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سرمايه  نامشهود توسعه
مهدي بي�ك| ارتباط بااس��تاد ش��جريان بر 
بلنداي س��تون يك روزنامه اقتصادي و اساس��ا 
اقتصاد چگونه مي تواند شكل بگيرد؟مگر نه اين 
است كه استاد از مفاخر فرهنگي و هنري كشور 
بوده اند و طبيعي اس��ت كه بايد كارشناس��ان و 
اساتيد حوزه هاي هنري و فرهنگي و ادبي درباره 
او اظهارنظر كنن��د، از ويژگي هاي تخصصي اش 
بگوين��د و دس��تاوردهايش ب��راي پاسداش��ت 
فرهنگ اين س��رزمين را مرور كنن��د. اما بدون 
ترديد چهره هايي مانند استاد شجريان كه خود 
را فروتنانه»خاك پاي مل��ت ايران«خطاب كرد، 
اما بر روي »چش��مان اش��ك بار هموطنانش« 
به آس��مان ها پركش��يد در زمره س��رمايه هاي 
نامش��هود جامعه و تمدن ايراني قرار مي گيرند. 
س��رمايه هايي كه هر كش��وري براي تحقق امر 
توس��عه به ش��ناخت عميق آنه��ا و به��ره بردن 
از الگوه��اي رفت��اري، حرفه اي و تربيتي ش��ان 
نيازمند است تا مبتني بر اين داشته هاي تمدني 
و فرهنگي بتواند نسخه منحصر به فرد خود را از 
توسعه به پيشگاه تاريخ و تمدن جهاني ارايه كند. 
گفته مي ش��ود جوامع مختلف براي دس��تيابي 
به امر توس��عه ناگزير ب��ه اس��تفاده از مجموعه 
سرمايه هاي مشهود و نامشهود خويش هستند 
تا از دل اين تزويج و تركيب، مولود توسعه مبتني 
بر ويژگي هاي بومي و اقليمي هر جامعه اي متولد 
شود. س��رمايه هاي مش��هود را دامنه وسيعي از 
امكانات م��ادي و اقتصادي از جمل��ه نفت، گاز، 
جنگل ها، معادن، كارخانه ها، برندهاو...تش��كيل 
مي دهند كه براي نيل به توس��عه بايد در مسير 
برنامه ريزي هاي درست و زيربنايي به كار گرفته 
ش��وند، اما بخش نامش��هود اي��ن ظرفيت ها كه 
موضوع اصلي اين يادداش��ت اس��ت ب��ه مراتب 
اهميت و برجس��تگي بيش��تري از سرمايه هاي 
مشهود پيدا مي كنند. سرمايه هاي نامشهود هر 
جامعه اي، متشكل است از ظرفيت هاي انساني 
و تخصصي افراد در حوزه ه��اي گوناگون و البته 
محتواي فرهنگي و تمدني كه ه��ر جامعه اي بر 
بلنداي تاريخ و هويت خود آن را ش��كل داده و به 
آن مي بالد.نام ها و رويكردهايي كه اساس رشد را 
در بخش هاي گوناگون شكل مي دهند و ظرفيتي 
تازه به ظرفيت هاي قبلي در بخش هاي مختلف 
مي افزايند. استفاده از سرمايه هاي نامشهود براي 
توسعه، سرنوشت محتومي است كه هم داگالس 
نورث در ديدگاه هايش در خصوص امر توسعه به 
آن چنگ مي زند و هم چهره هايي مثل عجم اوغلو 
و...آن را به عنوان زيربناي پيشرفت همه جانبه در 
هر جامعه اي معرفي مي كند.داگالس نورث )برنده 
نوبل اقتصاد در سال93ميالدي( معتقد است براي 
ارزيابي نسبت هر جامعه اي با مقوله توسعه، الزم 
نيست تا س��راغ كارخانه هاي بزرگ و كارتل هاي 
عظيم اقتصادي آن كشور برويد يا تخمين بزنيد 
كه آن كش��ور چقدر مناب��ع و ثروت خ��دادادي 
و... دارد. كافي است س��ري به مهدهاي كودك، 
دبستان يا محيط هاي فرهنگي و هنري بزنيد تا 
از دورنماي تصويرسازي شده براي توسعه يافتگي 
يا عدم توس��عه يافتگي در آن جامعه آگاه شويد. 
از منظر نورث اين بررس��ي هاي محتوايي است 
كه فاصله جوامع مختلف با امر توس��عه را نمايان 
مي كند. تجربيات عيني جوامع در مسير توسعه 
نيز، گوياي اين واقعيت روش��ن است كه اگرچه 
توسعه، بدون برخورداري از سرمايه هاي مشهود 
)منابع خدادادي، ثروت هاي عمومي و...( بس��يار 
دشوار است، اما شدني است. اما بدون بهره مندي 
از سرمايه هاي نامشهود كه شامل نيروي انساني 
متخصص، باكيفيت و ماهر در بخش هاي گوناگون 
و ظرفيت هاي فرهنگي، هنري و تمدني ريشه دار 
مي شود...   ادامه در صفحه 6

جاده تعامل دو طرفه است
يكي از موضوعاتي 
جري�ان  در  ك�ه 
مناظ��ره ه��اي 
انتخابات�ي بايدن-
ترامپ مطرح شده، 
بازگش�ت بايدن به 
برجام و متعاقب آن 
طبيعي شدن روند 
فروش نفت ايران است.   ادامه در صفحه 6

نرسي قربان

محروم از ارز دولتي
بخش خصوصي در 
گذشته  س�ال هاي 
بارها اعالم كرده كه 
چند نرخي ش�دن 
ارز در اقتصاد ايران، 
نه تنها نفع�ي ندارد 
كه اثرات منفي قابل 
توجهي را نيز از خود 
بر جاي مي گذارد.   ادامه در صفحه 3

عباس آرگون

تحريم ها نشانه عجز امريكا
اولين نكت�ه اي كه 
بعد از شنيدن خبر 
تحريم ه�اي ت�ازه 
امري�كا ب�ه ذه�ن 
مي كن�د،  خط�ور 
عجز و ناتواني اين 
كشور در رويارويي 
با اراده مس�تحكم 
مردم ايران است.   ادامه در صفحه 3

جعفرقادري

سرايت تورم به ترابري
ك�ه  1-همانط�ور 
مي شد،  پيش بيني 
معن�ادار  افزاي�ش 
نقدينگ�ي  حج�م 
)روزي 2200 ميليارد 
توم�ان( و افزاي�ش 
مس�تمر نرخ ه�اي 
دو رقم�ي تورم طي 
ماه هاي گذشته...  ادامه در صفحه 6

مجيد اعزازي

 وزارت خزانه داري امريكا
  كل سيستم مالي و دسترسي هاي تامين داروي كشور را هدف  قرار داد

گروه بان�ك و بيم�ه | وزارت خزانه داري امريكا عصر پنجش�نبه 1۸ 
نهاد مالي ايراني را تحت تحريم هاي جديد خ�ود قرار داد.بانك هاي 
س�رمايه گذاري و تامين س�رمايه امين، كش�اورزي، مس�كن، رفاه 
كارگران، شهر، اقتصاد نوين، قرض الحسنه رسالت، حكمت ايرانيان، 
ايران زمين، بانك همكاري منطقه اي اسالمي، كارآفرين، خاورميانه، 
موسسه اعتباري مهر ايران، پاسارگاد، سامان، سرمايه، تعاون طوس 
و گردشگري در اين فهرس�ت تحريم ها قرار گرفته اند. امريكا اعالم 
كرده كه هدف عدم دسترس�ي نظ�ام مالي ايران ب�ه دالر و معامالت 
دالري بوده اس�ت.  در بيانيه وزارت خزانه داري امريكا آمده است كه 
اين وزارت خانه طي رايزني با وزارت خارجه اين كش�ور نهاد هاي مالي 

ايران را براي قرار دادن در ليست تحريم ها شناسايي كرده است.

برخي كارشناس�ان پيش از اي�ن گفته اند كه امريكا در برنامه فش�ار 
حداكثري ديگر، تحريم و موضوع ديگري را باقي نگذاشته كه بخواهد 
فشارها را افزايش دهد و با تحريم بانك مركزي عمال معامالت دالري، 
ثانويه، فروش نفت، روابط بانكي و... را  تحت تحريم قرار داده اس�ت و 
لذا اعالم تحريم هاي جديد اين 1۸ بانك، عمال فشار تازه اي محسوب 
نمي شود و تنها يك جو س�ازي رواني عليه بانك هاي ايران است. اما 
برخي ديگر از كارشناسان مي گويند كه بانك هاي ايران با استفاده از 
كارگزاري ها و ارتباطات خود در كشورهاي مختلف از جمله در چين، 
هند، عراق و... امكان نق�ل و انتقاالت مالي را داش�ته اند و اكنون اين 
تحريم ها مي تواند روي برخي ارتباطات و فعاليت كارگزاري ها و روابط 
بانك هاي ايراني در منطقه اثرگذار باشد.  صفحه3 را بخوانيد

تحريم ۱۸ بانك ايراني
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آنچه كه اقتصاد كشورها را در عبور از مشكالت و رسيدن 
به اهداف بلندمدت ياري مي كند، زيرساخت هاي شغلي و 
فضايي است كه در آن نيروهاي آماده به كار، جذب شده و 
حداكثر توان خود را براي رسيدن به اهداف كالن اجرايي 
كنند. هرچند در دهه هاي گذشته، كشاورزي و پس از آن 
صنعت، به عنوان اصلي ترين بخش هاي جذب نيروهاي كار 
شناخته شده و توانستند بازار كار اصلي را در اختيار بگيرند 
اما در سال هاي گذشته و در تمام كشورها، شغل هايي كه 
بر مبناي خدمات فعال بودند، با سرعتي باال رشد يافتند و 
همين امر، باعث شد خدمات در كنار دو بخش قبلي، نام 

خود را به ثبت برساند.
در چنين فضايي، حتي بحث صادرات خدمات نيز به عنوان 
يكي از مهم ترين عرصه هاي اقتصادي مطرح شد و بسياري 
از كشورهاي توسعه يافته، ترجيح دادند در كنار صادرات 
كااليي محصوالت خود، شرايط را براي انتقال خدمات و 
فروش آنها نيز فراهم كنند. در ايران نيز با توجه به باال بودن 
جمعيت در قياس با ساير كشورهاي منطقه و البته توان 
باالي نيروي انساني ايران در دانش و تجربه، موضوع خدمات 
به عنوان يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصاد مطرح شده 
و امروز سهم قابل توجهي در ايجاد بسترهاي جديد براي 

جذب نيروي كار دارد.
در شرايطي كه بر اس��اس آمارهاي رسمي منتشر شده، 
شاخص بيكاري در ايران در مرز 10 درصد قرار گرفته و در 
سال هاي اخير با وجود نوساناتي مثبت يا منفي در همين 
مقياس باقي مانده، وضعيت اش��تغال در حوزه خدمات 
اقتصادي در ايران افزايش جدي پيدا كرده و امروز بخش 
قابل توجهي از جمعيت كش��ور در اين حوزه مشغول به 

كار هستند.
در چنين بستري، ش��يوع ويروس كرونا، ضربه اي جدي 
بر اش��تغال و به طور خاص اشتغال در حوزه خدمات وارد 
كرده اس��ت و مانند بس��ياري از ديگر كشورهاي جهان، 
ايران نيز از اين اتفاق ضربه خورده است. برآوردهاي اوليه 
نشان مي دهد كه محدوديت هاي حاصل از كرونا، بيش از 
همه بر بخش هايي مانند حمل و نقل، هتل داري و خدمات 
مسافرتي تاثيرگذار بوده و از اين رو فعاالن قابل توجه اين 
صنعت، يا بيكار شده اند يا به دليل نامشخص بودن وضعيت 
برقراري شغل هايشان از يك سو و پايين آمدن تقاضا از سوي 
جامعه، مجبور شده اند كار تمام وقت خود را تغيير دهند و در 
كنار هم قرار دادن تمام اين شرايط نشان مي دهد كه اوضاع 

در اين بخش مساعد نيست.

   افت يك ميليون نفري اشتغال
وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ي در جديدترين 
گزارش منتشر شده خود، به بررسي وضعيت اشتغال 
در اقتصاد ايران از س��ال 84 تا امروز پرداخته و با لحاظ 
كردن آمارهاي س��ه ماهه ابتدايي سال جاري، نقش و 
سهم كرونا را نيز در وضعيت اشتغال اقتصاد ايران معين 
كرده اس��ت. در اين گزارش در كنار س��ه بخش اصلي 
صنعت، كشاورزي و خدمات، وضعيت اشتغال در حوزه 

ساختمان نيز بررسي شده است. 
تعداد ش��اغالن بخش صنعت )بدون ساختمان( از 4 
ميليون و 114 هزار و ۹8 در س��ال 84 به 4 ميليون و 

۷4۳ هزار و ۵۳۲ نفر در س��ال ۹8 افزايش يافت. البته 
بررسي وضعيت اشتغال در اين بخش نشان مي دهد 
كه طي سال هاي 88 تا ۹۳ تعداد شاغالن صنعت زير 4 
ميليون نفر بوده است به گونه اي كه در سال ۹0 اين عدد 

به ۳ ميليون و ۷00 هزار و ۷14 نفر رسيده بود.
اين آمار نش��ان مي دهد كه با وجود جبران نسبي آمار 
كاهش يافته در س��ال هاي پاياني دولت قبل، عمال در 
طول حدود 1۵ سال، شغل جديدي در حوزه صنعت 
ايجاد نش��ده اس��ت و افزايش حدودا 600 هزار نفري 
ش��اغالن در اين بخش، همزمان با افزايش جمعيت، 
هيچ رشدي را نشان نمي دهد. در كنار آن، همچنين 
در بهار ۹۹ تعداد ش��اغالن بخش صنعت 4 ميليون و 
۳۵۷ هزار و 1۵ نفر بوده است كه اگر با فصل بهار پارسال 
)4 ميليون و 8۷6 هزار و 8۲6 نفر( مقايسه كنيم شاهد 
كاهش ۵1۹ هزار و 810 نفري خواهيم بود كه به طور 
ملموس تأثير شيوع ويروس كرونا را نشان مي دهد. ۳1 
درصد كارگاه هاي متأثر شده از كرونا مربوط به حوزه 
صنعت است و ۳۷ درصد كارگراني كه بيكار شدند در 
اين بخش مشغول به كار بودند. اين يعني شيوع كرونا، 
هرگونه افزايش ظرفيت شغلي در حوزه صنعت را نيز به 

حالت سابق بازگردانده است.
تعداد شاغالن بخش كشاورزي از ۵ ميليون و ۹۹ هزار 
و ۹6۷ در سال 84 به پايين ترين سطح در سال ۹۳ با 
رقم ۳ ميليون و 81۲ هزار نفر رسيد؛ اما در ادامه مسير با 
فراز و نشيب به 4 ميليون و ۳۲8 هزار و 440 نفر در سال 
۹8 افزايش يافت. همچنين در بهار ۹۹ تعداد شاغالن 
بخش كشاورزي 4 ميليون و ۲88 هزار و ۷۲۳ نفر بوده 

است كه اگر با فصل بهار پارسال )4 ميليون و ۲۷6 هزار 
و ۹۹۹ نفر( مقايسه كنيم شاهد رشد 11 هزار و ۷۲4 
نفري خواهيم بود. تنها ۳ درصد از كسب وكارهاي بخش 
كشاورزي متأثر از كرونا آس��يب ديدند و يك درصد 
از كل نيروهاي بيكار شده مربوط به اين بخش هستند.

به اين ترتيب كشاورزي، كمترين آسيب را از كرونا ديده 
و حتي تعداد افرادي كه در اين بخش كار مي كنند در 
قياس با سال گذشته افزايش نيز يافته است. البته در اين 
بين آنچه كه بيش��ترين اهميت را دارد، كاهش تعداد 
شاغالن كشاورزي كشور در 1۵ سال گذشته است كه 
نشان مي دهد در صورت فراهم نشدن مقدمات الزم، 
مهاجرت اين افراد به س��اير بخش ها همچنان امكان 

پذير است.
مطابق با آمار ارايه ش��ده از س��وي وزارت كار، تعداد 
شاغالن بخش خدمات اين حوزه از ۹ ميليون و ۲۵۷ 
هزار و 61۲ در س��ال 84 به 1۲ ميليون و ۲۳۲ هزار و 

۳10 نفر در سال ۹8 افزايش يافت.
البته روند صعودي تعداد شاغالن بخش خدمات از سال 
8۹ آغاز شده كه بيشترين تعداد هم براي بهار ۹8 با عدد 

1۲ ميليون و ۳۹۵ هزار و ۵0۹ نفر بوده است.
همچنين در بهار ۹۹ تعداد ش��اغالن بخش خدمات 
11 ميليون و 41۵ هزار و 1۹ نفر بوده اس��ت كه اگر با 
فصل بهار پارسال )1۲ ميليون و ۳۹۵ هزار و ۵0۹ نفر( 
مقايسه كنيم ش��اهد كاهش ۹80 هزار و 418 نفري 
خواهيم بود. اين آمار نشان مي دهد كه از سويي افزايش 
زيرس��اخت هاي الزم براي جذب نيروي كار در بخش 
خدمات در سال هاي گذشته همچنان تداوم داشته و 

در يك مدت 1۵ ساله، سه ميليون نفر شاغل جديد به 
اين بخش اضافه شده اند. با اين وجود، در بهار امسال، 
بخش خدمات به شدت آسيب ديده  است و كاهش يك 
ميليون نفري شاغالن نشان مي دهد كه اگر برنامه جدي 
براي بهبود شرايط به وجود نيايد، كار در آينده بسيار 

دشوار خواهد شد.
همچنين تعداد شاغالن بخش ساختمان از ۲ ميليون 
و 14۲ هزار و ۹۹0 در سال 84 به ۳ ميليون و 40 هزار 

و 11۲ نفر در سال ۹8 افزايش يافت.
البته بررس��ي وضعيت اش��تغال در اين بخش نشان 
مي دهد كه از س��ال ۹0 به اين س��و تعداد ش��اغالن 
ساختمان به باالي ۳ ميليون نفر رسيد كه حتي در سال 
۹۲ تعداد ش��اغالن اين بخش ۳ ميليون و ۳00 هزار و 
۹۳1 نفر بود. آمار وزارت كار نش��ان مي دهد كه تعداد 
شاغالن اين بخش نيز پس از حدود ۹ سال، تحت تاثير 
ش��يوع كرونا به كمتر از سه ميليون نفر رسيده است، 

هرچند عدد آن كمتر از ۷0 هزار نفر بوده است.
در كن��ار هم قرار دادن اين آمارها نش��ان از آن دارد كه 
اشتغال در حوزه صنعت با اما و اگرهاي فاجعه آميزي رو 
به روست و اين بخش در طول 1۵ سال گذشته، عمال 
نتوانسته ظرفيت شغلي جديد ايجاد كند. در كنار آن 
خدمات كه در بلندمدت عملكرد قدرتمندي داشته، 
در كرونا آس��يبي جدي ديده و در نهايت كش��اورزي 
و س��اختمان، حتي در برابر كرونا نيز آسيب چنداني 
نديده اند كه نشان از پايداري مشاغل در اين دو بخش 
دارد، موضوعي كه مي تواند در برنامه ريزي هاي كالن 

براي بهبود سطح اشتغال به دولت كمكي جدي كند.
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لبيك سپاه به فرمان رهبري 
انقالب در رسيدگي به كرونا

سردار رمضان شريف از دستور فرمانده كل سپاه براي 
بسيج همه امكانات و ظرفيت هاي درماني اين نهاد در 
لبيك به فرمان جديد فرمانده معظم كل قوا مبني بر 

خدمت رساني به بيماران كرونايي خبر داد.
به گزارش سپاه نيوز؛ در پي فرمان فرمانده معظم كل قوا 
حضرت امام خامنه اي )مدظله العالي( به رييس ستاد 
كل نيروهاي مسلح مبني بر در اختيار قرار گرفتن كليه 
مراكز درماني و بيمارستان هاي نيروهاي مسلح براي 
ارايه خدمات درماني به مبتاليان ويروس كرونا، سردار 
سرتيپ دوم پاسدار رمضان شريف سخنگو و مسوول 
روابط عمومي كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي از 
دستور شب گذشته سرلشكر حسين سالمي به ستاد 
فرماندهي كل و كليه فرماندهان نيروها و س��پاه هاي 
استاني و همچنين رييس سازمان بسيج مستضعفين 
براي خدمت رس��اني فراگير به مبتالي��ان به كرونا در 

سراسر كشور خبر داد .
وي افزود: بر اس��اس دس��تور فرمانده كل سپاه مقرر 
گرديده است كليه ظرفيت ها و توانمندي هاي حوزه 
بهداش��ت، درمان و علوم پزش��كي اين نهاد ش��امل 
منظومه مراكز درماني و بيمارستان هاي ثابت و سيار 
)صحرايي(، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل االعظم)عج( 
با آرايش جدي��د و همه جانبه، عمليات��ي و در امتداد 
خدمت رساني هاي هشت ماه گذشته به ارايه خدمات 
درماني مورد نياز به مبتاليان ويروس كرونا مي پردازند.

سردار شريف همچنين تقويت اقدامات دفاع زيستي 
و سازماندهي و نقش آفريني هاي بسيجيان در مقابله 
با م��وج جديد بيماري كوويد 1۹ ب��راي ارايه خدمات 
بهداشتي پيش��گيرانه و تامين و توزيع اقالم مورد نياز 
مردم عزيز در سراسر كش��ور مانند ماسك و مواد ضد 
عفوني را از موضوعات مورد تاكيد فرمانده كل سپاه در 

اين دستور عنوان كرد.
 معاون هماهنگ كننده ارتش نيز در پي صدور فرمان 
فرماندهي معظم كل قوا به رييس ستاد كل نيروهاي 
مسلح، گفت: ارتش جمهوري اسالمي ايران همچون 
ماه هاي گذش��ته و با ت��وان بيش��تر در خدمت مردم 
شريفمان خواهد بود تا ان شاءاهلل كمترين آسيب را در 

زمينه بيماري كرونا داشته باشيم.
امير دريادار سياري معاون هماهنگ كننده ارتش اذعان 
داش��ت: از آنجايي كه ويروس منحوس كرونا ش��يوع 
فراواني پيدا كرده اس��ت و فرماندهي معظم كل قوا در 
فرمان اخير ابالغ فرمودند؛ امكانات بهداشتي نيروهاي 
مس��لح به صورت كامل در اختيار ستاد ملي مبارزه با 
كرونا و در خدمت مردم ق��رار گيرد، ما نيز همزمان با 
طي مراحل دريافت ابالغيه فرمان فرماندهي معظم 
كل قوا از ستاد كل نيروهاي مسلح، بالفاصله در ارتش 
جمهوري اسالمي ايران اقدامات الزم را انجام داديم كه 
اهم آن سياست گذاري و ابالغ سامانه بهداشت و درمان 
ارتش در مكاتبه اي به همه مبادي بهداشتي و درماني 
نيروهاي زميني، پدافند هوايي، هوايي و دريايي بوده كه 
با آمادگي صددرصدي تمامي ظرفيت  بيمارستان ها و 
امكانات درماني ارتش را با برنامه ريزي جديد و متناسب 
 ب��ا افزايش نيازه��ا در خدمت به مردم ب��ه كار گيرند.

وي افزود: در اس��فندماه س��ال ۹8 نيز پس از شيوع 
بيماري كرونا، فرماندهي معظم كل قوا تدابير جديدي به 
ستادكل نيروهاي مسلح ابالغ فرمودند كه قرارگاهي در 
سطح ستاد كل نيروهاي مسلح تشكيل شود و خدمات 
نيروهاي مسلح را به مردم توسعه دهند و اقدامات الزم 
را به عمل آورند، بر مبناي اين تدبير امكانات بهداشتي 
نيروهاي مسلح به ويژه ارتش جمهوري اسالمي ايران 
در سطح كشور گسترش فوق العاده اي پيدا كرد به طوري 
كه ۳8 بيمارس��تان و 1۲ هزار نف��ر از كادر درماني 
ارتش در خدمت مردم ش��ريفمان قرار گرفت و صدها 
تيم پزشكي س��يار براي كنترل بيماري و بيماريابي 

شكل گرفت.
امير دريادار سياري خاطرنش��ان كرد: نقاهتگاه هاي 
بزرگ و كوچك در سطح كشور در استان هايي كه ارتش 
جمهوري اسالمي در آنجا مستقر است شكل گرفت و 
ديديم كه يك نقاهتگاه ۲000 تخت خوابي در كمترين 
زمان ممكن در تهران ش��كل گرفت. رفع آلودگي در 
شهرها به ويژه قسمت هايي كه شيوع بيماري بيشتر بود 

در سطح وسيعي انجام شد.
وي افزود: ارايه خدمات به مردم در سطح جامعه نيز با 
استفاده از ظرفيت هاي موجود به بهترين شكل انجام 
شده كه البته با فرمان اخير حضرت امام خامنه اي عزيز 
)مد ظله العالي( با توان بيش��تر و با هماهنگي قرارگاه 
بهداش��تي امام رضا )ع( س��تاد كل نيروهاي مسلح، 
يار و ياور وزارت بهداش��ت وخدمتگزار مردم عزيزمان 

خواهيم بود.

كار امريكا، تروريسم دولتي است
نماينده دايم ايران در سازمان ملل تاكيد كرد: جمهوري 
اس��المي ايران، تروريسم را در هر شكل و ظاهري اعم 
از تروريس��م دولتي و تروريسم اقتصادي و پزشكي را 
كه از طريق اقدامات اجباري يكجانبه اعمال مي كنند، 
به شدت محكوم مي كند. مجيد تخت روانچي، نماينده 
دايم ايرلن در سازمان ملل در سخناني در نشست كميته 
ششم مجمع عمومي سازمان ملل با موضوع مبارزه با 
تروريسم گفت: اياالت متحده با سياست مداخله جويانه 
خود در منطقه ما به ايجاد گروه هاي تروريستي همچون 
القاعده و داعش كمك كرده است. اين كشور همچنان 
به آموزش و تهيه سالح و مواد منفجره به نمايندگان 
تروريست و شركاي خود از جمله پژاك، تندر و جيش  
العدل براي انجام حمالت تروريس��تي در ايران ادامه 
مي دهد. روانچ��ي افزود: اياالت متح��ده به منافقين 
سازمان تروريستي بدنام و خطرناكي كه مسوول قتل 
حداقل 1۲ هزار ايراني و بس��ياري از عراقي ها اس��ت، 
پناه داده اس��ت. او همچنين با اشاره به شهادت سردار 
س��ليماني، اقدام امريكا در ترور ش��هيد سليماني را 
بزدالنه، وحشيانه و مصداق بارز تروريسم دولتي دانسته 
و تاكيد كرد چندجانبه گرايي از طريق افزايش همكاري 

بين المللي تنها راه مبارزه با اين نوع تروريسم است.

پرداخت 1650 ميليارد توماني 
براي مقابله با كرونا

سازمان برنامه و بودجه كشور ١6۵٠ميليارد تومان 
براي هزينه هاي مقابله با كرونا و كارانه كادر درمان 
پرداخت كرد. سازمان برنامه و بودجه كشور طي نامه 
شماره٣٨٢١٨٩ مورخ١6/٧/٩٩ مبلغ ١.6۵٠ميليارد 
تومان براي پرداخ��ت هزينه هاي مربوط به مقابله 
با كرونا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
پرداخت كرد. از اين رقم ٧٠٠ ميليارد تومان صرفًا 
براي جبران كسري درآمد بيمارستان هاي درگير 
كرونا جهت پرداخت كارانه هاي معوق اختصاص 
يافته است. اخيرا رييس س��ازمان برنامه و بودجه 
دستور اجراي طرح خواسته هاي كادر درمان و وزارت 
بهداشت براي جذب نيرو و پرداخت معوقات آنها را به 

وزارت بهداشت ارسال كرده بود. 
محمدباقر نوبخت، در نامه اي به وزير بهداشت نوشت: 
پي��رو مذاكرات و توافق به عم��ل آمده در خصوص 
برقراري فوق العاده ويژه كاركنان بهداشت و درمان 
موض��وع بند ١٢ م��اده ۵4 دس��تورالعمل اداري و 
اس��تخدامي كاركنان غير هيات علمي دانشگاه ها 
و دانشكده هاي علوم پزش��كي در احكام پرسنلي 
در ماه ه��اي آتي مقتضي اس��ت نس��بت ب��ه ارايه 
پيشنهاد تعداد مشمولين و برآورد اعتبار مورد نياز 
در چارچ��وب قوانين و مقررات مرب��وط و از محل 
صرفه جويي اعتبارات در اختيار جهت بررس��ي و 

اقدامات بعدي، اقدام الزم به عمل آوريد.

تعميق بازار بورس 
با عرضه اولي ها

وزير امور اقتص��ادي و دارايي گفت: در پي تعميق بازار 
بورس از طريق عرضه اوليه بنگاه هاي بزرگ مقياس كه 
شاخص هاي مناسب دارند، هستيم. فرهاد دژپسند وزير 
امور اقتصادي و دارايي گفت: بحث عرضه سهام ستاره 
خليج فارس به عنوان يكي از بنگاه هاي بزرگ مقياس به 
بورس وجود دارد همچنين تصميم داريم باقيمانده سهام 
دولت در بانك هاي ملت، تجارت و صادرات را در قالب 
دارا سوم به بورس عرضه كنيم. وي اضافه كرد: اين موارد 
كمك مي كنند كه از يك سو سهام دار در بازار سرمايه با 
تنوع بيشتري مواجه شوند و از سوي ديگر اين بازار عمق 
بيشتري پيدا كند. دژپسند گفت: حمايت هاي دولت 
از بازار س��رمايه و بورس، بنيادين است و در پي مدرن 
سازي بورس و همچنين افزايش عمق اين بازار هستيم. 
وزير اقتصاد افزود: يكي از حلقه هاي محدود در بورس 
ايران اين بود كه بازارگرداني توسط بنگاه ها مورد توجه 
نبود، اما بر اساس مصوبه شوراي عالي بورس مقرر شد 
همه بنگاه ها يا خودشان بازارگرداني كنند يا بازارگردان 
حرفه اي داشته باشند كه اين موضوع به ثبات در بازار 
بورس كمك مي كند. وي با اشاره به اينكه موضوع فروش 
اختياري اوراق تبعي در دستور كار قرار گرفته است گفت: 
فروش اين اوراق در بورس باعث مي ش��ود كه سهام دار 
بداند بنگاهش مثال در 6، ۹ ماه يا يكسال آينده ارزش 
سهام خود را با چه نرخي تنظيم مي كند كه اين موضوع 
نيز به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است. دژپسند 
ادامه داد: اقدامات صورت گرفته در بورس توسط دولت 
دو منظوره است به اين ترتيب كه هم براي سهامداران 
حاش��يه امن ايجاد مي كند و هم بنگاه هايي كه سهام 
عرضه مي كنند نسبت به سهام بنگاه هايشان مسووالنه 
وارد عمل مي شوند. وزير اقتصاد با اشاره به اينكه نبايد 
بازار بورس را صرفا بر اس��اس شاخص آن ارزيابي كرد، 
گفت: بازار بورس ابعادي مختلف دارد تحليل گر هاي 
مالي در دوره اي ترجيح مي دهند كه سهامي را در اختيار 
داشته باشند يا نداشته باشند كه همين موضوع بيانگر 
پويايي بازار سرمايه است. وي افزود: در بازار سرمايه بايد 
كسي ورود كند كه عقل محاسبه گري اش بي وقفه كار 
كند و بتواند در خصوص خريد و فروش سهام تصميمات 
مناسب بگيرد چرا كه جنس بازار سرمايه، جنس پويايي و 
محاسبه گري است و حضور عقالني در اين بازار از اهميت 

ويژه اي برخوردار است.

