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يادداشت- 1

مقصر اصلي گراني ها
بدون هيچ ترديدي در 
راس ه��رم مش��كالت 
كش��ور  اقتص��ادي 
تحريم ه��اي اقتصادي 
و  اف��راد  دارد؛  ق��رار 
جريان��ات مختلف، چه 
از اين حرف خوششان 
بيايد و چه خوشش��ان 
نيايد، اي��ن يك واقعيت اس��ت ك��ه تحريم هاي 
اقتص��ادي جريان س��يال اقتصادي، معيش��ت و 
سرمايه گذاري كشور را دچار مشكالت عديده اي 
ساخته است. تا زماني كه تحريم ها برداشته نشود 
و روال ورود ارز در كش��ورمان در وضعيت نرمال و 
طبيعي قرار نگيرد ما ش��اهد چند پديده مخرب 
اقتصادي خواهيم ب��ود، يكي اثرات مس��تقيم و 
غيرمستقيم تحريم بر شاخص هاي كالن اقتصادي 
اس��ت كه نمي توان آن را انكار كرد، تبعات بعدي 
هم، تورم افسارگس��يخته، توس��عه پاي��ه پولي، 
گس��ترش فقر مطلق و...خواهد بود. مشكل مهم 
اما سوء مديريت ها و اشكاالتي است كه در داخل 
و در س��اختار مديريت��ي اقتصادي وج��ود دارد. 
مساله اي كه بر عميق تر شدن مشكالت مي افزايد. 
در ميان اين مسائل مش��خص و روشن، پرسشي 
كه ممكن اس��ت به ذهن خطور كند آن است كه 
علي رغم اينكه تحريم هاي اقتصادي مدت هاست 
اقتصاد ايران را درگير خود ساخته است، چرا طي 
ماه هاي اخير اين فشارهاي اقتصادي تاثيرگذاري 
بيش��تري پيدا كرده اند؟ از مدت ه��ا قبل برخي 
نهادهاي مسوول و كارشناسان متخصص هشدار 
داده بودند كه تا زماني كه موض��وع اف اي تي اف 
حل نش��ود؛ حتي ش��ركاي ما هم فرآيند تجارت 
با كش��ورمان را معلق نگه خواهند داشت. مساله 
اف اي تي اف و تحريم ها موضوعي است كه بايد از 
منظر تخصصي مورد بررسي و تصميم گيري قرار 
بگيرد. امروز ش��ما از هر اقتصاددان و كارشناسي 
كه درباره اف اي تي اف سوال كنيد به شما خواهد 
گفت كه هرچند تبعات اف اي ت��ي اف اقتصادي 
و معيش��تي اس��ت اما فرآين��د تصميم گيري در 
خصوص آن سياس��ي اس��ت. مقاومت��ي كه در 
داخل درباره پذيرش آن مي ش��ود جنبه سياسي 
دارد و در محافل سياس��ي باي��د در خصوص آن 
تصميم گيري ش��ود. م��ن به عن��وان اقتصاددان 
هرگز به ابعاد سياسي اف اي تي اف ورود نمي كنم، 
اما توصيه مي كنم كه تصميم س��ازان كشور اين 
مشكالت را در يك محيط تخصصي و در راستاي 
منافع عمومي كش��ور حل كنند. اما مش��كالتي 
ك��ه در س��اختار تصميم س��ازي هاي اقتصادي 
قرار دارد، حوزه اي اس��ت كه بايد ابع��اد و زواياي 
گوناگون آن بررس��ي ش��ود. در ميان عواملي كه 
در نوس��انات بازار ارز و متعاقب آن س��اير بازارها 
اثرگذار است، يكي هم بانك مركزي است؛ به هر 
حال صع��ود ارز طي چند ماه گذش��ته از 12هزار 
تومان به باالي 28هزار تومان، وضعيتي است كه 
محصول سيس��تم مديريتي بانك مركزي است. 
آقاي همتي مي گويند، هيجان��ات بازار عامل اين 
نوسانات اس��ت، در حالي كه هيجانات بازار امري 
نيست كه ناگهاني بروز كرده باش��د، در همه ادوار 
گذش��ته هيجان در فعاليت هاي اقتصادي وجود 
داشته است، معتقدم كه اين نوع اظهارنظرها نوعي 
فرافكني است و وقتي كه اين اظهارنظرها مبتني 
بر واقعيات ميداني مطرح نمي شوند، طبيعي است 
كه بازار هم نسبت به پالس هاي مثبتي كه مديران 
اقتصادي ارسال مي كنند، بي اعتنايي نشان دهد 
و با هر اظهارنظري به جاي بهبود نوس��ان تازه اي 
مي آفريند. به نظر مي رسد با توجه به برنامه دولت 
براي تبديل دارايي ه��اي ارزي ب��ه منابعي براي 
جبران كسري بودجه خود عاملي براي رشد قيمت 
دالر بوده است. برخالف صحبت هاي رييس كل 
بانك مركزي معتقدم كه عامل اصلي رشد قيمت 
دالر افزاي��ش تقاضاهاي عمومي نيس��ت، عامل 
افزايش خودرو ناش��ي از افزاي��ش تقاضاي مردم 
نيست، اين س��اختار معيوب نظام عرضه و تقاضا 
در كشور و سوءمديريت ها در نظام تصميم سازي 
اس��ت كه باعث ش��ده تا ب��ازار وارد چرخ��ه اي از 
نوسانات پي در پي شود. خودرويي كه در كارخانه 
100ميليون است، بعد در بازار 300ميليون قيمت 
دارد، معلوم است كه باعث تكانه هاي متعدد در بازار 
مي شود. اگر جهت گيري فعاليت هاي اقتصادي در 
كشورمان به سمت سوداگري و سفته بازي ميل 
مي كند؛ به دليل اشكاالتي است كه قبال در نظام 
تصميم س��ازي هاي اقتصادي داش��ته ايم، وقتي 
س��ود فعاليت هاي واسطه اي در كش��ور نجومي 
است، اما س��ود توليد و فعاليت هاي مولد محدود 
است، طبيعي است كه س��رمايه گذار، نقدينگي 
خود را به سمت حوزه هاي پر س��ودتري هدايت 
مي كند. آقاي همتي اع��الم مي كنند كه ارزهاي 
صادراتي بايد هرچه س��ريعتر برگردد، اين حرف 
نشان مي دهد امكان نقل و انتقال مالي وجود دارد، 
چرا از اين ظرفيت ها براي حل مشكالت استفاده 
نمي شود.   ادامه در صفحه 3

آلبرت بغزيان

كارنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات تا هفتم مهرماه منتشر شد

15 هزار صادركننده ،تعهدات خود را ايفا نكرده اند / 10 هزار صادركننده  از اين تعداد بدون كارت بازرگاني هستند

7/4 ميليارد   يورو  ارزي كه برنگشت
از ابهامات يك استاد 

خارجي تا تفاوت هاي داخلي

»تعادل« روند بازار را طي 
ماه هاي اخير بررسي مي كند

احمد فاضلي،  معاون مالي بانك صادرات:

نرخ واقعي 
تورم ايران 
چند درصد 

است؟

تعادل به 
بازار سهام 
باز مي گردد؟

سودآوري فزاينده باافزايش منابع 
مديريت هزينه و وصول مطالبات

 صفحه 7 

 يك فوريت اليحه افزايش
  25 درصدي نرخ بليت مترو و اتوبوس
 در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد

بار اداره  شهر بردوش مردم
يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4   يادداشت-3 يادداشت-2

پرسپوليس ارادتمند!چرا  بورس فرو ريختتورم و واقعيت هاي اقتصادي نرخ ارز ونقطه كانوني مشكالت تبعات محدوديت بازار سرمايه 
در  ارز  قيم��ت  نوس��انات   
اقتصادهايي از جنس ايران، 
يك متغي��ر بنيادي��ن براي 
مجموع��ه فع��ل و انفعاالتي 
است كه در فضاي اقتصادي 
ظه��ور و بروز پي��دا مي كند. 
متاس��فانه ط��ي دو س��ال 
اخي��ر ن��رخ ارز و رش��د آن با 
تاثيرگذاري بيشتر بر نرخ تورم، موجب هجوم نقدينگي 
به بازارهاي موازي شده است. يعني مجموعه مشكالت 
اقتصادي از جمله كاه��ش پايه پولي، ت��ورم، افزايش 
نقدينگي و...در كنار نظام تصميم سازي باعث شده كه 
تالش هاي عمومي براي حفاظت از دارايي هاي افزايش 
پيدا كند تا افراد دارايي هايشان را تبديل به كااليي كنند 
كه با نوسانات قيمتي ارزش آن كاال كاهش پيدا نكند. 
اين عامل خود موجب افزايش تورم در كشور شده است. 
در اين ميان بررس��ي تطبيقي و تحليل��ي نمودارهاي 
مرتبط با افزايش نرخ ارز بسياري از نقاط مبهم را براي 
تحليلگران مش��خص مي كند. برمبناي نمودار رش��د 
نرخ ارز در ارديبهشت 99 از تورم و رشد قيمت مسكن 
پيش��ي گرفته است و به عنوان ش��اخص پيشرو عمل 
كرده است. اين پيشروي در ادامه باعث شده تا مجموعه 
شاخص هاي اقتصادي و بازارها متاثر از اين رشد قيمت 
واكنش نشان دهند.  ادامه در صفحه 3

ب��راي ارايه تحليل��ي دقيق 
از ش��رايط ت��ورم و افزايش 
قيمت ها در اقتص��اد ايران، 
بايد ش��رايط را در بازارهاي 
فع��االن  ن��زد  و  مختل��ف 
ك��رد.  رص��د  اقتص��ادي 
صرف نظر از آنكه مركز آمار 
چه نرخي را ب��ه عنوان تورم 
اعالم مي كند، اين تحليل شرايط بازار است كه معلوم 
مي كند، تورم در چه سطحي قرار گرفته و چه فشاري 
بر اقتص��اد وارد مي كند. امروز اقتص��اد ايران پيش از 
هرچيز با نوسانات شديد قيمتي مواجه شده كه اين 
امر تاثير منف��ي جدي بر فعاالن اقتصادي گذاش��ته 
است. بسياري از صاحبان كسب و كار با توجه به اينكه 
حتي نمي توانند تحليل دقيقي از آينده نزديك داشته 
باش��ند و سرنوشت شغل هايش��ان نامشخص است، 
ترجيح داده اند يا اقدامات جديد خود را متوقف كنند 
يا بسيار دست به عصا فعاليت كنند. اين امر در صورتي 
كه كوتاه مدت باشد، مي توان برايش چاره اي انديشيد 
اما اگر بلندمدت ش��ود، براي اقتصاد كشور صدمه اي 
بزرگ خواهد بود. تعطيلي كس��ب و كارها يا كاهش 
فعاليت آنها، خود مي تواند در نظام عرضه مشكل ايجاد 
كند و اين موضوع كار را براي برطرف كردن نيازهاي 
ادامه در صفحه 3 مردم دشوار مي كند.  

در يادداش��ت هاي قبل��ي دو 
پديده مهم در بازارهاي مالي 
را توضيح داديم؛ قانون قيمت 
يكسان و معماي صرفه سهام؛ 
قانون قيمت يكسان مي گويد 
كه دارايي ها نمي توانند از هم 
فاصله بگيرن��د و دارايي هاي 
مش��ابه مي��ل دارن��د ك��ه از 
قيمتي يكسان بهره مند شوند. معماي صرفه سهام هم 
مي گويد كه بازدهي بورس در طي 100س��ال گذشته 
در اكثر كشورها به ش��كل غيرقابل پيش بيني باالتر از 
ساير دارايي ها بود و وقتي ريس��ك را از اين موضوع كم 
شود، بيشتر متوجه اين برتري خواهيم شد. براي اينكه 
اين پازل را تكميل كنيم و بتواني��م به فرضيه پردازي در 
خصوص سرمايه كشورمان بپردازيم، الزم است تا ارتباط 
متقابل بورس و قيمت ه��ا در بورس را ب��ا 2متغير مهم 
اقتصادي بررسي كنيم. متغير اول، تورم و متغير دوم؛ نرخ 
سود بانكي است كه در ادبيات اقتصادي به آن نرخ بهره 
مي گويند. رابطه بورس با تورم چگونه است؟ فرض كنيد 
در يك اقتصادي پول نقدي كه در دست مردم است روبه 
زوال و كاهش اس��ت؛ واكنش طبيعي هر انساني به اين 
كاهش دارايي ها اين اس��ت كه هرچه سريعتر پول خود 
را دارايي بدل كند و از اين طريق از كاهش س��رمايه اش 
جلوگيري كند.  ادامه در صفحه 6

شنبه شب هواي ايران براي 
لحظاتي پر از نور و س��تاره 
ش��د. پر از فرياد ش��ادي و 
خوش��حالي. م��ردم فق��ط 
براي چند دقيقه يادش��ان 
رف��ت ك��ه چ��ه روزه��اي 
مي گذرانن��د.  را  تلخ��ي 
يادش��ان رف��ت كرون��ا ب��ا 
زندگي شان چه كرده، يادشان رفت كه كمرشان زير 
بار فشارهاي اقتصادي خم شده، اصال يادشان رفت 
چه سختي هايي را دارند تحمل مي كنند. اين نشان 
مي دهد كه مردم ما تحت هر شرايطي به دنبال شادي 
مي گردند. ما مردم افس��رده اي نيس��تيم. ما مردمي 
نيس��تيم كه زانوي غم بغل بگيريم و به دنيا پشت پا 
بزنيم. ميزان تاب آوري ما را مس��ووالنمان به خوبي 
محك زده و مي دانند. اگر نمي دانس��تند كه اينقدر 
عرصه را بر ما تن��گ نمي كردند! آنها خوب مي دانند، 
كه اين مردم از هر روزنه اي به نور نگاه مي كنند. آنها 
خوب مي دانند ك��ه اين مردم به دنبال ش��ادي هاي 
كوچك و خوش��بختي هاي اندك ه��م مي روند. اما 
تا كي و تا كجا هيچ كس نمي داند. ش��ايد خود ما هم 
نمي دانيم چه مي شود كه برد يك تيم فوتبال ناگهان 
پرتابمان مي كند به روزه��اي خوش، انگار »نه خاني 
ادامه در صفحه ۸ آمده و نه خاني رفت«. 

بازار س��رمايه بعد از ثبت يك 
رش��د قابل توجه تا اواس��ط 
مردادم��اه امس��ال، اكن��ون 
به طور طبيعي شاهد روندي 
اصالح��ي در هفته هاي اخير 
بوده به نحوي كه شاخص كل 
اين بازار كه نوزدهم مردادماه 
امس��ال توانس��ته بود ركورد 
2 ميليون و 100 ه��زار واحدي را از خ��ود به جا بگذارد 
حاال چند هفته اي است كه با افت 28 درصدي بين يك 
ميليون و 500 هزار تا يك ميلي��ون و 600 هزار واحد در 
نوسان است. با افت شاخص در طي هفته هاي اخير شاهد 
آن بوديم كه مسووالن و مديران اظهارنظرها، تصميمات 
و محدوديت هاي متعددي را به منظور جلوگيري از روند 
اصالحي بازار اتخاد كردند. اين نكته حائز اهميت است كه 
در بورس ايران كه جنبه دولتي و حاكميتي آن باالست، 
اخذ تصميمات حمايتي ناگزير است اما مشكل وقتي به 
وجود مي آيد كه تصميمات درست در زمان مناسب خود 
گرفته نش��ود و جاي خود را به اقدامات نه چندان موثر 
بدهد؛ نمونه اين اقدامات اعالم ممنوعيت انجام معامالت 
الگوريتمي و همچنين ممنوعيت نوس��ان گيري روزانه 
در طي روزهاي گذشته بوده است كه نه تنها سودي به 
نفع بازار ندارد بلكه مي توان��د در ادامه منجر به افزايش 
ركود فعلي هم شود. هدف مسووالن از اعالم ممنوعيت 
انجام معامالت الگوريتمي، جلوگيري از تاثيرات منفي 
آنها در نوسانات بازار سرمايه است درحالي كه بررسي ها 
نش��ان مي دهد برخ��الف بازارهاي ب��زرگ جهاني كه 
معموال انگشت اتهام در ريزش هاي شديد به سمت اين 
الگوريتم ها نشانه مي رود، در بورس ايران چنين اتفاقي رخ 
نمي دهد و نقش الگوريتم ها در معامالت روزانه آن چندان 
قابل توجه نيس��ت. حتي در بازارهاي جهاني هم تاثير 
الگوريتم ها در ريزش شاخص كل به ندرت اتفاق مي افتد 
و پيوسته نيست. در مورد ممنوعيت نوسان گيري روزانه 
هم مسووالن اعالم كرده اند كه با اين اقدام، قصد تقويت 
س��رمايه گذاري واقعي را دارند اما ايجاد اين محدوديت 
باعث شده نوسان گيران ديگر عالقه اي به حضور در بازار 
سرمايه نداشته باش��ند. افت جدي معامالت بورس در 
هفته نخست مهرماه اين موضوع را ثابت مي كند. نوسان 
گيرها و س��فته بازها به نوعي كاتاليزور نقدشوندگي 
به حس��اب مي آيند و خروج ش��ان از بازار س��رمايه و 
حضورشان در ساير بازارهاي موازي مي تواند منجر به 
تالطم بيشتر در اين بازارها شود. براي برون رفت از اين 
ش��رايط بايد چند نكته مورد توجه قرار گيرد؛ نخست 
اينكه بايد توجه داشت تصميمات محدودكننده بازار 
و دس��تكاري هاي مداوم در آن نه تنها هيچ كمكي به 
بهبود شرايط نمي كند بلكه منجر به  بي ثباتي بازار هم 
مي ش��ود و به هيچ عنوان به نفع بازار نيست. نكته دوم 
هم اينكه بايد تصميمات درست را در زمان رونق بازار به 
اجرا درآورد تا وقتي بازار وارد فاز اصالح شد، بتوان آن را 
ادامه در صفحه 3 كنترل كرد.   

يادداشت روز

ايجاد فضايي سالم تر با احراز هويت در پلتفرم هاي آنالين
ك��رده  اب��الغ  دادس��تاني 
در  آگهي دهن��دگان  ك��ه 
پلتفرم هاي آگه��ي خودرو و 
مسكن بايد احراز هويت شوند 
و اتحادي��ه كس��ب وكارهاي 
اينترنتي ه��م در حال حاضر 
خيلي پيگير اس��ت كه هرچه 
سريع تر اين اتفاق بيفتد. بايد 
توجه داش��ت كه احراز هويت كامال مي تواند كارس��از 
باش��د. تعداد زيادي افراد متخلف داري��م، در قالب هاي 
مختلف و با ابزارهاي مختل��ف در فضاي مجازي حضور 
دارند، آگهي ه��اي جعلي قرار مي دهن��د، با كارت هاي 
س��رقتي خريد مي كنند و اح��راز هوي��ت مي تواند به 
اين بخش كمك كند و فضاي س��الم تري را ايجاد كند. 
البته نمي توان تضمي��ن كرد كه اين فضا كامال س��الم 
خواهد شد، اما باالخره فضاي بهتر و سالم تري را پيش 
روي كارب��ران قرار خواه��د داد. درواقع كس��ب وكارها 
با اح��راز هويت هيچ مش��كلي ندارن��د و آمادگي دارند 
كه اين اتف��اق انجام ش��ود، با وج��ود اين، الزم اس��ت 
هماهنگي هاي بيش��تري صورت گيرد. سامانه امتا كه 
توسط مركز توسعه تجارت الكترونيكي راه اندازي شده، 

از ديد كس��ب وكارها داراي مشكالتي اس��ت، از جمله 
اينكه كاربران بايد در س��امانه امتا احراز هويت شوند و 
بعد دوباره كد احراز هويت را در س��امانه خودشان وارد 
كنند و اين فرآيند به صورت درون برنامه اي نيست، اين 
يكي از موضوعاتي است كه كس��ب و كارها به آن انتقاد 
دارند نسبت به امتا و اعالم كردند كه اين فرآيند چندان 
به س��هولت انجام نمي ش��ود. اينكه كاربري بخواهد در 
يك سامانه احراز هويت ش��ود و آنگاه وارد سامانه مورد 
نظر خود شود، كمي دشوار است، مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي واقعا مي توانس��ت بهتر از اينها عمل كند و 
اين فرآيند را به ص��ورت درون  برنام��ه اي ترتيب دهد، 
اتفاقي كه در سامانه هاي ديگري مانند شاهكار رخ داده 
اس��ت. يكي ديگر از انتقادات هم بحث SLA و تضمين 
كيفيت سرويس اس��ت. اگر كه س��امانه قطع شود و يا 
هر اتفاق ديگري براش بيفتد، بايد توجه داشت كه چه 
جايگزيني براي آن در نظر گرفته شده است و در صورتي 
كه كس��ب وكار در اين ش��رايط متضرر شود، چه كسي 
پاسخگوست؟ اين دو موارد مدنظر كسب وكارهاست و 
ما هم به عنوان اتحاديه كسب وكارهاي مجازي به دنبال 
اين هستيم كه بتوانيم اين هماهنگي را بين ذي نفعان 
ايجاد كنيم و اميدواريم كه اين هماهنگي حاصل شود. 

اتحاديه و كسب وكارها مش��كلي با احراز هويت ندارند 
اما اميدواريم مش��كالت اين س��امانه ه��م حل و فصل 
ش��ود و يا از طرفي اجازه دهند كه سامانه هاي ديگر هم 
اضافه شوند و كس��ب وكارها بتوانند با اطمينان خاطر 
بيشتري سامانه  مد نظر خود را انتخاب كنند. در نهايت 
زماني كه چنين ابالغيه اي از س��وي دادس��تاني اعالم 
مي شود، بايد اجرايي ش��ود و اين انتظار وجود دارد كه 
كسب وكارهاي آنالين هم سريع تر بتوانند اين موارد را 
اجرايي كنند. اگرچه كسب وكارها از جهت افشاي داده 

هم نگراني هايي دارند اما بايد توجه داش��ت كه سامانه 
امتا يك سامانه دولتي اس��ت و درصورتي كه اطالعات 
كاربران از اين سامانه افشا شود، بايد مشخص باشد كه 
چه كس��ي جريمه اين اهمال را پرداخت مي كند و بايد 
به صورت شفاف و روش اين موارد در نظر گرفته شود و تا 
زماني كه اين شفافيت ايجاد نشود، كسب وكارها نگران 
هستند، زيرا تصور مي كنند در صورت غيرشفاف بودن 
اين فضا، زحماتشان يك شبه از بين مي  رود و كاربران را 

هم از دست مي دهند. 

محمدرضا  منجذب    

رضا الفت نسب

مريم شاهسمنديعلي مختاريموسي احمدزاده مهدي محمودرباطي



استيو هنكي-  استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپكينز- چند 
روز قبل در صفحه شخصي خود در توييتر آماري عجيب 
را ارايه كرد. او گفته بود كه بر اس��اس محاسباتي به اين 
جمع بندي رس��يده كه تورم س��االنه ايران حدودا 156 
درصد است، موضوعي كه خيلي زود به دست مايه برخي 
سايت ها و خبرگزاري هاي خارجي بدل شد تا نشان دهند 
آنچه كه مركز آمار مي گويد با واقعيت هاي اقتصادي ايران، 
س��ازگاري ندارد. با وجود آنكه اين اقتصاددان خارجي، 
جزيياتي از نحوه محاسبه خود و دست يابي به عدد گفته 
شده ارايه نكرده و صرفا مركز آمار را به خالف واقع  گويي 
متهم كرده اما پاسخ به اين سوال اهميت زيادي دارد كه 

مبناي محاسبه نرخ تورم در ايران چيست؟
در ماه هاي گذشته و همزمان با باال رفتن نرخ تورم، فشار 
بر وضعيت معيشت اقشار كم درآمد جامعه بسيار باال 
رفته و با وجود وعده هايي كه رييس كل بانك مركزي 
داده، مشخص نيست برنامه دقيق دولت براي كاهش 
اين فشارها چگونه اجرايي خواهد شد. گزارش مركز 
آمار نش��ان مي دهد كه نرخ تورم محصوالت خوراكي 
كه اصلي ترين بخش از سبد خريد اقشار كم درآمد را 
شامل مي ش��ود از ميانگين نرخ تورم ساالنه كشوري 
باالتر رفته و نزديك به نيمي از كاالهاي قرار گرفته در 
اين بررسي، تورمي در مرز 34 درصد داشته اند. در كنار 
آمارهاي رس��مي و اطالعاتي كه در اين حوزه منتشر 
مي شود، آنچه كه اهميتي مجزا دارد، تاثير رواني نرخ 

تورم بر جامعه است.
در كنار مسائل و واقعيت هاي اقتصادي كه به محض 
ايجاد تغيير در سطح ملي، خود را در آمارها و شاخص ها 
نشان مي دهد، شرايط رواني موجود در جامعه نيز در 
شكل گيري موج هاي تورمي بسيار مهم هستند. برخي 
تحليل گران براي ارايه مقايسه اي دقيق ميان شرايط به 
ماه هاي ابتدايي آغاز به كار دولت روحاني اشاره مي كنند. 
دولت يازدهم در شرايطي كار خود را آغاز كرد كه نرخ 
تورم بر اساس گزارش هاي مركز آمار حدود 40 درصد 
اعالم ش��ده بود و در آن دوران نيز فشار زيادي بر اقشار 
مختلف جامعه وجود داشت. در ماه هاي ابتدايي آغاز به 
كار دولت با توجه به نگاه مثبت جامعه به ايجاد تغييرات 
جديد و وعده دولت براي بهبود روابط با كش��ورهاي 
خارجي، جامعه خ��ود را آماده ك��رده بود تا موقعيت 
مطلوب اقتصادي را تجربه كند، در چنين شرايطي تمام 
انتظارات تورمي جامعه فروكش كرد و اين امر مقدمه 

بهبود شرايط اقتصادي را فراهم كرد.
در ماه هاي بعد با آغاز مذاكرات هس��ته اي و س��پس 
امضاي برجام، اين تلقي مثبت از شرايط، با واقعيت هاي 
اقتصادي تركيب شد و در نهايت به دولت كمك كرد تا 
وعده تورمي خود را اجرايي كند. در ماه هايي از س��ال 
95، تورم ايران پس از مدتي نس��بتا طوالني، بار ديگر 
تك رقمي شد و به نظر مي رسيد با تداوم شرايط مثبت، 
اين روند ادامه داشته باشد. شرايط آن روز را مي توان با 
آنچه كه بر دولت در ماه هاي گذشته گذشت مقايسه 
كرد. با خ��روج امريكا از برجام، ب��ار ديگر تحريم هاي 
اقتصادي عليه ايران اجرايي ش��د و دس��ت دولت در 

دسترسي به منابع اقتصادي بسته شد. در اين بستر با 
كاهش اميدواري جامعه نسبت به بهبود اوضاع، بار ديگر 
انتظارات تورمي جديد شكل گرفت. البته ناهماهنگي 
تيم اقتصادي دولت و نامشخص بودن برنامه هاي آنها، نيز 
مزيد بر علت شد تا اميدواري جامعه كاهش پيدا كند. در 
چنين شرايطي همزمان با آغاز تحريم ها، ابتدا قيمت ارز 
در بازار ايران رو به افزايش گذاشت و سپس ساير بازارها 
نيز شروع به افزايش قيمت كردند، روندي كه در تمام 
ماه هاي گذشته ادامه داشته است. نرخ تورم در سال هاي 
اخير، در تابستان سال 98 به اوج خود رسيد و بار ديگر 
مرز 40 درصد را رد كرد. پس از آن دولت با اجراي برخي 
سياس��ت هاي انقباضي تالش كرد نرخ تورم را پايين 
بياورد و با تداوم اين روند كاهشي، در مرداد ماه نرخ تورم 
به حدود 25 درصد رسيد و در شهريور با افزايشي محدود 

بار ديگر به عدد 26 رسيد.

     كدام مبناي محاسبه؟
در كن��ار انتظ��ارات تورمي موجود، ميزان احس��اس 
گراني در ميان افراد مختلف جامعه نيز اهميت فراواني 
دارد. شاخص تورم ساالنه از سوي مركز آمار بر اساس 
محاسبه تمام بازارهاي اقتصادي، وضعيت قيمتي آنها و 
تفاوت هاي به وجود آمده در اين مسير تعيين مي شود. از 
اين رو وقتي مركز آمار اعالم مي كند كه نرخ تورم ساالنه 
در شهريور ماه به 26 درصد رسيده، اين آمار برايندي 
از وضعيت تمام بازارهاي اقتصادي در ايران و در طول 
يك سال گذشته اس��ت. در اين آمارگيري، وضعيت 

بازارهايي لحاظ مي ش��ود كه در زندگي مردم تاثير 
مستقيم ندارند اما احتمال پايين بودن نرخ تورم آنها 
نيز وجود دارد. در كنار آن تورم كاالهايي كه مستقيما 
از سوي مردم خريداري و مصرف مي شوند نيز در آمار 
نهايي محاسبه مي شود. از اين رو وقتي نرخ تورم اقالم 
خوراكي رش��د مي كند، جامعه تاثيري بيشتر از نرخ 
تورم نهايي را احساس مي كند كه غير واقعي نيست اما 
در عين حال در آمارهاي ارايه شده از سوي مركز آمار 
نيز خللي به وجود نمي آورد. آنچه كه در گزارش هاي 
تورمي، از گزارش ساالنه اهميت بيشتري دارد، نرخ 
تورم ماهيانه است. وقتي نرخ تورم ماهيانه افزايش پيدا 
كند به معني آن است كه قيمت كاالها در مدتي زماني 
كوتاه باالرفته و همين امر تاثيري مستقيم بر شرايط 
زندگي اقشار مختلف مردم دارد. در تورم ماهيانه نيز 
تاثير بازارهاي مختلف در نرخ نهايي بسيار مهم است. 
براي مثال نرخ تورم ماهيانه تير ماه از سوي مركز آمار 
حدود هفت درصد اعالم ش��د كه باالترين نرخ تورم 
ماهانه در سال هاي اخير بود. اصلي ترين بازاري كه بر 
اين تورم نقش داشت بازار ارز بود. اين بازار در ابتداي 
تابس��تان با افزايش جدي قيمت مواجه شد و همين 

مساله خود را در آمار نهايي تورم نشان داد.
در شهريورماه اين عدد تورم ماهانه حدودا نصف شد اما 
در اين آمار نيز، براي مثال تورم بخش حمل و نقل سهمي 
جدي داشت. افزايش جدي قيمت خودرو در هفته هاي 
گذشته و جهش نرخ ها در اين بازار، در نرخ تورم ماهانه 
بس��يار مهم بود.مركز آمار همواره اعالم كرده كه نرخ 

تورم را بر اس��اس ش��اخص هاي علمي و محاسباتي 
شفاف انجام مي دهد. همين امر بود كه در سال هاي 
قبل و در زماني كه ميان آمارهاي بانك مركزي و مركز 
آمار اختالف به وجود آمد، در نهايت به حذف آمارهاي 
بانك مركزي و محوريت يافتن مركز آمار منجر شد. در 
سال هاي گذشته با حذف آمارهاي گوناگون، مركز آمار 
به منبع اصلي گزارش هاي رسمي از وضعيت اقتصاد 
ايران بدل شده و به نظر مي رسد كارشناسان اقتصادي 
داخل كشور نيز اختاللي جدي در بررسي هاي مركز 

آمار نمي بينند.
با اين وجود عملكرد س��اير دستگاه هاي اقتصادي در 
سنجش گزارش هاي دولت اهميت بااليي دارد. افزايش 
جدي نرخ ارز در ماه هاي گذشته كه با وجود وعده هاي 
رييس كل بانك مركزي، هنوز هيچ راه حلي براي آن پيدا 
نشده، باعث شده خطر ايجاد شوك هاي تورمي جديد، 
جدي شود. نرخ تورم ساالنه در شهريورماه پس از مدت ها 
حركت نزولي، دوباره صعودي شد و اين زنگ خطر را 
به صدا درآورد ك��ه در صورت نپرداختن به اولويت ها، 
بار ديگر تورم امكان افزايش جدي دارد. بانك مركزي 
در ابتداي تابستان اعالم كرد كه در يك چارچوب يك 
ساله، نرخ تورم را به عددي ميان 22 تا 24 درصد خواهد 
رساند و براي رسيدن به اين عدد پيگيري اولويت هايي 
مانند كاهش سرعت رشد نقدينگي و جذب نقدينگي 
موجود در جامعه بسيار مهم خواهد بود، اولويت هايي كه 
سهمي جدي در گزارش وضعيت تورم در اقتصاد ايران 

در ماه هاي پيش رو دارد.

