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استارت آپ ها بايد مهارت 
برنامه ريزي پويا داشته باشند

 گزارشي با عنوان
بانگاه بسته به كسب وكارها، قافيه را به بخش خارجي مي بازيم

سيد محمد بحرينيان ، فعال اقتصادي: 

با مديراني كه اهليت داشته باشند،  مي توان توسعه را به آغوش كشيد

 رشد اقتصادي 
باكيفيت به دست مي آيد

يادداشت- 2

تورم يا جيب بري؟
ت�����ورم در اي�����ران 
ين   فته تر ن يا ما ز س��ا
از  ش��كِل جيب ب��ري 
مل��ت توس��ط دولت و 
كارمندان��ي اس��ت كه 
از بودج��ه عموم��ي )و 
از محل مالي��اِت زوري 
يا پ��وِل بي پش��توانه( 
ارت��زاق مي كنن��د! افزايِش قيمت در مس��كن، 
سهام يا كاال وخدمات باعث ايجاد تورم نمي شود؛ 
دقيقًا برعكس، اين تورم است كه باعث افزايش 

قيمت ها مي شود.
اما تورم توسط چه كسي ايجاد مي شود؟

توس��ط دولت )حاكمي��ت( و هم��ه كارمندان و 
مديرانش ايجاد مي ش��ود. تقريب��ًا مي توان گفت 
در ايران همه حقوق بگيراِن دولتي/حاكميتي )و 
تقريبًا همه افرادي( ك��ه از بودجه عمومي دولت 
ارتزاق مي كنند در واق��ع از جيب ملت و از طريق 
افزايش تورم، برداشت مي كنند. حداقل سه چهارم 
از هزينه ه��اي دول��ت و مجموع��ه حاكمي��ت 

غيرضروري است. تورم چگونه ايجاد مي شود؟
تورم دو عامل مهم دارد: 

1- ولخرجي هاي دولت )مجموعه حاكميت( 
2- دخالت هاي دولت )و تك��رار مي كنم؛ مجموعه 
حاكميت( در كسب و كارها و مكانيسم هاي اقتصادي

آيا تورم در ايران كنترل خواهد شد؟
بعيد اس��ت ت��ورم در اي��ران كنترل ش��ود. هيچ 
نش��انه اي مش��اهده نمي ش��ود. دول��ت چگونه 
ولخرجي مي كند؟ صدها س��ازمان و وزارتخانه 
و ميليون ها حقوق بگي��ر در ايران ن��ه تنها هيچ 
منفعتي براي ملت ندارند بلكه به صورت مستمر 

در حال مزاحمت و زيان رساندن به ملت هستند.
چند مث��ال: مث��ال اول؛ وزارت صنع��ت، معدن 
و تج��ارت ك��ه اصِل وج��ودش ضرر اس��ت. يكي 
از مهم تري��ن مزاحم ها ب��راي ايج��اد و مديريت 
كس��ب و كار ها كه اج��ازه نمي دهد اقتص��اد ايران 
پيش��رفت كند اين وزارتخانه اس��ت. ده ه��ا هزار 
كارمند و مدي��ر در اين وزارتخانه و س��ازمان هاي 
زيرمجموعه اش در سرتاس��ر كش��ور نه تنها براي 
مردم و كسب وكارها مزاحمت ايجاد مي كنند بلكه 
مجبوريم هر س��اله ده ها هزار ميليارد تومان براي 
كارمندان و ساختمان ها و همچنين اتومبيل ها و 
س��فرها و چلوكباب خوردنشان هزينه كنيم. يك 
مورد از سازمان هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه كه 

به شدت به مردم و اقتصاد ايران لطمه مي زنند...
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مرتضي كاظمي

گروه پش�تيباني تولي�د | وقتي نفت اي�ران در 
س�ال هاي ابتدايي دهه 30خورش�يدي توس�ط 
بريتانيا و غ�رب تحريم مي ش�ود و امكان فروش 
نفت در بازارهاي جهاني از دست مي رود؛ يك روز 
محمد مصدق نسخت وزير وقت تعدادي از فعاالن 
اقتصادي و بازاري حرفه اي وطن پرست را دعوت 
مي كند و به آنها مي گويد بايد كااليي توليد كنيد 
كه بخش�ي از نفت توليد ش�ده در داخل مصرف 
ش�ود. تركيبي از چراغ و بخاري تا سماور نفتي و 
والور و...مص�دق خطاب به فع�االن اقتصادي آن 
روز گفت: با اين كار هم مي توانيم با فروش داخلي 
نفت، صنعت نفت را حفظ كنيم و از ورشكستگي 
و تعطيلي كامل نجات دهيم و هم اينكه نفت را به 
چرخه اقتصاد ملي وارد كنيم و بين س�اخت هاي 
اقتصادي رابط�ه اكمال برقرار كني�م. در آن زمان 
حاج آقا عالي نسب، چراغ و سماور و بخاري عالي 
نسب را توليد مي كند و حاج آقا عالالدين، چراغ 
و سماور عالالدين را. به گونه اي كه حتي كارخانه 
»والور« اورجينال از عالي نسب به خاطر تقليد از 
طرح هاي والور شكايت مي كند كه در دادگاه هاي 
بين المللي محكوم مي شود. بعد از اين حادثه بود 
كه چراغ و سماورهايي عالي نسب به نماد اقتصاد 
مقاومتي در ايران بدل شدند. اقتصاد توليدمحور 
دوران مصدق كه بدون فروش ي�ك ريال نفت به 
كشورهاي خارجي بيش از ۲ سال مقاومت كرد و 
صنعت هاي نويني را نيز در س�اخت اقتصاد ايران 
خلق كرد، مانند بسياري از داشته هاي اقتصادي، 
بخشي از كارخانه هاي عالي نس�ب هم در دوران 
احمدي نژاد دچار وشكستگي شدند و بعد از مرگ 
آن مرحوم ورثه او، كارخانه ها را به خودروسازي ها 
فروختند تا يكي از نماده�اي مقاومت اقتصادي 
ايران از ميان برود. موسسه دين و اقتصاد به بهانه 
بزرگداشت اس�تادفقيد ميرمصطفي عالي نسب 
نشس�تي را تحت عنوان »توليد توسعه گرا، اسم 
رمز عبور از بح�ران« برگزار كرد تا ن�وري به ابعاد 
پنهان مسير توسعه در ايران بتاباند. سيد محمد 

بحريني�ان درجري�ان اي�ن گفت وگو بخش�ي از 
رويكردي كه اقتصاد ايران در مسير توليد و توسعه 

بايد مورد توجه قرار دهد را واكاوي مي كند.

    موضوع اهليت در اقتصاد
سيد محمد بحرينيان مي گويد: »قصد دارم درباره 2نكته 
صحبت بكنم؛ يك اهليت اقتصادي. دوم اندازه اقتصاد و 
نوع صنعت؛ يعني اقتصاد مقي��اس. اخيرا يك مطلبي از 
نورث و عجم اوغلو از آقاي رضاقلي شنيدم كه بد نيست 
به آن اشاره ش��ود. نورث در كتاب فرآيند تحول اقتصاد 
اشاره مي كند كه اگر يك ملت بخواهد توسعه پيدا كند، 
بايد مسير رشد و پيشرفت كشورشان را منفردا مطالعه 
كنند و نقاط ضعف تاريخي خ��ود را درك كرده و بيرون 
بياورند و فهمي از توس��عه پيدا كنند كه مبتني بر تاريخ 
كشورشان اس��ت؛ دو روز پيش آقاي رناني هم بحثي را 
به صورت اليو در اينس��تاگرام مطرح كردند كه اشاره به 
2خصيصه داشتند، يكي حاكميت خوب و مفيد و ديگر 
حاكميت توسعه خواه اس��ت كه از منظر آقاي رناني اين 
دو بايد در كنار هم امر توسعه را محقق كنند و هر كدام  به 
صورت مجزا نتيجه نمي دهد، اما مصداقي در اين خصوص 
ارايه نكردند و چون همين قضيه ارتباط دارد به دوراني كه 
مرحوم عالي نسب و زنده ياد مصدق از اين قضيه پيروي 
كردند و ما نتايج مناس��بي گرفتيم، اجازه مي خواهم تا 
آن مصاديق را مطرح كنم تا مخاطب��ان ذهنيت الزم را 
داشته باشند. ابتدا به س��فرنامه تاورنيه )ژان پاپتيست 
تاورنيه( كه زمان ش��اه عباس بزرگ به اي��ران آمده بود 
اشاره مي كنم. تاورنيه مي گويد: »شاه عباس كه نام آوري 
را دوست مي داشت پيوسته درباره وسايل توسعه ازدياد 
ثروت و اداره مملكت مي انديش��يد؛ )ما محتواي ديدگاه 
يك خارجي را درباره ايران مي خوانيم( و چون خيرخواه 
مردمش بود، نمي خواست پول از مملكت خارج شود. در 
دوران سلطنتش اجازه نمي داد كه هيچ هندي و بانيان در 
ايران ساكن و تجارت كنند و آنها تنها در عهد شاه صفي 
اول و ش��اه عباس دوم كه خيلي جوان به تخت سلطنت 
نشس��ته بودند به ايران وارد ش��دند؛ )يعني رباخواران( 
تاورنيه در ادامه توضيح مي دهد: ش��اه عباس بزرگ حق 

داشت كه نمي خواس��ت به آنها اجازه تجارت در اياالت 
خود را بدهد، چرا كه آنها در رباخواري بدتر از يهودي ها 
هستند؛ )اين صحبت تاورنيه است من نخواستم چيزي را 
سانسور كنم( و كم مانده است كه همه نقدينگي مملكت 
را در دست گيرند )ش��ما برخي از اين شواهد را حتي در 
دوران امروز ما هم مي توانيد مش��اهده و احساس كنيد( 
زيرا پول را از بزرگان با ربح 9درصد يا 10درصد مي گيرند 
و همان پول را اغلب اوقات در مقابل وثيقه با بيش��ترين 
س��ود ممكن تا 2.5درصد در ماه كه مي شود 24درصد و 
25درصد در سال ربا مي دهند. شاه عباس حق داشت كه 
مملكت خود را از شر بيماري قانقاريا و طاعون هولناك 
حفظ كند.« بحرينيان در ادامه تاكيد مي كند: »موضوع 
بعدي كه تاورنيه مطرح مي كند اين است كه مي گويد شاه 
عباس نه تنها مي خواست همه تجارت در دست رعاياي 
خود باشدتا نفع آن عاديدش ش��ود و پول به مملكتش 
جذب كند بلكه مايل بود آن پ��ول در مملكتش بماند و 
نمي توانست قبول كند كه اين پول به جاي ديگري برود. 
جاي ديگر اين كتاب را برايت��ان مي خوانم تا بدانيد چه 
مي شود كه يك كشور در برخي دوره ها مي تواند در مسير 
مازاد توليد تجاري، پيشرفت و توسعه حركت كند و در 
برخي دوره ها نه. تاورنيه مي گويد: يكي ديگر از زرنگي هاي 
شاه عباس اين بود كه اغلب با لباس مبدل به عنوان يك 
شهروند س��اده به بهانه خريد و فروش به شهر مي رفت و 
مي كوشيد تا اگر فروش��نده اي در وزن و كيل خطا كند، 
بداند. ش��بي در لباس روس��تايي از قصر خارج شد و به 
دكان نانوايي رفت و يك من نان خريد بعد به دكان كبابي 
رفت و يك من گوشت كباب شده گرفت؛ شاه خريدش 
را كرد و به قصر بازگشت. در آنجا صاحب منصبان دربار 
منتظرش يودند، ابتدا به اعتمادالدوله وزير اعظم فرمان 
داد تا ترازو بياورند و در حضورش نان و گوش��ت را وزن 
كنند؛ از نان 57درهم و از گوشت 43 درهم كسري ديد؛ 
ش��اه عباس با ديدن آن بر س��ه، چهار نفر از كساني كه 
حاضر بودند و وظيفه مراقبت از شهر را به عهده داشتند 
به خصوص بر حاكم شرع سخت گرفت و اگر التماس و 
درخواست برخي از بزرگان نبود به دستور او شكم آنها را 
پاره مي كردند.   ادامه در صفحه 3

يادداشت- 1

كسب وكارها بايد نوآوري 
روزانه داشته باشند

ش��يوع كرون��ا در دنيا 
تلنگري است به جامعه 
بش��ري براي بازتعريف 
روابط خ��ود با طبيعت 
و حيوانات. با طوالني تر 
ش��دن حض��ور كرونا 
در كش��ورها اين نكته 
به فراموش��ي س��پرده 
مي ش��ود ولي اين اتفاقي اس��ت ك��ه مي تواند 
نگاهي نوآورانه به كسب وكارها بدهد تا شاخصه 
تعامل با طبيعت و حيوان��ات را در نظر بگيرند. 
اين يك منظ��ر جديد ب��راي كس��ب وكارهاي 
نوآورانه اس��ت. وقتي به اتفاقات گذرا و پايدار در 
اين عرصه نگاه مي كنيم، بايد ن��گاه نوآورانه اي 
را حتي در كس��ب وكارهاي نوآور داشته باشيم. 
تا پيش ازاين تالش داش��تيم كس��ب وكارهاي 
سنتي را متوجه كنيم كه نوآوري، فضاي مجازي 
و تحوالت جديد براي آنها تهديد اس��ت و بايد 
خود را با فضاي جديد وفق دهند و بس��ياري از 
كس��ب وكارهاي كالس��يك در اي��ن رقابت از 
گردونه بيرون مي افتند حاال بحث اين است كه 
كس��ب وكارهاي نوآور در اين فضا بايد نوآوري 
ادامه در صفحه ۲ روزانه داشته باشند.  

محمد حسين  سجادي٭

با گذشت چند روز از حادثه آتش س��وزي در بيمارستان 
س��ينا هنوز واكنش هاي عمومي مردم درباره تبعات اين 
حادثه و چرايي وقوع يك چنين حوادثي در كشور وجود 
دارد. مردم كوچه وبازار اين روزها از خود مي پرسند كه چرا 
فراواني وقوع حوادثي از جنس آتش سوزي در كشورمان 
تا اين اندازه باالس��ت و چرا مس��ووالن قبل از بروز چنين 
حوادثي با اس��تفاده از وظايف نظارتي اقدامي نمي كنند. 
حادثه انفجار و حريق رخ داده در كلينيك سينا در حوالي 
ميدان تجري��ش هرچن��د تازه ترين حادثه اي اس��ت كه 
حساسيت افكار عمومي را در مورد ايمني ساختمان ها و 
نظارت بر آن باال برده، اما به تعبير مديرعامل انجمن جامعه 
ايمن كشور به نظر نمي رسد كه آخرين مورد آن باشد چرا 

كه مدتي بعد همه چيز فراموش شده و بدون آنكه تغييري 
در قوانين و مقررات ايجاد شود، به استقبال حادثه بعدي 
خواهي��م رفت. اين روند در گذش��ته نيز وجود داش��ته و 
حوادثي نظير ريزش ساختمان پالسكو، حريق ساختماني 
در خيابان جمهوري، آتش سوزي بازار مبل، آتش سوزي 
س��اختمان برق حرارت��ي وزارت نيرو و ده ها م��ورد ريز و 
درش��ت ديگر تكرار ش��ده و چند روز بعد با فروكش موج 
رسانه اي حساسيت نسبت به آن نيز كاهش پيدا كرده تا 
در مقام عمل مصداق اصطالح مع��روف »روز از نو و روزي 
از نو« مشاهده شود. اما در ميان تمام اين حوادث گزاره اي 
مشترك، مدام از سوي مسووالن شهرداري و آتش نشاني 
تكرار مي شود، جمله معروف »ما قبال اخطار داده بوديم« 

كه به فراخور شدت، ابعاد و اهميت محل حادثه تنها تعداد 
دفعات اخطار تغيير مي كن��د. اخطارهايي كه از س��وي 
آتش نشاني مطرح مي شود اما گويا چندان گوش شنوايي 
براي آن وجود ندارد و نتيجه اش مي شود آنكه پس از وقوع 
هر حادثه ع��ددي مي ماند از تعداد بازرس��ي هاي ايمني 
و اخطاريه ها كه بايد در همان جمل��ه ثابت و پيش فرض 

اخطار داده  بوديم تركيب و چند روزي تيتر رسانه ها شود.
اخطارهاي داده ش��ده، حاال محل بحث و پرس��ش افكار 
عموم��ي قرارگرفته و ش��ماري از ش��هروندان در فضاي 
توييتر؛ اينس��تاگرام و بخش نظرات ايس��نا و رسانه هاي 
ديگر جمالت مش��ابهي را مطرح كرده ان��د كه چطور اگر 
ساختماني عوارض يا مالياتش را پرداخت نكند مسووالن 

به اخطار بسنده نكرده و آن را پلمب مي كنند اما نوبت به 
ايمني و جان مردم كه مي رسد، صرفا با يك يا چند اخطار 
س��روته ماجرا را هم مي آورند؟ سوال به جايي كه در وهله 
اول گويا نخست مقصرش آتش نشاني و شهرداري است، 
اما با نگاهي فراتر به موضوع اگ��ر قانون را مالك عمل اين 
دستگاه ها قرار دهيم، مشخص مي ش��ود كه موارد نظير 
نقص قانوني، كمبود قانون و تعلل در تصويب قانون موجب 
اين اقدام شده و در واقع آتش نشاني اختياري براي پلمب 
مراكز ناايمن نداشته و قانون شرح وظايفش را تا حد اخطار 
محدود كرده است. اين البته به معناي تبرئه اين دستگاه 
از ديگر اهمال كاري ها نظير عدم نظ��ارت بر كاربري ها و 

تخلفات احتمالي ديگر نيست.

چرا تعداد آتش سوزي ها در ايران باالست؟

گروه بانك و بيمه | جزيي��ات طرح نمايندگان 
مجلس ب��راي ماليات بر عايدي س��رمايه نش��ان 
مي دهد كه دريافت ماليات از س��كه، ارز و سهام در 
دستور كار است.يكي از اقدامات نمايندگان مجلس 
يازدهم توجه به توسعه پايه هاي مالياتي و تنظيم گر 
در عرصه اقتصادي است.  معموال پايه هاي مالياتي 
اه��داف گوناگون��ي از جمل��ه عدال��ت اجتماعي، 
افزايش منابع عمومي بودجه، كاهش سوداگري و 
تنظيم كننده بخش هاي اقتصادي را دنبال مي كند. 
اخيرا در مجلس ش��وراي اس��المي، طرح ماليات 
بر عايدي سرمايه از س��وي هيات رييسه مجلس 
اعالم وصول شد كه مي تواند آبي بر آتش بازارهاي 
مختل��ف و كاهش داللي و س��وداگري باش��د. در 
مقدمه اين طرح آمده است: در همين راستا طرح 
قانون ماليات بر عايدي س��رمايه با هدف حمايت 
از توليد و س��رمايه گذاري مولد، كاهش نوس��انات 
بازارهاي دارايي از جمله خودرو، مسكن، طال و ارز 
همچنين جلوگيري از افزايش قيمت ناگهاني اين 
بازارها، پيشنهاد مي شود. اعمال اين ماليات موجب 
خواهد شد انگيزه س��وداگري در بازارهاي دارايي 
كاهش يافت��ه و در نتيجه منجر ب��ه جلوگيري از 
افزايش قيمت نامتعارف در اين بازارها خواهد شد. 
با خروج سوداگران از اين بازارها، متقاضيان واقعي 
اين دارايي ها، از جمله اقشار با درآمدهاي متوسط 
و پايين، راحت تر خواهند توانست خودرو و مسكن 
كه از جمله دارايي هاي ضروري خانوار محس��وب 
مي شود را خريداري كنند. همچنين افرادي كه در 
اثر س��وداگري در اين بازارها، از افزايش قيمت اين 
دارايي ها منتفع شده اند، مكلف خواهند شد بخشي 
از س��ود خود را به عنوان ماليات به دولت پرداخت 
كنند تا به نفع عموم مردم هزينه شود.  به گزارش 
فارس، يكي از مفاد اين طرح مرب��وط به دارايي ها 
و اموالي مي ش��ود كه مش��مول ماليات بر عايدي 
سرمايه هستند. يكي از مهم ترين بازارهاي هدف 
اين ماليات سكه، ارز و س��هام است كه پيش بيني 
شده است. در جزييات اين طرح اشخاص مشمول 
در ماده 2 ذكر شده اس��ت: ماده 2- كليه اشخاص 
حقيقي و حقوقي ايران��ي و غير ايراني اعم از مقيم 
و غير مقيم، نس��بت به مجموع عاي��دي حاصل از 
واگذاري ام��وال و دارايي هاي موض��وع ماده 3 اين 
قانون كه در ايران واقع اس��ت، مش��مول پرداخت 

ماليات بر عايدي سرمايه مي باشند.
 اموال و دارايي هاي مش�مول: ماده 3- اموال و 
دارايي هاي مش��مول ماليات بر عايدي سرمايه به 

شرح ذيل هستند: 
ال��ف - ام�وال و دارايي هاي غيرمنق�ول: 1- 
ام��الك 2- حق واگ��ذاري محل، موض��وع قانون 
ماليات هاي مس��تقيم؛ ب - اموال و دارايي هاي 
منق�ول: 1- خ��ودرو و وس��ايل نقلي��ه موتوري 
جاده اي، ريلي، دريايي و هوايي 2- سكه 3- ارز 4- 
سهام، سهم الشركه، حق تقدم و ساير اوراق بهادار 

موارد معاف و غير مشمول.
نرخ هاي مالياتي: ماده 5- ن��رخ مالياتي عايدي 
س��رمايه موضوع اين قانون به ش��رح ذيل اس��ت: 

1- نرخ ماليات موض��وع قانون ب��راي دارايي هاي 
بند الف- ماده 3-، بر اس��اس مدت تملك، مطابق 
نرخ هاي زير اعمال مي شود و كمتر از يك سال، 2۸ 
درصد؛ پس از يك سال، ساالنه 2 واحد درصد نرخ 
كاهش مي يابد. 12 سال و بيشتر، ۶ درصد،2- اموال 
و دارايي هاي موضوع بند »ب« ماده 3 به استثناي 
سهام، سهم الشركه، حق تقدم و ساير اوراق بهادار به 
نرخ 20درصد، 3- ن��رخ ماليات موضوع قانون براي 
دارايي هاي جز 4- بند ب- ماده 3-، بر اساس مدت 
تملك، مطابق نرخ هاي زير اعمال مي شود: سهام، 
سهم الشركه، حق تقدم و س��اير اوراق بهادار: براي 
دوره تملك كمتر از ۶ ماه به ن��رخ 20درصد  دوره 
تملك بيش از ۶ ماه تا س��قف دو س��ال به نرخ 10 
درصد براي دوره تملك بيش��تر از دو سال سال به 
نرخ 5درصدتبصره- در موارد خريد و فروش متعدد 
يك يا چند نوع سهام، سهم الش��ركه و حق تقدم، 
محاسبه عايدي سرمايه و تعيين دوره تملك آن بر 
اساس ترتيب تاريخ خريدهاي انجام شده از اولين 

خريدهاي همان سهم صورت مي گيرد.

   نرخ ها در بازار 
در روزه��اي اخير، س��كه از نه ملي��ون وپانصد هزار 
تومان عبور ك��رد و دالر نزديك ب��ه 21 هزار تومان 
شد. به عقيده كارشناسان بازار، اين افزايش قيمت ها 
اگرچه ممكن است مقطعي باش��د ولي اثر خود را بر 
بازار مي گذارد و قيمت ها به روال سابق برنمي گردد. 
عده اي از مس��ووالن دولت، معتقدند ك��ه با واردات 
كاالها، ته لنجي ها و بدون انتق��ال ارز ها و توصيه به 
واردات بدون انتقال ارز، كنترل بازار س��خت ش��ده 
اس��ت و در مقابل عده اي از فعاالن بازار معتقدند كه 
به دليل نياز بازار و مردم به واردات، نمي توان تقاضاي 
ارز را محدود كرد و تنها به واردات كاالهاي اساسي و 
دارو اكتفا كرد.  به گزارش »تعادل«، روز پنجش��نبه 
صرافي هاي بانك��ي هر دالر امري��كا را به قيمت 1۸ 
هزار و 900 تومان خري��داري و مع��ادل 1۸ هزار و 
950 تومان فروختند كه در مقايسه با روز چهارشنبه 
تغييري نكرده است. همچنين، اين صرافي ها هر يورو 
را معادل 21 هزار تومان خري��داري و به قيمت 21 
هزار و 100 تومان فروختن��د كه نرخ خريد و فروش 
اين نوع ارز ني��ز ثابت مانده و تغييري نكرده اس��ت. 
عالوه براين، بانك ها نيز ه��ر دالر امريكا را به قيمت 
1۸ هزار و 400 تومان و هر ي��ورو را معادل 20 هزار 
و 700 تومان مي خرند. سامانه سنا نيز نرخ ميانگين 
ارز معامله ش��ده در تاريخ 11 تيرماه 99 را براي دالر 
1901۶،  درهم 5132، يورو 21240، پوند 23795، 
يوآن 2775، دالر كانادا 14۸92 و لير تركيه 2924 
تومان اعالم كرد.  در بازار طال نيز ب��ا اعالم نرخ دالر 
در بازار آزاد به قيمت 20700 ت��ا 21 هزار تومان، و 
اونس جهاني ب��ه قيم��ت 1771 دالر، قيمت طال و 
س��كه افزايش يافت. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد در بازار آزاد ته��ران به قيمت 9 ميليون 
و 4۶3 هزار تومان فروخته شد. هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم با نرخ هش��ت ميليون و ۸00 
ادامه در صفحه 3 هزار تومان قيمت گذاري شد. 

در گفت وگو با فعاالن اقتصادي مطرح شد 

برخي از فعاالن ، سهم بخش 
خصوصي را در بازنگرداندن ارز 
 صادراتي ناچيز مي دانند وتوپ را

به زمين حاكميت و دولت مي اندازند

ارز هاي  
صادراتي 

خصولتي ها 
كجايند؟

درخشش طال در سايه افزايش نگراني هاي كرونايي

 طرح مجلس
 براي ماليات سكه و ارز

 صفحه 7 



ادامه از صفحه اول

كسب وكارها بايد نوآوري 
روزانه داشته باشند

 استارت آپ هاي بزرگ و موفقي مانند »اوبر« 
در دوران كرونا با شكس��ت مواجه و مجبور به 
تعديل نيروي خود ش��دند. اين شكست براي 
آنها به ناچ��ار از فضايي بوده كه ايجاد ش��ده، 
همانطور كه كس��ب وكارهاي س��نتي به ناچار 
از كس��ب وكارهاي جدي��د جامانده ان��د. اين 
كس��ب وكارهاي نوآور در اين زم��ان تلنگري 
خوردن��د ت��ا متوجه ش��وند كه ن��وآوري بايد 
يك فرآيند روزمره براي آنها باش��د تا بتوانند 
خود را با فضا تطبيق دهند. كرونا يك ش��يوع 
جهان ش��مول بود و ما ه��م از اتفاقات جهاني 
جدا نبوده ايم. به دالي��ل فرهنگي و برآمده از 
محدوديت هايي كه از قبل به ما تحميل ش��ده 
بود، ما فرصت هايي داش��تيم كه بس��ياري از 
كش��ورهاي اروپاي��ي و امريكايي ش��مالي در 
اين عرصه ها عقب مانده اند و كس��ب وكارهاي 
م��ا موفق  عم��ل كرده اند. كس��ب وكارهاي نو 
پا و س��نتي به دو گروه كلي تقس��يم شده اند، 
يك گروه دچار آس��يب ش��ده اند و گروه ديگر 
كسب وكارهايي بودند كه كرونا براي آنها يك 
موقعيت استثنايي ش��د. آن كسب وكارهايي 
كه آمادگي جهش را داش��تند، از اين فرصت 
استفاده كردند ولي كسب وكارهايي كه آمادگي 
الزم را نداش��تند، عقب ماندن��د. بحران كرونا 
نش��ان داد كه بحث آمادگي يك كس��ب وكار 
بسيار جدي است و بزرگ شدن استارت آپ بر 
اساس برنامه ريزي موسسين آن نيست. ممكن 
است شرايطي به وجود بيايد كه در برنامه مالي 
اس��تارت آپ  نبوده، قباًل براي آن منابع جذب 
نشده و براي آن در وجه زيرساخت هاي فناورانه 
فكر نشده و اتفاقًا اين يك فرصت است كه بايد 
به آن توجه ش��ود. كرونا باعث شد تا به بخش 
اتفاقات پيش بيني نش��ده كسب وكارها توجه 
بيشتري داش��ته باش��يم و بدانيم كه شرايط 
پيش بيني نشده هميش��ه، تهديد نيست بلكه 
گاهي براي كس��ب وكارها فرصت است. البته 
هنوز هم كس��ب وكارها در ايران با پنج مشكل 
اصلي س��روكار دارند. يكي از دغدغه ها قوانين 
مرتبط با بيمه و تأمين اجتماعي است. مشكل 
دوم، بحث ماليات و نگاه س��نتي سازمان امور 
مالياتي به استارت آپ ها و مشكل سوم تأمين 
مالي اين بنگاه هاس��ت. دغدغ��ه جدي ديگر 
دريافت مجوزها براي كسب وكارهاست. دولت 
در كشور ما اصرار دارد قيم مآبانه با كسب وكارها 
برخورد كند، درحالي كه اگر دولت با آنها كاري 
نداشته باشد راه خود را پيدا مي كنند. مشكل 
آخر اين كس��ب وكارها كيفيت پايين نيروي 
انساني است. براي نيروي كيفي داراي مهارت 
هميش��ه بازار كار وجود دارد، ام��ا ما در حوزه 
نيروي انساني كيفي فقير هس��تيم و احتياج 
داريم ت��ا در عرصه ه��اي آم��وزش و فرهنگ 
خانواده ه��ا بازنگ��ري كنيم. كرونا نش��ان داد 
دولت و دولتمردان مي توانند براي مجوز دادن 
سبك تر برخورد كنند، به صورتي كه به برخي 
از كسب وكارهاي حوزه بهداشتي در عرض يك 
هفته مجوز دادند ولي همچنان اين مشكالت 
پايدار است و بايد براي آنها راه حل جدي پيدا 
كرد. هر كدام از ما در جايگاهي كه نشسته ايم 
كه براي ديگران سنگ انداز هستيم. همه ما در 
زندگي ش��عاري داريم ولي زماني كه خودمان 
وارد عرص��ه عم��ل مي ش��ويم، كاري خالف 
آن انجام مي دهيم. مردم مس��ووالن را شكل 
مي دهند و تنها مسووالن نيستند كه بر مردم 
تأثير دارند، از همين م��ردم نماينده مجلس، 
مدير و مسوول بيرون مي آيد و البته مديراني 
ك��ه وارد عرصه هاي تصميم گيري مي ش��وند 
رفتار متناقضي از خود نشان مي دهند. افرادي 
كه در ميدان كارآفريني هس��تند و بخشي از 
دولت و حاكمي��ت كه تالش مي كن��د از آنها 
حماي��ت كند، با اف��رادي در همين فضا روبرو 
هستند كه س��نگ اندازي مي كنند. اين افراد 
با فضاي پرس��ش و پاسخ روبرو نيستند و اصال 
در اين فضا حضور ندارند. البته همه مشكالت 
را نمي توان قائل به يك عامل دانست، سكوت 
در مقابل اين سنگ اندازان يكي از اين عوامل 
است. برخي مواقع ناگزيريم براي دفع يك شر 
بزرگ تر تعامل كنيم، در شرايطي هستيم كه 
بايد با فرايند پيشرفت، توسعه و تحول در كشور 
همراه باشيم و اين فرايند را تقويت كنيم و اين 
فرايند نياز به زمان، مجاهدت و فداكاري دارد. 
البته تعداد كس��اني كه آم��اده اين فداكاري و 
مجاهدت براي بقاي نس��ل بعد هس��تند زياد 
نيس��ت كه بخش��ي از آن مربوط ب��ه فرهنگ 
كش��ور اس��ت كه بايد در كوتاه مدت به نتيجه 
برس��يم و يك شبه ره صدس��اله را طي كنيم. 
حوزه هاي استارت آپي مصداقي براي صبوري 
براي تحقق يك فرآيند موفقيت است. داستان 
تمام اس��تارت آپ هاي داخلي و خارجي صبر 
10 تا 20 س��اله براي به دس��ت آوردن نتيجه 
اس��ت. يكي از معضالت كشور ما اين است كه 
آدم هاي صبوري نيستيم و مي خواهيم سريع 
به نتيجه برسيم.. ما به غير از مطالبه گري، بايد 
ياد بگيريم خودمان اقدام كنيم. ما هر كدام در 
جايگاهي هس��تيم كه مي توانيم ايجادكننده 
برخي تحوالت باشيم و اين صرفًا مطالبه گري 
نيس��ت، بلكه مطالبه گري بخش��ي از عمل و 
اقدام اس��ت. بايد خودم��ان را انجام دهنده و 
عامل به اتفاقات ببينيم تا جامعه اي روبه رشد 
داشته باش��يم. مردم از دولتمردان عملكرد را 
مي بينند نه شعارها، بنابراين بايد خودمان آن 
تغييري باش��يم كه توقع داريم بايد در جامعه 

اتفاق بيفتد.
٭دبير ستاد فناوري هاي نرم معاونت 
علمي رياست جمهوري

ايران2

رييس كل بانك مركزي رشد ۸,۸ درصد پايه پولي در بهار٩٩ را در حد فصل هاي قبل ارزيابي كرد

همتي:رشدنقدينگيفعليتورمباالايجادنميكند
گروه كالن|

 رييس كل بانك مركزي گفت: به  رغم كسري 
بودجه قابل توجه دولت، رشد پايه پولي سال 
99 فاصله چنداني با متوسط ۵۰ سال اقتصاد 
ايران نداش�ته و رش�د ۸.۸ درصد آن در سه 
ماهه اول سال٩٩ نيز، چندان فاصله معناداري 

با رشد هاي فصلي سال هاي قبل ندارد .