خبري از صندوق 
توسعه ملي نيست

دقيقا يك ماه از وعده تزريق يك درصد از منابع صندوق 
توس��عه ملي به صندوق تثبيت بازار گذشته است و با 
اينكه چند تاريخ مختلف به صورت غيرمستقيم نيز 
براي اجرايي شدن وعده مذكور از سوي مسووالن اعالم 
شد، هنوز خبر دقيقي از تزريق اين پول به بورس نيست.

به گزارش ايسنا، تصميم تزريق يك درصد از صندوق 
توسعه ملي در روزهايي گرفته شد كه شاخص بورس 
به طور مداول حركتي نزولي داشت و مسووالن در پي 
تزريق منابع جديد به اين بازار براي بازگرداندن تعادل 
به آن بودن��د. هرچند اين تصميم مخالفان زيادي نيز 
داشت و برخي كارشناسان بر اين نكته تاكيد مي كردند 
كه اجراي چنين تصميمي نه تنها به بازار سرمايه كمك 
نمي كند، بلكه باعث دخالت در اين بازار ش��ده و اجازه 
نمي دهد بورس راه خود را پيدا كند. با همه اين اوصاف، 
با وجود اينكه دقيقا يك ماه از خبري كه از سوي حسن 
قاليباف اصل-رييس سازمان بورس و اوراق بهادار- مبني 
بر تزريق يك درصد از منابع صندوق توس��عه ملي به 
صندوق تثبيت بازار با ه��دف بازارگرداني مداوم همه 
نمادها و افزايش نقدشوندگي اعالم شد، هنوز خبري 
از اجراي اين تصميم نيست. البته چندي پيش يكي از 
اعضاي شوراي عالي بورس به ايسنا گفت كه اين اقدام 
قطعا صورت مي گيرد و درحال طي كردن مراحل اداري 
است. حتي برخي منابع خبري از تزريق اين پول در آخر 
هفته جاري خبر داده بودند كه اين اتفاق تا كنون رخ 
نداده است. البته چراغ بازار سرمايه در روزهاي مياني 
و پاياني هفته جاري سبز بود و برخي تحليلگران بر اين 
باورند كه اصالح شاخص تمام و حركت بازار منطقي 
شده است و در اين شرايط شايد نيازي به تزريق منبع 
جديد نباشد، با اين حال بايد منتظر ماند و ديد تصميم 

مسووالن در اين مورد چه خواهد بود.

كاهش يك ميليون نفري شاغالن در يك سال

رييس جمهور: 

زنگ خطر كرونايي در حوزه خدمات

امريكا نمي تواند مقاومت مردم ايران را بشكند
رييس جمهور تالش هاي امريكا ب��راي ايجاد موانع و 
مشكالت جدي در نقل و انتقال ارزي براي تامين دارو 
و غذا را ظالمانه، تروريستي و غيرانساني خواند و تاكيد 
كرد كه امريكايي ها تاكنون هركاري عليه ملت بزرگ 
ايران مي توانس��تند انجام داده اند و با اين نوع اقدامات 
ضدانساني و حقوق بش��ري نمي توانند مقاومت ملت 
ايران را بش��كنند. به گزارش ايس��نا، حجت االسالم 
والمسلمين حسن روحاني روز جمعه در پي گزارش 
ريي��س كل بانك مركزي از رون��د تأمين ارز كاالهاي 
اساس��ي و دارو در چارچوب برنام��ه تدويني دولت و 
تالش هاي ضد ايراني دولت امري��كا، ضمن قدرداني 
از تالش��هاي بانك مركزي و بانك هاي فعال در تأمين 
نيازهاي اساس��ي مردم اظهارداش��ت: اقدامات دولت 
امريكا در چارچوب تالش��هاي تبليغاتي-سياس��ي با 
اهداف داخلي خودش��ان اس��ت. رييس جمهور، اين 
حركت ها و رفتارهاي بي س��رانجام امريكا را در تداوم 
خطاي راهبردي ترامپ در خروج از برجام دانس��ت و 
گفت دولت امريكا در چارچوب تحليلي غلط بر اين باور 
بود كه اين تحريم ها مقاومت ايران را در هم مي شكند و 
ما را دچار مشكل مي كند اما گذشت زمان نشان داد كه 
اين تحليل به شدت با واقعيت فاصله دارد و ناكارآمد بوده 
است. دكتر روحاني با اشاره به اينكه امريكا هر بار با تكرار 
خطاهاي راهبردي با شكست مواجه مي شود كه نمونه 
تازه آن، تالش براي فعال كردن مكانيزم ماشه بود، گفت: 
همه كشورها مي بينند اين اقدامات امريكا كامال خالف 
قانون و مقررات بين المللي است و در شرايط كرونا نيز 
اين اقدامات واشنگتن، كامال ضدبشري است و مدعيان 

حقوق بشر در عرصه جهاني بايد آن را محكوم كنند.
رييس كل بان��ك مركزي نيز در اين گفت وگو تصريح 
كرد: تحريم ه��اي جديد امريكا معافيتهاي قبلي دارو 
و كاالهاي اساس��ي را لغو نك��رده و بانك هايي كه در 
اين مرحله مشمول تحريم ثانويه شده اند همچنان از 
سوييفت استفاده كرده و به كار تأمين مالي كاالهاي 

اساسي ادامه خواهند داد.
 همتي گفت: دولت امريكا به بهانه هاي مختلف، موانع 
و مشكالت جدي در نقل و انتقال ارزي براي تامين دارو 
و غذا ايجاد مي كند ولي با تالش بانك مركزي، بانك ها 
و تجار محترم، با استفاده از روش هاي خاص نگذاشتيم 

كمبودي از اين لحاظ ايجاد شود.

   تاكيد  بر همراهي مردم در برابر كرونا
رييس جمهور همچنين در جلسه روساي كميته هاي 
س��تاد ملي مقابله ب��ا كرون��ا، تاييد و اج��راي مقررات 
سختگيرانه و اعمال يك سلسله محدوديت ها به عنوان 
يك مطالبه عمومي مردم و متخصصان، در روند مقابله 
با كرونا را الزامي خواند و تاكيد كرد كه ش��رط نخس��ت 
موفقيت اين مقررات و محدوديت ه��ا در مهار بيماري 

كرونا، بي ترديد همكاري و همراهي مردم است.
حس��ن روحاني گفت: مي دانيم تعطي��ل كردن موقت 
برخي از كسب و كارها براي مردم زحمت درست مي كند 
اما در شرايط فعلي چاره اي جز افزايش سخت گيري ها 
و محدوديت ها نداريم. رييس جمهور با تاكيد بر اجراي 
طرح استفاده ماسك از خانه تا خانه، افزود: مرحله نخست 
اين طرح از شنبه براي تهران بزرگ اجرا و بنا به ضرورت، 
ممكن است در ديگر اس��تان ها هم اجرايي و عملياتي 
ش��ود.  روحاني اظهارداشت: براي حس��ن اجرا و موثر 
بودن جرايمي كه توسط كميته هاي امنيتي- اجتماعي 
و درماني س��تاد مقابله ب��ا كرونا تدوين ش��ده، كميته 
اطالع رساني و تبليغات مكلف است با همكاري رسانه ملي 
و فضاي مجازي و استفاده حداكثري از همه رسانه هاي 
كشور نسبت به اطالع رساني و آموزش اين موضوع اقدام 
موثر و م��داوم كند. رييس جمهور وظيف��ه اتحاديه ها، 

اصناف، صاحبان ِحرف و مديران و مسووالن ادارات را در 
رعايت پروتكل ها، اعمال نظارت و اجراي جرايم، بسيار 
جدي عنوان كرد و گف��ت: همه اين بخش ها موظف به 
اعمال اين جرايم و نظارت دايمي بر آنها هستند و اين را 
بخشي از وظايف اولويت دار خود تعريف كنند. روحاني با 
اشاره به اجراي طرح استفاده ماسك از خانه تا خانه، گفت: 
با توجه به اجباري شدن پوشش ماسك در استان تهران 
و برخي از مناطق كشور، دستگاه ها و مسووالن ذيربط، 
موظف شده اند كه تالش مضاعفي براي تامين ماسك 
ارزان قيمت انجام دهن��د و همزمان كميته تبليغات با 
همكاري كميته درمان، بايد روش ساخت ماسك هاي 
خانگي را به مردم آموزش بدهند. نمي توان در مس��ير 
سيل ايس��تاد همچنين با توجه به لغو جلسه سران سه 
قوه از سوي روحاني و حاشيه هاي به وجود آمده پس از 
آن، رييس جمهور به برخي انتقادات در اين زمينه پاسخ 
داد. او گفت: همه مردم و همه مس��ووالن بدون استثنا 
بايد پروتكل هاي بهداش��تي را مراعات كنند. اگر اين را 
زير پا بگذاريم و به آن اهميت ندهيم - كه عقل و ش��رع 
و قانون هم به ما اين را مي گويد - آس��يب مي بينيم. اگر 
رشد فرهنگي و اجتماعي پايين آيد و به قانون و مقررات 
بي توجهي كنيم آن وقت به مشكل مي خوريم و گرفتار 
مي شويم. من هرجا كه شك داشتم و نمي دانستم چگونه 

عمل كنم از ستاد مقابله با كرونا پرسيدم كه فالن جلسه 
را بگذاريم يا نه؟ اين كار را انجام دهم يا نه؟ اين را پرسيدم 
و هرچه كه پاسخ دادند را عمل كردم. اين وظيفه شرعي، 
قانوني و عقالني ماست. رييس جمهور در سخناني كه 
رس��انه ها آن را واكنش به كنايه دستيار سياسي رييس 
مجلس به وي در پي لغو جلسه سران قوا توصيف كردند، 
تصريح كرد: كس��ي نمي تواند برود در مسيل بايستد، 
در حالي كه صداي س��يل را هم مي ش��نود و بعد بگويد 
مي ترسي كه وس��ط رودخانه بايستي؟ من نمي ترسم. 
خب نترس بايست تا آب بيايد و ببردت! يا زلزله دارد تكان 
مي دهد مي گويد مي ترسي كه زير اين سقف بايستي؟ من 
نمي ترسم و مي ايستم. خب بايست سقف مي ريزد روي 
سرت! ماجرا )ي اين بگو مگوها( از آنجا شروع شد كه به 
دنبال واكنش توييتري عليرضا معزي، معاون ارتباطات 
و اطالع رساني دفتر رييس جمهوري كه با انتقاد از حضور 
رييس مجلس در بخش كروناي يكي از بيمارستان هاي 
تهران گفت: »كوچك شمردن پروتكل ها با هر انگيزه اي، 
عادي سازي نقض آنهاس��ت. حضور در بخش بيماران 
بدحال و به همراه بردن خبرنگار و دوربين نشانه ايستادن 
در كنار مردم نيس��ت، پيامي خطرناك براي س��المت 
عمومي است.« محمدسعيد احديان، دستيار سياسي 
و رسانه اي رييس مجلس نيز با انتشار فيلمي از سخنان 
آيت اهلل بهشتي در توييتر نوشت: »آقاي معزي سخنان 
شهيد بهشتي را براي رييس جمهور پخش كنيد، شايد 
فرجي ش��د. برگرديد به آن دوران ك��ه رييس جمهور 
در خط مقدم جبهه ب��ود.« واكنش ها اما به توضيحات 
سخنگوي دولت و اظهارات صريح رييس جمهوري ختم 
نشد؛ محمود واعظي نيز در حاشيه جلسه امروز هيات 
دولت در پاسخ به سوالي درباره لغو جلسه سران قوا اظهار 
كرد: سران قوا هم جلسات سه نفره دارند كه برخي مواقع 
پيش مي آيد كه به دليل كاري كه براي يكي از سران قوا 
پيش مي آيد اين جلسه لغو مي شود و خبرش هم منتشر 

نمي شود، ولي االن نمي دانم چرا اين طور شده است.
واعظي با بيان اينكه جلسه اخيرا به دليل پروتكل هاي 
بهداشتي لغو شد ولي اتفاقات عجيبي در حال رخ دادن 
اس��ت، گفت: در مجالس قبلي دو يا سه نفر بودند كه از 
الفاظ نامناسب استفاده كرده و تند بودند، ولي در مجلس 
اخيرا تعداد آنها بيشتر شده است و اين نوع ادبيات موجب 

تفرقه مي شود.



گروه بانك و بيمه |
وزارت خزان��ه داري امريكا عصر پنجش��نبه ۱۸ نهاد 
مال��ي ايراني را تح��ت تحريم هاي جدي��د خود قرار 
داد.بانك هاي سرمايه گذاري و تامين سرمايه امين، 
كش��اورزي، مس��كن، رفاه كارگران، ش��هر، اقتصاد 
نوين، قرض الحسنه رسالت، حكمت ايرانيان، ايران 
زمين، بانك همكاري منطقه اي اسالمي، كارآفرين، 
خاورميانه، موسس��ه اعتباري مهر ايران، پاسارگاد، 
سامان، س��رمايه، تعاون طوس و گردشگري در اين 
فهرس��ت تحريم ها قرار گرفته اند. امريكا اعالم كرده 
كه هدف عدم دسترس��ي نظام مالي اي��ران به دالر و 

معامالت دالري بوده است
 در بيانيه وزارت خزانه داري امريكا آمده است كه اين 
وزارت خانه ط��ي رايزني با وزارت خارجه اين كش��ور 
نهاد هاي مالي ايران را براي قرار دادن در ليست تحريم ها 

شناسايي كرده است.
برخي كارشناسان پيش از اين گفته اند كه امريكا در 
برنامه فشار حداكثري ديگر، تحريم و موضوع ديگري 
را باقي نگذاشته كه بخواهد فشارها را افزايش دهد و 
با تحريم بانك مركزي عمال معامالت دالري، ثانويه، 
فروش نفت، روابط بانكي و... را تحريم قرار داده است 
و لذا اعالم تحريم هاي جديد اين ۱۸ بانك، عمال فشار 
تازه اي محسوب نمي شود و تنها يك جو سازي رواني 
عليه بانك هاي ايران است. اما برخي ديگر از كارشناسان 
مي گويند كه بانك هاي ايران با استفاده از كارگزاري ها و 
ارتباطات خود در كشورهاي مختلف از جمله در چين، 
هند، عراق و... امكان نقل و انتقاالت مالي را داشته اند 
و اكنون اين تحريم ها مي تواند روي برخي ارتباطات و 
فعاليت كارگزاري ها و روابط بانك هاي ايراني در منطقه 
اثرگذار باش��د. در عين حال برخي صاحب نظران نيز 
معتقدند كه تحريم هاي جديد ني��ز نتيجه اي ندارد 
زي��را بانك هاي ايران روش هاي ديگ��ري را براي دور 
زدن تحريم ها انتخاب كرده و معامالت تهاتري كاال با 
كاال، روش هاي غير دالري و... را با كشورهاي همسايه 
و چين و روسيه به كار گرفته است و نيازي به معامالت 
دالري ندارد و لذا امريكا عمال نمي تواند با اين تحريم ها 
اثر زيادي روي بازارهاي ايران بگذارد. از س��وي ديگر، 
بانك هاي تحريم شده اساسا نقش زيادي در معامالت 
تجاري ايران ندارند و س��هم آنها از كل تجارت ايران 
كم اس��ت و اين تحريم ها تنها مي تواند اثر رواني روي 
بازار داشته باشد و روي فضاي كس��ب وكار و بازار ارز 

تاثير زيادي نخواهد داش��ت.بر اس��اس بيانيه وزارت 
خزانه داري امريكا ۱۸ بانك متوس��ط و بزرگ ايران را 
تحت تحريم هاي جديد و ثانويه قرار داده است. دفتر 
كنترل دارايي هاي خارجي خزان��ه داري امريكا روز 
پنجش��نبه با هدف به زانو درآوردن مردم ايران، بانك 
سرمايه گذاري امين، بانك كشاورزي، بانك مسكن، 
بانك رفاه كارگران، بانك شهر، بانك اقتصاد نوين، بانك 
قرض الحس��نه رسالت، بانك حكمت ايرانيان و بانك 
ايران زمين بخشي از تحريم شدگان امروز توسط امريكا 
هستند.اين بيانيه همچنين، بانك همكاري منطقه اي 
اس��المي، بانك كارآفرين، بانك خاورميانه، موسسه 
اعتباري مهر ايران، بانك پاسارگاد، بانك سامان، بانك 
سرمايه، بانك تعاون طوس و بانك گردشگري هم در 
اين فهرست تحريم ها قرار گرفته اند.اين در حالي است 
كه امريكا در يك اقدام فريبنده، روز گذشته مدعي شد 
ايران پيشنهاد آنها براي كمك در مبارزه با كرونا را رد 

كرده اس��ت.دولت ترامپ در طول سه سال گذشته، 
شديدترين تروريسم اقتصادي را عليه مردم ايران به 
كار گرفته است و پس از آنكه در سازمان ملل متحد و 
شوراي امنيت شكست خورد، به هر شكل ممكن در 
تالش است تا در مدت باقي مانده به انتخابات امريكا كه 
احتمال پيروزي در آن را اندك مي بيند، هرگونه مسير 
براي بهبود شرايط و بازگشت امريكا به توافق هسته اي 
را مسدود سازد.پيشتر كارشناسان اعالم كرده بودند 
كه اين اقدام ممكن اس��ت كانال هايي كه ايران از آن 
براي واردات اقالم بشردوستانه مانند غذا و دارو استفاده 
مي كند را مسدود كند.بر اساس اعالم كارشناسان، اين 
تحريم ها دو هدف را دنبال مي كنند: بس��تن معدود 
منافذ مالي موج��ود در تحريم ها كه ب��ه دولت ايران 
اجازه كسب درآمد مي دهد و بي اثر كردن وعده »جو 
بايدن«، نامزد حزب دموكرات براي بازگشت به برجام 
در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري ماه 

نوامبر.دولت امريكا بعد از خروج از »برنامه جامع اقدام 
مشترك« يا برجام تحريم ها عليه ايران را از سر گرفته 
و به سياس��ت هايي تحريك آميز عليه ايران، از جمله 
ترور سردار قاسم سليماني، فرمانده نيروي قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي روي آورده است.ترامپ وعده 
داده بود با خروج از برجام و پيگيري سياست موسوم 
به »كارزار فش��ار حداكثري« اي��ران را به حضور پاي 
ميز مذاكره براي رس��يدن به »توافقي بهتر« -به زعم 
او- مجاب خواهد كرد.در حالي كه بيش از ۲ س��ال از 
اين وع��ده مي گذرد دولت امريكا در تحقق اين هدف 
ن��اكام مانده و به همين دليل ترام��پ به خصوص در 
آستانه انتخابات رياست جمهوري ماه نوامبر از سوي 
گروه هاي مختلف در امريكا آماج انتقادات قرار گرفته 
است.منتقدان ترامپ او را به نداشتن راهبرد در قبال 
ايران، تشديد بي مورد تنش ها با اين كشور و جدا كردن 

مسير امريكا از متحدانش متهم كرده اند.
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ترويج فرهنگ حمايت از 
دانش بنيان ها توسط بانك تجارت

لوح تقدير صندوق نوآوري و ش��كوفايي به واسطه 
سهم ويژه بانك تجارت در صدور ضمانتنامه براي 
ش��ركت هاي دانش بنيان معرفي شده از سوي اين 
صندوق به مديرعامل اين بانك اعطا شد. به گزارش 
روابط عموم��ي بانك تجارت، هماي��ش »ترويج و 
تثبيت فرهنگ حمايت از شركت هاي دانش بنيان 
در نظ��ام بانكي« با حضور محم��ود واعظي رييس 
دفتر رييس جمهوري، سورنا ستاري معاون علمي و 
فناوري رييس جمهوري، علي وحدت رييس صندوق 
نوآوري و شكوفايي رياست جمهوري و مديران عامل 
بانك ها و مديران چند شركت برتر مورد حمايت اين 
صندوق برگزار شد. در اين همايش ضمن قدرداني 
از تالش و همكاري بانك تجارت با صندوق نوآوري 
و ش��كوفايي قدرداني، به دليل س��هم قابل توجه 
بانك تجارت در صدور ان��واع ضمانتنامه و اعطاي 
تسهيالت به شركت هاي معرفي شده از سوي اين 
صندوق با اهداي لوح تقدير به امضاي سورنا ستاري 
معاون علمي و فناوري رييس جمهور و علي وحدت 
رييس هيات عامل صندوق نوآوري و شكوفايي به 

دولت آبادي مديرعامل بانك تجارت اعطا شد.
 

     برنامه هاي جديد بانك تجارت
 براي حمايت از شركت هاي دانش بنيان

رض��ا دولت آبادي مدي��ر عامل بان��ك تجارت در 
سخنراني خود در اين همايش در مورد عملكرد اين 
بانك در ارايه خدمات مالي و اعتباري به شركت هاي 
دانش بني��ان گفت: هم��كاري بانك تج��ارت با 
صندوق نوآوري از ۲6 فروردين ماه ۱39۸ طي يك 
تفاهمنامه براي ارايه خدمات به اكوسيستم نوآوري 
كشور آغاز شده است كه به موجب اين تفاهمنامه، 
بانك خدمات ضمانتنامه، سرمايه در گردش، اعتبار 
اسنادي داخلي، خريد محل كار، ليزينگ و خريد 

دين به شركت هاي دانش بنيان ارايه مي دهد.
دولت آبادي در مورد مي��زان پرداختي هاي بانك 
تجارت در اين مدت گفت: تاكنون بانك در زمينه 
تس��هيالت، 57 فقره تس��هيالت براي ۱۱ استان 
كشور و بالغ بر 5900 ميليارد ريال پرداخت كرده 
اس��ت. همچنين در زمينه صدور ضمانتنامه نيز 
تاكنون 445 فقره براي ۸ اس��تان كش��ور بالغ بر 
۱3500 ميليارد ريال صادر شده است. مديرعامل 
بانك تجارت با تقدير از تالش هاي دكتر وحدت و 
همه همكارانش ك��ه در اين كار مهم، موانع بزرگ 
را از سرراه برداشتند،گفت: ابتداي امر كه قرار شد 
اين پروژه بزرگ را آغاز كنيم از آنجا كه شركت هاي 
دانش بنيان پرريس��ك به نظر مي آمدند، اما با اين 
وجود جلسات مستمري برگزار كرديم و با دعوت 
از كارشناسان اين حوزه، توانستيم اين راه را هموار 
كرده و امروز شاهد موفقيت هاي شركت ها باشيم. 
مديرعامل بانك تجارت عنوان كرد: عملكرد موفق 
اين طرح ها ب��ه ما ثابت كرد كه به جوان ها و دانش 
بومي و توان علم��ي و پژوهش داخل��ي مي توان 
اعتماد كرد. تسهيالت و ضمانتنامه هاي زيادي را 
ما پرداخت كرديم. ۱3 هزار ميليارد ريال ضمانتنامه 
و 6 هزار ميليارد ريال تسهيالت تنها از سوي بانك 
تجارت پرداخت شده و به رغم مشكالت موجود در 
سيستم بانكي، مانده مطالبات آن صفر است كه اين 
امر نشانگر كيفيت باالي همكاري با اين شركت ها 
اس��ت. وي افزود: با توجه به ش��رايط بد اقتصادي 
و ش��يوع ويروس كرونا در ابتداي س��ال ما شاهد 
افزايش بدهي اكثر شركت ها بوديم و با اعتمادي 
كه به جوان هاي كشور كرديم امروز شاهد ريسك 
بسيار ضعيف اين حوزه هستيم.دولت آبادي با بيان 
اينكه پروژه جديدي را با صندوق در دس��ت اقدام 
داريم تا به وسيله آن مدل هاي مختلف تسهيالتي، 
ضمانتنامه اي و ال س��ي داخلي را طراحي كنيم، 
افزود: يكي از خدمات متناسب با نياز اين شركت ها 
كه مي توان به آن اشاره كرد، ال سي داخلي با قابليت 
تنزيل براي شركت هاي دانش بنيان كه قصد خريد 
مواد اوليه دارند و همچنين شركت هايي كه قصد 
خريد از اين شركت هاي دانش بنيان را دارند، است. 
بر اساس اين طرح شركت هاي دانش بنيان كه قصد 
خريد مواد اوليه از خارج از كشور را نيز داشته باشند 
قابليت تنزيل با قابليت تامين نقدينگي پيش بيني 
شده اس��ت.ايجاد اش��تغال براي ۱۲۸ نفر، حفظ 
و تثبيت اش��تغال براي 65۱9 نف��ر، صرفه جويي 
ارزي به ميزان 503 ميليون دالر و كمك به فروش 
75049 ميليارد ري��ال محصوالت دانش بنيان از 
جمله اقدامات بانك تجارت در همكاري با صندوق 

نوآوري و شكوفايي بوده است.

بانك رفاه كارگران اعالم كرد 
خدمات بانكداري اينترنتي 

توسعه يافت
بانك رفاه كارگران خدمات بانك��داري اينترنتي 

حقيقي و حقوقي خود را توسعه و بهبود بخشيد.
به گ��زارش رواب��ط عمومي بانك رف��اه كارگران، 
در راس��تاي توس��عه و تكميل خدمات بانكداري 
اينترنتي و در جهت بهينه سازي و بهبود كيفيت 
سامانه هاي بانكداري اينترنتي حقيقي و حقوقي، 
امكانات جديدي در سامانه هاي مذكور ايجاد و آماده 

بهره برداري شد.
بر اين اساس، كاربران سامانه هاي بانكداري اينترنتي 
مي توانند با مراجعه به لينك مربوطه بدون حضور 
در ش��عب بانك از خدمات واريز حواله شناسه دار، 
گزارش حواله و س��هام، برداشت بدون كارت، لغو 
برداش��ت بدون كارت، بهبود در نمايش ليس��ت 
تس��هيالت و اقس��اط، عمليات گروهي، پيگيري 
عمليات گروهي، ثبت عملي��ات دوره اي، گزارش 
عمليات دوره اي، مديريت خدمات و حساب هاي 

قابل نمايش در خودپرداز، بهره مند شوند.

وزارت خزانه داري امريكا اعالم كرد

سكه 15 ميليون تومان، دالر 30 هزار تومان شد، دالر نيمايي به باالي 24 هزار تومان رسيد

امريكا ۱۸ بانك ايراني را تحت تحريم هاي ثانويه قرار داد

دالر و سكه در كانال جديد
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

عصر پنجشنبه ۱7 مهر 99 تحت تاثير اثر رواني اعالم تحريم 
۱۸ بانك ايراني با تحريم هاي ثانويه، نرخ دالر در بازار آزاد به 
كانال 30 هزار تومان رسيد و با قيمت 30۲۸0 تومان معامله 
شد. همچنين با توجه به اونس جهاني ۱۸۸۸ دالر، قيمت 
هر گرم ۱۸ عيار ۱ ميليون و 3۸۲ هزار، مظنه مثقال طالي 
۱7 عيار يا آبشده 5 ميليون و 9۸۸ هزار، سكه ۱5 ميليون 
و 50 هزار، طرح قديم ۱3 ميليون و 900 هزار، نيم سكه ۸ 
ميليون و ۱50 هزار، ربع سكه 5 ميليون و ۲00 هزار، سكه 
گرمي ۲ ميليون و 600 هزار تومان معامله شد. روز هاي 
چهارشنبه و پنجشنبه ۱6 و ۱7 مهر 99، در بازار ارز قبل از 
اعالم تحريم ۱۸ بانك، قيمت دالر ۲9 هزار و 500 تومان، 
يورو 34 هزار و ۸00 تومان و درهم امارات ۸ هزار و 50 تومان 
اعالم شده است. با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت 
خريد و فروش ارز در صرافي هاي بانكي نيز افزايش يافت و 
قيمت فروش دالر در صرافي ها با ثبات نسبت به قيمت هاي 
پاياني روز كاري قبل ۲9 هزار و ۲00 تومان و قيمت خريد 
دالر نيز ۲9 هزار و ۱00 تومان درج شده است.ضمن اينكه 
قيمت فروش يورو نيز با افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني 
روز كاري قبل معادل 34 هزار و ۲00 تومان و قيمت خريد 
يورو 34 هزار و ۱00 تومان تعيين شده است. نرخ خريد و 
فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي 
متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند 
بار تغيير مي كند.در سامانه سنا نيز نرخ لحظه اي فروش 
دالر به ۲9۲00 تومان و نرخ فروش يورو به 34۲00 تومان 
رسيد. همچنين سامانه سنا براي روز معامالتي قبل نرخ 
دالر را ۲۸94۱ تومان و نرخ حواله نقدي نيما نيز ۲4۱44 
تومان اعالم شد. براين اساس نرخ نيمايي عمال به كانال 
باالتر ۲4 هزار توماني رسيده است. در بازار طال نيز مظنه هر 
مثقال طالي ۱7 عيار يا آبشده 5 ميليون و ۸30 هزار تومان، 
قيمت طالي ۱۸عيار هرگرم يك ميليون و 345 هزار تومان، 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱4 ميليون و 700 
هزار تومان و قيمت دالر ۲9 ه��زار و 500 تومان، قيمت 
س��كه طرح قديم ۱3 ميليون و 700 هزار تومان، قيمت 
نيم سكه بهار آزادي ۸ ميليون تومان، ربع سكه بهار آزادي 
5 ميليون و ۱50 هزار تومان و سكه گرمي۲ ميليون و 600 
هزار تومان داد و ستد شد. گفتني است، قيمت طال و سكه 
در بازار از ابتداي هفته نزولي شد و اين روند قيمتي با توجه 
به كاهش قيمت ارز همچنان ادامه داشت؛ برهمين اساس 
قيمت سكه از كانال ۱5 ميليون تومان به ۱4 ميليون تومان 
بازگشت و با ادامه روند نزولي قيمت ها در معامالت ظهر روز 
يكشنبه قيمت سكه به كانال ۱3 ميليون تومان بازگشت.

