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دژپسند: دولت به دنبال استقراض از 
بانك مركزي نيست

احتمال بازگشت محدوديت هاي 
كرونايي به پايتخت از شنبه

در پي افزايش فوت شدگان ناشي از ابتال به كوويد 19 اعالم شددولت بدون استقراض، تعهدات مالي خود را پرداخت كرد

محسن  رناني ، عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان:

دولت ناچار شد  به بورس پناه  ببرد

نهادها  در  برابر تغيير 
مقاومت مي كنند

يادداشت- 2

موافق سرمايه گذاري 
بلندمدت  نيستم

در خصوص روند بازار قبال 
صحبت ك��رده ام و قصد 
ندارم نمك بر زخم كسي 
بپاشم، تابلوي معامالت 
امروز )چهارشنبه( بورس 
گوياي همه چيز اس��ت! 
اهميت نقدش��وندگي را 
امروز همه حس كرديم. 
همين ابتداي اين نوش��ته عرض كن��م كه بورس 
همچنان در مس��ير صعود اس��ت و همچنان هم 
محوريت رشد با س��هام بزرگ گروه هاي پااليشي 
و فل��زي و برخي پتروش��يمي ها و ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري و هلدينگ هاي مرتبط با اين گروه ها 
خواهد بود و طبيعتا ساير گروه هاي بازار را هم همراه 
خود خواهند كرد. حجم معامالت ۳۱ هزار ميليارد 
توماني، نويد روزهاي بهتري را مي دهد و اين دست 
به دست شدن س��هام در معامالت امروز و احتماال 
چن��د روز هفته آينده، ب��ورس را تا آخر تابس��تان 
بيمه مي كند.  راجع به عدم تاثير آزاد سازي سهام 
عدالت بر بورس قبال صحبت ك��رده ام و به نظرم در 
حجم معام��الت فعلي اصال عدد قاب��ل توجهي به 
حساب نمي آيد. موضوع اصلي اين نوشتار سوداي 
ش��هرت افراد تازه كار اس��ت كه در نهايت با ندانم 
كاري و بازيچ��ه قراردادن س��رمايه اف��راد، زندگي 
مردم را به بازي گرفتند! اگرچ��ه ايراد از خود ما هم 
هس��ت كه افراد را بي دليل استاد خطاب مي كنيم 
و غرق در شخصيت ش��ان مي ش��ويم و در نهايت 
خودمان آن بت را مي شكنيم و اساتيد خودساخته 
را از آن ب��اال به زمين مي كوبيم. ه��دف پراني براي 
شاخص پديده جديدي است كه رواج نسبي يافته 
به گونه اي كه با احتم��ال ۵۰ درصد موفقيت، قمار 
خوبي محسوب مي شود! يا مي شود و يا نمي شود. 
اخيرا اهداف ۳۰ ميليوني هم براي شاخص مطرح 
شده كه نش��ان مي دهد وضعيت تحليل در كشور 
چقدر نااميدكننده شده است. معرفي سهام با امكان 
رشد ۱۰۰ هزار درصد!!! در خوشبينانه ترين حالت، 
يك كم توجهي به چارچوب اقتصادي كشور است 
جايي كه رشد اقتصاد بايد ناشي از سرمايه گذاري، 
اشتغال، تجارت خارجي و توليد باشد. اما هر ۴ حوزه 
ياد ش��ده در وضعيت خطرناكي ق��رار دارد. بياييد 
واقعيات را بپذيريم. بورس به علت ورود نقدينگي، 
افزايش نرخ دالر و تورم و از طرفي بيكاري گسترده 
و تعطيلي كس��ب و كارها در حال رش��د اس��ت و 
سرمايه هاي مردم به اين بازار پناه آورده است. اين 

يك شرايط استثنايي است و...
ادامه در صفحه 3

محسن  عباسي

گروه پشتيباني توليد| شنيدن داستان هاي هزار و 
يك شب توسعه در ايران از آن دست موضوعاتي است كه 
بررسي ابعاد و زواياي گوناگون آن درك تازه اي را پيش 
روي مخاطبان ايجاد مي كند. تالش هاي تاريخي ملتي 
كه قرن ها قبل و بسيار زودتر از بس��ياري از كشورهاي 
توسعه يافته به ضرورت دستيابي به توسعه پي برد، اما 
بنا به داليل گوناگون هنوز نتوانسته به كرانه هاي توسعه 
دس��ت يابد و همچنان در اقيانوس بيك��ران تالطمات 
اقتصادي غوطه ور است. محسن رناني عضو هيات علمي 
گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان از جمله اساتيد اقتصادي 
اس��ت كه از هر فرصتي براي مرور اين داستان تراژيك 
استفاده مي كند و به سبك نقاالن شاه نامه خوان، چراغ 
به دس��ت مي گيرد و رو به روي مخاطبانش مي ايستد 
و از هزار و يك شب توس��عه در ايران سخن مي گويد. از 
هفت خوان مش��كالتي كه اقتصاد ب��راي گذركردن از 
چالش هاي پيش رو  بايد طي كند و از مسيري كه براي 
رس��تگاري در اقتصاد بايد پيموده شود. اين بار نشست 
انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه شريف فرصتي شد براي 
رناني كه ارتباط متقابل تكانه كرونا و توسعه در ايران را 
بررسي كند. ارتباط متقابلي كه از منظر اين استاد اقتصاد 
باعث ش��ده تا اقتصاد ايران چاره اي جز تغيير و تحول را 
در برابر خود نبيند. رناني با بازخواني مفهوم ستون پنجم 
در ادبيات نظامي به دنبال آن است كه كرونا را درشمايل 
ستون پنجم توس��عه در ايران ارزيابي كند، ستوني كه 
توانسته زمينه اصالح و به روزآوري نهادهاي گذشته در 

ساختار اقتصادي كشور را فراهم كند. 
محس��ن رناني عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه 
اصفهان در ابتداي صحبت هايش مي گويد: »اجازه بدهيد 
اول با مفهوم ستون پنجم ش��روع كنيم؛ اگر قرار است 
كرونا ستون پنجم توسعه در كشورمان باشد؛ بايد ببينيم 
مفهوم ستون پنجم دقيقا چيست. در دهه ۳۰ميالدي 
درواقع سال هاي ۳6 تا ۳9 ميالدي در اسپانيا جنگ هاي 
داخلي بين جمهوري خواهان و نيروهاي ژنرال فرانكو بود. 
وقتي كه جمهوري خواهان مادريد را تصرف كرده بودند، 
ژنرال اسپانيايي كه از فرماندهان فرانكو بود مامور شد كه 
برود مادريد را تصرف كند بنابراين از چهار ستون نظامي 

از چهار سمت شهر )شمال، جنوب، شرق، غرب( به طرف 
مادريد حركت كرد؛ وقتي ژنرال اسپانيايي حركت كرد 
به سمت مادريد ژنرال به جمهوري خواهان پيام داد كه 
من با ۴ستون به سمت شما حركت كردم، اما نگران اين 
۴ستون نباش��يد؛ نيروي اصلي من ستون پنجم است 
و آن نيروها، مردمي هستند كه در شهر حاضر هستند 
و به من كمك خواهند كرد. بنابراين ستون پنجم يعني 
نيروهايي كه از پشت در داخل هستند و ما نمي شناسيم 
اما كمك مي كنند براي اينكه مقاومت ما در برابر هجوم 
خارجي شكسته شود. آنجا هجوم يك نيروي خارجي 
بود،  اينجا مي گوييم؛ توسعه همه جانبه به سمت ما آمده 
و ما مقاومت مي كنيم. انرژي زيادي صرف اين مقاومت 
مي كنيم كه به نظر مي رس��د كرونا كمك مي كند تا آن 
بخش از مقاومت هاي ما شكسته ش��ود. دقت كنيد كه 
اينجا مقاومت اصال بار مثبت ندارد، ستون پنجم هم اصال 
معناي منفي ندارد فقط از اين استعاره براي   انتقال مفهوم 

استفاده كرديم.«
رناني در ادامه خاطرنش��ان مي كند: »من براي ابتداي 
بحث بايد نهاد را توضيح دهم چون توسعه تحول نهادي 
است. نهاد به مجموعه ترتيباتي گفته مي شود كه رسمي 
هستند يا غيررسمي، سازمان يافته يا غيرسازمان يافته، 
مكتوب يا غير مكتوب كه همه يا بخش��ي از رفتارهاي 
همه يا بخش��ي از جامعه را مديريت مي كند. مثال بانك 
مركزي يك نهاد مجسم سازمان يافته قانوني و رسمي 
است كه همه رفتارهاي پولي ما را ساماندهي مي كند. از 
آن طرف هم دين يك نهاد غيررسمي غير سازمان يافته 
است كه رفتارهاي عبادي، اخالقي، اعتقادي و بخشي از 
رفتارهاي مدني ما را مديريت مي كند. قانون اساسي يك 
نهاد نوشتاري مكتوب رسمي است؛ اما مجسم نيست، 
يعني در شكل يك فرد يا شيء خاص نمي گنجد؛ پول 
يك نهاد رسمي مجسم سازمان يافته است كه رفتارهاي 
اقتصادي و مبادالتي ما را مديريت مي كند. پس ببينيد 
مس��جد، پول، دولت، قانون اساس��ي، خانواده و... همه 
نهادند. نهادها كارشان چيست؟ نهادها كارشان كاهش 
هزينه مبادله اس��ت. ما 2 دس��ته هزين��ه داريم؛ همه 
هزينه هاي ي��ك جامعه در 2 بخش خالصه مي ش��ود. 

يك هزينه هاي تبدي��ل و دوم هزينه ه��اي مبادله. «  او 
در تش��ريح معناي اين واژه مي گوي��د: »هزينه تبديل 
كليه هزينه هايي اس��ت كه انجام مي ش��ود تا موادي را 
به كااليي بدل كنيم. هزينه هاي��ي كه خرج آب و خاك، 
كارگر، بذر و كود و... مي دهيم تا مثال يك هندوانه داشته 
باش��يم يا خودرو داش��ته باش��يم. بنابراين هزينه هاي 
تبديل، هزينه هايي است كه صرف مي شود تا بسته هاي 
انرژي را به بس��ته هاي جديدي بدل مي كند.آب، برق؛ 
خورشيد، نيروي كار و... بس��ته هاي انرژي هستند كه 
بعد از تركيب در نهايت هندوانه توليد مي كند. اقتصاد 
كارش همين است؛ تبديل بسته هاي انرژي به بسته هاي 
جديد. هزينه هاي تبديل، هزينه هايي هستند كه براي 
اين تبديل ها به كار گرفته مي ش��وند. م��ا حتما كارگر 
مي خواهيم؛ آب مي خواهيم، بذر و كود و... هم الزم است. 
تا اينها نباشد تبديلي انجام نمي شود. اينها هزينه هاي 
تبديل اس��ت. بخش زي��ادي از هزينه ه��اي جامعه در 
صادرات، واردات، صنعت، معدن و...همين هزينه هاست. 
حتي وقتي كه مي خواهيم خدمات پزشكي ارايه كنيم، 
باي��د امكاناتي به كار گرفته ش��ود تا يك بيم��ار درمان 
ش��ود. آموزش مي خواهيم بدهيم بايد امكاناتي به كار 
گرفته شود تا اين فرآيند انجام ش��ود. اما بقيه هزينه ها 
كه از جنس تبديل نيستند به آن هزينه هاي مبادله اي 
مي گوييم. چرا مبادله اي؟ چون هزينه هايي هستند كه 
براي توليد محصول نيس��ت اما براي ارتباط با هم براي 
مبادله، داد و س��تد، مصرف، حمل و نقل و... بايد انجام 
ش��ود. هندوانه را بعد از توليد بايد بفروشم، بعد به يك 
عمده ف��روش مي دهم، بعد حمل و نقل مي ش��ود تا به 
يك مغازه دار مي رسد.« او مي گويد: »پس هندوانه بعد 
از تبديل بايد مبادله شود. خودرو و هر كاالي ديگري هم 
همين طور. هزينه هاي مبادله هزينه هايي است كه نبايد 
باشد اما هست. براي اينكه من هندوانه بخورم به هزينه 
مبادله نيازي نيست اما هست. حاال چه مكانيسمي دارد؟ 
من وقتي هندوانه را مي فروشم، طرف به من يك چك 
مي دهد؛ چك نقد نمي ش��ود، بايد وكي��ل بگيرم؛ وقت 

بگذارم و... هزينه كنم تا پول شود. 
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حق آقايي دالر چقدر است؟
در  دالر  مقبولي��ت 
معام��الت بين الملل��ي 
مناف��ع زي��ادي را براي 
اقتص��اد امري��كا در پي 
داش��ته و خواهد داشت. 
هنگامي ك��ه ارزش دالر 
كاهش مي ياب��د، اين به 
منزله مالياتي اس��ت كه 
دولت امريكا غيرمستقيم از شهروندان خود و ديگر 
كشورهاي دنيا دريافت كرده است كه به حق آقايي 
دالر معروف است. به عنوان مثال فرض كنيد يك 
دالر معادل يك كيلو پنير )با كيفيت معين( ارزش 
داش��ته باش��د. وقتي ارزش دالر نصف مي ش��ود، 
اكنون دو دالر معادل همان مقدار پنير اس��ت. در 
فاصله زماني كه امريكا حجم پول خود را گسترش 
مي دهد كه موج��ب كاهش ارزش دالر مي ش��ود، 
ابتدا با يك دالر يك كيلو پنير را مي خرد و چون طي 
زمان ارزش دالر كم شده اس��ت فروشنده متضرر 
مي ش��ود. به عبارت ديگر قيمت كاال ب��راي امريكا 
نصف شده است  و اين مالياتي است كه كشور ديگر 
به امريكا داده است. اصوال حربه كاهش ارزش پول 
ملي )ارزان تر كردن ارز( براي كشورهاي قدرتمند 
اقتصادي در برهه هايي از زمان اتفاق افتاده است كه 
ادامه در صفحه 3 به جنگ ارزها نيز معروف است.  

محمدرضا  منجذب

س��خنگوي صنعت برق كش��ور گف��ت: به اف��رادي كه 
اس��تخراج كنندگان غيرمجاز رم��ز ارز را معرفي كنند تا 
س��قف ۱۰ ميليون تومان پاداش داده مي شود. مصطفي 
رجبي مشهدي با بيان اينكه بعد از مصوبه دولت فضا براي 
فعاليت رمزارزها باز شده است، اظهار كرد: در حال حاضر 
۴۰۰ مگاوات ميزان ديماند فروخته ش��ده به متقاضيان 
مراكز رم��زارز بوده كه بخش��ي از آن در حال اس��تفاده و 
بهره برداري اس��ت و اكنون نيز توصيه مي كنيم كه همه 
كساني كه متقاضي اس��تخراج رمزارز هستند با مجوز از 
وزارت صمت به ش��ركت هاي توزيع نيروي ب��رق و برق 

منطقه اي براي اخذ مجوز و خريد ديماند و انشعاب مراجعه 
كنند. وي افزود: براي آن دسته از افرادي كه راهكار قانوني 
را انتخاب نمي كنند و روش هاي غيرقانوني و به اصطالح 
برق دزدي را ترجيح مي دهن��د يا با تعرفه ديگري مثال با 
تعرفه كشاورزي كه ارزان آن هم در شرايط پيك تابستان 
استفاده مي كنند، جريمه هايي را در نظر گرفته ايم و الزم 

است كه اين افراد شناسايي شوند. 
سخنگوي صنعت برق كشور در گفت وگو با ايسنا با اشاره به 
اقدامات صورت گرفته و راهكارهاي موجود براي شناسايي 
اين افراد، گف��ت: از طريق اندازه گي��ري و روش هاي فني 

مي توان اين افراد را شناس��ايي كرد اما ممكن است برخي 
افراد از اين طريق قابل شناسايي نباشند كه براي حل اين 
مساله نيز تا س��قف ۱۰ ميليون تومان حق كشف جهت 
شناسايي و معرفي درنظر گرفته ايم. رجبي مشهدي با بيان 
اينكه در حال حاضر بيش از ۱۰۰۰ مركز استخراج رمزارز 
را شناسايي كرديم كه مطابق قانون با آنها برخورد شده و 
اگر خسارتي به شبكه برق وارد كرده باشند خسارت ها نيز 
دريافت شده و با توجه به قيمت تعرفه هاي مصوب در مراكز 
رمزارز از اين افراد هزينه اخذ شده است، تاكيد كرد: تعرفه ها 
در حوزه رمزارزها به گونه اي است كه در تابستان ساعاتي 

ماينرها قطع مي شوند، چراكه ش��بكه تحت فشار است و 
قطعا پايداري شبكه و استفاده همه مشتركان از برق اهميت 
دارد. وي افزود: در واقع يك ساعاتي در تابستان ممكن است 
با تعرفه هايي كه لحاظ شده براي ماينرها سودآور نباشد، 
بنابراين كس��اني كه از اين تعرفه ها استفاده نمي كنند، به 
نوعي حقوق ساير مش��تركان را جدي نمي گيرند و اگر به 
صورت برق دزدي باشد، حتما برخورد جدي خواهد شد؛ 
جريمه لحاظ شده متناسب با ميزان استفاده از ماينرها و 
مدت زمان استفاده و همچنين نوع خسارتي كه به شبكه 

برق تحميل شده است در نظر گرفته مي شود.

راه مقابله با استخراج كنندگان غيرمجاز رمز ارز

معرفي كنيد پاداش بگيريد

گروه بانك و بيمه|روز چهارشنبه ۱8 تيرماه 99، 
اونس جهاني با رشد 8 درصدي به بهاي ۱8۰2 دالر 
معامله ش��د و از مرز ۱8۰۰ دالر گذشت. همچنين 
با افزايش ن��رخ دالر در بازار آزاد ب��ه قيمت 22۵7۰ 
تومان، يورو 2۵ هزار و درهم 62۰۰ تومان، نرخ طال و 
سكه نيز افزايش يافت و هر گرم طالي ۱8 عيار 97۰ 
هزار تومان، مظنه مثقال ۱7 عيار ۴ ميليون و 2۰2 
هزار تومان، س��كه طرح جديد ۱۰ ميلي��ون و 62۰ 
هزار، سكه قديم 9 ميليون و ۵۰۰ هزار، نيم سكه ۵ 
ميليون و 2۵۰ هزار، ربع سكه ۳ ميليون و 8۰ هزار، 
سكه گرمي ۱ ميليون و 6۰۰ هزار تومان معامله شد. 

   ثبات يورو و افزايش نرخ دالر در بازار ارز 
 در صرافي ه��اي مجاز بانكي ني��ز در حالي كه بهاي 
يورو با افزاي��ش قيمت مواجه نب��ود، قيمت دالر در 
صرافي هاي بانكي افزايش ۳۵۰ توماني داشت. نرخ 
خريد هر دالر 2۱ هزار و 8۵۰ تومان به ثبت رسيد و 
قيمت فروش دالر نيز دوباره به كانال 22 هزار تومان 
وارد ش��د و مبلغ 22 هزار و ۵۰ تومان بر روي تابلوي 
صرافي ها خودنماي��ي كرد. قيمت خري��د و فروش 
يورو براي دومين روز پياپي تغييري نداش��ت و نرخ 
خريد هر يورو 2۴ هزار و ۱۰۰ توم��ان و نرخ فروش 
آن 2۴ هزار و 2۵۰ تومان اعالم ش��د. بانك ها نيز هر 
دالر امريكا را به قيمت 2۱ ه��زار و 268 تومان و هر 
يورو را نيز معادل 2۳ ه��زار و 992 تومان مي خرند. 
در سامانه سنا هم بهاي يورو روند كاهشي نشان داد 
و بهاي فروش هر يورو در روز معامالت  سه شنبه 2۱ 
هزار ۴7۴ تومان بود. اما در اين سامانه ميانگين بهاي 
هر دالر روند افزايش��ي داش��ت و هر دالر 2۰ هزار و 
698 تومان اعالم شده است. اين روند در سامانه نيما 
نيز حاكم بود و هر حواله فروش يورو با كاهش حدود 
۳۰۰ توماني به قيمت ۱8 هزار و 8۱۰ تومان فروخته 
شد و همچنين هر حواله فروش دالر هم با افزايشي 
اندك به نرخ ۱6 هزار و 868 تومان معامله شد. براين 
اس��اس اختالف قيمت دالر نيماي��ي و دالر آزاد به 

باالي ۵6۰۰ تومان رسيده است. 

   ۳.۵ ميليارد يورو در سامانه نيما 
فروخته شد

بررسي عملكرد س��امانه نيما نش��ان مي دهد كه 
از ابتداي فروردين امس��ال تا پايان روز ۱۵ تيرماه 
با كاهش ۵2 درصدي خريد و اف��ت ۳2 درصدي 
فروش ارز مواجه شده اس��ت. از ۱ فروردين تا ۱۵ 
تير به ميزان 2278 ميليون ي��ورو خريد ارز براي 
واردات و ۳۵9۱ ميليون دالر ف��روش ارز صادراتي 
انجام شده اس��ت. اين ميزان در ۱ فروردين تا ۱۵ 
تير 98 به ميزان ۴77۴ ميليون دالر خريد ارز براي 
واردات و ۵288 ميليون دالر ف��روش ارز صادراتي 
بوده اس��ت. براين اس��اس، ميزان خريد ارز نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال 98 به ميزان ۵2.۳- درصد 
كاهش داش��ته و ميزان فروش ارز صادراتي نيز به 
ميزان ۳2.۱- درصد كمتر ش��ده اس��ت.  عملكرد 
س��امانه نيما از ابتداي فروردين ۱۳99 تا پايان ۱۵ 
تيرماه نشان مي دهد كه از اول فروردين ماه امسال 

تا پايان روز ۱۵ تيرماه رقمي مع��ادل ۳ ميليارد و 
۵9۱ ميليون يورو در سامانه نيما به فروش رفته كه 
نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۳2.۱ درصد 
كمتر اس��ت. اين رقم در مدت زمان مش��ابه سال 
گذش��ته برابر با ۵ ميليارد و 288 ميليون يورو بود. 
همچنين در مدت زمان مورد بررسي، دو ميليارد و 
278 ميليون يورو ارز براي واردات از طريق سامانه 
نيما به فروش رفته اس��ت. اين رقم نيز نس��بت به 
مدت زمان مشابه در سال 98 معادل ۵2.۳ درصد 
كاهش يافته اس��ت. اين در حالي اس��ت كه سال 
گذشته و از اول فروردين تا ۱۵ تيرماه ۴ ميليارد و 
77۴ ميليون يورو ارز براي واردات از طريق سامانه 
نيما به فروش رفته بود. اين در حالي است كه از كل 
رقم ارز بازگشتي طي اين مدت، يك ميليارد و 828 
ميليون يورو تنها از ابتداي خردادماه و در مدت ۴۵ 
روز در اين سامانه عرضه شده است. صادركنندگان 
سال 98 تا روز ۳۱ تيرماه فرصت دارند تا ارز حاصل 
از صادرات خود را براي بهره مندي از معافيت هاي 
مالياتي و استرداد ماليات بر ارزش افزوده به چهار 
روش اعالمي بانك مركزي به كش��ور بازگردانند. 
بررس��ي عملكرد س��امانه نيما همچنين نش��ان 
مي دهد ك��ه از روز ۱6 مردادم��اه ۱۳97 و آغاز به 
كار اين سامانه، بيش از ۳۰ ميليارد و 86۰ ميليون 
يورو ارز حاصل از صادرات به فروش رفته و همزمان 
بيش از 2۵ ميليارد و ۴67 ميليون يورو نيز ارز براي 

واردات تامين شده است.

   كنترل بازار ارز با فروش سهام شركت ها  
يك تحليلگر اقتص��ادي گفت: براي مهار ب��ازار ارز 
و جلوگي��ري از افزايش »پايه پولي« فروش س��هام 
ش��ركت هاي دولتي در بورس كه توس��ط دولت در 
حال انجام اس��ت، راهكار  مناسبي به نظر مي رسد. 
ميثم رادپور در گفت وگو با ايرنا با تاكيد بر تاثير شيوع 
بيماري كرونا به نوسانات اخير بازار ارز، گفت: بخشي 
از داليل نوسانات اخير در بازار ارز به شيوع بيماري 
كرونا مربوط است كه منجر به تضعيف عرضه در بازار 
داخلي و همچنين كاهش توليد و ساير فعاليت هاي 
اقتصادي شده است.اما مشكل اصلي نوسانات اخير 
كه نه تنها در بازار ارز بلكه در همه بازارهاي داخلي 
وجود دارد، به حجم انبوه جابه جايي ها مربوط است. 
وي با اشاره به نوس��ان كمتر بازار ارز نسبت به ساير 
بازارهاي موازي تصريح كرد: بايد توجه داشته باشيم 
كه اين اتفاقات نش��ان دهنده كاهش شديد ارزش 
پول ملي است و به صورت سيستماتيك و در قالب 
تورم بر همه بازارهاي داخلي تاثير گذاش��ته است. 
مش��كل اقتصاد ما فقط ارز نيس��ت. ما در اين دوره 
شاهد تحريك تقاضا و تضعيف عرضه هستيم. رادپور 
عوامل ايجاد نوسانات اخير در بازارهاي كشور را به دو 
عامل عمده تحريك تقاضا و تضعيف عرضه تقسيم 
كرد و توضيح داد: عمده عامل تضعيف عرضه در اين 
ماه ها به موضوع كرون��ا برمي گردد كه البته پيش از 
آن هم عواملي براي تضعيف عرضه مانند تحريم ها 

وجود داشت.   
ادامه در صفحه 3   

» تعادل« از ماجراي عدم بازگشت 
ارز صادراتي گزارش مي دهد

 رد پاي
 تخلفات 

ارزي
نوسان سكه در كانال ۱۰ ميليون توماني

 قيمت  اونس جهاني
 از مرز 1800 دالرگذشت



يادداشت

مالحظات مربوط به كاهش 
نرخ كارمزد معامالت سهام

مهديكرامتفر|
كاهش قابل مالحظه س��هم كارگزاران و افزايش 
س��هم ش��ركت مديريت فناوري جه��ت بهبود 
زيرس��اخت هاي نرم اف��زاري و س��خت افزاري 
معامالت، از مهم ترين م��وارد اصالح نرخ كارمزد 

معامالت سهام است كه بايد مدنظر قرار گيرد.
شرايط بازار سرمايه از ابتداي سال ۱۳۹۷ تاكنون 
بس��يار مناس��ب بوده و رونق قيمتي و معامالتي 
مشهودي در اين بازار ايجاد شده كه البته اين رونق 
در ۳ ماهه ابتداي س��ال جاري رشد چشمگيري 
داشته است. ارزش بورس تهران در پايان خردادماه 
به رقم ۴۷۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده و معامالت 
اين ماه نيز بيش از ۱۶۵ هزار ميليارد تومان بوده 
اس��ت. به منظور داشتن تصوير مقايسه اي توجه 
داشته باشيد كه مجموع تراكنش هاي شاپركي 
)كارتخوان هاي فروشگاهي، درگاه هاي اينترنت و 
ابزارهاي پرداخت موبايلي( در اين ماه حدود ۲۵۰ 
هزار ميليارد تومان بوده است. البته ارقام مذكور 
تنها مربوط به معامالت س��هام در بورس تهران 
است و با اضافه كردن آمار فرابورس، قطعا ميزان 

آن افزايش خواهد يافت.
استقبال گسترده سهامداران از بازار سرمايه سبب 
شده تا ارزش معامالت به شكل بي سابقه اي افزايش 
يابد و اين موضوع، افزايش تقريبا متناسب ميزان 
كارمزد معامالت سهام را نيز به دنبال داشته است. 
در ح��ال حاضر مجموع كارم��زد خريد و فروش 
سهام تقريبا حدود ۱.۵ درصد ارزش يك معامله 
است كه البته اين رقم بين اركان مختلف )سازمان 
ب��ورس، ش��ركت بورس/فراب��ورس، كارگزاري، 
شركت سپرده گذاري مركزي، شركت مديريت 
فناوري و ماليات دولت( تقسيم مي شود و در اين 
بين، كارگزاران بيشترين س��هم را دارند و نيمي 
از رق��م مذكور به آنان تعلق مي گيرد. رش��دهاي 
اخير بازار س��هام سبب ش��ده در اين دوره درآمد 
اين نهادهاي واس��ط كه البته هيچگونه خدمات 
يا ارزش اف��زوده خاصي نيز ارايه نمي دهند و تنها 
واسط ميان خريدار و فروشنده با شركت معامله گر 
)يعني بورس يا فرابورس( هستند، به شدت افزايش 
يابد. اين رشد به ش��كلي بوده كه درآمد كارمزد 
كارگزاري ها در ۳ ماهه ابتداي سال ۹۹ نسبت به 
دوره مشابه س��ال هاي ۹۸ و ۹۷ به ترتيب حدود 
۶۵۰ درصد و ۳۲۰۰ درصد افزايش يافته است. به 
منظور مقايسه با سال هاي قبل از ۹۷ )پيش از آغاز 
دوره رونق اخير بورس( نيز ذكر همين نكته كافي 
است كه درآمد كارمزدي كارگزاري ها تنها در يك 
ماهه خرداد ۹۹ بيش از مجموع درآمد آنان طي ۳ 

سال )سال هاي ۹۴، ۹۵ و ۹۶( بوده است.
براي س��ال ۹۹ نيز انتظار مي رود كه رشد درآمد 
اين نهادهاي واس��ط به ش��دت افزايش يابد و در 
يك برآورد اوليه )براساس عملكرد ۳ ماهه ابتداي 
سال( مي توان رشدي حدود ۴ برابر نسبت به سال 
قبل را متصور بود. البته با در نظر گرفتن مواردي 
مانند ورود ميليوني سرمايه گذاران جديد به بازار، 
عرضه هاي اوليه گسترده، آزادسازي سهام عدالت 
و واگذاري سهام دولت در قالب ETF، اين برآورد 
مقدماتي مي تواند باز هم افزايش يابد و درآمدهاي 
كارمزدي كارگزاران در پايان س��ال ارقام بس��يار 
عجيبي را ثبت نمايد. از سوي ديگر با توجه به آنكه 
بخش اصلي هزينه اين نهادها مربوط به هزينه هاي 
حقوق و دستمزد است كه ساالنه متناسب با نرخ 
تورم رش��د مي كند، مي توان گفت بخش اصلي 
افزايش درآمد كارگزاران تبديل به سود اين نهادها 

شده است.
براساس موارد ذكر ش��ده، به نظر مي رسد كاهش 
نرخ كارمزد معامالت سهام )با تاكيد بر كاهش سهم 
كارگزاران( موضوع مهمي اس��ت كه بايد توس��ط 
دستگاه مس��وول مورد توجه قرار گيرد. نكته مهم 
در اين زمينه آن اس��ت كه به نظر مي رسد مصوبه 
اخير س��ازمان بورس و اوراق بهادار جهت كاهش 
۲۰درصدي نرخ كارمزد معامالت از ابتداي مردادماه، 
با وجود اثر مثبت بر كاهش هزينه معامالت در اين 
بازار نيازمند برخي اصالحات باشد. مصوبه مذكور 
تنها بر كاه��ش كلي نرخ كارمزد متمركز ش��ده و 
از تغيير تركيب س��هم اركان به صورت كلي غفلت 
شده اس��ت. كاهش قابل مالحظه سهم كارگزاران 
)مثال ۵۰ درصد( و افزايش س��هم شركت مديريت 
فناوري )جهت بهبود زيرساخت هاي نرم افزاري و 
سخت افزاري معامالت( از مهم ترين مسائلي است 
كه در مورد تغيير نرخ كارم��زد حتما بايد مد نظر 
قرار گيرد و به نظر مي رسد شرايط فعلي و افزايش 
خيره كننده درآمد كارگزاران، بهترين فرصت را براي 
كاهش نرخ كارمزد اين نهاد واسط فراهم كرده است.

