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سپاس آقاي رييسجمهور

فرشاد مومني ،استاد اقتصاد مطرح كرد

رشد افراط در غياب علممحوري
دعواهاي حيدري و نعمتي درباره مذاكره بايد تمام شود

هرقرارداد اقتصادي
بايد از كانال مجلس عبور كند
اقتصاد نميتواند
جزيرهاي دورافتاده در دوردستها باشد

صفحه 4

تغيير فاز سياست پولي
و سود بانكي پس از دوماه

در فروردي��ن م��اه  99با
ش��دت گرفت��ن ش��يوع
كرونا ،تعطيلي بس��ياري
از مكانه��ا و نهاده��اي
عمومي ،شغلها و كسب
وكارها ،اج��راي قرنطينه
محسنشمشيري در برخي ش��هرها و تاكيد
بر خان��ه ماندن م��ردم ،از
يك سو ،اقتصاد ايران با تعطيلي ناخواسته بسياري
از ش��غلهاي خدماتي و تولي��دي و ركود و منفي
ش��دن رش��د اقتصاد همراه شد و از س��وي ديگر،
كاهش درآمدهاي دول��ت و افزايش مخارج دولت
به خاطر كرونا و پرداخت تس��هيالت و يارانهها و...
ش��رايط براي رش��د پايه پولي و افزايش نقدينگي
و تزريق پ��ول به اقتص��اد ،فراهم ش��د .در چنين
شرايطي ،شبكه بانكي و بازار بين بانكي ،با كاهش
تقاضا براي تسهيالت بانكي همراه شد و تعطيلي
و ركود بازارها موجب ش��د كه درخواس��ت كسب
وكارها براي دريافت تسهيالت به صورت معمول
كمتر شود .در نتيجه طبق گفته مسووالن بانكي،
نرخ سود تس��هيالت در بازار بين بانكي به زير 14
درصد و در برخي مقاطع به زير  10درصد كاهش
يافت .هر چند كه بورس با رش��د باالي شاخص،
بخش عمده از نقدينگي بازارها و كسب وكارهاي
مختلف و سپردهها را جذب كرد ،اما در عين حال
به دليل ركود وتعطيلي كسب وكارهاي خدماتي و
توليدي ،درخواست براي تسهيالت بانكي كاهش
يافت .اين پدي��ده تا جايي ملم��وس و قابل توجه
بود كه مديران عام��ل بانكها تصميم گرفتند كه
مصوبه ش��وراي پول و اعتبار مبني بر رعايت نرخ
حداكثري سود بانكي  15درصدي را رعايت كنند
و نرخهاي باالتر از  15درص��د را حذف كنند .زيرا
در ش��رايطي كه امكان دريافت تسهيالت و تامين
منابع از بازار بين بانكي ب��ا نرخهاي پايينتر از 15
درصد فراهم ش��ده بود ،دليلي نداشت كه قيمت
پول در بانكها باالت��ر از  15درصد باش��د .از اين
اتفاق مهم و تصميم مديران عامل بانكها ،استقبال
گستردهاي از سوي كارشناسان اقتصادي صورت
گرفت و اقتصاددان��ان آن را پديدهاي براي كاهش
هزينه بانكها و توليد ارزيابي كردند .زيرا اين اتفاق
ميتوانست در ش��رايط ركود ،كمك قابل توجهي
به رشد س��رمايهگذاري توليدي باش��د .عدهاي از
اين اتفاق با عنوان بركت كرونا ياد كردند و معتقد
بودند كه در كنار مشكالت وهزينههايي كه كرونا
داشته ،كمك قابل توجهي براي كاهش هزينهها در
بخش توليد ايجاد شده و كاهش تقاضاي وام بانكي
در بخش خدمات ،عمال شرايط را براي كاهش سود
تسهيالت در بخشهاي توليدي و مولد متكي به
تواناييهاي داخلي فراهم ك��رده و اكنون ميتوان
در رشد بخش واقعي اقتصاد بدون نفت ،از كاهش
هزينه سود بانكي كمك گرفت  .همچنين شرايط
براي كاهش هزينه بانكها و نرخ جذب پول فراهم
شده و بانكهاي كشور كه در سالهاي قبل باالي
 200هزار ميليارد تومان س��ود س��پرده پرداخت
كردهاند و مجبور بودند در رقابت با س��اير بانكها
و موسس��ات غيرمجاز ،نرخ س��ود باالي  20تا 30
درص��دي پرداخت كنند و تس��هيالت با نرخهاي
باالي  20ت��ا  35درصد بدهند ،اكن��ون به كمك
كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي ،كاهش هزينه
سود سپرده كوتاهمدت به خاطر ماه شمار شدن آن،
افزايش سهم سپردههاي ديداري و حساب جاري
و چكها ،شرايط براي كاهش هزينه بانكها فراهم
ادامه در صفحه4
شده است.

عكس :امير جديدي

جناب آقاي دكتر روحاني
رييسجمهورمحترم
با سالم
روزگار س��ختي است .در
شرايطي كه مردم گرفتار
فش��ارهاي طاقتفرس��ا
عباس آخوندي هس��تند و احس��اس
بيدولتي ميكنند و جايي
را نميشناسند كه به آن پناه ببرند ،و همچنين در
شرايطي كه غوغاساالران در عين حالي كه در اقليت
محض هستند با كوبيدن بر طبلهاي بيشمار خود
و ايجاد هياهوهاي كركننده هرگون��ه گفتوگو را
ناممكن س��اختهاند و ب��دون كوچكترين توجهي
به منافع ملي هر يك از س�� ِر كينهت��وزي و تعصب
سنگي به دس��ت گرفته و بر پيكر دولت نيمهجان
ميكوبد ،من هيچ تمايلي نداشتم و ندارم كه در اين
سنگپراكنيباآنانلحظهايهمراهيداشتهباشم.
آنان از هر يك كلمه ناانديشيدهاي كه شما ميگوييد
گزگي ميسازند تا بر س ِر شما و دولتتان فرود آورند.
شما بهدرستي در سخنان روز گذشتهتان با اشاره به
گرفتاريهاي بهجامانده از مس��كن مهر گفتيد كه
«اعتراف ميكنم عقب ماندگي در مسكن داشته و
دليل آن اين بود كه برخي طرحهاي ما اجرايي نشد.
گرفتار بوديم كه مسكن ناتمام و بدون خدمات را به
جايي برسانيم ،بنابراين دچار عقب ماندگي شديم».
آنان ب��ه اس��تدالل و محدوديتهاي ش��ما كاري
ندارند .آنان تنها در پي ش��نيدن همين يك عبارت
«اعتراف ميكنم» از شما بودند تا دنيا را بر سر شما
و همكارانتان خراب كنند .من زباني رس��ا دارم .از
اين هياهوها باكي ندارم و در اين باره خواهم گفت و
نوشت .ولي ،غم همكاراني را ميخورم كه در سراسر
كشور ش��ب را از روز نميش��ناختند تا پروژههاي
كجبنيادي كه آنان از خود بهجاي گذاشتهبودند را
تمام كنند و اكنون بايد سرزنش نيز بشنوند.
آقايرييسجمهور
من درباره سياس��ت مسكن با ش��ما همراه نبودم
و نيس��تم .و آنچه اكنون نيز انجام ميدهيد را جز
زمي��ن زمينخواران نميدان��م .كاري كه
بازي در
ِ
ميكنيد شبيه هماني است كه دولت دهم در آخر
عمر خود ميخواس��ت انجام دهد؛ طرح باغشهرها
كه با تدبير رهبري متوقف گردي��د .بيش از اين به
اين موضوع نميپردازم .ليكن ب��ا توجه به مطلبي
كه ابراز فرموديد تنها به ارسال مجدد استعفايم در
تاريخ 21آذرماه  1396كه به دليل سفر جنابعالي
به تركيه در همان روز به منظور شركت در اجالس
فوقالعاده س��ران كش��ورهاي اس�لامي ،در تاريخ
3ديم��اه تقديمتان ك��ردم كفاي��ت ميكنم .اين
استعفا تنها  4ماه پس از تش��كيل دولت دوازدهم
است و من به دليل اخالقي تمايل داشتم كه شما در
پيگيري سياستهاي خودتان در بخش مسكن با
كوچكترين مانعي روبرو نباشيد .يادآوري ميكنم
كه طراحي سياست مسكن در تمام كشورها با توجه
به ابعاد گوناگون سياس��ي ،اجتماع��ي ،فرهنگي،
اقتصادي و جغرافيايي و وجود تضاد منافع بيشمار
در آن بين زمينخواران و س��وداگران از يك سو و
خانهاوليهاوبدمسكنهاييكهدربافتهاياسكان
غي ِررسمي و فرسوده ميانشهرها زندگيميكنند
از سوي ديگر ،از پيچيدهترين سياستگذاريهاي
ملي اس��ت .و البته زمينخواران و غوغاس��االران
تمايل دارند موضوع را به توزيع زمين ،شهرفروشي
و ثبتنام متقاضيان و متعهد كردن دولت به توزيع
منابع ملي تقلي��ل دهند تا در پايان تم��ام منابع را
ادامهدرصفحه2
خودشانجمعكنند.
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صفحه 6

گروه پش�تيباني توليد |در ش��رايطي كه ساختار
مديريتي كشور حتي براي بستن قراردادهاي تخصصي
مربيان و بازيكن��ان فوتبال هم با مش��كالت عديدهاي
روبهرو اس��ت و هر روز اخبار ت��ازهاي از دريافت غرامت
ويلموتس (سرمربي سابق تيم ملي) و برانكو (سرمربي
سابق پرسپوليس) و اس��تراماچوني (س��رمربي سابق
استقالل) و...منتشر ميشود .اس��اتيد علوم اقتصادي و
سياسيحقدارند نسبتبهابعادوزوايايگوناگونبستن
قرارداده��اي اقتصادي و راهبردي ب��ا قدرتهاي بزرگ
بينالمللي (از جمله چين) حساس باش��ند و در زمينه
آن اظهارنگراني كنند .فرشاد مومني عضو هيات علمي
دانشكده اقتصاد دانش��گاه عالمه يكي از صاحبنظراني
اس��ت كه با بازخواني مسير اقتصاد و سياس��ت ايران در
طول تاريخ معاصر براي بستن قراردادهاي استراتژيك و
اقتصاديازمسووالنتصميمسازميخواهدكهباتجميع
دانايي رسوب شده در طول دهههاي گذشته تمام ابعاد
و زواياي موضوع را موشكافانه مورد بررسي قرار دهند تا
از دل يك چنين قراردادهايي منافع ملي كشور بهطور
كامل محقق شود .مومني با استفاده از پژوهشهاي
مستند و با بررسي قراردادهايي كه در صنعت خودرو
و ...با طرفهاي خارجي منعقد ميشود به اين نتيجه
عيني ميرسد كه چنانچه اين قراردادهاي اقتصادي
و راهبردي بر اساس يك نظام تصميمسازي عالمانه
منعقد نش��ود؛ آس��يبهاي دامنهدار آن كل شاكله
اقتصادومعيشتكشوررادرگيرخودميسازد.
فرشاد مومني استاد اقتصاد دانش��گاه عالمه در ابتداي
صحبتهايش با اش��اره به اهميت موض��وع و توافق در
فضاياقتصاديوتجارتوسياستبينالملليميگويد:
«موضوعي كه به آن اشاره خواهم كرد ،اقتصاد سياسي
جذب سرمايه خارجي با تمركز بر توافق جديدي است
كه ميان ايران و چي��ن صورت گرفته اس��ت .به عنوان
مقدمه ب��راي ورود به اين بحث چند نكت��ه بايد مطرح
شود؛ اول اينكه درباره هر مسالهاي كه سرنوشت كشور را
تحتتاثيرقرارميدهدبايدحدالمقدوردرهمهسطوحو
اركان نظام حيات جمعي ،همگان را دعوت به علم كنيم
و از همه بخواهيم كه به علم به مثابه فصلالخطاب نگاه

كنند .كاركرد محوري علم در همه ساحتهاي حيات
جمعي اين است كه واقعنگري را افزايش ميدهد و اين
واقعنگري ميتواند بزرگترين س��رمايه ما براي نجات
كشور باشد .ما اگر به هر ش��كلي تحت تاثير توهمها ،يا
انتظارات نابجا يا برداش��تهاي نادرس��ت باشيم و آنها
را با برچس��بهايي مثل نگاه خوشبينانه ،نگاه بدبينانه
و ...انگ بزنيم ،گرهي از مش��كالت ما باز نميكند؛ گره
مش��كالت ما را واقعنگري باز ميكند و واقعنگري هم
مرزبنديداردهمباخوشبينيافراطيوبيضابطهوهم
با بدبيني افراطي و بيضابطه .اين يكي از مواردي است
كه به گمان من در نظام رسمي تبليغاتي كشور به خاطر
سياست زدگي افراطي مغفول مانده است .سهلانگاري
در ترويج ادب علممحوري يكي از ريش��ههاي استمرار
توسعه ايران از منظر فرهنگي اس��ت .در همين راستا،
يك نكته بسيار مهم ديگري كه بايد به آن توجه داشته
باشيم؛ «تابوس��ازي مجعول در مناسبات رانتي و فاسد
و مشكوك» اس��ت .برخورد علمي ما را با تابوسازي هم
دارايمرزبنديدقيقوعالمانهميكند».
اين اس��تاد اقتصاد در ادامه تاكيد ميكند« :اين ايام كه
مدت زمان زيادي از س��الگرد ش��هادت آيتاهلل شهيد
دكتر بهشتي نگذش��ته اس��ت ،ذكر اين خاطره بزرگ
كه متاسفانه با ش��هادت ايش��ان آن فرهنگسازيها
ه��م متوقف ش��د خالي از لط��ف نيس��ت؛ طيفهاي
س��لطنتطلب ،مجاهدين خلق و كمونيس��تها اول
انقالب در برخوردهاي سياست زده و افراطي كه داشتند
اصل مذاكره با طرفهاي خارجي ب��ه ويژه قدرتهاي
بزرگ را به چالش ميكش��يدند و به گون��هاي برخورد
ميكردند كه گوي��ي نفس مذاكره ب��ا آنها يك خطاي
راهبردي و پديدهاي مضموم و نادرس��ت است .شهيد
بهش��تي در اين زمينه تالشهاي بس��يار ارزشمندي
را بروز ميدادن��د و دايما در صحبتهايي ك��ه با مردم
داشتند اعالم ميكردند كه ما يك حكومتيم ،حكومت
نميتواند جزيرهاي جدا افتاده از كل عالم باشد .بنابراين
ي اوليه
اصل مذاكره ب��ا ديگران يك امر ض��روري بديه 
عقلي اس��ت .آنچيزي كه مهم اس��ت اين است كه در
اين مذاكرات چه گفته ميشود ،چه قرارهايي گذاشته

ميش��ود و چ��ه تعهدات��ي داده ميش��ود .در ماجراي
توافق جديد يا تفاهمنامه جديد با چينيها هم ش��اهد
اين هس��تيم كه هنوز همان فرهنگ جاهلي ،بيش��تر
پرزور و پرق��درت كار ميكند .يعني يكس��ري از افراد
مطلقانگارانه آن را عالي ،حياتي و مثبت ميبينند و هر
كسي كه كوچكترين ابراز ترديدي در اين زمينه كند
را متهم به ارتباط با خارجيها ميكنند و از آنطرف هم
مخالفان افراطي هم اين توافقنامه را نشانه سرسپردگي
و كشورفروش��ي و ...ميدانند .هر دوي اين واكنشهاي
افراطي مناسبات و انديش��هها ورفتارهايي است كه در
غياب علممح��وري راه باز ميكند ب��راي برخوردهاي
فرصت طلبانه و جاهالنه .در اين زمينه هم رس��انههاي
گراميبايدبههمهيادآوريكنندكهاصلاينكهكشوري
با كشورهاي ديگر قرارداد ببندد نه تنها مضموم نيست
بلكهجزوضرورياتادامهحياتجمعياست».
او در ادامه در تش��ريح اين ضرورت ميگويد« :آنچه كه
حياتي اس��ت ،كيفيت و محتواي اين قراردادها ،نحوه
اجراي آنها و ميزان ضمانتهاي كاف��ي براي اجراي آن
و در نظر گرفته شدن تنبيهات كافي براي ناقضان عهد
است .اصل برجام به عنوا ن يك توافق بد نبود ،موضوع
مهم اين اس��ت كه يكي از امضاكنندگان اي��ن قرارداد
آمد آن را نقض ك��رد و در اثر آن نقض ،ضررهاي فراواني
متوجه ما شد ولي ما نتوانستيم جريمهاي متوجه كشور
خاطيكنيم.بنابراينبسيارمهماستكهدراينزمينهها
رسانههاي ما و نهادهاي انديشه ورز ما به اين بلوغ فكري
كمك كنند كه دعواهاي حيدري و نعمتي درباره اصل
مذاكره روشن تمام شود .در دنيايي كه ميگوييم جهاني
شده ،ما روزمره دهها قرارداد كوچك و بزرگ ناگزيريم با
كشورهاي ديگر ببنديم؛ مهم آن مسائل كليدي است؛
كيفيت،محتوا،نسبتشبااهدافتوسعهايماودقتيكه
برايضمانتاجرابايدبهآنتوجهشود».
اهميت برخوردهاي تخصصي و علمي
مومني با اشاره به اهميت تحقيق و پژوهش در خصوص
اين موضوع��ات حياتي ميگوي��د« :در هفتههايي كه
پشت سر گذاش��تهايم با كمال تاسف شاهد اين بوديم

كه كساني مثل برخورد خطاي آقاي رييسجمهوري
كه ميگف��ت برجام حتي مس��اله آب و نان م��ا را حل
ميكند ،مديحه س��رايي ميكنند درب��اره اين برنامه
همكاري جامع با چين .اين افراد ميگويند كه اگر اين
همكاريها اجرا ش��ود؛ تحريمها پايان ميگيرد؛ ايران
آباد ميش��ود ،شكوفاييهاي ناش��ي از ترانزيت بيشتر
ميشود ،راهزني و شكافهاي منطقهاي پايان مييابد؛
امريكا ضربه ميخورد ،دالر به حاشيه رانده ميشود و...
و از آن طرف هم حرفهاي مجعولي مطرح ميشود كه
كشور فروخته ش��د ،فالن امتياز غير متعارف را دادند و
فالن جزيره را فروختند و ...حتي كار به جايي رسيد كه
برخيافراطيهاآنراباعنوانقراردادتركمانچايجديد
برچسبزدند.
در حالي كه اگر مس��ووالن اجرايي ما مثل سخنگوي
وزارت خارجه يا يك فرد غير مسوولي كه مكرر ميآيد از
موضع باال صحبت ميكند ميآمدند به صورت منطقي
توضيح ميدادند كه هن��وز چيزي به عن��وان قرار داد
يا توافق نامه به عنوان حقوقياش اتفاق نيفتاده است.
اين يك سند است يا يك نقش��ه راه يا يك چارچوب و
فريم ورك و تفاهمنامه اس��ت و اگر بخواهد هر كدام از
اجزاي اين تفاهمهاي خام اوليه كه كلي هم هس��تند،
عملياتي شوند به يقين بايد از مسير پارلمان عبور كند.
س��خنگوي وزارت خارجه به جاي برخوردهاي ش��به
افراطي بايد به مردم اطمينان م��يداد كه مردم ،نگران
نباشيدبنابهاينمالحظاتامريكا،اسراييل،انگليسو...
خيلي مضطربند كه باالخره ايران دارد تن به يك تفاهم
نامه س��طح باالي مهم ميدهد كه اگر هوشمنديها و
تجربيات تاريخي در آن لحاظ ش��ود ميتواند منش��أ
دستاورد براي كش��ور باش��د و بعد هم مردم را دعوت
ميكردند به اينكه مردم مش��اركت و دخالت كنند كه
كشور با يك ذخيره دانايي بيشتري به سمت اين قرارداد
برود .اين ش��يوهاي كه تا به امروز دستگاههاي رسمي
ما نشان دادهاند ش��يوهاي عقب مانده و غير توسعهاي
بوده و راحت ميتوانستند بگويند كه ما به نظارتهاي
تخصصي افراد صاحب صالحيت بيرون از ساختارهاي
ادامه در صفحه2
قدرتنيازداريم».

حداقل ارزش فروش سهام عدالت؛  ۲،۵ميليون تومان

سخنگوي س��هام عدالت گفت :كس��اني كه سهام عدالت
 ۵۰۰هزار توماني داش��تند و اقدام به ف��روش  ۳۰درصدي
سهام خود كردهاند ،بايد حداقل ۲.۵ميليون تومان دريافت
كنند و اگر مبالغ واريزي كمتر از اين است بايد بار ديگر به
محلي كه س��فارش دادهاند مراجعه كنند .به گزارش سنا،
حسين فهيمي درباره علت واريز نش��دن مبلغ فروش ۳۰
درصد از سهام عدالت براي برخي از سهامداراني كه سفارش
فروشش��ان را ثبت كردهاند ،گفت :اولويت ما در ش��ركت
س��پرده گذاري ،حفاظت از وجوه داراييهاي مردم است.
در فروش سهام وسواس زيادي به خرج ميدهيم كه مبلغ
مورد نظر حتماً به حساب همان فرد واريز شود بنابراين اگر
به عنوان مثال شماره شبا اشتباه باشد ،راكد باشد يا به دليل
دستورات قضايي مسدود شده باشد امكان واريز وجه وجود

ندارد .سخنگوي سهام عدالت ادامه داد :از مجموع بيش از
يك ميليون نفري كه سفارش فروش سهام عدالتشان را
ثبت كردهاند ،تنها  ۳هزار نفر دچار مش��كل ش��دند يعني
شماره شبايش��ان به گونهاي اس��ت كه امكان واريز وجه
وجود ندارد (يا مسدود است يا راكد است يا به داليل ديگر
نميتوانوجهرابهحسابآنهاواريزكرد)دربارهاينعزيزان،
هم بانكها و ه��م كارگزاريهايي كه س��فارش فروش را
دريافت كردهاند تالش ميكنند از طريق تماس و ارتباط با
آنسهامدار،اطالعاتصحيحديگرازجملهحسابمطمئن
را از او دريافت كنند .فهيمي ادامه داد :مردم اطمينان داشته
باش��ند كه يكي از اولويتهاي اصل��ي كارگزاريها رعايت
مصلحت سهامداران س��هام عدالت است به همين جهت
تالشميكنندتادربهترينشرايطبازار،سهامعدالتآنهارا

به فروش برسانند .وي درباره نحوه فروش سهام عدالت افراد
زير  ۱۸سال ،گفت :در راستاي حفاظت از داراييها ،يكي از
دشواريها افراد زير  ۱۸سال است .دشواري كار اينجا است
كه فرد مورد نظر نميتواند سفارش گذاري كند بلكه بايد
فرد ديگري از طرف او سفارش گذاري را انجام دهد بنابراين
مابايدبدانيمفرديكهسفارشراثبتميكندآياوليياقيم
قانوني اين شخص است يا خير .فهيمي اظهار داشت :براي
فروش س��هام عدالت هم اين فرد زير  ۱۸سال و هم ولي يا
قيم او بايد در سجام ثبت نام كنند و احراز هويت شوند .بعد
از احراز هويت ،كارگزاريها اين امكان را دارند كه اطالعات
س��جام را مبنا قرار دهند و س��فارش فروش را تأييد كنند.
رييس شركت سپرده گذاري مركزي در پاسخ به اين سوال
كهوقتياينافرادنميتوانندشمارهتلفنهمراهبهنامداشته

باشندچگونهميتوانندسهامشانرابفروشند،گفت:درثبت
سجام افراد زير  ۱۸سال ،نيازي نيست كه خودشان شماره
تلفن همراه به نام داشته باشند بلكه هنگام ثبت نام سامانه
س��جام با توجه به تاريخ تولد فرد از شما قبول ميكند كه
شماره همراه ولي يا قيم را وارد كنيد .وي در پاسخ به سوال
ديگري مبني بر اينكه آيا ش��ركت سپردهگذاري برنامهاي
دارد كه س��هامداران عدالت بتوانند دارايي به فروش رفته
خودشان را ببينند ،گفت :كساني كه ۳۰درصد داراييشان
را ي��ك جا س��فارش ف��روش ميدهند ،نميدانند س��بد
داراييشان به چه ميزان و به چه قيمتي فروخته شده است.
اما كساني كه با مراجعه به سامانه كارگزاريها تعداد نماد در
يك سهم را انتخاب ميكنند قادر هستند وضعيت فروش
خودشانرامشاهدهكنند.

اخبار
پرداختتسهيالتكروناييبه
گيرد
مشاغلآسيبديدهسرعتمي

برخي مس��ووالن ارشد نظام بانكي در تشريح نتايج
جلسهخودبامعاوناقتصاديرييسجمهورازتسريع
درپرداختتسهيالتكروناييبهمشاغلآسيبديده
خبردادند.حجتالهصيدي،مديرعاملبانكصادرات
درحاشيهجلسهبررسيعملكردبانكهادرپرداخت
تسهيالتبهمشاغلآسيبديدهازكروناكهباحضور
محمد نهاونديان ،مع��اون اقتصادي رييسجمهور
برگزار ش��د ،اظهار داش��ت :در اين جلس��ه فرآيند
تخصيصوپرداختتسهيالتبهمشاغلآسيبديده
ازكرونا،عملكردبانكهاووضعيتثبتناممتقاضيان
درسامانهكارآموردبررسيقرارگرفت.محمدبيگدلي،
مديرعامل بانك ملت نيز در حاشيه نشست مديران
عاملبانكهابامعاوناقتصاديرييسجمهورباتأكيد
برآمادگي شبكهبانكيبرايپرداختاين تسهيالت
گفت :شبكه گسترده شعب بانك در سراسر كشور
همچون گذش��ته آماده خدمترساني به مشاغل و
واحدهاي توليدي كشور است .بدين منظور تسريع
درپرداختتسهيالتبهمشاغلآسيبديدهازكرونا
دراولويتكارتماميواحدهايبانكقرارگرفتهاست.
رضادولتآبادي،مديرعاملبانكتجارتنيزدرپايان
ايننشستبااشارهبهآماربااليدرگذشتگاندربين
كاركنانشبكهبانكيگفت:همانطوركهتأخيركادر
درمان در رسيدگي به بيماران مبتال به كروناويروس
باعث وارد آمدن لطمهه��اي جبرانناپذير به بيمار
ميش��ود ،از همكارانم ميخواهم كه حل مش��كل
مشاغلآسيبديدهازاينبيماريرابهتأخيرنيندازند
و پرداخت تس��هيالت اين بخش را در اولويت كاري
خودقراردهند.

ترخيصكاالهاياساسيو
توليديازگمركتسريعميشود

گمرك|معاونگمركايرانازپذيرشپيشنهادات
گمرك ايران از سوي رياستجمهوري براي تسريع
درترخيصكاالهاياساسيوتوليديازگمركخبر
داد.مهردادجمالارونقيبابيانايننكتهكهترخيص
كاالهاياساسيوتوليديازگمركسرعتميگيرد
اعالمكرد:درحالحاضرموجوديكاالهاياساسيدر
بنادر و گمركات كشور بيش از ۳.۵ميليون تن است.
حدود۳.۳ميليونتنكااليغيراساسيغيركانتينري
نيزدربنادروگمركاتكشوروجودداردكهحدود۸۰
درصد از اين كاالها توليدي ،سرمايهاي يا مربوط به
پروژههايمختلفميباشند.موجوديكانتينرهاي
پُروارداتينيزبيشاز ۳۰هزاردستگاهبرآوردميشود.
وي افزود :اخيرا داليل ايستايي ،دپو و رسوب كاالها
در بنادر و گمركات كشور احصاء و به همراه راهكارها
و پيش��نهادهاي الزم به مراجع ذيربط و ذيصالح
اعالمگرديد.اينداليلدر ۴مقطع:قبلازاظهاركاال
بهگمرك؛بعدازاظهاركاالبهگمركودرحينانجام
تشريفاتگمركي؛بعدازصدورپروانهوقبلازخروج
كاال از گمرك و بعد از ترخيص كاال بررسي و براي هر
مقطعپيشنهادهايالزمدادهشد.معاونامورگمركي
گمرك ايران در ادامه اظهار داشت :اين پيشنهادات
بهاستحضاررييسجمهورمحترمنيزرسيدوايشان
بااجراييشدنپيشنهادهايارايهشدهموافقتنمود
و دس��تور الزم در اين خصوص صادر شده است كه
جزيياتآنطيروزهايآيندهاعالمخواهدشد.
بنابراي��ن با تعامل به وجود آمده با س��ازمانها و
دس��تگاههاي ذيربط از جمل��ه وزارت صمت
و بانك مركزي ،پيش بيني ميش��ود ترخيص
كاالهاي اساسي و ضروري ،مواد اوليه و مورد نياز
واحده��اي توليدي از گم��ركات ظرف روزهاي
آينده سرعت گيرد.

طرح مجلس براي كنترل
بازار خريد و فروش مسكن

رييس كميس��يون عمران مجل��س از وجود خأل
قانوني ب��راي كنترل بازار خريد و فروش مس��كن
خب��ر داد و گفت :در طرح جامع��ي كه در مجلس
داريم اين موضوع را قانوني خواهيم كرد .محمدرضا
رضايي كوچي در ارتباط تصويري با بخش خبري
 ۲۱شبكه يك سيما افزود :در سراسر كشور افرادي
به عنوان دالل و سوداگر موجب بحران در مسكن و
زمينشدهاندكهباقيمتسازيغيرواقعيدرفضاي
حقيقي و مجازي موجب اين گراني هس��تند .وي
تاكيد كرد :الزم اس��ت همانطور كه دستگاه قضا با
جديت به موضوع ورود پيدا كرده است ،اين حركت
استمرار داشته باشد و با واسطه گران برخورد شود.
رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي
گفت :بنگاههاي امالك زيادي در كشور وجود دارد
كهكارشانرابهدرستي انجامميدهند،امامشاوران
امالكي هم هستند كه انصاف را رعايت نميكنند و
خالف قانون عمل ميكنند .رضايي كوچي تصريح
كرد :تعداد زيادي از مش��اوران امالك كشور فاقد
مجوز قانوني هستند و بر اساس گزارشها ،دالالن
در برخي از بنگاههاي اين مش��اوران فعال هستند
كه الزم است مجامع امور صنفي و وزارت صمت بر
فعاليت آنها نظارت كند.

ادامهازصفحهاول
گزارشيكنامهنگاري
سپاسآقايرييسجمهور

حكمرانانبيانديشهنيزفارغازمنافعمليورعايت
حال تهيدستان تنها در پي نمايش قهرماني خود
ِ
و كسب محبوبيت از جيب مردم هستند .در اين
دوران پُرهياهو ،از صميم قلب براي شما در تدبير
ايران عزي��ز آرزوي توفيق دارم .ولي ،اين امر
امور ِ
تنها در سايه خردورزي و پرهيز از افتادن در دام
غوغاساالران امكان پذير است .به عنوان يك برادر،
ش��ما را از اين بابت پرهيز ميدهم .باقي برعهده
شماست .با سپاس
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ايران

مركز پژوهشهاي مجلس ،ميزان كالري را با تركيب سني در سالهاي اخير بررسي كرد

كمترين ميزان كالري موردنياز جامعه در سال 1397

نقطه اوج كالري مورد نياز در ايران براي سالهاي مياني دهه  ۸۰بوده

يككشور،درصدزياديازجمعيتبهسمتسنيننوجواني
حركتميكنند،سياستگذارانبايددرنظرداشتهباشندكه
در آينده نزديك نياز به كالري در آن جامعه افزايش خواهد
يافتودرنتيجهبايدبرنامهريزيالزمبرايتأمينكالريمورد
نيازصورتگيرد.تأمينكالريمهمترينواولينمعياربرآورد
خطونرخفقرمطلقدريكجامعهاست.افراديكهدرتأمين
كالريموردنيازخوددچارمشكلهستند،ازفقرمطلقرنج
ميبرند و بنابراين گام نخست مبارزه با فقر مطلق ،طراحي
شيوههايحمايتيبراي تأمينكالري موردنيازافراداست،
همچنينتعييناستاندارديبرايكالريموردنيازازاهميت
باالييدرمطالعاتفقربرخورداراست.