ولي دالل ها و سوداگران در بازار در معامالت شبانه نسبت 
به كاهش قيمت طال و ارز مقاومت كرده و مانع از ادامه روند 
نزولي قيمت ها در بازار شدند؛ برهمين اساس قيمت ها در 
ساعات نخست معامالت امروز نسبت به ديروز با افزايش 
همراه بود.گفتني است، تشديد نوسانات ارزي موجب 
شد تا بازارس��از تصميم جدي براي مديريت عرضه و 
تقاضا بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در 

بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيري 
فروش ارز س��هميه اي و كاهش اختالف دالر در بازار 
رسمي و آزاد و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها 
در صرافي هاي مجاز مقدمات كاهش نوسانات قيمتي 
را در بازار ارز فراهم كرد.ولي ظاهرا بازار از سياست هاي 
بازارساز استقبال نكرد و همين امر سبب شد تا قيمت 
ارز در روزهاي اخير مدام ركوردهاي جديدي را به ثبت 
برس��اند؛ در صرافي هاي بانكي نيز قيمت ارز به دنبال 
بازار آزاد درحال ركوردزني بود.البته از صبح شنبه و با 
انتشار خبرهاي اميدوار كننده بازار ارز و طال مسير نزولي 
را پيش گرفت و برهمين اس��اس نيز دالر آزاد از كانال 
۲9 هزار تومان به كانال ۲7 هزار تومان، دالر رسمي از 
كانال ۲۸ هزار تومان به كانال ۲6 هزار تومان و س��كه 
از كانال ۱5 ميليون تومان به كانال ۱3 ميليون تومان 
بازگشت.هرچند فعاليت دالالن و سوداگران ارزي مانع 
از كاهش بيشتر قيمت ارز شد و مسير قيمت ها در بازار 
طال و ارز از روز دوش��نبه بارديگر صعودي شد.تشديد 
نوسانات ارزي موجب شد تا بازارساز تصميم جدي براي 
مديريت عرضه و تقاضا بگيرد و برهمين اساس عالوه بر 
افزايش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه 
نيما، از سرگيري فروش ارز سهميه اي، آزاد شدن فروش 
ارز پتروش��يمي ها در صرافي هاي غيربانكي و كاهش 
اخت��الف دالر در بازار رس��مي و آزاد مقدمات كاهش 
نوسانات قيمتي را در بازار ارز فراهم كرد.سياست هاي 
بازارساز موقتا در روز نخست اجراي طرح در بازار جواب 
داد و دالر با كاهش ۱000 توماني همراه ش��د؛ دالر از 
۲7 هزار و ۲00 تومان به ۲6 هزار و ۲00 تومان در پايان 
معامالت كاهش يافت.اما رون��د نزولي در بازار خيلي 
دوام نداشت و مجدداً بازار ارز با تشديد نوسانات همراه 
بوده و است؛ اين درحالي است كه در روزهاي گذشته 
بازارساز به منظور كاهش اختالف نرخ رسمي دالر با بازار 
آزاد، قيمت خريد و فروش ارز در صرافي هاي بانكي و 
بازار متشكل ارزي را بيش از 3 هزار تومان افزايش داد. 
با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت خريد و فروش ارز 
در صرافي هاي بانكي نيز افزايش يافت و برهمين اساس 
هم اكنون قيمت فروش دالر در صرافي ها با ثبات نسبت 
به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل ۲9 هزار و ۲00 تومان 
و قيمت خريد دالر نيز ۲9 هزار و ۱00 تومان درج شده 
است.ضمن اينكه قيمت فروش يورو نيز با افزايش نسبت 
به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل معادل 34 هزار و ۲00 
تومان و قيمت خريد يورو 34 هزار و ۱00 تومان تعيين 
شده است.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي 
بانكي و بازار متش��كل ارزي متغير اس��ت و متناسب با 
نوس��انات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.

گفتني است، با افزايش بيش از 3 هزار توماني قيمت ارز در 
صرافي هاي بانكي و كاهش اختالف قيمت ارز بازار آزاد و 
رسمي، بانك مركزي ممنوعيت فروش ارز سهميه اي را به 
هر كارت ملي برداشت؛ بنابراين صرافي ها به هر كارت ملي 
يك بار در سال ۲۲00 دالر ارز سهميه اي مي فروشند. پيش 

از اين با دستور بانك مركزي فروش ارز سهميه اي موقتاً در 
صرافي هاي بانكي متوقف شده بود.

   هشدار استاندارد تهران: 
براي سرمايه گذاري طالي آب شده نخريد

از سوي ديگر، مديركل استاندارد تهران با اشاره به امكان 
تقلب در طالي آب ش��ده تاكيد كرد: طالي آب ش��ده به 
هيچ وجه مورد تاييد سازمان ملي استاندارد ايران نيست.

محمودرضا طاهري در تشريح اين خبر گفت: با توجه به 
افزايش ناگهاني نرخ طال و استقبال گسترده مردم براي 
سرمايه گذاري در اين حوزه، خريد و فروش طالي آب  شده 
در بين عوام مرسوم شده و از آنجا كه تنها مصنوعات طالي 
داراي كد شناسايي از سوي اين اداره كل معتبر و قانوني 
است، ضرر و زيان ناشي از معامالت طالي آب شده متوجه 
خود خريدار است و از لحاظ قانوني امكان پيگيري و جبران 
زيان آن وجود ندارد.مديركل استاندارد تهران ادامه داد: 
بر اساس بررس��ي هاي به عمل آمده، معموال عيار طالي 
 آب شده كه در آزمايشگاه هايي غير از آزمايشگاه هاي همكار 
استاندارد عيارسنجي مي شوند، داراي مغايرت بوده و مردم 
عادي تنها حين فروش آن و با آزمون مجدد توسط خريدار، 
متوجه اين تقلب و ضرر مي شوند.طاهري در پايان ضمن 
تاكيد بر اجباري بودن درج كد استاندارد روي مصنوعات 
طال، از شهروندان خواس��ت حتما مصنوعات داراي كد 

شناسايي استاندارد خريداري كنند.

     اونس طال 1885 دالر شد
پس از آنكه ترامپ مذاكرات بر سر بسته محرك مالي جديد 
دولت امريكا را متوقف كرد و سبب تقويت ارزش دالر شد، 
قيمت طال روز چهارشنبه با نوس��اني اندك در نزديكي 
پايين ترين رقم يك هفته اخير كه ديروز به ثبت رسيده 
بود در نوسان بود.به گزارش رويترز، قيمت هر اونس طال 
امروز با 0.۱6 درصد افزايش به ۱۸۸۱ دالر و ۲6 س��نت 
رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي امروز براي تحويل 
در ماه دسامبر هم با ۱.۲3 درصد افت به ۱۸۸5 دالر و 40 
سنت رسيد.ش��اخص ارزش دالر در برابر ارزهاي رقيب 
امروز شاهد 0.۲ درصد رشد بود.روز سه شنبه و پس از آنكه 
ترامپ تا زمان انتخابات نوامبر، مذاكرات با دموكرات ها بر سر 
بسته محرك مالي جديد را متوقف كرد، چشم انداز اعطاي 
كمك بيشتر به شهروندان امريكايي درگير بحران كرونا و 
شركت هاي هواپيمايي كه با كاهش بي سابقه سفرها مواجه 
شده اند را تضعيف كرد.ارايه بسته محرك مالي مي تواند 
موجب تقويت قيمت طال شود، زيرا تزريق نقدينگي بيشتر 
به معناي ايجاد انتظارات تورمي و حركت سرمايه گذاران به 
سمت بازار طالست.مقامات ارشد بانك هاي مركزي اروپا و 
امريكا روز سه شنبه خواستار ارايه بست هاي محرك بيشتر 
از جانب دولت ها براي حمايت از خانواده ها و كسب و كارها 
شدند.در همين حال كسري تجاري امريكا در ماه اوت و 
همزمان با باال گرفتن مجدد ميزان واردات به باالترين رقم 

طي ۱4 سال گذشته رسيد.

     طالي جهاني به مسير صعود برگشت
 همچنين قيمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار 
جهاني تحت تاثير تجديد نگرانيها نسبت به احياي 
اقتصادي و ابهام پيرامون انتخابات رياست جمهوري 
امريكا، افزايش يافت.بهاي هر اونس طال براي تحويل 
فوري در اوايل معامالت به ۱۸7۲ دالر و 66 س��نت 
نزول كرده بود كه پايين ترين قيمت از ۲۸ سپتامبر 
بود اما اندكي بعد روند كاهشي بازار معكوس شد و با 
0.3 درصد افزايش، به ۱۸۸۲ دالر و ۱۲ سنت رسيد.

در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال ۱.۲ درصد 
س��قوط كرد و به ۱۸۸6 دالر و 30 سنت رسيد. بهاي 
معامالت اين بازار روز سه ش��نبه ۱۱ دالر و 30 سنت 
معادل 0.6 درصد كاهش يافته و در ۱90۸ دالر و ۸0 
سنت بسته شده بود.به گفته برايان الن، مدير شركت 
»گلد سيلور سنترال« در سنگاپور، نرخ هاي بهره پايين 
در س��طح جهاني و ابهامات ناشي از انتخابات فضاي 
مس��اعدي براي طال فراهم كرده است اما اگر ارزش 
دالر امريكا قويتر شود، مانع صعود اين فلز ارزشمند 
خواهد بود.رييس جمهور امريكا ك��ه دوران نقاهت 
ابتال به بيماري كوويد ۱9 را مي گذراند، روز سه شنبه 
مذاكرات در خصوص بسته كمك مالي براي حمايت 
از اقتصاد اين كشور را تا زمان برگزاري انتخابات سوم 
نوامبر لغو كرد.اين خبر باعث ريسك گريزي فزاينده 
شد و در نتيجه ارزش دالر امريكا صعود كرد و قيمت 
طال كاهش پيدا كرد.اقدامات محرك مالي جديد به 
نفع طال بود و اين فلز را به عنوان پناهگاه امن دارايي در 

برابر تورم، با افزايش تقاضا روبرو مي كرد.

   شاخص دالر امريكا آخرين بار
 ۰.۲ درصد در برابر رقيبانش صعود كرد  

تصميم ترامپ براي لغو مذاكرات بسته كمك مالي، 
ريس��كهاي نزولي را براي اقتصاد متزلزل اين كشور 
افزايش مي دهد و احتماال به نفع دالر به عنوان دارايي 
امن مي شود.مقامات بانكي ارشد امريكا و اروپا روز سه 
شنبه خواستار افزايش هزينه هاي دولتي براي حمايت 
از خانواده ها و كس��ب و كارهاي آسيب ديده از شيوع 

ويروس كرونا شدند.
بر اس��اس گزارش رويترز، سرمايه گذاران اكنون منتظر 
گزارش مش��روح نشس��ت سياس��ت پولي س��پتامبر 
بانك مرك��زي امريكا و مناظرات معاون��ان كانديداهاي 
رياست جمهوري امريكا هستند.وانگ تائو، تحليلگر فني 
رويترز پيش بيني كرد اونس طال ممكن اس��ت تا سطح 
۱۸47 دالر و 57 سنت كه ركورد پايين ۲4 سپتامبر است، 
نزول كند.در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس نقره براي 
تحويل ف��وري ۱.5 درصد صعود كرد و ب��ه ۲3 دالر و 43 
سنت رسيد. بهاي هر اونس پالتين براي تحويل فوري با 
۱.3 درصد افزايش، ۸59 دالر و پنج سنت معامله شد. بهاي 
هر اونس پاالديم براي تحويل فوري با 0.4 درصد افزايش، 

به ۲35۱ دالر و 30 سنت رسيد.

تحريم ها نشانه عجز امريكا
كش��وري كه ادعا مي كند، بزرگ تري��ن توانايي هاي 
اقتصادي، ارتباطي، نظامي و...را دارد در مقابله با مردم 
ايران به چنان عجز و ناتواني رسيده است كه ناچار است تا 
بر خالف همه ادعاهاي حقوق بشري وانسان دوستانه اش، 
بخش هاي مرتبط با نيازهاي دارويي، غذايي و پزشكي 
كشور را تحريم كند تا به خيال خود فشارهاي وارده بر 
ايران را افزونتر كند. موضوع تحريم هاي اقتصادي امريكا 
عليه كشورمان موضوعي تازه نيست و سال هاست كه 
اقتصاد ايران تحت ش��ديدترين و بي سابقه ترين نظام 
تحريمي ممكن قرار داشته، اما با مقاومت مردم و تالش 
مس��ووالن اين تالش ها راه به جايي نبرده اس��ت و به 
اميد خدا در ادامه هم نخواه��د برد. معني اين عبارات 
اين نيست كه اين تحريم ها اثري نداشته و مشكلي در 
وضعيت معيشتي مردم ايجاد نكرده و نمي كند، بلكه 
مساله اين اس��ت كه اهداف دشمنان از اين فشارها در 
تمام طول دهه هاي گذشته هرگز محقق نشده است. 
واقع آن است كه فشارهاي اصلي تحريم هاي اقتصادي 
بر دوش طبقات كمتربرخوردار جامعه است و اين اقشار 
هستند كه در كانون مشكالت قرار گرفته اند. درآخرين 
دس��ت از اين نظامات تحريمي، امريكا ۱۸ بانك و نهاد 
مالي ديگر ايران را نيز در ليست تحريمي قرار داد تا به 
زعم خود حلقه فشار بر اقتصاد و معيشت ايران را تنگ تر 
كند، نهادهايي كه اغلب در حوزه هاي مرتبط با تامين 
نيازهاي دارويي و غذاي��ي فعاليت مي كردند از جمله 
بخش هايي هستند كه امريكا همواره ادعا كرده كه دامنه 
تحريم ها را به اين حوزه ها نمي كش��اند.هرچند برخي 
فعاليت هاي محدود توسط اين بانك ها انجام مي شد 
اما به نظرم تاثير چنداني در برنامه هاي اقتصادي كشور 
نخواهد داشت. چرا كه ايران براي تامين نيازهاي ارزي 
خود راهكارهايي را تدارك ديده است كه از طريق آنها 
برنامه هاي خود را پيش مي برد. بخش هايي كه از يك 
طرف شناسايي و رصد آنها براي امريكا ممكن نيست 
و از سوي ديگر ساختارهاي نظارتي اياالت متحده قادر 
به محدودس��اختن آنها نيست.البته اين تحريم ها آثار 
رواني محدودي در فضاي داخلي اقتصاد خواهد داشت و 
ممكن است برخي نوسانات جزئي در بازارها ايجاد شوند، 
اما در صورت اتخاذ تدابير الزم اين آثار محدود رواني نيز 
به سرعت خنثي خواهند شد.در اين ميان نكته اي كه 
به نظرم بعد از انتش��ار خبر اين تحريم هاي تازه امريكا 
و اساس��ا هر نوع برنامه ريزي تحريمي بايد مورد توجه 
تصميم سازان و مسووالن قرار بگيرد؛ تبديل تهديدهاي 
اينچنيني به فرصتي براي بهره برداري از ظرفيت هاي 
داخلي است. ايجاد اقتصاد درونزا و تكيه به ظرفيت هاي 
دروني كشور مهم ترين درسي است كه اقتصاد ايران از 
اين نظامات تحريمي بايد برداشت كند.بايد به گونه اي 
برنامه ريزي و مديريت كنيم كه اخم و قهر دش��منان 
نتواند تكانه اي در بخش هاي مختلف ايجاد كند. معتقدم 
كه ملت ايران و اقتصاد ايران از اين دوران حس��اس به 
سالمت و با دستاوردهاي افزونتر عبور خواهد كرد و در 
مسير رشد و پيشرفت پايدار قرار خواهد گرفت. اتفاقا 
تنگ تر شدن حلقه تحريم هاي اقتصادي نشان مي دهد 
كه امريكا آخرين تيرهاي در تركشش را به سمت ايران 
پرتاب كرده، اما به هدفش نرسيده و همچنان نيز نخواهد 
رسيد. البته بايد اين مشاركت و مقاومت مردمي ارج نهاده 
شود و در راستاي بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي اين 
مردم هرگونه تالش و مساعدتي كه الزم است انجام شود 
تا وضعيت زندگي و معيشت طبقات مختلف در مسير 

بهبود قرار بگيرد.

محروم از ارز دولتي
ارز چند نرخي باعث مي ش��ود گروه خاصي از افراد كه 
از رانت و نفوذ برخوردارند بتوانند با استفاده از نرخ هاي 
متفاوت، سودآوري شخصي كنند و در عمل هيچ يك 
از اهداف دولت در اين چارچوب محقق نش��ود. به اين 
دليل بهترين نظام اجرايي ممكن، تك نرخي شدن ارز 
و استفاده از مكانيزم قيمت گذاري بازار است تا قيمت ها 
به شكل واقعي تعيين شوند و در اين شرايط اگر نياز به 
حمايت از اقشار كم درآمد بود كه در شرايط فعلي اين 

نياز قطعي است، از روش هاي ديگر استفاده شود.
جداي از احتمال فس��اد و رانت، آنچه كه محقق شدن 
اهداف ارز 4۲00 توماني را دشوارتر مي كند، پرداخت 
اين ارز تنها در يكي از مراحل توليد است. يعني يك كاال 
براي توليد نهايي، فرضا براي مواد اوليه ارز دولتي دريافت 
مي كند اما ساير هزينه ها مانند نيروي كار، حمل ونقل، 
بس��ته بندي و ... با نرخ ارز آزاد تعيين مي شوند. يعني 
در عين ح��ال كه دولت منابع مح��دود خود را صرف 
تخصيص اين ارز كرده، در عمل همچنان روند افزايش 
قيمت كاالها ادامه پيدا مي كند و فشار بر اقشار كم درآمد 

حفظ مي شود.
براي عبور از اين شرايط بهترين شيوه ممكن، حمايت 
مستقيم از اقشار كم درآمد است. در اقتصاد ايران صدها 
هزار ميليارد تومان يارانه پنهان و غير مستقيم پرداخت 
مي شود كه بخش عمده اي از آن به اقشار هدف نمي رسد. 
براي مثال در يارانه سوخت، خانوار ثروتمندي كه چند 
خودرو دارد از يارانه بنزين استفاده مي كند اما خانواده 
كم درآمدي كه اساسا خودرو ندارد ولي بايد يارانه بگيرد 

از ان محروم مي شود.
براي اصالح اين روال، يارانه مس��تقيم بهترين گزينه 
موجود است. يعني دولت با شناسايي اقشار كم درآمد 
و فهرست كردن آنها، حمايت هاي مستقيمي را شكل 
بدهد. اين حمايت مي تواند از طريق پرداخت يارانه نقدي 
باشد تا خانوار بسته به نيازهاي خود از آنها استفاده كند يا 
مي تواند به شكل كااليي باشد كه پيچيدگي هاي خاص 

خود را خواهد داشت.
به اين ترتيب آنچه كه مسجل به نظر مي رسد اين است 
كه ارز 4۲00 توماني حتي اگر سوءاستفاده ها و فسادهاي 
آن را نيز كنار بگذاريم، نتوانسته به اهداف خود دست 
پيدا كند و تداوم تخصيص آن، تنها مشكالت را شديدتر 
مي كند. از اين رو عبور از اين سياس��ت هاي شكست 
خورده و طراحي شيوه هايي كه بتواند مستقيما اقشار 
كم درآمد را تحت پوش��ش قرار دهد، اولويتي مهم در 

كوتاه مدت به شمار مي رود.



رقيه ندايي| 
روز جمعه 11 مهرماه بود كه خبر ابتالي دونالدترامپ و 
همسرش به كرونا اعالم شد. از ابتداي اعالم اين خبر تا 
همين امروز عده اي ابتال شدن ترامپ را دروغي بزرگ 
مي دانند و هدف وي را تاثير بر نتايج انتخابات ماه آينده 
اياالت متحده عنوان كردند. همچنين برخي گمانه زني 
مي كنند كه ترامپ در نهايت به دام ويروس كوويد19 
افتاده است و با اين وزن و سن هم حال وخيمي دارد. 
حالت نهايي اعالم كاخ سفيد است يعني براساس اعالم 
پزشكان كاخ سفيد دونالد ترامپ و همسرش به كرونا 
مبتال شده اند و حال آنان مساعد است. اين سه مورد 
هيچ تفاوتي به حال اقتصاد و بورس ندارند. پس از خبر 
اين ابتال بورس هاي امريكا و اروپا س��ه روز تمام سرخ 
پوش شدند و بعد از روند صعودي بسياركندي به خود 
گرفت. اين خبر تنها روي بورس تاثير نگذاشت بلكه 
درگير بازارها از جمله نفت و... را درگير خود كرد. در 
اين بين ارزش دالر نيز كمي نزولي شد اما؛ در مقابل 
نرخ دالر افزايشي ش��د و ارزش اين ارز افزايش يافت. 
اين ها تنها تاثيرات اقتصادي چنين خبري اس��ت و 
احتمال وقوع بحران در كاخ سفيد، تاثير بر انتخابات 
امريكا، درگيري ميان طرفداران و مخالفان ترامپ، نوع 
تعامل كنگره و سنا با كاخ سفيد، چگونگي اداره كشور 
توس��ط مايك پنس )معاون رييس جمهور( در نبود 
رييس جمهور و ... مي توانند در كنار ش��يوع گسترده 
كرونا در اين كشور، اياالت متحده را با بحراني جدي 
مواجه كنند كه مشخص نيست سرنوشت آن به كجا 
ختم ش��ود. پس از اعالم اين خبر توسط كاخ سفيد 
بازار جهاني نفت نيز ش��اهد كاهش قيمت بود. بهاي 
معامالت نفت برنت در پي انتش��ار خبر كرونا ترامپ 
يك دالر و 47 سنت معادل 3.6 درصد كاهش يافت 
و به 39 دالر و چهار س��نت در هر بشكه رسيد. با اين 
حال وضعيت در بازار جهاني طال به شكلي ديگر بود. 
طب��ق گزارش رويترز، قيمت هر اون��س طال امروز با 
0.65 درصد افزايش به 1898 دالر و سه سنت رسيد. 
بدين ترتيب در بازارهاي جهاني هرچند نفت و بورس 
واكنش منفي نشان دادند و ارزان شدند اما طال احتماال 
به دليل افزايش نااطميناني ناشي از خبر كرونا ترامپ 
گران شده است با اين روند در بازار داخلي نيز انتظار 
مي رود دالر بيش��تر از هر بازار ديگري متاثر شود. در 
شبكه هاي اجتماعي نيز احتمال متاثر شدن دالر از اين 
اتفاق بيشتر به چشم مي خورد. با اين حال در بازار طال 
به دليل روند بازار جهاني به نظر نمي رسد طال داخلي 
به اندازه دالر از خبر كرونا گرفتن ترامپ متاثر شود. با 
اين حال بازار سهام نيز به نظر مي رسد اين سيگنال 
را سيگنال مثبتي ارزيابي كند. اما؛ خبر مثبت شدن 
تست كروناي دونالد ترامپ تاثيري روي بورس ايران 
نداش��ت چراكه؛ مهم ترين اين خبر زماني است كه 
ميزان تبادالت اقتصادي كشور مبدا با كشور مقصد 
در حد مجاز باشد اما؛ ايران و امريكا تبادل اقتصادي 
خاصي با يكديگر ندارند و در نتيجه اين خبر نمي تواند 
تاثير چنداني روي ايران داش��ته باشد و در روز اعالم 
خبر تنها توانس��ت يك الي دو درصد روي بازار سهام 

تاثير بگذارد. 

   اگر روحاني كرونا بگيرد 
بورس چه شكلي به خود  مي گيرد؟

چندماهي مي شود كه ويروس كرونا در ايران شيوع 
يافته اس��ت و اين روزها ش��اهد انتقاد تند نس��بت 
به رفتارهاي رييس جمهور هس��تيم. يعني حس��ن 
روحاني طي اين چندماه است كه در اماكن عمومي، 
سخنراني ها، افتتاح ها و جلسات راي اعتماد مجلس 
و امثال اينها ديده نش��ده است و منتقدان مي گويند 
روحاني كم كار ش��ده و به عنوان يك تافته جدا بافته 
تنها به فكر جان خود است اما؛ چرا رييس جمهور در 
ميادين عمومي حضور نمي يابد. اگ��ر اين را در نظر 

بگيريم به جاي دونالدترامپ، حسن روحاني به كرونا 
مبتال شده باش��د مي تواند چه عواقبي در پي داشته 
باش��د؟ اگر اين خبر فرضي را درست در نظر بگيريم 
و بگوييم رييس جمهوري به عنوان يك ش��خصيت 
حقوقي و نفر اول اجرايي كش��ور به كرونا مبتال شده 
است ممكن اس��ت عواقب بدي را در پي داشته باشد 
ب��راي مثال مي توان��د؛ تبعات اقتصادي و سياس��ي 
مهمي را به دنبال داش��ته باش��د و بورس به سقوط و 
نزولي عميق بكشاند. در اين وضعيت اقتصادي و تورم 
مي تواند كش��ور را دچار كمي نقض كند و يك سوال 
مطرح مي شود كه اگر روحاني به كرونا مبتال شود چه 
كسي به جاي وي كش��ور را مديريت مي كند؟ كرونا 
يك هندوانه در بسته است و اگر كسي مبتال مي شود 
احتمال مرگ وي وجود دارد اگر ما اين احتمال را در 
حد نيم درصد و حتي پايين در نظر بگيريم چه كسي 
به جاي رييس جمهوري مي تواند جايگزين شود؟ اما؛ 
تمامي اين موارد فرضيه است و در اين شرايط سخت 
پيش آمده مسووالن بايد به فكر يك عملكرد صحيح 
و درست باشند تا در صورت بروز اين مشكل بالفاصله 

افرادي باشند كه به وي در امور اداري كمك كنند.

   سيگنال مثبت به بورس تزريق شد
فرهاد دژپس��ند وزي��ر اقتصاد با بي��ان اينكه يكي از 
حلقه هاي مفقوده بورس ايران بازارگرداني بوده است 
گفت: طبق مصوبه شوراي عالي بورس بنگاه ها يا بايد 
خودشان بازارگرداني كنند و يا بازارگردان حرفه اي 
داش��ته باش��ند كه اين موضوع به ثبات بازار سرمايه 
كمك مي كند. وي ادام��ه داد: درباره اوراق تبعي هم 
همين طور اس��ت و س��هامدار بايد بداند بنگاهي كه 
سهام آن را خريداري كرده در يك سال آينده ارزش 
سهام را چگونه و با چه نرخي تنظيم كند. وزير اقتصاد 
اظهار ك��رد: تمام اين موضوعات را م��ورد توجه قرار 
داده ايم؛ نگاه اول اين است كه براي سهامداران حاشيه 
امن ايجاد كنيم و موضوع بعدي اين است كه بنگاه ها 
مسووالنه تر نسبت به سهام خود عمل كنند. دژپسند 
با بيان اينكه ترغيب و تشويق بازار از طريق عرضه هاي 
اوليه از ديگر برنامه هاي ما بوده اس��ت، گفت: اكنون 
تالش مي كنيم بنگاه هاي بزرگ مقياس را وارد بازار 
سرمايه كنيم. وي از ورود داراسوم به بازار سرمايه خبر 
داد و گفت: باقيمانده سهام دولت در سه بانك ملت، 

تجارت و صادرات عرضه خواهد شد و اميدواريم اين 
موضوعات تداوم داشته باشد تا به ثبات بازار سرمايه 
كمك كند. وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه جنس بازار 
سرمايه پويايي و عقالنيت است، گفت: بازار سرمايه 
ابع��اد مختلف دارد و تحليلگران باي��د بدانند كه چه 
سهامي را در چه دوره اي داشته باشند و چه سهامي را 
در دوره خاص نداشته باشند كه اين تحليل ها نشان 
از حيات بازار دارد. دژپسند ادامه داد: در بازار سرمايه 

هميشه بايد عقل محاسبه گري بي وقفه كار كند.

   درجلسه شوراي عالي بورس چه رخ داد؟
در اين جلسه كه با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، 
رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار، نماينده اتاق 
بازرگاني، نماينده كانون ها، عضو ناظر مجلس شوراي 
اسالمي، نماينده دادس��تان و ديگر اعضاي اين شورا 
برگزار ش��د، ضمن بررس��ي آخرين تحوالت مربوط 
به س��هام عدالت گزارش��ي درخصوص شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني و روند ورود آنها به بازار سرمايه 
ارايه و مقرر شد شركت هايي كه هنوز اقدامات قانوني 
براي ورود به بورس را انجام نداده اند، در اس��رع وقت 
اقدام كنند. بر اين اساس، شورا با اين پيشنهاد سازمان 
بورس موافقت كرد كه س��قف ن��رخ كارمزد خريد و 
فروش در موضوع بازارگردان��ي همه نهادهاي مالي 
از جمله صندوق توس��عه بازار سرمايه، صندوق هاي 
بازارگرداني و س��اير نهادهاي مالي كه طبق مقررات 
مجوز بازارگرداني اوراق بهادار قابل معامله در بورس 
اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران دريافت مي كنند، 
20 درصد سقف نرخ هاي كارمزد معمول اوراق بهادار، 
با رعايت حداكثر س��قف ريالي مصوب كارمزد در هر 

معامله باشد.

   بازار در آخرين روز كاري خود چه كرد؟
ب��ازار در آخري��ن روز كاري خود يعني چهارش��نبه 
شاخص كل بورس پس از رشد 26 هزار و 28 واحدي 
)1.7درصد( در ارتفاع يك ميليون و 540 هزار واحد 
قرار گرفت و همچنين شاخص كل هم وزن با افزايش 
1.2 درصدي مواجه شد. حقيقي ها امروز حدود 180 
ميليارد تومان معادل يعني 9 هزار و 610 ميليارد تومان 
سهام براي خود خريدند و مازاد خريدشان دو درصد از 
كل معامالت شد بيشترين ورود پول حقيقي به بورس 

و فرابورس در سه گروه »بانك ها و موسسات اعتباري«، 
»سرمايه گذاري ها« و »فرآورده هاي نفتي« انجام شد 
و همچنين برآيند حقوقي ها ب��ه گروه هاي »فلزات 
اساسي« و »محصوالت شيميايي« ختم شد. نمادهاي 
»وبملت«، »كاما« و »وتجارت« لقب بيشترين افزايش 
سهام حقيقي را به خود اختصاص دادند، حقوقي ها 
نيز بيش��تر به »فوالد«، »بپ��اس« و »كويرح« توجه 
كردند. در آخرين روز بازار افزايش س��هام حقيقي ها 
در 102نماد و افزايش سهام حقوقي ها در 107 نماد 
به بيش از يك ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير 
مالكيت دسته اول 830 ميليارد تومان و تغيير مالكيت 
دس��ته دوم 640 ميليارد تومان ب��ود. در اين برخي 
نماد شركت هاي »س��پاهيان«، »شيشه همدان«، 
»س��رمايه گذاري كوه نور«، »بانك گردش��گري«، 
»سرمايه گذاري نيرو«، براي تشكيل مجمع و افزايش 
سرمايه بسته ش��د. همچنين محمد شريعتمداري، 
وزي��ر تعاون، كار و رفاه اجتماعي خبر خوش��ي براي 
سهامداران »شستا« داشت پس از 22 سال، باالترين 
رتبه ارزيابي گزارش مالي پاك را از سازمان حسابرسي 
باعنوان مطلوب وبدون شرط دريافت كرد. با اين وجود 
بازار يك عرضه ديگر خواهد بود و اين عرضه شركت 
»صنايع چوب خزر كاسپين« با نماد »چخزر« خواهد 
بود. اين شركت نيز يكي از زيرمجموعه هاي »شستا« 
اس��ت و 16 مهر ماه در ب��ازار دوم فرابورس درج نماد 
شد تا در نوبت عرضه اوليه هاي جديد بازار سهام قرار 
بگيرد. سهام عدالت نيز رشد خوبي را داشت و ارزش 
سبد 532هزار توماني سهام عدالت به 15ميليون و 
259هزار تومان وارزش سبد يك ميليون توماني آن 
در روز جاري به 28ميليون و 731هزار تومان رسيده 
اس��ت. بنابراين، ارزش 60درصد قابل فروش س��بد 
532هزار توماني سهام عدالت به 9ميليون و 15هزار 
تومان رس��يد. همچنين ارزش 60درصد سبد يك 
ميليون توماني سهام عدالت به 17ميليون و238هزار 

تومان براي فروش ارزش گذاري مي شود.
اما؛ طي هفته گذشته بورس كاال شاهد عرضه كامل 
فوالد و سيمان بود و كمك بورس كاال به رشد توليد 
و عرضه مسكن، كش��ف قيمت واقعي خودرو در اين 
بازار، استقبال باغداران براي تحويل كشمش به انبار 
بورسي خليل آباد و تامين مواد اوليه توليد ماسك از 

بستر بورس كاال اختصاص داشت. 