به گزارش »تعادل«، دكت��ر عبدالناصر همتي افزود: 
كارشناسان اقتصادي در اين روزها چند نكته را برجسته 
كرده اند كه شايسته است توضيح الزم داده شود. البته 
رشد نقدينگي همواره يك پديده ساختاري در اقتصاد 

ايران بوده است. 
نكته  مهم اين است كه، حجم نقدينگي موجود و حتي، 
رشد كنوني آن، نمي تواند موجب آن تورم بااليي بشود 
كه پي��ش بيني مي كنند، چرا كه  بخش��ي از همين 
نقدينگي موجود، براي تامين كسري بودجه استفاده 
خواهد شد. در واقع، فروش دارايي و انتشار اوراق دولت 
و تأمين مالي كسر بودجه از اوراق، به معني استفاده 
از نقدينگي موجود اقتصاد است، بدون آنكه فشاري 
به پايه پولي وارد شود. البته، الزم است سياست  هاي 
احتياطي كالن در بقيه بخش هاي اقتصاد كالن با دقت 
اعمال شود تا از انباش��ت ريسك هاي سيستماتيك 
جلوگيري ش��ده و اقدامات ثبات ساز بانك مركزي 
خنثي نش��ود. تا آنجايي كه به مديريت پولي و ارزي 
مربوط مي ش��ود، مي توانم اين اطمينان را بدهم كه 
كس��ري بودجه دولت قطعًا، بهتر از س��ال هاي قبل، 
مديريت مي شود و مسير اعمال سياست پولي نيز، به 
سمت نرخ سودي پيش مي رود كه در بازار بين بانكي 
و در دامنه داالن كف و س��قف كه از شنبه بين 1۳ و 
22 درصد خواهدبود، توسط بانك مركزي مديريت 
مي شود. اين كارشناسان، رشد نقدينگي سال ۹۸ و 

سه  ماهه اول ۹۹ را بسيار زياد مي دانند . 
رشد پايه پولي سال گذشته بيش از متوسط۵0 سال 
اقتصاد بوده است. اما، به رغم كسري بودجه قابل توجه 
دولت، فاصله چنداني با آن متوس��ط نداش��ته است 
و رش��د ۸.۸ درصد آن در س��ه ماهه اول سال٩٩ نيز، 
چندان فاصله معناداري با رشد هاي فصلي سال هاي 
قبل ندارد . اميدوارم كارشناس��ان محترم با دقت و با 
مسووليت شناسي الزم، با ارايه تحليل علمي اقتصاد، 

بانك مركزي را ياري كرده و از طرح مسائلي كه ممكن 
است موجب سفته  بازي و يا تحريك انتظارات بشود، 
دوري كنند. از سوي ديگر، هيات عامل بانك مركزي، 
نرخ سود س��پرده گذاري بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي نزد بانك مركزي را با 1 واحد درصد افزايش، 
1۳ درصد تعيين كرد كه اين تصميم از روز شنبه 14 
تيرماه 1۳۹۹ اجرا مي شود.  به گزارش روابط عمومي 
بانك مركزي، آخرين اطالعات به دست آمده از عملكرد 
بخش واقعي اقتصاد نشان مي دهد، رشد اقتصادي بدون 

نفت در مسير صعودي قرار گرفته است.
 از طرف ديگر، نرخ تورم از تورم هدف اعالم ش��ده )22 
درصد( فاصله دارد. بر اين اس��اس، هيات عامل بانك 
مركزي در راس��تاي اجراي قانون پولي و بانكي كشور 
براي حفظ ارزش پول ملي در جلسه پنجشنبه مورخ 
12 تيرماه 1۳۹۹، ترتيبات جديد اجراي سياست پولي 
را تصويب كرد. براين اساس، هيات عامل بانك مركزي 
براساس مواد )6( و )11( دستورالعمل »عمليات بازار 
باز و اعط��اي اعتبار در قبال اخذ وثيقه توس��ط بانك 
مركزي«، نرخ سود سپرده گذاري بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي نزد بانك مركزي را با 1 واحد درصد 
افزايش، 1۳ درصد تعيين كرد.  ذكر اين نكته ضروري 
است كه اين تصميم با هدف كاهش دامنه داالن نرخ 
سود و هدايت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ 
شده و از روز شنبه مورخ 14 تيرماه 1۳۹۹ اجرا مي شود. 
يادآور مي شود كه نرخ سود اعتبارگيري بانك ها از بانك 

مركزي 22 درصد است.
گفتني است، پيش از اين هيات عامل بانك مركزي در 
روز چهارشنبه مورخ 4 تيرماه 1۳۹۹، كف داالن نرخ 

سود را از 10 به 12 درصد افزايش داده بود.

   نقدينگي استارت رشد را زد
با توجه به رش��د ۷.۳ درصدي نقدينگي در سه ماهه 
ابتدايي امس��ال و رس��يدن آن به رق��م 26۵1 هزار و 
400ميلي��ارد تومان، رييس كل بانك مركزي معتقد 
است با انتشار اوراق، اجراي طرح سپرده گذاري ريالي و 
اعالم نرخ سپرده پذيري از بانك ها در سطح 10 درصد 
و در ادامه افزايش آن به سطح 12 درصد مي توان ميزان 

نقدينگي را كم كرد. 
به گزارش ايسنا، طبق آمار بانك مركزي درباره وضعيت 
نقدينگي در سه ماهه ابتدايي امسال حجم نقدينگي به 

رقم 26۵1 هزار و 400 ميليارد تومان رس��يده كه در 
مقايسه با پارس��ال معادل ۷.۳ درصد افزايش يافته و 
حجم پايه پولي هم با ۸.۸ درصد افزايش به عدد ۳۸4 

هزار و 400 ميليارد تومان رسيده است.
در حالي ك��ه عل��ت اين افزاي��ش از س��وي اين بانك 
حمايت هاي ص��ورت گرفت��ه از خانواره��ا و فعاالن 
اقتصادي در پي ش��يوع ويروس كرون��ا و نيز افزايش 
ميزان تنخواه گردان دولت در سال جاري اعالم شده، 
رييس كل بانك مركزي از اجراي طرح گواهي سپرده 
يورويي به منظور مديريت نقدينگ��ي و هدايت تورم 
به سمت هدف 22 درصدي خبر داد.طبق اين طرح، 
بانك مركزي با س��ود مشخص و با فروش به نرخ بازار، 
نس��بت به جمع آوري ريال اقدام مي كند و با تكيه بر 
ذخاير كافي اسكناس يورويي متعهد مي شود تا عين 

مبلغ را در زمان سررسيد به يورو پرداخت كند. پيش از 
اين، همتي فروش سهام دولتي و انتشار اوراق بدهي را 
در كاهش رشد نقدينگي عواملي تاثيرگذار خوانده بود، 
درحالي كه كارشناسان اقتصادي اين عوامل را مشروط 
به انجام يكس��ري عوامل چون انجام صحيح عمليات 
بازار باز بانكي، انتشار اوراق و حمايت دولت از اقدامات 
بانك مركزي براي كنترل تورم و نقدينگي مي دانند. 
اكنون بانك مركزي مي خواهد با عرضه و فروش اوراق 
بدهي دولتي از طريق كارگزاري اين بانك و نيز اقدام 
اخير آن در خصوص اعالم نرخ سپرده پذيري از بانك ها 
در سطح 10 درصد و در ادامه افزايش آن به سطح 12 
درصد، نه تنها تورم را به نرخ هدف گذاري شده برساند 
بلكه نقدينگي را هم كم كن��د. درحالي كه اين بانك 
انتش��ار اوراق بدهي را در كاهش نقدينگي تاثيرگذار 

مي داند، كامران ن��دري - تحليلگر اقتصادي - درباره 
نقش اين اوراق در مهار پول اين گونه توصيف مي كند 
كه در اين مورد هم ديده شده تا دولت بانك ها را مجاب 
به خريد اين اوراق كرده كه اگر بانك ها آنها خريداري 
كنند، مجدد باعث رشد نقدينگي مي شود. بنابراين، 
بهتر  بود كه اين اوراق را به مردم بفروشند كه اين اقدام، 
كم خطرترين راه تامين كسري بودجه است اما متاسفانه 
با قيمتي كه اي��ن اوراق دارند و بازده��ي كمتر از 1۵ 

درصدي آنها، مردم تمايلي به خريد اين اوراق ندارند.
با اين تفاسير كه انتشار اوراق به عنوان يكي از راه هاي 
بانك مركزي در جهت كنترل نقدينگي مورد نقد و ابهام 
كارشناسي است، اين س��وال در ذهن مطرح مي شود 
كه در مجموع برنامه بانك مركزي مي تواند مانع روند 

صعودي نقدينگي شود يا خير؟
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رشد پايه پولي نزديك به متوسط 50 سال اخير است از شنبه نرخ سود در بازار بين بانكي و در دامنه داالن كف و سقف، بين ۱۳ و ۲۲ درصد خواهدبود

هزينه خوراكي خانوار در استان ها طي خرداد 99 از 1,5 تا 6,7 درصد افزايش يافت

افزايش هزينه خانوار استان هاي كشور از نيم تا 5.5 درصد در خرداد ماه
گروه كالن 

بررس�ي آمارهاي مرك�ز آمار ايران نش�ان 
مي دهد كه اس�تان هاي هرم�زگان، تهران و 
كرمان به ترتيب با 2۸.۷ درصد، 2۵.۶ درصد 
و 2۴.۶ درصد بيشترين تورم نقطه به نقطه را 

در خردادماه داشته اند.

معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در 
گزارشي با استناد به آمارهاي مركز آمار ايران به درصد 
تغييرات شاخص قيمت كل كاالها و خدمات مصرفي 
خانوارهاي كشور در خردادماه پرداخته و نوشته است: 
نرخ ت��ورم كل در دوازده ماهه منتهي به خرداد س��ال 
1۳۹۹ برابر با 2۷.۸ درصد بوده اس��ت. براين اس��اس 
استان هاي هرمزگان، تهران و كرمان به ترتيب با 2۸.۷ 
درصد، 2۵.6 درصد و 24.6 درصد بيشترين تورم نقطه 
به نقطه و اس��تان هاي مركزي، اردبي��ل و آذربايجان 

غربي پايين ترين نرخ تورم نقط��ه به نقطه )به ترتيب 
16.۹ درص��د، 1۷.2 درص��د و 1۷.۳ درصد( را به خود 
اختصاص داده  اند. براساس اين گزارش بيشترين نرخ 
تورم ماهانه متعلق به استان هاي كردستان، كرمانشاه 
و زنجان )به ترتيب ۵.۵ درصد، ۳.۸ درصد، ۳.۸ درصد( 
ب��وده و كمترين نرخ ت��ورم ماهانه را نيز اس��تان هاي 
بوش��هر، هرمزگان و سيستان و بلوچستان )به ترتيب 
0.1 درصد، 0.۵ درصد، 0.۵ درصد( به خود اختصاص 

داده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به خرداد 1۳۹۹ 
براي استان هاي ايالم، هرمزگان و لرستان به ترتيب با 
۳۳ درصد ۳2.2 درصد و ۳1.۸ درصد بيشترين ميزان 
نرخ تورم و براي اس��تان هاي آذربايجان غربي، فارس و 
كردستان )به ترتيب 24.2 درصد، 24.۸ درصد و 2۵.2 
درصد( كمترين ميزان نرخ تورم مذكور بوده است. اين 
گزارش مي افزايد تورم ماهانه ب��راي تهران برابر با 1.۷ 
درصد و تورم ساالنه نيز 2۹.۷ درصد محاسبه شده است.

   تورم خوراكي ها و آشاميدني ها در استان ها
معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران نوشته 
اس��ت تورم نقطه به نقط��ه خردادماه ب��راي خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات در استان هاي هرمزگان با 2۷.۵ 
درصد، خراسان رضوي 1۹.۷ درصد و زنجان 1۹.2 درصد 
باالترين رقم در بين استان ها بوده است. اين نرخ براي استان 
تهران نيز 1۳.۷ درصد محاسبه شده است. از سوي ديگر 
پايين ترين نرخ تورم در اين شاخص در مدت زمان مشابه 

نيز متعلق به اس��تان هاي گيالن با ۸.6 درصد، مركزي با 
۸.۸ درصد و كهگيلويه و بويراحمد با ۸.۹ درصد بوده است. 
نرخ تورم ماهانه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات براي 
استان هاي كردستان با 6.۷ درصد، زنجان با 6.۵ درصد و 
خراسان رضوي با 4.۸ درصد باالتر از ساير استان ها بوده و 
اين رقم براي اس��تان تهران برابر با 1.۵ درصد اعالم شده 
است. با اين حال استان هاي آذربايجان غربي، قم و سيستان 
و بلوچستان به ترتيب با منفي 0.۵ درصد، 0.۸ درصد و 0.۸ 
درصد در خردادماه پايين ترين نرخ تورم را در اين شاخص 
تجربه كرده اند.باالترين نرخ تورم 12 ماهه براي خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات متعلق به استان هاي هرمزگان، 
كرمان و ايالم به ترتيب با ۳۵، ۳0 و 2۹.۸ درصد محاسبه 
شده است. اين رقم براي استان تهران نيز 2۸.6 درصد اعالم 
شده است.پايين ترين نرخ تورم 12 ماهه در اين شاخص نيز 
در استان هاي همدان، كردستان و آذربايجان غربي هر سه 

با 2۳.6 درصد تجربه شده است.

تورم دوازده ماههاستان  تورم ماهانه خرداد استان تورم نقطه اي استان 

33ايالم ۵.۵كردستان 2۸.۷هرمزگان 

32.2هرمزگان 3.۸كرمانشاه 2۵.۶تهران 

31.۸لرستان 3.۸زنجان 2۴.۶كرمان 

2۴.2آذربايجان غربي1.۷تهران 1۶.9مركزي

ديدگاه

ژاله زارعي|
بنابر مطالعات، كشورهايي كه قواعد مالي و 
چارچوب هدف گذاري تورم رادر كنار يكديگر 
داشته انددرمقايسه باكشورهايي كه هر يك 
ازاين قواعد وچارچوب ها رابه تنهايي اتخاذ 
كرده اند به ثبات قيمتي پايدارتري رسيده اند.

تضعيف سلطه  مالي امكان شكل گيري سياست هاي پولي 
منضبط را فراهم مي سازد. يكي از ملزومات تحقق اين امر 
تبيين قواعد مالي و پولي است كه مي تواند دستيابي به 
رشد اقتصادي پايدار را در بستر ثبات قيمت ها تسهيل 
كند، اما اولويت گذاري و توالي اين دو چارچوب نيز اهميت 
ويژه اي دارد. تجربه نشان داده است بانك مركزي در مقام 
پولي توانايي برقراري انضباط مالي دولت را به طور كامل 
ندارد. بنابراين، تبيي��ن و تصويب قواعد مالي، راهبردي 
معتبر براي بهبود رشد اقتصادي و عملكرد مالي دولت در 
دهه  1۹۸0 تلقي شد. قواعد مالي اهداف مختلفي دارد، اما 
تمركز اصلي آن عالوه بر تقيد و پايداري مالي مقاومت در 

مقابل اختالالت بودجه اي متاثر از مولفه هاي سياسي بر 
جلوگيري از افراط در مخارج به  خصوص در دوران رونق 
و ثبات اقتصادي، حفظ اندازه  دولت، و عدالت بين نسلي 
است. بر اساس مطالعات، اتخاذ چارچوب هدف گذاري 
تورم )حتي با اس��تقالل كامل بانك مركزي( تنها شرط 
دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده نرخ تورم در مقادير 
كم يعني ثبات قيمت ها نيس��ت. ثبات قيمت ها تنها با 
سياس��ت پولي مرتبط نيست، بلكه از سياست مالي نيز 
تاثير مي گيرد و س��لطه سياست مالي بر سياست پولي 
از عوامل موثر در رش��د غيرمتعارف حجم پول است كه 
افزايش نرخ تورم را به  دنبال دارد. به عبارتي بر اساس نظريه  
مالي سطح قيمت ها، بي انضباطي در سياست هاي مالي و 
افزايش بدهي هاي دولت از مسير اخالل در سياست پولي 
در تورم تاثيرگذار است و فقدان يك قاعده مالي مناسب 
باعث مي شود سياست پولي همواره از سلطه مالي تاثير 
بگيرد. به  بيان ديگ��ر با اينكه پذيرش هدف گذاري تورم 
با داشتن كارايي براي دس��تيابي به ثبات قيمت ها ابزار 
مناس��بي براي بهبود عملكرد مالي محسوب مي شود؛ 

تجربه  كشورهايي همچون آرژانتين، ليتواني و پاناما در 
دهه هاي گذشته نش��ان داد هدف گذاري تورم در ارتقا و 
حفظ انضباط مالي موثر است، اما نمي تواند مانع افزايش 
بدهي هاي دولت ها شود. يعني بانك مركزي )مقام پولي( 
توانايي برقراري انضباط مالي دولت را به طور كامل ندارد. 
بنابراين، كارشناسان اقتصادي بر اين موضوع تاكيد كردند 
كه اصالح نهادهاي سياست پولي نمي تواند به طور مستقل 
از رژيم سياست مالي انتخاب شود و اتخاذ قاعده مالي براي 
كاهش سلطه مالي پيش نيازي كليدي براي دستيابي 
به ثبات قيمت هاست. قاعده  مالي با تعيين حدود روي 
ارقام اس��مي و حقيقي بودجه عمومي يا نسبت هايي از 
متغيرهاي مالي دولت با ه��دف اعمال محدوديت هاي 
هدفمند مالي و نيز ارتقاي شفافيت عمليات مالي دولت 
در بلندمدت طراحي مي شود. چنين قاعده اي به  راحتي 
تغيير نمي كند و با تعريف يك هدف كّمي، راهنمايي هاي 
عملياتي الزم را به سياست گذار عرضه مي نمايد. قاعده  
تراز بودجه، قاعده  بدهي، قاعده  درآمد و قاعده  مخارج از 
مهم ترين قواعد مالي است كه در دو دهه  گذشته استفاده 

شده است. نظر به ارتباط تنگاتنگ سياست هاي مقام هاي 
پولي و مالي و به  ويژه تاثيرپذيري سياستگذاري پولي از 
مالي، براي دس��تيابي به اهداف اقتصاد كالن بهتر  است 
قواعد مالي و هدف گذاري ت��ورم در كنار يكديگر اتخاذ 
شود. بنا بر مطالعات، كشورهايي كه قواعد مالي و چارچوب 
هدف گذاري تورم را در كنار يكديگر داشته اند در مقايسه 
با كش��ورهايي كه هر يك از اين قواعد و چارچوب ها را به  
تنهايي اتخاذ كرده اند به رش��د اقتصادي بيشتر و ثبات 
قيمتي پايدارتري رسيده اند. بررسي توالي و اولويت گذاري 
آنها نيز نشان مي دهد كشورهايي كه ابتدا قواعد مالي را 
اتخاذ و سپس به هدف گذاري تورم اقدام كرده اند در كنترل 
تورم و رشد اقتصادي پايدار موفق تر بوده اند. بررسي آمار 
تورم در كشورهايي كه قواعد مالي و هدف گذاري تورم را 
در كنار هم اجرا كرده اند و مقايسه  اين ارقام با كشورهايي 
كه فقط هدف گذاري تورم يا قواعد مالي را اتخاذ نموده اند 
نشان  مي دهد كشورهايي كه هر دو قاعده  سياست گذاري 
را داشته اند، در دستيابي به نرخ تورم كمتر، موفق تر بوده 
و عملكرد بهتري داش��ته اند. يعني با اتخاذ قواعد مالي و 

چارچوب هدف گذاري تورم انگيزه  تعامل بين مقام هاي 
پولي و مالي افزايش يافته و دولت و بانك مركزي توانسته اند 
همكاري هاي شان را در اجراي سياست هاي پولي و مالي 
افزايش دهند. بنابراين، نتايج بهتري از عملكرد دولت و 

بانك مركزي در كنترل نرخ تورم حاصل شده است.
نكته  مهم اين است كه اگر نهادها و سازوكارهاي اجرايي و 
پاسخگويي داخل كشور ضعيف باشد، تبيين قواعد پولي 
و مالي لزومًا اثربخش نيست. اجراي قواعد پولي و مالي 
نيازمند ضمانت اجرايي و حمايت قانوني از اين قواعد است 
تا ماندگارتر باشد و تغيير آنها حتي با تغيير دولت ها نيز 
صورت نگيرد. از سوي ديگر، بايد تبصره هاي گريز )براي 
انعطاف پذيري قاعده جهت جلوگيري از لغو آن در وضعيت 
بحراني( تعريف شود. همچنين، بايد هزينه تخطي از اين 
قواعد تعيين شود. براي اجتناب از انحراف هاي زياد از قواعد 
اعالم شده، بايد نظارت صحيحي بر عملكرد مالي دولت 
صورت پذيرد تا از انحراف هاي بزرگ در سياس��ت هاي 

مالي جلوگيري شود.
 منبع: ايبنا

قواعد مالي و پولي؛ دو بال تحقق تورم هدف

ليزينگ

گروه كالن|
 عدم وحدت رويه و استاندارد نبودن نحوه ثبت 
عمليات حس�ابداري ليزينگ ها باعث اعمال 

سليقه مميزين مالياتي و رد دفاتر است. 

حس��ن كلهر در گفت وگو با ايِبنا، درباره وح��دت رويه در 
حسابداري و گزارش هاي مالي شركت هاي ليزينگ اظهار 
داش��ت: همان طور كه مي دانيد به دليل عدم وحدت رويه 
و استاندارد نبودن نحوه ثبت عمليات حسابداري ليزينگ، 
شركت ها قرباني برداشت ها و ساليق مختلف مميزين مالياتي 
مي شوند و اين موضوع موجب علي الراسي و رد دفاتر مي شود، 

چرا؟ چون خط كش يا معيار يا استانداردي به عنوان مدل و 
الگو براي ثبت عمليات ليزينگ طراحي نشده است، از اين ر و 
نه تنها استانداردسازي ثبت هاي حسابداري الزم است، بلكه 
استانداردسازي صورت هاي مالي و استانداردسازي فرآيند 
عمليات و نحوه انجام عمليات ليزينگ نيز ضروري است. وي 
افزود: بانك مركزي اجازه استفاده از دو ابزار اعتباري يا عقد از 
عقود بانكي را به ليزينگ ها داده است؛ يكي فروش اقساطي 
و ديگري اجاره به ش��رط تمليك. اشكال كار اينجاست كه 
بسياري از شركت ها، چارچوب هاي عرفي، حقوقي، فقهي 
را كه قانون عمليات بانكي تكليف كرده، رعايت نمي كنند.

شركت ها بايد بدانند كه الزمه انجام معامله فروش اقساطي 

يا اجاره به شرط تمليك، در درجه نخست مالكيت است. يعني 
شركت ليزينگ در درجه اول بايد مالك كااليي باشد كه آن 
را فروش اقساطي كند يا اجاره دهد. اين استاد دانشگاه شهيد 
بهشتي ادامه داد: براي مالك شدن بايد فاكتور خريد به نام 
شركت ليزينگ صادر شود، شركت ليزينگ به عنوان خريدار 
ثمن معامله را طي چك تماما و 100 درصد در وجه فروشنده 
پرداخت كند، اينها از اسباب وجاهت حقوقي و مشروعيت 
معامله اس��ت، حاال در عمل چه اتفاق��ي مي افتد؟ فروش 
اقساطي متقاضي تسهيالت، خودش قبال با فروشنده رابطه 
برقرار كرده فاكتور به نام متقاضي )مشتري( صادر شده! 20 يا 
۳0 درصد بهاي كاال را هم مشتري قبال به فروشنده پرداخت 

كرده است؛ حاال هم شركت ليزينگ بدون توجه به فاكتور 
صادره به نام مش��تري و در حالي كه مثال ۳0 درصد پيش 
پرداخت را هم مشتري )متقاضي ليزينگ( پرداخت كرده، 
۷0 درصد بقيه وجه كاال را به فروش��نده پرداخت مي كند. 
كلهر گفت: در اين حالت نه مالكيت كاال معلوم است و نه نوع 
معامله و عقد و فردا روز هم در صورت نكول تعهدات مشتري، 
ليزينگ در محكمه محكوم است. پس مالحظه مي كنيد كه 
شالوده حقوقي كار غلط بنا نهاده شده است. سپس دومينويي 
از مشكالت از جمله مشكالت حقوقي و مالياتي پشت سرهم 
رديف مي شوند. از حسابداري تا دارايي تا دادگاه. وي ادامه داد: 
مصداق ديگر اينكه درخصوص قراردادهاي فروش اقساطي 

خودروهاي سبك كه سهم قابل توجهي از عمليات صنعت 
ليزينگ را شامل مي شود، شركت هاي ليزينگ قسمتي از 
بهاي خودرو را به منظور تامين مالي خودروس��از پرداخت 
مي كنند، فاكتور و سند به نام مشتري صادر مي شود و عموما 
خودرو تا زمان اتمام پرداخت اقس��اط، به رغم اينكه كليه 
تعهدات مالي توسط خريدار و شركت ليزينگ به خودروساز 
پرداخت ش��ده در رهن خودروساز باقي مي ماند و عمال نه 
خودرو در مالكيت شركت ليزينگ است و نه در رهن شركت 
ليزينگ و در صورت عدم انجام تعهد توسط مشتري، پروسه 
طوالني و پرهزينه مراجع قضايي و توقيف خودرو با ابهامات 

فوق بايد صورت گيرد.

داليل اعمال سليقه مالياتي در فعاليت شركت هاي ليزينگ
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طرح مجلس  براي ماليات سكه و ارز
ادامه از صفحه اول

همچنين نيم سكه چهار ميليون و ۷۵۰ هزار تومان، 
ربع س��كه دو ميليون و ۷۰۰ هزار تومان و هر قطعه 
س��كه گرمي يك ميليون و ۴۵۰ هزار تومان تعيين 
قيمت ش��د.هر گرم طالي خام ۱۸ عيار ۸۸۹ هزار و 
۱۰۰ تومان و هر مثقال طال نيز س��ه ميليون و ۸۵۱ 
هزار تومان به فروش رس��يد.اين در حالي است كه 
بهاي اونس جهاني به ي��ك هزار و ۷۷۱ دالر كاهش 

يافت.
روز جمعه نيز قيمت دالر 2۰۹2۰ تومان دادو ستد 
ش��د. و با اعالم نرخ اونس جهاني ب��ه قيمت ۱۷۷6 
دالر، سكه جديد ۹ميليون و ۷2۰ هزار، طرح قديم 
۸ ميليون و ۸۵۰ هزار، نيم س��كه ۴ ميليون و ۸۵۰ 
هزار، ربع سكه 2 ميليون و ۷۰۰ هزار، سكه گرمي ۱ 
ميليون و 3۷۰ هزار تومان معامله شد. هر گرم طالي 
۱۸ عيار به ۹۰2 هزار تومان و مظنه مثقال ۱۷ عيار 

به 3 ميليون و ۹۱۰ هزار تومان رسيد. 

