاال
صادراتكند،ممكناستسوءاستفادهكندوارزرانياورد،امااگر
صادركنندهدنبالفعاليتمستمردراقتصادباشد؛بههيچوجه
حاضر نيست تا اعتبار خود را زير سوال ببرند .صادركنندگان
حتمابهدنبالآوردنارزبهكشوراست.امابرخيكاالهابايدابتدا
بفروشندتابعدازفروشارزهاراتسويهكنند.ياكروناباعثشده
برخيتعهداتبهتعويقبيفتد،دربرخيمواردهمتغييراتپي
درپيقوانينومقرراتباعثبروزاينمشكالتشدهاست.قبال
گفته ميشد 30درصد از ارز را بايد تحويل دهيد؛ االن گفته
ميشوداينترتيب70درصدميشود.
درب�ارهش�اخهتقاضاهمتوضي�حميفرماييدچه
شرايطيحاكماست؟
ما براي واردات و نيازهاي عمومي كش��ور نياز ب��ه ارز داريم
كاالهايي كه مجوز واردات رس��مي به آنه��ا ميدهند و نياز

اساسيكشوراست.؛يكبخشازنيازهابرايسفتهبازيبرخي
افراد و جريانات است كه قصد دارند از طريق داللي سودهاي
هنگفت ببرند .يك عدهاي ميخواهند ارز را از كش��ور خارج
كنند.درسنواتمختلفمادربرخيسالهاتا18ميليارددالر
ارز از كش��ورمان خارج شده است .مهمترين بخش كاالهاي
قاچاقاستكهنيازبهارزدارند.يعنيفعاالنحوزهقاچاقكاال
ارزهايخودراازصرافيهاياصادركنندگانميگيرند،حداقل
10ميليارد دالر تقاضا در بازار براي قاچاق است .يكي ديگر از
نيازهابرايسفرهايخارجازكشوربهبهصو.رتتفريحي،چه
بهداشتيچهآموزشيو...عدهايهمبرايحفظارزشپولشان
اقدام به خريد ارز ميكنند .اين تقاضاها همانطور كه ديديد
برخي ضروري است وبرخي هم تقاضاهاي كاذب است.بايد
بينتقاضاهايكاذبوواقعيتفاوتگذاشتهشود.
ش�ما به ابعاد مختلف بحث اش�اره كرديد ،اما براي

بازگشتثباتبهبازارارزچهراهكارهاييراپيشنهاد
ميكنيد؟
برايحلمسالهارزومدريتدرستبخشارزبايديكوحدت
فرماندهيدرارزداشتهباشيم.يعنيبازيگرانارزيكشوراگر
تحتيكفرماندهيواحدنباشندمشكلايجادميشود.يعني
عدم هماهنگي سياس��تهاي مالي ،پولي و ارزي كه مربوط
به بانك مركزي است با سياستهاي توليدي و بازرگاني كه
مربوط به وزارت صمت است .يعني مجموعه تقاضاهايي كه
در حوزه واردات ميآيد ،موضوع ثبت سفارش ،مقدار واردات؛
چگونگيصادراتو...بهسيستمبازرگانيمربوطاستونظام
سياستهايپوليوماليهمبهبانكمركزيمربوطميشود.
اگرايندونهادباهمهماهنگباشنداوضاعمديريتميشود
اما اگر نباشد اوضاع به سمت نوسان و بههمريختگي حركت
ميكند.
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درايرانتنهااعالمشدماسكاجبارياستامامشخصنشد
كهاگركسيازماسكدراماكنعموميوخيابانهااستفاده
نكرد ،كدام نيروي قهريه با متخلفان اين مصوبه ،برخورد
ميكندياجريمهايبرايآنهادرنظرميگيرد.
دولت كه فرصت طاليي تعطيالت نوروز را براي قرنطينه
با بيتدبيري از كف داد ،در اس��تفاده اجباري از ماسك نيز
تدبيركافيرابهكارنبرد.جالبآنكه 20روزپسازاجباري
شدن استفاده از ماسك ،محس��ن فرهادي ،معاون مركز
سالمت محيطوكاروزارتبهداشت،گفت« :درهمهجاي
دنياازنيرويقهريهاستفادهكردندامامااينرانداشتيمواگر
مجبور شويم اين امر برعهده نيروي انتظامي خواهد بود و
فكرميكنماحتماالجريمههاينقدينيزبرايافراديكه
پروتكلهاواستفادهازماسكرارعايتنميكنندپيشبيني
خواهدشد».
اما هنوز خبري از اعمال جريمه نيس��ت؛ جريمهاي كه در
برخي ايالتهاي آلمان بين 150تا 200يورو است و دولت

ضرورتايجادوتوسعه
سكوهايخدماتپايهوعمومي
استاددانشگاهتربيتمدرسبابياناينكهافزايشمشاركت
فعاالنه مردمي پنجمين ضرورت و الزام جمهوري اسالمي
درمجازيشدناست،ادامهداد«:دولتباتوجهبهروزآمدي
تغييراتفضايمجازيوكثرتحوزههايتحولي،بيشك
نخواهدتوانستبهتنهاييمديريتاينفضاراعهدهدارشود،
بلكه الزم است با تمركز بر تنظيمگري و تقويض بخشي از
اختيارات اجرايي به بخش خصوصي ،نهادهاي مردمي و
نخبگان،اينحجمازنيازهايفردي،اجتماعي،اقتصادي،
فرهنگيدربسترفضايمجازيوفعاليتدراليهها،ابعادو
حوزههايمختلفاينفضايراصحيحوسريعپاسخدهد.
همچنين دول��ت ميتواند با افزايش حس مس��ووليت و
بسترس��ازي مش��اركت عموم مردم در حكمراني فضاي
مجازي در جهت رش��د و تعالي كش��ور گامهاي موثري
بردارد».
وي گفت« :پيادهس��ازي بر بستر ش��بكه ملي اطالعات
ششمينالزاممجازيشدنجمهورياسالمياست.بديهي
استبهمنظورحفظوتوسعهاستقاللدرحكمرانيفضاي
مجازي،الزماستشبكهملياطالعاتبهعنوانزيستبوم
پيادهسازيتماميبرنامههايتحوليدرفضايمجازيمورد
لحاظ قرار گيرد و تمامي اقدامات توسعهاي در اين حوزه،
متناسب با توسعه شبكه ملي اطالعات (مطابق با الزامات
مصوبشورايعاليفضايمجازي)صورتپذيرد».
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 حوزههاي مختلف و مورد
نيازكاربران،خدمترسانيكردهوبخشمهميازبازارايران
را به خود اختصاص داده و يا به زودي خواهد داد.
بنابراين ايجاد و توس��عه سكوهاي مورد نياز در حوزههاي
استراتژيك كشور (پيامرسان ،آموزش ،بهداشت ،اقتصاد،
كشاورزي) با تأكيد بر ظرفيت بخش خصوصي به منظور
خروجازوابستگيبهفضايمجازيتحتحاكميتامريكا،
ازراهبردهاياساسيجمهورياسالميايراندرسناريوي
مواجههبافضايمجازيخواهدبود».

درحالحاضروضعيتهماهنگيوزارتصمتوبانك
مركزيبهچهصورتياست؟
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 ميرود .مثل كنسرتي كه كه هر كس ساز
خودرامينوازد.درحالحاضرسياستگذاريهايتجاريدر
اختياروزارتخانهاياستكهبايدسياستگذاريهايالزمرا
براي3وزارتخانهراانجامدهد.معلوماستكههمتوليدآسيب
ميبيند هم بازرگاني و هم صادرات .دولت هم با زبان روشن
ميگويد آقا2نفر بايد سيستم اين وزارتخانه را هدايت كنند،
امابهدولتاجازهنميدهند؛ميگويند؛«اِلبودوركهواردي»
همينه كه هست .به هر حال زماني كه دولت اين نياز را اعالم
ميكندبايدبهايننيازدولتكهسكانهدايتاجرايكشوررا
به سدتدارد ،توجه شود.

فرانسه نيز براي نزدن ماسك و رعايت نكردن پروتكلهاي
بهداشتي،جريمه 135يوروييدرنظرگرفتهاست.جريمه
استفاده نكردن از ماسك در آذربايجان نيز بين 50تا400
منات است .اما در ايران ،سهلانگاري دولت كه به تبع آن،
سهلانگاري برخي از مردم را نيز در پي داشته ،به جاي قرار
گرفتنايراندرروندبهبودوكاهشابتالومرگومير،كشور
رادروضعيتبحرانيقراردادهوحاالتعداداستانهايقرمز
هم افزايش يافته است .چه كس��ي در اين زمينه مسوول
اس��ت؟ دولتي كه ار فرصت نوروز براي قرنطينه شهرها و
تعطيليحداقلسههفتهاياماكنوادارتخودداريكرد،
بايد پاس��خگوي اين خطا مرگبار باشد .تهران ،حاال مركز
مهم شيوع كرونا در كشور شده است .اما نه خبري از اعمال
جريمهبراياستفادهازماسكاست،ونهخبريازقرنطينهو
ايندرحالياستكهدربسياريازمناطقتهران،مردمنيز
اهميتيبهاستفادهازماسكنميدهندودولتحتيموفق
بهاقناعبرخياقشاربراياستفادهازماسكنشدهاست.