گروهكالن|
دريكمطالعهپژوهش�يدرمركزپژوهشهاي
مجلسشوراياسالميكالريموردنيازايرانيان
طيسالهايمختلفبراساسدومعيارسازمان
بهداشت جهاني و انستيتو تغذيه ايران با توجه
به ساختار سني و جنس�ي جمعيت در هر سال
محاسبهشدهاست.نتايجمحاسبهنشانميدهد
كهبا توجه به تغييرات جمعيتي ايران ،نقطه اوج
كالري مورد نياز براي س�الهاي مياني دهه ۸۰
اس�تكهمتولديندهه ۱۳۶۰بهس�نينجواني
رس�يدهاند ،پس از آن كالري م�ورد نياز كاهش
پيداكردهودرسال ۱۳۹۷بهكمترينمقدارخود
رسيدهاست.

در سه دهك باالي جامعه كه ش��امل  30درصد جامعه با
بيشترين درآمد است معادل 1564گرم مواد غذايي دقيقا
معادلميزانمصرفمطلوبوبهداشتياستكه2793كيلو
كالريهمراهبا 101گرمپروتئيناستكهالبتهازنظركالري
معادل 220كيلوكالرياضافهانرژيوهمچنينمعادل17
گرم مصرف بيشتر پروتئين است .به گزارش «تعادل» ،نان
مهمترين ماده غذايي بوده و در تهران 16درصد ،سيستان
و بلوچستان 30درصد ،مازندران 18درصد و چهارمحال و
بختياري  12درصد در كالري سه دهك بااليي و پر درآمد
جامعه س��هم دارد .برنج در تهران 14درصد ،سيس��تان و
بلوچس��تان  8درصد ،مازندران  39درصد و چهارمحال و
بختياري  13درصد در كالري سه دهك بااليي و پر درآمد
جامعهسهمدارد.ايننكتهنشانميدهدكهظرفيتمنطقه
در برنج كاري يا گندم كاري نيز موثر بوده است و جايي كه
برنج كشت ميشود س��هم اصلي در كالري را برنج تامين
ميكندوجاييكهغالتوگندمتوليدميشودسهماصلي
را گندم دارد .سيبزميني تقريبا در تمام استانها سهم 4
درصديداشتهاست.سبزيهادرتهران 13درصد،سيستان
و بلوچس��تان 10درصد ،مازندران 9درصد و چهارمحال و
بختياري  10درصد در كالري سه دهك بااليي و پر درآمد
جامعه سهم دارد.گوشت قرمز در تهران 2درصد ،سيستان
و بلوچس��تان  5درصد ،مازندران  2درصد و چهارمحال و
بختياري  4درصد در كالري س��ه دهك بااليي و پر درآمد
جامعهسهمدارد.يعنيهرجاكهتوليددامودامداريوعادات
غذاييوابستهبهداموجودداشته،سهمگوشتدركالرينيز

ادامه ازصفحهاول

سبد غذايي سه دهك بااليي جامعه از نظر وزن مطلوب بوده اما از نظر انرژي با 220كيلو كالري انرژي اضافي و 17گرم پروتئين اضافي همراه است
بيشتربودهاست.ازنظروزنيميزانكالريموردنيازدرتهران
با 1563گرم ،سيستان و بلوچستان 1993گرم ،مازندران
 2028گرموچهارمحالوبختياري 1920گرمبودهاست.به
عبارتديگر،دربرخياستانهاغذايپرحجموسنگينتري
استفاده ميشود .كالري مورد نياز نيز در وضعيت مطلوب
بايد 2573كيلو كالري باش��د كه اين رقم در تهران تقريبا
نزديك به وضعيت مطلوب است و 2557كيلو كالري بوده
است .اما در سيستان و بلوچس��تان با اضافه كالري مواجه
بوده و  3775كيلو كالري جذب داشته است .در مازندران
 2915ودرچهارمحالوبختياري 3432كيلوكالريجذب
داشتهاند.بهعبارتديگر،دربرخياستانهاهموزنبيشترو
همجذبكالريوسوءتغذيهازجهتپرخوريوجودداشته
كه عمال باعث اضافه وزن و مش��كالت ديگر نيز ميش��ود.

رشد افراط در غياب علممحوري

عضوهياتعلميدانشكدهاقتصاددانشگاهعالمهطباطبايي
تهران همچنين خاطرنشان ميكند « :انصاف اين است كه
در ش��بكههاي اجتماعي در كنار اين جنگهاي مشكوك
بين افراطيهاي خوشبين و افراطيهاي
حيدري و نعمتي ِ
بدبين ،حرفهاي متين و كارهاي پژوهشي ارزشمندي هم
وجود دارد كه بايد روي آنها تمركز كرد .همه بايد بدانند ،هر
چيزيكهبهمعنايدقيقكلمهبخواهدبهقراردادمنجرشود،
لزومابايدازكانالمجلسعبوركندوبنابهتمهيديكهشهيد
بهشتيطراحيكردهاند،هرچيزيكهازكانالمجلسعبور
كندوبهتصميممنتهيشود،بهلزوم،شفافهمخواهدشد.
دراينزمينهچندمسالهحياتيوجودداردكهبراييكارزيابي
عالمانه از اين قضيه بايد در دستور كار نظام رسمي تبليغات
كشورقراربگيرد.يكياينكهبايدشفافبگوينداينقرارداد(اگر
قرارداد شود) كه اسمش را قرار داد برد -برد گذاشتهاند ،بايد
روشنبگويندبردهايطرفچينيدرچهحيطههايياست.
اگرميگويندضربهمهلكيبهامريكازدهميشود؛بايدبگويند
در چه حوزههايي اين ضربه زده ميشود ؟ و از همه حياتيتر
اينكه بايد بيايند با ژرف كاوي در تجربه تاريخي ايران ،به ما
بگويند كه سوابق تاريخي ما در اين زمينه چه ميگويد؟ آيا
واقعا تجربههاي تاريخي م��ا اجازه بهره مندي اصولي از اين
قضيهراميدهديانه؟بايدببينيمتجربهتاريخيمادرخصوص
مطالباتماازايننوعقراردادهاچهميگويد؟آنگونهكهمقامات
رسميكشورتاكنونگفتهانديكيازمهمترينانتظاراتازاين
تفاهمنامه اين است كه تهديدهاي امنيتي امريكا و اسراييل
عليه تماميت ارضي ما به حداقل برسد .بايد ببينيم به لحاظ
تاريخي تجربههاي گذشته در خصوص توسل به يك قدرت
خارجي براي بيرون راندن يك قدرت ديگر ،چه ميگويد؟»
مومنيبابازخوانيتاريخمعاصركشورميگويد«:منصميمانه
ازمتخصصانتاريخوعلومسياسيتقاضاميكنمدراينزمينه
سكوت نكنند و س��طح دانايي نظام ملي را باال ببرند .من در
تحقيقي كه سه دهه پيش انجام داده بودم متوجه شدم كه
هرگزكوششهاياينگونهايرانبرايكسباطمينانوامنيت
موفقنبوده.بنابراينكسانيكهفكرميكننداتحاداستراتژيك
باچينميتواندضامنامنيتمليماباشدبايدبيايند،بگويند
كه بر اساس آن تجربههاي تاريخي چه فكري كردهاند و چه
تمهيداتي انديشيدهاند كه آن اتفاقات گذشته نيفتد .براي
اولينبار در دوره پسارنسانس اين شاه عباس صفوي بود كه
برايبيرونراندنپرتغاليهاازايران،دستبهدامنانگليسيها
شد.بايدبررسيشودكهآياايناقدامكهجايپايانگليسيها
را در ايران محكمتر كرد در مجموع به نفع ايران شد؟ و آيا اين
شيوهبهجايباالبردنقابليتهايدرونيكشورموثراستيا
اينكهماتحتالحمايهبودنراازگونهايبهگونهديگريتغيير
داديم .اين موضوع بس��يار مهمي است و من از متخصصان
ميخواهمكهدراينزمينهصحبتكنند.تمامپژوهشهاي
من در همه زمينه هانشان ميدهد كه ما شكست خورديم،
گرفتاريهاي ما با اين نوع تصميمسازي بيشتر شده زماني
كه امنيت ملي مان را از كانال اتكا به قدرت خارجي ديگري
دنبالكرديم.بهعنوانمثالخوباستمتخصصانتاريخي
ما عهدنامه فينكناشتاين را كه در سال 1186خورشيدي
بين ايران و فرانسه برقرار ش��د زير ذرهبين بگذارند؛ در آنجا
فرانسويها متعهد شده بودند كه براي بيرون كردن روسها
از بخشهايي از س��رزمين ما به كم��ك ما بيايند .به محض
اطالعروسهارفتندباناپلئونقراردادتيلسيتراامضاكردند
و فرانسويها علي رغم عهدنامهاي كه با ايران داشتند هيچ

كمكي در برابر جنايتهاي روسها به ايران نكردند .بعد هم
درتاريخمنعكسشدهكهفتحعليشاهبعدازآبروريزيهايي
كه شد ،باز هم ملتمسانه و ذليالنه سراغ انگليسيها رفت و
امتيازاتيبهآنهادادواينبارهمهيچفايدهاينصيبكشورمان
نش��د .اينها درسهاي بزرگ تاريخ اس��ت .شما مثال روايت
آندره فونتن در كتاب يك بستر و دو رويا را نگاه كنيد ،بعد از
جنگ جهاني دوم ،زماني كه روسها استان آذربايجان ايران
رااشغالكردهبودندوخالينميكردنددوبارهدستبهدامان
امريكاييها ش��ديم و امريكاييها روسها را تهديد به انجام
حملهاتميكردند(.البتههنرنماييهاييهمرجاليمثلقوام
داشتند)ماازامريكاييهاكمكگرفتيمكهروسهارابيرون
كنيم ،بعد بايد ببينيم امريكا بعد از حضور و ريشه گرفتن در
ايرانباماچهكرد».

شاخص دستنشاندگي در اقتصاد
مومني در پاسخ به اين پرسش كه وضعيت نظام ارتباطي و
اقتصادي ايران در زمان قبل از انقالب آيا تفاوتي با شرايط بعد
از انقالب داشت خاطرنشان ميكند« :من از دوستان دعوت
ميكنمكتابارزشمند«سياستخارجيامريكاوشاه»نوشته
مارك گازيوروس��كي را مطالعه كنند .گازيوروسكي در آنجا
يك كار ابتكاري خارقالعاده انجام داده و يك شاخص دست
نشاندگيطراحيكردهودرچارچوبآننشاندادهكهميزان
دستنشاندگيحكومتپهلويبهامريكابهابعادشكنندگيآور
رسيدهبودوآنرامنشأسقوطرژيمپهلويميداند.بعضيها
در ايران در ش��رايطي كه ما در الفباي كارهاي خودمان گير
كردهاي��م ،موضوعاتي را ذيل عنوان اينك��ه ميآييم از تضاد
بين ابرقدرتها استفاده ميكنيم ،بهره ميبرند؛ من شخصا
دعا ميكنم كه يك روز به يك چنين شرايط و قابليتهايي
برسيم،غيرممكنهمنيست،ولييكچنينجايگاهييك
زحمتهاولوازميميخواهدكهتازمانيكهساختارقدرتمان
بهآنلوازمتندرندهدمابيشتردستنشاندهخواهيمبود.در
سال  1906انقالب مشروطه در ايران پيروز شد .در اين سال
به واس��طه اينكه روسها يك سال قبلش در جنگي معروف
از ژاپنيها شكس��ت خورده بودند و در اروپا هم مشكالتي با
انگليس داشتند؛ علي رغم همه اين بحرانها ،بالفاصله پس
از انقالب مش��روطه روس و انگليس رفتند قرارداد  1907را
«نصفليُ ،
بستندورسماگفتند ُ
نصفلكواهللخيرالرازقين».
اينجوري است ماجرا ،حد و حدودي كه آنها براي كشوري با
جيديپي 400ميليارد دالري قائل هستند با كشوري كه
مثال25هزار ميليارد دالر جي دي پي دارد ،متفاوت است و ما
بايداينتفاوتهاراعالمانهببينيمتاقراردادتركمانچايدوباره
اتفاقنيفتد.ميرزاابوالقاسمخانقائممقامدرجلسهايكهبراي
جنگهايايرانوروسقراربودتصميمبگيرند،همينراگفت.
گفتآقاشماميخواهيدباروسهاگالويزشويد؛روسهادارند
ساالنه600كرور ماليات ميگيرند؛ در حالي كه شما قدرت و
بنيهمالياتگيريتانكمتراز 6كروراستوگفتحدخودتان
رابدانيد.اينپياممعصومينهمهستكهميگويند«رحمت
خداوندبرآنبندهايكهقدرخودرابداند».بنابراينماازتجربه
مشروطه هم بايد درس بگيريم و حواسمان باشد كه استفاده
كردنازاينتضادها،نيازمندداشتنبسيارسطحباالييازبلوغ
انديشهايوقابليتهايسطحباالياجرايياست.باهوسراني
و شوخي و بازيچه قراردادن مسائل حياتي يك چنين امري
حاصل نميشود .براي اينكه در اين موضوع خاصي كه مبتال
بهكشورماناست،گامهايجديبرداشتهشود».عضوهيات

وضعيت مطلوب وزن مواد غذايي در روز بايد 310گرم نان،
 95گرم برنج 20،گرم ماكاروني 26،گرم حبوبات 70،گرم
سيبزميني 300،گرمميوه 38،گرمگوشتقرمز 64،گرم
گوشتسفيد 35،گرمتخممرغ 250،گرملبنيات 35،گرم
روغن نباتي 40،گرم قندو شكرباش��د كه جمع آن معادل
 1563گرم است كه معادل 2573كيلو كالري انرژي ايجاد
ميكند.جمعپروتئيننيزمعادل 84گرماست.اينوضعيت
در دهك س��وم كه جزو كم درآمدهاي جامعه محس��وب
ميشد ،معادل  1061گرم مواد غذايي معادل  1934كيلو
كالرياستكهبا 66گرمپروتئينهمراهاست.امااينميزان
كمترازميزانمطلوبموردنيازانساناست.اينوضعيتدر
دهكدهموپردرآمدجامعهمعادل 1850گرمموادغذايي
و 3375كيلوكالري انرژي اس��ت كه با 119گرم پروتئين

علميدانشكدهاقتصاددانشگاهعالمهطباطباييتهرانادامه
ميدهد « :توصيه ميكنم مقاله راهبردي كه در سال2007
توسط امانوئل والراش��تاين راجع به منازعه ه ِژمونيك ميان
چين وامريكا نوشته شد .در آنجا والراشتاين3 ،نكته حياتي
را خطاب به ساير كش��ورها مطرح كرد .نكته اول اين بود كه
گفته بود ،اينه��ا (قدرتهاي هژموني جهاني) خيلي تقابل،
رجز خواني و اهانت به هم ميكنند ،والراشتاين در آن مقاله
ميگويدحواستانباشد،فريباينعربدههارانخوريدوهوس
برخوردهاي احساسي و بيبنيه تحت عنوان اينكه از «تضاد
اينها استفاده كنيم» به س��رتان نزند .در آنجا نشان ميدهد
كهيكواقعيتيوجودداردوآناينكههميشههژمونشماره
يك دنيا هم قدرت شماره يك نظامي بوده ،هم قدرت شماره
يك توليدي بوده و هم قدرت شماره يك سياسي بوده ،يعني
مقبوليتداشته.ميگويداينبنيههژمونيكهامريكاازناحيه
بنيه توليدي دارد در حال فروريختن است؛ يعني چينيها از
نظر توان توليدي در حال جلو زدن هستند اما اين همه ماجرا
نيست.اوميگويدبرايناساسامريكاييهادراينمواجهههايي
ك��ه دارند و يك روز با هووآوي برخ��ورد ميكنند وروز ديگر
جنبشخروجكارخانههاازچينراراهاندازيميكنند،آخرش
اين است كه اين دو قدرت در حال رقابت براي باقي ماندن در
راس هرم هژموني هستند .طبيعتا امريكايي به دنبال حفظ
موقعيت هستند و چينيها هم به واسطه ظرفيتهايشان
بهجايجايگزينيهستند.بعدباجزيياتتوضيحميدهدكه
امريكاييهاميخواهندتجربهايكهپسازجنگدومجهاني
و در چارچوب پيمان يالتا با روسها داش��تند را در خصوص
چينيها تكرار كنند .يعني قدرت چي��ن را ميپذيرند ولي
خطاب به قدرت تازه گفته ميشود كه حدوحدودت را بدان و
به عنوان يك قدرت درجه 2اجازه خواهي داشت حركاتي را
انجامدهي.بعداشتاينميگويدجالباستزمانيكهپيمان
يالتااجراشدهردوقدرتبهشدتاجرايآنرامنكرميشدند
ودرسطحتبليغاتيهمانژستهايسابقراميگرفتندولي
بهتعبيريوالراشتاينميگويدهردوكشورتاپايانجنگسرد
بهمفاديالتاپايبندبودند.عيناينقضيهدربارهرابطهامريكاو
انگليسدردورهپسازجنگجهانيدومتكرارشدوزمانيكه
انگليسيهاپذيرفتندمنازعهآنهابهيكهمكاريرقابتآميز
تبديلشد.تاقبلازجنگدومهژمونشمارهيكدنياانگليس
بودوكلنظماقتصاديبينالملليونظماقتصادبينالملليبر
اساسنفعانگليسيهاتنظيمميشدكهبعدازتوافقباامريكا
اينمسالهحلشد».

نگاه به درون به جاي بروننگري
اين اقتصاددان ميگويد« :نكته مهم ديگري كه والراشتاين
در آن مقال��ه توضي��ح داده و ما هم در معرض اين آس��يب
هستيمكهبرخيهاميگويندبايدببينيمترامپكنارميرود
يا نه؟ اين حرف را والراش��تاين سال 2017زده و ميگويد به
دعواهاي درون جناحهاي قدرت در امريكا هم دل نبنديد و
فكرنكنيدكهباتيزكردنچاقويدموكراتهاميتوانيدحال
جمهوريخواهها را بگيرد يا بالعكس .ميگويد كه دعواهاي
ترامپ و هيالري و برندي ساندرز دعوا بر سر حذف ديگري
نيست ،دعوا بر سر آن است كه با كدام روش ميتوان منافع
ملي امريكا را محقق كرد .دعواي اينها دعوا بر سر شيوههاي
حداكثرسازيمنافعامريكاستوبسيارغمانگيزاستكهدر
رسانههاي رسمي ما و در سطح گفتار مقامات ما به جاي اين
اظهارات عالمانه در مس��يرهاي ديگر ميافتند .در آن مقاله

همراهاست.درنتيجهوضعيتگروهپردرآمدجامعهفاصله
زيادي با ميزان مطلوب مواد غذايي مورد نياز دارد و دچار پر
خوري و سوء تغذيه از جهت جذب زياد و در نتيجه چاقي و
اضافهوزنوناراحتيهايديگراست .نقطهاوجكالريمورد
نيازدرايرانبرايسالهايميانيدهه ۸۰بودهكهمتولدين
دهه ۱۳۶۰بهسنينجوانيرسيدهاند،پسازآنكالريمورد
نيازكاهشپيداكردهودرسال ۱۳۹۷بهكمترينمقدارخود
رسيده است.تغييرات جمعيتي در يك كشور تأثير زيادي
بر نيازهاي كشور خواهد داشت و ازاينرو سياستگذاران
بايد برنامهريزيهاي بلندمدت را بر اساس نيازهاي ناشي از
تحوالتجمعيتيتنظيمكنند.يكيازمهمتريننيازهايي
كهباتغييراتساختارجمعيتدچارتحولميشود،نيازبه
تأمينغذاوكالريمناسباست.بهعنوانمثالزمانيكهدر

نكتههاييراوالراشتاينمطرحكردهدربارهاينكهامريكادراين
رقابتيكهبرسرهژمونيباچينداردچهنقاطقوتوضعفي
داردوچينچهنقاطقوتوضعفيداردكهبسياربرايشرايط
امروزمابهكارميآيد.چينازنظرتامينانرژي،آبراهها،خطوط
مواصالتي و خطر تجزيهپذيري دروني و ...چين ضعفهاي
جدي دارد و امريكاييها هم تمركز خود را بر اين نقاط ضعف
ق��رار داده و چينيها در توافقهاي اس��تراتژيكي كه با ما يا
پاكستانيها،ياآسيايميانهايو...بستهاندبهدنبالپوششاين
نقاطضعفهستند.چينبرايماخيراتنميكند،بايداينرا
بفهميموهرزمانيكهمنافعشاقتضاكندبهسرعتوسهولت
زيرهرقرارداديخواهدزد.همانطوركهفرانسويها،آلمانيها،
انگليسيها،پرتغاليها،روسهاو...اينكارراانجامدادند.مابايد
بهجايترويجانديشهاتكابهديگرانرويارتقايبنيهتوليدي
و پيوند ناگسستني حكومت با مردم كار كنيم .راه نجات ما از
اينمسيرميگذرد».مومنيتاكيدميكند«:موضوعديگري
كهدراينمباحثجايخاليآناحساسميشودوبايدتالش
كردتاظرفيتدانايينظامتصميمسازيهاياساسيخودرا
باالببريموهمبرايمردمماناينآگاهيهاراداشتهباشيمآن
است كه اگر حتي همه عوامل بيروني در اين زمينه همراهي
كند آيا ما قدرت بايسته براي نوشتن قراردادهاي كارآمد با
كشورهاي ديگر را داريم يا نه؟ در اين زمينه هم وضعيت ما
بسيار اسف بار است و كاش به جاي اين بحثهاي حيدري،
نعمتيبيفايدهكههركسديگريرابهمزدوريخارجيمتهم
ميكند،اينهاپوچوبيفايدهاست؛بايدبهروشعلمينگاهشود.
مافاقدصالحيتهايبايستهدرتنظيمقراردادهايمناسب
براي كشور هستيم و گناه اول اين موضوع است كه علم براي
مافصلالخطابنيستواساسابسترنهاديمااجازهپيداكردن
دستاوردهاي توسعهاي را از ما سلب ميكند .توصيه موكد
من اين است كساني كه ايران را دوست دارند و توسعهخواه
همهستنددراينزمينهبامردمومسووالنصحبتكنندكه
متاسفانهصالحيتهايشاندرحوزهمسائلاقتصاديبهطرز
فاجعهآميزيضعيفبودهاست».اودرادامهميگويد«:حتي
ريشههاياينضعفبنياديدرقبلازانقالبهمقابلمشاهده
است؛ چون وجه كليدي دوم بعد از مالحظات امنيتي پشت
اين قرارداد مساله جذب سرمايههاي خارجي است .جذب
سرمايه خارجي يك مساله تخصصي اقتصادي است ،يك
ذخيره دانايي عظيم در اين خصوص وجود دارد و يك تجربه
تاريخيغنيدركشوروجودداردكهبايدآنهارابهبحثبگذاريم
تا ببينيم چطور ميتوانيم ظرفيت خود را باال ببريم و هزينه
فرصتاينقراردادهاياجتنابناپذيرراپايينبياوريم.برخي
درايرانفكرميكننداگرايرانرابطهخودراباامريكاحلكند
همهمشكالتشحلميشود.دريكپژوهشارزشمندبهطور
دقيقبررسيشدهكهكارنامهجذبسرمايهخارجيدردوره
 1352تا 1356خورشيدي را بررسي ميكند .چرا اين دوره
مهماست،چوندردرجهاولدرآنزمانايرانوامريكادرقله
روابط نزديك و استراتژيك بودند؛ نكته دوم اين است كه در
آندورهايرانيكيازبهترينرشدهاياقتصاديخودراتجربه
ميكرد و نكته سوم اينكه در آن دوره به واسطه اينكه جهش
سرمايههاينفتي داشتيم ايران از يك قدرتباالي چانهزني
براي جذب سرمايه برخوردار بود .در اين پژوهش مشخص
ش��ده كه در كل آن دوره ،حضور 972ش��ركت خارجي در
كشور به ثبت رس��يده كه از اين آمار 371شركت در زمينه
داللي و بيمه فعاليت داش��تند .يعني بيش از يك سوم كل
شركتها؛ 250شركت ديگر در زمينه بازرگاني ،هتلداري و

كالري و خط فقر
كاهش كالري مورد نياز متوسط ايرانيان درحقيقت بهنفع
نرخفقراست،بهطوريكهكمكميكندنيازبهغذاكاهش
پيدا كند و جمعيت بيش��تري از زير خط فقر خارج شوند.
شايان ذكر است كه با توجه به نقطه اوج دوم جمعيتي كه
سالهاي اول دهه ۱۳۹۰است ،نياز به كالري در سالهاي
آيندهنيزافزايشخواهديافت.همچنينمطالعاتجهاني
نياز مادران ش��يرده به كالري را بهميزان ۵۰۰كيلوكالري
بيشازسايرزناندرهرسنميدانندكهاينامرنيزباتوجه
بهاولويتهايكشوردرزمينهتشويقبهفرزندآوريوتغذيه
باشيرمادربايدموردتوجهسياستگذارانقرارگيرد.يكياز
نكاتمهموقابلتوجهيكهبهآنپرداختهشده،بررسيسبد
غذاييمطلوبوزارتبهداشتبهعنوانسبدمورداستفاده
درمطالعاتفقروامنيتغذايياست.نتايجبررسيهايمركز
پژوهشهايمجلسنشانميدهداينسبدبهدودليلباال
بودنميزانكالريتعيينشدهودرنظرنگرفتنتفاوتهاي
جغرافيايي ،نميتواند معيار مناس��بي براي مطالعات فقر
باشد.كالريسبدموردنيازوسبدمطلوبوزارتبهداشت،
بهترتيب متناسب با ميزان كالري دريافتي سه دهك باال و
يك دهك باالست كه بس��يار باالتر از كالري گروههاي در
مرز فقر است.همچنين بررسي منطقهاي نشان ميدهد
كهعاداتغذاييدرمناطقمختلفجغرافياييچهبهلحاظ
ميزان كالري مصرفي و چه بهلحاظ تركيب سبد غذايي،
بسيار با يكديگر متفاوت است و نميتوان تنها از يك سبد
مطلوب براي همه آنها استفاده كرد بهطوري كه به عنوان
مثال سه دهك پايين استان كرمانشاه ،از ميانگين كل۱۱
استانديگركشور،كالريمصرفيبيشتريدارند.

رستوران فعال بودند ،در همين دو مورد ،حدود 620شركت
فقطدرزمينهدالليفعالبودهاند؛ 206شركتهمدرزمينه
ساختمان فعال بودهاند .پيام اين آمار چيست؟ اين است كه
زماني كه بستر نهادي شما به رانت و فعاليتهاي غير مولد
پاداشميدهد،خارجيهامون ُگلنيستندوتحتهرعنواني
كه بيايند در حوزهاي فعال ميشوندكه برايشان با كمترين
زحمتبيشترين سودراداشتهباشد.اينرامنازجنبهمثال
درخصوصاهميتبسترنهاديتوضيحميدهموبهمسووالن
كشورمان ميگويم كه كج كاركردي بستر نهادي كنوني به
مراتب شكنندهتر از گذشته است و ما وضعيت غمانگيزي را
تجربهميكنيم».

اصالح قبل از توافق
او ميگوي��د« :م��ا ب��ه اصالحه��اي بس��يار بنيادي��ن و
توانمندس��ازيهاي جدي قب��ل از هر تواف��ق خارجي نياز
داريم .همه دنيا ميگويند كه چينيها بياخالق ،خش��ن
و سركوبگرند ،چينيها فس��ادند؛ اينها تجربيات زيادي از
مراودات چينيها با جهان ثبت ش��ده؛ ما همه تمركزمان را
بايدروي كشور خودمان بگذاريم و آسيبهاي كشورمان را
بشناسيم و عالمانه با آن برخورد كنيم .قرارداد خارجي چه
در قالب انتقال تكنولوژي باشد ،چه در قالب جذب سرمايه
فيزيكي در شرايطي كه بس��تر نهادي ما ضد توليدي ،كج
كاركرد و پرفس��اد است قطعا به نفع طرف خارجي و به ضرر
ما تمام خواهد شد .اين جزو اصول مسلم تجربيات جهاني و
تجربيات داخلي است .مومني تاكيد كرد« :نزديك30سال
پيشبايكتيمپژوهشينسبتاصاحبصالحيتكاريرادر
قالبكتابمنتشركرديمتحتعنوانآثارفرهنگيعضويت
ايراندرگاتودبليوتياو،درآنجايكيازيافتههايكليديما
اينبودكهديديمجنگحقيقيبرسرمنافعمليدردبليوتي
اوجنگحقوقياست،يعنيمابايدمتخصصانسطحبااليي
برايبستنقراردادهاياقتصاديوفرهنگيو...داشتهباشيم.
شما برويد قراردادهاي ما با فوتباليستهاي خارجي را نگاه
كنيد؛ اينكه ديگر نه منازعه هژمونيك دارد و نه مساله بقاي
كشوراستونهمسالهمرگوزندگيوگرسنگيمردممطرح
است؛شماببينيدمايكقرارداداستانداردوآبرومندتوانستهايم
بافوتباليستهاومربيهايخارجيببنديم،منازكسانيبه
رهبري و سران قوا مشاوره ميدهند ميخواهم كه شرافت
حرفهايرارعايتكنندوگزارشهايتحقيقوتفحصهاي
چهارگانهايكهدرخصوصصنعتخودروشدهرابهدرستي
به اين مسووالن كليدي منعكس كنند .چون در كشور علم
اساستصميمگيرينيستحتيمستنداتيكهبهبهايگران
فراهم شده در معرض ديد نظام تصميمسازي هاي اساسي
كشور قرار نميگيرد .در اين اسناد چهارگانه يك مساله3بار
تكرارشده.آننكتهمكررچيست؟گفتهشدهدرقراردادهايي
كه خودروس��ازهاي ما با كش��ورهاي خارجي بستهاند ،اين
است كه طرف خارجي به تعهدات خود عمل نكرده و در اين
قراردادها هيچ تنبيهي براي نقض عهد اينها در نظر گرفته
نشده ،بنابراين ما بايد خيلي حواسمان جمع باشد چون اين
قابليت حرفهاي در بستن قراردادهاي مهم را نشان ندادهايم؛
اين معنايش اين نيست كه متخصصان حقوق دان صاحب
صالحيتدركشورنداريم؛معنايشايناستكهآنصاحبان
صالحيتهايتخصصيبهتعبيرسيدمحمدبحرينيانآنها
كهاهليتحرفهايدارنددر فرآيندهاي تصميمسازيبهكار
گرفتهنشدهاندكهبايداينروندتغييركند».

