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»تعادل« از خوب و بد سياست هاي ارزي گزارش مي دهدكليات طرح اصالح ماده ۵۴ قانون ماليات هاي مستقيم تصويب شد

يادداشت- 1

 راه حل مشكل 
حفاظت از داده ها

مش��كل  راه ح��ل 
حفاظ��ت از داده ه��ا در 
ارزياب��ي  كوتاه م��دت، 
امنيت��ي در خدم��ات و 
براي  زيرساخت هاست. 
حل مش��كل حفاظت 
از داده در كوتاه م��دت، 
ب��ه  نگاهم��ان  باي��د 
س��مت امن س��ازي خدمات و زيرس��اخت هاي 
مبتني ب��ر ارزيابي امنيتي باش��د. داده هاي ما در 
فضاي س��ايبر اصواًل به اپليكيش��ن هاي موبايل 
و خدم��ات تح��ت وب مرب��وط مي ش��ود و اين 
كاربردها در يك بستر ارتباطي ميزباني شده و از 
يك زيرس��اخت ارتباطي بهره برداري مي كنند. 
بنابراين اگر بخواهيم از اين داده ها صيانت كنيم 
و دغدغه م��ان حري��م خصوصي اس��ت، يكي از 
راه هاي موثر و مواجهه كارآمد با اين مش��كالت، 
مي تواند ارزيابي امنيتي مس��تمر اين برنامه هاي 
كاربردي و زيرس��اخت هاي ارتباطي باش��د. در 
اين راس��تا بايد با شناس��ايي آس��يب پذيري ها 
در اي��ن ح��وزه، مانند نش��ت اطالع��ات و نقض 
سياس��ت هاي امنيتي در حوزه حريم خصوصي، 
نس��بت به امن س��ازي در اين حوزه اقدام كنيم. 
همچنين تس��ت و تايي��د محص��والت خارجي 
قبل از به كارگيري آنها در س��طح زيرساخت هاي 
حياتي كشور بس��يار حياتي اس��ت. براي مثال، 
بروز تهديدات س��ايبري مانند »استاكس نت« و 
»فليم« روي زيرساخت هاي اطالعاتي و صنعتي 
كش��ور نش��ان داد كه فايروال هاي خارجي اين 
حمالت را شناس��ايي نكردند. مشخص است كه 
اغلب حمالتي ك��ه به زيرس��اخت هاي حياتي و 
حساس انجام مي ش��ود، اساس��ًا از نوع حمالت 
سازمان يافته است و حاكميت ها و دولت ها پشت 
آن قرار دارند يا از سوي نهادهاي تبهكاري انجام 
مي شود كه تزريق مالي شان از طريق دولت هاي 
متخاصم ص��ورت مي گي��رد. بنابراي��ن ارزيابي 
امنيتي تمامي محصوالت خارجي و داخلي بايد 
در اولويت امر متوليان زيرس��اخت هاي حياتي و 
حساس كش��ور قرار گيرد. در اين زمينه بهترين 
فضا براي تشخيص قابليت عملكردي و راندمان 
سيس��تم، فضاي آزمايشگاهي اس��ت كه در يك 
محيط شبيه سازي ش��ده، كاربرد مطمئن و امن 
محصوالت و خدمات، مورد ارزيابي قرار مي گيرد. 
ازطرفي با وجود بلوغ در حوزه توس��عه دهندگان 
اپليكيشن ها، اما متدولوژي توسعه امن اپليكيشن 
در كشور مورد استفاده قرار نمي گيرد؛ بايد به اين 
اصل توجه داش��ت كه هرچه اطالعات حياتي تر 
باش��ند، حفاظ��ت از داده و صيانت آنه��ا براي ما 
مهم تر است و ضريب حساسيت الزامات امنيتي 
راجع به داده هاي س��امانه هاي حساس و حياتي 
بايد س��ختگيرانه تر باش��د اما در حال حاضر اين 
موضوع در كشور رعايت نمي شودو همچنان نگاه 
ما نگاه سيستمي و پيشگيرانه نيست و منفعالنه 
اس��ت. زماني كه اتفاق��ي رخ داد، ش��روع به رفع و 
رجوع و رسيدگي به آن مي كنيم و اين نگاه منفعل 
است. بنابراين بايد سعي شود تا قبل از بروز مشكل 
و مبتني بر ارزيابي مخاطرات، نس��بت به پيگيري 
اقدامات امنيتي الزم عمل شود. بايد توجه داشت 
كه شبكه ملي اطالعات فقط زيرساخت اطالعاتي 
و ارتباطي نيست. آنچه در اختيار وزارت ارتباطات 
است، اين دو اليه اس��ت. اما امنيت اليه خدمات و 
محتوا در اليه اي جدا از امنيت اليه زيرساخت هاي 
ارتباطي باي��د تأمين ش��ود. براي مث��ال در اليه 
محتوا، رايج ترين تهديدات »فيك نيوز« و »نقض 
صحت« است و اينها ربطي به سازوكار امنيتي حوزه 
ارتباطات ندارد. در اليه خدم��ات نيز ما در فضاي 
سايبري قانون مشخصي نداريم و تكاليف آن نيز به 
عهده وزارت ارتباطات نيست. شبكه ملي اطالعات 
از نظر زيرساخت ارتباطي و اطالعاتي كاركرد خود 
را حفظ كرده و پايداري داشته و در سرويس دهي 
عرضه كنندگان خدمات، وابستگي به منابع بيروني 
را كم كرده است؛ ما بخشي از اين اليه را مربوط به 
استقرار امنيت مي دانيم كه وزارت ارتباطات در اين 
حوزه خوب كار كرده اس��ت. بايد توجه داشت كه 
مسائل امنيتي اليه محتوا و خدمات، اساسًا خارج از 
كنترل ما است و امنيت شبكه ملي اطالعات را بايد 

در قالب يك اكوسيستم تعريف كرد.  
ادامه درصفحه 2  
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افزايش نرخ سودبانكي براي كنترل تورم

مهدي بي�ك|  اول تيرم�اه بود كه رس�انه ها از 
امضاي سند تفاهم برنامه 2۵ ساله همكاري هاي 
جامع ايران و چين در نشس�ت هي�ات وزيران 
خب�ر دادن�د و دقايقي بعد ه�م اعالم ش�د كه 
رييس جمهوري ظري�ف را مام�ور پيگيري اين 
س�ند كرده اس�ت. س�ندي كه قرار بود اقتصاد 
اي�ران را در يك�ي از حس�اس ترين برهه ه�اي 
تاريخي اش كه غرب راه هر ن�وع صادرات و نقل 
و انتقاالت مالي را مس�دود س�اخته از مزايايي 
ك�ه س�رمايه گذار هاي چين�ي براي�ش فراهم 
مي كردن�د، بهره مند س�ازد. بالفاصل�ه پس از 
مطرح شدن اين خبر اما دامنه وسيعي از شايعات 
ك�ذب، فضاس�ازي هاي دروغ و حواش�ي هاي 
غيرضروري مطرح ش�د؛ ش�ايعاتي ك�ه از يك 
طرف خبر از ف�روش جزيره كي�ش به چيني ها 
مي دادن�د و ازس�وي ديگر اع�الم مي كردند كه 
چيني ه�ا قرار اس�ت در اي�ران پاي�گاه نظامي 
بس�ازند. خبرس�ازي هايي كه ريش�ه ابتدايي 
آن به رس�انه هاي خارج از كش�ور برمي گشت 
و همكاري ه�اي راهب�ردي ته�ران- پك�ن را 
نشانه گرفته بود. اين ش�ايعات در حالي هر روز 
ابعاد وس�يع تري پيدا مي كردند كه هنوز حتي 
پيش نويس س�ند راهبردي هم منتش�ر نشده 
بود و رويكردهاي تحليلي هم درب�اره آن ارايه 
نش�ده بود. محمدعل�ي بصيري، عض�و هيات  
علمي گروه علوم سياس�ي و رواب�ط بين الملل 
دانش�گاه اصفهان از جمله اس�اتيدي است كه 
معتقد است ايران با اس�تفاده از راهبرد موازنه 
مثبت بايد تالش كند تا تخم مرغ هاي ارتباطي 
و اقتص�ادي اش را مي�ان قطب ه�اي اقتصادي 
بين المللي تقس�يم كن�د تا تنوع�ي در جريان 
سرمايه گذاري خارجي كشور ايجاد شود و يك 
قدرت يا يك بلوك اقتصادي نتواند جريان سيال 
سرمايه گذاري در كشور را مختل كند. بصيري از 
اين منظر امضاي س�ند راهبردي با چين را مهم 

ارزيابي مي كند كه مي تواند چشم انداز تازه اي را 
پيش روي اقتصاد و ديپلماسي كشور بگشايد.

  با توجه ب�ه اينكه چي�ن به عن�وان يك قطب 
اقتصادي مطرح است؛ توسعه مناسبات ارتباطي 
ايران با چين در دوره تحريم ها چه دستاوردهايي 

براي اقتصاد ايران دارد؟
چين اگر نگوييم قطب اول اقتصادي دنياس��ت، ولي به 
سرعت در حال كم كردن فاصله خود با راس هرم اقتصاد 
جهاني است و به زودي به عنوان قدرت اول خود را تثبيت 
خواهد كرد. معموال هر كشوري چه توسعه يافته، چه در 
حال توسعه و چه عقب مانده در حوزه اقتصاد و تجارت 
و تكنولوژي ارتباط غير قابل انكار با مراكز و قطب هاي 
علمي، صنعت��ي، تج��اري از جمله چي��ن دارد. حتي 
كشورهاي پيشرفته هم حجم مبادالت بااليي با چين 
داشتند، از جمله اتحاديه اروپا، خود امريكا، روسيه، هند 
و... روابط دامنه داري را با چي��ن طراحي و برنامه ريزي 
كرده اند. چون ام��روز بحث اقتصاد و تج��ارت، جهاني 
است و نيازها متقابل است؛ يك كشور به تنهايي و با فرو 
رفتن در الك خود نمي تواند با اتكاي صرف به سرمايه، 
نيروي انساني، تكنولوژي و منابع طبيعي داخلي خود 
مسير توسعه را طي كند. اگر غير از اين باشد باعث عقب 
افتادن آن كش��ور و بروز مش��كالت عديده مي شود. بر 
همين اساس جمهوري اسالمي هم در 40سال گذشته 
كه دغدغه توس��عه يافتگي و الگو ش��دن را دارد وحتي 
مباحثي مثل ام القراي مسلمين را دنبال مي كند، در حد 
كشورهاي ديگر )اگر نگوييم بيشتر از ساير كشورها( نياز 
به ارتباط با قطب هاي اقتصادي جهاني دارد. در شرايطي 
كه قطب هايي كه ايران به صورت س��نتي با آنها رابطه 
داشته )مثل اروپا و امريكا( در اين 40سال با تحريم و با 
كاهش روابط اقتصادي و كارشكني بسياري از پروژه هاي 
اقتصادي را متوقف س��اختند و هزينه هاي زيادي را به 
توسعه كشور وارد س��اختند، توسعه مناسبات با چين، 
هند، برزيل، روس��يه و...مي تواند خأل ع��دم حضور اين 
قدرت ها در فضاي اقتصادي كشور را جبران كند. البته 

اين قراردادها بايد از بعد كارشناسي بررسي شود تا منافع 
ملي كشور مبتني بر منافع متقابل و ارتباطات برد- برد 

محقق شود.
  بحثي كه مطرح اس�ت اين اس�ت كه ش�عار نه 
ش�رقي، نه غرب�ي يك�ي از ش�عارهاي بنيادين 
ارتباطي جمهوري اس�المي در مواجهه با جهان 
پيراموني بود. برخي از منتقدان به سند راهبردي 
ايران و چين، معتقدند كه ايجاد روابط راهبردي 
با چين به نوعي عدول از سياس�ت نه شرقي و نه 
غربي است و در صورت اجرا دكترين ايران را دچار 

تغييرات بنيادين مي سازد؛ با اين قرائت موافقيد؟
 رويكرد نه شرقي و نه غربي مبتني بر 2قرائت است كه 
بعد از نهضت مشروطه ايجاد شده است. شعار نه شرقي 
و نه غربي امروز به عنوان سياست مبتني بر »عدم تعهد« 
تعبير مي شود. غير متعهد يعني چه؟ يعني سياستي كه 
در آن ش��ما با قطب هاي علمي و صنعتي جهان ارتباط 
بگيري��د، از مزاياي ارتباط با آنها اس��تفاده كني��د اما از 
مضراتي چون ايجاد پايگاه نظامي، ايجاد انحصار، تعدي 
به قلمروي سرزميني، نقض استقالل و... دوري مي كنيد. 
غيرمتعهدها در دهه50 مبتن��ي بر يك چنين اهدافي 
تشكيل شد. آن زمان اين كش��ورها به دنبال آن بودند 
كه در گرماگرم جنگ سرد با امريكا و شوروي به صورت 
توامان روابط اقتصادي، تجاري و ديپلماس��ي داش��ته 
باشند و از منافع فناورانه، س��رمايه اي و...استفاده كنند 
اما ضررهاي اين ارتباط متوجه آنها نش��ود. دو برداشت 
ديگر هم از اين سياست مي شود؛ يكي »سياست موازنه 

منفي« و ديگري »سياست موازنه مثبت«. 
  ه�ر ك�دام از اي�ن رويكردها چ�ه ويژگي هاي 

ارتباطي و اقتصادي ايجاد مي كنند؟
سياست موازنه منفي نه ش��رقي و نه غربي يعني اينكه 
شما با هيچ كشوري كه جنبه استعماري و سلطه گري 
دارد، روابط راهبردي نداشته باش��يد؛ نه از مضرات آن 
استفاده كنيد و نه از مزاياي آن. هيچ امتيازي ندهيد و 
هيچ امتيازي هم نخواهيد. اين مي شود سياست انزوا   بعد 
هم به هم ريختگي. شايد بشود گفت كه سياست موازنه 

منفي را پيش از اين آق��اي مصدق در پيش گرفتند كه 
نتايج مورد نظر را به دنبال نداش��ت. يعني آقاي مصدق 
نتوانستند بين قطب هاي آن زمان نوعي موازنه متعادل 
را ايجاد كنند. هم با انگليسي ها سرشاخ شد هم روس ها 
را از كشور بيرون كرد و در نهايت هم با امريكايي ها تنش 
پيدا كرد و مجموعه اين تحوالت كودت��اي 28مرداد را 
ايجاد كرد. اما سياس��ت موازنه مثبت اين است كه شما 
حتي با قدرت هاي س��لطه گر هم بر اساس منافع ملي 
روابطي را طراحي كنيد. رابطه امتيازدهي و امتيازگيري 
با آنها ايجاد كنيد، به گونه اي كه اي��ن روابط راهبردي 
خدشه اي بر حاكميت ملي و هويت مستقل كشور ايجاد 

نكند.
  ايران در زمان كدام  دولت ها به سمت اجراي اين 
موازنه مثبت كه منافع ما را بيشتر تامين مي كند، 

حركت كرده است؟
در دوره هايي دولت ها بر اساس همين رويكردها حركت 
كرده اند. دولت هاي آقايان هاشمي رفسنجاني، خاتمي 
و اصالحات و حتي دولت آقاي روحاني در همين راستا 
حركت كرده ان��د. به صورتي كه ب��ا قطب هاي مختلف 
در جهان ارتباط گرفته ش��ود و از مزاياي تكنولوژيكي، 
صنعتي و سرمايه گذاري از آنها بهره مند شويم اما مضراتي 
چون ساخت پايگاه هاي نظامي يا ورود به بلوك نظامي 
و...متوجه كشور نشود. اين شعار انقالب و اهداف انقالب 

است و قانون اساسي هم به اين ضرورت اشاره مي كند.
  تبع�ات اجراي ي�ك چنين سياس�ت هايي در 

اقتصاد كشور چه مي تواند باشد؟
تحقق اين امر موجب اين مي ش��ود ك��ه اگر امروز 
5قطب اقتص��ادي در جهان داريم ش��امل، امريكا، 
روس��يه، چين، اتحادي��ه اروپا و )البت��ه برزيل هم 
مي تواند در اين ليست قرار بگيرد( بتوانيم نيازهاي 
تجارت و اقتصاد مان را به صورت 15الي 20درصدي 
مي��ان اين قدرت ه��ا تقس��يم كني��م . يعني همه 
تخم مرغ هاي ارتباطي و اقتصادي مان را در س��بد 
يك كشور و يك قطب قرار ندهيم.   
ادامه درصفحه 2  

محمدعليبصيري،عضوهياتعلمي
گروهروابطبينالمللدانشگاهاصفهان:

 توسعه روابط 
 ايران و چين
 به نفع اقتصاد است

در ش��رايطي كه موضوع افزايش حقوق بازنشس��تگان و 
تبعات معيش��تي مرتبط بر آن يكي از دغدغه هاي جدي 
بازنشس��تگان و خانواده ه��اي آنان را تش��كيل مي دهد، 
مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي با تشريح جزييات 
افزايش حقوق بازنشستگان اين سازمان مي گويد: حقوق 
مس��تمري بگيران حداقل بگير در اس��فندماه سال ۹8 با 
بيش از 20 سال س��ابقه كار به بيش از دو ميليون تومان 
خواهد رس��يد. وي با اش��اره به اينكه تامين اجتماعي به 
مراكز درماني بدهي ندارد، به حذف دفترچه هاي كاغذي 
تامين اجتماعي تا پايان مهر، بورسي كردن هتل هاي هما 
و پيگيري طلب 1۳5 هزار ميليارد توماني تامين اجتماعي 
از دولت اش��اره كرد. همچنين معاون بيمه اي س��ازمان 
تامين اجتماعي با بيان اينكه تامين اجتماعي يك سازمان 
حمايتي نيست، به رقم باالتري از طلب 25۶ هزار ميليارد 

توماني تامي��ن اجتماعي از دولت اش��اره كرد.  همچنين 
مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي با تشريح جزييات 
افزايش حقوق بازنشس��تگان اين س��ازمان گفت: حقوق 
مستمري بگيران حداقل بگير در اسفندماه سال ۹8 با بيش 
از 20 سال س��ابقه كار به بيش از دو ميليون تومان خواهد 
رسيد مصطفي ساالري شامگاه سه ش��نبه با بيان اينكه 
حدود س��ه و نيم ميليون نفر بازنشسته تامين اجتماعي 
داريم، افزود: بازنشستگان حداقل بگير داراي بيش از 20 
سال سابقه كار، در اس��فند ۹8، حدود يك ميليون و ۶00 
هزار تومان دريافت مي كردند و با افزايش س��نواتي كه هر 
سال اعمال مي ش��ود اين رقم به بيش از دو ميليون تومان 
رسيد و با افزايش ناشي از متناسب س��ازي، اين عدد براي 
سنوات مختلف خدمتي متفاوت است. وي ادامه داد: امسال 
اين رقم با توجه به متناسب س��ازي حقوق بازنشستگان، 

براي بازنشس��تگان حداقل بگير با ۳5 س��ال سابقه كار از 
يك ميليون و ۶00 هزار تومان به حدود ۳ ميليون تومان 
مي رسد و براي كسي كه ۳0 سال سابقه كار دارد و حداقل 
بگير بوده به حدود دو ميليون و 800 هزار تومان مي رسد 
و براي كسي كه 25 س��ال كار كرده است بيش از دو و نيم 
ميليون تومان خواهد بود و به همين شكل كاهش مي يابد. 
وي گفت: ميانگين رقم اضافه شده به حقوق بازنشستگان 
حداقل بگير س��ازمان تأمين اجتماعي، ۶00 هزار تومان 
است، اما با فرمول مورد توافق با كانون بازنشستگان كشور 
نهايتًا اين موضوع در س��نوات مختلف اعمال شد و درباره 
كساني كه حداقل بگير نبودند و حقوق بيشتري مي گرفتند 
هم اين افزايش حقوق شامل حالشان شده است. مديرعامل 
سازمان تأمين اجتماعي اضافه كرد: از نظر درصد، كساني 
كه حداقل بگير هستند بيشتر دريافت مي كنند. وي درباره 

تسهيالت بانكي بازنشستگان گفت: تسهيالت بانكي روال 
هر سال بود و بيشترين مبلغي كه در يك سال تسهيالت 
قرض الحسنه براي بازنشس��تگان در سراسر كشور پيش 
بيني و از طريق كانون عالي بازنشس��تگان به كانون هاي 
استاني سهميه هايي داده مي شد كه بازنشستگان به بانك 
رفاه مراجعه كنند و تسهيالت بگيرند پارسال 200 ميليارد 
تومان بود كه امس��ال با افزايش 10 برابري آن را به 2 هزار 
ميليارد تومان رسانديم. س��االري افزود: با اين رقم، 400 
هزار بازنشسته، وام 5 ميليون توماني مي گيرند در حالي كه 
مبلغ وام پارسال، ۳ ميليون تومان و براي تعداد كمتري بود. 
وي اضافه كرد: كانون عالي بازنشستگان به ترتيب اولويت 
ثبت نامي، بازنشس��تگان را براي درياف��ت وام به بانك ها 

معرفي مي كنند و نياز به ضامن و تشريفات ندارند. 
ادامه درصفحه 2

جزييات افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي

يادداشت- 4

 جستاري در باب
 نامه ۲۵ اقتصاددان

اي��ن روزه��ا چالش بر 
س��ر نامه اي كه 25 نفر 
از اقتصاددانان كش��ور 
رييس جمه��ور  ب��ه 
نوش��ته اند ب��اال گرفته 
اس��ت. ابتدا الزم است 
ذكر كنم ك��ه نگارنده 
هرچه پس انداز در ايران 
دارم را در بورس نهاده ام ولي واي بر روزي كه ذي 
نفعي شخصي باعث شود كه چشم بر حقايق و 
واقعيات اقتصادي كشور عزيزم ايران ببنديم و 
نفع شخصي را به مصلحت كشور ارجح بدانيم. 
نكات مطرح ش��ده در نامه25 نف��ر قابل توجه 
و ارزنده اس��ت و نه تنها باعث عدم رونق بورس 
نخواهد ش��د، بلكه به ثبات و قوام و واقعي شدن 
آن كم��ك خواهد كرد. پيش��نهادهاي افزايش 
ش��ناوري س��هم ها، عرضه هاي اوليه بيش��تر و 
عرضه س��هام دولتي همگي از مواردي اند كه از 
حبابي شدن دارايي ها جلوگيري خواهند كرد. 
حقيقتا نرخ هاي بهره دس��توري 15 درصد در 
سال هم كه هيچ تناس��بي با تورم هاي انتظاري 
ندارند، بايد تعديل و متناس��ب ب��ا واقعيت هاي 
اقتصاد شوند. اما نكته مهمي از نامه كه بسياري 
از منتقدين نامه مطرح مي كنند اين اس��ت كه 
جهت عليت از تورم به رش��د بورس اس��ت و نه 
از رش��د بورس به تورم و ن��رخ ارز. در نگاه اول و 
ايستا انتقاد واردي به نظر مي رسد و شايسته تر 
بود نويس��ندگان اين بخش را دقيق تر توضيح 
مي دادن��د تا اين مي��زان موجب سوءبرداش��ت 
نش��ود. بنده تكمله اي بر آن مي نويسم تا مساله 
روشن شود و اكيدا به دانشجويان اقتصاد توصيه 
مي كنم اين قس��مت را بخوانند چرا كه بينش 
عميقي از روابط مص��رف و پس انداز بين زماني 
ارايه خواهد داد. نكت��ه اي كه هم در نامه 25 نفر 
و هم در س��رمقاله هفته گذش��ته دكتر نيلي با 
عنوان »معماي بورس و كسادي اقتصاد« محور 
اصلي بود ولي هرگز دقيق روش��ن نشد و دكتر 
نيلي هم صرفا به نوشتن پلي به سوي تورم اكتفا 
كردند. ريشه مساله اما س��اده است: آنچه امروز 
پس انداز مي ش��ود، فردا بايد ب��ه مصرف تبديل 
شود. اين امروز و فردا براي افراد مختلف مي تواند 
متفاوت باشد. هرچه بازدهي پس انداز )r( بيشتر 
شود، انگيزه پس انداز افزايش مي يابد و مصرف 
به آينده موكول مي شود. اين همان معادله اويلر 
براي مصرف بين زماني اس��ت كه در مدل هاي 
مختلف بهينه س��ازي مصرف در ط��ول عمر به 
ش��كل هاي مختلف وارد مي شود ولي پيام همه 
يك چيز است: مصرف تا آنجا معوق مي شود كه 
مقدار مطلوبيت همواري، در حال و آينده ايجاد 
كند. بخش زيادي از جامعه ايران امروز در حال 
پس انداز به دليل حف��ظ دارايي در مقابل تورم و 
همچنين نرخ بهره قابل توجه بورس است. فردا 
اين پس انداز بايد مصرف شود. در اقتصادي كه با 
رشد منفي روبروست، روزانه 10 الي 15 ميليارد 
دالر رش��د بورس ب��ه زودي ب��ه كاال و خدمات 
خواهد رس��يد. آنچه امروز معلول تورم اس��ت، 
فردا مي تواند علت آن باشد. بنابراين بزرگواران 
بورسي منتقد، كه بورس را معلول تورم مي دانند، 
احتماال تصوير س��اده و ايستايي از اقتصاد دارند 
و پويايي هاي بين زمان��ي آن را مورد توجه قرار 
نمي دهند. حال راه حل آيا دخالت هاي بي جا در 
بورس است؟ هرگز. راه حل ها دقيقا همان است 
كه در نامه ذكر شده است: عرضه، عرضه و عرضه 

دارايي هاي ارزشمند. 

محمدعلي    مختاري

يادداشت- 2

اشتباهات استراتژيك سازمان 
تامين اجتماعي تداوم دارد

اوج  گي��ري مطالب��ات 
ب��ه ح��ق مس��تمري 
بگيران سازمان تامين 
اجتماع��ي در يك ماه 
گذش��ته و ع��دم توان 
بهنگام  تصميم گيري 
حداق��ل  تعيي��ن  در 
س��اير  و  دس��تمزد 
ادامه درصفحه 2 سطوح در سال ۹۹ و...  

رزاق صادق ٭

يادداشت- 3

 افزايش هزينه سود بانكي
 و تورم بيشتر در آينده

به دنبال شتاب افزايش 
ن��رخ ارز، متاثر از رش��د 
پاي��ه پول��ي، كس��ري 
بودج��ه، افزايش رش��د 
حج��م نقدينگ��ي و اثر 
آن ب��ر افزايش قيمت ها 
و ت��ورم و اب��راز نگراني 
كارشناسان از آثار و ابعاد 
ادامه درصفحه 3 آن و همچنين...  

محسن   شمشيري

 صفحه 2 



اخبار

روزانه ۱۵۰۰ ميليارد تومان 
نقدينگي جذب بورس مي شود

رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه 
روزانه ح��دود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ ميليارد تومان منابع 
نقدي جذب بازار سرمايه مي شود، گفت: اين حجم 
نقدينگي در ص��ورت عدم جذب در بازار س��رمايه 
مي توانس��ت اثرات منفي بر حوزه اقتصادي كشور 
داشته باش��د. محمدرضا پورابراهيمي داوراني در 
تشريح نشست كميسيون اقتصادي مجلس گفت: 
حجم قابل توجهي از نقدينگي موجود در كش��ور 
فرصت بسيار مناسبي براي فعاالن بخش خصوصي، 
نهاده��اي عموم��ي غيردولتي و دول��ت به منظور 
سرمايه گذاري در حوزه اقتصادي كشور و پروژه هاي 
جديد را ايجاد مي كند. نماينده مردم كرمان و راور 
در مجلس ب��ا بيان اينكه در اين جلس��ه تهديدات 
بازار سرمايه مورد بررسي قرار گرفت، افزود: تفاوت 
معنادار قيمت بازار و ارزش ذاتي سهام شركت هاي 
بورسي موجب نگراني اعضاي كميسيون اقتصادي 
است. براساس مصوبه كميسيون اقتصادي مقرر شد 
برنامه پيشنهادي سازمان بورس و اوراق بهادار درباره 
راهكارهاي مواجهه با فرصت هاي بورس و استفاده 
بيشتر از ظرفيت هاي بازار سرمايه در روزهاي آينده 
به كميس��يون اقتصادي و مجلس ارايه شود.روند 
افزايشي در بازار بورس اگر نامتناسب با شاخص هاي 
سودآوري، شاخص هاي عملكردي و اقتصادي كشور 

باشد، موجب نگراني جدي ما است.
وي با بيان اينكه در هفته ه��اي اخير، روزانه حدود 
۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ ميليارد تومان منابع نقدي جذب 
بازارسرمايه شده است، ادامه داد: اين حجم نقدينگي 
درصورت عدم جذب در بازار س��رمايه مي توانست 
اثرات منفي بر حوزه اقتصادي كشور داشته باشد، اما 
به سمت بازار سرمايه هدايت شد.اگر منابع مذكور با 
واقعيت هاي اقتصادي مبني بر تشكيل شركت ها، 
ايج��اد فرصت هاي س��رمايه گذاري و س��ودآوري 
همخواني داش��ته باشد، بزرگترين موفقيت كشور 
و بازار سرمايه به دس��ت مي آيد، در غير اين صورت 

تهديد جدي به حساب مي آيد.

ادامه  از صفحه اول

اشتباهات استراتژيك سازمان 
تامين اجتماعي تداوم دارد

 نهايتا تصميم به همسان سازي حقوق مستمري بگيران 
با شاغلين موجب گرديد كه سازمان تامين اجتماعي به 
اشتباهات استراتژيك خود ادامه دهد. چرا؟ منابع اين 
اقدام از س��وي دولت محترم از طريق پرداخت بخشي 
از بدهي هاي سنواتي سازمان تامين اجتماعي تامين 
گرديد. اي��ن منابع به صورت واگ��ذاري اموالي تامين 
گرديدكه قابليت تبديل آن به نقدينگي به طور جدي 
محل ترديد است. دولت كه خود مشوق خروج سازمان 
تامين اجتماعي از بنگاه داري است، با اقدامي متناقض 
مجددا اين سازمان را در باتالق بنگاه داري فرو برده و به 
جاي پول نقد حلواي نسيه را به سازمان تحميل كرده 
است . سازمان بايد با تامين نقدينگي همسان سازي را 
عالوه بر افزايش سنواتي در طي روزهاي آتي اجرا نمايد 
و هزينه اين همسان سازي و افزايش سنواتي، مابه ازاي 
آن اموال دولتي اس��ت كه تا نقد ش��ود، دل صاحبان 
آن درد خواهد گرفت. اشتباه نشود صاحبان سازمان 
تامين اجتماعي نه مديران آن و نه دولت اس��ت، بلكه 
مستمري بگيراني هستند كه با آرزوي داشتن سازماني 
پويا و در نهايت گرفتاري معيشتي روز گار خود را سپري 
مي كنند . چه خوب بود كه دولت محترم در واپس��ين 
ماه هاي فعاليت خود براي يك بار هم شده مشتركين اين 
صندوق را از آحاد ماليات پرداز و بيمه پرداز و از مالكين 
ثروت ملي محسوب مي كرد و آنها را در زمره شهروندان 
درجه دوم به شمار نمي آورد و بودجه همسان سازي را 
كه ناشي از سياست هاي غلط همين دولت و دولت هاي 
قبل است، از محل منابع عمومي تامين مي كرد. هنوز هم 
براي اين اقدام ماندگار دير نشده است . در پايان نكته اي 
تلخ ولي مشفقانه به تشكل ها كه زحمات طاقت فرسايي 
را در تحقق مطالبات خود كشيدند، شما خود را سهيم 

اين اشتباهات نكنيد. چنين باد .
٭عضواسبقهياتمديره
سازمانتاميناجتماعي

 راه حل مشكل  
حفاظت از داده ها

تمامي وظايف اين اكوسيس��تم ب��ه دوش وزارت 
ارتباطات نيست و اين وزارتخانه تنها در حوزه امنيت 
زيرساخت هاي اطالعاتي و ارتباطي مكلف است. اين 
تكليف مربوط به داده هايي مي شود كه در ديتاسنتر 
وجود دارد و بايد حداكثر الزامات امنيتي را تأمين 
كند. اما در حوزه خدمات و محتوا با مسائلي روبرو 
هستيم كه بايد در جاي خود حل و فصل شوند و همه 
موارد را نمي توان با يك راه حل واحد مديريت كرد. 
در اين اكوسيستم بايد سازمان صداوسيما، رسانه ها، 
بانك ها، نيروهاي مسلح، پدافند غيرعامل حضور 
داشته باشند و مالحظات امنيتي در اليه خدمات و 

محتوا پيش بيني و اجرايي شود.
٭رييسپژوهشكدهامنيت
پژوهشگاهارتباطات

حسيني و بحريني ناظران 
مجلس در شوراي پول و اعتبار 

انتخاب دو نماينده مجلس از كميس��يون هاي 
اقتصادي و برنام��ه و بودجه به عن��وان ناظر در 
شوراي پول و اعتبار در دستور كار جلسه مجلس 
قرار گرفت.بر اين اس��اس از مجم��وع ۱67 راي 
ماخوذه محمد حس��ين حس��ين زاده بحريني 
عضو كميس��يون اقتصادي با ۱۵3 راي و س��يد 
شمس الدين حسيني عضو كميسيون برنامه با 
۱۵9 راي به عنوان ناظران مجلس در شوراي پول 

و اعتبار انتخاب و تعيين شدند.