    ط�رح مجلس براي اخذ ماليات از س�كه، 
ارز و سهام 

طرح مجلس براي اخذ ماليات از س��كه، ارز و سهام 
كليد خورد. براس��اس اين طرح، تمامي اش��خاص 
حقيقي و حقوقي، نسبت به مجموع عايدي حاصل 
از واگذاري آن بخش از اموالش��ان كه در ايران واقع 
اس��ت، مش��مول پرداخت ماليات خواهند ش��د.در 
مقدمه اين طرح آمده: در همين راس��تا طرح قانون 
ماليات بر عايدي س��رمايه باهدف حمايت از توليد 
و س��رمايه گذاري مولد، كاهش نوس��انات بازارهاي 
دارايي ازجمله خودرو، مسكن، طال و ارز و همچنين 
جلوگيري از افزاي��ش قيمت ناگهاني اي��ن بازارها، 
پيشنهاد مي شود.اعمال اين ماليات موجب خواهد 
شد انگيزه سوداگري در بازارهاي دارايي كاهش يافته 
و درنتيج��ه منجر ب��ه جلوگي��ري از افزايش قيمت 
نامتع��ارف در اي��ن بازارها خواهد ش��د. ب��ا خروج 
س��وداگران از اين بازاره��ا، متقاضي��ان واقعي اين 
دارايي ها، ازجمله اقش��ار با درآمدهاي متوس��ط و 
پايين، راحت تر خواهند توانس��ت خودرو و مسكن 
كه ازجمل��ه دارايي هاي ضروري خانوار محس��وب 
مي شود را خريداري كنند، همچنين افرادي كه در 
اثر س��وداگري در اين بازارها، از افزايش قيمت اين 
دارايي ها منتفع شده اند، مكلف خواهند شد بخشي 
از سود خود را به عنوان ماليات به دولت پرداخت كنند 

تا به نفع عموم هزينه شود

    طال پا به پاي سهام پيش مي رود
بازارهاي سهام جهان در سه ماهه دوم سال 2۰2۰ 
قوي ترين عملكرد را از سال ۱۹۹۸ داشتند؛ با اين 
حال درخشش آنها مانع از روند صعودي قيمت طال 
نشد و اين فلز بزرگ ترين رش��د سه ماهه خود در 

چهار سال اخير را به ثبت رساند.
به گزارش ايسنا، قيمت طال در سه ماه گذشته بيش 
از ۱2 درصد رشد داش��ت و در سه ماهه دوم سال 
2۰2۰ بزرگ ترين رش��د قيمت سه ماهه از مارس 
س��ال 2۰۱6 تاكنون را به ثبت رس��اند. همچنين 
براي س��ومين م��اه متوالي رش��د قيم��ت ماهانه 
داشت. بانك هاي مركزي جهان در بحبوحه تبعات 
اقتصادي منفي شيوع ويروس كرونا، تدابير محرك 

مالي گس��ترده اي را ب��ه اجرا گذاش��ته و نرخ هاي 
به��ره را پايين نگه داش��ته اند و اين اقدام به رش��د 
بيش از ۱6 درصدي قيمت طال در س��ال ميالدي 
جاري كمك كرده اس��ت. طال در شرايط ابهامات 
اقتصادي و سياسي با افزايش تقاضاي خريد روبه رو 
مي شود. نرخ هاي بهره پايين هم هزينه نگهداري 
طال كه بازده��ي ندارد را كاه��ش داده و جذابيت 
س��رمايه گذاري در اي��ن فلز ارزش��مند را تقويت 
مي كند. جوناتان باتلر، تحليلگر فلزات ارزشمند و 
مدير توسعه كسب و كار در شركت ميتسوبيشي در 
گزارش��ي اعالم كرد كه تنوع سازي سرمايه گذاري 
همچنان به نف��ع طال خواهد بود زي��را ابهامات بر 

بازارهاي مالي حكمفرماست.
وي گفت: س��رمايه گذاران با وجود ورود سرمايه به 
بازارهاي سهام، همچنان به دنبال پوشش ريسك 
از طريق طال هس��تند. ط��ال با توفان��ي از ابهامات 
عظيم روبه روست زيرا احياي اقتصادي با افزايش 
موارد ابتال به ويروس كرونا به خطر افتاده اس��ت و 
از سوي ديگر نرخ هاي بهره واقعي منفي مانده اند. 
وي در ادامه افزود: طولي نخواهد كش��يد كه طال 
صعود پايداري ب��ه باالي م��رز ۱۸۰۰ دالر در هر 
اونس پيدا خواهد كرد.طال سه ش��نبه هفته جاري 
به باالي ۱۸۰۰ دالر صعود كرد اما نتوانست باالي 
اين مرز بماند و با موج فروش فني روبه رو شد. بهاي 
معام��الت هر اونس طال آخرين ب��ار حدود ۱۷66 
دالر بود. باتلر با اش��اره به تدابي��ر محرك مالي كه 
نرخ هاي بهره واقعي را براي مدتي اندك تا منفي نگه 
خواهد داشت، نسبت به روند صعودي قيمت طال 
ابراز خوش بين��ي كرد و گفت: بانك مركزي امريكا 
روشن كرده كه نرخ هاي بهره حداقل تا پايان سال 
2۰22 در پايين ترين ركورد خود خواهند ماند و به 

اين ترتيب هزينه نگهداري طال فوق العاده كاهش 
پيدا مي كند. با نرخ هاي بهره اندك، ممكن اس��ت 
نرخ تورم باالتر رفته و به عامل ديگري براي افزايش 
قيمت طال در ميان مدت تا بلندمدت تبديل شود.

بر اس��اس گ��زارش كيتكوني��وز، اي��ن تحليلگر 
فل��زات ارزش��مند همچنين به بررس��ي تقاضاي 
سرمايه گذاري در بازار طال پرداخت و خاطرنشان 
كرد موجودي طالي صندوق هاي سرمايه گذاري 
قاب��ل معامله در بورس )ETF- كه تحت پش��توانه 
طال قرار دارند، از ابتداي امسال تاكنون 2۴ درصد 
رش��د كرده اس��ت. در وال اس��تريت، شاخص داو 
جون��ز ۷۰۸.۷2 واحد ي��ا 2.۷۱ درصد ريزش كرد 
و اس اندپ��ي نيز ب��ا افت ۸۰.۸2 واح��دي يا 2.۵۸ 
درص��دي ب��ه 3۰۵۰.۴۷ واح��د رس��يد و نزدك 
كامپوزيت ني��ز 222.2۰ واحد از دس��ت داد و به 

۹۹۰۹.۱۷ واحد رسيد. 
صن��دوق بين المللي پول اعالم كرد كه حاال انتظار 
دارد رش��د اقتصادي جهان با كاهش ۴.۹ درصدي 
در سال جاري مواجهه شود؛ رقمي كه در مقايسه با 
پيش بيني 3 درصدي در ماه آوريل به شدت افزايش 
يافته است؛ اين نهاد عالوه بر اين، پيش بيني خود 
را از احياي اقتصادي در س��ال 2۰2۱ كاهش و آن 
را از ۵.۸ در آوريل به ۵.۴ تنزل داد. ش��اخص دالر 
۰.۵2 دالر افزاي��ش يافت و هر يورو با ريزش ۰.3۴ 
درصدي به ۱.۱26۸ دالر رس��يد.  در جايي ديگر، 
قيمت لحظه اي هر اونس طال با افت ۰.2 درصدي 
به ۱۷62.۸۱ دالر رس��يد؛ اين در حالي اس��ت كه 
پيش تر با ۱۷۷3 دالر باالترين رشد خود را از اكتبر 
2۰۱2 تاكنون تجربه كرد؛ در بازار آسيا، معامالت 
آتي طال ۰.23 درصد رشد كرد و هر اونس به قيمت 
۱۷۷6.۱۰ دالر معامله شد.  قيمت اوراق قرضه ۱۰ 

ساله خزانه داري امريكا نيز افزايش يافت. نگراني ها 
در خصوص افزايش موجوي انبارهاي نفت، بهاي 
جهاني طالي سياه را كاهش داد. براين اساس، نفت 
خام امريكا )وس��ت تگ��زاس اينترميديت- با افت 
۵.۸۵ درصدي هر بشكه 3۸.۰۱ دالر معامله شد و 
برنت درياي شمال نيز پس از ريزش ۵.۹۱ دالري 

بشكه اي ۴۰.۱۱ دالر دست به دست شد.

    ترام�پ باالخ�ره از ريي�س بانك مركزي 
امريكا تعريف كرد!

 رييس جمه��ور امريكا گفت از عملكرد جروم پاول 
بسيار خوشحال است. به گزارش فاكس بيزينس، 
رييس جمه��ور امريكا كه تا پي��ش از بحران كرونا 
بارها و بارها به تندي از جروم پاول- رييس فدرال 
رزرو - انتقاد كرده بود، اين بار در يك عقب نشيني 
آشكار از عملكرد وي ابراز خوشحالي كرد. ترامپ با 
بيان اينكه ابتدا چندان از عملكرد پاول راضي نبوده 
اس��ت افزود: در حال حاض��ر از عملكردش خيلي 

خوشحال هستم.
ترامپ همچنين افزود: در طول 6 ماه اخير واقعا به 
خودش آمده است.پاول در سال 2۰۱۸ به رياست 
بانك مركزي امريكا رسيد اما بارها و بارها به دليل 
مخالفتش با كاهش س��ريع نرخ بهره هنگام جنگ 
تج��اري امريكا و چين توس��ط ترام��پ و برخي از 
مقامات دول��ت وي مورد انتقاد قرار گرفت.در حال 
حاضر نرخ بهره در محدوده صفر درصدي قرار دارد 
كه يكي از كمترين نرخ هاي بهره ثبت شده در طول 
تاريخ پولي معاصر اين كش��ور است. بانك مركزي 
امريكا بزرگ ترين بسته حمايتي مقابله با كرونا را 
در بين بانك هاي مركزي جهان داشته است و نرخ 
بهره را نيز به نزديكي صفر كاهش داده اس��ت. اين 

بانك وعده داده اس��ت كماكان به حضور قدرتمند 
در بازارها ادامه خواهد داد. پيش از اين جروم پاول 
چشم انداز اقتصاد امريكا را كامال نامطمئن دانسته 
و افزوده بود: همه چيز به اين بستگي دارد كه سرعت 
شيوع كرونا تا چه حد مهار شود و تالش هاي دولت 
براي حمايت از بخش هاي مختلف اقتصادي تا چه 

حد موفق باشد.

    صعود جهاني دالر
شاخص دالر در معامالت سبز شد. به گزارش رويترز، با 
وجود آنكه با بازگشايي تدريجي اقتصاد، شاخص هاي 
كالن اقتصادي وضعيت بهتري پيدا كرده اند اما رييس 
بان��ك مركزي امريكا گفته اس��ت چالش هاي كامال 
محسوسي بر س��ر راه اقتصاد وجود دارد. جروم پاول 
چشم انداز اقتصاد امريكا را كامال نامطمئن دانست و 
افزود: همه چيز به اين بستگي دارد كه سرعت شيوع 
كرونا تا چه حد مهار ش��ود و تالش هاي دولت براي 
حماي��ت از بخش هاي مختلف اقتص��ادي تا چه حد 
موفق باش��د. به نظر مي رسد كه روابط ترامپ و پاول 
رو به بهبود است و اين مساله مي تواند جايگاه دالر را 
تقويت كند: رييس جمهور امريكا كه تا پيش از بحران 
كرونا بارها و بارها به تندي از جروم پاول انتقاد كرده 
بود، اين بار در يك عقب نش��يني آش��كار از عملكرد 
وي ابراز خوش��حالي كرد. ترامپ ب��ا بيان اينكه ابتدا 
چندان از عملكرد پاول راضي نبوده اس��ت افزود: در 
حال حاضر از عملكردش خيلي خوش��حال هستم.  
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت ديروز 
با ۰.22 درصد افزايش نس��بت به روز قبل و در سطح 
۹۷.2۴3 واحد بس��ته ش��د. نرخ براب��ري هر فرانك 
سوييس معادل ۱.۰۵۷ دالر اعالم شد.  از طرف ديگر 
اگر چه پيشنهاد انگليس براي محدوديت هاي زماني 
معام��الت بازاره��اي ارزي دو طرف كان��ال مانش با 
مخالفت برخي از طرف هاي اروپايي مواجه شده است 
اما مقامات انگليسي از توافق با سوييس بر سر تقويت 
همكاري در حوزه بازارهاي مالي و ارزي خبر داده اند. 
در تازه ترين دور از معامالت، پوند با ۰.2 درصد ريزش 
نس��بت به روز قبل خود و به ازاي ۱.2۴6 دالر مبادله 
شد. يورو ۰.26 درصد پايين رفت و با باقي ماندن در 
كانال ۱.۱2 به ۱.۱23 دالر رسيد. در آسيا نرخ برابري 
ارز كماكان تحت تاثير سياست بانك هاي مركزي قرار 
دارد. كره جنوبي اعالم كرده است سومين و احتماال 
آخرين بسته محرك را رونمايي خواهد كرد كه ارزش 
آن 2۷۰ تريلي��ون وون )22۵ ميليارد دالر( خواهد 
بود. اين بس��ته محرك هم صرف حمايت از كسب و 
كارها و هم صرف پرداخت يارانه هاي نقدي مستقيم 
به خانوارها خواهد ش��د. از سوي ديگر بانك مركزي 
چين نيز با صدور بياني��ه اي اعالم كرد ۱۰۰ ميليارد 
يوآن ديگر نقدينگي به بازارها تزريق خواهد كرد كه 
بخش بزرگ اين كار از طريق عمليات بازخريد )ريپو( 
صورت خواهد گرفت. پيش از اين نيز اين بانك ۱2۰ 
ميليارد يوآن در قالب عمليات ريپو به بازار تزريق كرده 
بود. در معامالت بازارهاي ارزي جهاني، همچنين هر 
دالر با ۰.۰۷ درصد افزايش به ۱۰۷.۵۱۷ ين رسيد. 
در برابر همتاي اس��تراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 
۱.۴۴3.دالر مبادله ش��د. همچنين نرخ برابري دالر 

معادل ۷.۰6۵ يوآن چين اعالم شد.
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تجربه ايرانياِن آينده ارمغان 
مطمئن براي سرمايه گذاران 

صندوق تجربه ايرانيان، بزرگ ترين صندوق مختلط 
فعال در بازار س��رمايه ايران با بيش ترين بهره وري، 
خدمتي نوين از سوي شركت كارگزاري بانك آينده 
است كه هم اكنون مش��تريان محترم مي توانند در 
اين صندوق، سرمايه گذاري كنند. اين صندوق يكي 
از پربازده ترين صندوق هاي فعال در بازار س��رمايه 
است كه به عنوان يك گزينه مناسب سرمايه گذاري 
براي مشتريان بانك آينده، با امكان افزايش و كاهش 
س��رمايه و بدون كارمزد صدور و ابط��ال، در اختيار 
اين عزيزان قرار گرفته است. مشتريان عزيز و عموم 
عالقه مندان براي سرمايه گذاري در صندوق تجربه 
ايرانيان و كسب اطالعات بيش تر، مي توانند به تارنماي 
tajrobeiranian.ir مراجعه نمايند. هم چنين 
شعب بانك آينده در سراسر كش��ور و مركز ارتباط 
2۴ساعته بانك با شماره ٢٧٦٦٣٠٣٠–۰2۱ آماده 

پاسخ گويي به مشتريان گرامي است.

    ارايه خدمت صندوق امانات در بانك آينده
بانك آين��ده به منظور آس��ودگي خاطر و رفاه حال 
مش��تريان جهت حفظ و نگه داري اس��ناد و اشياي 
گران بها در محيطي امن و ع��اري از خطر، خدمت 
صندوق ه��اي امان��ات را ارايه مي ده��د. افرادي كه 
كاالهاي با ارزشي هم چون اسناد، اوراق بهادار، طال و 
سكه دارند و در پي راهكاري براي ارتقاي سطح امنيت 
اين دارايي ها هستند، مي توانند از اين خدمت بانك 
آينده، استفاده كنند. براي بهره مندي از خدمات اين 
صندوق، تمام اشخاص حقيقي و حقوقي با داشتن 
يكي از انواع حساب ها نزد شعب بانك آينده مي توانند 
مطابق ضوابط و دستورالعمل بانك از خدمات صندوق 
امانات در شعب منتخب در شهرهاي: تهران، تبريز، 
سمنان، مشهد و يزد، استفاده كنند. گفتني است؛ 
شعب مجهز به صندوق امانات در بانك آينده، به عنوان 
يك مزيت ارزنده و ارزش آفرين، روند توس��عه كمي 

خود را در سطح كشور طي مي كند.

ادامه از صفحه اول

تورم يا جيب بري؟
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
به عن��وان يكي از مزاحم ترين و وحش��تناك ترين 
سازمان هاي ايراني است. سازمان حمايت، دست و پا 
روي گلوي كس��ب وكارها گذاش��ته و تا خفه نكند 
دست بردار نيست. هزار )و ش��ايد هزاران( كارمند 
و مديرش در سرتاسر كش��ور دشمن اقتصاد ايران 
هس��تند. مثال دوم؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي 
است. شايد ۱۰ درصد از اين وزارتخانه عريض و طويل 
تا حدودي پذيرفتني باشد اما ۹۰ درصدش مزاحم 
است. مثاًل سازمان گمرك يكي از زيرمجموعه هاي 
اين وزارت خانه و مهم تري��ن خفه كننده تجارت و 
بازرگاني اس��ت. س��ازمان گمرك با هزاران مدير و 
كارمندش يكي از برجسته ترين موانع براي افزايش 
رفاِه مصرف كنندگان و همچنين دشمني قدرتمند 

در مقابل توسعه كسب وكارها و تجارت است.
مث��ال س��وم؛ وزارت كار، تعاون و رف��اه اجتماعي 
كه تجميع شده س��ه وزارتخانه قديمي است. اين 
وزارت خانه س��االنه هزاران ميليارد تومان از جيب 
ملت برداشت و داخل چاه فاضالب تخليه مي كند. 
اي��ن وزارتخان��ه از طريق اعمال قان��وِن كار يكي از 
برجسته ترين مزاحم ها براي كسب وكارها و از طريق 
زورگيري هاي س��ازمان تأمين اجتماع��ي يكي از 
زبده ترين زورگيرهاي عالم و از طريق بخش تعاون 
يكي از برجس��ته ترين توزيع كنن��دگان رانت هاي 

ايدئولوژيك است.
مثال چهارم؛ دانش��گاه هاي دولتي كه محلي براي 
توزيع رانت و ترويج چپ گرايي و ستايش از بدبختي 
و تنبلي و توليد مدارك به دردنخور و مدعياِن طلبكار 
است. چند ده هزار ميليارد تومان از پول ماليات زوري 
و از محل توليِد تورم در فاضالب  اين س��ازمان هاي 

عريض و طويل تخليه مي شود.
اين ليس��ت را به راحتي مي توان براي ده ها و صدها 

سازمان و وزارت خانه ادامه داد.
برگرديم به س��وال قبلي؛ چه كسي تورم ايجاد 

مي كند؟
دولت )و مجموعه حاكميت( از طريق ولخرجي ها و 
دخالت ها در كسب و كارها و مكانيسم هاي اقتصادي

راه حل چيست؟
من فعال نمي دانم.

انتشار داده هاي آماري 
IFSB  بانكداري اسالمي توسط

بانك اطالعاتي هيات خدمات مالي اسالمي اقدام به 
انتشار داده هاي آماري نظام بانكداري اسالمي براي 
كشورهاي عضو تا پايان سه ماهه چهارم سال 2۰۱۹ 
نموده است. به گزارش پورتال بانكداري اسالمي و به 
نقل از IFSB، اطالعات آماري مربوط به سالمت مالي 
و رشد نظام بانكداري اسالمي تا پايان سه ماهه چهارم 
سال 2۰۱۹، براي كشورهاي عضو در بانك اطالعاتي 
هيات خدمات مالي اسالمي منتش��ر شده است. با 
توجه به ضرورت دسترسي به جديدترين داده هاي 
بانكي و ارايه تحليل هاي مناس��ب، پروژه به منظور 
جمع آوري شاخص هاي مالي اسالمي )ساختاري و 
احتياطي( توسط IFSB از سال 2۰۱۱ آغاز شده است.

اين مجموعه، شانزدهمين انتشار داده هاي آماري 
بانك هاي اسالمي است كه در پايگاه اطالعاتي هيات 
خدمات مالي اسالمي قرار گرفته است و شاخص هاي 
مالي 23 كشور )افغانستان، بحرين، بنگالدش، برونئي، 
مصر، اندونزي، ايران، اردن، قزاقستان، كويت، لبنان، 
ليبي، مالزي، نيجريه، عمان، پاكستان، فلسطين، 
قطر، عربستان سعودي، سودان، تركيه، امارات متحده 
عربي و انگلس��تان( را در بازه زماني سه ماهه چهارم 
سال 2۰۱3 ميالدي تا سه ماهه چهارم سال 2۰۱۹ 

ميالدي تحت پوشش قرار مي دهد. 

ارز و سكه در كانال جديد - طال پا به پاي سهام پيش مي رود

ادامه از صفحه اول

شاه آنها را از كم توجهي نسبت به خير و صالح عمومي 
و سهل انگاري در اجراي وظايف خود، سرزنش كرد و 
به آنها بي انصافي بزرگي را خاطرنش��ان كرد كه باعث 
رنج مردم مي ش��ود. چون از منظر شاه عباس يك مرد 
بيچاره ك��ه چندين بچه دارد و گم��ان مي كند كه به 
آنه��ا ۹۰۰درم نان مي دهد جز ۸۴3 درهم نمي دهد و 
اين جفاست؛ سپس از بزرگاني كه در حضورش بودند 
پرسيد كه چگونه بايد با متخلفان برخورد شود؟ خالصه 
كنم نهايتا دس��تور مي دهند كه تنوري و سيخي را در 
مركز ش��هر قرار دهند و بعد نانوا و قصاب گران فروش 
و كم فروش را به جزاي اعمال شان مي رساند.نوع رفتار 
حاكمان مهم اس��ت؛ كه چگونه يك حاكميت خوب 
و خيرخواه مي تواند باعث رش��د و توسعه و پيشرفت 

زندگي مردمان شود.«

  ايران در چهارراه حوادث
اين فعال اقتصادي در ادامه توضيح مي دهد: »كشور ما 
بعد از حدود سال هاي ۱۹۰۰ به بعد از جريان پيشرفت 
علم دنيا عقب ماندي��م . در تمام زمينه هاي علوم، بعد 
مواجه مي شويم با اينكه يك رخوت در حركت جامعه 
به دليل پيشرفت هايي كه در نقاط ديگر حادث مي شد، 
حاصل شد. در تمام زمان ها فرزندان شايسته اين كشور 
تالش كردند تا مشكالت را در حد وسع خود برطرف 
سازند. اولين موردي كه در خصوص توسعه بيشترين 
تاثير را گذاشت؛ اين بود كه گوتنبرگ ماشين چاپ را 
اختراع كرد و باعث بسط دانش در جهان شد. دومين 
اختراع مهم س��اعت جيبي بود؛ اين ساعت حدودا در 
زمان آق قويولونها و قرقويونلو و تيموريان بود كه اختراع 
ش��د. ۱۸۰ س��ال بعد تاورنيه در كتابش بحث معادن 
ايران را مطرح مي كند؛ تاورنيه مي گويد آنها آهن دارند 
اما آهني كه بتوانند از آن فنر درست كنند ندارند؛ بعد 
ش��رح مي دهد كه يك شخصي به نام رودولف اشتدلر 
سوييسي مي آيد در ايران ساعت توليد مي كند. بعد از 
ساخت اين ساعت، انگليسي ها ساعت را به 2۰۰اشرفي 
مي خرند كه تا به امامقلي خان )س��ردار سپاه صفوي( 

بدهند؛ او هم س��اعت را به ش��اه صفي )جانشين شاه 
عباس بزرگ( مي دهد؛ مي گويند شاه صفي اينقدر ذوق 
زده مي ش��ود كه يك زنجير طال به آن ساعت آويزان و 
در داخل رداي خودش پنهان مي كند، اشتدلر هر روز 
بايد مي رفت تا آن را ك��وك كند. بعد از اين حادثه هر 
فرد خارجي كه از اروپا به ايران مي آمد س��اعت هديه 
مي آورد. براي اينكه قسمت بعد را روشن بكنم بايد از 
شاردن استفاده كنم؛ چرا چون شاردن بحث ساعت را 
باز مي كند و در آنجا نقاط مهمي را در انتقاد از ايرانيان 
مطرح مي كند. شاردن مي گويد ايرانيان بسيار باهوشند 
اما آسانگير هستند و با بدايع جديد نمي خواهند زندگي 
كنند و دل بستن به بدايع جديد را خطا ميدانند. نكته اي 
كه شاردن مي گويد، نكته بسيار مهمي است؛ كه يكي 
از نكاتش ريشه مش��كالت ما و بحث ماست. شاردن 
مي گويد؛ مردمان مش��رق زمين هوش��مند، زيرك و 
شكيبا هس��تند. در صنعت و هنرهاي زيبا پيشرفتي 
در خور نكرده اند و اگر به نس��بتي ك��ه خداوند به آنها 
نيروي عقل و استعداد و نيروي فراگيري و صبوري داده 
است؛ ذوق و لطافت طبع براي آموختن هنر و صنايع 
مستظرفه به ايشان عطا مي فرمود هر آينه پيشرفت هاي 
شاياني نصيبشان مي شد؛ بعد بحث مي كند كه مردمان 
مشرق زمين به اختراعات جديد بي اعتنايند؛ همچنين 
بر اين اعتقادند كه اگر جز آنچه دارند به چيزي نيازمند 
باشند بايد از كش��ورهاي بيگانه بخرند و وارد كنند؛ از 
وابستگي خود به بيگانگان غمي به دل راه نمي دهند؛ 
بعد مي گويد: واگر آنچه ندارند اهميتي نمي دهند دست 
به سوي بيگانگان دراز كنند. تركان عثماني و ايرانيان 
هر سال مبلغ زيادي از خارج ساعت مي خرند و با اينكه 
مي دانند آموختن هنر ساعت سازي چه سودي دارد؛ 
هيچ كس به س��مت آموختن اي��ن صنعت و صنعت 
كاغذ نم��ي رود. « او در ادامه مي گويد: » در جاي ديگر 
نكته مهم ديگري مطرح مي ش��ود و آن اينكه شاردن 
مي آيد روي اصناف و صنعتگران كشور بحث مي كند و 
نكته مهمي را مطرح مي كند كه به نظرم مهم است. او 
مي گويد: هركس بخواهد در رشته اي كار كند، همين 

بس كه پيش رييس آن صنف برود و پول اندكي بپردازد 
تا نامش در ليست اصناف قرار بگيرد. همين امروز هم 
بس��ياري از مشكالت كشور ما ريشه در چنين نگاهي 
دارد؛ كسي از طرف نمي پرسد چقدر مهارت دارد؟ كجا 
صنعت را آموخته؟ و...هركس دس��تش به كاري آشنا 
باش��د خود را متخصص فن مي دان��د؛ مثال اگر از يك 
درودگر بپرسند آيا مي تواند سيني نقره درست كند؟ نه 
نمي گويد. اصول منابع اين كشور به گمان من در اتالف 

منابع به كار مي رود. «

  منابع فراوان و دستاوردهاي اندك
بحرينيان همچنين با اشاره به آمارهاي اقتصادي معاصر 
مي گوي��د: »كاري را ما در دفتر پژوهش ه��اي اقتصاد و 
توسعه منتشر كرديم كه نشان مي دهد ما از سال۱33۸ 
خورش��يدي كه اولين آمارهاي اقتصادي رسمي كشور 
شكل گرفته تا آخر س��ال ۹6 حدود ۱۹2۰ميليارد دالر 
درآمدهاي ارزي مستقيم داشته ايم؛ آمار درآمدهاي غير 
مستقيم ارزي را هم داريم اما درباره اش بحث نمي كنيم. 
از اين مبلغ نگاه كنيم مي بينيم كه دستاوردهاي كشور به 
قواره اين منابع نبوده است. چرا؟ در سال هاي بعد از انقالب 
هم از سال 6۸ برنامه هاي توسعه ۵ساله كشور اجرايي شده 
در اين بازه زماني ۱6۸۰ ميليارد دالر از آن زمان داشتيم؛ 
بعد نگاه كنيم از زمان ش��روع تحريم ها از سال۸۵ رقمي 
حدود ۱۴۸۰ ميليارد دالر داش��تيم. ي��ك مقدار جلوتر 
بياييم. از س��ال ۹2 تا ۹6 هم ۴۷2 ميلي��ارد دالر درآمد 
ارزي مستقيم داشتيم. با وجود اين همه منابع بر اساس 
آمار دكتر نيلي از ۸۵ تا ۹۰ اشتغالي در كشور نداشته ايم 
و ايجاد اشتغال خط مستقيم شده است. طبق آمار مركز 
آمار در زمان تحريم ها حدود ۴۹۵ هزار ش��غل از بخش 
ساخت صنعتي كم شده است. ۱2۰هزار شغل هم از بخش 
ساختمان كم شده است، در حالي كه در آن زمان دولت 
وقت مدام ادعا مي كرد در خصوص ساخت مسكن مهر و 
نهضت ساخت و ساز در كشور .حدود ۴۸۵ هزار شغل هم 
از خرده فروشي و عمده فروشي كم شده است. با اين همه 
منابع در كجا شغل ايجاد شده؟ در جايي كه نمي تواند خون 

ارزش افزوده تازه وارد اقتصاد بكند. آنها را تحت عنوان غير 
قابل تقسيم بندي گذاشته اند. اين همه منابع داشتيم اما 
دستاوردها بسيار اندك است.« بحرينيان مي گويد: »»بعد 
از مالصدرا در فلسفه وشيخ بهايي در رياضي ايران ديگر 
نتوانست متفكري در سطح جهاني معرفي كند. ما عالي 
نسبها را به صورت فرد داريم، ابتهاج ها را مهدي سميعي ها 
را يا حتي نژادحسينيان ها و بهزاد نبوي ها و... در سال هاي 
بعد از انقالب را به صورت فرد داريم به صورت فرآيند نداريم. 
در اين كشور هر كسي اسم خود را مي گذارد توليدكننده؛ 
وارد كننده هم اسم خود را توليدكننده و صنعتگر مي گذارد 
كه نشان مي دهد ما فقر نظري داريم. ما يك نظريه و الگوي 
كاربردي كه مبتني بر واقعي��ات تاريخي و هويت ايراني 
باشد، نداريم. وقتي اين فقر نظري را داشته باشيم و از علم 
هم عقب افتاده باشيم و نتوانسته باشيم دولت قدرتمند را 
نهادينه كنيم با مشكالت روبه رو مي شويم.« او خاطرنشان 
مي سازد: »از دوره قاجار امكان شكل گيري مردان متفكر 
در ايران فراهم نش��د. دكتر احمد سيف آن را ذيل عنوان 
گردن زدن صنع��ت ايران در دوره قاجار ياد مي كند. بايد 
بررسي كنيم چرا كساني مثل عالي نسب در دوره مصدق 
توانسته اند قدم هايي براي پيشرفت كشور بردارند. براي 
حل مشكالت امروز بايد در زمينه تاريخي بررسي كنيم. 
بعد از مشكالتي كه قاجار در قرن ۱۹ براي اقتصاد ايجاد 
كرد )به دليل قرارداد تركمانچاي( يك گروهي به وجود 
آمدند كه به نظر من حداقل رگ و ريشه هاشان هنوز در 
اقتصاد ايران وجود دارد؛ چيزي كه به آن تاجارباش��ي ها 
مي گويند. عناصري كه با بيرق ه��اي خارجي در فضاي 
كش��ور فعاليت مي كردند. البته امروز ديگر احتياجي به 
فعاليت روشن با بيرق هاي خارجي نيست. چون ما دستگاه 
نظري اقتصادي نداشتيم و القائات بسياري توسط تاجر 
باشي هاي نامرئي فعلي مطرح مي شود كساني كه ناگهان 
در همه ابعاد و زواياي اقتصادي النه مي كنند و انواع و اقسام 
پروانه هاي بهره برداري اقتصادي را مي بلعند. عالي نسب در 
زمينه اجرا با كاري كه در زمان تحريم نفت در توليد سماور 
طبق خواس��ته زنده ياد مصدق انجام داد و خود مصدق 
اولين سماور ساخته شده را در اتاقش گذاشت و از آن چاي 

خورد؛ در اين بازه زماني آشنا شد با اقتصاد عملي. شخصي 
كه اقتصاد را خوانده بود اما دچار خودشيفتگي نشد. برخي 
اقتصاددان ها بعد از پي اچ دي خودش��يفته مي ش��وند و 
تص��ور مي كنند همه مش��كالت را مي توانند حل كنند. 
مرحوم عالي نسب معتقد بود كه همه رشته ها در كنار هم 
بايد قرار بگيرد. « او تاكيد مي كند: »االن گفته مي ش��ود 
ما رشد اقتصادي داشتيم؛ آيا اين رشد كيفيت دارد؟ چرا 
اين همه نوسان دارد؟چرا باال و پايين مي رود؟ حاكمان ما 
توجه نكردند كه رشد با كيفيت  وكيفيت از توسعه به دست 
مي آيد و توسعه از صنعت منشعب مي شود.آقاي عالي نسب 
معتقد بود كه بايد اهليت وجود داش��ته باشد. تا سال6۸ 
چرا اين همه اتفاق خوب در صنعت و اقتصاد اتفاق افتاد؟ 
چرا صنايع بخش خصوصي اينقدر متنوع توليد كردند؟ با 
مديراني كه اهليت داشته باشند و منافع ملي را به هر چيز 
ديگري ترجيح دهند مي توان موفقيت را در آغوش كشيد. 
يك بحث را از سر آرتور لوئيس مي گويم؛ او اقتصاد آزاد را 
قبول داشت؛ ما هم قبول داريم اما با شرط ها و شروط ها. 
مفت خوارگي را تحت عن��وان اقتصاد بازار آزاد نمي توان 
قبول كرد. آرتور لوئيس نوبليس��ت اقتص��اد بحثي را در 
انجمن اقتصاددانان غنا داشته در سال ۱۹۵۹ كه بخشي از 
آن را مي خوانم: قبول ندارم علم اقتصاد معيارهايي را پديد 
آورده باش��د كه ما را قادر به تصميم گيري درباره خوب يا 
بد بودن يك برنامه كند. تصميم گي��ري درباره خوب يا 
بد بودن يك برنامه با توس��ل به عقل سليم و تجربه و نه با 
كارك��رد آزمون هايي كه علم اقتصاد طراحي كرده انجام 
مي شود. يعني نمي توان مفاهيم اقتصادي را بگيريم و آن 
را در جامعه اي كه زيربناي الزم را ندارد اجرايي كنيم. در 
آخر اجازه مي خواهم كه اعتقادم را بگويم كه اين كش��ور 
همچون ققنوس از خاكس��تر برخواهد خاست. جوانان 
كشور بهتر از ما كش��ور را اداره خواهند كرد. بسياري به 
خارج رفته اند اما هم��ه افرادي كه به خارج رفته اند وطن 
فروش نيستند؛ كساني هم كه به خارج رفته اند بايد بدانند 
كساني كه در داخل هستند عقب مانده نيستند. بايد گفته 
شود 3 نوع اهليت بايد برقرار باشد كه مهم ترين آن اهليت 

حرفه اي است.«

رشد اقتصادي  باكيفيت به دست مي آيد



آمار معامالت

خبر

دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح كرد

سرمايه گذاري مانده حساب مشتريان توسط كارگزاري ها
گروه بورس|

لزوم استفاده از فرصت هاي موجود و افزايش 
ثروت از طريق موقعيت هاي در دسترس يكي 
از مهم ترين مس�ائلي است كه در دنياي امروز 
بسيار مورد توجه قرار مي گيرد. اين امر اگرچه 
در تمامي بازارها و در ميان فعاالن مختلف در 
سطوح حقيقي و حقوقي در جريان است، با اين 
حال بازار سرمايه يكي از مهم ترين فضاهايي 
است كه به دليل تنوع دارايي هاي مورد معامله 
و امكانات بالقوه قابل توجه براي درآمدزايي، 
بيش از ساير بخش هاي اقتصاد از اين خصيصه 
بهره مي برد. در ايران طي س�ال هاي گذشته 
بازار س�رمايه هم به لحاظ كمي و هم به لحاظ 
كيفي تحوالت چشمگيري را شاهد بوده است. 
از يك س�و هم جعبه ابزار مالي بازار س�رمايه 
نسبت به گذش�ته متنوع تر ش�ده و از سوي 
ديگر سعي شده تا با همسوسازي اين ابزارها با 
مباني فقهي و چارچوب مذهبي كشور، كيفيت 
درآمدزايي و تطابق آن با هنجارهاي قانوني و 

شرعي مطابق شود.

