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 اقتصاد ايران به خستگي مفرط 
دچار شده است

با بخش امنيتي اخالل در بازار ارز 
برخورد مي كنيم

رييس قوه قضاييه: جمشيد عدالتيان در گفت وگو با »تعادل«: 

يادداشت- 1

 دوگانه
 اجاره و تسهيالت مسكن

ميزان اجاره بها و اقساط 
تسهيالت مسكن تاثير 
و تاثر متقابلي بر يكديگر 
دارند و با هم دو متغير از 
متغيرهاي اصل��ي بازار 
مسكن را شكل مي دهند. 
البت��ه رژيم مالي��ات بر 
مستغالت نيز به عنوان 

يك ابزار تنظيمي نقش موثري در اين بازار دارد. 
ادامه در صفحه 7

عباس آخوندي

يادداشت- 2

اهليت مديران و پوپوليزم 
به ياد دارم كه در نيمه 
ده��ه 1370 به عنوان 
يك اقتص��اد دان كه با 
مقوله خصوصي سازي 
آش��نايي كام��ل دارد 
به اي��ن موض��وع فكر 
كردم ك��ه واگذاري ها 
خصوصي س��ازي ها  و 
چه نتيج��ه اي بر عملكرد، به��ره وري و كارايي 
ادامه در صفحه 4 شركت ها داشته است.  

بهمن آرمان

يادداشت- 3

تورم شما چقدر است؟
به ط��ور معم��ول و ماه 
به م��اه )ت��ورم نقطه به 
نقطه( و فصلي و ساالنه 
عدد نرخ تورم توس��ط 
بانك مرك��زي و مركز 
آمار اع��الم مي ش��ود. 
معم��وال در براب��ر نرخ 
تورم اعالم شده مردم و 
گاه صاحبنظران و اساتيد اقتصادي عكس العمل 
نش��ان مي دهند و مي گويند اي��ن مطابق با واقع 
نيست. براي بررسي بيشتر موضوع با مثالي ساده 
ش��روع مي كنيم. فرض كنيد من 10 واحد پول 
دارم كه 2 واحد آن را ب��ه كاالي الف مي دهم و 3 
واحد به كاالي ب و نهايت��ا 5 واحد صرف كاالي 
ج مي كنم. ح��ال اگر در س��ال بع��د كاالي الف 
20 درصد رش��د قيمت و كاالي ب 40 درصد و 
كاالي ج 50 درصد رش��د قيمت داشته باشد، در 
كل تورمي كه من با آن روبه رو هستم چهل و يك 

درصد است و به صورت زير محاسبه مي شود:  
 )2( *20/+ )3( *40/+ )5( *50/=41/
به عبارت ديگر ميانگين وزني رشد قيمت مي شود 
تورمي كه من با آن مواجه هس��تم. بانك مركزي 
هم همين عملي��ات را ب��ا 314 كاالي مصرفي با 
وزني كه به طور متوسط جامعه با توجه به اهميت 
مصرفي به آن مي دهد بصورت نقطه اي و ساالنه 
محاس��به مي كند. ضمنا بعد از طي دوره اي چند 
س��اله مجدد وزن و اهميت كاالها را ب��ا توجه به 
تغييراتي كه دارند محاس��به مج��دد مي نمايد. 
بدين تربيت آپديت شده و سال پايه جديد تعريف 
مي ش��ود. در اينصورت طي س��ال هاي مختلف 
مس��كن بيش��ترين وزن را دارا بوده است، چون 
اهميت و وزن آن در هزينه خانوار ايراني بيشترين 
بوده است. حال اگر كسي ادعا كند تورم اعالمي از 
سوي بانك مركزي كمتر از تورمي هست كه وي 
تجربه كرده اس��ت، احتماال وي درست مي گويد 
چرا كه مثال به ج��اي 314 كاالي بانك مركزي او 
در سالي كه گذش��ت با 30 كاال مواجه و خريد و 
مصرف داشته و ميانگين رشد قيمتي آنها از تورم 
بانك مركزي بيشتر بوده است. ممكن است اين 
فرايند براي نفري ديگر كمتر از تورم بانك مركزي 
باش��د. گاهي اوقات افراد تورم انتظاري را به جاي 
تورم تلقي مي كنن��د و مي گويند ت��ورم اعالمي 
غلط است. تورم انتظاري عبارتست از تلقي مردم 
از تورمي كه طي يك س��ال آين��ده اتفاق خواهد 
افتاد. اگر از 84 ميليون ايراني پرسيده شود تورم 
طي يك سال آينده چقدر است و سپس ميانگين 
آن محاسبه شود تورم انتظاري به دست مي آيد كه 
مربوط به آينده است. در صورتي كه تورم مربوط 
به گذشته اس��ت. در ش��رايط كنوني چون تورم 
انتظاري در ايران بيش��تر از تورم اس��ت و لذا اين 
موضوع موجب شده كه مردم براي جبران تورم، 
تقاضاي خود را در بازارهاي مختلف افزايش دهند 
كه اين خود تورم زا اس��ت. يكي از سياس��ت هاي 
مناسب ضدتورمي از سوي سياست گذار مي تواند 
مديريت صحيح و علمي انتظارات تورمي جامعه 
باشد. جمع بندي: تورم محاسباتي بانك مركزي 
ميانگين وزني رش��د قيم��ت 314 قلم مصرفي 
جامعه در يك سال اس��ت. اين مطابق استاندارد 
آماري و علمي هست. اگر كس��اني در محاسبه 
تورم تشكيك مي نمايند به دليل تغيير در اقالم 
مزبور يا تغيير در وزن هاي هر يك يا هر دو است. 
واال آنها هم ميانگين وزني اقالم مورد نظر خود را 
در يك سال مالك محاس��به تورم قرار مي دهند 

)همان روش(.

محمدرضا  منجذب

مه�دي بي�ك |دهه ه�اي متم�ادي اس�ت كه 
تحليلگران و كارشناس�ان اقتصادي ب�ه دنبال 
يافتن ارتباط متقابلي مي�ان تكانه هاي تورمي و 
فعل و انفعاالت موجود در بازار سهام هستند اما 
تاكنون نتوانسته اند يك گزاره مشخص را در اين 
زمينه ارايه كنند. نهايت اظهارنظرهاي تحليلي 
در اين زمينه منجر به درك اين واقعيت مشخص 
شد كه به علت وجود ساختار اقتصادي متفاوت، 
اين ارتباط از كشوري به كشور ديگر و از اقتصادي 
به اقتصاد ديگ�ر تغيير مي كند. ش�ايد به همين 
علت اس�ت كه برخي تحليل گران اي�ن رابطه را 
منفي، برخي مثبت و برخي فاقد ارتباط معنادار 
دانسته اند. در ايران اما بعد از رشد فزاينده اي كه 
در بازار بورس مشاهده شده برخي از تحليلگران 
هش�دار داده اند كه اين رش�د نامت�وازن اگر در 
بستري مناسب پيش�روي نكند در ادامه تبعات 
جبران ناپذيري در ش�اخص هاي كالن اقتصادي 
به جاي خواهد گذاشت؛ دغدغه هايي كه 25نفر از 
فعاالن اقتصادي آن را در قالب نامه اي به مسووالن 
اجرايي كش�ور تذكار داده اند. با توجه به اهميت 
موضوع علي س�رزعيم در جري�ان گفت وگويي 
مجازي تالش كرده اس�ت تا نوري به ابعاد پنهان 
دغدغه هايي بتاباند كه فعاالن اقتصادي نسبت به 

بازار بورس دارند.

  اقتصاد ايران 2 س�ال رش�د اقتصادي منفي را 
تجربه كرده است؛ از سوي ديگر تبعات برآمده از 
كرونا هم باعث تداوم كاهش رشد منفي اقتصادي 
شده اس�ت؛ در اين ش�رايط چرا بورس ايران در 

مسير رشد فزاينده قرار دارد؟
آنچه كه در بخش حقيقي اقتصاد كشورمان در حال 
رخ دادن است؛ يك نزول مستمر است و ما رشد منفي 
را تجربه خواهيم كرد؛ پيش بيني ها حاكي از آن است 
كه كرونا برخواهد گشت، بنابراين چشم انداز رشد در 
بازارهاي كشور در سال بعد هم منفي خواهد بود. پس 
كشور در بخش واقعي اقتصاد وضعيت خوبي ندارد. در 
بازار دارايي و مالي مثل س��هام هم جهشي را در سال 
قبل داشتيم و هم امسال؛ موضوع اما از جهش گذشته 
است و به مرز انفجار رسيده اس��ت. واقعيت آن است 
كه اتفاقات اين 2 بازار نمي تواند اينقدر بي ربط به هم 
باشد. به هر حال رشد اقتصادي در بنگاه هاي اقتصادي 
محقق مي شود و قيمت سهام هم بايد ارتباط مستقيم 
با رشد بنگاه ها داشته باشد؛ اگر بنگاه ها در مسير رشد 
باشد سهام آن شركت هم باال مي رود و اگر بنگاه ها در 
مسير سقوط باشند س��هام نزولي مي شود. زماني كه 
يك افتراق اينچنيني در 2بازار مي بينيم؛ معني اش 
اين است كه بورس ما آينه تمام نماي اقتصاد ما نيست. 
بورس تنها بخشي از اقتصاد ايران را منعكس مي كند. 
قبل از ورود به بحث رشد امسال بورس، به نظرم بايد 
به رشد س��ال قبل بپردازيم. رشد سال قبل در بورس 
باالي 150درصدي بود كه بيش��تر رشد صنايعي كه 
مرتبط با نرخ ارز بودند را منعكس مي ك��رد. در واقع 
بورس ما آن بخ��ش اقتصادي را منعك��س مي كرد.

پارسال به لحاظ سياست گذاري فرصت خوبي بود تا 

عرضه شركت ها آغاز شود تا رشد بورس به اين اندازه 
شديد نشود.

  بعد از عبور از ش�رايط س�ال قبل اقتصاد ايران 
وارد سال99شد؛ در اين برهه زماني چه اتفاقي در 

بورس افتاد؟
 بعد از عبور از آن دوران به اسفندماه98 و فروردين امسال 
رسيديم كه كرونا هم آغاز ش��ده بود؛ هم تنگناي مالي 
دولت بيشتر شد و هم خانه نشيني هاي گسترده ايرانيان 
آغاز ش��د. وقتي ف��رد در خانه مي نش��يند؛ هزينه هاي 
زندگي اش بس��يار تغيير مي كند. شايد كمتر هم شود. 
كارمندان درآمد داشتند و هزينه هايشان هم كم شده 
بود؛ بنابراين از ميان بازارهاي موج��ود بازار بورس را كه 

چشمك مي زد، انتخاب كردند. 
  يعني مردم از روي بيكاري بازار بورس را انتخاب 

كردند؟
اين تعبير قش��نگي نيس��ت، ولي كاهش هزينه هاي 
عمومي مردم و مازادي كه در اي��ن زمينه باقي ماند به 
اقبال مردم به بورس كمك كرد. تجربه رشد سال قبل 
بورس و مشكالت س��اير بازارها، دست به دست هم داد 
تا بورس بيشتر از تصورات عمومي رشد كند. موضوعي 
ذيل عنوان »پيش بيني هاي خودكامرواساز« در اقتصاد 
وجود دارد؛ يعني شما فكر مي كنيد كه بازار رشد مي كند 

و سرمايه گذاري مي كنيد؛ ابتدا هيچ كس حرف شما را 
قبول نمي كند؛ بعد كه تعداد قابل قبولي اين را باور كنند؛ 
تبديل به رشد مي شود؛ عده اي كه باور نكرده بودند؛ به 
ميان اين ساختار وارد مي شوند و آرام آرام افراد ديرباور 
هم به اين جمع مي پيوندند. مجموعه اين گزاره ها عوامل 

اصلي بروز شرايط امروز بورس است.
  يعن�ي همين عوامل باعث رش�د بورس ش�ده 

است؛ اين توضيحات خيلي ساده نيست؟
هركدام از اي��ن گزاره ها براي خودش تعابير و تفاس��ير 
جداگان��ه اي دارند ك��ه بايد ب��ه آنها توجه ش��ود. من 

سرفصل ها را به اختصار اشاره مي كنم
  اما شما در نامه اي كه در قالب فعاالن پولي و مالي 
منتش�ر كرده بوديد؛ بازار س�رمايه را دليل تورم 

فعلي كشور دانسته بوديد؟
ما يك مس��اله ميان مدت داريم كه رشد نقدينگي باال 
است كه سال قبل 31درصد رش��د نقدينگي داشتيم. 
قبل از خروج ترامپ از برجام هم ما هشدار مي داديم كه 
عدم تعادل ها در اقتصاد زياد شده و نهايتا در تورم سرريز 
مي ش��ود. در اين شكي نيس��ت؛ باالخره اين نقدينگي 
سرريز ش��ده اس��ت در بازارهاي مختلف؛ ابتدا ارز، بعد 

مسكن و بعد هم بازار سرمايه؛ اگر اين نقدينگي در بازار 
بدهي مي رفت بهتر هم بود. من ي��ك مثالي بزنم؛ آبي 
روي زمين مي ريزد و ما براي جم��ع كردن آن ابزارهاي 
مختلفي را مثل كاغذ، اسفنج و پارچه استفاده مي كنيم. 
قدرت آبگيري هر كدام از اين ابزارها فرق مي كند. بله اگر 
نقدينگي به بازار ارز مي رفت؛ فاجعه اقتصادي بزرگ تري 
رخ مي داد و حاال كه به بازار س��رمايه رفته اس��ت؛ بهتر 
اس��ت. در علوم اجتماعي اصوال چقدر مهم است. رشد 

بازار سرمايه خوب است. اما چقدرش مهم است.
  اما آن چقدر را چه كسي بايد تعيين كند؟

آن حد بايد تناسبي بين ساير روندهاي اقتصادي باشد و 
اين احساس ايجاد نشود كه يك بازار باعث بي ثباتي ساير 
بازارها شده اس��ت. مثل خواندن كتاب. كتاب خواندن 
خوب است؛ اما اگر كسي همه ساعاتش را صرف كتاب 
كند و غذا نخ��ورد و ورزش نكند و نخوابد معلوم اس��ت 
كه خطرناك است. رش��د بازار سرمايه خوب است؛ مگر 
مي شود اقتصادداني بگويد بد اس��ت؛ مساله اين است 
كه چقدر بايد رشد كند. نامه 25نفر ناظر بر اين است كه 
برخي نشانه ها بيانگر غيرعادي بودن شرايط است. اتفاقا 
ايده اقتصاددانان اين بود كه فعاالن اين حوزه سود خوبي 
بكنند اما نه از يك حدي بيشتر كه مشكالت ديگري را 

بيافريند.
  شما در نامه تان 2پيشنهاد داده بوديد كه يكي 
افزايش سود سپرده هاي بانكي و ديگري ماليات 
بر عايدي سرمايه  اين دو پيشنهاد نشان نمي دهد 
كه ش�ما موافق حض�ور پ�ول در بازار س�رمايه 

هستيد؟
نكته همين است؛ بستگي دارد كه ش��ما ماليات را چه 
عددي بگذاريد؛ 1درصد بگذاري��د؛ 10درصد بگذاريد 
يا 70 درصد بگذاريد. من مثال هاي عامه پسند مي زنم؛ 
ما مي گوئيم كمك به فقرا خوب اس��ت؛ آيا يك درصد 
خوب اس��ت؛ يا 70درصد؛ هر كدام از اين گزاره ها باعث 
واكنش هاي متفاوتي مي ش��ود. اگ��ر بگويند 1درصد 
مي گوييد كه صدقه چيز خوبي است اما اگر گفته شود 
70درصد پولتان را صدقه بدهيد؛ باعث تغيير موضعتان 
مي شود. ماليات هم همين است؛ چقدرش مهم است. 
بعد هم اينكه شما بايد در تحليل ها مسائل كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت را ببينيد. ما دوست داريم بورس 
رشد كند نه به اين قيمت كه كل اقتصاد را دچار بي ثباتي 
كند. يكي از عواملي كه در مش��كالت امسال موثر بود؛ 
اش��تباه بانك مركزي در پايين آمدن نرخ بهره بود كه 
عاملي شد براي هل دادن بازار سرمايه به سمت يك رشد 

نامتوازن. بايد رفتارها بسيار نرم باشد
  شما نرخ بهره تعادلي را چند درصد مي دانيد؟

فكر مي كنم كه االن بايد بسيار باالتر از اين حرف ها باشد؛ 
برخي مي گويند نرخ بهره تعادلي باالي 30درصد بايد 

باشد و برخي اعداد بيشتري را اعالم مي كنند.
  بانك ها از چه محلي بايد اين سودهاي سپرده را 

پرداخت كنند؟
ما در اينجا بايد بين بد و بدتر يكي را انتخاب كنيم؛ از يك 
طرف نظام بانكي داريم كه مشكل دارد و اگر نرخ بهره را 
ببريم باالتر مشكالتش بيشتر مي شود و از يك طرف هم 
بي ثباتي اقتصادي را داريم ك��ه در اثر نرخ بهره به وجود 
ادامه در صفحه 3 مي آيد.  

عليسرزعيمازعواملمشكالتاقتصاديدرسالجاريميگويد  باافزايشسهمچكهايعادي
از35به54درصدوصوليدريكسالاخيررخداد

نتيجهنشستشورايعاليشهرسازينشانميدهد

 معاوناولرييسجمهور
خطاببهوزيراقتصادوسازمانبورس:

مچاندازيدولتوشهرداريدرجماران

 جهانگيری از وزارت امور اقتصادی و دارايی و سازمان 
بورس خواست با توجه به اينکه مردم به بازار سرمايه 
اعتماد کرده اند و اين بازار در ايام اخير از رش��د خوبی 
برخوردار بوده اس��ت، با تمام ظرفيت از آن حراست و 
مراقبت کنند تا دغدغه ای برای مردم وجود نداش��ته 
باشد. به گزارش اقتصادآنالين به نقل از ايرنا، اسحاق 
جهانگيری، معاون اول رييس جمهوری با اش��اره به 
سخنان برخی از اعضای جلس��ه در انتقاد به افرادی 
که اراضی و دارايی هاي��ی را از دولت دريافت کرده اند، 
اما هي��چ اق��دام اقتص��ادی و س��رمايه گذاری در آن 
انجام نداده اند، تصريح کرد:  بلوکه کردن س��رمايه ها 
و دارايی های دولت اقدامی نامناس��ب است و بايد در 
قراردادهاي��ی که ب��رای افراد تنظيم می ش��ود زمان 
مشخصی تعيين شود تا اگر در مدت معين شده کار و 

فعاليت انجام نشد، امکانات دولت متوقف نماند.
معاون اول رييس جمهوری از وزارت امور اقتصادی و 
دارايی خواست اين موضوع را در هيئت مقررات زدايی 
و بهبود کس��ب و کار مورد بحث و بررسی قرار دهند 
و پيشنهاد مش��خصی برای پيشگيری از بلوکه شدن 

دارايی ها و سرمايه های کشور به دولت ارائه دهند.
جهانگيری همچنين از وزارت امور اقتصادی و دارايی 
و س��ازمان بورس خواس��ت با توجه به اينکه مردم به 
بازار س��رمايه اعتماد کرده اند و اين بازار در ايام اخير 
از رش��د خوبی برخوردار بوده است، با تمام ظرفيت از 
آن حراس��ت و مراقبت کنند تا دغدغه ای برای مردم 
وجود نداشته باش��د. وی در عين حال گفت: البته به 
صورت طبيعی بورس دارای ريسک است و مردم بايد 

با آگاهی و دقت در آن فعاليت کنند.
در اين جلس��ه که وزرای ام��ور اقتص��ادی و دارايی، 
دادگس��تری، رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
رييس اتاق بازرگانی ايران، رييس اتاق تعاون ايران و 

رييس سازمان خصوصی س��ازی نيز حضور داشتند، 
معاون وزير امور اقتصادی و دارايی گزارشی از عملکرد 
هي��ات مقررات زدايی و تس��هيل ص��دور مجوزهای 

کسب و کار ارائه کرد.
در اين گزارش به آثار ملموس اقدامات انجام ش��ده از 
سوی هيئت مقررات زدايی و بهبود کسب و کار اشاره 
شد که بخشی از اين آثار عبارت بودند از: کاهش زمان 
صدور مجوزها، تقليل هزينه کس��ب و کارها، حذف 
مراجعات حضوری مردم، تسهيل در فرايند اخذ پروانه 
کس��ب صنفی، تسهيل شروع کس��ب و کار از طريق 
پنجره واحد فيزيکی، تس��هيل در ش��رايط و فرايند 

واگذاری زمين و تغيير کاربری اراضی.
در ادامه اين گزارش همچنين به برخی از مهم ترين 
چالش های پيش روی هيات مقررات زدايی و بهبود 
کسب و کار پرداخته شد و اعضای جلسه در خصوص 
مقررات زدايی و بهبود کسب و کار به بحث و بررسی 

پرداختند و تصميمات الزم اتخاذ شد.
جهانگي��ری در ادامه با اش��اره به گ��زارش وزير امور 
اقتص��ادی و داراي��ی در خص��وص عملک��رد هيات 
مقررات زدايی و بهبود کس��ب و کار را مثبت ارزيابی 
کرد و گفت: اينکه بر اس��اس گزارش ه��ا روند صدور 
برخی مجوزها و استعالمات از 5۶ روز به 4 روز رسيده 
اتفاقی مبارک و گامی مثبت در بهبود کسب و کار در 

کشور است.
مع��اون اول رييس جمه��وری ادام��ه داد:  البته بايد 
همپای کاهش فرايند صدور مجوزها، سازوکاری نيز 
برای جلوگيری از توليد بخش��نامه و مقررات دست و 
پاگير تعيين شود که الزم است، هيات مقررات زدايی 
و بهبود کس��ب و کار در اين زمينه نيز فعال باش��د و 
راهکارهاي��ی برای جلوگي��ری از توليد بخش��نامه و 

مقررات زائد تدوين کند.

  نرخ بهره پايين
 اشتباه بزرگ بانك مركزي

افزايشاعتبارچكهايعادي

  ارتفاع گيري جماران
 شايد وقتي ديگر

ازبازارسرمايهباتمامظرفيت
حراستومراقبتکنيد

در خردادم��اه ١٣٩٩، چك هاي رمزدار ب��ا 9 درصد 
تعداد چك هاي وصولي س��هم 4۶ درص��دي از رقم 
وصولي چك ها داشته و چك هاي عادي نيز با سهم 91 
درصدي از تعداد چك هاي وصولي سهم54 درصدي 
از رقم وصولي چك ها داشته است. اين درحالي است 
كه يك سال قبل در خردادماه ١٣٩٨، چك هاي عادي 

با سهم 8۶ درصدي از تعداد سهم 35 درصدي از مبلغ 
وصولي داشته و چك هاي رمزدار با سهم 13 درصدي 
از تعداد س��هم ۶5 درصدي از مبلغ وصولي ها داشته 
است. براين اساس مي توان دريافت كه با تغيير ساختار 
صدور چك ها در كش��ور، امكان اس��تعالم چك هاي 

عادي و ...

 جلسه شوراي عالي معماري و شهرس��ازي ديروز به 
رياست محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي و با حضور 
لعيا جنيدي، مع��اون حقوقي رييس جمه��ور، پيروز 
حناچي، شهردار و محسن هاشمي، رييس شوراي شهر 
تهران با هدف بررس��ي لغو محدوديت ارتفاعي محله 
جماران برگزار شد. محمد ساالري، رييس كميسيون 
شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران كه از حضور 
در اين نشست منع شده بود، در گفت وگو با »تعادل« 
گفت: با موضع گيرهاي بس��يار منطقي، كارشناسي 
و هوش��مندانه اي كه جن��اب آقاي هاش��مي، رييس 
شوراي شهر در اين جلسه و در تاكيد بر صيانت از محله 
قديمي جماران داشته اند، و مجموعه نقطه نظراتي كه 

شهردار تهران و بقيه اعضاي شوراي عالي شهر سازي 
داشته اند، آن تصميم شتاب زده اي كه قرار بود بر اساس 
آن محدوديت ارتفاعي محله جماران برداش��ته شود، 
خوشبختانه به نتيجه نرسيد و مقرر ش��د كه در يك 
فرايند كارشناسي و مبتني بر مشاركت مديريت شهري 
همه ابعاد فرهنگي، اجتماعي و هويتي و ساير جهات 
اين تصميم گيري مدنظر قرار گيرد و س��پس گزارش 
كارشناسي به شوراي عالي شهرس��ازي ارايه شود. به 
اين ترتيب فعال درباره موضوع لغو محدوديت ارتفاعي 
جماران تصميم گيري نشده است. او در پاسخ به اينكه 
طي فرايند كارشناسي و تدوين گزارش مزبور چقدر 

طول مي كشد؟ 

   رشد بورس تا كجا مفيد است؟
   عدم تعادل هاي اقتصادي باعث بروز 

تورم شده است
   بورس بايد رش�د كند اما ن�ه به اين 

قيمت بي ثباتي اقتصادي
   آق�اي روحان�ي گام اول را بخوب�ي 
برداش�ت و برجام را امضا ك�رد؛ اما گام 
مهم بعدي كه اصالح�ات اقتصادي بود 

انجام نشد

برش

 صفحه 5 

سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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جمشيد عدالتيان در گفت وگو با »تعادل«: 

اقتصاد ايران به خستگي مفرط دچار شده است
تورم ماهانه در تير م�اه به باالترين حد خود در 
سال هاي گذشته رس�يده و ركود بر بسياري از 
بخش ها س�ايه انداخته اس�ت. بانك مركزي از 
سويي با سازمان برنامه و بودجه درباره چرايي 
باال رفتن نرخ تورم اختالف نظر دارد و از س�وي 
ديگر در چالشي تمام نشدني با فعاالن اقتصادي 
و صادركنندگان به س�ر مي برد، چالشي كه در 
پايان تير ماه و همزمان با به پايان رسيدن مهلت 
صادركنندگان در ايفاي تعهدات ارزي خود به 
اوج رسيد. آنچه كه امروز بيش از هر موضوعي، 
فعاالن اقتصادي و مردم را آزار مي دهد، نبود يك 
برنامه كالن و هم نظري در ميان دس�تگاه هاي 
تصميم گير اس�ت. همانطور كه در كاهش نرخ 
تورم ميان دستگاه هاي مختلف دولت، اختالف 
نظر وج�ود دارد، در اجرايي ك�ردن طرحي كه 
بتواند مشكالت امروز اقتصاد ايران را مديريت 
كند، نگاهي جامع به چشم نمي خورد و نتيجه 
اين اختالف نظر بي ثبات�ي در فضاي اقتصادي 
كشور اس�ت. جمش�يد عدالتيان شهرياري - 
كارشناس اقتصادي و عضو سابق اتاق بازرگاني 
ايران- در گفت وگو با »تعادل«، بي ثباتي موجود 
در اقتصاد را اصلي ترين مشكل و دغدغه فعاالن 
اقتصادي مي داند. او معتقد اس�ت در شرايطي 
كه همه دستگاه ها تالش مي كنند به جاي ارايه 
راهكارهاي اجرايي، تقصير را به گردن ديگري 
بيندازند، نه تنه�ا اقتصاد ايران افق روش�ني 
پيش روي خود نمي بيند كه آنچه امروز بيش از 
هر زماني خود را نشان مي دهد خستگي مفرطي 
اس�ت كه چه در ميان مسووالن دولتي و چه در 
ميان فعاالن اقتصادي خود را نشان مي دهد. اگر 
اقتصاد ايران را به بيماري كرونايي تشبيه كنيم، 

امروز اين بيمار به مرز كما رسيده است.

