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شهرداري تهران در شرايط ناپايدار مالي ملزم به ميزباني دهمين 
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يادداشت- 1

يادداشت- 7

رمزگشايي از معادله چند 
مجهولي افزايش نرخ ارز

به نظر مي رس��د دليل 
رش��د قيم��ت دالر كه 
مدت��ي اس��ت فضاي 
اقتصادي را تحت تاثير 
خ��ود ق��رار داده؛ يكي 
كاهش صادرات كشور 
به كشورهايي باشد كه 
طرف اصلي ص��ادرات 
تجاري م��ا بودند، يعني صادرات به كش��ورهاي 
چين، عراق و امارات. صادرات كاهش پيدا كرده 
چون رفت وآمدها و مناس��بات ارتباطي به دليل 
كرونا كم شده است. پس محدوديت رفت و آمدها 
به كاهش صادرات منجر شده و به باور من اگر اين 
محدوديت ها كاهش پيدا كند و مراودات ارتباطي 
از سر گرفته ش��ود مقدار صادرات كشور افزايش 
پيدا مي كند و اي��ن وضعيت تنگن��اي فعلي در 
بازار ارز را تا حد زيادي خنثي خواهد شد. مساله 
دوم اين است كه بورس نزولي است و با توجه به 
اينكه رشد اخير بازار سرمايه باعث شد تا قدرت 
خريد سهامداران و ثروت آنان افزايش پيدا كند، 
برخي از اين سهامداران سعي مي كنند تا ريسك 
اين ثروت افزايش يافته را پوش��ش دهند و تنوع 
بيشتري در سبد دارايي خود ايجاد كنند. طبيعي 
است كه وقتي سهم سهام در س��بد دارايي هاي 
افراد بيشتر شده اين س��هام را بفروشند و سعي 
كنند كه سهم ارز و طال را در سبد دارايي هاشان 
افزايش دهند. اين يك حركت طبيعي است كه 
سهامداران براي حفظ قدرت خريد خود و كاهش 
ريسك دارايي هاشان انجام مي دهند. تا وقتي كه 
تزريق ها به بازار سهام از س��وي دولت ادامه دارد، 
بايد بدانيم اين نقدينگي در بازار سهام نمي ماند 
و بالفاصله پس از اينكه نقدينگي به عنوان مثال 
از پايه پولي تحت عنوان صندوق توسعه ملي به 

بازار تزريق مي شود...
ادامه در صفحه 4

علي سعدوندي

نمايندگان در جلسه غير علني  آخرين  وضعيت بورس را بررسي كردند

ورود مجلس به بازي بورس
يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4   يادداشت-3 يادداشت-2

سهم ايران از بازار بزرگ 
اسقاط هواپيما

 ضرورت ارتقاي 
سطح كيفي بورس

 رشد آلفاپالس
 قيمت سهام

 سخني
 با مسووالن 

افزايش قيمت دالر و سفره هايي 
كه هر روز آب مي روند

در مهندس��ي هوافضا و بحث 
طراح��ي هواپيما، ب��راي يك 
محصول ي��ك چرخ��ه عمر 
در نظر گرفته مي ش��ود. يك 
مرحل��ه در كارخانه س��ازنده 
هواپيم��ا ط��ي مي ش��ود. در 
اين مرحله تحقيق و توس��عه 
و تس��ت و ارزيابي يك پرنده 
صورت مي گيرد. مرحله دوم عمر عملياتي پرنده است كه 
در ايرالين ها طي مي شود و مرحله سوم »ديسپوزال« يا 
از رده خارج كردن يك وسيله پرونده است. همه اين سه 
مرحله در منطق طراحي هواپيما و مهندس��ي هوافضا با 
هم در نظر گرفته مي شوند و در تمام دنيا اين سه فاز انجام 
مي شود، اما در ايران به بحث ديس��پوزال يا از رده خارج 
كردن هواپيما پرداخته نش��ده است، به همين علت هم 
مي بينيم پاركينگ هاي فرودگاه ه��اي ما در صورتي كه 
مي توانند به هواپيماهاي عملياتي اختصاص داده شوند، 
اما به محلي براي پرنده هاي اس��قاطي تبديل ش��ده اند. 
به طور مثال، اين نوع هواپيماها انتهاي باند فرودگاه مهرآباد 
را پركرده ان��د و اتفاقا مش��كالتي را در زمينه جابه جايي 
هواپيماها و تاخير و ترافيك به وجود آورده اند. از اين رو، 
اينكه مرحله سوم هم در طراحي هواپيما در نظر گرفته 
ادامه در صفحه 7 مي شود به اين علت است كه ... 

واقع آن اس��ت ك��ه مجلس 
نس��بت به تح��والت بورس 
حساس است و با توجه به اين 
واقعيت كه اقشار مختلفي در 
اين بازار حضور دارن��د و بازار 
س��رمايه به نوعي با معيشت 
مردم پيون��د خورده اس��ت، 
حساس��يت هاي مجلس در 
اين زمينه افزونتر هم مي شود. برگزاري جلسات علني 
و غير علني مجلس در كنار نشس��ت هاي كارشناسي و 
تخصصي دامنه داري كه در كميسيون هاي مختلف با 
محوريت بازار سرمايه برگزار مي شود به واقع در راستاي 
پاسخگويي به اين مطالبات عمومي مردم از بورس است. 
بر اين اس��اس كميته بازار سرمايه كميسيون اقتصادي 
مجلس يازدهم مجموعه اي از برنامه هاي علمي، ميداني 
و تحقيقاتي را با هدف شناسايي گزاره هاي تاثيرگذار در 
بازار سرمايه را در دستور كار قرار داده است تا از طريق آن 
روند تصميم سازي ها در بورس در راستاي منافع كالن 
جامعه قرار بگيرد. در جريان نشستي كه با حضور فعاالن 
بازار س��رمايه و نمايندگان طيف هاي مختلف حاضر در 
بورس برگزار شد تالش شد تا با بررسي تحليلي مسائل و 
مشكالتي كه باعث شدند تا در برخي برهه ها بازار سرمايه 
ادامه در صفحه 2 با نزول و فرود مواجه شود... 

افزايش قيم��ت دالر تاثير 
مس��تقيم ب��ر روي ب��ازار 
س��رمايه  دارد و اي��ن تاثير 
چندي��ن دلي��ل منطق��ي 
دارد. همچني��ن همگرايي 
قيمت دالر با قيمت سهامي 
اس��ت كه در ب��ازار وجود 
دارد. در بازار س��رمايه ۷۰ 
درصد ش��ركت ها بر مبناي فروش دالري هستند 
پس با افزايش قيم��ت دالر، قيمت محصوالت اين 
ش��ركت ها افزايش پيدا مي كند و اين شركت ها، به 
عنوان ش��ركت هاي مولد كه حاش��يه سود خالص 
خوبي را دارند كه اين حاش��يه سود باعث مي شود 
تاثير نرخ دالر بر روي قيمت اين ش��ركت ها بيشتر 
از آن رشدي باش��د كه در خود دالر صورت گرفته 
اس��ت. براي مثال اگر قيمت دالر ۱۰ درصد رش��د 
كند قيمت سهام مي تواند با واسطه همين فاكتور 
بيش از ۱۰ درصد رشد كند . با افزايش قيمت دالر، 
ميزان س��ودآوري اين ش��ركت ها نيز افزايش پيدا 
مي كند و بخشي از بهاي تمام شده شركت ها كه به 
پرداخت حقوق كاركنان مربوط مي شود به صورت 
ريالي پرداخت و بس��يار كمتر از رش��د دالر ديده 
ادامه در صفحه 2 مي شود. 

افس��ردگي بر جامعه ما غالب 
شده، ميزان خش��ونت رو به 
افزايش است و از سوي ديگر 
مردم و مسووالن تنها به فكر 
راه چاره اي براي برون رفت از 
اين بن بست اقتصادي اند. آن 
چيزي كه اين روزها كسي به 
آن توجه ندارد، سالمت روح 
و روان اس��ت. اينكه در خبرها مي خوانيم برخي افراد به 
داروها و قرص هاي ضد افسردگي اعتياد پيدا كرده اند، 
نش��ان دهنده اين مش��كل اس��ت كه بي ثباتي زندگي 
اجتماعي و اقتصادي مي تواند تبعات بس��يار سختي بر 
روي روح و روان انس��ان ها بگذارد. يك فرد ممكن است 
در روز بين 3۰ تا 3۰۰ عدد قرص هايي مثل استامينوفن 
كدئين يا كلونازپام مصرف كند. به راستي چه اتفاقي رخ 
مي دهد كه فردي دست به چنين كاري مي زند. چرا بايد 
افراد به مصرف قرص هايي روي بياورند كه آنها را بي حس 
و حال كند و درك كمتري از فضاي اطراف خود داشته 
باشند؟ اصال لزوم اس��تفاده از اين قرص ها چه زماني در 
زندگي افراد ديده مي شود؟ جواب اين پرسش ها و هزار 
پرسش ديگر از اين دست بازمي گردد به نحوه زندگي هر 
فرد. به اينكه افراد چقدر از زندگي فردي و اجتماعي خود 
ادامه در صفحه 8 رضايت دارند؟ 

آماره��ا نش��ان مي ده��د كه 
۷۰درص��د هزينه هاي توليد 
كش��ور ارزبري دارد و وابسته 
به قيم��ت ارز اس��ت؛ وقتي 
در اقتص��ادي ي��ك چني��ن 
شرايطي حاكم باشد، طبيعتا 
۷۰ درص��د قيم��ت كاالها و 
وابس��ته  توليدي  خدم��ات 
به قيمت ارز اس��ت. حتي كاالهايي كه با عنوان ساخت 
توليد و ملي معرفي مي شوند، ثابت شده كه بين 3۰ تا 
۷۰ درصد قطعات و تجهي��زات واردات��ي دارند. نمونه 
بارزش خودروهايي است كه تحت عنوان ساخت داخل 
معرفي مي شوند اما بخش هاي قابل توجهي از قطعاتشان 
وارداتي است . به عبارت روشن تر، بعد از گذشت نيم قرن 
س��رمايه گذاري هاي هنگفت در صنعت خودروسازي 
ما هنوز نتوانس��ته ايم نمونه هاي حقيقتا بومي در بازار 
خودرو داشته باشيم. در چنين اقتصادي هرگونه نوسان، 
تالطم يا افزايش قيمت ارز اثرات مخربش را ابتدا در بازار 
دارايي ها و بعد هم در بازار كااله��ا و خدمات و نهايتا در 
سفره هاي مردم به جاي مي گذارد. يعني نرخ ارز اولين 
اثرش را در بازار دارايي ها از جمله طال، خودرو، مس��كن 
و بازار س��رمايه مي گذارد؛ بعد از تاثيرگ��ذاري در بازار 
دارايي ها، سرريز مي شود به بازار كاال و خدمات. معموال 
بع��د از افزايش نرخ دالر بي��ن دو 3ماه تا ۱س��ال اثرات 
افزايش قيم��ت دالر در اقتصاد تخليه مي ش��ود. يعني 
برخي كاالها كه وارداتي هس��تند، س��ريع به افزايش 
قيمت دالر واكنش نش��ان مي دهند و به تدريج س��اير 
كاال و خدمات هم نس��بت به اين موضوع واكنش نشان 
مي دهند و در نهايت در س��فره هاي م��ردم هم ردپاي 
اين نوسانات پيدا مي ش��ود. موضوع بعدي اين است كه 
با توجه به قدرت خريد ايراني ه��ا و با عنايت به 2بحران 
ارزي كه در دهه 9۰ داش��تيم )يكي بحران س��ال هاي 
9۱-9۰ و ديگري هم بحران ارزي اخير( بايد بگوييم در 
اين 2بحران ارزي قدرت خريد عمومي به شدت كاهش 
پيدا كرده و درآمد س��رانه ايراني ها به س��ال 9۰ رسيده 
است. يعني درآمد سرانه ايراني ها در سال 99 به درآمد 
س��ال 9۰ كاهش پيدا كرده و به عبارت��ي اقتصاد ايران 
در دهه 9۰ خورشيدي رش��د اقتصادي صفر درصد را 
تجربه كرده است، ضمن اينكه درامد س��رانه ايراني ها 
هم در طول يك دهه هيچ افزايشي پيدا نكرده است. از 
اين منظر شاهد كوچك شدن بيشتر سفره هاي مردم 
خواهيم بود، خانواده هايي كه طي سال هاي اخير از منظر 
معيش��تي تكانه هاي متعددي را تحمل كرده بودند باز 
هم بايد فشار بيشتري را تحمل كنند. دالري كه امروز 
ركوردهاي باالي 26هزار توم��ان را در مي نوردد بدون 
ترديد عميق ترين شكاف ها در زندگي معيشتي مردم 
ايجاد خواهد كرد. واقع آن است اقتصاد ايران تحمل يك 
ادامه در صفحه 2 چنين نرخ ارزي را ندارد... 

گفت و گوي روز

يحيي آل اسحاق در گفت وگو 
با »تعادل« پاسخ داد

نماينلدگان مجللس يازدهم شلوراي اسلالمي 
در ماه هلاي ابتدايي آغلاز به كارشلان، طرح ها و 
برنامه هاي اقتصادي گسلترده اي را در دسلتور 
كار قرار داده اند كه البته بسلياري از آنها هنوز به 
نتيجه نهايي نرسيده اسلت. يكي از اصلي ترين 
حوزه هايي كه با توجه به شرايط اقتصادي كشور 
بارها از سلوي نمايندگان مجلس مورد پرسش و 
مطالبه قرار گرفته، وضعيت معيشت مردم است. 
در ماه هاي گذشته، تحت تاثير تحريم هاي امريكا، 

مريم شاهسمنديامير محمد خويديمحسن عليزاده حميدرضا لورك آقا

 ارتباط متقابل
 قيمت دالر با رشد بورس

نكت��ه اول؛ از منظ��ر 
حرف��ه اي و تحليلي و 
آنچه ك��ه تاريخ بورس 
به ما ي��اد داده اس��ت، 
اين اس��ت ك��ه بورس 
ه��م  و دالر هم پ��اي 
رش��د مي كنند اگرچه 
ك��ه در اي��ن بي��ن به 
علت موضوعات بي��رون از بازار ي��ا در تاريخ هاي 
خاصي به علت افزاي��ش عرضه ها، واگرايي هايي 
در مسير اين دو بازار اتفاق افتاده باشد، بنابراين 
بورس بي بروبرگرد مسير رش��د خود را در پيش 
خواهد گرفت. گروه هاي دالري و س��هام بنيادي 
همچنان ليدر خواهند بود. گروه فلزات، معدني 
پتروش��يمي، پااليش��ي و حتي بانكي ها هم در 
مسير رشد قرار خواهند گرفت.  نكته بعدي اينكه 
عده اي از كارشناسان پيش��نهاد دادند كه دامنه 
نوسان سهام 2۰ درصد و حجم مبنا چندين برابر 
مقدار كنوني ش��ود تا هيجانات سهم در قيمت 
پاياني تاثيري نداشته باشد. شايد اين راهكار براي 
روزهاي پر هيجان فروش مانند ترمز عمل كند، 
اما ساز و كار بورس را براي هميشه از بين خواهد 
برد. اينكه ۵ درصد ش��ركت بايد معامله شود تا 
حجم مبنا پر ش��ود خودش مانع حضور پول در 
بازار خواهد ش��د. ۵ درصد فوالد مباركه يا فارس 
و... عدد بسيار بزرگي است. در اين حال دو اتفاق 
مي افتد: نخست به محض رسيدن سهم به آستانه 
بااليي دامنه نوسان، همه بازار فروشنده خواهند 
بود زيرا مي دانند قيمت پاياني پر نخواهد ش��د. 
به محض پايين رفتن هم اگر ش��رايط هيجاني 
نباشد همه خواهند خريد چون منفي پاياني پر 
نشده است. اين در حالي است كه ما فرض كنيم 
هيجان فروش نداشته باش��يم زيرا بعيد نيست 
كه مردم هيجان زده س��هم خود را در منفي 2۰ 
هم به صف فروش بگذارند. نتيجه اين سياست، 
اين است كه تقريبا همه بازار رو به نوسان گيري 
خواهند آورد و كسي ديگر بلندمدت نگاه نخواهد 
كرد. اتفاق دوم اين اس��ت كه به عل��ت افزايش 
شديد حجم مبناي س��هام بزرگ، عمال بار ديگر 
پروژه سازي در س��هام كوچك غيربنيادي رونق 
خواهد گرفت و ليزينگ ۱۰۰ توماني را تا 3۰۰۰ 
تومان خواهند برد. مردم خواهند ديد كه س��هام 
بزرگ حركت نمي كند و در عوض سهام كوچك 
با پول كمتر رش��د مي كند و بنابراين دوباره بازار 
از سمت ديگري دچار حباب قيمتي مي شود. در 
اين خصوص پيش��نهاد بنده در روزهاي بحراني 
كاهش دامنه نوسان و در روزهاي عادي هم عدم 
ادامه در صفحه 5 تغيير دامنه است.  

محسن عباسي وحيد شقاقي شهري

چرا
 بايدكوپن 

برگردد؟
بار ديگر نرخ تورم افزايشي شده و اين امر خود را 
در كاالهاي مورد اسلتفاده و مصرفي مردم نشان 
داده اسلت. از سلوي ديگر با توجه به حجم باالي 
نقدينگي، امكان افزايش حقوق متناسب با تورم 
نيز وجود دارد و همين امر سبب شده قدرت خريد 
اقشار كم درآمد جامعه به شلدت پايين بيايد. در 
ماه هاي گذشته طرح و برنامه هاي مختلفي درباره 
چگونگلي افزايلش دوباره قلدرت خريلد مردم 
مطرح شده اما يكي از جدي ترين اين طرح كه در 

بهارستان دنبال مي شود، بازگشت كوپن به اقتصاد 
ايران اسلت. طرح يك فوريتي اين بازگشلت در 
تيرماه امسلال به تصويب مجلس رسيد و حاال بر 
اساس گفته هاي نايب رييس كميسليون برنامه 
و بودجه، اين طرح در صلورت تاييد دولت، حتي 
مي تواند در نيمه دوم امسال نيز اجرايي شود. اين 
برنامه نسبت به عرضه كوپن در دهه هاي گذشته 
تفاوت هايي دارد و اگلر بنا بر اجراي آن باشلد، با 
اسلتفاده از شليوه هاي نوين و احتملاال در قالب 

كارت هاي بانكي اجرايي خواهد شد. با وجود تمام 
اين صحبت ها، سلوال مهم اين اسلت كه اساسا 
چرا بايد كوپن بازگردد؟ آيا اقتصاد ايران آمادگي 
اجراي مجدد اين طرح را خواهد داشلت؟ يحيي 
آل اسحاق ، وزير اسلبق بازرگاني  در گفت وگو با 
»تعادل« از چرايي رسيدن به طرح بازگشت كوپن 
مي گويد و معتقد اسلت براي تجديلد دوباره اين 
سياست بايد تمام ابعاد ماجرا را به طور دقيق مورد 

بررسي قرار داد.

   اقتصاد ايران در سلال هاي جنگ تحميلي و در 
دوراني نسلبتا طوالني پس از آن، با نظام كوپني 
عجين شده بود اما اين طرح از حدود 10 سال قبل 
متوقف شد. چرايي رسيدن به نظام توزيع كوپن در 

اوايل انقالب را بايد در كجا جست وجو كرد؟
در سال هاي ابتدايي پيروزي انقالب اسالمي ايران، 
با حمله رژيم بعث به كش��ور، فشار زيادي به اقتصاد 
ايران و به دنبال آن، معيشت اقش��ار مختلف مردم 
وارد ش��د. در چنين شرايطي مس��ووالن اقتصادي 
تصميم گرفتند با توجه به محدوديت هاي موجود و 
البته لزوم توزيع عادالنه كاالهاي اساسي ميان مردم، 
بحث انتشار كوپن را در دستور كار قرار دهند كه البته 
امر عجيب و جديدي نبود و...  ادامه در صفحه 2

رييس سازمان توسعه تجارت به ابهامات 
درباره صدور كارت هاي بازرگاني پاسخ  داد

تعادل | پيرو توافق س��ه جانبه بي��ن وزارت صمت، 
اتاق ايران و س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
فرآيند جديد صدور و تمديد كارت بازرگاني از ابتداي 
مرداد 99 كار صدور و از ۱۵ مرداد 99 نيز تمديد كارت 
بازرگاني از طريق سامانه جامع تجارت انجام مي شود. 
اما اين تصميم و روند انتقال فرآين��د صدور و تمديد 
كارت بازرگاني از سامانه اتاق بازرگاني به سامانه جامع 
تجارت، صاحبان كارت بازرگاني و فعاالن اقتصادي را 
با مشكالت متعددي از جمله »نبود پشتيباني مناسب، 
عدم دسترسي كارشناسان اتاق به استعالمات سامانه 
تجارت، حذف سابقه افراد از سامانه، مشكالت مربوط 
به اس��ناد مالكيت، دقيق نبودن، كن��د بودن، بهنگام 
نبودن و...« روبه رو  و موجبات اعت��راض آنها را فراهم 
كرد. اين اعتراضات موجب ش��د تا سرپرست وزارت 

صمت به رييس سازمان توسعه تجارت دستور بدهد 
كه صدور وتمديد كارت هاي بازرگاني از طريق هر دو 
سامانه )سامانه جامع تجارت و سامانه اتاق بازرگاني( 
انجام شود. رييس سازمان توس��عه تجارت در نامه اي 
خطاب به رييس اتاق ايران به برخي ابهامات پاس��خ 
داده، اما تلويح��ا اتاق بازرگاني را مقص��ر كندي روند 
ص��دور وتمديد كارت ه��اي بازرگان��ي معرفي كرده 
است. به گفته او، مشكالت فني در سامانه اتاق و عدم 
هماهنگي و آم��وزش اتاق هاي شهرس��تاني و اظهار 
بي اطالعي نس��بت به جزئيات فرآيند جديد،  موجب 
توقف اين فرآيند شده است. او همچنين به ۱8 چالش 
در اين زمينه اشاره و گفته است، در صورت اقدام فوري 
براي حل آنها، مشكالت پيش روي تجار مرتفع خواهد 

شد. 

 توپ كارت بازرگاني
در زمين اتاق 

»تعادل « بررسي مي كند

 داليل جذابيت 
بيش از پيش پااليشي يكم

 صفحه 4 

 صفحه 7 



رييس جمهور گفت: دانشگاه همواره فضاي نقادي 
است. نقادي نس��بت به حكومت، حاكمان، دولت و 
جامعه ماست. شايد هيچ جايي مانند دانشگاه براي 
نقادي جدي تر نباشد. به گزارش ايسنا، حجت االسالم 
والمسلمين حسن روحاني طي سخناني در آيين آغاز 
رسمي سال تحصيلي دانش��گاه ها و مراكز آموزش 
عالي و فناوري كش��ور كه از طريق ويدئوكنفرانس 
برگزار شد، با بيان اينكه از روز اول مقابله با كرونا خود 
را موظف مي ديدم در همه امور، برنامه ها و كارهايم 
پروتكل ها را رعايت كنم، اظهار كرد: هرچند گاهي 
رعايت پروتكل ها با خواست قلبي انسان و عواطف و 
خواسته هاي او مطابقت ندارد اما تصورم بر اين است 
كه پروتكل شكني نبايد در ذهن ما شكل گيرد و رشد 
پيدا كند. وي ب��ا قدرداني از تالش هاي وزارت علوم 
براي بازگشايي دانشگاه ها با رعايت پروتكل ها، افزود: 
از كادر درماني سراس��ر كشور نيز تشكر مي كنم كه 
توانس��تند طوري عمل كنند كه امروز بگوييم كادر 
درماني و پزش��كي كش��ور روي پاي خود ايستاده 
اس��ت و ما براي بس��تري كردن بيماران تخت كم 
نياورديم. رييس جمه��ور ادامه داد: امروز حدود ۹۵ 
درصد نيازهاي دارويي خود را در داخل كشور تامين 
مي كنيم. همچنين مردم ما براي تامين ضروريات 
زندگي خود از آب و برق و گاز تا مواد غذايي در سايه 
تالش همه در مراكز علمي و تحقيقاتي و توليدي به 
مشكلي برنخوردند و اين براي من خوشحال كننده 
اس��ت. روحاني با بيان اينكه ويروس كرونا زندگي 
مردم و اقتصاد جوامع را تحت  تاثير قرار داده است، 
تاكيد كرد: كشورهايي هستند كه بيش از ۲۰ درصد 
اقتصادش��ان در اين مدت شيوع كرونا كوچك شده 
است و امروز همه ما را وادار كرده كه زيست جديدي 
را در پيش گيريم و با سبك جديدي فعاليت كنيم. اما 
مهم اين است كه براي هر كاري بتوانيم آن فعاليت را 
در چارچوب پروتكل ها ادامه دهيم و آن كار تعطيل 
نش��ود. وي يادآور ش��د: اگر از ابتدا قرار بود كارها را 
تعطيل كنيم چقدر به زندگي مردم لطمه وارد مي شد 
و جداي از تامين نشدن ضروريات زندگي آنان، نشاط 
اجتماعي هم از مي��ان مي رفت و در زمينه نيازهاي 
معنوي هم به مشكل مي خورديم. رييس جمهور با 
بيان اينكه دانش��گاه مركز نوآوري است و جايگاهي 
اس��ت كه مديران آينده ما را تربيت مي كند، تاكيد 
كرد: دانش��گاه همواره فضاي نقادي اس��ت. نقادي 
نسبت به حكومت، حاكمان، دولت و جامعه ماست. 
شايد هيچ جايي مانند دانشگاه براي نقادي جدي تر 
نباشد و وقتي اين نقادي با در نظر گرفتن واقعيت هاي 
جامعه باش��د، قطعًا به نفع ماس��ت. وي با يادآوري 
تحريم هاي امريكا و شكس��ت آن��ان در زمين زدن 
اقتصاد ايران، گفت: ما بايد روي پاي خودمان بايستيم 
و به درون بنگريم و از توانمندي داخلي استفاده كنيم 

اما اين واقعيت هم هس��ت كه بدون تعامل با جهان 
زندگي كردن بس��يار سخت و گاهي ناممكن است. 
ما بايد بتوانيم آنچه توليد مي كنيم صادر كنيم و در 
مواردي كه چيزي در داخل موجود نيست، بتوانيم 
آن را وارد كني��م. روحاني تصريح كرد: همانطور كه 
مواد اوليه يا حتي خود نيازهاي بهداشتي و درماني 
را گاهي نيازمنديم كه وارد كنيم و به كشور بياوريم 
بايد بخشي را كه مازاد نيازمان است را بتوانيم صادر 
كنيم و بايد بتوانيم اين مشكالت را در فضاي امروز 

برطرف كنيم. 
رييس جمهور گفت: آنچه براي كاالهاي ضروري ما 
نياز بوده به اندازه پارس��ال و در مواردي بيش از آن، 
نيازمندي هاي خود را برطرف كرديم و برخالف همه 
مشكالت اين كاالها را در كشور در اختيار داريم. وي با 
اشاره به رشد مثبت اقتصادي در ماه هاي اخير، يادآور 
شد: ما در تير و مرداد صادرات و واردات مان به شرايط 
سال گذشته بازگشته و حتي در مواردي بهتر شده 
است و برخالف مشكالت، حركت جامعه ما حركتي 
بوده كه توانس��ته در حد توان مس��ائل ما را برطرف 
كند. روحاني با ناموفق خواندن تالش هاي دشمنان 
در زمينه سياسي و حقوقي در برابر ايران، اظهار كرد: 
امريكا االن كه ب��ه پايان فرصت يك ماهه خود براي 
پي��روزي در برابر ايران نزديك مي ش��ود و مدام هم 

مي گويد در پايان يك ماه به موفقيت مي رسد، حتي 
نتوانسته اس��ت كارش را در اين زمينه شروع كند و 
حتي شوراي امنيت به طرح امريكا تا امروز توجهي 
نكرده اس��ت. رييس جمهور ادامه داد: دانش��گاه ها 
همانطور كه بايد به نق��د بپردازند بايد با قلم و بيان 
خود موفقيت هاي به دست آمده در زمينه سياسي 
و حقوقي بين المل��ل را براي مردم تش��ريح كنند. 
اين موارد در تاريخ كش��ور ما بسيار بااهميت است. 
وي در بخش ديگري از س��خنانش با اشاره به اقدام 
دانشگاه ها در سال هاي گذشته براي برتري در ميان 
دانشگاه هاي جهان افزود: همه شاخص ها و آمارها به 
ما مي گويد كه ش��رايط ما نسبت به سال گذشته در 
اين زمينه بهتر شده است و در شتاب علمي نسبت به 
گذشته در برخي از موارد از كشورهاي برتر بوده ايم 
و اين يعني ما پيشرفت علمي را فراموش نكرديم و 
از جايگاه ۱۲۰ در جهان در طول هفت س��ال اخير 
به جايگاه ۶۵ رس��يديم. روحاني با بيان اينكه تعداد 
ش��ركت هاي دانش بنيان در طول هفت سال اخير 
صدبرابر شده است، يادآور شد: درآمد اين شركت ها 
نيز در هفت سال اخير ششصدبرابر شده است و اگر 
همكاري دانش��گاه ها با ش��ركت هاي دانش بنيان و 
مراكز توليدي دانش محور نزديك ش��ود، به روزي 
مي رسيم كه دانش��گاه ها در كار پژوهشي خودكفا 

مي ش��وند و نيازي به كمك دولت نخواهند داشت 
هرچند كه تا زماني كه الزم باشد دولت كمك خواهد 
كرد. رييس جمهور تاكيد كرد: امروز زمان تاب آوري 
مضاعف ما در برابر كرونا و تحريم هاست. علت اينكه 
ما توانستيم ۴۲ سال برابر فشارها ايستادگي  كنيم 
و در س��ه س��ال اخير هم در برابر تحريم هاي شديد 
مقاومت كنيم به دليل اعتمادي اس��ت كه مردم به 
فرهيختگان، نظام و دولت داش��ته اند و تا زماني كه 
اين اعتماد وجود دارد مي توانيم در برابر مش��كالت 
مقاومت كنيم. وي افزود: البته در كنار اين اعتماد، 
وجود اميد هم به ما كمك مي كند كه مردم هراسي 
براي مشكالت پيش رو نداشته باشند. مثال اگر اين 
آمادگي و ايثارگري ها در كادر پزشكي نبود، در وزارت 
نيرو نبود، در س��اير موارد نبود، اين اميد هم لطمه 
مي خورد. پ��س اعتماد مردم در برابر كاركرد نظام و 
دولت است. روحاني تاكيد كرد: مردم وقتي در شرايط 
كرونايي مي بينند كه با همه مشكالت، كار تحصيل 
و دانش آموختن فراموش نمي ش��ود، مي توانند به 
نظام و كشور خود اعتماد كنند، وقتي مي بينند كه با 
وجود تحريم ها، برق و آب قطع نمي شود مي توانند 
به نظام و كشور اعتماد كنند و اين ما هستيم كه بايد 
دست به دست هم اين اعتماد و اميد را حفظ كنيم و 

دانشگاه ها در اين زمينه نقش اساسي دارند.