4 تاالر
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تامين برق مصرف كنندگان
از بورس انرژي

رضا اردكانيان وزير نيرو با اشاره به مصوبات امروز هيات 
دولت گفت: يكي از مشكالتي كه در ايام اخير در بخش 
برق مواجه بوديم افزايش ميزان طلب توليد كنندگان 
برق از ش��ركت توانير بود. وي با بيان اينكه »شركت 
توانير خريدار انحصاري برق در كشور است«، افزود: 
بيش از 60 درصد توليد برق كش��ور توس��ط بخش 
خصوصي انجام مي شود و شركت نيز براي پرداخت 
پول توليد كنندگان تابع قيمت هاي تكليفي است؛ به 
همين دليل توليد كنندگان از اينكه دريافت وجه شان 
با فاصله زماني قابل مالحظه اي صورت گرفته است 
گله مندند. در اين راستا در جلسه امروز هيات وزيران 
پيشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارايي به دستگاه هاي 
مرتبط مبني بر اينكه مصرف كنن��دگان بزرگ كه 
شامل مصرف كنندگان پنج مگاوات و باالتر هستند، 
برق شان را از بازار بورس انرژي دريافت كنند، موافقت 
كردند. وزير نيرو اظهار كرد: اين اقدام كمك بزرگي 
به توليدكنندگان برق است كه مي توانند سريع تر به 
وجه شان دست يابند و همچنين مصرف كنندگان 
نيز مي توانند با قيمت مناس��ب تري برق مورد نياز 
خود را تأمين كند و هم نيز نقش تعيين كننده خواهد 
داشت و ديگر منحصراً خريدار نخواهد بود؛ اين اقدام 
ان شاءاهلل در ادامه به رشد و پويايي صنعت برق كمك 
بزرگي خواهد كرد اجراي آن نيز بر اس��اس مصوبه 
هيات وزيران آماده خواهد شد. اردكانيان همچنين 
در پاسخ به پرسشي درباره برنامه هاي وزارت نيرو در 
خصوص اليروبي رودخانه ها براي فصول سرد سال 
خاطرنشان كرد: برنامه مهندسي رودخانه كه بخشي از 
آن را شامل اليروبي رودخانه ها مي شود از بعد از سيل 
سال گذشته با شدت آغاز شده است؛ در سال 1398 
موفق شديم 5 برابر متوسط سال هاي قبل عمليات 
اليروبي را انجام دهيم و نتيجه آن شد كه 5-4 سيالب 
بزرگي را كه در جنوب و جنوب غرب كشور در نيمه 
دوم سال گذشته و اوايل سال جاري داشتيم، با حداقل 

خسارت و حداكثر بهره وري پشت سر گذاشته شد.

دارا سوم قرار بود خودرويي 
باشد نه بانكي!

بورس و بازار سرمايه در تمامي فضا از جمله توييتر ترند 
شده است. پس از اعالم خبر عرضه اوليه دارا سوم برخي 

از كاربران گفتند: 
خواهشا ديگه دارا سوم رو نياريد.تازه بورس داره يه كم 
درست ميشه.حتي اين خبر تاثير منفي بر بورس ميذاره.

آقا ما نخواييم اين دولتي ها به ما سيگنال بدن كيو ببينيم 
بابا دست از سرمون برداريد.

آقا  اين چه حرفي بود اكنون زدي، كاسه آش پااليش 
يا دارا دوم هنوز س��رد نشده، اول يك جلسه بذاريد كه 

اسمش را دوباره عوض نكنيد.
يكي روش��نم كنه مگه قرار نبود دارا سوم خودرويي و 

فلزي باشه پس چرا شد بانكي؟
4000000نف��ر پااليش��ي خريدند قرار ت��ا 30مهر 
بازگشايي بشه شما حس��اب كن خواب پول چقد بود 

به جيب كي رفت؟
دولت دارا س��وم عرضه مي كن��ه حقوقي ها اون موقع 
باقدرت بيشتر مي فروشن و حقيقي ها هم ميرن تو صف 

فروش و چندماه بورس قرمز ميشه.
آدم عاقل از يك سوراخ دوبار گزيده نميشه. ولي خرده 

سهامدارها يه اشتباه رو هر بار تكرار مي كنن.

شفافيت  معامالت
به كمك  بورس كاال

محسن زنگنه، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
درخصوص شرايط اين روزهاي بازار فوالد كشور عنوان 
كرد: محصوالت فوالدي سال هاست كه در بستر بورس 
كاال عرضه و معامله مي شوند و به همين شفافيت بر 
معامله اين محصوالت ايجاد شده است. وي گفت: بايد 
توجه داشت كه خريداران فوالد در بورس كاال مردم 
عادي نيستند، بلكه خريداران اصلي اين محصوالت 
توليدكنندگان صنايع پايين دس��تي هستند و بهتر 
است به منظور حمايت از توليد كشور، كل توليد فوالد 
همانند سنوات گذشته در بورس كاال معامله شود. عضو 
كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اسالمي افزود: همواره تجربه سال هاي گذشته كشور 
نشان داده اس��ت هر زمان عرضه محصول يا كااليي 
در بورس تضعيف ش��ده، شاهد رانت و فساد و حضور 
دالالن و واس��طه ها بوده ايم. برهمين اساس بهترين 
راهكار براي عرضه محصوالت با قيمت شفاف، عرضه 
حداكثري در بورس كاال است؛ چراكه اين بازار قابل 
رصد و نظارت بوده، اما در بازار س��نتي ش��فافيت در 
قيم��ت، عرضه كننده و خريدار و ني��ز آمار دقيقي از 
حجم معامالت وجود ندارد. زنگنه بر لزوم عدم دخالت 
نهادهاي دولت��ي در روند طبيعي بازار و مكانيس��م 
معامالت بورس تاكيد كرد و ادامه داد: در برخي از موارد 
شاهد دخالت در مكانيسم بازار برخي كاالها هستيم 
كه اين خود باعث ايجاد ابهاماتي در معامالت مي شود. 
اگر اين موارد اصالح و به جاي دخالت در مكانيس��م 
معامالت از اهرم هاي نظارتي قوي تري استفاده شود، 
به طور يقين بورس كاال بهتري��ن مكان براي عرضه 
محص��والت مختلف خواهد بود. وي اظهار داش��ت: 
عرضه كاال در بورس بهترين روش براي قيمت گذاري 
و شفافيت معامالت است اما اگر به شيوه هاي دستوري 
بر روند معامالت دخالت كنيم، كارايي بورس هم پايين 
مي آيد و توليدكننده و مصرف كننده هم به سود اصلي 
خود نمي رس��ند. از اين رو مي توان از اهرم هاي مالي 
موجود در كنار نظارت دقيق بر معامالت براي تنظيم 
بهتر قيمت ها استفاده كرد تا به كمك سازوكار شفاف 

بورس التهاب بازارها نيز فروكش كند.

چگونه از بورس 
پول در بياوريم؟

 ميزان كسب سود هر فرد از بورس متفاوت است 
و به يك عده عوامل بس��تگي دارد مانند؛ دانش، 
عمق مهارت، تجربه عملي، آموزش مس��تمر و 
ميزان سرمايه بس��تگي دارد. اما مي توان گفت 
اگر به ش��كل اصولي، ش��يوه معامل��ه در بازار را 
يادبگيريم و يا از مش��ورت متخصصان استفاده 
كنيم هيچ بازاري را س��ودآورتر از بورس و اوراق 

بهادار نخواهد بود. 
ش��ما مي توانيد حتي با مبل��غ 500 هزارتومان 
سرمايه گذاري در بورس را شروع كنيد اما؛ بايد 
به اين نكته توجه كنيد كه بورس سراسر ريسك 
اس��ت و راهي براي دور زدن اين ريس��ك وجود 
ندارد. يك سوال اساس��ي اينجا مطرح مي شود 
ك��ه آيا ممكن يك ش��به پول ش��ما در بورس از 
بي��ن برود؟ در اص��ل بورس اي��ران محدوديتي 
معقول افزايش و كاهش قيم��ت در نظر گرفته 
است. يعني اگر شما امروز س��همي را بخريد به 
هيچ عنوان قيمت آن سهم در وز بعدي نصف يا 
دو برابر نمي ش��ود. تمام سهم ها در بازار بورس، 
يك دامنه نوسان دارند. در نتيجه سود ثابتي در 
بورس وجود ندارد يعني شما نمي توانيد »سود 
ماهيانه ثابت« در بورس داش��ته باشيد. اگر در 
بورس به دنبال سود ماهيانه ثابت هستيد، بايد 
س��رمايه خود را در صندوق هاي سرمايه گذاري 
درآمد ثابت، سرمايه گذاري كنيد. درواقع ميزان 
پول درآوردن در بورس به حجم س��رمايه شما 

بستگي دارد.
 هرچقدر كه سرمايه شما بيشتر باشد از آن سود 
پتانسيل كسب سود بيش��تري خواهيد داشت. 
البته نكت��ه اميدواركننده در بازار س��رمايه  اين 
است كه سرمايه  هاي كوچك مي  توانند با »سود 
مركب« و در طول زمان، رش��د زيادي داش��ته 
باش��ند. در اين مورد هم طبق قانون بازار اوراق 
بهادار يك حداقل سرمايه  گذاري وجود دارد كه 
براي معامالت آنالي��ن 100 هزار تومان و براي 
معامالت حضوري و تلفن��ي 50 هزار تومان در 
نظر گرفته شده است. رعايت نكته هاي زير براي 
موفقيت در بازار بورس بسيار مهم هستند. براي 
اينكه سود مناسبي از بورس داشته باشيد بايد به 

برخي نكات توجه كنيد:
مزاي��ا و معايب اين ب��ازار را بشناس��يم؛ يكي از 
مزاياي بازار بورس اين اس��ت كه شما مي توانيد 
با هر ميزان س��رمايه اوليه در بازار فعاليت كرده 
و س��رمايه گذاري را ش��روع كنيد. عالوه بر اين 
مي توانيد هر روز در سايت كارگزاري خود سود 
و زيانتان را مش��اهده كرده و از طريق سيس��تم 
معامالت آنالين در لحظه، س��هم دلخواه خود را 
بخريد يا سهم هاي خودتان را به فروش برسانيد. 
از تصميم  گيري هيج��ان زده اجتناب كنيد. در 
بازار سرمايه الزم است هيجاني تصميم نگيريد 
و حساب  شده عمل كنيد به  خصوص در انتهاي 
رون��د، محتاط باش��يد. تصميم  گيرن��ده نهايي 

خودتان باشيد.
 براي كسب درآمد مناس��ب از بورس با مطالعه 
ش��خصي، رصد كردن ش��ركت ها و شركت در 
دوره هاي آموزشي مناسب، تصميمات درستي 
در خري��دن ي��ا نخريدن يك س��هم بگيريد. در 
ابتداي ورود به بازار س��رمايه با سرمايه اي اندك 
كار را شروع كنيد. توصيه مي شود در ابتداي راه 
كس��ب درآمد از بورس، رقمي ب��ه ارزش يك تا 
2ميليون تومان خريد كنيد. چون به اين ترتيب 
و با توجه به محدوده تغيير قيمت 5 درصد، ضرر 
احتمالي، مق��دار تكان دهن��ده اي نخواهد بود. 
وقتي تازه وارد بازار بورس شديد، سعي كنيد كه 
تنوع سبد سهامتان را زياد نكنيد و آن را در حد 
معقول نگه داريد. چون در ابت��داي كار، ميزان 
سرمايه شما كم است و پراكندگي در خريد سهام 

مي تواند از سود شما بكاهد.

تا پايان پاييز سهام استقالل
در بورس عرضه مي شود

احمد مددي، سرپرست باشگاه استقالل گفت: 
با اقداماتي كه صورت گرفته و طبق گزارش��ات 
روزانه، تا پايان پاييز سهام استقالل را در بورس 
عرض��ه مي كنيم. وي اظهار ك��رد: بايد درآمد و 
هزينه هايمان باهم همخواني داشته باشد و براي 
هر كاري كه مي كنيم چاله اش را كنده باش��يم. 
اگر هيات مديره و همه كساني كه در نشست هاي 
ش��بانه روزي باشگاه ش��ركت كرده اند، بتوانند 
وظايف خودشان را به درستي انجام دهند و اين 
عملي��ات پرداخت بدهي ه��اي ارزي به بهترين 
نحو جلو برود، ق��ول مي دهم از من هيچ ميراثي 
به جاي نخواهد ماند. من بسيار مقيد به انضباط 
مالي و يك استقاللي هس��تم. مددي ادامه داد: 
بيرون گود خيلي اذيت ش��دم اما اكنون خودم 
وسط آتش آمده ام.  به دعاي هواداران و حمايت 
همه نياز دارم. مي دانم همه با تمام وجودش��ان 
دارند كار و كمك مي كنند. اگر از اين بزنگاه خارج 
شويم، استقالل روزهاي درخشاني را طي خواهد 
كرد. روزهايي كه بتواند بدون دغدغه هاي مالي و 
حقوقي ستاره سوم را بگيرد و در ليگ بدرخشد.

سرپرس��ت باش��گاه اس��تقالل اضافه كرد: اين 
هواداران و عالقه مندانش نقش اصلي در ارزش 
آفريني اين برند دارند. بر اين اس��اس ان شاءاهلل 
تا پاييز امس��ال سهام باشگاه استقالل در بورس 
عرضه خواهد ش��د و ما شاهد يك ركورد شكني 
در بورس ايران خواهيم بود و بورس را ش��گفت 
زده مي كنيم. ب��ا اين اقداماتي كه صورت گرفته 
و طبق گزارش روزانه، تا پاي��ان پاييز اين اتفاق 
خواهد افتاد و در بورس سهام را عرضه مي كنيم.

»تعادل« بررسي مي كند كه كرونا چه باليي سر بورس مي آورد؟

چگونه در بورس سرمايه گذاري كنيم؟

سيگنال هاي منفي در راه  بازار سرمايه

با توجه به اينكه امسال حدود 8 ميليون كد معامالتي 
جدي��د در بورس اوراق بهادار حاضر ش��ده اند و تعداد 
دارندگان كد معامالتي بورسي در ايران به 20 ميليون 
و 500 هزار نفر رس��يده، يعن��ي يك چهارم جمعيت 
ايران در بازار سرمايه حاضر ش��ده اند و بازار سرمايه از 
يك بازار محدود به شركت هاي حقوقي و تعداد اندكي 
افراد حقيقي به يك بازار فراگير در اقتصاد ايران تبديل 
شده اس��ت. عمده س��هامداران جديد از دانش مالي 
كافي برخوردار نيس��تند و يا داراي مشاغلي هستند 
كه فرصت رصد كردن ب��ازار را به قدر كافي ندارند، به 
گفته كارشناسان بايد افراد تازه وارد روش غيرمستقيم 
س��هامداري را برگزينند تا ريس��ك آنها حداقل شده 
و در نوس��ان هاي بازار كه جزو ذات بازار بورس است، 
دچار ضر ور زيان نش��وند. در اين رابطه، سيد فرهنگ 
حسيني، كارش��ناس بازار سرمايه معتقد است: رونق 
بازار س��رمايه در بيش از 30 ماه اخير، تعداد زيادي از 
افرادي ك��ه تجربه و دانش تخصص��ي كافي در حوزه 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه را در اختيار نداشته اند، 
وارد اين بازار شده اند. سوال اساسي اين است كه براي 
جلوگيري و كاهش ريسك هايي كه سرمايه گذاران در 
دو ماه اخير شاهد بودند، چه راهكارها و ابزارهايي براي 
ورود بهينه سرمايه گذاران تازه وارد به بورس وجود دارد 
نحوه سرمايه گذاري س��رمايه گذاران تازه وارد به بازار 
سرمايه كه بيش از 700 نماد قابل معامله با ِويژگي هاي 
مختلف و متفاوت وجود دارد، اهمي��ت ويژه اي دارد. 
در غياب فعاليت موثر مشاوران سرمايه گذاري، شاهد 
نقش گسترده شبكه هاي اجتماعي از جمله كانال هاي 

تلگرامي در هدايت پول تازه واردها به سهام هاي مورد 
نظر خود بوده ايم. موضوعي كه س��بب ش��كل گيري 
حباب قيمتي در بس��ياري از نمادها ش��د و در اصالح 
اخير بازار، قيمت بس��ياري از اين نمادها نصف و حتي 
يك س��وم شدند. اين در حالي است كه تصميم گيري 
در مورد خريد و فروش س��هام ي��ك حرفه تخصصي 
محس��وب مي ش��ود و نيازمند دانش مالي و تبحر در 
آن بوده و فعاليت به عن��وان معامله گر يا تحليلگر در 
بازار سرمايه نيازمند قبولي در مدارك حرفه اي است. 
مداركي كه تعداد دارندگان آن بس��ته به نوع مدرك 
بين چند ص��د تا چند هزار نفر اس��ت. اي��ن موضوع 
نشان دهنده پيچيدگي هاي اين بازار به لحاظ تحليل 
صورت هاي مالي، تحليل اطالع��ات تاريخي، اطالع 
از اخب��ار و ارزيابي اقتصاد كالن داخلي و بين المللي و 
تحليل ريزساختارهاي بازار است يا به عبارت ساده تر 
تركيبي از تحليل بنيادي، تحليل تكنيكال و تحليل 
شرايط روانشناسي بازار و نمادها است. افراد تازه وارد 
در اين حوزه نيازمند كسب دانش كافي هستند و اين 
موضوع بسته به توانايي ها و تخصص فرد نيازمند صرف 
زمان قابل توجهي است. لذا ورود مستقيم در انتخاب 
س��هام مي توان تصميمي پرريس��ك به ش��مار آيد و 
عالوه بر امكان انتخاب سهام نامناسب به لحاظ رشد 
قيمتي، نقدشوندگي پاييني نيز براي سهامداران آن 
سهم داشته باشد، بدان معني كه اگر سهامدار تصميم 
به فروش س��هامي بگيرد، امكان فروش آن س��هم به 
دليل نب��ود خريدار وجود نخواهد داش��ت، لذا موكدا 
به اين دسته از س��رمايه گذاران توصيه مي شود كه از 

طريق غيرمستقيم وارد بازار شوند و در صورتي كه در 
طول زمان تخصص كافي را كس��ب نمودند، اقدام به 
سرمايه گذاري كنند. چگونه سرمايه گذاري غيرمستقيم 
انجام دهيم؟ سرمايه گذاري غيرمستقيم در سهام از 
طريق صندوق هاي سرمايه گذاري سهام امكان پذير 
است. ليست صندوق هاي س��رمايه گذاري مشترك 
سهامي درس��ايت مركز پردازش اطالعات مالي ايران 
متعلق به سازمان بورس اوراق بهادار منتشر شده است. 
عملكرد كليه صندوق ها در دوره هاي زماني مختلف 
قابل بررسي و ارزيابي اس��ت. افراد مي توانند بسته به 
سرمايه خود چند صندوق را كه عملكرد مناسبي در 
كوتاه مدت و بلندمدت داشته اند، انتخاب كنند. عملكرد 
بلندمدت در انتخاب صندوق هاي مناس��ب اهميت 
باالي��ي دارد. در عين حال توصيه مي ش��ود كه بين 3 
تا 7 صندوق با بازده بيش��تر از شاخص كل را انتخاب 
نمايند. در حال حاضر 9 صندوق در ش��ش ماهه بازده 
بهتر از ش��اخص و 12 صندوق در دوره يكس��ال بازده 
بيش از شاخص داش��ته اند. اين صندوق ها با استفاده 
از مدي��ران متخصص خ��ود اقدام به خري��د و فروش 
س��هام در چارچوب مقررات بازار سرمايه مي نمايند. 
بدين ترتيب سبد س��هام متنوع و با انتخاب حرفه اي 
در اختيار س��رمايه گذاران قرار مي گي��رد. موضوعي 
كه با انتخاب صندوق هاي ب��ا بازده باالتر در دوره هاي 
زماني كوتاه مدت و بلندمدت مي تواند منجر به كاهش 
ريسك س��رمايه گذاران در كنار كسب بازده مناسب 
و حتي بيشتر از شاخص نيز ش��ود. در عين حال اين 
صندوق ها يك مزيت ويژه دارند. ماهيت صدور و ابطال 

بودن اين صندوق ها اين امكان را براي سرمايه گذاران 
فراهم مي سازد تا در هر زمان كه مايل به خريد باشند، 
بدون توجه به عرض��ه و تقاضايي كه براي آن صندوق 
وجود دارد به قيمت خالص ارزش روز دارايي ها اقدام به 
خريد كنند و در زماني كه مي خواهند واحدهاي خود را 
بفروشند، بدون نگراني و دغدغه از صف فروش بتوانند 
واحدهاي صندوق خود را با ابط��ال كردن واحدهاي 
صندوق س��رمايه گذاري، بفروش رسانده و وجه خود 
را ظرف چند روز كاري دريافت كنند. در حالي كه در 
دوره كاهش شاخص از بيش از 2 ميليون واحد به سطح 
1.5 ميليون واحد، شاهد صف فروش در حدود نيمي از 
سهام ها و عدم امكان نقدشوندگي آن نمادها بوديم، اما 
امكان نقدشوندگي اين صندوق ها توسط سرمايه گذاران 
وجود داشته است. فعاليت اين صندوق ها در چارچوب 
مقررات و دستورالعمل هاي سازمان بورس بوده و ارزش 
روز دارايي هاي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك 
به صورت روزانه براساس دستورالعمل سازمان بورس 
توسط مدير صندوق محاسبه و به تاييد متولي كه نقش 
نظارتي بر رعايت مقررات صندوق هاي سرمايه گذاري 
دارد، تاييد مي شود. همچنين اطالعات مالي در سايت 
صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك منتشر مي شود 
و بازده آنها توسط بورس يا نهاد ديگري تضمين نشده 
است، اما عملكرد آنها عمدتا تحت تاثير بازده شاخص 
و تصميم��ات مديران اس��ت. همچنين بس��ياري از 
صندوق هاي س��رمايه گذاري مشترك امكان صدور و 
ابطال آنالين دارند و لذا نياز به مراجعه هاي حضوري 

كاهش يافته است. 



گروه راه و شهرسازي|
حمله گازانبري كرونا و دالر به قيمت سفرهاي هوايي، براي 
دومين بار در سال جاري، قيمت بليت پروازهاي داخلي را 
آسماني كرد. آنگونه كه انجمن شركت هاي هواپيمايي 
اعالم كرده است، نرخ هاي جديد پروازهاي داخلي متناسب 
با دالر 27 هزار توماني و با توجه به محدود ش��دن سقف 
ظرفيت پروازها به 60 درص��د در دوران كرونا، از اول آبان 
سال جاري اعمال خواهند ش��د.  بر اساس اعالم انجمن 
شركت هاي هواپيمايي، حداقل قيمت 491 هزار تومان 
و حداكثر 2.6 ميليون تومان مربوط به مسير بندرعباس-
تبريز است. سقف قيمت بليت تهران-مشهد به عنوان پر 
ترددترين مسير پروازي كشور نيز يك ميليون و ۳۵4 هزار 
و كف آن 647 هزار و ۵00 تومان تعيين شده است. بر اساس 
اين نرخ نامه، تعداد پروازهاي با قيمت باالي يك ميليون 
تومان افزايش چشم گير داشته و در بيشتر مسيرها، حداكثر 
قيمت بليت باالي يك ميليون تومان اس��ت. همچنين 
حداقل قيمت بليت نيز در چند مورد ۵00 هزار تومان و در 
ساير موارد 600 تا 700 هزار تومان نرخ گذاري شده است.

    گرانترين مسيرها؟
گران ترين قيمت بليت براي مسير تبريز-بندرعباس با 
حداكثر قيمت 2 ميليون و 674 هزار و 200 تومان بوده، 
همچنين مسير كرمانشاه- بندرعباس در حداكثر قيمت 

خود 2 ميليون و 60 هزار تومان تعيين قيمت شده است.
قيمت بليت كيش-تبريز نيز جزو بليت هاي باالي 2 ميليون 
تومان بوده و در حداكثر قيمت به نرخ 2 ميليون و ۵71 هزار 
و ۳00 تومان به فروش مي رسد. پرواز ماهشهر-مشهد نيز 
در حالت حداكثري خود 2 ميلي��ون و ۳0 هزار تومان به 
مشتريان فروخته خواهد شد. در ساير پروازها نيز حداكثر 
قيمت باالي يك ميليون تومان است كه به عنوان مثال 
پرواز اروميه- كيش، س��اري- كيش، كرمانشاه- كيش، 
كرمانشاه- قشم، رشت-عسلويه بين يك ميليون و ۸00 تا 
يك ميليون و 900 هزار تومان فروخته خواهد شد. حداكثر 
قيمت بليت پرواز تهران-مشهد يك ميليون و ۳۵4 هزار 
تومان و حداقل نرخ اين مس��ير 647 هزار و ۵00 تومان 
اعالم ش��ده است. قيمت بليت پروازهاي تهران-كيش و 
تهران-قشم هم به ترتيب بين »700 هزار تا يك ميليون و 
7۵0 هزار« و »722 هزار تا يك ميليون و ۸90 هزار« تومان 
دامنه گذاري شده اند. گفتني است آخرين بار خرداد ماه 
امسال و به بهانه شيوع كرونا و كاهش درآمد شركت هاي 
هواپيمايي، نرخ بليت پروازهاي داخلي افزايش يافته بود اما 
اين بار به بهانه افزايش قيمت دالر اين اتفاق مجدداً پس از 
تنها 4 ماه رخ داده است. مديران سابق سازمان هواپيمايي 
كشوري پيشتر اعالم كرده بودند كه ۵۵ درصد هزينه هاي 
شركت هاي هواپيمايي، ارزي است، اما مديران جديد اين 

سازمان هنوز درباره اين موضوع اظهارنظر نكرده اند.

    تعيين نرخ هاي جديد با دالر ۲۷ هزار توماني 
در همين حال، مقصود اس��عدي س��اماني، دبير انجمن 
شركت هاي هواپيمايي با بيان اينكه براي افزايش قيمت 
بليت هواپيما نيازي به مجوز سازمان هواپيمايي كشوري 
نداريم، گفت: نرخ جديد بر اس��اس دالر 27 هزار توماني 

تعيين شده است. اسعدي ساماني در گفت وگو با تسنيم در 
واكنش به اينكه آيا افزايش قيمت بليت پروازهاي داخلي 
مجوز سازمان هواپيمايي كشوري را دارد، اظهار كرد: بر 
اساس قانون برنامه پنجم توسعه نرخ بليط پروازهاي داخلي 
آزادسازي شده است، شركت هاي هواپيمايي براي تطبيق 
با وضعيت حمل و نقل هوايي اقدام به نرخ گذاري قيمت 
بليت هواپيما مي كنند. وي تصريح كرد: نرخ كنوني بليط 
هواپيما بر اساس دالر 11 هزار توماني تعيين شده از سوي 
ديگر بر اساس مصوبه ستاد ملي مبارزه با ويروس كرونا از اول 
آبان ماه شركت هاي هواپيمايي بايد حداكثر از 60 درصد 
ظرفيت صندلي هاي خود اس��تفاده كنند، اين مساله به 
همراه نرخ دالر 27 هزار توماني باعث شده تا قيمت گذاري 
جديد توسط انجمن شركت هاي هواپيمايي انجام شود. 
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي يادآور شد: در جلسات 
با ستاد ملي مبارزه با ويروس كرونا بارها تاكيد كرديم، امكان 
شيوع ويروس كرونا در داخل هواپيما با توجه به تمهيدات 
انجام شده وجود ندارد، اما با اين وجود اعالن هاي داخلي 
از اول آب��ان ماه 99 بايد با 60 درصد ظرفيت خود اقدام به 

مسافر گيري كنند.

    آزادسازي قيمت بليت هاي هوايي
به گزارش »تعادل«، در روزهاي نخست آذرماه سال 1۳94، 
سازمان هواپيمايي كشوري از آزادسازي نرخ بليت هواپيما 
در 170 مسير پروازي كشور خبر داد. قانون آزادسازي نرخ 
بليت در سال ۸9 و ذيل بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم 
توسعه به تصويب رسيد و بايد از ابتداي سال سوم برنامه 
پنجم يعني از ابتداي سال 92 كليد مي خورد اما با گذشت 

بيش از 2.۵ س��ال تاخير  از آذرماه سال 94 در 170مسير 
داخلي اجرا شد. با اين حال، طي سال هاي گذشته سازمان 
هواپيمايي كشوري به قانون آزادسازي قيمت بليت در ايام 
خاص مانند اربعين بي توجه بود و با تعيين تعرفه، ايرالين ها 
را در تعيي��ن نرخ محدود مي كرد و اي��ن در حالي بود كه 
شركت هاي هواپيمايي در زمان كاهش تقاضا مجبور به 
برقراري پرواز با كمترين قيمت بوده و هستند و سازمان 
هواپيمايي كش��وري اقدامي براي حمايت از ايرالين ها 
نمي كند. در اين حال، نفس آزادسازي قيمت ها همواره 
مورد تاييد اقتصاددانان و فعاالن هوايي بوده است و همين 
مساله بود كه انجام س��فرهاي هوايي را در ايام غيرپيك 
براي اقشار متوسط جامعه فراهم آورد. اما مساله كنوني، 
همانطور كه اسعدي س��اماني اعالم كرده است، ناشي از 
افزايش نرخ دالر و همزماني آن با محدوديت هاي كرونايي 

در پروازها است.

