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ارزش بازار مسكن
 3برابر ارزش بازار سرمايه است

نيـازاقتـصادايـران

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

تالش براي پاكسازي فضاي مجازي
با مصوبه ساماندهي پيامرسانها
هدف از تهيه سند مصوبه ،تعيين سياستها و اقدامات الزم
براي ساماندهي فعاليت پيامرسانهاي اجتماعي است

صفحه 5

يادداشت1 -

در فقدان جمشيد پژويان

روزگار است و غم از ِ
دست رفتن
دوس��تان .امروز خبر ش��ديم
كه اس��تادارجمند جناب آقاي
دكتر جمش��يد پژويان استاد
ماليه عمومي دانش��گاه عالمه
طباطبايي نيز بر اث��ر بيماري
كرون��ا جه��ان فاني را ب��درود
عباسآخوندي
گفتند .خ��داي تعال��ي او را به
نيكيپذيراباشد.اوكهساليانزياديبهتدريسعلماقتصاد
ادامهدرصفحه2
وماليهعمومياشتغالداشت...

يادداشت2 -

در بابكاهش انگيزه در توليد

صنعتگر دلس��وز و بزرگواري
را ميشناسم كه از اواخر دهه
 40تا ام��روز در كار توليد بوده
و س��الهاي طوالني است كه
در اين راه كمر خم كرده و فرد
موفقي محس��وب ميش��ود.
گاهي حال و احوال��ي از هم
محسن جاللپور
ميپرس��يم و از زمان��ي كه
ميشناس��مش همواره او را فردي مليگرا و مومن و
ادامهدرصفحه3
.
معتقدميدانم
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يادداشت3 -

حق با رييسجمهور است

براس��اس تصميمات��ي كه در
 ۲۲فروردي��ن ماه س��ال ،۹۷
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
سيدهفاطمهمقيمي ش��د تا با صادركنندگاني كه
ارز خ��ود را برنميگردانند يا
واردكنندگاني كه ارز دولتي گرفته اما كاال را به كشور
ادامهدرصفحه5
واردنميكنند،برخوردشود.

يادداشت4 -

حمايت از بخش خصوصي

ب��ا نامگ��ذاري س��ال ۹۹
ب��ه عن��وان س��ال «جهش
توليد» ش��ايد براي بسياري
تنها تصور توس��عه يا ايجاد
كارخانهه��اي جديد متبادر
شود .اما اگر بناست جهشي
در تولي��دات داخل��ي يك
علي مسعودي
كشور صورت گيرد ،چنانچه
با توس��عه همزمان فناوري نباشد ،اين هدف محقق
ادامهدرصفحه6
نخواهد شد.

بررسي سياستهاي دولت در بخش مسكن در گفتوگوي «تعادل» با محمود جهاني ،كارشناس مسكن

مصايب 4دهه
سوداگري
در بازار مسكن
مجيد اعزازي | دومينوي رشد نرخ ارز و شكل
گرفتن انتظارات تورم�ي در دامنهاي باالتر بار
ديگر دامن بازار مسكن را گرفته است .بازاري
كه در زمس�تان  96پس از يك خواب طوالني
 4ساله جان گرفته بود و مسير مناسبي را طي
ميكرد ،در به�ار  97تحت تاثي�ر جهشهاي
پي در پي نرخ ارز نتوانست از زير بار ركود سر
برآورد .از اين رو ،در بهار  97دولتمردان دست
بهكار ش�دند و طرحهايي را براي س�اماندهي
بازار مس�كن و تقويت بنيه مالي مس�تاجران
ارايه كردند كه هيچ يك اجرايي نش�د .هفته
گذشتهامابارديگردولتمردانبرايساماندهي
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 سياستها
و راهكار با محمود جهاني ،كارش�ناس ارش�د
بازار مس�كن به گفتوگو نشس�تيم .جهاني
درباره اتخاذ سياس�تهاي انبساطي از سوي
دولت با هدف تس�هيل فرايند عرضه مسكن،
بر اين باور اس�ت كه طي  5س�ال گذشته بازار
مس�كن با كمبود عرض�ه مواجه بوده اس�ت
ام�ا در كوتاهم�دت ودر دورهه�اي ميان مدت
افزايش قيمت مسكن بيشتر ناشي از تقاضاي
س�وداگرانه و تقاض�اي غيرمصرفي اس�ت و
بررس�يها ني�ز نش�ان ميده�د كه هم�واره
ش�وكهاي وارده ب�ه ب�ازار مس�كن متاثر از
تقاضاهاي سوداگرانه طي  4دهه گذشته بوده
است .او درباره سياس�تهاي مورد نظر دولت
در بازار اج�اره نيز ب�ر اين باور اس�ت كه هيچ
نسخه كوتاهمدتي براي حمايت از مستاجران و
ساماندهي بازار اجاره وجود ندارد .گفتوگو با
جهاني را پيش رو داريد.

يادداشت 5 -

فصل مشترك آمارهاي رشد اقتصادي

مهديه زمردي|
آمارهاي رشد اقتصادي كشور بيانگر آن است كه عليرغم
اختالف ،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  ۱۳۹۷و 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
بهروزرساني گزارش تحوالت اقتصادي در بخش واقعي
در سال  ۹۷و  ۹۸نمود كه كمافيالسابق اختالفاتي با آمار
رشد اقتصادي مركز آمار دارد .جدول مقايسهاي آمار اين
دو نهاد در خصوص رش��د اقتصادي آورده شده است .بر
اين اساس رش��د توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۹۸
متاثر از شوك تحريم نفتي كه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۷

بر بدنه اقتصاد ايران وارد شد نتوانست ارقام مثبتي را ثبت
كند .افت توليد ناخالص داخلي از مرداد ماه  ۱۳۹۷آغاز
و در دي ماه  ۱۳۹۷به اوج خود رس��يد ،ام��ا در ماههاي
پاياني س��ال  ۱۳۹۷و به علت معافيته��اي نفتي اعطا
ش��ده اندكي بهبود حاصل ش��د ،گرچه اين گش��ايش
موقتي بود و با تمديد نش��دن اي��ن معافيتها و كاهش
صادرات نفتي در س��ال  ۱۳۹۸شاهد 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
ي كه
اقتصادي بدون نفت اتفاق نظر وجود ندارد بهطور 
بانك مركزي براي تمام فصول س��ال  ۹۸نويد خروج از
ركود را ميدهد ،به گونهاي كه براي كل س��ال  ۹۸رشد
مثبت  ۱.۱درصدي را به ثبت رس��انيده اس��ت ،روايت
مركز آمار اما متفاوت اس��ت و انقباض اقتصاد در تمامي

رشدسريع
تها
قيم 
تهديدي براي
بازارهاي موازي

صفحه 4

چرايي عدم بازگشت ارز صادراتي
در گفتوگو با فعاالن اقتصادي

هيچ نسخه كوتاهمدتي
براي حل مشكل مسكن وجود ندارد
هفته گذشته ستاد اقتصادي دولت راهكارهاي
س�اماندهي بازار معامالت مل�ك و همچنين بازار
رهن و اجاره مس�كن را بررس�ي و سياستهايي
را به اين منظ�ور اعالم كرد .ب�ه گفته وزي�ر راه و
شهرس�ازي ،سياستهايي انبس�اطي در دستور
كار متولي مسكن قرار گرفته و بر اين اساس قرار
اس�ت ،صدور پروانههاي ساخت و س�از و فروش
تراكمتسهيلشودتابهاينترتيب،فرايندتوليدو
عرضهمسكنسرعتبيشتريبگيرد.نظرشمادر
اين رابطه چيست؟ آيا مشكل حال حاضر در بازار
مسكن،كمبودعرضهاستياعلتديگرياست؟
واقعيت اين است كه طي  5سال اخير عرضه مسكن
فوقالعاده كاهش پيدا كرده و به ميزان قابل توجهي
كم شده است به گونهاي كه شايد حدود  30درصد 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 مالحظهاي در
بخش توليد مسكن وجود دارد .براي اين مساله بايد
فكري شود و به هر حال سياس��تهاي عرضه محور
ميتواند در ميان مدت اثر مثبتي داشته باشد.
يعني ش�ما معتقدي�د كه وج�ود قيمتهاي
بس�يار باال در بازار مس�كن ،به دلي�ل كمبود
عرضهآپارتماناست؟
نه! بحث قيمت مس��كن با توليد و عرضه آن از اساس دو
مقوله ج��دا از هم هس��تند .حداق��ل در كوتاهمدت ودر
دورههاي ميان مدت اين طوري نيست و افزايش قيمت
مسكن بيشتر ناش��ي از تقاضاي س��وداگرانه و تقاضاي
غيرمصرفي است .بررسيها نش��ان ميدهد كه همواره
ش��وكهاي وارده به بازار مس��كن متاث��ر از تقاضاهاي
سوداگرانه طي  4دهه گذشته بوده است و تقاضاي ناشي
از نياز و مصرفي ،به دنبال اين تقاضاي سوداگرانه و با فشار
آن به جلو رفته است.

در گفتوگو با فردين آقابزرگي
كارشناس بازار سرمايه ،مطرح شد

ريشهيابي منازعه ارز
صادراتي

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
گزارهاي از نظر اقتصاد درست است؟
بله .اين گزاره كامال 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 بخشهاي مختلف اقتصاد ،لينكهاي
تنگاتنگ و زيادي با ش��اخصهاي كالن اقتصادي و
بازارهاي رقيب دارند.به هر حال ،رش��د نقدينگي در
كالن اقتصاد تاثير مس��تقيم و موثري بر رشد قيمت
مسكن دارد و با بازارهاي ديگر با هم حركت ميكنند
و متعادل ميشوند و قيمت مسكن نيز در واقع بهطور
خيلي اجتن��اب ناپذيري متاث��ر از وضعيت بازارهاي
موازي است چون مسكن به عنوان يك دارايي تلقي
شده و ميشود .از اين رو ،از اين جهت گريز ناپذير هم
هست كه مردم براي حفظ س��رمايه و دارايي خود در
زمان مواجهه با تورمهاي زياد به اين بازار پناه ميآورند
و خريد سوداگرانه شكل ميگيرد.
اما گروهي ديگر از كارشناس�ان ،گزاره گفته
ش�ده را تايي�د نميكنند و ب�ر اي�ن باورند كه
بازارها يا از تحوالت داخلي و مكانيسم عرضه
و تقاض�اي حاكم ب�ر آن تاثير ميپذيرن�د يا از
ش�رايط كلي اقتصاد .ميگويند ،به دليل تورم
عمومي و انتظارات تورم�ي و همچنين نرخ ارز
كه به عنوان يك اه�رم تورمي در اقتصاد ايران
شناخته ميش�ود ،همه بازارها همس�و با هم و
متناسبباشرايطتورميرشدميكنند.
خب بازار مسكن هم يكي از اين بازارها است .

فصول سال  ۹۸به جز فصل پاييز را نش��ان ميدهد .لذا
اين مركز براي كل سال رشد منفي  ۰.۶درصدي را اعالم
كرده اس��ت .بررسي روند رش��د اقتصادي در سالهاي
اخير بيانگر نرخ رشد كاهش��ي همراه با نوسانات زيادي
است كه عمدتا ناشي از وابستگي به نفت است ،چنانچه
مالحظه ميشود در ايران رش��د اقتصادي بدون نفت از
ثبات بيشتري نسبت به رشد اقتصادي با نفت برخوردار
بوده و آمار سال  ۱۳۹۸نيز تاييدي بر اين موضوع است.
عالوه بر اين به جز س��الهايي كه گشايشهاي سياسي
باعث صادرات بيشتر نفت و رش��د بيشتر شده است ،در
بقيه سالها 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 ميدهد كه
مهمترين عامل نوسانات منفي رشد اقتصادي بوده است.
آنچه مسلما رشد اقتصادي س��ال  ۱۳۹۹را تحت تاثير
مستقيم قرار ميدهد ،شيوع ويروس كرونا در اسفندماه
 ۱۳۹۸و ايجاد شرايط قرنطينه در راستاي مبارزه با آن،
از طريق حذف فعاليتهاي غيرضروري و بستهش��دن

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 شاخصهاي كالن اقتصاد وجود دارد
و درواقع اين ش�رايط كلي اقتصاد اس�ت كه
بر همه بازارها س�ايه انداخته است ومنجر به
همسويي بازارهاي موازي ميشود.
دقيقا همين بحث است  .بورس ،سكه و طال و ارز و
مسكن ،بازارهايي هستند كه نقدينگي را در خود
جذب ميكنند .نقدينگي س��رگردان كه منش��أ
اصلي آن را بايد در سياس��تهاي كالن اقتصادي
دولت جستوجو كرد و عامل رشد اين نقدينگي
سياستهاي دولت اس��ت منجر به افزايش حجم
پول در جامعه ميش��ود و ناگزير اي��ن نقدينگي
در بازارهاي مختلف توزيع ش��ده و سير ميكند.
اين نقدينگي عامل معامالت 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 سالهاي داريم و
ميزان توليد مسكن در حد تقاضاي واقعي نيست
و تقاض��اي واقعي را پوش��ش نميده��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  30تا
 40درصد از تقاض��اي كل كاه��ش مييابد و در
دوره رونق يا جهش قيمتها ،تقاضاي سوداگرانه
تا ح��دود  70درص��د از تقاضاي كل مل��ك را در
برميگيرد.
ادامه در صفحه2

مرزهاي كشور است كه كاهش تقاضا را به خصوص براي
كسب و كارهاي كوچك و متوسط به همراه داشته است.
آنچه مجامع بينالمللي براي رشد اقتصاد ايران در سال
 ۹۹پيشبيني كردهاند رش��د حدود منف��ي  ۵درصدي
همسو با متوسط رشد اقتصاد جهاني است .بر اين اساس
پيشبيني ميش��ود به دليل وضعيت ناش��ي از پاندمي
كرونا ،كشورهاي نفتخيز بيش��ترين ضربه را خواهند
خورد چرا كه از يكسو با كاهش شديد قيمت نفت روبهرو
شدهاند و از سوي ديگر براي تثبيت بازار مجبور به كاهش
توليد نيز ش��دهاند .در واقع وضعيت اقتصادي در س��ال
 ۱۳۹۹به اين صورت ترسيم شده است كه عالوه 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 بنگاهها در ماههاي پاياني
س��ال  ۱۳۹۸به منظور مبارزه با ويروس كرونا ،ش��وك
منفي جدي را بر هر دو طرف عرض��ه و تقاضاي اقتصاد
وارد كرده است.
ادامه در صفحه2

حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادي كش��ور،
بانك مركزي در اطالعيهاي عنوان كرد كه «بسته
سياستي نحوه بازگش��ت ارز حاصل از صادرات در
س��ال  ۱۳۹۸و نحوه رفع تعهدات ارز صادراتي سال
 ۱۳۹۷صادركنندگان» براي س��ال  ۱۳۹۹تمديد
شده اس��ت بهطوري كه نحوه بازگشت ارز حاصل
از صادرات سال  ،۱۳۹۹مانند س��ال  ۱۳۹۸و نحوه
رفع تعهد ارزي سال ۱۳۹۸با رعايت شرايط اعالمي
براي س��ال  ۱۳۹۷خواهد بود .همچنين آخرين
مهلت سررسيد برگشت ارز صادراتي براي سال
 ۹۸بنا به اعالم بانك مركزي ۳۱،تيرماه ۹۹است.
براساس اين سياست ارزي ،صادركنندگاني كه
حداقل  ۷۰درصد از صادرات خود را با روشهاي
اعالمي بانك مركزي ( ۵۰درصد س��امانه نيما،
 ۲۰درص��د اس��كناس و  ۳۰درص��د واردات در
مقابل صادرات يا واگ��ذاري ارز و اظهارنامه خود
به واردكننده) به كشور برگردانده باشند؛ با تاييد
بانك مركزي ميتوانند از دريافت  ۱۰۰درصدي
ماليات ارزش افزوده و معافيت ماليات بر عملكرد،
برخوردارشوند.

تعادل | فرش�ته فريادرس | «س��ه اخطار به
صادركنندگان در يك روز ».به دنبال كاهش منابع
ارزي كش��ور ،رييسجمه��ور ،يكم تيرم��اه  99به
متولي بانك مركزي دستور داد كه با متخلفاني كه
ارز صادراتيش��ان را به چرخه اقتصاد برنگردانند،
برخورد ش��ود و در صورت تخطي ،ب��ا معرفي آنها
به اف��كار عمومي و مراجع ذيص�لاح ،به تخلف آنها
رسيدگي ش��ود .رييس بانك مركزي پيرو دستور
رييسجمهور ،ني��ز در اطالعيهاي به آندس��ته از
صادركنندگاني كه تاكنون نس��بت به برگشت ارز
حاصل از ص��ادرات اقدام نكردهاند ،هش��دار داد .اما
اخطار سوم را وزارت صمت داد؛ «تعليق كارتهاي
بازرگاني كه بازگش��ت ارز آنها صفر است ».موضوع
اطالعيهاي 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؟بهسراغفعاالناقتصاديرفتتانظرات
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
سه اخطار در يك روز
تاكيد براينكه همه صادركنندگان بايد ارزش��ان را
برگردانند ،اما نگاه متفاوتي ب��ه اصل موضوع دارند .به گزارش «تعادل» حال با ورود به ماه پاياني رفع
برخيميگويندحقبارييسجمهوروبانكمركزي تعهد ارزي صادركنندگان يعن��ي  31تيرماه ،99
است؛ چراكه يكسري از صادركنندگان بزرگ كاال ،ش��اهد اولتيماتوم دولتمردان به صادركنندگان
ارز حاصل از صادرات را بازنگرداندهان��د يا ارز ارزان براي بازگشت ارزشان هس��تيم .بهطوريكه يكم
قيمت گرفتن��د و كاال وارد نكردند .در مقابل برخي تيرماه رييسجمهور به بانك مركزي دس��تور داد
ديگر ،ت��وپ را به زمين بانك مرك��زي مياندازند و كه اس��امي متخلفان ارزي در صادرات و واردات را
معتقدند كه صدور بخش��نامههاي غط از يكسو و به مردم معرفي كند .حس��ن روحاني تأكيد كرد:
موانع و مشكالت نقل وانتقال ارز در شرايط تحريم بانك مركزي بايد به همه بده��كاران عمده براي
و كرونايي موجب ش��ده تا برخي از صادركنندگان بازگردان��دن ارز حاصل از صادرات اخط��ار داده و
نتوانند به ايفاي تعهدات ارزي خودش��ان بپردازند .زمان پرداخت براي آنان مشخص شود و در صورت
.
پيرو اطالعيه يكم خردادماه سال 98و به دنبال الزام تخطيبهتخلفآنهارسيدگيشود
ادامهدرصفحه7
صادركنندگان از 22فروردين ۱۳۹۷به بازگشت ارز 
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اخبار
تمديد سه ماهه مهلت ترخيص
خودرو و گروه ۴

معاون اول رييسجمهور 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
گمركاتاجراييكشور،باتوجهبهكاهشعملكرد
دستگاههاي اجرايي ناشي از شيوع كرونا و برخي
مشكالت اجرايي فرآيند ثبت سفارش و ترخيص
كاالها ،در جلس��ه  ۲۱خرداد  ۱۳۹۹به 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 رسيدگيكننده صادر ميشود،
مشمولقيدزمانيبرايترخيصنبودهوترخيص
آنهابالمانعاست .معاوناولرييسجمهورمصوبه
تمديد سه ماهه مهلت ترخيص خودروهاي دپو
شده و كاالهاي گروه چهارم كااليي در گمركات
را اب�لاغ 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
شيوعكروناوبرخيمشكالتاجراييفرآيندثبت
سفارش و ترخيص كاالها ،در جلسه  ۲۱خرداد
 ۱۳۹۹به تصويب هيات وزيران رسيد.

حداقلحقوقبازنشستگان
تاميناجتماعي؛ 2ميليونتومان

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اعالم كرد :با
افزايش  ۲۶درصدي حقوق بازنشستگان تامين
اجتماعي ،متوسط حقوق آنها كمتر از دو ميليون
توماننخواهدشد.مصطفيساالريگفت:تفاوت
افزايش حقوق س��ه ماه فروردين ،ارديبهشت و
خرداد تا پايان تيرماه واريز ميشود .مديرعامل
سازمان تامين اجتماعي افزود :پرداخت تفاوت
افزايش حقوق خرداد ماه ديروز ش��روع شد و تا
فردا خاتمه مييابد و تف��اوت حقوق فروردين و
ارديبهشتهمزمانباحقوقافزايشيافتهتيرماه
از  ۱۹تا  ۳۰همين ماه پرداخت ميشود .ساالري
ادامه داد :بازنشستههاي حداقلبگير  ۳۰ساله،
كمترازدوميليونتومانحقوقدريافتنخواهند
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 كردهاند،
مقرري بيمه بيكاري را درياف��ت ميكنند۸۵ .
درصد متقاضيان اسفند و فروردين مقرري بيمه
بيكاري را دريافت ميكنند.

صدورضمانتنامهارزانتر
برايوارداتموقتكاال
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موجوديحسابچك با 59درصدبيشترينرشد دراجزاينقدينگي

گروه كالن| محسن شمشيري |
نگاه�ي ب�ه تركيب و رش�د اج�زاي آن در
سال  98نش�ان ميدهد كه با وجود تالش
سيس�تم بانك�ي ب�راي كاهش نرخ س�ود
بانك�ي و هزينه جذب س�پردهها ،به دليل
ع�دم اج�راي برنام�ه كاهش نرخ س�ود و
همچنين ع�دم توجه بانكه�ا به نرخهاي
مصوب و نگراني از خروج سپردهها ،بانكها
همچن�ان رقم قابل توجه�ي را براي جذب
سپرده بلندمدت پرداخت كردهاند و رشد
سپرده بلندمدت با  30درصد افزايش ،بيش
از س�پرده كوتاهمدت با  21درصد افزايش
بوده است.
به گزارش «تع��ادل» ،يك دليل عمده براي رش��د
بيشتر سپرده بلندمدت نسبت به كوتاهمدت ،سود
بيشتر بانكها به سپردههاي بلندمدت و تالش براي
حفظ سپرده گذاران بوده است .اين در حالي است
كه س��پردههاي كوتاهمدت ماه شمار شده و با اقبال
كمتري از س��وي مشتريان مواجه بوده است .اما در
عين حال ،بخشي از نقدينگي كشور در حسابهاي
كوتاهمدت و سپرده ديداري حفظ شده است تا براي
خريد وفروش مس��كن ،خودرو ،زمين و ارز و طال و
ساير داراييها اس��تفاده شود .نگاهي به رشد پول با
افزايش  50درصدي نش��ان ميدهد كه نس��بت به
افزايش  28درصدي شبه پول ،رشد بيشتري داشته
است .يكي از اجزاي عمده پول يعني سپرده ديداري
بانكها يا خالص چكها نيز نشان ميدهد كه مردم
تمايل بيش��تري به نگه��داري نقدينگي به صورت
س��پرده ديداري يا مبادله چك داشتهاند و سپرده
ديداري بيشترين رش��د را در بين اجزاي نقدينگي
كشور داشته است .اجزاي رشد نقدينگي  589هزار
ميليارد توماني سال  98نشان ميدهد كه شبه پول
با افزاي��ش  447هزارميليارد توم��ان بيش از 142
هزار ميليارد تومان افزايش پول رش��د كرده است.
در اجزاي ش��به پول نيز سپرده بلندمدت با افزايش
 268هزار ميليارد تومان بيش از سپرده كوتاهمدت
با افزايش  123هزار ميليارد تومان رشد كرده است.
اما در بخش پول كه پول نقد را شامل ميشود سپرده
ديداري به ميزان  135هزار ميليارد تومان افزايش
داشته اس��ت .همچنين افزايش س��پرده ديداري
ب��ا  135هزار ميليارد تومان بي��ش از افزايش 123
هزار ميليارد توماني س��پرده كوتاهمدت بوده است.
دليل اين وضعيت بيتوجهي سپرده گذاران به سود
اندك كوتاهمدت به دليل ماه شمار شدن آن بوده و
ترجيح دادهاند كه در سپرده ديداري پول بيشتري
س��پردهگذاري كنند تا ب��ه محض ني��از ،از طريق
چك رقمه��اي بزرگتري را ب��راي خريد و فروش
اس��تفاده كنند .زيرا محدوديت سپرده كوتاهمدت
با رقم انتق��ال  3ميليون تومان كارت به كارت عمال
موجب ش��ده كه توجه مردم به چك افزايش يابد و
در نتيجه سپردهگذاري در سپرده ديداري بيش از
سپرده كوتاهمدت افزايش داشته است و  366هزار
ميليارد تومان در حسابهاي جاري و خالص چكها
سپردهگذاري داشتهاند.

