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يادداشت- 1

  غيبت ايران 
در انقالب چهارم صنعتي جهان

اقتصاد ايران در چش��م انداز 
پيش رو با توجه به تحوالتي 
ك��ه در عرص��ه داخل��ي، 
منطق��ه اي و جهان��ي ب��ه 
وقوع پيوس��ته چه بايدها و 
نبايدهايي را بايد مورد توجه 
قرار دهد؟ واقع آن است كه 
اقتصاد ايران در چش��م انداز 
پي��ش رو اگر نتواند ب��ه راحتي نفت بفروش��د و اگر 
نتوان��د منافع حاص��ل از فروش نف��ت را در خدمت 
اهداف اقتصادي توس��عه محور خود ب��ه كار بگيرد، 
مشكالت بنياديني در اقتصاد و معيشت كشور ايجاد 
خواهد شد كه تبعات مخرب آن ويران كننده است. 
بايد توجه كرد، معناي اس��تفاده از درآمدهاي نفتي 
اين نيس��ت كه اين درآمدها مانند گذش��ته صرف 
واردات كاالهاي مصرفي شود، بلكه احتياج ايران به 
سرمايه، دامنه وسيعي از نيازهاي توسعه اي را دربر 
مي گيرد كه ضروري به نظر مي رسند.نبايد فراموش 
كرد، اقتصاد اي��ران به خصوص طي دهه گذش��ته 
لطماتي را تجربه كرده كه ترميم كردن آنها نيازمند 
سرمايه گذاري هاي پايدار در زيرساخت هاي مختلف 
است. اين منابع ارزي از دو راه تامين مي شوند. يكي 
منابع ارزي حاصل از فروش نفت است و ديگري منابع 
ارزي برآمده از جذب س��رمايه گذاري هاي خارجي 
كه در كنار هم نيازهاي س��رمايه اي كشور را تامين 
مي كنند. تحقق هر دو گزاره ياد ش��ده نيز در گروي 
رفتارهاي سياسي ما با طرف هاي مذاكراتي مان در 
سطح بين المللي بازمي گردد. اين وضعيتي است كه 
اقتصاد ايران امروز با آن دست به گريبان است. ممكن 
است در آينده اقتصاد ايران به چنان درجه اي از توسعه 
پايدار دست پيدا كند كه بتواند، وابستگي خود را به 
درآمدهاي نفتي كاهش ده��د. اما امروز يك چنين 
ش��رايطي ايجاد نشده اس��ت. اگر شخص يا جرياني 
در مخيله اش مي گنجد كه اين كشور در حال حاضر 
بدون درآمدهاي نفتي مي تواند وضعيت كلي خود را 
ارتقا دهد، درك درس��تي از واقعيت هاي كشورمان 
ندارد. اقتصاد اي��ران نياز دارد به مقدار زيادي )حتي 
بيش��تر از صادرات 2ميليون بش��كه نفت سال هاي 
قبل از تحريم( نفت، گاز و مشتقات نفتي صادر كند 
و با ارز برآمده از اين صادرات، بتواند زيرساخت هاي 
آس��يب ديده اقتص��اد خود در بخش ه��اي مختلف 
را ترميم كند. در ش��رايط فعلي اقتص��اد ايران نياز 
دارد در كش��تيراني، ناوگان هوايي، ناوگان جاده اي، 
ريلي و...فرس��ودگي هاي فعلي را جبران كند. ضمن 
اينكه آن بخش از ظرفيت هاي حمل و نقل كش��ور 
كه دچار فرسودگي نيس��ت آنقدر محدوديت دارد 
كه پاسخگوي نيازهاي اقتصاد كشور نيست. حدود 
يك دهه است كه نس��بت واردات كاالهاي سرمايه 
ايران به نس��بت كاالهاي مصرفي اش، بسيار پايين 
است. اين آمار در بحث هاي توسعه اي بسيار معنا دار 
اس��ت و به گونه اي خ��اص تصويري از مش��كالت 
بنيادين اقتصاد را نمايان مي كند. اقتصاد ايران نياز 
دارد تا واردات كاالهاي س��رمايه اي داش��ته باشد. 
ماشين آالت و فناوري هايي كه بتواند تكنولوژي هاي 
جديد را وارد كش��ور كن��د و اي��ران را وارد فاز چهار 
انقالب صنعتي جهان��ي كند. انقالب چهارم صنعت 
جهان را تكنولوژي هاي فناورانه تشكيل مي دهد كه 
متاسفانه اقتصاد س��هم قابل توجهي در اين انقالب 
صنعتي جهاني ندارد. حت��ي صنايع موجود ايران از 
نظر فناوري و تجهيزات بس��يار فرسوده و مربوط به 
دهه هاي گذش��ته هس��تند. مجموعه اين عوامل به 
وسيله سرمايه گذاري هاي ارزي ايجاد خواهند شد. 
چه ناوگان حمل و نقل جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي 
و چه ساير بخش هاي صنعتي و توسعه محور كشور 
نيازمند سرمايه گذاري هاي پايدار ارزي هستند. اگر 
اقتصادي بخواهد خودكفا باشد بايد زيرساخت هاي 
الزم را داشته باشد. بايد برق داشته باشد، حمل و نقل 
مطلوبي داشته باشد و از خطوط انتقال نيروي مناسب 
بهره مند باش��د. در حال حاضر اقتصاد ايران در همه 
بخش هاي مرتبط با توسعه با كمبودهاي جدي مواجه 
است و نياز دارد تا در اين بخش ها سرمايه گذاري هاي 
جدي صورت دهد. بدون ترديد سرمايه هاي موجود 
داخلي كفاف بخش محدودي از اين نيازها را مي دهد. 
در سطح جهاني 2منبع مهم وجود دارد كه از طريق 
آن مي توان نيازهاي س��رمايه اي را پوشش داد. يكي 
سرمايه گذاري هاي خارجي و ديگري ارزهاي برآمده 
از صادرات نفتي و مش��تقات آن.همانطور كه ش��رح 
دادم، تحقق اين ضرورت ها نيز در گروي حل مشكالت 
سياسي و بين المللي كشور است.اگر قرار است اقتصاد 
ايران بدل به اقتصادي شود كه بتواند در برابر تكانه هاي 
سياسي احتمالي آينده امكان مقاومت كند، ضرورت 
دارد تا زيرس��اخت هاي موجود استحكام پيدا كنند، 
فوندانسيون و اسكلت بندي آن محكم شود. چرا كه 
معتقدم شرايط فعلي اقتصاد ايران به گونه اي نيست 
كه بتواند در برابر تكانه هاي مستمر خارجي مقاومت 
داشته باشد. براي جلوگيري از فروريزي اقتصاد، بايد 
زيرس��اخت هاي صنعتي، خدماتي و بازرگاني كشور 
دچار بازسازي و نوسازي شوند تا اقتصاد ايران بتواند 

در بطن حوادث آينده مقاومت الزم را داشته باشد.

مجيدرضا حريري
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چشم انداز مثبت بورس ابزارهاي كنترل تورمدولت جديد، معامالت جديدچالش هاي استقالل بانك مركزي
ش��ايد افراد در دول��ت جديد 
تعيين كننده باشند و نوع نگاهي 
كه به سياست  دارند تغيير كند 
اما ساختار نظام تصميم گيري 
عمال امكان اين را نمي دهد كه 
تغيير بزرگي در سياس��ت ها 
اتفاق بيفتد. اواس��ط تابستان 
۱۴۰۰ دولت س��يزدهم روي 
كار مي آيد. كما اينكه انتظارات از دولت ها در آغاز راهشان 
بسيار باال است. با اين حال انتظاراتي نيز در بين اقتصاددانان 
وجود دارد كه مربوط به آمدن و رفتن دولت ها نيس��ت و 
ريش��ه در اصالحات اساسي، س��اختاري و به عقيده آنها 
بازگش��ت و بازنگري در قوانين دارد. يكي از چالشي ترين 
موضوعاتي كه دولت س��يزدهم با آن سر و كار دارد، بانك 
مركزي و نوع رابطه دولت با آن اس��ت. آيا استقالل بانك 
مركزي به سرانجام مي رسد يا در همچنان بر همان پاشنه 
مي چرخد و كم��اكان، بين سياس��ت هاي مالي دولت و 
مجلس با سياست هاي پولي بانك مركزي تعارض و تضاد 
وجود خواهد داش��ت؟ بانك مركزي به تنهايي نمي تواند 
جور مش��كالتي اقتصادي را بكش��د كه كل نظ��ام با آن 
درگير است، بانك مركزي سياست گذار نيست و در بحث 
تصميم گيري ها به خصوص در مورد بازار يا تعامل با اقتصاد 
جهاني نقش چنداني ندارد و همواره بعد از آنكه تصميمات 
گرفته مي شود بايد خود را با شرايط تطبيق دهد. بنابراين 
در شرايطي كه ساختار اقتصادي كشور به هم ريخته است 
و مشكالت متعدد ريشه اي وجود دارد، تصور نمي كنم كه 
بدون اصالح ساختارها در دولت جديد بتوان رويه جديدي 
در سياست ها در پيش گرفت.تا وقتي كه در قانون اساسي 
تغييري ايجاد نشود خيلي نمي توان انتظار داشت تحولي 
صورت پذيرد. بانك مركزي نبايد بانك دولت تلقي نشود. 
روند گذشته در آينده هم به نظر مي رسد كه ادامه پيدا كند 
و شرايط به گونه اي است كه ما دولت بزرگ داريم و دولت 
بزرگ هزينه هاي زيادي دارد و اتكاي اين دولت بزرگ يا بر 
سيستم بانكي يا بر درآمدهاي نفتي است كه همين درآمدها 
هم به نوعي به بانك مركزي مربوط مي شود.در نتيجه بانك 
مركزي بانك دولت اس��ت و تا زماني ك��ه ما دولت بزرگ 
داشته باشيم اين دولت هزينه هاي زيادي دارد و با كسري 
بودجه روبرو مي شود چراكه درآمدهاي آن به همان اندازه 
رشد نمي كند و در نتيجه دولت به بانك مركزي و سيستم 
بانكي اتكا مي كند. اس��تقالل بانك مركزي تنها با اصالح 
قانون اساسي ممكن اس��ت. حتي اگر به صورت صوري و 
ظاهري هم بانك مركزي مستقل شود ولي در عمل امكان 
اين وجود ندارد كه در اين شرايط كه قانون اساسي قدرت 
را ب��ه دولت مي دهد و بخش خصوصي نقش چنداني ايفا 
نمي كند تحولي رخ نمي دهد. مگر آنكه قانون اساسي اصالح 
شود، دولت كوچك شود، قدرت هاي موازي حذف شود و 
نظام تصميم گيري اصالح شود؛ در اين صورت مي توان به 
اس��تقالل بانك مركزي اميدوار بود.  حتي اگر روي كاغذ 
استقالل بانك مركزي تضمين ش��ود در عمل اين اتفاق 
ادامه در صفحه 6 نمي افتد.   

ب��ازار س��رمايه در روزهاي 
اخير به صورت سينوس��ي 
كار ك��رده در هن��وز در پي 
تصميم��ات هيجاني برخي 
سهامداران قرار دارد و در پي 
هر تصميمي واكنش هايي 
از سوي س��هامداران داشته 
اس��ت و هنوز هم ب��ازار به 
ثبات ايده آل سال گذش��ته برنگشته است، البته در 
پي تصميم جديد بان��ك مركزي براي نرخ بهره بين 
بانكي كه به كمتر از هجده درصد رسيده است، اميد 
را بر اين داشت كه بسياري از سرمايه ها به سمت بازار 
بورس و برخي صندوق هاي س��رمايه گذاري كمتر 
ريس��ك پذير و با درآمد ثابت س��وق پيدا كنند، اين 
مساله يكي از داليل افزايش تقاضا براي خريد سهام 
داشته كه باعث افزايش روند صعودي و مثبت شدن 

بازار بورس خواهد شد.
خبرهاي مثبت از س��وي برخي سهام در پي ساخت 
واكسن كرونا باعث شده بسياري به سمت اين بروند 
تا سهام اين شركت را خريداري كنند تا در ريزش هاي 
اخير سود مناس��ب و چنددرصدي از اين بازار هنوز 

ترسناك داشته باشند.
س��هامداراني كه از بازار س��رمايه كوچ كردند و بين 
چندراه��ي س��رمايه گذاري در بازاره��اي م��وازي 
س��ردرگم ماندند هنوز هم اعتماد به اينكه برگشت 
به بازار س��رمايه داش��ته باش��ند را پيدا نكردند، در 
يك بي اعتم��ادي به بازار به س��ر مي برند و بايد ديد 
اين عملكرد و كنار كش��يدن مردم از ورود دوباره به 
بازار سرمايه چه زماني به پايان خواهد رسيد و البته 
بسياري گمانه زني مي كنند و شروع كار  را به دولت 

جديد واگذار كردند.
امي��دي در بين م��ردم به راه افتاده اس��ت كه بعد از 
ش��روع به كار دولت جديد روند مثبت��ي در اقتصاد 
كشور رخ خواهد داد و در پي تغييرات ايجادشده در 
بخش مديران كل كش��ور و علي الخصوص سازمان 
بورس و بازار س��رمايه كه گردش مالي بس��ياري در 
طول سال دارد و هر روزه تعداد شركت هاي موجود 
در كش��ور به اين حوزه اضافه شده و تعداد بيشتري 
را در برمي گيرد، همين امر س��بب مي شود تا تعداد 
افراد حاضر در بازار سرمايه بسيار باالتر رود و در روند 
معامالتي ش��ركت كنند تا بتوانند س��رمايه گذاري 

مطمئن را داشته باشند.
تالطم در بازار س��رمايه به آرامش نس��بي رسيده و 
رش��د معقولي را طي هفته ها و روزهاي اخير شاهد 
بوديم. در روزهاي آينده و بعد از تقس��يم سودهاي 
سهام ش��ركت ها و همزمان ش��دن با دولت جديد و 
تصميمات جديد بايد ديد كه بازار سهام چه روندي 
به خود مي گيرد و آيا مسير حركتي شاخص به صورت 
طبيعي خواهد بود يا خير؟ در حال حاضر همه چيز 

به آينده و تصميمات دولت سيزدهم بستگي دارد.

نش��انه هاي تازه اي در اقتصاد 
ايران و نظامات بازارهاي كشور 
در حال وقوع است كه با بررسي 
تحليلي آنها مي توان تصويري 
از دورنم��اي احتمالي آينده 
به دس��ت آورد. در اين شرايط 
افكار عمومي تالش مي كند تا 
با پيگيري ديدگاه هاي تحليلي 
تصويري از احتماالتي كه مقابل اقتصاد ايران قرار دارد 
را ب��ه دس��ت آورد. با توجه به متري��ال تحليلي موجود 
احتماالت پيش روي نظامات بازارها  اقتصاد ايران را بدين 

صورت مي توان تحليل كرد: 
نخس��ت( اقتصاد ايران در شرايطي قرار گرفته است كه 
قيمت كاالهاي عمومي و مصرفي مانند شكر و لبنيات و 
روغن و ... و محصوالت شركت هاي بورسي نظير شمش 
و تير آه��ن و ورق و... روز به روز در حال افزايش اس��ت. 
همان طوركه در يادداش��ت هاي قبلي اشاره شد، اين بار 
تورم يك فوندانسيون قوي دارد و اتفاقي كه در حال رخ 
دادن است اين است كه كف تورم در حال باال آمدن است 
و اين يعني تورم آينده بيش از اين مقدار اس��ت. اين بار 
ارز و طال و بورس ثابت مانده اند و قيمت ها در بازار رشد 
مي كند. البته به زودي بازارهاي مالي و سرمايه گذاري 
نيز رشد قيمت  ها را تجربه خواهند كرد. در شرايط فعلي 
اقتصاد ما دوباره وارد دوران ركود تورمي ش��ده است و 
عوامل و متغيرهاي اقتصادي يا آنقدر تغيير مي كنند كه 
قابل پيش بيني نيستند يا آنقدر ابهام دارند كه نمي توانند 
مبناي تصميم گيري باشند. وقتي نگاهي به وعده هاي 
آقاي رييس��ي مي اندازيم و نگاه��ي به وضعيت موجود 
اقتصاد كشور، مسيرهاي احتمالي اقتصاد كشور در دولت 

آينده را مي توان سناريو بندي كرد.
دوم( فصل مشترك مجموعه اين سناريوها »تورم« است. 
در شرايط فعلي ش��اهد ركود تورمي هستيم. قيمت  ها 
رش��د مي كند اما خبري از رشد توليد و رشد اقتصادي 
نيست و رشد قيمت  ها اسمي است. براي عالج اين اتفاق 
عده اي معتقدند اول بايد تورم كاهش يابد و سپس ركود 
از بي��ن برود. عده اي هم تقدم و اولويت را به از بين بردن 
ركود مي دهند. در ش��رايط فعلي كه شاهد آزادسازي 
قيمت برخي كاالها، رشد قيمت اقالم عمومي و احتماال 
حذف ارز ۴2۰۰ توماني در دول��ت جديد خواهيم بود 
سخت اس��ت كه باور كنيم مي توان تورم را كاهش داد. 
بهتر است نگاهي به حجم اوراق دولتي كه در سال ۱۴۰۰ 
و ۱۴۰۱ سررسيد مي شوند داش��ته باشيم. اگر فروش 
نامطمئن نفت و ابهام در اجرايي شدن برجام را در كنار 
كسري بودجه  حدود 5۰۰ هزار ميليارد توماني امسال 
و رشد افسارگسيخته  نقدينگي قرار دهيم، گارد تورمي 
اقتصاد در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هويدا خواهد شد بنابراين 
در دولت جديد از تورم، گريزي نيست و دولت آينده تورم 

را به عنوان ميراث دولت قبل تجربه خواهد كرد. 
سوم( بايد توجه داشت، هر گونه تالش براي كاهش تورم 
منجر به ركود بيشتر خواهد شد كه خود منجر به سركوب 

قيمتي در صنايع و نابودي آنها خواهد شد. ضمن اينكه 
عمل به وعده هاي اعالمي آقاي رييسي هم مستلزم در 
پيش گرفتن سياست هاي انبساطي است. دولت منتخب 
براي خانه دار كردن مردم يا بايد مس��كن ارزان بسازد و 
به وعده  يك ميليون مس��كن در سال عمل كند يا بايد 
با افزايش وام مسكن قدرت خريد مردم را افزايش دهد 
كه هر دوي اين سياست ها منجر به ايجاد تورم مي شود. 
حتي اگر دولت كاري هم نكند تورم ساختاري موجود در 
اقتصاد كشور دست كم ركود تورمي را بيشتر خواهد كرد. 
در صورتي كه دولت دست روي دست بگذارد و نقدينگي 
را به سمت بورس و توليد هدايت نكند و فقط دلخوش 
به گرفتن ماليات از بازار مس��كن و خودرو و... باشد بايد 
منتظر ورود نقدينگي به بازار كااليي و س��فته بازي در 
كاال ها باشيم. از روغن و شكر و برنج و... گرفته تا تيرآهن 
و شمش و... كه مجموعه  اين گزاره ها سفره هاي مردم را 
كه طي سال هاي گذشته آسيب پذير شده، آسيب پذير تر 

خواهد كرد.
چهارم( در طرف ديگر هم باز پول از كشور خارج خواهد 
ش��د و بازار رمزارز را نش��انه خواهد رف��ت. پيش بيني 
مي كنيم كه دولت به دنبال كاهش تورم نخواهد رفت، 
چ��را كه اگر چنين كند، ركود عميق ت��ري را به اقتصاد 
تحميل خواهد كرد، بلكه در نقطه عكس، سياست هايي 
كه در پيش خواهد گرفت سياست آزادسازي قيمت  ها 
خواهد بود كه با شتاب بيشتري دنبال خواهد شد. يارانه ها 
خصوصا براي دهك هاي پايين افزايش خواهد يافت و در 
عوض قيمت كاالها و خدمات و حامل هاي انرژي هم براي 

مردم و هم براي صنايع، واقعي خواهد شد.
پنجم( تا اينجاي كار شاهد يك شوك قيمتي در اقتصاد 
خواهيم بود كه احتماال با سياست هاي مالياتي شديد در 
بازارهاي مس��كن و خودرو و ارز و طال تالش خواهد شد 
تا س��فته بازي در اين بازارها كنترل شود و نقدينگي به 
بخش توليد، اوراق دولتي و بورس هدايت شود. در اين 
بين بورس در صورتي مي تواند نقدينگي را جذب كند كه 
اعتماد به بازار برگردد در غير اين صورت بازار رمزارز، دالر 
و... ممكن است نقدينگي را جذب كنند. سياست توليد 
مسكن ارزان و رشد نرخ اشتغال نياز به تزريق پول دارد 
كه خودش محرك رشد قيمت ها و رشد نقدينگي خواهد 
بود. به نظرم به طور قطع در اوايل دولت آينده سياست 
حدف ارز ۴2۰۰ اتفاق خواهد افتاد و به مرور شاهد واقعي 
شدن قيمت  ها خواهيم بود و در انتهاي اين بازي شاهد 

حذف چند صفر از پول ملي خواهيم بود.
ششم( همان طوركه اشاره ش��د دولت آينده ميراث  دار 
تورم اس��ت و حاال ركود هم به آن اضافه ش��ده اس��ت. 
اولويت اقتصادي دولت بعدي بايد آزادسازي قيمت هاي 
دستوري صنايع، واقعي نمودن نرخ خوراك و حامل هاي 
انرژي و تنظيم بازارهاي س��رمايه گذاري باشد. بورس 
مي تواند يكي از ابزارهاي كنت��رل تورم در زمان اجراي 
سياس��ت هاي دولت باش��د. در غير اين صورت شاهد 
تعميق ركود تورمي و افزايش شكاف طبقاتي در جامعه 

خواهيم بود.

در ح��ال حاضر بازار س��رمايه 
شرايط بنيادي بسيار مطلوب 
و خوبي را براي سرمايه گذاري 
دارد، البت��ه اغل��ب س��هام 
شركت هاي بورس��ي به علت 
اص��الح قيمتي ك��ه ماه هاي 
گذشته تجربه كردند در حال 
حاضر  ارزش شان كمتر از ارزش 
ذاتي در حال معامله است و اين موضوع باعث شده كه تاالر 

شيشه اي در شرايط مطلوبي قرار گيرد.
افزايش قيم��ت جهاني ناش��ي از بهبود ش��رايط كرونا، 
زمينه س��از بازگش��ت تقاضا در بازار جهاني شده و بر اين 
اساس ش��ركت هايي كه صادرات محور بوده و قيمت آنها 
وابسته به نرخ هاي جهاني است اكنون در شرايط مساعدي 
براي بهبود وضعيت معامالت خود قرارگرفته اند. باوجود 
اقدام هاي مثبتي كه توسط سازمان بورس براي بهبود روند 
بازار انجام شده، اما بازار سرمايه از سال گذشته تاكنون تحت 
تأثير شرايط سياسي قرارگرفته كه اين موضوع بازار را تحت 
تأثير خود قرار داده و زمينه ايجاد لطمه به معامالت و ضرر 

و زيان به سهامداران را فراهم كرده است.
با توجه به چنين مسائلي اعتماد مردم به بازار تا حدود زيادي 
خدشه دار شد و تحت تأثير هيجان ايجادشده در معامالت 
بورس ش��اهد خروج تعداد زيادي از سرمايه گذاران از اين 
بازار بوديم. بسياري از افرادي كه در يك ماه اخير وارد بازار 
شده اند و در اين مدت شاهد معامالتي مثبت در اين بازار 
بودند، اكنون ديگر بسيار محافظه كار شده اند و ممكن است 
با كوچك ترين تهديدي به صورت هيجاني وارد صف هاي 
فروش شوند كه اين اتفاق به هيچ عنوان به نفع بازار نيست 
و بايد اقداماتي به منظور جلوگيري از اين اتفاق در دستور 

كار قرار بگيرد.
اقدامات و تصميم��ات جديدي كه به تازگي براي كاهش 
هيجان هاي ايجادش��ده در بورس اتخاذش��ده بود، تأثير 
خود را در بازار گذاشت و منجر به بهبود روند معامالت تاالر 
شيشه اي و بازگشت رشد شاخص بورس به مدار صعودي 
شد. اكنون با رويه اي كه سازمان بورس در اعطاي مجوزها 
در پيش گرفت��ه، انتظار مي رود بهبود س��طح خدمات و 
مشتري مداري در بازار سرمايه ارتقا يابد و شاهد ورود حجم 

بيشتري از سرمايه گذاران به اين بازار باشيم.
اكنون و با انتش��ار آنها متوجه ش��ده ايم ك��ه جلوگيري 
هميشگي از انتشار اين گزارش ها بي دليل بوده است، انتشار 
صورت هاي مالي و نگاه عادالنه به آنها نشان مي دهد كه هيچ 
مشكل خاصي وجود نداشته است، بلكه هزينه هاي موجود 
در آن همگي منطقي هستند. مس��ووالن حاضر در بازار 
سرمايه به بدنه بازار نزديك تر شده اند و صحبت فعاالن بازار 
بهتر شنيده مي شود كه اميدواريم اين شرايط ادامه دار باشد.

اكنون تالش اركان بازار سرمايه براي تعيين تكليف مواردي 
مانند قيمت گذاري دستوري و مذاكره با اركان حاكميتي 
بسيار بيشتر شده است كه اين موضوع مي تواند بر روند بازار 
و بازگشت اعتماد سهامداران به سرمايه گذاري در بورس 
ادامه در صفحه 6 تأثيرگذار باشد. 

عليرضا تاج برمحسن عباسيحامد علي محمدمحمد قلي يوسفي

 كدامشبكهاجتماعيوپيامرسانخارجي
برايحضوردرايران،تابعقوانينميشود؟

 بهدنبال4ماه
ازاجرايقانونجديدچكصورتگرفت

تأثيركاهشارزشپولمليبررويبازارسرمايه

 وي چت قوانين ايران 
براي حضور را نپذيرفت

صفحه 6     صفحه 3    

صفحه 5    

 ركورد كاهش چك هاي برگشتي 
به 3.5 درصد

نابودي جذابيت مجامع بورسي!

»فاروقي«ازمعطليدردسرساز
اظهارنامههايگمركيدركارتابل
كارشناسانمجازيميگويد

 باامضاييكتفاهمنامه
صورتگرفت

صفحه 2    

فعاالن اقتصادي 
 سردرگم 

در چرخه تجارت

 اهداي 27 هزار ويلچر 
به معلولين در مناطق محروم 

كشور توسط ستاد اجرايي

فعاالن اقتصادي بازهم سردرگم در چرخه تجارت. 
بيش از ۱۰ روز است كه اظهارنامه هاي گمركي در 
كارتابل كارشناسان مجازي به دستور رييس كل 
گمرك متوقف شده و معطل مانده اند. كارشناساني 
كه قرار ب��ود با اظه��ار از راه دور صاحبان كاال كار 
بررسي و نظارت را در كمترين زمان ممكن انجام 
دهند؛ اما حال بررس��ي ها حكايت از اين دارد كه 
بيشترين ايستايي در تش��ريفات گمركي را رقم 
صفحه 7 را بخوانيد زدند.  



وزير كش��ور در نام��ه اي به جهانگي��ري ضمن ارايه 
آخرين گ��زارش وضعيت اعطاي اقامت ۵ س��اله به 
سپرده گذاران و س��رمايه گذاران خارجي نوشت: با 
عناي��ت به فرصت ان��دك باقيمانده ت��ا پايان دولت 
دوازدهم؛ نظرات كميسيون لوايح دولت ظرف مدت 
يك هفته دريافت و تصميمات الزم اتخاذ و ابالغ شود.

به گزارش ايرنا؛ عبدالرضا رحماني فضلي در نامه اي 
ب��ه مع��اون اول رييس جمهوري گ��زارش آخرين 
وضعيت اجراي مصوبه 1398/4/1۵ هيات وزيران، 
پيرام��ون اعطاي اقامت ۵ س��اله به س��پرده گذاران 

وسرمايه گذاران خارجي را ارايه كرد.
وزي��ر كش��ور در اي��ن نام��ه اف��زود: ب��ا عنايت به 
هماهنگي هاي به عم��ل آمده و اقدامات مناس��ب 
ص��ورت گرفته و ان��دك فرصت باقيمان��ده تا پايان 
دول��ت دوازده��م، لطف��ًا دس��تورفرماييد؛ نظرات 
كميس��يون لواي��ح دولت ظ��رف مدت ي��ك هفته 
دريافت و پيشنهادات ارايه شده درهيات دولت مطرح 

وتصميمات الزم اتخاذ وابالغ شود.
وزير كش��ور گفت: براس��اس تصويب نامه ش��ماره 
43۷۷۲/ت۵۶181 ه� م��ورخ 1398/4/1۵ هيات 
وزيران وبه اس��تناد بند )8( مصوبات چهاردهمين 
جلس��ه ش��وراي عالي هماهنگي اقتص��ادي مورخ 
139۷/۷/10، »وزارت كشور موظف است، حداكثر 
ظرف يك ماه براي اتباع خارج��ي كه حداقل ۲۵0 
ه��زار دالر يا معادل آن به ارزه��اي ديگر در بانك ها 
و موسسات اعتباري س��پرده گذاري بلندمدت يا به 
همان مي��زان در ايران س��رمايه گذاري كنند، پس 
ازتاييد وزارت اموراقتص��ادي ودارايي مجوز اقامت 

پنج ساله صادر نمايد.«
در نامه وزير كش��ور به مع��اون اول رييس جمهوري 
آمده اس��ت: با عنايت به اينكه تحقق اهداف مصوبه 
موصوف، مس��تلزم تهي��ه و ابالغ س��از و كاراجرايي 
مربوط به صدور مجوز و تمديد آن، وضعيت قانوني و 
تعداد افراد تحت تكفل فرد داراي مجوز اقامت، منافع 
حاصل ازسپرده گذاري بلندمدت و... بود، وزارت كشور 
با برگزاري جلس��ات متعدد كارشناس��ي و با حضور 
نمايندگان معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت 
اموراقتصادي و دارايي، وزارت امورخارجه، وزارت راه و 
شهرسازي، بانك مركزي، سازمان ثبت اسناد وامالك 
كش��ور، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
 ايران و پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا اقدام به تهيه

» ش��يوه نامه اعط��اي مج��وز اقامت پنج س��اله به 
سپرده گذاران و سرمايه گذاران خارجي«، » ضوابط 
سپرده گذاري ارزي ويژه اتباع خارجي جهت صدور 
مجوز اقامت پنج س��اله« و» نمودار فرآيند اجرايي« 
كرد. رحماني فضلي ادامه داد: اين ش��يوه نامه پس 
از تصويب مراتب فوق در بيس��ت ويكمين جلس��ه 
كميس��يون ويژه اقامت و تسهيالت طي نامه شماره 
۲39419 مورخ 1398/1۲/۷ به مراجع ذيربط ابالغ 
وگزارش آخرين اقدامات نيز طي نامه شماره 1۲99۲ 
مورخ 1399/۲/۶ به حض��ور رييس جمهور محترم 
تقديم و پيش��نهاد گرديد كه »درصورت صالحديد 
جهت استفاده حداكثري ازظرفيت قانوني ايجاد شده، 
دس��تور فرماييد؛ وزارت امورخارجه )سفارتخانه ها 
ونمايندگي هاي جمهوري اس��المي ايران در خارج 

ازكش��ور( و وزارت امور اقتصادي ودارايي )سازمان 
س��رمايه گذاري وكمك هاي اقتصادي و فني ايران( 
دراس��تمرار همكاري هاي قبلي، تمهي��دات الزم را 
درجهت تحقق اهداف مصرح در تصويب نامه دولت 

معمول دارند.«
وزير كشور تصريح كرد: دستور رييس جمهور محترم 
در هامش نامه وزارت كش��ور به ش��رح زير درتاريخ 
1399/۲/۷ به جنابعالي ابالغ شد؛ »متاسفانه از اين 
مصوبه مهم هيچ بهره برداري نشد. جلسه اي با حضور 
وزراي محترم امورخارجه، كشور و اقتصاد تشكيل و 