ايران2

شوراي پول و اعتبار درمسيركاهش نقدينگي و ماندگاري پول در بانك ها تصويب كرد 

سود سپرده هاي يك ساله به  ۱۶ درصد و سپرده هاي دو ساله به ۱۸ درصد  افزايش پيدا كرده است

افزايش نرخ سودبانكي براي كنترل تورم
گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|

بهدنبالش�تابافزايشنرخارز،متاثرازرشد
پايهپولي،كس�ريبودجه،افزايشرشدحجم
نقدينگيواثرآنبرافزاي�شقيمتهاوتورم
وابرازنگرانيكارشناس�انازآث�اروابعادآنو
همچنينرشدشاخصهايس�هام،دالر،طال،
مسكنو...درماههاياخير،شورايپولواعتبار
بااينتصوركهرشدسودسپردهها،مانعازخروج
نقدينگيازسپردههايبلندمدتشدهوگردش
ماليدربازارهايداراييراكاهشميدهد،اقدام
بهرشدنرخس�ودس�پردههاواحيايسپرده
بلندمدتدوس�الهك�ردهوس�پردههاييكه
درابت�دايدول�تيازدهمحذفش�دهبودتا
نقدينگيبهرشداقتصادوسرمايهگذاريكمك
كندرادوب�ارهاحياكردهتابهماندگاريپولدر
سپردههايبلندمدتمنجرشدهومانعازسيل
نقدينگيدربازارهايداراييودالرو...ش�ود.
اماواقعيتايناس�تكههزينهس�ودبانكيو
مان�دگاريپولدربانكه�اوهمچنينهزينه
سودانتشاراوراقدرسال99،هزينهسنگيني
استكهبايددرآيندهپرداختشودوباانباشت
هزينههابهرشدنقدينگيمنجرشدهودرآينده
فشارتورميرويدوشاقتصادومردمخواهد
گذاشتوجمعآورينقدينگيازبازاردرسال99
عمالبهمعنايانباشتنقدينگيدرسالآيندهو

فشارتورميبيشترخواهدبود.

 به گزارش »تعادل«، شوراي پول و اعتبار عصر سه شنبه 
تشكيل جلسه داد و درباره تغيير نرخ سود بانكي تصميم 
مهمي گرفت؛ شوراي پول و اعتبار ضمن موافقت با پيشنهاد 
بانك مركزي براي افزايش نرخ سود بانكي، سقف نرخ سود 
س��پرده هاي بانكي )دو س��اله( را ۱8 درصد تعيين كرد. 

افزايش نرخ س��ود به ۱8 درصد درحالي در شوراي پول و 
اعتبار به تصويب رسيده كه در فروردين امسال، شبكه بانكي 
كشور تصميم گرفت كه سقف نرخ سود سپرده هاي بانكي 
به ۱۵ درصد محدود شود. طبق اعالم روابط عمومي بانك 
مركزي، شوراي پول و اعتبار در يك هزار و دويست و نود و 
هفتمين جلسه مورخ ۱399/4/24 به رياست عبدالناصر 

همتي، در راستاي دس��تيابي به هدف حفظ ارزش پول 
ملي با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در 
خصوص افزايش تنوع سپرده هاي بانكي موافقت كرد.عالوه 
بر اين، شوراي پول و اعتبار سقف نرخ سود علي الحساب 

سپرده هاي سرمايه گذاري را به شرح زير تعيين كرد: 
 سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي: ۱۰ درصد، سپرده 

سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه سه ماهه: ۱2درصد، سپرده 
سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه ش��ش ماهه: ۱4 درصد، 
سپرده س��رمايه گذاري با سررسيد يك سال: ۱6 درصد، 
سپرده سرمايه گذاري با سررسيد دو س��ال: ۱8 درصد،  
پيش از اين بانك مركزي ب��ه بانك ها مجوز افزايش نرخ 
سود گواهي سپرده را به ۱8 درصد داده بود؛ ، بانك مركزي 

خطاب به ش��بكه بانكي ضمن موافقت با افزايش انتشار 
گواهي سپرده عام ۱8 درصدي توسط بانك ها، اعالم كرد: 
سقف انتشار »گواهي سپرده عام بانك ها« در سال جاري 
تا تاريخ 3۱ ش��هريور ماه ۱399، حداكث��ر به ميزان 2۰ 
درصد سپرده هاي بلندمدت آنها در پايان اسفندماه ۱398 
خواهد بود. گفتني است، اقتصاد ايران طي چهار دهه اخير 
سه ش��وك بزرگ ارزي را تجربه كرده كه در هر كدام نرخ 
ارز در بازار آزاد تقريبًا سه برابر شده است. شوك نخست در 
سال هاي 7۱ تا 74 به دنبال سياست هاي تعديل اقتصادي 
و آزادس��ازي نرخ ارز رخ داد؛ شوك دوم در سال هاي 9۰ و 
9۱ به دنبال تحريم هاي ش��وراي امنيت و شوك سوم در 
سال ۱397 به دنبال خروج امريكا از برجام. طي هفته هاي 
اخير هم نرخ ارز به دليل رشد نقدينگي در درجه اول به دليل 
سياست انبساطي ناشي از كاهش نرخ ذخيره قانوني از ۱۱ 
به حدود 7 درصد براي تأمين مالي كرونا، تشديد تحريم ها و  
محدوديت هاي تجاري كرونا، رقم هاي جديد و بي سابقه اي 
را تجربه مي كند و مي رود كه ضربه ديگري بر پيكر نحيف 
اقتصاد ايران فرود آيد.اما نكته مهم اينجاست كه در ابتداي 
هر سه شوك نسبت پول به نقدينگي بيشتر شده و در واقع 
تغيير جه��ت داده و از پايين خط روند نزولي به باالي آن 
رفته و در واقع نقدينگي سيالتر شده است. ضمن اينكه، 
سياست گذار در شوك هاي س��ال 72 و 9۱ براي كنترل 
اجزاي نقدينگي و نرخ ارز نس��بت به افزايش نرخ س��ود 
سپرده هاي بانكي اقدام نموده لكن در شوك سال 97 از اين 
ابزار استفاده نشده است. همچنين طي هر سه شوك ارزي 
رشد اقتصادي كمتر از روند بلندمدت بوده و اقتصاد پس 
از شوك ارزي تورم بااليي را تجربه كرده است. باتوجه به 
وضعيت موجود و شوك ارزي رخ داده، برخي از كارشناسان 
پيشنهاد كرده اند كه نرخ سود سپرده هاي بانكي افزايش 
يابد تا شايد كمي از آثار شوك ارزي كاسته شود. بنابراين 
تصميم امروز شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود 
بانكي در راستاي مديريت نوسانات ارزي اتخاذ شده است.

معاون اقتصادي بانك مركزي خبر داد: جزييات سياست جديد بانك مركزي براي مهار نقدينگي و تورم

انتشار ۵۰ هزار ميليارد تومان اوراق وديعه ۲ ساله بانك مركزي 
گروهبانكوبيمه

معاوناقتصاديبانكمركزيگفت:اينبانكدر
جهتمديريترش�دنقدينگيوكنترلتورمدر
نظردارداوراقوديعهباسررسيد2سالهمنتشركند
وپيشنهادطرحشدهدرشورايپولواعتباربراي
بررسيواخذمصوبهالزمطرحخواهدشد.اوراق
وديعهسندياستكهنشانميدهدبانكمركزي
مبلغمعينيراازوديعهگذاربهعنوانوديعهدريافت
كردهومتعهداستآنمبلغراتاسررسيدنگهداري
نمودهودرسررسيد،بارعايتحفظقدرتخريد
بانرخيحداكثرمعادلنرختورمساالنهبهدارنده

سندمزبورعودتدهد.

به گزراش »تعادل«، پيمان قرباني در توضيح اين خبر اعالم 
كرد، هر ۱۰۰ هزار ميليارد ريال انتشار اوراق وديعه، رشد پايه 

پولي و نقدينگي را به ميزان 2.8 واحد درصد كاهش خواهد 
داد. ابعاد فقهي انتشار اوراق ياد شده، قباًل در شوراي فقهي 
بانك مركزي به تصويب رسيده و در مهر ماه سال ۱397 نيز 
مجوز قانوني الزم از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي اخذ شده 
است. معاون اقتصادي بانك مركزي ضمن تشريح سياست 
جديد اين بانك براي مديريت نقدينگي گفت: بانك مركزي 
در نظر دارد ۵۰ هزار ميليارد تومان اوراق وديعه منتشر كند كه 
انتشار كل اين مبلغ مي تواند ۱4 واحد درصد رشد نقدينگي را 
كاهش دهد. پيمان قرباني در گفت وگو با تسنيم، در خصوص 
سياست هاي جديد بانك مركزي براي مديريت نقدينگي در 
اقتصاد ايران، اظهار داشت: در راستاي كنترل نقدينگي و مهار 
تورم، بانك مركزي سياست كنترل رشد نقدينگي و افزايش 
جذابيت س��پرده هاي بانكي را در دستور كار قرار داده است، 
البته ساير اقدامات سياس��ت هاي پولي مانند عمليات بازار 
باز و افزايش كف نرخ سپرده گيري از بانك ها را نيز به موازات 

انجام مي دهد. وي به مصوبه روز گذشته شوراي پول و اعتبار 
براي افزايش نرخ سود بانكي اشاره و تصريح كرد: پيشنهادات 
بانك مركزي در راستاي تنوع سپرده هاي بانكي و اصالح نرخ 
سود در شوراي پول و اعتبار مطرح شد و شورا نهايتًا تصميم 
گرفت نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري عادي ۱۰ درصد، 
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه سه ماهه ۱2 درصد، 
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه شش ماهه ۱4 درصد 
و سپرده سرمايه گذاري با سررسيد يك سال ۱6 درصد شود، 
ضمن اينكه سپرده سرمايه گذاري با سررسيد دو سال معرفي 
شد با سود ۱8 درصد. معاون اقتصادي بانك مركزي درباره 
علت احياي مجدد س��پرده هاي باالي يك سال گفت: اين 
موضوع در راستاي معرفي ابزارهاي سپرده اي با ماندگاري 
بيشتر در ش��وراي پول و اعتبار مطرح و مصوب شد. قرباني 
همچنين از برنامه اين بانك مركزي براي انتشار اوراق وديعه 
خبر داد و تصريح ك��رد: اين موضوع براي مديريت و كنترل 

رشد نقدينگي براساس مصوبه شوراي عالي اقتصاد بناست 
براي تصويب نهايي به شوراي پول و اعتبار برود.بانك مركزي 
بعد از تصويب اين طرح در شوراي پول و اعتبار، انتشار ۵۰ هزار 
ميليارد تومان اوراق وديعه را در دستور كار خواهد داشت كه 
هر ۱۰ هزار ميليارد تومان آن مي تواند 2.8 واحد درصد رشد 
نقدينگي و پايه پولي را كاهش دهد. به گفته معاون اقتصادي 
بانك مركزي، با انتشار كل مبلغ در نظر گرفته شده براي اوراق 
وديعه رشد نقدينگي تا ۱4 واحد درصد كاهش خواهد يافت.

قرباني همچنين تأكيد كرد كه ابعاد شرعي و فقهي اوراق وديعه 
قباًل در ش��وراي فقهي بانك مركزي به تصويب رسيده و به 
زودي اين پيشنهاد براي تصويب نهايي به شوراي پول و اعتبار 
خواهد رفت. دهم آذرماه ۱398 غالمرضا مصباحي مقدم، 
عضو شوراي فقهي بانك مركزي در حاشيه پنجمين همايش 
مالي اسالمي، با بيان اينكه ابزار بازار باز مالي در دنيا همراه با 
ربا است، اظهار كرد: ما نمي توانيم تسليم اين موضوع شويم 

بنابراين، مساله را به شوراي فقهي بانك مركزي ارجاع داديم 
و در اين شورا اوراق وديعه طراحي شد كه تا پايان سال جاري 
ارايه مي شود.اوراق وديعه سندي است كه نشان مي دهد بانك 
مركزي مبلغ معيني را از وديعه گذار به عنوان وديعه دريافت 
كرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسيد نگهداري نموده و در 
سررسيد، با رعايت حفظ قدرت خريد با نرخي حداكثر معادل 

نرخ تورم ساالنه به دارنده سند مزبور عودت دهد.
روش كار در اوراق مذكور به اين صورت است كه بانك مركزي 
اوراق وديعه را منتشر كرده و اوراق مزبور را از طريق بانك هاي 
عامل به متقاضيان عرضه مي كند. بانك ها با واگذاري اوراق 
وديعه، وجوه متقاضيان را به عن��وان وديعه جمع آوري و به 
بانك مركزي منتقل مي كنند. بانك مركزي متعهد اس��ت 
كه آن وجوه را در چارچوب سياس��ت هاي پولي بلوكه كرده 
و در سررسيد با رعايت حفظ قدرت خريد، به صاحبان اوراق 

برگرداند.
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شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانكي را افزايش داد و سقف هاي جديد نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي را تعيين كرد

توسعه روابط  ايران و چين  به نفع اقتصاد است
 در اين راهبرد مبتني بر موازنه مثبت اگر 2۰ الي 2۵درصد 
نيازهايمان را از طريق چين تامين كنيم و باقي نيازهايمان را 
از طريق توسعه مناسبات ارتباطي با ساير قدرت هاي جهاني 
تامين كنيم، اين امر در واقع زمينه تحقق سياست نه شرقي 
و نه غربي واقعي را در كش��ور فراهم مي كند. با اين روش هم 
مي توانيم از تنش ها در روابط با قطب ها بكاهيم، هم نيازهايمان 
تامين مي شود و هم استقالل و منافع ملي مان تامين شده 
است. اگر يك چنين مالحظاتي در روابط با چين لحاظ شود؛ 
امضاي روابط راهبردي با چين نه تنها بر خالف منافع اقتصادي 
و ملي نيست؛ بلكه براي توسعه پايدار كشور و حتي استقالل 
ايران قدم مفيدي است.فراموش نكنيد ساير كشورها مثل 
اتحاديه اروپا هم بر همين اساس با چين رابطه بر قرار كرده اند.
رقبايمنطقهايمامثلعربستانوپاكستانهمبه

دبنالايجادروابطراهبرديباچينهستند؟
بله، عربستان سعودي كه يكي از ش��ركاي اصلي امريكا در 
منطقه اس��ت، در حال حاضر قراردادهاي سنگيني حول و 
حوش ۱7۰ميليارد دالر را با چين بسته است. پاكستان هم 
همين طور؛ چين در بندر گوادر پاكستان سرمايه گذاري هاي 

زيادي انجام داده است و دورنماي سرمايه گذاري هاي آينده 
هم بيشتر است.. ساير كشورها مثل امارات و... هم به همين 

صورت عمل كرده اند.
اينكهايرانازدلروابطبهچينوس�ايرقطبهابه
دنبالچيست،مشخصاست،اماچيندرخاورميانه
چهاهدافيرادارد؟بههرحالامضايسندراهبردي
باايرانسايركشورهايخاورميانهرابهتحركتوسعه
روابطباچينوادارخواهدكرد.اينطورفكرنميكنيد؟

چين هم وقتي با كشوري مثل ايران قراردادي را منعقد مي كند 
منافع بلندمدتي را در نظر گرفته است؛ چين كه نمي آيد در يك 
منطقه لبريز و بدون چشم انداز سرمايه گذاري كند. چين در 
حال حاضر چند هدف استراتژيك در اين منطقه دارد كه در 
اين راهبرد ايران به عنوان يكي از ستون هاي اصلي مطرح است. 
اوال بحث توسعه جاده ابريشم ذيل عنوان »يك كمربند يك 
راه« كه چين قصد احياي آن را دارد، از چند مسير مي گذرد؛ 
يك مسير از شمال ايران مي گذرد از آسياي ميانه و قفقاز به 
اروپا مي رسد؛ مسير ديگر هم از مركز ايران مي گذرد كه ايران 
به تركيه و عراق و مديترانه مي رسد. يك مسير از جنوب ايران 

مي گذرد كه از عربستان و مصر به شمال آفريقا مي رسد و يك 
مسير ديگر هم از نقاط جنوبي تر و درياي سرخ مي گذرد. در 
واقع بهترين مسيرهاي جاده ابريشم از طريق ايران مي گذرد. 
چين در واقع با نزديك شدن به ايران قصد دارد تا جاده ابريشم 
را از شرق به غرب گسترش دهد. هدف استراتژيك دوم چين 
از رابطه با ايران نياز پايدار به انرژي فسيلي است. امروز با كاهش 
نياز امريكا به انرژي خليج فارس و خالي كردن اين ظرفيت 
به نفع ساير قطب ها )چين و ژاپن( يكي از اهداف مهم چين 
در منطقه تامين نيازهاي انرژي است كه ايران در اين زمينه 
مي تواند كمك هاي فراواني به چين كند. و هدف سوم چين 
اين است كه ايران مسير چهارراه ژئو پلتيك، ژئواكونوميك، ژئو 
كالچر و ژئو استراتژيك است و كشوري كه با ايران قراردادهاي 
بلندمدت و س��رمايه گذاري متقابل ببندد ن��ه تنها بازار 8۰ 
ميليوني ايران بلكه در بازار 2۵۰ ميليوني همسايگان ايران نيز 

حضور خواهند داشت.
شاهداينامرهستيمكهانتشارخبرروابطراهبردي
ايرانوچي�نبازتابهايوس�يعيدررس�انههاي
امريكاييواروپاييايجادكردهاست.فكرميكنيد

اينس�ندراهبرديبتواندتكانهايدرروابطايرانو
غربايجادكند؟

معتقدم اگر سند راهبردي ايران و چين براي بلندمدت 
نهايي ش��ود، ممكن اس��ت امريكايي ها در بس��ياري از 
مواضعشان در خصوص ايران كوتاه بيايند. قبال اين نقش را 
روس ها و انگليسي ها در ايران داشتند و امروز چين مي تواند 
چنين وضعيتي را در مقابل امريكا ايجاد كند. يعني اروپا 
وامريكا به خاطر اهميت حضور بيشتر چين در ايران تالش 
مي كنند تا ايران را بيش از اين از خود آزرده نكنند. علي رغم 
اينكه ايران بعد از جنگ جهاني از نظر سياست بين الملل در 
حيطه نفوذ غرب قرار داشته، انقالب باعث شد تا اين نظم 
ترك بردارد و بشكند، طبيعي است زماني غرب نزديكي 
روابط ايران و چين را مشاهده كند، تالش مي كند تا اوال 
از تحقق آن جلوگيري كند و در مرحله بعدي از گسترش 
آن به ساير كشورهاي منطقه جلوگيري كند. به هر حال 
امريكاي مدل ترامپ در خصوص چين بس��يار حساس 
اس��ت و نزديكي چين به ايران امريكايي ها را حس��اس و 

نگران مي كند.

بعدازانتشارخبرامضايسندروابطراهبرديباچين،
شاهدبرخوردهايسياسيوجناحيبااينموضوع
بوديموش�ايعاتفراوانيدرخصوصفروشكيش،
ساختپايگاهنظاميدرايرانتوسطچينو...درفضاي
مجازيوبرخيسايتهابازپردازشميشدند؛خطر
اينرفتارهايهيجانيوجناحيباموضوعاتيكهبه

نوعيبهمنافعمليماربطداردچيست؟
يكي از مشكالت اساس��ي اقتصاد و مديريت كشورمان اين 
است كه با مقوالت تخصصي، اقتصادي، ديپلماسي و...سياسي 
برخورد مي شود. اين يك مشكل عمده در كشور ماست؛ بارها 
شده كه يك شايعه دروغ را از يك سايت به يك سايت ديگر و از 
يك گروه به يك گروه ديگر منقل مي شود و سر و صداي زيادي 
به پا مي كنند، اما بعد از فروكش كردن هيجانات اوليه مشخص 
مي شود كه اصل موضوع با شايعات منتشر شده فاصله زيادي 
دارد. اين روش براي سياس��ت گذاري هاي كالن كش��ور به 
خصوص درباره طراحي راهبردهاي اجرايي مشكالت فراواني 
را ايجاد مي كند. البته نظام سياسي هم بايد به سرعت وارد 

عمل شودو با شفافيت بيشتر مردم را متوجه واقعيات كنند.

جزييات افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي
ساالري گفت: پارسال دفترچه تأمين اجتماعي به گونه اي 
بود كه بنا بر اعالم وزارت بهداشت، حدود ۱۰ هزار ميليارد 
تومان به مراكز درماني دولتي در سراسر كشور بدهكار بوديم 
و معوقات ۱6 ماهه داشتيم و به بخش خصوصي هم حدود 6 
هزار ميليارد تومان بدهكار بوديم. تأكيد رييس جمهور و وزير 
تع��اون، كار و رفاه اجتماعي اين بود كه اعتبار دفترچه هاي 
اجتماعي را احياء كنيم و ارتقاء دهيم.از ابتداي اسفند سال 
98، مطالبات بخش دولتي را به صورت ۱۰۰ درصد تسويه و 
فروردين را علي الحساب پرداخت كرديم و اكنون حتي يك 
ريال بدهي رسيدگي شده قطعي در خصوص درمان نداريم.

به همه مراكز درماني طرف قرارداد اعالم مي كنيم كه حداكثر 
2 تا 3 هفت��ه پس از دريافت صورتحس��اب، آن را پرداخت 
مي كنيم و با كساني كه به نسخه نويسي الكترونيك بپيوندند 
در ساعت ۱2 شب همان روز به طور اتوماتيك تسويه مي كنيم. 
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت: تا پايان مهر امسال، 
دفترچه ه��اي كاغذي تامين اجتماعي حذف مي ش��ود و 
بيمه شدگان اين س��ازمان بدون داشتن هيچ دفترچه اي، 
خدمات الزم را دريافت مي كنند.زيرساخت هاي فني ما بايد 
قوي باش��د تا بتواند به ترافيك ورودي پاسخ دهد و سامانه، 

كندي نداشته باشد همچنين اين موضوع به همكاري مراكز 
درماني و پزشكان با سازمان تامين اجتماعي هم مربوط است.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با اش��اره به اينكه 4۵ 
ميليون نفر در كش��ورمان دفترچه تامين اجتماعي دارند، 
گفت: گام نخس��ت درباره حذف دفترچه تامين اجتماعي 
برداشته شد و دفترچه هاي كنوني به تمديد حضوري اعتبار 
نياز ندارند و به روش غير حضوري تمديد مي شوند. ساالري 
ادامه داد: اگر مراكز درماني به اين بهانه به بيمه شده، خدمات 
ارايه نكنند مردم شكايت خود را به سامانه ۱42۰ اعالم كنند 
تا پيگيري شود. وي افزود: پارسال 97 ميليون نفر مراجعه 
به شعب كارگزاري هاي تامين اجتماعي داشتيم كه از اين 
تعداد. 38 و نيم ميليون نفر يعني حدود 4۰ درصد فقط براي 
تمديد دفترچه مراجعه مي كردند و اكنون اين مراجعات را 
نداريم. س��االري ادامه داد: با حذف صدور كاغذي دفترچه 
تا پايان مهر امس��ال، حدود ۱8 درصد از مراجعه كنندگان 
به كارگزاري ها كاهش مي يابد و حدود 2۰ درصد هم كه در 
شرف بازنشستگي هستند با توجه به راه اندازي سامانه ها، 
نيازي به مراجعه حضوري نخواهند داشت كه دو هفته آينده 
عملياتي مي شود.با مجموع اين اقدامات حدود 7۵ درصد از 

مراجعات به كارگزاري هاي تامين اجتماعي، كاهش مي يابد. 
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: تعداد قابل توجهي 
از كاركنان سازمان تامين اجتماعي به ويژه در بخش درماني، 
كرونا گرفتند و برخي جان باختند.در اس��فند سال ۱398 
حدود 22۰ هزار نفر مستحق دريافت بيمه بيكاري بودند، 
اما به جز اين تعداد در فروردين امس��ال 68۰ هزار نفر براي 
دريافت بيمه بيكاري نام نويسي كردند كه حدود ۵7۰ هزار 
نفر، واجد شرايط بودند كه به 9۰ درصد آنها پرداخت شده 
است. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي درباره واگذاري 
سهام شستا هم گفت: حتي يك ريال از فروش اين سهام را 
بابت امور جاري هزينه نكرده ايم و نخواهيم كرد و اين مبلغ 
مربوط به نسل آينده و پش��توانه سازمان تامين اجتماعي 
است و در پي اين نيستيم كه سرمايه بفروشيم تا خودمان را 
اداره كنيم. ساالري با بيان اينكه بورسي شدن براي شفاف تر 
شدن و مشخص شدن قيمت، انجام شد، ادامه داد: مكلفيم تا 
پايان برنامه ششم توسعه، سهام خود را به حداكثر 4۰ درصد 
برسانيم تا بنگاه دار نباشيم و نصب مديرعامل شركت با ما 
نباشد و در پي اين هستيم مجموعه هتل هاي هما را بورسي 
كنيم. وي اضافه كرد: البته از پ��ول حاصل از اين فروش ها، 

در جاي ديگر س��هم مي خريم. مديرعامل سازمان تامين 
اجتماعي با اش��اره به اينكه اكنون پس انداز براي سازمان 
تامين اجتماعي سخت است، گفت: نيمه نخست پارسال، 
ماهي هزار و ۵۰۰ تا دو هزار ميليارد تومان، كسري داشتيم، 
اما از نيمه دوم پارسال تاكنون، كسري نداريم. ساالري افزود: 
ماهانه حدود ۱4 ه��زار و ۵۰۰ ميليارد تومان بايد پرداخت 
نقدي انجام دهيم كه حدود 7۰ درصد آن براي حقوق سه 
ميليون نفر بازنشسته اس��ت و حدود 2۰ درصد از مجموع 
درآمد براي درمان، هزينه مي شود و حدود ۵ درصد هم براي 
هزينه هاي جاري و حقوق كاركنان است. وي گفت: امسال 
منابع ما حدود 2۰ هزار ميليارد تومان بيش از مصارف است، 
اما معموالً منابع ما وصول نمي شود و طلب ما انباشته مي شود 
كه بخش عمده اي از اين طلب ما دولت اس��ت. مديرعامل 
سازمان تامين اجتماعي افزود: بر اساس اعالم سازمان برنامه 
و بودجه، اكنون طلب حسابرسي شده ما تا پايان سال ۱396 از 
دولت، ۱3۵ هزار ميليارد تومان است، اما بر اساس محاسبات 
همكاران ما اين رقم حدود ۱6۰ تا ۱7۰ هزار ميليارد تومان 
است و اكنون اين رقم حدود 23۰ هزار ميليارد تومان است كه 
دولت از اين رقم 32 هزار ميليارد تومان را در قالب سهام بابت 

طلب ما واگذار كرد. ساالري در بخش ديگري از سخنان خود 
گفت: در قالب طرح مديران آينده، همه انتصابات ما از مسير 
آزمون سازمان سنجش عبور مي كند و كانون هاي ارزيابي از 
بين پذيرفته شدگان و با مصاحبه و با توجه به سوابق مديريتي، 
او را انتخاب مي كنند.»شستا« تابع حاكميت شركتي است 
و هيچ كدام از كاركنان اين شركت ها، كارمند سازمان تامين 
اجتماعي نيستند و كارمند بخش خصوصي و تابع مقررات 
آن هس��تند بنابراين انتصابات در آن ج��ا، روال حاكميتي 
شركتي را دارد.عرضه سهام »شستا« به ظرفيت بازار سرمايه 
و بورس بستگي دارد، اما قطعاً بخشي از سهام »شستا« عرضه 
خواهد شد و ما به ازاي آن فوراً سهام مي خريم.با مديريت و 
برنامه ريزي خوب، سازمان تامين اجتماعي با مشكل اساسي 
مواجه نخواهد شد، اما براي اطمينان از موفقيت بلندمدت اين 
سازمان به حدود 4 اصالحيه در سطح قانون گذاري نياز داريم.

بدون اين اصالحات مجبوريم با مضايقه خرج كنيم. مديرعامل 
سازمان تامين اجتماعي با اشاره به اينكه طرح هايي با همكاري 
مركز پژوهش هاي مجلس در اين زمينه آماده كرديم، گفت: 
مطالبه كارفرمايان، جامعه كارگري و جامعه بازنشستگان اين 

است كه به جاي هيات امنا، شوراي عالي باشد.