2 رويداد
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مجلس رشد كاذب و نزول 
ناگهاني بازار بورس را بررسي كرد

سخنگوي هيات رييسه مجلس ش��وراي اسالمي از 
بررسي داليل نابساماني بازار ارز و بورس و راهكارهاي 
كارشناسي براي ساماندهي مسائل اقتصادي در جلسه 
غيرعلني امروز اين مجلس خبر داد. به گزارش ايسنا، 
محمد حسين فرهنگي با اش��اره به جزييات جلسه 
غيرعلني مجلس بيان كرد: در جلسه امروز صبح مجلس 
كه حدود سه ساعت طول كشيد بحث هاي مفصلي در 
خصوص مسائل مربوط به بازار بورس صورت گرفت. كه 
هم از سوي مسووالن اجرايي و هم از سوي نمايندگان و 
كميسيون هاي ذي ربط نظرات كارشناسي مطرح شد. 
رشد قابل توجه بازار بورس از ارديبهشت تا حدود يك 
ماه پيش و نزول ناگهاني آن در يك ماه گذشته قابل تامل 
است، مسائل مختلفي نظير عرضه چند اليه برخي از 
شركت هاي وابسته به دولت در بازار باعث رشد كاذب و 
قابل توجه اين بازار شد. سخنگوي هيات رييسه مجلس 
شوراي اسالمي در ادامه تصريح كرد: از نظر كارشناسان، 
دولت بايد اطالعات مربوط به شركت هاي پر ريسك و 
ريسك متوسط و ريسك پايين را در اختيار افراد قرار 
مي داد تا شرايط پايدارتر بوده و شاهد رشد كاذب و نزول 
ناگهاني نبوده و افراد با عالقه مندي در اين بازار حضور 
پيدا كنند. همانطور كه نمايندگان تاكيد داشتند در 
حوزه سياست گذاري، دولت مسوول تحليل سياست ها 
نيست بلكه مسوول اتخاذ سياست است در اين جلسه ما 
شاهد تحليل سياست هايي از سوي مسووالن اجرايي 
بوديم. در حالي كه بايد اتخاذ سياست هاي صحيح در 
حوزه اجرايي رخ دهد. مس��ائلي در خصوص بازار ارز 
نيز در اين جلسه مطرح شد و نمايندگان انتقادهايي 
را نس��بت به سياست هايي كه از گذشته تعيين شده 
بود مطرح كردن��د و در عين حال راهكارهاي اجرايي 
نيز مطرح شد. رياس��ت مجلس تاكيد داشتند براي 
مديريت ب��ازار ارز تقاضا در داخل مديريت ش��ود. به 
عنوان مثال براي تامين نهاده هاي دامي و كشاورزي و 
اقالم و نيازهاي اساسي مردم مي توان از منابع ارزي كه 
در خارج از كشور بلوكه شده و امكان بازگشت نقدي آن 
وجود ندارد استفاده كرد. با اين روش مي توان تقاضا را 
در بازار ارز كاهش داد و به طور مستقيم روي قيمت آن 

تاثير گذاشت.

ضرورت ارتقاي
سطح كيفي بورس

 راهكارهاي عملياتي براي برون رفت از اين مشكالت 
نيز ارايه ش��ود. بخش��ي از مطالبات مطرح ش��ده در 
كوتاه مدت و به سرعت در مسير اجرا قرار مي گيرند و 
برخي ديگر از موضوعات هم نيازمند برنامه ريزي هاي 
بلندمدت اس��ت. اما بايد بدانيم در كنار س��اير موارد 
و كمبودهاي اجراي��ي و مديريتي، يكي از مهم ترين 
گزاره هايي كه باعث ش��د تا بازار س��رمايه دوره اي از 
نزول را پشت س��ر بگذارد، مشكالت اجرايي و فقدان 
مهارت هاي تخصصي سهامداران خرد در مواجهه با 
فراز و نشيب هايي است كه معموال بازار با آن دست به 
گريبان اس��ت. مهارت هايي كه باعث مي شود فرد در 
زمان رويارويي با چنين مشكالتي بتواند تصميمات 
عاقالنه بگيرد، رفتار مطلوب داشته باشد و در نهايت 
بتواند به خوبي از دارايي خ��ود محافظت كند.ايجاد 
اين مهارت عمومي براي س��هامداران يكي از وظايف 
دولت اس��ت تا از طريق اين آگاهي بخشي، صاحبان 
سرمايه، خودش��ان بتوانند براي رشد دارايي هايشان 
تصميمات معقول بگيرند و از اين طريق سطح كيفي 
بازار هم ارتقا پيدا كند. چرا كه ارتقاي س��طح كيفي 
بازار در گرو عملكرد هركدام از سهامداران است، اين 
فرآيند مهارت آموزي نه فقط براي عموم مردم ضروري 
اس��ت بلكه براي مديران، تحليلگران، كارشناسان و 
حتي من نماينده هم الزم و ضروري است تا هركسي 
درست يا نادرست، دانس��ته يا نادانسته درباره بورس 
اظهارنظر نكند. بايد بدانيم اين اظهارنظرهاي متفاوت 
و در برخي موارد متضاد در خصوص بورس به هر حال 
اثر خود را در افت ش��اخص ها خواهد گذاش��ت. واقع 
آن اس��ت بخشي از مردم تصميماتش��ان را بر اساس 
اخبار و اظهارنظرهاي كارشناسان و مقامات مسوول 
كش��ور اتخاذ مي كنند و زماني كه اين اظهارنظرهاي 
كارشناس��ي بر اساس واقعيات بازار و مبتني بر دانش 
اقتصادي نباش��د، بدون ترديد تاثيرات نامطلوبي بر 
نظام تصميم گيري س��هامداران خواهد داشت. براي 
اين منظور معتقدم كه بازار س��رمايه كشور نيازمند 
تريبون خاصي براي سخنگويي است تا مجموعه اخبار 
بازار سرمايه از طريق اين تريبون سخنگويي منتشر 
شوند و در اختيار عموم و رسانه ها قرار بگيرند. حسن 
اين ساختار متمركز رسانه اي اين است كه اين امكان 
را براي سهامداران ايجاد مي كند كه به جاي تكيه بر 
پالس هاي افراد ناشناخته در شبكه هاي اجتماعي و...

از طريق يك منبع مطمئن و استاندارد اخبار خود را 
دريافت مي كنند. موضوع مهم بعدي در خصوص بورس 
نقشي است كه حقوقي هاي داراي نفوذ در بازار سرمايه 
ايفا مي كنند. همانطور كه بارها تاكيد شده اين كارتل ها 
و هلدينگ ها به همان ش��كل كه در زمان برداش��ت 
سودهاي كالن در بازار س��رمايه حضور داشته اند در 
زمان بروز مشكالت و نارسايي ها هم نبايد خود را كنار 
بكشند. طي مذاكراتي كه با هلدينگ هاي كميته امداد 
امام)ره(، بنياد مس��تضعفان و بانك ها صورت گرفته، 
تالش شده تا از اين ظرفيت ها براي ثبات بيشتر بورس 
بهره گرفته شود. در كل افزايش بازارگرداني ها يكي از 
ضرورت هايي است كه براي بهبود اوضاع بازار سرمايه 
ضروري به نظر مي رسد. بايد تاكيد كنم كه مجلس، 
تحركات حقوقي ها در بورس را رصد مي كند و هر جا 
كه احساس كند الزم است از وظايف نظارتي خود مثل 
تحقيق و تفحص و..براي بازگرداندن قطار امور به مسير 

منافع ملي استفاده خواهد كرد.

كارفرمايان موظف به اعمال 
مصوبه جديد حق  مسكن هستند

حق مسكن ۳۰۰ هزار توماني بايد از اين ماه در دستمزد 
شاغالن مشمول قانون كار اعمال و عالوه  بر آن، ۴۰۰ 
ه��زار تومان معوقه تير و مرداد نيز پرداخت ش��ود. به 
گزارش مهر، پس از گذش��ت ۶ ماه از س��ال باالخره 
افزايش حق مسكن كارگران از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هزار 
تومان به تصويب دولت رسيد. مطابق با مصوبه دولت، 
حق مس��كن ۳۰۰ هزار توماني از تير ماه قابل اعمال 
بوده و در همين راستا، كارفرماها بايد معوقه ۴۰۰ هزار 
توماني را بابت مابه التفاوت حق مسكن دو ماه يعني تير 
و مرداد پرداخت كنند. از سويي ديگر نيز، مولفه حق 
مسكن در فيش حقوقي ش��هريور ماه بايد ۳۰۰ هزار 
تومان اعمال شود. با اعمال افزايش حق مسكن به ۳۰۰ 
هزار تومان، سرجمع افزايش دستمزد شاغالن قانون 
كار در س��ال جاري به ۱۰ درصد رسيده است. در اين 
بين، با توجه به اينكه برخي از كارفرمايان از پرداخت 
مولفه هاي مزدي همچون حق مسكن، بن و… سر 
باز مي زنند و نقض قانون مي كنند، اين نگراني وجود 
دارد كه افزايش حق مس��كن به ۳۰۰ هزار تومان نيز 
به سرنوشت بن و… دچار شود كه در اين رابطه يك 
كارشناس روابط كار به مهر مي گويد: حق مسكن و بن 
از مزاياي ضمن كار بوده و كارفرما موظف به پرداخت 
آنها همراه با حقوق پايه است. به گفته وي، در صورت 
عدم پرداخت هر يك از اين مولفه هاي مزدي از جانب 
كارفرمايان، كارگران مي توانند در مراجع حل اختالف 

اقدام به طرح دعوي كنند.

محاسبات ارزش افزوده 
استان هاي كشور

بر اساس محاس��بات ارزش افزوده استان هاي كشور 
و فرامنطقه اي به قيمت هاي جاري، اس��تان تهران با 
۴۱.۳۳ با اختالف زياد، بيش��ترين سهم ارزش افزوده 
را داشته است. به گزارش اقتصادآنالين، حساب هاي 
منطقه اي براساس تعاريف، مفاهيم، با اصول و روش هاي 
محاسباتي و استانداردهاي سيستم حساب هاي ملي 
س��ازمان ملل )SNA ٢٠٠٨( و هماهنگ و سازگار با 
حساب هاي ملي تهيه مي شود. اهميت آمارهاي استاني، 
سبب شد محاسبه حساب توليد استان هاي كشور از 
سال ۱۳۷۳ در دستور كار مركز آمار ايران قرار گرفته 
و اولين حساب منطقه اي  براي همه استان هاي كشور 
در سال ١٣٧٩ تهيه شود. هرچند اهميت حساب هاي 
منطقه اي در شناخت توليد ناخالص داخلي استان ها بر 
تهيه كنندگان اين حساب پوشيده نيست، اما جزييات 
بسيار زياد مورد نياز و فرايند پيچيده محاسبات، همواره 
سبب شده تا ارايه حساب توليد استان ها، با تأخير همراه 
باشد. نياز به در دست داشتن اطالعات به هنگام، با توجه 
به رويدادهاي تأثيرگذار در اقتصاد كشورها سبب 
شده اس��ت كه اغلب كشورها به توليد حساب هاي 
زودرس )از جمله حس��اب هاي ملي فصلي( اقدام 
كنند. در همين راستا و به منظور رفع نيازهاي آماري 
در برنامه ريزي هاي منطقه اي، تهيه حس��اب هاي 
منطقه اي زودرس نيز در دستور كار معاونت اقتصادي 

و محاسبات ملي مركز آمار ايران قرار گرفت.

 معافيت مالياتي مناطق آزاد
به معناي توزيع رانت است

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: معافيت 
دادن به مناطق آزاد در وضعيت فعلي عمال به معناي 
توزيع رانت در اين مناطق بوده و هيچ آورده اي هم براي 
كش��ور ندارند. به گزارش فارس، محسن زنگنه عضو 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي با 
حمايت از مخالفت شوراي نگهبان با معافيت مالياتي 
مناطق آزاد در مصوبه مجلس دهم درباره اليحه ماليات 
بر ارزش افزوده گفت: معافيت دادن به مناطق آزاد در 
وضعيت فعلي عمال به معناي توزيع رانت در اين مناطق 
بوده و هيچ آورده اي هم براي كشور ندارند. وي ادامه داد: 
معافيت هاي مالياتي زماني مطلوب است كه در نتيجه 
توليد يك محصول ارزش افزوده ايجاد شده و صادراتي 
انجام شود و در بقيه كشورها هم براي اينكه توليد كننده 
را تشويق كنند و كارآفريني و صادرات را افزايش دهند 
اين مش��وق ها را مي گذارند ولي آن چيزي كه اآلن ما 
در مناطق آزاد كشور داريم نه تنها به نفع توليد داخل 
نيست بلكه در حقيقت به نفع واردات كاالهاي خارجي 
اس��ت. اين نماينده مجلس يازدهم تصويب معافيت 
مالياتي مناطق آزاد را براي شهرك هاي صنعتي مضر 
دانس��ت و گفت: اگر معافيت  را براي مناطق آزاد قرار 
دهيم و شركت ها را تشويق كنيم كه بروند در مناطق 
آزاد تولي��د كنند و بعد در نهايت كااليش��ان را داخل 
كش��ور بياورند در عمل موجب تضعيف شهرك هاي 
صنعتي كشور خواهيم شد. ما اآلن زيرساخت تعداد 
زيادي شهرك صنعتي در كشور آماده داريم كه آب، 
ب��رق، گاز و حتي اينترنت و فيبر ن��وري هم به آن جا 
كشيده شده است ولي متأسفانه متقاضي براي برخي از 
شهرك هاي صنعتي وجود ندارد. اگر قرار است معافيتي 
هم داده شود بهتر است كه معافيت مالياتي را به همان 
شهرك ها و نواحي صنعتي بدهيم كه منجر به ماندگاري 
مردم در روستاها و شهرهاي كوچك شود. افرادي بايد 
در مناطق آزاد مستقر شوند كه مي خواهند كار توليد 
توأمان با صادرات انجام دهد وگرنه در شرايط فعلي كه 
صادرات مناطق آزاد كم است، معافيت مالياتي مناطق 
آزاد صحيح نيس��ت. زنگنه در ادامه بر تعريف درست 
فعاليت هاي معاف از ماليات تأكيد كرد و گفت: معافيت 
مالياتي براي هرگونه فعاليتي در مناطق آزاد نمي تواند 
منجر به توليد شود ولي اگر به طور خاص شركت هايي 
كه فقط به امر توليد همراه با صادرات مشغول هستند، 
معافيت دهيد، اين موضوع مي تواند محرك صادرات 
ش��ود. در غير اين صورت اينكه در يك منظع خاص 
يك س��ري امكانات و معافيت ها قرار داده شوند و بعد 
شركت ها به جاي توليد به واردات مشغول شوند اين 

امر براي كشور مضر است.

رييس جمهور در آيين آغاز سال تحصيلي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي 

زمانتابآوريمضاعفمادربرابركروناوتحريمهاست

چرا بايد كوپن برگردد؟
در بسياري از كشورها اس��تفاده شده و حتي هنوز 
نيز استفاده مي ش��ود. در دوره دفاع مقدس، با اين 
طرح تالش شد نيازهاي ابتدايي مردم تامين شده و 
نگراني ها در اين زمينه برطرف شود كه اين برنامه در 

سال هاي پس از جنگ تحميلي نيز ادامه پيدا كرد.
   موافقان طرح بازگش�ت كوپ�ن مي گويند 
همانط�ور كه اي�ران در دوران دف�اع مقدس 
در حال جنگ ب�ود، اين روزه�ا نيز در جنگ 
اقتصادي به س�ر مي برد و از اين رو بايد با اين 
روش ب�ه حمايت از اقش�ار ك�م درآمد مردم 
پرداخت. تا چ�ه قدر مي توان اين تفس�ير را 

پذيرفت؟
صرف نظر از نوع نگاه مطرح شده، سوال اساسي كه 
بايد در اين زمينه به آن پاس��خ دهيم اين اس��ت كه 
فرايند تامين، توزيع، قيمت گذاري و مديريت بازار 
در كاالهاي اساسي و مصرفي مردم چگونه است و آيا 
در رصد اين مراحل و فرايند، نكته غيرعادي وجود 
دارد؟ براي مثال در حوزه تامين كاالها و مواد غذايي 
مردم تا چه حد كمبود وجود دارد و نياز مردم تامين 
نمي ش��ود؟ يا مثال در كاالهاي اس��تراتژيكي مانند 
گندم، ذخاير كشور براي چه مدتي كنار گذاشته شده 
است؟ در حوزه توزيع بايد ديد كه چه قدر كاالهاي 
موجود به شكل عادالنه و سراسري در اختيار مردم 
قرار مي گيرد و چه عدم شفافيت و مشكالتي در اين 

زمينه وجود دارد؟ در حوزه قيمت گذاري نيز قيمت 
كاالهاي نهايي كه به دس��ت مردم مي رسد چه قدر 
با واقعيت هاي درآمدي آنها همس��ان است؟ اگر در 
حوزه تامين و حتي توزيع به طور جزيي وارد نشويم، 
در ح��وزه قيمت گذاري ش��رايط به طور مش��خص 
غيرعادي اس��ت و اين موضوع به زندگي و معيشت 
مردم فشار آورده است. قيمت بسياري از محصوالت 
غذايي پرمصرف در مدتي يك ساله بيش از ۵۰ درصد 
رشد داشته اند و قطعا ميزان درآمد اقشار كم درآمد 
تا اين حد باال نرفته است. در كنار آن بايد توجه كرد 
ك��ه چند دهك پايين جامعه بي��ش از ۷۵ درصد از 
درآمدشان را صرف نيازهاي ابتدايي مانند خوراك، 
پوش��اك و مس��كن مي كنند و در اين بين خوراك 
بسيار نقش كليدي دارد و وقتي قيمت اين كاالها را 
مي بينيم، مشخص مي شود كه بازار اين محصوالت 
عادي نيست و در شرايط اينچنيني مي توان به نظامي 

مانند نظام كوپن فكر كرد.
   دولت در سال هاي گذشته به جاي كوپن، ارز 
يارانه اي 4200 توماني را به كاالهاي اساس�ي 
پرداخت كرده، چرا اين برنامه شكست خورده 

و بايد به سراغ كوپن رفت؟
از همان ابتدا نيز مطرح ش��د كه ارز دولتي مي تواند 
مش��كالت، رانت ها و عدم شفافيت هايي را به وجود 
بياورد. حتي اگر اين مس��ائل را ني��ز كنار بگذاريم، 

عملكرد اين ارز چگونه بوده است؟ برنج كااليي بود 
كه اي��ن ارز را دريافت مي ك��رد، امروز مي بينيم كه 
قيم��ت برنج وارداتي از كيلويي هش��ت هزار تومان 
به مرز ۲۰ هزار تومان رسيده است. گوشت در سال 
نخس��ت ارز دريافت كرد و حتي عدد نزديك به يك 
ميليارد دالري آن نيز اعالم شد اما گوشت از كيلويي 
۵۰ هزار تومان به بيش از ۱۰۰ هزار تومان رس��يد. 
وقتي قيمت ها به اين ش��كل باال مي رود، يعني اين 
ارز نتوانس��ته اهداف خود را اجرايي كند و در عمل 
همچنان فشار به مردم ادامه يافته است. ارز دولتي 
هزينه اي اس��ت كه به ش��كل غير مستقيم از جيب 

مردم خرج مي شود اما كارايي الزم را ندارد.
   با چنين ش�رايطي  آيا بايد گفت بازگش�ت 

كوپن نهايي است؟
اين موضوع بسته به زاويه ديد تصميم گيران در دولت 
و مجلس نهايي مي شود. اگر شرايط را طوري ببينند 
كه معيش��ت مردم نياز به حمايت دارد، مي توان به 
بازگشت نظام كوپن البته با اس��تفاده از شيوه هاي 

مدرن و بدون نياز به نمونه هاي چاپي اقدام كرد.
   آيا در چني�ن طرحي بايد تمام مردم، از اين 
ياران�ه برخوردار ش�وند يا گروه هاي�ي از اين 
فهرست حذف خواهند شد؟ آيا دولت اطالعات 

كافي براي حذف را خواهد داشت؟
اين موضوع بس��ته ب��ه نحوه تصميم گي��ري نهايي 

مي تواند متفاوت باش��د، براي مثال برخي كاالهاي 
اساس��ي مانند برنج ي��ا روغن مي تواند در س��طح 
گس��ترده تامين ش��ود و براي برخي كاالهاي ديگر 
مي توان تصميماتي جداگانه گرفت. به نظر مي رسد 
در طرحي كه در مجلس بررسي شده، ابعاد مختلف 
اين موض��وع نيز تدارك دي��ده و برنامه قابل قبولي 
جمع بندي شده است، هرچند بايد با حضور دولت 
اين برنامه چكش كاري ش��ود. به طور كلي اين طور 
نيست كه بگوييم با توجه به پيچيدگي هاي گسترده 
ديگر امكان بازگش��ت كوپن نيس��ت. خوشبختانه 
ظرفيت هاي مناسبي وجود دارد و در صورت رسيدن 
به جمع بندي نهايي، اجراي آن در كش��ور ناممكن 

نخواهد بود.
  آي�ا دول�ت مناب�ع اعتب�اري الزم ب�راي 

سياست هاي كوپني جديد را دارد؟
با توجه به نياز به همكاري دو جانبه مجلس و دولت، 
براي اين طرح بايد مناب��ع مالي مخصوص را نيز در 
نظر گرفت. البته اين طور نيس��ت ك��ه بودجه الزم 
وجود نداشته باش��د. آمارهاي رسمي مي گويد كه 
چند ميليارد دالر ارز دولتي پرداخت شده كه بخشي 
از آن هنوز سرنوشت مشخصي ندارد و بخش ديگر، 
عمال در حوزه هاي نتوانسته مفيد باشد، از اين رو در 
صورت جمع بندي، امكان براورد دقيق هزينه ها نيز 

وجود داشته و مي توان از آنها استفاده كرد.

افزايش قيمت دالر و سفره هايي كه هر روز آب مي روند
 حتي من در برخي تحليل ها گفته ام كه اقتصاد ايران 
كشش دالر باالي ۱۰هزار تومان را ندارد، چه رسد به 

اينكه نرخ دالر ۲۶هزار تومان باشد.
 اي��ن امر اث��رات خ��ود را در كوچك ش��دن زندگي 
م��ردم و ح��ذف بس��ياري از كااله��اي مصرفي در 

س��فره مردم خواهد گذاش��ت و م��ردم برخي اقالم 
را از س��بد مصرف��ي خ��ود ح��ذف مي كنن��د. مثال 
ه��ر ف��ردي ده قلم اصل��ي كااليي را در طول س��ال 
براس��اس نيازهاي��ش مصرف مي كرده اس��ت؛ ابتدا 
هزينه ه��اي تفريح��ي را حذف مي كن��د و مصرف 

گوش��ت قرمز و ماهي را از سبد مصرفي خود حذف 
 مي كند و در مرحله بعد لبنيات از س��فره هاي مردم

 حذف مي شود.
 در مرحله بعد ممكن اس��ت هزينه ه��اي درماني و 
آموزشي را كاهش دهند و در نهايت زماني كه بحران 

اوج مي گيرد، حتي اقالم ضروري و مورد نياز نيز محدود 
مي ش��وند. اين امر بدون ترديد فرآيند گسترش فقر 
را در جامعه گسترش مي دهد و مشكالت معيشتي 
تازه اي را مي آفريند كه براي حل آنها از همين امروز 

بايد به فكر باشيم.

رشد آلفاپالس  قيمت سهام
برخي از ش��ركت ها محصوالت خ��ود را از معادن 
اس��تخراج مي كنند كه اين ش��ركت ها عمال بهاي 
تمام شده زيادي ندارند و همچنين در اين شركت ها 
افزايش قيمت س��هام بيش از قيمتي است كه در 

دالر رخ داده است.
شركت هاي ما معموال به سيستم بانكي بدهكارند 
و وام هاي عمده بازپس مي دهند اما؛ اين بازگشت 

به صورت ريالي است و درآمد شركت ها به صورت 
دالري اس��ت.تمامي اي��ن موارد باعث مي ش��ود 
كه اگر دالر به ميزان آلفا رش��د كن��د قيمت دالر 
به ص��ورت آلفا پالس رش��د كند.س��ازمان بورس 
تمامي راهكارهاي ممكن را براي بازگشت اعتماد 

سهامداران انجام داده اما؛ كمي ديرتر. 
طي هفته هاي گذشته سازمان بورس و دستگاه هاي 

مختلف سعي در ايجاد اعتماد ميان سهامداران كرد 
كه اعتماد برخي از س��هامداران جلب شد.با رشد 
قيمت دالر نيمايي و بازار آزاد و افزايش سوددهي، 
بازار خريد سهام براي سهامداران جذاب شد اما؛ اگر 
بخواهيم بازار پويايي داشته باشيم بايد تصميمات 
سازمان بورس به درس��تي انجام شود.اگر سازمان 
براي تصميمات و تفكر سيس��تمي داش��ته باشد 

براي كليت بازار مناس��ب اس��ت. مثال؛ بازار ميزان 
اعتباري كدها را كاهش دهد ويك تاريخ نزديك را 
براي اجرايي شدن اعالم كند يا اينكه ميزان خريد 
سهام در صندوق هاي درآمد ثابت را كاهش دهد.

سهامداران بازار و بدنه بازار به تصميمات آني بازار 
ش��ك دارند و تنها راه حل ايجاد تعادل و اعتماد در 

بازار است.

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
در حال��ي كه رييس كل بانك مركزي معتقد اس��ت 
كه اين روزها متوس��ط عرض��ه ارز در نيما به صورت 
روزان��ه ۱۰۰ ميليون دالر ب��وده و ت��داوم اين روند 
نش��ان دهنده بهبود روند بازگشت ارزهاي صادراتي 
به كشور بر مبناي سياست هاي اتخاذ شده و استقبال 
صادركنندگان است و به تدريج روند تامين ارز كاالهاي 
وارداتي سرعت خواهد گرفت اما آمارها نشان مي دهد 
كه در 5 ماه نخست 99، كاهش ۲۷ درصدي عرضه ارز 
و كاهش 39 درصدي صادرات غير نفتي و همچنين 
كاهش ۲۲ درص��دي واردات در 5 ماه نخس��ت 99 
موجب ش��ده كه تراز تجاري كش��ور در اين 5 ماه به 
رقم منفي ۲.۸ ميليارد دالر برسد. عالوه بر اين موارد 
تقاضاي احتياطي و سفته بازي به دليل انتخابات امريكا 
و همچنين خروج ارز مانند خري��د ۱3۰۰ آپارتمان 
در تركيه نيز موجب رش��د تقاضاي خريد ارز شده و 
تحت تاثير انتخابات امريكا تقاضاي احتياطي افزايش 

يافته است.
عبدالناصر همتي در جلسه اي با صادركنندگان اظهار 
داشت: بانك مركزي هيچگاه بناي برخورد قضايي با 
صادركنندگان واقعي و باسابقه وخوشنام كشور نداشته 
و حتي االمكان تعامل ب��ا آنها را دنبال مي كند. بانك 
مركزي مشكالت صادركنندگان در شرايط كنوني را 
درك مي كند و قصدي براي فشار مضاعف بر آنها ندارد.

وي در جلس��ه اي با حضور گروهي از صادركنندگان 
نمون��ه كش��ور و ريي��س و تع��دادي از اعض��اي 
هيأت رييس��ه ات��اق بازرگاني گف��ت: بانك مركزي 
تعامل با صادركنن��دگان را در دس��تور كار دارد و از 
هرگونه همكاري با آنان در راستاي بازگشت ارزهاي 
صادراتي ش��ان دريغ نخواهد ك��رد. صادركننده ها 
نقشي اساسي در مقاومت اقتصادي كشور ايفا كرده و 
مي كنند، لذا همدلي و تالش جمعي صادركننده ها در 
كنار بانك مركزي براي عبور از شرايط سخت كنوني 

كشور يك ضرورت است.
همچنين با اش��اره به تعدد وظايف بانك مركزي در 
اعمال سياس��ت هاي پولي وكنترل تورم ونظارت بر 
بانك ها، تامين ارز كاالهاي اساسي، دارو و مواد اوليه 
را اولوي��ت اصلي بانك مركزي دانس��ته و تاكيد كرد 
نبايد توجه داشته باشيم كه بانك مركزي توليدكننده 
ارز نيس��ت بلكه تالش مي كند بازار ارز را تنظيم و به 
اولويت بندي از نيازهاي كشور در تامين ارز توجه الزم 
بكند. در اين جلسه همچنين صادركنندگان مشكالت 
و موانع خود در بازگشت ارزهاي صادراتي را مطرح و 
توجه بانك مركزي در رفع آنها را خواستار شدند. قرار 
شد جلسات منظم هفتگي بين مسووالن اتاق بازرگاني 
وهمكاران ارزي براي پيگيري مس��ائل و مش��كالت 

گروه هاي مختلف صادراتي برگزار شود.
رييس كل بانك مركزي همچنين با اشاره به معرفي 
۲5۰ نف��ر از صادركنندگان متخل��ف به قوه قضاييه 
گفت: اينها توليدكننده نبودند و با حق العمل كاري 
و روش هاي خالف متعدد نس��بت به خروج سرمايه 
و تخل��ف در اجراي تعهد صادرات��ي خود عمل كرده 
بودند و چاره اي جز برخورد قضايي براي بانك مركزي 
باقي نگذاشتند. بانك مركزي هيچگاه بناي برخورد 
قضايي با صادركنندگان واقعي و درستكار نداشته و 
حتي االمكان تعامل با آنها را دنبال مي كند. وي تصريح 
كرد: بانك مركزي مشكالت صادركنندگان در شرايط 
كنوني را درك مي كند و قصدي براي فشار مضاعف 

بر آنها ندارد.
رييس شوراي پول و اعتبار همچنين با اشاره به روند 
مناسب تامين ارز در سامانه نيما طي روزهاي گذشته 
گفت: در روز جاري ۱۲۸ ميليون دالر در سامانه نيما 
عرضه شده كه بيش از ۷۰ ميليون دالر آن معامله شده 
است. بر همين اساس در اين روزها متوسط عرضه ارز 
در نيما به صورت روزانه ۱۰۰ ميليون دالر بوده و تداوم 
اين روند نش��ان دهنده بهبود روند بازگشت ارزهاي 
صادراتي به كشور بر مبناي سياست هاي اتخاذ شده و 
استقبال صادركنندگان است.رييس كل بانك مركزي 

همچنين با اشاره به كاهش ميزان صادرات كشور در 
سه ماه نخست سال جاري به دليل شيوع ويروس كرونا 
و برخي محدوديت ها گفت: خوشبختانه روند صادرات 
كشور پس از طي سه ماهه اول سال درحال احياست و 
روند تامين ارز كاالهاي وارداتي سرعت خواهد گرفت.

غالمحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در 
اين نشست با بيان اينكه صادركنندگان متعهد دليلي 
براي عدم رفع تعهد صادراتي شان ندارند تاكيد كرد: 
درك متقابل مشكالت بانك مركزي و صادركنندگان 
توس��ط طرفين براي گذر از ش��رايط سخت كشور 
ضروري اس��ت و برگزاري چنين جلساتي به افزايش 
اين همگرايي كمك مي كند.در اين جلسه همچنين 
صادركنندگان مش��كالت و موانع خود در بازگشت 
ارزهاي صادراتي را مط��رح و توجه بانك مركزي در 
رفع آنها را خواستار و از تالش هاي اين بانك قدرداني 

كردند.

    عوامل رشد قيمت دالر 
فع��االن بازار ارز و مردم كوچه و بازار در اين روزها اين 
پرسش را مطرح كرده اند كه دليل نوسانات اخير ارزي 
چيست و چه چشم اندازي براي نيمه دوم سال وجود 
دارد؟ قيمت دالر در روزه��اي اخير مجددا در كانال 
افزايش��ي قرار گرفته اس��ت به نحوي كه نس��بت به 
شهريورماه سال قبل رشدي بالغ بر ۱۱۸ درصدي را 
نشان مي دهد. ميانگين نرخ ارز از ابتداي سال تاكنون 
نيز رقم ۱9۷۰۰ تومان بوده كه س��طح بسيار بااليي 
محسوب مي ش��ود و تبعات منفي بر قيمت كاالها و 
خدمات خواهد داشت. اما دليل اين شرايط چيست 

و چه چشم اندازي براي نيمه دوم سال وجود دارد؟ 
كارشناسان با اشاره به آمار كاهش صادرات غير نفتي 
و عرضه ارز در بازار مي گوين��د: كاهش ۲۷ درصدي 
عرضه ارز و كاه��ش 39 درصدي صادرات غير نفتي 
و همچنين كاه��ش ۲۲ درص��دي واردات در 5 ماه 
نخست 99 موجب شده كه تراز تجاري كشور در اين 
5 ماه به رقم منفي ۲.۸ ميليارد دالر برسد. عالوه بر اين 
موارد تقاضاي احتياطي، مانند خريد ۱3۰۰ آپارتمان 
در تركيه نيز موجب رش��د تقاضاي خريد ارز شده و 
تحت تاثير انتخابات امريكا تقاضاي احتياطي افزايش 
يافته است.از ابتداي سال تا پايان مردادماه حدود 5.۱ 
ميليارد دالر ارز در س��امانه نيما عرضه شده است كه 
اين رقم نسبت به پنج ماهه ابتداي سال قبل كاهشي 
حدود ۲۷ درصد را نشان مي دهد. كاهش عرضه ارز در 
ماه هاي اخير از يكسو ناشي از كاهش ميزان صادرات 

اس��ت كه به دليل محدوديت هاي ناشي از كرونا رقم 
خورده به شكلي كه مجموع ارزش صادرات غيرنفتي 
كشور در پنج ماهه ابتداي سال براساس آمار گمرك 
حدود 39 درصد كمتر از سال گذشته بوده و از سوي 
ديگر به دليل كاهش تمايل صادركنندگان به بازگشت 
ارز حاصل از صادرات )به دليل انتظارات افزايشي در 
مورد نرخ آتي ارز( به كشور و عرضه آن در سامانه نيما 
بوده اس��ت. الزم به ذكر است كه كاهش درآمدهاي 
حاصل از صادرات نفت )به دليل كاهش قيمت و مقدار 
فروش( نيز از عوام��ل مهم كاهش عرضه ارز بوده كه 

البته آمار آن در اختيار نيست.