جاسوسي پيمانكاران توييتر
از چهرههاي مشهور لو رفت

سالها قبل از هك بيس��ابقه توييتر كه دو هفته
قبل رخ داد ،برخي پيمانكاران توييتر با دسترسي
بهابزارداخلياينشركتازچهرههايمشهورفعال
در اين ش��بكه اجتماعي جاسوسي ميكردند .به
گزارشمهربهنقلازورج،گزارشيكهتوسطشبكه
بلومبرگ منتشر شده نشان ميدهد پيمانكاران
مذكور با سوءاس��تفاده از اب��زار و امكانات داخلي
توييتر كه به آنها دسترس��ي داش��تهاند از برخي
چهرهاي مشهور ورزش��ي ،خوانندگان و غيره در
اين شبكه اجتماعي جاسوسي ميكردند .افشاي
اين موضوع به نگرانيهاي تازهاي در مورد ميزان
جدي گرفته شدن امنيت و حريم شخصي كاربران
توييترتوسطمديراناينشبكهاجتماعيدامنزده
است .ابزار مورد سوءاستفاده به كارمندان توييتر
امكان ميدهد تا براي باز تنظيم يا ريس��ت كردن
حسابهاي كاربري يا واكنش نشان دادن به انتشار
محتوايغيرمجازواردعملشوند.اماحاالمشخص
شده اين ابزار براي سوءاستفاده و هك حسابهاي
مختلفنيزقابلاستفادهاستودرسالهاي۲۰۱۷
و  ۲۰۱۸برخي 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 يافتهاند .توييتر
بسيار دير متوجه اين موضوع شده و تالش كرده
از اين نوع سوءاس��تفادهها جلوگيري كند .برخي
از اين پيمانكاران توس��ط شركت Cognizant
به توييتر معرفي ش��ده بودند و نكته جالب اينكه
اين شركت باوجود رسوايي اخير كماكان با توييتر
همكاري دارد .بي��ش از  ۱۵۰۰پيمانكار و كارمند
ب��ه قابليتهاي مرب��وط به تغيي��ر در تنظيمات
حسابهايكاربريتوييتردسترسيدارند.توييتر
درواكنشبهاينخبرهرگونهسوءاستفادهاينافراد
از قابليتهايي 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 ميكند.

فيسبوك ازكميسيون
آنتيتراست اروپا شكايت ميكند

فيسبوك با ش��كايت از كميس��يون آنتيتراست
اتحاديه اروپا ،آن را متهم ميكند كه براي تحقيقات
در اين ش��ركت خواهان بررس��ي حجم وسيعي از
اطالعات بيربط هس��تند .به گزارش مهر به نقل از
رويترز ،فيسبوك به دليل درخواس��ت اطالعات
بيش از حد ملزوم از سوي كميسيون آنتيتراست
(ضدانحصار) اتحاديه اروپا از اين س��ازمان شكايت
ميكند .به گفته فيسبوك اطالعات درخواستي
اين كميسيون ش��امل جزييات اطالعات شخصي
براي تحقيق درباره وضعيت دادههاي شركت و بازار
آناست.ازسالگذشتهميالديفيسبوكبهشدت
تحتفشاروتحقيقاتمقاماتآنتيتراستاتحاديه
اروپا است .يكي از اين تحقيقات به مخزن اطالعاتي
مربوط اس��ت .تحقيق��ي ديگر كه از س��ال ۲۰۱۶
ميالدي آغاز شده درباره بازار آنالين شركت است
و دادههاي بي��ش از  ۸۰۰ميليون كاربر فيسبوك
در  ۷۰كش��ور را ش��امل ميش��ود كه كاالهايي را
خريدوف��روش ميكنند .اين ش��ركت اعالم كرده
 ۳۱۵هزار سند معادل ۱.۷ميليون صفحه در اختيار
كميسيون آنتيتراست اتحاديه اروپا قرار داده است.
تيم لمب يكي از مقامات فيس بوك در بيانيهاي در
اين باره مينويسد« :ماهيت عجيب درخواستهاي
كميسيونآنتيتراستاتحاديهاروپابدانمعنااست
كه ما بايد اسنادي را در اختيار آن قرار دهيم كه هيچ
ارتباطي به ماهيت تحقيقات ندارد مانند اطالعات
شخصي كارمندان از جمله دادههاي پزشكي ،اسناد
مالي و اطالعات خصوص��ي درباره اعضاي خانواده
كارمندان .م��ا معتقديم چنين درخواس��تي بايد
از س��وي دادگاههاي اتحاديه اروپا بررس��ي شود».
كميسيون آنتيتراست اتحاديه اروپا اعالم كرده در
دادگاه از خود دفاع خواهد كرد.

كارمندانگوگلتا پايان ژوئن
 ۲۰۲۱دوركار شدند

گ��وگل با توجه به ارزيابي از ش��يوع ويروس كرونا،
تصمي��م گرفته بخش اعظم  ۲۰۰ه��زار كارمند و
پيمانكار خود را تا پايان ژوئن س��ال آينده ميالدي
دوركاركند.بهگزارشمهربهنقلازآسوشيتدپرس،
س��اندار پيچاي مدير ارش��د اجرايي گ��وگل اين
تصمي��م را اعالم كرد .همچنين اين اقدام ش��امل
ديگر ش��ركتهاي زيرمجموعه آلفابت (ش��ركت
مادر گوگل) نيز ميش��ود .گوگل قبال اعالم كرده
بود تا پايان س��ال جاري مي�لادي ( )۲۰۲۰دفاتر
خود را بسته نگه ميدارد اما طبق خبر جديد مدت
زمان تعطيلي دفاتر اين ش��ركت شش ماه افزايش
يافته است .پيچاي در ايميلي به كارمندان گوگل
نوش��ت« :ميدانم افزايش مدت زم��ان دوركاري
بازخورده��اي مختلفي ميان كارمن��دان به وجود
ميآوردوميخواهمبهشمابگويمازخودتانمراقبت
كنيد .اميدوارم اي��ن اق��دام انعطافپذيري مورد
نياز كارمندان براي ايجاد توازن ميان فعاليتهاي
كاري و مراقبت از خود و خانواده ش��ان طي  ۱۲ماه
آينده را فراهم كند ».چنين تصميمي روي بيش از
 ۱۲۳هزار كارمند گوگل و شركتهاي زيرمجموعه
آلفابت و همچنين  ۸۰هزار پيمانكار مشغول به كار
در دفاتر اين ش��ركت ،تاثير ميگذارد .البته گوگل
ابتدا تصميم داشت طي تابستان سال جاري اجازه
دهد تعداد زيادي از كارمندان در دفاتر اين شركت
واقعدركاليفرنيابهسركارخودبرگردند.اماگسترش
شيوع كوويد ۱۹سبب شد تا اين شركت مدت زمان
دوركاري را تا ماه ژانويه  ۲۰۲۱تمديد كند و اكنون
نيز اعالم كرده كارمندان تا ژوئن  ۲۰۲۱از راه دور به
فعاليت خود ادامه خواهند داد.

گزارش
جزيياتپرداختتسهيالتتوليد
ش�اتا |طبق گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت از ابتداي س��ال تاكنون11
هزارو 830ميلياردريالتسهيالتازمحلاعتبارات
تبصره 18بهمتقاضيانپرداختشدهاست.براساس
دادههاياينمعاونت،منابعتفاهمنامهبرايپرداخت
تسهيالت سرمايه در گردش و سرمايه ثابت از محل
اعتبارات تبصره  18تا  31تيرماه امسال  201هزار و
 299ميليارد ريال و منابع ايجاد شده نيز  110هزار
و  400ميليارد ريال بوده كه در اين مدت بانكهاي
صنعتومعدن،آينده،توسعهتعاون،تجارتومليبه
ترتيببيشترينتسهيالتپرداختيراداشتهاند.بنابر
اينگزارش،مجموعتسهيالتپرداختيبهمتقاضيان
درسالگذشته 40هزارو 912ميلياردريالبراي736
فقره و امس��ال تاكنون 11هزار و 830ميليارد ريال
براي 187فقرهبودهاستكهدرمجموعبه 923فقره
 52هزارو 742ميلياردريالتسهيالتپرداختشده
است.درصدپرداختاينتسهيالتنيزبهصورت15
درصد سرمايه ثابت و 85درصد سرمايه در گردش و
ماندهمنابعايجادشدهنيز 57هزارو 658ميلياردريال
است .در خصوص عملكرد بانكها نيز بانك صنعت
و معدن با پرداخت  30ه��زار و  695ميليارد ريال با
درصد پرداخت  76.66درصد در رتبه اول قرار دارد،
بانك آينده با پرداخت  4هزار و  819ميليارد ريال با
درصد پرداخت 58درصد در رتبه دوم و بانك توسعه
تعاون نيز با پرداخت  6ه��زار و  326ميليارد ريال و
درصدپرداخت 46ميلياردريالدررتبهسومقراردارد.
بانكهاي تجارت و ملي نيز با پرداخت 3هزار و399
ميلياردريالو 3هزارو 256ميلياردريالبه ترتيببا
 41و 23درصدپرداختيدررتبههايچهارموپنجم
هستند.بنابراينگزارشاستانهايتهران،اصفهان،
البرز ،مركزي ،آذربايجان شرقي و سمنان با مجموع
پرداخت ۲۱هزار و ۹۶۸ميليارد ريال تسهيالت به۶
استانبرتردراينبخشبودهاندوهمچنيناستانهاي
ايالم،اردبيل،خراسانجنوبي،سمنان،البرزومركزي
بهعنوان ۶استانبرتردرجذبمنابعمعرفيشدند.