ادامه  از صفحه اول



اخبار 3 بانك و بيمه

 رشد شاخص هاي سهام، دالر و طال، مسكن و... در ماه هاي 
اخير، ش��وراي پول و اعتبار با اين تصور كه رش��د س��ود 
سپرده ها، مانع از خروج نقدينگي از سپرده هاي بلندمدت 
شده و گردش مالي در بازارهاي دارايي را كاهش مي دهد، 
اقدام به رشد نرخ سود سپرده ها و احياي سپرده بلندمدت 
دو س��اله كرده و سپرده هايي كه در ابتداي دولت يازدهم 
حذف شده بود تا نقدينگي به رشد اقتصادو سرمايه گذاري 
كمك كند، اكنون به دنبال منفي شدن رشد اقتصادي، 
دوباره احيا شده است تا به ماندگاري پول در سپرده هاي 
بلندمدت منجر شده و مانع از سيل نقدينگي در بازارهاي 

دارايي و دالر و و مسكن و كاالهاي ديگر  شود.
براين اساس، سپرده س��رمايه گذاري كوتاه مدت عادي 
۱۰ درصد، سپرده س��رمايه گذاري كوتاه مدت ويژه سه 
ماهه ۱۲ درصد، س��پرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه 
شش ماهه ۱۴ درصد، سپرده سرمايه گذاري با سررسيد 
يك س��ال۱۶ درصد و سپرده سرمايه گذاري با سررسيد 
دو س��ال ۱۸ درصد تعيين شده است. اين در حالي است 
كه پيش از اين نيز، به بانك ها اجازه داده شد كه نرخ سود 
گواهي سپرده عام ۱۸ درصد شود و سهم آن به ۲۰ درصد 
س��پرده بلندمدت افزايش يابد يعني ح��دود ۲5۰ هزار 
ميليارد تومان از سپرده ها با نرخ ۱۸ درصد خواهد بود.  اما 
اين تغييرات، هزينه سنگين سود بانكي باالي ۲۰۰ هزار 
ميليارد توماني را بيشتر خواهد كرد و حداقل 5۰ تا ۱۰۰ 
هزار ميليارد تومان به هزينه سود بانكي اضافه خواهد كرد 
ومشكل اين است كه بانك ها در چنين شرايطي كه رشد 
اقتصادي و سرمايه گذاري منفي است، از كجا بايد هزينه 
سنگين سود س��پرده بانكي را جبران كنند. در شرايطي 
كه مطالبات معوق افزايش يافته، بدهي دولت به بانك ها 
بيشتر شده، با مشكل كرونا و تسهيالت تكليفي بسياري 
مواجه هستند، و واحدهاي اقتصادي توان پرداخت سود 
تسهيالت بيشتر ندارندو صادرات وواردات، خريدو فروش 

با ركود و افزايش نرخ ارز و چند برابر شدن هزينه ها و تورم 
مواجه هستند، چگونه مي توانند سود تسهيالت بيشتر به 

بانك ها پرداخت كنند؟
 بانك مركزي حتي با ماه شمار كردن سپرده كوتاه مدت 
به دنبال آن بود كه سود كمتري را بانك ها پرداخت كنند 
وهزينه كمتري داشته باشند اما اكنون با احياي سپرده 
س��رمايه گذاري كوتاه مدت عادي۱۰ درصدي، سپرده 
سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه س��ه ماهه ۱۲ درصد ي، 
سپرده س��رمايه گذاري كوتاه مدت ويژه شش ماهه ۱۴ 
درصدي، به دنبال آن است كه موجودي سپرده ها حتي 
به صورت كوتاه مدت سه ماهه و شش ماهه نيز ماندگاري 
بيشتري داشته باشد و البته اين موضوع هزينه پرداخت 
سود بانك ها را افزايش خواهد داد.  نرخ سود اصلي سپرده 
سرمايه گذاري با سررسيد يك ساله ۱۶ درصدي و سپرده 
سرمايه گذاري با سررس��يد دو ساله ۱۸ درصدي، هزينه 
سود بانكي را براي بانك به شدت رشد خواهد داد. با توجه 
به تركيب نقدينگي و س��هم سپرده ها، معادل ۴۶ درصد 
نقدينگي را سپرده بلندمدت تشكيل داده كه با مالحظه 
رشد آن در سال 99، سپرده بلندمدت حداقل ۱3۰۰ هزار 
ميليارد تومان خواهد بود كه سود ۱۶ درصدي آن هزينه 
۲۱۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود. بخشي از سپرده ها با 
حجم ۲5۰ هزار ميليارد تومان نيز گواهي سپرده عام با نرخ 
۱۸ درصدي است كه سود باالتري را به بانك ها تحميل 
خواهد كرد.  س��پرده كوتاه مدت نيز ح��دود ۸۰۰ هزار 
ميليارد تومان برآورد مي شود كه با ميانگين سود ۶ تا ۱۰ 
درصدي بيش از 5۰ هزار ميليارد تومان هزينه به بانك ها 
تحميل خواهد كرد. براين اساس برآورد مي شود كه بيش 
از 3۰۰ هزار ميليارد تومان هزينه به بانك ها تحميل شود 
كه نسبت به ش��رايط قبلي بين 5۰ تا ۱۰۰ هزار ميليارد 
تومان هزينه بيشتر به بانك ها تحميل خواهد كرد.  از سوي 
ديگر، با توجه به چند برابر شدن شاخص بورس در دوسال 

اخير و سود باالي هفتگي بورس كه در برخي هفته ها تا ۸ 
درصد افزايش دارد، و از سوي ديگر، رشد باالي دالر و طال، 
كه در دو ماه اخير 5۰ درصد رشد كرده، نمي توان انتظار 
داشت كه نقدينگي سرگردان فعلي در بازارهاي دارايي به 
بانك ها بازگردد و مانع از خروج بخشي از نقدينگي ها شود. 
به عبارت ديگر، اين اقدامات جز افزايش هزينه بانك ها و 
رشد اضافه برداشت و نقدينگي و پايه پولي در سال آينده 
نتيجه اي در بر نخواهد داشت و نمي تواند مانع از افزايش 

قيمت هاي كنوني شود.
همچني��ن آن بخش از س��پرده گذاران كه در دو س��ال 
اخير بيش از ۱۱۰۰ هزار ميليارد تومان سپرده بلندمدت 
داشته اند و دست به آن نزده اند، همچنان پول خود را با سود 

كمتر در بانك حفظ خواهند كرد.  
براين اساس، رشد باالي سود سپرده و هزينه حدود 3۰۰ 
هزار ميليارد توماني، عمال به معناي تورم بيشتر در سال هاي 
آينده ومشكالت بيشتر براي بانك هاست. زيرا وقتي اقتصاد 
با رشد منفي همراه است و بهره وري و كارايي الزم را ندارد، 
تنها بايد از محل رشد نقدينگي و تورم باالتر اين هزينه ها 
را جبران كرد. به عبارت ديگر، در شرايطي كه ۸5 درصد 
س��پرده هاي بانكي در اختيار 5 درصد جامعه است، اين 
افزايش هزينه و پرداخت سود به سپرده ها تنها به نفع 5 
درصد جامعه در كوتاه مدت است در حالي كه هزينه تورم 
آن را بايد 9۰ درصد جامعه در سال هاي آينده پرداخت كند.  
نكته مهم ديگر اين است كه اين روند رشد هزينه هاي بانكي، 
در كنار كسري بودجه و رشد پايه پولي و نقدينگي كه روزانه 
به ۲ هزار ميليارد تومان رسيده، عمال حجم نقدينگي را در 
سال 99 به 33۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد رساند.  اكنون 
فرض كنيم كه دولت و بانك مركزي براي چند ماه آينده از 
طريق كنترل نقدينگي و سود سپرده ها بتوانند تاحدودي 
تورم و قيمت ها را كنترل كنند. اما پرس��ش اساسي اين 
است كه اوال حجم سرگردان نقدينگي فعلي در بورس و 

طال و دالر را چگونه كنترل خواهند كرد زيرا كساني كه به 
سود اين چند ماه دلبسته اند پول خود را با نرخ سود سپرده 
بانكي به بانك بر نمي گردانند و دوم اينكه هزينه هاي رشد 
يافته بانك ها ودولت عمال رشد نقدينگي و تورم را افزايش 
داده و بخش��ي از آن به نقدينگي سرگردان فعلي اضافه 
مي شود. در شرايطي كه سپرده ديداري يا حساب جاري 
و خالص چك ها در سال 9۸ بيشترين رشد را داشته و ۶۰ 
درصد افزايش داشته، چگونه انتظار داريم كه در اين بازار، 
نقدينگي افزايش يافته جذب سپرده بلندمدت شود زيرا در 
چنين بازاري كه قيمت ها روبه افزايش است، رشد سپرده 
بلندمدت كمتر از رشد نقدينگي و سپرده ديداري و پول 
خواهد بود و عمال هر نوع رشد نقدينگي در سال جاري از 
جمله رشد هزينه بانك ها در پرداخت سود نيز به افزايش 

نقدينگي سرگردان در بازار منجر خواهد شد. 
لذا راهكار اساسي كنترل رشد نقدينگي و كسري بودجه 
و مخارج دولت و بانك هاس��ت و اين مه��م بايد از طريق 
بازگشايي فضاي كس��ب وكار، گشايش فضاي سياست 
داخلي، سياست خارجي و رفع مشكالت ايران در روابط 
بانك��ي و بين المللي اس��ت.  به عبارت ديگ��ر، به تاخير 
انداختن راهكارهاي اصلي كنترل تورم و نقدينگي، عمال 
به معناي انباش��ت نقدينگي و افزايش بيشترآن و تاخير 
در سيل نقدينگي است و نمي تواند از هجوم آن و كاهش 
شديد ارزش پول ملي و اثر آن بر معيشت و زندگي مردم 

جلوگيري كند. 
با چنين روندي رش��د نقدينگي حداقل باالي ۲7 درصد 
خواه��د بود و اقتصاد ايران تحمل اين رش��د را ندارد زيرا 
صادرات، واردات، رش��د اقتصادي، كسب وكارها، قدرت 
خريد مردم و... ديگر توان تحم��ل نقدينگي را ندارد و به 
جاي تاخير اثر دو س��اله نقدينگي بر تورم، در كوتاه مدت 
سه ماهه و شش ماهه اثر خود را بر تورم خواهد گذاشت. 
لذا اين تصور كه بانك مرك��زي و دولت گمان برده اند كه 

بايد با هر ابزار و وسيله اي مانند افزايش هزينه سود بانكي، 
سود اوراق بدهي، سود اوراق وديعه، رشد شاخص بورس، 
فروش سهام دولتي و... اقتصاد را به پيش ببريم و پرداخت 
هزينه آن را به آينده و دولت بعدي موكول كنيم تا ماه هاي 
آينده عبور كند و تا ۱۴۰۰ و انتخابات ادامه يابد، و مانع ابر 
تورم و بحران در سال 99 شود، اشتباه است. زيرا اين حجم 
نقدينگي و افزايش هزينه ها در آينده مشكل ساز خواهد شد 
و طبقه مرفه جامعه را به شدت مرفه خواهد كرد و فاصله 
طبقاتي و مشكالت معيشتي را افزايش خواهد داد. اين 
اقدامات پولي و رشد بيشتر نقدينگي، عمال عبور از شرايط 
امروز را با هزينه باالتر به آينده موكول مي كند و مردم بايد 
سال آينده هزينه سود بانكي، سود اوراق، سود بورس و تورم 

امروز را تحمل كنند.
لذا دولت بهتر است كه به جاي راهكارهاي پولي و نقدينگي 
واوراق، سود بانكي و... به دنبال رشد بخش واقعي اقتصاد، 
سرمايه گذاري ها، رشد اقتصادي، كسب وكارهاي مردم، 
احياي اعتماد بين دولت و مردم، احياي اعتبار اقتصاد ايران 
باشد و راهكارهاي سياس��ي را به جاي راهكارهاي پولي 
انتخاب كند.  دولت بايد شرايط كسب وكار بهتر براي مردم 
را از طريق راهكارهاي سياس��ي و گشايش هاي سياسي 
پيگيري كند و به جاي تكي��ه كردن بر پول و نقدينگي و 
تورم، شرايط را براي كار و سرمايه گذاري مردم فراهم كند 
تا مردم به جاي خريد و فروش سهام و اوراق و سود بانكي 
و طال و ارز و مس��كن و خودرو و كاالهاي ديگر، به سمت 
فعالي��ت مولد حركت كنند و با عرق ريختن و س��اختن 
كشور، اصالحات اساسي در ساختار اقتصاد ايجاد كنند. 
دولت به جاي تداوم روند فعل��ي، و انتظار تغيير در رفتار 
تحريم كنندگان، بايد به س��مت اصالحات ساختاري در 
اقتصاد و سياست و گشايش هاي اساسي حركت كند تا 
مردم در ميدان عمل حاضر شوند و با كار وتالش، كشور را 

به سمت توسعه هدايت كنند.
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سليماني: مردم به رسانه هاي 
جيبي خود اعتماد دارند

نياز اصلي كشور، دستيابي به اطالعات آزاد، شفاف و 
بي واسطه است كه مي تواند آرامش و اطمينان را در 
جامعه نهادينه كند. به گزارش اداره كل روابط عمومي 
و امور بين الملل بيمه مركزي، غالمرضا سليماني در 
بازديد از موسسه رسانه اي دنياي اقتصاد با اعالم اين 
مطلب افزود: به نسبت تغيير رويكرد اطالع رساني 
ابزار رسانه نيز تغيير كرده و مردم براي دريافت اخبار 
از مبادي رس��مي، منتظر نمي مانند و از رسانه هاي 
جيبي خود بهره مي گيرند. رييس كل بيمه مركزي 
با بيان اين مطلب كه رش��د صنعت بيمه با شاخص 
اطالع رس��اني ارتباط معناداري دارد، تصريح كرد: 
همان گونه كه دقت در انتشار اخبار صحيح مي تواند 
بنگاه ها را از آسيب مصون نگاه دارد به همان ميزان نشر 
اطالعات غلط مي تواند به اركان يك صنعت لطمه وارد 
كند.  سليماني با تشريح آخرين دستاوردهاي صنعت 
بيمه بر لزوم فراگيري خدمات محصوالت بيمه اي 
در كشور تاكيد كرد و گفت: صنعت بيمه در بخش 
عرضه محص��والت محدوديتي ن��دارد و در صورت 
وجود تقاضا شاهد افزايش ضريب نفوذ بيمه خواهيم 
بود. وي افزايش تقاضا براي خريد بيمه نامه ها را در گرو 
فعاليت هاي رسانه اي و تبليغي صنعت بيمه دانست و 
نسبت به ضرورت آموزش خبرنگاران خبره در اين 
حوزه تاكيد كرد. رييس شوراي عالي بيمه در بخش 
ديگري از سخنان خود اقتدار نظام بيمه اي را مقدمه اي 
براي صرفه جويي ملي ارزيابي كرد و گفت: عملكرد 
صنعت بيمه در روزهاي تحريم و استفاده از روش هاي 
مهار آسيب هاي تحريمي توسط اين صنعت به نوعي 
ضمانت بن��گاه داري و بخش هاي توليدي و تجاري 
كشور به شمار مي رود. وي رشته بيمه هاي زندگي 
را در دو بخش سرمايه گذاري و خدمات درمان، قابل 
تامل توصي��ف كرد و اظهار داش��ت: در حال حاضر 
حدود ۶5 درصد از مردم در كش��ورهاي پيشرفته از 
مزيت بيمه هاي زندگي برخوردارند و متاسفانه اين 
عدد در كشور ما چندان قابل توجه نيست. رييس كل 
بيمه مركزي در پايان با ابراز قدرداني از فعاليت هاي 
مجموعه دنياي اقتصاد براي معرفي صنعت بيمه و 
ظرفيت ها و قابليت هاي آن، ادامه و ارتقاي اين روند 
را خواستار شد. شايان ذكر است در پايان اين بازديد 
غالمرضا سليماني در يك گفت وگوي اختصاصي در 
خصوص پيشگيري از اثرات تحريم ظالمانه امريكا، 
مساله شيوع كرونا و ايفاي مسووليت هاي اجتماعي 
صنعت بيمه و همچنين مساله بخشودگي جرايم 

بيمه اي به طرح ديدگاه هاي خود پرداخت.

فهرست  جديد 
دريافت كنندگان  ارز

بان��ك مرك��زي در راس��تاي شفاف س��ازي و 
اطالع رساني عمومي فهرست دريافت كنندگان 
ارز دولتي و س��امانه نيما را به روزرساني و منتشر 
ك��رد. به گ��زارش روابط عمومي بان��ك مركزي، 
فهرست هاي انتشاريافته حاوي دريافت كنندگان 
ارز دولتي و نيمايي طي ب��ازه زماني ۲۱ فروردين 
ماه ۱397 تا تاريخ 3 تير ماه ۱399 است. گفتني 
است اين فهرست شامل اسامي اشخاص حقيقي و 
حقوقي به همراه ميزان و نرخ ارز دريافتي است كه 

از طريق سامانه نيما ارز دريافت كرده اند.

فروش 6190 ميليارد تومان 
اوراق 

طي برگزاري هفتمين مرحله از اين حراج، تعداد ۱7 
بانك، صندوق سرمايه گذاري و شركت تأمين مالي 
س��فارش هاي خود را در مجموع به ارزش ۱۰3.۸ 
هزار ميليارد ريال در س��امانه هاي بازار بين بانكي و 
مظنه يابي ش��ركت مديريت فناوري بورس تهران 
ثب��ت كردند. وزارت امور اقتص��ادي و دارايي نيز با 
ف��روش ۱۰.9 هزار ميليارد ري��ال اوراق »اراد37« 
با نرخ بازده تا سررس��يد ۱7.۴ درصد، ۲۱.9 هزار 
ميليارد ريال اوراق »اراد3۸« با نرخ بازده تا سررسيد 
۱۸.۲ درصد و ۲9 هزار ميليارد ريال اوراق »اراد39« 
با نرخ بازده تا سررس��يد ۱9.۲ درصد )در مجموع 

۶۱.9 هزار ميليارد ريال( موافقت كرد. 
معامالت مربوط به فروش اي��ن اوراق به نهادهاي 
مالي برنده در روز سه شنبه ۲۴ تير ماه ۱399 توسط 
كارگزاري بانك مركزي در سامانه معامالتي بورس 
ثبت شد.  به عالوه، سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي 
در فرآيند خارج از حراج و از طريق بورس در حدود 
۱.۸ هزار ميلي��ارد ري��ال اوراق »اراد37« و ۱5.3 
هزار ميليارد ري��ال اوراق »اراد3۸« را در نرخ هاي 
كشف شده در حراج خريداري كردند. در مجموع، 
79 ه��زار ميليارد ريال اوراق بده��ي دولت در روز 
سه شنبه ۲۴ تيرماه توسط بانك ها، نهادهاي مالي 
و س��اير س��رمايه گذاران خريداري شد. كارگزاري 
بانك مركزي در راس��تاي عرض��ه تدريجي اوراق 
در تواترهاي هفتگي، مرحله هش��تم حراج اوراق 
بدهي دولتي جهت فروش به بانك ها، موسس��ات 
اعتباري غيربانكي، صندوق هاي س��رمايه گذاري، 
شركت هاي بيمه اي و شركت هاي تأمين سرمايه را 
در روز سه  شنبه 3۱ تير ماه ۱399 اجرا مي كند. اوراق 
عرضه شده در اين حراج، مرابحه عام، كوپن دار و با 
تواتر پرداخت سود شش ماهه )پرداخت كوپن دوبار 

در سال( و به شرح جدول زير است: 
بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي متقاضي 
ش��ركت در اين حراج مي توانند نس��بت به ارسال 
سفارش هاي خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز يكشنبه ۲9 
تيرماه ۱399 تنها از طريق سامانه بازار بين بانكي 
اق��دام نماين��د. صندوق ه��اي س��رمايه گذاري، 
شركت هاي بيمه اي و شركت هاي تأمين سرمايه 
متقاض��ي ش��ركت در اين ح��راج ني��ز مي توانند 
سفارش هاي خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز يكشنبه 
۲9 تيرماه ۱399 از طريق سامانه مظنه يابي شركت 
مديريت فناوري بورس تهران ثبت كنند. معامالت 
مربوط به اين حراج در روز سه شنبه 3۱ تيرماه ۱399 

انجام خواهد شد.

ريزش دوباره لير و تقويت يورو در برابر دالر

بازگشت ارز صادركنندگان بايد الزام آور شود

دالرصرافي به مرز ۲۳ هزار تومان رسيد
گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|

صرافي هاي مجاز بانكي روز چهارشنبه قيمت 
دالر را ب�راي فروش ب�ه مردم ب�ا افزايش 200 
توماني نس�بت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
قبل 22 ه�زار و 950 تومان اعالم كرده اند. اين 
صرافي ها دالر را از مردم با قيمت 22 هزار و 250 

تومان خريداري مي كنند.

به گزارش »تعادل«، قيمت فروش يورو در صرافي هاي 
بانك ها با افزايش ۲۰۰ توماني نسبت به قيمت هاي پاياني 
روزكاري قبل ۲5 هزار و ۲5۰ تومان اعالم ش��ده است؛ 
قيمت خريد يورو ني��ز در اين صرافي ها ۲۴ هزار و 55۰ 
تومان است. هم اكنون در بازار آزاد قيمت دالر ۲3 هزار و 
5۰۰ تومان و قيمت يورو ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان اعالم شده 
است. بانك ها نيز هر دالر امريكا را به قيمت ۲۱ هزار تومان 
و هر يورو را معادل ۲3 هزار تومان مي خرند كه نسبت به 
روز گذشته ۱۰۰۰ تومان كاهش يافته است. در بازار آزاد 
و معامالت نقدي نيز دالر به ۲39۲۰ تومان رسيد، يورو 
۲۶5۰۰، پوند ۲9۶۰۰، درهم 7۱۰۶، لير تركيه 35۰۰، 
يوان چين 3۴۲۰، دالر كانادا ۱77۰۰ تومان اعالم شد. 
همچنين به دنبال اعالم اونس جهاني به قيمت ۱۸۰7 
دالر، قيمت طال و سكه نيز افزايش يافت. هر گرم طالي 
۱۸ عيار ۱ ميليون و ۲5 هزار تومان، مظنه مثقال طالي 
آبشده يا ۱7 عيار ۴ ميليون و ۴39 هزار تومان، سكه طرح 
جديد ۱۰ ميليون و ۸7۰ هزار، بهار آزادي ۱۰ ميليون و 
۱۰۰ هزار، نيم سكه 5 ميليون و ۴5۰ هزار، ربع سكه 3 
ميليون و 3۰۰ هزار، سكه گرمي ۱ ميليون و ۶۰۰ هزار 

تومان معامله شد. 
در سامانه سنا نيز بهاي فروش هر يورو در بازار معامالتي 
سه شنبه، ۲5 هزار و ۲۲ تومان اعالم شد. در اين سامانه 
ميانگين بهاي فروش ه��ر دالر نيز ۲۲ هزار و ۸۴ تومان 
اعالم ش��د.در س��امانه نيما نيز ب��راي در روز معامالتي 
گذشته، هر حواله فروش يورو با قيمت ۱9 هزار و ۸59 
تومان و هر حواله فروش دالر به نرخ ۱7 هزار و 3۸3تومان 
معامله شد.  براين اساس، با توجه به قيمت دالر ۲39۲۰ 
توماني بازار آزاد و معامالت نقدي، اكنون اختالف دالر 
نيمايي و دالر صرافي به 55۶7 تومان رس��يده اس��ت. 
اختالف دالر نيماي��ي و دالر آزاد نيز ب��ه ۶537 تومان 

شده است. 

   بازگشت ارز صادركنندگان الزام آور شود
عضو هيات علمي دانش��گاه تهران اظهار داشت: دولت 
بايد ب��ا اجراي سياس��ت هاي بازدارنده و س��ختگيرانه 
صادركنندگان را مل��زم كند كه ارز حاصل از صادرات را 
به كش��ور بازگردانند. آلبرت بغزيان در گفت وگو با ايِبنا 
عنوان كرد: مسووالن بايد تعهد مي گرفتند كااليي كه 
صادر مي ش��ود و قيمتش در داخل كشور افزايش پيدا 
مي كند، بايد ارز حاصله برگردد، در غير اينصورت اجازه 
صادرات را لغو كنند تا بتواند پالس هاي جدي براي همه 
صادركنندگان مخابره كنند. اين اس��تاد دانشگاه ادامه 
داد: عدم بازگش��ت ارز بايد به صورت بني��ادي از ابتدا از 
س��وي دولت و نهادهاي اجرايي حل مي ش��د به طوري 
كه بايد در ضمانت هايي كه براي بازگشت ارز حاصل از 
صادرات دريافت مي شود آنها ملزم به اجراي تعهداتشان 
مي شدند. بغزيان با اشاره به افزايش تقاضا براي خريد ارز 
و خودداري برخي صادركنندگان از عرضه ارز صادراتي، 
گف��ت: متقاضيان ارز و صادركنن��دگان انتظار افزايش 
قيمت ها را دارند كه اين موضوع مي تواند زمينه رش��د 
قيمت ها را فراهم كند اما دولت و بانك مركزي با اعمال 
سياست هاي مناس��ب مي توانند اين مساله را در مسير 
مناسبي قرار دهند تا با بازگشت ارزهاي صادركنندگان 

نوسان ها در بازار ارز نيز متعادل و مهار شود. عضو هيات 
علمي دانش��گاه تهران افزود: وقتي نرخ ارز در بازار آزاد 
رشدهايي را تجربه مي كند، طبيعتا صادركنندگان در 
س��امانه نيما هم قيمت هاي باالتري براي ارز صادراتي 
در نظر مي گيرن��د و به همين دليل بايد صادركنندگان 
را مج��اب كرد تا ارزهاي حاصل از صادرات را به كش��ور 
بازگردانند وي با اعالم اينكه بايد صادركنندگان مجبور 
شوند كه ارز خود را به كشور بازگردانند و در غير اينصورت 
نبايد صادراتي انجام دهند، افزود: دولت و بانك مركزي 
مي توانند با اجراي گام به گام برخي سياست ها همانند 
افشاي اسامي صادركنندگان متخلف آنها را مجبور كنند 

كه در راستاي تعهدات ملي گام بردارند.

    حركت دوباره صعودي طال
قيمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهاني تحت 
تاثير نگراني ها نس��بت به افزايش موارد ابتال به ويروس 
كرونا و تنش ها ميان امريكا و چين افزايش پيدا كرد و در 
باالي مرز مهم ۱۸۰۰ دالر ايس��تاد. بهاي هر اونس طال 
براي تحويل فوري در معامالت روز جاري بازار سنگاپور 
با ۰.۱ درصد افزايش، به ۱۸۰۸ دالر و ۶۱ س��نت رسيد.

در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال با ۰.۱ درصد 
كاهش، به ۱۸۱۱ دالر و ۴۰ سنت رسيد. به گفته جفري 
هالي، تحليلگر ارشد بازار در شركت اواندا، به نظر مي رسد 
تقاضا براي طال با هر بار كاهش قيمت در محدوده ۱۸۰۰ 
دالر، قوي تر مي شود به خصوص اكنون كه قرنطينه در 
كاليفرنيا دوباره بازگشته است. اگرچه فضا در وال استريت 
خوش بينانه است اما ركورد بدهي هاي معوقه و اظهارات 
مقامات بانك مركزي امريكا، باعث ترديد سرمايه گذاران 

خوش بين شده است.
افزايش موارد ابتال به ويروس كرونا در امريكا ادامه دارد 
و بسياري از ايالت ها موقتا بازگشايي اقتصادي را متوقف 
كرده اند تا به مهار اوج گيري شيوع بيماري بپردازند. آمار 
ابتال به كوويد ۱9 از مرز ۱3 ميليون نفر عبور كرده است.

مقامات بانك مركزي امريكا روز س��ه ش��نبه هش��دار 
دادند كه روند احياي اقتصاد امري��كا از تبعات ويروس 
كرونا طوالني ت��ر خواهد بود و مش��كالت اقتصادي در 
صورت افزايش موارد ابتال تش��ديد خواهد ش��د. عامل 
ديگري كه از افزايش قيمت طال حمايت كرد، تش��ديد 
تنش هاي واشنگتن و پكن پس از امضاي فرماني از سوي 
رييس جمهور امريكا براي پايان دادن به توافق ترجيحي 
براي هنگ كنگ و بستن در مذاكرات براي فاز دوم توافق 
تجاري بود. بر اساس گزارش رويترز، تقاضا براي دارايي 
امن باعث شده قيمت طال با وجود صعود بازارهاي سهام 
امريكا در شب گذش��ته، صعود كند. ذخاير طالي اس 
پي دي آر گلد تراست كه بزرگ ترين صندوق ETF طال 
در جهان اس��ت، روز سه ش��نبه ۰.۲ درصد رشد كرد و 
به ۱۲۰۶.۸9 تن رسيد كه منعكس كننده تقاضاي باال 
براي س��رمايه گذاري در اين فلز ارزشمند است.در بازار 
س��اير فلزات ارزش��مند، هر اونس پاالديم براي تحويل 
فوري با ۰.3 درصد افزايش، در ۱9۶۶ دالر و 7۱ س��نت 
ايستاد. هر اونس پالتين براي تحويل فوري با ۰.۲ درصد 
افزايش، ۸۲7 دالر و ۸۲ سنت معامله شد. هر اونس نقره 
براي تحويل فوري با ۰.۱ درصد افزايش، به ۱9 دالر و۲۲ 

سنت رسيد.

   ريزش دوباره لير
ارزش لير در برابر ارزهاي مهم جهاني كاهش يافت. 

به گزارش تريدينگ اكونوميك��س، همزمان با افزايش 
ش��مار مبتاليان به كرونا در تركيه و جهان كه احتماال 
به كاهش بيش از پيش گردش��گر ورودي به اين كشور 
منجر مي شود، ارزش لير در برابر بسياري از ارزهاي مهم 

جهاني كاهش يافت. يكي ديگر از داليل كاهش ارزش 
لير نگراني معامله گران از تغيير شرايط الزم براي احراز 
سمت قايم مقامي رييس بانك مركزي تركيه است كه در 
قانون جديد، الزام داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه مديريت 
ارشد بانكي حذف شده است و فعاالن بازار نگران اند اين 
كار باعث سلطه بيش��تر دولت در سياست گذاري هاي 

بانك مركزي شود. 
 در آخرين دور از معامالت ارزي اس��تانبول، هر دالر با 
۰.۱۴ درصد افزايش به ۶.۸۶ لير رسيد. با اين حال لير 
تركيه كماكان نسبت به ابتداي سال در موقعيتي ضعيف 
قرار دارد و طي ش��ش ماهه نخست امسال، ۱5 درصد 
ارزش خود در برابر دالر را از دس��ت داده است. در حال 
حاضر بانك مركزي تركيه تنها ۲۶ ميليارد دالر ذخيره 
ارزي در اختيار دارد كه اين رقم ۱۴ ميليارد دالر كمتر 
از رقم ثبت شده در ابتداي سال است. طبق گفته فعاالن 
ارزي، بانك مركزي از ابتداي س��ال تاكنون حدود 3۰ 
ميليارد دالر ارز براي حفظ ثبات نسبي لير به بازار تزريق 
كرده است.  به گفته كارشناسان اگر تركيه نتواند به منابع 
ارزي جديدي دست پيدا كند بايد منتظر عواقب شديدي 
در بازار ارز باشد به ويژه حاال كه كاهش هاي متوالي نرخ 
بهره در اين كشور بر توانايي بانك مركزي براي اجراي 
سياست هاي حمايتي تاثير زيادي گذاشته است.  ارزش 
پول ملي تركيه از سال ۲۰۱۸ تاكنون ۴5 درصد در برابر 
اسكناس امريكايي تضعيف ش��ده است. در برابر ديگر 
ارزهاي مهم، نرخ برابري هر يورو معادل 7.33۴ لير و هر 
پوند معادل ۸.۲۸ لير اعالم شد. از سوي ديگر ارزش روپيه 
هند نيز در معامالت در برابر دالر كاهش يافت. افزايش 
نرخ تورم ماه ژوئن به باالي شش درصد و شدت گرفتن 
سرعت شيوع كرونا از جمله داليل ذكرشده ريزش امروز 
ارزش روپيه بوده اس��ت. ه��ر دالر در معامالت امروز به 
ازاي 75.۴ روپيه معامله ش��د تا بدين ترتيب از ابتداي 
امسال تاكنون ش��ش درصد در برابر اسكناس هندي 

رشد كرده باشد. 

   ارزش يورو در برابر دالر به باالترين ميزان  
با افزايش احتم��ال توافق رهبران اتحاديه اروپا بر س��ر 
محرك اقتص��ادي و تعميق همكاري ه��اي مالي براي 
محافظت از اقتصاد اين ق��اره دربرابر بحران مالي كرونا، 
امروز )چهارشنبه( ارزش يورو در مقابل دالر به باالترين 
سطح در چهار ماه اخير رسيد.  به گزارش رويترز، با افزايش 
احتمال توافق رهبران اتحاديه اروپا بر سر محرك اقتصادي 
و تعميق همكاري هاي مالي براي محافظت از اقتصاد اين 
قاره دربرابر بحران مالي كرونا، امروز )چهارشنبه( ارزش 
يورو در مقابل دالر به باالترين س��طح در چهار ماه اخير 
رسيد. اين در حالي بود كه دالر پس از افزايش نرخ تورم 
در اياالت متحده و انتش��ار اخبار مربوط به پيشرفت در 
توليد واكسن، در برابر ساير ارزهاي داراي رشد مانند دالر 
استراليا، از خود مقاومت نشان داد. بر اساس اين گزارش، 
نرخ يورو به باالترين سطح خود از تاريخ ۱۰ مارس رسيد و 
به ۱.۱۴۲3 دالر افزايش يافت كه فاصله چنداني با ركورد 
خود يعني ۱.۱۴95 دالر ندارد. ارزش يورو در برابر واحد 
پول ژاپن نيز به باالترين نرخ خود در يك ماه اخير يعني 
۱۲۲.۴7 ين رسيد در حالي كه در برابر پوند انگليس نيز 
افزايش يافت و به 9۱.۱۲5 پنس رسيد. بارت وكاباياشي، 
مدير شعبه توكيوي بانك امريكايي استيت استريت گفت: 
آلمان، فرانسه و ايتاليا همه اقدامات قرنطينه شديدي را 
اتخاذ كرده اند و در نتيجه به نظر مي رسد كه ويروس كرونا 
تحت كنترل است. اقتصاد نيز مي تواند به تدريج بهبود 
يابد. اميدواري در مورد تواف��ق اتحاديه اروپا در اجالس 
آتي سران اين اتحاديه در اواخر هفته جاري درمورد بسته 
نجات كرونايي، به افزايش ارزش يورو كمك خواهد كرد. 
بنا بر اين گزارش، قدرت يورو باعث شده است تا شاخص 
دالر به پايين ترين سطح يك ماهه اخير يعني 9۶.۰5۶ 
برس��د. پس از آنكه قيمت هاي مصرف كننده در اياالت 
متحده در ماه ژوئن نس��بت به ماه گذشته به ميزان ۰.۶ 
درصد صعود كرد و به بيشترين ميزان در تقريباً هشت سال 
رسيد، دالر روز سه شنبه باز هم ارزش خود را از دست داد.