    كاهش 22 درصدي واردات
همچنين تقاضاي مصرفي ارز به صورت نسبي كاهش 
كمتري داشته اس��ت؛ هرچند كه ميزان واردات نيز 
در پنج ماهه ابتداي سال از شرايط و محدوديت هاي 
مرزي ناشي از كرونا متاثر شده و كاهش يافته اما ميزان 
كاهش واردات تنها ۲۲ درصد و بسيار كمتر از ميزان 
كاهش صادرات بوده است. به اين ترتيب، تراز تجاري 
گمركي )غيرنفتي( كشور در پنج ماهه ابتداي سال به 
رقم منفي ۲.۸ ميليارد دالر رسيده و اين در حالي است 
كه طي دوره مشابه سال قبل تراز تجاري معادل مثبت 
۰.۱ ميليارد دالر بوده است. نتيجه اين شرايط، مازاد 
محسوس تقاضاي مصرفي ارز نسبت به عرضه بوده كه 

خود را در افزايش قيمت نشان داده است.

     تقاضاي احتياطي و سفته بازي ارز
 افزايش يافت

مهدي كرامت فر كارشناس اقتصادي در اين زمينه 
گفت: افزايش س��طح نااطميناني در اقتصاد با توجه 
به شرايطي نظير نزديك ش��دن به انتخابات اياالت 
متحده در آبان و تداوم سطوح باالي انتظارات تورمي 
طي ماه هاي اخير كه با سطوح منفي نرخ سود حقيقي 
در نظام بانكي همراه بوده، سبب شده تا شمار زيادي 
از افراد با هدف پوشش ريس��ك دارايي خود در برابر 
كاهش آتي انتظاري ريال، اقدام به س��رمايه گذاري 
در ان��واع بازارهاي دارايي از جمله ارز نمايند. ش��مار 
ديگري از افراد نيز جهت برخورداري از نوسانات اين 
بازار )س��فته بازي(، اقدام به خريد و ف��روش روزانه و 
هفتگي ارز كرده و به اين ترتيب تقاضاي احتياطي و 
سفته بازي در اين بازار افزايش يافته است. هر چند كه 
اين موضوع را مي توان به صورت شهودي درك كرد 
اما آمار دقيقي براي آن در اختيار نيست. البته حباب 

سكه طال )به عنوان شاخصي از مازاد تقاضا نسبت به 
عرضه( مي تواند جانش��ين نزديك و شاخص نسبتا 
مناسبي براي تقاضاي احتياطي و سفته بازي ارز و طال 
باشد و روند اين متغير به شكلي بوده كه طي ماه هاي 
اخير به صورت پيوسته افزايش يافته و در شهريورماه 
به سطوح باالتر از ۱۰ درصد رسيده است. اين تغييرات، 
تا حدي گوياي شرايط ملتهب بازار ارز از منظر افزايش 

تقاضاي احتياطي و سفته بازي است.
در كنار اين موضوع، سرمايه گذاري گسترده ايرانيان در 
امالك كشورهاي همسايه نيز نوع ديگري از تقاضاي 
احتياطي ارز است كه در قالب خروج سرمايه نمود يافته 
و روند آن در ماه هاي اخير تشديد شده است. الزم به 
ذكر است كه براس��اس آمارها در چهارماهه ابتداي 
س��ال جاري )و به رغم وجود محدوديت هاي شديد 
رفت و آمد مرزي براي اتباع دو كشور(، ايراني ها بيش 
از ۱3۰۰ واحد آپارتمان در تركيه خريداري كرده اند 
كه اين تع��داد آپارتمان بيش از ۲۰ درصد از مجموع 
آپارتمان هاي خريداري ش��ده توسط خارجي ها در 
اين كشور را شامل مي شود و نشان از تشديد تقاضاي 

ايرانيان براي اين موضوع است.
در مورد چشم انداز شرايط بازار ارز در نيمه دوم سال 
به نظر مي رس��د كه از نظر عرضه و تقاضاي مصرفي 
ارز، در نيمه دوم سال شرايط تغيير چنداني نداشته 
باشد و همچنان كس��ري تراز تجارت خارجي برقرار 
باشد و از اين ناحيه فشار بر قيمت ارز باقي بماند. البته 
گش��ايش هاي تدريجي در شرايط تجارت خارجي و 
سازگاري بيشتر كشورها با شرايط بيماري احتماال 
موجب بهبود شرايط خارجي نسبت به نيمه اول سال 
خواهد ش��د اما رسيدن به س��طوح نرمال براي سال 
جاري دور از انتظار خواهد بود. در س��مت مقابل و از 
منظر تقاضاي احتياطي و سفته بازي ارز، مهم ترين 
واقعه پيش رو مس��اله انتخابات آبان ماه است كه در 
صورت عدم پيروزي ترامپ مي تواند فضاي انتظارات 
در كشور را به يك باره تغيير دهد و با كاهش تقاضاي 
احتياطي و سفته بازي )و احتماال افزايش بازگشت ارز 
توسط صادركنندگان( منجر به كاهش نرخ ارز شود. 
در س��مت مقابل، پيروزي ترامپ احتماال با تشديد 
حمالت س��فته بازانه به بازار ارز هم��راه خواهد بود و 
مي تواند نوسانات شديدي را در اين بازار ايجاد نمايد. 
در مجموع، براي فصل پاييز انتظار مي رود كه بازار ارز 
نوسانات قابل مالحظه اي را تجربه نمايد كه جهت اين 
نوسانات تا حد زيادي ناشي از متغيرهاي خارجي است 

كه سياست گذار كنترل چنداني بر آن  ندارد.
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 59 گزارش در سال هاي 90 تا 
96 براي موسسات غيرمجاز 

سربازرس گروه اقتصادي بازرسي كل خراسان رضوي 
ارايه 59 گزارش و مكاتبه در س��ال هاي 9۰ تا 9۶ براي 
موضوع موسسات مالي غيرمجاز و شركت هاي پديده 
و پرديسبان را از جمله اقدامات اين مجموعه برشمرد. 
سربازرس گروه اقتصادي بازرسي كل خراسان رضوي 
در واكنش به اظهارنظر يكي از نمايندگان استان خراسان 
رضوي مبني بر كوتاهي اين سازمان و بروز معضالت 
موسس��ات مالي و اعتب��اري براي مردم اين اس��تان، 
ارايه 59 گزارش و مكاتبه در س��ال هاي 9۰ تا 9۶ براي 
موضوع موسسات مالي غيرمجاز و شركت هاي پديده 

و پرديسبان را از جمله اقدامات اين مجموعه برشمرد.
حس��ن طاوس��ي عنوان كرد: از ۱3 خ��رداد 9۰ تا ۲ 
ارديبهش��ت 9۶ بالغ بر 59 گزارش و مكاتبه از سوي 
بازرسي كل خراسان رضوي در خصوص اين مجموعه ها 
به س��تاد سازمان بازرس��ي كل كش��ور، دادستاني و 
دادگستري استان خراسان رضوي، نيروي انتظامي، 
ادارات كل كار و تعاون، جهاد كش��اورزي، مس��كن و 
شهرسازي، منابع طبيعي و آبخيزداري، سازمان ثبت 
اس��ناد، ميراث فرهنگي، محيط زيست، سازمان امور 
مالياتي، استانداري خراسان رضوي، اداره آب منطقه اي 
و دفتر نمايندگي بانك مركزي در خراسان رضوي براي 
گزارش تخلفات اين موسس��ات صورت گرفته است. 
سربازرس گروه اقتصادي بازرسي كل خراسان رضوي 
خاطرنشان كرد: همچنين مكاتباتي با اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي و شهرداري مشهد براي جلوگيري از 
تبليغات مطبوعاتي و شهري اين موسسات انجام شده 
است. وي افزود: به طور مثال 33 مكاتبه تنها براي شركت 
پديده شانديز صورت گرفته و چند فقره گزارش در مورد 
اين شركت به دستگاه هاي ذيربط و مرجع قضايي ارسال 
ش��د كه پس از آن با دستور رياست وقت قوه قضاييه، 
پرونده قضايي تش��كيل و مورد رسيدگي قرار گرفت. 
همچنين سهم موسس��ه ميزان ۱3 گزارش و مكاتبه 
از سوي بازرسي كل خراسان رضوي است. مكاتباتي 
نيز از س��وي نهاد هاي مورد اشاره در پاسخ به نامه ها و 
گزارش هاي سازمان ارسال شده است. وي خاطرنشان 
كرد: سازمان بازرسي كل كشور يك نهاد نظارتي است 
و در صورت احراز تخلف و جرم، گ��زارش آن را پس از 
طي مراحل قانوني به مراجع ذيصالح ارسال مي كند و 
رسيدگي به گزارش كيفري نيز در مرجع قضايي صورت 
مي گيرد. همچنين به دليل محرمانه بودن مكاتبات و 
گزارش ها و صدور دستور از سوي ضابطان قانوني، اين 

مكاتبات رسانه اي نمي شود.

چك  برگشتي تاثيري در اعطاي 
تسهيالت كرونا ندارد

طبق اعالم بانك مركزي، چك برگشتي متقاضيان، 
ذينفعان و ضامن��ان كه بعد از يك اس��فند 9۸ صادر 
شده باشد، محدوديتي براي اعطاي تسهيالت كرونا 
ايجاد نمي كند. بانك مركزي پيرو بخشنامه پيشين 
خود در خصوص ابالغ مصوبه س��تاد مل��ي مبارزه با 
كرونا« مبني بر تعليق اعمال محروميت هاي قانوني 
صادركنندگان چك هاي برگش��تي ب�ه دليل شرايط 
ايجاد شده ناشي از شيوع بيماري كرونا اعالم كرد:  چك 
برگشتي متقاضيان، ذينفعان و ضامنان در تسهيالت 
كسب وكارهاي آس��يب ديده از كرونا كه از تاريخ يكم 
اسفند ماه ۱39۸ تا پايان زمان اجراي طرح تسهيالت 
قابل اعطا به واحدهاي كس��ب وكار و ديگر تسهيالت 
مربوط به كرونا ص�ادر ش��ده يا مي ش��ود، صرفًا براي 
طرح هاي تسهيالت كرونايي از محدوديت هاي متعارف 

در اعطاي تسهيالت بانكي مستثني مي شود.

مسدودسازي مسيرهاي 
سرمايه گذاري كاذب

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، 
گفت: دولت بايد مسير سرمايه گذاري در بازارهاي 
كاذب را مسدود كند. رحيم زارع در گفت وگو با ايِبنا 
با اش��اره به تالش بانك مركزي براي كنترل تورم با 
آغاز سياست گذاري نوين پولي، گفت: تالش هاي 
خوبي در حال انجام است و به زودي ثبات در بحث 
نرخ تورم را شاهد خواهيم بود. نماينده مردم آباده 
در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه ورود بانك 
مرك��زي به هدف گ��ذاري و كنترل تورم نش��ان از 
دغدغه مداري مسووالن دارد، افزود: كنترل نقدينگي 
مهم ترين ابزار براي ساماندهي وضعيت اقتصادي از 
حيث تورم است. وي با تاكيد بر اينكه كنترل تورم در 
اقتصاد نيازمند برنامه مداري كوتاه مدت، ميان مدت 
و بلندمدت است، تصريح كرد: سياست هاي پولي 
بايد در خدمت كمك به توليد باشد تا به اين ترتيب 
آثار تورمي اقتصاد را غافلگير نكند. اين نماينده مردم 
در مجلس يازدهم با بيان اينكه سياست هاي پولي 
بان��ك مركزي مورد تاييد اس��ت، گفت: همين كه 
بانك مركزي توانس��ته برنامه اي در مسير كنترل و 
هدف گذاري تورم طراحي و اجرايي كند جاي تقدير 
دارد زي��را ورود به اين حوزه خود قدمي در مس��ير 
بهبود وضعيت اقتصادي است. زارع با تاكيد بر اينكه 
استفاده از تجربيات كشورهاي موفق در كنترل تورم 
در كنار بومي سازي سياست ها توصيه مي شود، افزود: 
انتظار مي رود بانك مركزي با بومي سازي الگوهاي 
موفق بحث تورم افسار گسيخته در اقتصاد را به مرور 
زمان كنت��رل كرده و جلوي رك��ود احتمالي را نيز 
بگيرد. وي با بيان اينكه يكي از ابزارهاي پيشنهادي 
در مس��ير كنترل تورم توجه به مس��ير نقدينگي 
سرگردان اس��ت، تصريح كرد: تا زماني كه كنترلي 
بر نقدينگي س��رگردان وجود نداشته باشد به طور 
حتم نرخ تورم روز به روز بيشتر خواهد شد. اين عضو 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اسالمي، يادآور شد: دولت بايد مسير سرمايه گذاري 
در بازارهاي كاذب را مسدود كند زيرا اين بازارها با 
تشديد داللي تورم نقطه به نقطه را با سرعت بيشتري 

افزايش مي دهند.

نوسان شديد در انتظار 
قيمت طال در بازار جهاني 

تحليلگران معتقدند كه نوسان شديد و معكوس 
دو كاموديتي مي تواند موجب ايجاد فرصت هاي 
خريد باشد به طوري كه آنان انتظار دارند بهاي 

نفت و طال در ميان مدت افزايش يابد.
به گزارش اويل پرايس، س��ال منجر به پاندمي 
ويروس كرون��ا طال و نفت را در كانون توجه قرار 
داد ام��ا براي داليل��ي متف��اوت؛ قيمت طال در 
آگوست به باالترين س��طح تاريخ خود رسيد و 
اين در حالي اس��ت كه نفت در آوريل براي يك 
روز وارد قلمرو منفي شد؛ يعني درست زماني كه 

تقاضا فروپاشيد و انبارها سر رفت.
هر دو كاموديتي در سال جاري نوسانات زيادي 
داش��تند؛ قيمت هاي جهاني نفت سال ۲۰۲۰ 
را حوال��ي ۶۰ دالر به ازاي هر بش��كه آغاز كرد 
و در آوري��ل به زي��ر ۱5 دالر رس��يد؛ به طوري 
ك��ه معامالت آتي نف��ت خام امري��كا براي يك 
روز ب��ا بهاي منفي انجام ش��د و در تابس��تان به 
۴۰ دالر رس��يد و از آن پس تاكن��ون در همين 
حوالي نوس��ان كرده است. فروپاشي تقاضا نفت 
را پايين كش��يد و اين در حالي است كه افزايش 
ابهامات در خصوص ش��رايط اقتصادي و احياي 
تقاضاي نفت و همچني��ن هراس ها از موج دوم 
همه گيري كووي��د-۱9، س��رمايه گذاران را به 
سمت سرمايه هاي امني همچون طال سوق داد و 
در نتيجه فلز زرد را در آگوست با قيمت ۲ هزار و 
۷5 دالر به ازاي هر اونس به باالترين قيمت تاريخ 
خود رساند. اما به گفته تحليلگران نوسان شديد 
و معك��وس دو كاموديتي مي تواند موجب ايجاد 
فرصت هاي خريد باشد به طوري كه آنان انتظار 
دارند بهاي نفت و طال در ميان مدت افزايش يابد
براي نفت ش��ايد روند افزايشي به سرعت وقوع 
آن براي ط��ال رخ ندهد و دليل آن هم تش��ديد 
نگراني ها در خصوص توقف احياي تقاضا است؛ با 
اين حال، بانك هاي سرمايه گذاري و تحليلگران 
انتظار دارند كه قيمت ه��اي جهاني طي يك يا 
دو سال آتي از س��طوح فعلي خود افزايش يابد 
به ويژه اگر واكس��ن موثري براي كرونا در سال 

۲۰۲۱ روانه بازار شود.
در م��ورد طال اما نرخ هاي به��ره پايين يا منفي، 
تداوم محرك هاي اقتص��ادي و اين پيش فرض 
كه طال براب��ر ترديده��ا و ابهام ب��ازار و اقتصاد 
 همچون سپر عمل مي كند و همچنين انتخابات 
قريب الوقوع رياس��ت جمهوري امريكا مي تواند 

باعث افزايش قيمت فلز زرد شود.
»آليس��ا كوركوران« مدير واح��د تحقيقات در 
شركت س��رمايه گذاران جهاني كوپرنيك گفت 
كه نوس��ان كوتاه مدت در اي��ن دو كاموديتي به 
جاي ريس��ك مي تواند به يك فرصت بدل شود. 
كوركوران ب��ه راديو بلومبرگ گف��ت كه »طال 
همچن��ان راه زيادي در پي��ش دارد« و احتماال 
مي تواند به 5۰۰۰ دالر به ازاي هر اونس برس��د. 
حتي اگر طال به اين س��طوح نرسد، شركت هاي 
استخراج طال همچنان س��ير صعودي خواهند 
داشت زيرا آنها در حال حاضر با قيمتي 5۰ تا ۶۰ 
درصد كمتر از آن زماني معامله انجام مي دهند 
كه بهاي طال در همين سطوح قرار داشت. ساير 
تحليلگران نيز بازار گاوي را براي طال پيش بيني 
كرده و انتظار دارند كه قيمت ها به 3هزار دالر يا 
در ميان مدت حتي به 5 هزار دالر برسد. »مريل 
لينچ« از بنك آو امري��كا انتظار دارد كه فلز زرد 
تا اوايل س��ال ۲۰۲۲ به 3هزار دالر برسد و اين 
در حالي است كه »توماس كاپالن« ميلياردر و 
همچنين بانك سيتي گروپ معتقدند كه 5هزار 

دالر در مسير طال قرار دارد.
قيمت لحظه اي طال روز پنج شنبه هفته گذشته 
به باالترين سطح خود در بيش از يك هفته اخير 
رس��يد و با قيمت ۱95۶ دالر به ازاي هر اونس 
معامله ش��د و دليل آن هم تضعيف دالر و عدم 

تغيير سياست هاي بانك مركزي اروپا بود.
»ديويد مِدن« از سي ام سي ماركتس در اين باره 
گفت: در چند هفته اخير، طال مس��ير مشخصي 
نداش��ت اما اخيرا روند صعودي به خود گرفته و 
در حالي كه قيمت خود را باالي متوسط 5۰ روزه 
خود يعني ۱9۱5 دالر حفظ كرده، روند صعودي 

و بازار گاوي براي آن محتمل است.
»جان هاردي« رييس واحد استراتژي ارز ساكسو 
بانك نيز تاكيد كرد: به طور كلي بازار همچنان در 
يك محدوده نوسان مي كند اما روند تجميع طال 
از طريق صندوق هاي ETF  بر تقاضاي قدرتمند 
تاكيد داشته و اين روند تا زماني كه تضعيف دالر/

تورم افزايش��ي/محرك هاي اقتصادي در كانون 
توجه باشد، ادامه خواهد داشت. نقطه مقاومت 
محل��ي براي طال ۱95۰ دالر ب��وده و نقطه آغاز 

۱9۷۷ دالر خواهد بود.
در اين بي��ن، قيمت هاي نفت خام در هفته هاي 
اخير شاهد اصالحاتي بوده است. »اوله هنسن« 
از ساكس��و بان��ك مي گويد: اعتق��اد نداريم كه 
بتوانيم ش��اهد افزايش قيم��ت قابل توجه نفت 
خام باشيم اما بايد قبول كنيم كه ويروس كرونا 
و ابهام در خصوص زمان توليد واكسن احتمالي 
شايد همچنان روند افزايشي را به آينده و احتماال 
س��ال آتي موكول كرده و احيانا دوباره به سمت 

بشكه اي 5۰ دالر برگردد.
چش��م انداز كوتاه م��دت براي احي��اي تقاضاي 
 نفت چندان س��ازنده محس��وب نمي ش��ود اما 
تحليل گران معتقدند كه نفت مي تواند در سال 
آينده دس��ت كم ۱۰ دالر افزايش قيمت داشته 
باشد. براي مثال گلدمن ساكس انتظار دارد كه 
نفت خام در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ به ۶5 دالر 
به ازاي هر بشكه برسد هرچند ممكن است سال 

را با قيمت 5۸ دالر به اتمام برساند.

همتي: عرضه روزانه 100 ميليون دالري در نيما نشانه بهبود بازگشت ارز صادراتي است 

حباب سكه 960 هزار تومان

معرفي مهم ترين عوامل رشد دالر

ادامه افزايش قيمت ارز و طال 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

افزايش قيم��ت طال و ارز همچنان ادام��ه دارد و برخي 
كارشناسان معتقدند كه با توقف دالر سهميه ساير كه 
به هر نفر ۲۱۰۰ دالر پرداخت مي ش��د، اكنون تقاضاي 
سفته بازي باعث رشد نرخ دالر در بازار شده و دالر به ۲۶ 
هزار و 35۰ تومان رسيده است. در نتيجه با فاصله 3 هزار 
توماني با دالر صرافي و فاصله ۴ تا 5 هزار توماني با نيما، 
باعث مي شود كه صادركنندگان تشويق شوند كه بخشي 
از دالر را در بازار آزاد بفروشند و همين موضوع وضعيت 
عرضه ارز و رش��د قيم��ت دالر در بازار آزاد را بانوس��ان 
بيش��تري مواجه مي كند. همچنين با نزديك شدن به 
آبان ماه و انتخابات امريكا، اين وضعيت باعث مي شود كه 
فصل پاييز با نوس��ان و تحوالتي در بازار ارز و طال مواجه 
شود.  روز يكشنبه، ۲3 شهريور 99، قيمت دالر با افزايش 
نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل ۲۶ هزار و ۴5۰ 
تومان، يورو 3۱ هزار تومان و درهم امارات ۷ هزار و ۲۱۰ 
تومان اعالم شده است. صرافي هاي بانك ها قيمت دالر 
را براي فروش به گروه هاي هدف با ۱۴۰ تومان افزايش 
نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل ۲3 هزار و 3۰۰ 
تومان اعالم كرده اند. اين صرافي ها دالر را از مردم با قيمت 
۲3 هزار و ۲۰۰ تومان خريداري مي كنند.قيمت فروش 
يورو در صرافي هاي بانك ها ني��ز با ۱۴۰ تومان افزايش 

نس��بت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل ۲۷ هزار و 
5۰۰ تومان اعالم ش��ده است؛ قيمت خريد يورو در اين 
صرافي ها ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان درج شده است. در بازار 
طال با افزايش قيمت دالر و همچنين اعالم اونس جهاني 
به قيمت ۱9۴۰ دالر، هر مثقال طال 5 ميليون و ۱۷۰ هزار 
تومان، قيمت طالي ۱۸ عيار هرگرم يك ميليون و ۱9۲ 
هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱۲ 
ميليون و ۶5۰ هزار تومان و قيمت سكه طرح قديم ۱۱ 
ميليون و ۸5۰ هزار تومان، قيمت نيم سكه بهار آزادي ۶ 
ميليون و ۴5۰ هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون 
و ۶۰۰ هزار تومان و سكه گرمي يك ميليون و 9۰۰ هزار 
تومان به فروش مي رسد. فعاالن بازار، علت اصلي افزايش 
قيمت طال و سكه در روزهاي اخير را افزايش چشم گير 
قيمت ارز مي دانند و مي گويند: از يكي دو روز گذش��ته 
تقاضا براي خريد طالي خام و سكه در بازار افزايش يافته 

و همين امر موجب افزايش حباب سكه شده است.
رييس اتحاديه طال و جواهر با بيان اينكه ش��رط اصلي 
ثبات قيمتي در بازار طال و س��كه آرام��ش در بازار ارز 
است، گفت: حباب سكه متاسفانه به بيش از 9۶۰ هزار 
تومان رسيده است. ابراهيم محمدولي درباره وضعيت 
بازار طال و سكه در روز جاري اظهار داشت: قيمت ها در 
بازار طال و سكه همچنان با نوسان صعودي همراه بوده و 

نسبت به روز قبل نيز افزايش يافته است. وي علت اصلي 
افزايش قيمت طال و سكه در بازار را افزايش قيمت ارز و 
افزايش تقاضا براي خريد طالي آبشده و سكه دانست 
و گفت: نوس��انات ارزي بازار طال و سكه را نيز متشنج 
كرده و همين ام��ر هم باعث افزايش تقاضا براي خريد 
طالي آبش��ده و سكه شده اس��ت. ديروز حباب سكه 
باتوجه به افزايش تقاضا در ب��ازار به بيش از 9۶۰ هزار 
تومان رسيد. رييس اتحاديه طال و جواهر با بيان اينكه 
وضعيت موجود در بازار به ضرر صنعت طالست، تصريح 
كرد: قيمت ها بايد ثبات داشته باشد تا داد و ستدها نيز 
رونق گيرد ولي االن اصال وضعيت بازار قابل پيش بيني 
نيست. محمدولي درباره آينده بازار طال و سكه اينطور 
توضيح داد كه تازماني كه بازار ارز آرام نگيرد وضعيت 
بازار طال و سكه نيز مش��ابه االن و صعودي خواهد بود 
ولي اگر بازار ارز آرامش داشته باشد از نوسانات قيمتي 
هر دو بازار كاسته مي شود. وي با تأكيد براينكه نوسانات 
طالي جهاني، قيمت ارز در بازار آزاد و تقاضا براي خريد 
مهم ترين عوامل تعيين كننده قيمت طال و سكه در بازار 
است، افزود: البته به تازگي فعاليت اتاق هاي معامالتي در 
فضاي مجازي نيز در نوسانات بازار دخيل هستند البته 
ما نامه نگاري ه��ا را براي ممنوعيت فعاليت اين اتاق ها 
انجام داده و منتظر اقدام دستگاه هاي مسوول هستيم. 

گفتني است، در ماه هاي اخير با تشديد نوسانات ارزي، 
قيمت دالر ركورد ۲۶ هزار تومان را هم زده بود ولي بعد 
از مدتي با ورود بانك مركزي به بازار قيمت ها تا كانال 
۲۰ هزار تومان هم بازگشت و مدتي نيز در محدوده ۲۲ 
هزار تومان در نوسان بود. اما از روزهاي گذشته بار ديگر 
نوسان صعودي در بازار ارز شكل گرفته است و قيمت 

ارز وارد كانال جديد قيمتي شد.
اخت��الف نرخ ارز در ب��ازار آزاد و صرافي ه��اي بانكي در 
روزهاي اخير موجب تشكيل صف هاي طوالني خريد ارز 
مقابل اين صرافي ها شده بود؛ عده اي به نيت كسب سود 
حدوداً ۴ ميليوني ساعات طوالني در صف خريد ارز مقابل 
اين صرافي ها منتظر مي ماندند؛ فروش ارز سهميه اي در 
صرافي هاي بانكي در روزهاي اخير با جنجال هايي همراه 
بود. بنابراي��ن، صف هاي طوالني و البته جنجال برانگيز 
خريد ارز سهميه اي از صرافي هاي بانكي واكنش بانك 
مركزي را به همراه داشت و موجب متوقف شدن فروش 
۲۲۰۰ دالر ارز سهميه اي به هر فرد شد. باتوجه به تأكيد 
بانك مركزي براي تأمين ارز نيازهاي واقعي مشتريان، 
صرافي هاي بانكي نسبت به تأمين ارز مورد نياز مصارف 
۲۴ گانه خدماتي از جمله مسافران، بيماران، دانشجويان 
و ... اقدام مي كنند و تنها فروش ارز سهميه اي با كارت ملي 

را متوقف كرده اند.



صندوق پااليش يكم كه پيش تر به دارا دوم مشهور بود 
اين روزها به يكي از پرچالش ترين پذيره نويسي ها در 

بازار سرمايه تبديل شده است.
براساس اعالم سازمان بورس در نخستين روز پذيره نويسي 
۵۷۰ ميليار تومان از يونيت هاي اين صندوق فروخته شده 
است. در اين ميان برخي فعاالن بازار معتقدند اين يك بازار 
برد-برد براي دولت و سهامداران است و استقبال خوبي 
از آن مي ش��ود.قيمت نفت خام و نرخ دالر نيمايي عامل 
تحرك محصوالت پااليشي هستند. بيشترين فرآورده 
پااليشي در ايران نفت كوره است كه حاشيه سود پاييني 
هم دارد به علت اينكه تقاضا براي نفت كوره بسيار پايين 
است. سهم نفت كوره در سبد محصوالت پااليشي كشور 
چيزي حدود ۳۰ درصد اس��ت. اخيرا ب��راي فرمول نرخ 
خوراك پااليشگاه ها مصوبه جديدي ابالغ شده است كه بر 
اساس اين ابالغيه دولت به جاي فروش نفت با قيمت ۹۵ 
درصد فوب خليج فارس، آن را با نرخ صادراتي كه به ساير 
كشورها فروخته مي شود به پااليشگاه ها عرضه مي كند.

بر اين اساس دولت حدود ۷ دالر تخفيف به پااليشگاه ها 
مي دهد اما؛ از آنجا كه خريد محصوالت پااليشگاه ها نيز با 
نرخ صادراتي و پايين تر از گذشته انجام خواهد شد مي توان 
گفت كه تخفيف مخصوص خوراك پااليشگاه ها از محل 
اين ابالغيه جديد چيزي حدود دو و نيم الي ۳ دالر است.

با توجه به تخفيف نرخ خوراك پااليشگاه ها آيا سودي كه 
اين بنگاه هاي اقتصادي مي سازند جذابيتي براي خريد آنها 
ايجاد مي كند يا خير؟ شركت پااليش نفت اصفهان به ازاي 
هر يك دالر تخفيف چيزي حدود ۲ هزار و ۷۶۰ ميليارد 
ريال سود شناسايي مي كند. بر اين اساس اگر اين تخفيف ها 
را به صورت ميانگين دو و نيم دالر در نظر بگيريم و با توجه 
به افزايش نرخ سود س��ه ماهه پااليشگاه ها سود شركت 
پااليش نفت اصفهان چيزي حدود ۱۸۴ تومان خواهد شد، 
سود شركت پااليش نفت تبريز چيزي حدود ۲۶۷ تومان 
خواهد شد و سود شركت پااليش نفت تهران هم چيزي 
حدود ۱۳۲ تومان مي شود. با در نظر گرفتن اين نكات هر 
سرمايه گذار بايد محاسبه كند كه آيا قيمت خريد صندوق 
پااليش يكم از نظر او مناسب هست يا خير و براي خريد 
آن تصميم بگيرد. البته تا زمان بازگشايي نماد پااليشگاه ها 
ممكن است اتفاقاتي رخ دهد كه منجر به جذابيت بيشتر 
يا كمتر صندوق پااليش يكم شود و در روز خريد بايد اين 

محاسبات را لحاظ كرد.

  تمديد پذيره نويسي »پااليش« تا يك هفته ديگر
با تمام ش��دن مهلت درنظر گرفته ش��ده ب��راي خريد 
پذيره نويسي صندوق پااليشي يكم يا همان »دارادوم« در 
۱۹ شهريورماه، سرپرست مديريت نظارت بر نهاد هاي مالي 
سازمان بورس و اوراق بهادار از تمديد مهلت پذيره نويسي 
صندوق س��رمايه گذاري پااليش��ي يكم خبر داد و اعالم 

كرد: با توجه به درخواس��ت ارايه ش��ده مبني بر تمديد 
دوره پذيره نويسي به منظور بهره مندي متقاضياني كه 
فرصت خريد واحد هاي سرمايه گذاري صندوق مذكور را 
نداشته اند، تمديد پذيره نويسي تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه 
۲۶ شهريور امسال با رعايت ساير قوانين و مقررات از نظر 

اين سازمان بالمانع است.