اثر نرخ سود ماه شمار موجب رشد 21درصدي سپرده كوتاهمدت كمتر از رشد 30درصدي سپرده بلندمدت شده است
نقدينگي از سال ۱۳۹۰تا۱۳۹۸
سال

رشد

ميزاننقدينگيهزارميلياردتومان

۱۳۹۰

23

354

۱۳۹۱

30

460

۱۳۹۲

39

639

۱۳۹۳

22

۷۸۲

۱۳۹۴

30

۱۰۱۷

۱۳۹۵

23

۱۲۵۳

شاخص
نقدينگي
شبهپول
سپرده
درازمدت

هزار

افزايش

ميلياردتومان

در98

2472

589

رشددرصد
31

2044

447

28

1856

392

26

كوتاهمدت

708

123

21

۱۳۹۶

22

۱۵۲۹

بلندمدت

1148

268

30

۱۳۹۷

23

۱۸۸۲

پول

427

142

50

۱۳۹۸

31

2472

سپردهديداري

366

135

59

رشد نقدينگي
درحاليكه بررس��ي وضعيت نقدينگي در هش��ت
سال گذشته نشان ميدهد كه اقتصاد ايران در سال
گذشته بيش��ترين ميزان نقدينگي را تجربه كرده
و در اين مدت بيش از  ۲۰۰۰ه��زار ميليارد تومان
رشد داشته و براساس پيشبينيها احتماال به يك
ميلي��ون ميلي��ارد تومان هم ميرس��د؛ رييس كل
بانك مركزي اعالم كرده كه با فروش سهام دولتي و
انتشار اوراق بدهي ،حجم نقدينگي كم ميشود 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 ميدانند.
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��پردهگذاري شده اما
امكان برداش��ت از آن به زمان خاصي محدود شده

به گزارش «تعادل» ،نهمين جلس��ه ش��وراي عالي
توسعه صادرات غيرنفتي كشور پيش از ظهر دوشنبه
به رياست معاون اول رييسجمهور برگزار شد .اسحاق
جهانگيري در اين جلس��ه با تأكيد بر اينكه در سال
جاري موضوعي مهمتر از توس��عه صادرات غيرنفتي
براي اقتصاد كشور وجود ندارد ،گفت :توسعه صادرات
غيرنفتي امسال براي كشور از هر امر ديگري واجبتر
است و همه دس��تگاههاي مرتبط با امر صادرات بايد
براي تحق��ق هدفگذاري  ۴۱ميلي��ارد دالر صادرات
غيرنفتي براي سال  ۹۹بسيج 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 برنامههاي خ��ود قرار دهيم و
دس��تگاههاي اجرايي نيز بايد بدانند كه اصليترين
و مهمترين وظيفه آنها در س��ال جاري اين است كه
موانع را از پيش روي توسعه صادرات غيرنفتي بردارند.
معاون اول رييسجمهور از صادرات غيرنفتي به عنوان
مهمترين پيشران اقتصادي كشور ياد كرد و افزود :اگر
توس��عه صادرات غيرنفتي محقق شود بخش توليد،

اختصاص ٤٥٠ميليارد تومان
براي قطعه ٢تهران  -شمال

تمديد دو ماهه ارايه اظهارنامههاي مالياتي

اس��ت) خلق ميشود و رش��د بيش از اندازه و خارج
از كنت��رل آن تاثيرات مخربي چ��ون افزايش تورم
و قيمتها 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 ميش��ود .عالوه براين ،تامين و
كنترل كسري بودجه ،اس��تقراض نكردن دولت از
منابع بانكي ،اس��تقرار نظام نظارت��ي بر بانكها كه
مانع خلق نقدينگي ش��ود و كنت��رل و كاهش نرخ
سود بانكي نيز از ديگر ملزومات مهار رشد نقدينگي
است .همچنين ،سهراب دلانگيزان  -يك تحليلگر
اقتصادي  -درباره وضعيت نقدينگي در سالجاري
پيشبيني ميكند 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  ۳۳هزار
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 ميدانند .همچنين ،بررس��ي وضعيت نقدينگي
در هشت سال گذش��ته نشان ميدهد كه نقدينگي
در س��ال  ۱۳۹۰معادل  ۳۵۴ه��زار و  ۲۰۰ميليارد
تومان و در پايان س��ال گذش��ته طبق جديدترين
آمار اقتصادي منتش��ر شده از س��وي بانك مركزي
بيش از  ۲۴۰۰هزار ميليارد تومان بوده كه با رش��د
 ۳۱درصدي مواجه ش��ده است و س��هم پول از اين
ميزان  ۴۲۷هزار ميليارد تومان و س��هم ش��به پول
از نقدينگي در اسفند سال گذشته معادل ۲۰۴۴۸
ه��زار ميليارد توم��ان بوده كه به ترتيب نس��بت به
س��ال قبلش  ۴۹.۸و  ۲۸درصد افزايش يافته است.
بنابراين ،اقتصاد ايران در هش��ت س��ال گذش��ته
بيش��ترين مي��زان نقدينگي و كمترين را در س��ال
 ۱۳۹۸و  ۱۳۹۰تجرب��ه ك��رده و از س��ال  ۱۳۹۰تا
 ۱۳۹۸نقدينگي با رشد بيش از  ۲۰۰۰هزار ميليارد
توماني مواجه شده است .عالوه براين ،نقدينگي در
سالهاي  ۹۲ ،۹۱و  ۹۳به ترتيب  ۴۶۰هزار و ۷۰۰
ميليارد تومان ۶۳۹ ،ه��زار و  ۵۰۰ميليارد تومان و
 ۷۸۲هزار و  ۳۰۰ميليارد تومان بوده است .همچنين
س��الهاي  ۹۴و  ۹۵هر يك به ترتيب داراي ۱۰۱۷
ه��زار و  ۲۰۰ميليارد توم��ان و  ۱۲۵۳هزار و ۳۰۰
ميليارد تومان نقدينگي بودهاند و  ۱۵۲۹هزار و ۹۰۰
ميليارد توم��ان و  ۱۸۸۲هزار و  ۸۰۰ميليارد تومان
رقم نقدينگي در سالهاي  ۹۶و  ۹۷است.

جهانگيري :موضوعي مهمتر از توسعه صادرات غيرنفتي وجود ندارد
مع�اون اول رييسجمه�ور گفت :توس�عه
صادرات غيرنفتي امسال براي كشور از هر
امر ديگري واجبتر است و همه دستگاههاي
مرتب�ط باي�د ب�راي تحق�ق هدفگ�ذاري
۴۱ميلي�ارد دالر ص�ادرات غيرنفت�ي براي
سال  ۹۹بسيج شوند.

معاون سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به تمديد
دو ماهه ارايه اظهارنامههاي 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  ۱۳۹۸خود 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  ۳۱خردادماه هر س��ال نسبت به تسليم

نوستالژي
چسبندگي آزاد و نيما
«داشت ميگفت هر روز آزاد ميره باال بعد نيما
هم دوان دوان پشت او باال ميره سايه به سايه
آزاد ب��اال ميره نه از فاصلهاي كه حفظ ميكنه
و عقبتر ميمونه و نه جلوتر ميره .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 قضيهباال رفتن آزاد و نيما نگرد .هر دو ،يكي هستند
ولي ما جدايشان كردهايم .مگر نميداني اين
جداسازي چقدر انرژي و هزينه برده؟
 گفت :البته با خن��ده -من درباره ارز صحبتميكنم .تو فكر ميكني درباره دوقلوهاي بههم
چسبيده صحبت ميكنم.
 گفتم :م��ن هم درب��اره ارز صحبت ميكنم.ولي معتقدم اينها هم دستكمي از دوقلوهاي
به هم چسبيده ندارند .براي همين دائم پشت
هم راه ميروند .نوس��تالژي چسبندگي دارند.
اگر پزشكي پيدا ش��ود كه دوباره آنها را به هم
بچسباند خدمت بزرگي به آنها ميكند ،چون
ديگر الزم نيست با هم باال بروند و پايين بيايند.
ميروند يك جا س��اكن ميش��وند و س��امان
ميگيرند.

ادامهازصفحهاول

رييس صندوق ضمانت صادرات با بيان پذيرش
ضمانتنامههاي اين صندوق ب��راي ورود موقت
كاالتوسطگمرگگفت:ضمانتنامههايصندوق
ضمانت ص��ادرات هزينه و بروكراس��ي كمتري
نسبت به ضمانتنامه بانكها دارد .افروز بهرامي
درگفتوگوباايبِنادربارهپذيرشضمانتنامههاي
صندوق ضمانت صادرات توسط گمرك گفت :با
توجه به اينكه امسال از سوي رهبر معظم انقالب
به نام س��ال جهش توليد نامگذاري شده است،
تمامي ظرفيتهاي كشور بايد در خدمت تحقق
شعار سال باشد .اولويت وزارت صمت نيز در سال
جاري ،تحقق جهش توليد اس��ت كه اين مهم
بهطور قطع از مس��ير توسعه صادرات ميگذرد.
وي افزود :براساس تفاهم مهمي كه بين وزراي
صمت و اقتصاد رخ داد ،صادركنندگان ميتوانند
با ضمانتنامههاي 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 ميش��ود تا هزينههاي صدور
ضمانتنامهدرگمركبرايصادركنندگانكاهش
يافته و به تسهيل امور كمك كند .بهرامي با بيان
اينكهاينضمانتنامههاسقفرياليندارند،تصريح
كرد:درعملاينضمانتنامهجايگزينضمانتنامه
بانكي در گمرك براي ورود موقت كاال ميشود.
وي توضي��ح داد كه تا پيش از اين ،ذيحس��ابي
گمركضمانتنامههايصندوقضمانتصادرات
را نميپذيرفت ،ولي با تفاهم حاصل ش��ده بين
وزارت اقتصاد ،خزانهداري كشور ،بانك مركزي و
گمركباوزارتصمتوصندوقضمانتصادرات
اين مهم انجام ش��د .رييس صن��دوق ضمانت
صادرات مزيت ضمانتنامهه��اي اين صندوق را
هزينهوبروكراسيكمترنسبتبهضمانتنامههاي
بانكي عنوان كرد .اب�لاغ آييننامه نحوه اجراي
طرحهايعمرانيكشورمعاوناولرييسجمهور
آييننامه اجرايي تبصره ( )۱۹ماده واحده قانون
بودجه س��ال  ۱۳۹۹كل كش��ور موضوع اجراي
طرحهاي جديد ،نيمه تمام و آماده بهرهبرداري و
در حال بهرهبرداري را ابالغ كرد.

محمدباقر نوبخت روز دوشنبه پس از بازديد از
مراحل ساخت تونل بزرگ البرز در قطعه ٢آزادراه
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 برنامهريزي شد.وي گفت :قطعه دوم آزادراه
تهران -ش��مال ح��دود  ٢٢كيلومتر اس��ت كه
١٦كيلومتر آن تونل و بقيه ،پل است.

طنزطناز2-

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
تحريمه��ا و ش��رايط كرونايي تصريح ك��رد :اگرچه
با مش��كالت و موانع پيچيده روبهرو هس��تيم ،اما از
ظرفيتهاي گس��ترده و توان مديريتي باال در كشور
برخوردار هس��تيم و قادر خواهيم بود ب��ا اتكا به اين
ظرفيتها مشكالت و موانع پيش رو را برطرف كنيم.
مع��اون اول رييسجمه��ور با تأكيد ب��ر اينكه نبايد
توانمندي و ظرفيتهاي كش��ور را دست كم بگيريم
تصريح كرد :نبايد تسليم مشكالت و سختيها 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 ظرفيتهاي ويژهاي در
بخشه��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 نقطهاي برس��انند كه امروز آمادگي
صادرات به كش��ورهاي ديگر را نيز دارند .معاون اول
رييسجمه��ور ممنوع كردن ص��ادرات غيرنفتي را
بزرگترين ضربه به صادرات كش��ور دانست و گفت:
پيدا كردن بازار صادراتي كار آس��اني نيس��ت و يك
صادركننده بايد سالها 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 ميتوان

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 ميشوند .وي
اضافه كرد :براساس مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا
و شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا ،اين صاحبان
مشاغل تا ۳۱مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالياتي
خود را به صورت الكترونيكي به سازمان امور مالياتي
كشور ارسال و ماليات خود را نيز به صورت الكترونيكي

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 طراحيها و
توطئههاي خارجي براي تضعيف موقعيت ترانزيتي
اي��ران و كاهش درآمدهاي كش��ور از اي��ن محل ،از
وزارتخانههاي امور خارجه و راه و شهرسازي خواست
برنامهريزيهاي الزم را براي تقويت ترانزيت كشور و
افزايش درآمدها از اين محل انجام دهند.
معاون اول رييسجمهور همچنين با اشاره به موانع و
مشكالت پيش روي تبادالت بانكي خاطرنشان كرد:
تهاتر روش بس��يار خوبي است كه ميتواند 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 رييسجمهور با اش��اره ب��ه گزارشهاي
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

پرداخت كنند .معاون درآمدهاي مالياتي سازمان امور
مالياتي با بيان اينكه مهل��ت ارايه اظهارنامه مالياتي
اش��خاص حقوقي طب��ق قانون  ۳۱تيرماه هرس��ال
است ،افزود :اين مهلت براي اشخاص حقوقي نيز به
مدت ۲ماه تمديد شده است و اين دسته از موديان تا
۳۱شهريورماه براي ارايه اظهارنامه مالياتي عملكرد
س��ال  ۱۳۹۸و پرداخت ماليات مهلت دارند .معاون
درآمدهاي س��ازمان امور مالياتي كشور تاكيد كرد:
ضروري است موديان از هرگونه مراجعه غيرضروري به

ارز و يا انجام برخي تخلفات تبديل ش��ود .الزم است
با اعمال برخي نظارتها و تعيين س��قف براي سال
نخست فعاليت صادركنندگان ،در صورت بازگرداندن
ارز از سوي صادركننده ،اجازه صادرات به ميزان بيشتر
براي سالهاي بعد به صادركنندگاني كه براي اولين
بار اقدام به صادرات ميكنند،داده شود .جهانگيري از
وزارت صنعت ،معدن و تجارت خواست كارگروهي را
با عضويت دستگاههاي 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 گروههاي كااليي و طبقه
بندي كش��ورهاي هدف در س��ال  ۹۹ارايه كرد و به
تشريح برش استاني هدفگذاري  ۴۱ميليارد دالري
صادرات غيرنفتي و راهكارهاي تحقق آن در س��ال
جاري پرداخت .اختصاص بخش��ي از درآمد عوارض
صادراتي به تقويت زيرساختهاي توسعه صادرات،
تقويت ساختار ،تش��كيالت و بودجه نمايندگيهاي
جمهوري اس�لامي اي��ران در  ۲۰كش��ور منتخب
صادرات��ي در س��ال  ،۹۹تدوين 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.

ادارات مالياتي اجتناب كرده و از طريق سامانه خدمات
الكترونيكي س��ازمان امور مالياتي كش��ور به آدرس
 www.Tax.gov.irنس��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  ۱۳۹۸خود را به صورت الكترونيك به
سازمان تسليم نمايند.

مصايب 4دههسوداگري
دربازارمسكن

ازديدگاهشما،درحالحاضر،اينشاخصدر
چهوضعيتياست؟
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
سرمايههابهبازاربورس،دربازارمسكنبهميزانزياد
ظهور و بروز پيدا نكرده اس��ت و هنوز تقاضا يا رونق
خريد و فروش شكل نگرفته است .اما به هر حال ،اين
مخاطرهوجودداردكهاينسرمايههابهصورتواقعي
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 بحثهاي مطرح ش�ده در
س�تاد اقتصادي دولت ،ط�رح اعطاي وام
وديعه اجاره به مالكان است .آيا اجراي اين
ط�رح ميتواند منجر به كاه�ش بار مالي و
كمك و حمايت ازمستاجرانشود ،يا باعث
افزايش اجارهها خواهد شد؟
بههيچعنواناعتقاديبهسياستهايحمايتيو
تنظيمي و كنترل بازار اجاره ندارم .سياستهاي
حمايتي دولت در اين زمينه هم بس��يار بس��يار
ناچيز ،اندك و غير موثر اس��ت .و شايد به خاطر
بحثهاي رواني موجود در بازار مطرح ميشود.
به نظر شما چه سياستي ميتواند شرايط
سختمستاجرانراتعديلكند؟
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 اجارهاي هست كه در
قانون س��اماندهي مس��كن هم مورد توجه قرار
گرفته است ،اما در سياستهاي اجرايي مغفول
بوده و به آن زياد توجه نشده است و از همين رو،
عرضه مسكن اجارهاي افزايش نيافته است و اين
هم فقط ميتواند با سياستهاي حمايتي موثر
مثل تخصيص زمين ،افزايش س��رمايهگذاري،
تخصيص تس��هيالت به بخش خصوصي براي
توسعه و عرضه مسكن اجارهاي موثر باشد و افق
تاثيرگذاري آن هم ميان مدت و بلندمدت است
و هيچ نسخه كوتاهمدتي براي اين مساله وجود
ندارد و موثر نخواهد بود.

درفقدان جمشيد پژويان
ش��اگردان فراواني را تربي��ت كرد.افزون بر اين،
همواره عالقهمند بود كه در حوزه سياستگذاري
و فعاليته��اي اجتماع��ي نيز فعال باش��د .در
سالهاي ۷۶تا ۷۸با هم نشست و برخاستهايي
داش��تيم .از جمله در طرح دس��ت مسالههاي
اقتصادي در صدا و سيما به ما كمك ميكرد .پس
از آن در شوراي رقابت پنج سال با او همكار بودم.
به واقع او مركز ملّي رقابت را بنياد گذاشت .بنايي
كه بهبود اقتصاد كشور سخت به كاركرد موثر و
درستش نيازمند است .اوزاده 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 ميگويم
و براي او از درگاه الهي رحمت و غفران آرزو دارم.

فصلمشترك
آمارهاي رشد اقتصادي
بااحتمالتداومروندشيوعاينويروسدرماههاي
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 بنگاههاي
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
بازارمحوروپرهيزازتشديدفشاربرسيستمبانكي
از راهكارهاي اساسي خواهد بود.

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

افزايش نرخ فروش دالر در صرافي ها

اعالم كرده اس��ت برنامه خريد اوراق قرضه خود را با ۶۰۰
ميليارد يورو افزايش به ۱.۳۵تريليون يورو خواهد رساند و
اين برنامه را تا سال  ۲۰۲۱ادامه خواهد داد.
طبق اعالم مركز آمار اتحاديه اروپا ،متوسط نرخ تورم در
 ۱۹كشور عضو منطقه يورو در ۱۲ماه منتهي به ميبا
 ۰.۲درصد كاهش نسبت به رقم مشابه منتهي به ماه
قبل به  ۰.۱درصد رس��يد كه  ۱.۱درصد كمتر از تورم
ثبت شده در دوره مشابه سال قبل محسوب ميشود.
همچنين متوسط نرخ تورم در ۱۲ماه منتهي به ميدر
 ۲۷كش��ور عضو اتحاديه اروپا  ۰.۶درصد اندازهگيري
شده كه ۰.۱درصد 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 فعاليتهاي اقتصادي و اخبار
منفياحتمالآغازموجدومشيوعكروناگيركنندواحتماال
اين وضعيت ،خيلي زود به پايان نخواهد رسيد.
از س��وي ديگر با بازگشايي مجدد كس��ب و كارها شاهد
اوجگيري ش��يوع كرونا بودهايم و در برخي از نقاط چين
محدوديتهاي رفت و آمدي مجددا به اجرا درآمدهاند 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  ۹ميليون و  ۴۶هزار و  ۲۱۵مورد ابتال به
كرونا گزارش شده است كه در اين بين  ۴۷۰هزار و ۷۰۳
نفرجانخودراازدستدادهاند.دربينكشورهايمختلف،
باالترين تلفات مرب��وط به امريكا با  ۱۲۲هزار و  ۲۴۷نفر،
برزيل با ۵۰هزار و ۶۵۹نفر ،انگليس با ۴۲هزار و ۶۳۲نفر،
ايتاليا با  ۳۴هزار و  ۶۳۴نفر و فرانسه با  ۲۹هزار و  ۶۴۰نفر
بوده است .جين فولي ،كارشناس مسائل ارزي در «روبو

بان��ك» گفت :بازارها بين جريان مختلف��ي از اخبار گير
كردهاند .از يك سو شاهديم كه بانكهاي مركزي جريان
عظيمي از نقدينگي را به بازارها تزريق كردهاند و از سوي
ديگر تنشهاي ژئوپلتيكي به سطوح كم سابقهاي رسيده
اس��ت كه ميتواند 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
ماهآوريلباكاهش ۲۰.۵درصدينسبتبهماهقبلمواجه
شده اس��ت كه اين رقم در طول يك دهه اخير بيسابقه
بوده است .در طرف واردات نيز امريكاييها  ۱۰.۷درصد
كمتر از ماه قبل واردات داشتهاند .آمارهاي مشابه منتشر
شده براي كانادا نيز نشان ميدهد در ماه آوريل صادرات با
كاهش  ۲۹.۷درصدي و واردات با كاهش  ۲۵.۱درصدي
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 ميگيرد ،در معامالت امروز با ۰.۱۲درصد
كاهش نسبت به روز قبل و در سطح  ۹۷.۴۸۵واحد بسته
ش��د .نرخ برابري هر فرانك س��ويس معادل ۱.۰۵۱دالر
اعالم شد.
مخالفتبرخيازكشورهايعضواتحاديهاروپانظيرهلند،
دانمارك،سوئدواتريشباطرحپيشنهاديفرانسهوآلمان
تاكنون مانع از آن شده است تا بسته يك تريليون يورويي
حمايتي از اقتصاده��اي اروپايي در برابر ويروس كرونا به
مرحلهاجرادرايد.ازسويديگرمرزهاياتحاديهاروپاهنوز
به روي شمار زيادي از كشورها بسته باقي خواهد ماند كه
اين مساله روي تجارت خارجي و جريانات سرمايهاي موثر
خواهد بود .از سوي ديگر روند افزايش كسري بودجه در
انگليس ساير كشورهاي اروپايي كماكان ادامه دارد و به
نظر ميرس��د با رويكرد دولتها در افزايش مخارج خود
بايد ش��اهد تداوم اين وضعيت در ماههاي آينده باشيم.
مسالهاي كه فش��ار بر روي يورو و پوند را در ماههاي آتي
بيشترخواهدكرد.نخستوزيرايتاليانيزگفتهاستكسري
بودجه امسال اين كشور احتماال بسيار بيشتر از مقداري
خواهد بود كه دولت پيش از بحران كرونا تخمين زده بود.
در تازهترين دور از معامالت ،پوند با صعود  ۰.۲۳درصدي
نسبت به روز قبل خود و به ازاي  ۱.۲۳۷دالر مبادله شد.
يورو  ۰.۱۶درصد باال رفت و با باقي ماندن در كانال ۱.۱۱
به  ۱.۱۱۹دالر رسيد.
ادوارد موي��ا  -تحليلگر بازار ارز در موسس��ه اواندا  -گفت:
كماكان داراييهاي امن در موقعيت بهتري قرار دارند اگر
چهشرايطمثلماهقبلنيست.اكنونبيشترازآنكهمعامله
گرانرفتاردالررازيرذرهبينقراردادهباشندمنتظرندببينند
بانكهاي مركزي سوييس و ژاپن چه خواهند كرد و با نرخ
بهره خود كه همين حاال هم در سطح منفي قرار دارد چه
خواهندكرد.عملكرداقتصادهايبزرگآسيانيزكماكاندر
سطحنااميدكنندهايباقيماندهاست.طبقاعالمدولتژاپن
درسهنخستامسالاقتصاداينكشور ۰.۶درصدكوچكتر
شدهاست.اينرشدكه ۰.۳درصدبيشترازرشدپيشبيني
شدهقبليتوسطكارشناساناست،بدترينعملكرداقتصاد
ژاپنازسال ۲۰۱۵تاكنونمحسوبميشود.بانكمركزي
ژاپن از ماه مارس تاكنون در مجموع حدود ۱۴.۴تريليون
يننقدينگيبهاشكالمختلفبهبازارهايماليتزريقكرده
استتاازپيامدهاياقتصاديويروسكرونابكاهد.
در معام�لات بازارهاي ارزي جهان��ي ،همچنين هر دالر
با  ۰.۰۵درصد افزايش به  ۱۰۶.۸۸۵ين رس��يد .در برابر
همتاي اس��تراليايي ،هر دالر امريكا به ازاي  ۱.۴۵۷دالر
مبادله شد .همچنين نرخ برابري دالر معادل ۷.۰۷۷يوان
چين اعالم شد.