   فشار چين روي دالر
تشديد تنش هاي امريكا با چين باعث ريزش دالر در 
بازارهاي جهاني شد.  به گزارش رويترز، نشانه هايي 
از وق��وع جنگ ارزي بي��ن پكن و واش��نگتن باعث 
نگراني فعالين بازار ارز شده و همين مساله به تقويت 
ارزهاي امن نظير فرانك منجر شده است. اختالفات 
چين و امريكا از مساله هنگ كنگ به تايوان كشيده 
ش��ده و چين تهديد كرده اس��ت غول اسلحه سازي 
“ الكهي��د مارتي��ن “ را در صورت اص��رار به فروش 
تسليحات به تايوان تحريم خواهد كرد. دونالد ترامپ- 
رييس جمهور امريكا دستور داده است وضعيت ويژه 
براي هنگ كنگ كه اجازه دسترسي گسترده فعاالن 
هنگ كنگي به بازاره��اي مالي جهاني را مي داد، لغو 
ش��ود. ترامپ همچنين مصوبه اخي��ر قانون گذاران 
امريكايي براي اعمال تحريم هاي بيش��تر بر مقامات 
چيني درگي��ر در پرونده هنگ كن��گ را امضا كرد. 
ش��ماري از مقامات دولت امريكا به ترامپ پيشنهاد 
داده اند تا اتصال دالر هنگ كنگ به دالر امريكا را ملغي 
اعالم كند. با اين حال برخي از كارشناس��ان نگرانند 
چنين اقدامي باعث ش��ود تا چين با فروش بخشي از 
اوراق قرضه خزانه داري امريكا كه در اختيار دارد، فشار 

روي بازدهي اين اوراق را تشديد كند.
چين دومين دارنده بزرگ اوراق قرضه وزارت خزانه 
داري امريكا در جهان، پس از ژاپن است اما تاكنون از 
اين سالح اس��تفاده نكرده است. از سوي ديگر مايك 
پمپئو- وزي��ر خارجه امري��كا از احتمال ممنوعيت 
فعاليت اپليكيش��ن هاي محبوب چيني نظير تيك 
تاك در امريكا خبر داده اس��ت. چين به تازگي اعالم 
كرده است چهار مقام و دفتر سياسي امريكايي را در 
واكنش به تحريم هاي اخير امريكا تحريم كرده است 
كه در بين آنها نام سناتورهاي ارشد جمهوري خواه- 
تد كروز و ماركو روبيو و همچنين دفتر امور چين در 

كنگره ديده مي شود. 

 اكنون با توجه به قيمت دالر 23920 توماني بازار آزاد و معامالت نقدي، اختالف دالر نيمايي و دالر صرافي 5567 تومان و اختالف دالر نيمايي و 
دالر آزاد 6537 تومان شده است 

افزايش هزينه سود بانكي  و تورم بيشتر در آينده
ادامه  از صفحه اول



اخبار

بررسي آينده يك صنعت در بازار سرمايه

شركت هاي ليزينگ، غول هاي آينده بورس 
گروه بورس|

در ماه ه�اي اخي�ر توجه فعاليت ش�ركت ها 
در ب�ازار س�رمايه به دلي�ل افزاي�ش اقبال 
عمومي نس�بت به بازار سرمايه بيشتر شده 
 اس�ت. دليل اين امر رخوت بازارهاي موازي 
و س�هل الوصول بودن معامالت در بازارهاي 
مالي كشور است كه سبب ش�ده تا با كندي 
كس�ب و كارها و مش�كالت ناش�ي از ركود 
اقتصادي خيل عظيمي از سرمايه را به سمت 

بازار سرمايه گسيل كند. 

اگرچه در طول همين مدت رشد ورود نقدينگي منجر 
به تضعيف نگاه بنيادي و تحليلي نسبت به بسياري از 
نمادها شده است با اين حال ورود 50 ميليون سهامدار 
س��هام عدالت شرايطي را رقم زده تا فعاالن بازار سهام 
نسبت به توسعه بلندمدت بازار سرمايه اميد وار باشند. 
يكي از شرايطي كه مي تواند در بلندمدت به تحقق اين 
مهم كمك كند، بهبود فضاي كس��ب و كار است. در 
حال حاضر يكي از صنايعي كه به نظر مي آيد با توجه 
به تغييرات پيش رو نقش پررنگي در ارتقاي معيارهاي 
توسعه كسب و كار داشته باشد، صنعت ليزينگ است.

با توجه به مصوبه جديد شوراي فقهي بانك مركزي كه 
طبق آن اجاره عملياتي توسط شركت  هاي ليزينگ از 
جهت انطباق با موازين شرعي مورد تاييد قرار گرفته 
اس��ت، دبيركل انجمن ملي ليزينگ ايران اعالم كرد: 
حيات اقتصاد و گردش سالم نقدينگي مي تواند در گرو 
قراردادهاي ليزينگ عملياتي باش��د و در صورت اجرا 
شدن اين قرارداد در شركت هاي ليزينگ، اين شركت ها 
به طرز قابل توجهي دگرگون شده و غول هاي آينده بازار 
سرمايه خواهند بود. همچنين، سهام اين شركت ها در 

رديف سهام هاي ارزشمند قرار مي گيرد.
به گزارش ايسنا، محمدهادي موقعي درباره ليزينگ 
عملياتي و تاثيرات آن بر اقتصاد، توضيح داد: ليزينگ 
عملياتي همان قرارداد اجاره هاي عادي اس��ت كه در 
ميان اف��راد جامعه و بنگاه هاي اقتص��ادي به صورت 
پراكن��ده رواج دارد ك��ه رايج ترين آن ق��رارداد اجاره 
امالك مسكوني و اداري است. دارايي هاي ديگري در 
ايران چون دستگاه هاي راه سازي، معدني و ساختماني 
يا دس��تگاه هاي چاپ گ��ران قيمت، ام ار اي و س��اير 

دستگاه هاي درماني گران قيمت و... نيز در قالب قرارداد 
اجاره عادي مورد استفاده قرار مي گيرند. از سال ۱۳۸۶ 
كه دستورالعمل اجرايي ليزينگ توسط بانك مركزي 
ابالغ شد و سپس در ۹5/۱0/۱4 كه اصالحيه آن نيز به 
تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد، انعقاد اين قرارداد 

براي شركت هاي ليزينگ منع شده است.
وي ادامه داد: س��رانجام با مذاكرات انجام شده با بانك 
مركزي و اعض��اي كميته فقهي اين قرارداد براي نهاد 
مجاز پول��ي و اعتباري چون ش��ركت ليزينگ مجاز 
ش��د؛ اما بايد پيش��نهاد كميته فقهي بانك مركزي 
تبديل به مصوبه شوراي پول و اعتبار شود تا قابل اجرا 
باش��د. تكنيك اصلي اين قراردادها اين است كه براي 
درآمدزايي از دارايي ها نبايد تنها مالك بود بلكه كافي 

است متخصص استفاده از يك دارايي باشيد.

  ترازنامه سبك اما كارآمد 
براي مستاجران شركتي

دبيركل انجمن ملي ليزينگ ايران درباره مكانيزم تاثير 
اين قراردادها بر صورت هاي مالي شركت ليزينگ، گفت: 
ابتدا ارزش دارايي هاي ثابت خريداري شده يا تعهد شده 
براي اجاره در ترازنامه آنها مي نشيند و ارزش شركت 
را باال مي برد. دوم اينكه اين دارايي ها منش��أ جريانات 
نقدي پايدار و مداوم خواهند بود و شركت ليزينگ را در 
مسير سودآوري قرار مي دهند و در آخر اينكه در شرايط 
تورمي، دارايي هايي كه پول خلق كرده اند، باز هم پس 
از اس��تهالك داراي ارزش روز هستند و مجدد سهام 

شركت ليزينگ داراي ارزش ذاتي بااليي خواهد بود.
به گفته وي، قراردادهاي ليزينگ عملياتي در بخش 
ساختمان غيرمسكوني س��ودآورتر است زيرا، در اين 
بخش ها دارايي ها منش��أ درآمدزايي و خلق جريانات 
نقدي هس��تند و به همي��ن دليل وقتي مس��تاجر از 
محل درآمدهاي حاص��ل از دارايي اجاره را مي پردازد. 
همچنين، جريانات واقعي تري در اقتصاد رخ مي دهد كه 
آثار تورمي ندارد؛ زيرا، شركت موجر صاحب دارايي هايي 
است كه به صورت واقعي در ترازنامه خود دارد و مستاجر 
بهره بردار دارايي هايي است كه تورم ترازنامه اي براي 
مستاجر ندارد ولي حق بهره برداري دارد. تامين مالي 
خارج از ترازنامه تكنيكي است كه كشورهاي پيشرفته 

را در مسير توسعه كسب وكارها قرار داده است.

  حوزه هاي منتفع 
از قرارداد ليزينگ عملياتي

دبيركل انجمن ملي ليزينگ اف��زود: قرارداد ليزينگ 
عملياتي زنجي��ره تامين در صنع��ت ليزينگ را كامل 
مي كند و سطح ليزينگ در ايران به سطح جهاني نزديك 
مي شود. بسياري از پيمان هاي بزرگ نفتي، پتروشيمي 
و س��اير حوزه هاي زيرساختي به خصوص معادن، راه و 
ساختمان از منتفع ترين بخش هايي از اين نوع قرارداد 
خواهند بود. وي بخش هاي��ي از اقتصاد و تجارت كه از 
قرارداد ليزينگ عملياتي ش��ركت هاي ليزينگ بهره 
خواهند برد را صنعت هوايي، ريلي، معدن، راه، ساختمان، 
پتروشيمي و نفت و گاز، درمان و پزشكي و گردشگري 
اعالم كرد و گفت: در ش��رايطي كه قدرت خريد جامعه 

كم است با خلق قرارداد رسمي و حرفه اي اجاره عملياتي، 
مس��تاجراني را خواهيم ديد ك��ه در طبقات اقتصادي 
جامع��ه به جاي قدرت خريد با ق��درت اجاره به ميدان 

مي آيند و اين يك بازي تازه براي اقتصاد خواهد بود.

  تاثير ماليات بر خانه هاي خالي 
و عايدي سرمايه بر توسعه قرارداد ليزينگ عملياتي

دبيركل انجم��ن ملي ليزينگ اف��زود: در بازار بورس 
تقاض��اي س��هام ش��ركت هاي ليزينگ ك��ه داراي 
قراردادهاي ليزينگ عملياتي باشند، افزايش مي يابد 
و سرمايه گذاري و خريد اوراق آنان به صرفه خواهد بود. 
ليزينگ عملياتي با خل��ق جريانات نقدي پايدار، پول 
سرمايه گذاري شده را طي مدت معيني برمي گرداند 

و از تبديل دارايي ها به اقالم راكد و مسموم جلوگيري 
مي كند. موقعي در پايان با تاكيد براينكه هدف ماليات 
بر خانه هاي خالي و عايدي سرمايه حذف فعاليت هاي 
غيرمولد و كاهش مقاصد سفته بازانه است، اظهار كرد: 
با اخد ماليات بر خانه هاي خالي و عايدي سرمايه تقاضا 
براي خدمات ش��ركت هاي ليزينگ از جنبه واگذاري 
دارايي هاي مالكان و بهره ب��رداري از دارايي هايي كه 
روي دست آنان مانده اس��ت افزايش مي يابد. از كنار 
قراردادهاي ليزينگ عمليات��ي قراردادهاي جديدي 
به نام قرارداد مديريت دارايي خلق و زمينه هاي ذهني 
مثبت نسبت به صنعت ليزينگ ايجاد خواهند شد و 
افزايش اشتغال ناش��ي از اين قرادادها هم انكارناپذير 

خواهند بود.

تنها به نهاد هاي داراي مجوز مراجعه كنيد
هرچند حضور فع�ال عموم م�ردم در بازار 
س�رمايه، موجب خرس�ندي و خوشحالي 
اس�ت اما اين رشد و گس�ترش، زمينه ساز 
حضور اف�رادي س�ودجو در بازار س�رمايه 
ش�ده كه بدون اخذ مجوز از سازمان بورس 
و اوراق بهادار از اطمين�ان و ناآگاهي مردم 
عادي سوءاستفاده كرده و با عناويني تحت 
همچون سبدگردان، مشاور سرمايه گذاري، 
تحليلگر بازار سرمايه، س�يگنال ده و... در 
فضاي مجازي و تارنماها افراد را جذب و آنها 

را گمراه مي كنند.

شهريار عليمحمدي، سرپرست اداره بازرسي نهادهاي 
مالي خدمات دهن��ده، س��رمايه گذاري و هلدينگ 
سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بيان مطلب فوق به 
پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا(، گفت: افرادي كه در 
بازار سرمايه حضور دارند ضروري است؛ خدمات مورد 

نياز خود در زمينه سرمايه گذاري را تنها از نهادهاي 
مالي داراي مجوز سازمان بورس، اخذ كنند.

وي ادامه داد: در حال حاضر مجوز فعاليت ۲۹ شركت 
سبدگردان، ۱۸ ش��ركت مشاور س��رمايه گذاري و 
5 ش��ركت پردازش اطالعات مالي از سوي سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار صادر ش��ده و اي��ن نهادها در 
حال ارايه خدمات به فعاالن و س��رمايه گذاران بازار 
س��رمايه هس��تند و اطالعات كام��ل نهادهاي مالي 
يادش��ده به هم��راه س��اير نهادهاي مال��ي فعال در 
بازار س��رمايه در تارنماي س��امانه كدال به نش��اني 

https: //cfi.codal.ir/ قابل رويت است.
سرپرست اداره بازرسي نهادهاي مالي خدمات دهنده، 
س��رمايه گذاري و هلدينگ س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار به سرمايه گذاران و فعاالن بازار سرمايه تاكيد 
كرد: قبل از هرگونه انعقاد قرارداد، مراوده مالي يا اخذ 
مش��اوره از هر ش��خصي كه ادعاي فعاليت در زمينه 
س��بدگرداني، مشاور س��رمايه گذاري و ...دارد، ابتدا 

به تارنماي كدال مراجعه و نس��بت به مجوز دار بودن 
فعاليت شخص مدعي از سازمان بورس اطمينان يابند 
و تنها با ش��ركت هايي كه در تارنماي فوق مش��اهده 
مي كنند ارتباط داش��ته باش��ند. عليمحمدي ابراز 
داشت: متاسفانه مش��اهده شده افرادي ضمن جعل 
لوگوي س��ازمان در س��ربرگ و تارنماي خود مدعي 
داشتن مجوز فعاليت از سوي سازمان بورس و اوراق 
بهادار شده و از گمراهي و ناآگاهي افراد سوءاستفاده 

كرده اند.
وي ادامه داد: البته س��ازمان بورس و اوراق بهادار به 
صورت قاطع با چنين افرادي برخورد قضايي مي كند 
ولي در عين حال نياز است تا خود سرمايه گذاران نيز 
در اين خصوص آگاهي كامل داش��ته باش��ند. با اين 
وجود، سازمان بورس سال ۹۸ در اقدامي مهم، تفاهم 
نامه اي ب��ا پليس امنيت اقتصادي ني��روي انتظامي 
منعقد كرده ت��ا بدين وس��يله از فعاليت هاي بدون 
مجوز بازار س��رمايه از جمله: سيگنال دهي و تخلف 

در شبكه هاي اجتماعي، فعاليت هاي خارج از بورس 
شركت هاي سرمايه گذاري و... جلوگيري كند .

شهريار عليمحمدي افزود: مشاهده مي شود برخي 
افراد با انتشار اخبار و ش��ايعات و سيگنال هاي غلط 
در فض��اي مج��ازي و تارنماه��ا به سوءاس��تفاده از 
س��رمايه گذاران مي پردازند. به طوري كه به وس��يله 
اين موارد با تهييج سرمايه گذاران به انجام رفتارهاي 
غيرعقاليي، بازار سرمايه را با مخاطراتي جدي مواجه 
مي س��ازند. تاكيد مي كنيم كه صالحيت حرفه اي، 
علمي و تجربي مش��اوران و تحليلگران اين سايت ها 
مورد تاييد سازمان نيست و همچنين ارايه خدمات 
مشاور سرمايه گذاري، سبدگرداني و... بدون اخذ مجوز 
از سازمان جرم محسوب و در قانون بازار اوراق بهادار 
براي اين رفتار مجازات هايي درنظر گرفته شده است.

سرپرست اداره بازرسي نهادهاي مالي خدمات دهنده، 
س��رمايه گذاري و هلدينگ س��ازمان بورس و اوراق 
اضافه كرد: مطابق بند ب ماده ۳۶ قانون احكام دايمي 

برنامه هاي توسعه كشور، معامالت اوراق بهادار ثبت 
شده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهاي خارج از 
ب��ورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معامالتي هر 
يك از آنها حسب مورد امكان پذير است و معامله اوراق 
بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار 
اس��ت. لذا بعضي از افراد كالهبردار به انتشار گواهي 
مالكيت اوراق بهادار بدون پش��توانه با اسامي مانند: 
اوراق سهام سرمايه گذاري و ... در بازار سرمايه اقدام 
كرده اند كه س��ازمان بورس و اوراق بهادار تعهدي در 
قبال اين اوراق ندارد. بنابراين سرمايه گذاران بايد تنها 
از طريق ش��ركت هاي كارگزاري  داراي مجوز معتبر 
س��ازمان بورس به خريد و فروش اوراق بهادار اقدام 
كنند. وي در پايان از تمامي فعاالن و سرمايه گذاران 
بازار سرمايه درخواست كرد به افراد سودجوي فعال 
در فضاي مج��ازي با مجوز هاي جعلي توجه نكنند و 
خدمات خ��ود را تنها از نهادهاي مالي داراي مجوز از 

سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ كنند.

سه برابر شدن حجم تراكنش  در سامانه بورس
مدير عامل شركت مديريت فناوري اطالعات 
بورس تهران با بيان اينكه تعداد تراكنش هاي 
سامانه معامالت از ابتداي فروردين تاكنون 
سه برابر شده است، گفت: مقام ناظر بازار به 
خاطر راحتي در انجام سامانه هاي معامالت، 
معامالت برخي نمادهاي پرتراكنش را به بعد 
از بستن شدن ساعت بازار موكول كرده است.

به گزارش فارس، روح اهلل دهقان در پاسخ به اين پرسش 
كه با وجود بسته شدن سامانه معامالت بازار در بورس 
اوراق به��ادار تهران كه چرا با انج��ام معامله در برخي 
نمادها ش��اخص بورس تغيير مي كند، گفت: با توجه 
به اينكه س��امانه معامالت به خاطر استقبال گسترده 
مردم و افزايش تراكنش ها كش��ش بيش از حد ندارد، 

بنابراين ناظ��ر بازار تصميم گرفته به خاطر كاهش بار 
ترافيكي سامانه معامالت بورس يكسري از نمادها را 
كه پرتراكنش است را به ساعت بعد از بازار منتقل كند.

وي گفت: به عنوان مثال نمادهايي مانند بانك صادرات 
ايران، شستا، پااليش نفت تهران، خودروسازي سايپا و 
يا ايران خودرو را البته بسته به شرايط روز و با هماهنگي 
ناظ��ر بازار معام��الت دراين نمادها به س��اعت بعد از 
بسته شدن بازار منتقل مي كند. امروز ليزينگ بانك 
پارسيان، سيمان تأمين اجتماعي، خودروسازي سايپا و 
ايران خودرو و شستا طبق دستور ناظر بازار از ساعت ۱۲ 
و 40 دقيقه تا ۱۳ و 40 دقيقه انجام مي شود. همچنين 
بر اساس نظر ناظر بازار معامله در نماد ايران خودرو از 
ساعت ۱۳ و 45 دقيقه تا ۱4 و 50 دقيقه انجام مي شود.

دهقان گفت: نمادهاي پرتراكنش داراي تقاضاي زيادي 

هستند و سفارش براي اين نمادها به بعد از ساعت بازار 
منتقل مي ش��ود. همانطور كه در عرضه اولين عرضه 
اوليه ساعت معامله براي مديريت كردن فشار به سامانه 
از س��اعت قبل از معامله يعن��ي ۷:۳0 تا ۱0:۳0 انجام 
مي ش��ود و اينها همه به خاطر كاهش فشار به هسته 
معامالت و سامانه معامالت است و به نظر من اين كار 
درستي است كه نمادهاي پرتقاضا و پرتراكنش را بين 

ساعات بعد از معامالت توزيع مي كنند.
وي در مورد اينكه بازار بورس باالخره چه ساعتي بسته 
مي شود گفت: بستگي به پيام ناظر دارد. بعضي از روزها 
معامله در برخي نمادها مانند سيتا و يا خودرو و خساپا 
تا س��اعت ۳ بعد از ظهر و بعضي روزها نماد معامالتي 
صندوق واس��طه گري مالي يكم، دارا يكم تا ساعت ۲ 
يا ۲ و نيم بعد از ظهر انجام مي ش��ود. به گفته دهقان 

امروز نماد دارا يكم طبق پيام ناظر از ساعت ۱۲:۳5 تا 
۱۳:45 انجام شد. مدير عامل شركت مديريت فناوري 
اطالعات بورس تهران همچنين در مورد اينكه آيا امكان 
دو عرضه اوليه سهام در هفته وجود دارد گفت:  در حال 
حاضر هفته اي يك عرضه اوليه در بورس اوراق بهادار 
تهران و يك عرضه اوليه در فرابورس انجام مي ش��ود 
اما تالش مي كنيم اگر امكانات سامانه معامالت اجازه 
دهد، هفته اي ۲ عرضه اوليه در بورس و ۲ عرضه اوليه 
در فرابورس انجام شود. وي همچنين در مورد افزايش 
تراكنش ها در سال جاري در بورس گفت: فشار سيستم 
معامالت امسال نسبت به اول فروردين ۹۹ بيش از سه 
برابر شده است؛ يعني تعداد تراكنش ها و معامالت در 
بورس در تيرماه نسبت به فروردين سه برابر شده است 
و اين مساله فشار زيادي به سامانه معامالت وارد مي كند. 

در عين حال تمام تالش ما اين است كه سامانه معامالت 
بورس جوابگوي تقاضا و استقبال مردم باشد. اما به هر 

حال در برخي موارد دچار كندي مي شود.
مدير عامل شركت مديريت فناوري اطالعات بورس 
تهران همچنين در مورد اينكه چرا حداقل معامله براي 
خريد سهام 500 هزار تومان در نظر گرفته شده گفت: 
اين هم به خاطر كاستن فشار به سامانه معامالت است 
اما در طرف فروش سهام هيچ محدوديتي ندارد و كمتر 

از 500 هزار تومان هم مي توان سفارش فروش داد.
وي همچنين در مورد اينكه چرا عرضه اوليه رايان هم افزا 
كه ديروز انجام شد، امروز در پرتفوي سهامداران قرار 
نگرفته گفت: ديروز س��فارش گيري انجام شد و امروز 
ثبت معامالت در نماد رافزا انجام مي شود و به زودي در 

پرتفوي خريداران قرار مي گيرد.

گياهان دارويي وارد بورس كاال مي شوند
ب��ورس كاال اعالم كرد: با ورود گياه��ان دارويي به بورس كاال، همه 
كشاورزان، توليدكنندگان و مصرف كنندگان مي توانند به راحتي 
يكديگر را پيدا كرده و بدون حضور واسطه ها محصول موردنظر خود 

را به قيمتي شفاف و رقابتي معامله كنند.
به گزارش پايگاه خبري بورس كاال، »پريس��ا مرداني« در خصوص 
ورود گياهان دارويي گفت: يكي از مشكالت گياهان دارويي كشور 
اين اس��ت كه توليدكننده نمي تواند مس��تقيما محصوالت خود را 
عرضه كند و خريدار نيز در پيدا كردن محصول با كيفيت مورد نظر 
دچار س��رگرداني مي ش��ود، همچنين ممكن است به دليل حضور 
واس��طه ها در زنجيره توليد تا مصرف، قيمت محصوالت چند برابر 
قيمت واقعي آن باشد.  وي افزود: به كمك راه اندازي استارت آپ و 
ورود گياهان دارويي به بورس كاال كليه كشاورزان، توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان مي توانند به راحتي يكديگر را پيدا كرده و بدون 
حضور واس��طه محصول موردنظر خود را به قيمتي شفاف و رقابتي 
معامله كنند. ضم��ن اينكه عالقه مندان به تولي��د گياهان دارويي 
مي توانند در اين س��امانه از آموزش هاي الزم و مشاوره متخصصان 
برتر و توليدكنندگان اين حوزه استفاده كنند؛ اقدامي كه در حوزه 
زعفران از چند س��ال قبل شروع ش��ده و امروز شاهد مطرح شدن 

 اين محصول در دنيا، رش��د صادرات و ارزآوري اين صنعت هستيم.
مديرعام��ل اتحاديه گياهان دارويي خراس��ان رضوي يكي ديگر از 
ويژگي هاي مهم اين طرح را ارتقاي كيفيت محصوالت برش��مرد و 
افزود: در اين طرح در نظر داريم گياهان دارويي را حتما در انبارهاي 
استاندارد مورد تاييد بورس ارزيابي و نگهداري كنيم و آزمايش هاي 
كنترل كيفي روي آنها صورت پذيرد و با تاييد اس��تانداردهاي الزم 
توس��ط وزارت بهداشت در عطاري ها و كارخانجات دارويي، غذايي 
و بهداشتي عرضه ش��وند كه اين امر در ارتقاي كيفيت محصوالت 

توليدي نقش مهمي ايفا خواهد كرد.
وي ادام��ه داد: كاركرد اصلي اين طرح آن اس��ت كه توليدكننده و 
خري��دار به راحتي يكديگر را پيدا كنند و ارتباط بين توليدكننده با 
كارخانجات صنايع تبديلي نيز با سهولت بيشتري برقرار مي شود، به 
كمك اين ط��رح مي توانيم با ارزيابي صحيح عرضه و تقاضا رويكرد 

كشاورزي قراردادي در كشور نهادينه كنيم. 
وي همچني��ن از راه ان��دازي صندوق حماي��ت از زنجيره گياهان 
دارويي خبر داد و افزود: مش��كالت موجود در اين صنعت از جمله 
بذر اس��تاندارد، مكانيزاس��يون و اخذ تسهيالت اس��ت كه از اين 

صندوق مرتفع مي شود.

صعود بورس تا كجا؟
حركت بازار سرمايه بر مدار صعود با قدرت ادامه دارد و شاهد ورود 
شاخص كل بورس به كانال يك ميليون و ۸00 هزار واحد هستيم. 
صعودي كه يك كارشناس بازار سرمايه بر اين باور است تا زماني كه 
نرخ دالر افزايشي باشد، اين صعود هم ادامه  دارد كه در اين صورت 

نمي توان ثابت كرد صعود بازار سرمايه حباب است.
روزبه شريعتي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه روند صعودي بازار 
تا زماني كه قيمت دالر رو به افزايش است، مي تواند ادامه دار باشد، 
اظهار كرد: اگر قيمت دالر ۱0 درصد رش��د مي كند، ماحصل اين 
موضوع بدون افزايش قيمت بهاي تمام شده شركت ها، مخصوصا 
شركت هاي توليدي، رش��د نكند و نرخ فروش ۱0 درصد افزايش 
پيدا كند، سودش��ان نسبت به حاشيه س��ودي كه دارند مي تواند 

بسيار تغيير كند.
وي ادامه داد: به طور مثال اگر يك شركت حاشيه سود ۱0 درصدي 
داشته باش��د و اگر دالر ۱0 درصد رش��د كند و ماحصل آن باعث 
افزايش ۱0 درصدي نرخ فروش ش��ركت بدون افزايش نرخ بهاي 

تمام شده شود، مي تواند سود اين شركت را دو برابر رشد دهد.
اين كارشناس بازار س��رمايه با تاكيد بر اينكه تا زماني كه بازار ارز 
تالطم داشته باشد، روي بازار سرمايه تاثيرگذار است، گفت: افزايش 

قيمت دالر هر درصدي كه باشد مي تواند روي نرخ فروش و درآمد 
شركت ها تاثير داشته باشد.

  آيا رشد بازار سرمايه حبابي است؟
ش��ريعتي در ادامه درم��ورد مباحثي مبني بر اينك��ه صعود بازار 
سرمايه حباب است، نيز اظهار كرد: اينكه بازار سرمايه حباب است 
يا خير موضوع پيچيده اي است. حتي اگر بازار در شرايط پايين تر 
از ارزش ذاتي هم نباش��د، جايگرين فعال و مناسب براي آن وجود 
ندارد و اينكه بازار با توجه به تورم انتظاري مثبتي كه در آينده دارد 

قيمت گذاري مي كند.
وي با اش��اره به گزارش هاي حسابرسي شركت ها و فصل مجامع، 
اظهار كرد: يك هفت��ه تا ۱0 روز آينده گزارش هاي حسابرس��ي 
شركت ها و فصل مجامع اس��ت و تراكم مجامع وجود دارد و دليل 
اصلي اينكه بازار مورد اقبال س��هم هاي ب��زرگ بوده قيمت دالر و 

شرايط خوب گذشته حسابرسي برخي از شركت ها است.
 ETF اين كارشناس بازار سرمايه همچنين معتقد است بايد منتظر
هم باشيم. بايد ديد ساز و كار فروش به چه شيوه اي است، زيرا ساز 

و كار اصلي روي شركت هاي ETF محور است.
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آخر هفته ۲۳ هزار ميليارد 
توماني بورس

ش��اخص بورس تهران با كاه��ش ۳ هزار و ۲۱۱ 
واحدي عدد يك ميليون و ۸4۱ هزار و ۶۹۶ واحد 
را نمايش داد. ش��اخص هم وزن نيز به رقم 4۸۱ 
هزار واحد رسيد. شاخص بازار اول به كانال يك 
ميليون و ۳۹4 هزار واحدي وارد ش��د و شاخص 
ب��ازار دوم نيز عدد ۳ ميليون و 5۲۸ هزار واحد را 
ثبت كرد. امروز آيفكس نيز عدد ۱۸ هزار و 55۶ 
واحدي را نمايش داد. به گزارش سنا، روز گذشته 
با دس��ت به دست شدن ۱۳ ميليون و ۹۱۲ هزار 
سهم و اوراق بهادار طي ۲۱ ميليون و ۶۱۲ هزار 
نوبت داد و س��تد، ارزش معامالت به ۲۳ هزار و 
۲۸۷ ميليارد تومان رس��يد. در معامالت ديروز 
نمادهاي »فارس«، »ش��تران« و »ش��بندر« به 
ترتيب با 4۹0۹، ۲۲۶۳ و ۱۷۳۱ واحد بيشترين 
تاثير مثبت و در مقابل نماد »پارسان«، »شپنا« و 
»كچاد« به ترتيب با ۲۲۱4، ۱۸54 و ۱۷04 واحد 
بيشترين تاثير منفي بر شاخص را ثبت كردند. 
همچنين امروز »وبملت«، »فملي« و »وتجارت« 
پربيننده ترين نمادهاي بورس��ي بودند. از سوي 
ديگر در پايان داد و س��تد امروز ب��ورس تهران، 
فرآورده هاي نفتي برترين گروه صنعت بود و بانك 
و صنايع شيميايي به ترتيب جايگاه دوم و سوم را 

به خود اختصاص دادند.

 عرضه اوليه »غزر« 
به روز ديگري موكول شد

لغو عرضه اوليه »غزر« به دليل بررس��ي آخرين 
وضعيت ترهين دارايي هاي شركت زرماكارون 
اس��ت و علت ديگري ندارد. به گزارش سنا،  روز 
۲5 تيرماه قرار بود عرضه اوليه سهام زرماكارون 
در نماد غ��زر۱ انجام ش��ود كه ب��ه روز ديگري 
موكول ش��د. در اين راستا اطالعيه اي در سايت 
بورس تهران منتشر ش��د كه در آن آمده است: 
پي��رو اطالعي��ه ش��ماره ۷۶۸۶۹/ ۱۸۱ مورخ 
۱۳۹۹/04/۲۲ ب��ه اط��الع مي رس��اند باتوجه 
به اس��تعالم جدي��د واصله و ضرورت بررس��ي 
آخرين وضعيت ترهين دارايي هاي ش��ركت زر 
ماكارون، عرضه اوليه ش��ركت مذكور در تاريخ 
۱۳۹۹/04/۲5 انج��ام نخواه��د ش��د. پيرو اين 
اطالعيه محمود گودرزي، معاون شركت بورس 
تهران در گفت وگو با سنا گفت: تاخير مجدد عرضه 
اوليه زر ماكارون ارتباطي با موضوع قيمت گذاري 
»غزر« نداشته اس��ت و اين لغو عرضه به بررسي 
آخرين وضعيت ترهين دارايي هاي اين شركت 
مرتبط است.  وي تصريح كرد: در خصوص آخرين 
وضعيت ترهين دارايي هاي شركت، استعالماتي 
دريافت شده است كه بايد در خصوص آن شفاف 
سازي هاي مورد نياز انجام شود. همچنين، اين 
موضوع طي اطالعيه اي ب��ه كارگزاري ها اعالم 
شده بود. اين اطالعيه به شرح زير است: »كاربر 
گرامي، عرضه اوليه نماد “غزر “روز ۲5 تير ۱۳۹۹ 
انجام نمي پذيرد و به روز ديگري موكول ش��ده 
اس��ت. اطالعات تكميلي توسط ناظر بازار اعالم 

خواهد شد.«

مشاركت 4.4 ميليون نفر
 در عرضه رايان هم افزا

روز گذشته فرابورس ايران ميزبان هفتمين عرضه 
اوليه خود در سال ۹۹ بود كه طي آن ۱5 درصد از 
سهام شركت رايان هم افزا در بازار دوم معامالت 
به روش ثبت س��فارش عرضه و هر سهم آن در 
نماد »رافزا« رقم ۲5 هزار ريال كشف قيمت شد.