  وضعيت پااليشي يكم طي يك ماه اخير
 طي يك ماه اخير بيش از ۲۵ درصدي ارزش بازار اين سهم 
از بين رفته است. اين افت قابل توجه سبب شده تا صاحبان 
نقدينگي تصوري مش��ابه درخصوص س��هام پااليشي 
نيز داشته باش��ند. اين در حالي است كه نماد معامالتي 
پااليشگاه ها در آغاز پذيره نويسي يعني ۵ شهريورماه با اقبال 
عمومي در صف خريد معامله مي شدند و چند روز بعد يعني 
از ۱۵ شهريورماه با توقف نماد معامالتي خود مواجه شدند. 
اين موضوع باعث ش��د كه نه تنها اف��ت چنداني به 
۴ س��هم موجود در پرتفوي صندوق پااليش��ي يكم 
تحميل نشود، بلكه برخي از پااليشي هاي مذكور در 
مجموع با رشد قيمت نسبت به روز مبدا پذيره نويسي 
همراه ش��وند. طبق اعالم س��ازمان خصوصي سازي 
قيمت مبناي سهام پااليش��ي يكم، قيمت روز قبل 

از پذيره نويس��ي يعني ۴ ش��هريورماه در نظر گرفته 
شد.اين قيمت براي شپنا ۳۵۰۴ تومان، شبندر ۴۰۲۸ 
تومان، شتران ۳۴۷۵ تومان و شبريز ۴۳۱۶ تومان بود. 
يعني با احتساب ۲۰ درصد تخفيف كه براي سبد اين 
صندوق در نظر گرفته مي شود، در واقع هر سهم شپنا 
۲۸۰۳، شبندر ۳۲۲۲، شتران ۲۷۸۰ و شبريز ۳۴۵۲ 
خريداري مي شود. در حالي كه بر مبناي آخرين روز 
معامالتي سهام مذكور يعني ۱۲ شهريورماه، هر سهم 
شپنا ۳۴۶۱، شبندر ۴۱۸۶، شتران ۳۴۰۲ و شبريز 

۴۳۳۰ تومان است.
براين اساس پااليشي يكم از آغاز پذيره نويسي تاكنون 
با تغيير قيمت به ترتيب ۱.۲ درصد، مثبت ۳.۹ درصد، 
منفي ۲.۱ درصد و مثبت ۰.۳ درصد همراه شده اند كه تا 
تخفيف اعالم شده همچنان فاصله زيادي دارد و با توجه 
به پتانسيل هاي اين شركت ها از جذابيت قابل توجهي 
برخوردار است )در مجموع برآيند تغيير قيمت در ۴ 
سهم پااليشي مذكور منفي ۰.۰۴ درصد است( . به ويژه 
اينكه آخرين اطالعات بااهميت منتشر شده از سوي 
پااليشگاه ها كه منجر به توقف نماد معامالتي آنها شد، 
حاوي نكات مثبتي است كه مي تواند رشد قيمت قابل 

توجهي را به دنبال داشته باشد.

  كدال راجع به پااليشي يكم چه مي گويد؟
در اين اطالعيه هاي كدال خبر از تغيير نحوه قيمت گذاري 
نفت خام و پنج فرآورده اصلي و سوخت هاي هوايي در سال 
۹۹ و اصالح قيمت خريد نفت خام مرتبط با سه ماه اول 
سال جاري داده شده بود، تغييراتي كه سبب تعديل مثبت 
سود سه ماه نخست پااليشگاه ها شد.براين اساس سود هر 
سهم شركت پااليش نفت اصفهان در دوره سه ماهه منتهي 
به پايان خرداد ۹۹ با تعديل مثبت ۵۷.۵ درصدي از ۳۱۵ 
ريال به ۴۹۶ ريال افزايش يافت. در شركت پااليش نفت 
تهران درصد تعديل ۵۶.۶ درصد بود و نرخ سود سه ماهه از 
۱۸۳ ريال به ۳۰۳ ريال رسيد. پااليش نفت بندرعباس نيز 
اصالحيه اي مبني بر تعديل سود ۷۲ درصدي داد و سود 
هر سهم خود در سه ماه ابتداي سال را از ۳۱۱ ريال به ۵۳۶ 
ريال رساند. پااليش نفت تبريز بيشترين درصد تعديل را 
به نمايش گذاشت و سود هر سهم خود را از ۳۲۳ ريال به 
۵۶۱ ريال )معادل ۷۳.۷ درصد( رساند. اين گزارش هاي 
مثبت در حالي منتشر شده كه توقف نماد هاي مذكور به 
دليل انتشار اطالعات بااهميت گروه الف بوده و در نتيجه در 
بازگشايي بدون محدوديت دامنه نوسان معامله خواهند 
شد.درنهايت اين سهم اس��تقبال زيادي از سودي مردم 
جلب كرده و جذابيت اين سهام هر روز، روز افزون مي شود.
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صف عرضه در بورس كاال
براس��اس اين اطالعيه ها، پذيرش شمش روي 
به مقدار ۲۵۰ تن، توليدكننده ش��ركت س��پنتا 
روي، عرضه كننده ش��ركت كانه آرايي آريا، پس 
از بررس��ي مدارك و مس��تندات در دويس��ت و 
شصت و سومين جلس��ه كميته عرضه در تاريخ 
۱۹ شهريور ماه در بازار اصلي بورس كاالي ايران 

مورد تصويب قرار گرفت.
همچنين، كاالي ش��مش فوالدي توليد شركت 
ايده آل ش��مش كوير، پس از بررس��ي مدارك و 
مس��تندات در جلسه اخير كميته عرضه در بازار 
اصلي پذيرش شد. در اين جلسه، كميته عرضه 
بورس كاال محصول ش��مش ف��والدي توليدي 
ش��ركت پرديس صنعت زن��ده رود را نيز پس از 
بررسي مدارك و مستندات در بازار اصلي بورس 

كاال پذيرش كرد. 
طبق مصوبه اين كميته، پذيرش شمش فوالدي 
شركت توليدي فوالدسازان جم نيز براي عرضه 
در اي��ن بازار مورد تصويب ق��رار گرفت. پذيرش 
شمش س��رب )كاالي مش��تري( به مقدار ۷۷۵ 
تن، توليدكننده شركت ملي سرب و روي ايران، 
عرضه كننده شركت معدني سرب و روي كيميا 
گوهران، پس از بررس��ي مدارك و مستندات در 
بازار اصلي ب��ورس كاالي ايران م��ورد تصويب 

قرار گرفت. 
با تصويب كميته مذكور، ش��مش س��رب ثانويه 
توليد ش��ركت ذوب فلزات نگين قم نيز در بازار 
اصلي ب��ورس كاال پذيرش ش��د. همچنين، اين 
كميته در جلس��ه اخير خود پذيرش روغن پايه 
)تصفيه مجدد( توليدي ش��ركت روان س��ازان 
اطلس را پس از بررس��ي مدارك و مستندات در 

بازار اصلي بورس كاالي ايران تصويب كرد.

۸۵۰۰ شغل بركت در سرزمين 
شگفتي ها

با راه اندازي ۱۷۳۰ طرح اشتغال زايي بنياد بركت 
س��تاد اجرايي فرمان امام در سال جاري، تعداد 
مشاغل بركت در استان كرمان به ۸۵۰۰ شغل 
مي رسد. معاون توسعه كارآفريني اجتماع محور 
بنياد بركت ب��ا اعالم اين خبر گفت: بنياد بركت 
امس��ال راه ان��دازي ۱۷۳۰ طرح اش��تغال زايي 
اجتماع محور را در مناطق محروم استان كرمان 
در دس��تور كار دارد ك��ه ب��ا تحق��ق آن، تعداد 
طرح هاي عملياتي شده در سه سالي كه از حضور 
و فعاليت بنياد در اين استان مي گذرد به ۲۸۰۰ 
طرح مي رسد. رضا راضي زاده خاطرنشان كرد: 
راه اندازي اين ۲۸۰۰ طرح اش��تغال زايي، ايجاد 
۸۵۰۰ شغل خرد و خانگي را در استان به دنبال 
داشته است.  به گفته راضي زاده، شش شهرستان 
راور، نرماشير، ريگان، عنبرآباد، فهرج و كوهبنان 
و ۶۶ روس��تاي اس��تان كرم��ان زير پوش��ش 
فعاليت ه��اي اش��تغال زايي اجتماع محور بنياد 
بركت قرار گرفته اند. وي با اشاره به افتتاح اولين 
طرح هاي اجتماع محور بنياد بركت در اس��تان 
كرمان تصري��ح كرد: اولين طرح اش��تغال زايي 
اجتماع مح��ور بني��اد بركت در س��ال ۹۷ و در 
شهرستان راور به بهره برداري رسيد. در آن سال، 
بنياد به عنوان معين اقتصادي راور انتخاب شده 
بود و در همان سال اول فعاليت خود، ۸۰۰ طرح 
منجر به ايجاد ۲۴۰۰ شغل را در اين شهرستان 
به بهره برداري رساند. در سال ۹۸ نيز ۳۰۰ طرح 
و ۹۰۰ شغل در شهرس��تان راور راه اندازي شد. 
معاون توس��عه كارآفرين��ي اجتماع محور بنياد 
بركت در تش��ريح اقدامات اين بني��اد در حوزه 
اشتغال زايي اجتماع محور در استان كرمان براي 
سال ۹۹ نيز گفت: امسال شهرستان هاي تحت 
پوشش فعاليت هاي اشتغال زايي بنياد بركت به 
شش شهر افزايش پيدا كرده و راه اندازي ۱۷۳۰ 
طرح در دس��تور كار است كه از اين تعداد، ۵۰۰ 
طرح تا به امروز به بهره برداري رسيده و مابقي نيز 
تا پايان سال به شكل كامل عملياتي خواهد شد. 
راضي زاده سهم شهرس��تان هاي راور، نرماشير، 
ريگان، عنبرآباد، فهرج و كوهبنان از طرح هاي 
اش��تغال زايي اجتماع محور بنياد بركت در سال 
۹۹ را به ترتيب ۵۵۰، ۲۴۰، ۲۲۰، ۱۵۰، ۲۲۰ و 
۳۵۰ طرح اعالم كرد. معاون توسعه كارآفريني 
اجتماع محور بني��اد بركت درباره رس��ته هاي 
شغل هاي ايجاد ش��ده در مناطق محروم استان 
كرمان توضيح داد: رس��ته هاي ش��غلي با توجه 
به مزيت ها و پتانس��يل هاي هر منطقه انتخاب 
مي شوند. براي مثال، اشتغال زايي در شهرستان 

راور متمركز بر فرش دست بافت است.
وي ادامه داد: بيش��تر مش��اغل ايجادشده و در 
دس��ت راه اندازي برك��ت در اس��تان كرمان در 
رس��ته هاي پ��رورش دام س��بك، تولي��د فرش 
دست بافت، توليدي پوشاك و پرورش شتر است. 
به گفته راضي زاده، بيش از ۶۷ درصد تسهيالت 
اشتغال زايي بنياد بركت به زنان كارآفرين استان 
كرمان اختصاص پيدا كرده است. معاون توسعه 
كارآفريني اجتماع محور بني��اد بركت در پايان 
تصريح ك��رد: ۱۸ مجري و تس��هيل گر بنياد در 
مناطق محروم كرمان ب��ه خصوص در جنوب و 
غرب اين استان مشغول فعاليت و خدمات رساني 
به كارآفرينان هستند. گفتني است، بنياد بركت 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( تا به امروز 
۲ هزار و ۸۲ طرح در حوزه هاي توانمندس��ازي 
اقتصادي، امور زيربنايي، فرهنگي، سالمت و ساير 
خدمات را با حجم سرمايه گذاري ۳ هزار و ۵۲۹ 
ميليارد ريال در مناطق محروم استان كرمان به 

بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد.

محدوديت هاي جديد براي 
معامالت اوراق تسهيالت مسكن

فرابورس ايران محدوديت هاي جدي��د اوراق گواهي 
حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن صادره از سوي 
دو بانك دولتي را اعالم كرد كه به شرح ذيل است: پيرو 
مصوبات ش��وراي محترم پول و اعتبار، موارد ذيل در 
خصوص اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت 
مسكن بانك عامل بخش مسكن اعالم مي گردد: ۱- 
محدوديت زماني عدم فروش توسط خريداران در كليه 
نمادهاي معامالتي اوراق تسهيالت مسكن بانك مذكور 

)تسه( به مدت ۴ ماه خواهد بود.
۲- محدوديت عدم فروش توسط خريداران اوراق براي 
نمادهاي اوراق گواهي كه فقط ۴ ماه تا پايان معامالت 
آن در بازار فرابورس ايران باقي مانده است، اعمال نخواهد 
شد لذا در اين مقطع زماني، نمادهاي معامالتي تسه 
۹۷۰۷، تسه ۹۷۰۸، تسه ۹۷۰۹ و تسه ۹۷۱۰ مشمول 

محدوديت مذكور نمي باشند.
۳- در خص��وص اوراق گواهي صادره بانك مس��كن 
محدوديت ورود سفارش خريد و انجام معامله به ميزان 
حداكثر ۲۸۰ ورقه براي هر كد معامالتي در هر جلسه 

معامالتي مي باشد.
۴- متقاضيان خريد مي بايست محدوديت هاي مذكور 
را در خصوص ورود سفارشات خريد و معامالت انجام 
ش��ده رعايت نمايند، تخطي از پيام ناظر ب��ازار و ورود 
سفارش منجر به ارجاع موضوع به مرجع رسيدگي به 

تخلفات گردد.
موارد فوق در خصوص نمادهاي اوراق گواهي حق 
تقدم استفاده از تسهيالت مسكن بانك ملي اعالم 
مي گردد: ۱- اعتبار اوراق تس��هيالت مسكن بانك 
ملي )تملي( جهت نقل و انتقال )خريد و فروش( در 
بازار فرابورس در نمادهاي معامالتي )تملي ۷۱۰۱( 
و قبل از آن از روز ۱۵ ماه ذكر ش��ده در شرح نماد به 
مدت ۳ سال و اعتبار مابقي نمادهاي معامالتي اوراق 
تسهيالت مس��كن بانك ملي )تملي( جهت نقل و 
انتقال )خري��د و فروش( در بازار فرابورس از روز ۱۵ 
ماه ذكر شده در شرح نماد به مدت ۲ سال تقويمي 
مي باشد. ۲- اعتبار كليه اوراق گواهي صادره جهت 
اخذ تسهيالت تا يك ماه پس از توقف نماد معامالتي 
آن در بازار فرابورس ايران مي باشد. ۳- محدوديت 
حجمي هر سفارش خريد )حداكثر تعداد اوراق بهادار 
در هر سفارش( جهت نماد معامالتي اوراق گواهي 
حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن بانك ملي به 

تعداد ۲۴۰ ورقه تعيين گرديده است.
الزم به ذكر اس��ت در پي ورود سفته بازان به بازار اوراق 
تسهيالت مسكن و افزايش قيمت اين اوراق در ماه هاي 
خرداد و تير ماه امسال، امير هاموني مديرعامل فرابورس 
ايران در تير ماه اعالم ك��رد براي جلوگيري از خريد و 
فروش اين اوراق براي مقاصدي غير از دريافت تسهيالت 
مسكن، قرار است دامنه نوس��ان اين اوراق به حداقل 
كاهش يابد؛ اما همچنان خبري از اين اتفاق نيست و 
شوراي عالي بورس هنوز مصوبه اي براي تغيير دامنه 

نوسان اوراق تسهيالت مسكن در نظر نگرفته است.

قانوني بودن مصوبات شوراي 
عالي بورس

سعيد اسالمي بيدگلي، عضو شوراي عالي بورس 
گفت: دو نماينده مجلس شوراي اسالمي به عنوان 
ناظر شورا و رييس كل بانك مركزي به عنوان يكي 
از اعضاي شورا در جريان اين مصوبات هستند و هيچ 
منع قانوني براي اجراي آن وجود ندارد. ورود قوي تر 
بانك ها به بازار سرمايه نيز از همين دست اختيارات 
است.  اسالمي بيدگلي در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
ورود بانك ها و خريد سهام توسط آنها بعد از مصوبه 
شوراي عالي بورس نيازي به ابالغيه بانك مركزي 
دارد يا خير، گفت: با توجه به اينكه رييس كل بانك 
مركزي، عضو شوراي عالي بورس است، فعال نيازي 
به چنين ابالغيه اي نيست؛ اما به طور قطع هر زمان 
كه نياز هم باشد رييس كل بانك مركزي به عنوان 
عضو ش��وراي عالي بورس كه مصوبات اين شورا را 

امضا مي كنند، اين ابالغيه را صادر خواهد كرد.
عضو شوراي عالي بورس در خصوص اينكه برخي 
نماينده هاي مجلس طي مصاحبه هايي اين مصوبه 
شوراي عالي بورس را غيرقابل اجرا و مغاير با قانون 
رفع موانع توليد مي دانند، اظهار داشت: اين مصوبه 
با حضور دو نماينده مجلس ش��وراي اس��المي به 
عنوان عضو ناظر در ش��وراي عالي بورس، نهايي و 
تصويب ش��د؛ پس مغايرت قانوني ندارد و شوراي 
عالي بورس از اختيارات قانوني خودش در اين رابطه 

استفاده كرده است.

رفع ممنوعيت بيش از 
۱۴۰هزار سهامدار

شركت س��پرده گذاري مركزي به منظور احترام 
به حقوق ش��هروندي در نظ��ام اداري و به اعتبار 
چش��م انداز خود به عن��وان س��ازماني »چابك، 
هوش��مند، قانون مدار و پاسخگو« خود را مكلف 
به ارايه خدمات به موقع، س��ريع و آسان به ارباب 
رجوع مي داند.  لذا به جهت ارتقاي رضايت مندي 
سهامداران بازار س��رمايه، رفع ممنوع المعاملگي 
نوع S ب��راي س��هامداراني كه از س��ال ۹۷ تا ۳۱ 
تيرماه ۹۹ در سامانه سجام تاييد هويت و سجامي 
ش��ده اند، به ص��ورت گروهي ص��ورت پذيرفته و 
نيازي به مراجعه حضوري س��هامداران به منظور 
رفع ممنوع المعاملگي نوع S وجود ندارد. سازمان 
بورس و اوراق بهادار سال ۹۱ در جهت حفاظت از 
دارايي راكد سهامداران با تصويب دستورالعملي 
اعالم ك��رد: تمام كده��اي س��هامداراني كه در 
طول مدت ۲ س��ال با ارزش دارايي بيش��تر از ۵۰ 
ميليون تومان اقدام به فروش سهام نكرده باشند، 
ممنوع المعامل��ه  S مي ش��وند. س��هامداراني كه 
مشمول ممنوع المعامله  s مي شوند، اجازه فروش 

ندارند اما خريد براي اين افراد بالمانع است.

»تعادل « بررسي مي كند

حمايت مجلس از بازار سرمايه

جذابيت بيش از پيش پااليشي يكم

روز گذشته جلس��ه غير علني مجلس شوراي اسالمي 
در خصوص بازار س��رمايه انجام شد. طي روزهاي اخير 
مسائل اقتصادي در صحن مجلس اولويت باالتري يافته 
است و حوزه كميسيون هاي تخصصي و اقتصادي پيگير 
حل مشكالت اقتصادي بوده اند. همچنين در اين جلسه 
وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي حضور داشتند و 
در خصوص بازار سرمايه و پتانسيل هاي اين بازار را بررسي 
كردند.محمد باقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسالمي 
در خصوص اين جلسه گفت: اولين نكته اي كه مردم بايد از 
آن مطلع باشند اين است كه مجلس مصمم است حمايت 
و تقويت الزم و تثبيت را در بازارهاي بورس و س��رمايه 
انجام دهد و تالش كند هدايت نقدينگي در بازار بورس 
به سمت مس��ائل توليدي برود و پروژه هاي صنعتي در 
بخش تجاري، كارخانجات و توليد در كشور رونق بگيرد. 
رييس مجلس ش��وراي اسالمي خاطرنش��ان كرد: ما 
كمك ه��اي الزم به دولت براي تثبيت ب��ورس را انجام 
مي دهيم افزايش سرمايه هم از موضوعات جدي بود كه 
در همين زمينه اليحه دو فوريتي دولت براي صرف سهام 
ب��دون حق تقدم آمد و در كمتر از ۲۲ – ۲۳ روز تصويب 
و ابالغ ش��د و مي تواند به عمق بخشي، تثبيت و هدايت 
نقدينگي و حفظ نقدينگ��ي بورس و اموال مردم كمك 
كند.وي اظهار كرد: مجلس شوراي اسالمي نه تنها هيچ 
كوتاهي در زمينه بازار س��رمايه ندارد، بلكه اين موضوع 
بيشتر از هميشه مورد توجه و اولويت ما بوده است. از اين 
به بعد هم الزم است تصميمات جديدي در بورس مورد 
توجه قرار گيرد كه اين تصميمات در مجلس ش��وراي 
اسالمي با حضور رييس سازمان بورس اتخاذ شده است. 
همچنين ما بايد به دو طريق به اين موضوع توجه كنيم 

يكي اينكه به متغيرهاي بورس توجه كنيم. حجم مبنا، 
حداقل سفارش و سقف استفاده از اعتبار در بازار سرمايه 
از نكاتي است كه مجلس شوراي اسالمي مصمم است در 
كار كارشناسي و نظارتي خود در بورس به آن توجه كند. 
قالبياف افزود: در بحث بازارگرداني بخشي از شركت هايي 
كه در بورس، حقوقي و دولتي هستند كه در زمان اوج 
بازار درآمدهايي پيدا شد و بعد به هر دليل از بازار بورس 
كم ش��د. همه اينها شركت هايي هس��تند كه به نوعي 
دولتي محسوب مي شوند و مديريت دولتي دارند. اينها 
مكلف هستند وجوه را به بازار بورس برگردانند و بورس 
را تقويت كنند تا بازارگرداني درست پيش برود و كسي 

خ��ارج از موضوع ليدري ب��ورس را انجام ندهد.رييس 
مجلس ش��وراي اس��المي ادامه داد: ما بايد استفاده از 
ابزارهاي پوشش ريس��ك و بيمه و سهام را مورد توجه 
قرار دهيم و زيان ناموجه��ي را به منابع بيت المال وارد 
نكنيم تا بورس را حفظ كنيم. چيزي كه توافق شد اين 
است كه سازوكارهاي سهام خزانه و كاهش مزيت هاي 
سهام خزانه غيرمستقيم را براي تقويت در سازوكارهاي 
رسمي خزانه در بورس در دستور كار قرار گيرد. بر اين 
اساس مجلس شوراي اس��المي نيز حامي بورس شد 
و قرار ش��د از صبح روز دوش��نبه اولين جلسه با حضور 
روساي كميسيون هاي مربوطه و رييس مجلس روساي 

كميسيون هاي مربوطه و مس��ووالن مرتبط از جمله 
رييس كل بانك مركزي برگزار  شود و اميد مي رود كه 
مشكالت بازار حل شود.كميسيون  اقتصادي بايد پيش 
از اين عملكرد بازار سرمايه را بررسي مي كرد تا برخي از 
رشد هاي حبابي رخ ندهد. در حال حاضر اين حمايت 
و بررس��ي كمي دير انجام ش��ده اما مي تواند نظر اغلب 
س��هامداران بازار را به خود جلب كند همچنين بورس 
جايگاه مناسب براي نقدينگي هاي موجود در بازار است 
و ورود اين حج��م از نقدينگي به هر بازاري باعث ايجاد 
حباب مي شود. در نتيجه انتظار مي رود مجلس نيز در 
سبب كنترل اين نقدينگي ها قدم بگذارد و اجازه ندهد 
اين حجم نقدينگي حباب��ي در بازارهاي موازي ايجاد 
كند.تا چندي پيش تنها رييس جمهور از بازار سرمايه 
دفاع مي كرد و اين بازار را مناسب براي سرمايه گذاري 
مي دانس��ت اما؛ چندي بعد وزير اقتصاد و رييس بانك 
مركزي نيز با رييس جمهور همگام شدند تا حمايت هاي 
الزم را از اين بازار انجام دهند به مرور و بعد از گذش��ت 
چندين ماه و ديده شدن ظرفيت هاي بازار سرمايه، اغلب 
دولت مردان تصميم گرفتند از اين بازار دفاع كنند و با 
ورود بورس ها و كاالهاي جديد به بورس رونق بخشند.

بورس در انتظار ورود خودرو و مسكن است و پيش بيني 
مي شود با ورود اين دو بازارهاي خودرو و مسكن شفاف 
شوند و هر روز با افزايش قيمتي چندين ميليوني در اين 
بازار ها روبه رو نباشيم. همچين ورود مسكن به بورس 
مي تواند خوش قدم باش��د و با سوددهي سهامداران تا 
خانه دار كند. همچنين انتظار مي رود كه اين جلسات به 
زيان بازار سرمايه تمام نشود و بورس را پررونق تر كنند 

و اعتماد از دست رفته سهامداران به اين بازار بازگردد.

رمزگشايي از معادله چند مجهولي افزايش نرخ ارز
مي توانيد انتظار داشته باشيد كه ظرف حداقل دو الي سه 
روز اين نقدينگي راهي بازارهاي ارز شود و طبيعي است كه با 
رشد تقاضا قيمت ارز هم در داالن افزايشي قرار بگيرد. به نظر 
مي رسد كه در ۲ماه آينده وضعيت بازار سرمايه تا حد زيادي 
تعيين تكليف شود و به يك ثباتي برسد، يعني بازار كف خود 
را بشناسد، وقتي بازار كف خود را شناخت، خروج سرمايه از 
بازار سرمايه كاهش پيدا مي كند و همينطور ورودي به بازار 
ارز از بين مي رود. بنابراين وضعيت در بازار ارز در حال حاضر 
مناسب نيست از اين جهت كه قيمت قابل كنترل و مديريت 
نيس��ت ولي در ماه هاي آينده اين وضعيت نوساني تا حد 
زيادي مهار خواهد شد. اين اين شرايط مهم ترين پيشنهادي 
كه مي توان به دولت ارايه كرد آن است كه در وهله نخست، 
دولت همتي كند و ارز ۴۲۰۰توماني را حدف كند، چرا كه 
اين ارز فقط و فقط مايه فساد و رانت و ناكارايي در كل سيستم 

اقتصادي كشور است و در واقع مايه شرمندگي اقتصاد است 
كه يك چنين سيستمي را داشته باشد كه قيمت ارز را به 
برخي افراد داراي نفوذ و داراي روابط خاص ارايه ش��ود كه 
قيمتي زير يك پنجم قيمت معامالت بازار آزاد دارد. توصيه 
ديگر اين است كه نرخ ارز نيما و بازار آزاد هم يكي شود و در 
واقع ارز تك نرخي شود، اگر اين اتفاق بيفتد احتمال اينكه 
عرضه ارز از سوي صادركنندگان بيشتر شود، بسيار محتمل 
اس��ت. تا زماني كه صادركنندگان به قيمت بازار با همين 
سيگنال نگاه مي كنند كه ببينند آيا در بازار نيما ارز خود را 
وارد كنند يا نه؟ اين شرايط صعودي در قيمت ارز ادامه دار 
خواهد بود. در خصوص كنترل نرخ تورم هم بايد بگويم كه 
برخالف اطالع رساني ها به هيچ وجه برنامه كنترل تورم در 
ايران اجرا نشد. البته بناي بانك مركزي اجراي اين برنامه بود 
ولي در عمل نتوانست اين برنامه ها را اجرا كند. در قدم اول 

قرار بود كه كسري بودجه از محل فروش اوراق جبران شود، 
يعني اول بايد وزارت اقتصاد وارد صحنه مي شد و در مرحله 
بعد، بانك مركزي بايد وارد عمل مي شد و عمليات بازار باز را 
در دستور كار قرار مي داد. هيچكدام از اين ضرورت ها انجام 
نشد، اگر بانك مركزي مي خواست عمل بازار باز را انجام دهد، 
احتياج به دو پيش نياز بود كه هيچكدام عمل نشد. يكي اينكه 
هدف گذاري نرخ بهره بايد صورت مي گرفت تا يك دستگاه و 
شوراي مستقلي به وجود بيايد كه نرخ پايه بهره پايه را تعيين 
كند. اين ضرورتي بود كه بايد انجام ميشد كه انجام نشد، 
حتي نرخ بهره هدف اعالم هم نشد. اين جاي تعجب دارد 
كه چگونه نرخ تورم هدف، اعالم مي شود اما نرخ بهره هدف 
اعالم نمي شود. پس شورايي مستقل با حضور صاحبنظران 
زبده اقتصادي مي بايست نرخ بهره را مشخص مي كردند. 
نكته دوم اينكه نرخ ارز تك نرخي و شناور محقق مي شد؛ 

معناي اين اظهارنظر اين نيست كه بازار ارز به حال خود رها 
شود و هر نرخي قبول شود، بلكه بايد تمركز دولت مي رفت 
روي كنترل نرخ بهره و سياست گذاري هاي پولي. اگر اين 
اتفاق مي افتاد نرخ ارز هم هرگز اينقدر افزايش پيدا نمي كرد.

يعني با كاهش عرضه نرخ ارز افزايش پيدا مي كرد، اما نه تا 
اين حد كه قيمت ارز از ۱۵هزار تومان بشود ۲۵هزار تومان. 
در هر حال نه بانك مركزي ادامه داد، سياست هاي مقابله با 
تورم را و نه وزارت اقتصاد همراهي كرد با اين سياست ها و نه 
اصالحات ساختاري واقع در بودجه توسط سازمان برنامه و 
بودجه صورت گرفت تا اقتصاد بنوعي آشفتگي و رهاشدگي 
گرفتار ش��ود كه اميدواريم با حساسيت هايي كه رسانه ها 
در اين زمينه صورت مي دهند و مطالبه گري واقعي مردم 
و راهنمايي صاحبنظران بتوانيم از اين گذرگاه حس��اس 

تاريخي در اقتصاد عبور كنيم. 

ادامه از صفحه اول



گروه راه و شهرسازي|
يك فوريت »الزام ش��هرداري تهران به ميزباني دهمين 
اجالس سازمان جهاني گردش��گري« ديروز در پارلمان 
شهري پايتخت در شرايطي راي آورد كه مديريت شهري 
با مشكالت مالي متعددي دس��ت و پنجه نرم مي كند، 
به گونه اي كه خزانه دار ش��وراي ش��هر تهران اعالم كرده 
اس��ت، با توجه به اينكه تراز مالي شهرداري منفي است، 
شايد در نيمه دوم سال نتوانيم حقوق كارمندان را بدهيم. 
همچنين فراهاني عضو ديگر شورا از كاهش 21 درصدي 
ساخت  و ساز در پايتخت خبر داده است كه نشانه كاهش 
درآمدهاي ش��هرداري از محل صدور پروانه هاي ساخت 
است.سيد حسن رسولي، خزانه دار شوراي شهر تهران در 
جريان دويست و سي و ششمين جلسه شوراي شهر تهران 
و در جريان بررسي يك فوريت طرح »الزام شهرداري تهران 
براي ميزباني همين اجالس سازمان جهاني گردشگري 
در سال 1۴۰۰«، گفت: اينكه حوزه مديريت شهري بايد 
از بخش گردشگري حمايت كند، ترديدي ندارم به همين 
دليل در برنامه پنج س��اله سوم از اين حوزه حمايت شده 
است.خزانه دار شوراي شهر تهران تصريح كرد: به دو دليل 
با اين طرح مخالفم؛ نخست آنكه شهرداري بدهكار به جاي 
مهماني دادن و ميزبان شدن، بهتر است منابع ناچيز خود 
را به طلبكاراني اختصاص بدهد كه به دليل مشكالت مالي 
و اقتصادي به روز سياه نشس��ته اند.وي افزود: دليل دوم 
اين اس��ت كه وزارتخانه ميراث فرهنگي و صنايع دستي 
و گردشگري ايجاد شده كه متولي صنعت توريسم است.
نايب رييس كميسيون برنامه بودجه شوراي شهر تهران 
تصريح كرد: وزير وزارتخانه ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
گردشگري درباره محدوده جماران رسما اعالم كرده كه 
بيت حضرت  امام راحل فاقد حريم ميراثي اس��ت، وقتي 
چنين وزارت خانه خوبي داريم كه منابع خوبي هم دارند، 
نيازي به شهرداري  ندارد.رسولي افزود: به نظر من حداكثر 
شهرداري بپذيرد به عنوان يكي از همكاران براي اين رويداد 
بزرگ عمل كند، چرا كه با توجه به اينكه تراز مالي شهرداري 
وحشتناك منفي است و شايد در نيمه دوم سال نتوانيم 
حقوق كارمندان را بدهيم، در نتيجه اين اقدام در جهت 

تضييع حقوق شهروندي خواهد بود.