در بازار فرابورس ،متقاضيان بايد ابتدا نسبت به دريافت
كد بورسي خود از طريق كارگزاريها 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،
دامنهنوسانتسهيالتمسكن،همانندسهمهايموجود
در ب��ازار بورس و فرابورس ،ميتوان��د روزانه +۵درصد يا
-۵درصدقيمتپايانيروزقبلخودباشد،يعنيميتواند
تا ۵درصد بيشتر يا كمتر از قيمت روز قبل معامله شود.
همچنين سرمايهگذاران بايد هنگام خريد و فروش اين
اوراق،مبلغيبهعنوانكارمزدمعامالتپرداختكنند.از
سوييديگر،هزينهكارمزدخريداوراقتسهيالتمسكن
( ۰.۴۹درص��د) و هزينه كارمزد ف��روش ( ۰.۲۴درصد)
اس��ت و پس از خريد اين اوراق توسط مشتريان از طرف
شركت سپردهگذاري مركزي براي آنها گواهي اعالميه
خريد صادر ميشود كه نش��ان ميدهد سرمايهگذاران
چه تعداد از اوراق مس��كن را در چه نم��ادي خريداري
كردهاند .از س��ويي ديگر كارگزار خريدار ،اين گواهي را
در اختيار مشتريان قرار ميدهند تا با ارايه اين گواهي به

بانك ،ادامه روند دريافت وام از جانب بانك صورت گيرد.
گفتنياست،برايجلوگيريازسودجوييهاياحتمالي
ودستكاريهايقيمتيوجلوگيريازنوسانگيريهاي
احتمالي اوراق «تس��ه» ،اوراق تسهيالت مسكن از دو تا
 ۴ماه بعد از تاريخ خريد قابل فروش نيستند و ناظر آنها تا
پايان محدوديت فروش ،فرابورس باقي ميماند و در اين
مدتناظرغيرقابلتغييراستوپسازگذشتاينمدت
ميتوان،باتغييرناظرايناوراقرادرهركارگزاريبهفروش
رساند .البته اين محدوديت براي نمادهايي كه كمتر از۴
ماه ازاعتبارآنهاباقيمانده،اعمالنميشود.همانطوركه
ذكر ش��د مدت اعتبار اوراق صادر شده از تاريخ صدور به
مدت دو سال است و درصورتي كه مدت اعتبار اين اوراق
بهپايانبرسدودارندهاوراقازتسهيالتآناستفادهنكند،
نمادمعامالتيآنمتوقفميشودووجوهپرداختيبراي
خريد اوراق به سرمايهگذار مسترد نميشود و به همين
دليل سرمايهگذاراني كه قصد استفاده از تسهيالت اين
اوراقراندارند،بايدتاقبلازپايانمهلتاعتبارايناوراقرا
دربازاربهفروشرسانند.

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،مابالفاصلهوارددستوركارشديموبا
توجه به شرايط موجود به بررسي وضعيت بازار
ارز و سكه پرداختيم.

به گ��زارش تعادل ،وي افزود :ما نميتوانيم اين ش��رايط
را ب��دون داده تحليل كنيم ،بنابراين هنوز روي راهكارها
جمعبندي نداريم لذا از وزي��ر اقتصاد و رييس كل بانك
مركزي دعوت كرديم در جلسه روز سهشنبه كميسيون
حضوريابندتابراساسيافتههاودادههانظردولترابگيريم
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 مسكنوار عمل كند و تاثير
فوريداشتهباشدوهمنيازمندراهكارهاييهستيمكهدر
طوالني مدت كنترل شرايط را در دست بگيريم.
نرخها در بازار
روز دوشنبه  2تيرماه  ،99در بازار آزاد ارز ،دالر  19790تا
 19950تومان در نوسان بود ،درهم  ،5530يورو  22هزار
تومان ،لير تركيه ،2930يوان ،2820دالر كانادا 14800
تومان ،پوند ،24300معامله شد .در بازار طال نيز به دنبال
اعالم اونس جهاني طال به قيمت 1748دالر ،قيمت طال و
سكه افزايش يافت .مظنه مثقال طالي 17عيار 3ميليون
و  547هزار ،گرم  18عيار  819هزار ،سكه طرح جديد 8
ميليون و  380هزار ،س��كه طرح قديم  8ميليون و 100
هزار ،نيم سكه  4ميليون و  150هزار ،ربع سكه  2ميليون
و  300هزار ،سكه گرمي  1ميليون و  220هزار ،داد و ستد
شد .سكه ۱۶۱هزار تومان باال رفت.
صرافيهايبانكيهردالرامريكارابهقيمت ۱۸هزارو۵۰۰
تومانميخرندومعادل ۱۸هزارو ۸۸۰تومانميفروشند
كهنرخخريددالردرمقايسهبامعامالتروزهايقبلثابت
مانده اما نرخ ف��روش اين نوع ارز  ۸۰تومان افزايش يافته
است .همچنين ،اين صرافيها هر يورو را معادل ۲۰هزار و
 ۶۰۰تومان ميخرند و به قيمت ۲۰هزار و ۹۰۰تومان نيز
ميفروشند كه نسبت به معامالت روز گذشته ثابت مانده
و تغييري نكرده اس��ت .عالوه براين ،بانكها نيز هر دالر
امريكا را به قيمت ۱۸هزار تومان و هر يورو را نيز معادل۲۰
هزار تومان ميخرند كه در مقايسه با روز گذشته تغييري
نداشته است .بانكها نيز هر دالر امريكا را ۱۸هزار تومان و
هر يورو را ۲۰هزار تومان براي خريد قيمتگذاري كردند
كه تغيير قيمتي نداشته است .ميانگين بهاي هر يورو در
روز معامالتي گذشته در سامانه سنا ۲۰هزار و ۸۱۱تومان
و هر دالر ۱۸هزار و ۷۱۵تومان اعالم شده است.همچنين
هر حواله دالر در سامانه نيما در روز معامالتي گذشته۱۶،
هزار و  ۲۶تومان فروخته ش��د ،حواله يورو نيز  ۱۸هزار و
 ۳۵۴تومان به فروش رسيد .بانك مركزي نيز نرخ رسمي
 ۴۷ارز را اعالم كرد كه بر اس��اس آن نرخ  ۱۶ارز كاهش و
قيمت  ۱۹واحد پولي ديگر افزايش يافت؛ نرخ بقيه ارزها
نيز ثابت ماند .براساس اين گزارش ،هر دالر امريكا بدون
تغيير قيمت همانند روزهاي گذشته ۴۲هزار ريال قيمت
خورد.همچنينهرپوندانگليس ۵۱هزارو ۹۵۰ريالوهر
يورو نيز۴۷هزارو ۷ريال ارزشگذاري شد
در ساعات عصر نيز ،هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح
جديد در بازار آزاد تهران با رشد  ۱۶۱هزار توماني نسبت

به دنبال افزايش اونس جهاني طال و قيمت دالر ،نرخ سكه و طال افزايش يافت
به ديروز به نرخ هشت ميليون و  ۲۱۵هزار تومان فروخته
شد .عامل اصلي رشد قيمت سكه و طال در معامالت ادامه
افزايش قيمت دالر است ،هر قطعه سكه تمام بهار آزادي
طرح قديمهشتميليونو ۱۰۰هزار تومان قيمتگذاري
شد.همچنيننيمسكهنيزچهارميليونو ۱۵۰هزارتومان،
ربع س��كه دو ميليون و  ۳۰۰هزار تومان و هر قطعه سكه
گرمييكميليونو ۲۲۰هزارتومانتعيينقيمتشد.هر
گرمطاليخام ۱۸عيار ۸۱۲هزارو ۴۰۰تومانوهرمثقال
طال نيز سه ميليون و ۵۵۸هزار تومان به فروش رسيد.
دولت اگر بخواهد
ميتواند قيمت ارز را كنترل كند
از س��وي ديگر ،نماينده مردم ماكو و چالدران در مجلس
شوراي اس�لامي با اش��اره به نوس��انات اخير قيمت ارز
گفت :دولت ميتواند با سياس��تهايي همچون محدود
كردن محل مصارف ارز اقدام��ات الزم را انجام دهد و اگر
بخواهد ميتواند قيمت ارز را كنترل كند .محمد عليپور
در گفتوگو با ايسنا ،در خصوص نوسانات اخير بازار ارز با
بيان اينكه پيشتر آقاي همتي گفته بودند اين نوسانات
موقتيبودهو خيلي روي اينوضعيت حسابنشود ،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 فعاليتهاي هستهاي ايران در
اين حوزه شاهد باشيم ،اما بعضا اتفاقي در عالم اقتصاد رخ
نميدهد 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 ميكند و اظهارنظري نميكند.وضعيت
محل مصارف ارز بر بازار تقاضا تاثير ميگذارد كه مديريت
اين محل نيز در اختيار دولت اس��ت و دولت ميتواند آن
را مديري��ت كند ،يعني ميتواند محل مصارف را محدود
كند .نماينده مردم ماكو و چالدران اظهار كرد :اكنون يك

كشش��ي در تقاضا وجود دارد ك��ه قيمتها افزايش پيدا
كرده است .اگر دولت بخواهد ميتواند 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 سياستهاي ارزي
دولت تا به امروز توانس��ته بر بازار حاكم بوده يا كنترلي را
ايجاد كند ،در واقع وضعيت به گونهاي نيست كه كنترل از
دست خارج شده باشد.
دالر معامالت ابتداي هفته را
ريزشي شروع كرد
به گزارش رويترز ،بانك مركزي امريكا در بيانيهاي اعالم
كرد از طريق بازارهاي ثانويه به بازار اوراق قرضه شركتي
ورود خواهد كرد .اين اقدام پس از آن صورت ميگيرد كه
فدرال رزرو در پايان نشس��ت خود تصميمي براي تغيير
نرخ به��ره كه اكنون در محدوده صفر ت��ا  ۰.۲۵درصدي
قرار دارد نگرفت.
به نظر ميرسد رييسجمهور امريكا از ساير مقامات اين
كشورنسبتبهبهترشدناوضاعاميدوارتراست.ترامپدر
توئيتينوشتهاست:همانطوركهخيليازشمانيزميدانيد
اقتصاد كشورمان خيلي خيلي نيرومند در حال بازگشت
است.مادوهفتهپيششاهدشكستهشدنركورداشتغال
زاييبوديمكهقبالچيزيمشابهآنرانداشتيم.هيچكسي
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
نتوانستهاند چيزي از نگرانيها كم كنند .انتظار داريم با
شروعبازگشاييمجددكسبوكارها،باصعوديشدنسير
شيوع مجدد كرونا در جهان سوال اينجاست كه دولتها
و بانكهاي مرك��زي چگونه ميخواهن��د بين مباحث
اقتصادي و سالمتي يك موازنه برقرار كنند .از سوي ديگر
شاخصهايكالناقتصاديمنتشرشدهدربارهكشورهاي
اروپايي نشاندهنده اين است كه شرايط كماكان تا حد
زيادي بد باقي مانده است؛ هر چند كه بانك مركزي اروپا

قيمت اوراق تسهيالت مسكن  ۶۰هزار تومان شد
گروهبانكوبيمه|
آماردادوستدهاياوراقتسهيالتمسكندر
فرابورسنشانميدهدكهايناوراقدردوماه
ابتداي سال جاري در بازه قيمتي بين ۶۰تا۸۰
هزار تومان در نوسان است و بين معاملهگران
داد و س�تد ميش�ود .بر اس�اس آخرين آمار
معامالت فرابورس ،قيمت اوراق تس�هيالت
مسكن«تسه»بعدازنوساندرهفتههاياخير
اين روزه�ا در حدود ۶۰هزار تومان از س�وي
سرمايهگذاراندا دوستدميشود.

آمارهايمعامالتينشانميدهدكهدرمعامالتفرابورس،
قيمتاوراقتسهيالتمسكن«تسه»فروردينماهسال
 ۹۹به ميزان ۵۹هزار و ۲۷۰تومان ،ارديبهشتماه سال
 ۹۸به ميزان ۵۷ه��زار و ۴۹۰تومان در تابلوهاي آماري

ثبت شده است .اين گزارش حاكي است كه قيمت اوراق
تسهيالتمسكن«تسه»اسفندماهسال ۹۸بهميزان۵۸
هزار و ۶۴۳تومان ،بهمنماه سال ۹۸به ميزان ۵۸هزار و
 ۶۹۵تومان ،دي ماه  ۹۸به ميزان  ۵۷هزار و  ۸۹۷تومان،
آذر ماه  ۹۷به ميزان  ۵۹هزار و  ۳۱تومان ،آبان ماه  ۹۸به
ميزان ۵۸هزارو ۴۰۷تومان،مهرماه ۹۸بهميزان ۵۸هزار
و ۲۹۵تومان ،ش��هريور ماه ۹۸به ميزان ۵۸هزار و۵۷۵
تومان ،مرداد ماه ۹۸به ميزان ۵۸هزار و ۳۶۰تومان ،تير
ماه  ۹۷به ميزان  ۵۸ه��زار و  ۲۷۴هزارتومان ،خرداد ماه
 ۹۸به ميزان ۵۸هزار و ۱۶۷تومان ،ارديبهشت ماه ۹۸به
ميزان  ۵۸هزار و  ۲۰۷تومان و فروردين ماه  ۹۸به ميزان
 ۵۷هزار و ۷۶۱تومان داد و س��تد ميشود .اوراق گواهي
تسهيالت مسكن پيشتر در شعب بانك مسكن و تحت
يك بازار غيرمنسجم معامله ميشد و افراد با خريد اين
اوراق به نوعي هزينه فرصت مورد نياز براي دريافت وام را

خريداريميكردند.پسازپذيرشايناوراقدرفرابورس،
درعملمعاملهايناوراقشكلرسميوضابطهمندبهخود
گرفت و در حال حاضر اين اوراق مانند س��اير سهمهاي
موجود در فرابورس در ساعات معامالتي خريد و فروش
ميشود .همچنين به ازاي دريافت هر ۵.۰۰۰.۰۰۰ريال
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
بهكلمه«تسه»اضافهميشوند.بهعنوانمثالنماد«امتياز
تسهيالت مسكن اسفند »۹۷كه مربوط به اوراقي است
كهدراسفندماه ۹۷منتشرشدهباعنوان«تسه»۹۷۱۱در
بازار خريد و فروش ميشود و مدت اعتبار اوراق صادره از
تاريخصدوربهمدت ۲.۵سالاستكهاينمدتدرشرايط
خاص حداكثر تا دو دوره ۶ماهه ،قابل تمديد است .براي
شروعفرآيندخريدايناوراقمانندسايرنمادهايموجود
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در باب كاهش انگيزه در توليد
اخيرا شنيدم قصد دارد خط توليدش را متوقف و زمين
كارخانهاشراواگذاركند.پرسوجوكردم؛بازنشستگي
بهانه بود .گفته بود« :ميخواهم خودم را خالص كنم».
گفته بود؛ «مدتهاست پول كارگران را از محل ساخت
و س��از و فروش آپارتمان در تهران ميپردازم و خيلي
وقت است به اين نتيجه رسيدهام كه در كشور ما ،توليد
خطاست».
دوس��تي كه برايم خب��ر را آورد در وصفش گفت50 :
س��ال عاش��ق كارش بوده و هر روز س��اعت  5صبح از
خانه بيرون ميزده و  10ش��ب به خانه برميگشته و
غيرممكناستبتواندازكارخانهاشدلبكند.خواستند
من و برخي دوس��تان پادرمياني كنيم كه كارخانه را
تعطيل نكند .پرس��يدم زمين كارخانهاش كجاست؟
گفتند :فالنجاس��ت كه اين روزها ارزش زيادي پيدا

كرده .ياد جمله آقاي مهدي آگاه افتادم كه گفته بود:
«عمده شركتهاي ما ورشكسته هستند فقط زميني
كه در آن واقع شدهاند قيمت زيادي پيدا كرده است».
گفتم :دنبال دليل نگرديد؛ «زمان» و«زمين» بهترين
انگيزه براي تعطيل كردن خط توليد آن كارخانه ايجاد
كردهاند .گفتند چطور؟
گفتم:متأسفانهدركشورماعواملوداليلزياديوجود
دارد كه انگيزه توليد و سرمايهگذاري را از بين ميبرد و
درمقابلانگيزهبرايخريدوفروشونگهداريداراييها
مثل امالك و مستغالت و ارز و طال را افزايش ميدهد.
زماني كه پيرمرد تصميم گرفت كارخانهاش را احداث
كند ،سود و انگيزه توليد در اقتصاد ايران بيشتر از خريد
و فروش زمين و ام�لاك بود اما امروز انگيزه و منفعت
تعطيل كردن كارخانه و فروش زمين آن قويتر است.

واضح است كه گذر زمان باعث شده نظام فكري پيرمرد
كارآفرين تغييراساسي كند .ارزشهاي ذهني همه ما
در طول زمان ثابت نميماند و انتخابها و تصميمهاي
اقتص��ادي ما از دورهاي ب��ه دوره ديگر تغيير ميكند.
تصميمي ك��ه در يك دوره زماني ب��ه عنوان بهترين
انتخاب مطرح است؛ الزاما در دورههاي بعدي بهترين
نيست.
ب��ه همي��ن دلي��ل اس��ت ك��ه اقتصاددان��ان نقش
سياس��تگذاري را در ايج��اد انگي��زه ب��راي فعاليت
اقتصادي سالم بسيار مهم و اساسي ميدانند .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 سالمس��ازي فضاي كسبوكار

اس��ت و كش��وري را ميتوان موفق دانست كه بتواند
انگيزههاي توليد را باال ببرد.
به قول ميلت��ون فريدمن«هنر سياس��تگذار ايجاد
فضايي است كه در آن منفعتِافراد 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 ميدانند و در تاريخ معاصر ايران
كمتر دورهاي ش��بيه اين دوره ميشناسيم .در فاصله
سالهاي ١٣٤٢تا  ١٣٥٢ميانگين نرخ رشد اقتصادي
11.2درصد و ميانگين ساالنه نرخ تورم 2.6درصد بوده
اس��ت .عالوه بر آن ،مهمترين صنايع ايران در همين
دوره پايهگذاري ش��دند .دليل موفقيت سياستگذار
اين بود كه با سياستگذاري صحيح ،ذينفعان واردات
را به ذينفعان توليد تبديل كرد .برخالف دوره حاضر

ك��ه دولتهاي ما ذينفعان توليد را با سياس��تهاي
نادرست اقتصادي به ذينفعان سفتهبازي و قماربازي
تبديل كردهاند.
سياستگذار را بايد متوجه كرد به ميزاني كه اقتصاد به
ثباتوپايدارينزديكشودومحيطكسبوكارمساعد
باشد ،انگيزه براي س��رمايهگذاري بلندمدت و توليد
و ايجاد ارزش افزوده افزاي��ش مييابد و به ميزاني كه
اقتصاد در ورطه بيثباتي و تله تورم مزمن گرفتار شود،
انگيزه س��رمايهگذاري و كارآفريني از بين ميرود .در
حالحاضرتورمباعثشدهنرخبازدهحاصلازنگهداري
داراييهابيشازبازدهحاصلازايجادارزشافزودهباشد.
در چني��ن اقتصادي ،انگيزه براي س��رمايهگذاري در
مستغالت و خريد و فروش ملك و مسكن منطقيتر از
توليد و كارآفريني با همه گرفتاريهايش است.

يادداشت
سه اولويت نظام بانكي
در حوزه بانكداري الكترونيك

س��ال  ۹۹از چند جهت
ميتوان��د نقط��ه عطفي
ب��راي توس��عه خدمات
غيرحضوري در كش��ور
باش��د؛ از اواخر سال ۹۸
با ش��يوع وي��روس كرونا
محمدعليبخشيزاده در جهان و بهتب��ع ايران
و اس��تمرار اين وضعيت
كارشناسبانكي
نياز به توسعه همهجانبه
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 فعاليتها در
اين بخش ش��د .از اين ضرورت دارد در سال جاري
با بررسي ريشهاي مش��كالت بسياري از فعاليتها
در بخش بانكداري ديجيتال و پرداخت مطرحشده
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
صنعتماليكشورگامهايخوبيرابرداريم.درحال
حاضر شبكه بانكي و پرداخت كشور با چند موضوع
اساسيمواجهاستكهاگرامسالموردتوجهقرارگيرد
و تعيين تكليف شود بس��ياري از موانع براي توسعه
خدمات غيرحضوري در صنع��ت بانكي و پرداخت
برداشته ميشود.س��ه موضوع مهم در اين بخشها
وجود دارد كه از س��وي رگوالت��وري نيز موردتوجه
جدي قرارگرفتهوبانك مركزيبرنامههاييبراي آن
در دست اقدام دارد .ش��يوع ويروس كرونا در كشور
كه اس��تقرار بانكداري ديجيتال و توسعه خدمات
غيرحضوريرابه يك ضرورتاجتنابناپذير تبديل
كرده است .الزمه استقرار بانكداري ديجيتال و ارايه
همهجانبه خدمات غير حض��وري به مردم در حوزه
بانكي و پرداخت استقرار احراز هويت غيرحضوري
است كه از بحثهاي پر چالش در اين حوزه ميباشد
و اميد است با توجه به حركتهاي خوبي كه در اين
بخشدرحوزهبورسشكلگرفتهاستدرنظامبانكي
نيزدستورالعملآنبهشبكهبانكيابالغشودتابانكها
بتواننددرشرايطكنونيكشورخدماتخودرابهشكل
گس��تردهتري بهصورت غيرحضوري به مشتريان
ارايه دهند .حل اين مس��اله براي توسعه بانكداري
ديجيتالوحركتدرمسيرتحولديجيتالضرورت
دارد و اميدواريم با فعاليتهايي كه در بانك مركزي
در اين خصوص ش��كلگرفته هرچه زودتر راهكار
مناسببرايبهرهگيري از احرازهويتغيرحضوري
براي ارايه خدمات مالي و بانكي به مردم نهايي شود.
موضوع اصالح نظام كارمزد از مس��ائل مهمي است
كه سالها به دغدغههاي اصلي بانكها تبديلشده
اس��ت و ضرورت دارد در س��ال  ۹۹هرچه سريعتر
تعيينتكليفشودودستورالعملنهاييآنبهشبكه
بانكي ابالغ شود؛ البته در بانك مركزي كميتهاي در
اينخصوصتشكيلشدهوقراربوددستورالعملآن
نهاييوابالغشود؛وليهمچنانبانكهامنتظرابالغ
دس��تورالعمل در اين خصوص هستند .بيش از۷۰
درصدتراكنشهادرنظامبانكيكشوردرحوزهخرد
است كه هزينه كارمزد آن چندين سال است كه بر
دوشبانكهاافتادهاستوهرسالههزينههنگفتياز
جيب بانكها در اين بخش بدون ايجاد ارزشافزوده
خارجميشودواينهزينهعم ً
الدستبانكهارابراي
توسعهزيرساختهادرحوزهبانكداريالكترونيكبه
دليلعدمسوددهيبستهاست؛ازاينرواصالحنظام
كارمزد در كشور به عقيده من از مهمترين اولويتها
درسال ۹۹ميباشد.استقراركيفپولالكترونيكدر
سال جاري يك ضرورت است .اكنون باوجود الزامي
شدنبهرهگيريازرمزدومپويادرتراكنشهاوجدي
شدنمباحثبراياصالحنظامكارمزدبهترينزمان
براي استقرار كيف پول الكترونيك در كشور است؛
زيرايكيازملزوماتاستقبالازكيفپولالكترونيك
در ميان مردم اصالح نظام كارمزد است .پيشنويس
دستورالعملكيفپولالكترونيكنهاييشدهاست.
بانك مركزي با علم بر روي اين مهم كارگروهي را در
بانكمركزيدراينبخشبادستورمستقيمرييسكل
بانكمركزيتشكيلدادهوخوشبختانهپيشنويس
دستورالعملكيفپولالكترونيكنهاييشدهاستو
درحالطيفرآيندهايقانونيبرايابالغاست .بعداز
ابالغايندستورالعملبهطورحتمبحثاستقراركيف
پول در كشور در بانكها و راهبردها بهصورت جدي
دنبالميشود.درايندستورالعملبانكهااجازهدارند
نسبتبهايجادكيفپولالكترونيكاقدامكنندونقش
بانكهابهنسبت قبلدستورالعملهايقبليدراين
بخشپررنگتراست.