به گ��زارش روابط عمومي فرابورس ايران، تعداد 
كل سهام شركت رايان هم افزا ۲00 ميليون سهم 
اس��ت كه از اين ميزان، ۳0 ميليون سهم معادل 
۱5 درصد از كل سهام شركت در معرض فروش 
قرار گرفت. ديروز چهارشنبه ۲5 تيرماه تعداد ۲۶ 
ميليون سهم به عموم خريداران اعم از حقيقي 
و حقوقي عرضه ش��د و تعداد 4 ميليون س��هم 
نيز ميزان س��هام قابل عرضه به صندوق ها است 
كه شنبه بيست وهشتم تيرماه به صندوق هاي 
سرمايه گذاري با قيمت ۲5 هزار ريال تخصيص 
مي يابد. در جريان عرضه اوليه ديروز در فرابورس 
تعداد 4 ميليون و 4۷۳ هزار و ۷۸5 كد معامالتي 
مشاركت كردند كه حداكثر ۶ سهم به 4 ميليون 
و 454 هزار و ۱۶۱ كد معامالتي تخصيص مي يابد. 
به اين ترتيب در كمتر از 4 ماه فرابورس ايران از 
هفتمين عرضه اوليه خود رونمايي كرد تا خبر از 
سال پرعرضه اي براي بازار سرمايه بدهد. پيش از 
اين بخشي از سهام شركت هاي سرمايه گذاري 
صبا تامين، شير پاستوريزه پگاه گيالن، الستيك 
يزد، پليمر آريا ساسول، بيمه زندگي خاورميانه و 
سرمايه گذاري پويا در بازارهاي اول و دوم فرابورس 

ايران عرضه شده بودند.

سبدگردان زاگرس مجوز 
فعاليت گرفت

مجوز شركت سبدگردان زاگرس )سهامي خاص( 
از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد .

به گزارش سنا، شركت س��بدگردان زاگرس در 
اجراي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي 
ايران مص��وب آذرماه ۱۳۸4 بازگش��ت به تعهد 
موضوع نامه م��ورخ ۲۳ تير ۱۳۹۹ مجاز اس��ت 
با رعايت قوانين و مق��ررات، مبادرت به فعاليت 
س��بدگرداني كند . اين ش��ركت با شماره ثبت 
55۸۱54 و شناسه ملي ۱400۹۱450۱۶ مورخ 
۲۷ ارديبهش��ت ۹۹ نزد اداره ثبت ش��ركت ها و 
موسسات غيرتجاري تهران و شماره ثبت ۱۱۷۱۶ 
مورخ ۳۱ ارديبهشت ۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق 
بهادار مجاز به سبدگرداني شده است. مدت اعتبار 
اين مجوز از تاريخ صدور يك سال است كه پس 
از انقضاء در چارچوب مقررات قابل تمديد است .

احتمال دگرگون شدن شرايط در صنعت ليزينگ



ايرانشهر 5 راه  و شهرسازي

كليات طرح اصالح ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم تصويب شد

چراغ سبز مجلس به ماليات بر خانه هاي خالي
گروه راه و شهرسازي|

در جريان نشست علني ديروز مجلس، اگر چه 
برخي از نمايندگان نس�بت ب�ه ارايه طرح هاي 
متع�دد در ح�وزه مس�كن گالي�ه داش�تند و 
درخواس�ت س�لب فوريت از طرح اصالح ماده 
5۴ مكرر قانون ماليات هاي مس�تقيم را مطرح 
كردند، اما با راي منفي اكثريت به اين درخواست، 
 سرانجام نمايندگان مجلس با كليات اين طرح 
موافقت كردند. يكشنبه هفته جاري، دو فوريت 

طرح يادشده در مجلس تصويب شده بود.

    موافقان و مخالفان چه گفتند؟
مخالف��ان طرح اصالح قانون اخذ مالي��ات بر خانه هاي 
خالي تاكيد داشتند كه اين طرح نه تنها منجر به كنترل 
قيمت ها نمي ش��ود بلكه مي تواند تاثير عكس داشته و 
سرمايه مردم را به ساير بازارها هدايت كند و موافقان اين 
طرح تاكيد داشتند كه اين طرح مي تواند تاثير قابل قبولي 
در كوتاه مدت داشته و دست دالالن را از بازار مسكن كوتاه 
كند.بر اس��اس اين گزارش، الياس نادران در مخالفت با 
كليات طرح اصالح قانون اخذ ماليات از خانه هاي خالي 
بيان كرد: براس��اس اين طرح با سازوكاري از خانه هاي 
خالي ماليات مضاعف و سنگين اخذ مي شود، اما بايد به 
چندين نكته توجه داشت اول اينكه ما بر ساير دارايي هاي 
مردم نظير س��كه، ارز و خودرو قان��ون مالياتي نداريم و 
اكنون در اين بازارها نيز نابساماني وجود دارد. با تصويب 
اين قانون عدم تعادل در بازار مسكن تشديد شده و مردم 
تشويق مي شوند تا س��رمايه هاي خود را به ساير بازارها 
هدايت كنند كه نابساماني در آن بازارها شدت مي گيرد و 
آمار تورمي را مثبت مي كند. اين قانون مي تواند منجر به 
نابساماني بيشتر و افزايش قيمت ها در حوزه مسكن شود.

وي اظهار كرد: از س��وي ديگر ما صرفا نمي توانيم روي 
يك نكته متمركز شده و از س��اير جوانب غافل شويم. 
ما نمي توانيم براي كوتاه كردن دس��ت سوداگران يك 
حكمي صادر كنيم و بگويي��م كه اين حكم روي توليد 
تاثيري ندارد. از سوي ديگر از آنجا كه اين طرح به صورت 
دوفوريت مطرح شد فقط كميس��يون اقتصادي روي 
آن نظر داده است، در حالي كه ساير كميسيون ها نظير 
كميس��يون عمران و برنامه و بودجه مي توانند نظرات 
تخصصي داشته باشند. از نظر بنده با سلب فوريت از اين 
طرح بايد در كميسيون ها كار تخصصي روي اين طرح 
انجام شود. بنده به طور قاطع مي گويم كه موارد ديده شده 
در اين طرح نيز قابليت عملياتي شدن ندارد، بلكه مي تواند 

نتيجه عكس داشته و بازار را برهم زند.

    كاهش 30   درصدي قيمت مسكن
ابراهيم رضايي در موافقت با كليات اين طرح بيان كرد: 
براساس آمار از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ تعداد مستاجران 
از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد رس��يده اس��ت كه اين آمار 
نگران كننده است. اكنون ۲.۵ ميليون خانه خالي در 
كشور وجود دارد و قانون قبلي كه مصوب سال ۱۳۹۴ 
بوده است به هدف خود نرسيده است. ميزان خانه هاي 
خالي در ايران دو برابر استاندارد دنيا است و طرح فعلي 
با بهره گيري از تجربه كش��ورهاي موفق تهيه ش��ده 
است.نماينده مردم دشتستان در مجلس تصريح كرد: 
سازوكاري كه در اين طرح ديده شده منجر به عرضه 
واحدهاي خالي به بازار مي شود و مي تواند ۳۰ درصد 

قيمت مسكن و اجاره بها را كاهش دهد. 

    دو   ايراد اساسي
مهرداد گودرزوند چگيني در مخالفت با كليات اين طرح 
تاكيد كرد: در اين طرح دو ايراد اساسي وجود دارد. در گام 
اول تعداد واحدهاي خالي كه در كش��ور اكنون وجود دارد 
پيش بيني نشده است. از سوي ديگر درآمدهاي حاصل از 
اجراي اين طرح نيز ديده نش��ده است. ما قانون بودجه در 
كشور داريم و اگر قرار است افزايش درآمد مالياتي داشته 
باشيم، بايد محل مصرف آن را نيز تعيين كنيم و منجر به 
توزيع ناعدالتي در كشور نشود. اين طرح بايد در كميسيون 
عمران بررسي ش��ده و پخته تر شود. از نظر بنده اين طرح 

اكنون متولي روشني ندارد و بايد پخته تر شود.

     دو  ركن اساسي
سيد احسان خاندوزي در موافقت با كليات طرح اصالح 
قانون اخذ ماليات از خانه هاي خالي بيان كرد: اين طرح 
دو ركن اساس��ي دارد. اولين ركن اثربخش كردن نرخ 
ماليات خانه هاي خالي است كه از قبل تعيين شده اما 

نرخ تعيين شده عاملي بازدارنده براي احتكار نبوده است 
و گام دوم تقويت سامانه امالك و اسكان كشور است. 
اگر در بدترين حالت با اجرايي شدن اين طرح فقط ۲۰ 
درصد از خانه هاي خالي به بازار عرضه شود معادل كل 
واحدهاي ساخته شده در سال ۱۳۹۸ واحد جديد به 
بازار ارايه مي شود. آيا مي شود با افزايش عرضه واحد به 

بازار شاهد افزايش قيمت باشيم؟

    ماليات بازدارنده شود
نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: اين قانون 
از سال ۱۳۹۴ وجود داشته است اما به علت نرخ ماليات 
پايين و سامانه ناكارآمد به اهداف خود نرسيده است. 
اكنون تصويب اين طرح نمي تواند موجب برهم زدن 
تعادل بازار اقتصادي ش��ود. براس��اس قانون قبلي در 
سال ۱۳۹۸ يك خانه يك ميلياردي تنها يك ميليون 
و ۲۰۰ هزار تومان بايد مالي��ات پرداخت مي كرد كه 
اصال رقمي بازدارنده محس��وب نمي شود و انگيزه اي 

براي عرضه به بازار در افراد ايجاد نمي كند، اما در طرح 
فعلي رقم ماليات تقريبا ۲۰ برابر شده است و مي تواند 
عاملي بازدارنده براي احتكار مسكن باشد. مخاطب اين 
قانون فقط محتكران هستند و ما با سازنده هاي مسكن 
كاري نداريم، بلكه به آنها مهلت داده شده تا ظرف يك 
سال واحد خود را با قيمتي مناسب به بازار عرضه كنند. 

مخاطب اين قانون صرفا محتكران مسكن هستند.

     براي مردم مفيد نيست
سيد كاظم دلخوش در مخالفت با كليات اين طرح بيان 
كرد: در شرايط فعلي همه ما موافق ساماندهي خانه هاي 
خالي هس��تيم، اما بايد شرايط را س��نجيد. دالري كه 
پارس��ال ۱۲ هزار تومان بود امس��ال به ۲۳ هزار تومان 
رسيده است و به دنبال آن قيمت همه چيز افزايش يافته 
اس��ت. از نظر بنده با اين طرح صرفا درآمدهاي مالياتي 
دولت افزايش مي يابد و كار مفيدي براي مردم نمي شود. 
اكنون اصال درصد خانه هاي خالي در اس��تان ها معلوم 

نيست. اين طرح مي تواند منجر به كاهش توليد شده و به 
دنبال آن قيمت اجاره و مسكن را افزايش دهد. ما نبايد به 
دنبال پركردن جيب سازمان مالياتي باشيم. هدف اصلي 
ما ساماندهي بازار مسكن بايد باشد كه با تامين مصالح و 

زمين ارزان مي توان به اين هدف رسيد.
ابراهيم عزيزي در موافقت با كليات اين طرح بيان كرد: 
براساس استانداردهاي بين المللي تنها وجود ۴ تا ۵ درصد 
خانه هاي خالي قابل قبول است، اما براساس آمار ما ۱۰ 
درصد خانه خالي در كشور و بين ۱۸ تا ۲۰ درصد خانه 
خالي در ش��هر تهران داريم. ما بايد به سمت كنار زدن 
سوداگران از بازار مسكن برويم. هدف اصلي ما بايد مصرفي 
كردن بازار مسكن باشد. براساس آمار وزارت اقتصاد سال 
به سال درصد خانه هاي خالي رو به افزايش است و امروز 
حضور دالالن منجر به التهاب بازار ش��ده است. درست 
اس��ت كه ما كمبود مس��كن در بازار داريم و اكنون چه 
توجيهي براي حدود ۲.۵ ميليون واحد خالي در دست 

سوداگران داريم؟

    ساماندهي بازار مسكن نيازمند بسته اي هدفمند 
عباس گودرزي، نماينده مردم بروجرد در مجلس تاكيد كرد 
كه موازي كاري در ارايه طرح هاي متعدد براي ساماندهي 
بازار مسكن ثمربخش نبوده و بايد بسته اي منسجم دنبال 
شود.عباس گودرزي در تذكري با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ 
آيين نامه بيان كرد: امروز بعضا شاهد هستيم كه هر يك از 
همكاران طرحي براي ساماندهي بازار مسكن ارايه مي كنند 
و كميس��يون اقتصادي و كميسيون عمران نيز به صورت 
جداگانه اين موضوع را دنبال مي كنند، در صورتي كه بايد 

يك بسته منسجم در خصوص مسكن ديده شود.

    انتقاد از پيگيري طرح هاي متعدد 
كمال عليپور بنكداري، نايب رييس كميسيون عمران 
مجلس تاكيد كرد كه براي س��اماندهي بازار مس��كن 
بايد بسته اي ويژه و طرحي تخصصي دنبال شود و بيان 
شدن طرح هاي متعدد هدف اصلي را محقق نمي كند.

عليپور بنكداري در تذكري با استناد به بند پنج ماده ۲۲ 
آيين نامه داخلي مجلس بيان كرد: هدف اصلي مجلس 
شوراي اسالمي بايد حل موضوع مسكن باشد و براي حل 
اين مساله بايد يك پكيج اساسي كه نظرات تخصصي 
همه بخش ها را در نظر مي گيرد در مجلس انقالبي دنبال 
شود.نايب رييس كميسيون عمران مجلس تصريح كرد: 
كميسيون عمران به عنوان كميسيون تخصصي طرح 
جامعي را براي س��اماندهي بازار مسكن دنبال مي كند 
و قرار اس��ت تا هفته آينده به صحن بيايند. آيا اين براي 
مردم خنده دار نيست كه يك هفته طرحي يك فوريتي 
با يك ماده در خصوص مسكن ارايه شود و هفته اي ديگر 

طرحي ۵۰ ماده اي ارايه شود؟

     مخالفت مجلس با سلب فوريت 
نمايندگان مجلس با س��لب فوري��ت از طرح اصالح 
قانون اخذ ماليات از خانه هاي خالي مخالفت كردند.

تقاضاي س��لب فوريت از طرح اصالح ماده ۵۴ مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم )ماليات بر خانه هاي خالي( 
در دستور كار جلسه علني صبح چهارشنبه مجلس قرار 
گرفت و در نهايت سلب فوريت اين طرح به راي مجلس 
گذاشته ش��د كه نمايندگان با آن مخالفت كردند. دو 
فوريت طرح اصالح قانون اخذ ماليات از خانه هاي خالي 
يكشنبه هفته جاري در مجلس به تصويب رسيده بود.
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فاصله گذاري اجتماعي
با 3 برابر شدن ناوگان مترو

پيروز حناچي شهردار تهران گفت: در خصوص 
استفاده از ماسك ما كمترين مشكل را در مترو 
داريم، اما فاصله گذاري اجتماعي در مترو تنها با 

۳ برابر شدن اين ناوگان ممكن مي شود.
به گزارش مهر، پيروز حناچي شهردار تهران در 
حاشيه جلسه س��تاد مديريت بحران در جمع 
خبرن��گاران در خصوص ايجاد محدوديت هاي 
جديد در ش��هر تهران با توجه به افزايش شيوع 
كرونا گف��ت: در م��ورد كرونا تابع س��تاد ملي 

هستيم .
وي ادام��ه داد: بع��د از م��اه مب��ارك رمضان و 
تعطيالت نوروز ش��رايط خوبي داشتيم و نشان 
داديم با رعايت پروتكل ها از سوي مردم تلفات 
كم مي شود اما وقتي آمار ابتال باال مي رود ضوابط 

سختگيرانه تري ابالغ مي شود.
وي در خصوص لغو طرح ترافيك گفت: آمارها 
نشان مي دهد برداش��تن طرح ترافيك يكي از 
عوامل افزايش س��فرهاي مركز ش��هر است اما 
اگر تشخيص س��تاد بر برداشتن طرح باشد آن 
را لغو مي كنيم. حناچي با بيان اينكه پيشنهاد 
استفاده از ماس��ك اجباري از س��وي مديران 
مترو مطرح ش��د، گفت: در خصوص استفاده از 
ماسك ما كمترين مشكل را در مترو داريم، اما 
فاصله گذاري اجتماع��ي در مترو تنها با ۳ برابر 

شدن اين ناوگان ممكن مي شود.

آمادگي تهران در برابر زلزله؟ 
فقط ۱۸درصد!

رييس س��ازمان مديريت بحران كشور در مورد 
وقوع زلزله در پايتخت گفت: دعا كنيد در تهران 
زلزله نيايد! براساس گزارشي كه دوستان اعالم 
كردند، آمادگي تهران براي مقابله با زلزله با وجود 

همه اقدامات ۱۸.۸درصد است.
به گزارش تسنيم، اس��ماعيل نجار صبح ديروز 
در جلس��ه ستاد محلي پيش��گيري هماهنگي 
و فرماندهي عمليات پاس��خ به بحران با حضور 
شهردار تهران، رييس شوراي شهر تهران، رييس 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و 
ساير نمايندگان دستگاه هاي مختلف اظهار كرد: 
بعد از زلزله دماوند و فيروزكوه، جلسه  مفصلي با 
حضور كارشناسان موسسه ژئوفيزيك تشكيل 
داديم تا رفتار مردم درارتباط با اين زلزله و گسل ها 
را بررسي كنيم همچنين پس از پايان هر زلزله 
و زلزله اخير، گزارش��ي از موسس��ه ژئوفيزيك 
تهيه مي شود كه در پايان اين گزارش مسووالن 
مربوطه در اين موسس��ه يادآوري مي كنند كه 
»زلزله خبر نمي كند و همواره بايد آماده باشيم.«

رييس س��ازمان مديريت بحران كش��ور ادامه 
داد: براس��اس گزارشي كه دوستان اعالم كردند 
آمادگي تهران براي مقابله با زلزله با وجود همه 
اقدامات ۱۸.۸ درصد است همچنين اين سوال 
مطرح مي شود در صورتي كه زلزله در تهران اتفاق 
بيفتد، آيا نيروهاي امدادي و اورژانسي مي توانند 
از مسيرها و خيابان هاي شهر تهران به محل هاي 
حادثه برس��ند يا خير، كه كار بس��يار سخت و 

پيچيده اي است.
نجار خاطرنش��ان ك��رد: همچنين تع��دادي از 
استان هاي كش��ور، استان معين تهران در زلزله 
هستند و بر همين اساس بايد جلسات فعالتري 
براي هماهنگي با اين استان ها برگزار شود عالوه بر 
اينكه تعدادي از مناطق تهران، معين استان هاي 
مختلف در كشور هستند به عنوان مثال در زلزله 
بم، دو منطقه تهران حضور موثري را داشتند و در 
خوزستان نيز حضور فعال و اثرگذاري را در بخش 
بازسازي داشتند و انتظار اين است براي هماهنگي 
بيشتر جلسات منظم و موثري با استان هاي معين 

برگزار شود.
وي با بيان اينكه بنده همواره اعالم كردم دعا كنيد 
در تهران زلزله نيايد، گفت: بعضًا اين حرف بنده 
مورد تمسخر قرار گرفته و حتي يكي از رسانه ها، 
آرم روي لباس بنده را تغيير داده است و دو دست 
به نش��انه دعا به روي لباس بنده طراحي كرد اما 
بنده باز هم عرض مي كنم كه بايد دعا كنيم كه در 
تهران زلزله نيايد! رييس سازمان مديريت بحران 
كشور تصريح كرد: رفتار مردم در برابر زلزله مالرد 
علي رغم همه اقدامات و آموزش ها، خيلي مناسب 
نبود و تهراني ها غافلگير شدند همچنان تردد در 
آن مقطع در شهر تهران بسيار سخت و دشوار بود 
لذا همواره بايد آمادگي الزم را در اين مواقع داشته 
باشيم. نجار همچنين با هشدار نسبت به چنانچه 
زلزله باالي ۷ريش��تري در تهران بيايد شرايط 
سخت و دشواري را در پي خواهيم داشت، گفت: 
بنابر اعالم مس��ووالن سازمان بهشت زهرا )س( 
تعداد قبور حدود ۲۵ هزار قبر پيش بيني ش��ده 
است اما كافي نيست. وي افزود: يكي از موضوعاتي 
كه به صورت جدي پيگيري شده، مساله پدهاي 
بالگرد در تهران اس��ت كه اين مس��اله مصوب و 
مشخص شده و جاهايي كه امكان فرود بالگردها 
وجود دارد نيز تعيين شده است و از ظرفيت هاي 

نيروهاي نظامي نيز استفاده خواهيم كرد.
رييس سازمان مديريت بحران كشور با اشاره به 
باند دوشان تپه گفت: در اين زمينه از مسووالن 
نيروي هوايي خواستيم كه اين باند را حفظ كنند 
همچنين باند قلعه مرغي و فرودگاه مهرآباد نيز 
براي ش��رايط بحران و انتقال مجروحان به اين 
محدوده ها و در نهايت انتقال آنها به ساير استان ها 
نيز مساله اي است كه پيگيري شده است. نجار 
همچنين به مس��ووليت جديد ش��هردار تهران 
و فرماندهي س��تاد پيش��گيري، هماهنگي در 
كالن شهر تهران گفت: اين مسووليت سنگيني 
اس��ت و اميدواريم پيش نويس��ي نيز از س��وي 
شهرداري تهران در اين ارتباط فراهم شود تا در 

جلسات آن را به تصويب برسانيم.

رييس انديشكده حكمراني شريف ۴ ايراد كليدي در طرح ماليات بر خانه هاي خالي را تشريح كرد

2  شيوه كارآمد براي افزايش عرضه مسكن
گروه راه و شهرسازي|

رييس انديشكده حكمراني شريف با تشريح ۴ 
ايراد كليدي طرح ماليات بر خانه هاي خالي شامل 
ايجاد بازار اجاره كد ملي، امضاهاي طاليي، نبود 
ضمانت اجرايي، و خروج اجباري س�ازندگان از 
بازار ساخت و س�از، اخذ دو ماليات ديگر را براي 
افزايش عرضه مسكن پيشنهاد كرد. ماليات از 
ارزش زمي�ن و ماليات از مجموع درآمد. البته به 
اعتقاد او، اگر ماليات بر ارزش زمين اجرا ش�ود، 
ضمن اينكه مشكالت ماليات بر واحدهاي خالي 
برطرف مي شود، به صورت خودكار اين ماليات 
به واحدهاي خالي نيز تعل�ق خواهد گرفت. در 
غياب ماليات بر مجموع درآمد )PIT(، هم ماليات 
ب�ر ارزش زمين و هم ماليات ب�ر خانه هاي خالي 
مي تواند فرار داشته باشد، اما در دومي ميزان فرار 

به مراتب بيشتر خواهد بود.

علي مروي، مدير انديشكده حكمراني شريف در گفت وگو 
با مهر، در واكن��ش به طرح اصالح م��اده ۵۴ مكرر قانون 
ماليات هاي مستقيم كه با عنوان قانون ماليات بر خانه هاي 
خالي شناخته مي شود، گفت: اين طرح چند ايراد اساسي 
دارد كه اگر تبديل به قانون شود، به شدت مشكل زا خواهد 
بود؛ اولين ايراد اين است كه در صورت تصويب اين طرح، 
پديده اي تحت عنوان اجاره كد ملي يا كدهاي ملي اجاره اي 

يا بازار اجاره كد ملي به وجود مي آيد. علت بروز اين پديده 
هم مشخص است. ما نمي توانيم بگوييم خانوارها اگر خانه 
دوم دارند، حتماً بايد اجاره دهند يا اينكه ماليات بر خانه هاي 

خالي را بپردازند.
اين كارشناس اقتصادي افزود: اگر بيشتر از يك خانه را مجاز 
بدانيم خيل گسترده اي از خانوارها را داريم كه حتي يك 
خانه نيز ندارند و قطعًا در اين خانوارها فرد باالي ۱۸ سال 
هم زندگي مي كند و خيلي راحت كد ملي اين افراد مي تواند 
مورد اجاره مالكين واحدهاي خالي قرار بگيرد، بدون اينكه 

نياز باشد مالياتي بدهند يا اجاره دهند.

    چالش دوم؛  امضاي طاليي
مروي گفت: ايراد دوم اين اس��ت كه بايد بپذيريم بعضي 
از خانه ها قابل سكونت نيس��تند و به همين دليل خالي 
مي مانند؛ آيا بايد مالكين اين خانه ها نيز ماليات بدهند؟ 
مشخص است كه نبايد ماليات بدهند. از اين رو، در متن 
طرح نيز اين افراد مستثني شده اند اما بحث اينجا است 
كه مرجع شناسايي امالك غيرقابل سكونت را هر نهادي 
بگذاريم، واجد امضاي طاليي مي ش��ود؛ زيرا طبق متن 
طرح، صاحب ملك بايد دو براب��ر ارزش اجاره ماهيانه را 
ماليات دهد كه قطعًا مبلغ بااليي مي ش��ود. مسلم است 
برخي مالكين واحدهاي خالي ممكن است به اين سمت 
سوق يابند كه براي فرار از پرداخت ماليات، از طريق زد و بند 
با قضات، حكم غيرقابل سكونت براي امالك خود بگيرند.

    چالش سوم؛ نبود ضمانت اجرايي
وي ادامه داد: ايراد س��وم اين اس��ت كه عدم شكست اين 
قانون منوط به همراهي كامل دستگاه ها به ويژه وزارت راه 
و شهرسازي است. ضمانت اجرايي اين همراهي چيست؟ 
به صرف ذكر يك ماده نمي توان ضمانت اجرايي ايجاد كرد. 
مادامي كه در يك قانوني س��ازوكار انگيزشي كافي براي 
مجري ايجاد نكنيم، مجري به ص��رف تصويب يك ماده 

حقوقي و تهديد زير بار اجراي آن نمي رود.

    چالش چهارم؛ خروج سازندگان از بازار
رييس انديشكده حكمراني ش��ريف با اشاره به خطر فرار 
سرمايه از بازار مس��كن در پي اجراي ماليات بر خانه هاي 
خالي، اظهار كرد: اگر اين قانون به درستي اجرا نشود طبيعتًا 
اثري نداشته و به دنبال آن ياس و نااميدي به همراه دارد اما 
اگر درست اجرا شود نيز هزينه سرمايه گذاري در مسكن را 
افزايش مي دهد چرا كه در اين طرح شش ماه جهت تنفس 
براي نقل و انتقال قرار داده ش��ده است و افرادي كه در كار 
خريد و فروش مسكن هستند )مشتمل بر سفته بازان( به 
راحتي مي توانند در اين شش ماه ملك را به فروش برسانند 
اما سازندگان امالك شايد به اين راحتي نتوانند ملكشان 
را به فروش برس��انند. بنابراين اصابت اصلي اين ماليات بر 
سازندگان است. اگر ماليات بر واحد خالي وضع شود، برخي 
سازندگان به كلي از بازار مسكن خارج شده و به بازارهاي 
طال، سكه و يا حتي سرمايه گذاري خارجي روي مي آورند. 

اين امر كاهش عرضه مسكن و متعاقبًا افزايش قيمت را به 
همراه خواهد داشت.

    برداشت اشتباه از علت افزايش قيمت ها
علي مروي با اشاره به برداشت اشتباه عده اي از علت افزايش 
قيمت مسكن گفت: اين ادعا كه دارندگان واحدهاي مسكوني 
با احتكار مسكن قيمت را جابه جا مي كنند، ادعاي صحيحي 
نيست. مالكين خانه هاي خالي به اندازه كافي قدرت بازار يا 
انحصار ندارند و بر اساس آمار نيز مي توان مشاهده كرد كه 
آيا مالكين توانايي افزايش قيمت را دارند يا افزايش قيمت به 
دليل شرايط اقتصادي كشور است. وي ادامه داد: حتي اگر 
فرض بگيريم كه به دليل انحصار مالكين قيمت مسكن اضافه 
شده است راه آن ماليات بر خانه هاي خالي نيست بلكه بايد با 

راهكارهاي ديگري اين انحصار شكسته شود.

    افزايش عرضه مسكن با 2 ماليات ديگر 
مدير انديشكده شريف با اشاره به راهكار جلوگيري از 
احتكار خانه گفت: نكته بعدي اين است كه اگر ما واقعًا 
به فكر مستأجر هس��تيم بايد براي افزايش عرضه در 
بازار تدبير كنيم؛ كه يكي از راهكارهاي افزايش عرضه، 
جلوگيري از احتكار زمين است كه راه آن نيز ماليات 
بر ارزش زمين است. اگر ماليات بر ارزش زمين اجرا 
شود ضمن اينكه مشكالت ماليات بر واحدهاي خالي 
برطرف مي ش��ود، به صورت خ��ودكار اين ماليات به 
واحدهاي خالي نيز تعلق خواهد گرفت.مروي در پايان 
 ،)PIT( تاكيد كرد: در غياب ماليات بر مجموع درآمد
هم ماليات ب��ر ارزش زمين و هم ماليات بر خانه هاي 
خالي مي تواند فرار داش��ته باشد، اما در دومي ميزان 

فرار به مراتب بيشتر خواهد بود.

حذف هند از پروژه ساخت راه آهن چابهار تكذيب شد
مع�اون ام�ور بن�دري س�ازمان بن�ادر و 
دريانوردي گفت: ايران هيچگاه قراردادي 
با هندي ها براي هيچ پروژه ريلي نداش�ته 
اس�ت كه حاال قصد داشته باش�د آنها را از 

پروژه خط آهن چابهار كنار بگذارد.

فرهاد منتصر كوهس��اري در گفت وگو با مهر درباره 
انتش��ار خبري در يكي از رسانه هاي هندي مبني بر 

اينكه ايران اين كش��ور را از پروژه ساخت خط آهن 
چابهار كنار گذاش��ته اس��ت، اظهار ك��رد: اين خبر 
اساسًا صحت ندارد و اشتباه است؛ ما هيچ قراردادي 
در بخش ريلي و ساخت خط آهن چابهار-زاهدان با 
هندي ها نداش��تيم.وي افزود: تنها ق��راردادي كه با 
هندي ها در خصوص سرمايه گذاري در بندر چابهار 
داريم، يكي بحث احداث تجهيزات بندري و ديگري 
فاينانس ۱۵۰ ميليون دالري است.معاون امور بندري 

س��ازمان بنادر و دريانوردي ادامه داد: البته قباًل يك 
ليستي در خصوص سرمايه گذاري هندي ها در بندر 
چابهار داش��تيم كه در آن موضوع زيرساخت ريلي 
و خط آهن چابهار هم ديده ش��ده ب��ود، اما در زمان 
مذاكرات بر روي آن توافق حاصل نشد كه هندي ها 

در بخش ريلي هم وارد شوند.
منتصر كوهس��اري با بيان اينكه اص��اًل قراردادي با 
هندي ها در بخش ريلي نداشته ايم كه قرار باشد آنها 

را از اي��ن موضوع كنار بگذاري��م، تصريح كرد: بحث 
مربوط به تحريم ها ارتباطي به همكاري ايران و هند 
در چابهار ندارد. بر اس��اس اين گ��زارش، به تازگي 
روزنامه The Hindu اعالم كرده اس��ت: پس از ۴ 
س��ال كه هند و ايران توافقي براي احداث خط آهن 
از بندر چابهار تا زاهدان همراس��تا با مرز افغانستان 
امضا كردند، دولت ايران به علت تأخير طرف هندي 
در تأمين بودجه و آغاز پروژه، تصميم گرفته است تا 

احداث اين خط آهن را خودش انجام دهد.اين خبر 
رسانه هندي در برخي رسانه هاي داخلي طي روزهاي 
گذشته بازتاب داشته است و اين شائبه را ايجاد كرده 
كه همكاري با كشور چين، عامل حذف هند از پروژه 
احداث خط آهن چابهار بوده است. اين ادعاي عجيب 
روزنامه هن��دي در حالي مطرح مي ش��ود كه ايران 
سال هاست موضوع احداث خط آهن چابهار-زاهدان 

را پيگيري كرده  است.

