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 برگزاري نمايشگاه هاي تجاري 
با امكانات آي تي متحول مي شود

 رهبر معظم انقالب اسالمي
 در ارتباط تصويري با مسووالن قضايي تأكيد كردند:

 بسياري از فعاالن اقتصادي 
هنوز آشنايي كافي با نمايشگاه هاي مجازي ندارند
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شركت آب و فاضالب  استان اصفهان

علي اكبر نيكواقبال ، اقتصاددان و مدرس دانشگاه تهران مطرح كرد

 اما و اگرهاي تورم هدف
 22 درصدي

يادداشت- 3

 سگ را گشاده اند 
و سنگ را بسته!

فيلترين��گ در اي��ران، 
طوالن��ي  س��ابقه اي 
دارد؛ از هم��ان زم��ان 
وارد  اينترن��ت  ك��ه 
كشور ش��د، محدوديت 
فيلترينگ  و  دسترسي 
ه��م به نوع��ي خ��ود را 
در سياس��ت برخ��ورد 
با اينترنت جاي داد. اين محدوديت ها با مس��دود 
كردن وب  سايت ها آغاز شد و با ظهور پديده هاي 
جديد، از شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها، به 
اين ابزارها هم سرايت كرد. يكي از محبوب ترين 
و پرمخاطب ترين شبكه هاي اجتماعي فيلترشده، 
فيس بوك اس��ت كه پي��ش از س��ال ۱۳۸۸ دو 
بار فيلتر و آزاد ش��ده ب��ود، اما پ��س از انتخابات 
رياست جمهوري آن سال، مهر فيلترينگ آن براي 
هميشه تا امروز زده ش��د. توييتر هم در حالي كه 
كاربران ايراني زيادي را ب��ه خود جذب كرده بود، 
به سرنوش��ت فيس بوك دچار ش��د و اين شبكه  
اجتماعي هم تا امروز همچنان فيلتر مانده است. 
اين در حالي اس��ت كه بس��ياري از مسووالن در 
كشور، عضو اين شبكه هستند. يكي از مسووالن 
دولتي كه فعاليت نسبتا زيادي هم در توييتر دارد، 
وزير ارتباطات است كه در اين فضا بعضا به پرسش 
و پاس��خ با كاربران ه��م مي پ��ردازد. البته آذري 
جهرمي بارها در اعتراض ب��ه انتقاداتي كه چرا در 
يك شبكه اجتماعي فيلترشده حضور دارد، عنوان 
كرده كه براي حض��ور در توييتر از فيلترش��كن 
اس��تفاده نمي كن��د، بلكه ب��ه اذع��ان او، برخي 
مس��ووالن از اينترنت بدون فيلتر برخوردارند كه 
آنها را از ابزارهاي اسمًا غيرقانوني مانند وي پي ان و 
فيلترشكن بي نياز مي كند، هرچند همين موضوع 
هم براي برخي به منزله عذر بدتر از گناه اس��ت و 
بسياري معتقدند حضور در شبكه هاي اجتماعي، 
حقي است كه همه كاربران بايد به طور مساوي از 
آن برخوردار باشند و نه فقط عده اي با بهره گيري 
از اينترنت بدون فيلتر. از پيام رسان هاي فيلترشده 
در ايران هم مي ت��وان به وي چت و وايبر اش��اره 
كرد كه هر كدام در س��ال هاي گذشته، به عنوان 
نمونه هاي پرطرفدار پيام رس��ان ظاهر ش��دند و 
البته با فيلترينگ دوره اي آنه��ا و روي كار آمدن 
واتس اپ و تلگرام، عمال به حاشيه رفتند و حتي با 
رفع فيلتر هم نتوانستند در جذب دوباره مخاطب 

در ايران، موفق عمل كنند. 
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فائزه  طاهري

يادداشت- 1

مكافات  صنعت دولتمدار
صنع��ت كش��ور دهه ها 
اس��ت بدون راهب��رد و 
مش��خصي  سياس��ت 
گذران مي كند و البته روز 
به روز نيز فربه تر مي شود؛ 
واس��طه  ب��ه  چراك��ه 
بي اعتمادي ب��ه جهان 
خارج تالش مي شود كه 

كاالها و محصوالت بيشتري در داخل توليد شود. 
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حسين  حقگو

يادداشت- 2

 بركه سازي اقتصاد ايران 
و تيغ آفتاب

يكي از داغ ترين مباحث 
دهه هاي اخير مس��اله 
»جهاني ش��دن« است. 
شگفت اينكه اين مساله 
حياتي در ايران مبحثي 
حاشيه اي و بي مخاطب 
يا  است. جهاني ش��دن 
نش��دن، بحثي لوكس و 
ادامه در صفحه 5 سانتيمانتال نيست،   بلكه...  

مهدي تديني

گروه پشتيباني توليد | اقتصاد ايران در دو سال 
گذش�ته، ش�رايط خاصي را تجربه كرده است. 
اقتصادي كه براي چند دهه بخش قابل توجهي 
از هزينه ها و بودجه جاري خود را مس�تقيما از 
درآمدهاي نفتي پوشش داده، از ارديبهشت 97 
با از سرگيري تحريم هاي اقتصادي امريكا، عمال 
نتوانس�ته به اين منبع ارزان قيمت دسترس�ي 
پيدا كند و اين توفي�ق اجباري دول�ت را بر آن 
داش�ته كه از ظرفيت هاي مغف�ول مانده مانند 
ص�ادرات غيرنفتي يا مناب�ع ماليات�ي در اداره 
كشور استفاده كند. در ش�رايطي كه با عبور از 
دوران س�عي و خطا در ماه هاي ابتدايي تحريم، 
دولت آماده مي شد در سال 99، با تكيه بر تجربه 
سال هاي اخير، عبور از اقتصاد نفتي را وارد فازي 
جديد كند، ش�يوع ناگهاني وي�روس كرونا در 
ايران و جهان بس�ياري از اين برنامه ها را بر هم 
ريخت. سازمان هاي جهاني پيش بيني مي كنند، 
ميزان تجارت جهاني ت�ا 30 درصد كاهش پيدا 
كند و به دليل تعطيلي واحدهاي اقتصادي تحت 
تاثير سياس�ت هاي قرنطينه اجتماعي، رش�د 
اقتصادي بسياري از كشورها نيز منفي خواهد 
بود. ورود به چنين دوراني براي اقتصاد ايران كه 
در دو سال گذشته نيز رشد منفي اقتصادي را به 
ثبت رسانده بود، اوضاع را پيچيده تر مي كند.در 
چنين ش�رايطي در روزهاي اخير بانك مركزي 
اعالم كرده يكي از اصلي تري�ن اهداف خود در 
يك س�ال پيش رو را بر كاهش نرخ تورم از بيش 
از 30 درصد فعلي به 22 درصد قرار داده و همين 
امر براي كارشناس�ان اين س�وال را به وجود 
آورده ك�ه با توجه ب�ه دش�واري هاي موجود 
تحقق چنين هدفي تا چ�ه ميزان امكان پذير 
خواهد بود؟ علي اكبر نيكواقبال - اقتصاددان 
و م�درس دانش�گاه ته�ران -  در گفت وگو با 
»تعادل« از پيچيدگي هاي دستيابي به چنين 

هدفي مي گويد.

   افزايش نرخ تورم، در كنار ساير چالش هايي 
كه اقتصاد ايران با آن مواجه بوده، ش�رايط را 
براي اقشار كم درآمد دشوار كرده است. ريشه 
اين نرخ تورم باال كجاس�ت و چ�را ايران از آن 

خالصي ندارد؟
بديهي اس��ت كه ت��ورم از اضافه ب��ودن تقاضاي كل 
نس��بت به عرضه كل حاصل مي ش��ود. بنابراين وقتي 
ب��راي مث��ال از هدف تورم��ي ۲۲ درص��دي صحبت 
مي شود، به اين معني اس��ت كه تقاضاي كل در سال 
۱۳۹۹ به ميزان ۲۲ درصد بيشتر از عرضه كل خواهد 
بود. عرضه كل از اج��زاي متنوع توليد ناخالص داخلي 
تشكيل مي شود كه مي توان آنها را به دو بخش اساسي 
رشد منابع س��رمايه اي و مصرفي تقس��يم كرد. يكي 
از اركان محاس��بات ملي برآورد دقي��ق افزايش كمي 
س��رمايه گذاري ملي و مضافا افزايش به��ره وري اين 
سرمايه گذاري ها اس��ت تا بتوان در نهايت رشد توليد 
ناخالص داخلي در س��ال ۱۳۹۹ را برآورد كرد و مهم تر 
آنكه با رشد باالي توليد ناخالص داخلي، كمك موثري 
در مقابله با رشد سرس��ام آور پايه پولي و نقدينگي به 
عمل آورد. پس وقتي تورم به وجود مي آيد يعني ميزان 
تقاضا از آنچه در اقتصاد يك كش��ور عرضه مي ش��ود 
بيشتر اس��ت و اگر براي درمان اين مشكل، پول جديد 
چاپ شود، نقدينگي پرفشاري به اقتصاد وارد مي شود 
كه خود به شدت يافتن بيش��تر تورم منجر مي شود و 
اين نمونه اي اس��ت كه اقتصاد ايران در طول سال هاي 

گذشته همواره با آن درگير بوده است.
   در س�ال 99 بان�ك مركزي اع�الم كرده كه 
قصد كاهش نرخ تورم تا مرز 22 درصد را دارد. 
آيا مقدمات الزم براي رسيدن به چنين هدفي 

وجود دارد؟
تقاضا براي پول جديد، عامل تش��ديد تورم است چه 
اين تقاضا از سوي جامعه باش��د كه به ترميم قدرت 
خريد از دست رفته خود نياز دارد و چه از سوي دولت 
كه براي تامي��ن منابع بودجه نياز به سياس��ت هاي 
گس��ترش نقدينگي پيدا مي كند. اقتص��اد ايران در 

حال حاضر و در ماه هاي گذش��ته نيز همواره با رشد 
پرس��رعت نقدينگي مواجه ب��وده و دغدغه تمامي 
دولت ها، تالش براي برطرف كردن اين مشكل بوده 
است. با اين وجود شرايط در س��ال جاري مي تواند از 
اين نيز پيچيده تر شود. دولت تا پيش از شيوع كرونا 
به اين اميد بسته بود كه با سياست هايي مانند توسعه 
صادرات غيرنفتي و اس��تفاده از منابع مالي فراموش 
شده مانند ماليات، بخشي از كسري درآمدهاي نفتي 
را جبران كند. اين روش در يكي دو سال اخير تا حدي 
انجام شده بود و در س��ال جاري نيز چنين برنامه اي 
وجود داش��ت اما با ش��يوع اين ويروس و آسيبي كه 
به اقتصاد تمامي كش��ورها از جمله ايران وارد ش��د، 
دستيابي به اهداف درآمدي و به دنبال آن دستيابي به 

نرخ تورم مدنظر دشوار به نظر مي رسد.
   آيا دولت براي برطرف كردن نياز مالي خود به 

سمت چاپ پول و رشد نقدينگي مي رود؟
ما بايد ش��رايط اقتصادي امروز را بر اساس واقعيت هاي 
موجود تحليل كني��م. با توجه به تحريم ه��اي امريكا و 
البته كاهش ج��دي ارزش نفت به دنبال ش��يوع كرونا، 
عمال حس��اب ك��ردن روي درآمدهاي نفتي ن��ه واقع 
بينانه خواهد بود و نه امكان پذير. از اي��ن رو در ماه هاي 
قبل نيز بسياري از كارشناسان از اين نگراني مي گفتند 
كه امسال كشور كسري بودجه جدي خواهد داشت. از 
سوي ديگر حسابي كه روي درآمدهاي مالياتي باز شده 
بود نيز با توجه به ضربه اي ك��ه به اصناف و فعاليت هاي 
اقتصادي وارد شده، عمال ديگر قابل پيگيري نيست. در 
چنين شرايطي دولت چند گزينه دارد. يكي استفاده از 
شيوه هاي استقراض خارجي است. انتشار اوراق قرضه يا 
بدهي و فروش آنها مي تواند يكي از اين گزينه ها باش��د. 
عرضه يا فروش سهام و دارايي هاي شركت هاي دولتي در 
بورس نيز يكي ديگر از اين گزينه هاست. طرح هايي كه به 
نظر از سوي دولت پيگيري شده و بخشي از آنها اجرايي 
نيز خواهند شد اما س��وال اينجاس��ت كه تا چه ميزان 

كسري بودجه فعلي با اين طرح ها قابل پوشش است؟  
ادامه در صفحه 5  

مركز پژوهش ه��اي مجلس ب��ا تاكيد بر اينك��ه مداخله 
دولت در اجاره داري در شرايط كرونا امري اجتناب ناپذير 
است، اعالم كرد: داش��تن يك نظام اجاره داري منسجم از 
پيش   تعريف ش��ده بيش از هرچيز در شرايط بحران براي 
ساماندهي وضعيت مستأجران و نظارت بر اجراي قوانين 
مورد نياز اس��ت. به گ��زارش فارس، مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس ش��وراي اس��المي با انتش��ار گزارش��ي با عنوان 
»اثرات ش��يوع وي��روس كرونا بر سياس��ت هاي حمايتي 
از مس��تأجران« اعالم كرد: داش��تن يك نظام اجاره داري 
منسجم از پيش  تعريف ش��ده بيش از هرچيز در شرايط 
بحران براي ساماندهي وضعيت مس��تأجران و نظارت بر 
اجراي قوانين مورد نياز است.  در بخشي از گزارش بازوي 

كارشناسي مجلس آمده است: »همزمان با شيوع ويروس 
كووي��د-۱۹ تقريبًا در همه كش��ورهاي جه��ان وضعيت 
اضطراري ايجاد و فعاليت هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي، آموزشي و غيره به تعطيلي كشيده شد. با تعطيلي 
اغلب مشاغل و كسب وكارها وضعيت اقتصادي خانوارها 
به ش��دت تحت تأثير قرار گرفت و در اين بين بس��ياري از 
خانوارهاي مس��تأجر، خود را در پرداخت اجاره بهاي خانه 
ناتوان ديدند. بر اساس اين گزارش، دولت ها نيز براي مقابله 
و كاهش آثار منفي ناش��ي از ش��يوع ويروس كوويد-۱۹ 
اقدام هاي مختلفي را با توجه به شرايط ويژه بحران در پيش 
گرفتند كه در اين ميان اقدام برخي دولت ها براي سامان 
دهي وضعيت قراردادهاي اجاره بس��يار قابل توجه است. 

اين دولت ها قوانين موقتي را وضع ك��رده و با الزام اجراي 
آن تا زمان تداوم شرايط اضطراري يا بيشتر براي حمايت 
از خانوارهاي آسيب ديده همت گمارده اند. اقدامات اتخاذ 
شده كش��ورها اغلب طرح ها و برنامه هاي بسيار مشابهي 
هستند. اين برنامه ها بيش��تر مبتني بر ممانعت از اخراج 
مستأجر به دليل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر 
گرفتن فرصتي براي مستأجران جهت تسويه پرداخت هاي 
معوقه به موجران است. در اغلب كش��ورها تمديد قرارداد 
اجاره به صورت اجباري حداقل تا پايان شرايط اضطراري 
به منظور حفظ افراد در منازل خود و كاهش نقل وانتقاالت 
در نظر گرفته شده اس��ت. همچنين برخي دولت ها براي 
جبران بخشي از خس��ارت هاي مالي و اقتصادي خانوارها 

بسته هاي حمايت مالي براي مستأجران و مالكان به صورت 
بالعوض يا وام در نظر گرفته اند.  گزارش مركز پژوهش ها 
همچنين حاكي اس��ت، مهم ترين نكته در اقدامات اخير 
دولت ها دسترسي ايش��ان به زيرس��اختي به نام نظام 
اجاره داري مسكن است كه اتخاذ سياست ها و نظارت بر 
اجراي قوانين را براي دولت ها و پذيرش آنها را براي مردم 
تسهيل كرده اس��ت؛ موضوعي كه متأسفانه با گذشت 
حدود يك دهه از تصويب »قانون سامان دهي و حمايت 
از توليد و عرضه مسكن« و تأكيدات ذيل ماده )۲( اين 
قانون تا به امروز گام موثري در حوزه سامان دهي اجاره 

داري در كشور برداشته نشده است. 
  ادامه در صفحه 4

بازوي پژوهشي مجلس اعالم كرد

وضعيت مسكن در آستانه بحران است

 گ�روه صنعت|  صنع�ت خ�ودرو در س�ال 99 وارد 
يك چال�ش ج�دي در مس�اله قيمت گذاري ش�د. 
صاحبنظران، اين آش�فتگي را ب�ه عوامل مختلفي 
نس�بت دادند؛ برخ�ي مس�اله تحريم ه�ا را پيش 
كشيدند، اما برخي ديگر نوس�انات نرخ ارز را دليل 
به هم ريختگي ب�ازار خودرو عن�وان كردند. عده اي 
هم كاهش تيراژ توليد خودرو را عامل اصلي افزايش 
افسارگسيخته قيمت خودرو عنوان كردند. دراين 
ميان، »امراهلل اميني« استاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبايي در گفت وگو با »تعادل« م�وارد ديگري را 
عامل به هم ريختگي بازار خودرو در سال 99 مي داند. 
به گفته اين اقتص�اددان، »انحصارگرايي«، »دخالت 
دولت ها در صنعت خودرو ودستوري عمل كردن«، 
»احت�كار«، »به دس�ت گرفتن نبض ب�ازار با كاهش 
توليد«، »انتخاب مديران ناركارآم�د«، »تعهد روي 
تعهد وعمل نكردن به آنها« و »باند بازي و رانتخواري 
قطعه سازان وتبديل شدن قطعه ساز به تاجر«، جزو 
فسادزا ترين مواردي است كه بنابه گفته اين استاد 
دانشگاه صنعت خودروسازي كشور را به زمين زده 
اس�ت. اميني، در بحث قيمت گذاري خودرو، معتقد 
است كه فرمان تعيين قيمت در دست خودروسازان 
اس�ت؛ چراكه به گفته او، هر توليدكننده انحصاري، 
براي اينك�ه قيمت ها را باال ببرد نبض بازار را دس�ت 
مي گيرد و اي�ن كار را با كاهش توليد در ب�ازار انجام 
مي دهد؛ حال وقتي جنس يا كاالي�ي به بازار عرضه 
نش�ود، خودبه خود قيمت ها افزايش مي يابد؛ چون 
تقاضا باالس�ت. او همچني�ن مي گويد ت�ا زماني كه 
رويه هاي فساد در صنعت خودروسازي و قطعه سازي 
برچيده نش�ود و افزايش توليد در دس�تور كار قرار 
نگيرد، اي�ن صنعت با همين فرمان شكس�ته پيش 
خواهد رفت. به گفته اين استاد دانشگاه، در صورتي 
مي توان به آينده اين صنعت اميدوار بود كه سهام آن 
به بخش خصوصي واقعي اهلي�ت دار و توليدكننده 
واقعي واگذار ش�ود كه نب�ض بازار را در دس�ت دارد 

ونگاه صادراتي به توليداتش دارد. 

  ب�ا ورود به س�ال 99 ش�اهد آش�فتگي در قيمت 
بازار خ�ودرو بوديم؛ يك�ي از اقدام�ات دولت براي 
سروس�امان دادن به اين بازار، موافقت با بازگش�ت 

ش�وراي رقاب�ت در پروس�ه قيمت گ�ذاري خودرو 
 بود؛ به نظر شما اين سياست درس�تي بود كه دولت 

در پيش گرفت؟
دولت در ايران متاسفانه در زمينه خودرو و قيمت گذاري اين 
محصول سياست مشخصي نداشته و ندارد. برهمين اساس از 
روي ناچاري دست به چنين اقدامي زده است. سياست دولت 
در صنعت خودرو، دچار رها شدگي است و خودروساز هم به 
صورت رها شده عمل كرده اس��ت. مديراني هم كه انتخاب 
شدند، دستوري عمل كردند و در نهايت صنعت خودروسازي 
را به اينجا رس��انده اند. در ش��رايط كنوني هم محض خالي 
نبودن عريضه، دولت، ش��وراي رقابت را زنده مي كند. وقتي 
توليد نباشد كاري از دست شوراي رقابت برنمي آيد؛ شوراي 
رقابت نهايتا مي تواند قيمت را تعيين كند كه فرمان تعيين 
قيمت هم دست خود خودروساز است؛ چرا؟ چون انحصارگر 
اس��ت؛ يك روز توليد را كاهش مي دهدو روز ديگر توليد را 
افزايش مي دهد. از طرفي، خودروسازان مناسبات درستي با 
قطعه سازان ندارند و متاسفانه يك رويه فساد در خودروسازي 
ما وج��ود دارد و تا زماني كه اين رويه باش��د و توليد اهميت 
نداشته باشد و محاسبات توليد دقيق نباشد و دولت وظيفه 
خود را انجام ندهد، راه به جايي نمي برد. مثال يكي از وظايف 
اصلي سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران، مشاوره دادن 
است اما چنين كاري را انجام نمي دهد. اين سازمان هم رها 
شده اس��ت و زماني كه اين اتفاق ها نيفتد، وضعيت صنعت 
خودرو همين است كه مي بينيم. حال دولت به جاي اينكه 
اين وضعيت را درس��ت كند، ش��وراي رقاب��ت را وارد ماجرا 
مي كند تا قيمت ها را تعيين كند. وقتي انحصار هست، تعيين 

قيمت چه دردي را از صنعت خودروي كشور   دوا مي كند؟!
  اش�اره كرديد كه در صنعت خودروس�ازي كشور 

فساد وجود دارد؛ منظورتان چه فسادي است؟ 
همين كه مديران خودروسازي براساس يك اصول اقتصادي 
و علمي تخصصي انتخاب نمي شوند، يعني فساد. صنعت 
خودرو به نوعي حياط خلوت دولت ها اس��ت و هركسي را 
بخواهند حمايت كنند او را به صنعت خودرو مي فرستند. 
صنعت خودروسازي كشور مستقل نيست و از دولت دستور 
مي گيرد و اين خود مشكل است. مشكل ديگر، فسادي است 
كه در درون خود خودروسازي كش��ور نهفته است. ارتباط 
خودروساز با مساله فروش، خودش زمينه ساز فساد است. 
احتكار خودروسازان نوع ديگر فسادي است كه وجود دارد. 
ادامه در صفحه 7  

گفت وگو با فرهاد بيضايي
 كارشناس ارشد بازار مسكن

 دولت با پذيرش شكست سياست
 اعطاي تسهيالت به خانه اولي ها، سياست 

جديد را در دستور كار قرار داده است

زمين ارزان؟ 
 خانه اولي ها  بله
 انبوه  سازان    نه
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يادداشت

رهبر معظم انقالب اسالمي در ارتباط تصويري با مسووالن قضايي تأكيد كردند:

مبارزه با فساد بدون مالحظه  و فقط بر مدار حق  و قانون
رهبر معظم انقالب اسالمي صبح ديروز )شنبه( در 
ارتباط تصويري با رييس و مسووالن عالي قضايي 
همچنين روس�اي كل دادگستري هاي سراسر 
كشور با ابراز خرسندي از اقدامات انجام شده در 
يك سال اخير، بر لزوم استمرار حركت تحولي 
در قوه قضاييه به صورت مت�وازن و با محوريت 
مردمي ب�ودن قوه تأكيد كردند و گفتند: مبارزه 
با فساد كه در اين دوره به اوج خود رسيده است 
بايد بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون 
همچنين بدون تعدي و ظلم ب�ه افراد بي گناه با 

قدرت ادامه يابد.

حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين با تأكيد بر اينكه ماجراي 
كرونا تمام نشده و همچنان ادامه دارد، همه مردم و مسووالن 
را به جدي گرفتن رعايت دس��تورالعمل هاي بهداشتي و 
جلوگيري از شيوع مجدد ويروس كرونا فراخواندند. رهبر 
انقالب اسالمي با گرامي داشت ياد شهيد مظلوم آيت اهلل 
بهشتي، شهيد قدوسي، شهيد الجوردي و ديگر شهيدان 
دستگاه قضا، »تدوين نسخه ارتقا يافته و پيشرفته تر سند 
تحول قضايي« را با استفاده از انديشمندان حوزه و دانشگاه 
و تجربيات درون قوه اي كاري با ارزش خواندند و افزودند: 
در زمان هاي الزم از اجراي اين سند و برنامه هاي مترتب بر 
آن به مردم گزارش دهيد كه اين كار در اميدواري مردم به 
دستگاه قضا قطعاً تأثيرگذار است. ايشان تحول را ضرورتي 
مستمر، مديريت شده و توأم با دريافت هاي جديد و ابتكارات 
تازه خواندند و افزودند: اين كار بايد بر اصول و مباني اسالمي 
و ديني مبتني باشد و گرنه تحول بدون مبنا، به تذبذب و 
هرج و مرج منجر مي شود. حضرت آيت اهلل خامنه اي ايجاد 
تحول را در عمل بسيار دشوار خواندند وگفتند: البته برخي 
مقاومت ها نه از روي سوء نيت بلكه از سر ناتواني يا نداشتن 
حال و حوصله تغييرات بنيادين است. البته مخالفت هاي 
كساني كه از وضع موجود منتفع هستند و كارشكني ها و 
فضاسازي هاي شبكه در هم تنيده مفسدان و مجريان نيز 
ايجاد تحول را سخت تر مي كند. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
تالش هاي بي وقفه دشمنان براي »خنثي كردن هر حركت 
اصالحي و تحولي در نظام« را از طريق جوسازي رسانه اي و 
ايجاد وسوسه و بدبيني در افكار عمومي از ديگر دشواري هاي 
ايجاد تحول خواندند و تأكيد كردند: تنها راه موثر براي مقابله 
با همه عوامل و عناصر ضد تحول، »منفعل نشدن، استقامت، 

توكل بر خدا و ادامه شجاعانه مسير تحول« است.
رهبر انقالب در بخش ديگري از سخنانشان با اشاره به وظايف 
مهم و بسيار گسترده قوه قضاييه در قانون اساسي، پيگيري 
و اجراي متوازن همه اين وظايف را ضروري برش��مردند. 
ايش��ان در همين زمينه موضوع »احياي حقوق عامه« را 
مهم خواندند و با ابراز خرس��ندي از فعاليت هاي اخير قوه 
در اين زمينه، گفتند: اگر دادس��تاني ها احس��اس كردند 
حقوق عامه در حال تضييع است بايد وارد كار شوند و از حق 
مردم دفاع كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به يكي 
ديگر از وظايف اساسي دستگاه قضا در قانون اساسي يعني 
»پيشگيري از وقوع جرم« افزودند: اگر بسترهاي شكل گيري 
و وقوع جرم به درستي شناخته شود، پيشگيري علمي از 
وقوع ج��رم و در نتيجه كاهش فراوان هزينه هاي مقابله با 
جرم محقق خواهد شد كه اين كار نيازمند همراهي همه قوا 
به خصوص قوه مجريه است. رهبر انقالب گفتند: در مسائل 
گوناگون از جمله پيشگيري از وقوع جرم و تعاريف حقوق 
عامه، دانِش صرفاً قضايي مشكل گشا نيست و بايد از نخبگان 
حوزه و دانشگاه  در علوم مختلف كمك گرفت. ايشان با ابراز 
خرسندي از مشخص شدن برخي مصاديق حقوق عامه از 
جمله محيط زيست و نيز واگذاري هاي غيردقيق بنگاه هاي 
توليدي گفتند: اگر مراكز توليدي به اش��خاص ناصالح يا 
ناتوان واگذار ش��ود، توليد كشور ضربه مي خورد بنابراين 
اين مصاديق جزو حقوق عامه اس��ت. رهبر انقالب تعميم 
تحول خواهي از مسووالن دستگاه قضا به بدنه و همه كاركنان 
دس��تگاه را ضروري خواندند و افزودند: »مردمي بودن« از 
ديگر ضروريات ايجاد تحول است. حضرت آيت اهلل خامنه اي 

نگاه از باال به مردم را غيرقابل قبول دانستند و گفتند: همه 
ما مسووالن نظام جزو مردميم و خيلي از مردم از ما باالتر 
هستند، بنابراين همه بايد خود را در عمل خدمتگزار مردم 
بدانيم. »دسترسي آسان مردم به دستگاه قضا«، »تالش براي 
ارتقاي آگاهي و اطالعات قضايي مردم«، »حضور مستمر و 
مواجهه مستقيم با مردم« و »بهره گيري از كمك و اطالعات 
مردمي در مسائلي نظير مبارزه با فساد« از ديگر تأكيدات 
رهبر انقالب به مسووالن قضايي بود. ايشان بيان گزارش 
زباني و آماري به مردم را الزم اما ناكافي دانستند و با اشاره به 
ضرورت بهره گيري از هنر و ظرفيت هاي رسانه اي در ارايه 
گزارش فعاليت ها گفتند: متأسفانه با غفلت برخي مسووالن 
مربوط در عرصه نظارت بر فيلم ها، شاهد نمايش فيلم هايي 
هستيم كه اس��اس و مباني قضايي جمهوري اسالمي را 
زير سوال مي برند. رهبر انقالب افزودند: غربي ها بر خالف 
واقعيت، در فيلم هاي سينمايي ، دادگاه هاي خود را عرصه 
عدالت محض نشان مي دهند ولي ما حتي در ارايه واقعيات 
كشور از ظرفيت هاي هنري و رسانه اي بهره نمي گيريم و 
گاهي بر عكس نشان مي دهيم. ايشان با اشاره به سخنان 
رييس جمهور امريكا درباره ۱۰ سال حبس براي كساني 
كه نمادهاي برده داري و نژادپرستي را به پايين بكشند يا 
جدا كردن فرزندان مهاجران از والدينشان گفتند: البته از 
اين بي قانوني ها در غالب فيلم هاي غربي خبري نيس��ت. 
رهبر انقالب اسالمي در ادامه نكاتي را درخصوص مبارزه 
با فساد بيان كردند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با بيان اينكه 
مبارزه با فس��اد از دوره قبل در قوه قضاييه آغاز شده بود و 
اكنون به اوج خود رسيده است، گفتند: مردم از مبارزه بدون 
مالحظه و بدون اغماض با مفسد اميدوار مي شوند زيرا فساد 
مالي و اقتصادي همچون ويروس كرونا، بسيار خطرناك و 
به شدت واگيردار و ُمسري است. ايشان افزودند: تنها تفاوت 
ويروس كرونا با ويروس فساد اين است كه ويروس كرونا با 
شست وشوي دس��ت برطرف مي شود اما تنها راه مقابله با 
ويروس فساد، قطع دست مفسد است. رهبر انقالب اسالمي، 
وظيفه قوه قضاييه را برخورد متوازن با همه اشكال و ابعاد 
فساد برش��مردند و در عين حال تأكيد كردند: بايد مبارزه 
با فس��اد، در درجه اول در داخل قوه و ب��ه صورت جدي و 
كارشناسي انجام شود، زيرا تبعات و ضربه فساد در داخل قوه 
قضاييه بسيار سنگين خواهد بود. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
با تأكيد بر لزوم نگاه كارشناس��ي براي شناخت بسترهاي 
فسادزا و مقابله با آن، افزودند: مالك در مبارزه با فساد بايد 
فقط حق، عدل و قانون باشد و هيچ مالحظه ديگري در كار 