بانك و بيمه
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گشايش در تخصيص ارز و واردات كاال تا  7مرداد

 4روز فرصت براي تعهدات ارزي

تشكيل بازار متشكل ارزي يكي از پازلهاي ساماندهي بازار عبور دالر صرافي از  23هزار تومان حباب سكه به يك ميليون تومان رسيد

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
بانك مركزي اعالم كرده كه با تاييد درخواست
تخصيص ارز ثبتس�فارش متقاضيان موافقت
كردهومتقاضيانتا 7مردادمهلتدارندكهبراي
تامينارزاقدامكنند.همچنينامكاناستفادهاز
پروانههايصادراتيتاتاريخمذكورتمديدشدهو
بايدنسبتبهتامينارزوترخيصكاالاقدامكنند.
بهگزارشتعادل،بانكمركزيباارسالپيامكگستردهاي
درصددتسهيلروشوارداتدرمقابلصادراتباهدفرفع
مشكالت فعاالن تجاري برآمده است .به گفته بسياري از
واردكنندگاني كه در صف تخصيص ارز براي واردات كاال
و ترخيص كاالهايشان از گمرك بودهاند طي ديروز و امروز
پيامكيمبنيبرموافقتباتخصيصارزشانوامكاناستفاده
ازپروانههايصادراتيتاتاريخ ۷مرداد ۱۳۹۹ازسويسامانه
جامعتجارتايراندريافتكردهاند.متناينپيامكبدين
شرح است« :درخواست تخصيص ارز ثبت سفارش تاييد
شد و تا تاريخ ۹۹.۵.۷مهلت تامين ارز دارد .امكان استفاده
از پروانههاي صادراتي ني��ز تا تاريخ مذكور تمديد گرديد.
مقتضي اس��ت نس��بت به تامين ارز و ترخيص كاال اقدام
فرماييد.اينمهلتتمديدنخواهدشد».
از سوي ديگر ،صادركنندگان براي بازگشت ارز حاصل از
صادرات خود درباره تعهدات ايفا نشده سالهاي ۹۷و۹۸
تنها تا روز  ۳۱تيرماه يعني چهار روز ديگر فرصت دارند.
بسته سياستي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال
 ۹۹و رفع تعهدات ايفا نشده س��الهاي  ۹۷و  ۹۸توسط
وزراينفت،صمتواقتصاد،رييسسازمانبرنامهوبودجه
كشور و رييسكل بانك مركزي در روز ۲۳تيرماه تصويب
شد و براساس آن تمامي صادركنندگان موظف شدهاند
حداكثر چهارماه پس از صدور پروانه صادراتي از س��وي
گمرك ،ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي
كشور بازگردانند .براين اساس صادركنندگان سالهاي
۹۷و  ۹۸بايد دست كم  ۸۰درصد از ارز حاصل از صادرات
خ��ود را به صورت حوال��ه ارزي و حداكثر  ۲۰درصد را به
صورت اس��كناس در بازار ثانويه به بانكها و صرافيهاي
مجاز بفروشند .در اين بسته سياستي تاكيد شده است كه
فروش ارز بايد به صورت حوالههاي ارزي در سامانه نيما و
بهصورتاسكناسدرسامانهنظارتارز«سنا»ثبتشوند.
با اين حال در تبصره يك اين بسته سياستي آمده است كه
بنگاههاي توليدي /صادراتي براي تامين نيازهاي وارداتي
خود ميتوانند حداكث��ر  ۳۰درصد منابع ارزي حاصل از
صادرات خود را اس��تفاده كنند و بايد  ۷۰درصد ديگر را
به صورت حواله ارزي در بازار ثانويه به فروش برس��انند.
تبصره دوم اين ماده نيز تاكيد كرده اس��ت كه تامين ارز
گروهي از واردكنندگان از سوي گروهي از صادركنندگان
به صورت مستقيم با توافق وزارت صمت يا وزارت نفت با
بانك مركزي و ثبت در سامانه نيما امكانپذير است .ماده
دوم اين بسته سياستي تمديد مهلت چهار ماهه تعيين
شده براي بازگش��ت ارز را براي گروه محدودي از كاالها
امكانپذير كرده و از س��وي ديگر تاكيد كرده آن دس��ته
از صادركنندگاني كه ظرف س��ه ماه از زمان صدور پروانه
صادراتي ارز خود را به كشور بازگردانند ،تعهد ارزي آنها بر
مبناي ۹۰درصد ارزش پايه صادراتي محاسبه خواهد شد.
اماشايدمهمترينبخشازاينبستهسياستيآنجاييباشد
كه تاكيد ميكنند صادركنندگاني كه در مهلت تعيين
ش��ده از تاريخ صدور پروانه صادراتي نسبت به بازگشت
ارز خود به چرخه اقتصادي كش��ور اقدام نكنند ،مكلف
هس��تند باقيمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه
نيما) به نرخ روز پاياني مهلت مزبور در اين بازار يا قيمت
روزبازار،هركدامكهكمترباشد،بهبانكمركزيبفروشند.
اما در صورتي كه صادركنن��دهاي ارز حاصل از صادرات
خود را طي اين م��دت بازنگرداند ،وزارت صمت صدور يا
تمديد كارت بازرگاني وي را انجام نداده و امكان صدور يا
تمديد ثبت سفارش را از او سلب ميكند .همچنين امكان
استفاده از تسهيالت و خدماتي نظير مسير سبز ،پذيرش
ضمانتها و نظاير آن و همچنين استرداد حقوق و عوارض

متضرر شدن همكاران ما خواهد شد و سودي كه حاصل
نميشود،برايخريدمجددبايدمبلغيهمازجيببگذارد.
دبير هياتمدي��ره اتحاديه طال و جواهر تهران تاكيد كرد:
چنانچه همچون سنوات گذش��ته ،بانك مركزي ورود و
نظارتكند،بسياربرالتهاباتبازاروروندافزايشيقيمتها
تاثيرگذار خواهد بود؛ لذا خواسته ما از رييس بانك مركزي
اين استبر اين موضوعورودكردهوبا صحبتدر اين رابطه
مانعافزايشبيشترقيمتهاشوند.ايندرحالياستكهدر
اولين روز هفتهاي كه گذشت ،قيمت هر قطعه سكه تمام
بهار آزادي طرح جديد  ۱۰ميليون و  ۴۸۰هزار تومان ،هر
قطعهسكهتمامبهارآزاديطرحقديمنيز ۹ميليونو۵۰۰
هزار تومان ،نيم سكه و ربع سكه نيز به ترتيب پنج ميليون
و ۲۵۰هزارتومانوسهميليونو ۵۰هزارتومان،سكههاي
يك گرمي يك ميليون و ۶۵۰هزار تومان و هر گرم طالي
 ۱۸عيارنيز ۹۶۴هزارتومانمعاملهشدهاند.

صرافيهاي بانكها روز پنجشنبه قيمت دالر را براي فروش 23هزار و 100تومان و قيمت خريد دالر را 22هزار و 300تومان اعالم كردند
گمركيميسرنخواهدبود.سازمانامورمالياتينيزتمامي
معافيتها و مش��وقهاي مالياتي صادركنندگان را براي
كساني كه ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند ،لغو
ميكند و بانك مركزي نيز گواهي ثبت آماري (تخصيص
ارز) را صادر نخواهد كرد و بانكهاي عامل نيز تسهيالت
و ضمانته��اي ريال��ي و ارزي را براي اي��ن افراد متوقف
خواهند كرد.
تشكيلبازارمتشكلارزييكيازپازلهاي
ساماندهي بازار
سخنگويكميسيوناقتصاديمجلس،بهتشريحعللرشد
نرخارزدرماهاخيرپرداختوگفت:اگربتوانيمجوروانيبازار
رامديريتكنيموتقاضايسرمايهايبهسمتبازارارزنيايد،
بازار قابل كنترل خواهد بود .مهدي طغياني در گفتوگو با
ايبِنا با اش��اره به داليل افزايش نرخ ارز در روزها و ماههاي
اخير ،گفت :بعد از شيوع كرونا ما شاهد بروز دو اتفاق يكي
بحثاختاللدرصادراتنفتيوديگريبحثفروش،پايين
آمدنقيمتشديدآنوهمچنينعدمتقاضايكافيبوديم.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي ،با بيان
اينكه كشورهايي كه درگير كرونا شده بودند تقاضاي خود
براي خريد نفت را بهش��دت كاهش دادن��د ،افزود :در پي
كاهشتقاضاميزانارزدريافتينيزكاهشيافتهكهاينخود
نابسامانيفعليراتاحدوديتوجيهميكند.
طغيان��ي با تاكيد بر اينك��ه افرادي ك��ه در دوره قبل ارز
داشته و صادرات كرده بودند به محض رويت افق افزايش
قيمت ديگر به عرضه ارز اقدام نخواهند كرد ،تصريح كرد:
نگهداري ارز با انگيزه فروش آن با قيمت باالتر موضوعي
است كه امكان ساماندهي باز را سلب ميكند .اين نماينده
مردمدرمجلسيازدهم،بابياناينكهتالشبرايگشايش
منابع جديد ارزي از اقداماتي است كه بايد از سوي بانك
مركزي انجام شود ،گفت :در راستاي بهبود وضعيت بازار
ارز راهاندازي سيستم صادرات ميتواند تا حدود بسياري
تنشهاي قيمتي را به حداقل برساند .وي با اشاره به اينكه
بايدآرامآرامبهسمتساماندهيبازارارزباارايهمشوقهاي
الزم حركت كنيم ،افزود :پيشنهاد ما اين است كه با تهاتر،
رابطه صادركننده و واردكننده را بهبود ببخشيم تا به اين
ترتيب ميزان ارز وارداتي به كشور بيشتر شود .اين نماينده
مردم در مجلس دهم ،اف��زود :توجه به پيمانهاي پولي
دوجانبه ،اهتمام به تش��كيل بازار متشكل ارزي و خريد
آتي ارز ميتواند آرام آرام گلوگاه را برطرف كرده و به اين

ترتيب ساماندهي قيمتها رخ دهد .وي با بيان اينكه در
حال حاضر در بحث تقاضاي ارز در حداقل ممكن هستيم
چونسفرهايخارجينداريم،تصريحكرد:اگربتوانيمجو
روانيبازاررانيزمديريتكنيميعنيتقاضايسرمايهايبه
سمت بازار ارز نيايد ،بازار قابل كنترل خواهد بود.
نرخ در بازار
هفتهگذشته،افزايشقيمتارزبارديگرركوردهايبااليي
براي دالر و يورو در تابلوي صرافيها ثبت كرد و در بازار آزاد
نيز قيمت دالر 24هزار تومان ،يورو 27هزار تومان و درهم
امارات  6هزار و  640تومان اعالم شد .صرافيهاي بانكها
روز پنجشنبه قيمت دالر را براي فروش به مردم با افزايش
 150توماني 23ه��زار و 100تومان و قيمت خريد دالر را
 22هزارو 300توماناعالمكردند.همچنينقيمتفروش
ي��ورو در صرافيهاي بانكها با افزاي��ش 150توماني25
هزار و  400تومان اعالم شده است؛ قيمت خريد يورو نيز
در اين صرافيها 24هزار و 600تومان اس��ت .در بازار طال
نيز قيمت طالي18عيار هر گ��رم يك ميليون و 35هزار
تومان،قيمتسكهتمامبهارآزاديطرحجديد 10ميليون
و  950هزار تومان و قيمت سكه طرح قديم  10ميليون و
 250تومان است.قيمت نيمسكه بهار آزادي  5ميليون و
 480هزارتومان،ربعسكهبهارآزادي 3ميليونو 220هزار
تومان و سكه گرمي يكميليون و 750هزار تومان تعيين
شده است و به فروش ميرسد .هر مثقال طال  4ميليون و
 485هزار تومان ارزشگذاري ش��ده است ،ضمن آنكه هر
اونس طال در بازارهاي جهاني با قيمت 1805دالر معامله
ميشود.سامانهسنانرخميانگينارزمعاملهشدهدرتاريخ25
تيرماه 99رابرايدالر،22871ليرتركيه،3451دالركانادا
 ،17217يورو  ،25165دره��م  ،5972يوان  ،3304پوند
 27666تومان اعالم كرد .سامانه نيما نيز نرخ حواله را براي
دالر ،17266يورو 19633تومان اعالم كرد .براين اساس،
اختالفقيمتصرافيهابانيمابه 5600تومانرسيدهاست.
حباب سكه
به گفته دبير اتحاديه طال و جواهر تهران ،افزايش نرخ ارز و
قيمتهايجهانيوكاهشارزشريال،عامالنافزايش۳۵۰
هزارتومانيقيمتسكهدرطوليكهفتههستندوايندر
حالياستكههرقطعهسكه،باحبابيكميليونتوماني
دادوستد ميشود .نادر بذرافشان در گفتوگو با ايسنا ،در
رابطهباوضعيتيكهفتهاخيربازارسكهوطالداخلياظهار

كرد:درطولهفتهايكهگذشتبهطورميانگينقيمتهر
اونس جهاني  ۲۲دالر افزايش قيمت داشت .عالوه براين،
افزايشنرخارزوبهدنبالآنكاهشارزشريالدربرابردالر
سبب شد روند قيمتها در بازار سكه و طال داخلي روندي
صعوديداشتهباشد.دبيرهياتمديرهاتحاديهطالوجواهر
تهران خاطرنش��ان كرد :از اوايل هفته تا حدودي به دليل
كاهشارزشريالبهجهتسرمايهگذاري،تقاضابرايسكه
افزايشي بود كه اين عامل نيز بيتاثير در افزايش قيمتها
نبود .اين در حالي اس��ت كه تقاضا براي خريد مصنوعات
طالبهحداقلرسيدهوسببتعطيليبسياريازواحدهاي
توليدي و توزيعي ما شده است .البته اين افزايش تقاضا به
شكلقديمنيستومردمبرايخريدطالگرمييكميليون
تومانياهرقطعهسكه۱۱ميليونتومان،قدرتخريدندارند
اماباتوجهبهجنبهسرمايهگذاريبرايحفظارزشپولملي
برخياقدامبهخريدسكهكردهاند.
اين عضو هياتمديره اتحاديه ط�لا و جواهر تهران درباره
تغييرات قيمتي در طول هفت��ه ،گفت :در طول هفته هر
قطعه سكه حدود  ۳۵۰هزار تومان ،نيم سكه حدود ۲۷۰
هزار تومان ،ربع سكه ۲۴۰هزار تومان و هر گرم طالي نيز
 ۲۴هزارتومانافزايشقيمتداشتهاند.درحالحاضرحباب
سكهبرايهرقطعهبهيكميليونتومانرسيدهاست.
وي افزود :آخرين قيمتها در روز گذشته (پنجشنبه) نيز
بدين صورت است كه هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح
جديد ۱۱ميليونتومان،هرقطعهسكهتمامبهارآزاديطرح
قديم ۱۰ميليونو ۲۵۰هزارتومانقيمتدارند.همچنين
قيمتنيمسكهپنجميليونو ۵۰۰هزارتومان،ربعسكهنيز
سهميليونو ۲۶۰هزارتومانوسكههاييكگرمينيزيك
ميليون و  ۷۶۰هزار تومان است .همچنين هر گرم طالي
 ۱۸عيار در آخرين معامالت انجام شده يك ميليون و ۳۵
هزار تومان قيمت داشته و هر مثقال طال نيز چهار ميليون
و ۴۸۰هزارتومانقيمتداشتهاست.دربازارجهانينيزهر
اونس طال ۱۸۰۱دالر ثبت ش��ده است .بذرافشان تصريح
كرد:عالوهبراينكهصفرشدنمعامالتمصنوعاتطالسبب
آسيب به واحدها شده و بسياري از آنها را تعطيل كرده ،اين
افزايشقيمتهانيزسببضرروزيانبسيارآنهاشدهاست.
بهطور مثال واحدي در آخرين معامله روز خود سكه را۱۰
ميليون و ۷۷۰هزار تومان فروخته است ،فرداي همان روز
ابتدايصبحقيمتگرفتهايمو ۱۰ميليونو ۸۹۰هزارتومان
شده تا خواستهايم خريداري كنيم به ۱۰ميليون و ۹۸۰تا
 ۱۱ميليونتومانرسيدهاست.اينتغييراتساعتيباعث

طال ارزان شد
طال پس از اينكه روز پنجشنبه در پايينترين قيمت يك
هفته اخير بسته ش��د ،در معامالت روز جمعه تحت تاثير
نگرانيهاي پيرامون افزايش م��وارد ابتال به ويروس كرونا و
تنش��هاي امريكا و چين ثابت بود و پايين مرز ۱۸۰۰دالر
ايستاد .به گزارش ايسنا ،بهاي هر اونس طال براي تحويل
فوري در معامالت روز جاري بازار سنگاپور ۰.۱درصد رشد
كردوبه ۱۷۹۷دالرو ۹۶سنترسيد.دربازارمعامالتآتي
امريكا ،هر اونس طال ب��ا ۰.۱درصد كاهش ،به ۱۷۹۸دالر
رسيد .بهاي معامالت اين بازار روز گذشته با ۱۳دالر و۵۰
سنت معادل ۰.۷درصد كاهش ،در ۱۸۰۰دالر و ۳۰سنت
بسته شد .جان شارما ،اقتصاددان بانك ملي استراليا اظهار
كرد:طالازافزايشابهاماتژئوپليتيكيدرامريكاوجهانو
افزايش موارد ابتال به ويروس كرونا در امريكا حمايت يافته
امادالرقويتررشدقيمتطالرامحدودكردهاست.شاخص
دالرباتقاضابرايخريداينارزبهعنوانداراييامن،دربرابر
رقيبانشباالماند.طبقآماررويترز،امريكادرروزپنجشنبه
حداقل ۷۰هزار م��ورد جديد ابتال به بيماري كوويد ۱۹را
گزارش كرد كه هفتمين ركورد روزانه ثبت ش��ده در ماه
ميالديجاريبود.
جانويليامز،رييسبانكفدرالرزرونيويوركاظهاركرده
كهچندسالطولخواهدكشيدتااقتصادامريكاازصدمات
ناشي از شيوع ويروس كرونا بهطور كامل احيا شود و هنوز
زمان آن نرسيده كه به افزايش نرخهاي بهره فكر كنيم.
كاهش نرخهاي بهره به نفع طالست كه سوددهي ندارد
و با كاهش هزينه نگهداري طال ،جذابيت سرمايهگذاري
در آن را افزايش ميدهد .بر اساس گزارش رويترز ،بازارها
به روابط تجاري امريكا با چين چشم دوختهاند .واشنگتن
درحالبررسيممنوعيتسفربهامريكابرايهمهاعضاي
حزب كمونيس��ت چين و خانوادههاي آنها است .در بازار
ساير فلزات ارزشمند ،هر اونس پاالديم براي تحويل فوري
با  ۱.۴درصد كاهش ،به  ۱۹۶۷دالر و  ۷۵سنت رسيد .هر
اونس پالتين براي تحويل فوري  ۰.۳درصد كاهش يافت
و به  ۸۲۲دالر و  ۷سنت رسيد .هر اونس نقره براي تحويل
فوري با  ۰.۷درصد كاهش ۱۹ ،دالر معامله شد.
ارزهاي اروپايي از دالر عقب افتادند
ارزشتماميارزهايمهماروپاييدربرابردالرنزوليشد.به
گزارشرويترز،هرچندرشداقتصاديچيندرسطحمثبت
باقيماندهاست،اماآمارهايمنتشرشدهنشانميدهدكه
برايپنجمينماهمتوالي،رشدبخشخردهفروشيدرسطح
منفيباقيماندهاستواينمسالهميتواندبرضعيفباقي
ماندن سطح تقاضا در يكي ازبزرگترينبازارهاي مصرفي
جهانودرنتيجهتجارتجهانياثرمنفيبگذارد.نشانههايي
ازوقوعجنگارزيبينپكنوواشنگتنباعثنگرانيفعالين
بازار ارز شده و همين مس��اله به تقويت ارزهاي امن نظير
فرانك منجر شده است .اختالفات چين و امريكا از مساله
هنگكنگبهتايوانكشيدهشدهوچينتهديدكردهاست
غول اسلحهسازي «الكهيد مارتين» را در صورت اصرار به
فروشتسليحاتبهتايوانتحريمخواهدكرد.

يادداشت

اصالحات در نظام بانكي

الگوي مناسب اصالحات در
نظام بانكي بايد در محورهاي
مختلفحاكميتي،ساختاري،
مالي ،توسعه سرمايه انساني
و فناوري و تحول ديجيتالي
تدوين و تصوي��ب و با اجماع
محمدربيعزاده ملي اجرايي شود.
كارشناسارشدبانك در چن��د دهه اخي��ر همواره
اصالحات نظ��ام بانكي جزو
برنامههاي اعالم��ي دولتها بوده و در رس��انهها هم
مطرح شده اس��ت .عالوه بر اعالم برنامه دولتها ،در
چند سال اخير پيشنويس قانون جديد بانكداري نيز
تدوين و از صاحبنظران و كارشناسان و مديران بانكي
نظرخواهي شده است و احتمال اينكه در دوره جديد
مجلس ش��وراي اسالمي مطرح و حتي تصويب شود،
زياد است .اين اصالحات از دو منظر قابل بررسي و نقد
است؛ نخس��ت ،منظر درون نهادي و از ديد مديران و
كارشناسان نظام بانكي و ساير صاحبنظران مستقل
آشنا به مسائل پول و بانك و دوم از منظر برون نهادي
و سياستمداران و ذينفعان خارج از نظام بانكي است،
هر چند نميتوان اين اصالحات و ريشههاي آن و حتي
نياز يا عدم نياز به آن را بدون در نظر گرفتن دو ديدگاه
مورد بررسي و تحليل قرار داد .اصوال در رابطه با بانكها
دو ديدگاه وج��ود دارد .ديدگاه اول ن��گاه بدبينانه به
بانكهاست .شايد عدهاي اينگونه تصور كنند كه اين

بدبيني ريشه در تفكر برخي از افراد مذهبي قبل و بعد
از انقالب دارد؛ در حالي كه اگر به سير تاريخي بانكها
توجه ش��ود ،از همان ابتداي شكلگيري بانكها اين
ديدگاه منفي وجود داش��ته اس��ت .براي مثال برخي
از مردم ايتالي��ا خاندان مديچي را ك��ه بانكدار بودند
رباخوار ميناميدند .در اي��ران دوران قاجار مفاد نامه
سيدجمالالدين اسدآبادي به ميرزاي شيرازي نشانگر
همينبدبينيبودهاست.سيدجمالالديناسدآباديدر
نامه تاريخيخودبه ميرزاي شيرازي ازبانك يادنمودهو
مينويسد« :و اما بانك و ما ادراك ما البانك! بانك يعني
زمام ملت را يكجا به دس��ت دشمنان اسالمي دادن و
مسلمانانرابندهكردنوپذيرشسلطهوآقاييكفار!»و
شايد دليل رد درخواست امينالضرب از ناصرالدين شاه
براياولينتاسيسبانكايرانيحاكميتهمينديدگاه
باشد .يك دهه قبل از تشكيل بانك شاهنشاهي حاج
محمد حسن امينالضرب به ناصرالدين شاه پيشنهاد
كرد بانك ملي توسط دولت و مردم ايران تأسيس شود
وبراينموضوعتأكيدكردكهسرمايههايخرديكهدر
بانك جمعآوري ميشود ،نقش مهمي در شكلگيري
فعاليتهاي صنعت��ي دارد .اين بدبيني تاكنون ادامه
داشته و افراد بدبين از هر فرصتي براي حمله به بانكها
و يا محكوميت آنها استفاده ميكنند .سوابق امر حاكي
ازآناستكهدرشروعكاردولتنهمباحاكميتهمين
ديدگاه مباحث بسيار جدي براي تبديل كل بانكهاي
كشور به بانكهاي قرضالحسنه در بدنه باالي دولت

مطرح كه البته با مقاومت كارشناسي مواجه شد و در
نهايت بانك قرضالحسنه مهر ايران شكل گرفت .اما
ديدگاه دوم نهادها و افرادي هس��تند كه واقعيت اين
پديده را پذيرفته و طرفدار اس��تفاده از اين ظرفيت در
اقتصاد كشور هستند .اين تقسيمبندي شايد در وهله
اولموضوعسادهايباشدامادرعرصهعملديدگاهافراد
بدبين در صورتيكه در مراكز اصلي تصميمسازي و يا
تصميمگيري كشور قرار گيرند سرنوشت اصالحات در
نظام بانكي را تغيير خواهد داد .شكي وجود ندارد كه در
صورت تسلطكاملاينديدگاهدر قوايمجريهومقننه
اقدامات دولت نهم با شدت بيشتري در جهت مقابله با
بانكها با شيوه عملكرد فعلي انجام خواهد شد.
آيا ميتوان تعادل بين اين دو ديدگاه به وجود آورد؟ آيا
اين دو ديدگاه با هم آشتيپذيرند و يا هر يك اين فرمان
را به طرفداران خود ميدهند كه راه خودتان را برويد؟
راه تعادل اين است كه در هر دو ديدگاه نظر افراطيون
كنترلشدهونظراتواقعگرايانهومنطبقباشرايطروز
جهاني هر دو ديدگاه مورد توجه قرار گرفته و س��پس
الگوي مناسب اصالحات در نظام بانكي در محورهاي
مختل��ف حاكميتي (مبتن��ي بر حكمران��ي خوب و
نقشه راه توسعه كش��ور و سند چشمانداز و همچنين
رعايت توصيههاي بال و س��اير استانداردهاي داخلي
و بينالمللي مرتبط) ،ساختاري ،مالي ،توسعه سرمايه
انساني و فناوري و تحول ديجيتالي تدوين و تصويب و
با اجماع ملي اجرايي شود.

پيشنهادايناستكهپيشنويسقانونجديدبانكداري
كهتجميعدوقانونمهموپايهنظامبانكياست،ازطريق
رسانههاي جمعي در اختيار عموم مردم قرار گرفته و
نظراتصاحبنظرانجم عآوريوموردتوجهقرارگيرد.
بهنظرميرسدهمچنانبرخيازمديرانوصاحبنظران
بانكي نسبت به اين پيشنويس نقد دارند كه الزم است

مورد توجه قرار گيرد .پيش��نهاد ديگر اين است كه در
پايان كار هر دولت گزارشي از اقدامات اصالحي در نظام
بانكي مطالبه و با برنامههاي اعالم شده شروع كار دولت
منطبق ش��ده و ضمن اطالعرساني به مردم در مراجع
قانوني و پژوهشي مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
منبع:ايبِنا

اخبار
تامين  ۳۶هزار ميليارد تومان
كسري بودجه بدون خلق پول

بانك مركزي اعالم كرد :از ابتداي اجراي عمليات
بازار باز تاكنون  ۷مرحله اوراق بدهي دولت حراج
و ح��دود  ۳۶هزار ميليارد تومان كس��ري بودجه
دولت از اين محل تامين شده بدون آنكه نقدينگي
جديدي خلق شود .به گزارش روابط عمومي بانك
مركزي ،در راس��تاي دس��تيابي به هدف تورمي
اعالمي و در چارچوب سياستگذاري جديد پولي،
بانكمركزيتالشميكندبامديريتنقدينگيدر
جامعهوهدايتآنبهسمتمتقاضيانبخشواقعي
همچوندولت،ضمنتاميننيازآنهاازرشدكنترل
نشدهنقدينگيجلوگيريكند.برهميناساساين
بانك در چارچوب اجراي عمليات بازار باز كه در آن
اعطاي تس��هيالت به بانكها منوط به اخذ وثيقه
است ،به دولت كمك كرده تا كسري بودجه خود را
از طريق انتشار اوراق بدهي و فروش آنها به بانكها
و نهادهاي مالي غيربانكي تامين كند .در اين روش
كه «حراج اوراق بدهي دول��ت» نام دارد ،دولت از
منابع موجود در بازار پول تامين مالي و از مراجعه
به بانك مركزي و دريافت پول پر قدرت خودداري
ميكند .در اين چارچوب تاكنون  ۷مرحله اوراق
بدهي دولت حراج شده و حدود  ۳۶هزار ميليارد
تومان كسري بودجه دولت از اين محل تامين شده
بدون آنكه نقدينگي جديدي خلق شود.

حمايت بانك مركزي
از شفافسازي قوه قضاييه

معاونحقوقيوامورمجلسبانكمركزيدرواكنش
به انتش��ار اخبار محاكم ه علني دو نفر از كاركنان
بانك مركزي در رس��انهها ،گف��ت :بانك مركزي
ب��ا محاكم قضايي براي پيگي��ري تخلفات عدهاي
معدود از كاركنان اين بانك ،همكاري نزديك دارد
و ضمن اينكه از شفاف سازي قوه قضاييه و برخورد
با فساد حمايت ميكند خواستار برخورد قاطعانه با
تخلفات نيز هست .به گزارش روابط عمومي بانك
مركزي ،سيداميرحسين طيبي فرد ،ضمن تشكر
از شفافس��ازي و اقدامات قضاي��ي قوه قضاييه در
مبارزه با فس��اد ،عنوان كرد :همزمان با رسيدگي
به پرون��ده اين دو نف��ر در دادگاه ،پرونده تخلفاتي
ايشان در «هيات رس��يدگي به تخلفات كاركنان
بانك مركزي» نيز تحت رسيدگي است كه نشان از
عزم جدي اين بانك براي برخورد با فساد ،همراستا
با سياستهاي جرم ستيزي قوه قضاييه دارد .وي
تأكيد كرد :از آنجايي كه بانك مركزي متولي امور
پولي ،بانكي و ارزي كشور است و مسووليت نظارت
بر شبكه بانكي را نيز بر عهده دارد ،همواره در تعيين
و انتصاب مديران و مسووالن خود دقت و مراقبت
را به عمل ميآورد و اهتمام جدي براي به كارگيري
افراد صالح و س��الم را دارد؛ ليكن خطاي چند نفر
نبايد خدمات گس��ترده و حساس نيروهاي خدوم
و متخصص بانك مركزي را در اين شرايط سخت،
زير سوال ببرد .مقام مسوول بانك مركزي در پايان با
اشاره به نقش رسانهها در تنوير افكار عمومي تاكيد
كرد:ازرسانههاميخواهيمدرانتشاراخبارمربوطبه
اينمحاكمبهگونهايعملكنندكهاتهاماتانتسابي
به يك يا چند نفر از كاركنان موجب بدبيني مردم
به بدنه تخصصي و كارشناسي بانك مركزي نشود؛
ضمن آنكه وقوع تخلف در جامعه و هر دستگاهي
يك امر محتمل است و قوه قضاييه به همين منظور
با متخلفان بهشدت برخورد ميكند.

هشدار صندوق بينالمللي پول
درباره موج دوم كرونا

رييس صن��دوق بينالمللي پول گف��ت :فعاليت
اقتصادي در سراس��ر جهان در ح��ال حاضر رو به
بهبود است ولي موج دوم همهگيري كرونا ميتواند
اختاللهاي بيشتري ايجاد كند .به گزارش رويترز،
كريستالينا جورجيوا ،رييس صندوق بينالمللي
پول گفت :هزينههاي ساالنه اقداماتي كه براي مهار
همهگيريويروسكروناوتعديلمشكالتاقتصادي
به وجود آم��ده از آن اتخاذ ش��ده ،همين حاال هم
سطح بدهيها را باال برده است .ولي هنوز نميتوان
اين اقدامات امنيتي را كنار گذاشت .جورجيوا قبل
از نشس��ت وزراي دارايي و روس��اي بانك مركزي
اقتصادهايبزرگگروهبيستگفت«:اقتصادجهان
هنوز هم در خطر ق��رار دارد» .صندوق بينالمللي
پول ماه گذشته پيش بيني خود از توليد در جهان
در  ۲۰۲۰را پايي��ن آورد و اعالم كرد :اقتصاد جهان
در سال جاري ميالدي  ۴.۹درصد كوچك ميشود
و روند بهبود اقتص��ادي در  ۲۰۲۱هم ضعيفتر از
حد انتظار خواهد بود.جورجيوا گفت :هنوز خطرات
بسياري در پيش است از جمله موج دوم همهگيري
ويروس كرون��ا ،بيثباتي در قيمت كاالها ،افزايش
حمايت از توليد داخل و ناآراميهاي سياسي.