در كنار مساله كاهش نرخ كارمزد، مساله برداشتن 
موان��ع ورود و صدور مجوز ب��راي ورود بنگاه هاي 
جديد به اين صنعت، نكته مهم ديگري است كه 
بايد مورد توجه دستگاه متولي قرار گيرد. به دليل 
ساختار متمركز و شبه انحصاري ايجاد شده در اين 
صنعت همچنين گسترش فرهنگ سهامداري 
در سطح كشور كه با ورود گسترده اقشار مختلف 
به بازار سرمايه همراه ش��ده، توصيه مي شود كه 
اعطاي مجوز تاسيس كارگزاري جديد )براساس 
برخ��ورداري از دانش فن��ي و اهليت تخصصي( 
مجددا آغاز شود؛ صدور سريع و گسترده مجوزهاي 
جديد سبب مي شود تا رانت حاصل از برخورداري 
از مجوز )كه دقيقا ناش��ي از توق��ف صدور مجوز 
توسط دولت ايجاد ش��ده است( از ميان برداشته 
شود. الزم به ذكر است كه در حال حاضر براساس 
 معيارهاي جهاني نظير شاخص فضاي كسب وكار 
)Doing Business(، مس��اله مش��كالت 
صدور مجوز جه��ت آغاز يك فعاليت اقتصادي از 
بزرگ ترين چالش هاي فضاي كسب وكار كشور 
است و رفع اين مسائل مي تواند تاثير محسوسي بر 
اين فضا و جايگاه ايران در رتبه بندي هاي جهاني 
منبع:ايِبنا داشته باشد.  
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دولت بدون استقراض، تعهدات مالي خود را پرداخت كرد

دژپسند: دولت به دنبال استقراض از بانك مركزي نيست
گروهكالن|

درحال�يكهبرخ�يكارشناس�اناقتصادي،
افزايشنقدينگيوپايهپوليدرماههاياخير
وسال98رانش�انهافزايشاستقراضدولتاز
بانكمركزيبرايتامينكس�ربودجهارزيابي
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هزينههايخوداستفادهنكند.

به گزارش ايرنا، وزير اقتصاد افزود: براي تأمين كسري 
احتمالي ناشي از عدم تحقق منابع پيش بيني شده در 
بودجه بر اساس اولويت صرفه جويي هزينه ها، افزايش 
درآمدهاي مالياتي، عرضه بنگاه و اموال دولتي و نهايتًا 
انتش��ار اوراق دولتي پيشنهاد وزارت اقتصاد است تا از 
استقراض از بانك مركزي و پولي شدن كسري ناشي از 
عدم تحقق منابع جلوگيري كنيم. همان گونه كه گفتم، 
دولت يازدهم و دوازدهم هيچگاه به دنبال اين امر نبوده 
و امسال نيز برنامه جدي دولت آن است كه از اين شيوه 
براي تأمين هزينه هاي خود استفاده نكند. بر اين اساس 
در خزانه داري وزارت اقتصاد، يك برنامه  جامع جريان 
نقدي طرح ريزي كرده ايم و بر اساس آن عمل مي كنيم 
تا مبتني بر آن از اس��تقراض از بانك مركزي ممانعت 
به عمل آوريم.البته به نظر من، اين نكته اشتباه كه برخي 
بر آن اصرار دارند و آن توهم اس��تقراض دولت از بانك 
مركزي اس��ت، داليل خاص دارد كه مي تواند ناشي از 
قهرمان س��ازي هاي خاص باشد. اما چون اين بحث از 
اساس اشتباه است، بيش از اين به آن ورود نمي كنم تا 

بي علت افكار عمومي با چالش مواجه نشود.
وي گفت: در ۳ ماهه اول سال جاري توانستيم با همكاري 
تمامي دس��تگاه هاي متولي به نحوي مديريت كنيم كه 
بدون اس��تقراض از بانك مركزي كلي��ه تعهدات دولت 
را به خوبي ايفا كني��م. دقيق تر اگر بخواهم توضيح دهم 
بايد بگويم ك��ه در اي��ن دوره با تالش هاي انجام ش��ده 
عمده درآمدهاي دولت ناش��ي از فروش كاال و خدمات و 
بهره مالكانه مطابق برنام��ه تحقق يافت. با وجود تمامي 
محدوديت ها با اعمال سياست ها و سازوكارهاي انگيزشي، 
درآمدهاي مالياتي به ميزان قابل قبولي وصول ش��د. از 
ناحيه واگذاري ها و خصوصي س��ازي تاكنون توانستيم 
بيش از دو برابر )ح��دود ۱۳ هزار ميلي��ارد تومان(، كل 
منابع حاصله از محل واگذاري در س��ال گذشته، درآمد 
وصول كنيم. همچنين با انتش��ار منظم اوراق منطبق بر 
يك برنامه منسجم توانستيم از ظرفيت اين بازار به نحو 
مطلوب استفاده كنيم به نحوي كه هم  اكنون حدود پنج 
هزار ميليارد تومان به صورت هفتگي اوراق دولتي در بازار 
به فروش مي رسد. و در نهايت مطابق معمول همه ساله 
از تنخواه به ميزان اجازه داده ش��ده نيز استفاده كرديم. 
خوش��بختانه در ۳ ماهه اول با تركي��ب بهينه اين منابع 

درآمدي توانستيم منابع مورد نياز دولت را پوشش دهيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي درخصوص نحوه تأمين مالي 
بودجه س��ال جاري گفت: بودجه سال ۹۹ از نظر منابع و 
مصارف يكي از منحصر به فردترين بودجه هاي سنواتي 
كشور است. اين بودجه در دشوارترين شرايط تحريمي 
تا حدود زي��ادي از نفت فاصله گرفت به طوري كه درآمد 
پيش بيني شده حاصل از فروش نفت تنها به بودجه عمراني 
اختصاص مي يابد. برهمين اساس دولت براي پركردن خأل 
درآمدهاي نفتي، ظرفيت هاي وسيع مالياتي را جايگزين 
كرد كه براساس گفته مسووالن، تاكنون دراين ماموريت 
موفق بوده است. عالوه بر ماليات دولت براي متعادل كردن 
درآمدها و هزينه هاي بودجه واگذاري دارايي هاي مالي و 
خصوصي سازي را نيز بيش از سال هاي قبل مورد توجه 
خود قرارداده است تا همان گونه كه دربرنامه هاي وزارت 
اقتصاد تأكيد ش��ده بود، دارايي هاي دولت اهرمي براي 
توسعه كشور باش��د. اما به طور قطع تمام اين اتفاقات به 
سادگي انجام نشده است و مسووالن دولتي با چالش هاي 

بسياري روبه رو بوده اند.
وي اف��زود: اگر حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان به پرداخت 
طرح هاي عمراني دولت نسبت به سال قبل اضافه كنيم 
با توجه به آثار انتش��اري اين پرداخت ها، آنگاه مي توانيم 
انتظار افزايش يك واحد درصدي در رشد اقتصادي داشته 
باش��يم كه البته امروز براي تحقق همين مقدار رشد، به 
منابع بيشتري نياز هست. بودجه سال ۱۳۹۹ در شرايط 
تحريمي و فارغ از تبعات و آثار اقتصادي و اجتماعي شيوع 
ويروس كرونا و آسيب هاي ناشي از آن از سوي دولت طرح 

شد. با اين حال مجموعه اتفاقاتي كه در چند ماهه اخير 
در اقتصاد جهان و كشور رخ داد، عالوه بر آنكه به كاهش 
درآمدهاي ارزي و ريالي منجر شد، هزينه هاي پيش بيني 
نش��ده گس��ترده اي را هم به بودجه دولت تحميل كرد. 
بنابراين براي تأمين مالي بودجه كشور و حفظ تعادل در 
آن و تناسب ميان هزينه ها و درآمدها بايد اين مالحظات 

مد نظر واقع شود.
در بخش مصارف پيشنهاد اصلي ما اين است كه با رعايت 
استانداردها و بدون آسيب رساني به كيفيت خدمات رساني 
دولت به جامعه تا حد امكان سعي كنيم هزينه ها را مديريت 
كرده و كاهش دهيم. جالب آن اس��ت كه امس��ال شيوع 
ويروس كرونا امكان كاهش هزينه ها را در حوزه هايي به 
ما يادآور ش��د كه تا پيش از اين ورود به آنها را يا با جديت 
پيگي��ري نمي كرديم يا از ورود ب��ه آن به داليل مختلف 
اجتناب مي ش��د. به عنوان نمونه در همين بازه كوتاه ما 
به نتايج چشمگيري در توسعه فعاليت ها و خدمات چه 
در سطح كسب و كارها و چه خدمات دولتي با استفاده از 
ظرفيت هاي بي شمار فناوري اطالعات و اينترنت دست 
يافتيم. براي مثال در ارايه آموزش هاي از راه دور بر بستر 
اينترنت در مدارس و دانش��گاه ها ش��اهد عملكرد قابل 
توجهي بوديم يا در همين شرايط امكان دريافت بسياري 
از اس��تعالمات و پاسخ بسياري از درخواست ها به صورت 
الكترونيك فراهم ش��د كه تا پيش از ش��يوع كرونا شايد 

به راحتي اين امور ميسر نبود.
يك��ي ديگ��ر از حوزه هايي ك��ه مي تواني��م در مديريت 
هزينه ها مورد توجه قرار دهيم، تخصيص هدفمند اعتبار 

به طرح هاي عمراني اس��ت. براي مثال در سال جاري از 
تخصيص اعتبار به طرح هايي غير استراتژيك كه پيشرفت 
فيزيكي آنها به ۵۰ درصد نرس��يده يا در دوس��ال آتي به 

بهره برداري نمي رسند اجتناب شود.
امسال دو اتفاق موثر بر درآمدهاي نفتي ما رخ داده است، 
از يك س��و محدوديت هاي ناش��ي از تحريم هاي امريكا 
در حوزه هاي نفتي و بانكي تش��ديد شده و از سوي ديگر 
كاه��ش جهاني قيمت نفت در اثر ش��يوع ويروس كرونا 
به نحو چش��مگيري بر درآمدهاي نفت��ي دولت از محل 
صادرات نفت تأثير گذاش��ته است. حتي منابع مورد نياز 
براي هدفمندي يارانه ها نيز به خاطر محدوديت فروش و 
صادرات فرآورده هاي نفتي دچار آسيب شده است. اين امر 
با توجه به آنكه بخشي از منابع درآمد بودجه از اين محل 
پيش بيني شده است، ما را با احتمال عدم تحقق درآمدها 
رو به رو كرده كه بايد براي آن چاره انديشي مي كرديم. لذا 
ضمن تمركز بر تبديل تهديد به فرصت سعي شد، مصارف 
بودجه بدون اتكا به منابع نفتي پوشش داده شود. ضمن 
اينكه اين رويكرد مي تواند براي سال هاي بعدي نيز تداوم 
پيدا كند. بنابراين در سال جاري تالش كرديم با اقداماتي 

بودجه را بدون وابستگي به نفت تأمين كنيم. 

    افزايش عدم تحقق ماليات ها
دژپسند گفت: درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در 
قانون بودجه سال جاري حتي در شرايط عادي نيز داراي 
بيش برآوردي بود. اين امر هم اكنون كه در اثر ش��يوع 
كرونا اقتصاد با آسيب هاي جدي روبه رو شده و برآورد 

مي شود كه حدود ۱۵ درصد از توليد ناخالص داخلي 
به صورت مستقيم تحت تأثير قرار گرفته باشد، بيشتر 
احساس مي شود. بر اين اس��اس احتمال عدم تحقق 
بخشي از درآمدهاي مالياتي، نس��بت به آنچه قانون 

پيش بيني كرده، افزايش پيدا كرده است.
اما همان گونه كه اشاره كردم، كشور در سال جاري در 
حال تجربه بودجه غيرنفتي اس��ت. در تجربه بودجه 
غيرنفت��ي مهم ترين ات��كاي منابع درآم��دي دولت، 
درآمدهاي مالياتي اس��ت. در س��ال گذشته با وجود 
شيوع ويروس كرونا در بازه انتهايي سال، بدون ايجاد 
مشكل قابل توجه براي بخش واقعي اقتصاد، درآمدهاي 
مالياتي بيش از مصوب ماليات تحقق يافت يعني چيزي 
حدود ۱۰۲ درصد مصوب كه در ۱۴ س��ال گذش��ته 
بي س��ابقه بوده اس��ت. اين امر در كنار تالش مجدانه 
همكاران سازمان امور مالياتي، نتيجه اعمال برخي از 
سياست ها و تعريف منابع جديد مالياتي بود. مثاًل در 
سال گذشته با تدبيري كه خوشبختانه به تأييد مراجع 
ذي صالح نيز رسيد، بخشش جرايم مالياتي به شرط 
پرداخت اصل ميزان ماليات را براي توليدكنندگان در 
دس��تور كار قرار داديم و توانستيم از اين محل حدود 
۱۰هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي را محقق كنيم. در 
اين خصوص با موافقتي كه شوراي هماهنگي اقتصادي 
با پيش��نهاد اين وزارت انجام داد، در سال جاري نيز از 
اين ظرفيت هم براي توليدكنندگان و هم براي بخش 
خدمات استفاده خواهيم كرد، يعني بخشش جرايم 
مالياتي به شرط پرداخت اصل ميزان ماليات هم براي 
توليدكنندگان كاال و هم ارايه دهندگان خدمات امسال 
اجرايي مي شود. همچنين مشوق هايي براي مودياني 
كه ماليات خود را زودتر از موعدپرداخت كنند در نظر 

گرفته مي شود.

   كاهش درآمد گمركي 
وي ادام��ه داد: يكي از حوزه هاي اصلي كه تحت تأثير 
ش��يوع ويروس كرونا قرار گرفته اس��ت، درآمدهاي 
گمركي ماس��ت. اط��الع داريد كه بخ��ش عمده اي 
ازدرآمدهاي گمركي ما وابس��ته به متغيرهاي اصلي 
ميزان ارزش دالري واردات، نرخ ارز در نظر گرفته شده 
ب��راي ارزش گذاري كاالهاي واردات��ي و ميزان تعرفه 
واردات كاالهاي مختلف است. در سال جاري پيش بيني 
مي كنيم كه ميزان واردات در نتيجه شيوع ويروس كرونا 
تا حد قابل توجهي كاهش يابد. از سوي ديگر با فرض 
آنكه تعرفه ها تغيير پيدا نكنند، بدون تغيير در نرخ ارز 
در نظر گرفته شده براي ارزش گذاري كاالهاي وارداتي، 
عماًل شكاف درآمدهاي گمركي ما با ميزان پيش بيني 
شده بسيار قابل توجه مي شود. به نحوي كه بسياري از 
كارشناسان يكي از راهكارهاي افزايش درآمدهاي دولت 
در اصالح ساختار بودجه با توجه به تحريم ها و شيوع 
ويروس كرونا و كاهش درآمدهاي نفتي را تغيير نرخ ارز 
دولتي براي محاسبه حقوق ورودي كاالهاي وارداتي 
در گمرك مي دانند، كه البته تاكنون تصميمي در اين 
خصوص گرفته نشده است. كاهش درآمدهاي گمركي 
و عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده محتمل است.

دستور روحاني براي زمان بندي منظم عرضه سهام دولتي در بورس:

باقي مانده سهام عدالت عيد غدير و ۲۲ بهمن آزاد مي شود
رييسجمهوربااشارهبهآزادسازي۳۰درصدي
س�هامعدالتاعالمكردكه۳۰درصدديگراين
سهامدرروزعيدغديرو۳۰درصدديگرنيزدر

روز22بهمنآزادخواهدشد.

به گزارش »تعادل«، حس��ن روحاني روز چهارش��نبه در 
جلس��ه هيات دولت گفت: رس��اندن ظرفيت بندر چابهار 
از ۲.۵ ميليون تن به ۸.۵ ميلي��ون تن، تحولي بزرگ براي 
خط ترانزيتي جنوب و شمال است. روحاني بيا بيان اينكه 
بي��ش از ۲ هزار ميليارد ريال براي راه آهن زاهدان - چابهار 
سرمايه گذاري ش��ده و اميدوارم تا پايان امسال وزارت راه، 

اين خط راه آهن را از جنوب به ايرانشهر و از زاهدان به خاش 
برساند، گفت: در كنار اين طرح ها ۴۶ هزار هكتار از اراضي 
كشاورزي سيستان و بلوچستان نيز به سيستم هاي نوين 
آبياري تجهيز شده كه مي تواند تحولي در عرصه كشاورزي 
منطقه ايجاد كند. وي در ادامه به موضوع بورس و ضرورت 
تقويت آن اشاره كرد و با تاكيد بر اينكه بورس بايد با استحكام 
به راه خودش ادامه دهد و همه مسووليم كه از اموال مردم 
به خوبي حراست كنيم، گفت: همچنين در اين دوره زماني 
۳۰ درصد سهام عدالت آزاد شده، ۳۰ درصد در عيد غدير و 
۳۰ درصد سهام هم براي ۲۲ بهمن آزاد مي شود. روحاني در 
ادامه با تقدير از مواضع روساي دو قوه در حمايت از برخورد با 

صادركنندگان متخلفي كه ارز حاصل از صادرات را به رغم 
گذشت ۳ ماه هنوز بازنگردانده اند، گفت: تخلف و فشار برخي 
صادركنندگان به مردم قابل تحمل نيست و صادركننده 
كاال و خدمات موظف است ظرف ۳ ماه پولش را برگرداند. 
رييس جمهور گفت: هر فردي كه كااليي را به خارج صادر 
مي كند، موظف است ظرف ۳ ماه پول را برگرداند. اگر ظرف ۳ 
ماه برگرداند طبق معمول آن ارز را در سامانه نيما مي فروشد 
ولي اگر عرضه نكرد و به تأخير افتاد، بانك مركزي ارز او را به 
قيمت روز پايان مهلت  ۳ ماهه اش خواهد خريد و او حق ندارد 
ديگر ارز خود را در بازار نيما به قيمت روز عرضه كند. وي افزود: 
بانك مركزي ارز اين گروه از صادركنندگان را اگر قيمت ارز 

پايين بيايد به قيمت پايين تر خواهد خريد ولي اگر باال برود 
به قيمت باالتر از او خريداري نخواهد شد چرا كه متأسفانه 
برخي از صادركنندگان ارز خود را با هدف باال رفتن قيمت 
ارز ارايه نمي كنند و حتي خود اينها در فضاي رواني جامعه 
با هدف باال رفتن نرخ ارز مي دمند تا به اين ترتيب ارز خود 
را گرانتر بفروشند كه اين كار، خيانت به ملت ايران و اقتصاد 
كشور است. رييس جمهور در بخش ديگري از اين سخنان 
به موضوع مسكن و اقدامات گسترده دولت در حوزه تامين 
مسكن اشاره كرد و با بيان اينكه مردم تا پايان اين دولت شاهد 
تحول خوب و مثبت در زمينه مسكن خواهند بود، گفت: 
۲۵۰ هزار هكتار زمين اطراف شهرها و روستاها براي ساخت 

مسكن به وزارت راه و شهرسازي تخصيص داده شد و اين 
رقم به زودي به يك ميليون هكتار مي رسد.  از سوي ديگر، 
آقاي روحاني براي زمان بندي منظم عرضه س��هام دولتي 
در بورس دستوراتي صادر كرد. همچنين هيات وزيران در 
اين جلسه با واگذاري سهام دولت به ارزش تقريبي ۳۲ هزار 
ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي بابت رد بخشي از 
ديون دولت به اين سازمان موافقت كرد. بر اين اساس، سهام 
دولت در شركت هاي مندرج در اين مصوبه، پس از كسر سهام 
ترجيحي، از تاريخ اين مصوبه توسط سازمان خصوصي سازي 
بابت رد بخشي از ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي به 

ارزش تقريبي ۳۲ هزار ميليارد ريال واگذار مي شود.
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ادامه از صفحه اول

مي شود هزينه مبادله. راننده اي كه هندوانه را مي گيرد تا 
به ش��هر ببرد؛ تصادف مي كند هندوانه من به پول تبديل 
نمي شود، اين هزينه مبادله است. همه هزينه هاي ديگري 
كه نبايد باش��د اما هس��ت، هزينه مبادله اي است. هزينه 

مبادله اي را اينجا تمام مي كنم.«

  كاركرد نهادها
رناني در ادامه مي گويد: »نهادها كارشان چيست؟ اين است 
كه هزينه هاي مبادله اي را كاهش دهند. يعني قانون؛ دين، 
بانك مركزي، مسجد، اخالق، فلسفه، علم و همه آن چيزي 
كه زندگي ما را به عنوان يك نهاد احاطه كرده، كارشان اين 
اس��ت كه هزينه هاي مبادله را كاهش دهد. توسعه يعني 
جامعه اي كه در مسير رشد خودش هزينه هاي مبادله اي را 
كاهش مي دهد نه افزايش. توسعه نيافتگي يعني جامعه اي 
كه در مس��ير توليدش )توليد هندوان��ه، خودرو، خدمات 
پزشكي و...( هزينه هاي مبادله بااليي دارد. پس يك تعريف 
ساده توسعه اين است؛ توسعه جامعه اي است كه نهادهايش 
به گونه اي تح��ول مي يابد كه هزينه مبادله در آن آرام آرام 
كاهش يابد. يعني روابط تسهيل شود و ارتباطات تسريع 
شود؛ اين جامعه توسعه يافته است. پس ما انواع هزينه، مفهوم 
نهاد و توسعه را شرح داديم.«  عضو هيات علمي گروه اقتصاد 
دانش��گاه اصفهان صحبت هايش را اينطور ادامه مي دهد: 
»توسعه فرآيندي كه به طور مستمر در يك جامعه هزينه 
مبادله را كاهش مي دهد؛ در واقع براي كاهش هزينه مبادله 

بايد روز به روز و نسل به نسل، نهادهاي يك جامعه )قانون 
اساس��ي، تجارت و...( اصالح شود تا هزينه مبادله كاهش 
يابد. اما نهادها در برابر تغيير مقاومت مي كنند. در حالي كه 
نهادها متناسب با رشد بشري بايد هزينه مبادله را كاهش 
دهند. تعريف توسعه نيافتگي اين است كه وقتي انسان هاي 
امروز مي خواهند با نهادهاي ديروز براي فردا تصميم بگيرند 
مي شود؛ توسعه نيافتگي. توسعه يافتگي زماني است كه نهاد 
امروزمان، متناسب با فردايمان تغيير كند. چون نهاد ها بعد از 
استقرار در برابر تغيير مقاومت مي كنند و تحول نمي پذيرند، 
جامعه دچار گرفتگي توس��عه نيافتگي مي ش��ود. يكي از 
مشكل ترين مسائل در مسير توسعه بايد رخ دهد، شكستن 
حمايت و انحصار نهادهاي گذشته است. در واقع نهادها يا به 
خاطر منافع ساختار موجود يا به دليل تقدس در برابر تغيير 
مقاومت مي كنند.« رناني با ذكر نمونه اي مصداقي مي گويد: 
»مثال س��اده اي در اين زمينه مي شود مطرح كرد؛ من در 
سال ۷۹ از بخش��ي از وزارت دارايي آن زمان ديدار كردم با 
يكي از مسووالن وزارتخانه و ايشان توضيح مي داد كه تالش 
مي كنيم فعاليت هايمان را به صورت آنالين و ديجيتال انجام 
دهيم. كاري كه كرده بودند اين بود كه چند هزار كامپيوتر 
خريده بودند تا تغييرات الزم را ايجاد كنند. اين فرد تعريف 
مي كرد كه كارمندان حاضر نيستند با كامپيوترهاي جديد 
كار كنند. از زمان آن ديدار ۲۰سال گذشته ولي هنوز ماليات 
ما ديجيتال نش��ده؛ ظاهرا همه كارمندان كامپيوتر دارند 
روي ميزهاشان اما نظام ديجيتال مالياتي وجود ندارد هنوز 

بايد به طور دستي كارهاي مالياتي انجام شود . اين مي شود 
مقاومت در برابر توسعه. پس مهم ترين كار براي بستر سازي 

امر توسعه تسهيل تحوالت نهادي است.«

    شروط بعدي توسعه
او تاكيد مي كند: » شرط دوم توسعه مدرنيته است؛ تحول 
در نظام سياسي، تفكيك قوا، تحول در قانون پذيري مردم، 
گسترش مدارا و رواداري؛ جانشيني عقالنيت به جاي عاطفه، 
تغيير ارزش هاي س��نتي به ارزش هاي عقالني، پيدايش 
سرمايه اجتماعي مدرن به جاي سرمايه اجتماعي سنتي و... 
اينها تحوالتي است كه بايد در حوزه مدرنيته يعني فرهنگ 
و اجتماع عملياتي شود. شما اگر بخواهيد يك سنت پرهزينه 
بي فايده مثل مراسمات خاص عروسي و... را از بين ببريد، 
مقاومت مي شود. در اين حوزه كرونا تحوالت جدي ايجاد 
كرده. همين موضوع دست دادن و روبوسي كردن؛ كه االن 
به سادگي اين رفتار سنتي جاي خود را به رفتار عاقالنه تري 
داده اس��ت. يا داس��تان رفتار عاقالنه اي كه در مراسمات 
ترحيم در حال انجام اس��ت. ديديم كه مي شود متوفي را 
چند نفر محدود به خاك بسپارند. سوال اين است: تحوالت 
توسعه اي چگونه رخ مي دهد؟ يعني شكستن نهادها، اصالح 
نهادها وپيدايش نهادهاي جديد چطور رخ مي دهد؟ ۵گزاره 
است كه اين تحول را ايجاد مي كند؛ اول تالش نخبگان و 
شخصيت هاي برجسته مرجع كه مي توانند رويه ها را عوض 
كنند و سنت هاي اشتباه و غيرعاقالنه را بشكنند. مثال يك 

عالم ديني مي تواند در حوزه دين برخي احكام را دچار تحول 
يا يك هنرمند در رويكرد هنري مي تواند تغيير ايجاد كند.

البته از زمان اميركبير تا همي��ن امروز اين همكاري هاي 
نخبگان به خوبي انجام نشده است. آقاي مصدق هم نمونه اي 
در اين زمينه است كه تالش مي كرد تا تحوالت ماندگار ايجاد 
كند. دس��ته دوم از نيروهاي تحول آفرين؛ روي كار آمدن 
حاكمان مصلح است كه هم خيرخواه باشند و توسعه خواه. 
رضاشاه حاكمي بود كه ظاهرا توسعه خواه بودولي خيرخواه 
نبود و همين باعث شكستش شد. سوم؛ جنگ ها هستند 
كه مي توانند تحوالت نهادي ايجاد كنند. چهارم؛ تعييرات 
تدريجي فناوري هم نهادها را مي شكند و تغييرات جديدي 
را ايجاد مي كند. مثال فناوري ديجيتال جاي پول كاغذي 
و پول سكه اي را مي گيرد. و پنجمين عامل شكست هاي 
نهادي تصادفات و بحران هاي تاريخي است كه تحوالت را 

ايجاد مي كند.«
رناني با اشاره به شرايط امروز اقتصاد كشور مي گويد: » مثال 
ديگري در ح��وزه بورس مي توان مطرح كرد. مي دانيد كه 
االن كه ما در حال گفت وگو هستيم، بورس تحوالت زيادي 
را پشت سر گذاشته است. كرونا شرايطي را ايجاد كرد كه 
دولت ناچار شد به بورس پناه ببرد. براي اينكه بورس را داغ 
كند و رونق بدهد و براي اينكه فشار عوارض ناشي از كرونا را 
كاهش دهد؛ سهام عدالت را به بورس بردند و به مردم گفتند 
كه مي توانيد سهام خود را بفروشيد كه طبقات محروم فشار 
كمتري را حس كنند. ظرف م��دت كوتاهي ۵۰ميليون 

ايراني وارد بورس ش��دند. در غرب و اروپا ۲۰۰س��ال طول 
كش��يد تا ۴۰درصد مردم به بورس بروند. ما در يك دوره 
كوتاه مردم م��ان به بورس هجوم بردن��د؛ اين امر منافعي 
دارد، خطراتي هم دارد. از س��ال۶۸ تا امروز ۳۰ سال است 
خصوصي سازي مي شود سال ۶۸ حجم دولت در اقتصاد 
۴۴درصد بود، سال ۹۷ حجم دولت در اقتصاد ۸۰ درصد 
بود. بعد از ۳۰س��ال خصوصي س��ازي دولت حجمش در 
اقتصاد، جي دي پي، درآمد ملي و...۲برابر شده است. در اين 
داستان هم دولت با سرعت سهام خود را واگذار مي كند و 
يك خصوصي سازي واقعي انجام مي شود. مردم كوچه وبازار 
هستند كه س��هم را مي خرند نه گروه هاي قدرت و دالالن 
صحبت هايي كه درباره حباب و...مي شنويد در جاي خود 
اهميت دارد ما از يك تحول ساختاري حرف مي زنيم.. اين 
تحوالت بلندمدت است. اين خصوصي سازي واقعي دارد رخ 
مي دهد. وقتي بورس بزرگ مي شود و همه  اقتصاد به بورس 
گره مي خورد شما نمي توانيد كاري كنيد كه اين ساختار به 
تالطم بيفتد. يك رييس جمهوري در ايران رييس جمهور 
شد كه در همان ماه اول شروع كرد فحش دادن به بورس. 
بورس بالفاصله سقوط كرد؛ االن نمي شود به اين روش عمل 
كنيد؛ كوچك تري اشتباهي باعث تالطم در بورس خواهد 
شد و اين نگراني باعث خواهد شد كه مسووالن بي گدار به 
آب نزنند. بورس حساسيت تصميم سازي در ايران را باال برده 
است. يكي از محاسن بورس اين است كه حساسيت حوزه 

اقتصاد را باال برده است.«

نهادها  در  برابر تغيير مقاومت مي كنند

دولت يازدهم و دوازدهم هيچگاه به دنبال استقراض از بانك مركزي و پولي شدن كسري ناشي از عدم تحقق منابع نبوده
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نوسان سكه در كانال ۱۰ ميليون توماني

نزديك به 5 هزار ميليارد تومان اوراق بدهي دولت توسط بانك ها و سرمايه گذاران خريداري شد

افزايش نرخ ارز در صرافي ها

 اونس جهاني از مرز 1800 دالر گذشت

2 هزار ميليارد تومان حراج اوراق بدهي دولتي و بازار باز در حد صفر

ادامه از صفحه اول
اين يك واقعيت اس��ت كه در بيش از يك سال گذشته 
فروش نفت و مراودات تجاري بين المللي كاهش داشته 
است.  اين تحليلگر اقتصادي معتقد است تالش دولت 
براي بازگردان��دن ارز صادركنندگان به ب��ازار داخلي 
مي تواند تاحدي مشكل تضعيف عرضه را برطرف سازد، 
اما او مش��كل اصلي را تحريك تقاضا توصيف مي كند: 
اقتصاددانان نمي توانند آنچه كه در كشور ما در خصوص 
پديده تحريك تقاضا رخ داده است را بر اساس تئوري هاي 
پولي به راحتي توضيح دهند.ما مي دانيم توليد كاهش 
يافته و از س��وي ديگر پايه پولي و نقدينگي هم افزايش 
داشته، اما اين را هم مي دانيم كه اين كاهش و افزايش 
به آن مقداري نيس��ت كه بتوانيم اين افزايش قيمت ها 
و تحريك تقاضا را صرفا با استناد به آنها توضيح دهيم. 
رادپور با اشاره به محرك سرعت گردش پول خاطرنشان 
كرد: برداش��ت من اين است كه افزايش شديد سرعت 
گردش پول عامل مهمي است كه مي تواند اين داستان 
را تا حدي توضيح دهد.  وي توضيح داد: در اين شرايط 
اگر بانك مركزي در اين اقدام خود براي بازگشت ارز به 
كشور موفق شود، مي توان اميد داشت كه التهاب از بازار 
ارز بخوابد و اين بازار هم تا حدي بر س��اير بازارها تاثير 
بگذارد، اما همچنان تحري��ك تقاضا برجاي خود باقي 
خواهد ماند. اين فعال بازار ارز براي كنترل بازار، پيشنهاد 
افزايش نرخ بهره سپرده هاي بانكي را مطرح كرد و گفت: 
راهكار ديگر اين است كه نرخ بهره متناسب با نرخ تورم 
افزايش پيدا كند. اگرچه براي مقابله با ركود در اقتصاد 
نرخ بهره كاهش پيدا كرد اما اين مساله باعث شد پول در 
بانك ها نماند و وارد بازار بشود. با توجه به شرايط كشور 
اين پول به سمت توليد نرفت منجر به افزايش سرعت 
گردش پول در بازارهاي سرمايه، مسكن، طال و ارز شد. 
اين تحليلگر اقتصادي براي توقف تحريك بازار پيشنهاد 
داد: دولت پي��ش از اين در فروش دارايي هاي خود و در 
فروش اوراق تاخير داش��ت، اما در اين شرايط پيشنهاد 
مي شود براي آنكه ترجيحا پايه پولي افزايش پيدا نكند 
دولت سهام شركت هاي خود را در بازار سرمايه عرضه 

كند و به فروش برساند.