نباشد. ايشان گفتند: البته همانطور كه در برخورد با فساد 
نبايد اغماض وجود داشته باشد اما افراد بي گناه هم نبايد مورد 
تعدي قرار گيرند و رسيدگي ها بايد كاماًل بر اساس قانون و 
عدالت و بدون جوگيري انجام شود. رهبر انقالب اسالمي 
با اشاره به گسترش فضاي مجازي و قضاوت افراد مختلف 
درباره رويدادها و مسائل، خاطرنشان كردند: عموم مردم و 
فعاالن فضاي مجازي مراقب باشند تا نسبت به افراد بي گناه 
تعدي و ظلمي واقع نشود. حضرت آيت اهلل خامنه اي با گاليه 
از اهانت و ظلم به برخي بزرگان پاكدست قبلي قوه قضاييه 
در جريان قضاوت ها و اظهارنظرهايي كه در خصوص دادگاه 
اخير شده افزودند: خطاب من در اين موضوع مردم و جوانان 
مومن است كه مراقب باشند تعدي نكنند و به افراد معاند كه 
به دنبال گرفتن انتقام از مواضع انقالبي و محكم قاطع فالن 

شخصيت هستند، كاري ندارم.
ايشان تأكيد كردند: حركت مبارزه با فساد كه اكنون در قوه 
قضاييه به خوبي مشاهده مي شود و خود را نشان داده است، 
از دوره آقاي آملي الريجاني آغاز شد و ايشان هم در داخل و 
هم در بيرون از قوه شروع كننده آن بودند و اينها نبايد از نظر 
دور باشد. رهبر انقالب اسالمي يكي از اقدامات خوب قوه 
قضاييه در مبارزه با فساد را »حمايت از توليد و جلوگيري 
از تعطيلي واحدهاي توليدي« دانستند و گفتند: در شرايط 
كنوني كه مردم از لحاظ معيشت دچار سختي هستند، هر 
دستگاهي كه بتواند به اقتصاد كشور كمك كند، بايد اين كار 
را انجام دهد و اين اقدام قوه قضاييه در واقع كمك به اقتصاد 
كشور اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به ابالغيه 
اخير رييس قوه قضاييه مبني بر اينكه برخي بانك ها حق 
مصادره و تعطيلي واحدهاي توليدي را ندارند، خاطرنشان 
كردند: اين كار، بسيار درست و قابل تعميم در مورد كساني 
است كه با خريد واحدهاي توليدي و اخراج كارگران و فروش 
تجهيزات، كاربري اين واحدها را تغيير مي دهند زيرا اينگونه 
اقدامات، ضربه به اقتصاد كشور است. ايشان يكي از نكات مهم 
در زمينه مبارزه با فساد را »نظارت ها و گزارش هاي مردمي« 
خواندند و افزودند: بايد براي اين موضوع زيرس��اخت هاي 
حقوقي در قوه قضاييه فراهم شود تا امنيت مادي و معنوي 
گزارشگر حفظ شود و آمر به معروف و ناهي از منكر دلگرم 
باشد كه دستگاه قضايي پشتيبان او است، و در مقابل زمينه 
تهمت زني نيز فراهم نشود. رهبر انقالب اسالمي در بخش 
پاياني سخنانشان به يك موضوع غيرقضايي اما مهم يعني 
مساله كرونا نيز اشاره كردند و با انتقاد از برخي افراد كه مساله 
كرونا را تمام شده مي دانند، گفتند: در اثر فداكاري دستگاه ها 

و كادرهاي درماني و بهداشتي  همچنين مجاهدت داوطلبانه 
گروه هاي مردمي و همكاري عموم مردم، ايران به عنوان يك 
كشور موفق در دنيا معرفي شد اما اين مربوط به ابتداي كار 
بود و اكنون متأسفانه آن حركت و مجاهدت از جانب بعضي 

مردم و مسووالن سست شده است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تشكر از خدمات طاقت فرساي 
كادرهاي درماني، شيوع بيماري را موجب خسته شدن اين 
زحمتكشان دانستند و افزودند: اينكه گفته مي شود بايد 
كاري كرد كه مش��كالت اقتصادي از ناحيه كرونا به وجود 
نيايد، حرف درستي است اما در صورت بي توجهي و شيوع 
گسترده بيماري، مشكالت اقتصادي هم بيشتر خواهد شد.
ايش��ان با تأكيد بر لزوم مراقبت از كشور در همه جهات از 
جمله در مقابل دش��مني هاي امريكاي خبيث و انگليس 
خبيث و همچنين در مواجهه با اقدامات دولت هاي اروپايي، 
خاطرنشان كردند: اگر ما به وظايف خود عمل كنيم به توفيق 
الهي آنها در هر كاري سرشان به سنگ خورده و نمي توانند 
مقاصدشان را عملي كنند و نتيجه فشار به قول خودشان 
حداكثري براي به زانودرآوردن مردم، نشستن مشت ملت 
ايران بر سينه آنها و به عقب راندن شان خواهد بود. حضرت 
آيت اهلل خامنه اي در پايان از زحمات همه مسووالن، قضات 
و كاركنان قوه قضاييه در سراس��ر كش��ور و همچنين از 

خانواده هاي آنان تشكر كردند.
در اين نشست، پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي، رييس 
قوه قضاييه با بيان گزارشي از رويكردها و برنامه هاي تحولي 
اين قوه در يك سال اخير گفت: رويكرد فناورانه و گسترش 
دادرسي الكترونيك و ايجاد سامانه هاي مختلف براي تسهيل 
دسترسي مردم به عدالت، رويكرد فعال در برخورد با مسائل از 
جمله جلوگيري از تعطيلي ۱۲۰۰ واحد توليدي با همكاري 
دولت، تقويت ُبعد نظارتي و فعال تر كردن سازمان بازرسي 
كل كشور، افزايش اتقان آراء، سامان دادن و تعيين تكليف 
بيش از نيمي از پرونده هاي معوق، مردمي شدن قوه و افزايش 
نقش دادن به مردم در كشف يا پيشگيري از وقوع جرم، از 

جمله رويكردها و برنامه هاي قوه در سال گذشته بود.
حجت االس��الم والمسلمين رييس��ي، مبارزه با فساد را 
اولويت جدي قوه قضاييه خواند و افزود: بيش از هزار حكم 
در محاكم عليه مفسدين اقتصادي صادر شده و اين كار با 
جديت دنبال خواهد شد، همچنين ارتقاء سالمت دستگاه 
قضايي و مبارزه با هر گونه فساد و كژي در درون اين قوه جزو 
اولويت ها و مطالبات همه قضات متدين و سالم دستگاه 

قضايي و عموم مردم است.

 چالش هاي نظام مالياتي
 در سال ۹۹

محمدقاسم رضايي|
پيشبرد همزمان برنامه هاي اصالح نظام مالي دولت 
و تامين منابع بودجه با اتكاء بيش��تر به درآمدهاي 
مالياتي با رعايت مالحظات توليد و سرمايه گذاري 
در كشور نيازمند همكاري و تعامالت فرادستگاهي 
است. سال ۱۳۹۸ با وجود تشديد تحريم هاي ظالمانه 
و كاهش محسوس درآمدهاي نفتي، تورم باال و منفي 
بودن رشد اقتصادي كشور را مي توان نقطه عطفي 
در رابطه با پيشبرد همزمان برنامه هاي اصالح نظام 
مالي دولت و تامين منابع بودجه با اتكاي بيشتر به 
درآمدهاي مالياتي با رعايت همزمان مالحظات توليد 
و سرمايه گذاري در كش��ور تلقي كرد. در شرايطي 
كه لزوم تالش همه جانبه دولت و بخش خصوصي 
ب��راي خروج از رك��ود اقتصادي چندس��اله اخير و 
حداقل س��ازي آثار تحريم هاي اقتصادي به منظور 
مديريت گذار از وضعيت كنوني در راس برنامه هاي 
اقتصادي كشور قرار دارد و در اين ميان تحريم هاي 
نفتي به ش��دت درآمدهاي ارزي و ريال��ي دولت را 
محدود كرده اس��ت، پيگيري سياست هاي اصالح 
ساختار بودجه مبتني بر كاهش اتكاء به درآمدهاي 
نفتي و تامين حداكثر درآمدها از طريق درآمدهاي 
مالياتي در سال ۱۳۹۹، يكي از الزامات و برنامه هاي 

دولت دوازدهم در اين سال خواهد بود. 
اين در حالي است كه گذار از نظام مالياتي الكترونيكي 
به هوشمندس��ازي نظام مالياتي كش��ور به عنوان 
اصلي ترين راهبرد توسعه نظام مالياتي كشور براي 
تامين منابع عمومي بودجه دولت و كاهش اتكاء به 
درآمدهاي نفتي و استقراض از بانك مركزي بايد در 
دستور كار سازمان امور مالياتي كشور در اين سال 

قرار گيرد. 
همچنين ارتقاء عدالت مالياتي، مقابله موثر با فرار 
مالياتي، ارتقاء سالمت اداري و افزايش رضايتمندي 

موديان مالياتي از مزاياي اين گذار است. 
در ادامه اهم برنامه و همچنين موانع و چالش هاي 
موجود بر سر راه سازمان امور مالياتي كشور در سال 
۱۳۹۹ به منظور تحقق هدف مذكور ارايه مي شود: 

۱- تالش براي وصول رقم ۱۸۰ هزار ميليارد تومان 
درآمده��اي مالياتي مصوب بودجه س��ال ۱۳۹۹ 
با رعايت تمام��ي اصول حاكم بر وص��ول ماليات، 
مالحظات س��ال جهش توليد، مالحظات مربوط 
به فعاالن اقتصادي در زمان ش��يوع ويروس كرونا و 

شرايط پسا كرونا؛ 
۲- پياده سازي و اس��تقرار نظام مالياتي هوشمند 
مش��تمل بر ۷ طرح اصلي توس��عه و استقرار نظام 
خوداظهاري به جاي تش��خيص علي الراس اجراي 
ماده ۹۷ ق. م.م، بازنگري، تكميل و توسعه خدمات 
الكترونيكي مالياتي پنجره واحد خدمات، توسعه و 
معماري سازماني و تدوين استراتژي حاكميت  تحول ِ
داده با رويكرد هوشمند سازي داده مبنا، طراحي و 
پياده سازي پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، 
بازنگري، بهبود و بازمهندسي فرآيندهاي مالياتي  
BPR، هوشمندسازي داده- محور نظام مالياتي با 
استفاده از تكنولوژي علوم داده، طراحي و استقرار 
سيس��تم هاي نوين برنامه ريزي و مديريت منابع و 

كنترل پروژه ها؛
۳- پياده س��ازي قان��ون دايمي ماليات ب��ر ارزش 
افزوده؛ 4- تداوم حمايت محدود، مشروط، كاهنده 
و تضمين دار از توليد در شرايط كرونا و پسا كرونا؛ 5- 
مبارزه با فرار مالياتي با تمركز بر تراكنش هاي بانكي با 
اهميت؛ 6- توسعه فرهنگ مالياتي موديان از طريق 
اجراي برنامه هاي آموزشي و اطالع رساني، آگهي هاي 
رس��انه اي، بهبود خدمات مالياتي و اطالع رس��اني، 
راهنمايي و مش��اوره مالياتي ش��فاف به موديان در 
خصوص تكاليف و حقوق آنان؛ ۷- دريافت ريزداده ها 
و اطالعات كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۱6۹ 
مكرر ق. م.م؛ ۸- پيگيري مراحل تصويب پيش نويس 
اليحه اصالح قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص 
افزايش پايه هاي مالياتي )ش��امل معرفي ماليات بر 
جمع درآمد اشخاص و ماليات بر عايدي سرمايه( و 

ساماندهي معافيت ها و مشوق هاي مالياتي؛ 
۹- پياده سازي مكانيسم انگيزه- سازگار در خصوص 
برقراري ارتباط معني دار بين تالش موثر در جهت 
وصول درآمدهاي مالياتي با رعايت اصول حاكم بر 

فرآيندها با پرداخت مزايا؛ 
۱۰- تسريع و پيگيري در ايجاد زيرساخت هاي الزم 
براي وصول حداكثري درآمدهاي مالياتي موضوع 
ماليات بر واحدهاي مسكوني و خودروهاي لوكس؛ 

۱- فقدان ارتباط هدفمند و تضمين دار ميان وصول 
درآمدهاي مالياتي اس��تاني با اعتبارات هزينه اي و 
تملك دارايي هاي س��رمايه اي استان ها و درنتيجه 
پايين بودن انگيزه حمايت از وصول درآمد در مقامات 
استاني؛ ۲- تأمين اعتبارات مورد نياز اجراي ابر پروژه 
طراحي و پياده سازي پايانه هاي فروشگاهي و سامانه 
موديان؛ ۳- محدود بودن پايه هاي مالياتي )فقدان 
ماليات بر عايدي س��رمايه و ماليات بر جمع درآمد( 
و گس��ترده بودن معافيت ها و مشوق هاي مالياتي؛ 
4- سنتي بودن فرآيند ماليات ستاني )استفاده از شيوه 
منبع محور و حسابرسي كل پرونده ها(؛ 5- باال بودن 
هزينه هاي وصول و تمكين ماليات به جهت فقدان 
نظام حسابرسي مبتني بر ريسك؛ 6- باال بودن حجم 
پرونده هاي مالياتي ورودي به مراجع دادرسي مالياتي 
و اطاله دادرس��ي پرونده ها؛ ۷- لزوم انجام تكاليف 
بودجه همزمان با انجام اصالحات ساختاري، فرآيندي 
و مديريتي در نظام مالياتي؛ ۸- لزوم تأمين حداكثري 
درآمدها ب��ا رعايت حال موديان و در عين ش��رايط 
تحريم و ش��يوع ويروس كرونا؛ ۹- توسعه نيافتگي 
فرهنگ مالياتي در كشور در همه سطوح موديان و 
دستگاه ها و فقدان حمايت كافي نهادهاي نظارتي و 

سياست گذاري از نظام مالياتي؛ 
با توج��ه به چالش هاي مذكور، پيش��برد همزمان 
برنامه هاي اصالح نظ��ام مالي دولت و تامين منابع 
بودجه با اتكاء بيشتر به درآمدهاي مالياتي با رعايت 
مالحظات توليد و سرمايه گذاري در كشور نيازمند 

همكاري و تعامالت فرادستگاهي است.

سريع ترين طرح  واگذاري اموال غيرضروري دستگاه ها به دولت ارايه شود
گروه كالن |

رييس جمهور بر زمان بندي شفاف عرضه اوراق 
مالي براي جذب مشاركت فعاالن اقتصادي در 
بازار توليد و سرمايه تاكيد كرد و در جلسه ستاد 
اقتصادي دولت گفت: انتشار اوراق خزانه، تحكيم 
بازار سرمايه، هدايت نقدينگي و كنترل قيمت ها، 
رونق بخشي به بورس و خروج دولت از بنگاه داري 
بايد هرچه سريع تر اجرايي شود تا مردم شاهد 

آثار مثبت آن در اقتصاد كشور باشند. 

حسن روحاني پس از ارايه گزارش رييس كل بانك مركزي 
در زمينه روند كاهشي رشد نقدينگي در سال جاري نسبت 
به سال ۹۸، بر ضرورت تسريع در فروش اموال مازاد و سهام 
شركت هاي دولتي كه از سياس��ت هاي عمده اقتصادي 
دولت است، تاكيد كرد و افزود: انتشار اوراق خزانه، تحكيم 
بازار س��رمايه، هدايت نقدينگي و كنترل قيمت ها، رونق 
بخش��ي به بورس و خروج دولت از بنگاه داري بايد هرچه 

سريع تر اجرايي شود تا مردم شاهد آثار مثبت آن در اقتصاد 
كشور باش��ند. در اين جلسه همچنين گزارش عملكرد و 
برنامه انتشار اوراق مالي اسالمي در سال ۹۹ ارايه و در زمينه 
چگونگي انتشار و عرضه آن بحث و تبادل نظر شد. روحاني 
در اين راستا افزود: سياست هدايت نقدينگي موجود كشور 
بايد به سمت توليد و سرمايه گذاري در بازار پول و سرمايه 
بوده همچنين اوراق مش��اركت هم به س��رمايه گذاري 
و تقويت زيرس��اخت ها و پروژهاي عمراني كشور كمك 
كند. رييس جمهورادامه داد: با هماهنگي و همكاري كامل 
ميان دستگاه هاي ذي ربط برنامه زمان بندي عرضه اوراق 
مشاركت به نحو شفاف اعالم و اجرا شود تا امكان مشاركت 
فعاالن اقتصادي در بازار پول و سرمايه به طور كامل فراهم 
گردد. رييس جمهوري از وزير اقتصاد خواست؛ سريع ترين 
طرح هاي پيش��نهادي خود براي عملياتي شدن برنامه 
واگذاري دارايي هاي غيرضرور دستگاه هاي دولتي را براي 
تصويب به دولت ارايه كند تا با اجراي آن در دستگاه هاي 
تحت مسووليت دولت، ديگر دس��تگاه هاي حاكميتي، 

عمومي و خصولتي نيز ترغيب به واگذاري و تبديل اموال 
غيرضرور و راكد خود به دارايي هاي مولد شوند و اين اقدام به 
عنوان جرياني فراگير در تمام دستگاه هاي حاكميتي مورد 
توجه قرار گيرد. حسن روحاني روز جمعه در گفت وگو با 
فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به مباحث 
مطرح شده در جلس��ات اخير ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت و نيز بررسي مجدد آن در جلسه چهارشنبه هيات 
دولت درباره واگ��ذاري اموال غيرضرور و زمين هاي مازاد 
دولتي، گفت: واگذاري دارايي هاي غيرضرور دستگاه هاي 
دولتي يكي از راه هاي موثر هدايت نقدينگي جامعه به سمت 
توليد است و وزارت اقتصاد بايد با همكاري ساير دستگاه هاي 
مرتبط طرح هاي پيش��نهادي خود براي عملياتي شدن 
اين تصميمات را آماده و براي تصويب به دولت ارايه كند. 
رييس جمهوري با بيان اينكه واگذاري دارايي هاي غيرضرور 
دولتي به عنوان گامي موثر براي تبديل سرمايه هاي راكد به 
مولد، در سال هاي گذشته متوقف مانده و موجب انباشت 
ثروت غيرموثر در دس��ت دس��تگاه هاي دولتي، عمومي 

و خصولتي ش��ده اس��ت، افزود: آزادس��ازي اين اموال در 
راستاي سياست هايي كه دولت را از بنگاه داري رها كند، 
اقدامي ماندگار، سازنده و موثر در تقويت بنيه اقتصادي و 
توسعه پايدار كشور است. روحاني تصريح كرد: دولت بايد با 
تسريع در عملياتي كردن برنامه هاي واگذاري دارايي هاي 
غيرضرور در دستگاه هاي تحت مسووليت خود نظير بانك ها 
و وزارتخانه ها و ديگر دس��تگاه هاي اجرايي، دستگاه هاي 
عمومي و حاكميتي ديگر را هم كه وابستگي مستقيم به 
دولت ندارند، ترغيب كند بر اساس همين رويه عمل كنند. 
رييس جمهوري با اشاره به سياست هاي دولت براي تحكيم 
و تعميق بازار سرمايه، خاطرنشان كرد: وزارت اقتصاد بايد 
موضوع واگذاري دارايي هاي غيرضرور دستگاه هاي دولتي 
و نهادهاي عمومي در بازار س��رمايه را پيگيري كند تا اين 
واگذاري ها سريع تر انجام شود. همچنين موضوع راه اندازي 
بورس امالك كه اخيراً در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت مورد بحث قرار گرفته نيز بايد با سرعت و قوت و بدون 

فوت وقت پيگيري و اجرايي شود.

گاليه كارگران از اعمال افزايش حق مسكن از تيرماه
رييس كميته دستمزد كانون شوراهاي اسالمي 
كار از نامه وزي�ر كار به جهانگي�ري در ارتباط با 
اجراي حق مسكن ۳۰۰هزارتوماني از تيرماه انتقاد 
كرد و گفت: با يك حس�اب سرانگشتي ماهيانه 
۷۰۰ميليارد تومان از س�فره كارگ�ران بااجراي 

افزايش حق مسكن از تيرماه برداشته مي شود.

فرامرز توفيقي، رييس كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي 
اسالمي كار كشور در گفت وگو با تسنيم، درباره اجراي حق 
مسكن از ابتداي تير ماه گفت: اين كار يك برداشت بزرگ 

دولت از جيب كارگران است كه به كمك وزير كار اجرايي 
شده است. وي با اشاره به اينكه شوراي عالي براي بند ۷ و ۸ 
مصوبه دستمزد سال ۹۹ تشكيل جلسه داد افزود: در اصل 
اين جلسه به منظور بررسي افزايش حق مسكن و آيتم هاي 
تأثيرگذار بر دس��تمزد بود. بعد از تشكيل اين جلسه حق 
مسكن به ۳۰۰ هزار تومان افزايش يافت, زماني كه از افزايش 
حق مسكن صحبت مي كنيم زمان اجراي آن به اول همان 
سال برمي گردد. اينكه وزير كار نامه اي خطاب به جهانگيري 
منتشر مي كند و در آن ضمن اشاره به تصويب حق مسكن 
۳۰۰هزارتوماني در ش��وراي عالي كار از دولت درخواست 

اجراي اين مصوبه از تيرماه سال جاري را مي كند، مغايرت با 
روح قانون دارد، مغايرت با مقاوله نامه هاي ILO دارد، چرا كه 
در چنين شرايطي كارگر سه ماه از گرفتن حق مسكن معاف 
مي شود. قرار بوده  كه در بازه زماني ۱۲ماهه )هر ماه ۲۰۰ هزار 
تومان( به حقوق كارگر افزوده شود كه مجموعاً ۲ميليون و 
4۰۰ هزار تومان مي شود؛ زماني كه سه ماه آن كسر شود، 
يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان مي شود؛ تقسيم بر ۱۲ ماه 
مي شود ماهيانه ۱5۰ هزار تومان، به عبارتي دولت ماهيانه 
5۰ هزار تومان از س��فره هر كارگر برداشته است. توفيقي 
گفت: اگر بخواهيم يك محاسبه سرانگشتي كنيم، تعداد 

كارگران بيمه شده تأمين اجتماعي نزديك به ۱4ميليون 
نفر است كه ماهيانه 5۰ هزار تومان از آنها كسر مي شود، اين 
مبلغ ماهيانه ۷۰۰ميليارد تومان مي شود. زماني كه درباره 
دستمزد يك سال صحبت مي كنيم، آيا مي توان سه ماه آن 
را حذف كرد؟ وي بيان كرد: اجراي مصوبه افزايش دستمزد 
از تيرماه چگونه بدون رعايت سه جانبه گرايي صورت گرفته 
است؟ كارفرمايان كه با دولت همراه هستند، بهتر بود براي 
زمان اجراي اين مصوبه نيز رأي گيري مي كردند، وعده واهي 
دادن به كارگران درست نيس��ت. هزينه زندگي كارگران 

سرسام آور افزايش يافته است.
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افزايش محدوديت هاي 

گمرك در عدم بازگشت ارز
س��خنگوي گمرك گفت: محدوديت هاي گمرك 
براي كساني كه ارز صادراتي را بازگشت ندادند بيشتر 
مي شود. س��يدروح اهلل لطيفي، سخنگوي سازمان 
گمرك اظهار داشت: سازمان گمرك، با تكيه بر اعالم 
و آمار بانك مركزي محدوديت هاي گمركي را اعمال 
مي كند. لطيفي گفت: بسياري از موضوعات مالي 
به حوزه كار گمرك مربوط نمي ش��وند. وي افزود: 
از آنجايي كه بازگش��ت ارز به كشور در اين شرايط 
خاص اهميت دارد، گمرك در كنار ساير دستگاه  ها، 
با مح��دود كردن خدماتش به كس��اني كه ارزهاي 
صادراتي را بازگش��ت نداده اند، ساير سيستم ها را 
ياري مي دهد. سخنگوي سازمان گمرك جمهوري 
اس��المي ايران اضافه كرد: اعم��ال محدوديت در 
خدمات گمرك يكي از اهرم  هاي فشاري است كه 
مي تواند به بازگشت ارزهاي صادراتي به داخل كشور 
كمك كند. وي ادامه داد: سازمان گمرك، با تكيه بر 
اعالم و آمار بانك مركزي محدوديت هاي گمركي را 
اعمال مي كند. لطيفي تاكيد داشت: براي بازگشت 
ارزهاي حاصل از صادرات، تمام دستگاه  هاي كشور 
بايد در عين هماهنگ��ي و هم افزايي تالش كنند و 
سازمان گمرك هم به س��هم خودش در كنار ساير 

دستگاه ها فعاليت  هاي الزم را بر عهده مي گيرد.

اخبار

 جريمه عدم درج قيمت 
روي كاال  ۹۶ هزار تومان است 

سرپرست معاونت بازرسي و رسيدگي به تخلفات 
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
گفت: در حال حاضر جريمه تخلف عدم درج قيمت 
كاال ۹6 هزار تومان است. سيد جواد احمدي افزود: 
در قانون نظام صنفي، تعزيرات حكومتي و حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان موضوع درج قيمت كاالها 
به صراحت عنوان شده است.اين قانون به واحدهاي 
صنفي، تش��كل هاي صنفي، اتحاديه ها و اتاق هاي 

اصناف سراسر كشور ابالغ شده است.

  سامانه ثبت الكترونيكي شكايت 
به شوراي  مالياتي

معاون فناوري هاي مالياتي س��ازمان امور مالياتي 
كشور از راه اندازي سامانه ثبت الكترونيكي شكايت 
موديان به شوراي عالي مالياتي خبرداد. به گزارش 
س��ازمان امور مالياتي اي��ران، »ه��ادي خاني« با 
بيان اينكه چش��م انداز ماليات الكترونيكي افزايش 
رضايتمندي م��ردم و كاهش مراجعات حضوري از 
طريق انجام كليه عمليات بدون مراجعه به واحدهاي 
مالياتي است، گفت: سازمان امور مالياتي كشور در 
جديدترين اقدام، امكان ثبت ش��كايت موديان به 
شوراي عالي مالياتي را به صورت الكترونيكي فراهم 
كرده است. وي درخصوص سامانه ثبت الكترونيكي 
اعتراضات و ش��كايات مالياتي، افزود: از طريق اين 
سامانه كليه موديان حقيقي و حقوقي كه اطالعات 
پرونده آنها در سامانه هاي عملياتي سازمان موجود 
باشد و نسبت به يكي از اوراق مالياتي صادره، اعتراض 
داشته باشند، مي توانند با توجه به قوانين و مقررات 
مربوطه اقدام به ثب��ت اعتراض خود نمايند. معاون 
فناوري هاي مالياتي س��ازمان امور مالياتي كشور 
اظهارداش��ت: موديان مذكور با مراجعه به سامانه 
خدمات الكترونيك سازمان امور مالياتي كشور به 
آدرس www.Tax.gov.ir و ب��ا اس��تفاده از نام 
كاربري و كلمه عبور دريافتي از خدمات الكترونيك 
)كه پس از اتمام فرآيند پيش ثبت نام الكترونيكي 
دريافت كرده اند( مي توانن��د از امكانات اين بخش 

استفاده نمايند.  

۲۴ درصد خانوارهاي شهري 
اجاره نشين  هستند

داده هاي مركز آمار حاكي از آن است كه ۲4 درصد 
خانوارهاي شهري و 4.5 درصد خانوارهاي روستايي 
در سال ۹۸ اجاره نش��ين بوده اند. بررسي داده هاي 
گزارش مركز آمار از متوس��ط هزينه ساالنه خانوار 
در سال ۹۸ حاكي از آن است كه در بين هزينه هاي 
غيرخوراكي يك خانوار شهري بيشترين سهم با ٤٨.٠ 
درصد مربوط به هزينه مسكن، سوخت و روشنايي 
بوده همچنين در بين هزينه هاي غيرخوراكي يك 
خانوار روستايي، بيشترين سهم با ٣٠.٠ درصد مربوط 
به مسكن، سوخت و روش��نايي بوده است. از سوي 
ديگر بررسي نحوه تصرف مسكن مناطق شهري و 
روستايي در اين سال نشان مي دهد كه بيش از ۲4 
درصد خانوارهاي شهري اجاره نشين هستند. اين در 
حالي اس��ت كه اين آمار در مناطق روستايي بسيار 
پايين تر بوده و حدود 4.5 درصد خانوارهاي روستايي 

در خانه هاي اجاره اي زندگي مي كنند.

تخم مرغ دوباره دونرخي شد 
ستاد تنظيم بازار اخيراً در جلسه اخير خود قيمت 
مصوب هرشانه تخم مرغ را ۹۰۰ تومان افزايش داده 
و از ۱۸ه��زار و ۹۰۰ تومان به ۱۹هزار و ۸۰۰ تومان 
تغيير داده اما واقعي��ت فروش اين محصول در بازار 
امر ديگري است. به گزارش تسنيم قيمت تخم مرغ 
در روزهاي اخير افزايش قابل توجهي داش��ته است 
به طوري كه قيمت آن از ۲۰ ت��ا ۲۲ هزار تومان در 
هر ش��انه ۳۰عددي ساده از ۱۹ تا ۲۲ هزار تومان به 
۲5 تا ۳۰ هزار تومان افزايش يافته است.ستاد تنظيم 
بازار اخيراً در جلسه اخير خود قيمت مصوب هرشانه 
تخم مرغ را ۹۰۰ تومان افزاي��ش داده و از ۱۸ هزار و 
۹۰۰ تومان به ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان تغيير داده اما 
واقعيت فروش اين محصول در بازار امر ديگري است.

تنظيم بازار همچنين نرخ هر ش��انه تخم مرغ درب 
مرغداري ۹5۰۰ تومان و قيمت هر شانه تخم مرغ 
يك كيل��و و ۸۰۰گرمي را ۱۹ ه��زار و ۸۰۰ تومان 

تعيين كرده است.

مبارزه با فساد كه در اين دوره به اوج خود رسيده است بايد بدون اغماض  و ظلم به افراد بي گناه با قدرت ادامه يابد
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تقاضاي اندك 1.5 ميليون دالري با وجود عرضه 70 ميليون دالري ارز توسط بازارساز

كارتخوان هاي فاقد تراكنش در پايتخت به نيم ميليون دستگاه رسيد

رييس اتحاديه طال: مردم وارد معامالت طالي آب شده نشوند

ماموريت ارزي رييس جمهور به بانك مركزي

پيشي گرفتن مبلغ تراكنش هاي اينترنتي از كارتخوان

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
رييس جمهور در گفت وگو با عبدالناصر همتي 
رييس كل بانك مركزي در واكنش به اقدامات 
بانك مركزي براي ثبات بخشي به بازار ارز گفت: 
اقدام�ات بانك مركزي از نظر تأمين گس�ترده 
منابع مورد نياز ارزي واردكنندگان در س�امانه 
نيما و نيز مداخالت هدفمند و علمي در بازار ارز 
در روزهاي گذش�ته و همچنين اقدامات ويژه 
بانك مركزي در تأمين ارز كاالهاي اساس�ي و 
دارو باي�د با قدرت ادامه ياب�د. بانك مركزي به 
حضور پرقدرت در تامين ارز مورد نياز كاالهاي 
ضروري مردم و واحدهاي توليدي ادامه داده و 
درعين حال با همكاري نهادهاي ذيربط نظارت 

بر بازار ارز را با جديت دنبال كند.

