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

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
عجيبترين پيش�نهادي باشد كه يك اس�تاد علم اقتصاد
بتواند به نظام سياسي كش�ور براي حل مشكالت ريشهدار
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 مهمترين پ�روژه در دس�ت اقدام
كش�ور تا اطالع ثان�وي ميتواند 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 دادههاي اطالعاتي موثرتري
بهرهمند ش�وند؛ آن هم دادههايي ن�ه از جنس كامنتهاي
يهويي و ناگهاني در فضاي مجازي و ش�بكههاي اجتماعي
بلكه دادههاي اطالعات�ي عميق و تاثيرگذاري كه اس�اتيد
دانشگاهي و نخبگان بينالمللي آن را از دل ساله ا و دههها
تحقيق و پژوهش استخراج كردهاند .با استفاده از اين منابع
ارزشمند آگاهي بخش است كه ميتوانيم روز و روزگاري را
در چشمانداز آينده متصور شويم كه در آن مسووالن ايراني
از چنان درجه آگاهي بهرهمند 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
پوگفت دوس�تانهاي كه با «تع�ادل» دارد با اش�اره به
در گ 
مش�كالت كش�ور در حوزههايي چون افزايش قيمت دالر،
حباب بورس ،گراني مسكن و ...حل اين مشكالت را درگرو
حل مش�كالت زيربناييتري ميداند كه اقتص�اد ايران در
بخشهايي چون نهادسازي ،برنامهريزي ،تصميمسازي و...
بايددرپيشبگيرد.
فضاي اقتصادي كش�ور تحت تاثي�ر تكانههاي متعدد
اقتص�ادي و معيش�تي اس�ت؛ از ي�ك ط�رف موض�وع
تحريمه�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
محدوديتهاي اقتصادي فراواني را در كشور ايجاد كرده؛
درباره اين فضاي آشفته يك اس�تاد اقتصاد چه ميتواند
بگويد؟
كارسختي است؛ تحليل اقتصادي كه در آن شايعات ،فضاسازي
و اخبار كذب جوالن ميدهد؛ البته در اين ميان هستند كساني
كه اظهارنظرهايي را در خصوص چشمانداز آينده مطرح ميكنند
اما اينكه تا چه ان��دازه ميتوان روي اين تحليلها 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 ميش��ود و چه وضعيتي قرار است در بورس
يا قيمت دالر ظهور كند ،كار سختي است؛ گاهي اوقات تعجب
ميكنم كه چطور برخ��ي افراد ب��دون دانش و پش��توانههاي
آكادميك درباره فضاي اقتصادي اظهارنظ��ر ميكنند ،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 نميكنند ،حرف زدن درباره ملزومات
پيشرفت و توسعه ،بس��يار سخت است .البته ش��ما كارتان اين
است و تالش ميكنيد تا محتواي مورد نظر روزنامهتان را فراهم
كنيد ،اما من به نوع ديگري از محتوا عالقهمند هستم.
كار اصل�ي ما اين اس�ت ك�ه دغدغهه�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 ديدگاهها 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 دغدغهها را من در كتابها و مقالههاي علمي مطرح ميكنم،
اما اينكه تا چه اندازه اين كتابها مورد توجه قرار ميگيرد؛ موضوع
ديگري اس��ت .در همه جاي دنيا كه روزنامهن��گاران و خبرنگاران
حرفهاي حضور دارند؛ اس��تفاده از رويكردهاي فكري جامعه يك
اصل اس��ت؛ يعني اهالي رس��انه خود را به اين دادههاي اطالعاتي
مجهز ميكنند تا بت��وان از دل يك گفتوگ��وي تخصصي ارزش
افزوده قابل توجهي براي جامعه كس��ب كرد .اين روش گفتوگو
بدون ترديد بسيار بيشتر به درد مردم ميخورد تا اينكه ناگهان در
يك فضاي گفتوگو پرت شويم.
جسارتا به نظرم افكاري كه اساتيد اقتصادي هر روز در ذهن
پردازش ميكنند ،محتواي ارزش�مندي است كه در صورت
ارايه به مخاطب بدون ترديد مورد توجه قرار ميگيرد و البته
گرهگشا هم خواهد بود .تالش ما استخراج اين نوع تفكرات
است كه ش�ما و اقتصادداناني مثل ش�ما به صورت روزانه در
مواجههبامقوالتاقتصاديازسرميگذرانيد.
من در حال حاضر مش��غول انتش��ار كت��اب راه باري��ك آزادي
عجماوغلو هستم تا از اين طريق دانش اقتصادي افزونتري وارد
كشور شود .دورهاي بود كه كتب اقتصادي-سياسي قابل توجهي
در كش��ورمان وجود نداش��ت اما امروز با تالش اساتيد اقتصادي
محتواي قابل قبولي در اختيار عالقهمندان وجود دارد كه بايد از
اين محتوا استفاده شود .حتي مسووالن و دولتمردان كشور هم
بايد اين كتابها را بخوانند تا تصويردرس��تي از اقتصاد در ذهن
داشته باشند و ناگهان دس��ت به تصميمسازيهاي خلقالساعه
اشتباه نزنند .زماني كه مسووالن كشورمان اطالعي از ديدگاههاي
روز اقتصادي نداشته باشند چطور ميتوانند براي معيشت كشور
برنامهريزيوتصميمسازيكنند.
وقتي براي اولينبار 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 عجماوغلو 5الي 6اثر اقتصادي دارند كه همگي بازخوردهاي
فراواني پيدا كرده ،كتاب اولش ريش��ههاي اقتصادي ديكتاتوري

و دموكراتيك ،كتاب ديگري دارد با عنوان چرا ملتها شكس��ت
ميخورند؟ بحث اين كتاب براي اقتصاد ايران بسيار راهگشاست.
در اين كتاب در خصوص داليل عدم توس��عهيافتگي كش��ورها
صحبت ميش��ود .خب مس��وول ايراني بايد اين كتاب را بخواند
تا تصميماتي كه باعث شكس��ت س��اختارها ميش��ود را دوباره
تكرار نكند .در آخر ه��م عجم اوغلو راه باريك آزادي را نوش��ته و
در آن شرح ميدهد براي توسعهيافتگي اقتصادي بايد آزادي در
جامعه نهادينه ش��ود .درواقع به ما ميگويد حكومتي كه تالش
كند آزاديهاي طبيعي مردم را بيپاسخ 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 ميداند 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 .دولتها هم مدام بايد در حال تمرين آزادي
و دموكراس��ي باش��ند تا با بروز تكانههايي مثال از جنس كرونا با
شوك مواجه نشوند و از معيشت و كسب و كار مردم حمايت كنند.
از آنطرف هم جامعه بايد آگاهي و مه��ارت الزم براي نظارت بر
حكومت را در قالب فعاليتهاي مدني و سنديكايي داشته باشد.
مس��ير پرفراز و نش��يبي ميان حكومت و مردم كه عجماوغلو نام
آن را راه باريك آزادي ميگذارد .يعني توس��عه مانند يك «در»
نيست؛ از منظر عجماوغلو 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 ميخواست به دروازههاي 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 ميشود كه يك كشور ديكتاتوري با اقتصادي توسعه يافته
است؛ اما هرگز قادر نيست نقش اثرگذاري در فضاي بينالمللي
ادامه در صفحه2
داشتهباشد.

تشكيلكميسيون ويژه جهش توليد و نظارت بر اجراي اصل ۴۴

نمايندگان مجلس به تشكيل كميسيون ويژه جهش توليد و نظارت
بر اجراي اصل  ۴۴قانون اساس��ي راي مثبت دادند .ب��ه گزارش خانه
ملت ،نمايندگان در نشست علني يكشنبه ۲۹ ،تيرماه مجلس شوراي
اس�لامي در جريان تقاضاي تشكيل كميس��يون ويژه جهش توليد و
نظارت بر اجراي اصل  ۴۴قانون اساس��ي با  ۱۴۵رأي موافق ۷۰ ،رأي
مخال��ف و  ۶رأي ممتنع از مجم��وع  ۲۴۴نماينده 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  ۴۴قانون اساسي با اشاره به مشكالت اقتصادي
كش��ور و نامگذاري س��ال  ۹۹تحت 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��يبهاي 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
ميكند 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 كميسيونها پر كردن خألهاي قانوني ،رفع ايرادات قانوني و عمل

در س��الهاي گذشته،
وارد ش��دن ب��ه فضاي
اينترنتي تبديل به الزام
شده اس��ت ،اما بسياري
از كسبوكارهاي سنتي
در براب��ر آن مقاوم��ت
كردن��د ول��ي ح��اال كه
٭
عادل طالبي
ويروس كرونا به كش��ور
وارد و بحث دوركاري مطرح ش��ده اس��ت ،توسعه
آن جديتر دنبال ميش��ود .ايران در حوزه توسعه
بوكارهاياينترنتيعقبماندهاست.براساس
كس 
آمارهاي موجود تقريبا پنج درصد از گردش مالي
در اين حوزه ب��ه خريدوف��روش و معامالت خرد
مربوط ميشود كه اين عدد بايد به بالغ بر ۱۵درصد
برسد .ش��يوع كرونا مصائب و دشواريهاي زيادي
ايجاد كرد ،اما سيگنال مهمي براي كسبوكارهاي
سنتي داش��ت .سالهاس��ت كه حضور در فضاي
مجازي از ي��ك انتخاب به يك الزام تبديل ش��ده.
شايد در س��الهاي  ۸۰تا  ۸۲يك انتخاب داشتيم
كه در فضاي مجازي حضور داشته باشيم يا خير؛
وليازسال ۱۳۹۱بهبعدحضوردرفضايمجازيبه
بوكارهايسنتيبهاين
الزامتبديلشدوالبتهكس 
ادامهدرصفحه5
سمتحركتنكردندو...

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  ۴۴قانون اساس��ي بيفتند.قادري ادامه داد۴ :
قانون در مجالس هش��تم ،نهم و دهم به تصويب رسيد كه عبارتند از:
قانون اجراي سياس��تهاي اصل  ،۴۴قانون 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 آييننامههاي آن
نيز موجود اس��ت و هماكنون 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  ۴۴قانون

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

 -1ط��ي هفتهه��اي
گذش��ته ،ب��ا ه��دف
س��اماندهي ب��ازار
مس��كن ،طرحه��اي
مختل��ف و متن��وع و
گاه م��وازي مس��كني
در كميس��يونهاي
مجيد اعزازي
تخصص��ي عم��ران و
اقتصاد مجلس از سوي نمايندگان مردم دنبال
شده است .ماليات بازدارنده بر خانههاي خالي،
ساخت  6ميليون مسكن طي  6سال با استفاده
از زمي��ن راي��گان،تس��هيالت ارزان و كاهش
هزينههاي بيمهاي و ماليات��ي و ...از جمله اين
طرحها بودهاند .اگر چه موض��وع محوري اين
طرحها گاه در زمره مطالبات كارشناسي و گاه
حتي در زم��ره برنامههاي دولتي بوده اس��ت،
اما هم كارشناس��ان و هم مس��ووالن و مراكز
پژوهش��ي معتبر همچون مركز پژوهشهاي
مجلس بر اين نظر ،اتفاق دارند كه جهشهاي
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
جهشهايي دارن��د ،به گونهاي ك��ه بيثباتي
در بازار ارز و چش��مانداز تورمي نه تنها فضاي
كلي اقتصاد و مناس��بات بازار مسكن كه حتي
برخي برآوردها در طرحهاي مسكني مجلس
را نيز دس��تخوش تغيي��ر كرده اس��ت.بهطور
مثال ،طي دو هفته گذش��ته كه دالر در حدود
 20هزار تومان نوس��ان ميكرد ،مجلس طرح
ساخت  6ميليون مس��كن را در دست تدوين
داش��ت . ،در اين طرح هزينه ساخت هر واحد
 75متري حدود  250ميلي��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
 6ميليون 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.
 -2طي خرداد س��ال جاري ،متوسط قيمت هر
متر مربع واحد مسكوني در ش��هر تهران به 19
ميليون تومان رسيد .اين شاخص در ارديبهشت
ماه  17ميليون تومان و در فروردين سال جاري
و اسفند سال گذش��ته نيز حدود  15ميليون و
 500هزار تومان بود .به عبارتي طي دوره س��ه
ماهه فصل به��ار ،حدود  3.5ميلي��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 چشمانداز
تورم��ي در اي��ران و همچنين اثرگ��ذار در بازار
كاالهاي واس��طهاي كه از خارج كش��ور تامين
ميشود ،زير  20هزار تومان بود .بيگمان ،حاال
و در اين روزها كه نرخ دالر ،آستانه ورود به كانال
 26هزار توم��ان را نيز لمس ك��رده و به عبارتي
رشدي معادل يك چهارم را تجربه كرده است،
ثبت قيمتهاي باالتر از  20ميليون 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  2ميليون توماني متوسط قيمت
هر متر مربع مسكن براي ش��هروندان غيرقابل
تحمل اس��ت و قدرت خري��د آنها را بهش��دت
تضعيف كرده و ميكند  ...ادامهدرصفحه5

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
همچنانبهكارمبهعنوانهماهنگكنندهكميسيون
مشتركبرجامادامهخواهمداد«.جوزپبورل»دراين
توييت ضمن اشاره به بحث و گفتوگو در خصوص
توافقهستهايايران(برجام)درجريانيككنفرانس
نوشت :در كنفرانس كنترل و اتوماسيون مديترانه
 ۲۰۲۰ودرپنجمينسالروزبرجامدرمورداينتوافق
بحثكردم.مابايدتوافقباايرانراحفظكنيم.

اخذ ماليات از خانههاي خالي
به كميسيون ارجاع شد

رييس مجلس شوراي اسالمي طرح اخذ ماليات از
خانههاي خالي را براي بررسي بيشتر به كميسيون
اقتصاديارجاعداد.بهگزارشخانه ملت ،محمدباقر
قاليباف در نشس��ت علني روز يكشنبه  ۲۹تيرماه
مجلس ش��وراي اس�لامي با اس��تناد به ماده ۱۵۳
آييننامه داخلي در زمان بررس��ي طرح دوفوريتي
اصالح ماده  ۵۴مكرر قانون مالياتهاي مس��تقيم
يا همان اخ��ذ ماليات از خانههاي خالي گفت :طبق
اين ماده اگر هر كدام از نمايندگان ابهامي به طرح يا
اليحهحينبررسيدرصحنداشتهباشند،ميتوانند
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
مالياتازخانههايخاليبهكميسيونارجاعميشود.

طرح نحوه توزيع كاالهاي
اساسي به تصويب رسيد

يك فوريت طرح نحوه توزيع كاالهاي اساسي با راي
نمايندگان به تصويب رسيد.به گزارش خان ه ملت،
نمايندگان در نشستعلني روز يكشنبه ۲۹،تيرماه
مجلس با يك فوريت طرحي موافقت كردند كه در
صورتتصويبآنتخصيصارزيارانهايبرايتامين
كاالهاي اساسي از دس��تور كار دولت خارج شده و
ديگر ارز با قيمت آزاد ارايه ميش��ود و براي تامين
كاالهاي اساسي اقشار ضعيف و دهكهاي پايين
جامعه ،دولت موظف ميش��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،
جايگاهداران 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 ( )۳م��اده ( )۲آيين نامه اجرايي بند (الف)
تبصره()۱۴مادهواحدهقانونبودجهسال ۱۳۹۹كل
كشورواختياراتحاصلازمقرراتماده()۱۸قانون
ماليات بر ارزش افزوده ،كليه جايگاه داران سوخت
(فرآوردههاي نفت و گاز) ب��ا هر حجم از فروش و يا
درآمدكاالوارايهخدماتكهبهموجبفراخوانهاي
قبلي ،تاكنون براي اجراي قانون فراخوان نشدهاند،
مشمولاجرايقانونمالياتبرارزشافزودهازابتداي
سال ۱۳۹۹ميباشند .محمد مسيحي خاطرنشان
كرد :اشخاص مش��مول اين فراخوان ،از تاريخ يكم
فروردين م��اه ۱۳۹۹مكلف به اجراي تكاليف مقرر
درقانونميباشند.ويادامهداد:اشخاصمذكوركه
بعد از تاريخ اجراي فراخوان نيز ايجاد ،تاسيس و به
ثبتميرسندوياشروعبهانجامفعاليتميكنند،در
صورتفعاليتباهرحجمازفروشويادرآمد(كاالو
خدمت)مشمولاجرايقانونازتاريخشروعفعاليت
ميباشند .معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور
مالياتي كشور اظهار داشت :جايگاه داراني كه واجد
شرايط فراخوانهاي ياد شده قبلي و اجراي قانون
مالياتبرارزشافزودهبودهاند،حتيدرصورتانطباق
باشرايطمشموليتمرحلههشتمثبتنامايننظام
مالياتي ،جزو موديان مشمول مراحل قبلي ثبت نام
واجراي قانونمحسوبومكلفبهاجراي مقرراتاز
تاريخشمولفراخوانمربوطخواهندبود.

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
صادركرد.بهگزارشپايگاهخبري«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 گفتوگويي گفته
بود :در صورت تاخير سيستم بانكي يكهزار ميليارد
توماناوراقمشاركتاتوبوسومترويتهرانتاپايان
تيرميسوزد،لذاضرورياستيكهزارميلياردتومان
اوراق مشاركت ناوگان حمل و نقل عمومي پايتخت
كه مربوط به سال  ۹۸است ،تا پايان تيرماه منتشر
شود.شهروندانتهرانيازرييسبانكمركزيانتظار
دارند مشكالت بروكراس��ي و اداري را با استفاده از
اختياراتشحلكندودستورانتشارفورياوراقرادر
فرصت كوتاه باقي مانده به بانك رفاه بدهد .از سوي
ديگر ،ش��نيدهها 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  ۵۰۰ميليارد تومان براي خريد
اتوبوس است كه براي سال  ۹۸مصوب شده بود ،اما
در پايان سال گذش��ته براي چهار ماه ديگر تمديد
شد تا شهرداري بتواند از اين فرصت استفاده كند.
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برخي نمايندگان مجلس ،خواستار ارايه برنامه دولت جهت كنترل قيمتها و ارز شدند

افزايش قيمتها 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 قيمتها و بازار ارز شدند.
نمايندهماكودرمجلستاكيدكردكهافزايش
قيمتها ب�راي مردم غير قابل تحمل ش�ده
است.محمدعليپوردرجلسهعلنييكشنبه
درتذكريبااستنادبهماده ۲۲آييننامهگفت:
مردم از ما س�وال ميكنند كه با اين و ضعيت
اقتصادي مجلس چ�ه كار ميكند .ما هر روز
شاهد افزايش قيمت ارز هستيم و اين خالف
شعارهايرييسجمهوردرانتخاباتاستكه
بيانميكردشبميخوابيموصبحباافزايش
قيمتهاروبهروهستيم،همينوضعيترااين
روزها ميبينيم اما رييسجمهور چه اقدامي
برايكنترلوضعيتميكند؟

به گزارش «تعادل» ،وي افزود :پاسخ ما به مردم با اين
گرانيهاچيست؟آياازوضعيتمردمخبرداريد؟هرروز
افزايش قيمت ارز در ساير نرخها اثر ميگذارد .افزايش
بيوقف��ه قيمتها 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 اولويتدار مجلس اس��ت كه
حتماپيگيريميكنند.همچنينيكعضوكميسيون
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 آزاردهنده اين كشور
افزايش مستمر نرخ ارز در بازار است تالشهاي ما در
كميس��يون و دعوت از مس��ووالن مختلف همچنان
به نتيجه نرسيده اس��ت چرا كه دولت برنامهاي براي
مديريت بازار ندارد.نماينده مردم اصفهان در مجلس
گفت :اگر دولت  ۵س��ال پيش ،ارز  ۴۲۰۰توماني ارايه
نميكردو ۱۸ميليارددالرارزكشورنابودنميشدامروز
اين مشكالت را نداشتيم.
اين عضو كميس��يون اقتصادي مجلس با بيان اينكه
نهادههاي 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

آصفري :ارز بايد به واردات كاالهاي استراتژيك تخصيص داده شود و زمين رايگان در اختيار بخش خصوصي براي ساخت مسكن قرار گيرد
چيس��ت؟ ما ابتدا بايد از دولت در اي��ن زمينه برنامه
بخواهيمتابتوانيمبهخوبينظارتكنيمواگرقسمتياز
برنامهاجرايينشدابزارنظارتيرابهكارببريم.هماكنون
وضعيت ارز بسيار نگرانكننده است.
تصميمات سازند ه 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 ،ميتواند اش��تغال خوبي را در
كشور ايجاد كرده و رونق كس��ب و كارها را به دنبال
داشته باشد.محمد صالح جوكار در گفتوگو با ايسنا،
با بيان اينكه متاس��فانه امروز شاهد افزايش ساعتي
قيمتها هس��تيم و بايد به گونهاي شرايط مديريت
شود كه افراد خارج از دايره تصميمگيري قدرت نفوذ
بر روي قيمتها 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 بهشدت تحت تاثير قرار داده

اس��ت از نظر بنده دنبال ك��ردن دو اولويت ميتواند
شرايط اقتصادي را حداقل تثبيت كند و جلوي افزايش
افسارگسيخته قيمتها را بگيرد.وي در ادامه اظهار
كرد :يكي از گامهاي اساسي در اين حوزه ساماندهي
نقدينگي موجود در بازار است .يكي از راهكارهايي كه
دولت در اين حوزه دنب��ال ميكند 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 بهش��دت در حال كاهش است .سرمايهگذاري
گس��ترده مردم در بازار بورس ميتواند هم در آينده
فرصتس��از ش��ود و هم خطراتي را به دنبال داشته
باش��د .الزم اس��ت دولت مديريت جديتري در اين
حوزه داشته و تصميمات س��ازندهاي 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 ميدهد كه بايد ساماندهي شود.