   ذخاير ارزي چين ۳.۱۱ تريليون دالر 
به گزارش بلومبرگ، پ��س از مدت ها تعطيلي، مجددا 
فعاليت هاي تجاري و بازرگاني چين آغاز و همين مساله 
باعث شده است تا ميزان ذخاير ارزي اين كشور در ماه 
ژوئن براي دومين ماه متوالي روند صعودي به خود بگيرد. 
آن طور كه دفتر مديريت ذخاير ارزي چين اعالم كرده، 
ميزان ذخاير ارزي اين كشور با ۱۰ ميليارد دالر افزايش 
نسبت به ماه مي به ۳.۱۱۲ تريليون دالر رسيده است. 
چين بزرگ ترين دارنده ذخاير ارزي جهان اس��ت و به 
نظر مي رسد با توجه به بازگشايي بخش بزرگي از اقتصاد 
اين كشور، روند صعودي ميزان ذخاير ارزي ادامه پيدا 
كند. طي ماه هاي اخير چين به لطف اجراي سياست هاي 
سخت گيرانه روي سرمايه، از خروج منابع ارزي به خارج 
از اين كش��ور تا حد زيادي جلوگيري كرده بود. تا پايان 
ژوئن چين داراي ۱۱۰.۷۶ ميليارد دالر ذخاير طال نيز 
بوده اس��ت كه در مقايسه با ماه قبل ۲.۴۵ ميليارد دالر 

افزايش پيدا كرده اس��ت.  در ط��ول هفته هاي اخير با 
كاهش شدت ش��يوع كرونا و از سرگيري فعاليت هاي 
تجاري، سرمايه گذاران خارجي مجددا در حال بازگشت 
به بازارهاي مالي اين كش��ور هستند. ورود جريان تازه 
س��رمايه اي مي تواند تا حد زيادي از فش��ار روي منابع 
ارزي بانك مركزي كه از زمان شروع بحران كرونا مجبور 
به تزريق ده ها ميليارد دالر از ذخاير ارزي ش��ده است، 
بكاهد. سخنگوي دفتر مديريت ذخاير ارزي چين با اشاره 
به حفظ ثبات در محيط كالن اقتصادي چين با وجود 
افزايش نااطميناني ها گفته است كه دولت از طريق بهبود 
ساختارهاي اقتصادي و تعادل بخشي به ميزان عرضه و 
تقاضا در بازار ارز، به دنبال تداوم رشد نيرومند ذخاير ارزي 
خود در آينده است.كميسيون توسعه و اصالح ملي چين 
پيش بيني كرده است كه در سه ماهه دوم سال جاري، 
فعاليت هاي اقتصادي در اين كش��ور به سطح پيش از 
همه گيري كرونا بازگردد. در جريان يك كنفرانس خبري 
در پكن، مقامات اين كميسيون به خبرنگاران گفتند كه 
در زمان مناسب، از سياست گذاري هاي جديد تقويت 

رشد رونمايي خواهند كرد. 

   دالر باال رفت
ارزش دالر ب��ه جز پوند در مقاب��ل تمامي ارزهاي مهم 
ديگر جهاني باال رفت. به گزارش رويترز، با وجود آنكه با 
بازگشايي تدريجي اقتصاد، شاخص هاي كالن اقتصادي 
وضعيت بهتري پيدا كرده ان��د اما رييس بانك مركزي 
امريكا گفته اس��ت چالش هاي كامال محسوسي بر سر 
راه اقتص��اد وجود دارد. جروم پاول چش��م انداز اقتصاد 
امريكا را كامال نامطمئن دانست و افزود: همه چيز به اين 
بستگي دارد كه سرعت شيوع كرونا تا چه حد مهار شود 
و تالش هاي دولت براي حمايت از بخش هاي مختلف 

اقتصادي تا چه حد موفق باشد.
داده هاي منتشرشده توس��ط وزارت بازرگاني امريكا 
نش��ان مي دهد فعاليت هاي صنعتي اين كشور در ماه 
ژوئن به ميزان كامال محسوس��ي تقويت ش��ده و در 
حال بازگش��ت به س��طوح قبل از بحران كرونا است. 
روند اشتغال زايي در بازار كار نيز كماكان مثبت باقي 
مانده و نرخ بيكاري رو به كاهش است. از سوي ديگر با 
بازگشايي مجدد كسب و كارها شاهد اوج گيري شيوع 
كرونا بوده ايم و در برخي از نقاط چين محدوديت هاي 
رفت و آمدي مجددا به اجرا درآمده اند تا جلوي شيوع 
بيشتر ويروس كرونا كه طبق اعالم مقامات بهداشتي 
چين داراي برخي رفتارهاي متفاوت از ويروس اوليه 
آن است گرفته شود. طبق اعالم مقامات چيني ويروس 
كروناي جديد از طريق اروپا وارد چين ش��ده است. در 
برخي از نقاط انگليس و استراليا نيز محدوديت هايي 
براي جلوگيري از شيوع بيش��تر كرونا در نظر گرفته 

شده است. 
رودريگو كارتيل، استراتژيست مسائل ارزي در »بانك 
ملي استراليا « گفت: افزايش مجدد شمار مبتاليان به 
كوويد-۱۹ در جهان ممكن است سياست گذاران را به 
تغيير ريل سياس��ت بازگشايي اقتصادها سوق دهد و 
اين مساله براي بازارها بسيار تلخ خواهد بود. الزم است 
بدانيم تاثير قرنطينه فاز نخس��ت بر روي اقتصادها به 

ويژه اقتصاد امريكا چه قدر بوده است. با توجه به افزايش 
مخارج دولت، روند صعودي بدهي و كس��ري بودجه 
در امريكا ادامه دارد؛ ميزان بدهي هاي امريكا تا پايان 
ماه ژوئن ۲۰۲۰ به ۲۶ تريليون و ۳۲۳ ميليارد و ۸۹۴ 
ميليون دالر رسيده است. كسري بودجه دولت امريكا 
نيز تا پايان ماه ژوئن به شش تريليون و ۲۵۱ ميليارد و 

۸۳ ميليون دالر رسيده است.
كارل شاموتا - استراتژيست ارشد بازارهاي ارز در موسسه 
»كمبريج گلوبال پيمنت��س« - گفت: به طور واضحي 
شاهد بهبود اطمينان معامله گران نسبت به ريسك هاي 
موجود بر سر راه اقتصاد جهاني بوده ايم و مقامات امريكا 
و چين حمايت هاي خوبي از بازارهاي مالي خود كرده اند، 
با اين حال به ويژه در حوزه پولي سياس��ت گذاري ها با 
آنچه در طول بحران مال��ي ۲۰۰۹ اتفاق افتاد، تفاوت 
دارد. دور تازه تنش هاي امريكا و چين بر سر مساله هنگ 
كنگ حاال ممكن است به حوزه ارزي نيز كشيده شود 
و برخي از منابع آگاه گفته اند شماري از مقامات دولت 
امريكا به ترامپ پيش��نهاد داده اند تا اتصال دالر هنگ 
كنگ به دالر امريكا را ملغي اعالم كند. با اين حال برخي 
از كارشناسان نگران اند چنين اقدامي باعث شود تا چين 
با فروش بخشي از اوراق قرضه خزانه داري امريكا كه در 
اختيار دارد، فشار روي بازدهي اين اوراق را تشديد كند.

چين دومي��ن دارن��ده ب��زرگ اوراق قرض��ه وزارت 
خزانه داري امريكا در جهان، پس از ژاپن است اما تاكنون 
از اين سالح استفاده نكرده است. از سوي ديگر مايك 
پمپئو- وزير خارجه امريكا از احتمال ممنوعيت فعاليت 
اپليكيش��ن هاي محبوب چيني نظي��ر تيك تاك در 

امريكا خبر داده است. يوكيو ايشيزوكي- استراتژيست 
ارزي در موسسه »دايوا س��كيوريتيز« - گفت: روز به 
روز رفتار معامله گران تغيي��ر مي كند و الگوي ثابتي 
ندارد. حاال همه به خاطر ويروس )كرونا( مجددا دست 
به عصا شده اند. چون كه هنوز ويروس را تحت كنترل 
در نياورده ايم ريسك هاي جديد نظير ريسك جنگ 
ارزي بين پكن و واشنگتن مي تواند به سرعت با واكنش 
منفي بازار مواجه شود. شاخص دالر كه نرخ برابري آن 
در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در 
معامالت امروز با ۰.۲۶ درصد كاهش نسبت به روز قبل و 
در سطح ۹۶.۸۸۲ واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك 
سوييس معادل ۱.۰۶۰ دالر اعالم شد.   مخالفت برخي 
از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نظير هلند، دانمارك، 
سوئد و اتريش با طرح پيشنهادي فرانسه و آلمان تاكنون 
مانع از آن ش��ده است تا بس��ته يك تريليون يورويي 
حمايتي از اقتصادهاي اروپايي در برابر ويروس كرونا به 
مرحله اجرا درآيد. از سوي ديگر مرزهاي اتحاديه اروپا 
هنوز به روي شمار زيادي از كشورها بسته باقي خواهد 
ماند كه اين مس��اله روي تج��ارت خارجي و جريانات 

سرمايه اي موثر خواهد بود.
در انگليس نيز به دنبال كاهش شديد رشد اقتصادي 
اين كشور، بوريس جانسون- نخست وزير - از ارايه يك 
بسته حمايتي جديد از اقتصاد در برابر پيامدهاي كرونا 
خبر داده است. جانسون همچنين از اعمال تغييرات 
ساختاري در شيوه مديريت و بودجه بندي دولت خبر 
داده اس��ت. از طرف ديگر اگر چه پيش��نهاد انگليس 
براي محدوديت ه��اي زماني معامالت بازارهاي ارزي 

دو طرف كانال مانس ب��ا مخالفت برخي از طرف هاي 
اروپايي مواجه شده است اما مقامات انگليسي از توافق 
با سوييس بر سر تقويت همكاري در حوزه بازارهاي مالي 
و ارزي خبر داده اند. در تازه ترين دور از معامالت، پوند 
با ۰.۴۴ درصد صعود نسبت به روز قبل خود و به ازاي 
۱.۲۵۵ دالر مبادله شد. يورو ۰.۲۹ درصد باال رفت و با 
عقب رفتن از كانال ۱.۱۳ به ۱.۱۲۷ دالر رسيد.مينوري 
اوچيدا - تحليلگر بازار ارز در بانك »ميتسوبيش��ي«- 
گفت: به ص��ورت كلي بازار با توج��ه به تحوالت اخير 
محتاط شده اس��ت. كاهش روابط تجاري و تعطيلي 
كسب و كارها تقاضا براي ارز را كاهش داده است و انتظار 
مي رود اين روند دست كم تا دو ماه آينده نيز ادامه داشته 
باشد.  با وجود آنكه بانك مركزي چين مجبور به تزريق 
ده ها ميليارد دالر نقدينگي به بازارهاي مالي اين كشور 
براي كاستن از تبعات اقتصادي كرونا شده اما آن طور 
كه دفتر مديريت ذخاير ارزي چين اعالم كرده، ميزان 
ذخاير ارزي اين كشور با ۱۰ ميليارد دالر افزايش نسبت 

به ماه مي به ۳.۱۱۲ تريليون دالر رسيده است. 
تا پايان ژوئن چين داراي ۱۱۰.۷۶ ميليارد دالر ذخاير 
طال نيز بوده است كه در مقايسه با ماه قبل ۲.۴۵ ميليارد 
دالر افزايش پيدا كرده است. با اين حال به نظر مي رسد 
بازگش��ت دالر به محدوده زير هفت يوان دس��ت كم 
در كوتاه مدت بعيد باشد. در معامالت بازارهاي ارزي 
آسيايي، هر دالر با ۰.۲۲ درصد افزايش به ۱۰۷.۶۱۷ 
ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به 
ازاي ۱.۴۴ دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر 

معادل ۷.۰۱۹ يوان چين اعالم شد.

گروه بانك و بيمه| 
بانك مركزي در اطالعيه اي نتيجه حراج اوراق 
بدهي دولتي )17 تير ماه 1399( را اعالم كرد و 
از برگزاري حراج جديد اوراق بدهي دولتي در 

تاريخ 24 تير ماه سال جاري خبر داد.

پي��رو اطالعيه روز سه  ش��نبه ۱۰ تير م��اه ۱۳۹۹ در 
خصوص برگزاري حراج اوراق بدهي دولتي ۵ بانك و ۹ 
صندوق سرمايه گذاري سفارش هاي خود را در مجموع 
به ارزش ۵۷.۲ هزار ميليارد ريال در س��امانه هاي بازار 
بين بانكي و مظنه يابي شركت مديريت فناوري بورس 
تهران ثبت كردند. وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با 
فروش ۶.۱ هزار ميليارد ريال اوراق اراد۳۳ با نرخ بازده 
تا سررس��يد ۱۸.۲ درصد و ۱۳.۷ ه��زار ميليارد ريال 
اوراق اراد۳۵ ب��ا نرخ بازده تا سررس��يد ۱۷ درصد )در 
مجموع ۱۹.۹هزار ميليارد ريال( موافقت كرد. معامالت 
مربوط به ف��روش اين اوراق به نهادهاي مالي برنده در 
روز سه شنبه ۱۷ تير ماه ۱۳۹۹ توسط كارگزاري بانك 

مركزي در سامانه معامالتي بورس ثبت شد.  به عالوه، 
س��رمايه گذاران حقيقي و حقوقي در فرآيند خارج از 
حراج و از طريق بورس حدود ۲۳.۹ هزار ميليارد ريال 
اوراق اراد۳۳ و ۶.۲ هزار ميلي��ارد ريال اوراق اراد۳۵ را 
در نرخ هاي كشف شده در حراج خريداري كردند. در 
مجموع، ۴۹.۹ هزار ميلي��ارد ريال اوراق بدهي دولت 
در روز سه ش��نبه ۱۷ تيرماه توسط بانك ها، نهادهاي 
مالي و ساير سرمايه گذاران خريداري شد. كارگزاري 
بانك مركزي در راس��تاي عرضه تدريج��ي اوراق در 
تواتره��اي هفتگي، مرحله هفتم ح��راج اوراق بدهي 
دولتي جهت فروش به بانك ها، موسس��ات اعتباري 
غيربانكي، صندوق هاي سرمايه گذاري، شركت هاي 
بيمه اي و شركت هاي تأمين سرمايه را در روز سه  شنبه 
۲۴ تير ماه ۱۳۹۹ اجرا مي كند. اوراق عرضه ش��ده در 
اين حراج، مرابحه عام، كوپن دار و با تواتر پرداخت سود 
شش ماهه )پرداخت كوپن دوبار در سال( است.  بانك ها 
و موسسات اعتباري غيربانكي متقاضي شركت در اين 
حراج مي توانند نسبت به ارسال سفارش هاي خود تا 

۲۲ تيرماه ۱۳۹۹ تنها از طريق سامانه بازار بين بانكي 
اقدام كنند. صندوق هاي سرمايه گذاري، شركت هاي 
بيمه اي و شركت هاي تأمين سرمايه متقاضي شركت 
در اين حراج نيز مي توانند سفارش هاي خود را تا ساعت 
۲۲ تيرماه ۱۳۹۹ از طريق سامانه مظنه يابي شركت 

مديريت فناوري بورس تهران ثبت كنند.
كليه نهاده��اي مالي متقاضي ش��ركت در اين حراج 
مي توانند س��فارش هاي خود را در هر سه نماد به طور 
جداگانه ارس��ال كنند. همچنين ب��ه نهادهاي مالي 
شركت كننده در اين حراج توصيه مي شود، تنوع بخشي 
به سبد دارايي هاي مالي را در سفارش گذاري مدنظر 
قرار دهند. معامالت مربوط به اين حراج در روز سه شنبه 

۲۴ تيرماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.
وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي الزام��ي به پذيرش 
كليه پيشنهادات دريافت ش��ده يا فروش كليه اوراق 
عرضه ش��ده در حراج ندارد. بانك مركزي سفارشات 
دريافت ش��ده را ب��راي تصميم گيري ب��ه وزارت امور 
اقتصادي و دارايي ارسال مي كند و وزارتخانه ياد شده، 

نسبت به تعيين سفارش هاي برنده از طريق مشخص 
كردن حداقل قيمت پذيرفته شده در سازوكار حراج 
اقدام مي كند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامي برندگان 
به قيمت يكسان انجام مي شود. همچنين بر اساس جزو 
)۴( بند »ك« تبصره )۵( قانون بودجه س��ال ۱۳۹۹، 
بانك مركزي تنها مجاز ب��ه خريد و فروش اوراق مالي 
اس��المي دولت در بازار ثانويه اوراق است. بنابراين در 
چارچوب قوانين، بانك مرك��زي مجاز به خريد اوراق 
مالي اسالمي در بازار اوليه نبوده و نمي تواند در فرآيند 
برگزاري حراج، اوراق بدهي دولتي را با هدف تامين مالي 
دولت خريداري كند. همچنين، كارگزاري بانك مركزي 
تامين كننده زيرساخت معامالت و برگزاركننده حراج 
فروش اوراق به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
عضو بازار بين بانكي است و تعهدي نسبت به حجم و 

قيمت اوراق به فروش رفته در بازار اوليه ندارد.

   عمليات بازار باز در حد صفر
پيرو اطالعيه روز دو شنبه ۱۶ تير ماه ۱۳۹۹ در خصوص 

موضع بانك مركزي در عمليات بازار باز، اين بانك دو 
سفارش در مهلت تعيين ش��ده از طريق سامانه بازار 
بين بانكي براي فروش اوراق بدهي دولتي دريافت كرد؛ 
اما با توجه به كفايت ميزان نقدينگي در بازار بين بانكي، 
اين بانك در هفته جاري معامله اي در خصوص عمليات 

بازار باز نخواهد داشت. 
الزم به ذكر است بانك مركزي در چارچوب مديريت 
نقدينگي مورد نياز بازار بين بانكي ريالي، عمليات بازار 
باز را به صورت هفتگي اجرا مي نمايد. موضع اين بانك 
)خريد يا فروش اوراق بدهي دولتي( بر اساس پيش بيني 
وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي و با هدف كاهش 
نوسانات نرخ بازار بين بانكي حول نرخ هدف، از طريق 
انتشار اطالعيه در سامانه بازار بين بانكي اعالم خواهد 
ش��د. متعاقب اطالعي��ه مزبور، بانك ها و موسس��ات 
اعتباري غيربانك��ي مي توانند در راس��تاي مديريت 
نقدينگي خود در بازار بين بانكي، نس��بت به ارس��ال  
س��فارش ها تا مهلت تعيين شده از طريق سامانه بازار 

بين بانكي اقدام كنند.
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موزه خزانه جواهرات ملي 
تعطيل است

 موزه خزانه جواهرات ملي تا اطالع ثانوي تعطيل 
اس��ت به گزارش روابط عموم��ي بانك مركزي، 
با توجه به ش��دت يافتن ش��يوع ويروس كرونا و 
ضرورت رعايت توصيه هاي بهداشتي، به اطالع  
بازديد كنندگان محترم مي رس��اند موزه خزانه 

جواهرات ملي تا اطالع  ثانوي تعطيل است.

 افزايش سقف انتقال وجه  
 از طريق   بانك پاسارگاد 

 بانك پاس��ارگاد جهت رفاه حال مشتريان، سقف 
پيش فرض براي انتقال وجه به س��اير حساب ها و يا 
حواله بين بانكي را براي تمام كاربران اينترنت بانك با 
رمز ثابت و دوعاملي، به مبلغ۵۰ ميليون ريال افزايش 
داد.  به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، مشتريان 
اين بانك از اين پس مي توانن��د از طريق بانكداري 
مجازي )اينترنت بانك(، تا مبلغ ۵۰ ميليون ريال، 
به ساير حساب ها انتقال وجه و يا حواله بين بانكي 
)ساتنا و پايا( انجام دهند. بانك پاسارگاد همچنين 
به منظور افزايش امنيت در بانكداري مجازي و صيانت 
از سپرده هاي مشتريان، جهت انتقال وجه و حواله 
بين بانكي از طريق سامانه بانكداري مجازي با شيوه 
ورود با رمز ثابت، براي مبالغ بيش از ۲ ميليون ريال، 
ثبت كد دوعاملي اينترنت بانك )رمز يك بار مصرف( 
را الزامي كرد.  به اين ترتيب، در صورتي كه مجموع 
دستور پرداخت هاي حواله بين بانكي )شامل ساتنا 
و پايا( يا انتقال به حساب غير )به جز انتقال وجه بين 
سپرده هاي خود مشتري(، به مبلغ ۲ ميليون ريال 
در روز برس��د، براي انجام انتقال وجه و يا حواله بين 
بانكي بيش از اين مبلغ، با ورود به صفحه انتقال وجه 
و انتخاب يكي از گزينه هاي ذكر شده براي دريافت 
رمز دوعاملي اينترنت بانك، كد را دريافت كرده و پس 
از تاييد آن، ادامه عمليات حواله بين بانكي يا انتقال 
وجه به حساب غير، انجام خواهد شد. گفتني است 
مركز مشاوره و اطالع رساني بانك پاسارگاد به شماره 
تماس۸۲۸۹۰ و سامانه CRM در سايت اين بانك 
به آدرس https://www.bpi.ir/crm آماده ارايه 

اطالعات بيشتر به مشتريان است.

متناسب سازي حقوق بازنشستگان 
تامين اجتماعي تصويب  شد

وزي��ر تع��اون، كار و رفاه اجتماع��ي از تصويب 
متناسب س��ازي حق��وق بازنشس��تگان تامين 
اجتماعي خبر داد.هيات دولت با پيشنهاد وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر واگذاري ۳۲ 
هزار ميليارد تومان سهام ش��ركت هاي دولتي 
در تأديه بدهي اش به س��ازمان تامين اجتماعي 
موافقت كرد به اين ترتيب دس��ت سازمان براي 
اجراي همسان سازي حقوق بازنشستگان تامين 
اجتماعي باز شد. محمد شريعتمداري وزير تعاون، 
كار و رف��اه اجتماعي با اع��الم اين خبر گفت: بر 
اساس مصوبه هيات دولت كه با پيشنهاد مشترك 
وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور 
اقتصادي و دارايي صادر ش��د، بخش��ي از سهام 
دولت در ۹ شركت مهم دولتي به سازمان تامين 

اجتماعي واگذار شد. 

 فرصت ثبت نام تسهيالت كرونا 
تا 25 تير تمديد شد

صاحبان مشاغل بيش��تر آس��يب ديده از كرونا تا 
۲۵ تيرماه ج��اري فرصت دارند كه ب��راي دريافت 
تسهيالت حمايتي دولت ثبت نام كنند.با تصويب 
كارگروه مقابله با پيامدهاي اقتصادي ناشي از شيوع 
ويروس كرونا در بيستمين نشس��ت اين كارگروه، 
كارفرمايان و خويش فرمايان ب��راي برخورداري از 
اين تس��هيالت تا ۲۵ تيرماه بايد به س��امانه كارا به 
نش��اني kara.mcls.gov.ir مراجع��ه و در اين 
سامانه ثبت نام كنند. اين گروه از كسب وكارها شامل 
»مراكز توليد و توزيع غذاهاي آماده اعم از رستوران ها، 
بوفه ها، طباخي، تاالره��اي پذيرايي، قهوه خانه ها، 
اغذيه فروش��ي ها«؛ »مراكز مربوط به گردشگري 
ش��امل هتل ه��ا، هتل آپارتمان ه��ا، مجتمع هاي 
جهانگردي و گردشگري، مهمان پذيرها، مهمانسراها، 
مسافرخانه ها، زائرس��راها، مراكز بوم گردي، مراكز 
اقامتي، پذيراي��ي، تفريحي، خدمات��ي بين راهي 
و موزه ه��ا«؛ »حم��ل و نقل عمومي مس��افر برون 
ش��هري اعم از هوايي، جاده اي، ريل��ي و دريايي«؛ 
»حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري«؛ »دفاتر 
خدمات مس��افرتي، گردشگري و زيارتي«؛ »توليد 
و توزيع پوش��اك«؛ »توليد و توزيع كيف و كفش«؛ 
»مراكز توزيع آجيل، خش��كبار، قنادي، بستني و 
آبميوه«؛ »مراكز، باشگاه ها و مجتمع هاي ورزشي و 
تفريحي«؛ »مراكز و مجتمع هاي فرهنگي، آموزشي، 
هنري و رس��انه اي«؛ »مراكز توليد، توزيع و فروش 
صنايع دستي«؛ »موسسات خصوصي داراي پروانه 
بهره ب��رداري از وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��كي كه در حوزه هاي درماني و تشخيصي اعم 
از آزمايش��گاهي و پاراكلينيكي فعال هس��تند«؛ 
»آموزشگاه هاي رانندگي، آرايشگاه ها، سالن هاي 
زيبايي و گرمابه«؛ »واحدهاي پرورش مرغ گوشتي و 
مرغ مادر گوشتي، مراكز توليد محصوالت گلخانه اي 
سبزي و صيفي جات صادراتي و مراكز توليد و عرضه 
گل و گياهان زينتي و ماهيان زينتي« هستند. پيش 
از اين، مهلت پايان ثبت نام تا ۲۰ تيرماه اعالم شده 
بود، اما با افزايش استقبال عمومي از اين تسهيالت 
حمايتي در چند روز اخير و درخواست متقاضيان، 
كارگروه ياد شده اين زمان را تا ۲۵ تيرماه تمديد كرد. 
همچنين در نشست كارگروه تاكيد شد كه ضمانت 
الزم براي وام هاي تا سقف ۱۶ ميليون تومان صرفا 
شامل چك يا سفته به تشخيص بانك است و براي 
تسهيالت بيش از ۱۶ ميليون تومان كه نيازمند ضامن 
است، متقاضيان مي توانند كارمند دولتي يا غيردولتي 

را به بانك معرفي كنند.

ادامه از صفحه اول

 در صورتيكه ظرف بورس بزرگ نشود، نخواهد توانست 
اين حجم از نقدينگي را در خود جاي دهد. 

عزيزان، بورس رشد مي كند و اين رشد تابع شرايطي 
است كه در آن قرار داريم و اين يك شرايط خاص است. 
اهداف رويايي را فراموش كنيد و مطابق با شرايط بازار 
تصميم بگيريد. متاسفانه حباب خيلي از سهام كوچك 

و غيربنيادي و پروژه اي تركيده است و سرمايه گذاران 
در اين نمادها سردرگم شده اند. صد البته كه هيچ كس 
غير از ما مسوول نيس��ت! زمانيكه در تصاوير و اشعار 
بي سروته دنبال سيگنال بوديم و نه اقتصاد را بررسي 
كرديم، نه نقدينگي را، نه اهداف دولت و نه نقدشوندگي 
و ن��ه ريس��ك و ... را و همچون مجن��ون در پي يافتن 

سيگنال، اشعار و عكس ها را جست وجو مي كرديم در 
توهم سودهاي چند ده هزار درصدي خود غرق شديم!

اگر خواندن اين مطلب برايتان سخت و عذاب آور است 
بايد بگويم كه اين سختي بخشي از تجربه شما را شكل 
مي دهد، استراتژي ما را نمايان مي كند و شما را با يك 

قدم جلوتر مي برد!

اين نويد را هم مي دهم كه بورس همچنان بر مدار صعود 
است و به زودي منطقه مقاومتي را با ارزش معامالت 
بيش از ۳۰ هزار ميليارد توماني خواهد شكس��ت و به 
سمت ش��اخص ۲ ميليون واحد حركت خواهيم كرد 
)عدد شاخص اصال مهم نيست زيرا با ورود شركتهاي 
جديد رشد بيشتري مي كند و در محاسبه بازدهي شما 

اخالل ايج��اد مي كند!( . موج بعدي صعود بازار پس از 
برگزاري مجامع نمادهاي بزرگ بازار استارت خواهد 
خورد. همچنان معتقد به بررسي قدم به قدم بازار هستم 
و اصال توصيه س��رمايه گذاري بلندمدت چند ساله را 
ندارم، سال ديگر ما درگير دولت جديد خواهيم بود كه 

هيچ نشاني از آن نداريم!

موافق سرمايه گذاري بلندمدت نيستم

آقاي ترامپ اخيرا بارها اشاره به اين موضوع داشت كه چرا 
چين يوهان را )به صورت مصنوعي( ارزان نگه مي دارد  و 
بايد آن را گران كند. ارزانتر بودن يوهان به منزله ارزان تر 
بودن كاالهاي چيني براي خريداران آن مي باشد و موجب 
صادرات آن مي شود. داعيه ترامپ اينست كه چين بايد 

يوهان را در برابر دالر گران كند تا بدين طريق كاالهاي 
امريكايي براي چيني ها ارزانتر شود.

بر اس��اس آمارهاي مس��تند امريكا طي سده اخير ۹۵ 
درص��د ارزش دالر را كاهش داده اس��ت )حال به دليل 
سياست هاي انبساطي براي مخارج داخلي و بين المللي 

خود و جنگ ها و...( . اين بدان معناس��ت كه ۹۵ درصد 
هزينه هاي خ��ود را از طريق حق آقاي��ي دالر براحتي 
كسب كرده است. بر اساس آمار منتشره در سال ۲۰۱۸ 
حدود ۴۰ درصد معامالت با دالراست، ۶۴ درصد ارزهاي 
بين المللي موجود به دالر اس��ت، ۶۳ درصد بدهي هاي 

بين المللي به دالر است، و ۵۹ درصد وام هاي بين المللي 
به دالر است. به عبارت ديگر مجموع ارقام مذكور چيزي 
حدود دو برابر موجودي دالر امريكا است. حجم موجود 
دالر حدود ۵۰۰۰ ميليارد دالر است و لذا مجموع آنها به 
۱۰۰۰۰ ميليارد دالر مي رس��د كه در سطح بين الملل 

بين كشورهاي مختلف در چرخش است. و با كاهش ۹۵ 
درصدي ارزش دالر طي سده اخير مي توان گفت امريكا 
به قيمت امروز ۹۵۰۰ ميليارد دالر از كشورهاي جهان 
بابت حق آقايي دالر به جيب مبارك زده است و هزينه 

جنگ ها و غيره را در دنيا از كشورهاي دنيا گرفته است.

حق آقايي دالر چقدر است؟



روي خط خبر

عضو شوراي عالي بورس خواستار شد

حذف انحصار در راه اندازي نهاد هاي مالي 
گروه بورس|

سياس�ت گذاري و نظارت از ديرب�از تاكنون 
يكي از مهم ترين مس�ائلي ب�وده كه مقامات 
اقتصادي را به طور وي ژه به خود مشغول كرده 
است. اهميت اين موضوع در آنجا نهفته است 
كه قوانين و مقررات مي توانند نقشي بسزا در 
كارايي يا عدم كارايي بازارها داش�ته باشند و 

حتي منجر به شكست آنها شوند. 