 در ش�رايطي كه بانك مرك�زي وعده كاهش 
نرخ ت�ورم را داده، به نظر مي رس�د حتي ميان 
دستگاه هاي دولتي نيز نگاه واحدي به اين مشكل 
وجود ن�دارد. آيا در چنين فضاي�ي مي توان به 

اجرايي شدن برنامه ها اميدوار بود؟
براي ارايه ي��ك تصوير دقيق از ش��رايط اقتصادي 
كش��ور، بايد ابتدا مي��ان تصوير كوت��اه و بلندمدت 
تفكيك قائل ش��د. ب��راي آنكه بگويي��م چه زماني 
اقتصاد ايران از تورم ب��اال و ركود اقتصادي خالص 
خواهد ش��د، به نظر در كوتاه مدت بحث كردن، دور 
از واقعيت هاس��ت. با توجه به عمق مش��كالتي كه 
در برخي حوزه ها وج��ود دارد، در صورتي كه تمام 
برنامه ها به درستي پيش برود نيز براي بهبود اوضاع 
بايد چند س��ال صبر كنيم. البته در كوتاه مدت نيز 
همين اختالف نظرها و نبود برنامه اي شفاف و دقيق، 

اميدواري ها را هر روز كاهش مي دهد. 
  اگر بنا بر اولويت گ�ذاري در برنامه ريزي براي 
عبور از مشكالت اقتصادي باشد، امروز نخستين 

اولويت در چه حوزه اي تعريف مي شود؟
اقتص��اد ايران امروز بيش از هر چي��ز از بي برنامگي 
رنج مي برد. از سويي دستگاه هاي سياست گذار در 
ميان خود اختالف نظر دارند و همين امر مانع از ارايه 
برنامه اي براي برون رفت از شرايط مي شود. از سوي 
ديگر تالطم هايي ك��ه در بازارها وجود دارد، فضا بر 

توليدكننده مي بندد. 
براي مثال فضايي در ب��ازار ارز به وجود آمده را نگاه 
كنيد. بس��ياري از شركت ها و كارخانه هاي توليدي 
براي تحويل محصوالتشان نياز به واردات مواد اوليه 
دارند و اي��ن واردات، ارز مي خواهد. اگر ارز به موقع 
تامين شود، توليد محصوالت نيز ادامه پيدا خواهد 

كرد و اگر در اين فرآيند مش��كل ايجاد شود، توليد 
به مشكل مي خورد. ما در ماه هاي گذشته از سويي 
ش��اهد افزايش نرخ ارز و به دنبال آن افزايش قيمت 
مواد اوليه بوده ايم كه اي��ن موضوع خود به افزايش 
تورم و باال رفتن قيمت تمام شده محصوالت منجر 
مي شود. آنچه از گراني ارز، مهم تر است، نبود ثبات 
و هرج و مرج بازار است. امروز توليدكننده مواد اوليه 
را مي خرد و فروش��نده برايش فاكتور 48 س��اعته، 
صادر مي كند، يعني اگر تا دو روز پول تس��ويه نشد، 
قيمت با توجه به تغييرات نرخ ارز تغيير خواهد كرد. 
در چنين فضايي چه توقعي مي توان از توليد و رشد 

اقتصادي مثبت داشت؟
  تمهيدات كرونايي دولت نتوانس�ته بخشي از 

مشكالت شكل گرفته را جبران كند؟
در تمام��ي كش��ورهاي جه��ان، ش��ركت ها و 
سرمايه گذاران از بسته هاي حمايتي دولت هايشان 
استفاده كردند اما در ايران يا كمكي نرسيد يا اگر هم 
بود كفاف مش��كالت را نمي داد. كمترين توقعي كه 
س��رمايه گذاران داشتند، اين بود كه تعهدات بانكي 
آنها در ايام كرونا، تعليق ش��ده و ب��ه زمان ديگري 
موكول شود اما آنچه رخ داده اين است كه همچنان 
بانك ه��ا هر روز ب��ه توليد كننده پي��ام تهديدآميز 
مي دهند كه اگ��ر بازپرداخت بدهي انجام نش��ود، 

جرايمي سنگين در كار خواهد بود.

  اختالف نظره�ا مي�ان بان�ك مرك�زي و 
صادركنندگان در بازگشت ارز نيز اخيرا شدت 
گرفته اس�ت. هر دو طرف هم ب�ه واقعيت هايي 
تاكيد دارند كه واقعي است. در اين مسير چه راه 

چاره اي را مي توان پيدا كرد؟
ابتدا بايد به واقعيت هايي كه اقتص��اد ايران با آن رو به 
روست توجه كرد. امروز ما از سويي با تحريم هاي امريكا و 
از سوي ديگر با فهرست سياه اف اي تي اف مواجه هستيم. 
اين يعني هيچ بانك و صرافي بين المللي با ما كار نمي كند 
و پولي كه به مقصد ايران باش��د را قب��ول نمي كنند. 
صادركننده در اين فضا چه كاري مي تواند انجام دهد؟  
در ماه هاي گذشته با شيوه هايي چون ارز مسافرتي يا 
واردات در ازاي صادرات، بخشي از ارز بازمي گشت كه 
امروز اين مسير نيز مسدود است. براي چاره جويي در 
اين حوزه بايد تمام ديدگاه ها در كنار يكديگر قرار گرفته 
و براي آنها چاره جويي شود. وقتي دولت تاكيد مي كند 
كه بايد ارز بازگردد اما خود براي بازگرداندن ارزي كه از 
طريق شركت هاي دولتي صادركرده، مشكل دارد، بايد 
چه توقعي از بخش خصوصي داشت؟ متاسفانه به نظر 
مي رسد اين تاكيدهاي بي پايه و اصرار بر اعمال زور در 
صورت اجرايي نشدن دستورات، نوعي به گردن نگرفتن 

مسووليت است. 
  آيا بانك مركزي براي مديريت اقتصاد كشور 
و تامين مواد اوليه الزم، چاره اي جز فشار دارد؟

وقتي راه حلي ارايه نمي شود، اين فشار هم راه به جايي 
نخواهد برد. اگر اقتصاد ايران را مانند يك بيمار كرونايي 
در نظر بگيريم، امروز اين بيمار در مسير فرورفتن به 
يك كماي عميق است. متاسفانه سياست هاي غلط 
و بي نظم��ي، امروز بس��ياري از توليدكنن��دگان را با 
مشكالت جدي مواجه كرده است. اقتصاد ايران امروز 
از يك خس��تگي مفرط رنج مي برد. اين خس��تگي را 
ابتدا بايد در ميان مسووالن سراغ گرفت. وقتي تمامي 
دستگاه هاي اجرايي با مشاوراني دانشگاهي و كاربلد به 
هيچ راه حلي نمي رسند يعني خستگي بر آنها مستولي 

شده است. 
فعاالن اقتصادي نيز شرايطي اينچنيني دارند و وقتي 
تمام درها را بسته مي بينند، خسته مي شوند. ما بايد اين 
شرايط را تغيير دهيم. بايد برنامه ها و طرح هايي در نظر 
گرفته شود كه در ابتدا تمامي مشكالت اولويت بندي 
ش��ده و به ش��كل دقيق محاس��به ش��وند. سپس با 
هماهنگي همه دستگاه ها و مشاوره فعاالن اقتصادي 
طرح هايي كارآمد تعريف ش��ود. اينكه ما صرفا شعار 
دهيم و به ش��كل اجرايي به سراغ هيچ برنامه اجرايي 
نرويم، راه نفس اقتصاد بس��ته مي شود. امروز شرايط 
طوري پيش رفته كه راه نفس اقتصاد بس��ته ش��ده و 
توليدكنندگان امكان هيچ حركتي نداشته باشند. بايد 
اين فضا را تغيير دهيم، وگرنه اين خستگي مفرط كار 

را در آينده دشوار خواهد كرد.

رييس قوه قضاييه: 

بابخشامنيتياخاللدربازارارزبرخوردميكنيم
رييس قوه قضاييه گفت: براي برخورد با آن بخش از بازار 
ارز كه جنبه اخالل امنيتي و سياسي دارد، آمادگي كامل 
داريم. به گزارش صدا و سيما، حجت االسالم والمسلمين 
س��يد ابراهيم رييسي در جلس��ه صبح ديروز )دوشنبه( 
ش��وراي عالي قوه قضاييه با تبريك دهه امامت و واليت، 
عبوديت و تقرب به خداوند و امام شناسي و حجت شناسي 
را مهم ترين آموخته هاي دو عيد بزرگ قربان و غدير عنوان 
كرد. رييس قوه قضاييه با اشاره به محور هاي بيانات مقام 
معظم رهبري در عيد قربان اظهار داشت: تحليل جريان 
تحريم و تحريف از مهم ترين مسائل مطرح شده از سوي 
مقام معظم رهبري بود كه بايد مورد توجه سياستمداران 
و اصحاب رس��انه و همه آحاد مردم قرار گيرد. رييس��ي 
افزود: تحريم و تحريف دوقلوي به هم پيوس��ته و بازوي 
نظام س��لطه براي عمليات رواني و رس��انه اي و فرهنگي 
هستند كه دشمن با توسل به تحريف، در تنور بي توجهي 
به داش��ته هاي داخلي مي دمد و از اين طريق اثربخشي 
تحريم ه��ا را بزرگ نمايي مي كند. ريي��س قوه قضاييه، 
خودباوري را از پادزهر هاي مهم تحريف دانست و گفت: اتكا 
به توانايي هاي خود و خصوصًا توجه به نيروي جوان كشور 
كه در عرصه هاي مختلف فعاالنه نقش آفريني مي كنند و 
استفاده بهينه از منابع و ذخاير ملي از پادزهر هاي تحريف 
است. رييسي تصريح كرد: خداوند ثروت زيادي به كشور ما 
عطا فرموده و تدبير و مديريت صحيح منابع، جلوگيري از 
خام فروشي و توجه به ارزش افزوده كاال ها و ذخاير و معادن 
موجب افزايش توانايي هاي اقتصادي خواهد شد. رييس 
قوه قضاييه با بيان اينكه دشمن همواره با توسل به تحريم 
به دنبال ايجاد ياس در مردم است، اظهار داشت: راه مقابله 
با چالش آفريني دشمن و رفع چالش ها اتكا به داشته هاي 
خودمان اس��ت و اميد داشتن به خارج براي برون رفت از 

مشكالت، خطاست.

دولتبهمديريتبازار
ومعيشتمردمتوجهكند

رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش با اشاره 
به سه نكته محوري در بيانات اخير مقام معظم رهبري به 
تبيين اين نكات پرداخت و اظهار داشت: مديريت بازار، 
كنترل قيمت كاال هاي اساسي و توجه به معيشت مردم 
از مسائل مورد تأكيد رهبر انقالب و نخبگان اقتصادي 
است كه بايد مورد اهتمام دولت باشد و هر جا هم الزم 

باشد، دستگاه قضايي نيز آماده همكاري است.

لزومشناساييدستهايپنهانسياسي
وامنيتياخاللگردربازارارز

رييسي دومين موضوع مورد تأكيد مقام معظم رهبري 
را مديريت و كنترل نوس��انات بازار ارز عنوان كرد و با 

تأكيد بر لزوم توجه دولت به اين مساله، از دستگاه هاي 
اطالعاتي خواست با ريشه يابي علل امنيتي و سياسي 
نوسانات بازار ارز، دست هاي پنهاني كه به دنبال اخالل 
در نظام ارزي و پولي كش��ور هس��تند شناسايي و به 

دستگاه قضايي معرفي كنند تا با آنها برخورد شود.

كارگروهاقتصاديسهقوهنبايدتشريفاتيباشد
رييس قوه قضاييه تشكيل كارگروه ويژه اقتصادي سه قوه 
را از ديگر نكات مورد تأكيد مقام معظم رهبري عنوان كرد 
و گفت: صرف تش��كيل تشريفاتي يك كارگروه كارگشا 
نيست و مساله اي را حل نمي كند؛ بايد كارگروهي كارآمد 
تشكيل ش��ود كه موانع توليد را شناس��ايي و رفع كند 
تا جه��ش توليد در عمل اتفاق بيفتد. رييس��ي با تقدير 
از كادر درمان��ي كش��ور در مقابله با كرون��ا و همچنين 

قدرداني از همياري نهاد هاي انقالبي و طالب با افسران و 
سربازان در خط مقدم صيانت از جان مردم و كمك هاي 
مومنانه به نيازمندان در اي��ن دوره، ابراز اميدواري كرد 
كه  آيين ع��زاداري محرم امس��ال با رعاي��ت ضوابط و 
پروتكل هاي بهداشتي كه به زودي ابالغ مي شود، برگزار 
شود. حجت االس��الم والمسلمين درويش��يان افزود: با 
پيگيري هاي صورت گرفته از س��وي سازمان بازرسي و 
هماهنگي با سازمان مديريت و برنامه ريزي، اين خطوط 
با تأمين اعتبار ۲8 ميلياردي مجدداً راه اندازي ش��ده و 
تا پايان س��ال ۳۰ درصد از نياز كش��ور از نژاد ايراني مرغ 
مادر تأمين خواهد شد و اين رقم تا پايان سال ۱4۰۰ به 
صددرصد خواهد رس��يد. وي با اشاره به بخشنامه اخير 
بانك مركزي مبتني بر پيشنهادات سازمان بازرسي براي 
بازگرداندن ارز حاصل از واردات، ادامه داد: ليست هزار و 
4۰8 واردكننده حقيقي و حقوقي با تعهدات ارزي معوقه 
به ارزش مجموعًا ۲۰ ميليارد يورو تهيه و طي نامه اي به 
وزير دادگستري اعالم شد. رييس سازمان بازرسي كل 
كشور پيگيري وصول بدهي ها و جرايم مالياتي باالي هزار 
ميليارد تومان را از دستوركار هاي ويژه اين سازمان عنوان 
كرد و از وصول بدهي و جرايم مالياتي يك بدهكار بزرگ به 
ارزش هزار و 8۰۰ ميليارد تومان خبر داد. دادستان تهران 
نيز در اين جلسه گزارشي از رسيدگي به جرايم مالياتي و 
پيگيري وصول مطالبات از بدهكاران اصلي كه با تأسيس 
شركت هاي كاغذي، حساب هاي اجاره اي و كارت هاي 
بازرگاني ديگران در تالش براي فرار از بدهي هاي كالن 
مالياتي هستند، ارايه كرد. رييسي افزود: البته مردم صبور 
هستند و مشكالت را تحمل مي كنند، ولي الزم است فالن 
واردكننده و ُبرج ساز يا فعال اقتصادي كه درآمد هنگفتي 
دارد و با زدوبند از پرداخت ماليات فرار مي كند، ماليات 
درآمد هنگفت خود را به دولت و در واقع به ملت بپردازد.

اخبار

شروطبهرهمندي
ازقانونمالياتهايمستقيم

رييس امور مالياتي ش��هر و استان تهران خبر داد 
كه تمامي صاحبان مشاغل گروه هاي دوم و سوم 
موضوع ماده ۲ آيين نام��ه اجرايي ماده ۹۵ قانون 
ماليات هاي مس��تقيم كه مجموع ف��روش كاال و 
ارايه خدمات آنه��ا در س��ال ۱۳۹8 حداكثر ۳۰ 
برابر معافيت موضوع م��اده 84 يعني مبلغ ۹۹۰ 
ميليون تومان بوده مش��مول تبص��ره ماده ۱۰۰ 
قانون ماليات هاي مستقيم جهت تعيين ماليات 
مقطوع عملكرد سال ۱۳۹8 هستند.. به گزارش 
ايس��نا، محمدرضا نوري در تشريح دستورالعمل 
ريي��س كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور اظهار 
كرد: تمامي صاحبان مش��اغل گروه ه��اي دوم و 
س��وم موضوع ماده )۲( آيين نامه اجرايي موضوع 
ماده )۹۵( قانون ماليات هاي مستقيم كه مجموع 
ف��روش كاال و ارايه خدمات آنها در س��ال ۱۳۹8 
حداكثر ۳۰ برابر معافيت موضوع ماده )84( قانون 
ماليات هاي مستقيم )مبلغ ۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال( 
بوده مشمول اين دستورالعمل هستند و در صورت 
تكميل و ارس��ال فرم موضوع اين دس��تورالعمل 
حداكثر تا پاي��ان مرداد )۱۳۹۹( ف��رم مذكور در 
سامانه سازمان امور مالياتي كشور قرار داده خواهد 
ش��د( از نگهداري اس��ناد و مدارك موضوع قانون 
ماليات هاي مس��تقيم اصالحي��ه مصوب ۳۱ تير 
۱۳۹4 تسليم اظهارنامه مالياتي معاف مي شوند. 
رييس امور مالياتي شهر و استان تهران ادامه داد: 
صاحبان مشاغلي كه بر مبناي موضوع فعاليت و با 
استقرار محل فعاليت با دارا بودن مجوز فعاليت از 
مراجع ذيصالح در عملكرد سال ۱۳۹۷ مشمول 
برخورداري از معافيت مالياتي با نرخ صفر مالياتي 
بوده اند، مش��روط به حفظ ضوابط معافبت با نرح 
صفر ماليات��ي در طي س��ال ۱۳۹8، مي توانند از 
مزاياي اين دستورالعمل استفاده كرده و عدم ارايه 
اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر موجب لغو معافيت 
آنها نخواهد شد. بديهي است مفاد بندهاي )۵( و 
)۶( اين دستورالعمل براي اينگونه موديان نيز جاري 
بوده و در صورت خروج مودي از شمول مفاد تبصره 
ماده ۱۰۰ قانون ماليات هاي مس��تقيم، عالوه بر 
موارد مذكور در بندهاي ۵ و۶ اين دستورالعمل، از 
هر گونه معافيت مالياتي با نرخ صفر مالياتي محروم 
خواهند شد. وي با اشاره به نكات اصلي و كليدي 
اين دس��تور العمل، اظهار كرد: اين دستورالعمل 
صرفا براي گروه هاي دوم و سوم موضوع آيين نامه 
ماده ۹۵ كه ميزان مجموع فروش كاال و خدمات آنها 
حداكثر ت��ا ۳۰ برابر معافيت موضوع ماده 84 و به 
مبلغ ۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ريال است موضوعيت دارد؛ 
لذا مشاغلي كه اولين س��ال فعاليت آنها عملكرد 
۱۳۹8 باشد مشمول دستورالعمل نبوده و بايستي 
اظهارنامه تسليم كنند. وي افزود: خريداران سكه 
در سال ۱۳۹8 از بانك مركزي مشمول مفاد اين 
دستورالعمل نيس��تند. نوري درباره نحوه تعيين 
ماليات مقطوع و پرداخت آن براي صاحبان مشاغلي 
كه مجموع فروش كاال يا ارايه خدمات آنها در سال 
گذشته كمتر از ۹۹۰ ميليون تومان باشد از تكليف 
تسليم اظهارنامه معاف هستند و مي توانند ماليات 
مقطوع را براساس اين دستورالعمل بپردازند، گفت: 
اين دستورالعمل بدين ش��رح است كه ماليات تا 
۲.۵ ميليون تومان بدون افزايش عملكرد نسبت 
به س��ال ۹۷، ماليات از ۲.۵ ميليون تومان تا پنج 
ميليون تومان معادل چهار درصد افزايش نسبت 
به سال ۹۷، ماليات بيش از پنج ميليون تومان تا ۱۰ 
مليون تومان معادل هشت درصد افزايش نسبت 
به عملكرد سال ۹۷ و ماليات بيش از ۱۰ ميليون 
تومان معادل ۱۲ درصد افزايش نسبت به عملكرد 
سال ۹۷ است. طبق اعالم اداره مالياتي شهر و استان 
تهران، رييس اين اداره در خصوص پرداخت ماليات 
مقطوع اين دستورالعمل گفت: صاحبان مشاغل 
مشمول اين تبصره كه توان پرداخت ماليات را به 
صورت يكجا تا پايان مرداد ۱۳۹۹ نداشته باشند، 
ماليات مقط��وع را حداكثر تا پنج م��اه به صورت 

مساوي تقسيط و پرداخت كنند.

خبر

تركيهپذيرشكاميونايراني
رامحدودكرد

سخنگوي گمرك ايران درباره علت كندي تردد 
كاميون هاي ايراني از مرز بازرگان به سمت تركيه 
يا كاميون هاي ترانزيتي اظهار داشت: دليل كندي 
ترددها اين اس��ت كه تركيه روزانه فقط حدود 
۱۵۰ دستگاه كاميون را از مرز بازرگان پذيرش 
مي كند و ساير مرزهاي ايران و تركيه هم امكان 
تردد كاميون نيست. روح اهلل لطيفي در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره آخرين وضعيت مرز 
بازرگان اظهار داشت: در روز گذشته  ۹۶ دستگاه 
كاميون صادراتي از مرز بازرگان وارد تركيه شدند 
همچنين ۵۹ دستگاه كاميون ترانزيتي هم از اين 

مرز به تركيه رفتند. 
وي ادامه داد: روز گذش��ته تع��داد كاميون هاي 
ورودي از تركيه هم ۱۹۰ دس��تگاه ب��وده و 8۲ 
دستگاه كاميون ترانزيت هم از خاك تركيه از مرز 
بازرگان وارد كشورمان شد.  به گفته سخنگوي 
گمرك ايران همچنين ۳۵۰ كاميون كه اسناد 
خروج گرفته اند اما هنوز از مرز بازرگان به سمت 
تركيه خارج نشده اند. لطيفي درباره علت كندي 
تردد كاميون هاي ايراني از مرز بازرگان به سمت 
تركيه يا كاميون هاي ترانزيتي اظهار داشت: دليل 
كندي ترددها اين اس��ت كه تركيه روزانه فقط 
حدود ۱۵۰ دس��تگاه كاميون را از مرز بازرگان 
پذيرش مي كند و ساير مرزهاي ايران و تركيه هم 
امكان تردد كاميون نيس��ت.  وي افزود: پيش از 
اين، از مرز سرو هم پذيرش كاميون انجام مي شد 
اما در حال حاضر اين مرز فقط به پذيرش مسافر 
اختصاص يافته اس��ت. اين تصمي��م تركيه در 
حالي است كه ايران روزانه بيش از ۳۰۰ كاميون 
وارداتي و ترانزيتي از تركيه پذيرش مي كند و اگر 
در روزهايي هم تقاضا وجود داش��ته باشد بدون 
محدوديت اقدامات پذيرش بيشتر از ۳۰۰ كاميون 
را هم انجام مي دهد. حال اينكه در مالقات مرزي، 
ايران درخواس��ت پذيرش بيش از ۱۵۰ كاميون 
در روز را داده ام��ا طرف ترك اعالم كرده اس��ت 
ك��ه در اين باره بايد در مذاك��رات تهران- آنكارا 
تصميم گيري شود.  طبق آخرين گزارش تجارت 
خارج��ي، صادرات ايران به تركي��ه در چهار ماه 
اول امس��ال حدود ۹۰ درصد كاهش يافته است 
اما ميزان افت واردات از تركيه به يك درصد هم 
نمي رسد كه البته بخشي از اين كاهش ها هم به 
ش��رايط كرونا برمي گردد. در چهار ماهه امسال 
يك ميليون و 8۷۰ هزار تن به ارزش يك ميليارد و 
۱۷8 ميليون دالر واردات از تركيه داشتيم كه ۱۱ 
درصد سهم واردات كشور را به خود اختصاص داده 
است اما ميزان صادرات ما به تركيه حدود 84۲ 
هزار تن به ارزش 4۵۰ ميليون دالر بوده است كه 
طبق اين آمار از لحاظ وزني ۹۰ درصد و از لحاظ 
ارزش دالري 8۲ درصد كاه��ش در صادرات به 

تركيه تجربه كرديم.

منشأتورمورشدمنفياقتصاد
ايرانچيست؟

يك كارشناس اقتصادي مي گويد، ريشه تورم و رشد 
منفي اقتصادي ايران را بايد در عملكرد سال هاي 
اخير بررس��ي كرد. حيدر مستخدمين حسيني 
اينگونه به ايسنا توضيح داد كه به خاطر تحريم ها 
و نبود برنامه ريزي هاي مناسب توليدي در كشور 
ميزان توليد و رشد اقتصادي در هشت سال اخير 
منفي بوده و در اين مدت ميزان توليد به توليد سال 
۱۳۹۰ هم نرسيده  اس��ت. يكي از داليل اين امر را 
مي توان تمايل دولت به حض��ور در برجام و غافل 
شدن از برنامه ريزي براي توليدات كشور دانست.  
وي ادامه داد: رش��د اقتصادي در چند س��ال اخير 
مثبت نبوده اس��ت و اين منفي نبودن امر عجيبي 
نيس��ت، زيرا در ش��رايطي كه ميزان توليد كاال و 
خدم��ات پايين بوده و درآمد س��رانه نيز با كاهش 
مواجه شده، رش��د منفي اقتصادي طبيعي است.  
اين تحليلگر اقتصادي ب��ا بيان اينكه اگر وضعيت 
اقتصادي كشور بهبود پيدا كند نشان دهنده رشد 
اقتصادي اس��ت، گفت: الزم به ذكر است كه تنها 
بهبود وضعيت اقتص��ادي براي رش��د اقتصادي 
كافي نيس��ت، بلكه بايد در كنار اين رش��د سطح 
رفاه و كيفيت زندگي م��ردم هم  ارتقا پيدا كند. به 
گفته معاون وزير اسبق اقتصاد، در كنار افت رشد 
اقتصادي، رفاه اقتصادي و اجتماعي هم كاهش پيدا 
كرده كه اكنون مردم در تامين رفاه خود مش��كل 
دارند. عالوه براين، از آنجا كه نقدينگي به س��مت 
توليد هدايت نشده است، كاهش رفاه مردم را هم 
تشديد كرده است. اگر پول هاي خلق شده به توليد 
مي نشست اكنون تورم نداشتيم. همچنين، ميزان 
توليد هم افزايش��ي نداش��ته كه در نهايت قدرت 
خريد مردم كاهش پيدا كرده است كه نتيجه رشد 
اقتصادي منفي را در اين زمينه مي توان مشاهده 
ك��رد.  وي با اذعان به اينكه رش��د منف��ي توليد و 
نقدينگي، نرخ تورم را افزايش داده است، افزود: براي 
امسال هم رشد منفي اقتصادي ادامه پيدا مي كند و 
در سال ۱4۰۰ دولت و مجلس بايد رويكرد ديگري 
را در پيش بگيرند كه از بين بردن محدوديت هاي 
موجود در فضاي كسب وكار، يكي از اقدامات مهم در 
اين راستا است. همچنين، نظام بانكي هم بايد اصالح 
ش��ود تا متعلق به همه مردم باشد نه تنها قشري 
خاص از جامعه.  مس��تخدمين حسيني در پايان 
سخنانش خاطرنشان كرد كه پرداخت تسهيالت 
بانك ها به گروه خاصي محدود است و دسترسي تمام 
مردم به اين تسهيالت سخت است  كه بايد اصالح 
ش��ود. عالوه براين، تعرفه هاي واردات، صادرات و 
اهليت داشتن صادركنندگان از جمله اقدامات ديگر 
براي بهبود رش��د اقتصادي است. با توجه به اينكه 
اقتصاد كشور ما بيمار است، رشد اقتصادي هم در 
آن صورت نمي گيرد و اقتصاد به يك انقالب جدي 
نياز دارد تا فرآيند آمارگيري و برنامه ريزي براي توليد 

در كوتاه مدت و بلندمدت اصالح شود. 

ثبتنامآزموناستخدامي
دستگاههايدولتيدرمرداد

جمش��يد انص��اري ريي��س س��ازمان اداري و 
اس��تخدامي كش��ور در گفت وگو با خبرگزاري 
خانه ملت از انتشار آگهي ثبت نام براي هشتمين 
آزمون استخدامي دستگاه هاي دولتي در مرداد 
ماه از طريق س��ازمان س��نجش آموزش كشور 
خبر داد و گفت: حدود 4۰ هزار نفر در اين آزمون 
استخدامي جذب مي ش��وند. وي افزود: آزمون 
ديگري براي ج��ذب نيرو در وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��كي برگزار مي شود كه به 
منظور كس��ب تجربه، مقرر است اين سنجش 
توس��ط مركز آزمون وزارتخانه مذكور برگزار و 
حدود ۲4۰۰ نفر از نيروهاي قرارداد خريد خدمت 
جذب ش��وند. معاون رييس جمهور اضافه كرد: 
در صورتي كه آگهي اس��تخدامي دستگاه هاي 
دولتي تا پيش از ۲۰ مرداد منتش��ر شود، آزمون 
آن در اواخ��ر ش��هريور ماه يا نيم��ه اول مهر ماه 
برگزار مي شود. انصاري در پاسخ به اين پرسش 
كه با توجه به شيوع ويروس كرونا امكان برگزاري 
آزمون اس��تخدامي وجود دارد؟ توضيح داد: در 
حال حاضر آگهي منتشر و ثبت نام از داوطلبان 
به عمل مي آيد تا تعداد داوطلبان مشخص شود. 
رييس س��ازمان اداري و استخدامي كشور براي 
برگزاري آزمون تمام پروتكل هاي مورد نظر وزارت 
بهداشت رعايت مي شود، ادامه داد: ممكن است 
گروه هاي مختلف ش��غلي جدا شده و آزمون، به 
جاي يك نوبت در در دو نوبت برگزار ش��ود. وي 
تصريح كرد: تا زمان برگزاري آزمون استخدامي، 
سازمان سنجش آزمون هايي را برگزار خواهد كرد 
كه تعداد داوطلبان آن بيشتر از آزمون استخدامي 
خواهد بود بنابراين تجارب الزم به دست مي آيد.

آنچهكهامروزفعاالناقتصاديومردمراآزارميدهدنبوديكبرنامهكالنوهمنظريدرمياندستگاههايتصميمگيراست
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  در تمامي كشورهاي جهان، شركت ها و سرمايه گذاران از بسته هاي حمايتي دولت هايشان استفاده كردند اما در ايران يا كمكي نرسيد يا اگر هم 
بود كفاف مشكالت را نمي داد. كمترين توقعي كه سرمايه گذاران داشتند، اين بود كه تعهدات بانكي آنها در ايام كرونا، تعليق شده و به زمان ديگري 
موكول شود اما آنچه كه رخ داده اين است كه همچنان بانك ها هر روز به توليد كننده پيام تهديدآميز مي دهند كه اگر بازپرداخت بدهي انجام نشود، 

جرايمي سنگين در كار خواهد بود.
  اقتصاد ايران امروز بيش از هر چيز از بي برنامگي رنج مي برد. از سويي دستگاه هاي سياست گذار در ميان خود اختالف نظر دارند و همين امر مانع از 
ارايه برنامه اي براي برون رفت از شرايط مي شود. از سوي ديگر تالطم هايي كه در بازارها وجود دارد، فضا بر توليدكننده مي بندد.  براي مثال فضايي در 
بازار ارز به وجود آمده را نگاه كنيد. بسياري از شركت ها و كارخانه هاي توليدي براي تحويل محصوالتشان نياز به واردات مواد اوليه دارند و اين واردات 
ارز مي خواهد. اگر ارز به موقع تامين شود، توليد محصوالت نيز ادامه پيدا خواهد كرد و اگر در اين فرآيند مشكل ايجاد شود، توليد به مشكل مي خورد 
ما در ماه هاي گذش�ته از سويي شاهد افزايش نرخ ارز و به دنبال آن افزايش قيمت مواد اوليه بوده ايم كه اين موضوع خود به افزايش تورم و باال رفتن 

قيمت تمام شده محصوالت منجر مي شود.