خبر
اصالح نظام بانكي با هدف
تحققجهش توليد

نماينده مردم قزوين در مجلس يازدهم الكترونيكي
ش��دن خدمات بانكي در س��الهاي اخير را گامي
در مسير ش��فافيت خواند و بر ضرورت اصالح نظام
بانكيباهدفتحققجهشتوليدتاكيدكرد.فاطمه
محمدبيگي در گفتوگو با ايبنا با تاكيد بر ضرورت
اصالح نظام بانكي در كش��ور با هدف تحقق جهش
توليد ،گفت :بانكها 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
پيشرفتهاي خوبي داشتهايم ،افزود :الكترونيكي
ش��دن خدمات بانكي در س��الهاي اخير گامي در
مسيرشفافيتخواهدبود.محمدبيگيبابياناينكه
بحثتسهيلگريازسويبانكهابايدپيشازپيش
مدنظر قرار بگيرد ،افزود :در مناطق محروم بانكها
تمايلي براي ايجاد شعبه و باجههاي  ATMندارند
كه الزم است براي برقراري عدالت ،بانك مركزي در
اينبارهنيزتدبيريداشتهباشد.

رويخطخبر
تكميل حداكثر واحدهاي
( )ETFدر 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 سرمايهگذاران ،يك صندوق قابل
معامله در س��هام با ارزش  ۴۰۰ميليارد تومان ،طي
دو روز كاري تمامي واحدهاي سرمايهگذاري خود
را به فروش رساند .به گزارش سنا ،نگار نظري مدير
ابزارهاينوينماليگفت:صندوقارزشآفرينبيدار
در مرحل��ه اول با اندازه ۱۰۰ميلي��ارد تومان به بازار
معرفي ش��د كه با توجه به تكميل حداكثر واحدها
در روز اول پذيرهنويس��ي ،با مجوز سازمان بورس و
اوراق بهادار اندازه صندوق ب��ه  ۴۰۰ميليارد تومان
افزايش يافته و تمامي واحده��اي جديد نيز در روز
دوم پذيرهنويسي به فروش رسيد .نظري با اشاره به
وضعيتصندوقهايسرمايهگذاريقابلمعاملهدر
بورس تهران اظهار داشت :در حال حاضر معامالت
 ۱۸صندوقسرمايهگذاريدرانواعسهامي،مختلط،
بادرآمدثابتوزمينوساختماندربورساوراقبهادار
تهرانانجامشدهوصندوقارزشبهعنواننوزدهمين
صندوق به اين بازار افزوده خواهد ش��د .با پيش��برد
برنامه توس��عه بازار صندوقهاي س��رمايهگذاري
 ETFدر بورس اوراق بهادار تهران ،طي سال ۱۳۹۸
و  ۱۳۹۹تعداد  ۸صندوق 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 %۳۰۰و
%۳۷۰افزايشيافتهاست .ويافزود:بازدهيمناسب
صندوقهاي س��رمايهگذاري ناشي از تخصص آنها
در فعاليت در بازار سرمايه ،از جمله داليل استقبال
سرمايهگذاران از صندوقهاي سرمايهگذاري است.
مديريتابزارهاينوينبهاشخاصيكهتخصصالزم
براي س��رمايهگذاري در بازار سرمايه را دارا نيستند
توصيه ميكند با كس��ب آگاهي نسبت به سازوكار
صندوقهاي سرمايهگذاري ،وجوه خود را در اختيار
اين صندوقها قرار داده و از اين طريق از بازدهي بازار
سرمايهبهرمندشوند.

رويخطشركتها
«افق» به هر س�هم  ۵۲۸۵ريال اختصاص
داد :فروشگاههاي زنجيرهاي افق كوروش در دوره
 ۱۲ماهه منتهي به  ۲۹اس��فند ماه  ،۱۳۹۸به ازاي
هر س��هم خود  ۵هزار و  ۲۸۵ريال كنار گذاش��ت
كه نس��بت به دوره مشابه در سال گذشته كه سود
هر س��هم  ۲ه��زار و  ۹۷۹ريال اعالم ش��ده بود ،از
افزاي��ش  ۷۷درصدي برخوردار اس��ت .به گزارش
سنا ،فروشگاههاي زنجيرهاي افق كوروش با سرمايه
يك ه��زار ميليارد ري��ال ،صورته��اي مالي ۱۲
ماهه دوره مالي منتهي به  ۲۹اس��فند  ۱۳۹۸را به
صورت حسابرسي نشده منتشر كرد .فروشگاههاي
زنجيرهاي افق كوروش در دوره ياد ش��ده ،مبلغ ۵
هزار و ۲۸۵ميليارد و ۴۵۱ميليون ريال سود خالص
كسب كرد و بر اين اساس مبلغ  ۵هزار و  ۲۸۵ريال
سودبهازايهرسهمخوداختصاصدادكهنسبتبه
دوره مشابه در سال گذشته از افزايش  ۷۷درصدي
برخوردار است“ .افق “ در دوره  ۱۲ماهه سال مالي
منتهي به اس��فند  ،۹۷به صورت حسابرسي شده،
مبلغ ۲هزار و ۹۷۸ميليارد و ۵۰۷ميليون ريال سود
خالص كسب كرد و بدين ترتيب مبلغ ۲هزار و۹۷۹
ريال سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.
سود هر سهم «دكوثر»  ۵۹۱درصد افزايش
يافت :شركت داروس��ازي كوثر در دوره  ۱۲ماهه
منتهي به  ۲۹اس��فند ماه  ،۱۳۹۸به ازاي هر سهم
خود يك هزار و  ۹۰۸ريال كنار گذاشت كه نسبت
به دوره مش��ابه در سال گذش��ته كه سود هر سهم
 ۲۷۶ريال اعالم شده بود ،از افزايش  ۵۹۱درصدي
برخوردار است .شركت داروسازي كوثر با سرمايه
 ۵۴۰ميليارد ري��ال ،صورتهاي مال��ي  ۱۲ماهه
دوره مالي منتهي به  ۲۹اسفند  ۱۳۹۸را به صورت
حسابرسي نشده منتش��ر كرد .شركت داروسازي
كوثر در دوره ياد شده ،مبلغ يك هزار و  ۳۰ميليارد
و  ۲۵۱ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين
اس��اس مبلغ يك هزار و  ۹۰۸ريال سود به ازاي هر
س��هم خود اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه
در سال گذشته از افزايش  ۵۹۱درصدي برخوردار
است“ .دكوثر “ در دوره  ۱۲ماهه سال مالي منتهي
به اسفند ،۹۷به صورت حسابرسي شده ،مبلغ۱۴۸
ميليارد و  ۸۹۹ميليون ريال س��ود خالص كس��ب
كرد و بدين ترتيب مبلغ  ۲۷۶ريال سود به ازاي هر
س��هم خود اختصاص داده بود .همچنين براساس
اين گزارش ،شركت داروسازي كوثر در صورتهاي
مالي تلفيق��ي  ۱۲ماهه منتهي به  ۲۹اس��فند ماه
 ،۱۳۹۸سود هر س��هم را با افزايش  ۲۶۷درصدي
نسبت به سال گذش��ته ۴ ،هزار و  ۲۲۵ريال و سود
خالص را  ۲هزار و  ۲۸۱ميليارد و  ۴۴۱ميليون ريال
اعالم كرده بود.
پيشنهاد افزايش س�رمايه «والبر» :هيات
مديره گروه دارويي البرز پيشنهاد افزايش سرمايه
 ۲هزار و  ۵۰۰ميلي��ارد ريالي را به مجمع عمومي
فوقالعاده اين شركت پيش��نهاد داد .گروه دارويي
البرزعنوانكردهاستبرنامهافزايشسرمايهازمبلغ
 ۴هزار و  ۸۰۰ميليارد و  ۱۰۰ميليون ريال به  ۷هزار
و  ۳۰۰ميليارد و  ۱۰۰ميليون ريال دارد .بر اساس
اين گزارش ،افزايش سرمايه «والبر» از محل سود
انباشته ،ساير اندوختهها به منظور افزايش سرمايه
از محل اندوخته سرمايهاي و سود انباشته به منظور
الزامات اساسنامه كه در تاريخ يكم تيرماه  ۱۳۹۹به
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 فوقالعاده اس��ت و در اين خصوص
اطالعرساني خواهد شد.
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بازارسرمايه

در گفتوگو با فردين آقابزرگي ،كارشناس بازار سرمايه ،مطرح شد

رشد سريع قيمتها ،تهديدي براي بازارهاي موازي
گروهبورس|محمدامينخدابخش|
معامالتبازارسهامهمچنانبرمداررونقتداوم
يافتهاست.درروزگذشتهنيزشاخصهايبورس
وفرابورسبهلطفجريانپايدارنقدينگيافزايش
يافتند.درروزگذشتهخوشبينيبهصعودهرچه
بيش�تر قيمتهادر روزهاي پيش رو سبب شد
تاش�اخصكلبورسب�هميزان 40ه�زارو719
واحد ديگر رشد كند .در اين روز پيشروي3.13
درصديدماسنجاصليبورستهرانموجبشد
تاشاخصكلدرسطح 1ميليونو 341هزارو531
واحدقرارگيرد.افزايشيادشدهدرحاليمحقق
ميشود كه رشد شاخص هموزن در روز گذشته
از  1.97درصد فراتر نرفت؛ عاملي كه حكايت از
كمتربودنرشدقيمتدرنمادهايكوچكتربازار
نسبتبهنمادهايبزرگتردارد.

باتوجهبهتكرارشوندگيباالياينپديدهدرروزهاياخيربه
نظرميرسدكهجاماندگيبيشترنمادهايشاخصسازبازار
نسبتبهنمادهايكوچكدليلاقبالبيشتربهنمادهايي
از اين دست باش��د .مضاف بر آنكه در بسياري از نمادهاي
كوچك ميزان كم عرضه مانع از آن ميشود تا حجم باالي
تقاضاقادربهپركردنحجممبناوافزايشحداكثريقيمت
پايانيباشد .ديگربسترمعامالتيبازارسهاميعنيفرابورس
نيزدرروزگذشتهمعامالتيمشابهآنچهكهدربورسرخداد
را پشت سر گذاشت .در اين روز نماگر فرابورسي به ميزان
 251واحدرشدكردوبه سطح 14هزارو 715واحد رسيد.
بررسي وقايع و اخبار روزهاي گذشته در كنار ورود تقريبا
بيوقفه حجم باالي نقدينگي تازه نفس س��بب ش��ده تا
همچناننگاههانسبتبهتداومرونقدربازارسرمايهمثبت
باشد و در س��ايه حمايتهاي دولت و چشمانداز 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 گفتوگو ب��ا فردين آقابزرگي،
كارشناسباسابقهبازارسرمايهبنشيند .آقابزرگيدرپاسخ
بهاينسوالكهآيادريافتمالياتازخانههايخاليميتواند
بهعامليبدلشودتاهمچونكاهشنرخسودبانكيشاهد

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��تهاي زنجيرهاي پولي است كه
مسووالناتخاذكردهاند.اينتصميماتميتواندنقدينگي
را به سمت بازارهايي روانه كند كه تاثير مستقيم تورمي بر
پيكرهاقتصادندارد.البتهبايدتوجهداشتكهرشدقيمتها
در بورس و افزايش ش��اخص كل آن ب��ازار در حال حاضر
همسوييچندانيباوضعيتكلياقتصادكشورندارد.

بازار سهام ،ضربهگير تورم
ويادامهداد:بااينحالوجودوضعيتتورميسببميشود
تاتداومرونقبورسبهكاهشاثرروانيمنفيناشيازكاهش
ارزش پول ملي خواهد داشت .بنا بر اين فكر ميكنم سوق
دادن تمامي هيجانات و نوسانات نقدينگي امري مناسب
است.البتهبايدتوجهداشتكهتداوماينوضعيتبهصورت
يكسويهنيزممكناستتبعاتمنفيداشتهباشدكهتاثير
خودرابااختالفزمانيبراقتصادكشورخواهدداشت.
اينكارشناسبازارسرمايهبااشارهبهايننكتهكهدرابتداي
ت سهام
روند صعودي بازار ،مهمترين عامل پيشران قيم 
افزايشقيمتارزبودوهماكنونشاهدپيشيگرفتنبازار
ازتغييراتقيمتارزدردوسالگذشتههستيمگفت:هر
نوعاختالفنامتناسبدرميانبازارهايمختلفبهايجاد
فرصتكسبسودازبازاريمنتهيميشودكهرونقبهتري
داشتهيانسبتبهسايربازارهادرجذبنقدينگيجامانده
است.بنابراينهنگاميكهارزشرياليداراييهادريكبازار
نسبتبهسايربازارهابيشازاندازهافزايشمييابد،ممكن
است شرايطي را سبب شود كه با فراهم شدن زمينههاي
الزمنقدينگيبهسمتسايربخشهاياقتصادوبازارهاي
ديگر گسيل ش��ود .وي ادامه داد :در حال حاضر صعود پر
قدرتقيمتهادربورسميتواندچنينتهديديرامتوجه
اقتصادكشوركند.چراكهممكناستدرامتداداينرونق
شاهدوضعيتيباشيمكهپولموجوددرچرخهمعامالت
سهامبهبهبازارهايواردشودكهدرطولاينمدتبهداليل
گوناگونرشدنكردهاندياكنترلشدهاند.اينامرميتواند
پتانسيل رشد براي بازارهاي ديگر را انباشته كند .فردين
آقابزرگي با ذكر مثالي افزود :در ش��رايطي كه فرضاً تورم

دريافت ماليات بر ملك به نفع بازار سرمايه است
انتظاري در مدت يك س��ال 50درصد است ،افزايش20
درصدي بهاي ارز در طول مدت ياد شده ،بيانگر خأل ميان
واقعيت و آن چيزي اس��ت كه بايد در بازار ارز رخ ميداد.
نمونه بارز اين اختالف دالر  4200توماني 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 ميكند
كهارزذاتيناشيازجرياناتنقدآتي،توجيهكنندهقيمت
داراييهاي انتخاب شده براي س��رمايهگذاري باشد .اما
شاهد آن هستيم كه در شرايط فعلي نگاه خريداران غالبا

ورود  ۵۰هزار ميليارد تومان به بازار سرمايه طي سه ماه
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ايران گفت:
صندوقتامينماليدرنظرگرفتهشدهكهكمك
ميكند س�هامدار عمده بتواند ۱۰ت�ا ۲۰درصد
س�هام را در اين صندوق عرضه كند و به شركت
غيرمستقيمبهسهامشناوركمكميكند.

به گزارش ايلنا ،حس��ن قاليبافاصل در نشست خبري با
تشريح آخرين وضعيت بازار سرمايه و برنامههاي سازمان
بورس و اوراق و بهادر اظهار داشت :يكي از بحثهايي كه از
روزاول مطرح شدهايناستكهازنهادهاي موازياجتناب
كنيم،ازهمينرويسعيميكنيماينموازيكاريراحذف
كنيم .به نظر بنده سازمان بايد به امور نظارتي بپردازد ،در
ماههاياخيرنيزايناتفاقافتادهاستمثالسازمانازهيات
پذيرش خارج شد كه در همين راس��تا است و اميدواريم
مرز ش��فافي بين حوزه نظارت و اجرا برقرار شود .وي ادامه
داد :بزرگترين 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 بهكار بگيريم.
در همين راستا سه بحث مطرح است ،يكي پيگيري سهام
شناورشركتهااستكهدرحالافزايشاست.مامصوبهاي
داريمكهپتانسيلباالييبرايناشراناستوآنسهامممتاز
است،درنظرگرفتناينبنددراساسنامهشركتهاميتواند
پتانسيلشركتهاراباالببرد.رييسسازمانبورسواوراق
بهادار اي��ران گفت :همچنين صندوق تامين مالي در نظر
گرفته شده كه كمك ميكنند سهامدار عمده بتواند ۱۰تا
 ۲۰درصد سهام را در اين صندوق عرضه كند و به شركت
غيرمستقيمبهسهامشناوركمكميكند.افزايشظرفيت
تامينمالييكيازرسالتهايبازارسرمايهاستكهباجديت
پيگير هستيم .قاليباف تصريح كرد :همچنين مصوبهاي
داشتيم كه ش��ركتها بدون ضامن انتش��ار اوراق داشته
باش��ند كه در اين مورد چون بحث ريسك ديده ميشود
سرمايهگذارانآنرادرنظربگيرند .وييادآورشد:همچنين
بايدمقرراتخودرابروزوبااستانداردهايبينالملليتطابق
دهيمكهبهبينالملليشدنبازارسرمايهكمكميكند.
هزارهزارميلياردتومانمعاملهبورسي
درسالگذشته
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در مقايسه ارقام سه
ماههامسالباسالگذشتهگفت:اينمقايسهنشانميدهد
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 ميدهد .بهطوري كه ارزش
معامالت كل سال 830،98هزار ميليارد تومان بود كه اگر

تمامبورسهارادرنظربگيريماينرقمبههزارهزارميليارد
تومانميرسد،امادرسهماههامسالاين 780هزارميليارد
تومانرسيدهوبهشكليباكلسالگذشتهبرابريميكند.

ثبتنام  9ميليون و 500هزار نفر در سجام
طي  3ماهه اول سال
وي ادامه داد :از لحاظ تعداد كدهاي صادره س��ال گذشته
 820هزار كد صادر شده بود كه در سه ماهه امسال به يك
ميليونو 600كدرسيدهاستحتيدربرخيروزها 100تا
 120هزاركدصادرميشود.همچنيندرسالگذشتهتعداد
افرادي كه در س��امانه سجام ثبت نام كردهاند دو ميليون و
 950هزارنفربودكه از اينبين يك ميليون و 750هزارنفر
احراز هويت شدند اما در سه ماهه امسال تعداد ثبت نام در
سامانه سجام به 9ميليون و 500هزار نفر رسيده كه شش
ميليونآناحرازهويتشدهاندكهاصالباسالگذشتهقابل
مقايسهنيست.
ورود 50هزارميلياردتوماننقدينگيبهبورس؛
تاابتدايتيرماه
قاليبافاصل تصريح كرد :سال گذشته نزديك به 30هزار
ميلياردتوماننقدينگيواردبازارسرمايهشدهبودكهدرسه
ماههامسالاينرقمبهحدود 50هزارميلياردتومانرسيده
است كه باعث تعميق بازار شده و خود دولت نيز ميتواند از
اينشرايطبازارتامينماليكند.
رقمبينظيرنقدينگيدربورس؛تاپايانسال
وي افزود :س��ال گذش��ته كل تامين مالي بازار 260هزار
ميليارد تومان و در سال  120 ،97هزار ميليارد تومان بود
اما اين رقم در سه ماهه امسال به  100هزار ميليارد تومان
رس��يده كه اميدواريم تا سال پايان سال به رقم بينظيري
برسيم .ورود اين ميزان نقدينگي يك فرصت است كه بايد
از آن استفاده كنيم و اگر از آن استفاده نشود اين فرصت از
دستخواهدرفت.
700هزار نفر
 30درصد سهام عدالت خود را واگذار كردند
قاليبافبابياناينكهدر 10سالگذشتهسهماموريتمهم
بهبازارسرمايهسپردهشدهاستگفت:يكيازاينماموريت
آزادسازي سهام عدالت و قابل معامله شدن آن بود كه پس
از  15س��ال اتفاق افتاده است و مايه مباهات است كه اين
اقدامات از طريق بازار س��رمايه انجام ميشود از ميان 49
ميليون و  150هزار سهامدار حدود  18ميليون نفر روش
مستقيم را انتخاب كردند كه  700هزار نفر از آنها اقدام به
واگذاري 30درصدسهامخودكردندواينموضوعبهخوبي

مديريت شد البته كساني كه روش غيرمستقيم انتخاب
كردند سهامدار ش��ركتهاي استاني شدند كه آنها نيز به
تدريجقابليتمعاملهپيداخواهندكرد.
قاليباف ادامه داد :ماموريت ديگر ما واگذاريهايي بود كه
در راستاي اصل 44و عمده آنها از طريق بازار سرمايه انجام
ميشودالبتهاينواگذاريهاباعثتغييرفضايبازارسرمايه
وتعميقآنشد.بهطوريكهشكلبازارسرمايهقبلوبعداز
اصل 44اصالقابلمقايسهنيستسومينماموريتمابحث
تامين مالي اس��ت .درحال حاضر اراده نظام در اين جهت
استكهعمدهتامينماليازطريقبازارسرمايهانجامشود.
درگذشتهمعموالدولتبهعنوانسرمايهگذارعمدهدربازار
حضورداشتوزمانهاييهمسيستمبانكيوظيفهتامين
مالي پروژهها را بر عهده داشت اما در شرايط كنوني اين دو
عاملبهداليليقابلتحققنيستبنابراينانتظارايناست
كه پروژهها از طريق بازار سرمايه تامين مالي شود .وي در
پاسخبهاينسوالكهآيادولتبهدنبالجبرانكسريبودجه
ازطريقبازارسرمايهاستگفت:البتهدولتبراياينمنظور
از اوراق بدهي استفاده ميكند و توصيه ما هم اين است كه
تامينماليدولتازطريقبازارنظاممندصورتبگيرد.
سرمايهگذارباتحليلواردبازارسرمايهشود
ويهمچنيندرموردورودنقدينگيبهبازارسرمايهگفت:
البتهايناتفاقخوبياستوبايدبنگاههاازآناستفادهكنند
اما اينكه در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد و نقدينگي از اين
بازارخارج ميشود مربوطبهسليقهسرمايهگذاراستبايد
توجهداشتاگرقيمتسهميبهپشتوانهارزشهاينهفته
شركتباالرفتهباشددرصورتخروجنقدينگيقيمتآن
تغييرآنچنانينميكند.امااگرسهميصرفابهخاطرافزايش
نقدينگيباالرفتهباشدوخريدآنبدونتحليلصورتبگيرد
قطعامسووليتآنبرعهدهخودسرمايهگذاراستبايدتوجه
داش��ت كه قيمتها در بازار سرمايه بر اساس تقاضا انجام
ميشودوسرمايهگذاربايدباتحليلواردبازارسرمايهشود.
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهاردار گفت :ما براي سال
جاريدوبرنامهكليدرنظرداريميكيازآنهاپرداختسود
شركتهاازطريقسجاماستيعنيسهامداريكهبهمجمع
ميروندميتوانندبههياتمديرهتكليفكنندكهسودآنها
از طريق سامانه سجام پرداخت شود .البته ما نيز اين مورد
رادرمجمعمطرحميكنيم.البتهايندرموردافراديكهدر
سامانه سجام ثبت نام نكردهاند ميتواند باعث بروز مشكل
شود .وي افزود :برنامه ديگر ما برگزاري مجامع به صورت
الكترونيك است كه شركت سپردهگذاري اعالم آمادگي
كردهاستوبهنظر ميرسد تا يك ماه آيندهاينكار صورت
بگيرد.چونتمامزيرساختهايفنيآنتكميلشدهوتنها
بايد مراحل قانوني را بايد تكميل كند كه به نظر نميرسد

شركتهاي سرمايهگذاري استاني منتظر تعيين تكليف داراييها
سخنگوي كانون ش�ركتهاي سرمايهگذاري
استاني سهام عدالت با بيان اينكه شركتهاي
س�رمايهگذاري اس�تاني براي درج در تابلوي
بورسمنتظراقدامشورايعاليبورس،سازمان
خصوصيسازيوسازمانبورسهستند،گفت:
تاكنون  20ميليون 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  20ميليون نفر

روش مديريت مستقيم سهام عدالت را انتخاب كرده و29
ميليون نفر در روش مديريت غيرمستقيم يعني مديريت
از طريق شركتهاي سرمايهگذاري استاني سهام عدالت
باقي ماندهاند .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 كردهاند ،بتوانند
به روش غير مس��تقيم برگردند ،اما متأسفانه اين امكان
فراهم نشد .سخنگوي كانون شركتهاي سرمايهگذاري
استاني سهام عدالت در پاسخ به اين پرسش كه چه زماني
شركتهاياستانيسرمايهگذاريعدالتدرتابلويبورس
درج ميشوند ،گفت :اين مساله به همكاري شوراي عالي