اين عضو كميسيون ش��وراها و امور داخلي گفت :اما
در حوزه معيش��ت مردم دهكه��اي پايين جامعه
بهش��دت تحت فشار هس��تند و بايد معيشت آنان از
طريق كاالبرگ يا بستههاي 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 قيمتها هر ساعت در حال افزايش
است و مردم احس��اس ميكنند هيچ نظارتي بر بازار
وجود ندارد و هر كس هر ط��ور كه دلش ميخواهد
قيمتگ��ذاري ميكن��د .آنچه امروز م��ردم متصور
هستند رها شدن بازار اس��ت و دستگاههاي 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 ،ميتواند اشتغال خوبي را در كشور ايجاد كرده
و رونق كسب و كارها را به دنبال داشته باشد.جوكار

دستور رييسجمهور براي تسريع در ترخيصكاالهاي اولويتدار
رييسجمه�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 اولويتدار
اقدام كند.

به گزارش پايگاه اطالعرس��اني رياس��تجمهوري،
حسن روحاني روز يكشنبه در جلسه ستاد هماهنگي

اقتص��ادي دولت با بي��ان اين مطل��ب تصريح كرد:
دولت مطمئنا با نگرشي واقعبينانه به شرايط سخت
كنوني و در عين حال با اتكا به توانمنديهاي داخلي
و راهحله��اي عملياتي و عيني به دور از ش��عارهاي
تخيلي ،براي حل مشكالت كشور تالش ميكند.
وي افزود :تعيين راهحلها نبايد برگرفته از نگاه رويايي
و فارغ از حقايق اقتصادي كشور و يا نگرشهاي نااميد
كننده و بدبينانه نس��بت به تواناييها و ظرفيتهاي
كشور باش��د .رييسجمهور با بيان اينكه تسهيل در

ورود و خروج كاال در گمركات كش��ور از اولويتهاي
مهم دولت در حوزه تجارت است ،گفت :ترخيص كاال
در كوتاهترين زمان همراه با شفافيت و اجراي دقيق
دستورالعملها از سوي دس��تگاههاي 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 پيشرفتهايي
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��تدار 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
اولويتدار برنامهريزي و اقدام كند.س��امانه تجارت
كشور بايد بهطور هوشمند و بهنگام ،اطالعات دقيق

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 تصديگر باشد ،بلكه صرفا بايد
سياستگذاري 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
بازارمسكنقرارميدادم.محمدحسنآصفريدرگفتوگو
با ايس��نا ،درباره مهمترين راهكارها براي حل مشكالت
اقتصادي بيان كرد :بنده اگر قدرت اجرايي داش��تم براي
ساماندهي بازار مس��كن در گام اول زمينهاي متعلق به
دولت را در همه شهرها به صورت رايگان در اختيار مردم
و بخش خصوصي قرار ميدادم تا اقدام به ساختوس��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 ميدادم.وي در ادامه اظهار كرد :اما براي ساماندهي
قيمته��ا ،ارز را تنها ب��راي واردات كاالهايي تخصيص
ميدادم كه در جامعه ضروري ميباشد و از تخصيص ارز
به كاالهاي الكچري كه دردي از اكثر مردم دوا نميكند
خودداري ميكردم .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
حوزهاي ديگر هزينه شده بود برخوردي قاطع و بازدارنده
انجام ميدادم .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 قيمتها
است ،بايد جلوي افزايش قيمتها ايستاد .بنده اگر قدرت
اجرايي داشتم بعد نظارتي خود را در حوزههاي مختلف
تقويتميكردم.آنچهمسلماستراهكاربرايهمهمسائل
وجود دارد اما بايد عزم و اراده نيز شكل بگيرد.

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 برنامهريزي كنيم.در
جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت ،عبدالناصر
همتي رييس كل بانك مركزي گزارش��ي از وضعيت
بازار ارز و برنامههاي 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.

ادامهازصفحهاول

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 كرانههاي توسعه دست
پيداكند؟
موضوع توسعه در يك عامل خاص و مشخص خالصه
نميش��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 بهطور همزمان به ضرورت امر توسعه پي بردند
اما دو سرنوشت مختلف را به چشم ديدند .موضوع مهم
اول اجماع نخبگان و گروههاي فرادس��ت است .يعني
ژاپنيها وقتي كشتيهاي جنگي امريكايي را ديدند
كه به س��واحل ژاپن هجوم آوردند و بيش از 100شهر
ژاپن را كوبيدن��د؛ ژاپنيها متوجه عقبماندگي 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 قرن 21دولتي را داشتيم كه علني
اعالم ميكرد توسعه امري غيرضروري است و عدالت
مهمتر است .اين يعني چه؟ يعني دولتمردان ما هنوز
نسبت به توسعه احساس نياز نكردهاند .مردم اين نياز
را احساس ميكنند ولي برخي مسووالن ما اين نياز را
هنوزهماحساسنكردهاند.بعدازژاپنهمچين40سال
پيش اين نياز را احساس كرد .چينيها يك زماني يكي

از امپراتوريهاي بزرگ جهاني بودند اما در قرن  19و
20متوجه عقبماندگي 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
توسعهچيست؟
ژاپنيها 120س��ال پيش اين كار را كردند؛ چين هم
از  40س��ال پيش دورخيز بلند خود به سمت توسعه
را برداشت .هر دو كشور هياتهايي را به اروپا و امريكا
اعزام كردن��د تا كارخانهها و دانش��گاههاي غربي را از
نزديك رصد كنند.آنجا فهميدند كه رشتهاي 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
كشورشانمنتقل كردند.
اي�ران هم بعد از پي بردن به ضرورت توس�عه
اقدام به اع�زام نيرو به غرب ك�رد؛ چه تفاوتي
ميانايناعزامهاوجودداشتكهنتايجمتفاوتي
ايجاد كرد.
مسووالن ژاپني و چيني در سفر به اروپا و غرب به دنبال
كس��ب دانشهايي مانند مديريت؛ صنعت ،اقتصاد،
فناوريو...بودند.درحاليكهرجالحكومتيايرانبراي
گشتوگذاروتفريحراهيغربميشدند.برايناساس
است كه دستاوردهاي ايران از سفرهاي غربي بيشتر
رشتههاي انساني و هنري است اما ژاپنيها و چينيها

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
عناوينيچونسلطانصاحبقرانوشاهعالمو...خطاب
ميش��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 آسيبهاي
فراواني به كشور وارد ساخته است.ما بايد به عنوان يك
عضوعاديبادنيارابطهداشتهباشيم،بايددانشجهاني
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
نفتيرانيزدراينبينيازيحكامايرانيازتوسعه
و دموكراس�ي بيتاثير نميدانند 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 .دولتها موقعي
جامعهراجديميگيرندودستنيازبهسويمردمدراز
ميكنند كه در برابر آنها ضعيف باشند .يعني دولتها
مش��اركت مردم را نياز دارند تا قويتر ش��وند و رشد
بيشتري را تجربه كنند.
نف��ت آمد و حكومته��اي ايران را ق��وي كرد .فرقي
نميكند كه اسم اين حكومت چه باشد هر ساختاري
سياسي كه س��كان هدايت كشور را به دست بگيرد به
خاطر اين احس��اس بينيازي ،در برابر مردم احساس

سامانه پيامكي روزنامه تعادل

قدرت ميكند .يك پول يامفت��ي در اختيار دولتها
گذاشتتايامخالفانرابخرندياباقدرتيكهدرآمدهاي
نفتي به آنها داده است منتقدان را از ميدان به در كنند.
پس دو عامل شد؛ يكي گروههاي فرادستان يا نخبگان
كه بايد جامعه را به سمت توسعه حركت دهند ،يكي
همموضوعدرآمدهاينفتيوعدمنيازدولتهابه مردم
است.البتهبحثدخالتخارجيهمدراينميانبهطور
نسبي اثرگذار است.
ويژگي تحليلي تاريخي اين اس�ت كه در دل
بررسيهاي تاريخي ميتوان چشمانداز آينده
رانيزمشاهدهكرد؛بنابراينپاسخبهاينپرسش
كه چه بايد كرد؟ در دل همان پاسخهايي 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 ندادهايم .يعني به علم
و ديدگاهه��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 نميشود ،هر كس ساز خود را ميزند
و راه خود را ميرود.
موضوع�ي ك�ه مدته�ا فكر من را مش�غول
كرده اين است كه مثال در حوزه فوتبال هم اين
بههمريختگيكهشمابهآناشارهكرديددرميان
نخبگانفوتبالياحساسميشد؛يعنيستارگان
ايراني همديگر را قبول نداشتند و هر مربي كه
روي كار ميآمد با كارش�كني س�ايرين روبهرو

ميش�د؛ در اين برهه زماني حضور كيروش به
عنوانيكمتخصصخارجيبيطرفباعثشد
تافوتبالايرانيبهتريندستاوردهايشراكسب
كند .آيا در زمينه اقتصادي هم ميتوانيم از اين
الگواستفادهكنيم؟
در تركيه 20سال 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 ميكرد كه به
دليل اينكه در فضاي اقتصادي تركيه فعاليت نميكرد
مخالفخاصينداشت؛اينفردبرايبهبودشاخصهاي
اقتصاديتركيهدربانكمركزيتركيهبهكارگرفتهشد
و تبديل به معمارنوين اقتصاد تركيه بدل شد و توانست
پيشرفتامروزتركيهراپايهريزيكند.چراكهنه؟ماهم
ميتوانيمازظرفيتهاياقتصاديبينالملليايرانيدر
فضاي بينالمللي بهره ببريم .اما مشكل اين است كه ما
انگيزه كافي براي بهره مندي از اين ظرفيتها را نداريم.
كافي است يك چنين فردي وارد فضاي اقتصادي شود
و به درخواستهاي گروههاي بانفوذ هم پاسخ ندهد؛
همين امر كافي است تا با انگهاي مثل اجنبي گرايي و
سكوالرو...طرفرانقرهداغكنند.نمونهاشهمينآقاي
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.

به شماره  30005320در دسترس شماست
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تعيين تكليف چرايي عدم بازگشت ارز هاي صادراتي از فردا  آغاز ميشود

متخلفان ارزي در تور قانون

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

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
عالوه بر موضوع بازگشت ارز صادراتي و پايان
گرفتن مهلت آنكه قرار اس�ت اسامي افرادي
كه به تعهد خود عمل نكردهاند از طريق بانك
مركزي به ق�وه قضاييه معرفي ش�وند ،اينبار
برخورد قوه قضايي�ه با واردكنن�دگان كه ارز
دولتي گرفته و هن�وز كاال وارد نكردهاند و ارز
را به خزانه عودت ندادهاند نيز در دس�تور كار
قرار گرفته اس�ت .ب�ه عبارت ديگ�ر ،دولت و
بان�ك مركزي به اين نتيجه رس�يدهاند كه راه
مذاكرهوگفتوگووتعيينمهلتنتيجهندادهو
اكنون با برخوردهاي قضايي بايد صادركننده و
واردكنندهراملزمبهبازگشتارزبهخزانهكنند.
بهگزارش«تعادل»،برخينمايندگانمعتقدندكهدولتو
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 نكردهاند ،بايد پاس��خگو
باشند و ارز را به خزانه عودت دهند در غير اين صورت ،قوه
قضاييهباآنهابرخوردخواهدكردعضوكميسيوناقتصادي
مجلس ،از س��اماندهي ارزي در هفتههاي آتي خبر داد و
گفت:خوشبختانهاكنونبانكمركزيباتعاملقوهقضاييهو
دستگاههاياطالعاتيبرايبازگرداندنارزهايدولتياقدام
كرده است .محسن عليزاده در گفتوگو با ايبِنا با اشاره به
چراييوضعيتفعليبازارارز،گفت:متاسفانهعدمبازگشت
ارزحاصلازصادراتوضعيتفعليبازاررابههمريختهاست.
دولت بايد در ارايه ارز دولتي به افراد دقت عمل بيشتري به
خرج دهد ،از زماني كه يك واردكننده يا يك صادركننده
ثبتسفارشكردهتازمانيكهارزبهاواختصاصمييابدهمه
اين مراحل در سيطره اختيار دولت است ،از اينرو با تشديد
نظارتهابايدازتكراروضعيتفعليجلوگيريبهعملآيد.
وي با تاكي��د بر اينك��ه متاس��فانه ديده ش��ده برخي از
واردكنندگان پس از دريافت ارز دولتي نس��بت به واردات
كااليتعهدشدهاقدامنكردهاند،تصريحكرد:خوشبختانه
اكنون بانك مركزي با تعامل با قوه قضاييه و دستگاههاي
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
پسندادهاند،ادامهدارد،طبقآخرينخبرهادوماهفرصت
داده شده تا ارزهاي دريافتي به خزانه عودت شود كه اگر در
خاللاينفرصتدادهشدهمقاومتمجددبرايبازگرداندن
ارزها صورت بگي��رد قوه قضاييه ورود كرده برخورد جدي
با متخلفان به عنوان مخالن ارزي خواهد داش��ت .وي در
پاسخبهاينسوالكهآيارويهافزايشنرخارزهمچنانادامه
خواهد داش��ت يا خير؟ گفت :نبايد رويه افزايشي نرخ ارز
ادامهداشتهباشد،البتهكهاقداماتبانكمركزينيزدراين
مسيربرنامهريزيشدهاست.ايننمايندهمردمدرمجلس
يازدهم با بيان اينكه تحريمها در بروز وضعيت فعلي نقش
داش��ته و بخش عمدهاي از نرخ فعلي ارز را حباب تشكيل
دادهاست،افزود:متاسفانهمردمهمزمانباگرانيهاتمايل
بيشتري نسبت به خريد نش��ان ميدهند كه اين خود بر
افزايشقيمتهادامنميزند.كاهشنرخارزباتوجهبهنويد
بانكمركزينسبتبهاتخاذتدابيرمناسببرايساماندهي
ارزيحتمياست.
چراييعدمبازگشتارزحاصلازصادرات
محمدرضاپورابراهيميرييسكميسيوناقتصاديمجلس،
ازضرورتتسريعدرتعيينتكليفچراييعدمبازگشتارز
حاصلازصادراتبهكشورخبردادوگفت:كناربانكمركزي
برايساماندهيارزيايستادهايم.محمدرضاپورابراهيميدر
گفتوگوباايبِنابابياناينكهمجلسبابرگزارينشستهاي
مستمر با دولت و بانك مركزي خواهان ايجاد ثبات در بازار
است،گفت:تالشهايبسياريدرجريانبودهتاتورمدرنرخ
ارز،طالوسايراقالمازبينرفتهوثباتقيمتيايجادشود.
نمايندهمردمكرماندرمجلس،باتاكيدبراينكهبيشترين
ارز دولت براي تامين اقالم اساس��ي مردم اختصاص يافته
تا بتواني��م گراني را در بازار مهار كنيم ،افزود :در راس��تاي
ساماندهيقيمتارزنيزاگرنيازبهقوانينجديدباشدمجلس
اعالمآمادگيدراينبارهكردهاست.ويبابياناينكهمجلس
درحوزهنظارتيآمادهكمكبهبانكمركزيبرايساماندهي
ارزي است ،تصريح كرد :در جلسه سران قوا نيز كميسيون
اقتصادي مجلس مطرح كرد كه به عنوان بازوي قدرتمند
حاكميتكناربانكمركزيتارسيدنبهثباتارزيايستاده
است .پورابراهيمي با تاكيد بر اينكه تحريمها در وضعيت

فرشچيان عضو اتاق ايران :عدم اصالح بخشنامه ارزي جديد بانك مركزي به كاهش قطعي صادرات غيرنفتي منجر خواهد شد
فعليارزبيتاثيرنيست،گفت:برخياقداماتداخلياعماز
دالليدربازاردرشرايطفعلينرخارزتاثيردارد.ايننماينده
مردمدرمجلسيازدهمبابياناينكهرفعاشكاالتواردهبه
برخي كم كاريها در داخل در دستور كار قرار گرفته است،
افزود:درخصوصبرخيموانعخارجيبرايايجادثباتدر
بازارارزرايزنيهاييآغازشدهاست.ويادامهداد:دسترسي
به منابع خارجي و تالش براي بازگرداندن منابع حاصل از
صادرات به كش��ور و همچنين تعيين تكليف ميزان ثبت
سفارشهايي كه ارز دريافت كرده اما كااليي وارد نشده در
دستوركاراست.رييسكميسيوناقتصاديمجلسشوراي
اسالمي ،يادآور شد :اگر دولت به اين نتيجه برسد كه براي
ساماندهيارزينيازمندقانوناستميتواندباارايهاليحهاي
بهمجلسپيگيرآنباشد.
نگران�ي فعاالن اقتص�ادي از بخشنامه ارزي
بانكمركزي
ازسويديگر،عضوهياتنمايندگاناتاقبازرگانيتهران
ميگويدبخشنامهارزيجديدبانكمركزيدرصورتي
كهاصالحنشود،بهكاهشقطعيصادراتغيرنفتيمنجر
خواهد شد .احمدرضا فرشچيان در گفتوگو با ايسنا،
اظهار كرد :در بخش نامه جديد ارزي بانك مركزي كه
مربوطبهتعهداتارزيسال ۹۹استودركمالتعجب
عطف به ماسبق شده و چهار ماهه ابتدايي سال جاري
را نيز در برميگيرد به اين اش��اره شده كه صادركننده
بايد ۸۰درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به ش��كل
حواله ارزي و ۲۰درصد را نيز به صورت اسكناس در بازار
ثانويه يا صرافيها به فروش برساند .اين سياست آن هم
در شرايط فعلي مش��خص نيست چه پشتوانه اجرايي
دارد .وي با بيان اينكه بسياري از راههاي ورود ارز به ايران
بسته است و با سياستهاي غلط راههاي باقي مانده نيز
مسدودميشود،بيانكرد:درماههايگذشتهبخشقابل
توجهيازتالشصادركنندگانبهاينمعطوفبودكهبا
وارداتدرازايصادرات،تعهدارزيراايفاكردهوبهتامين
نيازهاياقتصاديكشوركمككننداماماميبينيمكه
در دستورالعمل جديد عمال اين امكان سلب شده است
ومشخصنيستصادركنندهدرشرايطفعليچهگزينه
ديگريدراختياردارد.تكليفصادركنندهايكهچندماه
قبل صادركرده و كااليي را براي واردات خريداري كرده
چهميشود؟بانكمركزياعالمكردهكهصادركنندهاي
كهظرفچهارماهتعهدارزيخودراايفانكندجريمهشده
وبامسائليمانندتعليقكارتبازرگانيمواجهميشودو
اينيعنيبهجايآنكهشرايطصادراتراتسهيلكنيم،
درمقابلآنسنگاندازيكردهايم.فرشچيانخاطرنشان
كرد:يابخشنامهجديدبايدظرفروزهايآيندهاصالح
شدهوبهسمتتسهيلحركتكنديااولينوقطعيترين
نتيجهآنكاهشصادراتغيرنفتيوپايينآمدن انگيزه
سرمايهگذارانبرايصادراتكاالبهسايركشورهاخواهد
بود .به گزارش ايس��نا ،در فاصله چند روز مانده تا پايان

الزامات انتشار گواهي سپرده يورويي

رسول خوانساري|
نح�وه تبدي�ل وج�وه اوراق ،بازپرداخ�ت در
سررسيد ،تعيين نرخ س�ود ،محل تامين وجوه
ارزي از جمله مهمترين مس�ائل و چالشها در
مورد گواهي سپرده يورويي به شمار ميآيند.
ب ه تازگ��ي رييس كل بانك مركزي از برنامه اين بانك براي
انتشارگواهي سپردهيوروييدرآيندهخبردادهاست.دكتر
عبدالناصر همتي در يادداش��ت خود اظهار داش��ته است:
«در راستاي چارچوب فعلي سياستگذاري پولي و اجراي
عملياتبازاربازوبهمنظورمديريتنقدينگيوهدايتتورم
به سمت هدف  ۲۲درصدي 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 جمعآوري
ريال اقدام نمايد» .بهطور كلي اس��تفاده از ابزارهايي كه به
سياستگذار پولي كمك نمايد تا با مديريت نقدينگي ،به
كاهشنوسانهايغيرعاديدرنرخارز،تورمو...جلوگيري
كند ،مطلوب است .ولي توجه به ماهيت و كاركرد ابزارها و

شرايط زمينهاي انتشار آنها اهميت زيادي دارد .گرچه در
مقطعكنوني،انتشارگواهيسپردهيوروييدرحدپيشنهاد
به شوراي پول و اعتبار مطرح شده و جزييات آن مشخص
نشدهاست،وليشايستهاستطراحانومجرياناينطرح،
برخي مالحظات و الزام��ات را در اين خصوص مد نظر قرار
دهندكهدرادامهبهمهمترينآنهااشارهخواهدشد :ازآنجاكه
گواهيسپردهدرنظامبانكي،معموالًباعنوان«گواهيسپرده
سرمايهگذاري مدتدار» و در دو نوع عام و خاص شناخته
ميشود ،لذا با توجه به عدم ذكر عبارت «سرمايهگذاري»
در گواهي س��پرده يورويي ،چنين به ذهن متبادر ميشود
كه اين اوراق از نوع سرمايهگذاري نيست و چنانچه رييس
كلبانكمركزينيزدريادداشتخوداعالمكرده،ايناوراق
درراستاي سياستگذاريپوليمنتشر ميشود .لذابهنظر
ميرسدايناوراق،باگواهي سپرده سرمايهگذاري مدتدار
كهتوسطبانكهاقابلانتشاراست،دستكمازجهتكاركرد
متفاوت خواهد بود و مسائل جديدي از جمله تعيين نرخ
سود مشخص ،بلوكه كردن وجوه و  ...در رابطه با آن مطرح
ميشود .آنگونه كه در يادداشت رييس كل بانك مركزي
مطرح شده ،هنگام انتشار اوراق ،مبلغ آن به صورت ريالي و