به گزارش »تعادل«، رييس جمهور خواس��تار تداوم 
حضور پرقدرت بانك مرك��زي در تأمين ارز نيازهاي 
ضروري مردم و واحدهاي توليدي شد و اظهار داشت: 
اطمينان دارم صادركنندگان با همكاري وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، با عرضه ارز حاصل از صادراتش��ان به 
چرخه اقتصاد، بانك مركزي را در تأمين نيازهاي ارزي 
فعاالن اقتصادي و مديريت بازار همراهي خواهند كرد. 
بانك مركزي بايد عرضه ارز نيمايي را تقويت كرده و بر 
تامين ارز مورد نياز كاالهاي اساسي مردم و مواد اوليه 
كارخانجات متمركز ش��ود. روحاني از بانك مركزي 
خواست تالش ها براي آزادسازي و بازگرداندن منابع 
ارزي بلوكه شده كشورمان در ديگر كشورها را با جديت 
بيشتر پيگيري كند و تصريح كرد: با توجه به بازگشايي 
تدريجي مرزهاي كشور بعد از مراقبت هاي دوران شيوع 
كرونا و بازگشت صادرات و واردات كشور به روال قبل، 

اميدواريم هر چه سريع تر تعادل به بازار ارز بازگردد.
 از س��وي ديگر، عبدالناصر همت��ي، رييس كل بانك 
مركزي درباره سياس��ت گذاري پول��ي و ارزي گفت: 
سياس��ت گذاري پولي و ارزي در شرايط عادي كاري 
پيچيده است، البته اين به معني عدم بيان آنچه بانك 
مركزي انجام مي دهد، نيست و من نيز، بر اين اساس، 
همواره تالش كرده ام تا صادقانه، سياست ها را به مردم 
عزيز توضيح دهم تا خطاي شكل گيري واقعي انتظارات 
راكاهش دهم. اين بخشي ازوظيفه من است. درمقوله 
رشدنقدينگي، عليرغم اينكه در سياست پولي جديد، 
كانال انتقال سياست  پولي، حجم نقدينگي نيست، ولي 
در هر صورت بار ديگر يادآور ميشوم كه رشدنقدينگي 
ازابتداي امسال تا نيمه خرداد، در مجموع، با احتساب 
خريد ارز، منابع مقابله با كرونا، و تنخواه دولت، به 6.2 
درصد رسيده است. حتي اگر دربدبينانه ترين حالت 
همين روند را تا آخر سال داشته باشد )كه بسيار بعيد 
است(، نرخ رشدنقدينگي كمتر ازرشدسال گذشته بوده 
ودرراستاي همان هدف تورمي است. بي اطالعي برخي 
از اطالعات واقعي نبايد دستآويزي براي تشويش اذهان 
و دميدن بي ثباتي شود. وي افزود: داليل نوسانات بازار 
ارز را توضيح دادم. بديهي است براي چنين دوره هايي 
كه تكانه هاي كوتاه مدت را در اقتصاد تجربه مي كنيم، 
هيچ بانك مركزي متعه��د، و آگاهي، منابع خود را در 
بازار » نمي پاشد«. بانك مركزي، قطعا با نوسانات سفته 
بازي مقابله مي كند و روند س��ه روز اخير نيز نشان داد 
كه بازارس��ازي قدرتمند در بازار، از هرگونه بي ثباتي و 
تالطم جلوگيري خواهد كرد. خيرخواهان مي دانند كه 
ارز پاشي با مقابله با جريانات سفته بازي متفاوت است. 
تكانه اخير موقتي است و در حال گذار و بانك مركزي 
بدون هي��چ هيجاني، حركت ب��ازار ارز را رصد كرده و 
همانند دوسال گذشته با مديريت نوسانات، بازار را به 

سمت تعادل هدايت خواهد كرد.

    عرضه سنگين ۷۱ميليون دالري در بازار
در عين حال، رسانه ها از عرضه سنگين ۷۱ميليون دالري 
بازار ساز با نرخ ۱۸هزار و ۴۵۰ تومان خبر مي دهند كه فقط 
۱.۵ميليون دالر آن معامله شده است. فعاالن بازار ارز، دليل 
آن را محدوديت صرافي ها براي خريد روزانه 3۰۰ هزار دالر 
و همچنين احتمال كاهش نرخ ها در روزهاي آينده ارزيابي 
كرده اند در نتيج��ه خريداران ارز از بي��م كاهش نرخ ها، 
تقاضاي كمتري براي خريد در قيمت باال دارند و احتمال 
مي دهند كه با كاهش قيم��ت، زيان ببينند. زيرا ممكن 
است ارز صادركنندگان به كشور بازگردد و روي قيمت ها 
اثرگذار باشد و در آن صورت، عامل كاهش قيمت ها و زيان 

صرافان و دالالن ارز مي شود. از سوي ديگر، برخوردهاي 
مختلف با فعاالن بازار ارز نيز نگراني از بابت خريد رقم باالي 
ارز را ايجاد كرده و همه اين موارد موجب شده كه تقاضاي 
ارز در سطح پاييني باشد و تمايل به تامين ارز در بازار آزاد 
افزايش يابد و همين موضوع عمال موجب رشد نرخ دالر 
به ۱9۸۰۰ تومان شده است. به عبارت ديگر، در حالي كه 
بازارساز دالر را ۱۸۴۵۰ به صرافي ها در بازار متشكل ارزي 
مي فروشد در بازار آزاد ۱9۸۰۰ تومان است و تقريبا ۱۰۰۰ 
تومان باالتر است و اين نشانه اي است بر كاهش تقاضاي 
ارز در بازار متش��كل ارزي و محدوديت هايي كه تقاضا را 

كاهش داده است.
به گزارش تسنيم، عالوه بر عرضه ۷۱ ميليون دالري هفته 
جاري، بازارس��از از روز سه شنبه تا ظهر پنج شنبه هفته 
گذش��ته بيش از ۱۸۰ ميليون دالر در بازار عرضه داشته 
است. بعد از ثبت ركوردهاي باال در بازار ارز و عبور دالر از 
كانال 2۰ هزار و ۵۰۰ تومان با ورود بازارساز به بازار قيمت ها 
تغيير جهت داد و با سير نزولي همراه شد. حضور پرقدرت 
بازارساز و با عرضه سنگين ارز موجب سقوط نرخ ارز ظرف 
3 روز در بازار و بازگش��ت دالر از كانال 2۰ هزار تومان به 

۱۸ هزار تومان شد.
برخي رسانه ها نيز گزارش داده اند كه حدود ۷۰ ميليون 
دالر روز شنبه توسط بازارساز به بازار تزريق شد كه تنها 
براي حدود ۸۰۰ هزار دالر خريدار وجود داشت كه نشان 
مي دهد، ميزان تقاضا در اين بازار كاهش يافته و قيمت ها 
روند نزولي يافته است. همچنين ميانگين نرخ اسكناس 
دالر امريكا حدود ۱۸ هزار و ۴6۰ تومان گزارش شده است.

در هفته گذشته نيز بين ۱۵۰ميليون دالر تا ۱۸۰ ميليون 
دالر توسط بازار ساز با هدف مديريت بازار و تامين تقاضا 
به بازار ارز عرضه شد.بررسي روند معامالت روزهاي اخير 
نشان مي دهد كه تقاضاي واقعي ارز، پوشش داده شده و به 
ميزان كافي ارز در بازار وجود دارد، اما دالالن با جوسازي 
به دنبال ايجاد تقاضاي كاذب هستند.با توجه به افزايش 
عرضه و كاهش تقاضا، كارشناسان مي گويند، قيمت ها در 
بازار ارز روند نزولي يافته و رصد تحوالت بازار ارز در روزهاي 

اخير تاييدكننده اين روند نزولي است.
صرافي ها و فعاالن بازار پيش بيني مي كنند عرضه هاي ارز 
از سوي بازارساز در روزهاي آينده نيز ادامه داشته باشد و 
همين امر سبب كاهش بيشتر قيمت ها خواهد شد.نكته 
مهم در بازار ارز اين اس��ت كه در روزهاي اخير خريداري 
در بازار وجود نداش��ته و تعداد فروشنده ها بسيار بيشتر 
از خريداران اس��ت؛ تشديد نوس��انات و ورود بازارساز به 
بازار موجب شده فروشنده ها بيشتر شوند.گفتني است، 
قيمت دالر براي فروش در بازار متشكل ارزي ۱۸ هزار و 
۴۵۰ تومان و صرافي هاي بانك��ي ۱۸ هزار و ۸۵۰ تومان 

اعالم شده است.
نرخ تابلوي صرافي ها و نرخ لحظه اي س��امانه سنا نشان 
مي دهد كه قيمت خري��د دالر در صرافي ها به ۱۸۸۰۰ 
و ف��روش دالر به ۱۸۸۵۰ تومان، خري��د يورو 2۰9۰۰ و 

فروش يورو به 2۰9۵۰ تومان رس��يده است. سامانه سنا 
نرخ ميانگين ارز معامله ش��ده در تاريخ ۵ تير 99 را براي 
دالر ۱۸9۷9، لي��ر تركيه 2۸66، ي��ورو 2۱۱۸۰، درهم 
۵3۱۸، يوان 26۴6، پون��د 233۵۴، دالر كانادا ۱۴۵2۴ 
تومان اعالم كرد. نرخ حواله در سامانه نيما نيز براي دالر 
۱62۷6، يورو ۱۸66۱، درهم ۴۵26، يوان 2۵6۴ تومان 
اعالم شده است. براين اساس، با توجه به نرخ دالر نيما به 
قيمت ۱62۷6 و دالر ۱9۸6۰ تومان بازار آزاد، فاصله نرخ 
دالر نيما با دالر آزاد به 3۵۸۴ تومان و فاصله نرخ دالر نيما با 
فروش دالر صرافي ها به نرخ ۱۸۸۵۰ تومان، معادل 2۵۷۴ 

تومان رسيده است. 
نرخ دالر در بازار آزاد و معامالت نقدي به ۱9۸6۰ تومان، 
ي��ورو 2۱6۰۰، پوند 23۷۰۰، دره��م ۵۵3۰، لير تركيه 
2۸۸۰، يوان 2۷۵۰، دالر كانادا ۱۴۴۰۰ تومان رس��يد. 
قيم��ت اونس جهاني نيز ب��ه ۱۷۷2 دالر افزايش يافته و 
به دنبال آن قيمت هر گ��رم طالي ۱۸ عيار به ۸۴۵ هزار 
تومان، مظنه مثقال ۱۷ عيار 3 ميليون و 66۰ هزار، سكه 
جديد ۸ ميليون و 3۷۰ هزار، سكه قديم ۸ ميليون و ۱۴۰ 
هزار، نيم سكه ۴ ميليون و 3۵۰ هزار، ربع سكه 2 ميليون 
و ۴2۰ هزار، س��كه گرمي ۱ ميلي��ون و 26۰ هزار تومان 
معامله شد.  هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد در 
بازار آزاد تهران صبح روز شنبه با ۱۷۰ هزار تومان افزايش 
نسبت به روز پنج ش��نبه به قيمت هشت ميليون و ۵2۰ 
هزار تومان فروخته شدو هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم هشت ميليون و 2۵۰ هزار تومان قيمت گذاري 
ش��د.همچنين نيم س��كه نيز چهار ميليون و 3۵۰ هزار 
تومان، ربع سكه دو ميليون و ۴2۰ هزار تومان و هر قطعه 
سكه گرمي يك ميليون و 26۰ هزار تومان تعيين قيمت 
شد.هر گرم طالي خام ۱۸ عيار ۸32 هزار و ۵۰۰ تومان و 
هر مثقال طال نيز سه ميليون و 6۰۸ هزار تومان به فروش 
رسيد. همچنين بانك مركزي روز شنبه نرخ رسمي ۴۷ 
ارز را اعالم كرد كه براساس آن نرخ 2۱ ارز افزايش و قيمت 
۱۰ واحد پولي ديگر ثابت و نرخ ۱6 ارز هم كاهش يافت.

هر دالر امريكا بدون تغيير قيمت مانند روزهاي گذشته 
۴2 هزار ريال قيم��ت خورد، همچنين هر پوند انگليس 
۵۱ هزار و ۸2۸ ريال و هر ي��ورو نيز ۴۷ هزارو ۱22 ريال 

ارزش گذاري شد.

    قتل مرموز مظفريان
طالفروش مشهور تهراني توسط سارقان

گفته مي ش��ود كه مظفريان، طالفروش مشهور تهراني 
توسط سارقان، به قتل رس��يده و قاتالن طالها و خودرو 

مرد ۷۸ ساله را بردند.

    مقايسه بازارهاي طال و ارز در بهار امسال
مقايس��ه عملكرد بازارهاي س��هام، ارز و سكه در سه 
ماه نخست امسال بيانگر اين اس��ت كه بازار سهام در 
اين مدت با ۱۴۷.۷ درصد، بيش��ترين سود را نسبت 

به بازارهاي ارز و س��كه نصيب خود كرده است. اين در 
حالي است كه در اين مدت بازار ارز )دالر( با رشد ۱۸.3 
درصدي و بازار س��كه با افزايش 3۱.6 درصدي مواجه 
بوده اند.همچنين در حالي بررسي شاخص فرابورس 
در بهار امسال بيانگر بازدهي رشد ۱۱۵.۱ درصدي در 
اين بازار اس��ت كه نرخ بهره در بازار پول در اين مدت 
۱۰ تا ۱۵ درصد و نرخ س��ود موثر در بازار بدهي ۱3.۸ 

درصد بوده است.

    مردم وارد معامالت طالي آب شده نشوند
رييس اتحاديه طال و جواهر، نقره و س��كه تهران بيان 
داشت: در زمينه ورود مردم به حوزه طالي آب شده نيز 
بهتر است مردم وارد نشوند زيرا با مشكل مواجه خواهند 
شد.ابراهيم محمدولي در نشست خبري اتحاديه طال و 
جواهر، نقره و سكه تهران درباره مشكالت صنعت طال 
و جواهر به دليل ش��يوع ويروس كرونا، اظهار داشت: 
صنعت طال ب��ه دليل اين ويروس ب��ا تعطيلي و ركود 
مواجه شد كه آثار آن را در قسمت هاي جهاني و داخلي 
شاهد هستيم. اميدواريم هرچه زودتر اين مشكل حل 
ش��ود تا مردم بتوانند به زندگي عادي خود بازگردند. 
وي افزود: صنعت طال و جواهر از تمام توان خود براي 
حركت به كشور و مردم از گذشته تاكنون استفاده كرده 
و پيش��قدم بوده، اما در حال حاضر از دولت و نهادهاي 
ذيربط انتظار داريم تا كمك حال اصناف در شرايط فعلي 
باشند. بانك ها، سازمان امور مالياتي و ... كمك رسان 
اصناف باشند تا بتوانيم اين شرايط را به خوبي پشت سر 
بگذاريم. تنها كمكي كه  اصناف از دولت مي خواهند، 
درك ش��رايط فعلي صندوق مختلف است. در زمينه 
جرايم به خصوص در بحث  ماليات همكاران ما در زمان 
شيوع ويروس كرونا تعطيل ش��دند كه اميد داريم به 

زودي شاهد فعاليت و رونق دوباره اين واحدها باشيم.
رييس اتحادي��ه طال و جواه��ر، نقره و س��كه تهران 
اظهارداشت: نوسانات و افرايش قيمت ها به نفع صنعت 
ما نيس��ت زيرا زماني ش��رايط براي ما خوب است كه 
امكان خريد و فروش در بازار باشد. در زمينه ماليات بر 
ارزش افزوده نيز كه از سوي نمايندگان مجلس شوراي 
اسالمي بررسي شده، زمان اجراي آن مشخص نيست.

محمدولي درباره حساسيت ها درباره پولشويي توضيح 
داد: در بحث پولشويي حدود سه الي چهارسال  است كه 
به همه اصناف ابالغ شده تا خريدار و فروشنده مشخص 
باشد و صنعت طال به دليل اين فلز گرانبها حساسيت 
بيشتر است و ما همواره به همكاران خود اعالم مي كنيم 

كه خريدار، فروشنده و كارت ملي وجود داشته باشد.
وي  درباره معامالت در بازار، گفت: در زمينه مصنوعات 
طال در ماه هاي اخير ركود عجيبي بر اين صنعت حاكم 
شد و اگر تقاضا براي سكه و طالي خام وجود دارد بيش 
از مصنوعات ساخته شده است و مصنوعات در ركود قرار 
دارد به دليل جو به وجود آمده است. در زمينه ورود مردم 

به حوزه طال آب شده نيز بهتر است مردم وارد نشوند زيرا 
با مشكل مواجه خواهند شد. اما شاهد اين هستيم كه 

تقاضا طال آب شده از مصنوعات بيشتر است.
اي��ن فعال حوزه ب��ا تاكيد بر اينكه م��ا مخالف فضاي 
مجازي نيستيم، افزود: بستر براي خريد و فروش طال 

وجود ندارد.

       فعال سازي سامانه ثبت سيستمي معامالت طال 
نايب رييس دوم اتحاديه طال و جواهر از طراحي س��امانه 
جديد خريد و فروش طال خبر داد و گفت: با آغاز به كار اين 

سامانه معامالت غير رسمي طال سر و سامان مي گيرد.
محمد كشتي آراي، نايب رييس دوم اتحاديه طال و جواهر 
در نشست خبري اين اتحاديه درباره معامالت مجازي و 
زيرزميني طال و جواهر، گف��ت: اتحاديه طال و جواهر به 
كرات به مردم هش��دارهاي الزم در اين زمينه را داده، اما 
براي بهبود عملكرد و ساماندهي در اين زمينه، اتحاديه 
طال و جواهر سامانه اي قابل نصب بر روي تلفن همراه براي 
ثبت سيستمي معامالت را تا پايان سال راه اندازي خواهد 
كرد تا از اين طريق از هرنوع معامالت زيرپله اي، غيررسمي 

و... جلوگيري شود.
وي افزود: هرگونه معامله در فض��اي مجازي بايد داراي 
مجوز باشد و پس از اينكه اپليكيشين آغاز به كار كند كليه 
معامالت رصد مي ش��ود تا اتحاديه و ارگان هاي نظارتي 
بر آن نظارت داشته باشند. با آغاز به كار اين اپليكيشين 
سفته بازي و خريد و فروش به صورت غير رسمي و كاغذي 

و تلفني از بين خواهد رفت تا قابل رصد و پيگيري باشد.
كشتي آراي تاكيد كرد: افرايش قيمت منجر به افرايش 
هزينه هاي جانبي توليد خواهد ش��د. داد و ستد طال آب 
شده هيچ ارزش افزوده براي كشور ندارد و هدف اين است 
كه با باال بردن توليد  و كاهش هزينه هاي توليد به صنعت 
طال در كشور رونق دهيم.  اين فعال بازار طال و جواهر، ادامه 
داد: همچنين اتحاديه سايتي فعال دارد كه كليه اطالعات 
مورد نياز مردم در س��ايت ثبت شده و تا پايان امسال نيز 
كليه معامالت و داد و ستد به صورت سيستمي خواهد بود. 
وي در پايان تاكيد كرد: معامالت فضاي مجازي از طريق 
بازرسان اتحاديه رصد مي ش��ود و از طريق قوه قضاييه و 

ارگان هاي نظارتي نيز برخورد و شناسايي خواهد شد.

   پنج دليل انفجار قيمت طال 
نتيجه نظرس��نجي اي��ن هفته كيتكو درب��اره تغييرات 
قيمت طال در هفته پيش رو. هر دو گروه سرمايه گذاران و 
تحليلگران معتقدند قيمت طال هفته آينده رشد خواهد 
كردنشريه معتبر و سرش��ناس فوربس در مطلبي كه به 
تازگي منتشر كرده ۵ دليل را نام برده كه نشان مي دهد 
بهاي جهاني طال در روزها و هفته هاي آتي بيشتر و باالتر 

از آنچه اكنون هست، مي رود.
در زمان انتشار اين مطلب فلز زرد با كاهش قيمت ناچيز در 
سطح قيمت ۱۷6۰ بوده كه پايين تر از ميانگين نوساني 
۱۰۰ ساعته خود مي باشد. اين روند با توقفي نزولي برخورد 

كرده و اندكي كاهش يافت. 
 موج دوم كرونا: تهديدات بروز موج دوم شيوع كوويد ۱9 
موجب شده بسياري از سرمايه گذاران دارايي هاي خود را 
در معرض خطر ببينند. تعرفه هاي جديد احتمالي امريكا 
عليه اروپا: ترامپ در حال سنجش اعمال تعرفه جديد بر 
3.۱ ميليارد دالر صادراتي است كه از انگليس، اسپانيا، 
فرانسه و آلمان وارد مي شود. اگر تنش در روابط امريكا 
و اروپا بر سر اين مساله ادامه يابد و ترامپ از موضع خود 
عقب نشيني نكند، بعيد است كه دارايي سرمايه گذاران 
از خطر دور بماند. جنگ تج��اري امريكا و چين: چين 
كشوري نيست كه دست روي دست گذاشته و اجازه دهد 
اياالت متحده موجب آزار و اذيت تجاري و اقتصادي آن 
شود. معامله تجاري شماره يك ميان واشنگتن و پكن 

به دليل وجود ويروس كرونا، به شدت شكننده است. 
 نرخ بي��كاري در امريكا: اطالع��ات هفتگي مربوط به 
مطالبات بيكاري همچنان نقاش��ي كسل كننده اي از 
بازار كار در اياالت متحده است. متأسفانه، با تعطيلي 
منطق��ه اي فروش��گاه ها در امريكا، به نظر مي رس��د 
كه بهبودي جزئ��ي كه تاكنون ش��اهد آن بوديم نيز 
ممكن اس��ت م��ورد تهديد جدي ق��رار بگيرد. فصل 
درآمدها: با از س��رگيري مجدد اقتصادها، اميدهايي 
براي بهبود و پيش��رفت ايجاد گرديده است. اما ظهور 
موج دوم كرونا ويروس به احتمال زياد بخش اعظمي از 
شركت هاي امريكايي را تحت تاثير خود قرار مي دهد و 

سرمايه گذاران آن را دوست ندارند.

گروه بانك و بيمه| 
تهران به عنوان پايتخت ايران صاحب بزرگ ترين 
ن�اوگان ابزاره�اي پرداخ�ت و باالترين حجم 
تراكنش ه�اي پرداخت الكتروني�ك در ميان 
اس�تان هاي كشور اس�ت كه باعث ش�ده تا در 

جايگاه نخست شبكه پرداخت قرار بگيرد.

به گزارش تعادل، استان تهران به عنوان پايتخت ايران و 
قلب تپنده سياسي و اقتصادي كشور روزانه حجم بسيار 
زيادي از تراكنش هاي ش��بكه پرداخت الكترونيك را به 
خود اختصاص مي دهد و شهروندان تهران سهم بزرگي 
در تراكنش هاي به ثبت رسيده در مبادالت الكترونيكي 
دارند و همين موضوع باعث شده تا تهران بيشترين سهم 
از پرداخت الكترونيك در ميان س��اير استان هاي كشور 
داشته باشد كه در ادامه به وضعيت پرداخت الكترونيك 
استان تهران در ارديبهشت ۱399 نگاهي داريم. بر اساس 

آمار بانك مركزي، در اس��تان تهران در شبكه شاپرك در 
اردبهشت ماه سال جاري بالغ بر دو ميليارد و 6۰6 ميليون 
و ۱3۸ هزار تراكنش به ثبت رس��يده كه استان تهران در 
ميان استان هاي كشور سهمي بالغ بر يك چهارم با 6۷۱ 
ميليون و ۴۷۴ هزار تراكنش داشته است؛ همچنين ارزش 
تراكنش هاي ش��اپركي در كل كشور در بازده زماني فوق 
3 هزار و 9۷۷ ميليارد ميليون ريال بوده كه استان تهران 
داراي سهم يك هزار و ۵۷2 ميليارد ميليون ريالي از مجموع 
مبلغ تراكنش ها بوده كه رقم قابل توجهي به شمار مي رود. 
در ارديبهش��ت ماه در كارتخوان هاي استان تهران ۴29 
ميليون و 32۵ هزار تراكن��ش، در ابزار پذيرش اينترنتي 
۱39 ميليون و 2۵۱ هزار و در ابزار پذيرش موبايلي ۱۰2 
ميليون و ۸9۷ هزار تراكنش انجام مي شود. كارتخوان هاي 
پذيرندگان تهراني در ارديبهشت ماه مبلغ ۷۷۵ ميليارد و 
۷62 ميليون ريال تراكنش داش��ته اند؛ همچنين در ابزار 
پذيرش موبايلي ۸ ميلي��ارد و 69۴ ميليون ريال و در ابزار 

پذيرش اينترنتي ۷۷۸ ميليارد و ۱22 ميليون ريال تراكنش 
انجام شده اس��ت؛ بر همين اس��اس مبلغ تراكنش هاي 
اينترنتي استان تهران با وجود تعداد تراكنش كمتر از مبلغ 
تراكنش هاي كارتخوان در استان بيشتر بوده است. آمار 
اعالمي ش��اپرك در خصوص تعداد كارتخوان هاي فعال 
سيستمي در سراسر كشور بيانگر تعداد ۸ ميليون و 3۸۵ 
هزار دستگاه پايانه فروشگاهي است كه استان تهران يك 
ميليون و ۷۸3 هزار دس��تگاه كارتخوان فعال سيستمي 
داراي بيش��ترين س��هم از كارتخوان ها در سراسر كشور 
است و در رتبه اول در ميان پنج استان با بيشترين تعداد 
پايانه فروشگاهي قرار دارد و پس از آن استان هاي خراسان 
رضوي، اصفهان، فارس و خوزستان قرار گرفته اند. الزم به 
ذكر است كه سرانه كارتخوان در استان تهران به ازاي افراد 
باالي ۱۸ سال ۰.۱۷۱ درصد اعالم شده و همين موضوع 
باعث شده تا تهران پس از يزد بيشترين سرانه دسترسي 
به كارتخوان را داشته باشد. وضعيت كارتخوان هاي داراي 

تراكن��ش حاكي از آن اس��ت كه 6 ميلي��ون و ۵۷3 هزار 
دستگاه كارتخوان در سراسر كشور تراكنش دار هستند كه 
از اين ميان پايانه هاي فروشگاهي تهران سهم يك ميليون 
و 2۵۴ هزار دستگاه دارند؛ در واقع محاسبه تفاوت تعداد 
كارتخوان هاي فعال سيستمي )ثبت شده در شبكه شاپرك 
كه آمادگي ارسال تراكنش دارند( با تعداد كارتخوان هاي 
داراي تراكنش )پايانه هاي فروشگاهي داراي حداقل يك 
تراكنش( نش��ان مي دهد كه در پايتخت كش��ور بالغ بر 
۵29 هزار دستگاه يعني بيش از نيم مليون كارتخوان فاقد 
تراكنش وجود دارد. گ��زارش وضعيت كارت هاي بانكي 
در استان تهران تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري نشان 
مي دهد كه در پايتخت بالغ بر ۸9 ميليون و 2۷9 هزار فقره 
انوع كارت بانكي توسط بانك ها و موسسات مالي و اعتباري 
صادر شده اس��ت كه از اين ميان سهم  ۴3 ميليون و 332 
هزار كارت برداشت، 6۷3 هزار و ۱۷6 كارت اعتباري، ۴۵ 
ميليون و 2۷۴ هزار كارت خريد يا هديه و بن كارت بدين 

ترتيب است. تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري در استان 
تهران ۱3 هزار و 696 دس��تگاه خودپرداز فعال است كه 
با استفاده از آن ۸۴ ميليون و 96۱ هزار تراكنش بر بستر 
دستگاه هاي خودپرداز انجام شده است. گزارش وضعيت 
ابزاره��اي پرداخت بانك مركزي بيانگر آن اس��ت كه در 
استان تهران و در ارديبهش��ت ماه بالغ بر ۱2 هزار و 39۴ 
دستگاه پايانه شعبه )كارتخوان شعبه اي( فعال است كه 
با آنها 2 ميليون و 3۰۴ هزار تراكنش انجام شده است. بر 
اساس گزارش شاپرك تجارت الكترونيك پارسيان با سهم 
۱۷.۸3 درصدي داراي بيشترين تعداد دستگاه كارتخوان 
فعال سيستمي در استان تهران در ارديبهشت 99 است و 
پس از آن شركت كارت اعتباري ايران كيش و به پرداخت 
ملت با سهم به ترتيب ۱6.۸۵ و ۱۵.9۰ قرار دارند اما در اين 
ميان پرداخت الكترونيك سامان داراي شاخص اثر بخشي 
۱.6۴ درصدي و بيشترين سهم در ميان شركت ها در استان 

تهران بوده است.
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دور جديد سرمايه گذاري هاي 
»همراه اول« در استارتاپ ها

طي مراس��مي قرارداد س��رمايه گذاري ش��ركت 
كس��ب وكارهاي نوپاي »حركت اول« در شركت 
فني و مهندسي »همراه مكانيك« به امضا رسيد.  
محمدمه��دي عباس��خاني مديرعامل »حركت 
اول« از دور جدي��د فعاليت اين ش��ركت در حوزه 
سرمايه گذاري بر روي استارتاپ ها خبر داد و گفت: 
استراتژي »حركت اول«، همراهي با كارآفرينان در 
حوزه هاي مالي، فني و اجرايي است؛ به اين شكل كه 
عالوه بر تامين مالي مناسب براي افزايش سرعت 
رشد آنها، تيمي از متخصصان و خبرگان حوزه هاي 
گوناگون، به عنوان مشاور در كنار كارآفرينان قرار 
خواهند گرفت و استارتاپ ها را در رسيدن به اهداف 
خود كم��ك خواهند ك��رد.از مزيت هاي »همراه 
مكانيك« مي توان به تيم باانگيزه، تسلط به بازار 
و اهداف و برنامه هاي توس��عه اي آن اشاره كرد. 
شركت كس��ب و كارهاي نوپاي »حركت اول« 
در راستاي برنامه راهبردي پنج ساله همراه اول 
با ماموريت »تحقق روياي ديجيتال« تأس��يس 
و رسالت اين شركت توانمندسازي اكوسيستم 
ديجيتال در نقش سرمايه گذار جسورانه شركتي 

)CVC( گروه همراه اول عنوان شده است.

بزرگ ترين مركز داده
غرب و شمال غرب كشور 

همراه اول بزرگ ترين مركز داده غرب و شمال غرب 
كش��ور را با حضور رييس مجلس و وزير ارتباطات 
افتتاح مي كند همراه اول به عنوان بزرگ ترين اپراتور 
ارتباطي كشور يكي از بزرگ ترين مراكز داده اقماري 
ش��بكه ملي اطالعات را در تبريز افتتاح مي كند تا 
نويدي بر تحقق روياي ديجيتال در ايران باشد. اين 
مركز با اهدافي نظير تأمين بستر و زيرساخت مورد 
نياز براي مجازي سازي ش��بكه، افزايش پايداري 
شبكه، افزايش كيفيت خدمات، افزايش قدرت مانور 
و كنترل ترافيك، ارايه سرويس هاي ديجيتال و ارايه 
سرويس هاي  هاستينگ به مشتري هاي سازماني و 
خصوصي طراحي شده و توس��عه يافته است. اين 
مركز روز يكش��نبه ٨ تيرماه در مراسمي باحضور 
محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي، 
محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات، ابوالحسن فيروزآبادي دبير شوراي عالي 
فضاي مجازي و مهدي اخوان بهابادي مديرعامل 
شركت ارتباطات سيار ايران در ساختمان مركزي 
همراه اول افتتاح شده و سپس اين مركز وارد مدار 
مي شود.اين مراسم بصورت زنده از طريق پرتال اين 
اپراتور به نشاني live.mci.ir و صفحه رسمي همراه 

اول در اينستاگرام پخش مي شود.