نياز 400ميليون دالري
براي ترخيص قطعات خودرو

فارس|دبيرانجمنقطعهسازانبابياناينكهارزمورد
نياز براي ترخيص قطعات خ��ودرو از گمرك حدود
 400ميليون دالر برآورد ميشود ،گفت :ايميدرو به
قطعهسازان پيشنهاد كرده كه صادرات مواد معدني
انجامدهندامامابااينموضوعمخالفهستيم.مازيار
بيگلودرموردبحثهايمطرحشدهمبنيبراختصاص
ارزنيماييبابتترخيصقطعاتخودروازگمركبابيان
اينكهقراربودترخيصقطعاتبدونانتقالارزصورت
گيرد،اظهارداشت:بنابودترخيصقطعاتموجوددر
گمرك بدون انتق��ال ارز براي محمولههايي كه ثبت
انبار آنها قبل از  20تير امسال باشد ،صورت گيرد كه
هنوزعملينشدهاست.ويادامهداد:اطالعاتالزمدر
اين مورد را از قطعهس��ازان دريافت كردهاند ولي فع ً
ال
اقدامي ب��راي ترخيص قطعات از گمرك از اين محل
صورت نگرفته اس��ت .انجمن قطعهسازان با اشاره به
جلسهقطعهسازانبامديرانسازمانتوسعهونوسازي
معادن و صنايع معدني ،گفت :در يكي از اين جلسات،
ايميدروموافقتكردهكهازمحلصادراتموادمعدني
بهخودروسازانارزتخصيصدهد.ظاهراًقراراستاين
تخصيصازمحلارزنيماصورتگيردولياينمساله
نيز در حد وعده باقي مانده و عملياتي نشده است .وي
گفت:ازاينوعدههازيادشنيدهايموليشايد 10درصد
آنهممحققنشدهباشد.بيگلودرموردبرآوردصورت
گرفته از ارز مورد نياز براي ترخيص قطعات خودرو از
گمرك نيز گفت :طبق برآورد ما 370تا 400ميليون
دالربراياينمنظورالزماستكهالبتهاينميزانارزاز
ابتدايسالتا 20تيرماهبرآوردشدهاستوگرنهماهانه
حدود  150ميليون دالر ارز براي واردات قطعات نياز
داريم.ويداد:درجلسهقطعهسازانبامديرانسازمان
توسعهمعادن،مسووالناينسازمانپيشنهادكردند
كه قطعهسازان صادرات محصوالت معدني از جمله
مس ،فوالد ،آلومينيوم و سيمان را انجام دهند و از ارز
حاصلازآنبرايوارداتقطعاتاستفادهكنندكهمابا
اينموضوعمخالفهستيم.بيگلوتوضيحداد:يناقدام
مشكلحقوقيبههمراهداردومشمولقانونپولشويي
ميشود.درعينحال،قابلقبولنيستكهقطعهسازان
بهدنبالفروشموادمعدنيباشند..ويافزود:ايميدرو
و ساير شركتهاي 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
معدنيتوسطقطعهسازانباعثآسيبديدنبازارهاي
صادراتي اين محصوالت خواهد شد .وي تصريح كرد:
ممكناستخودروسازانبتوانندبااستفادهازدفاتري
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 قطعهسازان مخالف هستيم و اين كار
اشتباهخواهدبود.

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 ذيربط و
نه شركتهاي بزرگ توليدكننده فوالد ميباشد.

صنعت،معدنوتجارت
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مهرداد سعادت رييس اتاق مشترك ايران وتركيه از عوامل بازدارنده تجارت خارجي كشور ميگويد

نابلدي تجار ،عامل ضربه به صادرات

تعادل|فرشتهفريادرس|
«تركيه» چند وقتي اس�ت كه ديگر در ليس�ت
شركايعمدهتجاريايرانقرارندارد».؛دادههاي
آمارياينگزارهراتاييدميكند.ارزيابيهانشان
ميدهد ،ايران و تركيه در فصل نخس�ت س�ال
 2020حدود  645ميلي�ون دالر تجارت كااليي
داشتهاند كه اين ميزان نسبت به فصل نخست
س�ال  2019با كاهش  70درصدي مواجه ش�ده
است .رقم تجارت سه ماهه نخست سال ،2020
حدود 270ميليوندالرمربوطبهصادراتايران
به تركيه و 376ميلي�ون دالر مربوط به واردات
ايرانازتركيهبودهكههردونسبتبهمدتمشابه
سال ،2019كاهش داشتهاند .اما بنابر آمارها نياز
وارداتيتركيهدرسال 210ميليارددالراست،اما
حجمتجارت(صادراتوواردات)مابااينكشور
به ۵ميليارددالرميرسد؛درحاليكهكشورمان
پتانسيل15ميليارددالرصادراتبهتركيهرادارد.
حال اين پرس�ش قابل طرح است كه چرا حجم
تجارت كش�ورمان با نزديكترين همسايه امان
اينقدر اندك اس�ت؟ «مهرداد سعادت دهقان»
رييساتاقمشتركايرانوتركيهازعاملپنهاني
ميگويدكهسببضربهبهتجارتخارجيكشور
باشركايتجارياششدهاست.بهگفتهاينفعال
اقتصادي ،تركها خيلي عالقهمند هس�تند با
ايرانتجارتداشتهباشند،امابرخيازتجارنابلد
ايراني به دليل عدم آش�نايي با قوانين تجاري و
عدم رعايت اخالق حرف�هاي در تجارت ،باعث
ايجادمشكالتيبرايطرفتركشدهاندوهمين
امرسببشدهتاتجارتبااينكشوربامشكالتي
عديدهايمواجهشودوتركهاراازتجارتباايران
بازدارد.اودرعينحال«،خلقبخشنامههاييك
شبه،ممنوعيتهايصادراتي،مسائلبانكيبراي
نقل و انتقال پول و عدم رعايت اس�تانداردهاي
بينالمللي در صدور كاالها ،ضعف ديپلماس�ي
تجاريدربازاريابيوعدمحضوررايزنانبازرگاني
درمقاصدصادراتيودرنهايتعدمتوجهواعتماد
دول�ت به بخ�ش خصوص�ي» را از ديگر عوامل
بازدارندهتجارتميداند.مشروحاينگفتوگو
رادرادامهميخوانيد.

در چندماه�ه اخير ،چقدر تجارت با تركيه تحت
تاثيرشيوعويروسكروناقرارگرفتهاست؟
همانطوركهميدانيد،دراسفندماه ۹۸بهشيوعگسترده
اين ويروس ،تمامي مرزهاي تجاري كشور بسته شد .اما با
تالش و پيگيريهاي 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 ميشد ،اما
اينجوابگويحجمتجارتدوكشورنبود.سرانجامباتماس
تلفنيكهحسنروحانيرييسجمهورمحترمباآقايرجب
طيب اردوغان رييسجمهور تركيه داش��تند ،مرزها باز و
تجارتزمينيازسرگرفتهشد.توليدكنندگانوتجاركشور،
تماميتالششانراكردند،خألييكهبابستهشدنمرزها،
درتجارتايرانباتركيهبهوجودآمدهوتماميتعهداتعقب
ماندهمشتريانخارجيراجبرانكنند.
آمار صادرات به تركيه روند افزايش�ي را نش�ان
ميدهدياكاهشي؟
ترافيك و صف طوالن��ي در مرز بازرگان كه چندي پيش
شاهد آن بوديم ،نشان از افزايش حجم صادرات دارد .البته
آمارهايرسمينشانازاينداردكه ۹۰درصدصادراتمان
در سه ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته،
كاهشيافتهاست.البتهاينبدانمعنانيستكهحجمكار
تجارتكمشده،بلكهبهخاطربستهشدنمرزها،ايناتفاق
رخ داده اس��ت ،كه اميدواريم جبران شود .صف طوالني
كاميونها در مرز نيز نش��اندهنده اين است كه روزهاي
گذشتهدرحالجبراناست.
بعضي وقتها مباحثي مطرح ميش�ود مبني بر
اينكه تركيه خيلي تمايل ندارد كه از ايران واردات
داشتهباشد؛آيااينگزارهصحتدارد؟
من رييس اتاق مشترك ايران و تركيه هستم و يك تجربه
تجارت  25ساله با تركيه دارم؛ اصال اينگونه نيست .اتفاقا
تركها خيلي عالقهمند هس��تند با ايران تجارت داشته
باشند،منتهابرخيازتجارايرانيمتاسفانهيكسريقوانين
و اخالق تجارت را در بعض��ي از مقاطع رعايت نكردهاند.
همين باعث شده كه براي تجار تركيه و واردتكننده كاال
از ايران و سرمايهگذاران تركي كه در ايران سرمايهگذاري
كردهاند،يكسريمشكالتپيشبيايد.البتهبخشيازاين
مسائلهمبرميگرددبهشرايطتحريميايران.برايهمين