بازار سرمايه از جمله بازارهايي است كه در طول ماه هاي 
گذشته به كرات از تغيير قوانين و آيين نامه ها اثر پذيرفته 
است. همين امر سبب ش��ده تا در طول يك سال اخير 
تغييرات ياد ش��ده روزهاي بعضا پرفراز و نشيبي را رقم 
بزند. بدون شك تغييرات پي در پي ساز و كار نظارتي و 
كنترلي بازارها مي تواند تبعات بدي براي بازارهاي مالي 
داشته باشد. با اين حال برخي تغييرات نيز هستند كه در 
صورت به كارگيري به موقع مي توانند، تاثيرات مثبت 

شگرفي در بازارها داشته باشند. 
همان طور كه از ابتداي س��ال شاهد بوديم تغيير نرخ سود 
بانكي اگر چه از ديدگاه بسياري از اقتصاددانان امري مبارك 
نبود و آنها تبديل شبه پول به پول را عاملي براي افزايش نرخ 
تورم مي دانستند، با اين حال توانست بر رونق بازار سرمايه 
بيفزايد و رشدي را در شاخص هاي بورس و فرابورس رقم بزند 
كه در تاريخ ايران بي سابقه بوده است. تغييرات اين نرخ در 
كنار عواملي همچون وضعيت مجوزها در صنعت كارگزاري 
جزو مس��ائلي بوده كه در گفت وگو با دبير كانون  نهادهاي 

سرمايه گذاري ايران مورد توجه قرار گرفته است.
عضو شوراي عالي بورس اظهار داشت: درخواست  مجوز براي 
كارگزاري جديد قابل توجه نيست اما در بخش راه اندازي 

سبدگردان هاي جديد صف بسيار طوالني وجود دارد.
سعيد اسالمي در گفت وگو با ايلنا درباره اثرگذاري افزايش 
نرخ سود بانكي در بازار سرمايه اظهار داشت: اين سياست 
بان��ك مركزي بر بازار س��رمايه تاثيرگ��ذار خواهد بود اما 
سودآوري بورس در طي يك سال گذشته قابل مقايسه با نرخ 
سود بانكي نيست بنابراين تاثير گذاري اين سياست گذاري 

در سطح اقتصاد كالن كاهش پيدا كرده  است. اما به هر حال 
باعث مي شود سرمايه افرادي كه ريسك گريزتر هستند در 
نظم بانكي حفظ شود. وي افزود: بانك مركزي پس از كاهش 
نرخ سود بانكي با انتقادات جدي مواجه شد، از جمله اينكه 
نرخ بهره حقيقي در كشور منفي شده و سرعت گردش پول 
مي تواند افزايش پيدا كند و هدف گذاري هاي نرخ تورم هم 
محقق نشود از اين رو بانك مركزي از سياست هاي خودش 
عقب كشيد.  عضو شوراي عالي بورس با بيان اينكه چقدر 
از نقدينگي موجود در بازار سرمايه، سپرده بانكي هستند، 

اظهار داش��ت: براي مطالعه در اي��ن باره تغييرات تركيب 
نقدينگي و سپرده ها را مي توان بررسي كرد اما اعالم آمارها 
از حجم پولي كه امروز وارد بازار سرمايه مي شود هم دقيق 
نيست، چراكه محاسبات صندوق هاي سرمايه گذاري در 
اين اعداد اعالم نمي شود و عمدتا خالص نقدينگي ورودي 
و خروجي به كارگزاري ها محاسبه مي شود بنابراين در ارايه 
اين آمارها بايد با دقت عمل كرد. اسالمي همچنين درباره 
عدم ارايه مجوز كارگزاري هاي جديد گفت: پس از قانون 
جديد بازار، نهادهاي مالي جديدي از جمله س��بدگردان، 

مشاور سرمايه گذاري، رتبه بندي، تامين سرمايه ها و ... شكل 
گرفتند و راه اندازي شدند. اگرچه گفته مي شود كه درارايه 
اين مجوزها هم كند عمل شده و متناسب با رشد حجم بازار 
سرمايه نبوده اما به هر حال به تدريج اين مجوزها داده شده 
است.  وي افزود: تنها نهاد مالي مرتبط با بازار سرمايه از سال 
87 مجوز جديد براي آن صادر نشده كارگزاري بوده است كه 
اين بخش با مشكالت خاص خودش مواجه بوده است البته 
معتقدم انحصار در هيچ يك از مجوزها نبايد وجود داشته 
باشد و تمام افراد واجد شرايط بايد بتوانند مجوزهاي مورد 

نظر را دريافت كنند. هر چند كه نياز داريم كه مشخصات 
ويژه اي براي ارايه مجوزها وجود داشته باشد و به لحاظ كيفي 
هم در ارايه مجوزها سختگيري هايي بايد وجود داشته باشد 
اما نبايد افراد واجد شرايط را از ارايه مجوزها محروم كرد.  عضو 
شوراي عالي بورس ادامه داد: همه مجوزها بايد آزاد شود اما 
در ارايه مجوزها س��خت گيري هم بايد وجود داشته باشد 
به اين معنا كه شرايط درستي وضع شود تا شركت هاي و 
نهادهاي مالي توسعه پيدا كنند و تجهيزات و زيرساخت هاي 
بهتري داشته باش��ند. اسالمي اظهار داشت: موضوع مهم 
اين است كه مجموعه بازار با سرعتي كه پول وارد آن شد، 
رشد نكرد و تعداد سبدگردان ها به اندازه اي كه سرمايه در 
اين بازار جريان يافت، افزايش نيافت و زيرساخت هاي فني 
كارگزاري ها هم با اين سرعت توسعه پيدا نكرد. موضع ديگر 
اين است كه در سال هاي گذشته عمده كارگزاري ها كسب 
و كارهاي سودآوري نداشتند كه بتوانند سرمايه گذاري خود 
را در توسعه زيرساخت ها افزايش دهند. وي با بيان اينكه 
از آنجايي كه مدت ها اس��ت با ارايه مجوز كارگزاري جديد 
موافقت نمي شود، درخواست  هم براي كارگزاري جديد قابل 
توجه نيست، گفت: اما در بخش راه اندازي سبدگردان هاي 
جديد صف بسيار طوالني است. عضو شوراي عالي بورس 
همچنين درباره اثرگذاري كاهش 20 درصدي نرخ كارمزد 
كارگزاري ها اظهار داشت: به هر حال حجم معامالت بورس 
افزايش چشمگيري داشته و ميزان معامالت نسبت به زماني 
كه آخرين مجوزهاي كارگزاري ها صادر شد، بيش از 150 
برابر شده  است. در اين ميان عده اي معتقدند كه معامالت 
در ايران گران اس��ت، از س��وي ديگر اف��رادي كه طرافدار 
كارگزاري هس��تند معتقدند كه كارگزاري ها به تازگي به 
سوددهي رس��يدند و مي توانند از محل اين سوددهي در 
بخش هاي زيرساختي و فني سرمايه گذاري كنند. وي ادامه 
داد: همچنين بايد توجه داشته باشيم كه 30 درصد كارمزد 
به طور مستقيم در اختيار كارگزاري ها قرار نمي گيرد و به 
توسعه بازار اختصاص مي يابد و بلوكه مي شود. در هر صورت 
برخالف آنچه كه گفته مي شود، شوراي عالي در كاهش نرخ 
كارمزد نقشي نداشته است و اين تصميم با حضور كانون 

كارگزاري ها در جلسات مرتبط با سازمان اخذ شده  است.

اقدامات حمايتي دولت براي رشد منطقي بازار سرمايه
در جلس�ه س�تاد اقتصادي دولت ك�ه در روز 
سه شنبه برگزار شد، برخي از مباحث حمايتي 
در زمينه بورس از سوي رييس جمهوري مطرح 
ش�د كه در صورت اجراي هر يك از آنها ضمن 
تحت ش�عاع قرار گرفتن سطح گسترده اي از 
معامالت اين بازار، برگي جديد از تاريخ بورس 

رقم زده خواهد شد.

بورس از سال گذش��ته به دنبال حمايت هاي بي سابقه 
دولت، س��مت و س��وي جديدي به خود گرفت و مسير 
خود را براي صعود بيش��تر از بازارهاي موازي و پيش��ي 
گرفتن از اين بازارها جدا كرد.  همچنين از ابتداي سال 
جاري دولت با تصميمات و پيگيري هاي خود در راستاي 
آزادسازي سهام عدالت، عرضه سهام شستا به بورس و 
واگذاري باقيمانده سهام دولت در برخي از شركت هاي 
دولتي در قالب صندوق هاي ETF و با قيمت مناس��ب، 
حمايت همه جانبه خود را از بورس اعالم و معامالت اين 
بازار را دستخوش اتفاقات تازه اي كرد. در كنار حمايت 
تمام قد رييس جمهوري از بورس، وزير اقتصاد، رييس 
بانك مركزي با حمايت خ��ود از بورس چهره ديگري از 
اين بازار را نش��ان دادند كه به طور قاطع مي توان اقبال 
چش��مگير مردم از بورس را در سايه حمايت هاي انجام 
شده توسط اركان رسمي كشور از اين بازار مطرح كرد. 
اغلب كارشناسان گرچه ورود نقدينگي گسترده به اين 
بازار را در كنار حمايت دولت، عاملي تاثيرگذار در رشد اين 
روزهاي بازار مي دانند اما معتقدند با برداشته شدن دست 
حمايتي دولت از بورس، رش��د از اين بازار رنگ مي بازد 
و ديگر به ندرت ش��اهد روزهايي از ركوردش��كني هاي 
غافلگيرانه ش��اخص بورس در بازار خواهيم بود. در اين 
زمينه بارها اعالم شده كه در صورت تداوم مستمر حمايت 
دولت از اين بازار مي توان تا پايان س��ال شاهد رشد بازار 

و دستيابي به اعداد باالتري در شاخص بورس باشيم.

  دستورات بورسي رييس جمهوري 
در جلسه ستاد اقتصادي دولت

در كن��ار چني��ن حمايت هايي از س��وي دولت براي 
رونق معامالت اين بازار، روز گذش��ته جلس��ه س��تاد 
اقتصادي دولت برگزار و حجت االس��الم والمسلمين 
حسن روحاني، رييس جمهوري ضمن تاكيد بر تداوم 
جدي عرضه سهام بنگاه هاي بزرگ و متوسط به ويژه 
بنگاه هاي دولتي در بورس با هدف مردم محوري شدن 
اقتصاد كشور و خروج جدي دولت از بنگاه داري، نسبت 
به رش��دهاي خيره كننده بورس واكنش نشان داد و 
گفت نظارت دقيق بر بازار سهام، متعادل سازي عرضه، 

تقاضاي س��هام در بورس و رشد منطقي سهام در اين 
بازار بايد از طريق تسهيل پذيرش فراهم شود. به دنبال 
رشدهاي پرشتاب بازار كه اين روزها توجه فعاالن بازار 
را به خود مشغول كرده، رييس جمهوري در اين جلسه 
صحبت مهم و تاثيرگذاري را مبني بر عدم قرار گرفتن 
ش��اخص بورس تحت تاثير هيجان زدگ��ي را مطرح 
و اعالم كرد كه رش��د ش��اخص هاي بورس بايد طبق 
پايه هاي علمي دقيق و براس��اس منطق بازار سرمايه 
پيش رود كه به نظر مي رسد اين موضوع مطرح شده از 
سوي وي بتواند تا حدودي مانع از هيجانات كاذب براي 
سرمايه گذاري در اين بازار از طريق برخي از اقدامات به 
كار گرفته شده توس��ط مسووالن بورس شود. فعاالن 
بازار سرمايه نيز بارها مطرح كرده اند كه حمايت هاي 
اخير دولت از اين بازار به منظور آشنايي بيشتر مردم 
با اين بازار و فراگير شدن سرمايه گذاري در آن صورت 
گرفته اس��ت كه به دنبال چنين حمايت هايي، ديروز 
رييس جمهوري اعالم كرد كه مديري��ت بازار بورس 
بايد با اعمال مقررات احتياطي الزم و مراقبت دقيق به 
جامعه و مردم اين اطمينان را بدهد كه سرمايه گذاري 
آنها در بورس استحكام الزم را دارد و بهتر است در اين 
زمينه با جديت بيش��تر عمل كنند. رييس جمهوري 
همچنين در جلسه ستاد اقتصادي دولت تاكيد ويژه اي 
را بر ساماندهي بازار س��رمايه و نوسانات ارزي داشت 
و طبق گفته وي اقدامي كه مي تواند نوس��انات بازار را 
مورد كنت��رل قرار دهد عرض��ه ارز صادركنندگان به 

بازار خواهد بود.

  عرضه سهام بنگاه هاي دولتي 
در بورس راهكاري براي رشد اقتصادي كشور

در اين زمينه »مصطفي اميد قائمي«، كارش��ناس بازار 
سرمايه در گفت وگو با ايرنا ضمن ارزيابي صحبت هاي 
رييس جمهوري در جلسه روز گذشته معتقد است كه با 
توجه به شرايط موجود در بازار مي توان طبق صحبت هاي 
مطرح شده از س��وي رييس جمهوري و از طريق عرضه 
سهام بنگاه هاي بزرگ و متوسط به ويژه بنگاه هاي دولتي، 
بسياري از هيجانات موجود در اين بازار را مورد كنترل 
قرار داد و بايد اقدامي صورت گيرد تا همه بازيگران بزرگ 
در اين بازار به فكر س��رمايه گذاري بلندمدت و كس��ب 

بازدهي هاي معقول در اين بازار باشند.
به گفته وي، از اين فرصتي كه در بازار پيش آمده و همه 
مردم بيش از نيم��ي از س��رمايه هاي در اختيار خود را 
وارد اين بازار كرده اند بايد ضمن اس��تفاده از اين منابع 
و تنوع بخشيدن به س��رمايه گذاري ها، طرح هاي ملي 
بزرگ تري را ايفا كرد. اميدقائمي با تاكيد بر اينكه بورس 

مس��ووليت بزرگي مانند تامين مالي بنگاه ها و پروژه ها 
را بر عهده دارد، اظهار داش��ت: پيشنهاد دولت مبني بر 
عرضه س��هام بنگاه هاي دولتي و تامين مالي شركت و 
بنگاه هاي دولتي از طريق بورس مي تواند راهكاري موثر 
و حركتي براي رشد اقتصادي كشور باشد. اين كارشناس 
بازار سرمايه شفافيت و توسعه حداكثري بازار را وظيفه 
سازمان بورس دانست و گفت: در واقع تعريف ابزارهاي 
جديد براي بازار سرمايه، جلب اعتماد عمومي و افزايش 
شفافيت بازار، اقدامي است كه سازمان بورس بايد آنها را 
اولويت فعاليت هاي خود قرار دهد. وي با تاكيد بر اينكه 
س��ازمان بورس مي تواند يك س��ري از ابزارها را تعريف 
و مخاطب بيشتري را براي س��رمايه گذاري در اين بازار 
جذب كند، افزود: در كنار اين فعاليت ها، سازمان بورس 
بايد هماهنگي بيش��تري را براي ورود سهام شركت ها 

داشته باشد.

  اقدامات سازمان بورس 
براي متعادل سازي عرضه و تقاضاي سهام

اميدقائم��ي به ديگر صحبت مطرح ش��ده از س��وي 
رييس جمهوري در زمينه نظارت دقيق بر بازار سهام، 
متعادل سازي عرضه و تقاضاي سهام در بورس و رشد 
منطقي سهام در بازار اشاره كرد و اظهار داشت: سازمان 
بورس بايد عرضه ها را به نوعي در دستور كار قرار دهد 
كه ضمن حفظ جذابيت براي سرمايه گذاري در بورس، 
حداكثر مشاركت مردمي در اين بازار براي درازمدت 
ادامه داشته باش��د. اين كارشناس بازار سرمايه افزود: 
متعادل سازي عرضه و تقاضا در صنايعي كه از بازدهي 
بيشتر و ريسك كمتري برخوردارند بايد اجرايي شود، 
بدين معنا كه سازمان بورس بايد شركت هايي را عرضه 
كند كه بازدهي بيش��تري را در اختيار مردم قرار دهد 
و متناسب با تقاضايي كه در بازار وجود دارد ابزارهاي 
جديد و آپشن هاي مالي جديد تعريف شود تا بتوان از 

اين فرصت هاي پيش آمده استفاده كرد.

  س�رمايه گذاران، ب�دون تحليل وارد س�هام 
پرريسك نشوند

وي ضمن تاييد صحبت هاي رييس جمهوري در راستاي 
وجود هيجان در بازار گفت: ميزان بازدهي و قيمت برخي 
از س��هام در بازار به علت شرايط حاكم در معامالت بازار 
فراتر از ارزش ذاتي سهام رفته اند اما كماكان با تقاضاي باال 
در بازار همراه هستند. اميدقائمي گفت: سازمان بورس 
بايد وضع موجود را مورد مديريت قرار دهد و در كنار آن 
سهامداران و س��رمايه گذاران بهتر است تا از مشاورين 
سرمايه گذاري و افرادي كه در حوزه مالي فعال هستند 

به عنوان مشاور مشورت و سهامي را كه از ارزندگي ذاتي 
برخوردارند و قابليت بررس��ي و تحليل دارند خريداري 
كنند. اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: با توجه 
به تاكيدات رييس جمهوري، سرمايه گذاران نبايد بدون 
تحليل وارد سهام پرريسك و كم بازده در بازار شوند و با 
توجه به شرايط رونق در بازار به سمت سرمايه گذاري هاي 

خيلي عجوالنه و اشتباه در اين بازار بروند.

  ورود اوراق بهادار 
تاثيرپذير از قيمت ارز به بورس

وي درباره صحبت رييس جمهوري در زمينه ساماندهي 
بازار سرمايه و نوسانات ارزي كه در روزهاي اخير فضاي 
اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار داده است، گفت: اكثر 
سهام موجود در بازار تاثيرپذير از قيمت ارز هستند، زماني 
كه سرمايه گذاران در اين سهام اقدام به سرمايه گذاري 
مي كنند س��هام آنها تاثيرپذير از قيمت ارز مي ش��ود، 
به همين دليل بس��ياري از تقاضاهاي موج��ود در بازار 
مي توانند به عنوان رقيبي جديد براي بازار ارز محسوب 
شوند. اميدقائمي خاطرنشان كرد: تصميم گرفته شده تا 
سهامي كه از درآمد ارزي برخوردارند و محصوالتشان به 
خارج از كشور صادر يا به كشور وارد مي شود به نوعي قابل 
قياس با قيمت ارز باشند و قيمت آنها در بازار سرمايه رونق 
بگيرد تا بتوان بازارهاي رقيب را مورد كنترل قرار داد. اين 
كارشناس بازار سرمايه معتقد است، بايد سهامي كه از 
درآمد ارزي برخوردارند و اوراق بهاداري كه تاثيرپذير از 

قيمت ارز هستند وارد بازار سرمايه شوند.

  انتخاب دولت، بازار سرمايه است
در ادام��ه »محمدمهدي بحرالعلوم«، كارش��ناس بازار 
سرمايه به ايرنا گفت: بازار در چند وقت اخير رشد قابل 
توجهي را تجربه كرد اما با مي��زان فعاليت هاي صورت 
گرفته براي اين بازار و فرصت هاي قرار گرفته در اختيار 
سهامداران همخواني چندان نداشت كه يكي از اين موانع 
ناشي از قوانين باالدستي ابالغ شده به بازار بود. وي ادامه 
داد: با توجه به رش��د قابل توجه بازار و ريس��ك افزايش 
قيمت ها، رييس جمهوري بر فلس��فه حماي��ت از بازار 
سرمايه در راستاي مهار تورم، تحقق شعار جهش توليد، 
عرضه بنگاه ها به بورس و تامين مالي ساير شركت ها از 
بازار سرمايه تاكيد داشت كه اين موضوع تا زمان وجود 
جذابيت سرمايه گذاري براي س��رمايه گذاران ادامه دار 
خواهد بود. بحرالعلوم با تاكيد بر اينكه بازار تا زماني كه 
مورد توجه س��هامداران باشد در مسير صعود قرار دارد، 
گفت: دولت بازار سرمايه را انتخاب و استراتژي حمايت 
از اين بازار را در دستور كار قرار داد، اقتصاد كالن مبني بر 

هدايت نقدينگي از طريق بورس استراتژي درستي بود. 
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: دولت به دنبال اين است 
كه وقتي مردم را از طريق اين صندوق هاي ETF درگير 
بازار مي كند حداقل جذابيت قيمتي و بازدهي را براي افراد 
محقق كند تا ضمن جذب شدن در بازار سرمايه، اعتماد 

قابل توجهي را نسبت به دولت داشته باشند.

  پرهيز از هيجان زدگي در معامالت بورس
وي پرهي��ز از هيجان زدگي در بازار را نوعي اس��تراتژي 
دانست تا بتوان به طور همزمان از طريق عرضه ها زمينه 
رشد بازار را فراهم و نش��اط در اين بازار را ايجاد كنند تا 
با انتفاع تازه واردان و كس��ب بازدهي چش��مگير از اين 
بازار، دولت هم بتوان��د عرضه هاي الزم را انجام و تامين 

مالي كند.
بحرالعلوم خاطرنش��ان كرد: مشكلي كه اكنون در بازار 
وجود دارد اين است كه بس��ياري از بنگاه هاي دولتي و 
نهاده��اي مالي زماني كه بازار صعودي اس��ت از عرضه 
طف��ره مي روند كه همين عرضه نك��ردن و ترس از اين 
اقدام منجر به ايجاد و تداوم پديده صف هاي ميلياردي و 

غيرطبيعي مي شود.
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: نظر دولت اين است كه 
زماني صف هاي ميلياردي در بازار ايجاد مي ش��ود براي 
جلوگيري از هيجان و ايجاد تعادل براي رشد بازار، زمينه 
افزايش عرضه در بازار فراهم ش��ود تا به تامين مالي كه 
از طريق هدايت نقدينگي در بورس در دس��تور كار قرار 

مي گيرد جامه عمل پوشانده شود.

  نظ�ارت ب�ر ورود ارز حاصل از ص�ادرات به 
اقتصاد كشور به كمك قوه قضاييه

وي همچنين درباره ساماندهي بازار سرمايه و نوسانات 
ارزي كه در روزهاي اخير فضاي اقتصادي كشور را تحت 
تاثير قرار داده است اشاره كرد و گفت: محوريت ارزآوري 
كشور براي ش��ركت هاي صادراتي اس��ت، بسياري از 
صادركنندگان زماني كه قيمت ارز صعودي اس��ت در 
تبديل آن ارز حاصل از صادرات خود تعلل مي كنند تا با 
قيمت هاي جذاب تري تسعير ارز را انجام دهند.  بحرالعلوم 
با بي��ان اينكه محدوديت موج��ود در تامين ارز، چرخه 
ص��ادرات و واردات را مختل مي كند و منجر به افزايش 
نرخ ارز مي شود؛ خاطرنشان كرد: بحث بر اين است كه 
به كمك قوه قضاييه و پروتكل هاي الزام آور چرخه ورود 
ارز حاصل از صادرات به اقتصاد كشور را طبق زمان بندي 
تعهد شده نظارت كنند تا عملياتي شود و همچنين نياز 
ارز براي واردات تامين كاالها به سرعت انجام شود تا منجر 

به افزايش ناشي از كمبود ارز نشوند.

بازده غيرعادي بورس، عامل رشد بازارهاي موازي است
ش�روع بازده غيرعادي س�اير بازارها از بورس 
بوده واگر اين بازده غيرعادي ادامه يابدو مالك 
انتظارات تورمي سرمايه گذاران شود، هيچ مانعي 

در مقابل تبديل شبه پول به پول وجود ندارد.

به گزارش مهر، مجيد شاكري، كارشناس اقتصادي در برنامه 
پايش با موضوع »نوس��انات بازار ارز« ، با اشاره به رشدهاي 
عجيب بازارهاي كشور، گفت: در تورم نقطه به نقطه ماهانه 
ركورد افزايش يافته اس��ت، باي��د در زمينه مديريت تورم 
مسير درستي را انتخاب كنيم چرا كه تحليل نادرست باعث 
سياست هاي نادرست نيز مي شود. وي ادامه داد: وقتي موج 
تورم ايجاد مي شود، برخي فكر مي كنند پايه پولي رشد كرده 

اس��ت، درصد رشد پايه پولي بايد در تحليل ها مهم باشد و 
نبايد براي بررس��ي هاي تورم حجم رشد پايه پولي در نظر 
گرفته شود. شاكري افزود: تورم حاصل رشد نقدينگي است 
و رشد پايه پولي، عامل تورم نيست، در سه ماه اخير پايه پولي 
8 درصد و رشد نقدينگي 7.5 درصد بوده است، اگر ميزان 
رشد نقدينگي به 3 فصل آينده نيز منتقل شود، ميزان رشد 
نقدينگي از سال قبل نيز كمتر خواهد بود. اين كارشناس 
اقتصادي گفت: انتظ��ارات تورمي م��ردم به طور ناگهاني 
افزايش پيدا كرده است كه دليل آن افزايش نرخ بهره انتظاري 
سرمايه گذاران است، به همين علت مردم از زمستان گذشته 
شبه پول خود را به پول تبديل كردند و در بازارهاي دارايي 
مختلف آن را مي چرخانند. شاكري بيان كرد: رونق بازار بورس 

بر ساير دارايي ها نيز تأثير گذاشته است، سياست گذار ابزار 
الزم براي كنترل آن را دارد و بايد از آنها صحيح استفاده كند.  
وي ادامه داد: در مورد عرضه اوراق، تا دوماهه اول سال ۹۹، 
دولت تقريبًا هيچ عرضه جدي نداشت، كه بخشي از آن به 
دليل مقاومت برخي اعضاي دولت بوده است؛ از 15 خرداد به 
بعد درخواست اوراق به 17 هزار ميليارد تومان ظرف 3 هفته 
رسيد، سياست گذار بايد از اين ابزارها بدون ترس استفاده 
كند. شاكري بيان كرد: شروع بازده غيرعادي ساير بازارها از 
بورس بوده است، حتي در بهمن ۹8 نيز رشد بورس از ساير 
بازارها بيشتر بوده است، اگر اين بازده غيرعادي ادامه پيدا كند 
و مالك انتظارات تورمي سرمايه گذاران شود، هيچ مانعي در 
مقابل تبديل شبه پول به پول وجود ندارد اما دولت مي تواند 

از اين رشد جلوگيري كند. وي گفت: به طور طبيعي همان 
انتظاراتي كه در بازارهاي تورمي وجود دارد، در بازار ارز نيز 
هست، ولي مكانيزم آن با ساير بازارها متفاوت است، از نيمه 
بهمن سال گذشته مشكالتي در عرضه ارز پديد آمد و همين 
عامل باعث بر هم ريختگي بازار ارز شد. شاكري گفت: وزن 
ارزي ما در بازار روي درهم است، وقتي موضوع كرونا در سال 
گذشته رخ داد در بحث دريافت حواله درهم مشكل ايجاد 
شد و همين عامل باعث تنش در بازار ارز نيما گشت بنابراين 
مشكل ارز ناشي از حواله مي باشد و ربطي به اسكناس ندارد. 
كارشناس اقتصادي پايش افزود: صادر كننده ها بايد ارزهاي 
خود را به داخل كش��ور بياورند و بيش از 20 ميليارد دالر از 
ارز حاصل از صادرات بازنگشته كه مربوط به سال ۹7 و ۹8 

بوده است، انتظارات تورمي باعث شده است كه صادر كننده 
به علت گران فروختن ارز تا زماني كه مهلت دارد، ارز خود را 
تحويل ندهد. وي ادامه داد: بنابراين انتظار داريم هرچه به 
مهلت تحويل ارز صادر كننده به بانك مركزي نزديك شويم، 
قيمت ارز كاهش يابد، موضوع ديگر ارزهاي كاالهاي اساسي 
است كه امريكا در سال گذشته با استفاده از فضاي امنيتي 
باز ش��ده روي آن فشار آورده است. شاكري بيان كرد: سفر 
آقاي همتي به عراق پاسخ به فشارهاي امريكا بود، با اين حال 
اگر بازده غيرعادي در يك بازار رخ دهد،روي سايرين نيز اثر 
مي گذارد، سياست گذار مي تواند اين بازده غيرعادي را كنترل 
كند، عرضه صندوق هاي پروژه براي ساخت زير بناهاي كشور 
يكي از راه هاي مهم كنترل بازده غيرعادي بازار بورس است.
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پول ترسو وارد بازار سرمايه شد
مدير نظارت بر بورس های س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار با بيان اين که حدود 20 شرکت در مرحله ورود 
به بازار سرمايه هستند، گفت: رفتار معامالتی در چند 
روزی که اين بازار منفی ش��د نشان می دهد که پول 
های ورودی به بازار س��رمايه هوشمند نيست بلکه 
ترسو است. به گزارش تسنيم، محسن خدابخش با 
حضور در برنامه گفت و گوی ويژه خبری سه شنبه 
شب شبکه دو سيما با اشاره به اينکه سازمان بورس و 
اوراق بهادار و فرابورس ايران متولی ايجاد زمينه های 
ورود ش��رکت ها برای تأمين مالی به بازار س��رمايه 
هستند، افزود: الزاماتی برای ورود شرکت ها به بازار 
سرمايه قرار داده شده است از جمله اينکه شرکت ها 
برای ورود به اين بازار بايد خودش��ان اعالم آمادگی 
کنند که می خواهند از طريق بازار سرمايه برای تأمين 
مالی خود اقدام کنند. وی ادامه داد: با توجه به اينکه 
ممکن است شفاف شدن فعاليت های مالی شرکت ها 
برای آن ها هزينه هايی از جمله ماليات داشته باشد 
بنابراين برخی از شرکت ها تمايلی برای ورود به بازار 
س��رمايه ندارند.  خدابخش گفت: از زمانی که همه 
اطالعات يک شرکت، شفاف به سازمان بورس ارائه 
شد حداکثر تا يک ماه می تواند کار های اداری را انجام 
دهد و وارد بورس ش��ود و اين زمان صرف بررس��ی 
مدارک می ش��ود. وی، نقدينگی باال، رکود در ديگر 
بازار ها و نبود سهولت نقد شوندگی آن بازارها، افزايش 
نرخ ارز و نرخ های ب��ازار پول را از عوامل رش��د بازار 
سرمايه برش��مرد و ادامه داد: افراد برای حفظ ارزش 
پول خود وارد بازار سرمايه شدند.  خدابخش افزود: 
سرمايه گذار برای س��رمايه گذاری در بورس بايد به 
سودآوری شرکت ها، ارزش دارايی و آينده آن شرکت 
توجه کند. مدير نظارت بر بورس های سازمان بورس 
و اوراق بهادار تأکيد کرد: سرمايه گذاران با علم، به بازار 
سرمايه ورود کنند و ارزش ذاتی شرکت ها را همواره 
مدنظر قرار دهند. خدابخش گفت: بايد کارگزاری ها را 
تشويق کنيم که شعب و آی. تی خود را توسعه دهند. 
وی افزود: ش��رکت مديريت فناوری بورس تهران و 
شرکت سپرده گذاری مرکزی و اوراق بهادار در حال 
عمليات آماده سازی هسته معامالت هستند و تالش 
می کنند در معامالت، مشکل ايجاد نشود.  خدابخش 
با اشاره به اينکه روز چهارشنبه 18 تير، عرضه اوليه 
خواهيم داشت، اضافه کرد: 4 ميليون و 500 هزار نفر 
در آخرين عرضه اوليه بازار سرمايه، شرکت کردند. 
محمدرضا صادقی مقدم عضو هيأت علمی دانشگاه 
تهران نيز با حضور در اين برنامه گفت: فرآيند پذيرش 
شرکت ها در بورس و ترکيب هيأت پذيرش از جمله 
مشکالت است. وی با بيان اينکه در همه جای جهان، 
پذيرش بر عهده شرکت های بورس است، ادامه داد: 
از حدود يک ماه گذشته، سازمان بورس اوراق بهادار 
رويه قبل��ی و ترکيب هيأت پذي��رش را تغيير داد و 
 دستورالعمل جديدی را صادر کرد و هيأت پذيرش 
بر عهده شرکت های بورس و فرابورس گذاشته شد و از 
اين به بعد، سازمان بورس اوراق بهادار درگير پذيرش 
شرکت ها نيس��ت.  صادقی ادامه داد: اميدوارم با اين 
رويه جديد که از هفته پيش آغاز شده است رويه بهتر 
شود. اين عضو هيأت علمی دانشگاه گفت: همه فعاالن 
و دست اندرکاران بازار سرمايه در پی رشد پايدار بازار 
سرمايه هستند نه رشد موقتی و ناگهانی. وی ادامه داد: 
روندصعودی، مناسب بازار سرمايه است که مستمر و 
طوالنی مدت و سبب ماندگاری پول های وارد شده به 
بازار سرمايه باشد نه اينکه موجب فرار پول ها از بازار 
سرمايه شود. صادقی با اشاره به اينکه پول هايی که وارد 
بازار سرمايه شدند ترسو است گفت: رفتار معامالتی در 
چند روزی که اين بازار منفی شد نشان می دهد که اين 
پول ها، هوشمند نيست بلکه ترسو است. وی افزود: 
همچنين تغيير رفتار و نوس��ان برخی از سهام های 
بنيادی از مثبت 5 ب��ه منفی 5 در عرض چند ثانيه، 
گويای اين بود که در اين سرمايه گذاران، ترس وجود 
دارد. صادقی ادامه داد: بنابراين همه تالش متوليان 
بازار سرمايه بر رشد مستمر بازار است نه موقت. اين 
عضو هيات علمی دانشگاه برای راه حل مشکل کندی 
معامالت برخط در بورس گفت: با توجه به تحريم ها 
امکان تهيه و يا به روزرسانی هسته معامالت از خارج 
از کشور وجود ندارد بنابراين در برنامه ميان مدت بايد 
با کمک دانشگاه های تراز اول کشور به سمت توسعه 
سامانه معامالت بومی برويم و در راه حل بلند مدت بايد 
تا جايی که امکان دارد در پی سولوشن های بيزينسی 
بود. صادقی با اشاره به اينکه وجود 108 کارگزار بورس 
و ندادن مجوز جديد، انحصار است گفت:، اما راه حل 
آن اعطای مجوز به کارگزاری های جديد نيست بلکه 
راهکار آن اين است که شرکت های کارگزاری در قالب 
سهامی عام قرار گيرند و بزرگ شوند.  حسين زمانی 
کارشناس بازار سرمايه نيز در ارتباط تلفنی با اين برنامه 
گفت: شاخص کل در سه ماه نخست امسال، حدود 
148 درصد رش��د داشت و متوسط حجم معامالت 
روزانه بين 20 تا 25 هزار ميليارد تومان اس��ت. وی 
افزود: حجم نقدينگی جديد در سه ماه نخست امسال 
حدود 50 هزار ميليارد تومان بود که با حجم نقدينگی 
جديد کل پارسال، برابری می کند.  زمانی اضافه کرد: با 
ورود حجم نقدينگی و همچنين سرمايه گذاران تازه 
نفس، روند بازار رو به باالست. وی با اشاره به اينکه رهبر 
معظم انقالب، رئيس جمهور، مجلس و قوه قضاييه بر 
حمايت از بازار سرمايه و جذب نقدينگی و تأمين مالی 
از بازار سرمايه تأکيد دارند، گفت: پيش بينی می کنيم 
روند صعودی بازار سرمايه ادامه دار باشد البته شاهد 
اصالحات موقت در بازار س��رمايه هم خواهيم بود. 
اين کارش��ناس بازار س��رمايه درباره مشکل هسته 
معامالت گفت: اين مشکل جزو اساسی ترين مشکل 
بازار سرمايه شده است و همه ارکان بازار سرمايه هر 
روز با اين مشکل، درگير هستند. زمانی افزود: برخی 
کارگزاری ها که دچار مشکل شدند، حق مشتريان 
خود را ضايع کرده اند و بايد پاسخگو باشند. وی ادامه 
داد: وظيفه کارگزاری ها بحث خدمات محوری است، 
اما متأس��فانه برخی از کارگزاری ها با توجه به حجم 
نقدينگی وارد شده به بازار سرمايه، به دنبال معامالت 
هستند و از وظيفه ذاتی خود مبنی بر خدمت رسانی 

به مشتريان، غافل شدند.