نمايي از نشست علني ديروز مجلس

ماليات بر عايدي امالك در مراحل نهايي
در شرايطي كه ديروز، برخي از اعضاي كميسيون 
عمران مجلس با انتقاد از طرح هاي متعدد مجلس 
براي حل مشكل مسكن بر لزوم تدوين بسته اي 
هدفمن�د تاكيد كردن�د، يك�ي از اعض�اي اين 
كميسيون از تهيه طرح ماليات بر عايدي امالك 
در كميسيون اقتصادي مجلس خبر داد و گفت اين 

طرح در مرحله نهايي شدن است.
صديف بدري، عضو كميس�يون عمران مجلس 
در گفت وگو ب�ا فارس، درخصوص طرح ماليات بر 
عايدي س�رمايه در بخش مسكن گفت: دريافت 

اين ماليات قطعا در كاهش قيمت مسكن اثرگذار 
خواهد بود. متاسفانه ش�اهد آن هستيم كه بازار 
مسكن درگير سوداگري و س�فته بازي است. به 
اين ص�ورت كه دالالن مس�كن را با قيمت پايين 
خريداري مي كنند ولي به بازار عرضه نمي كنند. 
هدف از اين اقدام كسب سود و فروش با قيمت باال 
است.عضو كميسيون عمران مجلس تصريح كرد: 
ماليات بر عايدي امالك، پيمانكاران و سازنده هاي 
مسكن را شامل نمي ش�ود. اين نوع ماليات نقل و 
انتقاالت اول را هم مشمول ماليات نمي كند، ولي 

نقل و انتق�االت متعدد را با اه�رم ماليات كنترل 
مي كند.

وي گفت: در بيش از 180 كش�ور دني�ا ماليات بر 
عايدي امالك وجود دارد. در اين كشورها به تفاوت 
قيمت خريد و فروش يك درصد ماليات مي بندند. 
حاال درصدهاي متعددي براي سال هاي مختلف 
دارد. ما در كميس�يون اقتصادي در مجلس دهم 
درصد بندي و جدول بندي كرده بوديم اما حاال نظر 
تعدادي از كارشناسان اين است كه نه، درصد بندي 

نشود، مقطوع شود.

طرحي جديد براي مسكن
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خألشبكهملياطالعاتدرحفاظتازدادهها

مسووالن بايد پاسخگوي نشت اطالعات دستگاه ها باشند
هدف شبكه ملي اطالعات برقراري ارتباطات امن 
و حفاظت شده است، اما شواهد نشان مي دهد 
كه اين شبكه در امنيت سايبري همچنان با خأل 
روبه رو است و تبادل داده در فضاي مجازي كشور 
تضمين شده نيست. مصوبات شوراي عالي فضاي 
مجازي در خصوص شبكه ملي اطالعات بر لزوم 
ايجاد ش�بكه اي امن تاكيد دارد. به طوري كه در 
الزامات مرب�وط به ايجاد اين ش�بكه، بر تحقق 
شبكه اي كاماًل مس�تقل و حفاظت شده نسبت 
به ديگر ش�بكه ها )از جمله اينترنت( با قابليت 
عرضه انواع خدم�ات امن، اع�م از رمزنگاري و 
امضاي ديجيتالي به تمامي كاربران و نيز شبكه اي 
با قابليت برقراري ارتباط�ات امن و پايدار ميان 
دستگاه ها و مراكز حياتي كشور تاكيد شده است. 
در اصول حاكم بر شبكه ملي اطالعات نيز موضوع 
سالم س�ازي و امنيت مورد توجه ق�رار گرفته و 
حتي در حوزه خدمات اين ش�بكه نيز خدمات 
سالم سازي و امنيت مورد نياز زيرساخت فضاي 

مجازي كشور الزامي شده است.

با وجود تعاريف مشخصي كه براي امنيت سايبري در شبكه 
ملي اطالعات تكليف شده است و با وجود مبلغ ۱۹هزار 
ميليارد تومان كه گفته مي شود براي زيرساخت هاي اين 
شبكه هزينه شده اس��ت، اما وضعيت مقابله با تهديدات 
س��ايبري، حفاظت از اطالع��ات و مديريت مخاطرات و 
صيانت از حريم خصوصي افراد هنوز تضمين نيست. نشت 
اطالعات و افشاي پايگاه اطالعات هويتي كاربران بسياري 
از سازمان ها، اپراتورها، شركت هاي دولتي و خصوصي در 
فضاي مجازي طي ماه هاي اخير از موضوعات خبرس��از 
بوده و به دليل نبود قوانين مشخص و راهكارهاي امنيتي، 
بسياري از اين اطالعات در فضاي مجازي خريد و فروش 
مي شوند. كارشناسان معتقدند كه نبود نظام حاكميت 
سايبري در كشور، اتفاقاتي از نوع نشت اطالعات و سرقت 
داده ها را رقم مي زند. البته برخي نيز معتقدند كه تهديدات 
س��ايبري در حد و اندازه هاي مختلف از جمله به نش��ت 
پايگاه هاي اطالعاتي، س��رقت داده و يا تهديداتي از نوع 
نفوذ به حريم خصوصي اف��راد در فضاي مجازي در همه 
جاي دنيا اتفاق مي افتد و تنها مختص ايران نيست، اما با 
اين وجود گزارش ها نشان مي دهد كه جايگاه جهاني ايران 
در اين حوزه قابل دفاع نيست. براساس گزارشي كه مركز 
پژوهش هاي مجلس منتشر كرده است، وضعيت ايران 
در مقايسه با ساير كشورهاي جهان در زمينه حفظ حريم 
خصوصي كاربران در فضاي مجازي، »بس��يار ضعيف« 

ارزيابي شده است.

  مسووليت دستگاه ها 
براي مقابله با حوادث فضاي مجازي 

مطابق با آنچه كه در »نظام ملي پيشگيري و مقابله با 
حوادث فضاي مجازي«، در شوراي عالي فضاي مجازي 
به تصويب رسيده، مسووليت هر دستگاهي در مقابله 
با حوادث فضاي مجازي مش��خص است. براي مثال 
طبق اين مصوبه، حوادثي كه در حوزه عمومي به وقوع 
مي پيوندد، توسط نيروي انتظامي مورد رسيدگي قرار 
خواهد گرفت و حوادثي كه در سازمان ها رخ مي دهد 
از طري��ق وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات بايد 
رسيدگي ش��ود. مسووليت جمع آوري ادله ديجيتال 
در جرايم عموم��ي فضاي مجازي نيز به عهده نيروي 
انتظامي و مسووليت جمع آوري ادله ديجيتال تخلفات 
اداري در س��ازمان ها به عهده س��ازمان حراست كل 
كشور است. در اين مصوبه همه دستگاه ها موظفند كه 
با حوادث فضاي مجازي دستگاه مربوط به خود مقابله 
كنن��د و به نوعي به حفاظ��ت از پايگاه هاي داده خود 
ناگزير هستند. اما به نظر مي رسد اين قانون پاسخگوي 

هم��ه نيازها نيس��ت و جاي يك مرك��ز فرماندهي و 
تصميم گيري براي امنيت در حوزه حاكميت سايبري 
خالي است؛ به نحوي كه ناامني پايگاه داده بسياري از 
سازمان ها و عدم پاسخگويي به ضرر و زيان هاي ناشي 
از نشت اين اطالعات طي ماه هاي اخير، شاهد روشني 
بر اين ادعا است. سردار باقري، معاون فناوري اطالعات 
س��ازمان پدافند غيرعامل در مراس��م صدور گواهي 
امنيتي محصوالت بومي حوزه فن��اوري اطالعات با 
انتقاد از وضعيت فعلي كشور در حوزه امنيت سايبري 
گفت: »ب��ا وجود اينكه تفكي��ك كار در حوزه امنيت 
سايبري در س��ازمان فناوري اطالعات، مركز افتاي 
رياست جمهوري و پدافند سايبري صورت گرفته اما 
وضعيت امنيت در دس��تگاه ها و نهادهاي حاكميتي 
مناسب نيست.« به گفته وي، اگر شبكه ملي اطالعات 
به معناي كامل راه بيفتد و شاهد داشتن سيستم عامل 
بومي، مرورگر بومي و جست وجوگر بومي و مواردي از 
اين دست باشيم، آسيب پذيري سايبري حتمًا كمتر 

خواهد شد.

  رفع خأل امنيت سايبري
 با تحقق واقعي شبكه ملي اطالعات

در اين راستا محمدحسن انتظاري، عضو حقيقي شوراي عالي 
فضاي مجازي در گفت وگو با مهر، معتقد است كه رفع خأل 
امنيت سايبري در كشور با تحقق كامل شبكه ملي اطالعات 
صورت مي گيرد. وي مي گويد: »شبكه ملي اطالعات با اين 
هدف قرار اس��ت ايجاد شود كه امنيت اطالعات در كشور، 
استقالل، اعمال حاكميت سايبري و مديريت آن در اختيار 
خودمان باشد؛ اين اصل اساسي ايجاد شبكه ملي اطالعات 
اس��ت. اين موارد هم در تعريف ش��بكه ملي اطالعات و در 
الزامات اوليه آن در سال ۹۲ به تصويب رسيده است. تا زماني 
كه شبكه ملي اطالعات در كشور تحقق پيدا نكرده باشد با 
مسائلي مانند نشت اطالعات روبه رو هستيم و مساله اصلي 
در حال حاضر بايد پرداختن به ايجاد و تحقق ش��بكه ملي 
اطالعات باشد. چراكه يكي از ويژگي هاي اصلي اين شبكه، 
حفاظت و مديريت اطالعات و امنيت است.« عضو شوراي 
عالي فضاي مجازي با بيان اينكه در ش��بكه ملي اطالعات 
موضوع امن بودن در اليه هاي مختلف تعريف شده است، 

گفت: »تبادل اطالعات در فضاي امن و اعمال سياست هاي 
حاكميت سايبري در اين فضا در اهداف تحقق شبكه ملي 
اطالعات مدنظر است. تا زماني كه شبكه ملي اطالعات به 
معناي واقعي ايجاد نشود، ما همچنان شاهد اينگونه خطرات 
و آسيب پذيري ها خواهيم بود.« وي با بيان اينكه بخشي از 
موضوعات مربوط به امنيت سايبري به وظايف دستگاه ها باز 
مي گردد كه هريك باي��د وظايف خود را انجام دهند، ادامه 
داد: »وظيفه ديگر مربوط به محدوده حاكميت است. به اين 
معني كه حاكميت بايد نسبت به ايجاد شبكه ملي اطالعات 
كه يكي از ويژگي هاي اصل��ي آن امنيت اطالعات و حفظ 
داده است، اهتمام جدي به خرج دهد و با ايجاد اين شبكه، 
آس��يب پذپري ها را به حداقل برساند.« دبير سابق شوراي 
عالي فضاي مجازي با اشاره به موضوع امنيت در اليه محتوا 
و خدمات شبكه ملي اطالعات گفت: »اين موضوع با توجه 
به اينكه يكي از ضروريات در سند تبيين الزامات شبكه ملي 
اطالعات بوده است، بايد در سند كالن شبكه ملي نيز دنبال 
شود. تضمين امنيت در اليه محتوا و خدمات محتوايي شبكه 
ملي اطالعات در كميته هاي تخصصي در مركز ملي فضاي 
مجازي بررسي شده اما هنوز به صحن شوراي عالي فضاي 
مجازي براي تصويب نيامده است.« عضو شوراي عالي فضاي 
مجازي گفت: »در رابطه با حفاظت از داده ها، شوراي عالي 
فضاي مجازي مصوبه اي تحت عنوان »نظام پيشگيري و 
مقابله با حوادث سايبري« داشته كه در آن، يك تقسيم كار 
ملي براي مديريت كالن داده در كشور صورت گرفته و توسط 
مركز ملي فضاي مجازي نظارت مي شود. در اين سند، براي 
هر دستگاه تكاليفي ديده شده و هم اكنون اين دستگاه ها 
بايد به شوراي عالي فضاي مجازي گزارش دهند كه براي 
پياده سازي اين مصوبه چه اقداماتي انجام داده و چه برنامه اي 
تدوين كرده اند. تا زماني كه فعاليت هر يك از دستگاه هاي 
مسوول، مشخص نشود، نمي توان گفت كه نظام پيشگيري 
حوادث فضاي مجازي در چه بخش هايي با خأل مواجه است.« 
عضو شوراي عالي فضاي مجازي با تاكيد بر اينكه دستگاه ها 
بايد گزارش بدهند كه در خصوص حفاظت از اطالعات چه 
كار بايد انجام مي دادند و چه اقداماتي انجام داده اند، افزود: 
»بررسي ها نشان مي دهد برخي دستگاه ها كه مسووليت 
به عهده شأن است مس��ووليت پذيرفته اند اما بعضي ها به 
صورت برنامه ريزي شده به اين مصوبه نگاه نكردند و وظايف 
جاري خود را پيش مي برند.« وي با اشاره به مشكل نشت 
اطالعات و بي اهميت جلوه دادن آن در كشور، گفت: »بايد 
از دستگاه هايي كه در آنها درز اطالعات اتفاق افتاده، گزارش 
دقيق خواس��ت و اين مسووالن بايد پاسخگو باشند. در هر 
دستگاهي حفاظت از اطالعات در درجه نخست اهميت قرار 
دارد و مسووليت حفاظت از اطالعات به عهده همان دستگاه 

است و ساده انگاري مساله، صحيح نيست.«

توليد باتري ليتيومي با سرعت 
شارژ 5 برابري

مايكروسافت حفره خطرناك 
ويندوز را برطرف كرد

آمازون خريد بي دردسر و بدون 
صف را ممكن مي كند

رصد فعاليت كاربران در 
اپليكيشن ها توسط گوگل

 ضرب االجل انگليس براي 
پايان همكاري با هواوي

اس��تفاده از مواد جديد در باتري ه��اي ليتيومي كنوني 
مي تواند كارايي آنها را افزايش چشمگيري دهد. به گزارش 
ديجياتو، محققان اخيرا با استفاده از نانولوله هاي كربني 
به موفقيت قابل توجهي در اين زمينه دست پيدا كرده اند. 
 »Texas A&M« اين تحقيق در كالج مهندسي دانشگاه
و مركز معماري باتري صورت گرفته كه نشان از پتانسيل 
باالي آن دارد. زماني كه باتري هاي ليتيوم يوني سنتي شارژ 
و دشارژ مي شوند، يون هاي ليتيوم ميان كاتد و اند حركت 
مي كنند كه اند معموال از تركيب گرافيت و مس ساخته 
مي شود. محققان در پژوهش جديد به جاي اين تركيب از 
فلز ليتيوم خالص استفاده كردند كه چگالي انرژي بااليي 
دارد، امكان ش��ارژ س��ريع باتري هاي ليتيومي را فراهم 
مي كند و ظرفي��ت آنها را تا ۱۰ برابر نيز افزايش مي دهد. 
سال گذشته تحقيقي نشان داد كه اند ليتيومي مي تواند 
تاثير شگرفي روي افزايش ظرفيت باتري هاي ليتيوم يوني 
كنوني داشته باشد. در تحقيق جديد پژوهشگران به سراغ 
نانولوله هاي كربني رفته اند. به گفته پژوهشگران، اند توسعه 
پيدا كرده مي تواند تا ۵ برابر بيش��تر از باتري هاي كنوني 
جريان را كنترل كند. بهبود اي��ن ويژگي نه تنها امنيت 
باالتر و افزايش چگالي ان��رژي را در پي دارد، بلكه امكان 

شارژ بسيار سريع آن را نيز فراهم مي كند.

مايكروسافت يك آس��يب پذيري خطرناك در دي ان اس 
س��رور ويندوز را برطرف كرده و يك وصله نرم افزاري براي 
به روزكردن آن عرضه كرده است. به گزارش فارس به نقل 
از انگجت، آسيب پذيري جديد شناسايي شده در ويندوز 
سيگ رد نام دارد و مايكروسافت به كاربران ويندوز هشدار 
داده هر چه س��ريع تر وصله نرم افزاري عرضه ش��ده براي 
برطرف كردن آن را نصب كنند. اولين بار ش��ركت امنيتي 
چك پوينت موفق به شناسايي آسيب پذيري يادشده شد 
كه يافته هاي خود از اين آس��يب پذيري را در تاريخ ۱۹ مه 
)۳۰ ارديبهشت( در اختيار مايكروسافت قرار داد. اين شركت 
پس از تأييد اين حفره و شناسايي آن به عنوان آسيب پذيري 
كرم ش��دني، پچ آن را منتش��ر كرد. اين آسيب پذيري به 
هكرها امكان مي دهد از راه دور كنترل رايانه هاي قرباني را 
در دست بگيرند و ضمن تزريق كدهاي مخرب به ويندوز، به 
وب سايت هاي مختلف حمله كنند، از ايميل ها استراق سمع 
كنند، اطالعات خصوصي را سرقت و حتي وب سايت هاي 
 SigRed هدف را از دس��ترس خارج كنند. آسيب پذيري
مربوط به سيستم عامل هاي ويندوز سرور از سال ۲۰۰۳ تا 
سال ۲۰۰۹ است. مايكروسافت مي گويد اين حفره امنيتي 
به سهولت توسط هكرها قابل سوءاستفاده است و مي تواند 

خسارت زيادي وارد كند .

آم��ازون به زودي ي��ك كارت خريد هوش��مند به نام 
دش كارت را ب��ه كار مي گي��رد كه به خري��داران آتي 
فروشگاه هاي اين شركت امكان مي دهد بدون معطلي 
و در صف ايستادن خريد كنند. به گزارش فارس به نقل 
از نيواطلس، قرار اس��ت كارت خريد هوشمند آمازون 
در فروش��گاه ميوه و خواربار فروش��ي آم��ازون كه در 
لس آنجلس كاليفرنيا تاسيس مي شود، قابل استفاده 
باش��د. خريد مالكان اين كارت در زم��ان عبور از كنار 
قفسه ها و برداشتن اقالم مختلف ثبت مي شود و هزينه 
اين خريدها به طور خودكار از كارت اعتباري افراد كسر 
مي شود. استفاده از اين كارت مستلزم نصب يك برنامه 
ويژه تلفن همراه نيز هس��ت. فروش��گاه آمازون براي 
استفاده از اين كارت اواخر سال ۲۰۲۰ افتتاح مي شود 
و كار كنترل كارت و كسر هزينه خريد از كارت اعتباري 
در زمان خروج صورت مي گيرد. آمازون اميدوار است 
دامنه استفاده از اين كارت توسعه يابد و فروشگاه هاي 
كوچك و متوس��ط نيز به اس��تفاده از آن تمايل نشان 
دهند. تبادل اطالعات با دش كارت در زمان خريد اقالم 
از طريق حسگرهايي ويژه صورت مي گيرد. همچنين 
در سبدهاي خريد اين فروشگاه اسكنرهايي براي ثبت 

مشخصات و قيمت اقالم مختلف وجود دارند.

طبق گزارشي جديد شكايتي گروهي عليه گوگل ثبت 
شده و اين شركت را متهم مي كند كه بدون اجازه كاربران 
فعاليت هاي آن��ان را در اپليكيش��ن هاي مختلف رصد 
مي كند. به گزارش مهر به نقل از ديجيتال ترندز، به تازگي 
شكايتي گروهي عليه گوگل ثبت شد. اين شكايت گوگل 
را متهم مي كند حتي در صورتي كه كاربران گزينه عدم 
اش��تراك گذاري اطالعات را در تنظيم��ات فعال كنند، 
اما اين شركت به وسيله اپليكيشن هاي مختلف موبايل 
فعاليت ه��اي آن��ان را رصد مي كند. طبق اين ش��كايت 
گروهي كه در ايالت كاليفرنيا ثبت شده، گوگل حتي پس 
از خاموش كردن گزينه جمع آوري اطالعات در تنظيمات، 
داده هاي كاربران در اپليكيشن هاي خبري، تاكسي آنالين 
و غي��ره را ادامه مي دهد. در متن اين ش��كايت نامه آمده 
است: »حتي هنگامي كه كاربران دستورات گوگل را اجرا 
و گزينه رديابي فعاليت هاي وب و اپليكيشن را در بخش 
تنظيمات خاموش مي كنند، اين شركت ميزان استفاده 
كاربران از اپليكيشن ها و اطالعات مرورگر را جمع آوري 
مي كنند.« اين دومين ش��كايتي است كه درباره رديابي 
اطالعات كاربران عليه گوگل ثبت مي شود. در ماه ژوئن با 
ثبت شكايتي، گوگل متهم شد فعاليت هاي كاربران را در 

مرورگر كروم حتي در وضعيت ناشناس رديابي مي كند.

بوريس جانس��ون نخس��ت وزير انگليس اعالم كرده 
شركت هاي مخابراتي بايد تا پايان ۲۰۲۷ ميالدي تمام 
 5Gتجهي��زات مخابراتي هواوي را از زيربناي ش��بكه
اين كشور حذف كنند. به گزارش مهر به نقل از رويترز 
اقدام جانسون عليه بزرگ ترين توليدكننده تجهيزات 
مخابراتي جهان احتماال به تنش با چين منجر مي شود. 
همزمان با آماده ش��دن انگليس براي خروج از اتحاديه 
اروپا، نگراني ها درباره امنيت تجهيزات هواوي و فشار از 
سوي امريكا، جانسون را مجبور كرد بين همكاري با چين 
و امريكا، يكي از آنها را انتخاب كند. درحالي كه انگليس 
به شدت از سوي دولت دونالد ترامپ براي قطع همكاري 
با هواوي تحت فش��ار بود، دول��ت چين نيز به انگليس 
هشدار داده بود كه درصورت طرفداري از امريكا، وضعيت 
ميلياردها دالر س��رمايه گذاري در اين كش��ور به خطر 
خواهد افتاد. دولت انگليس در ژانويه ۲۰۲۰ ميالدي به 
هواوي اجازه داد تا ۳۵ درصد در توسعه شبكه 5G اين 
كشور همكاري كند. البته همكاري هواوي محدود به 
فعاليت هاي هسته اي بود. اما اكنون نخست وزير انگليس 
شركت هاي مخابراتي را از خريد تجهيزات هواوي پس 
از پايان سال جاري منع كرده و به آنان ۷ سال فرصت داد 

تا تجهيزات فعلي را نيز حذف كنند.
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انجام تعميرات  اساسي  توربين 
شماره يك  تاسيسات  گاز رشت

مقدم بيگلريان با اعالم اي��ن خبر اظهار نمود: با 
توجه به اتمام ساعت كاركرد معادل توربين شماره 
يك تاسيسات تقويت فشار گاز رشت، تعميرات 
اساسي آن در برنامه تعميراتي پيشنهادي سال 
۹۹ قرار گرفت، وي افزود: عمر توربين نوس��كي 
تاسيس��ات تقويت فشار گاز رش��ت بالغ بر ۵۰ 
س��ال بوده كه تعميرات اساس��ي آن به ازاي هر 
۱۰ هزار ساعت كاركرد معادل صورت مي گيرد. 
بيگلري��ان با بيان اينكه تمام قطع��ات توربين و 
ساخت وساز آن در داخل انجام مي گيرد و كشور 
در اين بخش خودكفاس��ت، بيان ك��رد: پروژه 
اورهال توربين ش��ماره يك تاسيسات رشت با 
تالش همكاران متعهد و متخصص حوزه معاونت 
عمليات ايستگاه هاي منطقه و به منظور باال بردن 
قابليت اطمينان تاسيسات، جهت انتقال پايدار، 
ايمن و بهره ور گاز به اس��تان هاي شمالي كشور 
انجام شده اس��ت.مدير منطقه ۹ ضمن تقدير از 
زحمات همكاران خويش، به نكات برجسته در 
اين تعميرات اساسي اشاره و بيان  كرد: استفاده از 
بابيت هاي نسل جديد زيمنس كه قابليت تحمل 
دما تا ۱۳۰ درجه سانتيگراد دارند يكي از نكات 
مهم در اجراي اورهال اخير بوده همچنين كاهش 
زمان اجراي تعميرات به ۱4 روز با توجه به اهميت 
در سرويس بودن تاسيسات مذكور، يعني معادل 
۵۰ درصد زمان متعارف تعميرات قبلي، از نكات 

برجسته اين برنامه بوده است.

گازدار شدن مناطق باالدست 
تنكابن تا سال ۱۴۰۰

 مديرعامل ش��ركت گاز مازندران گفت: بر اس��اس 
برنامه ريزي صورت گرفته گازرساني به مناطق دوهزار 
و سه هزار شهرستان تنكابن تا سال آينده تكميل و 
بهره برداري مي شود.به گزارش روابط عمومي شركت 
گاز اس��تان مازندران، »جعفر احمدپور« در حاشيه 
بازديد از رون��د اجراي پروژه گازرس��اني به مناطق 
دوهزار و س��ه هزار شهرس��تان تنكابن افزود: براي 
گازرساني به اين مناطق پيش بيني بودجه حدود ۳۰۰ 
ميليارد تومان بود كه تاكنون ۵۰ ميليارد تومان اعتبار 
تخصيص يافت و پيمانكاران مشغول فعاليت هستند.
وي اظهار داشت: فاز نخست اين پروژه در حال اتمام 
است و تنها ۳۰۰ متر از آن باقي مانده كه تا يك هفته 
آينده به اتمام مي رس��د  سپس اين فاز براي مرحله 
تست آماده مي شود. احمدپور با بيان اينكه خطوط 
انتقال گاز اين پروژه ها بايد تا قبل از فصل سرما به اتمام 
برسد، افزود: در قسمت باال دست به طول ۱۳كيلومتر 
به لحاظ سختي مس��ير در اجرا با مشكالتي مواجه 
هستيم كه با جلساتي كه پيرامون آن برگزار مي شود، 

اين مشكالت برطرف خواهد شد.

جهانگيري درگذشت  ابوالقاسم 
سرحدي زاده را تسليت گفت 

معاون اول رييس جمهور در پيامي درگذش��ت 
ابوالقاسم سرحدي زاده از مبارزان پيشتاز عليه 

رژيم ستمشاهي را تسليت گفت. 
متن پيام دكتر اس��حاق جهانگيري به شرح زير 

است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

درگذشت چهره مقاوم و انقالبي مرحوم ابوالقاسم 
سرحدي زاده از مبارزان پيشتاز با رژيم ستمشاهي 
كه پس از پيروزي انقالب اس��المي نيز خدمات 
ارزش��مندي به نظام و انقالب و مردم به ويژه در 
اهتمام به امور كارگران و محرومان جامعه داشت، 

موجب تأسف و تأثر فراوان شد. 
مرحوم سرحدي زاده عالوه بر مسووليت وزارت 
كار و ام��ور اجتماعي، به عن��وان نماينده مردم 
تهران در س��ه دوره مجلس شوراي اسالمي نيز 
خدمات��ي ارزنده و كارنامه اي درخش��ان از خود 

برجاي گذاشت.
مصيبت فقدان اين انس��ان صدي��ق و خدوم را 
به م��ردم ايران، عالقه مندان و بس��تگان به ويژه 
خانواده داغدار ايشان صميمانه تسليت مي گويم 
و از خداوند متعال براي آن فقيد سعيد غفران و 
رحمت واس��عه الهي و براي بازماندگان ارجمند 

صبر و اجر مسألت دارم.

رفع خأل امنيت سايبري در كشور با تحقق كامل شبكه ملي اطالعات صورت مي گيرد

صندوق سرمايه گذاری مشترک نقش جهان
به شماره ثبت 30534

به اطالع س�رمايه گذاران محترم می رس�اند، در مجمع صندوق 
سرمايه گذاری مشترک نقش جهان مورخ 1399/04/14 با موضوع 
تصميم گيری درخصوص تجزيه واحد های سرمايه گذاری صندوق 
به نسبت يک به صد تشکيل گرديد که با توجه به تصويب موضوع ياد 
شده، مفاد 7 و 28 اساسنامه صندوق، بند )4-4( اميدنامه صندوق 
درخصوص تعداد واحدهای سرمايه گذاری ممتاز صندوق و حداقل 
و حداکثر واحدهای سرمايه گذاری صندوق موضوع بند 9 اميدنامه 
تغيير يافت.  جهت کسب اطالعات بيشتر  به تارنمای صندوق به 

آدرس/ http://jnf.rhbroker.ir مراجعه نماييد.
مدير صندوق

 شرکت سبدگردان سرآمد بازار

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

ب�رگ س�بز موتورس�يکلت تي�پ 125 ب�ه رن�گ مش�کی م�دل 
1389 ش�ماره موت�ور0512692٭NDR125 و ش�ماره شاس�ی 
125E8918580٭٭٭NDR و شماره انتظامی 397 ايران 23548 

به نام هادی ابراهيمی آژيری مفقود گرديده است.

آگهي مفقودي

دنياي فناوري

فناوريجديديبرايكاهشانفجارابزارالكترونيكي
پژوهشگران امريكايي، فناوري جديدي ابداع 
كرده اند كه مي تواند امكان ش�ارژ س�ريع تر 
باتري ه�اي ليتيومي را فراهم كن�د و ميزان 

انفجار را در ابزار الكترونيكي كاهش دهد. 

به گزارش ايسنا به نقل از ساين مگ، باتري هاي تلفن 
همراه اغلب آنقدر گرم مي ش��وند ك��ه امكان آتش 
گرفتن آنها وجود دارد. اين مشكل در بيشتر موارد 
به باتري هاي ليتيوم يوني برمي گردد. اين باتري ها با 
وجود فراهم كردن ش��ارژ بلندمدت براي ابزار خود، 

مي توانند حرارت آن را نيز باال ببرند. پژوهش��گران 
دانشگاه تگزاس اي  اند ام )Texas A&M(، فناوري 
جديدي اب��داع كرده اند كه مي تواند از گرم ش��دن 
باتري ليتيومي و آس��يب ديدن آن پيشگيري كند. 
آنه��ا طراحي جديدي براي اند بات��ري ارايه داده اند 
كه در آن از يك نانولوله كربني اس��تفاده مي شود و 
امكان ذخيره ايمن تعداد زيادي از يون هاي ليتيوم 
را فراهم مي كند تا خطر آتش گرفتن باتري كاهش 
يابد. پژوهش��گران باور دارند كه اين فناوري جديد 
به شارژ سريع تر باتري هاي ليتيومي كمك خواهد 

كرد. ژوران نوح از پژوهشگران اين پروژه گفت: »ما 
نسل جديدي از آندها را براي باتري هاي ليتيوم يوني 
طراحي كرده ايم كه در توليد جريان هاي مورد نياز 
براي ش��ارژ س��ريع ابزارهاي الكترونيكي، عملكرد 
كارآمدي دارند. اين فناوري جديد، از انباشته شدن 
ليتيوم بيرون از اند پيش��گيري مي كند زيرا همين 
موضوع، يكي از داليل مهم انفجار ابزار اس��ت. وي 
اف��زود: »در طراحي ان��د باتري، معم��وال از ليتيوم 
خالص استفاده مي شود. اگرچه تراكم انرژي ليتيوم 
باال است اما امكان از بين رفتن آن نيز وجود دارد.« 

پژوهشگران براي برطرف كردن اين مشكل آندهايي 
را با اس��تفاده از نانولوله هاي كربن طراحي كرده اند 
كه قابليت رسانايي بااليي دارند و سبك وزن هستند. 
نانولوله هاي كربن توانس��تند توانايي باتري را براي 
ش��ارژ س��ريع تر افزايش دهند. نوح افزود: »ساخت 
باتري هاي ليتي��وم كه ايمن هس��تند و طول عمر 
زيادي دارند، چالش علمي چند دهه به شمار مي رود. 
آندهايي كه ما اب��داع كرده ايم، بر اي��ن موانع غلبه 
مي كنند و گام مهمي به س��وي كاربردهاي تجاري 

باتري هاي ليتيومي به شمار مي روند.«

دولتامريكاسياستاخراجدانشجويانخارجيدرصورتمجازيشدنكالسهارالغوكرد
اداره اعمال مهاجرت و گمرك امريكا و وزارت 
امنيت ميهن اين كشور پس از مخالفت صدها 
دانشگاه و چندين شكايت، سياست اخراج 
دانشجويان خارجي در صورت آنالين شدن 

تمام كالس ها را باطل كردند.

