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چند ميليون ايراني به كمك 
اقتصادي دولت نياز دارند؟

  هر فردي ماسك نزند 
50 هزار تومان جريمه خواهد شد

رييس جمهور درجلسه ستاد ملي كرونا: نگراني فزاينده از وضعيت معيشتي مردم
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يادداشت- 1

 تحريم هايي
 كه بي اثر نيستند

صحبت هايي  اص��وال 
خص��وص  در  ك��ه 
بي اثر ب��ودن تحريم ها 
برخ��ي  س��وي  از 
يا  نمايندگان مجلس 
مس��ووالن اجرايي و... 
مطرح مي ش��ود براي 
م��ن غيرقاب��ل قبول 
است. وقتي ما از كرامت انس��اني و شايستگي 
ايرانيان براي بهره مندي از يك زندگي مطلوب 
صحبت مي كنيم، بايد بدانيم كه ملزومات اين 
زندگي آبرومندانه با فلسفه تحريم ها همخوان 
نيس��ت. هر تحريمي هم كه از راه مي رس��د در 
راس��تاي اين راهبرد كلي است كه بتواند فشار 
را بر گرده هاي مردم افزون تر و معيش��ت آنها را 
دشوار تر كند. اين روندي است كه امريكايي ها 
بسيار با برنامه دنبال مي كنند، اما متاسفانه در 
كشور آرايش اقتصادي و سياسي الزم براي اين 
رويارويي انديشيده نشده اس��ت. بدون ترديد 
تحريم ها اثرات رواني و عيني خود را بر اقتصاد 
مي گذارد و انكار كردن مسووالن تغييري در اين 
وضعيت نمي دهد. وقتي مس��ووالن كشورمان 
اعالم مي كنند كه تحريم ه��ا هيچ اثري ندارد و 
به اين گفته خود هم اعتقاد دارند، باعث افزايش 
نگراني كارشناس��ان مي ش��ود كه مس��ووالن 
متوجه راهبردهاي دش��منان نيس��تند. اينكه 
گفته مي شود تحريم ها اثر ندارد، اشتباه است، 
همين امروز دالر وارد كانال 30هزار توماني به 
باال شد، وقتي دالر افزايش پيدا مي كند اين معنا 
و مفهوم را مي دهد كه مجموعه كاال و خدمات 
در كشورمان دچار افزايش قيمت خواهند شد. 
همانند دومينويي كه حركت آن آغاز مي شود و 
همه اجزا و قطعات را دربر مي گيرد، ارز هم يك 

چنين تكانه اي در اقتصاد ايجاد مي كند.
   ادامه در صفحه 6

محسن جليلوند

»تعادل«اثراقتصاديتحريم18بانكايرانيازسويامريكارابررسيميكند

راه هاي مقابله با فشارحداكثري
 پيشبينيهايبورس

چهميگويند

 محمدرضاشجريان
درتوسآرامگرفت

 نامهنهاونديان
 واكنشوزيراقتصاد
وگمركرادرپيداشت

 تضاد 
در عرضه 
داراسوم

سوگنامه اي 
براي سياوش

 سامانه
  تجاري 

يا گمركي؟

محسن شمشيري |  همانطور كه پيش بيني مي شد 
تحريم هاي ثانويه 18 بانك عمدتا خصوصي و متوسط 
كشور در روز پنجشنبه اثر قابل توجهي بر اقتصاد ايران 
و بازار ارز نداشته است و نرخ دالر همچنان در مرز 30 

هزار تومان و س��كه در كانال 15 ميليون تومان است و 
نسبت به هفته هاي قبل از همان روند قبلي برخوردار 
است و ش��وك جديدي را به بازار وارد نكرده است. زيرا 
به دليل آثار تحريم ه��اي قبلي بانكي و نفت��ي ايران، 

فشار حداكثري و جزييات تحريم هاي بانك مركزي، 
سيستم بانكي، تحريم هاي ثانويه و تعدادي از بانك هاي 
كشور، عدم بازگشت ارز صادراتي، بلوكه شدن بخشي 
از دارايي هاي ايران در خارج كشور، اقدامات گروه اقدام 