به همين منظور كميته تخصصي فقهي سازمان بورس 
و اوراق به��ادار در طول س��ال هاي اخير ضمن بررس��ي 
راهكارهاي متنوع براي ايجاد ابزارهاي گوناگون درصدد 
برآمد ت��ا موقعيت هاي س��رمايه گذاري را بيش از پيش 
افزايش دهد تا از اين رهگذر راه براي افزايش مش��اركت 
آحاد مردم در بازارهايي نظير بورس فراهم شود. از آنجايي 
كه س��رعت و دقت در بازارهاي مالي از اهميت بسياري 
برخوردار اس��ت و راكد ماندن دارايي نقدي افراد در اين 
بازارها مي تواند به زيان بالقوه منجر شود و صاحبان سرمايه 
را از حداكثر كردن سود باز دارد، همين امر سبب شده تا 
كميته فقهي سازمان بورس طي جلسه فوق العاده ابعاد 
فقهي قرارداد س��رمايه گذاري مانده وجوه مشتريان در 
حساب هايي كه نزد كارگزاران بازار سرمايه افتتاح شده 

است را بررسي كند.
بر اس��اس آنچه كه اين كميته تخصص��ي مورد بازبيني 
ق��رارداده اس��ت در صورتي ك��ه تصميم��ات اخير اين 
كميته عملياتي شود كارگزاران مي توانند از مانده وجوه 
س��رمايه گذاران كه به صورت نقد در حسابهاي آنها باقي 
مانده است، به نفع خود آنها در صندوق هاي سرمايه گذاري 
مختلف نظير سود ثابت مختلط و در سهام استفاده كنند.

دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو 
با پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا(، ضمن تشريح موضوع 

اظهار داش��ت: در حال حاضر، بعد از اينكه مشتري يك 
شركت كارگزاري، درخواستي را جهت فروش سهام تحت 
تملك وي ارايه مي كند و س��هام وي از مسير آن شركت 
فروخته مي شود، وجه نقدي در حساب بانكي كارگزاري 
قرار مي گيرد كه به مش��تري تعلق دارد. عالوه بر فروش 
سهام، فروش ساير اوراق بهادار يا كاالها يا اتخاذ موقعيت 
تعهدي در بازار مشتقه نيز ممكن است محلي براي افزايش 

وجه نقد مشتري نزد شركت كارگزاري شود.
مجيد پيره ادامه داد: در برخي موارد، ممكن اس��ت اين 
وجه، چند روز در حساب مشتري باقي بماند تا زماني كه 
وي به شركت كارگزاري درخواست فعاليت جديدي بدهد 
و متعاقبًا ش��ركت كارگزاري از مانده وجه نقد در حساب 

مشتري خود براي اجراي سفارش استفاده كند.
وي تصري��ح كرد: مطاب��ق رويه فعلي در بازار س��رمايه، 
شركت هاي كارگزاري ملزم هس��تند وجوه مشتريان را 
صرفاً در حساب جاري نگهداري كنند و طبيعتًا در دوره اي 
كه اين مبلغ در حساب جاري باقي مي ماند، سودي به آن 
تعلق نمي گيرد. اين موضوع باعث ش��ده است پيشنهاد 
جديدي براي استفاده بهتر از مانده حساب مشتريان نزد 

شركت هاي كارگزاري مطرح شود.
پيره خاطرنش��ان كرد: بر اين مبنا، هيات مديره سازمان 
بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل نحوه نگهداري و نقل 
و انتقال وجوه مشتريان در ش��ركت هاي كارگزاري را به 
تصويب رس��اند و البته در تبصره ۳ ماده ۳ دستورالعمل 
تأكيد كرد كه متن قرارداد مربوط به اين دس��تورالعمل 
بع��د از اخذ تأييد كميته تخصصي فقهي س��ازمان قابل 

ابالغ خواهد بود.
دبير كميته فقهي س��ازمان بورس و اوراق بهادار توضيح 
داد: در اين راس��تا، متن پيش��نهادي قرارداد در جلسه 
كميته تخصصي فقه��ي قرائت ش��د و در نهايت، اعضاء 
كميته نظر خود را اعالم كردند. بر اين اس��اس و با تاييد 
اين كميته، مشتري به كارگزار وكالت مي دهد كه وجوه 
وي را در حس��اب يا حس��اب هاي غيرجاري، صندوق  يا 
صندوق هاي س��رمايه گذاري در اوراق به��ادار با درآمد 
ثابت، صندوق  يا صندوق هاي س��رمايه گذاري مختلط، 
صندوق  يا صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام يا ساير 
صندوق ها كه توسط خود مش��تري انتخاب شده است، 

سرمايه گذاري كند.
به گفته پي��ره، در صورتي ك��ه كارگزار ام��كان يا قصد 
سرمايه گذاري وجوه مشتري در يك يا چند مورد از موارد 
زير را ندارد، بايد آن موارد را از قرارداد حذف كند. همچنين 
ش��رايط و ويژگي هاي كامل حس��اب هاي غيرجاري و 
صندوق ها به تفكيك موارد مندرج در اين ماده و همچنين 

نحوه توزيع سود حساب هاي غيرجاري بين مشتريان و 
تغييرات بعدي آنها از طريق س��ايت اينترنتي كارگزار به 

مشتريان اطالع رساني مي شود.
وي تاكيد كرد: در صورت تغيير حس��اب هاي غيرجاري 
يا صندوق ها يا اضافه شدن حساب غيرجاري يا صندوق 
جديد،  كارگزار مكلف اس��ت حداقل ۷ روز كاري قبل از 
شروع سرمايه گذاري وجوه مشتريان در حساب  غيرجاري 
يا صندوق جديد، شرايط و ويژگي هاي كامل آنها را از طريق 

سايت اينترنتي خود به مشتري اطالع دهد.
پيره همچنين اظهار داش��ت: بر اساس يكي از تبصره ها، 
مش��تري مي تواند به ص��ورت مكتوب اختي��ار كارگزار 
را در خصوص س��رمايه گذاري موضوع اي��ن ماده صرفًا 
به س��رمايه گذاري در صندوق يا حس��اب خاصي از بين 
صندوق ها يا حساب هاي اطالع رساني شده محدود كند.

دبير كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص 
شيوه پرداخت وجوه به مش��تري هم گفت: مشتري در 
هر زمان مي توان��د تقاضاي دريافت وجوه متعلق به خود 

را به كارگزار اراي��ه دهد. در صورت ارايه تقاضاي دريافت 
وجه از سوي مشتري، چنانچه كارگزار وجوه مشتري را 
سرمايه گذاري نكرده باشد، وجوه مزبور را با رعايت مفاد 

دستورالعمل به حساب مشتري واريز خواهد كرد.
وي همچنين خاطرنش��ان كرده كه اگر وجوه مش��تري 
توسط كارگزار س��رمايه گذاري شده باشد، به ترتيب زير 

عمل خواهد شد: 
۱- چنانچه وجوه مشتري در صندوق ها سرمايه گذاري 
ش��ده باش��د، كارگزار حداكثر تا پاي��ان روز كاري بعد از 
درخواست مشتري، درخواست ابطال واحدها را به صندوق 
ارايه خواهد داد و حداكثر ت��ا پايان روز كاري بعد از واريز 
وجوه حاصل از ابطال به حساب خود، نسبت به واريز وجه 

به حساب مشتري اقدام مي كند.
۲- چنانچه وجوه مش��تري در حس��اب هاي غيرجاري 
سرمايه گذاري شده باشد، كارگزار وجوه مزبور را حداكثر 
تا پايان روز كاري بعد به حساب مشتري واريز خواهد كرد.

تبصره ۱: در صورتي كه مشتري به كارگزار بدهكار باشد، 

ابتدا مطالبات كارگزار از مجموع وجوه مشتري كسر خواهد 
شد و سپس مبالغ باقيمانده - در صورت وجود- به مشتري 

پرداخت مي شود.
تبصره ۲: چنانچه مشتري پيش از سپري شدن كمترين 
فاصله الزم ميان تاريخ صدور و ابطال هر يك از واحدهاي 
س��رمايه گذاري، تقاضاي دريافت وجه را به كارگزار ارايه 
كند ي��ا چنانچه اين قرارداد پيش از سپري ش��دن موعد 
زماني يادشده به هر دليل منحل شود، سود يا زيان حاصل 
از ابطال واحدهاي سرمايه گذاري صندوق يا جريمه  ناشي 
از تعجيل در ابطال واحدهاي سرمايه گذاري صندوق، بر 
اساس ش��رايط و ويژگي هاي اطالع رساني شده مطابق 
تبصره ۱ ماده ۲ اين قرارداد به عهده مشتري خواهد بود و 
كارگزار هيچ گونه مسووليتي در اين رابطه نخواهد داشت. 
تبصره ۳: چنانچه به دليل بروز اختالل در سيس��تم هاي 
رايانه اي يا حدوث ساير مواردي كه از حيطه كنترل كارگزار 
خارج است، پرداخت وجوه به مشتري با تأخير مواجه شود، 

مسووليتي متوجه كارگزار نخواهد بود.

ايران مي تواند صاحب يكي از بزرگ ترين بورس هاي آتي طالي جهان باشد
ميث�م رادپور، كارش�ناس ارش�د بازارهاي 
مالي مي گويد طي پژوهشي كه در خصوص 
بررسي بازارهاي آتي طالي دنيا انجام داده، 
اگر معامالت آتي سكه طي دو سال گذشته 
و همزمان با رشد چشمگير اقبال ها به بازار 
سرمايه به كار خود ادامه مي داد اكنون يكي 
از بزرگ ترين بورس هاي آتي طال در جهان 
متعلق به بورس كاالي ايران بود و به راحتي 
مي توانست بعد از بورس شيكاگو، شانگهاي 
و هند قرار بگيرد، اما متاس�فانه دو س�ال از 
توقف معام�الت بازار پرعم�ق و بزرگ آتي 
س�كه مي گذرد. به گزارش كاالخبر، حدود 
دو س�ال از توق�ف معامالت آتي س�كه در 
پي افزايش قيمت س�كه طال در بازار نقدي 
و اعالم س�يگنال دهي قيمت ه�اي آتي به 
نقدي مي گ�ذرد و رويدادهاي اين دوس�ال 
ب�ه وضوح نش�ان داد كه دليل اصلي رش�د 
بهاي س�كه، فاكتورهاي اقتصادي ديگري 
چون رش�د قيمت طالي جهاني، نرخ دالر، 
انتظ�ارات تورمي و ... ب�وده و نبود قرار آتي 
سكه هيچ تاثيري در كاهش قيمت سكه در 
بازار نداشته است. »كاالخبر« به همين بهانه 
و براي بررسي داليل توقف بازار آتي سكه و 
امكان بازگشايي اين معامالت با ميثم رادپور 
كارشناس ارشد بازارهاي مالي به گفت وگو 

نشسته است كه در ادامه مي خوانيد.

  عوامل اثرگذار بر قيمت طال در ايران چيست 
و چرا بعضا نسبت به توسعه بازارهاي رسمي در 

اقتصاد موضع گيري مي شود؟

ابتدا بايد توجه كرد كه ريشه اصلي جهش قيمت سكه 
در ايران، گراني نرخ طالي جهاني و دالر است. در اين 
بين ما نيز مانند خيلي از كش��ورها و نظام هاي پولي 
عالقه نداريم قيمت طال افزايش پيدا كند زيرا سيگنال 
واضحي از تضعيف پول ملي است. اين وضعيت براي 
اقتصاد ما بدتر است چون تحريم هستيم و باال رفتن 
قيمت طال بر روي قيمت دالر نيز تاثير مي گذارد. در 
اين شرايط متاسفانه، هر بار بازار ارز دچار نوسان شده 
طيفي از افراد، با دادن آدرس غلط، س��راغ بازارهاي 
رسمي طال رفته اند زيرا نمي خواهند قيمت واقعي اين 
كاال مشخص شود و در يك جمع بندي كلي هم به نظر 
مي رسد كه اساسا برخي افراد در اقتصاد ما تمايلي به 
فعاليت بازارهاي رسمي و شفاف شدن بازارها ندارند.
  چنين رويكردي كه به توقف معامالت آتي سكه 

طال منجر شده، چه پيامدهايي دارد؟
متاسفانه اقدامات اخير در خصوص تشكيل و توسعه 
بازارهاي رسمي در حوزه طال و ادامه اين نگاه، مردم را 
به بازارهاي رسمي طال بي اعتماد مي كند چراكه هر 
زمان بازار رسمي طال شكل گرفته است چه در قالب 
گواهي و چه در قالب آتي سكه، برخي افراد به طريقي 

براي اين بازارها مشكل ايجاد كرده اند. 
بايد توجه كنيم سكه كااليي است كه انحصار ضرب آن 
در دست بانك مركزي است و هر بار قيمت آن مقداري 
افزايش پيدا مي كند و به قول معروف حبابي مي شود، 
بان��ك مرك��زي در اقدامي طبيعي خود را مس��وول 
مي داند تا به اين بازار ورود كند اما برخي تصميم هاي 
گذش��ته در خصوص تضعيف بازارهاي رسمي طال 

منطقي نبوده است. 
همچني��ن بايد اين نكت��ه را نيز در نظر داش��ت كه 
گاهي بازار نمي تواند بين افزايش ذاتي قيمت س��كه 

و ي��ا افزاي��ش حبابي آن ف��رق قائل ش��ود و همين 
موجب سواس��تفاده از سكه و طال مي ش��ود؛ در اين 
ميان ضرب انحصاري س��كه توس��ط بانك مركزي و 
مان��دگاري طوالني مدت حباب قيمت س��كه باعث 
شده اين بازار هميشه سردرگم باشد. در اين شرايط 
نيز توقف معامالت آتي سكه و حتي اخيرا انتقادهاي 
غيركارشناسي به معامالت گواهي سپرده سكه طال را 
شاهد بوديم كه اميدوارم اين رويكرد منفي نسبت به 
بازارهاي مالي و كاركردهاي آن به زودي از بين برود. 
  بازگشايي معامالت آتي س�كه دوباره مطرح 
شده است، نظر شما درباره اين موضوع چيست؟

اين اتفاق و البت��ه حمايت متوليان از آن قطعا مثبت 
است اما بنده نگران آن هستم كه با بازگشايي مجدد 
بازار آتي سكه و وجود مخالفاني در بازار سنتي طال، 
باز هم ب��ا اولين جهش ارزي هجمه ها عليه معامالت 
آتي سكه آغاز شود! پيش از توقف معامالت آتي سكه 
در س��ال ۹۷ نيز خيلي ها در اين بازار س��نگ اندازي 
مي كردن��د، به اين ترتيب باي��د بانك مركزي طاقت 
مواجهه با ابزارهايي مانند قرارداد آتي سكه و گواهي 

سكه را داشته و اتفاقا از آنها استفاده كند.
 بايد تالش كنيم عالوه بر راه اندازي مجدد بازار آتي، 
اطمينان كامل ب��ه بازيگران با حمايت بانك مركزي 
حاصل ش��ود تا حجم معامالت به قبل از توقف بازار 
برگردد. اما اگر همچنان بخواهيم اين بازار را تعطيل 
نگه داريم، هيچ اتفاق مثبتي در بازار نخواهد افتاد. من 
درباره معامالت آتي سكه بورس كاال پژوهشي انجام 
داده بودم كه اگر اين بورس همچنان به كار خود ادامه 
مي داد اكنون يكي از بزرگ ترين بورس هاي آتي طال 
در جهان متعلق به بورس كاالي ايران بود و به راحتي 
مي توانست بعد از بورس شيكاگو، شانگهاي و هند قرار 

بگيرد اما متاسفانه دو سال از توقف معامالت اين بازار 
پرعمق و بزرگ مي گذرد و اميدوارم به زودي ش��اهد 
استارت دوباره معامالت سكه بر تابلوي قراردادهاي 

آتي بورس كاال باشيم. 
  در خص�وص پژوه�ش انج�ام ش�ده توضيح 

مي دهيد؟
بازار آتي س��كه، يك بازار ۱۰ س��اله ب��ود و بنده طي 
تحقيق��ي متغيره��اي معامالت ص��ورت گرفته در 
بازارهاي آتي طال در دنيا را مقايس��ه و گزارشي از آن 
را به ش��ركت بورس كاالي ايران هم ارايه كردم. مثال 
در برخي سال ها مانند سال ۹۱ و ۹۲ حجم معامالت 
آتي سكه رشد چشمگيري داشت و با ورود بازيگران 
پرشمار، بازار آتي بورس كاال به بازار بزرگ و پرعمقي 
مبدل ش��ده بود؛ اما آنق��در به اين ب��ازار انتقادهاي 
غيركارشناس��ي و فش��ار وارد ش��د كه در نهايت در 
اواسط شهريور س��ال ۹۷ اين معامالت متوقف شد. 
در بررسي هاي انجام شده، حجم معامالت آتي سكه 
بورس كاال در س��ال ۹۱ و استقبال س��رمايه گذاران 
چنان زياد بود كه با اعداد و ارقام مي توانستيم آن را با 

بورس هاي شيكاگو و شانگهاي مقايسه كنيم. 
همچنين با وجود اينكه بر س��ر راه توس��عه اين بازار 
دست اندازهاي زيادي وجود داش��ت اما تا سال ۹۷ 
معامالت آتي س��كه همچنان به خوبي كار مي كرد و 
به جرات مي توان گفت در استانداردهاي جهاني قرار 
داشت؛ براس��اس آمارهاي بورس كاال با وجود توقف 
معامالت آتي س��كه از نيمه سال ۹۷، ارزش اين بازار 
در ۶ ماه نخس��ت آن سال به بيش از ۸۲ هزار ميليارد 

تومان رسيده بود.
در اين ميان اما برخي مس��ووالن ب��ه دنبال كاهش 
دس��توري قيمت ها يعني رويدادي كامال در تضاد با 

بازاره��اي بورس و ابزارهاي مال��ي بودند و در نهايت 
با اعالم آنكه بازار آتي س��كه به معامالت نقدي خط 
مي دهد، چراغ تاالر آتي سكه خاموش شد؛ در مورد 
بازار ارز نيز عموما همين اتفاق افتاده و هر بار قيمت 
دالر گران مي ش��ود اين اتفاق ب��ه دالالن ربط داده 
مي شود در حاليكه ساير مولفه هاي اقتصادي بر نرخ 

طال و دالر اثر گذار هستند. 
  اكنون اعالم مي شود كه امكان داللي در بازار 
ارز وج�ود ندارد پس چرا قيم�ت دالر و يورو و 
س�كه باال مي رود؟ و اينكه آيا زمان راه اندازي 

مجدد بازار آتي سكه فرارسيده است؟
متاسفانه، كمتر اعتقادي وجود دارد كه ابزارهاي مالي 
از جمله قرارداد آتي سكه هم مي تواند نقش آفريني 
بزرگي در اقتصاد داشته باشد. اغلب فقط نقاط ضعف 
بازارهاي مالي براي مس��ووالن اعالم مي ش��ود و در 
نگاهي يكطرفه، مدام گفته مي ش��ود بازار آتي سكه 
محلي تنها براي س��فته بازان است و هيچ كمكي به 
روند بازار س��كه و طال نمي كند در ش��رايطي همين 
انتقال سفته بازان و سرمايه ها به بازار قراردادهاي آتي 
به تنهايي اثرات مطلوبي در تنظيم و تعادل بخشي در 

بازارهاي فيزيكي را دارند. 
 با همه اين تفاس��ير، بنده اعتق��اد دارم كه مي توان 
بازار آتي س��كه را احيا كرد اما الزمه آن اين است كه 
مشكالت را ريشه اي و از طرف متوليان امر حل كرد. 
اينكه مشخص ش��ود انتقال فعاليت هاي سفته بازي 
سرمايه گذاران به بازارهاي مالي چقدر براي اقتصاد 
كش��ور مفيد اس��ت و بانك مركزي با به رس��ميت 
شناختن بازارهايي چون بازار آتي سكه، مشوق حضور 
همه س��رمايه گذاران از بازار نقدي طال به سمت بازار 

قراردادهاي آتي و گواهي سپرده سكه طال باشد.

بازدهي ۲۱۶درصدي شاخص كل بورس از آغاز سال جاري 
روند رشد بازار س�رمايه از آغاز امسال تاكنون 
بسيار پرشتاب و چشمگير بوده است؛ به نحوي 
كه نماگر بورس تهران توانسته طي فصل بهار و 
دو هفته نخست تيرماه، بازدهي ۲۱۶ درصدي را 

براي سهام داران به ارمغان آورد.

اقتصاد آنالين، طي آخري��ن روزمعامالتي هفته جاري 
شاخص كل رشد قابل توجه ۶۶ هزار و ۴۴ واحدي را پشت 
سرگذاشت و با قرارگيري بر فراز قله يك ميليون و ۶۱۲ 
 هزار واحد ركورد جديدي را به ثبت رساند. شاخص كل 

هم وزن نيز با رشد۱۳ هزار و ۳۰۲ پله اي مواجه شد.
همچنين ميزان رشد شاخص كل هم وزن از شروع سال 
جاري تاكنون ۱۶۱ درصد بوده اس��ت و مقايسه اين رقم 
با مي��زان بازدهي ش��اخص كل نش��ان از بازدهي باالتر 
سهام شركت هاي شاخص ساز نس��بت به شركت هاي 

كوچك تر دارد.

     سپري شدن هفته اي پر از ركورد
شاخص پس از دو روز نوسان در مرز رواني يك ميليون و 

۵۰۰ هزار واحدي، روز سه شنبه با پرواز ۶۶ هزار واحدي 
ركورد بيشترين رشد مقداري خود طي يك روز معامالتي 
را شكاند و توانست با قدرت به قله يك ميليون و ۵۴۶ هزار 
واحدي صعود كند. اين جريان صعودي پرش��تاب طي 
معامالت روز گذش��ته نيز با فتح قله يك ميليون و ۶۱۲ 

هزار واحدي به دنبال جهش ۶۶ هزار واحدي برقرار بود.
از طرفي رش��د ۴.۴درصدي شاخص طي داد و ستدهاي 
روز سه شنبه در حالي رقم خورد كه تمامي صنايع بورسي 
براي س��هام داران خ��ود بازدهي مثبت پدي��د آوردند و 
بيشترين بازدهي به ذغال سنگ تعلق گرفت؛ با اين حال 
ارزش معامالت خرد با پشت سرگذاشتن روند كاهشي در 
مجموع به ۱۴ هزار ميليارد تومان رسيد )۲۸ درصد كم تر 
از روز دوشنبه( كه نتيجه تشكيل صف هاي طوالني خريد 

در قريب به اتفاق سهم ها بود.
گفتني است ارزش معامالت خرد هفته دوم تيرماه ۱۳۹۹ 
, ۱۸ هزار و ۶۰۰ ميلي��ارد تومان بود كه اين رقم نيز يك 
ركورد جديد در ميانگين هفتگي ارزش معامالت محسوب 
مي شود. اين مقدار در هفته اول تير ماه به طور ميانگين ۱۷ 

هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان به ثبت رسيده بود.

  مهمان تازه بورس�ي و شكس�ته ش�دن   ركورد 
مشاركت

طي روز گذشته و با احتساب عرضه اوليه سيتا، مبلغ ۴ 
هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان نقدينگي توسط حقيقي ها 
به بازار وارد ش��د كه بعد از عرضه اوليه »شستا« ديروز 
دومين روز برتر تاريخ ب��ورس از لحاظ ورود نقدينگي 

حقيقي به بازار بود.
در روز چهارش��نبه باالتري��ن رك��ورد حض��ور 
سرمايه گذاران در بورس نيز به ثبت رسيد به طوري 
كه طي اين روز ۵ ميليون و ۲۰۰ هزار س��رمايه گذار 
در مبادالت بازار شركت كرده اند، رقمي كه در تاريخ 
بورس ايران بي سابقه است؛ همچنين بخش زيادي 
از اين ميزان باالي مش��اركت ناش��ي از انجام عرضه 
اوليه مورد اشاره بود كه توانست با استقبال چشم گير 
۴.۵ ميليوني س��هام داران وارد بازار شود و براي باري 
ديگر ركورد مش��اركت در عرضه ه��اي اوليه بورس 
شكسته شد. پيش��تر در جريان عرضه اوليه »وپويا« 
معامله گران زيادي به دليل بروز اختالل در سامانه هاي 
مبادالت آنالين از خريد سهام اين شركت جا ماندند 

و اي��ن موضوع باعث مش��اركت كم ت��ر از حد انتظار 
سهام داران شد.

    جزييات وقايع هفته
در هفته اي كه گذشت چهار نماد »وپاسار«, »صبا«, 
»شستا« و »رانفور« بيشترين افزايش مالكيت حقوقي 
و چهار نماد »سيتا«, »بركت «, »فوالد« و »فملي« نيز 
باالترين مي��زان افزايش مالكيت حقيقي ها را به خود 

اختصاص دادند.
از سويي ديگر سه نماد »فملي«, »فوالد« و»وتجارت« 
نيز در مجموع ۵ روز معامالتي بيشترين ارزش معامالت 

را داشتند.
همچنين سه نماد »غپاك«, »ختوقا« و»خاهن« نيز 
طي هفته معامالتي سپري ش��ده بيشترين افزايش 
قيمت را داشتند و بيشترين بازده را براي سهام داران 

خود پديدار كردند.

    چشم انداز بازار سرمايه در ماه هاي آتي
به باور برخي كارشناس��ان قيمت سهام برخي شركت ها 

از ارزش ذاتي خود فاصله گرفته  است برخي نيز موضوع 
وج��ود حباب قيمت��ي در يك س��ري از صنايع خاص و 
سيگنال خروج از بازار را مطرح كردند اما علي رغم تمام اين 
موضوعات تا به امروز شاهد تداوم رشد بازار سرمايه بوده ايم.

