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بازويپژوهشيمجلس وضعيت
صادرات و واردات كشور را تحليل كرد

تعادل| گ�روه تجارت | ارزياب��ي اخير بازوي
پژوهشي مجلس ش��وراي اس�لامي از وضعيت
تجارت خارجي كش��ور بيانگر اين است كه سهم
واردات كاالهاي اساسي از سال  1395تا 1397
صعودي بوده كه طي سال  1397سهم كاالهاي
اساس��ي از واردات ب��ه باالترين رق��م خود طي
 8سال گذش��ته رس��يده كه ميتوان دليل آن را
اجراي سياس��ت دالر  4200توماني عنوان كرد.
از سوي ديگر ،تمركز نسبتا ش��ديد در بازارهاي
صادرات��ي از ديگر چالشهاي تج��ارت خارجي
دراين س��الها به ش��مار ميرود .اي��ن مركز در
پژوهش اخير خود ،چند نكته مهم درباره تجارت
خارجي كشور را به تصوير كش��يده كه ميتوان
به موارد زير اش��اره كرد -1 :طي سالهاي -97
 1390چيزي ح��دود  42درص��د واردات ايران
از س��ه كش��ور «چين ،امارات و ك��ره جنوبي»
صورت گرفته اس��ت -2 .تمركز نسبتا شديد در
بازارهاي ه��دف صادراتي ايران به ويژه در س��ه
كشور «امارات ،چين و عراق» مشاهده ميشود.
 -3س��بد ص��ادرات غيرنفتي ايران بهش��دت به
صادرات كااله��اي با ارزش اف��زوده كمتر يعني
عمدتا مواد خام وابس��ته اس��ت -4 .محصوالت
معدني و محصوالت صنايع ش��يميايي و صنايع
وابسته به آن از سال  1386تا پايان سال 1397
همچنان ج��زو ارزآورترين كااله��اي صادراتي
غيرنفتي به ش��مار ميروند -5 .مواد پالستيكي
و اشياي ساخته ش��ده از اين مواد؛ كائوچو و ...از
سال  1390به دو گروه نخست ارزآور پيوستهاند.
 -6تع��داد كش��ورهايي ك��ه  80درص��د درآمد
صادراتي ايران را تامين ميكردهاند از  23كشور
در سال  1380به  9كشور در سال  1397تقليل
يافته است -7 .وابس��تگي باالي توليد به واردات
كاالهاي واسطهاي تهديدي بالقوه براي تجارت
خارجي كشور اس��ت .با اين حال ،اما رييس كل
گمرك اي��ران ،در صح��ن علني روز گذش��ته با
تش��ريح وضعيت تجارت خارجي كش��ور عنوان
كرد ك��ه با وج��ود تحريمه��ا در س��ال  98وزن
تجارت خارج��ي  ۱۷۰ميليون تن ب��وده كه در
تاريخ تجاري كشور يك ركورد به شمار ميرود.
ركورد وزني صادرات در سال 98
تجارت خارجي كشور در س��ال  98چگونه رقم
خورد؟ آمارها روند ص��ادرات و واردات را چگونه
ترس��يم ميكنند؟ روز گذش��ته در صحن علني
مجلس ريي��س كل گمرك به تش��ريح وضعيت
تج��ارت خارج��ي كش��ور پرداخت .براس��اس
آمارهاي ارايه شده از س��وي مهدي ميراشرفي،
س��ال گذش��ته  ۱۳۵ميليون تن صادرات و ۳۵
ميلي��ون ت��ن واردات ص��ورت گرفته ك��ه وزن
تجارت خارجي  ۱۷۰ميليون ت��ن بود كه ركورد
خوبي براي كش��ور بهش��مار م��يرود .جزييات
آمار تج��ارت خارج��ي ه��م گوياي اين اس��ت
كه صادرات ايران در  ۱۲ماه س��ال  ۹۸ارزش��ي
مع��ادل  ۴۱ميليارد و  ۳۷۰ميليون دالر داش��ته

چند نكته مهم درباره تجارت خارجي
همچنين س��هم واردات كاالهاي اساسي از سال
 1395تا  1397صعودي بوده و در س��ال 1397
سهم كاالهاي اساسي از واردات به باالترين رقم
خود طي  8س��ال گذشته رس��يده كه علت مهم
آن ،اجراي سياست ارز  4200توماني بوده است.
ادامه در صفحه 7

همانطور كه پيشبيني
ميش��د ،ب��ورس پس از
اس��تراحتي كوتاهمدت،
دوباره در مسير رشد قرار
گرفته است .درخصوص
وضعيت بازارها پيشتر
محسن عباسي مطالبي را عنوان كردهام،
در اين نوشتار قصد دارم
بهرفتاراقتصاديمردمنگاهيداشتهباشمتاببينيم
بورسچهجايگاهيدرتفكراتاقتصاديمردمدارد.
در فروش محصوالت ايرانخودرو بيش از ۴ميليون
نفر ثبت نام ميكنند ،تعداد اف��راد متقاضي چند
ده برابر كل خودروهاي ثبت نامي اس��ت ولي براي
صندوق ETFبورسي كه زير قيمت عرضه شد فقط
 ۳۰درصد از كل يونيته��اي صندوق فروش رفته
اس��ت .اينكه مردم اينگونه رفتار ميكنند به علت
عدم ش��ناخت از بازارهاي سرمايهگذاري خصوصا
بورس و ابزارهاي مالي بورس است و علت ديگر هم،
ترس از تورم آينده و عدم توان پيشبيني از اقتصاد
كشور در ماههاي آتي اس��ت .پيشتر عنوان كردم
كه اطالعرساني و فرهنگ سازي و آموزش از ِ
طرف
آموزش بورس يعني ش��ركت اطالعرساني
متولي
ِ
ادامهدرصفحه4
بورسضعيفاست.

يادداشت2 -

نقش بازار سرمايه
در تحقق جهش توليد

 7واقعيت درباره
تجارت خارجي ايران

ك��ه وزن كااله��اي صادرات��ي  ۱۳۴ميلي��ون و
 ۱۸ه��زار تن بوده ك��ه به لحاظ ارزش��ي افت ۷
درصدي و به لح��اظ وزني رش��د  ۱۴درصدي را
نسبت به س��ال  ۹۷تجربه كرده است .در مقابل
اما واردات كاال در س��ال گذش��ته به  ۴۳ميليارد
و  ۷۳۵ميلي��ون دالر رس��يده و وزن آن ه��م
معادل  ۳۵ميلي��ون و  ۳۶۴هزار تن ثبت ش��ده
كه حاكي از رش��د ي��ك درصدي ارزش و رش��د
 ۹درصدي وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل
اس��ت .با اين حال ،ميراشرفي معتقد است كه در
راس��تاي حمايت از توليد و تس��هيل تجارت ،در
بحث واردات بيش از  ۸۰درصد كاالهاي وارداتي
كااله��اي حد واس��ط توليد ،ماش��ينآالت خط
توليد و م��واد اوليه بودهاند .به گفت��ه او ،چنانچه
تس��هيالتي براي ورود اين كاالها ارايه ش��ود ،به
كاهش قيمت توليد كمك ش��ده اس��ت .از ديگر
اقدامات گمرك در س��ال گذش��ته ،نيز اين بوده
كه فعاالن اقتصادي مجاز شناس��ايي ش��ده و در
مس��ير س��بز قرارگرفتند تا بدون اينكه معطلي
در زمان اظهار باش��د كاال ترخيص شود .مطابق
آمارهاي اعالمي ،از  ۳۵درصد مس��ير س��بز در
س��ال  ۹۷به  ۵۱درصد در س��ال  ۹۸رسيد و اين
تس��هيل تجارت در خصوص كاالهاي مورد نياز
كش��ور اس��ت .البته بنابه اظهارات ميراش��رفي،
در قرن  ۲۱س��ه توصيه در بحث ارتقاي سالمت
و تس��هيل تجارت ميش��ود و آن اين اس��ت كه
فعاليت الكترونيكي ،مجازي و هوش��مند ش��ود.
گمرك در سنوات گذش��ته در اقدامي منسجم،
فعاليتها را الكترونيكي كرد و در اين بحث جزو
س��ازمانهاي پيش��رو بوديم .اما رييس گمرك
بر اين باور اس��ت ك��ه يكي از تهدي��دات تجارت
خارجي همچنان تعدد قانون و مقررات اس��ت به
گونهاي كه  ۲۵سازمان قوانين و مقررات متعدد
دارند و عالوه بر آن تعدد مراجع سياستگذاري
و عدم وج��ود زيرس��اختها از ديگ��ر تهديدات
سياست خارجي اس��ت .با همه اينها اما چنانچه
بخواهيم تحليل درستي از وضعيت تجاري كشور
در سالهاي اخير داشته باشيم ،بد نيست نگاهي
بيندازيم به گ��زارش اخير مرك��ز پژوهشهاي
مجلس شوراي اسالمي كه روند تجارت خارجي
را م��ورد واكاوي قرار داده اس��ت .بررس��يهاي
مرك��ز پژوهشهاي مجل��س بيانگر اين اس��ت
ك��ه ح��دود  42درص��د واردات طي س��الهاي
 1390 - 1397از س��ه كش��ور «چين ،امارات و
كره جنوبي» و بالغ بر  70درصد آن از  10كشور
ديگرانجام شده است.

مسيريكطرفه
رشد و بازدهي بورس

گروه راه و شهرسازي| در ش�رايطي كه سايه
ويروس كوويد  19همچنان بر س�ر مناس�بات
ش�هري در ته�ران و اغلب ش�هرهاي كش�ور
س�نگيني ميكند و همزمان ،پارلمان شهري
پايتخت به روزهاي پاياني سومين سال فعاليت
خود نزديك ميشود و شمارش معكوس براي
فعاليت اين نه�اد در س�ال پاياني آغاز ش�ده
اس�ت ،به نظر ميرس�د ،دغدغههاي محسن
هاش�مي ،رييس اين پارلمان نسبت به مسائل
تهران بيش از مسووالن دولتي و شهري است.
دغدغههايي كه بارها از سوي او و ساير اعضاي
ش�وراي ش�هر طرح ش�ده اما پاس�خ مناسب
نيافته است .شاه بيت سفارشها و توصيههاي
محسن هاشمي ،توس�عه حمل و نقل عمومي
و نوس�ازي ناوگان فعال در آن است .مسالهاي
كه با همهگيري كرون�ا در تهران ابع�اد تازهاي
يافته و ب�ر حج�م س�فارشها و پيگيريهاي
رييس و ت�ك تك اعضاي ش�وراي ش�هر نيز
افزوده اس�ت .هاش�مي ديروز بهطور مشخص
از دولت درخواس�ت كرد ك�ه براي مب�ارزه با
كرونا در پايتخت ،با تخصي�ص بودجه به حمل
و نق�ل عمومي توجه ويژه ش�ود و «بخش�ي از
 ۷۵هزار ميلي�ارد تومان�ي كه براي مب�ارزه با
كرونا اختص�اص يافت�ه ،به مديريت ش�هري
پايتخت اختصاص يابد و در دولت به جاي اينكه
بنش�ينند و بگويند جلوي حمل و نقل عمومي
را ميگيري�م ،از ظرفي�ت كش�ور ب�راي ورود
اتوبوسه�اي نو به ناوگان حم�ل ونقل عمومي
استفادهكنند».
ترافيك و كرونا
هاشمي در پايان دويست و هجدهمين جلسه شوراي
ش��هر تهران در جمع خبرنگاران در خصوص اجراي

آزمايشي طرح ترافيك ويژه روزهاي كرونايي گفت:
گزارش روز ش��نبه صدا و س��يما ،حاك��ي از افزايش
تراكم در حمل و نقل عمومي بود .بايد روي اين مساله
بررسي جدي ش��ود .اوال مساله اس��تفاده از ماسك
در حمل و نقل عمومي بس��يار مهم است كه بايد به
آن توجه ش��ود و از ورود بدون ماسك به حمل و نقل
عمومي جلوگيري شود .او ادامه داد :نكته بسيار مهم
ديگر اين اس��ت كه آقاي رييسجمهور گفتند كرونا
فعال با ما هس��ت و اين يك عالمت اس��ت كه بايد به
حمل و نقل عمومي توجه ويژه ش��ود .ما بايد  3هزار
اتوبوس ب��ه اتوبوسهاي تهران اضاف��ه كنيم و  3ماه
ديگر به مهر ماه و آغاز سال تحصيلي ميرسيم و بايد
از اين فرصت استفاده كنيم و ش��اهد افزايش واگن و
اتوبوس در سطح شهر تهران باشيم.
رييس شوراي شهر تهران با بيان اينكه آقاي حناچي
بايد از اين فرصت اس��تفاده كنند گفت :درخواست
شده است كه بخش��ي از  ۷۵هزار ميليارد توماني كه
براي مبارزه با كرونا اختصاص يافته به مديريت شهري
اختصاص ياب��د و در دولت به جاي اينكه بنش��ينند
و بگويند جلوي حمل و نقل عمومي را ميگيريم ،از
ظرفيت كش��ور براي ورود اتوبوسهاي نو به ناوگان
حمل و نقل عمومي اس��تفاده كنند .هاش��مي ادامه
داد :با توجه به اينكه در س��ال جه��ش توليد نيز قرار
داريم هركدام از اين شركتها ميتوانند ماهانه ۱۰۰
اتوبوس بسازند و طي  3ماه حداقل  3هزار اتوبوس نو
تامين شود .او همچنين با اشاره به كارخانههاي واگن
سازي گفت ۴ :كارخانه واگن سازي در كشور موجود
است كه همه شاغالن آنها بيكار هستند .اگر واقعا بايد
با كرونا مبارزه كنيم ،كرونا كه فقط ماسك و ونتيالتور
نيست ،يكي از آنها تجهيز حمل و نقل عمومي است و
آقاي نمكي و آقاي رييسجمهور بايد در ستاد مبارزه
با كرونا تصويب كنن��د ،براي مثال ده ه��زار ميليارد
تومان از اين بودجه به حمل و نقل عمومي اختصاص

يابد و هرچه س��ريعتر تعدادي واگن و اتوبوس تامين
شود.
هاشمي ادامه داد :طرف مس��تقيم صحبتهاي من
آقاي نمك��ي و رييسجمهور هس��تند و اينكه تنها
بگوييم جلوگيري ميكنيم چي��زي را حل نميكند
چرا كه فعاليتهاي اقتصادي را آغ��از كرديد و مردم
جابهجا ميش��وند و صد درصد شاهد شلوغي حمل
و نقل عمومي خواهي��م بود .او با بي��ان اينكه بودجه
براي حمل و نقل عمومي هس��ت اما آن را اختصاص
نميدهند گفت :همه كارخانج��ات آمادگي دارند و
بايد جهش توليد اتفاق افتد و جه��ش توليد تنها در
توليد ماسك و ونتيالتور و كيت آزمايش نيست بلكه
ميتواند درباره اتوبوس نيز اتفاق افتد.
آتش سوزيها ،خرابكاري نبوده است
رييس ش��وراي ش��هر تهران همچنين در پاس��خ به
س��والي درخصوص علت آتش س��وزيهاي سريالي
پايتخت گفت :اي��ن آتش س��وزيها تقريبا در همه
كش��ور مطرح اس��ت و تنها مربوط به تهران نيست
و گفته ش��ده تاكنون خرابكاري در اين زمينه كشف
نشدهاست.
او ادامه داد :درخصوص چرايي تكرار آتش س��وزيها
در پايتخت توضيحات محيط زيس��تي داده ش��ده
اس��ت،چرا كه بارش بس��يار زياد بود و اين باعث شد
رويش علفها در سطح ش��هر بهشدت افزايش يابد و
در پي آن با گرماي ه��وا نيز مواجه بوديم كه منجر به
خشك شدن سريع تر علفها ش��د .هاشمي با بيان
اينكه بايد نسبت به كندن علفهاي هرز زودتر اقدام
ميشد ،گفت :ريختن زباله و بطريهاي شيشهاي و
پالستيكي در نور خورشيد تبديل به ذره بين ميشود
و با تابش نور خورش��يد منجر به آتش سوزي سريع
ميشود.
ادامه در صفحه5

در گفتوگو با سخنگوي گمرك تشريح شد

روزيكه«كرونا»كاالهاي صادراتي بهداشتي را از گمركات بازگرداند

گروه پش�تيباني توليد |ايران از نخس�تين روزهاي
اسفند سال گذش�ته رس�ما اعالم كرد كه نخستين
موارد ابتال به ويروس كرونا در كش�ور را شناس�ايي
كرده و به منظور كنترل سرعت شيوع بيماري حاصل
از اين ويروس ،محدوديتهايي را در سطح اجتماعي
و اقتصادي وضع ميكند .به دنبال اين اتفاق ،بسياري
از كشورهاي همس�ايه ايران نيز اعالم كردند تا زمان
بهبود اوضاع ،مرزهاي مش�ترك را خواهند بس�ت و
به اين ترتيب بخش قابل توجه�ي از تجارت ايران در
روزهاي نخست شيوع كرونا ،متوقف شد .با گذشت
چند هفت�ه از اين اتف�اق ،تقريبا تمامي كش�ورهاي
جهان اعلام كردند كه م�واردي از ابتلاي قطعي به
كرونا را رصد كردهان�د و به اين ترتي�ب مقابله با اين
ويروس،بهبرنامهايجهانيتبديلشد.برخالفبرخي

تحليلهاي خوشبينانه در ماههاي نخس�ت كه ابراز
اميدواري ميكرد شيوع كرونا ظرف چند ماه به پايان
خود برس�د ،امروز جهان خود را براي عاديس�ازي
فعاليتها ،همزمان با درگيري با كرونا آماده ميكند
و به دنبال آن بس�ياري از مرزهاي مشترك بار ديگر
كار خ�ود را آغ�از كردهاند .گم�رك ايران ب�ه عنوان
اصليترين نهاد اجرايي در حوزه ص�ادرات و واردات
كاال ،از نخستين روزهاي ش�يوع كرونا ،تغييراتي را
در روال كاري خود به كاربست و با گذشت بيش از 100
روز هنوز لزوم تداوم تمهيدات خ�اص در اين حوزه،
احساس ميشود .س�يد روحاهلل لطيفي  -سخنگوي
گمرك اي�ران  -در گفتوگ�و با «تع�ادل» از آنچه در
ماههاي گذش�ته در مبادي ورودي و خروجي كشور،
رخ داده ميگويد و معتقد اس�ت با وجود مش�كالت

جدي كه ش�يوع كرونا ايج�اد كرده ،ايران توانس�ته
با اجراي برخي سياس�تهاي فوري ،مي�زان صدمه
اقتصادي ب�ه اين حوزه را كاهش ده�د ،هرچند براي
عادي شدن ش�رايط و رس�يدن به آمارهاي گذشته،
احتماالبهزمانبيشترينيازاست.

وزارت بهداشت در ابتداي اسفند ،نخستين موارد
ابتالي قطعي ب�ه كرونا در ايران را شناس�ايي و اعالم
كرد.نخستيناقداماتيكهدرگمركبرايمقابلهبااين
ويروسبهكارگرفتهشد،ازچهزمانياجراييشد؟
گمركازهمانروزهايابتداييشيوعويروسكرونادرچين،
رصد شرايط و آمادهسازي براي مقابله با اين ويروس جديد را
در دستور كار قرار داد اما نخستين دستورالعملي كه در اين
ادامهدرصفحه7
رابطهصادرشد...

مواجه��ه بنگاهه��اي
اقتص��ادي ب��ا تنگناي
اعتباري در تأمين مالي
سرمايهگذاري و سرمايه
در گ��ردش ،از معضالت
و مش��كالت ديرين��ه
مديري��ت بنگاهه��اي
امين شاكري
اقتص��ادي در اي��ران
است .بازار پول در ايران به داليل متعدد ،همواره با
مازاد تقاضا و كمبود عرضه مواجه بوده است .عدم
تعادلي كه در مواجهه با شرايط اقتصادي و سياسي
ابتداي دهه ( ۱۳۹۰ركود تورمي و تحريم) موسوم
به بيماري هلندي تشديد شده و محدوديت تامين
مالي و منابع ارزان جهت تسهيالت مالي و اعتباري
رابهعنوانيكيازمهمترينموانعتوسعهوپيشرفت
بنگاههاي اقتصادي و بازدارنده توسعه كارآفريني،
تبديل كرده اس��ت .در س��ال جديد كه از س��وي
رهبر معظم انقالب تحت عن��وان «جهش توليد»
نامگذاري ش��ده اس��ت ،نقش و اهميت بازارهاي
پولي و مال��ي در تأمين ،مديري��ت و هدايت منابع
مالي به س��مت بخشهاي مولد اقتص��اد ،بيش از
پيش،اهميتدارد.اساساطريقهتامينماليبهچند
صورت است شامل :سرمايهگذاريهاي مستقيم
دولت و نهادهاي حاكميتي ،س��رمايهگذاريهاي
خارجي و تامين مالي از طريق بانكها ،موسسات
مال��ي و اعتب��اري ،انتش��ار اوراق قرض��ه و نهايتاً
بازارس��رمايه كه عمدتاً بانكها به عن��وان اولين
گزينه براي تامين مالي بودهاند .الزم به ذكر است،
عامل تعيينكننده رشد اقتصادي و افزايش توليد
ناخالص داخلي ،GDPنرخ سرمايهگذاري و تامين
مالي اس��ت .بنابراين دس��تيابي به افزايش توليد،
به جز با افزايش ميزان س��رمايهگذاري و تسهيل
فضاي كس��ب و كار امكانپذير نيس��ت؛ افزايش
سرمايهگذاري مستلزم تجهيز و تامين منابع مالي
داخلي و خارجي بلندمدت و كوتاهمدت از طريق
بازارهاي مالي (بازار پول و سرمايه) است .در صورت
برخورداريصنايع،ازنقدينگيوسرمايهدرگردش
كافي ،ش��ركتها و بنگاههاي اقتصادي ميتوانند
اقدامات زيادي را در راس��تاي جهش توليد ،انجام
دهند.متاسفانهنظامماليمسلطبربازارماليايران،
به دليل عدم توسعه بازار سرمايه ،نظام بانكمحور
بودهاست.باتوجهبهمازادتقاضايمستمراعتبارات
بانكي و نقدينگي باالي كشور ،بيشك نظام بانكي
كش��ور در اجراي وظيف ه كارك��ردياش يعني در
تجهيز و تخصيص منابع مالي ،همواره مشكالت
جدي داش��ته اس��ت .در واقع ،ابزاره��اي مهم در
اختيار نظام بانكي براي تجهيز منابع ،كه همانا نرخ
سود سپردهها و نرخ سود تس��هيالت است ،عم ً
ال
بانكها نقشي در تعيين آن ندارند؛ بهطوري كه در
بررسي آمارهاي اقتصادي ساليان اخير ،نرخ سود
حقيقي س��پردههاي بانكي منفي بوده اس��ت.در
اين ميان بانك مركزي هم به عنوان سياستگذار
ارشد سياس��تهاي پولي و نظام اقتصادي كشور،
همواره در تالش براي ايج��اد تراز مالي-اقتصادي
در بانكهاست .بهطور كلي از مهمترين مشكالت
اصلي بانكه��ا در تجهيز منابع مال��ي ميتوان به
محدودي��ت ميزان اعتب��ارات ،عدم تناس��ب نرخ
سود س��پردهها با نرخ تورم ،تداوم تحريمها و عدم
دسترسي به منابع خارجي و سپرده قانوني بانكها
نزد بانك مركزي اشاره كرد .همچنين ،با توجه به
اينكه بانكها در ايران صرفاً به واس��طهگري مالي
نميپردازند و بخشي از منابع جذب شده را به سوي
شركتها و بنگاههاي اقتصادي وابستهشان سوق
ادامهدرصفحه5
ميدهند...

اخبار
تخصيص ۵۰ميليارد تومان
براي مقابله با حوادث غيرمترقبه

در ش��رايطي ك��ه ض��رورت مقابله ب��ا حوادث
غيرمترقبهاينروزهاازسويكارشناسانبهتناوب
تكرار ميشود ،سازمان برنامه و بودجه 50ميليارد
تومان ديگر بودجه براي تجهيز و تامين سوخت
هواپيم��ا و هليكوپترهاي ام��داد و آبپاش براي
مقابله با حوادث غيرمترقبه تخصيص داد.بر اين
اساس براي مقابله با حوادث غيرمترقبه از جمله
آتشسوزيجنگلهايكشوربادستورمحمدباقر
نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه ۵۰ميليارد
تومان براي تجهيز ،اورهال ،تأمين سوخت و آماده
نگه داش��تن هواپيما و هليكوپتره��اي امداد و
آبپاش براي مقابله با حوادث غيرمترقبه از جمله
آتشسوزيدركشورتخصيصيافت.ايناعتباردر
اختياروزارتدفاعوپشتيبانينيروهايمسلحقرار
ميگيرد تا به منظور تأمين موارد باال هزينه كند.

تورم ارديبهشت  29.8درصد

تورم س��االنه در ارديبهش��تماه از  ۳۴.۲درصد در
سال گذشته به  ۲۹.۸درصد در ماه گذشته كاهش
يافته و تورم نقطهاي نيز از ۵۲.۱درصد به ۲۱درصد
رس��يد.به گزارش «تعادل» ،معاونت بررسيهاي
اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در گزارشي به بررسي
تورم مصرف كننده در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹
براساس آمارهاي مركز آمار ايران پرداخته و نوشته
است :تورم ساالنه در ارديبهشتماه از  ۳۴.۲درصد
درسالگذشتهبه ۲۹.۸درصددرماهگذشتهكاهش
يافته اس��ت.بر اين اساس تورم نقطهاي نيز از ۵۲.۱
درصد در ارديبهشتماه  ۱۳۹۸به  ۲۱درصد در ماه
مشابه امسال كاهش يافته كه افتي  ۳۱.۱درصدي
را به ثبت رس��انده اس��ت .با اين حال ت��ورم ماهانه
ارديبهشتماه  ۱۳۹۹به  ۲.۵درصد رسيده كه يك
درصد نسبت به مدت ماه مشابه سال گذشته بيشتر
است.اين گزارش حكايت از آن دارد كه تورم نقطه به
نقطه بخش حمل و نقل از تورم برابر با  ۴۸.۴درصد
بوده و سهمي ۴.۷درصدي از تورم نقطه به نقطه كل
داشته است .سهم بخش مسكن ،آب ،برق و گاز در
تورم نقطه به نقطه ارديبهشتماه برابر با ۶.۲درصد
بودهوتورمنقطهبهنقطهاينبخش ۲۱.۵درصدبوده
است.برايناساسبخشمسكن ۲۳.۷درصدافزايش
قيمت را در دومين ماه س��ال تجربه كرده و سهمي
 ۶واحد درصدي در اين خصوص داشته است .اجاره
مس��كن نيز  ۲۳.۶درصد تورم را در اين ماه تجربه
كرده و سهمي  ۵.۹درصدي در تورم نقطه به نقطه
كل داشته است .رشد قيمت در بخش خوراكيها و
آشاميدنيهادراينماه ۱۱.۹درصدبودهوسهمآناز
تورمنقطهبهنقطهكلمعادل ۳.۹۶واحددرصدبوده
است.دراينبخشباالترينافزايشقيمتهامربوط
به چاي ،قهوه ،كاكائو ،نوشابه و آبميوه با ۳۶.۹درصد
و ش��ير ،پنير و تخم مرغ با  ۲۷.۵درصد بوده است.
اين دو بخش به ترتيب  ۰.۴۷و  ۰.۷۸واحد درصد از
تورم نقطه به نقطه كل سهم داشتهاند .اين گزارش
ميافزايد :پوشاك و كفش تورم نقطه به نقطه۲۷.۷
درصدي ،مبلمان و لوازم خانگي تورم ۲۵.۶درصدي
وتفريحوفرهنگتورم ۲۴.۷درصديدرارديبهشت
ماهداشتهاند.سهماينبخشهاازتورمنقطهبهنقطه
كل ب��ه ترتيب برابر با  ۱.۴واح��د درصد ۱.۲ ،واحد
درصد و  ۰.۱۶واحد درصد بوده است.

مصوبه وام  ۵۰ميليون دالري
بانك جهاني

تصويبنام��ه هيات وزي��ران درخصوص امضاي
اس��ناد موافقتنامه وام  ۵۰ميليون دالري بانك
جهانيبرايمقابلهباشيوعكوويد ۱۹وتامينمالي
اقالم و تجهيزات پزش��كي و بهداشتي مورد نياز
كشور از محل اعتبار مذكور در مورخ  17خرداد
 99توسط معاون اول رييسجمهور ابالغ شد.

اولويتهاي تسهيالت دهي
نظام بانكي

سخنگويكميسيونويژهحمايتازتوليدمليبر
ضرورت اعطاي تسهيالت ارزان قيمت به توليد از
سوي شبكه بانكي تاكيد كرد و گفت :دولت بايد با
ارايه يارانه به شبكه بانكي روند تسهيالتدهي به
بخشتوليدراتسريعكند.رحيمزارعدرگفتوگو
با ايبِنا با تاكيد بر ضرورت بازنگري بانك مركزي
درخصوصاولويتهايتسهيالتدهي،گفت:در
حال حاضر تمامي منابع بانكها بايد در خدمت
توليد و با هدف جهش توليد هزينه شود .نماينده
مردم آباده در مجلس ،با بيان اينكه شعار سال با
وعدههاي بدون عمل محقق نخواهد شد ،افزود:
دولت بايد تم��ام توان خود را معطوف به هدايت
نقدينگي به س��مت توليد كند تا به اين ترتيب
رشد اقتصادي از مسير توليد محقق شود .وي با
اشاره به حجم باالي نقدينگي در كشور ،تصريح
كرد :دولت بايد با تضمين حاشيه سود در بخش
توليد به هدايت نقدينگيهاي مردم به اين حوزه
كمك كند .اين نماينده مردم در مجلس دهم ،با
بيان اينكه ممانعت از حبابي شدن نرخ ارز و طال با
توجه به اصل توليد ممكن ميشود ،گفت :وقتي
مردم سرمايهاي را به سمت بازار ارز ،طال و ساير
بازارهاي موازي هدايت نكنن��د و توليد مدنظر
باشد ،بهطور حتم تورم نيز كاهش خواهد يافت.
زارع با تاكيد بر اينكه بهطور حتم مجلس يازدهم
در خصوص چگونگي تحقق شعار سال جلسات
مس��تمري را با دولت برگزار خواهد كرد ،افزود:
مهمترين وظيفه در حوزه تحقق ش��عار سال بر
عهده بانك مركزي بوده تا با تقسيم عادالنه منابع
و تسهيالت بانكي مسير رشد اقتصادي را هموار
كند .سخنگوي كميسيون ويژه حمايت از توليد
ملي مجلس دهم يادآور شد :دولت ميتواند با در
نظر گرفتن يارانه ،تسهيالت دهي ارزان بانكها
به بخش توليد را تقويت كند.
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دژپسند :كرونا  ۱۵درصد به توليد ناخالص داخلي كشور آسيب زد

امكان ارايه سهام عدالت به جاماندگان وجود ندارد

گروه كالن |
وزير ام�ور اقتصادي و دارايي ب�ا بيان اينكه
بيم�اري كرون�ا ۱۵درصد به تولي�د ناخالص
داخلي آس�يب زد ،گفت :براي بهبود شرايط
اقتصادي بايد به سياستهاي تحريك تقاضا
روي آورد .فره�اد دژپس�ند روز يكش�نبه
در صحن علني مجلس با تش�ريح ش�رايط
اقتصادي كشور و با اشاره به تحريم صادرات
نفت ،اف�زود :حتي اگر ص�ادرات نفت بدون
تحريم و مشكل انجام ش�ود ،باز هم به همه
منابع ،دسترس�ي نخواهيم داشت ،بنابراين
امسالبايدبودجهغيرنفتيراتجربهكنيمكه
ويژگيآنتكيهبردرآمدهايمالياتياست.در
سالگذشتهبرخالفسالهايپيشينبيشتر
از مبلغ مورد انتظار ،درآمد مالياتي داشتيم
در حالي كه به علت كرونا ،برخي امهالها در
نظرگرفتهشد.

