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نيـازاقتـصادايـران

نيما از بازار فاصله گرفت

هشداردرباره بروز فاجعهكرونايي
در سال تحصيلي
پارلمان شهري پايتخت از پيامدهاي بهداشتي   
عرضه و تقاضاي سفر با ناوگان عمومي در نيمه دوم  99نگران است

اختالف  ۳۰۰۰توماني نرخ دالر در سامانه نيما با قيمت روز دالر
در بازار آزاد قابل تامل است

صفحه 3

گفتوگو با ناصر رياحي
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران

ارز
مشكلساز
براي واردات
دارو

صفحه 5

عباساكبرپور ،اقتصاددان و تحليلگر بازارمسكن درگفتوگو با«تعادل»عنوانكرد

سرريز مشكالت بورس
در بخش مسكن

بعد از همراهي بازار خودرو و طال
با رشد بورس نوبت به بازار مسكن
رسيده است كه خود را با ساير
بازارهاهماهنگكند

فرشته فريادرس | «دردسرهاي ارز ارزان اينبار
برايوارداتدارو»؛واردكنندگانميگويندماارز
 4200توماني نميخواهيم اما دولتمردان با وجود
كمبود منابع ارزي ،همچنان مصمم به تخصيص
ارز ارزان و رانتي هستند .ارز ارزاني كه نه تنها به
نفعمصرفكنندهنيستبلكهروندقاچاقدارورا
هم معكوس كرده است؛ چراكه قاچاق داروهاي
واردتي وتوليد داخ�ل را رقم زده اس�ت .اين در
شرايطي اس�ت كه فعاالن بخش خصوصي بارها
از دولت خواس�تهاند كه دارو از دايره شمول دالر
 ۴۲۰۰توماني خارج شود و مابه التفاوت حمايتي
به بيمه داده ش�ود تا بيماران فش�اري را تحمل
نكنن�د ،ام�ا دالر ۴۲۰۰توماني دارو در س�ال۹۹
همچنانادامهدارد.حالممكناستاينپرسش
مطرح ش�ود كه چرا واردكنن�دگان دارو مخالف
دريافت ارز يارانهاي هستند؟ ناصر رياحي عضو
هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران در گفتوگو با
«تعادل» از داليل اين مخالفت ميگويد .به گفته
او ،واردكنندگان به دنبال ارز گران نيس�تند ،اما
مشكالتي كه شيوه تخصيص بانك مركزي براي
آنها ايجاد كرده ،موجب ش�ده ت�ا عطايش را به
لقايش ببخش�ند .رياحي به دو دلي�ل مهم براي
مخالفت با تخصيص دالر  4200توماني نيز اشاره
ميكند؛ دليل نخست« ،معطلي وماندن در صف
تخصيص ارز» است كه شرايط را براي آنها سخت
ميكند و دليل دوم تخصيص ارزهايي اس�ت كه
عمال ام�كان جابهجايي آن ب�راي واردكنندگان
فراهم نيست؛ يعني ارزي كه دريافت ميكنند،
به دليل مطلوب نبودنيا پذيرفته نشدن از سوي
كشورهاي مبدا واردات بايد به ارز ديگري تبديل
ش�ود  كه آنهم به دليل تحريمها وموانع بانكي
مشكالتزياديبرايآنهارقمميزند.اماراهغلبه
براينچالشچيست؟راهكارپيشنهاديرياحي
اين اس�ت كه دارو از دايره كاالهاي مش�مول ارز
دولتيخارجووارداتآنباارزنيماييانجامشود.
همچنين دولت ميتواند براي ثابت نگه داشتن
قيمت دارو مابه التفاوت ارز رسمي و نيمايي را در
اختياربيمهقراردهد.
  چند وقتي است كه واردكنندگان دارو نسبت به
روندتخصيصارزگاليهمندهستند؛آياتخصيص
ارزبرايوارداتداروصفرشدهاست؟
تقريبا از اواس��ط آذرماه س��ال  ۹۸هي��چ ارزي دريافت
نكردهايم ،مگر در موارد استثنايي و يا براي داروهايي كه
اضطراري و دچار كمبود بودند ،اختصاص يافته اس��ت.
البته اين بدان معنا نيس��ت كه تخصيص ارز دارو صفر
شده باشد .در ابتداي ارديبهش��ت ماه  ۹۹بانك مركزي
اعالم كرد كه براي تخصيص ارز اق��دام ميكند و حتي
اعالم تخصيص در مورد بس��ياري از ثبت س��فارشها
انجام ش��د ،اما روز بعد بانك مركزي با ارسال پيام كوتاه
به تمام كساني كه تخصيص ارز گرفته بودند اعالم كرد
كه به دليل اشكال سامانه اين تخصيصها از درجه اعتبار
س��اقط اس��ت و ظرف چند روز آينده مجددا تخصيص
صورت ميگيرد كه البته تا كنون اين مهم انجام نش��ده

دورنماي رشد قيمت مسكن
و داليل آن

بررس��ــي رفتــ��ار
سيس��تماتيك قيم��ت
مسكن از س��ال 1372
تاكنون بيانگر س��ه دوره
س��يكلي رك��ود و رونق
بوده اس��ت .ب��ر مبناي
محمدرضا  منجذب رفت��ار س��يكلي ،قيمت
مسكن از نيمه دوم سال
 1396وارد فاز رونق ش��ده است (قيمت مسكن با
نمودار آبي رنگ باالتر از روند خودش يا نمودار قرمز
رنگقرارگرفتهاست)ورشدقيمتيباالييراتجربه
كردهاست.اگررفتارالگويمسكنهمچونگذشته
باشد اين روند تا نيمه اول سال  1401ادامه خواهد
داشت.برمبنايتحليلاقتصاددانانسهدليلعمده
اين پديده ،كمبود عرضه مسكن در سالهاي اخير
و حتي سالهاي آتي نس��بت به تقاضاي (بالقوه)
مس��كن ،وجود انتظارات تورمي و گسترش شديد
نقدينگي است .ساموئلسن اقتصاددان ،برنده جايزه
نوبل اقتصاد ميگويد اگر به ي��ك طوطي عرضه و
تقاضا را ياد بدهيد نصف اقتصاد را به او ياد دادهايد.
منبااجازهايشانجملهرااصالحميكنموميگويم
اگر عرضه و تقاضا را به يك طوطي ياد بدهيد همه
ادامه در صفحه2
اقتصادراياددادهايد.

يادداشت2 -

نبرد با اختاپوس َوس

دولت ريل تخصيص ارز به دارو را از
دالر 4200توماني به نيمايي تغيير دهد

است .اش��كال بزرگ اين عدم تخصيص ارز اين است كه
واردكنندگان با زحمت زيادي مقاديري دارو كه واردات
آن قبال توسط س��ازمان غذا و دارو پيش بيني شده بود
براي ايجاد ذخيره استراتژيك وارد گمرك كردند كه به
دليل عدم تخصيص ارز جديد و ب��راي احتراز از كمبود
تمامي آنها بهتدريج با تعهد از گمرك ترخيص شدند و
حال هم ذخيره استراتژيك نداريم از طرفي گمرك هم
به دليل عدم خريد ارز و تكميل پروسه امكان ترخيص
كاالي جديد را از بسياري از شركتها سلب كرده است و
نهايتاهمكهكااليمتعلقبهشركتفروشندهنيزمصرف
شده و پول آنها را نداده ايم و بد حساب شده ايم .بنابراين
گله ما از نبود ارز ،صرفا يك مطالبه تجاري نيست؛ عدم
تخصيص ارز نه فقط واردكننده داروي س��اخته ش��ده
بلكه توليدكننده را هم دچار مشكل كرده است؛ چراكه
بايد مواداوليه الزم ب��راي توليد را وارد كن��د .با توجه به
همهگيري كرونا واردات بعضي داروها براي بيماراني كه
سن خيلي باال يا سن خيلي پايين دارند ،به ويژه بيماران
كرونايي با بيماريهاي زمينهاي ريوي ،ضروري اس��ت.
غير از اين ،نياز به دارو يك نياز فوري است .بعضي داروها
هيچ جايگزيني ندارد .بنابراين دولت بايد تامين دارو را در
اولويت قرار دهد .دارو مثل غذا نيست وتفاوت همين دو
قلمكاالياساسيدرايناستكهداروبايدبهموقعبرسد؛
بهطور مثال فردي كه سكته ميكند  ۲۰دقيقه فرصت
هست تا آمپول رقيق كننده به او برسد .اگر در اين مسير
تعللي صورت پذيرد يا داورو نباش��د و يك گلوگاه پيش
بياد،فاجعهسازاستوحياتانسانهارانشانهميگيرد.
  تا كن�ون ب�راي واردات دارو چه مي�زان ارز بايد
تخصيصمييافت؟
براساس اظهارات اخير رييس سازمان غذا وداور بايد از
اولسالتاپايانخرداد ۵۰۰ميليونيوروبرايمواداوليه
و داروي ساخته شده ،ارز تخصيص مييافت ،اما آمارها
نش��ان ميدهد ،در اين مدت تنها  ۹۰ميليون يورو ارز
تخصيص يافته كه از اين عدد نيز نيم��ي از آن به دليل
مشكلدرجابهجاييوانتقالعمالبهدستفروشندگان
خارجي دارو نرسيده است؛ چراكه حواله ارز آن به دليل
تحريم و موانع بانكي هنوز انجام نش��ده است .در حال
حاضر ،سياس��ت فعلي تنها تخصيص ارز به داروهاي
خيلي ض��روري و داروهايي اس��ت ك��ه بهطور مطلق
امكان س��اخت آنها در داخل وجود ندارد .البته ما درك
ميكنيم كه درآمدهاي ارزي كاه��ش يافته و محدود
است وكشور دچار نقصان ارز است ،اما بايد اولويت دارو
در نظر گرفته شود .حال چنانچه دولت راه بهتري براي
تامين مواد اوليه براي توليد كنندگان يا براي واردكننده
و بيماران دارد يا خود راس��ا اقدام به تامين دارو كند ما
اعتراضي نداريم و از اينكه اين بار از دوش ما برداش��ته
شودخوشحالهمميشويم.
  اش�اره كرديد كه به صورت مقطع�ي دالر ۴۲۰۰
توماني تخصيص داده شد ،بيش�تر مربوط به چه
اقالمداروييبودهاست؟
تخصيصمقطعيدالر ۴۲۰۰تومانيبيشتربرايواردات
داروهاي ضروري يا اقالمي بوده كه كمبود آنها در كشور
احساس شده وچون شركتها امكان واردات اعتباري را
ندارند،اينتخصيصهاصورتگرفتهاست.
ادامهدرصفحه7
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مهدي بيك | «مرد ديگر بار به خود آمد؛ از صبح
براي پيدا كردن خانه اجارهاي طول و عرض شهر
را به هم دوخته بود و حاال كه خورشيد به باالترين
نقطه خود در آسمان رسيده؛ هنوز نتوانسته يك
آلونك اجارهاي در اين ش�هر به اي�ن بزرگي براي
زندگي خود و خانوادهاش پي�دا كند .صاحبخانه
قبلي چند برابر رقم قبلي پ�ول پيش طلب كرده
و مبلغ اجاره را ني�ز چند برابر كرده اس�ت ».اين
روايت آش�نا و دردناك اين روزها روايت بسياري
از مردان و زناني اس�ت ك�ه بنگاهه�اي امالك را
گز ميكنند تا ملك�ي در خور ب�راي زندگي پيدا
كنند .اما با قيمتهاي�ي مواجه ميش�وند كه به
نظرشان باور كردني نيست .كافي است كه سري
به بنگاههاي معامالت ملكي يا سايتهاي مجازي
مس�كن بزنيد تا با دامنه وس�يعي از دغدغهها و
گاليههاي�ي روبهرو ش�ويد كه در خص�وص بازار
پر فراز و نش�يب مس�كن ارايه ميش�ود .برخي
از اف�رادي ك�ه در مناط�ق مركزي ش�هر زندگي
ميكردند ناچار ش�دند به مناطق جنوبي ش�هر
كوچ كنند و بس�ياري از س�اكنان مناطق جنوبي
شهر به مناطق حاشيهاي شهرها منتقل شدهاند.
تغييرات دامنه داري كه ب�دون ترديد تبعاتي در
بخشهاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي
و...به جاي خواهد گذاشت .براي درك تبعاتي كه
در اثر تالطمات بازار مس�كن ايجاد ميش�ود در
اين شماره س�راغ عباس اكبرپور استاد دانشگاه
و عضو هياتمديره انجمن راه و س�اختمان ايران
رفتيم تا روايتي از مشكالت بخش مسكن را براي
مخاطبان «تعادل» فراهم كني�م .اين فعال حوزه
مسكنبابررسيتطبيقيمشكالتبخشمسكن
راهبرد دولت را در اين حوزه نامش�خص ارزيابي
ميكند؛ دولتي ك�ه به اعتقاد اكبرپ�ور در بخش
مسكن به جاي كنش�گري به دنبال واكنشگري
اس�ت و تالش ميكند تا در زمان وق�وع بحران و
مشكل موضعگيري كند .اين تحليلگر اقتصادي

با اش�اره به همگراي�ي بازارها در اي�ران افزايش
قيمت مسكن را ناشي از رشد غيرطبيعي بورس
و  افزايش قيمت ارز ارزيابي ميكند.
  در واكنش به نوسانات دامنهدار قيمت مسكن
و موضوع اجارهها وزير مسكن و شهرسازي اعالم
كردند كه راهبرد دولت براي مهار نوس�انات بازار
مسكن مهار قيمتها و س�اماندهي بخش اجاره
است؛ قبال هم اعالم كرده بودند كه در اين شرايط
بهتراس�ت مردم وارد معامالت مسكن نشوند .با
يك چنين واكنشهايي فكر ميكنيد اميدي به
ساماندهيبخشمسكنوجوددارد؟
اينكه دولت دوس��ت دارد مش��كالت بخش مسكن را
س��اماندهي كند امري طبيعي اس��ت؛ اما اينكه در اين
ش��رايط اقتصادي ،دولت بتواند يك چني��ن ايدهاي را
محقق كند؛ به نظرم بعيد است ،چرا كه عوامل مختلف
درمحققشدناينخواستهدخيلهستندكهماننديك
زنجير به هم متصل هستند .يكي از حلقههاي مهم اين
زنجير به دست آوردن حس اعتماد مردم به تصميمات
اقتصادي دولت اس��ت ك��ه دامنه دراز م��دت تداومي
داشته باشد يعني ثابت باشد؛ متاسفانه در اين زمينه به
هيچوجه در اين چند سال بهطور عام و در اين چند ماه
اخير بهطور خاص موفق نبودهاند .لذا مردم قاعدتا تالش
ميكنند ارزش داشتههاي اقتصادي خود را حفظ كنند؛
افرادي كه مسكن دارند و قصد فروش و اجاره را دارند ،به
دليل اينكه تحت تاثير عوامل لجام گسيخته تورم قرار
گرفتهاند ،دارايي خود را به قيمت باالتر عرضه ميكنند،
خريدار هم تالش ميكند تا هرچه سريعتر تصميمات
الزم براي تبديل پولش به مس��كني مناسب را بگيرد.
در اين چند س��ال اخير هم كه سرمايهگذاري مناسبي
براي ساخت مسكن مناسب انجام نشده است؛ بنابراين
طبيعي اس��ت كه هر نوع افزايش تقاضاي ناگهاني بازار
مسكن را به وضعيتي آشوبناك بكش��اند چرا كه مردم
به س��مت بازارهايي ميروند كه فك��ر ميكنند امكان
حفظ داراييها در آنها بيش��تر است .اين عدم اعتماد به

تصميمس��ازان اقتصادي و نيازهاي مردم��ي در كنار
عوامل ديگر باعث شده است تا شاهد تالطمات در بازار
مسكنباشيم.
  تا چ�ه اندازه ش�رايط كل�ي اقتص�ادي در اين
تالطمات اثرگذار است؛ به هر حال آمارها از رشد
بيكاري ،افزايش فقر و مش�كالت معيشتي خبر
ميدهند؛ ردپاي اين مشكالت در بازار مسكن به
چهصورتيمتبلورميشود؟
طبيعي اس��ت كه خانوادهاي كه در زمينه اش��تغال با
مشكل مواجه شود به فكر داش��تههايي ميافتد كه از
ق آيد .يكي
طريق آنها ميتواند به مشكالت معيشتي فائ 
از اين داراييها ملك و مسكن است .بسياري از افراد ملك
و خانه خود را به دليل بيكاري و مشكل اشتغال اجاره يا
رهن ميدهند يا به فروش ميرسانند .يعني ناچارند كه
اينتصميماترابگيرند.اينيكمثالسادهاست.ردپاي
مشكالت اقتصادي بهطور طبيعي عرصه مسكن را نيز
تحت تاثير قرار ميدهد .همانطور كه بازارهاي ارز ،طال
و...رانيزتحتتاثيرقرارميدهد.
  اين پرس�ش مطرح اس�ت كه اساسا مخاطبان
بازار مسكن ايران را چه تيپ و شاخصهايي در بر
ميگيرد؟ آيا ميتوان مخاطبان مسكن در ايران
رادستهبنديكرد؟
مخاطبان مس��كن بهطور كلي در بازاره��اي ايران دو
دس��تهاند؛ يكي آنهايي كه واقعا نياز ب��ه خريد يا اجاره
دارند و دسته دوم س��رمايهگذاراني هستند كه به قصد
س��رمايهگذاري وارد اين اتمسفر ميش��وند .نميتوان
اين س��رمايهگذاران را نادي��ده گرفت و از ب��ازار حذف
كرد .از طرف��ي هم نرخ بهره بانكها باالس��ت و قيمت
مصالح مدام در حال افزايش اس��ت؛ خب كسي كه در
اين شرايط داراي آپارتمان است و سازنده است؛ وقتي
ميبيند كه قيمت مصالح و ...بهطور صعودي باال ميرود
ناچار است كه ملك خود را با قيمت باالتري به فروش
برس��اند تا بتواند در مرحله بعدي سرمايهگذاري نيز از
منابع مالي مناسب برخوردار باشد و فعاليتهاي خود را
ادامه در صفحه2
ادامه دهد.

مدته��اي زي��ادي
كاربران و مش��تركان
اپراتورها ،از هزينههاي
باالي��ي ك��ه ص��رف
تم��اس و پيامكش��ان
ميشد ش��اكي بودند؛
بهخصوص مشتركان
فائزه  طاهري
اعتباري گله ميكردند
از اينكه بس��تههاي اعتباري كه ميخرند ،زود
تمام ميش��ود و در اين ميان ،اعتراضها را به
س��مت اپراتورها روان��ه ميكردند و آنه��ا را به
ش��ارژخوري متهم .آن زمان شايد كمتر كسي
اس��م خدمات ارزش افزوده به گوشش خورده
بود ،البت��ه در تلويزي��ون بارها و باره��ا با اين
عبارات روبرو ميش��دند كه« :ب��راي كمك به
تيم محبوبتان اين كد را به همراه س��تارهمربع
ارس��ال كنيد« ،».براي اينكه هر روز يك بيت
از ش��اعر مورد عالقهت��ان درياف��ت كنيد ،كد
مورد نظر را با س��تارهمربع بفرس��تيد« ،».اگر
ميخواهيد اطالعات بهروز معماري را بدانيد،
كد س��تارهمربع را ارس��ال كنيد» و نمونههاي
ن خدم��ات ،همان
بس��ياري از اين دس��ت .اي 
خدم��ات ارزش افزوده هس��تند ك��ه حاال در
اخبار با عنوان  VASياد ميش��وند و البته وزير
ارتباطات و فناوري اطالع��ات ،به اين خدمات،
ستارهمربع هم گفته بود .خدمات ارزش افزوده،
بر بس��تر اپراتورهاي تلفن همراه ارايه ميشود
اما شركتهايي هستند كه اين خدمات را ارايه
ميكنند .اين خدم��ات فرات��ر از خدمات پايه
اپراتورها از جمله تماس و پيامك قرار گرفته و
گستره زيادي دارد كه از مسابقات و رايگيري،
تبليغات موبايلي ،پخش يا دانلود موس��يقي،
ب��ازي آنالي��ن و اطالعرس��اني در حوزههاي
مختلف را شامل ميشوند .در سالهاي گذشته
اگرچه از اين نوع خدمات ،استفادههاي بسياري
ش��ده ،اما آنچه موجب شد مس��ووالن وزارت
ارتباطات وارد اين حوزه ش��وند ،سوءاستفاده
كالهب��رداران و ش��ركتهاي مختلفي بود كه
بدون آگاهي مردم ،آنها را عض��و هر يك از اين
سرويسها ميكردند كه بعضا روزانه از  500تا
 1000تومان برايشان هزينه داشت و مشترك
بيخبر ،يا با تمام ش��دن زودهنگام شارژ روبرو
ميش��د يا آخر ماه ،با قبضي خ�لاف معمول و
گرانتر از هميشه مواجه ميشد.
ادامه در صفحه6

تورم خرداد به  27/8درصد رسيد افزايش  22/5درصدي هزينه خانوار در يكسال اخير
گروه كالن| تازهترين گزارش مركز آمار ايران از وضعيت
شاخص قيمت كاال و خدمات نش��ان ميدهد كه در خرداد
امسال ،نرخ تورم ساالنه خرداد ماه براي خانوارهاي كشور به
 ٢٧.٨درصد رسيده كه نسبت به ماه قبل دو درصد كاهش
دارد .همچنين نرخ تورم نقطهاي در خ��رداد ماه  ١٣٩٩به
عدد  ٢٢,٥درصد رس��يده اس��ت؛ يعني خانوارهاي كشور
بهطور ميانگين  ٢٢.٥درصد بيش��تر از خرداد  ١٣٩٨براي
خريد يك «مجموع��ه كاالها و خدمات يكس��ان» هزينه
كردهاند .به گ��زارش «تعادل» ،اين در حالي اس��ت كه نرخ
تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري  ٢٧,٧درصد ميباشد
كه نس��بت به ماه قبل  ٢واحد درصد كاهش داشته است.
همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روس��تايي  ٢٨,٢درصد
بوده كه نس��بت به ماه قبل  ٢,٦واحد درصد كاهش داشته

اس��ت .نرخ ت��ورم نقطهاي
خرداد ماه  ١٣٩٩در مقايسه
با ماه قبل ١,٥درصد افزايش
دارد .اي��ن در حالي اس��ت
كه نرخ تورم نقط��هاي براي
خانواره��اي ش��هري ٢٢,٧
درصد است كه نسبت به ماه
قبل  ١.٤درصد افزايش دارد.
اين ن��رخ ب��راي خانوارهاي
روستايي  ٢١.١درصد بوده كه نس��بت به ماه قبل  ١.٨واحد
درصد افزايش داش��ته اس��ت .اما وضعيت تورم ماهانه از اين
حكايت دارد كه نرخ آن در خرداد به دو درصد رسيده است كه
درمقايسهباماهقبل ۰.۵درصدكمشدهاست.نرختورمماهانه

براي خانوارهاي ش��هري دو
درص��د و ب��راي خانوارهاي
روستايي ٢.٢درصد گزارش
شدهاست.
افزايش ن�رخ تورم
نقطهاي
منظور از نرخ تورم نقطهاي،
درصد تغيير عدد شاخص
قيمت ،نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل اس��ت .نرخ تورم
نقطهاي در خرداد ماه  ١٣٩٩به عدد  ٢٢,٥درصد رس��يده
است؛ يعني خانوارهاي كشور بهطور ميانگين  ٢٢.٥درصد
بيشتر از خرداد  ١٣٩٨براي خريد يك «مجموعه كاالها و

خدمات يكسان» هزينه كردهاند .نرخ تورم نقطهاي خرداد
ماه  ١٣٩٩در مقايس��ه با ماه قبل  ١,٥واحد درصد افزايش
يافته اس��ت .نرخ تورم نقطهاي گروه عم��ده «خوراكيها،
آشاميدنيها و دخانيات» با افزايش  ٢,٩واحد درصدي به
 ١٤.٩درصد و گروه «كاالهاي غي��ر خوراكي و خدمات» با
افزايش ٠.٧واحد درصدي به ٢٦.٤درصد رسيده است .اين
در حالي است كه نرخ تورم نقطهاي براي خانوارهاي شهري
 ٢٢,٧درصد است كه نس��بت به ماه قبل  ١,٤واحد درصد
افزايش داشته اس��ت .همچنين اين نرخ براي خانوارهاي
روستايي  ٢١,١درصد بوده كه نسبت به ماه قبل  ١,٨واحد
درصدافزايشداشتهاست.منظورازنرختورمماهانه،درصد
تغييرعددشاخصقيمت،نسبتبهماهقبلميباشد.
ادامه در صفحه2


اخبار
متصل شدن سامانه ملي
امالك به سازمان مالياتي

مع��اون درآمدهاي مالياتي س��ازمان امور مالياتي
كشور از اجراي پروژه ابالغ الكترونيكي اوراق مالياتي
خبر داد .به گزارش س��ازمان امور مالياتي« ،محمد
مس��يحي» با تاكيد بر اينكه اداره پايدار و مطلوب
كشور فقط با تكيه بر «نظام مالياتي كارا ،منصف و
هوشمند»امكانپذيراست،خاطرنشانكرد:يكياز
اقدامات مهم در خصوص مدرنسازي نظام مالياتي،
اجراي طرح جامع مالياتي ب��وده كه با تكيه بر آن،
خدمات مالياتي ب��ه صورت الكترونيكي به موديان
ارايه ميشود .همچنين معاون حقوقي سازمان امور
مالياتي گفت :سامانه ملي امالك و اسكان كشور در
حال طي كردن فرآيند متصل شدن به سامانههاي
سازمان است ،اما بهطور كامل به اين سامانه متصل
نشده است.محمود عليزاده افزود :برخي اطالعات
مورد نياز اين سامانه را از طريق پايگاههاي اطالعات
سازمان امور مالياتي به اين سامانه ارسال كرديم تا
بتوانيم با تكميل اطالعات مورد نياز اين س��امانه از
آن بهرهبرداري كنيم .وي درباره س��هم اين سامانه
در ساماندهي بازار مسكن گفت :اگر اين سامانه به
نحو مطلوب راهاندازي و اجرا شود بازار عرضه مسكن
را تنظي��م ميكند .عليزاده اضافه ك��رد :با توجه به
آمارهاي وزارت راه و شهرسازي ،حدود دو ميليون
مسكنخاليازسكنهدركشوروجودداردكهاگراين
تعداد خانهها براي اجاره ،عرضه شود اثرات مثبتي را
در كاهش مسكن اجارهاي خواهد داشت.روشهاي
الزم براي شناس��ايي خانهها و واحدهاي مسكوني
خالي از سكنه را ميتوانيم داشته باشيم و بر اساس
آناينخانههاراشناساييكنيم.

نوبخت :پاداش بازنشستگان
 ۹۸تا مهر پرداخت ميشود

رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور گفت :پاداش
بازنشس��تگان س��ال  ۹۸حداكثر تا مهرماه امسال
پرداختخواهدشد.محمدباقرنوبختدرگفتوگوبا
بازنشستگان،باتشريحاقداماتانجامشدهدرراستاي
هماهنگي هرچه بيش��تر دريافتي بازنشستگان و
ش��اغالن ،گفت :افزايش  ۵۰درصد امتيازات فصل
دهم قانون مديريت خدمات كش��وري در خصوص
حق اوالد و عائله مندي بهطور يكسان ميان شاغالن
و بازنشستگان بايستي اجرا شود .نوبخت در بخش
ديگري از مباحث خود ب��ه موضوع پرداخت پاداش
پايان خدمت بازنشستگان در سال  ۹۸اشاره كرد و
گفت:پيشازاينبرايپرداختهرچهسريعترپاداش
پايانخدمتكاركنانازسويسازمانبرنامهوبودجه
به دستگاهها ابالغ شد تا از طريق فروش اموال مازاد
نس��بت به پرداخت اين بدهي اقدام كنند .اما برخي
دستگاههااعالمكردندكهاموالمازاديبرايواگذاري
و پرداخت پاداش پايان خدمت در اختيار ندارند؛ بر
همين اساس سازمانبرنامه وبودجه تاكيد دارد ،چه
برايسازمانهاييكهامكانواگذارياموالمازادرادر
اختياردارندوچهسايردستگاههاپاداشپايانخدمت
كاركنانباپشتيبانيسازمانبرنامهوبودجهحداكثرتا
مهرماهسالجاريپرداختشود.تماميظرفيتهاي
باق��ي مانده در خصوص پرداختي بازنشس��تگان با
همراهينمايندگانتشكلهايبازنشستگانبررسي
واحصاشدهومواردالزمدرچارچوببخشنامهبودجه
سال ۱۴۰۰گنجاندهخواهدشد.

مجلس آماده كمك
به تيم اقتصادي دولت

نمايندهمردممهريزدرمجلسيازدهمبابياناينكه
وظيفه بانك مركزي در تحقق شعار سال سنگين
است ،گفت :مجلس آماده كمك به تيم اقتصادي
دولت در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي كشور
اس��ت .محمدرضا صباغيان در گفتوگو با ايبِنا با
اشاره به وظايف تيم اقتصادي دولت به ويژه بانك
مركزيبرايساماندهيوضعيتبازار،گفت:برنامه
مداري مهمترين اصلي است كه براي كاهش نرخ
تورم و ايجاد ثبات قيمتي در بازار بايد مدنظر بانك
مركزي قرار بگيرد.

ادامهازصفحهاول
دورنماي رشد
قيمت مسكن و داليل آن
قابلتوجهاساتيدودانشپژوهاناقتصاداستكهدر
هر تحليلي اگر ما دو طرف عرضه و تقاضا (چه خرد و
چهكالن)رابهطوركاملتحليلكنيمتحليلكاملي
انجام داده ايم .دوس��تاني كه مقاله و يا پاياننامه و يا
كتاب مينويسند اگر اين نكته ساده را در نظر گيرند
تحليلي قابل قبول انجام دادهاند .ما در دروس خرد
و كالن عوامل موثر ب��ر عرضه و تقاضا را بهخوبي فرا
ميگيريم و كافي اس��ت كه در تحليله��ا هم از آن
استفادهكنيم.
براي روشن شدن مساله مثالي ميزنم .چرا قيمت
مسكنافزايشيافت؟دليلآنروشناستچونطي
سالهاي گذشته و به دليل ركود در اين بخش توليد
مسكن ارتقاي چشمگيري نكرد و به دليل انتظارات
بر كاهش قيمت مس��كن (درسالهاي 92الي)95
تقاضاي مسكن تغييري نداشت و لذا قيمت مسكن
ساكن بود .ولي در سالهاي 96و 97چند اتفاق مهم
افتادكهموجبافزايششديدتقاضاوقيمتمسكن
شد.اولينحركتكاهشنرخسودبودكهموجبشد
بخشي از نقدينگي از بانكها خارج و قسمت عمده
آن به سمت تقاضاي مسكن رفت .همچنين اعالم
شروع تحريمها و افزايش نرخ ارز و ...موجب تشديد
اينامرشد.
جمعبندي:اگردرهرتحليليعواملموثربرعرضه
و تقاضا به خوبي و بهطور كامل ديده شود آن تحليل
تحليليدرستوكاملاست.
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طنزطناز1-

ايران

رييسجمهور :بانك مركزي متخلفان ارزي بخش صادرات و واردات را به مردم معرفي كند

انتشار اسامي متخلفان بازگشت ارزحاصل ازصادرات دررسانهها
گروه كالن |
بانك مركزي ضمن تشكر از صادركنندگاني
كه نسبت به برگش�ت ارز حاصل از صادرات
اقدام كردهان�د ،اعالم ك�رد در صورت عدم
برگشت ارز توس�ط س�اير صادركنندگان،
مطابق مقررات ،اسامي متخلفان در رسانهها
انتشارمييابد.