2 دريچه

اخبارويژه

اقتصادكالن
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تجار درگير
موانع اداري نشوند

رييس جمهور، وزير جديد صمت را مكلف كرد، زنجيره 
كامل تامين و توزيع ش��امل توليد، صادرات و واردات 
كشور، از مرحله ثبت سفارش تا توزيع كاال در فروشگاه ها 
را ايجاد و زمينه دسترسي همه مديران، فعاالن اقتصادي 
و عموم مردم به اين سامانه را فراهم كند تا در هر لحظه 
همه بتوانند از تمام��ي مراح��ل ورود، توزيع و ميزان 
و موج��ودي كاال در كش��ور مطلع ش��وند. در يكصد و 
هفتادمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت كه 
صبح روز يكشنبه به رياست حجت االسالم والمسلمين 
حس��ن روحاني برگزار ش��د، پيرو مصوبات و مباحث 
جلس��ات گذش��ته در خصوص ايجاد و فعال س��ازي 
سامانه جامع اطالعات تجارت كشور، وزارت صمت از 
روند ايجاد اين سامانه و فعاليت آن گزارشي ارايه كرد. 
رييس جمهور اين سامانه را مركز اطالعات و مديريت 
كاال و واردات و صادرات كشور توصيف كرد و با تاكيد بر 
نياز مبرم اقتصاد كشور به آن و ضرورت تكميل پوشش 
گسترده اين سامانه افزود: فقدان انسجام و چند بخشي 
بودن نظام گردش اطالعات زنجيره تامين، توليد و توزيع 
كاال در كشور دهه هاي متمادي استمرار داشته كه نه 
تنها فعاالن، توليدكنندگان و مديران اقتصادي كشور 
را با كمبود اطالعات مديريتي روبرو كرده بود، زمينه اي 
براي سوءاستفاده ها نيز ايجاد كرده كه به آرامش و امنيت 
رواني مردم در حوزه اقتصاد آسيب مي زد. رييس جمهور 
با بيان اينكه اين سامانه بايد بتواند تمامي حلقه هاي مسير 
تامين و توزيع كاال را به يكديگر متصل كند، اظهار داشت: 
اين سامانه با ايجاد شفافيت، امكان مقابله موثرتر با فساد 
و قاچاق را فراهم خواهد كرد و يك اقدام بزرگ در حوزه 
ساماندهي اقتصاد محسوب مي شود. روحاني تصريح 
كرد: همه دس��تگاه ها از جمله گمرك و بيمه موظف 
هستند اقدامات خود را براي پيوستن كامل به اين سامانه، 
به سرعت انجام دهند. در ادامه جلسه و پس از گزارش 
رييس بانك مركزي از عملكرد 108 صادركننده نمونه 
كشور كه در طول سال گذشته به 100 درصد تعهد خود 
براي بازگرداندن ارز صادراتي به چرخه اقتصادي عمل 
كرده اند، مقرر شد مش��وق هايي براي صادركنندگان 
خوش��نام در نظر گرفته ش��ود. رييس جمهور در اين 
جلس��ه با تاكيد بر اين نكته كه تجار و بازرگانان كشور 
چه در ش��رايط جنگ اقتصادي و چه در شرايط عادي 
به هيچ وجه نبايد در مس��ير فعاليت خود درگير موانع 
اداري شوند، گفت: در كنار رفع موانع و ايجاد سهولت و 
سرعت براي فعاليت بازرگانان، دولت وظيفه خود مي داند 
براي آن دسته از صادركنندگان خوش سابقه و متعهد 
كشور كه در شرايط سخت اخير عملكرد موثر و مفيدي 
داشته اند، مشوق هايي در نظر بگيرد. روحاني دستور 
داد سازمان مالياتي، نسبت به برگشت ماليات بر ارزش 
افزوده صادركنندگاني كه تعهدات خود را انجام مي دهند 

حداكثر ظرف دو هفته اقدام كند.

سودآوري فزاينده باافزايش منابع، 
مديريت هزينه و وصول مطالبات

احمد فاضل��ي، معاون مالي بانك ص��ادرات ايران 
گفت: وصول مطالبات از بده��كاران كالن ارزي و 
ريالي در بانك صادرات ايران، افزايش چشمگيري 
در درآمدهاي غيرمش��اع ايجاد كرده است كه به 
صورت مستقيم به سهامداران بانك تعلق مي گيرد 
و اي��ن روند وصول به صورت ج��دي ادامه خواهد 
داش��ت. به گزارش روابط عموم��ي بانك صادرات 
ايران، احمد فاضلي با اشاره به انتشار صورت هاي 
مالي شش ماهه اين بانك گفت: سودآوري بسيار 
باال كه نتيجه تالش و پيگيري هاي شبانه روزي و 
مستمر مديريت و شبكه عظيم بانك صادرات ايران 
در سال هاي اخير بوده اس��ت، چهره قابل قبول و 
مطلوبي را به صورت هاي مالي ش��ش ماهه و ميان 
دوره اي اين بانك بخش��يده اس��ت. وي با اشاره به 
اصالح ساختار مالي بانك صادرات ايران ادامه داد: 
مديريت هزينه ها به معناي واقعي آن يعني تالش 
براي مصرف بهينه منابع و تأكيد بر آموزش كاركنان 
و بانكداري ديجيتال، آينده روش��ني را براي بانك 
صادرات ايران رقم زده و باعث افزايش س��ودآوري 
پايدار اين بانك مي شود. فاضلي با اشاره به افزايش 
چشمگير منابع در بانك صادرات ايران گفت: منابع 
اين بانك در مقايس��ه با س��نوات گذشته افزايش 
چش��مگيري داش��ته و به تبع آن ميزان پرداخت 
تسهيالت رشد قابل توجهي داشته است. معاون 
مالي بان��ك صادرات ايران با اش��اره به برنامه هاي 
اين بانك در بخش وصول مطالبات گفت: وصول 
مطالبات معوق از بدهكاران كالن ارزي و ريالي در 
بانك صادرات ايران با جديت در حال انجام است كه 
اين امر افزايش چشمگيري در درآمدهاي غيرمشاع 
بانك و منافع سهامداران ايجاد كرده و اين روند با 

سرعت بيشتري تداوم خواهد يافت.

افزايش قدرت سرايت كرونا
دكتر قاس��م جان بابايي، معاون درمان وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي تصريح كرد: اين ويروس با 
قدرت سرايت پذيري بيشتر، سالمت تمامي گروه هاي 
س��ني را به ش��دت تهديد مي كند.  وي ادام��ه داد: بر 
اساس بررسي هاي انجام شده قدرت سرايت ويروس 
كرونا افزايش پيدا كرده اس��ت با اينكه شاهد جهش 
در اين ويروس نيستيم.حساس��يت  مردم نس��بت به 
نكات بهداش��تي به مرور زمان كم ش��ده است و امروز 
شاهد بي توجهي بخش��ي از جامعه نسبت به رعايت 
دس��تورالعمل هاي بهداشتي هس��تيم.تنها راه براي 
پيشگيري از كرونا رعايت بهداشت و زدن ماسك است و 
هيچ يك از داروها و واكسن هاي اعالم شده تاكنون مورد 

تأييد سازمان بهداشت جهاني نيستند.

مصوبه اي جديد
براي كاهش ماليات بر توليد

يك عضو كميته اصالح ساختار بودجه كميسيون 
برنامه و بودجه گفت كه اين كميته راهبردي را براي 
كاهش ماليات بر توليد و افزايش ماليات بر مصرف 
تصويب كرده اس��ت. جعفر قادري اظهار كرد: در 
كميته اصالح ساختار بودجه يك بحث به عنوان 
راهبرد كلي مصوب ش��د كه در جهت كارا كردن 
سيستم و افزايش كارايي نظام مالياتي دولت موظف 
شود ماليات بر توليد را كم كند و ماليات بر مصرف 
را افزايش دهد. وي افزود: ماليات بر توليد در واقع 
ماليات بر سود واحدهاي توليدي و ماليات بر مصرف 
هم موارد متعددي از جمله ماليات بر ارزش افزوده را 
شامل مي شود. در صورت تصويب نهايي اين طرح 
كه در قالب اصالح ساختار بودجه پيش بيني شده 
دولت ملزم به اجراي آن خواهد بود اما اينكه دولت 
به چه جمع بندي برسد و آن را با چه تغييراتي اعمال 
كند مواردي است كه بايد در حوزه اجرا مشخص 
شود. نماينده مردم شيراز در مجلس خاطرنشان 
كرد: ما براي عادالنه شدن ماليات ها بايد به سمت 
ماليات تصاعدي برويم و براي اينكه ماليات كارايي 
داشته باشد بايد ماليات بر توليد كم شود و به گونه اي 
عمل كنيم كه عدالت عمودي و افقي مورد توجه قرار 
گيرد. براي عادالنه بودن ماليات مبنا بايد توانايي 
پرداخت يا بهاي خدمات باشد. اين عضو كميسيون 
برنامه و بودج��ه مجلس ادام��ه داد: ما همچنين 
در كميته اصالح س��اختار بودجه پيشنهاداتي را 
مطرح كرديم كه معافيت هاي مالياتي كه توجيه و 
منطقي ندارد اصالح شود. البته در صورتي كه بانك 
و س��امانه اطالعاتي ايرانيان تكميل شود و اموال و 
دارايي ها مشخص شود فرار مالياتي نيز امكان پذير 
نيست و همين حاال كه سامانه هاي اطالعاتي قابل 
تطبيق است جايي براي فرار مالياتي نيست و اگر 
اراده اي وجود داشته باشد و از اين اطالعات استفاده 
ش��ود جلوي فرار مالياتي گرفته مي شود و عدالت 

اقتصادي برقرار خواهد شد.

اصالح دو هزار
بخشنامه تسهيل كسب و كار

وزير تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي گفت: س��ازمان 
تأمين اجتماعي براي تس��هيل كس��ب وكار 2هزار 
بخش��نامه را بازنگري كرد و در 60بخشنامه خالصه 
كرده اس��ت. محمد شريعتمداري شنبه در حاشيه 
نشست نقش تأمين اجتماعي در جهش توليد، گفت: 
اين مراسم در جهت حل مشكالت سر راه واحدهاي 
توليدي در سال جهش توليد است و در 6 سرفصل 
مس��ائل مهم مش��كالت واحدهاي توليدي بررسي 
ش��د.  وي افزود: در اين جلس��ه مواردي كه موجب 
نگراني كارفرمايان بود، تصميماتي اتخاذ شد كه اجرا 
مي شود؛ از جمله آن، حضور فعال كارفرمايان در هيات 
امناي سازمان تأمين اجتماعي است و پذيرفتيم كه 
يك نفر اعضاي دولتي هيات امناي س��ازمان تأمين 
اجتماع��ي و صندوق هاي تابعه را كم كنيم و يك نفر 
به نمايندگان جامعه كارفرمايي اضافه كنيم و به اين 
ترتيب، مشاركت بيشتري را شركاي سازمان تأمين 
اجتماعي و صندوق ها داشته باشند.  وزير تعاون اظهار 
كرد: همچنين وعده كرديم كه از هفته آينده در تمام 
جلسات نمايندگان كانون عالي بازنشستگان كشور 
كه عضو سازمان تأمين اجتماعي هستند، در جلسات 
هيات امنا حضور موثر داشته باشند و به عنوان مدعو 
و در جريان خط مش��ي، سياس��ت گذاري، بودجه و 
گزارش هاي سازمان تأمين اجتماعي و صندوق هاي 
تابعه قرار مي گيرند.  ش��ريعتمداري گفت: سازمان 
تأمين اجتماع��ي كار بزرگي به ن��ام تنفيح و اصالح 
مقررات حاكم بر س��ازمان را انج��ام داد و بيش از 2 
هزار دس��تورالعمل مورد بازنگري قرار گرفت و قرار 
ش��د در حدود 60 بخشنامه خالصه شوند؛ زيرا تكثر 
بخشنامه ها مشكالتي را ايجاد كرده بود و تاكنون 56 
بخشنامه به اتمام رسيد و باقي مانده بخشنامه ها نيز 

اصالح مي شود.

آخرين وضعيت موجودي 
كاالهاي اساسي در گمرك

آخري��ن وضعيت موجودي كاالهاي اساس��ي در 
گم��رك و بنادر از وجود بي��ش از 3.4 ميليون تن 
كاالي اساسي كه عمده آن را ذرت تشكيل مي دهد 
حكايت دارد. مهرداد جمال ارونقي - معاون فني 
و امور گمركي گمرك ايران - تازه ترين گزارش از 
موجودي كاالهاي اساسي تا تاريخ هشتم مهر ماه 
سال جاري را اعالم كرد. براين اساس سه ميليون 
و 410 هزار و 113 تن كاالي اساسي شامل هشت 
قلم در حال حاضر موجودي در بنادر است كه شامل 
گندم، ذرت، جو، س��ويا، برنج، شكر، روغن خام و 
دانه هاي روغني مي ش��ود. از مجموع 3.4 ميليون 
تني كاالهاي موجود بيش از 221 هزار تن گندم، 
1.6 ميليون تن ذرت، 294.5 هزار تن جو، 201.4 
هزار تن سويا، 230 هزار تن برنج، 393.۷ هزار تن 
شكر، 420.9 هزار تن روغن خام و 194.5 هزار تن 
دانه هاي روغني تشكيل داده اند. اما موجودي كاالها 
به تفكيك بنادر از اين قرار است كه بيشترين ميزان 
در بندر امام خمين��ي )ره( با بيش از 2.3 ميليون 
تن، ش��هيد رجايي 422.4 هزار تن، انزلي 103.۷ 
هزار تن، اميرآباد 314 هزار تن، ش��هيد باهنر 1.2 
هزار تن، بوش��هر 89۷ تن، چابهار 19.4 هزار تن، 
خرمشهر 1.4 هزار تن، نوش��هر 154.5 هزار تن، 
فري��دون كنار ۷2.6 هزار تن و آس��تارا 10.5 هزار 
تن. وضعيت شناورهاي حاوي كاالهاي اساسي تا 
هشتم مهر ماه به اين صورت است كه شش فروند 
در حال تخليه بوده و در مجموع حاوي 295 هزار 
و 860 تن كاالي اساس��ي شامل ذرت، جو، سويا و 

دانه هاي روغني است.

از ابهامات يك استاد خارجي تا تفاوت هاي داخلي

معاون رييس جمهور تشريح كرد 

نرخ واقعي تورم ايران چند درصد است؟

تاثير كرونا بر نظام اداري و استخدامي كشور
رييس سازمان اداري و استخدامي ضمن اشاره به ابعاد 
تاثير شيوع كرونا بر نظام اداري بر تسريع توسعه دولت 
الكترونيك در برقراري ارتباط بين دستگاه ها و سامانه هاي 
مختلف براي كاهش ترددهاي مردم و مراجعه كنندگان 
بين ادارات تاكيد كرد. به گزارش ايسنا، با توجه به شرايط 
حاكم بر كشور و شيوع بيماري كرونا و تاثير آن بر نظام 
اداري و از س��ويي لزوم اتخاذ راه كارها و تدابير مناسب، 
جمشيد انصاري - معاون رييس جمهور و رييس سازمان 
اداري و اس��تخدامي كش��ور - در موضوع نظام اداري و 
تاثيرات شيوع كرونا ابعاد مختلف را مورد بررسي قرار داده 
است. طبق اعالم سازمان اداري و استخدامي، وي اثرات و 
پيامدهاي كرونا بر مردم و نظام اداري، نقش اين سازمان 

در اين شرايط را تشريح كرد كه در ادامه آمده است.

     تاثير و پيامدهاي بيماري كرونا
 بر نظام اداري كشور چيست؟

پاندمي كرونا ب��ا ويژگي هايي ك��ه دارد و الزاماتي كه در 
تعامالت بين انسان ها ايجاد كرده است، زندگي اجتماعي 
م��ردم را تحت تاثير قرار داده و نظ��ام اداري نيز به عنوان 
بخش مهم و اساس��ي جامعه كه وظيفه ارايه خدمات به 
مردم و راهبري برنامه هاي توسعه در زمينه هاي فرهنگي، 
اجتماعي، اقتصادي و حوزه عمومي را بر عهده دارد، از اين 
تاثير مستثني نبوده است. ضرورت رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي و فاصله  گ��ذاري اجتماعي كه تهي��ه و ابالغ 
دستورالعمل هاي بهداش��تي متعدد در سطح گسترده 
براي محيط ها و فعاليت  هاي مختلف را به دنبال داش��ت 
تاثيرات جدي در نحوه و شرايط فعاليت محيط هاي اداري، 
اقتصادي و خدماتي گذاشته است. اگر بخواهيم تاثيرات 
ش��يوع بيماري كرونا بر نظام اداري را دقيق تر بيان كنيم 
الزم است از چند منظر موضوع را مورد بررسي قرار دهيم.

با توج��ه به ض��رورت رعايت فاصله  گ��ذاري اجتماعي، 
دس��تگاه هاي اجرايي و كل نظ��ام اداري ملزم به تدارك 
و تمهيد امكانات و س��ازوكارهايي شدند كه پيش  از اين 
بيماري، برنامه مش��خصي براي آنها در دستور كار نبود. 
استفاده بيشتر از دوركاري كاركنان با هدف كاستن از تراكم 
حضور آنان در محيط هاي اداري و كمك به سيستم  هاي 
حمل ونقل عمومي كه به تدارك زيرساخت ها و امكانات 
دوركاري كاركنان از سوي دستگاه ها منجر شد. تدارك 
امكانات و برنامه هاي خاص براي ارتقاي سطح بهداشت 
محي��ط و كاركنان از قبيل تهيه و توزيع ماس��ك و مواد 

بهداشتي، تعطيلي فعاليت محيط هاي عمومي ادارات مانند 
آبدارخانه، غذاخوري و آشپزخانه، نمازخانه، اجتماعات و 
همايش هاي اداري تا اعمال كنترل هاي مقدماتي براي 
حصول اطمينان از عدم ابتالي كاركنان حاضر در ادارات از 

جمله اين تمهيدات است.
ضرورت تسريع در توس��عه دولت الكترونيك و برقراري 
ارتباط بين دستگاه ها و سامانه هاي مختلف براي كاهش 
ترددهاي مردم و مراجعه كنندگان بين ادارات، گسترش 
جلسات مجازي و وبينارها براي انجام هماهنگي  هاي بين 
دستگاهي كه منجر به استقرار سامانه هاي مورد نياز ارايه 
خدمات الكترونيكي، اعم از سامانه هاي تعريف شده قبلي 
و سامانه هاي مورد نياز شرايط فعلي مانند تكميل برنامه 
ميز خدمت در دس��تگاه هاي خدمت رس��ان شده است. 
كاهش مراجعه حضوري ارباب رجوع و خدمت گيرندگان 
به دس��تگاه هاي اجرايي و محيط هاي اداري از اهداف و 

اولويت هاي سازمان در اين برنامه ريزي ها بوده است.
تاثيرپذيري بخش قاب��ل توجهي از فعاليت  هاي جاري و 
متداول نظام اداري مانند جلسات عمومي و همايش ها، 
جلسات كميسيون ها و شوراها، سفرهاي استاني مسووالن 
و حضور آنان در مراسم ها و جلسات استاني و حتي جلسات 
دولت و كميسيون هاي مربوطه، مجلس شوراي اسالمي 
و كميس��يون هاي آن، از اين ش��رايط كه منجر به اتخاذ 
تمهيدات جديدي در نظام تصميم سازي و تصميم گيري 

كشور شده است.
لذا همان ط��ور كه زندگي عادي مردم در اثر ش��يوع اين 
بيماري دستخوش تغييرات جدي شده و به نظر مي رسد 
تا مدت ها ماندگار باش��د، مي توان گفت اين تاثيرات در 
نظام اداري نيز بسيار جدي، عميق و ماندگار خواهد بود 
و به تغييرات اساسي در روش هاي انجام كار دستگاه هاي 
اجرايي و حتي اولويت گذاري آنها در انجام ماموريت ها و 

وظايف منجر خواهد شد.
كرونا باعث شكل گيري مراجع جديد تصميم گيري مانند 
ستاد ملي مديريت بيماري كرونا شده است. اين مراجع 
تصميم هايي اتخاذ مي كنند كه مس��تقيما نظام اداري 
را تح��ت تاثير قرار مي دهد و از طرفي ممكن اس��ت اين 
تصميمات از سطح كارشناسي و منطبق با واقعيت هاي 
نظام اداري برخوردار نباشد. با توجه به اينكه پايان مشخصي 
براي اين بحران نمي توان در نظر گرفت، سازمان اداري و 
استخدامي كشور چه برنامه ها و اقداماتي را در رابطه با اين 

مساله بايد در دستور كار خود قرار دهد؟

هنگامي كه اين بيماري در كشور شناخته شد و وضعيت 
اپيدميك به خود گرفت هم زمان در بسياري از كشورها 
اقدامات محدودكننده مانند قرنطينه شهرها تا اعمال 
محدودي��ت در رفت و آمد و تماس و ... در دس��تور كار 
دولت ها قرار گرفت. ناش��ناخته بودن بيماري و فقدان 
گزارش هاي روشن از نتيجه بخش بودن اينگونه اقدامات 
در ديگر كشورها و شرايط خاص فرهنگي، اجتماعي و 
اقتصادي كشور، اين واقعيت را ديكته كرد كه بايد نوعي 
مديريت خاص بر اين ش��رايط طراحي و مستقر شود؛ 
»س��تاد ملي مديريت كرونا« برآيند اين ش��رايط بود، 
س��تادي كه بتواند اختيار وضع محدوديت ها، بايدها و 
نبايدها را در سطح كليه فعاليت هاي جامعه داشته باشد 
و همه دستگاه هاي مسوول را براي مقابله با اين پديده 
به صورت هماهنگ راهبري كند و قادر باشد با سرعت 
عمل تصميم گيري كند يا تصميم ها و مقررات موجود 
را مورد تجديدنظر قرار دهد. تشكيل اين ستاد با تصويب 
شوراي عالي امنيت ملي، تصميمي درست و كارآمد بوده 
است. نوع مديريت و راهبري س��تاد از ابتدا به اينگونه 
بوده كه پيش��نهادها در حوزه هاي تخصصي توس��ط 
دستگاه مسوول همان حوزه ارايه مي شود و از پشتوانه 
كارشناسي هم برخوردار است. در تصميمات ستاد هم 
هميشه بر امكان پذير بودن اجراي تصميمات ستاد از 
سوي مردم و مخاطبان تاكيد مي شود؛ لذا بخش قابل 
توجهي از تصميمات ستاد، كارشناسي شده و منطبق 
بر واقعيت هاي جامعه ايران اس��ت و توانسته نسبت به 
كنترل و مهار ش��يوع بيماري موفق شود. در فروردين 
و تير كه اوج بيماري بود، س��تاد توانست با تصميماتي 
كه اتخاذ ك��رد و محدوديت هايي ك��ه در زمينه هاي 
مختلف اعمال نمود و نيز تجهيز امكانات كشور، شرايط 
را كنترل كند و به تدريج قابليت تطابق جامعه، بنگاه ها، 
مراكز فعاليت اقتصادي و دستگاه هاي اجرايي و به ويژه 
مردم، با شرايط بيماري و هم با تصميمات ستاد افزايش 
يافت؛ البته در حال حاضر و با گذشت بيش از شش ماه 
از ش��روع فراگيري بيماري، قابليت هاي بهتري براي 
مديريت بيماري در س��تاد و دستگاه هاي اصلي مانند 
وزارت بهداشت و درمان، وزارت كشور و استانداري ها 

ايجاد شده است.
از ابتداي شيوع بيماري، نظام اداري و مشخصا سازمان 
اداري و استخدامي كشور چه اقداماتي در اين زمينه 

انجام داده است؟

سازمان اداري و استخدامي كشور به عنوان يكي از اعضاي 
ستاد ملي مديريت كرونا كه در كميته اداري مسووليت نهايي 
كردن تصميمات كارشناس��ي براي نظام اداري را بر عهده 
داش��ته و در طول دوره شيوع بيماري، نظرات كارشناسي 
خود را در خصوص اقدامات موردنياز در نظام اداري به ستاد 
ارايه كرده و اين نظرات مبناي اتخاذ تصميمات ستاد ملي 
مديريت كرونا بوده است. كليه تصميماتي كه در زمينه نحوه 
انجام فعاليت ادارات، ساعت فعاليت واحدهاي اداري و نحوه 
حضور و فعاليت كاركنان در ادارات و اخيرا تصميماتي كه 
در خصوص اعمال مج��ازات اداري در مواردي كه كاركنان 
شيوه نامه هاي بهداش��تي و ضوابط ابالغي ستاد را مراعات 
نكرده و در انجام آنها كوتاهي و تخلف كنند، از سوي ستاد ملي 
مديريت كرونا اتخاذ شده است مبتني بر نظرات كارشناسي 
اين سازمان بوده است. در كنار اين موضوع، صدور بخشنامه ها 
و دستورالعمل هاي راهبري نظام اداري كه به استناد اختيارات 
قانوني سازمان يا مصوبات و تكاليف ستاد ملي انجام شده 
اس��ت، نقش موثري در هماهنگي نظام اداري براي اقدام 
يكپارچه و موثر در اين شرايط داشته است. سازمان در ابتداي 
كار، با صدور بخشنامه نحوه فعاليت دستگاه هاي اجرايي و 
كاركنان در اسفند سال گذشته و متعاقبا با اصالح تصويبنامه 
نحوه انجام دوركاري در هيات وزيران، صدور بخشنامه هاي 
مورد نياز براي تعيين و تنظيم ساعات كاري و نحوه حضور 
كاركنان در دستگاه هاي اجرايي متناسب با شرايط گسترش 
بيماري در س��ه مرحله، ابالغ دستورالعمل هاي بهداشتي 
نحوه فعاليت و رعايت فاصله گذاري هوشمند در محيط كار و 
براي كاركنان، نحوه رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان در 
صورت عدم رعايت ضوابط ابالغي در دوران كرونا، تدوين و 
تصويب آيين نامه تعيين مصاديق شهيد براي كاركنان وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه مستقيما درگير مقابله 
با بيماري هستند و نيز نحوه اعمال اولويت هاي استخدامي 
براي كاركنان شركتي و قراردادي كه درگير مقابله مستقيم 
با بيماري هستند اقدامات الزم را انجام داده است. آنچه مهم  
و ارزشمندتر است اقدام سازمان براي جمع بندي تجارب 
و اقدامات انجام ش��ده در اين دوران و تنظيم يك شيوه نامه 
جامع براي نحوه عمل دستگاه هاي اجرايي در صورت ادامه 
وضعيت و نيز شرايط مشابه است كه در مراحل پاياني قرار 
دارد و اميدواريم با ابالغ آن در شهريور، مجموعه منسجمي كه 
همه ابعاد فعاليت  هاي نظام اداري را مشخص  كند در اختيار 
همگان، به ويژه مديران، كاركنان و خدمت گيرندگان نظام 

اداري و ارباب رجوع قرار گيرد.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
 رييس كل بان��ك مركزي اعالم ك��رد: تداوم روند 
عرضه ارز صادراتي در س��امانه نيم��ا به تعادل بازار 
ارز كمك خواهد كرد و ب��ر عزم بانك مركزي براي 
پيگيري تسهيالت ويژه جهت صادركنندگان نمونه 

تاكيد كردم. 
همچنين خبره��اي مطلوبي از آزادس��ازي منابع 
مسدودي دارم ش��رايط حاكم بر كشور گذراست، 
چراكه در حال حاضر ده ها ميلي��ارد دالر از ذخاير 
بانك مركزي به دليل ترس از جرايم امريكا در ديگر 
كشورها مسدود است. همتي با اشاره به تقدير بانك 
مرك��زي از ۵۰ صادركننده نمون��ه كه ۱۰۰درصد 
ارزهاي صادراتي خود را به چرخه اقتصادي كشور 
بازگردانده ان��د، گف��ت: اي��ن ۵۰ صادركننده كه 
توليدكننده هستند، بابت صادرات از سال ۱۳۹۷ تا 
پايان ارديبهشت امسال، معادل ۲۲ ميليارد دالر به 
چرخه اقتصاد كشور بازگردانده اند. صادركنندگان 
در تضمين تداوم توليد و تامي��ن نيازهاي وارداتي 
كش��ور در شرايط تحريم و فش��ار حداكثري نقش 
كلي��دي و تضمين كنن��ده در اقتصاد كش��ور ايفا 

مي كنند.

    كاهش نرخ ارز و سكه 
با بازگشت دالر به كانال ۲8 هزار تومان، و ثبت رقم 
دالر ۲8 هزار و ۵۰۰ توم��ان، و اعالم اونس جهاني 
طال به نرخ ۱۹۰۰ دالر، قيمت طال و سكه نيز كاهش 
يافت و سكه نيز به كانال ۱۳ ميليون برگشته است. 
در بازار ارز نيز قيمت دالر با كاهش محسوس نسبت 
به روزهاي قبل از كانال ۲۹ هزار تومان به ۲8 هزار 
تومان بازگش��ته و هم اكنون قيمت دالر ۲8 هزار و 
۵۰۰ توم��ان، يورو ۳۳ ه��زار و ۳۰۰ تومان و درهم 
امارات ۷ هزار و 8۵۰ تومان اعالم ش��ده اس��ت. در 
س��امانه س��نا نرخ لحظه اي معامله فروش دالر به 
۲۷۷۵۰ و نرخ فروش يورو به ۳۲۵۰۰ تومان رسيد. 
ن��رخ ميانگين معامل��ه در ۱۲ مهر ۹۹ نيز در س��نا 
۲8۵۳۹ تومان و نرخ حوال��ه دالر در نيما ۲۲۹۹6 

تومان اعالم شد. 
به اين ترتيب به نظر مي رس��د كه با افزايش عرضه 
ارز در سامانه نيما، نرخ دالر به كانال ۲۲ هزار تومان 
رسيده و همين موضوع روي كاهش نرخ دالر در سنا، 

صرافي ها و بازار آزاد ارز اثرگذار بوده است. 
در حال حاضر فاصله ن��رخ دالر نيما و صرافي ها به 
كمتر از ۵ هزار تومان رسيده و فاصله نرخ دالر نيما 
و بازار آزاد نيز به كمتر از 6 هزار تومان رسيده است. 
براين اساس به نظر مي رسد كه در حال حاضر تمايل 
به كاهش نرخ ارز وجود دارد و در صورتي كه عرضه 
ارز در سامانه نيما تقويت شود، مي تواند به حفظ نرخ 
دالر در زير ۳۰ ه��زار و ۲۹ هزار تومان كمك كند.  
در صرافي ها، قيمت فروش دالر با كاهش نسبت به 
قيمت هاي پاياني روز كاري قب��ل ۲۷ هزار و ۷8۰ 
تومان و قيمت خريد دالر نيز ۲۷ هزار و 68۰ تومان 

درج شده است.
ضمن اينكه قيمت فروش يورو نيز با كاهش نسبت 
به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل معادل ۳۲ هزار 
و ۷۵۰ تومان و قيمت خري��د يورو ۳۲ هزار و 6۵۰ 
تومان تعيين شده اس��ت.نرخ خريد و فروش دالر 
و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متش��كل ارزي 
متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول 
روز چند ب��ار تغيير مي كند. مظنه هر مثقال طالي 
۱۷ عيار يا آبش��ده ۵ ميلي��ون و 6۹۰ هزار تومان، 
قيمت طالي ۱8عيار هرگرم يك ميليون و ۳۱۳ هزار 
تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد ۱۳ 
ميليون و ۹۰۰ هزار تومان و قيمت سكه طرح قديم 
۱۳ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، قيمت نيم سكه بهار 
آزادي ۷ ميليون و 6۰۰ هزار تومان، ربع س��كه بهار 
آزادي 4 ميليون و ۹۵۰ هزار تومان و سكه گرمي۲ 

ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، داد و ستد شد. 

  كاه�ش بيش از هزار تومان�ي قيمت دالر 
و يورو در بازار

در ساعات عصر، دالر در صرافي هاي بانكي يك هزار 
و ۳۰۰ تومان ارزانتر از روز گذشته در قيمت ۲۷ هزار 
و ۲۵۰ تومان به فروش مي رسد. بازار ارز در پي اعالم 
اطمينان رييس كل بانك مركزي براي تامين ارز مورد 
نياز بازار در جمعه گذشته، شاهد سرعت گرفتن روند 
كاهش قيمت ها بود.بر اين اساس، صرافي هاي بانكي 
در ابتداي روز قيمت فروش دالر را ۵۷۰ تومان ارزان تر 
از آخرين بهاي دالر در روز گذش��ته، ۲۷ هزار و ۹8۰ 
تومان، قيمت گذاري كردند. معامالت در ساعات عصر 
قيمت دالر نشان از روند كاهشي داشت و ۷۳۰ تومان 
پايين تر از قيمت ابتداي روز، به بهاي ۲۷ هزار و ۲۵۰ 
تومان براي فروش و به قيمت ۲۷ هزار و ۱۵۰ تومان 
براي خريد معامله شد. همچنين تابلوي صرافي هاي 
بانكي براي خريد و فروش يورو نيز از ابتداي معامالت 
تا اين لحظه با ۷۵۰ تومان كاهش قيمت همراه بود. 
اين صرافي ها اكنون هر يورو را به بهاي ۳۲ هزار و ۱۰۰ 
تومان خريداري و با قيمت ۳۲ هزار و ۳۰۰ تومان به 
فروش مي رس��انند. اين ارقام يك هزار و ۲۰۰ تومان 

ارزان تر از آخرين قيمت يورو در روز گذشته است.
عالوه براين در ادامه، ابتداي روز نيز معامالت با افزايش 
۳۰۰ توماني، در قيم��ت ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان، آغاز 
شد، اما در ادامه معامالت، روند ريزش قيمت ها آغاز 
شد و دالر تا قيمت ۲۷ هزار و 8۰۰ تومان شاهد كاهش 
ارزش بود. دالر در مح��دوده ۲8 هزار تومان در حال 
معامله است، اما روند كلي بازار نمودار نزولي را نشان 
مي دهد. بنابراين قيمت دالر در بازار غير رسمي نيز 
حدود ۱۰۰۰ تومان نسبت به روز قبل كاهش داشته 
است.عالوه براين در سامانه سنا در روز كاري گذشته 
)دوازدهم مه��ر(، يورو به مبلغ ميانگي��ن ۳۳ هزار و 
۳4۰ تومان فروخته ش��د. حواله دالر نيز روز گذشته 
با ميانگين قيمت ۲8 هزار و ۵۹ تومان بفروش رسيد.