دژپسند با اشاره به اقدامات انجام شده براي ساماندهي
درآمدهاي مالياتي گف��ت :از جمله تدابير اين بود كه
جريمههاي تاخير در پرداخت ماليات را بخشيديم و
ترغيب كرديم تا افراد ماليات را بدهند كه از طريق آن
 ۱۰هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي دريافت شد.
ويبابيان اينكهبه دنبال فشاربه موديان خوش حساب
نيستيم ،ادامه داد :نميخواهيم موديان مالياتي گرفتار
مشكالت شوند ،بر اين اساس ،در شرايط شيوع كرونا
براي موديان درخواس��ت امهال كرديم .وزير اقتصاد
تصريحكرد:برايتحققدرآمدهايتميزوسالممالياتي،
قصدنداريمكهتوليدكنندگانوموديانخوشحساب،
تحت فش��ار قرار گيرند و درباره معافيتهاي مالياتي
نيز گفت :به دنبال كاهش و س��اماندهي هوش��مند
معافيتهايمالياتيهستيم.
وي با تاكيد بر پرهيز از استقراض از بانك مركزي گفت:
يك نگراني وج��ود دارد كه آيا دولت براي تامين مالي
به استقراض از بانك مركزي روي ميآورد يا نه؟برنامه
جامعي داريم كه متوس��ل به اين امر نش��ويم .پس از
موضوع ماليات و واگذاريها ،يك اجازهاي را نيز براي
تامين مالي داريم كه آن ،اس��تقراض از مردم و بخش
خصوصي است.آثار استقراض از بانك مركزي زيانبار
است لذا تمايل نداريم كه به آن تن دهيم .بازار سرمايه
امروز به بلوغ رسيده است كه ميتوان از آن بهره گرفت.
تجربه موفقي را به تازگي در واگذاريها داش��تيم كه
ميتوانيم تا پايان امسال از اين تجربه استفاده كنيم.
تحريك تقاضا
رشد اقتصادي كشور در سال گذشته با احتساب نفت،
منفي ب��وده كه براي بهبود ش��رايط اقتصادي بايد به
سياستهاي تحريك تقاضا روي آورد .وزير اقتصاد با
برش��ماري راههاي جايگزين درآمدهاي نفتي ،گفت:
خزانه داري كش��ور به گون��هاي برنامهريزي كرده كه
 ۱۰۰درصدبودجهعمرانيپرداختشود.همچنينبايد
تالش كنيم كه هزينهها مديريت شود كه البته راحت
نيست زيرا برخي هزينهها ،ساختاري است.
رتبه ايران در كسب و كار به  ۱۲۷رسيد
وزير ام��ور اقتصادي و دارايي گفت ك��ه رتبه ايران در
فضاي كس��ب و كار از  ۱۵۲ب��ه  ۱۲۷كاهش يافته و
كاهش جديتري در پيش اس��ت .يك��ي از نكاتي كه
توسط نمايندگان مطرح شد فضاي كسب و كار بود كه
ميگفتندچرااجرايينشده؟درحاليكهطيفمختلفي
از قوا و دس��تگاههاي اجرايي در اين موضوع تاثيرگذار
هستندمتناسبباآنبايدببينيمچهاتفاقيافتادهاست.
از جمله رتبه ما در فضاي كس��ب و كار در حال حاضر
 ۱۲۷اس��ت كه پيش از اين رتب��ه  ۱۵۲بوده و كاهش
جديترهمدرپيشداريم.ويافزود:يكيازنمايندگان
اين موضوع را مطرح كرد كه پنجره واحد تشكيل نشده
است در حالي كه اين سازوكار وجود دارد و همين االن
 ۵۵درصد مجوزهايي كه صادر ميشود در درگاه ملي
صورت ميگيرد كه عدد و وزن بااليي اس��ت و امكان
شكايت ،پاسخگويي و مشاوره هم در اين محيط وجود

امكان ارايه سهام عدالت
به جاماندگان وجود ندارد
دژپسند درباره برنامه دولت براي  ۴۰درصد از مردم كه
سهام عدالت دريافت نكردهاند هم گفت :در اصل ۴۴
قانون اساس��ي صريحا ذكر شده كه سهام عدالت تنها
به  ۶دهك افراد جامعه داده ش��ود و ارايه سهام عدالت
در س��ال  ۸۵آغاز ش��د و اكنون ديگر نميتوان براي
جاماندگان سهام عدالت كاري انجام داد .دژپسند در
پاسخ به سوال ديگري درباره نظر دولت نسبت به طرح
مجلس براي ارايه س��هام عدالت به جاماندگان آن هم
گفت :من اين طرح را نديدهام اما امكان تجديدنظر در
روند ارايه سهام عدالت به جاماندگان اين سهام وجود
ندارد زيرا آن شركتهاي دولتي مورد نظر را در قالب
سهام ارايه كردهايم و اكنون براساس قانون بودجه سال
 ۹۹درحالواگذاريآنهاهستيمبنابراينچنينچيزي
امكانپذيرنيست.
وي با اشاره به روند آزادسازي سهام عدالت بيان كرد:
آزادسازي به معناي مديريت سهام عدالت توسط خود
سهامداران اس��ت كه ش��امل فروش ،تبديل سهام و
نگهداريآنميشودواكنونحدود ۱۷ميليونوپانصد
هزار نفر مديريت مستقيم را برگزيدهاند.

دژپسند :رتبه ايران در فضاي كسب و كار به ۱۲۷رسيده است

برش

دژپسندبااشارهبهتصويبدواليحهمهممالياتيدرمجلسدهمخاطرنشانكرد:يكيازآنهاپايانههايفروشوديگريمالياتبرارزشافزودهبود
يك اليحه مهم ديگر به دولت فرستاديم كه در آن اصالحات بنيادي در ماليات بر درآمد را پيشبيني كرديم و گسترش پايههاي مالياتي و ساماندهي
معافيتها نيز در آن ديده شده است كه اين اليحه به مجلس ارايه خواهد شد.
گروه سرمايهگذاري اميد مربوط به بانك سپه اولين عرضه را در پايان همين ماه دارد و گروه سرمايهگذاري ملي هم بعد از آن عرضه خواهد شد.
بازار سرمايه در سال گذشته و چند ماه ابتدايي سال ۹۹نشان داد كه ظرفيت جديدي در اقتصاد ايران براي تامين مالي وجود دارد .
مديريتتورمدرايرانشرايطمتفاوتيداردوتنهامعطوفبهپولنيست.ساختارتورمايرانناشيازفشارهزينههاهمميشودچونحدود۹۰درصد
كاالهاي واسطهاي سرمايهاي بوده و طبيعتا نوسانات نرخ ارز ميتواند با افزايش هزينهها بر نرخ كاال اثر بگذارد.
دارد ما معتقديم البته بايد به اين كار سرعت داده و آن
را گسترش دهيم تا دامنه گستردهتري را پوشش دهد.
دو اليحه مالياتي
دژپسند با اشاره به تصويب دو اليحه مهم مالياتي در
مجلس دهم خاطرنش��ان كرد :يكي از آنها پايانههاي
فروش و ديگري ماليات بر ارزش افزوده بود يك اليحه
مهم ديگر به دولت فرس��تاديم ك��ه در آن اصالحات
بنيادي در مالي��ات بر درآم��د را پيشبيني كرديم و
گسترش پايههاي مالياتي و ساماندهي معافيتها نيز
در آن ديده شده اس��ت كه اين اليحه به مجلس ارايه
خواهد شد.
دو واگذاري
وزيراقتصادبااشارهبهموضوعواگذاريهانيزگفت:گروه
سرمايهگذاري اميد مربوط به بانك سپه اولين عرضه را
در پايان همين ماه دارد و گروه سرمايهگذاري ملي هم
بعد از آن عرضه خواهد شد.
وزير اقتصاد با اش��اره به اقدامات اي��ن وزارت خانه در
راستاي مولد س��ازيهاي داراييهاي دولت در سال
گذشته خاطرنش��ان كرد :البته اين امر لزوما به درآمد
منتهي نميشود و فروش تا تبديل به احسن را شامل
ميش��ود .ما اين طيف را در نظر داري��م و اين فرآيند
در حال انجام اس��ت اما بايد توجه داش��ته باشيم كه
مولدسازي لزوما براي كسب درآمد نيست.
نرخ بهرهبرداري  55درصد است
وزير اقتصاد با اش��اره به نامگذاري سال  ۹۹به نام سال
جهش توليد ،گفت :در اين شرايط بايد به رونق و جهش
توليد توجه كرد .تحقق اين هدف ،باعث تحرك ساير
بخشهاوزمينهسازرفعبيكاريومديريتتورمخواهد
بود.براي رسيدن به رشد اقتصادي پايدار و اشتغالزا،
در همين ش��رايطي كه با تحريم مواجه هستيم بايد
به دو مس��اله توجه كنيم كه اول ،سرمايهگذاري براي

ايجاد ظرفي��ت جديد توليد و دوم ،سياس��تگذاري
ب��راي باال ب��ردن ن��رخ بهرهب��رداري از ظرفيتهاي
موجود است .بايد بهطور كامل از ظرفيتهاي موجود
اس��تفاده كنيم كه از طريق آن ،افزايش عرضه تحقق
مييابد كه باعث تامين نياز داخل و افزايش صادرات و
تامين منابع ارزي صورت ميگيرد.نرخ بهرهبرداري از
ظرفيتهاي موجود حدود  ۵۵درصد است كه اگر به
 ۷۵تا ۸۰درصدافزايشيابد،بهجهشمناسبدرتوليد
دستخواهيميافت.دژپسندبابياناينكهسياستديگر
بايد تمركز روي س��رمايهگذاري باشد ،اضافه كرد :در
 8سال گذشته ،در برخي سالها رشد سرمايهگذاري
منفي اما در بيش��تر سالها رش��د مثبت بوده است.
مديريتتورمدرايرانشرايطخاصخودرادارد.بخشي
از تورم ناشي از فشار هزينه ها است .دژپسند در ادامه
به واردات اشاره كرد و گفت :بخش زيادي از واردات ما
مربوط به كاالهاي واسطهاي و سرمايه است كه رشد
نرخ ارز باعث افزايش هزينه تمام ش��ده كاال ميشود.
در سالهاي اخير سرمايهگذاري در ماشينآالت افت
زيادي داش��ته كه بايد به آن توجه داشت .وي با اشاره
به فشارهاي دشمنان گفت. :به رغم تحريمها ،تجارت
خارج��ي روند خوبي دارد بهطوري كه س��ال  ۹۷تراز
تجاري ما مثبت بود و سال ۹۸با وجود تشديد فشارها،
صادرات غير نفتي كاهش كمي داشت.
بازار سرمايه ،كريدور مناسب تامين مالي
وزير اقتصاد با اشاره به بازار سرمايه ،گفت :بازار سرمايه
در سال گذشته و چند ماه ابتدايي سال  ۹۹نشان داد
كه ظرفيت جديدي در اقتصاد ايران براي تامين مالي
وجود دارد .بر اس��اس بودجه ۶۱ ،هزار ميليارد تومان
از تامين مالي دولت بايد از طريق واگذاري باش��د كه
بررس��يها نش��ان داد بهترين راه ب��راي كمتر كردن
حاشيهها استفاده از بازار سرمايه است..در كمتر از يك
روز يك هزار ميليارد تومان اوراق در بورس عرضه شد و
به فروش رسيد كه دستاورد بسيار مطلوبي است.امروز

عرضههاي اوليه با سه ميليون و  ۶۰۰هزار نفر صورت
ميگيرد كه نشان ميدهد پس اندازهاي خرد به سوي
اقتصاد سازنده و بورس روان شده است.در سال جديد،
ارزش معامالت بازار سرمايه بيش از  ۱۰هزار ميليارد
بوده كه نقش مهمي در جلوگيري از ورود اين پولها به
ساير بازارها داشته است.اگر فقط  ۱۰تا  ۲۰درصد اين
منابع به س��وي بازارهاي اختاللزا مانند ارز ميرفت،
اتفاقهاي نامطلوبي رخ ميداد.البته ما از بازار سرمايه
غافل نيس��تيم ،بنابراين تالش ميكنيم با استفاده از
تجارب كارشناسان ،بازار سرمايه را با عمق بخشيدن
و عرضههاي اوليه ،گسترش دهيم.تالش ميكنيم كه
عرضههاي اوليه بيشتر شده و تامين مالي بنگاههاي
بزرگ از طريق بازار س��رمايه باشد كه در اين صورت،
منابع بانكها براي بنگاههاي كوچك آزاد ميشود.
دژپسندبابياناينكهدر سالگذشته ۲۹۵هزارميليارد
تومان تامين مالي اوليه صورت گرفت ،اضافه كرد :در
س��ال جاري براي رشد اقتصادي مطلوب به هزار هزار
ميليارد تومان منابع نياز داريم كه يكي از منابع تحقق
آن ،بازار سرمايه است.
كاهش زمان اخذ مجوز از  ۷۳به ۳روز
وزيراقتصادبابياناينكهمحورديگرجهشتوليد،رواني
و بهبود فضاي كس��ب و كار است ،گفت :براي شروع و
تاسيس شركت در بسياري از كش��ورها كمتر از يك
روز زمان نياز بود اما در كش��ور ما حدود  ۷۳روز طول
ميكشيد.براي رفع اين مشكل ،پنجره واحد كسب و
كار راهاندازي شده و زمان مورد نياز از  ۷۳روز به  ۳روز
كاهشيافت.يعنيامروزهركسيكهميخواهدشركت
تاسيسكنددركمترازسهروزاينكارصورتميگيرد.
رتبه ما در سال  ۲۰۱۴در فضاي كسب و كار  ۱۵۴بود
كه با اقدامات انجام شده به ۱۱۸كاهش سپس به۱۲۷
افزايش يافت.س��ال گذش��ته با وجود اينكه امتياز ما
افزايش يافت ،اما رتبه ما تنزل يافت كه ناشي از اقدامات
بهتر ساير كشورها بود.

رييسجمهور :دولت به عهد خود در مبارزه با فقر مطلق پايبند است
رييسجمه�ور گفت :دول�ت به عهد خ�ود در
خصوصمبارزهبافقرمطلقپايبندبودهوخواهد
بود و بايد همچنان بر اين اس�اس برنامهريزي و
سياستگذاريشود.حجتاالسالموالمسلمين
دكترحسنروحانيروزيكشنبهدرجلسهستاد
اقتصادي دولت گفت :دولت در راستاي عدالت
جمعيتي تالش كرده اس�ت تا حتياالمكان در
حد تورم ،دس�تمزد و حقوقه�ا را افزايش دهد
ف اين روند
و براس�اس آمار طي سالهاي مختل 
بهطورمداومدرجريانبودهاست.

رييسجمهورخاطرنشانكرد:درارايهبستههايمعيشتي

وعدالتغذاييودرحوزههايديگرتالشدولتبراينبوده
كه درصورت بروز تكانههاي اقتصادي كه به جهت شرايط
مختلفدرجامعهايجادميشوداينافراددچارآسيبجدي
نشوندوايننكتهقابلاتكاييدرفعاليتهاياقتصاديدولت
وسياستگذاريدرخصوصرسيدگيبهاقشاركمدرآمدو
كمبرخورداربودهاست.دكترروحانيبابياناينكهبراساس
گزارشه��ا و آمار ،دولت يازده��م و دوازدهم در اين حوزه
توفيق داشته است ،اظهار داشت :از اين نظر دولت به عهد
خوددرخصوصمبارزهبافقرمطلقپايبندبودهوخواهدبود
و بايد همچنان بر اين اساس برنامهريزي و سياستگذاري
شود.رييسجمهورگفت:اگرچهاينگونهوعدههادرزماني
مطرحشدكههنوزتحريمهايشديدسالهاياخيرعليه

كشورماناعمالنشدهوباآسيبهاياقتصاديكرونامواجه
نشدهبوديم،اماهرچهقدرهماينآسيبهاسنگينوجدي
باشدبازبهتعهدخودپايبندبودهايموتاكنونبهميزانزيادي
به اين وعدهها عمل ش��ده و انشاءاهلل اقدامات ديگر نيز تا
پاياندولتبهگونهايشكلخواهدگرفتتادرتحققوعده
خودسربلندباشيم.دكترروحانيباتأكيدبراينكهدولتدر
راستاي كاهش فقر مطلق سياستهايي را در  4حوزه در
دستوركارقراردادهوپيگيريميكند،اظهارداشت:افزايش
مستمريماهانهخانوارهايتحتپوششنهادهايحمايتي،
كميتهامدادوسازمانبهزيستي(برايناساسپرداختيبه
هر خانوار از سال ۹۲تاكنون به ۹برابر افزايش يافته است)
 .افزايش اعتبارات كل براي اجراي برنامه (از۴هزار ميليارد

گزارش درآمدهاي غيرنفتي دولت به صورت شفاف ارايه شود
ناي�ب ريي�س اول مجل�س خواس�تار ارايه
گزارش ش�فاف درآمدهاي غيرنفتي دولت
ش�د .به گزارش ايس�نا ،س�يد امير حسين
قاضيزاده هاش�مي در جلس�ه علني صبح
ديروز (يكشنبه) مجلس و در جريان بررسي
وضعيتاقتصاديكشورگفت:مجلسجديد
انتظار دارد گ�زارش درآمده�اي غيرنفتي
دولت به صورت شفاف ارايه شود .همچنين با
توجه به شرايط بينالمللي و مشكالتي كه در

داخل كش�ور وجود دارد دولت برنامه مدون
خود را در مورد تامي�ن درآمدهاي پايدار به
مجلس ارايه كند كه مبتني بر آينده فروشي
و استقرار نيز نباش�د؛ درآمدي كه مبتني بر
فروش داراييهاي دولت به صورت گسترده
نباشد و در آن شفافيت وجود داشته باشد.

وي با اش��اره به وجود ابهاماتي در عملكرد س��ازمان
خصوصيسازي گفت :همچنين نگراني از آينده بازار

دژپس��ند با بيان اينكه از مش��كالت ما در اين بخش،
قوانينومقرراتمزاحموزايداست،اظهارداشت:تالش
ميكنيم كه مقررات زايد حذف شود

بورس وجود دارد كه مبادا براي كسب درآمد و به نام
كسب درآم د اموال و داراييها با قيمت ارزان فروخته
شود و عموم مردم به خصوص كساني كه غيرحرفهاي
هستند دچار مشكل شوند.
نماينده مردم مش��هد در مجلس با تاكيد بر ضروت
س��اماندهي مالياتها يادآور ش��د :در اليحه دولت
هم معافيتها افزايش پيدا ك��رده بود و هم مجلس
معافيتها را رشد داد كه اين نيازمند بازنگري است
كه بايد با نگاه ايجاد شفافيت و كاهش معافيت اقدامي

تومان در سال ۹۶به۱۵هزار و ۵۰۰ميليارد تومان در سال
 ۹۹رس��يده و ۴برابر افزايش يافته اس��ت) ،افزايش تعداد
خانوارهايتحتپوشش(بيشازيكميليوننفر)واحداث
مسكن براي خانوارهاي محروم (هم اكنون  ۸۱هزار واحد
مسكونيدردستساختاستو ۳۹هزارواحدمسكونينيز
برايروستاييانمحرومدراستانهايسيستانوبلوچستان،
كرمان،كردستانوچهارمحالوبختياريولرستاندردست
احداثاست)ازاهماينبرنامههاوسياستهاميباشد.
رييسجمهورازجملهاقداماتموثردولتدراجرايعدالت
در جامعه را آزادسازي سهام عدالت دانست و خاطرنشان
كرد:اينيكاقدامارزندهوبجاييبودكهميتواندبهتقويت
اقتصاد كشور و مشاركت مردم در سرنوشت اقتصاد كشور

انجام شود .قاضيزاده هاش��مي با تاكيد بر ضرورت
مبارزه با فس��اد خاطرنش��ان كرد :يكي از شعارهاي
اصلي مجلس يازدهم مبارزه با فساد و تحقق شفافيت
اقتصادي است .انتظار داريم شاهد ارايه برنامه مدون
در اين زمينه باش��يم و اين موض��وع به خصوص در
س��ازمان خصوصيس��ازي و بورس و گمرك مورد
توجه قرار گيرد.
وي همچنين گفت :با توجه به وضع تسهيالتدهي
همچنين شيوع كرونا و مبتال شدن فعاالن اقتصادي

آمادهسازي ۱۳شركت براي ارايه در بورس
وزي��ر اقتصاد تصريح ك��رد :از  ۴۹ش��ركت مورد نظر
 ۳۶ش��ركت بورسي بوده و  ۱۳شركت هم غيربورسي
هستندومادرحالآمادهسازيشركتهايغيربورسي
هستيمتاآنهاييكهامكانداردبهبازاربورسواردكنيم.
تدوين اليحهاي
براي جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور
وزير اقتصاد با بيان اينكه دشمن از هيچ كوششي براي
مسدود كردن ورود منابع به كشور دريغ نكرده است،
گفت:مادراينشرايطبايدتماميتالشهارابرايتامين
منابع مالي به كارگيري��م كه در همين زمينه در حال
تدوين اليحهاي جهت جذب منابع س��رمايه ايرانيان
خارج از كشور هستيم.
وزير ام��ور اقتصادي و دارايي با اش��اره به روند رش��د
س��رمايهگذاري در اي��ران گفت :همواره روند رش��د
س��رمايهگذاري در اي��ران منف��ي نب��وده ام��ا تعداد
سرمايهگذاري منفي در سنوات گذشته بيشتر منفي
بوده و مثبت آن كمتر بوده است به خصوص در برخي از
سنوات كه حتي سرمايهگذاري به نرخ اسمي هم منفي
كاهنده بوده يعني از موجودي سرمايه مصرف شده كه
هشدار جدي ميدهد .زماني ميتوان از اين وضعيت
عبور كرد كه ت��ورم را كنترل و مديري��ت نمود ،البته
كه مديريت تورم در ايران شرايط متفاوتي دارد و تنها
معطوف به پول نيست .ساختار تورم ايران ناشي از فشار
هزينهها هم ميشود چون حدود  ۹۰درصد كاالهاي
واسطهاي س��رمايهاي بوده و طبيعتا نوسانات نرخ ارز
ميتواند با افزايش هزينهها بر نرخ كاال اثر بگذارد .
وي در ادامه با اش��اره به اينكه دولت قصد استقراض از
بانك مركزي را براي تامين منابع خود ندارد ،بيان كرد:
برخي از نگرانيها اين اس��ت كه آيا دولت براي تامين
منابع مورد نياز خود قصد دارد به اس��تقراض از بانك
مركزي دس��ت بزند اما در پاسخ بايد بگويم همانطور
كه در چند سال گذشته اين اتفاق رخ نداد امسال نيز
با برنامهريزي نقديندگي موجود در خزانه دولت قصد
ندارد به منابع بانك مركزي متصل شود .همه ميدانند
كهاستقراضازبانكمركزيزيانباراستومانيزچنين
قصدي را نداريم .ما بايد امسال سياستهايي را اتخاذ
كنيم كه به تحريك تقاضا بينجام��د .برنامهريزي ما
اينگونه است كه ۱۰۰درصد اعتبارات عمراني پرداخت
ش��ود كه اگر اين اتفاق افتاد كم��ك قابل توجهي به
جهش توليد ميشود .ما اعتقاد داريم كه بايد هزينهها
را مديريت كنيم ولي ميدانيم كه ساماندهي هزينهها
نيز به اين راحتي محقق نميشود.

بينجامدضمناينكهبهرونقبازارسرمايهنيزكمكشاياني
خواهدكرد.اقداماتاجراييبرايآزادسازيسهامعدالتاز
ديگرموضوعاتمطرحشدهدراينجلسهبود.
روحانيتاكيدكرد:باتوجهبهاهدافموردنظروابالغيهمقام
معظم رهبري در خصوص سهام عدالت ،حقوق دارندگان
سهام در همه اقدامات و مقررات بايد بهطور كامل رعايت
شودونهادهاييكهمديريتسهامرابهعهدهميگيرندبايد
ازنهايتشفافيتبرخوردارباشند.دراينجلسههمچنين،
پيرومصوبهستادمليمبارزهباكرونا،نحوهاعطايكمكبه
افراديكهدرمدتاجرايمحدوديتهايمرتبطبامديريت
و كنترل اين بيماري ،ش��غل خود را از دس��ت داده و بيكار
شدهاند،موردبررسيوتصويبقرارگرفت.

استمهال وامها بايد موردتوجه قرار گيرد.نايب رييس
مجلس خواستار اجراي تبصره دو قانون بودجه سال
 ۹۹ش��د و گفت :طبق اين حكم  ۵۰ه��زار ميليارد
تومان از بدهي دولت بايد دراختيار س��ازمان تامين
اجتماعي قرار گيرد اما چون اين مبلغ تخصيص داده
نشده بهانهاي براي عدم انجام وظيفه قانوني نسبت
به بازنشستگان شده است لذا موضوع همسانسازي
حقوق بازنشس��تگان بايد تكليفش ب��راي مجلس
روشن شود.

بانك و بيمه
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 ۲۶صرافي بانكي در بازار ارز فعاليت دارند

تعداد صرافيهاي مجاز به ۷۱۷رسيد

گروه بانك و بيمه |
دستورالعملاجراييمربوطبهتعيينميزانارز
قابلحمل،نگهداريومبادلهدرداخلكشوربه
شبكهبانكي ابالغشد.بر اساس دستورالعمل
اجراييمزبور،حملونگهداريارز(اسكناس)
توسط اشخاص حداكثر تا سقف مبلغ ۱۰هزار
يورو يا معادل آن به ساير ارزها بالمانع بوده و
حمل و نگهداري ارز (اس�كناس) براي مبالغ
بيش�تر از  ۱۰هزار يورو يا معادل آن به س�اير
ارزها توسط اشخاص ،صرف ًا در صورت داشتن
يكي از مدارك شامل سند موسسه اعتباري،
رسيد س�نا و اظهارنامه گمركي مجاز خواهد
ب�ود .به گزارش «تع�ادل» ،طبق اعالم بانك
مركزي ،سند موسسه اعتباري و رسيد سنا،
حداكثر شش ماه از تاريخ صدور داراي اعتبار
استوقبلازانقضايمهلتمذكور،دارندگان
سندموسسهاعتباريورسيدسنامكلفندبه
يكي از اين روشها شامل واريز ارز مربوطه به
حساب ارزي نزد يكي از موسسات اعتباري،
فروشارزبهيكيازموسساتاعتباريبهنرخ
بازار مندرج در سامانه معامالت الكترونيكي
ارز  ETSيا فروش به صرافي با درج در سامانه
سنا اقدام كنند .در اين ارتباط اسناد مذكور
پس از گذش�ت مهل�ت زماني منظور ش�ده
(شش ماه) ،فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانين
و مقررات مربوطه خواهد شد همچنين براي
مس�اعدت با اش�خاصي كه قب ً
ال ارز خود را از
طريقصرافيهايمجازيابانكهاوموسسات
اعتباري تهيه كردهان�د ،ليكن مهلت زماني
سند بانك و موسس�ه اعتباري يا رسيد سنا
آنها بيش از ش�ش ماه گذشته باشد ،از تاريخ
ابالغ اين دستورالعمل ( ۱۱خردادماه ،)۱۳۹۹
سه ماه مهلت داده ش�ده تا نسبت به تعيين
تكلي�ف ارز خود در قالب يك�ي از روشهاي
فوق اقدام كنند.

نكته حايز اهميت اينكه چنانچه مش��خص شود كه
منشا ارزهاي موضوع دستورالعمل ابالغي ،حاصل از
پولشويي و تامين مالي تروريسمباشد ،برابر قوانين و
مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم عمل
خواهد شد .ضمناً به بانكهاي عامل و صرافيها تاكيد
شده ،اطالعرساني الزم در اين خصوص را به مشتريان
خود انجام دهند.
 717صرافي مجاز
همچنين بررس��ي جديدترين بهروزرساني فهرست
صرافيهاي داراي مجوز از بانك مركزي نشان ميدهد

است .صرافيهاي بانكي هر دالر امريكا را به قيمت ۱۶
هزار و  ۹۰۰تومان ميخرند و به قيمت  ۱۶هزار و ۹۳۰
تومان نيز ميفروشند.
بنابراين ،در جري��ان معام�لات ارزي قيمت خريد و
ف��روش دالر در صرافيهاي بانكي معادل  ۵۰تومان با
كاهش قيمت مواجه شده است .همچنين ،صرافيها
هر يورو را معادل  ۱۸هزار و  ۵۰۰تومان ميخرند و به
قيمت ۱۸هزار و ۶۰۰تومان ميفروشند كه قيمت اين
نوع ارز نس��بت به معامالت روز گذشته خود تغييري
نكرده است.
نوس��ان قيمت اونس در بازارهاي جهان��ي به عنوان
مهمترين عامل افت و خيز نرخ سكه و طال در معامالت
بازارهاي داخلي به ش��مار ميرود.قيمت اونس كه در
اوايل هفته گذشته به حدود يك هزار و  ۷۴۰دالر نيز
رسيده بود ،پس از بهبود شاخصهاي اقتصاد جهاني،
روندينزولييافت.قيمتاونسباافتحدود ۵۰دالري
نسبت به اوايل هفته گذشته ،به يك هزار و  ۶۸۵دالر
رسيده ،بهاي اونس پس از شيوع ويروس كرونا و افت
شرايط اقتصادي كشورها روندي افزايشي يافته است.
در بازار طال و سكه ،با وجود كاهش نرخ اونس جهاني
طال ،به خاطر رشد قيمت دالر به 17720تومان در بازار

محبوبترين اسكناس جهان
حدود  ۸۰درصد كل اس��كناسهاي  ۱۰۰دالري در
خارج از خاك امريكا در گردش است.به گزارش ايسنا،
دالر كماكان جايگاه خود را به عنوان ارز نخست جهاني
حفظ كرده به گونهاي كه طبق اعالم اسپوتنيك حدود
 ۵۰درصد از كل ذخاير طال و ارز كشورهاي جهان در
حال به شكل دالر است.
النا بليوا ،تحليلگر موسسه «فريدام فاينانس» گفت:
 ۹۰درص��د كل تراكنشهاي ارزي جهان و  ۶۵درصد
كل بدهيهاي جهاني بر حسب جهاني است.در بين
اس��كناسهاي مختلف دالر ،اس��كناس  ۱۰۰دالري
محبوبترين اس��كناس در جهان به شمار كي رود تا
جايي كه  ۸۰درصد كل اس��كناسهاي  ۱۰۰دالري
چاپ ش��ده ،در خارج از خاك امريكا مبادله ميشود.
بهطوركليحدوددوسوماسكناسهايدالرچاپشده،
اكنون در خارج از امريكا هستند.
در ادامه با حقايقي جالب در خصوص اسكناس ۱۰۰
دالريبهانتخابياهوفاينانسآشناميشويد:اسكناس
 ۱۰۰دالريدرحالحاضرباارزشتريناسكناسياست
كه توسط امريكا چاپ ميش��ود .نخستين اسكناس
۱۰۰دالري توسط بانك مركزي امريكا در سال۱۹۱۴
و منقش به چهره بنجامين فرانكلين منتشر شد كه تا
امروز نيز تصوير وي روي اس��كناس  ۱۰۰دالري باقي
مانده است .ش��عار معروف «به خدا باور داريم» پشت
اسكناس ۱۰۰دالري نخستينبار در سال ۱۹۶۶ظاهر
شد .اسكناس ۱۰۰دالري جديد داراي پس زمينه آبي
رنگ اس��ت اما تفاوت اصلي آن با سري قبلي در اضافه
شدن مشخصه امنيتي موسوم به مهر برجسته است.
اس��كناس  ۱۰۰دالري تاكن��ون چه��ار مرتبه تغيير
مشخصه داش��ته است .عمر مفيد يك اسكناس ۱۰۰
دالري در گردش ۱۵ ،س��ال است كه باالترين نرخ در
سراسر جهان محسوب ميشود .متوسط هزينه توليد
اسكناس  ۱۰۰دالري  ۱۴.۳سنت است ۱۰۰ .دالري
محبوبترين اسكناس امريكايي در جهان محسوب
ميشود.