برش
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با افزايش سهم چك هاي عادي از 35 به 54 درصد وصولي در يك سال اخير رخ داد 

بيت كوين به 11 هزار دالررسيد

افزايش اعتبار چك هاي عادي در مبادالت بانكي 

افزايش 400 توماني قيمت ارز در صرافي ها

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
در خردادم��اه ١٣٩٩، چك ه��اي رمزدار ب��ا 9 درصد 
تعداد چك هاي وصولي س��هم 46 درص��دي از رقم 
وصولي چك ها داشته و چك هاي عادي نيز با سهم 91 
درصدي از تعداد چك هاي وصولي سهم54 درصدي 
از رقم وصولي چك ها داشته است. اين درحالي است 
كه يك سال قبل در خردادماه ١٣٩٨، چك هاي عادي 
با سهم 86 درصدي از تعداد سهم 35 درصدي از مبلغ 
وصولي داشته و چك هاي رمزدار با سهم 13 درصدي 
از تعداد س��هم 65 درصدي از مبلغ وصولي ها داشته 
است. براين اساس مي توان دريافت كه با تغيير ساختار 
صدور چك ها در كش��ور، امكان اس��تعالم چك هاي 
عادي و وضعيت برگشتي صاحبان حساب، نه تنها سهم 
چك هاي عادي از مبلغ و تعداد چك وصولي بيشتر شده 
بلكه به افزايش سهم سپرده هاي جاري در كشور كمك 
كرده و در يك سال اخير حساب هاي جاري و ديداري 
رشد باالي 70 درصدي داشته كه از همه سپرده ها رشد 
بيشتري داشته و رشد حس��اب هاي ديداري دوبرابر 
رشد نقدينگي 34 درصدي در اين مدت بوده است. در 
خرداد 98 در كل كشور حدود ٢١٢٠ هزار ميليارد ريال 
چك وصول شد كه بالغ بر ٧٤٨ هزار ميليارد ريال چك 
عادي و بالغ ب��ر ١٣٧١ هزار ميليارد ريال چك رمزدار 
مي باشد. اما در خرداد 99، حدود ٢٥٢٧ هزار ميليارد 
ريال چك وصول شد كه حدود ١٣٥٩ هزار ميلياردريال 
چك عادي و بيش از ١١٦٨ه��زار ميلياردريال چك 
رمزدار مي باشد.براين اساس مبلغ چك عادي تقريبا 
82 درصد رشد كرده اما مبلغ چك رمزدار 15 درصد 
كاهش يافته اس��ت. به عبارت ديگر، اعتبار چك هاي 
ع��ادي در بازار مب��ادالت بانكي افزاي��ش يافته و اين 
موضوع عالوه بر رش��د 19 درصدي كل مبلغ وصولي 
چك، س��هم چك هاي ع��ادي را از كل وصولي از 35 
درصد در سال قبل به 54 درصد در سال جاري رسانده 
اس��ت و اين به معناي افزايش اعتبار چك هاي عادي 
در مبادالت بانكي اس��ت. چك در سال هاي گذشته 
به عنوان يكي از مهم تري��ن ابزارهاي نظام پرداخت از 
جايگاه ويژه اعتباري برخوردار ب��ود ولي با روند رو به 
رشد چك هاي برگشتي طي سال هاي اخير تا حدي 
از اعتبارش كاسته شد. اما نسل جديد دسته چك هاي 
صادره كه به دسته چك صيادي معروف هستند باعث 
ش��ده اطالعات چك به صورت آنالين در دس��ترس 
متقاضيان قرار گيرد تا امكان شناسايي و اعتبارسنجي 
فراهم شود.يكي از مهم ترين ويژگي هاي سامانه صياد 
كاهش تنش اعتباري و افزايش قدرت نظارت بر فرآيند 
صدور چك ها است. با فعال شدن اين سامانه عمال در 
بخش اعتبار پرداختي، امكان رصد جريان چك ها وجود 
دارد.از ويژگي هاي ديگر دسته چك هاي سامانه صياد 
مي توان به حذف نقش ش��عب بانكي در صدور دسته 
چك اشاره كرد. در اين سامانه ديگر شعب بانكي مرجع 
صدور دسته چك نيستند، بلكه فرد درخواست كننده 
دسته چك از طريق سامانه بانك مركزي اعتبارسنجي 
شده و دس��ته چك برايش صادر مي شود. دسته چك 
صياد متحدالشكل اس��ت و تنها لوگوي بانك ها وجه 
تمايز آنها از يكديگر است.يكي ديگر از نكات قابل تامل 
چك  صيادي داشتن ش��ماره يكتا است. شماره يكتا 
يك ش��ماره منحصر به فرد براي هر برگ چك است. 
اين شماره به گيرنده چك امكان مي دهد تا تنها با يك 
پيامك از ميزان اعتبار فرد صادر كننده چك مطلع شود. 
باپيامك شماره يكتا به ش��ماره اي كه اعالم مي شود، 
اطالعات پايه فرد صادر كننده چك براي گيرنده چك 
ارسال مي شود. هدف از اين كار كاهش تنش هاي ناشي 
از صدور چك هاي بالمحل توسط افراد كم اعتبار است. 
همچنين با اين سامانه ابعاد چك هاي مختلف دولتي و 
خصوصي در يك استاندارد مناسب قرار مي گيرد و در 

نتيجه امكان جعل اين چك كمتر خواهد شد.

     وضعيت وصولي در سال 99 
در كل كشور حدود 7.7 ميليون فقره چك وصول شد 
ك��ه از اين تعداد بيش از 7 ميليون فقره عادي و حدود 
700 هزار فقره رمزدار بوده است. بر اين اساس دركل 
كشور ٩١ درصد ازكل تعداد چك هاي وصولي، عادي 
و ٩ درصد رمزدار بوده است.در خردادماه ١٣٩٩، دركل 
كش��ور ٦٨٣ هزار فقره چك رمزدار به ارزش��ي بالغ بر 
١١٦٨هزار ميليارد ريال وصول شد كه نسبت به ماه قبل 
از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 3.4 و ٦/٦ درصد كاهش 
داشته اس��ت.در ماه مورد بررسي در استان تهران بالغ 
بر ٢٠٨ هزار فقره چك رمزدار به ارزش��ي بيش از٦٢٨ 
هزار ميليارد ريال وصول شد. در ماه مذكور 48 درصد 
از تعداد چك هاي رمزدار وصولي در سه استان تهران 
)30.5درصد(، خراسان رضوي )9.2 درصد( و اصفهان 
)8.9درصد( وصول ش��ده است كه بيشترين سهم را 
در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. همچنين ٦٦ 
درصد از ارزش چك هاي فوق در اس��تان هاي تهران 
)53.8 درصد(، خراسان رضوي )6.2 درصد( و اصفهان 

)6 درصد( وصول شده است 

   كاهش ۱۱ درصدي تعداد چك هاي برگشتي
بالغ بر ٨٨١ هزار فقره چك به ارزشي حدود ١٨٦ هزار 
ميليارد ريال در خردادماه ٩٩ در كل كش��ور برگشت 
داده ش��ده كه نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد 11.7 
درصد كاهش نش��ان مي دهد.براساس تازه ترين آمار 
بانك مركزي حدود ٧ ميليون و 900 هزار فقره چك 
به ارزشي بالغ بر ١٥٤٤ هزار ميليارد ريال در خردادماه 
١٣٩٩ در كل كشور مبادله شد كه نسبت به ماه قبل از 
نظر تعداد 1.2 درصد كاهش و از نظر مبلغ 13.7 درصد 
افزايش نش��ان مي دهد. در ماه مورد گزارش در استان 
تهران بالغ بر 2.5 ميليون فقره چك به ارزش��ي حدود 

٧٨٩ هزار ميليارد ريال مبادله شد.
در خردادماه سال جاري 50.3 درصد از تعداد چك هاي 
مبادله اي كل كشور در سه اس��تان تهران، اصفهان و 
خراسان رضوي مبادله شده است كه به ترتيب با 32.2 
درصد، 10.4 درصد و 7.7 درصد بيشترين سهم را در 
مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. همچنين 63.5 
درصد از ارزش چك هاي فوق در س��ه اس��تان تهران 

)51.1 درصد(، اصفهان )6.4 درصد( و خراسان رضوي 
)٦ درصد( مبادله ش��ده است كه بيشترين سهم را در 

مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند.

     چك هاي وصولي
بيش از 7 ميليون فقره چك به ارزشي بالغ بر ١٣٥٨ هزار 
ميليارد ريال در خردادماه ١٣٩٩ در كل كشور وصول شد 
كه نس��بت به ماه قبل از نظر تع��داد و مبلغ به ترتيب 0.4 
درصد و 14.1 درصد افزايش نش��ان مي دهد. از كل تعداد 
و مبلغ چك هاي مبادله شده در ماه مذكور به ترتيب 88.8 
درصد و ٨٨ درصد وصول ش��ده است. درصد تعداد و مبلغ 
چك هاي وصول شده در ارديبهشت ماه ١٣٩٩ به ترتيب 
معادل 87.5 درصد و 87.7 درصد و در خردادماه ١٣٩٨ به 
ترتيب برابر 90.6 درصد و 88.9 درصد بوده است.حدود 2 
ميليون و 300 هزار فقره چك به ارزشي حدود ٧٠٢ هزار 
ميليارد ريال در خردادماه ١٣٩٩ در اس��تان تهران وصول 
ش��د كه از نظر تعداد و ارزش )هرك��دام ٨٩ درصد( از كل 
چك هاي مبادله اي وصول شده است. در ماه مذكور در بين 
ساير استان هاي كشور، بيشترين نسبت تعداد چك هاي 
وصولي به كل چك هاي مبادله اي در استان، به ترتيب به 
اس��تان هاي گيالن )92.3 درصد(، البرز )90.5 درصد( و 
مازندران )٩٠ درصد( اختصاص يافته است و استان هاي 
كهگيلويه و بويراحمد )81.9 درصد(، چهارمحال و بختياري 
)٨٥ درصد( و كردستان )85.4 درصد( پايين ترين نسبت 
تعداد چك هاي وصولي به كل چك هاي مبادله ش��ده در 
اس��تان را به خود اختصاص داده اند.در ماه مورد بررسي در 
بين ساير استان هاي كشور، بيشترين نسبت ارزش چك هاي 
وصولي به كل ارزش چك هاي مبادله اي در استان به ترتيب 
به استان هاي گيالن )91.4 درصد(، البرز )90.7 درصد( و 
هرمزگان )90.4 درصد( اختصاص يافته است و استان هاي 
خراس��ان جنوبي )78.6 درصد(، سيس��تان و بلوچستان 
)80.2 درصد( و لرس��تان )80.8 درصد( كمترين نسبت 
ارزش چك هاي وصولي به كل ارزش چك هاي مبادله شده 

در استان را به خود اختصاص داده اند.

      چك هاي برگشتي
بالغ بر ٨٨١ هزار فقره چك به ارزش��ي ح��دود ١٨٦ هزار 
ميليارد ريال در خردادماه ١٣٩٩ در كل كش��ور برگشت 

داده ش��ده است كه نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد 11.7 
درص��د كاهش و از نظر مبلغ 11.2 درصد افزايش نش��ان 
مي دهد. از كل تعداد و مبلغ چك هاي مبادله شده در ماه 
مذكور به ترتيب 11.2 درصد و١٢ درصد برگشت داده شده 
است. درصد تعداد و مبلغ چك هاي برگشت داده شده در 
ارديبهشت ماه ١٣٩٩ به ترتيب معادل 12.5 درصد و 12.3 
درصد و در خردادماه سال ١٣٩٨ به ترتيب برابر 9.4 درصد 
و 11.1 درصد بوده اس��ت.در ماه مورد گزارش در اس��تان 
تهران حدود ٢٦٩ هزار فقره چك به ارزشي حدود ٨٧ هزار 
ميليارد ريال برگشت داده شد كه از نظر تعداد 10.6 درصد 
و از نظر ارزش ١١ درصد از كل چك هاي مبادله اي برگشت 
داده شده است. در ماه مذكور در بين ساير استان هاي كشور، 
بيشترين نسبت تعداد چك هاي برگشتي به كل چك هاي 
مبادله اي در اس��تان، به ترتيب به استان هاي كهگيلويه و 
بويراحمد )18.1 درصد(، چهارمحال و بختياري )١٥ درصد( 
و كردستان )14.6 درصد( اختصاص يافته است و استان هاي 
گي��الن )7.7 درصد(، البرز )9.5 درص��د( و مازندران )١٠ 
درصد( پايين ترين نسبت تعداد چك هاي برگشتي به كل 
تعداد چك هاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص 
داده اند.در ماه مورد بررسي در بين ساير استان هاي كشور، 
بيشترين نس��بت ارزش چك هاي برگشتي به كل ارزش 
چك هاي مبادله ش��ده در استان به ترتيب به استان هاي 
خراس��ان جنوبي )21.4 درصد(، سيستان و بلوچستان 
)19.8 درصد( و لرس��تان )19.2 درصد( اختصاص يافته 
است و استان هاي گيالن )8.6 درصد(، البرز )9.3 درصد( 
و هرمزگان )9.6 درصد( كمترين نسبت ارزش چك هاي 
برگشتي به كل ارزش چك هاي مبادله شده در استان را به 
خود اختصاص داده اند.حدود ٨٥٨ هزار فقره چك به ارزشي 
حدود ١٧٣ هزار ميليارد ريال در خردادماه ١٣٩٩ در كل 
كشور به داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت داده شده 
است. در واقع در كل كشور از نظر تعداد 97.3 درصد و از نظر 
ارزش 92.9 درصد از كل چك هاي برگشتي به داليل كسري 
يا فقدان موجودي بوده است.در ماه مورد بررسي در استان 
تهران حدود ٢٥٩ هزار فقره چك به ارزشي بالغ بر ٧٦ هزار 
ميليارد ريال به داليل كسري يا فقدان موجودي برگشت 
داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد 96.4 
درصد و از نظر مبلغ 88.2 درصد از كل چك هاي برگشتي 

به داليل كسري يا فقدان موجودي بوده است.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز دوشنبه نرخ خريد و فروش دالر و يورو 400 تومان 
افزايش يافت و صرافي هاي بانكي هر دالر امريكا را به 
قيمت 20 هزار و 300 تومان مي خرند و معادل 21 هزار 
و 900 تومان نيز مي فروشند. همچنين، اين صرافي ها 
هر يورو را معادل 23 هزار و 800 تومان مي خرند و به 
قيمت 25 هزار و 700 تومان نيز مي فروشند. بانك ها 
نيز هر دالر امريكا را به قيمت 20 هزار و 290 تومان و 
هر يورو را معادل 23 هزار و 880 تومان مي خرند. تابلوي 
صرافي ها براي فروش يورو افزايش قيمت 500 توماني 
را نشان دادند و بهاي آن را 25 هزار و 800 تومان ثبت 
كردند. بهاي فروش يورو هم افزايش قيمت 300 توماني 
داشت و به بهاي 23 هزار و 700 تومان معامله شد.در 
ب��ازار آزاد ارز نيز نرخ خريد و فروش روندي افزايش��ي 
داشته اس��ت. در حالي كه روزيكشنبه خريد و فروش 
نقدي دالر در اين بازار زير مرز 23 هزار تومان انجام شد، 
روز دوشنبه نرخ اين ارز از حدود 23 هزارتومان آغاز و 

تا 23 هزار و 300 تومان معامله شد. 
همچنين در سامانه سنا نيز ميانگين بهاي فروش دالر و يورو 
ثبات را نشان مي دهد. در بازار معامالتي روز يكشنبه اين 
سامانه براي فروش هر يورو مبلغ ميانگين 26 هزار و 394 
تومان را نشان مي دهد و بهاي ميانگين فروش دالر نيز رقم 

22 هزار و 425 تومان ثبت شد.
عالوه براين در سامانه نيما نيز هر حواله فروش يورو با 
ميانگين قيمت 21 هزار و 631تومان به ثبت رسيد. 
بهاي فروش حواله دالر نيز ميانگين قيمت 18 هزار 
و 303 تومان را نشان داد كه حاكي از افزايش حدود 
600 توماني يورو و 300 توماني دالر است. اختالف 

دالر نيما و سنا نيز به 4120 تومان رسيده است. 

     افزايش اندك قيمت سكه
در بازار س��كه و طال نيز با اعالم اونس به قيمت 1973 دالر 
و دالر به قيمت 23300 تومان، قيمت طال و سكه افزايش 
يافت شاهد افزايش 75 هزار توماني قيمت ها بود و سكه تمام 
بهار آزادي به بهاي 11 ميليون و 300 هزار تومان معامله شد.

سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز به قيمت 10 ميليون 
و 700 هزار تومان معامله ش��د. نيم س��كه پنج ميليون و 
550 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 250 هزار تومان 
و هر قطعه سكه يك گرمي يك ميليون و 750 هزار تومان 
تعيين قيمت شد.همچنين يك گرم طالي خام 18عيار 
نيز به ارزش يك ميليون و 86 هزار تومان فروخته شد و هر 
مثقال طال نيز با بهاي چهار ميليون و 705 هزار تومان به 

فروش رسيد.

     بيت كوين باالي ۱۱ هزار دالر 
ارزش بيت كوين نتوانست در محدوده 12 هزار دالر باقي 
بماند. به گزارش س��ي ان بي سي، همانطور كه پيشتر نيز 
انتظار مي رفت، موفقيت بيت كوين در شكستن كانال 10 
هزار دالري باعث صعود بيشتر اين ارز ديجتالي شد تا جايي 
كه بهاي هر بيت كوين به باالي 12 هزار دالر نيز صعود كرد 
اما تشديد عرضه پس از اين اتفاق باعث شد تا بيت كوين به 
كانال 10 هزاردالري وارد شود. اين ريزش پايان كار نبود و 
در نهايت در يك رفت و برگش��ت، بيت كوين در معامالت 
امروز با 3.92 درصد كاهش به 11 هزار و 222 دالر رسيد. 

به گفته تحليلگران، تش��ديد تنش ها بين چين و امريكا و 
همچنين ركوردشكني طال در رسيدن بيت كوين به قله 
10 ماهه خود موثر بوده اند. از سوي ديگر شمار مبتاليان به 
كرونا در جهان بار ديگر روند صعودي به خود گرفته است و 
بسياري از كارشناسان نگران بروز موج دوم در پاييز هستند. 

تاكنون بيش از 657 هزار نفر در سراسر جهان جان خود را 
بر اثر ابتال به كوويد-19 از دست داده اند.ميكا ارستلينگ، 
تحليلگر ارزهاي ديجيتالي در موسسه “ جي اس آر “ گفت: 
بازار به ش��دت نگران خبرهاي مربوط به كرونا، تنش هاي 
بين امريكا و چين و زمانبر بودن عرضه واكسن است. صعود 
ارزهاي امن نظي��ر طال در معامالت اخي��ر، معامله گران 
بيت كوين را به اين نتيجه رسانده كه بازار ارزهاي ديجيتالي 
در حال حاضر مقصد جذابي در مقايسه با بازارهاي سنتي تر 
هس��تند. البته ريزش قيمت ها در بازار ارزهاي ديجيتالي 
محدود به بيت كوين نب��ود و قيمت بس��ياري از ارزهاي 
ديجيتالي ديگر نزولي بود؛ به گونه اي ك��ه اتريوم با 2.48 
درصد كاهش ب��ه 384.86 دالر، بيت كوين كش با 7.71 
درصد ريزش به 290.11 دالر، اليت كوين با 4.79 درصد 
كاهش به 57.78 دالر، مونرو با 1.81 درصد كاهش به 86.37 
دالر، دش با 5.86 درصد كاهش به 86.44 دالر، زدكش با 
4.17 درصد كاهش به 83.87 دالر و ميكر با 1.55 درصد 

كاهش به 572.47 دالر رسيد.

    روز خوب دالر در بازارهاي جهاني
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را ان��دازه مي گيرد، در معامالت ام��روز با 0.29 
درصد افزايش نس��بت به روز قبل و در س��طح 93.435 
واحد بسته ش��د. نرخ برابري هر فرانك سوييس معادل 
1.095 دالر اعالم شد. در تازه ترين دور از معامالت، پوند 
با 0.03 درصد كاهش نس��بت به روز قبل خود و به ازاي 
1.307 دالر مبادله شد. يورو 0.12 درصد پايين رفت و با 
ماندن در كانال 1.17 به 1.177 دالر رسيد.در معامالت 
بازارهاي ارزي آس��يايي، هر دالر با 0.08 درصد افزايش 
به 105.855 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 

دالر امريكا به ازاي 1.401 دالر مبادله شد. همچنين نرخ 
برابري دالر معادل 6.975 يوان چين اعالم شد.شاخص 
دالر معام��الت هفتگي را با صعود آغ��از كرد. به گزارش 
رويترز، همان طور كه انتظار مي رفت سه ماهه دوم امسال 
شاهد ثبت پايين ترين رشد فصلي ثبت شده در طول تاريخ 
امريكا تاكنون بود و طبق اعالم وزارت بازرگاني امريكا، نرخ 
رشد اقتصادي اين كشور منفي 32.9 درصد اندازه گيري 
شده كه اين رقم 24.5 درصد كمتر از رشد سه ماهه قبل 
و 2.2 درصد بيشتر از نرخ رشد پيش بيني شده قبلي بوده 
است.از س��وي ديگر انتظار مي رود شاهد روزهاي تيره و 
تارتري در روابط پكن و واشنگتن باشيم. وانگ اي- وزير 
خارجه چين در گفت وگو با همتاي فرانسوي خود، امريكا 
را به تالش براي سلطه بر جهان متهم كرده و گفته است 
اگر در برابر زورگويي هاي امريكا م��دارا كنيم، تنها اين 
كشور جسورتر خواهد شد. وزير خارجه چين همچنين 
امري��كا را به تفرقه افكني بين دولت و مردم اين كش��ور 
متهم كرده و افزوده است: چين همواره ترجيح مي دهد 
حداكثر خويشتنداري را از خود نش��ان دهد اما در برابر 
يكجانبه گرايي امريكا پاسخ متناسب و منطقي خواهد 
داد. از سوي ديگر احتمال تحريم برخي از بانك هاي چيني 
توسط امريكا، باعث نگراني معامله گران شده است. پيشتر 
كنگره و سناي امريكا با تصويب اليحه اي دولت را مكلف به 
تحريم بانك هاي چيني كرده بودند كه با مقامات چيني 
در خصوص اليحه جنجالي امنيتي هنگ كنگ همكاري 
داشته اند. كميسيون اروپا اعالم كرد 750 ميليارد يورو به 
مجموع اعتبارات قبلي خواهد افزود كه اين منابع صرف 
حمايت از بخش هاي مختلف اقتصادي به ش��كل وام يا 
كمك هزينه خواهد شد و ميزان تخصيص آن به هر كشور 

نيز بستگي به شدت شيوع كرونا در آن خواهد داشت. 

خبر

سهم 4۶ درصدي
بيمه هاي زندگي

آخرين برآورد موسسه س��وييس ري نشان مي دهد 
س��هم بيمه هاي زندگي از 6هزار و 293ميليارد دالر 
حق بيمه توليد شده در جهان در سال گذشته ميالدي 
برابر با 46.3 درصد بوده و اين رشته بيشترين سهم را 
به خود اختصاص داد.در سال 2019 صنعت بيمه در 
جهان رقمي معادل 2ه��زار و 916 ميليارد دالر حق 
بيمه در رش��ته بيمه هاي زندگي توليد كرده كه اين 
رقم 46.3 درصد از كل حق بيمه توليد شده در صنعت 
بيمه است.اين در حالي اس��ت كه در ايران و براساس 
آخرين آمارهاي منتشر ش��ده توسط بيمه مركزي، 
سهم بيمه هاي زندگي از كل حق بيمه توليد شده در 
سال 98 معادل 14.67 درصد بوده كه فاصله معناداري 
با سهم اين رشته در دنيا دارد.براساس برآورد موسسه 
سوييس ري، سهم حق بيمه توليد شده در رشته درمان 
22.2 درصد و سهم حق بيمه توليد شده در اتومبيل 
12.4 درصد بوده اس��ت. اين گزارش نش��ان مي دهد 
كه  12.8 درصد از حق بيم��ه توليدي جهان مربوط 
به بيمه نامه هاي ش��خصي و 12 درصد نيز مربوط به 
بيمه نامه هاي تجاري و بنگاهي است.محاسبات موسسه 
سوييس ري حاكي از آن است كه حق بيمه توليد شده 
در تمامي رش��ته هاي بيمه اي در سال گذشته برابر با 
6هزار و 293 ميليارد دالر بوده است. از اين رقم 810 
ميليارد دالر س��هم بيمه نامه هاي شخصي )اتومبيل 
و ام��وال( بوده و 151 ميليارد دالر نيز در رش��ته هاي 

نامشخص بيمه اي حق بيمه توليد شده است.

ادامه از صفحه اول

  نرخ بهره پايين
 اشتباه بزرگ بانك مركزي

بايد يك توازني در اين ميان ايجاد شود. انتخاب هاي 
ما بين خوب و خوبتر نيست؛ چرا؟ چون نمي خواهيم 
تورم ناگهان اوج بگيرد. ترجيح مي دهيم مسير مصرف، 
هموار شود. خصوصا امروز كه ما از نظر سياسي نياز به 
خريد زمان داريم . من مي گويم آقاي روحاني گام اول 
را به خوبي برداشت و برجام را امضا كرد؛ اما گام مهم 
بعدي كه اصالحات اقتصادي بود انجام نشد. اساسا 

اهميت برجام در پيگيري اصالحات اقتصادي بود.
  يعني يك فرصت س�وزي در آن برهه زماني 

داشتيم؟
بله ديگر. يعني ما برجام را مي خواستيم نه فقط براي 
آزادسازي پول؛ بلكه بخشي از اقتصاددان ها اين تصور 
را داشتند كه بعد از برجام فضا براي اجراي اصالحات 
اقتصادي فراهم شود. برخي سياسيون تصور ديگري 
داشتند كه پول ها برگردد و صرف امور جاري مملكت 
شود. هدف كاهش تورم در آن زمان كار درستي بود و 
مارا از غلتيدن در دره ابرتورم دور كرد اما گام دوم كه 
اصالحات اقتصادي بود انجام نشد. بعد وزارت صمت 
هم اصالحات قيمتي در سطح بنگاه ها انجام نداد كه 
اگر انجام ميداد رشد بورس آن زمان اتفاق مي افتاد. 
اتفاقا ما طرفدار رشد بورس هستيم. مي گوييم چرا 
سيمان را كنترل مي كنيد به اسم مهار قيمت مسكن؛ 
اجازه بدهيد تا توليدكننده س��يمان سود كند، بعد 
سهامدارانش سود كنند و در نهايت نتايج آن متوجه 
همه اقتصاد ش��ود. بايد س��دهايي زده شد تا رشد 
نقدينگي كمتر به سبد مصرفي برسد؛ يكي از سدها 
بازار سرمايه است؛ اما بهترين سد اوراق بدهي است 

كه فوايد زيادي دارد. 
  چرا فكر مي كنيد رشد بازار بورس بيشتر از 
يك حد مشخص باعث بروز آسيب به اقتصاد 

كالن مي شود؟
ما در كتاب هاي اقتصاد كالن مفهومي را ذيل عنوان 
»اثر ثروت« داريم؛ يعني چه؟يعني من يك س��ري 
سهام دارم؛ چهار برابر ش��ود؛ 5برابر شود؛ احساس 
مي كنم؛ ثروتم زياد مي شود؛ بالفاصله پس از اينكه 
احساس كنم ثروتم زياد مي شود، نحوه مصرف كردنم 
تغيير مي كند و افسارگسيخته بيشتر مي شود. خطري 
كه ما در بازار سرمايه احساس مي كنيم و شواهد آن 
را مي بينيم، ناشي از يك چنين شرايطي است. با اين 
رشدهاي عجيب و غريب نگران اين هستيم كه بازار 
سرمايه نتواند در ش��مايل يك سد فشار مصرفي را 

كم كند. 
  چطور يك چنين شرايط بروز مي كند؟

اوال بايد بدانيم كه نقدينگي به ش��دت نامتوازن در 
اقتصاد ايران توزيع شده؛ عدد درست را بانك مركزي 
نمي دهد؛ ما مي دانيم كه بخش زيادي از نقدينگي 
در اختيار بخش اندكي از جامعه اس��ت. افراد زماني 
كه ثروت هاي نامتعارفي پيدا مي كنند به سرعت در 
مصرف جامعه هم تاثير مي گذارد. يك ويال مي خرند؛ 

خانه مي خرند؛ چند خودرو در اختيار مي گيرند.
  يعني شما معتقديد كه رشد بورس در تورم 

جامعه اثرگذار است؟
از مس��ير اثر ثروت؛ اثرات تورمي ايجاد مي كند؛ بازار 
ارز را مختل مي كند و...چون مساله بزرگ است؛ اين 
بورس ذينفعان مختلفي وجود دارد. از مردم طبقات 
كمتربرخوردار گرفته تا دولت ك��ه دارايي هايش را 
فروخته و افرادي كه ثروت هاي فراواني دارند. اين افراد 
هر كدام رويكردي را در بازار بورس دنبال مي كنند. اين 
نقدينگي هاي افسارگسيخته در آينده مي تواند اقتصاد 

ايران را دچار مشكالت فراواني كند.
  زماني كه س�ود س�پرده در اقتص�اد ايران 
از نرخ به�ره واقعي باالتر بود )زمان س�يف(؛ 
اقتصاددان ها انتقاد خاصي را مطرح نكردند؛ چه 
شد شاخص بورس كه سه ماه باال رفت اينگونه 

باعث انتقاد شد؟
شايد انتقادات ما انعكاس بيروني نداشت؛ اما افرادي 
بودند كه مكرر با آقاي سيف دعوا مي كردند كه چرا 
برخي از اين بانك ها كه مسابقه سود را تشديد مي كنند 
چرا جلوي آن را نمي گيريد. در آن زمان كساني كه 
فكر مي كردند زمان اصالحات اقتصادي از راه رسيده 
در اقليت قرار گرفتند و كس��اني كه معتقد بودند به 
خاطر انتخابات و...بايد به شيوه ديگري رفتار كنيم در 

اكثريت قرار گرفتند.