تحليل
موفقيت هوش مصنوعي
در بازارهاي مالي

بحران مالي در دوره شيوع كرونا يكي از بزرگترين
و س��ريعترين س��قوطهاي بازارهاي مال��ي را از
س��ال  1987به وج��ود آورد .ش��ركتهاي مالي
بس��ياري دچار ضررهاي هنگفتي ش��دند اما در
اين بين ش��ركتهايي نيز بودند كه توانس��تند از
اين بحران براي س��ود دهي بيشتر استفاده كنند
و در كمال تعجب س��رمايهگذاران سنتي ،موفق
به كسب س��ودهاي فوقالعادهاي شدهاند .يكي از
اين ش��ركتهاي پيش��رو جنرال تريد هولدينگ
( )general trade holdingاس��ت ك��ه مقر
اصلي دفتر آن در ش��هر لندن واقع ش��ده اس��ت.
بر اساس مدارك ثبتي اين شركت در ژانويه سال
 2019ثبت ش��ده اس��ت و در اكتبر همين سال و
بر اساس گزارش كميس��يون معامالت انگليس،
معامالتواقعيخودراباسرمايهاوليهيكصدميليون
پوند شروع كرده است .در كمال تعجب اين شركت
توانسته است كه در بازه  9ماهه مبلغ سرمايه خود
را به حدود يك ميليارد پوند برساند و همين باعث
شده تا توجهات بسيار زيادي را به خود جلب كند.
زيرا عمده زمان فعاليت ش��ركت در دوران بحران
كرونا و سقوطهاي س��همگين در بازارهاي مالي
سپري شده است.
از ديگر ويژگيهاي مهم اين شركت به نسبت ساير
شركتهاي مديريت س��رمايه فعال در بازارهاي
مالي استفاده تقريبا كامل از معامالت الگوريتمي
و هوش مصنوعي اس��ت .اين شركت ادعا ميكند
كه تقريبا  98درصد سود كسب شده در اين مدت
توسط هوش مصنوعي منحصربهفرد اين شركت
كسب شده اس��ت و انسان دخالتي در اين موضوع
نداش��ته اس��ت .همين موضوع باعث بحثهاي
زيادي ميان معاملهگران سنتي در بازارهاي مالي
شده است كه معتقدند حضور هوش مصنوعي در
بازارهاي مالي نميتواند دايمي باشد .از طرفي نيز
زيادند تحليلگراني كه به نتيجه كار اين ش��ركت
خوشبين هس��تند و معتقدند كه زمان استفاده از
هوش مصنوعي با قدرت ادراك و يادگيري باال در
بازارهاي مالي فرا رسيده است.
هرچن��د اين ش��ركت در اي��ن راه تنها نيس��ت و
شركتهاي بسياري در بازارهاي مختلف در تالش
براي اس��تفاده از هوش مصنوعي و الگوريتمهاي
معامالتيهستندولينتايجحيرتانگيزاينشركت
باعث ش��ده است كه توجهات بسياري به سمتش
جلب شود.
الكس آمارتيفي��و مديرعامل و يكي از بنيانگذاران
شركت جنرال تريدينگ در مصاحبه با بلومبرگ
معتقد اس��ت كه موفقي��ت اين ش��ركت نهتنها
اتفاقي نيست بلكه حاصل چندين سال تجربيات
بنيانگذاران و مديران شركت است .الكس معتقد
اس��ت كه موارد زيادي دست به دست هم دادهاند
كه اين ش��ركت در اين بازه كم به چنين موفقيت
خيرهكنندهاي دس��ت پيدا كند« .به عنوان مثال
هوش مصنوعي مورد استفاده ما محصول شركت
 j4capاست كه بنيانگذار اين شركت آقاي جف
گليكمن عالوه بر تامين هوش مصنوعي مورد نياز
ما به عنوان مشاور در پروژه ما نيز حضور دارد ،هوش
مصنوعيكهايشانطراحيوگسترشدادهاندبسيار
عالي اس��ت و حاصل دهها سال تالش ايشان براي
ساختهوشمصنوعياست.ايشانفردياستكه
هوش مصنوعي مورد استفاده پنتاگون را طراحي
كرده است .مديران شركت و ديگر مشاور ما آقاي
بري بنيستر مدت زمان طوالني در حوزه مالي فعال
بودهاندوخوشبختانهتركيبتجربياتآنهاباهوش
مصنوعي بينظير بوده است ».در بخش ديگري از
مصاحبه خود ايشان اضافه ميكند «شما به عنوان
يك معاملهگر در بازارهاي مالي ميدانيد كه در هر
لحظه دهها و گاهي صدها پارامتر در تصميمگيري
شما دخيل هستند تا قبل از هوش مصنوعي آقاي
گليكمن استفاده از سيستمي كه بتواند تمام اين
دادهها را تحليل كند و به جمعبندي مناسبي نيز
برسد بسيار دور از دسترس مينمود ولي وقتي ما در
جون 2019اولين تستهاي تركيبي استراتژيهاي
خود را با هوش مصنوعي انجام داديم از نتيجه مورد
نظر بسيار متعجب ش��ديم و همه كامال مطمئن
ش��ديم كه در مس��ير درس��تي قرار داريم .هوش
مصنوعي مورد استفاده ما عالوه بر آموزشهايي كه
از طرف ما ميبيند موارد بسياري را نيز به ما آموزش
ميدهد كه گاهي واقعا ما را به تعجب مياندازد».
بري بنيستر به عنوان مشاور استراتژيهاي مالي
اين شركت نيز در همين مصاحبه اضافه ميكند
«عالوهبرپارامترهايبسيارزياددريكمعاملهتعداد
نمادهاي معامالتي موج��ود در بازارهاي مالي نيز
بسيارزياداست.شمابهعنوانيكشركتمديريت
سرمايه موظفيد كه همواره بهترين پيشنهادها را
به مشتريانتان ارايه دهيد ،مشتريان شما برايشان
مهمنيستكهشمادراينلحظهيكشركتمعروف
استخراج نفتي را به آنها پيشنهاد ميدهيد يا يك
توليدكننده گمنام همبرگر ،واقعيت آن است كه
آنها دنبال سود بيش��تر و سريعتر هستند .جنرال
تريدينگ به همين منظور تش��كيل ش��ده است.
هوش مصنوعي ما در هر لحظه بيش از 8000نماد
معامالتيمختلفرادربازارهايماليبسيارمتفاوت
مورد بررسي قرار ميدهد و سعي ميكند با بررسي
بس��ياري از پارامترهاي درگي��ر ،در لحظه نمادي
را كه توانايي س��ود بيشتر و سريعتر را داشته باشد
معرفي كند ».جنرال تريدينگ به عنوان شركتي
پيشرو در معامالت بر پايه هوش مصنوعي اهداف
بسيار بلندپروازانهاي براي خود تعريف كرده است
ك��ه از ميان آنها ميتوان به هدف جذب س��رمايه
 100ميليارد پوندي در سه سال آينده اشاره كرد.
بايد ديد اين شركت ميتواند در اين راه و همچنين
نوسانهايآيندهنيزبههمينخوبيعملكند.ولي
چيزيكهمشخصاست،هميناالننيززنگخطر
براي شركتهاي بزرگ مديريت سرمايه در جهان
به صدا درآمده است.
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بازارسرمايه

در پايان آخرين هفته از تيرماه مطرح شد

بورس در راه شاخص  2,2ميليون واحدي
گروهبورس|
بازارسرمايهدرهفتهايكهگذشت،بهرغمسعود
اندك شاخص كل ،نتوانس�ت با قدرت قبلي در
مسيرصعوديقبليبهپيشبرود.همينامرسبب
شد تا در طول اين هفته بسياري از كارشناسان
بازار سرمايه از لزوم اصالح قيمتها در اين بازار
سخنبگويند.

آنطور كه به نظر ميآيد در شرايط توقف بسياري از نمادها
برايبرگزاريمجمععموميساالنهبرخيازسرمايهگذاران
بهخصوصآنهاييكهدرطولچندماهاخيربهرشدشتايان
قيمتها عادت كردهاند ،تحمل چشم پوشي از سود آوري
سايرنمادهايمتوقفنشدهرانداشتهباشند .شركتمشاور
سرمايهگذاريبابررسيروندمعامالتروزچهارشنبهبازار
سهام از انتظار ورود شاخص به كانال  ۲.۲ميليون واحدي
پس از يك استراحت موقت با تكيه بر سه عامل خبر داد .به
گزارش بورس پرس ،اين با بررسي روند معامالت آخرين
روزكارياينهفتهبازارسهاماعالمكرد:روزچهارشنبهنيز
همچونچندروزگذشتهشاهدمعامالتچندنوبتيدربازار
بوديم .بدون لحاظ معامالت «خودرو و خساپا» شاخص
كل با كاهش  1898واحدي به كانال يك ميليون و 843
هزارتاييوشاخصهموزنباافزايش 384واحديبهكانال
 481هزارو 245واحدرسيدند.نمادهاي«فارسوشتران»
بيشترينتاثيرمثبتونمادهاي«پارسانوشپنا»بيشترين
تاثيرمنفيرابرشاخصكلداشتند.ارزشمعامالتبورس
و فرابورس  22.9و  5هزار ميليارد تومان بود .بيش��ترين
ارزش معامالت متعلق به نمادهاي «شس��تا و شبندر» با
 1.8و 1.6هزار ميليارد تومانبود.درگروهبانكي«وبملت»
متعادلبوداما«وتجارتووبصادر»خريدارانقويداشتند
و در محدوده مثبت 4درصد معامله شدند .در گروه فلزات
«فوالد»روزگذشتهباتوجهبهتغييراتبيشاز 50درصدي
قيمت س��هام به منظور برگزاري كنفرانس اطالعرساني
توسط ناشر متوقف ش��د« .فملي» نيز كه در ابتداي بازار
خريدارانقويداشتبافشارفروشمواجهشدودرانتهادر
محدودهمنفي 4درصدمعاملهشد.درپااليشيها«شپنا»
كهدرنيمهدومبازارمعاملهشدباافزايشتعدادفروشندگان
مواجهشدوبهصففروشنيزرسيد«.شبندر»درابتداصف
خريدداشتاماباافزايشعرضهدرنهايتدرمحدودهمنفي
1.5درصدمعاملهشددرحاليكهقيمتپايانيسهممثبت

 4.4درصد بود« .شتران» اما با صف خريد قوي به كار پايان
داد.درهفتههاياخيرروزانهحدود ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ميليارد
تومان منابع نقدي جذب بازارسرمايه شده است .همانطور
كهانتظارداشتيمباافزايشارزشمعامالت،ورودنقدينگي
و حمايت دولت ،شاخص كل از مقاومت ۱.۸ميليون واحد
عبور كرد .در حال حاضر انتظار داريم شاخص كل با ادامه
ورودنقدينگي،افزايشنرخدالروافزايشتعدادسهامداران،
پس از يك اس��تراحت موقت به سمت 2.2ميليون واحد
حركتكند.بررسيهانشانميدهددر حاليكه تنها يك
ماه و نيم از آغاز احراز هويت غيرحضوري ميگذرد ،بيش
از يك ميليون و ۱۰۰هزار نفر با استفاده از سامانه سيگنال
احرازهويتشدهاند.اينموضوعنويددهندهتوجهمردمبه
بورس و تمايل براي سهامداري و كسب سود است.

وضعيت بازارهاي جهاني و رقيب
در آخرين روز كاري اين هفته كاموديتيها نوسان اندكي
داشتند .مس به  6484دالر ،روي به  2215و هر انس طال
به  1817دالر رسيد .هر بشكه نفت برنت نيز باالتر از 43
دالرمعاملهميشودونفتخام WTIنيزدرمحدوده40.9
دالردرهربشكهدادوستدميشود.بررسيبازارهايرقيب
نيز نشان ميدهد نرخ هر دالر امريكا در محدوده 23هزار و
 930تومانمعاملهميشود.روزچهارشنبهصرافيملينرخ
فروش دالر را 22هزار و 950تومان اعالم كرد .قيمت سكه
نيزحدود 10ميليونو 840هزارتومانگزارششدهاست.
ش��وراي پول و اعتبار در تصميمي تازه با پيشنهاد بانك
مركزي براي افزايش تنوع سپردههاي بانكي موافقت كرد
كه طي آن سود ۱۰تا ۱۸درصدي به پنچ نوع سپرده تعلق
ميگيرد .اگرچه افزايش نرخ سود بانكي ميتواند در حالت
عادي و در زماني كه بازده ساير بازارها منابع قابل توجهي را
به سمت بازار پول گسيل كند ،با اين حال به نظر ميرسد
در شرايط فعلي كه نرخ تورم انتظاري ارقامي بسيار بيشتر
ازآنچهكهسياستگذارانپوليمدنظردارندرانشانهگرفته
است ،افزايش نرخ سود بانكي نتواند نقشي مهم در خروج
نقدينگي از بازار سهام ايفا كند .به گزارش سنا ،هفتمين
رشد هفتگي شاخص كل بورس تهران ،اين بار با افزايش
 ۵درصدي اين نماگر در هفته منتهي به  ۲۵تيرماه ثبت
شد .شاخص هم وزن اما باز هم از شاخص كل عقب افتاد و
معامالت هفتگي خود را با افزايش ۰.۵درصدي پشت سر
گذاشت .با اين وجود گروههاي كوچك بازار در صدر جدل

يك هفته با بورس كاال

در هفته گذشته رويدادها و اظهارنظرهاي مهمي پيرامون
بورسكااليايرانصورتگرفتكه«عرضهموفقريلملي
براينخستينبار»«،استقبالقطعهسازانازعرضهخودرودر
بورس»«،لزومبازگشاييقويبازارآتيسكه»«،بهرهگيري
بيشترازظرفيتبورسكاالدربازارزعفران»«،تعادلقيمت
زنجيرهفوالدباعرضهسنگآهندرتاالرنقرهاي»ازمهمترين
عناوينآنهابود.بهگزارشپايگاهخبريبازارسرمايه(سنا)و
به نقل از بورس كاال ،شنبه ۲۴خرداد ۱۳۹۹حدود يك ماه
پيشبودكهبراساساطالعيهبورسكااليايران،محصول
ريلآهنشركتذوبآهناصفهاندربورسكاالپذيرشو
براساساعالمقبلي،چهارشنبه ٢٥تيرماهنخستينعرضه
ريل آهن در بازار فيزيكي رقم خورد كه در نهايت ۶۶۰تن از
اينمحصولموردمعاملهقرارگرفت.ريلتوليديذوبآهن
درچهاركالسريلموردنيازراهآهن،مترو،معدنوحملو
نقلداخليكارخانههادربورسكاالعرضهميشود.

بازگشايي قدرتمند بازارآتي سكه
احمد بيات كارش��ناس بازار س��رمايه معتقد است،
بررسيها از روند قيمت سكه به وضوح نشان داد كه
درس��ت با توقف معامالت آتي سكه در شهريور،٩٧
نقدينگي كه جذب اين ابزار مالي شده بود راهي بازار
نقدي ش��د و طي اين دوران نيز به دليل نبود بازاري
براي جذب نقدينگي سرگردان ،شاهد رشد مستمر
بهاي س��كه بودهايم .وي گفت :با اين تفاسير ديدگاه
كارشناس��اني كه آن زمان بر لزوم توسعه و گسترش
بازار آتي س��كه تاكيد ميكردند به ميان ميآيد و به
نظر ميرس��د اين بار بايد متولي بازار طالي كش��ور
يعني بانك مركزي مسير امتحان شده در بازارهاي
بينالمللي يعني توس��عه بازارهاي مالي و معامالت
قراردادهاي آتي سكه و همچنين گواهي سپرده سكه
را در دستور كار قرار دهد.

بهترين عملكرد در ميان اين گروهها از آن گروه فلزات اساسي شد
بازدهيايستادند.دراينميانبيشترينرشدهفتگيازآن
گروهزغالسنگباتكسهم«كطبس»شد.نمادمعامالتي
شركتزغالسنگنگينطبستمامروزهايمعامالتياين
هفتهراباصفخريدبهپايانرساند.گروهحملونقلديگر
صنعتپربازدهبورستهراندراينهفتهبودكهبارشد۲۰.۵
درصدشاخصصنعتهمراهشد.بيشترينسهمازرشداين
صنعتامابهنامنمادمعامالتيشركتكشتيرانيثبتشد.
گروههاي بزرگ اما اين هفته با وجود رشد خوب قيمت،
صدرنشين نشدند .بهترين عملكرد در ميان اين گروهها از
آن گروه فلزات اساسي شد .اين گروه در اين هفته رشدي
معادل  ۱۰.۸درصد را ثبت كرد .پس از آن پتروشيميها
بودندكهبارشد ۷درصديدرميانكاموديتيهاخودنمايي
كردند .بيشترين ارزش معامالت هفتگي بورس تهران نيز
به فلزيها با دادوستد  ۱۳هزار ميليارد توماني اختصاص
پيداكرد.

استقبال از عرضه خودرو
محمدرضا نجفيمنش رييس انجم��ن صنايع همگن
نيرومحركه و قطعهس��ازان خودرو كش��ور با استقبال از
عرضهخودرودربورسكاالگفت:كشفقيمتمحصوالت
مختلف از جمله خ��ودرو در فضاي ش��فاف بورس كاال
كه رقابت و مكانيس��م عرضه و تقاضا در آن حرف اول را
ميزند ،بهترين مسير براي تقويت توليد كشور است و از
اين رو انجمن قطعهسازان از عرضه خودرو در بورس كاال
استقبال ميكند .او افزود؛ با عرضه خودرو در بورس كاال،
قيمتميتواندبراساسعرضهوتقاضاتعيينشودكهاين
مس��اله ۱۰۰درصد به نفع خودروسازان و قطعهسازان و
حتيمصرفكنندگانخواهدبود،ازسوييدرگذشتهنيز
خودروسازان در چند نوبت محصوالت خود را در بورس
كاال عرض��ه كردهاند و آن عرضهها ني��ز اتفاقا با موفقيت
همراهبودهاست.

ريزش بورسهاي جهاني
بهگزارشايسنابهنقلازبلومبرگ،درتازهترين
دور از اختالف�ات متح�دان دو س�وي اقيانوس
آتالنتيك،احتماليكجنگتجاريجديدبين
امريكاواتحاديهاروپاشدتگرفتهاست.
پسازآنكهفرانسهاعالمكردبرتصميمخودبراياعمالماليات
برفعاليتغولهايفناوريدراينكشوراصراردارد،امريكانيز
اعالم كرد در اقدامي متقابل بر روي محصوالت وارداتي خود
از فرانسه در زمينه محصوالت آرايشي-بهداشتي و كاالهاي
لوك��س تعرفه اضافه وضع خواهد ك��رد .ارزش مجموع اين
اقالم وارداتي كه مش��مول تعرفه  ۲۵درصدي خواهند شد
حدود ۱.۳ميليارددالرتخمينزدهميشود .ازسويديگراما

تنشهابينچينوامريكاومتحدانشسرمسالههنگكنگ
بيش از پيش باال گرفته اس��ت .وزارت خزانه داري امريكا با
صدوربيانيهايازتحريمچهارمقامعاليرتبهامنيتيچينيو
همچنينادارهامنيتعموميمنطقهخودمختارسينكيانگ
چينخبردادهاست.وانگيي-وزيرخارجهچينگفتهاست
سطحتنشدرروابطبينامريكاوچينبهسطحكمسابقهاي
رسيدهاست .انگليسنيزاعالمكردغولفناوريهوآويچين
راازپروژهتوسعهشبكهاينترنتنسل ۵اينكشوركنارخواهد
گذاشت .اسكات موريسون -نخس��توزير استراليا از اتخاذ
تسهيالتجديدبراياعطاياقامتدايمبهاتباعهنگكنگي
خبر داده اس��ت .پكن همچنين نس��بت به تبع��ات اقدام
جاستين تردو -نخستوزير كانادا  -در صدور دستور تعليق

موافقتنامهاستردادمجرمانباهنگكنگهشداردادهاست.
توماس باركين -رييس دفتر منطقهاي بانك مركزي امريكا
در ريچموند گفته اس��ت كه احتماال نرخ بيكاري در امريكا
مجدداافزايشيابدكهاينمسالهميتواندباعثشودتاركود،
بيش از ميزان مورد انتظار طول بكشد .نرخ بيكاري امريكا در
دو ماه اخير نزولي بوده است .مت ميسكين -استراتژيست
ارشد سرمايهگذاري در موسسه «جان هانوك اينوستمنت
منيجمنت»گفت:يكنوعجنگبينكسانيكهباخوشبيني
بهآيندهميخواهندمصارفخودراافزايشدهندوآنهاييكهاز
ترسپيدانشدنواكسنكروناميلبهپساندازدارنددرگرفته
اس��ت و همين رفتار متناقض مصرفكنندگان ،كار را براي
پيش بيني وضعيت آينده دشوار ساخته است .از سوي ديگر

در آخرين روز معامالتي اين هفته تمام ذينفعان زنجيره
فوالد دور هم جمع ش��دند و مباحث مرب��وط به تعديل
ضرايب سنگ آهن دانه بندي ،گندله ،كنسانتره و شمش
فوالد مطرح شد .اين جلسه با اعتراض فوالديها به حضور
نمايندگان معدنيها (خارج از مديران عامل شركتها) و
عدم دعوت از انجمن فوالد آغاز شد .شنيدهها حاكي از آن
است كه پس از بحث و بررس��يهاي فراوان اعالم نتيجه
نهايي به توافق فوالديها و معدنيها حداكثر تا يكشنبه
آينده موكول شد و در غير اينصورت معاونت معدني نظر
كارشناسيخودرابهعنوانتصميمنهايياعالمخواهدكرد.
خودروييه��ا نيز معامالت هفتگي خود را با رش��د۱۲.۹
درصدي پشت سر گذاش��تند .دو غول خودروساز بورس
تهران اين هفته ني��ز در كانون توجهات قرار داش��تند و
نقدينگي قابل توجهي را نيز جذب كردند .با نزديك شدن
به روزهاي پاياني تيرماه به احتمال زياد در هفته جاري با
بهرهگيري بيشتر از ظرفيتهاي بورس
رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران و فعال
باسابقهبازارزعفرانمعتقداستكهدولتميتواندحمايت
خود از فعاالن بازار زعفران را در قالب يك طرح جامع با در
نظر گرفتن همه جوان��ب به خصوص مباحث مربوط به
توسعهمصرفوساماندهيبازارهايهدفعملياتيكند.
علي شريعتي مقدم افزود :بعد از افزايش مصرف كه يك
راهبرد جدي است ،موضوع س��اماندهي بازار و رسيدن
ب��ه قيمتهاي متعادل نيز نكته مهم ديگري اس��ت كه
مطرحبودهتاقيمتيمنصفانههمبرايتوليدكنندهوهم
براي مصرف كنندگان تعيين شود؛ در اين زمينه بايد از
ظرفيتهايبورسكاالبيشتربهرهبرد.
تع�ادل قيم�ت زنجي�ره ف�والد ب�ا عرضه
سنگآهندربورس
مدير عامل ش��ركت معدني و صنعتي چادرملو در
م��ورد نظام قيمتگ��ذاري معتقد اس��ت با عرضه
در شرايطي كه به نظر ميرسد تا توليد واكسن كرونا فاصله
داشته باشيم ،شمار مبتاليان اين ويروس مرگبار در جهان
بار ديگر سير صعودي به خود گرفته است و در امريكا ركورد
مبتاليان در طول يك روز شكسته شده است .در ۴۰ايالت از
 ۵۰ايالتامريكاوضعيتبارديگردرسطحهشدارياقرمزقرار
گرفتهاگرچهشمارتلفاتبهنسبتروزهايقبلپايينترآمده
است.مارينيكوال-مديرسبدداراييدرموسسه«پاينبريج
اينوستمنت»-گفت:فكرميكنمكهاقتصادجهانيدرحال
ورودبهيكفازاحيايرشداستكهميتواندچندينسالادامه
داشتهباشدهرچندكهريسكهايينيزوجوددارد.دولتهاو
بانكهايمركزيباابزارهايمتنوعخودبهحمايتازبازارها
ادامهميدهند .تاكنونبيشاز ۱۳ميليونو ۸۹۵هزارو۳۲۷
موردابتالبهكروناگزارششدهاستكهدراينبين ۵۹۱هزارو
 ۱۶نفرجانخودراازدستدادهاند.دربينكشورهايمختلف،
باالترينتلفاتمربوطبهامريكابا ۱۴۰هزارو ۹۲۱نفر،برزيل

موجي از توقفها و بازگشاييها مواجه خواهيم بود .يكي از
گروههايمنفيبورستهراندراينهفتهگروهمحصوالت
دارويي بود كه با افت ۵.۷درصدي مواجه شد .در پايان اين
هفته اما «دتوليد» ،نامه تاييد رسمي سازمان غذا و دارو و
ستاد كرونا و ورود دارو فاويپيراوير به ليست دارويي كشور
را روي سامانه كدال منتش��ر كرد .اين شركت دارويي در
شفافس��ازي اعالم كرد هر دوز اين دارو ۲ميليون تومان
بوده كه به تعداد يك ميليون دوز مواد اوليه خريداري شده
و بخش قابل توجهي توليد و در ش��ركت موجود و آماده
عرضهاست«.دلقما»نيزدراطالعيهايمشابهخبرازتوليد
اين داروي موثر در بهبود بيماران مبتال به كرونا خبر داد.
منفيترين گروه بورس��ي اما در هفته مورد بررسي ،گروه
فنيومهندسيباافت ۱۴.۵درصدبود«.رمپنا»بيشترافت
اين گروه را رق��م زد و در تمامي روزهاي اين هفته گرفتار
صف فروش بود.
س��نگ آهن و فـرآوردههاي ف��والد در بورس كاال،
مساله مهم كشف قيمت محصوالت زنجيره فوالد
تكميل ميگردد به عبارت ديگر هدف و فلسفه ا ّوليه
تشكيل بورس كاال خروج از قيمت گذاري دستوري
بوده اس��ت .زيرا اقدامات غيركارشناسانه در بخش
معادن سنگ آهن و قيمت فوالد در گذشته موجب
گرديده ،به علت عدم كش��ف قيمت كلّي زنجيـره
توليد فوالد در ب��ورس كاال ،بخشهاي توليدي به
صورت مستقيم يا غير مستقيم از غير واقعي بودن
قيمتها آسيبپذير باشند .تقيزاده افزود :به نظر
ميرسد با پيشرفتهايي كه بورس كاال كرده ،امروز
در جايگاهي قرار دارد كه دولت و صنايع ميتوانند
براي كشف قيمتها به آن اعتماد كنند؛ محصوالت
استراتژيك از جمله توليدات زنجيره فوالد راهي جزو
كش��ف قيمت واقعي در بورس كاال را ندارند و وصل
كردن كل قيمتهاي زنجيره فوالد به يك محصول،
منطقي نيست.
با ۷۶هزار و ۶۸۸نفر ،انگليس با ۴۵هزار و ۱۱۹نفر ،مكزيك
با ۳۶هزار و ۹۰۶نفر و ايتاليا با ۳۵هزار و ۱۷نفر بوده است.
بورسهاي آسيايي
لي كه كيانگ -نخس��توزير چين با اشاره به در پيش بودن
يكنبردسختاقتصاديهمدرعرصهداخليوهمدرعرصه
خارجي گفته روند احياي اقتص��اد به صورت تدريجي آغاز
ش��ده اس��ت .وي با تاكيد بر تداوم حمايتهاي مالي الزم از
بازار توسط دولت گفت كه متعهد به كاهش مالياتها و ارايه
تسهيالتارزانومناسببهكسبوكارهاهستيم.درمعامالت
بورسهايآسيا،شاخصهاعملكردبديداشتند؛تاجاييكه
شاخص «نيك كي  »۲۲۵بورس توكيو ژاپن با ريزش ۰.۷۶
درصدي تا س��طح  ۲۲هزار و  ۷۷۰.۳۶واحدي پايين رفت.
شاخص «هانگ سنگ» بورس هنگكنگ دو درصد پايين
رفت و در سطح ۲۴هزار و ۹۷۰.۶۹واحد بسته شد.

ادامه ازصفحهاول

تغيير فاز سياست پولي و سود بانكي پس از دوماه
اما اين اتفاق عمر كوتاهي داشت و دوماه پس از آن ،به دليل
رشد باالي قيمتها ،ش��اخص بورس ،ابراز نگراني از رشد
نقدينگيوهدايتپولوسپردههايبانكيبهسمتخريد
و فروش در بورس و حتي انتقال بخشي از تسهيالت بانكي
و س��رمايه در گردش واحدهاي اقتصادي به سمت بورس
و خريد و فروش س��هام و مسكن و ...بانك مركزي تصميم
گرفتكهنرخسودبانكيراافزايشدهد.
با اعالم نرخ س��ود كوتاهمدت 10درصدي 12،درصدي و
 14درصديوهمچنيننرخسودسپردهيكساله 16درصد
و احياي سپرده دوساله بعد از چند سال با هدف ماندگاري
بيشترپولدربانكهابانرخ 18درصد،عمالنهتنهاشرايط
برايبانكهاسختترشدوهزينهسنگين300هزارميليارد
تومانيساالنهرابرايبانكهايكشورجهتپرداختسود
به س��پردهها ايجاد كرده است و در ش��رايط زيان انباشته
برخيبانكهاوسودكمتعدادديگريازبانكها،هزينههاي
بيشتري را روي دست بانكها گذاشته است .بلكه از سوي
ديگر،بخشتوليدنيزباسودباالترتسهيالتمواجهخواهد
شد زيرا بانكها براي تامين هزينههاي خود ،بايد به بخش
تسهيالتدهينيزاتكاداشتهباشندتادرآمدالزمراكسب
كرده و بتوانند به س��پرده گذاران سود پرداخت كنند .اين

اتفاق عمال به معناي افزايش هزينههاي توليد در شرايط
ركودتورمي،تحريمها وكرونااست.ازيكسو،قدرتخريد
مردمبهخاطرتورموافزايشقيمتكاالهاوخدماتدرچند
ماه اخير كاهش زيادي داشته و عدهاي از افراد شغل خود را
از دس��ت دادهاند يا درآمد كافي براي مخارج خود ندارند و
درنتيجهباكاهشمصرفبخشخصوصي،عمالتقاضاي
مورد انتظار و موثر در جهت خريد كاالهاي توليدي وجود
ندارد .از سوي ديگر ،هزينههاي توليد ،تامين مواد اوليه و
واردات لوازم موردنياز واحدهاي اقتصادي ،به دليل رش��د
 50درصديقيمتدالردرچندماهاخيرافزايشيافتهوهر
هفتهقيمتمواداوليه،كاالهاوشرايطبازارتغييرميكندودر
چنينشرايطي،تصميمگيريبرايتوليدوتامينهزينههاو
قيمتگذاريوفروشوتوزيعكاالبامشكالتمواجهاست.
برايناساس،برايفعاالناقتصاديوسرمايهگذارانوبانكها
اين پرسش اساسي مطرح است كه كدام بخشها و كدام
فعاليتهاياقتصاديقادرندكهدرشرايطرشدقيمتارز،
افزايش سود تسهيالت بانكي و كاهش قدرت خريد مردم،
صرفه اقتصادي و توجيه اقتصادي داشته باشند .بخشي از
فعاليتها و كسب وكارها ،در چند ماه اخير ،به دنبال رشد
شاخص بورس ،سرمايه و نقدينگي خود را به بازار سرمايه

هدايت كردهاند تا سود بيشتري كسب كنند زيرا به جاي
آنكهچندماهصبركنندتاتوليدبهثمربرسد،باخريدسهام
هرهفتهسودهنگفتيكسبكردهودرآمدبيشتريكسب
ميكنند .براين اس��اس ،به نظر ميرسد كه سياستهاي
پوليوكاهشوافزايشسودبانكيدرمدتدوسهماهاخير،
عمال به معناي بياثر بودن است .هر چند كه فروش اوراق
بدهي دولتي ،عمليات بازار باز ميتواند تا حدودي مشكل
نقدينگيوكسريبودجهدولتراحلكند،امامجموعهاين
سياستها به معناي افزايش تعهد دولت و سيستم بانكي
برايپرداختسوداوراقوسپردههادرسالهايآيندهاست
و دولت و بانكها ب��ا ادامه وضع موجود ،براي پرداخت اين
هزينههايسنگينچندصدهزارميلياردتوماني،چارهاي
جز افزايش پايه پولي ،رشد بدهي دولت به بانكها و اضافه
برداش��ت بانكها از بانك مركزي و رشد مطالبات معوق و
افزايشبدهيهايدولت،بخشخصوصيوبانكهاندارند
وهمهاينهابهمعنايافزايششديدنقدينگيوتورمواثرآن
برقيمتكاالهاوخدماتاست .هرچندكهممكناستبه
دولتفعليكمككندكهتاپايانكارخوددر،1400مخارج
خود را تامينكند وبهپيشبرود ،اما شرايط سختي رابراي
سالهاي 1400بهبعدبرايدولتايجادخواهدكردومردم

نيزعمالبارشدبااليقيمتكاالهاوتورممواجهخواهندشد
وعمالمخارجوهزينههايامروزبهمعنايدريافتمالياتاز
طريق تورم در سالهاي آينده از مردم و گروههاي متوسط
و كمدرآمد جامعه است .در كنار اين موضوع ،عدم افزايش
درآمدمردموازدسترفتنبرخيشغلهاوكسبوكارها،
قدرتخريدراكاهشدادهوگروههايمتوسطودهكهاي
متوسطبهباالرابهگروههايكمدرآمدوفقيرتبديلخواهد
كرد.عالوهبرايننكات،احتمالادامهروندفعليدركاهش
صادرات و واردات ،بازار ارز و افزايش قيمت دالر و پر شدن
ظرفيتبورس،موجبميشودكهبهتدريججذابيتبورس
كاهشيافتهونقدينگيجديدسالهايآيندهبهدنبالبازار
ديگريبرايكسبسودباشدودرنتيجهبازارداراييمسكن
و ارز و طال و خودرو و س��اير كاالها با افزايش قيمت مواجه
خواهدشدوبورسواوراقبدهيوفروشاموالوسهامدولت
برايجذبنقدينگيكافينخواهدبودودولتمانندسال99
نميتواندازاينابزارهااستفادهكندولذابامحدوديتهايي
مواجه خواهد ش��د .براين اساس ،دولت و نظام بانكي بهتر
استكهدرشرايطكاهشكاراييسياستهايپوليومالي،
دو سياست را به صورت همزمان و جدي در دستور كار قرار
دهدوهمانطوركهاقتصاددانانپيشنهادكردهاندازيكسو،

مخارج خود را كاهش دهد و ميزان دخالت دولت را كاهش
دهدوهزينههايخودراكمتركندوازسويديگر،بهدنبال
اصالحاتاساسيدرساختاراقتصاديكشورباشدوفضاي
كسبوكارراتغييردهد.زيراتازمانيكهفضايكسبوكاربه
شكلفعليادامهيابد،افزايشنرخارز،قيمتسهاموكاالها،
تورم ،ركود و تعطيلي ،بياعتمادي به سياستها ،كاهش
اعتبار اقتصاد ايران تش��ديد خواهد شد .اين مهم نيازمند
گفتوگويصريحدرستادهماهنگيدولت،سرانقواودر
سطح مديريت عالي كشور است تا براي ايجاد گشايش در
فضاياقتصادايران،راهكارهايبهتريرادنبالكنندوتنها
بهدنبال سياستهاي ماليوپولي متداولو متعارف مانند
افزايش نرخ سود ،فروش اوراق و سهام نباشند .تا زماني كه
كسب وكارها بهتر نش��ود و مردم درآمد بيشتري نداشته
باشند،مالياتهاوميزانمشاركتمردموقدرتخريدمردم
كم خواهد بود و دولت نميتواند براي تامين مخارج خود
رويمالياتهاحسابكندوتوليدوفعاليتهاياقتصادي
نميتواندرويقدرتخريدمردموافزايشمصرفوتقاضاي
موثردربازارحساببازكند.همچنينطرفعرضهاقتصاد
و توليد و توزيع و واردات كاال نيز به دليل مشكالت تجاري،
نرخارزوتورمبامشكلمواجهخواهدبود.