به گ��زارش «تعادل» ،بانك مركزي ب��ا توجه به اصل
ش��فافيت و به منظور آگاهي عم��وم از عملكرد حوزه
تجارت خارجي كشور طي دوسال اخير نسبت به اعالم
فهرست دريافتكنندگان ارز براي واردات اقدام كرده
است.در حوزه تجارت خارجي توسط عده بسيار اندكي
ازافرادوشركتهادرمقايسهباآحادجامعهحضوردارند
و ضرورت دارد در راستاي اصل شفافيت در استفاده از
امكانات و منابع كشور در بخش صادراتي نيز عملكرد
آنان در توليد و صادرات و برگش��ت ارز همانند بخش
وارداتي تبيين و تش��ريح شود .از اين رو بانك مركزي
ضمن تأكيد مجدد به صادركنندگان براي تس��ريع
در برگش��ت ارزه��اي حاصل از ص��ادرات خود طي
سالهاي ( ۱۳۹۷متاسفانه تعدادي از صادر كنندگان
علي رغم گذشت مدت طوالني از تاريخ صدور كاال و
خدمات هنوز ارزهاي صادراتي اين سال را به چرخه
اقتصاد كش��ور بازنگرداندند) و  ۱۳۹۸تا پايان تيرماه
سال جاري ،اعالم ميكند درصورت عدم برگشت ارز
مطابق مصوبات هيات وزيران و مصوبات شوراي عالي
هماهنگي اقتصادي ،اسامي تمام صادركنندگان كاال
و خدمات��ي كه ارزهاي صادرات��ي را مطابق ترتيبات
اعالمي اين بانك به صورت شفاف به چرخه اقتصادي
كشور بر نميگردانند را در رس��انهها انتشار خواهد
داد تا عموم مردم مطلع باش��ند چه افراد و كس��اني
در جهت منافع ش��خصي خود باع��ث تالطم در نرخ
ارز و تحميل هزينههاي سرس��امآور به آحاد جامعه
ميش��وند .در پايان يادآور ميشود ،اين بانك ضمن
تشكر از صادركنندگاني كه در راستاي مصالح و منافع
جامعه برابر سياستهاي ابالغي اقدام به برگشت ارز
كردهاند ،خطاب به آن دس��ته از صادركنندگاني كه
تاكنون نسبت به اين مهم اقدام نكردهاند ،خاطرنشان
ميسازد ،در نظر گرفتن فرصت زماني حداكثر چهار
م��اه از تاريخ صدور كاال براي برگش��ت ارز صادراتي،
به منظور فراهم آوردن ش��رايط و امكان برگشت ارز
به كشور اس��ت ،لذا انتظار ميرود صادر كنندگان با
تسريع در برگشت ارز صادراتي مصالح و منافع جامعه
را مدنظر قرار دهند.

ادامهازصفحهاول

روحاني :به بدهكاران عمده براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و به تخلف آنها رسيدگي شود
رييسجمهور :متخلف�ان ارزي را به مردم
معرفيكنيد
همچنين رييسجمهور در جلسه ستاد اقتصادي دولت
صبح يكشنبه با اشاره به لزوم درك شرايط سخت كشور
و محدوديتهاي ناشي از تحريمهاي ضد بشري امريكا
از جمل��ه در زمينه صادرات نف��ت ،گفت :در نتيجه اين
تحريمها نقل و انتقال ارز با دشواري همراه بوده و از سوي
ديگر شرايط ناشي از شيوع ويروس كرونا از جمله بسته
ش��دن برخي از مرزها ،واردات را هم دچار مشكل كرده
است .روحاني با اشاره به تدابير دولت در حوزه اقتصاد در
شرايطسختاعمالتحريمهادردوسالاخيروبهويژهدر
دورانشيوعبيماريكرونادرچندماهگذشته،اظهاركرد:
تالش دولت همواره بر حفظ آرامش و ايجاد هماهنگي
و هم افزايي ميان همه بخشهاي فعال اقتصادي دولتي
و خصوصي بوده است .رييسجمهور اعطاي تسهيالت
و تدوين و طراحي سياس��تهاي حمايتي از مشاغل و
خانوادههاي آسيب ديده از محدوديتهاي ايجاد شده
براي مقابل��ه با كرونا ،را موفقيت آميز دانس��ت و افزود:

سرريز مشكالت بورس در بخش مسكن

  شمادرصحبتهايتانازباالبودننرخبهرهياسود
بانكيدركشورصحبتميكنيد؛يعنيشماارتباطي
مياننرخبهرهومشكالتبخشمسكنميبينيد؟
بل��ه؛ به ص��ورت بنيادين ش��ما ب��راي س��اماندهي بازار
مسكن نيازمند به س��اخت و سازهاي جديد هستيد؛ اين
سرمايهگذاريهاي جديد در بخش مسكن به چه صورت
محقق ميشود؟ يا دولت بايد سرمايهگذاري كند يا اينكه
س��رمايهگذاران بخش خصوصي بايد وارد ميدان شوند.
دولت كه به دليل تحريمها قادر به سرمايهگذاري در قالب
پروژههاي عمراني و ...نيس��ت؛ پيش پ��اي فعاالن بخش
خصوصي هم س��نگ بهره باالي بانكي و...قرار ميدهند؛
نتيجه اين س��اختار ميش��ود تالطمات پايدار در بخش
مسكن .نرخ بهرهها در ايران نسبت به عرف جهاني بسيار
باالست.دربسياريازكشورها(نميگويمكشورهايتوسعه
يافتهبلكهكشورهايدرحالتوسعه)موسساتماليمنت
سرمايهگذار ،خريدار مسكن و ....را ميكشند تا وام بگيرند
با نرخ بهره  1تا  1.5درصد .در كشور ما اما صحبت از  24تا
30درصداستكهاينخوديكدليلاصليبرايمشكالت
اقتصادي است و نشانه ناس��الم بودن اقتصاد است .با اين
توضيحات معتقدم كه دولت براي بهبود وضعيت مسكن
مسير دش��واري را در پيش دارد چرا كه به داليل گوناگون
ازجمله محدوديتهايي كه دولت براي دريافت ارز ناشي
از صادرات دارد و محدوديتهاي صادراتي و وارداتي و البته
شرايطتحريميكهباآنروبهرواست؛مدامبايدبانوساناتي
كهدربازارهايمختلفرويميدهدمواجهشود.
  دراي�نش�رايطن�هچن�دانمطلوبام�ابرخي
تحليلگران معتقدند كه ط�رح ماليات از خانههاي
خالي ميتواند كورس�وي اميدي باشد براي اينكه
بخشي از نوسانات بازار مسكن مهار شود.نظر شما
دراينخصوصچيست؟
زمينههاييمثلاعمالمالياتبرخانههاييكهخاليهستند
ميتواند ُمسكن مقطعي باشد ،وليكن حتي همين طرح
هم به جهت آنكه دولت در فرآيند عرضه و تقاضاي مسكن
ميخواهددخالتكندبياثروحتيخطرناكاست.هرجا
كه دول��ت وارد بازي دخالت در بازاري ش��ود اثرات منفي

دامنه داري را به جا خواهد گذاشت .ممكن است اين اثرات
در كوتاهمدت بروز كند و ممكن اس��ت در بلندمدت بروز
كند .چرا كه ب��ازار و عوامل دخيل در بازار عوامل دخيل بر
ايندخالتراشناساييكردهوآنرادورميزنند.درموضوع
مالياتخانههايخاليهممطمئنباشيدكهبازيگرانبازار
مسكندركوتاهترينزمانترفندهايمقابلهباآنراطراحي
واجراييخواهندكرد.
  گفته ميشود كه بازار اقتصادي كشورمان بهطور
كلي شامل 5بازار خودرو ،مسكن؛ ارز ،طال و بورس
استكهاينبازارهاباهمهمگراييدارند.ميتوانيم
تالطماتفعليبازارمسكنرادرتداومرشدكاذبي
ببينيم كه پيش از اين بازار بورس ب ا آن مواجه شده
استوامروزتبعاتآنرشدغيرطبيعيبازاربورس
بهبازارمسكنرسيدهاست؟
اينقرائتكامالدرستاست؛چراكهرشدبورسمارشدكرد
بدون اينكه ظرفيت يك چنين رشدي رابه صورت ماهوي
داشتهباشد.زيرا ماافزايشتوليدكهنداشتيم؛كاهشتوليد
داشتيم؛كارخانجاتوشركتهايبورسيافزايشتوليدي
نداشتند كه قيمتشان در بورس باال رود و به همين دليل
تحليلگرانازواژههاييچونقماروحباباستفادهميكردند.
اين رشد ناگهاني باعث شد تا بخشي از سرمايهگذاران به
س��مت بورس بروند و اين افراد بعد از كسب سودهاي باال
در ب��ورس آرام آرام نقدينگي خود را به بازار بورس منتقل
ميكنند.اگرنگوييمهمهسرمايهخودراازبورسميكشند
ميتوانگفتبخشيازسرمايهخودرابيرونميكشند.در
حوزهارزهمهمينتحوالتراشاهدهستيمبهنظرميرسد
كهبعدازهمراهيبازارخودرووطالبارشدبورسنوبتبهبازار
مسكنرسيدهاستكهخودراباسايربازارهاهماهنگكند.
  اينگروهيكهشمااشارهكرديدازسرمايهگذاري
دربورسبهسمتسرمايهگذاريدرمسكنحركت
كردهاندچهويژگيهاييدارند؟
اينها اكثرا مصرفكننده بالقوه مس��كن نيس��تند؛ اينها
سرمايهگذاراني هستند كه به سود بيشتر فكر ميكنند.
مساله براي اين دايره از سرمايه گذاران سود افزونتر است
نهكيفيتونهحقوقمصرفكنندهو...اينهانظارتدقيقيبر

اجراي اين برنامهها تا اندازهاي توانس��ته اس��ت در اين
شرايط سخت به مردم كمك كند ،اگرچه ممكن است
اينبرنامههانتواندتماميآسيبهاراجبرانكند.روحاني
با اشاره به ضرورت مديريت كارآمد فضاي عرضه و تقاضا
و كنترل قيمتها تاكيد كرد :همه مس��ووالن و فعاالن
اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي بايد با تالش مضاعف
و مراقبتهاي الزم در مسير ايجاد توازن و آرامش در بازار
حركت كرده و نبايد اجازه داد نوسانات قيمت ،معيشت و
زندگي مردم را دچار مشكل كرده و فضاي رواني جامعه را
ناامنكند.رييسجمهوربااشارهبهلزومكنترلقيمتها
در بازار سرمايه به ويژه بازار ارز ،ادامه داد :مطابق سياست
ارزي كشور و مجموعه مصوباتي كه در خصوص سياست
تجاري-ارزي كش��ور براي توسعه صادرات غير نفتي و
بازگشت ارز آن تعريف شده ،بايد تعهد ارزي همه فعاالن
بخشصادراتووارداتاعمازدولتي،عموميوخصوصي
در چارچوب اين قانون و مقررات مشخص باشد و بانك
مركزي نيز موظف است بهطور شفاف فهرست تمامي
كس��اني كه براي واردات ارز درياف��ت كردهاند بهعالوه

دادههاياطالعاتيدربازارهادارندوبهمحضاينكهمنفذي
براي حضور پيدا كنند؛ حضور ويرانكننده خود را در اين
بازارهااستمرارخواهندبخشيد.
  ويژگيبازارمسكندرمقايسهبا4بازارديگر(طال،
ارز،بورس،خودرو)چيس�ت كهش�اهداين ميزان
اقبالبهآنهستيم؟
درمياناينبازارهاهيچكدامبهاندازهمسكنظرفيتندارند؛
نه خودرو يك چنين ظرفيتهايي را براي سرمايهگذاري
دارد و نه بازار ارز كه در حال حاضر كامال محدود شده است.
نه بازار طال و نه حتي بورس .مسكن اين ويژگي را دارد كه
هزاران ميليارد تومان سرمايه را به سرعت تبديل به ارزش
افزودهكند.بنابراينتوجهداللهابهاينبخشبيشتراست.
ضمن اينكه امكان از دست رفتن سرمايه هم در اين بخش
كمتر است .اين تالطمات شاهد حضور يك چنين افرادي
است.مانندموجهايپيدرپيدردرياهايتوفانيكهمدام
امواجبهكرانههايساحلبرخوردميكنند.
  برخ�ي معتقدن�د با توجه ب�ه اينك�ه پايتخت و
كالنش�هرها ديگر ظرفيتي براي پذيرش مهاجر
بيشترندارند؛دولتيانظامسياسيبهدنبالآناست
كهازطريقگرانكردنهزينهزندگيدرشهرهاكه
شامل هزينههاي مسكن؛ حمل و نقل و ...ميشود
روندمهاجرتبهشهرهارامسدودكند.بايكچنين
قرائتيموافقيدكهگرانيمسكندرشهرهادرنهايت
باعثكاهشمهاجرتميشود؟
فكرميكنممشكالتمهاجرتدرايرانريشهدارترازاين
باشد؛ يكي از علل اساسي مشكل مهاجرت در كشور ما
ايناستكهبرخالفعرفجهانيكهدرآنشهرهاييكه
احداثميشودبرنامهريزيشهريبرايآنانجامميشود؛
در ايران اما هيچ برنامهريزي درستي در خصوص كسب
و كار ،مسائل تفريحي ،بهداشتي ،آموزشي و...در شهرها
انجام نشده است؛ شهرهاي چه تهران؛ چه مشهد؛ چه
تبريز ،چه اصفهان و...هيچكدام اصول نوين شهرسازي
را رعايت نكردهاند؛ اگر اين نگاه در خصوص شهري مثل
تهران وجود داشت هرگز هزينه زندگي در شهر اينقدر
گران نميشد كه امروز عنوان شود براي پايان مهاجرت

ميزان عمل آنها به تعهداتشان را در سامانه معرفي كنند
تا اين اطالعات براي مردم ،رسانهها و مراجع ذيصالح
شفاف و به سهولت قابل دسترس باشند .رييسجمهور
ادامهداد:بانكمركزيميبايستبههمهبدهكارانعمده
براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان
پرداخت براي آنان مشخص شود و در صورت تخطي ،با
معرفي آنها به افكار عمومي و مراجع ذيصالح ،به تخلف
آنها رسيدگي شود.
روحاني تاكيد كرد :ش��رايط اقتصادي كشور به گونهاي
است كه به هيچوجه نميتوان در اجراي قوانين و اعمال
مديريت فعاالنه تعلل كرد؛ مردم از دولت انتظار دارند كه
باقدرتوحساسيتوبراساسقانوندرراستايمديريت
اقتصاد كشور تدبير و تالش كند.
دراينجلسهشيوهوقاعدهمنديآزادسازيسهامعدالت
و ضروت آگاهيبخشي به سهامداران در خصوص قواعد و
مقررات مرتبط با نحوه مالكيت ،واگذاري ،خريد وفروش
و مديريت شركتهاي سرمايه پذير سهام عدالت مورد
بحث و بررسي قرار گرفت.

هزينه زندگي را اينقدر باال ميبريم كه مردم خودشان از
كالنشهرهافراركنند.اساسانيازينبودتاتهراناينقدر
وسيعشودواينقدربافتهايفرسودهدرآنزيادشودكه
تبديل به يكي از بزرگترين مشكالت شوند .معني اين
رويكرد اين است كه ما مردم را به خاطر اشتباه مديران
تنبيهميكنيموخسارتسوءمديريتهاراازجيبمردم
كسرميكنيم.
  اين مش�كالت در ساير كالنشهرهاي جهان نيز
وجوددارديااينكهتنهامختصبهماست؟
در همه ش��هرهاي جه��ان منطقه «آپت��ان» و «داون
تان»داريم كه منطقه باالي شهر و پايين شهر است .پايين
شهر اما لزوما به معني منطقه فقيرتر نيست .در واقع محل
تجاري و اداري ش��هر است و آپ تاون بخشهاي مربوط
به سكناي افراد و زندگي است .در ايران چون يك چنين
ضرورتهايي نداشتهايم و به آنها توجه نشده دركي از آن
هم وجود ندارد؛ در همه جاي دنيا بايد بخش حاشيهاي
شهر وجود داشته باشد .در آنجا بايد حداكثر ارتفاعهاي
ساختمانها به شكل وياليي باشد .اگر اين نگاهها در بحث
مديريتي شهرهاي ما هم وجود داشت شاهد مشكالتي
كه امروز با آن دست به گريبانيم نبوديم .شما اگر به پاريس
برويد خياباني را مش��اهده خواهيد كه به آن شانزهليزه
ميگويند و خيلي هم معروف اس��ت .تمام ساختمانها
در پاريس خط افق يكس��اني دارند هيچكس نميتواند
ساختماني بسازد كه بلندتر از خط ترسيم شده باشد .اين
بايدها و نبايدها از زمان ناپلئون بناپارت به همين شكل
وجود داشت يعني بيش از  3قرن .ما چنين ساختاري در
هيچ كجاي كشور نداريم و هر لحظه شهرداري ميتواند
با دريافت خالفي تمام ضرورتها و اولويتهاي شهري را
كناربگذارد.وقتيدرتهراندرخيابان12متريشهرداري
اجازه ميدهد س��اختمان  20يا  25طبقه ساخته شود
كه هنگام وقوع زلزله امكان فرار س��اكنين وجود ندارد؛
چه ميتوان گفت .مجموعه اين عوامل ساختاري دليل
اصلي مشكالتي است كه در بخش مسكن ايجاد ميشود.
مشكالتي كه بدون ترديد مسووالن نيز از آن باخبرند اما
شرايط به گونهاي است كه قادر به تغيير وضعيت نيستند.
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نرخ ت��ورم ماهانه خرداد ١٣٩٩به ٢درصد رس��يده كه در
مقايسهباهميناطالعدر ماه قبل ٠.٥،واحددرصدكاهش
داشتهاست.تورمماهانهبرايگروههايعمده«خوراكيها،
آش��اميدنيها و دخاني��ات» و «كاالهاي غي��ر خوراكي و
خدمات» به ترتيب  ٢.٤درصد و  ١.٨درصد بوده است .اين
درحالياستكهنرختورمماهانهبرايخانوارهايشهري٢
درصدميباشدكهنسبتبهماهقبل ٠.٦،واحددرصدكاهش
داشتهاست.همچنينايننرخبرايخانوارهايروستايي٢.٢
درصد بوده كه نس��بت به ماه قبل ٠.١واحد درصد افزايش
داشته اس��ت .در گروه عمده «خوراكيها ،آشاميدنيها و
دخانيات»بيشترينافزايشقيمتنسبتبهماهقبلمربوط
به گروه «نان و غالت» (انواع برنج خارجي ،ماكاروني) ،گروه

«ميوه و خشكبار» (سيب ،پرتقال) ،و گروه «گوشت قرمز
و گوشت ماكيان» (مرغ ماشيني) ميباشد .در گروه عمده
«كاالهايغيرخوراكيوخدمات»،گروه«تفريحوفرهنگ»
(تجهيزات رايانه ،حق عضويت باشگاههاي ورزشي) ،گروه
«مبلمانولوازمخانگي»(لوازمخانگيوظروفآشپزخانه)
و گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو و ويزيت) بيشترين
افزايشقيمترانسبتبهماهقبلداشتهاند.همچنينگروه
«سبزيجات»(پياز،سيبزمينيوگوجهفرنگي)ومتوسط
قيمتيكمترمكعبگازمصرفيخانوارهانسبتبهماهقبل،
كاهشقيمتداشتهاست.درصدتغييراتشاخصقيمتدر
دهكهاي هزينهاي كل كشور در ماه جاري نشان ميدهد
كهدامنهتغييراتنرختورمساالنهدرخردادماه ١٣٩٩براي

دهكهايمختلفهزينهاياز ٢٥,٨درصدبرايدهكاول
تا ٣٠درصد براي دهك دهم است .بررسي نمودارهاي نرخ
تورم خردادماه نشان ميدهد كه حمل و نقل ،لوازم خانگي
و پوشاك بيشترين نرخ تورم  ۱۲ماه منتهي به خرداد را در
بين كاالها و خدمات مصرفي كشور داشتند .مركز آمار در
پايان هر ماه نرخ تورم آن ماه را اعالم ميكند .بر اين اساس،
نرختورمبخشحملونقلدرخردادماهدرمقياسساليانه
۴۵.۱درصد رشد داشته است اين در حالي است كه ضريب
اهميت حمل و نقل در بين خانوارهاي كش��ور  ۹.۴۱بوده
است.مسكنكهباالترينضريباهميترادربينخانوارهاي
كش��ور دارد و ضريب اهيمت آن برابر ۳۵.۵است نسبت به
ارديبهشت ۱.۴درصدونسبتبهخردادسالگذشته۲۱.۷

درصدرشدداشتهاست.نرختورمساليانهمسكندرايندوره
برابر ۲۲.۶درصد اس��ت .براساس اعالم اين مركز نرخ تورم
خوراكيها ۲۶.۵درصداست.ضريباهميتخوراكيهادر
ميان خانوارهاي كشور  ۲۵.۵۵را نشان ميدهد .نرخ تورم
اقالم نوشيدني همچون چاي ،قهوه ،كاكائو ،نوشابه و موارد
ديگر نيز ۴۹درصد بوده است .افزايش قيمت لوازم خانگي
يكي از س��وژههاي داغ اقالم مصرفي خانوارهاي كشور در
شبكههايخبرياستواعدادمختلفيبرايافزايشبهايآن
عنوانميشود.مركزآماردرگزارشامروز(يكشنبه)خودنرخ
تورمساليانهلوازمخانگيرا ۳۷درصداعالمكرد.بهايلوازم
خانگيدرخردادامسالنسبتبهسالگذشته ۲۶.۶درصد
ونسبتبهارديبهشتماه ۳.۴درصدافزايشيافتهاست.

گفتوگوي من و نقدينگي
نقدينگي را بگذار براي اهلش
 آقاي نقدينگي سالم. سالم بر شما .ولي من آقا نيستم. خانم ممكن است به خوانندگان روزنامه خودرا معرفي كنيد.
 من خانم هم نيستم .اسم من نقدينگي است.پدرم هم نقدينگي بود .مادرم هم نقدينگي بود.
اصوال من اگر نقدينگي نباشم هيچ چيز نيستم،
يا هس��تم يا نيس��تم .البته كم و زياد ميشوم
و مث��ل آنهايي كه به بخش صنع��ت و تجارت
رفتهاند سوخت و سوز ندارم .من صاحب خود
را پولدار پولدار ميكنم.
 صاحبت را چطور پولدار ميكني؟ هه هه هه .مثل اينكه در اين كش��ور زندگينميكني .صاحب من اول بايد زدوبند و فس��اد
كند تا مرا به دست بياورد .وقتي به دست آمدم،
كار آسان است .مثل قرقي اين طرف و آن طرف
ميروم و پول جمع ميكنم.
 آي��ا امثال م��ن ميتوانند نقدينگي داش��تهباشند؟
 كاري ندارد .برو فساد كن .نقدينگي جمع كن.بعد بفرستشان سراغ ارز ،سكه ،طالي شمش،
خودرو ،خانه ،زمين ،آپارتمان و وسايل منزل.
ميخواهي باز بگويم يا همين كافي است.
 مگر باز هم هست. باز آمدي نس��ازي .خيلي هس��ت .من چندتا قل��م معروف��ش را گفتم وگرن��ه از خوراك
و پوش��اك م��ردم گرفته تا دارو و ....خس��تهام
كردي .از كاسبي انداختي مرا برو پي كارت .تو
با اين قيافه ،با اين قلم كه دس��تت گرفتي هيچ
نقدينگياي به سراغت نميآيد .برو با چندرغاز
بساز و نقدينگي را بگذار براي اهلش.

خبر
ابالغ مصوبه جديد شوراي
عالي كار درباره مزد سال ۹۹
وزي��ر تع��اون ،كار و رفاه اجتماع��ي در اجراي
بندهاي ( )۷و ( )۸بخش��نامه مزد سال ،۱۳۹۹
مصوبه ش��وراي عالي كار را به همه كارفرمايان
و كارگاههاي مش��مول قانون كار ابالغ كرد.به
گزارش پايگاه اطالعرس��اني دولت ،متن كامل
بخشنامه ابالغي از سوي محمد شريعتمداري
وزي��ر تع��اون ،كار و رف��اه اجتماع��ي به همه
كارفرمايان و كارگاههاي مشمول قانون كار به
شرح زير است:
به منظ��ور بهبود وضعيت معيش��تي كارگران
در س��ال جهش توليد و در اجراي بندهاي ()۷
و ( )۸بخش��نامه مزد ش��ماره  ۷۹۳۳مورخ ۲۶
فروردين  ۱۳۹۹و مس��تند به ماده ( )۴۱قانون
كار و بهرهمندي تمامي كارگران اعم از كارگران
بدون سابقه و باسابقه از افزايش مزد« ،شوراي
عالي كار» با حضور نمايندگان سه گروه (دولت،
كارفرماي��ان و كارگران) در جلس��ه مورخ ۱۷
خرداد  ۱۳۹۹م��وارد زير را به اجماع و اتفاق آرا
مورد تصويب قرار داد
ب��ا جابهجايي مبلغ روزانه ( ۲۵۰۰۰بيس��ت و
پنج ه��زار) ريال از مبلغ پايه س��نواتي و اضافه
ك��ردن آن به حداقل مزد روزان��ه از اول تيرماه
سال  ۱۳۹۹موافقت شد .بدين ترتيب حداقل
مزد از اول تيرماه سال ۱۳۹۹روزانه ۶۳۶۸۰۹
(ششصد و سي و شش هزار و هشتصد و نه) ريال
تعيين ميشود.
همچنين ساير س��طوح مزدي از ابتداي تيرماه
س��ال  ۱۳۹۹به ميزان روزانه ۱۵درصد آخرين
مزد سال ( ۱۳۹۸ثابت يا مبنا موضوع ماده ۳۶
قان��ون كار) به اضافه روزان��ه ( ۵۵۳۳۸پنجاه و
پنج هزار و سيصد و سي و هشت) ريال افزايش
ميياب��د .از اول تيرم��اه س��ال ۱۳۹۹با اعمال
افزايش اين بند مزد ش��غل كارگران مش��مول
طرحهاي طبقهبندي مش��اغل مصوب وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير
كارگران نبايد از مبلغ روزانه ( ۶۳۶۸۰۹ششصد
و سي و شش هزار و هشتصد و نه) ريال موضوع
بند ( )۱كمتر شود.
به كارگراني كه از اول تيرماه سال  ۱۳۹۹داراي
يك سال سابقه كار شده يا يك سال از دريافت
آخرين پايه س��نواتي آنان گذشته باشد ،روزانه
مبلغ ( ۳۳۳۳۳سي و سه هزار و سيصد و سي و
س��ه) ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت
خواهد ش��د.از اول تيرماه سال ۱۳۹۹پرداخت
مبلغ مربوط به پايه س��نواتي كارگران مشمول
طرحهاي طبقهبندي مش��اغل مصوب وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي با در نظر گرفتن رقم
فوقالذكر براي گروه يك با توجه به دستورالعمل
و جدول اعالمي توس��ط «اداره كل روابط كار و
جبران خدمت» ص��ورت ميگيرد .به كارگران
فصلي به نس��بت مدت كاركردش��ان در سال
 ،۱۳۹۸ميزان مقرر در اين بند يا تبصره ( )۱آن
حسب مورد تعلق خواهد گرفت.بر اساس مصوبه
مورخ  ۲۰فروردين  ۱۳۹۹شوراي عالي كار و در
راس��تاي تقويت مهارت محوري و بهرهمندي
تمام��ي كارگ��ران و در نتيج��ه رضايتمندي
كارگران باسابقه ،از اول تيرماه سال ۱۳۹۹همه
كارگران داراي قرارداد دايم و موقت مش��مول
قانون كار كه داراي يك س��ال سابقه كار شده
و يا يك س��ال از دريافت آخرين پايه (سنوات)
آنان در همان كارگاه گذشته باشد ،اعم از اينكه
حق س��نوات يا مزاياي پايان كار خود را تسويه
حساب كرده باش��ند يا خير ،مشمول دريافت
پايه (سنوات) خواهند بود.ساير مفاد بخشنامه
مزد ش��ماره  ۷۹۳۳مورخ  ۲۶فروردين ۱۳۹۹
كماكان به قوت خود باقي است.