جزييات پرداخت كمك  وديعه 
مسكن به مستاجران 

قائم مقام بانك مركزي جزئيات طرح اعطاي تسهيالت 
بانكي به مستأجران )كمك وديعه مسكن( را اعالم 
كرد. به گزارش ايسنا، اكبر كميجاني ضمن اشاره به 
چرايي اخذ اين تصميم گفت: با توجه به گراني هاي 
اخير در قيمت و اجاره مسكن و در راستاي ايجاد ثبات 
در بازار اجاره و حمايت از مس��تأجران كم درآمد در 
شرايط اقتصادي تحميل شده بر كشور ناشي از شيوع 
ويروس كرونا و اعمال تحريم هاي ظالمانه، موضوع 
»اعطاي تس��هيالت مرابحه خريد كاال و خدمات« 
از محل بخش��ي از منابع مالي اختص��اص يافته به 
»ستاد ملي مقابله با كرونا« در اين ستاد مطرح شد. 
وي با اشاره به سقف تسهيالت يادشده عنوان كرد: 
براساس تصميمات »ستاد ملي مقابله با كرونا« مقرر 
شد، تسهيالت ياد شده در سقف هاي 500 ميليون 
ريال در شهر تهران، 300 ميليون ريال در ساير كالن 
شهرها و 150 ميليون ريال در ساير شهرها با نرخ سود 
13 درصد و بازپرداخت يكساله )به نحوي كه مستأجر 
در دوره قرارداد صرفاً سود تسهيالت را پرداخت كند و 
اصل تسهيالت در سررسيد تسويه شود( يا با نرخ سود 
12 درصد و بازپرداخت 36 ماهه )به نحوي كه مستأجر 
در هر قسط اصل و سود تسهيالت را پرداخت كند(، 
با هدف كمك به تامين افزايش تحقق يافته در وديعه 
اجاره هاي مسكن اقش��ار كم درآمد و آسيب پذير در 
سال جاري اعطا شود.قائم مقام اين بانك درخصوص 
نحوه ثبت نام و سازوكار پااليش و معرفي متقاضيان 
به منظور دريافت تس��هيالت كمك  وديعه مسكن 
به بانك عام��ل گفت: به منظور رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و جلوگيري از گسترش ويروس كرونا و رفاه 
حال متقاضياني كه قصد دريافت كمك  هزينه وديعه 
مسكن را دارند ثبت نام متقاضيان با استفاده از سامانه 
پيامكي وزارت راه وشهرسازي انجام گرفت. متقاضيان 
واجد شرايط از ساعت 10 صبح روز شنبه )چهارم مرداد 
ماه( با ارسال كد ملي سرپرس��ت خانوار به سرشماره 
پيامكي 300073640 از طريق تلفن همراه شخصي 
خود تا ساعت 24 روز پنجشنبه )9 مردادماه( نسبت 
به ثبت نام اوليه اقدام كرده اند. وي در ادامه افزود: پس از 
بررسي اوليه و ارسال پيامك به متقاضي در زمان بندي 
اعالم شده از سوي وزارت راه وشهرسازي، متقاضيان 
واجد ش��رايط دريافت تس��هيالت بانكي از سوي اين 
 وزارت  بايد در سامانه وزارت راه و شهرسازي به آدرس

 tem.mrud.ir ثب��ت نام كنند. آنگاه مش��خصات 
متقاضيان واجد ش��رايط از سوي وزارتخانه يادشده 
به بانك مرك��زي و بانك ها منعك��س و متعاقب آن 
دستورالعمل اجرايي به بانك هاي عامل ابالغ مي شود. 
طبق اع��الم بانك مرك��زي، كميجاني درخصوص 
سقف هاي تس��هيالت اعطايي به متقاضيان، اظهار 
كرد: تسهيالت ياد شده در سقف هاي 500 ميليون 
ريال در شهر تهران، 300 ميليون ريال در ساير كالن 
شهرها )ش��هرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيت 
شامل مشهد، اصفهان، كرج، شيراز، تبريز، قم، اهواز 
و كرمانشاه( و 150 ميليون ريال در ساير شهرها، با 
هدف كمك به تامين افزايش تحقق يافته در وديعه 
اجاره هاي مسكن اقشار كم درآمد و آسيب پذير در سال 
جاري اعطا مي شود. اين مقام مسوول بانك مركزي 
درباره نرخ سود تسهيالت و نحوه بازپرداخت آن گفت: 
نرخ سود تس��هيالت 13 درصد است و با سررسيد 

يك ساله پرداخت مي شود.

اجراي مصوبه نرخ سود 
علي الحساب سپرده ها

دبيركل كان��ون بانك ها و موسس��ات اعتباري 
خصوصي بر لزوم اجراي كامل مصوبه ش��وراي 
پول و اعتبار توس��ط نظ��ام بانكي درب��اره نرخ 
سود علي الحساب س��پرده هاي سرمايه گذاري 
كوتاه مدت تاكيد كرد.براس��اس تصميم شورا، 
س��قف نرخ س��ود علي الحس��اب س��پرده هاي 
س��رمايه گذاري كوتاه مدت ع��ادي 10 درصد، 
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه سه ماهه 
12 درصد، سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه 
شش ماهه 14 درصد، س��پرده سرمايه گذاري 
با سررس��يد ي��ك س��ال 16 درصد و س��پرده 
سرمايه گذاري با سررسيد دو سال 18 درصد اعالم 
شد.محمدرضا جمشيدي، دبيركل كانون بانك ها 
و موسسات اعتباري خصوصي درباره اجراي اين 
نرخ ها در بانك ها اظهار داشت: در زماني كه نرخ 
سود سپرده دو ساله 18 درصد اعالم شد، بانك ها 
موظف هستند علي الحساب اين نوع سپرده ها 
را هر ماه محاس��به و به حساب س��پرده گذاران 
واري��ز كنند، حال با توجه به حداكثر نرخ س��ود 
تس��هيالت كه آن هم 18 درصد ابالغ شده، بايد 
توجيهي براي بانك ها وجود داشته باشد كه وجود 
اين گونه سپرده ها را از طريق اعطاي تسهيالت به 

مصرف برسانند.

تهاتر مطالبات تعدادي
از شركت هاي خصوصي

معاون اول رييس جمهور، مصوبه مربوط به تهاتر 
مطالب��ات و بدهي هاي تعدادي از ش��ركت هاي 
خصوصي با دولت را ابالغ كرد.هي��ات وزيران در 
جلسه مورخ 8 مرداد 1399 مصوب كرد مطالبات 
شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران )مپنا( 
بابت مطالبات شركت هاي تابعه شامل شركت توليد 
برق پره سر مپنا به مبلغ 500 ميليارد ريال و شركت 
فارس گاز پاورپلنت به مبلغ بيش از 59 ميليارد ريال 
از شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي 
با اصل بدهي اين ش��ركت ها به گمرك جمهوري 
اسالمي ايران تهاتر شود.همچنين به موجب مصوبه 
فوق، مطالبات شركت فارس غاز باوربالنت و شركت 
ساوت اصفهان پاورپلنت از شركت دولتي شركت 
مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي با بدهي 
همان شركت ها به سازمان امور مالياتي كشور به 

مبلغ 4900 ميليارد ريال تهاتر شد.

سهم چك رمزدار از ۶5 درصد مبلغ وصولي در خرداد 98 به 4۶ درصد در خرداد 99 كاهش يافته است
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شاخص کل در بازار بورس ديروز  با ۱۸ هزار و ۱۹۴ واحد افت مواجه شد

عقبگرد شاخص
ش��اخص کل در بازار بورس ديروز  با ۱۸ هزار و ۱۹۴ واحد 
افت مواجه شد  که در پايان معامالت اين شاخص به رقم يک 
میلیون و ۹۹۳ هزار واحد رسید. افت ۱۸ هزار واحدی بورس 
در حالی امروز رقم خورد که در دو روز گذشته شاخص کل 
بیش از ۱۰۰ هزار واحد رشد داشت و توانسته بود برای اولین 
بار وارد کانال ۲ میلیون واحدی شود.اختالل مکرر در سامانه 
معامالتی بورس در روزهای اخیر و قطعی موقت معامالت 
فرابورس از يکسو و شیفت بندی نمادهای پرتقاضای بورسی 
موجب شده تا بسیاری از معامله گران از روند معامالت بورس 
شکايت داشته باش��ند. موضوعی که امروز علی صحرايی 
مديرعامل بورس تهران باالخره نسبت به آن واکنش نشان 
داد و از اعمال تغییرات بنیادين در سامانه معامالت در آينده 
نزديک خبر داد.در دوشنبه  بورس ،بیش از هشت میلیارد 
و ۹۲۲ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش 
۱۶۰ هزار و ۱۶۵ میلیارد ريال داد و س��تد شد.همچنین 
شاخص کل )هم وزن( با ۹۹۷ واحد کاهش به ۵۲۵ هزار و 
۸۸۷ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۶۵۵ واحد افت به 
۳۴۵ هزار و ۲۱۲ واحد رسیدند.شاخص بازار اول ۲۴ هزار 
و ۳۴۱ واحد کاهش و شاخص بازار دوم هشت هزار و ۱۷۲ 
واحد افزايش داشت.عالوه بر اين در بین تمامی نمادها، نماد 
سرمايه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با پنج هزار و ۶۴۴ 
واحد، سرمايه گذاری غدير )وغدير( با يک هزار و ۸۴۷ واحد، 
نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۹۳۶ واحد، سرمايه 
گذاری صندوق بازنشستگی )وصندوق( با ۷۷۲ واحد، گروه 
پتروشیمی س. ايرانیان )پترول( با ۶۴۱ واحد، پتروشیمی 
شیراز )شراز( با ۵۶۸ واحد، سرمايه گذاری گروه توسعه ملی 
)وبانک( با ۴۳۴ واحد، گروه بهمن )خبهمن( با ۴۱۱ واحد 
و گروه دارويی برکت )برکت( با ۳۱۶ بیشترين تاثیر مثبت 
را بر ش��اخص بورس داشتند. نماد ملی صنايع مس ايران 
)فملی( با چهار هزار و ۶۴ واحد، ايران خودرو )خودرو( با دو 
هزار و ۷۴۰ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با دو هزار و 
۷۳۶ واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی ايران )حکشتی( 
با دو هزار و ۲۸۱ واحد، پااليش نفت اصفهان )شپنا( با يک 
هزار و ۸۳۹ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با يک 
هزار و ۷۸۹ واحد، ، پااليش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 
يک هزار و ۷۸۶ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با يک هزار و ۶۸۱ 
واحد و سايپا )خساپا( با يک هزار و ۲۰۱ واحد تاثیر منفی بر 
شاخص داشتند.نماد ملی صنايع مس ايران، سرمايه گذاری 
غدي��ر، فوالد مبارکه اصفهان، گ��روه دارويی برکت، گروه 
پتروشیمی س. ايرانیان، بانک تجارت و سرمايه گذاری گروه 
توسعه ملی نیز  در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.گروه 
چندرش��ته ای صنعتی هم در معامالت امروز صدرنشین 
برترين گروه های صنعت شد و در اين گروه ۸۹۳ میلیون و 

۵۱ هزار برگه سهم به ارزش ۳۷ هزار و ۱۲۴ میلیارد ريال 
داد و ستد شد.

   آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز بیش از ۲۰۱ واحد افزايش داشت و بر 
روی کانال ۲۱ هزار و ۱۹ واحد ثابت ماند.همچنین در اين 
بازار دو میلیارد و ۱۱۵ میلیون برگه سهم به ارزش ۵۶ هزار 
و ۱۷۴ میلیارد ريال داد و ستد شد.در معامالت روز دوشنبه  
نمادهای پتروشیمی مارون )مارون(، سرمايه گذاری صبا 
تامین )صبا(، پتروش��یمی تندگويان )شگويا(، هلدينگ 
صنايع معدنی خاورمینه )میدکو(، تولید نیروی برق دماوند 
)دماوند(، پلیمر آريا ساس��ول )آريا(، پتروشیمی زاگرس 
)زاگرس(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، سرمايه گذاری میراث 
فرهنگی )سمگا(، صنايع ماشین های اداری ايران )ماديرا(، 
گروه توس��عه مالی مهر آيندگان )ومهان(، اعتباری ملل 
)وملل(، پااليش نفت ش��یراز )شراز(، س. توسعه و عمران 
استان کرمان )کرمان( و نیروگاه زاگرس کوثر )بزاگرس( تاثیر 

مثبت بر شاخص اين بازار را داشتند.سنگ آهن گهرزمین 
)کگهر(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز(، مديريت انرژی تابان هور )وهور(، گروه توسعه 
مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، پتروشیمی غدير )شغدير(، 
سرمايه گذاری مس سرچشمه )سرچشمه( و فرابورس ايران 

)فرابورس( تاثیر منفی بر شاخص اين بازار داشتند

   کاهش نوس�ان معامالت بورس به ۲ درصد 
تکذیب شد

مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران؛ کاهش دامنه نوسان 
معامالت بورس به س��طح دو درصد را تکذيب کرد، ضمن 
اينکه پیشتر افزايش دامنه نوسان شايعه شده بود.به گزارش 
روز دوشنبه پايگاه خبری بازار سرمايه ايران، علی صحرايی 
اعالم کرد: ش��ايعه افزايش دامنه نوسان سهام در گذشته 
مطرح بود و اکنون بارديگر اين شايعه پیرامون کاهش دامنه 
نوس��ان به دو درصد مطرح ش��ده که اين شايعات درست 
نیست.وی افزود: برای رفع مشکالت در سامانه معامالت 

به زودی تغییراتی بنیادين انجام می شود. سهام حاضر در 
بازار بورس تهران به واسطه تراکنش های زياد و مشکالت 
سامانه در کوتاه مدت و خیلی موقت در دو نوبت زمانی معامله 
می شوند.به گفته صحرايی، براساس اين تغییرات، صنايع در 
دو زمان مختلف و دوره معامالتی جداگانه سفارش گیری 
می شوند. بخشی از معامالت در زمان زودتر شروع می شود 
از سوی ديگر، صنايعی که بیشترين سهام را در دل خود جای 
داده اند و چند صنعت ديگر هم در زمان ديگری که تا ساعت 
۱۵ به طول می انجامد، معامله خواهند شد. اين اتفاق برای 

يک دوره کوتاه  مدت است.

   سامانه معامالت دو هسته ای 
مديرعامل بورس تهران تصريح کرد: براس��اس تصمیمی 
ديگر همان طور که در سال ۹۷ هسته معامالتی فرابورس و 
بورس جدا شدند، برای بورس تهران هم دو سامانه معامالتی 
جدا در نظر گرفته  شده و بزودی دو هسته معامالتی برای 

معامالت شرکت های حاضر در بازار سهام فعال می شود.

اهلیت مدیران و پوپولیزم 
لذا در آن مقطع به عنوان معاون پیشین بورس تهران از 
همكارانم خواس��تم كه اطالعاتي از شركت هاي واگذار 
شده به مردم جمع آوري كنند تا بررسي كنیم كه از نظر 
میزان اشتغال، تولید، س��رمايه گذاري و... چه روي داده 
و چه نتیجه اي بر به��ره وري و مديري��ت و هزينه ها و... 

داشته است؟
جالب اين بود كه در ۹۰ درصد موارد، كه حتي به بخش 
خصوصي واقعي واگذار نشده بود، بازهم نتیجه مثبت بود 
و در شاخص هاي مختلف عملكرد بهتري حاصل شده بود. 
سال ها بعد نیز از مدير يك شركت بزرگ تولید كننده فوالد 
كه عضو بورس شده بود پرسیدم چه فرقي بین مديريت 
شما در گذشته با امروز وجود دارد؟ ايشان پاسخ داد كه 
قبال كارها را به صورت عادي پیگیري مي كردم، اما حاال 
در وقت حضور در منزل و استراحت نیز نگران خط تولید، 
وجود مواد اولیه، قیمت سهام در بورس و... هستم و اين 
اقدامات باعث افزايش تولید، توسعه و بهبود عملكرد ها 

شده است. 
اين شاخص ها نش��ان مي دهد كه در سیستم دولتي كه 
نظارت كافي وجود ندارد، شرايط براي كاهش بهره وري، 
فساد و ناكارآمدي ها فراهم مي شود اما در شركت هايي 
كه مديران بخش خصوصي فعالیت دارند يا بر عملكرد 
آنها در بخش عمومي نظارت مي ش��ود و سود و درآمد و 
شاخص هاي ارزيابي حاكم است به هزينه و درآمد و تعادل 

شاخص ها توجه مي شود و هر نوع هزينه اي براي مديران 
اهمیت دارد و كارايي نیروي انساني در حال افزايش است. 
لذا بر عملك��رد كاركنان و مديران و مخارج ش��ركت ها 
نظارت نسبي صورت مي گیرد وكارايي افزايش مي يابد. 

در بسیاري از شركت ها و مجموعه هاي صنعتي بزرگ، 
قب��ل از واگذاري ها به دلیل سیس��تم دولت��ي و حاكم 
نبودن سیس��تم هاي مديريتي مناس��ب، با مش��كالت 
وچالش هاي فراوان��ي روبرو بودند. ع��ده اي از كاركنان 
حقوق و مزايا دريافت مي كردند در حالي كه در محل كار 
خود حاضر نبودند و حتي برخي افراد كارت هم نمي زدند 

و كارايي شان در حد صفر بود. 
نظارتي بر مخارج و هزينه ها و فاكتورها براساس ضوابط 
و قواعد وجود نداش��ت، و براساس برخي روابط پنهان و 
پورسانت بگیري و رانت و فساد، عمال هر نوع كاال و خريد 
و قیمتي قابل قبول ب��ود و هزينه ها عمال بیش از میزان 
واقعي بود و زيان انباشته ش��ركت ها را بیشتر مي كرد و 
كارخانه ها به جاي توسعه و بازسازي، در حال مستهلك 

شدن و افزايش بدهي ها بودند.
همچنین مازاد نیرو بی��ش از نیاز واقعي ب��وده و وجود 
نیروهايي كه سواد كافي نداش��ته اند يا تخصص و توان 
كافي ندارند، عمال هزينه هاي س��نگیني را به شركت ها 

تحمیل مي كرد.
 برخي مسووالن دولتي و محلي يا نمايندگان مجلس، براي 

جلب راي و رضايت مردم منطقه، فشارهاي مختلفي براي 
استخدام هزاران نفر به مديران دولتي شركت ها وارد كرده 
و نتیجه آن انباشت نیروهاي مازاد و هزينه هاي سنگین 

وناكارآمدي بسیار براي چند دهه بوده است. 
براي��ن اس��اس طبیع��ي اس��ت ك��ه ع��ده اي در برابر 
خصوصي سازي مقاومت و كارشكني كنند يا خواستار 
بازگشت به سیستم دولتي باشند. اما بازگشت به سیستم 
دولتي، ش��ركت ها را بهتر نخواهد ك��رد و باعث افزايش 
كارايي و به��ره وري و بهبود اوضاع كاركنان آنها نخواهد 
شد وتنها بخش��ي از منابع ويارانه ها و بودجه دولت را به 
هدر خواهد داد و فشار بر منابع بانك ها و افزايش بدهي 

شركت ها را به همراه خواهد داشت. 
به عن��وان مثال، مي توان به مش��كالت مجموعه بزرگ 
نیشكر هفت تپه اشاره كرد كه پس از چند دهه مديريت 
دولتي و معضالت بسیاري كه بر جاي گذاشته، اكنون با 
مقاومت هايي در مسیر خصوصي سازي همراه است و انواع 

حاشیه ها را براي آن ايجاد كرده اند. 
اخیرا نیز عده اي كه هدف اصلي خود را پش��ت پوپولیزم 
كمونیستي پنهان كرده اند، از اهلیت مديران هفت تپه 
سخن گفته اند وخواس��تار باز گرداندن اين مجموعه به 

بخش دولتي هستند.
از س��وي ديگر، نماينده تهران ك��ه حتي تحمل گرماي 
خوزستان را ندارد صحبت هاي غیرمسووالنه اي مطرح 
كرده و صدا و س��یما نیز كه با پول مردم اداره مي ش��ود 
به جاي اس��تفاده از كارشناس��ان و بررسي كارشناسي 
موضوع خصوصي سازي و مديريت هفت تپه، ده دقیقه از 
وقت گران تلويزيون را در اختیار نماينده تهران قرار داده 
و ايش��ان نیز موضوع اهلیت مديران هفت تپه را مطرح 

كرده است.
اما پرسش اساس��ي اين است كه نماينده مجلس چرا به 
دنبال مطرح كردن اهلیت مديران و اعضاي هیات مديره 
پتروشیمي ها، فوالدي ها و ش��ركت هاي بزرگ معدني 
نمیرود و چرا وضعیت حقوق كارگران و مديريت شركت ها 
در س��اير استان ها را بررسي نمي كند زيرا در استان هاي 
ديگر نیز برخي ش��ركت ها براي حقوق كارگران مشكل 
دارند. لذا نماينده تهران اگر مي خواهد به مشكل حقوق 
كارگران رس��یدگي كند بايد به اس��تان هاي هرمزگان، 
مركزي، بوش��هر، آذربايجان ش��رقي، نیز سفر كند تا به 
مشكل شركت هايي كه كارگران آنها براي حقوق مشكل 
دارند، رسیدگي كند و وضعیت مديريت آن شركت ها را نیز 
بررسي كند.اگر قرار بود كه با سفر نمايندگان به استان ها 
مشكل حل شود بايد سفر اعضاي كمیسیون اصل ۹۰ به 

خوزستان نتیجه مي داد. 
اين پرسش بايد پاس��خ داده شود كه چرا عده اي حقوق 
كارگران��ي كه ب��ه تاخیر افت��اده را ابزار دس��ت اهداف 
ضدتوس��عه اي قرار مي دهند؟ بايد توجه داشته باشیم 
كه موضوع اصلي كار و تولید اس��ت تا شركت ها درآمد و 
سود داشته باشند و بتوانند حقوق پرداخت كنند. بخش 
خصوصي نمي تواند مانند دولت دست در جیب خزانه كند 
و حقوق پرداخت كند. لذا بايد مديران شركت ها شرايط 
امن و آرامي داشته باش��ند تا كار كنند و بتوانند حقوق 

كارگران را پرداخت نمايند. مدير و كارخانه و كارگران بايد 
كار كنند تا امكان پرداخت حقوق فراهم شود. 

به عنوان اقتصاددان هش��دار مي دهیم كه مساله اصلي 
كشور و كارگران، حفظ محیط اقتصاد كالن و تولید است 
و ما نیز قبول داريم كه فساد نهادينه شده و در هر گوشه اي 
از فساد و رانت خبر مي دهند و فساد مانند ظروف به هم 
مرتبط در هر گوش��ه اي وجود دارد. اما اين مشكل فساد 
در هفت تپه يا هر جاي ديگري نبايد مانع تولید باش��د. 
تولید بايد ادامه يابد وفس��اد در جاي خود بايد بررس��ي 
شود. نمي توان عده اي را بازداشت كرد و كار و مديريت را 
تعطیل كرد تا به فساد رسیدگي شود زيرا اينگونه اقدامات 
عمال كمكي به پرداخت حقوق كارگران نمي كند و اوضاع 
را بدتر خواهد كرد. اما اگر تولید رونق بگیرد تقاضا بیشتر 
مي شود و كارخانه كار مي كند و كارگران نیز حقوق خود 

را دريافت خواهند كرد.
اگر قرار باشد كه به بهانه فساد كار را تعطیل كنیم و مديران 
را كنار بگذاريم، نتیجه تعطیلي تولید است . چند مدير و 
كارخانه را قرار اس��ت تعطیل كنیم تا به اين موضوعات 
رسیدگي ش��ود هر كاري بايد در جاي خود انجام شود و 

نبايد مانع كار مديران در شركت ها شوند.
در اين زمینه بايد توجه داشت كه منفعت كارگران، كشور 
و منطقه خوزستان، در تداوم كار هفت تپه و مجتمع هاي 
بزرگ صنعتي است و هر نوع اقدامي كه موجب تضعیف 
مديران و ش��ركت ش��ده و به فعالیت و تولید لطمه بزند 
بر خالف مناف��ع مردم منطقه اس��ت.  طرح هاي بزرگ 
سرمايه گذاري و صنعتي كشور مانند هفت تپه اشتغال 
گسترده مستقیم و غیر مستقیم در كشور ايجاد كرده اند و 
مديريت آنها نبايد با بازگشت به مديريت دولتي در مسیر 
سقوط و رش��د هزينه ها، زيان انباشته، افزايش بدهي ها 
و كاه��ش منافع كارگران قرار گیرد.  نمي توان ش��رايط 
مديريت دولتي در چند دهه قبل را بامديريت دولتي در 
شرايط امروز اقتصاد ايران مقايسه كرد و تصور اشتباهي 
است كه با مديريت دولتي كنوني، وضعیت كارگران به 
رفاه چند دهه قبل مي رسد. هفت تپه و ساير شركت هاي 
واگذار شده كشور اگر مشكلي در حال حاضر دارند بايد از 
طريق حمايت سازمان هاي مسوول، گفت وگو، پرداخت 
تسهیالت و همراهي كارگران آن حل شود و طرح موضوع 

اهلیت يا مديريت دولتي مشكلي را حل نخواهد كرد. 
اكنون مهم ترين موانع و مشكالت اين شركت هاي واگذار 
شده، مقاومتي است كه عده اي در مسیر اصالح ساختار 
آنها ايجاد كرده اند و برخ��الف منافع ملي، اقدامات ضد 
توس��عه اي مختلفي را در طرح ه��اي عمراني و صنعتي 
كشور ايجاد كرده اند و هر روز با پرداخت نكردن تسهیالت 
بانكي، قطع گاز و برق و آب، مقابله با مديران، جلوگیري از 
واردات مواد اولیه، ماشین آالت و كارخانه هاي خريداري 
شده و... سعي دارند كه روند صنعتي كشور را مختل كنند 
تا به اهداف خود و كسب سود از طريق واردات محصوالت 

آماده مصرف از خارج برسند.
رسانه ها، دولت، مردم و سازمان هاي نظارتي بايد در اين 
زمینه هوشیار باشند و تحت تاثیر مغلطه ها، فضا سازي و 

حاشیه سازي هاي ضد توسعه اي قرار نگیرند. 
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تازههااخبار

۳۶میلیون نفر از مشموالن 
سهام عدالت بالتکلیف هستند

 حدود ۳۶ میلیون نفر از مش��موالن سهام عدالت، 
روش غیرمستقیم را برای مديريت سهام خود انتخاب 
کرده اند که طبق اعالم س��ازمان خصوصی سازی 
از يکش��نبه هفته آينده اختیاراتی برای چگونگی 
معامله اين س��هامداران درنظر گرفته ش��ده است 
اما هنوز اين اختیارات مش��خص و به صورت دقیق 

اعالم نشده است. 
به گزارش اقتصادآنالين به نقل از  ايسنا، چندی پیش 
ريیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرده بود که 
۱۰۰ درصد از سهام ش��رکت های سرمايه گذاری 
استانی وارد بازار سرمايه خواهد شد که ۶۰ درصد 
آن در روز بعد از عید غدير قابلیت معامله را پیدا می 
کند. بر اين اساس، مشموالنی که روش غیر مستقیم 

را انتخاب کرده اند اين موقعیت را خواهند داشت.
اما پیگیری ها برای اخذ اطالعات بیشتر از ستاد طرح 
آزادسازی سهام عدالت و برقراری ارتباط با سخنگوی 
اين ستاد در مورد اينکه افرادی که روش غیر مستقیم 
را انتخاب کرده اند، دقیق��ا بايد چه اقداماتی انجام 
دهند و اينکه به کد بورسی نیاز دارند يا خیر و امثال 
آن به نتیجه نرس��ید و اين موضوعات همچنان در 

ابهام قرار دارد.