مالي FATF و ساير مسائلي كه در سه سال اخير شاهد 
بوده ايم، ديگر روزنه و امكان جديدي براي فش��ارهاي 
جديد باقي نمانده و امريكا هر كاري كه مي توانس��ته 
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مداخله  بي نتيجه  دولت  در بازار اجاره
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 ريشه گراني بليت هواپيما هم 
ارزي است

 چرا كسي
 پاسخگو نيست 

تعيين كف قيمت بليت هواپيما 
قانوني نيست

داليل اشتياق براي ديدن 
صحنه هاي خشونت بار

 اقتصاد
 بالتكليف ايران

 اثر FATF بر بازار ارز 
و قرارداد ايران و چين 

قيم��ت  فزاين��ده  گران��ي 
بليت هاي هواپيما اين روزها 
باع��ث ب��روز اعتراض��ات و 
نگراني هاي فراواني از س��وي 
م��ردم و مخاطب��ان صنعت 
هوايي ش��ده اس��ت، اما نبايد 
فراموش كنيم كه در صنعت 
هواپيماي��ي، بح��ث تعمير و 
نگهداري يك بحث و ضرورت جدي و غيرقابل جايگزيني 
اس��ت. يعني بر اس��اس يك برنامه ريزي مدون بايد در 
دوره هاي مختلف اين هزينه ها را براي تعمير و نگهداري 
انجام داد. اكثر اين هزينه ها هم به صورت ارزي اس��ت و 
بخش قابل توجهي از تعميرات بايد در خارج انجام شود. 
با توجه به اينكه ايرالين ه��ا هزينه هاي ارزي مي كنند و 
درآمد ريالي دارند، طبيعي است كه در دخل و خرج خود 
با مشكل روبه رو مي شوند و ناچارند براي توازن بخشيدن 
به اين هزينه ها و درآمدها قيمت بليت هاي ارايه شده را 
افزايش دهند. البته من كارشناس صنعت هوايي هستم 
و اقتصاددان نيستم كه بخواهم با استفاده از تئوري هاي 
اقتصادي چرايي وقوع اين گراني ها را شرح دهم، اما آنچه 
كه بر سر قيمت هاي اين صنعت آمده است، زياد پيچيده 
نيس��ت و با يك دو دوتا چهارتاي ساده مي توان به پاسخ 
احتمالي رسيد.   ادامه در صفحه 6

»هي��چ كش��وري توس��عه 
نمي ياب��د؛ مگ��ر اينك��ه به 
صادرات نگاه ويژه اي داشته 
باش��د.« اين در حالي اس��ت 
كه آمارهاي تجارت خارجي 
كش��ور ب��ر اف��ت ص��ادرات 
ص��ادرات  خ��راب  وح��ال 
غيرنفتي گواه��ي مي دهند. 
امروز صادر كننده در چنبره مش��كالتي گرفتار آمده 
كه بخش��ي از آن برگرفته از نگاه هاي سياسي است و 
بخش ديگرش ب��ر مي گردد به سياس��ت گذاري هاي 
غلط تجاري. حال تصوير كنيد همي��ن اقتصاد كه در 
تمامي اين س��ال ها بر پايه صادرات نفتي استوار بوده، 
مي خواهد با انبوهي از مشكالت كه بر سر راهش وجود 
دارد، به سمت توسعه صادرات غيرنفتي گام بردارد. اما 
با كدام برنامه و با چه ابزاري؟ آيا مي تواند در ش��رايطي 
كه مس��ير براي صدور كااله��اي غيرنفت��ي به دليل 
فراهم نبودن زيرس��اخت هاي ترانزيتي هموار نيست، 
قدم مثبتي بردارد؟ در س��طح ديگر، سياست گذاران 
و متولي��ان تجاري با ايج��اد قواني��ن محدودكننده و 
صدور بخش��نامه هاي خلق الس��اعه ش��رايط را براي 
صادركنندگان سخت تر از قبل كرده و هر روز به جاي 
رفع مشكل، مانع تراشي مي كنند.    ادامه در صفحه 7

