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 بحران فزاينده ارزي 
در حوزه فناوري اطالعات

خدشه به اعتبار تامين كنندگان و توليدكنندگان داخليكليات طرح تفصيلي منطقه ۲۲ تصويب شد

تعامل بانك مركزي با قوه قضاييه و دستگاه هاي اطالعاتي براي بازگرداندن ارزهاي دولتي

تعيين تكليف چرايي عدم بازگشت ارز هاي صادراتي از فردا  آغاز مي شود

متخلفان ارزي در تور قانون

مه�دي بي�ك | »ب�راي ح�ل مش�كالت اقتص�ادي مردم 
ومس�ووالن كش�ور باي�د كت�اب بخوانن�د.« اي�ن ش�ايد 
عجيب ترين پيش�نهادي باشد كه يك اس�تاد علم اقتصاد 
بتواند به نظام سياسي كش�ور براي حل مشكالت ريشه دار 
اقتصادي، معيش�تي، سياس�ي، ديپلماس�ي و... پيشنهاد 
كند. اما جعفرخيرخواهان معتقد اس�ت تا زماني كه دانايي 
كافي و علم محوري در ميان مردم و مديران كشور نهادينه 
نشود؛ دس�تيابي به توسعه و پيش�رفت پايدار امكان پذير 
نخواهد ش�د. بنابراي�ن مهم ترين پ�روژه در دس�ت اقدام 
كش�ور تا اطالع ثان�وي مي تواند اين باش�د كه مس�ووالن 
كش�ور براي آگاهي از فعل و انفعالي كه در سطح جهاني در 
جريان است؛ تالش كنند تا از داده هاي اطالعاتي موثرتري 
بهره مند ش�وند؛ آن هم داده هايي ن�ه از جنس كامنت هاي 
يهويي و ناگهاني در فضاي مجازي و ش�بكه هاي اجتماعي 
بلكه داده هاي اطالعات�ي عميق و تاثيرگذاري كه اس�اتيد 
دانشگاهي و نخبگان بين المللي آن را از دل سال ها   و دهه ها  
تحقيق و پژوهش استخراج كرده اند. با استفاده از اين منابع 
ارزشمند آگاهي بخش است كه مي توانيم روز و روزگاري را 
در چشم انداز آينده متصور شويم كه در آن مسووالن ايراني 
از چنان درجه آگاهي بهره مند شده باشند كه مبتني بر آن 
بتوانند بهترين راهكاره�ا را براي رفاه بيش�تر مردم و حل 
مشكالت اقتصادي و معيش�تي به كار بگيرند. خيرخواهان 
در گپ و گفت دوس�تانه اي كه با »تع�ادل« دارد با اش�اره به 
مش�كالت كش�ور در حوزه هايي چون افزايش قيمت دالر، 
حباب بورس، گراني مسكن و... حل اين مشكالت را درگرو 
حل مش�كالت زيربنايي تري مي داند كه اقتص�اد ايران در 
بخش هايي چون نهادسازي، برنامه ريزي، تصميم سازي و... 

بايد در پيش بگيرد.
   فضاي اقتصادي كش�ور تحت تاثي�ر تكانه هاي متعدد 
اقتص�ادي و معيش�تي اس�ت؛ از ي�ك ط�رف موض�وع 
تحريم ه�اي اقتص�ادي ك�ه ص�ادرات و نق�ل و انتقاالت 

مال�ي را مس�دود ك�رده و باعث صع�ود دالر به اع�داد و 
ارق�ام باورنكردني ش�ده، از طرف ديگر ه�م تكانه كرونا 
محدوديت هاي اقتصادي فراواني را در كشور ايجاد كرده؛ 
درباره اين فضاي آشفته يك اس�تاد اقتصاد چه مي تواند 

بگويد؟
كارسختي است؛ تحليل اقتصادي كه در آن شايعات، فضاسازي 
و اخبار كذب جوالن مي دهد؛ البته در اين ميان هستند كساني 
كه اظهارنظرهايي را در خصوص چشم انداز آينده مطرح مي كنند 
اما اينكه تا چه ان��دازه مي توان روي اين تحليل ها حس��اب كرد 
موضوع ديگري است. به نظرم ردپاي آشفتگي در اقتصاد كامال در 
اظهارنظرهاي اقتصادي و تحليلي نيز بازتاب پيدا كرده و همين 
موضوع باعث نوع خاصي از شلختگي خبري در زمينه موضوعات 

اقتصادي شده است.
  يعني ش�ما معتقديد كه اين شيوه تحليلي در خصوص 

بورس و اساسا اقتصاد، شيوه درستي نيست؟
اينكه در آينده چه مي ش��ود و چه وضعيتي قرار است در بورس 
يا قيمت دالر ظهور كند، كار سختي است؛ گاهي اوقات تعجب 
مي كنم كه چطور برخ��ي افراد ب��دون دانش و پش��توانه هاي 
آكادميك درباره فضاي اقتصادي اظهارنظ��ر مي كنند، اما اين 
روشي نيست كه مورد عالقه من باشد. به خصوص در شرايطي 
كه مس��ووالن كش��ور هم از دانش الزم و آگاهي تجميع ش��ده 
كشور استفاده درس��تي نمي كنند، حرف زدن درباره ملزومات 
پيشرفت و توسعه، بس��يار سخت است. البته ش��ما كارتان اين 
است و تالش مي كنيد تا محتواي مورد نظر روزنامه تان را فراهم 

كنيد، اما من به نوع ديگري از محتوا عالقه مند هستم.
  كار اصل�ي ما اين اس�ت ك�ه دغدغه ه�ا و ص�داي فعاالن 
اقتصادي و اس�اتيد علم اقتص�اد را به گوش جامع�ه و افكار 
عمومي برس�انيم تا مردم از ديدگاه ها و رويكردهاي اساتيد 
اقتصادي جامعه آگاه شوند؟ بازتاب همين حس و حال شما و 
ساير فعاالن اقتصادي و دانشگاهي بسيار مهم است. اينطور 

نيست؟

اين دغدغه ها را من در كتاب ها و مقاله هاي علمي مطرح مي كنم، 
اما اينكه تا چه اندازه اين كتاب ها مورد توجه قرار مي گيرد؛ موضوع 
ديگري اس��ت. در همه جاي دنيا كه روزنامه ن��گاران و خبرنگاران 
حرفه اي حضور دارند؛ اس��تفاده از رويكردهاي فكري جامعه يك 
اصل اس��ت؛ يعني اهالي رس��انه خود را به اين داده هاي اطالعاتي 
مجهز مي كنند تا بت��وان از دل يك گفت وگ��وي تخصصي ارزش 
افزوده قابل توجهي براي جامعه كس��ب كرد. اين روش گفت وگو 
بدون ترديد بسيار بيشتر به درد مردم مي خورد تا اينكه ناگهان در 

يك فضاي گفت وگو پرت شويم.
  جسارتا به نظرم افكاري كه اساتيد اقتصادي هر روز در ذهن 
پردازش مي كنند، محتواي ارزش�مندي است كه در صورت 
ارايه به مخاطب بدون ترديد مورد توجه قرار مي گيرد و البته 
گره گشا هم خواهد بود. تالش ما استخراج اين نوع تفكرات 
است كه ش�ما و اقتصادداناني مثل ش�ما به صورت روزانه در 

مواجهه با مقوالت اقتصادي از سر مي گذرانيد.
من در حال حاضر مش��غول انتش��ار كت��اب راه باري��ك آزادي 
عجم اوغلو هستم تا از اين طريق دانش اقتصادي افزون تري وارد 
كشور شود. دوره اي بود كه كتب اقتصادي-سياسي قابل توجهي 
در كش��ورمان وجود نداش��ت اما امروز با تالش اساتيد اقتصادي 
محتواي قابل قبولي در اختيار عالقه مندان وجود دارد كه بايد از 
اين محتوا استفاده شود. حتي مسووالن و دولتمردان كشور هم 
بايد اين كتاب ها را بخوانند تا تصويردرس��تي از اقتصاد در ذهن 
داشته باشند و ناگهان دس��ت به تصميم سازي هاي خلق الساعه 
اشتباه نزنند. زماني كه مسووالن كشورمان اطالعي از ديدگاه هاي 
روز اقتصادي نداشته باشند چطور مي توانند براي معيشت كشور 

برنامه ريزي و تصميم سازي كنند.
  وقتي براي اولين بار كه با اين كتاب )راه باريك آزادي( و 
موضوعات مطروحه در آن مواجه شديد، چه عاملي باعث 

شد تا آن را براي ترجمه در دست بگيريد؟
آقاي عجم اوغلو 5 الي 6 اثر اقتصادي دارند كه همگي بازخوردهاي 
فراواني پيدا كرده، كتاب اولش ريش��ه هاي اقتصادي ديكتاتوري 

و دموكراتيك، كتاب ديگري دارد با عنوان چرا ملت ها شكس��ت 
مي خورند؟ بحث اين كتاب براي اقتصاد ايران بسيار راهگشاست. 
در اين كتاب در خصوص داليل عدم توس��عه يافتگي كش��ورها 
صحبت مي ش��ود. خب مس��وول ايراني بايد اين كتاب را بخواند 
تا تصميماتي كه باعث شكس��ت س��اختارها مي ش��ود را دوباره 
تكرار نكند. در آخر ه��م عجم اوغلو راه باريك آزادي را نوش��ته و 
در آن شرح مي دهد براي توسعه يافتگي اقتصادي بايد آزادي در 
جامعه نهادينه ش��ود. درواقع به ما مي گويد حكومتي كه تالش 
كند آزادي هاي طبيعي مردم را بي پاسخ بگذارد، راهي به سمت 
توسعه نخواهد داشت. مشكلي كه مثال در دوره حكومت رضاشاه 
هم ديديم؛ دولتي كه ظاهرا به دنبال توسعه بود ولي چون آزادي 
را جدي نگرفته ب��ود، به نتايج مورد نظر نرس��يد. عجم اوغلو اين 
مساله را يك مس��ابقه دايمي در اقتصاد مي داند تا دولت همواره 
آماده باشد. مثل ورزشكاري كه در طول س��ال مدام بايد تمرين 
كند تا مثال يك روز يا يك هفته در يك دوره مس��ابقه جهاني يا 
المپيك شركت كند. دولت ها هم مدام بايد در حال تمرين آزادي 
و دموكراس��ي باش��ند تا با بروز تكانه هايي مثال از جنس كرونا با 
شوك مواجه نشوند و از معيشت و كسب و كار مردم حمايت كنند. 
از آن طرف هم جامعه بايد آگاهي و مه��ارت الزم براي نظارت بر 
حكومت را در قالب فعاليت هاي مدني و سنديكايي داشته باشد.  
مس��ير پرفراز و نش��يبي ميان حكومت و مردم كه عجم اوغلو نام 
آن را راه باريك آزادي مي گذارد. يعني توس��عه مانند يك »در« 
نيست؛ از منظر عجم اوغلو توس��عه يك »راه« است؛ مسيري كه 
مدام بايد در آن حركت و رشد وجود داشته باشد. در قديم حاكمي 
در ايران وجود داشت كه مي خواست به دروازه هاي تمدن جهاني 
برسد؛ اين نگاه غلط است؛ چون توسعه در نيست و دروازه ندارد؛ 
توسعه يك مسير مستمر است. راهش هم باريك است؛ يعني بايد 
با دقت پيموده ش��ود؛ يك مقدار از مسير اگر منحرف شود، مثل 
چين مي شود كه يك كشور ديكتاتوري با اقتصادي توسعه يافته 
است؛ اما هرگز قادر نيست نقش اثرگذاري در فضاي بين المللي 
ادامه در صفحه ۲ داشته باشد. 

جعفر خيرخواهان،  عضو هيات علمي 
جهاد دانشگاهي  مطرح كرد 

 توسعه،  دروازه نيست  بلكه مسير است 
   مفهوم آزادي بايد در اقتصاد و جامعه  نهادينه  شود 

ضرورت اجماع 
نخبگان براي توسعه

نمايندگان مجلس به تشكيل كميسيون ويژه جهش توليد و نظارت 
بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساس��ي راي مثبت دادند. ب��ه گزارش خانه 
ملت، نمايندگان در نشست علني يكشنبه، ۲۹ تيرماه مجلس شوراي 
اس��المي در جريان تقاضاي تشكيل كميس��يون ويژه جهش توليد و 
نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساس��ي با ۱۴5 رأي موافق، ۷۰ رأي 
مخال��ف و 6 رأي ممتنع از مجم��وع ۲۴۴ نماينده حاضر در جلس��ه، 
تشكيل اين كميسيون را به تصويب رس��اندند. جعفر قادري به عنوان 
نماينده درخواس��ت كننده تشكيل كميس��يون ويژه جهش توليد و 
نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي با اشاره به مشكالت اقتصادي 
كش��ور و نامگذاري س��ال ۹۹ تحت عنوان جهش توليد از سوي رهبر 

معظم انقالب گف��ت: اكنون مجلس وظيفه مهم��ي براي حل معضل 
اقتصادي دارد.نماينده مردم ش��يراز در مجلس ش��وراي اسالمي در 
ادامه مشكالت ارزي، اشتغال و آس��يب هاي اجتماعي را به دليل عدم 
مناسب بودن فضاي كسب و كار دانست و افزود: عدم حمايت از توليد 
داخل باعث وابستگي به بودجه نفتي شده و اكنون دولت در شرايطي 
قرار گرفته است كه براي تأمين كس��ري بودجه خود، توليد نقدينگي 
مي كند كه همين امر به مشكالت اقتصادي و معيشتي دامن زده است.

وي در ادامه با اشاره به تشكيل كميس��يون ويژه براي حمايت از توليد 
ملي در مجالس هشتم، نهم و دهم يادآور شد: ۳ محور اصلي تشكيل 
اين كميسيون ها پر كردن خأل هاي قانوني، رفع ايرادات قانوني و عمل 

به وظايف نظارتي در حوزه توليد ملي اس��ت ك��ه نمايندگان مجلس 
يازدهم را بر آن داشته به فكر تشكيل كميس��يون ويژه جهش توليد 
و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساس��ي بيفتند.قادري ادامه داد: ۴ 
قانون در مجالس هش��تم، نهم و دهم به تصويب رسيد كه عبارتند از: 
قانون اجراي سياس��ت هاي اصل ۴۴، قانون بهبود فضاي كسب و كار، 
قانون استفاده حداكثري از ساخت داخل و قانون رفع موانع توليد كه 
در جهت حمايت از توليدات داخلي بودند و احكام و آيين نامه هاي آن 
نيز موجود اس��ت و هم اكنون نياز به نظارت بر اج��راي آن وجود دارد. 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پايان خاطرنشان 
كرد: كميس��يون ويژه جهش توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون 

اساسي نه تنها خللي در كار س��اير كميسيون هاي تخصصي مجلس 
ايجاد نمي كند بلكه مكمل آنها بوده و در قانونگذاري و نظارت در حوزه 
حمايت از توليد ملي به آنها كمك مي كند.محمدباقر قاليباف نيز درباره 
تشكيل كميسيون ويژه جهش توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون 
اساسي گفت: اين كميسيون در دوره گذشته مجلس نيز وجود داشته 
و خللي در كار ساير كميسيون ها ايجاد نمي كند و از آنجايي كه امسال 
تحت عنوان سال جهش توليد قرار گرفته الزم است بر اجراي قوانين 
مربوط به اصل ۴۴ قانون اساس��ي نظارت ويژه اي شود ضمن اينكه در 
صورت تشكيل اين كميس��يون، اعضاي آن در جلسات بعدي صحن 

انتخاب خواهند شد.

تشكيل كميسيون ويژه جهش توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴

يادداشت- 3

 مسكن رو ول كن
 دالر رو بچسب!

۱- ط��ي هفته ه��اي 
گذش��ته، ب��ا ه��دف 
ب��ازار  س��اماندهي 
طرح ه��اي  مس��كن، 
مختل��ف و متن��وع و 
گاه م��وازي مس��كني 
كميس��يون هاي  در 
تخصص��ي عم��ران و 
اقتصاد مجلس از سوي نمايندگان مردم دنبال 
شده است. ماليات بازدارنده بر خانه هاي خالي، 
ساخت 6 ميليون مسكن طي 6 سال با استفاده 
از زمي��ن راي��گان،  تس��هيالت ارزان و كاهش 
هزينه هاي بيمه اي و ماليات��ي و... از جمله اين 
طرح ها بوده اند. اگر چه موض��وع محوري اين 
طرح ها گاه در زمره مطالبات كارشناسي و گاه 
حتي در زم��ره برنامه هاي دولتي بوده اس��ت، 
اما هم كارشناس��ان و هم مس��ووالن و مراكز 
پژوهش��ي معتبر همچون مركز پژوهش هاي 
مجلس بر اين نظر، اتفاق دارند كه جهش هاي 
قيمتي مس��كن طي دو دهه گذش��ته ناشي از 
شرايط كلي اقتصاد ايران است و مسائل درون 
بخشي اين بازار س��هم اندكي در ايجاد چنين 
جهش هايي دارن��د، به گونه اي ك��ه بي ثباتي 
در بازار ارز و چش��م انداز تورمي نه تنها فضاي 
كلي اقتصاد و مناس��بات بازار مسكن كه حتي 
برخي برآوردها در طرح هاي مسكني مجلس 
را نيز دس��تخوش تغيي��ر كرده اس��ت.  به طور 
مثال، طي دو هفته گذش��ته كه دالر در حدود 
۲۰ هزار تومان نوس��ان مي كرد، مجلس طرح 
ساخت 6 ميليون مس��كن را در دست تدوين 
داش��ت، . در اين طرح هزينه ساخت هر واحد 
۷5 متري حدود ۲5۰ ميلي��ون تومان برآورد 
شده اس��ت. حال آنكه طي همين مدت، بازار 
مصالح س��اختماني تحت تاثير نوسانات ارزي، 
حركت در مس��ير صع��ودي را در پيش گرفته 
است و از اين رو، احتماال نمايندگان مجلس بايد 
در برآوردهاي مالي طرح مسكني خود تجديد 
نظر كنن��د، در غير اين صورت، طرح س��اخت 
6 ميليون مس��كن از هم اينك به دليل كسري 
بودج��ه و عدم انطب��اق برنامه تدوين ش��ده با 

واقعيت كف بازار، ناكام خواهد ماند.
۲- طي خرداد س��ال جاري، متوسط قيمت هر 
متر مربع واحد مسكوني در ش��هر تهران به ۱۹ 
ميليون تومان رسيد. اين شاخص در ارديبهشت 
ماه ۱۷ ميليون تومان و در فروردين سال جاري 
و اسفند سال گذش��ته نيز حدود ۱5 ميليون و 
5۰۰ هزار تومان بود. به عبارتي طي دوره س��ه 
ماهه فصل به��ار، حدود ۳.5 ميلي��ون تومان به 
قيمت هر متر مربع مس��كن اضافه شده است. 
حال آنكه طي مدت يادش��ده، قيم��ت دالر به 
عنوان شاخص اثرگذار بر نرخ تورم و چشم انداز 
تورم��ي در اي��ران و همچنين اثرگ��ذار در بازار 
كاالهاي واس��طه اي كه از خارج كش��ور تامين 
مي شود، زير ۲۰ هزار تومان بود. بي گمان، حاال 
و در اين روزها كه نرخ دالر، آستانه ورود به كانال 
۲6 هزار توم��ان را نيز لمس ك��رده و به عبارتي 
رشدي معادل يك چهارم را تجربه كرده است، 
ثبت قيمت هاي باالتر از ۲۰ ميليون تومان براي 
متوس��ط قيمت هر متر مربع مس��كن در شهر 
تهران، دور از انتظار نيس��ت. اين در حالي است 
كه رشد ماهانه ۲ ميليون توماني متوسط قيمت 
هر متر مربع مسكن براي ش��هروندان غيرقابل 
تحمل اس��ت و قدرت خري��د آنها را به ش��دت 
ادامه درصفحه 5 تضعيف كرده و مي كند ...  

مجيد  اعزازي

يادداشت- 2

تمرين توسعه كسب وكارهاي 
آنالين در شيوع كرونا

در س��ال هاي گذشته، 
وارد ش��دن ب��ه فضاي 
اينترنتي تبديل به الزام 
شده اس��ت، اما بسياري 
از كسب وكارهاي سنتي 
در براب��ر آن مقاوم��ت 
كردن��د ول��ي ح��اال كه 
ويروس كرونا به كش��ور 
وارد و بحث دوركاري مطرح ش��ده اس��ت، توسعه 
آن جدي تر دنبال مي ش��ود. ايران در حوزه توسعه 
كسب و كارهاي اينترنتي عقب مانده است. بر اساس 
آمارهاي موجود تقريبا پنج درصد از گردش مالي 
در اين حوزه ب��ه خريدوف��روش و معامالت خرد 
مربوط مي شود كه اين عدد بايد به بالغ بر ۱5 درصد 
برسد. ش��يوع كرونا مصائب و دشواري هاي زيادي 
ايجاد كرد، اما سيگنال مهمي براي كسب وكارهاي 
سنتي داش��ت. سال هاس��ت كه حضور در فضاي 
مجازي از ي��ك انتخاب به يك الزام تبديل ش��ده. 
شايد در س��ال هاي ۸۰ تا ۸۲ يك انتخاب داشتيم 
كه در فضاي مجازي حضور داشته باشيم يا خير؛ 
ولي از سال ۱۳۹۱ به بعد حضور در فضاي مجازي به 
الزام تبديل شد و البته كسب و كارهاي سنتي به اين 
سمت حركت نكردند و...  ادامه درصفحه 5
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اخبار

مسوول سياست خارجي 
اروپا: بايد برجام را حفظ كنيم

مسوول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا در توييتي 
نوش��ت: ما بايد توافق با اي��ران را حفظ كنيم و من 
همچنان به كارم به عنوان هماهنگ كننده كميسيون 
مشترك برجام ادامه خواهم داد.»جوزپ بورل« در اين 
توييت ضمن اشاره به بحث و گفت وگو در خصوص 
توافق هسته اي ايران )برجام( در جريان يك كنفرانس 
نوشت: در كنفرانس كنترل و اتوماسيون مديترانه 
۲۰۲۰ و در پنجمين سالروز برجام در مورد اين توافق 

بحث كردم. ما بايد توافق با ايران را حفظ كنيم.

اخذ ماليات از خانه هاي خالي 
به كميسيون ارجاع شد

رييس مجلس شوراي اسالمي طرح اخذ ماليات از 
خانه هاي خالي را براي بررسي بيشتر به كميسيون 
اقتصادي ارجاع داد. به گزارش خانه ملت، محمدباقر 
قاليباف در نشس��ت علني روز يكشنبه ۲۹ تيرماه 
مجلس ش��وراي اس��المي با اس��تناد به ماده ۱۵۳ 
آيين نامه داخلي در زمان بررس��ي طرح دوفوريتي 
اصالح ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات هاي مس��تقيم 
يا همان اخ��ذ ماليات از خانه هاي خالي گفت: طبق 
اين ماده اگر هر كدام از نمايندگان ابهامي به طرح يا 
اليحه حين بررسي در صحن داشته باشند، مي توانند 
آن را مطرح كنن��د. محمدرضا پورابراهيمي رييس 
كميسيون اقتصادي در نامه رسمي خواستار اصالح 
بخشي از مواد طرح مذكور شد؛ از اين رو موضوع اخذ 
ماليات از خانه هاي خالي به كميسيون ارجاع مي شود.

طرح نحوه توزيع كاالهاي 
اساسي به تصويب رسيد

يك فوريت طرح نحوه توزيع كاالهاي اساسي با راي 
نمايندگان به تصويب رسيد.به گزارش خانه  ملت، 
نمايندگان در نشست علني روز يكشنبه، ۲۹ تيرماه 
مجلس با يك فوريت طرحي موافقت كردند كه در 
صورت تصويب آن تخصيص ارز يارانه اي براي تامين 
كاالهاي اساسي از دس��تور كار دولت خارج شده و 
ديگر ارز با قيمت آزاد ارايه مي ش��ود و براي تامين 
كاالهاي اساسي اقشار ضعيف و دهك هاي پايين 
جامعه، دولت موظف مي ش��ود كاالبرگ يا كارت 

الكترونيكي در اختيار مردم قرار دهد.

جايگاه داران سوخت
مشمول ماليات بر ارزش افزوده

س��ازمان امور مالياتي كش��ور با صدور فراخواني، 
جايگاه داران سوخت را به عنوان مشموالن مرحله 
هش��تم اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، جهت 
ثبت نام در اين نظ��ام مالياتي فراخوان كرد. معاون 
درآمدهاي مالياتي س��ازمان امور مالياتي كش��ور 
در خصوص مش��موالن مرحله هشتم اجراي نظام 
ماليات بر ارزش افزوده گفت: با عنايت به مفاد جزء 
)پ( بند )۳( م��اده )۲( آيين نامه اجرايي بند )الف( 
تبصره )۱۴( ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل 
كشور و اختيارات حاصل از مقررات ماده )۱۸( قانون 
ماليات بر ارزش افزوده، كليه جايگاه داران سوخت 
)فرآورده هاي نفت و گاز( ب��ا هر حجم از فروش و يا 
درآمد كاال و ارايه خدمات كه به موجب فراخوان هاي 
قبلي، تاكنون براي اجراي قانون فراخوان نشده اند، 
مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي 
سال ۱۳۹۹ مي باشند. محمد مسيحي خاطرنشان 
كرد: اشخاص مش��مول اين فراخوان، از تاريخ يكم 
فروردين م��اه ۱۳۹۹ مكلف به اجراي تكاليف مقرر 
در قانون مي باشند. وي ادامه داد: اشخاص مذكور كه 
بعد از تاريخ اجراي فراخوان نيز ايجاد، تاسيس و به 
ثبت مي رسند و يا شروع به انجام فعاليت مي كنند، در 
صورت فعاليت با هر حجم از فروش و يا درآمد )كاال و 
خدمت( مشمول اجراي قانون از تاريخ شروع فعاليت 
مي باشند. معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور 
مالياتي كشور اظهار داشت: جايگاه داراني كه واجد 
شرايط فراخوان هاي ياد شده قبلي و اجراي قانون 
ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، حتي در صورت انطباق 
با شرايط مشموليت مرحله هشتم ثبت نام اين نظام 
مالياتي، جزو موديان مشمول مراحل قبلي ثبت نام 
و اجراي قانون محسوب و مكلف به اجراي مقررات از 

تاريخ شمول فراخوان مربوط خواهند بود. 

دستور همتي براي اوراق 
مشاركت اتوبوس و متروي تهران

رييس كل بان��ك مركزي براي كمك به توس��عه 
خطوط اتوبوس و متروي تهران دس��تور مساعدت 
صادر كرد.به گزارش پايگاه خبري »انتخاب« رييس 
كل بان��ك مركزي براي كمك به توس��عه خطوط 
اتوبوس و متروي تهران دس��تور مس��اعدت صادر 
كرد. بنابراين گزارش، اين دستور در پي درخواست 
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران صادر 
شده است. هاشمي روز شنبه در گفت وگويي گفته 
بود: در صورت تاخير سيستم بانكي يكهزار ميليارد 
تومان اوراق مشاركت اتوبوس و متروي تهران تا پايان 
تير مي سوزد، لذا ضروري است يكهزار ميليارد تومان 
اوراق مشاركت ناوگان حمل و نقل عمومي پايتخت 
كه مربوط به سال ۹۸ است، تا پايان تيرماه منتشر 
شود.شهروندان تهراني از رييس بانك مركزي انتظار 
دارند مشكالت بروكراس��ي و اداري را با استفاده از 
اختياراتش حل كند و دستور انتشار فوري اوراق را در 
فرصت كوتاه باقي مانده به بانك رفاه بدهد. از سوي 
ديگر، ش��نيده ها حكايت از آن دارد كه عبدالناصر 
همتي، رييس كل بانك مركزي دستور داده است 
براي انتشار اوراق مذكور تا پايان تيرماه مساعدت 
شود. اوراق مشاركت مذكور معادل يكهزار ميليارد 
تومان براي مترو و ۵۰۰ ميليارد تومان براي خريد 
اتوبوس است كه براي سال ۹۸ مصوب شده بود، اما 
در پايان سال گذش��ته براي چهار ماه ديگر تمديد 

شد تا شهرداري بتواند از اين فرصت استفاده كند.