شده است .همچنين در شرايط فعلي منابع پيشين
صندوق توسعه ملي به دليل تحريمهاي امريكا قابل
دسترسي نيس��تند .در چنين وضعيتي برداشت يا
استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملي در عمل
مانند اس��تقراض از بانك مركزي به پشتوانه منابع
بلوكه شده اس��ت و همان تبعات تورمي استقراض
مس��تقيم دولت از بانك مركزي را به همراه خواهد
داش��ت .پايه پولي در پايان آذرم��اه  ۱۳۹۸معادل
 ۲۹.۰درصد بيشتر از زمان مشابه سال قبل از آن بوده
كه  ۲۸.۳واحد درصد از اين رشد به افزايش خالص
داراييهاي خارجي بانك مركزي مربوط بوده است.
ب��ه اين ترتيب در ش��رايطي كه دولت به درس��تي
حاضر به افزايش بار مالياتي به دليل ركود اقتصادي
موجود نيس��ت ،ناعادالنهترين ماليات را كه همان
ماليات تورمي اس��ت ،از طريق انواع اس��تقراض از
جمله اس��تقراض از صندوق توسعه ملي به جامعه
تحميل ميكند.
برخي معتقدند كه تورم مالياتي است كه از همه افراد
جامعه گرفته ميشود ،چرا كه قدرت خريد همه آنها
را كاهش ميدهد ،اگرچه اين كاهش قدرت خريد در
دهكهاي درآمدي پايينتر جامعه محسوستر است
و در عين حال با افزايش ارزش داراييهاي باالترين

دهكهاي درآمدي جامعه ،بخشي از كاهش قدرت
خريد آنها را جبران ميكند.
حتي اگر فرض نادرست اجتنابناپذير بودن عمده
مخارج جاري دولت را بپذيريم و باور داشته باشيم كه
بروز كسري بودجه در پي كاهش شديد درآمدهاي
نفتي غيرقابل اجتناب است ،روشهاي ديگري براي
تامين مالي اين كسري بودجه وجود دارد كه تبعات
تورمي استقراض را به همراه نخواهد داشت .واگذاري
ش��ركتها و داراييهاي دولتي كه در قانون بودجه
 ۱۳۹۹نيز حس��اب ويژهاي روي آن باز شده است،
مهمترين روش غيرتورمي براي اين منظور است.
حتي اگر اي��ن واگذاريها در قال��ب صندوقهاي
س��رمايهگذاري و به شيوهاي صورت گيرد كه صرفاً
مالكي��ت دولتي ب��ه مردم منتقل ش��ود و مديريت
دولتي پابرجا بماند ،همچنان از نظر اقتصادي اولويت
باالتري از اس��تقراض خواهد داشت .در عين حال با
ح��ذف يارانههاي پنهان (از جمل��ه يارانه انرژي) از
بودجه دولت ،منابع قابل توجهي آزاد خواهد شد كه
ميتواند به كلي معضل كسري بودجه را برطرف كرده
و به دليل عدم تغيير در رشد نقدينگي ،تبعات تورمي
به دنبال نداش��ته باشد ،اگرچه قيمتهاي نسبي را
تغيير خواهد داد.

ميزان ارز قابل حمل و نگهداري 10هزار يورو اعالم شد
كه  ۷۱۷صرافي ،مجاز به فعاليت در بازار ارز هس��تند؛
بر اين اس��اس در مقايس��ه با خرداد ماه سال گذشته
 ۲۵صراف��ي ديگر به جمع صرافيه��اي داراي مجوز
پيوستهاندكهنشانازروندروبهرشدتاسيسصرافيها
در كشور دارد .از اين ميزان صرافي ۳۵۳مورد در تهران
مشغولبهكارهستندكهبيشترآنهادرمحدودهخيابان
فردوسي فعاليتدارند.همچنين ۲۶صرافيكه تمامي
آنهادرپايتختفعاليتميكنندصرافيبانكيهستندو
مابقييعني ۵۹۱صرافيديگربهشكلتضامنيتاسيس
ش��دهاند .طبق اعالم بانك مركزي ،سرمايه تاسيس
صرافيها در كالنشهرها  ۱۲ميليارد تومان و در ساير
شهرها ۶ميليارد تومان است.
در حال حاضر براساس قوانين بانك مركزي ،خريد و
فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حوالههاي ارزي
در چارچ��وب مقررات ارزي بر مبناي نرخ بازار صرفا از
طريق «سامانه نظام يكپارچ ه معامالت ارزي (نيما) »
مجازاست.همچنينصرافيهايمجازمعتبرموظفند
حوالههاي ارزي خريداري شده از صادركنندگان را در
سامانه نيما راسا يا به واسطه ساير صرافيهاي معتبر و
بانكهاي عامل حداكثر ظرف مدت سه روز كاري به
فروش رساند .نرخ فروش ارز صرافيهاي مجاز معتبر

حداكثر يك درصد باالي نرخ خريد مندرج در سامانه
«نيما» و «س��نا» خواهد بود .با توجه به قوانين جديد
خريد و فروش ارز به صورت اسكناس (معامالت جزيي
بر مبن��اي مقررات ناظر بر عملي��ات ارزي صرافيها)
توسط صرافيهاي مجاز معتبر صرفا با ثبت در «سامانه
نظارت ارز (سنا) » امكانپذير است و كليه صرافيهاي
مجاز معتبر ميتوانند نس��بت به خريد ارز به صورت
اس��كناس با رعايت مقررات ارزي و مقررات مبارزه با
پولشويي اقدام كنند .براين اساس فروش ارز به صورت
اسكناس توسط صرافيهاي مجاز معتبر بابت مصارف
ارزي خدماتي با رعايت مقررات ارزي و مقررات مبارزه با
پولشوييمجازاستوصرافيهايمجازمعتبرميتوانند
حداكثر پنج درصد از حوالههاي ارزي خريداري شده
را تبديل به ارز كرده و به صورت اسكناس براي مصارف
خدماتي به فروش رسانند .همچنين كليه هزينههاي
نق��ل و انتق��االت و تبديالت ارزي به عهده مش��تري
خواهد بود.
افزايش ۶۵هزار توماني بهاي سكه
در جريان معامالت ارزي ،قيمت خريد و فروش دالر۵۰
تومانكاهشقيمتداشتهوقيمتيوروتغييرينكرده

برداشت از صندوق توسعه به مثابه دريافت ماليات تورمي

حسينسلطانآبادي|
با توجه به آثار و تبعات استفاده از منابع ارزي صندوق
توسعه ملي ،بهرهگيري از ساير روشهاي غيرتورمي
تامين كس��ري بودجه مانند واگذاري ش��ركتها و
داراييهاي دولتي ضرورت دارد.
در ادبيات اقتصادي تعاريف مختلفي براي كس��ري
بودجه وجود دارد .اما در مصطلحترين تعريف ،آنچه
در سمت منابع بودجه از محل واگذاري داراييهاي
مال��ي در اختيار دول��ت قرار ميگي��رد ،روي ديگر
كسري بودجه و در عمل تامين مالي كسري بودجه
است .اما آنچه از محل درآمدهاي عمومي يا واگذاري
داراييهاي سرمايهاي در اختيار دولت قرار ميگيرد
به كاهش كس��ري بودجه كمك ميكند .مهمترين
منبع در زيرمجموعه درآمدهاي عمومي ماليات است
و مهمترين منبع در زيرمجموعه واگذاري داراييهاي
سرمايهاي نفت محسوب ميشود.
ل ،۱۳۹۸
با كاهش ش��ديد درآمدهاي نفتي در سا 
دولت به فكر اصالح نظام مالياتي افتاد تا از اين طريق
بتواند كس��ري بودجه س��ال  ۱۳۹۹را كاهش دهد.
پيشنويس اليحه اصالح برخي از قوانين و مقررات

آزاد و معامالت نقدي ،قيمت طال و سكه افزايش يافت.
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد
تهران يكشنبه با رشد ۶۵هزار توماني قيمت نسبت به
روز معامالتي گذشته به رقم هفت ميليون و  ۳۳۵هزار
تومانفروخته شد.هرقطعه سكه تمامبهار آزادي طرح
قديم نيز هفت ميليون و ۱۰۰هزار تومان قيمتگذاري
شد.همچنين نيم سكه نيز س��ه ميليون و  ۷۰۰هزار
تومان ،ربع س��كه دو ميليون تومان و هر قطعه س��كه
گرمي يك ميليون و  ۶۰هزار تومان تعيين قيمت شد.
هر گرم طالي خام ۱۸عيار ۷۱۱هزار تومان و هر مثقال
طال نيز سه ميليون و  ۸۱هزار تومان به فروش رسيد.

مالياتي آماده شد و در اين پيشنويس مقرر شده بود
كه اجراي آن از ابتداي سال  ۱۳۹۹آغاز شود.
اما اين مهم چون سنگي بزرگ ،نشانهاي براي نزدن
ش��د ،چرا كه هم اجراي برخي از مفاد آن احتياج به
فراهم كردن زيرساختهاي اساسي داشت و هم ركود
اقتصادي فراگير اج��ازه افزايش درآمدهاي مالياتي
را نم��يداد .به اين ترتيب آنچه در عمل اتفاق افتاده
اس��ت ،تمركز دولت بر تامين مالي كسري بودجه از
محل واگذاري داراييهاي مالي است.
واگذاري داراييهاي مالي به اشكال مختلفي ميتواند
صورت بگيرد كه رايجترين حالت آن استقراض است.
اين اس��تقراض چه بهطور مستقيم از بانك مركزي
صورت پذيرد (اگرچه طبق قانون ممنوع بوده ،ولي
با روشهاي��ي از قبيل تس��ويه تنخواهگردان خزانه
بهواسطه اوراق با پشتوانه جواهرات ملي امكانپذير
اس��ت) ،چه به صورت غيرمستقيم با افزايش بدهي
دولت به بانكها و متعاقباً اضافه برداشت بانكها از
بانك مركزي انجام گيرد ،تورمزا خواهد بود.
حتي استقراض از مردم به واسطه اوراق بدهي دولتي
در شرايطي كه عمليات بازار باز كمعمق موجود در

ايران اجازه فعال شدن مكانيزم ماشه (تزريق منابع
اندك از س��وي بانك مركزي و همراهي مردم با آن)
را نميدهد ،در عمل به انتقال عمده بدهي دولت به
ترازنامه بانك مركزي در راس��تاي كنترل نرخ سود
خواهدانجاميدكهباافزايشنقدينگينهايتاًبهتشديد
تورم دامن ميزند .در سالهاي گذشته كارشناسان
بهش��دت در مورد تبعات تورمي پولي شدن كسري
بودجه هشدار دادهاند و اين مهم تا حدي مانع از توسل
بيش از حد دولت به اين روشها شده است.
حتي در مورد اوراق بدهي دولتي و همچنين مانده
بدهيدولتبهتوليدناخالصداخليقوانينباالدستي
از قبي��ل برنامه شش��م توس��عه محدوديتهايي را
پيشروي دولت گذاش��تهاند .اما آنچه در چند سال
اخير به يك رويه از س��وي دولت تبديل شده است،
اس��تقراض از صندوق توسعه ملي است كه در ظاهر
تبعات تورمي به دنبال ندارد ،اگرچه واقعيت امر چيز
ديگري اس��ت .با كاهش صادرات نفتي ايران ،منابع
ورودي به صندوق توسعه ملي بهشدت كاهش يافته
و كاهش سهم صندوق توسعه ملي از صادرات نفت در
قوانين بودجه برخي از سالهاي اخير نيز مزيد بر علت

با رشد  35درصدي تعداد تراكنشها

مبلغ تراكنشهاي شاپركي ارديبهشت ماه  ۱۰۱درصد رشد كرد
گروه بانك و بيمه|
آمار اعالم ش�ده از وضعيت شبكه پرداخت
الكترونيك در ارديبهش�ت ماه سال جاري
نشان ميدهد كه تعداد و مبلغ تراكنشهاي
شاپركي نسبت به فروردين به ترتيب با رشد
 ۳۵و  ۱۰۱درصدي همراه بوده اس�ت .گزارش
اقتصادي ارديبهشت ماه سال جاري شركت
ش�اپرك نش�ان ميدهد كه تع�داد و ارزش
تراكنشهاي ش�اپركي در اين ماه نسبت به
فروردين ماه با رش�د همراه بوده است؛ آمار
شاپرك حاكي از آن است كه در ارديبهشت
 ۹۹بال�غ بر دو ميلي�ارد و ۶۰۶ميليون و۱۳۸
ه�زار تراكنش به ارزش  3ه�زار و  ۹۷۷هزار
ميليارد تومان در شبكه پرداخت انجام شده
كه ميانگين هر تراكنش 150هزار تومان بوده
است .اين رقم نسبت به فروردين در تعداد و
ارزش به ترتيب  ۳۵و ۱۰۱درصد رشد داشته
كه نشان از افزايش حجم و مبالغ تراكنشها
به صورت گسترده در ش�بكه پرداخت دارد
كه يكي از دالي�ل آن رف�ع محدوديتهاي
اعمال ش�ده به خاطر شيوع كرونا و تعطيلي

كسب و كارها ياد ميشود .همچنين گزارش
شاپرك بيانگر آن اس�ت كه در ارديبهشت
ماه  ۹۹نسبت به ارديبهش�ت  ۹۸در تعداد و
ارزشتراكنشهايشاپركيرشديبهترتيب
 ۲۱و  ۴۴درصدي حاصل ش�ده كه نش�ان از
افزايشاستقبالواستفادهازشبكهپرداخت
الكترونيك در اين دوره يكساله دارد.
بر اس��اس گزارش شركت ش��اپرك بالغ بر  90درصد
از تراكنشهاي ارديبهشت ماه س��ال جاري از طريق
پايانههاي فروش (كارتخوان) به عنوان رايجترين ابزار
پذيرش در ش��بكه پرداخت الكترونيك كش��ور انجام
شده و اين آمار نسبت به فروردين با رشدي حدود يك
درصد همراه بوده اس��ت؛ همچنين از سهم هر يك از
ابزارهاي پذيرش از تعداد تراكنشها حاكي از آن است
كه ابزار پذيرش اينترنتي و موبايلي به ترتيب سهمي 6
و  4درصدي دارند كه بررس��ي وضعيت سهم ابزارهاي
پذيرش در شبكه پرداخت نشان از ثبات نسبي و عدم
ل ماههاي اخير دارد.
تغييرات چشمگير در طو 
گزارش شاپرك در خصوص سهم شركتهاي پرداخت
الكترونيك از نظر تعداد تراكنش در ارديبهش��ت ماه

حاكي از آن است كه ش��ركتهاي به پرداخت ملت با
 ۲۲.۲۶درصد و پرداخت الكترونيك سامان با ۱۸.۸۷
درصد و تجارت الكترونيك پارس��يان با  ۱۶.۲۳درصد
توانستهاند جايگاه اول تا سوم بيشترين تعداد تراكنش
در ميان شركتهاي پرداخت را كسب كنند؛ از سويي
ديگر كمترين ميزان تراكنش در ميان ش��ركتهاي
پرداخت متعلق به ش��ركت الكترونيك كارت دماوند
با سهم  ۰.۷۰درصدي از تعداد تراكنشهاي شاپركي
انجام ش��ده و پس از آن نيز پرداخت الكترونيك سپهر
توانسته تا س��همي ۱درصدي از تعداد تراكنشها را به
خود اختصاص دهد .به پرداخ��ت ملت بالغ بر ۲۶.۴۹
درصدازمبلغتراكنشهايشاپركيرابهخوداختصاص
داده و در جايگاه نخست قرار گرفته است؛ در ادامه نيز
پرداخت الكتروني��ك س��امان و كارت اعتباري ايران
كيش به ترتيب با سهم  ۱۷.۸۷و  ۱۲.۱۶در جايگاه دوم
و سهم قرار دارند .همچنين در ميان دوازده شركت فعال
پرداخت الكترونيك ،شركت الكترونيك كارت دماوند
با  ۰.۴۲از تمام مبلغ تراكنشهاي شاپركي و پس از آن
شركتهاي سايان كارت و پرداخت نوين آرين كمترين
س��هم از بازار در مبلغ تراكنشهاي شاپركي در مدت
مذكور را كس��ب كردهاند .بررسي جديدترين گزارش

منتشره از سوي شاپرك نشان ميدهد كه بانك ملت،
مليوصادراتدرارديبهشتماهبيشترينسهمازتعداد
ومبلغتراكنشهايشاپركيدرميانبانكهايپذيرنده
را به خود اختصاص دادهاند.
بر اساس جديدترين گزارش وضعيت شبكه پرداخت
الكترونيك در ارديبهشت ماه بالغ بر دو ميليارد و ۶۰۶
ميليون و  ۱۳۸هزار تراكن��ش به ارزش دو هزار و ۹۷۷
ميليارد ريال انجام ش��ده كه ميزان و مبلغ تراكنشها
نس��بت به فروردين ماه رشد داش��ته و سهم دستگاه
كارتخوان به عنوان ابزار رايج شبكه پرداخت الكترونيك
در ح��دود  ۸۹درصد از تمام تعداد تراكنشها بوده كه
نشان از استفاده گسترده شهروندان از اين ابزار پذيرش
دارد .گزارش ش��اپرك از سهم بازار هر بانك پذيرنده از
تعداد تراكنشهاي ارديبهش��ت ماه سال جاري نشان
ميدهد كه بانك مل��ت از پذيرندگي تمام تراكنشها
سهمي  ۲۲.۲۴درصدي داش��ته و در ادامه بانك ملي،
صادارت ايران سهمي ۱۳.۲۹درصدي و ۷.۵۰درصدي
را به خود اختصاص دادهاند .باالترين س��هم تعدادي از
تراكنشهاي ابزار كارتخوان فروشگاهي به بانكهاي
ملت ،ملي ايران ،صادرات ايران و سپه اختصاص يافته
و باالترين سهم تعدادي از تراكنشهاي ابزار پذيرش

اينترنتي به بانكهاي ملت ،پارس��يان ،مل��ي ايران و
س��په مربوط است؛ همچنين بيشترين سهم تعدادي
از تراكنشهاي اب��زار پذيرش موبايلي براي بانكهاي
ملت ،آينده ،اقتصادنوين و ملي ايران اعالم شده است.
سهم بازار بانكهاي پذيرنده از تمام مبلغ تراكنشهاي
ش��بكه پرداخت در ارديبهش��ت  ،۹۹بانك ملت با ۲۶
درصد ،بانك ملي ايران با  ۱۰.۷۶درصد ،بانك صادرات
ايران با  ۱۰.۱۲درصد به ترتيب در جايگاه اول تا س��وم
قرار دارند؛ همچنين بانك كشاورزي كه رتبه سوم در
تعداد تراكنشهاي شاپركي را در اين مدت داشته در
زمينهمبلغتراكنشهاباسهم ۵.۳۵درصديدرجايگاه
ششم قرار گرفته است.
باالترين س��هم مبلغي از تراكنشهاي ابزار كارتخوان
فروشگاهي از سوي ش��اپرك براي به بانكهاي ملت،
ملي ايران ،صادرات ايران و س��په اعالم شده و باالترين
سهم مبلغي از تراكنشهاي ابزار پذيرش اينترنتي به
بانكهاي ملت ،س��امان ،پارسيان و خاورميانه مربوط
بوده اس��ت؛ از س��ويي ديگر آمار شاپرك بيان ميكند
ك��ه بانكهاي ملت ،آينده ،اقتصاد نوي��ن و ملي ايران
بيشترين س��هم مبلغي از تراكنشهاي ابزار پذيرش
موبايلي را داشتهاند.

اخبار
بهرهمنديسرمايهگذاران
ازطرح«آيندهداران»

بانك آينده ،امكان خريد اعتباري سرمايهگذاران
صندوق گسترش فرداي ايرانيان از فروشگاههاي
ايرانمال را فراهم ساخته است .در همين راستا،
دارندگان واحدهاي سرمايهگذارياين صندوق،
با پشتوانه س��رمايه خود ،ميتوانند درخواست
بهرهمندي از اعتبار پيشبيني شده در اين طرح
را با حضور در يكي از شعب بانك ارايه نمايند.
طرحاعتباري«آيندهداران»بانكآينده،ازابتداي
خرداد ماه امس��ال در فروش��گاههاي مجموعه
ايرانمال ،آغاز شده است.
در طرح «آيندهداران» همه مشتريان بانك آينده
ميتوانند ب��ا دريافت اعتبار حداق��ل( ۱۰ ،ده)
ميليون ريال و حداكثر( ۵۰پنجاه) ميليون ريال،
از فروشگاههاي ايرانمال با نشان «آيندهداران»
خريد كرده ،س��ه ماه بعد ( 13ش��هريور ماه) به
صورت قرضالحسنه پرداخت كنند.

برداشت بيش از يك قسط
از وام قرضالحسنه خطاست

دبي��ركل كانون بانكه��ا و موسس��ات اعتباري
خصوصي ،گفت :طبق اعالم بانك مركزي دارندگان
وام ميتوانند س��ه ماه بح��ران كرون��ا از پرداخت
وام پرهي��ز كنند و مبل��غ مانده را بع��د از آخرين
سررسيد به حس��اب بانك واريز كنند .محمدرضا
جمش��يدي دبيركل كانون بانكها و موسس��ات
اعتب��اري خصوصي در اي��ن باره گف��ت :موضوع
«برداشت بيش��تر از يك قسط از حساب مشتريان
داراي وام قرض الحسنه» يك خطاي بانكي است.
ويافزود:برخيازگيرندگانوام هنگاماخذمبلغ،به
بانكايناختيارراميدهندتابانكدرسررسيدهاي
معين شده اقساط را برداشت كند .دبيركل كانون
بانكها و موسس��ات اعتباري خصوصي ادامه داد:
طبق اعالم بانك مركزي دارندگان وام ميتوانند سه
ماه-بحرانكرونا-ازپرداختوامپرهيزكنندومبلغ
مانده را بعد از آخرين سررسيد به حساب بانك واريز
كنند .وي افزود :برخي از بانكها موضوع تعويق سه
ماه سررسيد وامها را از طريق اصالح سيستمهاي
نرمافزاريبهسامانههايخوداعمالكردهاندوبرخي
از بانكها بهطور دستي اين كار را انجام دادهاند .همه
دارندگان وام ميتوانستند به بانك مراجعه كنند و
از مسوول شعبه بخواهند كه از برداشت وجه قسط
در ايام كرونا خودداري كنن��د .گيرندگان قرض از
بانك ،عالوه بر مراجعه حضوري ميتوانند به واسطه
ايميل يا تلفن ثابت با بانك در ارتباط باشند .دبيركل
كانون بانكها و موسسات اعتباري خصوصي ادامه
داد:همهبانكهاموظفهستندبراساساعالمبانك
مركزيوجوهاخذشدهاقساطرابهحسابدارندگان
وام عودت دهند و اگر بانك از بازگشت وجه سرباز زد،
مراجعين اين موضوع را بايد به بازرسي بانك مورد
نظرخودشاناعالمكنند.بهگفتهوي،كانونبانكها
و موسسات اعتباري خصوصي ساز و كار رسيدگي
به ش��كايات را ندارد ،اما در اين مورد به خصوص به
موضوعورودپيداميكندوپيگيريهايمتعدديرا
انجامميدهد.جمشيديتوصيهكرد:بهتراستكه
دارندگان وام ،براي درخواست عودت وجه به همان
شعبهايمراجعهكندكهازآنوامرادريافتكردهاند.

عقد مشاركت مدني
براي امهال مطالبات بانكي

يك كارش��ناس حق��وق بانكي از ح��ل يكي از
معضالتفعليشبكهبانكيوتسهيالتگيرندگان
براي امهال مطالبات خبر داد و گفت :با تصويب
ش��وراي فقهي بانك مركزي ،مش��كل ش��رعي
استفاده از «عقد مشاركت مدني» براي «امهال
مطالبات بانكي» برطرف شده و بانكها ميتوانند
با رعايت شرايط الزم از اين عقد ،براي تسويه ديون
مشتريهاي خود استفاده كنند .ياسر مرادي در
گفتوگو با ايرنا ،درباره اس��تفاده از عقود امهالي
براي بدهكاران بانكي ،اظهار داشت :شوراي فقهي
بانكمركزي،درجلسهاخيرخودمشكلاستفاده
از عقد مشاركت مدني براي امهال مطالبات بانكي
را بررسي و از نظر شرعي برطرف كرده است .وي با
اشاره به اينكه برخي تسهيالت گيرندگان پس از
دريافت تسهيالت ،امكان بازپرداخت در سررسيد
را ندارند ،گفت :اين امر سبب انعقاد قرارداد امهالي
توس��ط بانكها و بعضا ايجاد سود مركب و چند
برابر شدن بدهي تسهيالتگيرندگان ميشود.
اين مدرس دانشگاه اضافه كرد :با توجه به اينكه در
عمليات بانكداري بدون ربا ،بحث امهال مطالبات
مس��كوت مانده بود ،در س��ال  ۹۱بانك مركزي
بخشنامهاي را صادر و اعالم كرد كه بر اساس آن،
فقط از عقود «خريد دين»« ،سلف» و «اجاره به
ش��رط تمليك» ميتوان به عنوان عقود امهالي
اس��تفاده كرد .مرادي ادامه داد :بر اين اس��اس،
بدهكاران بانكي كه بدهيش��ان سررسيد شده،
اگر اسناد تجاري داشته باش��ند از طريق خريد
دين و در صورتي كه محصوالت توليدي داشته
باش��ند از طريق سلف و اگر ملك داشته باشند از
طريق اجاره به ش��رط تمليك ميتوانستند كه
بدهي خود را از طريق عقود اسالمي امهال كنند.
اين مدرس دانشگاه به عدم تدوين دستورالعمل
اجرايي بخشنامه بانك مركزي اشاره كرد و گفت:
همين امر باعث شد ش��يوههاي صحيح امهالي
توسط بانكها اجرا نشده و تشتت آرا و شيوه اقدام
بينبانكهاايجادشودتااينكهدرسال ۹۸بهدنبال
تصويب شوراي فقهي بانك مركزي و شوراي پول
و اعتبار ،دس��تورالعمل امهال مطالبات به شبكه
بانكيابالغشد.مراديبااشارهبهعقودبانكيمجاز
براي امهال مطالبات گفت :در اين دستورالعمل
همچنان هيچ نامي از عقد مشاركت مدني برده
نش��ده بود لذا عمال بانكها اجازه استفاده از اين
عقد را نداشتند.

رويخطخبر
داليل افزايش قيمت
اوراق مسكن

قيمتهربرگتسهيالتمسكندرسالجديدافزايش
تامسالبه
چشمگيريداشتهودرفروردينوارديبهش 
۸۰هزارتومانرسيدهكهنسبتبهابتدايارديبهشتماه
افزايشدوبرابريداشتهاست.اتفاقيكهفرابورسعلت
آن را افزايش تقاضا براي دريافت تس��هيالت مسكن و
همچنين روزهاي پرمعامله بازار مس��كن ميداند .به
گزارش ايس��نا ،مروري بر قيمت اوراق مسكن نشان
ميدهد كه قيمت اين اوراق از ابتداي ارديبهش��تماه
سال جاري تاكنون افزايش چشمگيري داشته است.
براين اساس و طبق آخرين قيمتها زوجهاي تهراني
براي تهيه وام ۲۴۰ميليوني مس��كن و جعاله در حال
حاضربايد ۳۸ميليونو ۴۰۰هزارتومانپرداختكنند
در حالي كه اين ميزان در ابتداي ارديبهش��تماه ۲۲
ميليون و  ۷۵۲هزار تومان بود .به عبارت ديگر قيمت
اوراق مس��كن در  ۴۰روز بي��ش از  ۱۵ميليون تومان
افزايش يافته است .در اين راستا و بر اساس اطالعاتي
كه فرابورس در اختيار ايسنا قرار داده است حاكي از آن
استكهدراسفندماهسال ۱۳۹۸باافزايشتقاضابراي
دريافتتسهيالتمسكنقيمتاوراقبهحدود ۶۰هزار
تومانرسيد،امادليلقيمتهايباالياينروزهاهماين
استكهمعموالماههايارديبهشت،شهريورواسفندماه
بازههاي زماني پرمعامله در بازار مس��كن محس��وب
ميشود هر چند در برخي س��الها با توجه به شرايط
اقتصاديوتاثيرگذاريبازارهايرقيببازههايسنتي
رونقمسكنتغييركردهاست.ايناطالعاتميگويند
افزايش سقف وام جعاله از ۲۰به ۴۰ميليون تومان نيز
انگيزه خريد اوراق تسهيالت مسكن و افزايش تقاضا و
قيمت آن را در پي داشته است.بر اين اساس فرابورس
اولين تسه سال  ۱۳۹۹با گش��ايش نماد تسه ۹۹۰۱
(اوراقتسهيالتمسكنصادرهدرفروردينماهامسال)
در تاريخ دوم ارديبهشتماه سال ۱۳۹۹را آغاز كرد كه
اين قيمت نيز با ميانگين ۴۶هزار و ۳۶۰تومان كشف
شد .بر اساس اين گزارش شوراي پول و اعتبار در سوم
ديماهسالگذشتهافزايشسقفتسهيالتساختو
خريدمسكنازمحلاوراقگواهيحقتقدم،استفادهاز
تسهيالتمسكنراتصويبكرد.اينتسهيالتدرتهران
بهصورتانفراديتا ۱۰۰ميليونتومانوبرايزوجين
تا ۲۰۰ميليونتومانافزايشيافتهاست.همچنيناين
نوعوامدرمراكزاستانهاوشهرهايباالي ۲۰۰هزارنفر
جمعيتنيزبهصورتانفرادي ۸۰ميليونتومانوبراي
زوجين تا ۱۶۰ميليون تومان و ساير مناطق شهري تا
 ۶۰ميليونتومانبهصورتفرديو ۱۲۰ميليونتومان
برايزوجينافزايشيافتهاست.