    فروش ۴۰۰ ميليون توماني بليت به امريكا
البته افزايش نرخ دالر تنها بر پروازهاي داخلي موثر نبوده 
است و پروازهاي خارجي را نيز تحت تاثير قرار داده است. 
چرا كه صنعت هوايي از نرخ هاي جهاني تبعيت مي كند 
و در صورت افزايش ن��رخ ارز، طبيعتا نرخ ريالي خدمات 
هوايي نيز افزايش مي يابد. از همين رو است كه مي شنويم 
يا مي خوانيم كه قيمت بليت تهران به مقاصد مختلف در 
امريكا به چيزي حدود ۳۵0 تا 400 ميليون تومان رسيده  
اس��ت. قيمت ارز، ميزان مسافت، عرضه و تقاضا و كالس 
پروازي از مهم ترين عوام��ل اثرگذار در تعيين نرخ بليت 
هواپيما محسوب مي شود. تمام اين عوامل باعث شده نرخ 

بليت ايران به امريكا به چيزي بين ۳۵0 تا 400 ميليون 
تومان برسد كه البته اين رقم با توجه به مسير پروازي به 
شهرهاي اياالت غربي و شرقي يا كشور پرواز كانكشن متغير 
است. دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي در گفت وگو با 
ايلنا درباره قيمت بليت به امريكا گفت: با توجه به نرخ ارز 
و قيمت هاي تمام شده قيمت بليت، مقاصد دوري مانند 
امريكا بسيار افزايش داشته  است. قيمت بليت بيش از ۳00 
ميليون تومان به مقصدي مانند لس آنجلس در حالي است 
كه وقتي قيمت دالر ۳ هزار تومان بود قيمت رفت اين مسير 
بين ۳0 تا 40 ميليون تومان بود. وي با اشاره به پروازهاي 
كانكشن پرواز امريكا اظهار كرد: در حال حاضر مسافران 
ايراني از پروازهاي كانكشن قطر )دوحه(، امارات )دوبي(، 
تركيه )استانبول( و اروپا )لندن، فراكنفورت، آمستردام( 
براي مسير امريكا استفاده مي كنند كه مدت زمان پرواز 
مسيري مانند تركيه تا امريكا حدود 12 ساعت است كه 
تاكيد مي كنم مدت زمان پرواز به شهر مقصد در امريكا 
بستگي دارد. همچنين از اروپا تا امريكا بيش از 7 ساعت 
زمان پروازي است. تمام اين موضوعات در تعيين قيمت 
بليت امريكا موثر است.  امروز در حالي قيمت بليت هواپپما 
در مسير رفت و برگش��ت امريكا به حدود 400 ميليون 
تومان رسيده اس��ت كه تا دو سال پيش با اين رقم امكان 
خريد يك واحد مسكوني در منطقه معمولي تهران وجود 
داشت. گفتني اس��ت كه درصدي از مسافران پروازهاي 
كشورهاي همسايه در واقع مسافران اين پروازهاي كانكشن 
به مقاصد دور مانند امريكا و كانادا هستند كه گويا ارزان ترين 
اين پروازهاي كانكشن همين پرواز هاي تركيه است كه 
برقراري آن به مطالبه عمومي در كشور تبديل شده است. 
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ممنوعيت ورود بدون ماسك
به ناوگان عمومي پايتخت

معاونت حم��ل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران در 
اطالعيه اي اعالم كرد: از امروز شنبه 19 مهر ورود افراد به 
ناوگان حمل و نقل عمومي پايتخت بدون ماسك ممنوع 
اس��ت. روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران روز جمعه با صدور اطالعيه اي اعالم 
كرد: به دنبال افزايش آمار شيوع ويروس كرونا و اعمال 
محدوديت ها از سوي ستاد ملي مقابله با اين ويروس، از 
روز شنبه 19 مهر ماه ورود افراد بدون ماسك در تمامي 
ناوگان عمومي شهر تهران ممنوع خواهد شد. در اين 
اطالعيه آمده است: مجموعه مديريت شهري و معاونت 
حمل و نقل و ترافيك، همواره الزام استفاده از ماسك 
را در ناوگان عمومي پايتخت در دستور كار داشته اند 
و اكنون ب��ار ديگر اعالم كرده اند: رعايت فاصله گذاري 
اجتماعي و اس��تفاده از ماس��ك در مترو و اتوبوس و 
تاكس��ي همچنان مورد تاكيد اس��ت و از روز ش��نبه 
١٩ مهرماه سخت گيري هاي بيشتري توسط نيروي 
انتظامي، پليس مترو و يگان حفاظت شهرداري تهران 
براي استفاده شهروندان از ماسك در مترو و اتوبوس و 
تاكسي هاي شهر تهران اعمال خواهد شد، واز ورود افراد 
بدون ماسك ممانعت بعمل خواهد آمد. براساس اين 
اطالعيه، هم اكنون در 127 ايستگاه مترو و ٦٢ پايانه و 
ايستگاه اتوبوس و تاكسي شهر تهران ماسك به قيمت 

مناسب عرضه مي شود.

شرط عرضه مواد دخاني
در كيوسك ها

مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر 
تهران از اعمال نظارت بر كيوس��ك هاي مطبوعاتي از 
طريق سامانه »كيوسك« خبر داد و گفت: عرضه مواد 
دخاني همانند سيگار در كيوس��ك ها منوط به اخذ 
مجوز از س��تاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت 
خواهد بود.سيدعلي مفاخريان در گفت وگو با ايسنا، 
در تش��ريح روند نظارت بر كيوسك هاي مطبوعاتي 
سطح شهر تهران به راه اندازي سامانه اي به نام كيوسك 
اش��اره كرد و گفت: محتواي اين سامانه هم در بخش 
كار داخلي ما در ش��ركت ساماندهي صنايع و مشاغل 
براي نظارت بر كيوس��ك ها مورد بهره ب��رداري قرار 
مي گيرد يعني آخرين جابه جايي ها و مس��تندات هر 
كيوسك در اين س��امانه با هدف اعمال نظارت دقيق 
بارگذاري خواهد ش��د. وي افزود: از سوي ديگر در اين 
سامانه بخش نظارت مردمي پيش بيني شده است كه 
اگر تخلفاتي از بهره بردار كيوسك ها و نوع برخورد آنها 
توسط ش��هروندان ديده شود از طريق اسكن باركدي 
كه به زودي بر روي كيوسك ها نصب مي شود بتوانند 
به سامانه متصل و نظرات خود را در ارتباط با بهره بردار 
كيوسك اعالم كنند. مفاخريان ادامه داد: شكايات اعالم 
شده اگر مربوط به حوزه شهرداري باشد توسط شركت 
س��اماندهي صنايع و شماغل ش��هر تهران رسيدگي 
خواهد شد و اگر الزم باشد موضوع به اتحاديه منتقل 
مي شود تا ش��كايت رسيدگي و پاسخ شهروندان داده 
شود. مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل 
ش��هر تهران در بخش ديگري از صحبت هاي خود با 
اشاره به اينكه برخي از كيوسك ها تخلفاتي همچون 
سدمعبر، توسعه فضاها همانند ايجاد زيرزمين يا ايجاد 
تغييرات در كيوسك ها را مرتكب شده اند، افزود: ممكن 
است اين تخلفات از نظر ما پنهان مانده كه در اين موارد 
شهروندان مي توانند كمك كنند و گزارشات مردمي را 
از طريق دسترسي اين موضوع در سامانه اعالم كنند. وي 
ادامه داد: در اين سامانه فضاي تقدير و تشكر نيز فراهم 
شده به شكلي كه اگر خدمات مناسبي ارايه مي شود 
اين آمادگي وجود دارد كه كيوس��ك دار مورد تشويق 
قرار گيرد تا فضاي انجام بهتر وظايف شهروندي فراهم 
شود. مفاخريان درباره فروش مواد دخاني در كيوسك ها 
نيز گفت: در ارتباط با عرضه مواد دخاني مثل سيگار در 
كيوسك ها مخالفيم اما در قرارداد جديدي كه درحال 
تنظيم است، پيش بيني شده كه كيوسك دار اتحاديه 
برود و مجوزهاي الزم در اين بخش را از ستاد مبارزه با 
مواد مخدر يا وزارت بهداشت تامين كند. قطعا متولي 
اين موضوع ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز است كه اين 
موضوع را در دستور رسيدگي هم دارد؛ به اين ترتيب 
اگر نتوانند مجوزهاي الزم براي عرضه سيگار را دريافت 

كنند اين كار با مخالفت ما همراه خواهد بود.

اثر اجرا يا لغو طرح ترافيك
بر شيوع كرونا

رييس كميته س��المت ش��وراي ش��هر تهران در 
مورد تاثير اجرا يا لغو طرح ترافيك بر شيوع كرونا 
توضيحاتي ارايه كرد. ناهيد خداكرمي در گفت وگو 
با ايسنا، در موردتاثير اجراي طرح ترافيك در شيوع 
كرون��ا، گفت: طرح ترافيك تاثي��ري در كاهش يا 
افزايش كرونا ندارد. وي با بيان اينكه مطالعات اين 
موضوع را تاييد نكرده اس��ت، افزود: مطالعات در 
هيچ جاي دنيا اين موضوع كه اجراي طرح ترافيك 
بر شيوع كرونا تاثير مثبت دارد را تاييد نكرده است. 
او با اشاره به آغاز فصل سرما و احتمال ايجاد پديده 
وارونگي هوا در پايتخت نيز گفت: آلودگي هوا بر ريه 
شهروندان تاثير گذاشته و آن را ضعيف تر مي كند 
و به همين دليل به نظر مي رسد اجراي طرح براي 

كنترل بيماري نيز موثر است. 

ايرالين ها هر دقيقه
۳۰۰ هزار دالر ضرر مي كنند

ياتا هشدار داد: صنعت هواپيمايي كرونازده جهان در 
نيمه دوم س��ال ميالدي جاري 77 ميليارد دالر ديگر 
ضرر خواهد كرد. به گزارش ايس��نا، ياتا هش��دار داد 
صنعت هواپيمايي جه��ان با نرخ ۳00 ه��زار دالر در 
دقيقه معادل 1۳ ميلي��ارد دالر در ماه ضرر مي كند و 
ممكن اس��ت بخش هاي زيادي از اين صنعت تا چند 
ماه ديگر دچار ورشكستگي شود.  برايان پيرس، رييس 
اقتصاددان انجمن بين المللي حمل و نقل هوايي )ياتا( 
به خبرنگاران گفت: مس��اله اصلي اكنون كمك است 
به خصوص يارانه هاي دس��تمزد كه از سوي دولت ها 
در حال حذف ش��دن هس��تند. وي خواستار تمديد 
برنامه هاي حمايتي دولت ها براي ايرالينها ش��د. ياتا 
اعالم كرده كه ايرالين ها در س��ه ماهه دوم امسال كه 
شيوع ويروس كرونا سفرهاي جهاني را فلج كرده است، 
۵1 ميليارد دالر ضرر كردند. درخواست ها براي افزايش 
حمايت دولتي در حالي مطرح ش��ده كه ايرالين هاي 
امريكايي با از دس��ت دادن اميدشان به تصويب بسته 
كمك مالي جديد ف��درال، مرخصي اجباري بيش از 
2۳ هزار نفر از كاركنانش��ان را آغاز كردند. ياتا نسبت 
به ورشكستگي بيشتر ايرالين ها در زمستان نيمكره 
شمالي هشدار داده زيرا صرفه جويي ها و كاهش هزينه ها 
براي جبران سقوط درآمد ش��ركت هاي هواپيمايي 
كافي نيست.به گفته پيرس، يك شركت هواپيمايي 
معمولي اكنون براي هشت و نيم ماه فعاليت پول دارد. 
بر اساس گزارش رويترز، ايرالين هاي جهاني خواستار 
سيستم جهاني تست كوويد 19 پيش از پرواز به جاي 
قرنطينه و محدوديت هاي سفر هستند كه باعث فلج 
شدن سفرهاي هوايي شده اند. ياتا انتظار دارد حتي در 
صورت عرضه واكسن كوويد 19، سطح ترافيك هوايي 
تا پايان سال 2021 راكد مانده و ضرردهي شركت هاي 
هواپيمايي با نرخ پنج تا شش ميليارد دالر در ماه ادامه 
پيدا كند و تا سال 2022 اين بخش به سودآوري برنگردد.

مذاكره درباره افتتاح
راه آهن خواف - هرات

وزيران راه ايران و افغانستان در خصوص جزييات افتتاح 
و بهره ب��رداري از راه آهن خواف-هرات گفت وگو كرد. 
به گزارش ايسنا، محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي 
و محمد يما ش��مس، وزير حمل ونقل افغانستان، در 
خصوص جزييات و ابعاد مختلف افتتاح و بهره برداري از 
خط  راه آهن خواف-هرات با يكديگر گفت وگو كردند. دو 
طرف در اين گفت وگو كه از طريق ارتباط ويدئوكنفرانس 
انجام شد در خصوص شيوه بهره برداري، مسائل مالي، 
خدمات بيمه اي، آموزش نيروي انساني، نقل و انتقال 
بار و مسافر، مس��ائل گمركي، فني و امنيتي، رايزني و 
گفت وگو كردند. اسالمي، در بخشي از اين گفت وگو بر 
ضرورت دقت در جزييات و ابعاد گفت وگوها و قرارداد 
بهره برداري خط ريلي خواف-هرات تاكيد كرد و گفت: 
اهداف بلندي را براي اين خط ريلي، مي توان پايه گذاري 
كرد.  او افزود: ساخت و بهره برداري از اين خط ريلي، همه 
كار نيست؛ بلكه نقطه آغاز و سنگ بنايي براي توسعه 
روابط استراتژيكي است كه خير و بركت آن به دو ملت 
دوست و همسايه خواهد رسيد. راه آه�ن خواف-هرات، 
به طول 1۳9 كيلومتر، به صورت يك خطه ساخته شده و 
خواف در استان خراسان رضوي را به هرات، دومين شهر 

پرجمعيت افغانستان متصل مي كند.

بازار مسكن در فاز استراحت فصلي
عباس زينعلي، كارش��ناس اقتصاد مسكن با بيان 
اينكه از ابتداي مهر تا اواس��ط بهمن ماه بازه زماني 
اس��تراحت بازار مسكن اس��ت، گفت: بازار مسكن 
رشد كمتري را نسبت به بخش هاي رقيب داشته كه 
نشان دهنده ماهيت منطقي بودن اين حوزه است. 
زينعلي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: افزايش قيمت 
مسكن فاصله اي غير قابل تحمل را بين قدرت خريد 
متقاضيان خانه اولي با قيمت ها ايجاد كرده است. از 
طرف ديگر ورود به بازه زماني استراحت بازار مسكن 
يعني فصل پاييز در كنار شيوع بيماري كرونا منجر به 
كاهش معامالت و كاهش سرعت رشد قيمت مسكن 
شد. وي افزود: انتظار داريم ركود نسبي بازار مسكن 
تا اواس��ط بهمن ماه ادامه پيدا كند و سپس شاهد 
خريدهاي ش��ب عيد باشيم كه به رشد معامالت و 
احتمااًل رشد نسبي قيمت مي انجامد. البته تبديل 
به احسن قوي ترين بخش بازار خواهد بود. زينعلي 
در مقايسه بازار مسكن با بازارهاي موازي گفت: بازار 
مسكن طي دو سال گذشته نسبت به ارز، طال و بورس 
رشد كمتري داشته اما اين حوزه شرايط منطقي تري 
نسبت به بازارهاي رقيب دارد. در بازار بورس يا طال 
شايد رشد عجيبي را در يك دوره زماني شاهد باشيم 
اما معمواًل باال نمي مانند و به تدريج خود را با ميزان 

رشد بازار مسكن تطبيق مي دهند.

انجمن شركت هاي هواپيمايي سقف و كف قيمت بليت هاي داخلي را به روزرساني كرد

پرواز دالري هزينه سفرهاي هوايي 

مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران تشريح كرد

راهكارهاي كاهش اثر آلودگي هوا بر شيوع كرونا
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران با اشاره به 
اينكه بر اساس تحقيقات انجام شده آلودگي هوا امكان ابتال 
به بيماري كوويد 19 را افزايش مي دهد، گفت: با استفاده 
از راهكارهاي قانوني و س��اده مي ت��وان آلودگي هوا را در 
شش ماهه دوم امسال كنترل كرد. حسين شهيدزاده در 
گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه بعد از شيوع ويروس كرونا 
تحقيقات زيادي درباره ارتباط آلوده هوا و امكان شيوع اين 
ويروس انجام شد، اظهار كرد: سازمان جهاني بهداشت ابتدا 
به اين نتيجه رسيده بود كه ارتباط مشخص و مستقيمي 
بين اين دو موضوع وجود ندارد اما با گذر زمان تحقيقات 
بيشتر نش��ان دادند كه ويروس كرونا مي تواند از طريق 
ذرات معلق كمتر از 2.۵ ميكرون منتقل ش��ود بنابراين 
آلودگي هوا امكان ابت��ال به بيماري كوويد 19 را افزايش 
مي دهد. وي با اشاره به اينكه اين مساله نشان مي دهد كه 
از اكنون بايد سعي در كاهش آلودگي ناشي از ذرات معلق 
داشته باشيم، تصريح كرد: نه تنها ارتباط مستقيمي بين 
آلودگي هوا و شيوع بيماري كوويد 19 و احتمال افزايش 
تلفات وجود دارد بلكه آالينده هاي هوا س��بب تضعيف 
سيستم ايمني بدن مي ش��وند و از اين جهت مي توانند 
راه را براي ابتال به بيماري هموار كند. مديرعامل شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران ادامه داد: هرچند كه به دليل 
حذف سفرهاي آموزشي و برگزاري كالس هاي مدارس، 
دانشگاه ها و... به صورت مجازي تا حدود ۳0 درصد از تردد 
و حمل ونقل معمول ما در شهر تهران كاسته شده است 
اما در مقابل اجراي تغييراتي در اجراي طرح ترافيك - به 
دليل جلوگيري از شلوغ شدن وسايل حمل و نقل عمومي 
و افزايش امكان سرايت بيماري كوويد- 19  سبب شده 
است كه استفاده از خودروهاي شخصي افزايش پيدا كند. 

شهيدزاده در ادامه با بيان اينكه براي كنترل آلودگي هوا 
در شش ماهه دوم سال مي توان كارهاي زيادي انجام داد 
اما اكنون ازنظر اقتصادي كش��ور در شرايطي نيست كه 
بتوان همه آنه��ا را اجرايي كرد، گفت: براي مثال تقويت 
سيستم حمل و نقل عمومي يكي از واجب ترين كارهايي 
است كه بايد در اين زمينه انجام شود اما در حال حاضر نه 
شهرداري بودجه  كافي براي اين كار را در اختيار دارد و نه 
دولت توانسته در اين زمينه كمكي كند.به گفته وي با وجود 
اين شهرداري درحال حاضر با استفاده از منابع ديگري در 
تالش است كه تعدادي اتوبوس و قطار براي مترو تامين 
كند اما صرف اين كار كافي نيست و بايد اقداماتي ديگري 

نيز در دستور كار قرار گيرد.

     ضرورت اجراي مرحله سوم »طرح كاهش«
مديرعامل ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران ضمن 
اشاره به »طرح كاهش« كه مصوبه سال 9۵ شوراي عالي 
ترافيك شهرهاي كشور اس��ت، تصريح كرد: مرحله اول 
اين ط��رح چك كردن معاينه  فن��ي خودروهايي بود كه 
به محدوده طرح ترافيك وارد مي ش��دند. در مرحله دوم 
طرح كاهش قرار شد كه به وسيله دوربين ها در كل شهر 
تهران معاينه  فني خودروها كنترل شود و اگر خودرويي 
معاينه  فني نداشت، جريمه شود. اين دو مرحله با استفاده 
از دوربين هاي نصب شده و سامانه »سيمفا« اجرايي شد 
اما مرحله سوم »طرح كاهش« كه مهم ترين بخش آن نيز 
بود از سال 96 تاكنون هنوز اجرايي نشده است. شهيدزاده 
در ادامه گفت: بر اساس مرحله سوم »طرح كاهش« شرط 
ورود خودروها به محدوده طرح ترافيك، دريافت معاينه  
فني برتر از مراكز معاينه  فني است. متاسفانه اين مصوبه 

قانوني حدود سه سال اس��ت كه روي زمين مانده است 
بنابراين يكي از راهكارها و قوانيني كه مي توان امس��ال 
حداقل به دليل مشكالت ناشي از بيماري كوويد 19 اجرايي 
كرد، اين مصوبه قانوني است. وي با تاكيد بر اينكه ما منابع 
آالينده متعددي در شهرهاي كشور داريم و براي هر كدام 
مي توان اقدامي انجام داد، اظهار كرد: راهكار ساده اي كه 
مي تواند به كاهش آلودگي هوا و در نتيجه عدم شيوع بيشتر 
ويروس كرونا كمك كند، صرفه جويي و استفاده بهينه از 

وسايل گرمايشي در ماه هاي سرد سال است.

     صرفه جويي در مصرف گاز خانگي 
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران ادامه داد: 
ما در كشور بايد مانند تمام دنيا دماي معتدلي را براي گرم 
نگه داشتن منازل انتخاب كنيم و در كنار آن بدانيم كه بايد 
به جاي افزايش دماي سيستم هاي حرارتي از لباس هاي 
زمستاني براي گرم ماندن استفاده كنيم. با اين اقدام از دو 
جهت به كاهش آلودگي هوا كمك خواهيم كرد. اول آنكه 
س��وخت كمتري در خانه ها مصرف و در نتيجه آلودگي 
كمتري توليد مي شود و دوم آنكه اگر مصرف گاز خانگي 

كاهش يابد، صنايع و نيروگاه هاي اطراف شهرها مي توانند از 
سوخت گاز به جاي مازوت استفاده كنند. شهيدزاده گفت: 
متاسفانه در سال هاي گذشته شاهد بوديم كه همزمان با 
افزايش مصرف گاز خانگي دسترسي صنايع و نيروگاه ها به 
سوخت گاز - كه سوخت پاكتري نسبت به ساير سوخت ها 
است - قطع و آنها مجبور مي شدند كه از ساير سوخت هايي 
كه آلودگي بااليي دارد - مانند مازوت - اس��تفاده كنند 
بنابراين عالوه بر تمهيداتي كه بايد دستگاه هاي مسوول 
براي كنترل آلودگي هوا در ش��ش ماهه دوم امس��ال كه 
مي تواند تاثيري مستقيم روي بيماري كوويد 19 داشته 
باشد، اتخاذ كنند ما شهروندان نيز مي توانيم با استفاده از 
راهكارهايي ساده به سالمت خود كمك كنيم. به گزارش 
ايس��نا، پيش از اين عيس��ي كالنتري - رييس سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت - اظهار كرده بود كه متاسفانه 
امس��ال آلودگي هوا با شيوع بيماري كرونا مصادف شده 
است و بر اساس مقاالت علمي هر واحد افزايش در غلظت 
ذرات معلق كمتر از 2.۵ ميكرون، ۸ درصد تلفات بيماران 
كرونايي را بيشتر مي كند و حتي در برخي مقاالت اين رقم 

1۵ درصد است. 

برابر رای شماره 8059828 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی بابک غدیری فرزند محمد حسن شش دانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 1125 متر مربع قسمتی از پالک 35 فرعی از پالک 18 اصلی به کالسه 96.1750 
واقع در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده از سند مالکیت مشاعی مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض 
دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19905328
تاریخ انتشار : نوبت اول : 99/7/2 تاریخ انتشار : نوبت دوم : 99/7/17

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آيين نامه قانون تعيين 
و تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

 شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

سند مالکیت ششدانگ عرصه اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 593 متر مربع تحت پالک 
88 فرعی از 26 اصلی بخش دو ییالقی حوزه ثبت نوشهر استان مازندران ذیل ثبت 503 دفتر 4 صفحه 133 
به شماره چاپی 222171 بنام منوچهر فتحی فریمانی سابقه ثبت دارد . مالک با ارائه دو برگ استشهادیه 
شهود مصدق دفتر 319 چالوس، اعالم مفقودی سند مالکیت به علت اسباب کشی و در خواست صدور 
س�ند المثنی را نموده است . لذا مراتب برابر ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت طی یک نوبت آگهی 
میشود و چنانچه کسی مدعی معامله نسبت به پالک فوق میباشد یا سند مالکیت نزد وی است مراتب را 
ظرف ده روز از تاریخ انتشار به این اداره اعالم نماید در غیر اینصورت برابر مقررات سند مالکیت المثنی 

صادر خواهد شد . م الف 19905875
 تاریخ انتشار : 99/7/19

آگهی فقدان سند مالکيت 

 فرامرز کلبادی نژاد رئیس ثبت اسناد و امالک نوشهر

نظر به اینکه آقای منوچهر فتحی فریمانی مالک پالک 90 فرعی از 26 اصلی بخش 2 ییالقی نوش�هر اعالم داشته که 
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین محصور به دیوار به مساحت 648.20 متر مربع که در ذیل ثبت 505 صفحه 139 
جلد 4 و به ش�ماره چاپی 222163 بنام خود سابقه ثبت داشته و در بازداشت نمی باشد که نامبرده با ارائه دو برگ فرم 
استش�هادیه تکمیل شده که صحت امضا شهودین را دفتر خانه اسناد رسمی 319 چالوس گواهی نموده اعالم داشته 
اصل سند مالکیت به علت اسباب کشی مفقود گردیده فلذا تقاضای سند المثنی نموده لذا مراتب در اجرای ماده 120 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله ویا وجود 
س�ند مالکیت نزد خود می باشند می توانند از تاریخ انتش�ار آگهی، ظرف ده روز مدارک اعتراضی خود را به این اداره 
تسلیم و رسید دریافت دارند بدیهی است که پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول اعتراض سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات صادر و تسلیم خواهد شد .م الف 19905876
 تاریخ انتشار : 99/7/19

آگهی فقدان سند مالکيت

 فرامرز کلبادی نژاد رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

سند مالکیت ششدانگ عرصه اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 374.25 متر مربع تحت 
پالک 82 فرعی از 26 اصلی بخش دو ییالقی حوزه ثبت نوشهر استان مازندران ذیل ثبت 496 دفتر 4 صفحه 
112 به شماره چاپی 222166 بنام منوچهر فتحی فریمانی سابقه ثبت دارد . مالک با ارائه دو برگ استشهادیه 
شهود مصدق دفتر 319 چالوس، اعالم مفقودی سند مالکیت به علت اسباب کشی و در خواست صدور 
س�ند المثنی را نموده است . لذا مراتب برابر ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت طی یک نوبت آگهی 
میشود و چنانچه کسی مدعی معامله نسبت به پالک فوق میباشد یا سند مالکیت نزد وی است مراتب را 
ظرف ده روز از تاریخ انتشار به این اداره اعالم نماید در غیر اینصورت برابر مقررات سند مالکیت المثنی 

صادر خواهد شد . م الف 19905869
تاریخ انتشار : 99/7/19

آگهی فقدان سند مالکيت 

 فرامرز کلبادی نژاد رئیس ثبت اسناد و امالک نوشهر

آقای منوچهر فتحی فریمانی ) مالک( اعالم نمود که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 1038.70 
متر مربع دارای پالک 86 فرعی از 26 اصلی واقع قریه کندلوس بخش دو ییالقی حوزه ثبتی نوش�هر به شماره مسلسل 
222155 به نام منوچهر فتحی فریمانی سابقه ثبت و سند دارد .وکیل مالک با ارائه دو برگ فرم استشهادیه تکمیل شده 
که صحت امضا شهودین را دفتر خانه 319 چالوس گواهی نموده اعالم داشته اصل سند مالکیت مالک ) منوچهر فتحی 
فریمانی ( به علت اس�باب کشی مفقود گردیده و مالک تقاضای سند المثنی کرده اس�ت . در اجرای ماده 120 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد و چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی ،ظرف ده روز مدارک اعتراضی خود را به همراه سند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت دارند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام 

مالک خواهد نمود. م الف 19905881
م الف  تاریخ انتشار : 99/7/19

آگهی فقدان سند مالکيت

 فرامرز کلبادی نژاد رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

سند مالکیت ششدانگ عرصه اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 1347.81 متر مربع تحت 
پالک 83 فرعی از 26 اصلی بخش دو ییالقی حوزه ثبت نوش�هر استان مازندران ذیل ثبت 497 دفتر 4 
صفحه 115 به شماره چاپی 222157 بنام منوچهر فتحی فریمانی سابقه ثبت دارد . مالک با ارائه دو برگ 
استشهادیه شهود مصدق دفتر 319 چالوس، اعالم مفقودی سند مالکیت به علت اسباب کشی و در خواست 
صدور سند المثنی را نموده است . لذا مراتب برابر ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت طی یک نوبت 
آگهی میشود و چنانچه کس�ی مدعی معامله نسبت به پالک فوق میباشد یا سند مالکیت نزد وی است 
مراتب را ظرف ده روز از تاریخ انتشار به این اداره اعالم نماید در غیر اینصورت برابر مقررات سند مالکیت 

المثنی صادر خواهد شد. م الف 19905873
تاریخ انتشار : 99/7/19

آگهی فقدان سند مالکيت

 فرامرز کلبادی نژاد رئیس ثبت اسناد و امالک نوشهر



سيستم ها و فرايند هايي كه سال ها و حتي دهه ها بازار 
مالي را قبضه كرده بودند حاال با رشد و توسعه تكنولوژي 
در س��ايه قرار گرفته اند. به پول كاغ��ذي دقت كنيد. 
اسكناس زماني روش اصلي پرداخت محسوب مي شد و 
حاال با پيدايش گزينه هاي سريع و امن ديگر استفاده از 
اين روش پرداخت كاهش يافته است. بسياري كاهش 
اس��تفاده از اسكناس را ناشي از پاندمي كرونا مي دانند 
كه البته نمي ت��وان نقش آن را در افزايش اس��تفاده از 
روش هاي ديجيتال انكار كرد. اما روند كاهش استفاده 
از پول نقد مدت ها و از س��ال ها قبل آغاز شد. اتحاديه 
تجاري فايننس در انگلس��تان كه در سال ۲۰۱۷ براي 
بخش بانكداري و خدمات مالي اين كش��ور ايجاد شد 
طي تحقيقاتي نشان داد كه در سال ۲۰۱۹ سهم پول 
نقد كمتر از يك چهارم تمامي پرداختي هايي است كه 

در اين كشور صورت مي گيرد.
كوويد ۱۹ يكي از فاكتور هايي اس��ت كه باعث كاهش 
استفاده از اسكناس شده و نبايد اين موضوع را تنها ناشي 
از بحران حاضر دانست. از فاكتور هاي ديگر مي توان به 
تغيير رفتار مردم به س��مت خريد اينترنتي و آنالين با 
گذشت زمان اشاره كرد. درواقع همانطور كه وب سايت 
آي تي پروپورتال اش��اره مي كند، خريد بدون تماس 
به يكي از روش هاي رايجي تبديل ش��ده كه از طريق 
آن نيازي به پرداخت نقدي وجود نخواهد داشت. اين 
موضوع موجب افزايش شكل گيري پلتفرم هاي انتقال 
پول ديجيتالي پول ش��ده است. اين پلتفرم ها با از بين 
بردن هزينه هاي اضافي پول نقد روش��ي آسان، سريع 
و ايمن را به عنوان جايگزيني براي اس��كناس معرفي 
كرده اند. بدون شك تحولي كه امروزه شاهد آن هستيم 
جايگاه اس��كناس را در جامعه متزلزل كرده اس��ت اما 
چشم انداز كلي چگونه است و صنعت امور مالي چگونه 

پاسخ خواهد داد.

