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 ارزش بازار مسكن
 3 برابر ارزش بازار سرمايه است

 تالش براي پاكسازي فضاي مجازي 
با مصوبه ساماندهي پيام رسان ها

رييس اتاق بازرگاني تهران: طي 2 سال گذشته رشد واقعي 
سرمايه گذاري در اقتصاد ايران منفي بوده است

 هدف از تهيه سند مصوبه، تعيين سياست ها و اقدامات الزم 
براي ساماندهي فعاليت پيام رسان هاي اجتماعي است

تعادل | فرش�ته فريادرس | »س��ه اخطار به 
صادركنندگان در يك روز.« به دنبال كاهش منابع 
ارزي كش��ور، رييس جمه��ور، يكم تيرم��اه 99 به 
متولي بانك مركزي دستور داد كه با متخلفاني كه 
ارز صادراتي ش��ان را به چرخه اقتصاد برنگردانند، 
برخورد ش��ود و در صورت تخطي، ب��ا معرفي آنها 
به اف��كار عمومي و مراجع ذيص��اح، به تخلف آنها 
رسيدگي ش��ود.  رييس بانك مركزي پيرو دستور 
رييس جمهور، ني��ز در اطاعيه  اي به آن دس��ته از 
صادركنندگاني كه تاكنون نس��بت به برگشت ارز 
حاصل از ص��ادرات اقدام نكرده اند، هش��دار داد. اما 
اخطار سوم را وزارت صمت داد؛ »تعليق كارت هاي 
بازرگاني كه بازگش��ت ارز آنها صفر است.« موضوع 
اطاعيه اي بود كه از س��وي اي��ن وزارتخانه صادر 
و صادركنندگان متخلف را مورد تهدي��د قرار داد. 
درهمين راستا، »تعادل« براي پاسخ به اين پرسش 
كه چرا صادركنن��دگان ارز حاصل صادراتش��ان را 
برنگرداندند؟ به سراغ فعاالن اقتصادي رفت تا نظرات 
آنها را در اين زمينه جويا ش��ود. فعاالن اقتصادي، 
درباره اولتيمات��وم دولتمردان ب��ه صادركنندگان 
ب��راي بازچرخان��ي ارز حاصل از ص��ادرات ضمن 
تاكيد براينكه همه صادركنندگان بايد ارزش��ان را 
برگردانند، اما نگاه متفاوتي ب��ه اصل موضوع دارند. 
برخي مي گويند حق با رييس جمهور وبانك مركزي 
است؛ چراكه يكسري از صادركنندگان بزرگ كاال، 
ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده ان��د يا ارز ارزان 
قيمت گرفتن��د و كاال وارد نكردند. در مقابل برخي 
ديگر، ت��وپ را به زمين بانك مرك��زي مي اندازند و 
معتقدند كه صدور بخش��نامه هاي غط از يكسو و 
موانع و مشكات نقل وانتقال ارز در شرايط تحريم 
و كرونايي موجب ش��ده تا برخي از صادركنندگان 
نتوانند به ايفاي تعهدات ارزي خودش��ان بپردازند.  
پيرو اطاعيه يكم خردادماه سال 98 و به دنبال الزام 
صادركنندگان از 22 فروردين ۱۳9۷ به بازگشت ارز 

حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادي كش��ور، 
بانك مركزي در اطاعيه اي عنوان كرد كه »بسته 
سياستي نحوه بازگش��ت ارز حاصل از صادرات در 
س��ال ۱۳98 و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتي سال 
۱۳9۷ صادركنندگان« براي س��ال ۱۳99 تمديد 
شده اس��ت به طوري كه نحوه بازگشت ارز حاصل 
از صادرات سال ۱۳99، مانند س��ال ۱۳98 و نحوه 
رفع تعهد ارزي سال ۱۳98 با رعايت شرايط اعامي 
براي س��ال ۱۳9۷ خواهد بود. همچنين آخرين 
مهلت سررسيد برگشت ارز صادراتي براي سال 
98 بنا به اعام بانك مركزي، ۳۱ تيرماه 99 است. 
براساس اين سياست ارزي، صادركنندگاني كه 
حداقل ۷۰ درصد از صادرات خود را با روش هاي 
اعامي بانك مركزي )۵۰ درصد س��امانه نيما، 
2۰ درص��د اس��كناس و ۳۰ درص��د واردات در 
مقابل صادرات يا واگ��ذاري ارز و اظهارنامه خود 
به واردكننده( به كشور برگردانده باشند؛ با تاييد 
بانك مركزي مي توانند از دريافت ۱۰۰ درصدي 
ماليات ارزش افزوده و معافيت ماليات بر عملكرد، 

برخوردار شوند.  

   سه اخطار در يك روز 
به گزارش »تعادل« حال با ورود به ماه پاياني رفع 
تعهد ارزي صادركنندگان يعن��ي ۳۱ تيرماه 99، 
ش��اهد اولتيماتوم دولتمردان به صادركنندگان 
براي بازگشت ارزشان هس��تيم. به طوري كه يكم 
تيرماه رييس جمهور به بانك مركزي دس��تور داد 
كه اس��امي متخلفان ارزي در صادرات و واردات را 
به مردم معرفي كند. حس��ن روحاني تأكيد كرد: 
بانك مركزي بايد به همه بده��كاران عمده براي 
بازگردان��دن ارز حاصل از صادرات اخط��ار داده و 
زمان پرداخت براي آنان مشخص شود و در صورت 
تخطي به تخلف آنها رسيدگي شود.  
ادامه در صفحه 7  

 در گفت وگو با فردين آقابزرگي 
كارشناس بازار سرمايه، مطرح شد

 چرايي عدم بازگشت ارز صادراتي  
در گفت وگو با فعاالن اقتصادي

ريشه يابي منازعه ارز 
صادراتي

رشد سريع 
قيمت  ها 
تهديدي براي 

بازارهاي موازي

يادداشت- 1

در فقدان جمشيد پژويان
روزگار است و غم از دسِت رفتن 
دوس��تان. امروز خبر ش��ديم 
كه اس��تادارجمند جناب آقاي 
دكتر جمش��يد پژويان استاد 
ماليه عمومي دانش��گاه عامه 
طباطبايي نيز بر اث��ر بيماري 
كرون��ا جه��ان فاني را ب��درود 
گفتند. خ��داي تعال��ي او را به 
نيكي پذيرا باشد. او كه ساليان زيادي به تدريس علم اقتصاد 
و ماليه عمومي اشتغال داشت...  ادامه در صفحه 2

 عباس آخوندي

يادداشت- 2

در باب كاهش انگيزه در توليد
صنعتگر دل س��وز و بزرگواري 
را مي شناسم كه از اواخر دهه 
4۰ تا ام��روز در كار توليد بوده 
و س��ال هاي طوالني است كه 
در اين راه كمر خم كرده و فرد 
موفقي محس��وب مي ش��ود. 
گاهي حال و احوال��ي از هم 
مي پرس��يم و از زمان��ي كه 
مي شناس��مش همواره او را فردي ملي گرا و مومن و 
معتقد مي دانم.  ادامه در صفحه 3

محسن  جالل پور

يادداشت- 3

حق با رييس جمهور است
براس��اس تصميمات��ي كه در 
22 فروردي��ن ماه س��ال 9۷، 
از س��وي ش��وراي اقتصادي 
سران  گرفته ش��د، يك بسته 
سياس��ت جديد ارزي تدوين 
ش��د كه به موج��ب آن، مقرر 
ش��د تا با صادركنندگاني كه 
ارز خ��ود را برنمي گردانند يا 
واردكنندگاني كه ارز دولتي گرفته اما كاال را به كشور 
ادامه در صفحه 5 وارد نمي كنند، برخورد شود.  

سيده  فاطمه مقيمي

يادداشت- 4

حمايت از بخش خصوصي
نام گ��ذاري س��ال 99  ب��ا 
ب��ه عن��وان س��ال »جهش 
توليد« ش��ايد براي بسياري 
تنها تصور توس��عه يا ايجاد 
كارخانه ه��اي جديد متبادر 
شود. اما اگر بناست جهشي 
در تولي��دات داخل��ي يك 
كشور صورت گيرد، چنانچه 
با توس��عه همزمان فناوري نباشد، اين هدف محقق 
ادامه در صفحه 6 نخواهد  شد.  

علي  مسعودي

مجيد اعزازي | دومينوي رشد نرخ ارز و شكل 
گرفتن انتظارات تورم�ي در دامنه اي باالتر بار 
ديگر دامن بازار مسكن را گرفته است. بازاري 
كه در زمس�تان 96 پس از يك خواب طوالني 
4 ساله جان گرفته بود و مسير مناسبي را طي 
مي كرد، در به�ار 97 تحت تاثي�ر جهش هاي 
پي در پي نرخ ارز نتوانست از زير بار ركود سر 
برآورد. از اين رو، در بهار 97 دولتمردان دست 
به كار ش�دند و طرح هايي را براي س�اماندهي 
بازار مس�كن و تقويت بنيه مالي مس�تاجران 
ارايه كردند كه هيچ يك اجرايي نش�د. هفته 
گذشته اما بار ديگر دولتمردان براي ساماندهي 
بازار مسكن و تقويت بنيه مالي مستاجران در 
ستاد اقتصاد دولت جمع شدند و راهكارهايي 
تقريبا تكراري از جمله اعطاي وام وديعه اجاره 
را پيش كشيدند. براي بررسي اين سياست ها 
و راهكار با محمود جهاني، كارش�ناس ارش�د 
بازار مس�كن به گفت وگو نشس�تيم. جهاني 
درباره اتخاذ سياس�ت هاي انبساطي از سوي 
دولت با هدف تس�هيل فرايند عرضه مسكن، 
بر اين باور اس�ت كه طي 5 س�ال گذشته بازار 
مس�كن با كمبود عرض�ه مواجه بوده اس�ت 
ام�ا در كوتاه م�دت ودر دوره ه�اي ميان مدت 
افزايش قيمت مسكن بيشتر ناشي از تقاضاي 
س�وداگرانه و تقاض�اي غيرمصرفي اس�ت و 
بررس�ي ها ني�ز نش�ان مي ده�د كه هم�واره 
ش�وك هاي وارده ب�ه ب�ازار مس�كن متاثر از 
تقاضاهاي سوداگرانه طي 4 دهه گذشته بوده 
است. او درباره سياس�ت هاي مورد نظر دولت 
در بازار اج�اره نيز ب�ر اين باور اس�ت كه هيچ 
نسخه كوتاه مدتي براي حمايت از مستاجران و 
ساماندهي بازار اجاره وجود ندارد. گفت وگو با 

جهاني را پيش رو داريد.

 هفته گذشته ستاد اقتصادي دولت راهكارهاي 
س�اماندهي بازار معامالت مل�ك و همچنين بازار 
رهن و اجاره مس�كن را بررس�ي و سياست هايي 
را به اين منظ�ور اعالم كرد. ب�ه گفته وزي�ر راه و 
شهرس�ازي، سياست هايي انبس�اطي در دستور 
كار متولي مسكن قرار گرفته و بر اين اساس قرار 
اس�ت، صدور پروانه هاي ساخت و س�از و فروش 
تراكم تسهيل شود تا به اين ترتيب، فرايند توليد و 
عرضه مسكن سرعت بيشتري بگيرد. نظر شما در 
اين رابطه چيست؟ آيا مشكل حال حاضر در بازار 

مسكن، كمبود عرضه است يا علت ديگري است؟
واقعيت اين است كه طي ۵ سال اخير عرضه مسكن 
فوق العاده كاهش پيدا كرده و به ميزان قابل توجهي 
كم شده است به گونه اي كه شايد حدود ۳۰ درصد از 
توليد مورد نياز و مطابق با برنامه را پوشش داده است. 
بر اين اساس، در حال حاضر با كمبود انباشته عرضه 
واحدهاي مس��كوني مواجه هس��تيم كه قابل توجه 
است. در واقع، يك عقب ماندگي قابل ماحظه اي در 
بخش توليد مسكن وجود دارد. براي اين مساله بايد 
فكري شود و به هر حال سياس��ت هاي عرضه محور 

مي تواند در ميان مدت اثر مثبتي داشته باشد.
  يعني ش�ما معتقدي�د كه وج�ود قيمت هاي 
بس�يار باال در بازار مس�كن، به دلي�ل كمبود 

عرضه آپارتمان است؟
نه! بحث قيمت مس��كن با توليد و عرضه آن از اساس دو 
مقوله ج��دا از هم هس��تند. حداق��ل در كوتاه مدت ودر 
دوره هاي ميان مدت اين طوري نيست و افزايش قيمت 
مسكن بيشتر ناش��ي از تقاضاي س��وداگرانه و تقاضاي 
غيرمصرفي است. بررسي ها نش��ان مي دهد كه همواره 
ش��وك هاي وارده به بازار مس��كن متاث��ر از تقاضاهاي 
سوداگرانه طي 4 دهه گذشته بوده است و تقاضاي ناشي 
از نياز و مصرفي، به دنبال اين تقاضاي سوداگرانه و با فشار 

آن به جلو رفته است.

  بعضي از كارشناس�ان مس�كن بر اين باورند 
كه بازار مس�كن با بازارهاي س�رمايه، ارزو طال 
و... مرتبط اس�ت و چ�ون ش�اخص كل بورس 
رشد بسيار داشته است، ساير بازارها از جمله 
مسكن نيز بايد خودش�ان را با اين بازار تنظيم 
كنن�د و هماهنگ ش�وند، به نظر ش�ما چنين 

گزاره اي از نظر اقتصاد درست است؟
بله. اين گزاره كاما مورد تاييد اس��ت. ب��ه هر حال، 
ش��رايط موج��ود در بازاره��اي م��وازي مختص به 
همين دوره هم نيست و هميش��ه در ميان مدت بازار 
مسكن با ساير بازارهاي دارايي وسرمايه خود را وفق 
داده اس��ت و بخش هاي مختلف اقتصاد، لينك هاي 
تنگاتنگ و زيادي با ش��اخص هاي كان اقتصادي و 
بازارهاي رقيب دارند.به هر حال، رش��د نقدينگي در 
كان اقتصاد تاثير مس��تقيم و موثري بر رشد قيمت 
مسكن دارد و با بازارهاي ديگر با هم حركت مي كنند 
و متعادل مي شوند و قيمت مسكن نيز در واقع به طور 
خيلي اجتن��اب ناپذيري متاث��ر از وضعيت بازارهاي 
موازي است چون مسكن به عنوان يك دارايي تلقي 
شده و مي شود. از اين رو، از اين جهت گريز ناپذير هم 
هست كه مردم براي حفظ س��رمايه و دارايي خود در 
زمان مواجهه با تورم هاي زياد به اين بازار پناه مي آورند 

و خريد سوداگرانه شكل مي گيرد.
  اما گروهي ديگر از كارشناس�ان، گزاره گفته 
ش�ده را تايي�د نمي كنند و ب�ر اي�ن باورند كه 
بازارها يا از تحوالت داخلي و مكانيسم عرضه 
و تقاض�اي حاكم ب�ر آن تاثير مي پذيرن�د يا از 
ش�رايط كلي اقتصاد. مي گويند، به دليل تورم 
عمومي و انتظارات تورم�ي و همچنين نرخ ارز 
كه به عنوان يك اه�رم تورمي در اقتصاد ايران 
شناخته مي ش�ود، همه بازارها همس�و با هم و 

متناسب با شرايط تورمي رشد مي كنند.
خب بازار مسكن هم يكي از اين بازارها است .

  منظور اين اس�ت كه گروهي از كارشناسان 
براين باورند ك�ه رابطه و لينكي بي�ن بازارها 
وج�ود ن�دارد ك�ه منج�ر ب�ه رش�د مثبت و 
همسوي آنها ش�ده باش�د، بلكه لينك ميان 
بازارها و شاخص هاي كالن اقتصاد وجود دارد 
و درواقع اين ش�رايط كلي اقتصاد اس�ت كه 
بر همه بازارها س�ايه انداخته است و  منجر به 

همسويي بازارهاي موازي مي شود.
دقيقا همين بحث است . بورس، سكه و طا و ارز و 
مسكن، بازارهايي هستند كه نقدينگي را در خود 
جذب مي كنند. نقدينگي س��رگردان كه منش��أ 
اصلي آن را بايد در سياس��ت هاي كان اقتصادي 
دولت جست وجو كرد و عامل رشد اين نقدينگي 
سياست هاي دولت اس��ت منجر به افزايش حجم 
پول در جامعه مي ش��ود و ناگزير اي��ن نقدينگي 
در بازارهاي مختلف توزيع ش��ده و سير مي كند. 
اين نقدينگي عامل معامات س��وداگرانه است با 
هدف حفظ ارزش پول. در عي��ن حال، همانطور 
كه در ارتباط با توليد و عرضه مسكن گفتم كه در 
شرايط فعلي عقب ماندگي چند ساله اي داريم و 
ميزان توليد مسكن در حد تقاضاي واقعي نيست 
و تقاض��اي واقعي را پوش��ش نمي ده��د، اما اين 
منافي اين حرف نيست كه قيمت يك روند جداي 
از اين مكانيس��م عرضه و تقاض��اي داخلي دارد. 
به خاطر اينكه قس��مت قابل توجه��ي از تقاضاي 
موج��ود در بخ��ش مس��كن، از جن��س تقاضاي 
سوداگرانه اس��ت. با اين تفاوت كه در دوره ركود، 
تقاضاي سوداگرانه براي مس��كن به حدود ۳۰ تا 
4۰ درصد از تقاض��اي كل كاه��ش مي يابد و در 
دوره رونق يا جهش قيمت ها، تقاضاي سوداگرانه 
تا ح��دود ۷۰ درص��د از تقاضاي كل مل��ك را در 

برمي گيرد.
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  هيچ نسخه كوتاه مدتي
 براي حل مشكل مسكن وجود  ندارد

بررسي سياست هاي دولت  در بخش مسكن  در گفت وگوي »تعادل«  با محمود جهاني، كارشناس مسكن

 مصايب 4 دهه 
 سوداگري 

در بازار مسكن

مهديه   زمردي|
آمارهاي رشد اقتصادي كشور بيانگر آن است كه عليرغم 
اختاف، رش��د اقتصادي بدون نفت از ثبات بيش��تري 
نس��بت به رش��د اقتصادي با نفت برخوردار بوده است. 
بانك مركزي از آبان ماه ۱۳9۷ و براس��اس توافق ايجاد 
شده مبني بر اينكه مركز آمار ايران متولي رسمي انتشار 
آمار در ايران باشد، انتش��ار رسمي آمار رشد اقتصادي را 
متوقف كرد اما اخيرا و پس از يك س��ال و اندي اقدام به 
به روزرساني گزارش تحوالت اقتصادي در بخش واقعي 
در سال 9۷ و 98 نمود كه كمافي السابق اختافاتي با آمار 
رشد اقتصادي مركز آمار دارد. جدول مقايسه اي آمار اين 
دو نهاد در خصوص رش��د اقتصادي آورده شده است. بر 
اين اساس رش��د توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳98 
متاثر از شوك تحريم نفتي كه در ارديبهشت ماه ۱۳9۷ 

بر بدنه اقتصاد ايران وارد شد نتوانست ارقام مثبتي را ثبت 
كند. افت توليد ناخالص داخلي از مرداد ماه ۱۳9۷ آغاز 
و در دي ماه ۱۳9۷ به اوج خود رس��يد، ام��ا در ماه هاي 
پاياني س��ال ۱۳9۷ و به علت معافيت ه��اي نفتي اعطا 
ش��ده اندكي بهبود حاصل ش��د، گرچه اين گش��ايش 
موقتي بود و با تمديد نش��دن اي��ن معافيت ها و كاهش 
صادرات نفتي در س��ال ۱۳98 شاهد رش��د اقتصادي 
منفي قابل توجهي در اين سال بر اساس آمار هر دو نهاد 
مركز آمار و بانك مركزي هس��تيم. اما در خصوص رشد 
اقتصادي بدون نفت اتفاق نظر وجود ندارد به طوري  كه 
بانك مركزي براي تمام فصول س��ال 98 نويد خروج از 
ركود را مي دهد، به گونه اي كه براي كل س��ال 98 رشد 
مثبت ۱.۱ درصدي را به ثبت رس��انيده اس��ت، روايت 
مركز آمار اما متفاوت اس��ت و انقباض اقتصاد در تمامي 

فصول سال 98 به جز فصل پاييز را نش��ان مي دهد. لذا 
اين مركز براي كل سال رشد منفي ۰.۶ درصدي را اعام 
كرده اس��ت.  بررسي روند رش��د اقتصادي در سال هاي 
اخير بيانگر نرخ رشد كاهش��ي همراه با نوسانات زيادي 
است كه عمدتا ناشي از وابستگي به نفت است، چنانچه 
ماحظه مي شود در ايران رش��د اقتصادي بدون نفت از 
ثبات بيشتري نسبت به رشد اقتصادي با نفت برخوردار 
بوده و آمار سال ۱۳98 نيز تاييدي بر اين موضوع است. 
عاوه بر اين به جز س��ال هايي كه گشايش هاي سياسي 
باعث صادرات بيشتر نفت و رش��د بيشتر شده است، در 
بقيه سال ها همواره رش��د اقتصادي بدون نفت بيشتر از 
رشد با نفت بوده است. اين امر واقعيت غيرقابل انكار لزوم 
كاهش وابستگي اقتصاد ايران به نفت را نشان مي دهد كه 
مهم ترين عامل نوسانات منفي رشد اقتصادي بوده است. 
آنچه مسلما رشد اقتصادي س��ال ۱۳99 را تحت تاثير 
مستقيم قرار مي دهد، شيوع ويروس كرونا در اسفندماه 
۱۳98 و ايجاد شرايط قرنطينه در راستاي مبارزه با آن، 
از طريق حذف فعاليت هاي غيرضروري و بسته ش��دن 

مرزهاي كشور است كه كاهش تقاضا را به خصوص براي 
كسب و كارهاي كوچك و متوسط به همراه داشته است. 
آنچه مجامع بين المللي براي رشد اقتصاد ايران در سال 
99 پيش بيني كرده اند رش��د حدود منف��ي ۵ درصدي 
همسو با متوسط رشد اقتصاد جهاني است. بر اين اساس 
پيش بيني مي ش��ود به دليل وضعيت ناش��ي از پاندمي 
كرونا، كشورهاي نفت خيز بيش��ترين ضربه را خواهند 
خورد چرا كه از يكسو با كاهش شديد قيمت نفت روبه رو 
شده اند و از سوي ديگر براي تثبيت بازار مجبور به كاهش 
توليد نيز ش��ده اند. در واقع وضعيت اقتصادي در س��ال 
۱۳99 به اين صورت ترسيم شده است كه عاوه بر آثار 
انقباضي كاهش قيمت نفت و تحريم بر درآمدهاي دولت 
و تشديد فشار ناشي از كس��ري بودجه، كاهش تقاضاي 
مردم و محدود شدن فعاليت بنگاه ها در ماه هاي پاياني 
س��ال ۱۳98 به منظور مبارزه با ويروس كرونا، ش��وك 
منفي جدي را بر هر دو طرف عرض��ه و تقاضاي اقتصاد 

وارد كرده است. 
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فصل مشترك آمارهاي رشد اقتصادي
يادداشت - 5

سامانه پيامكي

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و 
پيشنهادهاي خود درمورد مطالب مختلف روزنامه را با 

ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

به شماره  30005320 در دسترس شماست 

 روزنامه تعادل 



اخبار

 سود ماه شمار، موجب افزايش بيشتر سپرده ديداري نسبت به سپرده كوتاه مدت و افزايش استفاده از چك شده است

موجودي حساب چك  با 59 درصد  بيشترين  رشد  در اجزاي نقدينگي
گروه كالن| محسن شمشيري |

نگاه�ي ب�ه تركيب و رش�د اج�زاي آن در 
سال 98 نش�ان مي دهد كه با وجود تالش 
سيس�تم بانك�ي ب�راي كاهش نرخ س�ود 
بانك�ي و هزينه جذب س�پرده ها، به دليل 
ع�دم اج�راي برنام�ه كاهش نرخ س�ود و 
همچنين ع�دم توجه بانك ه�ا به نرخ هاي 
مصوب و نگراني از خروج سپرده ها، بانك ها 
همچن�ان رقم قابل توجه�ي را براي جذب 
سپرده بلندمدت پرداخت كرده اند و رشد 
سپرده بلندمدت با 30 درصد افزايش، بيش 
از س�پرده كوتاه مدت با 21 درصد افزايش 

بوده است. 

به گزارش »تع��ادل«، يك دليل عمده براي رش��د 
بيشتر سپرده بلندمدت نسبت به كوتاه مدت، سود 
بيشتر بانك ها به سپرده هاي بلندمدت و تالش براي 
حفظ سپرده گذاران بوده است. اين در حالي است 
كه س��پرده هاي كوتاه مدت ماه شمار شده و با اقبال 
كمتري از س��وي مشتريان مواجه بوده است.  اما در 
عين حال، بخشي از نقدينگي كشور در حساب هاي 
كوتاه مدت و سپرده ديداري حفظ شده است تا براي 
خريد وفروش مس��كن، خودرو، زمين و ارز و طال و 
ساير دارايي ها اس��تفاده شود. نگاهي به رشد پول با 
افزايش 50 درصدي نش��ان مي دهد كه نس��بت به 
افزايش 28 درصدي شبه پول، رشد بيشتري داشته 
است. يكي از اجزاي عمده پول يعني سپرده ديداري 
بانك ها يا خالص چك ها نيز نشان مي دهد كه مردم 
تمايل بيش��تري به نگه��داري نقدينگي به صورت 
س��پرده ديداري يا مبادله چك داشته اند و سپرده 
ديداري بيشترين رش��د را در بين اجزاي نقدينگي 
كشور داشته است.  اجزاي رشد نقدينگي 589 هزار 
ميليارد توماني سال 98 نشان مي دهد كه شبه پول 
با افزاي��ش 447 هزارميليارد توم��ان بيش از 142 
هزار ميليارد تومان افزايش پول رش��د كرده است. 
در اجزاي ش��به پول نيز سپرده بلندمدت با افزايش 
268 هزار ميليارد تومان بيش از سپرده كوتاه مدت 
با افزايش 123 هزار ميليارد تومان رشد كرده است. 
اما در بخش پول كه پول نقد را شامل مي شود سپرده 
ديداري به ميزان 135 هزار ميليارد تومان افزايش 
داشته اس��ت.  همچنين افزايش س��پرده ديداري 
ب��ا 135 هزار ميليارد تومان بي��ش از افزايش 123 
هزار ميليارد توماني س��پرده كوتاه مدت بوده است. 
دليل اين وضعيت بي توجهي سپرده گذاران به سود 
اندك كوتاه مدت به دليل ماه شمار شدن آن بوده و 
ترجيح داده اند كه در سپرده ديداري پول بيشتري 
س��پرده گذاري كنند تا ب��ه محض ني��از، از طريق 
چك رقم ه��اي بزرگ تري را ب��راي خريد و فروش 
اس��تفاده كنند. زيرا محدوديت سپرده كوتاه مدت 
با رقم انتق��ال 3 ميليون تومان كارت به كارت عمال 
موجب ش��ده كه توجه مردم به چك افزايش يابد و 
در نتيجه سپرده گذاري در سپرده ديداري بيش از 
سپرده كوتاه مدت افزايش داشته است و 366 هزار 
ميليارد تومان در حساب هاي جاري و خالص چك ها 

سپرده گذاري داشته اند. 