ايران2

برخي نمايندگان مجلس، خواستار ارايه برنامه دولت جهت كنترل قيمت ها و ارز شدند

افزايش قيمت ها براي مردم غيرقابل تحمل شده است
گروه كالن |

 تع�دادي از نمايندگان مجلس در نشس�ت 
روز يكشنبه مجلس، خواس�تار ارايه برنامه 
دولت براي كنترل قيمت ها و بازار ارز شدند. 
نماينده ماكو در مجلس تاكيد كرد كه افزايش 
قيمت ها ب�راي مردم غير قابل تحمل ش�ده 
است.محمد عليپور در جلسه علني يكشنبه 
در تذكري با استناد به ماده 22 آيين نامه گفت: 
مردم از ما س�وال مي كنند كه با اين و ضعيت 
اقتصادي مجلس چ�ه كار مي كند. ما هر روز 
شاهد افزايش قيمت ارز هستيم و اين خالف 
شعارهاي رييس جمهور در انتخابات است كه 
بيان مي كرد شب مي خوابيم و صبح با افزايش 
قيمت ها رو به رو هستيم، همين وضعيت را اين 
روزها مي بينيم اما رييس جمهور چه اقدامي 

براي كنترل وضعيت مي كند؟

به گزارش »تعادل«، وي افزود: پاسخ ما به مردم با اين 
گراني ها چيست؟ آيا از وضعيت مردم خبر داريد؟ هر روز 
افزايش قيمت ارز در ساير نرخ ها اثر مي گذارد. افزايش 
بي وقف��ه قيمت ها ديگر براي م��ردم غير قابل تحمل 
است. پاس��خ ما به مردم چيست؟محمد باقر قاليباف 
رييس مجلس در پاسخ به اين تذكر تاكيد كرد: مسائل 
اقتص��ادي از موضوعات اولويت دار مجلس اس��ت كه 
حتما پيگيري مي كنند.همچنين يك عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس نسبت به افزايش مستمر نرخ ارز ابراز 
نگراني كرد و گفت: برنامه دولت براي كنترل بازار ارز 
چيست؟مهدي طغياني در جلسه علني روز يكشنبه 
مجلس در تذكر ش��فاهي در مورد افزايش قيمت ارز 
هشدار داد و گفت: يكي از مسائل آزار دهنده اين كشور 
افزايش مستمر نرخ ارز در بازار است تالش هاي ما در 
كميس��يون و دعوت از مس��ووالن مختلف همچنان 
به نتيجه نرسيده اس��ت چرا كه دولت برنامه اي براي 
مديريت بازار ندارد.نماينده مردم اصفهان در مجلس 
گفت: اگر دولت ۵ س��ال پيش، ارز ۴۲۰۰ توماني ارايه 
نمي كرد و ۱۸ ميليارد دالر ارز كشور نابود نمي شد امروز 

اين مشكالت را نداشتيم.
اين عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با بيان اينكه 
نهاده هاي كش��اورزي ما نيازمند ارز است، گفت: هم 
اكنون در تامين بس��ياري از كاالهاي اساسي مشكل 
داريم و در آينده در تامين نيازهاي اساس��ي كشور با 
مش��كل مواجه خواهيم ش��د. به نظرم فقط بايد يك 
خواسته از دولت داشته باش��يم و آن را از طرف مردم 
مطرح كنيم. ك��ه برنامه دولت براي كنت��رل بازار ارز 

چيس��ت؟ ما ابتدا بايد از دولت در اي��ن زمينه برنامه 
بخواهيم تا بتوانيم به خوبي نظارت كنيم و اگر قسمتي از 
برنامه اجرايي نشد ابزار نظارتي را به كار ببريم. هم اكنون 

وضعيت ارز بسيار نگران كننده است.

    تصميمات سازنده  براي ارزش پول ملي 
رييس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها تاكيد 
كرد: بنده بر اين باور هس��تم كه اگر بازار مس��كن به 
خوبي مديريت شود، مي تواند اش��تغال خوبي را در 
كشور ايجاد كرده و رونق كس��ب و كارها را به دنبال 
داشته باشد.محمد صالح جوكار در گفت وگو با ايسنا، 
با بيان اينكه متاس��فانه امروز شاهد افزايش ساعتي 
قيمت ها هس��تيم و بايد به گونه اي شرايط مديريت 
شود كه افراد خارج از دايره تصميم گيري قدرت نفوذ 
بر روي قيمت ها را نداشته باشند، درباره راهكارهاي 
موجود براي حل مشكالت اقتصادي كشور، بيان كرد: 
با توجه به شرايط اقتصادي كه امروز در كشور حاكم 
است و معيشت مردم را به شدت تحت تاثير قرار داده 

اس��ت از نظر بنده دنبال ك��ردن دو اولويت مي تواند 
شرايط اقتصادي را حداقل تثبيت كند و جلوي افزايش 
افسارگسيخته قيمت ها را بگيرد.وي در ادامه اظهار 
كرد: يكي از گام هاي اساسي در اين حوزه ساماندهي 
نقدينگي موجود در بازار است. يكي از راهكارهايي كه 
دولت در اين حوزه دنب��ال مي كند و در پيش گرفته 
است، بازار سرمايه است كه اين روزها شاهد هستيم 
كه بازار بورس رونق يافته و در حال هدايت نقدينگي 
به سمت اين بازار هستيم، اما در عين حال ارزش پول 
ملي به ش��دت در حال كاهش است. سرمايه گذاري 
گس��ترده مردم در بازار بورس مي تواند هم در آينده 
فرصت س��از ش��ود و هم خطراتي را به دنبال داشته 
باش��د. الزم اس��ت دولت مديريت جدي تري در اين 
حوزه داشته و تصميمات س��ازنده اي را اتخاذ كند تا 
از كاهش ارزش پول ملي نيز جلوگيري شود.نماينده 
مردم يزد در مجلس تاكيد كرد: بازار بورس بايد از رشد 
منطقي برخوردار باشد و رشد فعلي يك نوع بيماري 
را در اين بازار نشان مي دهد كه بايد ساماندهي شود.

اين عضو كميسيون ش��وراها و امور داخلي گفت: اما 
در حوزه معيش��ت مردم دهك ه��اي پايين جامعه 
به ش��دت تحت فشار هس��تند و بايد معيشت آنان از 
طريق كاالبرگ يا بسته هاي حمايتي از سوي دولت 
مورد حمايت قرار گيرد.ج��وكار تاكيد كرد: اما آنچه 
كه بايد با جديت بيشتري دنبال شود بحث نظارت بر 
بازار است. امروز قيمت ها هر ساعت در حال افزايش 
است و مردم احس��اس مي كنند هيچ نظارتي بر بازار 
وجود ندارد و هر كس هر ط��ور كه دلش مي خواهد 
قيمت گ��ذاري مي كن��د. آنچه امروز م��ردم متصور 
هستند رها شدن بازار اس��ت و دستگاه هاي نظارتي 
بايد وارد كار ش��وند.نماينده مردم يزد در مجلس در 
ادامه با اشاره به راهكارهاي الزم براي ساماندهي بازار 
مسكن، بيان كرد: در حوزه مسكن نيز دولت تاكنون 
آن طور كه بايد و ش��ايد عمل نكرده است، اما بنده بر 
اين باور هستم كه اگر بازار مسكن به خوبي مديريت 
شود، مي تواند اشتغال خوبي را در كشور ايجاد كرده 
و رونق كسب و كارها را به دنبال داشته باشد.جوكار 

در پايان تاكيد كرد: در گام اول بايد دالل بازي و سفته 
بازي از بازار مسكن خارج شود. در گام دوم نيز قيمت 
زمين بايد كنترل شده باشد. بنده بر اين باورم كه دولت 
نبايد در بازار مسكن تصدي گر باشد، بلكه صرفا بايد 
سياست گذاري كرده و بس��ترهاي الزم را براي ورود 
مردم و بخش خصوصي به اين حوزه فراهم كند و نبايد 

در مسائل اجرايي دخالت داشته باشد.

  راهكاره�اي نايب رييس كميس�يون امور 
داخلي 

نايب رييس كميسيون امور داخلي كشور و شوراها تاكيد 
كرد كه اگ��ر بنده قدرت اجرايي داش��تم ارز را به واردات 
كاالهاي اس��تراتژيك تخصيص داده و زمين رايگان در 
اختيار بخش خصوصي براي ساخت مسكن و ساماندهي 
بازار مسكن قرار مي دادم.محمدحسن آصفري در گفت وگو 
با ايس��نا، درباره مهم ترين راهكارها براي حل مشكالت 
اقتصادي بيان كرد: بنده اگر قدرت اجرايي داش��تم براي 
ساماندهي بازار مس��كن در گام اول زمين هاي متعلق به 
دولت را در همه شهرها به صورت رايگان در اختيار مردم 
و بخش خصوصي قرار مي دادم تا اقدام به ساخت وس��از 
مسكن كنند. از س��وي ديگر تسهيالت بانكي مناسب را 
در اختيار اين بخش قرار داده تا با ساخت مسكن مناسب 
مشكل بخش اعظمي از جامعه برطرف شود. انشعاب آب 
و ب��رق و گاز را نيز در مرحل��ه اول رايگان در اختيار مردم 
قرار مي دادم.وي در ادامه اظهار كرد: اما براي ساماندهي 
قيمت ه��ا، ارز را تنها ب��راي واردات كاالهايي تخصيص 
مي دادم كه در جامعه ضروري مي باشد و از تخصيص ارز 
به كاالهاي الكچري كه دردي از اكثر مردم دوا نمي كند 
خودداري مي كردم. از نظر بنده ارز فقط بايد براي تامين 
كاالهاي اساسي و اس��تراتژيك تخصيص يابد. از سوي 
ديگر پس از تخصيص ارز با نظارت به دنبال اين بودم كه 
ارز تخصيص داده شده در جايگاه خود هزينه شود و اگر در 
حوزه اي ديگر هزينه شده بود برخوردي قاطع و بازدارنده 
انجام مي دادم. نماينده مردم اراك در مجلس تصريح كرد: 
در حوزه مشكالت معيشتي مردم نيز به دنبال دادن يارانه 
به اقشار آسيب پذير در جهت تامين كاالهاي استراتژيك 
بودم. از سوي ديگر به توليد كنندگان كاالهاي باكيفيت 
نيز يارانه داده تا بتوانند نياز مردم را در داخل تامين كنند.

آصفري در پايان تاكيد ك��رد: اما آنچه از نظر من بيش از 
همه حائز اهميت است نظارت بر بازار و كنترل قيمت ها 
است، بايد جلوي افزايش قيمت ها ايستاد. بنده اگر قدرت 
اجرايي داشتم بعد نظارتي خود را در حوزه هاي مختلف 
تقويت مي كردم. آنچه مسلم است راهكار براي همه مسائل 

وجود دارد اما بايد عزم و اراده نيز شكل بگيرد.

دستور رييس جمهور براي تسريع در ترخيص كاالهاي اولويت دار
رييس جمه�ور گف�ت: وزارت صم�ت براي 
تامين نيازهاي بخش توليد با تعيين اولويت 
ترخيص كاال در هماهنگي با وزارت اقتصاد 
و بان�ك مركزي طبق دس�تورالعمل ابالغي 
براي تسريع در ترخيص كاالهاي اولويت دار 

اقدام كند.

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني رياس��ت جمهوري، 
حسن روحاني روز يكشنبه در جلسه ستاد هماهنگي 

اقتص��ادي دولت با بي��ان اين مطل��ب تصريح كرد: 
دولت مطمئنا با نگرشي واقع بينانه به شرايط سخت 
كنوني و در عين حال با اتكا به توانمندي هاي داخلي 
و راه حل ه��اي عملياتي و عيني به دور از ش��عارهاي 

تخيلي، براي حل مشكالت كشور تالش مي كند.
وي افزود: تعيين راه حل ها نبايد برگرفته از نگاه رويايي 
و فارغ از حقايق اقتصادي كشور و يا نگرش هاي نااميد 
كننده و بدبينانه نس��بت به توانايي ها و ظرفيت هاي 
كشور باش��د.  رييس جمهور با بيان اينكه تسهيل در 

ورود و خروج كاال در گمركات كش��ور از اولويت هاي 
مهم دولت در حوزه تجارت است، گفت: ترخيص كاال 
در كوتاه ترين زمان همراه با شفافيت و اجراي دقيق 
دستورالعمل ها از سوي دس��تگاه هاي مرتبط براي 
رونق بخشيدن به توليد و تامين مواد اوليه و كاالهاي 
اساس��ي، تصميم جدي دولت تدبير و اميد است كه 
بايد با دقت دنبال شود.وي با اشاره به پيشرفت هايي 
كه در زمينه ثبت اطالعات، نحوه ترخيص و تسريع 
در به حداقل رس��اندن زمان ترخيص كاالها، حاصل 

ش��ده اس��ت، افزود: با توجه به موجودي فراوان كاال 
در گمركات كش��ور، سرعت بخش��يدن به ترخيص 
كاالهاي اولوي��ت دار براي جريان توليد حائز اهميت 
است.وزارت صمت براي تامين نيازهاي بخش توليد 
كشور با تعيين اولويت ترخيص كاال در هماهنگي با 
وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي بر اساس 
دستورالعمل ابالغي براي تسريع در ترخيص كاالهاي 
اولويت دار برنامه ريزي و اقدام كند.س��امانه تجارت 
كشور بايد به طور هوشمند و بهنگام، اطالعات دقيق 

در زمينه موجودي كاالهاي ضروري و نيازهاي اوليه 
توليد را ثبت و ارايه كند تا بر اس��اس آن بتوانيم براي 
توليد و رونق كسب و كار كشور برنامه ريزي كنيم.در 
جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت، عبدالناصر 
همتي رييس كل بانك مركزي گزارش��ي از وضعيت 
بازار ارز و برنامه هاي در دست اجراي اين بانك براي 
ساماندهي بازار ارز ارايه كرد و اعضاي ستاد اقتصادي 
نيز بر پيگيري جدي و دقيق دستورالعمل تدوين شده 

براي تنظيم بازار ارز تاكيد كردند.

ضرورت اجماع نخبگان براي توسعه
  ي�ك دغدغه همواره در ذهن م�ن وجود دارد 
كه چرا ايران كه حتي زودت�ر از ژاپن و در زمان 
اميركبي�ر به ضرورت امر توس�عه دس�ت پيدا 
كرده، هنوز نتوانسته به كرانه هاي توسعه دست 

پيدا كند؟
موضوع توسعه در يك عامل خاص و مشخص خالصه 
نمي ش��ود كه بگوييم اين عامل را ژاپن داش��ته اما ما 
نداشتيم و توسعه در ژاپن محقق ش��ده و در ايران نه. 
به قول شما در عهد ميجي در ژاپن و اميركبير در ايران 
تقريبا به طور همزمان به ضرورت امر توسعه پي بردند 
اما دو سرنوشت مختلف را به چشم ديدند. موضوع مهم 
اول اجماع نخبگان و گروه هاي فرادس��ت است. يعني 
ژاپني ها وقتي كشتي هاي جنگي امريكايي را ديدند 
كه به س��واحل ژاپن هجوم آوردند و بيش از ۱۰۰شهر 
ژاپن را كوبيدن��د؛ ژاپني ها متوجه عقب ماندگي خود 
شدند. يعني قدم اول در مسير توسعه احساس نياز به 

امر توسعه است.
 واقعيت آن اس��ت كه تا همين امروز هم امر توسعه در 
كشور ما جدي گرفته نش��ده است. ما در ايران همين 
چند س��ال قبل در قرن۲۱ دولتي را داشتيم كه علني 
اعالم مي كرد توسعه امري غيرضروري است و عدالت 
مهم تر است. اين يعني چه؟ يعني دولتمردان ما هنوز 
نسبت به توسعه احساس نياز نكرده اند. مردم اين نياز 
را احساس مي كنند ولي برخي مسووالن ما اين نياز را 
هنوز هم احساس نكرده اند. بعد از ژاپن هم چين ۴۰سال 
پيش اين نياز را احساس كرد. چيني ها يك زماني يكي 

از امپراتوري هاي بزرگ جهاني بودند اما در قرن ۱۹ و 
۲۰متوجه عقب ماندگي خود در مواجهه با غرب شدند.
  اش�اره كرديد كه مرحله اول اين خودآگاهي 
نسبت به امر توسعه است كه بايد در كشورهاي 
خواهان توس�عه ايجاد ش�ود. ايس�تگاه بعدي 

توسعه چيست؟
ژاپني ها ۱۲۰س��ال پيش اين كار را كردند؛ چين هم 
از ۴۰ س��ال پيش دورخيز بلند خود به سمت توسعه 
را برداشت. هر دو كشور هيات هايي را به اروپا و امريكا 
اعزام كردن��د تا كارخانه ها و دانش��گاه هاي غربي را از 
نزديك رصد كنند.آنجا فهميدند كه رشته اي در غرب 
وجود دارد به نام مديريت؛ بعد دانش روز را شناختند؛ 
به ضرورت قانون پي بردند و در نهايت دانش روز دنيا را 
آموختند. دركي از حقوق پيدا كردند و صنايع جديد و 
بسترهاي تحقق آن را شناختند و اين دانش را به داخل 

كشورشان منتقل كردند.
  اي�ران هم بعد از پي بردن به ضرورت توس�عه 
اقدام به اع�زام نيرو به غرب ك�رد؛ چه تفاوتي 
ميان اين اعزام ها وجود داشت كه نتايج متفاوتي 

ايجاد كرد.
مسووالن ژاپني و چيني در سفر به اروپا و غرب به دنبال 
كس��ب دانش هايي مانند مديريت؛ صنعت، اقتصاد، 
فناوري و... بودند. در حالي كه رجال حكومتي ايران براي 
گشت و گذار و تفريح راهي غرب مي شدند. بر اين اساس 
است كه دستاوردهاي ايران از سفرهاي غربي بيشتر 
رشته هاي انساني و هنري است اما ژاپني ها و چيني ها 

به دنبال علوم مهندسي و اقتصادي بودند.در ايران هر 
حكومتي كه روي كار آمده با يك غرور كاذب روي كار 
آمده اس��ت؛ چه در دوران قاجار كه پادشاهان ايران با 
عناويني چون سلطان صاحب قران و شاه عالم و...خطاب 
مي ش��دند و چه در دوران پهلوي و چه در دوران بعد از 
آن اين غرور كاذب وجود داشت. نوعي تكبر در مواجهه 
با علوم و دستاوردهاي جهاني كه متاسفانه آسيب هاي 
فراواني به كشور وارد ساخته است.ما بايد به عنوان يك 
عضو عادي با دنيا رابطه داشته باشيم، بايد دانش جهاني 
را به كار بگيريم و بخشي از دانش جهاني را توليد كنيم. 
با بستن درهاي كشور و قطع رابطه مالي و بانكي با دنيا 

دردي از اقتصاد ايران دوا نخواهد شد.
  در كنار اين موضوع كارشناس�ان درآمدهاي 
نفتي را نيز در اين بي نيازي حكام ايراني از توسعه 
و دموكراس�ي بي تاثير نمي دانند و معتقدند كه 

نفت مانند افيون اقتصاد ايران را گرفتار كرد؟
موضوع نفت هم يك عامل مهم در سرنوشت اقتصادي 
ما در عدم دستيابي به امر توسعه است. دولت ها موقعي 
جامعه را جدي مي گيرند و دست نياز به سوي مردم دراز 
مي كنند كه در برابر آنها ضعيف باشند. يعني دولت ها 
مش��اركت مردم را نياز دارند تا قوي تر ش��وند و رشد 

بيشتري را تجربه كنند.
 نف��ت آمد و حكومت ه��اي ايران را ق��وي كرد. فرقي 
نمي كند كه اسم اين حكومت چه باشد هر ساختاري 
سياسي كه س��كان هدايت كشور را به دست بگيرد به 
خاطر اين احس��اس بي نيازي، در برابر مردم احساس 

قدرت مي كند. يك پول يامفت��ي در اختيار دولت ها 
گذاشت تا يا مخالفان را بخرند يا با قدرتي كه درآمدهاي 
نفتي به آنها داده است منتقدان را از ميدان به در كنند.

پس دو عامل شد؛ يكي گروه هاي فرادستان يا نخبگان 
كه بايد جامعه را به سمت توسعه حركت دهند، يكي 
هم موضوع درآمدهاي نفتي و عدم نياز دولت ها به مردم 
است. البته بحث دخالت خارجي هم در اين ميان به طور 

نسبي اثرگذار است.
  ويژگي تحليلي تاريخي اين اس�ت كه در دل 
بررسي هاي تاريخي مي توان چشم انداز آينده 
را نيز مشاهده كرد؛ بنابراين پاسخ به اين پرسش 
كه چه بايد كرد؟ در دل همان پاسخ هايي است 

كه پيش از اين داده شده است؟
بله ديگر، براي توس��عه بايد هم��ان كارهايي را انجام 
دهيم كه تا به امروز آنها را انجام نداده ايم. يعني به علم 
و ديدگاه ه��اي خارجي برگردي��م. از نظرات نخبگان 
اس��تفاده كنيم و در نهايت ه��م به حكمراني مطلوب 
برسيم. در حال حاضر اجماعي در ميان نخبگان براي 
توسعه مشاهده نمي شود، هر كس ساز خود را مي زند 

و راه خود را مي رود.
  موضوع�ي ك�ه مدت ه�ا فكر من را مش�غول 
كرده اين است كه مثال در حوزه فوتبال هم اين 
به هم ريختگي كه شما به آن اشاره كرديد در ميان 
نخبگان فوتبالي احساس مي شد؛ يعني ستارگان 
ايراني همديگر را قبول نداشتند و هر مربي كه 
روي كار مي آمد با كارش�كني س�ايرين روبه رو 

مي ش�د؛ در اين برهه زماني حضور كي روش به 
عنوان يك متخصص خارجي بي طرف باعث شد 
تا فوتبال ايراني بهترين دستاوردهايش را كسب 
كند. آيا در زمينه اقتصادي هم مي توانيم از اين 

الگو استفاده كنيم؟
در تركيه ۲۰سال قبل يك بحران مالي بزرگ به وجود 
آم��د، مثل امروز ما كه ارزش پولمان در حال س��قوط 
است، پول تركيه هم در حال سقوط آزاد بود و اقتصاد 
اين كشور اوضاع مناس��بي نداشت؛ در اين دوران يك 
اقتصاددان ترك در بانك جهاني فعاليت مي كرد كه به 
دليل اينكه در فضاي اقتصادي تركيه فعاليت نمي كرد 
مخالف خاصي نداشت؛ اين فرد براي بهبود شاخص هاي 
اقتصادي تركيه در بانك مركزي تركيه به كار گرفته شد 
و تبديل به معمار نوين اقتصاد تركيه بدل شد و توانست 
پيشرفت امروز تركيه را پايه ريزي كند. چرا كه نه؟ ما هم 
مي توانيم از ظرفيت هاي اقتصادي بين المللي ايراني در 
فضاي بين المللي بهره ببريم. اما مشكل اين است كه ما 
انگيزه كافي براي بهره مندي از اين ظرفيت ها را نداريم. 
كافي است يك چنين فردي وارد فضاي اقتصادي شود 
و به درخواست هاي گروه هاي بانفوذ هم پاسخ ندهد؛ 
همين امر كافي است تا با انگ هاي مثل اجنبي گرايي و 
سكوالر و...طرف را نقره داغ كنند. نمونه اش همين آقاي 
كاوه مدني كه براي كمك به كشور توسط دولت دعوت 
به كارشد و كارهاي خوبي هم انجام داد، اما به سرعت 
توسط پيكره بيمار اقتصاد ايران پس زده شد. بايد اين 

مسائل در فضاي عمومي كشور حل شود. 
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ادامه از صفحه اول

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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اخبار ويژه 3 بانك و بيمه

تعيينتكليفچراييعدمبازگشتارزهايصادراتيازفرداآغازميشود

تعاملبانكمركزيباقوهقضاييهودستگاههاياطالعاتيبرايبازگرداندنارزهايدولتي

متخلفان ارزي در تور قانون

الزامات انتشار گواهي سپرده يورويي

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
عالوه بر موضوع بازگشت ارز صادراتي و پايان 
گرفتن مهلت آنكه قرار اس�ت اسامي افرادي 
كه به تعهد خود عمل نكرده اند از طريق بانك 
مركزي به ق�وه قضاييه معرفي ش�وند، اين بار 
برخورد قوه قضايي�ه با وارد كنن�دگان كه ارز 
دولتي گرفته و هن�وز كاال وارد نكرده اند و ارز 
را به خزانه عودت نداده اند نيز در دس�تور كار 
قرار گرفته اس�ت. ب�ه عبارت ديگ�ر، دولت و 
بان�ك مركزي به اين نتيجه رس�يده اند كه راه 
مذاكره و گفت وگو و تعيين مهلت نتيجه نداده و 
اكنون با برخوردهاي قضايي بايد صادركننده و 
وارد كننده را ملزم به بازگشت ارز به خزانه كنند.

به گزارش »تعادل«، برخي نمايندگان معتقدند كه دولت و 
مجلس برنامه نظارت بر دريافت ارز دولتي جهت واردات را 
در دستور كار قرار داده و افرادي كه ارز دولتي جهت واردات 
گرفت��ه و كاالي مورد نظر را وارد نكرده اند، بايد پاس��خگو 
باشند و ارز را به خزانه عودت دهند در غير اين صورت، قوه 
قضاييه با آنها برخورد خواهد كرد عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس، از س��اماندهي ارزي در هفته هاي آتي خبر داد و 
گفت: خوشبختانه اكنون بانك مركزي با تعامل قوه قضاييه و 
دستگاه هاي اطالعاتي براي بازگرداندن ارزهاي دولتي اقدام 
كرده است. محسن عليزاده در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به 
چرايي وضعيت فعلي بازار ارز، گفت: متاسفانه عدم بازگشت 
ارز حاصل از صادرات وضعيت فعلي بازار را به هم ريخته است. 
دولت بايد در ارايه ارز دولتي به افراد دقت عمل بيشتري به 
خرج دهد، از زماني كه يك واردكننده يا يك صادركننده 
ثبت سفارش كرده تا زماني كه ارز به او اختصاص مي يابد همه 
اين مراحل در سيطره اختيار دولت است، از اينرو با تشديد 
نظارت ها بايد از تكرار وضعيت فعلي جلوگيري به عمل آيد.

وي با تاكي��د بر اينك��ه متاس��فانه ديده ش��ده برخي از 
واردكنندگان پس از دريافت ارز دولتي نس��بت به واردات 
كاالي تعهد شده اقدام نكرده اند، تصريح كرد: خوشبختانه 
اكنون بانك مركزي با تعامل با قوه قضاييه و دستگاه هاي 
اطالعاتي خواهان هم��كاري براي بازگردان��دن ارزهاي 
دولتي ش��ده اس��ت. تعيين فرصت براي واردكنندگان و 
صادركنندگاني كه ارزهاي دولتي گرفته و هنوز به خزانه 
پس نداده اند، ادامه دارد، طبق آخرين خبرها دو ماه فرصت 
داده شده تا ارزهاي دريافتي به خزانه عودت شود كه اگر در 
خالل اين فرصت داده شده مقاومت مجدد براي بازگرداندن 
ارزها صورت بگي��رد قوه قضاييه ورود كرده برخورد جدي 
با متخلفان به عنوان مخالن ارزي خواهد داش��ت. وي در 
پاسخ به اين سوال كه آيا رويه افزايش نرخ ارز همچنان ادامه 
خواهد داش��ت يا خير؟ گفت: نبايد رويه افزايشي نرخ ارز 
ادامه داشته باشد، البته كه اقدامات بانك مركزي نيز در اين 
مسير برنامه ريزي شده است. اين نماينده مردم در مجلس 
يازدهم با بيان اينكه تحريم ها در بروز وضعيت فعلي نقش 
داش��ته و بخش عمده اي از نرخ فعلي ارز را حباب تشكيل 
داده است، افزود: متاسفانه مردم همزمان با گراني ها تمايل 
بيشتري نسبت به خريد نش��ان مي دهند كه اين خود بر 
افزايش قيمت ها دامن مي زند.كاهش نرخ ارز با توجه به نويد 
بانك مركزي نسبت به اتخاذ تدابير مناسب براي ساماندهي 

ارزي حتمي است.

    چرايي عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات
محمدرضا پور ابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس، 
از ضرورت تسريع در تعيين تكليف چرايي عدم بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به كشور خبر داد و گفت: كنار بانك مركزي 
براي ساماندهي ارزي ايستاده ايم. محمدرضا پورابراهيمي در 
گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه مجلس با برگزاري نشست هاي 
مستمر با دولت و بانك مركزي خواهان ايجاد ثبات در بازار 
است، گفت: تالش هاي بسياري در جريان بوده تا تورم در نرخ 

ارز، طال و ساير اقالم از بين رفته و ثبات قيمتي ايجاد شود.
نماينده مردم كرمان در مجلس، با تاكيد بر اينكه بيشترين 
ارز دولت براي تامين اقالم اساس��ي مردم اختصاص يافته 
تا بتواني��م گراني را در بازار مهار كنيم، افزود: در راس��تاي 
ساماندهي قيمت ارز نيز اگر نياز به قوانين جديد باشد مجلس 
اعالم آمادگي در اين باره كرده است. وي با بيان اينكه مجلس 
در حوزه نظارتي آماده كمك به بانك مركزي براي ساماندهي 
ارزي است، تصريح كرد: در جلسه سران قوا نيز كميسيون 
اقتصادي مجلس مطرح كرد كه به عنوان بازوي قدرتمند 
حاكميت كنار بانك مركزي تا رسيدن به ثبات ارزي ايستاده 
است. پورابراهيمي با تاكيد بر اينكه تحريم ها در وضعيت 

فعلي ارز بي تاثير نيست، گفت: برخي اقدامات داخلي اعم از 
داللي در بازار در شرايط فعلي نرخ ارز تاثير دارد. اين نماينده 
مردم در مجلس يازدهم با بيان اينكه رفع اشكاالت وارده به 
برخي كم كاري ها در داخل در دستور كار قرار گرفته است، 
افزود: در خصوص برخي موانع خارجي براي ايجاد ثبات در 
بازار ارز رايزني هايي آغاز شده است. وي ادامه داد: دسترسي 
به منابع خارجي و تالش براي بازگرداندن منابع حاصل از 
صادرات به كش��ور و همچنين تعيين تكليف ميزان ثبت 
سفارش هايي كه ارز دريافت كرده اما كااليي وارد نشده در 
دستور كار است. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي، يادآور شد: اگر دولت به اين نتيجه برسد كه براي 
ساماندهي ارزي نيازمند قانون است مي تواند با ارايه اليحه اي 

به مجلس پيگير آن باشد.