يكند
يكي از اشكاالت كار ما در تجارت اينجاست كه بخش دولتي براي بخش خصوصي تصميمگيري م 
بداخالقيهايي در تجارت با اين كشور رخ داده كه ما منكر
آننميشويم.
اي�ن موضوع چقدر ب�ه ضعف قوانين م�ا يا خود
صادركنندهبرميگردد؟
اتاقمشتركيكبرنامهخيليجامعيدربارهبحثترويج
اخالق تجارت دارد و روي آن بس��يار كار كرده است .ما در
برنامه كاري سال  99اين را مد نظر قرار دادهايم كه حتما
اين اخالق را نهادينه كنيم و به تجارمان آموزش دهيم و
برايآنهاكالسهاودورههايمختلفبرگزاركنيم؛چراكه
خيلي بايد روي اين مساله كار كنيم .همچنين رسانهها
ه��م در اين زمينه خيلي نقش مهمي را بايد بازي كنند تا
بتوانيماخالقتجارتجهانيواطالعاتروزدنياراازطريق
برگزاريسمينارهاوهمهامكاناتيكهدراختيارماناست،
بهتجارمانآموزشدهيم.
من از صحبتهاي شما اينگونه استنباط ميكنم
كهبرخيتجارايرانيدرورودبهبازارهاازدانشكافي
برايتجارتبرخوردارنيستندوهمينامرمنجربه
ايجادمسائليدرتجارتباديگركشورهاميشودكه
وجههخوبيهمبرايكشورندارد؟
اگر بخواهم راحت صحبت كنم بايد بگويم كه بخش��ي از
تجار ماحرفهايعملنميكنند.مثال شما شاهد صادرات
هندوانهبهكشورتركيهبوديد؛موضوعيكه 80درصدوقت
اتاق براي  3ماه 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
زدهشد،بامراجعهبهمرزرازيمتوجهشديمكهاسنادحمل
يدانستند
آنهامشكلدارد.ياحتيخيليازتجارمااصالنم 
كه تاريخ تجارت ترجيحي ،آن تخفيفي كه براي تحويل
محصولهندوانهتركيهقراردادهبودچهزمانياست؛يعني
از 15سپتامبرسالقبلتا 15آوريلسالبعدراماتخفيف
داديمكهبراساسيكتوافقنامهترجيجيبين2كشورانجام
شده بود؛ موضوعي كه خيلي از تجار از آن بياطالع بودند
و هندوانه را زماني بار زدند كه بعد از اين تايم به آنجا رسيد.
طرفتركهمعنوانكردكهماتعرفهراتغييرندادهايم،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
ماجراهاپيشآمد.پسمابايداولبهتجارمانآموزشدهيم
با تجارت بينالملل آش��نايي داشته باشد و همينطوري
بار نزنند و بگويند خدا بزرگ است و به مقصد بروند و يك
مشكليپيشآيدوكلسرمايهشانراازدستبدهند.
آيادولتهمدربروزچنيناتفاقاتيمقصراست؟
از سوي ديگر ،وقتي دولتمردان يك شبه بخشنامه صادر
ميكنند،يااعالمميكنندكهثبتسفارش ۲۵۰۰قلمكاال
ممنوع است ،همه اينها باعث ميشود ،سرمايه كساني در
اينزمينهسرمايهگذاريكردند،ازاينبرود.يكيازاشكاالت
كارمادرتجارتهمينجاستكهبخشدولتيميآيدوبراي
بخشخصوصيتصميمگيريميكند؛ايندرحالياست
كه بخش خصوصي در جلساتي كه مربوط به آنهاست نه
حضور دارند و نه مشاركت .هميشه هم گفته ميشود كه
هدف ما از اين قوانين ،روانس��ازي كار بخش خصوصي
است.كدامروانسازي؟باالخرهماهمنظرخودمانراداريم،

كسيكه 40سالاستزحمتكشيدهوتجارتكردهاست
وبهطورمثالباتجارتباتركيهآشناييداردوهمهمسائلو
مشكالترالمسكردهاستازجريمهوپولخوابماشين
گرفته تا هزار مش��كل ديگر ،آيا بايد دول��ت براي او بدون
حضور او اقدام به تصميمگيري كند .اينكه درست نيست
خودشانيكشبهتصميمبگيرندوبعدبهتجاربگويندتو
بايداجراكني؟اينكهنميشودتجارت.بعدهمبياييمبخش
خصوصيرامتهمكنيم.
پيشنهادشمادراينزمينهچيست؟
ببينيد مسير تجارت از همراهي دولت و بخش خصوصي
ميگذرد.حالچوندولتبهدليلتحريمهاومسائلناشي
ازآندستوبالشبرايفعلتجارتوبهويژهصادراتبسته
است ،پيشنهاد ما اين است كه دولت به بخش خصوصي
اعتمادكندوازبرخوردهايپليسيوتنبيهيبرايبرخورد
باصادركنندگانبپرهيزد.
االن بهطور مشخص در تجارت با تركيه مشكلي
يا مسالهاي هس�ت كه براي حل آن نيازبه مداخله
دولتباشد؟
يكيازموضوعاتيكههماكنونمسالهسازاستبرايتجار
ما اينكه گمرك تركيه ۶درصد مضاعف از كاالهاي ايراني
دريافت ميكند؛ چون واردكننده ترك نميتواند پول را از
طريقسيستمبانكيبهايرانپرداختكند؛بههمينخاطر
گمرك تركيه  6درصد ماليات مضاعف دريافت ميكند.
پيشنهاد ما اين است كه حداقل بخش خصوصي تركيه
هم مثل «عراق و افغانستان» از تعهد ارزي معاف شود ،در
مقابلماهمتعهدميدهيمكهجهشصادراتاتفاقبيفتد.
چون االن كاالهاي ما در تركيه 6درصد از كل دنيا گرانتر
تمام ميشود؛ چراكه صادراتكنندگان ساير كشورها به
تركيهاينمشكلراندارند.يعنيپولبابانكبهكشورهاي
خودشان حواله ميشود ،اما چون ما نميتوانيم ،پس بايد
يك روند تش��ويقي ارايه كنيم كه صادركننده تشويق به
صادراتشود.
صادراتبه«عراقوافغانس�تان»چونبهصورت
ريالي اس�ت ،صادركنندگان كاال وخدمات به اين
دوكشورمعافازرفعتعهدارزيهستند،اينامكان
همكهبرايصادركنندگانبهتركيهوجوددارد؟
بله.اگرمعافيتباشدصادركنندگان،پولهارابرميگردانند.
متاسفانهروشمناسبيبرايبرگشتارزصادراتيتعريف
نش��ده اس��ت .بهطور مثال ،اگر همين حاال من به جايي
صادرات انجام دهد ،تا پ��ول بخواهد برگردد  10درصد از
ارزشآنكمترميشود.البتهاينكهصادركنندگانارزشان
رابرنميگرداننداصالحرفدرستينيست؛چراكهاوبراي
تامين مواد اوليهاش نياز ب��ه ارز دارد .من چگونه ميتوانم
توليدياصادركنم،اماپولرابرنگردانم؟
خبدولتبايدچكاركند؟
من معتقدم كه 80درصد صادرات ما توسط بخش دولتي
انجام ميشود 10.درصد از اين 20درصد تعيين شده نيز
برايكشور«عراقوافغانستان»است ۱۰.درصدباقيمانده
همبرايصادراتبخشخصوصيبهكلدنياباقيميماند.
ش��ما فكر ميكنيد از اين درصد چقدر صادرات به تركيه
است؟خيلياندك.منازآقايدكترهمتيسوالميپرسم