تير ماه كه مهلت بازگش��ت ارز حاصل از صادرات سال
 ۹۸بود ،بانك مركزي موافقت كرده كه تا هفتم مرداد،
صادركنندگانبدوننيازبهسامانهنيماارزخودرابهشكل
توافقيدراختيارواردكنندگانقراردهند.
نرخها در بازار
قيمت دالر كه در روزهاي اخير ب��ه باالي  25500تومان
رسيده بود ،روز يكشنبه كاهش يافت و به  24820تومان
رس��يد .به دنبال كاهش نرخ دالر و اعالم اونس جهاني به
قيم��ت 1811دالر ،قيمت هر گرم ط�لاي 18عيار به1
ميليون و 80هزار تومان ،مظنه مثقال 17عيار 4ميليون و
 680هزار ،سكه طرح جديد 11ميليون و 500هزار ،سكه
بهار آزادي 10ميليون و 750هزار ،نيم س��كه 5ميليون و
 800هزار ،ربع سكه  3ميليون و  450هزار ،سكه گرمي 1
ميليونو 750هزارتومانمعاملهشد.
در سامانه س��نا نيز نرخ لحظهاي خريد دالر به  22300و
فروش دالر 23100توم��ان ،خريد يورو 24600و فروش
يورو  25400تومان رسيد .س��امانه سنا نرخ ميانگين ارز
معامله شده در تاريخ  28تيرماه  99را براي دالر ،23513
يورو  ،23946درهم  ،6481ي��وان  ،3340پوند ،28997
دالر كانادا  ،18044لير تركيه  3444اعالم كرد .س��امانه
نيما نيز نرخ حوال��ه يورو را ،20931دره��م ،5013يوان
 3014توماناعالمكرد.
صرافيه��اي بانكي هر دالر امريكا را ب��ه قيمت ۲۲هزار و
 ۳۰۰تومان ميخرند و مع��ادل ۲۳هزار و ۱۰۰تومان نيز
ميفروش��ند كه نرخ خريد و فروش دالر ثابت مانده است.
همچنين ،اي��ن صرافيها هر ي��ورو را مع��ادل ۲۴هزار و
 ۶۰۰تومان ميخرند و به قيمت ۲۵هزار و ۴۰۰تومان نيز
ميفروشندكهنرخخريدوفروشيوروتغييرينكردهاست.
عالوه براين ،امروز بانكها ني��ز هر دالر امريكا را به قيمت
 ۲۲هزار تومانوهريورورا معادل ۲۴هزار تومان ميخرند
در بازار طال نيزبهاي هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح
جديد با افزايش��ي ۳۰۰هزار توماني به قيمت ۱۱ميليون
و ۴۵۰هزار تومان به فروش رسيد.س��كه تمام طرح قديم
 ۱۱ميليون تومان ،نيم سكه ۵ميليون و ۷۰۰هزار تومان،
ربع سكه ۳ميليون و ۵۰۰هزار تومان و هر قطعه سكه يك
گرمي يك ميليون و ۸۰۰هزار تومان تعيين قيمت خورد.
طالي خام ۱۸عيار هم به ازاي هر گرم يك ميليون و۱۰۴
هزارتومانمعاملهشد.هرمثقالطالنيزچهارميليونو۷۸۵
هزار تومان به فروش رسيد.اونس بدون تغيير به بهاي يك
هزارو ۸۱۰دالر معامله شد.
برپايهسامانهسنا،بهايفروشهريورو،باكاهشيحدوديك
هزاروپانصدتومانيبهقيمت ۲۳هزارو ۹۴۶تومانثبتشد.
در اين سامانه اما بهاي دالر افزايشي اندك داشت و به بهاي
 ۲۳هزار و ۵۱۳تومان به فروش رسيد.همچنين در سامانه
نيمانيز،هرحوالهفروشيوروباقيمت ۲۰هزارو ۹۳۱تومان
معاملهشد،امابرايحوالهدالرمعاملهايبهثبتنرسيد.دو
روزاستكهسامانهنيمامعاملهايبرايدالرندارد.

معادلنرخبازارازخريداراندريافتميشود.هرچنددررابطه
بانحوهتبديلمبلغحاصلبهيورواشارهاينشدهاست،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
سررسيدنگهداردودرسررسيدبههمراهسودتعيينشدهبه
خريدارانبازپرداختكند.دراينصورتبايدچندمسالهمد
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
مالحظاتوچالشهايخاصخودرادارد.برايمثالتأمين
يورو از طريق بازار ممكن است باعث ايجاد فشار مقطعي در
تقاضابراييوروشود؛بهعالوهچونظاهراًقرارنيستوجوه
حاصل در طرح خاصي به كار گرفته شود ،لذا پرداخت سود
بابتآنمحلتأملاست.ولياگرناشر،مبلغحاصلرابهيورو
تبديل نكند و تبديل ريال به يورو و بالعكس ،بيشتر جنبه
حسابداريداشتهباشدتاواقعي،بستهبهنوعقراردادوشرايط
آن،دراينصورتنيزبامسائليهمچونبروزريسكتبديل
ارزبهخريدارياناشرياهردومواجهخواهيمشدكهالزماست
برايمديريتآنتدبيرالزمانديشيدهشود.باتوجهبهبرخي

اثر نقدينگي و نرخ سود بر ارز
س��جاد ابراهيمي ،پژوهش��گر اقتصادي در مورد اثر
نقدينگي بر نرخ ارز ميگويد :با توجه به تأثير ش��ديد
حجم نقدينگي و ميزان رش��د آن بر ن��رخ تورم ،بانك
مركزي طي روزهاي اخير نرخ سود سپردههاي بانكي
رابرايسپردههاييكسالهيكدرصدوبرايسپردههاي
دوسالهسهدرصدافزايشداد.درهمينراستادرمحافل
كارشناسياينموضوعمطرحشدكهافزايشاندكنرخ
سود در شرايطي كه نرخ تورم فاصله زيادي از آن دارد
و ميزان بازدهي ساير بازارها بسيار بيشتر از نرخ سود
سپردههايبانكياست؛اينسياستبانكمركزيتأثير
معناداريدرجذبنقدينگينخواهدداشت.هرچنداين
بحث كام ً
ال درست است ،اما بايد ساير محدوديتهايي
كه بانك مركزي با آن روبروست را مورد بررسي قرار داد.
درواقعوقتينرخسودسپردههايبانكيافزايشمييابد
به همان ميزان نرخ س��ود تسهيالت بانكي نيز افزايش
مييابدكهدراينصورتتبعاتمنفيزياديرويبخش
توليد خواهد داشت چرا كه هزينههاي توليد بنگاهها را
افزايش خواهد داد .اين درحالي است كه دولت و بانك
مركزيدرشرايطيكهشيوعكروناركودراتشديدكرده
است ،قصد ندارند فشار بيشتري بر بنگاههاي توليدي
و اقتصادي وارد ش��ود .بنابراين بزرگترين محدوديت
افزايش نرخ س��ود س��پردههاي بانكي تش��ديد ركود
بنگاههاست .برخي كارشناسان ميگويند كه افزايش
شتابان قيمت ارز ،از يكسو موجب خرسندي دالالن و
سوداگرانبازارارزشده،اماازسويديگرريسكمعامالت
اينبازارراباالبردهونزديكشدنبهپايانمهلتبازگشت
ارزهاي صادراتي ،گمانهزنيها درب��اره افزايش عرضه
و احتمال جمع شدن بس��اط دالل بازي در اين بازار را
تقويتكردهاست.
نرخ دالر در حالي ركورد تاريخ��ي  ۲۳هزار توماني را
شكست كه پيش بيني تحليلگران اين بازار از احتمال
كاهش نرخ ارزهاي بينالمللي در هفته جاري حكايت
دارد .طي دو هفته گذشته نرخ دالر از  ۱۸هزار و ۹۵۰
تومان به باالي  ۲۳هزار تومان رس��يده است ،روندي
كه براي يورو هم تكرار شده و از  ۲۱هزار و  ۱۰۲تومان
به ركورد  ۲۵هزار و  ۳۹۳تومان 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 ميتواند به راه خود
ادامه دهد؟ افزايش بها در بازار ارز و طال پس از چندين
ماه نظارهگري 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 ميدادند .اما طي ۱۰روز
گذشته ،شاخصهاي بازار بورس هم وضعيت مناسبي
نداشته و شاخص كل و شاخص هم وزن يكي در ميان
با رنگ قرمز نشانهاي از اصالح سهامها و فاصله گرفتن
اين بازار از رشدهاي بي سابقه دارند .دولت نيز طي چند
هفتهگذشتهباتاكيدبرجلوگيريازافزايشبيمحاباي

تجارب گذشته براي دريافت س��پردههاي ارزي از مردم يا
انتشاراوراقارزي،الزماستسازوكارمناسبيبرايجذابيت
اوراقدرنظرگرفتهشودتاباجلباعتمادعموميامكانبهتر
فروش گواهي سپرده يورويي فراهم شود .در اين خصوص
مسائلي از قبيل معيار تعيين نرخ تبديل ريال به يورو (نرخ
بازارييانرخسنا)،نحوهپرداختيوروبهخريداردرسررسيد
(نقديياغيرآن)،حداكثراوراققابلتخصيصبههرخريدار
ومانندآندرجذابيتاوراقاثرگذارخواهدبود.يكيديگراز
ابعادمهمگواهيسپردهيورويي،توجهبهضوابطشرعيالزم
برايطراحيوانتشارايننوعاوراقاست.دراينرابطهبايستي
مالحظات مربوط به نوع قرارداد پايه اوراق ،نحوه استفاده از
منابع حاصل ،معامالت اوراق در بازار ثانويه ،قيمتگذاري و
تعيين نرخ سود اوراق ،بازپرداخت وجوه در سررسيد و  ...به
لحاظ شرعي مورد توجه قرار گيرد .براي مثال اگر قرار باشد
ايناوراقبرپايهقراردادوديعهمنتشرشود،طبقضوابطاين
عقد ،نميتوان منابع حاصل را در طرح خاصي به كار گرفت
و بايد آنها را بلوكه كرد ،لذا پرداخت س��ود براي اوراق محل
اشكالخواهدبود .باتوجهبهلزومپرداختمبالغارزياصل
و سود اوراق در سررسيد آنها ،بايد منابع مورد نياز براي اين

نقدينگ��ي با روشه��اي علمي و همچني��ن افزايش
نرخ به��ره بانكي تالش خود را ب��راي كنترل تحريك
تقاض��اي رخ داده در بازارهاي مالي مانن��د طال و ارز،
نشان داده است .اما اتفاقي كه باعث شده پيشبينيها
از هفته جاري براي زمان آغاز كاهش نرخ ارز حكايت
داشته باشد ،به پايان ضرب االجل تعيين شده دولت
به صادركنندگاني بر ميگردد ك��ه ارزهاي حاصل از
صادرات خود را طي دو سال گذشته به بازارهاي داخلي
بر نگرداندهاند .اين مهلت در تاريخ  ۳۰تيرماه به پايان
ميرس��د و طبق آمارهاي اعالم ش��ده ،در هفتههاي
منتهي به اين تاريخ ،ميزان حوالههاي ارزي ارايه شده
در سامانه نيما رش��د قابل توجهي داشته است .عالوه
بر تاثيراتي كه ورود ارز نيماي��ي در بازارهاي داخلي و
افزايشعرضهوكاهشفشارتقاضاخواهدداشت،برخي
از معاملهگران 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.
پيشبينياي كه با مرور رفتار سه روز اخير صرافيهاي
بانكي مبني بر توقف رش��د قيمت خريد ارز و افزايش
قيمت فروش آن ،ميتواند نش��اندهنده آماده شدن
اين صرافيها براي اقداماتي طي روزهاي آتي باشد .به
نظر ميرسد بازارساز به دنبال اين است تا براي مدتي
نوس��انگيران را در معرض ضرر قرار دهد تا توان آنها
براي نوسانگيري در آينده بازار كاهش پيدا كند .البته
ادامه اين رون��د ميتواند اميدواري بانك مركزي براي
جذب نقدينگي ريالي سرگردان در بازارهاي ارز و طال
به سمت سودهاي امن حسابهاي سپرده بلندمدت
بانكها را به واقعيت تبديل كند .سپردههايي كه طي
دستورالعمل هفته گذشته بانك مركزي با افزايش نرخ
بهره مواجه بودند.
ازسويديگرطيچندروزگذشتهاقداماتمتعدديهم
رخ داده است كه ميتواند زمينه را براي ريزش تقاضا در
بازارارزهايبينالملليفراهمسازد.ارسالپيامكوزارت
صنعت و بانك مركزي ب��ه واردكنندگان در خصوص
تاييد تخصيص ارز ثبت سفارش شده آنان ،اعالم فراهم
شدنزمينههايپسگرفتنارزبلوكهشدهدربانكهاي
كرهجنوبيازسويسخنگويوزارتخارجهوهمچنين
تاكيد مجدد رييسجمه��وري در گفتوگو 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
بهسوداگرانوهمچنينشهروندانيكهبهدنبالمحلي
براي سرمايهگذاري امن داراييهاي خود هستند ،اين
پيام را ميرساند كه بازار ارز برخالف هفتههاي گذشته،
ديگر حاشيه س��ود امن نخواهد داشت .البته همه اين
احتماالت مبني بر افزايش و يا كاهش قيمتها در بازار
ارزبهنحوهبازگشتارزصادراتيوميزانموفقيتدراجبار
صادركنندگانبهبازگرداندنارزصادراتيبستگيدارد.
چين بازار اوراق قرضه و بازار بين بانكي را
يكند
ادغام م 
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
ميكند .به گ��زارش رويترز ،بان��ك مركزي چين در
بيانيهاي اعالم كرد كه س��رمايهگذاران واجدشرايط
اجازه خواهند داشت تا از طريق «زيرساخت اتصال»،
اوراق به��ادار قابل داد و س��تد در بانكهاي يكديگر را
خريد و فروش كنند .بازار بين بانكي اوراق بهادار چين
كه در س��ال  ۱۹۹۷چين شكل گرفت و تحت نظارت
بانك مركزي چين فعاليت ميكند ،از حيث انتشار و
حجم دادو ستد به مراتب بزرگتر از بازار اوراق بهادار
است .بازار اوراق بهادار چين تحت نظارت كميسيون
تنظيم مقررات اوراق بهادار اين كش��ور قرار داش��ته
و س��رمايهگذاراني از دالالن گرفته ت��ا صندوقهاي
سرمايهگذاري و اشخاص را در دل خود جاي داده است.
تا پايان سال  ،۲۰۱۹حجم كلي اوراق بهادار داد و ستد
شده به  ۹۹.۱تريليون يوآن ( ۱۴۳ميليارد دالر) رسيد
و س��هم اوراق بهادار بين بانكي  ۸۶.۴تريليون يوآن يا
 ۸۷.۲درصد از كل اوراق بود .بانك مركزي چين در سال
 ۲۰۱۸اقدام به يكپارچه ساختن رتبه اعتباري اوراق
كرد و اولين قدم را در راس��تاي برداشتن موانع مابين
اين دو بازار برداشت.

منظوردرنظرگرفتهشود.دراينخصوصميتوانبهتجربه
انتشار اوراق مشاركت ارزي در گذشته توجه كرد كه در آن
شبكهبانكيبامشكالتيدررابطهبابازپرداختدرسررسيد
از محل منابع طرحها مواجه ش��دند .در آن زمان برخي از
بانكهادرسررسيدبهدليلفقدانمنابعارزيالزم،بهجاي
بازپرداختارزيوجهاوراق،برايخريدارانآناوراقاقدامبه
افتتاححسابكردهواعالمنمودندمعادلرياليوجوهارزي
س��رمايهگذاران 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 سرمايهگذاران
شد .از اين رو توجه به پيشبيني منابع الزم براي تسويه در
سررسيدازاهميتويژهايدررابطهباگواهيسپردهيورويي
برخورداراست.ضمناينكهبازپرداختمبلغنسبتاًزياديورو
در سررسيد ،از جهت اثرگذاري آن بر عرضه و تقاضاي بازار
حتماًبايدمدنظرقرارگيرد.درمجموعبهنظرميرسدتوجه
بهابعادگوناگونعملياتي،اقتصاديوفقهيدرگواهيسپرده
يورويي ،در موفقيت يا شكست اين سياست پولي اثرگذار
استوبايدپيشازنهاييشدنواجراياينسياستبهدقت
منبع:ايبِنا
توسطبانكمركزيمدنظرقرارگيرد .

اخبارويژه
پيام آغاز شصتودومين سال
خدمت و همراهي بيمه البرز

مديرعامل ش��ركت بيمه البرز در پيامي 28تيرماه،
شصتويكمينسالروزتاسيساينشركتراتبريك
گفت .به گزارش روابط عمومي بيمه البرز ،محسن
پوركياني ،مديرعامل اين ش��ركت با صدور پيامي
شصتويكمينسالگردتاسيسبيمهالبرزرابههمه
كاركنان ،نمايندگان ،مشتريان و س��هامداران اين
شركتتبريكگفت.
متنپيامبهشرحزيراست:
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 ،حرفهايگ��ري و به كارگيري
فناوريهاي 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 بالندهتر از
گذشتهدرمسيررشدواعتاليصنعتبيمهواقتصاد
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 خدمترساني به مش��تريان شده و توانسته با
وجود تحريمهاي غيرقانوني ،شيوع بيماري كرونا و
ديگر مش��كالت از ظرفيتها و توانمنديهاي خود
در راستاي حفظ وتوسعه رونق اقتصادي كشور گام
بردارد .نياز به تحول مس��تمر در فضاي رو به تكامل
اقتصادي ،چالشهاي زيادي براي فعاالن اقتصادي
به خص��وص در صنعت بيمه به وجود آورده اس��ت.
رويارويي با اين چالشه��ا و چالشهاي آتي تنها با
تالش دايم مديران ،همت كاركن��ان و نمايندگان
كه شيريني جلب و استمرار رضايتمندي مشتريان
را در پي دارد ،ممكن ميش��ود .در س��ال گذشته با
توفيق الهي توانستيم گامهاي بلند و اساسي در حل
مش��كالت اجرايي و پيشبرد امور ش��ركتبرداريم.
دستاوردهايي مانند كسب رتبه اول شفافيت مالي،
س��طح يك توانگري و ش��فافترين شركت بيمه
بورس از لحاظ كيفيت افش��اء و اطالعرساني را نيز
به دست آورديم .براي حفظ و ارتقاي جايگاه چنين
مجموعهارزشمنديدراقتصادوصنعتبيمهكشور،
همه دس��تاندركاران شركت تالشي بيوقفه براي
ساماندهي ،تقويت و بهبود زيرس��اختها ،اصالح
فرآيندها ،چابكس��ازي س��ازمان ،اصالح ساختار
داراييها ،جذب و پ��رورش نيروهاي خالق و نوآور،
توسعه سطح رفاه و معيشت كاركنان و نمايندگان،
ارايه سريعترين خدمات صدور ،مديريت ريسك و
توجه ويژه به مشتريان خرد را سرلوحه فعاليتهاي
خودقراردادهاند.درپايانازپروردگارمتعال،سعادت،
سالمت و كاميابي همه سهامداران ،بازنشستگان،
كاركنان ،نمايندگان و البته مشتريان وفادار و عزيز
را خواس��تارم.به اميدعنايتالهي و با تالش همه ما،
بيمهالبرزتوانگرترازهميشهماندگاريخودراباهمه
شريكخواهدشد.

حمايتبانكآينده از
شركتهاي آسيبديده ازكرونا

بانك آينده ،در سال جهش توليد و با هدف تقويت،
تأمين مالي و حمايت از ش��ركتهاي دانش بنيان،
مرحلهسومپرداختتسهيالتبهاينشركتهاراآغاز
كرد .در نشستي كه در سالن همايشهاي صندوق
نوآوريوشكوفاييباحضوردكترمحمدفطانتمدير
عامل بانك آينده ،مديران عامل بانكهاي كارآفرين
و صنعت و معدن و مديران اي��ن صندوق و در آيين
برگزاري آغاز مرحله سوم حمايت از كسبو كارهاي
آس��يب ديده از كرونا ويژه شركتهاي دانشبنيان
متوسط و بزرگ برگزار شد ،ايشان بر لزوم حمايت از
صنايعدانشبنيان،بهخصوصدرشرايطهمهگيري
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 شركتهاي دانشبنيان ،به خصوص شركتهاي
آسيبديدهازويروسكرونا،حمايتهايالزمراانجام
دهدتااينشركتها،بهخصوصشركتهايفعالدر
حوزه سالمت و درمان ،با توليدات خود كمك كنند
تاازاينشرايطبحرانيكرونا،باموفقيتعبورنماييم.
پرداخت تس��هيالت مرحله س��وم با نرخ 9درصد و
بازپرداخت 18ماهه و براي شركتهاي دانشبنيان
متوسطوبزرگاست.يادآورميشود:پيشازايننيز،
 143شركتدانشبنيان،ازتسهيالتحمايتيبانك
آينده،بهرهمندشدهاند.

كاهش كمك بالعوض،
بسته نجات اروپا است

سران اتحاديه اروپا در آستانه دومين روز مذاكرات در
بروكسل بر سر صندوق احياي اقتصادي و جنجالي
 ۷۵۰ميليارديورويي،باپيشنهاديجديدوميانجي
گرايانهاي 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
 ۵۰ميليارد يورو كاهش يافته اس��ت .براساس اين
پيش��نهاد و در تالش به منظور تعديل نگرانيهاي
مالي كش��ورهايي همچون هلند ،در مجموع ۴۵۰
ميليارديوروبهعنوانكمكبالعوضو ۳۰۰ميليارد
يورو در قالب وام اختصاص خواهد يافت .مارك روته
نخس��توزير هلند معتقد است كمكهاي مالي به
كش��ورها بايد با نظارت دقيقتري نسبت به اعطاي
وامهاي عادي صورت گيرد .او همچنين براي جلب
نظر نخست وزير هلند طرحي را پيشنهاد كرده كه
براساس آن مقررات سختگيرانهاي براي پرداخت
كمكماليبهكشورهااعمالشود.براساساينطرح،
اگركشوريمصوبهكميسيوناروپادربارهراهبردعبور
ازبحرانكرونارانپذيرد،ازدريافتكمكماليمحروم
ميشود.همچنينميزاندريافتيكشورهابراساسدو
فاكتوررشداقتصاديوميزانخسارتناشيازبحران
كرونامحاسبهميشود.