از تجديد ارزيابي تا عرضه
زير مجموعه هاي پاسارگاد

بانك پاسارگاد پس از رشد ۵۰ درصدي قيمت سهام در 
پاسخ به سواالت كنفرانس مجازي هم تجديد ارزيابي 
خ��ود را تأييد ك��رده و آن را در مرحله ارزيابي اعالم 
كرده و هم از برنامه خود براي عرضه ۷ زيرمجموعه 
خ��ود در بازار س��رمايه خبر داده اس��ت. به گزارش 
تابناك، بر اساس پاسخ هاي منتشرشده، اين بانك 
خصوصي در مرحل��ه تجديد ارزيابي جهت افزايش 
سرمايه چش��مگير قرار گرفته است. برنامه شركت 
براي عرضه اوليه هفت شركت كليدي غيربورسي خود 
همچون گسترش انرژي پاسارگاد، پرداخت الكترونيك 
پاسارگاد، فوالد زرند ايرانيان، فوالد سيرجان ايرانيان، 
فروسليس غرب پارس، داتيس آريان قشم و مبناي 
خاورميانه از مهم ترين اخبار مخابره شده در خصوص 
اين نماد است و وپاسار از محل عرضه اين شركت ها 
مي تواند تحولي در درآمد قابل توزيع خود ايجاد نمايد. 
همچنين مجموع ارزش بازار كل سهام شركت ميدكو، 
شركت سرمايه گذاري پارس آريان و بيمه پاسارگاد در 
پرتفوي بانك در تاريخ چهارم تير 99 حدود 29۷.۸۰۷ 
ميليارد ريال بوده است كه با توجه به قيمت تمام شده 
سرمايه گذاري كه تماماً بر مبناي قيمت اسمي سهام 
بوده است، پتانسيل بااليي براي شناسايي سود دارد.

متن كامل سواالت مطرح شده و پاسخ ها در ذيل ارايه 
ش��ده كه حاوي اطالعات كليدي و بسيار مهمي در 

خصوص چشم انداز سودآوري اين بانك است.

ارز  را  تك نرخي كنيم
يك نماين��ده مجلس ب��ا اش��اره ب��ه نگراني هاي 
صادركنندگان درباره بازگشت ارزصادراتي زير قيمت 
بازار و تأمين ارز در آينده با قيمت باالتر پيشنهاداتي 
را مطرح و تأكيد كرد كه بايد به سمت ارز تك نرخي 
حركت كنيم ضمن اينكه دالر۴2۰۰ را هم ميتوان 
حذف كرد. محسن زنگنه در گفت وگو با تسنيم، در 
خصوص لزوم بازگش��ت ارزهاي صادراتي به كشور 
و تبعات عدم بازگش��ت ارزها با اشاره به اينكه شعار 
اقتصاد بدون نف��ت را مي دهيم و همچنين موضوع 
اج��راي اصل ۴۴ و واگذاري امور به بخش خصوصي 
مطرح است، گفت:  اقتصاد بخش خصوصي و تقويت 
فعاليت ها در اين بخش يك لوازمي دارد. اينكه بخش 
خصوصي نيز به منافع ملي كشور هم متعهد باشد 
داراي اهميت اس��ت. اين نماينده مجلس يازدهم با 
بيان اينكه الزمه تقويت بخش خصوصي و كاهش 
شركت هاي خصولتي اين است كه بخش خصوصي 
نيز منافع ملي و كشور را ارجحيت بدهد افزود: يكي از 
اين شاخصه ها ارجحيت قرار دادن منافع ملي اين است 
كه ارز حاصل از صادرات را دوباره به كشور برگردانيم 
و بگذاريم نيازهاي ارزي كشور تامين شود. زنگنه با 
تاكيد بر اينكه اظهارات رييس جمهور در خصوص 
لزوم اقدام جدي تر بانك مركزي در زمينه بازگشت 
ارزهاي صادراتي، حرف درستي است افزود: اگر بخش 
خصوصي اين كار را انجام ندهد، بار ديگر بخش دولتي 
ورود مي كند و اين موضوع با اصل ۴۴ و سياست هاي 

ابالغي مقام معظم رهبري تناقض دارد. 

همتي: بانك مركزي قطعًا با نوسانات سفته بازي مقابله ودر كنترل نقدينگي ونرخ ارز آگاهانه عمل مي كند



روي خط خبر

كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد 

مخالفت با وجود حباب در بازار سهام
گروه بورس|

رشد قيمت ها در بازار سرمايه همچنان ادامه 
يافته و به لطف س�يل ب�زرگ نقدينگي، اين 
روزها سرمايه گذاران هر سهم را كه بتوانند 
مي خرند. همين سبب شده تا در روز نخست 
هفته جاري نيز شاهد رش�د 46 هزار و 822 
واحدي ش�اخص كل ب�ورس باش�يم. بر اين 
اس�اس در روز گذشته بر آيند معامالت بازار 
س�رمايه افزايش 3.3 درصدي نماگر اصلي 
بازار س�رمايه و ج�اي گرفتن آن در س�طح 

1ميليون و 466 هزار و 275 واحد شد. 

در شرايطي كه برخي از كارگزاري هاي بزرگ كشور از 
انجام خدمات خود باز مانده اند و سامانه هاي معامالتي 
با اخالل مواجه شده اند، به نظر مي رسد كه اقبال عمومي 
در شرايط تقويت انتظارات تورمي اصال تمامي ندارد. 

 در اين ش��رايط بنا بر گفته يكي از كارشناس��ان بازار 
س��هام، بهتر است س��رمايه گذاران، بخش��ي از سبد 
دارايي هاي خود را هم به س��هم هاي با ريسك بيشتر 

اختصاص دهند.
به گزارش بورس نيوز مثبت هاي بازار سرمايه ادامه دارد 
و شاخص كل بورس، هفتمين روز تيرماه را با رشد ۴۶ 
هزار و ۸۲۲ پله اي به پايان رساند و قله ۱ ميليون و ۴۶۶ 
هزار واحدي هم فتح شد. هيچ بعيد نيست كه فردا قله 
رفي��ع ۱ ميليون و ۵۰۰ هزار واحدي هم فتح ش��ود و 

بورس تهران افتخار ديگري كسب كند.
اين روزها بعضي تحليلگران مرتبا در مورد حباب بازار 
سرمايه سخن مي گويند و گويا چشم بينايي براي ديدن 

جهش در بازارهاي ديگر وجود ندارد.
ابراهيم قزل گل ،كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با بورس نيوز در خصوص وضعيت بازار سرمايه و داليل 
تداوم رش��د اين بازار بيان كرد: دوستاني كه اصرار بر 
وجود حباب در بازار سرمايه دارند ۲ گروه هستند. گروه 
اول، آنهايي هس��تند كه از شاخص ۱۰۰ هزار واحدي 
ادعا داش��تند اين بازار حباب دارد و گروه دوم، آنهايي 
كه به تازگي به طرفداران نظريه حباب در بورس تهران 
پيوس��ته اند كه البته بايد ديد حباب بازار س��رمايه، با 

چه بازاري مقايسه مي ش��ود. وي افزود: بر اساس يك 
نظريه اقتصادي، هيچ كااليي در اقتصاد گران نيست 
و هر چيزي به قيمت واقعي معامله مي شود . با در نظر 
گرفتن نرخ ارز و ارزش جايگزيني دالري ش��ركت ها، 
معتقدم هنوز كليت بازار سرمايه حباب ندارد؛ اگرچه 
شايد قيمت سهم برخي شركت هاي كوچك، حباب 

داشته باشد.
اي��ن فعال بازار س��رمايه اضاف��ه كرد: ن��رخ ارز هم بر 
سودآوري ش��ركت هاي فعال در بازار سرمايه و ارزش 
جايگزيني آنه��ا و هم بر نرخ تورم اثر مس��تقيم دارد. 
شركت هاي صادرات محور، به طور مستقيم از افزايش 
نرخ ارز منتفع مي شوند و شركت هايي هم كه فروش 
داخلي دارند، به س��بب تورم ناشي از افزايش نرخ ارز و 
افزايش نرخ محصوالت از اين قضيه بهره مند مي شوند. 
در ش��رايطي كه نرخ ارز در چندماه گذشته، رشد ۵۰ 
درصدي داشته، رشد بازار سرمايه كامال منطقي است. 
ضمن اينكه در حال حاضر بسياري از سهم هاي بنيادي 
و بزرگ بازار كمتر از ارزش NAV معامله مي ش��وند و 

كماكان پتانسيل رشد دارند.

  تحليل بازار ارز 
وي ضمن تاكيد بر اثرگذاري نرخ ارز بر بازار سرمايه، در 
تحليل بازار ارز گفت: از زمان شيوع كرونا، تقاضاي ارز از 
سوي توليدكنندگان و واردكنندگان به شدت كاهش يافته 
و ش��اهد افزايش تقاضاي سرمايه اي در بازار ارز هستيم. 
در حالي كه صادرات ما افت چنداني نداشته است. با اين 
حال، نرخ ارز در ۴ ماه اخير، رشد تقريبا ۵۰ درصدي داشته 
است. با در نظر گرفتن شرايط عرضه و تقاضاي ارز، احتمال 
افزايش تقاضاي مصرفي ارز در ماه هاي آينده و نيز تقاضاي 
سرمايه گذاري ناش��ي از وجود حجم باالي نقدينگي در 
كش��ور، نرخ ارز پتانسيل لمس قيمت هاي باالتر را دارد. 
چشم انداز صعودي روند بازار ارز به اين معنا است كه رشد 

بازار سرمايه هم تداوم خواهد داشت.

  احتمال اصالح مقطعي در روزهاي آينده 
وي در ادام��ه گفت: بازار س��رمايه باي��د در روزهاي 
قبل يك دوره كوتاه مدت اصالح را هم پش��ت س��ر 

مي گذاشت؛ ولي افزايش نرخ ارز، مجالي براي اصالح 
به بازار س��رمايه نداد. اما احتماال در چند روز آينده، 
شاهد اصالح مقطعي بازار خواهيم بود. اما منفي هاي 
احتمالي به معناي ريزش نبوده و فقط اصالحي گذرا 
خواهد بود. هيچ نش��انه اي از بهبود وضعيت تورمي 
اقتصاد ما مشاهده نمي شود كه انتظار داشته باشيم 
بورس تهران هم ريزش داش��ته باش��د. ضمن اينكه 
فعاالن اين بازار هم تغيير كرده اند و حاالس��كان اين 
بازار به نوعي در دست حقيقي ها است. هر چند تجربه 
ثاب��ت كرده كه مردم ما، رفتاره��اي هيجاني دارند و 
ش��ايد اين بازار در ماه هاي آينده، اصالح عميقي هم 

تجربه كند؛ ولي باز هم بعيد است كه نقدينگي از اين 
بازار خارج ش��ود. حجم معامالت رشد چشمگيري 
داش��ته و شيب رش��د نقدينگي هم تند است. با اين 
حجم نقدينگي و ش��رايط اقتصادي كش��ور و اوضاع 
ساير بازارها، اتفاق ناخوش��ايندي براي بازار سرمايه 

كشورمان متصور نيستم.

  معرفي گزينه هاي مناسب   براي سرمايه گذاري 
ق��زل گل در معرف��ي گزينه ه��اي مناس��ب ب��راي 
سرمايه گذاري ميان مدت اظهار كرد: ۳ صنعت دارويي، 
غذايي و پااليش��ي جزو مناس��ب ترين گزينه ها براي 

سرمايه گذاري هستند. البته بهتر است سرمايه گذاران، 
بخش��ي از س��بد دارايي هاي خود را هم به سهم هاي 
با ريس��ك بيش��تر اختصاص دهند. با پذيرش اندكي 
ريسك، گروه خودرويي هم براي سرمايه گذاري جذاب 
خواهد بود. البته با توجه به اختالف ارزش بازار شركت 
ايران خودرو و س��ايپا، سهام شركت سايپا جذاب تر از 
سهام ايران خودرو خواهد بود. صف خريد سنگين اين 
روزهاي سايپا هم احتماال به اين دليل است كه ارزش 
بازار اين شركت، خيلي كمتر از ارزش بازار ايران خودرو 
اس��ت و در س��ال هاي قبل، اين ميزان اختالف وجود 

نداشته است.

رييس هيات مديره يك شركت سبدگردان مطرح كرد 

تضادي بزرگ در نهادهاي مالي
»2۰۰ س�بد در س�بدگردان ه�دف منتظر كد 
هستند« اين صحبتي از عباسعلي حقاني نسب 
رييس هيات مديره سبد گردان هدف است كه 
در نشست هيات موسس كانون سبدگردان هاي 

اختصاصي مطرح كرد.
 

به گزارش خبرنگار بورس نيوز، عباس��علي حقاني نسب 
رييس هيات مديره س��بد گردان هدف، س��يد مصطفي 
صفاري مديرعامل س��بدگردان سرمايه ايرانيان و هادي 
محمدخاني مديرعامل سبدگردان آرمان اقتصاد و نماينده 

سبدگردان نو ويرا از اعضاي حاضر در اين نشست بودند. 
حقاني نس��ب در بحث كد ها به نكاتي اشاره و اظهار كرد: 
سه س��ال پيش در كانون نهاد هاي سرمايه گذاري براي 
بهتر شدن شرايط مباحثي جهت پيگيري مطرح شد كه با 
ادامه داشتن مشكالت در حال حاضر به تضاد هاي موجود 

در كانون مي توان پي برد. 
وي ادامه داد: در مبحث كانون سبدگردان اين امر مطرح 
بود كه در وهل��ه اول هدف از برقراري كانون چيس��ت و 
چرا بايد اين فضا جداگانه داير ش��ود. چند مورد نيز براي 
توجيه كارشناس��ي وجود داش��ت كه ابتدا مي توان به ۸ 

نهاد مالي تش��كيل دهنده كانون اشاره داشت. بايد گفت 
اين نهاد هاي مالي با يكديگر در تضاد بوده و اگر يك نهاد 
در فضاي بازار سرمايه خود را تقويت كند، ديگر نهاد ها آن 
را از بين مي برند. دبيركل كانون بالشك وابسته به يكي از 
اين نهاد هاي مالي خواهد بود و همين امر باعث مي شود 

مصوبات كانون در تضاد موج بزند. 
رييس هيات مديره س��بدگردان هدف خاطرنشان كرد: 
دومين موضوعي كه كانون را تضعي��ف مي كرد اين بود 
تمايل به عضويت هر نهاد مال��ي با هر ويژگي در آن موج 
مي زد. وي افزود: تامين س��رمايه راي را با پيشنهاد منابع 
وس��بد هاي زير يك ميليارد به دست مي آورد. مشكالت 
اينچنيني همواره وجود داشته چراكه ابتدا قالب كانون، 
»موسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري« بوده كه كاربردي 
متفاوت را ارايه مي داد. موسسه اي كه ۵ سال با اين قالب 
كار مي كرده و به يك باره با اعضاي سابق خود تغيير ماهيت 

را تجربه كرده است. 
حقاني نسب نگاه برخي اعضا را به كانون »سكوي پرش« 
دانست و گفت: فضاي حاكم بيشتر سياسي بوده و به جاي 
توسعه فعاليت و همكاري سكويي براي مقام و منسب افراد 
تبديل ش��ده است. چه بسا افرادي كه سمت هايي، چون 

دبيركلي و مديرعامل تامين س��رمايه را از اين راه كسب 
كرده اند.   وي ادام��ه داد: منافع صنفي در اين فضا دنبال 
نمي شود چرا كه سازمان بورس در جلسه مجمع كانون 
اذعان كرد ۴ سال صدور كد PRX و محاسبه ها به نتيجه 
نرسيده و بايد گفت اگر عملكردي مطلوب وجود داشته 
باشد، از كاركرد مي توان متوجه شد و كد بورسي مهم ترين 

معيار براي ارزيابي اين عملكرد است.
رييس هيات مديره سبدگردان هدف خاطر پيشنهاد داد: 
كانون بايد به ۵ بخش مجزا و مختلف تجزيه شود كه قادر 
به رهبري صنف خود باشند. معني كانون يعني مركز و بايد 
بر فعاليت هاي اصلي نهاد خود تمركز كند. براي مثال كانون 
كارگزاران در همين راستا اقدام كرد و بيشترين موفقيت را 

در فعاليت خود كسب كرده است. 
حقاني نسب به سامانه آنالين گروهي اشاره و عنوان كرد: 
با البي هاي كانون كارگزاران در زمان عراقچي، پيشنهاد 
مطرح شده از سوي ما با عنوان »سامانه آنالين گروهي«، 
)كه براي سبدگردان ها طراحي شده بود( به نام كارگزاران 
مصادره شده و اكنون با اين سامانه فساد صورت مي گيرد. 
وي خاطرنشان كرد: طبق قانون با يك گواهينامه اصول 
بازار س��رمايه و يك قول نامه اجاره، رهن و س��ند ملكي 

مي توان مجوز شعبه گرفت، اما كانون ما مجوز دادن بلد 
نيست چرا كه حتي مجوز تجاري نيز در اين زمينه صادر 
نمي كند در صورتي كه كارگزاري ها با حمايت قواي كانون 
كارگزاران و س��ازمان بورس طي دو روز قادر به دريافت 
مجوز است. اين فعال حوزه بازار سرمايه به افزايش سرمايه 
اشاره كرد و گفت: براي افزايش سرمايه سبدگردان، تمام 
الزامات بورس در جهت اصالح ساختار و توسعه بازار امري 
مهم است، اما مجوز افزايش سرمايه به سختي داده مي شود 

با وجود اينكه شركت سهامي خاص محسوب مي شود. 
حقاني نسب از افزايش سرمايه ۲ به ۱۰ سبدگردان هدف 
سخن گفت و افزود: مدت چهارماه است كه هنوز درگير 
 اين موضوع هس��تيم و مشكل عدم تقسيم سود است در 
صورتي كه به اتفاق آرا سهامداران نسبت به دريافت نكردن 

سود نظر خود را اعالم كرده اند. 
رييس هيات مديره س��بدگردان هدف خاطرنشان كرد: 
اگر بناس��ت در فضاي بازار س��رمايه كانون شكل بگيرد، 
كانون س��بدگردان هايي كه وابسته به نهاد ديگر نبوده و 
شركت هايي كه مجوز سبدگردان را دارا هستند در جهت 

منافع صنفي بايد به عضويت دربيايند.
حقاني نسب سبد گردان ها را در فضاي كانون نهاد ها مانند 

زاغچه اي دانست كه هيچ كس آنها را جدي نمي گيرد، وي 
ادامه داد: مقرر بود همه امور به شكل الكترونيكي دربيايد و 
كد سبد از دفتر سبدگردان دريافت شود چرا كه سبد بيش 

از ۲۳ ويژگي برتر نسبت به صندوق دارد. 
وي به دو موضوع براي نجات اقتصاد كش��ور اش��اره كرد 
و گف��ت: اول بايد گفت مردم��ي كه آش��نايي ندارند از 
طريق س��بدگردان وارد ش��وند. دوم بايد س��پرده سبد 
س��رمايه گذاري در شركت هاي س��بدگردان جايگزين 

سپرده سرمايه گذاري بانكي شوند. 
ريي��س هيات مديره س��بدگردان ه��دف در خصوص 
كارمزد هاي سرس��ام آور نرم افزار ها براي هر سبد اظهار 
ك��رد: با در نظر گرفتن حداقل صد هزار س��بد و ۱۰ هزار 
مشتري، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان )به ازاي هر سبد( پرداخت 
 ش��ود در صورتي كه س��بد هاي س��رمايه گذاري رايان 
هم افزا، تدبير پرداز و مپنا مبالغ ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار توماني 

را دريافت مي كنند.
اين كارشناس بازار س��رمايه به صدور كد سبد در چهار 
مرحله اشاره و عنوان كرد: صدور كد سبد در سپرده گذاري 
با فرض اعتماد ظرف ۲ دقيقه انجام مي شود چرا كه تنها 

نيازمند اضافه شدن شناسه سبدگردان است.
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تبادل اطالعات ميان بورس و 
سازمان ثبت

دكتر قاليب��اف از تفاهم نامه  تب��ادل اطالعات و 
ايجاد پنجره واحد با سازمان ثبت اسناد و امالك 
خبر داد كه امروز امضا مي شود. به گزارش سنا، 
حسن قاليباف اصل در خصوص تصميمات جلسه 
شوراي عالي بورس گفت: به تفاهماتي در حوزه 
ارتباط با س��ازمان ثبت اسناد و امالك رسيديم 
و خوشبختانه بحث هايي مطرح و مقرر شد ميز 
خدمت ويژه در بازار سرمايه با اين سازمان داشته 
باشيم. وي افزود: در مورد تبادل اسناد و مدارك 
مورد نياز در بازار سرمايه و نيز بحث پنجره واحد، 
توافقاتي بين دو س��ازمان انجام و مقرر شد اين 
تفاهم نامه امضاء ش��ود تا به اين ترتيب اقداماتي 
كه ارتب��اط بين بازار س��رمايه و س��ازمان ثبت 
اسناد را شكل مي دهد، انجام پذيرد و بسياري از 
فرآيندهاي دو سازمان با سهولت و سرعت زياد 
انجام ش��ود. ذبيح اهلل خداييان رييس س��ازمان 
ثبت اسناد و امالك نيز در حاشيه جلسه شوراي 
عالي بورس گفت: به تفاهماتي با سازمان بورس 
رسيديم از جمله اينكه كليه استعالمات بين دو 
س��ازمان به صورت الكترونيكي و در كوتاه ترين 
فرص��ت ممكن اتفاق بيفت��د و بتوانيم در آينده 
نزدي��ك در قالب يك پنجره واحد به همكاري با 
هم ادامه دهيم. وي افزود: همچنين فرآيندهاي 
اجراي اس��ناد رس��مي، الكترونيكي و تعامالت 
مناسبي براي اس��تعالمات س��ازمان بورس از 
بانك هاي اطالعاتي و بالعكس در جهت اجراي 

اسناد رسمي خواهد شد.

نحوه اضافه كردن نماد 
»دارا يكم«

دارندگان واحدهاي صندوق هاي واس��طه گري 
مالي يكم كه داراي كد معامالتي هس��تند، براي 
اضافه ك��ردن نماد اين واحدها ب��ه پرتفوي خود 
بايد پس از ورود به پنل كاربري، روي گزينه تغيير 
كارگزار ناظر كليك كرده و نماد »دارا يكم« را ثبت 
كنند. به گزارش تسنيم، معامالت ثانويه صندوق 
سرمايه گذاري در سهام واسطه گري مالي يكم )دارا 
يكم( در حالي از امروز )شنبه( در بورس آغاز شد كه 
هر يك از واحدهاي اين صندوق با ثبت رشد ۱۳۴ 
درصدي به قيمت ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسيد. بر 
اين اساس آن دسته از سرمايه گذاراني كه داراي كد 
معامالتي هستند و در زمان پذيره نويسي اقدام به 
خريد واحدهاي اين صندوق ها كرده اند اما در حال 
حاضر نماد »دارا يكم « به پرتفوي آنها اضافه نشده 
است، بايد پس از ورود به پنل كاربري، روي گزينه 
تغيير كارگزار ناظر كليك كرده و نماد دارا يكم را 
جس��ت وجو كرده و پس از آن درخواست خود را 
ثبت كنند. گفتني اس��ت نمايش نماد معامالتي 
»دارا يكم« حداكثر ۲۴ ساعت بعد در پرتفوي آنها 

قرار خواهد گرفت.

صدور رأي اوليه تخلفات 
ساختمان جديد بورس

شهردار منطقه ۲ از بهره برداري ساختمان جديد 
بورس قبل از صدور پايان كار انتقاد كرد و گفت: 
پرونده تخلفات ساختمان جديد سازمان بورس در 
كميسيون ماده ۱۰۰بررسي شده و منتظر ابالغ 
رأي نهايي هستيم. رسول كشت پور در گفت وگو با 
ايسنا، در مورد سرانجام پرونده تخلفات ساختماني 
ساختمان جديد بورس گفت: تخلفات ساختماني 
اين س��اختمان متعلق به س��ازمان ب��ورس، در 
كميسيون ماده ۱۰۰ مورد بررسي قرار گرفت. وي 
با بيان اينكه حكم اوليه در مورد تخلفات ساختمان 
بورس صادر شده است، تصريح كرد: در حكم اوليه 
ساختمان، سازمان بورس ملزم به پرداخت جريمه 
و تامين پاركينگ هاي حذف شده در طبقات شده 
است. شهردار منطقه ۲ با تاكيد بر اينكه اين حكم 
اوليه بوده و درانتظار حكم قطعي هستيم، در مورد 
بهره برداري از اين ساختمان توسط سازمان بورس 
افزود: تنها صدور پايان كار براي هر س��اختمان، 
به منزله بهره برداري اس��ت و متأسفانه سازمان 
بورس به اين مهم توجه نكرده و ما از بابت كاركرد 
ساختمان بورس قبل از صدرو پايان كار و تأمين 
ايمن��ي نگراني هايي داريم. وي اف��زود: در مورد 
بهره برداري سازمان بورس از ساختمان جديدشان 
نامه نگاري هايي با خود س��ازمان انجام داده ايم و 

هشدارهاي الزم را صادر كرده ايم.

 بازار امريكا از ترس
 بازگشت قرنطينه منفي شد

افزايش ميزان مبتاليان به ويروس كويد ۱۹ در كشور 
امريكا، نگراني ها را به اج��راي قرنطينه اي جديد از 
س��وي دولت اين كشور بيشتر كرده و اين امر عالوه 
بر اعمال تهديد ب��ر فعاليت هاي اقتصادي، موجب 
افت شاخص ها در آخرين روزمعامالتي هفته شد. 
به گزارش س��نا، در آخرين روز معامالتي هفته در 
بازار وال استريت، رش��د تعداد بيماران بستري در 
بيمارس��تان هاي امريكا موجب تشديد نگراني به 
بازگشت اقتصاد اين كش��ور به روزهاي ركود شد و 
به اين ترتيب، موجب كاهش دوباره ش��اخص هاي 
وال استريت شد. به اين ترتيب، شاخص داوجونز با 
افت ۲.۸ درصدي همراه شد و شاخص اس اند پي هم 
كاهش ۲.۴ درصدي را از آن خود كرد و شاخص نزدك 
هم افت ۲.۶ درصدي را تجربه كرد. با ثبت روند منفي 
در آخرين روز معامالتي هفته، ميانگين افت شاخص 
داوجونز در دو هفته اخير به ۳.۳ درصد رسيد، اس اند 
پي ۲.۹ درصد و نزدك هم ۱.۹ درصد منفي شدند. 
كارشناس��ان معتقدند افزايش ميزان مبتاليان به 
كوويد ۱۹ موجب مي ش��ود تا دول��ت دوباره قانون 
منع رفت و آمد را اجرا كند و به اين ترتيب بسياري از 
فعاليت هاي اقتصادي از رونق مي افتند و اقتصاد اين 

كشور دوباره به روزهاي ركود بازمي گردد.

عضو هيأت مديره سازمان بورس در مورد اينكه با توجه 
به اقبال مردم در بورس، آيا انحصاري در كارگزاري ها 
وج��ود دارد و مج��وز آنها اضافه مي ش��ود، گفت: اگر 
انحصاري در كارگزاري ها وجود داش��ته باش��د، براي 

اعطاي مجوز در سازمان بورس بررسي مي كنيم.
به گفته محمدرض��ا معتمد كارگزاري ه��ا نهادهاي 
مالي هس��تند كه در اين س��ال ها بايد توس��عه پيدا 
مي كردن��د و ان��واع و اقس��ام نهادهاي مال��ي در بازار 
سرمايه توسعه پيدا كردند، اما توصيه ما به مردم انجام 
س��رمايه گذاري غيرمستقيم و حضور در بازار سرمايه 
از طري��ق صندوق هاي معامالتي و س��رمايه گذاري و 
س��بدگرداني است. بنا به گفته اين عضو هيأت مديره 
سازمان بورس، در حال حاضر ۱۰۸ شركت كارگزاري 
وجود دارد كه متناسب بازار سرمايه و جامعه ما است 
و خدمات ارايه مي كنند، عالوه بر كارگزاري ها شعب 

كارگزاري ها، نمايندگي ها و دفاتر پيش��خوان دولت 
الكترونيك در كشور هستند كه همه اين موارد بالغ بر 
۹ هزار مركز در كشور هستند كه به مردم خدمات ارايه 
مي كنند. وي در مورد ادعاي يك روزنامه مبني فروش 
مجوز كارگزاري با نرخ هزار ميلياردي، افزود: با توجه به 
بازدهي شركت هاي كارگزاري و عددي كه بايد براي 
مابه التفاوت خريد يك كارگزاري داده شود، نمي توان 
تصور كرد كه اعداد نجومي براي خريد كارگزاري داده 
ش��ود و اگر كس��ي كارگزاري خريداري مي كند، بايد 

ببينيم چه منافعي دارد.
معتمد اين را هم گفت:  س��ازمان بورس به دنبال اين 
نيس��ت كه براي كارگزاري ها انحصار ايجاد كند، اگر 
انحصار وجود داشته باشد اين مساله در سازمان بورس 
بررسي مي ش��ود، اما فعاًل برنامه خاصي و يا مطالعاتي 
وجود ندارد كه به موارد جديد مجوز كارگزاري بدهيم.