بانك و بيمه
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«تعادل» از تحوالت بازار ارز و طال گزارش ميدهد

نيما از بازارفاصله گرفت

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
روز يكش�نبه اول تير  ،99ن�رخ خريد هر دالر
در تابلوي صرافيه�اي بانكي به  ۱۸هزار و ۵۰۰
و ف�روش دالر به  ۱۸هزار و  ۸۰۰تومان رس�يد.
قيمت خريد هر يورو ني�ز  ۲۰هزار و  ۶۰۰تومان
و ن�رخ ف�روش آن ۲۰ه�زار و  ۹۰۰تومان اعالم
ش�د .خريد و فروش دالر صرافي به ترتيب ۱۰۰
و  ۲۰۰تومان افزايش قيمت داشت ه است .خريد
و فروش ي�ورو نيز به ترتي�ب  ۲۰۰و  ۳۰۰تومان
افزايشقيمتداشتهاند.
به گزارش «تعادل» ،ظهر يكشنبه در بازار آزاد و معامالت
نقدي دالر  ،19620يورو  ،21800درهم  5420تومان
اعالم شد اين در حالي اس��ت كه حواله ارزي در نيما در
تاريخ  31خ��رداد  ،99ب��راي دالر  15821تومان ،يورو
 ،18002درهم  4422تومان اعالم شده است .در نتيجه
اختالف دالر نيم��ا و آزاد به  3800تومان و اختالف دالر
صرافيهابادالرآزادبه 3هزارتومانرسيدهاستكهفاصله
قابل توجهي ايجاد كرده است .سامانه سنا نيز ميانگين
بهاي هر يورو در روز معامالتي گذشته را  ۲۰هزار و ۶۱۷
تومان و هر دالر ۱۸هزار و ۶۵۲تومان اعالم كرد .هر حواله
دالردرسامانهنيمانيزدرروزمعامالتيگذشته ۱۵،هزارو
 ۸۲۱تومان فروخته شد ،حواله يورو نيز ۱۸هزار تومان به
فروش رسيد .بازار ارز و طال شاهد روند افزايشي قيمتها
بود و با اعالم قيمت هر اونس طال  ۱۷۴۴دالر و هر دالر به
قيمت  19680تومان ،قيمت طال و سكه افزايش داشت.
سكه تمام به هش��ت ميليون و  ۲۰۰هزار تومان رسيد.
س��كه طرح قديم با قيمتي معادل هفت ميليون و ۹۵۰
هزار تومان داد و ستد ميشود كه ۲۵۰هزار تومان بيشتر
شده است.قيمت نيمسكه چهار ميليون و ۵۰هزار تومان
است و ربع سكه نيز افزايش ۵۰هزار توماني را تجربه كرده
و دو ميليون و ۲۵۰هزار تومان فروخته ميشود.سكه يك
گرمي هم با افزايش ۱۱۰هزار توماني يك ميليون و۲۰۰
هزار تومان داد و ستد ميشود .در اين ميان هر گرم طالي
ن شده و۸۰۷
 ۱۸عيار در طالفروشيها ۷۰۰۰تومان گرا 
هزار تومان به فروش ميرسد .گرچه كاهش عرضه دالر
و عدم تامين نياز بازار از عوامل افزايش قيمت ارز عنوان
ميشود ،اما بررسي آخرين وضعيت عرضه و تقاضاي ارز
در بازار نيمايي بيانگر پاسخگويي تمام تقاضاي بازار است
كهدراينبين،بيشاز ۷۰درصدآنبافروشدرهمكهنياز
اصليبازاركشوررادربرميگيرد،تامينشده استنهدالر.
بهگزارشايسنا،طيمدتاخيربهويژهدوهفتهگذشته
قيمت ارز در بازار آزاد به صورت صعودي بوده و نرخ دالر
تابيشاز ۱۹هزارتومانافزايشيافتهاست.گرچهبسته
بودن مرزها به دليل ويروس كرونا و كاهش صادرات و
به تبع آن كاهش ارزآوري ،عاملي بود كه گفته ميشد
ميتواند تامين ارز را تحت تاثير قرار دهد ،اما اين روزها
با وجود اينكه ش��رايط تامين ارزي در س��امانه نيما تا
حدودي به حالت عادي برگشته ،همچنان قيمت در
بازار رو به افزايش است .اين در حالي است كه بررسي
آخرين وضعيت عرضه ارز در سامانه نيما نشان ميدهد
در روز ش��نبه (۳۱خرداد) مجموع ف��روش نيمايي و
پتروشيمي كه توسط بانك مركزي انجام شده ،فقط
در يك روز معادل  ۷۳ميليون دالر بوده است كه از اين
رقم ،معادل  ۵۱ميليون دالر آن از فروش درهم تامين
شده است؛ در واقع  ۱۸۸ميليون درهم در سامانه نيما
فروش رفته كه  ۷۰درصد تقاضاي عرضه بازار را تامين
كردهوبقيهنيزباارزهايديگرتامينشدهاست.ازسوي
ديگر قيمت دالر در سامانه نيما به حدود ۱۶هزار تومان
ميرسد و اختالف  ۳۰۰۰توماني با قيمت روز دالر در
بازار آزاد دارد كه قابل تامل است .بر اين اساس ،ظاهرا
تامين ارز نميتواند تنها عامل براي افزايش قيمت ارز
در بازار آزاد باشد ،چراكه طبق آمار سامانه نيما به آنچه
تقاضا در بازار نيمايي وجود داش��ته ،پاسخ داده شده
است .فعاالن بازار ارز معتقدند كه روند افزايش قيمت
ارز طي حدود دو هفته گذشته چندان طبيعي به نظر
نميرس��د و عامل اقتصادي مشخصي براي آن وجود
ندارد ،ولي ميتواند در كنار عامل تحريم كه ويژه اين
روزها نيست ،ناشي از مسائل ديگري نيز باشد ،از جمله
باال بودن قيمت درهم در ام��ارات و عدم اجراي تعهد
برخي صادركنندگان.
ايندرحالياستكهاخيراعبدالناصرهمتي-رييسكل
بانكمركزي-دررابطهباتعهداتارزيتاكيدكردهبودكه
صادركنندگان بايد هرآنچه از ارز حاصل از صادرات خود
در سال گذشته بوده را به روشهاي اعالمي بانك مركزي
تا پايان تيرماه به چرخه اقتصادي برگردانند كه با توجه
به حجم باالي تعهدات ميتواند در هفتههاي پيشرو در
بازار موثر باش��د .همچنين فعاالن بازار ميگويند برخي
شيطنتها يا پخش شايعات در بازار نيز در افزايش قيمت
و نوس��ان بيتاثير نيس��ت .با اين حال ،رييس كل بانك

اختالف ۳۰۰۰توماني نرخ دالر در سامانه نيما با قيمت روز دالر در بازار آزاد قابل تامل است

يادداشت

خوب و بد صدوركارت اعتباري به پشتوانه سهام عدالت
ص�دور كارت خري�د
اعتباريدرراستايكمك
بهفرايندآزادسازيسهام
عدالت در كن�ار مزايايي
كه به همراه دارد ميتواند
چالشهاييرانيزبهدنبال
رسول خوانساري داشته باشد كه بايد مورد
توجهمتولياننظامبانكي
كش�ور قرار گيرد .پس از تصميمگي�ري درباره
آزادس�ازي س�هام عدالت و فراهم شدن امكان
مديريت آن توسط افراد ،در كنار آثار مثبت اين
تصميم از جمله گس�ترش جامعه س�هامداران
كشور،تقويتضريبنفوذبورسوتحريكتقاضا
در اقتصاد يكي از چالشهاي مه�م در اين باره،
احتمالفروششتابزدهسهامتوسطدارندگانآن
ودرنتيجهبرهمخوردنتعادلبينعرضهوتقاضا
در بازار س�رمايه بود .اين امر از آن جهت اهميت
دارد كه س�هام عدالت به ح�دود پنجاه ميليون
نفر از افراد جامعه اختصاص يافته است و عرضه
يكباره بخش قابل توجه از سهام در دست افراد
ميتواندمشكالتيازقبيلايجادجوروانيمنفي
دربازارسرمايهوبروزاختاللدرروندمنطقيبازار
پديد آورد .از اي�ن رو دولت تالش كرد تا با اتخاذ
سياستهاوراهكارهايمقتضيهمچونتعيين
سقف براي فروش س�هام ،فرهنگسازي براي
پرهيز از ش�تابزدگي در فروش سهام عدالت و
مانند آن ،تا حد امكان از بروز چالشهاي ممكن
دررابطهبااينتصميممهمجلوگيريكندومردم
رابهداشتنافقبلندمدتتروماندگاريبيشتردر
سهامداريتشويقكند.ازسويديگربروزشرايط
ويژهدراقتصاددنيابهدليلبيماريكروناموجب
شدهتافشاراقتصاديمضاعفيبراقتصادخانوار
بهويژه در بين اقش�ار آسيبپذير وارد شود و در
نتيجهدولتهاميكوشندتابااجرايسياستهاي
حمايتيحتياالمكانازتبعاتمنفياقتصادياين
بيماريبرجوامعبكاهند.
باتوجهبهلزومبرقراريتعادلدرعرضهوتقاضاي
س�هام در بازار از يكسو و نياز به بهبود وضعيت

اقتصادياقشارآسيبپذيرازطريقسياستهاي
حمايتيازسويديگر،دولتتصميمگرفتهاست
تاازطريقفراهمكردنامكانصدوركارتخريد
اعتباريبهپشتوانهسهامعدالت،بهايندومقوله
دس�تيابد.بهگفتهسخنگويستادآزادسازي
س�هام عدالت ،دارندگان اين س�هام ميتوانند
در ازاي سپردن سهام به عنوان وثيقه ،از طريق
نظام بانكي حداكثر تا مي�زان ۶۰درصد از ارزش
س�هام خود را كارت اعتباري دريافت كنند و با
استفادهازآنميتوانندبامراجعهبهمراكزخريد،
بهصورتاعتباريخريدكنند.همچنيناينافراد
تايكسالفرصتدارنداعتباردريافتيرابابانك
تسويهكنندودرغيراينصورتبانكسهامآنها
را تملك خواهد كرد .اين امر موجب ميش�ود تا
ضمنتأمينماليدارندگانسهامعدالتوكمك
بهبهبودوضعيتاقتصاديآنهادرشرايطكنوني،
نياز به فروش س�هام توس�ط آنها كاهش يابد و
افرادبيشتريسهامخودرابهعنوانيكدارايي
ارزشمند نگهداري كنند .هرچند كم و كيف اين
تصميمهنوزبهطوركاملمنتشرنشدهوقضاوت
درموردابعادگوناگونآنمنوطبهآگاهيكاملاز
جزيياتوسازوكاراجراييآناست،وليباتوجه
به اطالعات موج�ود در اين رابطه در نظر گرفتن
چند نكته در خصوص آثار و مالحظات مربوط به
اينتصميمميتوانددراجرايبهترآنكمككند.
استفاده از راهكار مذكور توس�ط دارنده سهام
عدالت بر اين فرض ضمني استوار است كه بازده
مورد انتظار سهام (شامل سود و افزايش قيمت)
طييكس�الپ�سازآن،ازهزينهتس�هيالت
دريافتي ب�راي خري�د كاال يا خدم�ات با كارت
اعتباري بيشتر است .بر اين اساس افراد به جاي
فروشسهامخود،ميتوانندمنابعالزمراازطريق
كارتهاياعتباريتأمينكنندتاازفروشسهام
در مقطع فعلي بينياز شوند و در آينده از منافع
آنبهرهمندشوند.درعينحالبايدتوجهداشت
كه اگر هزينه تس�هيالت به گونهاي باش�د كه از
جذابيتكارتخريداعتباريبكاهد(آنگونهكه
در عمده طرحه�اي كارتهاي اعتباري متداول

استومعموالًنسبتبهتسهيالتعادي،هزينه
باالتريدارند)،احتمالاستفادهازاينگزينهكمتر
و در نتيجه تمايل به فروش سهام عدالت بيشتر
خواهد شد .بهعالوه باال بودن هزينه تسهيالت
كارتاعتباريبهخوديخودميتواندانگيزهافراد
براينكولدربازپرداختراافزايشدهد.بنابراين
توجه به مس�اله نرخگذاري در كارت اعتباري و
هزينه تسهيالت پرداختي از طريق آن اهميت
ويژهاي دارد و بر تصميم افراد در اين رابطه موثر
خواهد بود .پرداخت اعتبار به دارندگان س�هام
عدالتازطريقنظامبانكي،مستلزمتأمينمنابع
ماليآنتوسطبانكهاوموسساتاعتبارياست.
اگر مجم�وع ارزش اين س�هام را در حال حاضر
حدود  ۴۰۰هزار ميلي�ارد تومان در نظر بگيريم،
طبق آنچه س�خنگوي ستاد آزادس�ازي سهام
عدالت مطرح كرده (س�قف ۶۰درصد) ،حداكثر
تسهيالت پرداختي كارت اعتباري به افراد۲۴۰
هزار ميليارد تومان است كه اگر فرض نماييم۴۰
درصد از مش�موالن بخواهند از اين تسهيالت
استفاده كنند ،رقمي در حدود  ۹۶هزار ميليارد
تومان تس�هيالت بايد پرداخت شود كه معادل
حدود يكچهارم تس�هيالت پرداختي در سال
گذش�ته (نزديك به  ۴۰۰هزار ميلي�ارد تومان)
است و مبلغ كموبيش زيادي به شمار ميآيد .با
توجه به باال بودن حجم معوقات بانكي در كشور
ومش�كلتنگناياعتب�اريبانكها،تخصيص
اين مبلغ به خانوارها و احتمال ناتواني بخشي از
آنها در بازپرداخت تس�هيالت كارت اعتباري،
ميتواندباافزايشنسبتمطالباتغيرجاري،بار
مضاعفي را بر نظام بانكي كشور تحميل كند .در
اينراستامناسباستحتيالمقدورسياستهاي
تشويقيوتنبيهيمناسبيهمچوناعتبارسنجي
مشموالنتوسطبانكهامدنظرقرارگيرد.البته
ناگفتهنماندكهسختگيريبيشازحددرمورد
اعطاي اين تسهيالت با توجه به جامعه هدف آن
نيزچندانپسنديدهنيستوبهنوعينقضغرض
محسوبميشودوالزماستدراينخصوصحد
مناسبيازتعادلرعايتشود.

مركزي در حالي محدوديتهاي ايجاد شده براي ايران
را در وضعيت موجود بيتاثير ندانس��ته كه معتقد است
«ارزشذاتينرخارزبادرنظرگرفتنمتغيرهاياقتصادي،
سياسي و رواني در مقايسه با نرخي كه امروز در بازار خريد
و فروش ميشود ،حتما پايينتر است».

قطعه س��كه تمام بهار آزادي كه در  ۲۵ارديبهشتماه ۶
ميليونو ۹۱۰هزارتومانمعاملهميشد،در ۲۵خردادماه
به ۷ميليونو ۶۴۰هزارتومانرسيد.براساساينگزارش
قيمت هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي نيز در مدت زمان
مشابه از  ۳ميليون و  ۶۸۰هزار تومان به  ۳ميليون و ۷۷۰
هزار تومان افزايش يافته كه رشدي  ۲.۴درصدي داشته
است .اين در حالي است كه قيمت ربع سكه بهار آزادي
طي اين مدت تغييري نداش��ته و دو ميليون و  ۳۰هزار
تومان داد و ستد ميشده است.
با اين حال قيمت هر گرم طالي ۱۸عيار طي اين مدت در
بازار تهران از  ۶۸۴هزار و  ۳۰۰تومان به  ۷۴۱هزار و ۸۰۰

تومان رسيد كه رشدي  ۸.۴درصدي داشته است .اين در
حالياستكهقيمتهراونسطالدريكماههمنتهيبه
 ۲۵خرداد حدود ۰.۰۹درصد كاهش يافته است .در حالي
كه هر اونس طال در  ۲۵ارديبهشت ماه يك هزار و ۷۳۲
دالر و  ۴سنت قيمتگذاري شده بود ،اين قيمت در ۲۵
خردادماه به يك هزار و  ۷۳۰دالر و  ۹سنت كاهش يافت.

تغييرات قيمت سكه و طال در خردادماه
قيمتهرقطعهسكهتمامبهارآزاديدريكماههمنتهي
به  ۲۵خردادم��اه  ۱۳۹۹به  ۷ميليون و  ۶۴۰هزار تومان
رسيده كه  ۱۰.۶درصد افزايش نشان ميدهد.در فاصله
يك ماهه  ۲۵ارديبهشت تا  ۲۵خرداد  ۱۳۹۹قيمت هر
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بر اس�اس آمار اعالم شده از سوي بانك مركزي
تا پايان سال ۹۸به ميزان ۴۶.۹۵۱ميليارد ريال
اوراق مش�اركت دولت و ش�هرداريها از سوي
سرمايهگذارانخريداريشدهاست.

براساسآخرينآماريكهبانكمركزيايراندربخشبازار
سرمايه «اوراق مش��اركت» كه براي دوره  ۱۲ماه ابتدايي
س��ال ۹۸منتش��ر ش��ده در اين مدت به ميزان۴۹.۰۰۰
ميلياردريالانواعاوراقمشاركتدولت«دولتي-بودجهاي
و شهرداريها «تهران ،تبريز ،كرج ،شيراز ،اصفهان ،اهواز،
مشهد و اصفهان» با مدت ۴ساله و نرخ سود علي الحساب
 ۱۸درصد منتشر شده كه ۴۶.۹۵۱ميليارد ريال اين اوراق
تابهامروزازسويسرمايهگذارانخريداريشدهاست.

جدول آماري وضعيت انتشار اوراق مشاركت در  ۱۲ماهه
ابتداييسال ۹۸كهازسويبانكمركزيمنتشرشدهسهم
شهرداريها از انتش��ار اوراق مشاركت در اين دوره مالي را
 ۴۹.۰۰۰ميلي��ارد ريال نش��ان ميدهد ك��ه از اين حجم
اوراق،تقريبابيشاز ۸۱درصدازآنازسويسرمايهگذاران
خريداريشدهبهگونهايكه ۴۶.۹۵۱ميلياردريالازاوراق
مشاركت در اين بخش در  ۱۲ماه سال  ۹۸به فروش رفته
است .شهرداري مشهد بر اس��اس تبصره  ۵قانون بودجه
سال ۹۷با طرح فاز ۳خط ۳قطار شهري در ۲۸اسفند۹۷
به ميزان  ۷۰۰۰ميليارد ريال اوراق چهار ساله با نرخ سود
عليالحساب ۱۸درصدمنتشركردهكهدر ۱۲ماههابتدايي
سال  ۹۸به ميزان  ۶.۹۹۵ميليارد ريال ازاين اوراق توسط
س��رمايهگذاران خريداري شده اس��ت .شهرداري مشهد
بر اس��اس تبصره  ۵قانون بودجه سال  ۹۷با طرح توسعه،

تعريض و بدنه س��ازي خيابان حرعاملي در ۲۸اسفند۹۷
به ميزان  ۱۵۰۰ميليارد ريال اوراق چهار ساله با نرخ سود
عليالحساب  ۱۸درصد منتشر كرده كه تا پايان  ۱۲ماهه
سال ۹۸بهميزان ۱.۴۹۵ميلياردريالازايناوراقبهفروش
رفته است.بر اساس تبصره  ۵قانون بودجه  ۹۷براي طرح
بهسازيونوسازياطرافحرمامامرضا(ع)در ۳۰خردادماه
 ۹۸بهميزان ۳.۵۰۰ميلياردريالاوراقچهارسالهبانرخسود
عليالحساب  ۱۸درصد منتشر كرده كه تا پايان  ۱۲ماهه
سال  ۹۸همه اين اوراق از سوي سرمايهگذاران ،خريداري
شدهاست.ارزيابيهايايبِنا،ازايندادههاياطالعاتينشان
ميدهدكهشهردارياصفهاننيزدرانتشاراوراقمشاركت
سهمداشتهاستبهطوريكه،اينشهرداريبراساسمجوز
تبصرهپنجقانونبودجهسال ۹۷برايطرحفاز ۲خط ۲قطار
شهريدرتاريخ ۲۸اسفند ۹۷بهميزان ۵۰۰۰ميلياردريال

پتانسيلارزديجيتاليدرحمايتازپولملي
انديشكده امريكايي كاتو در مقالهاي به كشورها پيشنهاد
كرد از ظرفيت ارزهاي ديجيتالي براي ايجاد پش��توانه
ارزي استفاده كنند .به گزارش ايسنا ،انديشكده كاتو در
اوراق ۴سالهبانرخسودعليالحساب ۱۸درصدمنتشركرده
كه تا پايان  ۱۲ماه سال  ۹۸به ميزان  ۴.۹۹۹ميليارد ريال
از سوي سرمايهگذاران خريداري شده است.در عين حال
براساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۷در ۱۲ماه
سال ۹۸براي طرح BRTدر تاريخ ۲۷خرداد ۹۸به ميزان
 ۲۰۰۰ميليارد ريال اوراق ۴ساله با نرخ سود علي الحساب
 ۱۸درصد منتش��ر كرده كه از اين حجم ،كل آن به فروش
رفته است .شهرداري اهواز بر اساس تبصره ۵قانون بودجه
سال  ۹۷در  ۱۲ماهه سال  ۹۸براي طرح فاز يك خط يك
قطارشهريدر ۲۸اسفند ۹۷بهميزان ۲۰۰۰ميلياردريال
اوراقچهارسالهبانرخسودعليالحساب ۱۸درصدمنتشر
كرده كه تا انتهاي سال ۹۸سرمايهگذاران نسبت به خريد
اين اوراق مشاركتي نداشتهاند .شهرداري تهران بر اساس
تبصره ۵قانونبودجهسال ۹۷برايطرحتكميلخطهاي
 ۶و ۷قطارشهريدر ۲۸اسفند ۹۷بهميزان ۹.۱۰۰ميليارد
ريال اوراق چهار ساله با نرخ سود علي الحساب  ۱۸درصد
منتشر كرده كه تا انتهاي ۱۲ماهه سال ۹۸تقريبا كل اين

مقالهاي با اش��اره به شيوع ويروس كرونا و كاهش ارزش
پول ملي شمار زيادي از كشورها نوشت :به دليل وضعيت
ناپايدار بازار ارز در اين كشورها ارزش پول ملي كاهش و
باربدهيخارجيآنهاافزايشيافتهاست.وضعيتناپايدار
در بازارهاي مالي ،بحرانهاي بانكي ،مساله بدهيهاي
خارجي و افزايش ن��رخ تورم همگي ي��ك دليل دارند:
نرخ ارز در اين كش��ورها بيثبات اس��ت كه خود معلول
سياستگذاريهاي غلط ارزي است.
كارل ش��يلر -وزير دارايي آلمان بين سالهاي  ۱۹۶۶تا
 ۱۹۷۲جمله معرفي دارد :ثبات همهچيز نيست اما بدون
ثبات نيز هيچ چيز وجود نخواهد داشت.اين انديشكده
با اش��اره ضرورت ايجاد يك هيات ارزي در كشورهاي با
مشكل ثبات ارزي مينويسد :اين هيات ميتواند از طريق
ايجاد يك پش��توانه ارزي خارجي كه داراي نرخ تبديل
ثابتيبهپولمليباشد،اقدامبهچاپاسكناسوسكهكند.
ميزانپولدرگردشازطريقنيروهايبازاركهبهآنتقاضا
براي پول ملي ميگوييم تعيين خواهد شد .اين هياتها
نميتوانند قرضدهنده منابع مالي يا اعتباري باش��ند.
حدود  ۷۰كشور تاكنون تجربه هيات ارزي را داشتهاند از
جمله روسيه در يازده نوامبر۱۹۱۸و اكنون معروفترين
هيات ارزي در جهان را هنگ كنگ دارد.
اكنون با رون��ق گرفتن ارزهاي ديجيتالي ،بس��ياري از
بانكهاي مرك��زي اين ارزها نظير ليب��را را يك تهديد
ميدانند :در گزارشي كه توسط شوراي پول و مالي لندن
در سال  ۲۰۱۹تهيه شده بود ،از  ۲۳بانك مركزي كه در
تهيه اين گزارش مش��اركت داشتند حدود نيمي از آنها
ارزهاي ديجيتال غير متمركز و خصوصي را يك تهديد
واقعي دانسته بودند چرا كه به نظر آنها اين ارزها باعث به
چالش كشيدن اختيارات نهادهاي مالي و اخالل در نظام
مالي جهاني بودند.با اين حال به نظر ميرسد كه ارزهاي
ديجتالي در آينده قابليت استفاده به عنوان پشتوانه ارزي
را دارند به ويژه آنكه برخي از آنها خود توسط ارزهاي فيات
يا طال حمايت ميشوند.
ضعف دالر به نفع طال ميشود؟
قيمت طال با افزايش قيمتي كه روز جمعه پيدا كرد ،همه
را غافلگير كرد و اكنون تحليلگران بازار فلزات ارزشمند با
توجه به آمار اقتصادي اخير ،افزايش نرخ موارد جديد ابتال
به كوويد ۱۹و تنشهاي ژئوپليتيكي ،افزايش قيمت طال
در هفته جاري را بعيد نميدانند.
به گزارش ايس��نا ،بهاي معامالت آتي هر اونس طال در
بازار نيويورك روز جمعه با  ۲۱دالر و  ۹۰س��نت معادل
 ۱.۳درصد افزايش ،در  ۱۷۵۳دالر بسته شد و براي كل
هفته  ۰.۹درصد افزايش نشان داد .تحليلگران مشتاقند
شكسته ش��دن قيمت  ۱۷۵۰دالر را در معامالت هفته
جاري مشاهده كنند .اين قيمت به سطح مقاومتي براي
خريداران طال تبديل شده و اينكه طال بتواند اين قيمت
را شكس��ته و باالي آن بماند ،موض��وع كليدي در هفته
جاري است.
افشين نوابي  -نايب رييس شركت بازرگانيام كي اس در
اين باره به كيتكونيوز گفت :به نظر ميرسد قيمت طال در
يك بازه حبس شده و طال بايد به باالي ۱۷۴۰دالر صعود
كند .اگر چنين اتفاقي روي دهد ،ميتوانيم روند افزايشي
خوبي را شاهد باشيم .اگر ببينيم طال به دليل تنشهاي
اقتصادي ناشي از شيوع بيماري كوويد ۱۹و تنشها ميان
امريكا و چين به باالي اين محدوده صعود كرده اس��ت،
تعجب برانگيز نخواهد كرد و احتماال طال تا پايان س��ال
تا مرز  ۱۸۰۰دالر يا حتي باالتر از آن صعود خواهد كرد.
اظهاراتاخيرمقاماتبانكمركزيامريكاباعثشدتقاضا
براي خريد طال به عنوان دارايي امن تقويت شود .اريك
روزنگرن ،رييس بانك فدرال رزرو بوستون اظهار كرده كه
موج دوم شيوع ويروس كرونا ممكن است باعث تعطيلي
اقتصادي و مختل شدن روند احياي اقتصادي شود.
سران اتحاديه اروپا نيز روز جمعه بازارها را مايوس و اعالم
كردندباوجوداينكهاقداماتضروريبرايكمكبهاحياي
اروپاازتعطيليهايويروسكروناضرورياست،آنهاآماده
اجرايطرحتدابيرمحركماليگستردهكههفتههامورد
بحث بوده ،نيستند .به گفته تحليلگران ،عامل مهمي كه
هفته جاري ممكن است در قيمت طال تاثيرگذار باشد،
تنشهاي امريكا و چين است .پس از مذاكرات چهارشنبه
گذشته ميان مقامات بلندپايه امريكا و چين در هاوايي،
دونالدترامپ،رييسجمهورامريكاتهديدخودبرايقطع
رابطه با چين را تكرار كرد.
ازسويديگرامريكاهنوزازوضعيتبحرانيشيوعبيماري
كوويد ۱۹خارج نشده و شمار موارد جديد ابتال به ويروس
كرونادرايالتهايينظيرتگزاس،كاليفرنيا،آريزوناوفلوريدا
افزايش پيدا كرده اس��ت.عامل ديگري كه به نگرانيهاي
ب��ازار افزود ،تصمي��م اخير اپل براي تعطيل��ي برخي از
فروشگاههايش در فلوريدا ،آريزونا ،كاروليناي شمالي و
كاروليناي جنوبي با توجه به افزايش موارد كوويد ۱۹بود.
اوراقبهفروشرفتهاست.شهرداريتبريزبراساستبصره۵
قانونبودجهدر ۱۲ماههابتداييسال ۹۸برايتكميلخط
يكقطارشهريدر ۲۶اسفند ۹۷بهميزان ۶.۵۰۰ميليارد
ريال اوراق چهار ساله با نرخ سود علي الحساب  ۱۸درصد
منتشركردهكهتاانتهايسال ۹۸بهميزان ۶.۴۹۴ميليارد
تومان از اين اوراق به فروش رفته اس��ت .شهرداري كرج بر
اساس تبصره  ۵قانون بودجه سال  ۹۷در  ۱۲ماه سال ۹۸
براي تكميل فاز يك خط ۲قطار شهري در ۲۸اسفند۹۷
به ميزان  ۲.۵۰۰ميليارد ريال اوراق چهار ساله با نرخ سود
عليالحساب ۱۸درصدمنتشركردهكهتاانتهايسال ۹۸به
ميزان ۲.۴۹۸ميلياردتومانازايناوراقبهفروشرفتهاست.
شهرداريشيرازنيزبراساستبصره ۵قانونبودجهسال۹۷
در  ۱۲ماه سال  ۹۸براي احداث خط  ۲و تكميل خط يك
قطارشهريدر ۲۸اسفند ۹۷بهميزان ۶۰۰۰ميلياردريال
اوراقچهارسالهبانرخسودعليالحساب ۱۸درصدمنتشر
كردهكه ۵.۹۷۰ميلياردريالمورداستقبالسرمايهگذاران
قرارگرفتهاست.

اخبار
تكذيب بازداشت
رييس كل سابق بانك مركزي

برخي رسانهها اقدام به انتشار خبر بازداشت رييس
كل سابق بانك مركزي به عنوان اخاللگر اقتصادي
ي ايرنا نشان ميدهد كه «محمود
كردهاند اما پيگير 
سيف» را با «ولياهلل سيف» اشتباه گرفتهاند .پس از
اظهاراترييسسازمانقضايينيروهايمسلحدرباره
بازداشت دو اخاللگر اقتصادي به نامهاي شريفي و
سيف،برخيرسانههااقدامبهانتساباينبازداشتها
به «ولياهلل س��يف» رييس كل سابق بانك مركزي
كرده و حت��ي تصوير وي را ني��ز در كنار اين خبرها
منتشركردند.شكراهللبهراميرييسسازمانقضايي
نيروهاي مسلح اعالم كرده كه عيسي شريفي (قائم
مقامشهرداراسبقتهران)ومحمودسيف(مديرعامل
سابق ش��ركت تجارت الماس مبين) به جرم اخالل
اقتصادي بازداشت شدهاند .ولياهلل سيف رييس كل
سابقبانكمركزي،بااظهارتعجبدراينبارهگفت:از
ديدنتصويرونامخوددربرخيرسانههاتعجبكردم
و«محمودسيف»(متهممورداشاره)هيچنسبتيبا
مننداشتهوويرانميشناسم.

ضرورت تداوم اصالح ناترازي
بانكها

رييسكلبانكمركزيضمنتقديرازعملكردشبكه
بانكيدرپرداختتسهيالتمعيشتيناشيازشيوع
ويروس كرونا ،بر تداوم نقش بانكه��ا در رونق بازار
سرمايه تاكيد كرد و گفت :توسط بانكها در فرآيند
پرداخت وام ازدواج و نيز اتخاذ تمهيدات مناس��ب و
راهكارهايعمليبرايهمراهيدررفعمشكلمسكن
هموطنان و افزايش عرضه مسكن تسهيل و تسريع
شود .بهگزارش«تعادل»،همتيدرجلسهرييسكل
بانكمركزيبامديرانعاملبانكهادربانكمركزي،
ضمن تقدير از عملكرد بانكها در پرداخت ۲۱هزار
ميلياردتومانتسهيالتمعيشتيبه ۲۱ميليوننفر
از هموطنان ،بر تداوم اعطاي تسهيالت به واحدهاي
توليدي آسيبديده از كرونا تأكيد كرد .رييسكل
بانك مركزي ضمن تاكيد بر اهميت خروج بانكها
ازبنگاهداريازطريقواگذارياموالوداراييهايشان
گفت :بانكها با تداوم واگذاري سهام خود در شرايط
فعلي بازار سرمايه ميتوانند ضمن كمك به تعميق
اين بازار در راس��تاي اص�لاح و كاهش ناترازي خود
اقدام كنند .وي در ادامه بانكه��ا را به فراهم كردن
امكان بهره مندي از ش��رايط مناسب اين بازار براي
افزايش س��رمايه از محل صرف سهام به عنوان يك
روشمتداولومرسومدرنظامماليدنياتوصيهكرد.
در ادامه همتي ضمن ارايه گزارشي از سفر اخير خود
بهعراق،حجممعتنابهصادراتبهعراقومنابعارزي
حاصلازآنرافرصتخوبيبرايكشوردانستواعالم
كرد:بامذاكراتوتوافقاتانجامشدهباهمتايانعراقي،
بخشعمدهكاالهاياساسيوداروازاينمحلتأمين
خواهد شد .ايشان همچنين به اقدامات مشابهي كه
درآيندهبرايبهرهگيريازفرصتهايديگركشورها
برنامهريزيشدهاست،اشارهكرد.رييسشورايپول
واعتبارهمچنينباتوجهبهتكميلوابالغشيوهنامه
مربوط به گواهي اعتبار مولد در شوراي عالي بورس
از مديران نظام بانكي خواس��ت براي اجرايي شدن
و گس��ترش بهرهگيري از اين ابزار در سال «جهش
توليد»سرعتعملبهخرجدهند.

افزايش 30درصديسودخالص
وپاسار

بانك پاس��ارگاد صورتهاي مالي حسابرسي نشده
برايسالماليمنتهيبه 29اسفند 98رامنتشركرد.
به گزارش نبض بورس ،سود هر سهم ( )EPSبانك
با افزايش 30درصدي مواجه و از 380ريال در دوره
مشابه قبلي به  491ريال رسيده و بيشتر در حوزه
درآمدهاي عملياتي محقق شده است .همچنين
بر اساس ترازنامه منتشر شده مجموع داراييهاي
تلفيقي «وپاسار» با رش��د 34درصدي166هزار و
 26ميليارد تومان گزارش شده كه حاكي از تالش
مداومبانكوشركتهايگروهدرجهتارتقايارزش
افزودهداراييهايدردسترسخوداست.افزايش30
درصدي سود خالص بانك پاسارگاد به ميزان555
ميليارد تومان در ش��رايطي كه اكثر كسب و كارها
بدليلشيوعويروسكروناتحتتاثيرقرارگرفتهاند،
نقطه عطف��ي در صنعت بانكداري اس��ت .هزينه
مطالباتمشكوكالوصولبانكباكاهشچشمگير
 43درصدي مواجه شده و  1072.6ميليارد تومان
گزارش شده كه نشان از استحكام تسهيالت اعطا
ش��ده در بخشهاي مختلف دارد ،اين رقم در دوره
مشابه قبلي رقم  1878ميليارد تومان بوده است.
سودحاصلازسرمايهگذاريهايبانكبهمبلغ632
ميلياردتومانافزايشداشتهكهبيانگراقداماتبانك
درراستايكسببازدهيمناسبازسرمايهگذاريها
است .درآمد كارمزدي بانك با افزايش 36درصدي
 983.5ميلياردتومانگزارششدهكهنشانميدهد
بانك در حوزه فعاليت غير مش��اع علي الخصوص
كارمزهايدريافتيضمانتنامهبهنحومطلوبعمل
كرده است .افزايش  293هزار ميلياردي در حقوق
صاحبان سپردههاي سرمايهگذاري نسبت به سال
قبل كه علي رغم وجود جذابيت در ساير بازارهاي
موازي ،كم��اكان قريب به اتفاق س��پرده گذاران،
س��پرده گذاري در بانك را ترجيح دادهاند .افزايش
 40درصدي مانده سرفصل سپرده قانوني بانك به
ميزان34.000ميلياردريالكهباعثاطمينانخاطر
كليه سپرده گذاران در بانك پاسارگاد خواهد شد.
افزايش 33درصديدربخشسپردههايمشتريان
(غيرهزينهزا)كهباعثكاهشبهايتمامشدهبانك
وبهتبعآنسودآوريبانكخواهدشد.افزايشقابل
توجهقيمتسهامبانكپاسارگاددربازاربورساوراق
بهادارنسبتبهسالقبلونيزاستقبالسهامدارانبه
سرمايهگذاريدرسهامبانكپاسارگاد،هموارهبرند
بانك پاسارگاد را بيش از پيش در بازارهاي داخلي و
بينالملليدرسطحمطلوبينمايانميكند.