نظر به افزايش خارج از عرف 
بلي��ت هواپيم��ا در روزهاي 
اخير، موجبات عس��ر و حرج 
فعاالن ح��وزه گردش��گري 
و مس��افران هوايي بيشتر از 
گذشته فراهم گرديده است. 
تصميمات اخي��ر از طرفي به 
ضرر شركت هاي هواپيمايي 
نيز شده است، در شرايط شيوع ويروس كرونا و افزايش 
ش��ديد نرخ ارز و تحريم هاي ظالمانه استكبار، شرايط 
نفس گيري براي ش��ركت هاي هواپيمايي فراهم شده 
است. در حال حاضر نبود مصوبه قانوني متقن و اقدامات 
دلخواه و رويه اي سازمان هواپيمايي كشوري و انجمن 
شركت هاي هواپيمايي نيز مزيد بر علت شده است. در 
ماه هاي گذش��ته بنا به درخواست انجمن شركت هاي 
هواپيمايي، س��ازمان هواپيمايي كش��وري در اقدامي 
عجيب و خالف اصول كلي حقوقي و فقهي اقدام به وضع 
بخشنامه اي كرد كه بر اساس آن شركت هاي هواپيمايي 
و آژانس هاي مسافرتي حق فروش بليت هواپيما كمتر 
از كف قيمت اعالم شده از س��وي انجمن شركت هاي 
هواپيمايي را ندارند، اين امر در حالي صورت گرفت كه 
مطابق اساسنامه انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي، اين 
نهاد هيچگونه اختيار و ...   ادامه در صفحه 6

اين كه مردم ما چرا اينقدر 
ب��راي دي��دن صحنه هاي 
خش��ونت بار اشتياق نشان 
مي دهن��د، نش��ان از اي��ن 
دارد كه متاسفانه ما با يك 
جامعه س��الم از نظر رواني 
رو ب��ه رو نيس��تيم. وقتي 
براي ديدن صحن��ه اعدام 
از 5 صبح صف مي بنديم، يا وقتي مي دانيم شرايط 
همه گيري كرونا بس��يار خطرناك است اما همين 
كه مي فهميم قرار است چند نفر را به عنوان اراذل 
و اوباش در شهر بچرخانند بدون رعايت پروتكل ها 
به تماش��ا مي رويم يا از همه اينها تاسف بارتر وقتي 
است كه براي ديدن جنگ ميان دو همسايه شمالي 
خود به نقطه صف��ر مرزي مي روي��م و بدون اينكه 
فكر كنيم ممكن اس��ت خود و خانواده مان در اين 
ميان آسيب ببينيم به تماشا مي ايستيم. تمام اينها 
نشانه هايي اس��ت از خش��م فرو خورده در جامعه 
ايران. مردم ما از آنجايي كه هميش��ه فكر مي كنند 
در حقش��ان اجحاف ش��ده  از ديدن مجازات افراد 
مجرم احس��اس خوبي به آنها دس��ت مي دهد. اما 
اين سيل اس��تقبال از چنين اتفاقاتي واقعا نشان از 
بحراني در بطن جامعه دارد.    ادامه در صفحه 8