    نگران�ي فعاالن اقتص�ادي از بخش نامه ارزي 
بانك مركزي

از سوي ديگر، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران 
مي گويد بخش نامه ارزي جديد بانك مركزي در صورتي 
كه اصالح نشود، به كاهش قطعي صادرات غيرنفتي منجر 
خواهد شد. احمدرضا فرشچيان در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: در بخش نامه جديد ارزي بانك مركزي كه 
مربوط به تعهدات ارزي سال ۹۹ است و در كمال تعجب 
عطف به ماسبق شده و چهار ماهه ابتدايي سال جاري 
را نيز در برمي گيرد به اين اش��اره شده كه صادركننده 
بايد ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به ش��كل 
حواله ارزي و ۲۰ درصد را نيز به صورت اسكناس در بازار 
ثانويه يا صرافي ها به فروش برساند. اين سياست آن هم 
در شرايط فعلي مش��خص نيست چه پشتوانه اجرايي 
دارد. وي با بيان اينكه بسياري از راه هاي ورود ارز به ايران 
بسته است و با سياست هاي غلط راه هاي باقي مانده نيز 
مسدود مي شود، بيان كرد: در ماه هاي گذشته بخش قابل 
توجهي از تالش صادركنندگان به اين معطوف بود كه با 
واردات در ازاي صادرات، تعهد ارزي را ايفا كرده و به تامين 
نيازهاي اقتصادي كشور كمك كنند اما ما مي بينيم كه 
در دستورالعمل جديد عمال اين امكان سلب شده است 
و مشخص نيست صادركننده در شرايط فعلي چه گزينه 
ديگري در اختيار دارد.تكليف صادركننده اي كه چند ماه 
قبل صادركرده و كااليي را براي واردات خريداري كرده 
چه مي شود؟ بانك مركزي اعالم كرده كه صادركننده اي 
كه ظرف چهار ماه تعهد ارزي خود را ايفا نكند جريمه شده 
و با مسائلي مانند تعليق كارت بازرگاني مواجه مي شود و 
اين يعني به جاي آنكه شرايط صادرات را تسهيل كنيم، 
در مقابل آن سنگ اندازي كرده ايم. فرشچيان خاطرنشان 
كرد: يا بخش نامه جديد بايد ظرف روزهاي آينده اصالح 
شده و به سمت تسهيل حركت كند يا اولين و قطعي ترين 
نتيجه آن كاهش صادرات غيرنفتي و پايين آمدن  انگيزه 
سرمايه گذاران براي صادرات كاال به ساير كشورها خواهد 
بود. به گزارش ايس��نا، در فاصله چند روز مانده تا پايان 

تير ماه كه مهلت بازگش��ت ارز حاصل از صادرات سال 
۹۸ بود، بانك مركزي موافقت كرده كه تا هفتم مرداد، 
صادركنندگان بدون نياز به سامانه نيما ارز خود را به شكل 

توافقي در اختيار واردكنندگان قرار دهند.

    نرخ ها در بازار 
قيمت دالر كه در روزهاي اخير ب��ه باالي ۲55۰۰ تومان 
رسيده بود، روز يكشنبه كاهش يافت و به ۲4۸۲۰ تومان 
رس��يد. به دنبال كاهش نرخ دالر و اعالم اونس جهاني به 
قيم��ت 1۸11 دالر، قيمت هر گرم ط��الي 1۸ عيار به 1 
ميليون و ۸۰ هزار تومان، مظنه مثقال 17 عيار 4 ميليون و 
6۸۰ هزار، سكه طرح جديد 11 ميليون و 5۰۰ هزار، سكه 
بهار آزادي 1۰ ميليون و 75۰ هزار، نيم س��كه 5 ميليون و 
۸۰۰ هزار، ربع سكه 3 ميليون و 45۰ هزار، سكه گرمي 1 

ميليون و 75۰ هزار تومان معامله شد. 
در سامانه س��نا نيز نرخ لحظه اي خريد دالر به ۲۲3۰۰ و 
فروش دالر ۲31۰۰ توم��ان، خريد يورو ۲46۰۰ و فروش 
يورو ۲54۰۰ تومان رسيد. س��امانه سنا نرخ ميانگين ارز 
معامله شده در تاريخ ۲۸ تيرماه ۹۹ را براي دالر ۲3513، 
يورو ۲3۹46، درهم 64۸1، ي��وان 334۰، پوند ۲۸۹۹7، 
دالر كانادا 1۸۰44، لير تركيه 3444 اعالم كرد. س��امانه 
نيما نيز نرخ حوال��ه يورو را ۲۰۹31، دره��م 5۰13، يوان 

3۰14 تومان اعالم كرد. 
صرافي ه��اي بانكي هر دالر امريكا را ب��ه قيمت ۲۲ هزار و 
3۰۰ تومان مي خرند و مع��ادل ۲3 هزار و 1۰۰ تومان نيز 
مي فروش��ند كه نرخ خريد و فروش دالر ثابت مانده است. 
همچنين، اي��ن صرافي ها هر ي��ورو را مع��ادل ۲4 هزار و 
6۰۰ تومان مي خرند و به قيمت ۲5 هزار و 4۰۰ تومان نيز 
مي فروشند كه نرخ خريد و فروش يورو تغييري نكرده است. 
عالوه براين، امروز بانك ها ني��ز هر دالر امريكا را به قيمت 
۲۲ هزار تومان و هر يورو را معادل ۲4 هزار تومان مي خرند

در بازار طال نيزبهاي هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد با افزايش��ي 3۰۰ هزار توماني به قيمت 11 ميليون 
و 45۰ هزار تومان به فروش رسيد.س��كه تمام طرح قديم 
11 ميليون تومان، نيم سكه 5 ميليون و 7۰۰ هزار تومان، 
ربع سكه 3 ميليون و 5۰۰ هزار تومان و هر قطعه سكه يك 
گرمي يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان تعيين قيمت خورد.
طالي خام 1۸ عيار هم به ازاي هر گرم يك ميليون و 1۰4 
هزار تومان معامله شد. هر مثقال طال نيز چهار ميليون و 7۸5 
هزار تومان به فروش رسيد.اونس بدون تغيير به بهاي يك 

هزار و ۸1۰ دالر معامله شد.
برپايه سامانه سنا، بهاي فروش هر يورو، با كاهشي حدود يك 
هزار و پانصد توماني به قيمت ۲3 هزار و ۹46 تومان ثبت شد. 
در اين سامانه اما بهاي دالر افزايشي اندك داشت و به بهاي 
۲3 هزار و 513 تومان به فروش رسيد.همچنين در سامانه 
نيما نيز، هر حواله فروش يورو با قيمت ۲۰ هزار و ۹31 تومان 
معامله شد، اما براي حواله دالر معامله اي به ثبت نرسيد. دو 

روز است كه سامانه نيما معامله اي براي دالر ندارد. 

    اثر نقدينگي و نرخ سود بر ارز
س��جاد ابراهيمي، پژوهش��گر اقتصادي در مورد اثر 
نقدينگي بر نرخ ارز مي گويد: با توجه به تأثير ش��ديد 
حجم نقدينگي و ميزان رش��د آن بر ن��رخ تورم، بانك 
مركزي طي روزهاي اخير نرخ سود سپرده هاي بانكي 
را براي سپرده هاي يكساله يك درصد و براي سپرده هاي 
دو ساله سه درصد افزايش داد. درهمين راستا درمحافل 
كارشناسي اين موضوع مطرح شد كه افزايش اندك نرخ 
سود در شرايطي كه نرخ تورم فاصله زيادي از آن دارد 
و ميزان بازدهي ساير بازارها بسيار بيشتر از نرخ سود 
سپرده هاي بانكي است؛ اين سياست بانك مركزي تأثير 
معناداري در جذب نقدينگي نخواهد داشت. هرچند اين 
بحث كاماًل درست است، اما بايد ساير محدوديت هايي 
كه بانك مركزي با آن روبروست را مورد بررسي قرار داد.

درواقع وقتي نرخ سود سپرده هاي بانكي افزايش مي يابد 
به همان ميزان نرخ س��ود تسهيالت بانكي نيز افزايش 
مي يابد كه دراين صورت تبعات منفي زيادي روي بخش 
توليد خواهد داشت چرا كه هزينه هاي توليد بنگاه ها را 
افزايش خواهد داد. اين درحالي است كه دولت و بانك 
مركزي در شرايطي كه شيوع كرونا ركود را تشديد كرده 
است، قصد ندارند  فشار بيشتري بر بنگاه هاي توليدي 
و اقتصادي وارد ش��ود. بنابراين بزرگ ترين محدوديت 
افزايش نرخ س��ود س��پرده هاي بانكي تش��ديد ركود 
بنگاه هاست. برخي كارشناسان مي گويند كه افزايش 
شتابان قيمت ارز، از يكسو موجب خرسندي دالالن و 
سوداگران بازار ارز شده، اما از سوي ديگر ريسك معامالت 
اين بازار را باال برده و نزديك شدن به پايان مهلت بازگشت 
ارزهاي صادراتي، گمانه زني ها درب��اره افزايش عرضه 
و احتمال جمع شدن بس��اط دالل بازي در اين بازار را 

تقويت كرده است. 
 نرخ دالر در حالي ركورد تاريخ��ي ۲3 هزار توماني را 
شكست كه پيش بيني تحليلگران اين بازار از احتمال 
كاهش نرخ ارزهاي بين المللي در هفته جاري حكايت 
دارد. طي دو هفته گذشته نرخ دالر از 1۸ هزار و ۹5۰ 
تومان به باالي ۲3 هزار تومان رس��يده است، روندي 
كه براي يورو هم تكرار شده و از ۲1 هزار و 1۰۲ تومان 
به ركورد ۲5 هزار و 3۹3 تومان رس��يده است. اما اين 
صعود قيمتي كه همگام و موازي با صعود در بازار سكه 
و طال رخ داده اس��ت، تا چه زماني مي تواند به راه خود 
ادامه دهد؟ افزايش بها در بازار ارز و طال پس از چندين 
ماه نظاره گري رش��د بي س��ابقه بازار بورس، رخ داد و 
برخي تحليلگران افزايش تقاضا در اين بازارها را به رشد 
نقدينگي در بازار بورس نسبت مي دادند. اما طي 1۰ روز 
گذشته، شاخص هاي بازار بورس هم وضعيت مناسبي 
نداشته و شاخص كل و شاخص هم وزن يكي در ميان 
با رنگ قرمز نشانه اي از اصالح سهام ها و فاصله گرفتن 
اين بازار از رشد هاي بي سابقه دارند. دولت نيز طي چند 
هفته گذشته با تاكيد بر جلوگيري از افزايش بي محاباي 

نقدينگ��ي با روش ه��اي علمي و همچني��ن افزايش 
نرخ به��ره بانكي تالش خود را ب��راي كنترل تحريك 
تقاض��اي رخ داده در بازار هاي مالي مانن��د طال و ارز، 
نشان داده است. اما اتفاقي كه باعث شده پيش بيني ها 
از هفته جاري براي زمان آغاز كاهش نرخ ارز حكايت 
داشته باشد، به پايان ضرب االجل تعيين شده دولت 
به صادركنندگاني بر مي گردد ك��ه ارز هاي حاصل از 
صادرات خود را طي دو سال گذشته به بازارهاي داخلي 
بر نگردانده اند. اين مهلت در تاريخ 3۰ تيرماه به پايان 
مي رس��د و طبق آمارهاي اعالم ش��ده، در هفته هاي 
منتهي به اين تاريخ، ميزان حواله هاي ارزي ارايه شده 
در سامانه نيما رش��د قابل توجهي داشته است. عالوه 
بر تاثيراتي كه ورود ارز نيماي��ي در بازارهاي داخلي و 
افزايش عرضه و كاهش فشار تقاضا خواهد داشت، برخي 
از معامله گران اين بازار ني��ز معتقدند در حال حاضر، 
ارز به قله قيمتي خود رس��يده اس��ت در صورت فشار 
عرضه از سوي بازارساز، شاهد نزول قيمت خواهيم بود. 
پيش بيني اي كه با مرور رفتار سه روز اخير صرافي هاي 
بانكي مبني بر توقف رش��د قيمت خريد ارز و افزايش 
قيمت فروش آن، مي تواند نش��ان دهنده آماده شدن 
اين صرافي ها براي اقداماتي طي روزهاي آتي باشد. به 
نظر مي رسد بازارساز به دنبال اين است تا براي مدتي 
نوس��ان گيران را در معرض ضرر قرار دهد تا توان آنها 
براي نوسان گيري در آينده بازار كاهش پيدا كند. البته 
ادامه اين رون��د مي تواند اميدواري بانك مركزي براي 
جذب نقدينگي ريالي سرگردان در بازارهاي ارز و طال 
به سمت سودهاي امن حساب هاي سپرده بلندمدت 
بانك ها را به واقعيت تبديل كند. سپرده هايي كه طي 
دستورالعمل هفته گذشته بانك مركزي با افزايش نرخ 

بهره مواجه بودند.
از سوي ديگر طي چند روز گذشته اقدامات متعددي هم 
رخ داده است كه مي تواند زمينه را براي ريزش تقاضا در 
بازار ارزهاي بين المللي فراهم سازد. ارسال پيامك وزارت 
صنعت و بانك مركزي ب��ه واردكنندگان در خصوص 
تاييد تخصيص ارز ثبت سفارش شده آنان، اعالم فراهم 
شدن زمينه هاي پس گرفتن ارز بلوكه شده در بانك هاي 
كره جنوبي از سوي سخنگوي وزارت خارجه و همچنين 
تاكيد مجدد رييس جمه��وري در گفت وگو با رييس 
بانك مركزي در زمينه ض��رورت اجراي دقيق و جدي 
دستورالعمل نحوه برگشت ارزهاي صادركنندگان، از 
جمله اين اتفاقات مهم و تاثيرگذار هستند. اتفاقاتي كه 
به سوداگران و همچنين شهرونداني كه به دنبال محلي 
براي سرمايه گذاري امن دارايي هاي خود هستند، اين 
پيام را مي رساند كه بازار ارز برخالف هفته هاي گذشته، 
ديگر حاشيه س��ود امن نخواهد داشت. البته همه اين 
احتماالت مبني بر افزايش و يا كاهش قيمت ها در بازار 
ارز به نحوه بازگشت ارز صادراتي و ميزان موفقيت در اجبار 
صادركنندگان به بازگرداندن ارز صادراتي بستگي دارد.

   چين بازار اوراق قرضه و بازار بين بانكي را 
ادغام مي كند

بانك مركزي چين اعالم كرد كه اين كش��ور با هدف 
مركزيت بخشيدن به بازارهاي پراكنده اوراق قرضه و 
تسهيل انتقال سياست پولي و مديريت اقتصاد كالن، 
ب��ازار بين بانك��ي و اوراق بهادار را ب��ه يكديگر متصل 
مي كند. به گ��زارش رويترز، بان��ك مركزي چين در 
بيانيه اي اعالم كرد كه س��رمايه گذاران واجدشرايط 
اجازه خواهند داشت تا از طريق »زيرساخت اتصال«، 
اوراق به��ادار قابل داد و س��تد در بانك هاي يكديگر را 
خريد و فروش كنند. بازار بين بانكي اوراق بهادار چين 
كه در س��ال 1۹۹7 چين شكل گرفت و تحت نظارت 
بانك مركزي چين فعاليت مي كند، از حيث انتشار و 
حجم دادو ستد به مراتب بزرگ تر از بازار اوراق بهادار 
است. بازار اوراق بهادار چين تحت نظارت كميسيون 
تنظيم مقررات اوراق بهادار اين كش��ور قرار داش��ته 
و س��رمايه گذاراني از دالالن گرفته ت��ا صندوق هاي 
سرمايه گذاري و اشخاص را در دل خود جاي داده است.

تا پايان سال ۲۰1۹، حجم كلي اوراق بهادار داد و ستد 
شده به ۹۹.1 تريليون يوآن )143 ميليارد دالر( رسيد 
و س��هم اوراق بهادار بين بانكي ۸6.4 تريليون يوآن يا 
۸7.۲ درصد از كل اوراق بود. بانك مركزي چين در سال 
۲۰1۸ اقدام به يكپارچه ساختن رتبه اعتباري اوراق 
كرد و اولين قدم را در راس��تاي برداشتن موانع مابين 

اين دو بازار برداشت.

رسول  خوانساري |
نح�وه تبدي�ل وج�وه اوراق، بازپرداخ�ت در 
سررسيد، تعيين نرخ س�ود، محل تامين وجوه 
ارزي از جمله مهم ترين مس�ائل و چالش ها در 

مورد گواهي سپرده يورويي به شمار مي آيند.

به  تازگ��ي رييس كل بانك مركزي از برنامه اين بانك براي 
انتشار گواهي سپرده يورويي در آينده خبر داده است. دكتر 
عبدالناصر همتي در يادداش��ت خود اظهار داش��ته است: 
»در راستاي چارچوب فعلي سياست گذاري پولي و اجراي 
عمليات بازار باز و به منظور مديريت نقدينگي و هدايت تورم 
به سمت هدف ۲۲ درصدي بانك مركزي به زودي گواهي 
سپرده يورويي را به شوراي پول و اعتبار ارايه خواهد داد. بر 
اين مبنا قرار است بانك مركزي در قالب گواهي يورويي با 
سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع آوري 
ريال اقدام نمايد«. به طور كلي اس��تفاده از ابزارهايي كه به 
سياست گذار پولي كمك نمايد تا با مديريت نقدينگي، به 
كاهش نوسان هاي غيرعادي در نرخ ارز، تورم و ... جلوگيري 
كند، مطلوب است. ولي توجه به ماهيت و كاركرد ابزارها و 

شرايط زمينه اي انتشار آنها اهميت زيادي دارد. گرچه در 
مقطع كنوني، انتشار گواهي سپرده يورويي در حد پيشنهاد 
به شوراي پول و اعتبار مطرح شده و جزييات آن مشخص 
نشده است، ولي شايسته است طراحان و مجريان اين طرح، 
برخي مالحظات و الزام��ات را در اين خصوص مد نظر قرار 
دهند كه در ادامه به مهم ترين آنها اشاره خواهد شد:  از آنجا كه 
گواهي سپرده در نظام بانكي، معموالً با عنوان »گواهي سپرده 
سرمايه گذاري مدت دار« و در دو نوع عام و خاص شناخته 
مي شود، لذا با توجه به عدم ذكر عبارت »سرمايه گذاري« 
در گواهي س��پرده يورويي، چنين به ذهن متبادر مي شود 
كه اين اوراق از نوع سرمايه گذاري نيست و چنانچه رييس 
كل بانك مركزي نيز در يادداشت خود اعالم كرده، اين اوراق 
در راستاي سياست گذاري پولي منتشر مي شود. لذا به نظر 
مي رسد اين اوراق، با گواهي سپرده سرمايه گذاري مدت دار 
كه توسط بانك ها قابل انتشار است، دست كم از جهت كاركرد 
متفاوت خواهد بود و مسائل جديدي از جمله تعيين نرخ 
سود مشخص، بلوكه كردن وجوه و ... در رابطه با آن مطرح 
مي شود. آن گونه كه در يادداشت رييس كل بانك مركزي 
مطرح شده، هنگام انتشار اوراق، مبلغ آن به صورت ريالي و 

معادل نرخ بازار از خريداران دريافت مي شود. هرچند در رابطه 
با نحوه تبديل مبلغ حاصل به يورو اشاره اي نشده است، ولي 
اين احتمال وجود دارد كه ناشر اوراق )بانك مركزي(، پس 
از انتشار و تأمين ريال، مبلغ اوراق را به يورو تبديل كند و تا 
سررسيد نگه دارد و در سررسيد به همراه سود تعيين شده به 
خريداران بازپرداخت كند. در اين صورت بايد چند مساله مد 
نظر قرار گيرد. از جمله اينكه محل تأمين يورو توسط ناشر 
اهميت دارد و بسته به اينكه از طريق بازار، صندوق توسعه 
ملي، ذخاير بانك مركزي و مانند آن تأمين شود، هر كدام 
مالحظات و چالش هاي خاص خود را دارد. براي مثال تأمين 
يورو از طريق بازار ممكن است باعث ايجاد فشار مقطعي در 
تقاضا براي يورو شود؛ به عالوه چون ظاهراً قرار نيست وجوه 
حاصل در طرح خاصي به كار گرفته شود، لذا پرداخت سود 
بابت آن محل تأمل است. ولي اگر ناشر، مبلغ حاصل را به يورو 
تبديل نكند و تبديل ريال به يورو و بالعكس، بيشتر جنبه 
حسابداري داشته باشد تا واقعي، بسته به نوع قرارداد و شرايط 
آن، در اين صورت نيز با مسائلي همچون بروز ريسك تبديل 
ارز به خريدار يا ناشر يا هر دو مواجه خواهيم شد كه الزم است 
براي مديريت آن تدبير الزم انديشيده شود. با توجه به برخي 

تجارب گذشته براي دريافت س��پرده هاي ارزي از مردم يا 
انتشار اوراق ارزي، الزم است سازوكار مناسبي براي جذابيت 
اوراق در نظر گرفته شود تا با جلب اعتماد عمومي امكان بهتر 
فروش گواهي سپرده يورويي فراهم شود. در اين خصوص 
مسائلي از قبيل معيار تعيين نرخ تبديل ريال به يورو )نرخ 
بازاري يا نرخ سنا(، نحوه پرداخت يورو به خريدار در سررسيد 
)نقدي يا غير آن(، حداكثر اوراق قابل تخصيص به هر خريدار 
و مانند آن در جذابيت اوراق اثرگذار خواهد بود. يكي ديگر از 
ابعاد مهم گواهي سپرده يورويي، توجه به ضوابط شرعي الزم 
براي طراحي و انتشار اين نوع اوراق است. در اين رابطه بايستي 
مالحظات مربوط به نوع قرارداد پايه اوراق، نحوه استفاده از 
منابع حاصل، معامالت اوراق در بازار ثانويه، قيمت گذاري و 
تعيين نرخ سود اوراق، بازپرداخت وجوه در سررسيد و ... به 
لحاظ شرعي مورد توجه قرار گيرد. براي مثال اگر قرار باشد 
اين اوراق بر پايه قرارداد وديعه منتشر شود، طبق ضوابط اين 
عقد، نمي توان منابع حاصل را در طرح خاصي به كار گرفت 
و بايد آنها را بلوكه كرد، لذا پرداخت س��ود براي اوراق محل 
اشكال خواهد بود.  با توجه به لزوم پرداخت مبالغ ارزي اصل 
و سود اوراق در سررسيد آنها، بايد منابع مورد نياز براي اين 

منظور در نظر گرفته شود. در اين خصوص مي توان به تجربه 
انتشار اوراق مشاركت ارزي در گذشته توجه كرد كه در آن 
شبكه بانكي با مشكالتي در رابطه با بازپرداخت در سررسيد 
از محل منابع طرح ها مواجه ش��دند. در آن زمان برخي از 
بانك ها در سررسيد به دليل فقدان منابع ارزي الزم، به جاي 
بازپرداخت ارزي وجه اوراق، براي خريداران آن اوراق اقدام به 
افتتاح حساب كرده و اعالم نمودند معادل ريالي وجوه ارزي 
س��رمايه گذاران به نرخ رسمي به حساب آنها واريز خواهد 
ش��د؛ اقدامي كه با توجه به تفاوت زياد نرخ ارز رسمي و آزاد 
در آن زمان، موجب بروز اعتراض از س��وي سرمايه گذاران 
شد. از اين رو توجه به پيش بيني منابع الزم براي تسويه در 
سررسيد از اهميت ويژه اي در رابطه با گواهي سپرده يورويي 
برخوردار است. ضمن اينكه بازپرداخت مبلغ نسبتاً زياد يورو 
در سررسيد، از جهت اثرگذاري آن بر عرضه و تقاضاي بازار 
حتماً بايد مد نظر قرار گيرد. در مجموع به نظر مي رسد توجه 
به ابعاد گوناگون عملياتي، اقتصادي و فقهي در گواهي سپرده 
يورويي، در موفقيت يا شكست اين سياست پولي اثرگذار 
است و بايد پيش از نهايي شدن و اجراي اين سياست به دقت 
منبع:  ايِبنا توسط بانك مركزي مد نظر قرار گيرد.      
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پيام  آغاز شصت و دومين سال 
خدمت و همراهي بيمه البرز

مديرعامل ش��ركت بيمه البرز در پيامي ۲۸ تيرماه، 
شصت و يكمين سالروز تاسيس اين شركت را تبريك 
گفت. به گزارش روابط عمومي بيمه البرز، محسن 
پوركياني، مديرعامل اين ش��ركت با صدور پيامي 
شصت و يكمين سالگرد تاسيس بيمه البرز را به همه 
كاركنان، نمايندگان، مشتريان و س��هام داران اين 

شركت تبريك گفت.
متن پيام به شرح زير است: 

بيس��ت و هش��تم تيرماه يادآور تاسيس بيمه البرز 
اس��ت. نهالي كه شصت و يك سال قبل كاشته شد، 
اكنون درختي تنومند و مستحكم است كه با تكيه 
بر دانش، تخص��ص، حرفه اي گ��ري و به كارگيري 
فناوري هاي نوين اعتماد مشتريان را بيش از پيش 
به خود جلب كرده اس��ت؛ بدون تردي��د با همت و 
تالش همه اعضاي خانواده، بيم��ه البرز بالنده تر از 
گذشته در مسير رشد و اعتالي صنعت بيمه و اقتصاد 
كشور گام برخواهد داشت. امروز بيمه البرز مفتخر 
اس��ت كه با همت مديران، كاركنان و شبكه فروش 
توانا، كارآمد و پاكدس��ت خود وارد شصت و دومين 
سال خدمت رساني به مش��تريان شده و توانسته با 
وجود تحريم هاي غيرقانوني، شيوع بيماري كرونا و 
ديگر مش��كالت از ظرفيت ها و توانمندي هاي خود 
در راستاي حفظ وتوسعه رونق اقتصادي كشور گام 
بردارد. نياز به تحول مس��تمر در فضاي رو به تكامل 
اقتصادي، چالش هاي زيادي براي فعاالن اقتصادي 
به خص��وص در صنعت بيمه به وجود آورده اس��ت. 
رويارويي با اين چالش ه��ا و چالش هاي آتي تنها با 
تالش دايم مديران، همت كاركن��ان و نمايندگان 
كه شيريني جلب و استمرار رضايتمندي مشتريان 
را در پي دارد، ممكن مي ش��ود.  در س��ال گذشته با 
توفيق الهي توانستيم گام هاي بلند و اساسي در حل 
مش��كالت اجرايي و پيشبرد امور ش��ركت برداريم. 
دستاوردهايي مانند كسب رتبه اول شفافيت مالي، 
س��طح يك توانگري و ش��فاف ترين شركت بيمه 
بورس از لحاظ كيفيت افش��اء و اطالع رساني را نيز 
به دست آورديم. براي حفظ و ارتقاي جايگاه چنين 
مجموعه ارزشمندي در اقتصاد و صنعت بيمه كشور، 
همه دس��ت اندركاران شركت تالشي بي وقفه براي 
ساماندهي، تقويت و بهبود زيرس��اخت ها، اصالح 
فرآيندها، چابك س��ازي س��ازمان، اصالح ساختار 
دارايي ها، جذب و پ��رورش نيروهاي خالق و نوآور، 
توسعه سطح رفاه و معيشت كاركنان و نمايندگان، 
ارايه سريع ترين خدمات صدور، مديريت ريسك و 
توجه ويژه به مشتريان خرد را سرلوحه فعاليت هاي 
خود قرار داده اند. در پايان از پروردگار متعال، سعادت، 
سالمت و كاميابي همه سهامداران، بازنشستگان، 
كاركنان، نمايندگان و البته مشتريان وفادار و عزيز 
را خواس��تارم.به اميدعنايت  الهي و با تالش همه ما، 
بيمه البرز توانگرتر از هميشه ماندگاري خود را با همه 

شريك خواهد شد.