راهو شهرسازي
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اجاره نامه  3ساله و عرضه واحدهاي خالي تا شهريور امتياز دارد

 2معافيتمالياتي تازه براي موجران

فرآيند خود اظهاري اس��ت .اين كارشناس مسكن در
ارتباط ب��ا دربرگيري اين نوع ماليات براي اش��خاص
حقيقي و حقوقي ،تصريح كرد :بر مبناي طرح اصالح
م��اده  54مكرر قان��ون مالياتهاي مس��تقيم ،كليه
اش��خاص حقيقي و حقوقي منطبق با ماده  29برنامه
ششم توس��عه اقتصادي مشمول ماليات بر خانههاي
خالي خواهند شد.
وي در تش��ريح زمان آغاز اخذ ماليات براي واحدهاي
مسكوني نوساز ،افزود :در طرح واصله ،مالك معافيت
واحدهاي نوساز از زمان اخذ پايان كار است كه سبب
ميشودسازندگانياخريدانقولنامهاي،اقدامبهگرفتن
پايان كار نكرده و واحدهاي مسكوني نوساز كه عمليات
ساختماني شان تمام شده است همچنان خالي بماند
و در واقع مجلس مجوز فرارمالياتي قانوني واحدهاي
نوساز را به دست خود ميدهد .اين كارشناس مسكن
در توضيح راهكارهاي جايگزين به منظور حذف ايراد
مطرح شده بيان كرد :استفاده از مالك اتمام عمليات
ساختماني كه توس��ط مهندس ناظر تاييد ميشود،
بهجاي پايان كار منجر به رفع اين ضعف قانوني خواهد
شد .عبداللهي درباره داليل انگيزه نداشتن مهندسين
ناظربراي صادرنكردناتمامعمليات ساختمانيگفت:
بخشيازدرآمدمهندسينناظرمنوطبهاتمامعمليات
ساختاست،ازطرفيكشفتخلفمنجربهبروزعواقب
سنگيني براي مهندس ناظر است.

گروه راه و شهرسازي|
دولت و مجلس با اتخاذ تدابير مختلف تالش
دارند،فشارماليازدوشمستاجرانراكاهش
دهند .از همي�ن رو ،در تازهترين اقدام اعالم
شده است ،آن دسته از موجراني كه به جاي
عقد قراردادهاي يكس�اله با مستاجر ،اقدام
به انعقاد قراردادهاي  3س�اله كنند ،از كليه
مالياتها معاف خواهند ش�د .همچنين ،در
صورتيكهمالكانواحدهاييكهطيسالهاي
گذشته خالي بوده است ،تا اول شهريور سال
جاري،واحدخودرابهبازاراجارهعرضهكنند،
از پرداخت ماليات ب�ر خانههاي خالي معاف
خواهندشد.

به گزارش «تعادل» ،در سال  ،۹۴ماده  ۵۴مكرر قانون
مالياتهاي مستقيم درباره ماليات بر خانههاي خالي
تصويب ش��د .بر اس��اس اين ماده قانوني« ،واحدهاي
مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد
هزار نفر كه به اس��تناد س��امانه ملي امالك و اسكان
كشور (موضوع تبصره  ۷ماده  ۱۶۹مكرر اين قانون) به
عنوان «واحد خالي» شناسايي ميشوند ،از سال دوم
به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به شرح
زير خواهند شد :س��ال دوم -معادل يك دوم ماليات
متعلقه .سال سوم -معادل ماليات متعلقه .سال چهارم
و به بعد -معادل يك و نيم ( )۱.۵برابر ماليات متعلقه».
اين ماده قانوني اما به دليل نبود زير ساخت شناسايي
واحدهاي خالي (س��امانه امالك و اس��كان) تاكنون
اجرايي نشده اس��ت .ضمن اينكه به اعتقاد بسياري از
كارشناس��ان ميزان ماليات تعيين شده در اين قانون
بازدارنده نيست .از همين رو،هفته گذشته نمايندگان
مجلس يازدهم كليات طرح اصالح ماده قانوني يادشده
را به تصويب رساندند .به گزارش «تعادل» ،بر اساس
اين طرح ،در شهرهاي باالي  ۱۰۰هزار نفر جمعيت
«چنانچه بيش از دوازده ماه از پايان عمليات ساخت
(براي واحدهاي نوساز) يا بيش از شش ماه از آخرين
نقل و انتقال يا آخرين زمان سكونت (براي واحدهاي
غيرنوساز) گذشته باشد ،در سال نخست ،مشمول
مالياتي به ازاي هر ماه دو برابر ارزش اجاري ماهانه
ملك ميش��ود كه اين ماليات در سالهاي بعد ۵۰
درصد بيش از س��ال قبل خواهد بود .اين ماليات از
سال دوم اجرا ،مشمول تمام شهرها خواهد شد ».به
اين ترتيب به نظر ميرسد ،ماليات جديد بر خانههاي
خالي ،از قدرت بازدارندگي كافي برخوردار خواهد
بود و مانع از خالي ماندن عمدي واحدهاي مسكوني
و در نتيج��ه عرضه بيش��تر ملك به ب��ازار معامالت
و بازار اجاره خواهد ش��د .مس��الهاي ك��ه منجر به
برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضاي ملك ش��ده و
انتظار ميرود تا حدي از شدت رشد قيمت مسكن
بكاهد .اما در كنار مس��اله مهم بازدارندگي ماليات
بر خانههاي خالي ،مس��اله شناس��ايي اين دسته از
واحدهاي مسكوني از اهميت بااليي برخوردار است،
چرا كه طي  5سال گذش��ته يعني از زمان تصويب

هزينه انرژي براي سكونتگاههاي دوم خانوار مطابق بيشترين قيمت تعرفه  -بدون يارانه دولتي محاسبه ميشود
ماده  ۵۴مكرر قانون مالياتهاي مس��تقيم در سال
 ،94هنوز سامانه امالك و اسكان كشور بهطور كامل
راهاندازي و عملياتي نشده است.
افزون بر اين ،بند  ۵تبصره  ۶قانون بودجه سال جاري
نيز سازمان امور مالياتي كش��ور را مكلف كرده است،
«با همكاري ش��هرداريهاي سراسر كشور واحدهاي
مسكوني خالي از سكنه واقع در شهرهاي با جمعيت
بيشازيكصدهزارنفرجمعيتسالهاي۱۳۹۸،۱۳۹۷
و  ۱۳۹۹را شناسايي و ماليات متعلقه ماده ( ۵۴مكرر)
قانونمالياتهايمستقيمبااصالحاتوالحاقاتبعدي
را از مالكان آنها اخذ كند ».در چارچوب اين مفاد قانوني
است كه پروانه اصالني ،مديركل دفتر اقتصاد مسكن
وزارت راه و شهرسازي جزيياتي از پيشنهادهاي وزارت
راه و شهرسازي را در خصوص طرح ماليات بر خانههاي
خالي ،اعالم كرد.
ب��ه گزارش پايگاه خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي،
اصالني در ي��ك برنامه تلويزيوني با موضوع جزييات
طرح مالي��ات بر خانههاي خالي ،گف��ت :هم اكنون
پيشنهاد مشخص وزارت راه و شهرسازي اين است،
افرادي كه تا شهريور واحدهايشان را عرضه كنند از
مالياتي كه از ابتداي قانون تاكنون بايد ميپرداختند،
معاف ميش��وند .همچنين افرادي كه تمايل داشته
باشند ،قراردادهاي اجاره شان را  ۳ساله منعقد كنند
از ماليات بر خانههاي خالي و ساير مالياتهايي كه در
بخش مسكن قرار اس��ت وضع شوند ،معاف خواهند
شد .اصالني توضيح داد :اگر بسته ماليات بر خانههاي

خال��ي را در كنار برخي قوانين س��ختگيرانه در نظر
بگيريم ،قطعا به تعادل در بازار مس��كن و بازار اجاره،
كمك ميش��ود .وي در خصوص ايجاد مش��كالت و
چالشهايي بر سر اجراي قانون و دور زدنهاي قانوني
در غيرقابل س��كونت ارزيابي شدن برخي واحدها با
امضاهاي طاليي ،گفت :فساد در هر كشوري و براي هر
قانوني ممكن است اتفاق بيفتد و ممكن است راههاي
گريز از قانون وجود داش��ته باش��د .ولي اساسا هدف
اين است كه همه موارد اينچنيني ،شناسايي شوند.
مديركل دفتر اقتصاد مسكن تصريح كرد :اگر اجراي
قان��ون ماليات بر خانههاي خال��ي بتواند ۵۰ ،درصد
خانههاي خالي را شناسايي و وارد بازار مسكن كند،
رسالتش را انجام داده است و قطعا به تدريج ،فرهنگ
ماليات در كشور جا ميافتد.
اصالني توضيح داد :سامانه امالك و اسكان نه از جنبه
صرفا ثبت معامالت بلكه از جنب ه احصا و شناس��ايي
س��كونت افراد ،اتفاق بزرگي در كشور است .اين طرح
در س��ال  ۷۱هم مطرح شد .اما در اختيار نبودن آمار و
اطالعات دقيق ،از جمله داليل تاخير در اجراي هرگونه
برنامهاي بود.
حذف يارانه تاسيسات اقامتگاههاي دوم
در همين حال،حسين عبداللهي ،كارشناس مسكن
گفت :ب��ر مبناي طرح مجلس براي اص�لاح ماده ۵۴
مكرر قانون مالياتهاي مس��تقيم ،اطالعات سكونت
توسطسرپرستخانوارثبتميشود،بنابراينيكواحد

سياست دولت؛ مسكنسازي پيرامون پايتخت
معاون وزير راه و شهرسازي اظهار كرد :حدود  ۶۰هزار واحد مسكن
مهر فاقد متقاضي وجود داش��ت كه در سازمان ملي زمين و مسكن
تعداد اين واحدها امروز به ۹هزار واحد رسيده است .قرار بر اين شد كه
واحدهاي فاقد متقاضي پس از شناسايي به كميته امداد ،بهزيستي،
نيروي مسلح و نيروي انتظامي و ساير نهادهاي متقاضي ارايه شود.
علي نبيان در گفتوگو با ايلنا ،درباره تامين اراضي پروژه مسكن ملي
اظهار كرد :طبق برنامه وزارت راه و شهرسازي مكلف به احداث 400
هزار واحد مسكوني است كه اراضي 200هزار واحد آن توسط شركت
عمرانشهرهايجديدتخصيصدادهشدهوميشودو 100هزارواحد
هم از سوي شركت بازآفريني تامين زمين ميشود .ساخت 100هزار
واحد مسكن ملي هم بر عهده بنياد مسكن انقالب اسالمي است كه
در اين بخش تامين اراضي در مناطق ش��هري بر عهده سازمان ملي
زمين و مسكن است.
وي ادامه داد :براس��اس تكليف وزير راه وشهرس��ازي براي افزايش
سرعت اجراي پروژه مسكن ملي ،واگذاري زمين به صورت گروهي
را دنبال ميكنيم و تعاونيهايي كه ظرفيت توليد مسكن را دارند و به
تاييد شوراي مسكن استانها رسيدهاند وارد پروژه ميكنيم تا هر چه
سريعتر اين پروژه تحويل شود.
مديرعاملسازمانمليزمينومسكنبابياناينكهمجموع هتعاونيها
توانمند شناسايي شدهاند ،افزود :اراضي مورد نياز تعاونيها دراختيار
استانها قرار گرفته است.

محدوديتهاي منطقهاي در تهران ،از امروز

نبيان اظهار كرد :بايد براي 100هزار واحد مسكن ملي زمين تامين
ميكرديم كه در حال حاضر اراضي تحويل شده به بيش از  100هزار
واحد رسيده است و تمام اين اقدامات انجام شده در راستاي افزايش
سرعت پروژه است.
معاون وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به تكميل مسكن مهر تا آبان
ماه گفت :عالوه بر مسكن ملي ،اتمام پروژه مسكن مهر را هم دنبال
ميكرديم و تحويل مس��كن مهر در ش��هرهاي باالي  25هزارنفر بر
عهده سازمان ملي زمين و مسكن بوده است كه طبق تكليف وزير راه و
شهرسازي پروژه مسكن مهر بايد تا آبانماه سال جاري به اتمام برسد.
وي درب��اره تعيين تكليف مس��كن مهرهاي فاق��د متقاضي گفت:
چيزي حدود  60هزار واحد مسكن مهر فاقد متقاضي وجود داشت
كه در سازمان ملي زمين و مسكن تعداد اين واحدها امروز به  9هزار
واحد رسيده است .قرار بر اين شد كه واحدهاي فاقد متقاضي پس از
شناسايي به كميته امداد ،بهزيستي ،نيروي مسلح و نيروي انتظامي و
ساير نهادهاي متقاضي ارايه شود.
مديرعاملسازمانمليزمينومسكندربارهميزاناراضيدولتبراي
ساختمسكندرشهرتهرانتاكيدكرد:درشهرتهرانشرايطمتفاوت
است و دولت به دنبال اين بوده مسكنسازي را از شهر تهران به سمت
شهرهاي جديد پيرامون پايتخت پيش ببرد از اين رو سه شهر جديد
هشتگرد،پرندوپرديسبرايساختمسكنمليومسكنمهرانتخاب
شد تا خدمات در اين شهرهاي اطراف تهران ارايه شود.

مع��اون مرك��ز س�لامت محي��ط و كار وزارت بهداش��ت از اعمال
محدوديتهاي جديد و منطقهاي در تهران از شنبه ( ۲۸تير) خبر داد.
به گزارش ايسنا ،محسن فرهادي در خصوص محدوديتهايي كه از
امروز در تهران اعمال ميشود ،گفت :بر اساس مصوبه ستاد ملي كرونا،
محدوديتهاي اعمالشده به ش��كل منطقهاي تبديل شده است و
مانند ابتداي شيوع اپيدمي كرونا ،محدوديت به معناي آن نيست كه
اگر جايي محدوديتي اعمال شود ،به معناي اعمال آن در سطح كشور
باشد.ويافزود:اعمالمحدوديتهادرشهرتهرانحساسيتبيشتري
دارد ،زيرا كالنشهري با مراكز تجاري ،اداري و  ...زياد است .برگزاري
اجتماعات از روز شنبه ممنوع است.
همچنين كاركنان موسسات و ادارات دولتي به شكل يكسوم دوركار
ودوسومحاضردرمحلكارفعاليتميكنند.استخرهايسرپوشيده،
باشگاههاي ورزش��ي و ورزشهاي پر برخورد مانند كشتي ،كاراته،
جودو و ...ممنوعيت در فعاليت دارند .در ورزشهاي تيمي تنها ليگ
برتر به واسطه حساسيت خاص خود مجبور به برگزاري مسابقات با
رعايت پروتكلهاي بهداشتي هستند .فرهادي در خصوص فعاليت
باشگاههاي بدنسازي ،بيان كرد :فعاليت اين باشگاهها منوط به تاييد
متولي ورزشي مربوط به خود در وزارت ورزش است ،يعني بايد تاييد
شود باشگاه مربوطه ش��رايط تهويه و انجام تمرينات انفرادي را دارد
و فاصلهگذاري اجتماعي در آن رعايت ميش��ود .وي درباره س��اير
محدوديتهاي اعمال شده ،تصريح كرد :برگزاري مراسم اجتماعي،

فراموشي ماليات خانههاي لوكس در هياهوي خانههاي خالي
در حالي كه موضوع اخذ ماليات از خانههاي
خالي در روزهاي اخير در مركز توجه مجلس
قرار گرفته ،قانون اخ�ذ ماليات از خانههاي
لوكس مدتي است به حاشيه رفته است.

يكي از اتفاقاتي كه در قانون بودجه س��ال جاري رخ
داد ،افزوده ش��دن يك پايه ماليات��ي جديد در ايران
براي اولي��ن بار ب��ود و آن اخذ مالي��ات از خانههاي
باالي  ۱۰ميليارد تومان است كه به قانون ماليات بر
خانههاي لوكس مشهور شد .بر اساس بند  ۱تبصره ۶
قانون بودجه سال  ،۹۹هر واحد مسكوني با ارزش روز
معادل  ۱۰ميليارد تومان و بيشتر به نرخ زير مشمول
ماليات ميشود:
 -۱نسبت به مازاد ۱۰تا ۱۵ميليارد تومان ،يك در هزار
 -۲نسبت به مازاد  ۱۵تا  ۲۵ميليارد تومان ،دو در هزار
 -۳نسبت به مازاد  ۲۵تا  ۴۰ميليارد تومان ،سه در هزار
 -۴نس��بت به مازاد  ۴۰تا  ۶۰ميلي��ارد تومان ،چهار
در هزار

 -۵نسبت به مازاد ۶۰ميليارد تومان به باال ،پنج در هزار
بنابراين بر اساس اين مصوبه اگر خانهاي  ۱۵ميليارد
تومان ارزش داشته باشد صاحب اين واحد مسكوني
بايد ساالنه پنج ميليون تومان ماليات پرداخت كند،
اگر خانهاي  ۲۵ميليارد تومان ارزش داش��ته باش��د
صاحب آن بايد س��االنه  ۱۵ميلي��ون تومان ماليات
بپردازد ،اگر خانهاي  ۶۰ميليارد تومان ارزش داشته
باش��د صاحب آن بايد  ۱۴۰ميليون تومان ماليات بر
دارايي پرداخت نمايد و اگر خانهاي  ۷۰ميليارد تومان
ارزش داشته باشد ماليات ساالنه آن براي صاحبش
 ۱۹۰ميليون تومان است.
به عبارت ديگر ،اين ماليات قرار است با عنوان ماليات
ساالنه از امالك دريافت شود.
به گزارش مهر ،بر اس��اس اعالم دفت��ر برنامهريزي و
اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي ،متوسط قيمت
هر متر مربع واحد مسكوني در منطقه يك تهران در
خرداد ماه امسال ،حدود  ۴۲.۵ميليون تومان است؛
اين شاخص براي مناطق  ۲و  ۳پايتخت هم به ترتيب،

مسكوني به عنوان سكونت اصلي و طبق ماده 1003
قانون مدني ثبت شده و ساير سكونتگاهها به عنوان
فرعي ثبت خواهد شد.
عبدالله��ي در گفتوگو با فارس ،با اش��اره به طرح
دوفوريتي اصالح ماده  ۵۴مكرر قانون مالياتهاي
مس��تقيم ،گفت :اصالح قانون ماليات بر خانههاي
خالي مصوب س��ال  94به منظور افزايش تاثير اين
نوع ماليات با دو فوريت در دستور كار مجلس شوراي
اسالمي قرار گرفته اس��ت .اين كارشناس مسكن با
اشاره به نظر برخي از كارشناسان مبني بر ابهامات
تعريف خانههاي خالي ،بيان كرد :رويكرد طرح فعلي
بر اين مبنا است كه همه واحدهاي مسكوني خالي به
حساب ميآيند مگر اينكه خالف آن ثابت شود ،اين
رويكرد منجر به رفع ابهام از موضوع تعريف خانههاي
خالي ميشود.
وي در تشريح سازوكار مدنظر به منظور خود اظهاري
مردم ب��ه منظور تعيين تكليف س��كونتگاهها ،افزود:
مساله مدنظر س��امانه ملي امالك و اسكان ،عالوه بر
مساله مالكيت ،تعيين اسكان مردم است و با توجه به
اينكه در اين سامانه مشخصات مالك و مستاجر بهطور
جداگانه ثبت ميشود ،امكان پيگيري ادعاهاي خالف
واقع وجود خواهد داشت.
عبداللهي با اش��اره به موارد مرتبط ب��ا خود اظهاري
نكردن افراد ،گفت :توجه به سازوكارهاي در نظر گرفته
ش��ده به منظور ايجاد محدوديت ،براي افرادي كه از
خوداظهاري سر باز ميزنند ،تضمين كننده تكميل

سكونتگاههاي فرعي مشمول يارانه دولتي
نميشوند
وي با اش��اره ب��ه تبصره  3ط��رح دو فوريتي اصالح
ماده  ۵۴مكرر قانون مالياتهاي مس��تقيم مبني بر
ثبت يك واحد مس��كوني به ازاي همسر و فرزندان
باالي  18سال تحت تكفل سرپرست خانوار ،گفت:
اطالعات س��كونت توسط سرپرس��ت خانوار ثبت
ميش��ود ،بنابراين ي��ك واحد مس��كوني به عنوان
سكونت اصلي و طبق ماده  1003قانون مدني ثبت
ش��ده و ساير س��كونتگاههاي ثبتي بعدي به عنوان
سكونتگاه فرعي ثبت خواهد شد.
اين كارشناس مسكن ادامه داد :هزينه تاسيسات واحد
مس��كوني نظير آب ،برق ،گاز و غيره براي سكونتگاه
فرعي مطابق بيشترين قيمت تعرفه محاسبه شده و
يارانه دولتي نيز براي اين واحدها حذف خواهد ش��د.
البتهاينمحدوديتبرايدانشجويان،خانوارهايداراي
فرزند با بيماري و موارد خاص قابل صرفنظر است.
اصالني افزود :مجل��س در نظر دارد اصالح نرخها را به
گونهاي انجام دهد كه مش��كلي ايجاد نشود .بنابراين
در اين طرح قرار نيس��ت در س��رمايهگذاري مالياتي
دريافت ش��ود و فقط از سوداگران بازار مسكن ماليات
دريافت ميشود.
وي گفت :براي بيش از ۱۰۰هزار خانه خالي اين طرح و
گرفتن ماليات از خانههاي خالي موجب عرضه بخشي
از خانههاي خالي به بازار مسكن خواهد شد بنابراين با
اين كار بيش از دو برابر توليد ظرفيت يك كشور وارد
بازار خواهد شد.

حدوداً  ۲۹و  ۳۲ميليون تومان اس��ت؛ از آنجايي كه
بيش��تر خانههاي لوكس در اين  ۳منطقه و بعضاً در
مناطق  ۵و  ۲۲ته��ران قرار دارند كه متراژ بااليي هم
دارند ،دولت ميتواند بر اس��اس اطالعات موجود در
سامانههاي شهرداري تهران ،به سراغ خانههاي باالي
 ۱۰ميليارد تومان برود.
در زماني كه مصوبه مذكور به اليحه بودجه از س��وي
اعضاي كميسيون تلفيق افزوده شد ،متوسط قيمت
هر متر مربع واحد مسكوني در تهران  ۱۴و در منطقه
يك ۳۰ ،ميليون تومان بود؛ اما در ماههاي گذشته اين
افزايش قيمت سبب شده تا تعداد خانههاي خالي در
تهران بهشدت افزايش يابد.
بر اساس سرشماري سال ،۹۵در شهر تهران ۲ميليون
و  ۸۶۷هزار و  ۶۷۶واحد مسكوني وجود دارد؛ افزايش
قيمت مسكن در سه ماهه نخست امسال سبب شد
تا تعداد واحدهاي مش��مول اين ماليات ،از  ۹۰هزار
واح��د به بيش از  ۱۰۰هزار واحد مس��كوني افزايش
يابد؛ به نظر ميرس��د خانههاي با قيمت هر متر ۵۰

فرهنگ��ي ،مذهبي و همايشه��اي مدارس ش��بانهروزي ،كافهها،
قهوهخانهه��ا ،چايخانهها به ويژه با عرضه م��واد دخاني ،باغ وحش و
شهربازي ،مراكز تفريحي آبي و استخرهاي سرپوشيده ،باشگاههاي
ورزشي سالني از شنبه در تهران تعطيل هستند .وي در رابطه با نحوه
نظارت بر مراكز ،اظهار كرد :در اين مورد هفته گذشته مصوبه ستاد
مليكروناحكايتازاينداردكهتماميدستگاههاوسازمانهايدرگير
موظف به نظارت در حوزههاي خود هستند .بهطور مشخص در تهران
اتاق اصناف مس��وول نظارت اوليه است .همچنين براي باشگاههاي
ورزشيوزارتورزش،برايمتروواتوبوسهاشهرداريتهرانمسوولند
و نظارت عالي با وزارت بهداشت اس��ت .دانشگاههاي علوم پزشكي
نيز گزارشات خود از مناطق تحت پوشش را بايد به ستاد ملي كرونا
گزارش دهند .وي درباره ادامه اجرا يا توقف در اجراي سنجش سالمت
در پايه پيشدبستاني كودكان ،گفت :فكر ميكنم آموزش و پرورش
غربالگري اين كودكان را مانند آزمون سمپاد لغو كرده است .فرهادي
ادامه داد :تاكنون مستندي مبني بر اينكه ويروس كرونا از طريق غذا
منتقل ميشود نداشتيم ولي نكته مهم آن است كه فردي كه در سرو
و تهيه غذا دخيل اس��ت ميتواند باعث آلودگي غذا شود؛ پس هدف
ت در واحدهايي كه ارايه غذا دارند در دو بخش تعريف
ما از محدودي 
ميشود؛ اول آنكه اجتماعات در كافهها و امثال آن نداشته باشيم و دوم
آنكه غذاي بيرونبر به شرط آنكه شرايط گرم كردن مجدد غذا فراهم
باشد ،مجاز است.

ميلي��ون تومان به باال كه متراژ آنه��ا باالي  ۲۰۰متر
مربع باش��د ،در مناطق مختلف تهران مشمول اين
ماليات ميشوند.
اگرچه اجراي اين پايه مالياتي ،همانند قانون ماليات
بر خانههاي خالي ،نياز به س��امانه اطالعاتي دارد ،اما
از آنجايي كه تعداد خانههاي لوكس تهران نسبت به
خانههاي خالي ،از تعداد بسيار كمتري برخوردار بوده
و اكثر پروانههاي س��اختماني ساخت اين واحدهاي
مس��كوني در س��الهاي اخير از سوي ش��هرداري
تهران صادر شده است ،لذا ُمميزان مالياتي راحتتر
ميتوانند به شناسايي اين واحدها اقدام كنند.
در اين قانون ،هيات دولت مسوول تهيه آييننامه مورد
نظر تعيين شده است؛ سازمان امور مالياتي نيز موظف
بوده تا پايان خرداد ماه ،بر اساس سامانههاي برخط
وزارت راه و شهرسازي ،شهرداري و سازمان ثبت اسناد
و امالك ،نسبت به شناسايي اين داراييها اقدام كند.
اما ب��ا اين حال تا كن��ون دولت به اي��ن پايه مالياتي
توجهي نكرده اس��ت؛ همچني��ن از آنجايي كه اين

مصوبه ،جزو احكام دايمي نيس��ت ،مشخص نيست
آيا اين پايه مالياتي در سالهاي آتي هم وارد قوانين
بودجه س��نواتي ميشود يا خير؟ به نظر ميرسد اگر
اين قانون امسال اجرا نشود ،در سالهاي ديگر خبري
از اجراي آن نباشد.
از مهمترين موارد جالب توجه در اين پايه مالياتي كه
اقدامي رو به جلو از س��وي كميسيون تلفيق مجلس
دهم محس��وب ميش��د ،اين اس��ت ك��ه در مصوبه
كميسيون تلفيق مجلس تاكيد شده كه اين ماليات
بايد بر مبناي ارزش روز واحدهاي مسكوني مشمول
اين ماليات دريافت شود .اين در حالي است كه تا پيش
از تصويب اين قانون ،همه مالياتهاي بخش مسكن
با پايه ماليات��ي قيمت منطقهاي  -ارزش معامالتي-
محاسبه و دريافت ميش��ده است كه اين اقدام ،يك
گام به پيش است.
برخي برآوردها نشان ميدهد درآمد دولت از اين پايه
مالياتي ،تا  ۷۰۰ميليارد تومان در پايان امسال خواهد
بود كه رقم نسبتاً چشمگيري است.

ايرانشهر
هواپيمايي امارات پروازهاي
خود به تهران را از سرگرفت
معاونبهرهبرداريفرودگاهيشركتشهرفرودگاهي
امام خميني(ره) ضمن اعالم افزايش پروازها در اين
فرودگاه،گفت:هواپيمايياماراتصبحامروزپروازهاي
خود به تهران را پس از ۶ماه توقف ،از س��ر گرفت .به
گزارش روابط عمومي شركت شهر فرودگاهي امام
خميني(ره)،محمدرضاكريمياناظهارداشت:شيوع
بيماريكوويد ١٩درجهانوكاهشتقاضابرايسفر
موجب شد تابسياري از شركتهايهواپيمايي دنيا
عمليات پروازي خود را محدود يا متوقف كنند .وي
ادامهداد:اجرايدقيقپروتكلهايبهداشتيوبهبود
شرايط كنترل بيماري كرونا موجب شد تا عمليات
پروازي شركتهاي هواپيمايي به تدريج به شرايط
عادي بازگردد و دوباره ش��اهد رشد پروازها باشيم.
كريميان گفت :در همين راس��تا هواپيمايي امارات
برنامهخودبرايازسرگيريپروازهابهشهرفرودگاهي
امام خميني (ره) را اعالم كرد و نخس��تين پرواز اين
شركتهواپيماييپسازقريببه ۶ماهساعت10:25
امروز(ديروز)تهرانبهزميننشست.عضوهياتمديره
شركتشهرفرودگاهيامامخميني(ره)بيانداشت:
شركتهواپيمايياماراتازامروز ٢٧تيرماهيكپرواز
روزانه در مس��ير تهران  -دبي -تهران با هواپيماي
بويينگ  ٧٧٧انجام خواهد داد .معاون بهرهبرداري
فرودگاهيشركتشهرفرودگاهيامامخميني(ره)
افزود:افزايشپروازهامتاثرازاجرايدقيقپروتكلهاي
مصوبسازمانهواپيماييكشوريوستادمليمقابله
باكرونادرجهتجلوگيريازشيوعبيماريكوويد١٩
درشهرفرودگاهيامامخميني(ره)استكهموجب
شده تا شركتهاي هواپيمايي درخواست برقراري
پرواز به پايتخت كشورمان را داشته باشند .بر اساس
اعالمهواپيماييامارات،باازسرگيريپروازهابهتهران
اين شركت هواپيمايي به  ۵۹مقصد در اقصي نقاط
جهانپروازخواهدداشت.