   رشد نقدينگي
درحالي كه بررس��ي وضعيت نقدينگي در هش��ت 
سال گذشته نشان مي دهد كه اقتصاد ايران در سال 
گذشته بيش��ترين ميزان نقدينگي را تجربه كرده 
و در اين مدت بيش از 2000 ه��زار ميليارد تومان 
رشد داشته و براساس پيش بيني ها احتماال به يك 
ميلي��ون ميلي��ارد تومان هم مي رس��د؛ رييس كل 
بانك مركزي اعالم كرده كه با فروش سهام دولتي و 
انتشار اوراق بدهي، حجم نقدينگي كم مي شود اما 
كارشناسان اين كاهش حجم نقدينگي را مشروط 
به انجام صحيح عمليات بازار باز بانكي، انتشار اوراق 
و حمايت دولت از اقدامات بانك مركزي براي كنترل 

تورم و نقدينگي مي دانند. 
به گزارش ايس��نا، نقدينگي مي��زان حجم پول در 
گردش��ي اس��ت كه از مجموع پايه پولي و شبه پول 
)هرگونه پولي كه در بانك س��پرده گذاري شده اما 
امكان برداش��ت از آن به زمان خاصي محدود شده 

اس��ت( خلق مي شود و رش��د بيش از اندازه و خارج 
از كنت��رل آن تاثيرات مخربي چ��ون افزايش تورم 
و قيمت ها ب��ر اقتصاد هر كش��وري را در بر خواهد 
داش��ت كه طبق گفته كارشناسان اقتصادي، براي 
مهار آن اگر عمليات بازار باز بانكي و انتش��ار اوراق 
و عمق بخش��يدن به بازار اوراق به درستي عملياتي 
ش��وند و دولت هم از اقدامات بان��ك مركزي براي 
كنترل تورم و نقدينگي حمايت كند، آن وقت موتور 
خلق پول خاموش مي ش��ود. عالوه براين، تامين و 
كنترل كسري بودجه، اس��تقراض نكردن دولت از 
منابع بانكي، اس��تقرار نظام نظارت��ي بر بانك ها كه 
مانع خلق نقدينگي ش��ود و كنت��رل و كاهش نرخ 
سود بانكي نيز از ديگر ملزومات مهار رشد نقدينگي 
است. همچنين، سهراب دل انگيزان - يك تحليلگر 
اقتصادي - درباره وضعيت نقدينگي در سال جاري 
پيش بيني مي كند كه امس��ال معادل يك ميليون 
ميلي��ارد توم��ان نقدينگي خلق ش��ود ك��ه با اين 

وضعيت، س��هم هر ايراني از تورم بيشتر از 33 هزار 
تومان خواهد بود. در اين زمينه براساس جديدترين 
اعالم ريي��س كل بانك مركزي، در س��ال جاري با 
فروش س��هام دولت��ي و انتش��ار اوراق بدهي حجم 
نقدينگي قرار است كم ش��ود كه البته كارشناسان 
نيز تحقق اين امر را مش��روط به موارد ذكر شده در 
باال مي دانند. همچنين، بررس��ي وضعيت نقدينگي 
در هشت سال گذش��ته نشان مي دهد كه نقدينگي 
در س��ال 1390 معادل 354 ه��زار و 200 ميليارد 
تومان و در پايان س��ال گذش��ته طبق جديدترين 
آمار اقتصادي منتش��ر شده از س��وي بانك مركزي 
بيش از 2400 هزار ميليارد تومان بوده كه با رش��د 
31 درصدي مواجه ش��ده است و س��هم پول از اين 
ميزان 427 هزار ميليارد تومان و س��هم ش��به پول 
از نقدينگي در اسفند سال گذشته معادل 20448 
ه��زار ميليارد توم��ان بوده كه به ترتيب نس��بت به 
س��ال قبلش 49.8 و 28 درصد افزايش يافته است. 
بنابراين، اقتصاد ايران در هش��ت س��ال گذش��ته 
بيش��ترين مي��زان نقدينگي و كمترين را در س��ال 
1398 و 1390 تجرب��ه ك��رده و از س��ال 1390 تا 
1398 نقدينگي با رشد بيش از 2000 هزار ميليارد 
توماني مواجه شده است. عالوه براين، نقدينگي در 
سال هاي 91، 92 و 93 به ترتيب 460 هزار و 700 
ميليارد تومان، 639 ه��زار و 500 ميليارد تومان و 
782 هزار و 300 ميليارد تومان بوده است. همچنين 
س��ال هاي 94 و 95 هر يك به ترتيب داراي 1017 
ه��زار و 200 ميليارد توم��ان و 1253 هزار و 300 
ميليارد تومان نقدينگي بوده اند و 1529 هزار و 900 
ميليارد توم��ان و 1882 هزار و 800 ميليارد تومان 

رقم نقدينگي در سال هاي 96 و 97 است.

اثر نرخ سود ماه شمار موجب رشد 21 درصدي سپرده كوتاه مدت كمتر از رشد 30 درصدي سپرده بلندمدت شده است

نقدينگي از سال 1390 تا 1398

 ميزان نقدينگي هزار ميليارد تومان رشد سال 

139023 354

139130460

139239639

139322 ۷82

139430 101۷

139523 1253

139622 1529

139۷23 1882

13983124۷2

 شاخص 
هزار 

ميليارد تومان
افزايش 
در 98 

رشد درصد

24۷258931نقد ينگي 

204444۷28شبه پول

سپرده 
درازمدت 

185639226

۷0812321كوتاه مدت 

114826830بلندمدت

42۷14250پول 

36613559سپرده ديداري 

تمديد سه ماهه مهلت ترخيص 
خودرو و گروه ۴ 

معاون اول رييس جمهور مصوبه تمديد سه ماهه 
مهلت ترخيص خودروهاي دپو شده و كاالهاي 
گروه چه��ارم كااليي در گم��ركات را ابالغ كرد.

پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر 
تمديد سه ماهه مهلت ترخيص خودروهاي دپو 
شده و بخشي از كاالهاي گروه چهارم كااليي در 
گمركات اجرايي كشور، با توجه به كاهش عملكرد 
دستگاه  هاي اجرايي ناشي از شيوع كرونا و برخي 
مشكالت اجرايي فرآيند ثبت سفارش و ترخيص 
كاالها، در جلس��ه 21 خرداد 1399 به تصويب 
هيات وزيران رسيد ه بود. به موجب اين مصوبه، 
انجام تشريفات گمركي و ترخيص خودروهاي 
داراي پرونده قضايي كه دستور قضايي برائت آنها 
از سوي مراجع رسيدگي كننده صادر مي شود، 
مشمول قيد زماني براي ترخيص نبوده و ترخيص 
آنها بالمانع است.   معاون اول رييس جمهور مصوبه 
تمديد سه ماهه مهلت ترخيص خودروهاي دپو 
شده و كاالهاي گروه چهارم كااليي در گمركات 
را اب��الغ كرد. پيش��نهاد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مبني بر تمديد سه ماهه مهلت ترخيص 
خودروهاي دپو ش��ده و بخشي از كاالهاي گروه 
چهارم كااليي در گمركات اجرايي كشور، با توجه 
به كاهش عملكرد دستگاه-هاي اجرايي ناشي از 
شيوع كرونا و برخي مشكالت اجرايي فرآيند ثبت 
سفارش و ترخيص كاالها، در جلسه 21 خرداد 

1399 به تصويب هيات وزيران رسيد. 

حداقل حقوق بازنشستگان 
تامين اجتماعي؛ 2  ميليون تومان

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اعالم كرد: با 
افزايش 26 درصدي حقوق بازنشستگان تامين 
اجتماعي، متوسط حقوق آنها كمتر از دو ميليون 
تومان نخواهد شد.مصطفي ساالري گفت: تفاوت 
افزايش حقوق س��ه ماه فروردين، ارديبهشت و 
خرداد تا پايان تيرماه واريز مي شود. مديرعامل 
سازمان تامين اجتماعي افزود: پرداخت تفاوت 
افزايش حقوق خرداد ماه ديروز ش��روع شد و تا 
فردا خاتمه مي يابد و تف��اوت حقوق فروردين و 
ارديبهشت همزمان با حقوق افزايش يافته تيرماه 
از 19 تا 30 همين ماه پرداخت مي شود. ساالري 
ادامه داد: بازنشسته هاي حداقل بگير 30 ساله، 
كمتر از دو ميليون تومان حقوق دريافت نخواهند 
كرد و البته در سطوح ديگر هم رقم باالتر خواهد 
بود. وي درمورد مقرري بيمه بيكاري هم گفت: 
افرادي كه شماره شبا را صحيح ارسال كرده اند، 
مقرري بيمه بيكاري را درياف��ت مي كنند. 85 
درصد متقاضيان اسفند و فروردين مقرري بيمه 

بيكاري را دريافت مي كنند. 

 مصايب ۴ دهه سوداگري 
در بازار مسكن

  از ديدگاه شما، در حال حاضر، اين شاخص در 
چه وضعيتي است؟ 

 االن در آس��تانه يا عنفوان رشد تقاضاي سوداگرانه 
هستيم. ميزان انتظارات تورمي در جامعه زياد است 
اما بخش قابل توجهي از اين انتظارات، به دليل ورود 
سرمايه ها به بازار بورس، در بازار مسكن به ميزان زياد 
ظهور و بروز پيدا نكرده اس��ت و هنوز تقاضا يا رونق 
خريد و فروش شكل نگرفته است. اما به هر حال، اين 
مخاطره وجود دارد كه اين سرمايه ها به صورت واقعي 
وارد بازار مسكن نيز بشود. اما در حال حاضر، در بازار 
مسكن انتظارات و تقاضاي سوداگرانه شكل گرفته 

و وجود دارد.
  يك�ي ديگر از بحث هاي مطرح ش�ده در 
س�تاد اقتصادي دولت ،  ط�رح اعطاي وام 
وديعه اجاره به مالكان است. آيا اجراي اين 
ط�رح مي تواند منجر به كاه�ش بار مالي و 
كمك و حمايت از مستاجران شود، يا باعث 

افزايش اجاره ها خواهد شد؟ 
به هيچ عنوان اعتقادي به سياست هاي حمايتي و 
تنظيمي و كنترل بازار اجاره ندارم. سياست هاي 
حمايتي دولت در اين زمينه هم بس��يار بس��يار 
ناچيز، اندك و غير موثر اس��ت. و شايد به خاطر 

بحث هاي رواني موجود در بازار مطرح مي شود.
  به نظر شما چه سياستي مي تواند شرايط 

سخت مستاجران را تعديل كند؟
سياس��تي كه در بازار اج��اره در واقع بايد وجود 
داشته باشد، سياس��ت ميان مدت و بلندمدت 
در رابطه با عرضه مس��كن اجاره اي هست كه در 
قانون س��اماندهي مس��كن هم مورد توجه قرار 
گرفته است، اما در سياست هاي اجرايي مغفول 
بوده و به آن زياد توجه نشده است و از همين رو، 
عرضه مسكن اجاره اي افزايش نيافته است و اين 
هم فقط مي تواند با سياست هاي حمايتي موثر 
مثل تخصيص زمين، افزايش س��رمايه گذاري، 
 تخصيص تس��هيالت به بخش خصوصي براي 
توسعه و عرضه مسكن اجاره اي موثر باشد و افق 
تاثير گذاري آن هم ميان مدت و بلندمدت است 
و هيچ نسخه كوتاه مدتي براي اين مساله وجود 

ندارد و موثر نخواهد بود.

در فقدان  جمشيد  پژويان
 ش��اگردان فراواني را تربي��ت كرد.افزون بر اين، 
همواره عالقه مند بود كه در حوزه سياست گذاري 
و فعاليت ه��اي اجتماع��ي نيز فعال باش��د. در 
سال هاي 76 تا 78 با هم نشست و برخاست هايي 
داش��تيم. از جمله در طرح دس��ت مساله هاي 
اقتصادي در صدا و سيما به ما كمك مي كرد. پس 
از آن در شوراي رقابت پنج سال با او همكار بودم. 
به واقع او مركز مّلي رقابت را بنياد گذاشت. بنايي 
كه بهبود اقتصاد كشور سخت به كاركرد موثر و 
درستش نيازمند است. او زاده سنندج بود. آنچه 
از او به ياد دارم مانند بس��ياري ازكردان صراحت 
لهجه و بيان مستقيم نظراتش است.  به خانواده 
محترم او و همچنين تمامي شاگردان و همكاران 
علمي و اداري او فقدان ايشان را تسليت مي گويم 
و براي او از درگاه الهي رحمت و غفران آرزو دارم.

 فصل مشترك 
آمارهاي  رشد  اقتصادي

با احتمال تداوم روند شيوع اين ويروس در ماه هاي 
پي��ش رو، ركود اقتصادي و تعدي��ل نيروي كار 
ناش��ي از آن گريبانگير اقتصاد ايران خواهد شد. 
وضعيت ركودي حاصل و عدم توانايي بنگاه هاي 
اقتصادي براي پرداخت ماليات خود، فشار وارد بر 
بودجه دولت را تشديد خواهد كرد. نحوه تامين 
مالي اين كس��ري بودجه قابل توج��ه دولت در 
اثرگذاري بر متغيرهاي كالن اقتصادي كش��ور 
باالخص متغيرهاي اسمي اقتصاد حائز اهميت 
خواهد بود كه در اين راستا گسترش تامين مالي 
بازارمحور و پرهيز از تشديد فشار بر سيستم بانكي 

از راهكارهاي اساسي خواهد بود.

اختصاص ٤٥٠ ميليارد تومان 
براي قطعه٢ تهران - شمال 

  محمدباقر نوبخت روز دوشنبه پس از بازديد از 
مراحل ساخت تونل بزرگ البرز در قطعه٢ آزادراه 
تهران- شمال، در جمع خبرنگاران گفت: دولت 
براي تكميل آزادراه تهران- ش��مال با همكاري 
بنياد مس��تضعفان توافق كرده كه براين اساس، 
قطعه يك سال گذشته افتتاح و براي قطعه دوم 
نيز برنامه ريزي شد.وي گفت: قطعه دوم آزادراه 
تهران- ش��مال ح��دود ٢٢ كيلومتر اس��ت كه 

١٦كيلومتر آن تونل و بقيه، پل است.

 صدور ضمانتنامه ارزان تر
براي واردات موقت كاال

رييس صندوق ضمانت صادرات با بيان پذيرش 
ضمانتنامه هاي اين صندوق ب��راي ورود موقت 
كاال توسط گمرگ گفت: ضمانتنامه هاي صندوق 
ضمانت ص��ادرات هزينه و بروكراس��ي كمتري 
نسبت به ضمانتنامه بانك ها دارد. افروز بهرامي 
در گفت وگو با ايِبنا درباره پذيرش ضمانتنامه هاي 
صندوق ضمانت صادرات توسط گمرك گفت: با 
توجه به اينكه امسال از سوي رهبر معظم انقالب 
به نام س��ال جهش توليد نام گذاري شده است، 
تمامي ظرفيت هاي كشور بايد در خدمت تحقق 
شعار سال باشد. اولويت وزارت صمت نيز در سال 
جاري، تحقق جهش توليد اس��ت كه اين مهم 
به طور قطع از مس��ير توسعه صادرات مي گذرد. 
وي افزود: براساس تفاهم مهمي كه بين وزراي 
صمت و اقتصاد رخ داد، صادركنندگان مي توانند 
با ضمانتنامه هاي صندوق ضمانت صادرات، ورود 
موقت كاال داشته باشند. رييس صندوق ضمانت 
صادرات اين موضوع را از جمله مطالبات طوالني 
مدت بخش خصوصي عنوان كرد و اظهار داشت: 
اين موضوع باعث مي ش��ود تا هزينه هاي صدور 
ضمانتنامه در گمرك براي صادركنندگان كاهش 
يافته و به تسهيل امور كمك كند. بهرامي با بيان 
اينكه اين ضمانتنامه ها سقف ريالي ندارند، تصريح 
كرد: در عمل اين ضمانتنامه جايگزين ضمانتنامه 
بانكي در گمرك براي ورود موقت كاال مي شود. 
وي توضي��ح داد كه تا پيش از اين، ذيحس��ابي 
گمرك ضمانتنامه هاي صندوق ضمانت صادرات 
را نمي پذيرفت، ولي با تفاهم حاصل ش��ده بين 
وزارت اقتصاد، خزانه داري كشور، بانك مركزي و 
گمرك با وزارت صمت و صندوق ضمانت صادرات 
اين مهم انجام ش��د. رييس صن��دوق ضمانت 
صادرات مزيت ضمانتنامه ه��اي اين صندوق را 
هزينه و بروكراسي كمتر نسبت به ضمانتنامه هاي 
بانكي عنوان كرد. اب��الغ آيين نامه نحوه اجراي 
طرح هاي عمراني كشور معاون اول رييس جمهور 
آيين نامه اجرايي تبصره )19( ماده واحده قانون 
بودجه س��ال 1399 كل كش��ور موضوع اجراي 
طرح هاي جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري و 

در حال بهره برداري را ابالغ كرد.

جهانگيري: موضوعي مهم تر از توسعه صادرات غيرنفتي وجود ندارد
مع�اون اول رييس جمه�ور گفت: توس�عه 
صادرات غيرنفتي امسال براي كشور از هر 
امر ديگري واجب تر است و همه دستگاه هاي 
مرتب�ط باي�د ب�راي تحق�ق هدفگ�ذاري 
41ميلي�ارد دالر ص�ادرات غيرنفت�ي براي 

سال 99 بسيج شوند.

به گزارش »تعادل«، نهمين جلس��ه ش��وراي عالي 
توسعه صادرات غيرنفتي كشور پيش از ظهر دوشنبه 
به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد. اسحاق 
جهانگيري در اين جلس��ه با تأكيد بر اينكه در سال 
جاري موضوعي مهم تر از توس��عه صادرات غيرنفتي 
براي اقتصاد كشور وجود ندارد، گفت: توسعه صادرات 
غيرنفتي امسال براي كشور از هر امر ديگري واجب تر 
است و همه دس��تگاه هاي مرتبط با امر صادرات بايد 
براي تحق��ق هدفگذاري 41 ميلي��ارد دالر صادرات 

غيرنفتي براي سال 99 بسيج شوند.
جهانگيري افزود: اگر به دنبال جهش توليد، حفاظت 
از اشتغال موجود و تأمين ارز مورد نياز براي واردات 
مواد اوليه توليد هستيم، بايد توسعه صادرات غيرنفتي 
را در اولويت نخس��ت برنامه هاي خ��ود قرار دهيم و 
دس��تگاه هاي اجرايي نيز بايد بدانند كه اصلي ترين 
و مهم ترين وظيفه آنها در س��ال جاري اين است كه 
موانع را از پيش روي توسعه صادرات غيرنفتي بردارند.

معاون اول رييس جمهور از صادرات غيرنفتي به عنوان 
مهم ترين پيشران اقتصادي كشور ياد كرد و افزود: اگر 
توس��عه صادرات غيرنفتي محقق شود بخش توليد، 

اشتغال و تأمين ارز را به دنبال خود به حركت واميدارد 
و بسياري از مشكالت را برطرف خواهد كرد.

جهانگيري با اش��اره به برخي مشكالت و موانع نظير 
تحريم ه��ا و ش��رايط كرونايي تصريح ك��رد: اگرچه 
با مش��كالت و موانع پيچيده روبه رو هس��تيم، اما از 
ظرفيت هاي گس��ترده و توان مديريتي باال در كشور 
برخوردار هس��تيم و قادر خواهيم بود ب��ا اتكا به اين 
ظرفيت ها مشكالت و موانع پيش رو را برطرف كنيم.

مع��اون اول رييس جمه��ور با تأكيد ب��ر اينكه نبايد 
توانمندي و ظرفيت هاي كش��ور را دست كم بگيريم 
تصريح كرد: نبايد تسليم مشكالت و سختي ها شويم 
و بايد با جديت براي حل مس��ائل و مشكالت كشور 
تالش كنيم تا بتوانيم با سربلندي از اين مقطع دشوار 
عب��ور كنيم. جهانگيري افزود: تجربه دوران ش��يوع 
كرونا نشان داد كه كش��ور از ظرفيت هاي ويژه اي در 
بخش ه��اي مختلف از جمله در ح��وزه دانش بنيان 
برخوردار اس��ت چرا كه فعاالن عرص��ه دانش بنيان 
توانس��تند ظرف چهار ماه عالوه ب��ر تأمين نيازهاي 
داخلي به تجهيزات و اقالم بهداشتي و درماني، توليد 
اين كاالها را به نقطه اي برس��انند كه امروز آمادگي 
صادرات به كش��ورهاي ديگر را نيز دارند. معاون اول 
رييس جمه��ور ممنوع كردن ص��ادرات غيرنفتي را 
بزرگ ترين ضربه به صادرات كش��ور دانست و گفت: 
پيدا كردن بازار صادراتي كار آس��اني نيس��ت و يك 
صادركننده بايد سال ها دوندگي داشته باشد تا بتواند 
ب��ازار صادراتي پيدا كن��د و اگر هر ي��ك از بازارهاي 
صادرات كش��ور از دست برود، به س��ختي مي توان 

اين كمب��ود را جبران ك��رد. در مواقعي ك��ه نياز به 
اعمال محدوديت در ص��ادرات وجود دارد نيز بايد از 
طريق تعرفه و عوارض اين محدوديت را اعمال كرد. 
جهانگيري در ادامه با اش��اره ب��ه برخي طراحي ها و 
توطئه هاي خارجي براي تضعيف موقعيت ترانزيتي 
اي��ران و كاهش درآمدهاي كش��ور از اي��ن محل، از 
وزارتخانه هاي امور خارجه و راه و شهرسازي خواست 
برنامه ريزي هاي الزم را براي تقويت ترانزيت كشور و 

افزايش درآمدها از اين محل انجام دهند.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به موانع و 
مشكالت پيش روي تبادالت بانكي خاطرنشان كرد: 
تهاتر روش بس��يار خوبي است كه مي تواند نيازهاي 
داخل��ي را بدون مبادالت بانك��ي برطرف كند و اتاق 
بازرگان��ي ايران بايد از طريق ايجاد تعامل گس��ترده 
مي��ان بخش خصوصي كش��ور با بخ��ش خصوصي 
كشورهاي هدف صادراتي، بس��ترهاي الزم را براي 

افزايش صادرات و واردات از طريق تهاتر فراهم كند.
جهانگيري از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصاد كش��ور به عنوان دغدغه ملي ياد كرد و گفت: 
حمايت از صادركنندگان يك اولويت مهم اس��ت اما 
ارز حاص��ل از صادرات بايد به چرخه اقتصاد كش��ور 
برگردد و مش��خص باشد كه ما به ازاي صادرات، كاال 

وارد كشور شده است. 
معاون اول رييس جمهور با اش��اره ب��ه گزارش هاي 
ارايه شده مبني بر افزايش تقاضا براي دريافت كارت 
بازرگاني جهت انج��ام صادرات گفت: دريافت كارت 
بازرگاني براي صادرات نبايد به ابزاري براي دريافت 

ارز و يا انجام برخي تخلفات تبديل ش��ود. الزم است 
با اعمال برخي نظارت ها و تعيين س��قف براي سال 
نخست فعاليت صادركنندگان، در صورت بازگرداندن 
ارز از سوي صادركننده، اجازه صادرات به ميزان بيشتر 
براي سال هاي بعد به صادركنندگاني كه براي اولين 
بار اقدام به صادرات مي كنند،  داده شود. جهانگيري از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست كارگروهي را 
با عضويت دستگاه هاي مرتبط با امر صادرات به صورت 
هفتگي برگزار و موان��ع پيش روي صادركنندگان را 
مورد بررسي قرار دهند و گزارش اين جلسات نيز به 

صورت هفتگي ارايه شود.
رييس س��ازمان توسعه تجارت همچنين گزارشي از 
اهداف صادراتي به تفكيك گروه هاي كااليي و طبقه 
بندي كش��ورهاي هدف در س��ال 99 ارايه كرد و به 
تشريح برش استاني هدفگذاري 41 ميليارد دالري 
صادرات غيرنفتي و راهكارهاي تحقق آن در س��ال 
جاري پرداخت. اختصاص بخش��ي از درآمد عوارض 
صادراتي به تقويت زيرساخت هاي توسعه صادرات، 
تقويت ساختار، تش��كيالت و بودجه نمايندگي هاي 
جمهوري اس��المي اي��ران در 20 كش��ور منتخب 
صادرات��ي در س��ال 99، تدوين برنام��ه جامع براي 
تقويت و افزايش س��هم ترانزيت در س��بد صادرات 
خدمات كشور و تصويب آيين نامه اجرايي حمايت از 
توسعه صادرات نرم افزار و اصالح آيين نامه حمايت از 
صادرات خدمات فني و مهندسي از جمله موضوعاتي 
بود كه در اين جلسه مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت 

و تصميمات الزم اتخاذ شد.

تمديد دو ماهه ارايه اظهارنامه هاي مالياتي
 معاون سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به تمديد 
دو ماهه ارايه اظهارنامه هاي مالياتي، گفت: صاحبان 
مش��اغل )اش��خاص حقيقي( تا پاي��ان مردادماه و 
اشخاص حقوقي تا پايان ش��هريورماه فرصت دارند 
اظهارنام��ه مالياتي عملكرد س��ال 1398 خود را به 
ص��ورت الكترونيكي به س��ازمان تس��ليم كنند.  به 
گزارش س��ازمان امور مالياتي، »محمد مس��يحي« 
افزود: صاحبان مشاغل )اشخاص حقيقي( كه مطابق 
قانون بايد تا 31 خردادماه هر س��ال نسبت به تسليم 

اظهارنامه مالياتي خود اقدام كنند، امسال با توجه به 
شرايط خاص ناشي از شيوع ويروس كرونا و تاثيري 
كه اين معضل بر كسب و كار و مشاغل كشور داشته 
است، از تمديد ارايه اظهارنامه برخوردار مي شوند. وي 
اضافه كرد: براساس مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا 
و شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، اين صاحبان 
مشاغل تا 31 مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالياتي 
خود را به صورت الكترونيكي به سازمان امور مالياتي 
كشور ارسال و ماليات خود را نيز به صورت الكترونيكي 

پرداخت كنند. معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور 
مالياتي با بيان اينكه مهل��ت ارايه اظهارنامه مالياتي 
اش��خاص حقوقي طب��ق قانون 31 تيرماه هرس��ال 
است، افزود: اين مهلت براي اشخاص حقوقي نيز به 
مدت 2ماه تمديد شده است و اين دسته از موديان تا 
31شهريورماه براي ارايه اظهارنامه مالياتي عملكرد 
س��ال 1398 و پرداخت ماليات مهلت دارند. معاون 
درآمدهاي س��ازمان امور مالياتي كشور تاكيد كرد: 
ضروري است موديان از هرگونه مراجعه غيرضروري به 

ادارات مالياتي اجتناب كرده و از طريق سامانه خدمات 
الكترونيكي س��ازمان امور مالياتي كش��ور به آدرس 
www.Tax.gov.ir نس��بت به ارسال اظهارنامه 

مالياتي و پرداخت ماليات اقدام كنند.
معاون س��ازمان ماليات��ي گفت: صاحبان مش��اغل 
)اشخاص حقيقي( تا پايان مردادماه و اشخاص حقوقي 
تا پايان ش��هريورماه فرصت دارند اظهارنامه مالياتي 
عملكرد سال 1398 خود را به صورت الكترونيك به 

سازمان تسليم نمايند.
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 چسبندگي آزاد و نيما
»داشت مي گفت هر روز آزاد مي ره باال بعد نيما 
هم دوان دوان پشت او باال مي ره سايه به سايه 
آزاد ب��اال مي ره نه از فاصله اي كه حفظ مي كنه 
و عقب تر مي مونه و نه جلوتر مي ره. البته چند 
باري هم شده كه آزاد دو، سه قدمي پايين آمده 
و نيما ه��م به اندازه همان دو، س��ه قدم پايين 
آمده، بيش��تر نه. موندم كه چه سياستي پشت 

اين قضيه است.«
- گفتم: عموجان دنبال سياس��ت پشت قضيه 
باال رفتن آزاد و نيما نگرد. هر دو، يكي هستند 
ولي ما جداي شان كرده ايم. مگر نمي داني اين 

جداسازي چقدر انرژي و هزينه برده؟
- گفت: البته با خن��ده -من درباره ارز صحبت 
مي كنم. تو فكر مي كني درباره دوقلوهاي به هم 

چسبيده صحبت مي كنم.
- گفتم: م��ن هم درب��اره ارز صحبت مي كنم. 
ولي معتقدم اينها هم دست كمي از دوقلوهاي 
به هم چسبيده ندارند. براي همين دائم پشت 
هم راه مي روند. نوس��تالژي چسبندگي دارند. 
اگر پزشكي پيدا ش��ود كه دوباره آنها را به هم 
بچسباند خدمت بزرگي به آنها مي كند، چون 
ديگر الزم نيست با هم باال بروند و پايين بيايند. 
مي روند يك جا س��اكن مي ش��وند و س��امان 

مي گيرند.

طنز طناز- 2

ادامه از صفحه اول



يادداشت

خبر

3 بانك و بيمه

گزارش وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي درباره ارز به مجلس در روزهاي آينده

افزايش نرخ فروش دالر در صرافي ها

قيمت اوراق تسهيالت مسكن ۶۰ هزار تومان شد

گروه بانك و بيمه|
س�ميه محمودي عضو كميس�يون اقتصادي 
مجلس گفت قرار اس�ت وزير اقتصاد و رييس 
كل بانك مرك�زي براي بررس�ي وضعيت بازار 
ارز در جلسه اين كميسيون حضور يابند. پس 
از برگزاري انتخابات هيات رييس�ه كميسيون 
اقتصادي، ما بالفاصله وارد دستور كار شديم و با 
توجه به شرايط موجود به بررسي وضعيت بازار 

ارز و سكه پرداختيم.

به گ��زارش تعادل، وي افزود: ما نمي توانيم اين ش��رايط 
را ب��دون داده تحليل كنيم، بنابراين هنوز روي راهكارها 
جمع بندي نداريم لذا از وزي��ر اقتصاد و رييس كل بانك 
مركزي دعوت كرديم در جلسه روز سه شنبه كميسيون 
حضور يابند تا براساس يافته ها و داده ها نظر دولت را بگيريم 
و راهكارها و پيشنهادات خود را در مورد افزايش قيمت ارز 
و س��كه نيز ارايه دهيم.ما هم به دنبال يك راهكار سريع 
هس��تيم كه بتواند به صورت مسكن وار عمل كند و تاثير 
فوري داشته باشد و هم نيازمند راهكارهايي هستيم كه در 

طوالني مدت كنترل شرايط را در دست بگيريم.

    نرخ ها در بازار
روز دوشنبه 2 تيرماه 99، در بازار آزاد ارز، دالر 19790 تا 
19950 تومان در نوسان بود، درهم 5530، يورو 22 هزار 
تومان، لير تركيه 2930، يوان 2820، دالر كانادا 14800 
تومان، پوند 24300، معامله شد. در بازار طال نيز به دنبال 
اعالم اونس جهاني طال به قيمت 1748 دالر، قيمت طال و 
سكه افزايش يافت. مظنه مثقال طالي 17 عيار 3 ميليون 
و 547 هزار، گرم 18 عيار 819 هزار، سكه طرح جديد 8 
ميليون و 380 هزار، س��كه طرح قديم 8 ميليون و 100 
هزار، نيم سكه 4 ميليون و 150 هزار، ربع سكه 2 ميليون 
و 300 هزار، سكه گرمي 1 ميليون و 220 هزار، داد و ستد 

شد. سكه 1۶1 هزار تومان باال رفت. 
 