اداره اعم��ال مهاجرت و گم��رك امريكا حدود يك 
هفت��ه قبل اع��الم ك��رد دانش��جويان خارجي كه 
كالس هايش��ان در ترم پايي��ز ۲۰۲۰ كامال آنالين 
ش��ده بايد امريكا را ترك كنند. به فاصله كوتاهي از 
اين اعالميه دانش��گاه هاي هاروارد و MIT از دولت 

ترامپ شكايت كردند. حال اداره اعمال مهاجرت و 
گمرك و وزارت امنيت ميهن امريكا با دانشگاه هاي 
 Judge Allison D.«ياد شده س��ازش كرده اند
Burroughs«، قاض��ي ف��درال اي��االت متحده 
كمتر از پنج دقيقه پس از شروع جلسه رسيدگي به 

محاكمه حكم نهايي را اعالم كرد.
دانشگاه هاي MIT و هاروارد در شكايت نامه خود كه 
در دادگاه ناحيه اي اياالت متحده در شهر بوستون 
به ثبت رسيده، تصميم جديد اداره اعمال مهاجرت 
و گمرك امريكا را »مس��تبدانه« و »سوءاستفاده از 
اختيارات« خواندند. پس از اين شكايت، شكايتنامه 

ديگ��ري از س��وي ۱۷ ايال��ت و دادگاه ناحيه اي با 
پشتيباني صدها دانشگاه تنظيم شد.

ش��اكيان مدعي ش��دند اين تصميم فش��ار مالي و 
مديريتي زيادي بر كالج ها و دانش��گاه ها وارد كرده 
و در دس��تورالعمل هاي بازگش��ايي دانشگاه ها كه 
دولتم��ردان ايالت��ي آن را مط��رح كرده ان��د خلل 
ايج��اد مي كند. آنه��ا اضافه كردند اي��ن تصميم به 
دانش��جويان هم لطمه مي زند، چون بسياري از آنها 
به دليل مش��كالت مالي و محدوديت در سفرهاي 
بين المللي نمي توانند به كشور خود بازگردند. حال 
با عقب نشيني اداره مهاجرت و گمرك امريكا قوانين 

ترم بهار ۲۰۲۰ اجرا خواهد ش��د كه به دانشجويان 
خارجي اج��ازه مي دهد با وي��زاي F-۱ كالس ها را 
به ش��كل كاماًل مجازي بردارند. اي��ن قانون كه ماه 
مارس سال جاري ميالدي اعالم شد، به صدها هزار 
دانشجوي بين المللي اجازه داد تا پس از غيرحضوري 

شدن كالس ها همچنان در امريكا بمانند.
ش��مار زيادي از دانش��گاه هاي امريكا نظير هاروارد 
قصد دارند ترم پايي��ز را كامال مجازي برگزار كنند. 
موسسات آموزش��ي ديگر مثل MIT نيز برگزاري 
كالس ها به ش��كل مجازي و حضوري را در دستور 

كار قرار داده اند.



روي خط خبر  7 صنعت،معدن و تجارت

»تعادل«ازخوبوبدسياستهايارزيگزارشميدهد

راه بازگشت ارزهاي صادراتي 
تعادل| گروه تجارت |

بانك مركزي در حالي بسته سياستي جديدي 
را براي بازگش�ت ارز صادراتي به كش�ور در 
سال 99 ابالغ كرده اس�ت كه فعاالن بخش 
خصوصي معتقدند اين دستورالعمل حاصلي 
جز كاهش شديد صادرات غيرنفتي از سوي 
بخش خصوص�ي و حت�ي توقف ص�ادرات 
نخواهد داش�ت. برخي صادركنن�دگان بر 
اين باورند افرادي در بانك مركزي كه بسته 
سياس�ت جديد ارزي را تهيه كرده اند، عمال 
هيچ دانش و ذهنيتي نسبت به كار صادرات 
و واردات و به طوركلي ديدگاهي نس�بت به 
تجارت آن هم در ش�رايط س�خت تحريم ها 
نداشته اند. آنها مي گويند سياست هاي ارزي 
بانك مركزي كه براي ثبات به بازار ارز اتخاذ 
ش�ده همگي محكوم به شكس�ت است. در 
مقابل چنين ديدگاهي برخي كارشناس�ان، 
ه�دف اصلي سياس�ت هاي جدي�د ارزي را 
جلوگيري از ورود ارزهاي حاصل از صادرات 
به ب�ازار خريد و ف�روش ارز عن�وان كرده و 
موفقي�ت در سياس�ت جدي�د ارزي را گرو 
همكاري كليه نهادهاي درگير از جمله وزارت 
صمت، گمرك و شبكه بانكي كشورمي دانند. 
براساس چنين ديدگاهي، »پيگيري مستمر 
رفع تعهد ارزي در موعد مقرر، پيگرد قضايي 
يا تعزيراتي متعهدين ارزي در صورت عدم 
ايفاي تعه�دات ارزي در موع�د مقرر خواه 
بخش دولتي باش�د خواه بخش غير دولتي، 
پايش مداوم نق�ل و انتقال ارزهاي صادراتي 
در صرافي ها و سيستم بانكي كشور به منظور 
جلوگي�ري از ورود اي�ن ارزها ب�ه بازارهاي 
داخلي يا انج�ام عمليات پولش�ويي از اين 
طريق و در نهايت در نظر گرفتن مشوق هاي 
مطلوب و قابل توجه صادراتي براي آن دسته 
از ص�ادر كنندگاني كه تعهدات ارزي خود را 
با حسن نيت و به نحو كامل ايفا مي كنند« را 
مي توان در تحقق سياس�ت هاي جديد رفع 

تعهدات ارزي موثر اعالم كرد. 

  راه هاي موفقيت بسته ارزي چيست؟ 
جزئيات سياست جديد ارزي و رفع تعهدات ارز حاصل 
از صادرات بيانگر اين است كه كليه صادركنندگان بايد 
۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را حداكثر ظرف 
مدت چهار ماه از تاريخ صدور پروانه صادراتي گمرك 
به كشور بازگردانند و حواله هاي ارزي بايد درسامانه 
نيما و اسكناس ارزي نيز در سامانه نظارت ارز موسوم 
به »سنا« ثبت شود. در نهايت، خودداري از اين امر به 
منزله تخلف ارزي خواه��د بود و صادركنندگان حق 
دارن��د ۲۰ درصد ارز صادراتي خود را مورد اس��تفاده 
قرار دهند. اما در اين بين بنگاه هاي توليدي صادرات 
محور مجاز هستند تا حداكثر ۳۰ درصد از ارز صادراتي 
خ��ود را براي نيازهاي صادراتي خود اس��تفاده كنند 
كه بدان معناس��ت كه اين قبيل بنگاه ها به جاي ۸۰ 
درصد تنها ۷۰ درصد تعهد ارزي دارند. عالوه براين، 
صادركنندگاني كه ظرف مدت س��ه ماه بعد از صدور 
پروان��ه صادراتي ارز خ��ود را برگردانن��د تعهد ارزي 
آنان بر مبناي ۹۰ درصد ارزش پايه صادراتي خواهد 
بود و وزارت صنع��ت و معدن به منظور پايش ارز بايد 
كارت ه��اي بازرگاني موجود را مداوم بررس��ي كند . 

طبق مصوبه اخير بانك مركزي، ارز ناشي از پيمان ها و 
قراردادهاي ارزي با بخش دولتي يا غير دولتي بايد از 
طريق ثبت سفارش براي تامين كاالهاي مورد نياز مورد 
استفاده قرار گيرد و مازاد آن نيز در بازار ثانويه فروخته 
شود. همچنين، صادرات موقت نيز بايستي در سامانه 
جامع صادرات ثبت شود. حال با توجه به مصوبه اخير 
بانك مركزي درباره نحوه بازگشت ارزهاي صادراتي 
كه طبق آن كليه صادركنن��دگان بايد ۸۰ درصد ارز 
حاصل از صادرات خود را حداكثر ظرف مدت چهار ماه 
از تاريخ صدور پروانه صادراتي برگردانند، اين پرسش 
مطرح مي شود كه شرط موفقيت اين بسته سياستي 
چيست؟  در شرايط فعلي ارزي، صادركنندگان بايد 
ارز حاصل از صادرات خود را به كشور بازگردانند تا در 
چرخه توليد مورد استفاده قرار گيرد كه براي سهولت 
اين بازگشت، در زمان صادرات و خروج كاال از كشور 
از صادركنندگان تعهد ارزي مي گيرند تا ظرف مدت 
مشخصي بعد از گرفتن پروانه صادراتي و خارج كردن 
كاال از كش��ور ارز حاصل از ص��ادرات خود را از طريق 
سيستم بانكي به كشور برگردانند تا در چرخه توليد و نه 
در بازار آزاد مورد استفاده قرار گيرد. اما كوتاهي در اين 
امر ارز حاصل از صادرات را به نحو نامحسوس وارد بازار 
آزاد خواهد كرد و بر التهاب بازار خواهد افزود؛ بنابراين 
گمرك كش��ور در گام نخست بايستي از صادركننده 
تضمين مطمئن و قابل اتكا بگيرد تا در زمان نياز بتواند 
اقدامات قانوني خود را به س��رانجام برس��اند و در گام 
بعدي پيگير رفع تعهد ارزي باشد.  در اين بين با توجه 
به اينكه صادركنندگان نسبت به بخشنامه اخير بانك 
مركزي در ارتباط با بازگش��ت ارز صادراتي معترض 
هس��تند، اين پرس��ش نيز قابل طرح است كه اساسا 
هدف سياس��ت جديد رفع تعهدات ارزي چيس��ت؟ 
دبير كميسيون حقوقي بانك ها و موسسات اعتباري 
با بيان اينكه هدف اصلي سياس��ت هاي جديد ارزي 
جلوگيري از ورود ارزه��اي حاصل از صادرات به بازار 

خريد و فروش ارز است، به »ايسنا« مي گويد: زماني كه 
فردي در خارج ارز مورد نياز خ��ود را به قيمت روز از 
صادركننده مي خرد و با پرداخت بهاي ريالي آن به نرخ 
آزاد در داخل كشور، در خارج آن را دريافت مي كند اين 
امر به راحتي به التهاب بازار ارز دامن مي زند اما نبايد 
فراموش كرد كه حواله ارز و نقل و انتقال ارز و به ويژه 
بهاي ريالي معامالت ارزي از طريق بانك هاي داخلي و 
خارجي صورت مي گيرد؛ بنابراين موفقيت در سياست 
جديد ارزي مستلزم همكاري كليه نهادهاي درگير از 
جمله وزارت صمت، گمرك و شبكه بانكي كشور است. 
 به گفته علي نظافتي��ان، گرفتن تضمين هاي الزم و 
قابل اتكا از متعهدي��ن ارزي تا در صورت نياز قابليت 
نقدش��وندگي داش��ته باش��د مي تواند در موفقيت 
بازگش��ت ارزهاي صادرات��ي موثر باش��د و كوتاهي 
در اين امر ب��ه راحتي ارزهاي ناش��ي از صادرات را به 
بازار آزاد س��رازير خواهد كرد. ضمانتنامه هاي بانكي 
يكي از ان��واع تضمين ه��اي معتبر صادراتي اس��ت 
زيرا، س��هولت نقدش��وندگي ضمانتنامه هاي بانكي، 
گم��رگ را از زحمات و دردس��رهاي رف��ع تعهدات 
ارزي صادر كنن��دگان رها مي كند ك��ه براي صدور 
ضمانتنامه  گمرگي، سيستم بانكي كشور نيز بايد از 
سخت گيري هاي غير ضرور دست بردارد. او پيگيري 
مستمر رفع تعهد ارزي در موعد مقرر، پيگرد قضايي يا 
تعزيراتي متعهدين ارزي در صورت عدم ايفاي تعهدات 
ارزي در موع��د مقرر خواه بخش دولتي باش��د خواه 
بخش غير دولت��ي، پايش مداوم نقل و انتقال ارزهاي 
صادراتي در صرافي ها و سيستم بانكي كشور به منظور 
جلوگيري از ورود اين ارزها به بازارهاي داخلي يا انجام 
عمليات پولش��ويي از اين طري��ق و در نهايت در نظر 
گرفتن مشوق هاي مطلوب و قابل توجه صادراتي براي 
آن دسته از صادر كنندگاني كه تعهدات ارزي خود را 
با حسن نيت و به نحو كامل ايفا مي كنند را در تحقق 
سياست هاي جديد رفع تعهدات ارزي موثر اعالم كرد. 

  چرا با متخلفان اصلي برخورد نمي شود؟ 
اين اظه��ارات در حال��ي مطرح مي ش��ود كه علي 
شريعتي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران 
مي گويد: قانون جديد بانك مركزي براي بازگشت 
ارز حاصل از ص��ادارت مصداق به مرگ گرفتن تا به 
تب راضي شدن است. عملياتي شدن اين قانون تازه 
در هاله اي از ابهام است. به گفته او، متاسفانه در سه 
س��ال گذش��ته قوانين بانك مركزي براي بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به سردرگمي صادركنندگان 
دامن زده و نحوه رفتار بانك مركزي با صادركنندگان 
توبيخي اس��ت. اين فعال اقتصادي با انتقاد از اينكه 
قانون جديد بانك مركزي براي بازگشت ارز حاصل 
از صادرات عطف به ماس��بق ش��ده است، مي گويد: 
گوي��ا تصميم گيرن��ده در اين باره با نف��س قانون و 
پيامدهاي آن آشنايي ندارد. افرادي به قانونگذاري 
براي صادرات مب��ادرت مي كنند كه هيچ تجربه اي 
در اين زمينه ندارند و با مش��كالت صادرات به ويژه 
در شرايط تحريم آشنا نيستند. بسياري از مشكالت 
ارزي امروز ناشي از سياست گذاري غلط همين افراد 
است. از جمله اين سياست ها هم تعيين نرخ 4۲۰۰ 
تومان براي دالر و تقسيم ارز يارانه اي به گروه هايي 

است كه همچنان به تعهدات خود عمل نكرده اند.
فعاالن ح��وزه صادرات ب��ر اين باورن��د كه تركيب 
صادركنندگان هم نشان مي دهد، بخش عمده اي از 
صادرات كشور توسط شركت هاي خصولتي و وابسته 
به نهادهاي خاص انجام مي ش��ود نه ش��ركت هاي 
كوچك بخش خصوصي. با اين حال دولت با اعمال 
فشار بر بخش شناس��نامه دار و خصوصي واقعي به 
دنبال تزريق منابع بيش��تر ارزي به اقتصاد كش��ور 
است. شريعتي هم با تاكيد بر اين مطلب اين پرسش 
را مط��رح مي كندكه چرا دولت ب��ا 1۰۰ نفر اول در 
فهرست متخلفان ارزي برخورد نمي كند و شرايط را 

براي همه سخت كرده است؟ 

او مي گويد: دولت به ج��اي مقابله با صادركنندگان 
متخلف ب��زرگ ب��ه دنبال اعمال فش��ار بيش��تر بر 
كوچك ترهاست و در اين بين حتي به نقش مشورتي 
اتاق بازرگاني هم توجهي ندارد. اتاق بازرگاني براساس 
نقش ذاتي خود براساس قانون اساسي به عنوان مشاور 
دولت، در يك بس��ته 1۳ ماده اي نظ��ر خود را درباره 
نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات اعالم كرده و فراز 
و فرودها، فرصت ها و تهديدهاي قوانين را برشمرده 
اس��ت. با وجود تاكيد مقام معظم رهبري بر توجه به 
نقش اتاق بازرگاني، مشاوره هاي اتاق از سوي دولت و 

ديگر دستگاه ها شنيده نشده است.

  سياست هاي ارزي شكست خورده
از س��وي ديگر، مرتضي ميري، عض��و هيات مديره 
اتحاديه توليدكنن��دگان و صادركنن��دگان فرش 
دس��تباف نيز در گفت وگو ب��ا پايگاه خب��ري اتاق 
تهران مي گويد: مس��يري كه بان��ك مركزي در دو 
س��ال گذش��ته در پيش گرفته و طي كرده و در آن 
بخشنامه هاي متعددي منتشر كرده كه آخرين آن 
به تازگي منتشرش��ده همگي لحظه اي و بدون كار 
كارشناسي بوده اس��ت و همين موضوع باعث شده 
كه تمامي اين دستورالعمل ها به خصوص بخشنامه 
جديد عملياتي نباشند و حتي به چالش هاي پيش 
روي بخش خصوصي و فعاالن اقتصادي اضافه كنند. 
او معتقد اس��ت كه بامطالعه متن بخش��نامه جديد 
به نظر مي رس��د كس��اني كه در بانك مركزي آن را 
تهيه كرده ان��د عمال هيچ دانش و ذهنيتي نس��بت 
ب��ه كار ص��ادرات و واردات و به طوركلي ديدگاهي 
نسبت به تجارت آن هم در شرايط سخت تحريم ها 

نداشته اند. 
مرتضي مي��ري در ادامه با انتق��اد از عملكرد بانك 
مركزي مي گويد: مهم ترين ماموريت هايي كه آقاي 
همتي رييس كل بانك مركزي از زمان ش��روع كار 
خودش��ان اعالم كردند تأمين ارز موردنياز كش��ور 
و كنترل ارز و ثب��ات در بازار بود؛ ماموريت هايي كه 
همگي حاال به شكست ختم شده است و دراين بين 
مي خواهند تقصير را گ��ردن تجار بخش خصوصي 

بيندازند كه اصاًل واقعيت و انصاف نيست.
او ادامه مي دهد: صادركنندگان بخش خصوصي در 
سال هاي گذشته كه كشور با شديدترين تحريم ها 
روبرو بوده اس��ت باوجود موانع مختلف، مشكالت 
گس��ترده بانكي و... هميش��ه به فك��ر دور زدن اين 
تحريم ها بوده اند و راه هايي را پيداكرده اند تا صادرات 
غيرنفتي كشور متوقف نشود و بخشي از ارز موردنياز 
كشور را تأمين كنند و با توجه به اين وضعيت نبايد 
انگش��ت اتهام به س��وي اين افراد گرفته شود. وي 
درباره تعليق كارت بازرگاني فعاالن بخش خصوصي 
كه ارز خ��ود را وارد نكرده اند هم اين طور مي گويد: 
تعلي��ق كارت بازرگاني فعاالن بخ��ش خصوصي و 
تجار فشار مضاعفي بر صادركنندگان خواهد بود و 
نتيجه همه اين فر آينده ها بخش��نامه ها چيزي جز 
كاهش شديد و توقف مسير صادرات كشور نخواهد 
بود كه تبعات بس��يار بدي هم براي كشور به همراه 
دارد زيرا مي تواند به كاهش شديد درآمدهاي ارزي 
كشور، كاهش توليد صادرات محور، گسترش دامنه 
بيكاري و مشكالت اجتماعي منجر شود آن هم در 
شرايطي كه تحريم ها فروش نفت را به شدت كاهش 
داده و اتفاقًا كش��ور بيش از هرزماني به ارز صادرات 

غيرنفتي نيازمند است.
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وارداتعطرممنوعشدرشدمبادالتتجاريباازسرگيريفعاليتگذرگاههايمرزيعراق
 رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق گفت: پس از عبور از محدوديت هاي 
آغازين ش��يوع ويروس كرونا، در حال حاضر شاهد بهبود مبادالت 
تجاري با عراق و از س��رگيري تدريجي فعاليت گذرگاه هاي مرزي 
هستيم. يحيي آل اس��حاق در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: به رغم 
تمام مش��كالت و اتفاقات پيش آمده و در پي آن كم و زياد ش��دن 

تعامالت با عراق اما ارتباطات و تجارت با اين كشور ادامه دارد.
و بعد از بسته بودن چند ماهه برخي مرزها، به تازگي شرايط بهبود 
يافته و مبادالت تجاري با اعمال برخي محدوديت ها از س��ر گرفته 
شده است. وي با بيان اينكه بازگشايي دو مرز جنوبي شلمچه و سومار 
با عراق، مبادالت هفته اي دو تا س��ه روز انجام مي شود، تاكيد كرد: 
مرز ش��لمچه در روزهاي يكشنبه و چهارشنبه حدود ۲۵۰ كاميون 
بار را پذيرش مي كند و بر اساس مجوز صادر شده براي از سر گيري 
مبادالت بعد از رايزني ها مرز سومار ۲ روز بازگشايي در هفته را اعالم 
خواهد كرد. وي با اشاره به ضرورت رعايت نكات بهداشتي به دليل 
ش��يوع ويروس كرونا تصريح كرد: تغيي��رات گريزناپذيري در روند 
ارتباطات با عراق به وجود آمده است از جمله آنها مي توان به توقف 
سفرهاي زيارتي اشاره كرد كه در شرايط فعلي و وجود ويروس كرونا 
امكان پذير نيس��ت در حالي كه پيش از اين غير از ايام اربعين، سه 
ميليون زائر ايراني به عراق مي رفتند و در همين ميزان مسافر عراقي 

نيز به كشور ما سفر مي كردند.
وي با اشاره به 1۲ ميليارد دالر صادرات به عراق خاطرنشان كرد: در 
حال حاضر اوضاع تجارت بين ما و اين كشور در وضعيت نامناسبي 
قرار ندارد اما به داليل اقتصادي با كاهش روبه رو شده است، زيرا عراق 

در شرايط ش��يوع ويروس كرونا نتوانسته درآمدهاي الزم از فروش 
نفت را داشته باش��د و حاال نيز نمي تواند براي خريد اقالم به ميزان 
سال هاي گذشته هزينه كند. رييس اتاق بازرگاني ايران و عراق افزود: 
به دليل كم ش��دن تقاضا و نبود امكانات الزم، عراق در سال جاري 
كاالي كمتري از ايران درخواس��ت كرده كه بر اين اس��اس تا پايان 
امسال نسبت به سال گذشته تا ۳۰ درصد صادرات كمتري خواهيم 

داشت و تجارت بين دو كشور را به ۹ ميليارد دالر كاهش مي دهد.
وي در خصوص بازگش��ايي مرزها و تردد كاميون هاي تجاري بين 
اين دو كشور تاكيد كرد: مرزهاي ايران با اقليم كردستان باز و فعال 
هس��تند و روزانه ۲ هزار كاميون كاال مبادله مي ش��ود. در مرزهاي 
جنوبي درباره مسائل بهداشتي نگراني هايي ايجاد شده بود كه در اين 
زمينه مذاكراتي صورت گرفته است اما با اين وجود دو مرز شلمچه 
و مهران بازگش��ايي شده اند و مرزهاي ديگر نيز به زودي بازگشايي 
مي شوند. آل اس��حاق با بيان اينكه اراده مسووالن دو كشور توسعه 
روابط تجاري به رغم همه مشكالت است، تصريح كرد: پيش از شيوع 
ويروس كرونا قرار بود مبلغ تجارت به حدود ۲۰ ميليارد دالر در سال 
۹۹ برسد اما با شرايط فعلي تحقق اين مهم با تاخير همراه خواهد بود.

وي با تاكيد بر اينكه بعد از چين بزرگ ترين بازار ما در عراق است و 
تعامالت خوبي با آنها داريم، اظهار داشت: يكي از اهداف هر دو كشور 
توسعه سرمايه گذاري هاي ايران در عراق و بالعكس است كه تاكنون 
بخش اندكي از آن انجام شده است. شركت ها و واحدهاي توليدي 
لبني و مواد غذايي در عراق راه اندازي ش��ده اند كه بازار خوبي را نيز 

براي خود به دست آورده اند.

نايب رييس انجمن واردكنندگان فرآورده هاي بهداشتي، آرايشي و عطريات ايران 
از ممنوعيت واردات عطر در سال جاري خبر داد و گفت: اين در حالي است كه 
۹۰ درصد عطر موجود در بازار از طريق واردات تأمين مي شد و حاال وضعيت اين 
كاال هم مانند ساير محصوالت آرايشي بهداشتي كه با ممنوعيت واردات قاچاق 
آنها افزايش يافته است، مي شود. محمدرضا بحيرايي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره 
به ممنوعيت واردات فرآورده هاي آرايشي بهداشتي از سال گذشته، اظهار كرد: 
بيش از يك سال است كه ۲۰۰ كانتينر محصول آرايشي و بهداشتي در گمرك ها 
دپو شده و با وجود اينكه ثبت سفارش پيش از ممنوعيت واردات انجام شده و 
پول آن هم از س��وي بازرگانان پرداخت شده اقدامي در اين زمينه انجام نشده 
است. وي ارزش متوسط هر يك از كانتينرها را حدود ۵۰۰ هزار دالر عنوان كرد 
و گفت: تاكنون نصف عمر اين محصوالت رفته، اما بايد به اين نكته توجه شود 
كه اين كاالها در اصل منابع ارزي است كه تلف مي شود و اين اقدامات به مثابه 
خودتحريمي است. به گفته نايب رييس انجمن واردكنندگان فرآورده هاي 
بهداشتي، آرايشي و عطريات ايران، كل بازار محصوالت آرايشي بهداشتي ايران 
معادل ۲۵۰ تا ۳۰۰ يورو بوده، اما با افزايش قيمت هاي اخير و كاهش تقاضا در پي 
آن اين بازار در حال حاضر به 1۵۰ ميليون يورو ارز نياز دارد. وي افزود: به عبارت 
ديگر با افزايش نرخ تورم تقاضاي محصوالت آرايشي و بهداشتي كاهش يافته، اما 
اگر كاال در بازار باشد حداقل به صورت قاچاق وارد كشور نمي شود. كاالي قاچاق 
ممكن است قالبي باشد، در شرايط بهداشتي نگهداري نشود و تاريخ انقضاي 
آن نزديك باشد و در نتيجه به سالمت مصرف كنندگان صدمه بزند. عالوه بر 
اين با واردات اين كاالها هيچ درآمدي نصيب دولت نمي شود و حتي مصرف 
محصوالت يا كمبود آنها بعضا مشكالتي ايجاد مي كند كه در پي آن مصرف دارو 
افزايش پيدا مي كند. بحيرايي با بيان اينكه رسالت محصوالت آرايشي بهداشتي 

در بيشتر مواد پيشگيري از درمان است، تصريح كرد: براي مثال كرم ضد آفتاب 
موجب جلوگيري از سرطان مي شود. همچنين برخي از كرم ها كه براي كاور 
كردن لك و پيس صورت و جلوگيري از پيشروي آن استفاده مي شود مي تواند 
باعث افزايش اعتماد به نفس و جلوگيري از افسردگي افراد شود. نايب رييس 
انجمن واردكنندگان فرآورده هاي بهداشتي، آرايشي و عطريات ايران همچنين 
با بيان اينكه حدود پنج سال پيش در سازمان غذا و دارو مقرر شده بود كاالهاي 
وارداتي به تدريج در داخل به صورت مش��ترك توليد شود، اظهار كرد: در اين 
فرآيند قرار بود ابتدا كاالها به صورت بالك و سپس فرمول آنها وارد كشور شود. به 
همين دليل شركتي هم در قشم با استانداردهاي اتحاديه اروپا راه اندازي شد، اما 
بعد از انجام واردات بالك، محصوالت در گمرك ها متوقف شد و اجازه ورود آنها 
به كشور داده نشد كه در نتيجه آن ۲۰۰۰ پرسنل كارخانه به 4۰۰ نفر كاهش 
يافت. از ارديبهشت ماه سال گذشته واردات بيش از ۸۰ درصد لوازم آرايشي و 
بهداشتي به غير از عطريات، متوقف شد و در پي آن دست اندركاران واردات اين 
محصوالت نسبت به افزايش قاچاق لوازم آرايشي هشدار دادند؛ چراكه به گفته 
آنها توليد لوازم آرايشي در كشور پاسخگوي نياز نيست و ممنوعيت واردات اين 
محصوالت باعث افزايش كاالي تقلبي و قاچاق در بازار شده است. البته در مهر 
ماه نشست مشتركي بين اعضاي كميسيون فرآورده هاي زيبايي، بهداشتي و 
عطريات مجمع واردات و مديران اداره كل امور فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي 
سازمان غذا و دارو برگزار شد كه طي آن مسووالن سازمان غذا و دارو مسووليت 
ممنوعيت واردات محصوالت آرايشي و بهداشتي را به عهده وزارت صنعت، معدن 
و تجارت دانستند و ضمن تاييد افزايش قاچاق به دليل ممنوعيت واردات اين 
محصوالت، اظهار كردند كه اين سازمان نيز با ممنوعيت واردات لوازم آرايشي 

و بهداشتي مخالف است.

وضعيتتوليددرفصلبهار۹۹
بررس�ي آمارهاي رسمي منتش�ره وزارت 
صمت حاكي از رشد توليد محصوالت منتخب 
صنعتي از ابتداي امسال تا پايان خردادماه در 
همسنجي با پارسال با وجود تداوم تحريم ها 
و شيوع ويروس كرونا است. به گزارش ايرنا، 
برپايه داده هاي وزارتخانه ياد ش�ده، در اين 
م�دت بيش از ۲۰۰ هزار و ۱۰۰ دس�تگاه انواع 
خودروي س�واري، ۱۵ هزار و 9۴۳ دستگاه 

وانت و يك ه�زار و ۲۰7 دس�تگاه كاميون، 
كاميونت و كشنده توليد شد كه در مقايسه با 
مدت مشابه پارسال به ترتيب رشد ۸.۴، ۲۲.9 

و ۴.9 درصدي را نشان مي دهد.

همچنين در س��الي كه گذش��ت خودروسازان ۷۵۹ 
هزار و 1۳۷ دس��تگاه خودروي س��واري، ۶۷ هزار و 
14۶ دس��تگاه وانت، ۲1۷ دس��تگاه ون، يك هزار و 

4۸ دس��تگاه ميني بوس و ميدل باس، ۵۳۵ دستگاه 
اتوبوس و سه هزار و ۲۵1 دستگاه كاميون، كاميونت 
و كشنده توليد كرده بودند. برپايه اين گزارش، در سه 
ماهه نخست امسال ۹۳ دستگاه كمباين و چهار هزار 
و ۳۳۰ دس��تگاه تراكتور توسط كارخانه هاي داخلي 
توليد ش��د كه در همسنجي با پارسال به ترتيب رشد 
۵.۷ و 1.1 درصدي را نشان مي دهد. توليد ۶۲ هزار و 
۸۰۰ تن الستيك خودرو با رشد ۳۰.۳ درصدي و 1۵ 

ميليون و ۳۰۰ هزار تن محصوالت پتروشيمي با رشد 
۶.۸ درصدي در فصل بهار امس��ال، از دستاوردهاي 
صنعتي 1۳۹۹ محسوب مي شود.  همچنين در مدت 
اين گ��زارش در بخش لوازم خانگي ۲۰۷ هزار و ۲۰۰ 
دستگاه تلويزيون و ۲۰۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشين 
لباسشويي توليد شد كه به ترتيب رشد 4۷.۲ درصدي 
و 1۰۸ درصدي را در مقايسه با سه ماهه ابتدايي سال 
۹۸ نش��ان مي دهد، ضمن اينكه در دو ماهه نخست 

امسال نيز با وجود بحران كرونا، از بين 44 قلم كاالي 
صنعتي 1۶ قلم از جمله ماشين لباسشويي، محصوالت 
پتروش��يمي، يخچ��ال و فريزر، س��يمان، كاميون و 
كاميونت رشد توليد داشتند. عالوه براين در 1۲ ماهه 
۹۸ تعداد ۸۲۵ هزار و 4۰۰ دس��تگاه تلويزيون، يك 
ميليون و 1۶۸ هزار و ۷۰۰ دستگاه يخچال فريزر، ۷۳۲ 
هزار و ۲۰۰ دستگاه ماشين لباسشويي و ۹۰4 هزار و 

۹۰۰ دستگاه كولر آبي  در كشور توليد شد.
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استعالم آنالين از 
ضمانتنامه هاي بانكي 

رييس مركز توس��عه تج��ارت الكتروني��ك وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور تس��هيل 
رويه هاي معامالت دولتي، ارتباط سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت با س��امانه پيام رسان مالي بانك 
مركزي )سپام( برقرار و قابليت استعالم سيستمي 
و برخط ضمانتنامه هاي بانكي فراهم ش��ده است. 
علي رهبري تصريح كرد: در راس��تاي مصوبه هيات 
دولت و به منظور تسهيل و تسريع رويه هاي معامالت 
دولتي، ارتباط س��امانه تداركات الكترونيكي دولت 
با سامانه پيام رسان مالي الكترونيكي )سپام( بانك 
مركزي بر قرار و قابليت استعالم سيستمي و برخط 
ضمانتنامه هاي بانكي فراهم شده است. دبير كارگروه 
سامانه تداركات الكترونيكي دولت افزود: بر اين اساس، 
هنگام بازگشايي تضامين در زير سامانه هاي مزايده 
و مناقصه و هنگام بررسي تضامين خدمات مشاوره 
در زيرسامانه خريد جزئي و متوسط، امكان استعالم 
اصالت ضمانتنامه و مش��اهده مشخصات آن اعم از 
مشخصات ضمانت خواه و ذي نفع كد سوئيفتي بانك 
و شعبه صادر كننده نوع، وضعيت، مبلغ، تاريخ، صدور و 
سررسيد ضمانتنامه براي دستگاه ها فراهم شده است. 
وي تصريح كرد: از اين پس نيازي به مكاتبه با بانك ها 
و موسس��ات مالي و اعتباري جهت استعالم اصالت 

ضمانتنامه هاي دريافتي وجود ندارد.