بورس ،سازمان بورس و سازمان خصوصيسازي بستگي
دارد كه سريعاً تعيين و تكليف سهامداران عدالت را انجام
دهد و آنهايي كه روش مديريت مستقيم را برگزيدهاند ،از
پرتفوي شركتهاي استاني خارج شوند و براي باقيمانده
افراد در شركتهاي سرمايهگذاري استاني تعيين تكليف
كند .حيدري گفت :هنوز اطالعات سهامداران عدالت كه
روش غيرمستقيم را انتخاب كردهاند ،در دست سازمان
خصوصيس��ازي اس��ت و بايد فرايند حقوق��ي و اصالح
قراردادها انجام و صورتجلسه امضا شود كه هنوز آن را به
شركتهاي سرمايهگذاري استاني ندادهاند .وي افزود :به
محض تعيين تكليف داراييهاي شركت سرمايهگذاري
استاني ،مجمع فوقالعاده اين ش��ركتها براي افزايش

اينطور نيست .وي با اشاره به و ناديده گرفتن موئلفههاي
بنيادي از سوي بسياري از سرمايهگذاران گفت :در حال
حاضر تعداد بسيار زيادي از شركتهاي زيان ده با تقاضا
براي خريد مواجه هستند و همه اينها حكايت از آن دارد
كهواقعياتموجوددرفعاليتعملياتيشركتهاچندان
موردتوجهخريدارانسهامقرارنميگيرد.بنابراينميتوان
اينگونه گفت كه عامل سودآوري در انتخاب افراد نسبت
به گذشته نقش كمتري دارد  .آقابزرگي ادامه داد :حجم
انبوهنقدينگيوحمايتهايبيشائبهوقويدولتازبازار
سرمايه به عاملي بدل شده تا رشد قيمتها بدون در نظر

زيادطوالنيشود.قاليبافدرمورداحتمالكاهشكارمزدها
گفت :در جلسهاي كه با كانون كارگزاريها برگزار كرديم
جمعبنديمابهكاهشكارمزدبودواگربهنتيجهكليبرسيم
قطعاآنراابالغميكنيم.مااينپيشنهادرادرشورايعالي
بورسمطرحكرديمامانبايداجازهدادكهصنعتكارگزاري
در اين ميان آسب ببيند .وي در مورد احتمال تغيير دامنه
نوسان نيز گفت :در ايران قيمت پاياني با روش حجم مبنا
تعيين ميشود و ما آن را به مرور بررسي ميكنيم در مورد
دامنه نوسان نيز اگر بورس و فرابورس از ما بخواهند ما آن را
بررسيميكنيم.قاليبافيادآورشد:يكيازپيشنهاداتما
اين بوده كه شركتهايي كه از طريق صرف سهام افزايش
سرمايهميدهندمشمولامتيازمالياتيشوندمادرسازمان
بورسازايناقداماستقبالميكنيموالبتهباعثميشوند
مبالغبزرگيواردشركتهاشود.
امكاناستفادهازرانتاطالعاتيوجوددارد؟
وي در مورد امكان استفاده از رانت اطالعاتي در معامالت
سهامگفت:دراينموردنميتوانحرفكليزدچوندرحال
حاضر تمامي شركتهاي حاضر در بازار سرمايه اطالعات
خود را در سيستم كدال واگذاري ميكنند به همين دليل
كسينميتوانددسترسيزودتريبهاطالعاتداشتهباشد.
وضعيت صدور مجوز فعاليت كارگزاريها
قاليبافدرپاسخبهسوالايلنادرموردمحدوديتدرصدور
مجوزفعاليتكارگزاريهاگفت:ماسعيميكنيمدرمورد
صدورمجوزمحدوديتهانباشد.درموردسبدگردانهااين
كاربهطورمعمولانجامميشوددرموردكارگزاريهانيزبا
بررسيهاييكهدرموردوضعيتدنياداشتهايممابيشترين
آمار كارگزاري را داريم .اما دليل نميشود كه مجوز جديد
صادرنشود.بايدتوجهداشتكهدراينموضوعمتغيرهاي
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
جمعبندي برسيم .كه بررس��يهاي آن در حال حاضر در
حال انجام اس��ت .وي در پاسخ به سوال ديگر ايلنا در مورد
احتمالاخذمالياتازسودسهاماظهارداشت:اينموضوع
كهدرهفتههاياخيرنيزمطرحشدهشايعهاستودرحال
حاضر هيچ برنامهاي ب��راي اين موضوع وجود ندارد .البته
شركتهايي كه در بورس هستند ماليات خود را به اشكال
مختلفپرداختميكنند.
اوضاع عرضه اوليها
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار كشور در مورد كاهش
عرضههاياوليهدرهفتههاياخيرگفت:درخصوصدستور

سرمايه و درج در تابلوي بورس انجام ميشود .سخنگوي
كانون شركتهاي سرمايهگذاري استاني سهام عدالت
همچنين در مورد اينكه س��هام عدالت افرادي كه روش
مس��تقيم را انتخاب كردهاند ،چه زماني در پرتفوي آنها
قرار ميگيرد ،گفت :همه اين موارد بس��تگي به مقدمه و
موخرهايداردكهبايدسازمانخصوصيسازيباهمكاري
سازمان بورس انجام دهد.
ب��ه گفت��ه حي��دري ،بع��د از درج نم��اد ش��ركتهاي
سرمايهگذاري استاني در بورس سهامداران اين شركتها
به راحتي ميتوانند كل سهام خود را معامله كنند .وي در
مورد اينكه آيا افرادي از كانون شركتهاي سرمايهگذاري
استاني در ش��وراي عالي بورس حضور دارند ،گفت :ما در

گرفتنموئلفههاييادشدهتداوميابد.هماكنونشاهدآن
هستيم كه توقف و بازگشايي نمادها در بازار بعضا شامل
نكاتمنفيدرخصوصوضعيتشركتهاميشود.بااين
وجودبازاردربسياريازاينمواقعحتيبهمواردبااهميت
نيز توجه چنداني نميكند .اين كارشناس بازار سرمايه
در پايان با اشاره به موقتي بودن جو شكل گرفته در خريد
و فروش سهام و بيتوجهي به وضعيت بنيادي شركتها
گفت:فكرميكنمكهاينوضعيتپايدارنخواهدماندودر
يك نقطهاي شاهد اصالح رويه موجود و بازگشت نسبي
فضايتحليليبهبازارسرمايهخواهيمبود.

العملپذيرشاصالحاتانجامداديمومسووليتآندرحال
حاضر بر عهده بورس و فرابورس اس��ت .تا جايي كه بنده
اطالع دارم در حال حاضر 40تا 50ش��ركت براي بورس و
 90تا 100شركتبرايفرابورساعالمدرخواستكردندو
همينهفتهنيزفرابورسشاهديكعرضهاوليهخواهدبود
البتهدراينموضوعبايدشرايطناشرانرانيزدرنظربگيريم
امااگرناشراندراينموردشكايتيداشتهباشند،ميتوانند
بامامطرحكنند.
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 ميش��د
ع��دهاي از فع��االن بازار ش��اكي بودند كه اي��ن به نوعي
باعث سيگنال دهي به س��كه فيزيكي ميشود 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 ميكند .وي در مورد ورود
اي تي اف جديد نيز گفت :هنوز در خواس��ت جديدي از
س��وي دولت مطرح نشده و اينكه ايتياف جديد در چه
مرحلهاي است بنده اطالعي در اين مورد ندارم .قاليباف
در مورد قيمتگذاري دستوري در بورس كاال نيز گفت :به
هر حال ستاد تنظيم بازار بر اساس قانون وظايفي دارد ما
در اين مورد با اين ستاد جلسهاي برگزار كرديم اما هنوز به
جمعبندي نرسيديم و به دنبال حل و فصل اين موضوع در
چارچوب اختيارات ستاد تنظيم بازار هستيم.
سهام در ماههاي آينده سقوط ميكند؟
قاليباف در مورد برخي ش��ايعات مبني بر احتمال سقوط
قيمت س��هام در ماههاي آينده گفت :قيمت سهام تابعي
از انتظاراتآينده اس��ت يعني اگر س��هامدار چش��مانداز
مثبتي داشته باشد اقدام به خريد ميكند و بالعكس و بايد
توجه داشت قيمت سهام تنها به يك عامل واكنش نشان
نميدهد بلكه عوامل مختلفي مانند نرخ ارز ،محدوديت
برايشركتها،تحريمو...دراينموضوعدخيلهستند.اما
اينكه قيمت سهام در آينده چه خواهد شد پيش بيني آن
برعهدهنهادناظرنيستوسهامدارهمانطوركهسودبهدست
ميآوردبايدضررآنرانيزبپذيرد.
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
وكالتيرانميپذيردچونهرمعاملهايبايدبراساسقيمت
تابلوصورتبگيرد.

شوراي عالي بورس نيستيم ،اما اميدواريم در اسرع وقت
فرايند انتقال سهام عدالت به شركتهاي سرمايهگذاري
اس��تاني انجام شود و نماد ش��ركتهاي سرمايهگذاري
استانيدرتابلويبورسدرجوقابلمعاملهشود.سخنگوي
كانونشركتهايسرمايهگذارياستانيسهامعدالتاين
سخنگويكانونشركتهايسرمايهگذارياستانيسهام
عدالتتأكيدكرد:كسانيكهگزينهمديريتغيرمستقيمرا
انتخابكردهاند،ارزشپرتفويسهامآنهابيشترازپرتفوي
سهام كساني است كه روش مستقيم را برگزيدهاند ،چون
درسرمايهگذارياستانييكارزشمعنويوارزشجمعي
براي سهام ايجاد ميش��ود كه اين ارزش به همه اعضاي
سرمايهگذاري استاني ميرسد.

راهو شهرسازي
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رييس اتاق بازرگاني تهران :طي 2سال گذشته رشد واقعي سرمايهگذاري در اقتصاد ايران منفي بوده است

ارزش بازار مسكن 3برابر ارزش بازار سرمايه
گروه راه و شهرسازي|
دي�روز ات�اق بازرگان�ي ته�ران و وزارت راه و
شهرسازي طي مراسمي دو تفاهمنامه با هدف
اجراي ط�رح اق�دام ملي توليد مس�كن امضا
كردند .اين مراسم بهانهاي ش�د تا رييس اتاق
بازرگاني تهران و وزير راه وشهرسازي آمارها و
تحليلهايخودازوضعيتاقتصادوبهويژهبازار
مسكن را به اشتراك بگذارند .بر اساس آمارها و
تحليلهاي ارايه ش�ده در اين مراسم ،اگر چه
ارزش بازار مس�كن حدود  3براب�ر ارزش بازار
سرمايه است اما ميزان سرمايهگذاري در بازار
مسكن و جذب منابع پولي در اين بازار در قياس
با بازار سرمايه طي دو سال گذشته بسيار اندك
بوده است .مسالهاي كه به عنوان يكي از عوامل
كاه�ش عرضه واحدهاي مس�كوني و افزايش
قيمتهادربازارمسكنارزيابيميشود .رييس
ات�اق بازرگاني تهران گفت :در بخش مس�كن
حضور بخشهاي خصولتي و دولتي كمتر است
لذا اگر سياستگذاري درس�تي در اين بخش
انجام شود بخش مسكن و ساختمان ميتواند
پيشرانصنعتكشورباشد.

به گزارش فارس ،مس��عود خوانس��اري ديروز در مراسم
امضاي دو تفاهمنامه در راس��تاي طرح اقدام ملي توليد
مس��كن كه در اتاق بازرگاني تهران برگزار شد ،گفت :در
پايان س��ال  98عدد توليد ناخالص داخلي كشور  2هزار
و  500هزار ميليارد تومان برآورد شده است و ارزش بازار
سرمايه نيز در سال گذشته 6هزار هزار ميليارد تومان بوده
است و ارزش بازار مس��كن حدود  15هزار هزار ميليارد
تومان در پايان س��ال  98بوده اس��ت و اين ارقام نش��ان
ميدهد كه ارزش بازار مس��كن  2.5تا  3برابر ارزش بازار
سرمايه است.
ريي��س ات��اق بازرگان��ي ته��ران اف��زود :رش��د واقعي
سرمايهگذاري در سال گذش��ته ،براساس گزارشهاي
بانك مركزي منفي 3.4درصد و در سال 97نيز منفي7.4
درصد بوده است .بنابراين طي دو سال گذشته رشد واقعي
سرمايهگذاري منفي بوده است.
وي افزود :مس��كن ،خ��وراك و پوش��اك مهمترين
بخشهايپيشراندراقتصادهركشوربهشمارميروند
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 بخشهايي هستند كه از سبد
اقتصادي مردم خارج ميشود.
خوانساري گفت :بخش مس��كن از نظر سرمايهگذاري
داخلي و خارجي حايز اهميت اس��ت اما متاسفانه در دو
سال 97و 98رشد سرمايهگذاري منفي بوده است؛ اين در
حالياستكهبخشمسكنميتواندازنظراشتغالبسيار
موثر باشد .از اين رو ،الزم است اين موضوع به صورت دقيق
مورد بررسي قرار گيرد.

وزير راه و شهرسازي :شرايط مسكن در كشور بحراني است
عقبتر از تركيه هستيم
رييس ات��اق بازرگاني تهران اظهار ك��رد :بهرغم اينكه
ايران در بخش مسكن پيشتاز بوده و حتي شاهد ساخت
مسكن صنعتي اكباتان در س��ال  1350بوديم ما امروز
در اين زمينه عقب افتادهايم بهطوري كه وقتي خودمان
را در اين زمينه با تركيه مقايسه ميكنيم ،ميبينيم كه
عقبتر از آنها هستيم .وي با تاكيد بر اينكه در بحث بافت
فرسوده هم بايد اقدامات جدي انجام ميشد ،گفت :اگر
چه اقداماتي انجام شده اما كار جدي در اين بخش انجام
نشده و نمونه قابل توجه در زمينه ساخت در منطقه نواب
دردهه 70بودوبعدازآنكارخاصيصورتنگرفتهاست.
رييساتاقبازرگانيتهراناظهاركرد:بخشخصوصيدر
زمينه بازسازي بافت فرسوده آمادگي دارد  .خوانساري
اظهار كرد :در بخش مسكن حضور بخشهاي خصولتي
ودولتيكمتراست،ازاينرو،اگرسياستگذاريدرستي
در اين بخش انجام ش��ود بخش مس��كن و ساختمان
ميتواند پيشران صنعت كشور باشد .وي با تاكيد بر رفع
چالشها 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 ميانجامد و سرمايه در اين بخش خواب
طوالني دارد و اينها نمونههايي از چالشهاي 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 كندكردن كار مطرح
است و اين عوامل هزينههايي است كه بر هزينه تمام شده
ساختمان اضافه ميشود .وي افزود :تامين مسكن براي
طبقاتمختلفجامعهوظيفهاستاما شاهديمكههرروز
هزينه س��اخت و حتي اجارهبها افزايش مييابد بنابراين
الزم اس��ت تا در اين زمينه اقدامات جدي انجام ش��ود و
س��رمايهگذاريهاي 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 التهابزا در حوزه مس��كن خارج از اختيار است،
گفت :اين عوامل اقتصادي باعث هجوم س��رمايهها براي
حفظ ارزش سرمايه به بازار مسكن و ساختمان ميشود و
درشرايطفعليدريكيازبحرانيترينحاالتقرارداريم.به
گزارش فارس ،اسالمي در مراسم امضاي دو تفاهمنامه در
راستاي طرح اقدام ملي توليد مسكن كه در اتاق بازرگاني
تهران برگزار شد ،گفت :بايد سياستها 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 فوقالعاده

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 ميشود ،و عامل اصلي التهاب زايي
در جامعه است آن عوامل در بخش مسكن نيز موثر است
بهطوري 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 حوزههاي اقتصادي تجربه شده است و ما در شرايطي
اينچنين شاهد هجوم منابعي براي س��رمايهگذاري در
بخش مس��كن و ساختمان هستيم كه س��رمايهگذاران
ميخواهند با ورود به اين بخش سرمايههاي خود را حفظ
كنند .وي گفت :اين عوامل مسكن را دچار بحران ميكند
چنانچه اكنون ما در يكي از بحرانيترين 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
هيجانينگيريموساختراتسهيلكنيمتاهموارهساخت
و ساز ادامه يابد و جريان پايدار باشد.

فاصله ساخت و ساز تا برنامه ششم؟
وزيرراهوشهرسازيگفت:درچهارياپنجسالگذشتهكف
پروانههاي صادره حدود 300هزار واحد در سال بوده و نياز
جامعهرابراساسمحاسباتآماريكهدرقانونبرنامهششم
توسعهبرايماتكليفميشوداعالمميكنندكه 900هزار
واحد در سال است كه 200هزار واحد آن روستايي و700
هزار واحد آن ش��هري است و تفاضل را در قابل طرح اقدام
ملي تعريف كردهايم كه همان بحث 400هزار واحد است
كه با باقي مانده 480هزار مسكن مهر در قابل يك طرح دو
ساالنه قرار دادهايم و در جهت آن حركتكردهايم وبا وجود
تمام سختيو موانعوحتيكمبود منابع اينحركت اتفاق
نمهررا
افتاد .اسالميبابياناينكهاختتاميهساختمسك 
در استانهاي مختلف اعالم خواهيم كرد ،اظهار داشت :در
استانتهران 320مسكنمهرمشكلقضاييداردوبهغيراز
آناستانتهرانمسكنمهرباقيماندهندارد.البتهشهرهاي
جديد تهران در اين آمار گنجانده نشده است .وي افزود :در
ايندورهبيشاز 200هزارمسكنمهرتحويلمردمشدهو
 120هزارواحدمسكونيآمادهنصبانشعاباتاستوحدود
 70هزارواحدمسكونينيزدرحالاجراداريمكهپيشبيني
ميشود 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 ميكنيم تا پروندهها 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
مربوطاميدواريمدرپايانسال 99اختتاميهساختمسكن
مهررااعالمكنيموبه موازاتآنكه طرح ملياقدام مسكن
آغاز و 400هزارواحد تامينزمينشدهاستودراستانهاي
پيش��تاز نيز از همين ماه افتتاح و بهرهبرداري واحدهاي
مسكونيانجامميشود.
برنامه  2بخشي دولت
براي ساماندهي بازار اجاره
وزير راه و شهرس��ازي همچنين گفت :جلسات تعيين و
تصويب سياستهاي بهبود ش��رايط بازار اجاره در حال
برگزاري اس��ت و به زودي راهكارهاي دولت در دو قالب
سياس��تگذاري و حمايتي اعالم ميش��ود .وزي��ر راه و
شهرسازي در گفتوگو 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 رييسجمهور در حال برگزاري ميباشد .وزير
راه و شهرسازي در تش��ريح سياستها و راهكارهاي مد
نظر وزارت راه براي تسهيل شرايط مستاجران ،بيان كرد:
راهكارهاي مد نظر در دوقالب سياستگذاري و حمايتي
درحالتصويباستكهدرطولهفتهجارياعالمعمومي
خواهد شد .اسالمي با اشاره به اين نكته كه سياستهاي
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.

چشمانداز

كارشناسان پاسخ ميدهند

راهكارهاي مهار قيمت مسكن

انجام شده در اين ماه  ۱۶هزار و  ۱۰۰ميليارد تومان بوده
كه نسبت به ماه مشابه س��ال قبل  ۲۱.۴درصد افزايش
نشان ميدهد .راهحلهاي مختلفي براي ايجاد آرامش
در بازار مسكن از طرف كارشناس��ان ارايه ميشود كه
خروجي اغلب آنها به افزايش عرضه متناسب با تقاضاي
واقعيوكنترلنرختورممنتهيميشود.بهگزارشايسنا،
سرعت گرفتن رشد قيمت مسكن در ماههاي گذشته
دولت را بر آن داشت تا تصميماتي براي ايجاد آرامش در
اين بخش اتخاذ كند .در اين بين برنامههاي مختلفي از
جملهطرحاقداممليتوليدوعرضهمسكن،افزايشسهم
بخش مسكن از تسهيالت بانكي ،پرداخت وام وديعه به

مستاجران،اخذمالياتازخانههايخاليوتسهيلصدور
پروانههايساختمانيدركالنشهرهامدنظرقرارگرفته

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

مداخله دولتكارساز نيست

كنترل قيمت با نرخ تورم

زمانصدورپروانه كاهشيابد

يواقعي
توليدمتناسبباتقاضا 

اجتناب ازخريدهايهيجاني

مهدي سلطان محمدي ،كارشناس اقتصاد مسكن در
پاس��خ به اينكه آيا مداخالت پليسي ميتواند 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 ميتواند توس��ط
عرضهكنندههايعمدهكنترلشود؛هرچندديديمكه
در همين حوزه انحصاري نيز مداخالت دولت منجر به
كنترل قيمت خودرو نشد و نهايتاً از طريق قرعهكشي
 ۱۲۰۰ميلياردتومانرانتبينبرندگانتوزيعكرد .حال
تصوركنيدبازارمسكنباآنحجمگستردهوبازيگرانيكه
داردباصدهاهزارنفرعرضهكنندهومتقاضيدرسراسر
كشورچگونهميتواندكنترلشود.نقشدولتهاهمواره
در عرضه مس��كن ۵درصد بوده است .بنابراين مداخله
امنيتيدربازارمسكننميتواندكارسازباشد.

تيم��ور رحماني اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تهران با
اش��اره به اينكه راهكار اصلي براي كاهش بيثباتي
و جلوگيري از جهشهاي قيمتي در بازار مس��كن،
مديري��ت نرخ تورم اس��ت ،بيان ميكن��د :با پايين
آوردن ن��رخ ت��ورم ميتوان ع�لاوه بر اينك��ه مانع
جهشهاي 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
ساختماناستانتهراندربارهتسهيلشرايطصدورپروانه
س��اختماني گفت :در حال حاضر در برخي مواقع صدور
پروانه ساختماني حتي چهار ماه هم طول ميكشد اما اگر
اين شرايط تسهيل شود ميتوان گفت كه توليد مسكن
روند بهتري خواهد گرفت .ام��ا بايد منتظر ماند و ديد كه
ضرايب جريمه در صدور پروانههاي س��اختماني از سوي
ش��هرداريها چگونه خواهد بود .وي در پاسخ به اينكه اين
دستوررييسجمهوراينذهنيتراايجادكردكهقراراست
فروشتراكمآزادشود؟گفت:اگرقرارباشدفروشتراكمآزاد
شودبايدبهدقتدراينخصوص تصميمگيريشود.امابه
نظر بنده اين تصميم و دستور رييسجمهور براي تسهيل
صدور پروانه ساختماني بوده نه فروش تراكم .به هر صورت
نبايدفروشتراكمدربرخيمناطقآزادشود.

يكي از معضالتي كه بخش مسكن با آن مواجه است عدم
عرضه متناس��ب با تقاضاي مصرفي است .بهطور مثال در
شرايطيكه ۲.۶ميليونخانهخاليو ۲.۱ميليونخانهنيمه
خالي در كشور وجود دارد در بخش تقاضاي واقعي با ۱.۳
ميليون كسري واحد مسكوني مواجهيم .در اين خصوص
عباسزينعلي،كارشناساقتصادمسكن،ايجادسامانهجامع
مسكنبرايشفافيتراضروريدانستوگفت:برايآنكهدر
بخشمسكنتعادلايجادكنيمبايدبدانيمدركدامبخشها
دچاركمبودهستيمتامطابقباتقاضايواقعياقدامبهتوليد
مسكن براي اقشار جامعه كنيم .اگر اين برنامهريزي انجام
نشودمجبوريمباحرفوسخنرانيكارهاراجلوببريميامث ً
ال
بگوييمپليسباتخلفاتبخشمسكنمقابلهكند.اماهمه
ميدانيم كه اين اقدامات بي فايده است و اگر نتيجه داشت
در بازارهاي سكه و ارز جواب ميداد.

مهدي روانشادنيا كارش��ناس بازار مسكن ميگويد:
عدهاي كه منافعي در يك بازار مش��خص دارند بعضاً
سعي ميكنند به بازار جو بدهند .بنابراين مردم نبايد
دربازههايزمانيمذكورباخريدهايهيجاني،بهمنافع
اين گروهها 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  ۳۰سال گذشته بين  ۶۰۰تا  ۱۶۰۰دالر در
نوسان بوده اس��ت .در حال حاضر اين شاخص حدود
 ۱۰۰۰دالر است يعني تقريبا در ميانه قرار دارد .لذا نه
ميتوانيم بگوييم قيمت مسكن رشد قابل توجهي را
پيداميكندونهميتوانادعايكاهشقيمتراداشت.
راهحلي نداريم جز اينكه در بلندمدت عرضه مسكن را
متناسبباتقاضامتعادلكنيم.