اخبار
نمادهاي تابلوي توافقي
فرابورس  ۶تايي شدند
ت پيمان غرب ،شمار
با درج نماد معامالتي ش��رك 
نمادهايحاضردرتابلويتوافقيبازارسومفرابورس
اي��ران به عدد  ۶رس��يد .به گزارش ايبنا ،ش��ركت
پيمان غرب به استناد ماده  ۳۶قانوان احكام دايمي
برنامههاي توس��عه كش��ور و موافقت كميته درج
ش��ركت فرابورس ايران به عنوان شش��مين نماد
معامالتي در فهرس��ت اوراق بهادار تابلوي توافقي
بازار س��وم فرابورس ايران درج ش��د .بر اساس اين
گزارش ،اين شركت در تاريخ  ۱۷شهريور سال ۹۸
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده ،با نماد
معامالتي «پيمان» در گروه عرضه برق ،گاز ،بخار
و آبگرم ،زيرگروه توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق
به عنوان شش��مين نماد معامالتي در بازار توافقي
فرابورس درج شده اس��ت .اين گزارش ميافزايد:
پيش از اين شركت س��رمايهگذاري افتخار سهام
«وفتخار» به عنوان نخس��تين نماد معامالتي در
روز  ۳۱ارديبهشت امسال در فهرست اوراق بهادار
تابلوي توافقي بازار س��وم فرابورس ايران درج شده
ي سرمايهگذاري لقمان
است و پس از آن شركتها 
با نماد معامالتي «ولقمان» ،شركت اقتصادي نگين
گردش��گري ايرانيان با نماد معامالتي «گنگين»،
قن��د تربت حيدريه با نم��اد معامالتي «قتربت» و
شركت سرمايهگذاري امين توان آفرينساز با نماد
معامالتي «وامين» به ترتيب عنوان دوم تا پنجمين
نمادهايمعامالتيتابلويتوافقيبازارسومفرابورس
را به نام خود ثبت كردهاند .بازار توافقي در راستاي
انسجامبخشي به شركتهاي جديد مشمول ماده
 ۳۶قانون احكام دايمي برنامههاي توس��عه كشور
تشكيل شده است .در اين تابلو سهام شركتهاي
جديدالورود يعني سهام شركتهايي كه به تازگي
بر اساس قانون مذكور در فرابورس ايران قابل معامله
ميشوند،اماپيشازآندربورسيافرابورسپذيرش
نشدهودرنتيجهسابقهلغوپذيرشندارند،بهصورت
توافقي معامله ميشوند .همچنين تابلوي توافقي
يك تابلو در بازار سوم فرابورس است كه مكانيسم
معامالتآنتوافقيبودهوبرپايهحراجنيست؛يعني
افراددرحاليبرمبنايتوافقبايكديگردريكسامانه
معامالتي به نام سامانه توافقي ،نقلوانتقال سهام و
حق تقدم سهام متعلق به خود را ثبت ميكنند كه
ثبت نقلوانتقاالت از طريق ايستگاههاي كارگزاران
عضو فرابورس انجام ميش��ود و دسترسي برخط
يا آنالين در معام�لات تابلو توافقي وجود ندارد .در
خصوص تفاوتهاي بازار پايه و بازار توافقي نيز بايد
به نحوه انجام معامالت اش��اره كرد .بر اين اس��اس
معامالت در بازار پايه بر اساس حراج است و سامانه
معامالت به صورت خ��ودكار در قيمتهاي برابر،
سفارشهايقابلتطبيقرامنطبقكردهومعامالت
انجامميشود؛امادرسامانهتوافقي،قيمتهايبرابر
به صورت خودكار تطبيق داده نميشود بلكه نحوه
ثبت نقلوانتقاالت بر مبناي توافقي است كه بين
خريدار و فروشنده خواهد بود.

الزاماتجديددستورالعمل
پذيرشازتيرماهاجراييميشود
پسازانتشارفهرسترتبهبنديمشاورانپذيرش
دروبسايتفرابورسكهباهدفتاكيدبراهميت
نقش مشاوران پذيرش در روند ورود شركتها به
بازار سرمايه صورت گرفت ،مدير پذيرش سهام
فرابورس ايران اعالم كرد كه دستورالعمل جديد
پذيرش از اول تيرماه اجرا ميش��ود و فرابورس
قرار اس��ت تا پايان مردادماه امس��ال نيز تدوين
دستورالعمل جديد رتبهبندي مشاوران پذيرش
راتكميلكند.بهگزارشسنا،ساراساداتاخالقي
با اعالم اينكه مدارك و مستندات پذيرش بايد از
اولتيرماهازطريقسامانهالكترونيكيپذيرشدر
اختيار فرابورس قرار بگيرد ،اظهار كرد :براساس
دس��تورالعمل جديد پذي��رش ،عرضه و معامله
اوراق بهادار در بازارهاي فرابورس ايران ،مش��اور
پذيرش ملزم به تشكيل كميته پذيرش است .به
گفتهاواينكميتهشاملمتعهدخريد،حسابرس
متقاضي پذيرش ،مشاور

مستقل و بازرس قانوني
حقوقي متقاضي پذيرش و مشاور حقوقي مشاور
پذيرش با مسووليت مش��اور پذيرش ميشود.
اخالقي همچنين به برخي الزامات دستورالعمل
پذيرش اش��اره كرد و گفت :مشاوران پذيرش از
اول تيرماه سال ۹۹بايد گزارش ريسك و گزارش
كتبي در خصوص ميزان انطباق وضعيت مالي،
حقوقي و عملياتي شركت متقاضي را با الزامات
و مقررات بازار س��رمايه و ديدگاه خود نسبت به
پذيرش شركت متقاضي در زمان ارايه درخواست
پذيرش شركتها به فرابورس ايران ارايه كنند .او
ضمن توصيه به مشاوران درباره مطالعه شرايط
جديد پذيرش در بازاره��اي اول و دوم فرابورس
كه در سايت cmr.seo.irدرج شده است ،از آنها
خواست مفاد مرتبط با وظايف مشاور پذيرش را
كه در ماده  ۲۳مكرر به آن اشاره شده و نيز رويه
اجرايي فرآيند پذيرش كه در ماده ۲۹مكرر آمده
است ،مطالعه كنند .اخالقي همچنين يادآور شد
بهدرخواستهاييكهخارجازسامانهپذيرشارايه
ميش��ود ،به صورت شفاهي پاسخ داده خواهند
شد .ش��ايان ذكر است آدرس س��امانه پذيرش
فرابورس ايران به نش��اني  farasa.ifb.irقابل
دسترسي و مشاهده شركتها و مخاطبان است.
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بازارسرمايه

در گفتوگوي «تعادل» با مهدي رباطي ،كارشناس بازار سرمايه بررسي شد

انتظار تداوم رونق بازار سهام تا پايان پاييز
داراي حباب بودهاند .اين در حالي اس��ت كه تا پيش از اين
بازار سرمايهنه تنهاحبابنداشتهبلكه سهام موجوددرآن
با قيمتهاي پايين معامله ميشده و براي اولين بار است
كه طي سالهاي اخير در اين بازار نسبتهاي  P/Eبااليي
را تجربه ميكنيم .از اين رو ميتوان گفت كه شايد با تغيير
مسيريدراقتصادمواجهباشيمكهتداوماينوضعيترادر
بازارتوجيهكند.البتهبايدتوجهداشتكهبرايپاسخبهاين
پرسش همچنان زود است و بايد منتظر ماند و ديد كه آيا
مسير پيش روي بازار به نحوي خواهد بود كه سطوح P/E
را حفظ كند يا بر اساس آنچه پيشتر نيز متداول بوده اين
نسبتمجدداًبهزيردهبازميگردد.

گروهبورس|محمدامينخدابخش|
طي دو س�ال گذشته رش�د قابل توجه ميزان
نقدينگي در كنار كوچكتر شدن اقتصاد ايران
به عاملي بدل ش�ده است تا در طول اين مدت،
افزايش ت�ورم و كاهش ج�دي ارزش پول ملي
به مس�الهاي متداول بدل ش�ود .اين تغييرات
اگرچه در مدت ياد شده سبب شدهاند تا از يك
سو سفره خانوار ايراني كوچك شود و از سوي
ديگر با افزايش ريسكهاي وارد شده بر پيكره
اقتصاد ش�اهد ش�كلگيري انتظارات تورمي
باشيم؛ انتظاراتي كه اگرچه فضاي كسب و كار
را تهدي�د ميكنند و برنامهري�زي براي آينده
را مش�كل ميس�ازند با اين حال در بازارهاي
مختلفي همچون طلا ،ارز و بهخص�وص بازار
سرمايه ،خوشبيني پايدار را براي فعاالن پديد
آوردهاند كه توانسته ضمن حفظ قدرت خريد
افرادريسكپذيرتربهافزايشبهايداراييهاي
موردمعاملهدراينبازارهانيزبينجامد.
در اين ميان داراييهايي نظير مسكن ارز و ساير كاالهايي
مانند خودرو كه حتي ماهيت سرمايهاي ندارند ،در اقتصاد
تورمي ايران ،براي حفظ ارزش پول ملي مورد استفاده قرار
ميگيرند.عاملتقاضاروياينداراييهاخودنقشيموثربر
افزايش نرخ تورم دارد و از اين رو اگرچه دارندگان آنها را در
مقابلريسكهايمتنوعسياسيواقتصاديبيمهميكند
بااينحالسببميشوندتاباافزايشتقاضارويداراييهاي
موردبحثقدرتخريدعموممردمبهشكليپيوستهكاهش
پيداكند.دراينميانتنهابازاريكهاينخصوصيترانداردو
هرچهنقدينگيبهآنواردشود،ميتواندبدونتاثيربرتورم
بهرشدخودادامهدهد،بازارسرمايهاست.
ساختار بازار ياد ش��ده به نحوي است كه اگرچه از تمامي
متغيرهايخردوكالنتاثيرگذاربراقتصاداثرميپذيرد،با
اين حال به دليل آنكه در بردارنده سهام شركتهاي فعال
در حوزههاي مختلف است در عمل پذيراي عرضه و تقاضا
روي داراييهايي است كه به خودي خود تاثيري روي تورم
ندارند .اين خصيصه سبب شده تا در شرايط تورمي فعلي
گسيل نقدينگي به بازار س��رمايه به معامله برد-برد براي
تمامي كنشگران اقتصادي بدل شود و و شرايطي را پديد
آورد كه بتوان در س��ايه عرضه و تقاضاي شفاف و كاهش
ريسك معامالتنسبتبه سايربازارها ،ضمن حفظ ارزش
پولوحتيكسببازدهي فراتر از تورم،ازورودنقدينگيبه
بازارهايتورمي،كاست.
دقيقا به همين دليل اس��ت كه در س��الهاي گذشته به
خصوصدرماههاياخيرشاهدحمايتبسياريازمسووالن
به خصوص مقامات دولتي از اين بازار بودهايم و سعي شده
تا با حمايت از آن در بعد كالم و عمل سرمايههاي خرد به

انتظار دارم بازار سرمايه تا پايان پاييز  ۹۹كماكان به رشد خود ادامه دهد
سمت خريد و فروش سهام س��وق داده شود .از جمله اين
اقدامات ميتوان به كاهش نرخ س��ود بانكي اشاره كرد كه
حجم وسيعي از نقدينگي را به معامالت سهام روانه كرده
و موجب شده تا روند صعودي بازار در سه ماه نخست سال
جاريباسرعتيقابلتوجهنسبتبهسالقبل،تسريعشود.
همينامرسببشدتادرسالجارينهتنهاسطحروانييك
ميليونواحديشاخصكلبورسبهآسانيفتحشود،بلكه
باتداوماينرشدشاهدرسيدندماسنجاصليبازاربهسطح
يكميليونو 300هزارو 812واحددرروزگذشتهباشيم.
درآستانه 310ميليارددالريشدن
معامالت روز يكش��نبه در بورس و فرابورس در حالي
خاتمهيافتكهتقاضايموجوددربازار،بيشترنمادهاي
هردوبازارراسبزپوشنگهداشتوشاخصكلبورسرا
به ميزان 30هزار و 201واحد و شاخص فرابورس را نيز
 284واحد افزايش داد .به موجب اين افزايش مجموع
ارزش ريالي دو بازار ياد ش��ده از  5ه��زار و  815هزار و
 372ميليارد تومان فراتر رفت و معامالت روز گذشته
در حالي خاتمه يافت كه ارزش دالري بازار س��هام به
محدوده  309ميليارد و  328ميليون دالر رسيده بود.

به رغم آنكه در طول دو سال اخير ابعاد بازار سهام چه
از نظر حجم معامالت و چه از نظر نقدينگي موجود در
آن تغييرات قابل توجهي كرده و از حيث مباني تحليل
بنياديشايدسنخيتچندانيباذهنيتسنتيموجود
نداشته اس��ت ،با اين حال وزن باالي انتظارات تورمي
در نگرش س��رمايهگذاران ،سهولت داد و ستد در بازار
س��رمايه در كنار كندي رشد قيمتها و نقدشوندگي
كمتر بازارهاي موازي به عاملي بدل شده تا شاهد تداوم
اقبال نسبت به بازار ياد شده باشيم.داليلي از اين دست
سبب شد تا «تعادل» ضمن گفتوگو با مهدي رباطي،
كارشناس بازار سرمايه و مديرعامل يكي از شركتهاي
كارگزاري فعال در اين بازار به بررسي عوامل موثر بر بازار
سهامبپردازد.اينكارشناسبازارسرمايهدرپاسخبهاين
سوال كه آيا با توجه به رشد قيمتها در ماههاي اخير
كه منجر به افزايش قابل توجه در نس��بتهاي قيمت
ب��ه درآمد تحليلي و قيمت به درآمد  ۱۲ماه گذش��ته
شده است ،ميتوان پتانسيل رشد بيشتر را براي اغلب
نمادهاي موج��ود در بازار متصور بود يا خير ،گفت :در
حال حاضر بازار س��هام در وضعيت خاصي قرار دارد.
اين مساله سبب شده تا نگاههاي سنتي در تحليل بازار

راهاندازي بورس مسكن كجاي راه قرار دارد؟
عضو ش�وراي عالي بورس ،آخرين وضعيت
راهاندازي بورس مس�كن را تش�ريح كرد.
سعيد اسالمي در گفتوگو با ايسنا با تاكيد بر
اينكه هنوز جزييات فروش مسكن در بورس
مشخص نيست ،اظهار كرد :اين موضوع يك
ايده ب�وده كه چند ه�دف را دنبال ميكند؛
نخست شفاف شدن معامالت مسكن است
و دوم اينكه اف�رادي كه ت�وان مالي آنها به
اندازه خريد يك واحد مسكوني نيست ،اين
امكان را داشته باش�ند كه خود را در مقابل
افزايش قيمت تا حدي پوشش دهند .براي
مثال اندازه  ۲۰متر پول مسكن دارند و قادر
نيستند يك واحد مس�كوني بخرند اما اگر
خريدي هم نكنند و قيمت مسكن افزايش

يابد ،همين توان را هم از دست ميدهند .در
اين راستا اين امكان براي آنها فراهم ميشود
كه به اندازه  ۲۰مت�ر فعال خريد كنند كه اگر
افزايش قيمت شد ۲۰ ،متر را داشته باشند.

وي ادام��ه داد :البت��ه راهان��دازي بورسهاي مس��كن
مشكالتيدارند؛اوالبهطورسراسريدردنياتجربهجدي
نداردوبيشتربورسهايمحلياينكارراانجامميدهند.
بيشتر ابزارهاي وابس��ته در بورسها معامله ميشود و
داليلآنهممتعدداست.ازجملهاينكهمسكنخاصيت
اصلي كاالهاي بورسي را كه مهمترين آنها همگن بودن
است را ندارد .براي مثال وقتي دو نفر سهم يك شركت
را ميخرند ،همه شرايطشان مانند كسب سود و ...مشابه
يكديگر است اما در مورد مسكن اينطور نيست .حتي

قيمت واحدهاي مسكوني در يك مجتمع مسكوني هم
با هم تفاوت دارد .به همين دليل راهاندازي بورس مسكن
پيچيدگي فني دارد.
عضو شوراي عالي بورس با بيان اينكه عزم جدي براي
راهاندازي بورس مسكن وجود دارد ،گفت :اميدوارم در
فروش واحدهاي وابسته به نهادهاي دولتي و حاكميتي
و ايجاد ش��فافيت سريع كار كنيم كه گشايشهايي در
اقتصاد كشور ايجاد شود اما اين موضوع پيچيدگيهاي
فني خود را دارد .ش��ايد مجبور باشيم از سادهترين نوع
شروع كنيم و بعد اصالحاتي انجام دهيم .چندين جلسه
حول محور اين موضوع پيش رو است و درحال حاضر تا
جايي كه من اطالع دارم بيشتر شبيه يك ايده است كه
ساز و كارهاي آن هنوز مشخص نشده است.
اسالميادامهداد:يكيازراهكارهاايناستكهيكپروژه

قيمت دالر و تجديد ارزيابي دارايي ،دو بال پرواز بازار سرمايه
يك كارش�ناس بازار س�رمايه با بيان اينكه
افزاي�ش ن�رخ دالر نيما عامل رش�د س�هام
ش�ركتها و تجديد ارزيابي داراييها سبب
كاهشقيمتسهاماست،گفت:تركيبايندو
عامل افزايش اقبال سرمايهگذاران به «سهام
رقيق شده شركتها» را به همراه دارد.

به گزارش سنا ،احمد اشتياقي در بررسي عوامل تاثيرگذار
بر روند پيش روي بازار سرمايه گفت :به نظر من در شرايط
كنونيدوعامل،بيشترينتاثيررابربورسخواهندداشت؛
نخس��تين عامل ،رش��د نرخ دالر نيمايي است كه به نظر
ميرسد آهسته و پيوسته در حال رشد است ،بهطوريكه
اغلب فعاالن با ارزيابي اقتصاد اي��ران پيش بيني افزايش
دالر تا پايان س��ال ۹۹را دارند كه ب��ا وجود نرخ فعلي دالر
نيما اين مساله دور از ذهن نيست و توام با اثر مثبت قوي بر
بازار سرمايه است .وي با تاكيد به تضمين رشد و سودآوري
بنيادين شركتها با تكيه بر اين عامل افزود :افزايش نرخ
دالرنيما داراي اثري واقعيبر فروش شركتهاست و از اين
رو نميتوان اين رش��د را حباب گونه خواند ،زيرا اين اتفاق
مبتني بر افزايش سودآوري ش��ركتها است؛ چراكه اگر
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رشديمبتنيبرجرياننقديآتيبودهومنجربهسودآوري
شركتشود،بهترينرشداستوخوشبختانهدالرنيمايي
نيزچنينخاصيتيدارد.

تجديد ارزيابي سهام را جذاب ميكند
مديرعامل كارگ��زاري بانك آينده در تش��ريح عامل دوم
تاثيرگذاربرروندپيشرويبازارسرمايهگفت:بحثتجديد
ارزيابيداراييهادومينمسالهمهمدرپيشبينيروندهاي
كنوني بازار اس��ت .هرچند كه اين مساله ممكن است به
خودي خود باعث ورود و رشد جريان نقدي نشده و مانند
دالرنيماييازنظربنياديسببتقويتسودآوريشركت
نباشد،امااينفرآيندسببرقيقشدنقيمتسهموافزايش
جذابيتآنبرايسرمايهگذارانبورسيخواهدشد.
وي تاكيد كرد :همواره بازار نسبت به سهمهاي زير ۵۰۰
تومان اقبال بيش��تري نش��ان ميدهد ،بنابراين تجديد
ارزيابي ميتواند به شكل مالي و رفتاري پيامدهاي مثبتي
داش��ته باش��د؛ زيرا موجب كاهش قيمت سهم به اعداد
پايينتر و افزايش اقبال بازار نسبت به اين سهام ميشود
كه اين امر باعث رشد شاخص ميشود .غير از اين دو عامل،
بقيه موارد نميتوانند چندان موثر باشند.
آزادسازي نرخ گذاري؛ عاملي مثبت
در فروش صنايع بورسي
اين فعال بازار سرمايه در خصوص تاثير تصميم احتمالي
دولت در آزادس��ازي س��قف قيمت و افزايش  ۲۵تا ۳۰
درصدي قيمت كاالهاي توليدي در بهبود گزارشهاي
ميان دورهاي ش��ركتها گفت :بهط��ور كلي اگر قيمت
گذاريها آزاد ش��ود به نفع شركتهاي پذيرفته شده در
بورساست؛بهطورمثالقراراستدالر ۴۲۰۰تومانيبراي
صنايع دارويي جمع آوري شود و دالر نيمايي جايگزين

آنها شود .در اين ميان اگر دولت محدوديتي در نرخ فروش
آنها ايجاد كند و اجازه ندهد محصوالتشان را با نرخ نيمايي
بفروشند،عامليمنفيخواهدبودوچنانچهايننرخگذاري
آزاد باشد ،عاملي مثبت خواهد بود.وي با تعميم اين مثال
بهسايرگروههاييكهارز ۴۲۰۰تومانيدرفعاليتوفروش
آنها موثر است ،خاطرنشان كرد :بهطور كلي هر چه دولت
بهسمتآزادسازينرخمحصوالتشركتهابراساسنرخ
نيمايي حركت كند ،ظرفيت خوبي را براي افزايش فروش
شركتها و رشد بازار سرمايه فراهم ميكند.

اثر كرونا در بازارهاي جهاني
كمرنگ شده است
احمد اش��تياقي با اشاره به تاثير بازارهاي جهاني از شيوع
ويروسكروناطيماههاياخيرگفت:هرچندكهاينتاثير
به شديدترين شكل ممكن بازارها را تحت تاثير خود قرار
دادواقتصادجهانيرابامشكالتجديمواجهساخت،اما
طيدوهفتهاخيربازارهامجددافازصعوديگرفتهاستكه
دربخشيمديونقيمتكاموديتيهااست.ويباتاكيدبر
تاثيرمستقيمافزايشقيمتكاموديتيهادربازارجهانيبر
بورسكشورافزود:بهدليلاينكهبخشاعظمصنايعبورسي
ماكاموديتيمحوراست،ايناتفاقباافزايشسودآورياين
شركتها همراه خواهد بود كه رشد بازار سرمايه را نيز در
پي خواهد داشت .اشتياقي در پيش بيني ادامه اثر شيوع
جهاني كرونا بر اقتصاد و صنايع جهان اظهار كرد :به نظر
مناوجشيوعكروناكهمنجربهتعطيليصنايعشدازبين
رفته است .در اغلب كشورهاي دنيا رستورانها باز شدهاند
و هتلها پذيرش مسافر دارند .يعني ترس بازار جهاني از
كروناريختهاستواينخبرخوبيبرايبورسهايجهان
است؛ چراكه شركتها ميتوانند به توليد خود برگردند و
چرخه اقتصاد جهاني دوباره به حركت درآيد.

ديگربهاندازهگذشتهكارسازنباشد.ازيكسالگذشته
تاكنونبسياريبراينباوربودندكهنسبت pبر eدربازار
سرمايه باالست و بنابراين بسياري از نمادهاي موجود
در آن قيمتهاي باال معامله ميشوند .با اين حال شاهد
آن بوديم كه از يك سال گذشته تاكنون قيمتها رشد
قابل توجهي داشتهاند .در تبيين اين رويداد ميتوان
به موضوعات مختلفي از جمله نگاه حمايتي حاكميت
بازار س��رمايه ،نقش مهم انتظ��ارات تورمي و افزايش
سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها اشاره كرد كه
به رغم افزايش نسبت  P/Eدر كليت بازار سبب شده تا
نقدينگيبهسمتبورسهدايتشودوبهتبعآنشاهد
رشدقيمتهاباشيم.
انتظارتداومرشدتاپايانپاييز
وي ادامه داد :با توجه به عواملي از اين دس��ت انتظار دارم
بازار س��رمايه تا پايان پاييز ۹۹كماكان به رشد خود ادامه
دهد .با اين حال فكر ميكنم بازار از ديد تحليلي و منطق
سرمايهگذاري با قيمتهاي بااليي رو به رو است .نبايد اين
نكته را نيز فراموش كرد كه چنين رويدادي در ساير بازارها
مانندمسكنوخودروپيشترنيزرخدادهواينبازارهاهمواره

مشخص براي مثال يك پروژه ۵۰هزار متري را ميتوان
به ابزارهايي كه مورد معامله واقع شود تبديل كرد .از اين
جنس كارها ميشود انجام داد كه به سادگي كمك كند
كه اين ابزارها راه بيفتد .البته در آن صورت مسكن وارد
بورس نشده بلكه پروژه وارد بورس شده است.
بر اس��اس اين گزارش ۱۶ ،ارديبهشت ماه سال جاري
تفاهم نهايي بين وزارت راه و شهرسازي و سازمان بورس
برايتامينماليپروژههايمسكنوحملونقلازطريق
بازار سرمايه انجام و اعالم شد در فاز اول قرار است۱۰۰۰
واحدمسكونيازاينطريقتامينماليشود.فعالكردن
صندوقهاي زمين و ساختمان و تامين زمين مورد نياز
توليد مسكن با اصالح آييننامه بر اساس مشكالتي كه
سازمان ملي زمين و مسكن ،شركت عمران شهرهاي
جديد و شركت بازآفريني داشت در جريان است.

مسكنيمطلوبكهجايدرمانرانميگيرد
رباطي در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه ميزان تاثيرات
ناشي از تغيير زيرس��اختارهاي معامالتي بازار (التهاي
معامالتي)برمشكالتموجوددرزيرساختهايمعامالتي
چقدربودهاست،پاسخداد:بحثمشكالتزيرساختهاي
فناوري اطالعات چه در حوزه هسته معامالت و چه حوزه
OMSها بحثي ريشهاي است كه مهمترين عامل موثر بر
آنتحريمهاست.اينكارشناسبازارسرمايهافزود:بهدليل
آنكهكشوردرشرايطفعليتواناييبرطرفساختننيازهاي
خود در حوزه هس��ته معامالتي معامالتي را ندارد در حال
حاضرشاهدشرايطيهستيمكهبراساسآنايجادتغييري
پايدارورفعدايميمشكلتنهادرصورتيامكانپذيراست
كهياكشوردرايجادسامانهمعامالتيبوميخودكفاشودو
يابتواندآنراازخارجتامينكند.ميتوانگفتتازمانيكه
اين مشكل وجود دارد نميتوان شاهد درماني موثر براي
مشكالت ناشي از زيرس��اختهايآي تي در بازار سرمايه
بود .بنابر اين اگرچه تغييراتي در افزايش حجم سفارشات
(التهاي معامالتي) ميتواند در كوتاهمدت نقش مسكن
رابازيكندوازفشارموجودبرهستهمعامالتبكاهد،بااين
حال در بلندمدت و با افزايش تعداد حجم معامالت در بازار
سرمايه بروز مجدد مشكالتي مانند آنچه در ماههاي قبل
شاهدبوديم،انتظارنخواهدبود.
فرصتبالقوهمالياتبرامالكخالي
اين كارش��ناس بازار سرمايه در پايان به تاثير بالقوه اعمال
ماليات بر امالك خالي اشاره كرد :فكر ميكنم كه اگر اين
قانون درست اجرا ش��ود و راههاي فرار از آن مسدود شود
ميتوان انتظار داشت كه شرايط موجود در بازار ملك را به
حد مطلوبي كنترل كند .راههاي فراري نيز وجود دارد كه
در صورت بهكارگيري آنها ممكن است قانون ياد شده در
صورت تصويب به هدف نهايي خود نرس��د .اما در صورتي
كهاينقانونبهدرستياجراشودنهتنهاميتواندمشكالت
موجودراحلكندبلكهميتواندباكاهشميزانامالكخالي
خروجاحتمالينقدينگيرابهسمتبازارسرمايهسوقدهد.

مديران وزارت راه و شهرسازي معتقدند با اصالح قانون
س��اماندهي و توليد و عرضه مسكن تحركي در بخش
توليد مسكن ايجاد ميشود و ميتوان عالوه بر تامين
مسكن تامين خدمات و توسعه شهري را نيز همزمان
انجام داد.
در حال حاضر تفاهمي با س��ازمان بورس انجام شده تا
تامين سرمايه مس��تقيم بخش خصوصي در صندوق
زمينوساختمانمحققشود.چنانچهبخشخصوصي
و فعاالن صنعت س��اخت و ساز ،بخشي از صندوقها را
اجاره كنند توان تامين اعتبار صندوقها وجود دارد .از
سوي ديگر آن طور كه محمود محمودزاده  -معاون وزير
راه و شهرسازي  -گفته است ،امكان خريد و فروش سهام
مس��كن كه تحت عنوان خريد متري مسكن شناخته
ميشد ،در بازار سرمايه ايجاد شده است.

هدايت بورس به سمت تامين مالي توليد
عضو هيات مديره بورس تهران با برشمردن ۳
راهكاري كه بازار بورس را به سمت تامين مالي
توليد هل ميدهد ،گفت :ارزش هلدينگها در
بازارسرمايه۲۰۰۰هزارميلياردتوماناست.

محمودرضا خواجهنصيري در گفتوگو با مهر با اشاره
به وضعيت كنوني بازار س��رمايه و عدم هدايت مكفي
سرمايههاي جذب ش��ده در اين بازار به سمت توليد
و س��رمايهگذاري گفت :نكتهاي كه اين روزها در بازار
سرمايه ذهن بسياري از سياستگذاران بورسي را به
خود مشغول كرده ،آن است كه وقتي پول به بازار ثانويه
تزريق ميشود و محصوالتي كه در بازار ثانويه هستند،
دس��ت به دست ميش��وند ،اين موضوع نه تنها باعث
افزايش كيك بازار سرمايه نخواهد شد ،بلكه منجر به
افزايش قيمت بيش از حد محصوالت مالي ميگردد و
در نهايت ،سرمايه جديدي را وارد توليد نخواهد كرد.
عضو هيأت مديره بورس تهران افزود :بر اين اس��اس،
افزايش قيمتي كه در س��هام ش��ركتها رخ ميدهد،
نميتواند مبالغي را از ب��ازار ثانويه به بازار اوليه تزريق
نمايد .از س��ه طريق ميتوان اين مشكل را حل كرد؛
اولين روش آن است كه شركتها از محل منابع تزريق
شدهبهبازار،افزايشسرمايهدادهوازسهامدارانمنابعي
راجذبكنندتادرقالبآنبتوانندمنابعجديديراوارد
پروژهها نمايند؛ ولي در چنين شرايطي به دليل اينكه
سهامداران عمده نهادي هستند و بايد بيشترين وجه را
بهمجموعههاتزريقنمايند،عم ً
الپيششرطموفقيت
آن است كه سهامداران عمده براي اين افزايش سرمايه
وارد عمل شوند.
وي تصريح كرد :در واقع ،س��هامداران عمده از طريق
حق تقدم ،منابع جديد را تزريق خواهند كرد كه البته

اين روش ،يك فرآيند زمانبر است و نميتواند راهكار
كوتاهمدتي در بازار به شمار آيد.خواجه نصيري راهكار
دوم را عرضه اوليه سهام شركتها اظهار داشت :با ورود به
بورس و عرضه اوليه سهام ،شركتها ميتوانند منابعي را
دراختيارگرفتهوسرمايهگذاريهايجديدانجامدهند
و براي اجراي پروژههاي جديد تأمين مالي نمايند.
اين كارشناس ارشدبازار سرمايهخاطرنشانكرد :روش
سوم كه يكي از سريعترين روشها به شمار ميرود آن
است كه با توجه به استقبال بااليي كه سرمايهگذاران
از سهام موجود در بازار س��رمايه داشتهاند ،بخشي از
سهام شركتها به مردم واگذار شده و منابع مالي حاصل
از آن به هلدينگها براي افزايش س��رمايه وارد شود تا
هلدينگهابزرگترشوند.ويافزود:باتوجهبهتخصص
هلدينگها در ايجاد پروژههاي بزرگ كشور و طراحي
و وجود تخصصهاي الزم ،كار هلدينگها ورود به اين
عرصه است؛ اين در شرايطي استكه ۹هلدينگبزرگ
كشور نزديك به  ۱,۷۰۰هزار ميليارد تومان سهام در
بورس دارند كه سرجمع آن براي كل هلدينگها بيش
از ۲,۰۰۰هزار ميليارد تومان است؛ بنابراين اگر ۵تا۱۰
درصد سهام خود را در بورس بفروشند ،حدود  ۱۰۰تا
 ۲۰۰هزار ميليارد تومان منابع مالي جذب خواهد شد.
بهگفتهخواجهنصيري،هلدينگهاميتوانندبافروشاين
بخش از س��هام خود خلق ارزش كرده و مردم نيز عالوه بر
خريد سهام ،منابعي را تزريق نمايند كه منجر به توليد و
اشتغالخواهدشد.
وي گفت :در حال حاضر هلدينگها و مجموعههايي
كه در بورس حضور دارند ،سهام خود را به بهانه نظارت
برخي از دستگاهها در آينده و ايراد اتهام به آنها مبني
بر ارزان فروشي عرضه نميكنند و اين به بازار سرمايه
آسيب رسانده است.