 در بخش راه اندازي سبدگردان هاي جديد صف بسيار طوالني است
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در پي افزايش ابتال به كوويد 19 و تعداد فوت شدگان ناشي از آن اعالم شد

احتمال بازگشت محدوديت هاي كرونايي به پايتخت از شنبه
گروه راه و شهرسازي|

ب�ه فاصل�ه ي�ك م�اه پ�س از اج�راي طرح 
ترافي�ك، ب�ار ديگر زمزم�ه لغو اي�ن طرح با 
توجه ب�ه افزايش بيماري كرون�ا در پايتخت 
ب�اال گرفت�ه است؛مس�اله اي ك�ه ب�ه گفته 
محسن هاش�مي، رييس شوراي شهر تهران 
تصميم گيري درباره آن در اختيار اين ش�ورا 
 و ش�هرداري نيس�ت. همزمان، انوش�يروان 
محس�ني بندپي، اس�تاندار تهران،  وضعيت 
اين اس�تان از نظر كرونا را قرم�ز اعالم كرده 
اس�ت. دكتر علي ماهر، مع�اون برنامه ريزي 
و نظارت س�تاد فرماندهي مقابله ب�ا كرونا در 
تهران نيز اعالم كرده است كه احتماال بخشي 
از محدوديت هاي كرونايي از شنبه هفته آينده 

به تهران بازخواهد گشت.

اوبا بيان اينكه متاسفانه آمار ابتال هم در تهران و هم در كشور 
در حال افزايش است، گفت: در اين راستا پيشنهاداتي براي 
افزايش محدوديت ها و كنترل بازگشايي ها به مقامات باالتر، 
ستاد ملي كرونا و وزارت كش��ور اعالم شده كه در صورت 

موافقت بخشي از محدوديت ها بازمي گردد.
ماهر در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه با افزايش آمار ابتال، 
درصد اشغال تخت ها و ميزان بستري بيماران نيز افزايش 
يافته، گفت: اگر همين روند ادامه داشته باشد ظرف كمتر 
از ۱۰ روز آينده دو برابر ميزان فعلي تخت هاي بيمارستاني 

اشغال مي شود و با مشكل جدي روبرو خواهيم شد.
اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي با 
اشاره به وضعيت تخت هاي تهران، ادامه داد: در حال حاضر 
تقريبا تمام تخت هايي كه براي كرونا در نظر گرفته شده 
بود، كامال اشغال شده، ولي بيمارستان ها در حال آزاد كردن 
تخت ها و بخش هاي ديگر هستند. در حال حاضر تقريبا يك 
چهارم تخت هاي دانشگاهي تهران توسط بيماران كرونايي 

اشغال شده كه درصد بسيار بااليي است.
وي درباره برنامه ريزي براي مديريت شرايط درصورت ادامه 
اين روند تصاعدي، گفت: ما در حال آماده سازي تخت هاي 
بيشتر براي پاسخگويي به بيماران در صورت افزايش آمار 
هستيم، ولي در همين راستا پيشنهاداتي در جهت كاهش 
آمار ابتال، به ستاد ملي كرونا و استانداري تهران داده ايم كه 

قرار است به سرعت بررسي و براي اجرا ابالغ شود.

  احتمال بازگشت محدوديت ها در تهران
وي با بيان اينكه در ابتدا قرار بر اين بود كه اگر بازگشايي ها 
و رفع محدوديت ها منجر به افزايش آمار ابتال گردد در اين 
روند تجديدنظر شود، گفت: در همين راستا پيشنهاداتي 
براي افزايش محدوديت ها و كنترل بازگشايي ها به مقامات 
باالتر، س��تاد ملي كرونا و وزارت كش��ور اعالم شده كه در 
صورت موافقت از ش��نبه آينده بخش��ي از محدوديت ها 
بازمي گردد و به صورت محدود اجرا مي شود تا تاثيرگذاري 
آن بررسي شود. دكتر ماهر همچنين با اشاره به بي تاثير 
نبودن لغو طرح ترافيك و بازگشايي ها در افزايش آمار ابتال 
در سطح كشور، گفت: با اين حال عدم رعايت پروتكل ها 
مهم ترين عامل در افزايش آمار و بروز اين شرايط است. اگر 
پروتكل ها از سوي افراد جامعه و صاحبان اصناف رعايت 

مي شد، مطمئنا شاهد اين وضعيت نبوديم.

     نيروي انتظامي برخورد كند
اين عضو هيات علمي دانش��گاه با بي��ان اينكه با وجود 
اجباري شدن اس��تفاده از ماسك متاسفانه هنوز همه 

رعايت نمي كنند، گفت: با افرادي كه از ماسك استفاده 
نمي كنند بايد از س��وي نيروه��اي انتظامي، قضايي و 
امنيتي برخورد ش��ود. چراكه ما تنها مي توانيم توصيه 
و اطالع رس��اني كنيم كه مهم ترين عامل پيشگيري از 
كرونا استفاده از ماسك و رعايت فاصله گذاري ها است، 
ولي ساير ارگان هاي نظارتي و اجرايي كه همگي عضو 
ستاد ملي كرونا و فرماندهي مقابله با كرونا در تهران بوده 
و در جريان اين مسائل هستند، بايد براي نظارت بيشتر و 

برخورد قانوني با متخلفين اقدام كنند.
وي تاكيد كرد: قاعدتا س��اير دس��تگاه ها به جز وزارت 
بهداشت هم بايد احساس مس��ووليت كرده و با افراد و 
اصنافي كه پروتكل ه��ا را رعايت نمي كنند، به صورت 

جدي برخورد كنند.

   استاندار: وضعيت براي ما قرمز است
انوشيروان محس��ني بندپي، اس��تاندار تهران گفت: در 
خصوص ش��يوع ويروس كرونا وضعيت هش��دار براي ما 
قرمز است، چون تهران پيچيدگي هاي خاص خود را دارد. 
محسني بندپي در جمع خبرنگاران افزود: در صورتي كه 
تهران به وضعيت قرمز برسد، كنترل شرايط در آن سخت 
مي شود. اكنون شرايط شيوع كرونا در تهران قرمز نيست، 
ولي براي ما قرمز است، چون سياست هاي ستاد كروناي 
اس��تان تهران، اين بوده است كه هيچ چيز را عادي فرض 

نكنيم و حساسيت هاي الزم را انتقال دهيم.

    وضعيت شكننده پايتخت
دكتر عليرضا زالي، فرمانده ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر 

تهران نيز در همين رابطه اعالم كرد: در روز هاي اخير در تهران 
در وضعيت هشدار بوده ايم و وضعيت بسيار شكننده اي در 
اين شهر حاكم است و آمار مبتاليان، فوتي ها و افراد نيازمند 
بستري طي ۱۰ روز گذشته سير صعودي دارد. وي تاكيد 
كرد: همه اعضايي كه در جلسه حضور داشتند نگراني خود 
را از شرايط فعلي ابراز كرده و قرار شد تا تصميمات جدي، 
كارا و موثرتري با انسجام بين بخش��ي صورت گيرد. زالي 
افزود: مقرر شد نمايندگان دستگاه ها با كارهاي كارشناسي 
كه در دس��تگاه هاي خود انجام خواهند داد، بسته اي را در 
زمينه كنترل بيماري در ابعاد مختلف آماده كنند تا در جلسه 
اضطراري كه با حضور دكتر نمكي وزير بهداش��ت برگزار 
مي شود، ارايه شود. فرمانده ستاد مقابله با كرونا در كالنشهر 
تهران گفت: به نظر مي رسد فرآيندي كه در تهران با آن روبرو 

هستيم، هم در زمينه رعايت فاصله گذاري اجتماعي و هم 
درباره شيوه نامه هاي بهداشتي، كمتر مورد توجه واقع شد 
ضمن آنكه مراجعه به مراكز بهداشتي درماني افزايش يافته 
است بنابراين نيازمند مداخالت جدي تري هستيم. استان 
تهران از نظر ش��يوع ويروس كرونا از ۱۱ تير سال جاري در 
وضعيت هشدار قرار گرفته است. بر اساس آخرين گزارش 
منتشر شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا 
ظهر روز ۱۷ تير طي ۲۴ س��اعت گذشته ۲ هزار و ۶۳۷ نفر 
بيمار جديد در سطح كشور شناسايي و يك هزار و ۴۵۵ نفر 
از آنان بس��تري شده اند و به اين ترتيب مجموع افراد مبتال 
به اين بيماري تاكنون در كش��ور به ۲۴۵ ه��زار و ۶۸۸ نفر 
رسيد. بر اس��اس همين گزارش طي ۲۴ ساعت منتهي به 
۱۷ تير ۲۰۰ بيمار مبتال به كرونا جان خود را از دست دادند 
 و تعداد كل متوفيان به ۱۱ هزار و ۹۳۱ نفر رسيد. تعداد كل
 بهبود يافتگان نيز از س��وي وزارت بهداشت ۲۰۷ هزار نفر 

اعالم شده است.

  تاثير آلودگي هوا  در كاهش سيستم ايمني
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه 
افزايش تردد خودروها مي تواند سبب افزايش آلودگي هوا و 
كاهش ايمني بدن افراد شود، گفت: مديريت شهري در مورد 
لغو يا اجراي طرح ترافيك تابع تصميمات ستاد كرونا است.

هاشمي در گفت وگو با فارس، درباره موضوع لغو احتمالي 
طرح ترافيك اظهار كرد: موضوع طرح ترافيك يك مساله دو 
لبه است و بايد به آن دو سويه نگاه كرد. از طرفي طرح ترافيكي 
كه در حال حاضر اجرا مي شود متفاوت از طرح ترافيك سابق 
است. اصوال زماني كه تردد خودروها در سطح شهر افزايش 
يابد آلودگي هوا بروز مي كن��د كه اين آلودگي ايمني بدن 
را كاهش مي دهد و اين مس��اله به ويژه در كساني كه دچار 
بيماري هستند حادتر است. رييس شوراي شهر تهران با 
اشاره به اينكه وزارت بهداش��ت بايد اين موضوع را بررسي 
كند و نتيجه لغو طرح ترافيك بر سالمت انسان را هم اعالم 
كند، گفت: با توجه به اينكه در حال حاضر همه فعاليت ها 
در پايتخت در حال انجام است و كسب و كارها فعالند بايد 
دقيق بررسي شود كه آيا برداشتن طرح به نفع يا ضرر مردم 
است و آيا مسافران حمل و نقل عمومي با لغو طرح كاهش 
چشمگير خواهند داشت؟ هاشمي گفت: ستاد ملي مقابله با 
كرونا مي تواند هر تصميمي را درباره طرح ترافيك اتخاذ كند، 
شهرداري نيز ملزم به اجراي آن است. ولي بهتر است كه اگر 
تصميمي در مورد لغو طرح ترافيك وجود دارد آن را با شوراي 
شهر مطرح كنند تا مساله به صورت قانوني صورت گيرد چرا 
كه بر اساس قانون، لغو طرح ترافيك بايد مصوبه شوراي شهر 
هم داشته باشد. وي با اشاره به اينكه ستاد ملي مقابله با كرونا 
فعاليت هاي ورزشي را در سطح شهرها آزاد اعالم كرد ولي آن 
را منوط به رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي كرده است، 
گفت: در مورد استفاده اجباري از ماسك نيز ستاد ملي مقابله 
با كرونا تصميم گرفت و اكنون در مورد طرح نيز خود ستاد 
تصميم گير نهايي است. رييس شوراي شهر تهران گفت: 
متأسفانه در حال حاضر مسووالن درباره طرح ترافيك توپ 
را در زمين يكديگر مي اندازند و اين مساله سبب سردرگمي 
شهروندان مي شود و اگر ستاد ملي كرونا تصميم نهايي را 
بگيرد و البته پيش از آن از نظرات كارشناسي شوراي شهر 
استفاده كند، ديگر شاهد سردرگمي در اين زمينه نخواهيم 
بود. هاشمي تصريح كرد: در حال حاضر برخي توپ را به زمين 
شهرداري انداخته اند و مي گويند شهرداري به خاطر اينكه 
درآمدش از لغو طرح ترافيك كاهش مي يابد، مخالف لغو آن 
است و اين مساله حرف درستي نيست. مجموعه مديريت 

شهري تابع تصميمات ستاد ملي مقابله با كرونا است.
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از حرف تا عمل پالسكوي دوم 
رييس بخش زلزله مركز 
تحقيقات راه و مس��كن 
س��اعت ۴۶: ۲۰ دقيق��ه 
روز سه ش��نبه ۱۰ تيرماه 
۱۳۹۹، اولين پيام دريافتي 
از سوي شهروندان تهراني 
مبني بر وق��وع انفجار و 
آتش سوزي در ساختمان 
مركز جراحي محدود س��ينامهر شميران )خيابان 
ش��ريعتي جنب خيابان ماهروزاده( در سامانه ۱۲۵ 
آتش نشاني شهرداري تهران ثبت مي شود. خبر ناگوار 
و تلخ است. ۱۹ نفر كشته ناشي از انفجار كپسول هاي 
اكسيژن و آتش سوزي و خفگي! خبرهاي مرتبط با 
اين حادثه از ابعاد مختلفي قابل تجزيه و تحليل است. 
به نظر مي رسد خبرهاي متواتر در مورد هشدارهاي 
داده ش��ده به مالك يا مالكان س��اختمان كلينيك 
س��ينا اطهر مبني بر فقدان سطح كيفي قابل قبول 
ايمني ساختمان است. اگر اخبار حادثه را مرور كنيد، 
مالحظه خواهيد كرد كه از زبان تعدادي از مسووالن 
۳ ب��ار اخطار و از زبان تعداد ديگر از مس��ووالن ۴ بار 
اخطار ذكر شده كه گويا به مسووالن ساختمان در 
سال هاي ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ داده شده است. جمع بندي 
كلي اخبار در خصوص اخطارها و هشدارها، همانند 
اخطارها و هش��دارهاي خيلي بيش��تر ب��ه مالك و 
مغازه داران ساختمان پالس��كو، نشان از آن دارد كه 
اين هشدارها كارگر نيفتاده و خطر بالقوه در ساختمان 
مركز جراحي محدود سينامهر شميران وجود داشته 
است كه متاسفانه در شامگاه روز سه شنبه، منجر به 
رقم خوردن حادثه اي دردناك جان باختن تعدادي 
از پزش��كان و كادر درمان و نيز تعدادي از بيماران و 
همراهان بيمار مستقر در طبقات فوقاني ساختمان 
كلينيك مي ش��ود.  پرواضح اس��ت كه هشدارها و 
اخطارها به شكل كتبي بوده و بديهي است كه شمردن 
تعداد آنها و معلوم شدن ۳ بار اخطار يا ۴ بار اخطار داده 
شده، كار چندان مشكلي نيست. بنابراين پيشنهاد 
مي شود اوال مشخص شود كه اخطار چندباره بوده 
است، شايد تعداد آنها بيش��تر هم بوده باشد، مانند 
ساختمان پالسكو. در مرحله دوم، اينكه سه بار يا ۴ بار 
اخطار داده شده، چه مشكلي را حل مي كند؟ سوال 
اين است؛ اگر مالك و مسوول ساختمان، به اخطارها 
توجه نكند چه بايد كرد؟ نبايد كاري به كارش داشته 
باشيم؟ وظيفه ما فقط هشدار دادن است؟ مثال اگر 
مامور انتظامي، اخطار ايس��ت بدهد و مجرم توقف 
نكند، بايد رهايش كند؟ نبايد كاري ديگر انجام دهد؟ 
اگر همين گونه باشد كه وضعيت مطلوبي نصيب مان 
نخواهد شد!.  اما چنين نيست كه فقط به متخلفان 
ساختماني و قصوركنندگان از سطح ايمني ساختمان 
صرفا هشدارهاي متعدد داده شود و اگر اقدامي انجام 
ندادند، امر رها شود! نه اينچنين نيست. در تبصره بند 
۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري ها تاكيد شده است كه 
شهرداري )يا آتش نش��اني( راسا با مراقبت ماموران 
خود اق��دام به رفع خطر يا مزاحم��ت خواهد كرد و 
هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خس��ارت از 
طرف دريافت خواهد كرد )بند و تبصره در انتهاي اين 
نوشتار آمده است(.  چرا اين بند و تبصره قانوني اجرا 
نمي شود خود جاي بحث دارد. متوجه محدوديت، 
كمبود امكانات، حمايت قضايي هستيم. از طرفي ديگر 
هم متوجه خدمت رساني هاي شايسته كلينيك ها 
و حسن نيت مالكان آنها نيز هستيم، اما اينجانب به 
عنوان محقق حوزه مخاطرات و مديريت ريس��ك و 
بحران، بر اساس مشاهدات و بررسي هاي خود، اعتقاد 
دارد، هرجا ما سياس��ت تس��اهل و عدول از ضوابط 
و مقررات را پيش��ه كرده ايم، بيشترين خسارت ها 
و تلفات را تجربه كرده ايم و هرجا س��ختگيري و بر 
اجراي مقررات پافشاري كرده ايم، آثار مثبت آن را به 
وضوح ديده ايم.  »ضرورت دارد، ساختمان ها و اماكن 
مهم مانند بيمارستان ها، كلينيك ها، مدارس، مراكز 
تجاري و به ويژه و اختصاصا بازار تهران، ساختمان هاي 
بلندمرتبه و اماكن با تجمع جمعيتي باال و ... در يك 
طرح جدي و معين مورد ارزيابي هاي سريع ايمني در 
برابر سوانح و حوادث قرار گيرند.« در بسياري از موارد 
با اقدامات س��اده مي توان جلوي خس��ارت و تلفات 
جدي را گرفت. اميد است كه سرنوشت حادثه »مركز 
جراحي محدود سينامهر شميران«، همانند پالسكو 
نشود كه گزارش هاي كارشناسي و بسيار دقيق آن هم 
در حد قفسه هاي كتابخانه ها ماندند و موجب حركت 

چشمگير در ارتقاء سطح ايمني اماكن مهم نشدند.

شوراي عالي استان ها 
مجلس دوم كشور است

رييس شوراي عالي استان ها با اشاره به اينكه اين شورا 
مجلس دوم كشور محسوب مي شود، گفت: مي توانيم 
براي كمك به دستگاه ها، طرح به مجلس ببريم. به 
گزارش فارس، عليرضا احمدي رييس شوراي عالي 
استان ها در نشست انعقاد تفاهم ميان شوراي عالي 
استان ها و دانشگاه آزاد اسالمي گفت: جامعه شورايي 
۱۲۶ هزار نفر عضو در كل كشور داشته و امروز شوراي 
عالي استان ها به عنوان متولي امر شوراها در كشور 
فعال شده  است. احمدي گفت: شوراي عالي استان ها 
۷۵ عضو دارد و به عنوان مجلس دوم كشور در حال 
خدمت به مردم است و يكي از كارهاي ما شبه تقنيني 
است. همانطور كه دولت بخش نامه ها و آيين نامه هايي 
را تقنين مي كند، ش��وراي عالي استان ها هم موارد 
مصوبش براي مسووالن دولتي الزم االجراست. وي 
تصريح كرد: يك امر اختصاصي هم به شوراي عالي 
استان ها سپرده شده  است كه آن هم بردن طرح به 
صورت مستقيم به مجلس است. شوراي عالي استان ها 
مي تواند كمك حال دستگاه هايي باشد كه قانون به آنها 
اجازه بردن طرح به مجلس را نداده است. وي ادامه داد: 
امروز اعضاي شورا تصميم گرفته اند به صورت جهادي 

وارد عرصه خدمت رساني به مردم شوند.

معاون شهرسازي شهرداري تهران عنوان كرد 

لزوم حذف چند مرحله از فرآيند صدور پروانه ساختماني
عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرسازي شهرداري 
تهران اعالم كرد كه چند مرحله از فرآيند صدور 

پروانه قابل حذف است.

به گزارش ايس��نا، گلپايگاني در جلس��ه بررس��ي تمام 
الكترونيكي كردن صدور پروانه گفت: فرآيند الكترونيكي 
كردن صدور پروانه آغاز شده است به گونه اي كه در حال 
حاضر پروانه شهرسازي پس از ارايه نقشه ۱۵ روزه صادر 
مي شود كه عمدتا نيز غيرحضوري است و مالك مي تواند 
با معرف��ي مهندس ناظر مج��وز تخريب را ني��ز دريافت 
كند كه اين مساله سبب مي ش��ود فرآيند صدور پروانه با 
سرعت بيش��تري جريان داشته باشد. معاون شهرسازي 
شهردار تهران با تاكيد بر اينكه در حال حاضر درخواست 
اوليه صدور پروانه بر روي س��امانه »تهران من« تا مرحله 
درخواست بازديد كارش��ناس قابل انجام است، گفت: با 
اين حال اس��تقبال چنداني از اين موضوع نشده است كه 
البته س��ازمان فناوري شهرداري در مورد صحت سنجي 
و تش��خيص اصالت مقاومت هايي دارد. وي با بيان اينكه 

متاسفانه مالكين در عمل يا تمايلي به استفاده از تسهيالت 
الكترونيكي ندارند يا آموزش ه��اي الزم را نديدند، گفت: 
در سال ۸۶ يك بررس��ي انجام شد كه نشان داد حدود ۴۰ 
درصد مراجعه كنندگان براي ساخت وساز، »خودسازنده« 
هس��تند و چون يكبار مي خواهند س��اختماني بسازند نه 
تمايل و نه سواد آن را دارند كه حاال ممكن است اين عدد با 
توجه به گسترش اينترنت به حدود ۳۵ درصد رسيده باشد. 
به گفته گلپايگاني، نتايج مطالعات مذكور نشان داد كه ۳۰ 
درصد مراجعه كنندگان، بسازبفروش حرفه اي هستند كه 
اين افراد معموال يك تداركاتچ��ي دارند كه آنها نيز عادت 
ب��ه مراجعه حضوري دارند و در اي��ن ميان تعدادي نيز كار 
مهندسي مي كنند كه اين افراد نيز با آموزش و تبليغات به 
سمت استفاده از ظرفيت هاي الكترونيكي كردن صدور پروانه 
خواهند آمد. وي با بيان اينكه هر كاري كه انجام دهيم باز هم 
در مرحله استعالمات شاهد توقف چندماهه هستيم، گفت: 
انواع و اقسام استعالمات براي ساخت يك ساختمان بايد 
دريافت شود مثال براي تعيين حرايم امنيتي يك تاييديه 
۴ الي ۵ ماه طول مي كشد و يا استعالم نوعيت باغ، تعيين 

نوعيت كاربري و ... نيز زمانبر است. وي با بيان اينكه معتقدم 
صدور پروانه به سر گردنه شباهت دارد كه ما هر خواسته اي 
كه از م��ردم داريم در اين مرحله تخليه مي كنيم، گفت: به 
مالك مي گوييم اول عوارض نوسازي را بپرداز بعد از آن مالك 
را هدايت مي كنيم تا انواع و اقسام مراحل را طي كند و حتي 
به او مي گوييم كه بيمه كارگران ساختماني را اول پرداخت 
كن و اگر مفاصاحساب بياوريد ما فرآيند را ادامه مي دهيم در 
حالي كه اين مساله مربوط به تامين اجتماعي است و اصال 
ب��ه ما ارتباطي ندارد. وي با بيان اينكه تعدادي از مراحل در 
فرآيند صدور پروانه قابل حذف است، گفت: كار الكترونيكي 
كردن صدور پروانه آغاز شده، به گونه اي كه هيچ پروانه اي 
خالف ضوابط و مقررات صادر نمي شود و اميدواريم تا پايان 
امسال نيز بتوانيم اعالم كنيم كه صدور پايان كار نيز منطبق 

با قوانين و مقررات است.

    الكترونيكي شدن صدور پروانه در تهران تا 1400
در همين حال، بهاره آروين ، رييس كميته شفافيت شوراي 
شهر تهران اعالم كرد تا سال ۱۴۰۰ فرآيند تمام الكترونيكي 

كردن صدور پروانه در تهران به اتمام مي رسد. آروين گفت: 
دريافت صدور پروانه، ع��دم خالف و پايان كار براي مردم 
تهران به يك بازي مار و پله تبديل شده است كه هر چقدر 
جلوتر مي روند هيچ كس پاسخگو نيست. وي با بيان اينكه 
قرار بود مراجعات حضوري مكرر به ش��هرداري تهران و 
دفاتر خدمات الكترونيك براي انجام كارهاي صدور پروانه 
كاهش يابد و كار براي مردم تسهيل شود، گفت: در حال 
حاضر ما در شرايط كرونايي قرار داريم و بايد پروسه صدور 
پروانه و اقدامات شهرسازي را كاهش داده و تمامي فرآيند 
را الكترونيكي كنيم. وي با بيان اينكه مي توان در ابتدا هم 
فرآيند صدور پروانه را الكترونيكي كرد و هم در صورتي كه 
مردم خودش��ان مايل بودند به دفاتر خدمات الكترونيك 
مراجعه كنند، گفت: برخي از شهروندان مايلند كه حضوري 
كارشان را پيش ببرند و نبايد حق انتخاب را از آنها بگيريم 
اما در اين شرايط برخي افراد نيز هستند كه مي خواهند به 
صورت الكترونيكي مدارك شان را بارگذاري كنند. به گفته 
رييس كميته شفافيت شوراي شهر تهران، در عصر اينترنت 
هستيم و احراز هويت سجام نيز غيرحضوري انجام مي شود 

و صدور پروانه را هم مي توان غيرحضوري انجام داد. وي با 
بيان اينكه پيشنهاد مي شود يك كارگروهي براي بررسي 
فرآيند الكترونيكي كردن صدور پروانه تشكيل شود تا ضمن 
بررسي موانع، مسير را نيز اصالح كنند، گفت: همچنين اين 
كارگروه بايد ضمن بررسي موانع قانوني، راهكارهاي كمك 
شورا به شهرداري براي الكترونيكي كردن پروانه را پيدا كند 
چراكه ممكن است در اين مسير نيازمند مصوبات و قوانين 
جديد باشيم. آروين با بيان اينكه بايد زمان مشخصي براي 
الكترونيكي كردن تمامي فرآيند صدور پروانه در نظر گرفته 
شود، گفت: به نظر مي رسد تا سال ۱۴۰۰ مي توانيم فرآيند 
صدور پروان��ه را در تمام الكترونيكي كنيم و اين در حالي 
است كه يك ماه آينده مجددا جلسه اي برگزار خواهيم كرد 
تا در مورد اين موضوع به جمع بندي برسيم و ببينيم كه چه 
اقداماتي تا حاال صورت گرفته است. وي افزود: البته در اين 
مسير نيازمند اصالحاتي نيز در قوانين هستيم كه آن نيز 
بايد حل شود و اميدواريم بتوانيم هر دو موضوع يعني حل 
مشكالت قانوني و تمام الكترونيكي كردن صدور پروانه را 

پيش ببريم.

۵۰ درصد مسافران ورودي به فرودگاه ماسك نداشتند
مديركل فرودگاه مهرآباد از فروش ماسك با نرخ 
مصوب خارج از فضاي ترمينال هاي فرودگاه خبر 
داد و گفت: هيچ مسافري بدون ماسك نمي تواند 

وارد فرودگاه شود.

ابراهي��م م��رادي در گفت وگ��و با ايلن��ا درب��اره اجراي 
پروتكل  هاي بهداش��تي در فرودگاه مهرآباد اظهار كرد: 
پيش از اينكه پوش��ش و استفاده از ماسك اجباري شود، 
طبق دستورالعمل سازمان هواپيمايي كشوري استفاده 
از ماسك در داخل هواپيما اجباري بود و تمام ايرالين ها 
موظف به ارايه ماس��ك به مس��افران بودند اما با دستور 
رييس جمهور و س��تاد ملي مبارزه با كرونا مس��افران در 
فرودگاه هم بايد ماسك استفاده كنند. وي با بيان اينكه 

پيش از اجباري ش��دن اس��تفاده از ماس��ك ۵۰ درصد 
مس��افران ورودي به مهرآباد پوش��ش ماسك نداشتند، 
گفت: از روز ش��نبه- چهاردهم تيرماه- فروش ماسك با 
نرخ مصوب را در خارج از فض��اي ترمينال فرودگاه آغاز 
كرده ايم در حال حاضر مس��افران مي توانند قبل از ورود 
به فضاي ترمينال هاي ۲، ۴ و ۶ ماسك را با قيمت مصوب 
تهيه كنن��د.  مديركل فرودگاه مهرآب��اد ادامه داد: حتي 
براي مسافران با پرواز برگشت به مهرآباد، قبل از ورود به 
ترمينال امكان تهيه ماسك فراهم شده است. مرادي درباره 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي بين مسافران افزود: بحث 
رعايت فاصله گذاري مسافران در سفرهاي هوايي شامل دو 
موضوع رعايت فاصله گذاري اجتماعي در فضاي ترمينال 
و رعايت فاصله گ��ذاري در داخل هواپيما و اتوبوس هاي 

جابه جايي مسافران از ترمينال تا هواپيما و بالعكس است. 
نظارت بر رعايت اين پروتكل در داخل هواپيما و اتوبوس 
بر عهده فرودگاه نيست و سه شركت هندلينگ ايران اير، 
س��امان و همراه كوش��ا در بخش جابه جايي مسافران از 
ترمينال تا هواپيما و بالعكس را برعهده دارند. وي تاكيد 
كرد: در محيط ترمينال به طور مداوم و مستمر بحث رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي نظارت مي شود. تمام غرفه هاي 
غذايي روزانه چند بار مورد بررسي بهداشتي قرار مي گيرند. 
دوربين هاي حرارتي دماي مسافران را رصد مي كند. اجازه 
حضور دسته جمعي مسافران در يك محل را نمي دهيم و 

براي صف گيت ها نشان گذاري كرده ايم.
مديركل فرودگاه مهرآباد ادامه داد: متاسفانه با تمام اين 
اقدامات، برخي از مسافران پروتكل ها را رعايت نمي كنند.

مرادي با اش��اره به نحوه برخورد با مس��افراني كه داراي 
درجه حرارت باال باش��ند، اظهار كرد: با توجه به گرماي 
هوا از مسافراني كه در بدو ورود به ترمينال با تب سنجي 
دوربين هاي حرارتي، دما بااليي داشته باشند دوبار تست 
تب انجام مي ش��ود. اگر دوربين ه��اي حرارتي براي يك 
مسافر آالرم تب را بدهد، مسافر ۳ دقيقه در همان محيط 
منتظر تست بعدي مي ماند اگر دما كمتر شود مسافر اجازه 

ورود به داخل ترمينال را خواهد داشت.
وي افزود: اما اگر در دومين تب سنجي هم دماي مسافر 
باال بود، به اورژانس فرودگاه براي بررس��ي هاي بيش��تر 
اطالع داده مي شود. اگر اورژانس تاييد كند كه عامل اين 
تب ويروس كرونا نيست، مس��افر مي تواند به سفر خود 
ادامه دهد. مديركل ف��رودگاه مهرآباد درباره تجهيز اين 

فرودگاه ب��ه دوربين هاي حرارتي گفت: فرودگاه مهرآباد 
اولين فرودگاهي بود كه پس از بحث شيوع ويروس كرونا 
سريعا نسبت به خريد دوربين حرارتي اقدام كرد و در همان 
اسفندماه ۳ دوربين حرارتي به مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان 
خريداري شد كه احتماال قيمت آن امروز به يك ميليارد 

تومان رسيده است.
مرادي با بيان اينكه خوش��بختانه هيچ يك از كاركنان و 
كارگران مشغول به كار در فرودگاه مهرآباد به دليل ابتال 
به ويروس كرونا فوت نشدند، اظهار داشت: با سه پزشك 
معتمد براي بررس��ي س��المت كاركنان قرارداد منعقد 
كرديم و به طور مداوم و مستمر كاركنان معاينه مي شوند 
و با پيشگيري هاي انجام شده نهايتا در اين مدت ۲۰ نفر از 

كاركنان درگير كرونا شدند.