افزايش  ۴۰درصدي مراجعه
به گرمخانهها با شيوع كرونا
سرپرستسازمانخدماتاجتماعيشهرداريتهران
از افزاي��ش ۴۰درصدي مراجع��ه افراد بيخانمان به
گرمخانههادرپيشيوعكرونادرتهرانخبرداد.
سيد مالك حس��يني در گفتوگو با ايسنا ،با اشاره به
افزايشتعدادمراجعانبهگرمخانههايپايتختنسبت
بهمدتمشابهسالقبل،گفت:معموالدرروزهايگرم
سال شاهد كاهش مراجعه به گرمخانهها هستيم ،به
گونهاي كه در سال گذش��ته در اين ايام سال ،حدود
 ۱۰۰۰تا ۱۲۰۰نفردرگرمخانههايپايتختپذيرش
شدند .وي با بيان اينكه امسال به دليل شيوع كرونا و
حساسيتبسياريازكارتنخوابهابرايعدمابتالبه
اينبيماري،مراجعاتنسبتبهمدتمشابهسالقبل
حدود ۴۰درصدافزايشيافتهاست،تصريحكرد:بهنظر
ميرسدافزايشتعدادكارتنخوابهابهدليلدغدغه
آنهانسبتبهابتاليكروناوافزايشآگاهيبخشيبهاين
افراددرگرمخانههااست.حسينيدربارهميزانابتالي
مددجويان در گرمخانهها نيز افزود :روز جمعه هفته
گذشتهگزارشيدالبرابتاليمشكوكچندمددكار
دريكيازمراكزگزارششدوهمچنيناعالمشدكهسه
مددجونيزاحتماالدارايبيماريكروناهستندكهاين
افرادبهمراكزدرمانيمنتقلشدندوخوشبخانهتست
ابتالي مددجويان به كرونا منفي ش��د ،اما ۴مددكار
يكي از مراكز به كرونا مبتال ش��دند كه خوشبختانه
اقداماتالزمجهتكنترلشرايطوتشديدمراقبتها
انجام شدهاست.وي تاكيدكرد:درحالحاضر تمامي
گرمخانههاي شهر تهران بهطور شبانه روزي در حال
خدمت رساني هستند و خوشبختانه همچنان هيچ
مورد مثبت ابتال به كرونا در بين مددجويان ساكن در
گرمخانههاگزارشنشدهاست.

كاهش تصادفات فوتي
مهمترين دغدغه ترافيكي
معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران گفت:
كاه��ش تصادفات فوتي مهمتري��ن دغدغه مديريت
شهري در حوزه ترافيك اس��ت .به گزارش ايلنا ،سيد
مناف هاش��مي در دهمين نشس��ت مشترك پليس
راهور و معاونت حمل و نقل و ترافيك با تاكيد بر نقش
تاثيرگذارتعامالتبيشتراينمعاونتباپليسراهوردر
انجاماقداماتترافيكيدرشهرگفت:كاهشتصادفاتو
فرهنگسازياستفادهازحملونقلپاك٢،محوراصلي
مشترك حائز اهميت در مديريت ترافيك شهر است.
هاش��مي با تاكيد بر اهميت فرهنگسازي و مهندسي
ترافيك در كاهش تصادفات تصريح كرد :متاسفانه در
سالگذشته ۶۰۰نفرجانخودراازدستدادندازاينرو
در سال  ۹۹كاهش تصادف مهمترين دغدغه معاونت
حملونقلوترافيكبودهوبايدتعدادتلفاتبهكمتراز
 ۵۰۰نفربرسد .معاونحملونقلوترافيكشهرداري
تهران در ادامه با اش��اره به ضرورت توسعه حمل و نقل
پاك در كالنشهر تهران بر ارتقاي فرهنگ استفاده از
دوچرخه به عنوان وسيله پاك و ايمن در سطح تهران
تاكيد كرد و از س��ردار حميدي درخواست كرد اين ۲
مورد در دس��تور كار تمام جلسات بوده و از موضوعات
تداراين ۲مجموعهباشد .منافهاشميدرپايانبر
الوي 
نقشتاثيرگذارجلساتكارشناسيتاكيدكردوگفت:
تعاملايندومجموعهميتواندبهعنوانالگوييدركشور
مطرحشودچراكهمعتقدمبابرطرفكردنكوچكترين
اختالفاتميتوانيمدرحوزهخدمترسانيبهمردمعزيز
تهران خادمين خوبي باشيم .در ادامه سردار حميدي،
رييس جدي��د پليس راهور تهران ب��زرگ ضمن ابراز
خرسندي از برگزاري اين نشست ،بيان كرد :معاونت
حمل و نقل ترافيك ش��هرداري ته��ران همواره كنار
مجموعهراهورتهرانبودهوبيشترينتعامالتراداشته
است.سردارحميديهمچنينگفت:تجهيزسامانههاي
نظارتيدرحوزههايمختلفدرارتقايانضباطترافيكي
و كاهش مشكالت بسيار مهم است و در اين نشست به
اينمواردرسيدگيكاملشدودردستوركاركميتههاي
مربوطهقرارگرفت.
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خبر
دوربينهاي مكبوك را
نپوشانيد
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اپل به كاربران مكبوك هشدار داد كه پوشاندن
وبكم اين لپتاپها ميتواند به آنها آسيب بزند.
اين ش��ركت خطاب به دارندگان انواع مكبوك،
مكبوكاي��ر و مكب��وك پ��رو اعالم ك��رده كه
مشتريان بايد براي تش��خيص فعال يا غيرفعال
بودن دوربين لپتاپ به نش��انگر نوري سبزرنگ
مجاور به آن اعتماد و از پوشاندن دوربين خودداري
كنند .به گزارش ديجياتو ،بنابر اعالم اين شركت
كاليفرنياييقراردادنچسب،برچسبياديگرانواع
پوشش روي دوربين توانايي بسته شدن لپتاپ را
تحتتاثيرقرارميدهدوميتواندباعثخردشدن
نمايشگر شود .مك رومرز چند ماه پيش خبر داد
كهنمايشگرمكبوكپروكاربريبهخاطرپوشاندن
وبكمدستگاهدچارآسيبشدهبود.اپلدرهمين
رابطه در وبسايت خود آورده است« :اگر در حالي
كه دوربين مكبوك شما پوش��انده شده ،در آن
را ببنديد ممكن اس��ت به نمايشگر آسيب بزنيد
زيرا حدفاصل ميان نمايشگر و كيبورد به گونهاي
طراحي ش��ده كه آستانه بس��يار پاييني دارد .از
طرفيوقتيشماسطحرويدوربينراميپوشانيد
عملكرد سنس��ور تش��خيص نور محيط لپتاپ
دچار اختالل ميشود و قابليتهايي نظير تنظيم
خودكار روش��نايي و تكنول��وژي True Tone
نمايشگر رتيناي اپل نيز تحت تاثير قرار ميگيرند
ونميتوانندكارخودرابهدرستيانجامدهند».اپل
درپستوبالگيخوداينتضمينرابهكاربرانداده
كه نشانگر سبز رنگ مجاور به دوربين به درستي
كار ميكند و قابل اطمينان اس��ت .اگر نور س��بز
روشن نيست ،دوربين هم فعال نيست و در نتيجه
نيازي به قرار دادن پوشش اضافه نخواهد بود .اگر
به دنبال امنيت بيش��تر ب��راي دوربين مكبوك
خود هس��تيد ،ميتواني��د با مراجع��ه به بخش
 system preferencesبهص��ورت دس��تي
مش��خص كنيد كه كدام اپها به دوربين داخلي
دستگاه دسترس��ي داشته باش��ند .اپل براي آن
دسته از كاربراني كه محيط كاري حساسي دارند
و ملزم به پوشاندن دوربين لپتاپ خود هستند،
توصيه ديگري را مطرح كرده است« :اين افراد بايد
مطمئنشوندكهپوششدوربينبسيارنازكباشد
و هيچ چسبي از خود روي دوربين باقي نميگذارد
و پيش از بستن لپتاپ چسب دوربين را بردارند».
هش��دار ناگهاني اپل در مورد پوش��اندن دوربين
لپتاپ احتماال به خاطر تعدد موارد آسيبهاي
وارده به مكبوك كاربران در نتيجه اين اقدام بوده
است.هزينهتعميرنمايشگرلپتاپهاياپلبسيار
باالست هرچند كه در كشورهاي ديگر غير از ايران
سرويس بيمهاي اپل كرپالس هزينه اين تعمير را
پوشش ميدهد.

بزرگترين هك تاريخ توييتر

تعدادي از پروفايلهاي مشهور توييتر با ميليونها فالوور
بامداد پنجشنبه در حملهاي گسترده كه به قصد دريافت
رمزارز ب��ود بهطور همزمان هك ش��دند .در اين حمله
پروفايل شركتهايي مثل اپل و اشخاص مشهوري مثل
ايالن ماسك ،جو بايدن ،جف بزوس ،بيل گيتس ،باراك
اوباما هك شدند .هكرها پس از در دست گرفتن كنترل
اكانته��ا ،توييتي حاوي آدرس كي��ف پول بيتكوين
ارسال كرده و در آن مدعي شدند با پرداخت هر مبلغي
به اين آدرس ،دو برابر آن به حساب شخص واريزكننده
برگرداندهخواهدشد.اينتكنيكياستكهكالهبرداران
براي فريب دادن كاربران اس��تفاده ميكنند .تككرانچ
گزارش ميكند ،هكرها از يكي از ابزارهاي ادمين توييتر
اس��تفاده كردهاند .توييتر نيز اين گزارش را تأييد كرد و
با ارس��ال توييتي گفت هكرها در حملهاي هماهنگ و
مهندسيشدهبهكاركنانتوييتر،بهسيستمهاوابزارهاي
دروني اين شركت دسترس��ي پيدا كردهاند .در ساعات
آغازين حمله به نظر ميرسيد تمركز حمله اكانتهاي
مربوط به رمزارز باش��د ،چ��را كه هكره��ا در موج اول
اكانتهاي رسمي بيتكوين ،ريپل ،كوين دسك ،كوين
بيس و بايننس را هك كردند .توييتر اولينبار س��اعت
 2:15بامداد پنجشنبه به وقت ايران حمله را تأييد و از آن
به عنوان «حادثه امنيتي» ياد كرد .ساعاتي پس از حمله
كاربران از عدم توانايي ارس��ال توييت و مشاهده پيغام
خطا خبر دادند .اين مش��كل در بسياري از حسابهاي
تأييدشدهنيزمشاهدهشدتااينكهبخشپشتيبانيتوييتر
با ارسال توييت اين مشكل را تاييد كرد و گفت بهزودي
امكان ارسال توييت فعال خواهد شد و به كاربران توصيه
كرد تا پسورد خود را تغيير دهند .در فرآيند كالهبرداري
 ۳۹۲تراكنش مالي انجام شده و هكرها در اين حمله بالغ
بر ۱۲.۵بيتكوين به ارزش تقريبي ۱۱۶هزار دالر كسب
كردهاند .به گفته محققان امنيتي هكرها پس از به دست
گرفتنكنترلكاملپروفايلها،ايميلآنهاراتغييردادهاند
تا كار صاحب اصلي براي بازپسگيري كنترل حس��اب

حمله گسترد ه اخير به توييتر بيسابقه بوده اما كالهبرداري با استفاده از هك اكانت افراد مشهور بسيار رايج است
بسيار سخت شود .با اينكه چنين حمله گستردهاي در
توييتر بيسابقه بوده ،اما كالهبرداري با استفاده از هك
اكانت افراد مش��هور بسيار رايج است .هكرها با استفاده
از پسوردهاي لورفته كنترل اكانت را در دست گرفته و
با ترفند اهداي دو برابري مبلغ واريزش��ده ،كاربران را به
انتقال بيتكوين به حساب خود فريب ميدهند.
دسترسي هكرها به ابزارهاي داخلي توييتر
پس از هك توييتر و انتش��ار توييته��اي جعلي در اين
پلتف��رم ،مديران اين ش��بكه اجتماعي بر آن ش��دند تا
اطالعاتي در خصوصي اين حمل��ه ارايه كنند .توييتر با
انتش��ار چندين توييت از طريق اكانت پشتيباني خود
اعالم كرد كه سيس��تمهاي داخلي آن از س��وي هكرها
تضعيف شده بودند و تاييد كردكه انجام اين حمله بدون
دسترسيداشتنبهابزارهايداخليشركتوامتيازهايي
كه در اختيار كاركنانش قرار دارد امكانپذير نبوده است.
توييتر اعالم كرد« :ما نوعي حمله هماهنگ مهندس��ي

نوبت اول
شركتملينفت اريان

1399.1940

موضوع مناقصه  :خرید قطعات مربوط به شرح ذیل )HYDRAULIC RAISING CYLINDER (3-STAGE
٭ مشخصات مناقصه :
مبلغ برآورد (ریال)
شمارهثبتدرپایگاهملیمناقصات
شمارهتقاضا/مناقصه
ناممناقصهگزار
Tender No.: FP/17-98/19-3
Indent No.: 43-22-9801548006

شرکت ملی حفاری ایران
٭ روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :
روش ارزیابی

توزیعاسناد
توسطشرکت

10/171/996

11,160,000,000

بهصورتسادهبراساسارایهجوازکسب/مدارکحقوقی(اساسنامه/آگهیتامینتاآخرینتغییرات)معتبرمتناسبباموضوعمناقصهدرجلسه
گشایشپیشنهادهاانجاممیشود.

٭ نحوه دریافت /تحویل اسناد مناقصه :
تاریخ شروع دریافت

تحویلاسناد
بهشرکت

محلدریافت

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا  10روز پس از آن ادامه خواهد داشت.
آخرین مهلت Aug 01 /2020 -1399/5/11

آدرس  :اهواز بلوار پاس�داران باالتر از میدان فرودگاه ش�رکت ملی حفاری ایران كارگاه يك ،ساختمان پایگاه
عملیات�ی طبقه اول س�الن  113اداره تدارکات خارجی کاال خانم نادری/آقای س�نگ بهرام -ش�ماره تماس :
06134148656 -06134148615

نحوهدریافت

 -1ارائه فیش واریزی به مبلغ190.000ریال به حساب شماره 4001114004020491نزد بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران به نام شرکت ملی حفاری ایران شماره شبا)IR 520100004001114004020491( :
 -2درخواست رسمی متقاضی (باذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه

آخرینمهلت

 35روز پس ازآخرین روز دریافت اسناد (آخرین مهلت) sep 05 /2020( 1399/06/15
گشایش پاکات در تاریخ  ) sep 06 / 2020( 1399/06/16ساعت  11:45صبح

محلتحویل

اهواز -بلوار پاسداران باالتر از میدان فرودگاه  -شرکت ملی حفاری ایران  -ساختمان پایگاه عملیاتی  -طبقه
اول پارت - Bاتاق -107دبیرخانه کمیسیون مناقصات -شماره تماس061-34148580– 34148569

٭ تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):
مبلغتضمین

 558/000/000ریال2/636یورو

انواعتضامینقابلقبول
مدتاعتبارپیشنهاد/تضمین

ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی
اصل فیش واریز وجهنقد به حساب شماره 4001114006376636نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان
تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران
(شماره شبا)IR 350100004001114006376636 :

 90روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)

کانالهای اطالعرسانیشرکتملیحفاریایران
تعادل:نوبتاول 99/4/28

كنند.باتوجهبهتاييدتوييتركههكرهابهابزارهايدروني
اين شركت دسترسي پيدا كردهاند ،اگر هكرها از همين
سيستمها كه دسترسيشان به اكانت ترامپ در سال۹۶
محدود ش��ده بود ،در حمله اخير استفاده كرده باشند،
هك كردن اكانت ترامپ براي آنها بسيار سخت و احتماالً
غيرممكن بوده است.

يكي از بزرگترين حمالت هك�ري در تاريخ
شبكههاياجتماعيرخدادهكهدرآنپروفايل
افراد مشهور در توييتر توسط مهاجمان هك
ش�ده و در اين فرآين�د ،هكرها بال�غ بر ۱۲.۵
بيتكوينبهارزشتقريبي ۱۱۶هزاردالركسب
كردهاند .اين حمله هكري نگرانيهاي جدي را
ميانقانونگذارانامريكاييايجادكردهوحتي
سازمانافبيآينيزتصميمگرفتهتحقيقاتي
را درباره آن آغاز كند.

آگهی مناقصه تجدید یک مرحله ای با ارزیابی ساده

شركتمليحفاري اريان
سهاميخاص

دانش و فن

http://sapp.ir/nidc-pr

آگهی موضوع 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمی

برابرکالسه پرونده شماره 1398114410018001002ورای شماره 139960310018000657و هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکعباسابادتصرفاتمالکانه
بالمعارضمتقاضیرسولاهنوخوشفرزندساالربهشمارهشناسنامه 79صادرهازماکونسبتبه 6ششدانگیکقطعهزمین
مشتملبربنایاحداثیبهمساحت 283/36مترمربعازپالک 175فرعیازاز 6اصلیواقعدرقریهپسندهعلیاخریداریاز
مالکرسمی/عادیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله 15روزآگهیمیشوددرصورتی
کهاشخاصنسبتبهصدورمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولیناگهیبهمدتدوماهاعتراض
دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.مالف19902836
تاریخانتشاراول 1399-04-28:تاریخانتشاردوم1399-05-11:

www.nidc.ir

ادارهتدارکاتخارجیکاال

آگهیموضوع 3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابرکالسهپروندهشماره 1398114410018000966ورایشماره 139960310018000345وهیاتاولموضوعقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکعباسابادتصرفاتمالکانه
بالمعارضمتقاضیعلیصادقیفرزندمحمدرضابهشمارهشناسنامه94صادرهازتنکابننسبتبهششدانگیکقطعهزمین
مشتملبربنایاحداثیبهمساحت 449/54مترمربعازپالک 3199فرعیاز 144اصلیواقعدرقریهعباسابادخریداریاز
مالکرسمی/عادیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله 15روزآگهیمیشوددرصورتی
که اشخاص نس�بت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه
اعتراضدادخواستخودرابهمراجهقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدموصولاعتراض
طبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.مالف19902875
تاریخانتشاراول 1399-04-28:تاریخانتشاردوم1399-05-11:

حمیدرضاقنبریرئیسثبتاسنادوامالکعباسآباد

حمیدرضاقنبریرئیسثبتاسنادوامالکعباسآباد

آگهی موضوع 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع 3قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمی

برابرکالسه پرونده شماره 1398114410018001427ورای شماره 139960310018002008و هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکعباسابادتصرفاتمالکانه
بالمعارضمتقاضیسیدمسعودمحبیفرزندسیدعیسیبهشمارهشناسنامه 234صادرهازخرمشهرنسبتبه 6ششدانگ
یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 204/05متر مربع از پالک 48فرعی از 146اصلی واقع در قریه امرج کال
خریداریازمالکرسمی/عادیمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله 15روزآگهیمیشود
درصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولیناگهیبهمدت
دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.مالف19902789
تاریخانتشاراول 1399-04-28:تاریخانتشاردوم1399-05-11:

حمیدرضاقنبریرئیسثبتاسنادوامالکعباسآباد

برابرکالسهپروندهشماره 1398114410018002133ورایشماره 139960310018001679وهیاتاولموضوعقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکعباسابادتصرفاتمالکانه
بالمعارضمتقاضیسهیالیالججوفرزندغالمرضابهشمارهشناسنامه 4253صادرهازتهراننسبتبه 6ششدانگیکقطعه
زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 371/90متر مربع از پالک 1380فرعی از از 687فرعی از 374اصلی واقع در قریه
سیستان خریداری از مالک رسمی  /عادی محرزگردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز
آگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولین
اگهیبهمدتدوماهاعتراضدادخواستخودرابهمراجهقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکورو
عدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیتصادرخواهدشد.مالف19902872
تاریخانتشاراول 1399-04-28:تاریخانتشاردوم1399-05-11:

حمیدرضاقنبریرئیسثبتاسنادوامالکعباسآباد

اجتماعي را شناسايي كرديم .دستاندركاران اين حمله
موفق ش��دهاند برخي كاركنان ما را كه به سيس��تمها و
ابزارهاي داخلي ش��ركت دسترس��ي دارند ،هدف قرار
دهند .ما ميدانيم كه آنها از اين ش��يوه دسترسي براي
به دس��ت آوردن كنترل بسياري اكانتهاي پر مخاطب
(از جمله حسابهاي كاربري تاييدشده) استفاده كرده
و از س��وي آنها توييتهايي را منتشر كردهاند ».توييتر
با انتشار اين اطالعات دست داشتن افراد متعدد در اين
حمالتراتاييدميكندوپذيرفتهكهسيستمهايبرخي
از كاركنانش تضعيف ش��دهاند ».نشريه مادربورد تاييد
كردهكهچندينحلقهزيرزمينيهك،اسكرينشاتهاي
يكي از ابزارهاي ادمين در داخل توييتر را منتشر كردهاند
و ظاه��را هكرها با كمك همين اطالعات موفق ش��دند
كنترل برخي حسابهاي كاربري را در دست بگيرند و از
همينطريق،ايميلهايمتصلبهاينحسابهاراعوض
و پسوردهايشان را بازيابي كردهاند ».نشريه مادربورد پس
از بررسي ابعاد مختلف اين حمله ،اعالم كرد با هكرهايي
صحبت كرده كه مدعياند به كاركنان توييتر پول دادهاند
تا آدرسهاي ايميل حس��ابهاي كاربري محبوب را با
استفاده از ابزارهاي داخلي خود تغيير دهند تا آنها بتوانند
كنترلايناكانتهارابرعهدهبگيرند.اينكههكرهاتقريبا
در يك زمان كنت��رل تعدادي از حس��ابهاي كاربري
محبوب توييتر را در اختيار گرفتهاند نشان ميدهد كه
آنهاصرفابهداخلحسابشخصياينافرادنفوذنكردهاند
و دس��ت كم به ابزارهاي مورد استفاده كاركنان توييتر
دسترس��ي داش��تهاند .توييتر اعالم كرده كه هماكنون

مشغولبررسيديگرفعاليتهايمخربياستكهممكن
است از سوي اين افراد انجام گرفته باشد يا اطالعاتي كه
اين افراد احتماال به آن دسترسي پيدا كرده باشند.
پروفايل ترامپ هك نشد
با وجود اين ،در اين حمله گسترده ،پروفايل دونالد ترامپ
كه با نزديك به  ۸۴ميليون فالوور يكي از مش��هورترين
حسابهاي كاربري اين شبكه محسوب ميشود ،هك
نشد .نيويورك تايمز در گزارشي مفصل به نقل از مقام
بلندپايه كاخ سفيد و يكي از كارمندان توييتر ،دليل هك
نشدن اكانت دونالد ترامپ را سدهاي امنيتي اضافهاي
اعالم كرد كه پ��س از «حوادث قبل��ي» از پروفايل وي
محافظت ميكنند .اين خبرگزاري به جزييات حوادث
قبلي اشارهاي نكرد ،اما احتماالً منظورش حمله آذر ماه
 ۹۶است كه طي آن يكي از كارمندان توييتر در آخرين
روز كاري خود در اين ش��ركت اكانت ترامپ را غيرفعال
كرد .البته پروفايل رييسجمه��وري امريكا پس از ۱۱
دقيقه فعال ش��د .توييتر يك روز پس از اين اتفاق اعالم
كرد اليههاي امنيت��ي ويژهاي را در اكانت دونالد ترامپ
پيادهس��ازي كرده تا از وقوع چنين اتفاقاتي جلوگيري
شود .والاس��تريت ژورنال در مقالهاي فاش كرد توييتر
پس از روي كار آمدن دونالد ترامپ ،دسترسي كارمندان
اين شركت به اكانت وي را محدود كرده است .در ادامه
گزارش آمده كه كارمندان توييتر به ابزارهايي دسترسي
دارند كه ب��ه آنها اجازه ميدهد پروفايلها را غيرفعال يا
توقيف كنند ،اما نميتوانند به كمك آنها توييت ارسال

حركت از مصرفكنندگي به توليد در 5G

كارشناسانباتأكيدبرضرورتفرهنگسازيوآمادگي
بخشهاي مختلف براي ورود 5Gبه كشور ،معتقدند
درحالي كه در نس��لهاي مخالف موبايل ،مدل اتكاي
كشوربرمحصوالتخارجيبود،اكنونباتوانمندسازي
توليدكنندگان داخل��ي ميتوانيم اين امكان را فراهم
كنيم كه در نسل پنجم ارتباطي صرفاً مصرفكننده
محصوالتخارجينباشيم.بهگزارشوزارتارتباطات،
بابك حسينخلج ،دانشآموخته دانشگاه استنفورد
و عضو هياتعلمي دانش��كده مهندسي برق دانشگاه
صنعتي ش��ريف و محمدرضا پاكروان دانشآموخته
دانشگاه اتاوا و استاديار دانشكده مهندسي برق دانشگاه
ت نقد و انديشه با موضوع
صنعتي ش��ريف ،در نشس�� 
« 5Gنس��ل نو در ارتباط��ات» ،با تأكي��د بر ضرورت
فرهنگس��ازي و آمادگي بخشه��اي مختلف براي
ورود 5Gبه كشور ،اين فناوري را فرصتي مناسب براي
افزايشتوانمنديهايكشوردرزمينهتوليدمحصوالت
ارتباطيومخابراتيكشوردانستند.حسينخلجبااشاره
به تاريخچه نسلهاي ارتباطي گفت« :نسلهاي قبلي
ارتباطي موضوعاتي همچون انتقال صدا بعد متن و در
ادامه ،داده و تصوير را محقق ميكردند اما انتظار ميرود
با راهاندازي نس��ل پنجم ارتباطي ،وضعيت ارتباطي
دچار تحول جدي ش��ود .با راهان��دازي  ،5Gعالوه بر
امكان انتقال داده با س��رعتباال ،امكان ارتباط اشيا و
دستگاهها بدون دخالت انس��ان فراهم ميشود .براي
مثال پيشبيني ميشود با ورود 5Gما با يخچالهايي
سروكارخواهيمداشتكهباسنسورهايارتباطيامكان
ثبت اطالعات مواد داخل آن را خواهند داشت و براي ما
برنامهريزي ميكنند .مساله مهمي ديگري كه در5G
وجود دارد ،بحث كاهش تأخير در انتقال داده در شبكه
است و ميتواند از طريق ارتباطي كه با دنياي بيروني
برقرار ميكن��د ،امكان تأثيرگ��ذاري را افزايش دهد،
بهطوريكه در آينده و با كمك نس��ل پنجم ارتباطي
امكان جراحي از راه دور فراهم خواهد ش��د ».خلج با
اشاره به شيوع ويروس كرونا در جهان گفت« :با شيوع
اين ويروس و ض��رورت فاصلهگذاريهاي اجتماعي
جنبه الزامي ورود به فناوري 5Gملموستر شده است.
پيشبيني ميشود درصورت تداوم وجود اين ويروس
بايد آموزش چه در مدارس و چه در دانشگاهها بهصورت
آنالين و از راه دور انجام شود .وقتي چنين نيازي وجود
داشتهباشد،نيازبهسرعتبااليبدونوقفهبيشازپيش
احس��اس ميش��ود .همين موضوع نيز سبب شده تا
سرعتتوسعهفناوريدوچندانشدهواينازجنبههاي
مثبت تأثير كرونا است».

قواني�ن باي�د متناس�ب با توس�عه ارتباطي
بهروز شود
خلج درباره اينكه با توجه به هزينههاي باالي تغيير نسل
ارتباطي چرا بايد در همان بدو امر خودمان را با اين تغيير
همراه كنيم ،گفت« :حركتي كه به سمت 5Gوجود دارد
بهدليل دامنه و بس��تري كه فراه��م ميكند ،يك حركت
جهاني اس��ت و ما نميتوانيم خود را از آن جدا كنيم ».اين
استاد دانشگاه با تأكيد بر اينكه با ورود نسل پنجم ارتباطي
نياز نيست همه افراد يا كاربران از همان ابتدا به آن متصل
شوند ،گفت« :شايد تا مدتها 4Gپاسخگوي نياز كاربران
عادي باش��د؛ بنابراين بايد در استراتژي حركت به سمت
 5Gاولويتبندي داش��ته باشيم و سرويسهايي كه براي
كشورازاهميتبيشتريبرخورداراستهمچونآموزش،
شهر هوشمند ،حملونقل ،بخش توليدي ،بيمارستانها
را در اولوي��ت اتصال ب��ه 5Gقرار دهي��م و در ادامه امكان
اتصال كاربران عادي را فراهم كنيم ».او با اشاره به موضوع
حملونقل در دوره نس��ل پنجم ارتباط��ي گفت« :حوزه
حملونقلدردورهنسلپنجمارتباطيدوذينفعاصليدارد
يكيحاكميتهابهعنوانفراهمكنندهزيرساختجادهايو
ديگريسازندگانخودروها؛درحملونقلهوشمندارتباط
بين ماشينها و محيط اطراف بهويژه جادههاي ارتباطي از
بعدامنيتبسياركليدياست.بخشهاييازحاكميتبايد
قوانينمتناسبباحوزههايمرتبطبانسلپنجمارتباطيرا
تدوينكنند.فناوري 5Gيكشمشيردولبهاست؛درعين
اينكه اين فناوري ميتواند قابليتهايي را در حوزه امنيت
و آرامش ايجاد كند اما اگر دچار اختالل شود ممكن است
تبعات نامطلوبي داشته باشد .براي مثال اگر شبكه 5Gدر
جادههابههردليليدچاراختاللشودوتصادفيدرجادهاي
رخ دهد و س��يگنال هش��دار به رانندههاي پشت سر داده
نشود،ميتواندبهاتفاقناگواريمنجرشودودراينشرايط
پيدا كردن مقصر آسان نيست؛ بنابراين متناسب با توسعه
ارتباطي،قوانينهمبهروزرسانيشود.فرهنگسازيدرابعاد
مختلفحوزه 5Gيكامرضرورياستوبايدهمفكريها
ميانتوسعهدهندگانوفرهنگسازانشكلبگيرددرغير
اينصورتدرآيندهدچارمشكلخواهيمشد».
هدف 5Gافزايش رفاه و بهبود
كيفيت زندگي انسانها ست
پاكروانبابياناينكه 5Gباامكانبرقراريارتباطمياناشيا
در مسير بهتر كردن حال انسانها حركت ميكند ،گفت:
«هدفسيستمهايهوشمند،شهرهايهوشمند،مديريت
هوشمندمصرفانرژيوبسياريازامكاناتيكهباورودنسل
پنجمارتباطيفراهمميشود،درنهايتافزايشرفاهوبهبود

آغاز هك از فورومي در بازار سياه
طبق گ��زارش برايان كربز ،روزنامهن��گار حوزه امنيت،
بدتري��ن هك در تاريخ توييتر از فورومي آغاز ش��ده كه
كارش خري��د و فروش اطالعات حس��ابهاي كاربري
شبكههاي اجتماعي در بازار سياه بود .در روزهاي قبل
از ه��ك ،ظاهرا كاربري اي��ن پي��ام را در فوورمي به نام
 OGUsersقرار ميدهد« :ارايه دسترس��ي مستقيم
ب��ه حس��ابها ،قيمت بين  ۲ت��ا  ۳ه��زار دالر بابت هر
حساب» .فوروم  OGUsersمتشكل از كاربراني بوده
كه بهص��ورت مرتب اقدام به خري��د و فروش اطالعات
حس��ابهاي كاربري شبكههاي اجتماعي ميكردند و
طبق گزارشهاي رويت��رز و تككرانچ ،هك توييتر هم
كار آنها بوده .كربز ميگويد طبق بررسيهايش ابتدا قرار
بر اين بود كه هكرها كنترل برخي از حس��ابهاي اصل
و تيك خورده را در دس��ت بگيرند .ساعاتي قبل از آنكه
هكرهابتوانندبهحسابهايكاربريايالنماسكياجف
بزوس نفوذ كنند تمام تمركز خود را روي تعداد معيني
از حس��ابهاي كاربري گذاشته بودند و هنوز مشخص
نيستچراتصميمهكرهادرلحظهآخرعوضشدهويك
كالهبرداري رمزارز را با استفاده از حسابهاي كاربري
قدرتمندترينكاربرانتوييتررقمزدند.باوجوداين،كربز
گزارش داده كه هكرها احتماال توانايي گريز از تنظيمات
احرازهويتدومرحلهايتوييترودورزدنآنراداشتهاند.
توييتر همچنين اعالم كرد كه براس��اس بررسيهايش
تقريبا ۱۳۰اكانتبهنحويهدفحملههكيقرارگرفتند
و در مورد تعداد اندكي از اين  ۱۳۰حس��اب كاربري نيز
هكرها توانستند كنترل آنها را به دست گرفته و از طريق
آنها توييت كنند .اما س��وال اينجاست كه آيا هكرها به
پيامهاي مس��تقيم يا دايركت مسيجهاي حسابهاي
كاربري تضعيفشده نيز دسترس��ي داشتهاند يا خير.
توييتر از پاسخگويي به اين س��وال خودداري كرد و در
جواب چنين گفت« :ما همچنان در حال ارزيابي هستيم
تا مشخص كنيم آيا اطالعات غيرعمومي اين حسابها
هم تضعيف شده يا خير و در صورتي كه به اطالعات در
اينبارهدستپيداكنيمباشمادرميانخواهيمگذاشت.
عالوه بر اين كاربران گرچه ميتوانند مجددا پسوردهاي
خود را ريس��ت كنند اما خروجي گرفتن از ديتاي اين
حس��ابها همچنان ممكن نيست ».اين حمله هكري
نگرانيهاي جدي را ميان قانونگذاران امريكايي ايجاد
كرده و برخي از آنان نگران ضعف ماهيت سيستمهاي
آنالين هس��تند .از طرفي سازمان افبيآي نيز تصميم
گرفت��ه تحقيقاتي درب��اره هك حس��ابهاي كاربري
توييتر آغاز كند .توييتر اعالم كرده با تحقيقات افبيآي
همكاري ميكند همچنين اقداماتي را براي جلوگيري از
حملههاي مشابه انجام ميدهد.