حمايت بانك آينده از   
شركت هاي  آسيب ديده از كرونا 
بانك آينده، در سال جهش توليد و با هدف تقويت، 
تأمين مالي و حمايت از ش��ركت هاي دانش بنيان، 
مرحله سوم پرداخت تسهيالت به اين شركت ها را آغاز 
كرد.  در نشستي كه در سالن همايش هاي صندوق 
نوآوري و شكوفايي با حضور دكتر محمد فطانت مدير 
عامل بانك آينده، مديران عامل بانك هاي كارآفرين 
و صنعت و معدن و مديران اي��ن صندوق و در آيين 
برگزاري آغاز مرحله سوم حمايت از كسب و كارهاي 
آس��يب ديده از كرونا ويژه شركت هاي دانش بنيان 
متوسط و بزرگ برگزار شد، ايشان بر لزوم حمايت از 
صنايع دانش بنيان، به خصوص در شرايط همه گيري 
ويروس كرونا، تأكيد ك��رد. مديرعامل بانك آينده 
بيان ك��رد: بانك آينده، مفتخر اس��ت تا كماكان، با 
چابكي و تسريع در انجام امور، با پرداخت تسهيالت 
به شركت هاي دانش بنيان، به خصوص شركت هاي 
آسيب ديده از ويروس كرونا، حمايت هاي الزم را انجام 
دهد تا اين شركت ها، به خصوص شركت هاي فعال در 
حوزه سالمت و درمان، با توليدات خود كمك كنند 
تا از اين شرايط بحراني كرونا، با موفقيت عبور نماييم.  
پرداخت تس��هيالت مرحله س��وم با نرخ ۹ درصد و 
بازپرداخت 1۸ ماهه و براي شركت هاي دانش بنيان 
متوسط و بزرگ است. يادآور مي شود: پيش از اين نيز، 
143 شركت دانش بنيان، از تسهيالت حمايتي بانك 

آينده، بهره مند شده اند.

كاهش كمك بالعوض،   
بسته نجات اروپا است

سران اتحاديه اروپا در آستانه دومين روز مذاكرات در 
بروكسل بر سر صندوق احياي اقتصادي و جنجالي 
75۰ ميليارد يورويي، با پيشنهادي جديد و ميانجي 
گرايانه اي روبرو ش��دند.به گزارش بلومبرگ، در اين 
پيش��نهاد حجم بودجه دس��ت نخورده باقي مانده 
اما مبلغ تخصيص��ي به عنوان كم��ك بالعوض به 
5۰ ميليارد يورو كاهش يافته اس��ت. براساس اين 
پيش��نهاد و در تالش به منظور تعديل نگراني هاي 
مالي كش��ورهايي همچون هلند، در مجموع 45۰ 
ميليارد يورو به عنوان كمك بالعوض و 3۰۰ ميليارد 
يورو در قالب وام اختصاص خواهد يافت. مارك روته 
نخس��ت وزير هلند معتقد است كمك هاي مالي به 
كش��ورها بايد با نظارت دقيق تري نسبت به اعطاي 
وام هاي عادي صورت گيرد. او همچنين براي جلب 
نظر نخست وزير هلند طرحي را پيشنهاد كرده كه 
براساس آن مقررات سخت گيرانه اي براي پرداخت 
كمك مالي به كشورها اعمال شود. بر اساس اين طرح، 
اگر كشوري مصوبه كميسيون اروپا درباره راهبرد عبور 
از بحران كرونا را نپذيرد، از دريافت كمك مالي محروم 
مي شود. همچنين ميزان دريافتي كشورها براساس دو 
فاكتور رشد اقتصادي و ميزان خسارت ناشي از بحران 

كرونا محاسبه مي شود.

فرشچيان عضو اتاق ايران:  عدم اصالح بخشنامه ارزي جديد بانك مركزي به كاهش قطعي صادرات غيرنفتي منجر خواهد شد



اخبار ويژه

يك عضو اتاق بازرگاني مطرح كرد

حل مشكالت زنجيره فوالد با اتكا به بازار
گروه بورس|

قيمت گ�ذاري دس�توري هم�واره يك�ي از 
مش�كالت موجود در بازارهاي كشور است 
كه در سال هاي اخير به بورس كاال نيز سرايت 
ك�رده اس�ت. همين امر س�بب ش�ده تا در 
سال ها و ماه هاي اخير حواشي بسياري حول 
قيمت گذاري دس�توري در بازار و ممانعت از 
تعيين آزادانه قيمت به خصوص در محصوالت 

فوالدي به گوش برسد. 

در طول ماه هاي اخير آنچه كه بيش از پيش توانس��ت 
بر انتظارات تورمي بيفزايد، همين كنترل قيمت ها بود 
كه اگرچه از افزايش قيمت در تابلوي معامالت نقره اي 
به طور موقت كاست، اما قيمت ها در بازار آزاد را باال برد 

و بر تورم بازارهاي كااليي افزود.
عض��و نمايندگان ات��اق بازرگاني، صناي��ع و معادن 
ته��ران گفت: براي جلوگيري از مش��كالت به وجود 
آمده در زنجيره فوالد، قيمت را بايد بازار تعيين كند. 
براي اين كار، بايد نهاده ها به قيمت واقعي در اختيار 
توليدكنندگان قرار گيرد تا در نهايت اختيار تعيين 
قيمت به س��ازوكار عرضه و تقاضا در بورس س��پرده 
شود. در اين صورت است كه قيمت به درستي كشف 
مي ش��ود و س��ود غيرواقعي و كاذب نصيب عده اي 
اندك نمي ش��ود. به گزارش سنا، عباس آرگون، عضو 
نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران گفت: 
وقتي دولت به صنايع مادر يارانه مي دهد، در زنجيره هاي 
بعدي توليد نيز خود را محق دخالت مي بيند، اما اين 
دخالت ها، هرگز نتيجه مطلوبي نداشته و نخواهد داشت. 
وي افزود: براي جلوگيري از بروز اين مشكل بايد بازار را 
به عرضه و تقاضا سپرد. اما از سوي ديگر، توليد ما توان 
زيادي براي قطع يك باره كمك هاي دولت در شرايط 
تحريمي ندارد، پس بايد ح��ذف يارانه ها را گام به گام 

پيش برد.
اين عضو نمايندگان اتاق بازرگان��ي، صنايع و معادن 
تهران ضمن انتق��اد از پيامدهاي منفي قيمت گذاري 
دس��توري كاالها گفت: مهم ترين بحث در خصوص 
قيمت گذاري هاي دستوري اين است كه اگر قيمت ها را 
محدود كنيم، هرچقدر هم نظارت دقيق صورت گيرد، 

گروهي منفعت بيشتري خواهند برد.

    قيمت گذاري به سود مصرف كننده نيست
آرگون اظهار داشت: در سال هاي گذشته بارها تجربه 
كرديم كه تعيين سقف قيمت براي محصوالت فوالدي 
و پتروشيمي، بازار سياه بزرگي را با اختالف قيمت زياد 
ايجاد كرد كه نفع آن، تنها به جيب عده محدودي رفت 
و نه توليدكنن��ده از آن بهره برد و نه مصرف كننده؛ اما 
مشخص نيست كه اين تجربه هاي تلخ قيمت گذاري 

چند بار ديگر بايد در اقتصاد ايران تكرار شود.
وي تصريح ك��رد: هرچند قصد دولت از قيمت گذاري 
دستوري، تأمين مواد موردنياز صنايع پايين دستي با 
قيمت هاي متعادل است، اما واقعيت آن است محصولي 
كه ب��ا قيمت پايين تر از ن��رخ واقعي در بازار رس��مي 
عرضه مي ش��ود، به دليل جذابيت باال راهي بازار سياه 

مي شود و در اين بين توليدكنندگان از قافله خريد جا 
مي مانند؛ اين دور باطل همواره باعث مي شود كه كاال 
با قيمت ارزان به دست مصرف كننده نرسد و سرانجام 
بايد راه ديگري جز »قيم��ت كاالها« براي حمايت از 
مصرف كننده پيدا كرد. آرگون با بيان اينكه بورس كاال 
در شفاف سازي مبادالت و توسعه صنايع در پي واقعي 
شدن قيمت ها اثر ويژه اي داشته است، ادامه داد: آنچه 
سبب مي شود نهادهاي دولتي به بازاري چون بورس 
كاال ورود كند، يارانه اي است كه به توليدكننده صنايع 
باالدس��تي مي دهد. از ماده اوليه ارزان گرفته تا انرژي 
يارانه اي ك��ه اينها به پايين ماندن قيمت توليد كمك 
مي كن��د. اما مداخالت قيمتي دول��ت در مراحل بعد 
نه فقط نتيجه مثبت نمي دهد بلكه شرايط را به مراتب 

از زمان آزاد گذاشتن قيمت ها بدتر كرده و قيمت ها را 
با رشد كاذب و تصاعدي مواجه مي كند؛ اين رويداد در 

چند سال اخير بارها تكرار شده است.

     راه حل چيست؟
اين عضو نمايندگان اتاق بازرگان��ي، صنايع و معادن 
تهران گفت: براي جلوگيري از اين اتفاق، قيمت را بايد 
بازار تعيين كند. براي اين كار، هم بايد نهاده ها به قيمت 
واقعي در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد تا در نهايت 
اختيار تعيين قيمت به سازوكار عرضه و تقاضا در بورس 
سپرده شود. در اين صورت است كه قيمت به درستي 
كشف مي شود و سود غيرواقعي و كاذب نصيب عده اي 

اندك نمي شود.

    »بازار« كليد حل مشكل زنجيره فوالد
اي��ن فع��ال صنعت در خص��وص مش��كالت ايجاد 
ش��ده در زنجيره ف��والد اظهار داش��ت: وقتي ماده 
اولي��ه را از طرف معدني ها، ياران��ه اي به فوالدي ها 
مي دهيم ولي از سوي ديگر توليدكنندگان فوالد با 
قيمت رقابتي در جهان محصوالتشان را بفروشند، 
زنجيره هاي پايين دس��تي معترض خواهند ش��د. 
اعتراض آنها هم به حق است. مي گويند سنگ آهن 
و ان��رژي مصرفي يارانه اي اس��ت، پس نبايد قيمت 
محصول نهايي بر اس��اس قيمت جهاني باشد. اين 
انتفاع نصيب فوالدي ها مي ش��ود اما هيچ نفعي به 
صنايع پايين دس��تي نمي رس��د. وي افزود: با توجه 
ب��ه اينكه تكنولوژي ه��ا در صنايع ف��والدي، به روز 
نيست بنابراين، اگر يارانه نهاده ها هم برداشته شود، 
فوالدي ها توان ماندن نخواهند داشت؛ بر اين اساس 
تنظيم اين روابط دشوار است. آرگون اضافه كرد: اين 
سيستم در جهان، يك سيستم »خودتنظيم« است. 
وقتي آن را دستكاري مي كنيم اين خودتنظيمي را 
محو و از بين مي بريم اگر همه چيز را به بازار واگذار 
كنيم، بازار، خود را تنظيم مي كند اما به شرط آنكه 
صفر تا صد كار به بازار سپرده شود. نه اينكه بخشي را 
دولت ورود كند و بگويد ازاينجا به بعد را بازار تنظيم 
كند. در واقع بايد از تأمين ماده معدني براي فوالد تا 

زنجيره پاياني را به خود بازار بسپاريم.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن 
ته��ران بيان كرد: تعيين دس��توري قيمت، رانت را 
براي عده اي ايجاد مي كن��د. اما در مقابل اگر دولت 
يارانه ها را يك باره بردارد، بسياري از صنايع از توليد 
خارج مي شوند. وي با بيان اينكه براي حذف كامل 
دخالت دولت، پيش فرض هايي وجود دارد كه بايد 
رعايت شود، متذكر ش��د: اگر قيمت ها را از ابتداي 
زنجيره توليد تا انتها واقعي كنيم، آن وقت، مشخص 
مي شود كه توليدكنندگان ما مي توانند رقابت كنند 
يا خير. اما اين اتفاق بايد در شرايط عادي بيفتد. به 
اين ترتيب اگر بتواني��م گام به گام و مرحله به مرحله 
حمايت ه��ا را كم كني��م و توليد را ب��ه ريل واقعي 
بازگردانيم، ش��ايد بتوان اميد داش��ت كه طي چند 
سال از مرحله دخالت هاي دولت عبور كرده و توليد 

با بهره وري صورت گيرد.

صداي شكستن سفته بازي در تاالرهاي شيشه اي بورس مسكن
معاون س�رمايه گذاري و توس�عه ب�ازار تامين 
سرمايه اميد، ش�فافيت در معامالت و هدايت 
فعاليت هاي س�فته بازان�ه به س�وي اقدامات 
سازنده را از آثار مثبت راه اندازي بورس مسكن 

ذكر كرد.

احسان عسكري در گفت وگو با پايگاه خبري بازار سرمايه 
)سنا( اظهار داشت: در دهه اخير نقش بازار در اقتصاد به 
خوبي در ميان تصميم س��ازان اقتصادي و فعاالن س��اير 
حوزه هاي اقتصادي كشور درك شده است؛ به طوري كه 

پس از بورس اوراق بهادار تهران براي معامالت سهام و اوراق 
بدهي، فرابورس ايران، بورس كاال و بورس انرژي ش��كل 

گرفته و اكنون بورس مسكن در حال راه اندازي است.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه شفافيت و سالمت 
اقتصادي از دغدغه هاي هر كشور است و وجود بازارهاي 
منسجم و س��ازمان يافته از راه حل هاي دسترسي به آن 
محسوب مي ش��ود، افزود: به نظر مي رسد بورس مسكن 
مي تواند تا حد زيادي بحث قيمت گذاري در بازار مسكن، 
شفافيت در معامالت و هدايت فعاليت هاي سفته بازانه به 
سوي فعاليت هاي سازنده و مفيد در اين حوزه را حل كند.

سكري توضيح داد: بازار س��رمايه در تمامي كشورهاي 
توسعه يافته براي داد و ستد سهام شركت ها و ساير اوراق 
بهادار ش��كل گرفته اند ولي سازوكار معامالت براي ساير 
دارايي ه��ا مانند ارز، طال، محصوالت كش��اورزي، انرژي 
و غيره، بنا به مقتضيات و ش��رايط اجتماعي، اقتصادي و 

سياسي هر كشور شكل گرفته اند.
معاون س��رمايه گذاري و توسعه بازار تامين سرمايه اميد 
خاطرنش��ان كرد: اگرچه ايجاد ش��فافيت در حوزه هاي 
مختلف اقتصادي مي تواند س��المت را به همراه داش��ته 
باش��د ولي در مقابل، قانونگذاران و ناظران بازار مس��كن 

نيز بايد به اصول ب��ازار كه همانا حضور فعال و پررنگ دو 
بازيگر بازار يعني عرضه كنندگان و متقاضيان مس��كن 

است پايبند باشند.
به گفته عسكري، اين موضوع كه پس از تالطم در اين بازار 
شفاف كه خود محصول تالطم در بخش ديگري از اقتصاد 
واقعي اس��ت اقدام به محدوديت در بازار شود، به طوري 
كه بازيگران امكان تصميم گيري نداش��ته باشند، بسيار 
خطرناك است و از قبل بايد پيش بيني هاي مناسب براي 
مقابله با اين تالطمات انجام گيرد.چرا كه سابقه اين موضوع 
را فعاالن بازار طال و س��كه در بورس كاالي ايران ش��اهد 

بوده اند كه به دليل افزايش قيمت ارز و به تبع آن سكه، بازار 
قراردادهاي مشتقه )آتي سكه( كه در تمامي بازارهاي مالي 
پيشرفته دنيا به عنوان ابزار پوشش ريسك مورد استفاده 
قرار مي گيرد، متوقف ش��د و بازار گواهي سپرده طال نيز 

اكنون با محدوديت هاي شديدي مواجه است.
وي در پايان توصي��ه كرد: در ابتداي آغ��از به كار بورس 
مس��كن، قانونگذاران و ناظران آن به بررس��ي مسائل و 
مشكالت احتمالي اين بورس و ارايه راه حل هايي براي آن 
اقدام كنند تا عالوه بر حل مشكالت بازار مسكن، به سوي 

حذف محدوديت ها گام برداشته شود.

همكاري بورس با كارشناسان قوه قضايه تا يك ماه ديگر
با ابالغ بورس به ش�ركت هاي بورسي، انتخاب 
كارشناس�ان مس�تقل با معرفي مرك�ز وكال و 
كارشناسان رسمي قوه قضاييه انجام مي گيرد.

به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، با ابالغ سازمان بورس 
و ش��ركت بورس به شركت هاي بورس��ي، از ماه آينده و 
احتماال  اواخر مرداد ماه ۹۹، به تدريج انتخاب كارشناسان 
رسمي مستقل، توسط مركز وكال و كارشناسان رسمي 
قوه قضاييه آغاز خواهد شد و پس از ابالغ سازمان بورس 
به ش��ركت ها، به تدريج ش��اهد انتخاب كارشناس��ان از 
سوي مركز وكال خواهيم بود. اين روش به افزايش سطح 
استقالل كارشناسان، تقويت نظارت و مراقبت از بورس 
و ش��ركت هاي بورس��ي كمك خواهد كرد و سهامداران 
و مسووالن س��رمايه گذاران نيز با رضايت بيشتري با آن 
برخورد خواهند كرد.  محم��د ابراهيم پورزرندي رييس 
هيات مديره شركت بورس درباره زمان همكاري بورس 
با مركز وكال و كارشناسان رسمي قوه قضاييه گفت: ما در 
گذشته و سال هاي قبل نيز از توان وكال، كارشناسان رسمي 
و تيم ها و هيات هاي كارشناسي بهره برده ايم. اما در گذشته 
شركت ها مي توانستند كارش��ناس و وكيل را خودشان 
انتخاب كنند و در چنين انتخابي، معموال موضوع استقالل 

كارشناس رسمي و وكيل كمتر مورد توجه قرار مي گيرد. 
زيرا شركت براساس شناخت ياهمكاري قبلي كارشناس 
را انتخاب كرده است و قرارداد مالي بين آنها وجود دارد و 
اين موضوع شائبه امضاي كارشناس بر اساس نظر مديران 

شركت را تقويت مي كند.
وي اضافه كرد: اما وقتي مركز وكال و كارشناسان رسمي قوه 
قضاييه، از بين كارشناسان يك يا چند نفر را معرفي كند، 
به استقالل كارشناسان بيشتر توجه خواهد شد و مردم و 
سهامداران نيز اطمينان بيشتري به اين روش كارشناسي 
خواهند داشت. زيرا كارشناس به صورت اتفاقي يا براساس 
تخصص و سابقه و توان او انتخاب شده و استقالل بيشتري 

را براي او مي توان متصور بود.
پورزندي با تاكيد بر استفاده از توان كارشناسان مستقل 
مركز وكال و كارشناسان رسمي قوه قضاييه گفت: به دنبال 
اين تفاهم نامه و شروع همكاري هاي بورس با مركز وكال، 
سازمان بورس و شركت بورس و س��ازمان هاي نظارتي 
بورس، به شركت هاي مختلف ابالغ خواهند كرد تا براي 
انتخاب كارشناسان، به مركز مراجعه كنند و اين موضوع 
به استقالل كارشناسان كمك بيشتري خواهد كرد. وي 
ادامه داد: براي سهامداران خرد اين دغدغه وجود دارد كه 
چه كس��ي اين قيمت ها را اعالم كرده و نظر كارشناسي 

داده اس��ت. رييس هيات مديره ش��ركت بورس در مورد 
همكاري بورس و مركز وكال و كارشناس��ان رسمي قوه 
قضاييه گفت: قرار بر اين شده كه يك سري آموزش هاي 
الزم در ش��ركت هاي تامين س��رمايه و ارزيابي قيمت و 
تجديد ارزيابي سرمايه ها ارايه شود كه از نظر مركز وكال 
با ساختار كارشناسان رسمي هماهنگ و هم راستا باشد 
و شركت هاي تامين سرمايه نيز خيالشان راحت باشد كه 
كار خود را با سيستم منصفانه قيمت گذاري انجام داده اند و 
اطمينان نسبي به اين روش ها حاصل شود و به خواسته ها و 
مطالبات درست مردم توجه شود. وي افزود: در كميته هاي 
فرعي روش همكاري براي ارزيابي سرمايه ها، تامين مالي 
و تعيين قيمت، داوري ها و كارشناسان حقوقي و دعاوي 
و رفع اختالف ها مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت تا 
از طريق تيم ها، هيات ها و گروه هاي كارشناسي مختلف 
با همكاري دو طرف، زمينه استفاده بهتر از كارشناسان 
هر دو طرف فراهم شود و همكاري فعلي گسترش يافته 
و با عمق و توان كارشناسي و دانش و سواد مالي بيشتري 
همراه شود و شاهد حضور بيشتر كارشناسان رسمي در 
حوزه هاي مختلف بورس، ش��ركت هاي بورسي، تامين 
سرمايه ها و... باشيم. رييس هيات مديره شركت بورس در 
پاسخ به پرسش خبرنگار ما در مورد نتايج و دستاوردهاي 

جلسه نمايندگان بورس و مركز وكال و كارشناسان رسمي 
قوه قضاييه گفت: جلسه مبارك و ميموني با حضور روسا 
و معاونان نمايندگان مركز وكالي قوه قضاييه و همچنين 
رييس س��ازمان بورس، رييس هيات مديره و چند تن از 
معاونان و روساي شركت هاي وابسته به بورس در محل 
مركز وكال و كارشناس��ان رس��مي قوه قضاييه برگزار و 
گفت وگوهاي موثر و راهگشايي بين نمايندگان دو طرف 
مطرح شد كه سرانجام اين توافق حاصل شد كه تفاهم نامه 
همكاري بين دو طرف در جهت بهبود عملكردها و تقويت 
نظارت كارشناسي و استفاده از توان كارشناسان، نهايي و 
اجرايي شود و جلسات مشترك، آموزش هاي مورد نياز دو 
طرف، تبادل اطالعات و نظرات كارشناسي و... براي تحقق 

اهداف مورد انتظار در دستور كار قرار گيرد.
وي ابراز اميدواري كرد: رابطه مشترك شكل گرفته به يك 
توافق نامه كارآمد به عنوان راهكاري در جهت سالم سازي 
و ايمن سازي بازار و افزايش سواد مالي شركت ها، ناظران، 

كارشناسان و سرمايه گذاران و سهامداران منجر شود.
پورزرندي افزود: در حال حاضر بازارهاي سرمايه و دارايي 
رو به گسترش است و تعداد سهامداران كه قبال ۱۵ ميليون 
نفر بوده، به دنبال افزايش تعداد س��هامداران در دو سال 
اخير و همچنين با ورود سهام عدالت به بازاربه ۶۰ ميليون 

نفر مي رسد و فرصت بزرگي است كه بايد از آن در جهت 
رشد و توس��عه توليد و اقتصاد كشور و سرمايه گذاري ها 
استفاده شود و از بازار سرمايه براي مقاصد عمراني كشور 
و توس��عه سرمايه گذاري ها و توليد اس��تفاده شود. مقام 
معظم رهبري نيز سال ۹۹ را سال جهش توليد نام گذاري 
كرده اند و در جهت تحقق اهداف اين س��ال نيز مي توان 
از بازار س��رمايه در جهت جهش توليد اس��تفاده كرد و 
سرمايه هاي مردم و نقدينگي موجود كشور را جلب توليد 
كرد.اما بازار سرمايه در عين حال به نظارت نيازمند است 
و بايد از اين سرمايه گذاري ها و دارايي هاي مردم مراقبت 
شود. در حال حاضر بيش از ۵۰۰ شركت توليدي صنعتي 
و اشتغال زا در بازار سرمايه فعاليت دارند كه عالوه بر جذب 
نقدينگي و كمك به رشد توليد ناخالص داخلي مي توانند 
به رش��د بازارهاي مالي و توان كارشناسي كشور كمك 
كنند. همچنين در مقابل ظرفيت هاي حقوقي، كارشناسي 
بورس، مال��ي، اقتصادي وتامين س��رمايه بايد در جهت 
مراقبت و نظارت بر عملكرد اين شركت ها و جريان بازار 
سرمايه و نقدينگي، قراردادها و خريد و فروش ها، ارزيابي 
سرمايه، تامين مالي و اعالم قيمت سهام و... به كار گرفته 
شود تا از حقوق سهامداران و شركت ها و بازار مراقبت شود 

و نظارت بر عملكردها را تقويت كند.
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براي جلوگيري از مشكالت به وجود آمده در زنجيره فوالد، قيمت را بايد بازار تعيين كند 

سخنگوي آزادس��ازي س��هام عدالت درباره نحوه فروش سهام 
عدالت براي مشموالن كمتر از ۱۸ س��ال گفت: در احراز هويت 
افراد زير ۱۸ س��ال نيازي نيست كه شماره همراه به نام خود فرد 
باشد و ثبت شماره همراه قيم كافي است. آزادسازي سهام عدالت 
از جمله اقدامات مهم دول��ت تدبير و اميد بود كه در نهايت در ۹ 
اردبيهشت ماه اجرايي شد و از روز ۱۰ ارديبهشت تا هشتم خرداد 
ماه به سهامداران فرصت داده شد تا در صورتي كه به دنبال انتخاب 
روش مديريت مستقيم هستند و مي خواهند مالكيت و مديريت 
سهام خود را به صورت مس��تقيم و بدون واسطه در اختيار خود 
بگيرند، با ورود به سامانه www.samanese.ir نسبت به اين 
امر اقدام كنند اما اين فرصت با توجه به استقبال مشموالن سهام 
عدالت براي انتخاب روش مس��تقيم ابتدا ت��ا ۱۵ خرداد ماه و در 
نهايت تا ۲۹ خردادماه تمديد شد. تاكنون بيشتر اقدامات مربوط 
به آزادسازي سهام عدالت انجام شده است اما در اين ميان شك 
و شب هاتي درباره احراز هويت مشموالن زير ۱۸ سال كه مالك 
تلفن همراه نيس��تند و نمي توانند اقدام به ثبت س��فارش كنند 
ايجاد شد، در اين زمينه »حسين فهيمي«، سخنگوي آزادسازي 

سهام عدالت پيش از اين اعالم كرده بود كه در راستاي حفاظت از 
دارايي ها، يكي از دشواري هاي كار ستاد آزادسازي سهام عدالت، 
حفاظت از دارايي افراد زير ۱۸ س��ال اس��ت. دشواري كار اينجا 
اس��ت كه فرد مورد نظر نمي تواند سفارش گذاري كند بلكه بايد 
فرد ديگري از طرف او سفارش گذاري را انجام دهد بنابراين ما بايد 
بدانيم فردي كه سفارش را ثبت مي كند آيا، ولي يا قيم قانوني اين 
شخص است يا خير. فهيمي اظهار كرد: براي فروش سهام عدالت 
هم اين فرد زير ۱۸ سال و هم، ولي يا قيم او بايد در سجام ثبت نام 
كنند و احراز هويت ش��وند. بعد از احراز هويت، كارگزاري ها اين 
امكان را دارند كه اطالعات س��جام را مبنا قرار دهند و س��فارش 
فروش را تأييد كنند. رييس شركت س��پرده گذاري مركزي در 
پاسخ به اين سوال كه وقتي اين افراد نمي توانند شماره تلفن همراه 
به نام داشته باشند چگونه مي توانند سهامشان را بفروشند، گفت: 
در ثبت سجام افراد زير ۱۸ سال، نيازي نيست كه خودشان شماره 
تلفن همراه به نام داشته باشند بلكه هنگام ثبت نام سامانه سجام 
با توجه به تاريخ تولد فرد از شما قبول مي كند كه شماره همراه، 

ولي يا قيم را وارد كنيد.