همچنين در سامانه نيما نيز در روز معامالتي گذشته 
قيمت فروش هر حواله يورو با ميانگين قيمت ۲۷ هزار 
و ۵۲8 تومان ثبت شد. حواله دالر نيز در روز معامالتي 
گذشته، به ميانگين قيمت ۲۲ هزار و ۹۹6 تومان به 

فروش رفت.
كارشناس��ان مي گوين��د كه ب��ا انتش��ار خبرهاي 
اميدوار كننده مبني بر بازگش��ت 8 ميليارد دالر ارز 
صادراتي و رشد صادرات نفتي، غير نفتي و فرآورده هاي 
نفتي، بازار ارز و طال مسير نزولي را پيش گرفته است 

و برهمين اساس نيز دالر آزاد از كانال ۲۹ هزار تومان 
به كانال ۲8 هزار تومان، دالر رسمي از كانال ۲8 هزار 
تومان به كان��ال ۲۷ هزار تومان و س��كه از كانال ۱۵ 
ميليون تومان به كانال ۱4 ميليون تومان بازگش��ته 
اس��ت. اين كارشناس��ان مي گويند اخبار مربوط به 
بازگش��ت ۲6 ميليارد دالر توسط ۱۰8 صادر كننده 
در دو س��ال و نيم اخير و 8 ميلي��ارد دالر در چند ماه 
اخير توسط كساني كه تعهد خود را انجام نداده بودند، 
مي تواند روي عرضه ارز در نيما اثرگذاشته و حداقل به 
حفظ نرخ فعلي كمك كند. البته بايد ديد كه مجموع 
عرضه و تقاضا و تحوالت بين المللي از جمله FATF و 
انتخابات امريكا، چه اثري روي نرخ ارز خواهد گذاشت. 
از سوي ديگر، همتي اعالم كرده كه اخبار خوبي از رفع 
مسدودي پول هاي ايران در خارج كشور دارد كه در 
صورت تحقق آن و آزاد سازي اين ارزها مي تواند روي 
عرضه و تقاض��ا و واردات كاال در برابر ارزهاي ايران در 
خارج كشور، اثرگذار بوده و حداقل روي حفظ نرخ ارز 

فعلي تاثير داشته باشد.
گفتني اس��ت، قيمت طال و سكه در بازار از روز شنبه 
نزولي شده و اين روند قيمتي با توجه به كاهش قيمت 
ارز همچنان ادامه دارد؛ برهمين اساس قيمت سكه 
از كان��ال ۱۵ ميلي��ون تومان ب��ه ۱4 ميليون تومان 
بازگش��ت و با ادامه روند نزولي قيمت ها در معامالت 
ظهر روز يكشنبه قيمت س��كه به كانال ۱۳ ميليون 

تومان بازگشت.
گفتني است، تشديد نوس��انات 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 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 سياس��ت هاي بازارس��از استقبال 
نكرد و همين امر سبب ش��د تا قيمت ارز در روزهاي 
اخير مدام ركوردهاي جديدي را به ثبت برساند؛ در 
صرافي هاي بانكي نيز قيمت ارز به دنب��ال بازار آزاد 

درحال ركوردزني بود.
سياست هاي بازارساز موقتا در روز نخست اجراي طرح 
در بازار جواب داد و دالر با كاهش ۱۰۰۰ توماني همراه 
ش��د؛ دالر از ۲۷ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲6 هزار و ۲۰۰ 
تومان در پايان معامالت كاهش يافت.اما روند نزولي 

در بازار خيلي دوام نداشت و مجدداً بازار ارز با تشديد 
نوسانات همراه بوده و است؛ اين درحالي است كه در 
روزهاي گذش��ته 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 ۳ 
هزار تومان افزايش داد.گفتني است، با افزايش بيش از 
۳ هزار توماني قيمت ارز در صرافي هاي بانكي و كاهش 
اختالف قيمت ارز بازار آزاد و رس��مي، بانك مركزي 
ممنوعيت فروش ارز س��هميه اي را به هر كارت ملي 
برداشت؛ بنابراين صرافي ها به هر كارت ملي يك بار 
در سال ۲۲۰۰ دالر ارز سهميه اي مي فروشند. پيش از 
اين با دستور بانك مركزي فروش ارز سهميه اي موقتًا 

در صرافي هاي بانكي متوقف شده بود.

   ادامه صعود دالر در معامالت جهاني
براي سومين روز متوالي شاخص دالر صعودي ماند. 
به گزارش رويترز، تست كروناي دونالد ترامپ و مالنيا 
ترامپ- همس��ر وي - مثبت اعالم شده است و آنها 
براي طي كردن مراحل درمان خود قرنطينه شده اند. 
ستاد انتخاباتي ترامپ با انتشار بيانيه اي اعالم كرده 
اس��ت رويدادها و گردهمايي ه��اي انتخاباتي وي به 
صورت فيزيكي ت��ا زمان بهبودي وي لغو و به صورت 
مجازي برگزار خواهد شد. تا زماني كه وي به بهبودي 
كامل دس��ت پيدا كند، انجام برخ��ي از امور اجرايي 
به عهده مايك پنس- مع��اون اول - وي خواهد بود. 
هنوز مشخص نيس��ت كه تاريخ برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري تغيير خواهد كرد يا خير اما احتماال 

مناظره ها لغو خواهد شد. 
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با 
۰.۱۵ درصد افزايش نسبت به روز گذشته در سطح 
۹۳.۹۰۷ واحد بسته شد. نرخ برابري هر فرانك سويس 
نيز معادل ۱.۰86 دالر اعالم ش��د. در تازه ترين دور از 
معامالت، پوند با ۰.۰۵ درصد كاهش نس��بت به روز 
قبل خود و به ازاي ۱.۲۹۳ دالر مبادله شد. يورو ۰.۰۳ 
درصد پايين رفت و با باق��ي ماندن در كانال ۱.۱۷ به 
۱.۱۷۱ دالر رسيد.تا پايان آگوست ۲۰۲۰ نرخ بيكاري 
در منطقه يورو و اتحادي��ه اروپا با ۰.۲ درصد افزايش 
نسبت به مدت مشابه ماه قبل و به ترتيب در سطح 8.۱ 
درصد و ۷.4 درصد رس��يد. اين نرخ بيكاري باالترين 
نرخ بيكاري ثبت شده در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 

در هفت ماه اخير بوده است.
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نرخ ارز ونقطه كانوني مشكالت
اين بمعناي غلبه ك��ردن انتظارات تورم��ي )دالر( و 
پررنگ تر شدن نقش آن در تورم است. دليل اصلي و اول 
گسترش حجم نقدينگي، و دليل دوم تبليغ ورود مردم 
به بورس و سپس با نوسانات آن ورود مردم به بازارهاي 
موازي ديگر است، كه حالت سوداگري در مردم تقويت 
كرده اس��ت. عموم جامعه بدنبال حفظ ارزش پول در 
شرايط پول داغ هستند. قطعا اين موضوع تورم باالتر 
را دامن مي زند. در واقع ش��رايط امروز كشور محصول 
تصميماتي اس��ت كه در مقاط��ع مختلف و علي رغم 
هشدارها و تذكارهاي تحليلگران و اساتيد اقتصادي 
اخذ شدئه است و نتايج آن امروز در اقتصاد و وضعيت 
معيشتي برخي اقشار نمودار شده است. زماني كه دولت 
با استفاده از ابزراهاي رس��انه اي گسترده اش مردم را 
دعوت به حضور و. س��رمايه گذاري در بازار س��رمايه 
مي كند اما از قبل بستر و ضروت ها الزم براي اين حضور 
را فراهم نكرده باشد، طبيعي است كه از يك طرف بر 
آتش رفتارهاي سوداگرانه ميدمد و از سوي ديگر اعتماد 
عمومي به بازار سرمايه را از ميان مي برد. بارها گفتيم و 
نوشتيم كه از جمله داليل مهم روزمرگي و كوتاه مدت 
نگري كه مي توان به آنها اش��اره كرد سياس��ت زدگي 
و نب��ود برنامه اي اصولي و بلندمدت اس��ت. زماني كه 
اتمسفر فكري و رفتاري مديران خالي از ايده ها نو و تازه 
باشد، بالفاصله پس از آن شعارهاي پوپوليستي هم به 
تبع آن پديدار مي شود. بايد اقتصاد ايران را از روزمرگي 
و سياست زدگي دور كرد تا در يك محيط تخصصي و 
حرفه اي بتوان بهترين تصميمات را بنفع كشور و اقتصاد 
گرفت. تنها با تعامل اصولي با دنياي خارج و واقع گرايي 
و نيز ترسيم برنامه اي بلندمدت در راستاي تنش زدايي 
مي توان اقتصاد ايران را احيا كرد و در مسير درستي قرار 
داد. تدوين برنامه توسعه اي بلندمدت در اين راستا قابل 
تعريف است. مشكل اول اقتصاد ايران سياست زدگي 
هست كه راه حل آن هم سياسي است ابتدا به ساكن. 
تنها با شايسته س��االري و استفاده بهينه از نخبگان و 
ظرفيت سرمايه انساني مي توان به اين مهم دست يافت.

تورم و واقعيت هاي اقتصادي 
بايد به اين دش��واري ها، اوضاع نامشخص مديريت 
ص��ادرات و واردات را ني��ز اضافه كنيم. ب��ا توجه به 
اينكه در ماه هاي گذش��ته بانك مرك��زي در تامين 
ارز موردنياز براي واردات تعلل كرده و از سوي ديگر 
سياست هاي محدودكننده واردات نيز ادامه داشته، 
بخشي از واحدهاي توليدي براي ادامه كار با مشكل 
تامين مواد اوليه مواجه شده اند كه اين موضوع كار را 
در آينده سخت خواهد كرد.يكي از نتايج تداوم اين 
ش��رايط باال رفتن نرخ تورم است. وقتي تقاضاي 
فعال در جامعه وجود داش��ته باش��د اما به ميزان 
آن عرضه نباشد، افزايش قيمت كاال، نخستين و 
حتمي ترين نتيجه خواهد بود و از اين رو بررسي 
دقيق شرايط و برطرف كردن اين مشكالت بسيار 
مهم است.امروز شرايط كشورها به گونه اي است كه 
مسائل اقتصادي به مسائل سياسي و اجتماعي گره 
مي خورد و براي برطرف كردن مشكالت اقتصادي 
بايد از ساير ابزارها نيز استفاده كرد. در شرايط فعلي 
مردم نياز دارند كه با آنها صادقانه صحبت شود و با 
تشريح شرايط، يك آرامش اقتصادي و اجتماعي 
به وجود ايد كه نتيج��ه آن كاهش تقاضاي كاذب 
و بازگش��ت آرامش به بازارها است. موضوعي كه 
متاس��فانه ما آن را كمتر ديده ايم. از اين رو صرف 
نظر از اينكه آمارهاي رس��مي چه مي گويند، بايد 
به بازار مراجعه كرد و مشكالت فعاالن اقتصادي و 
مردم را ديد و در نهايت طبق همان اصول تصميم 

به اجراي برنامه هاي جديد گرفت.

تبعات محدوديت بازار سرمايه 
اقدامات مهمي مانند برداش��تن دامنه نوس��ان، 
تقويت صندوق تثبيت بازار، تس��ريع در اعطاي 
مجوز ب��ه ش��ركت هاي مديريت س��رمايه مثل 
صندوق ه��ا و س��بدگردان ها، توس��عه فرهنگ 
سرمايه گذاري، مشروط شدن به داشتن تجربه و 
دانش كافي براي دريافت كد معامالتي آنالين و 
... از مواردي است كه بايد در شرايط رونق بازار به 
اجرا گذاشته شود. بازار سرمايه اين روزها بيش از 
هر زمان ديگري نيازمند بهبود زيرساخت هاست 
و اين مهم جز با اتخاذ تصميمات درست و به موقع 
حاصل نمي شود. به عبارت ديگر، محدود كردن 
بيشتر بازار نه تنها كمكي به تثبيت بازار نمي كند 
بلكه منجر به طوالني تر شدن ركود فعلي شده و 

بي اعتمادي را به وجود مي آورد. 

مقصر اصلي گراني ها
آقاي همتي اع��الم مي كنند كه مي توانند قيمت ارز را 
مهار كنند اما صالح نمي بينند، اين كار را انجام دهند. اين 
اظهارنظر يعني چه؟ يعني اينكه دولت روي پول تبديل 
دارايي هاي خارجي اش به ريال حساب كرده و ترجيح 
مي دهد كه فعال نرخ ارز در داالن كاهشي قرار نگيرد. مگر 
نياز روزانه مردم براي ارز چقدر است كه بتواند اقتصادي 
مانند اقتصاد ايران را دچار مشكل كند. واقع آن است كه 
مردم وضعيت دشواري دارند، تامين نيازهاي معيشتي 
اقشار مختلف بسيار دشوار شده، آن عده معدودي كه 
سودهاي كالن كرده اند و حساب هاي خود را انباشته 
س��اخته اند، طبيعي است كه در رس��انه هاي رسمي 
حاضر ش��وند و از ارز ۳۰ الي 4۰هزار توماني دفاع كنند 
كه براي دورنماي اقتصاد مفيد است؛ اما واقعيت تصميم 
سازي هاي اقتصادي را بايد از مردمي بپرسيد كه هر روز 
بايد س��بد مصرفي روزانه خود را بر اساس درآمدهاي 
حداقلي و هزينه هاي حداكثري تنظيم كنند. اين مردم 
هس��تند كه بهتر از هر اس��تاد اقتصاد و كارشناسي از 
واقعيت اقتصاد و معيشت خبر دارند و راه حل مشكالت را 
مي دانند. راه حلي كه مي توان آن را در يك جمله آن گونه 
بيان كرد كه »دخل و خرج مردم با هم نمي خواند.« تا 

دير نشده براي حل اين مشكل بايد فكري عاجل شود.

اوج گيري اقتصاد شرق آسيا در 
۲۰۲۷ با افزايش ذخاير ارزي و طال

 كارشناسان با واكاوي سقوط ارزش دالر تا سال ۲۰۲۷ ،
پايان سيطره اقتصادي امريكا را در جهان تك قطبي و 
تغيير قدرت كنترل قيمتها از غرب به شرق را مطابق 
با داده ه��ا و مراجع قيمتي در س��ال ۲۰۲۷ ميالدي 
بيان مي كنند. ثمره افول كش��ورهايي چون آلمان و 
ژاپن و اتحاد جماهير شوروي و البته رشد اقتصادي و 
تكنولوژيكي و شروع عصر ارتباطات )دنياي مجازي و 
شبكه هاي اجتماعي( امريكا را به عنوان تنها قطب مطرح 
جهان رقم زد.   امير فرتاش فر و داود مرادي در مقاله اي 
نوشتند: پس از لشكركشي امريكا به خاورميانه )به بهانه 
مبارزه با تروريسم( و هدر دادن بيش از ۷۰۰۰ ميليارد 
دالر )به گفته ترامپ رييس جمهور اياالت متحده( ، 
نظريات افول امريكا توس��ط بسياري از دانشمندان و 
سياستمداران مشهور مانند: نوام چامسكي – كريستوفر 
لين – هنري كيسينجر و... ارايه ش��ده است . تاريخ ، 
سياست وسرمايه سه عامل مشخص كننده قيمت در 
واحد زمان هستند. سياست ، يكي از عوامل مهم سازنده 
تاريخ و جهت دهنده اصلي در تعيين خط مشي هاي 
سرمايه گذاري هاي بلندمدت اقتصادي است .چين و 
روسيه طي دو دهه اخير براي تغيير نظم بين المللي 
با هم همكاري نزديكي داشته اند و امروزه نه تنها نظم 
ليبرالي را به چالش كش��يده اند بلكه به سمت ايجاد 
 نهادها و اتحادهاي دو وچند جانبه همت گماشته اند .  
گروه بريكس )متش��كل از پنج كش��ور بزرگ با رشد 
اقتصادي باال شامل: چين – روسيه – هند – برزيل – 
آفريقاي جنوبي(  اتحاديه اوراسياو سازمان همكاري هاي 
شانگهاي و طرح يك كمربند – يك راه نمونه اي از اين 
پيمان ه��اي اقتصادي و امنيتي اس��ت كه از س��وي 
 دوكش��ور روسيه و چين يا هر دو پايه گذاري شده اند .

 اين دو كشور در گام بعدي به دنبال ايجاد يك ساز و كار 
مالي به عنوان جايگزيني براي سوئيفت خواهند بود تا 
تراكنش هاي جهاني مالي را از انحصار غرب و امريكا 
خارج كنند. اطمينان از امنيت و ثبات از اصول اوليه براي 
سرمايه گذاران است . به طور خالصه سقوط ارزش دالر 
ناشي از بدهي هاي نجومي سيستم حكومتي امريكا و 
تزريق مكرر پول هاي بي پش��توانه به اقتصاد وناتواني 
دولتمردان اين كشور در هدايت و اثر گذاري در مسائل 
مهم جهاني، سياست هاي منفعت طلبانه و جاهالنه 
همه و هم��ه روزبه روز بر انزواي اين ابر قدرت خواهند 
افزود. س��قوط اقتصادي و جهت گيري سياست هاي 
غلط در عرصه هاي بين المللي و داخلي مانند دو لبه 
تيز قيچي موجب كوچ پرسرعت سرمايه ها از امريكا به 
مقاصد كم ريسك و پربازده سرمايه گذاري در جهان 
را فراهم خواهد آورد.در سال ۱۹۷۱ ريچارد نيكسون 
رييس جمهور وقت با هدف نفوذ به بانك هاي مركزي 
جهان طال را به عنوان پشتوانه دالر حذف نمود و دالر 
را به عنوان ارز ذخيره جهاني ، به سيستم نرخ گذاري و 
مالي جهاني وارد نمود، تا از اين موقعيت به دست آمده از 
دالر به عنوان يك سالح عليه كشورهاي رقيب استفاده 
كند. طبق پيش بيني ما س��قوط دالر در افق ۲۰۲۷، 
مستقيما كش��ورها يي را كه داراي بيشترين، ذخاير 
ارزي به دالر هستند يا از نظر اقتصادي وابستگي هاي 
نا گسستني با دالر بر قرار كرده اند را بيشتر از سايرين 
تحت تاثير قرار خواهد داد .و در مقابل كشور هايي كه 
بيشترين اختالفات سياس��ي و اقتصادي را با امريكا 
داشته باشند مانند جمهوري اسالمي ايران - چين- 
روسيه – ونزوئال و.... نه تنها آسيب كمتري مي بينند 
بلكه مورد توجه بسياري از سر مايه هاي فراري از امريكا 
قرار خواهندگرفت. بنابراين رشد قابل مالحظه اي از اين 
بابت خواهند داشت . اصلي ترين رقيب اقتصاد امريكا 
كه با سرعت رش��د اقتصادي باال و پشتوانه بيشترين 
ذخايرارزي و طال يعني چين در اين سال ها ديگر ميل 
 چنداني به پايين نگه داشتن پول خود )يوان( ندارد .

همانطور كه در ليس��ت زير مشاهده مي كنيد چين 
با اختالف بس��يار زياد داراي بيشترين ذخاير ارزي و 
تركيبي جهان است و در مقابل اياالت متحده امريكا در 
مقام بدهكارترين كشورجهان قرار گرفته است. چين: 
حجم ذخاير ارزي تا پايان ماه آگوست: پنج تريليون و 
۵۷۰ ميليارد دالر.از ۱4 سال پيش تاكنون اين كشور 
بزرگ ترين دارنده ذخاير ارزي جهان بوده است. دالر 
امريكا، يورو، ين ژاپن و پوند انگليس به ترتيب بيشترين 
سهم را از تركيب ذخاير ارزي اين كشور دارند.    ژاپن: 
حجم ذخاير ارزي تا پايان ماه آگوست: يك تريليون و 
4۰۲ ميليارد دالر. دالر امريكا، يورو، فرانك سويس و 
پوند انگليس به ترتيب بيشترين سهم را از تركيب ذخاير 
ارزي اين كشور دارند.   سوييس: حجم ذخاير ارزي تا 
پايان ماه آگوست: ۹۲۹ ميليارد و ۱4۹ ميليون دالر. دالر 
امريكا، يورو، ين ژاپن و پوند انگليس به ترتيب بيشترين 
سهم را از تركيب ذخاير ارزي اين كشور دارند. روسيه: 
حجم ذخاير ارزي تا پايان ماه آگوست: ۵۹۱ ميليارد و 
8۰۰ ميليون دالر. دالر امريكا، يورو، فرانك سوييس 
و پوند انگليس به ترتيب بيشترين سهم را از تركيب 
ذخاير ارزي اين كشور دارند. طي سال هاي اخير روسيه 
سهم دالر از تركيب ذخاير خود را به ميزان محسوسي 
كاهش داده و در عوض به سهم طال افزوده است.  هند: 
حجم ذخاير ارزي تا پايان ماه آگوست: ۵4۱ ميليارد و 
4۳۱ ميليون دالر.دالر امريكا، يورو، فرانك سوييس 
و پوند انگليس به ترتيب بيشترين سهم را از تركيب 
ذخاير ارزي اين كشور دارند. انتشار پول بدون پشتوانه 
ثمره اي جز بي قانوني در نظام اقتصادي امريكا نداشته و 
فدرال رزرو و شاخص تورم امريكا را به ناكجا آباد هدايت 
خواهد كرد. ناحيه صفر مقاومتي تورم براي رفتن به 
مرحله بعدي وتورم ب��زرگ امريكا نيزتاريخ ۲۰۲۷ را 
نشان مي دهد و سرمايه گذاران به اين نكته واقف خواهند 
بودكه اثرات تورمي به س��رعت خود را در ارقام قيمت 
تمام شده كاال ها و خصوصا ارزش سهام و شاخص هاي 
بورس نشان خواهند داد و در نهايت با كاهش ارزش دالر 
با عث رشد حبابي بورس شده و موجبات سقوط شديد 
بازار سهام همانند سال ۲۰۰۰ و ۱۹۲۹ كه بازار بورس 
امريكا در اثر آن اصالحات بسيار عميقي را تجربه نموده 
 SP۵۰۰ است ، خواهد شد. )به عنوان نمونه از شاخص

استفاده شده است( 

بازگشت دالر به كانال ۲۸ هزار  با كاهش نرخ ارز در نيما

    سكه به كانال 13 ميليون تومان بازگشت            بانك مركزي از ۵۰ صادركننده نمونه تقدير كرد 

همتي:  خبرهاي مطلوبي از آزادسازي منابع مسدودي دارم

بازگشت ۲6 ميليارد  دالر  ارز  توسط 1۰8 صادركننده  در 3۰ ماه
گروه بانك و بيمه|

ريي��س كل بان��ك مرك��زي در مراس��م تقدي��ر از 
صادركنندگاني كه تعهد ارزي خ��ود را انجام داده اند 
اعالم كرد كه ۵۰ صادركننده ۲۲ ميليارد دالر و ۱۰8 
صادر كننده ۲6 ميليارد دالر در دو سال و نيم اخير به 
كشور بازگردانده اند. هر چند كه بر اساس اعالم بانك 
مركزي در اين مراسم، مجموع بازگشت ارز صادراتي 
توس��ط اين دو گروه صادركننده مش��خص نيست و 
نمي توان جزئيات كل صادرات اين تعداد صادركننده 
را درياف��ت كرد اما حداقل مي توان برآورد كرد كه اين 
۱۰8 صادر كننده در دو سال و نيم اخير ساالنه به طور 

ميانگين ۱۰.4 ميليارد دالر به كشور ارز وارد كرده اند.
در صورتي كه رقم اين دو گروه صادركننده از هم جدا 
باشد مي توان برآورد كرد كه توسط ۱۵8 صادركننده 
روي هم 48 ميليارد دالر ارز طي دو سال و نيم يا ۳۰ 
ماه اخير وارد كشور ش��ده است و ساالنه بيش از ۱۹ 
ميليارد دالر ب��ه كش��ور ارز وارد كرده اند. همچنين 
صادر كنندگان بال��غ بر 8 ميلي��ارد دالر از تعهدات 
ارزي ۲۷ ميليارد دالري ايفا نش��ده خود، مربوط به 
پروانه هاي صادراتي سال هاي ۱۳۹۷ - ۱۳۹8 خود 
را، به تدريج به چرخه اقتصاد كشور آورده اند. مجموع 
اين ارق��ام مي تواند براي عرض��ه ارز در نيما و حفظ 
نرخ دالر در كانال هاي فعلي اميدوار كننده باش��د و 

 البته بايد ديد كه مجم��وع عرضه و تقاضا و تحوالت 
بي��ن المللي از جمله FATFو انتخاب��ات امريكا، چه 
اثري روي نرخ ارز خواهد گذاش��ت.  از س��وي ديگر، 
همتي اعالم كرده كه اخبار خوبي از رفع مس��دودي 
پول هاي ايران در خارج كشور دارد كه در صورت تحقق 
آن و آزادسازي اين ارزها مي تواند روي عرضه و تقاضا و 
واردات كاال در برابر ارزهاي ايران در خارج كشور، اثرگذار 
بوده و حداقل روي حفظ نرخ ارز فعلي تاثير داشته باشد.  
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، دكتر عبدالناصر 
همتي در »آيين تقدير از صادركنندگان عرصه بازگشت 
ارز به كشور« كه با حضور ۵۰ صادركننده نمونه تشكيل 
شد، ضمن تشكر از صادركنندگاني كه با فعاليت خود 
اجازه نداده اند وقفه اي در چرخه اقتصادي كشور ايجاد 
شود، گفت: از مجموع ۱۰8 صادركننده نزديك به ۲۳ 
ميليارد يورو )حدود ۲6 ميليارد دالر( ظرف مدت حدود 
دو سال و نيم به چرخه اقتصاد كشور بازگشته است كه 
رقم قابل توجهي است. همچنين ارزي كه توسط ۵۰ 
صادركننده اي كه نزديك به ۱۰۰ درصد ارز ناش��ي از 
صادرات خود را طي مدت سال ۹۷ تا پايان ارديبهشت 
ماه ۹۹ به كشور بازگردانده اند معادل ۲۲ ميليارد دالر 
است.  رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه در مراحل 
پاياني فشار حداكثري هستيم عنوان كرد: سال گذشته 
رشد اقتصادي غيرنفتي مثبت بود و همين مسير را ادامه 

مي دهيم. از آنجايي كه صادرات نفتي مان نيز طي مدت 
اخير بهبود پيدا كرده است لذا اميدواريم رشد اقتصادي 
ناشي از نفت نيز بهبود يابد.صادركنندگان متعهدي كه 
ارز خود را به كشور بازمي گردانند، امين اقتصاد كشور 
هستند و ما بايد مس��ير را براي آنها به واسطه تسهيل 
قوانين و مقررات هموار كنيم. دكتر همتي ضمن تشكر 
از صادركنندگان��ي كه در اين جلس��ه نقطه نظرات 
خ��ود را طرح كردند، گفت: بان��ك مركزي از نظرات 
صادركنندگان متعهدي مانند شما استقبال مي كند 
و اين موارد را در دول��ت مطرح و به رييس جمهوري 
ارايه مي كنم.س��اير صادركنندگان مانند شما كه به 
تعهدات خود پايبند هس��تند و ارز خود را به كش��ور 
بازمي گردانند، نيازي ب��ه ارايه تعهد ندارند؛ از اين رو 
ضروري اس��ت به واسطه تس��هيل قوانين و مقررات 
قدردان شما باشيم. در چنين شرايطي اقتصاد كشور 
بايد از صادركنندگاني كه چند سال است به تعهدات 
خود پايبند بوده اند، حمايت كند. دكتر همتي ضمن 
تأكيد بر اينكه نرخ هاي طرح ش��ده در بازار ارز واقعي 
نيست، عنوان كرد: همچنان معتقدم علي رغم فشار 
تحريم ها كه به كشور تحميل مي شود، يا دشواري ها 
و مضايغ مرتبط با صادرات نفت، بازگش��ت ارز حاصل 
از ص��ادرات و كاهش درآمد دول��ت، اين نرخ ها واقعي 
و صحيح نيست. بايد توجه داشت در چنين شرايطي 

بيشترين ضرر متوجه طبقات با درآمد ثابت است كه 
بدنه اصلي كشورمان را شكل مي دهند.نفع كشور در 
تقويت ارزش پول ملي اس��ت و برهمين اساس براي 
تعديل نرخ ارز تالش مي كنيم.  رييس ش��وراي پول و 
اعتبار با بيان اينكه ش��رايط حاكم بر كشور گذراست، 
اظهار كرد: معتقدم اين ش��رايط باقي نمي ماند و اين 
تحريم هاي ظالمانه خواهد شكست، روز گذشته نيز 
تأكيد كردم خبره��اي مطلوبي از آزادس��ازي منابع 
مسدودي دارم؛ چراكه در حال حاضر ده ها ميليارد دالر 
از ذخاير بانك مركزي به دليل ترس از جرايم امريكا در 
ديگر كشورها مسدود است. دكتر همتي با بيان اينكه 
صادرات براي سياس��ت گذار ارزي از اهميت ويژه اي 
برخوردار است، گفت: ارزي كه از سوي صادركنندگان 
به سامانه نيما عرضه مي شود، صرف تأمين كاالهاي 
اساس��ي، مواد اوليه و قطعات و توليد مي شود، از اين 
رو هرچه قيمت ارز افزايش��ي باشد، در نهايت به ضرر 
توليد است. همتي در پايان خاطرنشان كرد: پيشنهاد 
مي كنم اين قبيل جلسات با حضور صادركنندگاني كه 
تعهدات ارزي خود را ايفا كردند، تداوم يابد و نمايندگان 
صادركنندگان نمونه اي كه تعهدات خود را ايفا كرده اند، 
نظرات مشورتي خود را دراين زمينه به بانك مركزي 
ارايه كنند و جلسات مشتركي با حضور نمايندگان بانك 

مركزي برگزار شود.