كهشماميخواهيدبااين 1درصدكلكشورراادارهكنيد؟
پيشنهاد ما اين اس��ت كه يك معافيت بدهند ،من تعهد
ميدهمكهصادرات 3برابربشود.ما 9ميليارددالربهتركيه
صادرات انج��ام ميداديم ،اما اكنون به ۴تا ۵ميليارد دالر
كاهشيافتهاست.چونبرايتجارتبااينكشوربامسائل
بانكي براي واريز ارز حاصل از صادرات مواجه هستيم .اين
درحالياستكهاينمشكلدرموردعراقوجودندارد.آنها
به راحتي از ما شماره حساب ميگيرند و پول ما را در ايران
بهحسابماميريزند.اماتركيهاينگونهنيست.
در حال حاضر سهم ايران از تجارت تركيه چقدر
است؟
بهغيرازفرآوردههاينفتيوگازو..كهداستانآنجدااست؛
ماحدود 15ميليارددالرپتانسيلصادراتبهكشورتركيه
داريم .تركيه  210ميليارد دالر از دنيا نياز به واردات دارد،
حدود 181ميليارددالرهمصادراتانجامميدهدوازاين
 210ميليارد دالر ما اين پتانسيل را داريم كه 15ميليارد
دالر به تركيه صادرات داشته باش��يم .اما متاسفانه سال
گذشته حجم تجارت ما يعني هم صادرات و هم واردات به
 ۵ميليارددالررسيد،كهحجمقابلقبولينبود.البتهعوامل
مختلفي باعث كه تجارت ما با تركيه كاهش پيدا كند ،كه
مادراتاقمشتركتمامتالشمانرابهكارميبريمتاحجم
صادراتباالبرود.
تركها بيش�تر تمايل دارند ،چ�ه كاالهايي از ما
خريداريكنندواينكهاساساصادراتمابانيازآنها
همخوانيدارد؟
تركهابيشتردوستدارندكهموادخامازمابخرند.محصول
نهايي را كمتر از ما ميخرند چون استانداردهاي ما با هم
جور در نميآيد .يك مزيتي كه كشور ما دارد اين است كه
ميتواند مواد پتروشيمي و مواد خام را در اختيار تركها
قراردهد.درمقابلتركهادوستدارندكهمحصولنهايي
را به ما بفروشند .ما انرژي ارزان داريم و اين براي كشور ما
يك مزيت اس��ت ،در شهركهاي مرزي ميتوانيم انرژي
ارزان در اختي��ار توليدكنندههاي ترك قرار دهيم .مزيت
ديگر ما نيروي كار ارزان است كه ميتوانيم 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 ميكنيم
امادرگامنخستمراوداتتجارياولبايدايراداتخودمان
رابرطرفكنيم.
چ�ه ايراداتي به طرف ترك در تج�ارت با ما وارد
است؟
آنها خيلي هوشمندانه و زرنگ هس��تند؛ آنها در تمامي
جلساتشانبهدنبالروابطبرد-بردهستند.آنهابرايفعل
تجارتوقتميگذارندوبسياركارشناسانهعملميكنند.
يكي از اقدامات خوب آنها اين است كه در زمينه بازاريابي
بس��يار كار كردهاند و در سراس��ر دنيا دفاتر تجاري ايجاد
كردهان��د و واحدهاي بازرگاني دارند .اين در حالي اس��ت
كه ما تنها در 3كشور دنيا اين كار را انجام دادهايم .از سوي
ديگر،دولتآنهابهبخشخصوصيبيشازحدبهاميدهد
وواقعاجايگاهبخشخصوصيخيليباالتر ازچيزي است
كهكشورمافكرشراميكند.آنهابهبخشخصوصيشان
اعتمادكردندونتيجهاشراهمگرفتهاند.

پرورش دام سبك در فشافويه و كلنگزني كارخانه لبني توسط ستاد اجرايي فرمان امام

با افتتاح فاز اول بزرگترين مجتمع پرورش دام سبك
كشور در فش��افويه و كلنگزني كارخانه لبني توسط
ستاد اجرايي فرمان امام ،محمد مخبر اعالم كرد جلوي
يك ميليارد دالر واردات كشاورزي را ميگيريم.
آيين بهرهبرداري از فاز اول بزرگترين مجتمع صنعتي
پرورش و اصالح نژاد  ۸۰هزار راسي دام سبك كشور و
كلنگزني پروژه كارخانه لبني با ظرفيت  ۱۲هزار تن
كره و  ۴۰هزار 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 ۴۰هزار طرح
را با ظرفيت ۱۶۵هزار شغل ايجاد كرده كه اين حجم از
فعاليتهافقطباروحيهجهاديحاصلميشود.رييس
س��تاد اجرايي فرمان امام اشتغال را مهمترين اولويت
كشور عنوان كرد و گفت :در بنياد بركت ۶۰هزار طرح را
امسال هدفگذاري كردهايم كه ۸۰درصد آن در زمينه
دامداري است.وي افزود :شايسته كشورمان نيست كه
تا  ۹۰درصد در زمينه دانههاي روغني و كره وابسته به

واردات باشيم.مخبر با اشاره به فعاليت ستاد اجرايي در
بخش كشاورزي و تامين امنيت غذايي ،گفت :براساس
برنامهريزيهايي كه انج��ام دادهايم ،قصد داريم تا در
مدتسهسالجلوييكميليارددالروارداتكشاورزي

و دام��ي را بگيريم كه هماكن��ون  ۲۵درصد جلوتر از
برنامههايمان هستيم.در بخش ديگري از اين مراسم،
حشمتاهللعسگري؛معاوناستاندارتهرانگفت:اينكه
ستاد اجرايي فرمان امام در مس��الهاي 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 سرمايهگذاري دارد و
وظيفه خود ميدانم از رياست اين مجموعه تشكر كنم.
عسگري افزود :ما معتقديم اگر قرار باشد تورم مديريت
شود و بيكاري و آسيبهاي اجتماعي به حداقل برسد،
فقط با توسعه ظرفيتهاي توليدي ممكن است و اگر
كسي در اين حوزه كار كرد ميتواند بگويد در راستاي
دغدغههاي نظام قدم برداشته است.
وي با اشاره به ظرفيت باالي استان تهران براي توليدات
محصوالت كش��اورزي ،يادآور ش��د ۱۱ :درصد شير
مصرفي كش��ور در تهران توليد ميشود.در پايان اين
مراس��م از خانوادههاي شهيدان پاش��اپور ،زمانينيا،
محمدميرزايي و ابراهيم قنقره تجليل به عمل آمد.

اخبار
آسيبكرونا به  ۶۰درصد
صنوفكشور
ايلنا|عضوهياترييسهونماينده سرپرستوزارت
ق اصناف اي��ران از پيگيري جدي براي
صمت در اتا 
استفادهازتبصرهماده 100مالياتبرايارايهتسهيالت
مالياتي به صنوف خبر داد .ابراهيم درستي با اشاره به
تسهيالتي كه قرار است اداره ماليات براي صنفهاي
آسيبديدهازگسترشويروسكروناايجادكند،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
امروز 7مردادوطيجلساتيباسازمانامورمالياتيبه
توافقاتي برسيم .وي ادامه داد :اعتقاد ما اين است كه
ميتوانازتبصرهماده 100استفادهكردزيرااينتبصره
يكتوافقياستكهبينموديمالياتيواصنافشكل
گرفته و ديگر مودي براي صنف ،ماليات عليالراس
تعيين نميكند و اين توافق و تسهيالتي كه در بحث
مالياتقراراستانجامشودطيامروزياچندروزآينده
نهاييخواهدشد.درستيگفت:مااعتقادراسخداريم
كهبسياريازفعاالنصنفيبهدليلگسترشويروس
كرونا درآمدي نداش��تند و حتي برخي از آنها به مرز
ورشكستگي رسيدند امروز بحثي كه درباره ماليات
برايصنوفمطرحاستمربوطبهدرآمدهايسال98
استامابايديادآورباشيمكهيكماهپايانيسالبراي
بسياريازصنوفدرآمديمعادلششماهياكلسال
داردكهمتاسفانهآنراامسالازدستدادند.وياظهار
كرد:مابهدنبالاينهستيمكهتوافقيصورتبگيردكه
اصنافمامجبوربهراضيكردنمميزيامجادلهنشوند
و با اس��تفاده از تبصره ماده 100هم اصناف و جامعه
صنفي راحت ب��ه كار خود بپردازد و هم اينكه دارايي
بتواندپولومالياتخودراوصولكندوديگردغدغهاي
در اين زمينه وجود نداشته باشد .درستي با اشاره به
ارايه تسهيالت در قالب وام به صنوف مختلف گفت:
تاكنون حدود  20درصد از كل اصناف براي دريافت
تسهيالت ثبت نام كردند كه حدود  12درصد از اين
اصنافتسهيالتدرقالبوامهاي 12الي 16ميليون
تومانيدريافتكردندالبتهمامعتقديماصنافيكهاز
كرونامتضررشدندحدود 60درصداستوازاصنافي
كه متضرر ش��دند حدود 20درصد ثبتنام كردند و
برخي از آنها به داليل شخصي يا شغلي براي دريافت
اينتسهيالتثبتنامكردند.