موانع را رفع نماييد.«
در ادام��ه نامه رحماني فضلي آمده اس��ت: دس��تور 
مع��اون اول رييس جمهور در تاري��خ 1399/۲/13، 
به وزارتخانه هاي كشور، امورخارجه، امور اقتصادي 
و دارايي اب��الغ گرديد و ب��ه منظور اخ��ذ نظرات و 
پيش��نهادات مراجع ذي رب��ط و هماهنگ��ي براي 
برگزاري جلس��ه، مجدداً وزارت كشور طي نامه اي 
در م��ورخ 1399/۲/۲9 ضمن ارايه گزارش اقدامات 
صورت گرفته، تاكيد نمود كه »براس��اس شيوه نامه 
مذك��ور، وزارت ام��ور خارج��ه )س��فارتخانه ها و 
نمايندگي هاي جمهوري اس��المي اي��ران درخارج 
ازكش��ور(، وزارت امور اقتصادي و دارايي )س��ازمان 
س��رمايه گذاري وكمك هاي اقتصادي وفني ايران( 
و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، مسووليت 
دريافت درخواست هاي متقاضيان را برعهده داشته 
و كميسيون اقامت ويژه و تس��هيالت وزارت كشور 
)مس��تقر دراداره كل اتباع ومهاجرين خارجي( نيز، 
مس��ووليت رس��يدگي و تصميم گيري در خصوص 
درخواست هاي ارسال شده از سوي مراجع تخصصي 
ذي رب��ط را برعه��ده دارد. بديهي اس��ت هريك از 

دس��تگاه ها پس از دريافت درخواس��ت ها، در قالب 
فرم هاي پيش گفته، ملزم به ارسال آن به دبيرخانه 
كميس��يون جهت بررس��ي و تصميم گيري نهايي 

مي باشند.«
رحماني فضلي ادامه داد: در جلسه هماهنگي مورخ 
1399/3/10 با حضور جنابعالي، وزارت كشور موظف 
شد با همكاري و هماهنگي كليه دستگاه هاي ذي ربط 
ظرف مدت يك ماه موضوع اعط��اي اقامت به اتباع 
خارجي كه قصد س��رمايه گذاري يا س��پرده گذاري 
درايران دارند را مورد واكاوي قرار دهد و راهكارهاي 
الزم براي رفع موانع پيش رو وس��هولت بخش��يدن 
به روند مذكور براي جذب اين دس��ته از متقاضيان 
دركش��ور را تهيه و براي تصميم گي��ري نهايي ارايه 
نماي��د.« قبل از ابالغ مصوبات جلس��ه فوق مباحث 
وتصميمات متخذه، طي نامه اي توسط اين وزارت، 
ب��راي معاونت حقوقي رييس جمه��ور و وزراي امور 
خارجه و اموراقتصادي و دارايي و همچنين رييس كل 
بانك مركزي ارسال گرديد، تا نسبت به ارايه نظرات 

پيشنهادي خود اقدام نمايند.
وزير كشور يادآور ش��د: پس ازاخذ نظرات مكتوب و 
پيشنهادات و راهكارهاي دستگاه هاي مسوول در اين 
خصوص، جلسه اي درتاريخ 1399/4/18، با حضور 
نمايندگان معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت 
اموراقتص��ادي وداراي��ي، وزارت امورخارجه، بانك 
مركزي، س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور، اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن وكش��اورزي ايران و پليس 
مهاجرت و گذرنام��ه ناجا برگزار و تصميم زير اتخاذ 
گرديد كه با امعان نظر به مباحث مطروحه درجلسه 
م��ورخ 1399/3/10 و ضرورت ارايه پيش��نهادات و 
راهكارهاي عملي براي رفع موانع پيش رو و سهولت 

بخشيدن به روند مذكور براي جذب سپرده گذاران 
و س��رمايه گذاران اتباع خارجي، مقررگرديد؛ موارد 
جمع بندي شده و براي اتخاذ تصميمات الزم تقديم 

معاون اول محترم رييس جمهور گرديد.
وي گف��ت: نظ��ر ب��ه اينكه براس��اس نامه ش��ماره 
00/84۲۷/م/۵۷9۵۶ م��ورخ -3-1400 دفت��ر 
هيات دولت، موضوع درجلس��ه مورخ 1400/3/11 
كميته فرعي كميس��يون لوايح هيات دولت بررسي 
و پيش��نهادات جمع بندي ش��ده درجلسات وزارت 
كش��ور، عينًا تصويب و مقررگرديد »اقدامات زير از 
سوي مراجع ذي ربط انجام گرفته و نتيجه آن دسته 
از مواردي كه نياز به تصويب هيات وزيران دارد، ظرف 
حداكثر دو هفته به كميسيون لوايح ارايه شود تا در 

فرآيند رسيدگي قرارگيرد: 
الف-مصوبه شوراي عالي هماهنگي پيرامون پيشنهاد 

رديف )1( 
ب- متن مورد نظر معاون��ت حقوقي رييس جمهور 

درخصوص پيشنهاد رديف )۲( 
پ- بررسي پيش��نهاد رديف )4( دركميسيون ويژه 
اقامت وتس��هيالت وزارت كش��ور و نهايتًا ش��وراي 

پول اعتبار.
ت- متن مناسب در باب ساز و كارهاي موضوع رديف 
هاي )۵ و۶( حس��ب مورد توسط گمرك جمهوري 

اسالمي ايران وبانك مركزي.
در اين نامه همچنين پيش��نهاد شده است با عنايت 
به هماهنگي هاي به عمل آمده واقدامات مناس��ب 
صورت گرفته و اندك فرصت باقيمانده تا پايان دولت 
دوازدهم؛ نظرات كميسيون لوايح دولت، ظرف مدت 
يك هفته دريافت و پيشنهادات ارايه شده در هيات 

دولت مطرح و تصميمات الزم اتخاذ و ابالغ شود.
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 دستور روحاني: دستگاه ها 
براي تسريع در ترخيص كاالهاي 

گمركات همكاري كنند
رييس جمهوري درباره گزارش هاي تامين كاالهاي 
اساس��ي و افزاي��ش ظرفيت ن��اوگان حمل و نقل 
درجهت تسريع در انتقال كاال، گفت: همكاري همه 
دستگاه ها در جهت تس��ريع در ترخيص كاالهاي 

موجود در گمركات كشور ضروري است.
دويست وچهل و يكمين جلس��ه ستاد هماهنگي 
اقتص��ادي دول��ت روز سه ش��نبه ب��ه رياس��ت 
حجت االسالم والمس��لمين حس��ن روحان��ي 
رييس جمهوري برگزار شد. در ابتداي اين جلسه 
وزير راه و شهرسازي گزارشي از وضعيت روند ورود، 
بارگيري و ترخيص كاالها به ويژه كاالهاي اساسي 

به تفكيك بنادر كشور ارايه كرد.
بر مبناي گ��زارش وزير راه و شهرس��ازي، ناوگان 
حمل و نقل در بخش ريلي و جاده اي تقويت شده 
و ظرفيت حمل و نقلي در جهت تسريع بارگيري و 

انتقال كاال از بنادر و گمركات افزايش يافته است.
رييس جمهوري با اش��اره ب��ه گزارش هاي تامين 
كاالهاي اساسي و افزايش ظرفيت ناوگان حمل و 
نقل درجهت تسريع در انتقال كاال، گفت: همكاري 
هم��ه دس��تگاه ها در جهت تس��ريع در ترخيص 

كاالهاي موجود در گمركات كشور ضروري است.
روحاني افزود: راه اندازي سامانه جامع تجارت كشور، 
ساختار الزم را براي شفافيت و جلوگيري از معطلي 
كاال و ريشه كني فساد و سوءاستفاده رانت جويانه را 
فراهم كرده و ضروري است اتصال همه سامانه ها به 
ويژه سامانه گمرك به سامانه جامع تا پايان تيرماه 

نهايي شود.
در جلسه ديروز ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
همچنين رييس جمعيت هالل احمر گزارش��ي 
از اقدامات اين جمعيت براي تامين بالگرد مورد 
نياز ارايه ك��رد و تصميم��ات الزم در اين زمينه 

اتخاذ شد.

اولين اقدام رييسي براي اصالح 
بسترهاي فسادزا در دولت

رييس جمهور منتخب اولين جلس��ه كميته اي 
متش��كل از روس��اي دس��تگاه هاي نظارت��ي و 
اطالعاتي كش��ور را با ه��دف تدوين راهكارهاي 

اصالح بسترهاي فسادزا در دولت تشكيل داد.
به گزارش ايس��نا به نقل از رواب��ط عمومي دفتر 
رييس جمهور منتخب،حجت االسالم والمسلمين 
س��يدابراهيم رييس��ي ش��خصًا اولين جلس��ه 
كميت��ه اي متش��كل از روس��اي دس��تگاه هاي 
نظارتي و اطالعاتي كشور را تشكيل داد تا پيش 
از زمان رسمي اس��تقرار دولت جديد، براساس 
آسيب شناسي ها و تجارب پيشين خود در مبارزه 
با فس��اد، راهكارهاي اجرايي براي ايجاد تحول 
در س��ازوكارهاي فس��ادزاي دول��ت و اقدامات 

اولويت دار را پيشنهاد نمايند.
تدوين دستورالعمل ها و ابالغيه هاي مورد نياز به 
منظور اصالح سازوكارهاي اقتصادي فسادآفرين 
و رانت زا، زمينه هاي بروز فس��اد و نيز پيشگيري 
از وقوع ج��رم در نظام بانك��ي، ماليات، گمرك، 
مناقص��ات  دولتي، قاچاق س��ازمان يافته و ارايه 
نقشه راه عملياتي براي ايجاد شفافيت در نظامات 
اقتصادي كشور و تحقق سامانه جامع اطالعات 
اقتصادي كش��ور، از جمله ماموريت هاي محوله 

به اين كميته است. 
رييس��ي در ابتداي اين جلس��ه با اش��اره به اين 
نكته كه يكي از انتظارات م��ردم از دولت جديد 
ريش��ه كني فساد است، اظهار داش��ت: آغاز اين 
كار تا زمان اس��تقرار دولت نبايد به تاخير بيفتد 
و زمينه ه��اي آن از االن باي��د فراهم ش��ود تا در 
روز نخس��ت تش��كيل دولت، اقدامات عيني را 

آغاز كنيم.
وي ادامه داد: آسيب شناس��ي هاي انجام ش��ده 
توسط دس��تگاه هاي نظارتي را ما بايد به آسيب 

زدايي تبديل كنيم.
رييس جمهور منتخب با اشاره به حضور روساي 
دس��تگاه ها و نهادهاي مختل��ف نظارتي در اين 
جلس��ه گفت: انتظار بنده از اين جلس��ه با توجه 
انباش��ت »تجرب��ه مبارزه با فس��اد« و داش��تن 
»آسيب شناس��ي خوب از دستگاه هاي اجرايي« 
و »ش��ناخت قابل قبول از بسترهاي توليد فساد 
در دولت« اين اس��ت ك��ه اوال نتاي��ج حاصل از 
آسيب شناسي دس��تگاه هاي اجرايي و اطالعات 
خ��ود در خص��وص »بس��ترها«، »ريش��ه ها« و 
»گلوگاه هاي توليد فساد« در دولت را جمع بندي 

و به ما اعالم نماييد.
رييس��ي در ادامه با تشريح انتظارات ديگر از اين 
كميته افزود: براي ايجاد تح��ول در نظام اداري 
كش��ور به منظور خشكاندن ريش��ه هاي فساد، 
راهكارهاي موثر اجرايي پيشنهاد كنيد تا از روز 
اول اس��تقرار دولت، اقدام و عم��ل را بدون فوت 

وقت آغاز كنيم.
در اين جلسه حجت االسالم سيد محمود علوي 
وزير اطالعات، حجت االس��الم حس��ين طائب 
رييس سازمان اطالعات سپاه، مهرداد بذرپاش 
رييس ديوان محاسبات، حجت االسالم نصراهلل 
پژمانفر رييس كميسيون اصل نود مجلس، فرزاد 
مخلص االئمه معاون سازمان بازرسي كل كشور 
كاظم پاليزدار دبير س��تاد هماهنگ��ي مبارزه با 
مفاسد اقتصادي با اش��اره به روحيه و منش ضد 
فساد آيت اهلل رييسي و اقدامات موثر و اميد آفرين 
وي در قوه قضاييه، دلگرمي و چش��م اميد مردم 
به دولت جديد را مورد اشاره قرار دادند و با ارايه 
گزارشي از حوزه فعاليت و اقدامات نهاد متبوعه 
خود، پيشنهادات و راهكارهايي را براي برخورد 
جدي با بس��ترهاي فس��ادزا در دولت سيزدهم 

مطرح كردند.

برگزاري اجالس سازمان همكاري 
شانگهاي با تمركز بر افغانستان

اجالس وزيران خارجه سازمان همكاري شانگهاي كه 
به عنوان نمادي از زنجيره همگرايي منطقه اي در آسيا 
به شمار مي رود، در شرايطي اين هفته در شهر دوشنبه 
برگزار مي شود كه مساله افغانستان يكي از مهم ترين 

موضوعات مورد بحث آن به شمار مي آيد.
اين اجالس كه قرار است از 13 و 14 جوالي برابر با ۲۲ 
و ۲3 تير در شهر دوش��نبه برگزار شود، به  طور سنتي 
مسائل مربوط به مقدمات اجالس سران اين سازمان را 
بررسي مي كنند، اما اين  بار مساله امنيت افغانستان و 
طرح كمك به اين كشور در شرايطي كه امريكا نيروهاي 
خود را پس از 40 سال از اين كشور خارج مي كند يكي از 

اصلي ترين محورهاي اين مذاكرات خواهد بود.
به عبارت ديگ��ر در اجالس وزيران خارجه س��ازمان 
شانگهاي مسائل مهم منطقه اي و بين المللي بررسي 
خواهد شد و بديهي است كه با توجه به وضعيت پيچيده 
افغانستان، در وهله اول اوضاع اين كشور بررسي خواهد 
شد. به نوشته پايگاه تحليلي »اوراسيانت«، در حال حاضر 
مرز افغانستان با تاجيكستان تقريبا به  طور كامل تحت 
كنترل طالبان قرار گرفته است. از ديگر سو تهاجمات 
طالبان از زمان اعالم خروج نيروهاي امريكايي در ماه مه 
شدت گرفته است و فروپاشي نيروهاي دفاعي دولتي 
در استان هاي مختلف بسيار سريع بوده است. شايان 
ذكر است مساله افغانستان از زمان شكل گيري سازمان 
همكاري  شانگهاي با هدف مبارزه با تهديدهاي امنيتي 
جديد و با گردهمايي سران كشورهاي روسيه، چين، 
قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان در سال 199۶ در 
شهر شانگهاي تحت عنوان گروه شانگهاي ۵، همواره 

مورد اهميت بوده است.
پس از شكل  گيري رسمي سازمان همكاري  شانگهاي، 
با توجه به اهداف اين س��ازمان و تغييراتي كه در طول 
سال هاي گذش��ته در آن به وجود آمده، افغانستان به 
دليل شرايط ويژه  اي كه به خصوص پس از سال ۲001 
داشته، خواه ناخواه در محور توجه شانگهاي قرار گرفت.

بر اين اس��اس، براي درك اهميت و جايگاه افغانستان 
براي سازمان همكاري شانگهاي، اين اهميت و جايگاه 
بايد در محور اهداف اين سازمان پس از تشكيل رسمي 
آن مورد بررسي قرار بگيرد. با نگاهي به اهداف تشكيل 
سازمان همكاري  شانگهاي در طول سال هاي گذشته، 
سه دسته اهداف شامل مبارزه با تروريسم و مواد مخدر، 
حركت به سوي ايجاد توازن قدرت در جهان چندقطبي 
به خصوص در مناطق تحت نفوذ و حضور اياالت متحده  
امريكا و همكاري هاي اقتصادي وجود دارد. بنابراين با 
خروج نيروهاي امريكايي از افغانستان، اين كشور بيش 
از پيش براي اين سازمان اهميت پيدا مي كند. گفتني 
است مقابله با تهديدهاي امنيتي، از گروه هاي تروريستي 
در منطقه تا تهديدهاي غرب در قالب گسترش سازمان 
آتالنتيك ش��مالي )ناتو( مهم ترين عامل شكل گيري 
سازمان شانگهاي اس��ت. اگر چه در آغاز شكل گيري 
اين سازمان، حل كردن چالش هاي امنيتي كشورهاي 
تازه اس��تقالل يافته )پس از فروپاشي شوروي( يكي از 
مهم ترين داليل پيدايش سازمان شانگهاي بود. در آن 
زمان كشورهاي ياد شده پس از استقالل دريافتند كه 
نمي توانند به تنهايي با گسترش سازمان ها و فعاليت هاي 
تروريستي، افراط گرايي و فعاليت گروه هاي جدايي طلب 
مقابله كنند، از اين رو همكاري در چارچوب سازماني 
منطقه اي براي تحقق اهداف امنيتي را در دستور كار قرار 
دادند. بر اين اساس اهداف سازمان همكاري شانگهاي، 
عالوه بر حل و فصل اختالفات مرزي اعضا بر كار جمعي 
عليه س��ه محور تروريس��م، گروه هاي جدايي طلب و 
افراط گرا و مبارزه عليه گروه هاي تروريستي مانند القاعده 
و گروه هاي وابس��ته به طالبان متمركز شد. »بختيار 
حكيم اف« نماينده رييس جمهوري روس��يه در امور 
سازمان همكاري شانگهاي در گفت وگو با خبرگزاري 
تاس گفت: در اجالس وزيران خارجه كشورهاي عضو 
سازمان همكاري ش��انگهاي اوضاع افغانستان يكي از 
مهم ترين مواردي خواهد بود كه در اين اجالس مطرح 
مي شود. گفتني است در هفته هاي اخير، جنگ داخلي 
در افغانستان با تشديد حمالت گروه طالبان به مناطق 
تحت كنترل حكومت اين كشور تشديد شده و اوضاع 
افغانستان را ناامن تر كرده است. نماينده رييس جمهوري 
روسيه در امور سازمان همكاري شانگهاي خاطرنشان 
كرد كه انتظار مي رود وزير خارجه افغانس��تان در اين 
اجالس شركت كند و طرف تاجيكستاني كه رياست 
اج��الس را برعهده دارد اعالم كرده دولت افغانس��تان 
دعوت براي شركت وزير خارجه اين كشور در اجالس 
دوشنبه را پذيرفته است. وي افزود: در اجالس دوشنبه، 
طرح پيشنهادي ازبكستان براي انجام اقدامات مشترك 
براي كمك به بازسازي اجتماعي و اقتصادي افغانستان 
بررسي خواهد شد. حكيم اف گفت: بر اين باوريم كه اين 
س��ند بايد در همه وزارتخانه ها و سازمان هاي ذي ربط 
بررسي و در سطح نخست وزيران تاييد شود و بايد آن را 
خوب و جدي تنظيم كرد. اين مقام روس پيش تر گفته 
بود كه در مذاكرات آتي وزيران خارجه كشورهاي عضو 
اين سازمان در شهر دوشنبه بيانيه مشتركي را در مورد 

اوضاع افغانستان تصويب مي كنند.
سازمان همكاري شانگهاي نيز مانند بلوكهايي مانند 
اتحاديه كش��ورهاي جنوب شرق آس��يا »آ سه آن«، 
سازمان همكاري اقتصادي »اكو«، اتحاديه همكاري 
منطقه اي كشورهاي جنوب آسيا »سارك« و سازمان 
كشورهاي صادركننده نفت » اوپك« بخشي از فرآيند 
همگرايي در آسيا به شمار مي آيد. جمهوري اسالمي 
ايران در س��ال ۲00۵ ميالدي مانند هند و پاكس��تان 
به عنوان اعضاي ناظر به اين س��ازمان پيوست. هند و 
پاكستان در سال ۲01۷ به عضويت دائم آن درآمدند. 
ايران ني��ز در تاريخ 10 بهمن 1383 )۲004( تقاضاي 
عضويت خود را ارايه كرد و س��ند پيوستن به آن همراه 
پاكستان و هند به عنوان ناظر در اجالس سران سازمان 
در شهر آس��تانه قزاقس��تان در تاريخ 14 و 1۵ تير ماه 
1384 امضا ش��د. بنابراين مي توان گفت ايران نيز به 
عنوان كشوري مهم در قاره آسيا از تقويت همگرايي در 

اين منطقه منتفع خواهد شد.

درنامهايبهجهانگيريارايهشد

باامضاييكتفاهمنامهصورتگرفت

مخبر:تاامروزنزديكبه3ميليونواكسنكووايرانبركتتوليدشدهاست

گزارش وزير كشور از اعطاي اقامت به سرمايه گذاران خارجي

اهداي 27 هزار ويلچر به معلولين در مناطق محروم كشور توسط ستاد اجرايي فرمان امام

به منظور ارايه خدمات اجتماعي و تأمين اقالم كمك 
توانبخشي به نيازمندان به ويژه افراد داراي معلوليت، 
تفاهمنامه اي بين بنياد 1۵ خرداِد ستاد اجرايي فرمان 

امام و سازمان بهزيستي كشور به امضا رسيد.
صبح امروز با حضور رييس ستاد اجرايي فرمان امام، 
مديران عامل بني��اد 1۵ خرداد، بني��اد بركت، گروه 
اقتصادي تدبير و مديرعامل سازمان بهزيستي، ايين 
امضاي تفاهمنامه براي تأمين و توزيع ۲۷ هزار ويلچر 

بين معلوالن مناطق محروم كشور برگزار شد.
محمد مخبر رييس س��تاد اجرايي فرمان امام دراين 
مراسم ضمن تبريك ايام و اعياد ماه ذي الحجه گفت: 
ستاد اجرايي فرمان امام در سال هاي اخير ورود ويژه اي 
به بحث تأمين نيازهاي معلوالن و خانواده هاي داراي 
معلول و به طور كلي مددجويان سازمان بهزيستي و 
كميته امداد در مناطق كم برخوردار كشور كرده است.

وي اف��زود: ايجاد 9000 ش��غل طي دو س��ال براي 
مددجويان بهزيس��تي توس��ط بنياد بركت، اهداي 
هزاران بسته معيشتي و پروتئيني و بهداشتي توسط 
بنياد احسان، كمك به تأمين مسكن براي خانواده هاي 
داراي دو معل��ول به باال و امروز اهداي ۲۷ هزار ويلچر 
براي افراد ناتوان حركتي، بخشي ازاين خدمات است 
كه توسط ستاد اجرايي فرمان امام صورت گرفته است.

مخبر خاطرنشان كرد: معتقديم سرمايه گذاري دراين 
زمينه باعث كش��ف و رشد استعدادهايي مي شود كه 
كشور شديدا به آنها نيازمند است و هم اكنون دربسياري 
از شركت هاي دانش بنيان همين افراد معلول جسمي 
دست به ابتكارات و خالقيت هايي ميزنند كه افراد سالم 

از عهده آن برنمي آيند.
رييس ستاد اجرايي فرمان امام درخصوص نخستين 
واكسن ايراني كرونا و روند توليد و تحويل آن نيز گفت: 
از ۲۵ خرداد و پ��س از اعطاي مجوز تزريق اضطراري 
واكسن توسط وزارت بهداشت، سرعت توليد واكسن 
كوو ايران بركت را در كارخانه شفافارمد افزايش داديم 

و تا امروز كه ۲۲ تيرماه است نزديك به 3 ميليون دوز 
ازاين واكسن توليد شده كه در حال طي فرايند تست 
استريل هس��تند و ازاين تعداد ۷00 هزار دوز تحويل 
وزارت بهداشت شده و ۲00 هزار دوز ديگر نيز درحال 

آماده سازي است.
مخبر به راه اندازي خط دوم توليد واكس��ن كوو ايران 
بركت نيز اش��اره كرد و گفت: از هفت��ه اول مردادماه 
هرهفته يك ميليون و ۲00 هزار دوز واكس��ن كرونا 
تحويل وزارت بهداشت ميدهيم كه با راه اندازي خط 
دوم از اوايل مرداد، اين عدد به حداقل ۲ ميليون دوز در 
هفته خواهد رسيد و همانطور كه وعده داديم تا پايان 
ش��هريور حداقل ۵0 ميليون دوز واكس��ن كوو ايران 

بركت توليد خواهيم كرد.
مديرعام��ل بنياد 1۵ خ��رداِد س��تاد اجرايي فرمان 
امام هم دراين مراس��م با تشريح تفاهمنامه بين اين 
بنياد و س��ازمان بهزيس��تي كش��ور گفت: به منظور 

ارايه خدمات اجتماعي به نيازمندان كش��ور به ويژه 
افراد داراي معلوليت وهمكاري مشترك در راستاي 
كمك به ارايه خدم��ات مطلوب حمايت و تخصص و 
رفع مشكالت معلوليِن محروم، در سه زمينه رويكرد 
سالمت، جمعيت و تقويت بنيان خانواده اين طرح به 

اجرا درمي آيد.
سيدعبداهلل ارجايي ش��يرازي افزود: در گام نخست 
اج��راي اين تفاهمنامه ۲۷ هزار ويلچ��ر با هزينه ۵0 
ميليارد تومان از ش��نبه آينده بي��ن معلوالن مناطق 

محروم كشور توزيع و اهدا مي شود.
وي افزود: با آغاز روند جديد خدمت رس��اني در بنياد 
1۵ خرداد و با دستور رييس ستاد اجرايي فرمان امام، 
ماموريت هاي جديدي را در حوزه سالمت و جمعيت 
براي بنياد تعريف كرديم كه شناس��ايي و درمان 10 
هزار زوج نابارور، درمان كودكان داراي بيماري بينايي 
و ش��نوايي، اجراي طرح مثبت 3 و تشويق خانواده ها 

به فرزن��دآوري، تأمين اق��الم موردني��از معلوالن و 
خانواده هاي آنان ازجمله آنهاست.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان 
بهزيستي كشور ديگر سخنران اين مراسم بود. وي با 
تقدير از حمايت هاي ستاد اجرايي فرمان امام گفت: 
مديري��ت جهادي دكت��ر مخبر و همكاران ش��ان در 
زيرمجموعه هاي ستاد باعث شد، گره هاي بزرگي از 
زندگي مددجويان بهزيس��تي دراين سال ها باز شود 

كه بايد ازاين بابت صميمانه از ايشان قدرداني كنم.
وحيد قبادي دانا افزود: در زماني كه ما براي ساخت و 
تأمين مسكن معلوالن و افراد ناتوان دچار مشكل شده 
بوديم و كار به نوعي متوقف ش��ده بود، ستاد اجرايي 
فرم��ان امام ۵0 ميلي��ارد تومان براي س��اخت خانه 
خانواره��اي داراي دو معلول به باال كمك كرد و كار با 

موفقيت انجام شد.
رييس سازمان بهزيس��تي افزود: در بحث اشتغال با 
همكاري بنياد بركت سال گذشته 3300 شغل براي 
مددجويان اين سازمان ايجاد شد و امسال هم با آغاز 
اجراي ۲000 طرح اشتغالزايي توسط اين زيرمجموعه 
س��تاد اجرايي فرمان امام ۶000 شغل تا پايان سال 

ايجاد خواهد شد.
قبادي دانا خاطرنش��ان كرد: امروز هم ب��ا ورود قابل 
تحس��ين بنياد 1۵ خرداد، ۲۷ هزار ويلچر را به دست 
معلوالن نيازمند خواهيم رساند كه قطعا كمك بزرگ 

و موثري براي خانواده مددجويان خواهد بود.
رييس بهزيس��تي درپايان عنوان كرد: توليد واكسن 
كوو ايران بركت و آزمايش موفقيت آميز آن يك افتخار 
جهاني براي مردم ايران در عرصه علمي شد و اميدواريم 
با توليد و توزيع اين واكسن هرچه سريع تر اين ويروس 

هم از كشور ريشه كن شود.
در پاي��ان اين مراس��م تفاهمنامه همكاري توس��ط 
مديرعامل بني��اد 1۵ خرداد و رييس بهزيس��تي به 

امضا رسيد.



گروه بانك و بيمه |
در حالي نسبت چك هاي برگشتي به مبادله اي جديد 
به ۳.۵ درصد رسيده كه هنوز بيشتر از چهار ماه از توزيع 
چك هاي جديد صيادي نگذشته است.۴ ماه از اجراي 
قانون چك مي گذرد و در ش��رايطي تعداد چك هاي 
برگشتي با كاهش چشمگيري مواجه شده كه به نظر 
مي رس��د با اين روند بتوان انتظار داشت كه اعتبار به 
قانون چك بازگردد. قانون جديد چك در سال ۹۷ به 
تصويب مجلس رسيده و مهم ترين هدف از تدوين آن، 
كاهش آمار چك هاي برگشتي و بازگرداندن اعتماد 
به چك در بازار بوده اس��ت. در حالي ك��ه چند ماه از 
اجراي مرحله ت��ازه اي از قانون جديد چك مي گذرد؛ 
مهران محرميان، معاون فناوري بانك مركزي ميزان 
برگشت خوردن چك هاي جديد صيادي بنفش رنگ 
را يك سوم چك هاي قديمي اعالم كرد. موضوعي كه 
كارآمدي قانون جديد چك در كاهش آمار چك هاي 

بر گشتي را نشان مي دهد.

    كاهش ۴۰ درصدي چك برگشتي
 با اجراي گام اول قانون جديد چك

اولين گامي كه در قانون جديد چك براي بازگرداندن 
اعتماد به چك برداش��ته ش��د، بهينه كردن مسير 
پيگيري وصول وجه چك برگشتي براي افرادي بود 
كه چك در دست داشتند؛ اما به دليل نبود موجودي 
در حس��اب صادركننده، مجبور بودند مس��يرهاي 
وقت گير و پرهزينه دادگاه ها را براي دريافت اجراييه 
طي كنند. در اين شرايط اجراي بخش هايي از قانون 
جديد چك اين مسير را كوتاه تر و كم هزينه تر كرد تا 
دارندگان چك بالمحل بتوانند پس از درج شناس��ه 
عدم پرداخت بر روي چك به صورت مستقيم به دفاتر 
خدمات قضايي رفته و بدون رسيدگي قضايي نسبت 
به ثبت درخواست صدور اجراييه براي چك بالمحل 
اقدام كنند. اجراي اين بخش از قانون جديد چك به 
تنهايي نتايج درخش��اني به همراه داشت و توانست 
نسبت چك هاي برگشتي به مبادله شده را حدود ۴۰ 
درصد كاهش دهد و اين نسبت را از ۱۵.۴ درصد در 
سال قبل از تصويب قانون جديد چك يعني سال ۹۶ 

به ۹.۸ درصد در سال ۹۹ برساند.

     سقوط آمار چك هاي برگشتي
 به ۳.۵ درصد

گام دوم اجراي قانون جديد چك از ابتدا سال ۱۴۰۰ 
برداشته ش��د و طي آن چك هاي جديد بنفش رنگ 
صيادي بين مردم توزيع و ثبت آنها در سامانه صياد 
بانك مركزي الزامي شد و در نتيجه اين موضوع، امكان 
ايجاد محدوديت هايي براي افراد بد حساب فراهم آمد 
تا از آن پس، افرادي كه سابقه چك برگشتي رفع سوء 
اثر نشده دارند ديگر نتوانند با صدور چك بالمحل به 
ديگران ضرر وارد كنند. اولين جايي كه نتيجه اجراي 
گام بعدي قانون جديد چك نمايان شد، آمار چك هاي 
برگشتي سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بود كه در آن نسبت 
چك هاي برگشتي به مبادله شده قديمي از ۹.۸ درصد 

س��ال ۹۹ به ۸.۵ درصد در فصل بهار ۱۴۰۰ رس��يد. 
نتيجه ديگر الزامي شدن ثبت چك در سامانه صياد 
را مي توان در آمار پايين چك هاي جديد صيادي كه 
برگشت خورده اند، جست وجو كرد. آمار اعالم شده 
توسط مس��ووالن بانك مركزي نشان مي دهد كه در 
سه ماه نخس��ت امسال نسبت چك هاي برگشتي به 
چك هاي مبادل��ه اي جديد در حالي ب��ه حدود ۳.۵ 
درصد س��قوط كرده است كه در همين مدت نسبت 
چك هاي برگش��تي به چك هاي مبادله اي قديمي 

حدود ۸.۵ درصد بوده است.