ارزش روز دوشنبه دارا یکم ؟
در پايان معامالت امروز بازار سهام، ارزش ۲۰۰ واحد 
صندوق ETF دولت��ی دارا يکم با افتی ۵/۸ درصدی 
به ۴ میلی��ون و ۵۵۱ هزار تومان رس��ید.به گزارش 
تجارت نیوز، در پاي��ان معامالت امروز بازار س��هام 
ارزش هر واحد صندوق ETF دولتی دارا يکم با افتی 
۵/۸ درصدی به ۲۲ هزار و ۷۵۹ تومان کاهش يافت. 
بدين ترتیب ارزش ۲۰۰ واحد از اين صندوق معادل 
۴ میلیون  ۵۵۱ هزار تومان به ثبت رسید. اين در حالی 
است که در هفته گذشته ارزش اين صندوق ۹ درصد 
افت کرده بود.معامالت ام��روز دارا يکم در حالی به 
پايان رسید که بیش از پنج میلیون و ۲۹۳ هزار واحد 
از اين صندوق امروز معامله شد که ۱۱ درصد از خريد 

را سهامداران حقوقی بر عهده داشتند.

رشد معامالت بورس انرژی 
نویدبخش رونق در بازار چهارم 

يک کارشناس بازار سرمايه گفت: رشد خیره کننده 
حجم و ارزش معامالت ب��ازار فیزيکی بورس انرژی 
در چهار ماهه ابتدايی امس��ال نويد بخش روزهای 
پررونقی برای چهارمین بورس کشور است. به گزارش 
روز دوشنبه پايگاه خبری بازارسرمايه ايران؛ حسین 
نوروزی زاده در بررسی بیش��تر بورس انرژی گفت: 
آمارها نش��ان می دهد ارزش معامالت بورس انرژی 
در بازار فیزيکی که اصلی ترين رينگ معامالتی اين 
بورس است در چهار ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۹۹ به 
رقم تاريخی ۲۹ هزار ۵۸۲ میلیارد تومان رسیده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۴۰ درصد 
رشد نش��ان می دهد و از ابتدای شکل گیری بورس 
انرژی تا به امروز بی س��ابقه اس��ت.وی افزود: تیرماه 
امسال ارزش معامالت فیزيکی بورس انرژی به رقم 
بی سابقه ۱۱ هزار و ۲۱۴ میلیارد تومان رسیده که 
باالترين رکورد ارزش مبادالت ماهانه اين بورس در 
يکسال گذشته است؛ همچنین بنابر اظهارات رئیس 
اداره پذيرش و بازاريابی ب��ورس انرژی از لحاظ آمار 
عملکرد پذيرش محصوالت نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته رشد ۱۸۵ درصدی دارد.
اين کارش��ناس بورس ان��رژی اضافه ک��رد: اکنون 
با احتس��اب تعداد پذيرش های ص��ورت گرفته تا 
تیرماه۹۹، تعداد ۱۵۵ قلم کاال در بازار هیدروکربوری 
به همراه ۴۶ نیروگاه در بازار برق بورس انرژی ايران 
پذيرش  شده که اين روند، افزايش روزافزون اقبال و 
اعتماد فعاالن و تولیدکنندگان کاالهای انرژی محور 
به عملکرد اين شرکت است.وی پیرامون عرضه نفت 
در اين بازار تصريح کرد: هرچقدر که عرضه نفت خام 
در بورس انرژی با دشواری های عديده ای همراه بود 
و تحريم های آمريکا هم مزيد بر علت شد، ولی عرضه 
فرآورده های نفتی در رينگ داخلی و در تاالر صادراتی 
با استقبال مناسب خريداران باالخص در کشورهای 
همسايه روبرو شده است.نوروزی زاده توضیح داد: شايد 
بتوان افزايش قیمت ارز در کشور را يکی از عوامل رشد 
ارزش معامالت در بورس انرژی دانس��ت، اما نبايد از 
اين مهم غافل ش��د که تعهد شرکت ملی پااليش و 
پخش و ساير عرضه کننده گان به عرضه های منظم 
که س��بب جلب اعتماد خري��داران در زمینه تداوم 
اين بازار ش��ده، نقش بسزايی در رشد حجم و ارزش 
معامالت داشته اس��ت.به گفته اين کارشناس بازار 
سرمايه، حذف بروکراسی های غیرضروری از سويی، 
سخت گیری های بی مورد و تسهیل در انجام فرايند 
پذيرش محصوالت، همچنین صدور کد معامالتی 
برای مشتريان خارجی توسط شرکت بورس انرژی 
و س��مات نقش قابل توجهی در رونق بازار فیزيکی 
بورس انرژی باالخص رينگ صادراتی داشته است. 
وی اف��زود: بدون ترديد از منظری ديگراس��تفاده از 
ابزارهای مالی متن��وع و جديد جايگاه بورس انرژی 
در بازار س��رمايه کش��ور را تثبیت و تقويت خواهد 
کرد، ابزارهايی مانند قرارداد سلف موازی استاندارد، 
معامالت کش��ف پريمیوم، قرارداد گواهی ظرفیت، 
صندوق س��رمايه گذاری پروژه و مظنه يابی متعهد 
پذيره نويسی اوراق با درآمد ثابت، تجربه موفقی برای 
رشد و توسعه اقتصاد کش��ور در بستر بورس انرژی 
خواهد بود. نوروزی زاده ضمن مثبت دانستن عملکرد 
اين اوراق اضافه کرد: انتش��ار و معامالت اوراق سلف 
موازی اس��تاندارد دارای مزيت های قابل توجهی از 
جمله تسهیل در تأمین نقدينگی و سرمايه در گردش 
بنگاه های اقتصادی، وجود بازار ثانويه و امکان معامله 
مجدد قراردادهای سلف، قابلیت اعمال اختیار خريد 
و فروش و پوشش ريسک، قدرت نقدشوندگی قبل از 
سررسید قرارداد از طريق بازار ثانويه و مباحث مربوط 
به معافیت های مالیاتی است که اين ابزار مالی اسالمی 

را برای تولیدکنندگان بسیار جذاب می کند.

تکذیب خروج سایپا از 
ETF صندوق های

معاون سازمان خصوصی سازی خبر خروج سهام 
 ETF شرکت خودروسازی س��ايپا از صندوق های
را تکذيب کرد.  از دقايقی قب��ل خبری در فضايی 
مجازی مبنی بر خروج سهام شرکت خودروسازی 
س��ايپا از صندوق های ETF مطرح شده است، اين 
موضوع زمینه نگرانی سهامداران سايپا را به دلیل 
افت احتمالی سهام اين شرکت در بورس را فراهم 
کرده اس��ت.در اين زمینه »حسن عاليی«، معاون 
سازمان خصوصی سازی امروز )دوشنبه( در گفت و 
گو با خبرنگار ايرنا در اين باره افزود: سومین مرحله 
از عرضه صندوق های ETF با برخی از مش��کالت 
اجرايی همراه اس��ت که درصدد رفع هر چه زودتر 
آن هستیم.عاليی خاطرنش��ان کرد: عرضه سهام 
اين شرکت ها از طريق صندوق های ETF در بورس 
تصويب قانون و مصوبه هیات وزيران است، به همین 
دلیل عرضه آنها بايد به طور حتم امسال در بورس 
انجام شود.به گزارش ايرنا؛ يکی از برنامه های مهم 
پیش روی دولت برای بازار سهام، عرضه صندوق های 
قابل معامله )ETF( به بورس اس��ت که بسیاری از 
کارشناسان معتقدند اين اقدام دولت در کنار ديگر 
حمايت هايی که صورت گرفته می تواند در ارتباط با 
عمق بخشیدن به معامالت بازار و جهش قیمت سهام 
شرکت های ديگر تاثیرگذار باشد و اين صندوق ها 
با هدف دسترس��ی اکثريت مردم به بازار سرمايه و 
ارتقای وضعیت اقتصادی خانواده ها از سوی دولت 

عرضه خواهد شد.

سهام عدالت چقدر ارزان شد؟ 
در پايان معامالت بازار س��هام روز دوش��نبه ۱۳ 
مردادماه، ارزش روز سهام عدالت با افتی نزديک 
۲ درصد به ۱۹ میلیون و ۲۸۳ هزار تومان رسید.

به گزارش تجارت نیوز، در پايان معامالت امروز 
بازار سهام ارزش سبد س��هام عدالت ۵۳۲ هزار 
تومانی با بیش از ۳۷۰ هزار تومان کاهش به ۱۹ 
میلیون و ۲۸۳ هزار تومان رس��ید. بر اين اساس 
۳۰ درصد سهام قابل فروش سبد سهام عدالت 
نیز ب��ه ۱۱۵ هزارتومان افت به ۵ میلیون و ۷۸۵ 
هزار تومان کاهش يافت. افت ۱/۹ درصدی ارزش 
سهام عدالت در حالی رخ داده که شاخص بورس 
امروز ۱/۲ درصد افت کرد و مجددا به زير کانال ۲ 

میلیون واحدی برگشت.

کرونا بر معامالت بورس انرژی 
اثر نکرد

اين کارشناس بازار س��رمايه تاکید کرد: نگاهی 
به حج��م و ارزش معامالت هفته های گذش��ته 
بورس انرژی نشانگر آن است که محدوديت های 
ناشی از شیوع ويروس کرونا تاثیری در معامالت 
بورس انرژی نداشته است؛ اما نمی توان اين روند 
را ادامه دار دانس��ت. کاهش سفرهای تابستانی 
در کش��ور تقاضای فصلی بنزي��ن را تحت تاثیر 
قرارخواهد داد. همین وضعی��ت با درصد وقوع 
باال، کش��ورهای هدف صادراتی را متاثر خواهد 
ک��رد و در صورت وقوع چنی��ن رخدادی حجم 
عرضه های صادراتی به دلیل مازاد تولید در کشور 
افزايش داش��ته و در طرف مقابل کاهش سطح 
تقاضا به دلیل محدوديت های کرونايی را به دنبال 
خواهد داشت.وی گفت: البته با تمام اتفاق های 
مثبتی که در يکسال گذشته برای بورس انرژی 
و معامالت رويداده، نبايد از کمبودها و مشکالت 
بر سر راه معامالت اين بورس به سادگی گذشت. 
همچنان يک��ی از بزرگترين معضالت عملیاتی 
رين��گ صادراتی بورس انرژی ع��دم امکان نقل 
و انتقال بدون دغدغه مبل��غ معامله و دريافت و 
پرداخت وجه پیش پرداخت است؛ محیا نبودن 
سامانه معامالت مستقل از جمله معضالتی است 
که مشارکت کنندگان در اين بازار را با مشکالتی 
روبرو کرده اس��ت.نوروزی زاده بیان کرد: نوسان 
های شديد نرخ ارز در بخش کالن اقتصاد تاثیر 
زي��ادی بر حج��م عرضه و تقاض��ای هفته های 
گذشته نداشته است، ولی ادامه اين روند، جذابیت 
بازار فرآورده های نفتی کشور را برای خريداران 
مخصوصا در کشورهای همسايه کمرنگ خواهد 
کرد و به يکی از دغدغه های اصلی فعالین در اين 

حوزه تبديل شده است.

اختالل مکرر در سامانه معامالتی و قطعی موقت معامالت فرابورس از یکسو و شیفت بندی نمادهای پرتقاضا  موجب شكایت بسیاری از معامله گران شد

بازار سرمايه

ادامهازصفحهاول
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شهردار تهران: از حمايت ويژه در دوران كرونا بي بهره ايم

مچ اندازي دولت و شهرداري در جماران
مجيد  اعزازي|

از آخرين روزهاي خرداد س��ال جاري يعني از زمان 
آشكار شدن تخلف ساختماني دولت در محله جماران 
و قلع و قمع طبقه اضافي ساخته شده در اين ساختمان 
توسط ش��هرداري منطقه يك تهران تا همين نيمه 
داغ مرداد، ش��هردار تهران اذن حضور در جلس��ات 
هيات دولت نيافته، هرچند كه مي گويد پيامك هاي 
دعوت دولت را دريافت كرده است. ديروز اما تا حدي 
و دستكم به طور موقت، ورق به نفع مديريت شهري 
برگشت. از سويي، نمايندگان دولت در شوراي عالي 
معماري و شهرسازي كشور كه لغو مصوبه محدوديت 
ارتفاع در محله تاريخي جماران را پيگيري مي كردند، 
به بررسي »كارشناسي« اين مساله تن دادند و از سوي 
ديگر، پيروز حناچي، شهردار تهران در يك كنفرانس 
مطبوعاتي مجازي از بي مهري ه��اي مالي دولت در 
دوران كرون��ا گف��ت و از س��ودمندي تعامل دولت و 
شهرداري براي 50 ميليون از جمعيت كشور سخن 

به ميان آورد. 

     ماجراي جماران
بر اساس مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري، 
منطقه جماران، منطقه واجد ارزش فرهنگي شناخته 
ش��ده و ساخت و س��از بيش از ۲ طبقه در اين منطقه 
ممنوع اس��ت. اين در حالي است كه از 5 سال قبل در 
باغ عمارتي متعلق به نهاد رياست جمهوري در محله 
جماران، س��اخت و س��از صورت گرفته و از همين رو، 
گروهي از اهالي اين محله به دادستاني و شوراي شهر 

شكايت كرده اند.
پس از اين ش��كايت كه در آخرين روزهاي خرداد ماه 
س��ال جاري صورت گرفت، تعدادي از اعضاي شوراي 
شهر همراه محمد ساالري، رييس كميسيون معماري 
و شهرسازي اين ش��ورا از كارگاه ساختماني دولت در 
جماران بازديد كرد و با اصرار آنها، طبقه سوم از سوي 
شهرداري منطقه يك تخريب ش��د. اين پروژه حتي 
پيش از بروز اين مس��اله، مجوز ساخت نداشت، با اين 
وجود، ساعتي پس از بازديد اعضاي شوراي شهر، پروانه 

ساخت از سوي شهرداري منطقه، صادر شد.
اگرچه نهاد رياس��ت جمهوري، تملك اين ساختمان 
براي شخص رييس جمهور و همچنين مسكوني بودن 
آن را تكذيب كرد، اما بر اساس اسناد موجود، كاربري 
ملك مسكوني است. مجموعه اين رويدادها سبب شد تا 
دولت پيروز حناچي، دبير سابق شوراي عالي شهرسازي 
و معماري در دولت يازدهم و شهردار كنوني تهران را 
از شركت در جلسات هيات دولت منع كند. همزمان 
دولت، طرح لغو مصوبه قانون��ي محدوديت ارتفاع در 
محله تاريخي جماران در ش��وراي عالي شهرسازي را 
در دستور كار قرار داد و حتي شنيده شد كه وزير راه و 
شهرسازي به عنوان رييس اين شورا براي لغو ممنوعيت 

ساخت بيش از ۲ طبقه در جماران تحت فشار است.
از همين رو، علي اعطا سخنگوي شوراي شهر نيز روز 
يكشنبه هفته جاري اعالم كرد: طي نامه اي به محمد 
اس��المي وزير راه و شهرسازي خواهان خروج موضوع 
بررسي و اصالح ملك نهاد رياست جمهوري در جماران 

از دستور كار شوراي عالي شهرسازي شده است.
زهرا نژادبهرام، عضو هيات رييس��ه ش��وراي شهر نيز 
ديروز خبر داد كه تعدادي از اعضاي شوراي شهر درباره 
ضرورت بررسي كارشناسي موضوع محله جماران در 
مديريت ش��هري و همكاري مشترك با شوراي عالي 
شهرسازي جهت ارايه طرح مناسب با شرايط پايتخت 

به وزير راه و شهرسازي نامه نوشته اند.
در آن س��وي ماجرا، محم��ود واعظ��ي رييس دفتر 
رييس جمهور نيز در نامه اي به وزير راه و شهرس��ازي 
درباره مخالفت با س��اخت و س��از بيش از دو طبقه در 
جماران نوشت: »مخالفت با طرح جماران« به استحضار 
رييس جمهور رسيد؛ پي نوش��ت فرمودند: »هر گونه 
طرحي كه با قانون منطبق نيست و ظلم به مردم است، 

سريعا بايد اصالح شود!«

     نمايندگي از 50 ميليون ايراني در دولت
ديروز اما شهردار تهران در نشست مطبوعاتي خود به 
مناسبت پاسداشت روز خبرنگار، درباره منع حضورش 
در هيات دولت اظهار كرد: مطابق قانون شهردار تهران 
عضو هيات وزيران نيست و اين حضور سنتي بوده است 
كه از زمان مرحوم رفسنجاني و آقاي كرباسچي آغاز شد. 
بودن شهردار تهران در دولت هم براي دولت و هم براي 

شهرداري تهران مفيد بوده است.
او افزود: اوراق مشاركت نتيجه پيگيري شهردار تهران 
در دولت در حاشيه جلسات بود و با توجه به اينكه من 
رييس مجمع كالن شهرهاي كشور هستم و حضورم 
به نمايندگي 50 ميليون جمعيت كش��ور را پوشش 
مي دهد، در نتيجه حضور در جلس��ات تاثيرگذار بوده 

و هست.
حناچي گفت: بسياري از مصوبات دولت در ارتباطات با 
دستگاه هاي اجرايي مي تواند تسهيل شود و دولت نيز 

به اين ارتباط نياز دارد.
ش��هردار تهران اظهار كرد: قانونا شهردار تهران عضو 
هيات وزيران نيست. شهردار تهران در دوره هايي مانند 
تمام دوران دولت هاي هشتم و نهم در جلسات هيات 
وزيران شركت نمي كرد. اينكه حضور شهردار تهران 
چقدر مي تواند در هيات وزيران موثر باشد را مي توان 
در سيل سال 98 در گرگان، خرم آباد، خوزستان، وقايع 
آبان ماه، سقوط هواپيماي اوكرايني و شرايط كرونا ديد 
كه شهرداري اصلي ترين بازوي اجرايي دولت در اين 

حوادث به صورت مستقيم بوده است.
حناچي گفت: سيل تهران در سال 98، نيز مورد ديگري 
اس��ت كه اگر مراقبت هاي الزم انجام نمي شد تهران 
مي توانست تا آستانه سيل پيش رود. اما با آمادگي اين 
بحران كنترل شد. در نتيجه دولت و شهرداري نيازمند 

هم هستند و اين مشكالت حل خواهد شد.

     شرايط دولت غيرعادي و حاد است
شهردار تهران افزود: شرايط دولت هم غيرعادي و هم 
حاد است و نمي توان انتظار زيادي داشت. وقتي براي 
كرونا از صندوق توسعه ملي استقراض مي شود، به اين 
معني است كه در س��طح ملي توان چنين ماموريتي 
وجود نداشته است. ما براي بازسازي بخش هاي جديد 
در مترو و اتوبوسراني نيز از دولت قول گرفته ايم. اما من 
ادبيات تند و طلب كارانه را نمي پس��ندم و با روحياتم 
سازگار نيست و با مذاكره، پيگيري و استمرار مي توان 

به نتيجه رسيد. 

     از حمايت ويژه دولت بي بهره ايم
به گزارش »تعادل«، شيوع كرونا طي 6 ماهه گذشته، 
مش��كالت ش��هري را بيش از هميشه آش��كار كرد. 
كمبود واگن مترو و اتوبوس و تاكسي و در عين حال، 
فرسودگي بخش قابل توجهي از ناوگان عمومي تهران 
در اين دوران بيشتر از هميشه به چشم آمد و مسووالن 
س��تاد ملي كرونا و همچنين مديريت ش��هري را در 
معرض انتخاب هاي س��ختي قرار داد. انتخاب ميان 
حفظ فاصله اجتماعي در مت��رو و اتوبوس، تعطيلي 
پايتخت، لغو طرح ترافيك و پذيرش افزايش تلفات 
ناشي از كرونا چهار ضلع مربع آزاردهنده چند ماهه 

اخير بوده اند.
به گفته حناچي، يكي از كارهايي كه دولت ها در زمينه 
مديريت شهري در حوزه كرونا انجام دادند، حمايت 
ويژه از شهرداران بوده است كه متاسفانه در اين شرايط 

ما از آن بي بهره هستيم.
او گفت: موضوع ش��يوع كرونا براي شهرداري تهران 
دو معني دارد؛ نخست افزايش هزينه ها و دوم كاهش 
درآمدها. البته اين مشكل شهرداري تهران به تنهايي 
نيست و همه شهرداري ها در تمام نقاط ايران و جهان 

با اين مشكل روبرو شدند. 
شهردار تهران با بيان اينكه مجموعه اي از درآمدهاي 
ش��هرداري تهران از حيز انتفاع خارج ش��ده، گفت: 
اكنون ناوگان مترو و اتوبوسراني با 50 درصد ظرفيت 
كار مي كند. همچنين با اختالل در شرايط ترافيكي 
دچار مشكل مي ش��ود. يكي از كارهايي كه دولت ها 
در زمينه مديريت شهري در حوزه كرونا انجام دادند 
حمايت ويژه از شهرداران بوده است كه متاسفانه در 

اين شرايط ما از آن بي بهره هستيم.
او در پاسخ به اينكه برنامه شهرداري براي عبور از اين 
شرايط چيس��ت؟ گفت: در بخش نقد تاكنون حدود 
۷0 درصد عملكرد داشتيم و در بخش غيرنقد هميشه 
مشكل داش��تيم. اليحه دو فوريتي را در حال تدوين 
هس��تيم، اما درباره بندهايي از آن در ش��ورا در حال 

مذاكره هستيم. 
حناچي گفت: مميزي جديد شهر تهران را در دستور 
كار داريم و به روز كردن مميزي بس��يار نقش دارد. 
همچنين تالش كرديم هزينه هاي جاري را كاهش 
دهيم و با اليحه اي كه داديم سعي مي كنيم هزينه ها 

را بشكنيم.

     مبارزه با فساد بدون جار زدن
مديريت شهري تهران از آغاز دوران جديد و سه ساله 
خود با پرونده هاي كالن مفاسد اقتصادي در شهرداري 
همچون پرونده ام��الك نجومي مواجه بوده اس��ت. 
محمدعلي نجفي به عنوان اولين ش��هردار در دوران 
جديد مديريت ش��هري در اين زمين��ه اقدامات قابل 
توجهي انجام داد و برخي از مستندات مرتبط با فساد 
مالي در شهرداري را به قوه قضاييه ارايه كرد. حناچي 
نيز ديروز درباره پيگيري حقوقي مطالبات شهرداري 
و تخلف��ات دوره هاي قبلي ش��هرداري اظه��ار كرد: 
پرونده هاي فساد و احقاق حقوق شهرداري، بدون سر 
و صدا در دست پيگيري است، اصراري به جار زدن اين 
موضوع نداريم. حق و حقوق شهرداري و پرونده هاي آن 
از سوي بخش حقوقي شهرداري در حال پيگيري است 

و بسياري از موارد نيز تاكنون احقاق حق شده است.
او در پاس��خ به س��والي درباره وضعيت ف��روش اوراق 
مش��اركت اظهار كرد: اين اوراق به دو بخش تقس��يم 
مي شوند، بخشي براي سال ۱۳9۷ است كه بانك آينده 
و بانك توسعه تعاون بانك هاي عامل شهرداري بودند 
و ۳00 ميليارد تومان از بانك توسعه تعاون اخذ شده 
اس��ت، اما 9۱0 ميليارد تومان بانك آينده باقي مانده 
بود كه با همكاري و پيگيري بانك اين بخش نيز كامال 

محقق شد.
شهردار تهران درخصوص بازپرداخت اين اوراق گفت: 
50 درصد اوراق بر عهده دول��ت و 50 درصد بر عهده 
شهرداري است. از اوراق سال ۱۳9۷ هزار و 500 ميليارد 
تومان اعتب��ار داريم كه 500 ميليارد تومان متعلق به 
اتوبوس��راني بوده و هزار ميليارد تومان هم براي مترو 
است كه در تكميل خطوط 6 و هفت، تكميل ايستگاه ها 
و تجهي��ز زيرس��اخت ها هزينه مي ش��ود. همچنين 
بخش هايي از شبكه مترو از جمله بخش اول خط ۱0 

هم از همين منبع رسما به زودي افتتاح مي شود.
حناچي در پاسخ به س��والي درباره بودجه اختصاص 
يافته به ناوگان حمل و نقل شهري از سوي ستاد كرونا 
گفت: براي بازسازي 500 دستگاه اعتبارات گرفته شده 
و قراردادهاي آن در حال امضا است. بازسازي اتوبوس ها 
انجام مي شود و اتوبوس ها تقريبا نو مي شوند االن هم 
500 دستگاه در دستور كار است كه با اعتبارات ستاد 

كرونا كارهاي مربوط به آن انجام مي شود.

     200 طرح  براي پايتخت 
شهردار تهران درباره بازنگري در ضوابط طرح تفصيلي 
اظهار كرد: اين موضوع در دستور كار است اما قرار نيست 
همه بخش هاي طرح تفصيلي بازنگري ش��ود، طرح 
يك بار تهيه شده و ضوابط آن روي پورتال شهرداري 
بارگذاري شده اما بخش هايي كه تغيير الزم دارند، بايد 
بازبيني ش��ود. طرح هاي موضوعي و موضعي در اين 
زمينه در شوراي عالي معماري و شهرسازي مطرح شده 

و بيش از ۲00 طرح در دست بررسي است.
شهردار تهران درباره خط آسمان تهران بيان كرد: خط 
آسمان هم بخش��ي از ضوابط طرح تفصيلي است اما 

زماني كه آشفتگي بصري در حوزه هاي مختلف وجود 
دارد تا رسيدن به شرايط ايده آل فاصله زياد است اما بايد 
به سمت انتظام بخشي حركت كنيم. اما اين موضوع در 
كوتاه مدت ممكن نيست چرا كه همه مالكان همزمان 
با هم بازسازي انجام نمي دهند بنابراين رسيدن به خط 

آسمان زمان بر است.
شهردار تهران در پاس��خ به سوالي درخصوص ميزان 
بدهي هاي دولت به ش��هرداري گفت: اين موضوع از 
چند جهت پيگيري مي ش��ود. م��واردي كه دولت به 
موجب آن به شهرداري بدهكار مي شود يك مورد در 
بخش كميسيون ماده ۱00 دستگاه هاي دولتي است، 
موضوع بعدي در بخش حمل و نقل از جمله بليت ها و 
امور زيرساختي سرمايه گذاري بوده و در نهايت مواردي 
است كه از سوي وزارت دارايي تاييد مي شود كه در اين 
زمينه طبق قانون بودجه ام��كان تهاتر وجود دارد اما 
دولت تمايلي به اين موضوع ندارد چرا كه بدهي بانك 
مركزي را بيشتر نشان مي دهد. با اين حال در اين زمينه 

5 هزار ميليارد تهاتر انجام شده است.
شهردار تهران ادامه داد: در بخش بليت ها هم معموال 
روزهاي آخر سال سازمان برنامه و بودجه بعد از خالي 
شدن خزانه كمك هايي به شهرداري مي كند. همچنين 
امتيازاتي هم از محل صرفه جويي در مصرف سوخت 
به شهرداري داده مي ش��ود كه از سال گذشته شروع 
شده و روند صعودي داشته و به خوبي پيش مي رود. اگر 
بدهي هايي كه از سال گذشته باقي مانده است محاسبه 

شود، رقم قابل توجهي خواهد شد.
او گفت: درباره بدهي هاي دولت در بخش كميسيون 
ماده ۱00 هم هر زمان كه نقل و انتقالي صورت گيرد يا 
در بودجه مشخص شده باشد قابل تعقيب خواهد بود.

حناچي درباره اعتبارات كرونايي كه به شهرداي تهران 
تعلق مي گيرد، گفت: در اين زمينه آنچه به شهرداري 
تعلق مي گيرد در بخش بازسازي اتوبوس ها خواهد بود 
كه حدود ۲۴0 ميليون براي بازس��ازي 500 دستگاه 

اتوبوس است.

     سهم عوارض ساخت در قيمت مسكن؟
شهردار تهران در پاسخ به سوالي در خصوص افزايش 
۳0 درصدي عوارض ساختمان گفت: شوراي شهر هر 
س��ال عوارض ساخت و ساز را بازبيني مي كند و با نرخ 
تورم آن را افزايش مي دهد عوارضي كه شهرداري تهران 
مي گيرد در قيمت تمام ش��ده مسكن ۲ درصد است. 
سوال اين است كه قيمت مسكن چقدر افزايش يافته و 
چقدر عوارض افزايش يافته است؟ عوارض ساختماني 
حداكثر سالي ۳0 درصد افزايش يافته است كه با همه 
هزينه ها زير ۲ درصد قيمت تمام شده ساخت است و 
به جهت رواني تالش مي كنيم با تخفيف هايي تاثير آن 

را كنترل كنيم.
حناچي گفت: اگر اين عوارض گرفته نشود معنايش آن 
است كه حق شهر را از سازندگان نگرفته ايم و كساني 
كه در ش��هر با انگيزه اقتصادي فعاليت مي كنند و من 

هم موافق فعاليت آنها هستم بايد حق شهر را بدهند.