رقيه  ندايي| 
چن��د روزي مي ش��ود ك��ه ب��ازار س��رمايه به لطف 
حمايت هاي حقوقي ها و حقيقي هاس��بزپوش شده 
اس��ت و تنها چند س��هم س��رخ پوش در بازار يافت 
مي شود. يكي از داليل اين صعود را مي توان افزايش 
اعتماد سهامداران به بازار دانست چراكه در چند روز 
اخير دولت س��خن خاصي راجع به ب��ورس به ميان 
نياورده است و تنها س��ازمان بورس خود با حذف يا 
اجراي مصوبات جديد توانس��ت روند اعتماد سازي 
در ب��ازار را تس��ري بخش��د. در اين مي��ان برخي از 
سرمايه گذاران نيزهس��تند كه اقدام به هيچ خريد و 
فروشي در بازار نمي كنند چراكه؛ بر اين اعتقادند كه 
انتخابات امريكا مي تواند تاثير مستقيمي در بورس 
بگذارد. كه اين نوع افكار سرمايه گذاران درست است و 
پيروزي هر يك از كانديدهاي رياست جمهوري امريكا 
مي توانند تاثير متفاوتي ب��راي روي اقتصاد و بورس 
بگذارند. از اولين روز هفته يعني شنبه شاهد افزايش 
خريد و فروش هاي موجود در بازار بوديم اغلب نمادها 
صف هاي طوالني براي خريد و فروش يك س��هم را 
تشكيل داده بودند و بازار از ساعات ابتدايي تا ساعات 
پاياني روند خوبي را طي كرد و اين روند طي روزهاي 
گذشته نيز رخ داده و اغلب سهم هاي موجود در بازار 
صف خريد را تحمل كردن��د. همچنين قيمت هاي 
موجود در بازار به سقف مجاز روزانه خود رسيدند و اين 
مورد باعث شد سهامداران نسبت به بورس خوشبين 
شوند. اغلب سهامداران حقيقي نزديك به 15 روز هيچ 
گونه معامل��ه اي در بازار انجام نداده بودند و اين مورد 
باعث شد كه سهامداران شروع به معامالت خود كنند. 
اين برگشت بازار را مي توان اعتماد سازي و همچنين 
تالش حقوقي ها دانست. سازمان بورس با مصوبات و 
اطالعيه هاي خود باعث شد كه جو رواني بازار به روند 
مثبت بودن پيش رود اما؛ با وجود اين رشد بازار برخي 
سهامداران هنوز به بورس و بازار سرمايه بي اعتمادند 
و دليل اين بي اعتمادي را مي توان مصوبات سازمان 
بورس و دخالت هاي دولت دانست. يكي ديگر از عوامل 
رشد بورس را مي توان كاهش قيمت سهم هاي بنيادي 
و اساسي بازار دانست چراكه؛ اين سهم ها طي 4 ماهه 
ابتداي سال رشد خوب قيمتي را در كارنامه خود ثبت 
كرده بودند اما؛ با ريزش هاي اخير قيمت سهام آنان 
كاهش��ي شد و در نتيجه اغلب س��هامداران تصميم 
گرفتند صف هاي طوالني خريد را براي اين سهم ها 
تشكيل دهند تا با صعود بورس سود خوبي كسب كنند. 
سومين علت رش��د بورس را مي توان كاهش ارزش 
ريال دانست. با كاهش ارزش ريال اغلب سهامداران 
سعي كردند صف هاي خريد براي شركت ها صادرات 
محور تش��كيل دهند تا با كاهش ارزش ريال ميزان 
سرمايه گذاري آنان كاهشي نباش��د بلكه با افزايش 
مواجه ش��ود و به همين دليل اس��ت ك��ه اين روزها 
س��رمايه گذاران صف هاي طوالني براي خريد سهام 
ش��ركت هاي صادرات محور تشكيل داده اند. قيمت 
دالر افزايش��ي حدود 33 درصدي طي ماه هاي اخير 
تجربه كرد و بورس و فرابورس نيز پذيراي معامالت 
نمادهايي بودن��د كه تا پايان هفته گذش��ته چيزي 

قريب به هفتاد درصد قيمت خود را در طول دو ماه از 
دست داده اند. اين موارد و برخي ديگر سهامداران بازار 
سرمايه را ياري كرد تا صف هاي طوالني براي خريد 
سهام موجود در بازار تشكيل دهند و اغلب اين صف ها 
بدون دخالت سازمان بورس يا دولت تشكيل يافته و 
مهم ترين دليل آن اين است سهامداران سعي دارند 
ميزان دارايي خود را در بازار افزايش دهند. تجمع اين 
عوامل در كنار وجود جرياني ادامه دار از تزريق انتظارات 
تورمي به جامعه نيز عامل ديگري است كه اثر مضاعفي 

بر رويكرد سرمايه گذاران خواهد داشت.
براس��اس اعالم بانك مركزي، در شش ماهه نخست 
سال جاري افزايش 15 و نيم درصدي حجم نقدينگي 
را داشته ايم و با افزايش بيش از 5 درصدي پايه پولي 
همراه شده است. همس��ويي اين دو متغير در حالي 
رخ داده كه عامل انتظ��ارات تورمي به عنوان يكي از 
مهم ترين متغيرهاي حاكم بر اقتصاد رفتاري افزايش 
تورم در ماه ه��اي پيش رو را به امري س��هل تبديل 
مي كند. يكي ديگر از نكات مهم اين اس��ت كه ديگر 
كه حتي به رغم نبود جريان مناسبي از توليد در درون 
شركت ها مي تواند بر رشد ريالي ارزش جايگزيني آنها 
اثرگذار باش��د. اما؛ با ريزش قيمت ها احتماال شاهد 
حركت صعودي بازار طي روزهاي آينده خواهيم بود. 
بازار هنوز بر روي يك پاشنه مي چرخد و صف اغلب براي 
نمادهاي اصلي و بنيادي در بازار تشكيل مي شوند و پس 
از افت روزهاي گذشته صف هاي فروش تبديل به صف 
خريد شد و اين تبديل شدن صف تنها ناشي از افزايش 
اعتماد در بازار و همچنين كاه��ش ارزش ريال در بازار 
است.در بازار سهام در مجموع 328 نماد معامالتي وجود 

دارد كه برخي از نمادها اغلب بسته هستند و پس از طي 
مراحل مد نظر سازمان بورس بازهم به روند معقول خود 
باز مي گردند اما؛ با شروع هفته جاري تقربيا 200 نماد 
در بازار مثبت خوردند و سبزپوش شدند بقيه نمادها نيز 
با توجه به صف هاي خريد و فروش و بسته بودن تغيير 
چنداني نكردند. در اين بين فرابورس نيز ضعيف عمل 
كرده است و از 70 نماد منفي موجود در بازار فرابورس 
تنها 60 نماد مثبت خورده اند و مثبت پوش شده اند. اگر 
به صورت دقيق تر به بازار نگاه كنيم متوجه مي شويم كه 
صف هاي فروش س��هام خرد را تشكيل داده اند و اغلب 
سهم هاي بزرگ بازار صف هاي خريد را داشتند. اغلب 
س��هامداران ترجيح مي دهند كه در سهم هاي بزرگ و 

صادرات محور بازار سرمايه گذاري كنند.

     بازار در روز گذشته چه كرد؟
در روز گذش��ته يعن��ي يكش��نبه ورود پول توس��ط 
حقوقي هاي بازار افزايش��ي بود. حقوقي ها در اين روز 
حدود هزار و 600 ميليارد تومان وارد بازار كردند. ارزش 
معامالت خرد به 13 هزار و 500 ميليارد تومان رسيد 
و حقوقي ها 21 درصد يعن��ي دو هزار و 800 ميليارد 
تومان سهام خريدند و مازاد خريد آنها 12 درصد از كل 
معامالت بود. اقبال اين سهامداران حقوقي به ترتيب 
نسبت به گروه هاي محصوالت شيميايي، فلزات اساسي 
و بانك و موسس��ات اعتباري ب��ود درحالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي انبوه س��ازي، امالك و مستغالت، 
هتل و رستوران به نفع حقيقي ها تمام شد. همچنين 
نمادهاي فوالد، فملي، تاپيكو لقب بيشترين افزايش 
سهام حقوقي ها را مال خود كردند. حقيقي ها نيز خريدار 

سهم ثاميد، وسپهر و سمگا بودند. مالكيت حقوقي در 
تركيب سهامداري شركت فوالد مباركه اصفهان معادل 
160ميليارد تومان افزايش يافت و همچنين سهامداران 
حقيقي توس��عه و عمران اميد با برت��ري 30ميليارد 
توماني ابتكار عمل را در دس��ت گرفتند. روز گذشته 
افزايش س��هام حقيقي ها در 41 نماد و افزايش سهام 
حقوقي ها در 134 نماد به بيش از يك ميليارد تومان 
رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته اول 340 ميليارد 
تومان و تغيير مالكيت دسته دوم هزار و ۹00ميليارد 
تومان بود. نمادهاي پااليشگاه اصفهان، دارويي رازك، 
دفرا نيز متوقف شدند تا مجمع فوق العاده خود را براي 
انتخاب اعضا و همچنين افزايش سرمايه تشكيل دهند. 
همچني��ن محمدعلي بيدار معاون اقتصادي س��ايپا 
در خصوص بازارگردان اين س��هم خب��ر داد: صندوق 
بازارگرداني سهم آشنا به عنوان بازارگردان »خساپا« 
انتخاب شده است. اين اطمينان را به جامعه خواهيم داد 
كه ارزش سهم به پيك قيمتي خود برخواهد گشت. در 
اين بين علي ابراهيمي، مدير دپارتمان بازار سرمايه گروه 
صنعتي گلرنگ در خصوص عرضه اوليه اين سهم در 
بازار گفت: تمامي موارد براي عرضه اوليه غكورش فراهم 
است و منتظر موافقت شركت بورس تهران هستيم. وي 
افزود: با توجه به فراهم بودن تمامي موارد براي عرضه 
اوليه سهام غكورش، طي هفته گذشته آمادگي كامل 
خ��ود را براي برگزاري عرضه اوليه به ش��ركت بورس 
تهران اعالم كرديم و در صورت موافقت و صدور مجوز، 
غكورش وارد بازار سرمايه خواهد شد. حدود 12 درصد 
س��هام غكورش عرضه اوليه مي شود و احتمال تغيير 

قيمت سهم در صورت چانه زني وجود دارد.
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سرمايه گذاري بدون دردسر 
در بورس

 در گزارش ه��اي قبل��ي از مزيت س��رمايه گذاري در 
بورس گفتيم و اشاره كرديم س��رمايه گذاري در بازار 
سرمايه به واسطه صندوق هاي سرمايه گذاري است. 
اين صندوق ها انواع مختلف پرريس��ك و كم ريسك 
دارند و شما باتوجه به ميزان س��رمايه گذاري خود و 
همچنين ريسك پذيري مي توانيد در اين صندوق ها 
س��رمايه گذاري كنيد. يكي ديگر از اين صندوق ها؛ 
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله است كه فعاليت 
اين صندوق در اوراق بهادار يا دارايي فيزيكي است كه به 
عنوان دارايي پايه در نظر گرفته مي شود و عملكرد اين 
صندوق ها به دارايي پشتوانه آن بستگي دارد. صندوق 
بعدي س��رمايه گذاري در ط��ال را تضمين مي كند. 
صندوق هاي سرمايه گذاري در طال با خريد وفروش 
سپرده سكه و انواع اوراق بهادار مبتني بر طال كه معموال 
در بورس پذيرفته شده است سرمايه گذاري مي كنند. 
البته اين صندوق ها مي توانند مازاد دارايي خود را در 
اوراق به��ادار با درآمد ثبات، س��پرده ها و گواهي هاي 
بانكي سرمايه گذاري كنند. صندوق سرمايه گذاري 
در زمين و ساختمان نيز جزو صندوق هاي پرمخاطب 
شمرده مي شود چراكه؛ براي ما ايراني هامسكن يك 
گزينه مهم در س��رمايه گذاري محسوب مي شود اما؛ 
سرمايه گذاري در اين صندوق ها نيازبه درآمد بسيار 
بااليي دارد و تنها صندوق هاي كوچك مناسب افراد 
حقيقي اس��ت و اغلب صندوق هاي ب��زرگ با ميزان 
سرمايه گذاري افزودن براي حقوقي ها مناسب است. با 
خريد صندوق هاي سرمايه گذاري، سرمايه گذاران خرد 
از فرصت هاي سرمايه گذاري در پروژه هاي نسبتا بزرگ 

مسكن با درآمد زايي فراهم مي شود.

سهام عدالت خريداري ندارد
بازار س��رمايه در اولين روز ش��روع خود يعني شنبه 
براس��اس پيش بيني ها جلو رفت و شاخص كل بازار 
سرمايه 2.8 درصد رشد كرد، شاخص هم وزن نيز بعد 
از يك هفته روند نزولي امروز بيش از نيم درصد رشد 
كرد. با رش��د بازار، ارزش س��هام عدالت نيز رشد كرد 
همچنين برگه سهام عدالت 532 هزار توماني امروز 
با افزايش قيمت 400 هزار توماني به نرخ 15 ميليون 
تومان برگشت. در ميان 36 ش��ركت حاضر در سبد 
س��هام عدالت، گروه هاي فلزات اساسي، پتروشيمي 
و بانكي بيش��ترين تعداد سهم و تاثير را روي صعود يا 
نزول ارزش بازار س��هام دارد. اي��ن گروه ها امروز جزو 
گروه هاي شاخص ساز بودند و نمادهاي فوالد، فملي 
و فارس بيش��ترين تاثير را روي مثبت شدن شاخص 
كل بازار داش��تند.در حال حاضر فروش سهام عدالت 
در گرو ش��رايط بازار س��رمايه اس��ت. از زمان بلوكي 
ش��دن فروش س��هام عدالت درخواست هاي فروش 
انجام نمي شود و حجم زيادي از اين درخواست ها در 
كارگزاري ها تلنبار شده است.در ميان كارگزاري هاي 
بانكي، كارگزاري بانك ملي و در ميان كارگزاري هاي 
غيربانكي، كارگزاري فارابي )سامانه سعدي( بيشترين 
درخواست فروش ثبت شده سهام عدالت را دارند. تا 
روز 30 ش��هريور ماه بيش از 2500 ميليارد تومان از 
سهام عدالت در سامانه سعدي و تا روز ۹ مهر ماه بيش 
از ۹70 ميليارد تومان در كارگزاري بانك ملي رسوب 
شده است.در روش بلوكي سهام عدالت بايد از سوي 
حقوقي ها خريداري شود. در شرايط منفي بودن بازار، 
نقدينگي حقوقي ها درگير حمايت از سهم خودشان 

است و تمايلي به خريد سهام عدالت ندارند.

فروش معدني ها در بورس 
رشد 50 درصدي داشت

طبق اعالم وزارت صم��ت، در حالي كه ارزش فروش 
محصوالت 74 شركت زنجيره معدن و صنايع معدني 
در بورس ايران، طي ش��هريور ماه امسال با جهش ۹5 
درصدي نسبت به ش��هريور سال گذشته همراه شده 
اس��ت، فروش اين ش��ركت ها در نيمه نخست سال 
جاري، رش��د بيش از 50 درصدي را نس��بت به مدت 
مشابه سال 13۹8 ثبت كرده است. بر اين اساس ارزش 
فروش توليدات شركت هاي اين حوزه در شهريور ماه 
از 26.3 ه��زار ميليارد تومان عبور كرده اس��ت كه در 
مقايسه با ارزش فروش محصوالت اين شركت ها رشد 
۹5 درصدي را تجربه كرده است. ضمن اينكه مجموع 
ارزش فروش اين 74 شركت طي شش ماه ابتدايي سال 
جاري نيز به رقم بيش از 120هزار ميليارد تومان رسيده 
است كه نسبت به نيمه اول سال 13۹8، افزايش فروش 
بالغ بر 50 درصد داشته است.در اين ميان ايرالكو 77 
درصد، ش��ركت ملي مس ايران 62 درصد، فوالد كاوه 
كيش 65 درصد و شركت معدني و صنعتي گل گهر با 
5۹ درصد، فوالد كاوه جنوب با افزايش 58 درصدي، 
فوالد خوزستان با رشد 41 درصدي و شركت معدني و 
صنعتي چادرملو با 38 درصد به عنوان پيشتازان رشد 
در شركت هاي بزرگ در يك ماهه شهريور سال جاري 
بوده اند.اين در حالي اس��ت كه ط��ي اين مدت برخي 
شركت هاي خصوصي نيز رش��دهاي سه رقمي را در 
فروش خود تجربه كرده اند.فوالد مباركه در ش��هريور 
نيز به 5500 ميليارد، شركت ملي مس ايران به 4200 
ميليارد، گل گهر 2100 ميليارد، فوالد خوزستان 1800 
ميليارد و ذوب آه��ن 1500 ميليارد تومان ارز فروش 
خود را رسانده  و در گروه پنج شركت بزرگ در فروش 
معرفي شده اند. طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت طي شش ماه نخست سال 13۹۹، بيشترين 
سهم فروش )27.3هزار ميليارد تومان( به فوالد مباركه 
اختصاص داشت. پس از آن شركت ملي مس ايران با 16 
هزار ميليارد تومان، فوالد خوزستان با 11 هزار ميليارد 
و شركت گل گهر با 10 هزار ميليارد تومان بيشترين 
فروشندگان در نيمه ابتدايي سال 13۹۹ بوده اند.مجموع 
35 درصد كل فروش شركت هاي توليدي بورس تهران 
مربوط به حوزه معدن و صنايع معدني بوده كه مرتبط با 
رشد توليدات اين شركت ها و تقويت بازار و البته افزايش 

نرخ ارز بوده است.

از آموزش هاي بورسي
تا تقسيم سود با روسا

اين روزها حرف بورس در تمامي محافل از جمله فضاي 
مجازي در حال گفتن است برخي از كاربران توييتر در 

خصوص بورس گفتند:
   امروز كه بورس س��بز بود س��ودتونو با روحاني 

تقسيم كرديد؟
    اونق��در ب��ا گراني دالر، بورس، خ��ودرو، خانه و 
طال سرمون رو گرم كردند كه يادمون رفت امروز 
يازدهم مهرماه، سالگرد مرحوم خاشقچي هست 

خدايا مارا ببخش.
  من متوجه شدم روزايي كه كار خوب مي كنم بورس 
سبز ميشه. البته آخرين باري كه كار خوب كردم يادم 
نمياد، امروز دير از خواب بيدار شدم ديدم بورس سبزه.

  م��ردم فقط به اي��ن دليل ميرن ص��ف فروش كه 
به مناسبت برد پرسپوليس تابلو رو قرمز كنند وگرنه از 

ديروز تا امروز هيچ جايي بمب نخورده!
  بورس جايي نيس��ت كه در آن به ثروت يك ش��به 

برسيد! واقعا مرسي از آموزشتون.
   خدا كنه فردا رنگ بورس رنگ پرسپوليس نباشه.

گام مثبت پااليشگاه ايالم
در حوزه فرهنگي و ورزشي

مديرعامل پااليشگاه گاز ايالم اعالم كرد: پااليشگاه 
گاز ايالم در حوزه هاي فرهنگي و ورزشي قدم هاي 
مثبتي برداشته است. اين واحد صنعتي در راستاي 
مسووليت اجتماعي در حوزه هاي فرهنگي و ورزشي 
از جمله جذب ورزشكاران قهرماني و حمايت 100 
درصدي از تيم فوتبال بانوان، قدم هاي بزرگ و مثبتي 
برداشته است. روح اهلل نوريان، در ديدار با مديركل 
ورزش جوانان اس��تان افزود: پااليش��گاه گاز ايالم 
از سال 87 تاكنون با تش��كيل و حمايت از باشگاه 
فرهنگي ورزش��ي پااليش گاز ايالم توانسته است 
علي رغم همه س��ختي ها، تيم فوتبال بانوان ايالم 
را در س��طح ليگ برتر فوتبال كش��ور نگه دارد. وي 
اظهار داش��ت: تمام بازيكنان اين تيم بومي استان 
هس��تند و 60 درصد اعضاي اين تيم را رده س��ني 
زير17 سال تشكيل مي دهند. اين مدير با اشاره به 
اينكه پااليشگاه گاز ايالم در جهت مسووليت هاي 
اجتماعي خود از ورزش��كاران استان در رشته هاي 
مختلف حمايت كرده است، تصريح كرد: اين شركت، 
براي پرورش اس��تعدادهاي ورزشي فوتبال بانوان 
در استان تالش هاي قابل توجهي انجام داده كه به 
نحوي تاكنون در ليگ برتر باقي مانده است. نوريان 
با اش��اره به اينكه وجود اين تيم در استان مي تواند 
منشأ شور و نش��اط اجتماعي در بين بانوان استان 
باشد، خاطرنشان كرد: مي بايست اداره كل ورزش 
و جوانان اس��تان و هيات فوتبال از تيم پشتيباني 
كنند تا بتواند به عنوان نماينده استان در ليگ برتر 
بدرخشند.همچنين در اين ديدار مديركل ورزش و 
جوانان استان ايالم گفت: اين اداره كل زمين چمن، 
سالن هاي بدنسازي و س��اير نيازمندي هاي حوزه 
ورزشي در اختيار تيم فوتبال بانوان قرار مي دهند. 
مظفر علي شايي افزود: تيم فوتبال بانوان نماينده 
استان در ليگ برتر است و بايستي همه مسووالن 
تمامي ش��رايط حضور آن��ان را در ليگ برتر فراهم 
كنند وي با اش��اره به اينكه پااليش��گاه گاز ايالم به 
تنهايي نمي تواند همه نيازهاي ورزشي تيم فوتبال 
بانوان را برآورده كند، اظهار داش��ت: انتظار مي رود 
كه امسال نيز همچون سال هاي گذشته پشتيبان 

توانمندي هاي اين تيم باشد.

ريسك بازار
 بر روي سهام حقوقي ها

روح اهلل حس��يني، كارش��ناس بازار سرمايه گفت: 
اوراق تبع��ي و اوراق خزانه، ابزارهاي��ي در اختيار 
س��رمايه گذاران حقوقي هس��تند تا آنه��ا بتوانند 
ريس��ك هيجان بازار را بر روي سهام خود پوشش 
دهند عضو ش��وراي عالي بورس افزود: بسياري از 
سهامداران عمده معتقدند برخي سهام با توجه به 
عايدي، وضعيت كسب و كار و ميزان درآمد، ارزش 
باالتري نسبت به سهم هاي ديگر دارند كه بايد در 
حفظ ارزش آنها به خصوص در ش��رايط هيجاني 
تالش بيش��تري داش��ت. يكي از ابزارهاي موجود 
براي كنترل هيجان و ريس��ك در بازار سهام، ابزار 
انتش��ار اوراق تبعي است. با اس��تفاده از اين اوراق 
مي توان به س��هامداران اطمين��ان داد كه نگران 
كاهش قيمت ها در بازار س��هام نباش��ند، تحليل 
كنند و نسبت به سودآوري درك دقيق تري داشته 
باشند. حسيني مقدم با اشاره به اينكه سهامداران 
عمده شركت هايي كه به ارزشمند بودن سهامشان 
اعتقاد دارند، مي توانند از اوراق تبعي استفاده كنند، 
تصريح كرد: در گذشته هم اين ابزار مهم به مديريت 
بازار كمك كرده است. قطعا كسي كه نسبت به بازار 
سرمايه متعهد است و نيز نسبت به شركت و سهم 
خود اعتقاد اقتصادي دارد، با اين دو ش��رط انتشار 
اوراق تبعي را در دستور كار قرار مي دهد. از طرفي 
ديگر، سهامدار عمده بي تفاوت نسبت به اتفاقات بازار 
سرمايه يا سهامدار عمده اي كه نسبت به ارزش ذاتي 
دارايي دقيق نيست، از اين ابزار استفاده نمي كند. 
عضوشوراي عالي بورس تاكيد كرد: در اين ميان بايد 
ديد كه چه تعدادي از سهامداران عمده و حقوقي 
نسبت به اين ابزار آش��نايي دارند، اينكه بخشي از 
فرهنگ مديريت بازار توسط سهامداران به درستي 
درك نشده است. حسيني مقدم در پايان خاطرنشان 
كرد: در نظر داشته باشيد كه فراخوان هاي سازمان و 
شركت بورس هم براي آشنايي بيشتر با اين ابزار و در 

راستاي حمايت از بازار ايجاد شده است.

»تعادل« روند بازار را طي ماه هاي اخير بررسي مي كند

تعادلبهبازارسهامبازميگردد؟

افزايش سود سهامداران در 6 ماهه دوم سال
بازار سرمايه اين روزها افت و خيزهاي زيادي را تجربه 
مي كند و برخي روزها بازار مثب��ت و برخي ديگر از 
روزها منفي اس��ت اما؛ تنها الزمه كارشناسان بازار 
صبوري است اگر سهامداري بتواند صبر پيشه كند 
در نتيجه و دربلندمدت به سود خوبي دست خواهد 
يافت. درميان سهامداران بايد از نظرات كارشناسي و 
تحليلي موجود در بازار نيز استفاده كنند و با استفاده 
از سينگال هاي موجود در بازار اقدام به خريد و فروش 
س��هام نكنند؛ بدين ترتيب بازار با گذشت مدتي به 
تعادل مي رس��د. يكي از مهم ترين موانع و آفت هاي 
موجود در بازار اس��تفاده از سيگنال است آن دسته 
از افرادي كه بدون دانش الزم وارد بازار سرمايه شده 
بودند به اين سيگنال ها روي آوردند و درنتيجه بازار 
سهام با صف هاي طوالني براي خريد و با فروش يك 
سهم روبه رو مي شد اين موضوع باعث شد كه برخي 
سهم ها بدون ارزندگي صعود كنند يا سهم هايي كه 
ارزندگي كافي را داش��تند به س��مت و سوي نزولي 
شدن پيش بروند. مهم ترين در ورود به بازار سرمايه 
داشتن دانش و اطالعات كافي است. دانش از اقتصاد 
و بورس و اطالعات راجع به مصوبات سازمان بورس 
و اخبار پيرامون آن اگر فردي دانش و اطالعات كافي 
داشته باشد به نفع بورس و بازار سرمايه خواهد بود اما؛ 
اگر هر يك از اين موارد را نداشته باشد در برهه هاي 
مختلف ب��ه زيان بورس و س��هامداران خواهد بود و 
درنتيجه زيان و نوس��ان را براي بازار پديد مي آورد. 
بهترين و تكميل ترين راه كار براي افرادي كه دانش 
الزم در حوزه بورس را ندارند استفاده از صندوق هاي 
س��رمايه گذاري اس��ت. صندوق هايي ك��ه همانند 
س��پرده گذاري عمل مي كنند و بدوت دخالت شما 
سودي چندين برابر بانك ها پديد مي آورند. درنتيجه 
بهتراست س��هامداراني كه دانش كافي و البته زمان 
براي معامله ندارند از اين صندوق ها اس��تفاده كنند 
چراكه در بلندم��دت بازدهي چندين برابر بازارهاي 
موازي خواهند داشت. صندوق هاي سرمايه گذاري 
انواع مختلفي درب��ازار دارند مانند صندوق هاي كم 
ريسك و پرريسك يا صندوق هاي طال و هر فردي با 
توجه به ميزان سرمايه خود مي تواند از اين صندوق ها 
بهره ببرد. پيمان حدادي، كارشناس بازارسرمايه با 
اشاره به اينكه س��هامداري، كاري كامال حرفه اي و 

بلندمدت اس��ت، تصريح كرد: اين روزها مي گذرد، 
مثل همان روزهاي مثبتي كه گذشت. روزهاي منفي 
هم به مثبت تبديل مي ش��ود، اما صبوري كردن در 
سهامداري، تنها نكته سودگيري از اين بازار است. وي 
ادامه داد: اگر سهام داري به دنبال كسب بازدهي در 
6 ماه دوم سال است، تاكيد مي كنم كه بر روي سهام 
خود باقي بماند، البته نه هر سهمي و نه هر صنعتي. 
اغلب صنايع بزرگ بازار ما مثل فلزات اساسي، سنگ 
معدني، صنايع پتروشيمي ها و صنايع مادر كه بسيار 
ارزنده و از لحاظ بنيادي بس��يار ارزش��مند هستند. 
ارزيابي ها نشان مي دهد كه بازدهي بازار سرمايه در 
قياس با ساير بازارها، طي 6 ماه دوم مناسب تر خواهد 
بود. حدادي در ادامه با اش��اره ب��ه رفتار حقيقي ها 
اذعان داش��ت: تاكيد مي كنم كه س��هامداران نبايد 
نسبت به عبارت ها حس��اس شوند. اين عبارت هاي 
غيركارشناس��ي كه اگر حقوقي يك س��هم را بخرد 
بازار مثبت مي ش��ود و اگر نخرد بازار خراب مي شود 
نبايد مالك تصميم گيري براي خريد س��هم باشد. 
وي با اشاره به اينكه نبايد به نتيجه انتخابات امريكا 
و تأثير آن بر بازار زود واكنش نشان داد، خاطرنشان 
كرد: مولفه هاي ديگري بر بازار ما اثرگذار هس��تند. 
گزارش هايي كه برخي رس��انه ها منتش��ر مي كنند 

مبني بر خروج نقدينگي توسط حقيقي ها از بازار نيز 
كامال نادرست است. نقدينگي از بازار خارج نمي شود 
بلكه دست به دست مي شود. حقيقي ها مي فروشند 
و حقوقي ها خريد مي كنند. اي��ن نكته را بايد به ياد 
داشته باشيم كه بسياري از حقوقي ها در اصل افراد 
حقيقي هس��تند. اگر حقيقي سبدگرداني مي كند، 
تنها كد سبد، حقوقي است اما سرمايه گذاري توسط 
شخص حقيقي انجام شده است. يا اينكه صندوق هاي 
س��رمايه گذاري با كدهاي حقوق��ي خريد و فروش 
مي كنند اما افراد حقيقي نسبت به ابطال واحدهاي 
صندوق اقدام كرده اند. بازار سرمايه بازاري است كه 
افت و خيز دارد اما كساني برنده خواهند شد كه توقع 
بازدهي منطقي داشته باش��ند. اين كارشناس بازار 
سرمايه با يادآوري تاريخچه بازارسهام در سال هاي 
گذشته بيان داشت: بعد از ريزش هاي سال هاي ۹2 
و ۹3 افرادي كه سهامداري كردند و صبوري به خرج 
دادند هم اكنون بازدهي خوبي را كسب كردند. بازار 
سرمايه بازاري اس��ت كه افت و خيز دارد اما كساني 
برنده خواهند ش��د كه توقع بازدهي منطقي داشته 
باشند. نكته دوم براي موفقيت در اين بازار اين است 
كه باي��د به اين بازار نگاه بلندمدت باالي يك س��ال 
داش��ت. وي درباره داليل ريزش بازار در هفته هاي 

اخير بيان كرد: روال عادي بازار بايد طي ش��ود، اين 
روند نياز به يك تعدي��ل دارد اما نمي توان گفت كه 
سازمان بورس و دولت در يك دوره زماني زمينه رشد 
بازار را فراهم كردند. اين تعبير بسيار غلط است. اين 
توجيهات براي افرادي است كه سهام بنيادي انتخاب 
نكرده ان��د و هم اكنون در ضرر هنگفتي هس��تند و 
نياز دارند تا از مس��ووليت اين تصميمات غلط خود 
شانه خالي كنند. حدادي در ادامه خاطرنشان كرد: 
هيچ اتفاق منفي در زيرس��اخت هاي مالي و مسائل 
اقتصادي كشور ايجاد نش��ده است كه دليل ريزش 
قيمت ها در بازار س��رمايه باش��د. كمااينكه اتفاقات 
ابتداي سال نيز موجب رشد بازار نشد و نقدينگي كه 
وجود داش��ت و افزايش نرخ ارز و عقب ماندگي بازار 
سهام از ديگر بازارها، موجب رشد بازار سرمايه شد. 
اينكه گفته مي ش��ود صندوق دارا يكم موجب رشد 
بازار ش��د و تعلل در صندوق دارا دوم موجب ريزش 
بازار ش��د كامال تصور اشتباهي است. بازار سرمايه از 
مولفه هاي اثربخش تري الهام مي گيرد. اين كارشناس 
بازار سرمايه در ادامه در خصوص ابزارهاي كاربردي 
براي عمق بخش��ي به بازار سرمايه توضيح داد: يكي 
از ابزارهايي كه بس��يار كارب��رد دارد و ابزاري كامال 
برد-برد به ش��مار مي رود، اوراق تبعي است. چرا كه 
سهامدار عمده از اين طريق تامين مالي مي كند و با 
توجه به فروش اوراق تبعي، سهامدار اطمينان خاطر 
پيدا مي كند تا مدت زمان معلومي سود تضمين شده 
دارد. حدادي در خصوص س��هام خزانه نيز توضيح 
داد: در كنار مبحث اوراق تبعي، سهام خزانه نيز يكي 
از موفق ترين تجربه هايي است كه مي تواند موجب 
حمايت ناشران از سهام زيرمجموعه خود شود. به اين 
ترتيب شركت هاي ارزنده مي توانند از شرايط سهام 
خزانه استفاده كنند و هم از رشد قيمت سهام شركت 
خود منتفع ش��وند. از اين طريق س��هامداران نيز به 
منفعت مي رسند به اين ترتيب كه سهمي كه توسط 
خود شركت و ناشر خريداري مي شود و در آينده رشد 
مي كند، موجبات افزايش سودآوري شركت مي شود 
و در نهايت به نفع سهامدار خواهد بود. نكته دوم اين 
است كه سهامدار متوجه حمايت ناشر از سهم خود 
خواهد ش��د و مي تواند به آينده دار بودن سهم مورد 

نظر اعتماد پيدا كند.



گروه راه و شهرسازي|
اعضاي شوراي ش��هر تهران ديروز در شرايطي به يك 
فوري��ت اليحه افزايش 25 درصدي ن��رخ بليت مترو و 
اتوبوس راي دادند كه در نيمه نخست سال جاري، نرخ 
بليت هاي يادش��ده 25 درصد افزايش يافته بود. از اين 
رو، در صورت تصويب اين اليحه در شوراي شهر تهران، 
ميزان افزايش نرخ بليت مترو و اتوبوس در سال جاري به 
50 درصد مي رسد. اين در حالي است كه معاون حمل و 
نقل شهرداري در نشست ديروز شوراي شهر و در جريان 
بررس��ي يك فوريت اين اليحه، گفته ك��ه افزايش 25 
درصدي بليت ناوگان عمومي بار سنگيني بر شهروندان 

تهراني تحميل نمي كند.
به گزارش »تعادل«، در هفته هاي گذشته، زمزمه افزايش 
نرخ بليت مترو و اتوبوس در نيمه دوم سال شنيده والبته 
تكذيب مي شد، تا اين جمعه گذشته، محسن هاشمي، 
رييس شوراي ش��هر تهران رسما اعالم كرد كه ناوگان 
حمل و نقل عمومي تهران در آستانه فروپاشي قرار دارد.