   آمار چك هاي برگشتي از ۳.۵ درصد
 هم پايين تر خواهد رفت

ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون امور داخلي كشور 
و ش��وراهاي مجلس در خصوص نتايج مثبت اجراي 
قانون جديد چك بر كاهش آمار چك هاي برگشتي 
گفت: تا االن دو گام مهم در قانون جديد چك برداشته 
شده است كه موجب شده نسبت چك هاي برگشتي 
به مبادله ش��ده از ۱۵.۴ درصد به ۳.۵ درصد برس��د. 
وي ادامه داد: اگ��ر گام هاي ديگر اجراي قانون جديد 
چك محكم برداشته شود به يقين نسبت چك هاي 
برگشتي به مبادله اي از ۳.۵ درصد هم پايين تر خواهد 
آمد و به نرخ چك هاي برگشتي كشورهايي همچون 
تركيه و امريكا نزديك خواهد شد. وي درباره گام هاي 
قبلي اجراي قانون جديد چك اظهار داشت: گام اول 
ثبت شناسه عدم پرداخت بر چك هاي برگشتي بود 

كه موجب ش��د فرايند وصول وجه چك برگشتي به 
آس��اني امكان پذير ش��ود و گام دوم هم الزامي شدن 
ثبت اطالعات چك در س��امانه صياد بود. ابوترابي در 
توضي��ح گام دوم گفت: اين مرحل��ه از ابتدا فرودين 
۱۴۰۰ آغاز و بر اس��اس آن مشتريان موظف شدند تا 
چك هاي مبادله اي خودش��ان را اگر از نوع چك هاي 
جديد صيادي باشد در سامانه صياد ثبت و تأييد كنند. 
وي در خصوص شيوه اثر گذاري اجراي گام هاي بعدي 
قانون جديد چك بر كاهش بيش از بيش آمار چك هاي 
برگشتي خاطرنش��ان كرد: در گام سوم اجراي قانون 
جديد چك، رتبه بندي صادركنندگان چك در دستور 
كار قرار خواهد گرفت و همين امر موجب تغيير رفتار 
مبادله كنندگان چك خواهد شد زيرا افراد از آن پس 
كاري كه موجب كاهش اعتبار وي در رتبه بندي بشود 
را انجام نخواهند داد. اين نماينده مجلس اضافه كرد: 
بر اين اساس پشتوانه هر فرد براي صدور چك، اعتبار 
خودش خواهد شد و اگر اين اعتبار كاسته شود عماًل 

رتبه آن فرد در رتبه بندي ها كاهش پيدا خواهد كرد.

     چشم انتظاري براي كاهش ادامه دار آمار 
چك هاي برگشتي

اج��راي قانون جديد چك تاكن��ون تأثير مثبتي بر 
پايين آمدن آمار چك هاي برگشتي گذاشته است 
و از اين نظ��ر در در تحقق اهداف اوليه قانون موفق 
بوده اس��ت. در اين ميان هنوز بخش هايي از قانون 
اجرا نشده اس��ت كه اگر فرصت زماني براي اجراي 

آن بخش ها فراهم ش��ود، انتظار م��ي رود كه آمار 
چك هاي برگش��تي باز هم كاهش پي��دا كند و به 

استاندارد كشورهاي پيشرفته دنيا برسد

     ثبت صدور چك نيازمند تاييد بانك نيست
چك هاي صيادي جديد پس از ثبت موفق صدور در 
سامانه صياد توسط صادركننده چك، نيازمند تأييديه 
صدور از سوي سامانه نيستند و قابليت استعالم، ثبت 
تاييد و انتقال به گيرنده بعدي را دارند. به گزارش روابط 
عمومي بانك مركزي، همان گونه كه طي ماه هاي اخير 
بارها تشريح شده اس��ت بر اساس قانون جديد چك، 
چك هاي صيادي جديد موسوم به چك هاي بنفش 
بايد هنگام انتقال از صادركننده به گيرنده، حتما به يكي 
از روش هاي تعيين شده، در سامانه صياد ثبت صدور 
ش��ود. بر اين اساس ثبت موفق صدور چك در سامانه 
صياد توسط صادركننده به منزله رسميت يافتن چك 
و قابل انتقال شدن آن به گيرنده است و تاييد چك در 
مرحله بعدي صرفا  توسط گيرنده انجام مي شود. لذا 
ادعاي برخي از اش��خاص صادركننده  چك مبني بر 
انتظار براي درياف��ت تاييديه از بانك يا بانك مركزي 
ب��راي ثبت صدور چك به هيچ عن��وان صحت ندارد. 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تاكيد مي كند 
هرگونه ادعاي احتمالي از طرف صادركننده چك مبني 
بر اينكه »چك را در سامانه صياد ثبت كرده و منتظر 
دريافت تأييديه از طرف سامانه است«، ادعايي خالف 
واقع و نامنطبق با فرايندهاي ثبت و انتقال چك است.
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بانك مركزي اعتبارسنجي 
مشتريان بانك ها را سخت تر كرد 
در راستاي اثبات س��المت مالي و اطمينان خاطر 
از عمل به تعه��دات مالي به بانك ها، بانك مركزي 
مولفه هاي جديدي براي اعتبارسنجي مشتريان 
اضافه كرده كه حاكي از سخت شدن دريافت چك 
و وام براي افراد است.  بانك مركزي براي نظم بخشي 
به روند تس��هيالت دهي بانك ها س��امانه اي براي 
اعتبارسنجي مشتريان بانك ها طراحي كرد كه در 
اين س��امانه جزييات سابقه چك برگشتي، بدهي 
معوق بانكي، ضمانت افراد براي تسهيالت، وضعيت 
درآمدي، تعداد و ميزان تسهيالت دريافتي سررسيد 

نشده، مورد بررسي قرار مي گيرد.
اما در روزهاي اخير گفته هايي مطرح ش��د مبني 
براينكه بانك مركزي قصد دارد تا تعداد مولفه هاي 
تاثيرگذار ب��ر اعتبارس��نجي و در نتيج��ه دامنه 
اعتبارس��نجي براي دريافت چك و وام را افزايش 

دهد كه اين مولفه ها شامل موارد زير است: 
۱- محكوميت هاي مالي قضايي: بر اين اساس عدد 
محكوميت مالي در سامانه درج و محاسبه مي شود.

۲-  بدهي هاي مالياتي: به معناي پرداخت ماليات و 
ميزان درآمد ابرازي براي ماليات.

۳-  جرايم رانندگي: به اين صورت كه تعداد تخلفات 
و ميزان جرايم و پرداخت جرايم در اعتبارس��نجي 
لحاظ مي ش��ود. اين مولفه با هدف ارزيابي ريسك 

مشتري در نظر گرفته خواهد شد.
۴-  بدهي پرداخت عوارض گمركي.

۵-  ثبت سفارش هاي وارداتي كه منجر به واردات 
نشده است.

بدين منظور، پيگيري ها از بانك مركزي در اين زمينه 
حاكي از آن است كه افزايش مولفه ها براي اعتبارسنجي 
حتمي اس��ت و اين امر در جهت اثبات سالمت مالي و 
اطمينان از عمل به تعهدات مالي افراد انجام مي شود كه 

ساير كشورها نيز تجربه آن را داشته اند.

تداوم جذب نقدينگي
با اجراي عمليات بازار باز  

بانك مركزي به اجراي عمليات ب��ازار باز در قالب 
توافق بازخريد معك��وس به مبلغ ۳۸ هزار ميليارد 
ريال اقدام كرد.  با توجه به پيش بيني بانك مركزي از 
وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي، موضع عملياتي 
بانك مركزي در اين هفته استمرار جذب نقدينگي 
بود. از اين رو، بانك مركزي به اجراي عمليات بازار 
باز در قالب توافق بازخريد معكوس به مبلغ ۳۸ هزار 

ميليارد ريال اقدام كرد.
بانك مرك��زي در چارچوب مديري��ت نقدينگي 
مورد نياز بازار بين بانكي ريال��ي، عمليات بازار باز 
را به صورت هفتگي اجرا مي كند. موضع عملياتي 
اي��ن بان��ك )خريد يا ف��روش از طري��ق ابزارهاي 
موجود( بر اس��اس پيش بيني وضعيت نقدينگي 
در ب��ازار بين بانكي و ب��ا هدف كاهش نوس��انات 
نرخ ب��ازار بين بانكي ح��ول نرخ ه��دف، از طريق 
انتش��ار اطالعيه در س��امانه بازار بين بانكي اعالم 
مي شود. متعاقب اطالعيه مزبور، بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي مي توانند در راستاي مديريت 
نقدينگي خود در بازار بين بانكي، نسبت به ارسال  
سفارش ها تا مهلت تعيين شده از طريق سامانه بازار 
بين بانكي اقدام كنند. بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي مي توانند در روزهاي شنبه تا چهارشنبه 
از اعتبارگيري قاعده مند )دريافت اعتبار با وثيقه از 
بانك مركزي( مش��روط به در اختيار داشتن اوراق 
مالي اسالمي دولتي و در قالب توافق بازخريد با نرخ 

سود سقف داالن )۲۲ درصد( استفاده كنند.

انجام ۹۰ درصد تراكنش هاي 
شاپركي از طريق كارتخوان ها

بيش از ۹.۵ ميليون كارتخوان فروش��گاهي، ۱.۴ 
ميليون ابزار موبايلي و ۱.۶ ميلي��ون ابزار پذيرش 
اينترنتي در خردادماه مورد اس��تفاده قرار گرفته و 
حدود ۹۰ درصد تراكنش هاي ش��اپركي از طريق 
كارتخوان ها انجام شده است. در شرايطي كه طبق 
اعالم ش��ركت ش��اپرك، در خردادماه سال جاري 
بيش از ۳ ميلي��ارد و ۳۰۸ ميليون تراكنش انجام 
ش��ده كه حدود ۹۰ درصد از كل اين تراكنش ها از 
طريق كارتخوان هاي فروشگاهي بوده است، بررسي 
جديدترين گزارش شاپرك از سهم ابزارهاي پذيرش 
از تعداد تراكنش ه��ا در خردادماه ۱۴۰۰ نش��ان 
مي دهد، كارتخوان فروش��گاهي با ۹۰.۲۴ درصد 
بيشترين سهم را داش��ته و پس از آن ابزار پذيرش 
اينترنتي با ۶.۳۲ درص��د و در نهايت ابزار پذيرش 
موبايلي ب��ا ۳.۴۴ درصد، در رتبه ه��اي بعدي قرار 
دارند. همچنين مقايسه تعداد هر يك از ابزارهاي 
پذيرش فعال سيس��تمي در خرداد ۱۴۰۰ نسبت 
به ماه گذشته، نشان مي دهد تعداد ابزارهاي فعال 
سيستمي پذيرش اينترنتي، موبايلي و كارتخوان 
فروشگاهي نسبت به ارديبهشت ماه با كاهش همراه 
بوده است؛ به گونه اي كه تعداد كارتخوان فروشگاهي 
در خردادم��اه با اف��ت ۱.۲۸ درصدي نس��بت به 
ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ به رقم ۹,۵۴۳,۰۸۵ رسيده 
است. بنابراين مجموع تعداد اين ابزارها )اينترنتي، 
موبايلي و فروشگاهي( در سومين ماه سال به رقم 
۱۲,۵۸۲,۸۱۶ رسيده است كه نسبت به ماه قبل، 

۱.۲۵ درصد كمتر شده است.
همچنين مقايس��ه س��هم تعداد هر ي��ك از اين 
ابزارهاي پذيرش فعال سيستمي از كل ابزارهاي 
بازار در خردادماه ۱۴۰۰، نش��ان مي دهد سهم 
كارتخوان هاي فروش��گاهي از بازار در خردادماه 
۷۵.۸۴ درص��د ب��وده اس��ت كه اين مي��زان در 
ارديبهشت ماه امسال، ۷۵.۸۶ درصد تعيين شده 
بود و سهم ابزار پذيرش موبايلي از بازار در سومين 
ماه سال، به ۱۱.۴۳ درصد رسيده است كه نسبت 

به ارديبهشت ماه، اندكي كاهش يافته است.

جذب بيش از
 ۱۴ هزار ميليارد پول از بانك ها

بانك مركزي طي هفته ج��اري در بازار باز و بين 
بانكي به ميزان ۱۴ ه��زار و ۴۶۰ ميليارد تومان از 

بانك ها جذب كرد. 
كنترل نقدينگي بانك ها در ايران را بانك مركزي 
هر هفت��ه از طريق برگزاري دو بازار باز و اعتبارات 
قاعده مند در بازار بين بانك��ي انجام مي دهد كه 
در بازار باز هم��واره بانك مركزي با رصد وضعيت 
حساب بانك ها اقدام به جذب يا بسط پول مي كند.

در اين هفته نيز، بانك مركزي براي شش��مين بار 
متوالي معكوس عمل كرد و هدف جذب پول را در 
پيش گرفته اس��ت كه طي هفته جاري با فروش 
۳۸۰۰ ميليارد تومان اوراق با نرخ سود ۱۸ درصد 
و تاريخ سررسيد هفت روزه موافقت كرد كه به اين 
معني است كه اين ميزان پول از بانك ها جمع كرده 
است. عالوه براين، آنطور كه گزارش اين هفته بانك 
مركزي نشان مي دهد، با رسيدن سررسيد اوراق 
طي عمليات هفته گذش��ته بانك مركزي معادل 
۶۴۸۰ ميليارد تومان به بانك ها برگردانده است. از 
آنجا كه تفاضل ميزان اوراق فروخته شده و اوراق 
سررسيد شده معادل ۲۶۸۰ ميليارد تومان بوده، 
خال��ص عملكرد بانك مركزي در ب��ازار باز به اين 

ميزان بوده است. 
۷ بان��ك اعتبارات كوتاه مدت گرفتند. از س��وي 
ديگر، يكي ديگ��ر از بازارهاي مهم در راس��تاي 
كنت��رل نقدينگي، بازار بين بانكي اس��ت كه در 
آن بانك ه��اي داراي دارايي م��ازاد به بانك هاي 
دچار كس��ري، مبلغي را در سررسيد كوتاه مدت 
مي دهند كه اگر اين بانك، بانك مركزي باشد؛ به 
اين مبلغ و تسهيالت، اعتبارات قاعده مند گفته 
مي ش��ود و به نوعي بانك ها از بانك مركزي پول 
ق��رض مي گيرند كه طبق اع��الم بانك مركزي، 
طي اين هفته با تقاضاي هفت بانك و موسس��ه 
اعتب��اري براي دريافت مبلغي پول با سررس��يد 
كوتاه مدت موافقت ش��ده اس��ت.  در مجموع در 
بازار بين بانكي هفت بانك معادل ۴۳ هزار و ۲۲۰ 
ميلي��ارد تومان دريافت كردند و با توجه به اتمام 
سررس��يد توافق هاي صورت گرفته در بازار بين 
بانكي، بانك ها به ميزان ۳۱ هزار و ۴۴۰ ميليارد 
توم��ان بازپرداخت كردند ك��ه خالص عملكرد 
بانك مركزي در اين بازار به عدد ۱۱ هزار و ۷۸۰ 
ميليارد تومان مي رس��د. بنابراين، بانك مركزي 
طي اين هفته در بازارهاي باز و بين بانكي معادل 
۱۴ هزار و ۴۶۰ ميليارد تومان از بانك ها جذب و 
جمع كرده كه ركورد جاروي پول از بانك ها طي 

هفته هاي اخير ثبت شده است.

استقالل بانك مركزي
مسير كنترل نرخ تورم 

كسري بودجه يكي از چالش هاي اصلي اقتصاد ايران 
در سال هاي گذشته بوده است و زماني رخ مي دهد كه 
دولت منابع كافي براي هزينه هاي خود نداشته باشد اما 
حاضر نمي شود از هزينه هاي خود كم كند. بر اين اساس 
منفي ش��دن تراز درآمدها و هزينه ها در طول اجراي 
يك س��ال قانون بودجه را كسري بودجه مي نامند.در 
زمان بررس��ي اليحه بودجه ۱۴۰۰ كارشناسان بر اين 
نكته تاكيد كردند كه درصورت باقي ماندن تحريم ها 
و اليحه بودجه پيش  رو بدون هيچ تغييري با كس��ري 
بودجه ش��ديدي روبرو خواهيم شد، به طوري كه بايد 
منتظر تورم باالي ۵۰ درصد بود كه ش��كاف عميقي با 
نرخ تورم هدف گذاري شده توسط بانك مركزي دارد، 
اما به مانند سال هاي پيش سخن آنان راه به جايي نبرد.  
كوروش پرويزيان، رييس كانون بانك ها و موسس��ات 
اعتباري خصوصي درباره مديريت كسري بودجه، عدم 
استقراض از بانك ها و باالرفتن پايه پولي و تورم به ايِبنا 
گفت: هر كشوري كه موفق به كنترل تورم شده از بانك 
مركزي مستقلي برخوردار بوده است. هيچ راهي براي 
دولت جهت مديريت كسري بودجه در كوتاه مدت طي 
سال ۱۴۰۰ وجود ندارد، جز در نظر گرفتن اين سه مورد 
يعني استفاده از ابزار اوراق، مولدسازي دارايي هاي دولتي 
از جمله فروش دارايي هاي مازاد مانند ابنيه و تاسيسات 
غير ضروري و سوم بازار سهام و عرضه سهام دولتي در 
آن. دولت بايد به اين نتيجه دست يابد كه در كدام يك از 
اين موارد اشاره شده، موفق تر عمل خواهد كرد. به نظر 
مي رسد در اين ميان اوراق بين ديگر گزينه ها موفق تر 
خواهد بود زيرا درباره فروش س��هام شركت ها بايد در 
نظر داش��ت كه خاطرات مردم از بورس و اتفاقات سال 
۹۹ به دولت اجازه اين كار را نخواهند داد و احتماال مورد 
اس��تقبال قرار نمي گيرد. وي در اين خصوص چنين 
توضيح داد: در ميان و بلندمدت نياز است تا هم ناترازي 
بودجه براي دراختيار گرفتن تراز واقعي برطرف شود و 
هم اينكه پايه هاي مالياتي جديد مورد شناسايي قرار 
گيرد و همزمان اعطاي معافيت مالياتي به بخش توليدي 
فراموش نشود.رييس كانون بانك ها و موسسات اعتباري 
خصوصي درباره استقالل بانك مركزي نيز ابراز كرد: در 
اين مسير، اصالح نگاه به بودجه و استقالل بانك مركزي 
يكي از بهترين كارهايي است كه بايد هدف گيري در آن 
انجام شود. هر كشوري در دنيا كه موفق به كنترل تورم 
خود شده و آن را به زير ۵ درصد رسانده، از بانك مركزي 
مستقلي برخوردار بوده است، بنابراين بدون شك يكي 
از بهترين و اساسي ترين كارها همين مبحث خواهد بود.

پرويزيان در اين باره كه بخشي از مشكالت اقتصادي به 
مراودات بين المللي و FATF برمي گردد، گفت: بدون 
شك مراودات بين المللي به روان شدن تجارت و مبادالت 
كاال مي انجامد، اما اساسا با نقش بانك مركزي در تسعير 
مخالفت دارم، وقتي از اس��تقالل آن صحبت به ميان 
مي آيد به اين معنا است كه دليلي براي تبديل دالر به ريال 
از سوي اين نهاد براي دولت وجود ندارد، پس موضوع 
ف��وق را چگونه مي توان به FATF وصل كرد؟ مس��اله 
مراودات بين المللي و مساله FATF به قوت خود باقي 
است، اما ربطي به استقالل بانك مركزي ندارد و اساسا با 

ورود دالر و تزريق آن به بودجه دولتي مخالف هستيم.

بهدنبال4ماهازاجرايقانونجديدچكصورتگرفت

نرخدالردرصرافيهايبانكيبه۲4هزارو۷4۹تومانرسيد

ركورد كاهش چك هاي برگشتي به 3.5 درصد

سكه ۱۰ ميليون و 7۱۰ هزار تومان معامله شد 

1۷۹3واحدتوليديدرتملكبانكهاتعيينتكليفشود

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز سه ش��نبه ۲۲ تيرماه ۱۴۰۰، قيمت دالر در بازار 
آزاد به ۲۴ ه��زار و ۸۵۰ تومان، قيمت يورو ۲۹ هزار و 
۴۵۰ تومان و درهم امارات ۶ هزار و ۷۸۰ تومان اعالم 
ش��ده است. همچنين با اعالم هر اونس طال به قيمت 
۱۸۱۱ دالر، س��كه به ۱۰ ميليون و ۷۱۰ هزار تومان 
رسيد.  نايب رييس اتحاديه طال و جواهر قيمت سكه، 
طال و ارز را طي سه ش��نبه ۲۲ تير ۱۴۰۰ اعالم كرد. 
محمد كشتي آراي با بيان اينكه اونس جهاني ۱۸۱۱ 
دالر قيمت گذاري شده است، افزود: قيمت سكه طرح 
جدي��د ۱۰ ميليون و ۷۱۰ هزار تومان، قيمت س��كه 
طرح قديم ۱۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، نيم سكه ۵ 
ميليون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۶۰۰ 
هزار تومان و سكه گرمي ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان 
به فروش مي رسد.هر مثقال طال ۴ ميليون و ۵۹۶ هزار 
تومان و هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز ۱ ميليون و ۶۱ هزار 
تومان فروخته مي شود. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
)سه ش��نبه، ۲۲ تيرماه( با ۱۱۷ تومان افزايش نسبت 
به به قبل به رقم ۲۴ هزار و ۷۴۹ تومان رس��يد.قيمت 
فروش يورو با ۹۲ تومان كاهش نسبت به روز گذشته 
به ۲۹ هزار و ۳۹۱ تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر 
۲۴ هزار و ۲۵۹ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۸ هزار 
و ۸۰۹ تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار 

متشكل ارزي ۲۴ هزار و ۲۱۷ تومان و نرخ فروش آن 
۲۴ هزار و ۴۳۷ تومان اعالم شد. نرخ خريد يورو در اين 
بازار ۲۸ هزار و ۷۱۸ تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۸ هزار 

و ۹۷۹ تومان اعالم شد.
همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به 
قيمت ۲۶ هزار و ۵۱۱ تومان فروخته و حواله دالر 
به قيمت ۲۲ هزار و ۳۵۶ تومان معامله ش��د.دالر از 
هش��تم خردادماه وارد كانال ۲۳ هزار توماني شد و 
در اين فاصله به س��وي كان��ال ۲۴ هزار تومان خيز 
برداشت، اما دوباره كاهش يافت و در كانال ۲۳ هزار 
توماني در نوس��ان بود تا اينكه شنبه هفته گذشته 
وارد كانال ۲۴ هزار تومان شد و رشد آرام قيمتي را 
ادامه داد و به كانال ۲۵ هزار توماني نيز وارد شد اما 

دوباره به قيمت ۲۴ هزار تومان عقب نشيني كرد.

     سكه 7۰ هزار تومان ارزان شد 
صبح سه شنبه، قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد )سه شنبه، ۲۲ تيرماه( در بازار تهران با 
كاهش ۷۰ هزار توماني نسبت به روز گذشته به رقم 
۱۰ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان رسيد.ارزش هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با كاهش ۷۰ هزار 
توماني نس��بت به روز گذش��ته به رقم ۱۰ ميليون و 
۶۰۰ هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار آزادي طرح 

قديم نيز ۱۰ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. 
همچنين نيم س��كه بهار آزادي پنج  ميليون و ۵۵۰ 
هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۵۰۰ هزار تومان 
و س��كه يك گرمي نيز ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان 
قيم��ت خورد.عالوه بر اين، در ب��ازار طال نيز نرخ هر 
گرم طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۵۲ هزار تومان 
رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز چهار ميليون و ۵۵۸ 
هزار تومان ش��د. همچنين هر اونس جهاني طال نيز 
يك هزار و ۸۰۷ دالر و ۵۹ سنت قيمت خورد. قيمت 
سكه در آغاز س��ال جديد ۱۱ ميليون تومان بود كه 
به تدريج روند نزولي را شروع كرد تا به بهاي ۹ ميليون 
تومان رس��يد. از نيمه ارديبهشت ماه، به دنبال رشد 
تدريجي قيمت ارز، بهاي سكه اندكي رشد كرد و در 
اين مدت در كانال ۱۰ ميليون تومان در نوسان بوده 
است.  مهم ترين رويداد درخصوص بازار سكه و طال، 
حذف ابالغ قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده است. 
براساس اين قانون از اين پس، ماليات بر ارزش افزوده 
از سود و اجرت طال اخذ شده و ديگر از اصل طال كسر 
نمي شود. اين قانون قرار است از ۶ ماه آينده اجرا شود. 
پيش بيني مي ش��ود با اجراي قانون حذف ماليات 
برارزش افزوده، صنعت طال مجدد در كش��ور رونق 
يابد و در واقع اين قانون به مصرف كننده براي خريد 

طال كمك مي كند.

    دالر باال آمد
ارزش دالر مقاب��ل بيش��تر رقبا تقويت ش��د. تزريق 
نقدينگي و اعتبارات به بازارهاي مالي به ويژه بازار ارز 
توسط سياست گذاران پولي در جهان ادامه دارد تا از 
خروج قدرتمند از ركود كرونايي اطمينان حاصل شود.

بانك هاي مركزي ژاپن، امريكا و اروپا كماكان برنامه 
خريد اوراق قرضه خود را ادامه مي دهند و در چين 
نيز بانك مركزي اين كش��ور از تزريق مجدد ۱۵۰ 
ميلي��ارد دالر به بازار خبر داد كه به اعتقاد برخي از 
كارشناسان براي رفع نگراني فعاالن بازارهاي مالي 
و سرمايه گذاران بين المللي از كاهش سرعت رشد 
اقتصادي اين كش��ور بوده اس��ت. شاخص دالر كه 
نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را 
اندازه مي گيرد، در معامالت با ۰.۱۶ درصد افزايش 
نس��بت به روز گذشته در سطح ۹۲.۲۶ واحد بسته 
ش��د. در تازه ترين دور از معام��الت، پوند با ۰.۱۷ 
درصد كاهش نس��بت ب��ه روز قبل خ��ود و به ازاي 
۱.۳۸۸ دالر مبادله ش��د. يورو ۰.۱۶ درصد پايين 
رف��ت و با مان��دن در كانال ۱.۱۸ ب��ه ۱.۱۸۵ دالر 
رسيد. در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر 
با ۰.۱۸ درصد افزايش به ۱۱۰.۳۴۲ ين رس��يد. در 
برابر همتاي اس��تراليايي، ه��ر دالر امريكا به ازاي 

۱.۳۳۷ دالر مبادله شد. 

معاون هماهنگي امور اقتصادي وزير كشور با بيان اينكه 
هزار و ۷۹۳ واحد توليدي كشور در تملك بانك ها قرار 
دارد، گفت: بانك مركزي بايد اين واحدها را تا پايان كار 

دولت فعلي تعيين تكليف كند.
بابك دين پرست روز سه شنبه در جلسه ستاد تسهيل 
و رفع موانع توليد اس��تان همدان، اظهار داش��ت: اين 
واحدها توس��ط ۱۶ بانك كشور تملك ش��ده اند كه 
۴۲درصد آنها فعال و مابقي غيرفعال هس��تند. بانك 
مركزي موظف ش��ده اين واحدها را تا پايان كار دولت 
دوازدهم تعيين تكليف كرده و به چرخه توليد بازگرداند. 
معاون هماهنگي امور اقتصادي وزير كشور در ادامه به 

وجود ۷۶ هزار و ۸۳۵ طرح نيمه تمام در سطح كشور 
اش��اره كرد و افزود: اين طرح ها در حوزه هاي صنعت 
و معدن، نيازمند تامين اعتبار هستند.  دين پرست با 
بيان اينكه از ۱۲هزار واحد معدني كشور۶ هزار واحد 
آن غيرفعال اس��ت، گفت: فعال س��ازي اين واحدها 
بايد ب��ه صورت جدي دنبال ش��ود زيرا ب��ا راه اندازي 
اين واحدها ۸۰۰ هزار ش��غل جديد در مناطق كمتر 
توسعه يافته كشور ايجاد مي شود. معاون وزير كشور 
به موضوع افزايش حامل هاي انرژي واحدهاي صنعتي 
و توليدي نيز اشاره كرد و افزود: اين موضوع مشكالت 
عديده اي را براي توليدكنندگان ب��ه وجود آورده كه 

نيازمند اص��الح و بازنگري اس��ت. افزايش بهاي برق 
و گاز پش��توانه قانوني مجل��س را دارد اما با اين وجود 
پيگير آن هستيم تا تبعيض مثبتي بين بخش توليد 
و س��اير بخش ها به وجود بيايد.  دين پرست در ادامه 
با اش��اره به مشكالت بانكي واحدهاي توليدي كشور، 
تصريح كرد: اعضاي هيات خبرگان بانكي و اقتصادي 
در استان ها موطف به رسيدگي به مسائل و مشكالت 
فعاالن اقتصادي هس��تند و با مديراني كه به مصوبات 
ستاد تسهيل تمكين نكنند به صورت قانوني برخورد 
خواهد شد.  معاون هماهنگي امور اقتصادي وزير كشور 
تاكيد كرد: ستاد تسهيل و رفع موانع توليد قوي ترين 

ساختار را از نظر اجرايي و تضميني دارد كه مصوبات آن 
در راستاي حمايت از بخش توليد بسيار نافذ است. به 
گفته او، در اين ستاد ملي ۲۲ عضو كابينه دولت حضور 
دارن��د كه در واقع يك دولت كوچك براي تس��هيل و 
گره گش��ايي فعاالن اقتصادي تشكيل شده است. ۶۷ 
واحد صنعتي و توليدي استان همدان با ۴۲۰ ميليارد 
تومان سرمايه گذاري روز س��ه شنبه با حضور »بابك 
دين پرست« معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منطقه اي وزير كشور به بهره برداري رسيد. براي اجرا 
و بهره برداري از اين طرح ها با ۷۵۰ نفر اشتغالزايي در 
مجموع ۴۲۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري شده است.
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عدم دسترسي افراد خارج از كشور 
به TSETMC برطرف شد

روح اهلل دهقان، مديرعامل شركت مديريت فناوري 
بورس با اعالم علت عدم دسترسي افراد خارج از كشور 
به مهم ترين سايت بازار سرمايه يعني TSETMC از 
رفع اين محدوديت موقتي از امروز سه شنبه خبر داد . 
روح اهلل دهقان درباره علت عدم دسترسي افراد خارج 
كشور به مهم ترين واصلي ترين سايت بازار سرمايه 
يعني TSETMC كه با انتقاداتي همراه شده گفت: 
اين تصميم موقتي بوده و از اول هفته جاري به دليل 
لزوم به روز رساني زيرس��اخت هاي سايت و ارتقاي 
سطح امنيت و با هماهنگي سازمان بورس رخ داده 
اس��ت. وي ادامه داد: با اين اوصاف و در پي انجام 
عمليات الزم، دسترس��ي فعاالن خارج از كشور 
به اين سايت از صبح روز سه شنبه برقرار و طبق 

روال گذشته، امكان پذير مي شود.

برگزاري نخستين دوره آموزشي 
ويژه ناشران بورسي

 س��جاد موحد، مديرعام��ل مركز مالي اي��ران بابيان 
» مركز مالي ايران با همكاري شركت بورس اوراق بهادار 
تهران نخستين دوره آموزشي درزمينه موضوعات روز 
و موردنياز ناشران بورسي را براي اعضاي هيات مديره 
و مديران عامل برگزار مي كند.« گفت: آموزش، يكي 
از اركان اساس��ي فعاليت در بازارهاي مالي است. اين 
مولفه به حدي مهم و جدي است كه الزم است كاركنان 
س��ازمان ها ازجمله مديران عالي در هر سطحي كه 
قرارگرفته اند جهت افزايش توانمندي و ارتقاي سطح 
علمي خود دوره هايي را سپري كنند. مديرعامل مركز 
مالي ايران با اش��اره به اهميت اي��ن دوره اظهار كرد: 
گس��ترش ابزارهاي مالي جديد در س��اليان اخير و با 
توجه به دارايي هاي تحت مديريت شركت هاي بازار 
سرمايه و اهميت نگهداري، مديريت و افزايش سرمايه 
و ثروت با توجه به حضور بيش از ۵۰ ميليون سهامدار 
در اين بازار، لزوم باالبردن سطح آگاهي و دانش مديران 
ارشد بازار سرمايه را بيش از هر زمان ديگر خاطرنشان 
مي كنند. موحد افزود: پيرو اين مهم، مركز مالي ايران 
در نظر دارد با همكاري ش��ركت ب��ورس اوراق بهادار 
تهران نخستين دوره آموزشي درزمينه موضوعات روز 
و موردنياز ناشران بورسي را براي اعضاي هيات مديره 
و مديران عامل برگزار كند . وي همچنين بابيان اينكه 
دوره ويژه ناشران بورسي با هدف افزايش تعامل ناشران 
با بازار س��رمايه برنامه ريزي ش��ده است، خاطرنشان 
كرد: سرفصل هاي مشتمل بر آشنايي با بازار سرمايه 
و روش هاي تأمين مالي از طريق آن، قوانين و مقررات 
بازار سرمايه، حاكميت شركتي است. همچنين، نكاتي 
از اقتصاد ايران جهت توس��عه كسب وكارها و بررسي 
انواع تحريم هاي اقتصادي و تعامل كشورهاي مختلف 
در دوره تحريم با ايران ازجمله سرفصل هاي اصلي اين 
دوره هس��تند و در ادامه اساتيد به سواالت و ابهامات 

مطرح شده در اين حوزه نيز خواهند پرداخت.