     الزام شهرداري تهران به ميزباني 
با اين حال، ش��هرداري تهران ملزم ب��ه ميزباني دهمين 
اجالس س��ازمان جهاني گردش��گري در س��ال 1۴۰۰ 
شد.در جريان دويس��ت و سي و ششمين جلسه شوراي 
ش��هر تهران يك فوريت طرح الزام شهرداري تهران براي 
ميزباني دهمين اجالس س��ازمان جهاني گردشگري در 
سال 2۰22 - 2۰21 ميالدي و 1۴۰۰ شمسي در تهران 
مورد بررسي قرار گرفت.حسن خليل آبادي در دفاع از اين 
طرح گفت: اي��ن طرح اهميت باالي��ي دارد و اگر اجرايي 
شود، شهرداري را ملزم به ميزباني از اجالس هاي سازمان 
گردشگري مي كند.او افزود: سال گذشته با حضور در اين 
رويداد پيشنهاد داديم تهران به عنوان ميزبان مجمع سازمان 
جهاني گردشگري باش��د و از اين پيشنهاد نيز استقبال 
شد.خليل آبادي با تاكيد براينكه تهران مقصد گردشگري 
نيست، عنوان كرد: ش��هرهايي كه روي گردشگري آنها 
برنامه ريزي شده است، به مقصدي براي گردشگران تبديل 
شده است، اين در حالي است كه تهران حداكثر امكانات 
گردشگري را دارد و از نظر تنوع فرهنگي و گردشگري بسيار 
غني اس��ت.رييس كميته ميراث فرهنگي و گردشگري 
شورا با اشاره به ميراث ارزش��مند و تاريخي تهران، ري و 
تجريش و رويدادهاي تاريخي رخ داده در پايتخت، عنوان 
كرد: جاذبه هاي تهران براي گردش��گران جذابيت دارد، 
اما با وجود هزينه هايي كه ش��هرداري در راستاي بهبود 

وضعيت گردشگري شهر تهران داشته، همچنان نتيجه 
مطلوب حاصل نشده است.او با تاكيد بر اينكه براي وضعيت 
گردشگري پايتخت برنامه ريزي الزم نشده است، تصريح 
كرد: حوزه گردشگري و درآمدهاي حاصل از آن را فراموش 
كرده و تنها به كسب درآمد از طريق نفت پرداخته ايم، در 
حالي كه از طريق اين حوزه به درآمد پايدار مي رسيم.رييس 
كميته ميراث فرهنگي و گردشگري شورا با تاكيد بر اينكه 
يكي از راه هايي كه در حوزه گردشگري مي توانيم به نتيجه 
دلخواه برسيم، ميزباني و شركت در رويدادها است، عنوان 
كرد: پيشنهاد مي كنم امس��ال ميزباني دهمين اجالس 
سازمان جهاني گردش��گري را عهده دار شويم، چرا كه با 
اهميت دادن به حوزه گردشگري انواع هنرها در شهر ظهور 
مي يابد و خالقيت و زيس��ت پذيري مطلوب را نيز شاهد 
خواهيم بود.بر اساس اين گزارش، يك فوريت طرح الزام 
ش��هرداري تهران براي ميزباني دهمين اجالس سازمان 
جهاني گردش��گري در س��ال 2۰22- 2۰21 ميالدي و 
1۴۰۰ شمسي در تهران با 1۵ راي موافق به تصويب رسيد.

    كاهش ۲۱ درصدي ساخت وساز در تهران
در تحولي ديگر، رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي 
شهر تهران گفت: ساخت و ساز در تهران در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته كاهش 21 درصدي داشته است.مجيد 
فراهاني، رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر 
تهران نيز در جريان دويست و سي و ششمين جلسه علني 
شوراي شهر تهران در نطق پيش از دستور خود گفت: از 
آغاز سال 1۳۹۹ تا پايان مردادماه در شهرداري تهران تعداد 
2 هزار و ۸۸2 مورد پروانه ساختماني صادرشده است، تعداد 
پروانه صادر شده در مدت مشابه سال قبل ۴ هزار و ۷ مورد 
بوده است، بر همين اساس ما شاهد كاهش 2۸ درصدي 
صدور پروانه ساختماني در تهران توسط شهرداري هستيم.

فراهاني اضافه كرد: همچنين از حيث متراژ ساخت وساز 
در پنج ماه اول امس��ال، مجوز ساخت حدود ۳ ميليون و 
۹۰۰ هزار مترمربع صادر شده است؛ اين در حالي است كه 
در مدت مشابه سال گذشته شاهد صدور مجوز ساخت 
حدود ۴ ميليون و ۹۵۰ هزار مترمربع بوده ايم؛ اين روند 

حكايت از كاهش 21 درصدي ساخت وس��از در تهران از 
لحاظ متراژ دارد.عضو شوراي شهر تهران افزود: اين روايت 
تلخ از شرايط اقتصادي جهان، ايران و شهرداري تهران در 
سال 1۳۹۹ تنها هشداري است تا با اتخاذ استراتژي مناسب 
و پرهيز از روزمرگي به راه حل هاي برون رفت از اين وضعيت 
بينديش��يم، راه حل هايي كه زمينه ساز »جهش توليد« 
براي ايران و تهران باشد. البته در اين ميان همان گونه كه 
دولت به تنهايي كاري از پيش نخواهد برد، مجلس شوراي 
اسالمي نيز به تنهايي نخواهد توانست تغييري ايجاد كند 
و شوراي ش��هر نيز بدون حمايت قانوني مجلس و ايفاي 
تعهدات توس��ط دولت، نمي تواند به تنهايي پاسخگوي 
نيازها و انتظارات شهروندان باشد.رييس كميته بودجه و 
نظارت مالي شوراي شهر تهران تصريح كرد: نمايندگان 
عزيز مجلس يازدهم در اين 1۰۰ روزي كه نماينده ملت 
در مجلس هستيد، قيمت برخي كاالهاي اساسي مثل 
برنج ۴ برابر، و خودرو به ۳ برابر افزايش يافته است. ريالي از 
تعهدات دولت در قبال توسعه مترو در تهران پرداخت نشده 
است و يكايك ما شاهد سقوط ارزش پول ملي هستيم، به 
نحوي كه ارزش يارانه پرداختي به هر ش��هروند به زير دو 

دالر كاهش يافته است.

    انتقاد از مخالفت با نامگذاري 3 خيابان
در بخش ديگري از نشست علني ديروز شوراي شهر تهران، 
سيد ابراهيم اميني، نايب رييس اين شورا به مخالفت هيات 
تطبيق با نامگذاري خيابان هاي مهندس بازرگان، اعظم 
طالقاني و سهيل گوهري واكنش نشان داد.اميني با اشاره به 
تفكيك ميان مصوبات و تصميمات شوراها گفت: در پارلمان 
ملي نيز مصوبات به مصوبات ماهوي و تصميمات تقسيم 
مي شوند. بر همين اساس شوراي نگهبان تنها مي تواند 
مصوباتي را كه جنبه ماهوي دارند با قانون اساسي و شرع 
تطبيق دهد و در صورت مغايرت با اين دو منبع به آنها ايراد 
بگيرد، اما چنين حقي را راجع به تصميمات نمايندگان 
مجلس براي خود قائل نيست.او با ذكر مثالي ادامه داد: راي 
اعتماد نمايندگان به هيات دولت از جمله اين موارد است و 
شوراي نگهبان در خصوص دارا بودن يا نبودن تخصص ها 

و ش��رايط وزرا براي خود حق اظهارنظر قائل نيس��ت. در 
نام گذاري خيابان ها نيز در حقيقت اعضاي شوراي شهر به 
اعتبار رايي كه از شهروندان گرفته اند، معتمدين شهروندان 
هستند و به دليل اينكه معتمد شهروندان هستند قانون 
حق نام گذاري اماكن، معاب��ر و... را براي اعضاي پارلمان 
محلي قائل ش��ده اس��ت و هيات تطبيق نمي تواند براي 
خود حق اظهارنظر در خصوص نامگذاري هاي شورا را كه 
تصميمات شورا محسوب مي شوند قائل شود.اميني ادامه 
داد: در ادوار گذش��ته نيز رويه چنين بوده كه تصميمات 
راجع به نام گذاري ها صرفًا جهت اطالع به هيات تطبيق 
ارسال مي شده و هيات تطبيق نيز هيچگاه در خصوص اين 
تصميمات ورود ماهوي و اظهارنظر نمي كرد.نايب رييس 
ش��وراي شهر تهران با اش��اره به اظهارنظر ماهوي هيات 
تطبيق در خصوص نام گذاري هاي ش��ورا اف��زود: ورود 
هيات به نامگذاري ها موضوع جديدي است و متاسفانه 
دولتي كه هم جنس ماس��ت و معتقديم بايد به نهادهاي 
انتخابي باتوجه به جايگاه پيش بيني شده اين نهادها در 
قانون اساسي بها دهد و ش��ان و منزل آنها را حفظ كند، 
اينگونه دايره را در خصوص كارهاي��ي كه قانون گذار در 
حيطه اختيار اين نهادها قرار داده است تنگ مي كند.عضو 
شوراي شهر تهران افزود: چنين رويه اي صحيح نيست و 
در مجلس نيز چنين رويه اي وجود ندارد و شوراي نگهبان 
صرفا نسبت به مصوبات ماهوي اظهارنظر مي كند و ما نيز 
توقع داريم دولت محترم و نمايندگان آن بيش از شوراي 
نگهبان نسبت به مصوبات پارلمان ملي، حقي براي خود 
قائل نباشند.اعضاي شوراي ش��هر تهران به يك فوريت 
طرح بررس��ي پرونده باغات كه براساس آن رويه بررسي 
نوعيت زمين در ش��ورا تغيير مي كرد، راي مثبت ندادند. 
بررسي يك فوريت طرح پيشنهادي بررسي پرونده باغات 
روي ميز شوراي شهر قرار گرفت و اما يك فوريت آن راي 
نياورد و اين طرح به صورت عادي براي بررسي بيشتر به 
كميسيون هاي تخصصي ارجاع داده شد.همچنين اعضاي 
شوراي شهر تهران يك فوريت اليحه پيشنهادي شهرداري 
در خصوص اصالح اساسنامه نمونه سازمان هاي وابسته به 

شهرداري را تصويب نكردند.

خبردر شهر

ادامه از صفحه اول
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 واكنش محسن هاشمي
 به جذب نيرو در شهرداري

رييس شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه بر اساس 
مصوبه برنامه سوم، بايد س��االنه 6 درصد نيروهاي 
ش��هرداري كاهش يابد، گفت: در ح��ال حاضر 62 
هزار ني��رو در ش��هرداري تهران مش��غول فعاليت 
هستند.محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران 
در گفت وگو با ف��ارس، درباره موضوع جذب نيرو در 
شهرداري پايتخت از طريق جذب دستياران اظهار 
كرد: كاهش و افزايش نيروها بر اساس مصوبه برنامه 
سوم در شهرداري انجام مي گيرد.وي بيان داشت: بر 
اساس اين مصوبه شهرداري موظف است كه ساالنه 
6 درصد از نيروها را كاهش و در مقابل ۳ درصد نيرو 
جذب كند و در صورتي كه اين روند افزايش و كاهش 
را در نظر گيريم متوسط ساالنه ۳ تا ۴ درصد نيروها 
كمتر مي شوند.رييس شوراي شهر تهران خاطرنشان 
كرد: از زمان شوراي پنجم تعداد نيروها در شهرداري 
تهران كاهش يافته و ما بر اساس مصوبه برنامه سوم 
عم��ل كرده ايم و در ح��ال حاضر 62 ه��زار نيرو در 
شهرداري فعال هستند اين در حالي است كه پيش 
از آغاز فعاليت شوراي پنجم نيروها بيش از ۷۰ هزار 
نفر بود.هاشمي با بيان اينكه شوراي پنجم در اجراي 
مصوبه برنامه سوم شهرداري در مورد تعداد نيروها 
رويكرد مثبتي داش��ته اس��ت، بيان داشت:  كاهش 
تعداد نيرو در ش��هرداري در زمان هاي گذشته روند 
افزايشي داش��ته ولي طي سه سال اخير كمتر شده 
است.بر اساس اين گزارش، شهردار تهران روز شنبه 
از آغاز طرح جذب دس��تياران در ش��هرداري تهران 
خبر داد و گفت:  انتخاب دس��تيار از طريق فراخوان 
عمومي و برگزاري آزمون صورت مي گيرد كه كاركنان 
شهرداري و عموم شهروندان واجد شرايط مي توانند 

در فضايي منصفانه به رقابتي سالم بپردازند.

توسعه نيروگاه هاي خورشيدي 
در پايتخت

مديركل محيط زيس��ت و توس��عه پايدار شهرداري 
تهران با تاكيد ب��ر كاهش 1۰ درصدي انرژي مصرفي 
فضاهاي تحت مديريت شهرداري تهران تا پايان برنامه 
سوم شهر، از احداث و توسعه نيروگاه هاي خورشيدي 
در اماكن عمومي پايتخت خبر داد.به گزارش فارس، 
شينا انصاري مديركل محيط زيست و توسعه پايدار 
ش��هرداري تهران با بيان اينكه رو به اتمام بودن منابع 
سوخت هاي فسيلي و تخريب محيط زيست توسط 
آالينده هاي ناش��ي از بهره برداري از اين منابع انرژي، 
گزينه استفاده و توسعه كاربرد انرژي هاي تجديدپذير را 
امري ضروري و اجتناب ناپذير كرده است. گفت: احداث 
نيروگاه هاي خورشيدي مدتي است در شهرداري تهران 
با جديت دنبال مي شود.وي تصريح كرد: در زمينه توسعه 
انرژي هاي تجديدپذير، شهرداري تهران به عنوان يكي 
از متوليان اصلي شهر تهران با داشتن حوزه هاي تحت 
تملك خود، مي تواند نقش مهمي در كاربرد و توسعه 
انرژي هاي تجديدپذير ايفا كند كه يكي از بارزترين آنها، 
تدوين مصوبه الزام شهرداري تهران به توسعه انرژي هاي 
نو و تجديدپذير و نظارت مستمر بر اجراي آن است كه 
بر اساس آن شهرداري تهران در سال هاي اخير از جمله 
نهادهاي پيگير و عامل به توسعه انرژي هاي نو در سطح 
شهر تهران بوده و براي الگوسازي و فرهنگ سازي توسعه 
انرژي هاي نو اقدامات بسياري را اجرا كرده است. انصاري 
ادامه داد: توسعه انرژي هاي پاك و تجديدپذير، با اولويت 
توليد برق و حرارت خورش��يدي در س��اختمان هاي 
ش��هرداري و فضاهاي عمومي، تامين 2 درصد انرژي 
ساالنه در شهرداري تهران از انرژي هاي تجديدپذير، 
توسعه 6۳۰ كيلووات ساعت ظرفيت اسمي نيروگاه هاي 
خورشيدي در س��ال ۹۹، توليد ۹۴۵ مگاوات برق در 
طول س��ال، كاهش ۷2۴ تني دي اكسيد كربن )گاز 
گلخانه اي( و كاشت ۳62۰ اصله درخت در شهر تهران 
از دستاوردهاي نيروگاه 6۳۰ كيلوواتي از جمله اقدامات 
در دست اجراست.به گفته انصاري تكنولوژي استفاده از 
انرژي هاي تجديدپذير نسبتا نو بوده و پرداختن به اين 
انرژي ها از نظر پژوهشي و كسب دانش فني و اقتصادي 

كردن آنها امري ضروري است.

جانمايي و احداث ۲8 پد 
بالگرد جديد در تهران

در جلسه مشترك معاون خدمات شهري شهرداري 
تهران و رييس اورژانس كشور طرح مشاركت شهرداري 
تهران در ساماندهي خدمات فوريت هاي پزشكي در 
شهر تهران بررسي و بنا بر درخواست اورژانس كشور 
مقررشد 2۸ پد بالگرد جديد نيز در مناطق 22گانه شهر 
تهران جانمايي و احداث شود.به گزارش ايلنا، مجتبي 
يزداني معاون خدمات ش��هري ش��هرداري تهران در 
نشست مشترك با اورژانس كشور كه با حضور پيرحسين 
كوليوند، رييس اورژانس كشور، عطايي مديركل امور 
خدمات شهري، داوري مديرعامل سازمان آتش نشاني، 
صابريان سرپرست مركز اورژانس شهر تهران، سازمان 
پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، اورژانس شهر 
س��الم و ديگر مديران اين حوزه برگزار شد، گفت: در 
راستاي افزايش تاب آوري شهر تهران و توجه به اقدامات 
فوريتي همكاري هاي مهم و موثري بين شهرداري تهران 
و اورژانس كشور انجام شده است.يزداني در ادامه افزود: 
در همين راستا جلسات متعددي در شهرداري تهران و 
اورژانس كشور حول محور موضوعاتي چون احداث پد 
بالگرد، اس��تقرار خودروهاي آمبوالنس و موتورالنس 
در ايستگاه هاي آتش نشاني و سوله هاي بحران مورد 
بررسي كارشناسانه قرار گرفت و در نهايت در مناطق 
22گانه سطح شهر تهران اجرايي شد.وي با بيان اينكه 
مجموعا 12۰ پايگاه اورژانس در س��وله هاي بحران، 
ايستگاه هاي آتش نشاني، كانكس هاي مستقر در معابر 
و ساختمان هاي شهرداري تهران احداث گرديده است، 
گفت: همچنين ۷۰ جايگاه جهت استقرار موتورالنس 
نيز در ايستگاه هاي آتش نشاني و سوله هاي مديريت 

بحران احداث شده است.

كاهش ۹۶ درصدي مسافران 
در پروازهاي بين المللي

ريي��س هيات مديره و مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي ايران گفت: پروازهاي فرودگاه هاي تحت 
مالكيت ش��ركت در مرداد ۹۹ نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته 2۷ درصد و اعزام و پذيرش مسافر نيز ۴2 درصد 
كاهش يافته است.سياوش اميرمكري در گفت وگو با ايلنا 
درباره مقايسه شاخص هاي فرودگاهي مرداد ۹۹ نسبت 
به ماه مشابه سال گذشته اظهار داشت: مرداد امسال در 
مجموع 22 هزار و ۸2۵ نشست و برخاست با جابه جايي 
حدود دو ميليون و 1۹۷ مس��افر و حدود 16.۵ ميليون 
كيلوگرم بار در فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت انجام 
شد. اين در حالي است كه مرداد سال گذشته ۳1 هزار و 
۳۳۵ نشست و برخاست با جابه جايي حدود سه ميليون 
و ۸۰۰ هزار مسافر و ارسال و پذيرش بيش از ۳۳ ميليون 
كيلوگرم بار در فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت انجام 
شد، وي افزود: به دليل شيوع بيماري كرونا و تاثير منفي آن 
بر صنعت هوايي و فرودگاهي، تمام پروازهاي فرودگاه هاي 
تحت مالكيت ش��ركت در مرداد ماه ۹۹ نس��بت به ماه 
مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 2۷ درصد، در 
اعزام و پذيرش مسافر۴2 درصد و در ارسال و پذيرش بار 
و پس��ت ۵۰ درصد كاهش يافته است.اميرمكري افزود: 
مرداد امس��ال نسبت به مرداد س��ال گذشته پروازهاي 
داخلي فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت در نشست و 
برخاست 22 درصد، در اعزام و پذيرش مسافر ۳6 درصد 
و در ارسال و پذيرش بار و پست ۴2 درصد كاهش يافته 
است. همچنين پروازهاي بين المللي فرودگاه هاي تحت 
مالكيت ش��ركت در نشست و برخاس��ت ۸۴ درصد، در 
اعزام و پذيرش مسافر ۹6 درصد و در ارسال و پذيرش بار 
و پست ۸۰ درصد كاهش يافته است.مديرعامل شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران گفت: در مرداد امس��ال 
حداقل ۸۰ درصد نشس��ت و برخاس��ت كل پروازها به 
ترتيب در 1۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شيراز، اهواز، كيش، 
اصفهان، بندرعباس، تبريز، خليج فارس و يزد انجام شده 
اس��ت. همچنين حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست 
پروازهاي بين المللي در پنج فرودگاه ش��يراز، الرستان، 
مشهد، اصفهان، بندرعباس انجام شده است.وي ادامه داد: 
نحوه توزيع پروازها در ساعات شبانه روز و روزهاي هفته 
در مرداد ماه امسال نشان مي دهد كه اوج پروازها در 2۴ 
ساعت شبانه روز، ساعت 1۸ و در روزهاي چهارشنبه بوده 
اس��ت. اميرمكري افزود: شاخص هاي فرودگاهي مرداد 
نسبت به تير ماه در نشست و برخاست ۵ درصد، در اعزام و 
پذيرش مسافر 1۳ درصد و در ارسال و پذيرش بار و پست 
16 درصد افزايش داشته است.اميرمكري با بيان اينكه 
پروازهاي داخلي فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت در 
مرداد نسبت به تيرماه در نشست و برخاست چهار درصد، 
در اعزام و پذيرش مسافر 1۳ درصد و در ارسال و پذيرش 
بار و پست 1۷ درصد افزايش داشته است، افزود: پروازهاي 
بين المللي فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت در مرداد ۹۹ 
نسبت به تير ماه در نشست و برخاست ۸۷ درصد، در اعزام 
و پذيرش مسافر ۷۵ درصد و در ارسال و پذيرش بار و پست 

دو درصد افزايش داشته است.

ارتباط متقابل  قيمت دالر
با رشد بورس

اين بازار ب��ه نظر من به حضور بازارگردان، فعال ش��دن 
س��هام خزانه و اوراق اختيار فروش نياز دارد و اين س��ه 
موضوع از منظر درون بازاري بايد تقويت و تعميق شود. 
موضوع ديگر هم نظارت بر رفتار حقوقي ها است و اينكه 
محدوديت حجم��ي در فروش بر روي تابلوي خرد براي 
حقوقي ها داشته باشيم تا حقيقي ها آسيب نبينند. در 
مجموع اقدامات خوبي در اين چند روز انجام شده است 
كه در صورت برگشت اعتماد و ورود پول خواهيد ديد كه 
بازار با ضرب آهنگ بهتر و مطمئن تري رشد مي كند. از 
سوي ديگر هم قيمت دالر از سقف قبلي عبور كرد و وارد 
كانال هاي جديد قيمتي شد. بايد بدانيم، نوسانات دالر 
صرفا ركود تورمي را طوالني تر مي كند و در بلندمدت نهايتا 
به ركود مطلق و ريزش قيمتي يا ركود طوالني مدت در 
مسكن و دالر و خودرو خواهيم رسيد. در اين تالطم، مردم 
ترسيده اند و منطق را فراموش كرده اند ولي بورس تا پايان 
سال قطعا يكي از پربازده ترين بازارها خواهد بود. قيمت 
دالر به زودي در صورت هاي مالي بورس مي نشيند، ارزش 

دالري بورس هم خودش را تقويت خواهد كرد.

شهرداري تهران در شرايط ناپايدار مالي ملزم به ميزباني دهمين اجالس سازمان جهاني گردشگري شد

احتمال ناتواني شهرداري در پرداخت حقوق كاركنان

درآمد اندك شهرداري از محل عوارض و كميسيون ماده ۱00 
معاون معماري وشهرس��ازي شهرداري تهران گفت: 
درآمد شهرداري تهران از محل عوارض و توافق آرا در 
ماده 1۰۰ عدد بااليي نيست، اما در برخي از شهرها و 

استان هاي كشور اين عدد خيلي باالست.
عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري و شهرس��ازي 
شهرداري تهران در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به سوالي 
در خصوص تاثير اليحه محرك اقتصادي در افزايش 
درآمدهاي حوزه شهرس��ازي گفت: در اليحه بسته 
محرك اقتصادي ش��هرداري ته��ران، در موضوعات 
درآمدي مرتبط با شهرس��ازي به نظر مي آمد كه دو 
آيتم اث��ر دارد، يك آيتم آراء ماده 1۰۰ و ديگري آيتم 
تثبيت هاس��ت كه هر دو نسبت به سال گذشته رشد 

قابل توجهي داشتند.
او ادامه داد: قدر مطلق عددي كه از ماده 1۰۰ به دست 
مي آيد، عدد بزرگي نيست و درصد كوچكي از درآمد 
ش��هرداري از محل جرايم ماده 1۰۰ است، اما نسبت 
به سال گذش��ته همين درصد كوچك نيز رشد قابل 
مالحظه اي داشته و در پنج ماهه اول سال جاري تقريبا 

دو برابر شده است.
گلپايگان��ي با بيان اينكه عدد مهم ت��ري كه در حوزه 
شهرسازي مدنظر بوده، درآمدهاي حاصل از تثبيت 
بوده اس��ت، اظهار كرد: درآمدهاي حاصل از تثبيت 

نسبت به ۵ ماهه اول سال گذشته 2.۵ برابر شده است.
معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران با بيان 
اينكه تاثير بسته محرك اقتصادي در بلندمدت نمايان 
مي ش��ود، گفت: تاثيري كه اين مصوبات مي گذارند ، 
كوتاه مدت و آني نيس��ت و اينگونه نيست مصوبه اي 
امروز تصويب ش��ود و يك ماه بعد اثر خود را بگذارد، 
بلكه اثرگذاري آن بلندمدت تر اس��ت و شيب آن نيز 

تندتر مي شود.
گلپايگاني ادامه داد: چراكه مالكان تا از جزييات اطالع 
پيدا كنند و نس��بت به تشكيل پرونده و فراهم كردن 
پول و مواردي از اين دس��ت اق��دام كنند، چند ماهي 

طول مي كشد.
او با اشاره به درآمدي كه از ضرايب تثبيت در نظر گرفته 
شده است با توضيحي درباره درآمدهاي حاصل از آن در 
بسته محرك افزود: در تثبيت كه پشتوانه منطقي نيز 
داشت، اين مساله مدنظر قرار گرفت كه آراء قطعي شده 
ماده صدي كه  با تغيير طرح تفصيلي، در پهنه منطبق 
قرار گرفتند، )براي مثال طرح تفصيلي پذيرفته است 
كه يك محل را به پهنه كار و فعاليت تبديل كند و راي 
ماده 1۰۰ مبني بر اعاده به كاربري مسكوني بوده است 
و زماني اين راي را داشته و اكنون به پهنه كار و فعاليت 
تغيير ك��رده، در اينجا اج��راي راي ماده 1۰۰ خالف 

ضابطه طرح تفصيلي مي شود( ما از شوراي شهر اجازه 
گرفتيم كه صرفا روي اين آرا و نه هيچ گونه آرا ديگري 
توافق كنيم و اين اقدام در آيتم هاي شهرسازي موثر 
بود.گلپايگاني ادامه داد: تثبيت در مناطق امكان اجراي 

برخي احكام را در چارچوب ذكر شده مي دهد كه اين 
چارچوب براي تثبيت مشخص ش��ده است. رعايت 
اصول سه گانه شهرسازي، فني و بهداشتي از شرط هاي 

اصلي موافقت با تثبيت است.
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در ديدگاهي كه به پلتفرم ها در كشور وجود دارد، شاهد 
تعارض ها و تناقض هاي گفتماني هستيم؛ اگرچه زماني كه 
در كشور از تاثير يك موضوع مانند پلتفرم و يا شبكه هاي 
اجتماعي نگران مي شويم دوست داريم به سراغ پلتفرم 
س��ازي براي برتري گفتماني از طريق آن برويم، اما براي 
انتخاب اين اس��تراتژي بايد به دو فاكتور »مطلوبيت« و 

»امكان پذير بودن« نيز توجه شود.
در نشست بررس��ي محوريت دوگانه پلتفرم - محتوا در 
فضاي مجازي، بر ضرورت وجودي كشور در داشتن پلتفرم 
و سكوسازي براي اعمال حكمراني در كنار توليد محتوا و نيز 

لزوم ايجاد توازن ميان اين دو، تاكيد شد.
نشس��ت هم افزايي فعاالن فضاي مج��ازي با محوريت 
دوگانه »پلتفرم- محتوا« با حض��ور امير ناظمي معاون 
وزير ارتباطات، رسول جليلي عضو حقيقي شوراي عالي 
فضاي مجازي و كارشناسان حوزه فضاي مجازي توسط 
جمعيت توسعه گران فضاي مجازي پاك )فمپ( برگزار 
شد. در اين نشست بر ضرورت وجودي كشور در داشتن 
سكوها و پلتفرم هاي بومي و مسووليت وزارت ارتباطات در 
ايجاد اين پلتفرم تاكيد شد و ديدگاه معاون وزير ارتباطات 
در اولويت قراردادن محتوا به جاي سكوسازي مورد بحث 

و انتقاد قرار گرفت.
امير ناظمي با بيان اينكه در م��ورد پلتفرم ها دو نگاه در 
كش��ور وجود دارد و هر يك ضعف ها و قوت هاي خود را 
دارد و در اين ديدگاه ها ش��اهد تعارض ها و تناقض هاي 
گفتماني هستيم، گفت: زماني كه در كشور از تاثير يك 
موضوع مانند پلتفرم و يا ش��بكه هاي اجتماعي نگران 
مي شويم دوس��ت داريم به س��راغ پلتفرم سازي براي 
برتري گفتماني از طريق آن برويم. به همين دليل است 
كه طرفداران گفتمان پلتفرم��ي، ترجيح مي دهند كه 
پلتفرم بزرگ ايراني داشته باشند. اما براي انتخاب اين 
استراتژي بايد به دو فاكتور »مطلوبيت« و »امكان پذير 
بودن« نيز توجه شود. وي با تاكيد بر اينكه پلتفرم سازي 
در ۴ نقطه داراي ضعف است و به همين دليل توليد محتوا 
بر ايجاد پلتفرم غلبه دارد، گفت: ما در حوزه صنايع خالق 
در منطقه داراي مزيت هستيم و از اين حيث مي توانيم 
در حوزه توليد محتوا موفق تر عمل كنيم. رييس سازمان 
فناوري اطالعات ايران با اشاره به اينكه با مسدودسازي 
شبكه هاي اجتماعي خارجي، غلبه گفتماني را از دست 
خواهيم داد و به نوعي ميدان را خالي مي كنيم، افزود: بايد 
در حوزه پلتفرم سازي، سناريويي را در نظر بگيريم كه 
امكان مسدودسازي ساير پلتفرم ها را نداشته باشد. چرا 
كه با صورت مسدودسازي پلتفرم هاي خارجي، اعتماد 

عمومي را از دست مي دهيم.