اخبارويژه
توسعه و تجاريسازي موتور
كم مصرف 3استوانه ايراني

پيمان شرقي ،مدير پروژه توسعه و تجاري سازي
موتور كممصرف  3اس��توانه ايران خودرو در اين
باره گف��ت :طراحي موتور  3اس��توانه با فرآيند
الگوب��رداري از موتورهاي متعدد ب��هروز دنيا با
فناوريه��اي مختلف تزريق مس��تقيم بنزين
از س��ال  ۹۵آغاز 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 توانمنديه��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
 ۱۰۰كيلومتر پيمايش و سطح آاليندگي اروپا
 ۶هستند .ش��رقي تصريح كرد :اين اقدامات ،در
ش��رايط تحريمهاي ظالمانه كشورهاي غربي و
ترك همكاريها از سوي شركاي اروپايي ،بيانگر
رويكرد هوش��مندانه ايران خ��ودرو در مقابله با
تحريمها به شمار ميرود .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 ويژهاي
براي تس��ريع در اجراي سياستها و برنامههاي
توس��عهاي قواي محركه كم مصرف تش��كيل
ش��ود .درحال حاضر كميته راهبري توس��عه و
تجاريس��ازي خودروهاي كم مصرف در ايران
خودرو،اجرايطرحهايمتعدديازجملهتوسعه
قواي محركه را دنبال ميكند.

ثبتنام بيش از 2هزار راننده
در سامانه كارا

مديركل راهداري و حمل و نقل جادهاي اس��تان
ايالم گفت :بيش از 2157فعال بخش حمل و نقل
لونقل
جادهايشاملرانندگانوشركتهايحم 
جهت درياف��ت وام  6و  12ميلي��ون توماني در
س��امانه كارا ثبت نام كرده و به بانكهاي عامل
براي پرداخت تسهيالت معرفي شدهاند .نوراهلل
دلخواهگفت:درراستايحمايتازرانندگانبخش
حمل و نقل بين شهري اعم از رانندگان اتوبوسي،
مينيبوسي ،سواري و شركتهاي حمل و نقلي
كه در ايام ش��يوع ويروس كرونا آسيب ديدهاند
ميتوانند از تس��هيالت كرونا بهرهمند ش��وند.
وي افزود :ش��رايط ثبت نام وامهاي  6ميليوني و
12ميليونتومانيازطريقتشكلهاوانجمنهاي
صنفيبخشحملونقلمسافربرونشهريانجام
شده و رانندگان ميتوانند با مراجعه به سامانه كارا
به آدرس  kara.mcls.gov.irثبت نام نمايند.
مدير كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان
ايالم گفت :وام  6ميليون توماني براي رانندگان
بين شهري و وام 12ميليون توماني براي شاغالن
در شركتهاي حمل و نقل با سود  12درصد و باز
پرداخت  24ماهه در نظر گرفته شده است.

توليد روزانه ۲۰۰دستگاه
دناپالس توربو اتوماتيك

مدير پ��روژه خ��ودروي دنا پالس توربوش��ارژ
اتوماتيك اعالم كرد :با برنامهريزيهاي 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 ميكند،
خاطرنش��ان كرد :اين خودرو براس��اس سليقه
مصرفكنندگان و بدون بهرهگيري از مشاوران
خارجي و توسط مهندسان ايران خودرو طراحي
و توليد شده است .بهلولي مزيتهاي اين خودرو
را ،دارا بودن گيربكس  6س��رعته ،برخورداري از
سيس��تم فرمان برقي ،فيچرهاي استاندارد و به
روز،فرمانپذيريخوب،راحتيسرنشين،ضريب
ايمني باال و سيستم خنك كاري موتور با طراحي
روز عنوان ك��رد .مدير پروژه خودروي دنا پالس
توربوشارژاتوماتيك،بااشارهبهانجامفعاليتهاي
مركز تحقيقات ايران خ��ودرو بدون بهرهگيري
از مش��اوران خارجي در اين پروژه ،جلوگيري از
خ��روج ارز را از جمله نتايج اين اقدام دانس��ت و
بيان كرد :مهمترين فعاليتهاي مركز تحقيقات
بدون بهرهگيري از مشاوران خارجي ،جانمايي و
انطباق گيربكس روي موتور TC-EF7و طراحي
سيستمتعليقجلواست.

احداث و بهرهبرداري از
7تصفيهخانهفاضالبدر استان

مديرعاملشركتآبفااستاناصفهانگفت:در10
سال گذشته 7تصفيهخانه فاضالب در شهرهاي
خوانسار ،نجفآباد ،هرند ،اژيه ،داران ،بويين ،سده
و ورنامخواس��ت با اعتباري بالغ بر  105ميليارد
تومان در مدار بهرهبرداري قرار گرفت .همچنين
دو پكيج فاضالب مس��كن مهر نيز در شهرهاي
نطنز و فريدونش��هر با اعتباري بالغ بر  4ميليارد
تومان مورد بهرهبرداري قرار گرفت.
هاشمامينيبابياناينكهدرسالهاياخيراحداث
تصفيهخانهفاضالبدرشهرهايتيرانوچادگان
عملياتي شده است ،عنوان كرد :در سال گذشته
فاز توسعهاي تصفيهخانه فوالدشهر اجرايي شد
اين درحالي اس��ت كه هماكنون احداث تصفيه
خانه فاضالب در ش��هرهاي چ��ادگان و نطنز و
فاز توس��عه تصفيه خانه فاضالب فوالدشهر به
پيشرفت فيزيكي 40درصد رسيده است.
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بازارسرمايه

يك عضو اتاق بازرگاني مطرح كرد

حل مشكالت زنجيره فوالد با اتكا به بازار
گروه بورس|
قيمتگ�ذاري دس�توري هم�واره يك�ي از
مش�كالت موجود در بازارهاي كشور است
كه در سالهاي اخير به بورس كاال نيز سرايت
ك�رده اس�ت .همين امر س�بب ش�ده تا در
سالها و ماههاي اخير حواشي بسياري حول
قيمتگذاري دس�توري در بازار و ممانعت از
تعيينآزادانهقيمتبهخصوصدرمحصوالت
فوالدي به گوش برسد.

در طولماههاي اخير آنچه كه بيش از پيش توانس��ت
بر انتظارات تورمي بيفزايد ،همين كنترل قيمتها بود
كه اگرچه از افزايش قيمت در تابلوي معامالت نقرهاي
بهطور موقت كاست ،اما قيمتها 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 نهادهها 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 بهدرستي كشف
ميش��ود و س��ود غيرواقعي و كاذب نصيب عدهاي
اندك نميش��ود .به گزارش سنا ،عباس آرگون ،عضو
نمايندگان اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن تهران گفت:
وقتيدولتبهصنايعمادريارانهميدهد،درزنجيرههاي
بعدي توليد نيز خود را محق دخالت ميبيند ،اما اين
دخالتها،هرگزنتيجهمطلوبينداشتهونخواهدداشت.
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 يكباره كمكهاي دولت در شرايط
تحريمي ندارد ،پس بايد ح��ذف يارانهها را گامبهگام
پيش برد.
اين عضو نمايندگان اتاق بازرگان��ي ،صنايع و معادن
تهران ضمن انتق��اد از پيامدهاي منفي قيمتگذاري
دس��توري كاالها گفت :مهمترين بحث در خصوص
قيمتگذاريهايدستوريايناستكهاگرقيمتهارا
محدود كنيم ،هرچقدر هم نظارت دقيق صورت گيرد،
گروهي منفعت بيشتري خواهند برد.

براي جلوگيري از مشكالت به وجود آمده در زنجيره فوالد ،قيمت را بايد بازار تعيين كند
قيمتگذاري به سود مصرفكننده نيست
آرگون اظهار داشت :در سالهاي گذشته بارها تجربه
كرديمكهتعيينسقفقيمتبرايمحصوالتفوالدي
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 مصرفكننده؛ اما
مشخص نيست كه اين تجربههاي تلخ قيمتگذاري
چند بار ديگر بايد در اقتصاد ايران تكرار شود.
وي تصريح ك��رد :هرچند قصد دولت از قيمتگذاري
دستوري ،تأمين مواد موردنياز صنايع پاييندستي با
قيمتهايمتعادلاست،اماواقعيتآناستمحصولي
كه ب��ا قيمت پايينتر از ن��رخ واقعي در بازار رس��مي
عرضه ميش��ود ،به دليل جذابيت باال راهي بازار سياه

ميشود و در اين بين توليدكنندگان از قافله خريد جا
ميمانند؛ اين دور باطل همواره باعث ميشود كه كاال
با قيمت ارزان به دست مصرفكننده نرسد و سرانجام
بايد راه ديگري جز «قيم��ت كاالها» براي حمايت از
مصرفكننده پيدا كرد .آرگون با بيان اينكه بورس كاال
در شفافسازي مبادالت و توسعه صنايع در پي واقعي
شدن قيمتها اثر ويژهاي داشته است ،ادامه داد :آنچه
سبب ميشود نهادهاي دولتي به بازاري چون بورس
كاال ورود كند ،يارانهاي است كه به توليدكننده صنايع
باالدس��تي ميدهد .از ماده اوليه ارزان گرفته تا انرژي
يارانهاي ك��ه اينها به پايين ماندن قيمت توليد كمك
ميكن��د .اما مداخالت قيمتي دول��ت در مراحل بعد
نهفقط نتيجه مثبت نميدهد بلكه شرايط را بهمراتب

نحوهفروشسهامعدالتافرادزير ۱۸سالچگونهاست؟

سخنگوي آزادس��ازي س��هام عدالت درباره نحوه فروش سهام
عدالت براي مشموالن كمتر از  ۱۸س��ال گفت :در احراز هويت
افراد زير  ۱۸س��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
اردبيهشتماه اجرايي شد و از روز  ۱۰ارديبهشت تا هشتم خرداد
ماه به سهامداران فرصت داده شد تا در صورتي كه به دنبال انتخاب
روش مديريت مستقيم هستند و ميخواهند مالكيت و مديريت
سهام خود را بهصورت مس��تقيم و بدون واسطه در اختيار خود
بگيرند ،با ورود به سامانه  www.samanese.irنسبت به اين
امر اقدام كنند اما اين فرصت با توجه به استقبال مشموالن سهام
عدالت براي انتخاب روش مس��تقيم ابتدا ت��ا  ۱۵خرداد ماه و در
نهايت تا  ۲۹خردادماه تمديد شد .تاكنون بيشتر اقدامات مربوط
به آزادسازي سهام عدالت انجام شده است اما در اين ميان شك
و شبهاتي درباره احراز هويت مشموالن زير  ۱۸سال كه مالك
تلفن همراه نيس��تند و نميتوانند 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
داراييها ،يكي از دشواريهاي كار ستاد آزادسازي سهام عدالت،
حفاظت از دارايي افراد زير  ۱۸س��ال اس��ت .دشواري كار اينجا
اس��ت كه فرد مورد نظر نميتواند سفارشگذاري كند بلكه بايد
فرد ديگري از طرف او سفارشگذاري را انجام دهد بنابراين ما بايد
بدانيم فردي كه سفارش را ثبت ميكند آيا ،ولي يا قيم قانوني اين
شخص است يا خير .فهيمي اظهار كرد :براي فروش سهام عدالت
هم اين فرد زير  ۱۸سال و هم ،ولي يا قيم او بايد در سجام ثبتنام
كنند و احراز هويت ش��وند .بعد از احراز هويت ،كارگزاريها اين
امكان را دارند كه اطالعات س��جام را مبنا قرار دهند و س��فارش
فروش را تأييد كنند .رييس شركت س��پردهگذاري مركزي در
پاسخ به اين سوال كه وقتي اين افراد نميتوانند شماره تلفن همراه
به نام داشته باشند چگونه ميتوانند سهامشان را بفروشند ،گفت:
در ثبت سجام افراد زير  ۱۸سال ،نيازي نيست كه خودشان شماره
تلفن همراه به نام داشته باشند بلكه هنگام ثبتنام سامانه سجام
با توجه به تاريخ تولد فرد از شما قبول ميكند كه شماره همراه،
ولي يا قيم را وارد كنيد.

معاون س�رمايهگذاري و توس�عه ب�ازار تامين
سرمايه اميد ،ش�فافيت در معامالت و هدايت
فعاليتهاي س�فته بازان�ه به س�وي اقدامات
سازنده را از آثار مثبت راهاندازي بورس مسكن
ذكر كرد.

احسان عسكري در گفتوگو با پايگاه خبري بازار سرمايه
(سنا) اظهار داشت :در دهه اخير نقش بازار در اقتصاد به
خوبي در ميان تصميمس��ازان اقتصادي و فعاالن س��اير
حوزههاي اقتصادي كشور درك شده است؛ بهطوري كه

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :س��ازمان
امور مالياتي براي شركتهايي كه در سال  ۹۹وارد بازار بورس شوند
و حداقل  ۲۵درصد از س��هام شركت خود را به صورت شناور عرضه
كنند ،متعرض حسابهاي س��نوات گذشته آنها نخواهد شد و اين
مش��وق و فرصت فقط تا انتهاي س��ال  ۹۹معتبر بوده و الزم است،
واحدهايتوليديازاينفرصتبهرهمندشوند.بهگزارششاتا،سعيد
زرندي افزود :يكي از داليل عدم رغبت برخي شركتهاي توليدي به
بازار سرمايه مشكالت مالياتي سالهاي گذشته است .وي ادامه داد:
پذيرش بنگاههاي صنعتي ،معدني و تجاري در بازار سرمايه (بورس
ل جاري ميباشد .زرندي
و فرابورس) از برنامههاي وزارتخانه در سا 
گفت :براي ترغيب متقاضيان به پذيرش در بازار س��رمايه ،اقدامات
موثريصورتگرفتهكهمهمترينآنرفعدغدغهشركتهابرايورود
سازمان مالياتي به پروندههاي سالهاي گذشته آنها بود .معاون طرح
و برنامه توضيح داد :با حمايت س��ران قوا و تاييد مقام معظم رهبري
اين مشكل براي سال  ۹۹مرتفع 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

سكري توضيح داد :بازار س��رمايه در تمامي كشورهاي
توسعه يافته براي داد و ستد سهام شركتها و ساير اوراق
بهادار ش��كل گرفتهاند ولي سازوكار معامالت براي ساير
داراييه��ا مانند ارز ،طال ،محصوالت كش��اورزي ،انرژي
و غيره ،بنا به مقتضيات و ش��رايط اجتماعي ،اقتصادي و
سياسي هر كشور شكل گرفتهاند.
معاون س��رمايهگذاري و توسعه بازار تامين سرمايه اميد
خاطرنش��ان كرد :اگرچه ايجاد ش��فافيت در حوزههاي
مختلف اقتصادي ميتواند س�لامت را به همراه داش��ته
باش��د ولي در مقابل ،قانونگذاران و ناظران بازار مس��كن

همكاري بورس با كارشناسان قوه قضايه تا يك ماه ديگر
با ابالغ بورس به ش�ركتهاي بورسي ،انتخاب
كارشناس�ان مس�تقل با معرفي مرك�ز وكال و
كارشناسانرسميقوهقضاييهانجامميگيرد.

به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه ،با ابالغ سازمان بورس
و ش��ركت بورس به شركتهاي بورس��ي ،از ماه آينده و
احتماال اواخر مرداد ماه ،۹۹به تدريج انتخاب كارشناسان
رسمي مستقل ،توسط مركز وكال و كارشناسان رسمي
قوه قضاييه آغاز خواهد شد و پس از ابالغ سازمان بورس
به ش��ركتها ،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��ركتهاي بورس��ي كمك خواهد كرد و سهامداران
و مسووالن س��رمايهگذاران نيز با رضايت بيشتري با آن
برخورد خواهند كرد .محم��د ابراهيم پورزرندي رييس
هياتمديره شركت بورس درباره زمان همكاري بورس
با مركز وكال و كارشناسان رسمي قوه قضاييه گفت :ما در
گذشتهوسالهايقبلنيزازتوانوكال،كارشناسانرسمي
وتيمهاوهياتهايكارشناسيبهرهبردهايم.امادرگذشته
شركتها ميتوانستند كارش��ناس و وكيل را خودشان
انتخابكنندودرچنينانتخابي،معموالموضوعاستقالل

كارشناس رسمي و وكيل كمتر مورد توجه قرار ميگيرد.
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 ميكند.
وياضافهكرد:اماوقتيمركزوكالوكارشناسانرسميقوه
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
تخصصوسابقهوتواناوانتخابشدهواستقاللبيشتري
را براي او ميتوان متصور بود.
پورزندي با تاكيد بر استفاده از توان كارشناسان مستقل
مركزوكالوكارشناسانرسميقوهقضاييهگفت:بهدنبال
اين تفاهم نامه و شروع همكاريهاي بورس با مركز وكال،
سازمان بورس و شركت بورس و س��ازمانهاي نظارتي
بورس ،به شركتهاي 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 قيمتها را اعالم كرده و نظر كارشناسي

راهحل 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 نهادهها به قيمت
واقعي در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد تا در نهايت
اختيارتعيينقيمتبهسازوكارعرضهوتقاضادربورس
سپرده شود .در اين صورت است كه قيمت بهدرستي
كشف ميشود و سود غيرواقعي و كاذب نصيب عدهاي
اندك نميشود.

حضور نماينده وزارت صمت در هيات پذيرش بورس

صداي شكستن سفته بازي در تاالرهاي شيشهاي بورس مسكن
پسازبورساوراقبهادارتهرانبرايمعامالتسهامواوراق
بدهي ،فرابورس ايران ،بورس كاال و بورس انرژي ش��كل
گرفته و اكنون بورس مسكن در حال راهاندازي است.
اينكارشناسبازارسرمايهبابياناينكهشفافيتوسالمت
اقتصادي از دغدغههاي هر كشور است و وجود بازارهاي
منسجم و س��ازمان يافته از راهحلهاي دسترسي به آن
محسوب ميش��ود ،افزود :به نظر ميرسد بورس مسكن
ميتواند تا حد زيادي بحث قيمت گذاري در بازار مسكن،
شفافيت در معامالت و هدايت فعاليتهاي سفتهبازانه به
سوي فعاليتهاي سازنده و مفيد در اين حوزه را حل كند.

از زمان آزاد گذاشتن قيمتها بدتر كرده و قيمتها را
با رشد كاذب و تصاعدي مواجه ميكند؛ اين رويداد در
چند سال اخير بارها تكرار شده است.

«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 معدنيها ،ياران��هاي به فوالديها
ميدهيم ولي از سوي ديگر توليدكنندگان فوالد با
قيمت رقابتي در جهان محصوالتشان را بفروشند،
زنجيرههاي پاييندس��تي معترض خواهند ش��د.
اعتراض آنها هم بهحق است .ميگويند سنگآهن
و ان��رژي مصرفي يارانهاي اس��ت ،پس نبايد قيمت
محصول نهايي بر اس��اس قيمت جهاني باشد .اين
انتفاع نصيب فوالديها ميش��ود اما هيچ نفعي به
صنايع پاييندس��تي نميرس��د .وي افزود :با توجه
ب��ه اينكه تكنولوژيه��ا در صنايع ف��والدي ،بهروز
نيست بنابراين ،اگر يارانه نهادهها هم برداشته شود،
فوالديها 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 ميكنيم اين خودتنظيمي را
محو و از بين ميبريم اگر همهچيز را به بازار واگذار
كنيم ،بازار ،خود را تنظيم ميكند اما بهشرط 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 عدهاي ايجاد ميكن��د .اما در مقابل اگر دولت
يارانهها را يكباره بردارد ،بسياري از صنايع از توليد
خارج ميشوند .وي با بيان اينكه براي حذف كامل
دخالت دولت ،پيشفرضهايي وجود دارد كه بايد
رعايت شود ،متذكر ش��د :اگر قيمتها را از ابتداي
زنجيره توليد تا انتها واقعي كنيم ،آنوقت ،مشخص
ميشود كه توليدكنندگان ما ميتوانند رقابت كنند
يا خير .اما اين اتفاق بايد در شرايط عادي بيفتد .به
اين ترتيب اگر بتواني��م گامبهگام و مرحلهبهمرحله
حمايته��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 دخالتهاي دولت عبور كرده و توليد
با بهرهوري صورت گيرد.

داده اس��ت .رييس هياتمديره ش��ركت بورس در مورد
همكاري بورس و مركز وكال و كارشناس��ان رسمي قوه
قضاييه گفت :قرار بر اين شده كه يك سري آموزشهاي
الزم در ش��ركتهاي تامين س��رمايه و ارزيابي قيمت و
تجديد ارزيابي سرمايهها ارايه شود كه از نظر مركز وكال
با ساختار كارشناسان رسمي هماهنگ و هم راستا باشد
و شركتهاي تامين سرمايه نيز خيالشان راحت باشد كه
كارخودراباسيستممنصفانهقيمتگذاريانجامدادهاندو
اطميناننسبيبهاينروشهاحاصلشودوبهخواستههاو
مطالباتدرستمردمتوجهشود.ويافزود:دركميتههاي
فرعي روش همكاري براي ارزيابي سرمايهها ،تامين مالي
و تعيين قيمت ،داوريها و كارشناسان حقوقي و دعاوي
و رفع اختالفها مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت تا
از طريق تيمها ،هياتها و گروههاي 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
حوزههاي مختلف بورس ،ش��ركتهاي بورسي ،تامين
سرمايهها و ...باشيم .رييس هياتمديره شركت بورس در
پاسخ به پرسش خبرنگار ما در مورد نتايج و دستاوردهاي

شركتهايتوليديخواهدشد.معاونطرحوبرنامهتصريحكرد:بايد
اين واقعيت را پذيرفت كه بخش صنعت راهي جز حركت به سمت
ابزارهاينوينماليندارد.ويگفت:سيستمبانكيهماكنونتنهامنبع
تامين مالي بخش توليد است اما نميتواند 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،
آييننامهها و دستورالعملهاس��ت كه راه را براي ورود شركتهاي
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 بنگاهها روي دهد چرا كه برخي شركتهاي توليدي توانستهاند
در موض��وع تكنولوژي ،كيفيت ،بازار و ...و .خود را به روز كنند ،اما در
مديريت مالي همچنان ديدگاه سنتي بر برخي بنگاهها حاكم است.
ويگفت:بنگاههايتوليديبايدباتوجهبهتحوالتاقتصاديمديريت
مال��ي خود را مورد بازبيني قرار دهند و با نگاههاي جديد به س��مت
بهرهمندي از ابزارهاي نوين مالي به ويژه بازار سرمايه حركت كنند.