صعود بورس ها در جهان
تحركات بانك هاي مركزي زير ذره بين معامله گران 
بورسي قرارگرفته اس��ت؛ كميته پولي بانك مركزي 
اروپا در حال بازنگري سياست هاي نرخ بهره اي خود 
است. انتظار مي رود نرخ بهره نسبت به سطح كنوني 
افزايش سريعي پيدا كند كه آخرين بار در سال ۲۰۰۳ 
چنين بازنگري انجام شده بود. كريستين الگارد، رييس 
بانك مركزي اروپا گفته اس��ت حفظ ثبات بازارهاي 
مالي و حمايت از بخش هاي آس��يب ديده از كرونا به 
قوت خود باقي خواهند ماند واالن زمان مناسبي براي 
قطع همه حمايت ها نيست.  فيونا سينكوتا، كارشناس 
ارشد سرمايه گذاري در سيتي بانك گفت: شرايط به 
نس��بت ماه هاي قبلي قطعًا بهتر شده است. ما اكنون 
شاهد رشد اقتصادي خوبي در بيشتر كشورها هستيم 
بااين حال هنوز رشد در مرحله اي قرار ندارد كه بتوان 
آن را يك روند رو به رشد تمام عيار دانست. در مقايسه 
با محيط كالن اقتصادي، ش��اخص هاي بورسي طي 
هفته هاي اخير كمي بيش ازحد افزايش داش��ته اند و 
اين بدان معناست كه روزهاي اصالح بازار درراه خواهند 
بود.  در وال اس��تريت همه شاخص ها صعودي بودند؛ 
تا جايي كه هر سه ش��اخص اصلي بورسي در سطح 
باالتري از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز 
ايدانستريال اوريج« با ۰.۳۴ درصد افزايش نسبت به 
روز قبل و در س��طح ۳۴ هزار و ۹۸۸.۷۰ واحد بسته 
شد. شاخص »اس اند پي ۵۰۰« با ۰.۲۸ درصد صعود 
تا س��طح ۴۳۸۱.۹۹ واحدي باال رفت و ديگر شاخص 
مهم بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با ۰.۱۸ 
درصد افزايش در س��طح ۱۴ هزار و ۷۲۸.۵۷ واحدي 
بسته شد. در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص 
»فوتس��ي ۱۰۰« بورس لندن با ۰.۰۵ درصد افزايش 
نس��بت به روز قبل و در سطح ۷۱۲۵.۴۲ واحد بسته 
شد. شاخص »دكس ۳۰« بورس فرانكفورت در آلمان 
با جهش ۰.۶۵ درصدي و ايستادن در سطح ۱۵ هزار 
و ۷۹۰.۵۱ واحدي به كار خود خاتمه داد و ش��اخص 
»كك ۴۰« بورس پاريس با پيشروي ۰.۴۶ درصدي 
در سطح ۶۵۵۹.۲۵ واحد بسته شد. در مادريد شاخص 
»ايبكس ۳۵« ۰.۴۵ درص��د باال رفت و به ۸۸۱۶.۷۰ 
واحد رسيد. در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها 
عملكرد خوبي داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي 
۲۲۵« بورس توكيو ژاپن با افزايش ۲.۲۵ درصدي تا 
س��طح ۲۸ هزار و ۵۶۹.۰۲ واحدي باال رفت. شاخص 
»هانگ س��نگ« بورس هنگ كنگ ۰.۶۲ درصد باال 
رفت و در س��طح ۲۷ هزار و ۵۱۵.۲۴ واحد بسته شد. 
در چين شاخص »شانگهاي كامپوزيت« صعود ۱.۲۵ 
درص��دي را تجربه كرد و در س��طح ۵۱۳۲.۷۱ واحد 
بسته ش��د. در استراليا ش��اخص »اس اند پي اس اند 
ايكس ۲۰۰« بورس س��يدني با ۰.۸۳ درصد افزايش 
و ايستادن در س��طح ۷۳۳۳.۴۶ واحدي به كار خود 
خاتمه داد. در بين ديگر ش��اخص هاي مهم آسيايي، 

شاخص »تاپيكس« ژاپن صعودي بود.

رشد بازار سرمايه
مساوي ساماندهي معيشت مردم

راديوگفتوگو| عليرضا شهبازي، عضو كميسيون 
برنامه وبودج��ه مجل��س ارزياب��ي خ��ود از مواضع 
رييس جمهور منتخب درباره بورس را مثبت عنوان 
كرد و گفت: متأسفانه بسياري از مشكالت موجود در 
حوزه بازار سرمايه در دولت فعلي و در پي اختالفات 
بين مدي��ران اقتصادي به وجود آمد و س��بب ش��د 
اعتماد مردم از بورس س��لب ش��ود. وي با اش��اره به 
كاهش شديد شاخص بورس در بازار سرمايه در يك 
س��ال گذش��ته، اظهار كرد: با اطمينان خاطري كه 
حجت االسالم والمسلمين رييس��ي داد، بازار به ويژه 
سرمايه داران حقيقي و خرد جواب مثبت دادند و اين 
سبز شدن بازار در اين راس��تا ارزيابي مي شود. عضو 
كميس��يون برنامه وبودجه مجلس اظهار اميدواري 
كرد: اميدوارم با درايت و همدلي كه در مجموعه تيم 
اقتصادي به وجود خواهد آمد، شاهد روند رو به رشد و 
مثبت بازار سرمايه باشيم تا مردم نيز بيش ازپيش به 
بازار سرمايه سوق پيدا كنند. وي با اشاره به برنامه هاي 
تبليغاتي رييس جمهور منتخب در دوران انتخابات، 
بيان كرد: رييس جمه��ور منتخب محور برنامه هاي 
خود را اقتصاد عنوان كرده است. رهبر معظم انقالب 
در سال هاي گذشته بارها و بارها مسووالن را به توجه 
به اقتصاد به ويژه اش��تغال و تولي��د توصيه كردند و 
حجت االسالم والمس��لمين رييسي نيز در اين راستا 
توجه ويژه اي دارد. ش��هبازي درب��اره اهميت توليد 
تصريح كرد: اگر به توليد در كشور و اقتصاد مقاومتي 
توجه كنيم، خيلي از مشكالتي كه امروز وجود دارند 
و مردم نسبت به آنها دغدغه دارند، مرتفع خواهد شد. 
يكي از مهم ترين دغدغه هاي جوانان اش��تغال است 
زيرا در هر خانواده دو يا سه نيروي تحصيل كرده بيكار 
وجود دارد كه اساسًا اميدي به آينده ندارند كه حتي 
اقدام به ازدواج كنند. اين نماينده مردم در مجلس 
شوراي اس��المي افزود: اميدوار هستيم باروي كار 
آمدن دولت آقاي رييسي و انتخاب كابينه اي جوان 
و پرتحرك، شاهد رشد واقعي بازار سرمايه باشيم كه 
در سايه اين رشد، هم به توليد و هم معيشت توجه 
وبه آن سامان داده شود و به اين شكل موجب رويكرد 

و اقبال مثبت مردم به بازار سرمايه  شود.

تغيير ديدگاه و جايگاه
بازار سرمايه در دولت

ايرنا|روزبه شريعتي، كارشناس بازارسرمايه به ابهامات 
كنوني موجود در معامالت بورس اشاره كرد و افزود: تا 
چند وقت گذشته يكي از ابهامات حاكم در بازار، برگزاري 
انتخابات رياست جمهوري ايران بود اما با پايان يافتن 
آن و پيروزي حجت االسالم والمسلمين رييسي در اين 
انتخابات ابهامات حاكم در معامالت بورس كمرنگ تر 
ش��د كه به دنبال آن بازار سمت وس��وي جديدي را به 
خود گرفت و توانس��ت بار ديگر روند صعودي به خود 
بگيرد. وي خاطرنشان كرد: اين نكته بسيار حائز اهميت 
است كه در انتخابات رياست جمهوري سال ٩٢ و ۹۶ و 
در مناظره هاي رييس جمهوري هيچ صحبتي از بازار 
سرمايه نبود، اين در حالي است كه بازار سرمايه در همه 
كشورهاي توسعه يافته جهان به عنوان ركن اصلي اقتصاد 
كشور محسوب مي شود. در ديگر كشورها بازار بدهي، در 
بازار سرمايه معني پيدا مي كند و عمق بازار آنها به حدي 
بزرگ مي ش��ود كه در عمل وضعيت بازار سرمايه آنها 
دماسنج واقعي اقتصادي كشور خواهد شد وي اظهار 
داش��ت: نكته مهمي كه به عنوان تفاوت نگاه در ايران 
وجود دارد و اميد مي رود تا با فضايي كه از بازار سرمايه در 
كشور شكل گرفته و اكنون كه گرايش مردم به اين بازار 
زياد شده است به مرور تغيير كند، پذيرش بازار سرمايه به 
عنوان بازار دارايي از سوي رييس جمهوري منتخب است. 
به گفته شريعتي، مردم ايران به طور سنتي به هر ميزان كه 
سرمايه در اختيار داشتند و به دنبال حفظ ارزش آن بودند 
در بازار طال و سكه سرمايه گذاري مي كردند كه بعدها 
ارز خارجي به آن اضافه شد. اين كارشناس بازار سرمايه 
بابيان اينكه اين نكته بايد قابل توجه باشد كه اگر در بازار 
صحبت از اختصاص يك درصد از منابع صندوق توسعه 
ملي به بازار سرمايه مي شود بايد به طور حتم اين اقدام 
اجرايي شود، افزود: اگر سياست گذاران و قانون گذاران، 
مردم را به سمت سرمايه گذاري در بازار سرمايه دعوت 
مي كنند بايد نشان دهند كه بازار سرمايه را به عنوان بازار 
طبقه دارايي قبول دارند تا از اين طريق مردم هم بپذيرند 
كه اگر به دنبال اين هستند تا از گزند تورم در امان بمانند 
نبايد سرمايه هاي خود را به سمت بازار طال و دالر ببرند. 
وي به حمايت رييس جمهوري جديد از معامالت بورس 
اشاره كرد و افزود: حجت االسالم رييسي در مناظره هاي 
خود صحبت از حذف قيمت گذاري دس��توري، عدم 
دخالت مستقيم دولت در قيمت گذاري و روند معامالت 
بازار سرمايه داشته و اعالم كرده است كه به مكانيزم بازار 
سرمايه اعتماد مي كند كه اين موضوع اتفاقي بسيار مثبت 
و خوب در معامالت بورس ايجاد كرد. شريعتي با اشاره به 
ريسك هاي تهديدكننده معامالت بورس، خاطرنشان 
كرد: اكنون بايد منتظر ماند تا تيم جديد وارد كارشده 
و مشخص شود كه معاونت اقتصادي رييس جمهوري، 
وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي چه 
كساني هستند و كدام يك از صحبت هاي مطرح شده از 
سوي رييس جمهوري در مناظره ها شكل مي گيرد. وي 
بابيان اينكه صحبت هاي انجام شده منطقي و به نفع بازار 
است و در صورت اجراي آن مي توان شاهد تأثير مثبت 
آن در معامالت باشيم، گفت: بايد ديد تيم اقتصادي 
دولت س��يزدهم به همين ص��ورت عمل مي كنند يا 
خير كه اي��ن موضوع به عنوان يكي از ريس��ك هاي 
تهديدكننده بازار تلقي مي شود. ديگر ريسك فعلي بازار 
مذاكره هاي برجام و وجود ابهام درنتيجه آن است كه اين 
موضوع ابهام هايي را براي آينده كالن كشور و درنتيجه 
بازار س��رمايه ايجاد كرده اس��ت. اين كارشناس بازار 
سرمايه بابيان اينكه نرخ سود بانكي كه متأثر از تصميم 
دولت جديد است بر روند بازار تأثيرگذار خواهد بود، 
گفت: بر اساس پيش بيني هاي انجام شده ريسك هاي 

بازار تا شهريورماه به قوت خود باقي است.

افت نوساني شاخص بورس تهران
ش��اخص كل در بازار بورس در چهارمين روز كاري هفته 
يعني سه ش��نبه، ۲۲ تيرماه ۴۱۴ واحد افت داش��ت كه 
درنهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و ۳۰۳ هزار واحد 
رسيد. بر پايه معامالت اين روز بيش از هفت ميليارد و ۹۳۵ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۷ هزار و 
۳۵۱ ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با ۳۱۶ واحد كاهش به ۴۰۰ هزار و ۳۳۷ واحد و 
شاخص قيمت )هم وزن( با ۲۰۱ واحد افت به ۲۵۴ هزار و 
۷۷۲ واحد رسيد. شاخص بازار اول يك هزار و ۱۴۸ واحد 
افزايش و شاخص بازار دوم پنج هزار و ۷۹۵ واحد كاهش 
داشت. طي معامالت روز گذش��ته حقيقي ها حدود ۲۰ 
ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت 
خرد هفت هزار و ۷۰ ميليارد تومان بود، افراد حقيقي ۸۰ 
درصد يعني پنج هزار و ۶۳۰ ميليارد تومان سهام خريدند 

و مازاد خريدشان مقدار قابل توجهي از كل معامالت نشد.
بيشترين ورود پول حقيقي به بورس و فرابورس در سه گروه 
»سرمايه گذاري ها«، »استخراج كانه هاي فلزي« و »زراعت 
و خدمات وابسته« رقم خورد درحالي كه برآيند معامالت 
گروه ه��اي »بانك ها و موسس��ات اعتب��اري« و »فلزات 
اساس��ي« به نفع حقوقي ها تمام شد. سه نماد »صباح«، 
»زفكاح« و »ومعادن« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي 
را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به 
»وتجارت«، »شپنا« و »وپارس« معطوف بود. عالوه بر اين 
در بين همه نمادها، شركت معدني و صنعتي گل گهر با 
نماد »كگل« با دو هزار و ۱۱۷ واحد، توسعه معادن و فلزات 
با نماد »ومعادن« با ۹۵۲ واحد، پتروشيمي نوري با نماد 
»نوري« يا ۷۶۰ واحد، معدني و صنعتي چادرملو با نماد 

»كچاد« با ۶۲۹ واحد، گروه مديريت سرمايه گذاري اميد با 
نماد »واميد« با ۴۴۰ واحد، بانك پارسيان با نماد »وپارس« 
با ۴۱۳ واحد، پتروشيمي پرديس با نماد »شپديس« با ۳۱۶ 
واحد، پااليش نفت تهران با نماد »شتران« با ۲۴۵ واحد 
و پتروش��يمي پارس با نماد »پارس« با ۲۱۳ واحد تأثير 
مثبت بر ش��اخص بورس داشتند. در مقابل ملي صنايع 
مس ايران با نماد »فملي« با يك هزار و ۲۶۰ واحد، شركت 
س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با يك 
هزار و ۱۰۹ واحد، پتروش��يمي جم با نماد »جم« با ۳۲۶ 
واحد، پتروشيمي فناوران با نماد »شفن« با ۳۱۵ واحد، 
گروه مپنا با نماد »رمپنا« با ۳۱۲ واحد، صنايع پتروشيمي 
خليج فارس با نم��اد »فارس« با ۲۸۹ واح��د، نفت و گاز 
پتروشيمي تأمين با نماد »تاپيكو« با ۲۸۷ واحد، مخابرات 

اي��ران با نماد »اخابر« با ۲۸۷ واح��د، ايران خودرو با نماد 
»خودرو« با ۲۶۶ واحد و فوالد خوزستان با نماد »فخوز« با 
۲۵۲ واحد تأثير منفي را بر شاخص بورس داشتند. بر پايه 
اين گزارش، در اين روز شركت ليزينگ كارآفرين با نماد 
»ولكار«، گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي 
كشوري با نماد »ومدير«، شركت سرمايه گذاري تأمين 
اجتماعي با نماد »شستا«، نوسازي و ساختمان تهران با 
نماد »ثنوس��ا«، گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، باما 
با نماد »كاما« و فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« در 
نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه كانه فلزي هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و 
در اين گروه ۴۳۵ ميليون و ۹۱۲ هزار برگه سهم به ارزش 

۶ هزار و ۹۱۰ ميليارد ريال دادوستد شد.

      فرابورس نزولي شد
در چهارمين روز كاري هفته شاخص فرابورس نيز بيش 
از ۶۶ واحد افزايش داش��ت و بر روي كانال ۱۸ هزار و ۹۴۸ 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار سه ميليارد و ۸۶۰ 
ميليون برگه سهم به ارزش ۱۸۴ هزار و ۲۹۲ ميليارد ريال 
دادوستد شد. در اين روز شركت بيمه دي با نماد »ودي«، 
پتروشيمي مارون با نماد »مارون«، سنگ آهن گهر زمين 
با نماد »كگهر«، پااليش نفت الوان با نماد »شاوان«، بيمه 
كوثر با نماد »كوثر«، ويتانا با نماد »غويتا«، توزيع دارو پخش 
با نماد »دتوزيع«، صنعتي دوده فام با نماد »شصدف«، بيمه 
تجارت نو با نماد »بنو« و پخش هجرت با نماد »هجرت« 
تأثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. همچنين پليمر 
آريا ساسول با نماد »آريا«، مديريت انرژي تابان هور با نماد 
»وهور«، پتروش��يمي تندگويان با نماد »شگويا«، توليد 
نيروي برق دماوند با نماد »دماوند«، صنعتي مينو با نماد 
»غصينو«، سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، صنايع 
ماشين هاي اداري ايران با نماد »ماديرا«، توليد برق عسلويه 
مپنا با نماد »بمپنا« و گروه توسعه مالي مهر آيندگان با نماد 
»ومهان«، توكاريل با نماد »توريل« و پتروشيمي زاگرس 
با نماد »زاگرس« با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه 
بودند. در پايان روز گذش��ته بازار سرمايه، ارزش سهام 
عدالت در مقايسه با روز گذشته، ۰.۲ درصد كاهش يافت 
و ارزش سبد ۵۳۲ هزارتوماني و يك ميليون توماني سهام 
عدالت به ترتيب به ۱۱ ميليون و ۷۶۱ هزار تومان و ۲۲ 
ميليون و ۱۵۹ هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزارتوماني سهام 

عدالت به ۷ ميليون و ۵۶ هزار تومان رسيده است.

گروهبازارسرمايه|
بر اساس قانون، شركت ها از مهلتي يك ساله براي پرداخت 
سود مجامع به سهامداران حقيقي و حقوقي خود برخوردار 
هس��تند. در اين ميان گفته مي ش��ود اغلب شركت ها از 
حداكث��ر اين مهلت ب��راي به تأخير انداختن واريز س��ود 
سهامداران بهره مي برند. برخي صاحب نظران بازار سرمايه 
اين رون��د را موردانتقاد قرار داده و پيش��نهاد كرده اند اين 
قانون موردبازنگري قرار گيرد. در ميان برخي از شركت ها 
نيز از تمامي ۳۶۵ روز مهلت قانوني سوءاستفاده مي كنند تا 
پس از ۸ ماه و بعد از سال مالي سود را به حساب سهامداران 
واريز كنند. اين موضوع عدم پرداخت را مي توان يك ظلم 
آشكار دانست؛ زماني كه سهامداران يك سهام را خريداري 
مي كنند به زمان مجمع و پرداخت سود آن هم فكر مي كنند 
و زماني كه يك سال پرداخت سود زمان مي برد، سهامداران 
نسبت به سهم موردنظر و حتي كليت بازارسرمايه كم اعتماد 
مي ش��وند. اين موضوع مي تواند ميزان سرمايه گذاري در 
برخي از گروه هاي بورس��ي را كاهش دهد. بر اساس قانون 
تجارت، ش��ركت ها تا ۸ ماه پس از تاريخ برگزاري مجامع 
فرصت دارند تا سود نقدي را ميان سهامداران توزيع كنند، كه 
اغلب شركت ها از اين فرصت داده شده سوءاستفاده مي كنند 
و تقريباً يك سال سود سهامداران را نزد خود نگاه مي دارند و 
در سال مالي بعدي به پرداخت اين سود مي پردازند. با توجه 
به اينكه ارزش پول در كشور همواره در حال كاهش است، 
سودي كه بعد از هش��ت ماه پرداخت مي شود، ارزش روز 
تعيين شده را ندارد. در اين روزها و شيوع شديد كرونا اغلب 
شركت ها براي پرداخت سود از مدل هاي سنتي سال هاي 
اخير اس��تفاده مي كنند و كاري به س��امانه سجام ندارند، 
تقريبًا سه س��ال از راه اندازي سامانه سجام براي پرداخت 
سود سهامداران مي گذرد اما؛ هنوز هم بخش عمده اي از 
شركت ها براي دريافت سود به مراجعه حضوري بانك ها 
تأكيددارند! كرونا دلتا در تمامي كشور شيوع يافته و اين كار 
شركت ها مي تواند ميزان كوويد-۱۹ را در كشور گسترش 

دهد و مسووالن بايدكاري براي اين شركت ها انجام دهند.

     سهامداران در خصوص پرداخت مجامع 
چه مي گويند؟

بهنام اكبري، يكي از فعالين بازارسرمايه در خصوص پرداخت 
سود ش��ركت ها مي گويد: برخي مجامع در تيرماه برگزار 
مي شوند اما شركت ها سود را در اسفندماه پرداخت مي كنند. 
در اين بازه زماني، اكثراً مردم فراموش مي كنند كه سودي 
دارند، اطالع رساني هم به خوبي انجام نمي شود. گاهي اوقات 
ميزان سود به قدري ناچيز است كه شخصاً بي خيال گرفتن 
آن مي شوم. اين در حالي است كه سامانه سجام راه اندازي 
شده است و شركت ها مي توانند از طريق اين سامانه سود 
را پرداخت كنند. هرچند برخي شركت ها اين كار را انجام 
مي دهند اما تعداد آنها بسيار كم است. روش هاي پرداخت 
مردم را پشيمان مي كند. براي مثال مگر سود عرضه اوليه 
چقدر است؟ هيچ كس حاضر نيست براي مثاًل ۵۰۰۰ تومان 
به بانك مراجعه كند. بنابراين پول دست شركت مي ماند و 
در ساده ترين حالت ممكن از پول هاي بلوكه شده سود بانكي 
مي گيرند. محمد محمدي، از فعالين چندين ساله بازار سهام 
در خصوص اينكه بايد شماره حساب خود را سهامداران به 
شركت فكس كنند توضيح مي دهد: درست است كه امروز 
ش��ركت هاي زيادي براي پرداخت س��ود به سراغ سجام 
رفته اند، مخصوصًا شركت هاي بزرگ اما هنوز بسياري از 
شركت ها سود را از طريق سجام پرداخت نمي كنند. اما به 
نظر من سازمان بورس بايد پرداخت سود از طريق سجام را 
اجباري كند البته به شركت ها نيز فرصتي يك ساله براي 
فراهم كردن زيرساخت ها داده شود. از سوي ديگر به نظر 
من تا جايي كه امكان دارد بايد پرداخت نقدي حداكثري 
صورت بگيرد. مثاًل گفته مي شود شركت تا پايان سال به 
ازاي هر س��هم ۲۰۰ تومان سود مي سازد كه ۷۰ تومان آن 
تقسيم مي شود و مابقي در شركت براي افزايش سرمايه باقي 
مي ماند. البته اين موضوع ذاتاً بد نيست، البته اگر شركت ها 
طرح توسعه داشته باش��ند! اما بسياري از شركت ها طرح 

توسعه ندارند و هيات مديره فقط با كمبود نقدينگي مواجه 
اس��ت و به جاي اينكه مشكل را حل كنند از سود سهام دار 
مي زنند! بايد وحدت رويه نس��بي ايجاد ش��ود تا سازمان 
براي جلوگيري از سوءاس��تفاده، شركت ها را موظف كند 
حداقل ۷۰ درصد سودي كه محقق شده است را پرداخت 
كنند اگر DPS حداكثري به دس��ت سهام دار برسد باعث 
دلگرمي سهام دار مي شود. فتانه احدي، فعال بازارسرمايه 
نيز دراين خصوص مي گويد: يكي از هدف هاي سجام واريز 
سودهاي نقدي شركت ها از طريق اين سامانه بود اما بعد از 
گذشت تقريبًا سه سال از اجباري بودن ثبت  نام در سجام 
بسياري از شركت ها سود خود را از طريق سجام به حساب 
سرمايه گذاران واريز نمي كنند. براي مثال يك شركت سود 
نقدي تقسيم مي كند كه در مجموع ۸۲۵ تومان مي شود 
و اع��الم مي كند كه از اين تاريخ تا اين تاريخ به اين بانك ها 
مراجعه كنيد. بنابراين جمعيتي حدود ۲-۳ ميليون نفر 
بايد براي سود ۸۲۵ توماني به بانك مراجعه كنند كه هزينه 
رفت و آمد به بانك چند برابر مبلغ س��ود مي شود! از سوي 
ديگر در بعضي موارد س��ود به قدري دير واريز مي شود كه 
ارزش پول از بين مي رود يا فرد سهم را فروخته و فراموش 
كرده روزگاري س��هام دار همچين سهمي بوده است. من 
شخصًا تاكنون سودهاي خرد زيادي را دريافت نكردم و كاًل 
فراموش كردم و اين موضوع مختص من نيست، بسياري 
از سهامداران دقيقًا نسبت به سودهاي ناچيزي كه بايد از 
سيستم بانكي دريافت كنند همين واكنش را دارند. حاال 
تصور كنيد كه براي دريافت مبلغ ناچيزي افراد زيادي در 
شرايط كرونا بايد به بانك مراجعه كنند! وحيد حسيني، از 
ديگر فعالين بازارسرمايه با اشاره به اينكه در اين چندساله 
برخي از شركت ها س��ود خود را واريز نكرده اند مي گويد: 
بعضي ها از شركت ها بانك هايي را براي دريافت سود معرفي 
مي كنند كه شعبه اين بانك ها در شهرهاي كوچك وجود 
ندارد و من س��هام دار براي دريافت سود ناچيز بايد به شهر 
ديگري بروم. اين در حالي است كه ميزان سود عرضه هاي 
اوليه به قدري ناچيز است كه مبلغ كرايه حمل ونقل از ميزان 
سود بيشتر مي ش��ود! بايد محاسبه شود كه چند ميليون 
سهام دار سودهاي خرد پنج تا ۲۰ هزارتوماني يا حتي بيشتر 
از اين را دريافت نمي كنند و بايد مشخص شود اين پول ها به 

جيب چه كسي يا كساني مي رود؟!

     خأل قانوني براي پرداخت سود سهام عدالت
غالمرضا مصباحي مقدم، رييس كميته فقهي س��ازمان 

بورس و اوراق بهادار مي گويد: مهلت ۸ ماهه اي كه در قانون 
تجارت براي پرداخت سود سهامداران بعد از برگزاري مجامع 
وجود دارد به ضرر س��هامداران است، به همين دليل بايد 
به طور حتم اين قانون اصالح و تغييراتي در قانون پرداخت 
سود سهامداران اعمال شود. ر اين مورد بايد دو موضوع براي 
تغيير مدنظر قرار گيرد، در ابتدا بايد يا سياستي اعمال شود 
كه ارزش پول ملي با سرعت فعلي كاهش پيدا نكند و ارزش 
آن ثبات داشته باشد در غير اين صورت بايد اين قانون هر 
چه زودتر مورد اصالح قرار بگيرد. هنوز نمي دانيم منطق 
چنين تصميمي براي پرداخت سود ساالنه سهامداران بعد 
از يك وقفه طوالني چه بوده است كه به مدت چهار ماه براي 
تشخيص س��ود زمان گذاشتند و مدت زمان هشت ماه را 
هم براي واريز سود سهام در نظر گرفته اند. نويد خاندوزي، 
كارشناس بازار سرمايه در اين خصوص نيز مي گويد: قانون 
به شركت ها مهلت يك ساله اي براي پرداخت سود مجامع 
مي دهد و بعضي شركت ها از كل ۳۶۵ روز مهلتي كه قانون 
به آنها مي دهد استفاده مي برند تا يك سال بعد از سال مالي 
سود سهام به حساب سهامداران واريز شود. اين اقدام ظلم 
آشكاري است كه در حق س��هامداران مي شود. قانون در 
خصوص واريز سود به س��هامداران دست شركت ها را باز 
گذاشته است؛ بنابراين بعد از برگزاري مجامع سود برخي از 
شركت ها در مدت زمان كوتاه و بدون انتظار سهامداران به 
حسابشان پرداخت مي شود و برخي شركت ها با استفاده 
از اين بند قانون پرداخت سود سهامداران را به ماه بهمن و 
اسفند موكول كرده و اين نقدينگي را در شركت خود نگه 
مي دارند. وي ادامه مي دهد: به نظر نمي رسد كه بلوكه 
كردن سودها منفعت عجيبي براي شركت ها داشته 
باش��د اما اين موضوع عماًل باعث مي شود تا سهامدار 
يك سال ديرتر به سود خود برسد درنتيجه سهامداراني 
كه باديد يك ساله و دريافت سود مجمع سرمايه گذاري 
مي كنند روزبه روز كمتر مي ش��وند چ��ون براي آنها 

سرمايه گذاري و رفتن به مجمع جذابيتي ندارد.

     اصالح قانون پرداخت سود سهام
با قيد فوريت

محسن عليزاده، عضو ناظر مجلس در شوراي عالي بورس 
به تغييرات مجلس براي اصالح قانون تجارت اشاره كرده 
و مي گويد: نيازس��نجي و الزام در خصوص اصالح قوانين 
تجارت را پيش ازاين انجام داديم و به وزارت اقتصاد ارسال 
كرديم كه هم اكنون اليحه اصالح موادي از قانون تجارت 

در خصوص ورشكستگي در دستور كار مجلس است. وي 
بابيان اينكه مجلس به صورت خاص به دنبال اصالح قانون 
تجارت در حوزه كاهش زمان پرداخت سود به سهامداران 
نبوده، اضافه مي كند: با توجه به جلس��ات برگزارش��ده با 
س��ازمان بورس، اين موضوع را ضروري و الزم مي دانيم تا 
دولت اصالح قوانين تجارت را در اين حوزه و در قالب يك 
اليحه به مجلس ارايه دهد تا مجلس بر آن كار كند و بتواند 
آن را سريعاً اصالح كند. در دولت جديد هم بايد سياست به 
اين شكل باشد تا اگر قانوني نياز به اصالح دارد، توسط دولت 
به عنوان يك اليحه به مجلس ارايه شود تا كار توسط مجلس 
موردبررسي قرار گيرد. به گفته عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس، اگر اين اليحه از طرف دولت به مجلس داده شود، 
به طور حتم اين قانون با تغيير همراه خواهد شد. وي ادامه 
مي دهد: متناسب با شرايطي كه امروز در بازار سرمايه شاهد 
هستيم، اگر نياز باشد تا براي بهبود وضعيت بازار سرمايه 
اين اصالح انجام شود به طور حتم با قيد فوريت در دستور 
كار مجلس قرار مي گيرد و در كوتاه ترين زمان ممكن آن را 
انجام خواهيم داد. جزييات تغيير قانون تجارت نيازمند نظر 
كارشناسان مركز پژوهش ها، فعاالن اقتصادي و كانون هاي 
صنفي و صاحب نظران است كه به دنبال آن جلسه اي در 
كميسيون مجلس برگزار مي شود و در آنجا به نقطه نظر 
مشترك خواهند رسيد. هرچقدر مدت زمان واريز سود به 
سهامداران كوتاه تر شود اين اقدام به نفع بازار و سهامداران 
خواهد بود. وي به نحوه واريز س��ود س��هام شركت ها به 
سهامداران اشاره كرده و مي گويد: ازجمله گاليه هايي كه 
سهامداران نس��بت به نحوه واريز سود دارند اين است كه 
پرداخت س��ود از طريق سجام صورت بگيرد، درحالي كه 
اكنون اين اتفاق رخ نمي دهد، اما مي توان آن را قانونمند 
كرد تا سود همه شركت ها از طريق سامانه سجام واريز شود. 
اكنون سود برخي از شركت ها به صورت داوطلبانه از طريق 
سامانه سجام پرداخت مي ش��ود، اما بايد همه شركت ها 
به صورت قانوني ملزم به پرداخت س��ود از طريق سامانه 
سجام شوند. عضو ناظر مجلس در ش��وراي عالي بورس 
خاطرنشان مي كند: بازار سرمايه ١٠٠ درصد تا پايان سال 
بيشترين بازدهي را در اختيار سهامداران قرار مي دهد، حتي 
بازار سرمايه در مقايسه با ساير بازارهاي موازي در كوتاه مدت 
هم ممكن است بيشترين بازدهي را با خود به همراه داشته 
باشد. با توجه به اين مساله مشخص است كه سرمايه گذاري 
بلندمدت و براي مدت يك يا دو سال بازدهي معقولي را در 

مقايسه باز ساير بازارها در اختيار سهامداران قرار مي دهد.