ادامهازصفحهاول
مسير يكطرفه
رشد و بازدهي بورس

احساس هر پديدهاي از خو ِد آن پديده قويتر است
ِ
احس��اس ترس ،از خود ترس مخربتر است ،مردم،
احس��اس ترس از وضعيت آينده اقتصاد و قيمتها
ميكنندوبههركااليبادواميبرايايجادسپرتورمي،
چنگ ميزنند .اي��ن ايرا ِد مردم نيس��ت و اگر مردم
سوييس هم شرايط اقتصاد ما را داشتند مردمانش
همي��نكار را ميكردند ،اين يك واكنش طبيعي به
كنش و واكنشهاي اقتصادي كشور است .مسكن و
بانكگزينهجذابينيستند،مردمبهعلتمحدوديت
معامالت و كنترل ش��ديد آن بازارها و عدم جذابيت
قيمتي به ساير بازارها رو آوردهاند ،از جمله بورس .اما
تودهمردميكهاالندربورسفعاليتميكنندناآگاه
هستند و با كوچكترين تالطمي ،اقدام به رفتارهاي
هيجاني ميكنن��د .اگرچه اين هيجان��ات در طول
زمان كمي كاهش مييايد و معامله گران با تجربهتر
ميش��وند اما همزمان با ورود اين افراد بايد آموزش و
فرهنگسازي عمومي درباره بورس را نهادينه كنيم.
ثبتنامخودرويكتلنگربرايبورسبودوپيغامبزرگي
براي متوليان اقتصاد و بازار سرمايه داشت « :هرگونه
فرصت س��رمايهگذاري امنتر و شناختهشدهتر به
سرعتمورداستقبالقرارخواهدگرفت،فارغازاينكه
كيفيت واقعي آن سرمايهگذاري چه باشد ».مردمي
كهچوبحراجبهسهامخودزدند(كهازنظرمنبرخي
سهامتا ۲الي ۳برابرقيمتفعليرشدخواهندكرد!)و
براي شركت در قرعهكشي خودرويي ثبت نام كردند
كهمعلومنيستكيتوليدميشودوكيبهدستشان
ميرسد و چقدر قرار است از آن سود كنند! اينها براي
مردم مهم نيست ،مهم اين است كه آنها ميدانند در
نهايتخودرودريافتميكنند،مهمايناستكهآنها
ميدانند كه در نهايت خ��ودرو را در يك بازار تورمي
تحوي��ل خواهند گرفت و باالخره س��ودي خواهند
كرد! مردم اينها را با تجربه آموختهاند ،و اين معجزه
آموزش و تجربه است .به راستي چرا مردم خودروها و
خانهخودراهيجانينميفروشند؟پاسخسادهاست،
انتظارات آنها از آينده ،رفتا ِر فعلي را ش��كل ميدهد.
آنها انتظار افزايش دارند! بهتر بگويم آنها احس��اس
ميكننددرآيندهقيمتهاافزايشمييابدوداراييآنها
ارزشمندميشود.
آموزش
در بورس هم به اين تفكر ني��از داريم ،بايد با
ِ
درست،اينتفكررادرذهنسهامداراننهادينهكنيم
كهدرآيندهبورسهمچنانروبهرشدخواهدبود،روبه
توسعهخواهدبودوهمچنانيكبازارسرمايهگذاري
است در هر بازاري سود و ضرر وجود دارد و اين ماييم
كه بايد خود را آمادهتر كنيم .اين انتظار بايد در ذهن
مخاطب ش��كل بگيرد و جايگاه پيدا كند در غير اين
صورت هر فرصت س��رمايهگذاري ديگري در آينده
(غير از سرمايهگذاريهاي مولد و سازنده) ميتواند
برايبورسوكليتاقتصاديكتهديدمحسوبشود!
فعالتحليلهاوبرآوردهاحكمبررشدبورسميدهد.
باشكستسقفقبليوورودگستردهنقدينگي،موج
جديدي از صعود بورس ش��روع خواهد شد ،افزايش
قيمتكاالهايتوليديشركتهاوچراغسبزدولتبه
آزادسازينرخهاعالوهبراثرمثبتروانيدرزماناعالم
آن بر قيمت سهام شركتها در بورس ،باعث بهبود
شرايطگزارشهايمياندورهايدربورسخواهدشد.
دكترايمديريتمالي
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بازارسرمايه

يك كارشناس بازار سرمايه مطرح كرد

توانايي شاخص كل براي رشد  400هزار واحدي

اينكارشناسبازارسرمايهبااشارهبهاينكهبازارممكناست
دربرخيازروزهانوساناتيراتجربهكندامافعاالنبازارازافتي
كهبازارمتحملميشودنبايدنگرانيچندانيداشتهباشند،
افزود:نوسان،ذاتبازار سرمايهاستونبايد سرمايهگذاران
به محض افت ش��اخص بورس اقدام به شناس��ايي سود و
خروجازاينبازاركنند.بهگفتهوي،همچنانصنايعبانكي،
فوالديها ،فلزيها و پااليشگاهيها كه جزو سهمهايي با
پتانسيلباالدراينبازارمحسوبميشوندباتوجهبهافزايش
قيمتيكهداشتندتقاضايخوبيراتجربهخواهندكرد.

گروهبورس|
پيشروي قيمتها در دومين روز از معامالت
هفته جاري در بورس و فرابورس تداوم يافت
و س�بب رش�د ش�اخص در هريك از اين دو
بازار شد.

در اين روز آرامش خاطر سرمايهگذاران از تداوم روند
صعودي در كنار بيتاثير بودن فروش سهام عدالت بر
معامالتعاديبازارسهامسببشدتاشاهدافزايش47
هزار و  342واحدي شاخص كل بورس تهران باشيم؛
افزايشيكه ضمن رساندن دماسنج اصليبازاربه سطح
 1ميليون و  116هزار و  186واحد ،ارزش بورس تهران
را ح��دود  4.43درصد افزاي��ش داد و آن را به  4هزار و
 183هزار و 470ميليارد تومان رساند .در فرابورس نيز
كليت معامالت تشابه بسياريبهبورس داشت وهمين
امر سبب ش��د تا نماگر اين بازار تحت تاثير نمادهايي
همچون «مارون»« ،ذوب» و «آريا» افزايش��ي 407
واحدي را شاهد باشد .به موجب اين افزايش در پايان
معامالت روز گذش��ته شاخص فرابورس به سطح 12
هزار و  493واحد رسيد .در اين روز ارزش معامالت در
بازار سهام نسبت به روز گذشته افزايشي هزار ميليارد
توماني داشت و حدودا به  13هزار ميليارد تومان بالغ
شد.ازآنجاييكهشاخصبورسدرطولسالهايگذشته
تاثير رواني ش��گرفي بر س��رمايهگذاران داشته و بسياري
از فعاالن بازار جهت كلي قيمته��ا را از اطريق اين نماگر
اندازه ميگيرند ،پيش بيني حركات پيشروي آن حداقل
درشرايطيكهتحليلنقدينگيدربازارحرفاولراميزند
از اهميت ويژهاي برخوردار شده است .در خصوص همين
موضوع يك كارشناس بازار سرمايه گفت :با توجه به اينكه
ش��اخص بورس از عدد مقاومت قبلي عبور كرده ،به نظر
ميرسد،شاخصتايكميليونو ۵۰۰هزارواحدرشدكند
اماممكناستبابعدازآنمقاومتيراازخودنشاندهد.
به گزارش ايرنا ،محسن رحمتي افزود :بورس بعد از اصالح
به نسبت خوبي كه در چند روز گذشته در عمده سهمها به
خصوص س��همهاي بزرگ بازار تجربه كرد اكنون به روند
صعودي خود بازگشته اس��ت .وي به عواملي كه منجر به
اصالحسنگينشاخصبورسشد،اشارهكردوگفت:اززمان

در صورتي كه دولت نتواند تورم را كنترل كند شاخص بورس تا كانال دو ميليون واحد پيش خواهد رفت
مطرح شدن آزادسازي سهام عدالت ،دغدغه بازار نسبت
به اين موضوع باال رفت ،تصورات فعاالن بازار اين بود كه با
آزادسازي سهام عدالت فشار فروشبربازار غالب ميشود و
تاثيرزياديراميتوانددرتغييرروندبازارداشتهباشدكهاين
موضوع باعث ايجاد برخي از رفتارهاي هيجاناتي از سوي
سرمايهگذاران در بازار شد .رحمتي ادامه داد :صندوقهاي
 ETFدر كنار آزادسازي سهام عدالت و رسيدن شاخص به
مرزروانييكميليونواحدزمينهتغييرروندبازاروشناسايي
س��ود از س��وي فعاالن بازار را فراهم كرد .اين كارشناس
بازار سرمايه گفت :با بسته ش��دن پرونده مرحله نخست
صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله ،مشخص شدن

بازارسرمايهفرصتبزرگدراقتصادكشوراست

رييس س��ازمان بورس اوراق بهادار گف��ت :در حال حاضر يكي
از فرصتهاي بزرگ در اقتصاد كش��ور بازار س��رمايه است .به
گزارش س��نا خانهملت ،حس��ن قاليباف اصل در نشست علني
روز (يكش��نبه ۱۸ ،خردادماه) مجلس شوراي اسالمي ،گفت:
بازار سرمايه در حال حاضر يكي از فرصتهاي بزرگ در اقتصاد
كشور است و اتفاقات گذشته باعث توجه بيشتر به اين بازار شده
و فرصت تامين مالي را فراهم كرده است .رييس سازمان بورس و
اوراق بهادار ادامه داد :در سالهاي گذشته اتفاقات بزرگي مانند
تصويب قانون بازار س��رمايه صورت گرفته و باعث شده ابزارها
و نهادهايي كه در بازار سرمايه وجود نداشت ،خلق شود .وي با
بيان اينكه قانون توس��عه نهادها و ابزارهاي مالي جديد در سال
 ۸۸به تصويب رسيد و در اختيار بازار سرمايه قرار گرفت ،تصريح
كرد :ماموريت توسط مقام معظم رهبري به بازار سرمايه سپرده
ش��د كه كمك كرد اين بازار مورد توجه قرار بگيرد و يكي از اين
اقدامات اجراي اصل  ۴۴قانون اساس��ي بود .قاليباف افزود :در
سال  ۸۸ارزش كل بازار سرمايه  ۴۲هزارميليارد تومان بود كه
اكنون اين رقم به  ۵هزار هزار ميليارد تومان رس��يده و نشان از
پتانسيل باالي اين بازار دارد.
وي ادامه داد :س��ال گذش��ته مبلغ تامين مالي در بازار سرمايه

روندفروشسهامعدالتونيزورودحجمگستردهنقدينگي
در بازار كه نشان ميدهد جايي هم براي ورود ندارد بازار به
مسيراصليخودبرگشت.
بورس ،بهترين فرصت براي س�رمايهگذاري
درايران
وي افزود :با توجه به روند موجود در بازار قيمت س��هام در
صنايعيمانندبانكيهاوپااليشگاهيهاكهازپتانسيلبااليي
برايرشدبرخوردارندتايكهفتهآيندهبهقيمتهايقبلاز
اصالحبازاركهماهگذشتهتجربهكردهبودند،خواهدرسيد.
رحمتيخاطرنشانكرد:بازاربدوناينكهبرعدديكميليون

 ۲۶۰هزار ميليارد تومان بود ،در صورتي كه س��ال  ۸۸اين عدد
هزار ميليارد تومان بوده اس��ت .رييس س��ازمان بورس و اوراق
بهادارگفت :يكي ديگر از اتفاقات مهمي كه در بازار سرمايه رخ
داده آزادسازي سهام عدالت است ،طي  ۱۵سال گذشته مردم
نميتوانس��تند دارايي خود را ببينن��د و آن را مورد معامله قرار
دهند ،با اذن مقام معظم رهبري در حال حاضر مردم ميتوانند
دارايي خود را ببيند و آن را معامله كنند.
قاليباف با اشاره به اينكه  ۱.۵درصد مردم توانستند سهام عدالت
خود را به فروش برسانند ،افزود :مردم تمايل دارند سهام عدالت
خود را به عنوان دارايي ارزش��مند حفظ كنند و در حال حاضر
بدون سهام عدالت  ۱۳ميليون كد معامالتي داريم كه با اضافه
شدن دارندگان س��هام عدالت تعداد اين رقم به  ۶۰ميليون نفر
افزايش پيدا ميكند .وي با تاكيد بر اينكه يكي ديگر از اقدامات
رخ داده طي سالهاي اخير تصويب ورود و پذيرش شركتهاي
جديد در بورس است ،عنوان كرد :اميدواريم حضور شركتهاي
جديد ،جهش زيادي داشته باشد؛ هماكنون ما بر انتشار اوراق
بخش خصوصي در بازار س��رمايه تمركز داريم و در حالي كه در
گذش��ته دولت از طريق بانكها تامين مالي ميكرد ،امروز اين
اتفاق از طريق بازار سرمايه صورت ميگيرد.

واحددوبارهدرجابزندبهروندصعوديخودادامهدادواكنون
بهعددقابلتوجهيدستپيداكردهاست.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه بازار سرمايه
بهترين فرصت براي سرمايهگذاري در بازار ايران است،
گفت :سرمايهگذاران بهتر است كه در زمان اصالح بازار
بيشتربهفكراصالحپرتفوخودباشندوسهمهارابيشتر
به سمت سهمهايي پيش ببرند كه از پتانسيل بنيادي
بااليي برخوردارند .رحمتي گفت :روند بازار در وضعيت
كنوني جاي نگران��ي زيادي ندارد و س��رمايهگذاران
ميتوانند با خيالي راحت به سمت سرمايهگذاري در
اين بازار پيش روند.

ورود دشوار شاخص بورس
به كانال دو ميليون واحد
اين كارشناس بازار با اشاره به صحبتهاي مطرح شده
در خصوص ورود ش��اخص بورس به كانال دو ميليون
واحدگفت:ورودشاخصبورسبهكانالدوميلونواحد
كارچندانراحتينيستواينموضوعوابستگيزيادي
به مسائل اقتصادي و وضعيت تورم دارد ،در صورتي كه
دولت نتواند تورم را كنترل كند شاخص بورس تا كانال
دو ميليون واح��د پيش خواهد رفت .وي با بيان اينكه
ورود شاخص بورس به كانال دو ميليون واحد عالوه بر
وضعيتاقتصاديكشورونرختورم،وابستهبهنرخبانكي
است،افزود:دروضعيتكنونينرخبهرهدرحالكاهش
اس��ت كه اين موضوع به عنوان يكي از اتفاقات مثبت
در بازار تلقي ميشود .رحمتي به زمزمههاي موجود
در زمينه كاهش ن��رخ اوراق بدهي در بازار افزود :ورود
شاخص بورس به كانال دو ميليون واحد كمي دشوار
به نظر ميرسد كه اگر قرار باشد اين اتفاق رخ دهد بازار
بايد رشد صددرصدي را تجربه كند.
آزادسازي سهام عدالت به نفع بورس
اين كارش��ناس بازار سرمايه با اش��اره به آزادسازي سهام
عدالتوتاثيرآنبرروندمعامالتبورسگفت:ايناتفاقدر
مجموع به نفع بورس است چراكه اين اقدام عالوه بر اينكه
باعث آش��نايي عده زيادي از افراد با بورس ميشود زمينه
عمقبخشيدنبهبازاررادرميانمدتوبلندمدترافراهم
ميكند كه اين موضوع ميتواند به عنوان يكي از اتفاقات
خوبدربازارتلقيشود.

فعاالن بازار سرمايه در مورد بازار هدف چه ميگويند

فرابورسايرانپيشازراهاندازيبازارهدفبهمنظورطراحي،تدوينواجراي
بهتر دستورالعملها و مقررات اين بازار به جمعآوري نظرات كارشناسان،
خبرگان و اهالي بازار سرمايه اقدام كرد كه گزارش نتايج اين نظرسنجي
هماكنونازطريقسايتفرابورسايراندردسترستماميمخاطبانقرار
گرفته اس��ت .به گزارش سنا ،به نقل از مديريت ارتباطات فرابورس ايران،
اين نظرسنجي با هدف اخذ نظرات و دريافت پيشنهادهاي متخصصان و
خبرگان بازار سرمايه در مورد راهاندازي و ايجاد «بازار هدف» در فرابورس
ايران انجام شد كه در مجموع  ۵۲۵پرسش��نامه از سوي سرمايهگذاران
حقيقي ،نهادهاي نظارتي ،ناش��ران ،متقاضيان پذيرش و  ...تكميل شده
است.هدفاصليراهاندازيبازارهدفدرفرابورس،طراحيوايجاديكبازار
مجزابرايپذيرش،تقويتوتوسعهشركتهايبزرگ،متوسطوكوچك
استارتاپي و دانشبنيان و شركتهاي غير دانشبنيان بزرگ ،متوسط و
كوچكاستكهبهدليلفقدانبرخيازضوابطومعيارهايپذيرشمانند
اندازهشركت،وضعيتماليوعملياتي،نوعفعاليت،داشتنزيانانباشتهو
دارا بودن ريسكها و ابهامات مختلف در حال حاضر قادر به حضور در بازار
اول يا دوم فرابورس نيستند .نتايج كلي نظرسنجي در مورد اين بازار نشان
ميدهد كه  ۴۰درصد از خبرگان بازار سرمايه با اين موضوع كه «ناشران
اين بازار بايد ثبت نزد فرابورس باش��ند» ،موافق بوده و بيش از ۶۱درصد
از آنان عنوان كردهاند كه ناش��ران بازار هدف بايد در فرابورس «پذيرش»

شوند.همچنين ۴۴درصدافرادپاسخگوبادرنظرگرفتنمحدوديتبراي
حضورسرمايهگذارانحقيقيدربازارهدفموافقنيستندونزديكبه۳۵
درصد پاسخگويان نيز با در نظر گرفتن «حداقل تجربه» جهت حضور در
بازارموافقبودهاند.ازسويديگردرپاسخبهاينسوالكهناشرانبازارهدف
بايد چه شخصيت حقوقي داشته باشند ۵۸،درصد فعاالن بازار سرمايه با
اينكهناشران،سهاميخاصباشند،موافقتكردهوباتوجهبهاينكهامكان
انتخاب چند گزينه در پاس��خ به اين سوال وجود داشته است ۳۸،درصد،
گزينه«سهاميعامياقادربهتبديلشدنبهسهاميعامباشند» ۲۴،درصد
گزينه«شركتبامسووليتمحدود» ۱۱،درصدگزينه«شركتتعاوني»و
 ۱۰درصدگزينه«كليهاشخاصحقوقيمطابقباقانونتجارت»راانتخاب
كردهاند.همچنيندرمورداينكهكداميكازمقرراتوالزاماتبرايناشران
بازارهدفتعديلوتسهيلشود۵۲،درصدازشركتكنندگاندرنظرسنجي
تمربوطبهورودب هبازارسرمايهو ۴۷درصدباتعديل
باتسهيلضوابطومقررا 
دستورالعملافشاياطالعات،موافقبودهانداماازآنجاكهدراينسوالنيز
امكان انتخاب چند گزينه فراهم بوده ۴۴ ،درصد از پاسخگويان ،تسهيل
ش سرمايه را پيشنهاد كردهاند و  ۴۲درصد نيز
ضوابطوفرايندهايافزاي 
ي تدوين كرد.
معتقدند براياين بازار بايدقوانينومقرراتمنحصربهفرد 
گزارشكاملنتايجنظرسنجيبازارهدفدرسايتفرابورسايران،بخش
مركزداده،مطالعاتوپژوهشهادرقسمتاساليد،قابلمشاهدهاست.

دولت چگونه حباب بورس را تركاند؟
يك كارش�ناس اقتصادي ضمن بررسي تاثير
آزادسازي س�هام عدالت و عرضه  ETFتوسط
دولت در بازار س�رمايه ،گفت :حب�اب در بازار
ش�كل گرفته بود اما دولت با عرضه به موقع و
عادالنه س�هام عدالت و  ETFحباب را تركاند
و صده�ا ه�زار س�هامدار جديد خ�رده پا كه
داراييهاي كوچك آنها در معرض نابود شدن
بود را هم نجات داد.
سعيد ليالز در گفتوگو با ايسنا ،با اشاره به شيوع كرونا،
اظهار كرد :كرونا در ماههاي ابتدايي كه در ايران شيوع پيدا
كرد ،يعني در اسفند و فروردين باعث شد ساير بازارها از
حركت متوقف شوند و هيچ معاملهاي نه در بازار ارز ،نه در
بازار طال و نه در بازار مسكن صورت نگيرد و از آنجايي كه
خانهنش��يني ايرانيها به مدت يك تا دوماه جدي گرفته
شد،مردمبهمهارتهاييرويآوردندكهدرفضايمجازي

امكان معامله آن وجود داشت .به عبارت ديگر از يك طرف
بازارهاي موازي راكد شد و از طرف ديگر بازار بورس رونق
گرفت.زيرافردبدوننيازبهحضورميتوانستمعاملهانجام
دهد .وي ادامه داد :پيشبيني من اين بود كه شاخص كل
بورس در ارديبهشت ماه از مرز ۶۰۰هزار واحد گذر خواهد
كرد اما در همان ماه به مرز يك ميليون واحد هم نزديك
شد .البته بايد توجه داشت به جز ركود در بازارهاي موازي
وافزايشرويكردمردمبهمعامالتاينترنتي،عاملديگري
كهدرصعودبورستاثيرداشتوداردرشدشديدنقدينگي
است .بهطوريكه در سال  ۱۳۹۸متوسط رشد نقدينگي
بيش از ۲۸درصد بوده و اين به منزله وجود ۱۵۰۰ميليارد
تومان نقدينگي جديد در روز اس��ت .در اين راستا زماني
كه بازارهاي موازي راكد ش��دند ،اين نقدينگي به سمت
بازار بورس سرازير شد .اين كارشناس اقتصادي با اشاره
به استقبال مردم از بازار سرمايه ،گفت :از نيمه ارديبهشت
به بعد بازار ملتهب شد و با يك خطر اجتماعي شديد رو به

رو شديم زيرا تعداد كثيري از مردم طبقات پايين شروع
به فروختن داراييهاي با ارزش خود كرده و به سمت بازار
س��رمايه هجوم بردند .اين درحالي بود كه سرمايه داران
بزرگ اواخر ارديبهش��ت از بازار خارج شدند .ليالز ادامه
داد :در آن مقطع و شرايط دولت با ورود به بازار هم در قالب
عرضه سهام چند بانك و شركت و همچنين آغاز فرايند
آزادسازي سهام عدالت ،نه تنها خطر سقوط بازار بورس
را منتفي كرد بلكه بين  ۸۰۰هزار تا يك ميليون سهامدار
جديد خرده پا كه داراييهاي كوچك آنها در معرض نابود
شدن بود را هم نجات داد .در نتيجه اين سياست درست
بازار بورس هم به ثبات رسيده و جلوي رشدهاي عجيب
آن گرفته ش��ده اس��ت .اين اقدام دولت جلوي س��قوط
وحشتناك بورس را گرفت و اين امكان را براي مردم فراهم
كرد كه با خريد سهام دولتي در نقطه ايمني قرار بگيرند.
وي به سرمايهگذاران جديد در بازار سرمايه توصيه كرد:
تا جايي كه ممكن است با آگاهي وارد بازار سرمايه شوند

حضور  ۳۵شركت دانشبنيان در معامالت بورس
 ۳۵ش�ركت دانشبنيان س�هام خ�ود را در
تابلوهايبورسارايهكردهاندوبهزوديبراين
تعدادافزودهميشود.
ب��ه گ��زارش روز يكش��نبه معاون��ت علم��ي و فناوري
رياستجمهوري،تامينماليوسرمايهگذاريبرايفعاليت
كس��ب و كارهاي دانش بنيان از موضوعاتي است كه اين
معاونت با برنامههاي متنوع و با هدف هموار شدن اين نوع
كسبوكارهابهآنپرداختهاست.ازسويديگرشكلگيري
زيست بوم فناوري و نوآوري در كشور تحولي به راه انداخته
است،بهطوريكهدرهمينبحرانكروناشاهدنقشآفريني
شركتهاي دانش بنيان و ساير بازيگران اين زيست بوم و
موفقيتآنهادر مقابلهباكرونابوديم.امادراين ميان تامين
س��رمايه براي فعاليت كس��ب و كارها ،خريد تجهيزات و

سرمايهگذارياهميتزياديداشتهاستوعامليتاثيرگذار
براي موفقيت اس��تارتاپها و ش��ركتهاي دانش بنيان
محسوبميشود.معاونتعلميوفناوريرياستجمهوري
نيز در اين حوزه و براي توس��عه فعاليتهاي دانش بنيان
اقدامات تاثيرگذاري انجام داده اس��ت .ش��ايد در ابتداي
شكلگيريشركتهايدانشبنيانروشهايتامينمالي
آنها از طريق وامهاي خرد يا كمكهاي دولتي امكانپذير
باشدامابارشدشركتهانيازهايآنهانيزبيشترميشود.
در حالي ك��ه معاونت علمي نيز در بس��تر بازار س��رمايه
برنامهريزيهاي مناسبي براي فعاليت شركتهاي دانش
بنيان و فناور انجام داده است ،نيازها در شركتهاي دانش
بنيان نيز با توس��عه فعاليت آنها بيشتر ميش��ود .ورود به
بازارهايبينالملليوصادراتمحصوالتفناورانهيكيازاين
نيازهااستكهروشهايتامينماليبرايآنشرايطخاص

پيدا ميكند .معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري در
بخشبورسبابرنامههايگوناگونبرايتسهيلروشهاي
تامين مالي ش��ركتهاي دانش بنيان اقدام كرده است و
چراكهعرضهسهاميكيازبهترينروشهايتامينماليدر
دنياباپايداريباالمحسوبميشود.معاونتعلميباعرضه
بخشي از سهام ش��ركتها در بازار سرمايه فعاليت در اين
حوزه را آغاز كرده است و اقدامات اوليه مناسبي نيز در اين
زمينه با سازمان بورس و فرابورس انجام شده است .نتيجه
نيزاينشدكهدرچندسالگذشته ۳۵شركتدانشبنيان
سهام خود را در تابلوهاي بورس و فرابورس ارايه كردهاند.
حضورشركتهايدانشبنياندربورساقداميارزشمند
اس��ت كه در ارزش سهام شركتها و رشد شاخص بورس
تاثيرزياديدارد،آمارهادرارديبهشتماهسالجارينشان
ميدهد كه ارزش س��هام شركتهاي دانش بنيان حاضر

يا عرضههايي كه توسط دولت انجام ميشود را خريداري
كنند زيرا هيچ حبابي در اين سهام نيست .اين كارشناس
اقتصادي در ادامه با تاكيد بر اينكه دولت با عرضه درست
سهامعدالتوسهامدولتيدرزماندرستچندكاربزرگ
انجام داد ،توضيح داد :نخست آنكه جلوي تالطمهاي بازار
را گرفت .در روزهاي پرتالطم بازار ثروتهاي هنگفت يك
ش��به از جيب يكي به جيب ديگري منتقل ميشد .دوم
اينكهجلويسقوطاحتماليبازاربورسراگرفت.سقوطي
كهممكنبوديكيدوميليونسهامدارخردرادچارآسيب
كندو اينموضوع تبعاتاجتماعي و سياسي درپيداشت.
سوم اينكه مقدار زيادي سهام دولتي را با قيمت عادالنه و
بدون رانت خواري به صاحبان اصلي برگرداند و همچنين
جلوي التهابات اقتص��ادي را از طريق جذب نقدنيگي به
صورت سالم گرفت .بهطوريكه درحال حاضر شاهد ثبات
نسبي در بازار ارز ،طال ،خودرو و بورس هستيم .ليالز به اين
سوال كه آيا رشد بازار سرمايه حباب دارد يا خير پاسخ داد:

اينكه سهام يك يا چند شركت خاص حباب داشته باشد
بايدبررسيشودامافكرميكنمرشدشاخصكلتا۱۲۰۰
هزارواحدعجيبنيست.چنانچهبخواهيممتناسببانرخ
رشدنقدينگيبسنجيموميزانكلمعامالتبورستهران
معادل  ۱۵تا  ۲۰درصد توليد ناخالص داخلي ايران شود
صعود ش��اخص تا  ۱۲۰۰هزار واحد تا اواخر تيرماه اتفاق
عجيبي نيست .درواقع حباب در بازار شكل گرفته بود اما
دولت با عرضه به موقع و عادالنه حباب را تركاند .وي تاكيد
كرد :هيچ زماني به اندازه يك تا دو ماه اخير توده مردم به
بازار سرمايه اقبال نشان نداده بودند و اين خطر را جدي
ميكردكهاگرفروپاشيدربازاربورساتفاقبيفتد،سرمايه
داران بزرگ ممكن بود بخشي از سود به دست آورده را از
دست دهند اما توده مردم سرمايه كمي كه داشتند را از
دست ميدادند .بايد از تازه واردها به بازار سرمايه بخواهيم
يا با علم وارد بازار سرمايه شوند يا سهام دولتي كه توسط
دولت عرضه ميشود را با قيمتي مناسب خريداري كنند.