وي گفت:  البته اين حق مشتريان است كه گاليه كنند، 
چرا خدمات مناس��ب دريافت نمي كنند و يا خدمات 
كمي از كارگزاري ها مي گيرند كه بايد با افزايش شعب 
كارگزاري ها و نيز از طريق سامانه هاي برخط خدمات 
بهتري به مردم ارايه شود و مردم براي گرفتن كدبورسي 

و يا معامله در بورس دچار مشكل نشوند.
عضو هيأت مديره سازمان بورس در مورد اينكه حداقل 
سرمايه براي تأسيس يك كارگزاري چقدر است، گفت: 
يك شركت كارگزاري بايد از حداقل ۱۵ ميليارد تومان 
سرمايه برخوردار باش��د، البته برخي از كارگزاري ها 
در س��ال هاي قبل اقدام به س��رمايه گذاري كرده و به 
افزايش سرمايه و افزايش حقوق صاحبان سهام خود 
اق��دام كرده اند و كارگزاري هاي آنها بيش��تر مي ارزد. 
وي در مورد اينكه برخي رس��انه ها گفته بودند، مجوز 
كارگزاري هاي بورس به ارقام نجومي هزار ميلياردي 

خريد و فروش مي شود، گفت: شما در نظر بگيريد كه اگر 
كسي بخواهد هزار ميليارد تومان وارد بازار كند بازده 
بدون ريسك آن ساالنه ۲۰۰ ميليارد تومان مي شود، 
در حالي كه سود يك كارگزاري به هيچ وجه به اين رقم 
نمي رس��د. برخي از كارگزاري هاي بزرگ و برتر بازار 
سرمايه هستند كه آنها توان تأمين ساالنه ۲۰۰ ميليارد 
س��ود هم ندارند و اين رقم براي كارگزاري ها منطقي 
نيست. وي در پاس��خ به اينكه كارگزاري هاي بورس 
براي مشتريان جديد بورسي معموال دسترسي خريد 
و فروش آنالين مي دهند و هيچ خدمات مش��اوره اي 
نمي دهند، چ��را بايد از مش��تريان آنالين هم درصد 
بگيرند، گفت: باالخره سامانه هاي آنالين كه در اختيار 
سهامداران قرار مي گيرد، نيازمند سرورها و تجهيزاتي 
براي دسترس��ي هاي به اطالعات برخط بازار سرمايه 
اس��ت، همچنين نياز به روزرساني سامانه ها، افزايش 
سرعت سرمايه گذاري و نيروي انساني متخصص است 
و كارگزاري ها سرمايه زيادي براي سامانه هاي معامالت 
خود هزينه مي كنند. معتمد افزود: هم اكنون فش��ار 

زيادي روي سامانه هاي معامالتي به ويژه برخط وجود 
دارد، به گونه اي كه تعداد مشتريان برخط بورس از ۴ 
درصد در سال۹۰ اكنون به ۵۰ درصد معامالت برخط 
رس��يده اس��ت و اين ها نياز به تأمين زيرساخت هاي 
فني و تجهيزات گران قيمت دارد و كارگزاري ها بايد 
سرمايه گذاري سنگيني براي سيستم هاي نرم افزاري 
خود داشته باشند. معتمدادامه داد: اين انصاف نيست 
كه بگوييم كارگ��زاري براي معام��الت آنالين هيچ 
كارمزدي از مش��تري نگيرد، چون كارگزاري ها براي 
س��امانه هاي خود س��رمايه گذاري س��نگيني انجام 
مي دهن��د. وي اين را ه��م گفت: ترافي��ك كاربران و 
معامالت در بورس نسبت به سال هاي قبل به مراتب 
افزايش يافته، حجم معامالت باال رفته و يك بخش از 
درآمد كارگزاري ها هم كم شده است. وي افزود: آنچه 
در حوزه الكترونيك و معام��الت برخط كارگزاري ها 
وجود دارد، در واقع هزينه زيرس��اخت ها و تجهيزات 
آن اس��ت و نيروي گران قيمت متخصص فناوري در 

كارگزاري ها است.

بررسي اعطاي مجوز در سازمان بورس در صورت وجود انحصار

گويا چشم بينايي براي ديدن جهش در بازارهاي ديگر وجود ندارد

وضعيت مسكن در آستانه بحران است
    مداخله دولت اجتناب ناپذير است

اين گزارش پاسخي دوگانه به مداخله حمايتي يا عدم 
مداخله دولت در حمايت از اجاره داري است كه نشان 
مي دهد حتي با وجود دش��واري هاي اجرايي، ضعف 
ابزارهاي مداخله، تعلل دولت ها در س��اماندهي بازار 
اجاره و برخي تالش هاي ناموفق مش��ابه، در ش��رايط 
اضطراري و مواجهه با شيوع و همه گيري بيماري كرونا 
و آثار مستقيم معيشتي آن، مداخله دولت در اجاره داري 
امري اجتناب ناپذير است«. در بخش »جمع بندي« 
گزارش اين مركز پژوهشي آمده است: »در اين گزارش با 
بررسي اقدامات صورت گرفته توسط كشورهاي مختلف 

در جهت حمايت از خانوارهاي مستأجر مشاهده شد 
كه اين اقدامات بسيار سريع اتخاذ شده و اغلب شامل 
تمديد قراردادهاي جاري، ممنوعيت اخراج مستأجران 
و ايجاد يك مهلت قانوني براي ايشان براي پرداخت و 
تسويه هاي اجاره هاي معوقه به مدت ۳ تا ۶ ماه يا تا زمان 
اعالم رسمي پايان شرايط اضطراري در كشورهاست. در 
برخي كشورها در كنار قوانين حمايتي، كمك هاي مالي 
به صورت بالعوض يا وام و تسهيالت هم براي مستأجران 
و اقشار آسيب ديده و هم براي مالكان در نظر گرفته شده 
است. اين اقدامات در قالب قوانين و دستورالعمل هاي 
موقت وضع و به منظور تسهيل عبور از بحران و كاهش 

آس��يب هاي وارده به مردم به خصوص اقشار نيازمند 
اتخاذ شده اند. نكته بس��يار حائز اهميت و مورد توجه 
در اين مقوله اين است كه بيشتر كشورهايي كه به اين 
سياست هاي حمايتي مبادرت ورزيده اند داراي قوانين 
كنترل اجاره و سابقه طوالني در نظام اجاره داري براي 
امالك مسكوني هستند و در شرايط اضطراري موجود 
اقدام به اصالح موقت قوانين جاري حاكم در كشورشان 
كرده اند. با اين توضيح به نظر مي رسد داشتن يك نظام 
اجاره داري منسجم از پيش  تعريف شده بيش از هرچيز 
در شرايط بحران براي ساماندهي وضعيت مستأجران و 
نظارت بر اجراي قوانين مورد نياز است. فعاليت هايي كه 

دولت ها در بخش قانونگذاري براي مسكن استيجاري 
انجام مي دهند، بايد در جهت ايجاد سيستمي باشد كه 
از مسكن استيجاري امن، سكونت پذير و استطاعت پذير 

حمايت كند.

    بحران مسكن در كالن شهرها
بر اساس گزارش مركز پژوهش ها، وجود زيرساخت قابل 
اتكاي اجاره داري، امكان بيشتري براي دولت ها به منظور 
اتخاذ و اجراي اقدامات س��ريع و موقت تسهيل بخشي 
برمبن��اي قوانين جاري ايج��اد ك��رده و از طرف ديگر 
پذيرش آن ازس��وي جامعه را آسان تر مي كند. كمبود 

چنين نظ��ام توانمندي در حوزه اجاره داري در كش��ور 
ما چه براساس وضعيت موجود مسكن كه در سال هاي 
اخير در حال تبديل شدن به يك بحران به خصوص در 
كالن شهرها است و چه در ش��رايط اضطراري ازجمله 
شيوع بيماري هاي پاندميك مانند ويروس كرونا كه به 
مداخله كارآمد و به موقع دولت نياز اس��ت، بيش از هر 
زمان احس��اس مي شود و اين در حالي است كه با وجود 
تأكيدات و تكاليف قانوني متعدد براي ايجاد قوانين و نظام 
اجاره داري مسكن در كشور كه مي تواند به عنوان يك ابزار 
نظارتي و كنترلي قوي براي بازار مسكن استيجاري عمل 

كند كماكان اين خأل در كشور وجود دارد«.

ادامه از صفحه اول
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اطالعيه شهرداري تهران 
درباره طرح  ترافيك

معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با صدور 
اطالعيه اي در مورد ساعات اجراي محدوده هاي طرح 
ترافيك و كنترل آلودگي هوا در تهران توضيحاتي ارايه 
كرد. به گزارش فارس، معاونت حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران اطالعيه  ساعات اجراي محدوده هاي 
طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا در تهران را ارايه كرد 
كه جزييات آن به ش��رح زير است. پس از لغو اجراي 
محدوده هاي طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا، از 
٢٣ فروردين امسال، شاهد افزايش قابل توجه تردد 
خودروهاي ش��خصي و در نتيجه، تراكم ترافيك در 
هسته مركزي شهر بوديم كه سرانجام پس از حدود 
دو ماه عدم اجراي طرح ترافيك، به منظور مديريت و 
كنترل ترافيك در محدوده مركزي شهر، طرح ترافيك 
با تصويب در ستاد كرونا و شوراي حمل ونقل ترافيك 
تهران، پس از دوبار به تعويق افت��ادن باالخره از ١٧ 
خرداد سال جاري مجددا در تهران اجرا شد.  اين در 
شرايطي است كه به منظور جلوگيري از انتشار ويروس 
كرونا، همچنان بر پرهي��ز از ترددهاي غير ضروري 
ش��هروندان و نيز ترجيح اس��تفاده از وسايل نقليه 
شخصي نسبت به ناوگان حمل و نقل عمومي از سوي 
اين معاونت تاكيد شد.  از اين رو با توجه به مصاحبه 
شهردار تهران، به منظور رفاه حال عموم شهروندان 
به ويژه كارمندان، ساعت اجراي طرح هاي مذكور از 8 
لغايت ۱۶ به 30: 8 تا ۱۶ تغيير يافت كه ورود و خروج 
به محدوده طرح ترافيك وكنترل آلودگي هوا با توجه 
به ساعت كار ادارات، مشمول پرداخت عوارض نشود.  
پيش از خرداد، زمان فعاليت ادارات از س��وي دولت، 
٧ تا ١٤ تعيين شده بود اما پس از ابالغ مجدد توسط 
دولت، س��اعت كار ادارات به 30: 7 تا 30: ۱4 تغيير 
يافت.  بر همين اس��اس، ساعت محدوده هاي طرح 
ترافيك و كنترل آلودگي هوا نيز از 8 به 30: 8 و خروج 
رايگان از ۱4 به 30: ۱4 )بازده زماني ۶ ساعت در هر 
دو حالت( با هماهنگي اعضاي شوراي حمل ونقل و 
ترافيك تهران تغيير و در نظر گرفته شد.  بنابراين براي 
رفاه كارمندان، خروج از محدوده هاي فوق از ساعت 
30: ۱4 رايگان خواهد بود از ١٦ خرداد، اطالع رسان 
اجراي طرح ترافيك كنترل آلودگي هوا و تغيير ساعات 
اعمال آن از طريق سامانه »تهران من« صورت گرفت 
و مالك محاسبه عوارض محدوده هاي طرح ترافيك 

و كنترل آلودگي هوا همان خواهد بود .
 در صورتي كه شهروندان از اطالع رساني هاي صورت 
گرفته در اين زمينه، بي اطالع ماندند، مي توانند طي 
تماس با واحد صدور آرم سازمان ترافيك، موضوع را 
مطرح كنند تا اقدام الزم صورت گيرد.  از آنجا كه در 
روزهاي اخير برخي رسانه ها مبادرت به انتشار اخبار 
نادرس��ت، بدون توجه به تاريخ مصاحبه ها و تغيير 
ساعت حضور كارمندان در محل كار خود كرده اند، 
تاكيد مي شود در راستاي آرامش خاطر و رفاه حال 
عموم ش��هروندان به ويژه كارمندان، ساعت اجراي 
محدوده هاي طرح ترافيك و كنترل آلودگي هوا طبق 
مصاحبه شهردار تهران با ساعت كار ابالغ شده از سوي 
دولت تنظيم شده و اطالع رساني در اين خصوص نيز 
در همان زمان از طريق سايت رسمي » تهران من « 

صورت گرفته است.

 استفاده از مترو
كمتر از ۵۰ درصد ظرفيت است

ش��هردار تهران گفت: براس��اس آمارهاي موجود 
اس��تفاده از مترو هنوز كمتر از ۵0 درصد ظرفيت 
موجود است و ۹۵ درصد مسافران از ماسك استفاده 
مي كنند. به گزارش فارس، پيروز حناچي شهردار 
تهران در جمع خبرنگاران و در پاس��خ به سئوالي 
درباره ميزان استفاده مردم از مترو و افزايش استفاده 
پس از اجراي مجدد طرح ترافيك گفت: براساس 
آمارهاي موجود ميزان اس��تفاده از مترو كمتر از 
۵0 درصد ظرفيت آن اس��ت. وي افزود: همچنين 
بي��ش از ۹۵ درصد م��ردم در هنگام اس��تفاده از 
مترو از ماسك استفاده مي كنند البته رعايت اين 
موضوعات در مناطق جنوبي كمتر است. حناچي 
گفت: البته در اس��تفاده از ماسك در اتوبوس راني 
هنوز مشكالتي وجود دارد كه آن هم به دليل نوع 
استفاده از اتوبوس ها است. شهردار تهران تصريح 
كرد: در زمان لغو اجراي طرح ترافيك آمارها نشان 
مي داد كه استفاده از خودروي شخصي و سفرهاي 
غيرضروري 40 درصد افزايش داشته است اما امروز 
با اجراي طرح ترافيك اين مشكل مرتفع شده است.

محله فرحزاد به دهكده تفريحي 
و گردشگري تبديل مي شود 

رسول كش��ت پور، ش��هردار منطقه 2 گفت: طرح 
تفصيلي فرحزاد در شوراي عالي شهرسازي تصويب 
و در آينده نزديك ابالغ مي ش��ود كه براس��اس اين 
اسناد باالدستي، محله فرحزاد به دهك تفريحي و 
گردشگري تبديل مي ش��ود. به گزارش مهر، سي و 
چهارمين جلسه كميته خدمات زيرساخت ستاد باز 
آفريني پايدار كالن شهر تهران با محوريت ساماندهي 
محله فرح��زاد با حض��ور فرماندار ته��ران، معاون 
هماهنگي امور عمراني اس��تاندار، اعضاي ش��وراي 
اسالمي شهر تهران، ش��هردار منطقه 2 و جمعي از 
مديران شهرداري تهران و ساير دستگاه هاي اجرايي 
و ش��وراياري محله فرحزاد برگزار شد. كشت پور در 
اين جلسه گفت: فرحزاد فرصت زيست محيطي و 
گردشگري شهر تهران است و مديريت منطقه طرح 
ساماندهي دره فرحزاد را در دو فاز طراحي و در دستور 
كار خود قرار داده است كه در فاز نخست جمع آوري 
افراد متجاهر و ايجاد دسترسي ها انجام شد و فاز دوم 
نيز در برنامه هاي سال جاري پيش بيني شده است. 
وي با بيان اينكه طرح توسعه نيازمند اسناد باالدستي 
است، گفت: طرح تفضيلي فرحزاد در شوراي عالي 
شهرسازي تصويب و در آينده نزديك ابالغ مي شود كه 
براساس اين اسناد باالدستي، محله فرحزاد به دهكده 

تفريحي و گردشگري تبديل مي شود.

اجاره نشيني ۲۴ درصدي شهرنشينان در سال ۹۸ 
مركز آمار ايران در گزارشي اعالم كرد كه 24 درصد خانوارهاي شهري و 
4.۵ درصد خانوارهاي روستايي در سال ۹8 اجاره نشين بوده اند. بررسي 
داده هاي گزارش مركز آمار از متوس��ط هزينه ساالنه خانوار در سال ۹8 
حاكي از آن اس��ت كه در بين هزينه هاي غيرخوراكي يك خانوار شهري 
بيشترين سهم با ٤٨ درصد مربوط به هزينه مسكن، سوخت و روشنايي بوده 
و همچنين در بين هزينه هاي غيرخوراكي يك خانوار روستايي، بيشترين 
سهم با ٣٠ درصد مربوط به مسكن، سوخت و روشنايي بوده است. از سوي 
ديگر بررسي نحوه تصرف مسكن مناطق شهري و روستايي در اين سال 
 نشان مي دهد كه بيش از 24 درصد خانوارهاي شهري اجاره نشين هستند. 
اين در حالي اس��ت كه اين آمار در مناطق روستايي بسيار پايين تر بوده 

و حدود 4.۵ درصد خانوارهاي روس��تايي در خانه هاي اجاره اي زندگي 
مي كنند. همچنين اين گزارش بيانگر آن اس��ت كه در سال گذشته ۶7 
درصد خانوارهاي ش��هري و بيش از 8۶ درصد خانوارهاي روس��تايي در 
مسكن هاي ملكي ساكن بوده اند. همچنين حدود ۹ درصد خانوارها در 
مناطق شهري و روستايي در ساير انواع مسكن مانند خانه هاي سازماني 
زندگي مي كنند. همچنين با بررسي روند آمار نحوه تصرف مسكن از سال 
۹3 تا سال ۹8 متوجه مي شويم كه طي اين سال ها درصد تصرف مسكن 
ملكي با افزايش روبرو بوده كه اين معني خانه دار شدن تعداد بيشتري از 
خانوارها است. به نحوي كه در اين آمار از سال ۹3 تا ۹8 در مناطق شهري 

۱.4 درصد و در مناطق روستايي ۱.3۹ درصد رشد داشته است.

وجود 500 هزار خانه خالي در تهران
سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران گفت: بيش از 20 
درصد از خانه هاي خالي كشور با عدد ۵00 هزار واحد براي استان تهران 
است كه متاسفانه به دليل عدم دسترسي به منابع اطالعات و چالش هاي 

قانوني امكان دريافت ماليات از صاحبان اين امالك ميسور نبود.
به گزارش فارس به نقل از سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران، 
نعمت اهلل تركي از اش��تغال 8۵ هزار نفر در س��ال ۹8 خبرداد و گفت: 

مشخصات اين افراد در سامانه ثبت شده است.
سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران با اشاره به اينكه در 
قانون برنامه ششم توسعه ايجاد يك ميليون فرصت شغلي در كل كشور 
تاكيد شده است، گفت: پيش بيني ما براي امسال ايجاد ۹۵ هزار فرصت 

شغلي در استان تهران است. تركي اظهار كرد: نكته قابل تامل اينكه 30 
هزار فرصت شغلي مازاد بر اعداد اعالمي ايجاد شده سال گذشته مربوط 

به بخش ارتباطات بوده كه در نوع خود قابل تامل است.
سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران اعالم كرد: بيش 
از 20 درصد از خانه هاي خالي كشور با عدد حدود ۵00 هزار واحد براي 
استان تهران است كه متاسفانه به دليل عدم دسترسي به منابع اطالعات 
و برخي چالش هاي قانوني امكان دريافت ماليات از صاحبان اين امالك 
ميسور نبود. وي افزود: با عملياتي كردن قانون بودجه و اخذ ماليات از 
صاحبان خانه هاي خالي اجراي اين قانون در س��ه ماهه دوم سال ۹۹ 

رسما عملياتي خواهد شد.

بررسي سياست  جديد دولت  در گفت وگوي »تعادل« با فرهاد بيضايي، كارشناس ارشد بازار مسكن

اعطاي زمين ارزان ؟ خانه اولي ها بله، انبوه سازان خير
گروه راه و شهرسازي| مجيد  اعزازي|

همواره در پي جهش هاي قيمتي در بازار معامالت 
ملك و همچنين افزايش قيمت ها در بازار رهن 
و اجاره، مسووالن به مساله تامين سرپناه براي 
اقشار آسيب پذير و ضعيف جامعه توجه نشان 
مي دهند و جلسات متعددي براي بررسي عوامل 
موجده اين شرايط و يافتن راهكارهاي مناسب، 
برگزار مي كنند. جلس�اتي ك�ه تاكنون نتيجه 
ملموسي نداشته است و به گفته فرهاد بيضايي، 
كارش�ناس ارشد مس�كن، منجر به »شكست 
بازار« شده است. در اين حال، پنجشنبه گذشته، 
حس�ن روحاني، رييس جمه�ور در تازه ترين 
تصميم براي ساماندهي بازار مسكن، از محمد 
اس�المي، وزير راه و شهرس�ازي خواست با در 
اختيار گذاشتن زمين هاي ارزان به خانه اولي ها 
و ساخت و عرضه انبوه مس�كن در قالب ايجاد 
شهرك هاي جديد در حريم شهرها اقدام كند. 
به اين ترتيب، دولت با پذيرش شكست سياست 
اعطاي تس�هيالت ب�ه خانه اولي ه�ا در فضاي 
اقتصاد تورم زده، سياس�ت اعطاي زمين را در 
دستور كار خود قرار داده است. بررسي سياست 
جديد دولت در حوزه مسكن، بهانه گفت وگوي 
»تعادل« ب�ا فرهاد بيضايي، مدير س�ابق گروه 
سياست گذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت 

است. اين گفت وگو را پيش رو داريد. 

  سياست هاي حمايتي دولت تدبير و اميد در رابطه 
با خانه اولي ها دس�تخوش تغيير ش�ده اس�ت، به 
گونه اي كه در 7 سال گذشته، دولت آقاي روحاني 
بر اعطاي تس�هيالت به خانه اولي ها تاكيد داشت 
و از همين رو، صندوق مس�كن يكم را هم تاسيس 
كرد، اما حاال و به طور مش�خص از روز پنجش�نبه 
هفته گذشته راهكار اعطاي زمين به خانه اولي ها را 
در دستور كار خود قرار داده است. به نظر شما كدام 

سياست بهتر است؟ چرا؟
بيضايي: من از سياس��تي كه به تازگي اعالم شده است، 
ابراز خوشحالي مي كنم. يك نكته اي كه وجود داشت و در 
ابتداي دولت خيلي روي آن مانور داده مي شد، اين بود كه 
ما تقريبا نيازي به اين ميزان توليدي كه در حوزه مسكن 
مي شده است، نداريم. از اين رو، متاسفانه سياست هايي كه 
زير ساخت هاي نهادهاي توليد را براي ما فراهم مي كرد، 
متوقف شد. يكي از اين سياست ها، بحث عرضه زمين بود. 
مي دانيم كه زمين نقش اساسي را در توليد مسكن دارد و 
يكي از اصلي ترين نهاده هاي توليد در اين بخش به شمار 
مي رود. اما دولت به جاي تمركز بر سياس��ت هاي عرضه 
مسكن، به سمت سياست هاي تحريك تقاضا و باالخص 
روش هاي تامين مالي رفت و سياست هاي بخش مسكن را 
در اين چهارچوب محدود كرد. همان موقع ما هشدار داديم 
و گفتيم كه وقتي عرضه مناسب مسكن انجام نمي شود، 
به دليل وجود تقاضا، اين سياست منجر به افزايش قيمت 
خواهد ش��د. ضمن اينكه اين سياست هم قبال در چنين 
شرايطي ناكارآمدي خودش را نشان داده است. خب االن 
دولت تقريبا پس از 7 سال به اين نتيجه رسيده است كه 
سياست هاي حوزه زمين اهميت دارد و بايد بحث عرضه 
زمين را در دستور كار قرار دهد. اين حركت خوبي است به 

خصوص اينكه در سياست اعالمي اخير به دو نكته مثبت 
توجه ش��ده است. يكي توجه به خانه اولي ها است و نكته 
دوم بحث پيوسته بودن زمين با مناطق شهري است. اين 
نكته منجر به اين مي شود كه مشكل موجود در برخي از 
واحدهاي مس��كن مهر كه در خارج از شهرها مكان يابي 
شده بودند و به همين دليل مقداري از كيفيت واحدهاي 
مس��كوني را براي خانوارها كم كرده بود، در اين سياست 

وجود ندارد. 
  نكته منفي سياست اعطاي زمين به خانه اولي ها 

چيست؟
بيضاي�ي: نكته نگران كننده، بحث واگذاري زمين براي 
انبوه سازان است. بحث اين است كه خيلي هوشمندانه بايد 
نسبت به واگذاري زمين عمل شود. هدف گذاري، طرح ها 
و مناطقي كه انتخاب مي ش��وند، بايد مشخص باشد. هر 
چند كه واگذاري زمين ارزان قيمت به خانه اولي ها حركت 
پسنديده و خوبي است، اما واگذاري زمين هاي ارزان قيمت 

به انبوه سازان كار اشتباهي است .
  چرا؟

بيضاي�ي: چون واگ��ذاري زمين به انبوه س��ازان، ايجاد 
رانت مي كند. اينكه انبوه ساز وارد حوزه ساخت مي شود، 
اشكالي ندارد. اما زمين بايد به قيمت واقعي به انبوه سازان 
واگذار شود كه ايجاد رانت براي اين افراد نشود. در صورتي 
كه انبوه س��ازان به قيمت ا رزان مالكيت زمين را به دست 
بگيرند، واحدهاي مسكوني توليد شده در زمين هاي ارزان 
را، به قيمت بازار، عرضه خواهند كرد نه به قيمت ارزان تر 
از بازار. تجربه ما هم در دوره اصالحات نشان داد كه دولت 
به انبوه س��ازان زمين ارزان قيمت اعطا كرد، اما به هنگام 
وقت واگذاري واحدهاي ساخته شده، انبوه سازان تمايلي 
نداشتند كه واحدهاي مسكوني توليد شده را ارزان واگذار 

كنند،  و بر اساس قيمت بازار عرضه كردند. بنابراين اين دو 
مقول��ه را بايد از هم تفكيك كرد. زمين ارزان قيمت براي 
خانه اولي ها و براي تقاضاي مصرفي كه فاقد واحد مسكوني 
است، حركت مثبتي است، اما واگذاري زمين به انبوه سازان 

بايد به قيمت روز باشد كه رانتي به قشر خاصي نرسد.
80 درصد قيمت مسكن در تهران، قيمت زمين است. از 
اين رو، اينكه دولت پس از 7 سال به اين نتيجه رسيده كه 
فقط راهكارهاي تامين مالي مسكن اثر گذار نيست، مثبت 
است.طي اين سال ها، بارها وبارها با نشريه شما مصاحبه 
كردم و گفتم كه دولت فاقد سياس��ت مشخص در حوزه 
زمين اس��ت و اين پاشنه آشيل دولت در سياست گذاري 
مسكن اس��ت . االن به يك وضعيتي رسيده ايم كه دولت 
به اين نتيجه رسيده است كه به بحث سياست هاي زمين 
و عرضه زمين براي ساخت مسكن برگردد و اين رويكرد 
 خيلي خوبي است. اما بايد هوشيار باشد در كنار اين رويكرد، 
سياس��ت هاي تحريك تقاضا اتفاق نيفتد. اساسا كاربرد 
سياست هاي تحريك تقاضا در اقتصاد زماني است كه با 
انباشت عرضه مواجه باشيد و مثال انبارهاي خودروسازان، 
پر از خودرو باشد و تقاضايي براي اين خودروها نيست. در 
اين شرايط سياست گذار، سياست تحريك تقاضا را پيش 
مي گيرد تا موجودي انبار به فروش برسد. در حوزه مسكن، 
حدود 7 سال به طور مداوم، تقريبا با يك سوم توليد مسكن، 
مسكن ساختيم و تقاضايي كه هر ساله وارد حوزه مسكن 
مي ش��د،  2 تا 2.۵ برابر آن چيزي بود كه توليد مي ش��ده 
است. اين باعث مي شد كه عرضه و تقاضا در بازار مسكن 

متناسب نباشد.
  ش�ما رابطه كمبود عرضه مس�كن و جهش هاي 
قيمتي را تشريح كرديد. اما در همين مساله، گروهي 
از كارشناسان بر اين باورند كه بر اساس سرشماري 

سال 95،  در كش�ور 2.5 ميليون خانه خالي وجود 
دارد و بيش از 2 ميليون واحد مس�كوني به عنوان 
اقامتگاه دوم اس�تفاده مي ش�ود و محمد اسالمي 
وزير راه و شهرسازي هم اعالم كرده است كه تعداد 
واحدهاي مس�كوني موج�ود در كش�ور از تعداد 

خانوارها بيشتر است.
بيضايي: بحث خانه هاي خالي، اگر درست بررسي شود، 
بحث خيلي ساده اي است. تنها مرجعي كه براي شمارش 
خانه هاي خالي داريم، فقط نتايج سرش��ماري مسكن و 
نفوس سال ۹۵ است كه حاكي از اين است كه در آن سال، 
2.۵ ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه در كشور وجود 
داش��ت. نكته اي كه در خصوص خانه خالي وجود دارد، 
اين است كه بر اس��اس تعاريف انجام شده در طرح هاي 
سرش��ماري، س��اختماني كه به 80 درصد پيشرفت در 
ساخت رسيده باشد، ساختمان خالي از سكنه محسوب 
مي ش��ود. در همان زمان، وزارت راه و شهرس��ازي اعالم 
مي كرد كه فقط يك ميليون و 200 ت��ا 300 هزار واحد 
مسكن مهر با بيش از 80 درصد پيشرفت فيزيكي آماده 
شده، اما به متقاضي نهايي واگذار نشده است. يعني،  ۵0 
درصد از آن 2.۵ ميليون واحد مس��كوني خالي از سكنه 
مورد اشاره در نتايج سرشماري سال ۹۵،  مسكن مهر بوده 
است. نكته دوم كه فكر مي كنم، آقاي آخوندي، وزير سابق 
راه و شهرسازي در آخرين جلسه استيضاح خود يا در يكي 
از جلساتي كه به مجلس گزارش مي دادند، اعالم كرد، به 
آمارهاي مربوط به واحدهاي مسكن مهر بر مي گردد كه 
چه تعداد فروش اقساطي شده،  چه تعداد تكميل شده و .... 
بنابراين آن يك ميليون 200 تا 300 هزار واحد مسكوني 
باقي مانده از واحدهاي مسكوني خالي، واحدهاي مسكن 
مهر بوده است. بخشي از باقيمانده خانه هاي خالي هم باز 

ممكن است، همين مشكالت آماري را داشته باشد و هنوز 
به صورت ۱00 درصد تكميل نشده باشد و آماده تحويل 
نبوده اس��ت. بنابراين تا وقتي كه سامانه اسكان و امالك 
كشور وجود نداشته باشد، نمي توانيم درباره تعداد خانه هاي 
خالي با دقت باال صحبت كنيم.  از اين رو،  واقعا به آن چيزي 
كه تحت عنوان خانه هاي خالي در سرشماري ها شمارش 
مي ش��ود، به دليل عدم دقت در تعريف مس��كن خالي، 
نمي توانيم عنوان مسكن واقعي را اتالق كنيم. چون درصد 

زيادي از آنها واحدهايي هستند كه تكميل نشده است.
  گروه�ي از كارشناس�ان اقتصاد مس�كن براين 
باورند كه بخش اعظم جهش هاي قيمتي مس�كن 
طي سال هاي اخير، به خاطر تحوالت اقتصاد كالن 
و بازار ارز است و حتي وزير راه و شهرسازي نيز طي 
هفته هاي اخير،  بارها درباره مساله اثرپذيري بازار 
مسكن از بازارهاي موازي و به ويژه بازار ارز سخن 
گفته است. به اين ترتيب، اين دسته از كارشناسان 
براي اثرگذاري كمبود عرضه در جهش هاي قيمتي 
سهم اندكي قايل شده اند. به نظر شما عامل اصلي 

جهش هاي قيمتي در بازار مسكن چيست؟
بيضايي: اينكه اقتصاد كالن روي بازار مسكن اثر مي گذارد، 
بله اثر مي گذارد. اما سياست گذار بايد از قبل برنامه ريزي 

داشته باشد كه آن اثرگذاري به حداقل ممكن برساند.
  دراين روزها زياد مي خوانيم و مي شنويم كه پشت 
بام خوابي و حاشيه نشيني و ... افزايش يافته است.

بيضايي: به هر حال اين اتفاق مي افتد. وقتي كه شكست 
بازار اتفاق مي افتد، يا بايد مسكن يخ زده برزيلي وارد كنيم. 