نحوه فروش سهام عدالت افراد زير ۱۸ سال چگونه است؟
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: س��ازمان 
امور مالياتي براي شركت هايي كه در سال ۹۹ وارد بازار بورس شوند 
و حداقل ۲۵ درصد از س��هام شركت خود را به صورت شناور عرضه 
كنند، متعرض حساب هاي س��نوات گذشته آنها نخواهد شد و اين 
مش��وق و فرصت فقط تا انتهاي س��ال ۹۹ معتبر بوده و الزم است، 
واحدهاي توليدي از اين فرصت بهره مند شوند. به گزارش شاتا، سعيد 
زرندي افزود: يكي از داليل عدم رغبت برخي شركت هاي توليدي به 
بازار سرمايه مشكالت مالياتي سال هاي گذشته است. وي ادامه داد: 
پذيرش بنگاه هاي صنعتي، معدني و تجاري در بازار سرمايه )بورس 
و فرابورس( از برنامه هاي وزارتخانه در سال  جاري مي باشد. زرندي 
گفت: براي ترغيب متقاضيان به پذيرش در بازار س��رمايه، اقدامات 
موثري صورت گرفته كه مهم ترين آن رفع دغدغه شركت ها براي ورود 
سازمان مالياتي به پرونده هاي سال هاي گذشته آنها بود. معاون طرح 
و برنامه توضيح داد: با حمايت س��ران قوا و تاييد مقام معظم رهبري 
اين مشكل براي سال ۹۹ مرتفع شده است. زرندي گفت: با موافقت 
وزير اقتصاد، نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هيات پذيرش 
بورس عضويت پيدا كرد و اين موضوع باعث تسريع در روند پذيرش 

شركت هاي توليدي خواهد شد. معاون طرح و برنامه تصريح كرد: بايد 
اين واقعيت را پذيرفت كه بخش صنعت راهي جز حركت به سمت 
ابزارهاي نوين مالي ندارد. وي گفت: سيستم بانكي هم اكنون تنها منبع 
تامين مالي بخش توليد است اما نمي تواند جوابگوي نيازهاي بخش 
صنعت و معدن باشد لذا بايد به سمت ابزارهاي جديد رفت. زرندي 
گفت: ب��راي اين موضوع بايد دو اتفاق بيفت��د اول در بخش قوانين، 
آيين نامه ها و دستورالعمل هاس��ت كه راه را براي ورود شركت هاي 
تازه وارد به بورس تسهيل كند كه در اين بخش وزارت صنعت، معدن 
وتجارت تمام تالش خود را در سال جاري خواهد كرد و بر اين اساس 
يك دفتر مستقل ذيل معاونت طرح و برنامه به نام دفتر تامين مالي 
ايجاد كرده است. معاون طرح و برنامه تاكيد كرد: اتفاق دوم بايد در 
خود بنگاه ها روي دهد چرا كه برخي شركت هاي توليدي توانسته اند 
در موض��وع تكنولوژي، كيفيت، بازار و... و. خود را به روز كنند، اما در 
مديريت مالي همچنان ديدگاه سنتي بر برخي بنگاه ها حاكم است. 
وي گفت: بنگاه هاي توليدي بايد با توجه به تحوالت اقتصادي مديريت 
مال��ي خود را مورد بازبيني قرار دهند و با نگاه هاي جديد به س��مت 

بهره مندي از ابزارهاي نوين مالي  به ويژه بازار سرمايه حركت كنند.

حضور نماينده وزارت صمت در هيات پذيرش بورس

توسعه و تجاري سازي موتور 
كم مصرف 3 استوانه ايراني

 پيمان شرقي، مدير پروژه توسعه و تجاري سازي 
موتور كم مصرف 3 اس��توانه ايران خودرو در اين 
باره گف��ت: طراحي موتور 3 اس��توانه با فرآيند 
الگوب��رداري از موتورهاي متعدد ب��ه روز دنيا با 
فناوري ه��اي مختلف تزريق مس��تقيم بنزين 
از س��ال ۹۵ آغاز ش��د. وي افزود: در حال حاضر 
گ��روه صنعتي ايران خودرو و ش��ركت تحقيق، 
طراحي و توليد موت��ور ايران خ��ودرو )ايپكو(، 
با اس��تفاده از توانمندي ه��اي موجود در بخش 
طراحي و مهندس��ي و زنجيره تامين، به دنبال 
اجراي اين طرح براي رس��يدن به اهداف كالن 
همچون مصرف سوخت كمتر از پنج ليتر در هر 
۱۰۰ كيلومتر پيمايش و سطح آاليندگي اروپا 
۶ هستند. ش��رقي تصريح كرد: اين اقدامات، در 
ش��رايط تحريم هاي ظالمانه كشورهاي غربي و 
ترك همكاري ها از سوي شركاي اروپايي، بيانگر 
رويكرد هوش��مندانه ايران خ��ودرو در مقابله با 
تحريم ها به شمار مي رود.  وي با اشاره به بيانات 
مقام معظم رهبري در روز كارگر امسال و تاكيد 
ايشان بر استفاده از فكر و توان صنعتگران براي 
طراحي موتور كم مص��رف، اظهار كرد: منويات 
ايشان سبب شد تا در ايران خودرو كميته ويژه اي 
براي تس��ريع در اجراي سياست ها و برنامه هاي 
توس��عه اي قواي محركه كم مصرف تش��كيل 
ش��ود. درحال حاضر كميته راهبري توس��عه و 
تجاري س��ازي خودروهاي كم مصرف در ايران 
خودرو، اجراي طرح هاي متعددي از جمله توسعه 

قواي محركه را دنبال مي كند.

توليد روزانه ۲۰۰ دستگاه 
دناپالس توربو اتوماتيك 

مدير پ��روژه خ��ودروي دنا پالس توربوش��ارژ 
اتوماتيك اعالم كرد: با برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته، مرحله تولي��د اين محص��ول از ابتداي 
خرداد امس��ال آغاز شده اس��ت.   حسن بهلولي 
گفت: ب��ا همكاري زنجيره تامين و رس��يدن به 
اهداف كيفي تعيين شده، قرار است روزانه ۲۰۰ 
دستگاه خودروي دنا پالس توربو شارژ اتوماتيك 
در ايران خودرو توليد شود.  وي با اشاره به اينكه 
دنا پالس اتوماتيك از استانداردهاي آاليندگي 
و زيس��ت محيطي مصوب و ملي عبور مي كند، 
خاطرنش��ان كرد: اين خودرو براس��اس سليقه 
مصرف كنندگان و بدون بهره گيري از مشاوران 
خارجي و توسط مهندسان ايران خودرو طراحي 
و توليد شده است. بهلولي مزيت هاي اين خودرو 
را، دارا بودن گيربكس ۶ س��رعته، برخورداري از 
سيس��تم فرمان برقي، فيچرهاي استاندارد و به 
روز، فرمان پذيري خوب، راحتي سرنشين، ضريب 
ايمني باال و سيستم خنك كاري موتور با طراحي 
روز عنوان ك��رد.  مدير پروژه خودروي دنا پالس 
توربو شارژ اتوماتيك، با اشاره به انجام فعاليت هاي 
مركز تحقيقات ايران خ��ودرو بدون بهره گيري 
از مش��اوران خارجي در اين پروژه، جلوگيري از 
خ��روج ارز را از جمله نتايج اين اقدام دانس��ت و 
بيان كرد: مهم ترين فعاليت هاي مركز تحقيقات 
بدون بهره گيري از مشاوران خارجي، جانمايي و 
انطباق گيربكس روي موتور TC-EF7 و طراحي 

سيستم تعليق جلو است.

احداث و بهره برداري از 
7تصفيه خانه فاضالب در استان

مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان گفت: در ۱۰ 
سال گذشته 7 تصفيه خانه فاضالب در شهرهاي 
خوانسار، نجف آباد، هرند، اژيه، داران، بويين، سده 
و ورنامخواس��ت با اعتباري بالغ بر ۱۰۵ ميليارد 
تومان در مدار بهره برداري قرار گرفت. همچنين 
دو پكيج فاضالب مس��كن مهر نيز در شهرهاي 
نطنز و فريدونش��هر با اعتباري بالغ بر 4 ميليارد 

تومان مورد بهره برداري قرار گرفت.
هاشم اميني با بيان اينكه در سال هاي اخير احداث 
تصفيه خانه فاضالب در شهرهاي تيران و چادگان 
عملياتي شده است، عنوان كرد: در سال گذشته 
فاز توسعه اي تصفيه خانه فوالدشهر اجرايي شد 
اين درحالي اس��ت كه هم اكنون احداث تصفيه 
خانه فاضالب در ش��هرهاي چ��ادگان و نطنز و 
فاز توس��عه تصفيه خانه فاضالب فوالدشهر به 

پيشرفت فيزيكي 4۰ درصد رسيده است.

ثبت نام بيش از ۲ هزار راننده 
در سامانه كارا

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي اس��تان 
ايالم گفت: بيش از ۲۱۵7 فعال بخش حمل و نقل 
جاده اي شامل رانندگان و شركت هاي حمل و نقل 
جهت درياف��ت وام ۶ و ۱۲ ميلي��ون توماني در 
س��امانه كارا ثبت نام كرده و به بانك هاي عامل 
براي پرداخت تسهيالت معرفي شده اند. نوراهلل 
دلخواه گفت: در راستاي حمايت از رانندگان بخش 
حمل و نقل بين شهري اعم از رانندگان اتوبوسي، 
ميني بوسي، سواري و شركت هاي حمل و نقلي 
كه در ايام ش��يوع ويروس كرونا آسيب ديده اند 
مي توانند از تس��هيالت كرونا بهره مند ش��وند.

وي افزود: ش��رايط ثبت نام وام هاي ۶ ميليوني و 
۱۲ميليون توماني از طريق تشكل ها و انجمن هاي 
صنفي بخش حمل و نقل مسافر برون شهري انجام 
شده و رانندگان مي توانند با مراجعه به سامانه كارا 
به آدرس kara.mcls.gov.ir ثبت نام نمايند. 
مدير كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان 
ايالم گفت: وام ۶ ميليون توماني براي رانندگان 
بين شهري و وام ۱۲ ميليون توماني براي شاغالن 
در شركت هاي حمل و نقل با سود ۱۲ درصد و باز 

پرداخت ۲4 ماهه در نظر گرفته شده است.



ادامه از صفحه اول 5 راه  و شهرسازي

كليات طرح تفصيلي منطقه ۲۲ تصويب شد

فرمان ايست به رشد ناموزون غرب پايتخت
گروهراهوشهرسازي|

ي�كروزپ�سازاينك�هپي�روزحناچي،
ش�هردارته�رانازآغازاح�داثخط10
مترويتهرانب�همقصدمنطقه22تهران
خب�رداد،نماين�دگانم�ردمته�راندر
ش�ورايش�هر،كلياتطرحتفصيلياين

منطقهراتصويبكردند.
اعض�ايپارلم�انش�هريپايتخ�تدر
نشس�تعلنيدي�روزخ�ودهمچنينبه
كلي�اتط�رحكارتبلي�تالكتروني�ك
رايگانب�رايمددجويانكميت�هامدادو
س�ازمانبهزيس�تيرايمثبتدادند.در
رابطهباطرحتفصيل�يمنطقه22،محمد
س�االري،رييسكميس�يونشهرسازي
ومعماريش�وراياس�اميش�هرتهران
گفت:رويكردهايگذشتهباعثشدهكه
منطقهفراغتمحوروتفرجگاهيمنطقه
22متاسفانهامروزازمحرومترينمناطق

ازسرانهخدماتياست.

س��االري با بيان اينكه طرح تفصيلي منطقه ۲۲ 
ش��هر تهران س��ابقه ديرينه دارد، گفت: فلسفه 
ارايه اين طرح به مصوبه س��ال ۹۳ شوراي عالي 
شهرس��ازي و معماري باز مي گ��ردد و بندي در 
ط��رح تفصيلي پي��دا نكرديم ك��ه مغاير با طرح 

جامع باش��د.
وي ادامه داد: مفاد ط��رح تفصيلي مبتني بر ۱۲ 
ماده و ۴۹ نقش��ه اس��ت كه اليه هاي مختلفي از 
پهنه بن��دي و ... وجود دارد و ش��هرداري تهران 
مكلف است كه اينها را در مقياس يك دو هزارم 
ممهور به مهر شوراي ش��هر كند چراكه پيش از 
اين در فرايند طرح تفصيلي ش��هر تهران متوجه 
مغايرت جدي مي شديم و به عنوان مثال پارك 
مادر در منطق��ه ۵ كه زير پهن��ه آن تغيير پيدا 

كرده اس��ت.
س��االري با اش��اره به اينكه رويكردهاي گذشته 
باعث شده كه منطقه فراغت محور و تفرج گاهي 
و گردش��گاهي منطق��ه ۲۲ كه ريه ه��اي تهران 
محسوب مي شود متأسفانه امروز از محروم ترين 
مناطق از سرانه خدماتي است و اين همه امالك 
بزرگ مقي��اس فروخته ش��ده و بارگذاري هاي 
انبوه انجام شده است، گفت: اين جمعيت پذيري 
بايد متوقف شود، طرح جامع ۷۰۰ هزار جمعيت 
پذيري پيش بيني ش��ده بود در ط��رح تفصيلي 
س��ال ۹۱ ابالغ ۷۵۰ هزار و در طرح ويژه ۵۲۰ 

هزار س��قف در نظر گرفته ش��ده اس��ت.
وي ادام��ه داد: در اين منطق��ه ۴۵۷ هزار ظرفيت 
جمعيتي ايجاد شده در حالي كه بيش از ۲۳۰ هزار 
جمعيت س��اكن نشدند و ش��هرداري سعي كرده 
 بارگذاري ها را بين اتوبان خرازي و حكيم تغيير دهد.

اين عضو شوراي شهر تهران اظهار كرد: زمينه توجه 

به توسعه بر مبناي حمل و نقل عمومي يا TOD در 
اين منطقه فراهم ش��ده و خط ۱۰ و ۶ مترو به اين 

منطقه متصل مي شود. 
كلي��ات اين طرح با ۱۳ مواف��ق از مجموع ۱۴ نفر 

حاضرين به تصويب رسيد.

   كارت بلي�ت الكتروني�ك راي�گان ب�راي 
مددجويان 

پيشنهاد رايگان شدن كارت بليت الكترونيك حمل 
و نقل عمومي براي افراد تحت پوشش بهزيستي و 
كميته امداد امام خميني به تصويب اعضاي شوراي 

اسالمي شهر تهران رسيد. بهاره آروين در دويست 
و بيست و هفتمين جلسه علني شوراي شهر تهران 
و در جريان بررس��ي طرح »اصالحي��ه ماده واحده 
مصوبه »نظام يكپارچه بليت الكترونيك حمل و نقل 
عمومي شهر تهران« طي پيشنهادي اظهار كرد: در 

بند )يك( تبصره )يك( اي��ن طرح درجهت تكريم 
والدين و همسران شهدا و جانبازان ۲۵ درصد به آنها 
بليت الكترونيك رايگان اختصاص داده شده است، 
اما در بند )چهار( براي افراد تحت پوشش بهزيستي 
و كميته امداد ۵۰ درصد تخفيف در نظر گرفته ايم. 
جايي كه بايد تخفيف دهيم اينجا است. عضو هيأت 
رييسه شوراي شهر تهران تاكيد كرد: فكر مي كنم 
منطق تخفيفات اين اس��ت كه به نيازمندان كمك 
كرده باش��يم، بنابراين بهتر اس��ت اين درصدها را 
جابه جا كنيم. محس��ن هاش��مي در واكنش به اين 
پيشنهاد با بيان اينكه حدود ۴۲ پيشنهاد در خصوص 
طرحي كه يك ماده واحده دارد وقت زيادي از صحن 
مي گيرد و ضمنًا ممكن اس��ت به لحاظ رس��انه اي 
بازخوردهاي مناس��بي نداش��ته باش��د، خواستار 
پس گرفتن پيش��نهادات و واگذاري مس��ووليت به 
كميسيون تخصصي شد. آروين در پاسخ به سخنان 
هاشمي بيان كرد: درس��ت است كه ورود صحن به 
يك سري از موارد با توجه به اينكه پوشش رسانه اي 
خوبي داده نمي ش��ود و با برجسته سازي يا كمرنگ 
ك��ردن برخي موارد باعث برداش��ت ها و پيامدهاي 
غيرواقعي مي شود، اما اين نبايد باعث شود شورا اين 
مباحث را به درون كميس��يون ها برده و عملكردي 

غيرشفاف داشته باشد.

   تكريم هنرمندان با تخفيف 50 درصدي؟
رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند شوراي شهر 
تهران تصريح كرد: در اين طرح مش��خص نيست با 
چه منطقي به هنرمندان براي تكريم شان ۵۰درصد 
تخفيف داده شده و براي افراد تحت پوشش كميته 
امداد و بهزيستي كه نيازمند واقعي هستند هم ۵۰ 
درصد تخفيف در نظر گرفته ش��ده است. آيا حتمًا 
باي��د از طريق حم��ل و نقل عموم��ي هنرمندان را 
تكريم كنيم؟ وي با بيان اينكه طرح يادشده از منطق 
مناسبي برخوردار نيست، گفت: اين طرح به نيازمند 
۵۰ درصد تخفيف مي دهد و براي كسي كه قرار است 

صرفًا تكريم شود كارت بليت رايگان مي دهد.
يا به عنوان مثال با وج��ود اينكه در بند )دو( تبصره 
)يك( براي س��المندان ۶۵ س��ال به ب��اال تخفيف 
۹۰ درص��دي در نظر گرفته ش��ده، در بند )هفت( 
مجدداً به تخفيف ۹۰ درصدي براي بازنشس��تگان 
 و وظيفه بگيران ش��هرداري اش��اره ش��ده اس��ت.

چرا بايد براي كارمندان خود امتياز ويژه اي در نظر 
بگيريم؟ اين مبالغ مربوط به همه شهروندان تهراني 
است. آروين تاكيد كرد: اينكه كميسيون تخصصي 
اصل مس��ووليت را به عهده بگيرد اشكالي ندارد اما 
حداقل اي كاش در صحن ش��ورا به تفاهم برسيم و 

آنگاه كميسيون تخصصي به جزئيات بپردازد.
درنهاي��ت اين پيش��نهاد مبن��ي بر رايگان ش��دن 
كارت بليت الكترونيك حم��ل و نقل عمومي براي 
افراد تحت پوشش بهزيس��تي و كميته امداد با ۱۲ 

رأي موافق از ۱۴ نفر از حاضران تصويب شد.
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وكارهاي  تمرين توسعه كسب 
آنالين در شيوع كرونا

تمايلي به حضور در فضاي مجازي نداش��تند. 
دليل بي رغبتي كسب وكارهاي سنتي به حضور 
در فضاي مج��ازي، هزينه هاي باالي راه اندازي 
كسب وكارها در فضاي مجازي است، اما شيوع 
ويروس كرون��ا به آنها نش��ان داد كه مجبورند 
تغيير را بپذيرند و وارد فاز تغيير شوند. متاسفانه 
اگرچه ويروس كرونا وارد كشور شد، اما به عنوان 
كاتاليزوري براي رشد و توسعه كسب وكارهاي 
اينترنتي عمل كرد و مي ت��وان اميدوار بود كه 
در س��ال ۱۴۰۰ اثرات اين تغيي��رات را ببينيم 
و با محركي كه ايجاد ش��ده، شاهد رشد خوبي 
خواهيم بود. بس��ياري از پيش بيني ها نش��ان 
مي دهد كه حداقل پنج س��ال طول مي كشد تا 
رشد گردش مالي در حوزه معامالت اينترنتي 
از پنج به ۱۵ درصد برس��د، همان طور كه دو تا 
سه س��ال طول كش��يد كه اين ميزان از سه به 
پنج درصد برسد. اما با شرايط موجود ظرف دو 
سال آينده به راحتي به گردش مالي ۱۵ درصد 
در كس��ب و كارهاي اينترنتي خواهيم رس��يد. 
يكي ديگر از چالش هاي ش��يوع كرونا، موضوع 
دوركاري اس��ت. خود من به عنوان كسي كه از 
سال ۱۳۷۲ برنامه نويس بودم و از سال ۱۳۷۸ 
در زمينه كسب وكار آنالين شركتي راه اندازي 
كرده ام، تاكنون نتوانستم موضوع دور كاري را 
مديريت كنم كه دلي��ل آن وجود چالش هاي 
متع��دد در حوزه هاي مختلف اس��ت. ما نياز به 
آموزش و يادگيري داريم چون در گذش��ته نه 
آم��وزش ديديم و نه تمري��ن كرديم و اين عدم 
تمرين و ت��داوم برنامه ها، ما را ب��ا چالش هاي 
ج��دي مواجه كرده اس��ت. البت��ه چالش هاي 
دوركاري مختص ايران نيست، بلكه تمام دنيا با 
آن مشكل دارد. ولي مي توانيم با اين تمرين ها 
به تدريج ياد بگيريم كه چگونه به سمت آنالين 
ب��ودن و دوركاري حركت كني��م. چالش هاي 
موجود ش��امل جنبه ه��اي اخ��الق حرفه اي، 
مسووليت پذيري، كنترل و بهره برداري قانوني 
مي ش��ود. يكي از اين مشكالت اين است كه ما 
در زمينه دور كاري و بيمه قوانين نداريم و در سه 
ماه گذشته بازرس بيمه به سراغ شركت ها نرفته 
است، همه اين مش��كالت را به كناري بگذاريم 
خودمان هم در اجراي دور كاري مناس��ب و در 
تعريف حد و ح��دود آن هم مش��كل داريم. از 
طرفي بايد توجه داش��ت كه الزاما همه مشاغل 
مانند نانوايي، كش��اورزي، تعمي��ركار خودرو، 
اپراتور پمپ بنزين مشمول دوركاري نمي شوند. 
دوركاري حد و حدودي دارد و در اين زمينه غلو 
مي شود. قرار نيست همه دوركار شوند، بلكه قرار 
است براي همه كسب وكارهايي كه امكان انجام 
آنها از راه دور وجود دارد، دوركاري اجرايي شود.
٭دبيرانجمنصنفيكسبوكارهاي
اينترنتيتهران

مسكن رو ول كن
دالر ر و بچسب!

به گونه اي كه برآيند اين ش��رايط، دورتر شدن 
متقاضيان مصرفي از روياي خانه دار ش��دن و 
تحمل فشار بيشتر اجاره بها از سوي آنان خواهد 
بود. در واقع، هيجان ه��اي هفته هاي اخير در 
بازاره��اي موازي به خوبي نش��ان مي دهد كه 
دلسوزان بخش مسكن و نمايندگاني كه تمايل 
دارند مساله سرپناه مردم را حل كنند، بايد قبل 
از ارايه هر طرح مس��كني، راه يا راه هاي رش��د 
قيمت مسكن به طور اخص، و قيمت ساير كاالها 
و خدمات را به طور اعم، مسدود كنند و پيگيري 
طرح هاي مس��كني را به دوران ثبات اقتصاد و 
بازارها موكول كنند و به قول فوتبالدوس��تان، 
مارادون��اي مس��كن را ول كنند و ب��ه غضنفر 
دالر بچس��بند! همان گونه كه اگر طي ۵ سال 
گذش��ته كه به طور قطع سه سال آن در دوران 
صلح برجامي بوديم، س��امانه اسكان و امالك 
راه اندازي شده بود، امروز شاهد وجود سالطين 
ريز و درش��ت و دولتي و غيردولتي مس��كن با 
۱۰۰۰ واحد خالي در ش��هر ته��ران نبوديم و 
عرصه بر سفته بازي در بازار مسكن نيز مسدود 
شده بود. اما اينك كه با ريزش ارزش پول ملي 
به طور روزانه و ساعتي مواجه هستيم، تمام هم 
و غم نمايندگان مجلس و ساير مسووالن دولتي 

بايد معطوف به حل اين مساله باشد.
۳- راهكار هاي ممانعت از س��قوط ارزش پول 
مل��ي، در مجموع، براي همه فع��االن بازارها، 
 كارشناسان و صاحبنظران اقتصاد، نمايندگان 
مجلس و مس��ووالن دولتي معلوم و مكشوف 
است. اگر از مساله بن بست در حوزه سياست 
خارجي بگذريم و رف��ع تحريم هاي اقتصادي 
و كس��ب ثروت ه��اي دالري از طريق فروش 
نفت و س��اير كااله��اي صادرات��ي را به زمان 
ديگ��ري موكول كني��م، به مس��اله هزينه ها 
مي رس��يم. هزينه هايي كه انجام برخي از آنها 
نه تنها به خير و صالح مردم نيست كه موجب 
افزايش هزينه هاي دولت و كسري بودجه آن 
شده است. هر س��اله نقدهاي متعددي درباره 
تخصي��ص منابع مالي و ث��روت ملي به برخي 
نهادها، موسسات و دس��تگاه ها را در رسانه ها 
مي بينيم و مي خوانيم. دستگاه هايي كه نقشي 
در خلق ثروت ملي، بهره وري و رش��د اقتصاد 
كشور ندارند، اما از بيت المال ارتزاق مي كنند. 
بي گمان، قطع بودجه اين دسته از دستگاه ها، 
بايد از طريق بازنويسي و اصالح قانون بودجه 
سال ۹۹ توسط دولت و مجلس در دستور كار 
قرار گيرد، تا دولت براي رتق و فتق امور جاري 
كش��ور نيازمند اس��تقراض از بانك مركزي و 
الجرم رش��د پايه پولي كش��ور و تس��ري اين 

دومينو به بازارها نباشد.

منطقه فراغت محور و تفرج گاهي منطقه ۲۲ متاسفانه امروز از محروم ترين مناطق از سرانه خدماتي است

محسنهاشمي،رييسشورايش�هرتهراناز
وزارتنفتدرخواستكردكهدرمعيارپرداخت
يارانهناش�يازصرفهجوييسوختتجديدنظر
كند.هاش�ميدردويستوبيس�توهفتمين
جلسهشورايشهربااشارهبهحملونقلعمومي
بهعن�وانيك�يازگلوگاههايانتق�الويروس
كروناگفت:باتوجهبهعدمتعطيليفعاليتهاي
اقتصاديواداريباتصميمستادمليكرونا،تنها
راهكاهشابتايش�هروندان،افزايشظرفيت
سيس�تمحملونقلعمومياستكهمتاسفانه
درسالهاياخيرباكاهشمنابعواعتباراتآن،
كمبودناوگانعموميبهشدتاحساسميشود.
رييسش�ورايش�هرادامهداد:روزگذشتهوبا
تحويلآخرينقطارهايدردستساختشركت
واگنس�ازيتهران،اينكارخانهمهمداخليبه

دليلاجرايينشدنقراردادساخت۶50واگنكه
مدتهاستدرچرخهبروكراسيسيستمبانكيو

دولتيماندهاست،تعطيلشد.
هاشميگفت:تعطيليكارخانهواگنسازيتهران
كهبيشازهزارواگنرابرايمترويتهرانتوليد
كردهاس�ت،باوجودتوصيهمقاممعظمرهبري
جهتحمايتازمترودرسالجهشتوليدبايد

موجبشرمندگيمسووالنمربوطهشود.
اوباتاكيدبراينكهانتظارروشنشهروندانتهراني
ازمسووالنمحترمبانكمركزيووزارتنفت،
تسريعوتسهيلدربخشاعتباراتحملونقل
عموميتهراناستادامهداد:درصورتيكهبانك
مركزيظرفامروزوفردا،دس�تورانتشارهزار
ميلياردتوماناوراقمش�اركتتاميناتوبوسو
مترورابرايتهرانتوسطبانكرفاهصادرنكند،

ايناعتباركهمربوطبهسال1۳۹۸،خواهدبود،
باطلخواهدشدووضعيتفعلياتوبوسومتروي

تهراننيزباچالشمواجهميگردد.
هاشميازوزارتنفتنيزدرخواستكردكهدر
معيارپرداختيارانهناشيازصرفهجوييسوخت
تجديدنظركندوگفت:ازوزارتنفتكهسرانجام
درسالگذش�تهپرداختيارانهناشيازصرفه
جوييس�وختتوس�طمترورابراساسمصوبه
ش�وراياقتصادآغازكردهاس�ت،درخواس�ت
داريمباتوجهبهلزومرعايتفاصلهاجتماعيدر
مترو،درمعيارپرداختيارانهكهبراساسشرايط
پيكمسافريقبلازكرونابودهاستتجديدنظر
كردهومبنايمحاسبهپرداختيارانهرادرمتروبا
شرايطجديدولزومرعايتفاصلهاجتماعيمورد

تجديدنظرقراردهد.

تعطيلي كارخانه واگن سازي تهران
حمل و نقل عمومي

تهران به ۷ هزار دستگاه اتوبوس جديد نياز داردسلطان دولتي مسكن با 1000 خانه خالي
پروانه اصالني، مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه 
و شهرس��ازي با اعالم شناسايي فردي با مالكيت ۱۹۵ 
واحد در تهران و نهادي با يكهزار واحد، گفت: كساني كه 
احتكار و سوداگري مي كنند، دو راه پيش رو دارند، يا بايد 
واحدهاي خود را به بازار عرضه كنند و ماليات نپردازند يا 
چنانچه تمايل به عرضه واحدهايشان ندارند، بايد ماليات 
آن را بپردازند.  اصالني در يك برنامه تلويزيوني با موضوع 
شناسايي مالكان با بيش از ۹۰ واحد مسكوني در تهران، 
با تاكيد بر اينكه، واحدهاي خالي به تفكيك استان در 
حال شناسايي است، گفت: شناسايي خانه هاي خالي و 
مالكيت در تهران و استان ها در حال انجام است. به عنوان 
نمونه در تهران مالكي حقيقي با ۱۹۵ واحد و نهادي با 

يكهزار واحد، شناسايي شده است.
مديركل دفتر اقتصاد مس��كن در خص��وص آخرين 

وضعيت بهره برداري از سامانه امالك و اسكان، توضيح 
داد: س��امانه راه اندازي شده اس��ت. به دنبال فرصتي 
مناسب هستيم تا بعد از عبور از بحران كرونا، عمليات 
اجرايي آن را آغاز كرده و در آييني، عملكرد و ويژگي هاي 
سامانه و خروجي هايي كه از سامانه به دست مي آيد را 
براي مردم تشريح كنيم. اصالني تصريح كرد: وزارت راه 
و شهرسازي، هم اكنون از سامانه استفاده مي كند. وي با 
تاكيد بر اينكه احتكار و سوداگري مسكن مساله اي است 
كه راهكار آن اخذ ماليات است، گفت: احتكار مسكن 
عملي ناپسند است و با آن برخورد مي شود. معتقديم 
خانه خالي نبايد وجود داشته باشد و بايد خانه هاي خالي 
به بازار مسكن عرضه شود. اصالني تاكيد كرد: كساني كه 
احتكار و سوداگري مي كنند دو راه پيش رو دارند. يا بايد 
واحدهاي خود را به بازار عرضه كنند و ماليات نپردازند 

يا چنانچه تمايل به عرضه واحدهايشان را ندارند، ماليات 
آن را بپردازند. مديركل دفتر اقتصاد مس��كن در پاسخ 
به اينكه به رغم ارايه كد رهگيري در زمان نقل و انتقال، 
چرا تاكنون صاحبان مالكان خانه هاي خالي شناسايي 
نشدند؟ گفت: ديوان عدالت اداري در مقطعي الزام كد 
رهگيري را برداشت. در عين حال، كد رهگيري معامالت 
جديد را نش��ان مي دهد و در خصوص معامالتي كه در 
گذشته انجام ش��ده اين كد، وجود نداشت. به همين 
منظ��ور الزم بوده ت��ا مجموعه اي از پاي��گاه داده هاي 
اطالعاتي كه نشان دهنده وضعيت مالكيت، استفاده از 
خدمات شهري، و سكونت افراد است، بررسي شوند. وي 
تصريح كرد: پايگاه داده اي كد رهگيري بايد ورودي اش 
در سامانه امالك و اسكان بيايد و سامانه بتواند پااليش 

كرده و خانه هاي خالي را شناسايي كند.