     توليد محتوا به ايجاد پلتفرم برتري دارد
وي با اش��اره به اينكه مالحظ��ات فرهنگي در تمام 
كش��ورها دغدغه جدي اس��ت، ادامه داد: از نظر من 
توليد محتوا امتياز باالتري نس��بت به ايجاد پلتفرم 
دارد و ما در كش��ور وزن مس��اوي در منابع مان براي 
اين دو طيف ايجاد نكرده ايم. اين درحالي اس��ت كه 
براي رسيدن به نتايج مطلوب بايد نگاه متعادل به هر 
دو موضوع داشته باش��يم و در كنار پلتفرم به محتوا 
هم بپردازيم. آنچه كمتر در كش��ور مورد توجه قرار 
گرفته اين است كه ما منابع را فقط به طور يك طرفه 
براي پلتفرم ها اختصاص داده ايم و به محتوا توجهي 
نداش��ته ايم. اين درحالي است كه در دنيا به جز چند 
كشور معدود كه روي پلتفرم سرمايه گذاري كرده اند، 
مابقي از پلتفرم هاي موجود استفاده كرده اما محتواي 
مورد نظر خود را توليد مي كنند. تمركز بر سكوسازي 
با پيامدهايي همراه است. براي مثال به جاي اينكه در 
سامانه »ش��اد« توليد محتوا را هدف قرار دهيم تمام 
توانمان را گذاشتيم روي توليد پيام رسان و اين اشتباه 
است. اگر مي خواهيم يك كشور توانمند با رفتارهاي 
توسعه مدار و پيشرفته باش��يم، بايد توانمندي ملي 
ايجاد كنيم و با اس��تراتژي هاي اش��تباه اين موضوع 
را القا نكنيم كه محصولمان نمي تواند رقابت پذير با 
محصوالت خارجي باشد. اين سياست زيان آور است. 
وي در مقايسه دو سياست استراتژيك كشور در زمينه 
ايجاد پيام رسان ها و مسيرياب هاي بومي، تاكيد كرد: 
انتخابي كه براي مسيرياب ها انجام شد هوشمندانه تر از 

پيام رسان ها بود و به اين دليل مي توان از اين تجربيات 
براي ساير پروژه ها استفاده كرد. رييس سازمان فناوري 
اطالعات ايران توضيح داد: بررسي ها نشان مي دهد كه 
از دي ۹۷ تا بهمن ۹۸ نصب دو مس��ير ياب بومي بلد 
و نشان در مقايسه با نصب مسيرياب خارجي ويز دو 
برابر بوده است. به نحوي كه بيش از ۸ ميليون كاربر، 
مسيرياب هاي بومي را نصب كرده و در مقابل تنها ۴ 
ميليون نصب براي ويز اتفاق افتاده است. وي با اشاره 
به استراتژي متفاوتي كه كش��ور براي توسعه موتور 
جست وجو و پيام رس��ان هاي بومي و مسيرياب هاي 
بومي درنظر گرفت، افزود: در حوزه پيام رس��ان ها و 
موتورجست وجو ش��ركت هاي انتخاب شده بيشتر 
ش��ركت هاي خصولتي و وابس��ته غيرمس��تقيم به 
حاكميت بودند اما در سرويس هاي نقشه و مسيرياب، 
شركت هاي خصوصي انتخاب شدند. در همين حال 
اين ش��ركت ها داراي س��ابقه فعاليت در حوزه هاي 
مشابه بوده اند. اما پيام رسان ها هيچ سابقه فعاليتي در 
اين حوزه نداشتند. ناظمي موضوع ديگر را در حوزه 
پيام رسان ها بحث رفتار با رقيب از طريق فيلتركردن 
عنوان كرد كه اين مس��اله باعث نگاه منفي كاربران 
به پيام رس��ان هاي بومي ش��د و افزود: ام��ا در زمينه 
خدمات نقشه ش��اهد مزيت رقابتي بوديم و به نوعي 
انتخاب خودخواسته اتفاق افتاد. از سوي ديگر ايجاد 
بازارهاي جانبي و در اختيار گذاشتن داده هاي دولتي 
براي فعاالن حوزه نقشه از جمله مشوق ها بود اما در 
پيام رس��ان ها، امكانات و پول به عنوان مشوق درنظر 

گرفته شد.

     خدمات دولتي بايد
در اختيار پلتفرم هاي بومي قرار گيرد

معاون وزير ارتباطات با تاكيد بر اينكه محتوا فقط صوت 
و تصوير نيست و بايد بتوانيم خدماتي مثل داده هاي 
دولتي را در اختيار اين پلتفرم ها ق��رار دهيم، افزود: 
موضوع اين اس��ت كه در كشور ما عمده تمركز روي 
سكوها است اما به محتوا توجهي نمي شود. اين درحالي 
است كه محتوا مي تواند محل رقابت ما باشد. وي با بيان 
اينكه پيش نويس استفاده از داده هاي دولت همراه را 
تحويل ش��وراي اجرايي فناوري اطالعات داده ايم تا 
دستگاه هاي دولتي را مجبور كنيم داده ها را در اختيار 
دستگاه هاي دولتي و پيام رسان ها قرار دهند، گفت: با 
فيلترينگ خارج از قاعده مخالف هستيم و معتقديم 
كه با كنار گذاش��تن پلتفرم هاي خارجي نمي توانيم 
استقالل به دست بياوريم. بلكه به جاي اينكه ديگران 
را محدود كنيم بايد ميزان وابس��تگي به خودمان را 

افزايش دهيم و اين فاكتور استقالل است.

        ضرورت  وجودي كشور داشتن پلتفرم است
در مخالفت با اظهارات ناظمي، محمدمهدي حبيبي، 
فعال فض��اي مجازي اظهار كرد: س��اختار پلتفرم ها 
رفتارهاي اجتماعي را توليد مي كنند و ما نمي توانيم 
بگوييم محتوا توليد كنيم اما كاري به س��كو نداشته 
باشيم. وي با بيان اينكه بايد در مفهوم دقيق تر شويم 
و كاال را با سكو و بستر پلتفرمي مقايسه نكنيم، تاكيد 
كرد: در حوزه توليد پلتفرم در كشور ضرورت وجودي 
داريم اما در حوزه توليد محتوا مزيت رقابتي خواهيم 
داشت. حبيبي با تاكيد بر اينكه نبايد كشورمان را با 
كشورهاي ديگر در خصوص استفاده از پلتفرم هاي 
خارجي مقايس��ه كنيم، افزود: كشورهاي ديگر توان 
تعامل و مشاركت با سكوهاي خارجي را دارند اما در 
كشور ما شواهد نش��ان مي دهد كه ما قدرت برخورد 
نداريم. كما اينك��ه وزير ارتباط��ات چندي پيش با 
مذاكره و رايزني نتوانست تلگرام را متقاعد به بستن 
كانال هاي برانداز نظام كند. وي با اشاره به شكل گيري 
پلتفرم هاي موفقي در كشور كه نشان دهنده توانايي 
ما در اين حوزه است، گفت: اگر سكو و پلتفرم داخلي 
نداشته باشيم محتوا و داده توليد شده در كشور بايد 
در اختيار هر پلتفرم بيگانه اي قرار گيرد و اين اشتباه 
است. اين فعال فضاي مجازي با رد موضوع عدم اعتماد 
كاربران به پلتفرم هاي بومي، گفت: استقبال بيش از 
۳۰ ميليون نفر از مردم از تلگرام طاليي موضوع عدم 
اعتماد كاربران به سكوهاي بومي ها را نقض مي كند. 
بلكه اين عدم اعتماد، از تعارض مس��ووالن نش��أت 
مي گي��رد. وي با تاكيد بر اينك��ه حاكميت بر فضاي 
مجازي در پلتفرم هاي بومي رخ مي دهد، اظهار داشت: 
وظيفه وزارت ارتباطات، ايجاد مسير پيشرفت فناوري 
در كش��ور يا همان پلتفرم است و بايد اين مسووليت 
را بپذيرد. كما اينكه مس��ووالن وزارت ارش��اد و صدا 
وسيما بايد روي محتوا كار كنند. در غير اين صورت 
همانط��ور كه تلگرام م��ا را محتاج ك��رده و اقتصاد و 
سياست ما را درگير خود كرده است، در صورت ايجاد 
اينترنت ماهواره اي هم شاهد بروز مشكالت متعددي 

خواهيم بود.

      وزارت ارتباطات در زمان مناسب 
خدمات ارايه نداد

حبيب مهاجر كارشناس فضاي مجازي نيز با تاكيد بر 
اينكه مسووليت وزارت ارتباطات، پلتفرم سازي است، 
خاطرنشان كرد: روي اين پلتفرم، محتوا مي تواند محل 
رقابت و منازعه كشور ما در مقابل ديگران باشد. وي 
با بيان اينكه صاحبان ابزارهاي توزيع محتوا )سكو( 
در قبال محتوا بي طرف نيس��تند، افزود: در ماده ۶۷ 

قانون برنامه ششم توسعه به وزارت ارتباطات دستور 
داده ش��ده است كه ش��ركت ارتباطات زيرساخت را 
تغيير كاربري داده و ش��بكه ملي اطالعات راه اندازي 
كند. از س��وي ديگر از دولت خواسته شده كه حجم 
توليد محتوا را در اين فضا ۱۰ برابر كند. حوزه سكوها 
حوزه ماموريتي وزارت ارتباطات است كه به آن توجه 
نمي شود. مهاجر با اشاره به تكاليفي كه در زمينه پلتفرم 
س��ازي براي وزارت ارتباطات در قانون تصريح شده 
اس��ت، در خصوص مقايسه موفقيت پيام رسان هاي 
بومي و مسيرياب ها در كشور، گفت: مقايسه اين دو 
ناشي از فهم نادرست از خدمات فضاي مجازي است. 
چرا كه حجم ترافيك و ذخيره س��ازي اطالعات يك 
مسيرياب در طول يك ماه، شايد در حد يك روز يك 
پيام رسان هم نباشد. در همين حال خدمات مربوط به 
مسيرياب ها، به نوعي ارزش افزوده محسوب مي شود و 
به معناي محتوا كه در پيام رسان ها مي بينيم نيست. در 
صورتي كه وزارت ارتباطات و ساير دستگاه هاي دولتي 
خدمات را در زمان مناسب در اختيار پيام رسان هاي 
بومي قرار مي دادند، دوگانه اي به وجود نمي آمد و اين 

پروژه شكست خورده نبود.

     بدون داشتن پلتفرم بومي
 اعمال حكمراني ممكن نيست

همچنين رسول جليلي، عضو حقيقي شوراي عالي 
فضاي مجازي تاكيد كرد كه بدون داش��تن پلتفرم، 
استقالل را در كشور از دس��ت مي دهيم. وي با بيان 
اينكه كشورهاي مختلف تالش كرده اند كه متكي به 
پلتفرم هاي خود جلو بروند، گفت: اگرچه مشاركت 
با ديگر كش��ورها در برخي موارد استقالل را به وجود 
مي آورد اما بدون داشتن پلتفرم بومي، امكان اعمال 
حكمراني در فض��اي مجازي خودم��ان را نخواهيم 
داشت. جليلي با اشاره به عملكرد كشورهايي مانند 
چين، كره جنوبي و روسيه كه متكي به پلتفرم هاي 
خودش��ان جلو مي روند، افزود: ما دشمني امريكا را 
پيش رو داريم و امريكا همانط��ور كه رقابت با چين 
را مي خواهد، خواس��تار نابودي ما است. وي با تاكيد 
بر اينكه پلتفرم ها محتواساز هستند و بدون پلتفرم 
اعمال حكمراني اتفاق نمي افتد، گفت: تركيب خدمت 
و محتوا و پلتفرم تعريف درس��تي است كه بايد براي 
آن توازن ايجاد كرد. بايد توجه داش��ت كه در دوگانه 
پلتفرم و محتوا، نظر روي فراموش��ي پلتفرم نيست. 
براي مثال اگر پلتفرم »شاد« شكل نمي گرفت و همه 
س��رمايه گذاري را روي محتوا قرار مي داديم، مجبور 
بوديم اين محتوا را روي سكوهاي خارجي ارايه دهيم. 

به همين دليل بايد بين اين دو موازنه شكل گيرد.
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قبل از اينكه گرفتار فيشينگ 
شويم، چه كار كنيم

براي جلوگيري از حمالت فيشينگ، قبل از كليك روي 
سايت، درخصوص صحت وجود آدرس سايت اطمينان 
حاصل كنيد و مراقب شيوه نگارش نام سايت مورد نظر 
باشيد. به گزارش ايسنا، يكي از شگردهاي جمع آوري 
اطالعات كاربران، س��ايت هاي فيشينگ است. رصد 
فضاي مجازي سايت هايي جعلي را نشان مي دهد كه 
براي ارايه خدمات به كاربران، اطالعات حساب افراد را 
جمع آوري و از اين اطالعات سوءاستفاده كرده يا آن را در 
اختيار ديگران قرار مي دهند. حتما اين روزها در خصوص 
حمالت فيش��ينگي و تله سايت هاي جعلي با عناوين 
مختلف مواردي شنيده ايد و افراد يا اشخاصي را ديده ايد 
كه به دام اين كالهبرداري ها افتاده باشند. پليس فتا، 
براي جلوگيري از به دام افتادن با اين روش كالهبرداري، 
راهكارهايي ارايه كرده است كه به كارگيري آنها مي تواند 
از وقوع اينچنين كالهبرداري هايي پيشگيري كند. از 
جمله اين روش ها اين است كه قبل از كليك روي سايت، 
حتما در خصوص صحت وجود آدرس سايت اطمينان 
حاصل كنيد، اينكه اصال يك چنين سايتي وجود دارد 
يا خير. از صحت دامنه ايميلي كه برايتان ارسال مي شود 
نيز اطمينان حاصل كنيد و مراقب شيوه نگارش نام سايت 
مورد نظر باشيد. انتظار هرگونه پيش آمد غيرمنتظره اي را 

داشته باشيد و بيشتر از گذشته دقت كنيد.

اينترنت در نسل پنجم
قطع نمي شود

يك كارشناس فناوري ارتباطات در بررسي ابعاد فني 
اينترنت نسل پنجم گفت: يكي از مزاياي 5G افزايش 
سرعت است و با اين فناوري، اينترنت در مكان هاي 
بسته نظير مترو قطع نمي شود. به گزارش مهر، نشست 
دانش  افزايي بررس��ي ابعاد فني اينترنت نسل پنجم 
حضور مهدي تيموري عضو تيم طراحي و س��اخت 
تلفن همراه نسل چهارم توسط دفتر مطالعات اسالمي 
و ارتباطات حوزوي پژوهشگاه فضاي مجازي به صورت 
آنالين برگزار ش��د. تيموري در محور اول به معرفي 
نس��ل پنجم اينترنت و بيان سير تاريخي پيشرفت 
نسل هاي اينترنت پرداخت و چالش هاي بررسي فني 
تا تجاري سازي نسل هاي مختلف اينترنت پرداخت. 

     توسعه پهناي باند و بهبود سرعت 
وي بعد از بررس��ي س��ير تاريخي درباره ويژگي هاي 
منحصر به فرد نسل پنجم، اين تحوالت را به انقالبي 
در پيشرفت در حوزه فضاي مجازي تعبير كرد و گفت: 
تغييراتي كه فراتر از اصالح و توس��عه است و به نوعي 
تحول و انقالبي نسبت به نس��ل هاي قبلي به شمار 
مي آيد. از ويژگي هاي آن مي توان به بهبود و توس��عه 
پهناي باند و س��رعت غير قابل قياس با نسل چهارم، 
قدرت اتصال فوق العاده و ستودني به سيستم اينترنت 
اشياء، نرخ تأخير بسيار پايين در اتصال به دستگاه ها 
و ارس��ال داده هاي مختلف و بهينه س��ازي مصرف 
انرژي و باتري ها اش��اره كرد. اين كارشناس در محور 
دوم در رابطه با شبكه سلولي و ناهمگون اينترنت در 
نسل پنجم اشاره و از تسهيل و بهينه سازي ارتباطي 
آن صحبت كرد و گفت: افزايش س��رعت اينترنت و 
شبكه هاي مخابراتي در مكان هاي بسته نظير مترو و 
عدم تقريبا قطعي اينترنت، يكي ديگر از ويژگي هاي 

نسل پنجم است. 
      مضرات5G اثبات نشده است

وي در خصوص تهدي��دات و مضراتي كه در رابطه با 
نسل پنجم مطرح شده اس��ت، اظهار داشت: ارتباط 
نسل پنجم و امواج ارتباطي با شيوع كرونا بي اساس 
اس��ت اما در مورد مضراتي ك��ه در مقاالت علمي در 
جهان صحبت به ميان آمده است متاسفانه هنوز نظر 
قطعي وجود ندارد. چرا كه صنعت مخابرات و اينترنت 
داراي تجارت فوق العاده اي در دنيا است و همين امر 
سبب مي شود كه خيلي از شركت ها و كمپاني هاي 
قدرتمند به انگيزه هاي مختلف مادي از جمله حفظ 
منافع خود يا ضرر رس��اندن به شبكه هاي رقيب در 
زمينه هاي مختلف، مقاالتي را درمورد تهديد يا تكذيب 
اين تهديدها منتشر كنند. همين امر سبب شده كه 

به جمع بندي قطعي و واحدي در اين زمينه نرسيم.

شناسايي ۲۱۳۹ بيمار جديد 
كوويد ۱۹ در كشور

دكتر الري س��خنگوي وزارت بهداش��ت گفت: از روز 
۲۱ تا امروز ۲۲ ش��هريور ۱۳۹۹ و بر اساس معيارهاي 
قطعي تشخيصي، دو هزار و ۱۳۹ بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و ۱۳۸ 
نفر از آنها بستري ش��دند.  دكتر سيما سادات الري با 
بيان اينكه مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۳۹۹ 
هزار و ۹۴۰ نفر رسيده است گفت: متاسفانه در طول 
۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۶ بيمار كوويد۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به 
۲۳ هزار و ۲۹ نفر رسيد. دكتر الري افزود: خوشبختانه 
تاكنون ۳۴۴ هزار و ۵۱۶ نفر از بيماران، بهبود يافته يا 
از بيمارستان ها ترخيص شده اند و ۳۷۶۸ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت 
مراقبت قرار دارند. به گفته وي تاكنون سه ميليون و ۵۳۲ 
هزار و ۸۷۳ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام 
شده است. سخنگوي وزارت بهداشت در ادامه اعالم كرد: 
بر اساس آخرين اطالعات كرونا در كشور، استان هاي 
تهران، مازندران، گيالن، قم، اصفهان، خراسان رضوي، 
آذربايجان شرقي، كرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، 
زنجان و قزوين در وضعيت قرمز و استان هاي آذربايجان 
غربي، البرز، فارس، لرستان، هرمزگان، اردبيل، بوشهر، 
كرمانش��اه، كهگيلويه و بويراحمد، خراسان جنوبي، 
مركزي، اي��الم، چهارمحال و بختياري، گلس��تان و 

خوزستان نيز در وضعيت هشدار قرار دارند.

ضرر يك ميليارد دالري
آژانس پستي امريكا از حمله هكرها

آژانس پس��ت امريكا س��ال ها از سيس��تم هاي 
فناوري اطالعات تاريخ گذشته اي استفاده كرده 
كه اين سازمان را در معرض خطر حمله هكرها و 
ضرر مالي بيش از يك ميليارد دالر قرار مي دهد. 
به گزارش ايس��نا به نقل از بيزنس اينسايدر، در 
يادداش��تي كه بازرس كل دفتر سرويس پستي 
اياالت متحده در ۲۷ جوالي ارسال كرد، توضيح 
داده شده كه چگونه يك بازرسي دريافته است 
سرويس پس��تي امريكا اجازه داده اپليكيشن ها 
در فضاي توليد با آس��يب پذيرهاي قابل توجه 
فعاليت كنند كه ريسك افشاي اطالعات حساس 
و تاثير احتمالي آن روي فعاليت هاي كسب و كار 

را باال برده است.
دفتر امنيت اطالعات س��ازماني سرويس پستي 
امريكا، حفره ه��اي امنيتي در اين سيس��تم را 

فاجعه آميز خوانده است.
هكرها به سيستم هاي اين آژانس نفوذ نكرده اند 
اما حفره هاي امنيتي در اپليكيش��ن ها مي تواند 
دسترس��ي به اطالعات حس��اس را ب��راي آنها 

فراهم كند.
در اين بررسي از سرويس پستي امريكا خواسته 
ش��ده اس��ت به آس��يب پذيرهاي موج��ود در 
اپليكيش��ن ها رس��يدگي و نس��بت به رفع آنها 
اقدام كند. س��خنگوي اين آژانس در ايميلي به 
بيزنس اينس��ايدر اعالم كرد آسيب پذيري هاي 
شناسايي ش��ده در اين گزارش كشف، بررسي و 

مورد رسيدگي قرار گرفته اند.
سرويس پس��تي امريكا اخيرا و با نزديك شدن 
به زمان انتخابات رياست جمهوري امريكا مورد 
توجه قرار گرفته است زيرا احتماال نقش مهم تري 

در اين فرآيند ايفا خواهد كرد.
با توجه به ش��يوع كوويد ۱۹، انتظار مي رود اين 
آژانس مس��وول جمع آوري راي هايي ش��ود كه 

ارسال مي شوند.

پرونده شكايت از گوگل
در امريكا گسترده تر مي شود

طبق گزارشي جديد ۱۲ ايالت در شكايت عليه 
گوگل به دليل نقض قوانين آنتي تراست شركت 
مي كنند. به گزارش مهر به نقل از انگجت، وزارت 
دادگس��تري امريكا معتقد اس��ت پرونده آنتي 
تراس��ت )ضدانحصار( عليه گوگل آماده است. 
بلومبرگ به نقل از منبعي آگاه ادعا مي كند حدود 
۱۲ ايال��ت در اين پرونده عليه گوگل ش��كايت 
كرده اند. اين منبع آگاه فهرست تمام ايالت هاي 
ش��ركت كننده را فاش نكرد اما به نظر مي رسد 
ايال��ت تگزاس عالوه بر ش��ركت در اين پرونده، 
تحقيقاتي جداگانه در س��طح ايالت��ي را درباره 

گوگل آغاز كرده است.
دادس��تان ايالت ها هنوز بيانيه كامل شكايت را 
نديده اند اما ممكن است با توجه به گسترده شدن 
پرونده، برخي ايالت ه��ا از حضور در اين پرونده 
امتناع كنند. همچنين ايالت هاي مختلف ممكن 
است به دليل بيم از گسترش بيش از حد پرونده، 
تمايلي به ضميمه كردن اندرويد در اين شكايت 

نداشته باشند.
ايالت هاي امريكا دالي��ل متفاوتي براي حضور 
در اي��ن پرون��ده ذك��ر كرده اند و هي��چ از يك 
ش��ركت كنندگان ملزم به اجتناب از تحقيقات 

ديگر نيست.
اگر ايالت هاي ديگر نيز به ش��كايت عليه گوگل 
بپيوندند، اين به يكي از بزرگ ترين پرونده هاي 
آنتي تراست از زمان شكايت عليه مايكروسافت 

در سال ۱۹۹۸ تبديل مي شود.

مشكل امنيتي بيت كوين
دو سال مخفي نگه داشته شد

محقق��ان دو س��ال قب��ل يك مش��كل امنيتي 
خطرناك را در ارز مجازي بيت كوين شناسايي 
كردند، اما ب��راي جلوگيري از سوءاس��تفاده از 
آس��يب پذيري يادشده اين مش��كل را دو سال 
مخفي كردند. به گزارش فارس به نقل از زددي 
نت، آسيب پذيري يادشده INVDoS نام دارد 
و هكرها و مهاجمان با سوءاس��تفاده از آن قادر 
به نفوذ به گره هاي بيت كوين و بالك چين هاي 
مشابه هستند. مشكل يادشده مربوط به نرم افزار 
بيت كوين كور بوده و در سال ۲۰۱۸ شناسايي 
شده است. اين نرم افزار براي برپايي زنجيره هاي 
بالك چي��ن به كار م��ي رود، اما دچار مش��كل 

امنيتي بوده است.
محققان بعد از رفع آسيب پذيري اين نرم افزار و 
عرضه وصله امنيتي براي آن از افشاي جزييات 
موضوع اجتناب كردند ت��ا هكرها نتوانند از اين 

موضوع بهره برداري كنند.
جزييات فني و نرم افزاري اين موضوع در هفته 
ج��اري و تنها بعد از آن افش��ا ش��د كه محققان 
مش��كل مش��ابهي را در يك ارزرمز ديگر كشف 
كردند. اين مشكل مربوط به نسخه اي قديمي تر 
از كدهاي بيت كوين بود كه وصله يادشده براي 

آن عرضه نشده بود.
آس��يب پذيري INVDoS اجراي حمالت دي 
او اس را تس��هيل كرده و اولين بار دو س��ال قبل 
توسط برايدون فولر مهندس متخصص در زمينه 

پروتكل هاي بيت كوين كشف شد.
وي متوجه ش��د كه يك مهاجم ب��ا انجام نقل و 
انتقاالت معيوب و مشكوك بيت كوين موفق به 
مصرف بيش از حد و كنترل نشده منابع حافظه 
س��رور ش��ده و در نهايت به رايانه ه��اي زيادي 

آسيب زده بود.

با مسدودسازي شبكه هاي اجتماعي خارجي، غلبه گفتماني را از دست مي دهيم

چالش مطلوبيت براي پلتفرم هاي بومي

همراه را بخريم، بفروشيم يا نظاره گر باشيم 
اين روزها حال و روز بازار س��رمايه چندان مساعد نيست 
و حدود يك ماهي اس��ت كه شاخص كل در مسير نزول 
قرار گرفته اس��ت و حدود ۲۵ درصد اصالح كرده است. 
در همين راستا، قيمت بسياري از نمادها نيز كاهش يافته 
است و در نقاط جذابي براي خريد قرار گرفته اند. به گزارش 
نبض بورس، از همين رو، مي خواهيم وضعيت نماد همراه 
را مورد بررسي قرار دهيم و به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا 
بايد اقدام به خريد اين نماد كنيم يا خير. شركت ارتباطات 
سيار ايران )سهامي عام( بر اساس بند ۳ مصوبه مورخ ۲۴ 
تيرماه ۱۳۸۲ ش��وراي عالي ادراي با انتزاع فعاليت هاي 
شبكه ارتباطات س��يار از شركت مخابرات ايران و انتقال 
آن به شركت مزبور كه با تغيير نام مركز سنجش از راه دور 
ايران به شركت ارتباطات سيار شكل گرفته، تاسيس شد و 
از تاريخ ۱ آبان ماه ۱۳۸۳ فعاليت خود را آغاز كرد. در تاريخ 
۴ اسفندماه ۱۳۸۶، نام شركت به شركت ارتباطات سيار 
ايران تغيير يافت و مورخ ۱۴ اسفندماه ۱۳۸۶ در اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران به ثبت رسيد. در 
حال حاضر شركت از شركت هاي فرعي شركت مخابرات 
ايران )سهامي عام( است. به استناد مصوبه مجمع عمومي 
فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۸۹ گه در 
تاريخ ۲۱ آذرماه ۱۳۸۹ در مرجع ثبت شركت ها به ثبت 
رسيده، شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل شد. 

سپس بر اساس مصوبه جلس��ه مورخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۸۹ 
شركت فرابورس ايران از تاريخ ۲۱ آذر ماه ۱۳۸۹ به عنوان 
نهمين شركت در فهرست نرخ هاي شركت فرابورس ايران 
)بازار اول( پذيرفته و از تاريخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۲ نام شركت 

از فرابورس به تابلوي اصلي بورس منتقل شد.
شركت ارتباطات س��يار ايران )MCI( تحت نام تجاري 
همراه اول، اولين و بزرگ ترين اپراتور شبكه تلفن همراه 
ايران با حدود ۶۲ ميليون و ۷۹۴ هزار و ۷۲۸ سيم كارت 
فعال سهم حدودا ۵۳ درصدي از بازار تلفن همراه كشور را 
در اختيار دارد. همچنين اين ش��ركت با دارا بودن ميزان 
پوشش ش��بكه در ۱۲۵۲ شهر )تمامي شهرها(، بيش از 
۸۶.۹ درصد از جمعيت روستايي و بيش از ۸۲ هزار و ۱۴۶ 
كيلومتر از راه هاي مواصالتي كشور داراي بيشترين ميزان 
پوشش در بين اپراتورهاي تلفن همراه كشور  استو سرمايه 
شركت كه در بدو تاسيس ۲۰۰ ميليارد تومان بوده، طي 
چندين مرحله به يك هزار و ۹۲۰ ميليارد تومان افزايش 

يافته است.

      سهام همراه را بخريم يا نخريم
 تحليل تكنيكال هم��راه مي گويد كه نماد پس از اصالح 
نسبتا سنگين به ناحيه حمايتي پنجاه درصد فيبو واكنش 
مثبت داد كه همچنين در كف كانال صعودي خود قرار دارد. 

انديكاتور مكدي پتانسيل واگرايي مثبت را دارد و انديكاتور 
rsi در پايين ترين مقدار خود، گارد صعودي گرفته است. 
نماد از لحاظ تكنيكالي با كمي صبوري پتانس��يل رشد 
تا س��قف كانال صعودي خود را در بلندمدت داراس��ت. 
مطابق اطالعات به دست آمده از تارنماي سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي، ضريب نفوذ دايري همراه اول 
بيشترين ميزان را در كل استان ها به خود اختصاص داده 
است. بدين ترتيب بيش��ترين تعداد سيم كارت فروخته 
شده مربوط به شركت همراه اول  است كه اين نشان از ارايه 
خدمات مناسب، سرويس دهي خوب و اعتبار اين شركت 
در بين مردم دارد. با مقايسه انجام شده در خصوص سهم 
بازار اپراتو رها، همراه اول با ۵۳ درصد بيشترين سهم بازار 
را داشته و سپس، شركت ايرانسل با كسب ۴۳ درصد رتبه 
دوم را كسب نموده و رايتل با ۳ درصد در رده آخر قرار گرفته 
كه اين مهم نشان از اعتبار و گستردگي اين شركت است.

بررس��ي ترازنامه شركت و در مقايس��ه با سال هاي مالي 
گذش��ته حاكي از آن اس��ت كه موجودي نق��د افزايش 
چشمگيري داشته است، موجودي مواد و كاال افزايش يافته 
است، جمع دارايي هاي جاري به علت پيش پرداخت ها 
تغيير زيادي نكرده است، با توجه به افزايش دارايي هاي ثابت 
مشهود، جمع دارايي ها افزايش داشته و سود انباشته خيلي 
خوب كه باعث مي شود جاي نگراني حس نشود. شركت در 

سال مالي ۹۸ فروش مناسبي داشته ولي در عوض به علت 
افزايش بهاي تمام شده ارايه خدمات، تغيير چشمگيري در 
سود ناخالص مشاهده نمي شود. اما روند افزايشي سودآوري 
شركت نش��ان مديريت فروش صحيح و بهره برداري از 
زيرساخت ها مي دهد. به علت افزايش هزينه هاي عمومي، 
اداري و تشكيالتي و ديگر هزينه ها، سود عملياتي و در كل 
سود خالص پس از كسر ماليات رشد قابل توجهي نداشته. 
نكته اي كه بايد در نظر گرفت اين است كه هزينه هايي كه 
انجام شده براي بهره برداري و توسعه زيرساخت ها بوده و 
پيش بيني مي شود شركت سود آوري خوبي در سال هاي 
آينده داشته باش��د. با توجه به افزايش سرمايه و افزايش 
تعداد سهام، سود خالص هر سهم كمتر از سال مالي قبل 
است. افزايش درآمدهاي عملياتي بيشتر از طريق خدمات 
داده براي مشتركين اعتباري بوده است. در كل، شركت 
درآمد خيلي خوبي داشته و رشد كامال مناسبي نسبت به 

سال هاي قبل داشته است.
در نهايت، با توجه به اصالح مناسب، اين نماد در كف كانال 
رشد  است و براي سرمايه گذاري هاي بلندمدت مناسب 
اس��ت. همچنين با توجه به فروش خوب، عمليات هاي 
در حال تداوم و س��ود دهي ش��ركت، قابل ذكر است كه 
اين ش��ركت از لحاظ بنيادي داراي حمايت خوبي براي 

سرمايه گذاري  است.



تعادل |
پيرو توافق سه جانبه بين وزارت صمت، اتاق ايران و ستاد 
مركزي مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز، فرآيند جديد صدور و 
تمديد كارت بازرگاني از ابتداي مرداد 99 كار صدور و از 15 
مرداد 99 نيز تمديد كارت بازرگاني از طريق سامانه جامع 
تجارت انجام مي شود. اما اين تصميم و روند انتقال فرآيند 
صدور و تمديد كارت بازرگاني از سامانه اتاق بازرگاني به 
سامانه جامع تجارت، صاحبان كارت بازرگاني و فعاالن 
اقتصادي را با مشكالت متعددي از جمله »نبود پشتيباني 
مناسب، عدم دسترسي كارشناسان اتاق به استعالمات 
سامانه تجارت، حذف س��ابقه افراد از سامانه، مشكالت 
مربوط به اسناد مالكيت، دقيق نبودن، كند بودن، بهنگام 
نبودن و...« روبه رو  و موجبات اعتراض آنها را فراهم كرد. 
اين اعتراضات موجب ش��د تا سرپرست وزارت صمت به 
رييس سازمان توسعه تجارت دس��تور بدهد كه صدور 
وتمديد كارت هاي بازرگاني از طريق هر دو سامانه )سامانه 
جامع تجارت و سامانه اتاق بازرگاني( انجام شود. رييس 
سازمان توس��عه تجارت در نامه اي خطاب به رييس اتاق 
ايران به برخي ابهامات پاسخ داده، اما تلويحا اتاق بازرگاني 
را مقصر كندي روند صدور وتمديد كارت هاي بازرگاني 
معرفي كرده اس��ت. به گفته او، مشكالت فني در سامانه 
اتاق و عدم هماهنگي و آموزش اتاق هاي شهرس��تاني و 
اظهار بي اطالعي نسبت به جزئيات فرآيند جديد،  موجب 
توقف اين فرآيند شده است. او همچنين به 18 چالش در 
اين زمينه اشاره و گفته است، در صورت اقدام فوري براي 

حل آنها، مشكالت پيش روي تجار مرتفع خواهد شد. 