يا به اين مسائل بايد تن دهيم.
  مي خواستم بپرس�م از نظر جنابعالي ريشه اين 

مسائل را در كجا بايد سراغ گرفت؟
بيضايي: دقيقا شكس��ت بازار است. مردم توان پرداخت 

هزينه آن مسكني كه عرضه شده را ندارند.
  در چنين شرايطي است كه دولت بحث اجاره داري 
حرفه اي مسكن را مطرح كرده است تا اگر اقشاري 
از م�ردم نمي توانند خان�ه دار ش�وند،  بتوانند در 
سيس�تمي حرفه اي خانه اجاره كنند و س�االنه با 
افزايش هاي زياد اجاره بها مواجه نشوند. به نظر شما 
چرا اجاره داري حرفه اي در ايران شكل نمي گيرد؟ 

راه اندازي اين سيستم به چه بستري نياز دارد؟
بيضايي: اين مساله نيازمند يك بحث مفصل است. 
بحث اج��اره داري حرفه اي نيازمند ساختار س��ازي 
مناسب و خاص خودش است. با توجه به شرايط فعلي 
بازار مسكن و بازار اجاره، زير ساخت شكل دهي اجاره 
داري حرفه اي را نداريم. نكته دوم اينكه نرخ بازگشت 
سرمايه در بازار استيجار در مقايسه با تمام بازارهايي 
كه براي سرمايه گذاري وجود دارد، كمترين نرخ است. 
كسي وارد بازار به نيت اجاره داري نمي شود و افراد به 
نيت سرمايه گذاري و كسب سود و عايدي و در كنار آن 
كس��ب مقداري اجاره،  دارايي خود را وارد بازار مسكن 
مي كنند. اما نرخ بازگش��ت اجاره در ايران تقريبا بين 
۶ تا 7 درصد اس��ت. همين نرخ بازده، باعث ش��ده كه 
انگيزه الزم براي ورود سرمايه داران به اين حوزه وجود 
نداشته باشد. عالوه بر اينكه زيرساخت هاي اجاره داري 
حرفه اي در كش��ور ما وجود ندارد، انگيزه آن هم براي 
سرمايه گذاري وجود ندارد و بنا به اين داليل اجاره داري 

حرفه اي در ايران شكل نخواهد گرفت.

 بيضايي: مردم توان پرداخت هزينه واحدهاي مسكوني عرضه شده را ندارند. اين يعني شكست بازار

بركه سازي اقتصاد ايران  و تيغ آفتاب
 مساله مرگ و زندگي است. در دنياي امروز فرار از جهاني 
ش��دن، به فرار كودك از مدرس��ه و فرار بيمار از پزشك 
مي ماند. جهاني شدن سرنوشتي محتوم است كه بايد هر 
چه زودتر آن را پذيرفت و به شيوه اي معقول و سنجيده 
پياده اش كرد. جهاني شدن قافله اي است كه اگر كسي 
از آن جا بماند، اخراج ش��ود يا خود را از آن بي نياز بداند، 
گمگشتي در بيابان، سرگشتگي در سراب و نيش عقرب و 

آرواره كفتار در انتظار اوست.
جهاني شدن چندُبعدي است: از بعد فرهنگي تا سياسي، 
از اقتصادي تا اداري. پيش پاافتاده ترين جنبه آن اين است 
كه كسي در گوشه ايران شب پيش از خواب در اينستاگرام 
استوري كيم كارداشيان �� مدل پروارِ امريكايي �� را تماشا 
مي كند يا البستر خوردن رِپر سياهپوست و هاييتي تبار 
را تماش��ا مي كند. اين هم كه بس��ياري در ايران بيش از 
خود اسپانيايي ها پيگير الليگا هستند، نشانه ديگري از 
جهاني شدگي است. اما اين سطحي ترين سهميه و ُبعد 

جهاني شدن است. مخالفان جهاني شدن نيز همين ُبعد 
جهاني شدن را برجسته مي كنند تا با تصويري كاريكاتوري 
و تحريف شده از جهاني شدن راستين، آن را امري مذموم و 
فرهنگ سوز كه بايد از آن گريخت و به رويش تيغ كشيد، 
جلوه دهند. ُبعد اقتصادي جهاني ش��دن است كه امري 

ناگزير و حياتي است.
اصلي ساده وجود دارد كه روح اصلي جهاني شدن اقتصادي 
است: »توليد ديگر مكان معيني ندارد«. توليد ديگر مرز 
نمي شناسد و نيروهاي مولد در صنايع محصور در مرزهاي 
جغرافيايي نيس��تند. توليد ديگر پديده اي »متمركز« 
نيست، بلكه به امري س��يال و پراكنده تبديل شده كه 
تكه هايش در جهان پراكنده اس��ت. تمام مردم جهان، 
فارغ از اينكه در چه كشوري زندگي مي كنند، چه زبان و 
رنگ پوستي دارند و حتي در مواردي فارغ از اينكه در چه 
سطحي از توسعه يافتگي  اند، نامزدهايي اند كه مي توانند 
بخشي از فرايند جهاني شده توليد را بر عهده گيرند.  اما اين 

پراكندگي توليد فقط ناظر به وجه اجرايي و سخت افزاري 
آن نيست. توليد درون شبكه اي از سرمايه و تبليغ صورت 
مي گيرد. توليد فقط محصول يك كارخانه نيست، بلكه 
فرآورده نهايي شبكه اي جهاني از سرمايه و تبليغ/اطالعات 
است. اگر بخواهيم بزرگ ترين شكست معاصرمان را نام 
ببريم، اين اس��ت كه چرا هيچگاه نتوانستيم »بِرندي« 
را در جهان به نام خود بزنيم؟ مگر تس��خير بازارها بدون 
برندسازي ممكن است؟ حتي در يك بازار محلي كوچك 
و تك زبانه ب��دون جا انداختن يك »م��ارك« نمي توان 

محصولي فروخت.
روزگاري بود كه براي توليد چند معدن و تعدادي نيروي 
انساني و چند سرمايه گذار بومي كافي بود. اما با گسترش 
جهاني ش��دن، يعني وقتي جهان به كارخانه مشترك 
بزرگي با نيروي انساني جهاني، سرمايه گذاري جهاني و 
شبكه تبليغاتي � اطالعاتي جهاني تبديل شده، توليد بومي 
محض هيچ آين��ده اي ندارد و فقط در همان ابعاد محلي 

با ايجاد انحصارهاي ضدفناورانه و با حفظ س��اختارهاي 
پوس��يده، مي تواند بقاي خود را حف��ظ كند. اما چنين 
سازوكار بيماري كشور را روزبه روز شكننده تر و در رقابت 

دست پايين تر مي كند.
كافي اس��ت ببينيم امريكا براي ضربه زدن به جمهوري 
اس��المي چه مي كند: »تحريم«. تحريم را اگر بخواهيم 
بازنويس��ي كنيم، يعني: »حذف جزئي يا كلي كشوري 
از ش��بكه توليد جهاني«. شايد ما از اينكه به رغم تحريم 
مي توانيم زندگي كنيم )با دالر سه تومن يا بيست تومن( 
احس��اس پيروزي كنيم، اما هميشه باور داشته ام هدف 
تحريم ها نه تغيير رژيم اس��ت و نه اصاًل هدفي سياسي 
دارد؛ بلكه هدف جلوگيري از جهاني شدن اقتصاد ايران 
است. اين سياست به خوبي جواب مي دهم، چون خود ما 
هم همچنان به ايده قديمي »خودكفايي« �� كه در اصل 
اقتصاد دوران جنگ است �� باور راسخ داريم. لحظه اي در 
اين معناي ساده درنگ كنيم: كسي كه مي خواهد به ما 

ضربه بزند، راه هاي جهاني شدن ما، يعني راه هاي مشاركت 
ما در شبكه چنداليه جهاني توليد را مسدود مي كند. فكر 
مي كنيم هدف اصلي حريف جنگ بوده و چون توانش را 
نداشته، به تحريم بسنده كرده است؛ اما هدف همان چيزي 
است كه رخ داد: »تحريم«. تحريم پلي براي حركت بعدي 

نيست، بلكه خود مقصود و هدف نهايي است.
هيچ كش��وري با اخ��راج از ش��بكه جهاني يك ش��به 
نابود نمي ش��ود، به خصوص وقتي چين و روس��يه يك 
»شبه جهاني ش��دن« )جهاني ش��دني صوري( برايش 
مي سازند. اما »بركه سازي اقتصاد ايران« زير تيغ آفتاب 

رفته رفته از اين تاالب مردابي نيمه جان مي سازد.
پي نوشت: براي فهم جهاني شدن از نظرات مانوئل كاستلز، 
جامعه شناس اسپانيايي كه نظريه پردازي نامدار است، 
بهره بردم. كاستلز اكنون در دولت اسپانيا وزير است. چه 
خوب كه وزير يك كشور، نظريه پردازي چنين بزرگ است 

)خوش به حالشان( .

اما و اگرهاي تورم هدف  22 درصدي
اگر نتوان با اين گزينه ها كس��ري را جبران كرد كه با 
توجه به شرايط فعلي عمال نمي توان روي آن حساب 
كرد، يكي از گزينه ها افزايش نقدينگي و پول پرفشار 
خواهد بود و اين امر فش��اري جدي بر نرخ تورم وارد 

خواهد كرد.

   بانك مركزي به عنوان اصلي ترين سياست گذار پولي 
كشور با درك اين شرايط و چند ماه پس از شيوع كرونا، 
پيش بيني كاهش نرخ تورم را مطرح كرده است. اگر اين 
طرح امكان پذير نيست پس چرا اساسا مطرح مي شود؟

هيچ حتميتي در امكان پذير بودن يا نبودن اين برنامه وجود 

ندارد و عمال آنچه كارشناسان مطرح مي كنند نقاط ابهام اين كار 
است. مسلم آن است كه اعداد و ارقام و فرايندهاي تحقق تورم 
22 درصدي در سال ۹۹ يا توسط بانك مركزي ارايه نشده يا در 
دسترس ما قرار نگرفته است. در حال حاضر با توجه به تصاوير 
موجود، بخش قابل توجهي از كارشناسان معتقدند در سال 

۹۹ نمي توان انتظار داشت رشد توليد ناخالص داخلي كشور 
مثبت باشد و از اين رو جبران عملكرد سال هاي گذشته دشوار 
به نظر مي رسد. در بيانيه بانك مركزي نيز فرايندهاي كمي و 
سناريوهاي پيچيده اجرايي اعالم نشده و صحبتي از ابزارهاي 
موجود براي كنترل يا كاهش نرخ تورم نمي شود. از اين رو ما با 

تاكيد بر اينكه اميدواريم سياست هاي كاهش نرخ تورم، اجرايي 
شده و فشار تورم بر زندگي اقشار كم درآمد جامعه كاهش پيدا 
كند، در عين حال منتظريم تا بانك مركزي از برنامه خود در اين 
هدف گذاري رونمايي كند و مشخص شود با توجه به شرايط 

فعلي، نرخ سركش تورم چگونه مهار خواهد شد.

ادامه از صفحه اول



دانش و فن6اخبار

بسياري از فعاالن اقتصادي هنوز آشنايي كافي با نمايشگاه هاي مجازي ندارند

برگزارينمايشگاههايتجاريباامكاناتآيتيمتحولميشود
در ش�رايطي كه امكان برگزاري نمايشگاه هاي 
فيزيكي به دليل ش�يوع بيماري كرونا، بس�يار 
محدود ش�ده، در عين حال فرصت بزرگي براي 
توسعه نمايشگاه هاي مجازي و همكاري فعاالن 
صنعت فناوري اطالعات براي توس�عه تجارت 
خارجي كشور پديد آمده  است. از اين رو رييس 
سازمان توسعه تجارت، خواستار مشاركت بيشتر 
فعاالن عرصه فناوري اطالعات در بسترس�ازي 

براي برگزاري نمايشگاه هاي مجازي شد. 

حميد زادبوم، رييس سازمان توسعه تجارت، در نشستي 
با محمدرضا طالي��ي، رييس هيات مديره فدراس��يون 
فاوا، در جريان طرح هاي بخش خصوصي براي توس��عه 
تجارت فناوري اطالعات و ارتباطات كشور، از جمله طرح 
پويش ملي محتواي ديجيتال قرار گرفت. در اين جلسه  
درباره موضوعاتي همچون تصويب آيين نامه حمايت از 
صادرات نرم افزار و فناوري اطالعات و نقش فاوا در توسعه 
كسب و كار بحث و تبادل ش��د. زادبوم تصويب ايين نامه 
صادرات نرم اف��زار و خدمات فناوري اطالعات را يك گام 
مهم در جهت توسعه صادرات غيرنفتي كشور توصيف و 
تاكيد كرد: »صادرات  بايد به سمت مدرن شدن پيش برود 
و اين آيين نامه به تحقق اين هدف كمك خواهد كرد.« او 
پويش ملي محتواي ديجيتال را هم به عنوان يك فرصت 
براي توس��عه توانمندي هاي صنعت فناوري اطالعات و 

ارتباطات كشور برشمرد.

    پراكندگي متوليان، مش�كل بزرگ  صنعت 
ICT است

حميد زادبوم، رييس س��ازمان توسعه تجارت با اشاره به 
پراكندگي متوليان و نهادهاي دس��ت اندركار در صنعت 
فناوري اطالعات كش��ور گفت: »اين سازمان آماده است 
براي تسهيل تجارت در بخش نرم افزار و خدمات فناوري 
اطالعات، امكانات الزم را در اختيار فعاالن صنعت قرار دهد. 
ما به لزوم توسعه و پيشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات 
براي رها شدن كش��ور از وضعيت اقتصادي كنوني آگاه 
هستيم، اما متأسفانه شاهديم كه پراكندگي هاي زيادي 
در ميان متوليان و دست اندركاران اين صنعت وجود دارد.« 
او با برشمردن نهادهاي دس��ت اندركار در حوزه فناوري 
اطالعات، آمادگي سازمان توسعه تجارت را براي هماهنگي 
ميان اين نهادها در عرصه تج��ارت خارجي اعالم كرد و 
گفت: »از يك سو شاهد حضور نهادهاي دولتي از جمله 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و وزارت اقتصاد 
و وزارت ارتباطات هستيم، از س��وي ديگر هم در بخش 

خصوصي اتاق بازرگاني و ديگر نهادها، همگي به روش هاي 
مختل��ف در اين صنعت حضور دارن��د. در ميان متوليان 
نوعي رقابت و موازي كاري وجود دارد و س��ازمان توسعه 
تجارت مي تواند نقش��ي هماهنگ كننده براي تجار اين 
صنعت را ايجاد كند.« زادبوم در مورد اهميت ايفاي نقش 
سازمان توسعه تجارت براي هماهنگي تجارت نرم افزار 
و فناوري هاي اطالعات گفت: »همان گونه كه س��ازمان 
توس��عه تجارت در ديگر بخش ها مانند فعاليت تورها و 
موسسات گردش��گري، نقش مثبتي در رونق فعاليت ها 
داشته است، اين فرصت وجود دارد كه به رونق بازرگاني 

در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات هم كمك كند.«

     ل�زوم برگزاري نمايش�گاه هاي مجازي در 
دوران شيوع كرونا

رييس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهميت برگزاري 
نمايش��گاه هاي مجازي در دوران ش��يوع بيماري كرونا 
گفت: »يكي از مهم ترين فعاليت هاي پيش رو براي توسعه 

تجارت خارجي كشور، به ويژه در شرايط شيوع جهاني 
بيماري كوويد۱۹ و كاهش امكان برگزاري نمايشگاه هاي 
فيزيكي، برنامه ريزي و طراحي نمايشگاه هاي بين المللي 
مجازي است. الزم است كه فعاالن حوزه فناوري اطالعات 
به ما كمك كنند تا بنيادهاي برگزاري نمايش��گاه هاي 
مجازي براي س��ازمان توس��عه تج��ارت برنامه ريزي و 
طراحي ش��ود.« زادبوم با اشاره به فقدان دانش و آگاهي 
كافي در ميان فعاالن توليد و صنعت كشور در مورد مزايا 
و امكانات نمايش��گاه هاي مجازي تاكيد كرد: »بسياري 
از فعاالن اقتصادي هنوز آشنايي كافي با نمايشگاه هاي 
مجازي ندارند. حتي هنوز تمايز فروشگاه هاي آنالين با 
نمايشگاه هاي مجازي درست درك نشده است. بنابراين 
اين مفهوم بايد جا بيفتد و فعاالن بخش خصوصي بايد 
كمك كنند تا زمينه هاي تعريف و طراحي نمايشگاه هاي 
مجازي در كش��ور پايه گذاري ش��ود.« زادب��وم تأكيد 
ك��رد: »تعريف و س��اختار نمايش��گاه هاي مجازي بايد 
به صورتي باشد كه براي برگزاركنندگان نمايشگاه هاي 

فيزيكي جذاب باش��د و امكان درآمدزايي را براي نهادها 
و ش��ركت هايي كه پيش از اين در حوزه نمايشگاه هاي 
فيزيكي فعاليت داش��تند فراهم كند. بايد در اين زمينه 
فرهنگ س��ازي ش��ود. از اين رو، فعاالن و تش��كل هاي 
فناوري اطالعات بايد محتواي علمي در اين مورد توليد 
كنن��د و راهكاره��اي برپايي چنين نمايش��گاه هايي را 
ش��رح دهند، تجربه هاي كشورهاي ديگر تشريح شود و 
الزم است اين مطالبه عمومي شكل بگيرد كه در دوران 
كرونا و دوران افول نمايش��گاه هاي فيزيكي و حضوري، 
سازمان توسعه تجارت و نهادهاي دولتي براي برگزاري 
نمايشگاه هاي مجازي تسهيالت و حمايت هاي الزم را 
انجام دهند.« زادبوم تأكيد كرد: »فعاالن صنعت فناوري 
اطالعات و ارتباطات مي توانند تحولي انقالبي در عرصه 
نمايشگاه هاي تجاري ايجاد كنند. مجريان نمايشگاه هاي 
س��نتي به اين دليل كه نس��بت به درآمدزايي در عرصه 
مجازي ترديد دارند، تمايل كمتري دارند تا در راه انداختن 
چنين نمايشگاه هايي مشاركت كنند، اما فعاالن عرصه 

فناوري اطالعات مي توانند با تشريح دقيق و فراهم كردن 
زيرس��اخت هاي الزم، براي درآمدزايي، ارتباط مجازي، 
دعوت مجازي از شركت كنندگان و امكانات اين چنيني، 
مجريان سنتي نمايشگاه هاي حضوري را هم قانع كنند 

كه در اين عرصه وارد شوند.«

   حمايت از پويش ملي محتواي ديجيتال
همچنين محمدرضا طاليي، رييس هيات مديره فدراسيون 
فناوري اطالعات و ارتباطات ايران به تشريح طرح »پويش 
ملي محتواي ديجيت��ال« پرداخت. او ب��ه نقش فناوري 
اطالعات در توس��عه صادرات تاكيد ك��رد و گفت: »براي 
اين امر نياز اس��ت كه برنامه هاي اجرايي داش��ته باشيم. 
حتي مي توان اعزام هيات هاي تجاري به صورت مجازي 
را ني��ز محقق كرد.« وي با اش��اره به گ��ردش مالي ۲۸۳ 
ميليارد دالري محتواي ديجيتال در تجارت بين المللي 
و توانمندي هاي ارزش��مند داخلي براي توسعه محتواي 
ديجيتال و بازاريابي محتوايي، توسعه اين بخش را گامي 
كليدي در جهت افزايش توانمندي هاي تجاري كشور در 
حوزه ICT توصيف كرد. طاليي با اشاره به جمعيت ۱۱۰ 
ميليوني فارسي زبانان جهان و جمعيت ۴۰۰ ميليون نفري 
كشورهاي منطقه، گس��ترش توانمندي هاي صادارات و 
تجارت بخش فناوري اطالعات و ارتباطات كشور را منوط 
به تقويت توليد محتوا و بازاريابي محتوايي دانست. طاليي 
اعالم آمادگي كرد كه فع��االن بخش خصوصي در حوزه 
نرم افزار، زيرساخت و فرهنگ س��ازي به سازمان توسعه 
تجارت كمك كنند. وي ضمن تشريح تجربه كشورهاي 
ديگر همچون امارات متحده عرب��ي و بريتانيا در برپايي 
نمايشگاه هاي موفق مجازي، تاكيد كرد كه اتاق بازرگاني 
ايران مي تواند منابع مرجع علمي و مهندسي، نرم افزارها 
و طراحي ه��اي الزم را ب��راي اس��تفاده برگزاركنندگان 
نمايش��گاه هاي مجازي تامين كند. رييس هيات مديره 
فدراسيون فاوا با اشاره به ضرورت ايجاد دفاتر مجازي عنوان 
كرد: »در دنيا به سمت ايجاد دفاتر مجازي گام برداشته شده 
است. اما در ايران چنين زيرساختي به لحاظ قانوني وجود 
ندارد. اين در حالي است كه راه اندازي دفاتر فيزيكي براي 
شركت ها، هزينه هاي زيادي را به موسسان تحميل مي كند. 
عالوه بر اين با توجه به شيوع ويروس كرونا، امكان دوركاري 
براي بسياري از فعاليت هاي اقتصادي فراهم شده است. 
برخي از فعاليت هاي اقتص��ادي نيازي به دفتر كار ندارند 
و مي توانند به صورت آنالين، كسب وكار خود را مديريت 
كنند. اما قوانين ثبت شركت ها در ايران دفاتر مجازي را به 
رسميت نمي شناسد. حال آنكه در ساير كشورها، اين دفاتر 

كامال رسمي و قانوني در حال فعاليت هستند. «
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اجراي پيام هاي نوشتاري 
ايمني در سكوي حريم ريلي 

 مديريت ارتباط��ات و امور بين الملل ش��ركت 
بهره برداري مت��روي تهران و حوم��ه از اجراي 
پيام هاي نوش��تاري ايمني ب��ر روي ديواره زير 
سكوي حريم ريلي ايستگاه هاي مترو خبر داد. 
به گزارش مديريت ارتباط��ات و امور بين الملل 
شركت بهر ه برداري متروي تهران و حومه، اهميت 
رعايت موارد ايمني در مترو به خصوص در هنگام 
سوار و پياده شدن از قطار، مهم ترين مواردي است 
كه مسافران بايد به آن توجه كنند. در همين راستا 
اين شركت با اجراي پيام هاي نوشتاري ايمني بر 
روي ديواره زير س��كوي حريم ريلي ايستگاه ها 
در نظر دارد تا توجه مسافران را در هنگام سوار و 
پياده شدن به قطار جلب كرده تا سفر ايمن تري 
داشته باشند. اجراي نمونه كار بر ديواره زير سكو 
تاكنون در ايستگاه هاي خط يك؛ سعدي، شهيد 
مفتح، شهداي هفت تير، طالقاني، شوش، مصلي 
امام خميني)ره(، شهيد همت و شهيد حقاني و 
در خط سه ايستگاه شهيد بهشتي در خط شش 
ايستگاه هاي دولت آباد، كيانشهر، بعثت، ميدان 
ش��هدا و امام حسين)ع( و درخط هفت ايستگاه 
بسيج در اجرا شده است. گفتني است اين طرح در 
تمامي ايستگاه هاي خطوط 7گانه متروي تهران 

و حومه انجام خواهد شد.

درآمد فروش فوالد مباركه
در سه ماهه نخست س��ال ۱۳۹۹ تالش مديريت 
و كاركنان ف��والد مباركه به بار نشس��ت و به ثبت 
ركوردهاي توليد در نواحي آهن سازي، فوالدسازي 
و ريخته گري مداوم، نورد گرم و سرد فوالد مباركه و 
مجتمع فوالد سبا منجر شد و در پي تالش همه جانبه 
كاركنان، در بازه زماني مذكور درآمد اين شركت ۳۲ 
درصد رشد داشت. حميدرضا عظيميان مديرعامل 
فوالد مباركه در اين خصوص گفت: از ابتداي سال 
جاري و پ��س از اينكه رهبر معظم انقالب ش��عار 
»جهش توليد« را در دس��تور كار توليدكنندگان 
و صنعتگران كش��ور قرار دادند، با توجه به اهداف 
ترسيم ش��ده س��ال ۱۳۹۹ در فوالد مباركه، همه 
مديران و كاركنان شركت عزم خود را جزم كردند تا 
همانند سال هاي گذشته راهبرد ايشان را جامه عمل 
بپوشانند و در شرايط تحريم، شيوع ويروس كرونا 
و كاهش قيمت جهاني نفت، اقتصاد كشور را ياري 
كنند. وي در تشريح كسب اين موفقيت ها گفت: در 
بخش توليد فوالد خام، فوالد مباركه در س��ه ماهه 
ابتدايي سال، به همت همكاران اين حوزه توانست 
يك ميليون و ۸۹۶ هزار و ۱۹۱ تن تختال توليد كند 
كه اين ميزان توليد در مقايسه با مدت مشابه سال 
قبل )يك ميليون و ۶۳۱ هزار و ۸۱۲ تن( حاكي از 

رشد ۱۶.۲ درصدي است.

رييس سازمان توسعه تجارت: در ميان متوليان صنعت آي تي، رقابت و موازي كاري وجود دارد

برنامه ها و راهبردهاي شركت آب و فاضالب استان اصفهان در سال 99
بخش آب

  اصالح و بازس�ازي240 كيلومتر ش�بكه آب 
اصفهان )در سال98، 237 كيلومتر انجام شد( 
  طراحي و اجراي خط 1400 ميليمتر انتقال آب 

از شيرخانه نجف آباد به فلمن 12.3 كيلومتر
  مطالعات آبرساني به فريدونشهر و شهرهاي مجاور
  مطالعات خطوط انتقال آب مجتمع آبرساني 

روستايي جلگه گلپايگان و گلسار خوانسار
  مطالعات آبرساني به روستاي فريدونشهر و 

11 روستاي بوئين
  مطالعات تأمين آب مجتمع روستايي برزاوند 

اردستان
  مطالعات آبرس�اني مجتمع روستايي بخش 

مركزي اصفهان
  طراحي مجتمع آبرس�اني 8 روستاي تيران 

و كرون
  اتصال شبكه هاي آبرساني روستاهاي مجاور 

شهر كه امكانات فني آن مهياست
  اجراي خط آبرس�اني جي شير به بزرگمهر و 

تأثير آن بر فشار آب محالت مركزي اصفهان 
  خط انتقال آب رفت و برگشت قائميه

  استمرار هوشمند سازي ش�بكه توزيع آب 
شهرهاي اصفهان، خوانسار و بادرود و خطوط 

آبرساني اصفهان بزرگ 
 )س�ال 98، 70% انجام شده است( در سال 98 
همچنين هوشمندس�ازي شبكه آب تودشك 

انجام شد
  اج�راي سيس�تم هاي نظ�ارت تصويري در 

تصفيه خانه ها و منابع آب
  طراحي و احداث مخازن آب
1- 20000 مترمكعبي بهارستان
2- 10000 مترمكعبي فوالدشهر

3- 10000 مترمكعبي قائميه 
4- 2000 مترمكعبي قائميه

5- 3000 مترمكعبي روستاهاي شهرستان هاي 
نايي�ن، س�ميرم، دهاق�ان، خ�ور و بيابان�ك 

وگلپايگان
6-  2000 مترمكعبي تيران

   حفر و تجهيز 13 حلقه چاه در روستاهاي استان 
)در سال 98، 17 حلقه حفاري و تجهيز شد( 

  اجراي 310 كيلومتر توسعه شبكه توزيع در 
شهرها و روستاها )درس�ال98، 160 كيلومتر 

انجام شد( 
  مطالعات و طراحي 400 كيلومتر شبكه توزيع 

آب در سطح روستاهاي استان
  اقدام�ات اصالحي جهت كاه�ش آب بدون 
درآمد روستاهايي كه باالي 35درصد آب بدون 

درآمد دارند
  تهي�ه م�دل هيدروليكي ش�هرهاي داران، 
مبارك�ه، اردس�تان، نج�ف آب�اد، چ�ادگان، 

خميني  شهر، خوروبيابانك، تيران، بهارستان، 
فوالدشهر، بادرود و فالورجان 

)جدول شماره -1(

بخش فاضالب
 اصالح و توسعه شبكه فاضالب 250 كيلومتر 
)188 كيلومتر توسعه و 62 كيلومتر اصالح( و 9 

كيلومتر خطوط انتقال فاضالب
 ارتق�ا و توس�عه تصفيه خانه ه�اي فاضالب 
سميرم، ورزنه، اردستان، قهدريجان و تصفيه 

خانه هاي شمال و جنوب و شرق اصفهان
 راه اندازي سامانه تله متري بخشي از شبكه 
فاضالب شهر اصفهان و تصفيه خانه هاي شرق 

و سپاهان شهر
 367 كيلومتر ويديومتري

 5000 كيلومتر شستشوي شبكه
 510هزار سمپاشي منهول

)جدول شماره -2(

بخش خدمات مشتركين
اقدامات انجام شده در سال 98

 تكميل و راه اندازي ماژول پيمايش مامورين 
قرائت

 توسعه نرم افزار مامورين قرائت با موبايل
 تكميل اپليكيشن موبايل ارزيابي مشتركين

 به روز رساني اپليكيشن همراه آب
 اجراي ميز خدمت الكترونيكي در پرتال

 امكان عرضه لوازم كاهنده مصرف در پرتال
 افزايش درگاه هاي دفاتر پيشخوان در سطح 

استان از 68 تا 87 دفتر
 حذف قبوض كاغذي 

 ايجاد سامانه پيامكي اعالم قبوض
اقدامات انجام شده در سال 99

 يكپارچه س�ازي نرم افزارها و س�امانه هاي 
1522 و 1523

 افزايش درگاه هاي دفاتر پيشخوان در سطح 
استان از 87 به 110 دفتر

 توس�عه و تكميل س�امانه پيامك�ي وصول 
مطالبات روي مطالعات آب بها

 ارايه خدمات غيرحضوري به كليه مشتركين 
روستايي

 هوشمندسازي سامانه 1522

توانمندسازي كاركنان
سال 98

 اج�راي مس�ابقات مهارت در س�ه س�طح 
استاني، بلوكي و كشوري در 5 مهارت

1- نصب انشعابات آب
2- نصب انشعابات فاضالب

3- تعميرات شبكه
4- كنترل كيفي و انرژي

 برگزاري 91 هزار و 664 نفرس�اعت آموزش 
كاركنان

سال 99
 افزايش توانمندسازي پرسنل تصفيه خانه 
آب با آم�وزش دوره هاي ايمن�ي، كار و بخش 

شيميايي
 آم�وزش دوره ه�اي نصب انش�عابات آب و 
فاض�الب و تعميرات ش�بكه ب�راي نيروهاي 

پيمانكار
 آم�وزش 83 ه�زار و 520 نفرس�اعت براي 

كاركنان
 ارتق�اي س�طح بيم�ه تكميل�ي ب�راي 

بازنشستگان
 توسعه ورزش در سطح كاركنان

اقدامات فرهنگي
 130 ساعت برنامه هاي راديويي و تلويزيوني 

از شبكه استاني
 فعاليت ه�اي مطبوعات�ي )به مي�زان 1500 

تيراژ( 
 توليد محتواهاي تصويري )فيلم، انيميشن، 

كليپ، تيزر، موشن گرافي( 
 50 مورد توليد و انتش�ار محت�وا و برگزاري 

پويش ها در فضاي مجازي
 تبليغات محيطي 25هزار عدد روز

 40 مورد جشنواره، همايش و نمايشگاه
 آموزش همگاني 600 هزار نفرساعت

)جدول شماره -3(

جدول شماره -3
مشارکت و سرمايه گذاری بخش غير دولتی

سال 99سال 98نوع سرمايه گذارینام طرح
-569  ميليارد ريالفاينانس خارجیبازسازی تأسيسات فاضالب شهر اصفهان

اجرای تأسيسات شهر تيران
45  ميليارد ريال20 ميليارد ريالفاينانس جاری 

50  ميليارد ريال22 ميليارد ريالبيع متقابل
145  ميليارد ريال130 ميليارد ريالبيع متقابلاجرای تأسيسات فاضالب لنجان
107  ميليارد ريال90 ميليارد ريالبيع متقابلاجرای تأسيسات فاضالب مبارکه

125  ميليارد ريال266 ميليارد ريالبيع متقابلاجرای تأسيسات فاضالب فوالدشهر و ايمان شهر
427  ميليارد ريال508 ميليارد ريالجمع بيع متقابل

45 ميليارد ريال20ميليارد ريالجمع فاينانس داخلی
5690 ميليارد ريالجمع فاينانس خارجی

جدول شماره -1

توسعه و تکميل تأسيسات آب

سال 99سال 98واحد شرح

7170کيلومترتوسعه شبکه 

70240کيلومتراصالح شبکه

1887کيلومترخطوط انتقال و آبرسانی

900017000مترمکعبمخازن در دست ساخت

3741حلقهحفر و تجهيز چاه

جدول شماره -2

توسعه و تکميل تأسيسات فاضالب

سال 99سال 98واحد شرح

171190کيلومترتوسعه شبکه 

2620کيلومتراصالح شبکه

89کيلومترخطوط انتقال 

 تصفيه خانه ای
 در دست ساخت

مترمکعب/
880013300ساعت

ويژه



اخبار 7 صنعت،معدن و تجارت

امراهلل اميني، استاد دانشگاه عالمه طباطبايي در گفت وگو با »تعادل«: 

هفت رويه فساد زا در صنعت خودرو 
ادامه از صفحه اول

بعضا در برخي پرونده هاي قضايي، به نمايندگان ۶ تا 
۷ هزار خودرو داده ش��ده، اينها اگر فساد نيست، پس 
چيست؟ اين درحالي است كه يك فرد عادي بايد براي 
خريد يك خودروي معمولي چند سال در صف خريد 
باشد تا بلكه قرعه به نامش بيفتد و بتواند خودروي مورد 
نيازش را از كارخانه تهيه كند. از سوي ديگر، قطعه سازان 
هم با باند بازي و رانت خواري ارتباطات خاصي برقرار 
كرده ان��د و خيلي ها را كنار زده و خودش��ان روي كار 
آمده اند؛ چرا؟ چون ارز ارزان در اختيارش��ان گذاشته 
شده اس��ت. اين در حالي است كه قطعات و كاالهايي 
از چين وارد كرده اند و نامش را توليد داخل گذاشته اند 
و االن كه به آنها گفته مي ش��ود قطعه يي توليد كنند، 
مي گويند نمي توانند چون نرخ ارز باال اس��ت؛ اين در 
حالي است كه آنها مدعي هستند كه به خارج وابستگي 
ندارند اما اينكه چرا توليدش��ان را به دالر گره زده اند؛ 
كسي پاسخش را نمي داند. اين روابط چون پنهاني است 
و شفاف نبوده، االن ايجاد مشكل كرده است. بنابراين 
خودروساز نمي تواند به قطعه دسترسي داشته باشد، 
چون قطعه ساز تبديل به تاجر شده است؛ يا به عبارتي 
توليد كننده واردات چي شده است. آنهم وارداتي كه به 

درد توليد نمي خورد. 
  عنوان كرديد كه خودروسازان اقدام به احتكار 
خودرو مي كنند، اما خودشان همواره اين موضوع 

را تكذيب كرده اند. 
اين اصال نياز به تكذيب ندارد؛ هر توليدكننده انحصاري، 
براي اينكه قيمت ه��ا را باال ببرد نبض بازار را دس��ت 
مي گي��رد و اي��ن كار را با توليد نكردن در ب��ازار انجام 
مي دهد؛ وقتي جنس يا كااليي به بازار عرضه نش��ود، 
خودبه خ��ود قيمت ها افزايش مي ياب��د. چون تقاضا 
باالست. بخشي از اين تقاضا واقعي است و بخشي ديگر 
تقاضاي كاذب. برخي به دنبال حفظ سرمايه هايشان 
هستند، پس در بازارا خودرو ورود مي كند چون سود 
دارد. حال در اين ميان دولت هم مي بيند سود اين بازار 
به جيب دالالن مي رود، مي گويد چرا اين سود به جيب 
دولت نرود؛ پس چكار مي كند؛ دولت را كاهش مي دهد. 