در بورس ۱۵۰هزار ميليارد تومان بوده است .اين در حالي
استكهدرسالگذشتهاينرقم ۲۸هزارميلياردتومانبود
و معاونت علمي شاهد رشد چند برابري در اين حوزه بوده
است و اين معاونت در تالش است تا ۵تا ۱۰شركت دانش
بنيانرادرسالجاريواردبازارسرمايهكندكهاينميتواند
برايحركتدانشبنيانبهسويبورساتفاقتاثيرگذاري
باشد .همچنين به زودي شاخص جديدي با عنوان دانش
بنيان در بورس ايران اضافه ميشود كه مصوبات اوليه اين
اقدام انجام شده است .اين اقدام فعاليت شركتهاي دانش
بنيان در ب��ورس را ملموستر ميكن��د .در بخش بعدي
اقدامات ميتوان به فعاليت صندوقهاي س��رمايهگذاري
جسورانهاشارهكرد.باراهاندازيصندوقهايسرمايهگذاري
جسورانه بستر سرمايهگذاري در حوزه ريسك پذير فراهم
شده است .زيرس��اخت اين اقدام بازار سرمايه بود ،در حال
حاضر ۱۵صندوقسرمايهگذاريجسورانهمجوزگرفتهاند
و ۸صندوقنيزپذيرهنويسيكردند.صندوقهايزيادينيز
درحالپيگيريصدورمجوزهستندكهايناقداماتتوسعه

زير ساخت سرمايهگذاري خطر پذير در كشور را به همراه
دارد .البته تامين مالي مجدد در طرحهاي جديد ،به عنوان
يك خأل در اين صندوقها محسوب ميشد كه با راهاندازي
فراصندوقگاميبرايرفعآنبرداشتهشد.درواقعهدفاز
راهاندازيفراصندوقآناستكهمنابعماليهلدينگهاي
بزرگاقتصاديمستقيمواردسرمايهگذارينشودبلكهآنها
سرمايهخودرابهفراصندوقتزريقكنندوتقسيممنابعازآن
طريقانجامشود.همچنينتوسعهفعاليتهادرحوزهتامين
مالي جمعي از ديگر اقدامات دنبال شده در معاونت علمي
و فناوري رياستجمهوري به ش��مار ميرود .افراد زيادي
داراي پولهاي خرد هستند كه نميتوانند مستقيم وارد
شوندورويپروژههايبزرگسرمايهگذاريكنند.راهاندازي
پلتفرمهايي كه اين سرمايههاي خرد را جمع آوري كند و
درپروژهايخاصفناورانهودانشبنيانسرمايهگذاريكند
از طريق تامين مالي جمعي امكان پذير است .با اين اقدام
هدايتمنابعماليخردبرايسرمايهگذاريروياستارتاپها
وشركتهايدانشبنيانانجامميشود.

راهو شهرسازي
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رييس شوراي شهر تهران اولويتهاي مديريت پايتخت را برشمرد

سفارشِكروناييهاشميبهروحاني

از شهر را دارند.اگر زمينهاي در اختيار ساير نهادها
مانند بنياد مستضعفان ،ستاد اجرايي فرمان حضرت
امام (ره) ،سازمان اوقاف و امور خيريه ،كميته امداد،
وزارتخانههاي دولتي و غيره را به اين اضافه كنيم به
جرات ميتوان گفت بخش قابل توجهي از نياز شهر
تهران به فضاهاي مورد نياز براي تأمين س��رانههاي
خدماتي مرتفع ميشود.

ادامه از صفحه اول
رييس ش��وراي ش��هر تهران تاكيد كرد :آتش نشاني
پس از وقوع آتش سوزي به موقع حضور داشته است.
او درخص��وص عمدي بودن آتش س��وزيها با توجه
به فراخوان رس��انههاي بيگانه در ارسال تصوير و خبر
گفت :تاكنون هيچ نشانهاي مبني بر عمدي بودن آتش
سوزيها نيامده است و اگر عمدي در كار باشد حتما
گزارش آن مطرح و با آن مبارزه ميشود.
   شتاب بخشيدن به اولويتها
هاشميدرجرياندويستوهجدهمينجلسهشوراي
شهر نيز از ش��هرداري تهران بابت افتتاح بوستان ۰۶
تشكركردوگفت:الزماستدرموردبرنامهاولويتمحور
و تحقق پذير كه به تصويب اعضاي شوراي شهر رسيد و
با استقبال شهرداري و آقاي حناچي قرار گرفت ،تاكيد
مجدد كنم ،چرا كه در سال  ۹۹بايد انتظار ميوهچيني
از برنامههايي كه در شوراي پنجم به تصيوب رسيد را
داشتهباشيموشهرونداندستاوردهايخودرامشاهده
كنند .او ادامه داد :با توجه به مشكالتي كه در اين دوره
در فرايند توسعه شهر ايجاد شد كه تغييرات مكرر در
مديريت شهري و شرايط س��خت اقتصادي كشور ،از
مهمترين آنها محسوب ميشدند ،انتظارات عمومي
از اقدامات توسعهاي و زيرس��اختي در اين دوره هنوز
محقق نشده است و به همين دليل برنامه اولويتمحور
تحققپذير از سوي شورا مطرح كه با استقبال جناب
آقاي حناچي و همكاران ايشان مواجه شد .هاشمي با
بياناينكهدرباقيماندهسال،بهنظرفرصتومنابعبراي
اجراي همه طرحها وجود نداشته باشد ،تصريح كرد:
اگر شهرداري بتواند در چند حوزه كليدي موفق عمل
كند ،ميتواند به نوعي نماد دستاوردهاي اين دوره از
منظر افكار عمومي تلقي شود.

   اولويتهاي شهري مورد نظر هاشمي
رييسشورايشهرتهرانباتاكيدبراينكهابتدانوسازي
وتوس��عه ناوگان حمل ونقل عمومي از طريق تامين
اتوبوس و واگن مترو بايد مورد توجه قرار گيرد ،افزود:
در پاييز و با بازگشايي مدارس و دانشگاهها شاهد رشد
سفر هستيم و بايد با توسعه ناوگان از ازدحام و شرايط
ناايمن براي گسترش بيماري كرونا جلوگيري كرد.
هاشمي ادامه داد :اولويت ديگر ،فعاليت مجدد در حوزه
ساخت مترو است كه با توجه به ركود 3ساله در ساخت
مسيرهاي جديد مترو ،عمليات احداث خطوط 8تا11
بايد به سرعت آغاز شود .رييس شوراي شهر گفت :در
حوزه پسماند ومحيط زيست بايد اجراي طرح جامع
پسماند آغاز شود و شرايط غيربهداشتي جمع آوري
ودفن زباله و معضل فعاليت مافياي زباله و كودكان كار
ساماندهي گردد.
هاشمي گفت :در حوزه نوس��ازي بافتهاي فرسوده،
بارگذاري در اطراف كريدورهاي پرظرفيت حمل ونقل
عمومي انجام ش��ده و هم ارايه خدمات به شهروندان
تسهيل ش��ود ،هم ترافيك و اس��تفاده از خودروهاي
شخصي كاهش يابد و هم منابع براي توسعه سيستم

   تسريع در هرس علفهاي هرز
فضاهاي سبز
س��يد محمود ميرلوحي ،عضو ش��وراي شهر تهران
نيز در جريان دويس��ت و هجدهمين جلسه شوراي
شهر تهران خطاب به ش��هردار تهران گفت :حوادث
زنجيرهاي آتش سوزي بوستانها و فضاي سبز شهر
تهران در خرداد ماه هر سال اقتضا ميكند تدابير الزم
براي ايمن��ي و حفظ عرصههاي طبيع��ي با رويكرد
مشاركت شهروندان و ش��وراياريها و رعايت صرفه
جويي اقتصادي ص��ورت پذي��رد .ميرلوحي گفت:
علوفه موجود در  ۵۰هزار هكتار فضاي س��بز تهران
چنانچه به موقع جمع آوري شود ميتواند به مصرف
دام برسد و تاخير در اين امر منجر به آتش سوزي هر
ساله است .عضو شوراي شهر تهران افزود :بايد براي
آموزش شهروندان نيز سازوكار مناسب طراحي شود.
بخشي از ۷۵هزار ميليارد توماني كه براي مبارزه با كرونا اختصاص يافته ،به مديريت شهري پايتخت اختصاص يابد

برش

كرونا فعال با ما هست و اين يك عالمت است كه بايد به حمل و نقل عمومي توجه ويژه شود .ما بايد 3هزار اتوبوس به اتوبوسهاي تهران اضافه كنيم
و 3ماه ديگر به مهر ماه و آغاز سال تحصيلي ميرسيم و بايد از اين فرصت استفاده كنيم و شاهد افزايش واگن و اتوبوس در سطح شهر تهران باشيم.
با توجه به اينكه در سال جهش توليد نيز قرار داريم هركدام از اين شركتها ميتوانند ماهانه ۱۰۰اتوبوس بسازند و طي 3ماه حداقل 3هزار اتوبوس
نوتامينشود.
 ۴كارخانهواگن سازي در كشورموجود است كه همه شاغالن آنها بيكار هستند .اگرواقعا بايد با كرونا مبارزه كنيم ،كرونا كهفقط ماسك و ونتيالتور
نيست ،يكي از آنها تجهيز حمل و نقل عمومي است و آقاي نمكي و آقاي رييسجمهور بايد در ستاد مبارزه با كرونا تصويب كنند ،براي مثال ده هزار
ميليارد تومان از اين بودجه به حمل و نقل عمومي اختصاص يابد و هرچه سريعتر تعدادي واگن و اتوبوس تامين شود.
حمل ونقل عمومي تامين ش��ود و نوسازي بافتهاي
فرس��وده و ناپايدار هم در اين مناطق تسريع و شتاب
گيرد .هاش��مي با تاكي��د بر اينكه باي��د فعاليتهاي
مديريت ش��هري ش��تاب گيرد ،تصريح ك��رد :البته
طبيعي است كه بروكراسي حاكم بر شهرداري و ساير
دستگاههاي مرتبط نظير سيستم بانكي ،شوراي عالي
شهرسازي و وزارتخانههاي مرتبط ممكن است در برابر
ايجاد شتاب در تحقق اولويتها ،مقاومت كنند اما هنر
و جس��ارت مديران بايد به اندازهاي باشد كه با ريسك
پذي��ري و اراده جدي ،حداق��ل در اولويتها فعاليت
مديريت شهري را شتاب ببخشند.
   درخواست بازگشايي
محدودهكاخ سلطنتآباد
محمد س��االري ،رييس كميس��يون شهرس��ازي و
معماري شوراي شهر تهران نيز در جريان دويست و

هجدهمين جلسه شوراي شهر تهران در نطق پيش
از دس��تور خود گفت :ق��رار دادن پادگانها در پهنه
( Sمختل��ط) به هنگام تهيه ط��رح تفصيلي در دوره
گذش��ته مديريت ش��هري و دولت هشتم و نهم يك
اش��تباه بزرگ بوده كه موج��ب تحميل هزينههاي
سنگيني به شهر ميشود و الزم است در بازنگري طرح
تفصيلي حتما اين موضوع اصالح شود .او ادامه داد :در
توافق كنوني ،كاخ سلطنتآباد كه يكي از ميراثهاي
تاريخي ارزشمند شهر تهران است همچنان در اختيار
ارتش باقيمانده و دسترس��ي براي بازديدكنندگان
به آن وجود ندارد .توقع ما از ارتش محترم اين اس��ت
كه نس��بت به آزادسازي دسترس��ي عمومي به اين
محدوده و بناي ارزش��مند تاريخي هرچه س��ريعتر
اقدام نمايد و درخواس��تم از رياست شوراي اسالمي
شهر تهران و ش��هردار محترم تهران اين است كه در
تداوم تعامل با ارتش و نيروهاي مسلح و وزارت دفاع

اين خواسته جدي نمايندگان شوراي شهر و جامعه
حرفهاي و ميراثي و مردم ش��هر تهران در بازگشايي
محدوده كاخ سلطنت آباد را ظرف مدت چند ماه به
سرانجام برسانند.
ساالري افزود :تجربه پادگان  ۰۶نشان داد ميتوان با
تعامل و همكاري با نهادهاي حاكميتي ،دستاوردهاي
بزرگي را در جهت رفاه شهروندان و در راستاي احقاق
حقوق عمومي به ويژه در زمينه تأمين س��رانههاي
خدماتي كه امروزه يكي از مهمترين معضالت ش��هر
تهران است به دس��ت آورد .همان طور كه ميدانيد
امروزه در س��طح ش��هر تهران اراضي وسيعي وجود
دارد كه در اختيار نهادهاي حاكميتي مختلف است
كه ميتوانند به خدمت ش��هروندان دربيايند .عضو
شوراي شهر تهران تصريح كرد :تنها در بخش مراكز
نظامي و پادگانها حدود  2800هزار هكتار عرصه و
ملك است كه بخش قابل توجهي از آنها قابليت خروج

   ضعف در آموزش شهروندان
براي حفاظت از پاركها
زهرا نژاد بهرام ،عضو هيات رييس��ه شوراي شهر نيز
در جريان دويس��ت و هجدهمين جلس��ه اين شورا
در تذكري ب��ه حناچي گفت :با توج��ه به آغاز فصل
گرما و گس��ترش آتشسوزيهاي پراكنده در سطح
شهر تهران ضروري است ،شهرداري تهران اقدامات
حفاظتي الزم انجام داده و به بررس��ي و شناس��ايي
عوامل آتش سوزي بپردازد.
او افزود :الزم است سازمان بوستانها با كمك سازمان
ارتباطات از طريق نصب بنر در اطراف پاركها و توليد
تيزر در فضاي مجازي به ش��هروندان آموزش الزم را
براي جلوگيري از تكرار اين حوادث بپردازند.
نژادبهرام از عملكرد ضعيف صدا و س��يما در آموزش
ش��هروندان براي حفاظت پاركها و فضاي سبز نيز
انتقاد كرد و گفت :صدا و س��يما ب��راي آموزشهاي
پيش��گيرانه هيچ كاري انجام نداده و نميدهد .اين
سازمان برخالف دستورالعمل وظايف خود هيچ كاري
براي آموزش شهروندان انجام نداده است.
نژادبهرام گفت :با توجه به گس��ترش آتش سوزيها
انتظار ميرود ،رسانه ملي با توليد محصوالت رسانهاي
و كليپهاي آموزشي به شهروندان آموزشهاي الزم
را اراي��ه دهد ،اما متاس��فانه صدا و س��يما به وظايف
آموزش��ي خود عمل نميكند .صدا و سيما بايد براي
جلوگيري از وقوع آتش سوزيها در طبيعت به جامعه
آموزش دهد .نژاد بهرام همچنين از نيروي انتظامي
درخواست كرد با همكاري شهرداري تهران با عوامل
آتش سوزيهاي اخير برخورد كند.

از سرگيري رژيم ترافيكي كمر صف  40كيلومتري خودروها در پايتخت را شكست

كاهش  50درصدي ترافيك با اجراي طرح
از روز ش�نبه هفدهم خرداد طرح ترافيك با
تغيير در ساعت و زمان دوباره به مرحله اجرا
گذاشته شد .بر اين اس�اس طرح ترافيك از
ساعت ۸و ۳۰دقيقه صبح آغاز و تا ساعت۱۶
ادامه خواهد داشت .البته در راستاي تسهيل
در تردد ش�هروندان به خص�وص كارمندان
خروج از س�اعت  14و  30دقيقه به بعد براي
يك مرحله مجاز شمرده شد.

سرهنگ محمد رازقي رييس مركز فرماندهي و كنترل
هوشمندترافيكپليسراهورتهرانبزرگ،درخصوص
تاثيرگ��ذاري اج��راي طرح ترافيك به ف��ارس گفت:
هدف اصل��ي از اجراي دوباره طرح ترافيك جلوگيري
از ترددهاي غير ضروري بود كه خوشبختانه با اجراي
ترافيك در روز شنبه وضعيت ترافيكي پايتخت حاكي
از آن بود كه اجراي طرح ترافيك به هدف خود نزديك
ش��ده اس��ت چرا كه تا قبل از س��اعت  8و  30دقيقه
كارمندان و افرادي ك��ه ميخواهند به محل كار خود
بروند از محدوده طرح ترافي��ك عبور كرده و به محل
كار خود رس��يدهاند.بعد از ساعت  14و  30دقيقه هم
ميتوانند بدون هيچ محدوديتي از طرح خارج شوند.
وي افزود :با بررس��ي ميزان تردد و پايش دوربينهاي
هوش��مند مستقر در سطح شهر مش��خص شد كه با
اجراي طرح ترافي��ك بيش از  ۵۰درص��د از ترافيك
موجود در محدوده مركزي شهر كاسته شد و در اولين
روز اجراي طرح ترافيك معابر 50درصد خلوتتر از روز
مشابه در هفته قبل بودهاند .به گفته سرهنگ رازقي،
كاهش ترافيك به محدوده مركزي شهر محدود نشد

چرا كه اجراي ترافيك ۳۰درصد كاهش تردد و خلوتي
را در س��اير معابر ش��هري از جمله معابر بزرگراهي و
خارج از محدوده طرح به دنبال داش��ت .رييس مركز
فرماندهي و كنترل هوش��مند ترافيك پليس راهور
تهران ب��زرگ اظهار كرد :از  20فروردين به بعد تقريبا
ميتوان گفت ك��ه دوران قرنطينه به اتمام رس��يد و
مراكز تولي��دي و ادارهها كار خود را آغاز كردند و رفته
رفته وضعيت ترافيكي تهران بيشتر و پرحجمتر شد
تا اينكه به ترافيك س��نگيني تبديل شد كه مرتبا در
اخبار و رس��انهها در مورد آن صحبت ميشد.ترافيك
سنگين تهران دو علت اصلي داشت؛ اول ،عدم اجراي
طرح ترافيك و دوم توصيه به مردم جهت اس��تفاده از
وسايل نقليه شخصي .او افزود :از  24فروردين به بعد,
ما روزهايي را داشتيم كه وضعيت ترافيك سنگين را
در تهران به نام خود ثبت كرده اند؛ چراكه شهروندان
با وسايل نقليه شخصي خود در شهر تردد ميكردند.
در اين ايام ب��دون اينكه هيچ محدوديت و ممنوعيت
ترددي وجود داشته باش��د افراد با وسيله نقليه خود
به هر منطقه و هر معبري كه ميخواستند ميرفتند؛
گرچه در گذشتهاي نه چندان دور همواره به استفاده از
حملونقلعموميتوصيهميشدند،امابهواسطهكرونا
تردد با خودروي ش��خصي توصيه و اجرا ميشد .البته
نبايد از اين نكته غافل شد كه بازگشايي مراكز تجاري
و توليدي و عادي شدن جامعه نسبت به وضعيت كرونا
نيز در افزايش ترافيك موثر بوده است .سرهنگ رازقي
گفت:برابرالگويترافيكيكهدردستداريممعموالدر
ارديبهشت و خرداد با توجه به آنكه در فصل امتحانات
مدارسهستيم،هموارهوضعيتترافيكيزودترتخليه

ميشد و غروبها ترافيك سريعتر به اتمام ميرسيد؛
چراكه خانوادهها سفرهاي تفريحي و خريدها و گشت
و گذارهاي خود را محدودتر ميكردند؛ چون به پايان
س��ال تحصيلي نزديك ميشديم و دغدغه امتحانات
فرزندانش��ان را در سر داش��تند؛ بر اين اساس در اين
ايام در سالهاي گذشته وضعيت ترافيكي نسبتا قابل
قبولي را ش��اهد بوديم .او افزود :اما امسال برعكس آن
وضعيت ترافيكي را مشاهده كرديم .از ساعت  6صبح
بزرگراههايي همچون نواب از جنوب به شمال ،بزرگراه
امام علي (ع) از جنوب به ش��مال ،بزرگراههاي شهيد
همت و حكيم در بخش غربي در مسير غرب به شرق،
بزرگراه شهيد لشكري غرب به شرق ،جنوب به شمال
بزرگراه آيتاهلل س��عيدي ،بزرگراه بسيج و آزادگان در
هر دو مس��ير داراي ترافيك ش��ده و اين ترافيك بعد
از س��اعت  7صبح به محورهاي مركزي شهر همچون
خيابان آزادي ،انقالب و كارگر كشيده شده و سنگيني
بار را رفته به رفته در جاي جاي شهر مشاهده ميشد به
نحوي كه تقريبا در محورهاي مركزي تا ساعت 8و30
دقيقه تا 9صبح اشباع ميشد.
رييس مركز فرماندهي و كنترل هوش��مند ترافيك
پليسراهورتهرانبزرگاظهاركرد:درطولمحورهاي
منطقه  11و  12كه حدودا  40كيلومتر اس��ت تقريبا
صف خودروها به  40كيلومتر ميرسيد .همچنين در
محدودههاي مناطق  6و  7همچون خيابان جانبازان،
انقالب ،دماون��د ،آزادي،ادامه خيابانه��اي كارگر و
وليعصر در منطقه 6ترافيك در ساعت 8-9به اوج خود
ميرسيد كه اين باعث ميشد محورهاي بزرگراهي نيز
بار ترافيكي خود را حفظ كرده و تردد سنگين خودروها

را شاهد باشيم و ديگر مثل قبل نباشد كه ساعت 8-9
صبح ترافيك خود را تخليه ميكردند .او افزود :حتي
ميتوان گفت ك��ه اوج ترافيك در محورهاي مركزي
پايتخ��ت در بازه زماني  10تا  11صبح به  40كيلومتر
ميرسيداينوضعيتدرمحورهايبزرگراهينيزوجود
داشت و طول صف خودروها در برخي ساعتها 180
تا 190كيلومتر بود؛ اين وضعيت ترافيك خاص تهران
در نيمه اول خرداد در هيچ خرداد ماهي در سالهاي
گذش��ته وجود نداشته است .در س��اعات  4و  5بعد از
ظهر نيز بار برگشت محورها تشكيل ميشد .به گفته
سرهنگ رازقي ،اگر طرح ترافيك اجرا نميشد ،همين
وضعيتترافيكدرسطحشهرتهرانادامهپيداميكرد؛

باتوجهبهآنكهفعاليتمراكزتجاري،خدماتيواداري را
شاهدبودهوسفرهايدرونشهريبامقاصديهمچون
پاركها ،بوس��تانها و مراكز تفريحي بيشتر ميشود
ميتوان گفت ترافيك تهران از اين هم سنگينتر هم
ميشد .او افزود :با اجراي طرح ترافيك وضعيت تردد
در محورهاي مركزي بهتر ميش��ود؛ مسووالن اعالم
كردند كه طرح ترافيك از  8تا  16باشد و از ساعت 14
خروج از منطقه طرح ترافيك آزاد شود ،با اين اوضاع و
تفاسيرفكرميكنمتأثيرزياديدرحذفسفرهايغير
ضرورداشتهباشدوبااجراياينشرايطفقطكسانيكه
مجبور هستند به محدوده مركزي شهر وارد ميشوند
و عمال از سفرهاي غيرضرور جلوگيري خواهد شد.

ادامهازصفحه اول

نقش بازار سرمايه در تحقق جهش توليد

عم ً
ال بنگاههاي اقتصادي مس��تقل ،در تأمين منابع
مالي با كمبود منابع ،مواجه ميشوند .حال در شرايط
كنوني اقتصادي كشور و با توجه به تحريمهاي ظالمانه
اقتص��ادي و محدوديتهاي بانكي ضروري اس��ت از
تأمين مالي بانك محوربه تأمي��ن مالي بورس محور
حركتكردهوبايدبهسراغتامينماليازسويبازارهاي
س��رمايه ،رفت .هزينه تأمين مالي در بازار س��رمايه با
اس��تفاده از ابزارهاي تأمين مالي متعدد آن ميتواند
بسيار كمتر از تأمين مالي از مسير نظام بانكي باشد .از

طرفي مزيت ديگر تأمين مالي از طريق بازار سرمايه به
كارگيري سرمايههاي خرد مردمي است كه ظرفيت
سرمايههاي راكد در اقتصاد را فعال و از هدايت به سمت
بازارهاي غيرمولد كه عمدتاً مبتني بر واس��طهگري و
سفته بازي است ،جلوگيري خواهد كرد .بازارهاي پول
و سرمايه ميتوانند مكمل يكديگر باشند و توامان به
تجهيزمنابعماليبپردازند.باتوجهبهاينكه،فعاليتهاي
توليديعمدتاًنيازمندزمانهستندوفرآينديطوالني
دارند ،بنابراين نقش بازار س��رمايه در تجهيز و انتقال

منابع مالي به فعاليتهاي سرمايهگذاري و توسعهاي
بسيار حائز اهميت است.
به يقين ،بازار سرمايه در شرايط كنوني اقتصاد كشور
يك فرصت طاليي محس��وب ميش��ود كه ميتوان
از اي��ن ظرفيت عظي��م براي مردميس��ازي اقتصاد،
ايجاد شفافيت و توس��عه عدالت در اقتصاد همچنين
انجام اصالح��ات اقتصادي به منظ��ور تحقق اهداف
سياستهاي اقتصاد مقاومتي ،استفاده كرد .با توجه به
نقش بازار سرمايه در جهش توليد ،بازار سرمايه ايران

هنوز نتوانسته نقش مناسبي در تجهيز منابع مالي به
سوي سرمايهگذاري مولد داش��ته باشد؛ براي بهبود
تجهيز منابع مالي از طريق بازار س��رمايه در راستاي
مقاومس��ازي اقتصاد از كانال تحقق رش��د اقتصادي
مستمر و با ثبات ،اصالحات سياستي ميتواند ،مسير
حركت به س��مت تامين مالي بورس محور را هموارتر
كند .اقداماتي نظير شناس��ايي و برطرف كردن موانع
توسعه و تعميق بازار سرمايه ،تداوم حمايت نهادهاي
حاكميتي از بازار سرمايه و تدوين قوانين باالدستي به

منظورحمايتازاينبازاروجذبسرمايههايخارجي،
خروج دول��ت و بانكها از بنگاه داري وعرضه س��هام
مالكيتي و مديريتي شان در بازار سرمايه ،فراهم كردن
امكانات الزم نظير تنوع ابزارهاي مالي و ايجاد ش��بكه
گس��ترده معامالت همچنين تقويت زيرساختهاي
فناوري و تكنولوژي الزم به منظور شبكهسازي ميان
سرمايهگذاران و س��رمايه پذيرها و ارايه آموزشهاي
الزم و فرهنگسازي مناسب ،ميتواند كمك شاياني به
توسعه بازار سرمايه در كشور كند.

ايرانشهر
«آخوندي» باعث شد مسكن
مهر بهدست بينيازها بيفتد

علي نيك��زاد ،وزي��ر اس��بق راه وشهرس��ازي و
نايبرييس مجلس يازدهم درباره راهكار وزارت
راه وشهرس��ازي و ش��ركت عمران پرديس براي
مهار داللي در بازار مسكن مهر پرديس با اخذ 20
ميليون تومان در نقل و انتقال هر واحد ،اظهار كرد:
ما از ابتدا با موضوع اجازه فروش يا اجازه واگذاري
عرصه مسكن مهر مخالف بوديم .اين اجازه براي
خريد و فروش مس��كن مهر را آقاي آخوندي داد
و باعث ش��د كه االن مسكن مهر به دست كساني
افتادهكهنيازمندنبودندونيستند.ويدرگفتوگو
ب��ا ايلنا با بيان اينكه نظر ما اي��ن بود كه نه عرصه
واگذار ش��ود و نه اجازه خريد و فروش داده شود،
ادامه داد :در آن زمان اعالم كرديم خريد و فروش
ممنوعاستمگراينكهمردمدراينواحدهامستقر
شوند و بعد از آن درباره اعياني خودشان تصميم
بگيرند .وزير وقت راه و شهرسازي همچنين درباره
ش��ايعاتي مبني بر اينكه در آن زمان مسكن مهر
پرديس كه جزو پروژهه��اي داراي ارزش افزوده
بود به مديران واگذار ش��د ،تاكيد كرد :فرم «ج»
هر متقاضي كه سبز بود امكان خريد مسكن مهر
را داشت يعني كسي كه از دولت زمين ،آپارتمان
و تس��هيالت مس��كن نگرفته بود ،ميتوانس��ت
متقاضي مسكن مهر باشد .نيكزاد با تاكيد بر اينكه
در آن زمان در تمام پروژههاي مس��كن مهر تمام
واگذاريها با فرم «ج» س��بز انجام ش��د ،گفت:
محدوديتي براي مدير ،كارمند و كارگر نداشتيم
و از آنجايي كه متقاضاي براي مسكن مهر پرديس
باال بود ،فرم «ج» سبز از شروط ثبتنام حذف نشد.
وي ادامه داد :تمام واگذاريها حتي به كارمندان
صدا و سيما ،خبرنگاران و ساير دوستان از نهادها
و حتي قضات شريف با فرم «ج» سبز انجام شد و
اتفاقااينكهازتماماقشارمتقاضيمسكنمهربودند
عيب نيست و آن را حسن ميدانيم .نايبرييس
مجلس يازدهم تاكيد كرد :قضات با درجه قاضي،
متقاضي مسكن مهر پرديس بودند اما شرط اول
ورود به سامانه ثبت نام ،فرم «ج» سبز بود و نبايد
همسروافرادتحتتكلفشانقبالصاحبآپارتمان،
زمين ي��ا وام يارانهدار بوده باش��ند .نيكزاد گفت:
بهطورقطعياعالمميكنم،خصوصادرمسكنمهر
پرديس از آنجايي كه تقاضا باال بود اجازه نداديم،
كس��ي بدون فرم«ج» سبز ثبت نام كند و اگر هم
اتفاق افتاده تخلف بوده اما بنده به عنوان وزير وقت
اعالم ميكنم چنين اجازهاي را به هيچ كس ندادم.