راهو شهرسازي
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پارلمان شهري پايتخت از پيامدهاي بهداشتي عرضه و تقاضاي سفر با ناوگان عمومي در نيمه دوم  99نگران است

هشداردرباره بروز فاجعه درسالتحصيلي

ميشده كه هم خريد اين امالك از دسترس بخش عمده
جامعهخارجبودهوهماينبارگذاريموجبتشديدآلودگي
هواوترافيكميشدهاست.رييسشورايشهرتهرانگفت:
شهرداريبايددريكاقداماصولي،درالگويشهرسازيبراي
مديريتعرضهوهمچنينساماندهيترافيكوآلودگيهوا
تجديد نظر كرده و با تعريف پهنه ،Tهم مش��كل عرضه و
نقشقيمتزميندرمسكنراكاهشدادهوهممنابعالزم
برايتوسعهسيستمحملونقلعموميرافراهمكردهوهم
آلودگيهواوترافيكراكاهشدهد.

گروهراهوشهرسازي|
اگر چه در نشس�ت ديروز ش�وراي شهر تهران،
«طرح تعيين حريم آث�ار هنري در محوطههاي
عموميتهران»و«يكفوريتطرحنظاميكپارچه
بليتالكترونيكحملونقلعمومي»مطرحشد
اما با توجه به اظهارات محس�ن هاشمي ،رييس
اينشورادربارهضرورتتغييرالگويشهرسازي
درپايتختهمچنينتذكر 6نمايندهاينپارلمان
محلي درباره بارگ�ذاري در پ�ادگان  ،06به نظر
ميرسد،مسائلودغدغههايبزرگتروبنياديني
ذهننمايندگانشورايشهرتهرانرادرواپسين
سالفعاليتاينشورابهخودمشغولكردهاست.
به گزارش «تعادل» ،بازگشايي مدارس از  15شهريور سال
جاريكهروزشنبهازسويرييسجمهوراعالمشد،دغدغه
تازهايدرذهنپارلمانشهريپايتختايجادكردهاست.چه
آنكهاينمسالهمنجربهافزايشاستفادهازسيستمحملونقل
عموميخواهدشدودرپيآنرعايتفاصلهگذارياجتماعي
باهدفجلوگيريازهمهگيريكروناناممكنخواهدشد .از
همين رو ،محسن هاشمي ،رييس شوراي شهر تهران ،در
جرياندويستوبيستويكمينجلسهشورايشهرتهران
گفت :با توجه به تصميم ستاد ملي مديريت كرونا مبني بر
آغاز فعاليت همه اصناف در كشور ،لزوم مراقبت نسبت به
بروز خطرات ش��يوع موج دوم كرونا در كش��ور به خصوص
شهر تهران ضرورت دارد .او با اشاره به اجراي طرح ترافيك
و بازگشايي مشاغل گفت :اين امر موجب افزايش استفاده
از سيستم حمل ونقل عمومي در تهران شده است كه اين
موضوعباآغازسالتحصيليوبازگشاييدانشگاههادرنيمه
شهريور ماه تشديد خواهد شد و متاسفانه ظرفيت ناوگان
حملونقلعموميتهرانبهخصوصدرزمينهاتوبوسومترو
بههيچوجهپاسخگويجابهجاييحجمبااليمسافربارعايت
فاصلهاجتماعينيست.هاشميادامهداد:پيكمسافرمترو
واتوبوس تهراندرسالگذشتهبهحدود 2.5ميليوننفردر
روزرسيدكهاگرقرارباشدفاصلهاجتماعيدرمتروواتوبوس
رعايتشود،حداقلبايدسرفاصلهناوگانحملونقلعمومي
تهران در ساعت پيك نصف شود كه با توجه به عدم افزايش
تعداد اتوبوس و واگن مترو در س��الهاي اخير هنوز اقدامي
براي آن صورت نگرفته است .او با اشاره به وظيفه مديريت
شهري در اين زمينه گفت :مديريت شهري وظيفه دارد كه
هشدارهايالزمبهمسووالنوافكارعموميرابدهدتاازبروز
بحرانوفاجعهدرسالتحصيليجلوگيريشود.

دليل سفته بازي در بازار ملك
رييسشورايشهرتهرانهمچنينبااشارهبهجهشقيمت
خريد و اجاره مسكن در هفتههاي اخير گفت :مساله مهم
ديگر شهروندان در ماههاي اخير جهش در قيمت خريد و
اجارهمنازلمسكونياستكهموجبشدهاستتابسياري
ازمردمقادربهتمديداجارهمنزلنباشندياتوانخريدبراي

نمايي از رعايت نشدن فاصلهگذاري اجتماعي در متروي تهران
آپارتمان هدف خود را از دست بدهند .هاشمي افزود :البته
شرايطكلياقتصادكشوروتحريمهايظالمانهكهموجب
كاهششديدارزشپولمليوجهشتورميشدهدرقيمت
خريد واجاره مسكن موثر است اما به نظر ميرسد فقدان
الگوي مشخصي براي توس��عه و عرضه مسكن در تهران
موجب شده است تا سفته بازي در ملك و افزايش بي رويه

قيمت زمين خريد واجاره مس��كن مناسب را از دسترس
بسياريازشهروندانخارجكند.
راهكار ايجاد تعادل در بازار مسكن
هاشمي ادامه داد :يكي از راهكارهاي ايجاد تعادل در بازار
مسكن و همچنين س��اماندهي ترافيك وآلودگي هوا در

تهران ،تعريف پهنه  Tبه عنوان حم��ل ونقل و بارگذاري
در حاش��يه كريدورهاي پرظرفيت حمل ونقل عمومي و
ايستگاههاي مترو است .او با اشاره به بارگذاريهاي عمده
در مناطق شمالي پايتخت گفت :در گذشته براي تامين
نقدينگيادارهشهر،بارگذاريهايعمدهدرمناطقمرغوب
شمالومركزشهربهصورتتجاري،اداريومسكونيانجام

مصوباتپارلمانشهريپايتخت

محافظت از سرمايههاي هنري در مكانهاي عمومي

اعضايشورايشهرتهراندرنشستديروزخودكلياتطرحتعيينحريمآثارهنريدرمحوطههايعموميشهرتهرانرابهتصويبرساندند.آنهاهمچنين
بهيكفوريتطرحنظاميكپارچهبليتالكترونيكحملونقلعمومينيزرايمثبتدادند.الهامفخاري،رييسكميتههنرشورايشهرتهراندرتشريحطرح
تعيينحريمآثارهنريدرمحوطههايعموميشهرتهرانگفت:اينطرحباحضورمديرانوكارشناسانزيباسازينمايندگاناصنافانجمنهايتخصصيهنري
همچنينمشورتباكارشناسانحوزهمديريتشهريشكلگرفتهاست.علتاصليارايهاينطرحجنبهسرمايهايآثارهنريشهراست،چراكهاينآثاردر
فضاهايشهريمتعلقبهشهرونداناستوشهرداريتهرانازجملهشهرداريهاييدردنيااستكهسرمايهگذاريارزشمنديبرايحمايتازآثارهنريخريد
آثارهنريتجميعيوتجسميانجامدادهاست.اوادامهداد:باتوجهبهجايگاههنردرشكلگيريشهروميزانتاثيرگذاريآثارهنريخلقشدهدربهبودكيفيت
فضايشهريهمچنيناستنادبهبندچهارموپنجمماده 79مصوبهبرنامهسومتوسعهتهراناينطرحارايهميگردد.اوافزود:بهمنظورتعيينفرآيندهايحفظو
نگهداريآثارهنريازجملهمجسمهآثارحجميوديوارهنگارههايواجدارزشدرشهروكنترلكليهعواملآسيبرسانبهاثرهنرياجراياينطرحضرروتدارد.
محمدعليخاني،رييسكميسيونعمرانوحملونقلشورايشهرنيزدرتشريحيكفوريتطرحنظاميكپارچهبليتالكترونيكحملونقلعموميگفت:يكي
ازگروههايذينفعدراينطرح،سربازانوظيفههستندكهدرخواستكارتبليتمترورادارند،گفت:كارتبليتيكههزينهآنبايدبينشهرداريونيروهاي
مسلحتقسيمشدهو 80درصدآنراشهرداريو 20درصدرانيروهايمسلحپرداختميكرد.

تذكر ۶عضو شوراي شهر به حناچي
به گزارش «تعادل» ،محمد جواد حق شناس ،الهام فخاري،
احمدمسجدجامعي،حسنخليلآبادي،حجتنظريوعلي
اعطا در دويست و بيست و يكمين جلسه شورا ،در تذكري
بهپيروزحناچي،شهردارتهراندرخصوصموضوعپادگان
 ،06خواستار ضرورت اصالح مصوبات و توافقات در رابطه با
پادگان 06شدند.حقشناس،رييسكميسيونفرهنگيو
اجتماعيشوراياسالميشهرتهرانبهنمايندگيازاعضاي
يادشدهبابياناينكهبراساسقوانينومقررات،هرگونهتفاهم
نامهمنعقدهدرخصوصپادگان 06بايدموردتاييدشوراقرار
گيرد ،گفت :در صورت اصرار به آزاد سازي فضاي پادگان06
وتبديلآنبهفضايعموميوبوستانشهري،انتظارميرود
شهرداريباتجديدنظردرمصوبهشورايعاليشهرسازيو
معماري ايران ،از طريق ارايه پيشنهادات جايگزين توسط
شهرداري تهران ،راهكارهايي نظير «انتقال حق توسعه در
ساير امالك ارتش ،ارايه زمين معوض از سوي شهرداري و يا
دولت» دنبال شود .به گفته حق شناس ،در مدت زماني كه
پروندهواگذاريپادگانآموزشي 06دردورهتصديشهردار
محترم مطرح و در جريان بوده اس��ت ،هيچ اطالعرساني يا
استعالميدرخصوصروند مذاكراتو شرايط توافق توسط
ش��هرداري و چگونگي پيگيري موضوع در ش��وراي عالي
شهرسازي و معماري ايران ،به شوراي اسالمي شهر تهران
نرس��يده و همه اقدامات راسا توسط شهرداري دنبال شده
است.رييسكميسيونفرهنگيواجتماعيافزود:ازديگرسو،
وزارتراهوشهرسازيدردورهمديريتپيشيناينوزارتخانه
و ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري ايران ،در مكاتبهاي
(به تاريخ  3بهمن  )96با رياست محترم شورا ،جناب آقاي
هاشميضمنطرحموضوعصراحتااعالمودرخواستكرده
است كه «با عنايت به وسعت و اهميت پروژه و تاثير قطعي
آن بر ساختار فضايي ش��هر (خصوصا شمال شرق) ،جمع
بندينظرات(شورايشهر)معطوفبهمالحظاتاجتماعي،
اقتصادي ،فرهنگي مترت��ب بر آن ،جهت اتخاذ تصميم در
جلسه شوراي عالي منعكس گردد ».طبعا انتظار طبيعي و
قانوني اين بوده كه شهردار محترم نسبت به اخذ و پيگيري
واعمالنظراتشوراوكميسيونهايتخصصيآنحساس
باشد .در صورتي كه بررسيها نشانگر آن است كه نسبت به
دغدغهها،پيگيريهاوپيشنهادهايمورديمطرحشدهنيز
توجهمكفيبهعملنيامدهاست.

عضو كميسيون حقوقي و نظارت شوراي شهر تهران:

شهرداري به تخلفات ملك جماران رسيدگي كند

گروهراهوشهرسازي|
درشرايطيكهمسالهانحرافيساختمسكن
براي حس�ن روحاني ،رييسجمهور در محله
جماران از س�وي نهادهاي دولتي و ش�هري
تكذيبشد،اماهمچنانابهامهاييدررابطهبا
اين ملك كه بهطور رسمي اعالم شده متعلق
به نهاد رياس�تجمهوري اس�ت و نه شخص
رييسجمهور وجود دارد .از همينرو است كه
اعضايشورايشهرتهرانبرروشنشدنابعاد
تخلفات صورت گرفته در ملك جماران اصرار
دارند و بهطور مش�خص از ش�هرداري تهران
درخواست دارند تا به اين مساله ورود كند.

در همين رابطه ،حجت نظري ،عضو كميس��يون حقوقي
و نظارت شوراي شهر تهران در جريان نشست ديروز اين
شورا در تذكري گفت :مخاطب تذكر امروز بنده شايد همه
مسووالنمحترمهستند.مسووالنيكهبايدبدانندحداقل
شوراي شهر پنجم ،در جايي كه حق مردم در ميان باشد،
تعارفيباآنانندارندوپيگيريتخلفاتراصرفنظرازمقامو
منصبوهمسوييسياسيو...انجامخواهندداد.مسووالني
كه به درستي يا به غلط ،به الگويي براي رفتار مردم تبديل
شده و بسياري از رفتارهاي شهروندان متاثر از آنان انجام
ميشود،يعنيمصداقبارز «الناسعليدينملوكهم».
اوادامهداد:درآخريننمونهكهگوياچندانهمجديدنيست،
موضوعپرسروصدايساختوسازدرمحلهجماراناست
كه به نهاد رياس��تجمهوري مربوط ميش��ود .گرچه در
رسانههاگفتهشدكهاينساختوسازمربوطبهجنابآقاي
حسنروحانياست،امامداركواسنادموجودنشانميدهد
كهملكمذكورازسال 75درمالكيتنهادرياستجمهوري
بودهوبراساساسناد،اساساارتباطيباشخصرييسجمهور
ن��دارد .نظري گف��ت :اين عدم ارتباط اما منجر به س��لب
مسووليتدكترروحانينخواهدشد.چراكهمجموعهتحت

نظرمستقيمايشاندستبهيكسريتخلفاتدراينملك
زدهاست.يكموردازاينتخلفات،طبقهاضافيبناستكه
پيشازاينهمكارانمبهآنپرداختهاندومنازآنميگذرم.
نظريتصريحكرد:تخلفديگرمربوطبهدرختاناينملك
 1056مترياست.برابرتصاويرهواييموجود،اينملكدر
سال( 1392تصوير روي اساليد) يعني سال آغازين دولت
جنابآقايروحانيپرازدرختبودهاست.اماسالبعديعني
درسال 1393كهعملياتگودبرداريدرآنآغازشده،ديگر
اثريازدرختاندرايناينملكديدهنميشود.همچنينبر
اساسپينوشترايكميسيونمادههفتآييننامهاجرايي
قانون حفظ و گسترش فضاي سبز كه در تاريخ سوم خرداد
ماه امسال صادر شده و امضاي شهردار منطقه يك نيز پاي
آن آمده است« ،قيد سند شش دانگباغ عمارت است و اين
صراحت در آيين نام ِه قانون ،به عنوان باغ شناخته ميشود.
بههميندليلنيزعدمدرنظرگرفتنقطععمدهدرختانو
ادعاي تاييد نقشه بدون قطع درخت و غير باغ اعالم كردن
ملك،تخلفمحسوبميشود».نظرياظهاركرد:حالجاي
سوالاستكهشهرداريمنطقهيكچطورهمباغبودناين

ملك را تاييدكرده وهم اخيرابيانيهاي رسانهاي صادركرده
كهملكباغنيست!كليتاينامرالبتهباتوجهبهزماناجراي
گودبرداريدرسال 93دردورانمديريتشهريسابقانجام
شدهواميدوارممسووالنوقتنسبتبهآنپاسخگوباشند.
عضوكميسيوننظارتوحقوقيشورايشهرتهرانگفت:
متاسفانهدرپيهمينتخلفنيزازهفتاصلهدرختمجاور
ملك ،سه اصله درخت چنار خشك شده است و از 32اصله
درختداخلملكنيزتنهاسهاصلهدرختچنارباقيمانده
است.اقداميكهبسيارنگرانكنندهاستوحتياگرعوارض
مربوطبهآننيزپرداختشدهباشد،بازجاياينسوالوجود
داردكهوقتيمردم،دولتمردانخودرااينگونهببينيد،چطور
با درختان و محيط زيست شهرشان رفتار خواهند كرد؟ او
گفت:ازشهرداريتهرانميخواهمكهدربرابرتخلفات،حتي
بهاندازهيكمترويكوجبنيزعقبنشينينكردهواتفاقااگر
تخلفي از سوي نهادي دولتي يا دستگاهي مسوول سرزده،
بايد با جديت بيشتري آن را دنبال كنند .دولت محترم نيز
زودترتكليفاينملكرامشخصواعالمكندكهاساسادليل
ساختچنينبناييپسازحدودششسالتوقفپروژهچه

فروش عرصه مسكن مهر پرديس با نرخ سال  ۹۸تمديد شد
علي اصغر جاودان فر ،مدير اجرايي مسكن مهر
شركتعمرانشهرجديدپرديسازتمديدفروش
عرصه (زمين) واحدهاي مس�كن مهر اين شهر
جديد با قيمتهاي مصوب سال گذشته تا پايان
تيرماهامسالخبرداد.

بهگزارشمهر،براساسقانونبودجهسال،۹۸فروشعرصه
واحدهايمسكنمهروصدورسندمالكيتعرصهواعياناين
واحدهاازسويشركتعمرانشهرهايجديدمجازشمرده

شد.براساساينقانون،شركتعمرانشهرجديدپرديس
از فروردين ماه س��ال گذش��ته اقدام به فروش عرصههاي
مسكن مهر اين ش��هر جديد كرد كه نرخها با تخفيف ۳۰
درصديتعيينشد.گفتنياستبراساسدستوروزيرراهو
شهرسازي،قراراستاينتخفيفهاتاآذرماهامسالاجرايي
باشد؛امانرخهرمترمربعدرهرپروژهوهرفازبراساستعيين
مجمععموميشركتعمرانشهرجديدپرديسمتفاوت
بوده و سال گذشته بين ۳۱تا ۴۹ميليون تومان (در صورت
خريداقساطي)بهمتقاضيانواگذارميشد.امادرصورتيكه

متقاضيانميخواهنداينعرصههارانقديخريداريكنند،
درفاز ۱۱قيمتكارشناسيشدهبرايواگذاريعرصه ۱۹تا
 ۲۵ميليونتومان،درفازهشت ۳۰تا ۳۵ميليونتومانودر
فازهاي ديگر ۲۰تا ۲۵ميليون تومان كارشناسي شده بود.
فروشعرصهمسكنمهرپرديسباايننرخهاتاآخرخرداد
ماه امسال تمديد شده و قرار بود كه از ابتداي تيرماه امسال،
نرخهايجديداعمالشودكهبهگفتهعلياصغرجاودانفر
مديراجراييمسكنمهرپرديس،مالكانميتوانندتاآخرتير
ماه،باارقامفعلياقدامبهخريدعرصهواحدهايخودكنند.در

بود.بهگفتهمحمدساالري،رييسكميسيونشهرسازيو
معماريشورايشهرتهران«،ساختوسازدرزمينمتعلق
بهنهادرياستجمهوري،بدوناخذپروانهساختمانيصورت
گرفتهاست.البتهبنابراظهاراتشهردارمنطقه،درخواست
صدور پروانه انجام ش��ده اما به دليل طوالني شدن فرآيند
اس��تعالمات مربوطه ،هنوز پروانهاي براي اين ملك صادر
نشده است ».ساالري همچنين درباره نوعيت باغ و غير باغ
بودناينملكگفتهاست«:بررسيهاحكايتازآنداردكه
بهرغم اينكه در سند مالكيت قديمي قيد باغ عمارت آمده
است اما در سال ۹۳در كميسيون ماده ۷منطقه با داشتن
تعداديدرخترايغيرباغگرفتهودرخرداد ۹۹نيزمجدداً
دركميسيونماده ۷منطقه،دونفرازاعضايكميسيونراي
غير باغ و يك نفر راي باغ دادهاند كه بنابر راي اكثريت ،راي
غيرباغگرفتهاست».
آغاز ماجراي تخلف ساختماني دولت
به گزارش «تعادل» س��اخت و س��از در يك زمين  4هزار
متري واق��ع در محله جماران در آخري��ن روزهاي هفته

همينرابطه،علياصغرجاودانفرمديراجراييمسكنمهر
شهرجديدپرديسدربارهخريدعرصه(زمين)مسكنمهر
اظهارداشت:فروشعرصهمسكنمهرباهمانقيمتسال
گذشتهوباشرايطويژهتاپايانتيرماهتمديدشدهاست.وي
افزود:همنقديوهماقساطيعرصههابهفروشميرسدكه
قيمتآنبستگيبهمتراژعرصهدارد.جاودانفرتصريحكرد:
براساسمساحتزمينپروژه،قيمتهاتعيينميشود؛مث ً
ال
درفاز،۸برخيپروژههادر ۳۵۰مترمربعوبرخيپروژههادر
 ۴۰۰مترمربعاحداثشدهاند؛برجهايفاز ۱۱همهمينطور

گذشته خبرساز ش��د .ابتدا گروهي از اعضاي اين محله با
نامهنگاري نسبت به اين مس��اله اعتراض كردند ،سپس
شهرداريمنطقهيكوبرخيازاعضايشورايشهرتهران
به اين مساله ورود كردند و در نهايت نهاد رياستجمهوري
طي اطالعيهاي نسبت به اين س��اخت وساز توضيحاتي
را اراي��ه داد .در عي��ن حال ،اظهارات مديريت ش��هري با
اطالعيه نهاد رياستجمهوري تناقض داشت به گونهاي
كه شهرداري منطقه يك كاربري اين ملك را «مسكوني»
ونهادرياستجمهوريكاربريآنرا«اداري»اعالمكرد.
هفتهگذشته،جمعيازاهاليمحلهجماراننامهايخطاب
به شهردار تهران نوشتند .در بخشي از اين نامه آمده است:
احتراما اينجانب��ان امضاكنندگان اهالي محله جماران به
عرضميرسانيمكهمدتياستشخصيااشخاصنامعلوم
با ادعاي ارتباط با مقامات دولتي مبادرت به ساخت و ساز
غيرقانونيدرمقياسوسيعدربخشيازاراضيواقعدرياسر،
خيابانشهيدحميدحسنيكيا،اولچوبينهكردهاندوبدين
ترتيب با تخطي از موازين شهرسازي و مقدرات شهرداري
عمالسببضرربهحقوقماديومعنوياهاليمحلشدند
و سببساز ايجاد جو نارضايتي در سطح عمومي شدند .پر
واضحاستكهچنيناقداماتينهتنهاازمصاديقبارزنقض
حقوقشهرونديمحسوبوسببضايعشدنحقوقحقه
ساكنين ميشود بلكه با قواعد و اصول فقه خصوصا قاعده
الضرر در تعارض بوده و امري خالف قانون و ش��رع تلقي
ميشود.حالباعنايتبهمراتبمذكوراستدعاداريمدستور
فرماييد با قيد فوريت به موضوع رسيدگي شده و اقدامات
مقتضي براي توقف عمليات ساختماني و وضع به حالت
قبل معمول شود .در پي اين نامه ،محمدجواد حقشناس،
رييسكميسيونفرهنگيشورايشهرتهراننيزدررابطهبا
اينمسالهدرصفحهشخصيخودنوشت:اينخبررابررسي
كردم؛متاسفانهحقيقتدارد!دوتنازاعضايشوراازمحل
بازديدكردندباتذكريكهدادهشد،پروانهبهتاريخ 29خرداد
صادرشد!وجودبرخيتخلفاتمحرزاست.

استوبستگيبهمتراژزميندارديكيازبرجهادر ۳هزارمتر
ساخته شده است ولي در يك پروژه ديگر اين فاز ،در همين
ميزانزمين،دوبرجاحداثشدهكهقطعاًقيمتعرصهبراي
مالكان آن كمتر ميشود .اين مقام مسوول افزود :مث ً
ال يك
برج ۵۹واحدي فاز ۱۱كه در ۳هزار متر مربع احداث شده،
تعداد واحدها تقس��يم بر متراژ مورد استفاده شده و ميزان
زمينهرفردتعيينميشود؛سپسعرصهبهدستآمدهدر
قيمتزمينيكهمجمععموميشركتعمرانشهرجديد
پرديستعيينكرده،ضربميشود.

يادداشت
آفت فرماليسم
مجيد اعزازي|
 -1از هفته گذش��ته كه ستاد اقتصادي دولت با
هدف بررسي بازار مس��كن و ساماندهي آن هم
در بخش معام�لات ملك و هم در بخش رهن و
اجاره تشكيل شد تا لحظهاي كه اين يادداشت به
رشته تحرير در ميآيد .دهها بار مسووالن دولت
درباره مصوبات آن نشست و از جمله ماليات بر
خانههاي خالي ،اعطاي تسهيالت به مستاجران،
اعطاي زمين و  ...سخن گفتهاند و وعده دادهاند.
در تازهترين اظهارات ،محمد اسالمي ،وزير راه و
شهرسازي ايران در يك برنامه تلويزيوني اعالم
كرده «به مستاجراني كه مشخص شود در طول
سالهاي گذشته مس��تأجر بودهاند و داراي كد
رهگيري هستند ،تس��هيالت پرداخت خواهد
ش��د.طبق شناس��ايي كه انجام ميدهيم و در
صورتي كه مستأجر شرايط الزم را داشته باشد،
وديعه به مالك پرداخت خواهد شد».
 -2اگر از مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا مبني
بر تمديد اجباري دو ماهه اجاره نامه واحدهاي
مس��كوني تا اول خرداد س��ال جاري بگذريم،
نميتوان از اين مس��اله عبور كرد كه با آغاز دور
جديد جهشهاي قيمتي در بازار مسكن كه از
اوايل سال  97شروع شد ،در تيرماه سال گذشته
(بخوانيد آغاز فصل نقل و انتق��ال در بازار رهن
و اج��اره) نيز وزارت اقتصاد ب��ا هدف حمايت از
مستاجران در برابر اجارههاي كمر شكن مسكن،
طرح پرداخت وديعه مسكن به مالكان را مطرح
كرد اما همگان شاهد بوده و هستيم كه اين طرح
نيز تا كنون اجرايي نشده است يا به بياني بهتر،
زمينه الزم براي اجرايي ش��دن را نيافته است.
براساس طرح سال گذش��ته وزارت اقتصاد ،در
سال اول ،سقف تسهيالت اعطايي براي وديعه
مسكن  ۱۰۰ميليون تومان در نظر گرفته شده و
قرار بود در سالهاي آتي افزايش يابد .بر اين مبنا
قرار بود تسهيالت اعطايي از طريق حساب وديعه
و اج��اره حداكثر  ۷۵درصد مبل��غ وديعه در هر
قرارداد را شامل شود ،به عبارتي سقف رهن كامل
يك واحد مس��كوني در اين طرح ميتوانست تا
 133ميليون تومان برس��د كه  75درصد از آن
از سوي دولت به عنوان وديعه به مالك پرداخت
ميشد .بررسيهاي «تعادل» از فايلهاي رهن
كامل در 5منطقه تهران نش��ان ميدهد كه در
صورت اعطاي اين تسهيالت ،مستأجران فقط
ميتوانند واحدهاي كوچك متراژ و كمتر از 70
متر را در مناطق جنوبي تهران رهن كنند.
 -3بر اس��اس اعالم اتحاديه مش��اوران امالك
ته��ران 282 ،ه��زار و  385واح��د مس��كوني
استيجاري در كشور وجود دارد كه از اين تعداد
 99هزار و  727واحد مسكوني در استان تهران
و  99هزار و  517واحد مسكوني در شهر تهران
واقع ش��دهاند .در صورتي ك��ه صرفا واحدهاي
مسكوني اس��تيجاري واقع در شهر تهران را در
نظر بگيريم و براي هر يك از اين واحدها ،بر اساس
طرح پيشين اعطاي تسهيالت وديعه به مالكان،
سقف 100ميليون تومان را لحاظ كنيم ،به بيش
از  9هزار و  951ميليارد تومان اعتبار نياز است.
اين در حالي است كه كل بودجه عمراني وزارت
راه و شهرس��ازي در سال جاري  11هزار و 700
ميليارد تومان است.
-4با توجه به اينكه طرح اعطاي وام وديعه در سال
گذشته تا كنون اجرايي نشده است و همچنين با
توجه به كسري بودجه شديد سال جاري ،تامين
و فراه��م آوردن بودجه الزم براي اعطاي چنين
تسهيالتي از عهده دولت خارج است ،به احتمال
بس��يار زياد ،اعطاي وام وديعه جامه عمل به تن
خود نخواهد ديد .چه آنكه بسياري از كارشناسان
اقتصاد مسكن بر اين باورند كه دولت به جاي وام
به وديعه مسكن ،بايد خانهدار شدن شهروندان
را هدف گذاري كن��د و اگر منابعي براي اعطاي
تسهيالت وديعه با نرخ سود  18درصد نزد دولت
وجود دارد ،اين منابع مالي را در مس��ير خانهدار
ش��دن متقاضيان مصرفي صرف كند .در عين
حال ،بيم افزايش وديعه واحدهاي مسكوني از
س��وي مالكان تحت تاثير اين طرح وجود دارد.
فراتر از اين ،حل معضل مس��كن نيازمند ثبات
اقتصادياستكهآنهمتابعحلمسائلپيچيده
و متعدد اقتصادي و سياسي است.
 -5از اين رو ،ميتوان گفت كه مسووالن با ارايه
راهكارهاي غير ريش��هاي و به عبارتي ظاهري
و فرم گرايانه ،فرصت حل ريش��هاي مس��ائل و
پرداختن به بطن آنها را از دس��ت ميدهند .اگر
خواسته باش��يم از ديدگاه فلسفه به اين مساله
نگاه كنيم ،بايد مروري موجز بر تعريف «جوهر
و عرض» داش��ته باش��يم .جوهر يا ذات ،جنس
موجودي اس��ت كه در بودن خود نياز به هستي
موجود ديگري ندارد .مانند مقوله جسم و البته
در اينجا اقتصاد تورم زده و رانتي كه بارها و بارها
از سوي كارشناسان اقتصادي ،مكانيسم مخرب
آن تشريح شده است .در مقابل آن عرض ،جنس
موجودي اس��ت كه در بودن خود نيازمند بودن
موجود ديگري اس��ت مانند مقول��ه رنگ و در
اينجا طرحهاي كم اثر يا بي اثر همچون اعطاي
تس��هيالت وديعه براي س��بك كردن بار مالي
ناشي از تامين مس��كن بر دوش مستاجران .در
اين جهان ،هر مقوله و مسالهاي با ظاهر و باطني
آفريده شده و وجود دارد .آن دسته از كارشناسان
و مسووالني كه مسائل را ريشهاي درك ميكنند
و اصطالحا باطن مسائل را ميبينند ،بي گمان
به دنبال راهكارهاي ريشهاي و بنيادي هستند
اما كس��اني كه اين درك را ندارند ،فارغ از اينكه
چه انگيزه و هدفي را دنبال ميكنند ،در چنبره
فرماليس��م گرفتار ميش��وند و به راهكارهاي
ظاهري بسنده ميكنند و در نهايت نيز كاري از
پيش نميرود و مساله در طول زمان تكرار شده
اما رفع نميشود.