هرچند در سال هاي گذشته 
اقتصاد ايران همواره با مسائل 
و مش��كالتي مانن��د تحريم، 
جن��گ اقتص��ادي و ش��يوع 
ويروس كرونا مواج��ه بوده و 
اين مس��ائل تاثيرات منفي بر 
شرايط كشور گذاشته است اما 
در عمل آنچه كه براي كشور 
شرايط دشواري به وجود آورده، بي برنامگي و سردرگمي 
در مسائل كالن است. ما در تمام اين سال ها نتوانسته ايم 
به يك سوال مهم پاسخ دهيم كه آيا بناست اقتصاد ايران 
دولتي باقي بماند يا مي خواهيم بر توان بخش خصوصي 
تكيه كنيم؟ آيا اصرار بر تداوم فرآيند قيمت گذاري است 
يا بازار نرخ ها را مشخص مي كند؟ اين بالتكليفي به وضوح 
خود را در عرصه هاي مختلف نشان مي دهد. براي مثال 
دولت در سال هاي گذش��ته، همواره بر لزوم حمايت از 
صنعت خودرو تاكيد كرده و هر انتقادي كه بوده را پاسخ 
داده است. اما در نتيجه ما مي بينيم كه قيمت ها همچنان 
در اين بازار باال مي  رود و هيچ خبري نيز از بهبود كيفيت 
و افزايش رضايت مردم نيست. در سوي ديگر، دولت به 
شكل جدي بر بازارهايي مانند لبنيات يا ساير بازارهايي 
كه در زندگي مردم نقش مستقيم دارند، نظارت مي كند 
و اجازه افزايش قيمت ها را نمي دهد. در چنين بس��تري 
ما مي بينيم كه توليدكنندگان با وجود زيان ده شدن و 
تحمل فشار فراوان، مجبور به ادامه حيات هستند و اين 
امر در طوالني مدت به ورشكس��تگي س��رمايه گذاران 
و خروج آنها از فضاي اقتصادي منجر مي ش��ود. اين در 
حالي اس��ت كه در برخي بازارها، قيمت گذاري به شكل 
آزادان��ه انجام مي ش��ود و خبري از نظارت هاي ش��ديد 
نيست. نامشخص بودن تكليف اقتصاد، در طوالني مدت 
به زيان تمام بخش هاي اقتصادي كشور تمام مي شود. 
يك سرمايه گذار پيش از هرچيز نياز به آن دارد كه آينده 
خود و حوزه كاري خود را بشناس��د. يعن��ي بداند كه در 
س��ال هاي پيش رو چه ممنوعيت ها و محدوديت هايي 
وجود دارد و بر اساس آن فعاليت كند اما وقتي به شكل 
كوتاه مدت سياست ها تغيير مي كند و بس��ياري از آنها 
با يكديگر در تناقض هستند، اين فضا براي سرمايه گذار 
بسيار دشوار است. متاسفانه ما حتي شاهد آن هستيم كه 
در برنامه هاي بلندمدت مانند قوانين توسعه نيز برخي 
برنامه ها هيچ ش��باهتي با يكديگر ندارند. براي عبور از 
ش��رايط فعلي، بايد از كارشناس��ان و فعاالن اقتصادي 
نظرخواهي شود و پس از جمع بندي نظرات در هر بخش 
به تناسب موقعيت و واقعيت ها، تصميمات جديد و الاقل 
ميان مدت ابالغ شوند. در چنين فضايي حتي اگر حكم به 
آزادسازي قيمت ها و تعيين آنها در بازار داده شود نيز، با 
توجه به رقابت به وجود آمده ميان شركت هاي مختلف، 
قيمت نهايي حتي مي تواند از اع��داد فعلي نيز پايين تر 

تعيين شود كه به نفع مردم خواهد بود.

ب��ا وج��ودي ك��ه برخ��ي 
كارشناس��ان، ب��ه اث��ر امضا 
نكردن FATF توس��ط ايران 
بر گراني هاي اخير ب��ازار ارز 
اش��اره مي كنند ام��ا برخي 
ديگر از صاحبنظران معتقدند 
كه حتي اجراي دس��تورات 
ايج��اد  تغيي��ري   FATF
نمي كند و حتي اجراي آنها باعث بدتر ش��دن وضعيت 
بازار ارز مي ش��ود. براين اساس بد نيس��ت كه در كنار 
مطالعه نظر كارشناسان طرفدار امضاي كنوانسيون هاي 
مقابله با تروريسم مالي، پولشويي و.. نظر مخالفان آن نيز 
مطالعه شود تا دقيق تر بتوانيم داليل گراني دالر در بازار 
ايران را بررسي كنيم و متوجه شويم كه چه عواملي از 
گراني دالر سود مي برند و يا عامل رشد نرخ ارز هستند.