     پاسخ به ابهامات اتاق 
روز گذشته رييس س��ازمان توسعه تجارت، طي نامه اي 
خطاب به رييس ات��اق بازرگاني ايران به برخي ابهامات و 
سواالت درباره صدور و تمديد كارت هاي بازرگاني پاسخ 
داده است. متن اين نامه كه بر روي خروجي »خبرگزاي 
فارس« قرار گرفته به اين شرح است: »با توجه به مشكالت 
مربوط به عدم امكان مديريت درخواس��ت هاي گواهي 
186 توسط سازمان امور مالياتي كشور از يكم مردادماه 
99 تا پانزدهم مردادماه 99 از هر دو طرف اين وزارتخانه و 
آن اتاق ارسال مي گردد. نهايتا فرآيندهاي صدور و تمديد 
از تاري��خ 1399.5.18 در قالب فرآيند جديد امكانپذير 
گرديد و پس از رفع مش��كالت هفته هاي ابتدايي دليل 
حج��م باالي مراجع��ات كاربران و برخي مش��كالت در 
تبادل اطالعات با دس��تگاه هاي ديگر از جمله سامانه آن 
اتاق، با برخي اختالالت در برخي ساعات روز مواجه شد 
و از ابتداي ش��هريور ماه بدون مش��كل جدي در زمينه 
فرآيندهاي صدور و تمديد در جريان است؛ ولي متأسفانه 
ادامه مشكالت فني در سامانه آن اتاق و عدم هماهنگي و 
آموزش اتاق هاي شهرستاني عليرغم مكاتبات متعدد و 
اظهار بي اطالعي نسبت به جزئيات فرآيند جديد،  موجب 
توقف صدور و تمديد كارت بازرگاني حداقل طي دو هفته 

اخير شده است.« 

    18 مورد در صدور كارت بازرگاني
زادبوم در ادامه به بيان 18 مورد از مشكالت موجود طبق 
گزارش مركز توسعه تجارت الكترونيكي پرداخته، كه به 
شرح زير است:  1. الزام به درج كدپستي مطابق با كدپستي 
مندرج در روزنامه رسمي: در فرآيند جديد برخالف سامانه 
اتاق ك��ه همه موارد به ص��ورت خوداظهاري از متقاضي 
دريافت مي گرديد كدپستي بر اساس استعالم برخط از 
مرجع ثبت شركت ها و شركت پست است و الزام به اين 
تطابق نه تنها اساسا مشكلي نبوده، بلكه از مزاياي فرآيند 
جديد است كه ضمن ايجاد تسهيل براي متقاضي زمينه 
اشتباه و تخلف را نيز از بين خواهد برد. 2. اعتبار پنج ساله 
كارت هاي بازرگاني واحدهاي تولي��دي: اين موضوع بر 
اساس استعالم سيس��تمي پنج نوع پروانه بهره برداري 
مندرج درآيين نامه مقررات صادرات و واردات )صنعتي، 
معدني، كشاورزي،  فني و مهندسي، فناوري اطالعات و 
ارتباطات )ICT( از ابتدا در فرآيند جديد وجود داش��ته و 

اگر چه همچنان تصوي��ر پروانه جهت نيازمندي آن اتاق 
دريافت مي ش��ود. 3. تعهدنامه محضري )ف��رم دال(: به 
عنوان پيش نياز گواهي 186 سازمان امور مالياتي كشور 
به جهت عدم اعتماد آن سازمان به فرآيند قديم در سامانه 
آن اتاق بوده كه در فرآيند جديد با توجه به انتقال فرآيند به 
سامانه هاي حاكميتي، طبق صورتجلسه مورخ 1398.9.9 
در محل سازمان امور مالياتي كشور و با حضور نمايندگان 
اتاق هاي بازرگاني ايران و تهران، با تعهدنامه سيس��تمي 
در بستر س��امانه جامع تجارت جايگزين شد همچنين 
نيازمندي به تصوير امض��اي متقاضي براي گواهي مبدأ 
نيز در جلسه مورخ 1399.5.13 در محل آن اتاق با حضور 
معاون محترم اتاق ايران و مدير محترم صدور اتاق تهران 
مرتفع گرديد. 4. گواهي بانك عامل )فرم الف(: با توجه به 
استعالم سيستمي حساب جاري و چك برگشتي از بانك 
مركزي ديگر موضوعيتي ندارد كه حذف اين موارد طبق 
توافق صورت گرفته با آن اتاق، در پيوست ابالغيه قائم مقام 
محترم وقت نيز آمده، كه موجب تسهيل فرآيند در عين 
پيشگيري از بروز تخلف خواهد بود. 5. فايل و فيلم همراه 
صورت راهنماي گام به گام فرآين��د جديد: هم در مورد 
فرآيند تأييد )اس��فند 98 تا تير م��اه 99( و هم در مورد 
فرآيندهاي صدور و تمديد )تير ماه 99 تا كنون( در صفحه 
اصلي س��امانه جامع تجارت، كانال اطالع رساني سامانه 
و صفحه سامانه در س��ايت آپارات موجود است. در طرف 
مقابل آن اتاق عالوه بر عدم اطالع رساني به كارشناسان 
و مديران اتاق هاي شهرستاني، هيچگونه اطالعيه يا فايل 
آموزشي مربوط به جزئيات فرآيند جديد جهت تكميل 
اطالعات عضويت تا صدور كارت بازرگاني منتشر نكرده 
است. 6. بازه زماني ثبت درخواست تمديد: قبل از منقضي 
شدن در فرآيند جديد تغيير نداشته ولي اتفاقا در مواردي 
)نمونه درخواست ش��ماره 124001126( حتي بعد از 
انقضاء نيز به غلط با پيام س��امانه آن اتاق مبني بر »عدم 
مراجعه در زمان مناسب« مواجه ش��ده كه البته پس از 
اطالع رساني به كارشناسان فني آن اتاق، ضمن پذيرش 
مشكل برطرف شده اس��ت. 7. عالوه بر ساعت كاري 8 تا 
17 مركز تماس س��امانه جامع تجارت با 25 خط تلفن و 
آموزش كارشناسان مركز تماس از بهمن ماه سال گذشته 
با استقرار تمام وقت كارشناس فني مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي در مح��ل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات 
كه ميز خدمت تجارت خارجي در آن مس��تقر مي باشد، 
تدابير الزم به منظور پاسخگويي حداكثري به متقاضيان 
انديشيده شده ولي عدم اطالع رساني مناسب به بازرگانان 
توسط آن اتاق عليرغم درخواست اين موضوع طي رونوشت 

تمامي مكاتبات از س��ال گذش��ته و حتي عدم آشنايي 
كارشناس��ان اتاق هاي شهرستان ها با فرآيند جديد و در 
نتيجه پاسخگويي حضوري يا تلفني ناقص به متقاضيان 
موجب تشديد ابهامات و انبوه تماس ها طي هفته هاي اخير 
با مركز تماس سامانه جامع تجارت شده است. 8. شناسايي 
تمامي اش��خاص حقيقي، حقوقي در سامانه ها با شماره 
شناسنامه ملي امكانپذير است: طبق صورتجلسه مورخ 
1399.6.17 در محل آن اتاق مقرر شد شماره قديم كارت 
بازرگاني نيز دريافت گردد. 9. حذف )انصراف از درخواست(: 
يكي از وضعيت هاي درخواست است كه از ابتدا در فرآيند 
جديد پياده س��ازي و هم اكنون در وب س��رويس اعالم 
وضعيت بين دو سامانه مبادله مي شود كه اطالع سامانه اتاق 
از اين موضوع، مستلزم تكميل پياده سازي اين وب سرويس 
در سامانه آن اتاق بوده و نيازي به وب سرويس جديد نيست.

10. كد فراگير اتباع خارجي )تعداد اين متقاضيان بسيار 
اندك اس��ت(: هم اكنون ذيل اقالم اطالعاتي اش��خاص 
حقيقي ارس��ال مي گردد كه طبق صورتجلس��ه مورخ 
1399.6.17 به صورت مجزا نيز ارسال خواهد شد. 11. 
به منظور جلوگيري از بروز مش��كل ب��راي بازرگانان در 
استعالم كارت بازرگاني توسط گمرك، الزم است تا زمان 
بهره برداري از تمامي فرآيندها در سامانه جامع تجارت، 
اطالعات به صورت موازي از طرف س��امانه اتاق بازرگاني 
نيز براي گمرك ارس��ال ش��ود كه در صورتجلسه مورخ 
1399.6.17 نيز تصريح شده است. 12. غير فعال سازي 
كارت بازرگاني مربوط به فرآيندهاي تعليق و ابطال است 
كه با توجه به اينكه تاكنون فقط فرآيندهاي صدور و تمديد 
مورد بهره برداري قرار گرفته، فعال موضوعيتي ندارد. 13. 
فرآيند كارت بازرگاني در مورد اتاق بازرگاني و اتاق تعاون از 
نظر اين وزارتخانه تفاوتي نداشته و تست آن در سامانه اتاق و 
بررسي تفاوت هاي دو حالت مطرح شده مستلزم هماهنگي 
آن اتاق با اتاق تعاون است. 14. تنها استان كرمان داراي دو 
سازمان استاني است كه در مرحله آزمايشي اين موضوع 
تست شده اس��ت. 15. با توجه به لزوم اجراي تدريجي و 
انتقال مرحله به مرحله فرآيندهاي كارت بازرگاني، طبق 
برنامه زمانبندي مورد توافق، فع��ال فرآيندهاي صدور و 
تمديد در سامانه جامع تجارت مورد بهره برداري قرار گرفته 
است كه به محض رفع مشكالت و استقرار اين فرآيندها، 
فرآيندهاي بعدي نيز متعاقبا بهره برداري خواهد ش��د. 
16. وب سرويس اعالم وضعيت همواره آخرين وضعيت 
كارت بازرگاني را جهت هرگونه بهره برداري از جمله صدور 
گواهي مبدأ به آن ات��اق اعالم مي كند و با اين حال طبق 
صورتجلس��ه مورخ 1399.6.17، وب سرويس تحويلي 

به گمرك نيز در اختيار آن ات��اق قرار خواهد گرفت. 17. 
همان گونه كه در صدر اين نامه نيز اش��اره گرديد، امكان 
تفكيك درخواست هاي گواهي 186 توسط سازمان امور 
مالياتي كشور وجود ندارد كه علت توقف فرآيند در فاصله 
1399.5.1 تا 1399.5.15 نيز همين موضوع بود بنابر اين 
طبق صورتجلسه مورخ 1399.6.17 مقرر گرديد تا زمان 
بهره برداري فرآيند ابطال در سامانه جامع تجارت،  اطالعات 
گواهي 186 توسط كارشناسان سامانه اعتبارسنجي در 
اختيار آن اتاق قرار گيرد. 18. در مورد توقف صدور و تمديد 
كارت بازرگاني، اطالعات مستند به شرح زير آورده مي شود:  
از ابتداي شهريورماه تا كنون حدود 360 درخواست صدور 
و تمديد توسط سازمان هاي استاني اين وزارتخانه تأييد 
شده، كه در حال حاضر 170 مورد از آنها در دست بررسي 
توسط اتاق هاي شهرستاني است. بنابراين كوتاهي مجموعه 
اتاق بازرگاني در عدم صدور حتي يك كارت بازرگاني طي 
مدت اخير مشهود است. تا كنون تعداد 137 درخواست 
تأييد ش��ده به همراه اطالعات كامل مستندات و نتايج 
استعالمات با موفقيت سازمان هاي استاني، بيش از 10 

روز به هيچ يك از اتاق هاي شهرستاني ارجاع نشده است.
با توجه به اينكه طبق بخش��نامه جدي��د وزير محترم 
ام��ور اقتصادي و داراي��ي كد اقتصادي همان ش��ماره 
شناسنامه ملي شخص حقيقي، حقوقي است، علي رغم 
پيگيري ه��اي متعدد، درخواس��ت هايي كه ش��ماره 
اقتصادي قديمي ندارند )تا كنون 210 درخواست تأييد 
شده(، توسط س��امانه آن اتاق رد درخواست مي شود و 
تكميل شماره اقتصادي با شماره شناسنامه ملي هنوز در 
سامانه اتاق پياده سازي نشده است. سامانه اتاق بازرگاني 
 JPEG، PDF به دليل قديمي بودن، تنها از فرمت هاي
براي تصاوير و ب��ا محدوديت حجم پايين پش��تيباني 
مي كند در حالي كه سامانه هاي اين وزارتخانه مشكلي با 
فرمت هاي مختلف نداشته و دليلي براي ايجاد محدوديت  
متقاضي نيز وجود ندارد. )تا كنون تعداد 125 درخواست 
تأييد شده به دليل عدم پش��تيباني فرمت و تعداد 42 
درخواست تأييد شده به دليل محدوديت حجم توسط 
سامانه آن اتاق رد درخواست شده است. بيشترين تعداد 
رد درخواس��ت هاي تأييد ش��ده )345 مورد( به عنوان 
عامل اصلي سردرگمي متقاضيان، به دليل وجود فرآيند 
جاري در س��امانه اتاق بازرگاني اس��ت كه ناشي از عدم 
اجراي بند آخر بخشنامه شماره 13483/100/99 مورخ 
1399.4.31 اينجانب است كه طي صورتجلسه مورخ 
1399.6.17 مقرر شد، باالخره بعد از گذشت بيش از 45 

روز در سامانه آن اتاق اجرايي گردد.
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۲۷۳ ثبت سفارش جعلي 
واردات خودرو 

تسنيم |گمرك ايران بخشنامه اي فوري در خصوص 
ترخيص برخي خودروهاي درگمرك مانده صادر كرد. 
گمرك جمهوري اسالمي ايران در خصوص ترخيص 
خودروهايي كه پرونده قضايي دارند بخشنامه اي را به 
تمام گمركات سراسر كشور ابالغ كرد. در اين بخشنامه 
آمده است، قبل از هر گونه اقدام الزم است از شعبه پنجم 
دادسراي ناحيه 28 )كاركنان دولت( تهران استعالم 
به عمل آيد. در اين نامه به موضوع ثبت سفارش جعلي 
خودروهايي كه در سال 1397 در آستانه ورود به كشور 
از طريق گمركات مختلف بودند اشاره شده است، بر اين 
اساس در نهايت 273 ثبت سفارش جعلي از ميان پرونده 

ثبت سفارش هاي فاقد اعتبار احصا شد.

 صادرات سيب زميني 
بدون پرداخت عوارض 

ش�اتا |دبير تنظيم بازار كش��ور گف��ت: صادرات 
س��يب زميني در حال حاضر بدون پرداخت عوارض 
مجاز است. محمدرضا كالمي با اشاره به تصميمات 
اتخاذ شده براي صادرات سيب زميني، اظهار داشت: 
صادرات اين كاال در حال حاضر بدون پرداخت عوارض 
مجاز است. سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به اينكه در فصل 
برداشت سيب زميني قرار داريم و تا پايان آبان ماه اين 
وضعيت در كشور وجود دارد، با درخواست ارايه شده 
از سوي س��يب زميني كاران، صادرات بدون عوارض 
سيب زميني تا اطالع ثانوي مجاز شد. وي تاكيد كرد: 
همچنين بررسي الزم براي بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات سيب زميني به كشور مورد بررسي قرار گرفت 
و تدابير الزم براي تسريع اين روند در دستور كار قرار 
گرفت. دبير تنظيم بازار كشور گفت: تقاضايي براي 
افزايش مهلت برخي از صادركنندگان سيب زميني 
براي بازگشت ارز صادراتي ارايه كه مقرر شد جوانب 
موضوع در نشستي با حضور مسووالن كميته ارزي 

مورد بررسي و رصد قرار گيرد.

ماجراي ورود خودرو فراري 
به گمرك آستارا

ايس�نا |اخيرا ورود يك خودروي فراري در گمرك 
آستارا حاشيه ساز شد كه طبق اعالم معاون فني گمرك 
ايران، اين خودرو ترانزيتي بوده و از ايران خارج ش��ده 
است. به گزارش ايسنا، اخيرا در فضاي مجازي تصاويري 
منتشر شد كه نشان مي داد كه يك دستگاه خودروي 
فراري از طريق گمرك آستارا وارد شده است و همين 
موضوع موجب ايجاد بحث هايي مبني بر واردات خودرو 
در زمان ممنوعيت واردات اين كاال ش��د. اما پيگيري 
ماجراي از گمرك ايران با توضيحاتي از معاون فني و 
امور گمركي گمرك ايران هم��راه بود. مهرداد جمال 
ارونقي گفت: هيچ گونه واردات خودرويي از اين مدل 
حتي به صورت موقت يا تحت صحابت كارنه دوپاساژ 
صورت نگرفته و اين خودروي سواري چند روز پيش به 
مقصد كشور امارات ترانزيت خارجي شده كه از گمرك 
آستارا وارد و از گمرك شهيد باهنر نيز خارج شده است. 
به گفته وي، مبدأ خودروي فراري كشور آذربايجان  و 
مقصد آن نيز كشور امارات بوده است. معاون فني و امور 
گمركي گمرك ايران تاكيد كرد: حداكثر زمان اعتبار 
پروانه حمل بعد از خروج از مبدا چهار روز بوده و اكنون 
نيز اين خودرو از ايران خارج ش��ده است. اين در حالي 
است كه واردات خودرو از حدود سه سال پيش و با تغيير 
شرايط ارزي و همچنين ضوابط واردات خودرو، ممنوع 
و هيچگونه ثبت سفارشي در اين رابطه صورت نمي گيرد. 
از آنسو، خودروهايي هم كه در زمان مجاز وارد شده بودند 
با تغيير شرايط، مدت ها براي ترخيص با موانعي مواجه 
بودند و هنوز بعد از چند دوره تعيين مهلت از سوي دولت 

به طور كامل تعيين تكليف نشده اند.

هزينه واردات و صادرات 
چقدر است؟

فارس |گمرك ايران در گزارشي به وضعيت صادرات 
و واردات از شهريور ماه 98 تا مرداد ماه امسال پرداخت 
كه نشان مي دهد تجارت خارجي با كسري 5 ميليارد 
دالري روبرو است. براساس آمارهاي رسمي گمرك از 
وضعيت تجارت خارجي، از شهريور 98 تا مرداد ماه 99 
بالغ بر 33.3 ميليارد دالر صادرات و 38.3 ميليارد دالر 
واردات به كشور ثبت شده اس��ت. تراز تجاري كشور 
منفي 5 ميليارد دالر گزارش ش��د. اين ارقام در حالي 
رقم خورده كه وضعيت بهتري در مدت مش��ابه قبل 
آن وجود داشته و تراز تجاري كشور مثبت بوده است. 
افت صادرات كشور به دليل مشكالت ارزي و پس از آن 
شيوع ويروس كرونا محسوس است. كاهش صادرات 
باعث شده بازار داخلي ارز با نوسان قيمتي همراه باشد 
و اين نوس��ان اثر مس��تقيم خود را روي قيمت كاال و 
خدمات مي گذارد. در بخش ديگر شاخص هاي عملكرد 
امور گمركي در تجارت فرام��رزي يكي از مولفه هاي 
هموار سازي كسب و كار و تجارت است. طبق جدول 
ذيل حداقل هزينه تجارت فرامرزي در س��ال 2018 
بيش از 221 ساعت يعني بيش از 9 روز به طور متوسط 
به طول مي انجامد كه هزينه آن 690 دالر اس��ت. اين 
رقم و زمان براي س��ال 2019 به 134 س��اعت و 475 
دالر كاهش يافته اس��ت. براي س��ال 2020 نيز زمان 
انجام ص��ادرات و هزينه آن 475 دالر ك��ه اگر با دالر 
صرافي ملي 23000 تومان حدود 11 ميليون تومان 
)ب��ازار آزاد با رقم 26370 تومان معادل 12.5 ميليون 
تومان( متوسط هزينه و 5.5 روز معطلي به همراه دارد. 
در واردات موضوع كمي متفاوت است و متوسط هزينه 
زمان و فرآيندهايي كه طي مي كند 181 ساعت و 750 
دالر است. اين اتفاق در حالي است كه مسووالن گمرك 
مدعي هس��تند 85 درصد كاالهاي وارداتي، از جنس 
كاالهاي سرمايه اي، مواد اوليه و واسطه اي بوده و مابقي 

آن مصرفي محسوب مي شوند.

انتقاد از مداخله دولت در بازار 
محصوالت كشاورزي 

تعادل|اعضاي كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي 
اتاق تهران در نشس��ت با مقامات ارش��د وزارت جهاد 
كشاورزي، از مداخله دولت در بازار محصوالت كشاورزي 
و برهم زدن رابطه كشاورز و صادركننده انتقاد كردند. 
درمقابل نمايندگان وزارت جهاد كش��اورزي عنوان 
كردند كه اين وزارتخانه تمايلي به حضور در بازار ندارد 
و خريد و صادرات محصوالت كشاورزي، حتي خريد 
تضميني، بايد توسط بخش خصوصي صورت گيرد. در 
اين نشست، رييس كميسيون كشاورزي اتاق تهران، از 
نگراني صادركنندگان براي ورود وزارت جهاد كشاورزي 
به خري��د تضميني آن ه��م در آغاز فصل برداش��ت 
محصوالت و نبود توليدات باكيفي��ت براي صادرات، 
س��خن گفت. به گزارش پايگاه خبري ات��اق تهران، 
احمدرضا فرشچيان، با اشاره به گزارش تجارت خارجي 
كشور، افزود: آمارها نشان مي دهد كه صادرات غيرنفتي 
طي اين مدت 39 درصد افت داشته و اين در حالي است 
كه صادرات محصوالت كشاورزي نيز روند كاهشي را 
تجربه كرده است. به گفته فرشچيان، بررسي ها نشان 
مي دهد كه اگرچه صادرات بخش كشاورزي طي امسال 
از نظر وزني رش��د داشته اما از حيث ارزش، اين بخش 
نتوانس��ته ارزآوري سال هاي قبل را تكرار كند. معاون 
باغباني وزارت جهاد كشاورزي نيز در ادامه اين جلسه، 
گفت: وزارت جهاد كشاورزي بر اين باور است كه بخش 
 خصوصي بايد از توليد تا صادرات بخش كشاورزي را 
در دست داشته باش��د. هدف وزارتخانه اين است كه 
توليدكنندگان خود بيايند و بازار محصوالت كشاورزي 
را به دست بگيرند و دولت تنها وظيفه نظارت را برعهده 
داشته باشد. محمدعلي طهماسبي، افزود: در رابطه با 
خريد تضميني گندم، وزارت جهاد كشاورزي دخالتي 
ندارد و شركت بازرگاني دولتي اقدام به خريد مي كند. با 
اين حال، وزارت جهاد كشاورزي معتقد است كه خريد 
تضميني بايد به بخش خصوصي سپرده شود و خط ويژه 
اعتباري براي اين بخش در نظر گرفته شود. طهماسبي 
گفت: وزارت جهاد كشاورزي تمايلي به در اختيار گرفتن 
تنظيم بازار ميوه ندارد و ما مي خواهيم كه اين حوزه نيز 
به بخش خصوصي واگذار شود. عباس كشاورز، قائم مقام 
وزارت جهاد كشاورزي، نيز در سخناني، رقابت تجار و 
صادركنندگان ايراني در بازارهاي بين المللي را به ضرر 
صادرات اين بخش عنوان كرد و افزود: تغيير متناوب در 
مقررات و سياست هاي اقتصادي در داخل كشور، از ديگر 
معضالتي است كه صادركنندگان و فعاالن اقتصادي را 
دچار تزلزل كرده است. وي با بيان اينكه به هنگام كمبود 
محصول كش��اورزي در بازار داخل، بايد دليل آن را از 
توليدكنندگان پرسيد و نبايد مانع صادرات شد، افزود: 
ارزش واحد صادرات بخش كش��اورزي كشور در حال 
كاهش است و در اين رابطه با هم فكري بخش خصوصي 
بايد مانع تداوم آن شد. كشاورز سپس با اشاره به اينكه 
وزارت جهاد كشاورزي قائل به دخالت در بازار نيست، 
گفت: تشكل هاي بخش  خصوصي بايد كمك كنند تا 
مداخالت دولت در بازار به حداقل برسد. وي همچنين 
پيشنهاد تشكيل كميته اي مشترك با حضور تشكل ها و 
فعاالن اقتصادي در بخش كشاورزي و مديران مجموعه 
وزارت جهاد كشاورزي را مطرح كرد كه مورد استقبال 
اعضاي كميس��يون قرار گرفت. صدرالدين نياوراني، 
رييس اتحاديه صادركنندگان مي��وه و تره بار، نيز در 
اين نشست، با اش��اره به كاهش صادرات محصوالت 
كشاورزي ايران به بازارهاي عراق، قطر و روسيه، گفت: 
متاسفانه كشور نتوانسته است كه از توافق نامه اوراسيا كه 
سال گذشته به امضا رسيد در راستاي توسعه صادرات 
محصوالت كشاورزي استفاده كند و الزام به بازگشت 
ارز صادراتي به معضلي بزرگ براي فعاالن اقتصادي اين 
بخش تبديل شده است. نياوراني افزود: در حال حاضر، 
صادرات كش��ور از اروپا و كشورهاي خاور دور كه طي 
سال هاي نه چندان دور برقرار بود به چند كشور همسايه 
محدود شده كه آن نيز از طريق ريال صورت مي گيرد. 
به گفته وي، پس از شيوع و همه گيري ويروس كرونا، 
صادرات محصوالت كشاورزي ايران به امارات به دليل 
كاهش شديد ورود گردشگر به اين كشور، افت كرده  و 
اين در حالي است كه براي بهبود صادرات بايد مركزي 
براي تاييد مقررات بهداشتي واحدهاي صادراتي در 
كشور ايجاد شود تا بتوان محصوالت تضمين شده را 
به بازارهاي صادراتي ارسال كرد. محمدعلي رضايي، 
رييس اتحاديه صادركنندگان گياه��ان دارويي و 
فرآورده هاي غذايي نيز اختالفات ميان وزارت صمت 
و وزارت جهاد كش��اورزي را يكي از عوامل كاهش 
صادرات بخش كشاورزي كش��ور دانست و گفت: 
بس��ياري از واحدهاي توليد زعفران كش��ور تنها با 

10درصد ظرفيت كار مي كنند. 

واردات ۳۲ ميليون دالري كره 
در پنج ماه

ايسنا |سخنگوي گمرك گفت: از ابتداي سال جاري 
تا نهم شهريورماه 6044 تن كره وارد ايران شده است. 
به گفته سخنگوي گمرك، ارزش كره وارداتي در حدود 
پنج ماهه اول امسال به 32 ميليون و 670 هزار و 203 
دالر مي رسد. اين در حالي است كه طبق اعالم انجمن 
صنايع فرآورده هاي لبني در سال 1397 و ابتداي سال 
گذشته حدود 45 هزار تن كره با ارز 4200 تومان وارد 
شده بود كه همچنان در حال توزيع آن هستند. بيش از 
اينكه واردات كره محدود شده باشد، مشكل اصلي در 
افزايش قيمت آن به همين حذف ارز 4200 و افزايش 
نرخ ارزي آن به نيمايي برمي گردد و آن طور كه انجمن 
صنايع فرآورده هاي لبني اعالم كرده اند تعداد زيادي از 
كارخانه ها در چند ماه گذشته به دليل عدم تامين كره 
وارداتي و عدم تخصيص ارز جديد به آنها تعطيل شده اند. 
حذف ارز از كره ظاهرا در ارديبهشت ماه به همراه چند 
قلم ديگر كاالي اساسي اتفاق افتاده و در حال حاضر از 
ليست 25 تايي كاالي اساسي مشمول، فقط پنج كاال ارز 
4200 تومان دريافت مي كند كه ذرت، دانه هاي روغني، 

روغن خام، سويا و جو را شامل مي شود.

رييس سازمان توسعه تجارت به ابهامات درباره صدور كارت هاي بازرگاني پاسخ  داد

توپ كارت بازرگاني در زمين اتاق 

رييس گمرك ايران تشريح كرد

10 گام جديد براي تسهيل تجارت با تركيه
تعادل | گروه تجارت |

رييس گمرك ايران از پيشنهادهاي دهگانه ايران براي 
توس��عه روابط تجاري ب��ا تركيه رونماي��ي كرد. مهدي 
ميراش��رفي در يك گفت وگوي ويدئويي با معاون وزير 
تجارت تركي��ه، از آمادگي ايران براي »افزايش مبادالت 
تجاري، اجراي آزمايشي تبادل اطالعات گمركي به صورت 
الكترونيكي و بر خط، پيگيري امكان استعالم الكترونيكي 
گواهي مب��دا از مراجع ذيربط در تركي��ه و اجراي پروژه 
مشترك فعاالن اقتصادي مجاز و افزايش تردد كاميون هاي 

دوكش��ور و انجام اقدامات الزم براي س��رعت بخشي به 
تجارت« خبر داد.  مهدي مير اشرفي، رييس كل گمرك 
ايران در ارتباط ويدئو كنفرانسي با همتاي خود، »رضا تونا 
توراگاي« معاون وزير تجارت تركيه بيان كرد: گمرك ايران 
براي برگزاري نشست مرزي بصورت حضوري در گمرك 
بازرگان – گوربالغ براي اجراي آزمايشي فني پروژه نهايي 
 on( تبادل اطالعات گمركي بصورت الكترونيكي و برخط
line(، با توجه به نهايي شدن توافق فيلدهاي مورد تبادل 
اطالعات و آزمايش موفق ارس��ال و دريافت ركورد هاي 

اطالعاتي طرفين به معاون وزير تجارت تركيه اعالم شد 
كه مقرر ش��د تا جلسه اي مقدماتي كارشناسان فناوري 
اطالعات طرفين بصورت مجازي جهت مرور نيازمندي ها 
و تنظيم برنامه نشست حضوري و مراسم افتتاحيه در روز 
سه ش��نبه 25 شهريور برگزار شود.  اما دومين پيشنهاد 
گمرك ايران به طرف تركي، »پيگيري امكان اس��تعالم 
الكترونيكي گواهي مبدا از مراجع ذيربط در تركيه با توجه 
به فرمت توافق شده بود.« كه براساس اين پيشنهاد مقرر 
شد معاون وزير تجارت تركيه موضوع را به مراجع ذيربط 

وات��اق بازرگاني تركيه منعكس و نتيج��ه را اعالم كند.  
ميراشرفي درادامه، از آمادگي گمرك ايران براي امضاي 
سند يادداشت تفاهم اجراي پروژه فعاالن مجاز اقتصادي 
AEO و كريدور سبز ساده سازي شده گمركي خبر داد 
كه پيش نويس آن در سفر معاون وزير تجارت تركيه در 
مهرماه سال گذشته پاراف و به طرف تركيه اي اعالم شد. كه 
به موجب آن تصميم گرفته شد مراتب طي نامه به صورت 
كتبي اعالم تا در اولين فرصت اسناد موصوف به امضاي 

روساي كل گمركات دو كشور برسد.  