خبر
تبديل اينستاگرام به قطب
سرگرمي با بستن ديگرشبكهها

وزيرارتباطاتوفناورياطالعاتبابياناينكهشبكه
ملي اطالعات سه اليه زيرساخت ،خدمات و محتوا
دارد و بايد به صورت همسان رشدي را پيش ببريم،
افزود« :حوزه زيرس��اخت وظيفه وزارت ارتباطات و
فناوري اطالعات است و ما در اين باره دغدغه داريم،
اما نسبت ترافيكي از كجا درست ميشود؟ از جريان
داده و مصرف داده كه به محتوا مربوط است .وزارت
ارتباطات ميخواهد از تلويزيون اينترنتي حمايت
كنداماميگويندبهاينموضوعورودنكنپسچطور
داده باال برود يا در حوزه كودك ورود ميكنيم و از ما
شكايت ميكنند ».آذري جهرمي خاطرنشان كرد:
«فيبر نوري موضوع مهمي است ،اما مجلس شوراي
اسالمي مس��ال ه خصوصيس��ازي را حل كند .اين
نيازمند قانون است .ما در دوره قبل موفق به تصويب
آننشديم.بخشخصوصيسرمايهگذاريميكندتا
مشكل حل شود ،اما مانع بزرگي به اسم مخابرات را
داريم كه با انحصار ذاتي نميگذارد كار پيش برود».
آذري جهرمي با بي��ان اينكه دغدغههاي فرهنگي،
ديني و تغيير سبك زندگي بهجا است ،خاطرنشان
كرد«:بادسترويدستگذاشتنوبستنكاردرست
نميش��ود؛ بايد در اين زمينه كار كرد .اينستاگرام با
سياستهايمابهقطبتبديلشده؛زيراپلتفرمهاي
ديگربستهاست».

ادامهازصفحهاول
نبرد با اختاپوس َوس

اما امروز كمتر كسي است كه اسم خدمات ارزش
افزوده به گوشش نخورده باشد؛ خدماتي كه قرار
بوده در راس��تاي رفع نياز مردم و سرگرمي ارايه
شود و اما حاال معلوم شده بعضي از شركتهاي
فعال در اين حوزه ،به اسم خدمت ،به تعبير وزير
ارتباطات ،يك باند اختاپوس��ي تش��كيل داده و
شيره جان مردم را مكيدند تا اينكه ديگر صداي
آنها درآمد .دروافع با افزايش اعتراضات ،از وزارت
ارتباطات تا س��ازمان تنظيم مقررات ارتباطات
راديويي ،پيگير تخلف��ات خدمات ارزش افزوده
ش��دند تا جايي كه مش��خص ش��د در سه سال
گذش��ته ،رقمي بالغبر  2600ميليارد تومان از
جيب مردم براي اين س��رويسها هزينه شده،
رقم��ي كه البته ب��ه ادعاي ش��ركتهاي ارزش
افزده ،تا  13هزار ميليارد تومان هم رسيده است.
با آگاهي مردم از اين شيوه نامعمول كسب درآمد،
وزير ارتباطات اعالم كرد كه اينبار با شمارهگيري
ستارهمربعي ديگر ،موسوم به ستاره800مربع،
از ميزان هزينهاي كه در ح��وزه خدمات ارزش
افزوده صرف كردهاند ،آگاه شوند و همين موضوع
منجر به ش��كايت يك ميليون و  200هزار نفر از
اين خدمات شد .پيگيري كالهبرداريهاي وس
موجب شد كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
مصوب ه  300موسوم به پايان وس را تصويب كند
كه به موجب آن ،هرگونه جمعآوري مبالغ بابت
خدمات ارزش افزوده براي مشتركان تلفن ثابت
و هم��راه پسپرداخت (دايمي) و پيشپرداخت
(اعتباري) صرفا بايد از محل اعتبار خدمات ارزش
افزوده انجام شود و همچنين دارنده پروانه موظف
اس��ت پس از دريافت درخواست خدمات ارزش
افزوده از سوي مش��ترك ،شرح خدمات ،هزينه
و زمان اس��تفاده آن را به مش��ترك اطالع دهد.
اگرچه از زماني كه آذري جهرمي عزم خود را براي
مقابله با كالهبرداريهاي ارزش افزوده نشان داد،
هجمههايبسياريبهاوشد،عدهايسنگاندازي
كردند و برخي شركتها و كسبوكارها از كاهش
ي خدمات ارزش افزوده
درآمدهايشان با تعطيل 
سخن گفتند و حتي بعضي از نمايندگان مجلس
هم نسبت به حذف هميش��گي خدمات ارزش
افزوده انتقاداتي را وارد كردند ،اما امروز با آگاهي
مردم از نحوه لغ��و كردن خدمات اجباري ارزش
افزوده كه قرار بوده اختياري باشد ،بسياري از اين
آمار كم شده است و از زمان اجرايي شدن مصوبه
موسوم به پايان وس از  19خرداد تاكنون ،كمتر
از  100هزار بسته به اختيار مشتركان فعال شده
است .هرچند اين آمار با يك ميليون و  200هزار
ش��كايتي كه از حوزه خدمات ارزش افزده شده،
فاصله بس��ياري دارد ،اما ادامه تمايل كاربران به
استفاده از خدمات ارزش افزوده ،نشان ميدهد
كسبوكارهاوشركتهايمتوليوس،درصورتي
كهخدماتشفافيداشتهباشند،بدوناينكهالزم
باشد همچون گذشته به روشهاي كالهبردارانه
و ناآگاهي كاربران متوسل شوند ،ميتوانند با ارايه
خدمات جذاب و تالش براي رفع نيازهاي مردم،
آنها را به دريافت اين سرويسها ترغيب كرده و
به جاي درآمدهاي نامشروع ،درآمدي به روش
صحيحداشتهباشند.
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دانش و فن

با كمك مصوبه موسوم به پايان َوس ،تا  ۹۹درصد تخلف در اين حوزه كاهش پيدا كرده است

تعطيلي بساط متخلفان َوس

سوءاس��تفاده از كاربران به كمك خدمات ارزش افزوده،
درآمداپراتورهاازمحلاينسرويسهاكاهشچشمگيري
داشتهاست،اپراتورهاخودشانهمبرايشفافسازيدراين
زمينه پيشقدم ش��دهاند و در صورتي كه براساس حكم
قضايي نقش اپراتوره��ا در فرايند كالهبرداري بهصورت
شفاف مش��خص باشد آنها بايد پاس��خگو اين شكايت و
پرداخت ضرر كاربران باشند».

رييس س�ازمان تنظي�م مق�ررات و ارتباطات
راديويي در توضيح مصوبه اخير اين س�ازمان
براي س�ازماندهي خدمات ارزش افزوده اعالم
كردكهآنهاباكمكاينمصوبهبهدنبالتعطيلي
هميش�گي س�رويس خدم�ات ارزش افزوده
نيستند؛بلكهميخواهندبسترسوءاستفادهاز
اين طريق را براي هميشه از بين ببرند.

حسين فالح جوشقاني درخصوص جزييات تصويب اين
مصوبه و آخرين تاثير اجراي آن روي كنترل كالهبرداري
در اين زمينه ،در پاس��خ به س��وال كه چرا از اين مصوبه
به عنوان پايان وس ياد ميش��ود ،درحالي كه قرار است
جلوي عضوگيري بدون اطالع مشتركان به سرويسهاي
خدمات ارزش افزوده را بگيرد ،گفت« :از ابتدا هم گفتهايم
كه به دنبال بستن يا تعطيلي كامل خدمات ارزش افزوده
در كش��ور نيس��تيم؛ چرا كه در اين بازار سرويسهايي
وج��ود دارند كه بهخوبي و با ش��فافيت مش��غول به كار
هستند .مصوبه كه در اين زمينه تصويب شده براي پايان
سوءاستفاده و كالهبرداري از كاربران به كمك خدمات
ارزش افزوده اس��ت ».او با بيان اينكه با كمك اين مصوبه
تا  ۹۹درصد تخلف در اين حوزه كاهش پيدا كرده ،گفت:
با اين مصوب��ه بازار سوءاس��تفاده ۲۷۰۰ميليارد توماني
خدم��ات ارزش افزوده پايان يافته اس��ت .پس از اجراي
مصوبه جديد «وس» ،استفاده از اين سرويس تحت عنوان
«اعتبار ارزش افزوده براي كاربران» اجرايي ش��د به اين
معنيكهمشتركبايدبراياستفادهازخدماتوس،بسته
اعتباريخريداريكند؛درغيراينصورتاپراتورنميتواند
اينخدماترابراياوفعالكند.اينسازوكارباعثميشود
هزينه س��رويس ارزش افزوده نيز در قبوض مش��تركان
دايمي به صورت مجزا ديده شود و اينطور نخواهد بود كه
اگر اين قبض را پرداخت نكرده باشد ،كل سرويس موبايل
وي قطع شود ».او ادامه داد« :بررسيها نشان ميدهد از
زمان اجراي اين مصوبه يعني  ۱۵ارديبهش��ت ،كاربران
همراه اول  ۱۶هزار و  ۶۴۲بس��ته به ارزش  ۲۱۴ميليون
تومان خريداري كردهاند و كاربران ايرانسل هم  ۷۰هزار
بسته اعتباري خدمات ارزش افزوده به ارزش ۱۲۵ميليون
تومان خريداري كردهاند .اين آمار نشان ميدهد كه تا چه
ميزان تمايل مردم به اس��تفاده از اينگونه خدمات پايين

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي :در زمينه كالهبرداريهاي خدمات ارزش افروده ،همه هجمهها به سمت اپراتورها روانه ميشود
است و وس چه جايگاهي در سبد خدمات ارتباطي مردم
دارد .در يك سال گذشته بيش از 3000شكايت مرتبط با
پايانزودهنگامبستههاياعتباريسيمكارتكهمشخص
شده به دليل فعال شدن خدمات ارزش افزوده بودن اطالع
كاربرانبوده،ثبتشدهاست».رييسرگوالتوريدرپاسخ
به اين س��وال كه چرا اسامي شركتهاي متخلف در اين
زمينه اعالم نميشود ،گفت« :ما هم نميدانيم دقيقا اين
شركتها چه شركتهايي هستند .عدهاي ميگويند در
اينحوزهبين ۷۰۰تا ۸۰۰شركتكارميكنند؛اماما۱۰تا
 ۱۲شركت بيشتر در حوزه خدمات وس را نميشناسيم و
ميدانيمكمترازپنجشركتدراينزمينهمتخلفهستند.
رگوالتوري بارها از فعاالن اين بخش خواسته تا بهصورت

شفافنامخودوسرويسيكهبهمردمارايهميكنندرااعالم
كنندتاجلويسوءاستفادهبانامآنهاگرفتهشود؛اماتاكنون
هيچ رغبتي از سمت اين شركتها براي شفافسازي در
اين زمينه ديده نشده است».
نقش اپراتورها در كالهبرداريهاي وس
معاونوزيرارتباطاتوفناورياطالعاترييسرگوالتوري
درباره اينكه چرا در زنجيره شفافسازي درمورد خدمات
ارزش اف��زوده به نقش و جاي��گاه اپراتورها در فرايند اين
كالهبرداري و سوءاس��تفاده از كاربران اشاره نميشود،
توضيح داد كه آنها بر نقش داش��تن اپراتور در اين فرايند
آگاههستندوهيچگاهاينباوررانداشتهاندكهدراينزمينه

مصاحبه
گفتوگو ي «تعادل»با رضا الفتنسب ،عضو هياتمديره اتحاديه كسبوكارهاي مجازي

اپراتورهايتلفنهمراهنقشيندارند.فالحجوشقانياظهار
كرد« :اپراتورها براي فعال ش��دن خدمات ارزش افزوده
زيرس��اختهايفني مانند تاييد دو مرحلهاي را در نظر
گرفتهاند و اين اش��تباه است كه تصور كنيم اپراتورها در
فرايندهاي مربوطبه فعال ش��دن خدمات ارزش افزوده
نقش��ي ندارند .اتفاقا در اين زمينه هم م��ردم اپراتورها را
مسوول ميدانند و همه هجمهها در زمينه كالهبرداري
خدمات ارزش افزوده به س��مت آنها روانه ميشود ».وي
با بيان اينكه بازار خدم��ات ارزش افزوده يك بازار ۲۷۰۰
ميلياردي در سال گذشته بوده كه حاال اين رقم به شكل
چشمگيري كاهش پيدا كرده است،افزود « :با وجود اينكه
با اجراي برنامههاي مشخص رگوالتوري براي از بين بردن

پرونده شكايت كاربران از وس
در حال بررسي است
پاييز سال گذش��ته وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در
توئيتر خود اعالم كرد كه كاربران باش��مارهگيري ستاره
 ۸۰۰س��تاره  ۶مربع ،ميتوانند از ميزان هزينهاي كه در
اين سالها بابت خدمات ارزش افزوده پرداخت كردهاند
باخبر ش��وند .با فعال شدن اين كد بسياري از كاربران در
شبكههاي اجتماعي از كسر شدن هزار تومان تا بيش از
يك ميليون تومان ازحسابشان بدون اينكه اطالعي از آن
داشته باشند خبر دادند .همان زمان رگوالتوري اعالم كرد
كاربراني كه در اين زمينه ضرر ديدهاند ميتوانند با ثبت
شكايت خود و ارسال آن براي رگوالتوري پيگير بازگشت
اين مبالغ باش��ند .در اين زمينه معاون وزير ارتباطات و
فناوري اطالعات اظهار ك��رد« :يك ميليون و  ۲۰۰هزار
شكايت در حوزه خدمات ارزش افزوده دريافت شده كه در
نهايتنيزاينشكايتهاپاييزسالگذشتهبرايپيگيريبه
دادسرا ارسال شده است ».همچنين محمدجواد صالحي،
مديركل دفتر حقوقي و بازرسي رگوالتوري درباره آخرين
وضعيتاينپروندهشكايتگفت«:شكايتكاربرانازعضو
شدن بدون اطالع آنها در خدمات ارزش افزوده را آبان ماه
سال گذشته در دادسرا مطرح كرديم و تحقيقات خوبي
هم در اين زمينه از طريق بازپرس پرونده روي اين موضوع
صورتگرفت.درادامهمكاتباتگوناگونيبينماوبازپرس
اين پرونده در جريان بود و آخرين بار حدود  ۲۰روز پيش
مجموعه س��واالتي از رگوالتوري پرسيده شد و ما به آنها
نيز پاسخ داديم و همچنان پرونده در حال بررسي است».
صالحيدربارهعلتتاخيردررسيدگيبهاينشكايتاظهار
كرد« :با توجه به گستردگي موضوع و حجم باالي شكايت
تحقيقات روال عادي و درست خود را طي ميكند و آنها
اميدوارند به زودي نتيجه شكايت اين پرونده اعالم شود».

كسبوكارهاي فعال در حوزه َوس بايد خالقيت به خرج دهند
عضوهياتمديرهاتحاديهكسبوكارهايمجازي
معتقداس�تكاربرانازمصوبهموسومبهپايان
وس استقبال كردند ،چون با هزينههاي زيادي
مواجه شدند كه ناخواسته و بدون اطالعشان از
آنهادريافتميشد،درصورتيكهكسبوكارها
ميتوانستندروشصحيحيرادرپيشبگيرندو
از طرفي حاال هم كسبوكارهاي اين حوزه بايد
خالقيت ب�ه خرج دهن�د و در بخشهاي ديگر
فعالشوند.

وزارتارتباطاتوسازمانتنظيممقرراتدريكسالگذشته
وبهخصوصچند ماهاخير،برايمقابلهباكالهبرداريهاي
حوزهخدماتارزشافزوده،عزمخودراجزمكردند.ازطرفي
برخي از شركتها و كسبوكارها ادعا ميكنند كه در اين
حوزهدرآمدزياديداشتند.دراينراستارضاالفتنسب،عضو
هياتمديرهاتحاديهكسبوكارهايمجازي،درگفتوگوبا
«تعادل»اظهاركرد«:سرويسهايارزشافزودهروزانهبراي
گرفتنفالواعالماطالعرسانيهايمختلفكهروزانههزار
تومان از اعتبار شما كم ميكرد و براي شما واريز ميكرد در
صورتيكه خود كاربر ممكن بود خبر نداشته باشد يا اصال
نسرويسهاطورينبودكهاين
فراموشكردهباشد.غالباي 
شركتها با رضايت كامل ،خدمات را براي كاربر فعال كنند
وبههميندليلبحثباالگرفتونهايتابهايناتفاقاتمنجر

اخبار

شد .وزير ارتباطات در اين مدت ،موضوع كالهبرداريهاي
ارزش افزوده را بهجديت پيگيري كرد و اعتقاد داش��ت كه
بخش زي��ادي از خدمات ارزش افزوده ب��دون اجازه كاربر،
سرويسش��ان را فعال ميكنند و هزينههاي هنگفتي را از
كاربران كم ميكنند كه واقعا ه��م اين اتفاق بعضا افتاده و
نگرانكننده شده بود ».وي در پاسخ به اينكه كسبوكارها
براياينكهمسيرخودراازكالهبرداريهاجداكنندوبتوانند
مسيرشفافوسالميراادامهدهندچهكارميتوانندكنند؟
گفت :برخي از كس��بوكارهايي كه در اين حوزه فعاليت
ميكردند ،اعالم كردند كه ما االن نميدانيم چه كار كنيم
و بايد تعديل نيرو كنيم و با مش��كل مواجه شدند .االن هم
كسبوكارهاي اين حوزه بايد خالقيت به خرج دهند و در
بخشهاي ديگر فعال شوند .شايد خدمات ارزش افزوده به
نوعي در كشور بهصورت كامل تعطيل شود و اين احتمال
هم وجود دارد .اما در نهايت بايد يك تغيير اساسي در روند
فعاليتي و مدل كس��بوكارها صورت گيرد و اينكه انتظار
داشتهباشندقوانينتغييركندوبهسمتيبرودكهبههمان
شكل قبلي ادامه داشته باشد ،تصور اشتباهي است .وزارت
ارتباطاتهمبهاينكسبوكارهابارهاتذكردادهاستوالبته
بايدديدآياوزارتخانهبراياينشركتهاراهجايگزينيدارد؟
اينكه با تعطيلي خدمات ارزش افزوده ،چه اتفاقي براي اين
شركتهاميافتدواينهابااينتعدادپرسنلودرآمديكهاز
دسترفتهبايدتعطيلكنندياادامهدهند».

استقبال كاربران از مصوبه پايان وس
مصوبه 300تحتعنوانپايانوس،خدماتارزشافزودهرا
بهطوركليتمامنكرده،بلكهميگويدمشتركميتوانديك
اعتبارمشخصرانزداپراتوربرايخدماتارزشافزودهنگه
دارد كه از آن اعتبار براي ارزش افزوده پرداخته شود براي
اينكه منجر به قبوض باال و شارژخوري نشود .الفتنسب با
اشارهبهاينمصوبهبيانكرد«:مردمازاينمصوبهاستقبال
كردند چون همان زمان هم ميگفتند ما اين سرويسها
را نميخواس��تيم و بدون آگاهي ما فعال شده بود .اما اين
سرويسهاخيليبهترازاينميتوانستارايهشود،درحالي
كهبهدرستيارايهنشدودرآمدهايهنگفتيهمكهبرخي
از اين شركتها به دس��ت آوردند و اصطالحا زير زبانشان
شيرين آمد ،االن برايشان سخت است كه از آن درآمدهاي
ميليارديچشمپوشيكنند.ميليونهاآدمدراينشبكهها
س ارايه ميشد
وجود داشته و بعضا روزانه چندصد سروي 
كه هزينههايي بالغب��ر 500و هزار تومان دريافت ميكرد
كه منجر به دريافت هزينههاي نجومي شده بود .اگر روند
درس��تي ميداش��ت ،خود كاربر قبول ميكرد كه روزانه
مبلغيراپرداختكندبرايدريافتاطالعاتيكهبهدردش
ميخورد و تخصصي اس��ت و اينكه هر لحظه كه بخواهد،
ميتوانداينخدماترالغوكند،خدماتدرستوصحيحي
بود.امااينكهتخلفاتيصورتگرفت،اينكهبادانلودونصب
يك نرمافزار ،بدون اينكه خود كاربران متوجه شوند ،عضو

ماهوارههاي توليد داخل تا پايان سال به  ۱۸واحد ميرسد

وزير ارتباطات و فناوري اطالع��ات با بيان اينكه تا پايان
سال  ۱۸ ،۹۹ماهواره توليد داخل داريم ،گفت كه برنامه
صلحآميز فضايي با تكيه بر توان پرتابگران وزارت دفاع در
حال پيگيري است و اخيرا ظرفيتهاي نيروي هوا و فضا
سپاه نيز به ظرفيتهاي عملي كشور اضافه شده است .به
گزارش ايسنا ،محمدجواد آذري جهرمي در جلسه علني
يكشنبه مجلس شوراي اسالمي در گزارش به نمايندگان
از فعاليتهاي اين وزارتخانه گفت كه وزارت ارتباطات در

چرا هزينه تلفن ثابت گران شد
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شماره مجوز1399.1313
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دو حوزه و دو محور توليدي فعاليت دارد كه شامل شبكه
ملي اطالعات و برنامه صلحآميز فضايي است .وي توضيح
داد« :در برنام��ه فضايي تع��داد ماهوارههاي جمهوري
اسالمي ساخت داخل در حركتي بسيار عظيم تا سال۹۲
سه مورد ،تا سال  ۷ ،۹۶مورد و تا پايان سال  ۱۵ ،۹۸مورد
بود كه اين ميزان تا پايان س��ال  ۹۹به  ۱۸ماهواره توليد
داخل ميرسد .مطابق برنامه پنج ساله ،درصد پيشرفت
توليد ماهواره  ۸۲درصد بوده است كه در سال  ۹۸با همه

مشكالت،دولتيازدهمبودجهحوزهفضاييرادوبرابركرد
برنامه صلحآميز فضايي با تكيه بر توان پرتابگران وزارت
دفاع در حال پيگيري است و اخيرا ظرفيتهاي نيروي هوا
و فضاي سپاه نيز به ظرفيتهاي عملي كشور اضافه شده
است ».آذري جهرمي با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات
در حوزه شبكه ملي اطالعات گفت« :شبكه ملي اطالعات
در س��ال  ۸۴مطرح و در سال  ۸۶تصويب شد از آن زمان
در حال پيگيري است كه اولين گام آن هم استقرار شبكه

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل
30005320

مديركل ارتباطات و امور بينالملل ش�ركت
مخابرات ايران با اشاره به ثبات قيمت تعرفه
خدم�ات مخابرات�ي در تمام بخشه�ا ،اعم
از صوت و ديتا از س�ال  ۸۴تاكن�ون ،به لزوم
افزايش حق اشتراك تلفن ثابت براي توسعه
زيرساختهايمخابراتيتاكيدكرد.

در مجمع عادي فوقالعاده صاحبان س��هام ش��ركت
مخاب��رات ايران ،تغيي��رات در مي��زان دريافتي حق
اشتراك از مشتركين تلفن ثابت تصويب شد .در اين
مجمعكهباحضور۸۹درصدي صاحبان سهام تشكيل
شد ،تصميمگيري درباره تغييرات ميزان دريافتي حق
اشتراك از مشتركين تلفن ثابت مورد بحث و بررسي
قرار گرفت .بدينترتيب نرخهاي مصوبش��ده براي
حق اشتراك ماهانه از مشتركين تلفن ثابت در مناطق

روس��تايي ،ماهانه  ۱۰۰تومان ،شهري ماهانه ۲۰۰۰
تومان ،مراكز شهرستانها ماهانه  ۲۵۰۰تومان ،مراكز
استانها به استثنا كالنشهرها ،ماهانه  ۴۰۰۰تومان،
كالنشهرهاماهانه ۵۰۰۰تومانودرشهرتهرانماهانه
 ۸۰۰۰تومانمحاسبهوبهتصويبمجمععموميعادي
بهطور فوقالعاده شركت مخابرات ايران رسيد .در اين
راس��تا و به نقل از اداره كل ارتباطات و امور بينالملل

سرويسهايي ميشدند و هزينههايي هم برايشان لحاظ
ميشد،روندصحيحينبودوهمينهاباعثشدكاربهاينجا
برسد».عضوهياتمديرهاتحاديهكسبوكارهايمجازيبا
بيان اينكه خود اين شركتها ميتوانستند پيش از اين به
فكر باشند كه كار به اينجا نرسد ،خاطرنشان كرد« :فعاالن
اينبخشواقعابايدبهدنبالراههايديگريباشندوشرايط
رابهتركنند.انگيكهبهآنهازدهشدهكهدستدرجيبمردم

ارتباط مناسب بوده است .مجموعه ظرفيتهاي شبكه
ملي اطالعات از س��ال  ۹۲تاكنون ب��ه  ۱۸هزار مگابيت
رسيده امروز نسل سوم و چهارم تلفن همراه تحت پوشش
تمام شهرهاي كشور است و براي دسترسي روستايي هم
برنامهاي داريم .البته كه ظرفيت اتصال روستاها به شبكه
ملياطالعات ۸۹درصدوتحتپوششخدماتنسلسوم
و چهارم تلفن همراه هستند ».آذري جهرمي با بيان اينكه
بايد مخابرات را وارد رقابت براي شكوفايي استعدادها كرد،

ش��ركت مخابرات ايران ،محمدرضا بيدخام با تاكيد
بر توجه ويژه اين ش��ركت به منظور توسعه روزافزون
شبكه زيرس��اختي مخابرات ،اظهار كرد« :مبلغ حق
اشتراك تصويبشده در مجمع فوقالعاده مخابرات،
كامال منطبق با مواد اساسنامه شركت مخابرات ايران
و كميس��يون تنظيم مقررات و در جهت هزينه كرد
پروژههاي توس��عه ش��بكه مخابرات كشور مصروف
ميشود ».مديركل ارتباطات و امور بينالملل شركت
مخابرات ايران ادامه داد« :تعرفه خدمات مخابراتي در
تمام بخشها ،اعم از صوت و ديتا از س��ال  ۸۴تاكنون،
به مدت  ۱۵س��ال افزايش نيافته ،در حالي كه در اين
مدت عالوه بر تورم روزافزون ساالنه ،ميزان تعرفه تمام
حامله��اي انرژي چندين برابر افزايش يافته اس��ت.
هزينه خالص نگه��داري هر خط به ج��ز هزينههاي
جانبي ،ح��دودا ماهانه  7500تومان اس��ت كه مبلغ

ميكنندوبدوناجازهپولبرميدارندبايدبرداشتهشودوبا
خالقيتيكهدرمدلهايشاندارند،ميتواننداينموضوعرا
حلوفصلكنندواينكهديگرتخلفينباشدوسرويسهاي
ارازش افزوده كه قرار بوده باشد هم بماند .البته بعيد است
كهمدلهايقبليتكرارشود،چونبعضيتوقعدارندهمان
روند قديمي ادامه پيدا كند اما وزارت ارتباطات بعيد است
كهقبولكند،چونمردمهمبامدلقبليمشكلداشتند».

گفت« :سال  ۹۲مجموعا  ۴۰۰اپليكيشن ايراني داشتيم
كه امروز به  ۳۴۵هزار اپليكيش��ن رسيده است مردم در
بوكارشان را از طريق
نقاط دور از مركز هم ميتوانند كس 
بوكارهاي خرد و
نرمافزارها تقويت كنند ،حمايت از كس 
بنگاههايكوچكدردستوركاراستتاجوانانشهرستاني
در رقابت با جوانان پايتخت مجال و قدرت داشته باشند.
االن  5000ش��ركت نوپا از تس��هيالت برخوردار شدند
اقدامات خوبي در بحث پيام رسانها صورت گرفته است.

حق اشتراك بهصورت ميانگين ،بخش كوچكي از اين
هزينه در حدود  3600تومان را پوشش ميدهد .اين
در حالي است كه از ابتداي سال  ،۹۸آبونمان ،راندآپ
و حداقل كاركرد قبوض صادره مش��تريان ،با تصميم
مراجع ذيربط به صورت كامل حذف ش��ده است».
وي خاطرنشان كرد« :لزوم توسعه شبكه و جايگزيني
تجهيزات جديد به جه��ت ضرورت تغيير تكنولوژي،
افزايش قابل توجه هزينههاي ناش��ي از اقالم رفاهي
كاركنانوبازنشستگان،ازجمله مهمتريناولويتهاي
ش��ركت مخابرات ايران اس��ت .دريافت حداقل مبلغ
ممكن براي حق اش��تراك تلفن ثابت در روستاهاي
سراسر كشور به ميزان ماهانه  ۱۰۰تومان و عدم تغيير
آن،نسبتبهحقاشتراكمصوبپيشين،مويدحركت
شركت در جهت توسعه زيرساختها همراه با توجه به
وضعيت اقتصادي كلي در كشور است».