 دكتر عليرضا زالي: وضعيت بسيار شكننده اي در تهران حاكم است

مجادله توييتري بر اثر تشديد محدوديت ها در تهران
مج�ادالت ب�ر اث�ر بازگش�ت محدوديت ه�اي 
ترافيكي در تهران ميان مس�ووالن قوت گرفته 
و در آخرين واكنش ها س�خنگوي شوراي شهر 
خواستار تش�ديد محدوديت ها و حتي دوركار 
شدن كارمندان شده است. به گزارش  مهر، روز 
سه شنبه محسن هاش�مي رييس شوراي شهر 
تهران، در حاشيه جلسه شوراي شهر به افزايش 
تعداد جانباختگان كرونا به حدود ۷۰ نفر اشاره 
كرد و در پاسخ به س�والي در خصوص لغو طرح 
ترافيك ته�ران با توجه به ع�دم امكان رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي در ن�اوگان حمل و نقل 
عمومي و ج�والن كرونا در پايتخت گفت: من در 
اين باره نظري نمي دهم، چون نظرم از سوي ستاد 
كرونا وتو مي ش�ود. عليرضا وهاب زاده مشاور 
وزير بهداشت، در واكنش به اظهارات هاشمي با 

انتشار پستي در توئيتر خطاب به رييس شوراي 
شهر تهران، نسبت به عدم لغو طرح ترافيك انتقاد 
كرد و نوشت: »رييس شوراي شهر تهران: دفن ۷۰ 
مبتال به كرونا در تهران در حالي اس�ت كه تعداد 
دفن شدگان بيماري كرونا به ۱۹ نفر رسيده بود اما 
مجدداً آمارها افزايش يافت. شما كه مي دانيد روند 
شيوع و ابتالء چقدر است، چرا طرح ترافيك رو 
لغو نمي كنيد تا مردم مجبور نباشند در اين شرايط 
از مترو و اتوبوس استفاده كنند!؟« پيروز حناچي 
شهردار تهران نيز لغو محدوديت هاي ترافيكي در 
تهران را در كنترل اين ويروس موثر ندانسته و در 
پيامي توئيتري اظهار كرد: براساس گزارش هاي 
علمي و مشاهدات ميداني برداشت طرح ترافيك 
منجر به افزايش س�فرهاي غيرض�روري درون 
شهري مي شود. سخنگوي شوراي شهر تهران 

نيز ديروز با توج�ه به وضعيت ش�يوع كرونا در 
پايتخت در توئيتر نوشت: »وضعيت تهران از نظر 
كرونا »بسيار اسفناك« و در وضعيت قرمز است. 
افزايش پرشتاب تعداد بيماران و جانباختگان، 
حيرت آور اس�ت. به عن�وان نماينده م�ردم در 
ش�ورا، از س�تاد كرونا مطالبه مي كن�م بي هيچ 
مسامحه اي، جدي ترين محدوديت ها را تصويب 
و اعمال كند. كمتريِن آن، دوركار شدن كارمندان 
است!« به نظر مي رسد طرح اجباري شدن زدن 
ماسك در وسايل حمل و نقل عمومي با توجه به 
عدم امكان رعايت فاصله گ�ذاري اجتماعي در 
پيش�گيري از تشديد ش�يوع كرونا در پايتخت 
تأثير آن چناني نداشته و چاره اي جز بازگرداندن 
برخي محدوديت ها از سوي تصميم گيران باقي 

نمانده است.

فضاي مجازي

علي بيت اللهي



دانش و فن6اخبار ويژه

تخصيص 1.۲ ميليارد يورو به واردات گوشي در مقايسه با ۲,۴ ميليارد يوروي سال گذشته

بويبهبودازبازارموبايلنميآيد
گروه دانش و فن|

خبر ممنوعيت واردات گوش�ي هاي باالي 
300 يورو اي�ن روزها به يك�ي از مهم ترين 
اخبار حوزه فناوري اطالعات تبديل ش�ده 
و ب�ه واس�طه جامع�ه مصرف�ي بااليي كه 
دارد، توج�ه بس�ياري را به خود مش�غول 
ك�رده اس�ت. در حالي كه زمزم�ه  احتمال 
ممنوعيت واردات گوش�ي هاي باالي 300 
يورو در دو هفته گذش�ته در اخبار رسمي 
و غيررسمي ش�نيده شده بود، با اعالم اين 
خبر توس�ط انجمن واردكنندگان موبايل، 
ش�كلي جدي تر به خود گرف�ت تا واكنش 
كارب�ران را در پي داش�ته باش�د و ماجرا با 
گران ش�دن چند ده ميليوني گوش�ي هاي 
لوكس كه در روزهاي گذشته تا 60 ميليون 
توم�ان هم در ب�ازار قيمت گذاري ش�دند، 
بغرنج تر شد. اما در حالي كه از طرف دولت 
و كميته اي متشكل از بانك مركزي، وزارت 
صمت و ارتباطات، اين تصميم ملغي اعالم 
ش�د، آرامش ب�ه ب�ازار برنگش�ته و البته 
خبر لغو ممنوعي�ت واردات كاالهاي باالي 
300 يورو در حالي منتش�ر شده كه انجمن 
واردكنندگان با انتقاد از شيوه اطالع رساني 
دولت، اظه�ار مي كن�د كه اين گوش�ي ها 
عمال از ابتداي س�ال جاري از بانك مركزي 
تخصيص ارز نگرفته اند و تمامي گوشي هاي 
لوكس موجود در بازار، به صورت مسافري 
وارد شده اند كه عمال روشي پوششي براي 
قاچاق كاال و رجيس�تر كردن گوشي با كد 
اتباع اس�ت. اين انجم�ن همچنين معتقد 
اس�ت در ش�رايط بحراني فعل�ي كه دولت 
تخصيص ارز به واردات گوشي را درمقايسه 
با سال گذش�ته نصف كرده است، تنها راه 
براي تامين نياز بازار، همين روش ممنوعيت 
موقت�ي كااله�اي گران قيمت اس�ت كه 9 
درصد تعداد گوشي هاي بازار را اما به ارزش 
40 درصدي تشكيل مي دهند، تصميمي  كه 
اگرچه از س�وي كميته تخصيص ارز گرفته 
شده، اما با افزايش انتقادات از سوي مردم، 
توسط دولت، ظاهرا ملغي اعالم شده است، 
حال آنكه واردكنندگان همچنان نمي توانند 

اين گوشي ها را وارد كنند.

محدوديت واردات موبايل با ارزش باالي ۳۰۰ يورو 
كه از س��وي انجمن واردكنن��دگان موبايل، تبلت 
و لوازم جانبي اعالم ش��ده ب��ود، در روزهاي اخير 
خبرساز شد، تا جايي كه اين انجمن در اطالعيه اي 
كه با عنوان »شفاف سازي در خصوص محدوديت 
واردات موباي��ل ب��ا ارزش ب��االي ۳۰۰ ي��ورو«، 
منتش��ر كرده، اعالم كرد كه اي��ن تصميم به دليل 
»محدوديت ه��اي اخي��ر ارزي و در جهت تامين 
حداكثري نياز موبايل در كشور و كنترل و مديريت 
بهينه واردات تمامي كاالها در كشور صورت گرفته 

اس��ت.« اما در نهاي��ت در كميته مش��ترك ميان 
بانك مركزي و وزارتخانه هاي صمت و ارتباطات و 
فناوري اطالعات موضوع اعمال ممنوعيت واردات 
گوش��ي هاي باالي ۳۰۰ يورو منتفي شد. مجتبي 
رضاخواه، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
گفت كه طبق اظهارات مدرس خياباني، سرپرست 
وزارت صم��ت، ممنوعيت واردات گوش��ي باالي 
۳۰۰ يورو ش��ايعه و ش��يطنت عده اي بوده است. 
ورود نهاده��اي نظارتي و قضايي ب��راي برخورد با 

اخاللگران در بازار ضروري است.

موبايلنخريد،ارزانميشود
از طرف��ي ابراهي��م درس��تي، ريي��س اتحادي��ه 
فروشندگان دستگاه هاي صوتي و تصويري و تلفن 
همراه و لوازم جانبي، در گفت وگو با ايسنا گفت كه با 
توجه به لغو ممنوعيت واردات تلفن همراه با ارزش 
باالي ۳۰۰ يورو دليلي براي افزايش قيمت موبايل 
وجود ن��دارد و قيمت ها بايد به حالت قبل برگردد، 
بنابراين بهتر است ش��هروندان براي خريد موبايل 
عجله نكنند. او با انتقاد از انتش��ار خبر ممنوعيت 
واردات موبايل هاي باالي ۳۰۰ يورو، تصريح كرد: 
»اين خبر باعث افزايش قيمت موبايل  شد و حتي 
قيمت برخي از تلفن هاي همراه گران قيمت به ۵۰ 
تا ۶۰ ميليون تومان رس��يد. اعالم اين خبر قيمت 
موبايل هاي كمت��ر از ۳۰۰ يورو را هم افزايش داد. 
بنابراين عده اي مي خواس��تند از اين شرايط سود 
هنگفتي ببرند. بيش از ي��ك ميليون تلفن همراه 
هنوز در سامانه ثبت نشد و مكالمه برقرار نشده كه 
با اعالم اين خبر قيمت آنها هم افزايش پيدا كرد.« 
وي با اشاره به منتفي اعالم كردن اين مصوبه توسط 
مجموعه دول��ت، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات 
اظهار كرد: »از دس��تگاه هاي نظارتي مي خواهيم 
اجازه ندهند عده اي از ش��رايط سوءاستفاده كنند 
و گران��ي را به گردن مغ��ازه داران بيندازند. گراني 
با گرانفروش��ي متفاوت اس��ت و اكثر مغازه داران 
جنس را گران مي خرند، چراكه برخي ش��ركت ها 
چند دس��تگاه پوز دارند و مغ��ازه داران بايد عالوه 
بر قيمت ش��فاف، يك قيمت هم زير ميز بكش��ند. 
برخي از شركت ها موبايل را فقط در فروشگاه هاي 
زير نظر خودشان توزيع مي كنند، اين مساله باعث 
وجود اختالف قيمت فاحش در بازار مي ش��ود كه 
ضرر آن ب��ه مصرف كننده مي رس��د و بدنامي آن 
براي مغازه دار اس��ت.« وي با بي��ان اينكه با وجود 
لغو اي��ن مصوبه قيمت ها بايد كاه��ش پيدا كند و 
در اين زمين��ه بايد نظارت ص��ورت گيرد، تصريح 
كرد: دليلي براي افزايش قيم��ت وجود ندارد و به 
مصرف كنندگان مي گويم براي خريد شتاب نكنند، 
فروشندگان هم س��ود عادالنه روي كاال بكشند و 
به واردكنندگان تذكر مي دهم از ش��رايط بحراني 
سوءاستفاده نكنند. شركت ها مكلف هستند كاالي 
خود را بين فروشندگان توزيع كنند، تعميركاران 
با مش��اهده پروانه كسب مطمئن ش��وند كه افراد 

فروشنده هستند.«

باگرانفروشانبرخوردميشود
همچنين عباس تابش، مع��اون وزير صمت با بيان 
اينكه هيچ بهانه اي ب��راي افزايش نرخ موبايل قابل 
قبول نيس��ت هش��دار داد با گرانفروش��ان در بازار 
گوش��ي تلفن هم��راه برخ��ورد مي ش��ود. تابش با 
بيان اينكه بر اس��اس تصميم بانك مركزي، وزراي 
ارتباطات و فن��اوري اطالعات و صنع��ت، معدن و 
تجارت، واردات گوش��ي تلفن هم��راه باالي ۳۰۰ 
يورو به كش��ور هيچ تغييري نخواهد داشت، افزود: 
»با توجه به بررس��ي هاي همه جانبه صورت گرفته، 
واردات گوش��ي هاي تلف��ن همراه ب��ا ارزش باالي 
۳۰۰ يورو به كش��ور مطابق با روال گذشته خواهد 
ب��ود، بنابراين هيچ يك از ش��ركت هاي واردكننده 
و واحد هاي صنفي س��طح بازار، حق ندارند به بهانه 
اخب��ار منتشرش��ده نادرس��ت قبل��ي در خصوص 
ممنوعيت واردات گوشي تلفن همراه با ارزش ۳۰۰ 
يورو، افزايش قيمتي اعمال كنند. بازرسان سازمان 
اتاق هاي اصناف و س��ازمان هاي صمت اس��تان ها 
نسبت به هرگونه افزايش قيمت نامتعارف در سطح 
بازار، اق��دام كرده و مردم ني��ز مي توانند در صورت 
مشاهده گرانفروشي، مراتب را از طريق سامانه 124 
و واحد هاي نظارت و بازرسي اصناف اعالم كنند.« به 
گفته تابش، تعيين قيمت گوشي هاي تلفن همراه بر 
مبناي ضوابط تعيين شده از سوي سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان و توليدكنندگان صورت خواهد 
گرفت و بسته به مقطع واردات، نوع ارز مورد استفاده 
و نرخ ارز، قيمت تمام ش��ده آنها تعيين خواهد شد 

كه چنانچه گزارش گرانفروشي از سوي مردم ثبت 
شود، بررسي هاي الزم در اين رابطه صورت خواهد 
گرفت؛ ضمن اينكه بازرسي ها از بازار نيز به صورت 
مس��تمر صورت گرفت��ه و با گرانفروش��ان برخورد 
خواهد ش��د. وي تاكيد كرد: »هيچ گونه تغييري در 
قيمت گوشي هاي تلفن همراه به بهانه هاي مختلف 
از جمله انتش��ار اخبار نادرست مبني بر ممنوعيت 
ثبت سفارش گوشي هاي تلفن همراه باالي ۳۰۰ يورو 
مجاز نيست و حتمًا برخورد الزم صورت مي گيرد.«

واقعيترابهمردمبگوييد
به دنب��ال باال گرفت��ن اعتراض كاربران در ش��بكه 
اجتماعي نسبت به تصميم دولت در اين زمينه، علي 
ربيعي، س��خنگوي دولت، اعالم كرد تغيير رويه اي 
در واردات موبايل اتفاق نيفتاده و در اين زمينه هيچ 
ابالغي از س��مت وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
گمركات كشور ابالغ نشده و اين تنها يك پيشنهاد 
بوده كه هيچ وقت عملي نش��ده است. اين اظهارات 
در حالي اس��ت كه رضا قرباني، عض��و هيات  مديره 
انجم��ن واردكنندگان موبايل روز گذش��ته در يك 
نشست خبري از پشت پرده اتفاقات اخير گفت و با رد 
ادعاي سخنگوي دولت در مورد اجرا نشدن مصوبه 
ممنوعيت واردات گوشي هاي باالي ۳۰۰ يورويي، 
از دولت خواس��ت تا واقعيت ها را به م��ردم بگويد. 
قرباني درباره روند ممنوعيت واردات گوش��ي هاي 
باالتر از ۳۰۰ يورو توضيح داد: »ابالغيه اين دستور 
از 11 خرداد ابالغ شد، اما از اول ارديبهشت جلساتي 

در اين زمينه تشكيل مي ش��ود و اسامي حاضراني 
كه در اين جلس��ات حضور داشتند هم ثبت شده و 
نمي توانند بگويند از ماجرا بي اطالع بوده اند. در يك 
ماه گذشته هم ثبت سفارش براي گوشي هاي باالي 
۳۰۰ يورو انجام نمي شود و ما هم به اعضاي انجمن 
اعالم كرديم كه از ثبت سفارش ندهند، چون ارزي 
تخصيص نمي ش��ود، همان طور كه از ابتداي سال 
جاري، تخصيص ارز هم براي اين گوش��ي ها اتفاق 
نيفتاده است.« وي درباره علت تصميم گيري براي 
ممنوعيت واردات گوشي هاي باالي ۳۰۰ يورو اظهار 
كرد: »س��ال گذش��ته 2.۵ ميليارد يورو به واردات 
گوش��ي اختصاص دادند و امس��ال اعالم كردند كه 
يك و نهايتا 1.2 ميليارد يورو اختصاص مي دهند، از 
طرفي سال گذش��ته ما ارز نيمايي داشتيم و امسال 
ارز حاصل از صادرات است. امسال شرايط كرونا هم 
در كشور وجود دارد و موضوع آموزش آنالين و افراد 
بي بضاعت هم مطرح اس��ت و در اين ش��رايط بازار 
بايد مديريت ش��ود. گوش��ي هاي باالي ۳۰۰ يورو، 
از نظ��ر تعدادي 9 درصد ب��ازار را تامين مي كند اما 
4۰ درصد ارز تخصيص يافت��ه را دريافت مي كند و 
اكنون وضعيت ارزي كشور خوب نيست. از ابتداي 
سال 99، 1۵1 هزار گوشي وارد شده كه 1۰7 هزار 
گوشي به صورت مسافري يا همان قاچاق و تنها 44 
هزار گوشي به صورت تجاري وارد شده و از 1۰7 هزار 
گوشي هم 1۰۰ هزار متعلق به برند اپل بوده است. 
طبق آمار همتا، سال گذشته هم 84۰ ميليون يورو 

تنها براي تامين 9 درصد بازار هزينه بود.«

حركت به سمت 5G نيازمند عزم ملي استعدم كارايي تصميمات شوراي عالي فضاي مجازي
يك حقوقدان در عرص�ه فضاي مجازي معتقد 
است كه در ساختار فعلي ش�وراي عالي و مركز 
ملي فضاي مجازي نبود كميسيون عالي حقوق 
فناوري اطالعات و ارتباطات در كشور، ضعف و 

نقصان به شمار مي رود. 

به گزارش مهر، محمدجعفر نعناكار به بررسي حقوقي 
اس��ناد و قوانين موجود در خصوص نظارت بر اجراي 
مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي پرداخته و معتقد 
است كه نبود بازوي اجرايي تصميمات در شوراي عالي 
و مركز ملي فضاي مجازي با ايجاد كمسيون ها و بازوي 

مستشاري و يا معاونت حقوقي مرتفع مي شود. 
وي اظهار كرد: »برخي معتقدند مصوبات ش��وراي عالي 
فضاي مجازي فاقد ضمانت اجرا اس��ت و از منظر قانوني 
نمي توان نظارت كاملي روي اجراي مصوبات انجام داد؛ براي 
روشن شدن موضوع بايد چند بررسي حقوقي روي اسناد 
موجود و قوانين داخلي انجام پذيرد. اينكه براساس مقدمه 
اساسنامه مركز ملي فضاي مجازي و پيوست حكم ابالغي 
مورخ 17 اس��فند 1۳9۰ مقام معظم رهبري، مركز ملي 
فضاي مجازي، زير نظر شوراي عالي فضاي مجازي كشور 
تأسيس مي شود تا اشراف كامل و به روز نسبت به فضاي 
مجازي در سطح داخلي و جهاني و تصميم گيري نسبت 

به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه كش��ور با اين موضوع 
ازحيث سخت افزاري، نرم افزاري و محتوايي در چارچوب 
مصوبات شوراي عالي و نظارت بر اجراي دقيق تصميمات 
در همه سطوح تحقق يابد. اين مركز در چارچوب مصوبات 
شوراي عالي فضاي مجازي، باالترين سطح حاكميتي را 
در ميان كليه  دستگاه هاي كشور در حوزه  فضاي مجازي 
دارد. بر اين اساس شوراي عالي فضاي مجازي و مركز ملي 
فضاي مجازي كشور سازوكارهاي الزم درخصوص تصويب 
قواعد، نظام نامه ها و آيين نامه هاي الزم را داشته و مي تواند 
باتوجه به ساختار خود و استفاده از ظرفيت هاي موجود در 
كشور مانند سازمان بازرسي كشور، دادستاني كل كشور 
و استفاده از ظرفيت هاي سازمان هاي مردم نهاد اقدام به 
نظارت و تعيين تكاليف كند. آنچه شايد به نظر مي رسد در 
ساختار فعلي شوراي عالي فضاي مجازي و مركز ملي دچار 
ضعف است نبود كميسيون عالي حقوق فناوري اطالعات 
و ارتباطات در كشور است كه اين نقصان مي تواند مرتفع 
شود. ازاين رو به نظر مي رسد ادعاي عدم كارآمدي و نبود 
ب��ازوي اجرايي تصميمات در ش��وراي عالي و مركز ملي 
فضاي مجازي بيشتر و پيش تر به خاطر عدم درك صحيح از 
ظرفيت هاي اساسنامه و نبود تفسير دقيق حقوقي از وظايف 
اين شورا است كه اين چالش مي تواند با ايجاد كميسيون ها و 

بازوي مستشاري يا معاونت حقوقي مرتفع شود.«

مجري طرح نسل پنجم شبكه ارتباطي، ورود 
كشور به نس�ل پنجم را نيازمند شكل گيري 
عزمي مل�ي دانس�ت و تاكيد كرد ك�ه براي 
حركت به س�مت5G اول بايد تكليف طيف 
فركانسي مشخص شود، در غير اين صورت 
ورود به اين عرصه چندان آسان نخواهد بود. 

به گ��زارش وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات، 
رقيه جدا، عضو هيات علمي پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوري اطالعات در خصوص اقدامات و برنامه هاي 
اين پژوهش��گاه براي فراهم كردن ورود كش��ور به 
نسل پنجم شبكه ارتباطي گفت: »بر اساس ابالغيه 
معاون��ت برنامه ري��زي و نظارت راهب��ردي وزارت 
ارتباط��ات در اواي��ل س��ال 1۳9۵، پروژه هايي به 
پژوهشگاه پيش��نهاد داده شد كه يكي از آنها پروژه 
»رص��د و ارتقاي دان��ش داخلي فن��اوري و تدوين 
برنام��ه جامع حوزه 4G و 5G « ب��ود. هدف از اين 
پروژه، تدوين نقش��ه راه، راهبردها و برنامه اجرايي 
در خص��وص تكام��ل4G و ورود ب��ه نس��ل جديد 
ارتباطي يا همان نسل پنجم شبكه ارتباطي بود كه 
خروجي هاي اين پروژه در تاريخ ۳1 ارديبهشت 9۶ 

نهايي و استخراج شدند.« 

رقيه جدا با بيان اينكه نقشه راه فناوري5G مطرح 
شد و چندين پروژه فني، اقتصادي، كسب وكاري و 
اجتماعي پيشنهاد ش��د، گفت: »يكي از پروژه هاي 
مطرح در نقش��ه راه، پروژه رگوالتوري5G بود كه 
در تي��ر 9۶ به كارفرمايي س��ازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي در پژوهش��گاه شروع شد و در 
اسفند 97 به اتمام رسيد. نتايج به دست آمده از اين 
پروژه به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
ارايه شده تا در كميسيون ذي ربط در قالب مقررات 
قابل اجرا، بررسي شده و به تصويب برسد كه مقررات 
 5Gموردنياز براي اپراتورها جهت ارايه سرويس هاي
و طيف هاي كاربردي براي اين فناوري و نيز بازيگران 
جديد و تعام��الت بين آنها ازجمله مواردي اس��ت 
كه بايد در اين كميس��يون بررس��ي  ش��ود.« عضو 
هيات علمي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات 
در ادامه با تأكيد بر اينك��ه در اين پروژه موضوعات 
مختلفي مطرح شد و پيش��نهادهايي براي رفتن به 
سمت5G و همچنين ارتقاي پروانه اپراتورها داده 
ش��د، گفت: »برخي از مهم ترين پيش��نهادها براي 
حركت به س��مت5G عبارتند از: اولويت گسترش 
شبكه 4G، طيف فركانس��ي موردنياز، سرويس ها 
و اولويت بندي، گس��ترش س��لول هاي كوچك در 

مناط��ق ش��لوغ، زيرس��اخت هاي موردني��از براي 
گس��ترش5G به منظور تأمين الزامات اين ش��بكه 
)انتها به انتها نه فقط بخش بي سيم و راديويي( مانند 
كاهش تأخير و قابليت اطمينان باالي شبكه عالوه 
بر ظرفيت شبكه، اشتراك گذاري منابع زيرساختي 
)فع��ال و غيرفعال( ازجمله منابع راديويي با معرفي 
بازيگران جديد همانند ش��هرداري ها و ميزبان هاي 
بي طرف، افزايش س��رمايه گذاري و جذب سرمايه 
جهت گس��ترش 5G، ايجاد كميت��ه عالي راهبري 
جهت تش��ويق س��رمايه گذاري اپراتورها و س��اير 
بازيگ��ران در صنايع عم��ودي و ايجاد آمادگي هاي 
الزم در آنها ب��راي ورود 5G، ارتقاي رگوالتوري به 
نس��ل چهار و پنج. بنابراين با توجه به پيشنهادهاي 
ارايه شده بايد اين نكته را مدنظر داشت كه ورود به 
نسل پنجم ش��بكه ارتباطي تنها با خواست وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات ممكن نيست و تا زماني 
كه عزمي ملي ايجاد نشود و به طور مقال تكليف طيف 
فركانسي مش��خص نش��ود و يا همدلي و همكاري 
س��ازمان ها و نهادها به ويژه شهرداري ها و صاحبان 
اماكن و مبلمان شهري براي نصب تجهيزات و فراهم 
كردن زيرساخت ها شكل نگيرد، ورود به اين عرصه 

چندان آسان نخواهد بود.«
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افتتاحسولهانبارمركزي
شركتگازاستانايالم

عباس ش��مس اللهي مدير عامل شركت گاز 
اس��تان در مراسم افتتاح س��وله انبار مركزي 
شركت گاز اس��تان گفت: اين سوله با 1۵۰۰ 
مترمرب��ع مس��احت جهت نگه��داري اقالم 
پالس��تيكي، مواد قابل اش��تعال، كنتورهاي 
گاز و ايس��تگاه هاي گاز خريداري شده تعبيه 
گرديده اس��ت كه براي افزاي��ش كاربري آن 
در آين��ده، قابليت نصب جرثقيل س��قفي و 
 دي��وار چيني نيز در طراح��ي آن مدنظر قرار 
گرفته اس��ت.  ميزان اعتبار هزينه شده براي 
احداث آن 14 ميليارد ريال بوده كه در مدت 
9 ماه اجرا گرديده است. شمس اللهي افزود: 
با توجه به موقعيت قرار گيري اين س��وله در 
آينده مي ت��وان معادل 48۰مت��ر مربع پنل 
خورش��يدي ني��ز روي س��قف آن طراحي و 
نصب و برق مصرفي و اضطراري مجموعه انبار 
مركزي ش��ركت را تأمين كرد كه در مبحث 
پدافند غيرعامل و منبع دوم تأمين انرژي و نيز 
در مص��رف و هزينه برق انبار نيز صرفه جويي 

خواهد شد. 

بهرهگيريازتريبونائمهجمعهدر
فرهنگسازيمديريتمصرفبرق
احمد جعفري مدير امور برق نوش��هر در اين 
نشس��ت در خصوص وضعيت برق كشوردر 
پيك تابستان و اهميت همدلي تمام جامعه 
 براي گذر ايمن از پيك بار مطالبي را بيان كرد.
 وي جايگاه مساجد به عنوان الگوي صحيح، 
موثر و پذيرفته ش��ده در جامعه اس��المي را 
امري ضروري و مهم خواند و گفت: استفاده از 
ظرفيت تريبون مساجد براي اصالح فرهنگ 
 مص��رف و ايجاد آرام��ش در جامعه بس��يار

 موثر است.  
نگاه و اهميت ويژه دين مبين اسالم در مبحث 
مصرف صحيح و بهره برداري بهينه از نعمات 
الهي، ديدگاه مراجع محترم تقليد در مبحث 
مصرف بهينه و بيان اس��تفتائات آنها در اين 
مهم، مش��كالت ناشي از عدم مصرف صحيح 
برق و تبع��ات آن در اماكن حس��اس به برق 
)بيمارستان ها، چاه هاي آب، مراكز مخابراتي 
و ....(، پديده ش��وم برق هاي غيرمجاز و لزوم 
اصالح ديدگاه جامعه نسبت به اين موضوع از 
مباحثي بود كه توسط مدير اموربرق نوشهر 

در اين نشست مطرح شد.

پيشبينيهمكاريطرحهاي
پاسخگوييبارمشتركانهمكاربرق
مدير دفتر مديريت مصرف شركت توزيع برق 
مازندران از پيش بيني همكاري ١١۶ مگاواتي 
مشتركان همكار در طرح هاي پاسخگويي بار 

در تابستان امسال خبر داد.
سيد محمد عليان گفت: در طرح ها پاسخگويي 
بار در تابس��تان امس��ال بي��ش از 4۰ مگاوات 
با جلب همكاري مش��تركين صنعتي محقق 
مي گردد. وي اف��زود: همچني��ن بيش از ۶8 
م��گاوات ني��ز از طرح ه��اي جل��ب همكاري 
مش��تركين اداري، س��اير مصارف ديماندي، 
صنايع كش��اورزي و طيور شامل شاليكوبي ها 
و مرغداري ها، س��ردخانه ها، ايستگاه هاي گاز 
فش��رده طبيع��ي و دارن��دگان مولدهاي برق 

خودتامين تحقق خواهد يافت.

پرتالجديدشهردارياصفهان
بامعماريمخاطبمحور

مديركل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري 
اصفهان در نشس��ت فصلي مديران ش��هري 
همزمان با روز ش��هرداري ها اظه��ار كرد: در 
دنياي رقابت امروز چالش بر س��ر اين اس��ت 
كه بتواني��م تصوير خوب��ي در ذهن مخاطب 
ايجاد كنيم و براي نيل به اين هدف الزم است 

ارزش آفريني كنيم. 
ايمان حجتي با اشاره به لزوم برقراري ارتباط با 
ذي نفعان مختلف و اطالع رساني همه جانبه به 
آنان گفت: امروزه با ابزارهاي رسانه اي مختلف 

مواجه هستيم كه بسيار فراگير هستند. 
وي اطالع رس��اني و ل��زوم توجه به پيوس��ت 
رسانه اي پروژه هاي مختلف را مورد تاكيد قرار 
داد و افزود: هر پروژه اي كه اجرا مي شود الزم 
اس��ت داراي پيوست رسانه اي باشد. در برخي 
بخش ها تالش هاي بسياري صورت مي گيرد 
اما نگاه به ح��وزه ارتباطات و تبليغات محدود 
است كه با فضاي رسانه اي امروز سازگار نيست. 

انجمنواردكنندگان:طبقآمارهمتا،ازابتدايسال151،99هزارگوشيواردشدهكهازاينتعداد،تنهاواردات44هزارگوشيبهصورتتجاريبودهاست

شهرداری بابل در نظر دارد به استناد رديف 2 از بند 1 صورتجلسه  مورخ 99/4/15 شورای اسالمی شهر بابل نسبت به اجاره مجموعه مزرعه گل واقع در خيابان شريعتی، ابتدای خيابان گل برای مدت 5 سال بر اساس 
قيمت پايه کارشناسی و از طريق مزايده عمومی به اشخاص حقيقی و حقوقی واجد شرايط اقدام نمايد:

نوبت اولآگهیمزايدهعمومی
چاپ اول

سيد مجتبی حکيم -  شهردار بابل

لذا متقاضيان محترم می توانند از تاريخ 99/4/26 تا تاريخ 99/5/4 همراه با معرفی نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دريافت و پس از بررسی، پيشنهاد خود را به همراه ضمانتنامه بانکی به مبلغ 
مندرج در جدول فوق و يا فيش واريزی به همين مبلغ به حساب 0105707039007 نزد بانک ملی واريز و به همراه برگه پيشنهاد قيمت تحويل دبيرخانه شهرداری نمايند.

آخرين مهلت تحويل اسناد تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/5/4  می باشد.
بازگشايی پاکات رسيده در روز شنبه مورخ 99/5/4  راس ساعت 14/15 می باشد.