در ادامه نظر حسين حاجيلو كارشناس امور بين الملل 
را مي خواني��م.  افزايش قيم��ت دالر در ب��ازار داخلي 
ارتباطي به بازگشت ايران به ليست اقدامات مقابله اي 
FATF ن��دارد. در مورد بعضي گزارش هاي رس��انه اي 
منتشر شده در روزهاي اخير كه افزايش قيمت دالر به 
 FATF 30 هزار تومان را نتيجه بازگشت ايران به ليست
مي دانند باي��د گفت كه اتفاقًا اجراي كامل دس��تورات 
FATF منجر به كاهش دسترسي دولت به منابع ارزي 
در كشور خواهد شد. ما س��ال 95 توافقي 41 بندي با 
FATF داش��تيم كه بخش مهمي از آن راجع به انتقال 
اطالعات مالي كشور به خارج از كشور است. در شرايط 
جنگ اقتصادي، انتقال اطالعات مي تواند باعث لو رفتن 
مبادي ورود ارز به كش��ور ش��ود.البته اين اطالعات در 
مقاطعي لو رفته و هزينه آن را هم داده ايم. زمستان 96 
با يك اشتباه، اطالعات چند صرافي توسط دولت ما لو 
رفت و بهار 97 ش��اهد تحريم صرافي ه��ا بوديم. توافق 
41 بندي اي��ران و FATF عالوه بر ل��و رفتن اطالعات، 
ورود ارز نقد را نيز دش��وارتر مي كند. بخشي از مقررات 
FATF به سخت گيري در ورود ارز نقد به داخل كشور 
به اسم مبارزه با پول شويي مربوط است كه اين مقررات 
در ايران اجرا هم ش��ده و بخش��ي از اتفاقات ارزي سال 
97 ناشي از اين مس��اله بود؛ بنابراين اجراي دستورات 
FATF منجر به دشوارتر شدن ورود ارز به كشور و باالتر 
رفتن قيمت دالر مي ش��ود. اظهارات اسفند 98 آقاي 
همتي مديركل بانك مركزي مبني عدم بروز مش��كل 
در پي بازگشت ايران به ليس��ت FATF نشانه ديگري 
اس��ت كه بي ارتباط بودن افزايش قيمت دالر با مساله 
FATF را نشان مي دهد.طبق اظهارات همتي، ايران از 
روش هايي براي تأمين ارز استفاده مي كند كه ارتباطي 
 FATF ندارد؛ لذا اين ادعا كه عدم همكاري با FATF با
موجب رشد قيمت ارز شده در تناقض كامل با سخنان 

رييس كل بانك مركزي است.
  ادامه در صفحه 6

يادداشت روز

بازار سرمايه به تعادل رسيد
بحث ف��روش س��هام هاي 
دولت و شركت هاي مختلف 
با نام هاي داراي يكم، داراي 
دوم، پااليش��گاهي، بانك��ي 
و با ه��ر صنع��ت ديگري به 
صورت تئوريك نمي تواند بر 
روي س��هام موجود در بازار 
تاثير داشته باش��د چراكه؛ 
فروش يك سهم توسط دولت باعث تغيير سودآوري 
و عملياتي يك شركت نخواهد شد. گاهي بعد رواني 
اين موضوع مي تواند در بازار تاثيرداشته باشد. براي 
مثال اثرگذاري مثبت اين موضوع را در عرضه اوليه 
دارايكم و پااليشگاهي يكم ديديم كه باعث شد بازار 
روند مثبتي به خود گيرد. اما؛ برخ��ي از عرضه هاي 
دولتي باعث ش��د بازار روند قرمزي ب��ه خود گيرد و 
در نهايت ريز عمده اي داشته باشد. در نتيجه عرضه 
داراي س��وم نمي تواند تاثير چنداني در بازار داشته 
باشد همچنين نمي تواند روند معامالت گروه بانكي را 
تغيير دهد. اين عرضه تنها تاثير كمي در بازار خواهد 
داش��ت اما؛ دليل اينكه اين عرضه ها در بازار تاثيري 