صنعت،معدنوتجارت
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ناصر رياحي ،عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران در گفتوگو با «تعادل»:

ارز مشكل ساز براي واردات دارو

ادامه از صفحه اول
باوجوداينكهواردكنندگانداروباحذفارز۴۲۰۰
تومانيموافقهستند؛اماعمالايناتفاقنميافتد،
دليلآنچيست؟
بله .ما نزديك به چهار س��ال اس��ت كه در نشستهاي
مختلف با دولتمردان و مجلسيها خواهان حذف اين ارز
رانتي و ارزان هس��تيم؛ چون معتقديم كه هيچ فايدهاي
ندارد و حوزه دارو را دچار چالش كرده است؛ درست مثل
شرايطي كه اكنون با آن روبهرو هستيم .اما با وجود آنكه
فعاالنبخشخصوصيبارهاازدولتخواستهاند،كهدارو
را از شمول دالر  ۴۲۰۰توماني خارج كند و مابه التفاوت
حمايتيرابهبيمهبدهدتابيمارانفشاريراتحملنكنند،
اما همچنان در سالجاري نيز داروها ارز دولتي دريافت
ميكنند ،هرچند به نظر ميرسد اين امر تنها روي كاغذ
نهاييشدهاست.
آي�ا با حذف دالر دولتي مص�رف كننده متضرر
نخواهدشد؟
بهترين راه اين است كه مابهالتفاوت و بخش بيشتري از
بهاي دارو را به سازمانهاي بيمهگر بدهند تا قيمت براي
مصرف كننده تغيير نكند ،اين مساله پيچيده نيست در
همهجايدنيابههمينشكلانجامميشود،موقعمصرف
بهكااليارانهدادهميشودنهدرمبدا.
خبدليلمخالفتچيست؟
يك��ي از داليل مخالفت اين اس��ت كه گفته ميش��ود
اگ��ر ارز دارو از  ۴۲۰۰به نيمايي تغيير پيدا كند ،قيمت
دارو  3تا  ۴برابر ميش��ود كه به عالوه  ۵درصد مارجين
(حاشيه سود) باعث ميش��ود ۱۵،درصد بار روي دوش
بيمه گذاشته شود ،كه ما كتبا اعالم كرديم كه مارجين
اضاف��ي نميخواهيم ،ام��ا به ج��اي آن ارز نيمايي به ما
تخصيص داده ش��ود و حاشيه سودمان هم مانند زماني
باش��د كه دالر ۴۲۰۰توماني دريافت ميكرديم .البته از
همان ابتدا هم با تخصيص ارز دولتي يا ترجيحي مخالف
بودهايم ،زيرا توليد داخل دارو ،بخش عمده كاالها و مواد
موردنيازوهزينههايباالدستباارزآزاديارقابتياست.
آي�ا ب�ا ح�ذف دالر  ۴۲۰۰تومان�ي دارو ،رون�د
قيمتگذاريبهنفعواردكنندگانخواهدبود؟
اصال چنين چيزي نيست؛ قيمتگذاري دارو بر اساس
تبصره ۳بن��د ۴ماده ۲۰قانون مرب��وط به مقررات امور
پزشكي،دارويي،توسطكميسيونقانونيقيمتگذاري
دارو انجام ميش��ود .مطابق اي��ن تبصره قيمت مصرف
كنندهداروهاييارانهايتوسطكميسيونقانونيقيمت
گذاري تعيين و تثبيت شده و محاسبه فروش سه گانه
از مصرفكننده به س��مت وارد كننده خواهد بود .البته
از آنجايي كه اعضاي اين كميس��يون ب��ه صورت ذاتي

اقتصاددان نيستند و بيشتر پزشك يا دارو ساز هستند،
بعضا در قيمتگذاري كاال مارجين با سود خلط ميشود
و زيانهاي سنگين به واردكننده و توليدكننده دارو وارد
ميگردد .از طرفي ،دارو قبل از اينكه وارد بازار شود ،اين
كميسيون يك قيمت سه گانه پيش��نهاد ميدهد و تا
زمانيكهاينقيمتسهگانهكشفنشود،امكانتوزيعوجود
ندارد؛«قيمتفروشتوليدكنندهياواردكنندهبهبخش؛
قيمت فروش بخش به مراكز درماني و داروخانه؛ و قيمت
فروش مراكز درماني و داروخانه به مصرف كننده ».البته
ماباهمينقيمتگذاريهممشكلداريم؛چراكهدرروند
قيمتگذاريكيفيتتوليددارودرنظرگرفتهنميشد.
االن خيليه�ا به دنب�ال درياف�ت ارز يارانهاي
هستند؛ اما چرا واردكنندگان دارو تمايلي به اين
ارزارزانندارندوتاكيدشانبرارزنيمايياست؛آيا
اينارزبرايآنهادردسرسازاست؟
ببينيدقطعامابهدنبالارزگراننيستيم،امامشكالتيكه
شيوهتخصيصبرايماايجادكرده،موجبشدهتاعطايش
رابهلقايشببخشيم.چوندردرسرهاياختصاصارزبانك
مركزيبرايمابيشتراست.دليلنخستهمبرميگردد
به «معطلي و ماندن در صف تخصيص ارز ».دليل دوم اما
اينكه ارزهاي��ي به ما اختصاص مييابد ،كه عمال ما توان
جابهجاييآنرانداريم؛بهطورمثالمشتريمندركشور
س��وييس اس��ت فقط يورو ميپذيرد ،اما ارزي كه بانك
مركزي به من تخصيص ميدهد ،ارز درهم است .اين در
حالي است كه ما همچنان به دليل تحريم امكان ارسال
پول را نداريم .حال با وجود چنين موانعي ،بايد ارزي را كه
دريافتكرديمبهارزديگريبرايوارداتتبديلكنيم.اما
اگر وارد چرخه معامالت ارزي در سامانه نيما شويم ،ارز را
از صادركنندهاي خريداري ميكنيم كه بهطور مثال به
سوييسصادراتانجامدادهيااگركسيبخواهدبرنجوارد
كند،ميتواندارزموردنيازشراازصادركنندهايخريداري
كندكهبهكشورهندصادراتداشتهاست.
آيا در زمينه ترخيص دارو هم با مش�كل روبهرو
هستيدياخير؟
حدود ۶سالپيشبهدليلمشكالتتكنيكيوسامانهاي،
مشكالتيبرسرراهترخيصوجودداشت،اماطيچندسال
اخير مشكل جدي نداشتيم و كاالهايي كه وارد گمرك
ميشوندحتيبدونگرفتنارز،اجازهترخيصمييابند.
چراكه سازمان غذا ودارو به گمرك و بانك تعهد ميدهد،
كه ارز و بدهي واردكننده ظرف ۴۵روز انجام شود .از اين
رو ،واردكننده يا توليد كنن��ده ميتواند كاالهاي خود را
ترخيصكند.
حالچنانچهنرخارزآزادشودآياقيمتداروهاي
توليدداخلواقعيميشوند؟

در حال حاضر توليد كننده داخلي تنها براي ماده موثره
توليدش ،ارز ۴۲۰۰توماني دريافت ميكند و مواد جانبي
آن چون مصارف چندگانه دارد (مثل نشاسته كه در غذا،
ماكاروني و ...مصرف ميش��ود) ارز دولتي داده نميشود.
همچنين براي بسته بندي قطعات وماشين آالت هم ارز
دولتياختصاصنمييابد.همينباعثميشودكهتوليد
كنندهنتواندباواردكنندهرقابتكند،اگرچهدارويمشابه
توليد داخل وارد نميش��ود .اما بهطوركل اين يك ظلم
در حق توليدكننده است .قاعدتا توليدكننده هم تمايل
دارد بابت ۲۰تا ۳۰درصد قيمت تمام ش��ده مواد موثره،
ارز نيمايي دريافت كند تا قيمت محصوالت آنها واقعي و
مناسبشودبهشرطاينكهارزوارداتداروهمنيماييشود،
كهاينشبههپيشنيايدكهوارداتارزاناستوتوليدگران.
چند درصد داروهاي مورد ني�از داخل از طريق
وارداتانجامميشود؟
هنوزهمحدود 35درصدارزشيداروهاوارداتياست؛البته
روند واردات دارو كنترل شده وپس از ورود به كشور ،دارو
درگمركتحويلپخشميشودوبعداواردانبارميشود.
سپسباكنترلومجوزسازمانغذاوداروتوزيعميگردد.
باتوجهبهشيوعويروسكرونا،برايوارداتدارو
بامشكلمواجهنيستيد؟
در ش��رايط كنوني روابط بانكي ب��راي واردات دارو هم با
چالشهاييروبهروشده،بااينحالانتقالمبالغدرحال
انجاماست.هرچندمسووالندربارهروشهايتازهصحبت
ميكنند،كهاينروشهااصالامكانپذيرنيستوبهسادگي
استفاده از صرافيها هم نيست .چون واقعا تحريم براي

واردكننده سختتر از توليدكنندهاي است كه عمدتا از
كشورهايآسياييخريدميكندومعاملهبرايآنهاآسانتر
است،وليماعمدتاازكشورهاياروپاييخريدميكنيم،
مباحثسيستمبانكيسختگيرانهترومشكلنقلوانتقال،
حملونقلوپروازداريم،كاميونهادربعضيمرزهامعطل
ماندهاند ،حداقل ارز را به موقع تخصيص دهند كه دچار
كمبود دارو نشويم ،حجم دارو در مقابل هزينههاي ديگر
كشورعددينيستكهاينگونهمعطلبماند.
در اين ش�رايط ورود دارو بيشتر از طريق مرزها
صورتميگيرديابهصورتهوايي؟
البتهوارداتداروبيشترازطريقهواييانجامميشود،اما
به دليل اينكه برخي از خطوط هوايي كشورمان تحريم
هستند،اگركاالازاينطريقواردشودبانكهايخارجي
پولفروشندهراپرداختنميكنندبنابراينباتوجهبهاينكه
خطوطهواييمحدوديدرحالحاضربهايرانپروازدارند
كار بسيار مشكل شده است .براي داروهاي ساخته شده
هنوزچندخطهواييبهمقاصداروپاييسفرميكنند،كه
ميتوان از اين طريق دارو را حمل كرد .البته بعضي مواقع
ماخودمانازطريقچارتراقدامبهواردكردنداروميكنيم.
تازمانيكهمرزهايزمينيبستهنبود،ازطريقمرزتركيه،
باكاميونوارداتاينمحصوالتانجامميشد،امابابسته
شدن اين مرزها ،از طريق آذربايجان وارد ميكرديم .در
اينميان،توليدكنندگانبيشترازكشورهاييچون«هند
وچين»معامالتخودراانجامميدهند،كهالبتهبهدليل
مسافت طوالني ،واردات از طريق زميني اصال امكانپذير
نيس��ت .از اين رو ،عالوه بر چالش تخصيص ارز ،به دليل

محدوديتهادرپروازهايخارجي،نيزبامشكالتيروبهرو
هستيم.بااينحالمابرايواردكردنآنچهموردنيازكشور
استباالخرهراهيپيداميكنيم،امامشكلاصليماروند
تخصيصارز ۴۲۰۰تومانياستكهازارادهماخارجاست
و ارزي كه به ما اختصاص داده ميشود ،ارز مطلوب مورد
نظرماننيستوكارماسختترميشود.
واردات دارو هم اكنون از چه كشورهايي صورت
ميگيرد؟
بيشتراروپايغربيوكشورهاييچون«سوييس،فرانسه،
اسپانيا،بلژيكوآلمان».
ميتوانگفتكهتخصيصارزارزاندراينسالها
بهقاچاقدارودامنزدهاست؟
درگذشتهكهارزتكنرخيبودياتفاوتبينارزمبادلهاي
و آزاد زياد نبود و از طرفي هم واردات بس��ياري از داروها
به دليل وجود مشابه ساخت داخل ممنوع بود ،يكسري
دارو به صورت قاچاق وارد كش��ور ميشد .اما اكنون اين
رويهبرعكسشده،يعنيهمداروهايوارداتيوهمتوليد
داخل به كشورهاي ديگر به عنوان مثال عراق كه قيمت
دارو ۴برابراينجاست،قاچاقميشود؛چونارزتخصيص
يافتهارزاناست.ناگفتهنماندكهكنترلبازارآسانترشده،
چراكهوزارتبهداشتودرمانبهقسمتبخشتنهااجازه
توزيعداروآنهمبهشكلقطرهچكانيراميدهد.تامراكز
درمانيياداروخانهدپونداشتهباشندتاامكانقاچاقداروبه
خارجكمترشود.منتهااينشيوهتوزيع،برايتوليدكننده
وواردكنندهموجبخوابسرمايهميشود؛يعنيبهجاي
اينكه داروهاي وارداتي يا توليديشان را بتوانند به شكل
گستردهواردسيستمپخشكنند؛ناگزيرندبهخاطراين
دستورالعملبهصورتمحدودعرضهكنند.
برآوردتانازقاچاقداروچقدراست؟
قبل از س��ال 97واردات قاچاق دارو حدود 15درصد كل
داروي مصرفي برآورد ميشد ،اما امروزه و همانطوريكه
عرض شد برعكس شده و دارو به خارج قاچاق ميشود و
چونعرضهداروبهصورتانقباضياستامكاندادنبرآورد
بامحاسبهميزانمصرفميسرنيستواخيراهمبندهآماري
از سوي نيروي انتظامي در مورد كشفيات داروي قاچاق
مشاهدهنكردهامكهبتوانمبرآورديارايهكنم.
باهمهاينتفاسيرپيشنهادمشخصتانچيست؟
راهكاراساسيايناستكهارزتكنرخيشودتامابتوانيم
از سامانه نيما يا ارز صادركنندگان ديگر استفاده كنيم و
معطلتخصيصنشويم.اماراهحلغلبهبراينچالشهاي
گفته ش��ده بيش��تر ،خارج كردن دارو از دايره كاالهاي
مشمول ارز دولتي و واردات آن با ارز نيمايي است .دولت
ميتواندبرايثابتنگهداشتنقيمتدارومابهالتفاوتارز
رسميونيماييرادراختياربيمهقراردهد.

اخبار
بازنگري فرمول قيمتگذاري
خودرو تكذيب شد
تسنيم|رييسشورايرقابتگفت:تشكيلكميتهاي
برايبازنگ��ريفرمولقيمتگذاريخودروراتكذيب
ميكنم .رضا شيوا افزود :براساس ماده 3ابالغيه سران
سه قوه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي «هرگونه
تصميمگيري در مورد ن��رخ و ضوابط قيمتگذاري و
تعيين س��هميه كاال و خدمات كه بهموجب قوانين و
مقرراتمختلفدراختياردستگاههاوشوراهايمختلف
قرار گرفته است منوط به تأييد ستاد تنظيم بازار شد».
بهموجب اين ماده هر تشكيالتي نهتنها شوراي رقابت
كه در بخش قيمتگ��ذاري كاال فعاليت ميكرد ،بايد
دستورالعملهارابرايتأييدبهستادتنظيمبازارارسال
كندامااينمصوبهبههيچعنوانبهمعنايسلبوظيفه
از شوراي رقابت نبود .وي با بيان اينكه شوراي رقابت بر
هميناساسباارايهدستورالعملخودبهستادتنظيمبازار
براي دفاع از آن در تعدادي از جلسات ستاد تنظيم بازار
حاضرشد،افزود:درحالحاضربندهتشكيلكميتهاي
برايبازنگ��ريفرمولقيمتگذاريخودروراتكذيب
ميكنم و در هيچ جلس��هاي براي اين موضوع شركت
نكردهايم .رييس شوراي رقابت با اعالم اينكه البته قرار
شدهدستورالعملقيمتگذاريخودروهر 3ماهيكبار
متناسببانرختورمبخشيموردبازبينيقرارگيرد،گفت:
درحالحاضريكماهبيشترازاجرايدستورالعملجديد
قيمت گذاري خودرو نميگذرد و هيچ جلسهاي براي
بازنگري دستورالعمل برگزار نشده است .شيوا تصريح
كرد:بعدازگذشت 3ماهازاجرايدستورالعملدرصورت
تغيير نرخ تورم بخشي و درخواس��ت خودروسازان در
زياندهبودنتوليدبهصورتكارشناسيبازبينيهارادر
دستورالعملقيمتگذاريانجامخواهيمداد.

خبر خوش
براي صادركنندگان

شاتا |صدور ضمانتنامه گمركي براي ورود موقت
كاال از س��وي صندوق ضمانت ص��ادرات ايران آغاز
شد .با توجه به اولويت صادرات در سال جهش توليد
و تفاه��م وزراي اقتصاد و داراي��ي و صنعت ،معدن و
تجارت ،ضمانتنامههاي صندوق ضمانت صادرات
ايران مورد پذيرش گمرك قرار گرفت .عدم پذيرش
ضمانتنامههاياينصندوقبرايكاالهايورودموقت
كهبعدازپردازشمجددصادرميشود،توسطگمرك،
چندين سال مطالبه بحق بخش خصوصي بود كه با
پيگيريهاي وزير صمت و نظر مساعد وزير اقتصاد
و تعامل بين بخشي ميان گمرك ،امور ذي حسابي
خزانه داري كل كش��ور و بانك مركزي اين مشكل
بر طرف ش��د اين تصميم ،ضم��ن آنكه هزينههاي
صادركنندگانراكاهشخواهدداد،باتسهيلفرايند
ورودموقتبرايتوليدكنندگانصادراتي،برايرونق
توليد،كمكموثريخواهدبود.

اولویت فوالد خوزستان ،حفظ محیطزیست است

حف�ظ محیط زیس�ت یکی
از ارکان اساس�ی اه�داف و
چشم انداز فوالد خوزستان
ب�وده و پروژهه�ای متعددی
در ای�ن زمینه تکمیل ش�ده
و ی�ا در دس�ت اجرا اس�ت.
به گ�زارش خبرن�گار روابط
عموم�ی ،عل�ی محم�دی
مدیرعامل ش�رکت فوالد خوزس�تان با نش�ریه رویداد
توگوییاختصاصیداشتهکهدرادامهمیخوانید.
گف 

ش�رکت فوالد خوزستان در سال گذشته که رونق
تولیدنامگذاریشدهبود،چهنتایجیدرزمینهتحقق
این شعار کسب کرد؟
خوش��بختانه در سال ۱۳۹۸ش��رکت فوالد خوزستان توانست،
اهداف از پیش تعیین شده خود را پوشش دهد .دستیابی به تولید
سهمیلیونو 700هزارتنشمشفوالدوصادراتپنجاهدرصدی
محصوالت تولیدی ،در حالی محقق شد که شرایط تحریم های
ظالمانه آمریکا هر روز سخت تر میشد .افتخار این میزان از تولید
نالمللیدرکنارعملبهمسئولیتهای
همزمانبامحدودیتهایبی 
اجتماعی،درواقعگامبرداشتندرمسیرشعارسالگذشتهبود.
جنابعالی برای اجرای سیاست جهش تولید در شرکت
فوالدخوزستانبرایسالجاریچهبرنامهایدارید؟
حفظ روند تولید با کیفیت از یک سو و اجرا نمودن پرو ژه هایی
که در مدت زمان معین باید به بهرهبرداری برسند از سوی دیگر،
اولویتفوالدخوزستاندرسالجهشتولیداست.البتهاینروند
از سالهای گذش��ته آغاز شده است و پروژههایی نظیر :احداث
کارخانه مگا مدول آهن اس��فنجی با ظرفیت  1.7میلیون تن و
پستبرق ۴۰۰کیلوولتنمونهایازاینپروژههااستکهدرحال
اجرامیباشند .درواقعدرکنارتولیدپایداروایفایمسئولیتهای
اجتماعیکهجزومهمترینمسائلمدنظرشرکتاست،پیگیری
وبهنتیجهرساندنپروژههایدردستاجراخودگامیدرراستای
«جهش تولید» و افزایش ظرفیت است.
بهنظر شما ،در اجرای سیاست جهش تولید ،استمرار
صادرات از چه اهمیتی برخوردار اس�ت و شرکت فوالد
خوزستان چه برنامهای در این زمینه دارد؟
سال گذش��ته در بحث صادرات توانس��تیم با اولویت تامین نیاز
داخلی کش��ور ،بیش از ۵۰درصد محصوالت خود را صادر کنیم.
این حجم از صادرات عالوه بر جایگزینی صادرات نفتی ،ارز آوری
چشمگیریبرایکشوربههمراهداشتوفوالدخوزستانرادرمیان
صادرکنندگان نمونه کشور جای داد .شایان ذکر است با توجه به
تولیدسفارشیومرغوبیتبیبدیلبيلتتولیدیفوالدخوزستاندر
بازارهایجهانی،اینشرکتتعیینکنندهقیمتپایهاینمحصول
به ش��مار میآید .تاکید مقام معظم رهبری بر جایگزینی اقتصاد
نفتی است .با این رویکرد ،یکی از بسترهایی که میتواند ،ارزآوری
قابلتوجهیبههمراهداشتهباشد،حوزهمعدنوفوالداست.امسال
همبااولویتتامینداخلوحمایتازشرکتهايیکهتولیدکننده
محصوالتنهاییدرکشورهستند،روندصادراتدراینمجموعه
ادامه دارد و سعی داریم با حفظ بازارهای هدف خارجی و مشریان
خود،دراینحوزهنیزدامنهفعالیتخودراگسترشدهیم.
بهنظرش�ماوزارتصنعت،معدنوتجارتبرایاجرای
هدف جه�ش تولید چه کمکی را میتوان�د به واحدهای
فوالدساز انجام دهد؟

مطمئناً وزارت صمت ،نقش راهبردی در ساماندهی بازار فلزات و
صنایعمعدنیبرعهدهدارد.تسهیلتعامالتمیانتامینکنندگان
و صنایع تولیدی فوالد ،شناسایی گلوگاه استراتژیک و رفع موانع
صادراتی از مهمترین مواردی هس��تند که جز از عهده مسئوالن
وزارتی برنمیآید و امیدواریم در این زمینه چتر حمایتی دولت
و وزارت صمت بر روی ش��رکتهای معدنی و صنایع وابسته به
آنکشیدهشود.
در حال حاضر رابطه شرکت فوالد خوزستان و فوالد
اکس�ین در چه وضعیتی اس�ت و آی�ا مالکیت فوالد
خوزستان بر فوالد اکسین تاثیر چشمگیری در میزان
تولید داشته است؟ همچنین برنامههای بعدی فوالد
خوزستان برای ایجاد تحول در فوالد اکسین چیست،
لطفابهطورمشروحتوضیحدهید.
مالکیتسهامفوالداکسینیکیازبرنامههایاصلیتکمیلزنجیره
ارزش فوالد خوزستان اس��ت .در سال گذشته جهت تملک۶۰
درصدازسهاماینشرکتتفاهمنامهایبهامضارساندیمودرحال
مذاکراتنهاییجهتانعقادقراردادهستیم.مطمئناًبااضافهشدن
محصوالتتولیدشدهدرشرکتفوالداکسین،زنجیرهارزشفوالد
از سنگ آهن تا نورد تکمیل میشود .راهاندازی خط تولید اسلب
عریضدرفوالدخوزستانوتامیننیازورقهایخاصصنایعنفت،
گازوپتروشیمیازدیگربرنامههایدردستاجراست.
نظرتاندرموردوضعیتقیمتگذاریدولتیشمش
فوالد چیست و آیا رویه فعلی را برای دیگر بخشهای
زنجیرهتولیدمطلوبمیدانید،لطفانظرتخصصیخود
را در این زمینه بیان فرمایید.
قوانین مالیاتی و تعرفهای ثبات ندارند .بر همین اساس از دولت
انتظار میرود از طری��ق اصالح نظام قیمتگذاری ،جلوگیری از
قیمتگذاریدستوری،تسهیلفروشسنگآهندربورسکاال،
حمایت از تشکیل کنسرس��یومها و حمایت از روشهای جدید
فناوری سنگ آهن ،تالش کند .اگر قیمتگذاری در بازار بورس
و بر اساس عرضه و تقاضا صورت پذیرد ،از ایجاد حباب جلوگیری
میکند.دولتمیتوانددراینبیننقشنظارتیایفانماید.
اینشرکتدرراستایگسترشفعالیتهایخود،باچه
مشکالت احتمالی مواجه است و جنابعالی برای حل آن،
چهرا هکارهاییپیشنهادمینمایید؟
حجمتولیدفوالدکشورمتناسبباپیشرفتطرحهاوپروژههاي
باالدستیزنجیرهارزشفوالدتعریفشدهاست.باتوجهبهگزارش
پایش زنجیره تولید فوالد کشور ،تامین سنگ آهن و کنسانتره
در آینده یکی از گلوگاههای اصلی است .برای مقابله با این بحران
احتمالی ش��رکت فوالد خوزس��تان اقدام به خرید دو کارخانه
کنسانترهوگندلهسنگآهنشرکتصنعتیومعدنیسنابادنمود.
شرکتفوالدخوزستانیکیازشرکتهایپیشگامدر
زمینه حمایت از بومیسازی قطعات صنعت فوالد است
لطفاگزارشیازاقداماتصورتگرفتهویابرنامههایدر
دست اقدام ارائه بفرمایید.
بومیس��ازی بیش از  ۲۵هزار قطعه مورد نیاز صنعت فوالد
افتخاریاستکهدرسالهایگذشتهنصیبمجموعهفوالد
خوزستان شد .اولویت تامین مواد اولیه ،قطعات و تجهیزات
فوالد خوزس��تان از داخل اس��ت .همچنین برگزاری اولین
نمایشگاه بومیس��ازی قطعات با حضور بیش از  ۶۸شرکت
داخلی در مرداد ماه  ۹۸در اس��تان خوزس��تان و توجه ویژه
به ش��رکتهای دانش بنیان ،گا م های بنیادی شرکت فوالد
خوزستاندرسالهایاخیربودهاست.

ارزیابی شما از آینده صنایع معدنی و فلزی و به ویژه
صنعت فوالد در کشور چیست؟
اگر به دنبال اقتصاد بدون نفت هس��تیم ،یک��ی از امنترین
بسترهای س��رمایهگذاری صنایع معدنی و فوالدی است .در
چند س��ال اخیر اقبال بازارهای جهانی به فوالد ایران ،توجه
فعاالن بینالمللی را به بازار این کشور معطوف کرده است .اگر
شرایط سرمایهگذاری بینالمللی را فراهمکنیم ،بدون شک در
آینده نزدیک شاهد صادرات بیشتر محصوالت فوالد به اقصی
نقاطجهانهستیم.درواقعصادراتمستمر،ارزآوریوتقویت
ارزش پول ملی را به همراه دارد.
به نظر جنابعالی میزان بهرهوری در صنعت فوالد به
چهپارامترهاییبستگیدارد؟
ازپارامترهایموثربربهرهوریدرصنعتفوالدمیتوانبهمواردی
همچونجدیدیاقدیمیبودنفناوریهایمورداستفاده،مصارف
انرژی ،نیروی انسانی ،نوع سرمایهگذاری ،سیستمهای حمل و
نقل،قدمتماشینآالتوتجهیزات،راندمانتولیدو...اشارهنمود.
بهرهوریدرصنعتفوالد ایران رادرمقایس�هباس�ایر
کشورهاچگونهارزیابیمیکنید؟
باتوجهبهاینکهایراندرمیاندهفوالدسازبرترجهانجایمیگیرد
ودرصنعتفوالدحرفهایزیادیبرایگفتنداردمیتواناذعان
داشت که در مقام مقایسه دارای جایگاه ویژهای بوده ،کما اینکه
عملکرد ما در حوزه صادرات موید این مطلب است و ایران همواره
توانستهاستباوجودمحدودیتهایداخلیوتحریمهایظالمانه
بینالمللیسهمبازارمناسبیرادربازارهایهدفجهانیبدست
آورد .البته این بدان معنا نیست که ما در همه حوزهها به صورت
بهرهور فعالیت مینماییم ،اتفاقاً در این حوزه و رسیدن به سطوح
قابلقبولبهرهوریمسیرپرپیچوخمیپیشرویماناست.
توجه به ش�اخص های بهرهوری چ�ه تاثیری بر میزان
سوددهییکشرکتخواهدداشت؟
توجه به مفهوم بهرهوری و حرکت در این مسیر میتواند اثرات
مطلوب زیادی بر وضعیت مالی ش��رکت داشته باشد که از آن
جمله میتوان به کاهش هزینههای مواد اولیه ،آب ،برق ،گاز و
سوخت مصرفی ،نگهداری و تعمیرات ،ضایعات و نهایتاً کاهش
بهایتمامشدهاشارهنمود.همچنینباتمرکزبرداراییهایمولد
میتوان ارزش افزوده بیشتری خلق کرد .نتیجه این فعالیتها و
اقدامات قطعاً سودآوری بیشتر شرکت خواهد بود .
اس�تفاده از تکنولوژیهای روز چه نقش�ی در رش�د
بهرهوری یک مجموعه فوالدی دارد؟
در ای��ن خصوص باید بگویم ک��ه به نظر بنده رابطه اس��تفاده از
فناوریهایروزبارشدبهرهوریدریکمجموعهفوالدییکرابطه
مستقیماست یعنیبابکارگیریفناوریهاینویندنیاوحرکت
به سمت سطوح اتوماس��یون پیشرفته میتوانیم شاهد افزایش
بهرهوریبنگاهتولیدیباشیم.بهجراتمیتوانمبگویمکهفناوری
اطالعات و ارتباطات میتواند تحول شگرفی در این زمینه ایجاد
نماید.ازاینجابهبعدبایدبرآیندهمتمرکزشویموببینیممسیری
کهدرسالهایآتیپیشرویشرکتهایفوالدیترسیممیشود
به کجا خواهد رفت در این زمینه باید اشاره کنم که شرکتهای
فوالدی بزرگ در کشورهای پیشگام دنیا مانند چین ،هند ،ژاپن،
کره جنوب��ی و اتحادیه اروپا هر کدام به نوعی حرکت به س��مت
استفادهازفناوریهایانقالبصنعتیچهارمراآغازنمودهاند.این
فناوریهامنجربهتغییراتبزرگیدرصنعتفوالدخواهندشد.به
عنواننمونهبهشرکتهایفوالدسازاینامکانرامیدهندتازمان
نگهداشتموجودیراکاهشدادهونسبتبهنیازمشتریچابکتر

عملنمایند،یابااستفادهازهمینفناوریهاکنترلبسیاردقیقو
کاملیبرفرآیندتولیدداشتهباشندکهخودمنجربهبهینهسازی
عملیات ،صرفهجویی در هزینه و زمان و افزایش بهرهوری خواهد
شد.درواقعبهبودبهرهوریوباالرفتنبازدهتولید،افزایشکارایی
و اثربخش��ی در نگهداری و تعمیرات با هوش مصنوعی و تحلیل
پیشرفته،پیشبینی قیمتو میزانبهینه تولیدبا الگوریتمهای
نوین و اس��تفاده از چاپ  ۳بعدی برای تولید قطعات یدکی تنها
بخشیازدستاوردهاییاستکهمیتوانازانقالبصنعتیچهارم
درصنعتفوالدانتظارداشت.
با اج�رای چ�ه اقدامات�ی میت�وان به�ره وری را در
مجموعههای فوالدی کشور افزایش داد؟
اس��تفاده از فناوریهای جدید ،فرهنگسازی و بهینهسازی
مص��ارف ان��رژی ،توانمن��د نمودن س��رمایههای انس��انی،
سرمای هگذاری در داراییهای مولد ،بکارگیری سیستمهای
حمل و نقل مدرن ،به روزآوری ماشین آالت و تجهیزات تولید
وپشتیبانی،استفادهحداکثریازظرفیتکارخانه،تامینمواد
اولیه،مصرفیوقطعاتیدکیباکیفیت،تحولدرسیستمهای
اطالعاتیواتوماسیونیکپارچه،توسعهشایستگیهایرهبران
و تامین اقتصادی و پایدار منابع مالی را به همراه دارد.
تولیدباظرفیتپایینترازظرفیتاسمیچهتاثیریبر
کاهش بهرهوری دارد؟
وقتی ش��ما با ظرفیت کمت��ر از ظرفیت اس��می کارخانه تولید
مینمایید عم ً
ال دارید با راندمان پایین کار میکنید یعنی از تمام
منابع و قابلیتهای خ��ود در جهت تحقق اهداف بهره نمیبرید
که خود به معنای اتالف منابع و بهرهوری پایین اس��ت  .از طرفی
اگر هزینهها را به دو گروه ثابت و متغیر تقسیم نماییم و بپذیریم
که هزینههای ثابت برخالف هزینههای متغیر ارتباطی به میزان
تولیدندارندپسعمالداریمباهزینههایثابتیکسانمیزانتولید
کمتریانجاممیدهیمکهاینخودبابهرهوریدرتضاداست.
نقش منابع انس�انی را در رش�د به�رهوری چطور
ارزیابیمیکنید؟
مسلماً با توانمندسازی کارکنان از طریق گذراندن دورههای
آموزشیموثروباکیفیتوهمچنینسرمایهگذاریالزمجهت
تقویتتیمرهبریمیتوانبهسمتیحرکتکردکههمدارای
سرمایههای انسانی ارزشمند و با دانش و تجربه کافی باشیم
و هم شایستگیهای رهبران سازمان را توسعه دهیم  .آنچه
مسلم است این است که در کنار سایر عوامل موثر بر بهرهوری
میتوانیمباتکیهبرسرمایههایانسانیمتخصصوکارآزموده
به عنوان تنها عنصر بیرقیب و غیرقابل کپی در عصر رقابتی
امروزپیروزمندانهبرقلهبهرهوریبایستیم.
بحرانکروناچهتاثیریبرصنعتفوالدایرانومشخص ًا
شرکت فوالد خوزستان داشته است؟
شیوعاینویروساقتصادجهانرامتاثرکرد،بسیاریازکشورهای
باافتتولیدوکاهشتولیدناخالصداخلیشدهاند.مطمئناکشور
ما از این قائده مستثنی نیست .مجموع ه فوالد خوزستان با تکیه
بر توان داخلی و در مسیر تحقق شعار سال ،توانسته در دو ماهه
نخست سال برنامه تولیدی را صد در صد پوشش دهد و دو ماهه
اول سال شاهد رکوردهای تولیدی بوده ایم.
فوالدخوزستانچهاقداماتیبرایمدیریتومهاربحران
کروناانجامدادهاست؟
اولویت اصلی مجموع ه فوالد خوزستان حفظ سالمت جامعه و
کارکنان است .از همان ابتدای شیوع ویروس ،کمیت ه پیشگیری
باحضورمعاونینومدیرانارشدتشکیلشد.دراینکمیتهعالوه

بر اجرای پروتکلهای بهداش��تی ،محدودیتهايي برای حضور
کارکناندرنظرگرفتهشد.توزیع ۵۰هزاربست هبهداشتی،پایش
مس��تمر س�لامتی کارکنان ،ترخیص کارکنان دارای بیماری
زمینهای از جمله مهمترین اقدامات انجام ش��ده در این مس��یر
است .از طرفی عالوه بر کمک ۱۰۰میلیارد ریالی به ستاد بحران
استانخوزستانبهمنظورایفایمسئولیتهایاجتماعی،اقدام
بهضدعفونیوگندزداییمناطقمحرومشهرستاناهوازوکارون
و توزیع ۳۰هزاربستهی معیشتی میان آسیبدیدگانازویروس
کرونا نمودیم .همچنین این شرکت این افتخار را دارد در راستای
پیشگیری از شیوع این ویروس ،خط تولید ماسک تنفسی و گان
بهداشتیرابرایکادردرمانیافتتاحنمایند.
باتوجهبهآلودگیهایمحیطزیستیکهفعالیتصنایع
فوالدیبههمراهدارد،بهعقیدهجنابعالیحفاظتازمحیط
زیستازسویصاحبانصنایعچهمیزانبایدموردتوجه
قرار گیرد؟ آیا شاخصههای حفاظت از محیط زیست آن
طورکهبایددرکشورماموردتوجهقراردارند؟
صنایعپسازشبکهحملونقل،دومینمنبعانتشارآالیندههای
زیستمحیطیهستند.بنابراینتوجهبهحفاظتازمحیطزیست
صرفنظرازالزاماتقانونی،زیربنایادامهفعالیتاقتصادیوتوسعه
پایدار به حس��اب می آید .البته در کشور همچنان فاصله زیادی
تا رس��یدن به وضعیت مطلوب در این زمینه وجود دارد .صنایع
موظفند،نسبتبهحفظمحیطزیستتالشکنند.شرکتفوالد
خوزستاندرسالهایاخیرتوجهویژهایبهمحیطزیستداخلی
واطرافشرکتداشتهاست،بهطوریکهیکیازالزاماتطرحهای
توسعهرادارابودنپیوستزیستمحیطیقراردادهاست.
صنایع ف�والد در ایران ،حفظ محیط زیس�ت را چه
میزان مورد توجه قرار میدهند؟
خوشبختانه طی س��الهای اخیر اقدامات مهمی در زمینه
بهبودعملکردزیستمحیطیدرصنعتفوالدکشوربویژهدر
واحدهای تولیدی بزرگ به عمل آمده و در طرحهای احداث
پروژههای فوالدی جدید نیز جنبههای زیس��ت محیطی
مورد توجه بیشتر قرار گرفته است .حفظ محیط زیستبرای
فوالد خوزستان اولویت باالیی دارد و شعار سال  ۱۳۹۹این
شرکت :تکمیل زنجیره ارزش و تحول در تولید محصوالت
خاص ،با تمرکز بر اجرای طرحهای توسعه ،ایمنی ،محیط
زیست ،بهداش��ت محیط کار و تقویت سرمایههای انسانی
است .درمجموع محیط زیست یکی از ارکان اساسی اهداف
و چشمانداز فوالد خوزستان بوده و پروژههای متعددی در
این زمینه تکمیل ش��ده یا در دست اجرا است .این شرکت
پنج برابر تعهد خود ،فضای سبز ایجاد کرده است و همچنین
در سال گذشته چندین طرح زیس��ت محیطی را افتتاح و
کلنگ زنی نمود.