بارشها
ركورد   ۷۰ساله را شكست

س��حر تاجبخش ،معاون وزير راه و شهرس��ازي
از تامين كل منابع آبي كش��ور طي س��ال زراعي
امس��ال خبر داد .او همچنين با اش��اره به افزايش
قابل مالحظه دما نس��بت به وقوع آتشسوزي در
كشور هشدار داد .به گزارش تسنيم ،تاجبخش در
يك نشست خبري با اشاره به اينكه در سال زراعي
امسال (از اول مهرماه 98تا روز يكشنبه) بارشهاي
كشور قابل مالحظه بوده است ،اظهار كرد :مقدار
بارشهاي كشور باالتر از نرمال بوده در سال زراعي
امسال كل منابع آبي كشور تامين شده است .وي با
اشاره به شيوع ويروس كرونا و بارشهاي سيلآسا
اسفند 98و فروردين ،99ادامه داد:به دليل كوويد
 19يك سوم نيروهاي سازمان هواشناسي دوركار
ش��دند اين در حالي بود كه كار هواشناس��ي 24
ساعته است؛ در واقع حجم كار سازمان هواشناسي
كاهش نيافت اما نيروي كار كاهش يافت .رييس
سازمان هواشناس��ي با يادآوري اينكه در اسفند
 98و فروردين  99يعني طي ح��دود  60روز 80
رخداد سيالب در كشور روي داد ،گفت :در برخي
اس��تانهاي كش��ور بارشهاي قابل مالحظهاي
ثبتشده كه به عنوان نمونه در هرمزگان بارشها
 100باالتر از نرمال ،سيس��تان و بلوچس��تان 50
درصد باالتر و جنوب كرمان نيز بارشها 50درصد
باالتر از نرمال بوده اس��ت .تاجبخ��ش افزود :در
ايستگاه مهرآباد بارش باالتر از نرمال 60درصدي با
دوره بازگشت حدود 70ساله ( 69ساله) و در شرق
سمنان (گرمسار) بارش 43درصد باالتر از نرمال با
دوره بازگشت 81ساله ثبت شده است .وي با اعالم
اينكه بيشترين بارشهاي كشور با  825ميليمتر
مربوط به گيالن اس��ت ،اضافه ك��رد :در ردههاي
بعدي نيز مازندران با  680ميليمتر و لرس��تان با
 580ميليمتر قرار دارند .كمترين ميزان بارش نيز
براي اس��تانهاي يزد ،خراسان جنوبي و اصفهان
ثبت شده كه بين 120تا 160ميليمتر بوده است.
وي با بي��ان اينكه ميزان بارشها در اس��تانهاي
چهارمحال و بختي��اري ،كهگيلويه و بويراحمد و
كرمانشاه زير نرمال بوده و بنابراين در اين استانها
طي امسال خشكسالي حاكم خواهد بود ،گفت :با
توجه به اينكه از هفت��ه آينده روند افزايش دما در
كشورآغازميشود،اينموضوعباعثخشكشدن
علفزارها ،كاهش دما و گرم شدن هواشده و شرايط
را براي حريقهاي با عامل انس��اني و غيرانس��اني
فراهم ميكن��د .از اي��ن رو از هموطنان خواهش
ميكنيم در گشتهاي خود حساسيت بيشتري
نشان دهند .معاون وزير راه و شهرسازي همچنين
با بيان اينكه بارشهاي پاييز امسال ديرتر از نرمال
آغاز ميشود ،اظهار كرد :به دليل نوسانات اقيانوس
آرام و اثرات موسمي هندوستان ،بارشهاي پاييز
امسال ديرتر آغاز خواهد شد .وي همچنين با اشاره
به كم ش��دن تعداد پروازها در سطح بينالمللي،
يادآور ش��د :برخي از تجهيزات هواشناسي روي
هواپيماها نصب هستند و دادههاي هواشناسي از
اينهواپيمادريافتميشود.بهدليلشيوهويروس
كرونا تعداد ديدباني هواشناسي از روزانه  20هزار
به  2000كاه��ش يافته اس��ت .بنابراين خطاي
خروجي مدلهاي هواشناس��ي افزايش مييابد
بهخصوص در ايران.
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اخبار
مزايايتشكيلكميسيون فناوري
اطالعات و اقتصاد ديجيتال
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دانش و فن

تصميمگيران حوزه فناوري اطالعات ،شناختي از اين حوزه ندارند

اهميتاقتصادديجيتالوحوزهفناورياطالعات
روزبهروز روش��نتر ميش��ود و عموم مردم نيز
ميتوانن��د اهمي��ت آن را درك كنن��د و اثرات
آن را در زندگ��ي روزمره خ��ود ببينند .از همين
رو ل��زوم توجه به اين بخش در مجلس ش��وراي
اس�لامي بيش از پيش احس��اس ميشود .اكبر
ذاكري ،عضو كميس��يون فاواي ات��اق بازرگاني
در گفتوگو با سايت فدراسيون فاوا عنوان كرد:
«امروزه اهميت ايجاد يك اقتصاد ديجيتال بيش
از هرزمان ديگري احساس ميشود و بايد جامعه
نيز به اين نتيجه برس��د كه همهچيز به س��مت
ديجيتالي شدن سوق پيدا ميكند و در اين بين
تعداد زيادي از كسبوكارهاي سنتي خواه ناخواه
از بين خواهند رفت .بنابراين ايجاد كميس��يون
فناوري اطالعات و اقتصاد ديجيتال در مجلس
شوراي اسالمي براي چنين شرايطي از اهميت
بس��يار بااليي برخوردار است و حتي بايد جلوتر
از اين در خصوص اين موضوع فكر ميشد ».وي
در خصوص كارآمدي اين كميسيون در مجلس
شوراي اس�لامي گفت« :در كميسيون فناوري
اطالعات اتاق بازرگاني نقشه راهي ترسيم شده
كه مسائل و مشكالت فناوري اطالعات را ارزيابي
كنند و تش��كيل چنين كميسيوني در مجلس
ميتواندارتباطاتنزديكي رابين قوه مقننهواتاق
بازرگاني در خصوص مباحث فناوري اطالعات و
همچنين اقتصاد ديجيتال ايجاد كند .از همين
رو تشكيل كميسيون فناوري اطالعات و اقتصاد
ديجيتال كمك خواهد كرد مسيري كه در اين
حوزه در بخش خصوصي آغاز شده قويتر دنبال
ش��ود ».رييس هياتمديره اتحاديه سراسري
شركتهايفنيومهندسيحفاظتالكترونيك
و ش��بكههاي ايمني در خصوص ارتباط بخش
خصوصي و مجلس نيز گفت« :بخش خصوصي
معموال در شناسايي مشكالت و موانع نسبت به
مجلس جلوتر قدم برداشته اس��ت و با توجه به
اينكه مشكالت و موانع در كميسيون فاواي اتاق
بازرگاني مورد ارزيابي قرار گرفته ميتواند نقشه
راهي را به كميسيون فناوري اطالعات و اقتصاد
ديجيتال مجلس ارايه دهد كه روند و مشكالت
قانوني اين بخش سريعتر رفع شود .ما اميدواريم
با تحوالتي كه ايجاد شده مجلس جديد رويكرد
مثبتي را نس��بت به فناوري اطالعات و اقتصاد
ديجيتال شاهد باشد .البته نميتوان گفت كه در
گذشتهبهاينبخشتوجهنشده،وليتشكيليك
كميسيونتخصصيميتواندبهاينبخشكمك
قابل توجهي انجام دهد» .

چالش خودتحريمي صنعتآيتي
در سالهاي گذش�ته به دليل محدوديتهاي
ف�راوان اقتص�اد اي�ران ناش�ي از تحريمهاي
بينالمللي ،در بحث انتقال فناوري ،انتقال ارز،
تبادالتبندريوكش�تيراني،توليدوصادرات
با مش�كالتي روب�رو بودهايم و اي�ن تجربيات
هر روز تلختر ميش�ود اما ويژگيهاي صنعت
آيتيبهگونهاياستكهدراينشرايطحساس
ميتوانديكيازمسيرهاياساسيدربرونرفت
اقتصاد از مش�كالت موجود باشد .با وجوداين،
صنعتآيتيبهخصوصدرس�الهايگذشته
با مش�كالت عديدهاي ازجمله نوسان نرخ ارز،
تحريمها،ضرايبمالياتيوقرارنگرفتنكاالهاي
ت كاالهاي اساسي ،روبه رو بوده
آيتي در اولوي 
است و البته صرف نظر از مشكالت بينالمللي،
بخش اعظمي از مش�كالت اين حوزه به سبب
برخي رويكرده�اي خودتحريمي رخ ميدهد.
همانطوركهبهرامزاهديباروق،عضوكميسيون
شبكه نظام صنفي رايانهاي معتقد است كشور
با توجه به قوانين قديم�ي و غيركاربردي دچار
خودتحريمي ش�ده و در بس�ياري از نهادهاي
دولتيمعيارتمركزبرفناوريونوآوريمربوطبه
 40سالگذشتهاست.

مديرانفاقدعينكمناسبفناورياطالعاتند
عضو كميسيون شبكه نظام صنفي رايانهاي با بيان اينكه
درحالحاضرمتفكرينكشورمافكرميكنندكهفناوري
اطالع��ات باعث تغيير تحوالت غيرمنطقي در س��طوح
مختلفوبخشهايمتنوعكشورميشودكهنميتوانآن
را مديريت كرد ،تصريح كرد« :اين در حالي است كه براي
مثالاگرعينكمناسبداشتهباشيمبهراحتيميتوانيم
به نور مس��تقيم آفتاب نگاه كنيم و از مزاياي آن استفاده
كنيمامابسياريازمديرانمافاقدعينكمناسبدرحوزه
فناوري اطالعات هستند ».زاهدي ادامه داد« :يكي ديگر
از مشكالتي كه در حوزه فناوري اطالعات در كشور وجود
دارد مربوط به تفكر مديريتي مسووالن نهادهاي مختلف
استچراكهبايداينافراددرآموزشهايمبتنيبرفناوري
اطالعات ش��ركت كنند تا بتوانيم روي اين افراد از لحاظ
رفتارشناس��ي در فناوري اطالعات تأثير بگذاريم ».عضو
كميسيونشبكهنظامصنفيرايانهايبابياناينكهدرحال
حاضركشورايرانباتوجهبهقوانينقديميوغيركاربردي
كهدارددچارموضوعخودتحريمياست،اضافهكرد«:براي
مثال در گمرك از ورود بس��ياري از اجن��اس وارداتي كه
مربوطبهحوزهفناورياطالعاتاستجلوگيريميشود.
هنوز هم در بسياري از وزارتخانهها معيار سنجش توسعه
و پيشرفت مربوط به ۴۰س��ال قبل است ،در واقع اكنون
يداريدرفناوريبينسازمانهايتأثيرگذاردر
فاصلهمعن 
اينحوزهوجوددارد.اكنونتصميمگيراندرحوزهفناوري
اطالعات هيچ شناختي از اين مقوله ندارند و اين در حالي
است كه مسووالني كه اطالعات و دانش كافي از اين حوزه
را ندارند ،نبايد مسووليت قبول كنند .مقام معظم رهبري

ايران در جنگ اقتصادي قرار دارد
زاهدي با بيان اينكه بزرگترين مشكل كشور ما داخلي
است و هيچگونه نقطه منفي در ارتباط با خارج از كشور
در حوزه فناوري اطالع��ات نداريم ،گفت« :با توجه به
اينكه در حال حاضر ايران در جنگ اقتصادي قرار دارد

بايد به جاي اينكه در گمرك كش��ور از ورود نيازهاي
فناوري اطالعات جلوگيري ش��ود نس��بت به هموار
كردن مسير در اين حوزه گام بردارند چراكه رفتارهاي
غيرمنطق��ي در گمرك ايران باعث ش��ده بزرگترين
قاچاق خاورميانه در حوزه فناوري اطالعات ايجاد شود
كه در اين رابطه بايد بگويم بس��ياري از ش��ركتهاي
فناور به دليل نبود استراتژيك منطقهاي در جلوگيري
از واردات قطعات مورد نياز در حوزه فناوري اطالعات
ي تأمل دارد ».وي
ورشكست شدهاند كه اين موضوع جا 
همچنين خاطرنشان كرد« :در حال حاضر با جلوگيري
از ورود قطعات مورد نياز در حوزه فناوري اطالعات در

گمرك خودمان باب قاچاق تجهيزات را ناخواسته رونق
دادهايم اين در حالي اس��ت كه شركتهاي فناوري و
اطالعات وظيفه تأمين زيرساختهاي دولت را بر عهده
دارد البته بايد به اين نكته اشاره كنم كه در دولتهاي
مختلف در اين حوزه مشكالتي وجود داشته است اما
اكنون غيرمنطقي رفتار كردن با حوزه فناوري اطالعات
ضربهسختيبرپيكرهتوسعهكشورواردميكند.درواقع
بايد بگويم صنعت آيتي ميتواند تعهد دهد در صورت
همكاري سازمانها و نهادها در جنگ اقتصادي موفق
عمل كند كه اين موضوع بستگي به همكاري گمرك با
صنعت آيتي دارد».

كرونا ۱۱۷هزار شغل آيتي را
در امريكا از بين برد

نامه  ۱۶۰محقق به زاكربرگ براي
سختگيري بيشتر در فيسبوك

اختالل در نمايشگر آيفون ۱۱
با ظهور رنگ سبز

آيفونهاي مسروقه
از كار ميافتند

حذف ويديوي كمپين ترامپ
از اينستاگرام ،فيسبوك و توييتر

تازهترين آمار منتشرش��ده توسط دولت امريكا نشان
ميدهد حدود  ۱۱۷هزار نفر از افراد ش��اغل در حوزه
فناوري اطالعات در اين كشور شغلشان را از ماه مارس
و به دنبال شيوع كرونا از دست دادهاند .به گزارش مهر
به نقل از زددي نت ،اطالعاتي كه توسط دفتر كار امريكا
منتشر شده حاكي است در شرايطي كه ميزان كاهش
اش��تغال در امريكا طي ماههاي آوريل تا مي تعدادي
از حوزهها چندان چش��مگير نبوده ،اما اين كاهش در
مشاغلمرتبطبافناورياطالعاتقابلتوجهبودهاست.
بر اس��اس برآوردهاي موسسهاي جانكو ،تا ماه مارس
سال  ۲۰۲۰و قبل از همهگير شدن ويروس كرونا ،در
مجموع  ۳.۶۵۵ميليون نفر در امريكا در حوزه فناوري
اطالعات مشغول به كار بودهاند كه از اين افراد۶۱درصد
در حوزه طراحي محصوالت رايانهاي و خدمات مرتبط،
 ۱۹درص��د در ح��وزه مخابرات ۱۰ ،درص��د در حوزه
پ��ردازش داده و خدمات ميزباني و ۱۰درصد در ديگر
حوزههاي فناوري اطالعات مشغول به كار بودهاند .اما
بررس��ي مجدد آماري در ماه آوريل نشان ميدهد كه
تعداد كل اين ش��اغلين به  ۳.۵۳۸ميليون نفر كاهش
يافته است.

محققان در نام��هاي از م��ارك زاكربرگ خواس��تهاند تا
سياستهاي سختگيرانهتري را نس��بت به انتشار اخبار
جعلي و پيامهاي تفرقهانگيز اتخاذ كند .به گزارش مهر به
نقلازآسوشيتدپرس،سهتنازمحققانيكهبابودجهمارك
زاكربرگمشغولپژوهشهستند،معتقدندفيسبوكنبايد
به دونال��د ترامپ رييسجمهوري امريكا اجازه دهد از اين
پلتفرم براي گسترش اخبار جعلي و بيانيههاي فتنهانگيز
استفاده كند .عالوه بر اين سه پژوهشگر ۱۶۰،نفر از جمله
 ۶۰اس��تاد در موسسات پژوهش��ي برتر امريكا با امضاي
نامهايازمديرارشداجراييفيسبوكدرخواستكردهاند
تا سياستهاي سختگيرانهتري درباره اطالعات نادرست
و لحن آشوبانگيز پيامهايي اتخاذ كند كه بهخصوص در
شرايطفعليبهمردمآسيبميرساند.محققاندرايننامه
اشاره كردهاند گسترش عمدي اخبار جعلي و لحن تفرقه
برانگيز پيامها با اهداف آنها براي استفاده از فناوري جهت
جلوگيري و ريشهكن كردن بيماري ،ارتقاي آموزشهاي
كودكانواصالحاتدرسيستمقضاييدرتضاداست.دبورا
ماركس از دانشكده پزش��كي هاروارد و يكي از سه محقق
نويسنده اين نامه ميگويد« :ماموريت ما برخالف برخي
مواضعفيسبوكاست.

برخيكاربرانگوشيآيفون 11ادعاميكنندچندثانيه
بعد از باز كردن قفل اين گوش��ي ،رنگ سبز كمرنگي
روي نمايش��گر تلفنهاي همراه آنها ظاهر ش��ده و از
بين ميرود .به گزارش مهر به نقل از انگجت ،تعدادي
از كارب��ران آيفون ادعا ميكنند چن��د ثانيه پس از باز
كردنقفلدستگاهرنگسبزعجيبيدرنمايشگرديده
ميشود .رنگ سبز رنگ گوشيهاي آيفون 11كه تنها
چند ثانيه بعد از باز كردن قفل گوشي نمايان ميشود
مشكلعجيبياستكهشركتاپلهنوزهيچتوضيحي
براي آن ارايه نكرده است .هنوز مشخص نيست اين امر
به چه دليلي اتفاق ميافتد .اما با توجه به شكايتهاي
كاربران كه در وبسايتهاي رديت و مكرومرز منتشر
شده ،اين اختالل بيش��تر در دستگاههاي آيفون ،۱۱
 ۱۱Proو  Pro Max ۱۱ديده ميشود .البته به نظر
ميرسد برخي كاربران آيفون ايكس و ايكساس نيز
با اين اختالل روبهرو ش��دهاند .كاربران ادعا ميكنند
هنگامي كه دس��تگاه در محيط تاري��ك و در حالت
 Dark Modeو  Night Shiftقرار دارد اين رنگ
سبز مش��خص ميش��ود ولي برخي ديگر ميگويند
هميشهشاهدمشكليادشدههستند.

شركتاپلباانتشاربيانيهاياعالمكردهاستتماميافرادي
كه با حمله و شورش به فروشگاههاي اپل استور در امريكا
محصوالتوگوشيهايآيفونرابهسرقتبردهاند،رديابي
شده و سپس از كار خواهند افتاد .به گزارش ايسنا به نقل از
سوننيوز ،اپل كه بهعلت شيوع گسترده و پاندمي ويروس
كرونامجبورشدهبودازماهمارسسالجاريميالديتمامي
فروش��گاههاي حضوري خود را در سراسر جهان از جمله
اياالت متحده امريكا تعطيل كند ،به تازگي فروشگاههاي
خود را بازگش��ايي كرده بود ،اما هفته گذشته مجبور شد
تحت تاثير شورش و اعتراضات اخير مردم امريكا بار ديگر
فروشگاههاياپلاستورخودرادراينكشورببندد.همزمان
باادامهاعتراضاتشديدمردمامريكابهكشتهشدنيكفرد
غيرمسلحسياهپوستتوسطرفتارخشونتآميزنيروهاي
پليس ،بس��ياري از فروشگاههاي حضوري اپل در مناطق
مختلفاياالتمتحدهموردحملهمعترضانوشورشگران
قرار گرفت و در بس��ياري از موارد ع�لاوه بر صدمه زدن به
فروشگاهها ،محصوالت آنها را نيز به سرقت و غارت بردند.
اكنون شركت اپل به تمامي افرادي كه گوشيهاي آيفون
را در جريان شورشهاي اخير از فروشگاههاي اپل استور به
سرقتبردهاندباارسالپياميكامالجديهشداردادهاست.

توييتر و شبكههاي اجتماعي فيسبوك و اينستاگرام
جديدترين ويدي��وي تبليغاتي ترامپ را بهعلت نقض
كپي رايت حذف كردهاند .به گزارش ديجياتو به نقل از
اماسپاوريوزر ،در حالي كه توييتر در برابر توييتهاي
دونالد ترامپ واكنش نشان ميدهد ،فيسبوك اعتقاد
چندانيبهاينكارنداردوماركزاكربرگعالمتگذاري
پستها را اش��تباه ميداند .با وجود چنين موضوعي،
مديرعامل فيسبوك خبر از تغيير در سياس��تهاي
اين ش��بكه اجتماعي داده اس��ت .اگرچه فيسبوك
برخالف توييتر ،پست ترامپ را عالمتگذاري يا حذف
نكرد ،اما در حذف ويديوي تبليغاتي رييسجمهوري
امريكا اقدامي مشابه با توييتر انجام داده است .بهتازگي
شكايتيعليهجديدترينويديويكمپينترامپتنظيم
شده كه آن را به نقض كپي رايت متهم ميكند و همين
موضوع باع��ث حذف ويديو از ش��بكههاي اجتماعي
شده است .در اين ويديوي چهار دقيقهاي تصاويري از
جورج فلويد ،فرد سياهپوستي كه اخيرا توسط پليس
مينياپوليس جان خود را از دس��ت داده ،وجود دارد.
توييتر اين ويديو را پس از دريافت ش��كايت مبني بر
نقض كپيرايت غيرفعال كرد.

شركتهايفناورياطالعاتجزتحريمهايخارجي،بايد
تحريمهايداخليرانيزتحملكنند.قانونهاييكساعته
يا يكروزه كه بدون فكر اعمال ميشود ،همچنين اولويت
برايثبتسفارشكاالومشكالتيكهشركتهايفناوري
اطالعات در دريافت ارز مبادالتي دارند ،افزايش قيمت در
گمركاتوغيرهازجملهتحريمهايداخلياستكهضربات
جبرانناپذيريبرپيكرهصنففناورياطالعاتميزندواين
مشكالت در اين سالها كم و بيش وجود داشتهاند .بهرام
زاهديباروق،عضوكميسيونشبكهنظامصنفيرايانهاي
بااشارهبهقوانينقديميوغيركاربرديدرروندفعاليتهاي
فناوري و نوآوريگفت« :فناوري اطالعات در حال حاضر
از لحاظ تفكر كالن و مديريتي دچار خأل اس��ت بهطوري
كه مديران ما همچنان به اين باور نرسيدهاند كه فناوري
اطالعاتميتواندتأثيرشگرفيبرشؤونمديريتيداشته

ديدگاه

جلوگيريازريختوپاشهاي
اشرافگونهدرشستا
انتخ��اب ي��ك مدي��ر ج��وان ب��راي ش��ركت
س��رمايهگذاري تأمين اجتماعي موجب رش��د
سهاماينشركتوجلوگيريازريختوپاشهاي
اش��راف گونه در آن شد .شركت سرمايهگذاري
تأمين اجتماعي منس��وب به شس��تا اين روزها
در وضعيت خوبي به دليل عرضه س��هامش در
بورس به س��ر ميبرد .يكي از داليل رشد سهام
شستا و وضعيت خوب فعلياش مرهون مديريت
درست و برنامهريزي ش��ده مديرعامل جوانش
اس��ت .مقايس��ه وضعيت شس��تا در سالهاي
گذشته با وضعيت فعلياش نشان ميدهد سود
خالص شستا در سال ۹۷به زور به ۱۲۰۰ميليارد
ميرسيد،امادرسالاولحضورمحمدرضوانيفر
در پس��ت مديرعاملي شستا ،س��ود شركت به
 ۴۵۰۰ميليارد رسيد و در سال مالي ۹۹به حدود
۲۰هزار ميليارد رسيده كه در نوع خود ركوردي
بيسابقه است.

باشد ».او با اشاره به مش��كالت صنعت فناوري اطالعات
اظهار كرد« :يكي از مهمترين مش��كالتي ك��ه در حوزه
فناورياطالعاتوجوددارداينموضوعاستكهبسيارياز
مديرانمادرنهادهاوسازمانهايمختلفحكومتياعتقاد
به فناوري ندارند و نگاهشان به فناوري اطالعات اين است
كه بايد فناوري را كنترل كنند كه در اين رابطه بايد بگويم
برعكس تفكري كه مديران دارند بايد حاكميت فناوري
اطالعاتايجادشودتانهتنهاتوسعهاتفاقبيفتدبلكهنگرش
سبكزندگيتغييركند».

آگهی مناقصه عمومی -چاپ دوم

نوبت دوم

شهرداریبابلدرنظرداردبهاستنادبند 7صورتجلسهمورخ 98/8/19شورایاسالمیشهربابلنسبتبهفروشششدانگعرصهواعیاندوبابزیرزمینتجاریمجتمعواحدیانبهشمارهپالکثبتی1041/3
اصلی بخش دو غرب بابل به مساحت 106/56مترمربع و پالک ثبتی 1041/4اصلی بخش دو غرب بابل به مساحت 101/50مترمربع واقع در خیابان مدرس  -جنب پاساژ بزرگ بابل متعلق به خود بر اساس قیمت
پایه کارشناسی و از طریق مزایده عمومی اقدام نماید:
سپرده شرکت در مزایده (ریال)

موضوع و محل مورد مزایده

مبلغپایهکارشناسی(ریال)

فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب زیرزمین تجاری به
شماره پالک ثبتی 1041/3اصلی بخش دو غرب بابل

14/918/400/000

746/000/000

فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب زیرزمین تجاری به
شماره پالک ثبتی 1041/4اصلی بخش دو غرب بابل

14/630/000/000

732/000/0000

مساحت(مترمربع)

آدرس

مدت

106/56

-

واقع در خیابان مدرس – جنب پاساژ بزرگ بابل -
مجتمعتجاریواحدیان

101/50

-

واقع در خیابان مدرس – جنب پاساژ بزرگ بابل-
مجتمعتجاریواحدیان

لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 99/3/19تا تاریخ 99/3/29همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی ،پیشنهاد خود را به همراه ضمانتنامه بانکی
به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت 12روز پنجشنبه مورخ 99/3/29می باشد.
بازگشایی پاکات رسیده در روز شنبه مورخ 99/3/31راس ساعت 14می باشد.
متقاضیان از تاریخ چاپ آگهی می توانند همه روزه از محل موصوف بازدید بعمل آورند.
سپرده نفرات اول دوم و سوم مزایده تا زمان واریز وجه ملک مورد مزایده نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشریفات قانونی نقل و انتقال نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.
پرداخت کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقاالت بر عهده برنده مزایده می باشد.
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 011-35156225می باشد.
سیدمجتبیحکیم -شهرداربابل
http://www.babolcity.ir

آگهی تجدید مناقصه عمومی
یک مرحلهای

نوبت دوم

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مازندران در نظر دارد پروژه های مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) به آدرس www.setadiran.irاقدام خواهد شد .به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه شامل شرایط عمومی و اختصاصی را از تاریخ  99/3/18تا تاریخ 99/3/24از طریق سامانه ستاد دریافت و با
توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم را شامل پاکات الف -ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdfدر سامانه فوق درج نمایند.
موضوع

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

مبلغتضمینفرآیند
ارجاع کار (ریال)

محلاعتبار

مدت انجام کار

تامینزیرساختوساماندهیساحلفریدونکنار

5/921/484/612

296/075/000

 500/000/000ریال اسناد خزانه اسالمی  -مابقی
در پیش بینی سال 99لحاظ شده است

مطابققانون

تجدید

ساماندهیسواحلهچیرود
(حد فاصل ساحل کیاکال تا محله نورسر) چالوس

7/151/648/479

357/583/000

 2/000/000/000ریال اسناد خزانه اسالمی -
مابقی در پیش بینی سال 99لحاظ شده است

مطابققانون

تجدید

محل دریافت اسنادمناقصه :سامانهتدارکات الکترونیک دولت (ستاد)

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مازندران

كشور با قوانين قديمي و غيركاربردي دچار خودتحريمي استكه ميتواند ضربات جبرانناپذيري بر پيكره صنف فناوري اطالعاتبزند
 ۱۰سال قبل در سخناني فرمودند بيسواد به كسي گفته
ميشود كه فناوري اطالعات نداند كه اين جمله رهبري
بايددرعصرحاضر تبديلبهيك قانون شودچراكهاكنون
نبودنگاهمثبتبهاينمقولهكشوررادچارمشكالتحادي
ميكند».

پيام ايمني :مكالمه با تلفن همراه با خوردن و آشاميدن در هنگام رانندگي ،ميتواند منجر به كاهش تمركز حواس و بروز فاجعه شود.

مناقصه عمومي يك مرحلهاي

وزارت راه و شهرسازي
سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي
اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي
استاناصفهان

نوبت اول

شناسه آگهي869425 :

اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان اصفهان در نظر دارد پروژههاي زير را از طريق مناقصه عمومي يك مرحلهاي واگذار نمايد.
بدينوسيلهازشركتهايواجدشرايططبقاسنادمناقصهبادرنظرگرفتناينكه«قيمتهامتناسبباكااليساختداخلبالحاظكيفيت
ارائه گردد» براي شركت در فرآيند مناقصات زير دعوت بعمل ميآيد.
 -1اجراي آسفالت حفاظتي (دواليه اسالري سيل و يك اليه سيلكت) راههاي روستايي شهرستانهاي سميرم شهرضا و دهاقان و مباركه
(شماره مناقصه)1/9910310
 -2اجراي آسفالت حفاظتي (دواليه اسالري سيل و يك اليه سيلكت) راههاي روستايي شهرستانهاي فريدونشهر فريدن و چادگان
(شماره مناقصه)1/9910311
 -3خريد و اجراي سيستم روشنايي تقاطعهاي مباركه ،دهاقان ،سميرم ،منظريه واقع در كمربندي شهرضا (شماره مناقصه)1/9910312
 -4خريد و اجراي سيستم روشنايي واقع در محورهاي بهاران پيربكران ،اصفهان شهركرد (پل غدير ،كمربندي سميرم (تقاطع سميرم
ونك ،پمپ بنزين صابري ،تقاطع كمربندي ياسوج ،آزادراه معلم (پل ورودي شهر خورزوق) (شماره مناقصه)1/9910313
 -5خريد و اجراي سيستم روشنايي محور مباركه بروجن (شماره مناقصه)1/9910314
 -6خريد پايه گاردريل و پيچ و مهره و بست براي راههاي مواصالتي استان اصفهان (شماره مناقصه)1/9910315
 -7لكهگيري هندسي و روكش آسفالت گرم محور اردستان -پليس راه بادرود و بالعكس (شماره مناقصه)1/9910316
 -8لكهگيري هندسي و روكش آسفالت گرم محور اردستان -ظفرقند -نايين و بالعكس (شماره مناقصه)1/9910317
 -9زيرسازي و روسازي كمربندي شرقي تيران (شماره مناقصه)1/9910318
 -10لكهگيري هندسي و روكش آسفالت گرم ورودي و خروجيهاي نطنز (شماره مناقصه)1/9910319
 -11روكش آسفالت راههاي اردستان (شماره مناقصه)1/9910320
 -12ساخت 34عدد باكس 6*8متري زيرگذر منظريه شهرستان شهرضا (شماره مناقصه)1/9910321
 -13ساخت 50عدد باكس 6*8متر زيرگذر كوي راه حق محور خليج فارس (شماره مناقصه)1/9910322
مهلت دريافت فايل اسناد از چاپ دوم آگهي (يك روز بعد از چاپ اول) تا ساعت 13تاريخ ،99/03/27از طريق سامانه ستاد ايران.
مهلت ارسال فايلهاي كليه مناقصات فوق از طريق سامانه ستاد ايران تا ساعت 13تاريخ 99/04/10و تحويل ضمانتنامه فرآيند ارجاع كار
(شركت در مناقصه) تا س�اعت  13تاريخ  99/04/10به اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان اصفهان ،طبقه ششم اداره حراست
ميباش�د .گشايش فايلهاي پاكات مناقصه از طريق سامانه ستاد ايران در ساعت  8صبح روز  99/04/11در محل سالن جلسات اداره كل
راهداريوحملونقلجادهاياستاناصفهانانجامميشود.نشاني:بلوارميرزاكوچكخان،بينپلوحيدوترمينالزايندهرود،كدپستي:
 ،81766-33743تلفن گويا031-35059
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در صحن علني مجلس تشريح شد

مشكل اقتصاد از نگاه روساي 3اتاق

تعادل |
روس�اي اتاق ايران وتعاون روز گذش�ته در
صح�ن علني مجلس ش�وراي اسلامي ،به
بررسي وضعيت اقتصادي كشور پرداختند.
در اين جلس�ه ،رييس اتاق بازرگاني ايران با
بياناينكهطبقهمتوسطكشوردرحالتجزيه
است ،تاكيد كرد كه سه اتاق بازرگاني ،تعاون
و اصناف آمادگي دارند اس�تراتژي توس�عه
صنعتي كشور را تدوين و ارايه كنند .از سوي
ديگر ،رييس اتاق تعاون ايران نيز با تاكيد بر
اينكه كش�ور در حوزه اقتصاد قوانين خوبي
لسازشده
دارد،عنوانكرد:آنچهامروزمشك 
عدم نظارت دقيق ب�ر اجراي صحيح قوانين
اس�ت .رييس اتاق اصناف ايران هم با اشاره
به اينك�ه هنوز تعداد زي�ادي از صنوف براي
رعايتتوصيههايبهداشتيتعطيلهستند،
بر ضرورت گش�ايش كسب و كارها با رعايت
پروتكلهاتاكيدكرد.