نيز بايد به اصول ب��ازار كه همانا حضور فعال و پررنگ دو
بازيگر بازار يعني عرضهكنندگان و متقاضيان مس��كن
استپايبندباشند.
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 ،بهطوري
كه بازيگران امكان تصميمگيري نداش��ته باشند ،بسيار
خطرناك است و از قبل بايد پيشبينيهاي مناسب براي
مقابلهبااينتالطماتانجامگيرد.چراكهسابقهاينموضوع
را فعاالن بازار طال و س��كه در بورس كاالي ايران ش��اهد

جلسهنمايندگانبورسومركزوكالوكارشناسانرسمي
قوه قضاييه گفت :جلسه مبارك و ميموني با حضور روسا
و معاونان نمايندگان مركز وكالي قوه قضاييه و همچنين
رييس س��ازمان بورس ،رييس هياتمديره و چند تن از
معاونان و روساي شركتهاي وابسته به بورس در محل
مركز وكال و كارشناس��ان رس��مي قوه قضاييه برگزار و
گفتوگوهاي موثر و راهگشايي بين نمايندگان دو طرف
مطرحشدكهسرانجاماينتوافقحاصلشدكهتفاهمنامه
همكاري بين دو طرف در جهت بهبود عملكردها و تقويت
نظارت كارشناسي و استفاده از توان كارشناسان ،نهايي و
اجرايي شود و جلسات مشترك ،آموزشهاي 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 سالمسازي
و ايمنسازي بازار و افزايش سواد مالي شركتها ،ناظران،
كارشناسان و سرمايهگذاران و سهامداران منجر شود.
پورزرندي افزود :در حال حاضر بازارهاي سرمايه و دارايي
روبهگسترشاستوتعدادسهامدارانكهقبال ۱۵ميليون
نفر بوده ،به دنبال افزايش تعداد س��هامداران در دو سال
اخير و همچنين با ورود سهام عدالت به بازاربه ۶۰ميليون

بودهاند كه به دليل افزايش قيمت ارز و به تبع آن سكه ،بازار
قراردادهايمشتقه(آتيسكه)كهدرتماميبازارهايمالي
پيشرفته دنيا به عنوان ابزار پوشش ريسك مورد استفاده
قرار ميگيرد ،متوقف ش��د و بازار گواهي سپرده طال نيز
اكنون با محدوديتهاي 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 راهحلهايي براي آن
اقدام كنند تا عالوه بر حل مشكالت بازار مسكن ،به سوي
حذف محدوديتها گام برداشته شود.

نفر ميرسد و فرصت بزرگي است كه بايد از آن در جهت
رشد و توس��عه توليد و اقتصاد كشور و سرمايهگذاريها
استفاده شود و از بازار سرمايه براي مقاصد عمراني كشور
و توس��عه سرمايهگذاريها و توليد اس��تفاده شود .مقام
معظم رهبري نيز سال ۹۹را سال جهش توليد نامگذاري
كردهاند و در جهت تحقق اهداف اين س��ال نيز ميتوان
از بازار س��رمايه در جهت جهش توليد اس��تفاده كرد و
سرمايههاي مردم و نقدينگي موجود كشور را جلب توليد
كرد.اما بازار سرمايه در عين حال به نظارت نيازمند است
و بايد از اين سرمايهگذاريها و داراييهاي مردم مراقبت
شود .در حال حاضر بيش از ۵۰۰شركت توليدي صنعتي
و اشتغال زا در بازار سرمايه فعاليت دارند كه عالوه بر جذب
نقدينگي و كمك به رشد توليد ناخالص داخلي ميتوانند
به رش��د بازارهاي مالي و توان كارشناسي كشور كمك
كنند.همچنيندرمقابلظرفيتهايحقوقي،كارشناسي
بورس ،مال��ي ،اقتصادي وتامين س��رمايه بايد در جهت
مراقبت و نظارت بر عملكرد اين شركتها و جريان بازار
سرمايه و نقدينگي ،قراردادها و خريد و فروشها ،ارزيابي
سرمايه ،تامين مالي و اعالم قيمت سهام و ...به كار گرفته
شود تا از حقوق سهامداران و شركتها و بازار مراقبت شود
و نظارت بر عملكردها را تقويت كند.

راهو شهرسازي
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كليات طرح تفصيلي منطقه ۲۲تصويب شد

فرمان ايست به رشد ناموزون غرب پايتخت

بند (يك) تبصره (يك) اي��ن طرح درجهت تكريم
والدين و همسران شهدا و جانبازان  ۲۵درصد به آنها
بليت الكترونيك رايگان اختصاص داده شده است،
اما در بند (چهار) براي افراد تحت پوشش بهزيستي
و كميته امداد  ۵۰درصد تخفيف در نظر گرفتهايم.
جايي كه بايد تخفيف دهيم اينجا است .عضو هيأت
رييسه شوراي شهر تهران تاكيد كرد :فكر ميكنم
منطق تخفيفات اين اس��ت كه به نيازمندان كمك
كرده باش��يم ،بنابراين بهتر اس��ت اين درصدها را
جابهجا كنيم .محس��ن هاش��مي در واكنش به اين
پيشنهاد با بيان اينكه حدود  ۴۲پيشنهاد در خصوص
طرحي كه يك ماده واحده دارد وقت زيادي از صحن
ميگيرد و ضمناً ممكن اس��ت به لحاظ رس��انهاي
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
يكسري از موارد با توجه به اينكه پوشش رسانهاي
خوبي داده نميش��ود و با برجستهسازي يا كمرنگ
ك��ردن برخي موارد باعث برداش��تها و پيامدهاي
غيرواقعي ميشود ،اما اين نبايد باعث شود شورا اين
مباحث را به درون كميس��يونها برده و عملكردي
غيرشفاف داشته باشد.

گروهراهوشهرسازي|
ي�ك روز پ�س از اينك�ه پي�روز حناچي،
ش�هردار ته�ران از آغاز اح�داث خط 10
متروي تهران ب�ه مقصد منطقه  22تهران
خب�ر داد ،نماين�دگان م�ردم ته�ران در
ش�وراي ش�هر ،كليات طرح تفصيلي اين
منطقه را تصويب كردند.
اعض�اي پارلم�ان ش�هري پايتخ�ت در
نشس�ت علني دي�روز خ�ود همچنين به
كلي�ات ط�رح كارتبلي�ت الكتروني�ك
رايگان ب�راي مددجويان كميت�ه امداد و
س�ازمان بهزيس�تي راي مثبت دادند .در
رابطه با طرح تفصيل�ي منطقه  ،22محمد
س�االري ،رييس كميس�يون شهرسازي
و معماري ش�وراي اسلامي ش�هر تهران
گفت :رويكردهاي گذشته باعث شده كه
منطقه فراغت محور و تفرج گاهي منطقه
 ۲۲متاسفانه امروز از محرومترين مناطق
از سرانه خدماتي است.

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  ۹۳شوراي عالي
شهرس��ازي و معماري باز ميگ��ردد و بندي در
ط��رح تفصيلي پي��دا نكرديم ك��ه مغاير با طرح
جامعباش��د.
وي ادامه داد :مفاد ط��رح تفصيلي مبتني بر ۱۲
ماده و  ۴۹نقش��ه اس��ت كه اليههاي مختلفي از
پهنهبن��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 ميشديم و به عنوان مثال پارك
مادر در منطق��ه  ۵كه زير پهن��ه آن تغيير پيدا
كردهاس��ت.
س��االري با اش��اره به اينكه رويكردهاي گذشته
باعث شده كه منطقه فراغت محور و تفرج گاهي
و گردش��گاهي منطق��ه  ۲۲كه ريهه��اي تهران
محسوب ميشود متأسفانه امروز از محرومترين
مناطق از سرانه خدماتي است و اين همه امالك
بزرگ مقي��اس فروخته ش��ده و بارگذاريهاي
انبوه انجام شده است ،گفت :اين جمعيت پذيري
بايد متوقف شود ،طرح جامع  ۷۰۰هزار جمعيت
پذيري پيشبيني ش��ده بود در ط��رح تفصيلي
س��ال  ۹۱ابالغ  ۷۵۰هزار و در طرح ويژه ۵۲۰
هزارس��قفدرنظرگرفتهش��دهاس��ت.
وي ادام��ه داد :در اين منطق��ه  ۴۵۷هزار ظرفيت
جمعيتي ايجاد شده در حالي كه بيش از  ۲۳۰هزار
جمعيت س��اكن نشدند و ش��هرداري سعي كرده
بارگذاريها را بين اتوبان خرازي و حكيم تغيير دهد.
اين عضو شوراي شهر تهران اظهار كرد :زمينه توجه

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

حملونقلعمومي

تعطيليكارخانهواگنسازيتهران
محسن هاشمي ،رييس شوراي ش�هر تهران از
وزارت نفت درخواست كرد كه در معيار پرداخت
يارانه ناش�ي از صرفهجويي سوخت تجديدنظر
كند  .هاش�مي در دويست و بيس�ت و هفتمين
جلسهشورايشهربااشارهبهحملونقلعمومي
به عن�وان يك�ي ازگلوگاههاي انتق�ال ويروس
كرونا گفت :با توجه به عدم تعطيلي فعاليتهاي
اقتصادي واداري با تصميم ستاد ملي كرونا ،تنها
راه كاهش ابتالي ش�هروندان ،افزايش ظرفيت
سيس�تم حمل ونقل عمومي است كه متاسفانه
در سالهاي اخير با كاهش منابع و اعتبارات آن،
كمبودناوگانعموميبهشدتاحساسميشود.
رييس ش�وراي ش�هر ادامه داد :روز گذشته و با
تحويلآخرينقطارهايدردستساختشركت
واگن س�ازي تهران ،اين كارخانه مهم داخلي به

دليلاجرايينشدنقراردادساخت ۶۵۰واگنكه
مدتهاستدرچرخهبروكراسيسيستمبانكيو
دولتيماندهاست،تعطيلشد.
هاشميگفت:تعطيليكارخانهواگنسازيتهران
كه بيش از هزار واگن را براي متروي تهران توليد
كرده اس�ت ،با وجود توصيه مقام معظم رهبري
جهت حمايت از مترو در سال جهش توليد بايد
موجبشرمندگيمسووالنمربوطهشود.
اوباتاكيدبراينكهانتظارروشنشهروندانتهراني
از مسووالن محترم بانك مركزي و وزارت نفت،
تسريع وتسهيل در بخش اعتبارات حمل ونقل
عموميتهراناستادامهداد:درصورتيكهبانك
مركزي ظرف امروز و فردا ،دس�تور انتشار هزار
ميليارد تومان اوراق مش�اركت تامين اتوبوس و
مترو را براي تهران توسط بانك رفاه صادر نكند،

اين اعتبار كه مربوط به سال  ،۱۳۹۸خواهد بود،
باطلخواهدشدووضعيتفعلياتوبوسومتروي
تهران نيز با چالش مواجه ميگردد.
هاشمي از وزارت نفت نيز درخواست كرد كه در
معيارپرداختيارانهناشيازصرفهجوييسوخت
تجديدنظركندوگفت:ازوزارتنفتكهسرانجام
در سال گذش�ته پرداخت يارانه ناشي از صرفه
جويي س�وخت توس�ط مترو را براساس مصوبه
ش�وراي اقتصاد آغاز كرده اس�ت ،درخواس�ت
داريم با توجه به لزوم رعايت فاصله اجتماعي در
مترو ،در معيار پرداخت يارانه كهبراساس شرايط
پيكمسافريقبلازكرونابودهاستتجديدنظر
كردهومبنايمحاسبهپرداختيارانهرادرمتروبا
شرايطجديدولزومرعايتفاصلهاجتماعيمورد
تجديد نظر قرار دهد.

به توسعه بر مبناي حمل و نقل عمومي يا  TODدر
اين منطقه فراهم ش��ده و خط  ۱۰و  ۶مترو به اين
منطقه متصل ميشود.
كلي��ات اين طرح با  ۱۳مواف��ق از مجموع  ۱۴نفر
حاضرين به تصويب رسيد.

كارتبلي�ت الكتروني�ك راي�گان ب�راي
مددجويان
پيشنهاد رايگان شدن كارتبليت 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

تكريم هنرمندان با تخفيف 50درصدي؟
رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند شوراي شهر
تهران تصريح كرد :در اين طرح مش��خص نيست با
چه منطقي به هنرمندان براي تكريمشان 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 حتماً
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
 ۵۰درصد تخفيف ميدهد و براي كسي كه قرار است
صرفاً تكريم شود كارت بليت رايگان ميدهد.
يا به عنوان مثال با وج��ود اينكه در بند (دو) تبصره
(يك) براي س��المندان  ۶۵س��ال به ب��اال تخفيف
 ۹۰درص��دي در نظر گرفته ش��ده ،در بند (هفت)
مجدداً به تخفيف  ۹۰درصدي براي بازنشس��تگان
و وظيفهبگيران ش��هرداري اش��اره ش��ده اس��ت.
چرا بايد براي كارمندان خود امتياز ويژهاي 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
حداقلاي 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
كارتبليت الكترونيك حم��ل و نقل عمومي براي
افراد تحت پوشش بهزيس��تي و كميته امداد با ۱۲
رأي موافق از  ۱۴نفر از حاضران تصويب شد.

يادداشت

درخواست از سران سه قوه

اس��تقرار حكمرواي��ي خوب
ش��هري در اين ش��هر و ديگر
ش��هرهاي اي��ران ب��دون
مشاركت و حضور شهروندان
د ر تصميمگير يه��ا ي
محل��ي و منطق��هاي در كنار
مجيدفراهاني اعضاء ش��وراي اسالمي شهر
امكانپذير نخواهد بود ،در اين
رييسكميتهبودجه
شورايشهرتهران ميان نقش شوراياري محالت
غيرقابل ان��كار و لزوم توجه به
اين نهاد انتخابي ،مدني – محلي بيش از پيش روش��ن
ميشود .شوراياريها به عنوان جزئي از نظام شوراهاي
اسالمي با اتكاء بر قانون اساسي تشكيل شدهاند .مقننين
قانوناساسي،بعدازبياناصلششمبامضمون«ادارهامور
كشور با اتكاء به آراء عمومي و از راه انتخاب رييسجمهور،
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي ،اعضاي شوراها يا
از طريق همهپرس��ي» ،به صراحت در اصل هفتم قانون
اساس��ي به نقش شوراهاي محلي يا همان شوراياريها
در اداره امور كش��ور اش��اره كرده و آن را ركني از اركان
تصميمگيري و اداره كشور ميدانند.
مبناي متاثر از قانون اساسي ،شوراياريها يكي از مظاهر
اداي حق به شهر هستند .اين مهم را ميتوان در اصول و
مواددوم،هشتم،بيستموبيستويكممنشورجهانيحق
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«تشكيلانجمنشوراياريها»گامنخسترادراين
زمينه برداشتند كه خوشبختانه در ادوار بعدي نيز از اين
موضوعغفلتنشد.امروزبهلطففعاليتپنجدورهانجمن
شوراياري در شهر تهران تفاوتي ميان صداي شهروندان
ساكندرمحالتمختلفشهرنيستومردمتهرانازباغ
آذري تا باغ فردوس نمايندگاني دارند كه ميتوانند در
تعاملباشوراوشهردارينيازها،گاليههاومشكالتمردم
محله را منعكس ،براي حل آنها راهكار ارايه داده و حتي
اشكاالت اجرايي راهحل 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 شوراياريها
تمام تالشش��ان را براي جلوگيري از برگزاري انتخابات
شوراياريها بهكار بستند ،اما با پيگيري شوراي پنجم و
حمايت هيات وزيران انتخابات پنجمين دوره شوراياري
محالت ش��هر تهران با ثبت نام بي��ش از  ۱۱هزار نفر از
ش��هروندان تهراني به عنوان كانديدا ب��ا رعايت قانون و
همكاري همه دستگاههاي اجرايي در سطح  ۳۵۲محله
شهرتهرانبهصورتتمامالكترونيكبرگزاروبارايمردم
 ۳۱۲۳نفر 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
تشكيلانجمنشوراياريمحالتوتاييدشكايتسازمان

بازرسي كل كشور در شرايطي منتشر شد كه اين روزها
به سالگرد برگزاري انتخابات پنجمين دوره شوراياريها
نزديك ميشويم؛ 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  ۵و  ۷ماده
 ۸۰قانون شوراها و اصول  ۶و  ۷قانون اساسي بهصراحت
برنامهريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات
اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،عمراني و آموزشي و ساير
امور رفاهي و تش��كيل انجمنه��ا ،نهادهاي اجتماعي،
امدادي و ارشادي با موافقت دستگاههاي ذيربط را در
صالحيت شوراي شهر دانستهاند.
هيات عمومي انتخابات را امري سياسي دانسته است.
حال آنكه انتخابات شوراياري محالت اساساً يك كنش
اجتماعي است و به هيچوجه رنگ و بوي سياسي نداشته
و نيافته است .سازمان بازرسي كل كشور پس از دو دهه و
درتيرماه ۱۳۹۸بااستنادبهاعتراضسال ۱۳۹۳فرماندار
وقت نسبت به مصوبه يكصد و بيستمين جلسه شوراي
اسالمي شهر تهران در رابطه با روند تشكيل و برگزاري
انتخابات شوراياريها 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
خودراتنظيموارايهكردهاستحالآنكهمصوبهانتخابات
دورهپنجمشوراياريمحلاعتراضفرمانداريتهرانقرار

سلطان دولتي مسكن با  1000خانه 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
احتكاروسوداگريميكنند،دوراهپيشرودارند،يابايد
واحدهاي خود را به بازار عرضه كنند و ماليات نپردازند يا
چنانچهتمايلبهعرضهواحدهايشانندارند،بايدماليات
آنرابپردازند .اصالنيدريكبرنامهتلويزيونيباموضوع
شناسايي مالكان با بيش از ۹۰واحد مسكوني در تهران،
با تاكيد بر اينكه ،واحدهاي خالي به تفكيك استان در
حال شناسايي است ،گفت :شناسايي خانههاي خالي و
مالكيتدرتهرانواستانهادرحالانجاماست.بهعنوان
نمونه در تهران مالكي حقيقي با  ۱۹۵واحد و نهادي با
يكهزار واحد ،شناسايي شده است.
مديركل دفتر اقتصاد مس��كن در خص��وص آخرين

وضعيت بهرهبرداري از سامانه امالك و اسكان ،توضيح
داد :س��امانه راهاندازي شده اس��ت .به دنبال فرصتي
مناسب هستيم تا بعد از عبور از بحران كرونا ،عمليات
اجراييآنراآغازكردهودرآييني،عملكردوويژگيهاي
سامانه و خروجيهايي كه از سامانه به دست ميآيد را
براي مردم تشريح كنيم .اصالني تصريح كرد :وزارت راه
و شهرسازي ،هماكنون از سامانه استفاده ميكند .وي با
تاكيدبراينكهاحتكاروسوداگريمسكنمسالهاياست
كه راهكار آن اخذ ماليات است ،گفت :احتكار مسكن
عملي ناپسند است و با آن برخورد ميشود .معتقديم
خانهخالينبايدوجودداشتهباشدوبايدخانههايخالي
بهبازارمسكنعرضهشود.اصالنيتاكيدكرد:كسانيكه
احتكار و سوداگري ميكنند دو راه پيش رو دارند .يا بايد
واحدهاي خود را به بازار عرضه كنند و ماليات نپردازند

نگرفتوتاييدشد .باتوجهبهمصالحعموميومنافعملي
ومنشورگامدومانقالباسالميتبيينشدهتوسطرهبر
معظم انقالب ،اين راي زيبنده آغاز دهه گام دوم انقالب
نيست و ميتواند زمينهساز نااميدي دوستداران ايران و
انقالب ،خشنودي و برنامهريزي دشمنان مردم و انقالب
را فراهم كند .مردم چه وظيفهاي بر دوش منتخبانشان
در شوراي ش��هر ،مجلس و دولت گذاش��تهاند؟ مردم
ميخواهند مشكالتش��ان حل و فصل ش��ود ،و شرايط
مطلوبتري 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 نكردهاند مسوول و متعهديم.
حق به شهر شهروندان ميبايست گوش
در مسير اداي ِ
شنوايي براي شنيدن دردها ،مشكالت و مصائب مردم
داشته باش��يم .حضرت آيتاهلل رييسي ،رييس محترم
قوه قضاييه؛ آنچه هيات عمومي ديوان عدالت اداري در
ابطال انتخابات شوراياريها 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  ۳هزار
شورايار منتخب مردم محالت تهران از جنابعالي تقاضا
دارم با استناد به ماده  ۲قانون وظايف و اختيارات رييس
قوهقضاييهوقانوناصالحماده ۱۸اصالحيقانونتشكيل
دادگاههاي 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؛
دربهمنماه ۱۳۹۸طرحاصالحقانونتشكيالت،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 استانها 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 طرحها و قدم برداشتن
در مسير خواست مردم است.
جن��اب آقاي دكت��ر روحاني ،رييسجمه��ور محترم؛
خوش��بختانه انتخابات دوره چهارم و پنجم شوراياري
محالتباتصويبهياتدولتجنابعاليبرگزارشدهاست،
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 استانها به
كميسيون امور زيربنايي دولت زمينه مشاركت قانوني
مردم در اداره امور محالت شهرها را فراهمسازيد.
ما بايد بخش قابل توجهي از تصديهايي كه شهرداري
برعهده دارد به خود مردم واگذار كنيم؛ تا هم شهرداري از
اجراي امور تصدي گرايانه آزاد شود و به امر اداره مطلوب
شهربپردازدوهمشورازمينههايبيشازپيشمشاركت
مردمدرعرصههايمختلفادارهامورشهررافراهمنمايد.