ميانگينتورمماهيانهقيمتمسكنشهرتهران
طي ۱۲ماه گذشته ۲.۵درصد بوده است .در اين
حال ،در ارديبهشت امسال باالترين رشد تورم
ماهانه به ميزان ۹.۴درصد و در شهريور پارسال
كمترين رش�د تورم ماهانه به ميزان منفي ۳.۵
درصدثبتشدهاست.

جزييات گزارش تحوالت بازار مس��كن شهر تهران در
ارديبهشت ماه  ۱۳۹۹كه توسط وزارت راه و شهرسازي
ارايه شده نش��ان ميدهد متوسط قيمت مسكن شهر
تهران در ارديبهشت س��ال جاري  ۱۷.۱ميليون تومان

در هر متر مربع بوده كه نس��بت به ماه قبل  ۹.۴درصد و
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۸درصد افزايش داشته
است .ميانگين رشد متوسط قيمت مسكن به صورت ماه
به ماه قبل براي يك دوره ۱۲ماهه منتهي به ارديبهشت
ماه سال جاري در شهر تهران  ۲.۵درصد بوده است .در
اين بازه زماني ،متوسط قيمت مسكن در ارديبهشت ماه
 ۱۳۹۹معادل  ۹.۴درصد باالترين رشد و در شهريور ماه
 ۱۳۹۸كمترين رشد به ميزان منفي ۳.۵درصد را تجربه
كرده است .الزم به ذكر است ،ميانگين نرخ رشد قيمت
مسكندرشهرتهرانمنتهيبهارديبهشت ۱۳۹۹حدود
 ۶.۵درصدبودهاست.همچنينحجمنقدينگيمعامالت

ادامهازصفحهاول

حق با رييسجمهور است
البته قرار بر اين بود كه برخورد با متخلفان در مرحله
اول به صورت قطع مشوقهاي صادراتي و معافيتهاي
مالياتيودرمرحلهبعديشناساييومعرفيبهدستگاه
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��تهاي جديد ارزي است تا بتواند از اين
طريق كمبود منابع ارزي كشور را جبران كند .يكي از
رويكردهايي كه از سال  97با اعالم دالر  4200توماني

در دس��تور كار قرار گرفت ،بازچرخان��ي ارز حاصل از
صادرات بود .برهمين اساس ،ميتوان 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 ،99مطابق 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 واقعيتهاي اقتصاد كش��ور را در
نظر بگيريم ،در اين مورد حق با رييسجمهور 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
دولتمردانهمبايداينمسالهرادرنظرداشتهباشندكه

برخيمشكالتموجودازقبيل«موانعبانكيوعدمنقل
وانتقال پول» به دليل تحريمهاي اعمال شده موجب
شده تا صادركنندگان نتوانند در مهلت مقرر نسبت به
بازگش��ت ارز حاصل از صادراتشان اقدام كنند .از اين
منظر،رييسجمهوروتيماقتصاديدولتبايدبهدنبال
ارايهراهكارهاييباشندتامنابعارزيبهشيوهآسانتري
وارد كشور شود .البته اينكه برخي صادركنندگان هم
بخواهند از مهلتي كه به آنها داده شده ،تخطي كرده و
بهتعهداتشانعملنكنند،اقدامصحيحينيستوحتما
بايدباايندستهازصادركنندگانمتخلفبرخوردشود.

بنابراين ،بايد بين صادركنندهاي كه در زمان مقرر به
ايفاي تعهدات ارزي خود عمل كرده و صادركنندهاي
كه تخلف ك��رده و از تزريق ارز صادراتياش به اقتصاد
كش��ور خودداري ميكند ،تفاوتي باشد .حال به نظر
ميرسد ،تنها راه براي پايان دادن به مناقشه ارزي بين
صادركنن��دگان و بانك مركزي ،اين باش��د كه دولت
استراتژيخودرابرايناصلاستواركندكهبانظرخواهي
از فعاالن صاحبنام اين عرصه ،به اين ماجرا پايان دهد
و به يك راهكار عملي و مشخصي در اين زمينه دست
عضوهياتنمايندگاناتاقتهران
پيداكند.

ايرانشهر
معاون شهردار :دنبال پولي
كردن شهر نيستيم

معاونحملونقلوترافيكشهرداريتهرانباتاكيد
براينكهشهرداريبهدنبالپوليكردنشهرنيست،
گفت :اگر اجراي طرح ترافيك فقط بُعد اقتصادي
داشت ،ما از آن ميگذشتيم .مناف هاشمي ،معاون
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در گفتوگو
با مهر درباره اينكه آي��ا اصرار بر اجراي اين طرح در
روزهاي كرونايي از سوي ش��هرداري ،اين فرض را
كهشهرداريتهرانبهدنبالپوليكردنشهراست،
قوت نميبخشد ،گفت :روشي كه شهرداري تهران
براي طرح ترافيك به كار برده است ،به خودي خود
نشاندهنده اين مساله است كه شهرداري به دنبال
پولي كردن شهر نيست .وي با يادآوري اين نكته كه
طرحهايگذشتهبهنسبتروشحاضراقتصاديتر
به نظر ميرسد ،گفت :پيش از اين متقاضي ورود به
محدوده طرح ترافيك ،كارتي را به رقم مشخصي
تهيه ميكرد و ممكن بود تا پايان سال از آن استفاده
نكند اما شهرداري منفعت خودش را از آن ميبرد.
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 ميكنند ،در حد نياز ميتوانند از
كارتهاي شناور استفاده كنند .وي افزود :به همين
دليل س��قف اس��تفاده از طرح ترافيك و محدوده
ترافيكي هوا ،نشان ميدهد كه خيلي اقتصادي به
اين موضوع پرداخته نشده است.

ايجاد  2محور
فرهنگي -تاريخي در تهران

پيادهراه شهريار با حضور ش��هردار تهران و اعضاي
شوراي اسالمي ش��هر تهران به بهرهبرداري 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
بهرهبرداري از پيادهراه شهريار در جمع خبرنگاران
گفت:يكيازخصيصههاياينپيادهراهايناستكه
براي معلوالن به عنوان يك فضاي عمومي شهري
مناسبسازيشدهاست.اينپروژهيكهفتهبهدليل
اينمناسبسازيبهتعويقافتاداماخوشبختانهاين
كار انجام شد .وي افزود :توصيه اين است كه افرادي
كه به اينجا ميآيند 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 طبقهبندي
كرد اما به لحاظ تأثيرگذاري فرهنگي قطعا از نقش
بسزايي برخوردار است .شهردار تهران در خصوص
برنامههاي شهرداري تهران براي احداث گذرهاي
مشابه و فعاليت دستفروش��ان در پيادهراه شهريار
گفت :فضاهايي كه چنين كيفي ميش��وند عرضه
هر نوع محصولي در آنها تحت ضوابط انجام خواهد
شد .ممكن اس��ت در مقاطع زماني شاهد فعاليت
دستفروش��ان در اين محدوده باشيم اما قطعا اين
فعاليت تحت ضابطهاي خاص خواهد بود و اين فضا
بخش كوچكي از پ��روژه بزرگي تحت عنوان محور
رودكياست.حناچيدرخصوصپلهبرقيهايسطح
شهر و احداث و راهاندازي آنها نيز اظهار كرد :يكي از
مشكالتيكهدرشرايطتحريموجودداردپلهبرقيها
هستند به ويژه پلهبرقيهايي 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 اللهزار نو آغاز و به انتهاي بازار ختم
ميشود .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 چشمهعلي تا
حرمحضرتعبدالعظيمحسنيدردستوركاراست.

فقط ۱۰گروه شغلي
اجازهاستفاده ازپيادهرو را دارند

مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر
تهران درباره جزييات اليحه ساماندهي پيادهروها
توضيحاتي را مطرح كرد .به گزارش تس��نيم ،سيد
عليمفاخريانبااشارهبهاليحهساماندهيپيادهروها
اظهاركرد:ايناليحهفقطبه 10گروهشغليبارعايت
ضوابط تعيينشده اجازه بهرهبرداري از پيادهروها را
ميدهد.همچنينبخشزياديازپيادهروهايشهر
تهران هماكنون در تصرف واحدهاي صنفي است
و افراد س��ودجو بدون رعايت هيچ ضابطهاي از آن
بهرهبرداري و حقوق شهروندان را تضييع ميكنند؛
بنابراينتصويبواجراياليحهساماندهيپيادهروها
به مديريت بهتر فضاهاي ش��هري ميانجامد .وي
تصريحكرد:باتوجهبهاليحهمستثناشدنشهرداري
از قانون مالك و مستأجر مصوب 59و تبصره 6ماده
 96قانون شهرداريها ،پيادهروها در حوزه اختيارات
شهرداري تهران است و ش��هرداري و شوراي شهر
مجاز به تعيين تكليف نسبت به وضعيت محورهاي
پيادهرو هستند .مفاخريان گفت :فاز مطالعاتي براي
آييننامهاجراييايناليحهدرحالانجاماستتاطي
آنشناساييظرفيتها،ارزيابيعملكردبهرهبرداران،
آسيبشناسي شرايط موجود و ارايه پيشنهادهاي
كارآمد بهدقت بررس��ي ش��ود .مديرعامل شركت
س��اماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران با اشاره به
اينكه  4هزار واحد صنفي در ش��هر تهران فعالاند
كه كمت��ر از  1500واحد صنف��ي مخاطب اليحه
ساماندهي پيادهروها ميش��وند ،افزود :واحدهاي
صنفي متقاض��ي ،بايد درخواس��ت خ��ود را براي
بهرهبرداري از اين طرح به كميته اجرايي ارايه كنند.
كميتهاجراييپسازوصولتقاضاازسويواحدهاي
صنفي،ازمحلبازديدوبابررسيظرفيتآنمنطقه،
همينطور ارزيابي وضعيت پروانه كسب متقاضي
دربارهايندرخواستتصميمگيريميكند.

خبرويژه
اجراي مدل «مسووليت
اجتماعي» در همراه اول

حمايتهاي مال��ي و معنوي و مس��ووليتپذيري
بزرگترين اپرات��ور ارتباطي ايران در برابر جامعه در
سال ۱۳۹۸با رويكرد سهگانه پيادهسازي و اجرا شد.
سالهاستهمپايتوسعهفعاليتبرندهاياقتصادي،
رواجاستفادهازعبارت CSRكهمخففcorporate
 social responsibilityاست ،بيشتر ميشود.
اگر بخواهيم در يك تعريف مختصر CSRرا توضيح
دهيمبايدبگوييمفعاليتهاياجتماعيبرندهاوانجام
كارهاي نوع دوس��تانه در زمره اقدامات «مسووليت
اجتماعي»بهحسابميآيد.بهبيانديگر،شركتها
بايد نس��بت به جامعه و فضايي ك��ه در آن فعاليت
ميكنند احساس مس��ووليت كرده و در اين راستا
تالشهاييراانجامدهند.اگرچهتعاريف«مسووليت
اجتماعي شركت» متنوع است؛ اما اين موضوع كه
مسووليتشركتدركنارسودآوري،شاملتعهدات
اجتماعي و زيس��ت محيطي به ذينفعان مختلف
ميشود،بهشكلگستردهايپذيرفتهشدهاست.
مسووليتهاي اجتماعي محيطي
يكي از جنبههاي ،CSRمسووليتهاي محيطي
اس��ت كه در اين نوع از مسووليتهاي اجتماعي،
شركت بخش بزرگي از تمركز خود را روي حفظ
محيطزيستومنابعطبيعيميگذارد.درايننوع
از  CSRشركت مسووليت خود را در نظر گرفتن
خدماتاجتماعيورفعمعضالتاجتماعيدانسته
وبرايرفعاينمعضالتتحتعنوانكمپينهاي
مختلفي تالش ميكند .اين را هم بخوان :تس��ت
موفقيتآميز پروژه «دادگاه آنالين» روي بس��تر
اوليناپراتورديجيتالتلفنهمراه.
مسووليتهاي اجتماعي اخالقي
در اين سطح ،جنبه اخالقي مسووليت اجتماعي از
اهميتبيشتريبرخورداراست؛ايننوعازمسووليت
اجتماعيبرايشركتهايياستكهوانمودميكنند
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
راهاندازي كرده و همپاي كس��بوكار 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 دسترسپذيري باالتر ،بيش از
سايرين نسبت به مقوله CSRاهتمام دارند .شركت
ارتباطات س��يار ايران به عنوان دارنده رتبه يك در
بهرهوريكلعواملگروهارتباطاتومخابراتبهاعتبار
گزينشبيستودومينرتبهبنديشركتهايبرتر
ايران و همچنين رتبه نخست خدمات تلفن همراه
براس��اس ارزيابي و رتبهبندي اپراتورهاي ارتباطي
كش��ور ،از جمله برندهاي موفق و تأثيرگ��ذار بازار
اقتصادي است كه فعاليتهاي چشمگير و عميقي
را در زمينه ارايه خدمات مسووليت اجتماعي دارد.
ش��ركت «همراه اول» براس��اس گزارش ارايه شده
ساليانهخودبهاهاليبورسوصاحبانسهاماينبرند
ارتباطي،عنوانكردهكهدرراستايتحققچشمانداز
خود و نيز جهت تحقق اهداف راهبردي مسووليت
اجتماعياش با توجه به فرآيندهاي تصميمگيري و
ارزيابي موجود ،فعاليتهاي خود را ذيل محورهاي
سهگانه«حمايتگريواسپانسرينگ»«،فعاليتهاي
بشردوستانه» و «حمايت از محيط زيست» اجرايي
كرده است .در بخش حمايتگري 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
مسابقاتبينالمللياسكواش،تيممليفوتبالاميد
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 اطالعرس��اني (همكاري با مركز رسانه قوه
قضاييه)،كمكبهبازسازيعتباتعاليات،نمايشگاه
بينالملليكتاب،موسيقيوتعزيهآزادمرد،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��تارتآپي ،بوتكمپ
اينترنتاشياء،كنگرهبينالملليآيندهپژوهي،كارگاه
نظريهاطالعاتومخابرات،سمينارنقشهگذاربه،۵G
رويدادكارآفرينيويتاوهمايشسراسريبالكچين
را براي سال ۱۳۹۸در دستور كار خود داشته است.

خبر
ارايه  23خدمت غيرحضوري
به مشتركين آبفا استان اصفهان

معاونت خدمات مشتركين و درآمد ،با داشتن چهار
مديريتتحتعنوانخدماتمشتركين،پيادهسازي
و اجراي تعرفهها ،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
آبفااستاناصفهاندرگفتوگوييدربارهوظيفهدفتر
خدمات مشتركين گفت :نظارت بر بهبود روشها از
طريق مهندسي مجدد و بازنگري وضعيت موجود،
پيگيريجداسازيانشعاباتجديدوقديم،پيگيري
اصالح كنتورهاي معيوب ،نظارت بر حسن اجراي
قرائت كنتور و ارس��ال صورت حساب مشتركين،
نظارتوپيگيريروندتحويلگيريشهرهايجديدو
محالتالحاقي،پيگيريپيمايشانشعاباتتاحصول
درآمد،پيگيريتاييدانشعاباتچندخانواري،نظارت
بر پااليش پروندهها و همكاري در اس��تقرار بايگاني
الكترونيكازجملهكارهايبهبودمستمرروشهادر
مناطقخودگرداناست.
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دانش و فن

تالش براي پاكسازي فضاي مجازي با مصوبه «ساماندهي پيامرسانهاي اجتماعي»

توسعه مشروط شبكههاي اجتماعي داخلي

و موسسات دولتي و عمومي غيردولتي از پيامرسانهاي
اجتماعي خارجي براي مكاتبات اداري و ارايه خدمات
اداري ممنوع است.

ب�ا اجراي�ي ش�دن فيلترينگ ب�راي برخي
پيامرس�انها از جمله تلگرام و اينستاگرام،
بازار فروش و تبليغ فيلترشكن و ويپيان در
فضايمجازيداغشدهواينمسالهبهنوعيبه
بوكار برخي و شيوهاي براي درآمدزايي
كس 
تبديل ش�ده است .محمدحس�ن انتظاري،
عضوشورايعاليفضايمجازي،معتقداست
اين فضا درشرايطي پاكس�ازي ميشود كه
مصوبه«ساماندهيپيامرسانهاياجتماعي»
اجرايي شود.

هدف از تهيه س��ند مصوبه «ساماندهي پيامرسانهاي
اجتماعي» كه از س��وي ش��وراي عالي فضاي مجازي
ابالغ ش��ده ،تعيين سياس��تها و اقدام��ات الزم براي
ساماندهي فعاليت پيامرس��انهاي اجتماعي ،با هدف
فراگيري پيامرسانهاي اجتماعي داخلي و ساماندهي
پيامرسانهاياجتماعيخارجياست.دراينمصوبهذكر
شده كه منظور از پيامرسانهاي اجتماعي ،سامانههاي
كاربر محور فراهمكننده بستر تعامالت اجتماعي براي
برقراري ارتباطات فردي و گروهي از طريق تبادل انواع
محتواهاي چندرس��انهاي است .همچنين عنوان شده
پيامرسان اجتماعي داخلي ،پيامرساني است كه بيش
از  ۵۰درصد س��هام آن متعلق به ش��خص ايراني بوده و
ميزبانيآنصرفاًدرداخلكشورانجامشدهوامكاناعمال
حاكميت در آن وجود داشته باش��د .حفظ و صيانت از
هويتمليوديني،قابليتپيشگيريازجرايمومديريت
و اعمال قوانين و مقررات كشور ،اعتمادسازي و صيانت از
حقوقشهروندي،حريمخصوصي،امنيتمليوعمومي،
ذخيرهسازي و پردازش دادههاي عظيم مرتبط با فعاليت
پيامرس��انهاي اجتماعي در داخل كشور و ممانعت از
دسترسيغيرمجازبهآنها،توسعهوتسهيلتوليدمحتواي
داخلي و ارتباطات سالم اجتماعي و اقتصادي براساس
نيازمنديه��اي داخلي و ارزشهاي اس�لامي ايراني و
بسترسازي و حمايت از پيامرسانهاي اجتماعي داخلي
از جمله سياستهاي اين مصوبه عنوان شده است.
ايجاد مزيت رقابتي پيامرسانهاي داخلي
نسبتبهنمونههايخارجي
بر اساس اين مصوبه ،وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
بهمنظور مديريت و ساماندهي پيامرسانهاي اجتماعي
بايد اقداماتي از تهيه و تدوين ش��رايط و ضوابط اعطاي
مجوز فعاليت به پيامرس��انهاي اجتماع��ي داخلي و
خارجي و ارايه به مركز ملي فضاي مجازي براي تطبيق

عضو شوراي عالي فضاي مجازي :تاكنون كسي مانع كار پيامرسانهاي خارجي نشده و فعاليت بدون مجوز آنها منجربه بروز مشكل شده است
با سياستهاي مصوب شوراي عالي فضاي مجازي انجام
دهد .همچنين براي توس��عه پيامرسانهاي اجتماعي
داخلي داراي مج��وز و ايجاد مزيت رقابتي نس��بت به
نمونههاي خارجي و با همكاري دستگاههاي ذيربط،
حمايته��اي الزم در زمينهه��اي زيرس��اختي ،فني،
تسهيالتي و اطالعرس��اني اعطاي تسهيالت موثر كم
بهره براي توسعهدهندگان داخلي ،امكان اتصال متقابل
با ارايهدهندگان خدم��ات ارتباطي و فناوري اطالعات،
امكانعرضهخدماتالكترونيكيعموميهمچوندولت
الكترونيكي ،خدمات بانكي و شهري در پيامرسانهاي
اجتماعي داخلي ،به حداقل رساندن هزينههاي مرتبط
با مصرف پهناي باند ،كمك به تأمين زيرس��اختهاي
ش��بكهاي ،ذخيرهس��ازي و امنيتي ،حمايتهاي الزم
بهمنظور گسترش فعاليت پيامرس��انهاي اجتماعي
داخلي به خارج از مرزها ،در راس��تاي افزايش اقتدار در
فضاي مج��ازي را انجام دهد .تهي��ه و تدوين ضوابط و
شرايطانتشارمحتوا،تبليغات،صيانتازدادهها،مواجههبا

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

اميرحسين مدني در سفر به اس��تان همدان با بيان اين
مطلب افزود :بنياد بركت در 13س��ال گذشته و در قالب
طرح اش��تغالزايي بنگاهمحور و با مشاركت اقتصادي و
سرمايهگذاري در  360بنگاه توليدي كوچك و متوسط

ادامهازصفحهاول

 190هزار ش��غل مستقيم و غيرمس��تقيم را در مناطق
محروم و كمبرخودار كش��ور ايجاد كرده است .وي افزود:
حدود 360بنگاه اقتصادي كوچك و متوس��ط با 5700
ميلياردتومانسرمايهگذاريتحتحمايتهاياقتصادي
بنياد بركت قرار گرفتهاند كه بني��اد از  260بنگاه پس از
ثبات و به مرحله سوددهي رس��يدن خارج شده و سهم
خود را به مردم واگذار كرده است .مديرعامل بنياد بركت
دربارهبرنامههاياينبنيادبرايسال 99نيزگفت:امسال

حمايت از بخش خصوصي

فناوري اطالعات و ارتباطات يك بس��تر است كه از آن
ميتوان به عنوان يك زيرساخت براي مشاغل و صنايع
مختلف استفاده كرد .اين موضوع نيز زماني تحقق پيدا
ميكند كه از كارشناس��ان حوزه اس��تفاده شود تا يك
طراحي سيستم درس��ت با حداقل خطا صورت گيرد.
هنگامي كه صحبت از توليد ميشود ،ناخودآگاه بحث از
وزارت صمت به ميان ميآيد ،اين در حالي است كه براي
ايجاد بسياري از زيرساختها در حوزه فناوري اطالعات
بايد به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مراجعه كرد.
البته واقعيت آن اس��ت كه وزارت ارتباطات به تنهايي
نميتواندتماميزيرساختهارافراهمكند،بلكهنيازمند
همكاري است .اكنون بيش��ترين افرادي كه در بخش

شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان

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
ميكنند .بخش خصوصي را ميت��وان در يك مغازه يا
سرويسدهندهديدتايككارخانهبزرگتوليدتجهيزات
رايانهاي؛ در حال حاضر هيچ شركت و هيچ خانوادهاي
بدون ابزار فناوري اطالع��ات و ارتباطات كارهاي خود
را پيش نميبرد .بنابراين اكنون بخش  ICTنه تنها در
صنايعبزرگبلكهدرزندگيروزمرهمردمنيزنقشبسيار
تعيينكنندهاي 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

تخلفات،ناهنجاريهاوتهاجمفرهنگيدرپيامرسانهاي
اجتماعي و ارايه به مركز ملي فضاي مجازي براي بررسي
عدم مغايرت با سياستها و مصوبات شوراي عالي فضاي
مجازي ،نظارت بر انتش��ار محتوا و تبليغات و صيانت از
دادهها در پيامرس��انهاي اجتماعي مطابق مجوزهاي
صادره،حمايتوبسترسازيبرايافزايشتوليدمحتواي
مبتني بر فرهنگ اس�لاميايراني و تسهيل دسترسي
كاربران به آنها از جمله مس��ووليتهاي وزارت ارشاد و
ارتباطات اس�لامي ذكر شده است .سازمان صداوسيما
نيز موظف اس��ت بهمنظ��ور ترويج و آم��وزش كاربري
همگاني پيامرسانهاي اجتماعي داخلي و ارتقاء آگاهي
و مهارت م��ردم در بهرهبرداري از ظرفيت آنها و مـقابله
با مخاطرات آنه��ا در زندگي فردي و اجتماعي كاربران،
اقدام به توليد و پخش برنامههاي راديويي و تلويزيوني
مناس��ب كند ،قوه قضاييه هم موظف اس��ت بهمنظور
صيانت از حقوق ش��هروندي ،حريم خصوصي ،امنيت
عموميواعتمادسازي،آييننامهايرادرراستايحمايت

 130مشاركت جديد را با بنگاههاي كوچك و متوسط در
دس��تور كار داريم و براي اين منظور 610ميليارد تومان
اعتبارپيشبينيكردهايم.اينمشاركتوسرمايهگذاري،
ايجاد 8400فرصتشغليمستقيموغيرمستقيمرارقم
خواهدزد.مدنيدرخصوصعملكردبنگاهبركتدرحوزه
اش��تغالزايي بنگاهمحور در اس��تان همدان نيز توضيح
داد :تاكنون با اعتباري بالغ بر 57ميليارد تومان با 4بنگاه
اقتصاديمشاركتداشتهايمكهباعثاشتغالمستقيمو