كيفيتزندگيانسانهااست.بخشيازاينبهبودازجنس
تفريحوسرگرميخواهدبودوبخشيهمازجنسامكانات
و ايمني افراد است ».پاكروان درباره اينكه چه الزامي داريم
در ايران به سمت نس��ل پنجم ارتباطي برويم ،گفت« :تا
 10س��ال پيش داشتن گوشي هوشمند براي افراد اساسا
ضرورتي نداش��ت چراكه داشتن چنين گوشي كاربردي
براي آنها نداش��ت اما امروز داشتن چنين گوشيهايي در
زندگي شخصي افراد به يك الزام تبديلشده است .تا قبل
از شيوع كرونا داشتن گوشي هوشمند براي دانشآموزان
الزامينبود امابعد از شيوعكرونا ،اين ضرورت احساس شد
كه دانشآموزان هم بايد گوشي هوشمند داشته باشند تا
بتوانند برنامه «شاد» را نصب كرده و با آن از راه دور آموزش
ببينند .بنابراين ،اين كاربرد اس��ت كه الزام را مش��خص
ميكند؛ فناوري وقتي توسعه پيدا ميكند ،بستر كاربرد را
فراهم كرده و با افزايش كاربرد ،تقاضا براي سرعت گرفتن
توسعهفناوريبيشترميشود.هماكنونبهدليلنيازمردم
به استفاده از خدمات هوشمند منجر به ايجاد تقاضا براي
افزايشپهنايباندشدهاست.درچنينشرايطبايدمشخص
شودپاسخمناسببهكاربرانبرايافزايشسرعتارتباطات
بهچهشكلياست.دربعضيازمواردپاسخمناسبافزايش
ظرفيتپهنايبانداست،دربعضيازمواردهمپاسخمناسب
بهرهگيريازنسلهايجديدارتباطياست».اوبابياناينكه
درورودبهنسلپنجمارتباطي،همشرايطاقتصاديجامعه
براي خريد ابزارهاي جديد و همتوان اپراتورها براي توسعه
زيرساختهايارتباطينسلجديدازجملهفاكتورهايمهم
وتعيينكنندهمحسوبميشود،گفت«:روشهوشمنداين
است كه متناسب با شرايط كنوني اقتصاد كشور خصوصاً
با توجه به اعمال تحريمها ،بايد از يكس��و تالش كنيم از
فناوريهاي نوين عقب نمانيم و از سوي ديگر مالحظات
خاصخودمانازجملهشرايطاقتصاديرامدنظرقراردهيم
تا يك نوع عدم تعادل در جامعه ايجاد نش��ود ».اين استاد
دانشگاهبابياناينكهدرتوسعهفناوري،فرهنگسازييك
امرضرورياست،گفت«:نهادهاييكهوظيفهفرهنگسازي
يا قانونگذاري را بر عهدهدارند ،بايد بستر استفاده مناسب
از فناوريهاي نوين همچون 5Gرا فراهم كنند .فرهنگ و
فناوريبايدبهصورتمتوازنتوسعهپيداكند.ايندرحالي
است كه متأسفانه در كشور ما بخش فرهنگي متناسب با
توسعهفناوري،اثرگذاريخودراافزايشندادهاستوبهنوعي
بخش فرهنگساز عقبتر از فناوري است .توسعه فناوري
 5Gمستلزمپيادهسازيمجموعههايوسيعسيستمهاو
نرمافزارهايمختلفدرشبكهارتباطيكشوراستوحجم
گردشاقتصاديبسياربزرگيرابهعنوانسرمايهگذاريو
بعدهابهعنوانمنبعدرآمددراپراتورهاايجادخواهدكرد.
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سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با «تعادل» تشريح كرد

تعادل| فرشته فريادرس |
سرپرست سابق س�ازمان توسعه تجارت از
پش�ت پرده يك توافق تجاري ميان وزارت
صمت با اتاق بازرگاني پ�رده بر ميدارد ،كه
سبب عدم بازگشت ارزهاي صادراتي شده
اس�ت .محمدرضا م�ودودي ،در گفتوگو با
«تعادل» ميگويد :وزارت صمت در گذشته
با اعمال سياس�تهايي ،موضوع رتبهبندي
و تعيين س�قف صادرات را به اتاق بازرگاني
واگذار ك�رد ،اما از آنجايي ك�ه رويكرد اتاق
با رويكر س�ازمان توس�عه تج�ارت خيلي
نزدي�ك نبوده ،در معرفي ش�ركتهايي كه
استحقاق صادرات را نداشتند ،يك تعارضي
به وجود آمده كه موجب بروز صادركنندگان
بيهوي�ت و غيرواقع�ي و سوءاس�تفاده از
كارتهاي بازرگاني ش�ده اس�ت .او در اين
ماجرا ،اتاق بازرگاني و گم�رك را هم مقصر
ميدان�د و ميگويد :ات�اق بازرگاني در ورود
به كارتهاي بازرگاني اجارهاي ،بس�يار كند
عمل ك�رده و همان سياس�ت مخفي كاري
دولتيهارادرپيشگرفتهونتوانستهبهموقع
جلوي سوءاستفاده از اين كارتها را بگيرد.
مودودي ،مقصر ديگر در اين ماجرا را گمرك
معرفي ميكند كه در ارايه آمار اس�تفاده از
كارتهاي اجارهاي همكاري الزم را نميكند،
اين در حالي است كه به نظر ميرسد نزديك
به  ۱۶ميلي�ارد دالر صادرات در س�ال  ۹۸از
طريق كارته�اي اجارهاي ص�ورت گرفته
است .مودودي ،از ديگر اشكاالت در عرضه
تجارت خارجي كش�ور را نب�ود يك برنامه
و راهبرد مشخص از س�وي سازمان توسعه
تجارت براي پيش ب�ردن امر صادرات و حل
اختالف�ات مابين دول�ت و بخش خصوصي
ميداند.
چرا كارتهاي اجارهاي فعال شد؟
به گ��زارش «تع��ادل» ،در يكي،دو س��ال اخير ،دالر
۴۲۰۰توماني موجب افزايش واردات كاال از يكس��و و
افزايش تعداد صادركنندگان نيز با رويههاي بازگشت
ارز از س��وي ديگر ش��د .بهطوريكه براس��اس آمار
متوليان تجاري ،در س��ال  ۹۷بي��ش از  ۶هزار و ۴۰۰
صادركنن��ده جديد به تعداد صادركنندگان كش��ور
اضافه ش��ده كه در سالهاي  ۹۴تا  ۹۶هيچگاه در اين
ليست قرار نداشتند .نكته جالب ماجرا اما اينجا بود كه
صادركنندگان جديد ركورد  ۵ميليارد دالري داشتند
اماارزحاصلهبهچرخهاقتصادبازنگشت.هرچنددراين
ميان داليلي زيادي براي ظهور صادركنندگان بدون
شناسنامه و بيهويت در عرصه تجارت خارجي مطرح
شده ،امامحمدرضا مودودي سرپرست سابق سازمان
توسعه تجارت در گفتوگو با «تعادل» از پشت صحنه
عدم بازگش��ت ارزهاي صادراتي ميگويد .به گفته او
در ماجراي بازگش��ت عدم ارز صادراتي ،دليل اصلي

دو نكته مهم در عرصه تجارت
از نگاه سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ،در اينجا
دو نكته نهفته است؛ نخست اينكه ما هنوز به مرز يك
كشور صادركننده نرسيديم و در واقع اين خريداران
خارجي هستند ،كه از ما خريد ميكنند و تعداد اندكي
ازشركتهايصاحبنامهستندكهفعلصادراتازصفر
تا صد را انجام ميدهند .از نگاه مودودي ،دومين نكته
اين است كه سياستهاي ارزي هرچه سختگيرانهتر
باشد و تجار خارجي بخواهند كاالهاي خريداري شده
را از كش��ور خارج كنند ،اگر نتوانند با كارت بازرگاني
خود ش��ركت توليدكننده اي��ن كار را انجام دهند ،از
طريق كارت اجارهاي صادرات خود را انجام ميدهند و

افزايش صادرات به امارات

وزارت صمت ،بانك مركزي ،گمرك و اتاق بازرگاني مقصران اصلي عدم بازگشت ارز صادراتي هستند
اگر هم به اين شيوه نتوانند ،از طريق قاچاق كاال اقدام
به صدور كاالهاي خريداري ش��ده ميكنند؛ چراكه
ميخواهند ب��ازار خودرا حفظ كنند .م��ودودي ،در
ادامه با اشاره به اينكه بسياري از تاجران با استفاده از
كارتهاي بازرگاني يكبارمصرف يا اجارهاي ،تعهدات
ارزي خود را انجام ندادند ،عنوان ميكند :طي دو سال
گذشته حجم زيادي از تجارت قانوني در كشور از اين
طريق انجامگرفته اس��ت .براس��اس آمار اعالمي او،
 ۶۴۵۰كارت بازرگاني بدون داشتن سبقه صادراتي در
سالهاي  ۹۷و  ۹۸اقدام به پنج ميليارد دالر صادرات
كردن��د ،در حالي كه همين تع��داد كارت ارز خود را
بازنگرداندند.
عدم همكاري گمرك در ارايه آمار
او در ادامه ،با انتقاد از اينكه گمرك در ارايه آمار استفاده
از كارتهاي اجارهاي همكاري نميكند ،بيان ميكند:
متاس��فانه به بهانه تحريمها ،از ارايه آمارها خودداري
ميشود ،بهطوريكه هنوز مشخص نيست در سال ۹۸
چه ميزان صادرات از طريق كارتهاي اجارهاي صورت
گرفته است و اينكه مشخص نيست آيا آمار كارتهاي
بازرگاني اجارهاي روبه رشد بوده يا خير .مودودي اين
را يك اتفاق نامباركي ميداند كه فضاي تجار خارجي را
در يك حالت پر از ابهام قرار داده است .از اين رو ،به دليل
عدم انتشار اطالعات ،سياستگذار تجاري نميتواند
اقدام به تصميمگيري و راهبردي را اتخاذ كند.
همچنين براساس گفتههاي مودودي ،اكنون بخش

عمدهاي از ص��ادرات از طريق كارته��اي بازرگاني
يكبارمصرف انجام ميگيرد كه اثرات خود را در بازار ارز
بهجاگذاشتهاستوسوءاستفادهازكارتهايبازرگاني
رو به افزايش است .بهطوريكه به نظر ميرسد  ۱۵تا ۱۶
ميليارد دالر صادرات در سال  ۹۸از طريق كارتهاي
اجارهاي صورت گرفته است.
پشت پرده توافق وزارت صمت و اتاق
البته مودودي بر اين باور است كه اتاق بازرگاني مانند
متوليان تجاري در ورود به كارتهاي بازرگاني اجارهاي
بسيار كند عمل كرده و به نظر ميرسد ،اتاق بازرگاني
هم همان سياس��ت مخفي كاري دولتيها را در پيش
گرفته و جلوي سوءاس��تفاده از اين كارتها را نگرفته
است .سرپرس��ت سابق سازمان توس��عه تجارت ،در
عين حال از پش��ت صحنه توافق وزارت صمت با اتاق
بازرگان��ي در زمينه اعم��ال محدوديتهاي تجاري
پرده بر ميدارد و ميگويد :وزارت صمت در گذش��ته
با اعمال سياس��تهايي ،موضوع رتبهبندي و تعيين
سقف صادرات را به اتاق واگذار كرده است .اما از آنجايي
كه رويكرد اتاق با رويكر سازمان توسعه تجارت خيلي
نزديك نبود ،در معرفي ش��ركتهايي كه اس��تحقاق
صادرات را نداشتند ،تعارض به وجود آمد وهمين امر
موجب سوءاس��تفاده از كارته��اي بازرگاني و ظهور
صادركنندگانغيرواقعيشدهاست.مودوديدربخش
ديگريازصحبتهايخودبااشارهبهاعمالسختگيري
بانك مركزي ب��راي بازگش��ت ارز صادراتي به دليل

مديريت منابع ارزي ،ميگويد :در واقع يكي از داليلي
كهموجبشدهارزهايصادراتيبرنگشته،ايناستكه
رتبهبندي و صدور كارت بازرگاني كنترل نشده است.
كمكاري سازمان توسعه تجارت
به گفته او ،از ديگر اشكاالت در عرضه تجارت خارجي
كش��ور اين است ،برنامه مش��خصي از سوي سازمان
توس��عه تجارت براي پيش بردن ام��ر صادرات و حل
اختالفات مابين دولت و بخش خصوصي وجود ندارد.
او همچنين با انتقاد از عملكرد متوليان تجارت خارجي
كشور ،عنوان كرد :متاسفانه ساختار تجارت خارجي،
بر تقويت و توانمندس��ازي بنگاههاي توليد و تجاري
كش��ور نيست و دراين بخش بس��يار ضعف داريم .او
معتقداستكهنبايدازسياستهايتنبيهيوتهديداز
سويقوهقضاييهبهدنبال،دلسردشدنصادركنندگان
بود ،چراكه اگر در اين ش��رايط بحران ارزي و كاهش
درآمدهاي نفت��ي ،صادركنندگان خوش نام به دليل
سياستهاي تنبيهي تصميم بگيرند ،از فعل صادرات
صرفنظر كنند ،ازچه طريقي ميخواهيم ارز مورد نياز
براي واردات يا سرمايهگذاري را تامين كنيم؟
او در پايان تاكيد كرد كه بايد رابطه بين دولت و بخش
خصوصي به سمت همگرايي برود؛ چراكه اگر روابط
دولت و صادركنندگان تيره ش��ود ،اثرات س��وئي بر
تجارت خارجي خواهد ش��د .بهطوريك��ه در همين
چندماه اخير نيز ش��اهد افت شديد تجارت بوديم كه
يك تهديد بالقوه به شمار ميرود.

از سوي معاون فني گمرك ابالغ شد

ضوابط جديد معافيت از پرداخت حقوق ورودي كاالهاي ضروري
معاون فن�ي و ام�ور گمركي گم�رك ايران
ضوابط صدور و اعم�ال معافيت از پرداخت
حقوق ورودي كاالها را به گمركات سراس�ر
كش�ور ابالغ كرد .بنابه اين گزارش ،مهرداد
جمال ارونقي در بخش�نامهاي به مديران و
ناظران گمركات كش�ور با اش�اره به مكاتبه
حوزه معاون�ت حقوقي رياس�تجمهوري
مبني بر تشكيل جلسه مش�ترك با وزارت
صمت در راس�تاي بررس�ي معافيت حقوق
ورودي ماده 119قانون امور گمركي ،جزييات
ضواب�ط ص�دور و اعمال معافي�ت پرداخت
حقوق ورودي اقالم وارداتي را به ش�رح زير
اعالم كرد.

 -۱ماش��ينآالت خط توليد در مراحل بهرهبرداري و
پس از آن مشمول معافيت بند (غ) ماده  119قانون
امورگمركي ميش��ود .لذا مفاد صورتجلس��ه مورخ
چهاردهم مردادماه ۹۳فيمابينگمركووزارتصمت
(موضوع عدم صدور معافيت بعد از بهرهبرداري) كه در
محل معاونت حقوقي رياستجمهوري برگزار گرديد
و نامه ش��ماره  53851مورخ هجدهم مردادماه ۹۳
مربوطه كان لم يكن تلقي و مصوبات اين صورتجلسه
جايگزين آن ميگردد.
 -۲ماشينآالت خط توليد ،تجهيزات اصلي و جانبي
خط توليد ،انواع قالب ،ابزار آالت مخصوص و ملزومات
سرمايهايخطتوليدباتشخيصوزارتصنعت،معدن
و تجارت و نيز گمرك جمهوري اسالمي ايران مشمول
معافيت از پرداخت حق��وق ورودي موضوع بند (غ)
ماده  119قانون امورگمركي است؛ به عنوان مثال آجر
نسوز براي راهاندازي كوره ،قسمتي از خط توليد تلقي
و مشمول معافيت از پرداخت حقوق ورودي ميگردد.
بديهياست صرفااجزاءو قطعات يدكيو مواد مصرفي،
مشمول معافيت نميشوند .در صورت ابهام و ترديد
براي گمركات اجرايي در تش��خيص اين بند ،مرجع
تشخيص و اعالم نظر نهايي ،وزارت صمت خواهد بود.
 -3ماشينآالت كمكي خط توليد كه حالت انحصاري
داشته و در جابهجايي اقالم موجود در خط توليد مورد
استفاده قرار ميگيرند از جمله« :ليفتراك مخصوص
جابهجاكننده پاتيل ذوب ،ماشينهاي جابهجاكننده
تجهيزات ،پالت تراك مخصوص مورد استفاده در خط
توليد،بيلمكانيكيمخصوصبارگيريضايعاتفلزي

و ماشينآالت انحصاري و مخصوص» از اين قبيل كه
مصرف عمومي ندارند و به همراه ماش��ينآالت خط
توليد و به تعداد متعارف وارد ميگردند با تش��خيص
وزارت صم��ت و تصريح در مجوز معافيت از پرداخت
حقوق ورودي ،مش��مول معافيت صادره ميش��وند.
بديهي است ماش��ينآالت راهسازي به مفهوم عام يا
ماشينآالتكمكي اخير الذكر،چنانچهبه تنهاييوارد
شوند مشمول معافيت از پرداخت حقوق ورودي بند
(غ) ماده  119قانون امورگمركي نشده و ذيل رديف
تعرفه مربوط به خود طبقهبندي و مشمول پرداخت
حقوق ورودي مأخذ مربوطه خواهند بود.
 -4در مت��ن مجوزهاي معافي��ت از پرداخت حقوق
ورودي صادره از وزارت صمت كه به همراه اطالعات
واح��د توليدي از طريق س��امانه معافيت گمركي به
گمرك ارس��ال ميگ��ردد علت ش��مول معافيت از
پرداخت حقوق ورودي ماشينآالت وتجهيزات مزبور
براي واحد توليدي (اعم از بازسازي و نوسازي ،توسعه،
جايگزيني ،تكميل خط و  )...قيد ميشود و نيازي به
دريافت مجوزهاي مرتبط با اين بند ،از واحد توليدي
مش��مول معافيت از پرداخت حقوق ورودي توسط
گمرك نيست.
 -5در خصوص مواردي كه به داليل مختلف از جمله
شرايط تحريم ،واردات ماشينآالت و تجهيزات خط
توليد ،ب��ه نيابت از واحدهاي توليدي توس��ط واحد
بازرگاني (ش��خصيت حقوقي غير توليدي) صورت

قفل تخصيص ارز براي
واردات كاال گشوده شد
خبرگزاري مهر|بسياري از واردكنندگاني كه
در صف تخصيص ارز براي ترخيص كاالهايشان
از گمرك بودهاند طي ديروز و امروز پيامكي مبني
بر موافقت با تخصيص ارزش��ان از سوي سامانه
جامعتجارتايراندريافتكردند.وزارتصنعت،
معدن و تجارت و بانك مركزي با ارسال پيامك
گستردهايدرصددتسهيلروشوارداتدرمقابل
صادرات با هدف رفع مش��كالت فعاالن تجاري
برآمدهاند .به گفته بسياري از واردكنندگاني كه
در صف تخصيص ارز براي واردات كاال و ترخيص
كاالهايشان از گمرك بودهاند طي ديروز و امروز
پيامكي مبني بر موافقت با تخصيص ارزش��ان و
امكان استفاده از پروانههاي صادراتي تا تاريخ ۷
مرداد  ۱۳۹۹از سوي سامانه جامع تجارت ايران
دريافت كردهاند .متن اين پيامك بدين ش��رح
است« :درخواس��ت تخصيص ارز ثبت سفارش
تاييد شد و تا تاريخ ۹۹.۵.۷مهلت تأمين ارز دارد.
امكان استفاده از پروانههاي صادراتي نيز تا تاريخ
مذكور تمديد گرديد .مقتضي اس��ت نسبت به
تأمين ارز و ترخيص كاال اقدام فرماييد .اين مهلت
تمديد نخواهد شد».

پشت پرده يك توافق تجاري

اين اتفاق را بايد در س��اختار ضعيف تجارت خارجي
كشور جس��توجو كرد .مودودي در ادامه ميافزايد:
بخش عمدهاي از صادركنندگان براي دور زدن قانون
پيمانس��پاري ارزي ،از روش «كارتهاي بازرگاني
اجارهاي» اس��تفاده كردهاند .البت��ه بنابه توضيحات
او ،افرادي ك��ه از كارتهاي يكبار مصرف براي فعل
صادرات اس��تفاده ميكنند ،عمل مغرضانهاي انجام
نميدهندو اينگونه نيس��ت كه به صورت هدفمند به
دنبال گرفتن كارت باشند ،بلكه اينها كارتهايي بودند
كه در سالهاي گذشته قصد فعاليت تجاري داشتند،
اما به ه��ر دليلي فعل تجارت چ��ه واردات و صادرات
انجام ندادند ،اما اتخاذ سياس��تهاي غلط تجاري از
جمله اصرار بر بازگش��ت ارز صادراتي ،موجب شده تا
كارتهايي كه فاقد ارزش بودند ،يكدفعه در معرض
سود سرشار و ناگهاني قرار گيرند و درچرخه تجارت
ظهور كنند .سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت
در ادامه توضيح داد :اغلب اين افراد كه صادرات با كارت
آنها انجام شده ،كساني هستند كه وجهات الزم براي
تجارت را دارا هستند ،اما از آنجايي كه هزينه  -فايده
مجازات عدم بازگشت ارز صادراتي به نسبت درآمدي
كه از اجاره دادن كارتها نصيب آنها ميش��ود ،قابل
مقايسهنيست،حاضرنداينمجازاتهارابهجانبخرندو
ازمحلآندرآمدچندميليارديكسبكنند .مودودي
همچنين از پشت صحنه تجارت با كارتهاي بازرگاني
ميگويد .به گفته او ،اگرچه ممكن اس��ت صادرات با
كارت بازرگاني بسياري از شركتها در سالهاي قبل
انجام ميشد؛ يعني در همان درب كارخانه به تجاري
كه از خارج به كش��ور آمده بودند؛ بهطور نمونه تجار
افغان يا عراقي ،كاالي خود را ميفروختند و پولش را
نقد دريافت ميكردند ،اما با كارت بازرگاني اين افراد
صادر ميكردند.
البته به گفته مودودي ،پس از اعمال سختگيريهاي
بانك مركزي به شركتها براي بازگشت ارز صادراتي
شركتهاي توليدي دم درب كارخانه محصوالت خودرا
به فروش ميرس��اندند ،اما ايندفعه اجازه نميدادند
ديگر فعل صادرات از طريق كارت بازرگاني آنها صورت
بگيرد .از اين رو ،تجار عراق��ي و افغاني با كارتهايي
بازرگاني كه لب مرز اجاره ميدادند يا مذاكره ميكردند
در قالب ترخيص كار فعل صادرات را انجام ميدادند.

اخبار

ميپذي��رد ،وزارت صمت در متن مجوز ارس��الي به
گمرك يا در زمان ارس��ال سيستمي اطالعات واحد
توليدي از طريق س��امانه معافيت گمركي ،اطالعات
بازرگان (ش��خصيت حقوقي غير توليدي) را همراه
با درخواست واحد توليدي به گمرك اعالم ميكند.
با توجه ب��ه توضيحات ارايه ش��ده ،اعمال معافيت از
پرداخت حقوق ورودي براي شخصيت حقوقي غير
توليدي ،توسط گمرك بالمانع خواهد بود.
 -6چنانچه براي ماش��ينآالت مستعمل خط توليد،
با درج وضعيت مس��تعمل ب��ودن كاال در مجوز ثبت
سفارش و رعايت مقررات ماده  42آيين نامه اجرايي
قانون مق��ررات ص��ادرات و واردات ،ب��ا قيد عبارت
«مستعمل» ،مجوز معافيت از پرداخت حقوق ورودي
از س��وي وزارت صمت صادر شود ،گمرك نسبت به
پذيرش مجوز معافيت صادره اقدام ميكند و مستعمل
بودن كاال مانع از اعم��ال معافيت از پرداخت حقوق
ورودي مربوط��ه ص��ادره از س��وي مرجع ذيصالح
مربوطه نخواهد بود.
 -7در صورتيك��ه به نظ��ر گم��رك ،ارزش اظهاري
ماشينآالت خط توليد مش��مول معافيت از پرداخت
حقوق ورودي نازل تشخيص داده شود نيازي به اصالح
ارزشاوليهمندرجدرمجوزمعافيتصادرهتوسطصمت
نداشتهوگمركضمناعمالمعافيتازپرداختحقوق
وروديبهصورتكاملوترخيصكاال،ارزشاستنباطي
را جهت درج در سابقه وزارت صمت اعالم ميكند.

 -8مجوزهاي معافيت صادره توس��ط وزارت صمت
عموما متضمن ارزش سيف ( )CIFكاال (ارزش بهاي
خريد كاال در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل)
است ،با اين وجود چنانچه هزينه بيمه و كرايه حمل
در مجوز معافيت از پرداخت حقوق ورودي صادره قيد
نگردد نياز به اصالح مجوز صادره نبوده و هزينه بيمه و
كرايه حمل نيز به تبع ارزش بهاي خريد كاال ،مشمول
اعمال معافيت صادره ميگردند.
 -9وفق مفاد يادداش��ت  4قس��مت  16نمانكالتور
سيستم هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كاال «هر
گاه يك ماشين (شامل تركيبي از ماشين ها) متشكل
از اجزاي جداگانهاي باشد خواه به صورت مجزا بوده
يا از طريق لوله كشي ،وس��ايل انتقالدهنده ،كابل
برق يا س��اير ابزارآالت به همديگر متصل ش��وند و
با هم بهطور واضح انجام يك عمل مش��خص ش��ده
در يكي از فصول  84و  85راعرضه كنند ،كال تحت
رديفي طبقهبن��دي ميگردند كه ب��راي آن عمل
مشخص شده است ».فارغ از بحث طبقهبندي كاال،
صدور مجوز و اعمال معافيت ب��راي اين واحدهاي
عملكنن��ده ( ،)Functional Unitsتجهيزات
و اجزاي منفصله موضوع يادداش��ت  4قسمت 16
نيز بالمانع اس��ت؛ همچنين حمل اقالم مش��مول
معافيت ب��ه دفع��ات ( ،)Part shipmentمانع
صدور و اعمال معافي��ت از پرداخت حقوق ورودي
صادره نخواهد بود.
 -10در صورت وجود هر گونه ابهام براي گمرك در
خصوص موارد بيان ش��ده ،اين ترديد و ابهام مانع از
ترخيص كاالهاي مشمول معافيت نبوده ،مقتضي
اس��ت در صورت نياز با تصويرب��رداري از كاال ،اخذ
كاتالوگ مربوطه و قطع مرور زمان قانوني ،نس��بت
به ترخيص كاالي مشمول معافيت اقدام و ابهامات
مربوطه به همراه نظر كارشناسي مستند و مستدل
به دفتر واردات گمرك اي��ران منعكس گردد .دفتر
واردات گمرك ايران ني��ز در صورت بقاي اختالف،
مراتب را از وزارت صمت اس��تعالم و پاس��خ حاصله
را مبناي تصميمگيري ق��رار داده و در صورت نياز
استنادات گمرك را در اين خصوص به مرجع مربوطه
اعالم م��يدارد .بديهي اس��ت درص��ورت اعتراض
صاحب كاال به نظر نهايي گمرك ،مراتب قابل طرح
در مراجع رس��يدگي به اختالف��ات گمركي ،وفق
مقررات مربوطه خواهد بود.

 -11براي صدور معافي��ت از پرداخت حقوق ورودي
و ارس��ال آن به گمرك ،مهلت و مدت زمان مقرر در
تبصره ( )3ماده ( )135قانون امورگمركي (حداكثر
 6ماه پس از ترخيص كاال از گمرك) ،از سوي وزارت
صمت ملحوظ نظر قرار گرفته و ساز وكار آن از سوي
آن مرج��ع ذيصالح پيش بيني ميگ��ردد .در موارد
استثناء ،سازمانهاي صمت استاني با دريافت مدارك
و مستندات از متقاضي ،نسبت به مكاتبه (و اعالم در
شرف صدور بودن معافيت) با گمركات اجرايي قبل از
مهلت قانوني اقدام ميكنند .در هرصورت بايد توجه
داشت احكام معافيتهاي صادره پس از ترخيص كاال،
ظرف ش��ش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پت گمركي،
بايد به گمرك تسليم شود.
-12درتماميمفاداينتفاهمنامهمنظوراز«گمرك»،
گمرك ايران و گمركات اجراي��ي مربوطه؛ منظور از
«وزارت صم��ت» ،وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت،
مركز س��اخت داخ��ل ،ماشينس��ازي و تجهيزات و
سازمانهاي استاني مربوطه و منظور از «معافيت»،
معافيت از پرداخت حق��وق ورودي موضوع بند (غ)
ماده  119قانون امورگمركي است كه تعريف حقوق
ورودي وف��ق مفاد بند (د) ماده  1قانون امورگمركي،
حقوق گمركي معادل  4درص��د ارزش گمركي كاال
به اضافه س��ود بازرگاني كه توس��ط هي��ات وزيران
تعيين ميگردد به عالوه وجوهي است كه به موجب
قانون ،گمرك مس��وول وصول آن است و به واردات
قطعي كاال تعلق ميگيرد ،اما شامل هزينههاي انجام
تشريفات نميش��ود .بديهي است موضوع ماليات بر
ارزش افزوده متعلقه ،وفق قوانين و مقررات مربوطه
بررسيميگردد.معاونفنيگمرك،همچنيندرخبر
ديگري از موافقت رييسجمهور با پيشنهادات گمرك
براي ترخيص سريع كاالها خبر داد .بعد از آنكه گمرك
ايران طي گزارشي وضعيت رسوب و موانع ترخيص
كاال را به همراه پيش��نهاداتي به رييسجمهور اعالم
كرد ،حسن روحاني نيز با كليت موضوع موافقت كرده
است .ازاين رو ،بنابه اظهارات معاون فني گمرك ايران
با اجرايي شدن اين پيش��نهادات ترخيص كاالهاي
اساسي و توليدي از گمرك س��رعت ميگيرد .البته
پيش��تر روزنامه «تعادل» در مصاحب��هاي با معاون
فني گم��رك ايران ،با عنوان «پش��ت صحنه حبس
كاالهاي وارداتي» به بيان پيشنهادهاي مطرح شده،
پرداخته بود.