تهران به  ۷هزار دستگاه اتوبوس جديد نياز دارد
ياچنانچهتمايلبهعرضهواحدهايشانراندارند،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 خانههاي خالي شناسايي
نشدند؟ گفت :ديوان عدالت اداري در مقطعي الزام كد
رهگيريرابرداشت.درعينحال،كدرهگيريمعامالت
جديد را نش��ان ميدهد و در خصوص معامالتي كه در
گذشته انجام ش��ده اين كد ،وجود نداشت .به همين
منظ��ور الزم بوده ت��ا مجموعهاي از پاي��گاه دادههاي
اطالعاتي كه نشاندهنده وضعيت مالكيت ،استفاده از
خدمات شهري ،و سكونت افراد است ،بررسي شوند .وي
تصريح كرد :پايگاه دادهاي كد رهگيري بايد ورودياش
در سامانه امالك و اسكان بيايد و سامانه بتواند پااليش
كرده و خانههاي خالي را شناسايي كند.

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

اينكه هزينههاي شركت واحد در شرايط كرونا سنگين و
سرسامآور شده و به همان نسبت ،درآمدهاي آن به دليل
كاهشمسافربهميزانبيسابقهايكمشدهاست،تصريح
كرد :شهرداري تهران با رويكرد مثبت در زمينه كمك به
سالمتي شهروندان ،تاكنون همه هزينههاي خريد مواد
ضد عفونيكننده 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 هزينههاي بهداشتي به
اتوبوس��راني تهران كمك نكرده است ،خاطرنشان كرد:
فقط يك قلم در خصوص ماس��ك مورد استفاده روزانه،
با توجه به  ۶۳۰۰پرسنل شركت واحد اعم از رانندگان و
نيروهاي عملياتي و ستادي و نيز  ۵هزار راننده و پرسنل
بخش خصوصي ،هر روز به  ۱۱۳۰۰ماسك نياز داريم.

ادامهازصفحهاول
تمرين توسعهكسبوكارهاي
آنالين در شيوع كرونا
تمايلي به حضور در فضاي مجازي نداش��تند.
دليل بيرغبتي كسبوكارهاي سنتي به حضور
در فضاي مج��ازي ،هزينههاي باالي راهاندازي
كسبوكارها 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 كسبوكارهاي
اينترنتي عمل كرد و ميت��وان اميدوار بود كه
در س��ال  ۱۴۰۰اثرات اين تغيي��رات را ببينيم
و با محركي كه ايجاد ش��ده ،شاهد رشد خوبي
خواهيم بود .بس��ياري از پيشبينيها نش��ان
ميدهد كه حداقل پنج س��ال طول ميكشد تا
رشد گردش مالي در حوزه معامالت اينترنتي
از پنج به  ۱۵درصد برس��د ،همانطور 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 بهراحتي به گردش مالي  ۱۵درصد
بوكارهاي اينترنتي خواهيم رس��يد.
در كس�� 
يكي ديگر از چالشهاي ش��يوع كرونا ،موضوع
دوركاري اس��ت .خود من به عنوان كسي كه از
سال  ۱۳۷۲برنامهنويس بودم و از سال ۱۳۷۸
در زمينه كسبوكار آنالين شركتي راهاندازي
كردهام ،تاكنون نتوانستم موضوع دوركاري را
مديريت كنم كه دلي��ل آن وجود چالشهاي
متع��دد در حوزههاي 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 برنامهها ،ما را ب��ا چالشهاي
ج��دي مواجه كرده اس��ت .البت��ه چالشهاي
دوركاري مختص ايران نيست ،بلكه تمام دنيا با
آن مشكل دارد .ولي ميتوانيم با اين تمرينها
به تدريج ياد بگيريم كه چگونه به سمت آنالين
ب��ودن و دوركاري حركت كني��م .چالشهاي
موجود ش��امل جنبهه��اي اخ�لاق حرفهاي،
مسووليتپذيري ،كنترل و بهرهبرداري قانوني
ميش��ود .يكي از اين مشكالت اين است كه ما
در زمينه دوركاري و بيمه قوانين نداريم و در سه
ماه گذشته بازرس بيمه به سراغ شركتها نرفته
است ،همه اين مش��كالت را به كناري بگذاريم
خودمان هم در اجراي دوركاري 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 نميشوند.
دوركاري حد و حدودي دارد و در اين زمينه غلو
ميشود .قرار نيست همه دوركار شوند ،بلكه قرار
است براي همه كسبوكارهايي كه امكان انجام
آنها از راه دور وجود دارد ،دوركاري اجرايي شود.
٭دبيرانجمنصنفيكسبوكارهاي
اينترنتيتهران

مسكن رو ولكن
دالر رو بچسب!

به گونهاي كه برآيند اين ش��رايط ،دورتر شدن
متقاضيان مصرفي از روياي خانهدار ش��دن و
تحمل فشار بيشتر اجارهبها از سوي آنان خواهد
بود .در واقع ،هيجانه��اي هفتههاي اخير در
بازاره��اي موازي به خوبي نش��ان ميدهد 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 راههاي رش��د
قيمت مسكن بهطور اخص ،و قيمت ساير كاالها
و خدمات را بهطور اعم ،مسدود كنند و پيگيري
طرحهاي 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! همانگونه كه اگر طي  5سال
گذش��ته كه بهطور قطع سه سال آن در دوران
صلح برجامي بوديم ،س��امانه اسكان و امالك
راهاندازي شده بود ،امروز شاهد وجود سالطين
ريز و درش��ت و دولتي و غيردولتي مس��كن با
 1000واحد 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
بهطور روزانه و ساعتي مواجه هستيم ،تمام هم
و غم نمايندگان مجلس و ساير مسووالن دولتي
بايد معطوف به حل اين مساله باشد.
 -3راهكارهاي 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 تحريمهاي اقتصادي
و كس��ب ثروته��اي دالري از طريق فروش
نفت و س��اير كااله��اي صادرات��ي را به زمان
ديگ��ري موكول كني��م ،به مس��اله هزينهها
ميرس��يم .هزينههايي كه انجام برخي از آنها
نه تنها به خير و صالح مردم نيست كه موجب
افزايش هزينههاي 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��تگاهها را در رسانهها
ميبينيم و ميخوانيم .دستگاههايي كه نقشي
در خلق ثروت ملي ،بهره وري و رش��د اقتصاد
كشور ندارند ،اما از بيتالمال ارتزاق ميكنند.
بيگمان ،قطع بودجه اين دسته از دستگاهها،
بايد از طريق بازنويسي و اصالح قانون بودجه
سال  99توسط 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.

6

اخبار
ابالغ جريمه  2ميليارد توماني
به اپراتورها

خدشه به اعتبار تامينكنندگان و توليدكنندگان داخلي تجهيزات فناوري اطالعات

معاون وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات از ابالغ
جريمه دو ميليارد توماني بهدليل 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  ۱۰روزهاي 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:
«بهدليل برنگش��تن تعرفه اينترنت به حالت اوليه
از سوي اپراتورها و تداوم تخلفي كه صورت گرفته
است،جريمهدوميلياردتومانيبهدواپراتورايرانسل
و همراه اول ابالغ ش��د ».وي افزود« :در جلسه روز
شنبه ( ۲۸تيرماه) كميسيون تخلفات ،جريمه دو
ميلياردي را در پروانههاي 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 روالهاي ديگر را در پيش خواهيم
گرفت .تعليق ،كاهش مدت اعتبار پروانه و مواردي
ازايندست،مصوبههايقانونياستكهميتوانيمبا
استناد به آنها تخلفات را پيگيري كنيم».

بحران فزاينده ارزي در حوزه فاوا
ش�وكهاي ارزي پيدر پي طي يك دهه اخير و
قرار گرفتن تجهيزات حوزه فناوري اطالعات و
ارتباطاتدرزمرهكاالهايلوكس،فشارزياديبه
توليدكنندگان ،واردكنندگان و صادركنندگان
اين حوزه تحميل كرده و اين در حالي اس�ت كه
صنعت فاوا با وجود رشد منفي اقتصادي كشور
دراينمدت،موفقبهايجادرشدمثبتاقتصادي
در ح�وزه خود ش�ده .از طرفي بخش خصوصي
ميگويد كه از ابتداي س�ال ،۹۹بانك 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 رايانهاي كش�ور ،اتحاديه
صادركنندگان خدمات مهندس�ي ،مشاوران و
پيمانكاران صنعت مخابرات ايران) در بيانيهاي
اعالم كرد درص�ورت ادامه روند عدم تخصيص
ارز به تجهيزات فناوري اطالع�ات و ارتباطات،
درآيندهنزديكشاهداختالالتگستردهايدر
سطحمليخواهيمبود.

حجم اقتصاد دانشبنيانهاي
ايراني  11ميليارد دالر است

امروزهاستفادهازدستاوردهايفناورياطالعاتوارتباطات
بهگونهايباروندتوسعهوپايداريكشورونيززندگيمردم
مانوس شده كه ديگر عدم وجود و يا حتي كاهش خدمات
مبتنيبراينبسترباورپذيرنيستونارضايتيگستردهمردم
رابههمراهخواهدداشت.ازسويديگررشدوگسترشاين
فناورييكيازشاخصهايمهمتوسعهپايداربودهوسرعت
بخشيدنبهرشداينصنعتموجبارتقايموقعيتكشور
در مقايسه با ساير كشورها خواهد شد .فناوري اطالعات و
ارتباطات مزاياي بسياري دارد كه در چند ماه اخير بهدليل
شيوع بيماري كرونا بهكرات در مورد كاربردهاي فراوان آن
و اهميت اس��تفاده از آنها در زندگي روزمره مردم صحبت
شده اس��ت .از مهمترين ويژگيهاي آن ميتوان به ايجاد
امكان رصد فعاليتهاي اقتصادي كش��ور ،جلوگيري از
فساد ،شفافسازي و دسترسي آزاد به اطالعات اشاره كرد،
بهخصوص در برههاي از زمان كه فعاالن كش��ور بهدليل
تحريمهاعليهايرانبايداثراتتحريمراكاهشودستيابيبه
فناوريهايروزراميسركنند.اطالعاتبهدستآمدهتوسط
اين حوزه باعث افزايش قدرت تصميمگيري و تخصيص
بهينهمنابعمحدودكشوربهاولويتهاياساسيخواهدشد.

معاون فن��اوري و ن��وآوري وزارت ارتباطات گفت:
« 11ميلي��ارد حجم اقتصاد دانشبني��ان ايران به
واسطه فعاليت بيش از  4500شركت دانشبنيان
بوده كه بي��ش از  25درصد آنها در حوزه ارتباطات
و فناوري اطالعات فعاليت ميكنند ».سيدس��تار
هاش��مي در گفتوگو با فارس با بيان اينكه امروزه
حدود  ۱۰درصد ص��ادرات نفتي و غيرنفتي ايران
مربوط به محصوالت مبتني بر فناوري است ،گفت:
«ضريب نفوذ اينترنت پهنباند در حال حاضر برابر
با  ۹۴درصد اس��ت و اين يعني تعداد مش��تركين
اينترنت پهنباند در كش��ور حدود  ۷۸ميليون نفر
هستند .اين در حالي است كه ضريب نفوذ اينترنت
پهنباند در سال  ۱۳۹۵برابر با  ۵۳.۵۳درصد بوده
كهنشاندهندهرشدقابلتوجهدراينبخشاست».
وي افزود« :حجم اقتصاد دانشبنيانهاي ايران بالغ
بر ۱۱ميليارددالراستكهاينرقمبهواسطهفعاليت
بيش از  4500ش��ركت دانشبنيان كه بيش از ۲۵
درصد آنها در حوزه ارتباط��ات و فناوري اطالعات
فعاليت ميكنند ،محقق ش��ده است .سال ۱۳۹۸
س��ال خوبي براي ش��ركتهاي دانشبنيان بود و
باوجود تحريمهاي سنگين اعمالشده براي كشور،
حدود  5000شركت دانشبنيان درآمدي بيش از
 ۱۲۰هزار ميليارد تومان ايجاد كردند».

شركت پااليش نفت امام خميني (ره)
شازند ( سهامي عام)
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دانش و فن

تغيير اولويت ارزي ،بدون اعالم قبلي
با وجود اين ،بخش خصوصي ميگويد كه از ابتداي سال
،۹۹بانكمركزيارزيبهتوليدكنندگانوواردكنندگان

حوزهفناورياطالعاتوارتباطاتتخصيصندادهوتغيير
اولويت ارزي بدون اعالم قبلي ،فعاالن اين حوزه را نسبت
بهمسوولينبياعتمادونااميدكردهاست.برهميناساس
بهدليلاخذتصميماتغيركارشناسيونسنجيدهوبهتبع
آن عدم امكان انتقال ارز براي تامينكنندگان خارجي ،به
اعتبارتامينكنندگانوتوليدكنندگانداخليتجهيزات
خدشههاي جبرانناپذيري وارد شده است .از سوي ديگر
شاهداعمالجريمههايسنگينازبابتتاخيردرتحويل
تجهيزات ،ضبط ضمانتنامههاي بانكي و عدم پرداخت
مطالبات توسط بهرهبرداران نهايي و سازمانهاي دولتي
هستيم.تعطيليخطتوليدتجهيزات،قطعاتومواداوليه
در كشورهاي مبدا مانند چين به دليل بيماري كوويد۱۹
وعدمامكانانتقالتجهيزاتبهكشوربهدليلبستهشدن
مرزها و مسدود شدن مسيرهاي حملونقل از يك سو و
عدم تخصيص ارز توسط بانك مركزي و افزايش بيش از
 ۶۰درصدي 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 فورسماژور
و افزايش مدتزمان قراردادها بهصورت رسمي» باعث
شده است فعالين اقتصادي بهاي اتفاقات و تصميماتي
را بپردازند كه نقشي در رخ دادن آنها نداشتهاند .اين طور
به نظر ميرسد كه طبق معمول ،تصميمگيران كشور با
ناديدهگرفتنسهمخوددرتبعاتتصميماتاتخاذشده،
به ج��اي آيندهنگري ،ب��از كردن گرهاي از مش��كالت
كارآفرينان و حمايت از تامينكنندگان پرتالش داخلي،
باعدمپذيرشمسووليتواخذتصميمهاينابجا،درصدد
تحميل پرداخت بهاي اين اتفاقات و تصميمها از جيب
ش��ركتهاي خصوصي و مردم هس��تند .بر اين اساس
كميته س��نا (س��نديكاي صنعت مخابرات ايران ،نظام
صنفي رايانهاي كشور ،اتحاديه صادركنندگان خدمات
مهندسي،مشاورانوپيمانكارانصنعتمخابراتايران)با
اعالماينكهباعدمتخصيصارز،امكانشركتدرهرگونه
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 ،طبعاً امكان ش��ركت
در هرگونه مناقصه و تحوي��ل تجهيزات براي هيچيك
از اعضاي كميته سنا ميسر نخواهد بود و مسووليت اين
بيثباتيتاريخيونيزتعطيليكسبوكارهاياينحوزه،
عدمامكانانتقالتكنولوژي،عدموجودتجهيزاتفناوري
و ارتباطي ،متوقف شدن توسعه زيرساختهاي ارتباطي
كشوروايجاداختاللروزافزوندرارايهخدماتبسترهاي
اينترنتي و فناوري اطالعات و ارتباطات بر عهده كساني
خواهد بود كه با تصميمات نسنجيده خود اين شرايط

آگهي فراخوان ارزيابيكيفي مناقصهگران

درصورت ادامه روند عدم تخصيص ارز به تجهيزات فناوري اطالعات و ارتباطات ،در آينده نزديك شاهد اختالالت گستردهاي خواهيم بود
را براي فعالين اين حوزه اقتصادي به وجود آوردهاند».
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 بهرهمندي از مزاياي
ارزشمند فاوا هشدار ميدهد كه در صورت ادامه روند
عدم تخصي��ص ارز به تجهيزات فن��اوري اطالعات و
ارتباطات در آينده نزديك شاهد اختالالت گستردهاي
در سطح ملي خواهيم بود .همانطور كه اخيرا مشاهده
ش��د ،تنها با اخت�لال در كاركرد س��رورهاي يكي از
كارگزاريهاي 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 وسيعتر چه آشفتگي در بازار سرمايه و حجم
كلي معامالت رخ ميدهد؟ همچنين با قطع تنها يك

مركز داده در روز تعطيل و تنها نزديك به س��ه ساعت
چه ميزان از كسبوكارهاي وابسته به اين حوزه مانند
تاكس��يهاي اينترنتي ،اپليكيش��نهاي پرداخت و
خريدهاي اينترنتي تحتالشعاع 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
مشكالتاينحوزههمانندرفعمسالهگوشيهايتلفن
همراهاست.فراموشنكنيمهمانگونهكهگوشيتلفن
همراه به دليل استفاده آحاد افراد كشور بهصورت نفر به
نفرحائزاهميتاست،تجهيزاتحوزهفناورياطالعات
و ارتباطات نيز به عنوان زيرساختهاي 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 روبهرو خواهد شد ،بلكه
توسعهاي نيز در مراكز داده شاهد نخواهيم بود .عالوه بر
آن بسياري از امكانات و اپليكيشنهاي نصبشده روي
گوش��يهاي تلفن همراه نيز باوجود پرداخت هزينه

براي اس��تفاده از آن ،كارايي مناسب نخواهند داشت.
عالوه بر اين ،عدم پرداخت مطالبات شركتهاي عضو
اين تشكلها از سوي كارفرمايان با وجود گذشت زمان
بسيار طوالني از تحويل تجهيزات در گذشته و احتمال
ادامه اين روند بر اس��اس چشمانداز پيش رو در آينده،
«كميته سنا» مصرانه پيش��نهاد استفاده از گشايش
اعتبارات اس��نادي داخلي ( )LCرا مطرح ميكند .بر
اين اساس ،ضمن آزاد شدن منابع مالي داخلي ،امكان
بهبود سرمايه درگردش ،تسريع در تراكنشهاي مالي،
پرداخت مس��تمر حقوق پرسنل و س��اير هزينههاي
جاري براي ش��ركتها 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».

نوبت اول
شماره مجوز۱۳۹۹-2048:

شركتپااليشنفتامامخميني(ره)شازنددرنظرداردبهاستنادقانونبرگزاريمناقصات،انجامخدماتذيلراازطريقتجديدمناقصهعموميدومرحلهايبهسازندهواجدشرايطواگذارنمايد.
)۱موضوعمناقصه:
الف) شرح مختصر كار:
رديف شمارهمناقصه
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موضوعتجديدمناقصه

طراحي ،خريد ،نصب و راهاندازي سيستم اعالم و اطفاء حريق اتاقSERVER

مدت زمان انجام كار
 6ماهشمسي

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال)
275.000.000

ب)شرايطمتقاضي:
-۱داشتنشخصيتحقوقي،شمارهاقتصاديوشناسهملي.
 -۲داشتن امكانات ،توانايي مالي ،تجربه كافي ،سوابق كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه و گواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي.
 -٣داشتن گواهينامههاي الزم در زمينه مديريت انجام كارهاي مرتبط با موضوع مناقصه.
 -۴توان ارايه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (در صورت قرار گرفتن در فهرست كوتاه اين شركت) و همچنين توان ارايه تضمين انجام تعهدات مطابق آييننامه تضمين هيات محترم
وزيران (در صورت برنده شدن).
 -۵بودجه برآوردي مناقصه :معادل( 5.500.000.000به حروف :پنج ميليارد و پانصد ميليون) ريال ميباشد.
 )۲نام و نشاني دستگاه مناقصهگزار :شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند ،استان مركزي ،اراك ،كيلومتر ۲۰جاده بروجرد ،سه راهي شازند.
 )۳مهلت ،محل دريافت و تحويل فرمهاي استعالم ارزيابي كيفي:
متقاضياني كه داراي شرايط اوليه مندرج در «بند ب» ماده يك بوده و متقاضي شركت در مناقصه فوقالذكر ميباشند ،ميتوانند به مدت ۵روز كاري پس از انتشار نوبت دوم آگهي(سه روز
پس از درج آگهي نوبت اول چاپ ميشود) طي ساعات اداري از ساعت ۷صبح لغايت 15:30عصر ضمن ارسال تقاضاي اعالم آمادگي جهت مناقصه مورد نظر ،فرمهاي استعالم ارزيابي كيفي
را از طريق پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس WWW.IKORC.IR:دريافت و پس از تكميل فرمها به همراه رزومه كاري در قالب لوح فشرده ( )CDحداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت
ارسال تقاضا به نشاني :اراك -كيلومتر  ۲۰جاده بروجرد -سهراهي شازند -شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند -ساختمان مركزي -طبقه دوم -امور حقوقي و پيمانها -اتاق ۲۳۲
تحويل نمايند .ضمنا تلفكس شماره ۰۸۶-۳۳۶۷۳۷۰۱و تلفن شماره ۰۸۶-۳۳۴۹۱۰۹۸آماده پاسخگويي ميباشد.
 )۴محل ،زمان و مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان:
مهلت تحويل اسناد و مدارك متقاضيان (رزومه كاري) در قالب لوح فشرده (سيدي) حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي اعالم آمادگي ميباشد .ضمنا محل تحويل مدارك
درخواستيموردنظر،امورحقوقيوپيمانهايشركتپااليشنفتامامخميني(ره)شازندبهنشانيمندرجدرماده«»3ميباشد.بديهياستبهمداركارساليبعدازمهلتمقررترتيباثرداده
نخواهدشد.ضمنااينشركتحقواختيارتاموتمامدرقبولياردهريكياكليهپيشنهادهايرسيدهرادرچارچوبقوانينومقرراتمربوطهداراميباشدودادنپيشنهادوارايهاسنادومدارك
كماهپسازوصولاسنادارزيابيكيفينسبتبهاعالماساميواجدينشرايطاقدامخواهدنمود.
هيچگونهحقيبرايمتقاضيانايجادنميكند.الزمبهذكراستدستگاهمناقصهگزارحداقلي 
آدرس اينترنتيWWW.IKORC.IR WWW.SHANA.IR :

ي (ره) شازند
روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خمين 

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

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  ۱۳۹۹اتفاق
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 زدنياش ،قبل از
رس�يدن نيروهاي امداد توانست جان
 ۱۱نف�ر زن و ك�ودك را از مرگ حتمي
نجات دهد.
اي�ن گ�زارش حاكيس�ت ،دي�دار ياد

مادر عزیز گوهریکدانه و رفیق یگانه ،شهر خالصه لبخندت شد و داغت بر جگرهای تبدارمان
نشست.تورفتیبهمیهمانیابدیمقتدایتاباعبداهللپیوستیومارابابارغمتتنهاگذاشتی.
مابدونتوخیلیکمیم.
بارش باران مهربانی هایت  ،زاللی چشمه ساران اشک هایت  ،تردی برگ های شمعدانی دلواپسی
و دل نازکی هایت  ،صدای آبشار و امواج دریا الالیی هایت را می بینیم و می شنویم و آرام
میگیریم اینک که دست طبیعت ،بهار زندگی ما را به برگ ریزان خزان بدل کرد و گل سر سبد
زندگی ما را به دیار باقی برد و روح بلند مادر مهربانمان ،خیر و عاشق پاکباخته اهل بیت (ع)

مرحومه مغفوره شادروان

زهرا سائدی اصفهانی

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 ،بدین وسیله از همه عزیزان ،سروران ،دوستان ،آشنایان ،اقوام که
بازماندگان را در تحمل این مصیبت یاری بخشیدند و با حضور آرامش بخش و دلسوزانه خود،
مورد تفقد قرار دادند و با حضور خود مرهمی بر قلب داغدارمان بودند ،صمیمانه تشکر میکنیم.
همچنین نظر به این که به علت تألمات روحی فراوان و کثرت بزرگواران ،قادر به قدردانی
حضوری و تلفنی نشدهایم ،یک بار دیگر دست همه شما را میفشاریم و میبوسیم و دست
دعا به امید اجابت به درگاه خداوند بزرگ بلند میکنیم وسالمتی و بهروزی همه شما را از
درگاه خداوند متعال مسئلت داریم .
شده صبح روز شنبه  ۲۱تيرماه 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.