    بيشترين  بهره 
براي سازمان هايي كه  راه حل ديجيتال دارند

در شرايط فعلي و به دليل پاندمي كوويد۱۹ و قرنطينه، 
مش��تريان مجبورند از گزينه هاي ديجيتال استفاده 
كنن��د و حضور در بانك و ادارات امكان پذير نيس��ت. 
به همين دليل فين تك ها كه در واقع ارايه دهندگان 
اصلي فضاي ديجيتال محسوب مي شوند با تسهيل 
تراكنش ه��اي آنالي��ن از طريق خدم��ات پرداخت 
ديجيتال به فرياد مش��تريان رسيده اند. همچنين به 
دليل تعطيلي مكان هاي فيزيكي، شركت هايي كه به 
صورت ديجيتالي در زمينه ارايه وام فعاليت مي كنند 
توانس��تند بهتر از همتايان خود به درخواس��ت هاي 
وام مشتريان پاس��خ دهند. طيف كاربران نيز نسبت 
به قبل گس��ترش يافته  اس��ت. امروزه ش��اهديم كه 
نه تنها كارب��ران جوان بلكه حتي مس��ن ترها نيز به 
اس��تفاده از خدمات ديجيتال روي آورده اند و تعداد 
كاربران��ي كه در ده��ه چهارم و پنج��م زندگي خود 

هس��تند نيز افزايش يافته است. محدوديت ها باعث 
شده است تا نس��ل مس��ن كه معموال در استفاده از 
روش ه��اي جديد احتياط مي كنن��د نيز عادت هاي 
خ��ود را تغيير دهند. تحقيقاتي از س��وي موسس��ه 
 )NBS)  Nationwide Building Society مالي
نشان داده كه سه چهارم از مشتريان باالي ۵۵ سال اين 
موسسه استفاده از پول نقد را كاهش داده اند. مشتريان 
امروزه بيش از پيش از كارت هاي اعتباري و مالي خود 
براي خريد هاي كوچك استفاده مي كنند و اين جريان 
در كنار استفاده از روش هاي ديجيتال باعث كاهش 
استفاده از پول نقد شده است. بسياري از مردم پيش 
از پاندمي به داليل متعدد از جمله بي اعتمادي، ترس 
از تكنولوژي يا عادت هاي كهنه در استفاده از خدمات 
ديجيتال ترديد داشتند، اما از اين پس انتظار مي رود با 
خدماتي كه فين تك ها در امورمالي ارايه مي دهند، روند 
معكوس يعني گذار از اسكناس به روش هاي ديجيتال 

ادامه پيدا كند.

   انتقال پول و رابطه آن با پول نقد
ارايه دهندگان خدمات مالي با تكيه بر مزاياي ديجيتال 
مي توانند نرخ تبديل ارز را تضمين كرده و درنتيجه 
مهاجراني كه با دشواري هاي مالي روبرو هستند ديگر 
براي انتقال پول متحمل هزينه هاي اضافي نخواهند 
شد. همچنين اين شركت ها پشتيباني مداوم و ساده  

را نيز ممكن كرده اند، براي مثال ماموران محلي كه با 
مشكالت و رويه رايج آشنايي دارند در روند انتقال پول 

مهاجران را ياري مي كنند.
همچنين اين خدمات تجربه ساده و دل پذيري را براي 
مشتري فراهم مي كنند و اعتبار و مهم تر از آن امنيت 
بيش��تري نيز دارند. تفاوت پول نقد و ديجيتال براي 
مهاجران اهميت بااليي دارد. معموال خانواده مهاجران 
براي درآمد به آنها متكي هستند و در برخي موارد تنها 
منبع درآمدي آنها فرد مهاجر است. براي مثال طبق 
اعالم بانك جهاني در س��ال ۲۰۱۹ حواله هاي مالي 
به ۵۵۴ ميليارد دالر رس��يدند، مبلغي كه از مجموع 
جريان هاي مالي برون مرزي به كش��ور هاي جهان 
سوم بيشتر است. به دنبال قرنطينه، مهاجران نيز با 
مشكالتي از جمله بسته ش��دن مرز ها روبرو شدند. 
اين موضوع و البته تعطيلي بيشتر جريان هاي مالي 
فيزيكي باعث ش��د تا گزينه اي ب��راي انتقال پول به 
صورت فيزيكي وجود نداشته باشد. درنتيجه كارگران 
براي رس��اندن پول به خانواده خود به راهي مطمئن 
نياز داش��تند كه راهكار ديجيتال اين امكان را براي 

آنها فراهم كرد.

    تغييراتي كه در نتيجه كرونا پديد آمد
كوويد ۱۹ بدون شك نقش مهمي در تحول رويكرد 
مش��تريان داشته اس��ت. يافته هاي تحقيقي نشان 

مي دهد كه بيش از نيمي از مش��تريان حداقل يك 
بار در ماه اول قرنطينه براي ارس��ال پول به دوستان 
و خان��واده خ��ود از روش هاي ديجيتال اس��تفاده 
كرده اند و ۲۰ درص��د آنها بيش از ۲ بار در ماه از اين 
روش استفاده كرده اند. با وجود اينكه روند تغيير به 
آهس��تگي صورت مي گيرد اما كشور هاي غربي در 
حال تبديل شدن به جوامع بدون اسكناس هستند 
و حاال زمان آن رسيده كه آينده پول نقد را بازنگري 
كنيم. پيش از بحران كرونا، شركت فايننس انگلستان 
پيش بيني كرده بود كه در سال ۲۰۲۸ اسكناس تنها 
۱۰ درصد از پرداخت ها را به خود اختصاص خواهد 
داد. از آنجايي كه كوويد ۱۹ باعث تسهيل اين جريان 
شده است بايد بار ديگر اين برآوردها را بررسي كرد. 
اس��كناس همواره با روش ها و گزينه هاي جديد در 
رقابت بوده اس��ت اما راحتي، سرعت و بهبود تجربه 
مش��تري و امنيت بيشتري كه روش هاي ديجيتال 
ارايه مي كنند را نمي توان ناديده گرفت؛ به ويژه براي 
مردمي كه با روش هاي تازه زندگي در دنياي مدرن 
خو گرفته اند. با روند و سرعتي كه رشد تكنولوژي در 
جهان امروز دارد، احتماال بازگشتي در مسير كاهش 
پول نقد نخواهد بود. از رو كساني كه در زمينه نوآوري 
در اين صنعت فعاليت دارند با اطمينان و امنيت به 
رش��د خود ادامه خواهند داد و جه��ان اطراف ما به 

تدريج متحول خواهد شد.

6 ادامه از صفحه اول

ويژه

دنياي فناوري

ويژه

دانش و فن   Sat. Oct 10. 2020  1775   شنبه  19   مهر 1399   22 صفر 1442  سال هفتم    شماره 

دستور ويژه رييس ستاد اجرايی 
فرمان امام برای  مقابله با کرونا 
وهمکاری با وزارت بهداشت 

ر ييس س��تاد اجرايی فرمان امام برای بسيج امکانات اين 
ستاد به منظور مقابله با کرونا وهمکاری با وزارت بهداشت 
دس��تور داد. در پی افزايش چش��مگير آمار ابتال به کرونا 
در کش��ور و گذشتن تعداد مبتاليان از ۴۰۰۰ نفر در روز ، 
رئيس ستاد اجرايی فرمان امام با صدور دستوری خواستار 
همکاری ويژه بخش های اين ستاد با وزارت بهداشت شد. 
بنابراين گزارش با توجه به افزايش چشمگير آمار ابتال به 
کرونا  و دستور ويژه مقام معظم رهبری دراين زمينه، محمد 
مخبر رئيس ستاد اجرايی دستور بسيج تمام امکانات اين 
ستاد ازجمله س��امانه ۴۰۳۰، کاروان های سيار پزشکی، 
واحدهای توليد ماسک و مواد ضدعفونی کننده، واحدهای 
توليد دارو و تمام نيروهای جهادی همکار ستاد برای افزايش 
همکاری های قبلی با وزارت بهداش��ت را صادر کرد.  اين 
گزارش می افزايد: پيش از اين نيز از اولين روزهای شيوع 
اين ويروس  ستاد اجرايی فرمان امام با راه اندازی بزرگ ترين 
کارخانه توليد ماسک در منطقه با ظرفيت توليد ۵ ميليون 
ماس��ک در روز و کارخانه توليد م��واد ضدعفونی کننده، 
راه اندازی سامانه ۴۰۳۰ برای ارائه مشاوره تلفنی درخصوص 
کرونا، توليد داروی رمديسيور و دستگاه های تنفسی و تالش 
محققان دانش بنيان س��تاد برای ساخت واکسن کرونا از 
چندمسير و تامين دارو و اقالم مورد نياز جامعه سالمت، 
دراين مسير همکاری گسترده ای با وزارت بهداشت و ستاد 

ملی مقابله با کرونا داشته است.

سرايت تورم به ترابري
 پ��س از بروز و ظه��ور در قيمت كاالهاي س��رمايه اي در 
بازارهايي همچون سهام و ساير بازارهاي دارايي، هم اينك 
در آستانه بازار خدمات عمومي همچون بازار حمل ونقل 
عمومي در ش��هرها و خارج از شهرها ايستاده است. اوايل 
هفته گذشته شاهد بوديم كه شوراي شهر تهران به يك 
فوريت اليحه افزايش ۲۵ درصدي نرخ بليت هاي مترو و 
اتوبوس در شرايطي راي داد كه از اول سال جاري نرخ هاي 
يادش��ده ۲۵ درصد افزايش يافته بود. در روز پاياني هفته 
گذشته نيز شاهد انتشار نرخ نامه جديد انجمن شركت هاي 
هواپيمايي براي قيمت بليت پروازهاي داخلي كه قرار است 
از اول آبان ماه سال جاري اعمال شود، بوديم. پيش از اين، 
نرخ بليت ه��اي هوايي در ۲۰ خرداد س��ال جاري، به روز 
رساني شده بود. احتماال در هفته يا هفته هاي آتي، اعالم 
قيمت هاي جديد براي بليت س��فرهاي ريلي كه در سال 
جاري ۲۵ درصد افزايش داشته اند را نيز تجربه خواهيم كرد.

۲- آنگونه كه دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي اعالم 
كرده اس��ت، دو عامل رش��د نرخ دالر و همچنين اعمال 
محدوديت هاي كرونايي در پروازها به دس��تور ستاد ملي 
مقابله با كرونا مبني بر انجام پروازها حداكثر با 6۰ درصد 
ظرفيت هواپيما منجر به تجديد نظر و به روزرساني قيمت 
بليت هواپيماها شده اس��ت. قيمت هايي كه حداقل نيم 
ميليون تومان و حداكثر ۲.6 ميليون تومان هستند و به طور 
ميانگين مي توان گفت كه يك پرواز در يك مسير معمولي 
ح��دود ۱.۵ ميليون تومان هزينه دارد. از اين رو، س��فر با 
هواپيما بيش از هميشه، از دسترس اقشار متوسط دور شده 
و تنها به اقشار خاص و همچنين مديران شركت هاي دولتي 
و خصوصي محدود خواهد ش��د. در پي آزاد سازي قيمت 
پروازهاي داخلي كه از آذر س��ال ۹۴ انجام شد، اگر چه در 
اوج سفرهاي هوايي در ايام خاص، دسترسي به سفر هوايي 
صرفا به اقشار خاص محدود مي شد، اما در ايام عادي، اقشار 
متوسط جامعه مي توانستند از هواپيما حتي با قيمت هايي 
ارزانتر از سفر با اتوبوس يا قطار، براي انجام سفر خود استفاده 
كنند. حاال اما با رشد نجومي قيمت بليت هواپيما، اين گزينه 
از پيش روي مشتريان عادي هواپيماها برداشته شده است.
۳- بي گمان، از نگاه بنگاهداري، در شرايط كنوني، مساله 
ايرالين هاي داخلي يا دغدغه شهرداري تهران، صرفا حفظ 
سيستم و ناوگان حمل و نقل است و اي بسا كاهش مسافر 
به دليل رشد قيمت ها، در اين ش��رايط كرونا زده و داراي 
محدوديت، جلب رضايت مسووالن سيستم هاي حمل و 
نقلي يادشده را نيز به همراه داشته باشد. بديهي است كه 
در اين شرايط، جلب مشتري و مسافر در انتهاي فهرست 

دغدغه مديران قرار دارد.
۴- در آبان سال گذشته كه ميانگين نرخ دالر حدود ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ تومان بود، دولت قيمت بنزين را از ۱۰۰۰ تومان به 
۳۰۰۰ هزار تومان افزايش داد تا شايد كمي از بار تخصيص 
يارانه به سوخت بكاهد و قيمت بنزين به قيمت فوب خليج 
فارس نزديك ش��ود. حاال اما در شرايطي كه دالر ۲۷ هزار 
توماني مبناي قيمت گذاري سفرهاي هوايي قرار گرفته 
است، قيمت بنزين همچنان ۳۰۰۰ هزار تومان است و به 
عبارتي، به دليل افت ۱۳۴ درصدي ارزش ريال ايران در برابر 
دالر امريكا طي يك سال گذشته، قيمت بنزين نيز )در قياس 
با نرخ دالر( به همين ميزان ارزان تر شده است. از اين رو، دالر 
از سويي عامل پرواز قيمت بليت سفرهاي هوايي شده است و 
از سوي ديگر، هزينه سفر با خودروهاي شخصي را به نسبت 
ساير شقوق حمل و نقل )هواپيما و قطار( كاهش داده است. 
با يك محاسبه سرانگشتي اين مساله مشخص مي شود. 
ميانگين هزينه رفت و برگشت يك خانواده سه نفر از تهران 
به مشهد با نرخ هاي جديد هواپيما حدود ۹ ميليون تومان 
و با قطار حدود ۲.۵ ميليون تومان است، اما هزينه سفر با 
خودروي شخصي در مسير يادشده حداكثر به اندازه قيمت 

۲۰۰ ليتر بنزين يعني6۰۰ هزار تومان است.
۵- از اين رو، افزايش نجومي قيمت بليت پروازهاي داخلي 
منجر به تقويت الگوهاي پيشين ترابري و سفر در كشور 
خواهد شد. الگوهايي كه طي سال هاي گذشته با آزادسازي 
قيم��ت پروازها و همچنين س��فرهاي ريل��ي و افزايش 
استقبال از اين وسايل نقليه عمومي در حال دگرگوني بود 
و مي توانست در كنار رونق گردشگري و حفاظت از محيط 
زيست، منجر به كاهش تلفات جاده اي وپيامدهاي ناگوار 
بعدي آن شود. اينك اما در شرايطي كه سيستم هاي حمل 
و نقلي از تامين هزينه هاي تعمير و نگهداري ناوگان خود 
ناتوان هس��تند و از دريافت كمك هاي دولتي نيز محروم 
شده اند، بي گمان، روند صعودي افزايش سهم هزينه حمل 
و نقل در سبدخانوار طي ۲۴ ماه گذشته، ادامه خواهد يافت 
و تردد خودروهاي بيش��تر و تصادفات و تلفات بيشتر در 

جاده ها را شاهد خواهيم بود.

 مايكروسافت ماليات 
بر ارزش افزوده مي پردازد

مايكروسافت و علي بابا به فهرست شركت هايي اضافه 
ش��ده اند كه بايد به دولت اندونزي ماليات بر ارزش 
اف��زوده بپردازند. به گزارش مهر ب��ه نقل از رويترز، 
اداره كل مالي��ات اندونزي از ماه جوالي تاكنون نام 
۳6 شركت را اعالم كرده كه بايد ۱۰ درصد ماليات 
بر ارزش افزوده ب��ه دولت پرداخت كنند و در ميان 
آنها هشت شركت فناوري ازجمله علي بابا، كالود، 
مايكروس��افت، گوگل و نتفليكس نيز ق��رار دارد. 
ماليات برارزش افزوده شامل شركت هاي خارجي 
مي شود كه حداقل ۱۲هزار كاربر اندونزيايي داشته 
باشند و فروش س��االنه محصوالت و سرويس هاي 
ديجيتالش��ان ب��ه حداق��ل ۴۱ هزار دالر برس��د. 
اين ش��ركت ها بايد از يكم نوامبر اي��ن ماليات را از 
آگهي دهندگان و مشتريان ديگر خود دريافت كنند.

اجراي مانور نصب كنتورهاي 
هوشمند  مشتركين تجاري پرمصرف

مانور جهادي نصب ۱۰۰ دستگاه كنتور هوشمند 
در خارج از دس��ترس مشتركين براي مشتركين 
تجاري پرمصرف بخش سلمان ش��هر برگزار شد. 
كيوان فرح زاد، مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي 
برق غرب مازندران گفت: در راس��تاي جلوگيري 
از بهره گي��ري از ب��رق غيرمج��از و كاهش تلفات 
انرژي برق، اين مانور براي مناطق آلوده به انشعاب 
غيرمجاز بخش سلمان شهر اجرايي شد. از ابتداي 
سال روند نصب كنتور هوشمند براي مشتركين 
پرمصرف غرب مازندران ادامه يافته كه در بخش 
سلمان ش��هر تاكنون نصب بيش از ۱۵۰ دستگاه 
كنتور انجام ش��ده و اين روند تا پايان سال جاري 
ادامه خواهد داشت. فرح زاد ادامه داد: حفظ حقوق 
شهروندان قانون مدار و ش��ريف غرب مازندران و 
جلوگيري از بهره گيري غيرمجاز برق توسط معدود 
افراد سودجو، كاهش تلفات غيرفني و فراهم كردن 
بستر مناسب جهت مديريت بار و مصرف مشتركين 
از اهداف اصلي اجراي اين پروژه اس��ت. درصورت 
هرگون��ه دس��ت اندازي غيرمجاز ب��ه كنتورهاي 
هوشمند، كد خطا بالفاصله به مركز پايش مصرف 
انرژي ارسال شده و گروه هاي تست و بازرسي جهت 

بررسي بيشتر موضوع به محل اعزام مي شوند.

اقدامات پيشگيرانه ساري براي 
مقابله با قاچاق فرآورده هاي نفتي

مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري گفت: اجراي طرح هاي مختلف پيشگيرانه 
باعث شد تا ميزان قاچاق انواع فرآورده هاي نفتي 
در حوزه عملياتي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري با كاهش چشمگيري مواجه 
شود. سبحان رجب پور، رييس كارگروه پيشگيري 
و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبكه فرآورده هاي 
نفتي اس��تان مازندران با تاكيد ب��ر پيش بيني و 
پيشگيري از قاچاق فرآورده هاي نفتي گفت: اين 
كارگروه به منظور ايجاد هماهنگي، پش��تيباني، 
پيش��گيري و پيگيري عمليات مقابل��ه با قاچاق 
فرآورده هاي نفتي تشكيل و درحال فعاليت است. 
وي از عملك��رد خ��وب ادارات متولي به خصوص 
ش��ركت ملي پخش فرآورده ه��اي نفتي منطقه 
ساري گفت و اظهار كرد: اقدامات زيادي در حوزه 
پيشگيري از قاچاق فرآورده هاي نفتي منطقه ساري 
انجام شده است كه مي توان از پايش ماهانه مصرف 
و ساماندهي، كنترل و ادامه روند استانداردسازي 
س��هميه با توجه به افزايش ف��روش فرآورده هاي 
نفتگاز سهميه كارت آزاد براي جايگاه داران سطح 
منطقه كه باعث كاهش بيش از ۴۰ درصد مصرف از 
ابتداي اجراي طرح در آذر ۹۸ شد، نام برد. برگزاري 
كارگاه آموزشي براي يگان هاي نيروي انتظامي و 
گشت مشترك و همكاري نزديك با پليس آگاهي 
در شناسايي س��وختگيري هاي مشكوك از ديگر 
اقدامات ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
منطقه ساري است. رجب پور يكي ديگر از اقدامات 
شركت را انجام بازديدهاي ميداني از مجاري عرضه 
دانست و افزود: بررسي و اخذ تراكنش هاي پرتكرار، 
مشكوك و خطا از سامانه منصوبه در محل و بازبيني 
تصاوير دوربين مداربسته نسبت به شناسايي و احراز 
تخلف سوءاستفاده از كارت هاي سوخت از اقدامات 
پيشگيرانه شركت است. كنترل روزانه حذف رمز 
كارت سوخت، اجراي كامل روش مديريت و كنترل 
سوخت ناوگان حمل و نقل عمومي كشور بر اساس 
پيمايش برون شهري و تاييد سوخت خانوارهاي 
فاقد گاز بر اساس استعالم سيستمي سامانه سدف 
از موانع قاچاق فرآورده هاي نفتي است. اين مسوول 
در ارتباط با سوخت چاه هاي كشاورزي استان كه 
تعدادي از آنها فاقد مجوز است، تاكيد كرد: تعيين 
تكليف چاه هاي كشاورزي فاقد پروانه با همكاري 
ادارات مختلف و تس��هيل روند اخ��ذ پروانه كه با 
پيگيري مستمر مس��ووالن استان به نتايج خوبي 
رس��يد و براي تعداد ۱۱۵۸۰ چاه از ۲۴6۰۰ چاه 
ثبت شده و شناسايي شده پروانه صادر شد. وي يكي 
از اقدامات مفيد در پيشگيري از قاچاق سوخت را 
اجراي طرح توزيع الكترونيكي نفت سفيد، نفت گاز 
و گاز مايع دانست و گفت: نتيجه پيگيري هاي اين 
شركت و برگزاري جلسات متعدد با سازمان هاي 
متول��ي و بازديدهاي مش��ترك و اجراي طرهاي 
مختلف پيشگيرانه باعث شد تا ميزان قاچاق انواع 
فرآورده هاي نفتي در حوزه عملياتي شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري با كاهش 

چشمگيري مواجه شود.

كرونا در كنار تغيير رفتار مردم به سمت خريد آنالين با گذشت زمان، باعث كاهش استفاده از اسكناس شده است

تسريع روند جايگزيني پول نقد با پرداخت هاي ديجيتال

كرونا پروژه هاي ماهواره اي را به تاخير نمي اندازد

سرمايه  نامشهود توسعه

جاده تعامل دو طرفه است

رييس س��ازمان فضايي ايران با بيان اينكه به رغم شيوع 
ويروس كرونا، برنامه هاي فضايي مطابق با برنامه زمان بندي 
دنبال مي شود، گفت: پروژه هاي ماهواره اي با سرعت در 
حال پيشرفت است. مرتضي براري در گفت وگو با خبرنگار 
مه��ر، همزمان با هفت��ه جهاني فضا و با توج��ه به اينكه 
شعار امسال هفته جهاني فضا »ماهواره ها زندگي را بهتر 
مي كنند« است، در خصوص كاربرد ماهواره ها در زندگي 
توضيح داد. وي گفت: امروزه آنقدر خدمات و كاربردهاي 
ماهواره فراگير شده كه به جرات مي توان گفت زندگي بدون 
ماهواره ناممكن يا خيلي سخت خواهد بود. از لحظه اي كه 
شما از منزل خارج مي شويد و نرم افزار مسيريابي خود را 
باز مي كنيد در حال استفاده از خدمات ماهواره اي هستيد 
تا زمانيكه به منزل برمي گرديد و در حال تماش��اي مثاًل 
پخش زنده فوتبال هستيد. ارتباطات خدمات بانكي مثل 
عابربانك ها، كنترل كارت هاي سوخت، مسيريابي و… 
همه نمونه هايي از خدمات ماهواره اي هستند كه در زندگي 
ما رسوخ كرده و موجب افزايش رفاه و كيفيت زندگي ها 

شده است. رييس سازمان فضايي ايران تاكيد كرد: مباحثي 
مانند آموزش از راه دور يا پزشكي از دور نيز از حوزه هايي 
است كه بر بستر خدمات ماهواره اي توسعه پيدا كرده اند و 
در اين ايامي كه توصيه به رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
مي شود اين خدمات در سراسر دنيا جدي تر گرفته خواهد 
شد. وي با بيان اينكه حوزه هاي بسيار زيادي از خدمات 
ماهواره اي اس��تفاده مي كنند، خاطرنشان كرد: محيط 
زيست، مديريت مخاطرات طبيعي، كشاورزي، جنگل ها و 
مراتع، اكتشافات معدن، انرژي، منابع آبي، توسعه شهري، 
هواشناسي، خدمات شهري و بسيار ديگر از حوزه ها كه 
اس��تفاده از خدمات ماهواره اي باع��ث ارتقاي بهره وري 
در آنها خواهد شد. پايش ماهواره اي مي تواند اطالعات و 
داده هاي بسيار مفيدي را براي مديريت كشور در اختيار 
تصميم گيران قرار دهد كه زمينه توسعه كشور خواهد بود. 
براري افزود: در كل مي توانيم اينگونه جمع بندي كنيم كه 
روز به روز بر خدمات ماهواره اي افزوده مي شود و هر كدام 
از اين خدمات مي تواند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 

در زندگ��ي ما تاثيرگذار باش��د و در نهاي��ت موجب رفاه 
اجتماعي شود.

  آرشيو داده هاي ماهواره اي 
در اختيار كسب و كارهاي فضاپايه قرار گرفت

رييس س��ازمان فضايي ايران در پاس��خ به اين سوال كه 
هم اكنون چه داده هايي از ماهواره ها استخراج مي شود و چه 
بخش هايي از كشور از اين داده ها استفاده مي كنند؟ گفت: 
از زمان تاسيس مركز سنجش از دور ايران تاكنون داده هاي 
ماهواره اي اخذ شده و مي شود. يعني هم اكنون آرشيوي 
۴۰ ساله و بسيار گران بها از داده هاي ماهواره اي در اختيار 
سازمان فضايي ايران است كه در اولين گام در حمايت از 
كس��ب و كارهاي فضاپايه اين داده ها را به صورت رايگان 
در اختيار آنها قرار مي دهيم و همين داده ها مي تواند يك 
ظرفيت بسيار مناسب براي شكل گيري كسب و كارهاي 
اين حوزه باشد. وي ادامه داد: هم اكنون نيز سازمان فضايي 
ايران با نصب ايستگاه هاي زميني مختلف از ماهواره هاي 

مختلف و با قدرت تفكيك، تصاوير مختلف دريافت مي كند 
و مي تواند آن را در اختيار كس��ب و كاره��اي اين حوزه 
بگذارد. تحليل هايي كه بر اساس اين داده ها انجام مي شود 
هم اكنون در حوزه هايي مانند محيط زيست، پايش گرد و 
غبار و ريزگردها، آلودگي هوا، كشاورزي، كشاورزي و پايش 
محصوالت استراتژيك و مخاطرات طبيعي مورد استفاده 
قرار مي گيرند. مثاًل در زمان وقوع س��يل در اين سال ها با 
كمك پايش هاي ماهواره اي اطالعات بسيار مفيدي در 
اختيار ستاد بحران كشور و هالل احمر قرار گرفت. معاون 
وزير ارتباطات خاطرنشان كرد: فقط در سال ۹۸، بالغ بر ۲۰ 
گزارش مديريتي از اين وضعيت ها تهيه و براي سازمان هاي 
مسوول مثل هالل احمر، سازمان مديريت بحران، سازمان 
محيط زيست، استانداري ها و فرمانداري ها ارسال شده كه 
مبناي تصميم گيري هاي مهمي بوده است. براي مثال با 
استفاده از تحليل تصاوير ماهواره اي، ميزان دقيق خسارت 
ناشي از سيل فروردين ۹۸ تعيين شد و از هدر رفتن حدود 

۲.۳۰۰ ميليارد تومان بيت المال جلوگيري شد.

 هيچ كش��وري هنوز نتوانسته نس��خه عملياتي براي 
توس��عه ارايه دهد. ژاپ��ن بعد از جن��گ جهاني دوم 
شايد مثال مناسبي از كش��وري باشد كه بعد از ويران 
شدن همه ظرفيت هاي مشهودش، بازهم توانست با 
استفاده از ظرفيت هاي تربيتي، فرهنگي و تمدني و با 
بهره گيري از سختكوشي منحصر به فردي كه از سوي 
بزرگان جامعه عملياتي و ترويج ش��د يكي از بهترين 

نسخه هاي عملياتي توس��عه پايدار و همه جانبه را در 
بازه زماني كمتر از ۳دهه ارايه كند. كش��وري كه بعد 
از طي اين مس��ير به نمونه اي مثالي )آرك تيپ( براي 
تمام كش��ورهايي بدل شد كه مي خواستند با تكيه بر 
سرمايه هاي نامش��هود جامعه به كرانه هاي پيشرفت 
برسند. از اين منظر جداي از تمام ويژگي هاي هنري، 
فرهنگي، اجتماعي و...كه استاد محمدرضا شجريان از 

آن بهره مند بودند و اين روزها در رسانه هاي مختلف و 
شبكه هاي اجتماعي به ان پرداخته مي شود، بايد او را 
در ليست بلندباالي سرمايه هاي نامشهود جامعه ايراني 
قرار داد. سرمايه هايي كه ايران براي دستيابي به توسعه 
پايدار سخت به الگوي حرفه اي و تخصصي آنها نيازمند 
است تا مبتني بر اين ظرفيت ها بتواند الگوي خاص خود 
را از توسعه پايدار ارايه دهد. چرا كه ايران براي توسعه هم 

به سرمايه هاي مشهودش و هم به سرمايه هاي نامشهود 
نيازمند است. سرمايه هايي كه براي هميشه تاريخ در 
ناخودآگاه جمعي همه ايراني��ان به عنوان نمونه هاي 
مثالي از م��ردم داري، فروتني، تخص��ص، مهارت و...

نشسته اند تا در بطن مشكالت و گرفتاري ها، فراموش 
نكنيم كه تا چه اندازه از نظر سرمايه هاي نامشهود غني 

و ثروتمند هستيم. 