صرافي هاي بانكي هر دالر امريكا را به قيمت 18 هزار و 500 
تومان مي خرند و معادل 18 هزار و 880 تومان مي فروشند 
كه نرخ خريد دالر در مقايسه با معامالت روزهاي قبل ثابت 
مانده اما نرخ ف��روش اين نوع ارز 80 تومان افزايش يافته 
است. همچنين، اين صرافي ها هر يورو را معادل 20 هزار و 
۶00 تومان مي خرند و به قيمت 20 هزار و 900 تومان نيز 
مي فروشند كه نسبت به معامالت روز گذشته ثابت مانده 
و تغييري نكرده اس��ت. عالوه براين، بانك ها نيز هر دالر 
امريكا را به قيمت 18 هزار تومان و هر يورو را نيز معادل 20 
هزار تومان مي خرند كه در مقايسه با روز گذشته تغييري 
نداشته است. بانك ها نيز هر دالر امريكا را 18 هزار تومان و 
هر يورو را 20 هزار تومان براي خريد قيمت گذاري كردند 
كه تغيير قيمتي نداشته است. ميانگين بهاي هر يورو در 
روز معامالتي گذشته در سامانه سنا 20 هزار و 811 تومان 
و هر دالر 18 هزار و 715 تومان اعالم شده است.همچنين 
هر حواله دالر در سامانه نيما در روز معامالتي گذشته، 1۶ 
هزار و 2۶ تومان فروخته ش��د، حواله يورو نيز 18 هزار و 
354 تومان به فروش رسيد. بانك مركزي نيز نرخ رسمي 
47 ارز را اعالم كرد كه بر اس��اس آن نرخ 1۶ ارز كاهش و 
قيمت 19 واحد پولي ديگر افزايش يافت؛ نرخ بقيه ارزها 
نيز ثابت ماند. براساس اين گزارش، هر دالر امريكا بدون 
تغيير قيمت همانند روزهاي گذشته 42 هزار ريال قيمت 
خورد. همچنين هر پوند انگليس 51 هزار و 950 ريال و هر 

يورو نيز47هزارو 7 ريال ارزش گذاري شد
در ساعات عصر نيز، هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد در بازار آزاد تهران با رشد 1۶1 هزار توماني نسبت 

به ديروز به نرخ هشت ميليون و 215 هزار تومان فروخته 
شد. عامل اصلي رشد قيمت سكه و طال در معامالت ادامه 
افزايش قيمت دالر است، هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم هشت ميليون و 100 هزار تومان قيمت گذاري 
شد.همچنين نيم سكه نيز چهار ميليون و 150 هزار تومان، 
ربع س��كه دو ميليون و 300 هزار تومان و هر قطعه سكه 
گرمي يك ميليون و 220 هزار تومان تعيين قيمت شد.هر 
گرم طالي خام 18 عيار 812 هزار و 400 تومان و هر مثقال 

طال نيز سه ميليون و 558 هزار تومان به فروش رسيد.

    دولت اگر بخواهد
 مي تواند قيمت ارز را  كنترل كند

 از س��وي ديگر، نماينده مردم ماكو و چالدران در مجلس 
شوراي اس��المي با اش��اره به نوس��انات اخير قيمت ارز 
گفت: دولت مي تواند با سياس��ت هايي همچون محدود 
كردن محل مصارف ارز اقدام��ات الزم را انجام دهد و اگر 
بخواهد مي تواند قيمت ارز را كنترل كند.  محمد عليپور 
در گفت وگو با ايسنا، در خصوص نوسانات اخير بازار ارز با 
بيان اينكه پيش تر آقاي همتي گفته بودند اين نوسانات 
موقتي بوده و خيلي روي اين وضعيت حساب نشود، اظهار 
كرد: بازار ارز ما يك بازار هيجاني است و خيلي با وضعيت 
و ش��رايط اقتصادي همخواني ن��دارد. براي مثال ممكن 
اس��ت اكنون تاثيراتي از مباحث سياسي همچون بيانيه 
اخير شوراي حكام درباره فعاليت هاي هسته اي ايران در 
اين حوزه شاهد باشيم، اما بعضا اتفاقي در عالم اقتصاد رخ 
نمي دهد با وجود اينكه ممكن است نوساناتي هم وجود 
داشته باشد. اگرچه امكان بازگشت قيمت ارز به وضعيت 
قبل مشخص نيست، ولي اراده دولت اين است كه در اين 
ش��رايط فضاي بازار را اداره كند. اگرچ��ه دولت كامال در 
اين باره سكوت مي كند و اظهارنظري نمي كند.وضعيت 
محل مصارف ارز بر بازار تقاضا تاثير مي گذارد كه مديريت 
اين محل نيز در اختيار دولت اس��ت و دولت مي تواند آن 
را مديري��ت كند، يعني مي تواند محل مصارف را محدود 
كند. نماينده مردم ماكو و چالدران اظهار كرد: اكنون يك 

كشش��ي در تقاضا وجود دارد ك��ه قيمت ها افزايش پيدا 
كرده است. اگر دولت بخواهد مي تواند قيمت ارز را كنترل 
كند. اگرچه همانطور كه اش��اره كردم در كنار اين موارد 
تاثيرات سياسي و هيجاني بر اين بازار وجود دارد و گرنه 
هيچ اتفاقي در عالم اقتصاد نيفتاده و سياست هاي ارزي 
دولت تا به امروز توانس��ته بر بازار حاكم بوده يا كنترلي را 
ايجاد كند، در واقع وضعيت به گونه اي نيست كه كنترل از 

دست خارج شده باشد.

    دالر معامالت ابتداي هفته را 
ريزشي شروع كرد

به گزارش رويترز، بانك مركزي امريكا در بيانيه اي اعالم 
كرد از طريق بازارهاي ثانويه به بازار اوراق قرضه شركتي 
ورود خواهد كرد. اين اقدام پس از آن صورت مي گيرد كه 
فدرال رزرو در پايان نشس��ت خود تصميمي براي تغيير 
نرخ به��ره كه اكنون در محدوده صفر ت��ا 0.25 درصدي 

قرار دارد نگرفت.
به نظر مي رسد رييس جمهور امريكا از ساير مقامات اين 
كشور نسبت به بهتر شدن اوضاع اميدوارتر است. ترامپ در 
توئيتي نوشته است: همانطور كه خيلي از شما نيز مي دانيد 
اقتصاد كشورمان خيلي خيلي نيرومند در حال بازگشت 
است. ما دو هفته پيش شاهد شكسته شدن ركورد اشتغال 
زايي بوديم كه قبال چيزي مشابه آن را نداشتيم. هيچ كسي 

حتي به اين ركورد نزديك هم نشده بود!
رودريگو كارتيل، استراتژيست ارشد بازارهاي ارز در بانك 
ملي استراليا گفت: آخرين خبرها از تحوالت اقتصادي نيز 
نتوانسته اند چيزي از نگراني ها كم كنند. انتظار داريم با 
شروع بازگشايي مجدد كسب و كارها، با صعودي شدن سير 
شيوع مجدد كرونا در جهان سوال اينجاست كه دولت ها 
و بانك هاي مرك��زي چگونه مي خواهن��د بين مباحث 
اقتصادي و سالمتي يك موازنه برقرار كنند.  از سوي ديگر 
شاخص هاي كالن اقتصادي منتشرشده درباره كشورهاي 
اروپايي نشان دهنده اين است كه شرايط كماكان تا حد 
زيادي بد باقي مانده است؛ هر چند كه بانك مركزي اروپا 

اعالم كرده اس��ت برنامه خريد اوراق قرضه خود را با ۶00 
ميليارد يورو افزايش به 1.35 تريليون يورو خواهد رساند و 

اين برنامه را تا سال 2021 ادامه خواهد داد. 
طبق اعالم مركز آمار اتحاديه اروپا، متوسط نرخ تورم در 
19 كشور عضو منطقه يورو در 12ماه منتهي به مي با 
0.2 درصد كاهش نسبت به رقم مشابه منتهي به ماه 
قبل به 0.1 درصد رس��يد كه 1.1 درصد كمتر از تورم 
ثبت شده در دوره مشابه سال قبل محسوب مي شود. 
همچنين متوسط نرخ تورم در 12 ماه منتهي به مي در 
27 كش��ور عضو اتحاديه اروپا 0.۶ درصد اندازه گيري 
شده كه 0.1 درصد كمتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده 
است. اين تورم همچنين يك درصد كمتر از تورم ثبت 

شده در دوره زماني مشابه سال قبل است.
اين نرخ تورم فاصله بس��يار زيادي با س��طح دو درصدي 

هدفگذاري شده توسط بانك مركزي اروپا دارد.
تحليلگران بانك » باركلي« در ياددداشتي نوشتند: انتظار 
ما اين است كه بازار ارز كماكان بين اخبار مثبت ناشي از 
بازگشت تدريجي س��طح فعاليت هاي اقتصادي و اخبار 
منفي احتمال آغاز موج دوم شيوع كرونا گير كنند و احتماال 

اين وضعيت، خيلي زود به پايان نخواهد رسيد.
از س��وي ديگر با بازگشايي مجدد كس��ب و كارها شاهد 
اوج گيري ش��يوع كرونا بوده ايم و در برخي از نقاط چين 
محدوديت هاي رفت و آمدي مجددا به اجرا درآمده اند تا 
جلوي شيوع بيشتر ويروس كرونا كه طبق اعالم مقامات 
بهداشتي چين داراي برخي رفتارهاي متفاوت از ويروس 
اوليه آن اس��ت گرفته ش��ود. طبق اعالم مقامات چيني 
ويروس كروناي جديد از طريق اروپا وارد چين شده است.
تاكنون بي��ش از 9 ميليون و 4۶ هزار و 215 مورد ابتال به 
كرونا گزارش شده است كه در اين بين 470 هزار و 703 
نفر جان خود را از دست داده اند. در بين كشورهاي مختلف، 
باالترين تلفات مرب��وط به امريكا با 122 هزار و 247 نفر، 
برزيل با 50 هزار و ۶59 نفر، انگليس با 42 هزار و ۶32 نفر، 
ايتاليا با 34 هزار و ۶34 نفر و فرانسه با 29 هزار و ۶40 نفر 
بوده است.  جين فولي، كارشناس مسائل ارزي در »روبو 

بان��ك« گفت: بازارها بين جريان مختلف��ي از اخبار گير 
كرده اند. از يك سو شاهديم كه بانك هاي مركزي جريان 
عظيمي از نقدينگي را به بازارها تزريق كرده اند و از سوي 
ديگر تنش هاي ژئوپلتيكي به سطوح كم سابقه اي رسيده 
اس��ت كه مي تواند عواقب ناگواري براي اقتصاد جهاني 

داشته باشد.
در حوزه تج��ارت خارجي ني��ز عملك��رد نااميدكننده 
اقتصادهاي امريكايي ادامه دارد؛ صادرات امريكا تا پايان 
ماه آوريل با كاهش 20.5 درصدي نسبت به ماه قبل مواجه 
شده اس��ت كه اين رقم در طول يك دهه اخير بي سابقه 
بوده است. در طرف واردات نيز امريكايي ها 10.7 درصد 
كمتر از ماه قبل واردات داشته اند. آمارهاي مشابه منتشر 
شده براي كانادا نيز نشان مي دهد در ماه آوريل صادرات با 
كاهش 29.7 درصدي و واردات با كاهش 25.1 درصدي 
مواجه شده است و افزايش كسري تراز تجاري، دالر كانادا 

را تحت فشار قرار داده است. 
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با 0.12 درصد 
كاهش نسبت به روز قبل و در سطح 97.485 واحد بسته 
ش��د. نرخ برابري هر فرانك س��ويس معادل1.051 دالر 

اعالم شد. 
مخالفت برخي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نظير هلند، 
دانمارك، سوئد و اتريش با طرح پيشنهادي فرانسه و آلمان 
تاكنون مانع از آن شده است تا بسته يك تريليون يورويي 
حمايتي از اقتصاده��اي اروپايي در برابر ويروس كرونا به 
مرحله اجرا در ايد. از سوي ديگر مرزهاي اتحاديه اروپا هنوز 
به روي شمار زيادي از كشورها بسته باقي خواهد ماند كه 
اين مساله روي تجارت خارجي و جريانات سرمايه اي موثر 
خواهد بود. از سوي ديگر روند افزايش كسري بودجه در 
انگليس ساير كشورهاي اروپايي كماكان ادامه دارد و به 
نظر مي رس��د با رويكرد دولت ها در افزايش مخارج خود 
بايد ش��اهد تداوم اين وضعيت در ماه هاي آينده باشيم. 
مساله اي كه فش��ار بر روي يورو و پوند را در ماه هاي آتي 
بيشتر خواهد كرد. نخست وزير ايتاليا نيز گفته است كسري 
بودجه امسال اين كشور احتماال بسيار بيشتر از مقداري 
خواهد بود كه دولت پيش از بحران كرونا تخمين زده بود. 
در تازه ترين دور از معامالت، پوند با صعود 0.23 درصدي 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.237 دالر مبادله شد. 
يورو 0.1۶ درصد باال رفت و با باقي ماندن در كانال 1.11 

به 1.119 دالر رسيد.
ادوارد موي��ا - تحليلگر بازار ارز در موسس��ه اواندا - گفت: 
كماكان دارايي هاي امن در موقعيت بهتري قرار دارند اگر 
چه شرايط مثل ماه قبل نيست. اكنون بيشتر از آنكه معامله 
گران رفتار دالر را زير ذره بين قرار داده باشند منتظرند ببينند 
بانك هاي مركزي سوييس و ژاپن چه خواهند كرد و با نرخ 
بهره خود كه همين حاال هم در سطح منفي قرار دارد چه 
خواهند كرد. عملكرد اقتصادهاي بزرگ آسيا نيز كماكان در 
سطح نااميدكننده اي باقي مانده است. طبق اعالم دولت ژاپن 
در سه نخست امسال اقتصاد اين كشور 0.۶ درصد كوچك تر 
شده است. اين رشد كه 0.3 درصد بيشتر از رشد پيش بيني 
شده قبلي توسط كارشناسان است، بدترين عملكرد اقتصاد 
ژاپن از سال 2015 تاكنون محسوب مي شود. بانك مركزي 
ژاپن از ماه مارس تاكنون در مجموع حدود 14.4 تريليون 
ين نقدينگي به اشكال مختلف به بازارهاي مالي تزريق كرده 

است تا از پيامدهاي اقتصادي ويروس كرونا بكاهد.
در معام��الت بازارهاي ارزي جهان��ي، همچنين هر دالر 
با 0.05 درصد افزايش به 10۶.885 ين رس��يد. در برابر 
همتاي اس��تراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.457 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 7.077 يوان 

چين اعالم شد.

گروه بانك و بيمه| 
آمار داد و ستدهاي اوراق تسهيالت مسكن در 
فرابورس نشان مي دهد كه اين اوراق در دو ماه 
ابتداي سال جاري در بازه قيمتي بين ۶۰ تا ۸۰ 
هزار تومان در نوسان است و بين معامله گران 
داد و س�تد مي ش�ود. بر اس�اس آخرين آمار 
معامالت فرابورس، قيمت اوراق تس�هيالت 
مسكن »تسه« بعد از نوسان در هفته هاي اخير 
اين روزه�ا در حدود ۶۰ هزار تومان از س�وي 

سرمايه گذاران داد و ستد مي شود.

آمارهاي معامالتي نشان مي دهد كه در معامالت فرابورس، 
قيمت اوراق تسهيالت مسكن »تسه« فروردين ماه سال 
99 به ميزان 59 هزار و 270 تومان، ارديبهشت  ماه سال 
98 به ميزان 57 ه��زار و 490 تومان در تابلوهاي آماري 

ثبت شده است. اين گزارش حاكي است كه قيمت اوراق 
تسهيالت مسكن »تسه« اسفندماه سال 98 به ميزان 58 
هزار و ۶43 تومان، بهمن ماه سال 98 به ميزان 58 هزار و 
۶95 تومان، دي ماه 98 به ميزان 57 هزار و 897 تومان، 
آذر ماه 97 به ميزان 59 هزار و 31 تومان، آبان ماه 98 به 
ميزان 58 هزار و 407 تومان، مهر ماه 98 به ميزان 58 هزار 
و 295 تومان، ش��هريور ماه 98 به ميزان 58 هزار و 575 
تومان، مرداد ماه 98 به ميزان 58 هزار و 3۶0 تومان، تير 
ماه 97 به ميزان 58 ه��زار و 274 هزارتومان، خرداد ماه 
98 به ميزان 58 هزار و 1۶7 تومان، ارديبهشت ماه 98 به 
ميزان 58 هزار و 207 تومان و فروردين ماه 98 به ميزان 
57 هزار و 7۶1 تومان داد و س��تد مي شود. اوراق گواهي 
تسهيالت مسكن پيش تر در شعب بانك مسكن و تحت 
يك بازار غيرمنسجم معامله مي شد و افراد با خريد اين 
اوراق به نوعي هزينه فرصت مورد نياز براي دريافت وام را 

خريداري مي كردند. پس از پذيرش اين اوراق در فرابورس، 
در عمل معامله اين اوراق شكل رسمي و ضابطه  مند به خود 
گرفت و در حال حاضر اين اوراق مانند س��اير سهم هاي 
موجود در فرابورس در ساعات معامالتي خريد و فروش 
مي شود. همچنين به ازاي دريافت هر 5.000.000 ريال 
تس��هيالت، بايد يك برگه اوراق خريداري شود. گفتني 
اس��ت، نماد اوراق »تسه« )مخفف تس��هيالت( در بازار 
فرابورس شامل نام ماه و دو رقم آخر سال صدور است، كه 
به كلمه »تسه« اضافه مي شوند. به عنوان مثال نماد »امتياز 
تسهيالت مسكن اسفند 97« كه مربوط به اوراقي است 
كه در اسفندماه 97 منتشر شده با عنوان »تسه 9711« در 
بازار خريد و فروش مي شود و مدت اعتبار اوراق صادره از 
تاريخ صدور به مدت 2.5 سال است كه اين مدت در شرايط 
خاص حداكثر تا دو دوره ۶ ماهه، قابل تمديد است. براي 
شروع فرآيند خريد اين اوراق مانند ساير نمادهاي موجود 
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سه اولويت نظام بانكي
در حوزه بانكداري الكترونيك

س��ال 99 از چند جهت 
مي توان��د نقط��ه عطفي 
ب��راي توس��عه خدمات 
غيرحضوري در كش��ور 
باش��د؛ از اواخر سال 98 
با ش��يوع وي��روس كرونا 
در جهان و به تب��ع ايران 
و اس��تمرار اين وضعيت 
نياز به توسعه همه جانبه 
خدمات غيرحض��وري و ارايه آن به م��ردم در حوزه 
نظام مالي، بانكي و پرداخت بيش��تر احساس شد و 
اين فضا فرصتي براي ش��تاب گرفتن فعاليت ها در 
اين بخش ش��د. از اين ضرورت دارد در سال جاري 
با بررسي ريشه اي مش��كالت بسياري از فعاليت ها 
در بخش بانكداري ديجيتال و پرداخت مطرح شده 
تعيين تكليف و دستورالعمل نهايي آن ابالغ شود تا 
با رفع موانع شاهد توسعه خدمات غير حضور باشيم 
و بتوانيم در مس��ير تحقق ايجاد تحول ديجيتال در 
صنعت مالي كشور گام هاي خوبي را برداريم. در حال 
حاضر شبكه بانكي و پرداخت كشور با چند موضوع 
اساسي مواجه است كه اگر امسال موردتوجه قرار گيرد 
و تعيين تكليف شود بس��ياري از موانع براي توسعه 
خدمات غيرحضوري در صنع��ت بانكي و پرداخت 
برداشته مي شود.س��ه موضوع مهم در اين بخش ها 
وجود دارد كه از س��وي رگوالت��وري نيز موردتوجه 
جدي قرارگرفته و بانك مركزي برنامه هايي براي آن 
در دست اقدام دارد. ش��يوع ويروس كرونا در كشور 
كه اس��تقرار بانكداري ديجيتال و توسعه خدمات 
غيرحضوري را به يك ضرورت اجتناب ناپذير تبديل 
كرده است. الزمه استقرار بانكداري ديجيتال و ارايه 
همه جانبه خدمات غير حض��وري به مردم در حوزه 
بانكي و پرداخت استقرار احراز هويت غيرحضوري 
است كه از بحث هاي پر چالش در اين حوزه مي باشد 
و اميد است با توجه به حركت هاي خوبي كه در اين 
بخش در حوزه بورس شكل گرفته است در نظام بانكي 
نيز دستورالعمل آن به شبكه بانكي ابالغ شود تا بانك ها 
بتوانند در شرايط كنوني كشور خدمات خود را به شكل 
گس��ترده تري به صورت غيرحضوري به مشتريان 
ارايه دهند. حل اين مس��اله براي توسعه بانكداري 
ديجيتال و حركت در مسير تحول ديجيتال ضرورت 
دارد و اميدواريم با فعاليت هايي كه در بانك مركزي 
در اين خصوص ش��كل گرفته هرچه زودتر راهكار 
مناسب براي بهره گيري از احراز هويت غيرحضوري 
براي ارايه خدمات مالي و بانكي به مردم نهايي شود. 
موضوع اصالح نظام كارمزد از مس��ائل مهمي است 
كه سال ها به دغدغه هاي اصلي بانك ها تبديل شده 
اس��ت و ضرورت دارد در س��ال 99 هرچه سريع تر 
تعيين تكليف شود و دستورالعمل نهايي آن به شبكه 
بانكي ابالغ شود؛ البته در بانك مركزي كميته اي در 
اين خصوص تشكيل شده و قرار بود دستورالعمل آن 
نهايي و ابالغ شود؛ ولي همچنان بانك ها منتظر ابالغ 
دس��تورالعمل در اين خصوص هستند. بيش از 70 
درصد تراكنش ها در نظام بانكي كشور در حوزه خرد 
است كه هزينه كارمزد آن چندين سال است كه بر 
دوش بانك ها افتاده است و هرساله هزينه هنگفتي از 
جيب بانك ها در اين بخش بدون ايجاد ارزش افزوده 
خارج مي شود و اين هزينه عماًل دست بانك ها را براي 
توسعه زيرساخت ها در حوزه بانكداري الكترونيك به 
دليل عدم سوددهي بسته است؛ ازاين رو اصالح نظام 
كارمزد در كشور به عقيده من از مهم ترين اولويت ها 
در سال 99 مي باشد. استقرار كيف پول الكترونيك در 
سال جاري يك ضرورت است. اكنون باوجود الزامي 
شدن بهره گيري از رمز دوم پويا در تراكنش ها و جدي 
شدن مباحث براي اصالح نظام كارمزد بهترين زمان 
براي استقرار كيف پول الكترونيك در كشور است؛ 
زيرا يكي از ملزومات استقبال از كيف پول الكترونيك 
در ميان مردم اصالح نظام كارمزد است. پيش نويس 
دستورالعمل كيف پول الكترونيك نهايي شده است. 
بانك مركزي با علم بر روي اين مهم كارگروهي را در 
بانك مركزي در اين بخش با دستور مستقيم رييس كل 
بانك مركزي تشكيل داده و خوشبختانه پيش نويس 
دستورالعمل كيف پول الكترونيك نهايي شده است و 
در حال طي فرآيندهاي قانوني براي ابالغ است.  بعد از 
ابالغ اين دستورالعمل به طور حتم بحث استقرار كيف 
پول در كشور در بانك ها و راهبردها به صورت جدي 
دنبال مي شود. در اين دستورالعمل بانك ها اجازه دارند 
نسبت به ايجاد كيف پول الكترونيك اقدام كنند و نقش 
بانك ها به نسبت قبل دستورالعمل هاي قبلي در اين 

بخش پررنگ تر است.

اصالح نظام بانكي با هدف 
تحقق جهش توليد

نماينده مردم قزوين در مجلس يازدهم الكترونيكي 
ش��دن خدمات بانكي در س��ال هاي اخير را گامي 
در مسير ش��فافيت خواند و بر ضرورت اصالح نظام 
بانكي با هدف تحقق جهش توليد تاكيد كرد. فاطمه 
محمدبيگي در گفت وگو با ايبنا با تاكيد بر ضرورت 
اصالح نظام بانكي در كش��ور با هدف تحقق جهش 
توليد، گفت: بانك ها براي رسيدن به رشد و توسعه 
پايدار در كش��ور نقش كليدي داش��ته، از اينرو رفع 
ايرادات مترتب ب��ر آنها الزم اس��ت. وي با تاكيد بر 
اينكه در حوزه الكترونيكي ك��ردن خدمات بانكي 
پيشرفت هاي خوبي داشته ايم، افزود: الكترونيكي 
ش��دن خدمات بانكي در س��ال هاي اخير گامي در 
مسير شفافيت خواهد بود. محمدبيگي با بيان اينكه 
بحث تسهيل گري از سوي بانك ها بايد پيش از پيش 
مدنظر قرار بگيرد، افزود: در مناطق محروم بانك ها 
تمايلي براي ايجاد شعبه و باجه هاي ATM  ندارند 
كه الزم است براي برقراري عدالت، بانك مركزي در 

اين باره نيز تدبيري داشته باشد.

به دنبال افزايش اونس جهاني طال و قيمت دالر، نرخ سكه و طال افزايش يافت

محمدعلي بخشي زاده

 كارشناس بانكي

در بازار فرابورس، متقاضيان بايد ابتدا نسبت به دريافت 
كد بورسي خود از طريق كارگزاري ها اقدام كنند و پس 
از دريافت كد بورس��ي به خريد و فروش اوراق »تسه« به 
صورت حضوري يا »آفالين« بپردازند. الزم به ذكر است، 
دامنه نوسان تسهيالت مسكن، همانند سهم هاي موجود 
در ب��ازار بورس و فرابورس، مي توان��د روزانه 5+ درصد يا 
5- درصد قيمت پاياني روز قبل خود باشد، يعني مي تواند 
تا 5 درصد بيشتر يا كمتر از قيمت روز قبل معامله شود. 
همچنين سرمايه گذاران بايد هنگام خريد و فروش اين 
اوراق، مبلغي به عنوان كارمزد معامالت پرداخت كنند. از 
سويي ديگر، هزينه كارمزد خريد اوراق تسهيالت مسكن 
)0.49 درص��د( و هزينه كارمزد ف��روش )0.24 درصد( 
اس��ت و پس از خريد اين اوراق توسط مشتريان از طرف 
شركت سپرده گذاري مركزي براي آنها گواهي اعالميه 
خريد صادر مي شود كه نش��ان مي دهد سرمايه گذاران 
چه تعداد از اوراق مس��كن را در چه نم��ادي خريداري 
كرده اند. از س��ويي ديگر كارگزار خريدار، اين گواهي را 
در اختيار مشتريان قرار مي دهند تا با ارايه اين گواهي به 

بانك، ادامه روند دريافت وام از جانب بانك صورت گيرد. 
گفتني است، براي جلوگيري از سودجويي هاي احتمالي 
و دستكاري هاي قيمتي و جلوگيري از نوسان گيري  هاي 
احتمالي اوراق »تس��ه«، اوراق تسهيالت مسكن از دو تا 
4 ماه بعد از تاريخ خريد قابل فروش نيستند و ناظر آنها تا 
پايان محدوديت فروش، فرابورس باقي مي ماند و در اين 
مدت ناظر غيرقابل تغيير است و پس از گذشت اين مدت 
مي توان، با تغيير ناظر اين اوراق را در هر كارگزاري به فروش 
رساند. البته اين محدوديت براي نمادهايي كه كمتر از 4 
ماه از اعتبار آنها باقي مانده، اعمال نمي شود. همانطور كه 
ذكر ش��د مدت اعتبار اوراق صادر شده از تاريخ صدور به 
مدت دو سال است و درصورتي كه مدت اعتبار اين اوراق 
به پايان برسد و دارنده اوراق از تسهيالت آن استفاده نكند، 
نماد معامالتي آن متوقف مي شود و وجوه پرداختي براي 
خريد اوراق به سرمايه گذار مسترد نمي شود و به همين 
دليل سرمايه گذاراني كه قصد استفاده از تسهيالت اين 
اوراق را ندارند، بايد تا قبل از پايان مهلت اعتبار اين اوراق را 

در بازار به فروش رسانند.  

در باب كاهش انگيزه در توليد
ادامه از صفحه اول

اخيرا شنيدم قصد دارد خط توليدش را متوقف و زمين 
كارخانه اش را واگذار كند. پرس وجو كردم؛ بازنشستگي 
بهانه بود. گفته بود: »مي خواهم خودم را خالص كنم«. 
گفته بود؛ »مدت هاست پول كارگران را از محل ساخت 
و س��از و فروش آپارتمان در تهران مي پردازم و خيلي 
وقت است به اين نتيجه رسيده ام كه در كشور ما، توليد 

خطاست.«
دوس��تي كه برايم خب��ر را آورد در وصفش گفت: 50 
س��ال عاش��ق كارش بوده و هر روز س��اعت 5 صبح از 
خانه بيرون مي زده و 10 ش��ب به خانه برمي گشته و 
غيرممكن است بتواند از كارخانه اش دل بكند. خواستند 
من و برخي دوس��تان پادرمياني كنيم كه كارخانه را 
تعطيل نكند. پرس��يدم زمين كارخانه اش كجاست؟ 
گفتند: فالن جاس��ت كه اين روزها ارزش زيادي پيدا 

كرده. ياد جمله آقاي مهدي آگاه افتادم كه گفته بود: 
»عمده شركت هاي ما ورشكسته هستند فقط زميني 
كه در آن واقع شده اند قيمت زيادي پيدا كرده است.« 
گفتم: دنبال دليل نگرديد؛ »زمان« و»زمين« بهترين 
انگيزه براي تعطيل كردن خط توليد آن كارخانه ايجاد 

كرده اند. گفتند چطور؟
گفتم: متأسفانه در كشور ما عوامل و داليل زيادي وجود 
دارد كه انگيزه توليد و سرمايه گذاري را از بين مي برد و 
در مقابل انگيزه براي خريد و فروش و نگهداري دارايي ها 
مثل امالك و مستغالت و ارز و طال را افزايش مي دهد. 
زماني كه پيرمرد تصميم گرفت كارخانه اش را احداث 
كند، سود و انگيزه توليد در اقتصاد ايران بيشتر از خريد 
و فروش زمين و ام��الك بود اما امروز انگيزه و منفعت 
تعطيل كردن كارخانه و فروش زمين آن قوي تر است.