همچنين افراد ريس��ك گريز و تازه واردان بهتر است در 
شرايط كنوني بازار با بخش كمي از سرمايه هاي خود اقدام 
به سرمايه گذاري كنند و در صورت نداشتن آشنايي كافي 
با مفاهيم بازار از صندوق هاي سرمايه گذاري در اين راستا 

كمك بگيرند.
در چند وقت اخيربه دنبال رش��د پرشتاب نماگر بورس 
ش��اهد رخ دادن اتقاقي به دور از پيش بيني هاي فعاالن 
بازار بوده ايم و ايجاد چنين شرايطي فرآيند تحليل را براي 

بسياري از سرمايه گذاران دشوار تر كرده است.
در مجموع طي بازه كوتاه مدت ممكن اس��ت شاهد يك 
س��ري اصالحات جزئي در برخي از س��هم ها باشيم اما 
باتوجه به روند كلي بازار سرمايه، ورود نقدينگي قابل توجه 
و سياست هاي حمايتي كه دولت در اين زمينه اتخاذ كرده, 
انتظار مي رود اين جريان صعودي در چند ماه آينده نيز 

تداوم پيدا كند.
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تحليل هفتگي صنايع بورسي
اغلب صنايع بورسي هفته اي سبز را پشت سر گذاشتند. 
معامالتي كه ماحصل آن رشد قيمت ۳۳ گروه از ۳۸ 
صنعت فعال بورس��ي بود. به گزارش سنا، معامالت 
هفته منتهي به ۱۱ تيرماه در حالي به پايان رسيد كه 
شاخص كل بورس تهران براي پنجمين هفته متوالي 
جامه س��بز به تن كرد. به اين ترتيب رشد اين هفته 
شاخص سهام با افزايش ۱۳.۶ درصد اين نماگر همراه 
شد. همچنان اما بزرگان بازار در رشد قيمت پيشتازند. 
ش��اهد اين مدعا رش��د ۱۵.۸ درصدي شاخص ۳۰ 
شركت بزرگ بازار در مقابل افزايش حدود ۸ درصدي 
شاخص هم وزن كه نشاني از اثرگذاري يكسان نمادها 
دارد، بود. به اين ترتيب شاخص كل بورس تهران پس 
از نوسان دو روزه در مرز ۱.۵ ميليون واحدي، توانست 
پرقدرت سطح يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحدي را نيز 
پشت سر بگذارد. ضمن اينكه ارزش كل بازار نيز از ۶ 
هزار هزار ميليارد تومان فراتر رفت. در اين ميان اغلب 
صنايع بورسي نيز هفته اي سبز را ثبت كردند. معامالتي 
كه ماحصل آن رشد قيمت ۳۳ گروه از ۳۸ صنعت فعال 
بورسي بود. در اين ميان اما گروه تك سهم محصوالت 
چرمي همچنان جايگاه خود در صدر جدول بازدهي 
هفتگي حفظ كرد. »وملي« اين هفته رش��د قيمت 
مع��ادل ۲۷.۶ درصد را تجربه كرد. پااليش��ي ها نيز 
با رش��د ۲۲ درصدي دومين صنعت پربازده بورس 
ته��ران در هفته منتهي به ۱۱ تيرماه ب��ود.  در ميان 
خبرهاي اثرگذار بورس��ي، اخبار ض��د و نقيضي در 
خصوص افزايش قيمت خوراك پتروشيمي ها به گوش 
مي رسد. خبرهايي كه هنوز تاييد رسمي نشده است. 
در اين راستا برخي منابع خبري از تعيين قيمت هاي 
خوراك پتروشيمي ها خبر داده اند و البته جزييات آن 
را هم اعالم كرده اند كه در صورت تاييد مي تواند روي 
س��ود و زيان شركت ها تاثيرگذار باشد. بر اساس اين 
شنيده ها قيمت كف خوراك اتان براي شركت هاي 
پتروشيمي با ٢٠ دالر كاهش، ٢٠٠ دالر در هر تن و 
براي مدت ٥ ماه ابتدايي سال ٩٩ تعيين شد. همچنين 
قيمت اتيلن هم براي ٢ ماه ابتدايي امسال ٣٧٤ دالر 
در هر تن تعيين شد و پس از آن هم بر مبناي نرخ هاي 
جهاني شناور است. قيمت اتان مصرفي پتروشيمي ها 
پيش تر براساس فرمولي بر پايه قيمت هاي جهاني 
پلي اتيلن و نفتا از سوي وزارت نفت تعيين مي شد كه 
داراي كف قيمت ۲۲۰ دالري و س��قف ۴۰۰ دالري 
بود كه در ش��رايط كنوني متاثر از شيوع كرونا و افت 
چشمگير قيمت هاي نفت و فرآورده هاي نفتي ديگر 
كاربردي نداش��ت. در حال حاض��ر قيمت اتيلن نيز 
حدودا و به طور متوسط به ٧٥٠ دالر در هر تن رسيد. 
پتروشيمي ها در هفته منتهي به ۱۱ تيرماه، با رشد 
قيمت ۱۳.۳ درصدي سهام زيرمجموعه خود همراه 
شدند. در گروه سيمان نيز روز يكشنبه جلسه مديران 
صنعت س��يمان در سالن اجتماعات انجمن صنفي 
كارفرمايان صنعت سيمان برگزار ش��د و با افزايش 
قيمت ۲۰ درصدي سيمان موافقت شد. به اين ترتيب 
قيمت س��يمان تيپ يك به ميزان ۲۰ درصد و ساير 
انواع سيمان متناسب با هزينه هاي توليد در مقايسه 
با سيمان تيپ يك افزايش يافت. در آخرين روز هفته 
اما اعالم شد بر اساس توافقات به عمل آمده با وزارت 
صنعت قيمت سيمان ۲۰ تا ۳۰ درصد افزايش پيدا 
كرده و قيمت هاي جديدي نيز روي سرخط رسانه ها 
رفت. هر چند اين خبر در ادامه بار ديگر تغيير كرد و 
به دنبال مخالفت سازمان حمايت مجوز افزايش ۳۰ 
درصدي قيمت سيمان باطل و فقط توليدكنندگان 
امكان افزايش ح��دود ۲۰ درصدي قيمت ها را پيدا 
كردند. س��يماني ها در هفته منتهي به ۱۱ تيرماه به 
رش��د ۶.۸ درصدي بسنده كردند. در آنسوي بازار اما 
۴ گروه الستيك، قند و شكر، اطالعات و ارتباطات و 
محصوالت فلزي هفته اي منفي را پشت سرگذاشتند 
و به ترتيب با افت ۲.۸، ۲.۲، ۰.۸ و ۰.۵ درصدي قيمت 

سهام زيرمجموعه خود مواجه شدند.

دامنه نوسانETFها به ۱۰ 
درصد كاهش مي يابد

س��ازمان بورس اعالم ك��رد: دامنه نوس��ان روزانه 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله سهامي و 
مختلط در بورس تهران از روز دوش��نبه ۱۶ تيرماه 
۱۳۹۹ به ۱۰ درصد كاهش مي يابد. به گزارش مهر، 
بورس اوراق به��ادار تهران در اطالعيه اي اعالم كرد: 
به اطالع س��رمايه گذاران محترم مي رساند؛ دامنه 
نوسان روزانه صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله 
سهامي و مختلط در بورس اوراق بهادار تهران از روز 
دوش��نبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ب��ه ۱۰ )ده( درصد 
كاهش مي يابد. ش��ايان ذكر اس��ت، در روز گذشته 
معامالت دارا يكم بدليل اختالف قابل توجه قيمت 
سفارشات وارد شده با خالص ارزش روز دارايي هاي 
صندوق سرمايه گذاري واسطه گري مالي يكم مورد 

تاييد قرار نگرفت.

سهام داري با زبان ساده به 
مردم آموزش داده شود

 نماينده خلخال و كوثر در مجلس ش��وراي اسالمي 
گف��ت: وزارت اقتصاد و س��ازمان ب��ورس مكلفند؛ 
بس��ترهاي الزم را براي حضور مردم در بازار سرمايه 
با هدف خريد سهام شركت هاي توليدي فراهم كنند. 
به گزارش خانه ملت، سيد غني نظري خانگاه با تاكيد 
بر اهميت ايجاد زيرساخت ها در بازار بورس و سرمايه، 
گفت: مديريت نقدينگي انباشته شده در جامعه به 
معناي سوق دادن آن  به سمت شركت هاي توليدي 
اس��ت، لذا وزارت اقتصاد و س��ازمان بورس مكلفند 
بسترهاي الزم را براي حضور مردم در بازار سرمايه با 
هدف خريد سهام شركت هاي توليدي فراهم كنند كه 
در اين مسير نخستين قدم آموزش سهام داري با زبان 
ساده توسط صدا و سيما و ديگر رسانه ها است چراكه 
در اين شرايط با تفهيم وضعيت بورس به مردم نوسانات 
شاخص هاي آن موجب التهاب در جامعه نمي شود.  

 مشتري به كارگزار وكالت مي دهد تا از وجوه باقي مانده وي سرمايه گذاري كند
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۵۰,۴ درصد معامالت در واحدهاي كمتر از ۱,۳ ميليارد تومان منعقد شده است

تبارشناسي تقاضا در بازار خرداد مسكن
گروه راه و شهرسازي|

تازه ترين گزارش بانك مركزي از آمار تحوالت بازار 
مسكن حاكي است، واحدهاي تا پنج سال ساخت، 
منطقه 5 از نظر توزيع منطقه اي معامالت، خانه هاي 
5۰ تا ۶۰ متر مربع در بازه هاي متراژي و واحدهاي 
با قيمت ۶۰۰ تا ۸5۰ ميليون تومان بر حسب ارزش 
هر واحد مسكوني، رتبه اول تقاضا در بازار خرداد 
ماه مسكن شهر تهران را از آن خود كرده اند. اين 
گزارش همچنين نش�ان مي دهد كه در مجموع 
5۰.۴ معامالت خريد و فروش در واحدهاي كمتر از 
۱.۳ ميليارد تومان منعقد شده است. سيگنال هاي 
دريافتي از تحوالت بازار مسكن شهر تهران نشان 
مي دهد تقاضاي واقعي در محدوده متناسب با توان 
خانوارهاي متوسط قرار دارد؛ هرچند اين توان با 
توجه به رشد لجام گسيخته قيمت مسكن تا حد 

زيادي سركوب شده است.

    سهم اندك از معامالت ملك
بررسي آمارهاي مسكن شهر تهران طي سال هاي گذشته 
حاكي از آن اس��ت كه واحدهاي لوكس و نيمه لوكس، با 
وجود نوسانات مقطعي ناش��ي از تالطم بازارهاي موازي 
س��هم اندكي از معامالت را به خود اختصاص مي دهند. از 
طرف ديگر، واحدهاي ارزان قيمت و كوچك متراژ نيز رتبه 
بااليي در خريد و فروش ندارند. به طور مثال در خردادماه 
امس��ال واحدهاي باالي ۲۰۰ متر مرب��ع تنها ۲.۳ درصد 
معامالت مسكن ش��هر تهران را به خود اختصاص دادند و 
از طرف ديگر خانه هاي كمتر از ۴۰ متر مربع سه درصد از 
قراردادهاي خريد و فروش را در برگرفتند. اين در حالي است 
كه واحدهاي ۵۰ تا ۶۰ متر مربع يا ۶۰ تا ۷۰ متر معموالً رتبه 
اول از نظر متراژ را دارند. خردادماه ۱۳۹۹ واحدهاي ۵۰ تا 
۶۰ متر و ۶۰ و ۷۰ متر با سهم مشابه ۱۴.۱ درصد بيشترين 
س��هم از تعداد معامالت را به خود اختصاص دادند. پس از 
آن، خانه هاي ۷۰ تا ۸۰ متر با ۱۱.۹ درصد و ۸۰ تا ۹۰ متر 
با ۹.۹ درصد قرار گرفتند. در مجموع در خردادماه ۱۳۹۹ 
واحدهاي كمتر از ۸۰ متر مربع ۵۲.۶ درصد از قراردادهاي 
خريد و فروش مسكن در تهران را به خود اختصاص دادند. 
به گزارش ايسنا، سهم پايين واحدهاي كمتر از ۴۰ متر مربع 
از نظر تعداد معامالت ممكن است اين ذهنيت را ايجاد كند 
كه ساخت اين واحدها ضرورتي ندارد. در حالي كه دو نكته را 
درباره اين گروه متراژي بايد در نظر گرفت؛ نخست آنكه طرف 
تقاضاي اين نوع متراژ از توان بااليي براي خريد برخوردار 
نيست. از طرف ديگر واحدهاي كوچك متراژ قابليت بااليي 
از نظر اجاره كارگري، درماني و آموزشي دارند. بر اين اساس 
محمود محمودزاده - معاون وزير راه و شهرسازي - به ايسنا 
مي گويد كه بازار مسكن را نمي توان يك بعدي نگاه كرد و بايد 

از جنبه هاي مختلف به بررسي آن پرداخت.

    فاصله 5 ميليوني
 باالترين تقاضا از ميانگين قيمتي

از نظر قيمت يك متر مربع، واحدهاي مسكوني ۱۰ تا ۱۲ 
ميليون تومان با سهم ۱۰.۴ درصد بيشترين معامالت را در 
خردادماه ۱۳۹۹ داش��تند. بعد از آن بازه قيمتي ۱۲ تا ۱۴ 

ميليون تومان با سهم ۱۰.۱ درصد، سپس ۱۴ تا ۱۶ ميليون 
تومان با سهم ۹.۹ درصد و بعد از آن، خانه هاي متري ۸ تا ۱۰ 
ميليون تومان با ۸.۲ درصد قرار گرفتند. كمترين سهم نيز 
به واحدهاي ۵۴ تا ۵۶ ميليون تومان در هر متر مربع تعلق 
داشت كه خردادماه ۱۳۹۹ يك صدم درصد از معامالت را 
به خود اختصاص دادند. در مجموع ۵۵.۷ درصد قراردادهاي 
خريد و فروش مسكن در تهران با قيمت كمتر از متوسط 

شهر )متري ۱۸.۹ ميليون تومان( منعقد شد.

    خانه هايي كه بيشتر مي فروشند
توزيع فراواني معامالت مس��كن شهر تهران در خرداد ماه 
۱۳۹۹ بر حسب ارزش هر واحد مسكوني نشان مي دهد، 
خانه هاي ۶۰۰ تا ۸۵۰ ميليون تومان با سهم ۱۴.۴ درصد 
در رتبه اول قرار دارند. پ��س از آن واحدهاي ۳۵۰ تا ۶۰۰ 
ميليون تومان با سهم ۱۴.۲ درصد، سپس آپارتمان هاي 
۸۵۰ ميليون تا ۱.۱ ميليارد تومان با ۹.۹ درصد رتبه هاي 
بعدي را دارند. در مجموع ۵۰.۴ خريد و فروش در واحدهاي 

كمتر از ۱.۳ ميليارد تومان منعقد شده است.

    روند نزولي معامالت نوسازها
توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده از نظر عمر بنا 
نشان مي دهد با وجود آنكه واحدهاي تا پنج سال ساخت 
همچنان رتبه اول معامالت را به خود اختصاص مي دهند، 
سهم اين نوع آپارتمان ها طي سال هاي گذشته روند نزولي 
داشته كه علت اصلي آن به كاهش تدريجي قدرت خريد 
متقاضيان مربوط مي ش��ود. خرداد ماه ۱۳۹۹ واحدهاي 
كمتر از ۵ سال ساخت ۳۹ درصد قراردادهاي خريد و فروش 
مسكن شهر تهران را به خود اختصاص دادند. در حالي كه 

خرداد ۱۳۹۴ اين سهم ۵۳ درصد بود.

    منطقه 5 كماكان پيشتاز معامالت
توزيع منطقه اي معامالت در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 
حاكي از آن است كه در خرداد ماه ۱۳۹۹ منطقه ۵ با سهم 
۱۵.۴ درصد همانند سال هاي گذشته رتبه اول معامالت را 
در بين مناطق شهر تهران داشته است. معمواًل مناطق ۲ و 
۴ نيز رتبه هاي دوم و سوم را دارند كه در خرداد ماه ۱۳۹۹ 
به ترتيب سهم ۹.۱ درصد و ۸.۸ درصد را به خود اختصاص 
دادند. در مجموع ۷۳.۳ درصد معامالت مسكن شهر تهران 
طي خرداد ماه ۱۳۹۹ به ترتيب در مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱۴، 

۷، ۱، ۸، ۱۱ و ۳ انجام گرفت.

    رشد زياد قيمت ها در منطقه يك
بيشترين مقدار قيمت نيز همچنان به منطقه ۱ تعلق دارد 
كه ميانگين قيمت آن در خرداد ماه ۱۳۹۹ به ۴۱.۲ ميليون 
تومان در هر متر مربع رس��يد كه نسبت به ماه قبل ۲۱.۸ 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۳ درصد افزايش نشان داد. 
كمترين ميانگين قيمت در مناطق شهر تهران نيز به منطقه 
۱۸ تعلق دارد كه خرداد ماه امسال متوسط قيمت مسكن 
در آن ۸.۹ ميليون تومان بود. اما افزايش حدود ۹ ميليون 
توماني قيمت در منطقه ۱ فقط طي يك ماه كمي عجيب 
به نظر مي رسيد. آن هم در شرايطي كه اين منطقه سهم 
بااليي از معامالت را ندارد. به نظر مي رسد هشدار دولت براي 

اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي در تابستان جاري، 
منجر به فروش حجم بااليي از واحدهاي كليد نخورده در 
باالي شهر شده كه جهش قيمتي را در شاخص كل به دنبال 
داشته است. بر اساس اين گزارش، متوسط قيمت هر متر 

مربع مسكن شهر تهران در خردادماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۸.۹ 
ميليون تومان بوده كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتيب معادل ۱۱.۶ و ۴۲.۵ درصد افزايش نشان مي دهد. 
بر اس��اس اعالم بانك مركزي، همچنين تعداد معامالت 

آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ 
به ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد رسيد كه در مقايسه با ارديبهشت 
امسال ۴.۷ درصد كاهش يافته و نسبت به خرداد پارسال 

۸۰.۱ درصد افزايش داشته است.
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 رصد استفاده از ماسك 
در مترو با پردازشگر چهره

فرنوش نوبخ��ت مديرعامل ش��ركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه از پردازش تصويري مسافران 
مترو به منظور بررسي وضعيت استفاده از ماسك خبر 
داد و گفت: اجراي اين طرح براي اخذ جريمه نيست 
و ماهيت آماري دارد. نوبخت در گفت وگو با مهر با 
اشاره به اينكه بيش از ۹۵ درصد شهروندان تهراني 
در زمان استفاده از مترو از ماسك استفاده مي كنند، 
گفت: با توجه به نزديك شدن به زمان اجباري شدن 
استفاده از ماسك در مجامع عمومي و افزايش سطح 
هشدار شيوع كرونا از ش��هرونداني كه همچنان از 
ماسك اس��تفاده نمي كنند درخواست مي كنيم  
هنگام اس��تفاده از مترو و حضور در ايس��تگاه ها تا 
ترك اين مكان عمومي ماسك بزنند. او درباره ايجاد 
سازوكاري براي توزيع ماس��ك رايگان در مترو به 
منظور استفاده اقشار كم درآمد جامعه نيز توضيح 
داد: در برخي از ايس��تگاه هاي مترو در حال حاضر 
ماسك رايگان توزيع مي شود و در مابقي ايستگاه ها 
مسافريني كه به نظر مي رسد از استطاعت مالي الزم 
براي خريد همزمان بليت مترو و ماس��ك برخودار 
نيستند، با مس��اعدت ماموران ايستگاه ها به جاي 

خريد بليت، ماسك تهيه مي كنند. 

انفجار كلينيك سينا
در شوراي شهر بررسي شود

علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران از درخواست 
جمعي از اعضاي ش��ورا براي بررس��ي ابعاد حادثه 

كلينيك سينا در جلسه روز يكشنبه خبر داد.
به گزارش ايس��نا، اعطا در حساب توييتري خود از 
درخواست تعدادي از اعضاي شورا براي بررسي ابعاد 
حادثه كلينيك س��ينا خبر داد و نوشت: »از سوي 
۱۱ عضو شورا درخواس��تي خطاب به رييس شورا 
پيشنهاد و عنوان شد كه در اين جلسه الزم است ارايه 
گزارش توسط شهردار تهران، ارايه گزارش توسط 
مديرعامل سازمان آتش نشاني، ارايه گزارش توسط 
دستگاه هاي ذي ربط دولتي و ارايه گزارش مقدماتي 
بررس��ي هاي كميته مربوطه در شورا صورت گيرد.

اين درخواس��ت از س��وي اينجانب، الهام فخاري، 
محمدجواد حق شناس، زهرا صدر اعظم نوري، ناهيد 
خداكرمي، محمد س��االري، زهرا نژادبهرام، مجيد 
فراهاني، حسن خليل آبادي، محمد عليخاني و حجت 

نظري مطرح شده است.«

 كشف قطعات قالبي
در پله برقي هاي شهري

معاون فني و مهندسي سازمان حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران از كشف تقلب برخي پيمانكاران 
براي غالب كردن قطعه مستهلك و قالبي پله برقي 
به اين ش��هرداري خبر داد. به گزارش ايرنا از مركز 
ارتباطات و امور بين الملل شهرداري تهران، وحيد 
سرلك با بيان اينكه از ۴۷۴ دستگاه پله برقي موجود 
در پايتخت ۱۶۰ دستگاه آن غيرفعال است كه با توجه 
به گذشت ۲ ماه از ورود سازمان حمل و نقل و ترافيك 
به اين موضوع، ۴۰ دستگاه آن تعمير شد افزود: يكي 
از مشكالتي كه با آن مواجه شديم عملكرد نامناسب 
پيمانكاران در ارايه خدمت در اين زمينه به مناطق 
بود كه بارها مشاهده شد اقالم نامناسب و بي كيفيت 
را به جاي قطعه درجه يك فاكتور كرده و پول آن از 
مناطق دريافت شده بود. اين مقام مسوول اظهاركرد: 
يكي ديگر از مواردي كه بارها مشاهده شد باز كردن 
قطعه هاي پله برقي از مناطق جنوب شهر از سوي 
پيمانكار و فروش آن به ش��هرداري مناطق شمالي 
پايتخت بود و ما هم به دليل برخي از همين موارد به 
مناطق نامه زديم تا تضامين برخي از پيمانكاران را به 

دليل اهمال در امور محوله آزاد نكنند.

كاهش ۱۶ درصدي سفرهاي 
بين استاني در تير ماه

مدير مركز مديريت اطالع��ات راه ها و حمل و نقل 
جاده اي كشور گفت: براساس آمارهاي دريافت شده 
از ميزان تردد وسايل نقليه مختلف، سفرهاي بين 
اس��تاني در ۱۱ روز ابتداي تير ماه نسبت به همين 
بازه زماني در سال گذش��ته ۱۶.۲۱ درصد كاهش 
داشته است. علي اكبر آشوري در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: براساس آخرين آمارهاي دريافت شده از 
محورهاي مواصالتي اصلي استان هاي مختلف ميزان 
تردد وسايل نقليه گوناگون در ۱۱ روز ابتداي تير ماه 
نسبت به همين بازه زماني در ماه گذشته ۷.۷ درصد 
كاهش داشته است و تردد هم اكنون به صورت عادي 
در جريان بوده و شرايط جوي خاصي نيز در جاده هاي 
كشور وجود ندارد. وي افزود: همچنين ميزان تردد 
وسايل نقليه مختلف در محورهاي مواصالتي اصلي 
بين استاني نسبت به همين بازه زماني در تير ماه سال 
گذشته ۱۶.۲۱ درصد كاهش داشته و بيشترين حجم 

تردد مربوط به استان تهران است.

مذاكره  درباره قربانيان 
هواپيماي اوكرايني

دولت كانادا اعالم كرد كه براي آغاز مذاكره با ايران 
درباره جبران خسارت وارده به خانواده هاي قربانيان 
خارجي هواپيماي مس��افربري اوكرايني كه در ماه 
ژانويه سقوط كرد، به توافق رسيده است. به گزارش 
تسنيم به نقل از خبرگزاري فرانسه، دولت كانادا اعالم 
كرد، براي آغاز مذاكره با ايران درباره جبران خسارت 
وارده به خانواده ه��اي قربانيان خارجي هواپيماي 
مسافربري اوكرايني كه در ماه ژانويه سقوط كرد، به 
توافق رسيده است. سوئد نيز ابراز اطمينان كرد كه 
ايران غرامت را پرداخت خواهد كرد. اين كشورها كه 
ش��امل كانادا، انگليس، اوكراين، سوئد و افغانستان 
مي ش��وند، هركدام ش��هرونداني را در پ��رواز ۷۵۲ 

اوكراين داشتند كه جان خود را از دست دادند.

معاون وزير كشور اعالم كرد

فرصت ۶ ماهه به متصرفين سواحل كشور
معاون وزير كش�ور با اش�اره به اينكه، با وجود 
همكاري مثبت برخي از دس�تگاه ها، متاسفانه 
تعداد ديگري از دس�تگاه ها ب�ا ارايه بهانه هاي 
واهي فعال از اجراي قانون س�رباز زده اند گفت: 
پيگيري ه�اي وزارت كش�ور براي آزاد س�ازي 
سواحل شمال و جنوب كشور تا حصول نتيجه 
قانوني نهايي و آزادسازي تصرفات غيرقانوني، 

بي وقفه و بدون تبعيض ادامه خواهد يافت.

بابك دين پرست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منطقه اي وزير كشور كه در راس هياتي به منظور بررسي 
آخرين وضعيت اجراي اولويت هاي سي گانه اقتصادي 
وزارت كشور در سال جاري و بررسي مسائل و مشكالت 
واحدهاي توليدي استان گلستان به گرگان سفر كرده 
است وضعيت تصرف سواحل در جنوب و شمال كشور 
را تش��ريح كرد. وي در خصوص دس��تگاه هايي كه به 

موجب قانون و براي ارايه خدمت در س��واحل مستقر 
هستند خاطرنشان كرد: مستندات قانوني استقرار اين 
دستگاه ها در سواحل درخواست شده و اين مستندات 

در حال بررسي است.
معاون وزير كش��ور همچنين با اشاره به اينكه برخي از 
دستگاه ها در پيگيري هاي قانوني به عمل آمده از تصرفات 
موجود در سواحل رفع تصرف نموده و سواحل را تخليه 
كرده اند از سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان يكي 
از دستگاه هاي پيش��رو در اين زمينه نام برد و در عين 
حال افزود با وجود همكاري مثبت برخي از دستگاه ها، 
متاسفانه تعداد ديگري از دستگاه ها با ارايه بهانه هاي واهي 
فعال از اجراي قانون سرباز زده اند كه پيگيري هاي وزارت 
كشور در اين خصوص تا حصول نتيجه قانوني نهايي و 
آزادسازي تصرفات غيرقانوني، بي وقفه و بدون تبعيض 
ادامه خواهد يافت. معاون وزير كشور اظهار كرد: دوران 
نصب تابلوي »ساحل اختصاصي است، ورود ممنوع« 

در سواحل كش��ور به سر آمده است و تصرفات ساحلي 
غيرقانوني را در ش��مال كشور شناس��ايي كرده ايم كه 
شامل ۱۸۰ كيلومتر از ۸۹۰ كيلومتر از كل نوار ساحلي 
درياي خزر، معادل ۲۰ درصد و با وس��عتي بالغ بر ۴۶۰ 
هكتار مي باشد كه ۹۶ كيلومتر از آن معادل ۵۳ درصد 
در اختيار دستگاه هاي دولتي است، ۱۲۱۴ متر معادل 
۶۷ صدم درصد در اختيار دستگاه هاي تابعه قوه قضاييه، 
۲۲۰ متر معادل ۱۲ صدم درصد در اختيار دستگاه هاي 
تابعه قوه مقننه، ۲۸ كيلو متر مع��ادل ۱۵، ۵ درصد در 
اختيار نيروهاي مسلح، ۱۸، ۵ كيلومتر معادل ۱۷ درصد 
در اختيار شهرداري ها، ۳۳ كيلومتر معادل ۱۸ درصد 
در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و 
۶كيلومتر معادل ۲ درصد نيز در اختيار ساير نهادها قرار 
دارد. دين پرست طول نوار ساحلي تحت تصرف استان 
گلس��تان را نيز معادل ۲ هزار متر با مساحت ۶۴ هكتار 
ذكر كرد. دين پرست افزود: در خصوص سواحل شمال 

كشور فرصت شش ماهه ارايه شده به دستگاه ها براي رفع 
تصرفات غيرقانوني از سواحل و ارايه مستندات قانوني 
مرتبط با تصرفات انجام شده به پايان رسيده و تا هفته 
بعد گزارش اقدامات دستگاه ها در راستاي اجراي قانون 
و دستورات رييس جمهور، در جهت آزادسازي تصرفات 
غيرقانوني، براي طرح در دولت و اقدام قانوني، به رييس 

محترم جمهوري ارايه خواهد شد.
وي در خصوص نوار س��احلي جنوب كش��ور، سواحل 
درياي عمان و خليج فارس، شامل نوارهاي ساحلي در 
استان هاي بوشهر، سيستان و بلوچستان، خوزستان و 
هرمزگان نيز با اشاره به اينكه ۱۵۹ كيلومتر از مجموع 
۲ هزار و ۷۷۸ كيلومتر طول سواحل جنوبي و معادل ۶ 
درصد، با وسعتي بالغ بر ۳ هزار و ۸۸۲ هكتار، در تصرف 
غيرقانوني اشخاص حقيقي و حقوقي است اظهار داشت: 
۹۷ كيلومتر معادل ۶۱ درصد در اختيار دس��تگاه هاي 
دولتي قرار دارد. دين پرس��ت تصري��ح كرد: از مجموع 

كل، ۳۱ كيلومتر معادل ۲۰ درصد در اختيار نيروهاي 
نظامي، ۶ كيلومتر معادل ۴ درصد در اختيار شهرداري ها 
و ۲۵ كيلومتر معادل ۱۵ درصد نيز در اختيار اشخاص 
حقيق��ي و حقوقي بخش خصوصي ق��رار دارد. معاون 
اقتصادي وزير كشور اظهار كرد: در خصوص آزاد سازي 
تصرفات غيرقانوني سواحل جنوب كشور نيز، با دستور 
رييس جمهور، از هفته گذشته، يك فرصت ۶ ماهه به 
تمامي متصرفين داده شده است تا نسبت به رفع تصرفات 
غيرقانوني از س��واحل جنوبي كشور يا ارايه مستندات 

قانوني اقدام كنند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، وي تاكيد 
كرد: از آبان ماه س��ال قبل، صدور هرگونه مجوز تغيير 
كاربري در حريم ۶۰ متري كد امن ارتفاعي نوار ساحلي 
كشور، اعم از شمال يا جنوب كشور ممنوع شده است 
و در م��ورد آزادس��ازي تصرفات غيرقانون��ي نيز بدون 
كوچك ترين تبعيض و اغماضي تصميم گيري مي شود.

اصالح ساختار شهرداري از شركت هاي تابعه آغاز شود نه معاونت ها
عل�ي نوذرپور، كارش�ناس حوزه ش�هري با 
تاكيد بر اينكه بايد اصالح ساختار سازماني از 
شركت ها و سازمان هاي شهرداري آغاز شود، 
گفت: حذف و ادغام معاونت ها موضوع اساسي 

اصالح ساختار شهرداري نيست.