حناچي: رييس مجمع كالن شهرها هستم و حضورم در هيات دولت به نمايندگي از 50 ميليون جمعيت كشور است، در نتيجه حضور در جلسات 
تاثيرگذار بوده و هست

 تردد 400 هزار 
خودروي فرسوده  در پايتخت

مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي شهر تهران 
با اش��اره به اينكه حدود ۴00 هزار خودروي فرسوده 
در سطح شهر تهران وجود دارد،  گفت: در آيين نامه 
جديد مربوط ب��ه قانون هواي پاك باي��د دوره هاي 
معاينه فني خودروهاي فرسوده كاهش  يابد. حسين 
مقدم مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي شهر 
تهران در گفت وگ��و با فارس، درباره وضعيت معاينه 
فني خودروهاي فرسوده در پايتخت، اظهار داشت: 
خروج خودروهاي فرسوده از سطح شهر نقش بسزايي 
 در كاهش آلودگي هوا دارد و بر اساس مطالعاتي كه

 ۲ تا ۳ سال پيش در شهر تهران انجام گرفت، ۱0درصد 
خودروهاي ش��هر تهران )ح��دود ۳00 تا ۴00هزار 
دس��تگاه خودرو( فرسوده است. او با اشاره به اينكه با 
گذشت ۳ سال آمار خودروهاي فرسوده نيز بيشتر شده 
است، گفت:  ۴0 درصد از آلودگي شهر تهران ناشي از 
همين ۱0 درصد خودروهاي فرسوده است همچنين 
خودروهاي فرسوده نه تنها سبب آلودگي هوا مي شوند 
بلكه در افزايش مصرف سوخت، كاهش ايمني تردد، 
ايجاد هزينه هاي مضاعف در نگهداري خودرو و تأمين 

قطعات مورد نياز تأثيرگذار هستند.

آغاز فعاليت هاي  ورزشي 
باشگاه هاي  مجازي در  تهران

معاون امور اجتماعي و فرهنگي ش��هرداري منطقه 
۱۱ تهران از ش��روع فعاليت هاي ورزش��ي و سالمت 
محور در باش��گاه هاي مجازي به صورت آنالين خبر 
داد. محمد جواد رش��يدي، مع��اون امور اجتماعي و 
فرهنگي ش��هرداري منطقه ۱۱ تهران اظهار كرد: با 
توجه به ش��يوع گس��ترده و فراگير ويروس كرونا در 
سطح جامعه و لزوم رعايت فاصله اجتماعي، در راستاي 
حفظ سالمت وشادابي ش��هروندان، شهرداري اقدام 
به راه اندازي باشگاه مجازي با حضور مربيان برجسته 
كرده است. رشيدي مش��اركت همگاني شهروندان 
در پويش ماندن در خانه، افزايش ش��ور ونش��اط در 
شرايط كنوني، ارتقاي سطح سالمت جسمي ورواني 
شهروندان را از مهم ترين اهداف برگزاري برنامه هاي 
مجازي برشمرد و افزود: اين برنامه با حضور مسووالن 
 س��ازمان ورزش روز س��ه ش��نبه ۱۴ مرداد ساعت

 ۳0: 9 در قالب رشته هاي ورزشي تكواندو، ژيمناستيك، 
بهكاپ، واليبال، طناب زني، دارت، كاراته، تنيس روي 
ميز، بدمينتون، شطرنج و بس��كتبال آغاز مي شود. 
به گفته معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه 
۱۱ عالقه مندان براي استفاده از اين دوره هاي آموزشي 
كه به صورت رايگان ارايه خواهد ش��د؛ مي توانند به 
نشاني @ varzash-shahrdari11در شبكه هاي 

اجتماعي اينستاگرام و تلگرام مراجعه كنند.

۶00 دستگاه تاكسي با استاندارد 
يورو 4 شماره گذاري شده است

مديرعامل اتحاديه تاكس��يراني هاي كش��ور گفت: 
از سه ش��نبه هفته گذش��ته كه موافق��ت دولت با 
شماره گذاري تعدادي تاكسي با استاندارد يورو چهار 
ابالغ شد، تا كنون 600 تاكس��ي با استاندارد يورو ۴ 
شماره گذاري شده است. مرتضي ضامني در گفت وگو 
با ايرنا افزود: به دنبال افزايش استاندارد يورو ۴ به يورو5، 
فرآيند ش��ماره گذاري تاكس��ي ها در طرح نوسازي 
ناوگان تاكسيراني از ابتداي امسال متوقف شده بود زيرا 
خودروهاي در نظر گرفته شده براي نوسازي تاكسي ها 
داراي استاندارد يورو ۴ بودند و سازمان محيط زيست 
ب��ه آن ايراد گرفته بود. وي ادامه داد: تا اينكه موافقت 
دولت با ش��ماره گذاري تعدادي تاكسي با استاندارد 
يورو ۴ ابالغ شد، قرار شد كه 5 هزار دستگاه تاكسي در 
اين قالب به متقاضياني كه از قبل ثبت نام كرده بودند 
تا ۳0 مهر ماه امسال و اجازه شماره گذاري و تحويل 
داده شود. مديرعامل اتحاديه تاكسيراني هاي كشور 
گفت: روند تحويل خودروهاي باقي متقاضياني كه 
ثبت نام كرده اند نيز در حال انجام است و اميدواريم 
در هفته آينده فاكتورهاي جديد با قيمت جديد آغاز 
ش��ود. وي در مورد قيمت هاي جديد تاكسي ها نيز 
گفت: متقاضياني كه سال گذشته ثبت نام كرده بودند، 
همان قيمت گذشته خودرو شامل آنها مي شود و تغيير 
قيمت شامل متقاضياني است كه جديد ثبت نام كنند.

عجيب ترين زباله هاي تهران
مديركل امور خدمات شهري شهرداري تهران گفت: 
شهروندان بايد بدانند كه زباله اي كه به نهرها مي ريزند 
وارد كانال ها و مسيل ها مي شود و در صورت باران اين 
كانال ها هستند كه منجر به س��يل مي شوند و جان 
شهروندان به خطر مي افتد. اصغر عطايي درباره اليروبي 
مسيل هاي تهران گفت: در حال حاضر ۱0 هزار كيلومتر 
نهر در ش��هر تهران وجود دارد؛ پيمانكاران خدمات 
شهري هر ناحيه موظف هستند انهار فرعي كه خيلي 
كم عمق و كم عرض هستند را مانند پياده روها تميز 
و زباله ها را خارج كنند. وي با بيان اينكه 5۳0 كيلومتر 
مسيل در شهر تهران وجود دارد، تصريح كرد: نهرهاي 
درون شهر به كانال ها و مسيل ها مي روند و اگر خوب 
پاكسازي نشوند زباله ها به كانال ها و مسيل ها مي روند. 
بعضي از اين كانال ها زير زمين هستند و كارگرها به 
سختي مي توانند آنها را تميز كنند. به گزارش سايت 
ش��هر، عطايي در پاسخ به اين سوال كه عجيب ترين 
زباله هايي كه تا كنون در كانال ها مشاهده شده است 
چيست، گفت: در يك كانال دفني كه ۲0 متر زير زمين 
است يك دست كامل مبل پيدا شد كه حتي براي خارج 
كردن بايد خرد مي شدند و از زير دريچه خارج مي شدند 
و اصال نمي دانيم چطور اين مبل ها به آنجا منتقل شده 
بودند. اين كار حتما كار يك فرد عادي نيست و احتماال 
يك ونداليس��ت چنين كاري انجام مي دهد. البته در 
زمان خانه تكاني ها اغلب لحاف و تشك نيز در كانال ها 
وجود دارد كه بعد از ماندن در آب حجم زيادي هم پيدا 
مي كنند. اينها به راحتي در كنار خيابان توسط ماموران 
ش��هرداري جمع آوري مي شوند و ما اصال نمي دانيم 

دليل اين حجم ضايعات در داخل مسيل ها چيست.

 رفع صد درصدی تعرض 
به زمين های دولتی در تير

سرهنگ جواد خردمند، فرمانده يگان حفاظت 
سازمان ملی زمين و مسکن با اشاره به اينکه اين 
يگان در تير امس��ال ۳۲۲ مورد گزارش مردمی 
تعرض ب��ه اراضی از طريق ش��ماره چهار رقمی 
۱656 دريافت کرده اس��ت، گف��ت: از مجموع 
۳۲۲مورد ۲۲8 مورد آن به حوزه تحت عملکرد 
يگان حفاظت سازمان ملی زمين و مسکن مرتبط 
بود که با هوش��ياری نيروهای يگان تمامی اين 
موارد تعرض رفع فوری ش��ده است. به گزارش 
سازمان ملی زمين و مسکن، او با اشاره به اينکه 
اين ي��گان در تيرماه س��ال ج��اری ۳۲۲ مورد 
گزارش مردمی تعرض به اراضی از طريق شماره 
چهار رقمی ۱656 دريافت کرده است، گفت: از 
مجموع اين ۳۲۲ م��ورد ۲۲8 مورد آن به حوزه 
تحت عملکرد يگان حفاظت سازمان ملی زمين 
و مسکن مرتبط بود که با هوشياری نيروهای يگان 
تمامی اين موارد تعرض رفع فوری ش��ده است. 
س��رهنگ خردمند با بيان اينکه در تيرماه سال 
جاری حدود ۲06 هکتار زمين دولتی رفع تعرض 
فوری شده است افزود: تالش ما در يگان حفاظت 
سازمان ملی زمين و مسکن همواره بر پيشگيری 
از وقوع تعرض بوده که اين مس��اله خ��ود را در 
عملکرد مثبت يگان در حوزه رفع تعرضات فوری 
نشان می دهد. فرمانده يگان حفاظت سازمان ملی 
زمين و مسکن در خصوص اجرای احکام قطعی 
در حوزه زمين خواری، اعالم کرد: از ابتدای تيرماه 
امسال 85 فقره حکم قطعی به مساحت حدود 
80 هکتار از اراضی دولتی به بيت المال اعاده شد.

 فروش غيرقانونی مسکن
به اتباع خارجی با قولنامه!

موضوع فروش غيرقانونی مس��کن به خارجی ها 
به خصوص فروش ويال در ش��مال کشور به اتباع 
کشورهای همسايه که چند سالی است در مورد آن 
صحبت می شود بر اساس برخی گزارش ها کماکان 
به شکل قراردادهای دس��تی در حال انجام است؛ 
البته چند روزه پيش ي��ک نماينده مجلس گفته 
که خريد مسکن توسط اتباع خارجی فی نفسه بد 
نيست. يک کارشناس بازار مسکن هم معتقد است 
که لزوم طراحی يک بس��ته حقوق��ی، اقتصادی، 
سياس��ی و امنيتی در بحث نق��ل و انتقال ملک از 
سوی خارجی ها احساس می شود. به گزارش ايسنا، 
طبق قانون، خريد و فروش ملک توسط اتباع بيگانه 
ممنوع است. با اين حال بعضًا شنيده می شود که 
عراقی ها يا افغانستانی ها و اتباع کشورهای حوزه 
خليج فارس در بعضی ش��هرها از جمله مش��هد، 
پيرانش��هر، مهاباد، رامسر و ديگر شهرهای شمال 
کشور اقدام به خريد ملک می کنند. در اين خصوص 
مدتی پيش ذبي��ح اهلل خداييان رييس س��ازمان 
ثبت اس��ناد و امالک گفته بود: اف��رادی که تبعه 
ايران نباش��ند، طبق قانون مدنی حق خريد اموال 
غيرمنقول را ندارند بنابراين اگر کس��ی هم اموالی 
همچون زمين و مسکن خريده باشد سند رسمی 
داده نمی شود و ممکن است با سند عادی باشد که 
بارها تاکيد کرده ايم که بايد مجلس و دولت جهت 
اعتبار اسناد رسمی با سازمان ثبت اسناد همراهی 
کنند. يکی از مشاوران امالک در مشهد نيز درباره 
نحوه خريد و فروش مس��کن توس��ط خارجی ها 
گفته بود: متقاضيان خارجی)اتباع خارجی( خريد 
مسکن در بازار مس��کن مشهد به دو شکل حضور 
می يابند، يا از طريق يک ايرانی خوش نام و يا در قالب 

خريد قولنامه ای، خريدوفروش می کنند.

 خسروی: افراد عادی 
مالک خانه های خالی نيستند

ريي��س اتحاديه مش��اوران امالک گفت: بيش��تر 
خانه های خال��ی برای افراد عادی نيس��ت و برای 
وابس��تگان دولت اس��ت. ب��ه گزارش تس��نيم ، 
مصطفی قلی خس��روی اظهار کرد: مدتی اس��ت 
که مصوبه مجلس را برای خانه های خالی داشتيم 
و دليل اجرا نش��دن آن اين است که خانه ها برای 
افراد عادی نيست بلکه مربوط به وابستگان دولت 
است و در نتيجه چندان عالقه مند به انجام شدن 
آن نيستند. وی با بيان اينکه هنوز سامانه تکميل 
نيست، افزود: اين س��امانه در اختيار ما هم نيست 
بلک��ه در اختيار خود وزارتخانه اس��ت که آن را به 
وزارت دارايی سپرده است، اما اطالعات را از سامانه 
امالک می گيرد و استفاده می کند. وی با بيان اين 
که دريافت جريمه از دولت و بانک ها کارساز نيست، 
تصريح کرد: اين ساختمان ها بايد وارد بازار شود، اگر 
جريمه سنگين بگذارند و دولت بخواهد از خودش 
جريمه سنگين بگيرد، تفاوتی ندارد. مديران بانک ها 
بايد قوی عمل کنند و بگويند اصل هدف ما دريافت 
جريمه نيس��ت، اما خانه ه��ا بايد وارد بازار ش��ود. 
سيداميرحس��ين قاضی زاده هاشمی نايب رييس 
مجلس اخيراً درباره ماليات خانه های خالی گفته 
بود: منابع مالی هنگفتی از کشور صرف ساخت و 
ساز مسکن می شود، اما اين حجم از منابع توسط 
گروهی محبوس شده است. مجلس در طرح ماليات 
بر خانه های خالی به دنبال آن است که ماليات ها در 
سطحی دريافت شود تا مالکانی که خانه های خود 
را محبوس نگه داشته اند، وادار به عرضه مسکن به 
بازار شوند. وی افزود: عرضه اين بخش از خانه های 
خالی نه تنها جريان عرضه مسکن را از رکود خارج 
می کند، بلکه سبب می شود تخفيف در اجاره بها نيز 
اتفاق بيفتد الزم به ذکر است که انتظار داريم مزايای 
اين طرح در کوتاه مدت در جامعه نمايان شود. وی 
يادآور شد: گروهی از مسکن به عنوان کاالی سرمايه 
ای استفاده می کنند و نقدينگی خود را در بخش 
مسکن متمرکز کرده اند. در واقع بزرگ ترين مزيت 
طرح اين است که مسکن از حوزه کاالی سرمايه ای 

خارج می شود.

 جلس�ه ش�وراي عالي معماري و شهرسازي 
ديروز به رياس�ت محمد اس�امي، وزير راه و 
شهرس�ازي و با حضور لعيا جني�دي، معاون 
حقوقي رييس جمهور، پيروز حناچي، شهردار 
و محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران 
با هدف بررسي لغو محدوديت ارتفاعي محله 
جماران برگزار ش�د. محمد س�االري، رييس 
كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر 
تهران كه از حضور در اين نشست منع شده بود، 
در گفت وگو با »تعادل« گفت: با موضع گيرهاي 
بسيار منطقي، كارشناسي و هوشمندانه اي كه 
جناب آقاي هاش�مي، رييس شوراي شهر در 
اين جلسه و در تاكيد بر صيانت از محله قديمي 
جماران داش�ته اند، و مجموعه نقطه نظراتي 
كه شهردار تهران و بقيه اعضاي شوراي عالي 

شهر سازي داشته اند، آن تصميم شتاب زده اي 
كه قرار بود بر اس�اس آن محدوديت ارتفاعي 
محله جماران برداش�ته شود، خوشبختانه به 
نتيجه نرس�يد و مقرر ش�د كه در يك فرايند 
كارشناس�ي و مبتني بر مش�اركت مديريت 
شهري همه ابعاد فرهنگي، اجتماعي و هويتي 
و س�اير جهات اين تصميم گيري مدنظر قرار 
گيرد و س�پس گزارش كارشناسي به شوراي 
عالي شهرسازي ارايه شود. به اين ترتيب فعا 
درباره موضوع لغو محدوديت ارتفاعي جماران 
تصميم گيري نشده است. او در پاسخ به اينكه 
طي فرايند كارشناسي و تدوين گزارش مزبور 
چقدر طول مي كش�د؟ اظهار ك�رد: نمي دانم. 
اما به هر حال، انجام كار كارشناس�ي با ابعادي 
كه در جلسه شوراي عالي شهرسازي، رييس 

شوراي ش�هر و ش�هردار  مطرح كرده بودند، 
نياز به بررس�ي ها و مطالع�ات جامع تري دارد 
و قطعا ي�ك فرايند ميان مدت اس�ت و زمان 
مي برد. اما زم�ان دقي�ق آن را االن نمي توان 
مطرح كرد. دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي 
بايد در اين باره اطاع رس�اني كند.  س�االري 
ديروز، پيش از برگزاري نشست شوراي عالي 
شهرسازي در توييتي نوشته بود: طبق روال و 
بنابر ارجاع دعوت نامه شوراي عالي شهرسازي 
توسط محسن هاش�مي، قرار بود امروز جهت 
تصميم گيري در خصوص محله جماران و اعام 
مخالفت كميسيون شهرسازي شوراي شهر، 
در اين جلسه شركت كنم، از دبيرخانه شوراي 
عالي پيغام دادن�د كه از باال گفته اند، فاني در 

جلسه نباشد #مهندسي تصميم گيري.

 ارتفاع گيري جماران، شايد وقتي ديگر
نتيجه نشست شوراي عالي شهرسازي
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تاثير محدوديت هاي ارزي كشور بر بازار موبايل

دودگرانيگوشيبهچشممصرفكنندهميرود
در حالي كه انجمن واردكنندگان موبايل معتقد است تصميم 
ممنوعيت واردات گوش��ي هاي باالي 300 يورو، به دليل 
مشكالت ارزي از سوي كميته تخصيص ارز گرفته شده، 
سازمان هاي دولتي پاسخگو خود را از اين تصميم بي  اطالع 
نشان داده و در مواردي هم حتي اين ممنوعيت زير سوال 
رفته و مطرح مي شود كه اصال ممنوعيتي در زمينه واردات 
گوشي هاي باالي 300 يورو وجود ندارد؛ هرچند در نهايت 
اتفاقي كه در بازار موبايل رخ داده، افزايش قيمت گوشي ها 
ب��وده و مصرف كننده نهايي از اين موضوع متضرر ش��ده 
است.با شيوع ويروس كرونا در جهان و تعطيلي بسياري از 
توليدكنندگان گوشي، ساخت اين كاال با مشكالتي همراه 
شد و در ايران هم مشكل واردات به اين معضالت اضافه شد. 
ادامه تعطيلي مراكز آموزشي و به تبع آن تمركز بر آموزش 
آنالين در دانشگاه ها و استفاده از اپليكيشن هاي آموزشي 
توسط دانش آموزان نيز تقاضاي موبايل را در بازار افزايش 
داد. از طرف��ي عالوه بر مش��كالتي از كمبود جهاني كاال و 
بسته بودن مرزها و محدوديت هاي ترانزيتي براي واردات، 
باال رفتن نرخ ارز منجربه افزايش قيمت گوشي شده و اما 
در اين ميان، چندي اس��ت كه موضوع ممنوعيت واردات 
گوشي هاي باالي 300 يورو مطرح شده كه مزيد بر علت 
گراني شده و قيمت برخي از برندهاي موبايل را حتي تا 50 

ميليون تومان هم باال برد. 

    براي ترخيص گوشي، محدوديت قيمت 
نداريم

سيد روح اهلل لطيفي، سخنگوي گمرك ايران در گفت وگو 
ايلنا با اشاره به آخرين وضعيت واردات گوشي  همراه اظهار 
كرد: »از ابتداي فروردين ماه تا پايان تير 2 ميليون و 926 
هزار و 659 دستگاه گوشي تلفن همراه ترخيص شده  كه 
ارزش اين مي��زان واردات 460 ميليون و 457 هزار و 584 
دالر است.« وي با بيان اينكه حدود 197 هزار و 770 دستگاه 
گوشي تلفن همراه در جريان ترخيص است، ادامه داد: »از 
اين تعداد 81 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه در مرحله 
كارشناسي هس��تند و 117 هزار دس��تگاه هم در مرحله 
صندوق قرار دارند. اگر مشكلي وجود نداشته باشد به زودي 
اين تعداد هم ترخيص مي شوند.« سخنگوي گمرك ايران 
با تاكيد بر اينكه هيچ محدوديت  و ممنوعيت براي واردات و 
ترخص گوشي هاي باالي 300 يورو وجود ندارد، اظهار كرد: 
»گوشي تلفن همراه با هر قيمتي اگر مجوزهاي مربوطه را 
اخذ و پروسه اداري را طي كند، وارد مي شود و در اين واردات 
نزديك به 3 ميليوني، هر نوع با هر قيمتي وارد و ترخيص 
شده است.« لطيفي تاكيد كرد: »براي ترخيص گوشي هيچ 
محدوديت مبني بر سقف قيمتي به ما ابالغ نشده است.« 
وي با بيان اينكه تمام نزديك به 3 ميليون گوشي وارد شده 
به صورت تجاري وارد شده اند، گفت: »ورود گوشي تلفن 
همراه از طريق رويه هاي مسافري هم مجاز و قانوني است.« 
سخنگوي گمرك ايران ادامه داد: »روزانه 30 هزار دستگاه 
گوشي تلفن همراه ترخيص مي شود و روزي نبوده  است كه 

ترخيص تلفن همراه نداشته باشيم.«

   با واكنش اذهان عمومي
 تصميم گيران عقب نشيني كردند

اين اظهارات در حالي اس��ت كه حسين يوسفيان، مدير 
س��امانه همتا نظر ديگري دارد. او در گفت وگو با فارس با 
بيان اينكه ممنوعيت واردات گوشي هاي باالي 300 يورو 
تصميم كميته تخصيص ارز وزارت صنعت بوده، اظهار كرد: 
»پس از رسانه اي شدن اين موضوع اين كميته مي گويد به 
گمركات اجرايي ابالغ نكرده اند، درحالي كه اين موضوع به 
گمركات ايران ابالغ شده است اما با فضاسازي رسانه اي و 
واكنش اذهان عمومي، نتيجه تصميم گيران به نوعي از اين 
موضوع عقب نشيني كردند.« او درباره آمار واردات گوشي ها 
اظهار كرد: »آمار اعالم ش��ده مبني بر اينكه ميزان واردات 

گوش��ي همراه در سه ماهه اول س��ال نسبت به سه ماهه 
سال گذشته واردات سه برابري داشته، غلط است. اين آمار 
گمرك جمهوري اسالمي است كه در ظاهر غلط نيست اما 
در واقعيت ماجرا كامال غلط اس��ت. متاسفانه مجموع اين 
آمارها باعث شده كه ذهنيت افراد جامعه نسبت به تصميم 
درست در راس��تاي مديريت منابع معدود ارزي كشور ما 
مشوش شده و مردم تصميم درست را اشتباه فرض كردند، از 
طرفي دولت از اين موضوع عقب نشيني كرده است. مجموع 
واردات گوشي در سال 98 به طور كلي 15.3 ميليون عدد 
گوش��ي اس��ت كه اين تعداد قبل از بحران ارزي باالي 20 
ميليون دستگاه بوده اس��ت. از اين 15.3 ميليون گوشي 
تعداد 13.9 ميليون دس��تگاه قيمت ارزشي گوشي ها زير 
300 يورو بوده كه قيمت قبل از گمرك نزديك به 7 ميليون 
و بعد از گمرك در بازار 9 ميليون تومان است در واقع عمده 
گوشي هاي مصرفي در ايران زير 300 يورو است. 2.4 ميليارد 
دالر از واردات كش��ور مربوط به گوشي موبايل است و 1.3 
ميليارد دالر مربوط به گوشي زير 300 يورو بوده و نزديك 
به 8 دهم يعني نصف آن مربوط به گوشي باالي 300 يورو 
است. در واقع يك سوم ارز كشور در واردات گوشي مربوط 
به گوشي هاي باالي 300 يورو است اما در سال 98 تنها 9 
درصد از مخاطبان از گوشي هاي باالي 300 يورو استفاده 
مي كردند. از طرفي گوشي هاي باالي 300 يورو پنج برابر 
گوش��ي هاي زير قيمت 300 يورو ارز را به خود اختصاص 
مي دهند، يعني ما به ازاي ورود يك گوشي باالي 300 يورو 
ما مي توانيم 5 گوشي زير 300 يورو وارد كنيم.« يوسفيان 
با بيان اينكه در حال حاضر واردات گوشي همراه به صورت 
تجاري و مسافري است، افزود: »قبل از سال 97 حدود 90 
درصد بازار واردات گوشي قاچاق بوده است كه بعد از طرح 
رجيس��تري واردات قانوني شد. از طرفي بخشي از واردات 
گوشي مربوط به مسافري است و سهم عمده واردات آن به 
صورت قاچاق وارد مي شود. يعني با سوء استفاده از اطالعات 
مسافر ديگري گوشي همراه ثبت مي شود و تامين ارز آن هم 
از بازار آزاد است. هر چقدر ما بتوانيم تقاضاي بازار آزاد ارز را 
كاهش دهيم موجب كاهش قيمت در بازار آزاد خواهد شد 
و به تبع در ارز نيمايي تاثير دارد. اما درباره وضعيت گوشي 
همراه در سال گذشته، متاسفانه از گوشي هاي باالي 300 

يورو در سال 98 حدود 940 هزار دستگاه به شيوه مسافري 
وارد ش��ده، يعني كاالي قاچاق و نصف اين تعداد از طريق 
تجاري بوده است. كما اينكه تنها 40 هزار دستگاه گوشي اپل 
در سال 98 به صورت تجاري يا قانوني وارد كشور شده است.«

   500 هزار گوشي دپوشده در گمرك
امير اسحاقي دبير انجمن واردكنندگان موبايل نيز با بيان 
اينكه كشور نيازمند 15 ميليون گوشي همراه است، اظهار 
كرد: »براي جلوگيري از قاچاق گوشي همراه سامانه 124 
كه زيرنظر وزارت صمت است بايد با همكاري سامانه همتا 
بر بازار موبايل نظارت جدي داشته باشند. همچنين بايد 
با راه اندازي س��امانه افق مراحل ورود گوشي همراه توسط 
بازرگانان به كشور مورد رصد قرار گرفته تا اين كاال با قيمت 
مناسب به دست مصرف كننده برسد. در حال حاضر گروه 
مقتدري مقابل قانون ممنوعيت واردات گوشي باال 300 يورو 
ايستاده اند تا اين قانون اجرا نشود كه در اين رابطه بايد وزارت 
صمت به موضوع بازار موبايل ورود پيدا كرده و با آزاد كردن 
500 هزار گوش��ي همراه دپوشده در گمركات كشور بازار 
موبايل را به وضعيت عادي برگرداند. اكنون كشور نيازمند 
2.4 ميليارد دالر ارز براي واردات گوش��ي همراه است كه 
اگر اين ميزان ارز تأمين شود ما تعهد مي دهيم نياز جامعه 
را ظرف دو ماه برطرف كنيم. همچني��ن از طرفي از همه 
مصرف كنندگان درخواس��ت داريم در صورتي كه گوشي 
هم��راه مورد نياز خود را با قيمت غي��ر متعارف خريداري 
كرده اند نسبت به شكايت از فروشنده اقدام كنند.« حسين 
غروي، رييس هيات مديره انجمن وارد كنندگان موبايل، 
نيز درباره وضعيت بازار گوش��ي همراه ب��ا تاكيد بر وجود 
محدوديت هاي ارزي در كش��ور، بيان كرد: »از طرفي هر 
روز با تغيير قيمت گوشي همراهيم و ما درخواست داريم 
زماني كه گوشي تلفن همراه روشن مي شود قيمت واقعي 
مصرف كننده در آن وجود داشته باشد، در اين رابطه ما به 
سازمان حمايت فشار آورديم و آنها قبول كردند كه تجارت 
الكترونيك و سامانه همتا كمك كنند به طوري كه بازرگان 
هنگامي كه منشأ ارز را مي زند، قيمت تمام شده ارز را ثبت 
كند كه ديگر شاهد نوس��ان بازار نباشيم و اين نابساماني 
اتفاق نيفتد.« او تاكيد كرد: »بايد به بازرگان اعالم شود كه 

گوشي وارد كش��ور نكنند تا سرمايه آنها از بين نرود چون 
ارزي نيس��ت كه به آنها اختصاص داده شود. اگر قرار است 
به گوشي باالي 300 يورو ارز تعلق نگيرد، بايد براي كنترل 
و ثبات بازار به گوشي هاي زير 300 يورو ارز اختصاص داده 
شود. در حال حاضر از گوشي هاي داخل گمرك 14 درصد 
باالي 300 يورو و 86 درصد ديگر زير 300 يورو است.« او در 
پاسخ به اينكه براي رفع مشكل ارزي بازرگانان چه اقداماتي 
انجام شده است، گفت: »از آنجايي كه ارزي وجود نداشته 
كه ما بخواهيم ارز براي بازرگان بگيريم چندين جلس��ه با 
معاونت بازرگاني بانك مركزي برگزار كرديم اما ازكميته هاي 
مختلف به ما گفتند كه ارز نداريم. اما پيشنهاد دادند ما به 
عنوان انجمن واردكنندگان موبايل با يكي از انجمن هاي 
صادركننده تهاتر كنيم كه در قبال پول صادر كننده ها واردات 
موبايل را انجام دهيم و ما هم براي تهاتر تفاهم نامه با انجمن 
صادر كنندگان خشكبار امضا كرديم اما امروز 28 ميليارد 
دالر ارزي داريم كه به چرخه بانك مركزي در سامانه نيما 
بازنگشته است و 16 هزار كارت بازرگاني در حال باطل شدن 

است چون ارز خود را نياوردند.«

   دولت بايد براي اختصاص ارز به موبايل 
چاره انديشي كند

ابراهيم درستي، رييس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاي 
صوتي، تصويري، گوشي همراه و لوازم جانبي نيز كه پيش از 
اين بارها به نقش واردكنندگان به افزايش قيمت گوشي اشاره 
كرده، با بيان اينكه دولت بايد براي اختصاص ارز به گوشي 
همراه چاره انديشي كند، گفت: »اگر قرار است با استفاده از 
فضاي مجازي و تلفن هاي هوشمند فعاليت هاي آموزشي و 
ارايه خدمات اجتماعي به مردم تا توقف شيوع ويروس كرونا 
ادامه يابد، دولت بايد براي اختصاص ارز به گوشي هاي همراه 
چاره انديشي كرده و همچنين 500 هزار گوشي همراه دپو 
شده در گمرك را آزاد كند. براي واردات گوشي همراه ما با 
توجه به وجود تحريم هاي ظالمانه و در نظر گرفتن وضعيت 
نامناسب خريد و فروش نفت و همچنين موج دوم شيوع 
كرونا، شرايط سخت دولت را قبول داريم اما امروز تلفن همراه 
جزو سبد خانوار محسوب مي شود كه بايد براي تأمين اين 

نياز چاره انديشي كرد. 