واضح است كه گذر زمان باعث شده نظام فكري پيرمرد 
كارآفرين تغييراساسي كند. ارزش هاي ذهني همه ما 
در طول زمان ثابت نمي ماند و انتخاب ها و تصميم هاي 
اقتص��ادي ما از دوره اي ب��ه دوره ديگر تغيير مي كند. 
تصميمي ك��ه در يك دوره زماني ب��ه عنوان بهترين 
انتخاب مطرح است؛ الزاما در دوره هاي بعدي بهترين 

نيست.
 ب��ه همي��ن دلي��ل اس��ت ك��ه اقتصاددان��ان نقش 
سياس��ت گذاري را در ايج��اد انگي��زه ب��راي فعاليت 
اقتصادي سالم بسيار مهم و اساسي مي دانند. ساختار 
سياسي خوب ساختاري است كه توان تنظيم و تدوين 
سازوكارهاي مناسب براي فعاليت سالم كارآفرينان را 
فراهم كند. درجه خوب بودن حكمراني در كشورها در 
قانونگذاري صحيح و سالم س��ازي فضاي كسب وكار 

اس��ت و كش��وري را مي توان موفق دانست كه بتواند 
انگيزه هاي توليد را باال ببرد. 

به قول ميلت��ون فريدمن»هنر سياس��ت گذار ايجاد 
فضايي است كه در آن منفعتِ افراد نادرست در انجام 
كار درست باشد. در غير اين صورت حتي افراد درست 
هم كار خوب را انجام نخواهند داد.« دهه چهل را دهه 
طاليي اقتصاد ايران مي دانند و در تاريخ معاصر ايران 
كمتر دوره اي ش��بيه اين دوره مي شناسيم. در فاصله 
سال هاي ١٣٤٢تا ١٣٥٢ ميانگين نرخ رشد اقتصادي 
11.2درصد و ميانگين ساالنه نرخ تورم 2.۶ درصد بوده 
اس��ت. عالوه بر آن، مهم ترين صنايع ايران در همين 
دوره پايه گذاري ش��دند. دليل موفقيت سياست گذار 
اين بود كه با سياست گذاري صحيح، ذي نفعان واردات 
را به ذي نفعان توليد تبديل كرد. برخالف دوره حاضر 

ك��ه دولت هاي ما ذي نفعان توليد را با سياس��ت هاي 
نادرست اقتصادي به ذي نفعان سفته بازي و قماربازي 

تبديل كرده اند.
سياست گذار را بايد متوجه كرد به ميزاني كه اقتصاد به 
ثبات و پايداري نزديك شود و محيط كسب و كار مساعد 
باشد، انگيزه براي س��رمايه گذاري بلندمدت و توليد 
و ايجاد ارزش افزوده افزاي��ش مي يابد و به ميزاني كه 
اقتصاد در ورطه بي ثباتي و تله تورم مزمن گرفتار شود، 
انگيزه س��رمايه گذاري و كارآفريني از بين مي رود. در 
حال حاضر تورم باعث شده نرخ بازده حاصل از نگهداري 
دارايي ها بيش از بازده حاصل از ايجاد ارزش افزوده باشد. 
در چني��ن اقتصادي، انگيزه براي س��رمايه گذاري در 
مستغالت و خريد و فروش ملك و مسكن منطقي تر از 

توليد و كارآفريني با همه گرفتاري هايش است.



روي خط خبر

روي خط شركت ها

 در گفت وگو با فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه، مطرح شد

رشد سريع قيمت ها، تهديدي براي بازارهاي موازي
گروه بورس|محمد امين خدابخش|

معامالت بازار سهام همچنان بر مدار رونق تداوم 
يافته است. در روز گذشته نيز شاخص هاي بورس 
و فرابورس به لطف جريان پايدار نقدينگي افزايش 
يافتند. در روز گذشته خوشبيني به صعود هرچه 
بيش�تر قيمت ها  در روزهاي پيش رو سبب شد 
تا ش�اخص كل بورس ب�ه ميزان 40 ه�زار و 719 
واحد ديگر رشد كند. در اين روز پيشروي 3.13 
درصدي دماسنج اصلي بورس تهران موجب شد 
تا شاخص كل در سطح 1 ميليون و341 هزار و 531 
واحد قرار گيرد. افزايش ياد شده در حالي محقق 
مي شود كه رشد شاخص هموزن در روز گذشته 
از 1.97 درصد فراتر نرفت؛ عاملي كه حكايت از 
كمتر بودن رشد قيمت در نمادهاي كوچك تر بازار 

نسبت به نمادهاي بزرگ تر دارد.

 با توجه به تكرارشوندگي باالي اين پديده در روزهاي اخير به 
نظر مي رسد كه جاماندگي بيشتر نمادهاي شاخص ساز بازار 
نسبت به نمادهاي كوچك دليل اقبال بيشتر به نمادهايي 
از اين دست باش��د. مضاف بر آنكه در بسياري از نمادهاي 
كوچك ميزان كم عرضه مانع از آن مي شود تا حجم باالي 
تقاضا قادر به پر كردن حجم مبنا و افزايش حداكثري قيمت 
پاياني باشد.  ديگر بستر معامالتي بازار سهام يعني فرابورس 
نيز در روز گذشته معامالتي مشابه آنچه كه در بورس رخ داد 
را پشت سر گذاشت. در اين روز نماگر فرابورسي به ميزان 
251 واحد رشد كرد و به سطح 14 هزار و 715 واحد رسيد. 
بررسي وقايع و اخبار روزهاي گذشته در كنار ورود تقريبا 
بي وقفه حجم باالي نقدينگي تازه نفس س��بب ش��ده تا 
همچنان نگاه ها نسبت به تداوم رونق در بازار سرمايه مثبت 
باشد و در س��ايه حمايت هاي دولت و چشم انداز تورمي، 
ورود افراد تازه وارد به بازار س��هام تداوم يابد.  عواملي از اين 
دست سبب شد تا »تعادل« به منظور بررسي بازار سرمايه 
و متغيره��اي موثر با آن به گفت وگو ب��ا فردين آقابزرگي، 
كارشناس با سابقه بازار سرمايه بنشيند.  آقابزرگي در پاسخ 
به اين سوال كه آيا دريافت ماليات از خانه هاي خالي مي تواند 
به عاملي بدل شود تا همچون كاهش نرخ سود بانكي شاهد 

افزايش ورود نقدينگي از بازار ملك به بازار سرمايه باشيم يا 
خير، گفت: صد در صد اين اتفاق خواهد افتاد. اتخاذ چنين 
تصميماتي جزو سياس��ت هاي زنجيره اي پولي است كه 
مسووالن اتخاذ كرده اند. اين تصميمات مي تواند نقدينگي 
را به سمت بازارهايي روانه كند كه تاثير مستقيم تورمي بر 
پيكره اقتصاد ندارد. البته بايد توجه داشت كه رشد قيمت ها 
در بورس و افزايش ش��اخص كل آن ب��ازار در حال حاضر 

همسويي چنداني با وضعيت كلي اقتصاد كشور ندارد. 

   بازار سهام، ضربه گير تورم
وي ادامه داد: با اين حال وجود وضعيت تورمي سبب مي شود 
تا تداوم رونق بورس به كاهش اثر رواني منفي ناشي از كاهش 
ارزش پول ملي خواهد داشت. بنا بر اين فكر مي كنم سوق 
دادن تمامي هيجانات و نوسانات نقدينگي امري مناسب 
است. البته بايد توجه داشت كه تداوم اين وضعيت به صورت 
يك سويه نيز ممكن است تبعات منفي داشته باشد كه تاثير 

خود را با اختالف زماني بر اقتصاد كشور خواهد داشت.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اين نكته كه در ابتداي 
روند صعودي بازار، مهم ترين عامل پيشران قيمت  سهام 
افزايش قيمت ارز بود و هم اكنون شاهد پيشي گرفتن بازار 
از تغييرات قيمت ارز در دو سال گذشته هستيم گفت: هر 
نوع اختالف نا متناسب در ميان بازارهاي مختلف به ايجاد 
فرصت كسب سود از بازاري منتهي مي شود كه رونق بهتري 
داشته يا نسبت به ساير بازارها در جذب نقدينگي جا مانده 
است. بنابراين هنگامي كه ارزش ريالي دارايي ها در يك بازار 
نسبت به ساير بازارها بيش از اندازه افزايش مي يابد، ممكن 
است شرايطي را سبب شود كه با فراهم شدن زمينه هاي 
الزم نقدينگي به سمت ساير بخش هاي اقتصاد و بازارهاي 
ديگر گسيل ش��ود. وي ادامه داد: در حال حاضر صعود پر 
قدرت قيمت ها در بورس مي تواند چنين تهديدي را متوجه 
اقتصاد كشور كند. چرا كه ممكن است در امتداد اين رونق 
شاهد وضعيتي باشيم كه پول موجود در چرخه معامالت 
سهام به به بازارهاي وارد شود كه در طول اين مدت به داليل 
گوناگون رشد نكرده اند يا كنترل شده اند. اين امر مي تواند 
پتانسيل رشد براي بازارهاي ديگر را انباشته كند. فردين 
آقابزرگي با ذكر مثالي افزود: در ش��رايطي كه فرضًا تورم 

انتظاري در مدت يك س��ال 50 درصد است، افزايش 20 
درصدي بهاي ارز در طول مدت ياد شده، بيانگر خأل ميان 
واقعيت و آن چيزي اس��ت كه بايد در بازار ارز رخ مي داد. 
نمونه بارز اين اختالف دالر 4200 توماني است. افزايش 
نرخ دالر در بازار آزاد و تفاوت آن با قيمت دستوري به مرور 
زمان وضعيتي را سبب شده كه، دغدغه جدي براي بازار 
به وجود آورده است. منطق و قواعد اقتصاد حكم مي كند 
كه ارز ذاتي ناشي از جريانات نقد آتي، توجيه كننده قيمت 
دارايي هاي انتخاب شده براي س��رمايه گذاري باشد. اما 
شاهد آن هستيم كه در شرايط فعلي نگاه خريداران غالبا 

اينطور نيست. وي با اشاره به و ناديده گرفتن موئلفه هاي 
بنيادي از سوي بسياري از سرمايه گذاران گفت: در حال 
حاضر تعداد بسيار زيادي از شركت هاي زيان ده با تقاضا 
براي خريد مواجه هستند و همه اينها حكايت از آن دارد 
كه واقعيات موجود در فعاليت عملياتي شركت ها چندان 
مورد توجه خريداران سهام قرار نمي گيرد. بنابراين مي توان 
اينگونه گفت كه عامل سودآوري در انتخاب افراد نسبت 
به گذشته نقش كمتري دارد . آقابزرگي ادامه داد: حجم 
انبوه نقدينگي و حمايت هاي بي شائبه و قوي دولت از بازار 
سرمايه به عاملي بدل شده تا رشد قيمت ها بدون در نظر 

گرفتن موئلفه هاي ياد شده تداوم يابد. هم اكنون شاهد آن 
هستيم كه توقف و بازگشايي نمادها در بازار بعضا شامل 
نكات منفي در خصوص وضعيت شركت ها مي شود. با اين 
وجود بازار در بسياري از اين مواقع حتي به موارد با اهميت 
نيز توجه چنداني نمي كند.   اين كارشناس بازار سرمايه 
در پايان با اشاره به موقتي بودن جو شكل گرفته در خريد 
و فروش سهام و بي توجهي به وضعيت بنيادي شركت ها 
گفت: فكر مي كنم كه اين وضعيت پايدار نخواهد ماند و در 
يك نقطه اي شاهد اصالح رويه موجود و بازگشت نسبي 

فضاي تحليلي به بازار سرمايه خواهيم بود.

شركت هاي سرمايه گذاري استاني منتظر تعيين تكليف دارايي ها
سخنگوي كانون ش�ركت هاي سرمايه گذاري 
استاني سهام عدالت با بيان اينكه شركت هاي 
س�رمايه گذاري اس�تاني براي درج در تابلوي 
بورس منتظر اقدام شوراي عالي بورس، سازمان 
خصوصي سازي و سازمان بورس هستند، گفت: 
تاكنون 20 ميليون نفر روش مديريت مستقيم 

سهام عدالت را انتخاب كرده اند.

به گزارش فارس، اكبر حيدري در مورد اتمام زمان انتخاب 
روش مديريت سهام عدالت، گفت: طبق گفته سخنگوي 
س��تاد آزادس��ازي س��هام عدالت، زمان انتخ��اب روش 
مديريت س��هام عدالت تمام شده است و 20 ميليون نفر 

روش مديريت مستقيم سهام عدالت را انتخاب كرده و 29 
ميليون نفر در روش مديريت غيرمستقيم يعني مديريت 
از طريق شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت 
باقي مانده اند. وي افزود: گرچه ما اعتراض داريم، زيرا قرار 
بود هفته آخر مهلت براي انتخاب روش مديريت س��هام 
عدالت امكاني فراهم شود تا كساني كه از روي هيجان در 
ابتدا روش مديريت مستقيم را انتخاب كرده اند، بتوانند 
به روش غير مس��تقيم برگردند، اما متأسفانه اين امكان 
فراهم نشد. سخنگوي كانون شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني سهام عدالت در پاسخ به اين پرسش كه چه زماني 
شركت هاي استاني سرمايه گذاري عدالت در تابلوي بورس 
درج مي شوند، گفت: اين مساله به همكاري شوراي عالي 

بورس، سازمان بورس و سازمان خصوصي سازي بستگي 
دارد كه سريعًا تعيين و تكليف سهامداران عدالت را انجام 
دهد و آنهايي كه روش مديريت مستقيم را برگزيده اند، از 
پرتفوي شركت هاي استاني خارج شوند و براي باقيمانده 
افراد در شركت هاي سرمايه گذاري استاني تعيين تكليف 
كند. حيدري گفت: هنوز اطالعات سهامداران عدالت كه 
روش غيرمستقيم را انتخاب كرده اند، در دست سازمان 
خصوصي س��ازي اس��ت و بايد فرايند حقوق��ي و اصالح 
قراردادها انجام و صورتجلسه امضا شود كه هنوز آن را به 
شركت هاي سرمايه  گذاري استاني نداده اند. وي افزود: به 
محض تعيين تكليف دارايي هاي شركت سرمايه گذاري 
استاني، مجمع فوق العاده اين ش��ركت ها براي افزايش 

سرمايه و درج در تابلوي بورس انجام مي شود. سخنگوي 
كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت 
همچنين در مورد اينكه س��هام عدالت افرادي كه روش 
مس��تقيم را انتخاب كرده اند، چه زماني در پرتفوي آنها 
قرار مي گيرد، گفت: همه اين موارد بس��تگي به مقدمه و 
موخره اي دارد كه بايد سازمان خصوصي سازي با همكاري 

سازمان بورس انجام دهد.
ب��ه گفت��ه حي��دري، بع��د از درج نم��اد ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري استاني در بورس سهامداران اين شركت ها 
به راحتي مي توانند كل سهام خود را معامله كنند.  وي در 
مورد اينكه آيا افرادي از كانون شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني در ش��وراي عالي بورس حضور دارند، گفت: ما در 

شوراي عالي بورس نيستيم، اما اميدواريم در اسرع وقت 
فرايند انتقال سهام عدالت به شركت هاي سرمايه گذاري 
اس��تاني انجام شود و نماد ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
استاني در تابلوي بورس درج و قابل معامله شود. سخنگوي 
كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت اين 
سخنگوي كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام 
عدالت تأكيد كرد: كساني كه گزينه مديريت غيرمستقيم را 
انتخاب كرده اند، ارزش پرتفوي سهام آنها بيشتر از پرتفوي 
سهام كساني است كه روش مستقيم را برگزيده اند، چون 
در سرمايه گذاري استاني يك ارزش معنوي و ارزش جمعي 
براي سهام ايجاد مي ش��ود كه اين ارزش به همه اعضاي 

سرمايه گذاري استاني مي رسد. 

ورود ۵۰  هزار ميليارد تومان به بازار سرمايه طي سه ماه 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ايران گفت: 
صندوق تامين مالي در نظر گرفته شده كه كمك 
مي كند س�هام دار عمده بتواند 10 ت�ا 20 درصد 
س�هام را در اين صندوق عرضه كند و به شركت 

غيرمستقيم به سهام شناور كمك مي كند.

به گزارش ايلنا، حس��ن قاليباف اصل در نشست خبري با 
تشريح آخرين وضعيت بازار سرمايه و برنامه هاي سازمان 
بورس و اوراق و بهادر اظهار داشت: يكي از بحث هايي كه از 
روز اول مطرح شده اين است كه از نهادهاي موازي اجتناب 
كنيم، از همين روي سعي مي كنيم اين موازي كاري را حذف 
كنيم. به نظر بنده سازمان بايد به امور نظارتي بپردازد، در 
ماه هاي اخير نيز اين اتفاق افتاده است مثال سازمان از هيات 
پذيرش خارج شد كه در همين راس��تا است و اميدواريم 
مرز ش��فافي بين حوزه نظارت و اجرا برقرار شود. وي ادامه 
داد: بزرگ ترين س��رمايه بازار سرمايه، منابع انساني است 
كه براي ما اهميت بااليي دارد. در بحث نقدش��وندگي هم 
خوشبختانه اوضاع خوبي داريم اما نبايد به آن قانع شويم 
و بايد تمام ابزارهاي افزايش نقدشوندگي را به كار بگيريم. 
در همين راستا سه بحث مطرح است، يكي پيگيري سهام 
شناور شركت ها است كه در حال افزايش است. ما مصوبه اي 
داريم كه پتانسيل بااليي براي ناشران است و آن سهام ممتاز 
است، در نظر گرفتن اين بند در اساسنامه شركت ها مي تواند 
پتانسيل شركت ها را باال ببرد. رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار اي��ران گفت: همچنين صندوق تامين مالي در نظر 
گرفته شده كه كمك مي كنند سهام دار عمده بتواند 10 تا 
20 درصد سهام را در اين صندوق عرضه كند و به شركت 
غيرمستقيم به سهام شناور كمك مي كند. افزايش ظرفيت 
تامين مالي يكي از رسالت هاي بازار سرمايه است كه با جديت 
پيگير هستيم. قاليباف تصريح كرد: همچنين مصوبه اي 
داشتيم كه ش��ركت ها بدون ضامن انتش��ار اوراق داشته 
باش��ند كه در اين مورد چون بحث ريسك ديده مي شود 
سرمايه گذاران آن را در نظر بگيرند.  وي يادآور شد: همچنين 
بايد مقررات خود را بروز و با استانداردهاي بين المللي تطابق 

دهيم كه به بين المللي شدن بازار سرمايه كمك مي كند.

  هزار هزار ميليارد تومان معامله بورسي  
در سال گذشته

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در مقايسه ارقام سه 
ماهه امسال با سال گذشته گفت: اين مقايسه نشان مي دهد 
كه تغييرات بس��يار بزرگي ايجاد شده اس��ت و اعداد سه 
ماهه امسال با سال گذشته اصال قابل مقايسه نيست البته 
اين پيچيدگي كار را افزايش مي دهد. به طوري كه ارزش 
معامالت كل سال 98، 830 هزار ميليارد تومان بود كه اگر 

تمام بورس ها را در نظر بگيريم اين رقم به هزار هزار ميليارد 
تومان مي رسد، اما در سه ماهه امسال اين 780 هزار ميليارد 
تومان رسيده و به شكلي با كل سال گذشته برابري مي كند.

  ثبت نام 9 ميليون و ۵۰۰ هزار نفر در سجام 
طي 3 ماهه اول سال

وي ادامه داد: از لحاظ تعداد كدهاي صادره س��ال گذشته 
820 هزار كد صادر شده بود كه در سه ماهه امسال به يك 
ميليون و 600 كد رسيده است حتي در برخي روزها 100 تا 
120 هزار كد صادر مي شود. همچنين در سال گذشته تعداد 
افرادي كه در س��امانه سجام ثبت نام كرده اند دو ميليون و 
950 هزار نفر بود كه از اين بين يك ميليون و 750 هزار نفر 
احراز هويت شدند اما در سه ماهه امسال تعداد ثبت نام در 
سامانه سجام به 9 ميليون و 500 هزار نفر رسيده كه شش 
ميليون آن احراز هويت شده اند كه اصال با سال گذشته قابل 

مقايسه نيست.

  ورود ۵۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي به بورس؛ 
تا ابتداي تيرماه

قاليباف اصل تصريح كرد: سال گذشته نزديك به 30 هزار 
ميليارد تومان نقدينگي وارد بازار سرمايه شده بود كه در سه 
ماهه امسال اين رقم به حدود 50 هزار ميليارد تومان رسيده 
است كه باعث تعميق بازار شده و خود دولت نيز مي تواند از 

اين شرايط بازار تامين مالي كند.

  رقم بي نظير نقدينگي در بورس؛ تا پايان سال
وي افزود: س��ال گذش��ته كل تامين مالي بازار 260 هزار 
ميليارد تومان و در سال 97، 120 هزار ميليارد تومان بود 
اما اين رقم در سه ماهه امسال به 100 هزار ميليارد تومان 
رس��يده كه اميدواريم تا سال پايان سال به رقم بي نظيري 
برسيم. ورود اين ميزان نقدينگي يك فرصت است كه بايد 
از آن استفاده كنيم و اگر از آن استفاده نشود اين فرصت از 

دست خواهد رفت.

  7۰۰هزار نفر
 3۰ درصد سهام عدالت خود را واگذار كردند

قاليباف با بيان اينكه در 10 سال گذشته سه ماموريت مهم 
به بازار سرمايه سپرده شده است گفت: يكي از اين ماموريت 
آزادسازي سهام عدالت و قابل معامله شدن آن بود كه پس 
از 15 س��ال اتفاق افتاده است و مايه مباهات است كه اين 
اقدامات از طريق بازار س��رمايه انجام مي شود از ميان 49 
ميليون و 150 هزار سهامدار حدود 18 ميليون نفر روش 
مستقيم را انتخاب كردند كه 700 هزار نفر از آنها اقدام به 
واگذاري30 درصد سهام خود كردند و اين موضوع به خوبي 

مديريت شد البته كساني كه روش غيرمستقيم انتخاب 
كردند سهامدار ش��ركت هاي استاني شدند كه آنها نيز به 

تدريج قابليت معامله پيدا خواهند كرد.
قاليباف ادامه داد: ماموريت ديگر ما واگذاري هايي بود كه 
در راستاي اصل 44 و عمده آنها از طريق بازار سرمايه انجام 
مي شود البته اين واگذاري ها باعث تغيير فضاي بازار سرمايه 
و تعميق آن شد. به طوري كه شكل بازار سرمايه قبل و بعد از 
اصل 44 اصال قابل مقايسه نيست سومين ماموريت ما بحث 
تامين مالي اس��ت. درحال حاضر اراده نظام در اين جهت 
است كه عمده تامين مالي از طريق بازار سرمايه انجام شود. 
در گذشته معموال دولت به عنوان سرمايه گذار عمده در بازار 
حضور داشت و زمان هايي هم سيستم بانكي وظيفه تامين 
مالي پروژه ها را بر عهده داشت اما در شرايط كنوني اين دو 
عامل به داليلي قابل تحقق نيست بنابراين انتظار اين است 
كه پروژه ها از طريق بازار سرمايه تامين مالي شود. وي در 
پاسخ به اين سوال كه آيا دولت به دنبال جبران كسري بودجه 
از طريق بازار سرمايه است گفت: البته دولت براي اين منظور 
از اوراق بدهي استفاده مي كند و توصيه ما هم اين است كه 

تامين مالي دولت از طريق بازار نظام مند صورت بگيرد.

  سرمايه گذار با تحليل وارد بازار سرمايه شود
وي همچنين در مورد ورود نقدينگي به بازار سرمايه گفت: 
البته اين اتفاق خوبي است و بايد بنگاه ها از آن استفاده كنند 
اما اينكه در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد و نقدينگي از اين 
بازار خارج مي شود مربوط به سليقه سرمايه گذار است بايد 
توجه داشت اگر قيمت سهمي به پشتوانه ارزش هاي نهفته 
شركت باال رفته باشد در صورت خروج نقدينگي قيمت آن 
تغيير آنچناني نمي كند. اما اگر سهمي صرفا به خاطر افزايش 
نقدينگي باال رفته باشد و خريد آن بدون تحليل صورت بگيرد 
قطعا مسووليت آن بر عهده خود سرمايه گذار است بايد توجه 
داش��ت كه قيمت ها در بازار سرمايه بر اساس تقاضا انجام 
مي شود و سرمايه گذار بايد با تحليل وارد بازار سرمايه شود.

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهاردار گفت: ما براي سال 
جاري دو برنامه كلي در نظر داريم يكي از آنها پرداخت سود 
شركت ها از طريق سجام است يعني سهامداري كه به مجمع 
مي روند مي توانند به هيات مديره تكليف كنند كه سود آنها 
از طريق سامانه سجام پرداخت شود. البته ما نيز اين مورد 
رادر مجمع مطرح مي كنيم. البته اين در مورد افرادي كه در 
سامانه سجام ثبت نام نكرده اند مي تواند باعث بروز مشكل 
شود. وي افزود: برنامه ديگر ما برگزاري مجامع به صورت 
الكترونيك است كه شركت سپرده گذاري اعالم آ مادگي 
كرده است و به نظر مي رسد تا يك ماه آينده اين كار صورت 
بگيرد. چون تمام زيرساخت هاي فني آن تكميل شده و تنها 
بايد مراحل قانوني را بايد تكميل كند كه به نظر نمي رسد 

زياد طوالني شود. قاليباف در مورد احتمال كاهش كارمزدها 
گفت: در جلسه اي كه با كانون كارگزاري ها برگزار كرديم 
جمع بندي ما به كاهش كارمزد بود و اگر به نتيجه كلي برسيم 
قطعا آن را ابالغ مي كنيم. ما اين پيشنهاد را درشوراي عالي 
بورس مطرح كرديم اما نبايد اجازه داد كه صنعت كارگزاري 
در اين ميان آسب ببيند. وي در مورد احتمال تغيير دامنه 
نوسان نيز گفت: در ايران قيمت پاياني با روش حجم مبنا 
تعيين مي شود و ما آن را به مرور بررسي مي كنيم در مورد 
دامنه نوسان نيز اگر بورس و فرابورس از ما بخواهند ما آن را 
بررسي مي كنيم. قاليباف يادآور شد: يكي از پيشنهادات ما 
اين بوده كه شركت هايي كه از طريق صرف سهام افزايش 
سرمايه مي دهند مشمول امتياز مالياتي شوند ما در سازمان 
بورس از اين اقدام استقبال مي كنيم و البته باعث مي شوند 

مبالغ بزرگي وارد شركت ها شود. 

   امكان استفاده از رانت اطالعاتي وجود دارد؟
وي در مورد امكان استفاده از رانت اطالعاتي در معامالت 
سهام گفت: در اين مورد نمي توان حرف كلي زد چون در حال 
حاضر تمامي شركت هاي حاضر در بازار سرمايه اطالعات 
خود را در سيستم كدال واگذاري مي كنند به همين دليل 
كسي نمي تواند دسترسي زودتري به اطالعات داشته با شد.

  وضعيت صدور مجوز فعاليت كارگزاري ها
قاليباف در پاسخ به سوال ايلنا در مورد محدوديت در صدور 
مجوز فعاليت كارگزاري ها گفت: ما سعي مي كنيم در مورد 
صدور مجوز محدوديت ها نباشد. در مورد سبدگردان ها اين 
كار به طور معمول انجام مي شود در مورد كارگزاري ها نيز با 
بررسي هايي كه در مورد وضعيت دنيا داشته ايم ما بيشترين 
آمار كارگزاري را داريم. اما دليل نمي شود كه مجوز جديد 
صادر نشود. بايد توجه داشت كه در اين موضوع متغيرهاي 
زيادي تاثيرگذار هس��تند كه نبايد ريسك بازار را افزايش 
دهند در جلس��ات اخير نيز اين موضوع مطرح شده و با در 
نظر گرفتن متغيرهاي موجود بايد سريع نسبت به آن به 
جمع بندي برسيم. كه بررس��ي هاي آن در حال حاضر در 
حال انجام اس��ت. وي در پاسخ به سوال ديگر ايلنا در مورد 
احتمال اخذ ماليات از سود سهام اظهار داشت: اين موضوع 
كه در هفته هاي اخير نيز مطرح شده شايعه است و در حال 
حاضر هيچ برنامه  اي ب��راي اين موضوع وجود ندارد. البته 
شركت هايي كه در بورس هستند ماليات خود را به اشكال 

مختلف پرداخت مي كنند.