طبقه متوسط در حال تجزيه شدن است
غالمحسين شافعي رييس اتاق ايران در صحن علني
روزگذشتهمجلساظهاركرد:طبقآماررسميمنتشر
شده،نرختشكيلسرمايهازسال ۱۳۹۰تاكنونهمواره
نزولي بوده است .نرخ تشكيل سرمايه در ماشين آالت
در ۹ماههپايانيسال ۱۳۹۸نسبتبهمدتمشابهسال
قبل رش��د منفي  ۱۵درصد داشته ،در صورتي كه اين
نرخ در سال ۱۳۹۷منفي هفت درصد بود .اين مقايسه
بدانمعناستكهبخشمولددركشورانگيزهكافيبراي
سرمايهگذاري ندارد .وي ادامه داد :طبق گزارش مركز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ضريب جيني از
سال ۱۳۹۲روندصعوديداشته،اينيعنيافزايشقابل
توجه نابرابري و شكاف اجتماعي؛ بهرغم افزايش درآمد
اسميخانوارهابهنظرميرسدكهطبقاينآمارباوجود
باال رفتن قدرت خريد طبقه متوس��ط كشور در حال
تجزيهاستموضوعبسيارمهميكهبايدموردتوجهقرار
گيرد .البته اين وضعيت در شرايطي رخ داده كه نفت
خام از ۵۲دالر در سال ۲۰۱۷به ۳۹دالر در سال۲۰۲۰
كاهش يافته و كشور درگير مسائل و مشكالت ناشي از
بحران كروناست .رييس اتاق بازرگاني توضيح داد :در
اين شرايط مسال ه مهم براي فعاالن اقتصادي وضعيت
فعلي محيط كسب و كار است .مجلس شوراي اسالمي
در سال  ۱۳۹۱اقدام اساس��ي ،پايهاي و بنيادي براي
اقتصادكشوررارقمزدكهآنتصويبقانونبهبودفضاي
كسب و كار است .البته بررسيها در مورد فضاي كسب
وكارنشانميدهدكهوضعيتخوبيحكمفرمانيست
به گونهاي كه رقم شاخص ملي محيط كسب و كار در
زمستان سال ۵.۸۳ ،۱۳۹۵و در پاييز سال۶.۳ ،۱۳۹۷
بوده است .هرچه اين عدد باالتر رود يعني فضاي كسب
وكاربدترميشودبهطوريكهاينرقمدرزمستانسال
 ۱۳۹۸به ۶.۵رسيد.بهگفتهشافعيوطبقبررسيهاي
صورت گرفته از فعاالن اقتصادي موانعي بر سر محيط
كس��ب و كار بوده ،كه اولي��ن و مهمترين آن غيرقابل

پيشبيني بودن و تغييرات مستمر بر قيمت مواد اوليه
درفعاليتهاياقتصاديبهخصوصبخشتوليداست.
عامل ديگر بيثباتي سياس��تها ،قوانين و مقررات و
رويههاياجراييودشواريتامينماليدركنارغيرقابل
پيشبيني بودن محيط كسب و كار در تامين مواد اوليه
از ديگر مشكالت محيط كسب و كار است.
رييس اتاق بازرگاني ادامه داد :پس از تاكيدات مقام معظم
رهبريدربارهبهبودمحيطكسبوكاروازابتدايتصويب
قانون مربوطه اولين اقدام عملي را وزارت اقتصاد انجام داد
و آن گش��ايش پنجره واحد در محيط كسب و كار است.
اينكاردرتهرانآغازشدهوقراراستدرچهاراستانديگر
هم اجرايي شود .وزير امور اقتصادي و دارايي قول داده تا
آخر س��ال پنجره واحد را در تمام كشور افتتاح كند كه
عامل انگيزشي مهم براي فعاالن اقتصادي است .شافعي
ابراز اميدواري كرد كه طبق توصيه مقام معظم رهبري به
زودي شبكه دادگاههاي تجاري را شاهد باشيم كه بسيار
بر محيط كسب و كار اثرگذار خواهد بود.
وي با اش��اره به تشكيل دبيرخانه مش��ترك سه «اتاق
بازرگان��ي ،تعاون و اصن��اف» اظهار كرد :م��ا با اصناف،
بخشهاي تعاوني و خصوصي هماهنگي كامل داش��ته
و معتقديم كه ميتوانيم بازوي مش��ورتي قواي سهگانه
باش��يم تا زمينهس��ازي جهش تولي��د را فراهم كنيم.
براي رس��يدن به اين اه��داف باي��د اقداماتي همچون
باالبردن هزينههاي غيرمولد و مسدودسازي درآمدهاي
فعاليتهاي سوداگرانه انجام شود چون تاكنون سيستم
پاداشدهي به كارهاي غيرمولد بيشتر از مولد بوده است.
بهگفتهرييساتاقبازرگانيهمسوييسياستهايپولي،
مالي و ارزي و تجاري در راستاي جهش توليد بسيار مهم
است .اين عدم هماهنگي ضربه زيادي به اقتصاد كشور
وارد ميكند .ش��افعي در پايان گفت :اتاقهاي سهگانه
همچون گذش��ته اعالم آمادگي ميكنند كه در صورت
دادن ماموريت به آنها استراتژي توسعه صنعتي كشور را
تدوين و ارايه كنند.

مشكل بزرگ؛ عدم نظارت بر اجراي صحيح
قوانين
از س��وي ديگر ،رييس اتاق تعاون ايران تاكيد كرد كه
كشور در حوزه اقتصاد قوانين خوبي دارد اما آنچه امروز
ل س��از شده اس��ت عدم نظارت دقيق بر اجراي
مشك 
صحيح قوانين اس��ت .بهمن عبداللهي نيز در جلسه
مجلس ش��وراي اسالمي و در جريان بررسي وضعيت
اقتصادي كش��ور ضمن اراي ه گزارشي از وضعيت اتاق
تع��اون ايران بيان ك��رد :بنده امروز قص��د دارم به دو
موضوع اس��تفاده حداكثري از ظرفيت و توان داخلي
به منظور توسعه اقتصادي همچنين نظارت مجلس
بر حسن اجراي قوانين مصوب اشاره كنم .استفاده از
ظرفيتهاي داخلي هم��واره مورد تاكيد مقام معظم
رهب��ري بوده و يك��ي از راههاي افزايش ت��ابآوري و
توسعه اشتغال كشور محسوب ميشود كه متاسفانه
كمتر به اين موضوع توجه ش��ده اس��ت .وي در ادامه
اظهار كرد :يكي از ظرفيتهاي موجود در كشور بخش
تعاون است .بخش تعاون يكي از سه ركن اصلي اقتصاد
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همچنينبررسيآمارهايمرتبطباتجارتخارجيحاوي
چند نكته مهم به ش��رح زير اس��ت :نخست اينكه تعداد
كشورهايي كه  80درصد درآمد صادراتي ايران را تامين
كردهاند از  23كش��ور در سال  1380به  9كشور در سال
 1397تقليل يافته اس��ت .نكته دوم اينكه تمركز نسبتا
ش��ديد در بازارهاي هدف صادراتي به گونهاي است كه
سهم سه كش��ور «امارات متحده عربي ،چين و عراق» از
ميان 147مقصد صادراتي در سال 1397مجموعا حدود
 54درصد از ارزش صادرات كاالهاي غيرنفتي را به خود
اختصاص دادهاند.
نكته ديگر اينكه سبد صادرات غيرنفتي ايران بهشدت به
صادرات كاالهاي با ارزش افزوده كمتر يعني عمدتا مواد
خام وابس��ته اس��ت .مورد آخر اينكه محصوالت معدني

و محصوالت صنايع ش��يميايي و صنايع وابسته به آن از
سال  1386جزو دو قسمت نخست ارزآورترين كاالهاي
صادراتي غيرنفتي بوده و تا پايان س��ال  1397در همين
موقعيت باقي مانده اس��ت ،گروه مواد پالستيكي و اشياء
ساخته ش��ده از اين مواد؛ كائوچو و اش��ياء و ...نيز از سال
 1390به دو گروه نخست ارزآور پيوسته است بهطوريكه
در پايان سال 1397نزديك به دو سوم درآمد ارزي از محل
صادرات اين سه گروه تامين ميش��ود .بازوي پژوهشي
مجلسشوراياسالميدربخشديگريازگزارشباتاكيد
براينكهوابستگيبااليتوليدبهوارداتكاالهايواسطهاي
يكتهديدبالقوهاست،اعالمكردكهدروهلهنخستسهم
باالي كاالهاي واسطهاي از واردات بيانگر وابستگي باالي
توليد كش��ور به واردات نهادههاي واسطهاي است و دوم

روساي اتاق ايران وتعاون روز گذشته در صحن علني مجلس شوراي اسالمي ،به بررسي وضعيت اقتصادي كشور پرداختند
كشور براس��اس اصل  ۴۴قانون اساسي است كه تمام
سياس��تگذاريها متمركز به توسعه اين بخش بوده
است .اين بخش مرد م محور و عدالت گستر در كشور
است ،اما بنا به نگاه حاكم بر اقتصاد در سالهاي گذشته
كمتر به توسعه اين بخش توجه شده است .در حالي كه
توسعهاينبخشميتواندعدالتاجتماعيراگسترش
داده و به توسعه مناطق كمتر توسعه يافته منجر شود.
همچنين توسعه اين بخش ايجاد اشتغال ارزان و پايدار
را نيز به دنبال دارد .رييس ات��اق تعاون ايران در ادامه
تصريح كرد :علت كمتر توسعه يافتگي اين بخش نگاه
ليبراليستي حاكم بر اقتصاد كشور بوده كه اجازه رشد
كافي به اين بخش را نداده است .براساس برنامه پنجم
توسعه بنا بود تا پايان اين برنامه  ۲۵درصد اقتصاد در
اختياربخشتعاونقرارگيرد،امااكنونمافاصلهزيادي
از اين حوزه داريم .الزم است نمايندگان در اين دوره از
مجلس شوراي اس�لامي توجه ويژهاي به اين بخش
داشته باش��ند .بخش تعاون با حضور بيش از  ۹۵هزار
شركت فعال در تمام حوزههاي اقتصادي كشور نقش
قابل توجهي دارد .حوزهاي در كشور نيست كه بخش
تعاون در آن حضور نداش��ته باشد .توسعه اين بخش
نيازمند توجه ويژه نمايندگان است .عبداللهي در ادامه
با اشاره به نقش نمايندگان در نظارت بر اجراي قوانين
مصوب بيان كرد :ما در حوزه اقتصاد قانون كم نداريم،
اما آنچه كه مشكل ساز شده است عدم نظارت بر اجراي
صحيحقوانيناست.بهعنوانمثالقانونبهبودمستمر
فضاي كسب و كار در سال  ۱۳۹۱تصويب شده است،

اينكه واردات بخش زيادي از كاالها به صورت نيمه آماده و
مونتاژ در داخل است كه ارزش افزوده زيادي از اين كانال
ايجاد نميشود.
چند اقدام براي توسعه صادرات
با ترس��يم چنين وضعيت��ي از تجارت خارجي كش��ور،
سرپرست وزارت صمت اخيرا دو اقدام در دستور كار خود
قراردادهاست.درتصميمنخست،حسينمدرسخياباني،
از تشكيل «كميته اقدام صادراتي» به منظور رسيدگي به
مشكالت اعضاي سه اتاق بازرگاني ،اصناف و تعاون خبر
داده اس��ت .اما در تصميم ديگ��ري متولي وزارت صمت
سازمان توسعه تجارت را مكلف كرده تا «شوراي تجارت
خارجي» را با مس��ووليت رياست سازمان مزبور تشكيل

اما براساس پايش��ي كه مجلس شوراي اسالمي سال
گذشته انجام داد با گذشت ۶سال از تصويب اين قانون
تنها  ۲۰درصد آن اجرا شده است در حالي كه اگر اين
قانون به درستي اجرا ميش��د مشكالت زيادي از سر
راه فضاي كسب و كار برداشته ميشد يا اجراي قانون
سياس��تهاي اصل  ۴۴قانون اساسي اگر درست اجرا
ميشدهمانطوركهرهبريتاكيدكردندانقالباسالمي
دركشوررخميداد.ويافزود:مادرحوزهاقتصادكمبود
قانوننداريم،اماآنچهكهمارارنجميدهدنبودنظارتبر
اجرايصحيحقوانيناست.انتظارداريممجلسشوراي
اسالمي كميتهاي را مسوول پيگيري پايش و نظارت بر
اجراي صحيح قوانين كند .از س��وي ديگر در مجالس
گذشته فراكسيون تعاون شكل گرفته و اميدواريم در
اين دوره با شكلگيري مقتدرانه اين فراكسيون شاهد
توسعهبيشتر اين بخش باشيم.
گشايش كسب وكار در دستوركار قرار گيرد
سعيدممبينيرييساتاقاصنافنيزبااشارهبهوضعيت
بازار در سال گذشته گفت :در سال  ۹۸بازار با جمعيت
 ۳ميليون نفر بيش��ترين نقش را در ارايه خدمات در
آخرين سطح زنجيره كاال داشت و تجربه آزاردهندهاي
را پشت سر گذاشت .در ابتداي سال ۹۸سيل ،بعد از آن
تحريم و بعد از آن افزايش قيمت بنزين ركود تورمي را
در بازار حاكم كرد و در انتهاي س��ال هم با شيوع كرونا
مواجه شديم .وي افزود :اصناف در اين دوران توانستند
به عبور از اين ش��رايط كمك كنند .اتاق اصناف هم از

دهد .هدف نخس��ت از راهاندازي اين شورا ،فراهم كردن
مقدمات براي توس��عه صادرات و مديريت واردات است،
كه در س��ال  99اجرايي خواهد شد .هدف ديگر تشكيل
اين شورا اين است كه كليه دستگاههاي ذيربط در بخش
صادرات در ذيل يك چتر واحد گرد هم بيايند تا سرعت
تصميمگيري و اجراي آنها تسريع و پايش شود .در همين
رابطه ،حميد زادبوم به عنوان مس��وول شكلگيري اين
ش��ورا در اظهاراتي گفته است كه «تشكيل كميته اقدام
صادراتي»« ،كارگروه توس��عه صادرات» و «شكلگيري
شوراي تجارت خارجي» ،همه اين اقدامات نشاندهنده
اهميت اين بخش و توجهي اس��ت ك��ه وزارت صمت به
موضوعصادراتدارد.بهگفتهاو،پيشازاينتجارتداخلي
و خارجي در قالب شوراي بازرگاني پيگيري ميشد ،كه با

روزيكه«كرونا» كاالهاي صادراتي بهداشتي را از گمركات بازگرداند

مربوط به روز  12بهمن سال گذشته است كه با توجه به
ورودكرونابهچندكشورجهان،باهماهنگيصورتگرفته
باوزارتبهداشتوصمت،صادراتماسكدركشورممنوع
شدوپسازآنصادراتسايراقالمموثردرمقابلهباكرونانيز
متوقفشد.دراينفرآيندحتياگرمحصوليپيشازاين
مراحل اداري صادرات را طي كرده بود اما امروز مجوز الزم
رانداشت،درگمركمتوقفشدهوبراياستفادهدرداخل،
بازگردانده شد .با اين رويكرد تالش شد در گام نخست ،از
ظرفيتهايموجوددركشوربرايبرطرفكردننيازهاي
فوريبهخصوصدربيمارستانهااستفادهشود.
در ح�وزه واردات كاالهاي مورد نياز نيز چنين
هماهنگي مي�ان دس�تگاههاي مختلف متولي
برقرارشد؟
در گام بعدي ،آنچه براي كش��ور اهميت داشت ،واردات
و تحويل فوري محصوالت بهداشتي مورد نياز به كشور
بود .در نخستين روزهاي ورود كرونا به ايران ،با هماهنگي
ش��كل گرفته ميان دس��تگاههاي مختلف ،تجهيزات و
محصوالت مقابله با كرونا ،بدون نياز به عبور از تشريفات
گمركي وارد كشور شد .در كنار محصوالتي مانند ماسك
والكل،ماشينآالتموردنيازبرايساختاينمحصوالت
درداخلومواداوليههايموردنيازآنهانيزبههمينشكل
بهايرانواردشدند.دراينرابطهچنداقداممهموتاثيرگذار
در دستور كار قرار گرفت .نخست آنكه تعرفه واردات اين
محصوالت كاهش يافت بهطوري كه تعرفه برخي از آنها
به صفر و برخي به پنج درصد كاهش يافت و به اين ترتيب

هزينه واردات اين محصوالت عمال صفر شد .در كنار آن،
هزينهتشريفاتگمركيوتعرفههايباقيماندهدربسياري
ازمواردگرفتهنشدوعمالايناجناسبدونپرداختهزينه
بهكشورواردشدندودرنهايتآنچهكهازهمهمهمتربود،
كاهشزمانموردنيازبرايكاهشوارداتاينمحصوالت
بهكشوربود.
تع�دادي از اعضاي ات�اق بازرگاني ميگويند،
يكيازاثراتمثبتكرونا،كاهشمحدوديتهاي
بروكراتيك ب�ود .آيا در گمرك همچنين اتفاقي
رخ داد؟
با توجه به قيد فوريت كه در واردات محصوالت مورد نياز
به كشور وجود داشت و از سوي ديگر هماهنگي كه ميان
دستگاههاي مختلف شكل گرفت ،در گمرك يك ركورد
جديد در زمان ترخيص كاالها ثبت ش��د بهطوري كه در
موارديفرآيندثبتسفارش،انتقال،تشريفاتوترخيص
برخي كاالها در كمتر از  24ساعت انجام شد تا نيازهاي
داخلي بهخصوص در بيمارس��تانهاي كشور با سرعت
بيشتريپاسخدادهشود.
ب�اتوجهبهاينكهگمركات،اصليترينراهآمدو
شدبهكشوربهشمارميروند،خطرانتقالويروس
كروناازاينطريقنيزبسيارباالست.سياستهاي
گمرك براي كاهش خط�ر ورود اين ويروس به چه
شكلتعريفشد؟
بخشقابلتوجهيازوارداتمحصوالتاقتصاديبهايران
از طريق حمل و نقل دريايي ص��ورت ميگيرد .از همان

روزهاي نخس��ت اين تئوري وجود داشت كه عمر كرونا
بر روي سطوح چندان طوالني نيست و با توجه به اينكه
كانتينرهاي ورودي به بنادر ايران بيش از يك ماه روي آب
قرار داشتند ،حتي در صورت آلوده شدن نيز ،وقتي وارد
ايران ميشدند ديگر آلوده نبودند ،تئوري كه هنوز هم بر
جاي خود باقي است و تحقيقات بينالمللي بر آن صحه
گذاش��ته اس��ت .با اين وجود حتي پيش از كرونا نيز،
محصوالت وارداتي بايد از نظر بهداشتي مورد بررسي
قرار ميگرفتند و اي��ن فرآيند ادامه ياف��ت .در كنار
آن ،ب��ا هماهنگي صورت گرفته با وزارت بهداش��ت،
نمايندگان اين وزارتخانه در تمامي گمركات زميني،
دريايي و هوايي كشور مس��تقر شدند و رصد واردات
كاال به وسيله آنها تداوم پيدا كرد .در مرزهايي مانند
فرودگاه امام خميني كه امكانات الزم وجود داش��ت،
دوربينهاي حرارت سنج نصب شد و در ساير مرزها
نيز تالش شد با در نظر گرفتن تونلهاي ضدعفوني و
سنجش بهداشتي محمولهها ،خطر شيوع ويروس از
طريق گمركات به حداقل ممكن كاهش يابد.
با وجود تمهيداتي كه ايران انديشيد ،بسياري
از كشورهاي همسايه در روزهاي ابتدايي شيوع
كرونا مرزهاي مشترك خود را بستند و برخي از
آنها حتي تا روزهاي گذشته نيز اين سياست را
ادامه دادند .آيا مذاكره دو جانبهاي ميان گمرك
ايران و ساير كش�ورها براي برطرف شدن اين
مشكالت برقرار شد؟

ايران از روزهاي ابتدايي اعالم كرد كه سه نوع پروتكل
بهداشتي را در دستور كار خود قرار ميدهد .نخست
پروتكلي كه سازمان بهداشت جهاني آن را اعالم كرد،
دوم پروتكل ستاد ملي مقابله با كرونا كه همپوشاني
زيادي با سياستهاي جهاني داشت و سوم آمادگي
براي برقراري پروتكلهاي دوجانبه با ساير كشورها.
در مورد سوم منظور اين بود كه شايد برخي كشورها
با وجود رعايت تمام پروتكلها ،همچنان ش رطهاي
مخصوص به خود را داشته باشند ،در اين صورت نيز
ما اع�لام آمادگي كرديم كه با انج��ام مذاكره امكان
آنكه شرطهاي هر كش��ور بهطور خاص رعايت شود
نيز وج��ود دارد .در اي��ن مدت مذاك��رات دو جانبه
گس��تردهاي از طريق ابزارهاي اينترنتي با روس��اي
گمرك كش��ورهاي مختلف برگزار ش��د و حتي در
مرزهاي مشترك زميني ،مسووالن ايراني هر مرز با
طرف خارجي مستقر در آن س��وي مرزها مذاكرات
حضوري داشتند كه مشكالت برطرف شود.
با گذش�ت بيش از س�ه م�اه از ورود كرونا به
اي�ران ،آيا همچنان ت�ردد در مرزه�اي ايران
محدوديت دارد؟
ما در هفتههاي اخير ،بسته به نوع سياستي كه كشور
همس��ايه وضع كرده بود با ش��رايط متفاوت رو به رو
بوديم .براي مثال كش��ورهايي مانن��د تركيه و عراق
ابتدا مرزهاي خود را بس��تند اما پس از آن با رعايت
محدوديتها ،بار ديگر ترددها از س��ر گرفته شد .در

ابتداي شيوع كرونا با دو رويكرد بهداشتي و اقتصادي
استراتژي خود را تدوين و اجرا كرد.
وي ادامه داد :از ابتداي شيوع كرونا ،همه فعاليتهايي
كه مس��تلزم حضور جمعيت بود مثل نمايش��گاهها،
بازارها و تجمعات تجاري متوقف ش��د و عمال با شروع
فاصلهگذاري اجتماعي اتاق اصن��اف رويكرد تدوين
پروتكلهاي مورد نياز براي فعاليتهاي تجاري را در
پيش گرف��ت و اصناف نيز همراهي الزم را با مجموعه
وزارتبهداشتداشتند.رييساتاق اصناف ايرانبابيان
اينكهاصنافيكيازمحورهايكمكبهرعايتپروتكل
بهداشتيبودند،اضافهكرد:ازبعداقتصاديپيشنهاداتي
به دولت با رويكرد حفظ اشتغال ارايه شد به خصوص
اينكه  ۲۵درصد اشتغال در حوزه اصناف است .عمده
پيشنهاداتهمدرراستايحمايتازكارفرمابرايحفظ
اشتغال و جلوگيري از ترك كار نيروها بود.
ممبيني با بيان اينكه تا اين لحظه هنوز تعداد زيادي
از صنوف در پي توصيههاي بهداش��تي تعطيل است،
ادامه داد :اميدواريم اين رويكرد را به سمتي ببريم كه
شاهد گشايش كس��ب و كار در اين واحدها با رعايت
پروتكلها باشيم .وي با قدرداني از حمايت سازمان امور
مالياتي در زمينه استمهال بدهيهاي مالياتي يا تاخير
در تسليم اظهارنامه تاكيد كرد :اميدواريم بيش از پيش
شاهد همكاري و همراهي بخشهاي مختلف باشيم و
تجديدنظر در بخش قوانين مالياتي با كمك مجلس
خصوصا با تكميل طرح اص�لاح قانون نظام صنفي را
شاهدباشيم.

تشكيل شوراي تجارت خارجي اين دو موضوع تفكيك
شد .زادبوم همچنين تاكيد كرده كه براي توسعه صادرات
و اهميتي ك��ه اين موضوع دارد بايد تالش كنيم مقررات
دست و پاگير رابرداريم اما اين كار منوط به اين است كه
صادركنندگان ارز حاص��ل از صادرات خود را برگردانند.
متوليسازمانتوسعهتجارتبااشارهبهاينكهبرايواردات
و تأمين مواد اوليه ،ماشين آالت و كاالهاي اساسي كشور
به ارز صادراتي نياز داريم ،عنوان كرد كه قوانين و مقررات
مزاحمبايدبرداشتهشود؛بهشرطاينكهصادركنندگاننيز
ارز خود را به كشور بازگردانند .به گفته او ،برخي از قوانين
دراجرامشكالتيرابرايصادركنندهايجادميكنديانحوه
اجرايآندستوپاگيراست،بنابراينبااعالماينمشكالت
از سوي صادركنندگان سعي ميكنيم موانع رابرداريم.

كشوري مانند افغانستان عمال مسدود شدن مرزها را
نداشتيم و امروز حتي آمار تجارت با افغانستان در سال
جاري در قياس با مدت مشابه سال گذشته افزايش نيز
نشان ميدهد .بهطور كلي امروز جز مرزهاي مشترك
با تركمنس��تان كه طبق برنامهريزي صورت گرفته
احتماال تردد در آن از اين هفته آغاز خواهد شد ،ديگر
مرزهاي مشترك به كشورهاي همسايه فعاليت خود
را آغاز كردهاند و اي��ن اميد به وجود آمده كه تجارت
كشور به آمارهاي گذشته نزديك شود.
آيا برآوردي از مي�زان كاهش تجارت ايران
تحت تاثير كرونا وجود دارد؟
ميزان تجارت ما در فروردين ماه امس��ال كاهش��ي
ج��دي را تجربه ك��رد .البته هرس��اله ب��ا توجه به
تعطي�لات فروردين ميزان تجارت در اين ماه كمتر
از س��اير ماههاست اما امس��ال با توجه به كرونا ،اين
ع��دد كاهش بيش��تري نيز پيدا كرد .ب��ا اين وجود
آمار صادرات در ارديبهش��ت حكايت از آن دارد كه
آمارها بار ديگر افزايشي ش��ده و با توجه به كاهش
محدوديتها در مرزهاي مش��ترك ،اميد داريم در
آمار خرداد اين عدد بهبود بيشتري نيز پيدا كند .با
اين وجود ،همانطور كه بسياري از نهادهاي جهاني
نيز پيشبيني كردهاند ،احتمال كاهش تجارت تحت
تاثير كرونا در ميان تمامي كشورها وجود دارد و بايد
ديد در ماههاي پيشرو چه تغييراتي در اين حوزه به
ثبت خواهد رسيد.

اخبار
درخواست ارزي صادركنندگان
از بانك مركزي

ايس�نا |رييس كنفدراس��يون صادرات ايران
ميگوي��د :ب��ا توجه به ش��رايط به وج��ود آمده
تحت تاثير ش��يوع ويروس كرونا صادركنندگان
درخواستدارندكهبانكمركزيمهلترفعتعهد
ارزي اعالم شده را تمديد كند.
محمد الهوتي اظهار كرد :بانك مركزي بر اساس
برنامهريزي خود اعالم كرده كه مهلت بازگشت
ارز حاصل از ص��ادرات در س��ال  ۹۸تا پايان تير
ماه  ۹۹تعيين شده اس��ت و صادركنندگاني كه
قصد دارند از مش��وقهاي اعالم ش��ده از سوي
دولت اس��تفاده كنند ،بايد تا اين زمان ارز خود را
بازگردانند .وي با اش��اره به دو اتفاق جديدي كه
در مسير بازگشت ارز صادركنندگان به كشور به
وجود آمده ،تشريح كرد :مساله نخست تغيير در
سياست بازگش��ت ارز است .در سال گذشته ۸۰
درصد ارز حاصل از صادرات به عنوان تعهد ارزي
بايدبازميگشتو ۲۰درصدباقيماندهامكانورود
به شكل اسكناس را داشت ،اما در سال جاري بانك
مركزي اع�لام كرده كه  ۱۰۰درصد ارز حاصل از
صادرات باي��د بازگردد كه اين موضوع با توجه به
تحريم و مشكالت كشور نياز به حمايت بيشتر از
صادركنندگاندارد.الهوتيادامهداد:موضوعدوم
بحث شيوع كرونا در كشور و تمامي نقاط جهان
است .با توجه به اينكه مرزها در ماههاي گذشته
يا بسته بودند يا با محدوديت در عملكرد فعاليت
كردند ،براي بس��ياري از صادر كنندگان امكان
برقرار نگهداشتن ارتباطات و بازگرداندن سريع
ارزوجودنداشتهاست.بهگفتهوي،سياستفعلي
بانك مركزي اجرايي كردن همان مهلت ابتدايي
اعالم شده تا پايان تير ماه امسال است اما با توجه
به شرايط به وجود آمده اين درخواست وجود دارد
كه مهلت صادر كنندگان تمديد ش��ود .الهوتي
در پاس��خ به اين س��وال كه تا كنون چه ميزان از
ارز صادراتي در سال  ۹۸به كشور بازگشته است،
اعالم كرد :آمار رسمي اين موضوع در اختيار بانك
مركزي است و آخرين باري كه اين بانك آمار سال
 ۹۸رااعالمكرد،مربوطبهماههايپايانيسالقبل
بود كه اعالم شد حدود  ۶۸درصد از ارز صادراتي
به كشور بازگشته است.
صادرات مرغ با عوارض  ۱۵۰۰توماني
تمديدشد
ع��وارض صادراتي  ۱۵۰۰توماني گوش��ت مرغ
تا پاي��ان تير ماه  ۹۹تمديد ش��د .مدير كل دفتر
مقررات ص��ادرات و واردات در نامهاي به گمرك
ايران ،از تمديد عوارض صادراتي  ۱۵۰۰توماني
گوش��ت مرغ تا تير ماه  ۹۹خبر داد .همچنين بر
اساس تصميم ديگر نود و چهارمين جلسه ستاد
تنظيم بازار ،با صادرات مرغ زنده در سقف۴۰۰تن
و به صورت مجوز موردي از مرزهاي سيس��تان و
بلوچستان تا پايان خرداد ماه موافقت شد.
درفروردينماهبودكه«عباسقبادي»،دبيرستاد
تنظيم بازار از كاهش مصرف مرغ به دليل برگزار
نشدنمجالسمختلفدرپيشيوعويروسكرونا
و كاهش قيمت اين محص��ول در بازار خبر داد و
گفت :براي حمايت از مرغداران ،عوارض صادرات
مرغكهپيشازاينبهازايهركيلوپنجهزارتومان
بود،بهيكهزارو ۵۰۰تومانكاهشمييابد.ستاد
تنظيم بازار يك ماه بعد يعني در ارديبهشت ماه
دستور كاهش عوارض صادرات مرغ از پنج هزار
تومان به ۱۵۰۰تومان را ابالغ كرد؛ البته كه تاريخ
اجراياينمصوبهتاخردادماهاعالمشدهبودوحاال
اجراياينتصميميكماهديگرتمديدشدهاست.