نوذرپور درباره روند اصالح ساختار سازماني شهرداري 
تهران، گفت: ساختار سازماني شهرداري ها به موجب 
ماده ٤٥ قانون شهرداري ها براي ساختار اصلي و ماده 
٨٤ براي سازمان ها و شركت هاي وابسته است كه اصالح 
ساختار آنها بايد انجام شود. وي افزود: وزارت كشور براي 
همه شهرها، ساختار سازماني و چارچوب آن را تعريف 
كرده است و پس از ابالغ، روند اجراي آن در شهرداري ها 
آغاز شد اما در قوانين فعلي شهرداري تهران مستثني 
شده است، لذا اصالح ساختارهايي كه در وزارت كشور 
انجام شد براي تهران اجرا نشد. در اين اصالح ساختار 
براي كالن شهرها نهايتا شش معاونت در نظر گرفته شده 
است و نهايتا براي شركت ها و سازمان هاي وابسته نيز 
١٤ شركت و سازمان در نظر گرفته است. نوذرپور ادامه 
داد: در ش��هرداري هايي همانند كرج، شيراز و... برخي 
سازمان و شركت ها در هم ادغام يا منحل شدن اما تهران 

به موجب قانون در سال ١٣٥٥ استثنا و مقرر شد شوراي 
شهر تهران با تاييد سازمان اداري استخدامي كشور اين 
چارچوب و ضوابط اصالح ساختار سازماني را مشخص 
كند. اين كارشناس شهري در گفت وگو با ايسنا، تاكيد 
كرد: البته در مورد تهران مطالعات مفصلي توسط مركز 
مطالعات شهر تهران در دوره گذشته مديريت شهري 
انجام شده و چارچوب هايي نيز مشخص شده است اما 
در دوره جديد، مديريت ش��هري ابتدا به سراغ تعيين 
تكليف معاونت ها آمده اند، بدون اينك��ه درباره تعداد 
دقيق معاونت ها و چرايي تعداد مشخص شود در حقيقت 
استنادي هم براي حذف و ادغام معاونت ها اعالم نشد. 
نوذرپور با تاكيد بر اينكه مقدم بر ادغام معاونت ها بحث 
تدوين مقررات و ضوابط اصالح ساختار بايد مورد توجه 
قرار گيرد افزود: اين كار اخيرا در ش��وراي شهر تهران 
انجام ش��ده اما درحالي كه بايد اول اين ضوابط تدوين 
و سپس اصالح انجام شود. شهرداري بر اساس ضوابط 
تدوين شده پيشنهادي به ش��ورا براي اصالح ساختار 
ارايه كرده كه در حال رس��يدگي است. اين كارشناس 
شهري افزود: اعتقادم اين است كه ما در معاونت ها مساله 
اساسي نداريم. در همه شهرداري ها ٦ معاونت داريم اما 
در مش��هد ٧ تا شده در حقيقت يكي از معاونت ها را به 

سازمان تبديل كرده اند اما رييس سازمان مستقيم با 
شهردار كار مي كند و تهران دو معاونت بيشتر از مشهد 
دارد ولي جمعيت اين شهر با تهران قابل مقايسه نيست 
هرچند افزايش جمعيت دليل افزايش تعداد معاونت ها 
نيس��ت ولي دو معاونت بيشتر موضوع غريبي نيست. 
نوذرپور ادامه داد: قطعا درس��ت نبود شورا و شهرداري 
تهران در اين شرايط بدهي هاي مالي به سمت كاهش 
و ادغام معاونت ها حركت كند؛ در شرايطي كه بسياري 
از اقدامات سنوات گذشته موجب تشكيل ديون براي 
شهرداري ش��ده؛ اقداماتي مثل درياچه چيتگر كه در 
گذشته انجام شده و ساخت آن پاي مديران قبلي نوشته 
ش��ده ولي ديون آن هنوز در دوره فعلي بايد پرداخت 
شود. وي تاكيد كرد: اگر در كشورمان مقرراتي درباره 
ورشكستگي شهرداري ها بود كه در بسياري كشورهاي 
دنيا هس��ت بايد در ابتداي كار شهرداي تهران در اين 
دوره ورشكسته اعالم مي شد چراكه بودجه شهرداري 
۲۰ هزار ميليارد تومان و بدهي آن ۶۸ هزار ميليارد تومان 
يعني سه برابر بودجه بود در چنين شرايطي شهرداري 
ورشكسته است اما چون چنين قانوني وجود ندارد اين 
موضوع مطرح نيست؛ البته وزارت كشور يا شهرداري 
كه عضو كميسيون كالن شهرها است مي تواند اليحه 

ورشكس��تگي را ارس��ال كند تا ضوابط ورشكستگي 
مشخص ش��ود. اين كارشناس ش��هري تاكيد كرد: با 
تصويب چنين قانوني شهرداري ها مجاز نخواهند بود تا 
براي سال هاي بعد خود بيش از حد معمول ديون ايجاد 
كنند، قطعا در اين شرايط مديريت شهري با دغدغه و 
چالش حذف پست ها تعديل نيرو و ادغام نبايد مواجه 
باشد، اولويت در اصالح ساختار، سازمان ها و شركت هاي 
وابسته هستند كه در حال حاضر ۴۴ سازمان و شركت 
نسل اولي در شهرداري تهران موجود است كه اساسنامه 
آنها به تاييد رسيده است و ذيل هر يك از آنها شركت هاي 
تابعه اي وجود دارند كه بعض��ا در آنها موازي كاري نيز 

مشاهده مي شود.
 نوذرپور افزود: براي تهران مي توان حدود ۲۰ شركت و 
سازمان يعني ۶ عدد بيشتر از ۱۴ شركت اعالمي وزارت 
كشور براي ساير شهرداري ها در نظر گرفت، بهتر است 
اصالح س��اختار از اين حوزه آغاز ش��ود چراكه بيش از 
نيمي از هزينه ها توس��ط اين شركت ها و سازمان ها به 
وجود مي آيد و درصد كمي از درآمدها توسط آنها حاصل 
مي ش��ود. وي ادامه داد: معاونت ها مساله اصلي اصالح 
ساختار شهرداري تهران نيستند، بخشي از افرادي كه 
در سنوات گذشته جذب شهرداري تهران شده اند در 

مقاطع تحصيلي مختلف چون ديپلم و فوق ديپلم كه 
توسط مراكز علمي و كاربردي و دانشگاه هاي غير معتبر 
وارد مجموعه شهرداري تهران شدند در حالي كه امروز 
افرادي فارغ التحصيل دانشگاه شريف و تهران هستند اما 
جا براي جذب آنها نيست؛ در چنين شرايطي بدنه چاق با 
كيفيت پايين نمي تواند چابكي مناسب داشته باشد، لذا 
بر اساس تصميم شورا در دو سال نخست دوره تعديل و 
جايگزيني نيرو انجام شد و بهتر است تا زمان باقي است 
جايگزيني نيروي جوان، با انگيزه و با تحصيالت مرتبط 

با نيرو بي كيفيت انجام شود.
اين كارشناس ش��هري تاكيد كرد: برخي وظايف در 
شهرداري تهران انجام مي ش��ود كه ساختار مناسب 
براي آن وجود نداد مثال در موضوع گردشگري چنين 
است، بايد در اصالح س��اختار اين موارد را مدنظر قرار 
دهيم يا جز اصول س��ازماني است كه وقتي سازمان يا 
شركتي تشكيل مي شود براي انجام وظايف آن سازمان 
و شركت دوباره در بدنه اصلي تشكيالت ديگري نبايد 
داشته باشيم همانند سازمان امالك و مستغالت كه 
در هر منطقه ش��هرداري نيز اداره امالك و مستغالت 
تشكيل شده است، لذا مي توان در گام نخست اصالح 

ساختار، اين اشكاالت ساختاري مرتفع شود.

اولين داده هاي قيمتي از بازار مسكن شهر تهران 
افت 7 درصدي نرخ هاي پيش�نهادي را نشان 
مي دهد، در شمال تهران سرعت رشد ماهيانه از 

۲۲ درصد به ۳.5 درصد رسيده است.
به گ�زارش ايس�نا، داده هاي به دس�ت آمده از 
ب�ازار مس�كن ش�هر ته�ران در ۱۲ روز ابتداي 
تيرماه ۱۳۹۹ نش�ان مي دهد، ميانگين افزايش 
نرخ هاي پيشنهادي از ۱۲.5 درصد به 5.۲ درصد 
كاهش يافته است. به نظر مي رسد بازه تالطمي 
بازار مس�كن كه به دليل كرونا ح�دود دو ماه به 
تاخير افت�اده بود در تيرماه به پايان رس�يده و 
نرخ ها فروكش كرده اس�ت. همچني�ن بازار در 
شمال و جنوب پايتخت در حال باالنس قيمتي 
است. خرداد ماه امس�ال منطقه يك بر اساس 

قيمت هاي قطعي معامالت پيشتاز تورم ماهيانه 
ملكي در تهران بود كه بر اساس داده هاي قيمت 
پيشنهادي در يك س�امانه ملكي اين رتبه در 
تيرماه به منطقه ۱5 تعلق دارد. متوس�ط رشد 
قيمت پيش�نهادي تيرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه 
گذش�ته در بعضي مناطق تهران بدين ش�رح 
اس�ت: منطقه يك معادل ۳.5 درصد، منطقه ۲ 
به مي�زان ۳ درصد، منطقه ۳ بال�غ بر 5 درصد، 
منطقه ۴ معادل ۱۲.5 درصد، منطقه 5 به ميزان 
۸ درصد، منطقه ۱۲ بال�غ بر 7.۶ درصد، منطقه 
۱۸ به مي�زان 5.5 درصد، و منطقه ۱5 معادل ۱۴ 
درص�د. از طرف ديگر چهار منطق�ه از تهران با 
تورم صفر مواجه بودند. تير ماه امسال بر اساس 
قيمت هاي پيشنهادي ميانگين نرخ رشد قيمت 

مسكن در مناطق ۸ تا ۱۲ صفر درصد بوده است. 
رش�د قيمت در منطقه 7 نيز معكوس ش�ده و 
۸درصد كاهش يافته است. واسطه هاي ملكي 
مي گويند، بي�ش از آنكه تصميمات دولت براي 
ساماندهي بازار مسكن منجر به آرامش قيمتي 
در اين بازار ش�ده باش�د، عبور از بازه پرنوسان 
فصلي بازار مس�كن علت ثبات نس�بي قيمت 
است. با اين حال كارشناسان مي گويند كه تاثير 
برنامه هاي دولت از جمله تصميم براي افزايش 
توليد مسكن، دريافت ماليات از خانه هاي خالي، 
الزام به دريافت كد رهگيري، ايجاد سقف قيمتي 
۲5، ۲۰ و ۱5 درصد براي رشد اجاره بها حداقل در 
ميان مدت خود را نشان مي دهد و نمي توان در 
كوتاه مدت نتايج اين تصميمات را مشاهده كرد.

نشانه هاي افت  بازار مسكن  در تير ماه
نبض بازار



دانش و فن6خبر

استارت آپ ها بايد مهارت برنامه ريزي پويا داشته باشند

بانگاهبستهبهكسبوكارها،قافيهرابهبخشخارجيميبازيم
در ش�رايط فعل�ي جهاني، بي�ش از اينكه 
جنگ نظامي مطرح شود، جنگ نرم مطرح 
اس�ت و يك�ي از راه هاي ق�درت گرفتن يا 
ضع�ف در اين فضا، جنبه اقتصادي اس�ت. 
اين روزها يكي از مهم ترين ابعاد پيشرفت 
اقتص�ادي در جه�ان، اقتص�اد ديجيتال و 
فعاليت كسب وكارهاي نوپا و پلتفرم هاست. 
در اي�ران هم ب�ا وجود تمامي مش�كالت و 
حتي تحريم ها، كارآفرينان عرصه فناوري 
به خص�وص در چند س�ال گذش�ته، وارد 
رقابت جهاني ش�دند و اين درحالي اس�ت 
كه به اعتقاد نايب رييس كميسيون اقتصاد 
نوآوري و تح�ول ديجيتال ات�اق بازرگاني 
ته�ران، ب�ا ادامه رون�د قوانين دس�ت وپا 
گير دولتي و نگاه بس�ته به كس�ب وكارها، 
برنده�اي ايراني عرصه را به بخش خارجي 
واگ�ذار مي كنند و بدين ترتي�ب، تماميت 

ارضي كشور هم به مخاطره مي افتد.

فرزي��ن فردي��س نايب رييس كميس��يون اقتصاد 
نوآوري و تح��ول ديجيتال ات��اق بازرگاني تهران، 
در نشست »تأثير كرونا در كس��ب وكارهاي نوپا«، 
با بيان اينكه كرونا بحراني در س��طح جهاني اس��ت 
و فقط مربوط به كس��ب وكارهاي نوپا نيس��ت بلكه 
كس��ب وكارهاي ب��زرگ را هم در نوردي��ده، گفت: 
»آخرين پيش بيني هاي منتشرش��ده توسط بانك 
جهان��ي و س��ازمان بين المللي پول، تأثير ش��يوع 
كرون��ا را نزديك 9/4 درصد رش��د منف��ي در كل 
دني��ا برآورد ك��رده اس��ت. مصرف كنندگاني كه تا 
ديروز خيلي س��خت رفتار خود را عوض مي كردند، 
ناگهان، در كانال هاي كس��ب اطالع، خريد و توزيع 
عضو ش��ده اند. كس��ب وكارهاي متعددي در حوزه 
اس��تارت آپي مثل گردش��گري حدود 90 درصد از 
گردش مالي و مش��تريان خود را از دس��ت دادند و 
در مقابل كس��ب وكارهايي كه در حوزه هاي توزيع 
خرد، فروش��گاه هاي آنالين، س��رگرمي و آموزش 
بودند رشد بس��يار بزرگي را تجربه كردند. مجموعه 
اين تغييرات، اع��م از آنچه در رفتار مصرف كننده و 
زنجيره توليد و توزيع كه اتفاق مي افتد، دو مقوله در 
حال رخ دادن است. بخش��ي از اين تغييرات گذرا و 
ميراس��ت ولي بخشي از اين تغييرات پايدار بر جاي 
خ��ود باقي خواهد ماند. نبايد تم��ام اين تغييرات را 
دايمي دانست و بايد بخش ثابت و ماندگار را از بخش 
گذرا تفكيك كرد. در اين صورت است كه پيش بيني 
كردن، برنامه ريزي و ايجاد ي��ك برنامه عملكردي 
مناس��ب براي كسب وكارهاي كوچك و بزرگ قابل 

تحقق تر است.«
 

    كسب و كارهاي نوپا  در كشور ضعيفند
فرديس با بيان اينكه كس��ب وكارهاي نوپا در كشور 
ضعيف هستند، گفت: »البته داليل متعددي براي 
آن وج��ود دارد و تنها يك عامل، مش��كالت را براي 

آنها رقم نمي زند. تحريم يك سري محدوديت ها را 
به وجود مي آورد كه البته يكسري فرصت ها را هم به 
وجود آورده است. بي برنامگي ها و اختالفات داخلي 
مي تواند به اين ضعف دامن بزند. يكي ديگر از داليل 
ضعيف شدن كسب وكارها فرهنگ مديريتي ايراني 
است. بنگاه هاي اقتصادي ما از نظر مديريتي و توان 
انساني اصاًل آمادگي روبرو ش��دن با چنين بحراني 
را نداشتند. مثلي هس��ت كه مي گويد اكثر افراد تا 
زماني كه اولين مشت را در رينگ نخورده اند، برنامه 
عملياتي براي انجام كارها دارند ولي با اولين مشت 
متوجه مي شوند كه برنامه درستي ندارند. اين اتفاق 
در اكثر كس��ب وكارها وج��ود دارد و طبق تحقيق 
اكس��نت چير، 71 درصد بنگاه ه��اي اقتصادي در 
100 كش��ور جهان هيچ برنامه اي ب��راي مواجهه با 
كوويد-19 نداشته اند و تنها هفت درصد بنگاه هاي 
اقتص��ادي جهان��ي برنامه ه��اي اق��دام عملكردي 
براي مقابله با ش��رايط بحراني داش��ته اند. درس��ي 
كه از بح��ران كرونا گرفتيم اين بود كه بس��ياري از 
درس آموخته هاي ما تنها روي كاغذ قابل اجرا است و 
بايد توان و مهارت برنامه ريزي چابك تر و ديناميك تر 
را داشته باشيم، بايد به س��راغ مجموع برنامه هايي 
بروي��م كه حالت پوي��ا دارند و دايم بت��وان ديد كه 
طي يك ماه آين��ده چه اتفاقي مي افتد كه الزمه آن 
چابكي س��ازماني و توان مديريتي است. مديران و 
س��رمايه گذران اصلي در سازمان بايد به اين اعتقاد 
داشته باشند كه دنيا مداوم در حال تغيير است. اين 

تلنگر بايد بيش از هر چيز به ما ياد بدهد كه به سمت 
برنامه ريزي ديناميك برويم.«

فرديس با بيان اينكه با توج��ه به گذرا بودن برخي 
اتفاقات هنوز زود اس��ت در مورد اينكه چند درصد 
بنگاه هاي اقتصادي در دوره شيوع كرونا زيان ديده اند 
صحب��ت كنيم، گف��ت: »در ح��وزه گردش��گري 
استارت آپ ها ضرر و زيان زيادي ديده اند ولي نبايد 
فراموش كنيم كه به واسطه همين محدوديت هايي 
كه با آن روب��رو بوده ايم يا همان ضربه هاي كوچكي 
كه قب��اًل خورده ايم، خودمان را براي مش��ت بزرگ 
آم��اده كرده ايم و برخ��الف بنگاه هاي ب��زرگ دنيا 
س��ريع تر مي توانيم براي تطبيق با ش��رايط جديد 
آم��اده ش��ويم.« نايب ريي��س كميس��يون اقتصاد 
نوآوري و تحول ديجيت��ال اتاق تهران با بيان اينكه 
س��طح بنگاه هاي مختلف واكنش به كرونا متفاوت 
بود، اظهار كرد: »بنگاه هاي اقتصادي زيادي س��عي 
كردند در كوتاه مدت منابع جديد درآمدي براي خود 
ايجاد كرده تا از اين بحران عبور كنند. درگذش��ته 
يكي از ويژگي هاي بنگاه هاي اقتصادي تمركز براي 
پاسخ دهي به نياز مشتريان بود تا بتوانند رشد كنند، 
امروز ديگر كلمه تمركز رمز عبور از شرايط نيست. 
بلكه بايد به اين توجه داش��ت ك��ه چگونه مي توان 
درآمده��اي كوتاه مدت ب��راي بنگاه ايج��اد كرد تا 
نيروي انس��اني باارزشي كه براي آموزش آن هزينه 
ش��ده حفظ كرد و بعد بتوان به مسير ارزش آفريني 

بازگشت.«

    هزينه هاي باالي قطعي اينترنت
نايب ريي��س كميس��يون اقتصاد ن��وآوري و تحول 
ديجيتال ات��اق بازرگاني تهران با اش��اره به قطعي 
هش��ت روزه اينترنت در سال گذشته گفت: »همان 
زم��ان ات��اق بازرگان��ي مطالع��ه اي انج��ام داد كه 
هزينه مستقيم و غيرمس��تقيم قطع اينترنت براي 
كسب وكارها و فضاي مجازي چقدر است و نتيجه آن 
را هم به تمام ارگان ها و نهادهاي تصميم گير كشور 
ارس��ال كرد تا براي دفعات آتي كه قرار است چنين 
تصميمي گرفته ش��ود، بدانند كه فقط حسن هاي 
قطع كردن نيست بلكه هزينه هاي زيادي به كشور 
تحميل مي ش��ود و عده زي��ادي از م��ردم را نااميد 
مي كند و جواناني كه اينترن��ت براي آنها حكم هوا 
را دارد، به ج��اي اينكه دلگرم باش��ند و كار كنند به 
مهاجرت فكر مي كنند. كساني كه در اين حوزه كار 
مي كنن��د بايد برخي موضوعات را در ذهن داش��ته 

باشند.
وي افزود:»ه��ر پدي��ده اي حتمًا آس��يب دارد ولي 
محروم كردن جامعه از فضايي كه اقتصاد ديجيتال 
را براي ما مي س��ازد پاك كردن صورت مساله است. 
هر فردي كه قصد دارد جامعه را از اينترنت محروم 
كند حتمًا بايد خير بي شماري كه در اين فضا به مردم 
مي رسد را ببيند. در دوران قرنطينه اسفندماه همين 
فضاي مجازي چقدر به كمك كشور آمد و به كمتر 
كردن رفت وآمدها كمك كرد. مردم به جاي حضور 
در بانك ها از طريق سيستم هاي پرداخت هاي خرد، 

اينترنتي كارهاي خود را انج��ام دادند. اجبار كرونا 
باعث شد افراد س��المند زيادي كار كردن با گوشي 
را ياد گرفتند و از فروشگاه هاي اينترنتي هم خريد 
كردند و اين اتفاقي اس��ت كه ماندگار مي ش��ود.« 
فردي��س با بيان اينكه بنگاه ه��اي مبتني بر اقتصاد 
ديجيتال كشور در اين شرايط همراه شدند و پرسنل 
خود را آموزش دادند، ادامه داد: »پلتفرم هاي تاكسي 
اينترنتي توانس��تند رانندگان خود را آموزش دهند 
تا پروتكل هاي بهداش��تي را رعايت كنند. كاري كه 
دولت به راحتي امكان انجام آن را ندارد، پلتفرم هاي 
حمل ونق��ل كش��ور به راحتي آن را انج��ام دادند تا 

زنجيره سالمت كشور حفظ شود.«

    قوانين دست وپاگير دولتي
بايد برداشته شود

فرديس با اشاره به الگوسازي كارآفريني براي جوانان 
گفت: »بايد برندهاي فاخر ملي داشته باشيم تا جوان 
ايراني خودش را باور كند و بداند كه مي تواند كاري 
را راه اندازي كند. جنگ فقط نظامي نيست و جنگ 
اقتصادي هم وج��ود دارد. وقتي راه برندي را س��د 
مي كنيم و جلوي پيش��رفت آن را مي گيريم، كمك 
مي كنيم ك��ه عرصه را به رقب��اي منطقه اي واگذار 
كند. جنگ اقتص��ادي را همين جوانان كارآفرين و 
پلتفرم هاي ايراني بايد ادامه دهند و نبايد اجازه دهيم 
كه در آينده كس��ب وكارهاي مشابه خارجي در اين 
جنگ برنده ش��وند و در اين صورت تماميت ارضي 

كشور هم به مخاطره مي افتد.«
وي خاطرنشان كرد: »با ادامه اين نگاه بسته در آينده 
اين برندها عرصه را به بخش خارجي واگذار مي كنند. 
واقعيت اين اس��ت كه در عرصه دولتي بايد قوانين 
دست وپا گير برداشته ش��ود. بايد محافظه كاري را 
كنار بگذاريم و به گردش اطالعات شفاف و سريع تر 
بين مردم كمك كنيم. اگر دولتمردي عملكرد خوبي 
داش��ته، بايد او را به مردم معرفي كنيم و در مقابل 
اگر دولتمردي وعده اي داده و كمتر به آن پرداخته 
نيز بايد معرفي شود تا فضاي مطالبه گري در كشور 
به وجود بيايد. تا وقتي كه مطالبه گري، ش��فافيت و 
صراحت را در كالم نداش��ته باشيم اتفاقي در كشور 

نمي افتد.«
 وي با بيان اينكه نسل جديد صبر كمتر و مطالبه گري 
بيشتري دارد، تصريح كرد: »وظيفه ما ميان نسلي ها 
اين است كه سفيدي ها و سياهي ها را به آنها منتقل 
كنيم. اگر اين فضا در كش��ور شكل بگيريد، اتفاقي 
بهتري در كش��ور رقم مي خورد و اگر سكوت كنيم 
فردا نسل بعدي نه تنها آب و هوايي براي زنده ماندن 
نخواهند داش��ت بلكه اينترنتي هم براي دسترسي 
آزاد به اطالعات ندارند و بلكه انتخابي مستقل فارغ از 
تفتيش عقيده، نگاه سياسي، ايدئولوژيك و جنسيتي 
خود نخواهند داشت. فقط آب و محيط زيست نيست 
كه بايد براي نسل بعد حفظ كنيم بلكه وظيفه داريم 
آزادي بيان و آزادي انتخاب كار را هم براي آنها حفظ 

كنيم و براي آن بجنگيم.«

ممنوعيت استفاده از موبايل 
حين راه رفتن در ژاپن

توليد ۵۲,۷ ميليون تن زباله 
الكترونيكي در سال ۲۰۱۹

گزارش س��ازمان ملل نش��ان مي دهد در سال گذشته 
ميالدي ۵۲.7 ميليون تن زباله الكترونيكي توليد شده 
است. به گزارش مهر به نقل از ديلي ميل، طبق گزارش 
سازمان ملل در س��ال ۲019 ميالدي ۵۲.7 ميليون تن 
زباله الكترونيكي در سراس��ر جهان توليد شده، اين در 
حالي است كه كمتر از يك پنجم اين ميزان زباله بازيافت 
شده اس��ت. زباله هاي الكترونيكي ش��امل موبايل هاي 
اسقاطي، پرينتر، تلويزيون، مسواك برقي و ديگر كاالهاي 
برقي اس��ت كه ديگر از آنها اس��تفاده نمي ش��ود. آسيا 
در سال گذش��ته ميالدي بيش��ترين ميزان زباله هاي 
الكترونيك��ي )۲4.۵ ميليون تن( را توليد كرده اس��ت. 
امريكا 1۲.۸ ميليون تن و اروپا با 11.۸ ميليون تن زباله 
الكترونيكي توليد كرده اند. اين درحالي است كه در آفريقا 
و قاره اقيانوسيه به ترتيب ۲.۸۵ و 0.۶۸ ميليون تن زباله 
الكترونيكي توليد شده است. وزن زباله هاي الكترونيكي 
در ۲019 ميالدي حتي از وزن كل افراد بزرگسال در قاره 
اروپا بيشتر است. رقم اين زباله ها در سال گذشته نسبت به 
۲014 ميالدي 9 ميليون تن افزايش يافته است. به عبارت 
ديگر طي بازه اي پنج ساله حجم زباله هاي الكترونيكي ۲1 
درصد رشد كرده است. همچنين اين رقم نشان مي دهد 
به طور متوسط هر يك از س��اكنان زمين 7.۳ كيلوگرم 
زباله الكترونيكي توليد كرده اند. همچنين سازمان ملل 
در گزارش خود هش��دار مي دهد حجم اي��ن زباله ها تا 
۲0۳0 ميالدي به 7۲.۸ ميليون تن مي رسد. عالوه بر آن 
اطالعات گزارش مذكور نشان مي دهد فقط 17.4 درصد 
از زباله هاي الكترونيكي ۲019 ميالدي به شيوه صحيح 
جمع آوري و بازيافت شده اند. طبق اين گزارش، افزايش 
نرخ مصرف گجت ها و عمر كوتاه دستگاه ها از جمله داليلي 
هستند كه به افزايش حجم زباله هاي الكترونيكي منجر 
مي شوند. اين نوع زباله براي سالمت انسان و محيط زيست 
خطرناك است. زيرا اكثر دستگاه هاي الكترونيكي دچار 
افزودني هاي سمي و مواد خطرناك مانند جيوه هستند 

كه به مغز انسان آسيب مي رسانند.

رسيدگي به انحصارطلبي 
شركت هاي فناوري

مديران عامل چهار شركت فناوري بزرگ دنيا ماه جاري 
ميالدي به كنگ��ره امريكا خواهند رفت و به س��واالت 
قانونگذاران در مورد انحصارطلبي پاس��خ خواهند داد. 
به گزارش ديجياتو، س��خنگوي كميته قضايي مجلس 
نمايندگان امريكا تأييد كرد كه جف بزوس، تيم كوك، 
مارك زاكربرگ و س��اندار پيچاي كه به ترتيب س��كان 
آمازون، اپل، فيسبوك و گوگل را در دست دارند، در كنگره 
امريكا حاضر خواهند شد و به اتهامات پاسخ خواهند داد. 
در اين جلسه در مورد اتهاماتي كه شركت هاي يادشده 
در زمين��ه انحصارطلبي با آنها مواجه هس��تند، بحث و 
گفت وگو خواهد شد. براي گوگل موضوع بحث پيرامون 
كنترل بازار تبليغات توسط اين ش��ركت خواهد بود و 
فيس بوك بايد در مورد شركت هاي كوچكي كه تصاحب 
كرده پاسخگو باشد. اپل به خاطر سياست هايش در قبال 
فروشگاه »اپ اس��تور« زير تيغ انتقادات خواهد رفت و 
رفتار آمازون با فروشندگان شخص ثالث اين فروشگاه 
اينترنتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. كميته قضايي 
مجلس نمايندگان امريكا شروع رسيدگي به انحصارطلبي 
شركت هاي بزرگ فناوري را ژوئن سال ۲019 اعالم كرد 
و سپتامبر همان سال از ش��ركت ها خواست تا مدارك 
رسمي خود را در اين زمينه ارايه كنند. اين كميته تاكنون 
جلساتي را با شركت هاي كوچكي مثل Sonos )كه قباًل 
 Tile آمازون و گوگل را به سرقت فناوري متهم كرده( و
و Basecamp برگزار كرده است. اين شركت ها مدعي 
هستند كه انحصارطلبي شركت هاي بزرگ فناوري به 
آنها آسيب وارد كرده است. تيم كوك، مارك زاكربرگ 
و ساندار پيچاي پيش��تر در برابر كنگره امريكا شهادت 
داده اند، ام��ا جف بزوس براي اولين ب��ار در برابر كنگره 
ش��هادت خواهد داد. تاريخ برگزاري جلسه و حضوري 
يا غيرحضوري بودن آن در حال حاضر مشخص نشده 
است. كميته قضايي مجلس نمايندگان امريكا عالوه بر 
رس��يدگي به اتهامات انحصارطلبي، در مورد مشكالت 
ديگر ش��ركت هاي ياد ش��ده از جمله نفرت پراكني در 
فيس بوك و يوتيوب و همچنين نح��وه رفتار آمازون با 
كاركنانش بحث خواهد كرد. شركت هاي فناوري بايد 
عالوه بر پاسخگويي به كميته قضايي مجلس نمايندگان، 
به كميس��يون فدرال تج��ارت امري��كا )FTC( نيز در 
مورد تصاحب ش��ركت هاي كوچك تر پاسخگو باشند. 
۵0 دادس��تان از ايالت هاي مختلف امريكا و همچنين 
رگوالتورهاي اروپايي نيز تحقيقات مس��تقل خود را در 

مورد انحصارطلبي انجام خواهند داد.

مسووالن شهر ياماتو در ژاپن اعالم كردند افراد پياده 
از اين پس اجازه ندارند حين راه رفتن در مسيرهاي 
تردد عمومي، ميادين و پارك ها از موبايل اس��تفاده 
كنند. به گزارش ديجياتو به نقل از ان دي تي وي، اين 
اولين باري است كه چنين ممنوعيتي در ژاپن اعمال 
مي شود. البته استفاده از موبايل حين راه رفتن فعال 

در ياماتو جريمه ندارد.
طبق گفته مقامات يامات��و هدف از وضع اين قانون 
در شهر، هشدار به جوانان و افراد كهنسال در مورد 
خطرات حواس پرتي با موبايل حين تردد در خيابان 
است و قرار ش��ده كه از هفته آينده قانون جديد در 
آن به اجرا در بيايد. اما اين تنها ش��هر در دنيا نيست 
كه چنين قوانيني را براي اس��تفاده از موبايل حين 
راه رفتن تصويب كرده. س��ال گذشته كره جنوبي 
نيز گام هاي مش��ابهي را براي هوش��يار س��اختن 
شهروندانش نس��بت به خطرات اين نوع استفاده از 

موبايل برداشت.
براي مثال در ش��هري به نام Ilsan سيس��تمي در 
چهارراه ه��ا نصب ش��د كه نورهايي چش��مك زن و 
پرتوهاي ليزري را حين عبور و مرور پياده ها به سمت 
عابرين و خودروها مي تاباند تا در صورتي كه مشغول 
استفاده از موبايل هستند حواسشان را جمع كنند. 
در هر حال اقدام مقامات ش��هر ياماتو در ژاپن مورد 
حمايت بسياري از شهروندان آن قرار گرفته و حاال 
به ندرت پيش مي آيد كه فردي در اين ش��هر حين 
راه رفت��ن در خيابان از موبايل اس��تفاده كند. طبق 
تحقيقاتي كه شركت ژاپني NTT Docomo )غول 
صنعت موبايل اين كشور( در سال ۲014 انجام داد، 
عابرين پياده حين خيره ش��دن به نمايشگر موبايل 
خود 9۵ درصد از ميدان ديدش��ان نسبت به محيط 

را از دست مي دهند.
اين ش��ركت ب��راي انج��ام تحقيقات خ��ود نوعي 
شبيه س��ازي كامپيوتري را انجام داد تا مش��خص 
كند اگر 1۵00 مس��افر ايستگاه ش��يبويا در توكيو 
حين عبور از چهار راه مجاور به آنكه شلوغ ترين در 
دنياس��ت )تصوير اصلي مطلب(، به موبايل هايشان 
نگاه كنند چه اتفاقي رخ مي دهد. نتايج نشان مي داد 
كه دو سوم از اين افراد بدون هيچ حادثه اي به سمت 
ديگر خيابان مي روند؛ 44۶ مورد برخورد شخص با 
شخص رخ مي دهد و 10۳ نفر ديگر نيز با خودروها 

تصادف خواهند كرد.
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كمكي كه فناوري اطالعات 
در دوران كرونا به ما كرد

اگر زيرس��اخت هاي فناوري كشور، طي چند سال 
گذشته آماده نش��ده بود كرونا تاثير بيشتري روي 
بسياري از كس��ب و كارها مي گذاش��ت، زيرا ارايه 
سرويس به صورت الكترونيكي ميسر نبود. به گزارش 
پيوست، آماده بودن زيرساخت هاي ارايه خدمات از 
بعد مالي و غير مالي يكي از ابزارهايي است كه اين 
روزه��ا سياس��ت گذاران روي آن مانور مي دهند و 
يكي از نقاط قوت خود در دوره كرونا را فراهم بودن 
پهناي باند مورد نياز كاربران مي دانند؛ از سويي آنان 
در تحليل هاي خود به تصويب ش��دن  و همچنين 
هموار ش��دن مسير قوانيني اشاره مي كنند كه اگر 
ويروس همه گير كرونا نيامده بود، تصويب آنها بسيار 
طوالني تر از چيزي بود كه اي��ن روزها با آن مواجه 
هستيم. امير ناظمي، معاون وزير ارتباطات و رييس 
س��ازمان فناوري اطالعات، هدسترس��ي كاربران 
را يكي از فاكتورهاي مهم در توس��عه حوزه آي تي 
عنوان كرد و گفت: »هر چند در حوزه دسترسي در 
مقايسه با كشورهاي پيشرفته جهان كار بسياري 
وجود دارد؛ اما اگر همين دسترسي به فناوري نيز 
فراهم نبود و زيرساخت هاي موجود فراهم نشده بود 
كرونا مي توانست آسيب هاي بيشتري به كشور وارد 
كند.« او به تعداد كاربران 4G و۳G در اوخر س��ال 
9۶ اشاره كرد و افزود: »در انتهاي سال 9۶ در حدود 
۳0 ميليون كاربر4G و۳G فعال در كشور داشتيم 
و حال اين تعداد دوبرابر ش��ده اس��ت. اگر همين 
سطح از دسترسي فراهم نبود، خريدهاي آنالين، 
آموزش هاي مجازي، اشتراك گذاري آموزش هاي 
جلوگيري از ش��يوع بيم��اري و... چق��در كمتر و 
ناكارآمدتر بود؟« با وجود تمامي اين سرويس هايي 
كه ارايه شده است، يكي از موضوعاتي كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد، فقري است كه مي تواند در آينده 
بس��ياري از خانواده ها را تحت ش��عاع قرار دهد. به 
عقيده رييس سازمان فناوري اطالعات مهم ترين 
تغييري كه بايد براي جلوگيري از فقر پايدار صورت 
گيرد تغيير ابزارهاي نظام مالي است. ناظمي در اين 
مورد گفت: »در اين زمينه بايد تغييرات گسترده اي 
در جهت نظام اعتباري مالي ص��ورت گيرد. نظام 
اعتباري مي تواند تمام رفتارهاي مالي ما را تحت تاثير 
قرار دهد.« به گفته او اين تغييرات بايد در بخش هاي 
وام دهي، نظام پرداخت و بيمه ايجاد شود. او با بيان 
اينكه قدرت خريد مردم كاهش يافته اس��ت اعالم 
كرد: »طبق آماري كه از سوي شاپرك و بانك مركزي 
منتشر مي شود كاهش قدرت خريد حتي در خريد 
اقالم خوراكي نيز خود را نشان مي دهد.« او يكي از 
خالءهاي مهم در زمينه گس��ترش فقر را نداشتن 
تئوري توس��عه در ايران عنوان كرد. همچنين پنل 
نيما نامداري، تحليلگر فناوري هاي مالي با اشاره به 
تحول برخي مفاهيم در چند دهه اخير خصوصا پس 
از همه گيري ويروس كرونا گفت: »مفهوم فقر طي 
سال هاي اخير از كمبود مالي به محدوديت در انتخاب 
متحول شده است. در پارادايم هاي امروز، فقير لزوما 
كسي نيست كه درآمد كمي دارد؛ بلكه كسي است كه 
حتي با وجود درآمد قابل قبول، حق انتخاب چگونگي 
مصرف اين درآمد را ندارد.« به گفته او بر اساس اين 
تعريف، كرونا به افزايش فقر در جهان دامن زده است 
و اگر فناوري به ويژه فناوري هاي مالي نبودند، اين 

افزايش شديدتر مي شد. 