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران با اشاره به اينكه 
تهران ۳ هزار دستگاه اتوبوس كم دارد، گفت: حدود ۴ هزار 
دستگاه اتوبوس فرسوده موجود نيز بايد از رده خارج شوند 
و به اين ترتيب، تهران به ۷ هزار دستگاه اتوبوس جديد 
ني��از دارد. به گزارش مهر، محمود ترفع با تاكيد بر اينكه 
از حدود ۶ هزار دستگاه اتوبوس تهران، بالغ بر ۷۰ درصد 
آنها فرسوده هستند، افزود: در حال حاضر، عمر متوسط 
اتوبوس هاي شهر تهران ۱۲ سال و نيم است و بر اساس 
مطالعات انجام شده، تهران به ۹ هزار دستگاه اتوبوس نياز 
دارد. وي با اشاره به اينكه طبق مطالعات جامع حمل و نقل 
و ترافيك، تهران ۳ هزار دستگاه اتوبوس كم دارد، ضمن 
اينكه نزديك به ۴ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده موجود 
نيز بايد از رده خارج شوند، اظهار كرد: به اين ترتيب، تهران 
به ۷ هزار دس��تگاه اتوبوس جديد نياز دارد. ترفع با بيان 

اينكه هزينه هاي شركت واحد در شرايط كرونا سنگين و 
سرسام آور شده و به همان نسبت، درآمدهاي آن به دليل 
كاهش مسافر به ميزان بي سابقه اي كم شده است، تصريح 
كرد: شهرداري تهران با رويكرد مثبت در زمينه كمك به 
سالمتي شهروندان، تاكنون همه هزينه هاي خريد مواد 
ضد عفوني كننده ناوگان اتوبوسراني پايتخت و تجهيزات 
مورد نياز آن را تامين كرده است. مديرعامل شركت واحد 
اتوبوسراني تهران با تاكيد بر اينكه دولت تاكنون در زمينه 
جبران كاهش درآمدها و افزايش هزينه هاي بهداشتي به 
اتوبوس��راني تهران كمك نكرده است، خاطرنشان كرد: 
فقط يك قلم در خصوص ماس��ك مورد استفاده روزانه، 
با توجه به ۶۳۰۰ پرسنل شركت واحد اعم از رانندگان و 
نيروهاي عملياتي و ستادي و نيز ۵ هزار راننده و پرسنل 

بخش خصوصي، هر روز به ۱۱۳۰۰ ماسك نياز داريم.

درخواست از سران سه قوه 
اس��تقرار حكمرواي��ي خوب 
ش��هري در اين ش��هر و ديگر 
اي��ران ب��دون  ش��هرهاي 
مشاركت و حضور شهروندان 
ي  ي ه��ا تصميم گير ر  د
محل��ي و منطق��ه اي در كنار 
اعضاء ش��وراي اسالمي شهر 
امكان پذير نخواهد بود، در اين 
ميان نقش شوراياري محالت 
غير قابل ان��كار و لزوم توجه به 
اين نهاد انتخابي، مدني – محلي بيش از پيش روش��ن 
مي شود. شوراياري ها به عنوان جزئي از نظام شوراهاي 
اسالمي با اتكاء بر قانون اساسي تشكيل شده اند. مقننين 
قانون اساسي، بعد از بيان اصل ششم با مضمون »اداره امور 
كشور با اتكاء به آراء عمومي و از راه انتخاب رييس جمهور، 
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي، اعضاي شورا ها يا 
از طريق همه پرس��ي«، به صراحت در اصل هفتم قانون 
اساس��ي به نقش شوراهاي محلي يا همان شوراياري ها 
در اداره امور كش��ور اش��اره كرده و آن را ركني از اركان 

تصميم گيري و اداره كشور مي دانند.
مبناي متاثر از قانون اساسي، شوراياري ها يكي از مظاهر 
اداي حق به شهر هستند. اين مهم را مي توان در اصول و 
مواد دوم، هشتم، بيستم و بيست و يكم منشور جهاني حق 
به شهر به وضوح مشاهده كرد. همكاران مان در شوراي 
اسالمي دوره اول با اتكاء بر همين اصول قانون اساسي در 

چهارم آبان ماه هزار و سيصد و هفتاد و هشت با تصويب 
طرح»تشكيل انجمن شوراياري ها« گام نخست را در اين 
زمينه برداشتند كه خوشبختانه در ادوار بعدي نيز از اين 
موضوع غفلت نشد. امروز به لطف فعاليت پنج دوره انجمن 
شوراياري در شهر تهران تفاوتي ميان صداي شهروندان 
ساكن در محالت مختلف شهر نيست و مردم تهران از باغ 
آذري تا باغ فردوس نمايندگاني دارند كه مي توانند در 
تعامل با شورا و شهرداري نيازها، گاليه ها و مشكالت مردم 
محله را منعكس، براي حل آنها راهكار ارايه داده و حتي 
اشكاالت اجرايي راه حل را نيز به مسووالن يادآور شوند.

در دوره پنجم علي رغم آنكه قاضي س��راج رييس وقت 
س��ازمان بازرسي كل كش��ور در مكاتبه با روساي قوا و 
ثبت ش��كايت در ديوان عدال��ت اداري مبني بر ابطال 
مصوبه شوراي شهر تهران درباره تشكيل شوراياري ها 
تمام تالشش��ان را براي جلوگيري از برگزاري انتخابات 
شوراياري ها به كار بستند، اما با پيگيري شوراي پنجم و 
حمايت هيات وزيران انتخابات پنجمين دوره شوراياري 
محالت ش��هر تهران با ثبت نام بي��ش از ۱۱ هزار نفر از 
ش��هروندان تهراني به عنوان كانديدا ب��ا رعايت قانون و 
همكاري همه دستگاه هاي اجرايي در سطح ۳۵۲ محله 
شهر تهران به صورت تمام الكترونيك برگزار و با راي مردم 
۳۱۲۳ نفر به عنوان منتخبان مردم محله در شوراياري 
انتخاب ش��دند. راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
مبني بر ابطال مصوبه ش��وراي شهر تهران در خصوص 
تشكيل انجمن شوراياري محالت و تاييد شكايت سازمان 

بازرسي كل كشور در شرايطي منتشر شد كه اين روزها 
به سالگرد برگزاري انتخابات پنجمين دوره شوراياري ها 
نزديك مي شويم؛ رايي كه بيش از هر چيز سبب آزرده 
خاطر شدن شوراياران محالت شد و اميد به مشاركت در 

اداره امور محله را به يأس بدل كرد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در حالي اين مصوبه 
را قابل ابطال دانس��ته است كه اول( بندهاي ۵ و ۷ ماده 
۸۰ قانون شوراها و اصول ۶ و ۷ قانون اساسي به صراحت 
برنامه ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات 
اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، عمراني و آموزشي و ساير 
امور رفاهي و تش��كيل انجمن ه��ا، نهادهاي اجتماعي، 
امدادي و ارشادي با موافقت دستگاه هاي ذي  ربط را در 

صالحيت شوراي شهر دانسته اند. 
هيات عمومي انتخابات را امري سياسي دانسته است. 
حال آنكه انتخابات شوراياري محالت اساسًا يك كنش 
اجتماعي است و به هيچ وجه رنگ و بوي سياسي نداشته 
و نيافته است. سازمان بازرسي كل كشور پس از دو دهه و 
در تيرماه ۱۳۹۸ با استناد به اعتراض سال ۱۳۹۳ فرماندار 
وقت نسبت به مصوبه يك صد و بيستمين جلسه شوراي 
اسالمي شهر تهران در رابطه با روند تشكيل و برگزاري 
انتخابات شوراياري ها و عدم تأييد مصوبه يادشده كه در 
نهايت با تصويب هيات وزيران، وزيركش��ور را مكلف به 
همكاري در برگزاري انتخابات دوره چهارم نمود شكايت 
خود را تنظيم و ارايه كرده است حال آنكه مصوبه انتخابات 
دوره پنجم شوراياري محل اعتراض فرمانداري تهران قرار 

نگرفت و تاييد شد.  با توجه به مصالح عمومي و منافع ملي 
و منشور گام دوم انقالب اسالمي تبيين شده توسط رهبر 
معظم انقالب، اين راي زيبنده آغاز دهه گام دوم انقالب 
نيست و مي تواند زمينه ساز نااميدي دوستداران ايران و 
انقالب، خشنودي و برنامه ريزي دشمنان مردم و انقالب 
را فراهم كند. مردم چه وظيفه اي بر دوش منتخبانشان 
در شوراي ش��هر، مجلس و دولت گذاش��ته اند؟ مردم 
مي خواهند مشكالتش��ان حل و فصل ش��ود، و شرايط 
مطلوب تري براي زندگي آنها در شهر فراهم گردد، ما در 
برابر زندگي شهروندان تهراني چه آنها كه به ما راي دادند 
و چه آنها كه ما را انتخاب نكرده اند مسوول و متعهديم.

در مسير اداي حِق به شهر شهروندان مي بايست گوش 
شنوايي براي شنيدن درد ها، مشكالت و مصائب مردم 
داشته باش��يم.  حضرت آيت اهلل رييسي، رييس محترم 
قوه قضاييه؛ آنچه هيات عمومي ديوان عدالت اداري در 
ابطال انتخابات شوراياري ها بدان راي داده است با روند 
توجه جنابعالي به گره گشايي از مشكالت مردم، اصالح 
رويكردهاي دس��تگاه قضا و توجه به مشكالت مردم در 
تناقض اس��ت، بر همين اساس به عنوان منتخب مردم 
شريف تهران و در مسير استيفاي حقوق بيش از ۳ هزار 
شورايار منتخب مردم محالت تهران از جنابعالي تقاضا 
دارم با استناد به ماده ۲ قانون وظايف و اختيارات رييس 
قوه قضاييه و قانون اصالح ماده ۱۸ اصالحي قانون تشكيل 
دادگاه هاي عمومي و انقالب دس��تور اعاده دادرس��ي و 
تجديد نظر در راي هيات عمومي ديوان را صادر فرماييد 

تا زمينه تغيير به نفع مردم با توجه به مش��اركت مردم 
محالت در اداره امور ش��هرها فراهم گردد.  جناب آقاي 
دكتر قاليباف، رييس محترم مجلس شوراي اسالمي؛ 
در بهمن ماه ۱۳۹۸ طرح اصالح قانون تشكيالت، وظايف 
و انتخابات ش��وراهاي اسالمي كش��ور و طرح تشكيل 
ش��وراياري محالت در شهرهاي با جمعيت باالي ۲۵۰ 
هزار نفر جمعيت به همت شوراي عالي استان ها تقديم 
مجلس شوراي اسالمي شده است، انتظار شوراي شهر 
تهران و شوراياران محالت از جنابعالي كه سابقه تعامل و 
همكاري با شورا و شوراياري را در كارنامه داريد توجه به 
تسريع در بررسي و تصويب اين طرح ها و قدم برداشتن 

در مسير خواست مردم است. 
جن��اب آقاي دكت��ر روحاني، رييس جمه��ور محترم؛ 
خوش��بختانه انتخابات دوره چهارم و پنجم شوراياري 
محالت با تصويب هيات دولت جنابعالي برگزار شده است، 
انتظار شوراياران و اعضاي شوراي شهر تهران از جنابعالي 
آن اس��ت كه اين راه را با دستور تسريع در تصويب طرح 
تشكيل انجمن شوراياري محالت در مراكز استان ها به 
كميسيون امور زيربنايي دولت زمينه مشاركت قانوني 

مردم در اداره امور محالت شهرها را فراهم سازيد. 
ما بايد بخش قابل توجهي از تصدي هايي كه شهرداري 
برعهده دارد به خود مردم واگذار كنيم؛ تا هم شهرداري از 
اجراي امور تصدي گرايانه آزاد شود و به امر اداره مطلوب 
شهر بپردازد و هم شورا زمينه هاي بيش از پيش مشاركت 
مردم در عرصه هاي مختلف اداره امور شهر را فراهم نمايد.

يادداشت

مجيدفراهاني
رييسكميتهبودجه
شورايشهرتهران



دانش و فن6اخبار

خدشه به اعتبار تامين كنندگان و توليدكنندگان داخلي تجهيزات فناوري اطالعات

بحران فزاينده ارزي در حوزه فاوا
ش�وك هاي ارزي پي در پي طي يك دهه اخير و 
قرار گرفتن تجهيزات حوزه فناوري اطالعات و 
ارتباطات در زمره كاالهاي لوكس، فشار زيادي به 
توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان 
اين حوزه تحميل كرده و اين در حالي اس�ت كه 
صنعت فاوا با وجود رشد منفي اقتصادي كشور 
در اين مدت، موفق به ايجاد رشد مثبت اقتصادي 
در ح�وزه خود ش�ده. از طرفي بخش خصوصي 
مي گويد كه از ابتداي س�ال ۹۹، بانك مركزي به 
توليدكنندگان و واردكنن�دگان حوزه فناوري 
اطالعات و ارتباطات ارزي تخصي�ص نداده و از 
اين رو كميته سنا )سنديكاي صنعت مخابرات 
اي�ران، نظام صنف�ي رايانه اي كش�ور، اتحاديه 
صادركنندگان خدمات مهندس�ي، مشاوران و 
پيمانكاران صنعت مخابرات ايران( در بيانيه اي 
اعالم كرد درص�ورت ادامه روند عدم تخصيص 
ارز به تجهيزات فناوري اطالع�ات و ارتباطات، 
در آينده نزديك شاهد اختالالت گسترده اي در 

سطح ملي خواهيم بود.

امروزه استفاده از دستاوردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات 
به گونه اي با روند توسعه و پايداري كشور و نيز زندگي مردم 
مانوس شده كه ديگر عدم وجود و يا حتي كاهش خدمات 
مبتني بر اين بستر باورپذير نيست و نارضايتي گسترده مردم 
را به همراه خواهد داشت. از سوي ديگر رشد و گسترش اين 
فناوري يكي از شاخص هاي مهم توسعه پايدار بوده و سرعت 
بخشيدن به رشد اين صنعت موجب ارتقاي موقعيت كشور 
در مقايسه با ساير كشورها خواهد شد. فناوري اطالعات و 
ارتباطات مزاياي بسياري دارد كه در چند ماه اخير به دليل 
شيوع بيماري كرونا به كرات در مورد كاربردهاي فراوان آن 
و اهميت اس��تفاده از آنها در زندگي روزمره مردم صحبت 
شده اس��ت. از مهم ترين ويژگي هاي آن مي توان به ايجاد 
امكان رصد فعاليت هاي اقتصادي كش��ور، جلوگيري از 
فساد، شفاف سازي و دسترسي آزاد به اطالعات اشاره كرد، 
به خصوص در برهه اي از زمان كه فعاالن كش��ور به دليل 
تحريم ها عليه ايران بايد اثرات تحريم را كاهش و دستيابي به 
فناوري هاي روز را ميسر كنند. اطالعات به دست آمده توسط 
اين حوزه باعث افزايش قدرت تصميم گيري و تخصيص 
بهينه منابع محدود كشور به اولويت هاي اساسي خواهد شد.

   تغيير اولويت ارزي، بدون اعالم قبلي
با وجود اين، بخش خصوصي مي گويد كه از ابتداي سال 
۹۹، بانك مركزي ارزي به توليدكنندگان و واردكنندگان 

حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات تخصيص نداده و تغيير 
اولويت ارزي بدون اعالم قبلي، فعاالن اين حوزه را نسبت 
به مسوولين بي اعتماد و نااميد كرده است. بر همين اساس 
به دليل اخذ تصميمات غيركارشناسي و نسنجيده و به تبع 
آن عدم امكان انتقال ارز براي تامين كنندگان خارجي، به 
اعتبار تامين كنندگان و توليدكنندگان داخلي تجهيزات 
خدشه هاي جبران ناپذيري وارد شده است. از سوي ديگر 
شاهد اعمال جريمه هاي سنگين از بابت تاخير در تحويل 
تجهيزات، ضبط ضمانتنامه هاي بانكي و عدم پرداخت 
مطالبات توسط بهره برداران نهايي و سازمان هاي دولتي 
هستيم. تعطيلي خط توليد تجهيزات، قطعات و مواد اوليه 
در كشورهاي مبدا مانند چين به دليل بيماري كوويد ۱۹ 
و عدم امكان انتقال تجهيزات به كشور به دليل بسته شدن 
مرزها و مسدود شدن مسيرهاي حمل ونقل از يك سو و 
عدم تخصيص ارز توسط بانك مركزي و افزايش بيش از 
۶۰ درصدي نرخ ارز از ابتداي سال تاكنون از سوي ديگر، 
منجر به قرار گرفتن كارآفرينان در وضعيت تاسف بار، 
بغرنجي شده اس��ت. عدم اعالم »وضعيت فورس ماژور 
و افزايش مدت زمان قراردادها به صورت رسمي« باعث 
شده است فعالين اقتصادي بهاي اتفاقات و تصميماتي 
را بپردازند كه نقشي در رخ دادن آنها نداشته اند. اين طور 
به نظر مي رسد كه طبق معمول، تصميم گيران كشور با 
ناديده گرفتن سهم خود در تبعات تصميمات اتخاذشده، 
به ج��اي آينده نگري، ب��از كردن گره اي از مش��كالت 
كارآفرينان و حمايت از تامين كنندگان پرتالش داخلي، 
با عدم پذيرش مسووليت و اخذ تصميم هاي نابجا، درصدد 
تحميل پرداخت بهاي اين اتفاقات و تصميم ها از جيب 
ش��ركت هاي خصوصي و مردم هس��تند. بر اين اساس 
كميته س��نا )س��نديكاي صنعت مخابرات ايران، نظام 
صنفي رايانه اي كشور، اتحاديه صادركنندگان خدمات 
مهندسي، مشاوران و پيمانكاران صنعت مخابرات ايران( با 
اعالم اينكه با عدم تخصيص ارز، امكان شركت در هرگونه 
مناقصه و تحويل تجهيزات براي هيچ يك از اعضاي اين 
كميته ميسر نيست، خواس��تار تغيير اين شرايط شد و 
اعالم كرد: » با عدم تخصيص ارز، طبعًا امكان ش��ركت 
در هرگونه مناقصه و تحوي��ل تجهيزات براي هيچ يك 
از اعضاي كميته سنا ميسر نخواهد بود و مسووليت اين 
بي ثباتي تاريخي و نيز تعطيلي كسب وكارهاي اين حوزه، 
عدم امكان انتقال تكنولوژي، عدم وجود تجهيزات فناوري 
و ارتباطي، متوقف شدن توسعه زيرساخت هاي ارتباطي 
كشور و ايجاد اختالل روزافزون در ارايه خدمات بسترهاي 
اينترنتي و فناوري اطالعات و ارتباطات بر عهده كساني 
خواهد بود كه با تصميمات نسنجيده خود اين شرايط 

را براي فعالين اين حوزه اقتصادي به وجود آورده اند.«

   اختالالت گسترده در سطح ملي
همچنين پس از برگزاري س��ومين نشست مشترك 
اين كميته، دومين بيانيه »س��نا« منتشر شد. در اين 
بيانيه آمده اس��ت: »اين كميته در راستاي احترام به 
حقوق مردم درخصوص استفاده و بهره مندي از مزاياي 
ارزشمند فاوا هشدار مي دهد كه در صورت ادامه روند 
عدم تخصي��ص ارز به تجهيزات فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات در آينده نزديك شاهد اختالالت گسترده اي 
در سطح ملي خواهيم بود. همانطور كه اخيرا مشاهده 
ش��د، تنها با اخت��الل در كاركرد س��رورهاي يكي از 
كارگزاري هاي بورس چه ميزان خس��ارت مستقيم و 
غيرمستقيم، سرمايه متقاضيان را تحت تاثير قرار داد. 
سوال قابل تامل اين است كه در صورت بروز مشكالتي 
در سطح وسيع تر چه آشفتگي در بازار سرمايه و حجم 
كلي معامالت رخ مي دهد؟ همچنين با قطع تنها يك 

مركز داده در روز تعطيل و تنها نزديك به س��ه ساعت 
چه ميزان از كسب وكارهاي وابسته به اين حوزه مانند 
تاكس��ي هاي اينترنتي، اپليكيش��ن هاي پرداخت و 
خريدهاي اينترنتي تحت الشعاع قرار گرفتند؟ انتظار 
اصلي بخش خصوص��ي حوزه فاوا از وزي��ر ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات، ورود مس��تقيم و موثر و رفع آني 
مشكالت اين حوزه همانند رفع مساله گوشي هاي تلفن 
همراه است. فراموش نكنيم همان گونه كه گوشي تلفن 
همراه به دليل استفاده آحاد افراد كشور به صورت نفر به 
نفر حائز اهميت است، تجهيزات حوزه فناوري اطالعات 
و ارتباطات نيز به عنوان زيرساخت هاي اصلي اين حوزه 
از اهميت باالتري برخوردار است و در صورت عدم ورود 
اين تجهيزات نه تنها حفظ س��طح فعلي خدمات در 
مراكز داده با دش��واري بسيار روبه رو خواهد شد، بلكه 
توسعه اي نيز در مراكز داده شاهد نخواهيم بود. عالوه بر 
آن بسياري از امكانات و اپليكيشن هاي نصب شده روي 
گوش��ي هاي تلفن همراه نيز باوجود پرداخت هزينه 

براي اس��تفاده از آن، كارايي مناسب نخواهند داشت. 
عالوه بر اين، عدم پرداخت مطالبات شركت هاي عضو 
اين تشكل ها از سوي كارفرمايان با وجود گذشت زمان 
بسيار طوالني از تحويل تجهيزات در گذشته و احتمال 
ادامه اين روند بر اس��اس چشم انداز پيش رو در آينده، 
»كميته سنا« مصرانه پيش��نهاد استفاده از گشايش 
اعتبارات اس��نادي داخلي )LC( را مطرح مي كند. بر 
اين اساس، ضمن آزاد شدن منابع مالي داخلي، امكان 
بهبود سرمايه درگردش، تسريع در تراكنش هاي مالي، 
پرداخت مس��تمر حقوق پرسنل و س��اير هزينه هاي 
جاري براي ش��ركت ها نيز به وجود خواهد آمد. قطعا 
عدم تخصيص و تامي��ن ارز نيمايي به تجهيزات فاوا و 
همچنين عدم استفاده از گشايش اعتبار اسنادي كه 
داراي پتانسيل بالقوه بسيار زياد در خصوص پرداخت 
مطالبات بخش خصوصي و مفري براي رهايي از قفل 
شدن سرمايه شركت است، تبعات بسيار سنگين ملي 

در پي خواهد داشت.«
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ابالغ جريمه 2 ميليارد توماني 
به اپراتورها

معاون وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات از ابالغ 
جريمه دو ميليارد توماني به دليل برنگشتن تعرفه 
اينترن��ت به حالت اوليه از س��وي اپراتورها و تداوم 
تخلفي كه صورت گرفته است، خبر داد. به گزارش 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ايسنا، در حالي 
كه مهلت ۱۰ روزه اي كه ب��ه اپراتورها داده بودند، 
تمام شد، حسين فالح جوشقاني، رييس سازمان 
تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، از ابالغ جريمه 
دو ميليارد تومان��ي به اپراتورها خب��ر داد و گفت: 
»به دليل برنگش��تن تعرفه اينترنت به حالت اوليه 
از سوي اپراتورها و تداوم تخلفي كه صورت گرفته 
است، جريمه دو ميليارد توماني به دو اپراتور ايرانسل 
و همراه اول ابالغ ش��د.« وي افزود: »در جلسه روز 
شنبه )۲۸ تيرماه( كميسيون تخلفات، جريمه دو 
ميلياردي را در پروانه هاي اپراتورها اعمال و به آنها 
ابالغ كرديم. جريمه نق��دي قدم اول براي برخورد 
با تخلف صورت گرفته اس��ت و در صورت استمرار 
اين مساله، قطعا روال هاي ديگر را در پيش خواهيم 
گرفت. تعليق، كاهش مدت اعتبار پروانه و مواردي 
از اين دست، مصوبه هاي قانوني است كه مي توانيم با 

استناد به آنها تخلفات را پيگيري كنيم.«

حجم اقتصاد دانش بنيان هاي 
ايراني 11 ميليارد دالر است

معاون فن��اوري و ن��وآوري وزارت ارتباطات گفت: 
»۱۱ ميلي��ارد حجم اقتصاد دانش بني��ان ايران به 
واسطه فعاليت بيش از 45۰۰ شركت دانش بنيان 
بوده كه بي��ش از ۲5 درصد آنها در حوزه ارتباطات 
و فناوري اطالعات فعاليت مي كنند.« سيدس��تار 
هاش��مي در گفت وگو با فارس با بيان اينكه امروزه 
حدود ۱۰ درصد ص��ادرات نفتي و غيرنفتي ايران 
مربوط به محصوالت مبتني بر فناوري است، گفت: 
»ضريب نفوذ اينترنت پهن باند در حال حاضر برابر 
با ۹4 درصد اس��ت و اين يعني تعداد مش��تركين 
اينترنت پهن باند در كش��ور حدود ۷۸ ميليون نفر 
هستند. اين در حالي است كه ضريب نفوذ اينترنت 
پهن باند در سال ۱۳۹5 برابر با 5۳.5۳ درصد بوده 
كه نشان دهنده رشد قابل توجه در اين بخش است.« 
وي افزود: »حجم اقتصاد دانش بنيان هاي ايران بالغ 
بر ۱۱ ميليارد دالر است كه اين رقم به واسطه فعاليت 
بيش از 45۰۰ ش��ركت دانش بنيان كه بيش از ۲5 
درصد آنها در حوزه ارتباط��ات و فناوري اطالعات 
فعاليت مي كنند، محقق ش��ده است. سال ۱۳۹۸ 
س��ال خوبي براي ش��ركت هاي دانش بنيان بود و 
باوجود تحريم هاي سنگين اعمال شده براي كشور، 
حدود 5۰۰۰ شركت دانش بنيان درآمدي بيش از 

۱۲۰ هزار ميليارد تومان ايجاد كردند.«

درصورت ادامه روند عدم تخصيص ارز به تجهيزات فناوري اطالعات و ارتباطات، در آينده نزديك شاهد اختالالت گسترده اي خواهيم بود

ب�ه گزارش خبرن�گار رواب�ط  عمومي، 
علي محمدي مديرعامل شركت فوالد 
خوزستان به پاس فداكاري انجام شده، 
از عنايت آزغ جوان فداكار شهرستان 
رامهرمز كه چندين نفر از هموطنان را 
در حادثه آتش سوزي كلينيك سيناي 

تهران نجات داد، قدرداني نمود.
گفتني اس�ت حادث�ه انفج�ار و آتش 
سوزي كلينيك س�ينا تهران شب سه 
ش�نبه مورخ دهم تيرماه ۱۳۹۹ اتفاق 
افتاد و عنايت آزغ جوان دستفروشي 
كه در منطقه تجريش و حوالي كلينيك 
بود پس از وقوع انفجار با شجاعت و از 
خودگذش�تگي مثال زدني اش، قبل از 
رس�يدن نيروهاي امداد توانست جان 
۱۱ نف�ر زن و ك�ودك را از مرگ حتمي 

نجات دهد.
اي�ن گ�زارش حاكيس�ت، دي�دار ياد 

شده صبح  روز شنبه ۲۱ تيرماه ۱۳۹۹ 
در دفتر ش�ركت فوالد خوزس�تان در 
تهران انجام و اين قدرداني با پيشنهاد 

اس�تخدام اين جوان فداكار از س�وي 
مديرعامل ش�ركت فوالدخوزس�تان 

همراه بود.