حاال اگر اين وسط هم بازرسي ونظارتي صورت گرفت؛ 
مي گويند خودروها به دليل نبود قطعه وارد بازار نشدند. 
  آي�ا ب�ا ورود نهاده�اي نظام�ي ب�ه صنع�ت 

خودروسازي موافقيد؟ 
صنعت خودرو بايد خصوصي باشد و نهادهاي دولتي 
نبايد به آن ورود كنند. خودرو يك ويژگي خاص دارد و 
مثل كاالهاي ديگر نيست، خودرو بايد ايمني، كيفيت 
و نوآوري داش��ته باشد و اين نوآوري را هم بازار و مردم 
تعيين مي كنند. بنابراين بايد به بخش خصوصي واقعي 
واگذار ش��ود تا توليد انجام دهد. هر نهادي هم به اين 
صنعت ورود كند، موفق نخواهد شد؛ چون اين صنعت، 
صنعتي است كه ارتباطات اجتماعي و فرهنگي در آن 
است و كسي بايد وارد اين صنعت شود كه اين چيزها را 
بفهمد و درك كند و اين فقط كار توليدكننده است كه 
نبض بازار را دارد و صادرات را نگاه مي كند و نمي شود 
اين كار را با چش��م غير اقتصادي دي��د چون ضرر به 

دنبال دارد.
  اگر سهام خودروس�ازان به طور كامل واگذار 
ش�ود، مي توانيم به آينده اي�ن صنعت اميدوار 

شويم؟ 
اگر درست واگذار شود بله. اما نمي گذارند كه درست 
انجام ش��ود. دوباره عده اي رانتخوار مي آيند و آنجا را 
ويرانه مي كنند. اگربه بخش خصوصي واقعي اهليت دار 
واگذار شود كه تنها به دنبال توليد باشد، مي توان اميدوار 
بود، در غيراين صورت، با همين فرمان شكس��ته جلو 

خواهد رفت. 
  پيش بيني شما از بازار قيمت خودرو چيست؟ 

در صنعت خودرو راحت مي شود، تغييرات ايجاد كرد؛ 
منتها نمي خواهند و مجموعه شرايط به گونه اي است 

كه اجازه نمي دهند اين تغييرات ايجاد شود. 
  منظورتان دولت است؟ 

بله دولت نمي خواهد؛ چون انجام اين تغييرات، يكسري 
تعهدات دارد و بايد تعهدات خودروسازان را بدهد. اما 
دولت مي خواهد هم��ان روند را ادامه دهد و قصد حل 
كردن مش��كالت را ندارد. چون اگر بخواهد مش��كل 
را حل كند باي��د مديران قوي انتخ��اب كند و دنبال 

خصوصي س��ازي واقعي برود. نبايد صنعت خودرو به 
حيات خلوت دولت ها تبديل شود. بايدهمه فكر دولت 
اين باشد كه اين يك صنعت مهم و استراتژيك است. 

  به نظرتان فروش خودرو به روش بخت آزمايي 
شيوه درستي بود كه اجرايي شد؟ 

اين كار توزيع رانت براي يكس��ري است و درصدي را 
خوشحال مي كند و درصد زيادي را هم مغموم مي كند. 
شما ببينيد كه چند ميليون اسم نوشته اند! به يك دهم 
اين تع��داد هم خودرو نمي دهند. اين سيس��تم براي 
كمونيست هاي دهه 50 است. چرا اين اتفاق مي افتد؛ 

چون پول كشور بي ارزش شده و تورم غيرقابل كنترل. 
به جاي پرداختن به علت به دنب��ال معلول مي رويم. 
قرعه كش��ي يا كوپني كردن و سهميه دادن براي يك 
اقتصاد دستوري اس��ت كه عمر اين اقتصاد دستوري 
چندين س��ال اس��ت كه تمام ش��ده و مرده است؛ اما 
اينها مي خواهند دوباره آن را زنده كنند و اين به دليل 

ناكارآمدي خودشان است. 
  آيا بازار خودرو با اين شيوه هاي جديدي كه از 
سوي متوليان صنعتي اتخاذ شده، آرام مي گيرد؟ 
قيمت خودرو بس��تگي به توليد دارد، اگر توليد روند 

درستي را طي كند، قيمت ها تعديل مي شود. همين 
حاال به طور مثال، به كساني كه يكسال در نوبت بوده اند، 
خودرو تحويل داده نمي ش��ود، اما دوباره با روش هاي 
بخت آزمايي اقدام به فروش خودرو مي كنند؛ تعهد روي 
تعهد! خب اگر توليد دارد مسير درستش را طي مي كند 
بايد به كس��اني كه از خيلي پيش ثبت ن��ام كرده اند، 
خودروهايش��ان را تحويل دهند و اولويت با آنها است. 
نه اينكه دوباره تعهد جديدي ايجاد كرد. به كارگيري 
اين روش ها نشانگر اين است كه توليد خودرو به كندي 

صورت مي گيرد.

رييس ستاد بزرگداشت روز ملي صنعت و  معدن خبر داد

معرفي 29 برگزيده صنعتي و معدني در 7  محور
تعادل |

رييس س�تاد بزرگداش�ت روز مل�ي صنعت و  
معدن در نشست خبري با خبرنگاران بيان كرد: 
مراسم روز ملي صنعت و  معدن امسال با رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي و پروتكل هاي بهداشتي 
به صورت محدود و س�مبليك برگزار مي شود و 
در اين مراسم 29 برگزيده صنعتي و معدني در 7 
محور مورد تجليل قرار خواهند گرفت. به گزارش 
شاتا، محمدرضا فياض در اين نشست با بيان اينكه 
امسال بيست و چهارمين سالي است كه روز ملي 
صنعت و  معدن گرامي داشته مي شود، تصريح 
كرد: در تقويم فرهنگ عمومي كشور ۱۰ تيرماه 
روز ملي صنعت و  معدن است و در اين روز فعاالن 
و  جهادگران عرصه توليد در بخش صنعت و  معدن 

گرامي داشته مي شوند.

وي در خصوص نحوه برگزاري برنامه امس��ال يادآوري 
كرد: امسال بايد بيش از 2500 نفر از فعاالن عرصه توليد 
و صنعت و  معدن در مراسم گراميداشت اين روز شركت 

مي كردند، اما به خاطر كرونا اين مراسم به صورت محدود 
و در يك جمع س��مبليك با رعاي��ت فاصله اجتماعي و 
پروتكل هاي بهداش��تي برگزار مي ش��ود. رييس ستاد 
بزرگداش��ت روز ملي صنعت و  معدن ادامه داد: در سال 
۹۹ وزارت صم��ت در محورهاي جهش توليد، توس��عه 
صادرات غيرنفتي، تنظيم بازار و تكميل طرح هاي نيمه 
تمام برنامه هاي خود را دنبال مي كند و اين مراس��م نيز 
گامي در همين راستا خواهد برداش��ت. فياض با اعالم 
اينكه مراسم امس��ال را نيز بخش خصوصي مانند روال 
سال هاي قبل برگزار مي كند، گفت: اتاق بازرگاني، خانه 
صنعت و  معدن ايران، خانه صنعت و  معدن جوانان ايران، 
اتاق اصناف، اتاق تعاون، خانه معدن ايران، سازمان نظام 
مهندسي معدن، كنفدراس��يون صنعت ايران، انجمن 
مديران صنايع و خانه صنعت و  معدن تهران تشكل هاي 
بخش خصوصي هستند كه در برگزاري مراسم روز ملي 
صنعت و معدن مشاركت دارند. وي تصريح كرد: با توجه به 
اينكه مراسم امسال به صورت محدود برگزار مي شود، نقش 
رسانه ها در اطالع رساني و انعكاس ابعاد اين مراسم براي 

رفع كمبودهاي تبليغاتي نقشي مهم است.

    جزييات معرفي واحدهاي برگزيده 
فياض با اعالم اينكه امسال در هفت محور واحدهاي برگزيده 
و  نمونه صنعتي و  معدني را معرفي مي كنيم، گفت: در ستاد 
بزرگداشت روزملي صنعت و  معدن چهار كميته داريم كه يك 
كميته براي معرفي برگزيدگان است. وي ادامه داد: استارت 
آپ ها، شركت هاي دانش بنيان و فناور برتر و  نمونه را امسال 
در مراسم روز ملي صنعت و  معدن معرفي خواهيم كرد. وي 
اضافه كرد: واحدهاي صنعتي و  معدني كه در حوزه تعميق 
ساخت داخل و  خودكفايي قدم براشته اند و دستاوردهاي 
قابل توجهي داشته اند در مراسم امسال معرفي خواهند شد. 
فياض همچنين گفت: واحدهاي نمونه صنعتي و  معدني كه 
در مناطق محروم و كمتر برخوردار اقدامات و عملكرد قابل 
توجهي داشته اند در مراسم روز ملي صنعت و  معدن امسال 
معرفي مي شوند. وي با يادآوري اينكه به خاطر شيوع كرونا 
مدعوين مراسم امسال كم هستند,افزود: بايد كار و زندگي 
را در كنار ويروس كرونا تمرين كنيم و نحوه برگزاري مراسم 
امسال با رعايت پروتكل هاي بهداشتي نيز در همين راستا 
است. فياض با اعالم اينكه 2۹ برگزيده در سراسر كشور داريم، 
اضافه كرد: اين افراد توليد كنندگان صنعتي و  معدني نمونه 

و  ممتاز سراس��ر كشور هستند و در مراسم امسال روز ملي 
صنعت و  معدن معرفي مي شوند و براي واحدهاي برگزيده روز 
ملي صنعت و  معدن امسال، برخي امتيازهاي قانوني در نظر 
گرفته شده است. فياض گفت: توليدكنندگاني كه در سراسر 
كشور در راستاي خودكفايي در محصوالت و اقالم بهداشتي 
و پزشكي مرتبط با كرونا دستاوردهاي قابل توجهي داشته اند 
نيز امسال در مراسم روز ملي صنعت و  معدن معرفي مي شوند. 
وي يادآوري كرد: مراس��م روز ملي صنعت و  معدن امسال 
با رعايت فاصله گذاري اجتماعي و پروتكل هاي بهداشتي 
بصورت محدود در تاالر خليج فارس سازمان توسعه تجارت 
برگزار مي شود و از طريق شبكه هاي صدا و سيما نيز پخش 
خواهد شد. فياض در بخش ديگري از صحبت هاي خود با 
اشاره به برخي آمارها، گفت: از ۴2 محصول منتخب صنعتي 
و معدني سال گذشته، ۳0 محصول افزايش توليد داشته اند. 
وي ادامه داد: در فوالد خام افرايش توليد ۷ درصدي، سيمان 
افزايش توليد ۸ درصدي، كاتد مس افزايش توليد 2 درصدي 
و لوازم خانگي افزايش توليد ۱۴ درصدي داشته ايم. فياض 
افزود: ۳۴0 هزار ميليارد ريال تسهيالت در قالب رونق توليد 
به حدود 22 هزار واحد صنعتي در سال ۹۸ داده شده است. 

بنابرآمار اعالمي از سوي او، در سال گذشته ۴20 هزار فقره 
جواز صنف��ي و ۱000 فقره پروانه اكتش��اف و ۶00 پروانه 
بهره برداري معادن صادر ش��د، 5۱0 فقره گواهي كش��ف 
داده شد و ۸2 طرح س��رمايه گذاري با كشورهاي خارجي 
منعقد ش��د. وي ادامه داد: در سال گذش��ته ۶ هزار و ۶00 
پروانه بهره برداري با سرمايه گذاري ۶۷5 هزار ميليارد ريال 
و اشتغالزايي ۱۱ هزار نفر صادر ش��د و 2۸ هزار فقره جواز 
تاسيس با پيش بيني اشتغالزايي ۶۴۴ هزار نفر صادر شد. 
رييس ستاد بزرگداشت روز ملي صنعت و  معدن همچنين 
افزود: در مراسم روز ملي صنعت و معدن امسال برگزيدگان در 
بخش صنايع معدني، مكتشفين معدني، بهره برداران معادن 
و كارآمدان معادن معرفي و  تجليل خواهند شد. فياض با اعالم 
اينكه مقامات عالي كشور به صورت رسمي در مراسم امسال 
روز ملي صنعت و  معدن حض��ور دارند.، گفت: برگزيدگان 
توسط كميته برگزيدگان بر اساس دستورالعمل هاي انتخاب 
برگزيدگان معرفي خواهند شد كه حدود 2۹ نفر هستند. وي 
در پايان يادآوري كرد: يك كارآفرين بانو، يك كارآفرين جوان 
و يك پيشكسوت نيز در مراس��م روز ملي صنعت و  معدن 

معرفي خواهند شد. 

مكافات  صنعت دولتمدار
بدين ترتيب فعاليتي صنعتي در جهان امروز را نمي توان يافت 
كه صنعت كشورمان دستي در آن نداشته باشد. وضعيتي كه 
اكنون با هر چه سخت تر شدن مناسبات و ارتباطات خارجي، 
تشديد و نهضت ساخت داخل گفتمان غالب توسعه صنعتي 
كشور شده است. چنانكه به گفته مسووالن وزارت صمت: 
در برخي از صنايع تحريم ها موجب شد با ممنوعيت واردات 
و تعميق ساخت داخل در كنار افزايش قيمت ارز از واردات 
بي رويه برخي كاالها جلوگيري شود، حتي صنايعي كه ما 
واردات آنها را ممنوع نكرده بوديم با افت واردات مواجه شد 
و خود به خود فضا براي توليدات داخلي فراهم شد. )معاون 
برنامه ريزي وزارت صمت - ۹۹/۳/۳۱..( ممنوعيت ۱۶50 
قلم كاال كه قرار است »2 هزار قلم ديگر نيز در سال جاري 
بدان اضافه شود )سرپرس��ت وزارت صمت – ۹۹/2/2۴( 

«واقعيت كمي گسترش اين ممنوعيت ها است.
اينكه آيا اين وضعيت بي برنامگي و ممنوع و محدودسازي، 
وضعيت��ي علمي و عقالن��ي و در جهت توس��عه و منافع 
ملي و قابل دوام است س��والي اساسي است كه متاسفانه 
سياستگذاران، برنامه ريزان و مسووالن اجرايي پاسخ به آنها 

را همواره موكول به آينده وآرام شدن اوضاع مي كنند؛ موكول 
به محال. چرا كه هر روز مساله اي هست و مشكلي و بايد آنها را 
رفع و رجوع كرد و سرو سامان داد؛ پس آنچه در نظام صنعتي 
كشور واقعيت خواهد يافت، تداوم روزمرگي ها است. كافي 
است به چند نمونه از كارهاي جاري در همين روزهاي اخير 
توجه شود كه بدون وجود نقشه راه و سياست مدون صنعتي 
و صرفا بر مبناي نگرش بروكراتيك و اداري و ساليق و تجارب 
شخصي وسازماني و در قالب منطق »وابستگي به مسير« 

)path dependency( حل و فصل مي شوند: 
- وجود ۳۸00 طرح در حال اجرا در بخش صنعت و معدن 
كه قرار است از بين آنها 200 طرح با جمع سرمايه گذاري 
مورد نياز ح��دود ۱۷0 هزار ميليارد تومان اس��ت تا نيمه 
نخست سال ۱۴00 به بهره برداري برسد. )رسانه ها - ۳/2۴( 
- راه اندازي دوباره يك هزار و 500 واحد توليدي و صنعتي 
راكد در حوزه هاي برق، الكترونيك، خدمات، س��لولزي، 
ش��يميايي، غذايي، فلزي، كاني غيرفلزي، نس��اجي و... 
طي س��ال جاري كه به داليل مختلف از جمله نبود بازار، 
اختالف شركا، عدم  مطالعه ونيازس��نجي دقيق و... راكد 

 و بدون اس��تفاده باق��ي مانده اند. )رس��انه ها - ۹۹/۳/25( 
- احداث 2۷ شهرك صنعتي جديد در سال جاري در كنار 
۹۹5 شهرك و ناحيه صنعتي موجود در كشور كه مجموعا 
حدود ۴۴ هزار واحد صنعتي را در خود جاي داده اند كه از 
اين ميزان حدود ۳۴ هزار واحد فعال و ۱0 هزار واحد غيرفعال 
هستند. علل راكد بودن فعاليت دراين واحدها عبارتند از: 
كمبود نقدينگي، فقدان بازار، اختالف شركا، مشكل تامين 

مواد اوليه، نقصان ماشين آالت. )رسانه ها - ۳/2۴( 
مجموعه اخبار فوق نشان مي دهد، تعداد زيادي طرح هاي 
نيمه تمام صنعتي در كشور وجود دارد كه بايد سرمايه هاي 
عظيمي از منابع دولتي صرف تكميل آنها شود و از سوي 
ديگر واحدهاي بسياري به سبب عدم توجيه اقتصادي راكد 
و تعطيل شده اند و دولت در تالش براي احيا آنها و بعضا ايجاد 
مجموعه هاي صنعتي جديد است. اين رفتار همه در سايه 
ترجيحات و ساليق دولت و بدون وجود سياست راهبردي 

مشخص و با هزينه كرد منابع ملي انجام مي شود. 
»صنعت« كشورمان متاسفانه »دولتمدار« بوده و فضاي 
اقتصادي كشور به گونه اي ساماندهي شده، كه جز بنگاه هاي 

دولتي و )اكنون( شبه دولتي، بنگاه هاي كوچك و متوسط 
كمتر س��وددهي قابل قبولي داشته و براي تامين سرمايه 

عمدتاً متكي به بيرون از خود هستند.
از تبلورهاي دولت مدار بودن صنعت، همين حجم و انبوه 
بنگاه هاي ريز و درشت است كه اصواًل فعاليت آنها توجيه 
اقتصادي ندارد و در فضاي وج��ود وام هاي كم بهره و انواع 
رانت ها ش��كل گرفتند. ح��دود ۱۷۷ توليد كننده كولر، 
۱۴0 توليد كننده يخچال و ۱2۳ توليد كننده لباسشويي 
و 2۸0توليد كننده اجاق گاز و ... در كمتر كشوري در جهان 
قابل مشاهده اس��ت.  اين در حالي است كه حدود دو قرن 
است مفهوم »هزينه فرصت« روشن ساخته كه كشورها 
نبايد صرفا بر توليد كاالهايي كه در آنها داراي مزيت مطلق 
)در مقابل ديگر كشورها( هس��تند، متمركز شوند، بلكه 
بايد با درنظرگرفتن هزينه جايگزين��ي يك كاال با كاالي 
ديگر در داخل كشور و برمبناي مزيت نسبي )مقايسه اي( 
عمل نمايند. اين اصل اوليه اقتصادي را مايكل پورتر چنين 
تبيين مي كند: »هيچ كشوري نمي تواند در همه يا حتي 
اغلب صنايع با ديگر كش��ورها رقابت كند. خالصه اينكه، 

هر كش��وري در برخي صنايع خاص پيشرفت مي كند و 
پيشرفتش بس��تگي دارد به ميزان آينده نگري، پويايي و 
تحركي كه در محيط داخلي آن كشور وجود دارد.« )مايكل 
پورتر، مزيت رقابتي كشورها( . اينكه چرا اين اصول بديهي 
در كشورمان ناديده گرفته مي شود را همان طوري كه ذكر 
ش��د بايد در س��اختار دولتي اقتصاد و صنعت ديد و تا اين 
درد و زخم عميق درمان نشود، در بر همان پاشنه خواهد 
چرخيد؛ چراكه بنيادي ترين پرسشي كه در مسير توسعه 
صنعتي همچنان بدان در كشورمان پاسخي داده نشده آن 
است كه »انباشت سرمايه و منابع الزم براي رشد اقتصادي 
و توسعه صنعتي از كجا و چگونه بايد فراهم شود؟« روشي 
كه تاكنون غالب بوده است نه پس انداز خصوصي و سرمايه 
خارجي بلكه دولت و منابع نفتي بوده است. در اين طريق 
مي توان فارغ از توجيه اقتصادي، طرح تصويب كرد، شهرك 
صنعتي ساخت، واحدهاي ورشكسته را سرپا يا احيا كرد 
و با بستن فضا و محدوديت و ممنوعيت ها و نبود رقابت و 
انحصار مصرف كننده را وادار به خريد كاالهاي با كيفيت 
پايين و قيمت باال نمود، راهي كه انتهاي آن بن بست است. 

سگ را گشاده اند  و سنگ را بسته! 
واتس آپ از پيام رسان هاي  تلگرام هم از زماني كه به جمع 
پيام رسان هاي موجود پيوست، زمزمه هاي فيلترينگش را 
با خود آورد؛ هرچند اين شبكه اجتماعي با سرعت بيشتر 
نسبت به وايبر و قابليت هاي متنوع تر نسبت به واتس آپ، 
توانست گوي رقابت را از رقبايش بربايد و به ابزاري تبديل 
شود كه نه تنها وظيفه  پيام رساني را انجام مي داد، بلكه 
با ايجاد كانال هاي خبري حتي به حوزه  خبررساني هم 
وارد شد كه البته اين موضوع اعتقاد برخي كارشناسان 
درباره سطحي ش��دن افراد و حتي پراكندن شايعات را 
فراهم كرد. انتقادي كه به تلگرام وارد مي ش��د، اين بود 
كه اين پيام رس��ان به نوعي در حال تبديل شدن به يك 

رسانه و پايگاه اجتماعي اس��ت. بسياري از افراد نه تنها 
پيام هاي خود را در تلگرام ردوبدل مي كردند، بلكه با ايجاد 
قابليت هاي مختلفي ازجمله گروه  و كانال، تعامل دوسويه 
بين افراد و يك سويه از توليدكننده محتوا به مخاطب هم 
فراهم شد تا عمال استفاده بسياري از كاربران اينترنتي، 
محدود به تلگرام ش��ود؛ اگرچه فيلترينگ تلگرام نه به 
دليل مقابله با تبديل شدن اين پيام رسان به يك پايگاه 
رسانه اي، بلكه توسط يك مقام قضايي صورت گرفت و 
البته اين فيلترينگ، با اشاره به مباحثي مانند حمايت از 
پيام رسان هاي داخلي، با استقبال بسياري از مسووالن 
كه دل خوش��ي از تلگرام نداشتند روبرو شد، كمااينكه 

همين مسووالن بارها اعالم كردند خبري از رفع فيلتر 
تلگرام نيست و بدين ترتيب در حالي كه تلگرام براي مدت 
كوتاهي در دي ماه ۹۶ فيلتر ش��ده بود و توانست با قيد 
شرط، از فيلترينگ رهايي يابد، درنهايت از ارديبهشت ماه 
سال ۹۷ تا امروز فيلتر باقي مانده است. اما اينستاگرام كه 
اين روزها اخبار و شايعاتي درباره تالش براي فيلترينگش 
از سوي نمايندگان مجلس شنيده مي شود، اولين بار در 
اكتبر 20۱0 مصادف با مهر ۸۹ ارايه ش��د. اين ش��بكه  
اجتماعي ماهيت متفاوتي با نمونه ه��اي پيش از خود 
داش��ت؛ برخالف توييتر ك��ه در قال��ب ۱۴0 كاراكتر، 
موجزگويي را به شبكه هاي اجتماعي آورده يا فيس بوك 

كه بيشتر متن محور بود، اينس��تاگرام كه اپليكيشني 
تصويرمحور محسوب مي شود، از توليد محتواي متني 
تا حدودي فاصله گرفت و در حال حاضر در ايران، بيش 
از اينكه اپليكيشن هاي متن محور كاربرد داشته باشند، 
اينستاگرام مخاطبان زيادي را به خود جذب كرده است. 
اگرچه اينستاگرام زمينه انتشار برخي تصاوير را فراهم 
آورده كه انتقاد بسياري از مسووالن را در هرزه نگاري و 
بي بندوباري برانگيخته، كمتر از رقباي نرم افزاري خود 
با تهديد فيلترينگ مواجه شده و برخي معتقدند يكي 
از داليل اين موضوع اين اس��ت كه اين شبكه اجتماعي 
محبوب، كاربرد سياسي چنداني ندارد و مخاطبان را به 

سطحي بودن و ابتذال رسانده است. صرف نظر از اينكه 
اينستاگرام فيلتر شود يا نشود، اينكه شبكه هاي اجتماعي 
از جمله فيس بوك و توييتر سال هاست كه فيلتر شده اند، 
در تبديل شدن اينستاگرام به قطب سرگرمي و ماواي 
كاربران ايراني نقش كمي نداشته است؛ هرچند كه تجربه 
فيلترينگ پيام رساني مانند تلگرام نشان داده كه شايد 
مسدود كردن در برهه كوتاهي از زمان مانع از دسترسي 
كاربران به شبكه هاي اجتماعي محبوبشان شود، اما در 
نهايت اين فيلترش��كن ها بودند كه به داد موبايل هاي 
مردم رسيدند تا بازدارندگي فيلترينگ با هزينه هايي كه 

تراشيده، زير سوال رود.
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 رشد 12 درصدي
توليد خودرو 

ش�اتا|توليد خودرو در دو خودروساز بزرگ 
كش��ور از ابتداي س��ال تا ۴ تيرماه، نسبت به 
مدت مشابه سال گذش��ته از ۱2 درصد رشد و 
تحويل خودرو تا اين تاريخ از ۴۸ درصد رش��د 
برخوردار بوده است. سرپرست وزارت صمت در 
جلسه كميته خودرو، راه نجات و توسعه صنعت 
كش��ور از جمله صنعت خودرو را در گرو توجه 
به ساخت داخل قطعات و تجهيزات در صنعت 
دانس��ت و خودروس��ازان را مكلف كرد تا روند 
داخلي سازي و كاهش ارزبري قطعات خودرو 
را به دقت رصد كرده و در راستاي سياست هاي 
وزارت صمت در حوزه تعميق ساخت داخل گام 
بردارند. همچنين در اين جلسه مقرر شده تا ميز 
چهارم صنعت خودرو با محوريت كاهش ارزبري 
اين صنعت برگزار ش��ود. براين اساس كاهش 
ارزبري با استفاده از قطعات داخلي سازي شده 
در اين صنعت به ميزان ۶0 ميليون يورو در اين 
ميز داخلي سازي مورد پيگيري قرار مي گيرد. 
در عين حال، دو خودروساز گزارشي از تحويل 
و توليد خودروها ارايه دادند كه بر اس��اس آن، 
اعالم شد كه توليد تجمعي خودرو تا ۴ تيرماه، 
نس��بت به س��ال گذش��ته از ۱2 درصد رشد و 
تحويل تجمع��ي خودرو تا اي��ن تاريخ با ۱۷۳ 
هزار دستگاه  خودرو ۴۸ درصد رشد برخوردار 
بوده است. تاكيد بر تامين و تخصيص ارز براي 
توليد خودرو و قطعات آن، اطالع رساني شفاف 
و صريح از وضعيت توليد و دستاوردهاي صنعت 
خودرو و ني��ز پيگيري الصاق پالك از س��وي 
خودروسازان روي تمامي خودروهاي توليدي، 
از جمله ديگر دس��تور كارها و مصوبات جلسه 

تيرماه كميته خودرو بود.