مديركل دفتر عربي و آفريقايي س��ازمان توسعه
تج��ارت ايران گفت :تج��ارت ايران و ام��ارات در
سالهاي اخير بهطور ميانگين حدود  12ميليارد
دالر بوده اس��ت كه حدود  40درصد آن ش��امل
صادراتايرانبهاينكشوروحدود 60درصدآننيز
شامل واردات جمهوري اسالمي ايران از اين كشور
بوده است .فرزاد پيلتن در گفتوگو با فارس و در
پاسخبهسواليدرموردوضعيتصادراتكشورمان
بهاماراتگفت:وضعيتتجارتكشورمانبهامارات
بهطور كلي با ديگر كشورهاي عربي متفاوت است.
وي افزود :اگر چه در سه ماهه ابتداي سال جاري
نسبت به مدت مشابه سال قبل تحت تاثير شيوع
ويروس كرونا و مسدود شدن مسيرهاي تجاري،
تجارت با اغلب كشورها روند كاهشي داشته است
اما در برخي موارد و در تجارت با برخي از كشورها
از جمله امارات (از نظر ارزش��ي و وزني) و كويت و
قطر (از نظر وزني) روند صعودي داشتهايم .پيلتن
افزود :در سه ماهه اول سال  99صادرات به امارات
حدود  970ميليون دالر بوده كه نس��بت به مدت
مشابه س��ال  98از نظر ارزشي حدود  8درصد و از
نظر وزني حدود  40درصد افزايش نشان ميدهد.
به اين معنا ك��ه از حدود  2.5ميليون تن صادرات
در س��ه ماهه ابتداي س��ال  1398به حدود 3.4
ميليون تن در س��ه ماهه اول سال  1399افزايش
داشته است .پيلتن گفت :همچنين طي اين مدت
صادرات به كويت و قطر نيز به ترتيب حدود  31و
 25ميليون دالر بوده كه اگرچه از لحاظ ارزشي با
كاهش  31و  53درصدي همراه بوده اس��ت ،اما از
نظر وزني صادرات به هردو كشور به ترتيب حدود
 13و  20درصد افزايش داش��ته است .وي گفت:
البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كاهش روابط
تجاري طي ماههاي اخير در سطح جهاني بوده و بر
اساس تحليل سازمان جهاني تجارت بين  20الي
 30درصد با كاهش همراه بوده است .پيلتن اظهار
داش��ت :تجارت ايران و امارات در سالهاي اخير
بهطور ميانگين حدود  12ميليارد دالر بوده است
كه حدود  40درصد آن ش��امل صادرات ايران به
اين كشور و حدود  60درصد اين ميزان نيز شامل
واردات جمهوري اسالمي ايران از اين كشور بوده
اس��ت .وي در پاسخ به اين سوال كه امسال برنامه
صادرات��ي ايران به امارت چيس��ت گفت :با توجه
به اينكه مجموعه صادرات به امارات در س��ال 98
ح��دود  4.5ميليارد دالر بوده ،براي س��ال  99در
سه س��ناريوي بدبينانه ،واقعبينانه و خوشبينانه
به ترتيب اهداف  5.2 ،5و  6ميليارد دالر صادرات
به اين كشور پيشبيني شده كه اميد است با عادي
شدن مبادالت تجاري در سطح جهاني و همچنين
تجارت دوجانبه بتوان نسبت به سال گذشته روند
افزايشي در صادرات به اين كشور و تحقق اهداف
پيش بيني شده را شاهد بود.

 ۱۳۵هزار تن شكر با قيمت
 ۶۳۰۰تومان توزيع ميشود
شاتا|با هدف تنظيم بازار شكر ۱۳۵،هزار تن شكر
سفيد با نرخ مصوب در بازار توزيع خواهد شد .بنا بر
تصميمستادتنظيمبازار،قيمتعرضهشكرسفيداز
محل ذخاير براي بخش خانوار برابر با ۶,۳۰۰تومان
به ازاي هر كيلوگرم درب كارخانه تعيين شده است
و اين نرخ براي مص��ارف صنف و صنعت نيز برابر با
 ۶,۷۰۰تومان تعيين و تصويب شده است .تعيين
نرخ تحويل ب��ه مصرفكننده در بس��تههاي يك
كيلوگرمي با رعايت سقف قيمت سازمان حمايت،
در اختيار كارگروه تنظيم بازار اس��تانها است .در
همين خصوص ،ش��ركت بازرگان��ي دولتي ايران
مكلفاستنسبتبهتوزيع ۱۳۵هزارتنشكربانرخ
مصوب اقدام كند .همچنين مقرر شده است ،قيمت
عرضهشكروارداتيبخشخصوصيمطابقباضوابط
قيمت كاالي وارداتي هيات تعيين وتثبيت قيمت،
راسا توسط صاحب كاال احصا و پس از هماهنگي با
سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان
و درج در سامانه  ۱۲۴الزماالجرا خواهد بود .كليه
فعاالن اقتصادي زنجيره ارزش شكر مكلف به ثبت
مقادير واردات ،توليد ،توزيع ،موجودي و قيمت در
سامانه جامع تجارت داخلي و فروش كاال در شبكه
توزيع و مصرف داراي مج��وز مطابق برنامه زماني
ابالغ��ي وزارت صنعت ،معدن و تجارت بوده و عدم
اقدام در اين خصوص به معني عرضه خارج از شبكه
وتخلفمحسوبشدهودستگاههاينظارتيمكلف
بهبرخوردبامتخلفينهستند.
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تاريخچه

رستوران از فرانسه تا ايران

اولين رس��توران دنيا در فرانسه توسط يك آشپز
فرانسوي راهاندازي شد .درواقع بر اساس تحقيقات
مشخصشدكهمرديبهنامبوالنگراولينكسيبود
كه محيطي را براي غذاخوري مردم راهاندازي كرد.
درنتيجه ميتوان گفت ايده راهاندازي يك رستوران
از آقاي بوالنگر بود كه در سال  ۱۷۶۰اين ايده اجرا
ش��د .البته بايد اش��ارهكنيم كه قبل از راهاندازي
رستوران ،كافهها و قهوهخانهها بر پا بودند و مردم
براي خوردن نوش��يدنيهاي مختل��ف به كافهها
مراجعه ميكردند اما ايده سرو غذا در محيطي زيبا
باقابليت انتخاب غذا از سوي مشتري در زمان لويي
ششم براي اولينبار در فرانسه به اجرا درآمد.
الزم به ذكر اس��ت اختالف نظرات زي��ادي براي
انتخ��اب اولين رس��توران جهان وج��ود دارد اما
درعينحال شواهد و مدارك زيادي هم براي اثبات
رستوران آقاي بوالنگر ارايهشده است .غذاخوري
يا رس��توران برگرفته از واژه فرانسوي و انگليسي
 Restaurantاس��ت .طي صد سال پيش ،افراد
عالقهچندانيجهتبرپاكردنرستوراننداشتندو
عدهاي كار كردن در مهمانخانه و خدمات پذيرايي
را پس��نديده نميدانس��تند به گونهاي كه س��يد
مسعود نوربخش با گذري در تاريخچه اين مكانها
مينويسد :در سالهاي نخست قرن اخير در ايران
توجه چنداني به امر تأسيس��ات اقامتي و پذيرايي
مبذول نميشد .مسافران داخلي عالقهاي به اقامت
در مهمانخانهها از خود نشان نميدادند و بيشتر در
منازل دوس��تان و اقوام مقيم ميشدند .مسافران
خارجي و گردش��گران نيز به آن تعداد نبودند كه
هزينههاي اين واحدها را تأمين كنند .نخس��تين
مهمانخانهاي كه به سبك جديد در ايران تاسيس
ش��د «مهمانخانه نظافت» نام داشت كه در سال
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معزز الدوله در تبريز به پا ش��د .حاجي كالنتر؛ در
حواليباغميشه؛سركوچهميرزانصراهلل-كهبعدها
دانشس��راي مقدماتي و كتابخانه تربيت در آن بنا
شد كاروانس��راي بزرگي داشت كه به كاروانسراي
كالنتر مشهور بود  .اين كاروانسرا از طريق ارث به
ميرزا اسحق خان؛ كدخداي باغميشه تعلق گرفته
بود كه او آنجا را خراب كرد و ساختماني با اتاقهاي
متعدد و آشپزخانه و سالن غذا خوري ايجاد كرد و
نام آن را « مهمانخانه نظافت» نهاد .اما سفرهخانه
يا رستوران سنتي دستهاي از رستوران با محيط و
معماري س��نتي ايراني است كه در آن خوراكهاي
س��نتي ايراني طبخ و ارايه ميشود .قهوهخانهها و
كافهها همواره نق��ش فرهنگي اجتماعي پررنگي
داشتهاند .در زمانهاي قديم گروههاي اجتماعي
مختل��ف از قهوهخانه براي رفع خس��تگي و گپ
وگفت اس��تفاده ميكردن��د .از درباريان گرفته تا
ورزشكاران زورخانهاي ،كش��اورزان ،صنعتگران،
اهالي كوچه و بازار و حتي به اصطالح التهاي هر
دوره با فرهنگهاي مختلف پاتوقهاي خاص خود
را در قالب قهوهخانه داشتند .ولي عمدتا قهوهخانه
محليبرايگردهمآمدنپهلوانانوجوانمردانبود.
قهوهخانهها همچنين در ارتباط با ديگر نهادهاي
اجتماعي ،مذهب��ي مثل تكيه محلي در اش��اعه
فرهنگ و رتق و فتق مس��ائل اجتماعي به وسيله
مردم نقش پر رنگي داشتند.

هژير كه از معدود حاميان وفادار او بود ش��اه را شوكه
كرد .تالشهاي هژير براي تقلب در انتخابات مجلس
بينتيجهماندودرحاليكهبهپيروزينزديكشدهبود
و نيروهاي ملي و مصدق را منكوب كرده بود ،مرگش،
جريان را به كلي تغيي��ر داد .با مرگ او ،تصميمهاي
متناقض شاه حاكي از اين بود كه شاه كامال سردرگم
شده بود .او دستور داد همه مخالفان را دستگير كنند،
اما در ضمن با برگزاري مجدد انتخابات موافقت كرد.
شاه به رزمآرا اعتقاد نداشت ،اما مجبور بود او را بپذيرد
چرا كه هم در ارتش محبوب بود هم امريكا و انگليس
حامي او بودند .ش��اه در اين مقطع به اجبار به سمت
جامعه

مصدق رفت و باعث ش��د جريان مص��دق به عرصه
سياس��ي برگردد و زمينه را براي ملي كردن صنعت
نفت مهيا كند .هژير در تمام طول حياتش يك نيروي
وفادار به سلطنت محمدرضا شاه باقي ماند .كوشيد
سلطنت را در ميان كشمكشهاي دهه بيست حفظ
كند .تالشهايش ،اما در زم��ان حيات نتيجه نداد و
ش��اه نهايتاً وادار شد مخالفانش را به صحنه سياسي
برگرداند .هژير با مرگ خود زمينه اين بازگش��ت را
فراهم كرد .مرگ هژير در س��ال  ۱۳۲۸مسير تاريخ
ايران را براي هميشه عوض كرد و سرآغاز اتفاقاتي شد
كه سرانجام آن كودتاي  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲بود.

فوت ۱۸۳بيمار كرونايي در يك روز

س��خنگوي وزارت بهداش��ت از ف��وت  ۱۸۳بيمار
كوويد ۱۹در كشور در 24ساعت خبر داد و همچنين
گفت :متاس��فانه  ۳۵۰۹بيمار در وضعيت بدحال و
شديد هستند .الري در بيان آخرين آمارهاي كرونا
دركشورگفت:ازظهرپنجشنبهتاظهرجمعه ۲۷تير
 ۱۳۹۹وبراساسمعيارهايقطعيتشخيصي۲۳۷۹،
بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور شناسايي
ش��د كه يك هزار و  ۸۵۲نفر از آنها بس��تري شدند.
مجموع بيماران كوويد ۱۹در كشور به  ۲۶۹هزار و
 ۴۴۰نفر رسيد .به گفته الري ،متاسفانه در طول اين
 ۲۴ساعت ۱۸۳،بيمار كوويد ۱۹جان خود را از دست
دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۳هزار
و ۷۹۱نفررسيد.بهگزارش«تعادل»،سهيلگوهري،
فعال رسانهاي و فرهنگي نيز متاسفانه روز گذشته بر

اثر ابتال به كرونا جان خود را در  41سالگي از دست
داد .الري با بيان اينكه خوشبختانه تاكنون ۲۳۲هزار
و  ۸۷۳نفر از بيماران ،بهبود يافته يا از بيمارس��تانها
ترخيص ش��دهاند .در عين حال گفت ۳۵۰۹ :نفر از
بيماران مبتال به كوويد ۱۹در وضعيت ش��ديد اين
بيماري تحت مراقبت قرار دارند.

تدوين اليح ه جديد درباره كيسههاي پالستيكي

معاون دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط
زيستازتدويناليحهايبرايكاهشمصرفكيسههاي
پالستيكي در كش��ور خبر داد و گفت :اين اليحه ۱۲
بند دارد و تركيبي از سياستهاي تشويقي و تنبيهي
براي كاهش مصرف پالس��تيك در كشور است .ايران
جزو  ۱۰كشور اول مصرفكننده پالستيك در جهان
اس��ت .هر ايراني روزانه بهطور متوس��ط س��ه كيسه
پالستيكي مصرف ميكند كه ۹۶درصد آنها مستقيم
واردسطلهايزبالهميشود.اينكيسههايپالستيكي
به دليل تركيباتي كه دارند تجزيه ناپذيرند و بين ۲۰۰
تا  ۴۰۰س��ال بدون آنكه تجزيه شوند در محيط باقي
ميمانند و مواد ش��يميايي آن به تدريج به خاك و آب
راه پيدا ميكن��د و عالوه بر آلوده كردن آن ،حيوانات را
قرباني ميكند و در نهايت وارد زنجيره غذايي انس��ان
ميشود .هر چند در كش��ور ما ساالنه نيم ميليون تن
كيسه پالستيكي مصرف ميش��ود اما تاكنون قانوني
برايكاهشمصرفپالستيكدركشورتدوينوتصويب
نشدهاست.باوجوداينسازمانحفاظتمحيطزيست
اخيرااليحهايراتحتعنوانكاهشمصرفكيسههاي
پالستيكي در كشور تدوين كرده است كه بزودي براي
تصويب به مجلس ارسال خواهد شد .پيام جوهرچي،

معاون دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط
زيس��ت ،درباره اين اليحه به ايسنا گفت :از آنجايي كه
مصرف بيرويه كيس��ههاي پالستيكي خسارتهاي
زيادي را به محيط زيست وارد ميكند ،ما اليحهاي را
با ۱۲بند پيشنهادي براي كاهش مصرف اين كيسهها
تدوين كردهايم .وي با اشاره به اينكه بيشتر بندهاي اين
اليحهتشويقياست،گفت:برايمثالپيشنهاددادهايم
كه در فروشگاههاي زنجيرهاي  -به عنوان يكي از مراكز
اصلي مصرف پالس��تيك  -به افرادي كه از كيسههاي
پالستيكي استفاده نميكنند و كيسههاي پارچهاي را
جايگزين آن كردهاند تخفيف و خدماتي را ارايه دهند و
درمقابلآن،كسانيكهميخواهندازپالستيكاستفاده
كنندهزينهايرابرايكيسهپالستيكيپرداختكنند.

سام درخشاني در اولين تجربه بازي در سريال شبكه نمايش خانگي ،به جمع بازيگران سريال «ملكه گدايان» به كارگرداني
حسين س��هيليزاده پيوست .اين بازيگر سينما و تلويزيون پيش از اين در آثاري همچون «روزهاي اعتراض»« ،آواي باران»
و «نيلگون» با س��هيليزاده همكاري داشته است .پيش از اين باران كوثري ،آرمان درويش ،محمدرضا غفاري ،رويا نونهالي و
پانتهآ بهرام به عنوان بازيگران سريال «ملكه گدايان» انتخاب شده بودند« .ملكه گدايان» توسط حامد افضلي و امين محمودي
نگارش شده و بهزودي بازيگران ديگر اين پروژه  ۳۰قسمتي معرفي ميشوند .رحمان سيفيآزاد و علي طلوعي تهيهكنندگان
اين سريال هستند كه براي پخش در شبكه نمايش خانگي آماده ميشود.
مرزپرگهر

منطقه «اللهزار» كرمان در  ۸۰كيلومتري شرق شهرستان بردسير و در  ۱۲۰كيلومتري شهر كرمان به عنوان يكي از مناطق خوش آب و هواي
گردشگري اين استان به شمار ميرود .اين منطقه با داشتن كوههاي پوشيده از برف و با داشتن  ۲هزار و  ۷۵۵متر تا سه هزار متر ارتفاع از
س�طح دريا بلندترين شهر ايران است و به آن بام ايران لقب دادهاند و زيستگاه مرغوبترين گلهاي محمدي جهان است .اللهزار گياهان
دارويي همچون آالله ،آويشن ،بومادران ،پياز ،زعفران ،كلپوره و گلگاوزبان دارد .آب و هواي شهر الله زار سرد و كوهستاني است .ارتفاع
كوه اللهزار بيش از  ۴۳۰۰متر و يكي ازجاذبههاي تفريحي و ديدني آن ميتوان به سد اللهزار اشاره كرد.
ميراثنامه

صدور ويزاي توريستي امارات براي ايرانيها از سرگرفته شد
امارات مرزهاي خود را به ش��هروندان و توريستهاي
ايراني باز كرد .اين كشور ورود گردشگران و حتي افراد
مقيم را مش��روط به انجام تس��ت ويروس كرونا كرده
است.مرتضيقرباني،دبيرانجمنصنفيدفاترخدمات
مس��افرت هوايي و جهانگردي ايران ،با اعالم اين خبر
گفت :سفارت امارات متحده عربي از روز پنجشنبه (۲۶
تيرماه) در تهران باز شده است و امكان ارايه درخواست
برايويزايتوريستيوجوددارد.البتهسفربهاينكشور
بهانجامتستكرونادرمراكزيكهخودشتعيينكرده،
مشروط شده است .ش��هروندان ايراني چهار روز پيش
از سفر به امارات بايد اين تست را بدهند و گواهي آن را
همراهداشتهباشند .مسافرانهمچنين تعهدميدهند
درصورتداشتنعالئمويروسكرونا،دراماراتقرنطينه
شوندكههزينهآنبهعهدهمسافراست.اماراتبهدنبال
شيوع ويروس كرونا از هشتم اسفند ماه  ۹۸مرزهايش
رابهروياتباعهمهكشورهابست.اقتصاداماراتبيشتر
بر پايه توريست اس��ت ،دبي به تنهايي در سال ۲۰۱۹
ميزبان  ۱۶.۷ميليون توريست با بيش از  ۱۵۰ميليارد
دره��م درآمد بود .اينك امارات پ��س از ماهها وقفه ،به
دنبال بازگش��ايي تدريجي مرزهايش ،پروازها را از سر
گرفته است تا بخشي از ضررهاي گردشگري را جبران
كند .بخش ويزاي سفارت اين كشور در تهران نيز از روز
پنجشنبه( ۲۶تيرماه)بهدرخواستويزاهايتوريستي
رسيدگيميكند.پروازدبيـتهرانهمبهشكلمحدود
برقرار ش��ده اس��ت .امارات همچنين محدوديتها و
پيش شرطهايي را براي سفر به اين كشور تعيين كرده
كه انجام تست كرونا از آن جمله است .در اطالعيههايي
كهشركتهايهواپيمايياماراتمنتشركردهاندتاكيد

شده است :انجام تس��ت  PCRبراي همه مسافران كه
داراي ويزاي توريستي ،بيزينس و اقامت معتبر از اين
كشور هستند ،الزامي است و گواهي مربوط به آن بايد
از مراكزي كه س��فارت امارات در ايران مشخص كرده،
دريافت شود .به مس��افران توصيه شده است :در زمان
ورود به كشور امارات ،نبايد از زمان صدور گواهي تست
منفي  PCRبيش از  ۹۶ساعت گذشته باشد و داشتن
اصلگواهيتستمنفيكروناوارايهكپيآنبهمسوول
پذيرشدرفرودگاهوهمچنينتكميلفرمخوداظهاري
و دارا بودن بيمهنامه مسافرتي معتبر نيز الزامي است.
پذيرش مسافران تنها با ويزاي توريستي يا اقامت انجام
ميشودوپذيرشمسافرانبهصورتترانزيتامكانپذير

نيست.درفرودگاهدبيبهصورتموردي()Random
ازمسافرانتست PCRگرفتهميشودومبلغ ۳۶۰درهم
از مسافر دريافت ميشود .مسافران مقيم در امارات بايد
از طريق سايت معرفي شده كشور امارات ،تاييديه كد
اقامت  ICAرا درياف��ت و در زمان پذيرش در فرودگاه
به همراه داشته باشند و به مسوول كانتر ارايه دهند .به
دليلاينكهقبلازپرواز،فهرستمسافران(اعمازاقامتي
و داراي ويزاي توريس��تي) به امارات ارس��ال ميشود،
احتمال اينكه حتي با داشتن تاييديه كد اقامت ICA
برايمسافراناقامتيازسوارشدنمسافرممانعتشود،
وجود دارد كه تمام خس��ارات پذيرفته نشدن مسافر
توسطكشورمقصدبهعهدهمسافراناست.

كتابخانه

بانكداري مركزي

كتاب بانكداري مركزي قصد دارد با ارايه يك نماي كلي مقدماتي از بانكداري مركزي به ش��يوهاي نظاممند ،امروزي و قابل
فهم براي مخاطبان عام و دانش��جويان با كمترين پيشزمينه ذهني از اقتصاد كالن ،ش��كاف موجود در اين زمينه را پر كند.
بررسيهاي نظري و نمونههايي از چگونگي اعمال نظريهها در عمل به شيوهاي سادهفهم ارايه شده است .با پيشزمينههاي
ارايهشده در اين كتاب ،اميد است خوانندگان قادر به بررسي بيشتر موضوعات مورد عالقه خود با هدف نهايي كسب توانايي
قضاوت آگاهانه در رابطه با اقدامات بانك مركزي و حتي توانايي پيشبيني آنها از پيش باش��ند .نويس��نده كتاب «بانكداري
مركزي؛ ثبات پولي و مالي :نظريه و عمل» تاماراك ُمئِنجاك و مترجمان آن احمد عزيزي و فاطمه نوربخش هستند.
هنر

مجلس در گذر تاريخ

تصويب گسترش مالكيت واحدهاي توليدي

قانونگسترشمالكيتواحدهايتوليديتير 1354در
مجلسبيستوچهارمشورايمليبهتصويبرسيد.بر
اساسمادهواحدهاينقانون،واحدهايصنعتيومعدني
و ساير واحدهاي توليدي كه تا تاريخ چهارم ارديبهشت
 ۱۳۵۴تأسيس شدهاند و بر طبق مقررات اينقانون به
صورتشركتسهاميعامدرخواهندآمدمكلفندسهام
خود را پس از حسابرسي توسط موسسات حسابرسي
قابل قبول دولت و ارزيابي دقيقبر اساس ضوابطي كه
شوراي گس��ترش مالكيت واحدهاي توليدي مذكور
در تبصره  ۶اين قانون تعيين مينمايد در درجه اول به
كارگرانوكارمندانخودوسپسبهكارگرانوكارمندان
ساير واحدهاي توليدي و كشاورزان و ساير مردم براي
فروش عرض��ه نمايند بهطوري ك��ه در پايان مهر ماه
 ۱۳۵۷معادل  99درصد س��هام متعلق ب��ه دولت در
واحدهايبخشدولتيبهاستثنايصنايعمادروبعضي
ازصنايعديگركهطبقتشخيصدولتتمامياقسمتي
از آن دردست دولت باقي خواهد ماند و ۴۹درصد سهام
واحدهاي بخش خصوصي بتواند در دست مردم كشور
قرارگيرد.ترتيبتشخيصواحدهايمشمولاينقانون
و چگونگي اجراي مفاد قانون نسبت به آنها و همچنين
ش��رايط و نحوه تبديل واحدهايتوليدي به ش��ركت
سهاميعامطبقآييننامهاجرايياينقانونخواهدبود.

سام درخشاني هم بازيگر «ملكه گدايان» شد

عكس    :ايسنا

بيست و هشتم تير  ۱۳۲۸عبدالحسين
هژير نخستوزير سابق به وزارت دربار
تاريخ
نگاري منصوب ش��د .هژير از خرداد  ۱۳۲۷تا
آبان  ۱۳۲۷نخستوزير ايران بود .او  ۱۳آبان ۱۳۲۸
به دس��ت سيدحس��ين امامي از اعض��اي جمعيت
فداييان اسالم ترور شد .عبدالحسين هژير فرزند يكي
از كارمندان مشروطهخواه دربار مظفرالدينشاه بود
كه بهدليل انفجار ترقه در كودكي يك چش��م خود
را از دس��ت داد ام��ا با جديت مراح��ل تحصيل را در
رشته علوم سياسي پشتس��ر گذاشت .وي در دربار
پهلوي جزو معتمدان بود .حضور در عرصه مطبوعات
و روزنامهن��گاري ،خدم��ت در وزارت راه و داراي��ي و
پستهايي چون وزير مش��اور ،وزير راه ،وزير كشور
و وزير درب��ار از جمله مناصب و فعاليتهايي بود كه
وي در طول دوران حيات خود به آن اشتغال داشت.
عبدالحس��ين هژير يكي از چهرههاي مهجور عصر
پهلوي اس��ت .هژي��ر كه يك��ي از نخس��توزيران
محمد رضا شاه پهلوي بود بسيار كوشيد تا جايگاهي
همردهديگررجلسياسينامدارعصرپهلويپيداكند.
اماباوجوداينكهتاثيرخودشرادرتاريخايرانگذاشت
هيچگاه به ش��هرت رجل بلندمرتب��هاي مثل احمد
قوام السلطنه ،حسين عالء ،محمد مصدق و حاج علي
رزمآرانرسيد.هژيرسياستمداريبودكهمرگشمسير
تاريخ ايران را عوض كرد .مرگ كمتر سياستمداري به
اندازه زندگياش ارزش دارد .اما مرگ هژير چنين بود.
مرگ او مسير تاريخ را عوض كرد و باعث شد مصدق
و جبهه ملي به صحنه سياست ايران برگردند .مرگ

چهره روز

ترتيباجرايمفاداينقانوندرموردواحدهايتوليدي
كه پس از تاريخ چهارم ارديبهشت ماه  ۱۳۵۴تأسيس
شدهياميشوندوهمچنينواحدهاييكهقب ً
التأسيس
ش��ده ولي بهرهبرداري از آنها آغاز نش��ده يا در مراحل
اوليه بهرهبرداري هس��تند به موجب ضوابطي خواهد
بود كه ازطرف شوراي گس��ترش مالكيت واحدهاي
توليدي تهيه و به تصويب هيات وزارت خواهد رسيد.
مديريت واحدهاي دولتي مشمول اين قانون بر اساس
آييننامهايخواهدبودكهبهتصويبشوراخواهدرسيد.
به منظور ايجاد تسهيالت و كمكهاي الزم به كارگران و
كشاورزان در خريد سهام واحدهاي مشمول اين قانون
يك سازمان مالي از طرفدولت ايجاد ميگردد و طبق
اساسنامهاي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
اداره خواهد ش��د .به دولت اجازه داده ميش��ود براي
منظور فوق تامي��زان مورد نياز از محل درآمد عمومي
استفاده نمايند و مبلغ استفاده شده را در اليحه بودجه
سال ۱۳۵۵منظور كند .همچنين ،به منظور مشاركت
هر چه بيشتر عموم مردم كشور در امر سرمايهگذاري
و تجهيز س��رمايههاي كوچك و خريد و فروش سهام
واحدهايتوليدي دولت تس��هيالت الزم براي ايجاد
ش��ركتهاي س��رمايهگذاري عام در بخش خصوصي
فراهممينمايد.

جديدترين آمار فروش سينماي نيمهجان ايران

فيلم«زنهافرشتهاند»۲دردوروزابتدايياكرانخودحدود 30ميليونتومانفروخت.
براساس مصوبه شوراي صنفي نمايش فيلم «زنها فرشتهاند »۲به كارگرداني آرش
معيريان و تهيهكنندگي حسين فرحبخش از چهارشنبه ۲۵تيرماه به سينماها آمد تا
ش��ايد اكران اين فيلم كمدي در جذب بيشتر مخاطب و رونق سينماها كمكي كند.
اين فيلم با  ۱۵۳۰بليت 28 ،ميليون و  947هزار تومان فروخته است .پيشتر دو فيلم
«ش��ناي پروانه» به كارگرداني محمد كارت و «خوب ،بد ،جلف :۲ارتش س��ري» به
كارگرداني پيمان قاسمخاني از چهارم تيرماه روانه اكران شده بودند تا آغازگر فعاليت
رسمي سينماها پس از چهارماه تعطيلي باشند .اما با توجه به افزايش آمار مبتاليان به
كروناو افراد فوت شده از اين ويروس ،آن طور كه انتظار ميرفت فروش قابل قبولي براي
اين دو فيلم ثبت نشد .در شرايط عادي قطعا هر دو فيلم به فروش چند  ۱۰ميلياردي
ميرسيدند ،كمااينكه «خوب ،بد ،جلف :۲ارتش سري» پيش از توقف اكران و در سه
روزي كه قبل از شيوع كرونا بر پره سينماها بود خيلي زود ميلياردي شد و االن اين دو
فيلم سينمايي پس از ۲۳روز اكران در مجموع حدود سه ميليارد تومان فروش كردهاند.
فيلم محمد كارت كه بهترين فيلم جشنواره فجر از نگاه تماشاگران بود ،تاكنون ۱۳۰
هزار و ۲۹بليت به مبلغ دو ميليارد و ۱۹۶ميليون تومان و فيلم قاسمخاني هم ۶۵هزار
و ۳۶۲بليت با يك ميليارد و ۷۵ميليون تومان فروخته است .با پايان سه هفته از اكران
اين دو فيلم يعني سه هفتهاي كه قرار بود در تعداد هفتههاي اكران اين فيلمها محاسبه
نشود و نيز با توجه به افزايش آمارهاي مربوط به كرونا ،تهيهكننده فيلم «شناي پروانه»
از ادامه اكران فيلم خود از روز ۲۵تير انصراف داد ولي با مخالف شوراي صنفي نمايش و
جلسههايي كه برگزار شد فعال اكران آن ادامه دارد .به گزارش ايسنا ،تمام اين تالشها
براياكرانفيلمهاييكهميتواننددرجذبمخاطبموثرباشنددرحاليانجامميشود
كهدرپيتداومشيوعكرونا،سينماهايزيرمجموعهشهرداريتهرانبااستنادبهتاكيد

ستاد مبارزه با كرونا تعطيل ش��دهاند .از ديگر فيلمهايي كه در حال حاضر روي پرده
هس��تند به «يلدا» با فروش  ۶ميليون و  ۷۳۵هزار تومان فروش ،مستند «جايي براي
فرشتههانيست»بافروشحدود ۶ميليونتومانومستند«صحنههاييازيكجدايي»
بافروشحدودسهميليونتومانميتواناشارهكرد.هفتهگذشتهشورايصنفينمايش
اعالم كرد كه فيلم «آنجا همان ساعت» س��اخته سيروس الوند با يك هفته تاخير از
چهارشنبههفتهپيشرورويپردهميرودوليباتوجهبهشرايطجديدبايدديدسيروس
الوند كه پيشتر قصد داشت فيلمش را آنالين اكران كند ،به نمايش آن در سينماهاي
نيمه تعطيل رضايت ميدهد؟! آمار و ارقام اين گزارش براساس آمار درج شده در سامانه
مديريت فروش و اكران سينما (سمفا) است كه تا لحظه ارسال گزارش ثبت شده بود.