  اوضاع عرضه اولي ها
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار كشور در مورد كاهش 
عرضه هاي اوليه در هفته هاي اخير گفت: در خصوص دستور 

العمل پذيرش اصالحات انجام داديم و مسووليت آن در حال 
حاضر بر عهده بورس و فرابورس اس��ت. تا جايي كه بنده 
اطالع دارم در حال حاضر 40 تا 50 ش��ركت براي بورس و 
90 تا 100 شركت براي فرابورس اعالم درخواست كردند و 
همين هفته نيز فرابورس شاهد يك عرضه اوليه خواهد بود 
البته در اين موضوع بايد شرايط ناشران را نيز در نظر بگيريم 
اما اگر ناشران در اين مورد شكايتي داشته باشند، مي توانند 

با ما مطرح كنند.

   بازار آتي سكه در بورس به كجا رسيد؟
وي در مورد بازار آتي س��كه در بورس كاال گفت: در مورد 
گواهي س��پرده س��كه كه در بورس كاال انجام مي ش��د 
ع��ده اي از فع��االن بازار ش��اكي بودند كه اي��ن به نوعي 
باعث سيگنال دهي به س��كه فيزيكي مي شود بنابراين 
اين معامالت متوقف ش��د اما مشاهده كرديم كه قيمت 
فيزيكي س��كه از قيمت آت��ي آن فراتر رف��ت. بنابراين 
توقف معامالت آتي درست نبود و بايد توجه داشت ابزار 
 مشتقه به كشف قيمت كمك مي كند. وي در مورد ورود

 اي تي اف جديد نيز گفت: هنوز در خواس��ت جديدي از 
س��وي دولت مطرح نشده و اينكه اي تي اف جديد در چه 
مرحله اي است بنده اطالعي در اين مورد ندارم. قاليباف 
در مورد قيمت گذاري دستوري در بورس كاال نيز گفت: به 
هر حال ستاد تنظيم بازار بر اساس قانون وظايفي دارد ما 
در اين مورد با اين ستاد جلسه اي برگزار كرديم اما هنوز به 
جمع بندي نرسيديم و به دنبال حل و فصل اين موضوع در 

چارچوب اختيارات ستاد تنظيم بازار هستيم.

  سهام در ماه هاي آينده سقوط مي كند؟
قاليباف در مورد برخي ش��ايعات مبني بر احتمال سقوط 
قيمت س��هام در ماه هاي آينده گفت: قيمت سهام تابعي 
از انتظارات آ ينده اس��ت يعني اگر س��هامدار چش��م انداز 
مثبتي داشته باشد اقدام به خريد مي كند و بالعكس و بايد 
توجه داشت قيمت سهام تنها به يك عامل واكنش نشان 
نمي دهد بلكه عوامل مختلفي مانند نرخ ارز، محدوديت 
براي شركت ها، تحريم و ... در اين موضوع دخيل هستند. اما 
 اينكه قيمت سهام در آينده چه خواهد شد پيش بيني آن 
بر عهده نهاد ناظر نيست و سهامدار همانطور كه سود به دست 

مي آورد بايد ضرر آن را نيز بپذيرد.

  معامالت وكالتي ممنوع است
قاليباف در م��ورد انجام معامالت وكالت��ي نيز گفت: اين 
معامالت ممنوع بوده و بورس و س��ازمان بورس معامالت 
وكالتي را نمي پذيرد چون هر معامله اي بايد بر اساس قيمت 

تابلو صورت بگيرد.
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تكميل حداكثر واحدهاي 
)ETF( در دو روز كاري

مدير ابزارهاي نوي��ن مالي بورس اوراق بهادار تهران 
اعالم كرد: براي نخس��تين بار در بورس اوراق بهادار 
تهران با استقبال سرمايه گذاران، يك صندوق قابل 
معامله در س��هام با ارزش 400 ميليارد تومان، طي 
دو روز كاري تمامي واحدهاي سرمايه گذاري خود 
را به فروش رساند. به گزارش سنا، نگار نظري مدير 
ابزارهاي نوين مالي گفت: صندوق ارزش آفرين بيدار 
در مرحل��ه اول با اندازه 100 ميلي��ارد تومان به بازار 
معرفي ش��د كه با توجه به تكميل حداكثر واحدها 
در روز اول پذيره نويس��ي، با مجوز سازمان بورس و 
اوراق بهادار اندازه صندوق ب��ه 400 ميليارد تومان 
افزايش يافته و تمامي واحده��اي جديد نيز در روز 
دوم پذيره نويسي به فروش رسيد. نظري با اشاره به 
وضعيت صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در 
بورس تهران اظهار داشت: در حال حاضر معامالت 
18 صندوق سرمايه گذاري در انواع سهامي، مختلط، 
با درآمد ثابت و زمين و ساختمان در بورس اوراق بهادار 
تهران انجام شده و صندوق ارزش به عنوان نوزدهمين 
صندوق به اين بازار افزوده خواهد ش��د. با پيش��برد 
برنامه توس��عه بازار صندوق هاي س��رمايه گذاري 
ETF در بورس اوراق بهادار تهران، طي سال 1398 
و 1399 تعداد 8 صندوق به اين بازار افزوده ش��ده و 
حجم و ارزش معامالت نيز در فصل بهار سال جاري 
نسبت به مدت مش��ابه سال قبل به ترتيب 300% و 
370% افزايش يافته است.  وي افزود: بازدهي مناسب 
صندوق هاي س��رمايه گذاري ناشي از تخصص آنها 
در فعاليت در بازار سرمايه، از جمله داليل استقبال 
سرمايه گذاران از صندوق هاي سرمايه گذاري است. 
مديريت ابزارهاي نوين به اشخاصي كه تخصص الزم 
براي س��رمايه گذاري در بازار سرمايه را دارا نيستند 
توصيه مي كند با كس��ب آگاهي نسبت به سازوكار 
صندوق هاي سرمايه گذاري، وجوه خود را در اختيار 
اين صندوق ها قرار داده و از اين طريق از بازدهي بازار 

سرمايه بهرمند شوند.

  »افق« به هر س�هم 52۸5 ريال اختصاص 
داد: فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش در دوره 
12 ماهه منتهي به 29 اس��فند ماه 1398، به ازاي 
هر س��هم خود 5 هزار و 285 ريال كنار گذاش��ت 
كه نس��بت به دوره مشابه در سال گذشته كه سود 
هر س��هم 2 ه��زار و 979 ريال اعالم ش��ده بود، از 
افزاي��ش 77 درصدي برخوردار اس��ت. به گزارش 
سنا، فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش با سرمايه 
يك ه��زار ميليارد ري��ال، صورت ه��اي مالي 12 
ماهه دوره مالي منتهي به 29 اس��فند 1398 را به 
صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. فروشگاه هاي 
زنجيره اي افق كوروش در دوره ياد ش��ده، مبلغ 5 
هزار و 285 ميليارد و 451 ميليون ريال سود خالص 
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 5 هزار و 285 ريال 
سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داد كه نسبت به 
دوره مشابه در سال گذشته از افزايش 77 درصدي 
برخوردار است.  “افق “ در دوره 12 ماهه سال مالي 
منتهي به اس��فند 97، به صورت حسابرسي شده، 
مبلغ 2 هزار و 978 ميليارد و 507 ميليون ريال سود 
خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ 2 هزار و 979 
ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.

  سود هر سهم »دكوثر« 591 درصد افزايش 
يافت:  شركت داروس��ازي كوثر در دوره 12 ماهه 
منتهي به 29 اس��فند ماه 1398، به ازاي هر سهم 
خود يك هزار و 908 ريال كنار گذاشت كه نسبت 
به دوره مش��ابه در سال گذش��ته كه سود هر سهم 
276 ريال اعالم شده بود، از افزايش 591 درصدي 
برخوردار است. شركت داروسازي كوثر با سرمايه 
540 ميليارد ري��ال، صورت هاي مال��ي 12 ماهه 
دوره مالي منتهي به 29 اسفند 1398 را به صورت 
حسابرسي نشده منتش��ر كرد. شركت داروسازي 
كوثر در دوره ياد شده، مبلغ يك هزار و 30 ميليارد 
و 251 ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين 
اس��اس مبلغ يك هزار و 908 ريال سود به ازاي هر 
س��هم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه 
در سال گذشته از افزايش 591 درصدي برخوردار 
است.  “دكوثر “ در دوره 12 ماهه سال مالي منتهي 
به اسفند 97، به صورت حسابرسي شده، مبلغ 148 
ميليارد و 899 ميليون ريال س��ود خالص كس��ب 
كرد و بدين ترتيب مبلغ 276 ريال سود به ازاي هر 
س��هم خود اختصاص داده بود. همچنين براساس 
اين گزارش، شركت داروسازي كوثر در صورت هاي 
مالي تلفيق��ي 12 ماهه منتهي به 29 اس��فند ماه 
1398، سود هر س��هم را با افزايش 267 درصدي 
نسبت به سال گذش��ته، 4 هزار و 225 ريال و سود 
خالص را 2 هزار و 281 ميليارد و 441 ميليون ريال 

اعالم كرده بود.

  پيشنهاد افزايش س�رمايه »والبر«:  هيات 
مديره گروه دارويي البرز پيشنهاد افزايش سرمايه 
2 هزار و 500 ميلي��ارد ريالي را به مجمع عمومي 
فوق العاده اين شركت پيش��نهاد داد. گروه دارويي 
البرز عنوان كرده است برنامه افزايش سرمايه از مبلغ 
4 هزار و 800 ميليارد و 100 ميليون ريال به 7 هزار 
و 300 ميليارد و 100 ميليون ريال دارد. بر اساس 
اين گزارش، افزايش سرمايه »والبر« از محل سود 
انباشته، ساير اندوخته ها به منظور افزايش سرمايه 
از محل اندوخته سرمايه اي و سود انباشته به منظور 
الزامات اساسنامه كه در تاريخ يكم تيرماه 1399 به 
تصويب هيات مديره رس��يده و جهت اظهارنظر به 
حسابرس و بازرس قانوني ارسال شده، خواهد بود. 
بديهي است انجام افزايش سرمايه ياد شده منوط 
به موافقت س��ازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب 
مجمع عمومي فوق العاده اس��ت و در اين خصوص 

اطالع رساني خواهد شد.

دريافت ماليات بر ملك به نفع بازار سرمايه است
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رييس اتاق بازرگاني تهران: طي 2 سال گذشته رشد واقعي سرمايه گذاري در اقتصاد ايران منفي بوده است

ارزش بازار مسكن 3 برابر ارزش بازار سرمايه
گروه راه و شهرسازي|

دي�روز ات�اق بازرگان�ي ته�ران و وزارت راه و 
شهرسازي طي مراسمي دو تفاهم نامه با هدف 
اجراي ط�رح اق�دام ملي توليد مس�كن امضا 
كردند. اين مراسم بهانه اي ش�د تا رييس اتاق 
بازرگاني تهران و وزير راه وشهرسازي آمارها و 
تحليل هاي خود از وضعيت اقتصاد و به ويژه بازار 
مسكن را به اشتراك بگذارند. بر اساس آمارها و 
تحليل هاي ارايه ش�ده در اين مراسم، اگر چه 
ارزش بازار مس�كن حدود 3 براب�ر ارزش بازار 
سرمايه است اما ميزان سرمايه گذاري در بازار 
مسكن و جذب منابع پولي در اين بازار در قياس 
با بازار سرمايه طي دو سال گذشته بسيار اندك 
بوده است. مساله اي كه به عنوان يكي از عوامل 
كاه�ش عرضه واحدهاي مس�كوني و افزايش 
قيمت ها در بازار مسكن ارزيابي مي شود.  رييس 
ات�اق بازرگاني تهران گفت: در بخش مس�كن 
حضور بخش هاي خصولتي و دولتي كمتر است 
لذا اگر سياست گذاري درس�تي در اين بخش 
انجام شود بخش مسكن و ساختمان مي تواند 

پيشران صنعت كشور باشد.

به گزارش فارس، مس��عود خوانس��اري ديروز در مراسم 
امضاي دو تفاهم نامه در راس��تاي طرح اقدام ملي توليد 
مس��كن كه در اتاق بازرگاني تهران برگزار شد، گفت: در 
پايان س��ال 98 عدد توليد ناخالص داخلي كشور 2 هزار 
و 500 هزار ميليارد تومان برآورد شده است و ارزش بازار 
سرمايه نيز در سال گذشته 6 هزار هزار ميليارد تومان بوده 
است و ارزش بازار مس��كن حدود 15 هزار هزار ميليارد 
تومان در پايان س��ال 98 بوده اس��ت و اين ارقام نش��ان 
مي دهد كه ارزش بازار مس��كن 2.5 تا 3 برابر ارزش بازار 

سرمايه است. 
 ريي��س ات��اق بازرگان��ي ته��ران اف��زود: رش��د واقعي 
سرمايه گذاري در سال گذش��ته، براساس گزارش هاي 
بانك مركزي منفي 3.4 درصد و در سال 97 نيز منفي 7.4 
درصد بوده است. بنابراين طي دو سال گذشته رشد واقعي 

سرمايه گذاري منفي بوده است. 
 وي افزود: مس��كن، خ��وراك و پوش��اك مهم ترين 
بخش هاي پيشران در اقتصاد هر كشور به شمار مي روند 
و تمام مردم همواره به آن نيازمند هس��تند، از اين رو، 
حتي اگر اقتصاد در هر كش��وري دچار مشكالت شود 
اين سه بخش آخرين بخش هايي هستند كه از سبد 

اقتصادي مردم خارج مي شود. 
خوانساري گفت: بخش مس��كن از نظر سرمايه گذاري 
داخلي و خارجي حايز اهميت اس��ت اما متاسفانه در دو 
سال 97 و 98 رشد سرمايه گذاري منفي بوده است؛ اين در 
حالي است كه بخش مسكن مي تواند از نظر اشتغال بسيار 
موثر باشد. از اين رو، الزم است اين موضوع به صورت دقيق 

مورد بررسي قرار گيرد. 

    عقب تر از تركيه  هستيم
رييس ات��اق بازرگاني تهران اظهار ك��رد: به رغم اينكه 
ايران در بخش مسكن پيشتاز بوده و حتي شاهد ساخت 
مسكن صنعتي اكباتان در س��ال 1350 بوديم ما امروز 
در اين زمينه عقب افتاده ايم به طوري كه وقتي خودمان 
را در اين زمينه با تركيه مقايسه مي كنيم، مي بينيم كه 
عقب تر از آنها هستيم.  وي با تاكيد بر اينكه در بحث بافت 
فرسوده هم بايد اقدامات جدي انجام مي شد، گفت: اگر 
چه اقداماتي انجام شده اما كار جدي در اين بخش انجام 
نشده و نمونه قابل توجه در زمينه ساخت در منطقه نواب 
در دهه 70 بود و بعد از آن كار خاصي صورت نگرفته است.  
رييس اتاق بازرگاني تهران اظهار كرد: بخش خصوصي در 
زمينه بازسازي بافت فرسوده آمادگي دارد .  خوانساري 
اظهار كرد: در بخش مسكن حضور بخش هاي خصولتي 
و دولتي كمتر است، از اين رو، اگر سياست گذاري درستي 
در اين بخش انجام ش��ود بخش مس��كن و ساختمان 
مي تواند پيشران صنعت كشور باشد. وي با تاكيد بر رفع 
چالش ها در بخش مسكن اظهار كرد: هنوز ساخت و ساز 
در اين بخش سنتي است و كمتر به سمت صنعتي شدن 
حركت كرده ايم. اخذ پروانه ساخت در كشور حداقل يك 
س��ال به طول مي انجامد و سرمايه در اين بخش خواب 
طوالني دارد و اينها نمونه هايي از چالش هاي موجود در 

اين بخش است. 

    انتقاد از نظام مهندسي 
رييس اتاق بازرگاني تهران اظهار كرد: نظام مهندس��ي 
كشور، تشكيالتي اس��ت كه بايد در بخش مسكن ناظر 
باش��د اما به عنوان يك عامل براي كند كردن كار مطرح 
است و اين عوامل هزينه هايي است كه بر هزينه تمام شده 
ساختمان اضافه مي شود.  وي افزود: تامين مسكن براي 
طبقات مختلف جامعه وظيفه است اما شاهديم كه هر روز 
هزينه س��اخت و حتي اجاره بها افزايش مي يابد بنابراين 
الزم اس��ت تا در اين زمينه اقدامات جدي انجام ش��ود و 
س��رمايه گذاري هاي بيش��تري صورت گيرد تا پيشران 

صنعت در اين بخش باشيم.

    شرايط مسكن در كشور بحراني است
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه برخي 
عوامل التهاب زا در حوزه مس��كن خارج از اختيار است، 
گفت: اين عوامل اقتصادي باعث هجوم س��رمايه ها براي 
حفظ ارزش سرمايه به بازار مسكن و ساختمان مي شود و 
در شرايط فعلي در يكي از بحراني ترين حاالت قرار داريم. به 
گزارش فارس، اسالمي در مراسم امضاي دو تفاهم نامه در 
راستاي طرح اقدام ملي توليد مسكن كه در اتاق بازرگاني 
تهران برگزار شد، گفت: بايد سياست ها را در حوزه مسكن 
تثبيت كرد و توليد مس��كن در كشور پايدار شود و پايدار 
س��ازي جريان توليد مسكن در كشور براي ما فوق العاده 

اهمي��ت دارد و به آن ايمان داري��م. وي افزود: بايد در امر 
ساخت مسكن با اعتقاد و حركت جهادي و پيوسته اقدام 
كرد تا تحولي در بخش عرضه اتفاق افتد و حركت پايدار 
در بخش مسكن داشته باشيم.  وزير راه و شهرسازي گفت: 
نكته دوم كه همه ما بايد آن را بدانند و باور كنند اين است 
كه شرايطي كه به لحاظ اقتصادي در حوزه اقتصادي و در 
بازارهاي موازي ايجاد مي شود، و عامل اصلي التهاب زايي 
در جامعه است آن عوامل در بخش مسكن نيز موثر است 
به طوري كه قريب به اتف��اق آن عوامل خارج از اختيار ما 
در وزارت راه و شهرسازي است و ما هم به عنوان يك تابع 
متاثر از اين متغيرهاي حوزه اقتصادي هستيم. اسالمي 
گفت: همواره اين التهابات در حوزه مس��كن در كشور و 
در حوزه هاي اقتصادي تجربه شده است و ما در شرايطي 
اينچنين شاهد هجوم منابعي براي س��رمايه گذاري در 
بخش مس��كن و ساختمان هستيم كه س��رمايه گذاران 
مي خواهند با ورود به اين بخش سرمايه هاي خود را حفظ 
كنند.  وي گفت: اين عوامل مسكن را دچار بحران مي كند 
چنانچه اكنون ما در يكي از بحراني ترين ش��رايط در اين 
دوره قرار داريم. اسالمي اظهار كرد: نكته مهم اين است كه 
در اين شرايط به هيچ عنوان از جريان سازي براي توليد 
مس��كن غفلت نكنيم و هيجان زده نشويم و تصميمات 
هيجاني نگيريم و ساخت را تسهيل كنيم تا همواره ساخت 

و ساز ادامه يابد و جريان پايدار باشد. 

    فاصله ساخت و ساز تا برنامه ششم؟
وزير راه و شهرسازي گفت: در چهار يا پنج سال گذشته كف 
پروانه هاي صادره حدود 300 هزار واحد در سال بوده و نياز 
جامعه را براساس محاسبات آماري كه در قانون برنامه ششم 
توسعه براي ما تكليف مي شود اعالم مي كنند كه 900 هزار 
واحد در سال است كه 200 هزار واحد آن روستايي و 700 
هزار واحد آن ش��هري است و تفاضل را در قابل طرح اقدام 
ملي تعريف كرده ايم كه همان بحث 400 هزار واحد است 
كه با باقي مانده 480 هزار مسكن مهر در قابل يك طرح دو 
ساالنه قرار داده ايم و در جهت آن حركت كرده ايم و با وجود 
تمام سختي و موانع و حتي كمبود منابع اين حركت اتفاق 
افتاد.  اسالمي با بيان اينكه اختتاميه ساخت مسكن  مهر را 
در استان هاي مختلف اعالم خواهيم كرد، اظهار داشت: در 
استان تهران 320 مسكن مهر مشكل قضايي دارد و به غير از 
آن استان تهران مسكن مهر باقي مانده ندارد. البته شهرهاي 
جديد تهران در اين آمار گنجانده نشده است.  وي افزود: در 
اين دوره بيش از 200 هزار مسكن مهر تحويل مردم شده و 
120 هزار واحد مسكوني آماده نصب انشعابات است و حدود 
70 هزار واحد مسكوني نيز در حال اجرا داريم كه پيش بيني 
مي شود عمليات اجرايي آن تا آبان ماه به ثمر برسد و باقي 
مانده موجود مواردي است كه در محاكم قضايي است و با 
هماهنگي با دادستاني كمك مي كنيم تا پرونده ها حل و 
فصل شود .  وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: با اتمام پروژه  
مسكن مهر قم كه مش��كل قضايي دارد و با رفع مشكالت 
مربوط اميدواريم در پايان سال 99 اختتاميه ساخت مسكن 
مهر را اعالم كنيم و به موازات آن كه طرح ملي اقدام مسكن 
آغاز  و 400 هزار واحد  تامين زمين شده است و در استان هاي 
پيش��تاز نيز از همين ماه افتتاح و بهره برداري واحدهاي 

مسكوني انجام مي شود .

    برنامه 2 بخشي دولت 
براي ساماندهي بازار اجاره

وزير راه و شهرس��ازي همچنين گفت: جلسات تعيين و 
تصويب سياست هاي بهبود ش��رايط بازار اجاره در حال 
برگزاري اس��ت و به زودي راهكارهاي دولت در دو قالب 
سياس��ت گذاري و حمايتي اعالم مي ش��ود. وزي��ر راه و 
شهرسازي در گفت وگو با فارس، در بيان تمهيدات دولت 
به منظور س��امان دادن به بازار اج��اره، گفت: مجموعه 
راهكارهاي دولت به منظور س��اماندهي ب��ازار اجاره در 
دست بررسي و تصويب است و جلسات مستمر وزارت راه 
و معاون اول رييس جمهور در حال برگزاري مي باشد. وزير 
راه و شهرسازي در تش��ريح سياست ها و راهكارهاي مد 
نظر وزارت راه براي تسهيل شرايط مستاجران، بيان كرد: 
راهكارهاي مد نظر در دوقالب سياست گذاري و حمايتي 
در حال تصويب است كه در طول هفته جاري اعالم عمومي 
خواهد شد. اسالمي با اشاره به اين نكته كه سياست هاي 
بازار اجاره مدنظر دولت منجر به تسكين بازار خواهد شد، 
گفت: تا كنون هيچ دولتي، سياست مشخصي در ارتباط با 

اجاره داري و سامان بازار اجاره وضع نكرده است.
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معاون شهردار: دنبال پولي 
كردن شهر نيستيم

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با تاكيد 
بر اينكه شهرداري به دنبال پولي كردن شهر نيست، 
گفت: اگر اجراي طرح ترافيك فقط ُبعد اقتصادي 
داشت، ما از آن مي گذشتيم. مناف هاشمي، معاون 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در گفت وگو 
با مهر درباره اينكه آي��ا اصرار بر اجراي اين طرح در 
روزهاي كرونايي از سوي ش��هرداري، اين فرض را 
كه شهرداري تهران به دنبال پولي كردن شهر است، 
قوت نمي بخشد، گفت: روشي كه شهرداري تهران 
براي طرح ترافيك به كار برده است، به خودي خود 
نشان دهنده اين مساله است كه شهرداري به دنبال 
پولي كردن شهر نيست. وي با يادآوري اين نكته كه 
طرح هاي گذشته به نسبت روش حاضر اقتصادي تر 
به نظر مي رسد، گفت: پيش از اين متقاضي ورود به 
محدوده طرح ترافيك، كارتي را به رقم مشخصي 
تهيه مي كرد و ممكن بود تا پايان سال از آن استفاده 
نكند اما شهرداري منفعت خودش را از آن مي برد. 
هاشمي با تاكيد بر اينكه نگاه شهرداري در اجراي 
طرح ترافيك، بر پايه احترام به شهروندان است ابراز 
داشت: به اين ترتيب كس��اني كه از محدوده طرح 
ترافيك استفاده مي كنند، در حد نياز مي توانند از 
كارت هاي شناور استفاده كنند. وي افزود: به همين 
دليل س��قف اس��تفاده از طرح ترافيك و محدوده 
ترافيكي هوا، نشان مي دهد كه خيلي اقتصادي به 

اين موضوع پرداخته نشده است.

 ايجاد 2 محور 
فرهنگي- تاريخي در تهران

پياده راه شهريار با حضور ش��هردار تهران و اعضاي 
شوراي اسالمي ش��هر تهران به بهره برداري رسيد. 
در اي��ن پي��اده راه ك��ه در پهنه خياب��ان رودكي و 
خياب��ان حاف��ظ ق��رار دارد، دو مجموعه فرهنگي 
مهم اعم از تاالر وحدت و تئاترش��هر ق��رار دارد. به 
گزارش ايسنا، پيروز حناچي، شهردار تهران در آيين 
بهره برداري از پياده راه شهريار در جمع خبرنگاران 
گفت: يكي از خصيصه هاي اين پياده راه اين است كه 
براي معلوالن به عنوان يك فضاي عمومي شهري 
مناسب سازي شده است. اين پروژه يك هفته به دليل 
اين مناسب سازي به تعويق افتاد اما خوشبختانه اين 
كار انجام شد. وي افزود: توصيه اين است كه افرادي 
كه به اينجا مي آيند با توج��ه به نزديكي اين محل 
به دو ايس��تگاه مترو طبيعتا بايد ب��دون خودرو در 
اينجا حاضر شوند. به جهت مقايسه اين پروژه شايد 
بتوان اين پ��روژه را در مقياس كوچك طبقه بندي 
كرد اما به لحاظ تأثيرگذاري فرهنگي قطعا از نقش 
بسزايي برخوردار است. شهردار تهران در خصوص 
برنامه هاي شهرداري تهران براي احداث گذرهاي 
مشابه و فعاليت دستفروش��ان در پياده راه شهريار 
گفت: فضاهايي كه چنين كيفي مي ش��وند عرضه 
هر نوع محصولي در آنها تحت ضوابط انجام خواهد 
شد. ممكن اس��ت در مقاطع زماني شاهد فعاليت 
دست فروش��ان در اين محدوده باشيم اما قطعا اين 
فعاليت تحت ضابطه اي خاص خواهد بود و اين فضا 
بخش كوچكي از پ��روژه بزرگي تحت عنوان محور 
رودكي است. حناچي در خصوص پله برقي هاي سطح 
شهر و احداث و راه اندازي آنها نيز اظهار كرد: يكي از 
مشكالتي كه در شرايط تحريم وجود دارد پله برقي ها 
هستند به ويژه پله برقي هايي كه برند هستند. با اين 
وجود هماهنگي با س��ازندگان داخلي انجام شده و 
در حال حل اين مشكل هستيم كه گزارش آن را به 
ش��هروندان ارايه خواهيم كرد. وي ادامه داد: تهران 
براساس طرح تفصيلي و جامع يك محور فرهنگي-

تاريخي دارد كه از الله زار نو آغاز و به انتهاي بازار ختم 
مي شود. طبق برنامه مصوب شهر تهران اين محور 
در دس��تور كار قرار گرفته و محور ديگري به عنوان 
محور فرهنگي-تاريخي در ري نيز از چشمه علي تا 
حرم حضرت عبدالعظيم حسني در دستور كار است.

 فقط ۱۰ گروه شغلي
 اجازه استفاده از پياده رو را دارند

مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر 
تهران درباره جزييات اليحه ساماندهي پياده روها 
توضيحاتي را مطرح كرد. به گزارش تس��نيم، سيد 
علي مفاخريان با اشاره به اليحه ساماندهي پياده روها 
اظهار كرد: اين اليحه فقط به 10 گروه شغلي با رعايت 
ضوابط تعيين شده اجازه بهره برداري از پياده روها را 
مي دهد. همچنين بخش زيادي از پياده روهاي شهر 
تهران هم اكنون در تصرف واحدهاي صنفي است 
و افراد س��ودجو بدون رعايت هيچ ضابطه اي از آن 
بهره برداري و حقوق شهروندان را تضييع مي كنند؛ 
بنابراين تصويب و اجراي اليحه ساماندهي پياده روها 
به مديريت بهتر فضاهاي ش��هري مي انجامد. وي 
تصريح كرد: با توجه به اليحه مستثنا شدن شهرداري 
از قانون مالك و مستأجر مصوب 59 و تبصره 6 ماده 
96 قانون شهرداري ها، پياده روها در حوزه اختيارات 
شهرداري تهران است و ش��هرداري و شوراي شهر 
مجاز به تعيين تكليف نسبت به وضعيت محورهاي 
پياده رو هستند. مفاخريان گفت: فاز مطالعاتي براي 
آيين نامه اجرايي اين اليحه در حال انجام است تا طي 
آن شناسايي ظرفيت ها، ارزيابي عملكرد بهره برداران، 
آسيب شناسي شرايط موجود و ارايه پيشنهادهاي 
كارآمد به دقت بررس��ي ش��ود.  مديرعامل شركت 
س��اماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران با اشاره به 
اينكه 4 هزار واحد صنفي در ش��هر تهران فعال اند 
كه كمت��ر از 1500 واحد صنف��ي مخاطب اليحه 
ساماندهي پياده روها مي ش��وند، افزود: واحدهاي 
صنفي متقاض��ي، بايد درخواس��ت خ��ود را براي 
بهره برداري از اين طرح به كميته اجرايي ارايه كنند. 
كميته اجرايي پس از وصول تقاضا از سوي واحدهاي 
صنفي، از محل بازديد و با بررسي ظرفيت آن منطقه، 
همين طور ارزيابي وضعيت پروانه كسب متقاضي 

درباره اين درخواست تصميم گيري مي كند.