وقتي راه برندي را سد مي كنيم و جلوي پيشرفت آن را مي گيريم، كمك مي كنيم كه عرصه را به رقباي منطقه اي واگذار كند

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آيين نامه قانون تعيين وتکليف وضعيت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره98/23057 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهرتصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای رمضان خاندوست دورابی فرزند محمدتقی 
در شش دانگ عرصه يک قطعه زمين بابنای احداثی به مساحت199/70 متر مربع به شماره کالسه98/622 قسمتی از پالک 
108فرعی از31 اصلی واقع در اراضی فراش محله بخش 17 ثبت بهشهرمحرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبتی به فاصله 14 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف 19901967 
عليمراد بابايی

 رئيس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر 
   تاريخ انتشار نوبت اول 1399/03/31 
   تاريخ انتشار نوبت دوم 1399/04/14

دنياي فناوري

مفقودی
 کلي�ه م�دارک مرب�وط ب�ه خ�ودرو وان�ت کاپ�را دو کابي�ن تيپ
 BQ1023G-G3-2400cc رنگ خاکس�تری متاليک به شماره 
پالک 991 ق 51 ايران 15 به شماره موتور SHL8822 و شماره شاسی 
NAGDPV2PF22T01297 بنام س�اجد صدي�ق برازنده مفقود 

گرديده است.
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»تعادل«،درگفتوگوبافعاالناقتصاديازارزهايبرگشتدادهنشدهبهاقتصادگزارشميدهد

ارز نهادهاي حاكميتي كجاست؟ 
تعادل | فرشته فريادرس |

طي هفته هاي اخير شاهد اخطار نهادهاي 
مختل�ف دولتي ب�ه صادركنن�دگان براي 
بازگش�ت ارزش�ان ب�ه كش�ور بودي�م؛ 
از متول�ي  به طوري ك�ه رييس جمه�ور 
بانك مركزي خواس�ت درص�ورت تخطي 
صادركنن�دگان از رف�ع تعه�د ارزي، 
اسامي آنها اعالم ش�ود. اين موضوع البته 
واكنش ه�اي زي�ادي ب�ه همراه داش�ت و 
مهم ترين پرسش�ي كه در اين زمينه قابل 
طرح است، اينكه سهم شركت هاي بزرگ 
صادركنن�ده دولت�ي، خصولت�ي و بخش 
خصوص�ي در رابط�ه با عدم بازگش�ت ارز 
حاص�ل از صادرات چقدر اس�ت؟ برخي از 
فعاالن اقتصادي در پاس�خ به اين پرسش، 
س�هم بخش خصوصي را در عدم بازگشت 
ارز صادراتي بس�يار ناچيز مي دانند وتوپ 
ارز صادراتي را به زمي�ن حاكميت و دولت 
مي اندازند. به گفته آنها، ارزهاي برگش�ت 
داده نش�ده به چرخ�ه اقتصادي كش�ور، 
مربوط به ش�ركت هاي وابسته به حاكميت 
ودول�ت يا هم�ان خصولتي ها هس�تند. از 
همين رواس�ت كه بانك مركزي در معرفي 
اسامي آنها مماش�ات و تعلل مي ورزد. اين 
در حالي اس�ت ك�ه ارزه�اي صادراتي اين 
بنگاه ها، آورده شخصي مديرانشان نيست و 
بايد بررسي شود كه ارزها را صرف چه كاري 
كرده ان�د و چرا به كش�ور بازنگردانده اند؟ 
درمقابل، اما برخي ديگ�ر نيز معتقدند كه 
ع�ده اي صادركنن�دگان در س�ايه وبدون 
اهليت، از خألهاي موجود وبا سوءاستفاده 
از سياس�ت هاي ارزي اش�تباه، اق�دام به 
ص�ادرات كرده، اما ارزش�ان را وارد چرخه 

اقتصادي كشور نكرده اند. 

  ارز صادراتي به روايت آمار 
آمارهاي صادراتي نش��ان از اين دارد كه در دو سال 
گذش��ته نزديك به 72 ميليارد دالر صادرات انجام 
شده است. حال براساس اظهارات عبدالناصر همتي 
رييس كل بانك مركزي، نزدي��ك 45 ميليارد دالر 
ارز از ميزان صادرات به كش��ور بازگش��ته اما 27.5 
ميليارد دالر ارز حاصل از اين صادرات هنوز به كشور 
بازنگشته است. اين ميزان عدم بازگشت ارز صادراتي، 
واكنش هاي زيادي از سوي فعاالن بخش خصوصي 
به همراه داشت؛ به طوري كه »جمشيد نفر« رييس 
كميس��يون صادرات اتاق ايران با اشاره به آمار بانك 
مرك��زي درباره عدد عدم بازگش��ت ارز صادراتي به 
»تع��ادل« مي گويد: اعالم چني��ن رقمي براي عدم 
بازگشت ارز از سوي صادركنندگان، به نظر مي رسد، 
هيچ ربطي به بخش خصوصي نداشته باشد. به گفته 
اين فع��ال بخش خصوصي، ارزهاي بازگش��ت داده 

نش��ده را بايد درجاي ديگري جس��ت وجو كرد. در 
همين راستا، مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني 
تهران نيز دراظهاراتي عنوان مي كند كه براس��اس 
توافقات انجام ش��ده بين بخ��ش خصوصي و بانك 
مركزي قرار بود كه 70 درصد ارز حاصل از صادرات 
به كش��ور بازگردد و تاكنون قسمت اعظم اين ارزها 
به كش��ور بازگشته است؛ البته با توجه به تحريم ها و 
مشكالتي كه وجود دارد آوردن ارز به سامانه نيما با 
مشكالتي روبرو است.  با اين حال، برخي اولتيماتوم ها 
براي بازگش��ت ارز صادراتي ش��ديدتر شد؛ چراكه 
وزارت صمت هفته گذشته در اقدامي تهديد آميز به 
برخي صادركنندگان پيام��ي مبني بر تعليق كارت 
بازرگاني شان ارس��ال كرد.  در همين راستا، حميد 
زادبوم رييس سازمان توسعه تجارت نيز در اظهاراتي 
از تعليق كارت بازرگاني 2500 نفر از صادركنندگاني 
كه ارز حاصل از صادرات خود را در موعد معين به كشور 
بازنگردانده اند، خبر داد. البته هنوز اسامي هيچ فرد يا 
شركتي دراين زمينه به طور مشخص اعالم نشده است.  
اما واقعيت ماجرا چيست؟ براساس اظهارات فعاالن 
بخش خصوصي، حجم عظيمي از صادرات غيرنفتي 
آن ه��م در بخش ه��اي مهمي چون »پتروش��يمي، 
معادن، ميعانات گازي« از سوي شركت ها و نهادهاي 
وابسته به حاكميت انجام مي شود. حتي رصد آمارها 
نيز بر اين موضوع صحه مي گذارد؛ به طوري كه مطابق 
آمارها حدود 70 درصد از صادرات غيرنفتي كشور از 
اين محل انجام مي شود. حال براساس آنچه كه همتي 
اعالم كرده، 25 ميليارد دالر از ارز حاصل از صادرات 
در سال 97 به كش��ور باز نگشته اس��ت. با نگاهي به 
مجموع درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي، 
مي توان عنوان كرد كه كمتر از 10 ميليارد دالر مربوط 
به صادرات بخش خصوصي است و مابقي درآمدهاي 
ارزي حاصل از ص��ادرات مربوط به بخش دولتي و به 
عبارتي همان بخش هاي وابس��ته به حاكميت انجام 
مي دهند. ح��ال اگر فرض را بر اين بگذاريم كه بخش 
خصوصي هيچ ارزي را )يعني از10 ميليارد دالري كه 
سهم بخش خصوصي است( به كشور بازنگردانده است، 
كه حتي بنابه گفته هاي متولي بانك مركزي اين فرض 
هم رد شده اس��ت؛ چراكه به گفته خود او، بسياري از 
صادركنندگان در بازگش��ت ارزشان همكاري الزم را 
داشته اند؛ مي مانند 15 ميليارد دالر ارز صادراتي كه 
از آن بخش خصوصي نيس��ت ومربوط به بخش هاي 
دولتي و خصولتي وابسته به حاكميت است. از اين رو، 
اين پرسش قابل طرح است كه سهم شركت هاي بزرگ 
صادركننده دولتي و خصولتي و بخش خصوصي در 
رابطه با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات چقدر است 

وچرا اسامي آنها اعالم نمي شد؟ 

  غفلت از ارز خصولتي ها 
در همين حال، حسن فروزان فرد عضو هيات نمايندگان 
اتاق تهران، نيز با انتقاد از رويه برخورد دس��تگاه هاي 
دولتي با صادركنندگان، به »تعادل« مي گويد: متاسفانه 

سياست ها در بخش دولتي به گونه اي تنظيم شده كه 
همواره واردكنندگان و صادركنندگان را متهم به عدم 
همكاري با بخش دولت��ي مي داند. در تازه ترين نمونه 
آن متهم كردن بخش خصوصي درعدم بازگش��ت ارز 
صادراتي اس��ت. اين در حالي اس��ت كه به گفته اين 
فعال اقتصادي، سهم بخش خصوصي از عدم بازگشت 
ارز صادراتي به نس��بت س��اير بخش ه��اي دخيل در 
امر صادرات ناچيز اس��ت. فروزان فرد در ادامه عنوان 
مي كند: البته به اين بدان معنا نيس��ت كه خطايي از 
س��وي بخش خصوصي س��ر نمي زند، چراكه ممكن 
سوءاستفاده هايي از سوي برخي از صادركنندگان 
صورت بگيرد كه بايد با اين طيف برخورد ش��ود، اما 
اين نوع تخلفات نبايد ب��ه پاي همه صادركنندگان 
نوش��ته ش��ود و در برخ��ورد ب��ا همه آنه��ا قوانين 
س��ختگيرانه وضع كرد. اين فعال اقتصادي با اشاره 
به اينكه بايد شرايط سخت كنوني صادركنندگان را 
نيز در نظر گرفت، عنوان كرد: برخوردهاي دستوري 
وكنترلي هيچگاه راه به جايي نمي برد؛ به طوري كه 
طي 4 دهه اخير نيز ش��اهد برخوردهاي پليسي به 
جاي روش هاي تش��ويقي بوديم. فروزان فرد تاكيد 
مي كند كه تعامل با صادركنندگان بايد در دس��تور 
كار قرار بگيرد، اين درحالي است كه نگاه حاكميت، 
متولي��ان وزارت صم��ت وبانك مرك��زي به بخش 
خصوصي به عن��وان يك خطاكار بوده اس��ت. اين 
فعال اقتصادي مي گويد: در بحث عدم بازگشت ارز 

صادراتي بايد بررسي شود كه سهم بخش خصوصي 
واقعي، بخش ه��اي خصولتي وحاكميت��ي از عدم 
بازگشت ارز صادراتي چقدر بوده است؟ او مي گويد: 
نمي توان با يكس��ري اظهارات كلي تمامي زحمات 
بخش خصوصي و صادركنندگان واقعي را زير سوال 
برد.  نكته قابل ذكر ديگر به گفته مجيدرضا حريري 
ك��ه نبايد از آن غافل بود اين اس��ت ك��ه از مجموع 
درآمدهاي حاصل از صادرات غيرنفتي كمتر از 10 
ميلي��ارد دالر مربوط به ص��ادرات بخش خصوصي 
اس��ت و بقيه صادرات اين بخ��ش را بخش دولتي و 
به عبارت��ي همان بخش هاي وابس��ته به حاكميت 
انج��ام مي دهند. به گفته او، ص��ادرات غيرنفتي در 
بخش هاي »پتروش��يمي، معادن، ميعانات گازي« 
توسط شركت ها و بنيادهاي مختلف انجام مي شود 
كه وابس��ته به حاكميت هس��تند. بنابراين حدود 
70 درص��د از ص��ادرات غيرنفت��ي كش��ور از اين 
محل انجام مي ش��ود. همچنين براساس گفته هاي 
رييس اتاق اي��ران وچين، حدود 80 تا 90 درصد از 
صادرات غيرنفتي توسط صادركنندگان بزرگ بخش 
خصوصي انجام مي شود؛ يعني اگر صادرات غيرنفتي 
بخش  خصوصي 10 ميليارد دالر باش��د 8 ميليارد 
دالر آن توس��ط صادركنندگان بزرگ كه تعداد آنها 
محدود و اتفاقا كاماًل ش��ناخته ش��ده هستند انجام 
مي ش��ود و بقيه 2 ميليارد دالر ص��ادرات غيرنفتي 
توسط 27 هزار صادركننده اي كه وجود دارد انجام 

مي شود. اين فعال اقتصادي همچنين در گفت وگو 
با ف��ارس مي گوي��د: صادركنندگان ب��زرگ كاماًل 
شناخته شده هستند و اين صادركنندگان معمواًل به 
عنوان صادركننده نمونه و قهرمان صادراتي معرفي 
مي شوند و با مس��ووالن نيز كاماًل به صورت نزديك 
ارتباط دارن��د. حريري در ادام��ه مي گويد: اگر اين 
افراد ارز حاصل از صادرات را به كشور بازنگردانده اند 
نيازي نيست كه موضوع در رسانه ها فرياد زده شود 
بلكه با توجه به ش��ناخت مس��ووالن دولتي از اين 
افراد و دسترس��ي راحت به آنها به آس��اني مي توان 
در جلساتي كه با حضور اين افراد برگزار مي شود در 
گوش آنها گفت كه اگر ارز را به كش��ور باز نگردانيد 
با ش��ما برخورد خواهد شد. به گفته او، برخي از اين 
صادركنندگان كه تعدادشان نيز انگشت شمار است 
نه تنها ارز حاصل از ص��ادرات را برنگردانده اند بلكه 
ارز 4200 توماني نيز براي واردات دريافت كرده اند 
و اسامي آنها در ليست دريافت كنندگان ارز دولتي 
وجود دارد. اين فعال اقتصادي اظهارات مس��ووالن 
بانك مركزي در مورد ابراز رضايت از ميزان بازگشت 
ارز حاصل از صادرات را بيش��تر تع��ارف مي داند و 
مي گويد: گاهي در كشور در شرايط خاص يك عده 
يا يك فعاليت مورد توجه و تعريف و تمجيد بي حد و 
حصر قرار مي گيرد و لذا هنگامي كه آن افراد مرتكب 
اش��تباه يا خطا مي ش��وند جرأت برخورد با آنها نيز 

وجود ندارد.
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 ابالغ دستورالعمل 
توليد رمزارزها، به زودي

تسنيم | رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: 
دس��تورالعمل نحوه توليد رمز ارز ها در هيات دولت 
تصويب شد و به زودي ابالغ خواهد شد. علي مويدي 
خرم آبادي افزود: دستور العمل نحوه توليد رمزارز ها 
پس از پيگيري هاي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در 
كميسيون تخصصي اقتصادي هيات دولت تنظيم 
شد و به تصويب هيات دولت رس��يده است. وي در 
ادامه گفت: اين دستور العمل كه بر نحوه توليد رمز ارز 
و به طور مثال نحوه محاسبه برق مصرفي آنها نظارت 
دارد به زودي ابالغ خواهد شد و توليدكنندگان رمز ارز 
پس از اين مصوبه با رعايت دستور العمل هاي مصوبه، 

اقدام به توليد رمز ارز كنند.

وابستگي صنعت خودروسازي 
به خارج كاهش يابد 

مهر |  مع��اون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 
قصد داريم با افزايش ساخت داخلي، وابستگي صنعت 
خودروسازي را به خارج از كشور كاهش دهيم كه با 
اين كار، قيمت ها هم كاه��ش مي يابد. امير بيات با 
اشاره به اينكه كشور در بخش خودروسازي، سال ها 
در تالش اس��ت و دولت هاي مختلف از قطعه سازان 
داخلي، حمايت كرده اند، افزود: دولت ها و خودروسازها 
تالش كردند قطعه س��ازي را افزاي��ش دهند. وي با 
اشاره به توليد خودرو k1۳2 در ايران خودرو اضافه 
كرد: ح��دود 92 درصد اين خودرو داخلي س��ازي 
ش��ده اس��ت و 8 درصد آن از خارج وارد مي شود كه 
تالش مي كنيم اين 8 درصد هم داخلي سازي شود. 
بيات گفت: تحريم ها فرصتي را براي صنعت خودرو 
فراهم كرده اس��ت تا وابستگي خود را به خارج قطع 
كند. سرپرس��ت وي با اشاره به اينكه قراردادهايي با 
مشاركت ۳۶ سازنده براي اجراي 55 طرح بسته شده 
است، افزود: حجم اين قراردادها. 12۶0 ميليارد تومان 
است كه ساالنه كاهش ارزبري ۶۶ ميليون يورويي را 
خواهد داشت. وي با بيان اينكه وجود نمايشگاه هاي 
دايمي، كمك بزرگي در متعادل سازي نيازها و توليد 
است افزود: اكنون نمايشگاه هاي دايمي داريم و قصد 
داريم اين نمايشگاه ها را براي صنايع مختلف در بخش 
فوالد و لوازم خانگي ايجاد تا ميان توليدكنندگان و 

نيازمندي هاي كشور، تعادل برقرار كنيم.

 توليد ساالنه سيگار از
 ۵۴ ميليارد نخ گذشت

ايسنا | جديدترين آمار منتشر شده از سوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان مي دهد كه در 
سال 98 حدود 54 ميليارد و 800 ميليون نخ سيگار 
توليد شده است. اين رقم نسبت به توليد 48 ميليارد 
و 200 ميليون نخ در سال گذشته 1۳.7 درصد افزايش 
داشته است. در قانون برنامه پنجم توسعه تاكيد شده 
بود كه كل واردات س��يگار با برند اصلي در پايان اين 
برنامه به توليد داخل تبديل شود تا با به صفر رساندن 
ميزان واردات اين محصوالت با به كارگيري از توان 
داخلي نياز مصرفي كشور در داخل تامين شود كه 
اين امر در نهايت در سال 1۳97 محقق شد. همچنين 
سال گذشته 154 ميليون نخ سيگار صادر شده كه 
نسبت به صادرات 150 ميليون نخي اين محصول 
در سال 1۳97 حدود 2.7 درصد رشد داشته است. 
از طرف ديگر، با توجه به اينكه ميزان مصرف ساالنه 
سيگار در كش��ور ۶5 ميليارد نخ برآورد شده، ميزان 
قاچاق نيز در سال گذشته 10 ميليون و ۳1 هزار نخ 
برآورد شده كه نسبت به س��ال 1۳97 حدود ۳9.2 
درصد كاهش داشته است. بر اساس اين آمار در سال 
گذشته حدود 2۳74 تن توتون صادر شده كه نسبت 
به صادرات 909 تن از اين محصول در سال 97 1۶1.۳ 
درصد افزايش داشته اس��ت. البته صادرات تنباكو 
معسل و سنتي در سال 1۳98 به ترتيب 29 و 7۳.۳ 
درصد كاهش داشته و به 8۳.9 و 1۳4 تن رسيده است. 
در اين ميان واردات تنباكو معسل در سال گذشته با 
79.1 درصد كاهش به 822 تن رسيده، در حالي كه 
واردات اين محصول در سال 1۳97 حدود ۳9۳0 تن 
بوده است. بر اساس اين آمار تا پايان سال گذشته 21 
واحد توليدي در بخش توليد س��يگار و ۳9 واحد در 
بخش توليد تنباكو فعال بودند. اين در حالي است كه 
تعداد واحدهاي توليدي فعال در اين دو بخش در سال 

1۳97 به ترتيب 20 و ۳۳ بوده است.

قاچاق دام به عراق زياد شد
تس�نيم|رييس اتحاديه گوشت گوسفندي از 
افزايش قاچاق دام زنده از مرزهاي غربي كشور به 
بازار عراق خبر داد و گفت: وقتي اختالف 50 هزار 
توماني در دو بازار وجود داشته باشد طبيعي است 
كه دامدار با پذيرش ريسك آن اقدام به فروش دام 
در بازار ع��راق مي كند. علي اصغر ملكي افزود: در 
حال حاضر قيمت هر كيلوگرم گوسفند زنده در بازار 
تهران 40 هزار تومان است كه اگر وارد بازار عراق 
شود به 90 هزار تومان مي رسد. وي اظهارداشت: 
اين عامل باعث شده همه شاهد خروج غيرمجاز دام 
زنده از شهرهاي اشنويه و پيرانشهر به بازار سليمانيه 
عراق باش��ند. رييس اتحاديه گوشت گوسفندي 
گفت: اين دو شهر از حيث مسافت با مرز سليمانيه 
عراق خيلي نزديك هستند و افراد پياده مي توانند 
دام زنده را به آن طرف مرز گسيل دهند. وي افزود: 
وقتي اختالف 50 هزار تومان��ي در دو بازار وجود 
داشته باشد طبيعي اس��ت كه دامدار با پذيرش 
ريسك آن اقدام به فروش دام در بازار عراق مي كند. 
ملكي افزود: اين اقدام باعث ايجاد كمبود عرضه دام 
زنده و بالطبع گراني گوشت قرمز در بازار داخلي 
مي ش��ود كه مراجع قانوني بايد موضوع مدنظر را 
قاطعانه پيگيري كنند. وي تصريح كرد: به طور قطع 
قاچاق دامي كه در شرايط كنوني در مرزهاي غربي 
كشور انجام مي شود روي كمبود عرضه و گراني آن 
در ماه هاي آينده تاثير مي گذارد از اين رو بايد جلوي 

قاچاق گرفته شود. 

70 درصد از صادرات غيرنفتي كشور از سوي خصولتي ها انجام مي شود

نايبرييساتاقبازرگانيمشتركايرانوروسيه:

برقراريارتباطاتبانكيباروسيه
تس�نيم|  نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه گفت: 
برقرار ش��دن سيستم هاي بانكي ميان ايران و روسيه باعث شده تا ما 
بتوانيم ميزان صادرات بيشتري به روسيه را داشته باشيم و نسبت به 

سال هاي گذشته با افزايش نسبي رو به رو شويم.
كامبيز ميركريمي گفت: محموله هاي صادراتي ايران به روسيه در دو 
سال اخير زير ۳00 ميليون دالر بوده اند. وي افزود: سال گذشته در 
حوزه صادرات، ايران جهش وزني و ارزشي را تجربه كرد. نايب رييس 
اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه اضافه كرد: روسيه معموال مواد 
طبيعي ي��ا خام نمي خرد، چرا كه خودش به اين منابع دسترس��ي 
دارد.وي ادامه داد: تنوع محصوالت ايران براي صادرات بسيار زياد 
است و اين موضوع براي كش��ور هاي مختلف اهميت دارد. كامبيز 
ميركريمي با اشاره به نرخ ارز در ايران، توضيح داد: جهش قيمت ارز 
نسبت به ريال، صرفه هاي مختلفي را براي حوزه صادرات به وجود 
آورد، اما اين نفع به دليل تحريم ها و ضعف زيرس��اخت هاي بانكي 
به دست كش��اورز يا توليدكننده نرسيد. وي افزود: روسيه كشوري 
سردسير است و در فصل هاي سرد سال، به محصوالتي نياز دارد كه 
در جنوب ايران توليد مي شوند. نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و روسيه با اشاره به اينكه برخي از صنايع غذايي شعبه هايي را 
در روسيه دارند، اظهار داشت: برقرار شدن سيستم هاي بانكي ميان 
ايران و روس��يه باعث ش��ده تا ما بتوانيم ميزان صادرات بيشتري را 
داشته باشيم و نسبت به سال هاي گذشته با افزايش نسبي رو به رو 
شويم. وي با اشاره به اينكه بسياري از مشكالت حمل و نقل جاده اي 
ميان ايران و روس��يه برطرف شده است، توضيح داد: روسيه شبكه 

راه آهن گسترده اي دارد و امروزه برخي از خط هاي اين ظرفيت وارد 
خاك ايران شده اند. كامبيز ميركريمي تاكيد داشت: اگر تراز مالي دو 
كشور در حالت مطلوب قرار داشته باشد، تجارت با پول ملي مي تواند 
گزينه خوبي باشد، اما در حالتي كه تراز تجارت منفي باشد، پول ملي 
كم مي آورد و ما مجبور مي ش��ويم از پول ثالث استفاده كنيم. وي با 
بيان اينكه س��امانه نيما به روبل توجه كافي ندارد، اظهار داشت: در 
حال حاضر ش��ركت هاي ايراني و روسي ترجيح مي دهند از طريق 
كشورهاي واسطه فرآيند تجارت را تكميل كنند. نايب رييس اتاق 
بازرگاني مشترك ايران و روس��يه افزود: بانك مركزي بايد با ايجاد 
مشوق هاي مختلف شركت هاي مختلف را از كار كردن با واسطه ها 
منصرف كند. وي اضافه كرد: تصور مي كنم كه در سال 99 صادرات 
خوبي در كشور ش��كل بگيرد و تنها تهديد حوزه صادرات مي تواند 

كرونا و شيوع مجدد اين بيماري در دنيا باشد.

معاونطرحوبرنامهوزارتصمت:

اقتصادايراندرحالپوستاندازياست
شاتا |معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: اقتصاد ايران به معناي واقعي 
در حال تجربه اقتصاد بدون نفت است و يك پوست اندازي جديد را در اقتصاد 
كالن شاهد هستيم . سعيد زرندي در نشست شوراي گفت وگوي دولت 
با بخش خصوصي در استان كهگيلويه و بوير احمد با اشاره به مشكالتي 
كه تحريم ها ايجاد كردند، گفت: بايد تحريم ها را به فرصت تبديل كرد. وي 
افزود: اگر بخش خصوصي نبود، گذر از شرايطي كه دشمن متخاصم براي 
كشور ايجاد كرده سخت و دشوار مي شد، لذا بايد به جهادگران اقتصادي 
اداي دين كنيم چراكه اگر همت و اعتماد به نفس ايراني نبود، نمي توانستيم 
بر مشكالتي كه دشمن ايجاد كرده غلبه كنيم. معاون طرح و برنامه وزارت 
صمت با اشاره به مشكالتي كه در نتيحه تحريم ها ايجاد شده، گفت: تحريم ها 
مشكالت زيادي ايجاد كرده است اما بايد از آن استفاده كرده و آن را به فرصت 
تبديل كرد. وي عنوان كرد: اولين استراتژي براي تبديل تحريم به فرصت، 
جايگزيني واردات در قالب نهضت ساخت داخل است كه از سال گذشته 
شروع كرديم و امسال هدف گذاري ما بومي سازي ۳.2 درصد واردات كشور 
است. زرندي ادامه داد: در كنار اين استراتژي، استراتژي جايگزيني واردات 
در كنار توس��عه صادرات را دنبال مي كنيم، در توسعه صادرات هم مانند 
واردات با مشكالتي مواجه هستيم و در اين حوزه تمركز روي كشورهايي 
بود كه امكان توس��عه صادرات داشتيم و اجازه نداديم شرايطي كه ايجاد 
شد اقتصاد كشور را قفل كند. وي خبر داد: در ۳ ماهه امسال با مشكالتي 
مواجه بوديم و كرونا هم به آن اضافه شد، اما در 14 كاالي مهم  افزايش توليد 
داشتيم. زرندي افزود: بعد از دو سال، توليد خودروي سواري ما مثبت شد و 
در حوزه وانت، كاميونت، پتروشيمي، تلويزيون و ماشين لباسشويي، حوزه 
فوالد خام، شمش و آلومينيوم عملكردمان در سه ماهه ابتدايي سال، نسبت 

به سال قبل مثبت تر شد. وي تصريح كرذ: البته مشكالت از جمله در حوزه 
تخصيص ارز به واحدها داريم كه منكر اين وضعيت كه دغدغه ما اس��ت 
نمي شوم، اما به دنبال رفع آن با كمك بانك مركزي هستيم. زرندي با تاكيد 
بر بهره وري و تكميل طرح هاي نيمه تمام در خصوص بازگشت واحدهاي 
تعطيل به چرخه توليد گفت: برنامه ريزي امسال ما بازگشت دو هزار و 200 
واحد به چرخه توليد است، البته واحدهاي تعطيل را در سامانه بهين ياب 
بارگزاري كرديم كه كسي كه مي خواهد سرمايه گذاري جديد كند، اول به 
اين واحدها توجه داشته باشد، چرا كه ما موافق آن نيستيم كه در اين شرايط 
كارها از صفر شروع شود. زرندي با اشاره به اينكه 12 استان كمتر توسعه يافته 
را براساس ميزان توسعه شناسايي كرديم، افزود: براي استان كهگيلويه و 
بويراحمد سند توسعه در ۶ محور و ۶2 برنامه تدوين كرده ايم و البته به غير 
از بخش صنعت و معدن بايد به پتانسيل كشاورزي و گردشگري كهگيلويه 

و بويراحمد توجه ويژه شود. 