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
تجارتايراناظهارداشت:مشخصاتصادركنندگاني
كه نسبت به رفع تعهدات ارزي خود به صورت كامل
اق��دام نكردهاند ،به س��ازمانهاي صنعت ،معدن و
تجارت اس��تانها جهت تشكيل كميته اقدام ارزي
ارسال ميشود .وي افزود :اطالعات شركتهايي كه
كمتراز 70درصدارزحاصلازصادراتآنهابهچرخه
اقتصاديبرگشتهاست،بهسازمانهايصنعت،معدن
و تجارت ارسال شده و روساي سازمانها با تشكيل
كميتهاقدامارزيباحضورنمايندگاناتاقبازرگاني،
صنايع ،معادنوكشاورزيواتاق تعاوندر اينزمينه
اقدامميكنند.زادبومخاطرنشانكرد:صادركنندگان
مدعونيزضمناعالمداليلعدمبازگشتارزحاصل
از ص��ادرات ،راهكارهاي خود جه��ت رفع تعهدات
ارزي را به كارگروه اعالم ميكنند .وي گفت :گزارش
بررسيهاي كارشناسي به تفكيك هر صادركننده
پسازجمعبندي،جهترفعمشكالتايفايتعهدات
ارزيصادركنندگاناستفادهخواهدشد.

موافقت با افزايش مجدد
قيمتتاير
ايسنا|س��خنگوي انجمن توليدكنن��دگان تاير
ميگويد يك شركت خصولتي بزرگ با اعمال فشار
به وزارت صمت براي نپرداختن مابهالتفاوت نرخ ارز
دولتيتاارزنيمايي،سودكالنيبهجيبخواهدزدكه
منطقرقابتدربازارراازبينبردهوباآسيببهصنعت
تاير،موجبنگرانيتوليدكنندگانشدهاست.ظاهرا
يكشركتبزرگخصولتيمقدارزياديتايرسنگين
وارد كرده اس��ت و بر وزارت صنعت ،معدن و تجارت
فشارياعمالميكندتامابهالتفاوتارزيرانپردازد.
درحقيقتاينشركتميخواهدمابهالتفاوتنرخارز
دولتي ( ۴۲۰۰تومان) تا ارز نيمايي را پرداخت نكند.
ضمن اينكه اين ش��ركت ميخواهد با همان تعرفه
چهار درصد واردات خود را داشته باشد و با همان نرخ
 ۴۲۰۰تومان تعرفهرا محاسبهكردهو مابهالتفاوترا
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
پرتوانازهرنظر»دادهميشود.بنابراينعالوهبراين
رانت ايجاد ش��ده ،بازار نيز بهم ميريزد .در حالي كه
قيمتمتعارفتايردربازاربراساسقيمتارزعمومي
كهتخصيصمييابد،مشخصميشود.امااقداماين
شركتسودبزرگينتيجهنپرداختنمابهالتفاوتنرخ
ارزهارابرايشخواهدداشتكهمنطقرقابترادربازار
بهم خواهد ريخ��ت .وي در ادامه در رابطه با افزايش
قيمتمجددتايرها،اظهاركرد:ازابتدايسالجاري
ارز پايه (ارز مصرفي مورد نياز براي تهيه مواداوليه) از
ارز ۴۲۰۰تومانيبهارزنيماييتبديلشد؛باتوجهبه
نرخ ارز نيمايي كه در حال حاضر در حدود  ۱۷هزار
تومان است ،بنابراين مابهالتفاوت نرخ ارز در قيمت
تمام شده ما اثرگذار خواهد بود .ضمن اينكه قيمت
مواداوليهداخليافزايشداشته؛چراكهتوليدكنندگان
مواداوليه داخلي نيز از ارز نيمايي استفاده ميكنند،
فلذا به نسب قيمتها را باال بردهاند .تنها افزود :عالوه
براينباتوجهبهتورمايجادشدهدركشوروبهطورمثال
افزايشدستمزدهاوسايرهزينهها،همگيموجبشد
تافروشبهقيمتهايسابقصرفهاقتصادينداشته
باشدوتوليدكنندهرامتحملضرروزيانكند.
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تاريخچه

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 پيشرانههاي درون سوز
مجهزساختند.درابتدايكارتماميتوليدكنندگان
طراحي مدلهاي سه يا چهار چرخه را در دستوركار
خود قرار دادندو اين حالت امنيت و اطمينان كافي
برايكنترلوسيلهوزميننخوردنرانندهراتضمين
ميكردكهباقويترشدنپيشرانههاوتوسعهطراحي
بدنه دوچرخهها توسط س��ازندگان موتورسيكلت
كم كم توسعه يافت.يك مدل دوچرخ بسيار جالب
مدل «ميلت» بود كه بعدها در سال  ۷۸۹۲طراحي
ش��د .ميلت از يك پيشرانه پنج س��يلندر استفاده
ميكردكه به عن��وان توپي چرخ عقب ني��ز به كار
ميرفت،سيلندرهاهمراهچرخدورميخوردندوميل
يداد.اولينتوليد
لنگآننيزمحورعقبراتشكيلم 
واقعاًموفقمدلدوچرخ«هيلدنبراندوولفهولر»نام
گرفت و در سال  ۱۹۸۴در مونيخ عرضه شد كه يك
پيشرانه دوتايي موازي در پايين بدنه نصب شده بود
كه سيلندرهاي آن جلو وعقب ميرفت .ميله اتصال
مستقيماًبهمحورچرخعقبمتصلميشدوبهجاي
استفاده از چرخ سنگين براي ذخيره انرژي در بين
احتراقسيلندردراينموتوريكجفتتسمهمحكم
ارتجاعي مورد استفاده قرار گرفته بود كه هر كدام در
قس��مت خارجي بر سيلندر نصب ميشد .سيستم
خنك كننده پيش��رانه ،با استفاده از يك مخزن آب
(رادياتور) كه در باالي گلگير عقب نصب ش��ده بود،
كارميكرد.درسال ۱۸۹۵شركتفرانسوي«دوديون
باتن» پيش��رانهاي س��اخت كه امكان توليد انبوه و
عمومي موتورسيكلت را فراهم ميكرد .اين پيشرانه
س��بك ،كوچك و با دور موتور باال بود كه از باتري و
احتراق زغال اس��تفاده ميك��رد .دوديون باتن ،اين
پيشرانه 2/1اسببخاريرابراياستفادهدرموتورهاي
شهريارايهكرد.شروعفعاليتموتورسواريدرايران
به اواخر دهه ۲۰خورش��يدي بر ميگردد كه با ورود
موتورهاي انگليسي به كشور عدهاي از عالقهمندان
شروعبهبرپايينمايشاتموتورسواريدرميدانارك
تهرانوجالليه(پاركاللهفعلي)درروزهايتعطيل
كردندتااينكهدرسال ۱۳۴۰باوروداولينموتورهاي
ساختژاپنبهايرانيكيازواردكنندگانبرايتبليغ
اقدام به برگزاري يكدوره مسابقات به صورت تور بين
تهران و مش��هد كرد .واردات موتور سيكلت در ايران
بصورت انبوه به اواخر دهه  ۲۰شمس��ي برميگردد
كه در آن س��الها انواع موتورسيكلتهاي انگليسي
از قبي��ل B.S.Aماچلس تريومف آريل رويال ،س��ه
تفنگهو...بهكشورواردميشد.اينموتورسيكلتهاي
انگليسينزديكبه ۲۰ساليكهتازبازارموتورسيكلت
ايران بودند .كم كم در اواخر دهه  ۳۰شمسي بود كه
موتورسيكلتهايايتالياييازقبيلتستيدوكاتيو
سباالمبرتاوماركهايالمانيمثلزاكسزوندابجاوا
وموبيلت و پزوهاي فرانس��وي هم وارد ايران شدند.
با توجه به كاربريهاي خاص موتورسيكلت ونياز به
اينوسيلهنقليهومالحظات شهريبودكهكمكمدر
اواخر دهه  ۴۰شمسي سر وكله موتورسيكلتهاي
ژاپني كه اولين آنها ياماها بود در بازار موتورسيكلت
ايرانپيداشد.