وزير راه و شهرسازي: شرايط مسكن در كشور بحراني است

حق با رييس جمهور است
ادامه از صفحه اول

چشم انداز
كارشناسان پاسخ مي دهند

راهكارهاي مهار قيمت مسكن
ميانگين تورم ماهيانه قيمت مسكن شهر تهران 
طي ۱۲ ماه گذشته ۲.5 درصد بوده است. در اين 
حال، در ارديبهشت امسال باالترين رشد تورم 
ماهانه به ميزان ۹.۴ درصد و در شهريور پارسال 
كمترين رش�د تورم ماهانه به ميزان منفي 3.5 

درصد ثبت شده است.

جزييات گزارش تحوالت بازار مس��كن شهر تهران در 
ارديبهشت ماه 1399 كه توسط وزارت راه و شهرسازي 
ارايه شده نش��ان مي دهد متوسط قيمت مسكن شهر 
تهران در ارديبهشت س��ال جاري 17.1 ميليون تومان 

در هر متر مربع بوده كه نس��بت به ماه قبل 9.4 درصد و 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 33.8 درصد افزايش داشته 
است. ميانگين رشد متوسط قيمت مسكن به صورت ماه 
به ماه قبل براي يك دوره 12 ماهه منتهي به ارديبهشت 
ماه سال جاري در شهر تهران 2.5 درصد بوده است. در 
اين بازه زماني، متوسط قيمت مسكن در ارديبهشت ماه 
1399 معادل 9.4 درصد باالترين رشد و در شهريور ماه 
1398 كمترين رشد به ميزان منفي 3.5 درصد را تجربه 
كرده است. الزم به ذكر است، ميانگين نرخ رشد قيمت 
مسكن در شهر تهران منتهي به ارديبهشت 1399 حدود 
6.5 درصد بوده است. همچنين حجم نقدينگي معامالت 

انجام شده در اين ماه 16 هزار و 100 ميليارد تومان بوده 
كه نسبت به ماه مشابه س��ال قبل 21.4 درصد افزايش 
نشان مي دهد.    راه حل هاي مختلفي براي ايجاد آرامش 
در بازار مسكن  از طرف كارشناس��ان ارايه مي شود كه 
خروجي اغلب آنها به افزايش عرضه متناسب با تقاضاي 
واقعي و كنترل نرخ تورم منتهي مي شود. به گزارش ايسنا، 
سرعت گرفتن رشد قيمت مسكن در ماه هاي گذشته 
دولت را بر آن داشت تا تصميماتي براي ايجاد آرامش در 
اين بخش اتخاذ كند. در اين بين برنامه هاي مختلفي از 
جمله طرح اقدام ملي توليد و عرضه مسكن، افزايش سهم 
بخش مسكن از تسهيالت بانكي، پرداخت وام وديعه به 

مستاجران، اخذ ماليات از خانه هاي خالي و تسهيل صدور 
پروانه هاي ساختماني در كالن شهرها مد نظر قرار گرفته 

است؛ موضوعاتي كه ش��ايد حل آنها روي كاغذ دشوار 
نباشد اما در عمل با چالش هايي مواجه هستند.

مهدي سلطان محمدي، كارشناس اقتصاد مسكن در 
پاس��خ به اينكه آيا مداخالت پليسي مي تواند منجر به 
آرامش قيمتي ش��ود،  به ايسنا گفت: بازار مسكن مثل 
بازار خودرو كه در دست دولت قرار دارد نيست. قيمت 
در بازاره��اي انحصاري مثل خودرو مي تواند توس��ط 
عرضه كننده هاي عمده كنترل شود؛ هرچند ديديم كه 
در همين حوزه انحصاري نيز مداخالت دولت منجر به 
كنترل قيمت خودرو نشد و نهايتًا از طريق قرعه كشي 
1200 ميليارد تومان رانت بين برندگان توزيع كرد.  حال 
تصور كنيد بازار مسكن با آن حجم گسترده و بازيگراني كه 
دارد با صدها هزار نفر عرضه كننده و متقاضي در سراسر 
كشور چگونه مي تواند كنترل شود. نقش دولت ها همواره 
در عرضه مس��كن 5 درصد بوده است. بنابراين مداخله 

امنيتي در بازار مسكن نمي تواند كارساز باشد.

 تيم��ور رحماني اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تهران با 
اش��اره به اينكه راهكار اصلي براي كاهش بي ثباتي 
و جلوگيري از جهش هاي قيمتي در بازار مس��كن، 
مديري��ت نرخ تورم اس��ت، بيان مي كن��د: با پايين 
آوردن ن��رخ ت��ورم مي توان ع��الوه بر اينك��ه مانع 
جهش هاي ويرانگر قيمت مسكن شد امكان تامين 
مالي بلندمدت مس��كن براي خريد و اجاره داري را 

هم فراهم كرد. 
اين استاد اقتصاد، دستيابي به اين هدف را نيازمند 
يك طرح جامع در حوزه بلندمدت نقدينگي عنوان 
كرد و گفت: كاهش رش��د نقدينگ��ي همچون كم 
كردن شعله اجاق گاز نيس��ت كه به سهولت انجام 
شود بلكه مس��تلزم اراده براي انجام يك كار دشوار 

و دايمي است.

بيژن خطيبي، عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي 
ساختمان استان تهران درباره تسهيل شرايط صدور پروانه 
س��اختماني گفت: در حال حاضر در برخي مواقع صدور 
پروانه ساختماني حتي چهار ماه هم طول مي كشد اما اگر 
اين شرايط  تسهيل شود مي توان گفت كه توليد مسكن 
روند بهتري خواهد گرفت. ام��ا بايد منتظر ماند و ديد كه 
ضرايب جريمه در صدور پروانه هاي س��اختماني از سوي 
ش��هرداريها چگونه خواهد بود. وي در پاسخ به اينكه اين 
دستور رييس جمهور اين ذهنيت را ايجاد كرد كه قرار است 
فروش تراكم آزاد شود؟ گفت: اگر قرار باشد فروش تراكم آزاد 
شود بايد به دقت در اين خصوص تصميم گيري شود. اما به 
نظر بنده اين تصميم و دستور رييس جمهور براي تسهيل 
صدور پروانه ساختماني بوده نه فروش تراكم. به هر صورت 

نبايد فروش تراكم در برخي مناطق آزاد شود.

يكي از معضالتي كه بخش مسكن با آن مواجه است عدم 
عرضه متناس��ب با تقاضاي مصرفي است. به طور مثال در 
شرايطي كه 2.6 ميليون خانه خالي و 2.1 ميليون خانه نيمه 
خالي در كشور وجود دارد در بخش تقاضاي واقعي با 1.3 
ميليون كسري واحد مسكوني مواجهيم. در اين خصوص 
عباس زينعلي، كارشناس اقتصاد مسكن، ايجاد سامانه جامع 
مسكن براي شفافيت را ضروري دانست و گفت: براي آنكه در 
بخش مسكن تعادل ايجاد كنيم بايد بدانيم در كدام بخش ها 
دچار كمبود هستيم تا مطابق با تقاضاي واقعي اقدام به توليد 
مسكن براي اقشار جامعه كنيم. اگر اين برنامه ريزي انجام 
نشود مجبوريم با حرف و سخنراني كارها را جلو ببريم يا مثاًل 
بگوييم پليس با تخلفات بخش مسكن مقابله كند. اما همه 
مي دانيم كه اين اقدامات بي فايده است و اگر نتيجه داشت 

در بازارهاي سكه و ارز جواب مي داد.

مهدي روانشادنيا كارش��ناس بازار مسكن مي گويد: 
عده اي كه منافعي در يك بازار مش��خص دارند بعضًا 
سعي مي كنند به بازار جو بدهند. بنابراين مردم نبايد 
در بازه هاي زماني مذكور با خريد هاي هيجاني، به منافع 
اين گروه ها كمك كنند. اين كارشناس اقتصاد مسكن 
با اشاره به هجوم تقاضا به سمت بازار بورس گفت: فعال 
تقاضاي معناداري در بازار مسكن وجود ندارد. شاخص 
مسكن در 30 سال گذشته بين 600 تا 1600 دالر در 
نوسان بوده اس��ت. در حال حاضر اين شاخص حدود 
1000 دالر است يعني تقريبا در ميانه قرار دارد. لذا نه 
مي توانيم بگوييم قيمت مسكن رشد قابل توجهي را 
پيدا مي كند و نه مي توان ادعاي كاهش قيمت را داشت. 
راه حلي نداريم جز اينكه در بلندمدت عرضه مسكن را 

متناسب با تقاضا متعادل كنيم. 

اجتناب  از خريد هاي هيجانيتوليد متناسب با تقاضاي  واقعي زمان صدور پروانه   كاهش يابدكنترل قيمت با   نرخ تورممداخله دولت  كارساز نيست

البته قرار بر اين بود كه برخورد با متخلفان در مرحله 
اول به صورت قطع مشوق هاي صادراتي و معافيت هاي 
مالياتي و در مرحله بعدي شناسايي و معرفي به دستگاه 
قضايي با موضوع قاچاق كاال و ارز باشد. حال به دنبال 
افت ف��روش نفت وكاهش درآمده��اي ارزي، اقتصاد 
متكي ب��ه نفت با بحران ارزي ش��ديدي روبرو ش��ده 
است. بر همين اس��اس، تيم اقتصادي دولت به دنبال 
اتخاذ سياس��ت هاي جديد ارزي است تا بتواند از اين 
طريق كمبود منابع ارزي كشور را جبران كند. يكي از 
رويكردهايي كه از سال 97 با اعالم دالر 4200 توماني 

در دس��تور كار قرار گرفت، بازچرخان��ي ارز حاصل از 
صادرات بود. برهمين اساس، مي توان گفت كه تعيين 
مهلت ارزي براي بازگش��ت ارز صادركنندگان، يكي 
از رويكردهايي اس��ت كه دولت ناگزير است در چنين 
شرايط بغرنجي كه اقتصاد كشور با آن روبرو است، در 
پيش بگيرد. اما بنابراظه��ارات متولي بانك مركزي، 
برخي از صادركنندگان در زمينه بازگش��ت ارزشان 
دچار تخلف ش��دند و ارز حاصل از فروش كاالهايشان 
را وارد چرخه اقتصادي كش��ور نكردند. اين در حالي 
است كه تمامي صادركنندگان مكلف هستند تا پايان 

تيرماه 99، مطابق با برنامه زماني بانك مركزي، نسبت 
به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام كنند؛ در 
غير اين صورت با آنها برخورد خواهد شد. به عنوان يك 
فعال اقتصادي، اگر واقعيت هاي اقتصاد كش��ور را در 
نظر بگيريم، در اين مورد حق با رييس جمهور و بانك 
مركزي است؛ چون همانطور كه در ابتدا عرض كردم، 
در شرايط كنوني به دليل افت درآمدهاي ارزي حاصل 
از فروش نفت، اقتصاد به منابع ارزي جديدي نياز دارد 
تا از طريق آنها بتوان كشور را اداره كرد. اما در اين ميان 
دولتمردان هم بايد اين مساله را در نظر داشته باشند كه 

برخي مشكالت موجود از قبيل »موانع بانكي و عدم نقل 
وانتقال پول« به دليل تحريم هاي اعمال شده موجب 
شده تا صادركنندگان نتوانند در مهلت مقرر نسبت به 
بازگش��ت ارز حاصل از صادراتشان اقدام كنند. از اين 
منظر، رييس جمهور و تيم اقتصادي دولت بايد به دنبال 
ارايه راهكارهايي باشند تا منابع ارزي به شيوه آسان تري 
وارد كشور شود. البته اينكه برخي صادركنندگان هم 
بخواهند از مهلتي كه به آنها داده شده، تخطي كرده و 
به تعهداتشان عمل نكنند، اقدام صحيحي نيست وحتما 
بايد با اين دسته از صادركنندگان متخلف برخورد شود. 

بنابراين، بايد بين صادركننده  اي كه در زمان مقرر به 
ايفاي تعهدات ارزي خود عمل كرده و صادركننده  اي 
كه تخلف ك��رده و از تزريق ارز صادراتي اش به اقتصاد 
كش��ور خودداري مي كند، تفاوتي باشد. حال به نظر 
مي رسد، تنها راه براي پايان دادن به مناقشه ارزي بين 
صادركنن��دگان و بانك مركزي، اين باش��د كه دولت 
استراتژي خود را براين اصل استوار كند كه با نظرخواهي 
از فعاالن صاحب نام اين عرصه، به اين ماجرا پايان دهد 
و به يك راهكار عملي و مشخصي در اين زمينه دست 
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران پيدا كند.   



دانش و فن6خبر ويژه

تالش براي پاكسازي فضاي مجازي با مصوبه »ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« 

توسعه مشروط شبكه هاي اجتماعي داخلي 
ب�ا اجراي�ي ش�دن فيلترينگ ب�راي برخي 
پيام رس�ان ها از جمله تلگرام و اينستاگرام، 
بازار فروش و تبليغ فيلترشكن و وي پي ان در 
فضاي مجازي داغ شده و اين مساله به نوعي به 
كسب و كار برخي و شيوه اي براي درآمدزايي 
تبديل ش�ده است. محمدحس�ن انتظاري، 
عضو شوراي عالي فضاي مجازي، معتقد است 
اين فضا درشرايطي پاكس�ازي مي شود كه 
مصوبه »ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« 

اجرايي شود. 

هدف از تهيه س��ند مصوبه »ساماندهي پيام رسان هاي 
اجتماعي« كه از س��وي ش��وراي عالي فضاي مجازي 
ابالغ ش��ده، تعيين سياس��ت ها و اقدام��ات الزم براي 
ساماندهي فعاليت پيام رس��ان هاي اجتماعي، با هدف 
فراگيري پيام رسان هاي اجتماعي داخلي و ساماندهي 
پيام رسان هاي اجتماعي خارجي است. در اين مصوبه ذكر 
شده كه منظور از پيام رسان هاي اجتماعي، سامانه هاي 
كاربر محور فراهم كننده بستر تعامالت اجتماعي براي 
برقراري ارتباطات فردي و گروهي از طريق تبادل انواع 
محتواهاي چندرس��انه اي است. همچنين عنوان شده 
پيام رسان اجتماعي داخلي، پيام رساني است كه بيش 
از ۵۰ درصد س��هام آن متعلق به ش��خص ايراني بوده و 
ميزباني آن صرفاً در داخل كشور انجام شده و امكان اعمال 
حاكميت در آن وجود داشته باش��د. حفظ و صيانت از 
هويت ملي و ديني، قابليت پيشگيري از جرايم و مديريت 
و اعمال قوانين و مقررات كشور، اعتمادسازي و صيانت از 
حقوق شهروندي، حريم خصوصي، امنيت ملي و عمومي، 
ذخيره سازي و پردازش داده هاي عظيم مرتبط با فعاليت 
پيام رس��ان هاي اجتماعي در داخل كشور و ممانعت از 
دسترسي غيرمجاز به آنها، توسعه و تسهيل توليد محتواي 
داخلي و ارتباطات سالم اجتماعي و اقتصادي براساس 
نيازمندي ه��اي داخلي و ارزش هاي اس��المي ايراني و 
بسترسازي و حمايت از پيام رسان هاي اجتماعي داخلي 

از جمله سياست هاي اين مصوبه عنوان شده است.

    ايجاد مزيت رقابتي پيام رسان هاي داخلي 
نسبت به نمونه هاي خارجي

بر اساس اين مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
به منظور مديريت و ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي 
بايد اقداماتي از تهيه و تدوين ش��رايط و ضوابط اعطاي 
مجوز فعاليت به پيام رس��ان هاي اجتماع��ي داخلي و 
خارجي و ارايه به مركز ملي فضاي مجازي براي تطبيق 

با سياست هاي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي انجام 
دهد. همچنين براي توس��عه پيام رسان هاي اجتماعي 
داخلي داراي مج��وز و ايجاد مزيت رقابتي نس��بت به 
نمونه هاي خارجي و با همكاري دستگاه هاي ذي ربط، 
حمايت ه��اي الزم در زمينه ه��اي زيرس��اختي، فني، 
تسهيالتي و اطالع رس��اني اعطاي تسهيالت موثر كم 
بهره براي توسعه دهندگان داخلي، امكان اتصال متقابل 
با ارايه دهندگان خدم��ات ارتباطي و فناوري اطالعات، 
امكان عرضه خدمات الكترونيكي عمومي همچون دولت 
الكترونيكي، خدمات بانكي و شهري در پيام رسان هاي 
اجتماعي داخلي، به حداقل رساندن هزينه هاي مرتبط 
با مصرف پهناي باند، كمك به تأمين زيرس��اخت هاي 
ش��بكه اي، ذخيره س��ازي و امنيتي، حمايت هاي الزم 
به منظور گسترش فعاليت پيام رس��ان هاي اجتماعي 
داخلي به خارج از مرزها، در راس��تاي افزايش اقتدار در 
فضاي مج��ازي را انجام دهد. تهي��ه و تدوين ضوابط و 
شرايط انتشار محتوا، تبليغات، صيانت از داده ها، مواجهه با 

تخلفات، ناهنجاري ها و تهاجم فرهنگي در پيام رسان هاي 
اجتماعي و ارايه به مركز ملي فضاي مجازي براي بررسي 
عدم مغايرت با سياست ها و مصوبات شوراي عالي فضاي 
مجازي، نظارت بر انتش��ار محتوا و تبليغات و صيانت از 
داده ها در پيام رس��ان هاي اجتماعي مطابق مجوزهاي 
صادره، حمايت و بسترسازي براي افزايش توليد محتواي 
مبتني بر فرهنگ اس��المي ايراني و تسهيل دسترسي 
كاربران به آنها از جمله مس��ووليت هاي وزارت ارشاد و 
ارتباطات اس��المي ذكر شده است. سازمان صداوسيما 
نيز موظف اس��ت به منظ��ور ترويج و آم��وزش كاربري 
همگاني پيام رسان هاي اجتماعي داخلي و ارتقاء آگاهي 
و مهارت م��ردم در بهره برداري از ظرفيت آنها و م�قابله 
با مخاطرات آنه��ا در زندگي فردي و اجتماعي كاربران، 
اقدام به توليد و پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني 
مناس��ب كند، قوه قضاييه هم موظف اس��ت به منظور 
صيانت از حقوق ش��هروندي، حريم خصوصي، امنيت 
عمومي و اعتمادسازي، آيين نامه اي را در راستاي حمايت 

حقوقي از تداوم كس��ب و كار و فعاليت پيام رسان هاي 
اجتماعي داخلي و بازبيني مصاديق محتواي مجرمانه، 
ظرف مدت يك م��اه تدوين و به ش��وراي عالي فضاي 
مجازي ارايه كند. در اين مصوبه همچنين عنوان شده 
كه نهادها و موس�س��ات دولتي و عمومي غ�يردولتي، 
تبل�يغات خود در مح�يط پيام رس��ان هاي اجتماعي را 
صرفًا از طريق پيام رس��ان هاي اجتماعي داخلي داراي 
بيش از ي��ك ميليون كارب��ر فعال انج��ام دهند. بانك 
مركزي امكان پرداخت برخط را براي كس��ب وكارهاي 
مبتني بر پيام رسان اجتماعي داخلي فراهم كند، هرگونه 
كنترل ارتباط��ات كاربران پيام رس��ان هاي اجتماعي، 
توسط هر شخص حقيقي و حقوقي، به جز موارد مصرح 
در قوانين مربوط و مصوبات ش��وراي عالي امنيت ملي، 
ممنوع است، مسووليت اقدامات كاربران در شبكه هاي 
اجتماعي برعهده خود كاربران بوده و ارايه دهنده خدمت 
پيام رسان اجتماعي، موظف به همكاري با مقامات مجاز، 
در چارچوب قوانين و مقررات كشور است، استفاده نهادها 

و موسسات دولتي و عمومي غيردولتي از پيام رسان هاي 
اجتماعي خارجي براي مكاتبات اداري و ارايه خدمات 

اداري ممنوع است.

    لزوم فعاليت پيام رسان هاي خارجي
تحت قوانين ايران

محمدحسن انتظاري در خصوص داليل تاكيد برخي 
روي فيلترين��گ ش��بكه هاي اجتماعي و پش��ت پرده 
فروش وي پي ان در فضاي مجازي اظهار كرد: »مباحث 
فيلترينگ، فروش وي پي ان و مجوزها حدود س��ه سال 
پيش در مصوبه س��اماندهي پيام رسان هاي اجتماعي 
آمده بود كه همان زمان به تصويب شوراي عالي فضاي 
مجازي رس��يد، اگر آن مصوبه اجرا مي ش��د اين مساله 
ني��ز نظم پيدا مي ك��رد.« وي با بيان اينك��ه دولت بايد 
اي��ن مصوبه را اجرا كن��د، افزود: »در اي��ن صورت همه 
اين مسائل سامان مي گيرد و مش��كالت كشور در اين 
زمينه حل مي شود.« عضو شوراي عالي فضاي مجازي 
تاكيد كرد: »مصوبه يادش��ده بهترين مصوبه در زمينه 
ساماندهي پيام رس��ان هاي اجتماعي داخلي و خارجي 
است و منجر به تقويت پيام رسان هاي داخلي از طريق 
خدمات و س��رويس هايي كه دولت در اختيارشان قرار 
مي دهد، شده و شرايط كشور در اين حوزه تا حدي پايدار 
مي شود. اصل مصوبه اين است كه پيام رسان هاي داخلي 
توسعه پيدا كنند و زيرساخت هاي الزم از طريق دولت 
تهيه شود و بس��تر خود را روي آن زيرساخت ها توسعه 
دهند و س��رويس هاي م��ورد نياز م��ردم مثل خدمات 
بانكي و خدمات دولت الكترونيك در بستر شبكه ملي 
اطالعات به اين پيام رس��ان ها داده شود، در اين صورت 
خود به خود رشد مي كنند. به اين ترتيب پيام رسان هاي 
خارجي كه مي خواهند در ايران خدمات ارايه كنند بايد 
در داخل كشور ثبت ش��ده و مجوز بگيرند، يك كميته 
در وزارت ارتباطات و وزارت ارش��اد مسوول ساماندهي 
اين قضايا هس��تند و مركز ملي فضاي مجازي هم ناظر 
بر هر دو كميته اس��ت كه البته تاكنون اجرا نش��ده. بر 
اين اساس پيام رس��ان هاي خارجي در كشور ما مجوز 
مي گيرند و تحت قوانين و با حفظ استقالل ايران خدمات 
ارايه مي دهند.« عضو شوراي عالي فضاي مجازي بيان 
كرد: »تاكنون كس��ي مانع كار پيام رسان هاي خارجي 
نش��ده و بدون مجوز كار مي كنند كه منجر به بروز اين 
مسائل شده است. بعد از اجرايي شدن مصوبه ساماندهي 
پيام رسان هاي اجتماعي، مركز ملي فضاي مجازي نيز 
مي تواند بر مس��ائلي همانند فروش غيرمجاز وي پي ان 

نظارت داشته باشد.«

190 هزار شغل بركت با حمايت از بنگاه هاي توليدي
به گفت�ه مديرعامل بنياد بركت س�تاد اجرايي 
فرمان امام، اي�ن بنياد با حماي�ت از بنگاه هاي 

توليدي باعث ايجاد 190 هزار شغل شده است.

اميرحسين مدني در سفر به اس��تان همدان با بيان اين 
مطلب افزود: بنياد بركت در 13 س��ال گذشته و در قالب 
طرح اش��تغال زايي بنگاه محور و با مشاركت اقتصادي و 
سرمايه گذاري در 36۰ بنگاه توليدي كوچك و متوسط 

19۰ هزار ش��غل مستقيم و غيرمس��تقيم را در مناطق 
محروم و كم برخودار كش��ور ايجاد كرده است. وي افزود: 
حدود 36۰بنگاه اقتصادي كوچك و متوس��ط با ۵7۰۰ 
ميليارد تومان سرمايه گذاري تحت حمايت هاي اقتصادي 
بنياد بركت قرار گرفته اند كه بني��اد از 26۰ بنگاه پس از 
ثبات و به مرحله سوددهي رس��يدن خارج شده و سهم 
خود را به مردم واگذار كرده است. مديرعامل بنياد بركت 
درباره برنامه هاي اين بنياد براي سال 99 نيز گفت: امسال 

13۰ مشاركت جديد را با بنگاه هاي كوچك و متوسط در 
دس��تور كار داريم و براي اين منظور 61۰ ميليارد تومان 
اعتبار پيش بيني كرده ايم. اين مشاركت و سرمايه گذاري، 
ايجاد 84۰۰ فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم را رقم 
خواهد زد. مدني در خصوص عملكرد بنگاه بركت در حوزه 
اش��تغال زايي بنگاه محور در اس��تان همدان نيز توضيح 
داد: تاكنون با اعتباري بالغ بر ۵7 ميليارد تومان با 4 بنگاه 
اقتصادي مشاركت داشته ايم كه باعث اشتغال مستقيم و 

غيرمستقيم براي 26۰۰ نفر شده است. براي سال 99 نيز 
مشاركت با 2 تا 3 واحد جديد را مد نظر داريم. وي با اشاره به 
پروژه هاي عمراني و زيربنايي بنياد بركت در استان همدان 
نيز اظهار داش��ت: 11۰ طرح عمراني شامل 63 مدرسه 
با 36۰ كالس درس، 24 مس��جد و مركز فرهنگي و 23 
طرح ديگر در حوزه هاي سالمت و بهداشت، آب رساني، 
مسكن محرومان، كتابخانه و غيره را در دست اجرا داريم.  
مديرعامل بنياد بركت افزود: از 63 مدرسه در دستور كار 

در استان همدان، 48 مدرسه به بهره برداري رسيده است. 
همچنين از 24 مسجد و مركز فرهنگي در استان، 13 پروژه 
افتتاح شده است. به گفته مدني، 28۰۰ نفر از ساكنين 31 
روستاي استان همدان نيز تحت پوشش بيمه بركت قرار 
گرفته اند. وي با تاكيد بر فعاليت بنياد بركت در زمينه ايجاد 
اشتغال هاي خرد و خانگي در استان همدان تصريح كرد: در 
سال جديد راه اندازي 8۰۰ طرح اشتغال زايي اجتماع محور 

در شهرهاي اسدآباد و نهاوند آغاز شده است.
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اجراي مدل »مسووليت 
اجتماعي« در همراه اول

حمايت هاي مال��ي و معنوي و مس��ووليت پذيري 
بزرگ ترين اپرات��ور ارتباطي ايران در برابر جامعه در 
سال 1398 با رويكرد سه گانه پياده سازي و اجرا شد. 
سال هاست همپاي توسعه فعاليت برندهاي اقتصادي، 
 corporate كه مخفف CSR رواج استفاده از عبارت
social responsibility است، بيشتر مي شود. 
اگر بخواهيم در يك تعريف مختصر CSR را توضيح 
دهيم بايد بگوييم فعاليت هاي اجتماعي برندها و انجام 
كارهاي نوع دوس��تانه در زمره اقدامات »مسووليت 
اجتماعي« به حساب مي آيد. به بيان ديگر، شركت ها 
بايد نس��بت به جامعه و فضايي ك��ه در آن فعاليت 
مي كنند احساس مس��ووليت كرده و در اين راستا 
تالش هايي را انجام دهند. اگرچه تعاريف »مسووليت 
اجتماعي شركت« متنوع است؛ اما اين موضوع كه 
مسووليت شركت در كنار سودآوري، شامل تعهدات 
اجتماعي و زيس��ت محيطي به ذي نفعان مختلف 

مي شود، به شكل گسترده اي پذيرفته شده است.

      مسووليت هاي اجتماعي محيطي
يكي از جنبه هايCSR، مسووليت هاي محيطي 
اس��ت كه در اين نوع از مسووليت هاي اجتماعي، 
شركت بخش بزرگي از تمركز خود را روي حفظ 
محيط زيست و منابع طبيعي مي گذارد. در اين نوع 
از CSR شركت مسووليت خود را در نظر گرفتن 
خدمات اجتماعي و رفع معضالت اجتماعي دانسته 
و براي رفع اين معضالت تحت عنوان كمپين هاي 
مختلفي تالش مي كند. اين را هم بخوان: تس��ت 
موفقيت آميز پروژه »دادگاه آنالين« روي بس��تر 

اولين اپراتور ديجيتال تلفن همراه.