بدون ش��ك اگر دموكرات ها در امري��كا روي كار بيايند، 
اوضاع تعامل ايران و غرب بهتر خواهد شد و فضاي ارتباطي 
معقول تري بر روابط دو طرف حاكم خواهد ش��د.اما بايد 
بدانيم كه مبتني بر اصول روابط بين الملل، جاده تعامل دو 
طرفه است وما هم بايد در مسير تعامل و كاهش تنش ها 
حركت كنيم.بر فرض كه بايدن رييس جمهوري شود و 
بالفاصله به برج��ام بازگردد.متعاقب آن هم فروش نفت 
ايران طبق نقشه راهي كه در برجام تعيين شده از سر گرفته 
شود. چگونه قرار است پول فروش نفت، گاز، فرآورده ها و... 
به كش��ور بازگردد؟ به عنوان مثال زماني كه اف اي تي اف 
هنوز در كشور امضا نشده و سيستم بانكي دنيا روي اقتصاد 
ايران قفل است و حتي روسيه و چين هم حاضر به مراودات 
پولي و مالي با ما نيس��تند، چگونه مي توان پول حاصل از 

فروش نفت و ساير مراودات اقتصادي را به كشور بازگرداند. 
اينكه من مي گويم بايد تعامل دو طرفه باش��د بر اساس 
يك چنين وضعيتي است. واقع آن است كه تحريم ها در 
حوزه هاي مختل��ف اقتصادي از جمله صنعت نفت و گاز 
كشور آسيب هاي فراواني را ايجاد كرده است.موضوع اول 
اين است كه ما قادر به فروش نفت خود نيستيم و از فروش 
بيش از دو ميليون و ۸۰۰هزار بش��كه در هر روز به ۲۰۰ 
هزار بشكه در روز )يا هر عدد ديگري( رسيده ايم.بر طرف 
شدن اين مش��كل براي توسعه اين صنعت يك ضرورت 
است.دومين آسيب مهم آن است كه روند جذب سرمايه و 
تكنولوژي در اين صنعت متوقف شده است. بر طرف كردن 
اين محدوديت بس��يار مهم است. گفته مي شود بيش از 
۱6۰هزار ميليارد بشكه نفت ذخيره شده داريم، استخراج 

اين ظرفيت ها هم به پول احتياج دارد و هم به تكنولوژي. 
بايد از سرمايه و تكنولوژي استفاده كنيم تا بتوانيم از اين 
ظرفيت ها در مس��ير توسعه پايدار كشور استفاده كنيم. 
بايد از ظرفيت هاي جذب سرمايه هاي خارجي استفاده 
كنيم تا صنعت نفت كشور را در وضعيت نويني قرار دهيم. 
بر اساس اين توضيحات است كه معتقدم چنانچه تغييري 
در هيات حاكمه امريكا با حضور دموكرات ها رخ دهد، ايران 
بايد از اين تغيير نهايت استفاده را كند تا اقتصاد كشور در 
مسير تعامل دوباره با ساختارهاي بين المللي قرار بگيرد.
بايد بدانيم كه مجموعه وسيعي از كشورهاي مختلف با 
رويكردهاي مختلف در اف اي ت��ي اف حضور دارند و هر 
كدام هم منافع ملي و كالن خود را دنبال مي كنند. بنابراين 
در كنار تغييراتي كه ممكن است در فضاي ارتباطي بين 

المللي به نفع ايران رخ دهد، بايد در داخل كشور نيز اراده 
الزم براي تحقق اين منافع وجود داشته باشد تا با تركيب 
ظرفيت هاي داخلي و خارجي بتوانيم بخشي از مشكالت 
اقتصادي و ارزي كشور را پوشش دهيم. در غير اين صورت 
حتي اگر تمام تحريم هاي اقتصادي از س��ر راه اقتصاد و 
صادرات كش��ور برداشته ش��وند، اما در داخل اصالحات 
اقتصادي الزم و تغيير در رويكردها اتفاق نيفتد، گروهي از 
هزارتوي مشكالت اقتصادي و معيشتي كشور باز نخواهد 
شد و مشكالت همچنان تداوم خواهد داشت. در كنار حل 
مشكالت بيروني بايد در داخل هم شرايط را براي بهبود 
مناسبات ارتباطي و اقتصادي با جهان پيراموني مهيا كنيم 
تا در نهايت به اهدافي كه براي بهبود وضعيت اقتصادي 

تدارك ديده شده دست پيدا كنيم.

ادامه از صفحه اول



تعادل |
سياست گذار در سال ۹۷ به منظور ثبات در قيمت ها 
به واردات كاالهاي اساسي ارز ارزان داد. اين در حالي 
است كه ارزيابي ها نش��ان مي دهد، اختصاص دالر 
۴۲۰۰ تومان��ي نه تنها منجر به ثب��ات قيمت ها در 
بازار نشد، بلكه منجر به بازتوزيع رانت وسوءاستفاده 
گروه هاي خاصي از اين فضاي رانتي شد. البته تبعات 
اين سياست غلط ارزي، به چرخه تجارت خارجي نيز 
اصابت كرد؛ به طوري كه ميل به واردات ارزان، منجر 
به افزايش ثبت سفارش ها شد. هر چند دولت در ميانه 
راه از اجراي اين سياس��ت ارزي اشتباه عقب نشيني 
كرد و دامنه ممنوعيت ه��اي وارداتي با دالر ارزان را 
گسترده كرد، اما همچنان واردات كاالهاي اساسي 
در س��ال ۹۹ با دالر ۴۲۰۰ در حال تامين است. اين 
در حالي است كه تخصيص اين رانت ارزي هيچ اثر بر 
كاهش قيمت ها يا ثبات قيمت همين كاالها نداشته 
و ندارد. به طوري كه براس��اس جديدترين آمار ارايه 
شده از سوي بانك مركزي و وزارت صمت، امسال ۹ 
ميليارد دالر ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات كاالهاي 
اساسي اختصاص مي يابد، اعالم كرده كه ۸ ميليارد 
دالر از اين رقم از سوي بانك مركزي تأمين مي شود و 
يك ميليارد دالر نيز از محل تأمين ريال و مابه التفاوت 
نرخ ارز اختص��اص خواهد ياف��ت. بنابه توضيحات 
سرپرس��ت معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت، 
۵ قل��م اصلي كاال در حال حاض��ر ارز ۴۲۰۰ توماني 
دريافت مي كنند، كه ارز مورد نياز براي روغن خام و 
چهار قلم نهاده دامي برابر با ۶.۴ ميليارد دالر است و 
ميزان ارز تخصيصي براي دارو نيز برابر با ۲.۵ ميليارد 
دالر است. البته رصد آمار بانك مركزي نشان مي دهد، 
طي ۶ ماه سال ۹۹ بيش از ۵ ميليارد و ۲۶۷ ميليون 
دالر تامين ارز صورت گرفته، اين در حالي است كه 
فرايند توزيع و فروش كاالهاي مورد اش��اره، مانع از 
آن شده تا كاالهاي اساسي تامين ارز شده، بر مبناي 
قيمت تمام ش��ده ارز آنها در اختيار مردم قرار گيرد. 
بنابراين بايد از متوليان امر پرسيد، چرا كاالهايي كه 
ارز ارزان دريافت كردند، اما با قيمت مناسب به دست 

مصرف كننده نهايي نرسيدند. 

   سياست دالر ۴۲۰۰
پس از نوسانات ارزي در س��ال ۹۷، مديريت بازار ارز 
يك��ي از اقداماتي بود كه در دس��تور كار دولتمردان 
قرار گرفت. ب��ه موجب اين تصميم درهمان س��ال 
اعالم ش��د كه تمامي كاالهاي اساسي و ضرور با دالر 
۴۲۰۰ وارد كشور و به بازار عرضه مي شوند. سياستي 
كه كام واردكنندگان را ش��يرين ام��ا كام مردم را در 
نهايت تلخ كرد. چرا كه با اعمال اين سياس��ت ارزي، 
شاهد هجوم ثبت سفارش ها براي واردات با ارز ارزان 
بوديم. افزايش ثبت س��فارش به حدي بود كه دولت 
ناگريز ش��د درميانه راه از اجراي اين سياس��ت ارزي 
عقب نشيني كند. بنابراين محدويت هاي وارداتي با 
دالر ۴۲۰۰ تومان��ي كليد خورد. هرچه به جلو پيش 
مي رفتيم تخصي��ص دامنه اختص��اص ارز يارانه اي 
كوچك تر مي شد. به طوري كه در نهايت تصميم براين 
شدكه تنها براي واردات كاالهاي اساسي از ارز ۴۲۰۰ 
توماني استفاده ش��ود. نگاه مديريت منابع و مصارف 
ارزي موجب شد تا دولت به سمت تصميم گيري براي 
واردات پيش برود. بر همين اس��اس، سياس��ت گذار 
براي واردات برخي كاال ها ممنوعيت ايجاد كرد و در 
ادامه ليست ممنوعيت ها طوالني تر شد. درخصوص 
اولويت بندي هاي كاالها نيز در ابتدا گروه بندي يك، 
دو، سه و چهار تعيين شد كه گروه چهار همان كاالهاي 
ممنوعه وارداتي را در بر مي گرفت. گروه اول كاالهاي 
اساسي بودند كه با دالر ۴۲۰۰ توماني وارد مي شدند. 
گروه ه��اي دوم و س��وم نيز كاالهاي ض��روري مورد 
نياز يعني مواد اوليه، كاالهاي واس��طه اي و كاالهاي 
سرمايه اي بودند. البته اين دو گروه برخي از كاالهاي 
مصرفي ضروري را نيز در خود جاي دادند. اما همين 

گروه بن��دي نيز بعد از مدتي منحل ش��د و كاالهاي 
اساسي در گروه يك و كاالهاي مجاز در گروه دوم جاي 
گرفتند. اما كاالهاي گروه دوم نيز اولويت بندي شدند و 
برحسب اهميت واردات، اولويت هاي آنها نيز مشخص 
شد. سياس��ت گذار و متوليان امر نيز در سال جاري 
همين سياست ممنوعيت هاي وارداتي با دالر ۴۲۰۰ 
را به دليل تنگاي ارزي پيش گرفتند. اما غافل از اينكه 
همين كاالهايي كه ارز دولتي دريافت كردند، هيچگاه 

با قيمت مناسب به دست مصرف كننده نرسيدند. 

  كدام كااله�ا دالر ۴۲۰۰ توماني دريافت 
كردند؟ 

حال اگ��ر نگاهي به جديدترين آم��ار اعالمي بانك 
مرك��زي هم بياندازيم مي بينيم كه در ش��ش ماهه 
اول ۹۹مجموع��ا ۵ميلي��ارد و ۲۶۷ ميليون دالر با 
قيمت ۴۲۰۰ تومان ارز براي واردات تخصيص داده 
شده است. اطالعيه بانك مركزي نشان مي دهد كه 
طي سال جاري بنا به مصوبه ستاد اقتصادي دولت، 
سقف ۸ ميليارد دالر ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور 
تامين كاالهاي اساسي به تفكيك ۵.۵ ميليارد دالر 
براي اقالم كاالي اساسي )ذرت، دانه روغني، روغن 
خام، كنجال��ه، جو و گندم( و 1.۵ ميليارد دالر براي 
دارو و 1 ميليارد دالر براي تجهيزات پزشكي در نظر 
گرفته شد.دوم اينكه مقرر شد در شش ماه اول سال، 
۴ ميليارد دالر به منظور واردات اقالم كاالي اساسي و 
1 ميليارد دالر براي واردات دارو و تجهيزات پزشكي 
تامين ارز ش��ود. نكته س��وم اينكه براساس آخرين 
آمار، تامين ارز انجام شده توسط بانك مركزي به نرخ 
۴۲۰۰ تومان، از ابتداي س��ال تاكنون بابت واردات 
اقالم اشاره شده به ش��رح زير است: »ذرت؛ 1۴۴۶ 
ميليون دالر، دانه ه��اي روغني؛ ۷1۴ ميليون دالر، 
ج��و؛ ۲۰۲ ميليون دالر، روغن خ��ام؛ ۷۵۷ ميليون 
دالر، كنجاله؛ ۵۰۹ ميليون دالر، گندم؛ ۲۹۰ ميليون 
دالر، كود؛ ۴۰ ميليون دالر، كاغذ؛ 1۵ ميليون دالر، 
تجهيزات و ملزومات پزشكي؛ ۵۴۴ ميليون دال، دارو 
و مواد اوليه دارو؛ ۷۵۰ ميليون دالر.«  رصد آمار بانك 
مركزي نشان مي دهد كه طي شش ماه سال۹۹ بيش 
از ۵۲۶۷ ميليون دالر تامين ارز صورت گرفته، اين در 
حالي است كه فرايند توزيع و فروش كاالهاي مورد 
اشاره، مانع از آن شده تا كاالهاي اساسي تامين ارز 
ش��ده، بر مبناي قيمت تمام شده ارز آنها در اختيار 
مردم قرار گيرد. بنابراي��ن از متوليان امر قابل طرح 

است كه چرا كاالهايي كه ارز ارزان دريافت كردند، 
اما قيمت مناس��ب به دس��ت مصرف كننده نهايي 

نمي رسند؟ 

    ۹  ميليارد دالر ارز براي كاالهاي اساسي 
در همين حال، سرپرس��ت معاونت بازرگاني داخلي 
وزارت صمت با بيان اينكه امس��ال ۹ ميليارد دالر ارز 
۴۲۰۰ توماني براي واردات كاالهاي اساسي اختصاص 
مي يابد، اعالم كرده كه ۸ ميلي��ارد دالر از اين رقم از 
سوي بانك مركزي تأمين مي شود و يك ميليارد دالر 
نيز از محل تأمين ريال و مابه التفاوت نرخ ارز اختصاص 
خواهد يافت. محمدرضا كالمي با اشاره به اينكه ۵ قلم 
اصلي كاال در ح��ال حاضر ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت 
مي كنند، ادامه داد: ارز مورد نياز براي روغن خام و چهار 
قلم نهاده دامي برابر با ۶.۴ ميليارد دالر است و ميزان 
ارز تخصيصي ب��راي دارو نيز برابر با ۲.۵ ميليارد دالر 
است. سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت 
سهم ارز تعيين شده براي كتاب هاي دانش آموزي را نيز 
برابر با ۳۰ ميليون دالر اعالم كرد و گفت: سهم برخي 

نهاده ها پايه كشاورزي نيز ۷۰ ميليون دالر است. 
كالم��ي توضيح داد: ب��راي ۵ قلم كاالي مش��مول 
دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني باي��د تاكنون ۴ ميليارد 
و ۴۰۰ميلي��ون دالر پرداخ��ت مي ش��د كه طبق 
آخرين آمار ميزان تخصيص ارز ۳.۵ ميليارد دالر و 
ميزان تأمين ارز ۳ ميليارد دالر اس��ت. به گفته وي 
۶۰ درصد از ارز تعيين ش��ده در برنامه تاكنون كد 
تأمين را دريافت كرده است. دبير ستاد تنظيم بازار 
همچنين با اشاره به اينكه روند پرنوسان تأمين ارز 
گاه��ي برنامه را دچار خلل مي كن��د، گفت: البته با 
تالش مس��تمر بانك مركزي تاكنون ۸۰ درصد ارز 
م��ورد نياز كد تخصيص دريافت ك��رده، كه البته تا 
يك ماه فرصت تأمين اين ارز فراهم است. كالمي با 
اش��اره به اينكه نظارت بر اقالم مشمول دريافت ارز 
۴۲۰۰ توماني در اولويت برنامه هاس��ت، گفت: در 
حال حاضر اقالمي نظير روغن در شبكه هاي توزيع 
با قيمت مص��وب وجود دارد. به گفت��ه وي مقادير 
موجودي روغن در سقف اعداد مصوب موجود است 
و موجودي مناس��بي را در اين حوزه دارا هستيم و 
هيچ مش��كلي از اين بابت نيست. به گفته اين مقام 
مسوول، ارز ۴۲۰۰ توماني در سفره مردم نمود دارد. 
كالمي در خصوص ۴ نهادكش��اورزي وارداتي با ارز 
۴۲۰۰ توماني نيز گفت: با مسووليتي كه وزارت جهاد 

كشاورزي براي توزيع نهاده ها داراست با شفاف سازي 
همكاران وزارت جهاد كش��اورزي اين موضوع قابل 
اطالع رساني است.  تاكيد بر تامين كاالهاي اساسي 
در حالي اس��ت كه وزير صمت به تازگي بر ضرورت 
حفظ و اس��تمرار توليد در كنار توجه به معيش��ت 
م��ردم تاكيد كرد و گفت: بهبود معيش��ت مردم در 
دستور كار است. »عليرضا رزم حسيني« در نشست 
هماهنگي وزارتخانه هاي صنعت و جهاد كشاورزي 
در زمينه تنظيم بازار كاالهاي اساسي و ضروري حوزه 
كشاورزي و غذايي، ضمن تاكيد بر ضرورت تعامل و 
هماهنگي دو وزارتخانه صنعت و جهاد كشاورزي در 
حوزه تنظيم بازار و تامين كاالهاي اساسي، افزود: در 
حوزه هاي مرتبط با تامين مايحتاج عمومي مردم، 
تصميم هاي مش��ترك بايد ب��ا هماهنگي كامل دو 
وزارتخانه اتخاذ ش��ده و دستگاه هاي مرتبط نيز در 

اين حوزه با هماهنگي عمل كنند.

    واگذاري شبكه توزيع 
حال وزارت صمت به منظور توزيع مناسب كاالها در 
سطح كشور، به دنبال واگذاري شبكه توزيع و تقسيم 
س��هميه بندي به استان ها اس��ت. به همين منظور 
س��تاد تنظيم بازار در تازه ترين تصميم، با واگذاري 
انتخاب شبكه توزيع و تقسيم سهميه ها بين مصارف 
مختلف به استان ها مشروط بر حفظ تعادل و رعايت 
سياست هاي ابالغي كارگروه ملي تنظيم بازار و رعايت 
ميزان سهميه ها موافقت كرد. همچنين ستاد تنظيم 
بازار در ارتباط با توزيع سامانه اي رهتاب افزود: مقرر 
شد براي جلوگيري از جزيره اي عمل كردن استان ها 
سامانه جامع تجارت داخلي به عنوان سامانه مرجع در 
نظر گرفته شود. بر اين اساس، استفاده از سامانه رهتاب 
مش��روط براينكه اين سامانه بوسيله وب سرويس به 
سامانه مرجع يعني سامانه جامع تجارت داخلي لينك 
و اطالعات استان ها قابل تبادل و رصد و پيگيري باشد، 
بالمانع است. ستاد تنظيم بازار همچنين تصويب كرد 
كه در تعيين نرخ مصوب كاالها و خدمات اختيار اعمال 
هزينه هاي تبعي متفاوت در استان ها، ناشي از فواصل، 
تاثير شرايط فيزيكي مانند آب و هوا بر افت و ضايعات، 
ايجاد انگيزه اقتصادي توزيع و ... در قالب حد معقول 
به استان ها تفويض شود تا مسووالن استان ها بتوانند 
با مديريتي متناسب با شرايط ويژه استان خود ضمن 
حفظ استمرار توليد از توزيع و رسيدن كاالها با نرخ 

مصوب به جامعه هدف اطمينان حاصل نمايند.
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قطع سهميه پارچه برخي 
واحدهاي توليدكننده ماسك 

ش�اتا | س��ازمان حماي��ت از مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان در اطالعيه اي اعالم كرد: سهميه مواد 
اوليه واحدهاي خاطي با توجه به تصميم ستاد لجستيك 
مقابله با كرونا قطع شد. در اين اطالعيه آمده است، با 
توجه به تصميمات ستاد لجستيك مقابله با كرونامبني 
بر ضرورت ثبت نام واحدهاي توليدكننده ماس��ك در 
سامانه جامع تجارت و علي رغم پيگيري ها و اخطارهاي 
صادره از سوي س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان مبني بر الزام به ثبت نام و دريافت نقش 
در سامانه مذكور توسط واحدهاي توليدكننده ماسك 
و عدم تمكين برخي از واحدهاي توليدي، سهميه مواد 
اوليه واحدهاي خاطي قطع ش��د. در بخش ديگري از 
اين اطالعيه تاكيد شده است تمام واحدهاي اقتصادي 
فعال در فرآيند تامين ماسك اعم از توليدكنندگان مواد 
اوليه، ماسك و عوامل توزيع و عرضه مكلف به ثبت نام 
در سامانه »جامع تجارت ايران« و دريافت نقش و ثبت 
اطالعات توليد و توزيع خود هستند. همچنين تمام 
شركت هاي توليدكننده ماسك ملزم به تحويل كاال، 
مطابق سهميه دريافتي مواد اوليه به مراكز مجاز تعيين 
شده بوده و با رعايت قيمت مصوب هستند و در صورت 
تخطي و گزارش مغاير به ويژه در فروش خارج از شبكه 
توزيع تعيين شده و با قيمت هايي باالتر از نرخ مصوب 
اعالمي، ضمن قطع سهميه و جايگزيني ساير واحدها، 
پيگيري پرونده تخلفاتي آنها توسط مراجع قانوني در 

دستور كار قرار خواهد گرفت.

تجارت ۳۰ ميليون دالري ايران 
و امريكا در ۸  ماه

تس�نيم |  مبادالت تجاري ايران و امريكا در ۸ ماهه 
نخست سال جاري ميالدي با افت ۵1 درصدي نسبت 
به مدت مشابه سال قبل به حدود ۳۰ ميليون دالر رسيد. 
جديدترين آمار منتشر شده از سوي اداره آمار امريكا 
نش��ان مي دهد مبادالت تجاري اين كشور با ايران در 
۸ ماهه نخست سال جاري ميالدي افت ۵1 درصدي 
داشته اس��ت. مبادالت تجاري دو كش��ور در ۸ ماهه 
نخست ۲۰1۹ بالغ بر ۶1.۷ ميليون دالر بوده كه اين 
رقم در مدت مشابه امسال به ۳۰.۲ ميليون دالر كاهش 
يافته است.بر اساس اين گزارش صادرات امريكا به ايران 
در ماه هاي ژانويه تا اوت امسال ۲۶.۹ ميليون دالر بوده 
است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 
۵۵ درصدي داشته است. امريكا در ماه هاي ژانويه تا اوت 
۲۰1۹ بالغ بر ۶۰.۵ ميليون دالر كاال به ايران صادر كرده 
بود. اما واردات امريكا از ايران در ۸ ماهه نخست ۲۰۲۰ 
با رشد 1۷۵ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل 
مواجه شده و به ۳.۳ ميليون دالر رسيده است. در مدت 
مشابه سال قبل واردات امريكا از ايران 1.۲ ميليون دالر 
بوده است. مبادالت تجاري ايران و امريكا حجم ناچيزي 
از كل تجارت دو كش��ور را تش��كيل مي دهد. ايران در 
ميان مقاصد صادراتي امريكا رتبه 1۷۴ و در ميان منابع 
وارداتي اين كشور رتبه 1۷۸ را به خود اختصاص داده 
است. بر اساس اين گزارش در هشتمين ماه سال جاري 
ميالدي ۳.۹ ميليون دالر كاال از امريكا به ايران صادر و 

۰.1 ميليون دالر كاال از ايران وارد شده است.

بخت شوم توليد و عرضه 
محصوالت فوالدي در بازار 

 باز هم روشي جديد، آن هم در قيمت گذاري محصوالت 
فوالدي. معاون وزير صمت مي گويد قيمت  محصوالت 
فوالدي بايد ۹۵ درصد فوب خليج فارس در نظر گرفته 
ش��ود تا بتوان بازار فوالد را كنت��رل كرد؛ موضوعي كه 
البته مخالفت واحدهاي تولي��دي را در پي دارد. البته 
طي دو س��ال گذش��ته دو بار اين روش از جمله مرداد 
۹۷ مورد آزمايش قرار گرفت و پس از آن معاون معادن 
وقت وزارتخانه طي نامه اي اعالم كرد به منظور حذف 
رانت، سقف قيمتي حذف ش��ود و خريداران طي ۵۰ 
روز گذش��ته را )در آن زمان( ملزم كرد كه مابه التفاوت 
را به توليد كنندگان برگردانند. بازار محصوالت فوالدي 
ظرف ماه هاي گذشته با تالطم بسياري مواجه شده و در 
دوران مديريتي افراد مختلف در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با سليقه هاي مختلف پيش رفته است؛ حال كار 
به جايي رسيده كه معاون امور معدني وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت از برنامه اي��ن وزارتخانه براي تمركز 
روي س��قف قيمت و كنترل آن پيش رفته و قرار است 
قيمت ها به پيشنهاد اين معاونت برابر با ۹۵ درصد فوب 
خليج فارس تعيين ش��ود. مروري بر آنچه اين ماه ها بر 
سر بازار فوالد گذشته است و نوع نرخ گذاري واحدهاي 
توليدي در اين بخش را مشخص كرده، به خوبي نشان 
مي دهد كه كارنامه سياست گذار يعني معاونت معدني 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين حوزه چندان قابل 
دفاع نبوده و نتوانس��ته با شيوه هاي قبلي تنظيم بازار 
محصوالت ف��والدي، كار را به خوبي پيش برد؛ چراكه 
درنهايت نه تنها توليدكنندگان نتوانسته اند منافعي را از 
آنچه بر قيمت ها در بازار آزاد گذشته است، ببرند، بلكه 
تنها زمينه اي فراهم  ش��ده كه عده اي سودجو پايشان 
به بازار فوالد باز ش��ود. نكته حائز اهميت، گاليه شديد 
توليدكنندگان محصوالت پايين دستي به رغم تالش 
همه جانبه توليدكنندگان محصوالت فوالدي در تامين 
نياز بازار بوده است؛ اگرچه توليدكنندگان فوالد مكلف 
شده اند تمامي محصوالت قابل عرضه خود را در بورس 
عرضه كرده و از طريق سيس��تم مشخص تعيين شده 
از س��وي وزارت صمت به فروش برسانند؛ اما به دليل 
برخي فضاهاي رانتي كه در اين حوزه وجود داش��ته و 
سهميه هايي كه بعضا براي واحدهاي توليدي مستقر 
در صنايع پايين دستي به صورت غيرواقعي تعيين  شده 
است، سود سرشاري به جيب دالالن و واسطه هايي رفته 
اس��ت كه اتفاقا به فكر خريدوفروش پروانه هاي خود و 

استفاده از سهميه هاي ارزان قيمت است.

»آذرآب، هپكو و واگن پارس« 
واگذار مي شوند

شاتا | وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت به 
دنبال واسپاري آذرآب، هپكو و واگن پارس بر اساس 
اصل ۴۴ قانون اساسي است. عليرضا رزم حسيني 
در نشست پيگيري مشكالت شركت هاي آذرآب، 
هپكو و واگن پارس كه با حضور اس��تاندار مركزي 
و نماينده مردم اراك در مجلس ش��وراي اسالمي 
برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: هپكو، آذرآب 
و واگن پارس مجموعه كارخانجات اس��تراتژيكي 
براي كشور هستند كه متأسفانه با مشكالت عديده 
مديريتي در چند سال اخير روبه رو بوده اند. وي با 
بيان اينكه اين ۳ شركت مهم بايد به مجموعه هاي 
توانمندي كه توانايي مديريت آنها را دارند، واگذار 
ش��وند، گفت: مس��ووالن دولت مجدانه خواهان 
پيگيري و رفع مش��كالت اين سه مجموعه مهم و 
فعال شدن آنها هستند. وزير صمت با اشاره به اينكه 
رف��ع موانع توليد را در دس��تور كار داريم، تصريح 
كرد: فعال كردن واحدهاي راكد و رفع موانع توليد 
را به عنوان يكي از اولويت برنامه ها به مجلس ارايه 
داده و بر همين محور نيز حركت مي كنيم كه حل 
مشكالت اين سه كارخانه نيز در همين راستا است. 
رزم حسيني با اعالم اينكه مشكالت اين شركت ها 
قابل حل است، اضافه كرد: افزايش اشتغال و تثبيت 
مديريتي با واسپاري اين مجموعه ها به شركت هاي 
توانمند و ورود سرمايه گذاري جديد محقق خواهد 
ش��د. وي همچنين با تاكيد بر ض��رورت تعامل و 
هماهنگي دستگاه هاي ذيربط در امر فعال شدن 
اين سه شركت بزرگ، گفت: مجموعه هاي بزرگ 
كشور همانند قرارگاه خاتم االنبيا اگر آمادگي الزم 
براي فعال كردن اين ش��ركت ها را دارند، پاي كار 
بيايند و با اين ش��ركت ها وارد انعقاد قراردادهاي 
همكاري شوند. وزير صمت همچنين از سازمان هاي 
توس��عه اي مانند ايميدرو و اي درو نيز خواست تا 

قراردادهاي تازه اي با اين شركت ها منعقد كنند.

سازمان توسعه تجارت 
در پاسخگويي كند است

فارس|  رييس كنفدراس��يون صادرات ايران با بيان 
اينكه براساس دستورالعمل بانك مركزي امكان تهاتر 
براي صادركنندگان فراهم است، گفت: چندين تشكل 
درخواست اس��تفاده از تهاتر را داش��ته اند كه تا كنون 
مشخص نيست با چند درخواست موافقت شده است. 
محمد الهوتي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان تهاتر 
براي صادركنندگان فرش دستباف با توجه به الزام به رفع 
تعهد ارزي فراهم است، گفت: براساس مصوبه كميته 
ماده ۲ و دستورالعمل بانك مركزي اين اجازه به سازمان 
توسعه تجارت داده ش��ده كه انجمن ها و تشكل هاي 
عالقه مند به تهاتر را به نوعي با واردكنندگاني كه مورد 
نظر وزارت صمت هستند، ارتباط دهد كه اين موضوع 

براي صادركنندگان فرش نيز امكانپذير است.
رييس كنفدراس��يون صادرات ايران بيان داش��ت: اما 
واقعيت اين اس��ت كه روند اجرايي اين كميته بسيار 
كند است و بعضا به درخواست هاي ارايه شده پاسخي 
داده نشده است. وي بيان داشت: از آنجايي كه سازمان 
توسعه تجارت كشور به عنوان متولي تجارت خارجي 
حامي صادركنندگان است و از صادرات صيانت مي كند 
و با توجه به اختياراتي كه در اين زمينه دارد، انتظار مي رود 
روند واگذاري ارز به واردكنندگان در قالب تهاتر را سريع تر 
عملياتي كند تا صادركنندگان نيز بتوانند هر چه سريع 
از طريق تهاتر ارزشان را به كشور بازگردانند و رفع تعهد 
ارزي را انجام دهند با انجمن هاي متناظرشان وصل كنند 
تا ارز حاصل از صادرات كااليي مانند فرش براي واردات 

كاالهاي مورد تاييد وزارت صمت اختصاص يابد.
وي در پاسخ به اين س��وال كه فرصت رفع تعهد ارزي 
ب��راي صادركنندگان ف��رش چند ماه اس��ت، گفت: 
براساس بخش��نامه رفع تعهد ارزي فرصت براي كليه 
صادركنندگان ۴ ماه است، اما نكته قابل ذكر اين است كه 
امكان افزايش زمان بازگشت ارز در اختيار وزارت صمت 
است و بنا بر مكاتبه وزير وقت صمت اين زمان 1۲ ماه 
تعيين شده، ولي بر اساس اطالعات واصله اين دستور بعد 
از ابالغيه جديد اجرايي نشده است و همان زمان ۴ ماه 
براي صادركنندگان فرش لحاظ و بعضا كارت ها تعليق 
شده است. الهوتي اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل 
بانك مركزي كليه صادركنندگان ۴ ماه زمان تعيين شده 
به نظر مي رسد وزارت صمت بايد موضوع برگشت ارز 
صادراتي را كه 1۲ بوده است را پيگيري نكرده تا مشكل 
صادركنندگان فرش برطرف شود. وي در پاسخ به اين 
سوال كه آيا درست است كه صادرات فرش دستباف در 
دو سال اخير، بر اثر الزام صادركنندگان فرش دستباف 
به رفع تعهد ارزي و عدم امكان تهاتر كاهش يافته است، 
بيان داش��ت: صادرات فرش دستباف از قديم االيام به 
صورت اماني انجام مي شده است و فاقد فروش قطعي 
بوده به همين جهت هم در اوايل انقالب و دوران پيمان 
سپاري زمان برگش��ت ارزش طوالني تر از ساير كاالها 
بود، لذا از شروع سياس��ت هاي جديد ارزي از سال ۹۷ 
و عدم تعيين تكليف مشخص علي رغم موافقت وزير 
و بخش��نامه هاي ضد و نقيض را مي توان يكي از داليل 
مهم كاهش صادرات فرش دانست. الهوتي بيان داشت: 
موضوع ديگر در مورد كاهش صادرات فرش دستباف 
اين است كه از يك سو ساليق خريداران تغيير كرده و از 
سوي ديگر تقاضا در دنيا براي كاالهاي لوكس كاهش 
يافته است و از آنجا كه فرش دستبافت ايراني نيز يك 
كاالي لوكس به شمار مي رود، بنابراين تقاضا جهاني نيز 
كاهش داشته است. رييس كنفدراسيون صادرات ايران 
بيان داشت: موضوع سوم در مورد كاهش صادرات فرش 
توقف صادرات فرش دستباف ايران به امريكا بعد از خروج 
از برجام بود و از آنجايي كه بخش قابل توجهي از صادرات 
فرش دستباف ايراني به كشور امريكا انجام مي شد، با 
توجه به اعمال تحريم ها صادرات فرش دستباف ايراني 
به اين كشور تاثير بس��زايي در كاهش صادرات فرش 

دستباف طي دو سال گذشته داشته است.