وبهنمايندگانمجلستوصيهكردكهدرآنشرايط،علي
سهيليازهركسمناسبتراست،اكثريتقريببهاتفاق
نمايندگان به نخستوزيري سهيلي ابراز تمايل كردند و
از او خواس��تند برنامهاش 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
 ۱۳۲۱اياالتمتحدهبهتقاضايايرانبراياستفادهدولت
از قان��ون وام و اجاره دولت اياالت متح��ده كه در دوران
صدارت محمدعلي فروغي مطرح شده بود ،پاسخ مثبت
دادودولتايران،مشمولقانونمزبورشد.سهيليمراتب
رابهمجلسشورايملياطالعدادامادرپيمخالفتهاي
جامعه

عدهايازنمايندگانمجلسشورايمليبادولتوقتبه
صورت بازخواس��ت در اين مورد و موارد ديگري از جمله
تأمينخوارباروجيرهبندينان،توقيفبعضيازروزنامهها
و همچنين ارجاع پرونده متهمان شهرباني به اتهام قتل
تنيچنداززندانيانسياسيازجملهسيدحسنمدرس،
فيروزفيروز،عبدالحسينتيمورتاشوعليقليخانسردار
اسعددرزمانحكومترضاشاهپهلويبهديوانكارمندان،
زمينههاي تزلزل كابينه فراهم شد .بدين ترتيب زمينه
نامساعدمجلس،سهيليرابرآنداشتتااستعفايخود
را در جلسه ۸مرداد ۱۳۲۱به مجلس شوراي ملي تقديم
كندواينچنين،اوليندورهصدارتاوبهاتمامرسيد.

كرونا تهران را شكست داد

حاال ،از دوم اس��فند كه بهطور رسمي
اعالم ش��د كرونا وارد ايران شده است،
بيش��تر از  5م��اه ميگ��ذرد؛  5ماهي
ك��ه فرصته��اي زي��ادي در آن براي
كنترل ويروس كرونا در كشور از دست
رفت .البته به اين فرصت ،بايد روزها يا
هفتههايي را هم كه كرونا به ايران آمده
بود و از اعالم علني آن خودداري ش��ده
بود ،اضافه كرد .آمار مبتالي��ان و فوتيها به كوويد
 19گرچه در برخي روزهاي خرداد و تير روند نزولي
داش��ت ،اما حاال چند روزي است كه هر روز تعداد
فوتيها ،نسبت يه روز قبل بيشتر ميشود و تهران
در وضعيت قرمز قرار گرفته است .سخنگوي وزارت
بهداشت از فوت  235مبتال به كرونا در  24ساعت
دوشنبهتاسهشنبهخبرميدهدوناهيدخداكرمي،
رييس كميته س�لامت شوراي ش��هر تهران نيز از
دفن  234فوتي مبتال به كرون��ا در  2روز اول هفته
ميگويد.آمارهاگرچهكميمتناقضاستاماهمگي
حاكي از اين اس��ت كه وضعيت ،وخيم است .البته
ايرج حريرچي ،قائم مقام وزارت بهداشت ميگويد
اجباري شدن ماسك ،اواخر مرداد اثر مثبت خودش
را ميگذارد .سيماس��ادات الري سخنگوي وزارت
بهداش��ت درباره آمار مبتالي��ان و فوتيهاي كرونا
گفت :از دوشنبه تا سه شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۹و بر
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي ،دو هزار و ۶۶۷
بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور شناسايي

شدكهيكهزارو ۶۸۷نفرازآنهابستري
ش��دند .مجموع بيماران كوويد ۱۹در
كشور به  ۲۹۶هزار و  ۲۷۳نفر رسيد .به
گفته الري ،متاسفانه در طول اين ۲۴
ساعت ۲۳۵ ،بيمار كوويد ۱۹جان خود
را از دست دادند و مجموع جان باختگان
اين بيماري به ۱۶هزار و ۱۴۷نفر رسيد.
وياعالمكرد:خوشبختانهتاكنون۲۵۷
هزارو ۱۹نفرازبيماران،بهبوديافتهياازبيمارستانها
ترخيص شدهاند .الري افزود ۳۹۰۲ :نفر از بيماران
مبتال به كوويد ۱۹در وضعيت ش��ديد اين بيماري
تحت مراقبت قرار دارند .سخنگوي وزارت بهداشت
گفت :تاكنون دو ميليون و ۳۸۰هزار و ۱۲۲آزمايش
تشخيص كوويد ۱۹در كشور انجام شده است .وي
همچنين در تشريح اس��تانهاي در وضعيت قرمز
گفت :استانهاي 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��تانهاي 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
اينكهسهاستانبهاستانهايقرمزكشوراضافهشده
اس��ت ،افزود :در حال حاضر  ۱۵استان در وضعيت
قرمز و  ۱۱استان در شرايط هشدار قرار دارند.

درخواستازسرانقوابرايجلوگيريازواگذاريدماوند

انتشار خبر وقف يكيازدهم از قله دماوند
بس��ياري را به��تزده ك��رده و موجي از
مخالفت با اين واگذاري ايجاد شده است.
حاال اي��ن نگرانيها ب��ه كارزاري مردمي
تبديل ش��ده كه براي جلوگيري از وقف
اين كوه در حال جمعآوري 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 ۱۵هزار رس��يده بود از مس��ووالن سهقوه
خواس��تهاند مانع وقف «نخستين و مهمترين ميراث

مليوطبيعيايران»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 بهجز
سازمان منابع طبيعي كشور» مخالفند و
واگذاري اين كوه به هر سازمان ديگري را
«تجاوزبهحريمايننمادملي»دانستهاند.
در اي��ن كارزار ك��ه در آدرس اينترنت��ي
()www.karzar.net/damavandهمچناندر
حالجمعآوريامضاستازسرانسهقوهخواست هشده
بهنگرانيمردمدربارهايننمادمهموارزشمندمليتوجه
ويژه شود و مانع واگذاري آن شوند.

مجلس درگذرتاريخ

تصويب قانون نظارت برگسترش شهر تهران

نهممردادسال 1352ودرمجلسبيستوسومشوراي
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 اساسقانون 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 دادهو به ترتيب مقرر در اين قانون
عمل خواهد كرد .تصميمات ش��وراي مذكور در مورد
اجراي اين قانون به وسيله نخستوزير به دستگاههاي
اجرايي ابالغ و پيگيري ميشود .طبق ماده 2اين 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 ورزشيو ايجاد واحدهاي
مس��كوني دس��تهجمعي اعم از خانه يا آپارتمان كه
موجب جلب يا تراكم جمعيت در تهران در حد فاصل
بين محدوده خدمات شهريفعلي و محدوده  25ساله

شهر ميشود 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��هريفعلي تهران احداث گردد جلوگيري
و تخريب كند.همچنين ،سياس��ت تأسيس و اجازه
توسعه و گس��ترش مراكز مذكور در ماده  2و سياست
تأمين آب و برق و س��اير خدمات عمومي براي آنها از
طرفوزارتخانهها و س��ازمانها و شركت هاي دولتي
از طرف شوراي مذكور در ماده يك تعيين خواهد شد.
ماده چهار نيز تصريح كرده است كه شهرداري پايتخت
موظفاستهرگونهتغييرواصالحدرمحدوده 25ساله
تهرانراپسازكسبنظرانجمنشهروتصويبشوراي
عالي شهرسازي در شوراي مذكور در ماده يك مطرح
و پس از تصويب به موقع به اجراء بگذارد.آييننامههاي
اجرايي اين قانون از طرف وزارتخانههايي كه وزراء آن
در شوراي مذكور در ماده يك شركت دارند تهيه و پس
از تصويب هيأتوزيران به موقع اجرا گذارده ميشود.

يك بيتدبيري 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
طبيعتاً از همين االن آن را شكست خورده ميدانم چون اين كار يك بيتدبيري بزرگ خواهد بود .اين تهيهكننده و كارگردان درباره
رونقشبكهنمايشخانگيگفت:بهنظرميكيازداليلموفقيتشبكهنمايشخانگيباتمامكموكاستيهايش-ازجملهاينكهبههر
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 موضوعهاي متفاوتي فراهم شد .خود من پيشنهادهاي بسيار متفاوتي از تلويزيون براي همكاري داشتم ،اما به دليل وجود ساليق
و مراكز متعدد براي تاييد و تصميمگيري درباره يك قصه هيچگاه چنين همكاري را نپذيرفتم.
مرزپرگهر

عكس    :مهر

علي سهيلي دو بار نخستوزير شد .يكي
پ��س از ذكاءالملك فروغي كه در پس��ت
تاريخ
نگاري رياستوزرايياشفوتكردوعليسهيلي
وزير امور خارجهاش كه با دانستن زبان روسي و داشتن
خانم روس رابطه مناس��بي با روس و انگليس داش��ت
بهترين ش��خصيت براي زمامداري آن روز محس��وب
ميشد .او هشتم مرداد سال  1321ناچار به استعفا شد.
پس از سهيلي ،قوامالسلطنه زمامدار شد كه باز هم پس
از س��قوط كابينه قوام ،سهيلي به نخستوزيري رسيد
و انتخابات پر جنجال دوره چهاردهم مجلس ش��وراي
ملي را انجام داد و كابينهاش سقوط كرد .روزهاي بعد از
حملهنيروهايمتفقينواوضاعمتشنجايراندرشهريور
 ۱۳۲۰دورانسختيدرتاريخايرانبود.روزسومشهريور
 ۱۳۲۰س��هيلي به اتفاق س��اير وزيران به كاخ سعدآباد
رفتند .رضا شاه منصور را از نخستوزيري كنار گذاشت
و محمدعلي فروغي را مامور تشكيل دولت كرد .فروغي
روز پنجم شهريور كابينهاش 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 ۱۳۲۰و در دوره
سلطنتمحمدرضاشاه،از ۱۱۲نمايندهمجلس ۶۵،نفر
به نخس��توزيري 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 نخستوزير جديد ،رأيگيري شد؛ با آنكه با وجود
استعفاي فروغي همچنان ۴۵نفر به او و ۳۹نفر به احمد
قوام رأي داده بودند و س��هيلي فقط چهار رأي داشت اما
هنگاميكهفروغيتأكيدكردنخستوزيريرانميپذيرد