جزييات بسته حمايتي كرونا
براي صنعت نمايشگاهي
مهر|ي��ك مق��ام مس��وول در وزارت صمت ،از
اختصاص يك بس��ته حمايتي از سوي دولت ،به
صنعت نمايشگاهي و فعاالن اين صنعت خبر داد.
بهمن حس��ينزاده با بيان اينكه پس از رايزنيها
و پيگيريهاي سرپرست وزارت صمت ،كميته
بررس��ي و مقابله با پيامدهاي اقتصادي ناش��ي
از ش��يوع ويروس كرونا ،صنعت نمايش��گاهي و
شركتهايزيرمجموعهآنراجزومشاغلآسيب
ديدهشديدازكرونامحسوبكرد،گفت:باپذيرش
و تصويب اين پيشنهاد ،مجوزي از كميته ياد شده
اخذگرديدكهبهموجبآن،فعاالننمايشگاهيبا
ارايهكدمليميتوانندتسهيالتحمايتيدريافت
كنند .وي افزود :با تدابير انديشيده شده از سوي
سرپرستوزارتصمت،تخصيصبستهحمايتي
دولت ميتواند موجب بازسازي كسب و كار ۳۳
هزار تن فعال نمايشگاهي ۴۵۰،شركت غرفه ساز
و بيش از  ۱۰۰مجري نمايشگاهي شود .به گفته
اين مقام مسوول ،درشرايط شيوع ويروس كرونا
توليدات ايران نسبت به ديگر كشورهاي جهان
كمتر آس��يب ديد كه علت اصلي آن تغيير خط
توليد از محصوالت متفرقه به كاالهاي پزشكي،
ضدعفوني و شويندهها بود .عاملي كه سبب شد تا
همچنانرونقتوليددربخشهايمختلفصنايع
كشور حفظ شود .وي در مورد چگونگي دريافت
تس��هيالت حمايتي دولت نيز گفت :متقاضيان
دريافت اين بس��ته حمايتي،باي��د كد ملي و كد
ثبت شركتهاي خود را به نمايشگاه اعالم كنند.
حس��ينزاده همچنين درباره برگ��زاري يا عدم
برگزاري نمايشگاه جهش توليد و دستاوردهاي
مقابله با كرونا به عنوان نخستين نمايشگاه سال
جاري ،اظهار كرد :اين نمايشگاه در صورت اخذ
مجوز از س��تاد مقابله و پيش��گيري ب��ا كرونا در
تاريخ  ۲۴خرداد ماه سال جاري در تهران برگزار
ميشودوبراساسپروتكلهايبهداشتيمصوب،
بازديدكنن��دگان آن متخصصين و مس��ووالن
عاليرتبه كش��وري خواهند بود و به هيچ عنوان
برايبازديدعموممردمبليتفروختهنخواهدشد.
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تشكيل دادگاه الهه با موضوع نفت ايران

تاريخچه

ماجراهاي تلخ و شيرين
قند و شكر

ريشه لغوي شكر به كلمه ساكارا مربوط ميشود
كه در زبان سانسكريت به گياه نيشكر اطالق شده
است .طبق شواهد تاريخي ،ايرانيان از نخستين
اقوامي بودند كه ش��كر را ميشناختند و حتي از
حدود  332س��ال قبل از ميالد مس��يح در ايران
مورد اس��تفاده بوده اس��ت .همچنين سوابقي از
كاربرد واژه ش��كر در زبان پهلوي و نوش��تارهاي
دوره ساس��انيان وجود دارد .شكر غالباً از دو گياه
نيشكر ( )CANEو چغندر قند ()Sugar beet
به دست ميآيد ،ولي سابقه كشت نيشكر بسيار
طوالني بوده و به چند هزار س��ال قبل از ميالد در
جزاير جنوب شرق آسيا بر ميگردد ،در حالي كه
سابقهكشتچغندرقندطوالنينيست.چغندرقند
گياهي است خواستار شرايط آب و هواي مناطق
معتدله ،ولي به علت سازگاري باالي اكولوژيكي،
در ش��رايط متنوع اقليمي توس��عه يافته است.
بهطوريكه امروزه به استثناي استراليا در  5قاره
جهانكشتميشود.براياولينباردرسال1747
ميالديشيميدانمعروفآلمانيآندراسمارگراف
( )A.S.Margrafپي برد كه در ريش��ه چغندر
علوفهاي ،قندي ش��بيه قند نيش��كر وجود دارد.
وي با اس��تخراج قند به روش عصارهگيري الكلي
از گياه چغندر قند توانس��ت يكي از بزرگترين
كشفيات علمي آن زمان را به نام خود ثبت كند.
تاريخچه تجارت نيشكر نشان ميدهد كه ايرانيان
از نخس��تين اقوامي بودند كه هزاران سال پيش
توانستند شكر متبلور سفيد را بهصورت جامد از
نيشكربهدستآورده،آنرابهعنوانكااليتجاري
به بازار عرضه كنند .تالش براي كشت نيشكر در
ايران در سال  1338با احداث اولين واحد بزرگ
كشت و صنعت نيشكر در هفت تپه در خوزستان،
آغاز به كار كرد .در س��ال  1274هجري شمسي
راهاندازي اولين كارخانه توليد قند و شكر از چغندر
در منطقه كهريزك صورت گرفت .از حدود سال
 1311به تدري��ج كارخانههاي قن��د در مناطق
مختلف ايران تاسيس ش��دند و هماكنون حدود
34كارخانه از چغندر قند و  5كارخانه از نيش��كر
توليدقندوشكرراانجامميدهند.نخستينقرارداد
دولتي و برقراري روابط تجاري ميان ايران و كشور
بلژيك ،در يك آيين رسمي ويژه ميان دولتهاي
 ۲كشور در سال  ۱۸۴۱ميالدي؛ يعني  ۱۷9سال
پيش و مصادف با  ۱۲۵۷قمري منعقد شد .يكي
از مباحث مطرح شده در اين قرارداد احداث يك
كارخانه قند توسط متخصصان بلژيكي در ايران
بود ،گرچه مفاد اين قرارداد در اواخر قرن نوزدهم
اجراييشد.يكيازمفاداينقرارداداحداثكارخانه
قند كهريزك در سال  ۱۸۸۹ميالدي بود .دوران
نخست قند در ايران را مربوط به سالهاي ۱۳۱۱
تا  ۱۳۷۴ذكر كردهاند كه در اين فاصله زماني نيز
نخستينكارخانهقندايرانباظرفيتمصرف۱۵۰
تنچغندرتوسطيكشركتبلژيكيتاسيسشده
و در اين باره نكات زيادي در تاريخ به ثبت رسيده
است،اگرچهازآنكارخانههماكنونمخروبههايي
بيش در مسير جاده بهش��ت زهرا -كهريزك در
جنوب شرقي تهران باقي نمانده است.

ي شدن صنعت نفت نتيجه اراده سياسي يك ملت
مل 
مستقلوآزاداست.باكمالاعتماديكهبهحقانيتخود
ياينكهاعتمادماخللناپذيراست،
داريمومخصوصابرا 
ي است را در
ي ملت ما حيات 
نميتوانيم قضيهاي كه برا 
معرض خطر رأي نامساعدي ولو اينكه آن غيرمحتمل
هم باشد ،قرار دهيم .با توجه به آنچه گفته شد از آقايان
تمنا دارم كه بر اين طرز فكر ما خرده نگيرند و اگر ممكن
باشد آن را تصديق كنند و در هر حال الاقل طرز فكر ما
را درك كنند .به همين منظور بود كه با وجود نقاهت
و ضعف مزاج ك ه نتيجه كبر سن و مصائبياست كه در
ل شدهام و با وجود اينكه
راه مبارزه براي آزادي متحم 

بار سنگين مسووليت مرا ناتوان كرده است از راه دور به
س احترام
اين ديار آمدم تا از طرف��ي با حضور خود ح 
كامل ملت و دولت ايران را به دستگاههاي بينالمللي
ت كنم و از ط��رف ديگر به آقايان مدلل س��ازم كه
ثاب 
ت حقوقي كه نسبت به صالحيت ديوان
گذشته از ايرادا 
داريم ،اخالقا و سياستا در وضعي واقع شدهايم كه ديگر
نميتوانيم موضوع مليش��دن نفت را مورد بحث قرار
دهيم» .سرانجام دادگاه الهه در جريان اختالف ميان
ايران با انگلستان درباره پرونده ملي شدن صنعت نفت
بهحقانيتايرانوعدمصالحيتدادگاهبينالملليبراي
بررسي شكايت لندن از تهران راي داد.

جامعه

كل حريق جنگلها هنوز به ۱۵۰۰هكتار نرسيده

رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست
درباره حريقه��اي اخير نظ��ر متفاوتي
با كارشناس��ان و فعاالن محيط زيس��ت
دارد؛ هم درباره مي��زان حريقها به نوعي
مس��اله را جدي نميداند و ميگويد هنوز
به 1500هكتار هم نرس��يده و هم درباره
استفادهازهليكوپتربراياطفايحريقكه
درچندهفتهاخيرمسالهحياتيمورداشاره
نيروهاي امدادي و فعاالن محيط زيست بود ،ميگويد
چندان نقشي در اطفاي حريق ندارند! عيسي كالنتري
بابياناينكهكلمناطقيكهتابهامروزآتشگرفتههنوز
به  ۱۵۰۰هكتار نرس��يده است ،گفت :تكنولوژيهاي
موجودمانندپهپادتنهاميتواندآتشسوزيرارصدكند
اما امكان خاموش كردن حري��ق را ندارد .در خصوص
استفاده از هليكوپتر ،نهايتا ميتواند به اندازه نصف يك

تانك��ر آب جابهجا كند و آتشس��وزي به
ش��كل طبيعي و بدون دستكاري انسان،
بخشي از اكوسيس��تم جنگل است .او در
ادامه از مردم تش��كر و اظهاركرد :در كنار
نيرويهاي امدادي ،واقعا براي مهار آتش
كمككردندواگرمانندمردمديگركشورها
رفتارميكردندامروز،ميزانخسارتخيلي
بيشتر از ۱۵۰۰هكتار بود .رييس سازمان
حفاظتمحيطزيستهمچنيندرمورددرياچهاروميه،
با بيان اينكه من به عنوان يك آذري از روحاني تش��كر
ميكنم ،گفت :درياچه اروميه آب را به خاطر س��دهاي
اطرافش از دست داد و آب اضافه شده در درياچه تا االن
فقط از مح��ل صرفهجويي كش��اورزي و اليروبي بوده
و از نيمه دوم س��ال جاري ،آب از مح��ل رودخانه زاب و
تصفيهخانههايتبريزواروميهوارددرياچهميشود.

كشف دارو از فرآيند سنگين پالسمادرماني بهتر است

معاونتحقيقاتوفناوريوزارتبهداشت،
درمان و آموزش پزشكي گفت :بررسيها
نشان داده است كه  ۸۰تا  ۹۰درصد مردم
هنوز به بيماري كرونا مبتال نش��دهاند و
در خط��ر ابتال قرار دارن��د .رضا ملكزاده
درباره درمان كرونا از طريق تزريق پالسما
و مراح��ل بررس��ي آن در كميته علمي
ستادمليمقابلهباكرونابيانكرد:پالسما
درمانيجزودرمانهاييموثراست.اينشيوهدرمانيدر
كميتهعلميبررسيشدهاستومجوزتحقيقاتآنرا
از سوي كميته علمي صادر كردهايم .اين روش درماني
دركشوربربيشاز ۲۰۰نفراعمالشدهاستونتيجهاي
كه حاصل ش��ده ،مثبت است؛ عالوه بر اينكه در سطح
بينالملليهمدرمانيموثرشناختهميشود.ويافزود:
منتهايكنكتهخيليمهموجوددارد،مابايدپالسمارا
زماني از بهبوديافتگان اخذ كنيم كه كامال بهبود پيدا
كرده باش��د ،به عالوه تزريق پالسما و هر نوع مشتقات
خوني بايد با احتياط انجام شود ،زيرا با انتقال پالسما يا

انتقال هر فراوردهخوني ديگر ،اين امكان
وجودداردكهبيماريهايديگربهگيرنده
كزادهگفت:
فرآوردهخونيمنتقلشود.مل 
اگر بتوانيم ،قرص يا س��رمي براي درمان
قطعيكوويد ۱۹پيداكنيم،بهمراتببهتر
از اين اس��ت كه از پروسه سنگيني مانند
پالسما درماني استفاده كنيم ،اما از آنجا
كه هيچ درمان جايگزين��ي نداريم ،براي
برخ��ي بيماران كه وضعيت خيلي ب��دي دارند ،از اين
درماناستفادهميكنيم.اوافزود:اينكهميگوييم ۸۰تا
 ۹۰درصدمردمهنوزمبتالنشدهاند،بهاينمعناستكه
امكان ابتالي آنها وجود دارد ،البته اين موضوع مربوط
به كس��اني نيس��ت كه مبتالي بدون عالمت حساب
ميش��وند ۵.درصد افرادي كه مبتال ميش��وند ،هيچ
عالمتي ندارند و آن ۸۰درصد افراد مذكور هيچ پادتني
براي مقابله با ويروس ندارند و تنها آن  ۲۰درصدي كه
مبتالشدهاند،چهباعالمتوچهبيعالمتايمنيدارند
وباقيافراددرمعرضابتالهستند.

مجلس در گذر تاريخ

تصويب قانون اجازه الحاق دولت ايران به سازمان بهداشت جهاني
خردادسال 1327ودرمجلسپانزدهمشورايملي،
قانون اجازه الحاق دولت ايران به سازمان بهداشت
جهاني به تصويب نمايندگان رسيد .بر اساس ماده
واحده اين قانون ،مجلس شوراي ملي قبولي دولت
ايران را نسبت به چهار سند ضميمه تنظيمشده در
كنفرانس بينالمللي بهداش��ت «كه در  29تير ماه
 1325در نيويورك تش��كيل و در تاريخ  31مرداد
 1326خاتمهيافته»واسنادآنبهامضاينمايندگان
دولت شاهنشاهي ايران رسيدهتأييد و تصويب كرد.
كنفرانس بينالمللي بهداش��ت كه مامور برقراري
يك سازمان بينالمللي بهداش��ت از طرف شوراي
اقتص��ادي و اجتماعي ملل متحد ب��ود به موجب
قطعنامهمورخ  15فوريه  1946تشكيل شد .برپايه
اساسنامه سازمان بهداشت جهاني،دولتهايي كه
عضويت اين مجمع را دارا هستند اعالم ميدارند كه
با موافقت با منشور ملل متحد اصول زيرين اساس
سعادت ملل و سازگاري روابط و تأمينامنيت آنها
است .سالمتي مبني است بر رفاه كامل جسم و روح
جامعهوصرفاًعبارتازفقدانناخوشيياناتندرستي
نيست.بر پايه اين اساسنامه ،يكي از حقوق اساسي
هر انس��اني اين اس��ت كه به بهترين حالت رفاه و
سالمتي دسترس��ي يابد و اختالف نژاد و مذهب و
عقايد سياس��ي و وضعاقتصادي و اجتماعي مانع از
حصول به اين مقصد نبايد باشد .سالمتي كليه ملل

شرط اساسي صلح و امنيت جهاني است و رسيدن
به اين ش��رط بدون همكاريجدي اشخاص و دول
امكانپذير نيست .دولتهاي شركتكننده در اين
پروتكل در قسمت راجع به خود موافقت دارند كه از
بدو اجراي اين پروتكل وظايف و كارهاي مرجوعه
بهادارهبهداشترابرطبقموافقتنامههايبينالمللي
مندرجه در ضميمه  1سازمان يا كميسيون موقتي
آن عهدهدار خواهد بود .دولتهاميتوانند از طريق
امضا بدون قيد تصويب ،امضا به قيد تصويب متعاقل
باقبول،وقبوليعادي،اينپروتكلرابپذيرند،قبولي
بهوسيله تسليم يك سند رسميبه دبيركل سازمان
ملل متحد صورت ميگيرد .مجمع بهداشت اختيار
دارد آييننامهها و مقرراتي درباره مسائل زير تدوين
كند :هر اقدام صح��ي و قرنطينهاي يا هر عملي كه
باعث جلوگيري سرايت مرضي از كشوري به كشور
ديگر شود ،فهرست هايي راجع به امراض و علل فوت
و دستورهايي براي بهداشت عمومي ،تهيه مقررات
متحديبرايتشخيصامراضكهآنمقرراتبهطور
بينالمللي مجري شود ،تهيه مقياس هاي منظمي
درباره پاك��ي و تأثير مواد علمالحيات��ي و دارويي و
محصوالت مش��ابه آنها كه در تج��ارت بينالمللي
رايج است ،شرايط تبليغ و انتشار محصوالت دوايي
و علمالحياتي و محصوالت مشابه آنها كه در تجارت
بينالمللي رايج است.

تازهترين كتاب شفيعيكدكني در بازار كتاب

«طفلي به نام شادي» ،تازهترين مجموعه شعر محمدرضا شفيعي كدكني منتشر شد« .زي ِر همين آسمان و روي همين خاك»،
شب سردي كه ُسرودي نداشت» عنوانهاي
«هنگامه شكفتن و ُگفتن»« ،از هميشه تا جاودان»« ،شيپو ِر اطلسيها» و «در ِ
مد ِت شاعري من -كه
اين پنج دفتر است .محمدرضا ش��فيعيكدكني در مقدمه «طفلي به نام شادي» آورده است :در تمام ّ
عمري ش��صت و چند ساله دارد -من همچنان آدم عقبماندهاي باقي ماندهام كه نه «وزن» را رها كردهام و نه «قافيه» را و نه
الت وجودي» را و نه «ايران» را .براي ِ
«معني» را ،نه «عشق» را و نه «تأ ّم ِ
اثبات عقبماندگي يك شاعر سندي استوارتر ازاين
ِ
اكثريت مردم آن به چشمشان است...
ميتوان يافت؟ آنهم در مملكتي كه عقل
مرزپرگوهر

عكس    :ايسنا

نوزده��م خ��رداد  1331دادگاه الهه با
حضورمحمدمصدقبرايبررسيشكايت
تاريخ
نگاري ايران از انگليس تشكيل شد .در بخشي
از س��خنان مصدق در اين دادگاه آمده اس��ت« :نزد ما
ايرانيان تش��ويش جلوگيري از هر گونه عملي كه در
حك��م مداخله در صالحيت ملي باش��د ،ش��ديدتر از
ساير ملل است ...كشور ما ميدان رقابت سياستهاي
استعماري بوده ضمنا پي بردهايم كه متاسفانه با وجود
آن همه اميد و آرزو ،جامعه ملل و س��ازمان ملل متحد
نتوانستهاند به اين وضع اسفناك كه شركت سابق نفت
ايران و انگليس در  50س��ال اخير مظهر برجسته آن
ب��ود ،خاتمه دهد .ملت ايران كه از اين وضع به س��توه
آمده بود در يك جنبش مردان��ه با ملي كردن صنايع
نف��ت و قبول اصل پرداخت غرامات يكباره به س��لطه
بيگانگان خاتمه داد ».در ميان همراهان مصدق عالوه
بر چند روزنامهن��گار و عكاس ،عدهاي از مش��اوران او
هم همراهش بودند؛ مهندس كاظم حسيبي،اللهيار
صالح ،كريم س��نجابي ،مظفر بقايي ،محمدحس��ين
عليآبادي ،حس��ن صدر ،عبدالحسين دانشور و دكتر
عيسي سپهبدي .پيش از جلس��ات رسيدگي ديوان،
مصدق و همراهانش به شور مينشستند؛ پيشنهادها
و اظهارنظرهاي مختلف جهت ترسيم خطوط دفاعي
ايران مطرح ميش��د .مصدق سپس شرحي از مظالم
شركت را برشمرده و بر تحسين ملت ايران تاكيد كرد:
«ملت ايران به علتالعلل بدبختيهاي خود پي برده و
مصمم است فساد را براي هميشه ريشهكن كند و اجازه
نميدهدخارجيبرسرنوشتشتسلطيابد…تصميم

چهره روز

تاالباهللآباد در شهرس�تان آبيك ،تنها تاالب اس�تان قزوين در مجاورت تاالب صالحيه نظرآباد قرار دارد .اين تاالب كه به عنوان كانون
ريزگرد براي اس�تانهاي قزوين ،قم ،البرز و تهران محسوب ميش�د ،براي دومين سال پياپي و پس از  ۱۵سال خشكي به دليل بارشهاي
بهاري احيا ش�ده و حياتي دوباره براي گونههاي جانوري فراهم كرده است .اين تاالب در صورت احياي دايمي ميتواند از نظر تنوع محيط
زيس�ت و گردشگري فرصت ارزش�مندي را پيش روي استان قزوين قرار دهد .دشتاهللآباد با وس�عت  ۶۵هزار كيلومتر در  ۱۰كيلومتري
جنوب شهرستان آبيك قرار گرفته است كه  ۳۵هزار كيلومتر آن در استان قزوين و  ۳۰هزار كيلومتر آن در استان البرز قرار دارد.
ميراثنامه

يكند؟
ميراث فرهنگي براي «جهنم سبز» چه م 
تاريخپادگان« ۰۶ارتش»رابازيگريمطرحكرد
نخستيناعتراضهاازبيتوجهيبه ِ
كههرروزصبحمحوطهقديميپادگانراازپنجرهخانهاشميديد،درختانوبناهاي
قديمي كه از بيتوجهي فرتوت و ناتوان شده بودند؛ حاال بعد از گذشت سه سال هر
چندفقطهماناعتراضتنهادليلتغييركاربريپادگاننبود،بلكههمهچيزدستبه
دستهمدادهتابوستانجايپادگانرابگيرد،امادراينميانسرنوشتبناهايتاريخي
چهميشود؟پادگان« ۰۶ارتش»درچهارراهپاسدارانرانهتنهاميتوانيكخاطره
جمعيبهواسطهگذراندندورهسربازيبخشزياديازجوانانتهرانيبهحسابآورد
كهاستفادهازاينفضابهعنوان«پادگان»ازدورهصفويهخودعاملياستكهحفظاين
محوطهبهعنوانبخشيازتاريختهرانبايدهمچنانموردتوجهباشد،توجهيكهاز
زمانآغازبحثهابرايتبديلفضايپادگانبهبوستانتقريباكنارگذاشتهشدهاستو
مسووالنشهريتاكنونتنها ِ
بحثقابلگفتوگودراينزمينهرابوستانكردنپادگان
ميدانند.داستانازاعتراضحميدفرخنژاد–بازيگر–در ۲۶مهرسال ۱۳۹۶آغازشد،
وقتي كه گفت« :سه سال است هر روز ميبينم چه باليي سر «پادگان »۰۶ميآيد،
درختانيكهآببهخودنميبينندوبناهايقديميكهازبيتوجهيفرتوتشدهاندو
هيچكسبهفكرشاننيست».اودرآنزمانخودرايكشهروندعاديمعرفيكردكه
نسبتبهاينمحوطهنظاميوتاريخينگراناستوباتوجهبهآنچهدرطولسهسال
گذشته ميبيند ،بر خود الزم دانسته بود كه براي نجات اين محوطه تاريخي هشدار
سربازان آموزشياش آنجا را «جهنم سبز» ميناميدند.
دهد ،منطقهاي نظامي كه
ِ
اماهموارههمهصحبتهافقطازانتقالپادگان ۰۶بهخارجازتهرانوتبديلمحوطه
بهبوستانبود،اماهيچنكتهياحتيسوالمبهميدربارهوضعيتبناهايتاريخيقرار
گرفتهدراينمحوطهنظاميمطرحنشد.سرانجاممراسمآغازعملياتاحداثبوستان
ارتش و تبديل پادگان ۰۶ارتش به فضاي س��بز عمومي ش��هري ،بعدازظهر شنبه
 ۱۷خرداد در اين پادگان بدون حضور هيچ مدي ِر ميراثي برگزار شد .بعد از نكاتي كه

گلپايگانيمعاونشهردارتهراننسبتبهلزومتوجهبهابعادميراثياينمحوطهتاريخي
مطرحكردهبودشايدبتوانبهيكنكتهقابلتوجهاشارهكردوآن«تذكراحمدمسجد
جامعي -عضوكميسيونفرهنگيواجتماعيشورايشهرتهران-استكهيكشنبه
 ۱۸خرداددرتذكرپيشازدستورخوددرجلسهشورايشهرتهرانپيشنهاددادكه
«اين مجموعه به جاي آنكه بوستان شود ميتواند به «موزه  -بوستان» تبديل شود.
و اكنون مرتضي اديبزاده  -معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي استان
تهران-تاكيدداردكهباتوجهبهثبتمليبودناينمحوطه،بايدتابعضوابط،قوانينو
مقرراتبازدارندهحمايتازآثارباشدودربحثكلياتموضوعدرحالبررسيهستيم
وگزارشرابهآنهاميدهيموبههميندليلنيزكميتهايازسوياينادارهكلدرحال
بررسياستونتايجايناقدامبهزودياعالمميشود.

كتابخانه

اقتصاد براي همه اثر علي سرزعيم

بسياري از افراد دوست دارند كه از بحثهاي اقتصادي كه در رسانهها درمي گيرد سردرآورند .دوست دارند معناي آمار و ارقام
اقتصاد كالن را بفهمند و داللت آن را در زندگي روزمره ش��ان متوجه شوند .تاكنون كتابي كه به شكل رضايت بخشي به اين
افراد در جهت تحقق اين هدف ياري رساند وجود نداشت .كتابهاي اقتصادي يا بسيار پيچيده و فني هستند يا كتابهايي
مقدماتياند اما معطوف به اقتصاد كشورهاي غربي ،بهويژه امريكا نوشته شدهاند و خواننده حتي اگر حوصله كند كه فرمولها
و نموداره��اي آن را بفهمد ربط آن مطالب را به وضعيت اقتصاد ايران و مباح��ث روز در نمييابد .كتاب اقتصاد براي همه به
زبان ساده به مسائل اقتصادي پرداخته است.
هنر

دو جايزه جشنواره فيلم «كراكو» براي «سايههاي بيخورشيد»

مستند«سايههايبيخورشيد»بهكارگرانيمهرداداسكوييجايزه«بهترينكارگرداني»
و «بهترين فيلم از نگاه هيات داوران دانشآموزي» جشنواره «كراكو» لهستان را به خود
اختصاص داد .شصتمين جشنواره فيلم مستند ،انيميشن و كوتاه «كراكو» كه يكي از
قديميترين جشنوارههاي س��ينمايي اروپاست و امسال به سبب بحران جهاني كرونا
به صورت آنالين برگزار شد ،فهرس��ت برندگان خود را اعالم كرد و مستند «سايههاي
بيخورشيد»بهكارگردانيمهرداداسكوييكهيكيازفيلمهايبخشرقابتيآثارمستند
بود در نهايت جايزه ش��اخ نقرهاي بهترين كارگرداني را از آن خود كرد .اين فيلم از نگاه
هياتداوراندانشآموزيجشنوارهنيزبهعنوانبهترينفيلمبخشرقابتيانتخابشد.
«سايههايبيخورشيد»بهعنواننمايندهسينمايايراندربخشرقابتيسيودومين
جشنوارهمستندآمستردام(ايدفا)درسال ۲۰۱۹ودرافتتاحيهاينرويدادمستنداولين
نمايشجهانيخودودرنهايتجايزهبهترينكارگردانيرابرايمهرداداسكوييبهارمغان
آورد« .سايههاي بيخورش��يد» اثري تكاندهنده و برانگيزنده درباره محل نگهداري
نوجوانانبزهكاراستورويدخترانوزنانيتمركزميكندكهبهسببقتليامعاونتدر
قتل يكي از مردان خانواده يا خويشاوندان سوءاستفادهگر خود به كانون اصالح و تربيت
فرستادهشدهاند.اينمستندتصاويريناخودآگاهومشاهدهايازكانوناصالحوتربيترا
دركنارمصاحبههاييكنترلشدهقرارميدهدوازدخترانميخواهدبادوربينصحبت
كنند،گوييدرحالصحبتبامادرشانياقربانيشان(كهمعموالپدريابرادرشاناست)
هستند.جشنوارهفيلمكراكوقراربودازتاريخ ۳۱مهتا ۷جوالي ۱۱( ۲۰۲۰تا ۱۸خرداد

سالآينده)برگزارشودامابهسبببحرانجهانيشيوعويروسكرونافيلمهايپذيرفته
بهصورتآنالينبهنمايشگذاشتهشد.اينجشنواره،جزوجشنوارههاياسكاركواليفاي
محسوب ميشود« .سايههاي بيخورش��يد» عالوه بر آنكه از برخي از اين جشنوارهها
جايزهبهدستآوردهاست،هماكنوننيزدرجشنوارهمستدداكاِجنيوزيلندحضوردارد.

تهيهكننده «خوب ،بد ،جلف :»۲فعال قصد اكران نداريم

تهيهكننده فيلم «خوب ،بد ،جلف »۲ميگويد :بهتر است اولين اكران سال پس از
بازگشايي سينماها در تيرماه با فيلمهايي باشد كه سازندگانشان تمايل به اين كار
دارند .فيلم «خوب ،بد ،جلف  »۲به كارگرداني پيمان قاسمخاني و تهيهكنندگي
محسن چگيني اواخر سال گذشته و پيش از تعطيلي سينماها حدود يك هفته
اكران شد ،و از آنجا كه يكي از فيلمهاي نوروزي سينماها بود ،در موضوع بازگشايي
سينماها هميشه يكي از گزينههاي اصلي براي اولين اكران پس از كرونا محسوب
ميشد؛ به ويژه آنكه از سوي سازمان سينمايي اعالم شده بود اگر فيلمي در نوبت

اكران بوده و پس از بازگشايي سينماها انصراف دهد ،دستكم  ۶ماه بايد در نوبت
بماند .اما حاال كه قرار شده سالنهاي سينمايي از اول تيرماه دوباره فعاليت خود را
آغاز كنند ،سازندگان اين كمدي چندان تمايلي به اكران فيلم خود ندارند .محسن
چگيني در اين باره به ايسنا گفت :در شرايط فعلي قصد اكران فيلم را نداريم البته
هنوز صحبتي هم با ما نشده و بايد ببينيم شرايطاكرانچطوراست،چون وقتي۵۰
درصد ظرفيت سالنها قرار است به كار گرفته شود ،فروش فيلمها نصف خواهد
شد پس شرايط براي فيلم ما مثل گذشته نيست.