      مسووليت هاي اجتماعي اخالقي
در اين سطح، جنبه اخالقي مسووليت اجتماعي از 
اهميت بيشتري برخوردار است؛ اين نوع از مسووليت 
اجتماعي براي شركت هايي است كه وانمود مي كنند 
تنها به س��ود بيش��تر توجه نداش��ته و به فكر حل 
مشكالتي هس��تند كه كمتر به آنها كمتر پرداخته 
شده اس��ت. با وجود اينكه در كشور ما نيز برندهاي 
مختلفي واحدهاي مستقل مسووليت اجتماعي را 
راه اندازي كرده و همپاي كس��ب وكار اصلي خود به 
فكر تأمين بخشي از نيازهاي جامعه در سطوح ذكر 
شده هستند، اما برخي برندهاي اقتصادي با توجه 
به سبقه بيشتر و در دسترس پذيري باالتر، بيش از 
سايرين نسبت به مقوله CSR اهتمام دارند. شركت 
ارتباطات س��يار ايران به عنوان دارنده رتبه يك در 
بهره وري كل عوامل گروه ارتباطات و مخابرات به اعتبار 
گزينش بيست و دومين رتبه بندي شركت هاي برتر 
ايران و همچنين رتبه نخست خدمات تلفن همراه 
براس��اس ارزيابي و رتبه بندي اپراتورهاي ارتباطي 
كش��ور، از جمله برندهاي موفق و تأثيرگ��ذار بازار 
اقتصادي است كه فعاليت هاي چشم گير و عميقي 
را در زمينه ارايه خدمات مسووليت اجتماعي دارد. 
ش��ركت »همراه اول« براس��اس گزارش ارايه شده 
ساليانه خود به اهالي بورس و صاحبان سهام اين برند 
ارتباطي، عنوان كرده كه در راستاي تحقق چشم انداز 
خود و نيز جهت تحقق اهداف راهبردي مسووليت 
اجتماعي اش با توجه به فرآيندهاي تصميم گيري و 
ارزيابي موجود، فعاليت هاي خود را ذيل محورهاي 
سه گانه »حمايت گري و اسپانسرينگ«، »فعاليت هاي 
بشردوستانه« و »حمايت از محيط زيست« اجرايي 
كرده است. در بخش حمايت گري و اسپانسرينگ، 
توج��ه و حمايت از اقدامات و رويدادهاي ورزش��ي، 
رويدادهاي هنري،  فرهنگي و مذهبي و رويدادهاي 
علمي و تخصصي مد نظر اين ش��ركت بوده است. 
در بخش اقدامات ورزش��ي، حمايت از دومين دوره 
مسابقات بين المللي اسكواش، تيم ملي فوتبال اميد 
ايران، مس��ابقات ليگ برتر فوتبال كشور، مسابقات 
كبدي قهرماني جوانان جهان؛ در بخش رويدادهاي 
فرهنگ��ي، هنري و مذهبي، تولي��د و پخش محتوا 
با هدف اطالع رس��اني )همكاري با مركز رسانه قوه 
قضاييه(، كمك به بازسازي عتبات عاليات، نمايشگاه 
بين المللي كتاب، موسيقي و تعزيه آزادمرد، جشنواره 
شعر غدير؛ همچنين در بخش رويدادهاي علمي و 
تخصصي حمايت از كنفرانس مهندسي كامپيوتر، 
ليگ اينترنت اشياء، رويداد گردشگري الكترونيك، 
رويداد يلداي كارآفرينان اس��تارت آپي، بوت كمپ 
اينترنت اشياء، كنگره بين المللي آينده پژوهي، كارگاه 
 ،۵G نظريه اطالعات و مخابرات، سمينار نقشه گذار به
رويداد كارآفريني ويتا و همايش سراسري بالكچين 
را براي سال 1398 در دستور كار خود داشته است. 

ارايه 23 خدمت غيرحضوري 
به مشتركين آبفا استان اصفهان

معاونت خدمات مشتركين و درآمد، با داشتن چهار 
مديريت تحت عنوان خدمات مشتركين، پياده سازي 
و اجراي تعرفه ها، وصول و درآمد و مشتركين خاص 
در تالش است در سطح اس��تان خدمات شركت را 
به بهترين نحو در اختيار مش��تركين قرار دهد. رضا 
رضايي معاون خدمات مش��تركين و درآمد شركت 
آبفا استان اصفهان در گفت وگويي درباره وظيفه دفتر 
خدمات مشتركين گفت: نظارت بر بهبود روش ها از 
طريق مهندسي مجدد و بازنگري وضعيت موجود، 
پيگيري جداسازي انشعابات جديد و قديم، پيگيري 
اصالح كنتورهاي معيوب، نظارت بر حسن اجراي 
قرائت كنتور و ارس��ال صورت حساب مشتركين، 
نظارت و پيگيري روند تحويل گيري شهرهاي جديد و 
محالت الحاقي، پيگيري پيمايش انشعابات تا حصول 
درآمد، پيگيري تاييد انشعابات چندخانواري، نظارت 
بر پااليش پرونده ها و همكاري در اس��تقرار بايگاني 
الكترونيك از جمله كارهاي بهبود مستمر روش ها در 

مناطق خود گردان است.

عضو شوراي عالي فضاي مجازي: تاكنون كسي مانع كار پيام رسان هاي خارجي نشده و فعاليت  بدون مجوز آنها منجربه بروز مشكل شده است

))احداث مخزن و شيرخانه 10000 متر مکعبی قائميه واقع در محدوده منطقه دو اصفهان(( 
مناقصه شماره 99-2-40
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همزمان با ارزيابی کيفی )فشرده( يک مرحله ای  شرکت آب و فاضالب

 استان اصفهان

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
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تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 
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1- شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی کيفی )فشرده(، مخزن و شيرخانه 10000 متر مکعبی قائميه 
منطقه دو اصفهان به شماره )2099001434000005( را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد.

2- کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: تاريخ 99/04/01  می باشد.

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی  و اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه شهرستان ساری منطقه يک 

برابر رای ش�ماره 139960310001001134 مورخ 99/2/31 که در هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه يک ساری تصرفات مالکانه آقای/خانم مينا اکبری کالگری فرزند 
حسين به شماره ملی 2161373137 نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 347 متر مربع قسمتی 
از پالک باقيمانده 3306 اصلی واقع در يک بخش يک ثبت ساری خريداری از مالک رسمی محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  م الف 19901629
مهدی داودی

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری
   تاريخ انتشار نوبت اول 99/3/20
   تاريخ انتشار نوبت دوم 99/4/3

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی  و اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه شهرستان ساری منطقه يک 

برابر رای ش�ماره 139960310001001098 مورخ 99/2/30 که در هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه يک ساری تصرفات مالکانه آقای/خانم امير هوشنگ خورسند 
فرزند اسماعيل به شماره ملی 2091877026 نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر انباری به مساحت 122،50 متر 
مربع قسمتی از پالک 3442 اصلی واقع در يک بخش يک ثبت ساری خريداری از مالک رسمی محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  م الف 19901632
مهدی داودی

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری
   تاريخ انتشار نوبت اول 99/3/20
   تاريخ انتشار نوبت دوم 99/4/3

مفقودی
برگ س�بزخودرو س�واری پرايد مدل se 131 مدل 98 رنگ  س�فيد 
  M13/6344139    شماره پالک 15 ايران 886 ص 76 و شماره موتور
وش�ماره شاس�ی NAS411100K3555214 بنام رقيه بايرامی 

مفقود وفاقد اعتبارمی باشد.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

خبر

حمايت  از  بخش  خصوصي
فناوري اطالعات و ارتباطات يك بس��تر است كه از آن 
مي توان به عنوان يك زيرساخت براي مشاغل و صنايع 
مختلف استفاده كرد. اين موضوع نيز زماني تحقق پيدا 
مي كند كه از كارشناس��ان حوزه اس��تفاده شود تا يك 
طراحي سيستم درس��ت با حداقل خطا صورت گيرد. 
هنگامي كه صحبت از توليد مي شود، ناخودآگاه بحث از 
وزارت صمت به ميان مي آيد، اين در حالي است كه براي 
ايجاد بسياري از زيرساخت ها در حوزه فناوري اطالعات 
بايد به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مراجعه كرد. 
البته واقعيت آن اس��ت كه وزارت ارتباطات به تنهايي 
نمي تواند تمامي زيرساخت ها را فراهم كند، بلكه نيازمند 
همكاري است. اكنون بيش��ترين افرادي كه در بخش 

فناوري اطالعات و ارتباطات مشغول فعاليت هستند، 
در بخش خصوص��ي حضور دارن��د. بخش خصوصي 
همان مردم هس��تند ك��ه به اش��كال مختلف فعاليت 
مي كنند. بخش خصوصي را مي ت��وان در يك مغازه يا 
سرويس دهنده ديد تا يك كارخانه بزرگ توليد تجهيزات 
رايانه اي؛ در حال حاضر هيچ شركت و هيچ خانواده اي 
بدون ابزار فناوري اطالع��ات و ارتباطات كارهاي خود 
را پيش نمي برد. بنابراين اكنون بخش ICT نه تنها در 
صنايع بزرگ بلكه در زندگي روزمره مردم نيز نقش بسيار 
تعيين كننده اي دارد. اتفاقي كه اكنون در حال رخ دادن 
اس��ت، به جاي جهش در توليد در حال جهش از توليد 
هستيم. سوال اصلي اكنون اين است كه چرا دولتمردان 

ما بسترها را براي جهش توليد فراهم نمي كنند. مجموعه 
شواهد نشان مي دهد كه راهكار تحقق اين شعار تسهيل 
بروكراس��ي هاي موجود اس��ت. موضوعي كه مي تواند 
محقق شود. به عنوان مثال در همين دوره شيوع ويروس 
كرونا شاهد بوديم كه نياز به اقالم بهداشتي موجب شد 
مجوزهايي كه اخذ آنها به دليل حساسيت، مدت ها به 
طول مي انجاميد، يك روزه صادر شود. اين در حالي است 
كه سيستم اخذ مجوز در ايران موجب دلسردي فعاالن 
اقتصادي و حتي خروج نيروي هاي متخصص از ايران 
مي شود. ما اگر بتوانيم همين سرمايه هاي داخلي را حفظ 
كنيم كار بسيار بزرگي انجام داده ايم. دولتمردان گاهي 
حمايت از بخش خصوصي را اشتباه متوجه مي شوند و 

تصور مي كنند اين حمايت بايد مالي باشد؛ در صورتي 
كه اگر از همه فعاالن بخش خصوصي نظرسنجي شود، 
بيش از 9۰ درصد آنها معتقدند نيازي به حمايت مالي 
نيست بلكه اين حمايت مي تواند به عدم تصويب قوانين 
و جلوگيري از ايجاد بروكراسي هاي اضافي برگردد. شايد 
بحث كوچك سازي دولت بايد از همين جا آغاز شود. ما 
در همين دوران ش��اهد هستيم كه بسياري از جلسات 
به صورت مجازي برگزار مي ش��ود. اكنون در اين دوره 
توانسته ايم ارتباطات بسيار خوبي با همكاران در خارج از 
كشور برقرار كنيم و كارها را اينگونه پيش مي بريم. شايد 
بايد موضوع كرونا پيش مي آمد تا مش��خص شود چه 
ظرفيت هايي وجود دارد كه در گذشته از آنها استفاده 

نمي كرديم. با توجه به داده هايي كه از حواش��ي شيوع 
ويروس كرونا به دس��ت آمده، باي��د در بخش فناوري 
اطالعات استفاده كنيم. در همين دوره متوجه شديم 
كه يك ش��بكه اجتماعي قوي و خوب در داخل كشور 
وجود ندارد. جهش در توليد بايد از همين نقاط آغاز شود. 
آموزش و پرورش اكنون شبكه شاد را راه اندازي كرده كه 
فارغ از عملكرد كنوني آن، نشان مي دهد كه در صورت 
ارتقا مي توان به صورت مجازي هم آموزش را پيش برد. 
جهش توليد به طور قطع از سمت بخش خصوصي بسيار 
جاي اميدواري دارد و بخش خصوصي خواهان آن است 
كه اين اتفاق رخ دهد و در سنوات گذشته اين موضوع را 

به خوبي نشان داده اند.

ادامه از صفحه اول



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

»تعادل«درگفتوگوبافعاالناقتصاديبهچراييعدمبازگشتارزصادراتيپاسخميدهد

ريشه يابي منازعه ارز صادراتي 
ادامه از صفحه اول

چند س��اعتي از اخط��ار رييس جمهور نگذش��ت كه 
رييس بانك مركزي در اطالعيه اي اعالم كرد: »ضمن 
تأكي��د مجدد ب��ه صادركنن��دگان براي تس��ريع در 
برگشت ارزهاي حاصل از صادرات خود طي سال هاي 
1397 )متأس��فانه تعدادي از صادر كنندگان به رغم 
گذش��ت مدت طوالني از تاريخ صدور كاال و خدمات 
هنوز ارزهاي صادراتي اين س��ال را به چرخه اقتصاد 
كش��ور بازنگرداندند( و 1398 تا پايان تيرماه س��ال 
جاري، اع��الم مي كن��د درصورت عدم برگش��ت ارز 
مطابق مصوبات هيات وزيران و مصوبات ش��ورايعالي 
هماهنگي اقتصادي، اسامي تمام صادركنندگان كاال 
و خدماتي ك��ه ارزهاي صادرات��ي را مطابق ترتيبات 
اعالمي اين بانك به صورت شفاف به چرخه اقتصادي 
كشور بر نمي گردانند را در رسانه ها انتشار خواهد داد 
تا عموم مردم مطلع باشند چه افراد و كساني در جهت 
منافع شخصي خود باعث تالطم در نرخ ارز و تحميل 
هزينه هاي سرسام آور به آحاد جامعه مي شوند.«  پس 
از اخطار رييس جمهور و متولي بانك مركزي، وزارت 
صمت هم دست به كار شد ودر اطالعيه اي اعالم كرد: 
»در راس��تاي اجراي تصميمات اخير ستاد اقتصادي 
دولت و برابر با مفاد آيين نام��ه اجرايي قانون مقررات 
واردات و ص��ادرات، كارت هاي بازرگاني آن دس��ته از 
صادركنندگاني كه از امروز تا پايان تيرماه 99 نسبت 
به ايفاي تعهدات ارزي صادرات سال 98 خود مطابق با 
دستورالعمل هاي بانك مركزي اقدام نكنند، به حالت 

تعليق درخواهند آمد.« 
همچنين در اين اطالعيه آمده است: »عمليات تعليق 
كارت هاي بازرگاني بر مبناي اختيارات وزارت صمت 
بر اساس تبصره بند ٦ ماده ده آيين نامه اجرايي قانون 
مق��ررات ص��ادرات و واردات درباره كارگ��روه پايش 
رفتار تج��اري صورت مي گيرد. براين اس��اس تمامي 
صادركنندگان مكلف هستند تا پايان تيرماه، مطابق 
با برنامه زماني بانك مركزي، نس��بت به بازگشت ارز 
حاصل از صادرات خود ا قدام كنند، در غير اين صورت 
اقدامات تكميلي در مورد آنها انجام خواهد شد.« البته 
اين اطالعيه در حالي ابالغ ش��د كه سرپرست وزارت 
صمت از تش��كيل »تهات��ر ارزي« خب��ر داده كه قرار 
اس��ت ارز الزم توليدكنندگان براي واردات مواد اوليه 
از طريق ارزهاي صادركنندگان تأمين و تهاتر ش��ود. 
به گفته حس��ين مدرس خيابان��ي، »اولين قدم موثر 
ب��راي تحقق و افزايش توليد، تأمين مواد اوليه اس��ت 
و در اين خصوص روي تأمي��ن ارز از محل ارز حاصل 

از صادرات برنامه ري��زي كرده ايم و كميته تهاتر ارزي 
شكل گرفته است.« 

  ديدگاه بخش خصوصي به رفع تعهد ارزي
در همين راستا، به منظور واكاوي بيشتر اين موضوع 
به س��راغ چند تن از فعاالن اقتصادي رفتيم تا نظرات 
آنها را درباره بازگش��ت ارز صادراتي براساس ابالغيه 
بانك مركزي جويا ش��ويم. در اين بين پرسش��ي كه 
مطرح مي شود اين است كه آيا اساسا صادركنندگان 
عمدا اقدام به بازگشت ارزشان نكردند ودچار تخلف 
شدند يا اينكه مشكالت و موانع موجود بر سراهشان 
موجب ش��ده ت��ا در بازچرخان��ي ارز صادراتي تعلل 
كنند؟ »جمش��يد نفر« رييس كميس��يون صادرات 
اتاق ايران، در اين باره به »تعادل« مي گويد: به عنوان 
مسوول كميس��يون صادرات اتاق ايران معتقدم كه 
صادركنندگان بايد ارز خود را برگردانند. اما در حجمي 
كه بانك مركزي مدعي اس��ت كه ارز صادراتي بخش 
خصوصي به چرخه اقتصاد برنگشته است، غيرمعقول 
اس��ت وبايد آسيب شناسي شود كه چرا اين اتفاق رخ 
داده است؟  »نفر« با اشاره به آمار بانك مركزي درباره 
عدد عدم بازگشت ارز صادراتي عنوان كرد: اعالم عدد 
22 تا 26 ميليارد دالر ارز صادراتي برگشت داده نشده 
توس��ط صادركنندگان، به نظر مي رسد، هيج ربطي 
به بخش خصوصي نداش��ته باش��د. تاكيد اين فعال 
اقتصادي بر اين است كه متوليان بانك مركزي، بايد 
درگام نخست به اين پرسش مهم پاسخ دهند كه آيا 
صادركنندگان عمدا ارزش��ان را برنگرداندند يا اينكه 
مش��كالت وموانع موجود وبخشنامه هاي صادر شده 
آنهم بارويه هاي غلط موجب شده تا ارز صادراتي آنها 
به چرخه اقتصادي كشور بازنگردد؟ بنابه اظهارات او، 
درگام بعدي بايد رفتار صادركنندگان را آسيب شناسي 
كرد كه چرا دچار تخلف شده اند. او در عين حال تاكيد 
ك��رد كه اقتصاد با ضرب و زور جل��و نمي رود و نياز به 
منطق اقتصادي درست دارد. »نفر« همچنين بر اين 
باور است كه صدور بخشنامه هاي غلط منجر به ظهور 
وبروز صادركنندگان غيرواقعي در عرصه تجارت شد. 
صادركننده نماهايي ك��ه تنها براي بازه زماني خاص 
ظهور ك��رده و بعد از اينكه فعاليت اقتصادي ش��ان را 
انج��ام دادند، از اي��ن چرخه خداحافظ��ي كردند. به 
گفته رييس كميسيون صادرات اتاق ايران، اين گروه 
از صادركنندگان از همان اول هم قصد بازگش��ت ارز 
صادراتي را نداش��تند. »نفر« در پايان تاكيد كرد كه 
دولت به جاي اينكه به تهديد بپردازد، بايد اين مساله را 

به دقت آسيب شناسي كند تا ريشه مشكالت شناسايي 
و درصدد رفع آنها برآيد. 

  ب�ه دريافت كنن�دگان دالر 4200 اخط�ار 
بدهيد

از س��وي ديگر، فريال مستوفي عضو هيات نمايندگان 
اتاق تهران درب��اره اولتيماتوم دولت به صادركنندگان 
متخلف ارزي، به »تعادل« گفت: ممكن است تعدادي 
از صادركنن��دگان ارز خ��ود را برنگردانده باش��ند، اما 
موضوعي كه وجود دارد اين اس��ت كه نمي توان خيلي 
از صادركنن��دگان را مقصر جريان عدم بازگش��ت ارز 
صادراتي دانست؛ چراكه با وجود موانع بانكي براي نقل 
و انتقال پول تقريبا بازگش��ت ارز از خيلي از كش��ورها 
غير ممكن اس��ت. مس��توفي در اينجا خطاب به بانك 
مركزي، اظهار كرد: حتي خود بانك مركزي نمي تواند 
پول هايي را كه در كش��ور كره جنوبي دارد، بازگرداند؛ 
در چنين ش��رايطي چگونه مي توان از صادركنندگان 

درخواست كرد كه ارزش��ان را به موقع برگردانند. اين 
فعال اقتصادي تاكيد كرد كه باي��د به صادركنندگان 
مهلت داد و شرايط آنها را درك كرد؛ البته اين بدان معنا 
نيست كه همه صادركنندگان در ماجراي بازگشت ارز 
صادراتيشان كوتاهي نكرده اند. در اين بين ممكن است 
صادركنندگاني باشند كه ارز خود را وارد چرخه اقتصاد 
كشور نكرده باشند.  در اين ميان مستوفي با اشاره به اينكه 
ليس��ت صادركنندگان متخلف ارز صادراتي در اختيار 
بانك مركزي است، اظهار كرد: برهمين اساس نمي توان 
خيلي دقيق در اين مورد اظهارنظر كرد و ممكن است 
حق با بانك مركزي باشد. اما دولتمردان بايد دو مساله 
مهم را در نظر بگيرند؛ از نگاه اين فعال اقتصادي مساله 
نخست همان تحريم هاست كه منجر شده تا نقل و انتقال 
پول به آساني انجام نشود و صادركنندگان را نيز با چالش 
جدي مواجه كند. اما مساله دوم، شرايطي است كه به 
دليل شيوع ويروس كرونا بر اقتصاد كشور حاكم است 
و بر مشكالت بازگشت ارز دامن زده است. مستوفي در 

ادامه صحبتهايش براين نكته نيز تاكيد مي كند كه دولت 
بايد به كساني اولتيماتوم بدهد كه دالر 4200 توماني را 
دريافت كردند تا اقالم اساسي را وارد كنند، اما يا واردات 
نداشته اند يا اينكه اقالمي غيرضرور را وارد چرخه اقتصاد 
كش��ور كردند.   در همين حال، رييس كنفدراس��يون 
ص��ادرات ايران ني��ز در گفت وگو ب��ا »ايلن��ا«، درباره 
تصميمات دولتي در برخورد با صادركنندگان متخلف 
در اظهاراتي عنوان كرده كه تاكيد اخير رييس جمهور بر 
اجراي مصوبات شوراي عالي اقتصاد بجا است. به گفته 
محمد الهوتي، متاسفانه يكسري از صادركنندگان بزرگ 
كاال، ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده اند و يا ارِز ارزان 
قيمت گرفتند و كاال وارد نكردند. در همان دستورالعمل 
مشخص شده بايد با آنها برخورد شود. اين فعال اقتصادي 
بر اين باور اس��ت كه بايد با كساني كه ارز را بي جهت به 
كشور بازنگردانده اند، برخورد شود. الهوتي مي گويد: ما 
طرفدار صادركنندگان خوشنام هستيم و معتقديم در 

هر رشته اي بايد با متخلفان برخورد شود.
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انتخاب اعضاي  جديد كميته 
ايراني اتاق  بازرگاني  بين المللي

 ب��ا حضور اعضاي ش��وراي كميت��ه ايراني اتاق 
بازرگاني بين المللي اعضاي هيات رييسه جديد 
اين كميته براي مدت 3 س��ال انتخاب ش��دند. 
مجم��ع عمومي كميت��ه ايراني ات��اق بازرگاني 
بين المللي )ICC( روز گذش��ته برگزار شد و در 
جريان اين نشس��ت از بين داوطلبان، عضويت 
در هيات رييس��ه اين اتاق، غالمحسين شافعي، 
مسعود خوانساري، حس��ين سالح ورزي، سيد 
حس��ين س��ليمي، س��يد محمد كريمي، علي 
صالح آبادي و كوروش پرويزيان به عنوان اعضاي 
هيات رييس��ه جديد ICC براي مدت 3 س��ال 
انتخاب ش��دند. غالمحسين ش��افعي، رييس 
كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي )ICC( در 
ابتداي اين نشست با تأكيد بر نقش اثرگذار اتاق 
بازرگان��ي بين المللي در توانمندي بين المللي و 
تسهيل تجارت فرامرزي براي بخش خصوصي، 
همكاري ه��اي كميت��ه ايراني ات��اق بازرگاني 
بين المللي، ICC پاري��س و اتاق  هاي بازرگاني 

سراسر كشور را بسيار حائز اهميت دانست.

 رشد  باالي  نقدينگي 
مانع  پيش روي توليد است

مديركل دفتر امور اقتصادي و سياست هاي تجاري 
وزارت صم��ت عن��وان كرد: مي��زان نقدينگي در 
سال هاي 1396 و 1397 به  ترتيب معادل 1529 و 
1882 هزار ميليارد تومان بوده كه نشان مي دهد در 
سال 1397 معادل 353 هزار ميليارد تومان به حجم 
نقدينگي كشور اضافه شده است. احمد تشكيني 
گفت: اين بدان مفهوم است كه در سال 1397 به طور 
متوسط ماهانه 29 هزار ميليارد تومان، روزانه 900 
ميليارد تومان و ساعتي 40 ميليارد تومان به حجم 
نقدينگي كشور اضافه شده است. وي افزود: ميزان 
نقدينگي در پايان سال 1398 معادل 2470 هزار 
ميليارد تومان بوده كه نشان مي  دهد معادل 588 
هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي كشور در اين 
سال اضافه شده است. اين بدان مفهوم است كه در 
سال 1398 به طور متوسط ماهانه 49 هزار ميليارد 
تومان، روزانه 1.6 هزار ميليارد تومان و ساعتي 68 
ميليارد تومان به حجم نقدينگي كشور اضافه شده 
است. وي افزود: رش��د باالي نقدينگي )به  عنوان 
متغير طرف تقاضا( باالتر از رش��د توليد )به  عنوان 
متغير عرضه( نقش كليدي در تالطمات قيمتي 
بازارهايي مانند خودرو و... ايفا مي كند. تشكيني در 
پايان بيان كرد: در سال هاي 1397 و 1398 تغيير 
تركيب نقدينگي و افزايش رشد سهم پول نسبت به 
شبه پول رخ داده است كه نشانگر گرايش به  سمت 

فعاليت  هاي سوداگرايانه و سفته بازي است. 

فعاالن اقتصادي از داليل عدم بازگشت ارز صادراتي مي گويند

كارخانه گندله  سازي سردار شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني شركت سيميدكو افتتاح شد
 كارخانه گندله  س��ازي سردار شهيد سپهبد 
حاج قاسم سليماني شركت صنعتي و معدني 
توس��عه فراگير سناباد )س��يميدكو( رسما 

افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ما اين آيين روز پنجشنبه 
22 خردادم��اه 1399 با دس��تور رياس��ت 
محت��رم جمه��وري و با حضور سرپرس��ت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت و رييس هيات عامل 
ايميدرو، مديرعامل شركت فوالد خوزستان، 
مديرعامل شركت سيميدكو و ساير مسووالن 
در منطقه صنعتي و معدني س��نگان استان 

خراسان رضوي برگزار شد.
حسين مدرس خياباني، سرپرست وزارت صمت 
در اين آيين كه به صورت ويدئو كنفرانس برگزار 
ش��د، گف��ت: در س��ال جهش تولي��د پويش 
راه اندازي طرح هاي صنعتي و معدني هر هفته 
به صورت مداوم تا پايان شهريورماه سال 1400 

ادامه خواهد يافت.
 وي افزود: امروز دو طرح معدني در اس��تان 
خراسان رضوي افتتاح ش��د كه يكي  از اين 
طرح ه��ا فاز نخس��ت بزرگ تري��ن كارخانه 
كنسانتره  س��ازي به ظرفيت پن��ج ميليون 
تن اس��ت و ديگري كارخانه گندله  س��ازي 
با ظرفي��ت 5/2 ميليون تني س��يميدكو از 

شركت هاي تابعه فوالد خوزستان است. 
مدرس خيابان��ي ادام��ه داد: راه اندازي اين 
كارخانه ه��ا در ش��رايط س��خت تحريمي 

بدون حضور ش��ركت  هاي خارجي و توسط 
كارشناسان داخلي انجام شده است. 