 تجليل مديرعامل شركت فوالد خوزستان از 
جوان فداكار حادثه كلينيك سيناي تهران

شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات، انجام خدمات ذيل را از طريق تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي به سازنده واجد شرايط واگذار نمايد.
۱( موضوع مناقصه: 

الف( شرح مختصر كار: 

آگهي فراخوان  ارزيابي كيفي مناقصه گران
شركت پااليش نفت امام خميني )ره( 

شازند ) سهامي عام(

نوبت اول
شماره مجوز: ۱۳۹۹-۲048

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني  )ره( شازند

ب( شرايط متقاضي: 
۱- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي و شناسه ملي.

۲- داشتن امكانات، توانايي مالي، تجربه كافي، سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي.
٣- داشتن گواهينامه هاي الزم در زمينه مديريت انجام كارهاي مرتبط با موضوع مناقصه.

4- توان ارايه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )در صورت قرار گرفتن در فهرست كوتاه اين شركت( و همچنين توان ارايه تضمين انجام تعهدات مطابق آيين نامه تضمين هيات محترم 
وزيران )در صورت برنده شدن(. 

5- بودجه برآوردي مناقصه: معادل 5.500.000.000 )به حروف: پنج ميليارد و پانصد ميليون( ريال مي باشد.
۲( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند، استان مركزي، اراك، كيلومتر ۲0 جاده بروجرد، سه راهي شازند.

۳( مهلت، محل دريافت و تحويل فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي: 
متقاضياني كه داراي شرايط اوليه مندرج در »بند ب« ماده يك بوده و متقاضي شركت در مناقصه فوق الذكر مي باشند، مي توانند به مدت 5 روز كاري پس از انتشار نوبت دوم آگهي)سه روز 
پس از درج آگهي نوبت اول چاپ مي شود( طي ساعات اداري از ساعت ۷ صبح لغايت ۱5:۳0 عصر ضمن ارسال تقاضاي اعالم آمادگي جهت مناقصه مورد نظر، فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي 
را از طريق پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس: WWW.IKORC.IR دريافت و پس از تكميل فرم ها به همراه رزومه كاري در قالب لوح فشرده )CD( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت 
ارسال تقاضا به نشاني: اراك- كيلومتر ۲0 جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند- ساختمان مركزي- طبقه دوم- امور حقوقي و پيمانها- اتاق ۲۳۲ 

تحويل نمايند. ضمنا تلفكس شماره ۳۳6۷۳۷0۱-086 و تلفن شماره ۳۳4۹۱0۹8-086 آماده پاسخگويي مي باشد.
4( محل، زمان و مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان: 

مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان )رزومه كاري( در قالب لوح فشرده )سي دي( حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي اعالم آمادگي مي باشد. ضمنا محل تحويل مدارك 
درخواستي مورد نظر، امور حقوقي و پيمانهاي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند به نشاني مندرج در ماده »۳« مي باشد. بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده 
نخواهد شد. ضمنا اين شركت حق و اختيار تام و تمام در قبول يا رد هر يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده را در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه دارا مي باشد و دادن پيشنهاد و ارايه اسناد و مدارك 
هيچگونه حقي براي متقاضيان ايجاد نمي كند. الزم به  ذكر است دستگاه مناقصه گزار حداقل يك  ماه پس از وصول اسناد ارزيابي كيفي نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.

WWW.IKORC.IR               WWW.SHANA.IR      :آدرس اينترنتي

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )ريال( مدت زمان انجام كارموضوع تجديد مناقصهشماره مناقصهرديف
۱۹8/08SERVER 6۲۷5.000.000 ماه شمسيطراحي، خريد، نصب و راه اندازي سيستم اعالم و اطفاء حريق اتاق

 مرحومه مغفوره شادروان

 زهرا سائدی اصفهانی

ليال- سعيد- وحيد - محسن - شفا - جالل- نرگس جناب زاده
عروسها : ادريسی- سله چين 

 داماد: رضا پوران  

مادر عزيز گوهريکدانه و رفيق يگانه، شهر خالصه لبخندت شد و داغت بر جگرهای تبدارمان 
نشست. تورفتی به ميهمانی ابدی مقتدايت اباعبداهلل پيوستی ومارا با بارغمت تنها گذاشتی.

ما بدون تو خيلی کميم. 
بارش باران مهربانی هايت ، زاللی چشمه ساران اشک هايت ، تردی برگ های شمعدانی دلواپسی 

و دل نازکی هايت ، صدای آبشار و امواج دريا الاليی هايت را می بينيم و می شنويم و آرام 
می گيريم اينک که دست طبيعت، بهار زندگی ما را به برگ ريزان خزان بدل کرد و گل سر سبد 

زندگی ما را به ديار باقی برد و روح بلند مادر مهربانمان، خير و عاشق پاکباخته اهل بيت )ع(

 را با خود به پرواز در آورد و به ملکوت اعلی فرستاد و همه را در ماتم و سوک ابدی نشاند،
به حکم ادب و حق شناسی، بدين وسيله از همه عزيزان، سروران، دوستان، آشنايان، اقوام که 
بازماندگان را در تحمل اين مصيبت ياری بخشيدند و با حضور آرامش بخش و دلسوزانه خود، 

مورد تفقد قرار دادند و با حضور خود مرهمی بر قلب داغدارمان بودند، صميمانه تشکر می کنيم.
همچنين نظر به اين که به علت تألمات روحی فراوان و کثرت بزرگواران، قادر به قدردانی 

حضوری و تلفنی نشده ايم، يک بار ديگر دست همه شما را می فشاريم و می بوسيم و دست 
دعا به اميد اجابت به درگاه خداوند بزرگ بلند می کنيم وسالمتی و بهروزی همه شما را از 

درگاه خداوند متعال مسئلت داريم .



روي خط خبر  7 صنعت،معدن و تجارت

»تعادل«درگفتوگوباكارشناسانبررسيميكند

داليل عدم توفيق در صادرات غيرنفتي
تعادل | گروه تجارت|

آم�ار تجارت خارجي نش�ان از اي�ن دارد كه 
صادرات در فصل بهار ۹۹ از واردات عقب مانده 
و ت�راز تج�اري منف�ي ۵۱۵ميلي�ون دالري 
را به ثبت رس�انده اس�ت. با ترس�يم چنين 
وضعيتي از تجارت كشور اين پرسش مطرح 
مي شود كه چرا كشتي صادرات كند در حال 
حركت اس�ت؟ كارشناس�ان در گفت وگوبا 
»تع�ادل« از چالش هاي�ي مي گوين�د كه راه 
را ب�راي ص�دور كااله�اي ايران�ي مس�دود 
كرده است. از نگاه نخس�ت، »كيفيت پايين 
محصوالت صادراتي و ع�دم رقابت پذيري« 
مانعي ب�زرگ براي تصاح�ب بازارها و جذب 
مشتريان خارجي است. به گفته آنها، تازماني 
كه دولت همچن�ان بر نقش تصدي گري خود 
اصرار بورزد و از آن س�و اتاق هاي مش�ترك 
بازرگاني و رايزنان بازرگان�ي نتوانند حضور 
فعالي در جذب بازارها و بازارگش�ايي داشته 
باش�ند، در بر همين پاش�نه مي چرخ�د. اما 
مهم تري�ن فاكت�ور براي توس�عه ص�ادرات 
 چيس�ت؟ آنها در پاس�خ به اين پرسش نيز 
مي گويند: نخستين الزام براي توسعه صادرات 
اين اس�ت كه ايران همانند ساير كشورهاي 
موفق در صادرات كمتري�ن چالش و منازعه 
را در سياس�ت خارجي با دنيا داش�ته باشد. 
بنابراين توس�عه صادرات و كش�يدن نقشه 
راه در گام نخس�ت به سياست خارجي آرام و 
بدون تنش نيازمند است. از سوي ديگر، نفوذ 
در بازارهاي صادراتي از رهگذر »آزادس�ازي 
تجاري«، »كوچك س�ازي دولت«، »تعريف 
وتدوي�ن يك اس�تراتژي مش�خص«، »دارا 
بودن ديپلماس�ي اقتص�ادي يا تج�اري در 
سطح بين الملل« و »عملكرد مستقل بخش 
خصوصي« مي گ�ذرد. با همه اينها مهم ترين 
دليل عدم توفي�ق در ص�ادرات غيرنفتي را 
مي توان فقدان ديپلماسي اقتصادي يا تجاري 

در سطح بين المللي عنوان كرد. 

  چالش هاي چندگانه در مسير صادرات
داده هاي تجارت خارجي نشان از اين داردكه از ابتداي 
سال جاري تا پايان خرداد ماه، ۲۱ ميليون و ۹۲۹ هزار 
تن كاال ب��ه ارزش ۶ ميليارد و ۳۶۴ ميليون دالر كاال به 
كشورهاي هدف صادر شده اس��ت. اين در حالي است 
كه ميزان واردات كاال به كش��ور بنابر آمارها، ۸ ميليون 
و ۹۲۳ ه��زار تن كاال به ارزش ۷ ميليارد و ۶۲۰ ميليون 

دالر عنوان شده است. تحليل تجارت خارجي بيانگر اين 
است كه دچار عقب ماندگي صادراتي در سه ماهه اول 
سال هس��تيم. به طوري كه واردات از صادرات سبقت 
گرفته و تراز تجاري كشور منفي ۵۱۵ ميليون دالر ثبت 
شده است. هرچند بنابه پيش بيني هاي صورت گرفته 
از س��وي فعاالن اقتصادي افت صادرات به دليل شيوع 
كرونا متحمل بود، اما در اين ميان چالش هاي ديگري 
نيز وجود دارد كه به اين وضعيت دامن زده است. بنابراين 
چنانچه بخواهيم صادرات را حتي در همان سطح فعلي 
خود حفظ يا توسعه بدهيم بايد به دنبال رفع چالش هاي 

موجود باشيم. 
در همين رابطه، سيد كميل طيبي اقتصاددان درباره 
عدم توفيق صادرات در شرايط بحراني فروش نفت به 
»تعادل« مي گويد: مادامي كه ما به يك اقتصاد بيمار 
مواجه هس��تيم، اين امري طبيعي است كه صادرات 
نتوان��د به جاي��گاه اصلي خود دس��ت پي��دا كند. اما 
مهم ترين دليل اين عدم توفيق در صادرات غيرنفتي 
را مي توان فقدان ديپلماس��ي اقتصادي يا تجاري در 
سطح بين المللي عنوان كرد. اين اقتصاددان بر اين باور 

است كه هيچگاه اس��تراتژي مشخصي در اين زمينه 
اتخاذ نشده كه كش��ور را به سمت توليدات با كيفيت 
با هدف توس��عه صادرات غيرنفتي سوق دهد. طيبي 
در عين حال به مشكالت و چالش ها در مسير توسعه 
صادرات اشاره مي كند و مي گويد: نداشتن بازار هدف و 
شركاي استراتژيك، ضربه هاي زيادي به صادرات وارد 
كرده است. اما عامل بيروني، همان اعمال تحريم هايي 
است كه مانع از حضور آسان و راحت ايران در بازار هاي 

جهاني شده است. 
چالش ديگر از نگاه اين اقتصاددان، عدم پيوس��تگي 
بين تولي��د داخل و عرضه در صادرات اس��ت؛ يعني 
محصولي را توليد مي كنيم كه قابليت صادرات ندارد. 
در واقع يكي از ضعف هاي بزرگ و اصلي ما در مسير 
توسعه صادرات اين است كه نتوانستيم محصوالتي 
را توليد كنيم كه قابليت صادراتي داشته باشد؛ آنهم 
به اين دليل ك��ه كيفيت توليدات داخل آنقدر پايين 
بوده و هست، كه توانايي رقابت با نمونه هاي خارجي 
آنهم در عرصه جهاني را ندارد.  از نگاه طيبي، از ديگر 
مش��كالت اين حوزه، عقب ماندگي در تكنولوژي و 

دانش فني روز است كه موجب شده در بخش توليدات 
صادرات محور ضعيف عمل كني��م. اين اقتصاددان 
در عي��ن حال نوك پيكان انتقادش را هم به س��مت 
دولت و ه��م بخش خصوصي مي گي��رد و مي گويد: 
تازماني كه دولت همچنان بر نقش تصدي گري خود 
اصرار بورزد و از آن س��و اتاق هاي مشترك بازرگاني 
و رايزن��ان بازرگاني نتوانند حض��ور فعالي در جذب 
 بازارها و بازارگشايي داشته باشند، در بر همين پاشنه 

مي چرخد. 
ام��ا از نگاه اين اقتص��اددان، نفوذ در بازاره��ا از رهگذر 
»آزادسازي تجاري، كوچك سازي دولت، تعريف وتدوين 
يك استراتژي مشخص، دارا بودن ديپلماسي اقتصادي 
يا تجاري در سطح بين الملل و عملكرد مستقل بخش 

خصوصي« مي گذرد. 
از ديگر مواردي كه مورد اش��اره اين اقتص��اددان قرار 
مي گيرد اين است كه اگر نرخ ارز به سمت واقعي شدن 
حركت كند، رونق را در ص��ادرات خواهيم ديد. اين در 
حالي است كه ما همواره به دنبال تثبت نرخ ارز بوديم. 
او همچنين اين نكته را نيز مطرح كرد كه در اين سال ها 

ارزش پول ملي را بيش��تر از آنچيزي كه ارزش دارد، به 
طرف خارجي معرفي كرديم و همين باعث ش��ده كه 
»ريال« ايران پولي گران و از طرفي قابل رقابت نباشد، 
كه همين امر ضربه هاي زيادي ب��ه صادرات وارد كرده 
اس��ت.  اين اقتصاددان، همچنين بر اين باور اس��ت كه 
از بين رفتن تنش هاي بين المللي و عادي سازي روابط 
سياسي و اقتصادي با ديگر كشورها اولين گام براي باز 
شدن يكي از قفل هاي صادرات است.  عالوه بر اينها، از 
ديگر مواردي كه مي تواند قفل صادرات آنهم در عرصه 
داخل را بشكند، انجام سرمايه گذاري جديد است؛ چراكه 
ما براي بهره گيري از دانش فني وتكنولوژي هاي روز دنيا 
به شدت به جذب سرمايه آنهم از نوع خارجي نياز داريم. 

  الزامات توسعه صادرات 
حس��ين س��الح ورزي نايب رييس اتاق اي��ران نيز در 
گفت وگو با »تع��ادل« با بيان اينكه توس��عه صادرات 
درحرف آسان به نظر مي رسد اما درعمل فعاليتي بسيار 
دشوار و سخت اس��ت، عنوان كرد: در سطح جهاني پر 
از رقابت همه كشورها تمايل دارند صادرات كااليشان 
بيش��تر از ميزان واردت باشد تا تراز تجاري مثبتي را به 
ثبت برسانند. اما مهم ترين نكته اينجاست كه اين اتفاق به 
سادگي رخ نمي دهد و كشورهايي كه الزام هاي صادرات 
را رعاي��ت كرده و از همه امكانات و راه ها براي توس��عه 

صادرات استفاده مي كنند كامياب تر هستند.
براس��اس اظهارات نايب رييس ات��اق بازرگاني ايران، 
نخستين الزام براي توسعه صادرات اين است كه ايران 
همانند س��اير كش��ورهاي موفق در صادرات كمترين 
چالش و منازعه را در سياس��ت خارجي با دنيا داش��ته 
باشد. بنابر اين توسعه صادرات و كشيدن نقشه راه درگام 
نخست به سياست خارجي آرام و كم تنش نيازمند است. 
سالح ورزي در ادامه مي گويد: يكي ديگر از الزام ها براي 
توسعه متوازن و پايدار صادرات هر كشوري از جمله ايران 
اين است كه بازار صادراتي متنوع داشته باشد و صادرات 
آن به چند كشور محدود نباشد. اين در شرايطي است 
كه بازار صادراتي ايران همانند امروز به تنها چند كشور 
محدود باشد هر اخاللي درمناسبات تجاري با آن كشور 
راه صادرات را محدود كرده احتمال بن بس��ت كوتاه يا 
بلندمدت افزايش مي ياب��د.  نايب رييس اتاق بازرگاني 
ايران، با تاكيد بر اينكه توسعه صادرات كاالهايي با منشأ 
غير نفت يك ضرورت تمام عيار است و كسي نبايد در 
اين باره ترديد داشته باشد، اظهار مي كند: اگر اين مفهوم 
از سوي سياستمداران و قدرتمندان خوب درك شود و 
ضرورت رشد صادرات غير از نفت درك شود و ذهنيت ها 
در اين باره با ژرفاي اهميت آگاه شود، مي توان بخشي از 

مسير توسعه صادرات را طي كرد.

رييسكميسيونصادراتاتاقايران:

دست ها را از گلوي صادركنندگان  برداريد
رييس كميس��يون ص��ادرات اتاق بازرگان��ي ايران 
مي گويد ام��روز اقتصاد ايران به ص��ادرات غيرنفتي 
وابسته اس��ت و هر اقدامي كه اين صادرات را محدود 
كند، در نهايت به اقتصاد ايران ضربه مي زند. جمشيد 
نفر در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: پيش از هرچيز 
مسووالن و سياس��ت گذاران بايد به اين نكته توجه 
كنند كه صادركننده خائن نيست، بلكه سرمايه گذاري 
است كه تالش كرده با وجود دشواري هاي حاصل از 
تحريم، شرايط را طوري برنامه ريزي كند كه كاالي 

ايراني به ب��ازار جهاني رس��يده و ارز حاصل از آن به 
كشور بازگردد. در شرايطي كه بانك ها و صرافي هاي 
بين المللي با ما كار نمي كنند، صادركننده چه راهي 
براي بازگش��ت ارز خ��ود در دوره زمان بندي كوتاه و 

بدون مشكل دارد؟
وي با بيان اينكه بس��ياري از سياس��ت هاي اجرايي 
دست صادركنندگان را بسته و كار را براي آنها دشوار 
كرده است، گفت: هيچ صادركننده شناسنامه دار و با 
سابقه اي به دنبال آنكه ارز خود را به كشور بازنگرداند 

نيست. اگر تا امروز اين ارز بازنگشته به دليل مشكالت 
و محدوديت هاي موجود در اقتصاد ايران است. رييس 
كميسيون صادرات اتاق ايران در پاسخ به اين سوال 
كه مهلت يك هفته اي بانك مركزي به صادركنندگان 
براي تحويل ارزش��ان ب��ه واردكنن��دگان تا چه حد 
مي تواند براي فعاالن اقتصادي گره گشا باشد، اظهار 
كرد: قطعا اين سياست مفيد خواهد بود و به طور كلي 
هر سياستي كه ش��رايط دشوار فعلي را تسهيل كند 
مفيد اس��ت. ما بايد توجه داشته باش��يم كه با توجه 

به دش��واري هاي موجود ورود ارز به كشور سخت و 
پيچيده است. يكي از اصلي ترين گزينه هايي كه در اين 
بين باقي مي ماند، واردات در ازاي صادرات خواهد بود.

نف��ر ادام��ه داد: ام��روز با توج��ه به سياس��ت هاي 
محدودكننده وارداتي دولت، عمال كاالهايي به كشور 
وارد مي شود كه دولت آنها را تاييد كرده باشد. از اين 
رو ايجاد شرايطي كه صادركننده ارز حاصل از صادرات 
خود را به واردكننده بدهد كه نيازهاي داخلي كشور 
تامين شود چه اشكالي دارد؟ وي خاطرنشان كرد: در 

شرايط فعلي، بانك مركزي بايد از اصرارهاي خود براي 
تعيين نحوه ورود ارز به كشور كوتاه بيايد و اگر روش 
واردات جواب مي دهد، به اين روش بهاي بيش��تري 
دهد. واردات در گروه كاالهاي اساس��ي و الزامي آغاز 
شده و پس از آن با تاييد دولت مي تواند به اولويت هاي 
بعدي اختصاص داده شود اما اينكه با دشواري شرايط 
را نپذيريم و دستمان را دور گلوي صادركنندگان قرار 
دهيم، نه تنها به توليد و ص��ادرات كه به كل اقتصاد 

كشور ضربه خواهيم زد.

عضواتاقبازرگانيتهرانمطرحكرد

نگرانيفعاالناقتصاديازبخشنامهارزيبانكمركزي
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي گويد بخشنامه 
ارزي جديد بانك مركزي در صورتي كه اصالح نش��ود، به 
كاهش قطعي صادرات غيرنفتي منجر خواهد شد. احمدرضا 
فرش��چيان در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: در بخشنامه 
جديد ارزي بانك مركزي كه مربوط به تعهدات ارزي سال 
۹۹ است و در كمال تعجب عطف بماسبق شده و چهار ماهه 

ابتدايي سال جاري را نيز دربرمي گيرد به اين اشاره شده كه 
صادركننده بايد ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به 
ش��كل حواله ارزي و ۲۰ درصد را نيز به صورت اسكناس در 
بازار ثانويه يا صرافي ها به فروش برساند. اين سياست آن هم 
در شرايط فعلي مشخص نيست چه پشتوانه اجرايي دارد. 
وي با بيان اينكه بس��ياري از راه هاي ورود ارز به ايران بسته 

است و با سياست هاي غلط راه هاي باقي مانده نيز مسدود 
مي شود، بيان كرد: در ماه هاي گذشته بخش قابل توجهي از 
تالش صادركنندگان به اين معطوف بود كه با واردات در ازاي 
صادرات، تعهد ارزي را ايفا كرده و به تامين نيازهاي اقتصادي 
كشور كمك كنند اما ما مي بينيم كه در دستورالعمل جديد 
عمال اين امكان سلب شده است و مشخص نيست صادركننده 

در شرايط فعلي چه گزينه ديگري در اختيار دارد. عضو اتاق 
بازرگاني تهران اضافه كرد: تكليف صادركننده اي كه چند 
ماه قبل صادركرده و كااليي را براي واردات خريداري كرده 
چه مي شود؟ بانك مركزي اعالم كرده كه صادركننده اي كه 
ظرف چهار ماه تعهد ارزي خود را ايفا نكند جريمه شده و با 
مسائلي مانند تعليق كارت بازرگاني مواجه مي شود و اين يعني 

به جاي آنكه شرايط صادرات را تسهيل كنيم، در مقابل آن 
سنگ اندازي كرده ايم. فرشچيان خاطرنشان كرد: يا بخشنامه 
جديد بايد ظرف روزهاي آينده اصالح شده و به سمت تسهيل 
حركت كند يا اولين و قطعي ترين نتيجه آن كاهش صادرات 
غيرنفتي و پايين آمده انگيزه سرمايه گذاران براي صادرات 

كاال به ساير كشورها خواهد بود.
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 معافيت مالياتي تازه وارد ها 
به بورس براي ۹۹

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: سازمان امور مالياتي براي شركت هايي كه در 
سال ۹۹ وارد بازار بورس شوند و حداقل ۲۵ درصد از 
سهام شركت خود را به صورت شناور عرضه كنند، 
متعرض حساب هاي سنوات گذشته آنها نخواهد شد 
و اين مشوق و فرصت فقط تا انتهاي سال ۹۹ معتبر 
بوده و الزم اس��ت، واحدهاي توليدي از اين فرصت 
بهره مند شوند. س��عيد زرندي افزود: يكي از داليل 
عدم رغبت برخي شركت هاي توليدي به بازار سرمايه 
مشكالت مالياتي سال هاي گذشته است. وي ادامه 
داد: پذيرش بنگاه هاي صنعتي، معدني و تجاري در 
بازار سرمايه )بورس و فرابوس( از برنامه هاي وزارتخانه 
در سال جاري مي باشد. زرندي گفت: براي ترغيب 
متقاضيان به پذيرش در بازار سرمايه، اقدامات موثري 
صورت گرفته كه مهم ترين آن رفع دغدغه شركت ها 
براي ورود سازمان مالياتي به پرونده هاي سال هاي 
گذش��ته آنها بود. معاون طرح و برنامه توضيح داد: 
با حمايت س��ران قوا و تاييد مقام معظم رهبري اين 
مشكل براي سال ۹۹ مرتفع شده است. زرندي گفت: 
با موافقت وزير اقتصاد، نماينده وزارت صنعت، معدن 
وتجارت در هيات پذيرش بورس عضويت پيدا كرد و 
اين موضوع باعث تسريع در روند پذيرش شركت هاي 

توليدي خواهد شد.
معاون طرح و برنامه تصريح كرد: بايد اين واقعيت را 
پذيرفت كه بخش صنعت راهي جز حركت به سمت 
ابزارهاي نوين مالي ندارد. وي گفت: سيستم بانكي 
هم اكنون تنها منبع تامين مالي بخش توليد است اما 
نمي تواند جوابگويي نيازهاي بخش صنعت و معدن 
باشد لذا بايد به سمت ابزارهاي جديد رفت. زرندي 
گفت: براي اين موضوع باي��د دو اتفاق بيفتد اول در 
بخش قوانين، آيين نامه ها و دستورالعمل هاست كه 
راه را براي ورود شركت هاي تازه وارد به بورس تسهيل 
كند كه در اين بخش وزارت صنعت، معدن وتجارت 
تمام تالش خود را در سال جاري خواهد كرد و بر اين 
اساس يك دفتر مستقل ذيل معاونت طرح و برنامه 
به نام دفتر تامين مالي ايجاد كرده است. وي تاكيد 
كرد: اتفاق دوم بايد در خ��ود بنگاه ها روي دهد چرا 
كه برخي شركت هاي توليدي توانسته اند در موضوع 
تكنولوژي، كيفيت، بازار و.... خود را به روز كنند اما در 
مديريت مالي همچنان ديدگاه سنتي بر برخي بنگاه ها 
حاكم است. به گفته زرندي، توليدي ها بايد با توجه به 
تحوالت اقتصادي مديريت مالي خود را مورد بازبيني 
قرار دهند و با نگاه هاي جديد به سمت بهره مندي از 
ابزارهاي نوين مالي و به ويژه بازار سرمايه حركت كنند. 

جزييات سه تصميم 
براي كنترل بازار ماسك

در پي ايجاد بازار سياه براي پارچه مورد نياز در توليد 
ماسك، وزارت صمت مقرر كرد سهميه واحدهاي 
توليدكننده ماسك از طريق سامانه تخصيص يابد و 
ميزان سهميه بر اساس محصول خروجي واحدها 
مشخص خواهد شد. به گزارش خبرگزاري فارس، 
وزارت صنعت براي رفع اين مشكل سه تصميم مهم 
را اتخاذ كرده كه مهم ترين آنها اختصاص سهميه 
به واحدهاي توليد ماسك بر مبناي خروجي اين 
واحدها است. به اين ترتيب واحدهاي توليدكننده 
ماسك به ازاي ماسك هاي توليدي، سهميه بعدي 
پارچه جاذب را دريافت خواهند كرد. اين سهميه 
از طريق س��امانه جامع تجارت تخصيص مي يابد. 
همچنين مقرر شد بازرس��ان مقيم در واحدهاي 
توليدكننده مواد اوليه توليد ماسك مستقر شوند 
تا پارچه هاي جاذب توليدي وارد بازار سياه نشود و 
به توليدكنندگان ماسك عرضه شود.در عين حال، 
براي تنوع بخشي به پارچه هاي مصرفي در توليد 
ماسك نيز در دستور كار قرار گرفته و قرار است در 
صورت تاييد وزارت بهداشت، نوع جديدي از پارچه 
جاذب نيز در كشور توليد ش��ود تا در ماسك هاي 
توليدي به كار رود. براي توليد اين پارچه محدوديتي 
وجود ندارد و نياز به خط جديد يا تجهيزات خاصي 
نيست. با تاييد اين پارچه جديد، توليد روزانه ماسك 

به ۳۰ ميليون قطعه خواهد رسيد.

اصناف بهداشت كرونا را رعايت 
نكنند  دوباره تعطيل مي شوند

تسنيم|رييس اتاق اصناف تهران گفت: اگر اصناف 
شيوه نامه هاي بهداشتي را در خصوص كرونا رعايت 
نكنند، مجبور مي شويم دوباره آنها را تعطيل كنيم. 
قاسم نوده فراهاني در حاشيه نشست ستاد كروناي 
استان تهران با اصناف و اتحاديه ها افزود: از تالش اعضاي 
 ستاد كرونا به ويژه دكتر زالي قدرداني مي كنيم چرا كه 
ش��بانه روزي مش��غول ارايه خدمت هس��تند. وي 
گف��ت: م��ردم كرون��ا را ش��وخي گرفته ان��د و بايد 
بدانند ب��ه علت اينك��ه مراعات نكردند ب��ه پله اول 
برگشتيم و اگر دس��تورالعمل ها و ش��يوه نامه ها را 
اجرا مي كردند اكنون بايد از كرونا خارج مي ش��ديم. 
رييس ات��اق اصناف ته��ران اف��زود: از همه اصناف 
درخواس��ت مي كنم حتما ش��يوه نامه هاي س��تاد 
كرونا را رعايت كنن��د به خصوص واحد هاي صنفي 
پرتردد و پاس��اژ هايي كه فعال هستند و اگر رعايت 
 نكنند مجبور مي شويم دوباره آنها را تعطيل كنيم. 
 نوده فراهاني گفت: هيچ راهي به جز همكاري و رعايت 
موارد بهداش��تي و فاصله گذاري نيست و بايد همه 
اصناف از ماس��ك و مواد ضدعفوني كننده استفاده و 
مشتريان خود را هم ملزم كنند كه ماسك بزنند. وي 
افزود: همه اصناف رعايت كنند تا مجبور نشويم آنها 
را تعطيل كنيم چ��را كه هر واحد صنفي كه تعطيل 
مي ش��ود با مش��كالت عديده اي روبرو خواهد شد و 
درخواست ما اين است كه موضوع را شوخي نگيرند 
و هيچ تعارفي هم نداشته باشند. رييس اتاق اصناف 
تهران گفت: از دكتر زالي درخواست مي كنيم شيوه 
نامه هاي الزم را به ما ابالغ كنند تا به واحد هاي صنفي 

ارجاع دهيم.