لیال -سعید -وحید  -محسن  -شفا  -جالل -نرگس جناب زاده
عروسها  :ادریسی -سله چین
داماد :رضا پوران

صنعت،معدنوتجارت
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«تعادل» در گفتوگو با كارشناسان بررسي ميكند

داليل عدمتوفيق درصادرات غيرنفتي

تعادل | گروه تجارت|
آم�ار تجارت خارجي نش�ان از اي�ن دارد كه
صادراتدرفصلبهار ۹۹ازوارداتعقبمانده
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
ميشود كه چرا كشتي صادرات كند در حال
حركت اس�ت؟ كارشناس�ان در گفتوگوبا
«تع�ادل» از چالشهاي�ي ميگوين�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 رقابتپذيري»
مانعي ب�زرگ براي تصاح�ب بازارها و جذب
مشتريان خارجي است .به گفته آنها ،تازماني
كه دولت همچن�ان بر نقش تصديگري خود
اصرار بورزد و از آن س�و اتاقهاي مش�ترك
بازرگاني و رايزنان بازرگان�ي نتوانند حضور
فعالي در جذب بازارها و بازارگش�ايي داشته
باش�ند ،در بر همين پاش�نه ميچرخ�د .اما
مهمتري�ن فاكت�ور براي توس�عه ص�ادرات
چيس�ت؟ آنها در پاس�خ به اين پرسش نيز
ميگويند:نخستينالزامبرايتوسعهصادرات
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»« ،كوچكس�ازي دولت»« ،تعريف
وتدوي�ن يك اس�تراتژي مش�خص»« ،دارا
بودن ديپلماس�ي اقتص�ادي يا تج�اري در
سطح بينالملل» و «عملكرد مستقل بخش
خصوصي» ميگ�ذرد .با همه اينها مهمترين
دليل عدم توفي�ق در ص�ادرات غيرنفتي را
ميتوانفقدانديپلماسياقتصاديياتجاري
درسطحبينالملليعنوانكرد.

چالشهاي چندگانه در مسير صادرات
دادههاي تجارت خارجي نشان از اين داردكه از ابتداي
سال جاري تا پايان خرداد ماه ۲۱ ،ميليون و  ۹۲۹هزار
تن كاال ب��ه ارزش  ۶ميليارد و  ۳۶۴ميليون 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  ۹۲۳ه��زار تن كاال به ارزش  ۷ميليارد و  ۶۲۰ميليون

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 ضربههاي زيادي ب��ه صادرات وارد كرده
اس��ت .اين اقتصاددان ،همچنين بر اين باور اس��ت كه
از بين رفتن تنشهاي بينالمللي و عاديسازي روابط
سياسي و اقتصادي با ديگر كشورها اولين گام براي باز
شدن يكي از قفلهاي صادرات است .عالوه بر اينها ،از
ديگر مواردي كه ميتواند قفل صادرات آنهم در عرصه
داخلرابشكند،انجامسرمايهگذاريجديداست؛چراكه
ما براي بهرهگيري از دانش فني وتكنولوژيهاي روز دنيا
بهشدت به جذب سرمايه آنهم از نوع خارجي نياز داريم.

صادرات در سه ماهه اول سال جاري از واردات عقب ماند
دالر عنوان شده است .تحليل تجارت خارجي بيانگر اين
است كه دچار عقب ماندگي صادراتي در سه ماهه اول
سال هس��تيم .بهطوريكه واردات از صادرات سبقت
گرفته و تراز تجاري كشور منفي ۵۱۵ميليون دالر ثبت
شده است .هرچند بنابه پيش بينيهاي صورت گرفته
از س��وي فعاالن اقتصادي افت صادرات به دليل شيوع
كرونا متحمل بود ،اما در اين ميان چالشهاي ديگري
نيز وجود دارد كه به اين وضعيت دامن زده است .بنابراين
چنانچه بخواهيم صادرات را حتي در همان سطح فعلي
خودحفظياتوسعهبدهيمبايدبهدنبالرفعچالشهاي
موجود باشيم.
در همين رابطه ،سيد كميل طيبي اقتصاددان درباره
عدم توفيق صادرات در شرايط بحراني فروش نفت به
«تعادل» ميگويد :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
مهمترين دليل اين عدم توفيق در صادرات غيرنفتي
را ميتوان فقدان ديپلماس��ي اقتصادي يا تجاري در
سطح بينالمللي 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 چالشها در مسير توسعه
صادرات اشاره ميكند و ميگويد :نداشتن بازار هدف و
شركاي استراتژيك ،ضربههاي زيادي به صادرات وارد
كرده است .اما عامل بيروني ،همان اعمال تحريمهايي
است كه مانع از حضور آسان و راحت ايران در بازارهاي
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 ميكنيم كه قابليت صادرات ندارد.
در واقع يكي از ضعفهاي 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 نمونههاي 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
صادراتمحور ضعيف عمل كني��م .اين اقتصاددان
در عي��ن حال نوك پيكان انتقادش را هم به س��مت
دولت و ه��م بخش خصوصي ميگي��رد و ميگويد:
تازماني كه دولت همچنان بر نقش تصديگري خود
اصرار بورزد و از آنس��و اتاقهاي مشترك بازرگاني
و رايزن��ان بازرگاني نتوانند حض��ور فعالي در جذب
بازارها و بازارگشايي داشته باشند ،در بر همين پاشنه
ميچرخد.
ام��ا از نگاه اين اقتص��اددان ،نفوذ در بازاره��ا از رهگذر
«آزادسازيتجاري،كوچكسازيدولت،تعريفوتدوين
يك استراتژي مشخص ،دارا بودن ديپلماسي اقتصادي
يا تجاري در سطح بينالملل و عملكرد مستقل بخش
خصوصي» ميگذرد.
از ديگر مواردي كه مورد اش��اره اين اقتص��اددان قرار
ميگيرد 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 سالها

الزامات توسعه صادرات
حس��ين س�لاحورزي نايبرييس اتاق اي��ران نيز در
گفتوگو با «تع��ادل» با بيان اينكه توس��عه صادرات
درحرف آسان به نظر ميرسد 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
ثبتبرسانند.امامهمتريننكتهاينجاستكهايناتفاقبه
سادگي رخ نميدهد و كشورهايي كه الزامهاي صادرات
را رعاي��ت كرده و از همه امكانات و راهها براي توس��عه
صادرات استفاده ميكنند كاميابتر هستند.
براس��اس اظهارات نايبرييس 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
نخستبهسياستخارجيآراموكمتنشنيازمنداست.
سالحورزي در ادامه ميگويد :يكي ديگر از الزامها براي
توسعهمتوازنوپايدارصادراتهركشوريازجملهايران
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 ميياب��د .نايبرييس 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 ميكند :اگر اين مفهوم
از سوي سياستمداران و قدرتمندان خوب درك شود و
ضرورت رشد صادرات غير از نفت درك شود و ذهنيتها
در اين باره با ژرفاي اهميت آگاه شود ،ميتوان بخشي از
مسير توسعه صادرات را طي كرد.

رييس كميسيون صادرات اتاق ايران:

ن برداريد
دستها را از گلوي صادركنندگا 

رييس كميس��يون ص��ادرات اتاق بازرگان��ي ايران
ميگويد 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 ميزند .جمشيد
نفر در گفتوگو با ايس��نا ،اظهار كرد :پيش از هرچيز
مسووالن و سياس��تگذاران بايد به اين نكته توجه
كنندكهصادركنندهخائننيست،بلكهسرمايهگذاري
است كه تالش كرده با وجود دشواريهاي حاصل از
تحريم ،شرايط را طوري برنامهريزي كند كه كاالي

ايراني به ب��ازار جهاني رس��يده و ارز حاصل از آن به
كشور بازگردد .در شرايطي كه بانكها و صرافيهاي
بينالمللي با ما كار نميكنند ،صادركننده چه راهي
براي بازگش��ت ارز خ��ود در دوره زمانبندي كوتاه و
بدون مشكل دارد؟
وي با بيان اينكه بس��ياري از سياس��تهاي اجرايي
دست صادركنندگان را بسته و كار را براي آنها دشوار
كرده است ،گفت :هيچ صادركننده شناسنامهدار و با
سابقهاي به دنبال آنكه ارز خود را به كشور بازنگرداند

نيست .اگر تا امروز اين ارز بازنگشته به دليل مشكالت
و محدوديتهاي موجود در اقتصاد ايران است .رييس
كميسيون صادرات اتاق ايران در پاسخ به اين سوال
كه مهلت يك هفتهاي بانك مركزي به صادركنندگان
براي تحويل ارزش��ان ب��ه واردكنن��دگان تا چه حد
ميتواند براي فعاالن اقتصادي گره گشا باشد ،اظهار
كرد :قطعا اين سياست مفيد خواهد بود و بهطور 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��واريهاي موجود ورود ارز به كشور سخت و
پيچيده است .يكي از اصليترين گزينههايي كه در اين
بين باقي ميماند ،واردات در ازاي صادرات خواهد بود.
نف��ر ادام��ه داد :ام��روز با توج��ه به سياس��تهاي
محدودكننده وارداتي دولت ،عمال كاالهايي به كشور
وارد ميشود 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 ميدهد ،به اين روش بهاي بيش��تري
دهد .واردات در گروه كاالهاي اساس��ي و الزامي آغاز
شده و پس از آن با تاييد دولت ميتواند به اولويتهاي
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.

عضو اتاق بازرگاني تهران مطرح كرد

نگراني فعاالن اقتصادي از بخشنامه ارزي بانك مركزي
عضوهياتنمايندگاناتاقبازرگانيتهرانميگويدبخشنامه
ارزي جديد بانك مركزي در صورتي كه اصالح نش��ود ،به
كاهشقطعيصادراتغيرنفتيمنجرخواهدشد.احمدرضا
فرش��چيان در گفتوگو با ايس��نا ،اظهار كرد :در بخشنامه
جديد ارزي بانك مركزي كه مربوط به تعهدات ارزي سال
 ۹۹استودركمالتعجبعطفبماسبقشدهوچهارماهه

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

است و با سياستهاي غلط راههاي باقي مانده نيز مسدود
ميشود،بيانكرد:درماههايگذشتهبخشقابلتوجهياز
تالشصادركنندگانبهاينمعطوفبودكهباوارداتدرازاي
صادرات،تعهدارزيراايفاكردهوبهتاميننيازهاياقتصادي
كشوركمككننداماماميبينيمكهدردستورالعملجديد
عمالاينامكانسلبشدهاستومشخصنيستصادركننده

در شرايط فعلي چه گزينه ديگري در اختيار دارد .عضو اتاق
بازرگاني تهران اضافه كرد :تكليف صادركنندهاي كه چند
ماه قبل صادركرده و كااليي را براي واردات خريداري كرده
چهميشود؟بانكمركزياعالمكردهكهصادركنندهايكه
ظرف چهار ماه تعهد ارزي خود را ايفا نكند جريمه شده و با
مسائليمانندتعليقكارتبازرگانيمواجهميشودواينيعني

به جاي آنكه شرايط صادرات را تسهيل كنيم ،در مقابل آن
سنگاندازيكردهايم.فرشچيانخاطرنشانكرد:يابخشنامه
جديدبايدظرفروزهايآيندهاصالحشدهوبهسمتتسهيل
حركتكنديااولينوقطعيتريننتيجهآنكاهشصادرات
غيرنفتي و پايين آمده انگيزه سرمايهگذاران براي صادرات
كاالبهسايركشورهاخواهدبود.

تامين اكسيژن مورد نياز بخشهاي كرونايي
بيمارستانهاي اهواز
سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320

شركتفوالدخوزستانباارسالنخستينمخزنبار،اقدامبهتامين
اكسيژنموردنيازبخشهايكروناييبيمارستانهاياهوازنمود.
به گزارش روابط عمومي ،علي محمدي مديرعامل ش�ركت فوالد
خوزس�تان با اعالم اين خبر افزود :اين ش�ركت در راستاي ايفاي
مس�ووليتهاي اجتماعي ،مبارزه با ويروس كرونا و نياز ش�ديد
بخشهاي مراقبتهاي ويژه بيمارستانها براي بيماران نيازمند
اكسيژن ،پيش از ظهر روز چهاشنبه  ۲۵تيرماه  ۹۹با حضور ناظر
ي شاپور اهواز ،تامين اكسيژن مورد
دانشگاه علوم پزشكي جند 
نياز بيمارستانهاي سطح شهر اهواز را آغاز نمود.
گفتنياست،پيشازاينشركتفوالدخوزستاناقدامبهتشكيل
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 ۱۸۰ميليارد ريال براي پيشگيري از
شيوع ويروس كرونا كمكرساني نموده است.
مديرعامل در پايان س�خنان خود اظهار داشت :فوالد خوزستان
در ايفاي مس�ووليتهاي اجتماعي و كمك رساني در كنار مردم
ف شدن كامل بيماري كرونا
شريف استان بوده و اين طرح تا برطر 
ادامهمييابد.

رويخطخبر
معافيت مالياتي تازهواردها
به بورس براي ۹۹
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
گفت :سازمان امور مالياتي براي شركتهايي كه در
سال 99وارد بازار بورس شوند و حداقل 25درصد از
سهام شركت خود را به صورت شناور عرضه كنند،
متعرضحسابهايسنواتگذشتهآنهانخواهدشد
و اين مشوق و فرصت فقط تا انتهاي سال 99معتبر
بوده و الزم اس��ت ،واحدهاي توليدي از اين فرصت
بهرهمند شوند .س��عيد زرندي افزود :يكي از داليل
عدمرغبتبرخيشركتهايتوليديبهبازارسرمايه
مشكالت مالياتي سالهاي گذشته است .وي ادامه
داد :پذيرش بنگاههاي صنعتي ،معدني و تجاري در
بازارسرمايه(بورسوفرابوس)ازبرنامههايوزارتخانه
در سال جاري ميباشد .زرندي گفت :براي ترغيب
متقاضيانبهپذيرشدربازارسرمايه،اقداماتموثري
صورتگرفتهكهمهمترينآنرفعدغدغهشركتها
براي ورود سازمان مالياتي به پروندههاي سالهاي
گذش��ته آنها بود .معاون طرح و برنامه توضيح داد:
با حمايت س��ران قوا و تاييد مقام معظم رهبري اين
مشكلبرايسال 99مرتفعشدهاست.زرنديگفت:
باموافقتوزيراقتصاد،نمايندهوزارتصنعت،معدن
وتجارت در هيات پذيرش بورس عضويت پيدا كرد و
اينموضوعباعثتسريعدرروندپذيرششركتهاي
توليديخواهدشد.
معاون طرح و برنامه تصريح كرد :بايد اين واقعيت را
پذيرفتكهبخشصنعتراهيجزحركتبهسمت
ابزارهاي نوين مالي ندارد .وي گفت :سيستم بانكي
هماكنونتنهامنبعتامينماليبخشتوليداستاما
نميتواند 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 نامهها و دستورالعملهاست كه
راهرابرايورودشركتهايتازهواردبهبورستسهيل
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 بنگاهها روي دهد چرا
كهبرخيشركتهايتوليديتوانستهانددرموضوع
تكنولوژي،كيفيت،بازارو....خودرابهروزكنندامادر
مديريتماليهمچنانديدگاهسنتيبربرخيبنگاهها
حاكماست.بهگفتهزرندي،توليديهابايدباتوجهبه
تحوالتاقتصاديمديريتماليخودراموردبازبيني
قرار دهند و با نگاههاي جديد به سمت بهره مندي از
ابزارهاينوينماليوبهويژهبازارسرمايهحركتكنند.

جزييات سه تصميم
براي كنترل بازار ماسك
درپيايجادبازارسياهبرايپارچهموردنيازدرتوليد
ماسك ،وزارت صمت مقرر كرد سهميه واحدهاي
توليدكنندهماسكازطريقسامانهتخصيصيابدو
ميزان سهميه بر اساس محصول خروجي واحدها
مشخص خواهد شد .به گزارش خبرگزاري فارس،
وزارتصنعتبرايرفعاينمشكلسهتصميممهم
را اتخاذ كرده كه مهمترين آنها اختصاص سهميه
به واحدهاي توليد ماسك بر مبناي خروجي اين
واحدها است .به اين ترتيب واحدهاي توليدكننده
ماسك به ازاي ماسكهاي توليدي ،سهميه بعدي
پارچه جاذب را دريافت خواهند كرد .اين سهميه
از طريق س��امانه جامع تجارت تخصيص مييابد.
همچنين مقرر شد بازرس��ان مقيم در واحدهاي
توليدكننده مواد اوليه توليد ماسك مستقر شوند
تا پارچههاي جاذب توليدي وارد بازار سياه نشود و
بهتوليدكنندگانماسكعرضهشود.درعينحال،
براي تنوع بخشي به پارچههاي مصرفي در توليد
ماسك نيز در دستور كار قرار گرفته و قرار است در
صورتتاييدوزارتبهداشت،نوعجديديازپارچه
جاذب نيز در كشور توليد ش��ود تا در ماسكهاي
توليديبهكاررود.برايتوليداينپارچهمحدوديتي
وجود ندارد و نياز به خط جديد يا تجهيزات خاصي
نيست.باتاييداينپارچهجديد،توليدروزانهماسك
به 30ميليونقطعهخواهدرسيد.