اخبار ويژه

توافق اتاق اصناف و سازمان 
مالياتي در خصوص ماليات ۹۸

نماينده سرپرست وزارت صمت در اصناف كشور 
در خصوص تواف��ق مالياتي اتاق اصناف ايران و 
س��ازمان امور مالياتي پيرامون تعيين ماليات 
عملكرد 98 موديان صنفي در راس��تاي تبصره 
م��اده 100 ق.م.م اظهار داش��ت: طي چندين 
جلسه كارشناسي با هيات رييسه اتاق اصناف 
اي��ران در خصوص مفاد اين تواف��ق، با توجه به 
شرايط ركود، سيل و در نهايت بحران كرونا در 
سال 98 بحث و تبادل نظر گرديد و مقرر شد تا 
شرايط اصناف در اين توافق كامال لحاظ گردد.

نماينده اصناف در س��ازمان مالياتي با تاكيد بر 
اينكه در پيگيري از حقوق س��ه ميليون واحد 
صنفي كوتاه نخواهيم آمد، افزود: هيئت رييسه 
اتاق اصناف ايران در نشس��ت هاي مشترك با 
سازمان امور مالياتي تمامي خواسته هاي بحق 
اصناف را مطرح و مطالبه كرد. ابراهيم درستي 
تاكيد ك��رد: توافق نهايي اتاق اصن��اف ايران و 
سازمان امور مالياتي در خصوص ماليات عملكرد 
98 اصناف، مش��روط بر لح��اظ درآمد موديان 
صنفي تا 60 برابر معافيت مالياتي صورت گرفت 
و قرار شد تمامي موديان صنفي اعم از گروه سوم 
و دوم در صورتي كه ميزان فروش آنها زير سقف 
تعيين شده باش��د، مي توانند بنابر تبصره ماده 

100 نسبت به تعيين ماليات خود اقدام كنند.
 اف��رادي كه ماليات آنها در س��ال 97 از صفر تا 
2.5 ميليون تومان بوده، هيچ افزايشي نخواهند 
داش��ت و همان مقدار ماليات براي س��ال 98 
ايشان تعيين مي ش��ود. افرادي كه ماليات آنها 
در س��ال 97 از 2.5 ميليون تومان تا 5 ميليون 
تومان بوده نيز 4 درصد افزايش داشته، افرادي 
كه بي��ن 5 ميليون تا 10 ميلي��ون تومان بوده 
با 8 درص��د افزايش و افرادي ك��ه بيش از 10 
ميليون تومان ماليات 97 داشته اند، مي توانند 
ب��ا افزايش 12 درصدي نس��بت به س��ال 97 
ماليات خود را تعيين كنند.  درس��تي تشريح 
كرد: رييس س��ازمان امور مالياتي در خصوص 
درآمد موديان تا 60 برابر معافيت ها اعالم نمود 
كه براي تحقق اين امر نياز به مصوب ش��وراي 
عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا است و مقرر 
شد تا اين موضوع انجام گيرد و پس از آن ابالغ 
دستورالعمل انجام پذيرد. ظاهرا جلسه مذكور 
ش��نبه اين هفته برگزار نشد و بعلت نبود زمان 
كافي س��ازمان اقدام به ابالغ دس��تورالعمل بر 
مبناي درآمد موديان تا 30 برابر معافيت هاي 

مالياتي مي كند. 

پلمب دانشگاه پزشكي مدرن 
ايراني و كلينيك درماني احيا

ف��ردي 30 س��اله با جع��ل لقب پروفس��ور با 
تاسيس دانش��گاه و كلينيك پزشكي غيرمجاز 
در ش��هرهاي باب��ل، گت��اب و بندپي ش��رقي، 
و ج��ذب دانش��جو در دانش��گاه و درياف��ت  
هزين��ه كالن از م��ردم در كليني��ك غيرمجاز 
اقدام مي كرد. اين ش��خص ب��ا ادعاهاي واهي 
مبني ب��ر درم��ان بيماري ه��اي صعب العالج 
 مبالغ هنگفت��ي از بيماران اخذ نموده اس��ت.

ب��ا هماهنگي با دادس��تان باب��ل و دادگاه ويژه 
مربوطه در استان محل كار اين فرد مداخله گر 
در امور پزش��كي پلم��ب و پرون��ده وي جهت 
رسيدگي به مراجع قضايي ارسال شد. برخورد با 
افراد غيرمجاز در حوزه پزشكي و دندانپزشكي، 
پوس��ت و زيبايي و طب س��نتي جدي اس��ت. 
در صورت مش��اهده چنين مواردي در س��طح 
استان بالفاصله با معاونت درمان دانشگاه هاي 
علوم پزشكي مازندران و بابل يا با سامانه 190 

اطالع رساني كنيد.

دنياي فناوري

حذف هزاران بازي چيني
از فروشگاه اپل

ش��ركت امريكايي اپل بيش از 30 هزار برنامه بدون 
مجوز ك��ه 90 درصد آنها بازي بودند را از فروش��گاه 
اپ استور آيفون در چين حذف كرد. به گزارش ايسنا 
به نقل از بلومبرگ، اين اقدام كه در ماه ژوئن آغاز شد و 
در ژوييه به اوج رسيد، به شيوه غيررسمي اجازه انتشار 
بازي ها در حالي كه در انتظار دريافت مجوز دولت چين 
هستند، پايان داد. اين وضعيت تنها در آيفون ديده 
مي شد و فروش��ندگان اندرويد چيني بدون استثنا 
تابع مقررات بودند. موسسه تحقيقاتي كيماي چين 
اعالم كرد حدود 179 هزار برنامه بازي همچنان در 
فروشگاه چيني اپل وجود دارند كه حدود 160 هزار 
برنامه از ميان آنها رايگان هستند. اپل پيش از اين به 
سازندگان و ناشران بازي هاي iOS هشدار داده بود كه 
براي ادامه فعاليت در چين، بايد مجوز دريافت كنند 
و آش��كارا گفته بود هرگونه بازي بدون مجوز پس از 
31 ژوييه از اپ استور حذف خواهد شد. چين يكي از 
بزرگ ترين بازارهاي اپل براي فروش كاالها و خدمات 
ديجيتالي اس��ت و سازنده آيفون معموال 30 درصد 
سهم از فروش اين برنامه ها دريافت مي كند. اقدامات 
اخير اپل نش��ان دهنده موضع جدي دولت چين در 
خصوص بازي هاي ديجيتالي است. تبليغات كنندگان 
آنالين مانند تنسنت و بايت دنس احتماال از اين موضع 
صدمه خواهند ديد و بخشي از خريداران تبليغات بازي 

را از دست مي دهند.

عصبانيت كاربران ويندوز از 
مهاجرت اجباري به مرورگر اج

برخ��ي كارب��ران ويندوزه��اي 7 و 10 از اينك��ه 
مايكروسافت كاربران اين سيستم عامل را مجبور به 
مهاجرت اجباري به مرورگر اج مي كند، خشمگين 
ش��ده اند. به گزارش ف��ارس به نق��ل از زد دي نت، 
مايكروسافت با اجراي برخي به روزرساني هاي اجباري 
مرورگر اج را بدون درخواست و رضايت كاربران روي 
رايانه هاي آنها نصب مي كند. اين امر موجب خشم 
كاربران ويندوز و شكايت آنها در شبكه هاي اجتماعي 
شده تا جايي كه برخي از آنها مرورگر اج را به بدافزاري 
مزاحم تشبيه كرده اند. مايكروسافت پيش از اين هم 
نسبت به نصب برخي به روزرساني هاي اجباري روي 
سيستم عامل ويندوز اقدام كرده بود و با اعتراض هاي 
تند كاربران مجبور به عقب نشيني شده بود. پيش از 
اين برخي كاربران ويندوز 10 از اينكه مايكروسافت 
داده هاي خصوصي كاربران مرورگ��ر كروم را براي 
تشويق آنها به مهاجرت به اج سرقت مي كند، اظهار 

خشم كرده بودند.

ترامپ براي حمله به شركت هاي 
نرم افزاري چيني آماده مي شود

طبق گزارشي جديد ترامپ بزودي اقداماتي درباره 
شركت هاي نرم افزار چيني انجام مي دهد. به گزارش 
مهر به نقل از رويترز، مايك پمپئو وزير امور خارجه 
امريكا ادعا مي كند رييس جمهوري اين كشور تصميم 
دارد اقداماتي عليه شركت هاي نرم افزاري چيني انجام 
دهد كه اطالعات كاربران را به طور مستقيم به دولت 
اين كشور آسيايي منتقل مي كنند. او در مصاحبه اي 
با شبكه خبري فاكس نيوز گفت: »ترامپ گفت ديگر 
كافي است، ما اين چالش را حل مي كنيم. بنابراين در 
روزهاي آينده او درباره نرم افزارهاي مرتبط با چين كه 
ريسك هاي امنيت ملي ايجاد مي كنند، تصميماتي 
خواهد گرفت.« اين اخبار در حالي منتشر مي شود 
كه ترامپ چند روز پيش اعالم كرد دستور ممنوعيت 
اپليكيشن تيك تاك در امريكا را صادر مي كند. طي 
ماه هاي اخير مقامات امريكايي ادعا مي كنند شركت 
مادر تيك تاك با دولت چين ارتباط نزديكي دارد و از 
آنجا كه اطالعات كاربران را كنترل مي كند، يك خطر 

امنيت ملي به شمار مي آيد.

با واكنش اذهان عمومي، تصميم گيران به نوعي از موضوع ممنوعيت واردات گوشي هاي باالي 300 يورو عقب نشيني كردند - عكس: عليرضا غالمي
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٭   مشخصات مناقصه :
مبلغ برآورد )ریال/ارز(شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصاتشماره تقاضا/ مناقصهنام مناقصه گزار

98360353،233،9474,281,000,000شرکت ملی حفاری ایران

٭  نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه و استعالم ارزیابي كيفي:
دریافت اسناد استعالم ارزیابي 

توزیع اسناد استعالم ارزیابي كيفي از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا 10 روز پس از آن ادامه خواهد داشت.تاریخ شروع دریافتكيفي توسط مناقصه گر

تحویل اسناد استعالم ارزیابي 
  14 روز پس از آخرین روز دریافت اسناد استعالم ارزیابي كيفي            آخرین مهلتكيفي به مناقصه گزار

دریافت اسناد مناقصه
توسط مناقصه گر

تاریخ دریافت اسناد مناقصه توسط مناقصه گران واجد شرایط ) مناقصه گراني كه حداقل امتياز ارزیابي كيفي را اتخاذ نموده اند( پس از تاریخ شروع دریافت
تعيين فهرست كوتاه، متعاقبًا اعالم خواهد شد.

نحوه دریافت
1- ارائه اصل فيش واریزی به مبلغ190.000ریال به حساب شماره 4001114004020491 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

)IR 520100004001114004020491( :تحت عنوان تمرکز وجوه در آمد شرکت ملی حفاری ایران شماره شبا
2- درخواست رسمی متقاضی )باذکر نام دقيق( مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

٭   روش ارزیابی کيفی مناقصه گران :

روش ارزیابی
 بر اساس کسب حداقل امتياز مربوط به معيارهای موجود در استعالم های ارزیابی کيفی که توسط متقاضيان شرکت در مناقصه تکميل می شود، انجام می گردد.)حداقل امتياز 50(.

1- داشتن تجربه و دانش در زمينه مناقصه مورد نظر و ارائه مدارک الزامی است.
2- تنها مناقصه گراني كه داراي تجهيزات و دستگاههاي مورد نياز جهت ساخت كاالي موضوع مناقصه مي باشند مجاز به شركت در مناقصه خواهند بود.

تعادل نوبت اول  99/5/14 نوبت دوم 99/5/15

٭  محل دریافت/تحویل اسناد مناقصه و استعالم ارزیابي كيفي:

محل دریافت
آدرس : اهواز  بلوار پاسداران باالتر از ميدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران كارگاه یك، ساختمان شماره 2 مدیریت پژوهش، فناوري و مهندسي ساخت  طبقه ي 

دوم اتاق 204 – تلفن 061-34144876
آدرس تهران : خيابان جمهوری جنب ساختمان آلومينيوم کوچه یغما مرکزی هشتم طبقه 4 اتاق 431 تلفن 021-66700249

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از ميدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملياتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- دبيرخانه کميسيون مناقصات- محل تحویل
شماره تماس 34148569 – 061-34148580

شركت ملي حفاري                             اريان 
مناقصه عمومی يک مرحله ای به روش معمولی ) ويژه سازندگان داخلی (سهامي خاص

آگهی مناقصه 
شركت ملي نفت                             اريان 

نوبت اول

13۹۹.22۸۸

CORE BARREL ADJUSTABLE HEAD 4-3/4” X 2-5/8”. HEAVY DUTY:XO  موضوع مناقصه :  ساخت قطعات

٭  تضمين شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:
مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع كار 231،000،000 ) دویست و سي و یك ميليون ( ریال  مي باشد.مبلغ تضمين

انواع تضامين قابل قبول

    ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غيربانکی دارای مجوز فعاليت از سوی بانک مرکزی
   اصل فيش واریز وجه نقد به حس�اب ش�ماره 4001114006376636  نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت 

ملی حفاری ایران
)IR 350100004001114006376636 :شماره شبا(  

90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اوليه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پيشنهاد/ تضمين



ادامه از صفحه اول 7دريچه

سرپرست معاونت بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران در گفت وگو با »تعادل« خبر داد

۵۰۰ ميليارد ريال تخلف صنفي در چهار ماه 
تعادل | گروه تجارت |

براس��اس اع��ام س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان، در ۴ماه ابتدايي سال ۹۹ تعداد بازرسي هاي 
انجام شده از واحدهاي صنفي يك ميليون و ۳۵۴ هزار و ۷۱۹ 
نوبت اعام شده كه موجب شناسايي افزون بر ۸۲ هزار واحد 
صنفي متخلف شده است. در همين حال، سرپرست معاونت 
بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران در گفت وگو با »تعادل« 
از روند جزييات بازرسي هاي صورت گرفته با همكاري اتاق 
اصناف ايران وسازمان تعزيرات حكومتي و... پرداخته است. 
اما براس��اس آماري كه بهنام نيك منش ارايه كرده است، 
مجموع بازرسي هاي صورت گرفته در ۴ ماهه سال جاري، 
۹۸۸ هزار و ۹۹۸مورد بوده كه تعدادي تخلف كه كشف و 
به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شده، ۴۶ هزار و ۳۸۳ 
پرونده بوده است كه ارزش ريالي اين پرونده ها نزديك به 
۵۰۰ ميليارد ريال گزارش شده است. همچنين در بحث 
بازرسي هاي مربوط به عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
از س��وي برخي از صنوف كشور، در حال حاضر، جمع كل 
بازرسي هاي صورت گرفته از سوي اتحاديه هاي صنفي در 
ماه هاي گذشته، ۲۰۰ هزار و ۲۹۶ مورد بازرسي نسبت به 

اعضا انجام شده است. 

      جزييات تشكيل پرونده هاي تخلف اصناف 
س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان با 
ارايه گزارش عملكرد چهار ماهه اين س��ازمان و بازرسان 
سازمان هاي صمت استان ها اعام كرد، براساس بازرسي هاي 
انجام شده در اين مدت براي ۸۲ هزار و ۶۵۴ واحد صنفي، 
توليدي و خدماتي پرونده تخلف تشكيل شد. بر اساس آمار 
منتشر شده كاالهاي اولويت دار بازرسي از ابتداي امسال 
شامل »لبنيات، برنج، ميوه، گوش��ت مرغ، گوشت قرمز، 
تخم مرغ، قند و شكر، انبار و سردخانه، اماك، روغن نباتي، 
ل��وازم خانگي، صوت��ي و تصويري، مصالح  س��اختماني، 
الستيك خودرو، روغن موتور، خودرو، كاغذ، شوينده ها و 
حمل و نقل« بوده است. براساس اين گزارش تعداد تخلفات 
كشف شده از سوي بازرسان سازمان حمايت و سازمان هاي 

صمت استان ها، در اين مدت يكصدهزار و ۵۱۴ مورد بود.
در همين رابطه سرپرست معاونت بازرسي و نظارت اتاق 
اصناف ايران نيز در گفت وگو با »تعادل« از جزييات تشكيل 
پرونده هاي تخلف برخي از صنوف در سراسر كشور خبر داد. 
بهنام نيك منش، در ابتداي صحبت هاي خود و در پاسخ به 
اين پرسش كه چه اقداماتي از سوي اتاق اصناف ايران براي 
برخورد با اصناف متخلف صورت گرفته است، توضيح داد: 
يكي از اقداماتي كه از س��وي اتاق اصناف ايران انجام شد، 
اين بود كه طرح تشكيل بازرسي و نظارت از صنوف كشور 

در مورد گروه هاي كااليي داراي اولويت، مثل  »الستيك، 
خودرو، مواد شوينده و بهداشتي، ماسك و اقام خوراكي 
از قبيل »گوش��ت قرمز، تخم مرغ، جو، ذرت و برنج، روغن 
و دانه هاي روغني و ش��كر« كليد بزند و در دستور كار قرار 

خود قرار دهد.  
او ادامه داد: در واقع با اين دس��تورالعمل از ظرفيت و توان 
اتحاديه هاي صنفي در سراسر كش��ور در بحث نظارت بر 
خود اعضاي صنفي استفاد شده و با گشت هاي مشترك 
بين بازرسي اتاق ها و خود اتحاديه ها كاالهاي اولويت دار در 

رصد بازرسي ها قرار گرفته اند. 
نيك منش، در ادامه با توجه به اهميت موضوع بازرسي ها 
در شرايطي كه بر بازارها حاكم است، بيان كرد: اقدام مثبت 
ديگر شوراي هماهنگي تشديد كنترل و نظارت بازار، اين 
بود كه گشت هاي مش��ترك سازمان تعزيرات حكومتي، 
س��ازمان حمايت و حتي دادستاني كل كش��ور پاي كار 
آمدن��د. از اين رو، انبارها، س��ردخانه، واحدهاي توليدي و 
واردكنندگاني كه مبادي احتكاري كاال داش��ته باشند در 

دستور كار قرار گرفته است. او در بخش بعدي صحبت هاي 
خود به ارايه آماري در خصوص تشكيل پرونده هاي تخلف 
صنوف پرداخت وگفت: در ۴ ماهه ابتدايي سال جاري، از ۸ 
هزار و ۲۴۸ انبار بازديد  صورت گرفته است كه نزديك به ۲۱ 
فقره پرونده تخلف تشكيل شده است. نيك منش در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود اينگونه توضيح داد كه صاحبان 
كاالها بايد هر روز موجودي كاالهاي خود را در سامانه جامع 
انبارها اعام كنند و چنانچ��ه اعام موجودي كاال صورت 
نگيرد، به منزله احتكار محسوب مي شود كه در اين صورت، 
بازرسي و گشت هاي مشترك، برخورد قاطعي با متخلفين 

خواهند داشت.
همچنين بنابه اظهارات نيك منش، چنانچه حين رصد 
انبارها، تخلف براي گشت هاي مشترك محرز شود، در همان 
زمان دادستاني دستور عرضه كاال در شبكه را صادرمي كند 
و چنانچه مرتكب اخال در نظم شده باشند، مجازات آنها 
حبس خواهد بود. اگر اينگونه نباشد، جرايم نقدي براي آنها 

مطابق تخلفي كه صورت گرفته، در نظر گرفته مي شود. 

     ارزش ريالي تخلفات چقدر است؟ 
از سوي ديگر، بر اساس آمار اعامي از سوي اين مقام 
مس��وول در اتاق اصناف ايران، مجموع بازرسي هاي 
ص��ورت گرفته در ۴ ماهه س��ال ج��اري، ۹۸۸ هزار و 
۹۹۸مورد بوده كه تعدادي تخلف كه كشف شده و به 
سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شده، ۴۶ هزار و ۳۸۳ 
پرونده بوده است، كه ارزش ريالي اين پرونده ها نزديك 
به ۵۰۰ ميليارد ريال گزارش ش��ده است. به گفته او، 
تعداد بازرس��ي هاي صورت گرفته در ۴ ماهه ابتدايي 
سال ۹۹ نسبت به ۴ ماهه س��ال ۹۸ باالي ۱۶ درصد 
افزايش را نشان مي دهد. كه از اين تعداد تخلف كشف 
شده، تعداد پرونده هايي كه مربوط گران فروشي بوده 
۱۵ هزارو ۱۷۳ فقره بوده اس��ت، همچنين در سطح 
عرضه كشور، تعاداد پرونده هاي مربوط به »عدم درج 
قيمت« ۱۶ ه��زار و ۱۶۱ فقره، »ع��دم صدرو فاكتور 
رسمي « ۴هزار و ۲۷۴ فقره، »تلقب« ۲ هزار ۹۸۲ فقره 

و »احتكار« ۹۵ فقره پرونده گزارش شده است. 
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 دوگانه
 اجاره و تسهيالت مسكن

تفكيك اين سه عامل از يكديگر نه تنها كمكي به 
عرضه و تسهيل دسترسي متقاضيان به مسكن 
مناسب و در استطاعت را نمي كند بلكه، شرايط را 
سخت تر و گرهي بر گره ها مي افزايد. در اين گزارش 
به دوگانه اول پرداخته مي شود و موضوع ماليات بر 
مستغات را در يك گزارش مستقل؛ به قيد حيات 
گزارش خواهم نمود. هدف از ارايه اين گزارش به 
هيچ وجه مخالفت با راه دوكارهاي اتخاذي دولت، 
از جمله اعطاي تسهيات وديعه اجاره نيست بلكه، 
در پي آن هستم كه تصوير كامل تر و دقيق تري از 
شرايط اقتصاد مسكن ارايه كنم تا هم متقاضيان 
و ه��م متخصصان حوزه هاي حق��وق و اقتصاد و 
سياست گذاران از تجربه گذشته درس بگيرند و در 
تصميم هاي شان ملحوظ نمايند. از منظر اقتصادي 
مبلغ قسط بازپرداخت تس��هيات بانكي خريد 
خانه و مبلغ اجاره بها در بحث تصميم گيري براي 
خريد و يا اجاره مسكن دو خدمت قابل جايگزيني 
هستند. بدين معني كه اگر مبلغ قسط كمتر و يا در 
حوالي نرخ اجاره بها باشد متقاضيان مسكن ترجيح 
مي دهند كه به خودشان تا جايي كه ممكن است 
سختي بدهند و هرچه اندوخته دارند به عنوان مبلغ 
اوليه تامين و به جاي مبلغ اجاره، اقساط ماهيانه 
بپردازند، با اين چشم انداز كه در پايان مالك يك 
واحد مسكوني خواهند ش��د. اما اگر مبلغ اجاره 
نسبت به مبلغ قسط كمتر باش��د، افراد ترجيح 
مي دهند كه به جاي خريد از دارايي ش��ان به هر 
ميزان كه هست استفاده مطلوب تري در زمان حال 
كنند تا اينكه درگير پيامدهاي خريد خانه براي 
يك مدت طوالني شوند. از اين رو  است كه همواره 
بانك هاي مركزي در دنيا به دو ش��اخص مهمي 
كه در سياست گذاري پولي توجه دارند، تغييرات 
روند نرخ هاي اجاره بها و اقساط تسهيات مسكن 
متناسب با سود تسهيات است. و به موقع جهت 
تعادل به بخشي به بازار ورود مي كنند. البته پيش 
از ورود به بحث ضروري است كه اين نكته را متذكر 
ش��وم كه اساس��ا موضوع قيمت تابعي از شرايط 
اقتصاد كان اس��ت و مساله اي بخشي نيست. به 
ويژه زماني كه ش��اخص كل سهام در بازار بورس 
تهران نسبت ابتداي س��ال ۱۳۹۷ حدود ۲۱، ارز 
حدود ۴.۵ و سكه ۶.۸ برابر مي شود، طبيعي است 
كه نرخ مسكن نيز در تهران حدود ۳.۷ برابر رشد 
كند. ليكن در اين گزارش م��ا موضوع را از منظر 
درون بخشي مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم و 
شرايط محيط اقتصاد كان را مفروض مي گيريم. 
اگر چنين فرضي را منظور ننمايم از يك س��وي، 
امكان ورود به بحث بخشي را نخواهيم داشت و از 
سوي ديگر، تمام نتيجه گيري ها از اعتبار ساقط 

مي شوند.