اگر چ��ه وضعيت حمل و نقل عمومي طي دو س��ال 
گذشته بحراني بوده اس��ت، اما از 7 ماه پيش،  يعني 
از زمان ش��يوع كرونا در كش��ور و ته��ران، نقص ها و 
نقيصه هاي اين سيس��تم بيش از ه��ر زمان ديگري 
هويدا ش��د. با اين حال، دولت ها هنوز حمايت مالي 
موثري از حمل و نقل عمومي پايتخت نكرده اند. اگر 
يك روز دولت به دليل رقابت هاي جناحي در اوج وفور 
درآمدهاي نفتي از انجام تعهدات قانوني خود در قبال 
نوسازي سيس��تم حمل و نقل عمومي تهران طفره 
رفت، حاال دولتي ديگر، زير س��ايه تحريم ها و كرونا، 
توان حمايت مال��ي از آن را ندارد. با اين حال، چندي 
پيش، پيروز حناچي، ش��هردار ته��ران در نامه اي به 
دفتر مقام رهبري، درخواست كرد كه براي كمك به 
وضعيت حمل و نقل شهري پايتخت از منابع صندوق 
توسعه كشور برداشت شود. از اين رو، به نظر مي رسد، 
شهرداري براي تعمير و نگهداري سيستم حمل و نقل 
عمومي، در شرايطي كه از منابع عمومي محروم مانده، 
با ارايه اليحه درصدد است بار اين هزينه ها را به دوش 
مردم بيندازد تا بلكه زنجيره ارايه خدمات به تهراني ها 
قطع نشود. ديروز اما در جريان دويست و چهلمين جلسه 
شوراي شهر تهران بررسي يك فوريت اليحه در خصوص 
»اصالح رديف )۱۱( بند )۱( تبصره )2۴( مصوبه بودجه 
سال ۱۳۹۹ شهرداري تهران و سازمان ها و شركت هاي 
تابعه، موضوع )نرخ بليت مترو و كرايه خطوط اتوبوسراني 

و ميني بوسراني( در دستور كار قرار گرفت. 

    افت 40 ميليارد توماني
 درآمدهاي حمل و نقلي 

مناف هاشمي، معاون حمل و نقل شهرداري تهران 
در دفاع از ي��ك فوريت اين اليحه گف��ت: اكنون در 
اتوبوس��راني و ش��ركت بهره برداري مترو ماهيانه در 
حدود ۴0 ميلي��ارد تومان كاهش درآم��د داريم، از 
طرفي تعداد مسافران نيز كاهش يافت و خريد قطعات 
و ضدعفوني كردن ها هزينه ما را نس��بت به آنچه در 
بودجه شوراي ش��هر مصوب شد، بيشتر كرده است.  
او ادامه داد: برخي از قطعات حدود ۸0 درصد گران تر 
شده اس��ت و اين بودجه به هيچ عنوان كفاف حوزه 
حمل و نقل را نمي دهد. س��ال گذشته نيز اين تجربه 
وجود داشته است و اواسط سال شوراي شهر قيمت ها 
را كمي افزايش داده و ما نيز درخواس��ت افزايش 25 
درصدي قيمت ها را داريم. اين مبلغ بار س��نگيني بر 
شهروندان تهراني نيس��ت. اما واقعيت اين است كه 

كمك بزرگي به مترو و اتوبوسراني است. 

    هزينه ها بر دوش مردم
علي اعطا در مخالفت با يك فوريت اين اليحه گفت: 
با توجه به شرايط حادث شده در پي كرونا اين مساله 
مطرح اس��ت كه افزايش نرخ بيشتري اعمال كنيم. 
اولين راه حلي كه به ذهن هر دستگاه تصميم گيري 
براي جبران هزينه ها مي رسد افزايش نرخ است. االن 
به طور روش��ن مي خواهند در اولين راه حل اين را بر 
دوش مردم بگذارند. اگر اين اليحه به فوريت بخواهد 
در كميسيون ها بررس��ي شود به معني اين است كه 
همين راه حل را مي خواهيم بررسي كنيم. اما اگر به 
صورت عادي در كميسيون ها مطرح شود، به راه حل 
ديگري غير از اينكه بار آن را بر دوش مردم بگذاريم فكر 
مي شود. مبناي اين اليحه اين است كه بار هزينه هاي 
مازاد حمل و نق��ل عمومي را بر دوش مردم بگذاريم و 
خواهش من اين اس��ت كه به فوريت اين اليحه راي 

ندهند تا به راه حل هاي ديگر نيز فكر شود. 

  كمك و لطف مردم؛ تنها منبع در دسترس 
س��يد محمود ميرلوحي به عنوان موافق يك فوريت 
اين اليحه گفت: در مس��اله كرونا شرايطي ايجاد شد 
كه استفاده از اتوبوس و مترو با محدوديت مواجه شد 
و به مردم گفتيم از آن استفاده نكنند. اما بايد از مردم 
تشكر كنيم كه از حمل و نقل عمومي استفاده مي كنند.

ميرلوحي افزود: ناچاريم و اكنون هفت ماه از س��ال 
گذشته است و اگر اين كار را نكنيم با توجه به امكانات 
و ش��رايط اين مردم هس��تند كه از امكانات محروم 
مي شوند. فعال تنها منبعي كه در دسترس شهرداري 
تهران است كمك و لطف مردم است. بقيه فعال وعده 
سر خرمن است. از مردم خواهش مي كنيم شرمندگي 

خادمين خود در شوراي شهر را بپذيرند. 

    دست در جيب مردم نكنيم
حجت نظري در مخالف��ت با يك فوريت اين اليحه 
گفت: اينكه بخواهيم در شرايطي كه فكر مي كنيم 
نمي تواني��م هزينه ها را تامين كنيم باز هم دس��ت 
در جيب مردم كنيم و بخواهي��م هزينه هاي مردم 
را افزايش دهيم اتفاق خوبي نيس��ت. ما نمي  توانيم 
با افزاي��ش هزينه هاي م��ردم هزينه هايي كه براي 
خودمان در شهرداري وجود دارد را كاهش و درآمدها 
را افزاي��ش دهيم.  او ادام��ه داد: عمال با اين افزايش 
كاري خواهيد كرد كس��اني كه از مت��رو و اتوبوس 
استفاده مي كنند اما ماشين شخصي دارند ترغيب 
به استفاده از ماشين شخصي شوند. اين افزايش ها 
براي خيلي ها صرفه بيش��تري خواهد داش��ت كه 
با توجه به كاهش س��اعت طرح ترافيك از ماش��ين 
شخصي استفاده كنند. لذا اين افزايش قيمت منجر به 
افزايش ترافيك در شهر خواهد شد. خواهش مي كنم 
در ش��رايط س��خت اقتصادي به مردم بيشتر از اين 
فشار نياوريم. نظري گفت: بسياري از مجموعه هاي 
شهرداري به دليل كرونا نتوانستند به كسب درآمد 
برس��ند، آيا بايد هزينه هاي مربوط به خدمات همه 
اين مجموعه ها را افزايش دهيم؟ آيا قرار است براي 
اداره ش��هر اينگونه به مردم فشار آوريم؟ ساده ترين 
راه اين است كه هزينه ها را كاهش دهيم و اميدوارم 

اين مساله در دستور كار قرار گيرد. 

    افزايش نرخ بليت رقم زيادي نيست
محمد عليخاني در موافقت با يك فوريت اين اليحه 
گفت: وضعيت مترو و اتوبوس بحراني است. دولت تا 
اينجا به وظايف خود عمل نكرده است. اين درصدي 
كه افزايش پيدا مي كند نيز خيلي زياد نيس��ت و با 
اين تغيير ۳0ميليارد ب��ه درآمد مترو و 25 ميليارد 
به درآمد اتوبوس��راني اضافه مي شود و اين رقم عدد 
خيل��ي زيادي نيس��ت و بايد بحث كني��م و راهكار 

ديگري هم پيدا كنيم. 

    شهرداري از وام ستاد كرونا استفاده كند
محسن هاشمي نيز در ادامه گفت: در مصوبه ستاد 
ملي كرونا آمده است كه 75 هزار ميليارد تومان وام 
به شركت هاي متضرر از كرونا اختصاص داده شود 
به شرط آنكه كسي را اخراج نكرده باشند. در نتيجه 
معاونت حمل و نقل كه كسي را اخراج نكرده مي تواند 
از اين روش ها هم براي تامين اعتبار اس��تفاده كند. 
در ادام��ه يك فوريت اين اليحه ب��ا موافقت اعضاي 
شوراي ش��هر تهران به تصويب رس��يد.  پس از اين 
تصويب محسن هاش��مي گفت: متاسفانه تصويب 
شد، اما معاونت حمل و نقل بايد از طريق وام 75 هزار 

ميلياردي پول بگيرد.

   يك فوريت اليحه 
مجوز انتشار 4 هزار ميليارد تومان

اعضاي ش��وراي ش��هر تهران همچنين يك فوريت 
اليحه اصالح بند )۱( تبص��ره چهارم مصوبه بودجه 
س��ال ۹۹ ش��هرداري تهران و مجوز انتش��ار ۴ هزار 
ميليارد تومان اوراق مالي به منظور اجراي طرح هاي 
حمل و نقل عمومي را تصويب كردند. مناف هاشمي، 
معاون حمل و نقل و ترافي��ك درباره يك فوريت اين 
اليحه گفت: براس��اس بند »د«  تبصره پنجم قانون 
بودجه سال ۹۹، مبلغ ۸ هزار ميليارد تومان اعتبار در 
نظر گرفته ش��ده و تالش كرديم و با وزارت كشور به 
يك توافق اوليه رسيدم كه سه هزار ميليارد آن براي 
ش��هرداري در نظر گرفته ش��ود.  او ادامه داد: وزارت 
كشور قولي داده بود مبني بر اينكه ۴ هزار ميليارد را به 
شهرداري تهران بدهند.اكنون روي عدد ۳ هزار و 500 
ميليارد تومان با وزارت كشور توافق داريم و به همين 
دليل س��قف ۴ هزار ميلي��ارد را در اين اليحه مطرح 
كرديم. از اين ميزان 2هزار ميليارد براي زيرس��اخت 
و هزار ميليارد براي اورهال كردن واگن هاي مترو در 
نظر گرفته شده است چرا كه عمر كاري ۴2 رام قطار 
گذشته و نيازمند اورهال است. معاون شهردار تهران 
گفت: هزار ميليارد تومان نيز براي اتوبوسراني در نظر 
گرفته شده اس��ت.  رييس شوراي شهر تهران گفت: 
اكنون ۶ماه از بودجه گذشته و مقداري دير هم شده، 
اما چون وزارت كشور آن را تصويب نكرده، شهرداري 
مجبور ش��د، االن اين اليحه را ارايه دهد و فوريت آن 
باال است تا بتوانند از االن تا آخر سال آن را جذب كنند.  
بر اساس اين گزارش،  يك فوريت اين اليحه با موافقت 
اكثريت اعضاي شوراي شهر تهران به تصويب رسيد.

  محدوديت هاي دو هفته اي 
در تهران اعمال شود

ناهيد خداكرمي، رييس كميته سالمت شوراي شهر 
تهران بر لزوم اعم��ال محدوديت هاي دو هفته اي در 
ته��ران تاكيد كرد.   خداكرمي در جريان دويس��ت و 

چهلمين جلسه شوراي شهر تهران در تذكري گفت: 
روز گذشته بخشنامه اي از س��وي استانداري مبني 
بر محدوديت يك هفته اي براي اس��تان تهران صادر 
شد. اين اقدام عالوه بر اينكه مي تواند گامي در كنترل 
بيماري باشد، اما نگراني هايي را به دنبال دارد.  او ادامه 
داد: س��والي كه اكنون مطرح است اين است كه آيا با 
تعطيلي يك هفته اي تهران مي توانيم اپيدمي را كنترل 
و مهار كنيم كه جواب آن خير است. طي صحبتي كه 
من با اپيدميولوژيست ها داشتم معتقدند كه تعطيلي 
يك هفته اي تنها يك فراز و فرود در منحني اپيدمي 
ايجاد مي كند و اثربخش نخواهد بود و مجددا پس از 

آن پيك ديگري را شاهد خواهيم بود. 
رييس كميته س��المت شوراي ش��هر تهران گفت: 
اگر نتوانيم محدوديت ها را حداقل به مدت دو هفته 
اعمال كنيم، مفيدتر آن است كه بيهوده امور شهر را 
متوقف و يا كند نكنيم و ايمني گله اي را پيش ببرند. 
اگر وضعيت قرمز است كه هست، به جاي يك هفته 
بايد دو هفته حداقل تعطيل شود و آن نيز با مقدمات 

و آمادگي صورت گيرد. 

    ايده انتقال پايتخت؛ شعاري و غيرقابل اجرا
رييس شوراي ش��هر تهران در بخشي از نشست علني 
ديروز اين شورا با اشاره به روز تهران گفت: همچنين فردا 
در تقويم روز تهران نامگذاري شده است، از 2۳5 سال 
قبل كه تهران عمال به عنوان مركز حكومت قاجار تعيين 
شد، در مقياس شهرهاي كهن جهان زمان زيادي سپري 
نشده است، به خصوص كه ۱۱۳سال قبل، در سال ۱2۸۶ 
هجري شمسي، تهران رسما به عنوان دارالخالفه توسط 
مجلس مشروطه تعيين شده است و شايد بتوان بخش 
عمده توسعه تهران را مربوط به نيم قرن اخير، يعني از 
اواخر دهه چهل و با افزايش درآمد نفتي كشور دانست. 
بنابراين تهران در مقايس��ه با بسياري از كالنشهرهاي 
جهان، شهري جوان و نوپاست، شهري با ظرفيت هاي 
طبيعي و انس��اني كم نظير، شهري كه مي تواند موتور 
محركه اقتصاد ايران و منطقه در جهت توسعه اي پايدار 
باش��د. او ادامه داد: اما متاسفانه همزمان با نگاه مثبت و 
فرصت محور به تهران، نگاهي منفي و تهديد محور نيز به 
اين شهر وجود دارد، نگاهي كه تهران را به عنوان منبعي 
از تهديدات بالقوه و بالفعل مي داند، از آالينده هاي فزاينده 
تا تاب آوري پايين در برابر سوانح و در حقيقت شهري پر 

از معضالت اجتماعي و فرهنگي.
هاش��مي گفت: پرس��ش اينجاس��ت كه اگر با نگاهي 
منفي گرايانه به تهران بنگريم، با چه پيامدهاي مواجه 
خواهيم شد؟ پاسخي كه داده مي شود، انتقال پايتخت 
از تهران اس��ت، صرف نظر از ش��عاري بودن و غيرقابل 
اج��را بودن اين ايده به لحاظ تامين منابع و مش��كالت 
زيرساختي، اين روش پاك كردن صورت مساله به كجا 

خواهد انجاميد؟
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تغيير شهرداران ۷ منطقه تهران 
با حكم حناچي

پي��روز حناچي، ش��هردار ته��ران، در احكامي 
جداگانه شهرداران 7 منطقه شهر تهران و معاونت 
امور مناطق را تغيير داد. به گزارش تس��نيم، در 
حالي كه ۱۱ ماه از عمر مديريت ش��هري فعلي 
تهران باقي مانده، پيروز حناچي شهردار تهران 
موجي از تغييرات را بين شهرداران مناطق و يكي 
از معاونت هاي خود ايجاد كرد. بر اساس تغييرات 
جديد، شهردار تهران طي هشت حكم جداگانه 
ش��هرداران مناطق 2، ۳، 5، ۱0، ۱۴، ۱7 و 2۱ 
و همچنين سرپرس��ت معاونت هماهنگي امور 
مناطق شهرداري تهران را منصوب كرد. بر اين 
اساس حسن رحماني به عنوان شهردار منطقه 
2 جايگزين رس��ول كشت پور شد. احمد تواهن 
به عنوان ش��هردار منطقه ۳ جايگزين مصطفي 
سليمي ش��د. محمود كلهري به عنوان شهردار 
منطقه 5، جايگزين فريدون حيدري شد. مجيد 
رباطي به عنوان ش��هردار منطق��ه ۱0 كه پيش 
از اي��ن سرپرس��ت اين منطقه بود تعيين ش��د. 
كامبيز مصطفي پور به عنوان شهردار منطقه ۱۴، 
جايگزين رضا عباسي شد. داود لطفي به عنوان 
ش��هردار منطقه ۱7، جايگزين محمود كلهري 
شد. رضا رجب زاده به عنوان شهردار منطقه 2۱ 
جايگزين حسن رحماني و مصطفي سليمي به 
عنوان سرپرست معاونت هماهنگي امور مناطق 

شهردار تهران منصوب شد.

فوتي هاي كرونا 68 نفر بودند 
نه 136 نفر

اس��تاندار تهران در خص��وص اظهارنظر يكي از 
اعضاي شوراي ش��هر تهران مبني بر ۱۳۶ فوتي 
كرونا در تهران در روز گذش��ته گفت: ۱۳۶ فوتي 
اعالم شده، فوتي هاي قطعي اين بيماري نبودند، 
در كل استان تهران در روز گذشته ۶۸ نفر فوتي 
قطعي كوويد۱۹ داش��ته ايم. به گزارش ايس��نا، 
انوشيروان محسني بندپي در پايان جلسه كميته 
مبارزه با قاچ��اق كاال در جمع خبرنگاران گفت: 
امروز سومين جلسه كميته مبارزه با قاچاق كاال با 
حضور دستگاه هاي عضو برگزار و در آن مروري از 
مصوبات جلسه قبلي انجام شد و ارزيابي اقدامات 
در اين زمينه مورد بررس��ي اعضا قرار گرفت. وي 
افزود: در حال حاضر قاض��ي در اداره كل امالك 
تمليكي مستقر ش��ده تا رسيدگي به پرونده ها با 
سرعت بيشتر و اولويت خاص انجام شود. همچنين 
در اين جلسه بررسي انبارهاي استان تهران مورد 
ارزيابي قرار گرفت تا سامانه اين انبارها با سرعت 
بيشتري پيگيري شود. وي ادامه داد: در اين جلسه 
با توجه ب��ه اينكه انبارهاي تمليكي در ش��رايط 
استاندارد و مطلوب قرار ندارند مقرر شد اداره كل 
امالك تمليكي نسبت به انبارهاي استاندارد اقدام 
كند. در حال حاضر داروها در اين انبار در معرض 
فساد قرار دارد لذا مقرر شد جلسه اي براي بررسي و 
اتخاذ تصميم مناسب براي اين داروها برگزار شود.

استاندار تهران با اش��اره به اينكه مقرر بود صنف 
طالسازها جهت راه اندازي سامانه هاي مورد نظر 
خود اقدام كنند افزود: در اين جلسه تاكيد شد اين 
سامانه ها در اولين فرصت طراحي و پياده سازي 
ش��ود. همچنين در مورد فروش س��يگار قاچاق 
بر اس��اس قانون كه مش��خص ش��ود چه صنفي 
صالحيت عرضه آن را دارد در جلسه امروز بحث 
و تكليف ش��د كه به اصنافي كه اين صالحيت را 
ندارند همچون كيوس��ك هاي روزنامه فروشي، 
اخطار الزم جهت عدم عرضه سيگار داده شود. وي 
در خصوص پيشنهاد محدوديت براي استان تهران 
به ويژه اعمال دوركاري گفت: برخي پيشنهادات 
ديگر ظرف ف��ردا و پس فردا مورد بررس��ي قرار 

مي گيرد اما دوركاري خيلي اولويت ندارد.

 پاكسازي جنگل لويزان
از زباله هاي زيست محيطي

معاون خدمات شهري و محيط زيست شهرداري 
منطقه ۴ تهران گفت: در دومين روز از هفته تهران 
بوستان جنگلي لويزان از زباله  هاي زيست محيطي 
زدوده شد. به گزارش مهر، حميدرضا فرخي در ادامه 
با تشريح برنامه هاي هفته تهران كه امسال با عنوان 
»مكتب تهران« نامگذاري شده، گفت: در روز دوم 
 از هفته تهران كه از ۱2 مهرماه آغاز ش��د، مراسم 
پياده روي و پاكس��ازي جنگل لويزان با هدف رفع 
مشكالت زيست محيطي و آراستن چهره و منظر 
شهري با حضور مسووالن، دبيران و عالقه مندان 
محيط زيس��ت اين منطقه برگزار ش��د. وي ادامه 
داد: ش��ركت كنندگان در اين برنامه با جمع آوري 
زباله ه��ا به خصوص زباله ه��اي نايلوني و تفكيك 
زباله هاي خش��ك و  تر چهره بوس��تان لويزان را از 
آلودگي ها زدودند. فرخي گفت: رها كردن زباله هاي 
پالس��تيكي و ديگر زباله ها در طبيع��ت عالوه بر 
مشكالت زيس��ت محيطي موجب مسدود شدن 
كانال هاي آب و جوي ها ش��ده كه اين خود باعث 
مش��كالت آبگرفتگي به خصوص در فصول بارش 
مي شود. وي در ادامه به توزيع كيسه هاي پارچه اي 
جهت جايگزين كردن كيسه هاي نايلوني اشاره كرد 
و گفت: توزيع كيسه هاي پارچه اي بين شهروندان 
و صنوف منطقه چهار و آموزش محيط زيستي در 
اين خصوص يكي از اقدامات مهم اين هفته به شمار 
مي رود. معاون خدمات ش��هري و محيط زيست 
منطقه ۴ در پايان گفت: اميد است با در نظر گرفتن 
شعار »تهران ش��هري براي همه« و رعايت اصول 
بهداشتي و زيست محيطي هر روز بيش از گذشته 
شاهد شهري سالمت و پاكيزه باشيم. گفتني است 
در اولين روز از هفته تهران درختان كهنسال منطقه 

۴ پالك كوبي شدند.

سازمان هواپيمايي: همه 
پروازهاي ايران به تركيه لغو شد

س��ازمان هواپيمايي در اطالعيه اي نوشت: پرواز 
تمام شركت هاي هواپيمايي داخلي و شركت هاي 
هواپيمايي كش��ور تركيه از مبدا ايران به تركيه تا 
اطالع ثانوي لغو مي شود. به گزارش ايرنا، تنها چند 
روز بعد از اجازه از سرگيري پروازهاي شركت هاي 
هواپيماي��ي ايراني به تركيه، پرواز در اين مس��ير 
مجدد متوقف شد. در اطالعيه سازمان هواپيمايي 
آمده است: در راستاي مقابله با گسترش ويروس 
كرونا، پرواز تمام شركت هاي هواپيمايي داخلي و 
شركت هاي هواپيمايي كشور تركيه از مبدا ايران 
به تركيه تا اطالع ثانوي لغو مي ش��ود. به گزارش 
ايرنا اكنون شركت هاي هواپيمايي دو طرف فقط 
مي توانند Repatriation Flight انجام دهند و 
فقط انجام پرواز خالي توسط ايرالين هاي دو طرف 
براي برگرداندن اتباع دو طرف انجام مي شود. اين 
تصميم سازمان هواپيمايي تركيه به دليل شيوع 
بيش��تر بيماري كرونا و تالش براي كاهش شيوع 

اين بيماري اعالم شده است.

جزييات ثبت نام مرحله دوم 
كمك وديعه اجاره مسكن

معاونت مسكن و ساختمان در اطالعيه اي جزييات 
ثبت نام مرحله دوم طرح كمك وديعه اجاره مسكن 
را اع��الم كرد. به گ��زارش ايلنا، معاونت مس��كن و 
ساختمان در اطالعيه اي جزييات ثبت نام وام وديعه 
مس��كن را كه در ستاد ملي كرونا تصويب شداعالم 
كرد. بر اس��اس اعالم آن معاونت ثب��ت نام از ديروز 
۱۳ مهر آغاز شد و تا ۳0 مهر ادامه خواهد يافت. در 
اطالعيه معاونت مسكن و ساختمان آمده است: به 
اطالع مي رساند آن دسته از متقاضيان طرح كمك 
وديعه اجاره مسكن كه موفق به ثبت نام نشده اند، 
مي توانند از س��اعت ۱2 روز يكشنبه مورخ ۱۳ مهر 
۱۳۹۹ ت��ا س��اعت 2۴ روز ۳0 مه��ر ۱۳۹۹ جهت 
ثبت نام در اين ط��رح با مراجعه به بخش »تكميل 
ثبت نام تسهيالت كمك وديعه« سامانه طرح اقدام 
 www.tem.mrud.ir ملي مس��كن به آدرس

نسبت به ثبت نام اقدام كنند.

ميزان جريمه  عدم پرداخت 
عوارض تعيين شد

جريمه ع��دم پرداخت ع��وارض آزادراهي به تازگي 
مصوب ش��د كه براي س��واري، وان��ت، ميني بوس و 
كاميونت  ۴0 هزار تومان تعيين شده است. به گزارش 
فارس، دو سال پيش بود كه در راستاي كاهش ايستايي 
خودروها در درگاه هاي عوارضي آزادراه ها و كاهش داد 
و ستد پول نقد در گيت هاي عوارضي، سامانه پرداخت 
الكترونيكي عوارض آزادراهي در چند آزادراه كشور 
اجرايي ش��د تا به اين ترتي��ب خودروهايي كه قصد 
عبور از آزادراه ها را دارند، تا ۴۸ س��اعت پس از عبور 
از آزادراه نسبت به پرداخت عوارض آزادراهي، اقدام 
كنند، در گام اول پنج آزادراه كش��ور به سيستم اخذ 
عوارض الكترونيك مجهز شد. با پرداخت الكترونيكي 
عوارض آزادراهي نياز به توقف براي پرداخت عوارض 
آزادراهي نيست، خودروهاي ترددكننده در آزادراه از 
طريق سامانه به صورت خودكار شناسايي مي شوند 
و مبلغ عوارض با روش هاي متنوع قبل، حين يا بعد 
از تردد قابل پرداخت است. در سيستم اخذ عوارض 
الكترونيك ايستگاه هاي عوارضي فعلي حذف مي شود 
و مسير تردد در آزادراه ها كامال باز خواهد بود. بنابراين 
گزارش، پرداخت عوارض آزادراهي از طريق وبسايت 
ب��ه 7 روش امكان پذير اس��ت. همچني��ن پرداخت 
عوارض آزادراهي از طريق تلف��ن همراه با نصب ۹ 
نرم افزار بر روي تلفن همراه امكان پذير است كه در 
اين باره مي توان به نرم افزارهايي نظير آپ، تاپ و غيره 
اشاره كرد. از سوي ديگر پرداخت عوارض آزادراهي 
از طريق ش��ماره گير ي#۸٭720٭ به عنوان كد 
دس��توري USSD امكان پذير اس��ت. همچنين 
پرداخ��ت الكترونيك ع��وارض آزادراهي از طريق 
اتصال پالك خودرو به حساب بانكي نيز امكانپذير 
است؛ با موافقت كاربر و دادن اجازه برداشت از حساب 
 WWW.NSPAY.IR بانكي از طريق وبس��ايت
مبلغ عوارض بابت هر بار تردد در آزادراه به صورت 
خودكار از حساب بانكي اعالم شده كسر و به مالك 
خودرو اطالع رساني مي شود. در حال حاضر ۸ آزادراه 
تحت پوشش سيستم پرداخت الكترونيك عوارض 
آزادراهي هستند كه شامل آزادراه تهران � قم، آزادراه 
كرج � قزوين، آزادراه تهران � س��اوه، آزادراه قزوين 
� زنجان، آزادراه بندرعباس � بندر ش��هيد رجايي، 
آزادراه هم��ت � كرج، منطقه ي��ك آزادراه تهران � 

شمال و قطعه ۴ آزادراه اروميه � تبريز است.

يك فوريت اليحه افزايش 25 درصدي نرخ بليت مترو و اتوبوس در پارلمان شهري پايتخت تصويب شد

اتاق تعاون شامخ ساختمان ايران در شهريورماه را منتشر كرد

بارادارهشهربردوشمردم

كاهش بهبود وضعيت صنعت ساختمان
شامخ بخش ساختمان ايران در شهريورماه امسال 
بر روي عدد 50.5۴ ايستاد كه نشان دهنده كاهش 
بهبود وضعيت صنعت س��اختمان در ش��هريورماه 
نسبت به ماه قبل است. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
اتاق تعاون ايران، شامخ كل در شهريور ماه ۹۹ عدد 
50.5۴ را نش��ان مي دهد كه بيانگ��ر كاهش بهبود 
وضعيت صنعت ساختمان در ش��هريورماه نسبت 
به ماه قبل اس��ت. براس��اس اين گزارش، شاخص 
»انتظ��ارات توليد در م��اه آينده« با رق��م ۳۶.02، 
نگراني فعاالن اقتصادي نس��بت به وضعيت بخش 
ساختمان در مهرماه را نشان مي دهد. گفتني است، 
صنعت ساختمان براساس اس��تاندارد بين المللي 
 ،)ISIC( طبقه بندي كليه فعاليت ه��اي اقتصادي
به س��ه گروه اصلي س��اخت بنا، مهندسي عمران و 

فعاليت هاي س��اخت و س��از تخصصي ساختمان 
دس��ته بندي مي شود. در يك تقس��يم  بندي ديگر، 
بخش ساختمان ش��امل دو بخش كلي مسكوني و 
غيرمس��كوني )تجاري و عمراني( اس��ت. در بخش 
مس��كوني همچون چند ماه اخير، افزايش نرخ ارز و 
انتظارات تورمي حاص��ل از آن، عدم توازن عرضه و 
تقاضا و نيز تداوم معامالت سوداگرانه، افزايش مجدد 
قيمت مسكن را پديد آورد. در بخش هاي عمراني هم 
كماكان پيشرفتي در ميزان فعاليت ها گزارش نشد 
و با توجه به مش��كالت موجود از جمله عدم تناسب 
بين مبلغ تعدي��ل و هزينه هاي جاري، فعاليت هاي 
اين بخش با چالش هاي زيادي روبروست. با استناد 
به كليه اظهارات فعاالن س��اختماني، عدد ش��امخ 
ساختمان نسبت به ماه گذشته كمي كاهش يافت.

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه استان مركزي در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي )فشرده( خدمات)تعميرات اساسي،بالستينگ و رنگ آميزي مخازن انبار نفت منطقه ( به 
شماره2099091536000010را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي ديجيتال 

الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ1399/07/09 مي ياشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت19:00        روز :چهارشنبه   تاريخ:1399/07/16

مهلت زماني ارسال پيشنهاد : ساعت :19:00       روز : يكشنبه  تاريخ:1399/07/27  
زمان بازگشايي پاكت ارزيابي كيفي : ساعت:8 صبح       روز : دو شنبه   تاريخ:  1399/07/28

زمان برگزاري جلسه توجيهي:   ساعت 10 صبح     روز : دوشنبه      تاريخ :   1399/07/21
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي الف:

آدرس: استان مركزي-اراك-دوراهي شازند-جنب پااليشگاه امام خميني )ره(- شركت پخش فرآورده هاي نفتي     تلفن:086-33493310
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مركز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها ، در سايت سامانه www.setadiran.ir بخش » ثبت نام/پروفايل تامين كننده/ مناقصه گر« موجود است.