تملك 2 هزار و ۴۰۰ واحد 
توليدي توسط بانك ها

فارس |دبير ستاد تس��هيل و رفع موانع توليد 
گفت: حدود 2 هزار و ۴00 واحد توليدي توسط 
بانك هاي عامل تملك و تعطيل شدند. ميثم زالي 
افزود: يكي از بانك ه��اي دولتي به تنهايي ۴۸۶ 
واحد توليدي را تملك كرده است. وي افزود: به 
موجب مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد كه 
در سال ۱۳۹۴ ابالغ شد، همه بانك ها و موسسات 
اعتباري موظف هستند ساالنه ۳۳ درصد از اموال 
منقول و غيرمنقول خ��ود را واگذار و همه عوايد 
ناشي از اين واگذاري را به حساب خزانه داري كل 
كشور واريز كنند كه به عنوان افزايش سرمايه آنها 
لحاظ ش��ود. زالي ادامه داد: مصوبه اخير شوراي 
پول و اعتب��ار حدود ۱0 روز پيش صادر ش��د و 
اميدواريم تا دو روز آينده توسط بانك مركزي به 
بانك هاي عامل ابالغ شود. دبير ستاد تسهيل و 
رفع موانع توليد از همه توليدكنندگان خواست 
تا درخواست خود را به بانك هاي عامل ارايه كنند 
تا بتوانند از اين مصوبه بهره مند شوند. زالي افزود: 
هدف از مصوبه شوراي پول واعتبار، تعيين تكليف 
واحد هاي توليدي تملك شده توسط بانك هاست 
و اين موضوع براي توليد كنندگان فرصت خوبي 
اس��ت. وي از نظام بانكي خواس��ت ت��ا آنجا كه 
مي تواند، واحد ه��اي توليدي بدهكار را تملك و 
تعطيل نكند تا عالوه بر حفظ اشتغال، واحد هاي 
توليدي بتوانند ب��ا ادامه كار خ��ود، بدهي ها را 

پرداخت كنند.

 تصميم جديد براي 
حمايت از زنجيره فوالد

وزارت صمت در راس��تاي حماي��ت از زنجيره 
ف��والد و صناي��ع پايين دس��تي، ص��ادرات 
سنگ آهن، كنسانتره و گندله كه مورد استفاده 
توليدكنندگان فوالد كشور قرار نمي گيرد را، 
صرفا با اخذ مج��وز از معاونت ام��ور معادن و 
صنايع معدني اين وزارتخانه و پرداخت عوارض 
مجاز دانس��ت. وزارت صم��ت در اطالعيه اي 
اعالم كرد: به منظور حمايت از توليدكنندگان 
فوالد و ضرورت توجه به ارزآوري زنجيره توليد 
اين محصوالت، هر گونه صادرات سنگ آهن، 
كنس��انتره و گندله صرفا در ش��رايطي مجاز 
خواهد بود كه نياز توليدكنندگان فوالد كشور 
تامين شده باشد. بر اين اساس، صادرات اقالم 
مذكور صرف��ا با مجوز معاونت ام��ور معادن و 
صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت 

و با پرداخت عوارض امكان پذير خواهد بود.

پيشنهاد افزايش ۴۰ درصدي 
قيمت سيمان

فارس|دبير انجمن س��يمان از ارايه پيش��نهاد 
توليدكنندگان به وزارت صنعت براي افزايش ۴0 
درصدي قيمت س��يمان خبر داد و گفت: قيمت 
جديد سيمان طي روزهاي آينده تعيين خواهد 
شد. عبدالرضا شيخان با بيان اينكه پيشنهاد رشد 
۴0 درصدي قيمت سيمان از سوي توليدكنندگان 
به وزارت صنعت ارايه شده است، اظهار داشت: با 
توجه به رشد چش��مگير هزينه هاي توليد باعث 
ش��د تا توليدكنندگان درخواست تعديل قيمت 
محصوالتش��ان را ارايه دهن��د. وي تصريح كرد: 
اكثر كارخانه هاي سيمان در مناطق محروم واقع 
شده اند و حفظ اشتغال آنها داراي اهميت زيادي 
است، به همين دليل تعديل قيمت سيمان براي 
ادامه توليد و اشتغال زايي در اين مناطق مهم است. 
شيخان با بيان اينكه پيشنهاد توليدكنندگان براي 
افزايش قيمت سيمان، باالي ۴0 درصد بود، گفت: 
هنوز با وزارت صنعت به توافق نهايي نرسيده ايم. 
به گفته وي، آخرين مصوبه افزايش قيمت سيمان 

مربوط به تير سال گذشته بوده است.

»امراله اميني« استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي از داليل به هم ريختگي بازار خودرو در سال 99 مي گويد

ادامه از صفحه اول
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سنا
: اي

س
عك

مرزپرگهر

چهرهروز

پيكر عليرضا راهب در خانه ابدي 
پيكر عليرضا راهب كه در پي ابتال به كرونا از دنيا رفت، در خانه ابدي اش آرام گرفت. مراسم تشييع پيكر و خاكسپاري عليرضا راهب )شاعر، ترانه سرا 
و منتقد ادبي( ديروز، شنبه، هفتم تيرماه، در قطعه نام آوران بهشت زهرا برگزار شد. در اين مراسم نصراهلل قادري درباره انسانيت و مرگ انديشي 
عليرضا راهب در شعرها و زندگي اين شاعر سخن گفت و مادر و خواهر اين شاعر از شعرهايش خواندند. همچنين بهمن زدوار، فرهاد آزمون و كمال 
حسينيان شعرخواني كردند و مراسم با پخش بخش هايي از شعرخواني عليرضا راهب به پايان رسيد. شاعراني چون كوروش احمدي، حسن 
صادقي پناه، پيمان سليماني، اميد چاووشي، فرامرز راد، عمران ميري، آيين داوودي، فرهنگ روشني، مراد عباسپور، فرهاد حامد، ياشار فغاني، شهرام 
رضايي، بهمن زدوار، محسن محمدي و ... در مراسم تشييع پيكر و خاكسپاري راهب كه انجمن ادبي »ونداد« را هم مديريت مي كرد حضور داشتند.

جنايت   سردشت 
هشتم تير ماه س��الروز بمباران شيميايي 
سردشت روز مبارزه با سالح هاي شيميايي 
و ميكروبي نام دارد. هفتم و هشتم تير 1366، 
هواپيماهاي بمب افكن عراقي با بمب هاي شيميايي به 4 
نقطه پر ازدحام و متراكم جمعيتي شهر سردشت حمله 
كردند و شهر سردشت و اطراف آن را آماج گازهاي كشنده 
شيميايي قراردادند. يكي از وحشيانه ترين و غيرانساني ترين 
اقدام هاي نظامي رژيم بعث در جنگ تحميلي استفاده از 
سالح كشتار جمعي به ويژه سالح شيميايي بود؛ در يكي 
از اين حمله ها نيروي هوايي عراق در هفتم و هشتم تير 
1366 خورشيدي با استفاده از سالح شيميايي در چهار 
منطقه كردنشين سردش��ت از توابع آذربايجان غربي، 
هزاران مصدوم بر جاي گذاش��ت تا از شهري كه 1۲ هزار 
تن جمعيت داشت طبق آمار رسمي هشت هزار و ۲۵ تن 
مصدوم و از اين تعداد 13۰ تن در همان دقايق نخستين 
شهيد شدند. در چنين شرايطي كه اين اتفاق غيرانساني 
عليه مردم ايران به وقوع پيوست مانند هميشه آنهايي كه 
دم از حقوق بشر مي زدند، نه تنها اين حركت غيرانساني 
رژيم بعث را محكوم نكردند بلكه تا جايي كه مي توانستند 
از كمك به اين رژيم فروگذاري نكردند و حتي رسانه هاي 
آنها هم واكنش چنداني نس��بت به اي��ن موضوع از خود 
نشان ندادند. استفاده از س��الح هاي شيميايي از طرف 
رژيم بعث در ش��رايطي صورت گرفت كه اين جزو 1۲۰ 
كشور امضا كننده پروتكل ژنو در ارتباط با منع استفاده از 
سالح هاي سمي، خفه كننده و تركيبات باكتريولوژيك 
بود. پروتكل 1۹۲۵ ژنو كه در قطعنامه ۲161 س��ازمان 
ملل متحد دگربار به تصويب رسيد و به صراحت استعمال 

سالح هاي شيميايي را منع مي كند. دولت عراق در زمان 
صدام به شكل گسترده اي از سالح هاي شيميايي عليه 
ايران اس��تفاده كرد. از حدود س��ال 13۵۵، رژيم عراق با 
جمع آوري برخي از اس��تادان دانش��گاه و صرف بودجه 
الزم، به جمع آوري اطالعات درباره سالح هاي شيميايي 
� ميكروب��ي و راديواكتي��و پرداخت و در هر س��ه زمينه 
موفقيت هايي را به دست آورد. صدام از سال 1۹84 به بعد 
به طور گسترده از تابون استفاده مي كرد، اما اين ماده گران 
بود و پيدا كردن مواد الزم براي ساخت آن هم سخت بود. 
او بعدها بيشتر به سراغ گاز »وي ايكس« رفت كه قدرت 
و دوام بيشتري داشت. او در س��ال 1۹88 حدود 4 تن از 

اين گاز را در اختيار داشت، اما ماده شيميايي كه در حجم 
وسيع تري در دسترس او قرار داشت، »گاز سارين« بود. 
صدام از گاز خردل نيز بسيار بهره برد، چرا كه اين گاز اثرات 
دراز مدتي نظير كوري، انواع س��رطان، ناباروري و نقص 
عضوهاي پيش از تولد داشت. سالح هاي شيميايي, 8 تير 
روز مبارزه با سالح هاي شيميايي, 8 تير سالروز بمباران 
شيميايي سردشت حمله شيميايي عراق به شهر سردشت 
به شهادت 11۰ نفر و مجروح شدن پنج هزار تن انجاميد 
اولين باري كه ارتش عراق از س��الح شيميايي در جنگ 
استفاده كرد به ۲7 مهرماه 13۵۹ در منطقه جنوب استان 

خوزستان برمي گردد.

تاريخ
نگاري

تاريخچه

بشر عليه بشر، با مواد شيميايي

هرچن��د كه م��واد س��مي و كش��نده حتي در 
جنگ هاي باستان براي از پا درآوردن دشمن مورد 
استفاده قرار مي گرفت اما كاربرد وسيع سالح هاي 
شيميايي به شكل مدرن آن در جنگ اول جهاني 
رخ داد ك��ه در روز ۲۲ آوري��ل 1۹1۵ ميالدي به 
عنوان »روز تولد جنگ ش��يميايي« نام گرفت. 
در شهر »ايپر« بلژيك ، ارتش آلمان با استفاده از 
كپسول هاي محتوي گاز خفه كننده »كُلر« هزاران 
نفر از سربازان متفقين را در جبهه مخالف از پاي 
درآورد و از آن پس طرفين درگير به صورت مكرر 
و در مقياس وس��يع از انواع سالح هاي شيميايي 
عليه يكديگر استفاده كردند. در طول همين جنگ 
بود كه براي اولين بار عامل شيميايي ناتوان كننده 
خردل )س��ولفور موس��تارد( كه به عنوان عامل 
تاول زا نيز شناخته مي شود توسط ارتش آلمان 
مورد استفاده واقع شد. تلفات هولناك سالح هاي 
شيميايي در جنگ اول جهاني فوق تصور بود ؛ يك 
ميليون مصدوم و بيش از ۹۰هزار كشته كه حاصل 
به كارگيري حدود 1۲4 هزار تن انواع سالح هاي 
مهلك و ناتوان كننده ش��يميايي بود. هرچند با 
امضاي پروتكل 1۹۲۵ ژنو ، كاربرد اين س��الح ها 
بعد از جنگ جهاني ممنوع اعالم شد اما در فاصله 
بين دو جنگ جهاني بسياري از كشورهاي دنيا به 
توسعه ، توليد و انباشت سالح هاي شيميايي ادامه 
دادند. با اين حال با كمال تعجب در طول نبردهاي 
خونين جنگ دوم جهان��ي )1۹4۵-1۹3۹( از 
سالح شيميايي استفاده نشد كه شايد دليل آن 
هراس از مقابله به مثل كشورهاي طرف جنگ و 
غيرقابل كنترل بودن عواقب و تلفات ناشي از اين 
سالح هاي مخوف بود )برخي مورخان معتقدند 
از آنج��ا كه هيتلر خ��ود در جن��گ اول جهاني 
هنگامي كه در ارتش آلم��ان خدمت مي كرد بر 
اثر مصدوميت با گاز خردل آسيب ديد و به دليل 
تجربه تلخ صدمات ناشي از اين سالح ها از كاربرد 
آن در جنگ دوم جهاني امتناع كرد.(  در س��ال 
1۹6۵ كشور مصر در جنگ با يمن از گاز خردل 
استفاده كرد كه البته تا سال ها پس از آن به طور 
بين المللي شناخته نش��د. )جنگ يمن 1۹67- 
 1۹63(. در جن��گ ويتن��ام )1۹68- 1۹61( .

 امري��كا يي ه��ا به ط��ور بس��يار گس��ترده اي از 
عوام��ل ضدگياه به مقدار بي��ش از ۵۰,۰۰۰ تن 
اس��تفاده نمودند كه در واقع اولين كاربرد آن در 
جنگ هاي دنيا به ش��مار مي رفت. اين عوامل كه 
بر مبناي رنگشان تحت عنوان )عامل نارنجي(، 
عامل س��فيد و عامل آبي نامگذاري شده بودند 
مخلوط هاي مختلفي از عوامل ضد گياه بودند كه 
به منظور ريزش برگ درختان، تخريب جنگل ها 
و خش��كانيدن م��زارع برنج مورد اس��تفاده قرار 
مي گرفتند.  عالوه بر اينها در جنگ ويتنام مقادير 
زيادي از گازهاي اشك آور و خفه كننده استفاده 
شد تا مبارزان ويتنامي مجبور به خروج از تونل هاي 
زير زميني شده يا در آنجا از بين بروند. همچنين 
گزارش هايي از كاربرد عوامل ش��يميايي توسط 
ويتنامي ها در كامبوج )1۹76( و الئوس )1۹7۹( 
و به كارگيري نوعي عامل شيميايي توسط ارتش 
ش��وروي و نيروه��اي دولتي افغانس��تان، عليه 

مجاهدان افغاني اعالم و ثابت گرديده است.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

اساسنامه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
نهم تير 1344 و در مجلس بيس��ت و يكم شوراي 
ملي،  اساس��نامه موسسه اس��تاندارد و تحقيقات 
صنعتي ايران به تصويب رس��يد. بر اس��اس ماده 
ي��ك اين قانون، موسس��ه اس��تاندارد و تحقيقات 
صنعتي ايران كه به موجب قانون هفدهم خردادماه 
133۹ تأس��يس شده موسسه اي اس��ت انتفاعي 
داراي ش��خصيت حقوقي كه طبق اصول بازرگاني 
و مقررات اين اساس��نامه اداره مي شود.  بنا بر ماده 
3 اين قانون وظايف اين موسسه، تعيين استاندارد 
كاالهاي كش��اورزي و دامي و صنعت��ي و معدني، 
تطبيق اس��تاندارد تعيين ش��ده با نمونه كاالها و 
صدور گواهينامه انطباق كاالي توليدي يا صادراتي 
با استاندارد تعيين ش��ده، مطالعه و تحقيق درباره 
روش هاي توليدي و ماش��ين هاي نمونه به منظور 
بهره برداري اشخاص و موسس��ات از منابع نيرو و 
مواد خ��ام، راهنمايي علمي و فني توليدكنندگان 
و فروشندگان انواع كاالها، انجام هر گونه عمليات 
و خدمات مجاز به منظور ترويج و توسعه استاندارد 
محصوالت و مصنوعات مختلفه و ابداع روش هاي 
جديد توليد و انگ زدن فلزات گرانبها، صدور پروانه 
تهيه و توليد وسائل اندازه گيري و نظارت در اوزان 

و مقياس ها طبق قوانين مصوب 18 دي ماه 1311 
به منظور يكنواخت كردن آنها در سراس��ر كشور، 
اعالم شده است.  بر اساس ماده ۵ اين قانون، اركان 
موسسه به اين شرح است: شوراي عالي، هيات مديره 
و بازرس.   م��اده 14 مقرر مي كن��د كه مديرعامل 
نماينده قانوني و تام االختيار موسس��ه بوده و حق 
ط��رح و اقامه كليه دعاوي حقوق��ي و جزايي عليه 
اشخاص و جوابگويي نسبت به دعاوي كه اشخاص 
عليه موسسه طرح مي كنند، دارد.  به عالوه مي تواند 
براي اجراي وظايف قانوني خود از همه تصريحات 
و اختيارات مربوط به وكالت و انتخاب وكيل با حق 
توكيل غير استفاده نمايد و به طور كلي مديركليه 
اختيارات قانوني ب��ه منظور حفظ حقوق و معرفي 
موسسه در تمام مراجع اداري و قضايي را دارا خواهد 
بود. هيات مديره موسس��ه موظف است همه ساله 
ميزان كمك دولت به موسسه استاندارد و تحقيقات 
صنعتي را با توجه به ميزان درآمد و هزينه ها تعيين و 
به شوراي عالي پيشنهاد كند. ميزان كمك دولت به 
موسسه پس از رسيدگي در شوراي عالي در بودجه 
وزارت اقتصاد يك قلم  پيش بيني خواهد شد. وزارت 

اقتصاد مامور اجراي اين اساسنامه است.

تكذيب  ممنوعيت هاي  هشتگي  بهزيستي 
در چن��د روز گذش��ته خبرهاي��ي 
مبني بر اخطار س��ازمان بهزيس��تي 
به روانشناس��ان و مش��اوران منتشر 
شده كه در آن س��ازمان بهزيستي به 
آنها هش��دار داده كه از هشتگ هايي 
مثل غيرت، ناموس، مردساالري، قتل 
ناموسي و زن كش��ي، در محكوميت 
اين موضوعات، استفاده نكنند. معاون 

توسعه پيشگيري و درمان سازمان بهزيستي كشور 
نس��بت به انتش��ار برخي اخبار در خصوص اينكه 
روان شناس��ان و مش��اوراني كه در فضاي مجازي 
فعاليت مي كنند، اگر از هشتگ هايي مثل غيرت، 
ناموس، مردس��االري، قتل ناموس��ي و زن كشي 
اس��تفاده كنند، از سوي سازمان بهزيستي اخطار 
مي گيرند، گفت: اين سازمان هيچ فشاري بر مراكز 
مشاوره نداش��ته و پروانه اي نيز باطل نشده است. 

مجيد رضازاده با بيان اينكه در مواردي 
نيز گفته شده است كه حتي پروانه كار 
برخي از مراكز به دليل پرداختن به اين 
مساله باطل شده است، افزود: هرگونه 
فش��ار س��ازمان بهزيس��تي به مراكز 
مشاوره را تكذيب مي كنم. اين سازمان 
هيچ فشاري بر مراكز مشاوره نداشته و 
پروانه اي نيز باطل نشده است. او افزود: 
اين درحالي است كه بهزيستي به همكاران بخش 
غيردولتي آموزش هايي را ارايه مي كند تا بتوانند در 
مواردي كه نياز به مداخله وجود دارد مثل تربيت 
فرزن��دان و... اقدام��ات الزم را انجام دهند. بخش 
غيردولتي ش��ريك ماست و نه تنها به آنها فشاري 
وارد نمي كنيم بلكه همواره كمك حالشان بوده ايم. 
به طوريكه حتي اگر نمي توانستند هزينه هايشان 

را پرداخت كنند به آنها يارانه پرداخت مي كنيم.

آغاز پويش # من- ماسك- مي زنم
معاون كل وزارت بهداش��ت با اشاره به 
اهميت استفاده از ماس��ك و اعالم آغاز 
پويش »#من-ماسك-مي زنم« از امروز، 
گفت: رعايت فاصله فيزيكي يك متري 
8۲ درصد، استفاده از ماسك 8۵ درصد 
و استفاده از پوشش محافظ چشمي 78 
درصد انتقال ويروس را كاهش مي دهد. 
اي��رج حريرچي گفت: اكن��ون در اكثر 

كش��ورهاي دنيا براي تامين معيشت مردم و داليل 
اقتصادي، بازگش��ايي ها انجام شده است. در شرايط 
فعلي فعاليت اقتصادي و اجتماعي، مهم ترين مواردي 
كه باعث كاهش شيوع كرونا مي شوند، رعايت فاصله 
يك متري با ديگران و اس��تفاده از پوش��ش محافظ 
چشمي و اس��تفاده از ماسك است. حريرچي گفت: 
رعايت فاصله فيزيكي يك متري 8۲ درصد، استفاده از 
ماسك 8۵ درصد و استفاده از پوشش محافظ چشمي 
78 درصد انتقال ويروس را كاهش مي دهد كه ارقام 
بسيار مهم و قابل تاثيري هستند. خوشبختانه از امروز 
پويش اس��تفاده همگاني از ماسك با هشتگ »من-
ماسك-مي زنم« در كش��ور آغاز مي شود كه انتظار 

ما از همگان اين اس��ت كه با هر ديدگاه 
و نظري در اين كار ب��زرگ، همكاري و 
همراهي داشته باشند. در اين روزها يكي 
از مهم ترين موارد مصداقي امر به معروف 
و يكي از مهم ترين مصاديق نوع دوستي 
و عالقه مندي به ايران عزيز، استفاده از 
ماسك توسط خودمان و توصيه استفاده 
از ماسك به ديگران است. وي تاكيد كرد: 
جوانان و نوجوانان و حتي كودكان به ظاهر س��الم يا 
داراي عالئم خفيف بيماري كرونا، عامل مهم انتقال 
بيماري به ديگران خصوصا پدر و مادرها و افراد مسن 
هستند. بنابر اعالم مركز كنترل بيماري هاي اياالت 
متحده به ازاي هر نفر بيمار تشخيص داده شده كرونا 
1۰ نفر مبتالي ديگر در سطح جامعه وجود دارد كه 
تشخيص داده نمي شوند. او گفت: در افراد زير ۵۰ سال 
و خصوصا در افراد جوان و با سن كم احتمال ابتال به 
بيماري بدون عالمت و كم عالمت بسيار زياد است. 
جوانان مبتال ناخواسته و نادانسته اطرافيان خود را به 
بيماري مبتال مي كنند كه گاهي منجر به مرگ و مير 

و بستري طوالني مدت اين افراد مي شود. 

میراثنامه

گردشگري  در اروپاي پساقرنطينه
پس از گذش��ت ماه ها قرنطينه، بسياري از شهروندان 
اروپايي ب��راي گذران��دن تعطيالت لحظه ش��ماري 
مي كنند، اما مقاصد گردش��گري تابس��تان امس��ال 
تفاوت هايي خواهند داشت: اين بار خبري از بوفه هاي 
صبحانه يا تورهاي گردش��گري نيست، اما استفاده از 
ماسك و اندازه گيري دماي بدن از اين پس جزيي از روند 
سفر خواهد بود. به گزارش رويترز، مقاصد گردشگري 
مختلف از »كولوسئوم« رم گرفته تا موزه »هرميتاژ« 
آمس��تردام، قوانين جديدي را براي كاهش خطر ابتال 
به ويروسي معرفي كرده اند كه تاكنون منجر به مرگ 
حدود 17۰ هزار نفر در اروپاي غربي ش��ده اس��ت. در 
ايتاليا، »برج پيزا« و »كليساي جامع فلورانس« قصد 
دارند با اس��تفاده از تكنولوژي، فاصله اجتماعي ميان 
بازديدكنندگان را حفظ كنند؛ به اين ترتيب به كمك 
دستگاه هاي الكترونيكي در صورت نزديك  شدن بيش از 
حد بازديدكنندگان به يكديگر، با كمك ارتعاش هشدار 
داده خواهد شد.  مسووالن شهر بارسلونا نيز قصد دارند با 
استفاده از يك برنامه به گردشگران در برنامه ريزي سفر 
و خودداري از حضور در مناطق پرازدحام كمك كنند. 
در كشورهايي همچون ايتاليا و اسپانيا كه گردشگري 
يك هشتم توليدات ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد، 
مقام ها س��عي دارند فصل گردشگري در تابستان را با 
جذب مجدد گردش��گران احيا كنند. اما نگراني هايي 
درباره بازگشت مجدد گردشگران و آغاز موج دوم ابتال 
به ويروس كرونا نيز وجود دارد. با آغاز فصل گردشگري 
در اسپانيا، گردشگراني كه به اين كشور سفر مي كنند، 
از همان لحظه ورود با تفاوت هايي نسبت به سفرهاي 
پيشين شان مواجه خواهند ش��د. مرزهاي اسپانيا از 
هفته گذشته به روي بسياري از كشورهاي اروپايي باز 

شد. برخي از هتل هاي اين كشور از اجراي تمهيداتي 
همچون اس��تفاده از دس��تگاه هاي تهويه كننده هوا، 
دوربين هاي حساس به دماي بدن، لزوم عبور مسافران 
از درگاهي كه مواد ضدعفوني كننده را اسپري مي كند 
و لزوم قدم گذاشتن در قس��متي كه براي ضدعفوني 
كردن كفش ها درنظر گرفته شده است، خبر داده اند.   
همچنين بازديد از بسياري از موزه ها و مكان ها ديدني 
جهان نيز از اين پس فقط با رزرو بليت به صورت آنالين 
در زمان بندي هاي محدود و به شرط استفاده از ماسك 
و عبور از مس��يرهاي مشخص امكان پذير خواهد بود. 
اما آغاز فعاليت مجدد موزه ه��ا در كنار قوانين جديد 
به معناي پايان مشكالت اقتصادي نيست. از آنجايي 
كه بسياري از مقاصد فرهنگي جهان ناچار به كاهش 
تعداد بازديدكنندگان هستند، انجمن موزه هاي هلند 

تخمين زده اس��ت با ادامه داشتن اين روند،  موزه هاي 
اين كشور هر هفته با پنج تا هفت ميليون يورو خسارت 
مواجه خواهند بود.  مش��كالت مالي ناشي از تعطيلي 
طوالني مدت فقط مختص هتل ها و موزه ها نيس��ت و 
س��الن هاي تئاتر سراسر اروپا نيز با مشكالت مشابهي 
مواجه هستند. سالن تئاتر »شكسپيرز گلوب« در لندن 
كه نس��خه اي مشابه از س��الن هاي تئاتر عصر اليزابت 
اس��ت اعالم كرده بدون دريافت كمك مالي ناچار به 
تعطيلي خواهد شد. با اينكه ايتاليا از سوم ژوئن پذيراي 
گردشگران بوده، اما سكوت همچنان بر شهرهاي اين 
كشور حاكم اس��ت. ايتاليا در سال ۲۰۲۰ با 44 درصد 
كاهش در شمار گردشگران نس��بت به سال گذشته 
مواجه شده است و به نظر نمي رس��د اين آمار تا سال 

۲۰۲3 به شرايط پيش از شيوع كرونا بازگردد.

كتابخانه

ژاپن و ظهور يك ابرقدرت بزرگ اقتصادي
سياست هاي نظامي ژاپن در دوران بعد از جنگ از سوي متحدان آن كشور و به ويژه امريكا بسيار خطرناك و زيان آور تلقي مي شد. 
بعد از زمان جنگ، قانون اساسي ژاپن، آن كشور را غيرنظامي اعالم كرد درحالي كه تا سال 1۹۵۰ شالوده نيروهاي مسلح ژاپن كاماًل 
از هم پاشيده بود. از آن زمان به بعد، هزينه هاي دفاعي آن كشور هرگز تا حدي بيش از يك درصد از درآمد ناخالص ملي افزايش پيدا 
نكرد. اما نيروهاي دفاع از ژاپن به خوبي مسلح شده باقي ماند. ژاپن يك ابرقدرت نظامي به شمار نمي آيد، اما در مقابل به يك عامل مهم 
در موازنه قدرت آن هم در اقيانوس آرام و جهان بدل شده است. كتاب ژاپن و ظهور يك ابرقدرت بزرگ اقتصادي از غروب تا طلوع 

آفتاب تابان به مسائل مختلف در اقتصاد ژاپن پرداخته است. 

هنر

توضيح بهمن كيارستمي درباره حواشي انتشار »من خانه م« 
بهمن كيارستمي درباره حواشي انتشار كتاب »من خانه م« به ارايه توضيحاتي پرداخت. روز 
جمعه احمد كيارستمي فرزند زنده ياد عباس كيارستمي در پي انتشار كتاب »من خانه م« 
كه دربرگيرنده مجموعه اي از نامه هاي خصوصي عباس كيارستمي به همسر سابقش است، 
ضمن اعتراض به اين اتفاق اعالم كرد كه اين موضوع را از لحاظ قانوني پيگيري مي كند. اين 
در حالي است كه گفته مي شود نشر نظر كتاب »من خانه م« را به خواسته بهمن كيارستمي 
فرزند ديگر زنده ياد عباس كيارستمي منتشر كرده است. بهمن كيارستمي درباره اعتراضي 
كه از سوي احمد كيارستمي نسبت به انتشار كتاب »من خانه م« مطرح شده است، به 
ايلنا گفت: باتوجه به اينكه در اين موضوع مسائل پيچيده حقوقي مطرح است، نمي توان 
پيش از طرح مساله در دادگاه اظهارنظر كرد، در عين حال اميدوارم اين حواشي، بر اصل 
موضوع يعني كتاب »من خانه م« اثر نگذارند، حاشيه هايي كه فراموش مي شوند و كتابي 
كه مي ماند. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اختالف ديدگاهي كه با برادر خود )احمد 
كيارستمي( در چاپ اين كتاب وجود دارد، سبب شده تا جلوي انتشار كتاب گرفته شود، 
بيان كرد: اين طور نيست. احمد يك مساله قانوني و حقوقي را نه فقط درباره اين كتاب، 
بلكه دو كتاب ديگر مطرح كرده كه مسير و روند قضايي خود را طي خواهد كرد. حتما اين 
روند پس از نتيجه روي ادامه انتشار اين كتاب ها موثر خواهد بود. كيارستمي همچنين 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا براي جلوگيري از اختالف نظرهايي به اين صورت، تاسيس 
بنيادي براي زنده ياد عباس كيارستمي در ايران را درنظر دارند، اظهار داشت: به پيشنهاد 
برادرم بنيادي در امريكا تاسيس شده كه به هر ترتيب پيگير كارهاي مختلفي بوده كه 
ازجمله آنها مي توان به بازسازي فيلم هاي قديمي، انتشار تعدادي از فيلم ها و مواردي از اين 
دست اشاره كرد. بهمن كيارستمي ادامه داد: به هر حال به دليل اختالف نظري كه بين من 
و برادرم وجود دارد، انتشار آثار كه حجم زيادي هم دارند با مشكل مواجه شده و به همين 

دليل عمال در چهار سالي كه از فوت كيارستمي گذشته همه چيز در خانه اش در حال خاك 
خوردن است.  اين مستندساز در ادامه اظهار داشت: اميدوارم نتيجه اين حواشي، تاسيس 
بنيادي باشد كه حضور وارثان در آن موثر باشد اما بازدارنده نباشد و به جاي سنگ اندازي، 
راه را براي انتشار آثار هموار كند. وي درباره اختالف نظر با برادر خود نيز توضيح داد: شايد 
اختالف نظر نيست، برادر من بيشتر عمر خود را در امريكا سپري كرده و به عبارتي يك 
امريكايي است و نگاهش با من كه هميشه در ايران زندگي كرده ام متفاوت است. همين 
اختالفي فرهنگي بين ما به وجود آورده كه باعث شده نتوانيم باهم كار كنيم. به همين دليل 

پيشنهاد تاسيس بنياد در چنين شرايطي مي تواند راه گشا باشد.
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