 اخبار جديد از معرفي 
وزير پيشنهادي و طرح تفكيك

تعادل |جمعي از نمايندگان درخواست مسكوت 
ماندن طرح تشكيل وزارت بازرگاني به مدت يك سال 
را تقديم هيات رييسه مجلس كردند. متن درخواست 
جمعي از نمايندگان براي مسكوت ماندن طرح تشكيل 
وزارت بازرگاني كه تقديم هيات رييسه مجلس شده، 
به شرح زير است: »احتراماً در خصوص »طرح تشكيل 
وزارت تجارت و خدمات بازرگاني« كه به دليل ابهام 
ش��وراي نگهبان مبني بر مغايرت با اصل ۸۵ قانون 
اساسي، به مجلس اعاده شده است، با عنايت به ماده 
۱۹۳ آيين نامه داخلي مجلس، تقاضا مي شود طرح 
مذكور به مدت يك سال مسكوت بماند. از جمله داليل 
اين درخواست: ۱. با توجه به زمان محدود باقي مانده 
تا پايان دولت دوازدهم، امكان ايجاد تشكيات اداري 
وزارت خانه جديد در سطح كشور به صورت مناسب 
و منطقي وجود ندارد، . ۲. مغايرت با اسناد باالدستي 
از جمله بند »الف« ماده ۲۸ قانون برنامه ششم مبني 
بر كوچك سازي و چابك س��ازي دولت، ۳. بار مالي 
و اجرايي ايجاد وزارت خانه جديد آن هم در ش��رايط 
پيچيده و دشوار اقتصادي و كسري شديد بودجه، ۴. در 
اختيار داشتن ابزارهاي الزم براي »تنظيم بازار« توسط 
دولت از جمله معاونت بازرگاني وزارت صمت و شركت 
بازرگاني دولتي«.  براساس اين گزارش، در ماده ۱۹۳ 
قانون آيين نامه داخلي مجلس آمده است: »در صورتي 
كه حداقل بيست و پنج نفر از نمايندگان تا قبل از اتمام 
رسيدگي نهايي در مجلس كتباً از مجلس تقاضا كنند 
كه طرح يا اليحه قانوني واصل شده به مجلس براي 
مدت معيني مس��كوت بماند، پس از توضيح يكي از 
پيشنهاددهندگان به مدت پنج دقيقه و پاسخ آن از 
طرف يك مخالف به مدت حداكثر پنج دقيقه، راي 
گرفته مي شود. تقاضاي مسكوت ماندن اليحه بدون 
موافقت معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور يا 
وزير يا معاون امور مجلس ذي ربط پذيرفته نخواهد 
شد. تقاضاي مسكوت ماندن در هر طرح و اليحه فقط 
براي يك مرتبه مجاز خواهد بود. هيات رييسه موظف 
است پس از گذش��ت مدت مسكوت ماندن، طرح يا 
اليحه را مجدداً در دس��تور كار مجل��س قرار دهد.« 
از س��وي ديگر، برخي ش��نيده ها حاكي از اين است 
كه رييس جمهور طي هفته جاري، حسين مدرس 
خياباني را به عنوان وزير پيشنهادي صمت به مجلس 
معرفي مي كند. در همين رابطه خبرگزاري فارس نيز 
نوشته است: »با اتمام دوره قانوني سرپرستي حسين 
مدرس خياباني بر وزارت صنعت )۲۲ مردادماه(، حسن 
روحاني رييس دولت دوازدهم طي هفته جاري مدرس 
خياباني را به عنوان وزير پيشنهادي صمت به مجلس 
معرفي خواهد كرد. همچنين اخبار حاكي از اين است 
كه تفكيك وزارت صم��ت كه دولت پيگير انجام آن 
بود فعًا منتفي شده و مدرس خياباني به عنوان وزير 

پيشنهادي اين وزارت معرفي خواهد شد.« 

مجموع بازرسي ها در ۴ ماهه سال جاري، ۹۸۸ هزار و ۹۹۸مورد بوده كه تعدادي تخلف كشف و به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شده است

صنعت،معدن و تجارت
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مرزپرگهر

چهرهروز

۲۵۰۰ اثر مرتضي مميز در يك مجموعه
كتاب »همه تصويرسازي هاي مرتضي مميز« در دو جلد و به مديريت هنري ساعد مشكي )هنرمند نقاش( به چاپ رسيده است. در اين كتاب 
۲۵۰۰ اثر از تصويرسازي هاي زنده ياد مميز گردآوري شده است. ساعد مشكي، هنرمند نقاش درباره اين كتاب توضيح داد: كتاب حاصل بيش از 
سه سال تالش، گردآوري و آماده سازي است. وقتي تصميم به گردآوري تصويرسازي ها گرفتيم، گمانمان اين بود كه كتابي با حدود چهارصد تا 
پانصد صفحه خواهيم داشت. اما هر چه پيش رفتيم حيرتمان از حجم كار مرتضي مميز بيشتر شد. نتيجه كتابي شد با حدود ۲۵۰۰ تصويرسازي 
و ۱۴۴۰ صفحه در دو جلد. او ادامه داد: تصويرسازي ها در سه بخش سامان يافته اند؛ »نشريات«، »كتاب ها )كودكان و بزرگساالن( « و »ديگر 

تصويرسازي ها«. تاريخ همكاري مميز با هركدام از نشريه ها را درج كرده ايم.   

صدور فرمان  برقراري  مشروطه
چهارده��م م��رداد ۱۲8۵، مظفرالدين 
شاه قاجار در روزهاي پاياني عمر خود به 
دنبال اعتراض هاي مردمي فرمان برقراري 
حكومت مش��روطه در ايران را صادر ك��رد. آنچه كه در 
تاريخ، مبناي شكل گيري مشروطه شناخته شده، صدور 
فرمان تاسيس مجلس در مرداد ۱۲8۵ هجري شمسي 
است. تحصن مشروطه خواهان در تيرماه اين سال ابعاد 
گسترده اي يافت. آنچنان كه مظفرالدين شاه قاجار در ۱۴ 
مرداد، فرمان برقراري حكومت مشروطه را صادر كرد. در 
اين فرمان كه خطاب به مشيرالدوله صدراعظم صادر شد، 
آمده است: »... در اين موقع كه رأي همايون ملوكانه ما 
بدان تعلق گرفت كه براي رفاهيت و آسودگي قاطبه اهالي 
ايران و تشييد و تاييد مباني دولت، اصالحات مقتضيه به 
مرور در دواير دولتي و مملكتي به موقع اجرا گذارده شود، 
چنان مصمم شديم كه مجلسي از منتخبين شاهزادگان 
و علما و اعيان و اشراف و مالكين و تجار و اصناف به انتخاب 
طبقات مرقومه در دارالخالفه تهران تشكيل و تنظيم شود. 
...و در كمال امنيت و اطمينان عقايد خودشان را در خير 
دولت و ملت و مصالح عامه و احتياجات مهمه قاطبه اهالي 
مملكت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند كه 
به صحه مباركه موشح و به موقع اجرا گذارده شود... « دو 
روز پس از اين فرمان، مظفرالدين ش��اه دستور تشكيل 
اولين مجلس شوراي ملي را صادر كرد. در اين دستور كه 
مكمل فرمان مشروطيت بود آمده است: »جناب اشرف 
صدر اعظم، در تكميل دستخط سابق خودمان مورخه ۱۴ 
جمادي الثاني ۱۳۲۴ كه صريحًا امر در تاسيس مجلس 
منتخبين ملت نموده بوديم، مجدداً براي آنكه عموم مردم 

از توجهات ما واقف باشند مقرر مي داريم كه مجلس مزبور 
را صريحاً دائر نموده و بعد از انتخاب اجزاي مجلس، فصول 
و شرايط نظام مجلس ش��وراي ملي را براساس امضاي 
منتخبين به طوري كه شايس��ته مملكت باشد مرتب 
نمايند كه به شرف عرض و با امضاي همايون اين مقصود 
مقدس صورت پذيرد. « كار تدوين نظامنامه انتخابات 
نيز توسط مجلس��ي مركب از نمايندگان شاهزادگان، 
علماي قاجاريه، اعيان و اشراف، مالكين، تجار و اصناف 
آغاز شد. اين مجلس هفته اي دو بار در دارالخالفه � ميدان 
۱۵ خرداد فعلي � تشكيل جلسه مي داد و پس از ۳۳ روز 
موفق شد نظامنامه انتخابات را  آماده كند و آن را به امضاي 

شاه برساند. به موجب اين نظامنامه كه با ۵۱ اصل در ۱۷ 
شهريور ۱۲8۵ تدوين و به تاييد شاه رسيد، تعداد ۱۵۶ 
نماينده انتخاب شدند كه ۶۰ نفر از آنان نمايندگان تهران 
بودند. اولين جلسه مجلس شوراي ملي بدين ترتيب در 
۱۷ مهر اين سال تشكيل شد. هشتم دي ۱۲8۵، اولين 
قانون اساسي ايران با عنوان »نظامنامه سياسي« مشتمل 
بر ۵۱ اصل تدوين شد و به امضاي شاه رسيد. اين قانون 
در حقيقت گزيده اي از قوانين اساسي كشورهاي بلژيك، 
فرانسه و بلغارستان بود. اين قانون با امضاي شاه، صورت 
قانوني يافت. ۱۰ روز پس از اين رويداد مظفرالدين شاه 

در ۱8 دي ۱۲8۵ درگذشت.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

وقتي گاو براي انسان اهلي شد 

هزاران س��ال اس��ت كه گاو, جزئ��ي از زندگي 
روزانه كش��اورزي به ش��مار مي آيد. انس��ان در 
براب��ر حفاظت، نگهداري و تغذي��ه اين حيوان، 
از فرآورده هاي گوناگون آن اس��تفاده مي كرد. 
نزديك به ۶ هزار سال پيش از ميالد مسيح، بشر 
ش��يوه زندگي خود را تغيير داد، شكار حيوانات 
را كنار گذاش��ت، به زراع��ت پرداخت و به اهلي 
كردن حيوانات هّمت گذاشت . نخست، سگ و 
سپس گوسفند و بز و بچه گاو را اهلي كرد. اگر چه 
چگونگي اهلي شدن گاو كاماًل مشخص نيست، 
اما زمان آغاز آن از آثار باس��تاني و نش��انه هاي 
باستان شناسي پيدا اس��ت، يكي از تمدن هاي 
نخستين كه به اهلي كردن گاو پرداخت، درخاور 
ميانه قرار داش��ت. كتيبه اي از معبدي در عراق 
به دس��ت آمده كه مربوط به ۴۵۰۰ سال پيش 
از ميالد مس��يح مي باشد وش��خصي را در حال 
دوشيدن ش��ير از گاو نش��ان مي دهد. باستان 
شناسان چنين نتيجه گيري مي كنند كه اهلي 
شدن گاو در آسياو خاور ميانه بين ۴۵۰۰ تا ۶۰۰۰ 
سال قبل از ميالد انجام شده است. شواهدي ديگر 
نشان مي دهد كه در همين زمان، اهلي شدن گاو 
در اروپا به طور جداگانه اي نيز انجام شده است. 
برخالف دنياي قديم، دنياي جديد تا پيش از ورود 
اسپانيايي ها به امريكا، هيچ گاو اهلي در اين قاره 
وجود نداشت. نخستين گاوهاي اهلي، در آغاز 
سده شانزدهم، به وسيله مهاجران اسپانيايي به 
قاره امريكا آورده شد. البته امريكاي شمالي داراي 
نوعي گاوميش به نام باسيون بود كه سرخ پوستان 
موفق به اهلي كردن آن نشده بودند. در امريكاي 
جنوبي نيز اصواًل گاوي موجود نبود. در استراليا 
نيز هيچ گاو، خواه وحشي يا اهلي، وجود نداشت 
و نخستين گاوهاي اين قاره در ۱8 ژانويه۱۷88 
به وسيله مهاجران انگليسي به اين كشور وارد شد. 
اكنون نژادهاي اروپايي به طور قابل توجهي در 
امريكاي شمالي و جنوبي و استراليا پراكنده اند. تا 
اواسط سده هجدهم ميالدي گاوهاي كوهان دار 
هندي يا زيبو فقط تا آفريقا و بخش هايي از آسيا 
گسترش يافته بودند. در اين زمان تعداد زيادي از 
اين گاوها به امريكاي شمالي و جنوبي وارد شدند. 
در ايالت هاي جنوبي امريكا، گاوداران امريكايي، 
نژاد برهمن )Brahman( را با استفاده از اين 
گاوهاي وارداتي ايجاد كردند. مي توان ادعا كرد 
كه گاو، مهم ترين حيواني است كه به وسيله بشر، 
اهلي شده است شايد كمتر حيواني را بتوان يافت 
كه تا اين اندازه براي بش��ر مفيد باشد. تاريخچه 
گاوداري صنعت��ي در ايران نش��ان مي دهد كه 
پرورش صنعتي گاو، به منظور تأمين شير براي 
شهرنشينان در سال ۱۳۳۳ هجري شمسي به 
دنبال افزايش جمعيت كش��ور و افزوني نسبت 
درصد جمعيت ش��هري، ب��ا ورود نژادهاي گاو 
ش��يري پرتوليد اروپايي و امريكايي آغاز ش��د، 
سپس، در پي ادامه روند افزايش جمعيت و باال 
رفتن توان خريد و س��طح فرهنگ و بهداشت، 
تقاضا براي توليد ش��ير افزايش يافت. اين نياز با 
بهره گيري از گاوهاي پرتوليد وارداتي، اسپرم و 
نتاج آنها در گاوداري هاي صنعتي رفع شد و اين 

روند همچنان در حال گسترش است. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويب قانون حفظ فضاي سبز 
قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع 
بي رويه درختان، يازدهم م��رداد ۱۳۵۲ به تصويب 
مجلس بيست و سوم ش��وراي ملي رسيد.  بر اساس 
ماده يك اين قانون، به منظور حفظ و گسترش فضاي 
سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان قطع هر نوع 
درخت در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه 
شهرداري و در روستاها در هر منطقه كه دولت تصويب 
و آگهي نمايد پس از آن بدون اجازه وزارت كشاورزي 
و منابع طبيعي ممنوع است.   درخت از نظر اين قانون 
هر درختي است كه محيط بن آن از پنجاه سانتيمتر 
بيشتر باشد. طبق ماده ۲ اين قانون نيز، شهرداري ها در 
محدوده قانوني و حريم شهر مكلفند ظرف مدت يك 
سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محل هاي 
مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه كه 
هر پنج سال يك مرتبه قابل تجديد مي باشد مالك و 

سند اجراي اين قانون خواهد بود. 
 ش��هرداري موظ��ف اس��ت پ��س از وص��ول برگ 
شناس��نامه هاي مربوط به هر منطقه مراتب را براي 
اطالع ساكنين محل آگهي نمايد. در صورتي كه پس از 
يك ماه ساكنين يا مالكين اعتراض ننمايند شناسنامه 
ابالغ شده تلقي مي گردد. همچنين، ماموران وزارت 
كش��اورزي و منابع طبيعي و شهرداري ها بر حسب 
مورد مي توانند براي تنظيم و يا تطبيق برگ شناسايي 
درختان ب��ا در دست داش��تن معرفينام��ه كتبي و 
نمايندگي دادس��تان وارد محل هاي مش��مول اين 

قانون بش��وند. قطع درخت در محل هاي مش��مول 
اين قانون از تاريخ ابالغ شناسنامه ممنوع است مگر 
با تحصيل اج��ازه كه طبق مقررات آيين نامه مذكور 
در ماده ۱۲ داده خواهد شد. تفكيك قطعات اراضي 
مش��جر و باغات بزرگ تر از پانصد متر مربع با رعايت 
مقررات شهرسازي مجاز است ولي قطع درخت در 
قطعات تفكيك ش��ده به هر مساحت كه باشد بدون 
اجازه طبق مقررات اين قانون ممنوع اس��ت. بر اين 
اساس، در پروانه هاي ساختماني كه بر اساس طرح 
جامع يا هادي ش��هرها از طرف ش��هرداري ها صادر 
مي شود تعداد درختي كه در اثر ساختمان بايد قطع 
ش��ود تعيين و قيد خواهد شد. در صورتي كه پس از 
دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در 
پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتكب 
مشمول مجازات هاي مقرر در اين قانون خواهد شد. 
به منظور تشويق در امر ايجاد و توسعه فضاي سبز در 
شهر و روس��تا نيز، دولت اعتباراتي با شرايط مساعد 
و بهره نازل تخصي��ص خواهد داد و هر گونه كمك و 
راهنمايي به اشخاص و افراد مربوط مي كند.  بر اساس 
ماده پنج اين مصوبه نيز، از بين بردن درختان واقع در 
معابر - پارك هاي عمومي - ميادين داخل شهرها و 
همچنين در شاهراه ها و راه هاي عمومي خارج شهر 
به هر قطر ممنوع است، مگر طبق آيين نامه اين قانون. 
كاشت و حفاظت و آبياري درختان معابر و ميادين و 
پارك هاي عمومي از اهم وظايف شهرداري ها است. 

سطح نسبتا باالي ابتال و مرگ ناشي از كرونا در كشور
بر اس��اس اعالم كميت��ه اپيدميولوژي 
بيماري كوويد۱۹، در هفته منتهي به ۱۰ 
مردادماه هر چند كه موارد ابتال و مرگ 
ناش��ي از كرونا نسبتا باال است، اما ثبات 
و تغييرات مختصر نزول��ي در آن ديده 
مي شود. همچنين در اين مدت، شدت 
باالي ابتال و مرگ مربوط به شش استان 
زنجان، لرستان، اردبيل، فارس، تهران و 

آذربايجان شرقي بوده است. تازه ترين آمارها حاكي 
از آن است كه ش��مار مبتاليان كروناويروس جديد 
در جهان تاكنون به ۱8 ميليون و ۲۳۶ هزار و ۷۲ نفر 
رسيده و مرگ ۶۹۲ هزار و 8۰۹ نفر در اثر اين بيماري 
نيز تأييد شده اس��ت. روند افزايش آمار مبتاليان به 

بيماري كوويد۱۹ ك��ه تاكنون در ۲۱۳ 
كش��ور و منطقه در جهان شيوع يافته، 
ادامه دارد و اين بيماري همچنان در دنيا 
قرباني مي گيرد. همچنين بنابر تازه ترين 
آمارها ۱۱ ميليون و ۴۴۵ هزار و ۹8۲ نفر 
از مبتاليان به كوويد۱۹ بهبود يافته اند. 
همچنين بنابر اعالم وزارت بهداش��ت 
ايران تا ظهر روز گذشته )۱۳ مردادماه( 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ٣٠٩ هزار و 
۴٣٧ نفر رس��يده و متاسفانه ١٧ هزار و ١٩٠ نفر نيز 
به اين دليل جان خود را از دست داده اند. همچنين 
خوشخبتانه تاكنون ٢۶٨ هزار و ١٠٢ نفر از بيماران، 

بهبود يافته اند.

امكان برگزاري كالس حضوري در۳۰  درصد مدارس 
در نشست ش��وراي هماهنگي بهبود و 
ارتقاي شاخص هاي آموزشي و پرورشي، 
نمايندگان دستگاه ها و نهادهاي مختلف 
ضمن تاكيد بر ضرورت برقراري عدالت 
آموزشي در دوران ش��يوع كرونا، براي 
كمك به تامي��ن ۲۵۰ هزار تبلت ويژه 
دانش آموزان و دانشجويان تحت حمايت 
كميته ام��داد، اعالم آمادگ��ي كردند. 

محس��ن حاجي ميرزايي، وزير آم��وزش و پرورش 
در اين نشست با اشاره به راه اندازي سامانه آموزش 
مجازي براي دانش آموزان با عنوان »سامانه شاد« 
گفت: در سال تحصيلي گذشته پس از شيوع كرونا، 
از بي��ش از ۱۴ ميليون دانش اموز سراس��ر كش��ور 
حدود ۱۰ ميليون نفر در اين س��امانه عضو شدند و 
بيش از س��ه ميليون دانش آموز به داليلي همچون 
نداشتن گوشي هوشمند يا تبلت يا عدم دسترسي به 
اينترنت، امكان استفاده از اين سامانه را پيدا نكردند 
و در خطر ترك تحصيل قرار گرفتند. وي اظهار كرد: 
۳۰ درصد مدارس ما زير ۳۵ نفر دانش آموز دارد كه 

حدود ۱۰ درصد دانش آموزان كش��ور 
را ش��امل مي ش��وند و امكان برگزاري 
كالس حض��وري را دارن��د. در برخي 
مناط��ق ني��ز اس��تفاده از روش زوج و 
فرد ك��ردن دانش آموزان به عنوان يك 
راه حل پيشنهاد شده است تا بخشي از 
نگراني مسووالن در مورد تامين ابزار و 
تجهيزات آموزش مجازي برطرف شود. 
وزير آموزش و پرروش بر استفاده از ظرفيت خيران 
براي توسعه آموزش مجازي در كشور تاكيد كرد و 
ادامه داد: خيران مدرسه ساز مي توانند با تمركز بر 
خريد تبلت براي دانش آم��وزان، مدارس را به خانه 
نيازمندان ببرند. حاجي ميرزايي گفت: اصل براي ما 
در تحصيل دانش آموزان، برگزاري حضوري كالس ها 
است؛ با ستاد ملي كرونا مذاكره كرده ايم و اميدواريم با 
يك برنامه ريزي دقيق، در مناطقي كه امكان برگزاري 
كالس حضوري وجود داش��ته باشد مدارس از ۱۵ 
شهريور بازگشايي شود و در مناطق ديگر، آموزش از 

طريق صدا و سيما و مجازي برقرار شود. 

میراثنامه

لشكركشي آفرودسواران به الوند
انگار نيت شان بر تخريب همه جانبه الوند است، يكي دشت ميشان را صاف مي كند، ديگري 
با قطع درختان يك محدوده از كوهستان، راه ماشين رو باز مي كند و جاي ديگر حفاران 
غيرمجاز كلنگ شان را بر زمين مي زنند و حاال هم حرف از مسيِر ايجاد شده براي تمرين 
و تفريِح آفرودسواران و موتورسواران است!  هر چند به نظر مي رسد آسيب هاي وارد شده 
به الونِد تاريخي و طبيعي آنقدر زياد بوده كه متوليان منابع طبيعي هم پيش از اين خط و 
نشان هايشان را براي حضورِ آفرودسواران در اين منطقه كشيده اند، اما گويا راهِ دهن كجي 
حفاران غيرمجاز به اين گروه ورزشي هم راه پيدا كرده كه دو روز بعد از انتشار حرف هاي 
مديركل منابع طبيعي استان، سر موتورهايشان را به سمت كوهستان الوند كج كردند. به 
گزارش ايسنا، حدود يك هفته قبل يعني چهارم مرداد اسفنديار خزايي - مديركل منابع 
طبيعي و آبخيزداري همدان - چهارم مرداد در گفت وگويي اعالم كرده بود كه »برخي 
آفرود سواران در مناطق ارزشمند از نظر منابع طبيعي نظير كوهستان و دامنه هاي الوند، 
دره مراد بيگ، حيدره و تاريك دره حضور مي يابند، در حالي كه از اين پس به هيچ وجه 
اجازه نمي دهيم آنها با ورود به اين عرصه ها به منابع طبيعي خسارت وارد كنند. گشت، 
مراقبت و شناسايي عامالن تخريب منابع طبيعي تشديد مي شود؛ گردشگري و ورزش 
بدون حفظ منابع طبيعي و محيط زيست معني ندارد و آفرود سواري تخريب محيط 
زيست و منابع طبيعي را به همراه دارد. آفرود سواري و موتور سواري خسارت فيزيكي 
زيادي به اكوسيستم طبيعي و زيستگاه هاي گياهي و جانوري وارد كرده همچنين باعث 
تخريب ساختمان و بافت خاك مي شود.« با گذشت يك هفته از انتشار اين صحبت ها، 
آفرودسواران راِه »تخت رستم« )يخچال( را در پيش گرفتند و موتورسواران به سمت 
»كاله قاضي« رفتند؛ مسيرهايي كه در نهايت به دل كوهستان الوندي مي رسد كه در 
فهرست ميراث طبيعي ثبت شده و حفاظت از آن در دستور كار چند دستگاه متولي 
قرار دارد. حس��ين زندي - فعال ميراث فرهنگي همدان مناطِق قرارگرفته زير چرِخ 
موتورسواران و آفرود سواران را به عنوان يك منطقه طبيعي، زير مجموعه كوهستان الوند 
معرفي مي كند و مي گويد: از چند سال گذشته كه حضور اين افراد در مناطق طبيعي و 
بكر كوهستاِن الوند زيادتر شده، آسيب ها به اين منطقه نيز بسيار زياد شده اند. او با اشاره به 

اعالِم مدير كل منابع طبيعي كه گفته است »ورود آفرودسواران به عرصه طبيعي همدان 
ممنوع است «، مي افزايد: به نظر مي رسد اقداِم اين گروه ورزشي يك نوع دهن كجي به 
صحبت هاي آن مقام مسوول باشد. وي آسيب هايي كه آفرودسواران وموتورسوان به 
بخش هاي مختلف الوند ايجاد كرده اند را به شدت مي داند به حدي كه اتفاقات رخ داده 
در طول دو سه سال اخير باعث اعتراض كوهنوردها و فعاالن محيط زيست شده و در 
نهايت مسووالن را مجبور به واكنش كرد. او با اشاره به اينكه در طول دو سه سال گذشته 
فعاالن ميراث طبيعي و گردشگري به دنبال مسوولي بوده اند كه اعتراض خود را به اين 
اتفاق وارد كنند، ادامه مي دهد: نمي دانستيم كدام نهاد بايد جوابگو باشد منابع طبيعي 
يا محيط زيست. در واقع هيچ كس پاسخگو نبود، تا سرانجام در طول يك هفته گذشته 
مدير كل منابع طبيعي استان همدان به يك رسانه اعالم كرد كه »در حال شناسايي 
عامالن تخريب هستند و گردشگري و ورزش بدون حفظ منابع طبيعي و محيط زيست 
معني ندارد، براي انجام ورزش هاي بين المللي بايد تدابير منطقي پيش بيني كرد تا زمينه 

تخريب عناصر طبيعي فراهم نشود.«

كتابخانه

ذهن مصرف كننده
تصميمات، رفتارها و نتايج آنها بخش مهمي از زندگي ما را مي س��ازد؛ ما عالقه منديم تا با شناخت مغز و كاركردهاي آن به چرايي، 
ريشه رفتارها و تصميمات خود پي ببريم و مسووليت خوب و بدهاي زندگي خود را بپذيريم. مجموعه اي از اعصاب و روان با ميليون ها 
پيوند و عصب، در اين شبكه كوچك اما پيچيده روي افكار، عواطف، عقايد، روابط و رفتار ما تأثيرگذار هستند. نويسنده كتاب »ذهن 
مصرف كننده« ضمن ش��كافتن دقيق مغز به ابعاد مختلف آن پرداخته و مدل هاي شناختي، احساسي، كالمي، ارتباطي و رفتاري 
آن را به صورت ساده و قابل فهم تبيين كرده است. مطالعه اين كتاب به پژوهشگران، دانشجويان و عالقه مندان موضوعات مرتبط با 
رفتارشناسي بازار و بازاريابي پيشنهاد مي شود.  نويسنده اين كتاب پپ مارتينز است و مترجمان آن، احمد روستا و پرويز عليلو هستند. 

هنر

تصاويري كه تحمل كرونا را راحت تر مي كند!
نامش در ابتدا قشنگ بود. ظاهرش هم چندان بد نبود اما در اين چند ماه به اندازه اي مردم 
جهان را آزار داد كه حتي نگاه ظريف و زيبايي شناسانه هنر هم نتوانست چيزي بيش از 
وحشت و زشتي از آن ترسيم كند. به جرأت مي توان گفت كه ديگر كرونا براي هيچكس 
واژه غريبي نيست. قطعا اين ويروس كوچك كه هزاران هزار قرباني را با خود به كام مرگ 
برده و مبارزه با آن هدف مشترك دوست و دشمن شده است، اصال موضوع شوخي برداري 
نيس��ت؛ اما براي زنده ماندن و فرار از نااميدي و سياهي چه چيزي بهتر از چنگ زدن به 
ريسمان هنر. مزاح با موضوعات جدي از مهم ترين خصيصه هاي كاريكاتور است. هنري كه 
مي تواند با فراغ  بال سر شوخي را با هر موضوعي باز و در عين حال اعتراض و حرفش را نيز 
به زبان هنر بيان كند. طبيعتا كرونا نيز از تيزي قلم كاريكاتوريست ها در امان نمانده و بارها 
و بارها سوژه طراحي كاريكاتوريست ها شده است. جواد عليزاده، هنرمند كاريكاتوريست 
و مدير مسوول نشريه »طنز و كاريكاتور« در همين زمينه با بيان اينكه كاريكاتور قبل از 
كرونا وجود داشته و ان شاءاهلل كرونا مي رود و كاريكاتور همچنان وجود خواهد داشت، به 
ايسنا مي گويد: به طور كلي رسالت هنر كاريكاتور اين است كه بتواند مردم را بخنداند تا 
آنها نيز بتوانند مشكالت زندگي را اندكي راحت تر تحمل كنند. او با بيان اينكه »رسالت 
كاريكاتور در دوران كرونا و نااميدي هايي كه به دنبال خود داشته است، بيش از پيش نمود 
پيدا مي كند«، اظهار مي كند كه در واقع كاريكاتور با شوخي با موضوع جدي همانند كرونا 
تالش مي كند تا نااميدي مردم را كاهش بدهد. عليزاده همچنين درباره ميزان تاثيرگذاري 
اين كاريكاتورها خاطرنشان مي كند: حتما تاثيرگذار هستند، اما اصوال اين سوال ها جواب 
مطلقي ندارند و نمي توان ميزان تاثيرگذاري را به صورت دقيق و مشخص اعالم كرد. اما در 
مجموع فكر مي كنم بودن كاريكاتور بهتر از نبودنش است.  اين هنرمند كاريكاتوريست با 
بيان اينكه »انسان مي توان در شرايط بد زندگي هم بخندد«، يادآور مي شود: تمام انسان ها 
مي توانند در شرايط سخت كرونايي كه به نوعي همه ما درگير آن شده ايم، اميدشان را از 
دست ندهند و با روحيه بهتري به مسير زندگي ادامه بدهند. در اين ميان كاريكاتور نيز 
مي تواند در شكل گيري اين روحيه و يادآوري امكان خنديدن به مشكالت، بسيار موثر باشد. 
شايد با اين رويكرد يا رويكردهاي مشابه جواد عليزاده بوده است كه در اين چند ماه گذشته 

و در روزهايي كه جهان در كش و قوس مبارزه با كرونا به س��ر مي برد، هنرمندان زيادي 
دست به قلم شدند تا هم به زبان هنر از مردم بخواهند كه در خانه هايشان بمانند و براي 
سالمت خود و اطرافيانشان از هيچ كاري فروگذار نكنند و هم اينكه اين نكته مهم را به همه 
يادآوري كنند كه انسان حتي در تلخ ترين روزها و لحظه ها مي تواند بخندد و اميدوار باشد. 
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