مابسترهارابرايجهشتوليدفراهمنميكنند.مجموعه
شواهد نشان ميدهد كه راهكار تحقق اين شعار تسهيل
بروكراس��يهاي موجود اس��ت .موضوعي كه ميتواند
محقق شود .به عنوان مثال در همين دوره شيوع ويروس
كرونا شاهد بوديم كه نياز به اقالم بهداشتي موجب شد
مجوزهايي كه اخذ آنها بهدليل حساسيت ،مدتها به
طول ميانجاميد ،يك روزه صادر شود .اين در حالي است
كه سيستم اخذ مجوز در ايران موجب دلسردي فعاالن
اقتصادي و حتي خروج نيرويهاي متخصص از ايران
ميشود.مااگربتوانيمهمينسرمايههايداخليراحفظ
كنيم كار بسيار بزرگي انجام دادهايم .دولتمردان گاهي
حمايت از بخش خصوصي را اشتباه متوجه ميشوند و

حقوقي از تداوم كس��ب و كار و فعاليت پيامرسانهاي
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 موسـس��ات دولتي و عمومي غـيردولتي،
تبلـيغات خود در محـيط پيامرس��انهاي اجتماعي را
صرفاً از طريق پيامرس��انهاي اجتماعي داخلي داراي
بيش از ي��ك ميليون كارب��ر فعال انج��ام دهند .بانك
مركزي امكان پرداخت برخط را براي كس��بوكارهاي
مبتنيبرپيامرساناجتماعيداخليفراهمكند،هرگونه
كنترل ارتباط��ات كاربران پيامرس��انهاي 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 شبكههاي
اجتماعي برعهده خود كاربران بوده و ارايهدهنده خدمت
پيامرسان اجتماعي ،موظف به همكاري با مقامات مجاز،
درچارچوبقوانينومقرراتكشوراست،استفادهنهادها

غيرمستقيمبراي 2600نفرشدهاست.برايسال 99نيز
مشاركتبا 2تا 3واحدجديدرامدنظرداريم.ويبااشارهبه
پروژههايعمرانيوزيربناييبنيادبركتدراستانهمدان
نيز اظهار داش��ت 110 :طرح عمراني شامل  63مدرسه
با  360كالس درس 24 ،مس��جد و مركز فرهنگي و 23
طرح ديگر در حوزههاي سالمت و بهداشت ،آبرساني،
مسكن محرومان ،كتابخانه و غيره را در دست اجرا داريم.
مديرعامل بنياد بركت افزود :از 63مدرسه در دستور كار

تصور ميكنند اين حمايت بايد مالي باشد؛ در صورتي
كه اگر از همه فعاالن بخش خصوصي نظرسنجي شود،
بيش از  ۹۰درصد آنها معتقدند نيازي به حمايت مالي
نيست بلكه اين حمايت ميتواند به عدم تصويب قوانين
وجلوگيريازايجادبروكراسيهاياضافيبرگردد.شايد
بحث كوچكسازي دولت بايد از همين جا آغاز شود .ما
در همين دوران ش��اهد هستيم كه بسياري از جلسات
به صورت مجازي برگزار ميش��ود .اكنون در اين دوره
توانستهايم ارتباطات بسيار خوبي با همكاران در خارج از
كشور برقرار كنيم و كارها را اينگونه پيش ميبريم .شايد
بايد موضوع كرونا پيش ميآمد تا مش��خص شود چه
ظرفيتهايي وجود دارد كه در گذشته از آنها استفاده

لزوم فعاليت پيامرسانهاي خارجي
تحت قوانين ايران
محمدحسن انتظاري در خصوص داليل تاكيد برخي
روي فيلترين��گ ش��بكههاي اجتماعي و پش��ت پرده
فروش ويپيان در فضاي مجازي اظهار كرد« :مباحث
فيلترينگ ،فروش ويپيان و مجوزها حدود س��ه سال
پيش در مصوبه س��اماندهي پيامرسانهاي اجتماعي
آمده بود كه همان زمان به تصويب شوراي عالي فضاي
مجازي رس��يد ،اگر آن مصوبه اجرا ميش��د اين مساله
ني��ز نظم پيدا ميك��رد ».وي با بيان اينك��ه دولت بايد
اي��ن مصوبه را اجرا كن��د ،افزود« :در اي��ن صورت همه
اين مسائل سامان ميگيرد و مش��كالت كشور در اين
زمينه حل ميشود ».عضو شوراي عالي فضاي مجازي
تاكيد كرد« :مصوبه يادش��ده بهترين مصوبه در زمينه
ساماندهي پيامرس��انهاي اجتماعي داخلي و خارجي
است و منجر به تقويت پيامرسانهاي داخلي از طريق
خدمات و س��رويسهايي كه دولت در اختيارشان قرار
ميدهد ،شده و شرايط كشور در اين حوزه تا حدي پايدار
ميشود .اصل مصوبه اين است كه پيامرسانهاي داخلي
توسعه پيدا كنند و زيرساختهاي الزم از طريق دولت
تهيه شود و بس��تر خود را روي آن زيرساختها توسعه
دهند و س��رويسهاي م��ورد نياز م��ردم مثل خدمات
بانكي و خدمات دولت الكترونيك در بستر شبكه ملي
اطالعات به اين پيامرس��انها داده شود ،در اين صورت
خودبهخود رشد ميكنند .به اين ترتيب پيامرسانهاي
خارجي كه ميخواهند 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 پيامرس��انهاي خارجي در كشور ما مجوز
ميگيرندوتحتقوانينوباحفظاستقاللايرانخدمات
ارايه ميدهند ».عضو شوراي عالي فضاي مجازي بيان
كرد« :تاكنون كس��ي مانع كار پيامرسانهاي خارجي
نش��ده و بدون مجوز كار ميكنند كه منجر به بروز اين
مسائل شده است .بعد از اجرايي شدن مصوبه ساماندهي
پيامرسانهاي اجتماعي ،مركز ملي فضاي مجازي نيز
ميتواند بر مس��ائلي همانند فروش غيرمجاز ويپيان
نظارت داشته باشد».

دراستانهمدان 48،مدرسهبهبهرهبرداريرسيدهاست.
همچنيناز 24مسجدومركزفرهنگيدراستان 13،پروژه
افتتاحشدهاست.بهگفتهمدني 2800،نفرازساكنين31
روستاي استان همدان نيز تحت پوشش بيمه بركت قرار
گرفتهاند.ويباتاكيدبرفعاليتبنيادبركتدرزمينهايجاد
اشتغالهايخردوخانگيدراستانهمدانتصريحكرد:در
سالجديدراهاندازي 800طرحاشتغا لزايياجتماعمحور
درشهرهاياسدآبادونهاوندآغازشدهاست.

نميكرديم .با توجه به دادههايي 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
وجودندارد.جهشدرتوليدبايدازهميننقاطآغازشود.
آموزش و پرورش اكنون شبكه شاد را راهاندازي كرده كه
فارغ از عملكرد كنوني آن ،نشان ميدهد كه در صورت
ارتقا ميتوان به صورت مجازي هم آموزش را پيش برد.
جهشتوليدبهطورقطعازسمتبخشخصوصيبسيار
جاي اميدواري دارد و بخش خصوصي خواهان آن است
كه اين اتفاق رخ دهد و در سنوات گذشته اين موضوع را
به خوبي نشان دادهاند.
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ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ 99/04/01می باشد.
عنوان

ساعت

روز

تاریخ

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصه

15:00

چهارشنبه

99/04/04

مهلتزمانیارسالپیشنهاد

15:00

شنبه

99/04/14

زمانبازگشائیپاکتها

08:00

یکشنبه

99/04/15

 -3اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
 -1-3آدرس :اصفه�ان ،خیاب�ان ش�یخ کلینی ،خیاب�ان جابر ابن حی�ان ،دبیرخان�ه معامالت ش�رکت آب و فاضالب اس�تان اصفهان،
تلفن ،031-36680030-8:اتاق ()292
 -4اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
 -1-4مرکز تماس021-41934:
 -2-4دفتر ثبت نام 88969737:و85193768
-5اطالعاتتماسدفاترثبتنامسایراستانها،درسایتسامانه()www.setadiran.irبخشثبتنام/پروفایل/تامینکننده/مناقصهگرموجوداست.

برگ س�بزخودرو س�واری پراید مدل se 131مدل 98رنگ س�فید
شمارهپالک 15ایران 886ص 76وشمارهموتور M13/6344139
وش�ماره شاس�ی  NAS411100K3555214بنام رقیه بایرامی
مفقودوفاقداعتبارمیباشد.

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی واراضی وساختمانهایفاقدسندرسمی
حوزهشهرستانساریمنطقهیک

برابر رای ش�ماره 139960310001001098مورخ 99/2/30که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیمنطقهیکساریتصرفاتمالکانهآقای/خانمامیرهوشنگخورسند
فرزنداسماعیلبهشمارهملی 2091877026نسبتبهششدانگیکقطعهزمینمشتملبرانباریبهمساحت 122،50متر
مربعقسمتیازپالک3442اصلیواقعدریکبخشیکثبتساریخریداریازمالکرسمیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظور
اطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله 15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتاعتراضی
داشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیمپسازاخذرسید،ظرف
مدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرامراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدت
مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد .مالف19901632
مهدیداودی
تاریخانتشارنوبتاول99/3/20
رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانساری
تاریخانتشارنوبتدوم99/4/3

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی واراضی وساختمانهایفاقدسندرسمی
حوزهشهرستانساریمنطقهیک

برابر رای ش�ماره 139960310001001134مورخ 99/2/31که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیمنطقهیکساریتصرفاتمالکانهآقای/خانممینااکبریکالگریفرزند
حسینبهشمارهملی 2161373137نسبتبهششدانگیکقطعهزمینبابنایاحداثیبهمساحت 347مترمربعقسمتی
ازپالکباقیمانده 3306اصلیواقعدریکبخشیکثبتساریخریداریازمالکرسمیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظور
اطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله 15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتاعتراضی
داشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتسلیمپسازاخذرسید،ظرف
مدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرامراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدت
مذکوروعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد .مالف19901629
مهدیداودی
تاریخانتشارنوبتاول99/3/20
رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانساری
تاریخانتشارنوبتدوم99/4/3
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«تعادل» در گفتوگو با فعاالن اقتصادي به چرايي عدم بازگشت ارز صادراتي پاسخ ميدهد

از صادرات برنامهري��زي كردهايم و كميته تهاتر ارزي
شكلگرفته 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 ميشود 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 اينباره به «تعادل» ميگويد :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 آسيبشناسي 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
 22تا  26ميليارد دالر ارز صادراتي برگشت داده نشده
توس��ط صادركنندگان ،به نظر ميرسد ،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 وبخشنامههاي صادر شده
آنهم بارويههاي غلط موجب شده تا ارز صادراتي آنها
به چرخه اقتصادي كشور بازنگردد؟ بنابه اظهارات او،
درگام بعدي بايد رفتار صادركنندگان را آسيبشناسي
كرد كه چرا دچار تخلف شدهاند .او در عين حال تاكيد
ك��رد كه اقتصاد با ضرب و زور جل��و نميرود و نياز به
منطق اقتصادي درست دارد« .نفر» همچنين بر اين
باور است كه صدور بخشنامههاي 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 اقتصاديش��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

انتخاب اعضايجديدكميته
ايرانياتاق بازرگاني بينالمللي
ب��ا حضور اعضاي ش��وراي كميت��ه ايراني اتاق
بازرگاني بينالمللي اعضاي هيات رييسه جديد
اين كميته براي مدت  3س��ال انتخاب ش��دند.
مجم��ع عمومي كميت��ه ايراني ات��اق بازرگاني
بينالمللي ( )ICCروز 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
صالحآبادي و كوروش پرويزيان به عنوان اعضاي
هيات رييس��ه جديد  ICCبراي مدت  3س��ال
انتخاب ش��دند .غالمحسين ش��افعي ،رييس
كميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي ( )ICCدر
ابتداي اين نشست با تأكيد بر نقش اثرگذار اتاق
بازرگان��ي بينالمللي در توانمندي بينالمللي و
تسهيل تجارت فرامرزي براي بخش خصوصي،
همكاريه��اي كميت��ه ايراني ات��اق بازرگاني
بينالمللي ICC ،پاري��س و اتاقهاي بازرگاني
سراسر كشور را بسيار حائز اهميت دانست.

ريشهيابي منازعه ارز صادراتي

ادامه از صفحه اول
چند س��اعتي از اخط��ار رييسجمهور نگذش��ت كه
رييس بانك مركزي در اطالعيهاي اعالم كرد« :ضمن
تأكي��د مجدد ب��ه صادركنن��دگان براي تس��ريع در
برگشت ارزهاي حاصل از صادرات خود طي سالهاي
( 1397متأس��فانه تعدادي از صادر كنندگان بهرغم
گذش��ت مدت طوالني از تاريخ صدور كاال و خدمات
هنوز ارزهاي صادراتي اين س��ال را به چرخه اقتصاد
كش��ور بازنگرداندند) و  1398تا پايان تيرماه س��ال
جاري ،اع�لام ميكن��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 نميگردانند را در رسانهها انتشار خواهد داد
تا عموم مردم مطلع باشند چه افراد و كساني در جهت
منافع شخصي خود باعث تالطم در نرخ ارز و تحميل
هزينههاي سرسامآور به آحاد جامعه ميشوند ».پس
از اخطار رييسجمهور و متولي بانك مركزي ،وزارت
صمت هم دست به كار شد ودر اطالعيهاي اعالم كرد:
«در راس��تاي اجراي تصميمات اخير ستاد اقتصادي
دولت و برابر با مفاد آييننام��ه اجرايي قانون مقررات
واردات و ص��ادرات ،كارتهاي بازرگاني آن دس��ته از
صادركنندگاني كه از امروز تا پايان تيرماه  99نسبت
به ايفاي تعهدات ارزي صادرات سال  98خود مطابق با
دستورالعملهاي بانك مركزي اقدام نكنند ،به حالت
تعليق درخواهند آمد».
همچنين در اين اطالعيه آمده است« :عمليات تعليق
كارتهاي بازرگاني بر مبناي اختيارات وزارت صمت
بر اساس تبصره بند  ٦ماده ده آيين نامه اجرايي قانون
مق��ررات ص��ادرات و واردات درباره كارگ��روه پايش
رفتار تج��اري صورت ميگيرد .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

اخبار

رشد باالي نقدينگي
مانع پيشروي توليد است

فعاالن اقتصادي از داليل عدم بازگشت ارز صادراتي مي گويند
به دقت آسيبشناسي كند تا ريشه مشكالت شناسايي
و درصدد رفع آنها برآيد.
ب�ه دريافتكنن�دگان دالر  4200اخط�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 نميتوان 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 نميتواند
پولهايي را كه در كش��ور كره جنوبي دارد ،بازگرداند؛
در چنين ش��رايطي چگونه ميتوان 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 نكردهاند .در اين بين ممكن است
صادركنندگاني باشند كه ارز خود را وارد چرخه اقتصاد
كشورنكردهباشند .دراينميانمستوفيبااشارهبهاينكه
ليس��ت صادركنندگان متخلف ارز صادراتي در اختيار
بانك مركزي است ،اظهار كرد :برهمين اساس نميتوان
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
نخستهمانتحريمهاستكهمنجرشدهتانقلوانتقال
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

ادامهصحبتهايشبرايننكتهنيزتاكيدميكندكهدولت
بايد به كساني اولتيماتوم بدهد كه دالر 4200توماني را
دريافت كردند تا اقالم اساسي را وارد كنند ،اما يا واردات
نداشتهاند يا اينكه اقالمي غيرضرور را وارد چرخه اقتصاد
كش��ور كردند .در همين حال ،رييس كنفدراس��يون
ص��ادرات ايران ني��ز در گفتوگو ب��ا «ايلن��ا» ،درباره
تصميمات دولتي در برخورد با صادركنندگان متخلف
در اظهاراتي عنوان كرده كه تاكيد اخير رييسجمهور بر
اجراي مصوبات شوراي عالي اقتصاد بجا است .به گفته
محمدالهوتي،متاسفانهيكسريازصادركنندگانبزرگ
كاال ،ارز حاصل از صادرات را بازنگرداندهاند و يا ار ِز ارزان
قيمت گرفتند و كاال وارد نكردند .در همان دستورالعمل
مشخصشدهبايدباآنهابرخوردشود.اينفعالاقتصادي
بر اين باور اس��ت كه بايد با كساني كه ارز را بيجهت به
كشور بازنگرداندهاند ،برخورد شود .الهوتي ميگويد :ما
طرفدار صادركنندگان خوشنام هستيم و معتقديم در
هر رشتهاي بايد با متخلفان برخورد شود.

مديركلدفتراموراقتصاديوسياستهايتجاري
وزارت صم��ت عن��وان كرد :مي��زان نقدينگي در
سالهاي 1396و 1397بهترتيب معادل 1529و
 1882هزارميلياردتومانبودهكهنشانميدهددر
سال 1397معادل 353هزارميلياردتومانبهحجم
نقدينگي كشور اضافه شده است .احمد تشكيني
گفت:اينبدانمفهوماستكهدرسال 1397بهطور
متوسط ماهانه 29هزار ميليارد تومان ،روزانه900
ميلياردتومانوساعتي 40ميلياردتومانبهحجم
نقدينگي كشور اضافه شده است .وي افزود :ميزان
نقدينگي در پايان سال  1398معادل  2470هزار
ميليارد تومان بوده كه نشان ميدهد معادل 588
هزارميلياردتومانبهحجمنقدينگيكشوردراين
سال اضافه شده است .اين بدان مفهوم است كه در
سال 1398بهطورمتوسطماهانه 49هزارميليارد
تومان ،روزانه 1.6هزار ميليارد تومان و ساعتي68
ميلياردتومانبهحجمنقدينگيكشوراضافهشده
است .وي افزود :رش��د باالي نقدينگي (بهعنوان
متغير طرف تقاضا) باالتر از رش��د توليد (بهعنوان
متغير عرضه) نقش كليدي در تالطمات قيمتي
بازارهاييمانندخودروو...ايفاميكند.تشكينيدر
پايان بيان كرد :در سالهاي 1397و 1398تغيير
تركيبنقدينگيوافزايشرشدسهمپولنسبتبه
شبه پول رخ داده است كه نشانگر گرايش بهسمت
فعاليتهايسوداگرايانهوسفتهبازياست.

كارخانه گندلهسازي سردار شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني شركت سيميدكو افتتاح شد
كارخانه گندلهس��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
 ۲۲خردادم��اه  ۱۳۹۹با 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.
حسينمدرسخياباني،سرپرستوزارتصمت
در اين آيين كه به صورت ويدئو كنفرانس برگزار
ش��د ،گف��ت :در س��ال جهش تولي��د پويش
راهاندازي طرحهاي صنعتي و معدني هر هفته
به صورت مداوم تا پايان شهريورماه سال ۱۴۰۰
ادامه خواهد يافت.
وي افزود :امروز دو طرح معدني در اس��تان
ي از اين
خراسان رضوي افتتاح ش��د كه يك 
طرحه��ا فاز نخس��ت بزرگتري��ن كارخانه
كنسانترهس��ازي به ظرفيت پن��ج ميليون
تن اس��ت و ديگري كارخانه گندلهس��ازي
با ظرفي��ت  ۵/۲ميليون تني س��يميدكو از
شركتهاي تابعه فوالد خوزستان است.
مدرس خيابان��ي ادام��ه داد :راهاندازي اين
كارخانهه��ا در ش��رايط س��خت تحريمي

بدون حضور ش��ركتهاي خارجي و توسط
كارشناسان داخلي انجام شده است.
وي اظهار داش��ت :اين طرحهاي معدني در
مجموعه سنگان در شرقيترين نقطه كشور
قرار گرفته و ظرفيت بينظيري 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
حوزههاي اقتص��ادي و اجتماع��ي اثرگذار
خواهد بود.
مدرس خياباني گفت :اج��راي اين طرحها
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 غريبپور معاون
وزي��ر صمت و رييس هي��ات عامل ايميدرو
گفت :كارخانه گندلهسازي شركت صنعتي و
معدني توسعه فراگير سناباد كه زير مجموعه
شركت فوالد خوزستان محسوب ميشود،
ظرف مدت يك ماه از توليد خود به ظرفيت
اس��مي رس��يد؛ در صورتي كه معموالً اين
امر در مدت يك س��ال انجام ميشود و اين
نشان از تعهد و تالش شبانه روزي كاركنان
سختكوش اين مجموعه است.
غريبپور تاكيد داشت :صاحبان تكنولوژي

از راهان��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 راهاندازي اين
كارخان��ه ،مجم��وع س��رمايهگذاريها در
عسلويه ش��رق كشور (س��نگان) به بيش از
 ۴/۱ميليارد دالر رسيد و با راهاندازي مابقي
كارخانههاي فرآوري سنگ آهن ،در مجموع
 ۹/۱ميليارد دالر س��رمايه در سنگان هزينه
خواهد ش��د .مديرعامل فوالد خوزستان در
آيين افتتاح كارخانه گندلهس��ازي شركت
س��يميدكو اظهار داش��ت :اين كارخانه در
ن تُن گندله به
مجموع با ظرفيت  ۵ميلي��و 
دس��ت توانمند متخصصان داخلي طراحي
و س��اخته ش��ده اس��ت و امروز فاز اول آن با
ظرفيت توليد  ۵/۲ميليون تن گندله در سال
به بهرهبرداري رسيد.
علي محمدي افزود :مجموعه س��يميدكو از
شركتهاي تابعه گروه فوالد خوزستان است
و با ظرفيت توليد  ۵/۲ميليون كنسانتره در
حال فعالي��ت بوده و از اين پ��س توليد ۵/۲
ميليون تن گندله نيز به آن اضافه ميشود و
از جمله ويژگيهاي منحصر به فرد راهاندازي
اين كارخانه گندلهسازي ،تامين مواد اوليه
آن از درون كارخانه اس��ت .وي گفت :طرح
اوليه كارخانه در س��ال  ۱۳۹۴اجرايي شد و
با مس��اعدت مديران جهادي وزارت صمت
و س��ازمان ايمي��درو و تالش ش��بان ه روزي

متخصصان داخلي و در سايه تحريمها ،امروز
و به ميمنت حضور س��روران گرامي رس��ما
افتتاح ش��د .محمدي اظهار داشت :با توجه
به سند چشمانداز  ۱۴۰۴مهمترين اصل در
راهاندازي اين كارخانه عظيم ،تامين مواد اوليه
فوالدسازان كشور اس��ت ،در واقع راهاندازي
اين كارخانه ،تكميل زنجيره ارزش از معدن
تا نورد را به همراه دارد.
مديرعامل فوالد خوزس��تان ادامه داد :اين

طرح با س��رمايهگذاري بالغ بر  ۱۱۵ميليون
يورو راهاندازي ش��ده و با در مدار قرار گرفتن
اين كارخان��ه ،در مجموع ب��راي  ۱۵۰۰تن
از جوان��ان منطق��ه بهص��ورت مس��تقيم و
غيرمستقيم اشتغال ايجاد گرديد.
وي در پايان تاكيد داشت :اميدوارم در سايه
لط��ف و عنايتاله��ي و توجه��ات حضرت
وليعصر(عج) و در راستاي فرمايشات مقام
معظم رهبري (مدظله العالي) ،با راهاندازي

كارخانه گندلهسازي شهيد سليماني ،گامي
اس��توار در مس��ير تحقق اه��داف انقالب و
چرخ��ش بيوقفه چ��رخ صنعت برداش��ته
باشيم.
گ��زارش خبرنگار ما حاكي اس��ت ،كارخانه
گندلهسازي 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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تاريخچه

بوي عطر در ايران

براي اولينبار در تاريخ مصريان از عطر به عنوان
بخشيازمراسممذهبيخودشاناستفادهكردند.
دستخطهايباستانيبررويسنگقبرهادرمصر
باستان و بين النهرين نشان ميدهد كه عطر در
اين دو ناحيه از تمدن بشري بيش از  5000سال
قدمت دارد .روحانيون مصر باس��تان را به عنوان
پدران عطر ميشناس��ند چرا كه آنها با استفاده
از عطر بوي بد قربانيان پيش��كش خود را از بين
ميبردند .از دوران باستاني تا قرون وسطي عطرها
بهطور انحصاري به مراس��مهاي مذهبي مانند
موميايي كردن م��ردگان و غبارروبي آرامگاهها
اختصاصداشتند.
طبق ش��واهد و متون تاريخي اولين شيميدان
دنيا زن��ي بنام تاپوتي بوده ك��ه طبق لوحههاي
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
گلها ،روغنها و ساير مواد معطر چيزي شبيه به
عطرهاي امروزي توليد كرده است.
باستان شناسان قديميترين كارگاه توليد عطر
جهان را در سال  ۲۰۰۵ميالدي در قبرس كشف
كردند .اين كارگاه بيش از 4هزار سال قدمت دارد.
در اين كارگاه دستگاههاي تقطير ،قيف ،ظروف
كاسهاي براي مخلوط كردن عطر و بطريهاي
عطر كشف شد.
در اي��ران ،اولين تجربه عطرس��ازي ابن س��ينا،
اس��تفاده از گل رز بوده است .روشهاي تقطير
در كشورهاي شرقي بهطور قابل توجهي صنعت
عطرسازي و بهويژه 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 ۲۵۰۰سال پيش ايرانيان
باس��تان از عطر و مواد خوشبوكننده به صورت
زينتي و تجمالتي استفاده ميكردند .ايرانيها
روزانه بدنشان را با مواد معطر شستشو ميدادند و
همچنيندرنوشيدنيهايخودازعناصرخوشبو
استفاده ميكردند.
در زمان هخامنش��يان پادش��اهان هخامنشي،
ملكههايش��ان و س��اير درباري��ان از عطره��ا و
روغنهاي معطر براي خوشبو و براق كردن موي
سر استفاده ميكردند.
در حالي كه بوهايي كه امروزه ما دوس��ت داريم
به مقدار كمي تغيير كردهاند اما روشهاي پيدا
كردن عناصر اين عطرها تغييرات بسيار زيادي
داش��تهاند .براي مثال عنبر س��ائل كه به خاطر
بوي شيرين و تازه و دريايياش معروف است در
غدههايوالهاپيداميشدياعنصريدرآهوهاي
كوهي وجود دارد كه به خاطر بوي خوب اين نوع
از آهوها را به دليل ش��كار فراوان با خطر نابودي
نس��ل مواجه كرده بود .اما امروزه ش��ركتهاي
عطرسازيازمخلوطعناصرمصنوعيبرايتقليد
كردنبوياينعناصراستفادهميكنند.ايندانش
وهمچنيندرستكردنعطرهاتوسطشركتها
و برندها در اواخر قرن 19تبديل به توليد صنعتي
عطر به شكل امروزي شد .ايران در زمينه صنعت
عطر حرفي براي گفتن ندارد.