 فراخوان تجديد مناقصه عمومي  
همزمان با ارزيابي كيفي)فشرده( يك مرحله اي

شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
  شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

 منطقه استان مركزي 

نوبت اول

شماره مجوز: 1399.3675

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه استان مركزي

تعميرات اساسي ،بالستينگ و رنگ آميزي مخزن 903 انبار نفت منطقه

آدرس : اراك- سه راهي شازند- جنب پااليشگاه- شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه استان مركزي تلفن تماس
 ستادوفاكس 94 و 33668868 - 086 كدپستي 41113 - 38671

   علي اعطا:  به طور روشن مي خواهند در اولين راه حل اين را بر دوش مردم بگذارند. اگر اين اليحه به فوريت بخواهد در كميسيون ها بررسي شود 
به معني اين است كه همين راه حل را مي خواهيم بررسي كنيم. اما اگر به صورت عادي در كميسيون ها مطرح شود، به راه حل ديگري غير از اينكه بار 
آن را بر دوش مردم بگذاريم فكر مي شود. مبناي اين اليحه اين است كه بار هزينه هاي مازاد حمل و نقل عمومي را بر دوش مردم بگذاريم و خواهش 

من اين است كه به فوريت اين اليحه راي ندهند تا به راه حل هاي ديگر نيز فكر شود

برش



پس از الزام معاونت دادس��تاني كل كشور در امور فضاي 
مجازي در خصوص الزام پلتفرم هاي آگهي خودرو و مسكن 
مبني بر احراز هويت آگهي دهندگان خود از طريق سامانه 
امتا )احراز مشتريان تجارت الكترونيكي( انتقادات زيادي 
به سامانه امتا از سوي كسب و كارهاي مختلف وارد شد، اين 
درحالي است كه به گفته رييس كميسيون فاواي اتاق ايران 
احراز هويت مساله اي است كه همواره در كسب وكارهاي 
فيزيكي وجود داشته و با دستورالعمل ساماندهي بسترها 
و فروشگاه هاي اينترنتي قرار است كه مساله دستورالعمل 

در كسب وكارهاي آنالين هم وارد شود.
به گزارش تعادل، دادس��تاني كل كش��ور در امور فضاي 
مجازي اواسط شهريور ماه، در نامه اي پلتفرم  هاي فعال در 
حوزه نيازمندي خودرو و مسكن را موظف كرد تا كاربران 
خود را از اول مهر از طريق سامانه امتا احراز هويت كنند. 
از آن زمان نهادهاي بس��ياري چون سازمان نظام صنفي 
رايانه اي كشور و انجمن صنفي كارفرمايي فروشگاه هاي 
اينترنتي ش��هر تهران نس��بت به احراز هوي��ت كاربران 
كسب وكارها از طريق سامانه امتا اعتراض كردند. به باور 
آنها نبايد احراز هويت از اين طريق اجباري شود. البته هردو 
اين نهادها احراز هويت كاربران از س��وي اين پلتفرم ها را 
الزامي مي دانند؛ اما تاكيد كرده اند كه انتخاب روش احراز 
هويت بايد برعهده كسب و كار باشد. در اين راستا كميسيون 
فناوري اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگاني ايران نشستي 
را با محور بررسي »دس��تورالعمل ساماندهي بسترها و 
فروشگاه هاي اينترنتي« برگزار كرد. محمدرضا طاليي 
رييس كميسيون درباره دستورالعمل ساماندهي بسترها 
و فروشگاه هاي اينترنتي گفت: احراز هويت مساله اي است 
كه همواره در كسب وكارهاي فيزيكي وجود داشته و امروز 
با اين دستورالعمل قرار است كه مساله دستورالعمل در 
كس��ب وكارهاي آنالين هم وارد ش��ود. با توجه به شيوع 
بيماري كرونا، فرهنگ استفاده از فضاي مجازي در حال 
تغيير است و اين تغييرات مس��لمًا حتي بعد از فروكش 
كردن موج كرونا هم در مي��ان مردم پابرجا خواهد ماند. 
يك سري از كسب وكارهاي خرد وجود دارند كه بخشي 
از آنها كسب وكارهاي خانگي هستند كه اميدواريم آنها 
از اين دستورالعمل دچار آسيب نش��وند، چراكه انتظار 
عضويت يك كسب وكار با ابعاد بسيار محدود در يك تشكل 
صنفي باعث مشكالتي براي اين كسب وكارها مي شود. 
رييس كميسيون فاواي اتاق ايران، تأكيد كرد كه بهترين 
راهكار براي اجراي اين مصوبه اين است كه تالش شود تا با 
همكاري همه جانبه با مجريان، ناظران و سياست گذاران، 
به نوعي رفتار شود كه بتوان مشكالت اين مصوبه برطرف و 
به گونه اي اجرا شود كه مانع توسعه و درآمد كسب وكارهاي 

اينترنتي نشود.

   اجراي گام اول 
براي معامالت امالك و خودرو 

محمدجواد هادي، معاون تسهيل تجارت مركز توسعه 
تجارت الكترونيكي وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد 
ضرورت تصويب اين مصوبه توضيحاتي را به كميسيون 
ارايه داد. هادي تأكيد كرد: »سابقه اين مصوبه به رويدادهاي 
شهريورماه سال گذشته بازمي گردد كه  موج قيمت سازي ها 
در فضاي مجازي باعث افزايش ناگهاني قيمت ها و اخالل 
در نظام اقتصادي كشور ش��د. همان زمان مصوبه اي به 
كسب وكارهاي اينترنتي ابالغ شد كه پلتفرم ها و بسترهاي 
فروش و آگهي خواستار فرصت بيشتري براي اجراي آن 
شدند. با تكرار اين مساله در سال جاري مساله ساماندهي 
به وضعيت بسترهاي فروش جدي تر از گذشته مورد توجه 
قرار گرفت. به دليل پيچيدگي و گس��تردگي اجراي اين 
مصوبه، اجراي آن به صورت گام به گام آغاز شده است و از 
ابتداي مهرماه فقط معامالت مسكن و خودرو مشمول اين 
مصوبه هستند.«  علي شميراني كارشناس مسائل فناوري 
اطالعات و ارتباطات تأكيد كرد:  در اين دستورالعمل نكات 
بسيار مهمي مورد تأكيد قرارگرفته اس��ت، اواًل كه براي 
بسترهاي فروش اينترنتي بحث داشتن نماد اجباري شده 
است. ديگر اينكه فروشندگان اينترنتي نمي توانند بدون 
داشتن مجوز كسب وكار و عضويت در صنف مربوطه اقدام 
به فروش كاال كنند. از س��وي ديگر قيمت گذاري كاالها 
هم بايد مطابق با قيمت گذاري مصوب در سامانه ۱۲۴ يا 
قيمت گذاري تأييدشده توسط اصناف باشد. درعين حال 
افرادي كه ماهانه بيش از س��ه بار براي فروش يك كاالي 
واحد آگهي در بسترهاي آگهي آنالين منتشر مي كنند 
بايد مجوز كس��ب وكار در حوزه مربوط دريافت كنند. به 

گفته ش��ميراني در حال حاضر مقررشده است كه احراز 
هويت فروش��ندگان و خريداران از طريق س��امانه امتا و 
ديگر مفاد اين دس��تورالعمل از اول مهرماه س��ال جاري 
در حوزه خودرو و مسكن به صورت آزمايشي اجرا شود و 
در ادامه به بقيه كاالهاي و فروشگاه هاي اينترنتي تسري 
پيدا كند. شميراني به اعتراض سازمان نظام صنفي رايانه 
استان تهران به اجراي اين دستورالعمل اشاره و تأكيد كرد 
كه انتقادهايي از اجراي اين دستورالعمل از سوي برخي 
نهادها و كارشناسان مطرح شده است. به گفته شميراني 
منتقدان ن��كات مختلفي را در مورد اين دس��تورالعمل 
بيان كرده اند كه مهم ترين آنها برداشته شدن مسووليت 
حقوق و كيفري از پلتفرم در صورت اثبات تخلف كاربران، 
منافات اين دس��تورالعمل با سياست هاي كلي اصل ۴۴ 
قانون اساسي و انحصاري بودن سامانه امتا بود. شميراني 
در ادامه تأكيد كرد كه ش��وراي اجرايي فناوري اطالعات 
دولت هم نسبت به ابالغ اين مصوبه اعتراض كرده است. در 
برابر انجمن صنفي كسب وكارهاي اينترنتي از اين مصوبه 
حمايت كرده با اين حال خواسته است كه اصالحاتي در 
اين مصوبه ايجاد ش��ود، ازجمله اينكه احراز هويت براي 
همه كاربران اجباري نباشد، بلكه اين فرصت ايجاد شود كه 
آگهي دهندگان و فروشندگان احراز هويت شده نسبت به 

ديگران با برچسب هايي متمايز شوند.

   برخورد دادستاني با متخلفان 
درصورت عدم اجراي دستورالعمل

قيطراني، نماينده معاونت فضاي مجازي دادستاني كل 
كشور در پاسخ به برخي از انتقادها در مورد اين مصوبه تأكيد 
كرد: در مورد انتخاب س��امانه امتا براي احراز هويت، كار 
كارشناسي گسترده اي انجام شد. با بررسي تمام سامانه هاي 
موجود ازجمله س��امانه سازمان بورس، سامانه ثناي قوه 
قضايي، سامانه وزارت كشور و سامانه هاي موجود، به اين 
جمع بندي رس��يديم كه هيچ يك از سامانه هاي موجود 
توانايي پاس��خگويي به حجم درخواست هاي موردنياز 
براي اين خدمات را ندارند. وي همچنين در مورد تداخل 
اين دستورالعمل با قوانين باالدستي و سياست هاي كلي 
اصل ۴۴ تأكيد ك��رد: ما بحث تطابق اين مصوبه را كامل 
كارشناسي كرده ايم و بر اساس قانون پيشگيري از وقوع 
جرم و دوم بحث حقوق عامه و صيان��ت از حقوق مردم، 
موظف هستيم كه در چنين موارد دستورالعمل هاي الزم 
را اع��الم كنيم. مركز ملي فضاي مجازي چه در مصوبات 
خود حق اين اقدام را در اختيار نهادهاي قضايي قرارداده 
اس��ت و درعين حال مركز ملي فضاي مجازي هم از اين 
موضوع حمايت مي كند. قيطراني تأكيد كرد كه با توجه 
به مقاومت هايي كه صورت گرفته است، اجراي اين مصوبه 
به حد مطلوبي انجام  نشده و قطعًا به كسب وكارهايي كه 
اين دس��تورالعمل را رعايت نكنند هشدار مي دهيم كه 
دادستاني كل كشور حمايت هايي را كه از كسب وكارهاي 
مجازي داشته ايم، كم خواهيم كرد و جرايم و تخلف هايي كه 

ذيل بسترهاي انتشار رايگان آگهي اتفاق مي افتد كه منتج 
به كالهبرداري، فروش مال غير، س��وداگري در قيمت و 

قيمت سازي مي شود، با شدت پيگيري مي كنيم.

  انتقاد از در نظر نگرفتن نظرات
بخش خصوصي

محمد رحماني نماينده اتحاديه كسب وكارهاي اينترنتي 
تأكيد كرد: جلسات در مركز توسعه تجارت الكترونيكي با 
موضوع مسووليت كسب وكارها و بسترهاي اينترنتي برگزار 
شد. هدف اين جلسات اجراي قانون توسعه كسب وكار و 
قانون رفع موانع توليد بود. اما متأسفانه اين جلسات ناگهان 
متوقف شد و بعد از مدتي ما شاهد نامه اي بوديم كه طي آن 
سامانه امتا به ما معرفي شد و دستور داده شد كه استفاده 
از اين سامانه الزامي است و دادستاني كل كشور هم بر آن 
مهر تأييد زدند. درست است كه مساله كنترل و نظارت بر 
قيمت ها و همچنين پيشگيري از وقوع جرم مسائل مهم 
و كليدي هس��تند. ولي آيا قدم برداشتن در اين موضوع 
اگر باع��ث از بين رفتن كس��ب وكارها و اخالل جدي در 
درآمد يك كسب وكار بشود تا چه اندازه مورد توجه شده 
است؟ انتقادهاي جدي به اين طرح وارد است. همين كه 
چرا امتا، اينكه چقدر در موضوع صيانت از داده ها توسط 
اين سامانه فكر شده است؟ اينكه چرا بسترها و پلتفرم ها 
خودشان موظف به احراز هويت نمي شوند؟ مگر بانك ها 
نيس��تند كه با سخت گيرانه ترين ش��رايط قانون مبارزه 
با پولشويي، بانك ها خودشان مس��ووليت احراز هويت 
را انجام مي دهند و س��امانه هاي احراز هويت مش��تري 
 Electronic Know Your يا )eKYC( الكترونيكي
Customer را يك به يك فعال مي كنند. اين كار اضافه 
كردن تكليف به دوش كسب وكارها و موظف كردن آنها 
به استفاده از يك پلتفرم مجزا به اسم امتا است. داده هايي 
كه پلتفرم هاي اينترنتي از كاربران دريافت مي كنند براي 
آنها ارزش اقتصادي دارد و اما اين دستورالعمل داده ها را 
به يك پلتفرم ديگر مي دهد. شاهين نوروزي نايب رييس 
انجمن امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات )افتا( نيز در 
اين مورد توضيح داد: موضوع امنيت فضاي مجازي به سه 
 ،)Security( حوزه مطرح مي شود كه بحث هاي امنيت
اعتماد )Trust( و كالهبرداري )Fraud( است. هدف اين 
مصوبه مبارزه با جرايم است، اما درواقع مدلي كه در پيش 
گرفته اند در خصوص اعتماد )Trust( است، اما هدف آن 
مبارزه با كالهبرداري و جرم. در تمام دنيا، دستورالعمل ها 
و پروتكل ها توس��ط حاكميت ابالغ مي شود و سامانه ها 
توسط كس��ب وكارها ايجاد مي ش��ود. وي تأكيد كرد: با 
تمركز در حوزه امنيت و حوزه اعتماد، مسائل و مشكالت 
در حوزه كالهبرداري و جرايم حل نمي شود. من اطمينان 
مي دهم كه هيچ تغيير در ميزان جرايم و كاهش جرايم 
با اجراي اين دستورالعمل پيش نمي آيد، چراكه جرايم 
در حوزه كالهبرداري روي مي دهند، اما تمركز سامانه و 

دستورالعمل جديد بر حوزه اعتماد است.

    همفكري و همكاري نهادهاي مختلف 
و بخش خصوصي

قاسم خداوردي لو، مدير ارتباط با بخش خصوصي معاونت 
محتواي مركز ملي فضاي مجازي نيز در اين ارتباط گفت: 
چند بعد وجود دارد كه بايد همه ابعاد آن را در نظر گفت. 
بخش حاكميت، بخش خصوصي، بخش نحوه اجراي پروژه 
و نهايتاً پيگيري حقوق تخلفات توسط قوه قضاييه است. در 
پروژه امتا تالش شد كه مالحظات همه چهار حوزه در نظر 
گرفته شود. قطعًا اصل وجود چنين سامانه احراز هويتي 
مورد ترديد هيچ كس نيست و همه چهار گروه بر ضرورت آن 
تأكيد دارند. بايد اجازه داد كه اين پروژه كه به تازگي آغازشده 
است مسير خود را طي كند، قطعاً ايرادات و مشكالت آن به 
تدريج قابل حل هستند و نگراني هاي بخش خصوصي چه 
در حوزه بيگ ديتا و چه در حوزه پشتيباني فني، در مدت 
كوتاهي حل خواهد شد. نماينده مركز ملي فضاي مجازي 
تأكيد كرد كه دس��تورالعمل موجود محصول مشاوره و 
همكاري همه نهادها از دادستاني كل كشور، وزارت صمت، 
مركز ملي فضاي مجازي، اتاق بازرگاني و اتحاديه كشوري 
كسب وكارهاي اينترنتي و كسب وكارهاي بزرگ اين حوزه 
است. سيدصدرالدين نورالديني، مدير سامانه ملي احراز 
مشتريان تجارت الكترونيكي )امتا( در اين نشست تأكيد 
كرد: »ما در مورد اين سامانه با بخش خصوصي ارتباطات 
زيادي داشته ايم، ازجمله اتحاديه كشوري كسب وكارهاي 
مجازي و نمايندگان كسب وكارهاي مطرح در جريان اين 
جلسات حضور داشتند. بحث سامانه امتا با هماهنگي مركز 
ملي فض��اي مجازي و ذيل ش��وراي عالي فضاي مجازي 
بود. قبل از تهيه ش��دن س��ند نظام هويت معتبر توسط 
شوراي عالي فضاي مجازي، مراحل مرتبط با طراحي اين 
دستورالعمل طي شده بود، اما زماني كه سامانه امتا رونمايي 
شد هنوز سند باالدستي ابالغ نشده بود كه دوستان شوراي 
عالي فضاي مجازي تالش كردند تا با فوريت اين سند را ابالغ 
بكنند تا امتا با پشتوانه سند باالدستي فعاليت كند. وي با 
اشاره به نمونه هايي از اقدام هاي خالف قانون در اين بسترها 
گفت: مثاًل در يك مورد شاهد بوديم كه يك فرد در عرض ۲۰ 
روز ۵۰۰۰ آگهي فروش خودرو در يك پلتفرم منتشر كرد. به 
بسياري از موارد برخورديم كه اصواًل خودروها و امالكي كه 
آگهي مي شوند، وجود خارجي ندارند. دست كم شش جلسه 
با نمايندگان اتاق ايران و اتحاديه كشوري كسب وكارهاي 
مجازي برگزار و در آنها نتيجه گيري شد وقتي يك فرد سه 
بار در ماه يك كاال را آگهي مي كند، او را بايد يك كسب وكار 
دانست و ملزم كرد كه مجوزهاي الزم را براي كسب وكارش 
دريافت كند. نورالديني تأكيد كرد: بسياري از كسب وكارها 
به الزام حذف قيمت هاي اعتراض داشتند و به ما مي گفتند 
كه كس��ب وكار ما را دچار اخالل كرده است، ما هم با آنها 
مذاكره كرديم كه در صورت پذيرش اين دستورالعمل و 
پذيرش احراز هويت اجباري، ما هم مي توانيم از بازگشت 
قيمت هاي خودرو و ملك به بسترهاي آگهي حمايت   و به 

كسب وكار آنها كمك كنيم.
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پاسخ مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي به منتقدان امتا

پس از الزام معاونت دادستاني كل كشور در امور فضاي 
مجازي در خصوص الزام پلتفرم هاي آگهي خودرو و 
مسكن مبني بر احراز هويت   آگهي دهندگان خود از 
ابتداي مهرماه از طريق س��امانه امتا انتقادات زيادي 
به سامانه امتا از س��وي  كسب وكارهاي مختلف وارد 
شد.  كسب وكارهاي اينترنتي از طرق مختلف اعالم 
كردند كه سامانه امتا API مورد نظر را دراختيار آنان 
نمي گذارد از همين رو اتصال بس��يار س��خت است 
ي��ا فرايند احراز هويت از طريق امتا طوالني اس��ت و 
كاربرانشان را از دس��ت خواهند داد. برخي ديگر نيز 
كارنامه امتا را در پروژه ثبت نام خودرو غير موفق ارزيابي 
مي كردند حال مركز توس��عه تجارت الكترونيكي با 
صدور بيانيه اي به تمامي اين انتقادها پاسخ داده است. 
در اين اطالعيه مركز اعالم كرده اس��ت كه هرچند 
تقاضاهاي  كسب وكارها در مورد امتا كه در جلسات 
مختلف از سوي آنان بيان شده روي امتا پياده سازي 
شده است اما  كسب وكارهاي اينترنتي به وعده هاي 
خود مبني بر اتصال به اين سامانه عمل نكرده اند. به 
گزارش پيوس��ت، مركز توسعه تجارت الكترونيكي 
در اولين بخش اين اطالعيه در پاس��خ به كساني كه 
يكي از ايرادات س��امانه امتا را عدم ارايه API عنوان 
مي كردند اعالم كرده است كه اين سامانه به صورت 
API در اختيار  كس��ب وكارها قرار مي گيرد. در اين 
اطالعيه آماده است: با توجه به اينكه مرحله اول و اصلي 
احراز هويت در فضاي مجازي، شناس��ايي )ثبت نام( 
غيرحضوري كاربران است و در فرآيند اين شناسايي، 
اطالعات مه��م هويتي كاربران اخذ مي ش��ودد، لذا 
كميسيون عالي امنيت فضاي مجازي زيرنظر شوراي 
عالي فضاي مجازي راه اندازي اين س��امانه را با شرط 
صيانت از داده هاي كاربران به تصويب رسانده است. 
شوراي عالي فضاي مجازي تاكنون به سه سامانه اجازه 
احرازهويت كاربران در حوزه  كسب وكار را داده است، 
سامانه س��ماوا كه توسط سازمان فناوري اطالعات و 
ارتباطات ايجاد شده است و كاركردي همانند سامانه 
امتا دارد، سامانه امتا و يكي از سامانه هاي بانك مركزي. 
از ميان س��امانه هايي كه تاكنون ب��راي احراز هويت 
كاربران در محيط  كسب وكارهاي الكترونيكي ايجاد 
شده است سامانه امتا سبقه طوالني تري دارد. طبق 
اعالم مركز توسعه تجارت الكترونيكي، يكي از اهداف 
اصلي تدوين و ابالغ سند نظام هويت معتبر در فضاي 
مجازي كه برخي منتقدان به استناد آن به سامانه اِمتا 
ايراد گرفته اند نيز لزوم صيانت از داده هاي كاربران در 
فضاي مجازي است، بنابراين فرآيند شناسايي و احراز 

كاربران بايد در بستر اين سامانه طي شود. 

ادامه از صفحه اول

چرا  بورس فرو ريخت
اين اتفاق دهه ها در اقتصاد ايران سابقه دارد و مدت هاست 
كه مردم با اين شيوه از دارايي هاي خود حفاظت مي كنند. 
از دهه 6۰ كه خانواده ها تالش مي كردند اقالم اساسي 
خود را در خانه انبار كنند تا دهه 7۰ و 8۰ كه بازار مسكن 
مدام آماج حركت تورم بود و مردم از طريق خريد ملك 
و زمين تالش مي كردند ت��ا دارايي ها خود را محافظت 
كنند و دهه 9۰ كه ارز و سكه هم به اين حوزه هاي قبلي 
اضافه شدند. اما آخرين پديده از اين دست حوزه هاي مهم 
براي سرمايه گذاري مربوط به تحوالتي است كه بعد از 
ظهور و بروز پديده هاي جديد ارتباطي و الكترونيكي، 
دسترسي آنالين، كدهاي بورس��ي، كارگزاري ها و...به 
وجود آمد و بازار سرمايه در ايران را واجد نقشي تازه در 
اقتصاد و معيشت كشور كرد. اين بازار با بيش از ده برابر 
شدن كدهاي بورس در يكسال نشان داد كه پتانسيل 
خوبي براي حفاظت سرمايه هاي عمومي از تورم دارد. 
با اين مقدمات به بحث تشريح دو متغير نرخ بهره و تورم 
باز مي گرديم. اينكه نرخ بهره چه رابطه اي با بورس دارد و 
چه ارتباطي با بازار سرمايه پيدا مي كند؟ اگر توانيم درك 
درستي از اين مفهوم مهم اقتصادي به دست بياوريم، 
بهتر مي توانيم فرضيه محكمي رادر خصوص اتفاقات 
بازار سرمايه كشورخودمان بنا كنيم.تصور كنيد كه نرخ 
بهره در يك اقتصادي به اندازه اي باشد كه شما را مجاب 
كند كه پول خود را در بانك قرار دهيد. طبيعتا توقع شما 
اين است كه اين مقدار سود منفي نباشد چرا كه وقتي اين 
نرخ منفي باشد افراد ميلي به سپردن پول خود به ساختار 
بانكي را ندارند.اگر در اقتصادي مثل ما كه طي ۲س��ال 
گذش��ته، تورم هاي ۴۰الي ۴۵درصدي را تجربه كرده؛ 
نرخ سود بانكي بين ۱۰الي ۲۰درصد باشد، معني اش اين 
است كه افراد با يك سود منفي در بانك روبه رو هستند؛ 
واكنش هر انساني به اين شرايط اين است كه دارايي خود 
را از يك چنين شرايط خسارت باري خارج كند و برنامه 
تازه اي را براي دارايي خود طراحي كند. بايد بدانيم نرخ 
بهره در هيچ كشوري معموال به سادگي منفي نمي شود 
و چنانچه اين نرخ در اقتصادي به سمت منفي شدن ميل 
كند به سرعت راهكارهاي موثر اقتصادي براي خروج از 
اين وضعيت را تدارك مي بينند تا وضعيت به سمت تعادل 
بازگردد. منفي ش��دن نرخ بهره يكي از آفاتي است كه 
باعث شد تا حمالت سوداگران و سفته بازان به بازارهاي 
اقتصادي كشور شدت و عمق بيشتري پيدا كند. بنابراين 
ما درباره ۲رابطه مهم اقتصادي صحبت كرديم كه تاثير 
مهمي در شمايل نهايي بازادر بازارهاي دارايي از جمله 
بورس دارند. هرچه اقتصادي تورمي تر باشد انتظار اين 
است كه افراد سرمايه گذاري هاي بيشتري را در بازارهاي 
دارايي ها از جمله بورس انجام دهند و از سوي ديگر هر 
اندازه كه نرخ بهره پايين تر باشد باز هم انگيزه اي را براي 
افراد ايجاد مي كند كه بجاي ساختارهاي بانكي، سرمايه 
خود را وارد بازار سرمايه و ساير بازارهاي اقتصادي كنند. 
با اي��ن داده هاي اطالعاتي مخاطبان محترم مي توانند 
تصويري از مس��يري كه بازار س��رمايه كشورمان براي 
رس��يدن به وضعيت موجود طي كرده است به دست 
آورند. در يادداشت هاي بعدي تالش خواهيم كرد، ابعاد 

اين تحوالت را جزئي تر بررسي كنيم.

 اتحاد استارت آپ هاي هندي 
عليه گوگل

 استارت آپ   هاي هندي تصميم دارند با اتحاد با يكديگر 
عليه سلطه بيش از حد گوگل بر اپليكيشن هاي كليدي 
به دولت هند يا دادگاه شكايت كنند. به گزارش مهر به 
نقل از رويترز، حدود ۱۲  اس��تارت آپ فناوري در هند 
كه از س��لطه گوگل بر اپليكيشن   هاي كليدي خسته 
شده اند، تصميم دارند اين شركت امريكايي را به چالش 
بكشند. اين ش��ركت ها مشغول بررس��ي روش هاي 
مختلف براي اين امر از جمله ش��كايت به دولت هند 
و دادگاه هس��تند. هرچند گ��وگل همكاري نزديكي 
با بخش نوپاي  اس��تارت آپ ها در هند دارد و مشغول 
افزايش سرمايه گذاري خود در اين بخش است، اما اخيرا 
به دليل برخي عملكرد  هاي ناعادالنه، شركت   هاي هندي 
را عصباني كرده است. درهمين راستا كارآفرينان هندي 
در هفته گذشته استراتژي   هاي مختلف براي اقدامي 
عليه گوگل را بررسي كردند. دينش آگراوال مدير ارشد 
اجرايي شركت تجارت آنالين »اينديامارت« مي گويد 
اين يك جنگ س��خت خواهد بود و گوگل دير يا زود 
در اين مبارزه مي بازد. به گفته او مديران ارشد اجرايي 
شركت ها براي ايجاد يك اتحاديه جديد  استارت آپي 
بحث و گفت وگو كردند كه ه��دف اصلي آن اعتراض 
به دولت هند و دادگاه ها عليه گوگل است. در هند نيم 
ميليارد كاربر تلفن هوشمند وجود دارد كه 99 درصد 
آنها از موبايل  هاي اندرويدي استفاده مي كنند. برخي 
از  اس��تارت آپ   هاي هندي معتقدند همين منجر به 
گسترش س��لطه گوگل بر انواع اپ ها و سرويس هاي 
مختلف در اين كشور شده است. اما شركت امريكايي 
اين ادعا را رد مي كند. ماه گذش��ته گوگل اپليكيشن 
پرداخت Paytm را به دليل نقض قوانين از پلي استور 
خود حذف كرد و اين سرآغاز اعتراضات  استارت آپ هاي 
 Paytm هندي شد. البته چند ساعت بعد و پس از آنكه
تغييرات��ي در اپ ايجاد ك��رد، گوگل دوب��اره آن را در 

پلي استور عرضه كرد.

اصالح سيستم كراپ عكس توييتر
توييتر پس از تحقيقات در خصوص تبعيض نژادي در 
نرم افزار عكس اين شركت رسانه اجتماعي، در قابليت 
كراپ عكس تغييراتي داد. به گزارش ايس��نا به نقل از 
بيزنس اينسايدر، اين تغييرات پس از اين انجام گرفت 
كه كاربران توييتر مكرر نش��ان دادند ابزار عكس كه 
از يادگيري ماش��يني براي كراپ يك بخش از عكس 
اس��تفاده مي كند، افراد سياه پوس��ت را در عكس ها 
حذف كرده و روي چهره هاي س��فيد پوست متمركز 
مي ش��ود. توييتر سيس��تم كراپ تصوير را در س��ال 
۲۰۱8 پياده سازي كرد. به گفته دانتلي ديويس، مدير 
طراحي توييتر و پاراك اگراوال، مدير فناوري توييتر، 
اين سيستم با پيش بيني اينكه مردم ابتدا به چه چيزي 
نگاه مي كنند، عمل مي كرد. آنها در يك پست وبالگ 
اعالم كردند توييتر از اين پس اتكا به يادگيري ماشيني 
را محدود خواهد ك��رد و در عوض قابليت ديگر به نام 
»آنچه مي بينيد همان است كه دريافت مي كنيد« را 
عرضه مي كند. كارشناسان در سال هاي اخير نسبت به 
اينكه چطور الگوريتم ها تبعيض نژادي را تقويت كرده اند، 
زنگ خطر را به صدا درآورده بودند. اما سيستم توييتر 
نخستين سيستم يادگيري ماشيني نيست كه چنين 
مشكلي داشته است. الگوريتم تشخيص چهره گوگل 
افراد سياه پوست را به عنوان گوريل تگ مي كرد و گوگل 
اين مساله را با حذف بخش گوريل از كتابخانه تصويرش 
حل كرد. اين اواخر برنامه اي كه هدفش افزايش وضوح 
پيكسل  هاي عكس ها بود، باراك اوباما رييس جمهوري 
سابق امريكا را به يك مرد سفيدپوست تبديل كرده بود. 
مسائل نژادي در هوش مصنوعي تبعات جدي دارد. در 
ژانويه يك مرد سياه پوست در ديترويت پس از اينكه از 
سوي فناوري تشخيص چهره مورد استفاده ايستگاه 
پليس ميشيگان به اشتباه شناسايي شد، دستگير شد. 
جيمز كريگ، رييس پليس ديترويت مدت كوتاهي پس 
از آن اظهار كرد: نرم افزار تشخيص چهره در 96 درصد 

موارد نتوانسته است افراد را به درستي شناسايي كند.

خالصي از انتظار پشت خط تلفن 
با يك قابليت جديد

گوگل قابليت جديدي را عرضه كرده كه كاربران را 
از منتظر ماندن پشت خط تلفن خالص مي كند. به 
گزارش ايسنا به نقل از بيزنس اينسايدر، اين قابليت 
ك��ه Hold for Me يا »ب��راي من منتظر بمان« 
نام دارد، هنگامي كه كاربر ناچار اس��ت به يك پيام 
ضبط شده يا آهنگي كه به جاي صداي بوق پخش 
مي ش��ود گوش كند، قابليت مفي��دي خواهد بود. 
قابليت Hold for Me به جاي كاربر پش��ت خط 
منتظر مي ماند و با استفاده از برنامه دستيار گوگل 
هنگامي كه طرف مقابل جواب تلفن را مي دهد، صداي 
انساني را تشخيص داده و با ارسال نوتيفيكيشن به 
كاربر براي مكالمه اطالع مي دهد. اين قابليت جديد 
در رويداد رونمايي اس��پيكر  هاي هوش��مند جديد 
»نست« و گوشي  هاي جديد پيكسل معرفي شد و 
براي مدل هاي قديمي پيكسل هم عرضه مي شود. 
اين اواخر گوگل قابليتي به نام تماس  هاي بررسي شده 
براي گوشي  هاي اندرويدي اعالم كرد كه نام و لوگوي 
يك شركت و دليل تماس آنها را نمايش مي دهد. با 
توجه به افزايش موارد كالهبرداري تلفني، هدف از اين 
قابليت، كمك به كاربر براي بررسي و مطمئن بودن از 
شركت هايي است كه تماس مي گيرند. گوگل پاييز 
گذش��ته قابليتي به نام كال اسكرين عرضه كرد كه 
به طور خودكار تماس  هاي كالهبرداري را شناسايي 
مي كند بدون اينكه كاربر نيازي به بررسي آنها داشته 
باش��د. همچنين گوگل در سال ۲۰۱8 يك قابليت 
هوش مصنوعي به نام داپلك��س را عرضه كرد كه از 
طرف كاربر به رزرو رستوران يا گرفتن وقت مي پردازد. 
گ��وگل اعالم كرده كه قابلي��ت Hold for Me از 
فناوري داپلكس براي تشخيص بين صداي واقعي 

فرد و صداي ضبط شده استفاده مي كند.