بهرهگیریازتکنولوژیهاینوینچهتاثیریبرکاهش
آلودگیهای محیط زیستی دارد؟
اص��وال بدون بهرهگیری از فناوریهای جدی��د به ویژه در زمینه
بهینهسازیفرآیندهایتولیدفوالدواستفادهازسیستمهایکنترل
آلودگی،امکانبهبودعملکردزیستمحیطیوحرکتدرمسیر
توسعهپایداروجودنخواهدداشت.نکتهکلیدیکهمیتواندضامن
موفقیتدراینزمینهباشدتکیهبرمنابعداخلیوسرمایهگذاریبر
توسعهفناوریهایدوستدارمحیطزیستاست.
فعاالن صنعت فوالد به چ�ه راهکارهایی برای کاهش
آلودگی هوا اندیشیدهاند؟
آلودگی هوا بیش��ک مهمترین چالش زیست محیطی صنعت
فوالد است که برای مقابله با آن بایستی اتخاذ تدابیری در زمینه
بهینهسازیمصرفانرژی،اصالحفرآیندهاوکنترلمنابعانتشار،
بهرهگیریازسیستمهایکنترلآلودگیمانندتجهیزاتغبارگیر
وکنترلکیفیتمواداولیهمصرفیضروریاست.
ش�رکتهایف�والدیازجمل�هفوالدخوزس�تانچه
اقداماتیرابرایتصفیهپسابهادردستورکاردارند؟
ب��ا توجه به بحران خشکس��الی در کش��ور ،موض��وع تصفیه
پس��ابهای صنعتی در صنعت فوالد هم از لح��اظ انطباق با
استانداردهای زیس��ت محیطی ملی و هم از جنبه امکان باز
چرخش و استفاده مجدد بسیار حائز اهمیت است ،زیرا صنعت
فوالد در زمره صنایع پر مصرف آب به حساب میآید .به همین
منظور تصفیه خانه پساب صنعتی فوالد خوزستان با ظرفیت
 ۳۰۰۰متر مکعب در ساعت در سال  ۸۶راهاندازی شده است.
هدف از این فعالیت ،امکان اس��تفاده مجدد از خروجی است.
همچنینفازاولپروژهبازچرخانیپسابخروجیباهدفتولید
آبنرمباظرفیت ۷۵۰مترمکعبدرساعتدردستاجرااست.
ارزیابیاثراتزیستمحیطیدرمجموعههایفوالدی،
چهمیزانموردتوجهقرارداردوچهقدربایداجراییشود؟
براساسقوانینجاریکشور،اجرایمطالعاتارزیابیاثراتزیست
محیطی پروژهها از جمله واحدهای تولید فوالد با ظرفیت ساالنه
بیشاز ۳۰۰هزارتنالزامیبودهوبدونتکمیلاینمطالعاتوتایید
سازمانحفاظتمحیطزیست،امکانگرفتنپروانهبهرهبرداری
وجودنخواهدداشت.اینالزامقاعدتادراحداثواحدهایفوالدی
مشمولآییننامهاست.
رعایت اس�تانداردها چه تاثیری بر کاهش آالیندگی
این صنعت دارد؟
استانداردهای زیست محیطی در صنعت فوالد مبنایی برای
ارزیابیعملکردزیستمحیطی،شناساییزمینههایبهبود
و تدوی��ن اهداف و برنامههای کنترلی حائز اهمیت اس��ت.
با رعایت آنها امید اس��ت حداقل ش��رایط الزم جهت حفظ
سالمت انسان و محیط زیست تامین شود.
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تاريخچه

در باب محبوبترين
نوشيدني دنيا

چاي يكي از محبوبترين نوشيدنيهاي دنياست
و پس از آب ،پرمصرفترين نوشيدني جهان است.
قدمت كش��ت گونه گياهي چاي به ن��ام كامليا
سينِنسيس به  ۵۰۰۰س��ال پيش و كشور چين
بازميگردد و به علت خواص بس��ياري كه چاي
دارا بود ،كش��ت آن به مرور در آسيا افزايش پيدا
كرد و س��پس در تمامي جهان پخش شد .طبق
شواهديچايدرايالتآسامهندو ميانمار شمالي
نيز كشت ميشده است .نام چاي هم برگرفته از
خاستگاهچاييعنيكشورچينميباشد.چينيها
دو تلفظ مختلف براي چاي داش��تند .در گويش
چيني جنوبي «چاي» و در گويش چيني شمالي
به صورت «تِي» تلفظ ميشد و هردو تلفظي از يك
واژه يگانه در چين قديم هس��تند .با اينكه امروزه
چاي پرمصرفترين نوش��يدني ايرانيهاس��ت
سابقه كشت چاي ايراني به حدود ۱۱۰سال پيش
بازميگردد .البته مصرف چاي س��ياه در ايران از
اواخر قرن پانزدهم و آغاز قرن ش��انزدهم شروع
شده است اما كشت آن حدود يك قرن سابقه دارد.
اميركبير نيز در قرن هجدهم دو دس��ت ظروف
چايخوري ،شامل سماور نقرهاي از دولت فرانسه
و يك عدد س��ماور ديگر را از تاجر روسي دريافت
كرده بود و انحصار سماورسازي با يارانه دولتي را
به اس��تادكاري در اصفهان اعطاء كرد .پس طبق
چنين مشاهداتي ميتوان مطمئن شد كه در آن
زمان ايرانيها با چاي آشنا بودهاند .قهوه نوشيدني
راي��ج ايرانيها در زمانهاي قديم بوده اس��ت اما
به عل��ت دوري ايران از كش��ورهاي توليدكننده
قهوه و حملونقل س��خت در آن زمان و از طرفي
نزديكي ايران به چين و هن��د و وجود جادههاي
مناسبيهمچونجادهراهابريشم،چايبهسادگي
جايگزين قهوه شد .ش��خصي به نام حاج محمد
اصفهاني در سال  ۱۲۶۱هجري شمسي ،كشت
چاي در ايران را آغاز نمود ولي موفق نشد .در سال
 ۱۲۸۵هـجري شمسي ،محمد ميرزاي چايكار
ملقب به «كاشف الس��لطنه» كه ژنرال كنسول
ايران در هند بود بيان كرد كه مقدار بس��ياري ارز
از كش��ور براي واردات چاي مصرف ميش��ود و
ميتوان با كشت چاي در داخل كشور يك منبع
قوي اقتصادي به وجود آورد .با اينكه هندوستان
يادگيري فنون كشت چاي را براي افراد خارجي
ممنوع كرده بود ،كاشف السلطنه توانست فنون
كشتوتوليدچايرايادبگيردوبامطالعهوبررسي
ش��رايط آب و هوايي ايران و مشابهت آبوهواي
شمال ايران با كشور هندوستان ،با زحمات فراواني
تعداديبذروسههزاراصلهنهالراباگاريودرشكه
بهايرانمنتقلكرد،سپسكشتچايدرالهيجان
و كالرآباد را آغاز كرد .به تدريج و با گذر زمان كشت
چاي در تمامي استان گيالن گسترش يافت و در
س��ال  ۱۳۱۹ه.ش حدود  ۶۰۰هكتار باغ چاي در
گيالن به وج��ود آمده بود .در س��ال  ۱۳۳۷ه.ش
دولت ايران س��ازمان چاي كشور را براي حمايت
از كش��اورزان و صاحبان صنعت چاي تأس��يس
كرد .هماكنون حدود  ۲۵۰۰۰هكتار باغ چاي در
استانهاي شمالي كشور وجود دارد.

و در ش��رايطي كه محمدعلي شاه با راهنمايي نظاميان
روس نقاط مختلف تهران را به ستاد عملياتي خود عليه
مش��روطهخواهان تبديل كرده بود ،رخ داد .محمدعلي
شاه كه از زمان مرگ پدرش (مظفرالدين شاه) مايل به
سازش و مماشات با رهبران نهضت مشروطه نبود ،عمال
روبهروي مردم ،مشروطهخواهان و نمايندگان مجلس
قرار گرفت .محمدعلي شاه برخالف تظاهري كه در عهد
صدارت عينالدوله به عالقهمندي به مشروطه داشت،
از همان آغاز سلطنت به مخالفت با مجلس پرداخت .در
مراسمتاجگذاريخويشمجلسيانرادعوتنكرد؛وزراء
خود را هم به مخالفت و بياعتنايي به مجلس تكليف يا
تشويق كرد .س��رانجام با دستور شاه ،قزاقها به مجلس

حمله كردند .حملهاي كه  ۳۰۰كشته و  ۵۰۰زخمي به
جايگذاشت.عدهزياديدستگيروبهباغشاهاعزامشدند
و برخي در باغشاه به قتل رسيدند .حادثه دوم تير سبب
انحالل مجلس اول و به هم ريختن اوضاع تهران ش��د،
ولي قيامهايي در تبريز ،گيالن ،اصفهان ،مشهد و نقاط
ديگر رخ داد .با اين همه ،استبداد صغير دوامي نداشت
و در كمتر از يك س��ال عمر حكومت محمدعلي ش��اه
قاجار به پايان رسيد .روز  ۲۵تير  ۱۲۸۸تهران به تصرف
مخالفان محمدعلي شاه درآمد و در پي اين واقعه شاه به
اتفاق اعضاي خانواده و صدها قزاق مسلح به باغ سفارت
روسيه در زرگنده پناهنده شد و شوراي  ۲۲نفرهاي كه
بعدهاتشكيلشد،محمدعليشاهراازسلطنتخلعكرد.

جامعه

فعاليت زوج و فرد مدارس در مناطق پرجمعيت

وزير آموزشوپرورش با اش��اره به اينكه با
تداوم شرايط موجود آموزشها تركيبي
خواهد بود ،اظهاركرد :فعاليت مدارس در
مناطق كمجمعيت به روال ع��ادي و در
مناطق پرجمعيت بهص��ورت زوج و فرد
برگزار ميشود .حس��ن حاجي ميرزايي
در حاش��يه بازديد از حوزه امتحان نهايي
دبيرستان ماندگارالبرز تهران ،اظهاركرد:
نميتوانيمبافرضوجودكرونازندگيراتعطيلكنيملذا
دانشآموزانبارعايتپروتكلهايبهداشتيدرجلسات
آزمونمشاركتميكنند،البتهعليرغمتالشهاييكه
مدرسهبرايحفظسالمتدانشآموزانانجامميدهد
خود دانشآموزان نيز در حفظ سالمتي كوشا هستند.
وزيرآموزشوپرورشتصريحكرد:بايدبهسمتيبرويمكه
بتوانيمبارعايتحداكثريپروتكلهاروالعاديزندگي
را ادامه دهيم و اخاللي در كارها صورت نگيرد .او اظهار
كرد:انجامصحيحيككارمستلزممشاركتهمهافراد
است،موظفيمحداكثرتالشرابرايرعايتپروتكلهاي
بهداش��تي در حوزههاي امتحاني داش��ته باشيم ،لذا
كسانيهمكهوظيفهحملونقلهايعموميرابرعهده
دارند قطعاً تالش خواهند كرد پروتكلهاي بهداشتي

در آنجا رعايت ش��ود خانوادهها نيز موارد
مذكور را رعايت ميكنن��د دانشآموزان
نيز در ماههاي اخي��ر آموزشهاي الزم را
فراگرفتند و خوشبختانه امتحاناتنهايي
در فضاي مطلوبي در حال برگزاري است.
حاجيميرزاييبااشارهبهنشستمديران
كل آموزش وپرورش استانهاي كشور در
آغاز امتحانات نهايي ،اظهار كرد :مديران
كل در اين جلس��ه از برگزاري مان��ور امتحانات قبل از
ش��روع امتحانات نهايي خبر دادند ل��ذا اين امتحانات
درنهايت امنيت در حال برگزاري است .وزير آمورش و
پرورشفلسفهدايربودنمدارسدرروزهايپنجشنبه
را اجراي طرح سه روز ،سه روز براي ورود دانشآموزان
به مدرسه توصيف و اذعان كرد :بر اساس مصوبه اخير
س��تاد ملي مديريت كرونا ،روزهاي پنجش��نبه نيز
مدارس داير است و اين موضوع باهدف مديريت ورود
دانشآموزان به مدرسه صورت ميگيرد لذا طرح زوج
وفرداجراميشودبدينمعنيكهدانشآموزانمدارس
پرجمعيتبهدوگروهتقسيمميشوند،عدهايسهروز
در هفته در روزهاي زوج و عدهاي نيز در روزهاي فرد
درمدرسهحضورخواهندداشت.

كاهش مصرف «شيشه» در كشور

بنابر اظهارات دبيركل ستاد مبارزه با مواد
مخدر قيمت مواد مخ��در در فروردين۹۸
در مقايسه با فروردين سال ۹۹بيش از۵۰
درصدافزايشداشتهاست.اسكندرمومني
اظهاركرد:سال ۹۸سالبسيارموفقيبراي
جمهورياسالميايرانوسالمتفاوتيبود.
ماچندرويكرداساسيدرسالگذشتهاتخاذ
كرديم .رويكرد اصليم��ان در چهار حوزه
مقابله ،درمان ،پيش��گيري و توانمندسازي بوده است و
اگراينچهارحوزهباهمپيشنروندواقداماتهماهنگ
و متوازنوهمگوننباشدبهنتيجهنميرسيم .مومني با
بياناينكهدرسالهايگذشتهمصرفشيشهرتبهسومرا
داشتبيانكرد:ابتداترياك،سپسحشيشوشيشهدر
صدرمصرفبوداماباتالشهايصورتگرفتهدرسال۹۷
و ۹۸شيشهدررتبهچهارمقرارگرفت.اودربخشديگري

از اين نشس��ت درخصوص نگهداري زنان
معتادانمتجاهرنيزبيانكرد:نگهداريزنان
معتادانمتجاهروشرايطآنمتفاوتوبسيار
سختتراست،اينموضوعنيزمصوبشده
و در س��ال  ۹۹مشخص ميشود و حداقل
يكتادومركزدرتهرانبرايزنانراهاندازي
ميكنيم.دبيركلستادمبارزهباموادمخدر
همچنين در ادامه ب��ا بيان اينكه توليدات
برنامههاي س��تاد مبارزه با مواد مخدر در صداوسيما از
نظر زمان و تعداد افزايش يافته اين در حالي است كه در
فضاي مجازينيز ۱۰درصدافزايش يافتهاست ،تصريح
كرد :پژوهشي از جوانان و دانشآموزاني كه دچار اعتياد
شدندانجامشدكهنشانداد ۳۳درصدآنهاگفتندقدرت
«نهگفتن»نداشتندوبيشاز ۳۰درصدنيزگفتندكهما
يدانستيمكهباچندبارمصرفمعتادميشويم.
نم 

مجلس در گذر تاريخ

تصويب اساسنامه شوراي عالي اطالعات و جهانگردي

اولتير 1354ودرجريانمجلسبيستوچهارمشوراي
ملي،اساسنامه شوراي عالي اطالعات و جهانگردي به
تصويب نمايندگان كميسيونهاي پارلماني مجلسين
رسيد .بر اس��اسماده يك اين قانون ،در اجراي ماده 3
قانون تأسيس وزارت اطالعات و جهانگردي و به منظور
تعيينوترسيمسياستاطالعاتيوجهانگرديكشورو
نظارت براجراي سياست مزبور و نحوه گردش كار مركز
خانههاي ايران ش��وراي عالي اطالعات و جهانگردي
تش��كيل و بر طبق مواد اين اساس��نامه وظايف خود
راانجام ميدهد .ش��وراي عالي اطالعات و جهانگردي
كه در اين اساسنامه ش��ورا ناميده ميشود با عضويت
مقامات و افرادي به ش��رح زير تش��كيل ميشود :وزير
اطالعات و جهانگردي ،وزير فرهنگ و هنر ،وزير مشاور
و رييس سازمان برنامه و بودجه ،وزير آموزش و پرورش،
رييس سازمان حفاظت محيط زيست ،رييس سازمان
هواپيمايي كش��وري ايران ،مدير عامل سازمان راديو
تلويزيون ملي ايران ،هشت نفر از افراد بصير و مطلع و
عالقهمند به امور اطالعات و جهانگردي كه به وس��يله
وزير اطالعات و جهانگردي انتخاب ميشوند.رياست
جلسات ش��ورا را وزير اطالعات و جهانگردي به عهده
خواهد داشت .عضويت ش��ورا افتخاري است و غير از

اعضايي كه ش��ركت ايشان در شوراي عالي به اقتضاي
مقامشان ميباش��د دوره خدمت ساير اعضاء سهسال
از تاريخ انتخاب خواهد بود و تعيين مجدد اعضاء شورا
بالمانع است.وظايف شورا عبارت بود از تعيين و ترسيم
خطوط اصلي سياست اطالعاتي و جهانگردي كشور،
نظارت بر اجراي مصوبات و سياستهاي ابالغ شده به
دستگاههاياجرايي،تعيينخطمشيكليدرمورداداره
امور و نحوه گردش كار مركز خانههاي ايران و شعب آن
در خارج از كش��ور ،اعالم نظر كلي در مورد امور مربوط
بهتأسيساتپذيراييكشوروتصويباولويتهادرمورد
اجراي برنامهها ،اتخاذ تصميم نسبت به ساير مسائلي
كه به دليل ضرورتهاي خاص از طرف وزير اطالعات و
جهانگرديپيشنهادوجهتبررسيدردستورجلسات
منظور ش��ده باش��د.بنا بر ماده  7اين قانون ،پيگيري
تصميمات و مصوبات ش��ورا به عه��ده وزير اطالعات
و جهانگ��ردي خواهد بود و دبيرخانه ش��ورا در وزارت
اطالعاتوجهانگرديتشكيلميشود.رييسدبيرخانه
شورا نيز از طرف وزير اطالعات و جهانگردي منصوب
ميشود و تصميمات و خالصه مذاكرات هر جلسه را در
دفتريمخصوص ثبت و با ذكر اس��امي اعضاء حاضر و
غايببهامضايرييسجلسهميرساند.

يكند!
طراح پاركهاي معروف تهران اكسيژن نقاشي م 

حسين محجوبي معمار و طراح پاركهاي معروف تهران و از چهرههاي هنر نقاشي كه اين روزها و در سن ۹۰سالگي همچنان با شور
و هيجان در حال خلق اثر است ،برگزاري نمايشگاه نقاشي و انتشار كتابش را به رفتن كرونا و بازگشت شرايط عادي ،مشروط ميكند.
او به ايسنا ميگويدكه «بهطوركلي آثار را درپنج مرحلهخلقميكنم .آخرين مرحله همانطبيعتياستكهدرهمهآثارم ميبينيدو
در آن آرامش و اكسيژن وجود دارد و همهچيز در روال طبيعي خود است .در كارهايم از همان ابتدا تا به امروز كه ويروس كرونا جهان را
در برگرفته است ،همواره به انسان و بالهايي كه بر سر طبيعت آورده است ،اعتراض كردهام ».خلق مناظر طبيعي ،سبز و آرام مهمترين
ويژگي نقاشيهاي محجوبي است .اگرچه خودش ميگويد اين نقاشيهاي آرام در واقع اعتراض به «انسان» است.
مرزپرگهر

عكس    :ايسنا

انقالب مش��روطه ،روي كار آمدن دولت
ملي مصدق و انقالب اس�لامي ،سه واقعه
تاريخ
نگاري بزرگ تاريخي ايران معاصر است كه هرگز
ازحافظهتاريخيايرانيانپاكنميشود.امامهم،فراموش
نشدنجزيياتاينوقايعوعبرتگيريازآنهاست.انقالب
مشروطهبابهتوپبستهشدنمجلسبهدستمحمدعلي
ش��اه ،در مسير شكس��ت گام برداش��ت و گرچه بعدتر
مشروطه خواهان با تصرف تهران و عزل شاه ،مشروطه را
به پا كردند ،اما آغاز جنگ جهاني اول ،اشتباهات احمد
ش��اه ،ظهور رضاخان و اختالفات مش��روطهخواهان و
مشروعهخواهان ،در نهايت مشروطه را از مسير خود تا
حدزياديمنحرفكرد.دومتير ۱۲۸۷ساختمانمجلس
شوراي ملي توسط قزاقان مس��لح روس به فرماندهي
كلنللياخوفباتوپخانههدفحملهقرارگرفتوآسيب
ديد .عمر مجلس اول كمتر از دو سال بود و بيشتر وقت
آن ص��رف حل و فصل اختالفات جزيي ش��د .پايان آن
نيز ثمرهاي خوش براي هي��چ يك از گروههاي درگير و
مردم به همراه نداشت .بدگمانيها ،تهمتزدنها ،سوء
رفتارهاو...اززمانصدورفرمانمشروطهتابهتوپبستن
مجلس همه راههاي مسالمتآميز رسيدن به تفاهم را
به مرور مسدود كرد .اين حادثه در دومين سال سلطنت
محمدعليشاهقاجارودرشرايطيكهمجلسشورايملي
اولين دوره تجربه قانونگذاري را پشت سر ميگذاشت،
اتفاقافتاد.حادثهبهتوپبستنمجلسكهازخشنترين
مقاطع حوادث عصر مش��روطه بود ،نقطه اوج درگيري
نظام استبدادي قاجار با مردم بود .اين حادثه در دومين
هفته رييسالوزرايي ميرزا احمدخان مشيرالس��لطنه

چهره روز

تاالب استيل با وسعت  ۱۳۸هكتار در بخش جلگهاي شهرستان مرزي بندر آستارا در غرب استان گيالن واقع شده است و در گويش محلي به آن
«هستل» ميگويند .از ويژگيهاي اكوتوريس�تي منحصر به فرد اين تاالب كه در سال  ۱۳۸۴به عنوان يكي از پنج منطقه مهم نمونه گردشگري
گيالن ش�ناخته شده است ميتوان به واقع شدن در ميان كوهپايه ،شاليزار و جنگل و وجود درختان زيباي «توسكا» كه ريشه آنها در آب شناور
است ،اشاره كرد .اين تاالب زيستگاه انواع حيوانات از قبيل «نوتريا» نوعي موش جونده و ماهيان مشهوري مانند كپور و اردك ماهي و محل زاد و
ولد انواع پرندگان بومي و تحت حفاظت كه از مناطق سردسير و به خصوص اروپاي مركزي به اين منطقه خوش آب و هوا مهاجرت ميكنند ،است.
ميراثنامه

نجات خان ه داماد مصدق از تخريب
دبير كميته پيگيري خانهه��اي تاريخي تهران از
رايزني ش��هرداري منطقه  ۱۱شهر تهران با مالك
بناي تاريخي «متين دفتري» در خيابان فلسطين
جنوبي و ِ
نجات اين بناي تاريخي از خط ِر تخريب
خب��ر داد .خان ه تاريخي «متي��ن دفتري» متعلق
به يكي از جوانترين نخس��ت وزيران رضاش��اه و
داماد محمد مصدق ،در سال  ۸۲در فهرست آثار
ملي كشور ثبت ش��د ،اما در طول سالهاي بعد و
به دليل ش��كايت مالك ،نامش زياد ش��نيده شد.
 ۱۱س��ال بعد و با اعتراض مالك به ديوان عدالت
اداري ،رأي ديوان خروج از ثبت اين بناي تاريخي
بود ۱۳ .سال بعد ،بار ديگر اين بنا در فهرست آثار
ملي كش��ور به ثبت ميرس��د ،اما اعتراض مجدد
مالك ،رأي ديوان عدالت اداري را به خروج از ثبت
برميگردان��د .خان ه احمد متيندفت��ري  -داماد
مصدق و پس��ر ميرزا محمود خان اعتضاد لش��كر
(عينالممال��ك)  -پايينت��ر از خيابان جمهوري
در فلس��طين جنوبي ،نبش خيابان فالحزادگان،
در طول چند ماه گذش��ته ،با مجو ِز تبديل شدن
به يك مجتم��ع تجاري منتظر تخري��ب بود و به
مرور آس��يبهاي زيادي به آن وارد ش��د؛ مانند
برداشته شدن سقف و شيرواني و در و پنجرههاي
خانه .احتمال تخريب خانه زماني قوت گرفت كه
مالك دستور نقشه تخريب اين بناي تاريخي را با

رأي دي��وان گرفته بود .تا اينكه ديروز يكم تير ،در
صفحه شخصي كميته پيگيري خانههاي تاريخي
تهران در اينستاگرام اين خبر اعالم شده است كه
«شهرداري منطقه  ۱۱شهر تهران با مالك اين اثر
جلسات متعددي برگزار و وي را متقاعد به حفظ بنا
كرد .قرار است اين بنا حفظ ،مرمت و احياء شود تا
اين خاطره تاريخي تهران براي هميشه در حافظه
مردم پايتخت باق��ي بماند ».احمد متين دفتري

ملقب به اعتضادلشكر و متينالدوله،زاده  ۴بهمن
 ۱۲۷۵تهران و درگذش��ته در  ۵تير  ۱۳۵۰تهران
جوانترين نخس��توزير ايران در زمان رضا ش��اه
پهلوي حقوقدان و دولتمرد دوران پهلوي بود .خانه
تاريخي «متين دفتري» متعلق به دوره پهلوي اول
و داراي ارزشهاي معماري و تاريخي است .تا سال
 ۱۳۴۲بخشه��اي مهمي از منطق��ه  ۱۱مناطق
مرفهنشين و پر رونق تهران محسوب ميشد.

كتابخانه

اقتصاد سياسي به روايت ارنست مندل

مجموعه سخنرانيهاي ارنست مندل ،يكي از بزرگترين فيلسوفان سوسياليست جهان معاصر تحت عنوان «اقتصاد سياسي»
با ترجمه كمال خالق پناه منتش��ر شد .ارنست مندل ،مولف اين كتاب كه در س��ال  1923در فرانكفورت متولد شد به همراه
خانوادهاش در دوران كودكي به بلژيك مهاجرت كرد و در طول جنگ جهاني دوم به نهضت مقاومت بلژيك پيوست .شهرت وي
به عنوان اقتصاددان به دهههاي  1960و  1970برميگردد ،زماني كه آثاري چون «مقدمهاي به نظريه اقتصاد ماركسيست» و
«صورتبندي تفكر اقتصادي كارل ماركس» را به عنوان يكي از مهمترين مفسران مدرن نظريه اقتصادي ماركس معرفي كرد.
كتاب «سرمايهداري متاخر» او كه سال  1972منتشر شده ،نخستين تفسير جامع از پويايي نظام سرمايهداري پس از جنگ
جهاني دوم بود .كتاب «اقتصاد سياسي» شامل مجموعهاي از سخنرانيهاي مندل ،در سال  1967ميالدي براي نخستينبار
منتشر شد و تا امروز بيش از  10بار تجديد چاپ شده است.
هنر

اين بازگشايي در شأن «سينما» است؟

سرانجام پس از چهار ماه سينماها دوباره باز شدند ،اما دل سينماداران خوش نيست
و ميگويند اين نوع بازگش��ايي در ش��أن س��ينما نبود .چهار ماه است سينماييها و
س��ينماداران در انتظار بازگشايي سالنهاي سينما بودند؛ سينمايي كه پس از اعالم
رسمي مشاهده مواردي از ابتال به كرونا در كشور ،پيش از همه مشاغل تعطيل شد و
حااليكيازآخرينمشاغلياستكهپسازچندماهتعطيليفعاليتخودراازسرگرفته
است ،اما چه از سر گرفتني؟! از سه روز قبل كه خبر منتفي شدن اكران دو فيلم جديدي
كه قرار بود براي بازگشايي سينماها روي پرده بروند ،اعالم شد چند سينمادار پس از
پيگيريهاتاكيدكردندكهبدونفيلمهايجديدومخاطبپسندكهتماشاگررابهسينما
بكشانندنميتوانندسينماهايخودرابازكنند.برهميناساس،نتيجهجلسهجمعياز
سينماداران با مديران سازمان سينمايي سي و يكم خردادماه طبق گفته محمدقاصد
اشرفي،رييسانجمنسينمادارانبهاينجاميرسدكهتاروزچهارشنبه(چهارمتيرماه)
براي بازگشايي صبر كنند كه با صاحبان دو فيلم «شناي پروانه» و «خوب ،بد ،جلف
۲؛ ارتش سري» مذاكره شود يا شايد هم فيلمهاي ديگري آماده شوند .اين موضوع را
برخيديگرازسينمادارانهمتاييدميكنندوليدرنهايتاطالعيهسازمانسينماييدر
آخرينساعتهاي ۳۱خردادمبنيبرآغازفعاليتسينماهاازاولتيرباهمانفيلمهايي
كه پيش از تعطيلي روي پرده بودند ،منتشر شد .به گزارش ايسنا ،حاال ديروز اول تيرماه
است و براساس اطالعات سايت سينماتيكت كه شناختهشدهترين مرجع فروش بليت
اينترنتي به مردم است ،صفحه تعدادي از سينماهاي تهران براي فروش بليت همان
فيلمهاي سال قبل مثل «بيوزني»« ،يادم تو را فراموش»« ،عطر داغ»« ،جهان با من
برقص» و «چهل و هفت» باز شده ،البته هنوز امكان خريد در برخي از آنها فعال نيست.
ضمن اينكه در ميان فيلمهاي ارايهشده براي فروش ،هنوز از فيلم «خروج» كه قبال به
صورتآناليناكرانشدههمخبرينيست.البتهاعتراضهايينسبتبهاكراناينفيلم
در روزهاي قبل مطرح شده ،در حالي كه از همان روز اولي كه تصميم به پخش آنالين
اين فيلم گرفته شد ،دستاندركارانش در رسانهها اعالم كردند به محض بازگشايي آن

را روي پرده سينما هم نمايش خواهند داد .اما االن صاحبان بعضي از اين سينماهاي
بازشده به ايسنا ميگويند :سينما را باز كرديم ولي ميدانيم مردم نميآيند .اصال چرا
در ماه چهارم سال  ۹۹مردم بايد فيلم سال  ۹۸را در سينما تماشا كنند؟ بعضي از اين
سينماداران كه ناراحت و نااميد و عصباني هستند ،اين پرسش را مطرح ميكنند كه
بعد از چهار ماه تعطيلي ،بعد از چهار ماه كه توليد و پخش تعطيل بوده و مديران سازمان
سينماييباتوجهبهتعطيليبخشقابلتوجهيازسينمافرصتكافيبرايبرنامهريزي
داشتند ،چطور يك بازگشايي شكيل با فقط دو فيلم خوب براي سينماها تدارك ديده
نشد؟ آيا نميشد احتمالهاي مختلفي را پيشبيني كرد كه براساس آن سناريوهاي
متعدديطراحيشودتادركمتراز ۴۸ساعتماندهبهبازگشايي،بالتكليفيپيشنيايد
و آخر سر سينماها اينگونه بازگشايي نشوند؟