تأثيركاهشارزشپولمليبررويبازارسرمايه

نابودي جذابيت مجامع بورسي!
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30005320

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.irلینک مناقصات و مزایدات 
بخش خرید و تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط 
با تأمین كنندگان )SRM( اقدام نمائید. سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir بخش 

اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.
روابط عمومی شرکت فوالدمبارکهکد آگهی: 1400-27 

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدارک

مدیریت
مرتبط

مناقصه 1
48531745عمومی

 تأمین تجهیزات و قطعات جرثقیل های
 Heavy duty انبار تختال نورد گرم و انجام 

فعالیت های اجرایی مرتبط
قراردادهای 1400/05/01

توسعه

مناقصه 2
48527830عمومی

راه اندازی یک دستگاه کوانتومتر با قابلیت آنالیز 
فوالدهای ULC و ULS برند  ARLنسبت به ارزیابی 

کیفی تأمین کنندگان
خرید مواد مصرفی1400/05/09

فراخوان 3
احداث نیروگاه هزار مگاواتی سیکل ترکیبی به -شناسایی

EPC قراردادهای خرید1400/05/09روش

مناقصه 4
انجام عملیات ماشین کاری صفحات مسی فوالد 48530056عمومی

قراردادهای خرید1400/05/07سبا

گروه راه و شهرسازي|
كميسيون اصل نود مجلس در راستاي اجراي قانون 
ماليات بر خانه هاي خالي با تش��كيل جلساتي موانع 
اجراي قانون مانند نبودن هماهنگي بين دستگاه ها 
را برط��رف نمود و ب��راي تكميل اطالعات س��امانه 
ضرب االجل يك ماهه تعيين كرد. اين در حالي است كه 
وزارت راه و شهرسازي، همزمان با درخواست همكاري 
دستگاه ها براي تكميل اطالعات سامانه يادشده، طرح 
خوداظهاري را نيز پيش روي مالكان خانه هاي خالي 
قرار داد تا از اين طريق، بخشي از ناهماهنگي دستگاه 
در تكميل سامانه اسكان و امالك كشور جبران شود. در 
اين حال، به نظر مي رسد، هيچ يك از دو مسير يادشده 

تاكنون به نقطه مطلوبي نرسيده است.
به گزارش »تعادل«، در آستانه پايان مهلت ثبت نام در 
سامانه ملي امالك و اسكان كشور در تاريخ 19 خرداد 
ماه سال جاري، وزارت راه و شهرسازي به ستاد مقابله 
به كرونا پيشنهاد داد تا ضرب االجل يادشده تا پايان 
مهرماه سال جاري به تعويق بيفتد و اين پيشنهاد نيز 
از سوي ستاد يادش��ده مورد موافقت قرار گرفت. اين 
در حالي اس��ت كه از نظر بسياري از كارشناسان بازار 
مسكن، اجراي قانون ماليات ستاني از خانه هاي خالي 
به طور 100 درصدي نمي تواند ميزان آپارتمان هاي 
دپو شده به بازار مسكن را افزايش دهد. چه آنكه اغلب 
موجران كشور از محل دريافت اجاره نيازمندي هاي 
معيشتي خود را تامين مي كنند و به عبارتي مالكان 
خرد همانند ساير اقشار جامعه در موقعيت اقتصادي 
برتر وباالتري قرار ندارند و تامين معيشت آنها وابسته 
به اجاره دادن ملك يا فروش آن براي تامين بخش��ي 
از مايحتاجش��ان اس��ت. از اين رو، اين قانون، حدود 
80 درصد از واحدهاي مسكوني بهره برداري شده در 
كش��ور را در بر نمي گيرد. از سوي ديگر، همانطور كه 
بارها مسووالن وزارت راه و شهرسازي اعالم كرده اند، 
برخي از بانك ها در زمره بزرگ ترين مالكان كشور قرار 
دارند و به اعتبار آمارهاي حاصل از همين سامانه ملي 
امالك و اسكان كشور برخي از بانك ها مالك بيش از 
1000 واحد مس��كوني خالي هستند و اين در حالي 
است كه در سامانه يادشده، مساله ثبت امالك متعلق 
به »اشخاص حقوقي« از جمله بانك ها و ساير نهادهاي 
اقتصادي و غيراقتصادي لحاظ نشده است. از اين رو، 

عمال اين سامانه از كارايي الزم برخوردار نخواهد بود.

     قانون 5 سال پيش، همچنان
 معطل مانده است

به گ��زارش »تعادل«، قانون اصالح م��اده )۵۴( مكرر 
قانون ماليات هاي مس��تقيم نخس��تين بار در حدود 
۵ سال پيش در مجلس تصويب ش��د اما طي ۵ سال 
گذشته، مهم ترين ابزار آن، يعني سامانه ملي امالك 
و اس��كان كشور به دليل آنچه مس��ووالن وزارت راه و 
شهرسازي، عدم همكاري س��ازمان هاي ذي مدخل 
همچون شهرداري ها، س��ازمان ثبت اسناد و امالك 

كش��ور و ...اعالم كردند، شكل نگرفت و اطالعات الزم 
براي شناس��ايي خانه هاي خالي در آن تعبيه نش��د. 
اصالح اين قانون، در تابستان سال گذشته در مجلس 
دهم دوباره در دستور كار قرار گرفت تا برخي از معيارها 
و جرايم آن تعديل و تصحيح شود. در نهايت اما قانون 
اصالح ماده )۵۴( مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، با 
توجه به تاريخ درج آگهي رس��مي در روزنامه رسمي 
مورخ 7 دي 1399 پس از 1۵ روز يعني از تاريخ 22 دي 
1399الزم االجرا شد. اما تاكنون به دليل نقص سامانه 
ملي امالك و اس��كان معطل مانده است. در نخستين 
روزهاي بهار س��ال جاري اما وزارت راه و شهرس��ازي 
براي خانوارها اعم از مالك و مستاجر مهلتي را تعيين 
كرد تا اطالعات هويتي و اطالعات محل سكونت خود 
 را در سامانه ياد شده درج كنند تا به اين ترتيب، مسير

 صعب العبور شناسايي خانه هاي خالي هموار شود. اين 
مهلت تا پايان شهريور ماه سال جاري تمديد شده است.

     ورود كميسيون اصل نود مجلس 
با توجه به اينكه تكميل اطالعات س��امانه امالك در 
ماده ۵۴ مكرر ذكر ش��ده است، لذا تخلف و تاخير در 
اجراي اين س��امانه مس��اله خالف قانون و ترك فعل 
تلقي مي ش��ود. بر همين اساس كميسيون اصل نود 
با توجه جايگاه خود در راستاي اجراي قانون مصوب 
مجلس يازدهم به موضوع سامانه امالك و اسكان ورود 
نمود و جلسات متعددي را با حضور نمايندگان وزارت 
راه و دس��تگاه هاي مرتبط با س��امانه امالك و اسكان 

برگزار كرد.
به گزارش فارس، ب��ه عقيده مس��ووالن وزارت راه و 
شهرسازي حضور نمايندگان دستگاه هاي مختلف در 
جلسات كميسيون اصل نود با موضوع سامانه امالك و 
اسكان باعث افزايش همكاري هاي دستگاه ها با وزارت 

راه و شهرسازي شده است.
در راس��تاي آخري��ن تالش هاي كميس��يون اصل 

90 ب��راي پيگيري س��امانه ملي امالك و اس��كان 
مي توان به جلس��ه 20 تير اين كميسيون با حضور 
همه دس��تگاه هاي مرتبط با سامانه امالك و اسكان 
و جمعي از نمايندگان اش��اره كرد ك��ه با محوريت 
بررس��ي آخرين وضعيت س��امانه امالك واسكان و 
همكاري دستگاه ها با آن برگزار شد. در همين ارتباط، 
نصراهلل پژمانفر، رييس كميسيون اصل نود با اشاره به 
برگزاري جلس��ات متعدد پيرامون اين مساله گفت: 
»در اين جلسه مقرر شد تا به دستگاه هايي كه تاكنون 
اطالعات خود را به صورت آنالين در اختيار س��امانه 
امالك و اسكان قرار نداده اند فرصت آخر داده شود تا 
آنها نيز اطالعات خود را در مورد افراد در اختيار اين 

سامانه قرار دهند.«

     اجراي ناقص قانون ماليات
بر خانه هاي خالي 

در اين حال، يك عضو كميسيون عمران مجلس گفت: 
تاكن��ون در مورد قانون ماليات ب��ر خانه هاي خالي و 
سامانه امالك و اسكان فرهنگ سازي مناسبي صورت 
نگرفته اس��ت، وزارت راه و شهرس��ازي بايد در مورد 
اين سامانه فرهنگ س��ازي و اطالع رساني بيشتري 

انجام بدهد.
اقبال ش��اكري عضو كميس��يون عمران مجلس در 
گفت وگو با ف��ارس در رابطه با اهمي��ت نحوه اجراي 
قوانيني كه در مجلس تصويب مي شوند، گفت: صرف 

تصويب قانون براي حل مش��كالت كفايت نمي كند، 
قانون بايد درس��ت هم اجرا بشود يعني قانون خوب، 
بايد خوب اجرا بشود. براي خوب اجرا كردن قانون بايد 
خوب به مردم اطالع رساني بشود تا ابهاماتي كه در ذهن 
مردم و كاربران وجود دارد برطرف بش��ود. وي افزود: 
اينطور نيس��ت كه هر چيزي كه در مجلس به عنوان 
قانون تصويب مي شود، مردم دقيقًا متوجه آن بشوند و 
بايد در اين زمينه توضيحات مكفي و موثر در قالب هاي 
گوناگون باش��د. نماينده تهران در مجلس در توضيح 
آخرين وضعي��ت اجراي قانون مالي��ات بر خانه هاي 
خالي گف��ت: قانون ماليات بر خانه خالي هنوز به طور 
كامل اجرا نشده است، يكي از دليل اين مساله كندي 
در اتصال اطالعات دستگاه ها به سامانه امالك و اسكان 
است. شاكري افزود: اجراي اين قانون به هماهنگي بين 
دستگاه ها بيشتري براي گرفتن اطالعات با محوريت 

وزارت راه و شهرسازي نياز دارد.

     اسالمي: سازمان مالياتي 
ليست خانه هاي خالي را نمي پسندد

در اين حال، محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي گفته 
سازمان امور مالياتي ليست ارايه شده براي خانه هاي 

خالي را نپسنديده است.
به گزارش تس��نيم، اسالمي در يك برنامه تلويزيوني 
با يادآوري اينكه هدف از ايجاد س��امانه ملي اسكان و 
امالك شناسايي نياز واقعي مسكن و تعداد واحد هاي 
خالي است، اظهار كرد: تا امروز حدود 3 ميليون خانوار 
در اين سامانه اطالعات سكونتي خود را ثبت كرده اند 
كه به دليل عدم ثبت اطالعات از سوي بخش عمده اي 

از مردم، زمان ثبت نام تمديد شده است.
وي با بيان اينكه با ثبت اطالعات سكونتي مسكن را از 
كاالي سرمايه اي به كاالي مصرفي تبديل مي كنيم، 
افزود: همچنين با اين كار قيمت واقعي مسكن در بازار 
مشخص ش��ده و ضمن جلوگيري از حضور دالالن و 
سوداگران از ايجاد التهاب در بازار مسكن جلوگيري 
به عم��ل مي آيد. وي از شناس��ايي 1.3 ميليون خانه 
خالي از طريق سامانه ملي امالك و اسكان خبر داد و 
گفت: سازمان امور مالياتي موظف است طبق قانون از 
مرداد 1۴00 از اين خانه هاي خالي ماليات اخذ كند. 
ليست خانه هاي خالي به سازمان امور مالياتي ارسال 
شده، اما اين سازمان نحوه ارايه ليست را نمي پسندد. 
تالش مي كنيم با همكاري ساير دستگاه ها بتوانيم نحوه 

موردپسند ليست سازمان امور مالياتي را ارايه كنيم.
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تردد اتوبوس خبرنگاران 
ممنوع بود!

در حالي كه ديروز غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي 
قوه قضاييه درباره رس��يدگي هاي قضايي به حادثه 
اتوبوس خبرنگاران گفت، نتيجه كارشناس��ي اين 
است كه ۵0 درصد تقصير متوجه راننده بوده و۵0 
درصد تقصير عوامل و مسووالن مختلف بوده است، 
يكي از مس��ووالن وزارت راه و شهرسازي اعالم كرد 
كه تردد اتوبوس خبرنگاران ممنوع بوده است. در پي 
صدور بخشنامه از سوي وزير راه و شهرسازي درباره 
اعالم ممنوعيت تردد اتوبوس س��ازمان ها و نهادها 
در جاده ها، مديركل حمل و نقل مسافري سازمان 
راهداري اعالم كرد كه پي��ش از حادثه اي كه براي 
اتوبوس خبرنگاران رخ داد ه��م تردد اتوبوس هاي 
سازمان و دستگاه ها در جاده ها بدون داشتن كارت 
هوشمند و مجوز فعاليت از يك شركت حمل و نقل 
ممنوع بود و وزير بر آن تاكيد كردند. به گزارش ايسنا، 
اما نكته اينجاست كه اين ممنوعيت پيش از اين وجود 
داشته است اما مجري برگزاري اين تور رسانه اي يعني 
سازمان محيط زيست از اجراي آن سر باز زده است 
چ��را كه داريوش باقر ج��وان، مديركل حمل و نقل 
مسافري س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينكه آيا اين ابالغيه 
پيش از اين وجود نداشته و پس از صدور آن از سوي 
وزير راه و شهرسازي ممنوع شده است؟ اظهار كرد: 
اين ممنوعيت پيش از اين وجود داشت و وزير و راه و 
شهرسازي با اين ابالغيه نظارت بر اجراي آن را تاكيد 
كرد. وقتي تعدادي از عزيزان را به عنوان مسافر سوار 
بر اتوبوس مي كنند قطعا بايد چارچوب هاي الزم هم 
رعايت شود و در حادثه اي كه براي خبرنگاران رخ 

داد نيز تردد با آن اتوبوس غيرقانوني بود.

2 مشوق براي رانندگان
كاميون فعال در مسير بندر امام

غالمحسين دغاغله، مديركل حمل و نقل كاالي سازمان 
راهداري از عرضه مستقيم روغن موتور با نرخ مصوب و بدون 
واسطه در پايانه بار بندر امام خميني)ره( بين رانندگان خبر 
داد و گفت: تخصيص الستيك با نرخ دولتي براي رانندگان 
حمل كاالهاي اساسي از مبدأ بندر امام خميني)ره( انجام 
مي شود.  به گزارش فارس، دغاغله  اظهار كرد: به توجه به 
اهميت حمل كاالهاي اساسي از بندر امام خميني)ره(، از 
٢٠ تيرماه تا ٣١ مرداد سال جاري يك جفت الستيك با 
نرخ دولتي به رانندگان متقاضي تعلق مي گيرد. وي افزود : 
رانندگاني كه حداقل تعداد پنج فقره بارنامه مربوط به حمل 
گندم، كنجاله سويا و جو مربوط به شركت پشتيباني امور 
 دام و ش��ركت بازرگاني دولتي ايران از مبدأ بندر امام )ره( 
به تمام نقاط كش��ور با مجموع مسافت طي شده ۴000 
كيلومتر حم��ل كنند، مي توانند با مراجع��ه به پايانه بار 
بندرامام خميني )ره( نسبت به دريافت يك جفت الستيك 
با نرخ دولتي اقدام كنند. او گفت: تخليه و بارگيري كاالهاي 
اساسي از بندر امام خميني)ره( با استفاده از همه ظرفيت ها، 
در حال حاضر روند خوبي را طي مي كند. وي ادامه داد: با 
توجه به حجم وس��يع ورود كاالهاي اساسي به بندر امام 
خميني)ره( و اهميت و حساس��يت موضوع و كمك در 
جهت تس��ريع روند تخليه كاالهاي اساسي و نهاده هاي 
دامي در انبارها و در راستاي اجراي طرح هاي تشويقي از 
سوي س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به منظور 
جذب حداكثري رانندگان براي تخليه بارهاي موجود در 
اين بندر، حواله توزيع روغن موتور با نرخ مصوب كارخانه 
و بدون واسطه در پايانه بار بندر امام خميني)ره( تا اطالع 
ثانوي به تمامي رانندگان حمل كاالهاي اساس��ي تعلق 
مي گيرد. وي افزود: رانندگان و مالكان ناوگان حمل و نقل 
س��نگيني كه جهت حمل كاالهاي اساسي به بندر امام 
خميني )ره( مراجعه مي كنند، مي توانند بعد از دريافت 
نوبت حمل كاالي اساسي، نسبت به دريافت روغن موتور 
تشويقي از نمايندگي شركت توليد كننده مستقر در پايانه 

بار با قيمت فروش عمده اقدام كنند.

معاون وزير راه: مسكن ملي 
بدون مشتري نمانده است

محمود محم��ودزاده، معاون وزير راه و شهرس��ازي 
اظهار ك��رد: وام 2۵0 ميليون تومان مس��كن ملي 
شامل تمام متقاضيان حتي آنهايي كه قبال قرارداد 
منعق��د كرده اند هم مي ش��ود. متقاضياني كه با وام 
100 ميليون توماني قرارداد بستند مي توانند از وام 
2۵0 ميليون توماني استفاده كنند و كسي از اين وام 
جا نمي ماند. محم��ودزاده در گفت وگو با ايلنا درباره 
اظهارات برخي از فعاالن حوزه مسكن مبني بر اينكه 
مسكن ملي متقاضي و مشتري ندارد و طبق گفته وزير 
راه و شهرسازي تاكنون فقط 200 هزار نفر آورده اوليه 

واريز كرده اند، گفت: اين اظهارات درست نيست. 

فرمانداري براي شوراي شهر 
مانع تراشي نكند

محمد جواد حق شناس، رييس كميسيون نام گذاري 
ش��وراي اسالمي ش��هر تهران به نامه اعتراضي هيات 
تطبيق فرمانداري تهران در خصوص غيرقانوني خواندن 
نامگذاري معابري به اس��م بزرگان ادبي��ات كودك و 
نوجوان ايران )جبار باغچه بان، مهدي آذريزدي، صمد 
بهرنگي و هوشنگ مرادي كرماني( واكنش نشان داد و 
درخواست كرد كه هيات تطبيق براي شوراي اسالمي 
شهر در انجام وظايف قانوني ناشي از اختيارات مصرح در 
قانون مانع تراشي نكند. به گزارش ايسنا، حق شناس در 
جريان سيصد و دهمين جلس��ه شورا در اين باره ادامه 
داد: كميسيون نامگذاري شوراي اسالمي شهر تهران، 
بنا به پيشنهاد نهادها، سازمان ها، مراكز علمي و فرهنگي، 
مجامع دانشگاهي، شوراياري هاي سطح تهران و ديگر 
مراكز مرتبط و درنهايت با راي اعضاي ش��ورا، نسبت 
به نامگذاري معابر و خيابان هاي شهر اقدام مي نمايد.

درخصوص نامگذاري معابري به اس��م بزرگان ادبيات 
كودك و نوجوان ايران، ازجمله جبار باغچه بان، مهدي 
آذريزدي، صمد بهرنگي و هوشنگ مرادي كرماني نيز 
پيشنهاداتي از سوي افراد و نهادهاي فرهنگي مانند دفتر 
شعر جوان )كه جمعي از چهره هاي مطرح ادبيات كودك 
و نوجوان كشور آن را اداره مي كنند(، به شورا رسيد كه 
بنا به خويش��اوندي و ارتباطي كه بين اي��ن بزرگان و 
كانون پرورش فكري ك��ودكان و نوجوانان وجود دارد، 
چهار خيابان روبروي اين محل كه صاحب عناوين اول، 
سوم، پنجم و هفتم بود، به نام آنها نامگذاري شد. رييس 
كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا با بيان اقدام عجيب 
و غيرمنتظره از سوي هيات تطبيق به رياست فرماندار 
تهران، آن هم همزمان با 18 تيرم��اه )روز ملي ادبيات 
كودك و نوجوان( گفت: متاس��فانه هيات تطبيق اين 
مصوبه قانوني شوراي شهر منتخب مردم را در خصوص 
نامگذاري براي چهار شخصيت مطرح ادبيات كودك و 
نوجوان غيرقانوني اعالم كرد!! ادبيات كودك و نوجوان 
گره خورده با نام بزرگاني چون جبار باغچه بان، مهدي 
آذريزدي، صمد بهرنگي و هوشنگ مرادي كرماني است. 
حق شناس تاكيد كرد: پيش از اين، كميسيون نامگذاري 
ش��وراي پنجم ش��هر تهران، در تكريم و بزرگداشت 
چهره هاي مطرح ادبيات، فرهنگ و هنر كودك و نوجوان 
كشور، معابري را به نام هاي عباس يميني شريف، نادر 
ابراهيمي، مصطفي رحماندوست، احمدرضا احمدي، 
توران ميرهادي، قيصر امين پور، پروين دولت آبادي، 

عباس كيارستمي و... نامگذاري كرده است.

سامانهاسكانوامالككشوردرماهآخرفعاليتدولتدوازدهمتكميلميشود؟

اولتيماتوم يك ماهه براي شناسايي خانه هاي خالي



در ش��رايطي كه ط��رح صيان��ت از حقوق كارب��ران در 
فضاي مجازي و س��اماندهي پيام رس��ان هاي  اجتماعي 
در هفته هاي گذش��ته جنجال زي��ادي در ميان كاربران 
شبكه هاي اجتماعي و فعاالن حوزه ارتباطات و فناوري 
اطالعات به پا كرده ب��ود، اكنون وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات با اشاره به انسداد وي چت در سال ۱۳۹۲ در ايران 
توسط كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و مذاكره 
گروهي از ايران براي مذاكره با مديران اين پيام رسان، گفت: 
»پس از تبادل نظرها و پيگيري هاي يك ماهه، در نهايت 
پاس��خ وي چت چين اين بود كه به داليل��ي از حضور در 
ايران معذوريم« هرچند وزير ارتباطات به اشاره اي نكرده، 
اما اينطور به نظر مي رسد كه علت اين اظهارات، مخالفت 
او با طرح جنجال برانگيز مجلس باشد. محمدجواد آذري 
جهرمي -وزير ارتباطات و فناوري اطالعات- امروز در كانال 
تلگرامي خود نوشت: اواخر سال ۱۳۹۲ و مدتي پس انسداد 
وي چت چيني در ايران توسط كارگروه تعيين مصاديق 
محتواي مجرمانه، گروهي براي مذاكره با اين شركت، مامور 
س��فر به »چين« شدند. پس از مالقات با مديران شركت 
Tencent، متوجه شدند اين تيم چندمين گروه است كه 
از سوي ايران با اين شركت تماس گرفته است. چند نكته 
از سوي شركت Tencent مطرح شد. او در تشريح اين 
نكات از سوي شركت چيني اظهار كرد: ۱. بخشي از تامين 
سرمايه شركت ما از طريق بازار سرمايه امريكاست. ما بايد 
بررسي كنيم آيا منع حقوقي براي همكاري داريم يا خير. ۲. 
مطابق قوانين ايران، ما اجازه چه نوع فعاليت هاي اقتصادي 
در سرزمين شما را خواهيم داشت؟ ما نيازمند مجموعه 
قوانين ايران هس��تيم تا آنها را بررسي كنيم. ما براي بازار 
ايران برنامه ريزي نكرده بوديم. در برخي كشورها، كمپين 
تبليغاتي براي توسعه بازارمان اجرا كرديم. در ايران بدون 
اراده رشد كرديم و انسداد وي چت هم تاكنون از كاربران 
ما در ايران نكاسته است. به نظر شما ما چرا براي كاربران 
ايراني جذابيت داريم؟ وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در 
پايان خاطرنشان كرد: پس از تبادل نظرها و پيگيري هاي 
يك ماهه، در نهايت پاسخ وي چت چين اينگونه بود: »ضمن 
احترام، به داليلي از حضور در ايران معذوريم. اميدواريم در 

آينده امكان همكاري داشته باشيم.«

    پاي طرح ساماندهي
پيام رسان هاي  اجتماعي در ميان است؟

اگرچه آذري جهرمي در كانال تلگرامي خود علت اشاره 
به انس��داد وي چت در ايران را ننوش��ته است، اما به نظر 
مي رسد طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي 
و ساماندهي پيام رس��ان هاي  اجتماعي كه به تازگي در 
مجلس مورد توجه قرار گرفته و با وجود دفاع نمايندگان 
از اين طرح، انتقاد بسياري از كارشناسان و فعاالن حوزه 
فضاي مجازي را به دنبال داشته، علت مطرح شدن اين 
موارد از س��وي وزير ارتباطات باش��د. طرح��ي با عنوان 
»حماي��ت از حقوق كارب��ران و خدمات پاي��ه كاربردي 

فضاي مجازي« در دس��تور كار مجلس شوراي اسالمي 
قرار گرفته  كه علي رغم وجود برخي موارد مثبت، نكات 
منفي متعددي در آن ديده مي شود كه مايه نگراني فعاالن 
فناوري اطالعات كشور شده  است. تالش براي نظم دهي 
به تنظيم مقررات در فضاي مجازي، حمايت از خدمات و 
كسب وكارهاي داخلي، انگيزه صيانت از حقوق كاربران 
و حريم شخصي آنها و همچنين تالش براي پيشگيري 
از تخلفات و كوتاهي ها در حفاظت از داده هاي خصوصي 
يا محرمانه از جمله ويژگي هاي مثبت اين طرح است، اما 
اش��كاالت اين طرح به مراتب بيشتر از مزاياي آن است. 
آنطور كه كارشناسان معتقدند، در اين طرح، تعريفي كه از 
پيام رسان در اين طرح ارايه شده، با خدمات پايه جايگزين 
شده كه عمال شامل همه فضاي مجازي مي شود. اين طرح 
كل فضاي مجازي را هدف قرار داده است. در مورد خود 
پيام رسان ها هم موضع واضحي دارد، اينكه پيام رسان هاي 
خارجي بايد حتما در داخل كشور در درگاهي كه تدوين 
شده ثبت ش��وند و مجوز بگيرند و در چارچوب مقررات 
كشور فعاليت كنند، در غير اين صورت فيلتر مي شوند. 
در اين طرح خيلي صريح آمده كه در صورت عدم رعايت 
قوانين، پيام رسان هاي غيرمجاز نه تنها فيلتر مي شوند 
بلكه افرادي كه در اجراي سياست ها و مقررات مد نظر اين 
طرح كوتاهي كردند، مجازات مي شوند. به نظر نمي رسد 
كه حداقل در كوتاه مدت پيام رس��ان ها حاضر به اين كار 
ش��وند، در بلندمدت هم با اين شدت كه گفته شده بايد 

همه موارد و چارچوب ها را رعايت كنند و شروطي كه قرار 
داده را رعايت كنند، نخواهد بود. حسب ظاهر اين طرح 
و اگر بخواهد ُمّر قانون اجرا شود، پيام رسان هاي خارجي 

مجوز نخواهند گرفت و فيلتر خواهند شد.

     بعيد است اينستاگرام و واتس اپ
 اين طرح را بپذيرند

همچنين برخي فعاالن حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات 
طي بيانيه اي اشكاالت طرح »حمايت از حقوق كاربران و 
خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي« را برشمرده و با ابراز 
نگراني بدنه صنعت فناوري اطالعات نس��بت به تبعات 
تصويب چنين طرحي، كنار گذاشتن اين طرح و شروع 
تدوين طرحي جديد با مشاركت مجلس ، دولت و بخش 
خصوصي را خواستار شدند. در اين بيانيه اينطور گفته شد 
كه طبق اين طرح همه س��رويس هاي مهم از پيام رسان 
گرفته تا نقشه و از جويش��گر گرفته تا ميزباني داده، اعم 
از داخلي و خارج��ي، بايد مجوز فعاليت در ايران دريافت 
كنند و متعهد به رعايت انبوهي از تكاليف و الزامات شوند 
و سرويس دهندگاني كه به اين الزامات تن ندهند طبق 
ماده ۲۷ اين طرح فيلتر و مسدود خواهند شد. در حالي 
كه بسيار بعيد است شركت هايي نظير اينستاگرام، گوگل، 
لينكدين، واتس اپ و بسياري شركت هاي خارجي ديگر 
بپذيرند ك��ه در چارچوب اين قان��ون عمل كنند؛ يعني 
مثال ب��ه ماده ۲۵ طرح ك��ه بايد در كمتر از ۱۲ س��اعت 

مصوبات كميته فيلترينگ را اجرا كنند گردن نهند. نكته 
عجيب تر اينجاس��ت كه در صورت اجراي ماده ۲۳ اين 
طرح تقريبا واردات همه انواع گوشي هاي هوشمند، تبلت 
و كنس��ول هاي بازي ممنوع خواهد شد. قطعا اين شيوه 
قانون گذاري منطقي و واقع بينانه نيست و مغاير راهبرد 
مقررات زدايي نظام است. هرچند پس از انتقاداتي كه به اين 
طرح در مجلس وارد شد، حتي برخي اينطور عنوان كردند 
كه طرح ساماندهي پيام رسان هاي  اجتماعي از دستور كار 
مجلس خارج شده است، اما نمايندگان موافق اين طرح، 
به دفاع پرداخته و حتي اينطور اظهار كردند كه اين طرح 
از دستور كار خارج نشده است، بلكه ممكن است براساس 
فوريت يا اولويت دستور جديدي اضافه شود. بنابراين »اين 
طرح همچنان در دستور كار مجلس قرار دارد و اينكه چه 
زماني نوبت طرح آن در صحن علني باشد به ميزان طرح ها 
و لوايح اولويت دار و فوريت دار مرتبط است.« در شرايطي 
ك��ه برخي از نمايندگان در دف��اع از اين طرح اينطور 
عنوان مي كنند كه مجلس به دنبال اين اس��ت كه در 
اين طرح با در نظر گرفتن شرايطي از اطالعات افراد و 
كسب و كار افراد و امنيت افراد در فضاي مجازي صيانت 
و حفاظت كند. مجلس به دنبال حفاظت از اطالعات 
افراد حقيقي و حقوقي اس��ت كه به عن��وان كاربر در 
فضاي مجازي حضور دارند و اينطور نيست كه مجلس 
به دنبال فيلترينگ باشد، بايد ديد تصميم نمايندگان 

مجلس در تصويب اين طرح به كجا خواهد رسيد.

دنياي فناوريادامه از صفحه اول
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دانش و فن6   Wed. July14. 2021  1987   چهارشنبه 23 تير 1400    3 ذي الحجه 1442  سال هشتم    شماره

چالش هاي استقالل بانك 
مركزي 

چرا كه ش��رايط كش��ور ب��ه گونه اي  اس��ت كه 
وابس��تگي به درآمدهاي نفت��ي همچنان ادامه 
دارد و درآمدهاي نفتي در اختيار دولت است كه 
اين موارد در بودجه دولت بايد لحاظ ش��ود و در 
نتيجه بانك مرك��زي نمي تواند خودش را از اين 
وضعيت جدا كند. ش��ايد اف��راد در دولت جديد 
تعيين كننده باشند و نوع نگاهي كه به سياست  
دارند تغيير كند اما س��اختار نظام تصميم گيري 
عمال امكان اي��ن را نمي دهد كه تغيير بزرگي در 

سياست ها اتفاق بيفتد.
بحث اين نيست كه رييس بانك مركزي بخواهد 
در مقاب��ل رييس جمهور قرار بگي��رد. هر دوي 
اينها تابع نظامي هس��تند كه ام��كان مقابله آنها 
وجود ندارد و اينگونه نيس��ت كه انتظار داش��ته 
باشيم بانك مركزي در مقابل دولت قرار بگيرد.