به دنبال واگذاري شبكه توزيع و تقسيم سهميه بندي به استان ها

بازتوزيع ۹ ميليارد دالر رانتي 

پيشنهاد حضور بخش  خصوصي در اوپكتكليف جديد اما عجيب به گمرك
در روزهاي گذش��ته محمد نهاونديان معاون اقتصادي 
رييس جمهور با ارس��ال نامه اي به برخي وزرا، دس��تور 
رييس جمهور براي تكميل سامانه جامع تجارت و اتصال 
سريع سازمان ها به اين سامانه در مهلت يك ماهه را ابالغ 
كرد.   به گزارش خبرگزاري تسنيم، طي روزها و ماه هاي 
گذشته نهادهاي نظارتي متعددي مانند ديوان محاسبات 
و سازمان بازرسي كل كش��ور بر ضرورت تكميل هر چه 
سريعتر اين سامانه تاكيد داشته اند. رييس سازمان بازرسي 
كل كشور در همين باره گفته بود: »سازمان بازرسي پيگير 
تكميل و راه اندازي س��امانه جامع تجارت است چراكه با 
تكميل و فعال شدن اين سامانه، جلوي بسياري از فساد ها 
گرفته مي شود.   اما با اين حال از ۷سال گذشته تا به االن، 
دولت روحاني به وعده  درماني درباره سامانه جامع تجارت 
اكتفا كرده است و وقتي در برهه كنوني با وضع بغرنج تأمين 
ما يحتاج مصرفي مردم و نوسانات قيمتي كاالهاي اساسي 
مواجه ش��ده است، به تازگي به ضرورت توسعه و تكميل 
سامانه هاي هوش��مند نظارتي آگاهي پيدا كرده است. 
اميرمحمد پرهام فر، مديركل دفتر پيشگيري ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز در گفت وگو با »خبرگزاري تسنيم« با 
بيان اينكه ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز به عنوان كاربر و 
بهره بردار سامانه جامع تجارت، از آن رضايت نسبي دارد، 
افزود: اين سامانه با رصد سيستمي شبكه توزيع و فروش 
كاال در كش��ور مثل حمل و نقل، انبارداري و شناسه كاال 
بسياري از تخلفات قاچاق را كشف و ضبط مي كند. وي با 
بيان اينكه نقش گمرك در توسعه تجارت خارجي بسيار 
برجسته است و بعضا برخي دستگاه ها در دريافت اطالعات 

آنالين از سامانه جامع گمرك رضايت ندارند، خاطرنشان 
كرد: هر چقدر سرعت اتصال و تبادل اطالعات اين سامانه ها 
با يكديگر بيشتر شود طبيعتا كارايي بيشتري پيدا خواهند 
كرد.  پرهام فر با بيان اينكه گمرك مدعي اس��ت كه زبان 
تعريف كاال در سامانه جامع گمرك با زبان تعريف كاال در 
سامانه جامع تجارت وزات صمت )شناسه كاال( متفاوت 
است و يكسان شدن آنها هزينه بر است، عنوان كرد: اختالف 
و درگيري ها بين س��امانه جامع تجارت و سامانه جامع 
گمرك عميق است و همين عدم انطباق زبان دو سامانه در 
فرايند كشف قاچاق مشكل به وجود آورده است.  وي با بيان 
اينكه متاسفانه هنوز طرح درج شناسه كاال بر روي اجناس 
توليد داخل هنوز ابعاد كم و ناقصي دارد، افزود: بهترين راه 
براي كاالي وارداتي اين است كه قبل از ترخيص از گمرك 
و در مرحله ثبت سفارش، شناسه كاال آن معين و ثبت شده 
باشد تا بتوان به محض ورود به كشور كاالي قاچاق و غير 
قاچاق را به سرعت شناسايي كرد. مديركل دفتر پيشگيري 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با عنوان اينكه هر ميزان هم 
سامانه ها را تقويت كنيم، بازهم برخي اجناس قاچاق به 
كشور نفوذ پيدا مي كنند، گفت: متاسفانه شناسايي كاال ها 
خارج از كنترل و توان نظارتي سامانه هاست و به طور كلي 
سامانه ها تجاري در ابتداي مسير خود هستند و قطعا بايد 
تكميل و گسترش يابند. پرهام فر عنوان كرد: اگر سامانه 
جامع تجارت تكميل ش��ود و تمام س��ازمان ها اتصال و 
همكاري خود را با آن تقويت كنند، شناسايي كاالي قاچاق 
در كشور صد در صد مي شود اما تمامي منافذ ورود قاچاق 

به كشور مسدود نخواهد شد.

در ش��رايط اعمال تحريم هاي امري��كا، نمايندگان 
بخش خصوصي پيشنهادي جديد در اين زمينه به 
دولت ارايه داده اند. با توجه به اينكه بخش عمده اي 
فرايند، استخراج، توليد و فروش نفت و فراورده هاي 
نفتي در ايران از س��وي دولت و شركت هاي دولتي 
انجام مي شود، در طول سال هاي گذشته تحريم هاي 
دولت ترامپ، برخي فعاليت ها را محدود كرده است. 
مقامات ايراني اعالم كرده اند كه با وجود سياس��ت 
فشار حداكثري واشنگتن، فروش نفت ايران هرگز 
به صفر نرس��يده و همچنان صادرات ادامه دارد. اما 
محدوديت هايي هم وجود دارد. پول هاي بلوكه شده 
ايران در كره جنوبي كه مربوط به صادرات نفت پيش 
از بس��ته شدن شرايط از س��وي امريكا است، نشان 
مي دهد ك��ه برنامه ريزي جديد و اس��تفاده از تمام 
گزينه هاي موجود، اهميت فراواني خواهد داش��ت. 
در اين مسير بخش خصوصي فعال در حوزه انرژي 

نيز مي تواند كمك كننده دولت باشد.
ايران به عنوان يكي از نخس��تين اعضاي س��ازمان 
اوپك، در سال هاي گذشته از ابزارهاي خود در اين 
سازمان اس��تفاده كرده اما محدوديت هاي موجود، 
قدرت مانور كشور را نيز تحت تاثير قرار داده و از اين 
رو بخش خصوصي اعالم آمادگي كرده كه به كمك 

نمايندگان ايران در اوپك بشتابد.
رضا پديدار رييس كميس��يون انرژي اتاق بازرگاني 
تهران با اش��اره به سالگرد تشكيل س��ازمان اوپك 
كه ش��هريور ماه امسال شصتمين س��ال تاسيس 

آن فرا رس��يد، تصريح كرد با توجه به تالش اياالت 
متحده  امريكا و هم پيمانانش براي انزواي بيش��تر 
دولت اي��ران در عرص��ه تعامالت نفت��ي جهان، به 
وزارت نفت پيش��نهاد مي دهيم كه با وجود اعمال 
برخي محدوديت ه��ا براي حض��ور و نقش آفريني 
نماينده دول��ت در اوپك، به بخ��ش  خصوصي اين 
فرصت و امكان داده شود تا به عنوان نماينده ايران 
در نشس��ت ها و تصميم گيري ه��اي اين س��ازمان 
بين المللي حضور يافت��ه و از تماميت صنعت نفت 
ايران در جهان دفاع كند. رييس كميس��يون انرژي 
و محيط زيست اتاق تهران با اشاره به اينكه در حال 
حاضر، چهار كش��ور عضو اوپك از بخش  خصوصي 
براي سياست گذاري ها و مذاكرات در اجالس هاي 
اين سازمان استفاده مي كنند و در صورت عدم حضور 
نمايندگان دولت اين كش��ورها در جلسات اوپك، 
بخ��ش  خصوصي اين وظيفه را ب��ه عهده مي گيرد، 
افزود: اوپك پنج كميته راهبردي و استراتژيك دارد 
كه ايران، در آنها عضو نيس��ت و اين باعث شده تا به 
جاي ايران كه جزو بنيانگذاران اين سازمان جهاني 
بود، ديگر كش��ورهاي عض��و قدرت نمايي كنند. به 
گفت��ه وي، بخش  خصوصي در صنع��ت نفت ايران 
در حال حاضر قادر است كه تا ۸۰ درصد پروژه هاي 
نفتي كشور را به اجرا درآورد و كنشگران اقتصادي 
و كارآفرينان اين صنع��ت، از دانش و آگاهي كافي 
ب��راي رويارويي با ب��زرگان نفتي جه��ان در عرصه 

تصميم سازي ها و دفاع از كشور را دارند.
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چهرهروز

رفتن پدرم را باور ندارم
در مراسم تشييع و نماز بر پيكر استاد محمدرضا شجريان، همايون شجريان فرزند اين استاد بزرگ عرصه موسيقي كشور 
در س��خنان كوتاهي گفت: رفتن پدر را باور ندارم يا نمي توانم يا نمي خواهم. وقتي در برابر تابوت او مي ايستم گويا در مزار 
موالنا ايس��تاده ام زيرا پدر براي من شبيه موالناس��ت. اگر بخواهم در يك جمله محمدرضا ش��جريان را توصيف كنم اين 
است كه آدم هاي بزرگ مثل او به اين كره خاكي مي آيند تا پيامي را بياورند و خوش به حال كساني كه اين پيام را دريافت 
مي كنند. همايون همچنين خبر درگذش��ت استاد شجريان را اينگونه در اينستاگرامش نوشت: »خاك پاي مردم ايران به 

ديار معشوق پرواز كرد.«

يادنامه

جان از تن آواز رفت

سوگسیاوش

از بهشت زهرا تا آرامگاه حضرت فردوسي
مراسمنمازودعابرپیكراستادشجريانروزجمعهدربهشتزهرايتهرانانجامشدوبعداز
آنپیكراستادآوازايرانبهفرودگاهمهرآبادمنتقلشدتابهمشهدفرستادهشودوپسازآن
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در سوگ خسرو آواز ايران

شجريان فقط يك نام نبود
گليماندگار| 

»بزرگ بود و از اهالي امروز
و با تمام افق هاي باز نسبت داشت«

چه فرقي مي كند، اين ش��عر را سهراب سپهري در 
سوگ فروغ گفته باشد، يا ما آن را در سوگ خسرو 
آوازمان دوب��اره خواني كنيم. هر ك��دام از بزرگان 
شعر و ادب و موسيقي اين س��رزمين وقتي چهره 
در خاك مي كشند، جاي خالي شان تا ابد مي ماند. 
آنها مي روند، اما نام، ياد، ش��عر، نثر و آوازهايش��ان 
هميش��ه با ما مي ماند. محمد رضا ش��جريان فقط 
يك نام نبود. او استادي بود كه مردم اين سرزمين 
سال هاي سال چه زماني كه آزادانه مي خواند و چه 
زماني كه صدايش ممنوع شده بود، با او زندگي كرده 
بودند. حاال ديگر خس��رو آواز ايران خسته از تمام 
نامهرباني ها و بي مسووليتي ها و بعد از سال ها تحمل 
رنج بيماري به ديدار معبود رفت. او صداي رس��اي 
مردمي بود كه تمام ماه رمضان را با دعاي ربنايش 
س��پري مي كردند. او صداي رساي مردمي بود كه 
تمام اين مدت هر وقت به بيمارستان رفت، برايش 
مرغ سحر را بازخواني كردند. او صداي مردمي بود 
كه خسروآواز ايران خطابش مي كردند و الحق كه 
لقب بجايي بود. شجريان هيچ وقت از حافظه مردم 
ايران پاك نخواهد شد. صداي او هميشه مي ماند. 
تمام آن شعرهاي ماندگاري كه از حافظ و موالنا تا 
مه��دي اخوان ثالث خوان��ده او را جاودانه خواهند 
كرد. شجريان يك نام نبود. او اسطوره ملتي بود كه 
همواره دوستش داشتند و حاال غم سنگين نبودنش 

برشانه هايشان سنگيني مي كند. 

    شجريان از ديروز تا امروز
محمدرضا ش��جريان، يكم مهر ۱۳۱۹ در مش��هد 
متولد ش��د. او از كودكي مي خواند، با همان صداي 
كودكانه. اما از آنجايي كه پدرش بس��يار مذهبي و 
قاري قرآن بود، وقتي اس��تعداد و صداي خوب پسر 
را ديد او را تحت تعليم خود قرار داد. همين ش��د كه 
در سال ۱۳۳۱ براي نخستين بار صداي الوت قرآن 
او از راديو خراس��ان پخش شد. ش��جريان اما قبل از 
اينكه به سراغ آموزش آواز برود، در دوره هاي مختلف 
خوشنويسي شركت كرد و در س��ال ۱۳4۹ درجه 
ممتاز را در خوشنويسي به دست آورد.   محمد رضا 
شجريان به احترام پدر تا سال ۱۳50 با اسم مستعار 

»سياوش بيدگاني« با راديو همكاري مي كرد. اما در 
آن سال پدر وقتي حسن شهرت او را ديد، اجازه داد 
تا با نام اصلي خود به فعاليتش ادامه دهد. در همان 
سال بود كه شجريان با فرامرز پايور آشنا شد و آغاز به 
يادگيري سنتور و رديف هاي آوازي كرد. از آن زمان 
ديگر شجريان با صدايي به وسعت ايران و جهان شروع 
به خواندن كرد. صدايي كه نام او را در تاريخ موسيقي 
اين س��رزمين جاودان كرد و از او هنرمندي مردمي 
ساخت. شايد همان تعاليم پدر بود كه باعث شد دعاي 
ربناي او اينقدر در دل مردم جا باز كند. استاد محمد 
رضا شجريان در ۱7 مهر ماه ۱۳۹۹ در سن 80 سالگي 
جاودانه شد. محمدرضا شجريان همچنين در سال 
۱۳5۶ در مسابقه تالوت قرآن كشوري، رتبه نخست 
را به دست آورد. او در اسفندماه سال ۱۳57 شركت 

دل آواز را بنيان گذاري كرد.

    شجريان و سازهاي ابداعي او
محمدرضا ش��جريان مب��دع چند س��از جديد در 
موسيقي ايراني است. وي در ارديبهشت ۱۳۹0 در 
نمايش��گاه در تهران اين س��ازها را رسمًا به نمايش 
عمومي درآورد. برخي اين سازها عبارتند از: صراحي، 

شهر آشوب، ساغر، كرشمه، سبو و....

    همكاري با پرويز مشكاتيان
در فاصله سال هاي دهه ۱۳۶0، شجريان همكاري 
گسترده اي را با پرويز مشكاتيان آغاز كرد كه حاصل 
آن آلبوم هايي چون بيداد، آستان جانان، سّر عشق 
)ماهور(، نوا، دستان، گنبد مينا، دود عود، جان عشاق 
و قاصدك بود. در اين سال ها به همراه گروه عارف به 
سرپرستي مشكاتيان كنس��رت هايي را در خارج از 
ايران اجرا كرد. ز ميان اين آثار، آلبوم بيداد در ميان 

عموم مردم مورد استقبال قرار گرفت. 

   كنسرت ها و تورهاي خارجي
محمدرضا ش��جريان در س��ال ۱۳70 با همكاري 
داري��وش پيرني��اكان، مرتضي اعيان و جمش��يد 
عندليبي، كنسرت هايي را در تور اروپا و امريكا برگزار 
كرد كه آلبوم هاي پيام نسيم، دل مجنون و سرو چمان 
حاصل اين اجراها هستند. مدتي بعد آلبوم مربوط به 
كنسرت پاريس سال ۱۳7۲ محمدرضا شجريان به 
همراه محمدرضا لطفي و مجيد خلج در قالب آلبوم 

چشمه نوش به بازار عرضه شد. محمدرضا شجريان 
در س��ال ۱۳78 جايزه پيكاس��و را از طرف سازمان 

يونسكو دريافت كرد.

    انتشار آلبوم هاي تازه
محمدرضا شجريان در س��ال ۱۳8۱ دو آلبوم بي تو 
به سر نمي شود و فرياد را منتشر كرد كه با همكاري 
حس��ين عليزاده، كيهان كلهر و همايون شجريان 
اجرا ش��ده بودند. اين دو آلبوم نام��زد جايزه گرمي 
ش��دند. اين گروه چهارنفره در زمستان سال ۱۳8۲ 
نيز جهت كمك به زلزله زدگان بم در تهران كنسرتي 
برگزار كردند كه با نام هم نوا با بم شناخته مي شود. 
وي درآمد حاصل از فروش دي وي دي اين كنسرت 
را به پروژه باغ هنر بم كه خودش آن را تأسيس كرده 

بود، اختصاص داد.

    افسانه موسيقي شرق
جالب اس��ت يك��ي از عنوان هاي ش��ايان توجهي 
كه به استاد ش��جريان در س��طح جهاني داده شد، 
»افسانه موسيقي شرق« است كه روزنامه ملي كانادا 
»گلوب اند ميل« بعد از برگزاري كنسرت شجريان در 

شهر ونكور به او داده است.

  آغاز رنج بيماري و سوختن پرهاي سيمرغ
روح خسروي آواز ايران روز پنج شنبه در حالي آرام 
گرفت كه طي س��ال هاي اخير با بيماري س��رطان 
مبارزه مي كرد؛ اگرچه بيماري اي كه استاد خود در 
نوروز ۹5 آن را به ش��كل علني اعالم كرد، ۱5 سال 
قبل از آن آغاز ش��ده بود كه خ��ود نيز در پيام ش به 
اين موضوع اشاره داشت. اولين بار در كنسرت سال 
80 امريكا بود كه س��رطان او عيان ش��د و پزشكان 

مجبور به انجام چند عمل جراحي روي بدن او شدند. 
در آن زمان، جز نزديكان اس��تاد كسي از شروع اين 
بيماري خبر نداش��ت. بعد از آن اما بهبودي حاصل 
ش��د و نتيجه  اش ادامه فعاليت هاي هنري استاد شد 
كه هر كدام ش��ان، چون گنجينه اي براي هميشه در 
تارك موس��يقي ايران خواهد درخشيد. استاد در اين 
سال ها كارهاي بس��يار انجام داد و با آنكه كم وبيش با 
اين بيماري دست به گريبان بود، آلبوم منتشر كرد و 
كنسرت داد و گروه بنيان نهاد. نمايشگاه سازهايش را 
نيز برگزار كرد و هم چنان در داخل و خارج از ايران به 
معرفي و اعتالي موسيقي همت گماشت.  اما سال ۹4 
آغاز بيماري سخت استاد بود. تيرماه آن سال بود كه 
استاد در ساكرامنتو كاليفرنيا حضور داشتند و خود را 
آماده كنسرتي در شهر قونيه )هم زمان با تولد موالنا( 
مي كردند؛ اما به يك باره به سردردي شديد دچار شدند 

و با حضور در بيمارستان، تشخيص سرطان براي ايشان 
داده شد. آن كنسرت لغو شد و ايشان درمان خود را در 
امريكا ادامه دادند. اما براي دوست داران شجريان هيچ 
روزي س��خت تر از اولين روز نوروز ۹5 نبود. او با سري 
تراشيده در يك ويدئوي كوتاه ظاهر شد و از مهماني 
سخن گفت كه »پانزده سال است در تن او منزل كرده 
است«. در اين س��ال ها دو آلبوم از او منتشر شد. يكي 
آلبوم »طريق عشق« با آهنگ سازي »پرويز مشكاتيان« 
كه »همايون« در رونمايي آن خواند و گريست و اواخر 
سال  گذشته هم آلبوم »خراسانيات« اما هر چه هست؛ 
نه فقط تاريخ موس��يقي ايران ك��ه تاريخ فرهنگ اين 
سرزمين هميشه وام دار اوست. خس��رو آواز ايران در 
نهايت روز پنج ش��نبه ۱7 مهر ماه ۱۳۹۹ در سن 80 
سالگي ديده از جهان فرو بست. پيكر او امروز در جوار 

آرامگاه حضرت فردوسي به خاك سپرده خواهد شد.

گزارش

واكنش هنرمندان و سينماگران به درگذشت محمدرضا شجريان

ازروزپنجش�نبهكهخبردرگذشتخسروآواز
ايرانازسويهمايونشجريانتايیدشد،بسیاري
ازهنرمندانوسینماگرانوفعاالنحوزهموسیقي
واس�اتیداينحوزهاقدامبهپیامهايتس�لیتي
كردهاندكههركدامبهنوبهخودنشانازغمواندوه
وصفناشدنيدرفراغايناستادبزرگآوازدارد.

صدايي كه از مردم دريغ شد
محمود دولت آبادي در پيامي 
نوشت: »محمدرضا شجريان 
درگذش��ت، تس��ليت ب��ه 
نزدي��كان - وابس��تگان و 
پيوس��تگاني كه ني��م قرن با 
زنگ صداي او، با فهِم اهميِت 
شعر در صداي او و خويشاوندي دوباره با شيوه هاي 
دس��تگاهي صداي او به واقع زيس��تند و خواهند 
زيست. مردمي كه اكنون مي گريند. اما تلخي پاياِن 
زندگي شجريان منحصر به اين كمتر از يك سال 
اخير نبود كه با گرماي خانواده، دلدادگي پزشكان 
مجرب و علِم پزش��كي زنده نگه داشته شد. تلخي 
عميق تر آن بود كه هنرمند ممتاز آواز ايران در اوج 
كمال يافتگي، حضور و بانِگ بي نظيرش دريغ شد 
از مردمي كه اكنون به سوگ او نشسته اند و اشك 
مي ريزند. ديگر اينكه چون محمدرضا شجريان از 
هنِر خوِد، يعني از زندگي منع شد، نديدم و نشنيدم 
همكاراِن وي، ارباِب هنر موس��يقي دمي آشكار به 
ش��كِوه برآورند و دريغا ش��نيدم برخي ذوق زده و 
طعنه زن هم ش��دند كه اين خود چيزي جز نشان 
فرومايگي نبود. باري... هيچ نفوسي هميشه زنده 
نخواهد ماند، اما در اين »بر تسمه نقاله زمان« گذر 
داش��تن خوب اس��ت كه آبرومندانه گذري باشد، 

چنان كه شجريان )سياوش( گذر كرد.

جانازتنآوازرفت
شايد در بين هزاران پيام تسليتي 
ك��ه به مناس��بت درگذش��ت 
محمدرضا شجريان منتشر شد، 
حق مطلب تنها در پيام كيهان 
كلهر ادا شده باشد. او تنها يك 
جمله نوش��ت و آن يك جمله 
ان��گار تمامي آن دردي بود كه بر دل مردم س��نگيني 

مي كرد. كلهر نوشت: »جان از تن آواز رفت«.

قدر ببيند و بر صدرنشيند
فرشته طائرپور، رييس انجمن 
كارفرماي��ي تهيه كنندگان 
)اكت( ني��ز در پيامي عنوان 

كرد:
 »همزمان با ع��زاي اربعين 
حس��يني، س��تاره پرفروغ 
آسمان هنر و موسيقي ايران زمين، استاد شجريان 
نيز ب��ه ديدار حق رفت تا در محض��ر لطف او آرام 
گيرد و به پاس »ربنا«ي ملكوتي اش، قدر بيند و بر 
صدرنشيند. جايش هماره خالي و يادش هميشه 

باقي خواهد بود.«

ناقوس جاودانگي سياوش  
فرهاد فخرالديني، هوشنگ 
كامكار و حسن رياحي نيز به 
مناسبت درگذشِت خسروي 
آواز ايران بياني��ه داد. در اين 
پيام آمده است: »اين ناقوس 
جاودانگي سياوش است، اين 
مرگ صداس��ت، فرياد در س��كوت و خبر هجرت 
حنجره اي به پهناي آس��مان اس��ت كه به گوش 
مي رسد و چنين غوغا مي كند. صداي ملت از ميان 
ما رفت...محمدرضا ش��جريان...اين هويت ملي و 
حافظه تاريخي ما پركشيد! آواز پرواز كرد! اين نادره  
دوران، ص��داي فروخفته  مردمان آزاده و مغمومي 
بود كه هماره چشم به آينده داشتند. او اميد بود و 
قوت قلب، نور بود و روش��نايي و سوگ بود و سرود 
براي ملتي كه آمال و آرزوهاي خود را در صداي او 
مي ديدند و مي ش��نيدند. صداي او را مي شد ديد و 
نظاره كرد! ش��جريان وجودش ص��دا بود. صداي 
انساني نخبه و بركش��يده از بطن ملت. او چشم و 
گوش و زبان ملت ما در بيش از نيم قرن اخير بود و 
به همين سبب هنرمندي بزرگ و تاثيرگذار شد، 
تاريخي و ماندگار. ش��جريان به قله اي رفيع دست 
يافت كه فتحش كاري  اس��ت س��ترگ و ناشدني. 
س��كوتش فرياد بود و نجوايش خ��روش. او رفت، 
آسماني شد و به ما ثابت كرد كه: »تنها صداست كه 
مي ماند«... به بدرقه اين اس��طوره تاريخ فرهنگ و 
هنر ملي ايران مي رويم و سعدي و حافظ و خيام و 
موالنا به اس��تقبالش... بدرود اي هنرمند بزرگ و 

هميشه جاودان.

بزرگ بودي و بزرگ ماندي
حس��ين علي��زاده«- نوازنده و 
آهنگس��از ش��ناخته ش��ده 
كش��ورمان در پي درگذش��ت 
محمدرضا شجريان، با نگارش 
متني به رفتن استاد آواز ايران 

واكنش نشان داد.
حسين عليزاده در اين باره نوشت: 

مهر با تو آمد، 
مهر با تو رفت.

اما تو نمي روي  و
مهر با نام تو مي ماند.

تو مهري و همه فصول مهرباني مهر تو.
تو بزرگ بودي و بزرگ رفتي

اما چه كوچك، كوچكاني كه چش��م و گوش بستند و 
سياه ماندند

تو تا ابد خواهي ماند ...
تو تا ابد خواهي خواند ...

رشته مهر گسسته نشد
احمد پژمان، آهنگ ساز برجسته 
موس��يقي اي��ران در س��وِگ 
شجريان نوشت: »خبِر تأسف باِر 
درگذش��ِت ُاس��تاد محّمدرضا 
ش��جريان موجِب تأّلِم عميِق 
اين جانب ش��د. به ياد مي آورم 
نخستين ديداِر من و محمدرضا شجريان به دعوت استاِد 
زنده ياد حسيِن دهلوي و آقاي محموِد كريمي دست داد 
و در طوِل س��الياني كه گذشت هرچند تداوِم مستمر 

نيافت ليكن رشته مهر هرگز گسسته نشد.
براي آن هنرمنِد درگذشته آرامشي ابدي و براي خانواده 

داغ داِر ايشان صبر و آرامش آرزو دارم.«

فراق يار ديرين سينما
هيات مدي��ره خانه س��ينما 
درگذشت خسرو آواز ايران را 
تس��ليت گف��ت و پي��ام داد: 
»بدون ترديد استاد محمدرضا 
ش��جريان نه تنها فخ��ر ما در 
عرصه آواز و نه فقط ارزشمند 
در صحنه موسيقي فيلم بلكه به عنوان انسان موثري 
در پهنه اجتماعي كه در آن مي زيست، از جاودانه هاي 

تاريخ اين سرزمين خواهد ماند. هيات مديره جامعه 
اصناف سينماي ايران )خانه سينما( سوگوار از دست 
دادن يار ديرين خود اس��ت و اين فقدان را به عموم 
هنرمندان، دست اندركاران سينما و مردم هنردوست 

ايران و جهان تسليت مي گويد.«

درخشش نام او
اصغر فره��ادي، كارگردان 
برگزيده اسكار نيز در پيامي 
محمدرض��ا  درگذش��ت 
شجريان را تسليت گفت. در 
بخشي از پيام او آمده است: 
»با تمام وجود غمگينم. نام 

او در اين سرزمين مي درخشد.«

صداي ماندگار مردم
كانون كارگردانان سينماي 
اي��ران نيز براي درگذش��ت 
اس��تاد ش��جريان پيام داد: 
»بان��گ آواز قرن ه��ا هنر و 
فرهنگ ايران زمين و صداي 
ماندگار مردم به آس��مان پر 
كشيد. پرواز بانگ ربنا را به مردم و آب و خاك اين 

سرزمين تسليت مي گوييم.«

يك انسان واال
پرويز پرستويي بازيگر سينما 
و تلويزيون نوشت: خسرو آواز 
ايران، اس��تاد شجريان عزيز 
شما فقط يك خواننده بزرگ 
نبوديد، شما يك روشنفكر، 
فرهيخته و يك انس��ان واال 
بوديد، شما بزرگ و سركرده موسيقي ايران زمين 
بوديد. بنده كوچك ترين، به خودم مي بالم كه بارها 
و بارها شما را از نزديك زيارت كردم و از سخنان و 
پندهاي شما آموختم. خوش��حالم كه در آخرين 
كنس��رت تان افتخار حضور داشتم. در وصف شما 
مي ش��ود در طول تاريخ صحبت ك��رد و صحبت 
خواهند كرد.  تسليت به همايون عزيز و خاندانت، 
تسليت به ملت ايران در تمام دنيا، تسليت به خانواده 
موسيقي ايران زمين. استاد عزيز شما جاودانه بوديد 

و جاودانه تر شديد.«
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