دستورالعمل ساماندهي بسترها و فروشگاه هاي اينترنتي نبايد مانع توسعه و درآمد كسب وكارها  شود

احرازهويت آگهي دهندگان اينترنتي براي مقابله با سوداگران

افزايش تقاضاي صدور پروانه در حوزه امنيت تبادل اطالعات
سامانه جامع خدمات و محصوالت امنيت فضاي توليد 
و تب��ادل اطالعات با حذف مراجع��ات فيزيكي، ضمن 
افزايش ۱۰ برابري تقاضا، مورد استقبال بخش خصوصي 
قرار گرفت. به گزارش س��ازمان فناوري اطالعات ايران، 
بيتا كيامهر- مديركل نظ��ام مديريت امنيت اطالعات 
)نما(، ضمن تصريح حذف مراجعه حضوري شركت هاي 
متقاضي دريافت پروانه در حوزه خدمات امنيت فضاي 
توليد و تبادل اطالعات، از استقبال چشمگير متقاضيان 
در خصوص الكترونيكي ش��دن فرآيند ارزيابي و صدور 
پروانه و ثبت تقاضاها در كش��ور خبر داد. وي در تشريح 
سابقه و خاستگاه قانوني اعطاي پروانه فعاليت خدمات 
امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات به بخش خصوصي 
چنين بيان كرد: بيش از يك دهه اس��ت كه س��ازمان 
فناوري اطالعات ايران بر اس��اس اس��ناد و راهبردهاي 
ملي از جمله سند راهبردي امنيت فضاي توليد و تبادل 
اطالعات )س��ند افتا( و برنامه هاي پنج ساله توسعه اي، 
جهت حمايت و گسترش خدمات امنيت فضاي توليد 
و تبادل اطالعات در كش��ور و س��اماندهي شركت هاي 
توانمند در اين حوزه، اقدام به ارزيابي و صدور پروانه فعاليت 

كرده است. مديركل نما ادامه داد: در همين راستا سامانه 
جامع خدمات و محصوالت امنيت فضاي توليد و تبادل 
اطالعات در قالب خدمت دولت به كسب و كار در مهر ماه 
سال گذشته كار خود را آغاز كرد و مورد بهره برداري قرار 
گرفت. كيامهر ايجاد سامانه arzyabi.ito.gov.ir را 
اقدامي ارزشمند به ويژه براي بخش خصوصي مستقر در 
خارج از استان تهران و به خصوص در شرايط حال حاضر 
كرونا معرفي كرد و گفت: پيش از اين متقاضيان ناگزير 
بودند، به همراه زونكن و به صورت حضوري از سراسر كشور 
درخواست خود را جهت انجام فرآيند ارزيابي به اداره كل 
نظام مديريت امنيت اطالعات ارايه كنند. اما با راه اندازي 
اين سامانه، نيازي به حضور فيزيكي نيست و متقاضيان 
مي توانند از طريق س��امانه، مدارك خ��ود را بارگذاري 
كنند. چنانچه براي برخي شركت ها جهت ارزيابي فني، 
انجام مصاحبه مورد نياز باشد، با توجه به شرايط كرونا، 
اي��ن مصاحبه به صورت غيرحضوري و از طريق بس��تر 

ويديوكنفرانس صورت مي گيرد.
مديركل نما همچنين تصريح كرد: از ابتداي راه اندازي 
سامانه در ش��رايط غيركرونا نيز به منظور صرفه جويي 

در زمان و هزينه رفت و آمد ش��ركت هاي خصوصي در 
اس��تان ها، اين مصاحبه از طريق ويديو كنفرانس انجام 
مي شد و بسيار نيز مورد استقبال قرار گرفت. سازوكار انجام 
اين كار در استان ها به اين صورت است كه شركت متقاضي 
با مراجع��ه به ادارات كل ارتباط��ات و فناوري اطالعات 
مستقر در استان ها مي تواند اقدام به انجام مصاحبه از راه 
دور  كند. كيامهر در خصوص جزييات و شرايط دريافت 
پروانه امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات، اين مجوز را 
جزو پروانه هاي حايز اهميت در حوزه فناوري اطالعات 
دانست كه به طور رايگان صادر و تمديد مي شود و افزود: 
پروانه خدمات امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات شامل 
چهار گرايش فني، عملياتي، آموزشي و مديريتي است. 
از جمله شرايط عمومي براي متقاضيان دريافت پروانه 
معرفي حداقل س��ه كارش��ناس، دارا بودن حداقل يك 
گواهي آموزشي مرتبط در هر گرايش، سابقه فعاليت هاي 
ش��ركت و پذيرش و رعايت مفاد مندرج در »تعهدنامه 
خدمات افتا« است. صدور اين مجوز به دليل وجود فرآيند 
ارزيابي مشترك با مركز افتاي رياست جمهوري به عنوان 
دستگاه همكار به طور متوسط حدود دو ماه طول مي كشد 

كه درصدد رساندن آن به حداقل زمان ممكن هستيم. 
شركت هايي كه حايز شرايط تمديد پروانه باشند و قبل 
از زمان انقضا، جهت درخواست تمديد پروانه، از طريق 
سامانه اقدام كنند، در رسيدگي به فرآيند تمديد پروانه، 
مالحظاتي در نظر گرفته شده كه باعث تسريع در صدور 
پروانه آنها مي شود. مديركل نما در خصوص ميزان اهميت 
دريافت پروانه امنيت فض��اي توليد و تبادل اطالعات و 
چشم انداز توسعه اي توضيح داد: مطابق با اسناد باالدستي، 
كليه دستگاه هاي اجرايي به منظور استفاده از خدمات 
امنيت فضاي تولي��د و تبادل اطالعات از جمله طراحي 
 ،)ISMS( و استقرار سيستم مديريت امنيت اطالعات
پياده سازي مركز عمليات امنيت و تيم پاسخ به رخداد، 
پياده سازي امنيت فيزيكي و محيط پيراموني، امن سازي 
و مقاوم سازي سامانه  ها، زيرساخت ها و سرويس ها، آزمون 
و ارزيابي امنيتي، نصب و پشتيباني محصوالت فضاي 
توليد و تبادل اطالعات، آموزش امنيت، مميزي انطباق 
اس��تانداردهاي امنيت اطالعات و ارتباطات، موظف به 
استفاده از خدمات قابل ارايه توسط شركت هاي داراي 

پروانه هستند. 

اخبار
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فهرست اولويت هاي 
سرمايه گذاري اعالم شد

شاتا|  معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: 
ب��راي هدايت صحي��ح س��رمايه در بخش توليد 
فرصت ه��اي س��رمايه گذاري در بخش صنعت 
و معدن منتش��ر ش��ده است. س��عيد زرندي در 
كارگروه سرمايه گذاري افزود: در سامانه بهين ياب 
بخش��ي را به عنوان فرصت هاي سرمايه گذاري 
ايجاد كرديم تا فهرس��ت اولويت هاي صنعتي و 
معدن��ي، فرصت هاي س��رمايه گذاري با رويكرد 
جايگزيني واردات به اطالع ذينفعان برس��د. وي 
اضافه كرد: يكي از سياس��ت هاي ما س��وق دادن 
س��رمايه گذاران جديد به تكميل طرح هاي نيمه 
تمام و واحدهاي راكد است چراكه معتقديم بجاي 
اينكه سرمايه گذار از صفر كارش را شروع كند بهتر 
است به طرف احياي يك واحد تعطيل يا نيمه تمام 
برود. زرندي گفت: با مشاركت با سرمايه گذار قديم 
و يا توافق با او، هم از هدر رفت سرمايه هاي معطل 
جلوگيري مي شود و هم سرعت راه اندازي پروژه ها 
شتاب مي گيرد. معاون طرح و برنامه افزود: با اين 
سياست، ليست واحدهاي نيمه تمام و واحدهاي 
راكد را به اطالع عموم رسانديم. وي تصريح كرد: 
يكي از موضوعات مهمي كه در آينده، بخش توليد 
ب��ا آن مواجه خواهد بود كاهش س��رمايه گذاري 
است. زرندي توضيح داد: طي سال هاي اخير رشد 
س��رمايه گذاري ثابت ناخالص منفي بوده است. 
اين بدان مفهوم اس��ت كه سرمايه گذاري خالص 
منفي اس��ت و به عبارتي ميزان س��رمايه گذاري 
صورت گرفته از اس��تهالك موجودي س��رمايه 
كمتر بوده است و اين امر زنگ خطري براي توليد 
و اشتغال محس��وب مي شود. به گفته وي، در اين 
راستا به دنبال س��رمايه گذاري با مقياس بزرگ 
و هلدينگ هاي س��رمايه گذاري و ش��ركت هاي 
سهامي عام هستيم. وي افزود: از برخي چهره هاي 
خوشنام و صاحب برند دعوت كرده ايم تا با حضور 
آنها شركت هاي سهامي عام تشكيل و با استفاده 
از بازار س��رمايه به جذب نقدينگي از سوي مردم 
بپردازيم. گفتني اس��ت؛ براي دريافت اطالعات 
فرصت ه��اي س��رمايه گذاري، به س��امانه بهين 
ياب، بخش فرصت ها، اطالعات كامل بارگذاري 

شده است.

جلوگيري از خروج 
محموله هاي تجاري به ارمنستان

فارس| رييس اتاق مشترك ايران و ارمنستان، گفت: 
گمرك ايران در روزهاي اخير به برخي محموله هاي 
تجاري كه در ليست كاالهاي ممنوع صادراتي نيست 
اجازه خروج نمي دهد. هرويك ياري جانيان در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، گفت: در روزهاي 
اخير گمرك ايران اجازه خروج برخي از محموله هاي 
تجاري از گمرك كشور را نمي دهد و لذا به رغم طي شدن 
تشريفات گمركي اين كاال اين محموله ها همچنان در 
گمرك بالتكليف مانده اند و كسي نيز پاسخگوي اين 
اتفاق نيست. وي با تأكيد بر اينكه مشكل طي يك هفته 
اخير ايجاد شده است، گفت: محموله هاي تجاري مانده 
در گمرك شامل گروه محصوالت نساجي از قبيل پتو 
و ملحفه است كه ممنوعيتي براي صادرات اين كاالها 
اعمال نشده است. رييس اتاق مشترك ايران و ارمنستان 
با بيان اينكه تمام تشريفات گمركي اين محموله ها طي 
شده است و هيچ مشكلي از سوي مقامات گمرك در 
رابطه با خروج اين كاالهاي تجاري عنوان نشده است، 
بيان داش��ت: اما رانندگان و تريلرها   حمل اين بارهاي 
تجاري همچنان در گمرك بالتكليف هستند.  ياري 
جانيان اظهار داش��ت: در تمامي كش��ورهاي منطقه 
هرگاه به دليل��ي روند صادرات محصوالت ايراني كند 
يا موقتا متوقف مي شود، بالفاصله كشور تركيه در آن 
بازار نفوذ و عرصه را براي صادركنندگان كش��ورمان 
تنگ مي كند. رييس اتاق مشترك ايران و ارمنستان 
بيان داش��ت: از سال گذشته تاكنون صادرات ايران به 
ارمنستان از 300 به 600 ميليون دالر افزايش يافته  و 
اين مهم پس از عضويت ناظر ايران در اتحاديه اقتصادي 
اوراسيا حاصل شده است و پيش بيني مي شود، در آينده 
نزديك شاهد رشد بيشتر تجارت بين دو كشور باشيم. 
وي اضافه كرد: با توجه به اهميت صادرات در ش��رايط 
تحريم به كشورهاي منطقه انتظار مي رود، دستگاه هاي 
مسوول به موضوع ورود كرده و مشكل پيش آمده در مرز 

دو كشور را حل كنند.

عرضه فوالد به شيوه مچينگ 
حذف شود

مهر| عضو هيات مديره انجمن توليد كنندگان فوالد، 
گفت: عرضه فوالد به شيوه مچينگ )خريداري از كاالي 
مازاد معامالت( بايد كامال حذف شود و كليه محصوالت 
فوالدي در بورس كاال ارايه شوند. رضا شهرستاني در 
گفت وگو با خبرنگار مهر يكي از داليل آشفتگي بازار 
فوالد را اختالف شديد قيمت بازار با بورس كاال دانست 
و گفت: اين آشفتگي ها شامل دو بخش تختال و مقاطع 
طويل مي ش��ود. براي مثال اخيراً ورق سياه ۱۲۵00 
تومان معامله ش��ده در صورتي كه قيمت آن در بازار 
۲۲۵00 تومان است. اين ۱0 هزار تومان اختالف، رانت 
بزرگي را به وجود مي آورد. شهرستاني با انتقاد از عرضه 
مقاطع فوالدي به شيوه مچينگ تأكيد كرد: عرضه فوالد 
به شيوه مچينگ بايد كاماًل حذف شود و كليه محصوالت 
فوالدي تنها در بورس كاال ارايه شوند. البته مقرر شده 
عرضه مقاطع فوالدي صرفًا در بورس كاال باش��د. وي 
ادامه داد: حذف عرضه فوالد به شيوه مچينگ به 6 ماه 
زمان نياز دارد، اما با برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار 
است به مرور تمامي محصوالت فوالدي در بورس عرضه 
شود تا معامالت به صورت شفاف و مستند انجام بگيرد. 
وي با اشاره به وجود تقاضاي كاذب در بازار فوالد، افزود: 
با وجود توليد ۱۵ ميليون تني فوالد مازاد بر تقاضاي 
داخلي كش��ور، بي ارزش شدن پول ملي و ممنوعيت 
صادرات تقاضا در كشور را باال برده است. وي در پايان 
با اش��اره به اثرپذيري نرخ فوالد از شاخص هاي كالن 
اقتصادي اظهار داشت: يكي از كاالهايي كه مي تواند 
مقدار زيادي از س��رمايه را حفظ كند، فوالد است و به 
همين دليل نيز تقاضا براي محصوالت فوالدي در كشور 

بسيار باال رفته است.

ثبت 111هزار شكايت مردمي 
رييس س��ازمان حمايت بيان كرد: در 6 ماهه نخست 
امسال ۱۱۱ هزار و 337 فقره گزارش و شكايت مردمي 
در خصوص كاال و خدمات از طريق ستاد خبري مستقر 
در س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها دريافت 
ش��ده اس��ت. عباس تابش با بيان اين مطلب، افزود: از 
مجموع شكايات دريافتي ۱۱0 هزار و 366 فقره معادل 
۹۹ درصد قابل پيگيري و ۹7۱ فقره معادل يك درصد 
غير قابل پيگيري بوده است. وي با اعالم اينكه از مجموع 
شكايات رسيدگي شده 37 هزار و 87۴ فقره معادل 3۴ 
درصد منجر به تنظيم برگ گزارش بازرسي شده است، 
تصريح ك��رد: ۵6 هزار و ۱3۲ فقره مع��ادل ۵0 درصد 
منجر به عدم احراز تخلف و ۱7 هزار و 33۱ فقره معادل 
۱6 درصد به علت انجام كار كارشناسي در حال پيگيري 
مي باشد. رييس سازمان حمايت ادامه داد: از اين تعداد 
شكايات، ۹۵ هزار و ۵06 فقره معادل 86 درصد مربوط 
به كاال و ۱۵ هزار و 83۱ فقره معادل ۱۴ درصد مربوط به 
خدمات بوده و بيشترين شكايت هاي دريافتي در بخش 
كاال مربوط به انواع نان، ميوه و سبزي و در بخش خدمات 
مربوط به نرخ تعمير خودروهاي سبك و كافي نت است. 
تابش تصريح كرد: با تدابير اتخاذ شده، از مجموع شكايات 
رسيدگي ش��ده كه منجر به تخلف ش��ده اند 3 هزار و 
۵۵۴ فقره منجر به مصالحه و جلب رضايت ش��اكيان 
شده و از تشكيل و ارجاع پرونده به ادارات كل تعزيرات 
و ديگر محاكم قضايي اجتناب شده است. وي با اعالم 
اينكه بيشترين شكايات بر اساس نوع تخلف مربوط به 
گرانفروشي و عدم درج قيمت مي باشد، گفت: در ارتباط 
با نحوه دريافت شكايات در مجموع 73 هزار و 83۵ فقره 
معادل 66 درصد به صورت تلفني، ۱8 هزار و 367 فقره 
معادل ۱7 درصد به صورت حضوري و ۱۹ هزار و ۱3۵ 
فقره معادل ۱7 درصد به صورت كتبي بوده است. رييس 
سازمان حمايت در پايان تصريح كرد: استان هاي تهران، 
خراسان رضوي، آذربايجان شرقي و البرز با افزايش تعداد 
شكايات و استان هاي سمنان، جنوب كرمان، كهگيلويه و 
بويراحمد و خوزستان با كاهش شكايات مواجه بوده اند.

 قيمت هر كيلو مرغ
به ۲1 هزارتومان رسيد

قيمت ه��ر كيلو مرغ گرم در خرده فروش��ي هاي 
سطح شهر تهران به ۲۱ هزارتومان رسيد. بر اساس 
مشاهدات ميداني مرغ گرم در خرده فروشي هاي 
سطح شهر تهران با قيمت هر كيلو ۲۱ هزارتومان 
عرضه مي ش��ود. البته در برخي مغ��ازه اين مقدار 
اندكي كمتر يا بيش��تر اس��ت. به گفت��ه برخي از 
فروشندگان قيمت مرغ در روزهاي اخير افزايش 
3 تا ۴000 توماني پيدا كرده است و قيمت خريد 
عمده مرغ از كشتارگاه حدود ۱۹ هزارتومان شده 
است. اين در حالي است كه بر اساس مصوبه تيرماه 
س��تاد تنظيم بازار قيمت مرغ گرم آماده پخت در 
ستاد تنظيم بازار، ۱۵ هزار تومان تعيين شد و اين 
اختيار به استانداران داده شد كه قيمت محصول 
را ب��ا ۵ درصد كاه��ش يا افزايش در اس��تان خود 

نرخ گذاري كنند.

رشد 11 درصدي توليد فوالد 
ايران

ش�اتا| انجمن جهان��ي آه��ن و فوالد از رش��د 
۱۱.3درصدي توليد فوالد ايران در 8 ماهه س��ال 
۲0۲0 ميالدي خبر داد. بنابراين گزارش توليد فوالد 
كشورهايي همچون آمريكا، آلمان، فرانسه و كانادا 
با كاهش همراه بوده اس��ت. در گزارش اين انجمن 
آمده اس��ت؛ توليد فوالد ايران كه در 8 ماهه سال 
۲0۱۹ بالغ بر ۱6 ميليون تن بوده در مدت مشابه 
سال ۲0۲0 ميالدي به بيش از ۱8 ميليون تومان 
رسيده است. رشد ۱۱.3درصدي توليد فوالد ايران 
در اين مدت، با وجود تشديد تحريم ها در حالي است 
كه بسياري از كشورهاي صنعتي جهان تحت تاثير 

شيوع كرونا با كاهش شديد توليد مواجه شده اند.

 روساي 3 ناحيه 
در منطقه ساري معارفه شدند

مس��وول رواب��ط عمومي ش��ركت مل��ي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه ساري گفت: طي احكامي 
روساي سه ناحيه ساري، قائمشهر و آمل درشركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري توديع 
و معارفه ش��دند . عباس خليل پور مسوول روابط 
عمومي ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي نفتي 
منطقه س��اري بيان كرد: در مهر ۱3۹۹ با صدور 
احكام جداگانه اي از سوي مدير شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه ساري، مهدي بهرامي، 
ذكرياي بهمني و سادات گوشه به ترتيب در نواحي 
س��اري، قائمش��هر و آمل به عنوان رييس ناحيه 
منصوب شدند. عباس خليل پور افزود: در مراسم 
توديع و معارفه روساي سه ناحيه آمل، قائمشهر و 
ساري كه با حضور مدير و روساي ستادي و نواحي 
ش��ركت ملي پخش فرآورده ه��اي نفتي منطقه 
ساري و جمعي از مقامات محلي انجام شد سبحان 
رجب پورمدير شركت سخناني در مورد موقعيت 
استراتژيك اين سه شهر ايراد كرد و با معرفي و اهداء 
حكم به مهدي بهرامي، ذكرياي بهمني و سادات 
گوشه از سوابق مديريتي موفق آنها در پست هاي 
قبلي تقدير كرد .س��بحان رجب پ��ور در ادامه از 
درخشش روساي قبلي سه ناحيه ساري، قائمشهر و 
آمل در خدمت رساني درست و به موقع و با كمترين 

تنش و نارضايتي مردم قدرداني كرد.

تعادل - گروه تجارت| 
 آخرين آمار از بازگشت ارز صادراتي اعالم شد. براساس 
داده هاي ارايه شده از سوي سازمان توسعه تجارت، از 
۲۲ فروردين ۹7 تا پايان اس��فند ۹8 با توجه به اينكه 
فرصت رفع تعهد ارزي س��ال ۹8 ت��ا پايان تيرماه ۹۹ 
بوده، به غير از ارز صادراتي »بنزين، فرآورده هاي نفتي 
و گاز« تا پايان مرداد س��ال جاري حدود 3۵ ميليارد 
دالر ارز صادراتي بقيه اقالم صادراتي به كشور بازگشته 
اس��ت. اما مطابق آمارها، ۱6.3 ميليارد دالر نيز مانده 
تعهدات صادرات غيرنفتي به غير از »بنزين، فرآورده ها 
و گاز« اس��ت. اما چه تعداد صادركننده به طور كامل 
رفع تعهد ارزي كرده اند؟ آمارها نشان مي دهد، بيش 
از ۲ هزار صادركننده تا 7 مهرماه ۹۹ با صادرات ۱6.6 
ميليارد يورو، به صورت ۱00 درصد به تعهدات ارزي 
خود عمل كردند، كه نسبت به گزارش پيشين يعني 
در تاريخ 3۱ تيرماه، از نظر تع��داد ۱3 درصد و از نظر 
ارزشي ۱7 درصد رشد داش��ته است. رصد جزييات 
آماري ني��ز بيانگر اين اس��ت كه اين ۲ ه��زار و 3۲۲ 
صادركننده شامل ۱6۵8 واحد توليدي و 66۴ واحد 
غيرتوليدي بوده، كه ميزان بازگشت ارز اين دو گروه 
به ترتيب ۱3.۹ ميليارد يورو و يك ميليارد يورو اعالم 
شده است.  پرسش اينجاست كه كدام صادركنندگان 
هنوز ارزشان را برنگرداندند؟ ارزيابي ها بيانگر اين است 
كه تعداد ۱۵00۹ صادركننده ش��امل ۲38۵ واحد 
تولي��دي و ۱۲6۲۴ واحد غيرتوليدي با صادرات 8.۴ 
ميلي��ارد يورو تعهدات ارزي خ��ود را ايفا نكرده و 7.۴ 
ميليارد يورو را به چرخه اقتصادي بازنگردانده اند كه 
بخش��ي از اين مقدار مربوط به ۱087۲ صادركننده 
بدون كارت بازرگاني اس��ت. آمارها گوياي اين است 
كه صادركنندگان واحدهاي توليدي ارز بيشتري را به 
كشور بازگردانده اند، در مقابل صادركنندگان واحدهاي 
غير توليدي ارزشان را بازنگردا نده اند. در همين حال، 
رييس جمهور روز گذشته طي تكليفي از وزير جديد 
صمت خواست براي آن دسته از صادركنندگان خوش 
سابقه و متعهد كشور كه در شرايط سخت اخير عملكرد 

موثر و مفيدي داشته اند، مشوق هايي در نظر بگيرد.

    ترسيم آماري ارزهاي صادراتي 
برگشته  و بازنگشته

جديدترين آمار از رفع تعهدات ارزي، منتش��ر ش��د. 
براس��اس آماري كه سازمان توس��عه تجارت در مورد 
آخرين آمار و ارقام از بازگش��ت ارز حاصل از صادرات، 
ارايه كرده است: از تاريخ ۲۲ فروردين ۹7 تا آخر اسفند 
۹8 با توجه به اينكه فرصت رفع تعهد ارزي سال ۹8 تا 
پايان تير س��ال ۹۹ بود به غير از ارز حاصل از صادرات 
بنزي��ن، فرآورده هاي نفتي و گاز تا پايان مرداد س��ال 
جاري حدود 3۵ ميلي��ارد دالر ارز حاصل از صادرات 
بقيه اقالم صادراتي به كشور بازگش��ته است و ۱6.3 
ميليارد دالر نيز مانده تعهدات صادرات غيرنفتي به غير 
از »بنزين، فرآورده ها و گاز  است. به گفته حميد زادبوم، 
طي دو سال گذشته يعني از تاريخ ۲۲ فروردين ۹7 تا 
پايان اسفند ۹8 ارزش صادرات غيرنفتي ما معادل 8۴ 
ميليارد دالر بوده، كه البته با احتساب ۲0 درصد تخفيف 
بانك مركزي براي رفع تعه��د ارزي صادرات مي توان 
گفت ارزش صادراتي كش��ور طي بازه زماني ياد شده 
رقم بيشتري بوده است. او همچنين در اظهاراتي عنوان 
كرده كه بيشتر صادركنندگان واحدهاي غير توليدي 
ارز را بازنگردانده و صادركنندگان واحدهايتوليدي ارز 
بيشتري را به كشور بازگردانده اند. البته به گفته حميد 
زادبوم، دليل اين امر بر مي گردد به اينكه بخش مهمي 
از صادرات واحدهاي توليدي مربوط به پتروشيمي ها 
و فوالدي ها بوده  بنابراين، اين واحدها توانايي بيشتري 
در رفع تعهد ارزي داش��ته اند، اما در مجموع نمي توان 
نظر قاطعي در اين مورد داد. رييس س��ازمان توسعه 
تجارت نيز با توجه به اينكه ميزان عدم بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات توس��ط بخ��ش خصوصي و دولتي 
تفكيك نش��ده، بيان كرده كه تا اين لحظه اطالعات 
جزئ��ي از رفع تعه��د ارزي توس��ط بخش خصوصي 
و دولتي اس��تخراج نش��ده اس��ت. بنابراين هر گونه 

اظهارنظري درباره ميزان عدم بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات توسط بخش خصوصي و غيردولتي براساس 
كليات مطرح مي ش��ود. همچنين به گفته او، ضمن 
اينكه تفاوتي براي بازگش��ت ارز بين بخش خصوصي 
و دولتي وجود ندارد و اتفاقا مديران واحدهاي توليدي 
و صادراتي دولتي تحت فشار بيشتري براي بازگشت 
ارز حاص��ل از صادرات هس��تند. در مجموع تفكيك 
اين موضوع به دولتي و غير دولتي خوب نيس��ت زيرا 
شركت هاي دولتي نيز موظف و مكلف به اجراي قانون 
هستند و در برابر موضوع رفع تعهد ارزي هيچ تفاوتي 
با بخش خصوصي ندارند. د رهمين حال، اما جزييات 
آماري از بازگش��ت ارزهاي صادراتي از سوي مديركل 
دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت 
ايران، نشانگر اين است كه بيش از ۲ هزار صادركننده 
با ص��ادرات ۱6.6 ميليارد يورو، تا هفت��م مهرماه ۹۹ 
تعهدات ارزي خود را به صورت ۱00 ايفا كرده اند؛ كه 
نسبت به گزارش پيشين در تاريخ 3۱ تيرماه، ۱3 درصد 
افزايش در تعداد و ۱7 درصد افزايش در بازگش��ت ارز 
برآورد مي ش��ود. به گفته، احسان قمري، اين ۲ هزار و 
3۲۲ صادركننده ش��امل ۱6۵8 واحد توليدي و 66۴ 
واحد غيرتولي��دي بوده و ميزان بازگش��ت ارز اين دو 
دسته به ترتيب ۱3.۹ ميليارد يورو و يك ميليارد يورو 
است. اين آمار در حالي است كه در گزارش 3۱ تيرماه 
۹۹ كه بر اس��اس ص��ادرات از ۲۱ فروردين ۹7 تا ۲۹ 
اسفندماه ۹8 تنظيم ش��ده است، ۲0۵6 صادركننده 
شامل ۱۴3۵ واحد توليدي و 63۱ واحد غيرتوليدي 
نسبت به بازگش��ت ارز به ترتيب ۱۱.8 ميليارد يورو و 
يك ميليارد يورو اقدام كرده بودند. همچنين بنابر آمار 
منتشر شده، تعداد ۱۵00۹ صادركننده شامل ۲38۵ 
واحد توليدي و ۱۲6۲۴ واحد غيرتوليدي با صادرات 
8.۴ ميلي��ارد يورو تعهدات ارزي خ��ود را ايفا نكرده و 
7.۴ ميليارد يورو را به چرخه اقتصادي بازنگردانده اند 
كه بخشي از اين مقدار مربوط به ۱087۲ صادركننده 
بدون كارت بازرگاني است. براساس توضيحات مديركل 
دفتر توسعه خدمات بازرگاني، از اين گروه مي توان به 
پيله وران و مرزنشينان اشاره كرد، همچنين بخشي از 
اين صادركنندگان، نس��بت به صادرات از محل ورود 
موقت اقدام كرده اند و الزم است درباره چگونگي رفع 
تعهدات ارزي آنان در اسرع وقت تصميم گيري شود. 
قمري تالش كميته هاي اقدام ارزي در سازمان توسعه 
تجارت ايران و سازمان هاي صمت استان ها و همچنين 
كارگروه پايش رفتار تجاري را در راس��تاي استفاده از 
ابزار هاي پيش رو در جهت تسريع و تسهيل بازگشت 

ارز حاصل از صادرات دانست.

    تكليف جديد  رييس جمهور  به  وزير صمت
ناگفته نماند كه سياست  هاي ارزي دولت و روش هاي 
تعيين شده از س��وي بانك مركزي براي برگشت ارز 
حاص��ل از صادرات، طي يكي دو س��ال اخير به محل 
بحث دولت و فعاالن اقتصادي تبديل شده است. فعاالن 
بخش خصوصي بر اين باورند در شرايطي كه تجارت 
خارجي به واسطه اعمال تحريم ها و شيوع ويروس كرونا 
در تنگنا قرارگرفته، دولت بايد با سياست هاي تشويقي 
صادركنندگان واقعي را تشويق كند. پارلمان بخش 
خصوصي نيز بارها اعالم كرده كه به عنوان مشاور قواي 
سه گانه همسو با دولت معتقد به بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادي كشور است. به طوري كه 
غالمحسين شافعي رييس اتاق ايران نيز درهمين رابطه 
و در اظهاراتي عنوان كرد بس��يار اندك اند افرادي كه 
به عمد ممكن است ارزهاي صادراتي خود را به كشور 
بازنگردانده ، اما بر اين مساله هم تأكيد مي شود كه نبايد 
جاي استثنا باقاعده عوض شود و به شيوه اي رفتار شود 
كه صادركنندگان حرفه اي كه در شرايط موجود، بايد 
با تمام قوا در كن��ار دولت باروحيه اي مضاعف در رفع 
مشكالت اقتصادي كشور تالش كنند با انواع اتهامات 
ناروا روبه رو ش��وند. به گفته فعاالن اقتصادي، دولت 
اگرچه در شعار پش��تيبان بخش خصوصي و حامي 
فعاليت هاي اقتصادي اس��ت، اما در عم��ل با صدور 
بخشنامه هاي غيركارشناسي و بدون مشورت با بخش 
خصوصي، موجب محدوديت آنها مي شود و نتايج اين 
سياست هاي اش��تباه در متغيرهاي كالن اقتصادي 
ازجمله افزايش نرخ ارز و تورم مشهود است. در همين 
ارتباط، تعديل نرخ ارز و تقويت ارزش پول ملي، ازجمله 
سياست هايي است كه فعاالن اقتصادي تاكيد دارند 
دولت در شرايط فعلي بايد به كار گيرد.  در همين رابطه، 
روز گذشته در نشس��ت هيات دولت و پس از گزارش 
رييس بان��ك مركزي از عملك��رد ۱08 صادركننده 
نمونه كشور كه در طول سال گذشته به ۱00 درصد 
تعهد خود براي بازگرداندن بالغ بر ۲6 ميليارد دالر ارز 
صادراتي به چرخه اقتصادي عمل كرده اند، مقرر شد 
مشوق هايي براي صادركنندگان خوشنام در نظر گرفته 
شود. رييس جمهور در اين جلسه با تاكيد بر اين نكته كه 
تجار و بازرگانان كشور چه در شرايط جنگ اقتصادي و 
چه در شرايط عادي به هيچ وجه نبايد در مسير فعاليت 
خود درگير موانع اداري شوند، گفت: در كنار رفع موانع 
و ايجاد سهولت و سرعت براي فعاليت بازرگانان، دولت 
وظيفه خود مي داند براي آن دسته از صادركنندگان 
خوش سابقه و متعهد كشور كه در شرايط سخت اخير 
عملكرد موثر و مفيدي داشته اند، مشوق هايي در نظر 

بگيرد. روحاني دستور داد سازمان مالياتي، نسبت به 
برگش��ت ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگاني كه 
تعهدات خود را انجام مي دهند حداكثر ظرف دو هفته 
اقدام كند. در اين جلسه مقرر شد ماليات ارزش افزوده 
كليه صادركنندگان با اعالم بانك مركزي و به نسبت 
ايفاي تعهد برگش��ت ارز صادراتي در مدت دو هفته 

برگردانده شود.