صادرات در سه ماهه اول سال جاري از واردات عقب ماند

شركت فوالد خوزستان با ارسال نخستين مخزن بار، اقدام به تامين 
اكسيژن مورد نياز بخش هاي كرونايي بيمارستان  هاي اهواز نمود.

به گزارش روابط عمومي، علي محمدي مديرعامل ش�ركت فوالد 
خوزس�تان با اعالم اين خبر افزود: اين ش�ركت در راستاي ايفاي 
مس�ووليت هاي اجتماعي، مبارزه با ويروس كرونا و نياز ش�ديد 
بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها براي بيماران نيازمند 
اكسيژن، پيش از ظهر روز چهاشنبه ۲۵ تيرماه ۹۹ با حضور ناظر 
دانشگاه علوم پزشكي جندي  شاپور اهواز، تامين اكسيژن مورد 

نياز بيمارستان  هاي سطح شهر اهواز را آغاز نمود.
گفتني است، پيش از اين شركت فوالد خوزستان اقدام به تشكيل 
كميته مبارزه با ويروس كرونا نموده و با احداث خط توليد ماسك 
تنفسي، گان بهداش�تي و همچنين هماهنگي با ستاد بحران در 
استانداري خوزستان بيش از ۱۸۰ ميليارد ريال براي پيشگيري از 

شيوع ويروس كرونا كمك رساني نموده است.
مديرعامل در پايان س�خنان خود اظهار داشت: فوالد خوزستان 
در ايفاي مس�ووليت هاي اجتماعي و كمك رساني در كنار مردم 
شريف استان بوده و اين طرح تا برطرف  شدن كامل بيماري كرونا 

ادامه مي يابد.

تامين اكسيژن مورد نياز بخش هاي كرونايي 
بيمارستان  هاي اهواز

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 
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چهميدانستيمكروناميآيد؟!
آرش فالحت پيشه كه اين روزها نمايش »پنهان خانه پنج در« را در تاالر مولوي روي صحنه داشت، گفت: روزي كه شروع به 
كار كرديم، هزار تا برنامه و ايده داش��تيم، چه مي دانستيم كرونا مي آيد. اين كارگردان و بازيگر بعد از بازگشايي تئاتر، نمايش 
خود را با بار ديگر روي صحنه برد اما از آنجاكه بعد از انتشار چند خبر ضد و نقيض در روزهاي ۲۳ و ۲۴ تير، تاالر مولوي دوباره 
تعطيل شد، اين گروه جوان هم از اجراي نمايش خود باز ماند و فعال تا روز سه شنبه ۳۱ تير ماه روي صحنه نمي رود.   فالحت 
پيش��ه درباره تاثير موج دوم كرونا بر ميزان تماشاگران اين نمايش نيز گفت: طبيعتا تاثيرگذار بود ولي دوستاني داريم كه در 

اين مدت به تماشاي نمايش ما آمدند و در هر اجرا دست كم ۲۵ تماشاگر را داشتيم. 

قيام30تير
در روز ۳۰ تي��ر ۱۳۳۱ يك س��ال و ۴ ماه 
پس از به ثمر نشستن نهضت ملي صنعت 
نفت، مردم ايران با راهپيمايي در خيابان ها 
خواس��تار بركناري احمد قوام السلطنه و بازگشت دكتر 
محمد مصدق به پس��ت نخست وزيري ش��دند. پس از 
برگزاري انتخابات دوره هفدهم و افتتاح مجلس شوراي 
ملي و بازگشت دكتر مصدق از دادگاه الهه و در بحبوحه 
مبارزات نهضت ملي ش��دن نفت ، با وجود اظهار تمايل 
اكثريت نمايندگان مجلس جديد به نخست وزيري مجدد 
مصدق ، ناگهان وي از سمت خود استعفا داد. علت اين امر 
كارشكني هاي اقليت مجلس ، تحت رهبري سيد حسن 
امامي ، عدم ابراز تمايل مجلس سنا به زمامداري مصدق و 
اختالف بر سر درخواست اختيارات بيشتر براي نخست وزير 
بود.  با وجود مخالفت جمعي از نمايندگان ، اكثريت مجلس 
يعني ۵۲ نفر از ۶۵ نفر نماينده حاضر در جلس��ه ، در روز 
پانزده��م تيرماه ۱۳۳۱ به نخس��ت وزيري دكتر محمد 
مصدق اظهار تمايل كردند، اما روز بعد، مجلس سنا ابراز 
تمايل خود را به ارايه برنامه هاي دولت و مالحظه و بررسي 
آن برنامه ها موكول كرد. مصدق روز شانزدهم تير به دليل 
عدم اظهار تمايل مجلس سنا، از قبول پست نخست وزيري 
خودداري كرد. روز هجدهم تير از ميان نمايندگان حاضر 
در مجلس س��نا تنها ۱۴ نفر به زمامداري دكتر مصدق 
ابراز تماي��ل كردند. تحت فش��ار گروه هاي سياس��ي و 
درخواست هاي مكرر مردم و اظهار تمايل مجلس شوراي 
ملي ، شاه به رغم مخالفت مجلس سنا، فرمان نخست وزيري 
دكتر مصدق را صادر كرد. مصدق اين بار اعطاي اختيارات 
شش ماهه و درخواست مقام وزارت جنگ را پيش شرط 

پذيرش مقام نخست وزيري قرار داد. در اين شرايط دكتر 
مصدق روز ۲۵ تير ۱۳۳۱ براي مش��ورت و تبادل نظر در 
مورد وزيران جديد به ديدن شاه رفت. وي شرح اين مالقات 
را در خاطرات خود آورده است. مصدق مصمم بود اختيار 
تعيين وزير جنگ را از شاه بگيرد »تا دخالت دربار در آن 
كم شود و كار ها در جهت صالح كشور پيشرفت كند....« 
شاه از دادن مقام وزارت جنگ به نخست وزير امتناع كرد و 
مصدق استعفا كرد.  ۲۶ تير ماه ۱۳۳۱ در جلسه غيرعلني ، 
اكثريت مجلس به زمامداري احمد قوام ابراز تمايل كرد و 
شاه روز بعد فرمان نخست وزيري او را صادر كرد.  روز ۲۷ 
تير ماه كه خبر نخست وزيري قوام به همه جا رسيد، وي 

اعالميه شديداللحني با عنوان »كشتيبان را سياستي دگر 
آمد« صادر كرد كه  پس از اين موضع گيري ها و تعطيل بازار 
و مغازه ها، مردم سرنگوني قوام را خواستار شدند. با وجود 
سركوب شديد، نارضايتي مردمي از دولت قوام و حمايت 
از دكت��ر مصدق به اوج خود رس��يد. در اين روز نيروهاي 
انتظامي و نظامي ، مردم را به گلوله بس��تند و عده اي را به 
شهادت رساندند.  سرانجام شاه، دولت قوام را در غروب روز 
س��ي تير بركنار كرد. در    همان روز از ۶۴ نماينده مجلس 
۶۱ نفر به زمامداري مصدق اظهار تمايل كردند و شاه نيز 
مجبور به صدور فرمان نخست وزيري مجدد مصدق در 

سي و يكم تير شد. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

خوراكيجذابباميليونها
واحدصنفيدرجهان

چيزي حدود ۲۵۰ س��ال پيش اختراع شده است 
و تاكن��ون داراي طرفداران بس��ياري مي باش��د. 
قديمي ترين سابقه مكتوبي كه از ساندويچ وجود 
دارد به س��ال ۱۷۶۲ برمي گردد و در ش��هر كنت 
انگلستان به مناسبت ۲۵۰ ساله شدن اين غذاي 
خوشمزه و سرگرم كننده جشن هم گرفته اند. وقتي 
جان مونتاگيو، ارل چهارم ساندويچ، در ۲۵۰ سال 
پيش دس��تور داد تا برايش گوشت و نان بياورند، 
هيچ وق��ت فكرش را هم نمي كرد آنچه خواس��ته 
تبديل به غذايي فراگير و محبوب در سراسر جهان 
بشود. مطابق با آنچه انجمن ساندويچ بريتانيا بيان 
مي كند، بعد از اينكه جان مونتاگيو درخواس��ت 
كرد غذاي��ش را به اين ترتيب براي��ش بياورند به 
اين فكر مي كرد ك��ه در حالي مي تواند غذايش را 
بخورد به بازي خودش ه��م ادامه دهد. پس از آن 
دوستانش هم خواسته اند »غذايي مثل ساندويچ 
بگيرند« و به مرور زمان »غذايي مثل س��اندويچ« 
به كلمه اي به نام »س��اندويچ« خالصه شد و اسم 
اين ش��كل از خوراكي تلقي ش��د. از دوران جنگ 
جهان��ي دوم به بعد اولين س��اندويچ فروش ها در 
تهران و سپس در طول ۱۰ سال در شهرستان ها 
افتتاح شدند. نخس��تين بار در خيابان استانبول 
يا اس��تامبول تهران چند مغازه كه ماهي و ماهي 
دودي و لوله هاي كالباس مي فروختند ساندويچ 
عرضه كردند كه بهاي آن دان��ه اي پنج قران بود. 
نان بولكا )سفيد بامزه ترش��ي خمير(، خيارشور 
حلبي تبريز، كمي كره كه به نان مي ماليدند و چند 
 برگ جعف��ري تازه خرد كرده. »مغ��ازه خزر« در

 ا بتداي خيابان استانبول پس از چهارراه فردوسي- 
استانبول - نادري در پاساژي واقع بود و مدتي بعد 
در طبقه زيرين آن رستوراني افتتاح شد كه در آنجا 
چند نوع غذا از جمله سوسيس سرخ كرده يا مغز 
گوسفند يا كتلت يا ماهي ازون برون يا شيرماهي را 
همراه با توده اي از سيب زميني پوره خوشمزه كه 
روي غذا و سيب زميني سس گوجه فرنگي يا كچاپ 
هم مي ريختند به بهاي هر پرس شش قران و بعدها 
۱۲ ريال و در دهه چهل ۱۸ ريال! عرضه مي كردند. 
در س��ال هاي اول افراد محترم و آبرومند رفتن به 
ساندويچ فروشي ها را دون شأن مي ديدند و حداكثر 
رضايت مي دادند به چلوكبابي و چلوخورشتي بروند. 
همان طور كه در عصر ناصري نيز رفتن به رستوران و 
چلوكبابي كاري خالف آبرو تلقي مي شد. اما كم كم 
رفتن به دكان ساندويچ فروشي متداول شد. حتي 
در حدود سال هاي دهه ۴۰ گفته مي شد كه تعداد 
كارگران ساندويچ فروش��ي ها تنها در شهرستان 
رشت به ۱۶۰۰۰ تن رس��يده است. در تهران طي 
دو دهه ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ تعداد ساندويچ فروشي ها از 
ده هزار گذشت. در اوايل دهه ۱۳۴۰، همبرگر وارد 
بازار غذاي ايران شد. تاپس همبرگر در بلوار ناهيد، 
خيابان جردن )آفريقا(، اولين همبرگرها را با بهاي 
سه تومان، عرضه مي كرد كه با يك بطري پنج ريالي 
نوشابه و يك پاكت سيب زميني به بهاي پنج ريال، 
قيمت كل غذا از ۴۰ ريال بيشتر نبود، وقتي همبرگر 
تاپس بهاي غذاي خ��ود را گران كرد و چهل ريال 
بابت يك همبرگر گرفت، غوغايي در تهران برپا شد.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تصويبقانونروابطموجرومستأجر
قانون روابط موجر و مس��تاجر اول م��رداد ۱۳۴۵ و در 
مجلس بيست و چهارم شوراي ملي به تصويب رسيد. 
بر اساس  ماده يك اين قانون، هر محلي كه براي سكني 
يا كسب يا پيشه يا تجارت يا به منظور جلوگيري اجاره 
داده ش��ده يا بشود، اعم از اينكه نس��بت به مورد اجاره 
سند رسمي يا عادي تنظيم شده يا نشده باشد، مشمول 
مقررات اين قانون است.  ماده ۳ اين قانون مقرر مي كند، 
در مواردي كه اجاره نامه تنظيم شده باشد ميزان اجاره بها 
همان است كه در اجاره نامه قيد شده و هر گاه اجاره نامه 
تنظيم نشده باشد به ميزاني  است كه بين طرفين مقرر 
و يا عملي شده اس��ت و در صورتي كه ميزان آن معلوم 
نشود با رعايت مقررات اين قانون از طرف دادگاه ميزان 
اجاره بها به نرخ عادله روز تعيين مي شود. موجر يا مستاجر 
مي تواند به استناد ترقي يا تنزل هزينه زندگي درخواست 
تجديد نظر نسبت به ميزان اجاره بها را كند، مشروط به 
اينكه مدت اجاره منقضي شده و از تاريخ استفاده مستأجر 
از عين مستأجره يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي كه بر 
تعيين يا تعديل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته 
باشد، دادگاه با توجه به درصد شاخص كل بهاي كاالها و 
خدمات مصرفي منتشر شده از طرف بانك مركزي ايران 
حكم به تعديل اجاره بها خواهد داد حكم دادگاه در اين 
مورد قطعي است.  همچنين، مستأجر مكلف است در 
موعد معين در اجاره نامه اجرت المسمي و پس از انقضاء 

مدت اج��اره اجرت المثل را به ميزان اجرت المس��مي 
آخر هر ماه اجاري ظرف ده روز به موجر يا نماينده قانوني 
او بپردازد و هر گاه اجاره نامه اي در بين نباش��د اجاره بها 
را به ميزاني كه بين طرفين مقرر و يا عملي ش��ده و در 
صورتي كه ميزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت المثل 
مبلغي كه متناس��ب با اجاره امالك مشابه تشخيص 
مي دهد براي هر ماه تا دهم ماه بعد  به موجر يا نماينده 
قانوني او پرداخت يا در صندوق ثبت و يا بانكي كه از طرف 
سازمان ثبت تعيين مي شود سپرده و قبض رسيد را اگر 
اجاره نامه رسمي است به دفترخانه تنظيم كننده سند و 
هر گاه اجاره نامه عادي بوده يا اجاره نامه اي در بين نباشد 
قبض رسيد را با تعيين محل اقامت موجر به يكي از دفاتر 
رسمي نزديك ملك تسليم و رسيد دريافت دارد. همين 
طور، طبق اين قانون، در مواردي كه بين موجر و كسي 
كه ملك را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره نامه 
تنظيم نشده يا اگر تنظيم شده مدت آن منقضي گشته و 
طرفين راجع به تنظي��م اجاره نامه يا تعيين اجاره بها و 
شرايط آن اختالف داشته باشند هر يك مي تواند براي 
تعيين اجاره بها ) در مواردي كه اجاره نامه در بين نباشد( 
و تنظيم اجاره نامه به دادگاه مراجعه كند. دادگاه ميزان 
اجاره بها را از تاريخ تقديم دادخواست تعيين مي كند، ولي 
اين امر مانع صدور حكم نسبت به اجرت المثل زمان قبل از 
تقديم دادخواست و خسارت تأخير تأديه آن نخواهد بود.

كروناييهايبدونعالمتچگونهدرمانميشوند؟
يك فوق تخصص بيماري هاي عفون��ي درباره نحوه 
درمان مبتاليان كرونا كه فاقد عالئم بيماري هستند، 
توضيح داد. مينو محرز گفت: ب��راي مبتاليان بدون 
عالمت بين سه تا هفت روز قرنطينه كافي است و بعد 
مي توانند با ماسك بيرون آيند. معموال گفته مي شود 
مدت قرنطينه مبتاليان بدون عالمت مي تواند كمتر 
باش��د و حداكثر بع��د از ۱۰ روز مي توانند از قرنطينه 
خارج شوند، اما افرادي كه عالئم دارند حداقل بايد تا 
۱۴ روز قرنطينه باشند. محرز تاكيد كرد: در عين حال 
افراد مبتال به كرونايي كه بدون عالمت هستند، نيازي 
به مصرف دارو ندارند. معموال در درمان سرپايي افرادي 
كه به نوع خفيف كرونا مبتال شدند، دارو داده نمي شود. 

البته افرادي كه خيلي خفيف مبتال ش��ده اند، گاهي 
ممكن است از كلروكين استفاده كنند، اما به طور كلي 
اين افراد نياز به درمان خاصي ندارند و فقط كافي است 

كه تغذيه مناسب داشته و قرنطينه باشند.

۵۰درصددانشآموزانبايددرهنرستانتحصيلكنند
مديركل دفتر آموزش و حرف��ه اي و كاردانش آموزش و 
پرورش گفت: طبق برنامه ششم توسعه تا پايان اين برنامه 
بايد ۵۰ درصد دانش آموزان در هنرستان ها و آموزش هاي 
مهارتي رسمي تحصيل كنند و اين قانون مصوب مجلس 
است. مصطفي آذركيش در واكنش به هدايت تحصيلي 
دانش آموزان توسط برخي از مشاوران به سمت و سوي 
رشته هاي فني و حرفه اي و كاردانش با وجود عدم تمايل 
دانش آموز گفت: براي اينكه هدايت تحصيلي درس��ت 
صورت بگيرد يك سري برنامه در زمينه توسعه اي داريم 
كه در اين برنامه هاي توسعه اي تكاليفي به عهده وزارت 
آموزش و پرورش و همه نظام  آموزش سپرده شده است.  
مدير كل دفتر آم��وزش و حرفه اي و كاردانش آموزش و 
پرورش گفت: برنامه شش��م توسعه اعالم مي كند كه تا 
پايان برنامه بايد ۵۰ درصد دانش آموزان در هنرستان ها 
و آموزش هاي مهارتي رسمي باشند و اين قانون مصوب 
مجلس است. آذركيش اضافه كرد: ما براي آينده كشور 
به نيروي كار ماهر و تكنيسين بيشتري نياز داريم. همه 
كشورها آموزش را به سمتي بردند كه بتوانند نيروي كار 
ماهر در آينده براي كشورشان داشته باشند. آذركيش 
در ادامه اظهاركرد: اين نقطه بهينه به اين صورت است 
كه به طور مثال اگر در يك ش��هري در يك برهه زماني 
عده اي عالقه مند باش��ند در يك رشته خاص تحصيل 

كنند، بايد ديد آيا همه در آن رشته خاص استعداد دارند؟ 
يا اصاًل جامعه به اين ميزان از نيرو در آن رشته نياز دارد؟ 
يا حتي ما امكان اجراي شرايط تحصيل براي تعداد زياد 
متقاضي در آن رشته خاص را داريم؟ همه اين موارد در 
اسناد باالدستي ذكر شده و در آنجا قيد شده كه پس از 
آموزش دوره هاي عمومي يعني پايه نهم دانش آموزان وارد 
شاخه ها و رشته هاي متناسب با نياز جامعه خواهند شد و 
اين روند براي هدايت تحصيلي نقطه بهينه است. مديركل 
دفتر فني و حرفه اي و كاردانش وزارت آموزش وپرورش به 
ايلنا گفت: اگر كشورهاي مختلف را بررسي كنيم مي بينيم 
كه هر كشور سياست هاي توسعه اي را متناسب با نياز خود 
تعريف مي كند و در اين زمينه نسبت به هدايت تحصيلي و 
شغلي دانش آموزان و دانشجويان اقدام مي كنند، در كشور 
ما نيز اين اتفاق بر اساس سند باالدستي و قوانين مي افتد. 

میراثنامه

ابنبابويههمبهسرنوشتامامزادهعبداهللدچارشد
شهر و هويتشان يكي است، چيزي شبيه به دو قلوهايي كه اگر يك ُقل هر كاري 
كرد، ُقِل ديگر هم بايد مانند آن زندگي كند، حاال شده داستاِن دو امامزاده در شهر 
ري؛ از »قبرستان امامزاده عبداهلل« رسيدند به »قبرستان ابن بابويه«! از داستاِن 
س��اماندهي هاي گاه و بي گاه در سال هاي اخير و تخريب ها و دست درازي هايي 
كه برخي اوقات نشانه هايي از تاريخ را از يكي از اين دو قبرستان پاك مي كرد كه 
بگذريم، حاال بالي ساماندهي قبرهاي قبرستان هاي قديمي و يكسان سازي آنها 
شده بالي جاِن تاريِخ تهران و شهر ري. چيزي حدود ۳۰ ماه از آغاِز طرِح ساماندهي 
قبرستاِن امامزاده عبداهلل مي گذرد، طرحي كه براي اجرا شدن اش قبرها را زيرو رو 
كردند تا نكند پاي مردمي كه براي زيارت اهل قبور مي آيند به لبه سنگ قبرها گير 
كند و آن قدر كار ادامه پيدا كرد تا در دو طرف ورودي قبرستان تاريخي امامزاده 
عبداهلل همه سنگ قبرها صاف شدند براي عبور زائراني كه قرار است براي برخي 
مناسبت ها و حتي در روزهاي تعطيل بيشتر در اين فضا بمانند. حاال مدتي است 
نوبت به قبرس��تان ابن  بابويه رسيده! هر چند سال ها قبل اين قبرستان تاريخي 
طعِم طرِح ساماندهي را به جان خريد كه نتيجه اش ساخِت مقبره اي بزرگ و بلند 
در عرصه قبرس��تان و حريم برج طغرل بود، ولي طرِح در حال اجرايي شدن اين 
روزها در ابن بابويه، درست شبيه به همان اقدامي است كه امامزاده عبداهلل با آن 
دس��ت و پنجه نرم كرد. به گزارش ايسنا، تنها تفاوت در اجرايي كردن اين طرح 
نصب بنر و اطالع رساني در ورودي امامزاده عبداهلل به صاحبان و وارثان قبور آن 
امامزاده بود و نبود هيچ نشاني از اطالع رساني به صاحباِن قبرهاي ابن بابويه. به نظر 
مي رسد متوليان اين قبرستان هم »آرد خود را بيخته و الك شان را آويخته اند«، 
براي قبرستان تاريخي كه اگر نظر ميراث فرهنگي را جويا شده باشند، بايد مخالفِت 
ميراثي ها را گرفته باشند، همان طور كه بعد از هشدارهاي رسانه اي و فعاالن ميراثي 

و مخالفت كارشناسان براي امامزاده عبداهلل، ميراثي ها هم باالخره وارد كار شدند 
و تازه اوقاف طرِح ساماندهي آن محوطه تاريخي را به ميراثي ها رو كرد. حاال بخِش 
شمالي قبرستان ابن بابويه در حال صاف شدن است، از باال و پايين هايي كه هر 
قبر را از ديگري جدا مي كرد و سنگ قبرهاي تاريخي اش بين علفزارهاي خشك و 
درختان ريشه دوانده در دل تاريِخ خانوادگي هر قبر جا خوش كرده  بودند. تا جايي 
كه درطرح اجرايي شده مي توان ردي از برخي سنگ قبرهاي قديمي پيدا كرد، 
اما نشانه ها از تخريب و شكستن سنگ قبرهايي خبر مي دهند كه تاريخ شان حتي 
به پهلوي ثبت شده است، اين را نوشته هاي سفيد رنگ روي برخي از سنگ هاي 

جديِد صاف شده در دل قبرستان مي گويد. 

كتابخانه

بهرهورانچهميگويند؟
»هرچه جامعه  اي از نظر فرهنگي در سطحي توسعه يافته تر و هرچه سرمايه اجتماعي در يك كشور باالتر باشد، بهره وري در آن 
جامعه باالتر اس��ت.« »اگر مي خواهيم بهره وري باال برود، كيفيت نيروي انساني باالترين درجه اهميت را دارد، بايد به كيفيت 

آموزش نيروي انساني توجه داشته باشيم.« 
»بهره وري يك ماموريت، يك فرهنگ و يك نوع برخورد و يك نگرش اس��ت و قبل از اينكه ما وارد عمل بشويم، در درون ذهن 
و نگرش مان با تغييري ايجاد كنيم.« كتاب بهره وران چه مي گويند به اين مس��ائل به طور تخصصي مي پردازد. نويسندگان اين 

كتاب ۲۸۷ صفحه اي درباره بهره وري، محسن بهرامي و مهكامه طاعتي هستند. 

هنر

نمايشگاهكتابتهرانبرگزارنميشود
سخنگوي شوراي سياست گذاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از مصوبه اين  
شورا مبني بر لغو برگزاري نمايشگاه در سال جاري خبر داد. ايوب دهقانكار اعالم 
كرد: طبق مصوبه اين شورا، سي و سومين دوره نمايشگاه بين المللي كتاب تهران 
در س��ال جاري برگزار نخواهد شد. سخنگوي شوراي سياست گذاري نمايشگاه 
بين المللي كتاب تهران با اشاره به جلسه غيرحضوري اين شورا )در روز شنبه مورخ 
۲۸ تيرماه( گفت: بنا بر اعالم صريح دولت جمهوري اسالمي ايران مبني بر تكليف 
همگاني در پيشگيري از شيوع ويروس كرونا و در راستاي مصوبات ستاد ملي مقابله 
با كرونا، توصيه هاي وزارت بهداشت مبني بر ضرورت رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
و پرهيز از برگزاري هرگونه تجمع در سطح كشور و همچنين نبود چشم انداز روشن 
در امكان برگزاري نمايشگاه در ماه هاي آتي، شوراي سياست گذاري نمايشگاه كتاب 
تهران برگزاري اين دوره از نمايشگاه را در سال جاري منتفي دانست. دهقانكار با 
اشاره به اهميت و ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نمايشگاه كتاب تهران 
به عنوان بزرگ ترين رويداد فرهنگي كشور گفت: شوراي سياست گذاري عالقه مند 
بود حتي االمكان اين نمايش��گاه در سال جاري برگزار شود. دليل اصلي طمأنينه 
و تامل شورا در اعالم لغو نمايش��گاه نيز اميد به برگزاري آن در ماه هاي اخير بود. 
سخنگوي شوراي سياست گذاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران افزود: اعضاي 
شورا در اين جلسه ابراز اميدواري كردند دولت و مجلس محترم در حمايت مادي 
و معنوي از صنعت نشر كشور به عنوان يكي از صنايع مادر و اثرگذار عرصه فرهنگ 
از هيچ كوششي دريغ نورزند. به عالوه، اعضاي شورا تصريح كردند از معاونت امور 
فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انتظار مي رود نسبت به امكان سنجي براي 

حمايت بهينه از صنعت نشر كشور از طريق برنامه هاي حمايتي جايگزين اقدام كند. 
دهقانكار در پايان اظهار كرد: اعضاي شوراي سياست گذاري سي و سومين نمايشگاه 
بين المللي كتاب تهران ضمن قدرداني و سپاس از زحمات مدافعان سالمت ابراز 
اميدواري كردند با تالش تيم پزشكي كشور و همدلي و همراهي ملت بزرگ ايران 
شاهد ريشه كني اين ويروس منحوس و برگزاري باشكوه نمايشگاه بين المللي كتاب 

تهران در سال آتي باشيم. 

شورايصنفينمايش،تصميمگيرندهاكرانآنالين
طبق مصوبه شوراي صنفي نمايش از اين پس درباره اكران آنالين فيلم ها در اين 
شورا تصميم گيري مي شود. مرتضي شايسته - دبير شوراي صنفي نمايش - درباره 
جلسه ۲9 تيرماه اين شورا به ايس��نا گفت: مصوب شد كه از اين پس سازندگان 
فيلم هايي كه پروانه س��اخت و نمايش س��ينمايي دارند، براي اكران آنالين بايد 
درخواست خود را به شوراي صنفي ارايه كنند تا در آنجا موضوع طرح و بررسي شود.

او افزود: همچنين مقرر شد مبلغ ۶۰ ميليون تومان براي تبليغات فيلم هايي كه 

در دوران كرونا اكران مي ش��وند اختصاص داده شود.  به گفته وي اين هفته فيلم 
جديدي اكران نخواهد شد چرا كه فيلم »آنجا همان ساعت« سيروس الوند بنا به 
درخواست اين كارگردان به يكسري تغييرات و اقدامات فني نياز دارد كه بايد براي 
اكران تكميل شود. شايسته در پايان در پاسخ به اينكه آيا جلسه هاي شوراي صنفي 
نمايش همچنان در سازمان سينمايي برگزار مي شود يا به خانه سينما منتقل شده؟ 

گفت كه فعال در سازمان سينمايي است.
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