تفويض بخشي از اختيارات 
شوراي عالي معادن به استان ها

بخش��ي از اختيارات ش��وراي عالي معادن با هدف 
رونق بخش��ي به تولي��د و احيا و ايج��اد تحرك در 
معادن غيرفعال مستقر در سراسر كشور، به شوراي 
معادن اس��تان ها واگذار شد. جلسه ش��وراي عالي 
معادن با حضور حسين مدرس خياباني، سرپرست 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت برگ��زار و در قالب 
آن مصوب شد تا بخش��ي از اختيارات شوراي عالي 
معادن به ش��وراي معادن اس��تان ها واگذار شود. بر 
اين اس��اس بخش��ي از مفاد اختيارات شوراي عالي 
معادن از جمله كاهش يا افزايش موجودي معادن، 
بهره برداري، كيفيت و كميت ذخاير، ميزان برداشت ها 
و مشوق هاي در اختيار اين شورا جهت بهره برداري 
بهينه از ذخاير معدني به شوراهاي معادن استان ها 
واگذار ش��د.  هدف از اين تصميم، رونق بخش��ي به 
توليد محصوالت معدني و نيز ايجاد تحرك و احياي 
معادن غيرفعال اعالم شده است. شوراي عالي معادن 
در جلسه روز گذشته خود تاكيد كرد كه شوراهاي 
معادن استان ها بايد مراقبت هاي الزم از حيث محيط 
زيست و ايمني در معادن را به خوبي صورت دهند. 
بر اين اساس، با تفويض بخشي از اختيارات شوراي 
عالي معادن به شوراي معادن استان ها، بعد نظارتي 
تقويت شده و هر استان مكلف است نسبت به ارايه 
گزارش هاي مستند به صورت مرتب و ماهانه به شوراي 
عالي معادن اقدام نمايند. در جلسه شوراي عالي معادن 
مقرر گرديد تا استان هاي غيرفعال در حوزه احياي 
معادن غيرفعال معرفي شده و نسبت به عملكرد خود 

پاسخگو باشند.

ابالغ دستورالعمل نظارت بر 
اجراي پروتكل هاي بهداشتي 

شاتا|رييس مركز اصناف و بازرگانان وزارت صمت 
با اشاره به مصوبه بيست و هشتمين جلسه ستاد ملي 
كرونا، گفت: براي حفظ سالمتي مردم عزيز، ناگزير 
به تش��ديد و گسترش نظارت همگاني و تخصصي 
بر دستورالعمل هاي بهداش��تي به ويژه استفاده از 
ماسك و فاصله گذاري اجتماعي هستيم. جمشيد 
گلپور، دبير هيات عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي 
كش��ور با تقدير از همراهي جامعه صنفي كش��ور، 
افزود: صاحبان كسب و كار و صنوف با جمعيت چند 
ميليوني در همراهي با اجراي دس��تورالعمل هاي 
بهداشتي، بيش از پيش اهتمام ورزند و اين همراهي 
در گام اول براي سالمتي خود و خانواده و در گام دوم 
سالمتي ساير مردم عزيز موثر مي باشد. رييس مركز 
اصناف و بازرگانان وزارت صمت از نحوه اعمال قانون 
با استفاده از ظرفيتهاي قانوني و همكاري قوه قضاييه 
و نيروي انتظامي براي حفظ سالمت مردم تاكيد كرد 
و گفت: در صورت عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
و دستورالعمل اخير ستاد ملي مديريت كرونا توسط 
اصن��اف و خدمات دهندگان غي��ر دولتي، پلمب و 
مطابق قوانين، مقررات و ضوابط برخورد مي شود كه 
نظارت و مسووليت پيگيري بر عهده اتحاديه هاي 

صنفي شهرستان ها است.

عرضه 10 هزار تن مرغ منجمد 
سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت و 
دبير و سخنگوي ستاد تنظيم بازار، بيان كرد: شركت 
پشتيباني امور دام، 1۰ هزار تن مرغ منجمد را از محل 
ذخاير خود در ميادين ميوه و تر بار، فروشگاه هاي 
زنجيره اي و صنوف منتخب در سطح كشور شروع 
به عرضه كرده است. محمدرضا كالمي، با بيان اين 
مطلب، افزود: در اسفندماه سال گذشته كمبود تقاضا 
و بسته بودن هتل ها و رستورانها به خاطر شيوع كرونا، 
سبب شد تا مرغدار مرغ زنده را در حدود ۶ تا ۷ هزار 
تومان بفروشد و مصرف كننده 1۰ هزار تومان بخرد 
كه اين وضعيت باعث شد توليد كننده متضرر بشود. 
وي ادامه داد: براي حفظ تعادل، دولت مقادير مازاد 
عرضه مرغداران را جمع آوري نمود كه در اين راستا 
روزي ۲ هزار تن مرغ جمع آوري كرديم و االن بيش 
از ۹۰ هزار تن ذخاير گوشت مرغ داريم. كالمي گفت: 
در حال حاضر مرغ زنده را باي��د مرغدار 1۰ هزار و 
۵۰۰ تومان درب مرغداري بفروشد و متوسط خرده 
فروشي حدود 1۵ تا 1۷ هزار تومان است. اما باالترين 
قيمت مرغ در سيستان و بلوچستان مي باشد كه 
قيمت مرغ به واسطه اينكه اين استان توليد زيادي 
ندارد و فواصل بين شهري در آن زياد است، حدود 

1۷ هزار و ۷۰۰تومان بود. 

هدف اصلي سياست هاي جديد ارزي، جلوگيري از ورود ارزهاي صادراتي به بازار خريد و فروش ارز است
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ادبيات تحت فشار
حسن اصغري گراني كاغذ، نبود حمايت از جانب نهادها، سانسور و كم خواننده داشتن را از مشكالت ادبيات مي داند و معتقد است همه اينها دست 
به دست هم داده و ادبيات تاليفي را تحت فشار گذاشته اند.  اين نويسنده و مدرس داستان نويسي مي گويد: ناشران مي خواهند زندگي كنند؛ 
يك سري ناشر كارشان چاپ رمان عامه پسند است، ناشران مطرح كه آثار هنري چاپ مي كردند به ترجمه رمان هاي متوسط و زير متوسط رو 
آورده اند و تك و توك كار عامه پسند و زير متوسط چاپ مي كنند. موضوع ديگر اين است كه بسياري از ناشران مشاوران برجسته اي ندارند كه آثار 
هنري را از آثار غيرهنري تشخيص بدهند. او درباره ويژگي هاي رمان هاي عامه پسند و پرفروش و اينكه آيا لزوما يكي هستند يا گاهي با هم اشتباه 
گرفته مي شوند، به ايسنا گفت: كتاب هاي عامه پسند، آثار هنري برجسته اي نيستند و عموما سرگرم كننده ، سطحي و بيشتر شبه گزارش هستند. 

امضاي قرارداد گس -گلشاييان
قرارداد نفتي گس -گلشاييان ميان عباس 
قلي گلشاييان وزير دارايي وقت ايران و ِسر 
نويل گس نماينده كمپاني نفتي انگليس 
به امضا رسيد. اين پيمان به دليل ماهيتي كه داشت در 
مجلس 15 و 16به تصويب نرسيد. گس- گلشاييان يكي 
از عوامل زمينه ساز نهضت ملي شدن صنعت نفت در 
ايران بود. اين قرارداد از نام دو تن از مذاكره كنندگان يعني 
ِسر نويل گس )از مقامات شركت( و عباسقلي گلشاييان 
)وزير دارايي ايران( گرفته ش��ده اس��ت. اين قرارداد با 
تالش اقليت مجلس پانزدهم )به ويژه حسين مكي( به 
تصويب مجلس شوراي ملي نرسيد و به جاي آن قانون 
ملي شدن صنعت نفت در دوره شانزدهم تصويب شد. 
پس از اشغال ايران به دست انگليس و شوروي و سپس 
امريكا در جنگ جهاني دوم، رقابت استعمارگران بر سر 
منافع، به ويژه نفت، تشديد شد. دولت ايران بعد از مواجهه 
با تقاضاي شركت هاي نفتي هر سه كشور، اعالم كرد كه 
دادن هرگونه امتياز بايد به بعد از جنگ موكول شود، زيرا 
در زمان حاضر و به دليل وجود جنگ، وضعيت اقتصادي 
كشورها روشن نيست. در نتيجه تقاضاي هر سه دولت رد 
شد. پس از اعالم موضع دولت، روزنامه هاي حزب توده 
از رد پيش��نهاد شوروي به خشم آمدند و دولت را به باد 
انتقاد گرفتند. محمد مصدق هم چند روز بعد در مجلس 
شوراي ملي نطق مفصلي ايراد كرد و پاسخ روزنامه ها و 
كشورهاي خواس��تار امتياز را داد و طرحي به مجلس 
پيشنهاد كرد. پس از پايان جنگ جهاني دوم، انگليس 
و شوروي موظف بودند ظرف مدت 6 ماه پس از خاتمه 
جنگ، نيروهاي خود را از خاك ايران تخليه نمايند، اما 

شوروي نه تنها از خاك ايران خارج نشد، بلكه به نيروهاي 
ديگري هم وارد نقاط شمالي ايران كرد. در اين زمان قوام، 
نخست وزير ايران بود، در نتيجه سياستي كه او در قبال 
ش��وروي ها اتخاذ كرد، نيروهاي شوروي خاك ايران را 
ترك كردند. يكي از اقدامات قوام، عقد قراردادي بود كه 
بين دولت ايران و سفير شوروي در تهران به امضا رسيد. 
براساس اين قرارداد، نيروهاي شوروي مي بايست ظرف 
يك ماه و نيم خاك ايران را ترك كنند و قرار شد شركت 
مختلط نفت ايران و شوروي ايجاد شود و اساسنامه آن 
ظرف هفت ماه براي تصويب به مجلس پانزدهم پيشنهاد 
گردد. در س��ي ام مهرم��اه 1۳۲6، نمايندگان مجلس 

ش��وراي ملي ماده واحده اي را به تصويب رساندند كه 
منتفي شدن قرارداد نفت ايران و شوروي هدف اصلي 
آن بود. همچنين در اين ماده واحده تاكيد ش��ده بود 
كه دادن هرگونه امتيازي به خارجي ها ممنوع است و 
دولت مكلف است كه براي استيفاي حقوق ملت ايران 
از نفت جنوب اقدام كند. دولت انگلستان از تصويب اين 
ماده واحده ناراضي نبود، زيرا اين طرح موجب شده بود 
كه دست شوروي ها از منابع نفتي ايران كوتاه گردد. اما 
دولت انگلستان براي حفظ سلطه خويش بر نفت جنوب 
و جلوگيري از استيفاي حقوق ملت ايران با مقامات كشور 

وارد مذاكره شد تا اين قرارداد را به تصويب برساند.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

بازار در شهرهاي ايران 

تاريخچه بازار با ش��كل گيري شهرنش��يني در 
اي��ران همزمان اس��ت و به حدود ده هزار س��ال 
پيش باز مي گردد. در تمام دوره هاي سياس��ي و 
اجتماعي ايران از دوره هخامنش��ي تا ساسانيان 
و بعد از اسالم شاهد گسترش تأثيرات اجتماعي، 
اقتص��ادي و سياس��ي بازارها و ايج��اد معماري 
فاخر با كاركرد هاي مختلف در س��طوح صنوف 
بهره ب��رداران و ارتباط اي��ن مجتمع هاي عظيم 
تجاري با امكان��ات رفاهي و تفريحي بوده ايم.  در 
زمان مغوالن با صدور مج��وز جواز كار و باالخره 
در دوره تيموري تجارت رونق زيادي پيدا كرد و 
در دوره صفوي بازارها ساخته شد. ازتيمچه ها و 
سراهابه عنوان تجارتخانه وگردهم جمع كردن 
اصناف اس��تفاده مي شده است . تفاوت تيمچه و 
سرا دراين است كه س��را فضاي سرباز و تيمچه 
فضاي سرپوشيده و مس��قف بوده است. هسته 
ابتدايي بيشتر بازارها در حوالي دروازه مهم شهر 
تشكيل شده و در امتداد مسيرهاي اصلي گسترش 
و ادامه مي يافت. شكل گيري بازار و نحوه توسعه 
و س��اماندهي فضاها، به كاركرد و رشد اقتصادي 
آن بستگي داشته است. تعامل و هماهنگي بين 
عناصر بازار همواره به پويايي بازار كمك مي كند. 
عناصري چون راس��ته اصلي، راسته هاي فرعي، 
داالن، چهارسو )چهار سوق(، ميدان و جلوخان 
را از فضاهاي ارتباطي بازار به شمار مي آيند. اغلب 
بازارهاي ايران به صورت خطي شكل گرفته اند و با 
اهميت ترين مسير با حجره هاي اطرافش، راسته 
اصلي بازار قلمداد مي ش��وند و در امتداد راسته 
اصلي، اصناف و مش��اغل معتبر قرار مي گرفتند. 
توسعه و گسترش بازار در معابر و مسيرهاي فرعي 
موجب به وجود آمدن راسته هاي فرعي مي شدند. 
فراواني راس��ته هاي فرعي به رونق فعاليت هاي 
اقتصادي بستگي داشت. اغلب، هر راسته فرعي 
مختص يك صنف مش��خص بوده است. داالن 
معمواًل در بازارهاي سنتي عملكرد ارتباطي بين 
راس��ته هاي بازار با يك فضاي معماري را داشته 
است. حجره )دكان(، كاروانسرا، تيمچه و قيصريه 
نيز از فضاهاي معماري بازار به شمار مي روند.  اما 
آنچه امروز از بازارهاي قديمي در ايران باقي مانده 
است و هنوز نيز با همان كاركرد قديمي حيات دارد 
بيشتر متعلق به دوران صفويه به بعد است. در اين 
دوره بازارهاي ش��هرهاي بزرگي مانند اصفهان، 
تبريز، مشهد، قزوين و شيراز به شدت گسترش 
يافته و در كنار راس��ته هاي قديمي و شماري از 
كاروانسراها، حمام ها، مدارس علميه، خانقاه ها 
و امكانات تفريحي مثل پارك ها و زمين چوگان 
احداث شده است. سال ها بعد پاساژ ها، بازارهاي 
مدرن، مجتمع ه��اي تجاري چن��د منظوره با 
ويژگ��ي قرن بيس��تمي و س��اختاري متنوع و 
برگرفته از معماري سفر كرده بازارهاي سنتي 
ايران به غرب به خصوص اروپا در تهران ش��كل 
مي گيرند. به عنوان مثال پاس��اژ نادري 1۳۲6، 
پاساژ ش��يرواني 1۳۳0، س��اختمان آكادميك 
1۳۳4، س��اختمان پالس��كو 1۳40 و در آخر 
س��اختمان آلومينيوم، پاس��اژ بهارستان و بازار 
كويتي ها در دهه هاي چهل و پنجاه از نمونه هاي 

اوليه بازارهاي امروزي هستند.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانون رسيدگي و ختم پرونده هاي اصالحات ارضي 
بر اس��اس ماده واحده قانون ترتيب رس��يدگي و ختم 
پرونده هاي اصالح��ات ارضي، تمامي پرونده هايي كه 
تا تاريخ تصويب اين قان��ون در اجراي مراحل مختلف 
اصالحات ارضي منج��ر به تنظيم س��ند واگذاري يا 
ارس��ال صورتمجلس هاي تقس��يم ملك و نمونه هاي 
مربوط به دفاتر اس��ناد رسمي ش��ده و نسبت به آنها 
ت��ا تاريخ تقديم اي��ن اليحه 1۳54/۲/۲۳ ش��كايت و 
اعتراض نرسيده باشد از نظر اجراي مقررات اصالحات 
ارضي مختومه تلقي مي گ��ردد. طبق تبصره يك اين 
قانون، اعتراضات و شكاياتي كه نسبت به پرونده هاي 
مزبور تا تاريخ تقديم اين اليحه به وزارت تعاون و امور 
روستاها رسيده و منجر به صدوررأي قطعي نشده باشد، 
در سازمان اصالحات ارضي طبق مقررات مربوط مورد 
رس��يدگي قرار خواهد گرف��ت. در صورتي كه به نظر 
آن سازمان در عمليات انجام ش��ده اشتباه موثري رخ 
داده باشد، موضوع به ش��وراي اصالحات ارضي ارجاع 
خواهد شد تا بر اس��اس ماده ۳۸ آيين نامه اصالحات 
ارضي مصوب 4۳/5/۳ بررسي و رأي قطعي صادر شود. 
همچنين، نسبت به عمليات اجرايي پرونده هايي كه 
اسناد آن بعد از تاريخ تقديم اين اليحه تنظيم گردد در 
صورتي كه تا سه ماه از تاريخ تنظيم سندمورد اعتراض 

قرار گيرد، طبق تبصره فوق رس��يدگي و اقدام خواهد 
ش��د و پس از انقضاي اين مهل��ت پرونده خاتمه يافته 
تلقي مي شود.  اشتباهات قلمي اسناد تنظيمي از قبيل 
اشتباه در نام و مشخصات متعاملين و مشخصات ملك 
و ثمن م��ورد معامله طبق مق��ررات مربوط در مراجع 
ثبتي رسيدگي و اخذ تصميم خواهد شد. وزارت جنگ 
مي تواند در مورد اراضي خالصه واگذاري و متصرفي خود 
كه بعداً در اجراي قانون بنگاه خالصجات به اش��خاص 
واگذارش��ده و همچنان مورد نياز باش��د ظرف سه ماه 
از تاريخ تصويب اين قانون به ش��وراي عالي اصالحات 
ارضي شكايت نمايد و شورا مكلف است خارج ازنوبت 
به موضوع رسيدگي نمايد و لدي االقتضا به ابطال سند 
رأي دهد در اين صورت انتقاالت بعدي نيز باطل است و 
انتقال گيرندگان فقط مي توانند براي دريافت ثمن معامله 
به يد قبلي خويش مراجعه نمايند. رأي ش��وراي عالي 
قطعي است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلف به 
اجراي آن هستند. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و چهار 
تبصره پس از تصويب مجلس ش��وراي ملي در جلسه 
روز پنجشنبه ۸ خرداد ماه 1۳54 در جلسه فوق العاده 
روزدوشنبه بيس��ت و سوم تير ماه يك هزار و سيصد و 

پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

تغيير الگوي سرايت كرونا 
فرمانده عمليات مديريت بيماري كرونا در كالنشهر تهران 
با بيان اينكه استفاده از ماسك براي پيشگيري از انتقال 
زنجيره كوويد 1۹ يك الزام اس��ت گفت: اثرات اجباري 
شدن استفاده از ماسك نهايتا تا 10 روز آينده مشخص 
مي شود. عليرضا زالي در جلسه ستاد فرماندهي مقابله با 
ويروس كرونا، ضرورت بازنگري در اعمال محدوديت ها و 
ايجاد فرآيندهاي مقابله با كرونا را مورد تاكيد قرار داد و با 
اشاره به اينكه آمار مبتاليان به كرونا براي اولين بار طي 4۸ 
ساعت گذشته از اولين روزهاي فروردين ماه تا به امروز به 
مرز 4000 نفر بستري رسيده اهميت تمهيدات جديد 
براي كاهش بار مبتاليان را مورد تاكيد قرار داد. زالي گفت: 
متاسفانه الگوي مراجعان به شكل قابل توجهي تغيير 
يافته به شكلي كه مبتاليان به كوويد 1۹ زماني به مراكز 
بهداشتي و درماني مراجعه مي كنند كه با عالئم شديدتري 
روبرو مي شوند، اين موضوع بار كاري مجموعه بهداشت و 
درمان را بيش از پيش سنگين كرده است. وي ضمن ابراز 
نگراني از افزايش آمار مبتاليان به كرونا وبستري شدگان 
در بخش هاي مراقبت هاي ويژه، خواستار اجراي بندهاي 
پيشنهادي ستاد فرماندهي مقابله با كرونا توسط ستاد 

ملي كرونا شد. زالي با بيان اينكه تحقيقات نشان مي دهد 
الگوي ابتال به بيماري كرونا تغييراتي داشته، توضيح داد: 
تجربيات و شواهد نشان مي داد هر فرد مبتال به كرونا بين 
دو تا س��ه نفر را آلوده به اين ويروس مي كرد ولي فرمول 
جديد نشان مي دهد امروز اين عدد به هفت تا هشت نفر 
افزايش پيدا كرده است. كاهش ساعات كاري كاركنان 
بخش هاي دولتي و استفاده از ظرفيت 50 درصدي نيروي 
كار، تعليق طرح ترافيك، كاهش ظرفيت مترو، توزيع 
ماس��ك رايگان براي افراد كم برخوردار، لغو آزمون هاي 
دانشگاه ها از مواردي بود كه دكتر زالي بر ضرورت اجراي 

اين بندها تاكيد كرد.

عرضه توليد داخلي »رمدسيوير« از هفته آينده 
وزير بهداشت با ابراز نگراني درباره وضعيت كوويد1۹ در 
چهار استان، از عرضه توليد داخلي داروي »رمدسيوير« 
از هفته آينده خبر داد. سعيد نمكي گفت: در دو - سه 
هفته گذش��ته روزهاي س��ختي بر ما و همكاران مان 
گذشت. همچنين مردم عزيزمان  به ويژه در استان هاي 
غرب، ش��مال غرب، جنوب و جنوب غرب و اس��تان 
سيستان و بلوچستان در جنوب شرق كشور روزهاي 
سختي داشتند. وزير بهداشت همچنين درباره داروهاي 
درمان كرونا گفت: بارها اعالم كرده ايم كه كوويد 1۹ 
هنوز هيچ داروي موث��ر و قابل اعتمادي در دنيا ندارد. 
اما برخي همكاران دو داروي رمدسيوير و فاويپيراوير 
را تجوي��ز مي كردند. به ويژه رمدس��يوير كه در اروپا و 
امريكا هم مطرح است. يك سري شياد وارد قاچاق اين 
فرآورده و فرآورده جعلي آن شده بودند. بر همين اساس 
گرچه اين دارو در ليست دارويي كشور نيست، اما برخي 
همكاران آن را تجويز مي كردند و معتقدند كه در برخي 
بيماران اثربخش است، روز گذشته اين دارو را به اندازه 

كافي توزيع كرديم و هفته آينده اولين توليد ملي اين 
دارو هم عرضه خواهد شد و بنابراين كمبودي در اين 
زمينه نخواهيم بود. نمكي همچنين درباره تصميم هاي 
اتخاذ شده براي تهران افزود: تصميم هاي اتخاذ شده 
درباره محدوديت هاي يك هفته اي پيش از اين از سوي 
ستاد استاني مبارزه با كرونا در تهران به دستگاه هاي 
مختلف ابالغ شده است. يك هفته با اين آهنگ خواهيم 
رفت و اگر اثرات كمتر از آنچه كه انتظار داشتيم، بود، 

محدوديت هاي بيشتري در نظر خواهيم گرفت.

میراثنامه

اين جا »قلعه دهشاد«؛ آدم ها رفتند، گوسفندان آمدند!
تصاوير مي گويند تا همين سه سال قبل هم حال قلعه 
بهتر بوده، س��اكِن ايراني يا افغانش فرقي ندارد، بلكه تا 
وقتي قلعه كساني را داشته كه دست كم به بهانه زندگي 
در آن، دستي به سر و رويش بكشند، همان يعني زندگي؛ 
نه حاال كه س��اكنان فعلي اش بيش��تر گوسفندان اند و 
س��گ هاي گله!  انگار بايد اين جمله را كه »ساكنان هر 
جايي سرنوشت آن نقطه را مشخص مي كنند« براي قلعه  
روستاي »دهشاد پايين« در جنوبي ترين نقطه  شهرياِر 
تهران، سرمشق كرد. مانند گوسفنداني كه حاال ساكن 
قلعه  هستند و هر روز سرنوشت اين قلعه  بيش از ۲00 ساله 
را كه به »قلعه مفيد« هم معروف است، به نابودي بيشتر 
نزديك مي كنند. هرچند نخست ايراني هاي اين منطقه 
از شهريار، با س��اخِت آن، قلعه را براي سكونت انتخاب 
كردند، اما حضورشان تا زمان انقالب بيشتر دوام نياورد و 
راه شان را از قلعه جدا كردند و خانه هاي شان را در اطراف 
آن ساختند، تا جا را براي مهاجراِن افغان كه بيشترشان 
از جنگ فراري بودند باز كنند و همان شد كه حدود ۳0 
خانوار مهاجر افغان بعد از ورود به ايران، سرنوشت شان 
با اين قلعه گره خورد و برخي از آنها بيش از ۳5 سال در 
قلعه  دهشاد زندگي كردند تا جايي كه نفس هاي قلعه 
هر روز سنگين تر شد و تخريِب بيشتر و ويراني باالتري 
گريبان اين بناي تاريخي را گرفت، سرپناهي كه از ابتدا 
همزيستي مسالمت آميزي را با انسان ها آغاز كرده است. 
حاال بعد از تجربه هايي كه اين بناي تاريخي در كنار زندگي 
با آدم هاي مختلف كسب كرده، در كنار تنها خانواِر هنوز 

ساكن اين قلعه  تاريخي، مدتي است در حال تجربه كردن 
زندگي با دام هاست. از بين آن همه خانواده  كه ۳0 سال 
با قلعه دم خور بودند، حاال نوبت گوسفنداِن آنهاست كه 
اين بناي تاريخي را از تنهايي درآورند! امروز اين قلعه ٢٠٠ 
ساله با چهار برج ديده باني و ديوارهاي نيمه كنگره دارش 
كه سال ها رسِم زندگي مردم قديم را به چشم ديده بود، 
سرپناه گوسفنداِن اغلب همان افغانستاني  هايي است كه 
بيش از ۳0 سال براي شان يك خانه بود. قلعه دهشاد بِر 
جاده و روبروي قبرستان روستا مدت هاست مرگ را به 

جان مي خرد، از كانكس نارنجي رنگي كه براي نگهبان 
قلعه درست در كناره ورودي آن قرار گرفته تا آوارهايي كه 
هر روز بر سر يكي از خانه هاي قلعه فرو مي ريزد و دام هايي 
كه نه تنها هر روز چهره  قلعه را زشت تر از قبل مي كنند 
بلكه خود عاملي در آسيب رسيدن بيشتر به اين بناي 
تاريخي مي شوند. شايد همين روش نگهداري است كه 
قلعه را به زباله داني تبديل كرده و در پشت ديوارهاي آن 
جايي كه هر چشمي آن را نمي بيند از آوار خانه گرفته تا 

وسايل اسقاطي روي هم خروار شده اند!

كتابخانه

مسري
كتاب »مسري؛ راهكارهاي بازاريابي ويروسي« حكايت پوست اندازي بازاريابي در اقتصاد فوق رقابتي امروز است. گذشت آن روزگاري 
كه خيلي ها محتواي كتاب هاي اصول تجاري از جمله بازاريابي و فروش را توضيح واضحات مي دانستند و همه را با يك چوب مي راندند 
و مي گفتند همه را از بر هستيم. با پيچيده شدن فعاليت تجاري در عصر انفجار ارتباطات، بازاريابان معاصر هم ترفندهاي پيچيده اي 
را به كار بسته اند تا جزيي ترين حركات انسان ها را در زندگي روزمره تحليل كنند و براي رونق كسب وكارهاي گوناگون در كار آورند. 
حاال ديگر بحث ها اينقدر علمي و موشكافانه شده كه بعيد است كسي مدعي توضيح واضحات شود و اثرگذاري شان را زير سوال ببرد. 
در رونق اين گونه از كتاب ها، مسري در رده آنهايي است كه خيلي زود معروف شده اند و به ليست پرفروش هاي رسانه هاي مشهور 

راه يافته اند. نويسنده اين كتاب جونا برگر و مترجم آن، نيوشا عاشورزاده است. 

هنر

توضيح همايون شجريان درباره يك ادعا
چندي پيش محمود احمدي نژاد در گفت وگويي، از عملكرد دوران رياست دولت خود 
در حوزه موسيقي دفاع كرد. او در بخشي از سخنانش، به ممنوعيت فعاليت محمدرضا 
شجريان اشاره كرد؛ ممنوعيتي كه اتفاقا در همان دولت اتفاق افتاد، هر چند كه در اين 
مصاحبه اعالم شد: »شجريان را دوست دارم و هركس در انتخابات مي تواند به هر كسي 
كه دوست دارد، راي بدهد«. او در بخشي از سخنان خود به ديدار اسفنديار رحيم مشايي، 
معاون وقت خويش كه اين روزها در زندان است، با محمدرضا شجريان اشاره كرد. درباره 
درستي اين سخنان، نظر همايون شجريان را جويا شديم. همايون شجريان در پاسخ 
به اين سخنان، با اشاره به شرايط اين روزهاي پدرش، به ايسنا اعالم كرد: »درباره اين 
موضوع، پدر در شرايطي نيستند كه صحبت كنند. مالقاتي كه در مصاحبه به آن اشاره 
مي كند، اين تصور را پيش مي آورد كه پس از انتخابات ۸۸، ديداري با معاون اول رييس 
دولت نهم اتفاق افتاده و از سوي پدر هم هيچگاه به آن اشاره اي نشده است. در همين جا 
قويا چني��ن مطلبي را تكذيب مي كنم. به هيچ وجه اينگونه صحت ن��دارد.« او افزود: 
»خاطرم است در سال ۸۷ اواخر دوره اول دولت و پيش از انتخابات بعدي، ماجرايي كه به 
نظر پدر برنامه ريزي شده مي توانست باشد، عصباني شان كرده بود. پس از عمل جراحي 
ريه كه عده اي از هنرمندان و بازيگران به ديدار و عيادت پدر مي روند، يكي از هنرمندان 
پيشكسوت، با معاون يادش��ده سرزده وارد مي شود و پدر متعجب از حضور ايشان، بر 

خالف ميل و به شرط ادب، سكوت مي كنند و چيزي نمي گويند. از جزييات خواسته 
ايشان بي اطالع هستم، همين قدر مي دانم كه گويا پيشنهادهايي مطرح مي شود كه پدر 

با بي اعتنايي، با آنها مخالفت مي كنند و ايشان جمع را ترك مي كند.«

»آن شب« در ايران اكران  عمومي  مي شود؟ 
فيلم »آن شب« به كارگرداني كوروش آهاري اولين فيلم با تهيه كنندگي امريكاست كه 
مجوز اكران عمومي در ايران را دريافت كرده است. به گزارش ددالين، بر اساس قوانين 
ايران، فيلمنامه آثار سينمايي نيز پيش از ورود به مرحله توليد بايد مجوزهاي الزم را 
دريافت كند. فيلم »آن شب« كه محصول مشترك ايران و امريكاست پيش از اعمال 
تحريم هاي جدي دولت ترامپ عليه ايران در اواخر سال ۲01۸ توانسته بود مجوزهاي 
مورد نياز را دريافت كند. فيلم هيجاني-ترسناك و روانشناختي »آن شب« سال گذشته 

و در بخش نگاه نو سي و هشتمين دوره جشنواره فيلم فجر نيز به روي پرده رفته بود. 
»آن شب« كه در امريكا مقابل دوربين رفته اولين ساخته بلند كوروش آهاري است كه 
با بازي شهاب حسيني )برنده جايزه بهترين بازيگر جشنواره كن در سال ۲016 براي 
فيلم فروشنده( و نيوشا جعفريان همراه است و داستان آن درباره زوجي جوان و دختر 
يك ساله شان است كه در يك هتل محبوس شده اند، در حالي كه نيروهاي بيگانه اي 

آنها را وادار مي كنند كه با رازهايي كه از هم پنهان كرده اند روبرو شوند.
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