    اجراي دستور رييس جمهور 
امكان پذير نيست

البته رييس كميس��يون تس��هيل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران با اشاره به اين وعده رييس جمهور، 
گفت: در جلس��ه اي كه پيش تر ب��ا رييس جمهوري 
داشتيم، اين پيشنهاد را مطرح كردم كه دولت، حداقل 
ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان خوش��نام را 
زودتر بازگرداند يا به آنها اعتم��اد كرده و درصدي از 
منابع آنها را بازگرداند كه بالفاصله آقاي همتي موضع 
گرفت. حاال بعد از 6 ماه اين را به عنوان يك مش��وق 
مطرح  مي كنند كه البته ما هم معتقديم كه اين مشوق 
 مي تواند راهگشا باشد. اما اجرايي شدن اين پيشنهاد 
با فرمان و دستور امكان پذير نيست. محمد الهوتي با 
بيان اينكه »بانك مركزي آمار بازگشت ارز را به صورت 
تجمعي محاسبه كرده و عمال هر سه ماه يك بار يا در 
نهايت هر ماه يك بار  مي تواند به سازمان امور مالياتي 
ارسال كند« ادامه داد: س��ازمان امور مالياتي نيز در 
بخش استرداد با كندي مواجه است؛ در واقع، به رغم 
آنكه به س��ازمان هاي استاني امور مالياتي ابالغ شده 
كه دست كم به صورت علي الحساب 80 درصد ماليات 
صادركنندگان را مسترد و بعد به دفاتر رسيدگي كنند، 
متاسفانه به اين تاكيدات بي توجهي مي شود و اين ارقام 
به صادركننده پرداخت نمي ش��ود. او افزود: به دليل 
اين بي توجهي، ماليات صادركنندگان خوشنام نيز 
كه تعداد آنها به هزاران نفر  مي رسد، بلوكه شده است. 
لذا ضمن استقبال از رويكرد جديد دولت كه پيشنهاد 
بخش خصوصي بوده، اگر بس��تر استرداد زودهنگام 
ماليات بر ارزش افزوده فراهم نباشد، اجراي اين دستور 
رييس جمهوري امكان پذير نخواهد بود. ايجاد بستر 
نيز اينگونه است كه سازمان هاي امور مالياتي بايد به 
سامانه رفع تعهد ارزي صادركنندگان متصل شوند و 
اين سازمان بر اساس كوتاژ صادراتي از وضعيت رفع 
تعهد صادركنندگان مطلع ش��ود و بالفاصله پس از 
دو هفته، ماليات بر ارزش افزوده را به صادركنندگان 
بازگرداند؛ در غير اين صورت اين مس��اله با فرمان و 

دستور حل نخواهد شد.

كارنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات تا هفتم مهرماه منتشر شد

وزيركار از اختصاص يك كرسي به بخش خصوصي در تامين اجتماعي خبر داد

7/4 ميليارد   يورو  ارزي كه برنگشت

بخشودگي جرايم تامين اجتماعي بنگاه ها روي ميز سران قوا
تعادل|

در نشست همفكري نمايندگان بخش خصوصي 
و وزير كار كه پس از نامه نگا ري هاي متعدد رييس 
اتاق تهران براي حل مسائل بين بنگاه هاي بخش 
خصوصي و س��ازمان تامين اجتماع��ي و با ابتكار 
وزير برگزار ش��د، 6 چالش عمده و مورد اختالف 
بنگاه ه��اي بخ��ش  خصوص��ي و س��ازمان تامين 
اجتماعي به بحث گذاش��ته ش��د و پس از شور و 
مشورت دو طرف، راهكارهايي از سوي وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي براي رفع اين مش��كالت ارايه 
شد. »تعيين ضرايب پيمان، تبديل بازرسي دفاتر 
به حسابرس��ي، تعارض منافع در هيات هاي حل 
اختالف، سه جانبه گرايي، عدم تنقيح بخشنامه ها 
و ني��ز اعمال حق بيمه ب��ه فاكتورها« موضوعاتي 
بودند كه در اين نشس��ت روي مي��ز وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي و مديرعامل س��ازمان تامين 
اجتماعي قرار گرفت كه براي رفع و رجوع هر يك 
از آنها، زمان بندي تعيين شد. محمد شريعتمداري 
همچنين در اين نشس��ت؛ از ح��ذف يك نماينده 
دولت در هيات امناي تامين اجتماعي و اختصاص 

اين كرسي به نماينده بخش خصوصي خبر داد. 

    قول وزير كار به بخش خصوصي
پس از طرح مس��ائل و چالش ه��اي صاحبان بنگاه ها 
در حوزه تامين اجتماعي از س��وي مقامات اتاق هاي 
بازرگان��ي تهران و اي��ران، محمد ش��ريعتمداري در 
سخناني با تاكيد بر اصل سه جانبه گرايي در جلسات 
هيات امناي تامين اجتماع��ي، از اقدام اين وزارتخانه 
براي افزودن كرس��ي نمايندگان بخ��ش كارفرمايي 
در اين هيات خب��ر داد. وي تصريح كرد كه تا پيش از 
تصميم گيري اين موضوع در مجلس، وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي يك گام رو به جلو برداش��ته و با حذف 
يك نماينده دولت در هيات امناي تامين اجتماعي، يك 
نماينده از جامعه كارفرمايي به پيشنهاد اتاق بازرگاني 
را به اين هيات اضافه خواهد كرد. شريعتمداري در عين 
حال، اضافه كرد كه از اي��ن پس، نماينده كانون عالي 
بازنشستگان كشوري نيز به عنوان مدعو به جلسه هيات 

امناي تامين اجتماعي دعوت خواهد شد.

    مصوبه جديد ضرايب پيمان
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي همچنين اين قول را 
داد كه طي يك ماه آينده، با اعمال نظر اتاق بازرگاني، 
بخش��نامه هاي باقي مانده از سازمان تامين اجتماعي 

ابهام زدايي و تنقيح شده  سپس براي اجرايي شدن ابالغ 
شود. براين اساس قرار اس��ت تعداد ۲000 بخشنامه 
تامين اجتماعي به 60 بخش��نامه تقلي��ل پيدا كند. 
شريعتمداري با تاكيد بر اينكه تك ضريب واحد شدن 
حق بيمه در قراردادهاي پيماني، امكان پذير است اما 
تا دستيابي به نتيجه معقول نياز به بررسي بيشتر دارد، 
يادآور شد كه در حال حاضر ضرايب اين بخش به چهار 
گروه تقس��يم بندي شده است. او س��پس از راهكار و 
پيشنهاد سازمان تامين اجتماعي در اين رابطه رونمايي 
كرد و افزود: بر اساس پيشنهاد سازمان تامين اجتماعي، 
پيش از هر پيمان، ضرايب آن قبال به طور صريح و شفاف 
اعالم  خواهد ش��د، البته اين راه��كار پيش از تصويب 
در اختيار اتاق بازرگاني ق��رار خواهد گرفت تا نظرات 
بخش خصوص��ي نيز مورد لحاظ ق��رار گيرد. به گفته 
ش��ريعتمداري، تا پايان مهر ماه امسال، دستورالعمل 
جديد ضرايب پيمان تصويب خواهد شد. وي بر اساس 
تقاضاي دبيركل اتاق تهران مبني بر برگزاري جلسات 
منظم جهت ارزيابي نتايج اقدامات، ابراز اطمينان كرد 
كه جلسات ماهانه را براي رسيدگي به موضوعات مورد 
نظر بخش  خصوصي برگزار خواهد كرد تا به اين ترتيب  
طي م��دت باقي مانده از عمر دول��ت دوازدهم، به طور 

مرتب هر ماه دست كم يك مصوبه در راستاي )مدل يك 
ماه، يك گام( تسهيل امور كسب و كار بنگاه ها به دست  
آيد.وي همچنين در پاسخ به درخواست يكي از اعضاي 
هيات رييس��ه اتاق ايران مبني بر افزايش هزينه عدم 
اجراي دستورات وزير در سازمان مذكور، تصريح كرد 
كه هزينه انجام نش��دن تصميمات در اين وزارتخانه و 
سازمان تامين اجتماعي و ادارات زيرمجموعه آن را بايد 
باال برد و در اين رابطه نيز بر هم فكري با بخش  خصوصي 
تاكيد كرد. شريعتمداري س��پس در رابطه با موضوع 
بخشودگي جرايم تامين اجتماعي نيز تاكيد كرد كه 
اين مساله را از طريق محمد نهاونديان، معاون اقتصادي 
رييس جمهور، در جلسات سران سه قوا براي دستيابي 
به يك مصوبه اجرايي م��ورد پيگيري قرار خواهد داد. 
وي همچنين از اتاق بازرگاني خواست تا اين موضوع را 
نيز از طريق قوه قضاييه و دولت پيگيري و مطالبه كند. 
گفت وگو و مذاكره مقامات ات��اق ايران و اتاق تهران با 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونان اين وزارتخانه 
و رييس سازمان تامين اجتماعي در حالي به پايان رسيد 
كه مقرر شد دومين جلسه از اين دست، طي ماه آينده 
و با هدف رسيدگي به موضوعات مشخص و كارشناسي 

شده برگزار شود. 
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چهرهروز

احمد محمود، نويسنده دزفولي االصل
احمد اعطا با نام ادبي احمد محمود نويس��نده معاصر ايراني بود. او را پيرو مكتب رئاليسم اجتماعي مي دانند. معروف ترين رمان 
او، همسايه ها، در زمره آثار برجس��ته ادبيات معاصر ايران شمرده مي شود. محمود در ۴ دي ۱۳۱۰ در شهر اهواز از پدر و مادري 
دزفولي االصل به دنيا آمد و در ۱2 مهرماه ۱۳8۱ بدرود حيات گفت. در برخي از آثارش چون همسايه ها و مدار صفر درجه واژه ها 
و جمالتي به گويش دزفولي به چشم مي خورد و نيز شخصيت »نعمت« در داستان »غريبه ها و پسرك بومي« از كتابي به همين 
نام نيز از يكي از اهالي دزفول به نام نعمت اهلل عاليي گرفته شده كه حول وحوش سال ۱۳2۳ در يك درگيري مسلحانه كه بين او و 

قواي بيگانه انگليس روي داد كشته مي شود.

كتابخانه

درباره كتاب »رهيافت هاي اقتصادي اسالم«
كتاب »رهيافت هاي اقتصادي اسالم« در واقع گفتارهاي اقتصادي »امام موسي صدر« است. خواننده با مطالعه اين  مباحث  به  خوبي  
درمي يابد كه  قوانين ِ اقتصادي  اس��الم  با نهايت  دقت  و با رعايت  تحوالت  زمان، بدون  اجازه استثمار كارگر يا كينه توزي  نسبت  به  
سرمايه دار، با وسعت  نظر خاصي  كه  از آثار قوانين  الهي  است، تدوين  و به  دنيا عرضه  شده  است. چون  توضيح  و دفاع  از اين  مكتب  به  
مقدماتي  چند نيازمند است  تا انتقادهايي  كه  ممكن  است  بر آن  اصول  وارد شود، تشريح  و پاسخ  گفته  شود، خوانندگان  را به  مطالعه  اين  
سلسله  بحث ها دعوت  مي كنيم. عناصر اصلي  اقتصاد بشر در اين  سه  كلمه  »كار«، »سرمايه« و »زمين « خالصه  مي شود و با شناختن  

اين  سه  عنصر و سهمي  كه  هر يك  در توليد دارد، مي توان  اصول  نظام هاي  مختلف  اقتصادي  دنيا را بيان  كرد.

میراثنامه

خانه احمد محمود در محدوده مصوب بافت تاريخي 
اهواز است و چنانچه مالك جديد قصد تبديل آن به 
احس��ن  يا تخريب آن را دارد بايد از ميراث فرهنگي 
مجوز دريافت كند. معاون ميراث فرهنگي اداره كل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي خوزستان 
با بي��ان اينكه خانه احمد محمود ثبت ملي نيس��ت 
توضيح داد: آنجا خانه پدري احمد محمود است و براي 
ثبت ملي يك خانه نياز به ضوابط خاصي مانند ارايه و 
اثبات ارزش تاريخي يا وقوع يك رويداد خاص در آن 
بنا است. احمدرضا حس��يني بروجني افزود: پرونده 
ثبت ملي براي اين اثر چند سال پيش تشكيل شد اما 
به نتيجه نرسيد. از اين رو، قرار شد اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي خوزس��تان آن را خريداري و تبديل 
به خانه مش��اهير كند تا به واسطه فعاليت فرهنگي، 
ميراث فرهنگي وارد عمل شود و آن را  به عنوان خانه 
مشاهير در فهرست آثار ملي ثبت كند كه در اين زمينه 
نيز هيچ اتفاقي نيفتاد. او با اشاره به اينكه قدمت بنا به 
پهلوي دوم برمي گردد اما شاخص هاي يك اثر تاريخي 
را ندارد، گفت: در هر صورت اين بنا در محدوده مصوب 
بافت تاريخي اهواز است و چنانچه مالك جديد قصد 

تبديل آن به احسن  يا تخريب آن را دارد بايد از ميراث 
فرهنگي مجوز دريافت كند. معاون ميراث فرهنگي 
خوزس��تان افزود: اداره ثبت اسناد بايد براي خريد و 
فروش بنايي كه تاريخي به شمار مي آيد، از اداره كل 

ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استعالم 
بگيرد؛ در چنين بنايي كه ارزش تاريخي ندارد مانعي 
براي نقل و انتقال بنا وجود ندارد اما خريدار بايد ضوابط 

حافظتي را رعايت كند.

خانه احمد محمود؛ تخريب يا تبديل به احسن؟

»مسجدنصیرالملك«ياهمان»مسجدصورتي«ازجذابترينمكانهايديدنيايرانبهشمارميرود.البتهمساجدزيبايزياديدرسرتاسر
ايرانساختهشدهاند.اماشايدزيباترينمسجدايراندرشهرشیرازودرمحلهگودعربان»خیابانلطفعليخانزند«واقعشدهباشد.مسجد
نصیرالملكدرنزديكيآرامگاهش�اهچراغدرزمانقاجارساختهشدهاست.رنگصورتيكاشيهاوشیشههاباعثشدهاينمكانبهمسجد
صورتيمعروفشود.نورآراييومعماريچشمنوازاينمسجدفضاييعارفانهبهوجودآوردهاست.اگرميخواهیداوجهنرايرانيراتماشاكنید
كافياستساعت7صبحبهمسجدبرويد.ديدنتصاويراينمسجدهركسيراوسوسهميكندتابرايديدنآنبهشهربهارنارنجايرانسفر

كند.ساختاينبنا12سالطولكشیدهاستوتكتكصحنها،ايوانهاوشبستانهايمسجدشمارامبهوتزيباييخودخواهندكرد.

مرزپرگهر

هنر

»بعد از اتفاق« به تهيه  كنندگي ش��هاب حسيني در جش��نواره فيلم كودك 
به نمايش درمي آيد. پوريا حيدري اوره فيلم س��ينمايي »بع��د از اتفاق« را به 
تهيه كنندگي شهاب حسيني به سي وسومين جشنواره بين المللي فيلم هاي 
كودكان و نوجوانان ارايه داده است. اين كارگردان درباره فيلم خود كه به جشنواره 
سي وسوم فيلم كودك ارايه داده است، گفت: اين فيلم به موضوع اميد و اهميت 
آن در نسل كودك و نوجوان مي پردازد. به گفته اين كارگردان، در »بعد از اتفاق« 
محور اصلي كودكي است كه تحقق آرزوهايش را جست وجو مي كند و فيلم به 
اين موضوع مي پردازد كه آدم ها نااميد نشوند، هدف داشته باشند و براي رسيدن 
به آن هدف تالش كنند. در خالصه داس��تان اين فيلم آمده است كه: كودكي 
به نام روح اهلل كه بعد از يك اتفاق ناگوار تصميم مي گيرد با شرايط كنار بيايد به 
دنبال اهدافش برود. از جمله بازيگران فيلم سينمايي »بعد از اتفاق« مي توان 
به: رضا كيانيان، جوادعزتي، گالره عباسي، ستاره پسياني، بهرام افشاري، نيما 

شعبان نژاد، يسنا ميرطهماسب، علي انصاريان، روح اهلل جعفري و... اشاره كرد.

نمايش»بعد از اتفاق« 
در جشنواره فيلم كودك 

هنر

انيميشن »قدم يازدهم« به كارگرداني مريم كشكولي نيا در چهارمين حضور 
بين المللي خود به جش��نواره اي در ايتاليا راه پيدا كرد. اين پويانمايي كوتاه، 
ششمين حضور بين المللي خود را در هفدهمين جشنواره بين المللي فيلم هاي 
كوتاه سديسي فورلي ايتاليا تجربه مي كند. پويانمايي ۱۰ دقيقه و ۵۰ ثانيه اي 
قدم يازدهم از توليدات سال ۱۳۹8 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
است كه بر اساس كتابي با همين نام نوشته زنده ياد »سوسن طاقديس« ساخته 
شده است. الزم به ذكر است كه »قدم يازدهم« سومين حضور بين المللي خود 
را در بخش مسابقه بين الملل فيلم هاي كوتاه پويانمايي شصتمين جشنواره 
بين المللي فيلم كودك و نوجوان زلين تجربه كرد.همچنين به تازگي در بخش 
رقابتي فيلم هاي كوتاه مخاطبان نوجوان چهل و چهارمين جشنواره پويانمايي 
انسي و بخش مسابقه دهمين جشنواره پويانمايي ساپرتون كرواسي نيز حضور 
داشته است. كارگردان »قدم يازدهم«، پيش تر نيز پويانمايي »وقتي بچه بودم« 

را با تهيه كنندگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ساخته است.

»قدم يازدهم«
 در جشنواره ايتاليايي

جامعه

۴۱۵۴ تن در وضعيت شديد بيماري
س��خنگوي وزارت بهداشت آخرين 
وضعي��ت ب��روز و فوت��ي ناش��ي از 
كرونا در كش��ور را اعالم كرد. دكتر 
سيماس��ادات الري گفت: طي 2۴ 
ساعت گذشته بر اساس معيارهاي 
قطعي تشخيصي، س��ه هزار و ۶۵۳ 
بيم��ار جدي��د مبتال ب��ه كوويد۱۹ 
در كش��ور شناس��ايي ش��د كه يك 

هزار و ۴8۳ نفر از آنها بس��تري ش��دند. مجموع 
بيم��اران كوويد۱۹ در كش��ور ب��ه ۴۷۱ هزار و 
۷۷2 نفر رس��يد. او ادامه داد: متاسفانه در طول 
2۴ ساعت گذش��ته، 2۱۱ بيمار كوويد۱۹ جان 
خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان 
اي��ن بيماري ب��ه 2۶ ه��زار و ۹۵۷ نفر رس��يد. 
خوش��بختانه تاكنون ۳8۹ ه��زار و ۹۶۶ نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 

شده اند. بنابر اعالم سخنگوي وزارت 
بهداشت، ۴۱۵۴ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين 
بيم��اري تحت مراقبت ق��رار دارند. 
تاكنون چهار ميلي��ون و ۱2۳ هزار 
و ۱۷۳ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ 
در كشور انجام شده است. الري در 
توضيح استان هاي در وضعيت قرمز 
بيماري گفت: اس��تان هاي تهران، اصفهان، قم، 
آذربايجان ش��رقي، خراس��ان جنوبي، سمنان، 
قزوين، لرستان، اردبيل، خوزستان، كرمانشاه، 
كهگيلويه و بويراحمد، گيالن، بوش��هر، زنجان، 
ايالم، خراس��ان رضوي، مازندران، چهارمحال 
و بختي��اري، البرز، آذربايج��ان غربي، مركزي، 
كرمان، خراس��ان ش��مالي، هم��دان و يزد در 

وضعيت قرمز قرار دارند.

افزايش سالمندان مبتال به كرونا
مديركل مركز مديريت بيمارستاني 
و تعال��ي خدم��ات بالين��ي وزارت 
بهداش��ت از افزاي��ش ابت��الي افراد 
س��المند به كرون��ا خب��ر داد. دكتر 
رضا گلپي��را گفت: تا پايان امس��ال 
۱۰ ه��زار تخت بيمارس��تاني جديد 
به ن��اوگان تخت هاي بيمارس��تاني 
كشور اضافه مي ش��ود. او با اشاره به 

وضعيت بيمارستان ها در موج سوم كرونا، افزود: 
خوش��بختانه با توج��ه به اقداماتي ك��ه طي اين 
مدت انجام داديم، مدام در حال به روزرس��اني و 
بهره برداري از تخت هاي بيمارس��تاني هستيم. 
مي توان گفت كه در حال حاضر تعداد قابل توجهي 
تخت اضافه ش��ده است. بخش��ي از اين تخت ها، 
تخت ه��اي وي��ژه بوده اند. تا پايان س��ال هم ۱۰ 
هزار تخت بيمارستاني ديگر به ناوگان تخت هاي 
بيمارستاني اضافه مي شود. گلپيرا اظهار كرد: در 

حال حاضر دغدغه ما بابت اين است 
كه مردم بيش��تر رعايت كنند؛ مردم 
خسته شدند و ديگر به پروتكل هاي 
بهداشتي توجهي نمي كنند. در اسفند 
و فروردين تعداد افراد مس��ني كه به 
كرونا آلوده مي ش��دند، كم بود. زيرا 
خانواده ه��ا قبول ك��رده بودند كه به 
سالمندان نزديك نش��وند. در عين 
حال سالمندان نيز خودشان را در منزل قرنطينه 
كرده و مراقب بودند. اين درحالي است كه اكنون 
تعداد افراد س��المندي كه آلوده مي ش��وند، زياد 
ش��ده اس��ت. علت اصلي آن هم خستگي روحي 
فرد و حضور بدون رعايت پروتكل در جامعه است. 
همچنين خانواده ها هم بدون دقت در استفاده از 
ماسك يا فاصله گذاري با هم رفت و آمد مي كنند 
كه در حال حاضر شاهد تجمعات بزرگ و برگزاري 

مراسم ها هستيم.

كرونا با تعطيلي يك هفته اي كنترل نمي شود
رييس كميته س��المت شوراي شهر 
تهران خواستار اعمال محدوديت هاي 
دوهفت��ه اي در ته��ران ش��د. ناهيد 
خداكرم��ي گف��ت: روز گذش��ته 
محدوديت ي��ك هفته اي از س��وي 
استانداري براي تهران صادر شد اما 
اتخاذ اين محدوديت ها، نگراني هايي 
را به همراه دارد و سوال مطرح است 

كه آيا با تعطيلي يك هفت��ه اي مي توان اپيدمي 
را كنترل كرد كه جواب آن خير اس��ت. او با بيان 
اينكه با چند اپيدميولوژيست صحبت كردم و آنها 
معتقدند كه تعطيالت ي��ك هفته اي فقط فراز و 

فرود در س��ير اپيدمي ايجاد مي كند 
گفت: اگر نتوانيم اين محدوديت ها را 
درست كنترل كنيم بعد از آن باز هم 
شاهد اوج بيماري خواهيم بود و بايد 
به مسووالن گفت كه اگر نمي توانيد 
كار و تصميم بهتري داش��ته باشيد، 
همان اپيدمي گله اي را دنبال كنيد. 
رييس كميته س��المت شوراي شهر 
تهران ب��ا بيان اينكه وضعيت تهران قرمز اس��ت 
و ۱۳۶ تهران��ي روز گذش��ته از اين بيماري فوت 
كردند، ادامه داد: براي مهار شيوع كرونا الزم بود 
كه به جاي يك هفته، دو هفته تهران تعطيل شود.

ادامهازصفحهاول

پرسپوليس  ارادتمند!
 ان��گار اص��ال دالراز ۳ ه��زار و ۵۰۰ تومان تكان 
نخورده، انگار نه انگار كه قيمت س��كه به باالي 
۱۴ ميليون تومان رسيده است. همين كه تيم 
فوتبالمان در بازي هاي برون مرزي برنده شده 
برايمان كافي است تا در اين سرزمين كرونا زده 
به خيابان بريزيم و ش��ادي كنيم. اصال يادمان 
رفت كه داغ دل دختران اصفهاني تازه شد، داغ 
دل آنها كه صورتش��ان را اسيد سوزاند و دلشان 
را بي تدبيري مس��ووالن. يادمان رفت كه روزانه 
ش��ايد 2۰۰ نفر بر اثر كرونا جان مي بازند و چند 
هزار نفر به شمار مبتاليان اضافه مي شوند. براي 
چند لحظه فراموشي گرفتيم. تمام اتفاق هاي بد 
از آبان پارسال تا امسال را فراموش كرديم. شديم 
همان مردمي كه شادي را در دستمان مي گيريم 
و در خيابان قس��مت مي كنيم، بي ذره اي بخل. 
اين ها نشانه است. نه براي ما كه براي مسووالن 
ما. ما مي توانيم مردمي پراميد و ش��اد باشيم. ما 
مي توانيم جامعه اي پويا داش��ته باشيم. اما بايد 
شرايط اين ش��ادي و پويايي را آنها فراهم كنند. 
آنها كه اين روزها انگار در سرزمين ديگري زندگي 
مي كنند و حرف ها و تحليل هايشان بيشتر رنگ 
و بوي خيالبافي دارد تا واقعيت. ما مردم شادي 
هستيم. اما اين اقتصاد لعنتي كه به گل نشسته 
زندگي همه م��ا را به ماتمكده تبديل كرده، اين 
تحريم هاي لعنتي، ش��ادي م��ا را از ما گرفته و 
به جايش اندوه نش��انده. كاش مسووالن ما هم 
مثل همان فوتباليست هايي كه شنبه شب دل 
مردم را براي لحظاتي هر چن��د كوتاه توان اين 
كار را داشتند و با رفتاري مدبرانه دل مردم را شاد 
مي كردند، نه براي لحظه اي كوتاه كه براي مدتي 
طوالني. مردم سرزمين من شادي حقشان است. 
آنها كه هر انگيزه كوچكي مي تواند لبخند را به 
لبانشان بياورد نبايد اينگونه غرق در مشكالت و 
گرفتاري ها باشند. نمي توانم بگويم آنها كه ديشب 
به خيابان آمدند و بدون توجه به كرونا شادماني 
كردند، كارشان اشتباه بوده، آخر ما به اين شادي 
لحظه اي خيلي نياز داشتيم. كاش همه پروتكل ها 
را رعايت مي كردند. اما نبايد شيريني همان چند 
لحظه كوتاه را هم با حرف هاي تلخ كرونايي خراب 
كرد. اما بايد بيش از هر چيز از تيم پرس��پوليس 
و از مردان قرمز پوشي تش��كر كنيم كه در اين 
وانفس��اي اندوه و رنج »بار خاطر نه يار شاطر« 
شدند و خوش��حالي را به اين مردم هديه دادند. 
شنبه شب رنگ ها مطرح نبودند، سرخ و آبي در 
خيابان هاي اين جغرافياي غمگين مي رقصيدند 
و شاد بودند. اشك شوق مي ريختند و براي شادي 
اصلي و بردن در فينال دعا مي كردند. شنبه شب 
در خيابان هاي اين جغرافيا نه خبري از كرونا بود 
نه از اقتصاد بحران زده. هر چه بود ش��ادي بود و 

خوشحالي... پرسپوليس ارادتمند!

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

تالش مردمي براي نجات كارون و زاينده رود
حمیدابراهی�مزاده| رودخانه هاي 
اي��ران از كارون تا زاينده رود يا خش��ك و 
بي آب شده اند و يا آبي كه در آنها در جريان 
اس��ت به صورت كم نظيري در تاريخ كم ش��ده است. 
سدسازي و اجراي پروژه هاي انتقال آب اصلي ترين دليل 
كم آبي رودخانه ها و و خشك ش��دن تاالب هايي است 
كه اين رودخانه ها به آنها منتهي مي ش��وند. از خشك  و 
كم آب ش��دن تاالب هورالعظيم تا خشك شدن تاالب 
گاوخوني همه نتيجه كم آبي رودخانه هاي منتهي به اين 
تاالب ها است. نتيجه خشك شدن تاالب ها بروز توفان هاي 
ريزگرد و آلودگي هوا و همچنين از بين رفتن هزاران نوع 
جانوري است كه در اطراف اين تاالب ها زندگي مي كنند.

     ورشكستگي آبي
مديريت آب در ايران در چند دهه گذش��ته امروز ايران 
را به مرز ورشكس��تگي آبي رس��انده اس��ت. بر اساس 
استانداردهاي جهاني هر كشوري كه بيش از ۴۰ درصد 
منابع آب تجديد شونده اش را استفاده كند، وارد بحران 
آب مي ش��ود، در حالي كه در ايران حدود ۷2 درصد از 

منابع آب تجديد شونده مورد استفاده قرار مي گيرد.

    سدسازي و بحران آب
سدسازي هاي بي رويه و اجراي پروژه هاي انتقال آب باعث 
شده كارون كه روزگاري پرآب ترين رود ايران بود امروز با 
وضعيتي بحراني مواجه شود. در برخي از فصل هاي سال 

به جز فاضالب آب ديگري در كارون در جريان نيست.
كل آورده آب كارون بزرگ در شرايط نرمال ۱۴ ميليارد 
متر مكعب است درحاليكه امروز به نزديك ۹ ميليارد 
متر مكعب رسيده است. در همين حال ظرفيت پنج سد 
غرقابي كه روي كارون ساخته شده ۱۴ ميليارد مترمكعب 
است. يعني در شرايط عادي هم آبي براي جاري شدن 
در پايين دست رودخانه باقي نمي ماند. در همين حال 
وزارت نيرو برنامه ساخت ۱۶ سد ديگر بر روي كارون و 

سرشاخه هاي آن را در دستور كار دارد.

     زاينده رود هويت اصفهان است
زاينده رود هم با همين نوع مشكالت مواجه است. دولت 
هر س��ال براي مدت كوتاهي آب را در اين رودخانه كه 

قسمتي از هويت شهر اصفهان است به جريان مي اندازد اما 
اين رودخانه در واقع به دليل سدسازي  و اجراي پروژه هاي 

انتقال آب در باالدست آن خشكيده است.

    كارزاري با هزاران امضا
مردم خوزستان و چهارمحال و بختياري با كم آب شدن 
كارون دچار مش��كالت زيادي ش��ده اند. ريزگردها كه 
ثمره خشك ش��دن تاالب جهاني هورالعظيم است، از 
بين رفتن درختان و نيزارهاي طبيعي كه به تصفيه هوا 
مي پرداختند و بيكاري ماهيگيران و كشاورزان، بخش 
كوچكي از معضالت مردم استان خوزستان و چهارمحال 
و بختياري است. حاال آنها با راه اندازي كارزاري با هزاران 
امضا از رييس دولت خواس��ته اند در سدسازي و انتقال 
آب از كارون و سرچش��مه هايش تجديدنظر كند. آنها 
مي گويند »بي تفاوتي دولت« ضربه بسيار سنگيني به 
مردم خوزستان زده و شهرها و روستاهاي چهارمحال 
و بختياري هم به شدت از بي آبي خسارت ديده اند و در 
نتيجه از دولت مي خواهند فورا پروژه هاي انتقال آب و 

سدسازي در اين منطقه را متوقف كند.

    رها سازي ذخيره سد
براي جريان زاينده رود

مردم اصفهان از مسووالن دولت مي خواهند با رهاسازي 
آبي كه حقابه زاينده رود است جريان آب در اين رودخانه 
را حفظ كنند. آنها در كارزاري كه ب��ه راه انداخته اند از 
مسووالن دولتي و محلي خواسته اند هرچه سريع تر ۴۰ 

ميليون مترمكعب آب از ذخيره فعلي سد را براي حفظ 
جريان زاينده رود در سال آبي جديد رهاسازي كنند تا 
جريان پايدار حداقلي در زاينده رود در پاييز حفظ شود و 

بخش اندكي از زيست بوم آن نجات يابد.

     بحران آب شروع شده 
فراموش نكنيم كه خشكسالي و بحران آب چند سالي 
مي شود كه آغاز شده و اين اتفاق در سايه بي تدبيري ها 
سرعت بيشتري هم به خود گرفته است. سال هاست 
كه به دليل خشك ش��دن كارون، اهواز با ريزگردها و 
گرد و خاك دس��ت و پنجه نرم مي كند، چه روزهايي 
كه زندگي مردم زير خاك هاي خش��ك كارون دفن 
مي شود. زاينده رود هم از اين قاعده مستثني نيست. 
رودخانه هميشه پرآب اصفهان كه به نوعي هويت اين 
شهر هم به حساب مي آمد، حاال چند سالي است كه 
زمينش ترك خورده و آبي در آن جريان ندارد. البته كه 
هر از گاهي لب تشنه اين رودخانه به نم آبي تر مي شود، 
اما اين اتفاق چند روز بيشتر دوام نمي آورد.  به هر حال 
خشكسالي ايران مي تواند در آينده اي نه چندان دور 
به معضلي بزرگ تبديل شود، همانطور كه االن تاثير 
بسزايي در زندگي مردم مناطق گرم و خشك گذاشته 
است. اگر مي خواهيم در كنار تمام مشكالت موجود در 
كشور كه ريشه در اقتصاد مريض احوال اين روزهايمان 
دارد، گرفتار جنگ آب نشويم، بر عهده مسووالن است 
كه هرچه زودتر تدبيري بينديشند و زمين هاي خشك 

و تشنه كارون و زاينده رود را دوباره زنده كنند.

گزارش
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