بانك مركزي بانك دولت اس��ت و مستقل از آن 
نمي توان��د كار كند و اگر بان��ك مركزي بخواهد 
سياس��ت مس��تقلي را در پيش بگيرد نمي تواند 

دوام بياورد.
 تنه��ا راه آن اس��ت كه دولت كوچك ش��ود و به 
س��مت وظايف حاكميتي خود كه برقراري نظم 
و امنيت و قانون اس��ت، برود و تمام شركت هاي 
دولتي به بخش خصوصي واگذار شوند و آن هم 
نه به شيوه اي كه تاكنون انجام شده بلكه به يك 
شكل اصولي اين امر انجام پذيرد. زماني اين امر 
امكان پذي��ر خواهد بود كه ما تعامل س��ازنده با 
دنيا داشته باش��يم يعني بتوانيم سرمايه گذاران 
خارجي را جذب كنيم كه بتوانند اين شركت ها 
را بازسازي و نوس��ازي كنند و با سرمايه گذاران 
داخلي گروه هاي سرمايه گذاري مشترك تشكيل 

دهند.
 اگ��ر ما با دنيا تعامل س��ازنده نداش��ته باش��يم 
شركت ها را نمي توان به بخش خصوصي واگذار 
كرد چون هنوز به ان��دازه كافي بخش خصوصي 
ك��ه در داخل اي��ران تكنول��وژي و دانش كافي 
داش��ته باش��د و عالقه مند به توليد باشد نداريم 
و همگي سراغ تجارت و سيستم داللي مي روند 
و اين سيستم تا االن در ايران پرسود بوده  است.

متاسفانه دولت ها به دنبال توليد نيستند و به طور 
كل ضد توليدي عمل مي كنن��د، همه دولت ها 
منافع خود را در تجارت ديده اند بر همين اساس 
تجارت رونق پيدا كرده  اس��ت، ولي بخش توليد 

از بين رفته  است.
به ج��ز در ش��ركت هاي دولتي ك��ه دولتمردان 
ناچارند قطعات آن را تامي��ن كنند، دولتمردان 
ايران بسترسازي مناسبي در امر توليد نداشته اند 
و تنها از طريق تجارت، سياست هاي خود را پياده 
كرده اند.براي مثال، دالر وارد مي كنند تا قيمت ها 
را پايين بياورند تا بگويند تورم را كنترل كرده ايم 
يا پول تزريق مي كنند كه بعد بگويند اقتصاد رشد 
كرده  اس��ت در حالي كه تولي��د در اين امر اصال 
وجود نداشته است. تبديل دالر نفتي به واردات 

به معناي رشد اقتصادي نيست. 
بخش خصوصي در امر توليد بايد خودش راغب 
باشد كه در اين مورد هم بايد قانون حكم فرمايي 
كن��د، مكانيزم بازار به خوب��ي عمل كند، حقوق 
مالكيت تضمين ش��ود و امنيت حقوق مالكيت 
نيز تامين باشد. با اين اوصاف، هيچ دولتي راغب 
نيست خود را به چنين دردسرهايي بيندازد.در 
تج��ارت، دالرهاي نفتي ب��ه ارز و واردات تبديل 
و تزريق مي ش��ود و ه��م دولت مالي��ات خود را 
مي گيرد و هم تجار به سودشان مي رسند اما در 
اينجا تنها مردم و كشور ضرر مي كنند. در حالي 
كه دولتمردان عن��وان مي كنند تورم را از طريق 
واردات كنترل كرده اند ي��ا از طريق درآمدهاي 
نفت��ي اقتص��اد را رش��د داده اند.در واقع رش��د 
اقتص��ادي و تورم را هيچ كدام ب��ه توليد متصل 
نمي كند چراكه توليد بستر مناسب، تكنولوژي 
مناس��ب و س��رمايه گذار مي خواهد كه تا وقتي 
نگاه اساس��ي و ساختاري اصالح نش��ود، به نظر 
نمي رس��د در دولت جديد هم عزم جدي در اين 

امور شكل بگيرد.

چشم انداز مثبت بورس 
در حال حاضر نگران آينده هستيم كه شايد روند 
فعلي بازار كوتاه مدت باشد، اما اگر پيگيري هايي 
كه از سوي مس��ووالن براي اين بازار اتخاذشده 
است ادامه دار باشد مي توانيم شاهد رونق بيشتر 
اين بازار و ورود نقدينگي هاي بيش��تري به اين 

بازار باشيم.
در بازارهاي موازي، ماليات هايي وضع شده است 
كه اگر اجرايي ش��ود، تنها مقصد سرمايه گذاري 
مي تواند سپرده هاي بانكي و بازار سهام باشد كه 
مي توان گفت عاملي است كه به طور چشمگيري 

روي بازار اثر مي گذارد. 
سهامداران حقوقي شركت ها بايد تالش كنند تا 
از عرضه هاي بي رويه خ��ودداري كنند و اعتماد 
مردم را نس��بت به بازار س��رمايه جل��ب كنند تا 
در كوتاه م��دت يك پاي��داري در ب��ازار صورت 
بگي��رد، اما ب��ا اطمينان مي توان گفت امس��ال، 
بازار سرمايه بهترين گزينه براي سرمايه گذاري 
خواهد بود. بازهم تأكي��د مي كنم كه بحث هاي 
بنيادي بازار س��رمايه در رابطه با ش��ركت هاي 
صادرات مح��ور و بزرگ صادق اس��ت كه ميزان 
فروش آنها به نرخ جهاني و نرخ دالر بستگي دارد 
كه ما ش��اهد افزايش نرخ هاي جهاني و پايداري 
دالر در قيمت هاي حال حاضر هستيم بنابراين، 
اولين گزينه براي س��رمايه گذاري شركت هاي 
صادرات محور هستند و كاالهاي اساسي را توليد 
مي كنند و بعد از گش��ايش هاي سياس��ي، گروه 
خودرو و بانك هم با توجه به اصالح قيمت شديد 

خود، گزينه هاي مناسبي هستند.

بايدن به  تيك تاك
روي خوش نشان داد

دولت امريكا از ۲ دادگاه خواس��ته درخواس��ت هاي 
تجديدنظر درباره ممنوعيت  تيك تاك را لغو كند. اين 
درخواست ها در زمان دولت دونالد ترامپ ارايه شده بود. 
به گزارش مهر به نقل از رويترز، دولت بايدن از ۲ دادگاه 
تجديدنظر در امريكا خواست درخواست هاي وزارت 
دادگستري اين كشور درباره تجديد نظر ممنوعيت 
دانلود  تيك ت��اك در امريكا را لغو كند. ماه گذش��ته 
رييس جمهور امريكا مجموعه اي از دستورات اجرايي 
دونالد ترامپ براي ممنوعيت دانلود وي چت، تيك تاك 
و اپ هاي چيني ديگر را لغو كرد و همزمان دستور داد 
بررسي هاي جديدي در اين زمينه انجام شود. وزارت 
بازرگاني امريكا در ۲۲ ژوئن به طور رسمي تهيه فهرست 
تراكنش هاي ممنوع با بايت دنس )مالك تيك تاك( و 
تنسنت )مالك وي چت( را رها كرد.  از سوي ديگر وزارت 
دادگس��تري امريكا نيز اعالم كرد درخواست ها براي 
تجديد نظر ممنوعيت اين اپ ها لغو شده است. در اين 
ميان دولت امريكا اعالم كرد مشغول مذاكره با وكالي 
وي چت است و تا ۲۶ جوالي تصميم خود را به دادگاه 
اعالم مي كند. در دولت دونالد ترامپ، وزارت بازرگاني 
امريكا به دنب��ال ممنوعيت اس��تفاده از  تيك تاك و 
وي چت در امريكا بود. اما دادگاه اجراي اين ممنوعيت ها 
را مسدود كرد. اين درحالي است كه طبق دستور بايدن 
وزارت بازرگاني وظيفه نظارت بر اپليكيشن هايي مانند  
تيك تاك را دارد كه ممكن است روي امنيت ملي اين 
كشور تأثير بگذارند. همچنين وزارت بازرگاني امريكا 
۱۲۰ روز فرصت دارد دس��تورالعملي براي محافظت 
از داده هاي امريكايي به دس��ت آمده يا قابل دسترس 

توسط شركت هاي خارجي تعيين كند.

تحصيل دانش آموزان سيستان و 
بلوچستان در 175 مدرسه بركت

تعداد مدارس بركت ستاد اجرايي فرمان امام در استان 
سيستان و بلوچس��تان به ۱۷۵ مدرسه رسيد. به گفته 
معاون عمراني و زيربنايي بنياد بركت، اين بنياد ساخت 
۱۷۵ مدرسه با ۷۷۱ كالس درس را در استان سيستان 
و بلوچستان در دستور كار دارد كه تاكنون ۱۳۲ مدرسه 
را به بهره برداري رس��انده اس��ت. محمد مهجوري در 
تشريح اقدامات مدرسه سازي بنياد بركت در سيستان 
و بلوچستان گفت: تا به امروز ۱۳۲ مدرسه بركت با ۵48 
كالس درس در مناطق محروم روستايي و مرزي استان 
به بهره برداري رسيده و تقديم دانش آموزان اين مناطق 
شده است. وي افزود: بنياد بركت نسبت به ساخت 4۳ 
مدرسه ديگر در سيستان و بلوچستان متعهد است كه با 
بهره برداري از اين مدارس، مجموع تعداد مدارس بركت 
در اين استان به ۱۷۵ مدرسه با ۷۷۱ كالس درس خواهد 
رسيد. به گفته معاون عمراني و زيربنايي بنياد بركت، 
اين بنياد براي ساخت مدارس بركت در استان سيستان 
و بلوچس��تان 8۰۲ ميلي��ارد ريال بودج��ه اختصاص 
داده اس��ت. مهجوري تصريح كرد: اس��تان سيستان و 
بلوچستان با ۱۷۵ مدرس��ه، پس از استان خوزستان، 
بيشترين س��هم را از پروژه هاي عمراني بنياد بركت در 
حوزه مدرسه سازي داراست. وي با اشاره به فعاليت هاي 
گسترده بنياد بركت در حوزه س��اخت مدارس تاكيد 
كرد: مدرسه سازي بر اساس تاكيد مقام معظم رهبري 
بر ارتقاي عدالت آموزش��ي در مناط��ق محروم يكي از 
بنيادي ترين و ماندگارترين اقدامات ستاد اجرايي فرمان 
امام در مناطق محروم است كه از طريق بنياد بركت دنبال 
مي ش��ود. معاون عمراني و زيربنايي بنياد بركت ادامه 
داد: بنياد با راه اندازي نهضت مدرسه س��ازي در مناطق 
محروم و كم  برخوردار كشور، تا به امروز يك هزار و ۵۳۰ 
مدرسه را با 8 هزار كالس درس به بهره برداري رسانده 
و تقديم دانش آموزان اين مناطق كرده است. مهجوري 
خاطرنشان كرد: مدارس بركت در مناطق محروم مورد 
نياز وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازي مدارس 
كشور و با رعايت آخرين استانداردهاي روز دنيا، الزامات 

آموزشي، ضوابط فني و زيربنايي ساخته مي شود.

برگزاري مجمع عمومي فوق العاده 
صاحبان سهام همراه اول

مجمع عمومي فوق العاده صاحبان س��هام ش��ركت 
ارتباطات سيار ايران ۲۷ تيرماه برگزار مي شود. به گزارش 
اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، جلسه 
مجمع عمومي فوق العاده شركت ارتباطات سيار ايران 
رأس س��اعت ۱۰ صبح روز يكشنبه ۲۷ تيرماه در برج 
ستاره ونك تهران برگزار مي شود. همراه اول از تمامي 
س��هامداران، وكيل يا قائم مقام قانوني صاحب سهم و 
همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي دعوت 
كرده تا در اين جلسه كه قرار است گزارش هيات مديره 
و ب��ازرس قانوني درباره اصالحي��ه اي از قانون تجارت 
استماع و تصميم درباره افزايش سرمايه شركت اتخاذ 
شود، ش��ركت كنند. ضمنًا در اين جلسه در خصوص 
س��اير مواردي كه در صالحيت تصميم گيري مجمع 
عمومي فوق العاده باشد نيز بحث خواهد شد. همراه اول 
از سهامداران خود درخواست كرده اطالعات مورد نياز 
را از سامانه كدال به آدرس www.codal.ir دريافت 
كنند؛ همچنين سرشماره پيامكي 8۹۹۳۰۰ و پست 
الكترونيكي investor@mci.ir براي ارسال پيام و 
طرح سواالت سهامداران در زمان برگزاري مجمع در نظر 
گرفته شده است. با توجه به ابالغيه مورخ ۱۳۹8/۱۲/۲۶ 
سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع مصوبه ستاد ملي 
مبارزه با بيماري كرونا كه در آن مقرر شده تا اطالع ثانوي، 
برگزاري مجامع عمومي شركت ها صرفاً در صورتي كه با 
حضور حداكثر ۱۵ نفر شخص حقيقي يا حقوقي برگزار 
شود، امكان پذير است؛ لذا همراه اول به منظور رعايت 
مصوبه مذكور به سهامداران توصيه كرده از حضور در 
مجمع خودداري و نسبت به مشاهده آنالين جلسه از 

طريق نشاني Live.mci.ir  اقدام كنند.

كدامشبكهاجتماعيوپيامرسانخارجيبرايحضوردرايران،تابعقوانينميشود؟

وي چت قوانين ايران را براي حضور نپذيرفت

رجيستري تبلت از دوم مرداد با برند لنوو آغاز مي شود
با ادامه روند رجيستري دستگاه هاي سيم كارت خور، تبلت 
برند لنوو از تاريخ دوم مرداد و ساير تبلت ها از نهم مردادماه 
به محض ورود مس��افران به كش��ور مش��مول رجيستر 
مي ش��وند. به گزارش ايسنا، طرح احراز اصالت تجهيزات 
داراي سيم كارت )رجيس��تري( در سال ۱۳۹۶ آغاز شد، 
در مرحله اول اين طرح تمامي نش��ان هاي تجاري تلفن 
همراه تا ارديبهشت سال ۱۳۹۷ مشمول طرح رجيستري 
شدند. با اجراي طرح رجيستري، صرفا گوشي هايي كه از 
مبادي قانوني وارد كشور شده اند، در شبكه اپراتوري كشور 
فعال خواهند شد. اين طرح تمامي برندهاي گوشي تلفن 
همراه موجود در بازار ايران را در بر گرفته و موجب حذف 
واردات گوشي هاي قاچاق و افزايش واردات قانوني گوشي 
و تجهيزات داراي سيم كارت شد. با توجه به هدف اجراي 
رجيستري براي تمامي تجهيزات سيم كارت خور، مقرر 
بود پس از گوش��ي هاي موبايل نوبت به ساير دستگاه ها 
برسد. درواقع مقرر بود اجراي طرح رجيستري، در دو فاز 
ساماندهي گوشي هاي تلفن همراه و ساماندهي تبلت ها 
اجرايي شود، اما وزارت ارتباطات درباره علت عدم اجرايي 
رجيستري براي تبلت ها عنوان كرده بود كه اگرچه آمادگي 
كامل در حوزه فني دارد اما مالحظاتي در حوزه بازار وجود 

دارد كه اجراي آن را تعويق انداخته اس��ت. چندي پيش 
انجمن وارد كنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي درباره 
تاخير در اجرايي شدن رجيستري براي تبلت گفته بود بيش 
از 8۰ درصد از تبلت مورد نياز كشور به صورت غيررسمي و 
از طريق قاچاق وارد مي شود و طرح رجيستري هم برايش 
اجباري نيست. درواقع با توجه به اينكه رجيستري براي 
تبلت انجام نمي شود، بازار قاچاق اين كاال رونق دارد و براي 
بازرگانان هم صرفه اقتصادي ندارد كه با كاالهاي آنها رقابت 
كنند. درنهايت اخيرا اعالم شد كه رجيستري تبلت از ۲۶ 
تيرماه با برند لنوو آغاز مي ش��ود و پس از آن از دوم مرداد، 
ش��امل برندهاي ديگر نيز خواهد بود. با وجود اين به نظر 
مي رسد رجيستري تبلت يك هفته به تعويق افتاده است. 
در اين راستا و به نقل از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديوي��ي، پيمان قره داغي -مدي��ركل حفاظت از حقوق 
مصرف كننده رگوالتوري- از اجراي ط��رح احراز اصالت 
تجهيزات داراي سيم كارت براي تبلت ها از دوم مردادماه خبر 
داد و با اشاره به پروژه ملي پياده سازي و اجراي فني سامانه 
شناسايي تجهيزات داراي سيم كارت گفت: تبلت برند لنوو 
از دوم مرداد و ساير برندهاي تبلت از نهم مردادماه مشمول 
طرح رجيستري مي شوند. وي عنوان كرد: پيش از اين نيز با 

تصميم كميته راهبري طرح پيشگيري از قاچاق گوشي تلفن 
همراه و تجهيزات داراي سيم كارت، رجيستري ساعت هاي 
هوشمند از دوازدهم تير و تجهيزاتي مانند باركد اسكنر، 
مبدل تلفن ثابت به سيار و PDA از نوزدهم تير سال جاري 
آغاز شده است. آن دسته از تجهيزات داراي سيم كارت كه 
تا قبل از اجراي طرح رجيستري فعال بوده اند، مشمول اين 
طرح نمي شوند، اما تجهيزاتي كه پس از تاريخ مشخص شده 
فعال شوند، مشمول رجيستري مي شوند. افرادي كه داراي 
اين دستگاه ها هستند، بايد تا قبل از تاريخ هاي تعيين شده، 
سيم كارت خود را در داخل دستگاه قرار داده و آن را روشن 
كرده و نسبت به برقراري تماس و ارسال پيامك اقدام كنند 
و از سرويس گرفتن دستگاه خود تا قبل از زمان بندي هاي 
اعالم شده مطمئن شوند و سرويس گرفتن از دستگاه را به 
روز و ساعات پاياني اجراي طرح رجيستري موكول نكنند، 
زيرا ممكن است در آن ايام و ساعات، با افزايش حجم بار شبكه 

مواجه شده و امكان انجام مراحل رجيستري فراهم نشود.

     موبايل واره خريداري شده از داخل كشور 
با شيوه مسافري رجيستر نمي شود

همچنين س��خنگوي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 

گفت: تبلت ها و س��اعت هاي هوش��مند و موبايل هاي 
خريداري شده از داخل كش��ور نبايد با شيوه مسافري، 
رجيستري شوند. حميدرضا دهقاني نيا، در گفت وگو با 
مهر در خصوص اينكه گفته مي شود دستگاه هايي كه 
تا بعد از شروع رجيستري موبايل سيم كارت فعال نشده 
باشند، مي توانند از رويه مسافري و به وسيله پاسپورت 
مسافر اقدام به فعال سازي دستگاه خود كنند، اظهار كرد: 
اين خبر به درستي نقل نشده است؛ طبق قانون اگر قبل از 
مشموليت سيم كارت درون دستگاه قرار ندهند، دستگاه 
آنها ثبت نخواهد شد. سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز ادامه داد: نكته مهم اين است كه به شيوه مسافري هم 
امكان ثبت وجود ندارد، زيرا رجيستري از شيوه مسافري 
براي شخصي است كه دستگاهي را به همراه خودش از 
خارج كشور آورده باشد نه اينكه بخواهد دستگاه ثبت نشده 
داخلي را با اين روش ثبت كند. وي افزود: براي مثال اگر 
كسي گوشي قاچاق از پاساژي در داخل ايران خريداري 
و به صورت مس��افري ثبت كند، اقدام غيرقانوني انجام 
داده اس��ت. الزم به يادآوري است كه استعالم اصالت و 
رجيستري ساعت ها و تبلت ها و موبايل ها فقط از طريق 

كد دستوري »#۷۷۷۷٭« امكان پذير است. 

آمارگيريبرخورداريخانوارهاواستفادهازفاوادركشورشروعشد
طرح آمارگيري برخورداري خانوار و استفاده افراد از فناوري 
اطالعات و ارتباطات طبق ش��اخص هاي اتحاديه جهاني 
مخابرات )ITU( در ايران و با همكاري مركز آمار و سازمان 
فناوري اطالعات كليد خورد. امير ناظمي، رييس سازمان 
فناوري اطالعات در مراسم امضاي و تبادل اين همكاري 
اعالم كرد كه هميشه از مديريت دانش صحبت مي شود 
و اين درحالي اس��ت كه رس��يدن به دانش بدون داشتن 
داده هاي مناسب امكان پذير نيس��ت. همچنين در اين 
مراسم جواد حسين زاده، رييس مركز آمار كشور نيز بيان 
كرد كه حكمراني شايسته بدون حكمراني داده امكان پذير 
نيست. به گزارش پيوست، اين چندمين همكاري مركز آمار 
ايران و سازمان فناوري اطالعات براي رسيدن به داده هاي 
آماري در حوزه ICT است؛ اما در طرح جديد سعي شده 
آن طور كه امير ناظمي مي گويد با شاخص هاي جديدي 
كه ITU در سال ۲۰۱۹ تعريف كرده و با بومي سازي برخي 
ش��اخص ها طرح آمارگيري پي��ش رود. طبق گفته هاي 
رييس مركز آمار جامعه هدف اين آمارگيري ۲۰ هزار خانوار 
است كه بايد به به پرسش��هايي كه براساس ۲۲ شاخص 
مورد توصيه اتحاديه جهاني است پاسخ دهند.  آنطور كه 
حسين زاده مي گويد اين طرح از ۱۲ تير آغاز شده و تا ۱۰ 

مرداد ادامه دارد و در نهايت نيز در ۲۵ اس��فند نتايج اين 
طرح اعالم خواهد شد. حسين زاد با اشاره به اهميت داده 
گفت: »اهميت ديتا و داده بركسي پنهان نيست. از سمت 
ديگر ICT و آمار با هم براي رس��يدن به ديتاي مورد نياز 
تالقي پيدا مي كنند كه اين اتفاق مزيت هاي جديدي در 
هر دو حوزه ايجاد مي كند.« او با اشاره به اينكه حكمراني 
شايسته بدون حكمراني داده امكان پذير نيست ادامه داد: 
 ICT برنامه ريزي بايد مبتني بر شواهد و ديتا باشد در حوزه«
هم توجه به اين امر مهم است. بايد مبتني بر داده و شواهد 
برنامه ريزي شود تا برنامه ريزي دقيق تر و كاربردي تر باشد.« 
حسين زاده به همكاري  هاي پيشين مركز آمار با سازمان 
فناوري اطالعات اشاره و اعالم كرد كه اين سازمان از سال 
۱۳8۷ با طرح آمارگيري از كاربران كارش را در اين زمينه 
شروع كرده و در قدم بعدي در سال ۹۲ با طرح آمارگيري 
استفاده خانوارها و افراد از ICT به كارش ادامه داده و حاال در 
سال ۱4۰۰ با همت دوستانش در سازمان فناوري اطالعات 
و طبق شاخص هاي ۲۲ گانه مورد توصيه ITU آمارگيري 
برخورداري خانوارها و استفاده از فاوا را شروع كرده اند. امير 
ناظمي، معاون وزير ارتباطات و رييس س��ازمان فناوري 
اطالعات هم به بحث مهم داده و تبديل شدن آن به دانش 

اشاره كرد و گفت: »آمار زماني براي ما ارزشمند مي شود 
كه امكان توليد دانش را فراهم كند چرا كه دانش مي تواند 
بستري را براي مقايسه فراهم كند. يعني زماني داده براي 
ما اهميت پيدا مي كند كه بتوانيم اين داده را در مقايسه با 
داده ساير كشورها يا در مقايسه با داده ساير زمان ها استفاده 
كنيم تا دانش مناس��بي براي سياس��ت گذاري را ايجاد 
كنيم.« به گفته او اينكه ۷۲ درصد دسترسي به اينترنت 
در كشور وجود دارد رقم قابل توجه اي است اما زماني براي 
ما تبديل به دانش مي شود كه اين آمار را با ساير كشورها 
مقايس��ه كنيم. ناظمي با اشاره به اينكه كشورهاي دنيا از 
طريق اتحاديه هاي جهاني و س��ازمان هاي زير مجموعه 
سازمان ملل متحد به آمار مشترك بين خودشان دست 
پيدا كنند تا بتوانند آن را براي عموم منتشر كنند، گفت: 
»اتحادي��ه جهاني مخابرات يك��ي از نهادهاي تخصصي 
در حيطه فناوري اطالعات اس��ت كه شاخص هايي براي 
ميزان آمادگي كش��ورها براي توسعه ارتباطات و فناوري 
اطالعات را به ش��كل دوره اي منتش��ر مي كند. در س��ال 
۲۰۱۹ تازه ترين شاخص ها از سوي اين اتحاديه اعالم شد 
و بسياري از تعاريف در حوزه ICT از جمله ميزان پهناي 
باند يا كاربر اينترنت تغيير كرد. تغيير ديگري كه در اين 

زمينه صورت گرفته است اين بود كه كدام آمارها بايد به 
صورت سرشماري انساني انجام شود و كداميك با استفاده 
از ديتا قابل محاس��به اس��ت.« ناظمي با اشاره به طرحي 
كه با همكاري مركز آمار قرار است انجام شود، اعالم كرد: 
»آمارگيري برخورداري خانوار و استفاده افراد از فاوا طبق 
تغييراتي كه ITU در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات 
در نظر گرفته آغاز شده است. در اين طرح ۲۰ هزار خانوار 
در كل كشور مورد آمارگيري قرار مي گيرند. جامعه آماري 
طوري انتخاب ش��ده تا داده هاي ارايه ش��ده از سوي آنها 
قابليت تعميم به كل كشور را داشته باشد و به پژوهشگران 
براي دريافت تصوير بهتري از وضعيت جامعه كمك كند. 
نتايج اين طرح تا ۲۵ اسفندماه اعالم خواهد شد.« به گفته 
او به جز سياست گذاران، ش��هروندان و پژوهشگران و 
همچنين افرادي كه به تازگي قصد دارند كس��ب وكار 
خود را راه اندازي كنند، مي توانند از اين داده ها به عنوان 
داده هاي ورودي بهره بگيرند. در اين جلسه توضيحاتي 
در مورد شاخص ها و تعاريف جديد براي كاربر اينترنت 
ارايه نش��د؛ اما اعالم شد كه قرار است شاخص هاي اين 
طرح و تعريف جديد از كارب��ر اينترنت و پهناي باند به 

زودي از سمت سازمان فناوري اطالعات منتشر شود.



تعادل| فرشته فريادرس| 
فعاالن اقتصادي بازهم سردرگم در چرخه تجارت. بيش 
از ۱۰ روز اس��ت كه اظهارنامه هاي گمرك��ي در كارتابل 
كارشناسان مجازي به دستور رييس كل گمرك متوقف 
ش��ده و معطل مانده اند. كارشناساني كه قرار بود با اظهار 
از راه دور صاحبان كاال كار بررسي و نظارت را در كمترين 
زمان ممك��ن انجام دهند؛ اما حال بررس��ي ها حكايت از 
اين دارد كه بيشترين ايس��تايي در تشريفات گمركي را 
رقم زدند. فعاالن اقتصادي كه اين روزها با مسائلي چون 
»ثبت سفارش، تخصيص ارز، تحريم و...« درگير هستند؛ 
از اين ناهماهنگي به وجود آمده گاليه مند و مي گويند كار 
برايشان سخت تر ش��ده و فعاليتشان مختل: »كسي هم 
پاسخگويشان نيست؛ حتي رييس گمرك!« محمدرضا 
فاروقي، نايب رييس كميسيون تسهيل تجارت و مديريت 
واردات در اين باره به »تعادل« مي گويد: چندين روز است 
اظهارنامه هاي واردات وفق تغييرات سازماني صورت گرفته 
در گمرك در كارتابل كارشناسي متوقف شده؛ مساله اي كه 
واردكنندگان را مستاصل كرده و »كاالهاي اساسي، دارو و 
مواد اوليه كارخانجات« در حال حاضر گرفتار همين مساله 
هستند  و گمرك نيز پاس��خ دقيقي نمي دهد! به گفته او، 
توقف اظهارنامه ها سبب فساد كاالهايي مي شود كه براي 
ترخيص آنها ضرب االجل تعيين شده است. اين رويه نشان 
از اين دارد كه حضور كارشناسان مجازي نه تنها روند تجارت 
را تس��هيل نكرده، بلكه مانعي بر سرراه فعاليت بازرگانان 
است. برهمين اساس، دبير كميته گمرك ستاد تسهيل 
وزارت صمت پيشنهاد مي كند كه كارشناس مجازي در 
روند رسيدگي به اظهارنامه هاي كاالهاي اساسي، دارو و 
همچنين كاالهاي توليد محور حذف شود تا با بهره مندي 
از ظرفيت كارشناس��ان محلي آن گمركات، زمان انجام 
تشريفات گمركي كاهش و در چرخه تجارت وقفه اي ايجاد 
نشود. حال بايد منتظر ماند و ديد رييس كل گمرك ايران 

به اين گاليه و پيشنهاد چه پاسخي خواهد داد. 

    مصائب اظهار از راه دور!
كارشناس��ان مجازي به منظور كاه��ش ارتباط بين 
اظهاركننده و كارشناسان گمرك و البته كاهش تخلف 
از سال ۱۳۹۳ فعال شدند و وظيفه شان بررسي و نظارت 
بر اطالعات اظهار نامه هاي گمركي اس��ت. كارشناس 
مجازي همانط��وري كه از نامش پيدا اس��ت فيزيكي 
نيست و صاحب كاال و اظهاركننده نمي دانند چه كسي 
و در كجاي اي��ران اين كارشناس��ي را انجام مي دهد. 
البته كارشناس��ان گمرك از اطالع��ات صاحب كاال و 
اظهاركننده مطلع هستند. اين سيستم در حالي قرار بود 
مانع از تخلفات گمرك شود كه به ادعاي برخي از فعاالن 
حوزه تجارت، نه تنها تخلفات از بين نرفته، بلكه موانع و 
ايستايي ها بيشتر هم شده است. اين در حالي است كه 
سيستم هاي آنالين در جهت افزايش سرعت و كاهش 
تخلف ايجاد مي ش��وند اما به نظر مي رسد كارشناس 
مجازي در ايران نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق كند. 
سيستم الكترونيكي كارشناس مجازي گمرك كه قرار 
بود تخلفات را كاهش دهد، متاسفانه هنوز به طور كامل 
نتوانسته، تباني كردن را از بين ببرد؛ چراكه گفته مي شود 
در برخي مواقع، كارش��ناس مجازي گمرك به وسيله 
يك نفر واسطه با صاحب كاال و ترخيصكار تماس برقرار 
مي كند و از ايشان درخواست وجوه نامشروع مي كند 
كه در اين صورت صاحب كاال حتي اگر اقدام غيرقانوني 
نيز انجام نداده باش��د، بايد اين مبلغ خواس��ته شده را 
پرداخت كند؛ چراكه كارش��ناس مجازي اگر بخواهد 
مي توان��د كاري كند كه صاحب كاال عالوه بر جريمه و 
اختالف ارزش يا تعرفه با مشكالت ديگري نيز برخورد 
كند. از ديگر مش��كالت اين س��امانه اختصاص دادن 
كارشناسي بدون تخصص الزم براي ترخيص كاالهايي 
است كه نياز به تخصص ويژه اي دارند؛ به عنوان نمونه 
انتخاب يك كارشناس مجازي از تهران براي ترخيص 
كااليي از بوش��هر، به نظر مي رس��د رويه غلطي باشد؛ 
چراكه آن فرد تخص��ص مورد نياز را ندارد. البته ظاهرا 
گفته مي ش��ود كه اين مشكل تا حدي مرتفع شده وبا 
طرح توزيع اظهارنامه ها در گمركات، تعيين كارشناس 
مجازي براساس تخصصي بودن گمركات كشور صورت 
مي پذيرد، اما برخي فعاالن اقتصادي مي گويند كه اين 

معضل همچنان سرجاي خود باقي است. 