دبيرستادتسهيلورفعموانعتوليد:

رفعمحدوديتهادرواحدهايتوليديدارايبدهيبيمهاي
 شاتا | دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد از تصويب 
مصوبه اي در اين ستاد براي رفع محدوديت هاي صورت 
گرفته در خصوص واحدهاي توليدي داراي بدهي به 
تامين اجتماعي خب��ر داد. ميثم زالي گفت: به منظور 
ترغيب كارفرماي��ان به خودداري از تعديل نيروي كار 
در بنگاه هاي توليدي و پيش��گيري از تبعات امنيتي، 
اجتماعي و سياسي ناشي از آن و مديريت تحميل منابع 
مالي براي تامين منابع مورد نياز پرداخت بيمه بيكاري، 
مصوباتي در ستاد بايد به تصويب مي رسيد. وي ادامه 
داد: در اين راستا بايد تصميماتي اتخاذ مي شد تا در سال 
جهش توليد كمترين تعديل نيروي كار را در واحدهاي 
توليدي داشته باشيم و در اين جلسه، ستاد تسهيل و  
رفع موانع توليد با دعوت از سازمان تامين اجتماعي و 

همراهي اين سازمان مصوبه خوبي تصويب شد.

زالي افزود: بر اين اس��اس سازمان تامين اجتماعي و 
ادارات كل استاني اين س��ازمان بايد به استناد ماده 
4۶ قانون تامي��ن اجتماعي در مرحله صدور اجراييه 
در صورت تعيين تكليف بدهي ي��ا ترتيب پرداخت 
بدهي حداكثر در تقسيط ۶0 ماهه توسط كارفرمايان 
مش��مول تامين اجتماعي با دريافت س��فته يا چك 
به عنوان تضمين بازپرداخت بدهي نس��بت به رفع 
محدوديت هاي صورت گرفته در خصوص رفع توقيف 
يا بازداشت اموال و دارايي ها، ممنوع الخروجي، انسداد 
حس��اب ها، كارت بازرگاني و تسهيالت بانكي اقدام 
نمايند. زال��ي ادامه داد: پس از ابالغ مصوبه توس��ط 
س��ازمان تامين اجتماعي به ادارات كل اين سازمان 
در استان ها، كارفرمايان با تعيين تكليف بدهي خود 
به تامين اجتماعي يا مش��خص شدن ترتيب بدهي 

خود، س��فته يا چك خود را در اختيار سازمان تامين 
اجتماع��ي ق��رار مي دهند و محدوديت ه��اي واحد 

توليدي مرتفع مي شود.
وي اضافه كرد: حداكثر اختيارات تامين اجتماعي در 
اين خصوص تقسيط ۶0 ماهه است. دبير ستاد تسهيل 
و رفع موانع توليد در ادامه بيان كرد: تقاضاي جدي ما 
از كارفرمايان نيز انجام تعه��دات به موقع بازپرداخت 
پس از اين تعيين تكليف و جلوگيري از خلل در روند 
بازپرداخت اقساط بدهي است. زالي در ادامه گفت: بر 
اساس دستور سرپرست وزارت صمت و رييس ستاد 
تسهيل و رفع موانع توليد درصدد هستيم تا هر دو هفته 
يك بار مصوباتي در خصوص تمامي حوزه هاي مرتبط 
با توليد براي بهبود فضاي كسب و  كار و ارتقاي توليد و 

اشتغال اتخاذ كنيم.

ماموريتسرپرستوزارتصمتبهسازمانتوسعهتجارت

توليدوصادراتفرشدستبافرونقگيرد
سرپرست وزارت صمت گفت: سازمان توسعه تجارت 
ايران، مركز ملي فرش و بخش خصوصي براي رونق 

توليد و صادرات فرش دستباف وارد عمل شوند.
ب��ه گ��زارش وزارت صنع��ت، مع��دن وتج��ارت، 
نشس��ت هيات رييس��ه اتحاديه توليدكنندگان و 
صادركنندگان فرش دس��تباف با سرپرست وزارت 
صم��ت برگ��زار و در آن ب��ا تاكيد حس��ين مدرس 
خياباني مقرر ش��د س��ازمان توس��عه تجارت ايران 
و مرك��ز ملي فرش ب��ا هم��كاري بخش خصوصي، 
به ط��ور جدي ب��راي رونق توليد و ص��ادرات فرش 
دستباف وارد عمل شوند. در اين نشست همچنين 
مقرر ش��د تا زمينه هاي جهش توليد در اين حوزه با 
همكاري همه جانبه دستگاه هاي مرتبط در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ب��ا اتحاديه توليدكنندگان 

و صادركنندگان فرش دس��تباف فراهم شود، زيرا 
توسعه توليد و صادرات فرش دستباف ايران، اثري 
كم نظير در اقتصاد ملي و رونق اش��تغال در مناطق 
روستايي كش��ور كه فاقد هرگونه امكانات توليدي 
و زيرس��اختي هس��تند، به جاي خواهد گذاش��ت. 
م��درس خياباني سرپرس��ت وزارت صمت بر تأثير 
رونق توليد و صادرات فرش دستباف در اشتغالزايي 
زنان سرپرست خانوار تاكيد كرد. همچنين با توجه 
به ميزان سرمايه اندكي كه براي ايجاد هر شغل در 
هنر-صنعت فرش دستباف ايراني مورد نياز است در 
اين جلسه مقرر شد تا با رفع مشكالت و چالش هاي 
پي��ش روي اين بخش از توليد كش��ور، زمينه براي 
افزايش س��طح اش��تغالزايي به خصوص در مناطق 

محروم و كمتر توسعه يافته فراهم شود.
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پوراحمد:غرقنوشتنقصهام
كيومرث پوراحمد كه اين روزها خودش مي گويد در قرنطينه خانگي سخت غرق نوشتن يك قصه است، نسبت به شايعه واگذاري مجوزهاي 
سريال هاي شبكه نمايش خانگي از سازمان سينمايي به صدا و سيما واكنش نشان داد. كيومرث پوراحمد به ايسنا گفت: اين روزها خبرهايي 
شنيدم، مبني بر اينكه قرار است مجوز ساخت سريال هاي شبكه نمايش خانگي از سازمان سينمايي به صدا و سيما منتقل شود. مديران سازمان 
سينمايي هم دقيق خبر نداشتند اما متاسفانه وقتي چنين شايعاتي شنيدم، بسيار متاسف شدم.  وي افزود: اين روزها سخت غرق نوشتن يك قصه 
هستم. نوشتن اين قصه چنان غرقم كرده كه مدت هاست نه كتاب خوانده ام و نه فيلم ديده ام. نوشتن براي من كه نسبت به زبان فارسي حساسيت 

دارم بسيار زجر آور و با نهايت وسواس انجام مي شود و البته به همان ميزان كه زجرآور است، لذت بخش هم هست.

گروگانگيري4ايرانيدرلبنانازسويفاالنژها
چهاردهم تي��ر س��ال ۶۱ هنگامي كه 4 
ايراني راهي سفارت ايران در بيروت بودند 
در يك پس��ت بازرسي توس��ط يك گروه 
شبه نظامي مسيحي لبناني )فاالنژها( ربوده شدند. برخي 
مقامات ايران و سيدحسن نصراهلل معتقدند كه اين افراد 
در اسراييل در اسارت هستند. در مقابل سمير جعجع، 
رهبر سابق فاالنژهاي لبنان ادعا كرده است كه اين افراد 
پس از دس��تگيري )بدون آنكه تحويل اسراييل شوند( 
توسط نيروهاي او كشته شده اند. 4 ايراني ناپديد شده، 
احمد متوسليان وابسته نظامي سفارت ايران در بيروت، 
سيد محسن موسوي، كاردار سفارت ايران، كاظم اخوان 
عكاس خبرگ��زاري ايرنا و تقي رس��تگار مقدم كارمند 
س��فارت بودند. حس��ين دهقان، وزير دفاع ايران، سوم 
خرداد ۱۳۹۵ خبر داد احمد متوسليان و ديپلمات هاي 
ربوده ش��ده ايراني زنده اند و در اسارت اسراييل هستند. 
يك زنداني يوناني آزاد شده از زندان هاي اسراييل با مراجعه 
به سفارت ايران در يونان ادعا كرده كه هر چهار ايراني را 
در زندان هاي اسراييل ديده است. رونن برگمن در كتاب 
»برخيز و بي درنگ او را بك��ش« )بهمن ۱۳۹۶( به نقل 
از رابرت حاتم )مسوول كشتار فاالنژيست ها( مي گويد 
فاالنژها با اجازه اسراييلي ها چهار ديپلمات ايراني را به قتل 
رساندند. حس��ين اميرعبداللهيان، معاون سابق وزارت 
خارجه و دبيركل كنفرانس بين المللي حمايت از انتفاضه 
فلسطين بر اس��اس مستندات موجود سال پيش گفته 
بود: اين 4 ديپلمات ربوده شده از تابستان سال ١٣۶١ در 
زندان رژيم صهيونيستي به سر مي برند و هيچ سندي دال 
بر شهادت آنان وجود ندارد. در مقابل سردار عباس برقي، 

از احمد متوسليان به عنوان نخستين شهيد مدافع حرم 
ياد كرده است. جواد اكبري، معاون وقت سردار متوسليان 
نيز پارسال در نشست رونمايي از كتاب »احمد متوسليان 
هستم« از رفقاي حاج احمد پرسيده »براي او چه كرده ايد 
كه فقط مصاحبه مي كنيد و مي گوييد وي زنده است؟« او 
با اشاره به ادعاهاي جديدي كه از سوي عيسي ايوبي مطرح 
شده، گفت: »در حال حاضر شخصي به نام عيسي ايوبي 
را مطرح كرده اند كه ادعاهاي وي قابل تامل است. حاال ما 
مستاصل مانده ايم كه ادعاي زنده بودن وي را بپذيريم يا 
ادعاي عيسي ايوبي مبني بر شهادت وي را قبول كنيم.« 
اش��اره او به عيسي ايوبي، روزنامه نگار فرانسوي- لبناني 

است كه با 4گروگان ايراني در زندان فاالنژيست ها هم بند 
بود. ايوبي با گفت وگوي اس��كايپي در برنامه تلويزيوني 
»راز« خاطراتش را از يك هفته اسارت با سردار متوسليان 
نقل كرده و گفته: »يك روز صبح آمدند و دست هاي ما 
را بستند، كيسه س��ر ما كشيدند، بردند بيرون و در كنار 
ساحل، ما را به يك جايي بستند و بعد من ديدم صداي 
تيراندازي آمد.« اما ديروز احسان محمد حسني، رييس 
س��ازمان هنري رس��انه اي اوج خبر داده كه گروگان ها 
در همان روزهاي اول گروگانگيري در ساحل مديترانه 
تيرباران شده اند و محل دفنشان هم مشخص شده است. 
به گفته  او، پيكر چهار گروگان ايراني به ايران برمي گردد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

گمرك،سابقهاي
بهقدمتتاريخ

گمرك ه��م مثل بس��ياري از س��ازمان ها كه هر 
اجتماع كوچك يا بزرگي در بدو پيدايش به وجود 
آن نيازمن��د بوده، ايجاد ش��ده اس��ت و به تدريج 
ك��ه احتياجات ديگري مطرح ش��ده س��ازمان يا 
سازمان هاي جديدتر در سطح ملي يا بين المللي 
مطابق آنچه امروز ش��اهد آن هس��تيم، به وجود 
آمده اس��ت. گمرك با ايجاد اولين نيروي دفاعي 
در كوچك ترين مقي��اس متصور، به منظور حفظ 
قلمرو ملي يك نمون��ه كوچك از حكومتها، مانند 
يك قبيل��ه، به وجود آمد. اما اينكه اين نيرو چه نام 
داش��ته يا ناميده مي شده و تش��كيالت اداري آن 
چگونه بوده، به طور مسلم از چندين هزار سال قبل 
سابقه چندان مستندي وجود ندارد. قراين نشان 
مي دهد هركجا مبادله بازرگاني بوده اين تشكيالت 
يا به طور كلي گمرك وجود داشته است. با توجه به 
قراين و شواهد تاريخي كه داللت بر تمدن قوم ماد و 
حكومت اين قوم بر سرزمين ايران آن روزگار دارد، 
مي توان ادعا كرد كه به طور قطع مقررات گمركي و 
 گمرك به شكلي در زمان مادها وجود داشته است. 
همين طور در زمان سلسله هخامنشي، در سرزمين 
وسيع ايران كه از ش��رق هندوستان تا غربي ترين 
نقطه در مص��ر آن زمان و در ش��مال و جنوب نيز 
ادامه داشته، مبادالت بازرگاني از زمان مادها رونق 
بيشتري داش��ته و چنين تشكيالتي نيز داير بوده 
است. در زمان اشكانيان گمرك به صورت اداره اي 
منظم فعاليت داشته و كليه اجناس وارده و صادره 
ثبت مي شده است و اهميت قضيه در اين است كه 
حقوق و عوارض گمركي فقط از كاالهاي وارداتي 
اخذ مي شده كه خود نش��ان دهنده اين است كه 
دولت در حفظ و حمايت مصنوعات داخلي در آن 
زمان كوشا بوده است. از دوره ساسانيان اطالعاتي در 
مورد وجود گمرك و حقوق و عوارض گمركي و نحوه 
دريافت آن نمي توان به دست آورد، ولي مواردي كه 
مورد مداقه قرار مي گيرد نشان دهنده اين است كه 
نبايد عنوان كرد كه در آن زمان امور گمركي وجود 
نداشته اس��ت، زيرا وجود ادارات منظم گمركي و 
دفاتر گمركي در سلسله اشكانيان محرز بوده است 
و با توجه به اينكه ساسانيان وارث حكومت اشكانيان 
مي باشند نمي توان مدعي شد كه اين منبع درآمد را 
ناديده گرفته اند . نكته ديگر در مورد وجود گمرك و 
گرفتن حقوق و عوارض گمركي در زمان ساسانيان 
در رابطه با هم��كاري و مبادله دولت ايران با دولت 
روم اس��ت كه طبق اطالعات دقيقي كه دردست 
است، دولت روم از كاالهاي وارداتي و صادراتي خود 
حقوق و عوارض دريافت مي كرده است  اما در دوره 
جديد، قانون تعرفه و آيين نامه آن در سال ۱۳۳7 
براساس تعرفه ژنو به تصويب رسيد كه تا سال ۱۳۵۱ 
اجرا مي شد. در سال ۱۳۵0 قانون امور گمركي به 
تصويب رسيد كه براساس بروكسل تنظيم گرديده 
و آيين نامه اجرايي آن در س��ال ۱۳۵۱ به تصويب 
رسيد . در س��ال هاي بعد از ۱۳۵۱ براساس نياز به 
سازگاري مواد و مفاد قانون امور گمركي و آيين نامه 
اجرايي كه با روند اقتصادي، اداري و سياسي كشور 
اصالحاتي در قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي 

آن به عمل آمد. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويبقانوناجازهتأسيسوزارتگمركاتوانحصارات
 قانون راجع به تأسيس وزارت گمركات و انحصارات، 
شانزدهم تير ماه ۱۳۳۶ و در مجلس نوزدهم شوراي 
ملي به تصويب نمايندگان رس��يد. اي��ن قانون در 
مجلس سنا نيز به تصويب رسيده بود.   بر اساس ماده 
واحده قانون تاسيس وزارت گمركات و انحصارات، 
به موجب اي��ن قانون اجازه داده مي ش��ود كه اداره 
كل گمركات و ادارات غله، دخانيات، قند و ش��كر، 
تصفيه تري��اك، از وزارت دارايي  منتزع و تحت نظر 
وزارتخان��ه اي به نام وزارت گم��ركات و انحصارات 
انجام وظيفه كن��د. بودجه ه��اي اداري و انتفاعي 
و انتظام��ي ادارات مزبور و بودجه ح��وزه وزارتي و 
ادارات كل مرب��وط به حوزه وزارتي كه طبق تبصره 
2 اين قانون بعداً پيشنهاد خواهد شد جمعًا بودجه 
وزارت گمركات و انحصارات را تش��كيل مي دهد. 
 همچنين، دولت مكلف اس��ت س��ازمان و بودجه 
وزارت گمركات و انحصارات را تنظيم و به مجلس 
ش��وراي ملي تقديم نمايد. از تاريخ تشكيل وزارت 
مزبور تا تاريخي كه بودجه تفصيلي و سازمان مزبور 
ب��ه تصويب برس��د وزارت نامبرده مجاز اس��ت در 
مورد هزينه هاي كارگزيني و اداري حوزه وزارتي و 
ادارات كل تابعه حوزه وزارتي از اعتبارات مندرج در 
بودجه وزارت دارايي استفاده كند.   تبصره ۳ - كليه 
اختيارات و مسووليت هاي قانوني مربوط به ادارات 
فوق الذكر كه تا به حال به عهده وزارت دارايي بوده به 

وزارت گمركات و انحصارات واگذار مي شود.  وزارت 
دارايي و وزارت انحصارات و گمركات مامور اجراي 
اين قانون هس��تند. قانون فوق كه مشتمل بر ماده 
واحده و سه تبصره است در جلسه يكشنبه شانزدهم 
تير ماه يك هزار و س��يصد و سي و شش به تصويب 
مجلس شوراي ملي رسيد.  در سال ۱۳40 با انحالل 
وزارت گمركات و انحصارات مجدداً و براي چندمين 
بار اداره كل غله و نان ضميمه وزارت دارايي گرديد. 
در اين سال براي اولين بار عالوه بر اصل قيمت خريد 
گندم، تني يكه��زار ريال نيز به عنوان جايزه به نرخ 
خريد اضافه شد. به اين ترتيب نرخ خريد گندم در 
سراسر كشور هر تن ۶000 ريال تعيين شد. الزم به 
ذكر است كه در دوره سال هاي ۱۳2۱ تا ۱۳4۱ كه 
پايان آن با اجراي برنامه اصالحات ارضي مصادف شد 
سياست قيمت گذاري گندم به سمت تثبيت قيمت 
در سطحي پايينتر از قيمت بازار تغيير جهت داد تا 
مصرف كنندگان شهري به غذايي ارزان دسترسي 
داشته باشند. بر اين اساس دولت سياست حمايت 
از مصرف كنندگان ش��هري را جايگزين حمايت از 
توليدكنندگان كرد. اين سياست را مي توان سياست 
منفي ناميد. در س��ال ۱۳42 قرارداد احداث يازده 
س��يلوي ديگر جمعًا به ظرفي��ت 7۹000 تن بين 
س��ازمان برنامه و اداره كل صادرات شوروي سابق 

مبادله شد. 

سرنوشتاينهمهكيسهپالستيكيچهميشود؟
تقريبا هم��ه ما هر روز از آنها اس��تفاده 
مي كنيم؛ كيسه هاي پالستيكي نازكي 
كه هر مغازه دار و فروشنده اي از آنها براي 
تحويل اجناس و كاالهاي خريداري شده 
به مشتريان اس��تفاده مي كنند. چه در 
حال خريد اجناس روزانه از سوپرماركت 
محل باشيم و چه كااليي لوكس از يك 
فروشگاه برند، شكي نيست كه بيشتر 

ما با يك كيس��ه پالس��تيكي حاوي اقالمي كه تازه 
خريده ايم از فروشگاه خارج مي شويم. وقتي هم به 
خانه مي رس��يم مانند كودكي كه هديه تولدش را 
ذوق زده باز مي كند، با سرعت خريدهايمان را از داخل 
كيسه ها خارج كرده و بسته بندي ها و كيسه ها را با 
بي تفاوتي به كناري مي اندازيم تا در اولين فرصت دور 
بريزيم. اما آيا تا به حال پيش آمده كه در اين مواقع 

لحظه اي درنگ كنيم و به سرنوشت اين 
همه كيسه پالس��تيكي كه روزانه دور 
مي ريزيم، فكر كنيم؟ آيا تا به حال به اين 
فكر كرده ايم كه هر يك از ما در سال چه 
حجمي از اين كيسه ها را به زباله تبديل 
مي كنيم؟ سايت »ديز آو دِ  ير« در مطلبي 
به مناس��بت »روز جهاني بدون كيسه 
پالستيكي« تاكيد كرده است: آلودگي 
پالستيكي يك فاجعه جهاني است و متأسفانه حاصل 
دست بشر اس��ت. آيا مي دانيد تقريبا ۵00 ميليارد 
كيسه پالستيكي در مقياس جهاني استفاده مي شود؟ 
فقط به اين فكر كنيد كه چه تعداد از اين كيسه ها در 
سراسر كره زمين پراكنده خواهند شد. بي شك اين 
امر تأثير بسيار مضر بر محيط زيست، حيات وحش و 

در نهايت بر سالمت انسان خواهد داشت.

هشداربهقماربازهايمجازي
رييس مركز تش��خيص و پيشگيري از 
جرايم سايبري پليس فتاي ناجا نسبت 
به فعاليت سايت هاي قمار و شرط بندي 
هش��دار داد. علي محمد رجبي درباره 
فعاليت برخي از سايت هاي شرط بندي و 
قمار گفت: واقعيت اين است كه اكثريت 
سايت هاي شرط بندي و قمار و نظاير آن 
با هدف كالهب��رداري از كاربران ايجاد 

شده و در نهايت پس از اخذ مبالغي از شركت كنندگان 
هيچ پولي به آنان نمي دهن��د. او ادامه داد: برخي از 
اين سايت ها اقدام به سرقت اطالعات حساب بانكي 
كاربران اين سايت ها كرده و با در اختيار گرفتن رمز 
پويا يا رمز دوم و ديگر اطالعات كارت بانكي كه توسط 
كاربر در اختيار مجرمان گذاشته مي شود، اقدام به 
برداشت از حساب بانكي آنها مي كنند. رجبي افزود: 
 يا اينكه اين افراد مبالغي را براي شركت در مسابقه 
دريافت كرده، اما س��ازوكار سايت را طوري طراحي 
مي كنند ك��ه فرد دايما بازنده ش��ود يا اصال مبلغي 

به حس��ابش پرداخت نش��ود. حتي در 
مواردي بود كه فردي برنده هم ش��ده 
اما سايت مذكور حساب شركت كننده 
را مس��دود كرده اس��ت. رييس مركز 
تشخيص و پيشگيري از جرايم سايبري 
پليس فتاي ناج��ا اظهارك��رد:  در اين 
شرايط افراد سودجو ممكن است دوباره 
دست به كار شده و بخواهند در پوشش 
تبليغات متنوع اقدام به كالهبرداري از كاربران كنند 
كه در اين خصوص هشدارپليس به شهروندان اين 
اس��ت كه به هيچ عنوان فريب چنين سايت هايي را 
نخورده و از وارد كردن اطالعات مربوط به كارت بانكي 
خود در اين س��ايت ها خودداري كنند. وي از مردم 
خواست موضوع را به پليس نيز اطالع دهند و گفت: 
پليس فتا با چنين مواردي به جد برخورد مي كند، اما 
الزم است مردم نيز در مواجهه با چنين سايت هايي 
هوشيار بوده و فريب تبليغات آن را نخورند. همچنين 

موضوع را به پليس فتا گزارش كنند.

میراثنامه

قلعهايكهنيازمندمليشدناست
قلعه » اسب كشان« در دهستان توراِن سمنان به عنوان 
ذخيره گاه جانوري و منابع طبيعي در دوره قاجار، روي 
تپه صخره اي بنا ش��د. اما امروز آن، بر اث��ر گذر زمان و 
عوامل طبيعي در حال تخريب اس��ت، اما شناس��ايي 
اين اثر، نخس��تين قدم در مسير برنامه ريزي براي ثبت 
آن در فهرس��ت ميراث ملي كشور است.  به دنبال وقوع 
حريق هاي پي در پي در جنگل ها و فضاهاي س��بز در 
برخي از نقاط مختلف كشور؛ هاني رستگاران - مسوول 
ثبت آثار و حريم ميراث ملي استان سمنان و پژوهش گر 
ميراث فرهنگي درباره موقعيت قرارگيري اين تپه و ارتباط 
آن با محيط زيست گفت: »روستاي كهن »اسب كشان« 
در مسير جاده بيارجمند به بردسكن، در 2۸۵ كيلومتري 
جنوب شرقي شهرستان ش��اهرود، در دهستان توران 
واقع شده است. بسياري شايد نام توران را با ذخيره گاه 
جانوري و منابع طبيعي ش��اخصي كه دارد بشناسند و 
به ياد آورند. وي افزود دوران ساخت قلعه به دوره قاجار 
برمي گردد، سبك خاص معماري دوران قاجار در تزئينات 
گچي، طاق ها و اتاق ها مشهود است. رستگاران در ادامه 
به آسيب شناسي اين قلعه تاريخي پرداخت و توضيح داد: 
»بر اث��ر گذر زمان و عوامل طبيعي نظير ريزش نزوالت 
جوي و متروكه شدن قسمت هايي از بنا، سقف گنبدي بام 
تعدادي از اتاق ها و برج هاي شمال شرقي و جنوب شرقي 
تخريب و فرو ريخته اس��ت و در ديواره شرقي نيز ترك 
بزرگي كه نشانگر جدايي ديواره از اسكلت اصلي بنا است 
قابل مشاهده است. وي اظهار كرد: رطوبت يكي از عوامل 

مهم آسيب رسان در بناها محس��وب مي شود. شرايط 
اقليمي هر منطقه در بروز عوامل آسيب رسان رطوبتي و 
تاثيرات آنها در فصل هاي مختلف سال متغير و متفاوت 
اس��ت. در بناهاي تاريخي به علت سن بنا مواد و مصالح 
س��رد بوده و اين افت درجه حرارت و فرسودگي مصالح 
به راحتي اجازه عبور باران، ب��اد و رطوبت را به داخل بنا 
مي دهد. رطوبت در اين بنا از طريق زمين، پي، ديوارهاي 
بنا از طريق حركت آب از سطحي به سطح ديگر يا از طريق 
نفوذ آب باران و برف از هورنوها به داخل در مواد و مصالح 

بنا نفوذ كرده و باعث بروز مشكالتي از جمله تغيير رنگ 
مصالح، شوره زدگي، فرسايش و تخريب در مواد و مصالح 
بنايي در بنا شده است. فرسودگي يكي از مهم ترين مسائل 
مربوط به فضاي شهري و روستايي و كالبد يك ساختمان 
است. او تاكيد كرد: شناسايي اين اثر ارزشمند، نخستين 
قدم در مس��ير برنامه ريزي براي ثبت اثر در فهرس��ت 
ميراث ملي كشور و حفاظت و پاسداشت شايسته از آن 
است كه با توجه به آسيب شناسي دقيق صورت گرفته، 

برنامه ريزي هاي بعدي در دسترس خواهد بود. 
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مالي اقتصادي، ادبيات مربوط به مديريت بحران و توصيه هايي براي آمادگي سازمان ها گردآوري و ارايه شده است. داده هاي ارايه شده در كتاب 
تغلب عيني و مبتني بر واقعيت هستند. اين كتاب به همت جمعي از پژوهشگران و كارشناسان تاليف شده و با ارايه تاريخچه اي هرچند مختصر 
از بحران هاي مهم اقتصادي در چند دهه گذشته، راهكارها و راهبرهايي را براي مديريت بنگاه ها ارايه مي دهد. اين كتاب با پيش گفتاري از اساتيد 
بزرگ اقتصادي؛ دكتر عبدالحميد ابراهيمي، دكتر مرتضي ايماني راد، دكتر مرتضي عماد زاده، دكتر وفا غفاريان و دكتر داوود مسگريان حقيقي 

منتشر شده است. دكتر عبدالحميد ابراهيمي، پيش گفتار اين كتاب را نگاشته است. 

هنر

دوميننمايشگاه»سكو۹۹«برپاميشود
جمعه ۱۳ تيرماه، ۱۱ نمايش��گاه هنري در گالري هاي پايتخت با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي گشايش يافتند. پس از گذشت چهار هفته از بازگشايي فيزيكي گالري ها، به مرور 
و هفته به هفته شاهد برپايي بيشتر نمايشگاه هاي هنري هستيم البته اين در حالي است 
كه نمايشگاه هاي هنري در فضاي مجازي نيز همچنان رونق دارند. روز جمعه ۱۳ تيرماه 
تعداد ۱۱ نمايشگاه در گالري هاي پايتخت افتتاح مي شوند و حدود ۳0 نمايشگاه ديگر 
نيز ادامه پيدا مي كنند. همچنين حراج تيرماه گالري دنا نيز كه دوشنبه ۹ تيرماه گشايش 
يافت، ادامه پيدا كرد. در اين حراج، آثاري از باسم الرسام، ناصر اويسي، مجيد برزگر، كامبيز 
درم بخش، امير سقراطي، فرشاد عسگري كيا، محمد فدايي، علي گنجوي، فرشيد ملكي، 
اكبر نيكان پور و سينا يعقوبي به نمايش درآمده است. آثار حجم صادق تيرافكن از روز جمعه 
۱۳ تيرماه در بنياد تيرافكن به نشاني خيابان خردمند شمالي، كوچه اعرابي ٢، پالك ٨ 
به نمايش گذاشته شد. نمايشگاه انفرادي نقاشي هاي طال درنگي با عنوان »طهرات« از 
دومين جمعه تيرماه در گالري ثالث به نشاني كريم خان زند بين ايرانشهر و ماهشهر شماره 
١٤٨ افتتاح شد. نمايشگاه انفرادي فيلم، ويدئو و چيدمان درسا بسيج با عنوان »ماضي 
استمراري« از ۱۳ تا 24 تيرماه در گالري والي واقع در ميدان ونك، خيابان شهيد خدامي، 
پالك 72 برپا شد. نمايشگاه انفرادي نقاشي هاي آتش شاه كرمي با عنوان »استخوان ها« از 
جمعه در گالري ويستا به نشاني خيابان مطهري، خيابان ميرعماد، كوچه دوازدهم، پالك 

۱۱ گشايش يافت. دومين نمايشگاه گروهي »سكو ۹۹« كه بخش اول آن ۳0 خردادماه در 
گالري شكوه برگزار شد، روز جمعه ۱۳ تيرماه در همين گالري به نشاني فرمانيه، بلوار شهيد 

اندرزگو، خيابان سليمي شمالي، كوچه امير نوري، پالك ۱۹ آغاز به كار كرد. 

جشنوارهفيلمشانگهايبرگزارميشود
جشنواره بين المللي فيلم شانگهاي اواخر جوالي برگزار مي شود. به گزارش ورايتي، 
جشنواره بين المللي فيلم ش��انگهاي برنامه دارد تا اواخر همين ماه يعني از ۱۸ تا 27 
جوالي )2۸ تير تا ۶ مرداد( برگزار ش��ود. از ديگر رويدادهاي صنعت سرگرمي چين 
مي توان به جشنواره تلويزيوني شانگهاي و كنفرانس صنعت بازي »چاينا جوي« اشاره 
كرد كه آنها نيز قرار است به زودي برگزار شوند. برمبناي منابع خبري چيني و ايراني، 
اين كشور قصد دارد با وجود مشاهده شدن برخي از موارد ابتال به كرونا در پكن و استان 
هيبي، رويدادهاي ساالنه را اجرا كند. اين در حالي است كه سينماهاي چين از ماه ژانويه 

كه بسته شدند هنوز باز نشده اند هر چند شايعات حاكي از اين است كه آنها نيز در ماه 
جوالي دوباره شروع به كار مي كنند. ماه پيش مقامات گفته بودند كه سينماها در مناطق 
كم خطر از نظر ابتال به كرونا، مي توانند كارشان را دوباره از سربگيرند و با رعايت مقررات 
ايمني شروع به كار كنند اما هنوز بخشنامه هاي رسمي محلي كه اين كار را ممكن كنند 
تنظيم نشده اند. جشنواره بين المللي فيلم شانگهاي نيز هنوز هيچ تاييد رسمي درباره 
بازگشت به كارش ارايه نكرده اما خبر شروع به كار آن به طور گسترده توسط نشريه هاي 

ملي و مجله دولتي كشور اعالم شده است.
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