سهم ايران از بازار بزرگ اسقاط هواپيما
يك منطقي پشت آن وجود دارد و بايد براي وسيله اي كه 
طراحي و استفاده مي شود، سناريويي هم بايد براي از رده 
خارج كردن آن وجود داش��ته باشد. درباره آن گورستان 
مشهور هواپيماها در ايالت آريزونا شنيده ايم و تصاويرش 
را ديده ايم كه چندهزار هواپيما آنجا است. به همين دليل 
است كه در دنيا، براي اينكه توسعه پايدار داشته باشيم و 
محيط زيست را آلوده نكنيم و ترافيك به وجود نداريم و 
بتوانيم از منابع به طور مجدد استفاده بكنيم - اينها اركان 
توسعه پايدار هستند - بحث از رده خارج كردن هواپيما 
مطرح مي شود و دقيقا به همين دليل است كه كمپاني هاي 
بزرگي مانند »تارمچ« يا »اي ال اس« در هلند با تخصص از 

رده خارج كردن هواپيماها به وجود مي آيند. وقتي درباره 
صنعت حمل و نقل هوايي صحبت مي كنيم، از صنعتي 
صحبت مي كنيم كه در آن هواپيماهايي طراحي مي شوند 
تا آخرين پروازشان را هم خودشان انجام دهند و براي رفتن 
به آن گورستان هواپيماها به وسيله ديگري نياز نداشته 
باش��ند.  فارغ از مباحث سياسي و رسانه اي شكل گرفته 
پيرامون مزايده 12 هواپيماي ايران اير، بايد گفت كه برخي 
از انواع هواپيماها ناوگان خاصي – مثل اولين هواپيما در 
زمينه انجام طوالني ترين سفر هوايي از كشور به مقصدي 
دور- هستند. اين دسته از هواپيماها معموال به موزه ها برده 
مي شوند و در آنجا به نمايش گذاشته مي شوند و اين منطق 

نادرستي نيست، اما اينگونه نيست كه 12 فروند هواپيما را 
براي نمايش در موزه در نظر بگيرند، مثال يك فروند 747 
اس پي كه هواپيمايي خاص بوده است، طبيعتا مي تواند در 
موزه يا نمايشگاهي براي مردم به نمايش گذاشته شود. اما 
اينگونه نيست كه هر هواپيمايي كه اسقاط شد را در موزه 

بگذارند. اصال از اين داستان ها در دنيا هم وجود ندارد.
بازار بسيار بزرگي در زمينه اسقاط هواپيما در دنيا وجود دارد 
و كارهاي زيادي در اين زمينه انجام مي شود، از استحصال 
فلزات گرانبهاي هواپيماها تا اس��تفاده از قطعات آنها در 
صنايع ديگر. اگر در كش��ورمان شركت هاي )DOA( يا 
»ديزاين اورگانيزيشنال اپروال« وجود داشته باشند، كه 

عمر قطعه ها را افزايش بدهند، مي توان دوباره از قطعه هاي 
بازسازي شده در صنعت حمل و نقل هوايي استفاده كرد. با 
توجه به نيروي كار به نسبت ارزان قيمتي كه در ايران وجود 
دارد و وج��ود نيروهاي متخصص در زمينه هاي تعمير و 
نگهداري، و از طرفي در اختيار داشتن انرژي ارزان در كشور، 
به نظر مي رسد، بحث ديسپوزال از رده خارج كردن هواپيما 
و تاسيس شركت هايي كه روي اين مساله كار و فعاليت 
كنند، يك فرصت جذاب براي اقتصاد كشور ايجاد خواهد 
كرد و مسووالن هم بايد از تاسيس اين شركت ها حمايت 
كنند. چون ايران مي تواند به مركز ديسپوزال هواپيما در 

منطقه تبديل شود.

ادامه از صفحه اول
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چهرهروز

هنرپيشهايكهخودراسلبريتينميداند
حامد بهداد )زاده ۲۶ آبان ۱۳۵۲ در مشهد( هنرپيشه سينما، تئاتر و تلويزيون و خواننده اهل ايران است. نخستين بار با فيلم آخر 
بازي به سينماي ايران معرفي شد و براي همين فيلم كانديد سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول مرد از جشنواره فيلم فجر شد. 
او بازي هاي تحسين شده اي در فيلم هايي چون: بوتيك، كافه ستاره، روز سوم، كسي از گربه هاي ايراني خبر نداره، جرم، سعادت آباد 
و... داشته و براي بازي در فيلم جرم به كارگرداني مسعود كيميايي سيمرغ بلورين بهترين بازيگر مكمل مرد را از بيست و نهمين 
جشنواره فيلم فجر دريافت كرده است.  حامد بهداد: گاهي اوقات عرصه سخن كوتاه نمي شود، بلكه تمام مي شود. واژه ها خاصيت 

خود را از دست مي دهند. اميدت نااميد مي شود. ما خود خود مردميم اين نام سلبريتي را از روي ما برداريد!

كتابخانه

دربارهكتاب»بخواهيدتابهشمادادهشود«
يك��ي از ناب ترين كتاب هايي ك��ه در زمينه موفقيت و قانون جذب مي توانيد پيدا كنيد، كتاب »بخواهيد تا به ش��ما داده 
شود«، اثر »استر و جري هيكس«، است. استر و همس��رش جري، با همكاري هم اين كتاب را به نگارش درآورده اند. اين 
زوج در زمينه قانون جذب كار مي كنند و به علت تجربيات زياد و عميقي كه در اين زمينه دارند توانس��تند در مدت زمان 
كوتاهي، انتشار بهترين كتاب هاي اين زمينه، مانند سارا، تعاليم آبراهام، بازي برنده ها و غيره را در كارنامه خود بگنجانند. 
كتاب »بخواهيد تا به ش��ما داده شود«، يكي از بهترين كتاب هاي موفقيت است كه نكته هاي بسيار جالبي از قانون جذب 
و ارتعاش را در خود جاي داده اس��ت. ۲۲ نكته  كارآمد و پربار در اين كتاب گردآوري ش��ده است تا مخاطب به كمك آنها 

بتواند به خواسته هاي مادي و معنوي خود دست يابد. 

هنر

كت��اب »ش��وهر دلخ��واه و زني 
بي اهميت« شامل دو نمايشنامه 
از اس��كار وايلد ب��ا ترجمه پرويز 
مرزبان منتشر شد. اين كتاب در 
۲۲۲ صفحه و با قيمت ۳۰ هزار 
تومان توس��ط انتشارات علمي و 
فرهنگي تجديد چاپ شده است. 

در معرفي ناشر از كتاب »شوهر دلخواه و زني بي اهميت« كه براي پنجمين 
نوبت تجديد چاپ شده، آمده است: »شوهر دلخواه« از نمايشنامه هاي جدي 
اسكار وايلد است كه منتقدان از آن با عنوان »كمدي جدي« نيز ياد كرده اند. 
اين نمايشنامه با موضوع خيانت، جاه طلبي، عشق و فضيلت نوشته شده است و 
در آن سعي شده تا خودپسندي ها و سبك سري هاي اشراف انگلستان به استهزا 
گرفته شود. اين نمايشنامه براي نخستين بار در سال ۱۸۹۵ اجرا شده است. 
نمايشنامه »زني بي اهميت« نيز يك اثر كمدي و پرنشاط است كه اشاره هايي 
لطيف و كنايه هايي دلنشين دارد و بيش��ترين فضاي متن آن را گفت وگو و 
خنده پر مي كند. اين نمايشنامه براي نخستين بار در سال ۱۸۹۲ در انگلستان 
اجرا شده است.اسكار وايلد، شاعر، نمايشنامه نويس و طنزپرداز ايرلندي است 
كه در آكسفورد تحصيل كرده بود و در جامعه ادبي انگلستان به دليل نگارش 
نمايشنامه هايش شناخته شده است. ترجمه اين دو اثر نمايشي توسط پرويز 

مرزبان و در سال ۱۳۳۴ براي نوبت اول منتشر شده است.

جامعه

»شوهر دلخواه  و زني بي اهميت«
 در بازار كتاب

میراثنامه

پژوهش هاي مجدد باستان شناسي در ۱۰ محوطه 
تاريخي پيرانش��هر آغاز ش��ده كه هدف از اجراي 
آن، شناس��ايي و صيانت از آثار و تپه هاي باستاني 
و تاريخي است. مديركل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردش��گري آذربايجان غربي با اعالم اين 
خبر گفت: با شروع چهارمين فصل از كاوش هاي 
نجات بخش��ي در حوضه رودخانه زاب پيرانشهر، 
پژوهش هاي باستان شناس��ي در اي��ن منطقه از 
سر گرفته شده اس��ت. جليل جباري افزود: جهت 
رس��يدن به نتايج نهايي در اين پ��روژه بايد دقت و 
تحقيقات بيشتري انجام شود و عمليات پژوهش 
براي چندين فصل ديگر در اين منطقه ادامه يابد. 
قديمي ترين بقاياي كشف ش��ده در اين محدوده 
نش��ان مي دهد اين مكان تاريخي در دوران ماقبل 
تاريخ، مس��كوني بود و س��ابقه س��كونت و حضور 
انس��ان در اين پهنه به حدود ۳۰ هزار س��ال پيش 
باز مي گردد. او اظهار داش��ت: بيش��ترين تمركز 
مطالعات در محوطه تاريخي ۲ روستاي سوغانلو و 
كاسه گران متمركز شده و ۱۰ تيم باستان شناسي 
از ط��رف اداره كل ميراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دستي استان و پژوهشكده باستان شناسي 
به انجام مطالع��ات در اين محدوده اقدام به كاوش 
خواهند كرد. جباري با اشاره به اينكه اين مطالعات 
يك��ي از بزرگ ترين كاوش هاي نجات بخش��ي در 

تاريخ باستان شناسي كش��ور محسوب مي شود، 
اظهار كرد: نخس��تين مطالع��ات در اين زمينه در 
سال ۱۳۹۵ آغاز شد. با مطالعه بيش از ۳۰ فصل از 
محوطه هاي تاريخي حوضه رودخانه زاب، اكنون 
مطالعات ارزش��مندي در حوزه باستان شناس��ي 
جنوب درياچه اروميه در اختيار عالقه مندان قرار 
گرفته است. در پايان اين مطالعات كتاب مجموعه 
مقاالت علم��ي اين پژوهش ها چ��اپ و در اختيار 

عالقه مندان قرار خواهند گرفت. او به راه اندازي موزه 
پيرانشهر براي نمايش دستاوردهاي باستان شناسي 
حوضه رودخانه زاب اشاره كرد و گفت: تالش خواهد 
شد تا دستاوردهاي اين كاوش ها در نمايشگاهي با 
اين مضمون به نمايش دربيايد. در فصل هاي قبل 
اين تحقيقات ۳۰ محوطه باستان شناس��ي شامل 
قلعه هاي تاريخي، محوطه هاي باستاني، تپه هاي 
باستاني و قبرستان هاي تاريخي شناسايي شده بود.

كاوش مجدد ۱۰ محوطه تاريخي پيرانشهر آغاز شد

كمبود ۱۰ هزار امدادگر در پايگاه هاي هالل احمر
در نشست دبير كل جمعيت هالل احمر با 
جمعي از امدادگران داوطلب اين جمعيت 
بر كمبود ۱۰ هزار امدادگر در پايگاه هاي 
هالل احمر، ل��زوم رفع اين كمبود و رفع 
مشكالت معيش��تي نيروهاي داوطلب 
تاكيد شد. محمد حسن قوسيان مقدم، 
دبير كل جمعيت هالل احمر در نشستي 
با امدادگران داوطلب هالل احمر با تشريح 

اقدام��ات و پيگيري هاي��ي كه تاكن��ون در خصوص 
امدادگران و نجاتگران ش��ده است، اظهار كرد: يكي از 
دغدغه هاي اصلي مسووالن ارشد جمعيت هالل احمر 
وضعيت معيش��ت نيروهاي داوطلب امداد و نجات و 
پيگيري تدوين راهكارهاي قانوني و امكان ارايه خدمات 

بهتر به اين نيروهاي خدوم است. در ادامه 
اين نشست، مهدي ولي پور رييس سازمان 
امداد و نجات گفت: اين س��ازمان، خانه 
امدادگران و نجاتگران بوده و آنها مي توانند 
براي بيان مش��كالت و نواقص موجود با 
حضور در س��ازمان و برگزاري جلسات 
كارشناس��ي و ارايه ايده هاي س��ازنده و 
راهگش��ا در حل مشكالت از مسيرهاي 
قانوني گام هاي موثري بردارند. او افزود: در حال حاضر 
كمبود بيش از ۱۰ هزار نفر نيروي كادر در پايگاه هاي 
جمعيت هالل احمر وجود دارد كه اميد است با همكاري 
سازمان هاي مسوول در مرحله نخست نسبت به جذب و 

استخدام هزار نفر از بين نجاتگران داوطلب اقدام شود.

هنر

تصني��ف گيالن��ي »زوار ديدن« با 
صداي شاهرخ شيردوست منتشر 
شد. آهنگسازي اين اثر به عهده رضا 
كوچ اصفهاني بوده و محسن غالمي 
تنظيم كننده آن است. شعر اين اثر 
س��روده رضا كوچ اصفهاني است و 
محسن غالمي تنظيم اركستر آن را 

به عهده داشته است. محسن غالمي درباره جزييات تصنيف گيالني »زوار ديدن« به 
ايلنا گفت: ساختار ملوديك اين قطعه كامال بر مبناي موسيقي فولك گيالن است، 
اما در تنظيم اين كار س��عي نمودم از فضاي نزديك به موسيقي كالم و همچنين 
موسيقي محلي استفاده كنم. البته سازهايي كه در اين قطعه به كار گرفته شده اند از 
سازهاي موسيقي كالسيك ايراني و غربي هستند و تالش شده بين اين دو قسمت 
ارتباط درستي به وجود  آيد. او در پايان گفت: فضاي تنظيم اثر نيز مانند كارهاي قبلي  
كه در زمينه موسيقي محلي انجام داده ام، كمي مدرن تر از حالت معمول است و از 
حالت سنتي خود فاصله دارد. از ديگر عوامل توليد تصنيف »زوار ديدن« مي توان به 
نفيسه طباطبايي )نوازنده به فلوت(، مريم صدق آميز )نوازنده كمانچه(، رويا باقرزاده 
)نوازنده سنتور(، حسين رودگر )نوازنده گيتار(، عليرضا احمدي )نوازنده تار، سه تار و 
تار باس(، مجيد طريقي )نوازنده تنبك( و آرمينا عبدي )نوازنده گروه كر( اشاره كرد. 
فهيمه موسوي، شهال رجوعي، مينا شيردوست و ماندانا اسكندري نيز همخوانان اين 

اثر موسيقايي هستند.

موسيقي محلي 
با حال و هواي مدرن

تعداد مبتاليان در آستانه ۲۹ ميليون نفر
شمار مبتاليان به كروناويروس جديد در 
جهان تاكنون به ۲۸ ميليون و ۹۴۳ هزار 
و ۵۲۸ نفر رس��يده و مرگ ۹۲۴ هزار و 
۵۷۵ نفر نيز در اثر اين بيماري تأييد شده 
اس��ت. بنابر تازه ترين آمارها همچنين 
۲۰ ميلي��ون و ۸۱۱ ه��زار و ۳۱۲ نفر از 
مبتاليان به كووي��د-۱۹ تاكنون بهبود 
يافته اند. رون��د افزايش آمار مبتاليان به 

بيماري كوويد-۱۹ كه تاكنون در ۲۱۳ كشور و منطقه 
در جهان شيوع يافته، ادامه دارد و اين بيماري همچنان 
در دنيا قرباني مي گيرد. در ميان هفت ميليون و ۲۰۷ 
هزار و ۶۴۱ مورد ابتالي فعال در سراس��ر جهان، ۹۹ 
درصد موارد يعني هفت ميلي��ون و ۱۴۶ هزار و ۷۵۱ 
نفر وضعيت خفيف داش��ته اند و تنها ۶۰ هزار و ۸۹۰ 
مورد معادل يك درصد از كل موارد در وضعيت وخيم 
قرار دارند. همچنين از ۲۱ ميليون و ۷۳۵ هزار و ۸۸۷ 
پرونده مختومه بيماران مبتال به كرونا، ۲۰ ميليون و 
۸۱۱ هزار و ۳۱۲ نفر معادل ۹۶ درصد از موارد بهبود 
يافت��ه و ۹۲۴ هزار و ۵۷۵ نفر مع��ادل چهار درصد از 
موارد جان خود را از دست داده اند. امريكا با بيش از ۶.۶ 
ميليون مبت��ال و نزديك به ۲۰۰ هزار قرباني تاكنون، 
همچنان در صدر فهرست كشورهاي درگير با بيماري 
كوويد-۱۹ قرار دارد. هند و برزيل نيز با بيش از چهار 
ميليون مبتال هم اكنون پس از امريكا به لحاظ موارد ابتال 
به ترتيب جايگاه دوم و سوم را در جهان دارند. همچنين 
اياالت متحده، برزيل، هند و مكزيك، چهار كشور اول 
دنيا از نظر بيشترين تعداد قربانيان كوويد ۱۹ هستند. 
بنا بر گزارش پايگاه اطالع رساني »ورلداُمتر«، تعداد 
مبتاليان و قربانيان اين بيماري در كشورهايي كه بنا بر 
گزارش هاي رسمي باالترين آمارها را داشته اند تا صبح 

يكشنبه به ترتيب به شرح زير است:  
 ۱. امريكا ش��ش ميليون و ۶۷۶ هزار و ۶۰۱ مبتال، 

۱۹۸ هزار و ۱۲۸ قرباني
۲. هند چهار ميليون و ۷۵۴ هزار و ۳۵۶ مبتال، ۷۸ 

هزار و ۶۱۴ قرباني
۳. برزيل چهار ميليون و ۳۱۵ هزار و ۸۵۸ 

مبتال، ۱۳۱ هزار و ۲۷۴ قرباني
 ۴. روسيه يك ميليون و ۵۷ هزار و ۳۶۲ 

مبتال، ۱۸ هزار و ۴۸۴ قرباني
۵. پرو ۷۲۲ هزار و ۸۳۲ مبتال، ۳۰ هزار 

و ۵۹۳ قرباني
 ۶. كلمبي��ا ۷۰۸ ه��زار و ۹۶۴ مبتال، 

۲۲ هزار و ۷۳۴ قرباني
۷. مكزي��ك ۶۶۳ ه��زار و ۹۷۳ مبت��ال، ۷۰ هزار و 

۶۰۴ قرباني
۸. آفريقاي جنوب��ي ۶۴۸ هزار و ۲۱۴ مبتال، ۱۵ هزار 

و ۴۲۷ قرباني
۹. اس��پانيا ۵۷۶ هزار و ۶۹۷ مبت��ال، ۲۹ هزار و 

۷۴۷ قرباني
۱۰.آرژانتي��ن ۵۴۶ هزار و ۴۸۱ مبت��ال، ۱۱ هزار و 

۲۶۳ قرباني
پس از آن كشورهاي شيلي با ۴۳۲ هزار و ۶۶۶ مبتال، 
ايران با ۳۹۹ هزار و ۹۴۰ مبتال، فرانس��ه با ۳۷۳ هزار 
و ۹۱۱ مبت��ال، انگلي��س با ۳۶۵ ه��زار و ۱۷۴ مبتال، 
بنگالدش با ۳۳۶ هزار و ۴۴ مبتال، عربستان سعودي 
با ۳۲۵ هزار و ۵۰ مبتال، پاكستان با ۳۰۱ هزار و ۴۸۱ 
مبتال، تركيه با ۲۸۹ ه��زار و ۶۳۵ مبتال، عراق با ۲۸۶ 
هزار و ۷۷۸ مبتال، ايتاليا با ۲۸۶ هزار و ۲۹۷ مبتال، آلمان 
با ۲۶۰ هزار و ۵۴۶ مبتال، فيليپين با ۲۵۷ هزار و ۸۶۳ 
مبتال، اندونزي با ۲۱۴ هزار و ۷۴۶ مبتال، سرزمين هاي 
اشغالي با ۱۵۲ هزار و ۷۲۲ مبتال، اوكراين با ۱۵۱ هزار 
و ۸۵۹ مبتال، كانادا با ۱۳۶ هزار و ۱۴۱ مبتال، بوليوي با 
۱۲۵ هزار و ۹۸۲ مبتال، قطر با ۱۲۱ هزار و ۵۲۳ مبتال، 
اكوادور با ۱۱۶ هزار و ۴۵۱ مبتال، قزاقستان با ۱۰۶ هزار 
و ۸۰۳ مبتال، جمهوري دومينيكن با ۱۰۳ هزار و ۹۲ 
مبتال، روماني با ۱۰۲ هزار و ۳۸۶ مبتال، پاناما با ۱۰۱ 
هزار و ۴۱ مبتال و مصر با ۱۰۰ هزار و ۸۵۶ مبتال تاكنون 

بيش از ۱۰۰ هزار مبتال به كرونا را گزارش داده اند.

ادامهازصفحهاول

سخنيبامسووالن
 چقدر به روياها، اهداف و خواسته هاي ش��ان دست 
پيدا كرده اند؟ عوامل شكس��ت در زندگي شان چه 
چيزهايي ب��وده؟ اگر اين س��واالت را در مورد مردم 
ايران مطرح كنيم، اولين گزينه براي بررسي وضعيت 
اقتصادي افراد است. چرا كه هر فرد به حداقلي از رفاه 
و تامين زندگي نياز دارد. نيازهاي اساسي مانند حق 
كار، تحصيل، رفاه اجتماعي و اقتصادي و... اما در حال 
حاضر و به خصوص از زماني كه كرونا باعث ش��ده تا 
معادالت زندگي افراد بسياري نه در ايران كه در سراسر 
جهان به هم بريزد، مردم چقدر از زندگي خود احساس 
رضايتمندي دارند. اگر بخواهيم واقع بينانه به مساله 
نگاه كنيم، درصد خيلي كمي هستند كه هنوز هم با 
اين شرايط و اوضاع و احوال زندگي شان دستخوش 
تغيير و تحوالت بنيادي نشده و توانسته اند در يك حد 
قابل قبول خود را نگه دارند، اما درصد بااليي از مردم به 
ناگاه زندگي شان دستخوش تغييراتي شده كه اصال 
آن را پيش بيني نمي كردند. ركود اقتصادي، تورم باال، 
از بين رفتن كسب و كارها و مشاغل، اين چيزي نبوده 
كه اكثريت قريب به اتفاق مردم آن را پيش بيني كرده 
باشند. با اينكه سال هاست مردم با گراني و عدم امنيت 
شغلي دست و پنجه نرم مي كنند، اما آنچه كه در اين 
چند ماه بعد از ورود كوويد ۱۹ به كشور رخ داده، حتي 
در باور مسووالن هم نمي گنجد چه برسد به مردم. اين 
همان حس غافلگيري هميشگي است كه بسياري 
از مسووالن هميش��ه از آن صحبت مي كنند، وقتي 
س��يل مي آيد، وقتي زلزله مي آي��د و حاال كه كوويد 
۱۹ آمده آنها هميشه مي گويند غافلگير شديم. اين 
غافلگيري هاي مداوم دردي را از مردم دوا نمي كند. 
اين روزها جامعه ايران نش��اط خ��ود را به طور كامل 
از دس��ت داده، مردم در خيابان به بهانه هاي واهي با 
يكديگر درگير مي شوند، مردي تنها به خاطر صداي 
چرخ خياطي، همسايه اش را با اسلحه مي كشد. اينكه 
مرگ در كش��ور ما اينقدر راحت شده، اينكه ارتكاب 
جنايت روزبه روز سهل تر مي شود، اصال اتفاق خوبي 
نيست. مس��ووالن محترم نبايد دس��ت روي دست 
بگذاريد و با خود بگوييد در اين شرايط نمي توانيد به 
همه چيز رسيدگي كنيد. اينكه يا مشكالت اقتصادي را 
حل كنيد يا حواسمان به بزه هاي اجتماعي باشد. شما 
مسوول تمام آنچه هستيد كه به زندگي و رفاه مردم 
مربوط مي شود. نمي توانيد به بهانه اينكه تمام توان تان 
را براي كنترل و مهار كرونا گذاشته ايد، از زير بار ديگر 
مسووليت ها شانه خالي كنيد. نشاط جامعه، به شرايط 
اقتصادي و اجتماعي مردم بستگي دارد، شما مسوول 
فراهم كردن حداقل هاي زندگي براي مردم هستيد، 
همان چيزي كه اي��ن روزها اكثر مردم به واس��طه 
بي تدبيري شما از داش��تن آن محروم شده اند. شما 
مسوول اين هستيد تا شرايطي را فراهم كنيد كه تمام 
فرزندان اين سرزمين از حق تحصيل برخوردار باشند، 
شما مسوول اين هس��تيد كه همه مردم از خدمات 
بهداشتي و درماني برخوردار باشند، شما مسوول اين 
هستيد كه جامعه را رو به رشد و تعالي و شادابي ببريد، 

اما انگار وظايف تان را فراموش كرده ايد.

چرا بازار شايعات هميشه داغ است؟

كنجكاويوخألاطالعرساني
عضو انجم��ن علمي روان پزش��كان 
ايران، ش��ايعه را محصول كنجكاوي 
مردم و نيز خأل اطالع رساني صحيح 
در جامعه دانست و ارتقاي سواد رسانه اي را از جمله 
راهكاره��اي خنثي كردن اي��ن معضل اجتماعي 
عنوان كرد. فربد فدايي در مورد شايعه و علل بروز 
آن گفت: ش��ايعه نه تنها در بين مردم ايران بلكه 
بين مردم جوامع ديگر پرطرفدار است. كافيست 
چند جمله از يك اتفاقي بشنويم تا سر و كله شايعه 
هم پيدا بشود و مشكل اينجاست كه اكثر كساني 
كه شايعه را مي ش��نوند، حتي درباره آن فكر هم 
نمي كنند. هر چيزي عجيب تر و غريب تر باش��د 
براي مردم جالب تر است. به عنوان مثال اگر خبري 
منتشر شود كه سگي پاي مردي را گاز گرفت اين 
اصال جذابيتي ندارد اما اگر عنوان شود كه مردي 
پاي سگي را گاز گرفت اين جذابيت خبري دارد و 
همه را جذب مي كند. در واقع مسائل واقعي زندگي 

مسائل عادي هستند و جذابيتي ندارند.

جذابيتمطالبغيرعادي
اين روانپزش��ك با تاكيد بر اينك��ه هر مطلبي كه 
غيرعادي تر باشد شنونده و مخاطب بيشتري پيدا 
خواهد كرد، تصريح كرد: اگر گفته شود يك بازيگر 
زندگي خانوادگي خوب و آرامي دارد اين خبر مردم 
را جذب نمي كند اما اگر جنجال شود كه بازيگري 
چهار زن دارد طبيعي اس��ت كه همه اين مساله را 
دنبال مي كنند. او يادآور شد: توجه داشته باشيد 
كه بس��ياري از اوقات ممكن است زمينه هايي در 
مورد شايعه وجود داش��ته باشد و به همين دليل 
هم شايعات در جهات خاصي كه مردم مي پذيرند 
عنوان مي ش��ود و مسائلي كه مطلقا در ذهن افراد 
جا ندارد به عنوان شايعه بيان نمي شود. به عنوان 
مثال اخباري راجع به يك قاتل زنجيره اي منتشر 
مي شود پس از آن است كه ش��ايعه پردازي رواج 
پيدا مي كند و مردم هم مي پذيرند چون ذهن آنها 
آمادگي داشته است. موضوعي كه مردم ذهنيتي 
نس��بت به آن ندارن��د خبرپردازي نمي ش��ود، به 

عنوان مثال اگر فرضا گفته شود كه كسي در يك 
منطقه دورافتاده و ناشناخته تغيير جنسيت داده، 
جذابيتي براي كسي ندارد اما شايعه تغيير جنسيت 
يك فرد مشهور براي مردم جذابيت پيدا مي كند.

بازارشايعاتچگونهداغميشود؟
فدايي ب��ا بيان اينكه ش��ايعات در دو حالت رواج 
مي يابند، توضيح داد: نخس��ت زماني كه انتشار 
اخبار به صورت گس��ترده وجود نداش��ته باشد و 
دوم زمان��ي كه منابع اطالع دهن��ده خبر متعدد 
و در عين حال بدون مجوز و مس��ووليت باشند. 
زماني كه انس��ان در م��ورد موضوعي كنجكاوي 
دارد اگر اخبار درست و رس��مي به او داده نشود 
بازار شايعات داغ مي شود و افراد بر حسب حدس 
و گمان يا بر حسب نيازهاي رواني خود چيزي به 
موضوع اضافه يا از آن كم مي كنند به اين ترتيب 
واقعيت مخدوش مي شود. اين متخصص اعصاب 
و روان ب��ا تاكيد بر اينكه با توجه به گس��تردگي 
فضاي مجازي اين امكان براي همگان فراهم شده 
كه مطالبي را عنوان و منتشر كنند، خاطرنشان 
كرد: اين مطالب توس��ط افراد ديگري دستكاري 
مي ش��وند به اين علت است كه شاهديم مطالبي 
در قالب واقعيت با چه سرعتي گسترده مي شود 
و مورد تاييد هم قرار مي گيرد. فدايي در پاس��خ 
به اين پرس��ش كه چ��ه افرادي ش��ايعه پراكني 
مي كنند هم توضيح داد: بس��ياري از اوقات افراد 
به خاط��ر هيجان چنين كاري را انجام مي دهند. 
از س��وي ديگر چون فضاي مج��ازي اين امكان 

را به ش��خص مي دهد كه بدون ش��ناخته شدن 
مطالبي را عنوان كند، بنابراين مردم بر حس��ب 
نيازهاي روانش��ناختي و ناتواني هايي كه ممكن 
است داشته باشد به وسيله دروغ پراكني سعي در 
ايجاد اهميت براي خود مي كنند. در واقع كسي 
كه ش��ايعه اي را مي پردازد احساس مي كند كه 
توانسته تاثيري بر روي جريانات امور داشته باشد. 
اين روانپزشك با يادآوري اينكه شايعه پراكني از 
طريق مجاري قانون قابل تعقيب اس��ت، تصريح 
كرد: در قانون پيش بيني جبران صدمات مادي يا 
معنوي شايعات به فرد شده است. البته بسياري 
اوقات راجع به افراد مش��هور ش��ايعات س��اخته 
مي ش��ود چون اين افراد با انتخاب شغل و نحوه 
زندگي خ��ود انتخاب كرده اند كه جلوي چش��م 
مردم باشند. ورزش��كاران حرفه اي، خوانندگان، 
هنرمندان و ديگران از اين جمله هستند كه اصوال 
با توجه به همين اخبار اس��ت كه مردم نسبت به 

آنها توجه پيدا كرده و شهرت كسب كرده اند.

راهكاركنترلشايعهپراكنيچيست؟
فداي��ي درباره راه حل هاي جلوگيري از ش��ايعات 
گفت: نخس��ت اينكه مس��ائلي كه مردم كنجكاو 
هس��تند، از طريق مراجع رس��مي و رس��انه هاي 
معتبر اطالعات درست و دقيق در اختيار آنها قرار 
داده شود. دوم اينكه مردم به مطالعه روزنامه هاي 
كاغذي تش��ويق شوند و اخبار را از طريق نشريات 
مكتوب تعقيب كنند. به دليل اينكه نشريات چاپي 
از جمل��ه روزنامه ها و مجالت توس��ط نهادهايي 
منتشر مي ش��وند كه صحت و س��قم اطالعات را 
قبال مي سنجند، در نتيجه اگر خبري را در روزنامه 
معتبر صبح يا عصر مطالعه كنيد مي توانيد با توجه 
به اعتبار آن نشريه خبر درست كسب كنيد. ضمن 
اينكه اين نشريات هم اجازه نمي دهند كه اعتماد 
خوانندگان نسبت به آنان با اخبار جعلي از بين برود. 
به هر حال مردم بايد در مورد اخباري كه مي بينند، 
مي خوانند و مي شنوند دقت بيشتري داشته باشند 

و نيز سواد رسانه اي خود را ارتقاء دهند.

گزارش

عجیبترينجاذبهتوريس�تيشیرازدرياچهنمكمهارلواست.نكتهشگفتانگیزايندرياچهرنگصورتيآناست.ايندرياچهدراواسط
تابس�تانرنگيس�رخبهخودميگیردزيرامیزانبااليتبخیروغلظتنمكباعثتشكیلجلبكهاييميشودكهش�مارابايكدرياچه
صورتيرنگمواجهميكند.تركیبرنگسفیدنمكورنگسرخدرياچهيكهارمونيجادوييبرايگردشگرانداخليوخارجيپديدآورده
است.ايندرياچهپناهگاهيايمنبرايپرندگانوبهويژهفالمینگوهااست.درياچهمهارلودر57كیلومتريجادهشیرازبهفساودرنزديكي
روستاييباهمیننامقراردارد.پسازبازديدازدرياچهميتوانیدبهباغهايمملوازدرختانبادام،انجیروانارروستايمهارلونیزسربزنید.بهترين

زمانسفربهايندرياچهازاواسطپايیزتااواسطارديبهشتاستزيراباشروعبارشهاعمقآبدرياچهبه1الي3مترميرسد.

مرزپرگهر

درياچه  مهارلو


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