     اظهارنامه ها معطل كارشناسان مجازي!
در ح��ال حاضر كارشناس��ان مجازي ك��ه هم اكنون 
تعدادش��ان به ۴۰۰ نفر مي رس��د و درهمه گمركات 
مستقرند، به جاي تس��هيل در فرآيند ترخيص كاال، 
به عنوان س��دي بر س��ر راه فعاليت توليد كنندگان و 
واردكنندگان عمل مي كنند. بررس��ي هاي »تعادل« 
نشان مي دهد اظهارنامه هاي گمركي بيشتر از ۱۰ روز 
است كه در كارتابل كارشناسان مجازي معطل مانده و 

كسي پاسخگوي آنها نيست.
 در همين رابطه »تعادل« در گفت وگو با نايب رييس 
كميسيون تسهيل تجارت و مديريت واردات، به واكاوي 
بيشتر اين موضوع پرداخته است. محمدرضا فاروقي، 
در اين باره گفت: حضور كارشناسان مجازي به صورت 
متمركز، يك رويه نوين بود كه توانست خيلي از مسائل 
جانبي گمرك را رفع و رجوع كند، اما در حوزه كاالهاي 
توليدي و كاالهاي اساسي و فسادپذير، مي تواند ضرر 
و زيان محسوسي در مقايسه با مشكالتي كه ماهيت 
كارشناس مجازي را به دليل آن ايجاد كردند، به وجود 
آورد. به طور نمونه، اظهارنامه هاي گمركي در چند روز 
گذشته در كارتابل كارشناسان مجازي متوقف شده و 
هيچكس پاسخگو نيست و اين زياني است كه بايد براي 

بخش خصوصي جبران شود.
او با بيان اينكه حضور كارشناس مجازي در يك سري 
از گمركات، نتيجه خوبي حاصل كرده، گفت: بيش از 
۹۰ درصد كاالهاي وارداتي ما از بنادر جنوبي از جمله 
»بوشهر، شهيد رجايي يا خرمشهر« وارد كشور مي شود 
و قاعدتًا حجم اظهارنامه ه��اي وارداتي در اين مناطق 
باالتراز ساير گمركات است. اما با توجه به شرايط كنوني 
و اتفاقاتي كه به ص��ورت مقطعي رخ مي دهد، منجربه 
ايستايي شده است. اين در حالي است كه توليد مستلزم 
يك برنامه ريزي دقيق است و كاالهاي اساسي و ضروري 
نيز بايد طبق زمان بندي مشخصي به بازار مصرف عرضه 
شود، . بنابراين يك بستر نامطمئن كه هر روز دستخوش 
يك سري از تغييرات باشد، نمي تواند در زنجيره تأمين 

نقش آفريني كند. 

    كسي پاسخگو نيست!
دبير كميته گمرك ستاد تسهيل وزارت صمت در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود عنوان كرد: براي ترخيص 
برخي از كاالهاي وارداتي از قبي��ل »دارو و تجهيزات 
پزشكي، موبايل و لوازم جانبي، خودرو و …«گمركات 
تخصصي معين شده كه مي طلبد كارشناسان متخصص 
در حوزه هاي تعيين ش��ده ب��ر اظهارنامه آن گمركات 
نظارت داشته باش��ند. در گمركات مستقر در مبادي 
ورودي مناط��ق آزاد و ويژه اقتصادي نيز از آنجايي كه 
معافيت ها و تس��هيالت هر منطقه متفاوت است نياز 
است كارشناسان مستقر در همان مناطق در آن زمينه 
اعالم نظر كنند و بررس��ي الزم را در راستاي تشريفات 

گمركي انجام دهند.
به گفته فاروقي، اس��اس تشكيل گمرك  خانه هاي 
داخل��ي اين ب��وده ك��ه تمركز از گم��ركات مرزي 
برداش��ته ش��ود. بنابراين هدايت كاال به گمركات 
داخلي طي روي��ه عبور داخلي ضمن اس��تفاده از 
ظرفيت هاي بالقوه گمركات ديگر مي تواند در جهت 

تسهيل و تس��ريع در انجام تشريفات گمركي و نيز 
برخورداري از حمايت هاي مسووالن استاني كمك 
شاياني كند، كه در شرايط كنوني حتي در گمركات 
داخلي كه حج��م واردات بااليي هم ندارند كاال در 

صف هاي كارشناسي متوقف مي شود. 
يكي از مش��كالت موجود در اين زمين��ه كه فاروقي 
به آن اش��اره مي كند، اينكه حدود چندين روز است 
اظهارنامه هاي واردات وفق تغييرات سازماني صورت 
گرفته در كارتابل كارشناسي متوقف شده است. اين 
در حالي است كه دارو و مواد اوليه كارخانجات در حال 
حاضر گرفتار همين مساله است ؛ و گمرك نيز پاسخ 
دقيقي نمي دهد! به گفته دبير كميته گمرك س��تاد 
تسهيل وزارت صمت، معطلي اظهارنامه ها در كارتابل 
كارشناسان مجازي واردكنندگان را مستاصل كرده 
است؛ از آنسو، در شرايط كنوني كه مشكالت عديده اي 
در فرآيند تج��ارت خارجي اعم از »ثبت س��فارش، 
تخصيص ارز و آثار مترتب بر تحريم هاي اقتصادي« 
وجود دارد، ناهماهنگي هاي اينچنيني نيز مشكالت را 

دو چندان كرده است. 
فاروقي با اين حال درباره ماهيت كارشناسي مجازي، 
بيان كرد: اگر چه به صورت ش��كلي، طرح كارشناس 
مجازي مورد تأييد اس��ت، اما شايسته است اين رويه 
 به منظور تس��ريع در امر ترخيص كاالهاي اساس��ي و 

توليد محور براي اين اقالم مستثني شود.

    كاالهاي فسادپذير و قطعي مكرر سامانه
فكر عاجلي بايد كرد

فاروقي در ادامه با اش��اره به كاالهايي كه فاسدشدني 
هس��تند و ضرب االجلي براي ترخي��ص دارند، افزود: 
آقاي ارونقي معاون فني گمرك نيز سابقًا پيشنهاداتي 
در اين خصوص ب��ه رييس كل گمرك مبني بر حذف 
كارشناس مجازي در روند رسيدگي به اظهارنامه هاي 
كاالهاي اساسي و دارو و همچنين كاالهاي توليد محور 
ارايه دادند تا با بهره مندي از ظرفيت كارشناسان محلي 
آن گمركات، زمان انجام تشريفات گمركي كاهش يابد. 
البته به گفته فاروقي، اين موضوعات نيز جزو پيشنهاد 
گمرك و بخش خصوصي بوده تا در چرخه تجارت وقفه 

ايجاد نشود. 
او همچنين درباره فعاليت سامانه جامع امور گمركي 
به بيان توضيحاتي پرداخت و به »تعادل« گفت: اگر 
هر كدام از گام هاي سامانه به اتمام نرسد امكان رفتن 
به گام بع��دي نبوده و متعاقبًا در عدم خروج از مرحله 
كارشناسي، امكان ترخيص كاال وجود نخواهد داشت. 
اين امر كه يكي از عوامل دپوي كاال به ش��مار مي رود، 
از يكسو موجب تحميل ضرر و زيان به واردكنندگان و 
اختالل در فرآيند توليد و توزيع كشور شده و از سوي 
ديگر مي تواند عاملي باش��د براي افساد كاالهايي كه 
تاريخ مصرف مش��خصي دارند يا بايد تحت ش��رايط 

خاص نگهداري شوند.
نايب رييس كميس��يون تس��هيل تجارت و مديريت 
واردات به مش��كالت ناشي از قطعي هاي مكرر لينك 
سامانه هاي سازمان هاي مجوزدهنده، نيز اشاره كرد و 
گفت: حدود ۳۰ سازمان با سامانه جامع امور گمركي به 
عنوان پنجره واحد تجارت فرامرزي در ارتباط هستند 

كه عدم لينك هر كدام از اين سازمان ها مي تواند منجر 
به توقف كاال در اماكن گمركي كشور شود و عليرغم 
الزامات مقرر در مواد ١٢ و ٨قانون و آيين نامه اجراي 
قانون امور گمركي در نحوه اس��تقرار و پاس��خگويي 
س��ازمان هاي همجوار گمرك ليكن در نبود ضمانت 
اجرايي، بعضاً سازمان هاي مجوز دهنده، خود را ملزم به 
لينك مستمر با سامانه گمرك ندانسته يا صدور مجوز و 

پاسخگويي با تأخير صورت مي گيرد.

     معاونت فني گمرك هم 
منتقد كارشناس مجازي است!

البت��ه معاون امور فن��ي و گمركي گم��رك ايران در 
بهمن م��اه ۹۹ در نام��ه اي به ريي��س كل گمرك از 
عملكرد كارشناسان مجازي گمرك انتقاد كرده بود. 
مهردادجمال ارونقي در نامه  خود به مهدي ميراشرفي 
نارضايتي اين معاونت را از روند عملكرد كارشناسان 
مجازي با بيان داليل عنوان كرده بود و خواستار اصالح 
روند موجود ش��د. در اين نامه همچنين راهكاري از 
سوي او ارايه شده اس��ت. بر اساس گزارش ارايه شده 
از سوي ارونقي، بيشترين ايستايي در انجام تشريفات 
گمركي مربوط به بررسي كارشناسان مجازي توسط 
گمركات اجرايي كشور است، از اين رو چنانچه بررسي 
كارشناس��ان مجازي گمركات غير، از پروس��ه انجام 
تشريفات گمركي و ترخيص كاال حذف شود، تمامي 
پروسه مربوط به گمرك در انجام تشريفات گمركي، 
به بيش از چند س��اعت نخواهد رسيد. »عدم اشراف 
بر كاالهاي مورد كارشناسي، عدم دسترسي مديران 
به كارشناس��ان، اختالل در انجام تشريفات گمركي، 
بي انگيزگي كارشناس��ان مجازي، تحت الشعاع قرار 
گرفتن گمركات تخصصي و بالاستفاده بودن گمركات 
مجازي و..« از جمله ايرداتي اس��ت كه ارونقي مطرح 
كرده بود. به عبارتي ديگر، خود معاونت فني گمرك 
بر اين باور است كه ايستايي هاي حاصل شده متعاقب 
عملكرد كارشناسان مجازي در روند انجام تشريفات 
گمركي، كليه اقدامات گمرك در راس��تاي تسهيل و 
تسريع در انجام تشريفات گمركي را زير سوال برده، 
از اين رو همواره گمركات در مظان اتهام قرار دارند، در 
صورتي كه مشكل از جاي ديگري است. البته به اعتقاد 
او، افزايش كارشناسان مجازي بدون ايجاد بسترهاي 
اشاره شده و تخصصي كردن موضوع كارشناسي، نه 
تنها مشكلي از مشكالت سازمان گمرك حل نخواهد 
كرد، بلكه مشكالت ايجاد شده فعلي را توزيع كرده و 
بر دامنه اين ايستايي ها خواهد افزود. اظهارات ارونقي 
حكايت از اين دارد كه حتي تخصصي كردن موضوع 
كارشناسي باعث ايجاد عدم انگيزه براي كارشناسان 
خواهد ش��د؛ چراكه به رغم داشتن پست ومعلومات 
كارشناسي فقط مجبورند در طول ساعت اداري، صرفا 
سند الياف و كاغذ بررسي كنند و باعث انحصار براي 
برخي ديگر از كارشناس��ان خواهد بود كه مي توانند 
فقط سند ماش��ين آالت بررسي كنند. اگر كارشناِس 
تخصصي، براساس دانش خود اشتباهي را نيز مرتكب 
ش��ود، اين اش��تباه درخصوص كليه اظهارنامه هاي 
هم سنخ، سلس��له وار تكرار خواهد شد و اين مورد، در 
گذر زمان، تبديل به فاجعه اي جبران ناشدني مي شود. 

     راهكار چيست؟ 
با اين اوصاف چه بايد كرد و راهكار چيس��ت؟ ارونقي 
مي گويد: اين حوزه معاونت مخالف توزيع اظهارنامه ها 
با اعمال مديريت ريسك و در يك جمله، مخالف وجود 
كارشناس مجازي نيست و صرفا خواهان اصالح روند 
موجود است. راهكار پيشنهادي معاون فني گمرك 
اين اس��ت كه حداق��ل، ترتيبي اتخاذ ش��ود تا كليه 
اظهارنامه هاي كاالهاي اساسي و نيز كاالهاي توليدي 
يا مرتبط با توليد، با اعمال كامل مديريت ريسك، صرفا 
توسط كارشناسان مجازي گمرك محل اظهار كاال كه 
كاال نيز در همان گمرك موجود است، تحت مديريت 
همان گمرك مورد بررس��ي قرار گيرد. با همه اينها 
بايد ديد، آيا رييس كل گمرك پاس��خ قانع كننده اي 
براي اين معطلي و نگه داشتن اظهارنامه هاي گمركي 
در كارتابل كارشناس��ان مجازي به واردكنندگان و 

توليدكنندگان خواهد داد يا خير. 

خبررويداد
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شيوه هاي نوين 
در جذب سرمايه هاي خرد

به تازگي تفاهم نامه اي ب��ا عنوان »تأمين مالي توليد با 
س��رمايه هاي خرد مردمي« به امضاي رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار و وزير صمت رس��يده است. معاون 
اقتص��ادي و برنامه ريزي اتاق اصناف اي��ران در اين باره 
معتقد است؛ اگرچه مي توان از چنين روشي براي جذب 
سرمايه هاي خرد به تقويت واحدهاي صنفي توليدي 
اس��تفاده كرد اما اي��ن تفاهم نامه به كمت��ر از ۵ درصد 
واحدهاي صنفي كمك خواهد كرد و هدف اصلي اين 
تفاهم نامه واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط داراي 
شخصيت حقوقي هستند. احسان سقايي در گفت وگو 
با پايگاه اطالع رس��اني اتاق اصناف اي��ران در خصوص 
تامين سرمايه در واحدهاي صنفي بيان كرد: بارها ديده 
ش��ده، فعاالن صنفي دارايي هاي خود را فروخته اند تا 
بتوانند يك واحد صنفي را راه اندازي كنند و بعد از آن بايد 
هزينه هاي دك��ور و ويترين، تامين كاال، ماليات و بيمه 
و دس��تمزد كارگران را تامين كنند. بنابراين اگرچه در 
اقتصاد اين سرمايه و هزينه خرد دانسته مي شود اما براي 
فعاالن صنفي، بسيار سنگين است. حال اينكه با وجود 
اين هزينه هاي سنگين، عمر بسياري از اين واحدهاي 
صنفي بسيار كوتاه است و آنها بعضا با ضرر و زيان از دور 
رقابت خارج شده و سرمايه هاي مملكت به هدر مي رود.

سقايي ادامه داد: اما در روش هاي ديگر كسب و كار مانند 
فرانچايز، عليرغم اينكه هر ش��خص مالكيت خود را بر 
واحد صنفي دارد اما از الگوهاي يك برند استفاده كرده 
و تحت مديريت آن كار مي كند. حسن انجام اين كارها 
در آن است كه سرمايه ها خيلي خرد نمي شوند و هزينه 
خريد، انبارداري و پخش كاهش يافته و قدرت چانه زني 
در خريدهاي غير نقدي افزايش مي يابد. بدين ترتيب 
اين واحدهاي صنفي قدرت مان��ور پيدا مي كنند و به 
عنوان نمونه مي توانند به مش��تري تخفيف بدهند. اما 
اگر فروشگاه خرد باشد و سرمايه محدودي داشته باشد 
قدرت مانوري نخواهد داشت و همين موجب مي شود 
تا سود كمتر و ريسك بيشتري داشته باشد. وي تصريح 
كرد: واضح است كه بايد كاري انجام داد. نخست اينكه 
سياست تشويق و راه اندازي واحدهاي »توزيعي صنفي« 
جالب نخواهد بود چرا كه بازار اشباع شده و شاهد هستيم 
واحدهاي توزيعي خرد، از توان واحدهاي مش��ابه خود 
در بازار مي كاهند و در يك رقابت دو سر باخت موجب 
از بين رفتن يكديگر مي شوند. دوم اينكه براي حفظ و 
حمايت و حتي افزاي��ش واحدهاي »توليدي صنفي« 
بايد اوال سرمايه هاي بيش��تري جذب و هدايت شود و 
ثانيا در روش هاي توليد و استفاده از دانش و تكنولوژي 
استفاده بيش��تر و بهينه تر كرد. به گفته او، به طور كلي 
در علم مال��ي )finance( دو نوع بازار داريم: به صورت 
بسيار ساده مي توان گفت كه »بازار پول«، بازاري براي 
ابزارهاي مالي كوتاه مدت با ريسك پايين عدم پرداخت 
و نقدشوندگي باال است و نهادهايي همچون بانك ها و 
موسسات اعتباري غير بانكي از مهم ترين نهادهاي اين 
بازار هستند. متداول ترين روش براي تامين سرمايه در 
بازار پول، گرفتن تسهيالت از بانك ها و موسسات اعتباري 
است اما به دليل محدوديت در منابع بانكي و سود باالي 
تس��هيالت، اين روش ضربات سختي بر اقتصاد كشور 
وارد كرده است. وي ادامه داد: بازار ديگر، بازارهاي سرمايه 
هستند كه از لحاظ تامين مالي، بر ابزارهاي تامين مالي 
بلندمدت متمركز هستند. خريد و فروش سهام به عنوان 
يكي از متداول ترين ابزارهاي بازارهاي مالي در سال هاي 
اخير در ايران رايج ش��ده كه متاس��فانه ب��ه دليل عدم 
تخصص، ضررهاي هنگفتي نصيب سرمايه گذاران شد. 
اين امر نگاه جامعه به بازارهاي سرمايه اي را بدبينانه كرد. 
حال آنكه در بسياري از كشورهاي دنيا بازار سرمايه نظير 
بورس نقش بسيار مفيد و موثري در توسعه اقتصادي 
بازي مي كنند. س��قايي گفت: يكي از ابزارهاي جديد 
كه در قسمت بازارهاي مالي و سرمايه اي قرار مي گيرد 
روشي اس��ت كه از آن به عنوان »تامين مالي جمعي« 
)crowdfunding( ياد مي شود. عمر اين روش در 
دنيا زياد نيس��ت اما شبيه به همان قرض الحسنه هاي 
قديمي است كه تعدادي از افراد پولي را جمع آوري و با آن، 
كاري را انجام مي دادند. با گسترش اينترنت و شبكه هاي 
اجتماعي، اين روش ارتقا يافت و حاال به آن تامين مالي 
جمعي مي گويند. بنابراين »تامين مالي جمعي« يك 
نوع سرمايه گذاري خرد به صورت آنالين است. وي بيان 
كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد كاري 
شبيه به اين را انجام دهد تا كسب و كارهاي خرد به جاي 
درگير شدن در پروسه اخذ تسهيالت از بانك ها، از اين 

ابزار جديد استفاده كنند.
س��قايي تصريح كرد: از سوي ديگر، بنگاه هاي صنفي 
به دو دسته داراي شخصيت حقيقي و حقوقي تقسيم 
مي شوند و بيش از ۹۵ درصد واحدهاي صنفي، داراي 
»شخصيت هاي حقيقي« هستند اما در حال حاضر 
روش تامين مالي جمعي كه از سوي وزارت صمت دنبال 
مي شود، بيشتر معطوف به بنگاه هايي با »شخصيت 
حقوقي« است. بنابراين در اين مرحله كمك چنداني 
به توسعه صنوف نمي كند. وي اظهار كرد: به نظر مي رسد 
شركت هايي كه در شهرك هاي صنعتي هستند يكي از 
گروه هاي هدف اين پروژه باشند كه اينها جزو بنگاه هاي 
حقوقي كوچك و متوسط به حساب مي آيند. با وجود 
اين، دولت بايد توجهي ويژه به اصناف به عنوان بخش 
اصلي اقتصاد خرد كش��ور داشته باشد چراكه بخش 
زيادي از توليد كاال و خدمات، ايجاد اشتغال و در واقع 
توليد ثروت كشور توسط اصناف انجام مي شود. در اين 
باره مي توان به كاالهايي مانند پوشاك، مبلمان و طال و 
جواهر اشاره كرد كه ۹۰ تا ۱۰۰ درصد توليد آنها صنفي 
است. معاون اقتصادي و برنامه ريزي اتاق اصناف ايران 
گفت: آنچه اتاق اصناف ايران در اين خصوص پيگير آن 
است اين كه، در مراحل بعد اجراي اين پروژه واحدهاي 
صنفي با شخصيت حقيقي نيز بتوانند از اين فرصت 
براي جذب س��رمايه استفاده كنند تا به جاي تشويق 
مردم به ايجاد واحدهاي صنفي جديد و پر ريس��ك، 
امكاني براي جذب سرمايه هاي خرد مردمي به كسب 
و كارهاي صنفي به ويژه در حوزه توليد صنفي فراهم 
كرده، از ريسك كار در اصناف كاسته و به تامين سرمايه 

در گردش در واحدهاي صنفي كمك كنيم.

چرا قيمت مرغ
 دوباره صعودي شد؟ 

مش��اور عالي هيات مدي��ره اتحاديه سراس��ري مرغ 
گوشتي كشور گرما و مشكالت حل نشده شبكه توزيع 
را دو دليل اصلي آغاز دوباره روند صعودي قيمت مرغ 
در هفته هاي اخير عنوان كرد. بازار مرغ پس از آرامش 
نس��بتا كوتاه در هفته هاي اخير بار ديگر شاهد روند 
صعودي آرام اما، بدون توقف قيمت است. مصوب هر 
كيلوگرم مرغ براي مصرف كننده 2۴ هزار و ۹۰۰ تومان 
است اما، در كمتر مركز عرضه اين قيمت ديده مي شود. 
محل هاي عرضه كه مرغ را با قيمت مصوب و با عنوان 
»مرغ دولتي« در س��طح شهرها به فروش مي رساند، 
اندك و هميشه ش��لوغ هستند. به گفته كارشناسان 
هر چند همچنان مشكل تامين نياز نهاده هاي دامي 
با قيمت دولتي براي مرغداران پا برجاست اما، داليل 
اصلي روند صعودي قيمت م��رغ در هفته هاي اخير 
بيش از همه مربوط به گرما و مشكالت حل نشده شبكه 
توزيع مي ش��ود. محمدعلي كمالي سروستي، مشاور 
عالي هيات مديره اتحاديه سراس��ري مرغ گوش��تي 
كشور، در گفت وگو با ايلنا درباره تشريح وضعيت بازار 
مرغ و داليل نوس��ان قيم��ت آن در هفته هاي اخير، 
اظهار كرد: آمار نشان مي دهد در اواخر ارديبهشت و 
خردادماه ۱۱۳ تا ۱۱۴ ميليون قطعه جوجه ريزي در 
مرغداري ها صورت گرفته اس��ت. وي ادامه داد: با اين 
حجم جوجه ريزي انتظار مي رفت ۱۰۰ هزار تن مرغ 
در ماه جاري توليد و به بازار عرضه شود، اما واقعيت بازار 
نشان از كاهش حجم عرضه دارد. كمالي سروستاني 
معتقد است؛ دو دليل عمده مي توان براي كاهش حجم 
عرضه مرغ به رغم جوجه ريزي مناسب در نظر گرفت 
كه يكي گرما و ديگري مشكل حل نشده شبكه توزيع 
است. وي يادآور شد: ما هر ساله با آغاز فصل گرما شاهد 
كاهش عرضه مرغ هستيم و حجم ورودي به بازار آن 
كاهش پيدا مي كند.  كمالي سروستاني افزود: ضريب 
تبديل خوراك به گوشت در مرغ به واسطه حساسيتي 
كه به گرما دارد با باال رفتن دماي هوا كاهش مي يابد، 
به عبارت ديگر در گرما وزن گيري مرغ در برابر خوراك 
مصرفي كمتر مي شود.  وي با بيان اينكه امسال گرما 
زودتر و شديدتر از سال هاي گذشته به سراغ كشور ما 
آمد، اظهار كرد: گرماي زود هنگام و ش��ديد بر ميزان 
توليد گوشت به ازاي هر قطعه مرغ موثر بود و ميزان آن 
را نسبت به سال هاي گذشته كمتر كرده است. به گفته 
كمالي سروستاني؛ گرماي كم سابقه سال جاري عالوه 
بر كاهش وزن گيري مرغ ها، اتفاق ناخوشايند ديگري را 
رقم زد كه نتيجه آن افزايش تلفات در مرغداري ها بوده 
است. كمالي سروستاني اين اتفاق ناخوشايند را قطعي 
برق عنوان كرد كه موجب باال رفتن تلفات مرغ ها در 
واحدهاي مرغداري شده است. وي درباره مشكالت 
ش��بكه توزيع افزود: اين مش��كل كه تاثير مهمي در 
نوسانات قيمت مرغ در بازار دارد، همچنان حل نشده 
باقي مانده است. كمالي سروستاني تصريح كرد: مرغ 
از مرغدار با قيمت مصوب تحويل گرفته مي شود اما، 
بخش عمده آن با قيمت مصوب توزيع نمي شود. وي 
با تاكيد بر اينكه مشكل توزيع بعد از تحويل مرغ به 
كش��تارگاه ها آغاز مي شود، گفت: وزارت صمت به 
دنبال راهكارهاي جديد براي حل اين مشكل است، 
اميدواريم براي كاهش نگراني توليدكننده و مردم 

زودتر اين راهكارها را اعالم و اجرايي كند.

ايراسيندرگفتوگوبايك
كارشناسبازارسرمايه:

 فوالد مباركه يكي از بازوهاي اصلي 
ارزآوري در است

يك كارش��ناس بازار س��رمايه: عملكرد سهام فوالد 
مباركه در بازار سرمايه به عنوان يكي از بازوهاي اصلي 
ارزآوري در كش��ور است و تبديل شدن فوالد مباركه 
به يك هلدينگ فوالدي يكي از نقاط عطف در حوزه 
فلزات بوده و در ۳ سال اخير اين موضوع بيشتر نمود 
داشته و بازار فلزات اساسي بايد به اين موضوع افتخار 
كند. به گزارش ايراس��ين، ش��ركت هاي فوالدساز و 
بزرگ در ايران همچون ش��ركت فوالد مباركه كه به 
عنوان يكي از ش��ركت هاي بزرگ بورس��ي در كشور 
شناخته مي شوند، طي سال هاي اخير عالوه بر كمك 
به صنعت كشور در راستاي توسعه اهداف صنعتي، به 
اقتصاد ايران نيز كمك هاي فراواني رسانده و توانسته 
است سهامداران خرد را براي خريد سهام اين شركت 
فوالدي به واس��طه عملكرد موفق و درخش��ان خود، 
همچنين معامالت روان طي 2 سال اخير ترغيب كند 

و آينده درخشاني را براي سهامداران خود رقم بزند.

  نقش كليدي شركت هاي فوالدي
در ارزآوري براي كشور

حامد مددي كارشناس بازار س��رمايه درباره روند 
فعاليت ش��ركت هاي بزرگ فوالدي در كش��ور به 
ايراس��ين مي گويد: فارغ از عملكرد ش��ركت هاي 
فوالدي بزرگ همچون فوالد مباركه در بازار سرمايه، 
با نگاهي بر ميزان ص��ادرات، گردش نقدينگي و به 
خصوص گ��ردش ارزي در داخل كش��ور مي توان 
گفت كه كمك ش��ركت هاي فوالدي ما در افزايش 
صادرات غيرنفتي در سال هاي گذشته قابل توجه 
بوده و با افزايش تحريم ها كه در حوزه هاي مختلف 
كش��ور را دچار مش��كل كرده بود، به نظر مي رسد 
صادرات فوالد و معدن وضعيت نسبتا خوبي داشته 
و توانسته اند كمك مشخص و واضحي در ارزآوري 
براي كشور داشته باشند كه جاي تقدير دارد. به گفته 
وي، ش��ركت هاي صادرات محور ما در 2 سال اخير 
توانسته اند با افزايش صادرات همراه شوند و به بيابان 
خشك صادرات ايران رونق ببخشند كه اتفاق بسيار 
بسيار مثبتي است و از اين بابت مي توان نمره قبولي 

خيلي بااليي را به شركت هاي صادرات محور داد.

»فاروقي«ازمعطليدردسرسازاظهارنامههايگمركيدركارتابلكارشناسانمجازيميگويد

رييسهياتمديرهانجمنلوازمصوتيوتصويري:

فعاالن اقتصادي سردرگم در چرخه تجارت

قاچاقچيان روغن به خارج مي برند، تلويزيون مي آورند!
رييس انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري 
كشور در حالي از ورود حجم گسترده تلويزيون هاي 
قاچاق گاليه مند است كه به گفته محمدرضا شهيدي، 
دبير اين انجمن، علت ورود اين حجم عظيم تلويزيون 
قاچاق، اين است كه قاچاقچيان كاال هاي اساسي مثل 
روغن را از سطح بازار جمع آوري و از كشور خارج و به 
جاي پ��ول آن، تلويزيون به داخ��ل قاچاق مي كنند. 
رقابت توليدكنن��دگان داخلي تلويزي��ون در حالي 
براي كسب سهم بيش��تر از بازار داخل ادامه دارد كه 
برند هاي خارجي نيز همچن��ان محبوبيت خود را از 
دس��ت نداده اند حتي در ش��رايطي كه به دليل ورود 
غيررسمي نمي توانند به مش��تريان خدمات پس از 
فروش ارايه دهند. رييس انجمن توليدكنندگان لوازم 
صوتي و تصويري با بيان اينكه توليدكنندگان تلويزيون 
مي توانند به راحتي تمام نياز بازار كشور را تامين كنند، 
گفت: مشكل اصلي توليدكنندگان تلويزيون كه به آنها 

ضربه زده، كاالي قاچاق است.
سيد عليرضا موس��وي مجد ادامه داد: كاالي قاچاق 
با كااليي كه در داخل كش��ور توليد مي ش��ود رقابت 

مي كند. ازآنجا ك��ه برند هاي قاچاق ك��ه از مرز هاي 
مختلف وارد كشور مي شود عوارض قانوني را پرداخت 
نمي كند تا 2۵ تا ۳۰ درصد در برخي مدل ها ارزان تر از 
كاالي داخل درمي آيد و بدين ترتيب كاالي توليد داخل 

در رقابتي نابرابر با قاچاق قرار گرفته است.

      افزايش چشمگير قاچاق تلويزيون
رييس انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي و تصويري با 
بيان اينكه اگر موضوع قاچاق حل شود توليدكنندگان 
داخلي با ان��رژي و توان باال مي توانند ب��ازار را تامين 
كنند، گفت: بين ۳۵ تا ۴۰ درصد بازار تلويزيون توسط 

برند هاي قاچاق تامين مي شود.
موس��وي مجد در گفت وگو با اقتص��اد 2۴ ادامه داد: 
تلويزيون هاي »ال جي« و »سامسونگ« بدون گارانتي 
به مردم فروخته مي ش��ود و، چ��ون كاال هاي قاچاق 
عوارض قانوني را پرداخت نمي كنند، با كمترين هزينه 
به مردم فروخته مي شوند غافل از اينكه اين محصوالت 
در حوزه خدمات پس از فروش و خدمات دچار مشكل 

مي شوند و اگر اتفاقي بيفتد كسي پاسخگو نيست.

مديرعامل شركت س��ام الكترونيك با تاكيد بر اينكه 
قاچاق لوازم صوتي و تصويري و به ويژه تلويزيون باعث 
ضربه به توليد داخل مي شود، به اقتصاد 2۴ گفت: به 
دليل حجم گسترده قاچاق فشار روي توليدكنندگان 
داخلي است. ازاين رو من از مسووالن مختلف خواهش 
مي كنم در خصوص بحث مبارزه با قاچاق فكر جدي 
كنند تا شركت هايي كه در اين حوزه سرمايه گذاري 
انجام داده اند بتوانند به توليد ادامه دهند. موسوي مجد 
ادامه داد: رقابت بين توليدكنندگان تلويزيون در داخل 
ش��كل گرفته و رقابت و كيفيت و آپشن هايي كه در 
تلويزيون وجود دارد حرف اول را مي زند. وي در پاسخ 
به س��وال اقتصاد 2۴ مبني بر اينكه آيا ايران صادرات 
تلويزيون دارد يا خير، گفت: صادرات تلويزيون نداريم، 
زيرا توليدكنندگان داخلي توان رقابت در س��طحي 
كه شركت هاي مادر سامس��ونگ و ال جي دارند و در 
منطقه كاال را با حجم گسترده عرضه مي كنند ندارند. 
دبير انجمن توليدكنن��دگان لوازم صوتي و تصويري 
كشور نيز در گفت وگو با اقتصاد 2۴ با بيان اينكه مصرف 
ساالنه تلويزيون در كشور 2.2 تا 2.۴ ميليون دستگاه 

است، گفت: يك سوم نياز بازار داخل يعني حدود ۷۰۰ 
هزار دستگاه تلويزيون از طريق قاچاق تامين مي شود. 
محمدرضا شهيدي با بيان اينكه توليدكنندگان قادر 
به تامين بازار داخل هس��تند، گف��ت: ظرفيت توليد 
تلويزيون ساالنه سه ميليون دستگاه است، در حالي 
كه توليد عملي به ۱.۵ ميليون دستگاه مي رسد، زيرا 
كاالي قاچاق رمقي براي رقابت در بازار نگذاشته است.