به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 35156225- 011 می باشد.
http://www.babolcity.ir

موضوع و محل مورد مزايده
مبلغ پايه 

کارشناسی برای 
سال اول )ريال(

مبلغ پايه کارشناسی 
برای سال دوم با احتساب 

10% افزايش  )ريال(

مبلغ پايه کارشناسی 
برای سال سوم با احتساب 

10% افزايش  )ريال(

مبلغ پايه کارشناسی برای 
سال چهارم با احتساب 

10% افزايش  )ريال(

مبلغ پايه کارشناسی برای 
سال پنجم با احتساب %10 

افزايش  )ريال(

پنج سال مجموعا 
)ريال(

سپرده شرکت 
در مزايده 

)ريال(

مساحت 
)مترمربع(

اجاره مجموعه مزرعه گل 
واقع در خيابان شريعتی، 

ابتدای خيابان گل
3/600/000/0003/960/000/0004/356/000/0004/791/600/0005/270/760/00021/978/360/0001/100/000/0005000

5Gدخالتامريكاتوسعه
دربرزيلرابهتعويقمياندازد

كنترلفيشينگهايكرونا
توسطمايكروسافت

زاكربرگتعهديبهمقابلهبا
نفرتپراكنينشاننميدهد

فشارهاي امريكا به برزيل براي همكاري با رقيبان هواوي 
در توس��عه5G به تاخير در راه اندازي شبكه و افزايش 
هزينه ها منجر مي شود. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
يكي از مقامات ارش��د اجرايي ش��ركت هواوي هشدار 
داد فش��ارهاي امريكا بر برزيل احتماال سبب مي شود 
شبكه5G اين كشور با تاخير راه اندازي شود و همچنين 
هزينه هاي آن نيز افزايش يابد. اين درحالي است كه دولت 
ترامپ س��عي دارد نقش هواوي در توسعه نسل پنجم 
اينترنت موبايل در بزرگ ترين اقتصاد امريكاي جنوبي را 
محدود كند. چندي قبل نيز تاد چپمن سفير امريكا در اين 
كشور اعالم كرده بود كاخ سفيد آماده است براي خريد 
تجهيزات5G از شركت هاي رقيب هواوي، بودجه اي در 
اختيار برزيل قرار دهد. رييس جمهوري برزيل ماه گذشته 
اعالم كرده بود توسعه شبكه5G بايد با توجه به ملزومات 

حفط امنيت و اطالعات انجام شود. 

كارشناسان امنيتي مايكروس��افت از دريافت حكم 
دادگاه در ماه جاري براي كنترل شش نام دامنه خبر 
داده ان��د كه از آنها براي طراحي حمالت فيش��ينگ 
عليه كاربران آفيس ۳۶۵ اس��تفاده ش��ده است. به 
گزارش ف��ارس به نقل از زد دي نت، بر اس��اس حكم 
دادگاه مايكروسافت دو نفر را به علت طراحي حمالت 
فيشينگ به منظور سوءاس��تفاده از ترس از ويروس 
كرونا مورد پيگرد قضايي قرار داده اس��ت. اين دو نفر 
از دسامبر س��ال 2۰19 حمالت فيش��ينگ خود را 
عليه مشتريان مايكروس��افت آغاز كرده بودند. اين 
دو متخلف ايميل هايي را براي ش��ركت هاي ميزبان 
س��رورهاي ايميل و نيز ش��ركت هاي كاربر خدمات 
كلود آفيس ۳۶۵ هم ارسال مي كردند. كاربران تصور 
مي كردند اين ايميل ها از سوي كاركنان مايكروسافت 

يا شركاي تجاري قابل اعتماد ارسال شده است. 

برگزاركنندگان كمپين بايكوت تبليغاتي فيس بوك 
پس از ديدار ب��ا مارك زاكربرگ اع��الم كردند هيچ 
نشاني از تعهد اين مدير ارشد به كنترل نفرت پراكني 
و اخبار جعلي مشاهده نكردند. به گزارش مهر به نقل 
از رويترز، برگزاركنندگان كمپين تبليغاتي فيس بوك 
پس از مالقات با مارك زاكربرگ مدير ارشد اجرايي 
اين ش��بكه اجتماعي اعالم كردند آنها هيچ نشاني از 
تعهد به انجام اقداماتي ب��راي كنتر ل نفرت پراكني 
مشاهده نكردند. در حال حاضر بيش از 9۰۰ شركت 
در كمپين »نفرت براي سودآوري را متوقف كنيد« 
شركت كرده اند. گروه هاي حقوق مدني برگزاركننده 
اين كمپين س��عي دارند با فش��ار بر فيس بوك، اين 
شبكه اجتماعي را وادار كنند تا اقداماتي براي متوقف 
كردن انتش��ار پيام هاي نفرت پراكنانه و اخبار جعلي 

انجام دهد. 

اخبار



اخبار

خبر  ويژه

7 صنعت،معدن و تجارت

»تعادل«ازماجرايعدمبازگشتارزصادراتيگزارشميدهد

رد پاي  تخلفات ارزي
تعادل | فرشته فريادرس |

»اي�ن تو بمي�ري از آن تو بميري ها نيس�ت.« 
حكايت اين روزهاي صادركنندگان متخلفي 
است كه در جاده يكطرفه ارزي، دوربرگرداني 
براي بازگشت ارز حاصل ازصادراتشان وجود 
ندارد؛ »كااليشان را صادر مي كنند و اما ارزش 
را ب�ر نمي گردانن�د.« از دولتم�ردان اصرار از 
صادركنن�دگان ان�كار. سياس�ت گذار پولي 
مي گويد باي�د 27 ميلي�ارد دالر ارز حاصل از 
صادرات برگردد، ام�ا صادركنندگان متخلف 
گوششان بدهكار نيس�ت. با اينكه چيزي به 
پايان مهلت رفع تعه�د ارزي يعني 31 تيرماه 
99 باقي نمانده، اما دولت تمامي ابزارهايش از 
تشويق، هشدار و  اولتيماتوم گرفته تا معرفي 
صادركنندگان متخلف به قوه قضاييه وانتشار 
اس�امي آنها را ب�ه كارگرفته ت�ا ارز صادراتي 
برگردد. حال كه اين روزها عدم بازگش�ت ارز 
حاصل از ص�ادرات به چرخه اقتص�اد به يك 
چالش جدي تبديل شده، بايد ديد كه مقصران 
اصلي اين تخلفات ارزي چه كس�اني هستند 
وسهم پارلمان بخش خصوصي، وزارت صمت 
وبانك مركزي در اين ماجراي پرچالش ومهم 
چقدر است؟ در اين گزارش درصدد پاسخگويي 

به اين پرسش برآمديم. 

   ماجراي ارزي كه برنگشت
اوايل تيرماه؛ رييس كل بانك مركزي در يك مصاحبه 
تلويزيون��ي اعالم كرد ك��ه حدود 27.5 ميلي��ارد دالر 
ارز حاصل از ص��ادرات به چرخه اصلي اقتصاد كش��ور 
بازنگشته است. همچنين براس��اس اظهارات متوليان 
بانك مركزي، كساني كه ارز حاصل از صادرات را كامل به 
روش هاي مصوب هيات وزيران بازگردانده اند ۱۴ درصد 
صادركنندگان از جمله »پتروش��يمي ها، فوالدي ها و 
ايميدرويي ها« هس��تند. آنها تا پايان س��ال ۹7 برابر با 
28/5 ميليارد يورو را به چرخه اقتصادي بازگردانده اند. 
اما متخلفان ارزي چه كساني هستند؟ بنابه گفته هاي 
صمد كريمي مدي��ر اداره صادرات بانك مركزي، حدود 
6.8 ميليارد يورو ارزي كه به كش��ور بازنگشته مربوط 
به 250 صادركننده اس��ت. البته براساس آمار اعالمي 
تع��داد كل صادركنندگان ۱۹ ه��زار و ۱76 نفر و تعداد 
صادركنندگاني كه ارز خود را به كشور بازنگردانده اند، ۱6 
هزار و ۴35 نفر اعالم شد، كه اطالعات 250 صادركننده 
متخلف به نهادهاي مربوط ارايه شده است. حال با وجود 
چنين آماري، ردپاي چه كساني در اين زنجيره تخلفات 
ارزي دي��ده مي ش��ود؟ ديتاهاي بانك مركزي نش��ان 
مي ده��د 22 ميليارد يورويي كه بازنگش��ته، مربوط به 
حق العمل كارهايي است كه كارت بازرگاني دارند و هر 
كدام به ۱00 تا 200 صادركننده بزرگ وصل هستند و 
نمي خواهند شناسايي شوند و ارزشان به چرخه اقتصادي 
كشور بازگردد. حق العمل كارهايي كه مشتريان خاص 
خ��ود را دارند و براي قاچ��اق كاال، واردات كاالهايي كه 
مشابه آنها در فروشگاه ها وجود دارد يا براي خروج سرمايه، 
از اين ارز اس��تفاده مي كنند. در همي��ن حال، آمارهاي 
تكان دهنده اي از وضعيت رفع تعه��د ارزي كارت هاي 
بازرگاني از سوي رييس سازمان توسعه تجارت ارايه شد. 
بنابه اظهارات حميد زادب��وم 20 هزار كارت بازرگاني از 
فروردين ۹7 تا پايان ارديبهشت امسال صادرات داشته اند 
كه از اين تع��داد، تعهد ارزي ۱5 هزار و 368 كارت صفر 
درصد، ه��زار و ۴25 كارت صفر ت��ا 50 درصد و 2 هزار 
كارت، بيش از 50 و كمتر از ۱00درصد بوده و هزار و ۴6۴ 
كارت نيز ۱00درصد به تعهد ارزي خود عمل كرده اند. 
البته اين داده ها نشانگر اين است، كساني كه تعهد ارزي 
آنها صفر درصد است كارت هاي اجاره اي دارند. ازسوي 
ديگر، بررسي عملكرد سامانه نيما نشان مي دهد، از روز 
۱6 مردادم��اه ۱3۹7 و آغاز به كار اين س��امانه، بيش از 
30 ميليارد و 860 ميليون يورو ارز حاصل از صادرات به 
فروش رفته و همزمان بيش از 25 ميليارد و ۴67 ميليون 

يورو نيز ارز براي واردات تامين ش��ده است. اما از ابتداي 
 فروردين امس��ال تا پاي��ان روز ۱5 تيرماه رقمي معادل

 3 ميليارد و 5۹۱ ميليون يورو در سامانه نيما به فروش 
رفته كه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 32.۱ درصد 
كمتر است. اين رقم در مدت زمان مشابه سال گذشته 

برابر با 5 ميليارد و 288 ميليون يورو بود. 

    دردسر جديد!
اما اشكال كار كجاست؟ برخي علت بروز اين نوع تخلفات 
ارزي را به وضعيت نابسامان صدور كارت هاي بازرگاني 
ربط مي دهند ومعتقدند كه شفافيت و نظارت كافي بر 
فرآيند صدور كارت ها وجود ندارد. تا قبل از شروع بحران 
ارزي كه سال ۱3۹6 شروع شد، عمده مشكالتي كه در 
زمينه كارت بازرگاني وجود داشت در بخش واردات بود. 
اما در ش��رايط جديد و با توجه به نوسان شديد نرخ ارز و 
تعهدسپاري و الزام به بازگش��ت ارز، اين بار شاهد بروز 
يكسري تخلفات در حوزه صادرات هستيم. برخي براي 
اينكه نمي خواس��تند ارز را برگردانند، صادراتشان را با 
كارت ديگري انجام مي دادند. اين دردسر جديد، يعني 
همين كارت ه��اي اجاره اي يا ص��وري و يك بارمصرف 
كه ف��ردي از كارت فرد ديگري يك بار ب��راي صادرات 
استفاده مي كند، اتفاق افتاده است. اما شرايط تحريمي 
كشور ومشكالت ناش��ي از آن موجب شد تا برخي افراد 
بي سابقه در عرصه تجارت منافع خود را در اين ببينند 
كه در ش��رايط فعلي به اين بازار ورود پيدا كنند. از اين 
رو، به هر طريقي و با اس��امي مختلف تالش كردند تا بر 
تعداد كارت هاي بازرگاني خود با مشخصات افراد ديگر 
بيفزايند. به طوري كه سال ۹7 تعداد 6۴۴7 صادركننده 
جديد حقيقي و حقوقي ظهور كردند ك��ه اين افراد در 
مجموع 5.۴ ميليارد دالر صادرات انجام دادند. اين نشان 
مي دهد، بيشتر اين صادرات باهدفي به  جز بازگشت ارز 
صورت گرفته، چراكه در همين س��ال ميزان صادرات 
صادركنندگان اصلي و باسابقه كاهش داشته است. تنها 
۴۴5 فرد و ش��ركت، صادرات بيش از يك  ميليون دالر 
داش��ته اند و مابقي صادراتي كمت��ر از يك  ميليون دالر 
انجام دادند و اين به  معناي آن است كه بخش عمده اي از 
اين صادرات با هدف بازگشت ارز به كشور صورت نگرفته 
است. از داليلي كه منجر به رقم زدن اين اتفاق در عرصه 
تجارت خارجي شد اين بود كه صادرات زير يك ميليون 
دالر معاف از تعهد ارزي اعالم ش��د. در اين ميان برخي 
انگشت اتهام و قصور در صدوركارت هاي صوري و يك بار 

مصرف، را متوجه ات��اق بازرگاني و برخي ديگر، متوجه 
وزارت صمت كردند. البته برخي از فعاالن اقتصادي خود 
با انتقاد از صدور اين ميزان از كارت هاي بازرگاني از اينكه 
قدرت نظارتي براي صدور اين كارت ها را ندارند، گله مند 
هستند. آنها مي گويند كه بايد براي كارت اولي ها سقفي 
براي صادرات مشخص شود. اما پرسشي كه در اين بين 
مطرح مي شود اين است كه صالحيت و اهليت حرفه اي 

متقاضيان كارت بازرگاني چطور احراز مي شود؟

   مقصران صدور كارت بازرگاني
اتاق ايران مرجع صدور كارت بازرگاني براي متقاضيان 
حض��ور در عرصه تجارت خارجي اس��ت و پس از انجام 
مراح��ل قانوني، احراز صحت ش��رايط ومدارك و تاييد 
نهايي پرونده متقاضيان از سوي وزارت صمت، نسبت به 
چاپ اين كارت ها و ارسال به آدرس محل كار متقاضيان 
اقدام مي كند. طبق قانون در اين پروسه مراحلي هم براي 
احراز صالحيت و اهليت حرفه اي متقاضي تعيين شده 
كه بايد به انجام برس��د. فرآيند صدور كارت بازرگاني بر 
اساس بخشنامه ش��ماره 60/۹0783 مورخ ۱6 تيرماه 
۱3۹۴ وزير صمت، شاخص هاي احراز صالحيت و اهليت 
حرفه اي متقاضيان صدور كارت بازرگاني نيز مشخص 
شده كه در پروس��ه صدور كارت مدنظر قرار مي گيرد. 
فرآيند به اين صورت بود كه درخواست صدور و تمديد 
كارت بازرگاني توسط متقاضي در سامانه اتاق بازرگاني 
كه از سال ها قبل طراحي شده بود، ثبت مي شد و سپس 
در اتاق شهرس��تان ها بعد از تكميل اس��ناد و مدارك و 
تشكيل پرونده بررس��ي و بعد از آن اطالعات در همان 
س��امانه و از طريق كارتابل در اختيار س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان ها قرار مي گرفته و سازمان صنعت 
هم آن را در سامانه اتاق بازرگاني تاييد و در نهايت كارت 
بازرگاني در اتاق بازرگاني صادر و در اختيار متقاضي قرار 
مي گرفت. اما سپس با توجه به توافق انجام شده بين اتاق 
بازرگاني ايران، وزارت صمت  همچنين س��تاد مركزي 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز در مورد فرآيند صدور و تمديد 
كارت بازرگاني اصالحاتي انجام شد. طبق ماده 3 قانون 
مقررات صادرات و واردات تاييد كارت بازرگاني تاكنون بر 
عهده وزارت صمت و صدور آن بر عهده اتاق بازرگاني بود 
و وزارت صمت سامانه مستقلي براي انجام عمليات تاييد 
نداش��ت و اين عمليات را در سامانه اتاق بازرگاني انجام 
مي داد اما به مرور و با توجه به شرايط صدور و تمديد كارت 
بازرگاني مندرج در ماده ۱0 آيين نامه مقررات صادرات و 

واردات، ديگر سامانه اتاق بازرگاني مجهز به شرايط احراز 
استعالم هاي الزم نبود و براين اساس استعالم مواردي 
مانند تاييد گواهي سوء پيشينه، وضعيت نظام وظيفه 
ومدرك تحصيلي به صورت چشمي انجام مي شود كه با 
اين شرايط احتمال خطاي سهوي و يا عمدي به وجود 
مي آمد. در چنين شرايطي بخش��ي از خبرهايي كه در 
م��ورد صدور كارت بازرگاني براي افراد واجد ش��رايط و 
سوءاستفاده از آن شنيده مي شد مربوط به عدم تجهيز 
سامانه براي استعالمات الزم بود و ممكن بود اين خطاها 

در اتاق بازرگاني يا وزارت صمت اتفاق بيفتد.
 اما در ف��از جديد صدور و تمديد كارت بازرگاني، وزارت 
صمت تاييد را در س��امانه خود انجام مي دهد و به دليل 
تحقق پنجره واحد تجاري كشور، طبق قانون مقررات 
صادرات و واردات و ماده 3 آيين نامه اجرايي درخواست 
صدور كارت بازرگاني و س��اير كارهاي تجارت از طريق 
درگاه پنج��ره واحد تجارت انجام مي ش��ود. بنابراين با 
تحقق پنجره واحد تجارت اكنون عمليات يكپارچه شده 
و درخواست صدور و تمديد كارت بازرگاني روي سامانه 
جامع تجارت انجام مي ش��ود و ديگر متقاضي صدور و 
تمديد كارت بازرگاني الزم نيست تا بخشي از عمليات 
را در س��امانه اتاق بازرگاني و بخش ديگر را در س��امانه 
جامع تجارت انجام دهد. بلكه براي صدور و تمديد كارت 
بازرگاني متقاضيان بايد به سامانه يكپارچه رتبه بندي 
اعتباري مراجعه كنند. تا قبل از راه اندازي سامانه يكپارچه 
رتبه بندي و اعتبارسنجي متقاضي صدور و تمديد كارت 
بازرگاني به طور كامل احراز صالحيت نمي شد، كه شايد 
دليل بروز همان كارت ه��اي اجاره اي و صوري به دليل 
ضعف در همين قسمت بود. اما اكنون و با راه اندازي اين 
سرويس الكترونيكي ضمن تسريع در اعالم نتيجه امكان 
بررسي دقيق تر اس��تعالمات وجود دارد. البته براساس 
اظهارات رييس سازمان توسعه تجارت ايران، صدور كارت 
بازرگاني اعتبار سنجي بر اساس قانون انجام مي شود و 
براي كارت هاي بازرگاني كه در سال ۹۹ صادر شده، سقف 
صادرات قرار داده مي شود و دارندگان اين كارت ها امسال 

مي توانند فقط 500 هزار دالر صادرات داشته باشند.

  كوتاهي اتاق  و  ديگران
هرچند صدور و تمديد كارت بازرگاني در سال ۹8 وارد 
فاز جديد و سختگيرانه اي شد، اما هنوز هم اشكاالتي 
وجود دارد كه بايد درصدد رفع آن برآمد. به طور مثال 
بايد رتبه بندي در صادرات و واردات وجود داشته باشد. 

يعني صادركنندگان بايد بر اساس روش هاي اعالمي 
ارزش��ان را به چرخه اقتصادي كشور باز گردانند و اگر 
اين اتفاق نيفتاد نبايد خدمات بگيرند يا دوباره صادرات 
و واردات انج��ام دهند و كارت بازرگاني آنها نيز تعليق 
مي شود. اما برخي ديگر مي گويند ازآنجايي كه پارلمان 
بخش خصوصي به نظام آماري كشور، از جمله در حوزه 
سازمان امور مالياتي، گمرك و سازمان توسعه تجارت، 
دسترسي ندارد، عمال امكان نظارت و كنترل بر رفتار 
فعاالن اقتصادي به شكل مطلوبي صورت نمي گيرد. 
باهمه اينها اما اتاق بازرگاني بايد اين موضوع را بپذيرد 
ك��ه در زمينه صدور و نظارت ب��ر كارت هاي بازرگاني 
كوتاهي ك��رده و اجازه داده كه ف��ردي بدون يك روز 
فعاليت بازرگاني، صادرات ي��ا واردات، صاحب كارت 
بازرگاني باشد. ناگفته نماند. در كميته پايش كارت هاي 
بازرگاني، نماينده اتاق بازرگاني، وزارت صمت و نماينده 
گمرك در استان ها حضور دارند. يعني به همان اندازه 
كه اتاق در ماجراي ظهور كارت هاي اجاره اي و صوري 
مقصر است، ديگر نهادهاي عضو اين كميته نيز مقصرند 

و بايد پاسخگوي وضع موجود باشند. 

    گره ارزي
ازهمه اينها كه بگذريم، مي رسيم به بحث »سياست هاي 
ارزي« كه صادرات بدجور به آن گره خورده است؛ با نگاه 
به اين موضوع شايد بتوان گفت كه كارت هاي بازرگاني 
معلول اس��ت نه علت. يكي از اشكاالت متوليان بانك 
مركزي طي دو سال اخير اين است كه با وجود كاهش 
درآمدهاي نفتي، بارها به بخش خصوصي گفته شده، 
اگر 70 درصد ارزتان را برگردانيد به منزله اين اس��ت 
كه ۱00 درصد رف��ع تعهد ارزي انجام داده ايد. همين 
سيگنال وهمراهي باعث شد تا برخي از صادركنندگان 
از اين وضعيت سوءاستفاده كرده و اين حق را به خود 
بدهند كه بخشي از ارزشان را اصال برنگردانند و براي 

بازگشت مابقي ارزشان نيز تعلل بورزند. 
مساله ديگر اينجاست كه چرا بانك مركزي با علم اينكه 
درآمدهاي ارزي كش��ور كاهش يافته، زودتر دست به 
كار نش��ده و به صادركنندگان متخلف هشدار نداده 
است. موضوع ديگر، اما تعريف سامانه اي به اسم »نيما« 
بود. سامانه اي كه صادركننده بايد به اجبار ارزش را به 
آن عرضه مي كرد. حال وقتي فاصله قيمت واقعي ارز 
با قيمت سامانه اي بين 20 تا ۴0 درصد بود، مشخص 
است كه صادركننده در تزريق ارزش به اين سامانه تعلل 
بورزد. اينجاست كه اصلي ترين عامل براي انحراف به 
وجود مي آيد. هرچند راجع به تبعات اين تصميم ها و 
مشكالت احتمالي بارها تذكراتي داده شد، اما گوش 
شنوايي نبود. در واقع چنين تفاوت معناداري بين نرخ 
ارز در اين سامانه با بازار آزاد باعث شد، نه تنها عده اي از 
صادركنندگان تمايلي به عرضه ارز در اين سامانه نداشته 
باشند بلكه به تعداد كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف 
هم افزود. با همه اينها، تنها ۱3 روز به اولتيماتوم بانك 
مركزي به صادركنندگان متخلف براي بازگشت ارزشان 
فرصت باقي مانده، در غيراين صورت سروكارش��ان با 
نهادهاي قضايي است. در اين ميان، برخي روش هاي 
تنبيهي را توصيه مي كنند و برخي روش هاي تشويقي 
را. هرچند در تازه ترين اقدام بانك مركزي اسامي ۱50 
صادركننده متخلف را در نوبت نخس��ت به دادسراي 
تهران معرفي كرده است. البته پيش از اين قوه قضاييه 
برخورد با متخلفان حوزه ارزي را آغاز كرده بود. همراستا 
با اين اقدام، گمرك ايران نيز مش��خصات كارت هاي 
بازرگاني مشكوك را به سازمان توسعه تجارت ايران، 
دفتر مقررات ص��ادرات و واردات وزارت صمت و بانك 
مركزي اعالم كرده و از احتمال اجاره اي بودن آنها خبر 
داده اس��ت. به گفته معاون فني گمرك ايران، تمامي 
كارت هاي بازرگاني مشكوك، در مسير قرمز انتخاب 
مسير اظهارنامه قرار گرفته و هيچگونه تسهيالتي از 
س��وي گمرك به اين كارت هاي بازرگاني اعطا نشده  
همچنين اقدامات تنبيه��ي الزم نيز در خصوص اين 

كارت هاي بازرگاني، اِعمال و اجرا شده است. 

محصولجديدايرانخودرودرآستانهورودبهبازار:

برنامهپيشفروشمحصولپروژهK132و8محصولديگرايرانخودرواعالمشد
گروه صنعتي ايران خودرو محصول جديد خود را به برنامه 
پيش فروش تيرماه اضافه كرد. فروش مشاركت در توليد 
محصول پروژه K۱32 در دو نوع دس��تي و اتوماتيك و 
8 محصول ديگر اين خودروساز از فردا چهارشنبه آغاز 
مي شود. ايكوپرس- طرح مشاركت در توليد محصول 
جديد گروه صنعتي ايران خ��ودرو در كنار 8 محصول 
ديگر، از فردا ۱8 تير به مدت ۴ روز اجرا مي ش��ود.  سود 
مش��اركت در طرح براي محصول جديد، 6 تا ۹ درصد 
و ساير محصوالت 6 تا 6/5 و نيم درصد و موعد تحويل 

تمامي خودروها از ۱2 تا ۱۴ ماه درنظر گرفته شده كه 
قيمت آن برمبناي قيمت مص��وب روز تحويل خواهد 
شد.  افزون بر محصول جديد پروژه K۱32 كه به زودي 
نام آن اعالم خواهد ش��د، دناپالس اتوماتيك، پژو 207 
دس��تي، پژو پارس ال.ايكس، دنا معمولي، رانا پالس، 
سورن اي ال.ايكس، پژو 206 تيپ دو و سمند ال.ايكس 
بنزيني در س��بد پيش فروش تيرماه ايران خودرو قرار 
دارد.   طب��ق مصوبه كميته خ��ودروي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، پس از پايان سه روز از اتمام مهلت نام 

نويسي، مشتريان نهايي اين محصول با حضور نمايندگان 
نهادهاي نظارتي، از طريق قرعه كشي انتخاب مي شوند.  
متقاضياني كه در قرعه كش��ي هاي قبلي ايران خودرو 
انتخاب نش��ده اند، مي توانند در اين طرح بدون نياز به 
دريافت مجدد كد كاربري و كلمه عبور نسبت به ثبت نام 
اقدام كنند. ثبت نام براي س��اير متقاضيان، در صورت 
عدم دريافت كد كاربري و كلمه عبور ميسر نخواهد بود.  
منتخبان اين طرح به مدت ۴ روز مهلت خواهند داشت 
تا وجه تعيين شده به عنوان پيش پرداخت علي الحساب 

را به حس��اب ايران خودرو واريز كنن��د. در صورت عدم 
اقدام براي واريز ثبت نام ملغي خواهد شد.  در اين بخش 
نامه فروش ني��ز محدوديت هايي نظير هر كد ملي يك 
دستگاه خودرو، دارا بودن گواهينامه رانندگي، رعايت 
فاصله زماني ۴8 ماه از آخرين ثبت نام يا تحويل خودرو 
از ش��ركت هاي ايران خودرو و سايپا، عدم امكان صلح، 
دارا نبودن پالك فعال خودرو، پرداخت وجه از حساب 
شخص متقاضي و متعلق بودن خط تلفن به وي درنظر 
گرفته ش��ده و در صورت عدم توجه توسط متقاضي به 

هر يك از محدوديت ها، ثبت ن��ام در هر مرحله قبل از 
تحويل خودرو لغو و وجه پرداختي به حساب مشتري 
مسترد خواهد شد. عالوه بر در رهن بودن سند خودروي 
تحويلي ب��ه مدت يك س��ال، گارانتي خ��ودرو نيز در 
صورت عدم مراجعه به ش��بكه خدمات��ي ايران خودرو 
پس از گذش��ت 3 ماه از تحويل خ��ودرو ابطال خواهد 
شد. متقاضيان واجد شرايط مي توانند از طريق سايت 
 فروش محصوالت گروه صنعتي ايران خودرو به نشاني

 esale.ikco.ir نسبت به ثبت نام اقدام كنند.

سرپرستوزارتصمتعنوانكرد

وارداتموبايلكماكانباروشسابقادامهدارد
سرپرست وزارت صمت گفت: پيشنهاد تخصيص ارز براي واردات موبايل هاي 
زير 300 دالر در كميته اي كارشناسي بانك مركزي مطرح شد، اما به تصويب 
مسووالن نرسيد. به گزارش مهر، حسين مدرس خياباني در حاشيه جلسه 
هيات دولت افزود: تخصيص ارز براي موبايل هاي زير 300 دالر به پيشنهاد 
مديريت منابع ارزي در كميته كارشناسي بانك مركزي اعالم شد، اما اين 
پيشنهاد هنوز به تصويب مسووالن نرسيده است و طبق روال گذشته واردات 
انجام مي شود. وي گفت: در حال حاضر مسووالن واردات در حوزه موبايل 
يعني وزارت صمت، وزارت ارتباطات و بانك مركزي هنوز هيچ تغييري در 
نحوه واردات موبايل ايجاد نكردند و گمرك فعاًل براساس مصوبات پيشين، 
واردات اين كاال را انجام خواهد داد. سرپرست وزارت صمت ادامه داد: درباره 
قيمت مواد پروتييني مثل تخم مرغ و مرغ اخيراً با افزايش شاخص هاي توليد 
روبه رو بوديم كه براي كاهش التهاب بازار، جلوي صادرات تخم مرغ موقتًا 

گرفته شده و همزمان عرضه مستقيم هم به نرخ مصوب هر كيلو ۱۱ هزار 
تومان ادامه دارد كه هر شانه تخم مرغ حدود 20 هزار تومان مي شود تا بازار 
كنترل شود. سرپرست وزارت صمت گفت: طبق اعالم قبلي وزارت صمت 
براي افتتاح 200 طرح بزرگ صنعتي و معدني تا قبل از شهريور ۱۴00 روز 
آينده 5 طرح بزرگ در استان فارس، سيستان و بلوچستان و اصفهان افتتاح 
 مي شود و بايد تاكيد كرد كه مجموع س��رمايه گذاري اين طرح ها بيش از

 5 هزار ميليارد تومان است كه اشتغال آفريني چشمگيري هم خواهد داشت. 
گفتني است؛ با توجه به بررسي هاي همه جانبه صورت گرفته از سوي وزراي 
ارتباطات و فناوري اطالعات، صنعت، معدن و تجارت و نيز بانك مركزي، و 
از آنجايي كه هنوز هيچ ابالغيه اي به گمركات سراسر كشور مبني بر اعمال 
ممنوعيت واردات گوشي تلفن همراه به ارزش باالي 300 يورو ارسال نشده، 

واردات اين كاال به كشور مطابق با روال گذشته خواهد بود.

معاونبازرسيورسيدگيبهتخلفاتسازمانحمايتخبرداد

باعرضهكنندگانمواددخانيتقلبيوقاچاقبرخوردميشود
به گزارش س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان س��يد 
جواد احمدي از برخورد با متخلفين توزيع و فروش تنباكوهاي معسل 
تقلبي با جعل برندهاي معتبر در بازار خبر داد و گفت:  اين سازمان طي 
ابالغيه اي به تمام روساي سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها 
اعالم كرد ضمن نظارت بر بازار، با عرضه مواد دخاني تقلبي و قاچاق در 
سطح عرضه برخورد شود. معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان 
حمايت با اشاره به قانون قاچاق كاال و ارز مصوب سال ۱3۹2 خاطرنشان 
كرد: با توجه به اينكه قاچاق، يك پديده ش��وم محس��وب شده و ضربه 
جبران ناپذيري به عرصه توليد و اشتغال وارد كرده و باعث تضييع حقوق 
توليدكنندگان و واردكنندگان رسمي همچنين بروز مخاطرات جدي 
براي مصرف كنندگان اين دسته از محصوالت مي شود لذا ضروري است 
بازرس��ان سازمان  صنعت، معدن و تجارت اس��تان ها با همكاري ديگر 

دستگاه هاي اجرايي و متولي امر نظارت ويژه اي بر عرضه اين اقالم در بازار 
داشته باشند و به نحو احسن با اين پديده مخرب مقابله كنند.   وي افزود: 
 بازرسان بايد به صورت مستمر وضعيت بازار و عرضه اين محصوالت را 
رصد كرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در نحوه توزيع و فروش 
نس��بت به اعمال قانون اقدام نمايند. احمدي يكي از اولويت هاي مهم 
سازمان حمايت را برخورد با هر گونه قاچاق كاال در سطح عرضه دانست 
و از هموطنان خواست در صورت مشاهد هرگونه تخلف در اين زمينه، 
موضوع را از طريق تلفن ۱2۴ اين س��ازمان يا سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان ها اطالع دهند تا برخورد قانوني الزم با متخلفان صورت 
گيرد همچنين از قش��رهاي مختلف مردم درخواست كرد كه از خريد 
هرگونه كاالي قاچاق خودداري كنند و اجازه ندهند عده اي سودجو با 

عرضه كاالي قاچاق، باعث لطمات زيادي به اقتصاد كشور شوند.
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 جزييات بخشنامه ارز 
قابل حمل و پولشويي

تسنيم |مديركل مبارزه با جرايم سازمان يافته 
گمرك در مورد تعيي��ن ارز قابل حمل و مبادله 
داخل كشور و پولشويي بخشنامه اي صادر كرد. 
در اين نامه آمده است: به پيوست دستورالعمل 
اجرايي مربوط به تعيين ارز قابل حمل، نگهداري 
و مبادله در داخل كشور به عنوان پيوست شماره 
6 بخش دوم مجموعه مقررات ارزي خدمات ارزي 
و ساير مبادالت ارزي بين المللي صادره از سوي 
اداره سياس��ت ها و مقررات ارزي بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران به شماره 6۴۴۴5/۹۹ 
مورخ ۱3۹۹/3/۱۱ ارسال مي گردد. خواهشمند 
است با توجه به مواد 8 و ۹ دستورالعمل موصوف، 
چنانچه مشخص گردد منشأ ارزهاي موضوع اين 
دس��تورالعمل حاصل از پولشويي و تأمين مالي 
تروريسم اس��ت، برابر قوانين و مقررات مبارزه با 
پولش��ويي و تأمين مالي تروريس��م اقدام الزم و 
قانوني به عمل آيد. بديهي اس��ت كليه اقدامات 
مذكور در اين دس��تورالعمل هيچ گونه اثري در 
خصوص منشأ ارزهاي حاصله ايجاد نخواهد كرد 
و چنانچه در هر مرحله مش��خص شود ارزهاي 
نگهداري شده حاصل از جرايم پولشويي بوده و با 
به قصد تأمين مالي تروريسم نگهداري مي شود، 
مش��مول ضوابط مق��رر در خصوص مب��ارزه با 

پولشويي و تأمين مالي تروريسم خواهند بود.