وي اظهار داش��ت: اين طرح هاي معدني در 
مجموعه سنگان در شرقي  ترين نقطه كشور 
قرار گرفته و ظرفيت بي نظيري را در اختيار 
كش��ور قرار خواهد داد؛ به وي��ژه اينكه اين 
مجموعه در شهرس��تان خواف و در يكي از 
نقاط مرزي واقع شده و عالوه بر اينكه امكان 
تبادالت م��رزي و تجارت خارج��ي را باالتر 
خواهد برد، در ابع��اد زندگي مردم به لحاظ 
حوزه هاي اقتص��ادي و اجتماع��ي اثرگذار 

خواهد بود.
مدرس خياباني گفت: اج��راي اين طرح ها 
به دليل تراكم جمعيت��ي منطقه، ايجاد كار 
و اشتغال و نيز فعاليت توليدي كشور بسيار 
حائز اهمي��ت بوده و منجر به افزايش امنيت 

منطقه شرق كشور خواهد شد.
در ادامه اين مراسم خداداد غريب پور معاون 
وزي��ر صمت و رييس هي��ات عامل ايميدرو 
گفت: كارخانه گندله  سازي شركت صنعتي و 
معدني توسعه فراگير سناباد كه زير مجموعه 
شركت فوالد خوزستان محسوب مي شود، 
ظرف مدت يك ماه از توليد خود به ظرفيت 
اس��مي رس��يد؛ در صورتي كه معمواًل اين 
امر در مدت يك س��ال انجام مي شود و اين 
نشان از تعهد و تالش شبانه روزي كاركنان 

سخت كوش اين مجموعه است. 
غريب پور تاكيد داشت: صاحبان تكنولوژي 

از راه ان��دازي و ب��ه ظرفيت رس��يدن توليد 
اين كارخان��ه در دوران كرونا و بدون حضور 

كارشناسان خارجي، اظهار تعجب كردند.
معاون وزي��ر صمت افزود: ب��ا راه اندازي اين 
كارخان��ه، مجم��وع س��رمايه گذاري  ها در 
عسلويه ش��رق كشور )س��نگان( به بيش از 
4/1 ميليارد دالر رسيد و با راه اندازي مابقي 
كارخانه هاي فرآوري سنگ آهن، در مجموع 
9/1 ميليارد دالر س��رمايه در سنگان هزينه 
خواهد ش��د. مديرعامل فوالد خوزستان در 
آيين افتتاح كارخانه گندله  س��ازي شركت 
س��يميدكو اظهار داش��ت: اين كارخانه در 
مجموع با ظرفيت 5 ميلي��ون  ُتن گندله به 
دس��ت توانمند متخصصان داخلي طراحي 
و س��اخته ش��ده اس��ت و امروز فاز اول آن با 
ظرفيت توليد 5/2 ميليون تن گندله در سال 

به بهره برداري رسيد.
علي محمدي افزود: مجموعه س��يميدكو از 
شركت  هاي تابعه گروه فوالد خوزستان است 
و با ظرفيت توليد 5/2 ميليون كنسانتره در 
حال فعالي��ت بوده و از اين پ��س توليد 5/2 
ميليون تن گندله نيز به آن اضافه مي شود و 
از جمله ويژگي   هاي منحصر به فرد راه اندازي 
اين كارخانه گندله  سازي، تامين مواد اوليه 
آن از درون كارخانه اس��ت. وي گفت: طرح  
اوليه كارخانه در س��ال 1394 اجرايي شد و 
با مس��اعدت مديران جهادي وزارت صمت 
و س��ازمان ايمي��درو و تالش ش��بانه  روزي 

متخصصان داخلي و در سايه تحريم ها، امروز 
و به ميمنت حضور س��روران گرامي رس��ما 
افتتاح ش��د. محمدي اظهار داشت: با توجه 
به سند چشم انداز 1404 مهم ترين اصل در 
راه اندازي اين كارخانه عظيم، تامين مواد اوليه 
فوالد سازان كشور اس��ت، در واقع راه اندازي 
اين كارخانه، تكميل زنجيره ارزش از معدن 

تا نورد را به همراه دارد.
مديرعامل فوالد خوزس��تان ادامه داد: اين 

طرح با س��رمايه گذاري بالغ بر 115 ميليون 
يورو راه اندازي ش��ده و با در مدار قرار گرفتن 
اين كارخان��ه ، در مجموع ب��راي 1500 تن 
از جوان��ان منطق��ه به ص��ورت مس��تقيم و 

غيرمستقيم اشتغال ايجاد گرديد.
وي در پايان تاكيد داشت: اميدوارم در سايه 
لط��ف و عنايت  اله��ي و توجه��ات حضرت 
ولي  عصر)عج( و در راستاي فرمايشات مقام 
معظم رهبري )مدظله العالي(، با راه اندازي 

كارخانه گندله  سازي شهيد سليماني، گامي 
اس��توار در مس��ير تحقق اه��داف انقالب و 
چرخ��ش بي وقفه چ��رخ صنعت برداش��ته 

باشيم.
گ��زارش خبرنگار ما حاكي اس��ت، كارخانه 
گندله  سازي شركت صنعتي و معدني توسعه 
فراگير سناباد، چهارمين طرح معدني است 
كه در منطقه سنگان در دولت دكتر روحاني 

افتتاح شد.
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جمشيد پژويان درگذشت
جمشيد پژويان، استاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبايي و رييس سابق شوراي رقابت كه بر اثر نارسايي كليوي و ابتال به بيماري 
كوويد 19 در بيمارستان كيان تهران بستري بود، صبح ديروز، دوشنبه، به دليل ابتال به بيماري كرونا درگذشت. او در دولت دهم با 
تأسيس شوراي رقابت، رياست اين شورا را به عهده داشت. جمشيد پژويان استاد 68 ساله اقتصاد دانشگاه تهران، فارغ التحصيل مدرسه 
دارالفنون و فارغ التحصيل مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري از دانشگاه ايالتي يوتاي امريكا بود. پژويان دوره كارشناسي اقتصاد را در 
 دانشگاه تهران )1۳۴9( و دوره كارشناسي ارشد )1۳۵۴( و دكتراي )1۳۵۷( اقتصاد را در دانشگاه ايالتي يوتا گذراند.]۵[ وي طراح

 هدفمند سازي يارانه ها در ايران بود. او دومين اقتصاددان، پس از فريبرز رييس دانا است كه بر اثر كرونا فوت كرده است. 

قيام شيخ محمد خياباني و اخراج خانواده سلطنتي از تبريز 
امروز من رس��مًا به هم��ه جهانيان اعالم 
مي كنم ما عليه اين حكومت كه قرارداد 
خانمان بران��داز وثوق الدوله و انگليس را 
منعقد كرده قيام كرده ايم و چون تبريز كه محل نشو و 
نماي آزادي خواهان است، در تحصيل آزادي پيش قدم 
بوده و فداييان خود را درراه استقالل و عظمت ايران به 
خاك سپرده است، اسم آذربايجان را به آزاديستان تبديل 
كرده از اين تاريخ رس��ميت آن را اعالم مي كنيم.  اين 
نطق شيخ محمد خياباني در جمع هزاران نفر از مردم 
تبريز در روز نوزدهم فروردين 1۳99 است. او در اين روز 
رسما قيام آزاديستان را اعالم كرد.  محمد خياباني در 
سال 12۵9 هجري شمسي در خامنه به دنيا آمد. پس 
از پايان تحصيالت ابتدايي در زادگاهش، به پتروفسك 
از شهرهاي قفقاز رفت و در تجارتخانه پدرش مشغول 
به كار شد، در بازگشت به تحصيل علوم ديني در مدرسه 
طالبيه تبريز پرداخت، او در كنار علوم ديني، رياضيات 
و حكمت و طبيعيات و تاريخ ادبيات را نيز فراگرفت و در 
اندك مدتي به مدارج باالي علمي نائل شد. او در جنبش 
مشروطه در صف آزادي خواهان قرارگرفته و پس از فتح 
تهران و تشكيل مجلس دوم به نمايندگي مجلس انتخاب 
ش��د و در پي التيماتوم روسيه به دولت ايران، به عنوان 
يكي از مخالفان سرسخت آن به مبارزه برخاست. او در 
سال 129۵ روزنامه تجدد را در تبريز منتشر كرد. در روز 
1۷ فروردين ماه 1299 برضد قرارداد استعماري 1919 
وثوق الدله در تبريز قيام كرد. خياباني همواره آذربايجان 
را جزو الينفك ايران مي دانست؛ اين موضوع اتهاماتي را 
كه مخالفان و افراد مغرض به دنبال تغيير نام آذربايجان به 

آزاديستان به او و قيامش وارد مي ساختند، نفي مي كرد. 
درس��ت صد س��ال پيش در چنين روزي، يعني سوم 
تير 1299، شيخ محمد خياباني كه از مجاهدان عصر 
مشروطه به شمار مي رفت، موفق شد با قيام خود خانواده 
سلطنتي را از تبريز اخراج كند. در همين روز عين الدوله 
والي شهر نيز از تبريز گريخت.  قيام شيخ محمد خياباني 
ش��ش ماه به طول انجاميد و در جريان آن براي انجام 
اصالحات اساس��ي در زمينه هاي سياسي، اجتماعي و 
اقتصادي تالش شد. سرانجام با انتصاب »مخبرالسلطنه« 
به س��مت والي آذربايجان، او به ياري نيروهاي قزاق به 
سركوب قيام پرداخت و شيخ محمد خياباني نيز در روز 

22 شهريورماه سال 1299 شمسي برابر با 29 ذي الحجه 
1۳۳8 هجري قمري به شهادت رسيد. پيكر شيخ محمد 
خياباني كه به طور موقت در گورستان سيد حمزه تبريز 
دفن ش��ده بود، توس��ط خانواده اش به تهران منتقل و 
در صحن آس��تان حضرت عبدالعظيم حسني)ع( در 
شهرري به خاك سپرده شد. خانه اين شخصيت بزرگ 
تاريخ معاص��ر ايران در محله خياب��ان يكي از محالت 
قديمي تبريز واقع اس��ت كه پ��س از تملك، مرمت و 
تجهيز آن توسط اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي آذربايجان شرقي هم اينك به خانه موزه 

شيخ محمد خياباني تبديل شده است. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

بوي عطر در ايران 

براي اولين بار در تاريخ مصريان از عطر به عنوان 
بخشي از مراسم مذهبي خودشان استفاده كردند. 
دستخط هاي باستاني بر روي سنگ قبر ها در مصر 
باستان و بين النهرين نشان مي دهد كه عطر در 
اين دو ناحيه از تمدن بشري بيش از ۵000 سال 
قدمت دارد. روحانيون مصر باس��تان را به عنوان 
پدران عطر مي شناس��ند چرا كه آنها با استفاده 
از عطر بوي بد قربانيان پيش��كش خود را از بين 
مي بردند. از دوران باستاني تا قرون وسطي عطرها 
به طور انحصاري به مراس��م هاي مذهبي مانند 
موميايي كردن م��ردگان و غبارروبي آرامگاه ها 

اختصاص داشتند. 
طبق ش��واهد و متون تاريخي اولين شيمي دان 
دنيا زن��ي بنام تاپوتي بوده ك��ه طبق لوحه هاي 
باستاني خط ميخي در هزاره دوم قبل از ميالد در 
بين النهرين ساكن بوده است. او اولين عطرساز 
ثبت ش��ده تاريخ اس��ت كه با تركي��ب و تقطير 
گل ها، روغن ها و ساير مواد معطر چيزي شبيه به 

عطرهاي امروزي توليد كرده است.
باستان شناسان قديمي ترين كارگاه توليد عطر 
جهان را در سال 200۵ ميالدي در قبرس كشف 
كردند. اين كارگاه بيش از ۴ هزار سال قدمت دارد. 
در اين كارگاه دستگاه هاي تقطير، قيف، ظروف 
كاسه اي براي مخلوط كردن عطر و بطري هاي 

عطر كشف شد. 
در اي��ران، اولين تجربه عطرس��ازي ابن س��ينا، 
اس��تفاده از گل رز بوده است. روش هاي تقطير 
در كشورهاي شرقي به طور قابل توجهي صنعت 
عطرسازي و به ويژه علم شيمي در جهان غرب را 
تحت تأثير قرار داده است. زكرياي رازي دانشمند 
بزرگ ايراني نيز با كشف الكل، نقش بسيار مهمي 

در توسعه صنعت عطر بر عهده داشته است.
اما پيش از آن، در حدود 2۵00 سال پيش ايرانيان 
باس��تان از عطر و مواد خوشبو كننده به صورت 
زينتي و تجمالتي استفاده مي كردند. ايراني ها 
روزانه بدنشان را با مواد معطر شستشو مي دادند و 
همچنين در نوشيدني هاي خود از عناصر خوشبو 

استفاده مي كردند.
در زمان هخامنش��يان پادش��اهان هخامنشي، 
ملكه هايش��ان و س��اير درباري��ان از عطر ه��ا و 
روغن هاي معطر براي خوشبو و براق كردن موي 

سر استفاده مي كردند. 
در حالي كه بوهايي كه امروزه ما دوس��ت داريم 
به مقدار كمي تغيير كرده اند اما روش هاي پيدا 
كردن عناصر اين عطر ها تغييرات بسيار زيادي 
داش��ته اند. براي مثال عنبر س��ائل كه به خاطر 
بوي شيرين و تازه و دريايي اش معروف است در 
غده هاي وال ها پيدا مي شد يا عنصري در آهو هاي 
كوهي وجود دارد كه به خاطر بوي خوب اين نوع 
از آهو ها را به دليل ش��كار فراوان با خطر نابودي 
نس��ل مواجه كرده بود. اما امروزه ش��ركت هاي 
عطرسازي از مخلوط عناصر مصنوعي براي تقليد 
كردن بوي اين عناصر استفاده مي كنند. اين دانش 
و همچنين درست كردن عطر ها توسط شركت ها 
و برندها در اواخر قرن 19 تبديل به توليد صنعتي 
عطر به شكل امروزي شد. ايران در زمينه صنعت 

عطر حرفي براي گفتن ندارد. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

تاسيس سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان
اواخر خرداد خرداد 2۵۳6 شاهنش��اهي برابر با خرداد 
1۳۵6 شمس��ي، مجلس ش��وراي ملي و در تير همان 
سال، مجلس س��نا، قانون تاسيس س��ازمان حمايت 
توليدكنن��دگان و مصرف كنن��دگان را ب��ه تصوي��ب 
رس��اندند. بر اس��اس ماده واحده اين قانون، به منظور 
افزايش توليدات داخلي و حمايت از مصرف كنندگان 
در قبال نوسانات ش��ديد قيمت ها و تغيير هزينه هاي 
تولي��د در بازارهاي داخلي و بين الملل��ي و جلوگيري 
از افزاي��ش بي روي��ه هزينه زندگ��ي از طريق پرداخت 
مابه التفاوت قيمت خريد و هزينه توليد كاالهاي اساسي 
همچنين تمركز كليه اعتبارات مربوط به خريد و فروش و 
ضرر و زيان كاالهاي مصرفي به لحاظ تلفيق و هماهنگي 
عمليات دستگاه هاي مباشر تهيه و توزيع كاالهاي مزبور، 
به وزارت بازرگاني اجازه داده مي شود صندوق حمايت 
مصرف كننده موضوع قانون تأس��يس صندوق مذكور 
مصوب 12 م��رداد ماه 2۵۳۳  را تحت عنوان س��ازمان 
حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان طبق اصول 
بازرگاني و به صورت شركت سهامي اداره كند. اساسنامه 
سازمان پس از تصويب كميسيونهاي امور استخدام و 
س��ازمان هاي اداري بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي 
مجلسين، الزم االجرا است و تغييرات بعدي اساسنامه 
باتصويب كميس��يونهاي مذكور عملي خواهد شد. بر 
اساس تبصره يك ماده واحده اين قانون، سرمايه سازمان 
مبلغ هزار ميليون ريال است كه از محل اعتباراتي كه در 
اختيار سازمان قرار مي گيرد تأمين مي شود. همچنين 

تمامي اعتبارات مربوط به خريد و فروش و ضرر و زيان 
كاالهاي اساسي همچنين اعتبارات مربوط به تشويق 
توليد داخلي، تشويق صادرات، تأمين نيازهاي اساسي 
بازار مصرف و تأمين نهادهاي توليد در سازمان متمركز 
و س��ازمان وجوه الزم براي عملي��ات مذكور را تأمين و 
پرداخت  خواهد كرد. اين س��ازمان مكلف است برنامه 
تقليل و حذف تدريجي ضرر و زيان كاالهاي مصرفي و 
همچنين خط مشي هاي صادرات را با رعايت سياستهاي 
دولت تنظيم و پس از تصويب مجمع عمومي سازمان به 
مورد اجرا بگذارد. از سويي، دولت هرساله مبلغ مورد نياز 
براي عمليات مندرج در تبصره 2 را به عنوان تنخواه گردان 
در اختيار س��ازمان خواهد گذاشت و س��ازمان پس از 
احتساب هزينه خريد و فروش و هزينه هاي تبعي عمليات 
خود مازاد اعتبارات ضرر و زيان و يا س��ود حاصله را در 
اختيار دولت خواهد گذاشت وسازمان مي تواند تا ميزان 
1/۵ درصد از درآمدهاي خود را به مصارفي كه از طرف 
مدير عامل پيشنهاد و به تصويب وزير بازرگاني خواهد 
رسيد برساند.  تبصره ۷ - سازمان مكلف است مابه التفاوت 
قيمت تمام شده يا بهاي فروش كاالهاي اساسي مورد 
نياز عامه را با احتساب سود مناسب ازتوليدكنندگان و يا 
واردكنندگان حسب مورد دريافت و يا به آنها پرداخت كند 
و سازمان مي تواند دفاتر و اسناد شركت ها و سازمان هاي 
اجرايي وتوليدكنندگان يا واردكنندگان كاالها را كه از نظر 
دريافت يا پرداخت مابه التفاوت قيمت كاالها مشمول اين 

قانون قرار مي گيرند رسيدگي و بازرسي كند. 

تكنيكهايفنيبرايكاهشتقلبدرامتحانها
رييس كارگ��روه تخصصي آموزش عالي 
الكترونيكي وزارت علوم در واكنش به تقلب  
در امتحان هاي الكترونيكي دانش��گاه ها 
گفت: در تمام دانشگاه ها روش هايي براي 
نظارت و كنترل قبل و بعد از امتحان وجود 
دارد و ممكن اس��ت خيلي ها را غافلگير 
كنند. علي اكبر صفوي درباره تقلب هايي 
كه از س��وي برخي دانشجويان در بستر 

امتحان هاي آنالين انجام مي شود، گفت: متاسفانه در 
كش��ور ما از نظر فرهنگي روي موضوع احساس بد از 
تقلب و حس گناه فرهنگ سازي الزم انجام نشده است، 
در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته فرهنگ سازي 
خوبي روي اين موضوع شده، اما در كشور ما نقصي بر 
آن وارد اس��ت كه همه بايد به آن اذعان داشته باشند. 
او با بيان اينكه تقلب آموزش عالي كش��ور را زير سوال 

مي برد، توضي��ح داد: خيلي از آموزش ها 
مانند آموزش هاي ضمن خدمت كه البته 
فراوان هم هستند، شايد ارزيابي ها در آن 
به شكل مشورتي بوده باشد، اما امتحانات 
دانشگاهي كه اكنون در قالب الكترونيكي 
برگزار مي شود، بسيار جدي تر است و اگر 
تقلبي در آن باشد، حيثيت آموزش عالي 
كشور را زير سوال مي برد. رييس كارگروه 
تخصصي آموزش عالي الكترونيكي وزارت علوم بيان 
كرد: در روش هاي ارزياب��ي، تكنيك هاي فني داريم 
كه مي توان احتمال تقلب در حين برگزاري آزمون را 
پايين آورد. ضمن اينكه اساتيد اين اختيار را دارند كه 
اگر در نوع و برگزاري امتحان براي آنها شبهه اي ايجاد 
شد از روش هاي ثانويه، مجددا ارزيابي كنند و بعد نمره 

نهايي را بدهند.

پروتكلهايبهداشتيتوسطاصنافرعايتنميشوند
نگاهي به وضعي��ت خيابان ه��ا و اصناف 
نش��ان مي دهد كه بس��ياري از واحدهاي 
صنفي، پروتكل هاي بهداشتي براي مقابله 
با كرونا را رعايت نمي كنند يا چندان جدي 
نگرفته اند. استاندار تهران مي گويد: ميزان 
ش��يوع و انتقال بيماري كرون��ا اگر از يك 
 حدي عبور كن��د، مجبور خواهيم ش��د
 برخي از محدوديت ها را دوباره اعمال كنيم. 

انوشيروان محسني بندپي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
آيا پروتكل هاي بهداشتي در اصناف رعايت مي شوند؟ 
گفت: اتحاديه ها خودش��ان نس��بت به بازگش��ايي ها 
درخواست كردند و ما با درخواست آنها موافقت كرديم و 
از آنها اين تعهد اخالقي را گرفتيم كه خودشان بر رعايت 
پروتكل  هاي بهداشتي نظارت داشته باشند. او ادامه داد: 
اوايل بازگش��ايي اصناف رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
خوب بود، اما االن پروتكل ها رعايت نمي ش��ود و از اين 
مساله راضي نيستيم. اوايل فروشنده ها به مساله بهداشت و 

رعايت آن كنترل و مديريت داشتند و بر ورود 
مشتري ها به مغازه ها نظارت بيشتري بود و با 
رعايت فاصله گذاري انجام مي شد،  اما اكنون 
اين موارد رعايت نمي شود و عواقب آن شامل 
حال خود اصناف و مراجعه كنندگان خواهد 
شد و ضررهايي بعد متوجه آنها خواهد شد. 
استاندار تهران ادامه داد: نمي خواهيم وارد 
موضع عكس العمل شويم و از آنها خواهش 
مي كنيم كمك كنند تا از اين شرايط گذر كنيم. بندپي در 
خصوص اينكه خواهش كردن و جدي نبودن در اجراي 
پروتكل ها باعث كاهش حساس��يت م��ردم در رعايت 
پروتكل ها مي شود، اظهار داشت: ما معتقديم در اپيدمي ها 
نبايد خواهش كرد، اما در مجموع همكاري اصناف و مردم 
موثر بوده است و خود آنها پيش قدم شدند و ما نيز اين نظر 
را داريم كه كارهاي مردم را بايد به خود مردم واگذار كنيم 
و از آنها در مشكالت كمك بگيريم  و به آنها تكليف كرديم 

كه اين مساله را جدي تر بگيرند.

میراثنامه

مرمتگران خانه »نيما« كجا رفتند؟
»اهالي محله  دزاشيب در خيابان رمضاني مي گويند مدت هاست كسي براي مرمت به 
خانه  »نيما« رفت وآمد نمي كند؛ اين خانه فقط دو نگهبان دارد كه تنها كار حفاظتي شان 
از خانه، شستن ماشين است.« خانه نيما يوشيج - پدر شعر نو فارسي - در طول دو سه 
سال گذشته دردسرها و حاشيه هاي مختلفي را به دوش كشيده؛ از بحث خروج از ثبت 
خانه گرفته تا مالكي كه مي خواست آن را تخريب كند و در نهايت فكر ايجاد سفره خانه به 
سرش افتاد تا خريِد خانه توسط سازمان زيباسازي و قول هايي كه براي مرمت و احياي 
آن مطرح شدند. از چند ماه قبل و با تحويل گرفتن خانه نيما توسط سازمان زيباسازي، 
برزين ضرغامي - مديرعامل اين سازمان - اعالم كرد كه »پس از خريد خانه نيما، اين 
فضاي تاريخي تحويل ما بوده و در اولين فرصت مرمت را آغاز مي كنيم. اين مرمت بايد 
متناسب با كاركرد آتي خانه نيما يوشيج باشد. متناسب با هويت و پيشينه خانه در منطقه 
يك، بايد كاربري اين خانه تعريف شود. اما افتتاح رسمي همزمان با روز تولد اين شاعر 
خواهد بود. طرح بهره برداري به زودي نهايي خواهد شد و خانه نيما يوشيج همزمان با 
روز ميالد اين شاعر يعني 21 آبان رسما افتتاح مي شود.« چند روز بعد يعني يكم آبان 
سال گذشته، مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران گفت: »به دليل تداخلي كه در 
انجام برخي كارها داشتيم، نتوانستيم در نيمه نخست امسال اقدامات مورد نياز براي 
ساماندهي و تجهيز خانه نيما يوشيج را به نتيجه برسانيم. تا كنون سعي كرده ايم فضاي 
ناامن را از خانه دور كنيم و برخي اقدامات اوليه و اضطراري ديگر انجام شده اند..« پس از 
اين اظهارنظرها نيز يكي دو رسانه در گزارش هايي كه منتشر كردند از روند مرمت خانه  
نيما حرف زدند، اما در شرايط كنوني به نظر مي رسد طرِح مرمت و ساماندهي خانه  نيما 
متوقف شده است. با اين وجود، فعاالن ميراث فرهنگي و نيماپژوهان همچنان خواهان 
توجه ويژه به اين بناي تاريخي هستند. محمد عظيمي - نيماپژوه و نماينده  انجمن هاي 
دوس��تداران ميراث فرهنگي مازندران - كه دو روز گذشته درباره خانه نيما و وضعيت 
مرمت آن با مردم خيابان رمضاني، كوچه رهبر در محله دزاشيب صحبت كرده، به ايسنا 

مي گويد: به چشم خودم ديدم كه بخشي از سقِف ايواِن خانه احتمال ريزش دارد. مردم 
محلي نيز مي گويند مدت هاست كسي براي مرمت به خانه  «نيما« رفت وآمد نمي كند؛ 
اين خانه فقط دو نگهبان دارد كه تنها كار حفاظتي شان از خانه، شستن ماشين است. او 
به اين نكته اشاره مي كند كه مشخص نيست چرا با اعالم چندباره افتتاح اين خانه، پيگير 
بازسازي و تجهيز موزه نيستند و با وجود اعالم زمان بازگشايي خانه نيما، عمليات ابتدايي 
و ضروري آن متوقف شده است. او مي گويد: از شهردار و اعضاي شوراي شهر تهران كه 
اكثراً از فرهيختگان و حاميان ميراث فرهنگي بوده و توجه ويژه اي به خانه هاي تاريخي 
دارند، درخواست مي كنيم تا با توجه به طرح اعالم شده  موجود در سازمان زيباسازي و 
آمادگي همكاري براي راه اندازي موزه نيما كه مي توانست در وعده  قبلي به نتيجه برسد، 

علت توقف مرمت اين بنا را پيگيري كنند.

كتابخانه

اقتصاد مقاومتي در امريكا 
كتاب »اقتصاد مقاومتي در امريكا« به مباحثي همچون راز پيشرفت و افول اقتصاد امريكا پرداخته است. اين روزها كتاب جديدي وارد عرصه  
نشر شده است كه با رويكرد اقتصادي به واكاوي اتفاقات مهم تاريخ امريكا مي پردازد، اين كتاب كه با نويسندگي اكبر ابدالي محمدي و تحت 
عنوان »اقتصاد مقاومتي در امريكا« منتشر شده است، به بررسي علل پيشرفت اقتصاد امريكا و علل افول آن در سال هاي اخير مي پردازد كه 
مي توان در خصوص ريشه هاي اعتراضات اخير امريكا و اروپا نيز، آن را مورد بررسي قرار داد.  نويسنده كتاب مي گويد: اقتصاد امريكا به عنوان 
يك اقتصاد بزرگ در جهان مطرح است و اين مطلب در قرن 20 و 21 ميالدي جلوه پررنگ تري دارد، بررسي علل پيشرفت اين اقتصاد انگيزه اي 
براي نگارش كتابي در اين خصوص فراهم كرد، به عالوه كشورهايي با اقتصاد پيشرفته، مسيري را براي پيشرفت طي كرده اند كه هرگز آن را 

براي سايرين بيان نمي كنند و آنچه كه به ديگران معرفي مي كنند، فرمول هاي ديگري در جهت منافع خوشان است.

هنر

از چرايي رضايت به اكران تا افزايش اندك قيمت بليت
دو فيلم »شناي پروانه« و »خوب، بد، جلف؛ ارتش سري« براي سه هفته اول اكران 
خود به تنهايي و با بليت 22۵00 تومان پذيراي عالقه مندان به سينما هستند. قرار 
بود بازگشايي سينماها پس از چهار ماه تعطيلي به خاطر شيوع كرونا، روز يكم تيرماه 
و با اكران دو فيلم »شناي پروانه« و »خوب، بد، جلف؛ ارتش سري« باشد، اما انصراف 
صاحبان اين دو فيلم از اكران به دليل حمايت هاي انجام نشده، كار را به جايي رساند 
كه شروع فعاليت دوباره سينماها با تعطيلي بسياري از سالن ها همراه شد. برهمين 
اساس آخر شب يكم تير، جلسه اي در سازمان سينمايي با حضور اعضاي شوراي 
صنفي نمايش و يكي از مديران سازمان سينمايي برگزار و در نهايت براي حل بحران 
پيش آمده، تصميم به اكران اين دو فيلم از چهارش��نبه، چهارم تيرماه گرفته شد. 
البته به گفته رييس انجمن سينماداران و برخي ديگر از مديران سينمايي در جلسه 
طوالني روز ۳1 خرداد هم قرار بر همين بود كه تا روز چهارش��نبه براي بازگشايي 
سينما تامل شود كه در اين فرصت مذاكرات تازه اي با سازندگان دو فيلم انصرافي 
صورت گيرد ولي همان شب سازمان سينمايي اطالعيه اي داد مبني براينكه سينماها 
از روز يكم تير ماه با فيلم هايي كه قبل از شيوع كرونا در سال 98 روي پرده بودند اكران 
مي شود. اين اتفاق سبب انتقاد زيادي از سوي سينماداران شد. اما حاال قرار شده اين 
دو فيلم از چهارشنبه، چهارم تير روانه سينماها شوند به اين اميد كه مخاطب بيشتري 
را به سينماهايي كه با ظرفيت كمتري بليت مي فروشند، جذب كنند. علي سرتيپي، 

پخش كننده فيلم »شناي پروانه« درباره قيمت افزايش يافته فيلم در پيش فروش 
برخي سينماها به ايسنا گفت: بليت  سينما گران نشده، بلكه ارزش افزوده بعالوه 
س��ه درصد حق خريد به مبلغ كلي 2۵00 تومان به همان قيمت 20 هزار توماني 
بليت اضافه شده است كه آن هم تقسيم مي شود و به اداره ماليات داده خواهد شد.

»درآمدي بر جنبش دانشجويي در ايران« به چاپ رسيد
كتاب »درآمدي بر جنبش دانشجويي در ايران« )1۳۵۷-1۳20( نوشته هوشنگ جيراني 
منتشر شد و عالقه مندان به تاريخ جنبش  دانشجويي در ايران مي توانند آن را مطالعه 
كنند. كتاب »درآمدي بر جنبش دانشجويي در ايران« طي چهار فصل به بررسي تاريخي 
اين جنبش در سال هاي 1۳20 تا 1۳۵۷ مي پردازد. در فصل اول، تاريخچه  مختصري 
از جنبش  دانشجويي ايران در فاصله تأسيس دانشگاه تهران در سال 1۳1۳ تا كودتاي 
28 مرداد 1۳۳2 ارايه مي شود. فصل دوم كتاب، از كودتاي 28 مرداد 1۳۳2 تا تابستان 
1۳۳9 را كه فضاي سياسي كشور بازتر شد، دربرمي گيرد. همچنين فراز و فرود جنبش 

دانشجويي، نقش دانشجويان در نهضت مقاومت ملي و حركت هاي سال ۳2 به ويژه واقعه  
16 آذر دانش��كده  فني را بررسي مي كند. فصل سوم به تحوالت جنبش دانشجويي در 
سال هاي فضاي باز سياسي يعني 1۳۳9 تا 1۳۴2 اختصاص دارد كه در اين فاصله تحوالت 
و رويدادهاي مهمي چون تشكيل جبهه  ملي دوم و سازمان دانشجويي وابسته به آن، رخ 
داد. در فصل چهارم كتاب هم سعي شده است به طور خالصه رشد گرايش هاي قهرآميز كه 
پايگاه دانشجويي داشت و رشد جنبش دانشجويان ايراني در خارج از كشور، مورد بررسي 

و تحليل قرار گيرد. نشر خزه اين كتاب را منتشر كرده است.
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