چهره روز

ييالقسفيدخانيدرمرتفعترينبخشرودبارالموتغربيودرحدفاصلشمالروستايتالتروجنوبمنطقهاشكوراتوديلمانگيالنقرارداردكهمسير
ييالقانبوهاست.وجودچشمهسارهايفراوانوپوششگياهيمتنوعوحيات
پيادهآنازروستاهايتالتروپرچكوهوآكوجانومسيرسوارهوبيراههآناز ِ
وحشمنحصربهفرداززيباييهاياينييالقاست.ييالقيكههوايمهگرفتهميهمانروزهايآناستوآسمانپرستارهوشبهايروشنميهمانشبهايش
واگركرانهافقياريكندوآسمانصافباشدميتوانقسمتهاييازگيالنوقسمتهاييازقزوينوالموتراهمزمانديد.هرسالباشروعفصلگرماواز
اواسطخردادتاشهريورمحليميشودبرايچرايداموحضورچندگروهدامدارودامپروركهبهصورتنيابتيبهچرايداماهالييكمنطقهوگرفتنشيرو
فرآوردههايآنميپردازندوسختيحضوردراينشرايطرابهنيتاحيايسنتقديموبهرهوريبهتردامبهجانميخرند.
ميراثنامه

از ويراژ موتورسواران تا حفاران غيرمجاز
كاغذ دستخطي كه س��عي كرده بود نشاني براي
آيندگان در «طالبآباد» ري باز كند ،شايد هيچگاه
فكر نميكرد براي ِ
حفظ تپه بايد نفريننامهاي هم
به تخريبشوندگانش بنويسد! خسرو پوربخشنده
 باستانشناس – چند سال قبل با دستخطي درتپه طالبآباد روبه رو ميشود كه روي آن نوشته شده
«اين تپه در زمان شاهزاده دولت شاه قاجار ساخته
شده است» ،اما اين تاريخگذاري را بهطور احتمالي
به مرمت قلعه مربوط ميداند و تپه و خشتهاي آن
را به پيش از اسالم ربط ميدهد ،اما او هم حتما فكر
نميكرده كه اين تپه نيازمن��د نفريننامهاي براي
حفارانوتخريبكنندگاناينمحوط هتاريخيباشد
كه باقي ماندههايش را حتي به دوره ساساني مربوط
دانستهاند .حاال تپه طالبآباد در كنار جاده شهر ري
به ورامين و در حاشيه روس��تاي طالبآباد امروزي
اس��ت ،در چشم هر عابر س��واره و پيادهاي كه از اين
جوانان
مسير ميگذرد .تپهاي كه نه تنها تفريحگاه
ِ
محلي شده براي پيست موتورسواريشان ،بلكه را ِه
حفاران غيرمجاز براي خالي كردن تپه «طالبآباد»
ِ
را در دل شب و چه بسا در روز روشن باز كرده است.
تپهايكهامروزبيشتربهتودهايبيجانونيمهاستوار
شبيه است كه در كنار همه آسيبهاي واردشده به
آن ،كارگاههاي اطراف��ش در عرصه و حريم نه تنها
جاده منتهي ب��ه آن را به يك زبالهداني تبديل كرده
ِ
ساخت خانهها در اطراف آن هم عرصه و حريمش
كه
را از بين برده است ،اما تنها كاري كه به نظر ميرسد

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
قرارگيرياش در مس��ير بزرگراهي پررفتوآمد .تا
همينيكيدوسالقبلآسيبيراكههرروزبهاينتپه
وارد ميشد عالوه بر چراي گوسفندان ،موتورسواري
جوانان اطراف تپ ه باستاني «طالبآباد» ميدانستند،
اماامروزنهتنهاخودتپهپيستموتورسواريآنهاست
كه بيشترين كاربرياش حفر گودال توسط حفاران
غيرمجازي است كه تپه را به پنير سوييسي تبديل

كردهاند .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 مهمترين
نگرانيهاگمشدنتدريجيتكهسفالهايباقيمانده
رويتپهبود،ديگرنشانيهمازآنهاوجودندارد.خسرو
پوربخشنده _ باستانشناس 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 كندهاند و
گويا مالك خصوصي هم دارد.

كتابخانه

بيست و سه گفتار درباره سرمايهداري

كتاببيستوسهگفتاردربارهسرمايهداريبرگردانفارسيكتابياستدرنقداقتصادنوليبرالكههاـجونچانگ،استاداقتصاددانشگاهكمبريج،
در سال ۲۰۱۰منتشر كرده و در سراسر جهان بسيار خوانده شده است ،تا آنجا كه در ميان پرفروشترين كتابهاي بينالمللي آن سال رتبه
نخسترايافتهاست.مولفدراينكتابعملكرداقتصادنوليبرالوآنچهراكهطياينچنددههتحتسيطرهايدئولوژيبازارآزادرويدادهاست
به زباني ساده ،افشاگرانه و جذاب تشريح ميكند و از اين رهگذربسياري از فرضيات موهومي راكه اقتصاد سرمايهداري از ابتدابه عنوان اصولي
قطعيوبيچونوچرامبناينظريهسازيخودقراردادهاستدرهمميشكند.بحثهايمطرحشدهدراينكتاب،عموماپاسخسوالهايياست
كهاكنون،برايهمهآنكسانيمطرحاستكهطيچنددههگذشتهزيرتأثيرتبليغاتنوليبراليقرارداشتهووعدهووعيدهايآنراباوركردهاند.
هنر

دو فيلم ايراني در افقها

فهرس��ت فيلمهاي هفتاد و هفتمين جش��نواره فيلم «ونيز» با حضور س��ه فيلم از
سينماي ايران در بخش رقابتي و افقها اعالم شد .به گزارش ايسنا ،فيلم «خورشيد»
جديدترين س��اخته مجيد مجيدي يكي از فيلمهاي بخش رقابتي جش��نواره ونيز
خواهد بود كه براي كسب جايزه شير طاليي اين رويداد سينمايي رقابت خواهد كرد
و دو فيلم «جنايت بيدقت» به كارگرداني شهرام مكري و «دشت خاموش» از احمد
بهرامي نيز نمايندگان سينماي ايران در بخش افقهاي جشنواره ونيز هستند .هفتاد
وهفتمينجشنوارهبينالملليفيلمونيزاولينرويدادمهمسينماييكهپسازبحران
جهاني كرونا به صورت فيزيكي از تاريخ  ۲تا  ۱۲سپتامبر ( ۱۲تا  ۲۲شهريور )۱۳۹۹
برگزار ميشود و فيلم ايتاليايي «روابط» ساخته «دنيله لوكهتي» 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
فيلمنامهنويس اتريشي« ،جوانا هاگ» كارگردان و فيلمنامهنويس 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  ۷۷را تش��كيل ميدهند كه مسووليت انتخاب برنده شير طالي
بهترين فيلم ،شير نقرهاي جايزه بزرگ هيات داوران ،شير نقرهاي بهترين كارگرداني،
جوايزبهترينبازيگرمردوزنجشنواره،جايزههياتداورانوجايزهمارچلوماسترياني
(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 ،دريافتكنندگان 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،طنازطباطبايي،روحاهللزماني،ابوالفضلشيرزاد،شميالشيرزاد،عليغابشي،

مانيغفوري،محمدمهديموسويوصفرمحمديبازيكردهاند .بابككريمي،راضيه
منصوري ،ابوالفضل خاني ،محمد ساربان ،عادل يراقي ،محمد بهرازنيا و بهزاد دوراني
بازيگرانفيلمجديدو ۱۳۹دقيقهايشهرام ُمكريباعنوان«جنايتبيدقت»هستند.
در خالصه داستان اين فيلم كه پخش بينالمللي 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 ميزنند و با شروع ماجراها بر پرده سينما ،داستان
آنها و قصه فيلم با هم يكي ميشود« ».دشت خاموش» دومين فيلم احمد بهرامي با
بازي علي باقري ،فرخ نعمتي ،مهديه نس��اج ،مجيد فرهنگ و تورج الوند است .فيلم
داستانلطفاهللمرديتنهاستكهبهعنوانپيشكاردريككورهآجرپزيكارميكند
و رابط ميان صاحب كوره و كارگران است .صاحب كوره روزي همه كارگران را جمع
كرده و خبري را به آنها ميدهد كه زندگي همه كارگران را دچار دگرگوني ميكند.