دبير انجمن توليدكنن��دگان لوازم صوتي و تصويري 
در گفت وگو با اقتصاد 2۴ ادامه داد: قاچاقچيان ضمن 
خارج كردن اقالم يارانه اي كش��ور همچون سوخت، 
روغن، دارو، كاال هاي اساس��ي و ... از مرزها، تلويزيون 
به كش��ور وارد مي كنند، يعني »قاچاق دوسر« انجام 
مي دهن��د بنابراين واردات قاچاق ب��ا ارزي به مراتب 

ارزان تر از دالر نيمايي توليدكنندگان تمام مي شود.
شهيدي از وفور لوازم خانگي قاچاق در بازار ها به ويژه 
بازار هاي پايتخت و ضعف نظارت ه��ا در اين زمينه 
انتقاد كرد و گفت: از آنجايي كه قاچاقچيان كاال هاي 
خ��ود را به مردم فروخته و ري��ال دريافت مي كنند، 

تراكنش هاي بانكي شان هم قابل رصد است.
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خبرروز

۱۶۶ نفر ديگر فوت شدند
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، ۱۶۶ نفر به تعداد فوتي هاي كرونا افزوده شد. از ۲۱ تير تا ۲۲ تيرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معيارهاي قطعي 
تشخيصي، ۲۲ هزار و ۷۵۰ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شد كه دو هزار و ۳۹۹ نفر از آنها بستري شدند. مجموع 
بيماران كوويد ۱۹ در كشور به سه ميليون و ۴۱۷ هزار و ۲۹ نفر رسيد. در طول ۲۴ ساعت منتهي به ۲۲ تيرماه، ۱۶۶ بيمار كوويد ۱۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۸۶ هزار و ۲۰۷ نفر رسيد. تاكنون سه ميليون ۵۶ هزار و ۱۶۰ نفر از بيماران، 
بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۳۸۶۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹ در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت 

مراقبت قرار دارند. تاكنون ۲۴ ميليون و ۶۷۱ هزار و ۲۲۰ آزمايش تشخيص كوويد ۱۹ در كشور انجام شده است. 

میراثنامه

اليحه »الزام شهرداري به حفاظت از ميراث طبيعي 
توچال« در جلسه شوراي شهر بررسي شد و برخي 
اعضا بر لزوم حفاظت از كوه بي بي ش��هر بانو و نگاه 
يكس��ان به ش��مال و جنوب ش��هر تاكيد داشتند. 
ب��ه گزارش مهر، اليح��ه الزام ش��هرداري تهران به 
حفاظت از ميراث طبيعي توچال در جلسه شوراي 
شهر بررس��ي ش��د. در ابتدا زهرا صدراعظم نوري 
در توضيح اين اليحه گفت: طرح الزام ش��هرداري 
به حمايت از ميراث طبيعي در رش��ته كوه توچال 
پيشتر در شورا تصويب ش��د. هر آنچه در تهران به 
عنوان ميراث طبيعي داريم با توجه به گستردگي و 
معضالت محيط زيستي شهر بايد حفظ شود و اين 
طرح در همين راس��تا است تا بتواند از اين طبيعت 
بك��ر حمايت كند. رييس كميس��يون س��المت و 
محيط زيست ش��وراي شهر عنوان كرد: يكي ديگر 
از اهداف اين طرح جلوگيري از تصرفات غيرقانوني 
در محدوده هاي داراي ارزش محيط زيستي است. 
ارتفاعات اطراف شهر كه داراي پوشش هاي گياهي 
است و زون بخش يخچال و بخش گردشگري توچال 
از اهميت زيادي برخوردار است كه به آن توجه شد. 
نوري بيان كرد: اين طرح ش��هرداري را موظف كرد 
كه در محدوده هاي مدنظر نسبت به حفاظت از آنها 
اقدام كند. مح��دوده حوزه آبريز گالبدره و محدوده 
بند يخچال ازجمله اين مناطق است. براساس اين 
طرح، شهرداري مكلف است ساز و كار نظارتي را با به 
كار گيري فناوري هاي نوين از اين مناطق حفاظت 
كند. ما در ارتفاعات ش��مال تهران ش��اهد ساخت 
و س��ازهاي متعدد و تعرضات مختلف بوديم و اگر 
اين موارد جلوگيري نشود شاهد معضالت محيط 
زيس��تي و آس��يب ها خواهيم بود. به عالوه جاري 

ش��دن س��يل و غيره مي تواند خطرات و خسارات 
فراواني را به دنبال داش��ته باشد. شهرداري توافقي 
دارد كه كليه زمين هاي متعلق به منابع طبيعي در 
اختيار شهرداري قرار مي گيرد تا شهرداري با رعايت 
پروتكل ها در اين زمين ها فعاليت و بهره برداري كند. 
لذا در اين قسمت نيز هماهنگي ها با منابع طبيعي 
وجود دارد. به عالوه در حال حاضر شهرداري منطقه 
يك در حال فعاليت و حفاظت در منطقه توچال است 
و اين مصوبه اين امر را تثبيت مي كند و ساز و كارهاي 
الزم براي تأمين بودجه و اعتبارات را تأمين مي كند. 
در ادامه حسن رسولي در مخالفت با اين طرح گفت: 
به طور مش��خص منابع طبيعي، جنگل ها، درياها 
و س��اير اموالي كه جزو اموال عمومي است حسب 
قانون اساس��ي، چنانچه خارج از مح��دوده قانوني 
شهرها باش��د، نمايندگي آنها با سازمان جنگل ها و 
وزارت كشاورزي اس��ت و در صورت توسعه شهرها 
به داخل محدوده هاي شهري اين وظيفه به وزارت 
راه و شهرسازي منتقل مي شود. بر اين اساس تصور 
مي كنم كه شوراي ش��هر نمي تواند بدون توجه به 
مسووليت هاي منابع طبيعي و وزارت راه تكليفي را 
در اين زمينه متوجه شهرداري كند. سپس حجت 
نظري گفت: س��اخت و ساز در ارتفاعات بد است اما 
كوه خواري بدتر اس��ت و اي كاش ق��دري جدي تر 
مساله كوه خواري در كوه بي بي شهر بانو را پيگيري 
كنيم. در همين صحن مصوب كرديم كه اين كوه را 
ثبت كنيم اما وزارت ميراث فرهنگي و محيط زيست 
پاسخ درستي نمي دهند و براي استخراج سيمان و 
فلزات در حال خوردن كوه هستند و عماًل ديواره اي 
بيشتر از كوه نمانده است. وي افزود: توچال مهم است 
اما كوه بي بي شهر بانو نيز كم ارزش تر نيست و اين دو 

موضوع با هم وحدت مالك دارد و براي حفظ ميراث 
طبيعي تهران است. اتفاقًا ساخت و ساز در ارتفاعات 
توچال در ص��ورت عدم ورود مق��ام معظم رهبري 
متوقف نمي شد و تقاضا دارم ايشان به اين موضوع نيز 
ورود كنند. نبايد ميان شمال و جنوب شهر تفاوتي 
وجود داشته باش��د و تقاضا دارم موضوع كوه بي بي 
ش��هر بانو را نيز در همين تبصره درج كنيم. كليات 
اين اليحه با ۱۸ رأي موافق اعضا به تصويب رسيد. در 
ادامه حسن خليل آبادي در موافقت با مشموليت كوه 
بي بي شهر بانو در اين اليحه گفت: شرايط كوه بي بي 
شهر بانو و توچال يكي است و تنها تفاوت آنها فاصله 
جغرافيايي جنوب و شمال كشور است. به عالوه در 
كوه بي بي شهر بانو ميراث تاريخي نيز وجود دارد و 
تصويب اين اليحه اين امر را به ش��هروندان منتقل 
مي كند كه شوراي شهر در حال بي توجهي به جنوب 
شهر و توجه صرف به شمال شهر است. بنده تعجب 
مي كنم كه چرا اين اليحه تنه��ا درباره كوه توچال 
نوشته شده است. رييس كميسيون ميراث فرهنگي 
شوراي شهر عنوان كرد: اخيراً نيز شهرداري در آن 
منطقه در حال ساخت پارك و پياده راه است. در كنار 
بقعه بي بي شهر بانو يك گودال عميق حفر شده است. 
تمام مسووالن منابع طبيعي و سازمان محيط زيست 
و ميراث فرهنگي از ورود به اين مكان ابا دارند چرا كه 
بهره برداري از اين كوه كه توس��ط كارخانه سيمان 
اس��ت، با حمايت و پشتيباني بنياد مستضعفان در 
حال انجام اس��ت. وقتي ادعا داريد كه ري بايد عضو 
تهران باشد و داراي شوراي مستقل نباشد، بايد بدانيد 
كه اين منطقه جزو تهران است و به آن توجه كنيد. 
متأسفانه ما در نگاه يكسان به شمال و جنوب شهر 

هنوز به حقيقت شعارهايي كه داده ايم نرسيده ايم.

درروندبررسياليحه»الزامشهرداريبهحفاظتازميراثطبيعيتوچال«مطرحشد

درنگاهيكسانبهشمالوجنوبپايتختبهجايعملشعاردادهايم

جامعه خبر
زمان پرداخت مابه التفاوت افزايش 

حقوق بازنشستگان مشخص نيست
مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي درباره زمان 
واريز مابه التف��اوت افزايش حق��وق فروردين ماه 
بازنشستگان تامين اجتماعي گفت: در ارديبهشت 
ماه اصالحاتي انجام شد و بايد مابه التفاوت بپردازيم. 
به گزارش ايس��نا، مصطفي س��االري در حاشيه 
سلسله نشست هاي روياي تامين اجتماعي فراگير 
كه ب��ا موض��وع »مديريت تع��ارض منافع تامين 
اجتماعي« برگزار شد با بيان اينكه تعارض منافع 
در سطوح مختلف از كالن تا خرد ممكن است وجود 
داشته باشد و مديريت آن داراي اهميت است و بايد 
از مصاديق بروز آن جلوگيري كرد، گفت: مديريت 
تعارض منافع در كش��ور ما سابقه داشته است، به 
عنوان مثال قانون منع مداخالت وزراء و كاركنان 
دولت در قراردادهاي دولت��ي از مصاديق تعارض 
منافع است كه قانون گذار در دهه ۴۰ آن را تصويب 
و پيش بيني كرده است. وي افزود: به عنوان مثال 
اگر بخشي از سازمان تامين اجتماعي با بيمارستاني 
براي ارايه خدمت به بيمه شدگان قرارداد مي بندند 
بايد توجه كرد كه مبادا خودشان در آن بيمارستان 
سهامدار باشند. مديريت تعارض منافع را مي شود 
در موارد متع��دد و گس��ترده اي پيش بيني كرد. 
مديرعامل س��ازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه 
آنچه ما در بخشنامه مديريت تعارض منافع انجام 
داديم اين اس��ت كه صرفا به مصاديق نپرداختيم، 
تعاري��ف را ارايه و س��پس س��ازوكار را پيش بيني 
كرديم، اظهار كرد: همچنين يك كميته پيش بيني 
كرديم تا م��واردي را كه احتمال داده مي ش��ود از 
مصاديق تعارض منافع باشد را بررسي كند كه آيا 
تعارض هس��ت يا خير كه اگر مصداق تعارض بود 
جلوي آن گرفته شود يا اگر فردي مرتبط است، در 
آن كار دخال��ت نكند و در تصميم خودش ذي نفع 
نباشد. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي درباره 
زمان واريز مابه التفاوت افزايش حقوق فروردين ماه 
بازنشستگان نيز عنوان كرد: افزايشي كه اول سال 
اعمال كرديم، هزينه قابل توجهي دارد و اولين گام 
اين است كه بتوانيم منابع مالي مورد نياز را به موقع 
تامين كرده و هم براي دو سه سال آينده پيش بيني 
منابع را انجام و تا پايان دولت كاري كنيم كه براي 
سه چهار سال آينده منابع ناشي از افزايش حقوق ها 
تامين ش��ده باش��د. وي ادام��ه داد: از آنجا كه در 
ارديبهشت ماه اصالحاتي انجام شد بايد مابه التفاوت 
بپردازيم، ان شاء اهلل بتوانيم هرچه سريعتر منابع را 
وصول كنيم. منابع هم متفاوت اس��ت و حق بيمه 
دريافتي ب��ه تنهايي كفايت نمي كند و مطالبات از 
دولت هم هس��ت. اكنون معادل ۸۹ هزار ميليارد 
تومان س��هام دولت در ش��ركت هاي مختلف در 
دستوركار دولت قرار گرفته كه بنا به پيشنهاد وزير 
اقتصاد در اجراي قانون بودجه به تامين اجتماعي 
واگذار شود؛ به اضافه سود سهام و درآمدهاي ديگر 

كه اميد است سريع وصول شود.

كشفمحلنگهداريغيرمجازحياتوحشدرغربتهران
ريي��س اداره حفاظ��ت محيط زيس��ت 
شهرستان شهريار از شناسايي يك مركز 
نگهداري غيرمجاز حيات وحش در باغي 
در يكي از روستاهاي اين شهرستان خبر 
داد. به گ��زارش روابط عمومي حفاظت 
محيط زيست اس��تان تهران، شيدا اكار 
با اعالم اين خبر گفت: به دنبال كس��ب 
اطالعاتي مبني بر نگه��داري غيرمجاز 

دو قالده ش��ير و تعدادي پرنده در روس��تاي اسكمان 
شهرستان ش��هريار، كارشناس��ان اين اداره به محل 
مربوطه اعزام و با هماهنگي مق��ام قضايي و همراهي 
نيروي انتظامي به داخل باغ وارد ش��دند. وي افزود: در 
بازرسي از اين مكان چند قطعه پرنده غيرمجاز از گونه 
طاووس كشف و ضبط و متخلف پس از تشكيل پرونده 
براي سير مراحل قانوني و رسيدگي به تخلف به مقامات 
قضايي معرفي شد. رييس اداره محيط زيست شهرستان 

شهريار با اشاره به اينكه تعدادي بوقلمون 
نيز بدون اخذ مجوز قانوني در اين مكان 
نگهداري مي ش��د، تصريح كرد: دو قالده 
شير نيز قبل از ورود محيط زيست به اين 
محل از سوي متهم به صورت غيرمجاز به 
محل ديگري منتقل شده بودند كه باتوجه 
به اظهارات متهم پرونده موضوع در حال 
پيگيري اس��ت. اكار با بيان اينكه شكار و 
قاچاق پرندگان موجب انقراض اينگونه هاي ارزشمند و 
تخريب محيط زيست مي شود، گفت: متاسفانه برخي 
افراد سودجو اقدام به قاچاق گونه هاي وحشي مي كنند 
كه اين كار برخالف قوانين زيست محيطي است. رييس 
اداره حفاظت محيط زيست شهرستان شهريار تصريح 
كرد: تجارت گونه هاي وحشي جرم محسوب مي شود و 
محيط زيست با تمام توان با شكارچيان و مجرمان اين 

حوزه به شدت برخورد خواهد كرد. 

در شرايطي كه ستاد ملي مقابله با كرونا 
تصميم گرفته است س��اعت كار ادارات 
دولتي را كاهش دهد، اما با گشت و گذر 
در شهر تهران و البته شهرستان هاي تهران، هيچ آثاري 
از مصوبات و دستورالعمل هاي ستاد ملي مقابله با كرونا 
را نمي بينيم و انگار نه انگار كه تهران در وضعيت قرمز 
كرونايي قرار دارد. چهره پايتخت و به طور كلي وضعيت 
قابل مشاهده از استان تهران به گونه اي است كه نشان 
مي دهد اين استان از وضعيت »قرمز« كرونايي خارج 

شده است.
حدود ۱۰ روز اس��ت كه كشور وارد پيك پنجم كرونا 
شده و ويروس غالب هم آن طور كه مقامات بهداشتي 
و مسووالن ستاد ملي مقابله با كرونا عنوان مي كنند، 
»دلتا« اس��ت. طبق هش��دارهاي مكرر متخصصين 
عفوني، نوع دلتا به مراتب خطرناك تر از ويروس هاي 
قبلي است كه گرفتار آنها ش��ده بوديم، به طوري كه 
محمدرضا صالح��ي عضو كميته علمي س��تاد ملي 
مقابل��ه با كرونا با عنوان اين مطل��ب كه درگيري ريه 
در بيمار مبتال به ويروس دلت��ا زودتر اتفاق مي افتد، 
به درگي��ري اطفال و نوجوانان به اين ويروس اش��اره 
كرد و افزود: واريانت دلتا نس��بت به جهش هاي قبلي 
وي��روس، اطفال و نوجوانان را بيش��تر مبتال مي كند. 
وي بر ض��رورت در خانه ماندن و رعايت بيش از پيش 
دستورالعمل هاي بهداش��تي و پروتكل ها تاكيد كرد 
و گف��ت: ميزان مرگ و مير ناش��ي از ابتالء به اين نوع 
ويروس هم نس��بت به جهش هاي قبلي بيشتر است. 
اي��ن متخصص بيماري ه��اي عفوني اف��زود: به طور 
كلي دلتا در تمامي زمينه ها و م��وارد، خطرناك تر از 
جهش هاي قبل��ي ويروس كرونا اس��ت و بايد خيلي 
بيشتر مراقب باشيم. در شرايطي كه ستاد ملي مقابله 
با كرونا تصميم گرفته است ساعت كار ادارات دولتي را 
كاهش داده و روزهاي پنجشنبه را تا پايان مرداد ۱۴۰۰ 
براي ادارات و بانك ها تعطيل اعالم كند، اما با گشت و 
گذر در شهر تهران و البته شهرستان هاي تهران، هيچ 
آثاري از مصوبات و دستورالعمل هاي ستاد ملي مقابله 
با كرونا را نمي بينيم. تمامي مشاغل گروه هاي ۲، ۳ و 
۴، باز هستند و به كسب و كار خود مشغولند. انگار نه 

انگار كه تهران در وضعيت قرمز كرونايي قرار دارد. به 
گفته عليرضا رييسي س��خنگوي ستاد ملي مقابله با 
كرونا، ميزان اس��تفاده از ماسك به ۳۵ درصد رسيده 
و ۶۵ درصد از ماسك اس��تفاده نمي كنند. همچنان 
ميزان رعايت پروتكل هاي بهداش��تي نيز به كمتر از 
۶۵ درصد رسيده و اگر اين ميزان به باالي ۸۵ درصد 
نرسد، ش��رايط بحراني تر خواهد شد. آنچه را از چهره 
پايتخت مي توان مش��اهده و تصور كرد، اين است كه 

تهران ديگر قرمز نيست.

    تهران، آرايش شهر قرمز را به خود
 نگرفته است

ن��ادر توكلي معاون درمان س��تاد مقابله ب��ا كرونا در 
كالن شهر تهران، درباره وضعيت رعايت پروتكل ها در 
تهران، گفت: متأسفانه هنوز تهران آرايش شهر قرمز 
را به خود نگرفته است. در حال حاضر در تهران ميزان 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي حدود ۷۰ درصد است. 
البته ساعت كار ادارات كاهش يافته كه مقداري كمك 
مي كند، دوركاري ها هم وجود دارد و يك سوم پرسنل 
در اداراتي كه كار خدماتي واجب ندارند، سركار حضور 
مي يابند. اينها اتفاق افتاده و اميدواريم شرايط به تدريج 
بهتر شود. در همين حال، عليرضا زالي فرمانده ستاد 
مقابله با كرونا در كالن شهر تهران، با بيان اينكه تعداد 
بيماران بستري در استان تهران افزايش داشته است، 
گفت: جمع بيماران بستري در استان تهران در حال 
حاضر به ۶ هزار و۸۰۰ نفر افزايش پيدا كرده است. از 
اين تعداد ۱۷۵۴ بيمار در بخ��ش مراقبت هاي ويژه 

بستري هستند.
اما، تمامي اي��ن آمارهاي هش��دار دهنده براي خود 
مسووالن است و ش��هروندان، كمتر دغدغه اي براي 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي دارند. مغازه ها باز است و 
خيابان ها هم شلوغ و پر رفت و آمد و ديگر آثاري از توجه 
به محدوديت هاي كرونايي مشاهده نمي شود. يكي از 
شهروندان با انتقاد از بروز رفتارهايي كه باعث تشديد 
بيماري خواهد شد، نسبت به عدم استفاده از ماسك در 
مترو به شدت انتقاد كرد و گفت: ديگر جلوي ورود افراد 
بدون ماسك به مترو را نمي گيرند و انگار كرونا نيست.

در همين حال، س��تاد ملي مقابله با كرونا اعالم كرده 
است كه گروه هاي شغلي در شهرهاي قرمز كرونايي 
به غير از گروه يك، بايد تعطيل باشند كه چنين چيزي 
هم مشاهده نمي شود. تمامي مراكز تجاري باز هستند. 
حتي تعطيلي دو هفته اي بوستان هاي شهر تهران كه 
شهرداري اعالم كرده بود، مشاهده نمي شود و امكان 
تردد و رفت و آمد به پارك ها وجود دارد. بابك عشرتي 
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران، با عنوان 
اين مطلب كه اس��تان تهران قرمز اس��ت، به افزايش 
قدرت سرايت واريانت هندي اشاره كرد و گفت: توان 
چسبندگي اين ويروس باال بوده و قدرت بيماري زايي 
را افزايش داده است. لذا، همين قدرت سرايت باعث 
مي شود تا شاهد افزايش موارد ابتالء در پيك جديد 
بيماري باشيم. وي با اشاره به افزايش موارد بستري 
در س��نين نوجواني، افزود: در فروردين تا آذر ۹۹، 
موارد بستري در سنين ۵ تا ۱۷ سال خيلي كم بود، 
اما االن دو- سه هفته اي است كه موارد ابتالء در اين 

سنين افزايش يافته است.

     برنامه واكسيناسيون از آغاز تاكنون
 در عين حال، برنامه ملي واكسيناسيون عليه كوويد ۱۹ 
در كشور از اسفند ۹۹ با كادر درمان آغاز شد و در ۵ ماه 
گذشته قريب به گروه هاي سني و ساير اقشار نيز به 
اين برنامه پيوسته اند. طبق اعالم مركز روابط عمومي 
و اطالع رس��اني وزارت بهداشت تاكنون ۴ ميليون و 
۹۰۷ هزار و ۵۴۵ نفر در كش��ور دوز اول و ۲ ميليون 
و ۱۴۹ هزار و ۷۱۲ نفر نيز دوز دوم واكس��ن كرونا را 
تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده تا ۲۰ 
تيرماه ۱۴۰۰ به ۷ ميليون و ۵۷ هزار و ۲۵۷ دوز رسيد. 
عليرضا رييسي سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا در 
همين رابطه اظهار كرد: با گذشت از مشكالتي كه بر 
س��ر راه ورود واكسن به كشور داشتيم در مرحله اول 
كادر درمان را واكسينه كرديم و سپس افراد ۸۰ سال 
به باال و بعد به همين ترتيب افراد باالي ۷۵ س��ال و 
باالي ۷۰ سال و پس از آنكه قرار بود افراد سن پايين تر 
را واكس��ينه كنيم اين روند متوقف شد. وي با اعالم 
اينكه افراد ۸۰ س��ال به باال ح��دود ۸۳ درصد، افراد 

۷۵ سال به باال حدود ۹۰ درصد و افراد ۷۰ سال تا ۷۴ 
ساله هم ۷۱ درصد يك دوز واكسن گرفته اند، افزود: 
به طور ميانگين مي توان گفت حدود ۵۰ درصد از اين 
افراد دوز دوم واكسن را دريافت كرده اند. سخنگوي 
ستاد كلي مقابله با كرونا گفت: تعداد افراد باالي ۸۰ 
سال حدود يك ميليون و ۲۴۳ هزار نفر و افراد ۷۵ تا 
۷۹ سال حدود يك ميليون نفر و افراد ۷۰ تا ۷۴ سال 
يك ميليون و ۲۴۹ هزار نفر است كه واكسينه شدند. 
رييسي در ارتباط با ورود واكسن هاي ايراني به برنامه 
واكسيناسيون كشوري، اظهار داشت: تاكنون حدود 
۶۰۰ هزار دوز واكس��ن داخلي درياف��ت كرده ايم و 
تا پايان ماه جاري ح��دود يك ميليون دوز ديگر هم 
دريافت مي كنيم و در هفته اول مرداد ماه هم محموله 
ديگري دريافت خواهيم ك��رد. زيرا پس از مرداد ماه 
توليدات افزايش مي ياب��د، پيش بيني مي كنيم كه 
واكسن س��ازي بركت در مرداد ماه مي تواند حدود ۳ 
ميليون دوز واكسن به ما تحويل دهد از شهريور ۱۴۰۰ 
به بعد ميزان واكسن ها به باالي ۵ يا ۶ ميليون دوز در 
ماه خواهد رسيد. وي با اعالم اينكه تا پايان هفته آينده 
واكسن كافي براي واكسيناسيون افراد ۶۰ سال به باال 
آن هم در دو دوز به دس��ت ما مي رسد، افزود: حدود 

۸۷۰ مركز تجميعي براي شهرهاي باالي ۲۰ هزار نفر 
ايجاد شده است. زيرا شهرها و روستاهاي زير ۲۰ هزار 
نفر مشكلي براي تزريق ندارند اما براي شهرهاي باالي 
۲۰ هزار نفر حدود ۳ هزار تيم مستقر كرديم و هر تيم 
قادر به تزريق روزانه حدود ۱۵۰ دوز واكسن خواهد 
بود. رييسي ادامه داد: از آنجا كه اعالم و اطالع رساني 
ما براي هر مرحله، ۲ سال ۲ سال است، انتظار داريم 
تزريق فاصله زماني با اين روش حدود ۴ روز به طول 
بينجامد. به اين ترتيب تا پايان تير ماه افراد ۶۰ ساله 
هم نوبت داده مي ش��وند حال ممكن اس��ت زمان 
تزريق در مرداد ماه ثبت ش��ود اما اطالع رساني آنها 
تا پايان تير ماه ص��ورت مي پذيرد. وي افزود: تعداد 
افراد ۵۰ س��ال به باال در كشور حدود ۱۵ ميليون و 
۶۷۷ هزار نفر است و براي افراد ۶۰ سال به باال حدود 

چهار ميليون دوز واكسن نياز داريم.

     اولتيماتوم به شركت هاي متقاضي
واردات واكسن كرونا

در اين راستا رييس س��ازمان غذا و دارو در نامه اي به 
شركت هاي متقاضي واردات واكسن كوويد۱۹، مهلت 
معرفي نامه هاي تامين واكسن كرونا را ۶۰ روزه اعالم 

كرد. محمدرضا شانه ساز، در اين نامه عنوان داشته 
است؛ پيرو مصوبه ستاد ملي مقابله با بيماري كرونا 
پيرامون امكان استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و 
با توجه به تعدد معرف��ي نامه هاي صادره كه با هدف 
تسهيل و تسريع در واردات انواع واكسن هاي معتبر 
كووي��د ۱۹ صورت گرفته و با عناي��ت به اينكه پس 
از س��پري ش��دن بيش از س��ه ماه از آغاز صدور اين 
معرفي نامه ها هنوز هيچ وارداتي توس��ط شركت ها 
به نتيجه نرسيده اس��ت و از آنجايي كه حسب اعالم 
نمايندگي هاي كشورمان متأسفانه مذاكرات تعدادي 
از اين ش��ركت ها بدون هيچ دستاورد منطقي، تنها 
موجب افزايش قيمت منابع در دسترس قبلي گرديده 
است، بدين وسيله اعالم مي دارد پيرو مكاتبات قبلي 
انجام شده جداگانه با ش��ركت هاي مذكور، تمامي 
معرفي نامه هاي صادره ك��ه از تاريخ صدور آن بيش 
از ۶۰ روز س��پري شده اس��ت، از درجه اعتبار ساقط 
مي شوند. رييس س��ازمان غذا و دارو تاكيد كرد: با 
توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته در خصوص 
افزايش توليد داخل، من بعد تمامي معرفي نامه ها 
صرفًا ۶۰ روز اعتبار داشته و پس از آن به طور خودكار 

از درجه اعتبار ساقط مي شود.

گزارش

هيچآثاريازمصوباتودستورالعملهايستادمليمقابلهباكرونادرتهراننيست

بازگشاييهاوتعطيليپروتكل ها

فوتماهيانه۵۰تاكسيراندرهرپيككرونادرتهران
مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران 
اعالم كرد كه در پيك كرونا ش��اهد فوت 
۵۰ رانن��ده تاكس��ي در يك م��اه بوديم 
و علي رغم دس��تور رييس جمهور هنوز 
اقدامي در راستاي واكسيناسيون راننده 
تاكس��ي ها صورت نگرفته است. محمد 
روشني در گفت وگو با ايسنا، در خصوص 
آخرين وضعيت واكسيناسيون رانندگان 

تاكسي، اظهار كرد: رييس جمهور در نامه واكسيناسيون 
رانندگان تاكسي دس��تور داده است كه اقدام شود اما 
تاكنون اقدامي در مورد واكسيناسيون رانندگان تاكسي 
صورت نگرفته است. وي با بيان اينكه متاسفانه بيش 
از ۲۵۰ راننده با پروانه فعاليت و همچنين ۱۵۰ راننده 
تاكسي كه پروانه فعاليت آنها منقضي شده براثر ابتال به 
كرونا جان خود را از دست دادند، گفت: تعداد رانندگان 
درگير به كرونا زياد است، چرا كه ۲۵ درصد حمل و نقل 

عمومي تهران توسط تاكسي پوشش داده 
مي ش��ود و اين افراد روزانه سه الي چهار 
ميليون نفر را جابه جا مي كنند. مديرعامل 
سازمان تاكسيراني ش��هر تهران با بيان 
اينكه در پيك كرونا ماهانه ۵۰ راننده نيز 
فوت كرده اند، اظهار كرد: متاس��فانه در 
فضاي مجازي مصاحب��ه من به گونه اي 
برداشت ش��ده كه گويا ماهانه ۵۰ راننده 
تاكسي براثر ابتال به كرونا فوت مي كنند، در حالي كه 
بايد بگويم در پيك كرونا حتي شاهد فوت ۵۰ راننده 
تاكسي در يك ماه بوديم. روش��ني با بيان اينكه بايد 
اقدامي موثر در راستاي واكسيناسيون رانندگان تاكسي 
انجام ش��ود، تصريح كرد: اين افراد اقشار آسيب پذير 
هس��تند و حقوق ثابتي ندارند پس اگ��ر جان خود را 
از دس��ت بدهند خانواده آنها درگير مشكل معيشتي 

مي شوند و بايد فكري به حال آنها كرد.

هفتبنايتهرانمليشدند
در جلس��ه كميته ثبت ملي آثار تاريخي 
وزارتخانه ميراث فرهنگي، هفت پرونده 
تهيه شده توسط يك گروِه داوطلِب تهيه 
پرونده هاي آث��ار تاريخي و معاصر تهران 
ثبت ملي شدند و چهار پرونده آثار تاريخي 
نيز در فهرس��ت بناهاي واجد ارزش ُمهر 
تاييد خوردند، به گزارش ايسنا، اميرحسين 
راد، معمار و پژوهشگر معماري با اشاره به 

تخريب هاي ادامه دار بناهاي باارزش معماري معاصر 
در ش��هر تهران گفت: از حدود يك سال پيش گروهي 
از داوطلب��ان با همراهي اس��تادان معم��اري و ميراث 
فرهنگي شكل گرفت تا توجه بيش��تري به اين بناها 

ش��ود. يكي از اقدامات اين گروِه داوطلب 
همكاري ب��ا وزارت ميراث فرهنگي براي 
تهيه پرونده هاي ثبتي براي بناهاي واجد 
ارزش معماري معاصر در تهران اس��ت. 
او كه يكي از اعض��اي گروه داوطلب براي 
تهيه پرونده هاي ثبت ملي اس��ت، ادامه 
داد: به طور كلي ما ۱۸ پرونده تهيه كرديم 
كه دو جلسه ثبت نيز براي آنها برگزار شده 
است. در جلسه اول چهار پرونده تهيه شده توسط گروه 
داوطلب ثبت ملي شد و در جلسه ۲۱ تير نيز از مجموع 
۱۱ پرونده اي كه ارايه كرديم، هفت پرونده ثبت ملي شد 

و چهار بناي ديگر واجد ارزش شناخته شد. 
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