آزاديستان به او و قيامش وارد ميساختند ،نفي ميكرد.
درس��ت صد س��ال پيش در چنين روزي ،يعني سوم
تير  ،1299شيخ محمد خياباني كه از مجاهدان عصر
مشروطهبهشمارميرفت،موفقشدباقيامخودخانواده
سلطنتي را از تبريز اخراج كند .در همين روز عين الدوله
واليشهرنيزازتبريزگريخت .قيامشيخمحمدخياباني
ش��ش ماه به طول انجاميد و در جريان آن براي انجام
اصالحات اساس��ي در زمينههاي سياسي ،اجتماعي و
اقتصاديتالششد.سرانجامباانتصاب«مخبرالسلطنه»
به س��مت والي آذربايجان ،او به ياري نيروهاي قزاق به
سركوب قيام پرداخت و شيخ محمد خياباني نيز در روز

 22شهريورماهسال 1299شمسيبرابربا 29ذيالحجه
 1338هجريقمريبهشهادترسيد.پيكرشيخمحمد
خياباني كه بهطور موقت در گورستان سيد حمزه تبريز
دفن ش��ده بود ،توس��ط خانوادهاش 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 صنايعدستي آذربايجان شرقي هماينك به خانه موزه
شيخ محمد خياباني تبديلشده است.

جامعه

پروتكلهايبهداشتيتوسطاصنافرعايتنميشوند

نگاهي به وضعي��ت خيابانه��ا و اصناف
نش��ان ميدهد كه بس��ياري از واحدهاي
صنفي،پروتكلهايبهداشتيبرايمقابله
با كرونا را رعايت نميكنند يا چندان جدي
نگرفتهاند .استاندار تهران ميگويد :ميزان
ش��يوع و انتقال بيماري كرون��ا اگر از يك
حدي عبور كن��د ،مجبور خواهيم ش��د
برخيازمحدوديتهارادوبارهاعمالكنيم.
انوشيروانمحسنيبندپيدرپاسخبهسواليمبنيبراينكه
آيا پروتكلهاي بهداشتي در اصناف رعايت ميشوند؟
گفت :اتحاديهها خودش��ان نس��بت به بازگش��اييها
درخواست كردند و ما با درخواست آنها موافقت كرديم و
ازآنهااينتعهداخالقيراگرفتيمكهخودشانبررعايت
پروتكلهاي بهداشتي نظارت داشته باشند .او ادامه داد:
اوايل بازگش��ايي اصناف رعايت پروتكلهاي بهداشتي
خوب بود ،اما االن پروتكلها رعايت نميش��ود و از اين
مسالهراضينيستيم.اوايلفروشندههابهمسالهبهداشتو

رعايتآنكنترلومديريتداشتندوبرورود
مشتريهابهمغازههانظارتبيشتريبودوبا
رعايتفاصلهگذاريانجامميشد،امااكنون
اينمواردرعايتنميشودوعواقبآنشامل
حالخوداصنافومراجعهكنندگانخواهد
شدوضررهاييبعدمتوجهآنهاخواهدشد.
استاندار تهران ادامه داد :نميخواهيم وارد
موضععكسالعملشويموازآنهاخواهش
ميكنيمكمككنندتاازاينشرايطگذركنيم.بندپيدر
خصوص اينكه خواهش كردن و جدي نبودن در اجراي
پروتكلها باعث كاهش حساس��يت م��ردم در رعايت
پروتكلهاميشود،اظهارداشت:مامعتقديمدراپيدميها
نبايدخواهشكرد،امادرمجموعهمكارياصنافومردم
موثربودهاستوخودآنهاپيشقدمشدندومانيزايننظر
راداريمكهكارهايمردمرابايدبهخودمردمواگذاركنيم
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تكنيكهايفنيبرايكاهشتقلب  درامتحانها

رييس كارگ��روه تخصصي آموزش عالي
الكترونيكيوزارتعلومدرواكنشبهتقل 
ب
در امتحانهاي الكترونيكي دانش��گاهها
گفت :در تمام دانشگاهها روشهايي براي
نظارتو كنترلقبلو بعد ازامتحان وجود
دارد و ممكن اس��ت خيليها را غافلگير
كنند .علياكبر صفوي درباره تقلبهايي
كه از س��وي برخي دانشجويان در بستر
امتحانهاي آنالين انجام ميشود ،گفت :متاسفانه در
كش��ور ما از نظر فرهنگي روي موضوع احساس بد از
تقلبوحسگناهفرهنگسازيالزمانجامنشدهاست،
در حالي كه در كشورهاي توسعهيافته فرهنگسازي
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

ميبرد ،توضي��ح داد :خيلي از آموزشها
مانند آموزشهاي ضمن خدمت كه البته
فراوان هم هستند ،شايد ارزيابيها در آن
به شكل مشورتي بوده باشد ،اما امتحانات
دانشگاهي كه اكنون در قالب الكترونيكي
برگزار ميشود ،بسيار جديتر است و اگر
تقلبي در آن باشد ،حيثيت آموزش عالي
كشور را زير سوال ميبرد .رييس كارگروه
تخصصي آموزش عالي الكترونيكي وزارت علوم بيان
كرد :در روشهاي ارزياب��ي ،تكنيكهاي فني داريم
كه ميتوان 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 شبههاي ايجاد
شد از روشهاي ثانويه ،مجددا ارزيابي كنند و بعد نمره
نهايي را بدهند.

جمشيد پژويان ،استاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبايي و رييس سابق شوراي رقابت كه بر اثر نارسايي كليوي و ابتال به بيماري
كوويد  19در بيمارستان كيان تهران بستري بود ،صبح ديروز ،دوشنبه ،بهدليل ابتال به بيماري كرونا درگذشت .او در دولت دهم با
تأسيسشورايرقابت،رياستاينشورارابهعهدهداشت.جمشيدپژوياناستاد68سالهاقتصاددانشگاهتهران،فارغالتحصيلمدرسه
دارالفنون و فارغالتحصيل مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري از دانشگاه ايالتي يوتاي امريكا بود .پژويان دوره كارشناسي اقتصاد را در
دانشگاه تهران ( )۱۳۴۹و دوره كارشناسي ارشد ( )۱۳۵۴و دكتراي ( )۱۳۵۷اقتصاد را در دانشگاه ايالتي يوتا گذراند ]۵[.وي طراح
هدفمند سازي يارانهها در ايران بود .او دومين اقتصاددان ،پس از فريبرز رييس دانا است كه بر اثر كرونا فوت كرده است.
مرزپرگهر

با شيوع ويروس كرونا در اواخر سال ۹۸در ايران و تعطيلي و بسته شدن اماكن عمومي و همچنين مساجد در سراسر كشور ،مسجد شافعي شهر
كرمانشاه از همان اوايل شيوع كرونا در ايران همچنان پس از گذشت چهار ماه به صورت كامل تعطيل است .در معماري اسالمي مساجد يكي از
مهمترينپروژههايمعماريبهشمارميآيندومسجدجامعشافعيمتعلقبهمسلماناناهلتسنن،يكياززيباترينوباشكوهترينمساجدايران
استكهباگذشتزمانتبديلبهشاهكارتاريخيشدهاست.طبقآخريناعالموزارتبهداشت،استانكرمانشاهجزويكيازدهاستانهايوضعيت
قرمزدركشوراست.همچنيننمايداخليوگچبريهاياينمسجدكهمزينبهآياتقرآنكريماستروحمعنويخاصيبهمسجدبخشيدهاست
ميراثنامه

مرمتگران خانه «نيما» كجا رفتند؟
«اهالي محل ه دزاشيب در خيابان رمضاني ميگويند مدتهاست كسي براي مرمت به
خان ه«نيما»رفتوآمدنميكند؛اينخانهفقطدونگهبانداردكهتنهاكارحفاظتيشان
از خانه ،شستن ماشين است ».خانه نيما يوشيج  -پدر شعر نو فارسي  -در طول دو سه
سالگذشتهدردسرهاوحاشيههايمختلفيرابهدوشكشيده؛ازبحثخروجازثبت
خانهگرفتهتامالكيكهميخواستآنراتخريبكندودرنهايتفكرايجادسفرهخانهبه
سرش افتاد تا خري ِد خانه توسط سازمان زيباسازي و قولهاييكه براي مرمت و احياي
آنمطرحشدند.ازچندماهقبلوباتحويلگرفتنخانهنيماتوسطسازمانزيباسازي،
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 ميكنيم .اين مرمت بايد
متناسبباكاركردآتيخانهنيمايوشيجباشد.متناسبباهويتوپيشينهخانهدرمنطقه
يك ،بايد كاربري اين خانه تعريف شود .اما افتتاح رسمي همزمان با روز تولد اين شاعر
خواهد بود .طرح بهرهبرداري به زودي نهايي خواهد شد و خانه نيما يوشيج همزمان با
روز ميالد اين شاعر يعني ۲۱آبان رسما افتتاح ميشود ».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
ساماندهيوتجهيزخانهنيمايوشيجرابهنتيجهبرسانيم.تاكنونسعيكردهايمفضاي
ناامن را از خانه دور كنيم و برخي اقدامات اوليه و اضطراري ديگر انجام شدهاند »..پس از
ايناظهارنظرهانيزيكيدورسانهدرگزارشهاييكهمنتشركردندازروندمرمتخانه
طرحمرمتوساماندهيخان هنيما
نيماحرفزدند،امادرشرايطكنونيبهنظرميرسد ِ
متوقفشدهاست.بااينوجود،فعاالنميراثفرهنگيونيماپژوهانهمچنانخواهان
توجهويژهبهاينبنايتاريخيهستند.محمدعظيمي-نيماپژوهونمايندهانجمنهاي
دوس��تداران ميراث فرهنگي مازندران  -كه دو روز گذشته درباره خانه نيما و وضعيت
مرمتآنبامردمخيابانرمضاني،كوچهرهبردرمحلهدزاشيبصحبتكرده،بهايسنا

ميگويد :به چشم خودم ديدم كه بخشي از ِ
ايوان خانه احتمال ريزش دارد .مردم
سقف ِ
محلينيزميگويندمدتهاستكسيبرايمرمتبهخان ه»نيما»رفتوآمدنميكند؛
اينخانهفقطدونگهبانداردكهتنهاكارحفاظتيشانازخانه،شستنماشيناست.او
بهايننكتهاشارهميكندكهمشخصنيستچرابااعالمچندبارهافتتاحاينخانه،پيگير
بازسازيوتجهيزموزهنيستندوباوجوداعالمزمانبازگشاييخانهنيما،عملياتابتدايي
و ضروري آن متوقف شده است .او ميگويد :از شهردار و اعضاي شوراي شهر تهران كه
اكثراًازفرهيختگانوحاميانميراثفرهنگيبودهوتوجهويژهايبهخانههايتاريخي
دارند ،درخواست ميكنيم تا با توجه به طرح اعالمشده موجود در سازمان زيباسازي و
آمادگيهمكاريبرايراهاندازيموزهنيماكهميتوانستدروعدهقبليبهنتيجهبرسد،
علتتوقفمرمتاينبناراپيگيريكنند.

كتابخانه

اقتصاد مقاومتي در امريكا

كتاب«اقتصادمقاومتيدرامريكا»بهمباحثيهمچونرازپيشرفتوافولاقتصادامريكاپرداختهاست.اينروزهاكتابجديديواردعرص ه
نشر شده است كه با رويكرد اقتصادي به واكاوي اتفاقات مهم تاريخ امريكا ميپردازد ،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 سالهاي اخير ميپردازد كه
ميتوان در خصوص ريشههاي اعتراضات اخير امريكا و اروپا نيز ،آن را مورد بررسي قرار داد .نويسنده كتاب ميگويد :اقتصاد امريكا به عنوان
يكاقتصادبزرگدرجهانمطرحاستواينمطلبدرقرن 20و 21ميالديجلوهپررنگتريدارد،بررسيعللپيشرفتايناقتصادانگيزهاي
براي نگارش كتابي در اين خصوص فراهم كرد ،بهعالوه كشورهايي با اقتصاد پيشرفته ،مسيري را براي پيشرفت طي كردهاند كه هرگز آن را
برايسايرينبياننميكنندوآنچهكهبهديگرانمعرفيميكنند،فرمولهايديگريدرجهتمنافعخوشاناست.
هنر

مجلس در گذر تاريخ

تاسيس سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرفكنندگان

اواخر خرداد خرداد  ۲۵۳۶شاهنش��اهي برابر با خرداد
 1356شمس��ي ،مجلس ش��وراي ملي و در تير همان
سال ،مجلس س��نا ،قانون تاسيس س��ازمان حمايت
توليدكنن��دگان و مصرفكنن��دگان را ب��ه تصوي��ب
رس��اندند .بر اس��اس ماده واحده اين قانون ،به منظور
افزايش توليدات داخلي و حمايت از مصرفكنندگان
در قبال نوسانات ش��ديد قيمتها و تغيير هزينههاي
تولي��د در بازارهايداخلي و بينالملل��ي و جلوگيري
از افزاي��ش بيروي��ه هزينه زندگ��ي از طريق پرداخت
مابهالتفاوتقيمتخريدوهزينهتوليدكاالهاياساسي
همچنينتمركزكليهاعتباراتمربوطبهخريدوفروشو
ضرروزيانكاالهايمصرفيبهلحاظتلفيقوهماهنگي
عملياتدستگاههايمباشرتهيهوتوزيعكاالهايمزبور،
به وزارت بازرگاني اجازه داده ميشود صندوق حمايت
مصرفكننده موضوع قانون تأس��يس صندوق مذكور
مصوب ۱۲م��رداد ماه ۲ ۵۳۳را تحت عنوان س��ازمان
حمايت توليدكنندگان و مصرفكنندگان طبق اصول
بازرگانيوبهصورتشركتسهاميادارهكند.اساسنامه
سازمان پس از تصويب كميسيونهاي امور استخدام و
س��ازمانهاي اداري بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي
مجلسين ،الزماالجرا است و تغييرات بعدي اساسنامه
باتصويب كميس��يونهاي مذكور عملي خواهد شد .بر
اساستبصرهيكمادهواحدهاينقانون،سرمايهسازمان
مبلغهزارميليونريالاستكهازمحلاعتباراتيكهدر
اختيار سازمان قرار ميگيرد تأمين ميشود .همچنين

جمشيد پژويان درگذشت

عكس    :ايسنا

امروز من رس��ماً به هم��ه جهانيان اعالم
ميكنم ما عليه اين حكومت كه قرارداد
تاريخ
نگاري خانمانبران��داز وثوقالدوله و انگليس را
منعقد كرده قيام كردهايم و چون تبريز كه محل نشو و
نماي آزادي خواهان است ،در تحصيل آزادي پيشقدم
بوده و فداييان خود را درراه استقالل و عظمت ايران به
خاكسپردهاست،اسمآذربايجانرابهآزاديستانتبديل
كرده از اين تاريخ رس��ميت آن را اعالم ميكنيم .اين
نطق شيخ محمد خياباني در جمع هزاران نفر از مردم
تبريز در روز نوزدهم فروردين 1399است .او در اين روز
رسما قيام آزاديستان را اعالم كرد .محمد خياباني در
سال  1259هجري شمسي در خامنه به دنيا آمد .پس
از پايان تحصيالت ابتدايي در زادگاهش ،به پتروفسك
از شهرهاي قفقاز رفت و در تجارتخانه پدرش مشغول
بهكار 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
تهرانوتشكيلمجلسدومبهنمايندگيمجلسانتخاب
ش��د و در پي التيماتوم روسيه به دولت ايران ،به عنوان
يكي از مخالفان سرسخت آن به مبارزه برخاست .او در
سال 1295روزنامه تجدد را در تبريز منتشر كرد .در روز
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وثوق الدله در تبريز قيام كرد .خياباني همواره آذربايجان
را جزو الينفك ايران ميدانست؛ اين موضوع اتهاماتي را
كهمخالفانوافرادمغرضبهدنبالتغييرنامآذربايجانبه

چهره روز

تمامي اعتبارات مربوط به خريد و فروش و ضرر و زيان
كاالهاي اساسي همچنين اعتبارات مربوط به تشويق
توليد داخلي ،تشويقصادرات ،تأمين نيازهاي اساسي
بازار مصرف و تأمين نهادهاي توليد در سازمان متمركز
و س��ازمان وجوه الزم براي عملي��ات مذكور را تأمين و
پرداختخواهد كرد .اين س��ازمان مكلف است برنامه
تقليل و حذف تدريجي ضرر و زيان كاالهاي مصرفي و
همچنينخطمشيهايصادراترابارعايتسياستهاي
دولتتنظيموپسازتصويبمجمععموميسازمانبه
مورداجرابگذارد.ازسويي،دولتهرسالهمبلغموردنياز
برايعملياتمندرجدرتبصره ۲رابهعنوانتنخواهگردان
در اختيار س��ازمان خواهد گذاشت و س��ازمان پساز
احتسابهزينهخريدوفروشوهزينههايتبعيعمليات
خود مازاد اعتبارات ضرر و زيان و يا س��ود حاصله را در
اختياردولتخواهدگذاشتوسازمانميتواندتاميزان
 1/5درصد از درآمدهاي خود را به مصارفي كه از طرف
مدير عامل پيشنهاد و به تصويب وزير بازرگاني خواهد
رسيدبرساند.تبصره-۷سازمانمكلفاستمابهالتفاوت
قيمت تمام شده يا بهاي فروش كاالهاي اساسي مورد
نيازعامهرابااحتسابسودمناسبازتوليدكنندگانويا
واردكنندگانحسبمورددريافتويابهآنهاپرداختكند
وسازمانميتوانددفاترواسنادشركتهاوسازمانهاي
اجراييوتوليدكنندگانياواردكنندگانكاالهاراكهازنظر
دريافتياپرداختمابهالتفاوتقيمتكاالهامشمولاين
قانونقرارميگيرندرسيدگيوبازرسيكند.

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 22500تومان پذيراي عالقهمندان به سينما هستند .قرار
بودبازگشاييسينماهاپسازچهارماهتعطيليبهخاطرشيوعكرونا،روزيكمتيرماه
و با اكران دو فيلم «شناي پروانه» و «خوب ،بد ،جلف؛ ارتش سري» باشد ،اما انصراف
صاحبان اين دو فيلم از اكران به دليل حمايتهاي انجام نشده ،كار را به جايي رساند
كه شروع فعاليت دوباره سينماها با تعطيلي بسياري از سالنها همراه شد .برهمين
اساس آخر شب يكم تير ،جلسهاي در سازمان سينمايي با حضور اعضاي شوراي
صنفينمايشويكيازمديرانسازمانسينماييبرگزارودرنهايتبرايحلبحران
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  31خرداد هم قرار بر همين بود كه تا روز چهارش��نبه براي بازگشايي
سينما تامل شود كه در اين فرصت مذاكرات تازهاي با سازندگان دو فيلم انصرافي
صورتگيردوليهمانشبسازمانسينمايياطالعيهايدادمبنيبراينكهسينماها
ازروزيكمتيرماهبافيلمهاييكهقبلازشيوعكرونادرسال 98رويپردهبودنداكران
ميشود .اين اتفاق سبب انتقاد زيادي از سوي سينماداران شد .اما حاال قرار شده اين
دوفيلمازچهارشنبه،چهارمتيرروانهسينماهاشوندبهايناميدكهمخاطببيشتري
رابهسينماهاييكهباظرفيتكمتريبليتميفروشند،جذبكنند.عليسرتيپي،

«درآمدي بر جنبش دانشجويي در ايران» به چاپ رسيد

كتاب«درآمديبرجنبشدانشجوييدرايران»()۱۳20-۱۳57نوشتههوشنگجيراني
ش دانشجويي در ايران ميتوانند آن را مطالعه
منتشر شد و عالقهمندان به تاريخ جنب 
كنند.كتاب«درآمديبرجنبشدانشجوييدرايران»طيچهارفصلبهبررسيتاريخي
اين جنبش در سالهاي  ۱۳۲۰تا  ۱۳۵۷ميپردازد .در فصل اول ،تاريخچ ه مختصري
ش دانشجويي ايران در فاصله تأسيس دانشگاه تهران در سال  ۱۳۱۳تا كودتاي
از جنب 
 ۲۸مرداد ۱۳۳۲ارايه ميشود .فصل دوم كتاب ،از كودتاي  ۲۸مرداد ۱۳۳۲تا تابستان
 ۱۳۳۹را كه فضاي سياسي كشور بازتر شد ،دربرميگيرد .همچنين فراز و فرود جنبش

پخشكننده فيلم «شناي پروانه» درباره قيمت افزايش يافته فيلم در پيش فروش
ت سينما گران نشده ،بلكه ارزش افزوده بعالوه
برخي سينماها به ايسنا گفت :بلي 
س��ه درصد حق خريد به مبلغ كلي  2500تومان به همان قيمت  20هزار توماني
بليت اضافه شده است كه آن هم تقسيم ميشود و به اداره ماليات داده خواهد شد.
دانشجويي،نقشدانشجوياندرنهضتمقاومتمليوحركتهايسال ۳۲بهويژهواقع ه
 ۱۶آذر دانش��كده فني را بررسي ميكند .فصل سوم به تحوالت جنبش دانشجويي در
سالهايفضايبازسياسييعني ۱۳۳۹تا ۱۳۴۲اختصاصداردكهدراينفاصلهتحوالت
ورويدادهايمهميچونتشكيلجبه همليدوموسازماندانشجوييوابستهبهآن،رخ
داد.درفصلچهارمكتابهمسعيشدهاستبهطورخالصهرشدگرايشهايقهرآميزكه
پايگاهدانشجوييداشتورشدجنبشدانشجويانايرانيدرخارجازكشور،موردبررسي
وتحليلقرارگيرد.نشرخزهاينكتابرامنتشركردهاست.