اصناف بهداشت كرونا را رعايت
نكنند دوبارهتعطيلميشوند
تسنيم|رييساتاقاصنافتهرانگفت:اگراصناف
شيوه نامههاي بهداشتي را در خصوص كرونا رعايت
نكنند ،مجبور ميشويم دوباره آنها را تعطيل كنيم.
قاسم نوده فراهاني در حاشيه نشست ستاد كروناي
استانتهرانبااصنافواتحاديههاافزود:ازتالشاعضاي
ستادكرونابهويژهدكترزاليقدردانيميكنيمچراكه
ش��بانه روزي مش��غول ارايه خدمت هس��تند .وي
گف��ت :م��ردم كرون��ا را ش��وخي گرفتهان��د و بايد
بدانند ب��ه علت اينك��ه مراعات نكردند ب��ه پله اول
برگشتيم و اگر دس��تورالعملها و ش��يوه نامهها را
اجرا ميكردند اكنون بايد از كرونا خارج ميش��ديم.
رييس ات��اق اصناف ته��ران اف��زود :از همه اصناف
درخواس��ت ميكنم حتما ش��يوه نامههاي س��تاد
كرونا را رعايت كنن��د به خصوص واحدهاي صنفي
پرتردد و پاس��اژهايي كه فعال هستند و اگر رعايت
نكنند مجبور ميشويم دوباره آنها را تعطيل كنيم.
نودهفراهانيگفت:هيچراهيبهجزهمكاريورعايت
موارد بهداش��تي و فاصلهگذاري نيست و بايد همه
اصناف از ماس��ك و مواد ضدعفونيكننده 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
ميش��ود با مش��كالت عديدهاي 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 ميكنيم شيوه
نامههايالزمرابهماابالغكنندتابهواحدهايصنفي
ارجاعدهيم.
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خوراكي جذاب با ميليونها
واحد صنفي در جهان

چيزي حدود  ۲۵۰س��ال پيش اختراع شده است
و تاكن��ون داراي طرفداران بس��ياري ميباش��د.
قديميترين سابقه مكتوبي كه از ساندويچ وجود
دارد به س��ال  ۱۷۶۲برميگردد و در ش��هر كنت
انگلستان به مناسبت  ۲۵۰ساله شدن اين غذاي
خوشمزهوسرگرمكنندهجشنهمگرفتهاند.وقتي
جان مونتاگيو ،ارل چهارم ساندويچ ،در  ۲۵۰سال
پيش دس��تور داد تا برايش گوشت و نان بياورند،
هيچوق��ت فكرش را هم نميكرد آنچه خواس��ته
تبديل به غذايي فراگير و محبوب در سراسر جهان
بشود .مطابق با آنچه انجمن ساندويچ بريتانيا بيان
ميكند ،بعد از اينكه جان مونتاگيو درخواس��ت
كرد غذاي��ش را به اين ترتيب براي��ش بياورند به
اين فكر ميكرد ك��ه در حالي ميتواند غذايش را
بخورد به بازي خودش ه��م ادامه دهد .پس از آن
دوستانش هم خواستهاند «غذايي مثل ساندويچ
بگيرند» و به مرور زمان «غذايي مثل س��اندويچ»
به كلمهاي 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��اندويچفروشها در
تهران و سپس در طول  ۱۰سال در شهرستانها
افتتاح شدند .نخس��تينبار در خيابان استانبول
يا اس��تامبول تهران چند مغازه كه ماهي و ماهي
دودي و لولههاي كالباس ميفروختند ساندويچ
عرضه كردند كه بهاي آن دان��هاي پنج قران بود.
نان بولكا (سفيد بامزه ترش��ي خمير) ،خيارشور
حلبي تبريز ،كمي كره كه به نان ميماليدند 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 ازونبرون يا شيرماهي را
همراه با تودهاي از سيبزميني پوره خوشمزه كه
رويغذاوسيبزمينيسسگوجهفرنگيياكچاپ
همميريختندبهبهايهرپرسششقرانوبعدها
 ۱۲ريال و در دهه چهل ۱۸ريال! عرضه ميكردند.
در س��الهاي اول افراد محترم و آبرومند رفتن به
ساندويچفروشيها را دون شأن ميديدند و حداكثر
رضايتميدادندبهچلوكبابيوچلوخورشتيبروند.
همانطوركهدرعصرناصرينيزرفتنبهرستورانو
چلوكبابي كاري خالف آبرو تلقي ميشد .اما كمكم
رفتن به دكان ساندويچفروشي متداول شد .حتي
در حدود سالهاي دهه  ۴۰گفته ميشد كه تعداد
كارگران ساندويچفروش��يها تنها در شهرستان
رشت به  ۱۶۰۰۰تن رس��يده است .در تهران طي
دو دهه ۱۳۳۰تا ۱۳۵۰تعداد ساندويچفروشيها از
دههزار گذشت .در اوايل دهه  ،۱۳۴۰همبرگر وارد
بازار غذاي ايران شد .تاپس همبرگر در بلوار ناهيد،
خيابان جردن (آفريقا) ،اولين همبرگرها را با بهاي
سهتومان،عرضهميكردكهبايكبطريپنجريالي
نوشابه و يك پاكت سيبزميني به بهاي پنج ريال،
قيمتكلغذااز ۴۰ريالبيشترنبود،وقتيهمبرگر
تاپس بهاي غذاي خ��ود را گران كرد و چهل ريال
بابت يك همبرگر گرفت ،غوغايي در تهران برپا شد.

اعالميهشديداللحنيباعنوان«كشتيبانراسياستيدگر
آمد»صادركردكه پسازاينموضعگيريهاوتعطيلبازار
و مغازهها ،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 عدهاي را به
شهادترساندند .سرانجامشاه،دولتقوامرادرغروبروز
در همان روز از ۶۴نماينده مجلس
س��ي تير بركنار كرد .
 ۶۱نفر به زمامداري مصدق اظهار تمايل كردند و شاه نيز
مجبور به صدور فرمان نخستوزيري مجدد مصدق در
سيويكمتيرشد.

جامعه

ن تحصيل كنند
 ۵۰درصد دانشآموزان بايد در هنرستا 

مديركل دفتر آموزش و حرف��هاي و كاردانشآموزش و
پرورشگفت:طبقبرنامهششمتوسعهتاپاياناينبرنامه
بايد ۵۰درصددانشآموزاندرهنرستانهاوآموزشهاي
مهارتيرسميتحصيلكنندواينقانونمصوبمجلس
است.مصطفيآذركيشدرواكنشبههدايتتحصيلي
دانشآموزان توسط برخي از مشاوران به سمت و سوي
رشتههايفنيوحرفهايوكاردانشباوجودعدمتمايل
دانشآموز گفت :براي اينكه هدايت تحصيلي درس��ت
صورت بگيرد يكسري برنامه در زمينه توسعهاي داريم
كه در اين برنامههاي توسعهاي تكاليفي به عهده وزارت
آموزش و پرورش و همه نظا م آموزش سپرده شده است.
مدير كل دفتر آم��وزش و حرفهاي و كاردانشآموزش و
پرورش گفت :برنامه شش��م توسعه اعالم ميكند كه تا
پايان برنامه بايد ۵۰درصد دانشآموزان در هنرستانها
و آموزشهاي 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 بهطور مثال اگر در يك ش��هري در يك برهه زماني
عدهاي عالقهمند باش��ند در يك رشته خاص تحصيل

كنند،بايدديدآياهمهدرآنرشتهخاصاستعداددارند؟
يا اص ً
ال 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
آموزشدورههايعمومييعنيپايهنهمدانشآموزانوارد
شاخههاورشتههايمتناسببانيازجامعهخواهندشدو
اينروندبرايهدايتتحصيلينقطهبهينهاست.مديركل
دفترفنيوحرفهايوكاردانشوزارتآموزشوپرورشبه
ايلناگفت:اگركشورهايمختلفرابررسيكنيمميبينيم
كههركشورسياستهايتوسعهايرامتناسببانيازخود
تعريفميكندودراينزمينهنسبتبههدايتتحصيليو
شغليدانشآموزانودانشجوياناقدامميكنند،دركشور
مانيزايناتفاقبراساسسندباالدستيوقوانينميافتد.

كروناييهاي بدون عالمت چگونه درمان ميشوند؟

يك فوق تخصص بيماريهاي 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
ميتوانند با ماسك بيرون آيند .معموال گفته ميشود
مدت قرنطينه مبتاليان بدون عالمت ميتواند كمتر
باش��د و حداكثر بع��د از ۱۰روز ميتوانند از قرنطينه
خارج شوند ،اما افرادي كه عالئم دارند حداقل بايد تا
 ۱۴روزقرنطينهباشند.محرزتاكيدكرد:درعينحال
افرادمبتالبهكروناييكهبدونعالمتهستند،نيازي
بهمصرفداروندارند.معموالدردرمانسرپاييافرادي
كهبهنوعخفيفكرونامبتالشدند،دارودادهنميشود.

جنگلزيباوسرسبز«دشتشاد»دربخشكالپوششهرستانمياميودرفاصلهحدود۱۲۰كيلومتريازشهرستانمياميوفاصلهحدودا  ۳۵۰كيلومتريشمال
شرقيازمركزاستانسمناندرفاصلهكمتراز ۵كيلومتريازروستاييبههميننامقراردارد،همچنينروستاهايحسينآباد،سوداغلن،نامنيك،نردينو...
ازجملهروستاهايديگربخشكالپوشهستندكهدرهمسايگيروستاوجنگلدشتشادقراردارند.جنگلدشتشاددرمرزمشتركباسهاستانسمنان،
خراسانشماليوگلستانقراردارد،پوششگياهيغالبمنطقهجنگلياستوگونههايدرختيآنجزودرختانجنگليپهنبرگخزريمحسوبميشوند.
همچنينگونههايمتنوعيازجانوراندرردههايمختلفمانندپستانداران،پرندگان،خزندگان،دوزيستانوماهيهادرجنگلدشتشاديافتميشود.
ميراثنامه

ابن بابويه هم به سرنوشت امامزاده عبداهلل دچار شد

شهر و هويتشان يكي است ،چيزي شبيه به دو قلوهايي كه اگر يك ُقل هر كاري
داستان دو امامزاده در شهر
كردُ ،ق ِل ديگر هم بايد مانند آن زندگي كند ،حاال شده
ِ
داستان
ري؛ از «قبرستان امامزاده عبداهلل» رسيدند به «قبرستان ابن بابويه»! از
ِ
س��اماندهيهاي گاه و بيگاه در سالهاي اخير و تخريبها و دستدرازيهايي
كه برخي اوقات نشانههايي از تاريخ را از يكي از اين دو قبرستان پاك ميكرد كه
بگذريم ،حاال بالي ساماندهي قبرهاي قبرستانهاي قديمي و يكسان سازي آنها
طرحساماندهي
شدهبالي ِ
تاريختهرانوشهرري.چيزيحدود ۳۰ماهازآغا ِز ِ
جان ِ
قبرستان امامزاده عبداهلل ميگذرد ،طرحي كه براي اجرا شدناش قبرها را زيرو رو
ِ
كردندتانكندپايمردميكهبرايزيارتاهلقبورميآيندبهلبهسنگقبرهاگير
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
مناسبتها و حتي در روزهاي تعطيل بيشتر در اين فضا بمانند .حاال مدتي است
ن بابويه رسيده! هر چند سالها قبل اين قبرستان تاريخي
نوبت به قبرس��تان اب 
ِ
ساخت مقبرهاي بزرگ و بلند
طرح ساماندهي را به جان خريد كه نتيجهاش
طعم ِ
ِ
طرح در حال اجرايي شدن اين
در عرصه قبرس��تان و حريم برج طغرل بود ،ولي ِ
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 اطالعرساني در ورودي امامزاده عبداهلل به صاحبان و وارثان قبور آن
صاحبانقبرهايابنبابويه.بهنظر
امامزادهبودونبودهيچنشانيازاطالعرسانيبه
ِ
ميرسد متوليان اين قبرستان هم «آرد خود را بيخته و الكشان را آويختهاند»،
ِ
مخالفت
برايقبرستانتاريخيكهاگرنظرميراثفرهنگيراجوياشدهباشند،بايد
ميراثيهاراگرفتهباشند،همانطوركهبعدازهشدارهايرسانهايوفعاالنميراثي

و مخالفت كارشناسان براي امامزاده عبداهلل ،ميراثيها هم باالخره وارد كار شدند
بخش
طرح ساماندهي آن محوطه تاريخي را به ميراثيها رو كرد .حاال ِ
و تازه اوقاف ِ
شمالي قبرستان ابن بابويه در حال صاف شدن است ،از باال و پايينهايي كه هر
قبر را از ديگري جدا ميكرد و سنگ قبرهاي تاريخياش بين علفزارهاي خشك و
تاريخ خانوادگي هر قبر جا خوش كرده بودند .تا جايي
درختان ريشه دوانده در دل ِ
كه درطرح اجرايي شده ميتوان ردي از برخي سنگ قبرهاي قديمي پيدا كرد،
امانشانههاازتخريبوشكستنسنگقبرهاييخبرميدهندكهتاريخشانحتي
به پهلوي ثبت شده است ،اين را نوشتههاي سفيد رنگ روي برخي از سنگهاي
جدي ِد صاف شده در دل قبرستان ميگويد.

كتابخانه

بهرهوران چه ميگويند؟

«هرچه جامعهاي از نظر فرهنگي در سطحي توسعهيافتهتر و هرچه سرمايه اجتماعي در يك كشور باالتر باشد ،بهره وري در آن
جامعه باالتر اس��ت« ».اگر ميخواهيم بهرهوري باال برود ،كيفيت نيروي انساني باالترين درجه اهميت را دارد ،بايد به كيفيت
آموزش نيروي انساني توجه داشته باشيم».
«بهرهوري 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 نگرشمان با تغييري ايجاد كنيم ».كتاب بهرهوران چه ميگويند به اين مس��ائل بهطور تخصصي ميپردازد .نويسندگان اين
كتاب  287صفحهاي درباره بهرهوري ،محسن بهرامي و مهكامه طاعتي هستند.
البته افرادي كه خيلي خفيف مبتال ش��دهاند ،گاهي
ممكناستازكلروكيناستفادهكنند،امابهطوركلي
اينافرادنيازبهدرمانخاصيندارندوفقطكافياست
كهتغذيهمناسبداشتهوقرنطينهباشند.

مجلس در گذر تاريخ

تصويب قانون روابط موجر و مستأجر

قانون روابط موجر و مس��تاجر اول م��رداد  1345و در
مجلس بيست و چهارم شوراي ملي به تصويب رسيد.
بر اساسماده 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
سندرسميياعاديتنظيمشدهيانشدهباشد،مشمول
مقررات اين قانون است.ماده 3اين قانون مقرر ميكند،
درموارديكهاجارهنامهتنظيمشدهباشدميزاناجارهبها
همان است كه در اجارهنامه قيد شده و هر گاه اجارهنامه
ي است كه بين طرفين مقرر
تنظيم نشده باشد به ميزان 
و يا عملي شده اس��ت و در صورتي كه ميزان آن معلوم
نشود با رعايت مقررات اين قانون از طرف دادگاه ميزان
اجارهبهابهنرخعادلهروزتعيينميشود.موجريامستاجر
ميتواندبهاستنادترقيياتنزلهزينهزندگيدرخواست
تجديد نظر نسبت به ميزان اجارهبها را كند ،مشروط به
اينكهمدتاجارهمنقضيشدهوازتاريخاستفادهمستأجر
از عين مستأجره يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي كه بر
تعيينياتعديلاجارهبهاصادرشدهسهسالتمامگذشته
باشد،دادگاهباتوجهبهدرصدشاخصكلبهايكاالهاو
خدماتمصرفيمنتشرشدهازطرفبانكمركزيايران
حكم به تعديل اجارهبهاخواهد داد حكم دادگاه در اين
مورد قطعي است .همچنين ،مستأجر مكلف است در
موعد معيندر اجارهنامه اجرتالمسميوپس از انقضاء

آرش فالحتپيشه 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 ميدانستيم كرونا ميآيد .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  ۲۳و  ۲۴تير ،تاالر مولوي دوباره
تعطيل شد ،اين گروه جوان هم از اجراي نمايش خود باز ماند و فعال تا روز سه شنبه  ۳۱تير ماه روي صحنه نميرود .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  ۲۵تماشاگر را داشتيم.

عكس    :ايسنا

تاريخچه

پذيرش مقام نخستوزيري قرار داد .در اين شرايط دكتر
مصدق روز ۲۵تير ۱۳۳۱براي مش��ورت و تبادل نظر در
موردوزيرانجديدبهديدنشاهرفت.ويشرحاينمالقات
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 كارها در جهت صالح كشور پيشرفت كند»....
شاهازدادنمقاموزارتجنگبهنخستوزيرامتناعكردو
مصدقاستعفاكرد ۲۶.تيرماه ۱۳۳۱درجلسهغيرعلني،
اكثريت مجلس به زمامداري احمد قوام ابراز تمايل كرد و
شاه روز بعد فرمان نخستوزيري او را صادر كرد .روز ۲۷
تير ماه كه خبر نخستوزيري قوام به همه جا رسيد ،وي

چه ميدانستيم كرونا ميآيد؟!

مرزپرگهر

قيام  30تير
در روز  ۳۰تي��ر  ۱۳۳۱يك س��ال و  ۴ماه
پس از به ثمر نشستن نهضت ملي صنعت
تاريخ
نگاري نفت ،مردم ايران با راهپيمايي در خيابانها
خواس��تار بركناري احمد قوامالسلطنه و بازگشت دكتر
محمد مصدق به پس��ت نخستوزيري 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
اكثريتنمايندگانمجلسجديدبهنخستوزيريمجدد
مصدق،ناگهانويازسمتخوداستعفاداد.علتاينامر
كارشكنيهاي اقليت مجلس ،تحت رهبري سيد حسن
امامي،عدمابرازتمايلمجلسسنابهزمامداريمصدقو
اختالفبرسردرخواستاختياراتبيشتربراينخستوزير
بود.باوجودمخالفتجمعيازنمايندگان،اكثريتمجلس
يعني ۵۲نفر از ۶۵نفر نماينده حاضر در جلس��ه ،در روز
پانزده��م تيرماه ۱۳۳۱به نخس��توزيري دكتر محمد
مصدق اظهار تمايل كردند ،اما روز بعد ،مجلس سنا ابراز
تمايلخودرابهارايهبرنامههايدولتومالحظهوبررسي
آنبرنامههاموكولكرد.مصدقروزشانزدهمتيربهدليل
عدماظهارتمايلمجلسسنا،ازقبولپستنخستوزيري
خودداريكرد.روزهجدهمتيرازمياننمايندگانحاضر
در مجلس س��نا تنها  ۱۴نفر به زمامداري دكتر مصدق
ابراز تماي��ل كردند .تحت فش��ار گروههاي سياس��ي و
درخواستهايمكررمردمواظهارتمايلمجلسشوراي
ملي،شاهبهرغممخالفتمجلسسنا،فرماننخستوزيري
دكترمصدقراصادركرد.مصدقاينباراعطاياختيارات
شش ماهه و درخواست مقام وزارت جنگ را پيش شرط

چهره روز

مدت اج��اره اجرتالمثل را به ميزان اجرتالمس��مي
آخرهرماهاجاريظرفدهروزبهموجريانمايندهقانوني
او بپردازد و هر گاه اجارهنامهاي در بين نباش��د اجارهبها
را به ميزاني كه بين طرفين مقرر و يا عمليش��ده و در
صورتيكهميزانآنمعلومنباشدبهعنواناجرتالمثل
مبلغي كه متناس��ب با اجاره امالك مشابه تشخيص
ميدهد براي هر ماه تا دهم ماه بعدبه موجر يا نماينده
قانونياوپرداختيادرصندوقثبتويابانكيكهازطرف
سازمان ثبت تعيين ميشود سپرده و قبض رسيد را اگر
اجارهنامهرسمياستبهدفترخانهتنظيمكنندهسندو
هرگاهاجارهنامهعاديبودهيااجارهنامهايدربيننباشد
قبضرسيدراباتعيينمحلاقامتموجربهيكيازدفاتر
رسمينزديكملكتسليمورسيددريافتدارد.همين
طور ،طبق اين قانون ،در مواردي كه بين موجر و كسي
كه ملك را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجارهنامه
تنظيمنشدهيااگرتنظيمشدهمدتآنمنقضيگشتهو
طرفين راجع به تنظي��م اجارهنامه يا تعيين اجارهبها و
شرايط آن اختالف داشته باشند هر يك ميتواند براي
تعيين اجارهبها (در مواردي كه اجارهنامه دربين نباشد)
و تنظيم اجارهنامه به دادگاه مراجعه كند .دادگاه ميزان
اجارهبهاراازتاريختقديمدادخواستتعيينميكند،ولي
اينامرمانعصدورحكمنسبتبهاجرتالمثلزمانقبلاز
تقديمدادخواستوخسارتتأخيرتأديهآننخواهدبود.

هنر

نمايشگاه كتاب تهران برگزار نميشود

سخنگوي شوراي سياستگذاري نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران از مصوبه اي 
ن
شورا مبني بر لغو برگزاري نمايشگاه در سال جاري خبر داد .ايوب دهقانكار اعالم
كرد :طبق مصوبه اين شورا ،سي و سومين دوره نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران
در س��ال جاري برگزار نخواهد شد .سخنگوي شوراي سياستگذاري نمايشگاه
بينالمللي كتاب تهران با اشاره به جلسه غيرحضوري اين شورا (در روز شنبه مورخ
 ۲۸تيرماه) گفت :بنا بر اعالم صريح دولت جمهوري اسالمي ايران مبني بر تكليف
همگانيدرپيشگيريازشيوعويروسكروناودرراستايمصوباتستادمليمقابله
باكرونا،توصيههايوزارتبهداشتمبنيبرضرورترعايتفاصلهگذارياجتماعي
وپرهيزازبرگزاريهرگونهتجمعدرسطحكشوروهمچنيننبودچشماندازروشن
درامكانبرگزارينمايشگاهدرماههايآتي،شورايسياستگذارينمايشگاهكتاب
تهران برگزاري اين دوره از نمايشگاه را در سال جاري منتفي دانست .دهقانكار با
اشارهبهاهميتوابعادمختلففرهنگي،اجتماعيواقتصادينمايشگاهكتابتهران
بهعنوانبزرگترينرويدادفرهنگيكشورگفت:شورايسياستگذاريعالقهمند
بود حتياالمكان 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 ماههاي اخير بود.
سخنگوي شوراي سياستگذاري نمايشگاه بينالمللي 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 ميرود نسبت به امكانسنجي براي

حمايتبهينهازصنعتنشركشورازطريقبرنامههايحمايتيجايگزيناقدامكند.
دهقانكاردرپاياناظهاركرد:اعضايشورايسياستگذاريسيوسوميننمايشگاه
بينالمللي 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
شاهدريشهكنياينويروسمنحوسوبرگزاريباشكوهنمايشگاهبينالملليكتاب
تهران در سال آتي باشيم.

طبق مصوبه شوراي صنفي نمايش از اين پس درباره اكران آنالين فيلمها در اين
شوراتصميمگيريميشود.مرتضيشايسته-دبيرشورايصنفينمايش-درباره
جلسه  29تيرماه اين شورا به ايس��نا گفت :مصوب شد كه از اين پس سازندگان
فيلمهايي كه پروانه س��اخت و نمايش س��ينمايي دارند ،براي اكران آنالين بايد
درخواست خودرا به شوراي صنفي ارايه كنند تا در آنجا موضوع طرحو بررسي شود.
او افزود :همچنين مقرر شد مبلغ  60ميليون تومان براي تبليغات فيلمهايي كه

در دوران كرونا اكران ميش��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 جلسههاي شوراي صنفي
نمايشهمچناندرسازمانسينماييبرگزارميشوديابهخانهسينمامنتقلشده؟
گفت كه فعال در سازمان سينمايي است.

شوراي صنفي نمايش ،تصميمگيرنده اكران آنالين