 شناورسازي ساعت كار 
در ايران خودرو

به گزارش اكونا پرس،  محمد گلچين در گفت وگو 
ب��ا فارس با اش��اره به رعايت س��ختگيرانه همه 
پروتكل هاي بهداش��تي در ايران خودرو گفت: با 
كاهش آمار شيوع كرونا در جامعه طي خردادماه، 
پروتكل هاي ما نيز قدري س��هل شد و يكسري 
محدوديت ها حذف ش��دند، ولي حاال با افزايش 
آمار ابتال در جامعه، محدوديت هاي ما نيز مجدداً 
سختگيرانه شده اس��ت.  وي ادامه داد: در حال 
حاضر ۱00 درصد كاركنان ايران خودرو از ماسك 
استفاده مي كنند و تعداد كمي كه در هفته هاي 
گذش��ته اين پروتكل را رعايت نك��رده بودند، با 

معرفي به كميته انضباطي توبيخ شدند. 
گلچين با اش��اره به اينكه در حال حاضر ميزان 
ابتال به كرونا در ايران خودرو در حال بازگشت به 
وضعيت دو يا سه هفته قبل است، گفت: تقريبًا 
آمار ابتال رو به صفر اس��ت و در روز گذشته از 26 
هزار نفر پرسنل ايران خودرو حدود ۱۱ نفر تست 
مثبت داش��تند كه خوشبختانه حالشان وخيم 

نيست و در منزل تحت مراقبت هستند.
وي تصريح كرد:  ابتال به كرونا هم در سطح مديران 
و هم در سطح كارگران اتفاق افتاده، ولي در حال 
حاضر با اعمال پروتكل هاي سختگيرانه، وضعيت 
رو به بهبود است و هيچ كاهشي در شيفت هاي 

كاري اتفاق نيفتاده است. 
وي توضيح داد: حتي در بخش هايي كه كارگران 
مجبورند نزديك يكديگر كار كنند نيز از ش��يلد 
محافظ اس��تفاده مي ش��ود تا فاصله اجتماعي 

رعايت شود.
به گفته معاون توسعه منابع انساني ايران خودرو، 
همه بخش ه��اي اين مجموعه خودروس��ازي 
از جمل��ه انباره��ا، س��الن هاي توليد همچنين 
محيط هاي اداري هر روز حداقل يك بار ضدعفوني 
مي شوند و در عين حال، همه سرويس هاي اياب و 
ذهاب كاركنان نيز قبل و بعد از استفاده در هر روز 
ضدعفوني مي شود، به طوري كه حتي يك مورد 
ابتالي به كرونا بين رانندگان وجود نداشته است. 
وي در ادام��ه از برنامه ريزي روي شناورس��ازي 
س��اعت كار كاركنان ايران خودرو از شنبه هفته 
آينده خبر داد و گفت:  اين شناورسازي در طول 
روز حدود يك تا دو ساعت خواهد بود كه با توافق 

مسووالن بخش صورت مي گيرد. 
وي ادامه داد: همچنين براي جلوگيري از ازدحام 
در زمان كارت زدن پرسنل، فرجه ۱0 دقيقه اي 

براي كارت زدن لحاظ شده است. 
گلچين با تأكيد بر اينك��ه رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي در ايران خودرو با همراهي پرس��نل 
امكان پذير ش��ده اس��ت، گفت: هر مق��ررات و 
محدوديتي كه وضع مي شود، مورد توجه و اقبال 
كاركنان قرار مي گيرد.  وي همچنين با اش��اره 
به تالش برخي افراد براي به تعطيلي كش��اندن 
ايران خودرو در ش��رايطي كه امس��ال با عنوان 
جهش توليد نام گذاري ش��ده است، گفت: سال 
گذش��ته همين موقع توليد روزانه ايران خودرو 
حدود 500 دستگاه بود اما حاال به بيش از 2 هزار 
و 200 دستگاه رسيده است كه برخي افراد سعي 

مي كنند مانع از اين روند توليد شوند.

دولت برنامه اي براي افزايش 
قيمت نان ندارد

سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت 
با تاكيد بر اينكه دولت هيچ برنامه اي براي افزايش 
قيمت نان ندارد، گفت: تا زماني كه يارانه پرداخت 
مي شود قيمت نان گران نخواهد شد. محمدرضا 
كالمي در گفت وگو با مهر با بيان اينكه دولت هيچ 
برنامه اي ب��راي تغيير قيمت نان ندارد، گفت: به 
رغم افزايش خريد تضميني گندم كه به منظور 
حمايت از كش��اورزان صورت گرفت��ه، افزايش 
قيمتي براي نان در س��ال جاري در نظر گرفته 
نشده و نرخ نان همان قيمت تعيين شده در سال 
گذش��ته اس��ت. وي افزود: نان گران نمي شود و 
تا زماني كه يارانه پرداخت مي ش��ود قيمت نان 

افزايش نخواهد يافت.

ردپاي چه كساني در اين زنجيره تخلفات ارزي ديده مي شود؟
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مرزپرگهر

چهرهروز

اسكورسيزيمستندخوانندهنيويوركيراميسازد
كارگردان نامدار قصد دارد يك بار ديگر زندگي يكي از چهره هاي موسيقي امريكا را در قالب يك فيلم مستند به تصوير بكشد. مارتين اسكورسيزي 
قراردادي با شبكه شوتايم امضا كرده تا كارگردان و تهيه كننده اجرايي يك فيلم مستند سينمايي درباره ديويد جوهانسن، نفر اول گروه موسيقي 
نيويورك دالز بشود. اين فيلم داستان رسيدن جوهانسن به ايست ويلج نيويورك در اواخر دهه شصت و آغاز مسير حرفه اي كاري او در صنعت 
موسيقي را در دهه هفتاد ميالدي به تصوير مي كشد. جوهانسن خواننده اصلي گروه پيشگام پانك و گلم نيويورك دالز بود و در دهه هشتاد 
ميالدي هم در قالب شخصيتي به نام باستر پويندكستر جداگانه موسيقي ساخت. اسكورسيزي گفت: »من چند دهه است كه ديويد جوهانسن 

را مي شناسم و موسيقي او از نخستين باري كه به دالز گوش كردم برايم يك سنگ محك بوده است.«

انتشارنخستينشمارهروزنامهاطالعات
نوزدهم تير 1305،   نخس��تين ش��ماره 
روزنامه اطالعات به ص��ورت تك برگي به 
سردبيري عباس مسعودي در تهران منتشر 
شد. روزنامه اطالعات قديمي ترين روزنامه در حال انتشار 
ايران است. نخس��تين بار در اتاق ساختماني در خيابان 
عالالدوله )فردوسي امروز(، دفتري با نام دفتر اطالعات 
توسط عباس مسعودي درست ش��د كه كارش تهيه و 
تنظيم خبرهاي سياسي و حوادث روز براي نشريه هاي 
گوناگون آن دوران بود. س��ه س��ال بعد از تاسيس دفتر 
اطالعات، سرپرست آن از وزارت معارف خواستار دريافت 
امتياز تاسيس روزنامه شد. انتشار اطالعات در آغاز فقط 
دو صفحه را در برمي گرفت و تيراژ آن 500 نس��خه بود. 
اعضاي كادر آن نيز جز سرپرست و مدير روزنامه فقط دو 
نفر بودند. اما به تدريج اين مركز گسترش يافت و با گذشت 
زمان محدوده كارش از انتش��ار يك روزنامه بسيار فراتر 
رفت تا آنجا كه به صورت يكي از بزرگ ترين موسسه هاي 
فرهنگي خاورميانه درآمد. اطالعات بين الملل، جوانان، 
اطالعات هفتگي )قديمي ترين مجله ايران كه از ابتداي 
فروردين س��ال 13۲0 منتشر مي ش��ود(، روو دو تهران 
Revue de Téhéran )به فرانسه(، دنياي ورزش، اطالعات 
علمي و ماهنامه سياسي-اقتصادي از نشريات وابسته به 
اين موسسه هستند. پيش تر طي سال ها مركز روزنامه در 
نزديكي ميدان توپخانه تهران قرار داشت. پس از انقالب 
اسالمي ايران موسسه اطالعات به همراه موسسه كيهان به 
بنياد مستضعفان واگذار شد. پس از مدتي اين دو موسسه 
زيرنظر ولي فقيه قرار گرفت و حجت االسالم سيدمحمود 
دعايي به عنوان نماينده ولي فقيه سرپرست اين موسسه 

منصوب شد. ستون »دو كلمه حرف حساب« كه از دهه 
13۶0 در روزنامه اطالعات به قلم كيومرث صابري فومني 
)گل آقا( منتش��ر شد كه به پيشي گرفتن اين روزنامه از 
رقيب ديرين خود كيهان انجاميد و زمينه انتشار هفته نامه 
طنز گل آقا در سال هاي بعد شد.  از جمله مقاالت چاپ 
ش��ده اين روزنامه مي توان ب��ه »دوران عقالنيت«، پس 
از پذيرش قطعنامه 5۹۸ توس��ط ايران، »ارتش بيست 
ميليوني چه گفت«، پس از انتخاب سيد محمد خاتمي به 
رياست جمهوري در سال 13۷۶، انتقاد از مواضع سياسي 
محمدتقي مصباح ي��زدي )در دو مقط��ع، يكي در نقد 
تئوريزه كردن خشونت در اسالم در سخنراني هاي پيش 

از خطبه هاي نماز جمعه تهران در دهه هفتاد و ديگري 
در حمايت بي چون و چرا از محمود احمدي نژاد(، »فقه 
و سياست يا بي سياستي«، در انتقاد از رد صالحيت هاي 
گسترده شوراي نگهبان از نامزدهاي انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي و مجلس خبرگان، »منكراتي به نام نهي 
از منكر«، در زير سوال بردن مباني فقهي و حقوقي تعزير 
شركت كنندگان در پارتي شبانه دانشجويان در قزوين، 
اش��اره كرد.  مجموعه مقاالت »محرمان خلوت انس با 
قرآن« و »هفته خوني« نيز از مقاالت منتش��ر شده اين 
روزنامه بود كه توسط انتشارات اطالعات به صورت كتاب 

منتشر شده است. 

تاريخ
نگاري

تاريخچه

ورودمطبوعاتبهايران

گفته مي شود اولين روزنامه چاپي ايران، در دوره 
سلطنت محمد شاه قاجار تاسيس شد. روزنامه اي 
كه توس��ط ميرزا صالح شيرازي منتشر مي شد. از 
س��وي ديگر اروميه را اولين شهرستاني مي دانند 
كه در تاري��خ روزنامه نگاري ايران صاحب روزنامه 
ش��د. وقايع اتفاقيه ك��ه گاه با عنوان نخس��تين 
روزنام��ه ايراني از آن ياد مي ش��ود با اين توصيف 
س��ومين روزنامه تاريخ ايران به س��بك و ش��كل 
امروزي اس��ت كه تاريخ دقي��ق آن برمي گردد به 
سال سوم پادشاهي ناصرالدين شاه يعني 11۹0 
هجري قمري. اين نش��ريه هفتگي زيرنظر ميرزا 
تقي خان امي��ر نظام آغاز ب��ه كار كرد. در س��ال 
1۲۷۷ هج��ري قمري كه ميرزا ابوالحس��ن خان 
نقاش باش��ي ملقب به صنيع الدوله بر انتش��ارات 
دولتي و طبع روزنامه نگاري نظارت داشت روزنامه 
 وقايع اتفاقيه پس از 3 س��ال انتش��ار با نام جديد 
»دولت عليه ايران« شروع به فعاليت كرد. روزنامه 
»دولت عليه ايران«، روزنامه اي مصور بود كه در آن 
تصاوير بزرگان مملكت، درباريان و شاهزادگان با 
دقت زياد به چاپ مي رس��يد. خود اين نشريه بعد 
از مدتي انتشار به »روزنامه دولتي« تغيير نام داد. 
انتشار اين روزنامه تا سال 13۲۴ قمري تحت عنوان 
ايران ادامه داشت و بعد از مدتي وقفه در سال 13۲۹ 
قمري با نام روزنامه رسمي دولت ايران منتشر شد. 
در سال 1۲۸3 هجري قمري روزنامه ديگري به نام 
روزانه ملتي در تهران انتش��ار يافت. منظور از واژه 
»ملتي« نش��ان دادن تمايز آن روزنامه از روزنامه 
دولتي بود. نخستين نشريه روزانه )يعني روزنامه به 
معني واقعي كلمه( در ايران به نام خالصه الحوادث 
در س��ال 131۶ قمري در تهران منتشر شد اين 
روزنامه چهار صفحه اي ب��ود و اخبار خبرگزاري 
رويترز را كه به قصد هندوس��تان مخابره مي شد 
باز تاب مي داد. روزنامه هاي وطن و طلوع نيز از ديگر 
روزنامه هاي مهم منتشر شده تا پيش از مشروطيت 
هستند. بعد از استقرار مشروطيت چهار روزنامه به 
نام هاي »مجلس«، »نداي وطن«، »حبل المتين« 
و »صبح صادق«، هر روز در ايران منتشر مي شد. 
در دوره مشروطيت بيداري افكار عمومي به سرعت 
و ش��دت اوج گرفت و روزنامه ه��ا نفوذي عظيم و 
س��هم مهمي در تجديد حيات انديشه هاي مردم 
داشتند. از روزنامه هاي مهم دوره مشروطيت كه 
تأثير زيادي بر افكار عمومي داش��تند مي توان به 
»صوراس��رافيل« و »ايران نو« اش��اره كرد. درپي 
اعالم فرمان مش��روطيت تعداد و تيراژ مطبوعات 
افزايش زيادي يافت همان طوركه شمارگان روزنامه 
»مساوات« كه از جرايد مهم و موثر انقالب مشروطه 
شمرده مي شد به 3 هزار، روزنامه »صوراسرافيل« 
به 5 هزار، روزنامه »مجلس« به تدريج از ۷ هزار به 
10 هزار و روزنامه »انجمن ملي« به 5 هزار نسخه 
رسيد. به هنگام صدور فرمان مشروطيت تنها ۲0 
روزنامه و نشريه در ايران منتشر مي شد اما در پي 
اعالم اين فرمان و در مدت زمان مانده از سال 13۲۴ 
قمري، ۹۲ نش��ريه ش��امل ۶۴ عنوان در تهران، 
۹ عنوان در اصفه��ان، ۶ عنوان در تبريز، ۴ عنوان 
در همدان، الهيجان و اروميه هر كدام دو عنوان و 
كرمانشاه، شيراز، مشهد، بندر انزلي و شهر ري هر 

كدام يك عنوان، منتشر مي شد. 

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

قانونگسترشمالكيتواحدهايتوليدي
  قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سال 135۴ 
مجلس سنا و سوم تير 135۴ در مجلس بيست و چهارم 
شوراي ملي به تصويب رسيد.  بر اساس ماده واحده اين 
قانون، واحدهاي صنعتي و معدني و س��اير واحدهاي 
تولي��دي كه تا تاريخ چهارم ارديبهش��ت م��اه 135۴ 
تأسيس شده اند و بر طبق مقررات اين قانون به صورت 
شركت سهامي عام در خواهند آمد مكلفند سهام خود 
را پس از حسابرسي توسط موسسات حسابرسي قابل 
قبول دولت و ارزيابي دقيق بر اساس ضوابطي كه شوراي 
گسترش مالكيت واحدهاي توليدي مذكور در تبصره 
۶ اين قانون تعيين مي نماي��د در درجه اول به كارگران 
و كارمندان خود  و سپس به كارگران و كارمندان ساير 
واحدهاي توليدي و كشاورزان و ساير مردم براي فروش 
عرضه كنند به طوري كه در پايان مهر ماه 135۷ معادل 
۹۹ درصد س��هام متعلق به دولت در واحدهاي بخش 
دولتي به استثناي صنايع مادر و بعضي از صنايع ديگر 
كه طبق تشخيص دولت تمام يا قسمتي از آن در درست 
دول��ت باقي خواهد ماند و ۴۹ درصد س��هام واحدهاي 
بخش خصوصي بتواند در دست مردم كشور قرار گيرد. 
 ترتيب تشخيص واحدهاي مشمول اين قانون و چگونگي 
اجراي مفاد قانون نسبت به آنها و همچنين شرايط و نحوه 

تبديل احدهاي توليدي به ش��ركت سهامي عام طبق 
آيين نامه اجراي��ي اين قانون خواهد بود.  ترتيب اجراي 
مفاد اين قانون در مورد واحده��اي توليدي كه پس از 
تاريخ چهارم ارديبهش��ت ماه 135۴ تأس��يس شده يا 
مي شوند و  همچنين واحدهايي كه قباًل تأسيس شده 
ولي بهره برداري از آنها آغاز نش��ده ي��ا در مراحل اوليه 
بهره برداري هستند به موجب ضوابطي خواهد بود كه 
از طرف شوراي گس��ترش مالكيت واحدهاي توليدي 
تهيه و به تصويب هيأت وزارت خواهد رسيد. همچنين، 
به منظور ايجاد تسهيالت و كمك هاي الزم به كارگران 
و كشاورزان در خريد سهام واحدهاي مشمول اين قانون 
يك سازمان مالي از طرف دولت ايجاد مي گردد و طبق 
اساسنامه اي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد 
اداره خواهد شد. به دولت اجازه داده مي شود براي منظور 
فوق تا ميزان مورد نياز از محل درآمد عمومي استفاده 
كنند و مبلغ استفاده شده را در اليحه بودجه سال 1355 
منظور كند.  به منظور مشاركت هر چه بيشتر عموم مردم 
كشور در امر سرمايه گذاري و تجهيز سرمايه هاي كوچك 
و خريد و فروش سهام واحدهاي توليدي دولت تسهيالت 
الزم براي ايجاد شركت هاي سرمايه گذاري عام در بخش 

خصوصي فراهم مي كنند.

وقوع ۱۲۰۰ آتش سوزي جنگلي و مرتعي در كشور
فرمانده يگان حفاظت سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخي��زداري ضمن بيان اينكه 
از ابتداي س��ال تاكن��ون 1۲00 فقره 
آتش سوزي در جنگل ها و مراتع كشور 
به وقوع پيوسته است، گفت: مساحت 
درگير آتش سوزي هاي اخير نيز 1۲هزار 
و 500 هكتار گزارش ش��ده است. علي 
عباس نژاد با اشاره به اينكه طي سه ماهه 

ابتدايي امسال ۸00 فقره آتش سوزي در جنگل ها 
و مراتع كش��ور به وقوع پيوسته اس��ت، اظهار كرد: 
10 ه��زار هكتار از اراضي جنگلي و مرتعي طي اين 
مدت درگير آتش س��وزي ها بودند. وي افزود: طي 
15 روز ابتدايي تيرماه نيز ۴00 مورد آتش س��وزي 
در عرصه ه��اي منابع طبيعي رخ داده اس��ت كه از 

اين تعداد 1۴0 فقره در اراضي جنگلي 
بود همچنين وس��عت اراضي جنگلي 
و مرتعي اي��ن آتش س��وزي ها ۲500 
هكتار گزارش شده است. فرمانده يگان 
حفاظت س��ازمان جنگل ها در ادامه با 
بيان اينكه امسال وقوع آتش سوزي هاي 
عمدي در جنگل ها و مراتع كشور بيشتر 
شده است، تصريح كرد: درصدي از اين 
آتش سوزي ها از نظر ما مشكوك است و تاكنون نيز 
۴0 نفر از عوامل آتش س��وزي ها - چه سهوي و چه 
عمدي- دستگير شده اند. به گفته عباس نژاد بر اساس 
قانون عامالن آتش سوزي در جنگل ها و مراتع كشور 
عالوه بر جبران خسارت و مجازات نقدي به يك تا 

پنج سال حبس محكوم مي شوند. 

چگونگي بازگشايي مدارس در مناطق قرمز و زرد
معاون آموزش ابتداي��ي وزارت آموزش و 
پرورش با اش��اره به شرايط سال تحصيلي 
آينده اظه��ار كرد: تصميم گي��ري نحوه 
فعاليت مدارس در مناطق زرد با ش��وراي 
مدارس و در چارچوب ضوابط اعالم شده از 
سوي آموزش وپرورش خواهد بود. رضوان 
حكيم زاده با اشاره به مشخص نبودن زمان 
شروع سال تحصيلي آينده گفت: آخرين 

تصميم گرفته شده اين است كه مدارس در سال آينده 
از 15 ش��هريورماه و به صورت مجازي شروع شود اما اگر 
شرايط به گونه اي باشد كه ستاد ملي كرونا اجازه برگزار 
شدن كالس را بدهد، مشكلي با برگزاري حضوري مدارس 
نداريم و حتماً كالس ها را داير خواهيم كرد و به خانواده ها 
اطمينان مي دهيم كه نگران آموزش فرزندانشان نباشند. 
وي ادامه داد: با توجه به ش��رايط شيوع كشور در استان 
و منطقه، سناريوهاي مختلفي براي بازگشايي مدارس 
داريم. بعد از واكاوي تجربه اسفند سال گذشته و مشخص 
كردن نقاط قوت و ضعف آموزش مجازي در ماه هاي آخر 
سال تحصيلي ۹۹-13۹۸، توانستيم حداقل 3 سناريو 
براي بازگش��ايي مدارس در سال تحصيلي جديد براي 
مناطق قرمز، زرد و س��فيد تدوين كنيم و سعي كرديم 
با در نظر گرفتن ش��رايط امكان تصميم گيري نهايي را 

به شوراي مدرسه و در چارچوب آيين نامه 
بازگش��ايي مدارس واگ��ذار كنيم. معاون 
آموزش ابتدايي با بيان اينكه شرايط مختلفي 
براي بازگش��ايي مدارس پيش بيني شده 
است، گفت: بر اساس تصميم هاي اتخاذشده 
برقراري كالس و آموزش در مناطق قرمز 
صرفاً به صورت مجازي و از طريق شبكه شاد 
و آموزش هاي تلويزيون��ي، در مناطق زرد 
به صورت تركيبي و به صورت تركيب مجازي و حضوري و با 
تصميم گيري شوراي مدرسه و در مناطق سفيد به صورت 
حضوري اس��ت. البته مناطق سفيد مناطق عشايري و 
روستايي كم جمعيت خواهند بود كه تعداد دانش آموزان 
يك رقمي است و امكان رعايت فاصله اجتماعي در اين 
مدارس و كالس ه��ا وجود دارد. حكيم زاده بابيان اينكه 
شوراي مدارس در چارچوب ضوابطي كه آموزش وپرورش 
اعالم مي كن��د، امكان ايجاد خالقيت ي��ا انتخاب هاي 
مناسب با شرايط منطقه را در برگزاري كالس هاي درس 
دارد، اظهار كرد: س��عي كرديم در اين تصميم گيري ها 
شرايط مناطق را در نظر بگيريم و هم به نقش هاي معلم و 
ذي نفعان و دانش آموزان توجه كرده و آنها را تعريف كنيم 
و البته نقش اولي��ا را فراموش نكرديم و به آنها اطمينان 
مي دهيم كه هيچ دانش آموزي از آموزش جا نخواهد ماند. 

میراثنامه

راِهناصرخسروبهكاخگلستانبازميشود
ريي��س مجموعه جهان��ي كاخ گلس��تان، با اعالِم 
تصويِب فعال ش��دِن درب ش��رقي اي��ن مجموعه 
جهاني از خيابان ناصرخسرو در شوراي راهبردي 
كاخ گلستان، از تهيه پيش نويِس همكاري بين اين 
مجموعه و ش��هرداري منطقه 1۲ تهران خبر داد. 
آفرين امامي گف��ت: ورودي »باب عالي« - بخش 
ش��رقي به سمت خيابان ناصرخس��رو - هميشه و 
در دوره مديران مختلف مورد بحث و بررسي براي 
بازگش��ايي بوده اس��ت تا براي ايجاد ارتباط كاخ 
گلس��تان با خيابان ناصرخسرو و بافت قديمي اين 
ارتباط برقرار شود، اما در اين سال ها اين امر محقق 
نش��ده بود تا س��رانجام در يكي از جلسات شوراي 
راهبردي طرحي ارايه شد كه بر اساس آن، شوراي 
راهبردي موافقت كرد تا ورودي شرقي كاخ گلستان 
با نام »باب عالي« بازگشايي شود. او با بيان اينكه اين 
ورودي ارتباط بين كاخ گلستان و محور گردشگري 
خياب��ان امام خميني )ره( كه مدرس��ه دارالفنون، 
خيابان ناصرخس��رو و خانه امام جمعه را تشكيل 
مي داد با پيوس��تن كاخ گلس��تان به آن، كامل تر 
مي كند، ادامه داد: از يك طرف با اين اقدام آن محور 
تكميل مي شود و از سوي ديگر بازگشايي اين در به 
ايجاد يك رونق اقتصادي دوطرفه كمك مي كند. 

همچنين از سوي بازديدكنندگان مجموعه تشويق 
مي ش��وند به بازار ناصرخس��رو برون��د و برعكس 
مخاطبان خيابان ناصرخس��رو ه��م مي توانند از 
مجموع��ه كاخ ديدن كنند. وي به بررس��ي داليل 
ديگر براي بازگشايي اين درب اشاره كرد و افزود: در 
نوروز و زمان پيك سال، ورودي اصلي در زمان هايي، 

پاس��خگوي جمعيت اصلي بازديد كننده نبود و از 
سوي ديگر با توجه به اينكه ساختماِن ورودي »باب 
عالي« از نظر معماري المان هاي الزم براي تبديل 
شدن به بخش ورودي كاخ را داشت، با يك تجهيز 
كردن، بدون هيچ گونه دخل و تصرفي به بنا، امكان 

باز شدن مجموعه فراهم مي شد.

كتابخانه

فراسويرشداقتصادي
كتاب فراسوي رش��د اقتصادي؛ پيش درآمدي بر توسعه پايدار توسط تاتيانا پ. س��وبوتينا نوشته شده و مترجمان آن، عباس 
معدن دارآراني و محمدرضا سركارآراني هستند.  توسعه مقوله اي پيچيده و چند بعدي است و امور اقتصادي، فرهنگي، سياسي، 
اجتماعي، صنعتي، فناوري و زيست محيطي را دربرمي گيرد. ميزان توسعه يافتگي جوامع به شيوه تفكر و كيفيت تاريخي آرمان 
ملت ها، منابع انس��اني و طبيعي، مناسبات حكومت و مردم، ميزان بهره مندي عمومي از دانش فني، ترويج آموزش هاي علمي 
و كاربردي در بازسازي و نوسازي شيوه توليد و روابط ملي و بين المللي بستگي دارد. توسعه از ديدگاه هاي مختلف و با توجه به 
گرايش ها و بينش هاي متفاوت فلسفي و علمي و موقعيت جغرافياي زيست ملت ها تبيين هاي گوناگوني دارد ولي آنچه در همه 
تعاريف توسعه بر آن تأكيد شده است، تغيير ساختارها، مناسبات و سازه هاي بنيادي جامعه براي بهبود كيفيت زندگي انسان ها در 
ابعاد گوناگون فردي، اجتماعي، مادي و معنوي است. در كتاب فراسوي رشد اقتصادي، به مسائلي از اين دست پرداخته شده است.  

هنر

ُافتمخاطبسينماهاباصعودآماركرونا
آمار فروش فيلم ها و حضور تماش��اگر در س��الن هاي س��ينما با باال رفتن آمار 
فوتي هاي كرونا، روند نزولي پيدا كرده و برخي س��ينماها نيز ترجيح مي دهند 
اصال فعاليتي نداشته باشند. با افزايش آمار مبتاليان به كرونا ويروس، فيلم هايي 
كه براي جذب مخاطب روي پرده سينماها آمدند، كم كم كارايي خود را از دست 
مي دهند و براي فيلم هايي كه براي اكران بعدي انتخاب شده اند، چندان اميدي 
براي رونق گيش��ه نيست. كمتر از ۲0 روز است كه از بازگشايي سينماها پس از 
چهار ماه تعطيلي مي گذرد، اما بعضي  سينماها هنوز كار خود را آغاز نكرده اند و با 
رويه فعلي برخي سينماداران معتقدند حتي اگر دستور به تعطيلي سينماها هم 
داده نش��ود، با افزايش آمار مربوط به كرونا، سينماها خود به خود رو به تعطيلي 
خواهند رفت. س��جاد نوروزي، مدير پرديس سينمايي آزادي در اين باره گفت: 
در حال حاضر بيش��تر پرديس هاي بزرگ سينمايي، يك پنجم سال قبل خود 
مخاطب دارند و شايد غيرطبيعي نباشد كه سينماهاي كوچك كال تعطيل باشند. 
او درباره فيلم هاي جديدي كه از ۲5 تير ماه قرار است اكران شوند نيز خاطرنشان 
كرد: نمي دانم فيلم هاي جديد چه مخاطبي را به سينما مي كشاند ولي يكي از 
آنها فيلم كودك اس��ت كه در جاي خود انتخاب عجيبي است براي اين مقطع 
چون در اين مدت حتي يك كودك يا نوجوان را هم در سينما »آزادي« نديده ام. 
اصال خانواده هم كم به سينما مي آيد و بيشتر زوج هاي جوان براي ديدن فيلم ها 
مي آيند. همچنين امير قطبي، مدير اكران س��ينما اي��ران هم درباره وضعيت 
مخاطبان اين سينما به ايسنا گفت: از روزي كه سينماها بازگشايي شدند ما هم 
فعاليت خود را شروع كرديم و به هر حال وضعيت با سال قبل قابل قياس نيست، 
ولي نكته مهم اين اس��ت كه در همين شرايط خاص كرونايي در سه، چهار روز 
اول بازگشايي، وضع خيلي بهتر بود در حالي كه االن يك هفته اي است كه افت 
ش��ديد مخاطب داريم. او اضافه كرد: وقتي آمار فوتي هاي كرونا به 1۶0 تا ۲00 
نفر مي رسد معلوم است كه روي حضور مردم در سينماها نيز تاثير مي گذارد. ما 
در س��الن ها 50 درصدي كه گفته شده را براي رعايت پروتكل ها در نظر داريم، 
اما 10 درصد آن هم ُپر نمي ش��ود و مخاطب زيادي به س��ينما نمي آيد.  اما  جز 

سينماهايي كه حسابي افت مخاطب دارند، سالن هايي هم هستند كه يا ممكن 
است به تعطيلي دوباره برسند يا اصال بازگشايي نشده اند. مثل سينما مركزي در 
تهران كه مقيمي، مسوول آن به ايسنا گفت: ما اصال سينما را باز نكرديم تا ببينيم 
ش��رايط چطور پيش مي رود چون آمار مبتاليان و فوتي هاي كرونا هر روز باالتر 
مي رود و نگران اين هستيم كه يك نفر مبتال وارد سينما شود و 10 نفر ديگر هم 
مبتال شوند، چون به هر حال مكان هاي سرپوشيده خطرناك تر هستند. با وجود 
دغدغه سينماگران نس��بت به آمار فروش فيلم ها، اين نگراني هم هست كه در 
شهرهاي قرمز يا وضعيت هشدار سينماها با تعطيلي دوباره روبرو شوند هرچند 
بسياري معتقدند سالن هاي سينما با رعايت پروتكل هاي بهداشتي از خيلي مراكز 
يا مكان هاي عمومي ديگر كم خطرتر است، اما با اين حال دولت اعالم كرده در 
شهرهاي پرخطر مشاغل گروه هاي سه و چهار فعال ممنوع از فعاليت هستند و 

براي برخي مشاغل در تهران نيز تصميم گيري خواهد شد.
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