ندارند اين اس��ت كه بازار يك بار از محل اين عرضه 
ضربه خورده ومتوجه ش��ده است كه خريد هر سهم 
به هر قيمتي توجيه پذير نيس��ت و مي بايس��ت به 
ارزندگي و ارزش ذاتي آن س��هم نگاه ش��ود و مالك 
اصلي خريد و فروش دربازارسرمايه، ارزش ذاتي سهم 
باشد. طي روزهاي گذش��ته بازار نشانه هاي خوبي از 
پايان داش��ته و روند تعادلي داشت. بحث اصلي خود 
شاخص اس��ت كه تا چه ميزان كاهش يا افزايش را 
طي اين مدت تجربه كرد. اما؛ مهم ترين نكته در روند 
بازار، بحث اصالح زماني بازار بود يعني اين شاخص 
از نظر اصالح زماني تا چه زماني به اين شكل خواهد 
بود و پيش بيني ها حاكي از اين بود كه ميانه مهرماه 
از نظر اصالح زماني و پس از دوم��اه ريزش مي تواند 
پايان زمان اصالحي بازار سهام باشد. اما؛ در روزهاي 
گذش��ته صنايع كوچك بازار كه اغلب صف فروش 
داش��تند تغيير هوي��ت دادند و به صف ه��اي خريد 
تبديل شدند و تقاضاي خوبي از س��وي سهامداران 
بازار داش��تند. مانند؛ گروه هاي دارويي، ساختماني، 
صنايع غذايي و ساير س��هم هاي موجود در بازار. اين 
موضوع نشان دهنده اين اس��ت كه در كنار شاخص 

جمشيد  نفرنويد مقصودي

پيمان حدادي

اصغر كيهان نيامعين شرقي حسين حاجيلوخسرو فروغان گران سايه

كل، شاخص هم وزن نيز رش��د كرده است. نكته اي 
كه تمامي كارشناسان بازار سرمايه مي گفتند؛ زماني 
بازار به تعادل مي رس��د كه ش��اخص هم وزن چند 
روزي روند مثب��ت را طي كند. اين بدان معناس��ت 
كه سهم هاي كوچك و كم حجم بازار بايد صف هاي 
خريد تشكيل دهند و نه صرفا چند سهم شاخص ساز 
بازار روند صعودي به خود گيرند. اين نشان دهنده اين 
است كه ش��اخص و بازار به يك تعادل نسبي رسيده 
و اين روند طي روزهاي آينده ادامه دار باشد مي توان 

گفت كه بازار در مسير تعادل قرار گرفته است اما اين 
تعادل به معناي رشد شاخص نيست شايد شاخص 
بتواند تا يك ميليون و 700 هزار واحد نيز رشد كند 
ولي نمي تواني��م بگوييم كه تمامي بازارس��هام روند 
صعودي به خود گرفته است اما مي توان گفت ديگر 
شاهد ريزش هاي س��نگين و عظيم در بازار سرمايه 
نخواهيم بود. در كل بازار س��رمايه در روند صعودي 
قرار گرفته است و پيش بيني مي ش��ود كه روزهاي 

آينده اين روند ادامه دار باشد.



عبور از اقتصاد دستوري و دولتي به اقتصاد آزاد يا افزايش 
نقش آفريني دولت در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اين 
سوال و ابهامي است كه در طول تمام سال هاي گذشته در 
اقتصاد ايران مطرح بوده و به نظر هنوز راهكاري براي آن 
پيدا نشده است.  بر اساس متن قانون اساسي، جمهوري 
اس��امي ايران، س��ه مدل اصلي اقتصاد را به رس��ميت 
مي شناسد. بخشي از اقتصاد در اختيار دولت باقي مانده، 
بخشي بايد به بخش خصوصي واگذار شود و در كنار اين 
دو، بخش تعاوني اقتصاد نيز به رس��ميت شناخته شده 
است. در اين بستر، بس��ته به اينكه دولت ها به چه تفكر 
اقتصادي نزديك بوده اند، نقشه ها و برنامه ريزي هاي كان 
با تغييراتي مواجه شده اما هرگز تكليف نهايي اين پرسش 
كه اقتصاد ايران بايد به كدام سمت برود، روشن نشده است. 
نمونه باالترين حضور و نقش آفريني دولت در حوزه هاي 
مختلف اقتصادي، به سال هاي ابتدايي پيروزي انقاب و 
سپس هشت سال دفاع مقدس باز مي گردد. دولت مير 
حسين موس��وي كه با نگاهي نهادگرايانه اداره مي شد، 
معتقد بود در شرايط جنگي، امكان خروج دولت از اقتصاد 
وجود ندارد و در واقع با توجه به ش��رايط خاص كشور، از 
مديريت صنايع بزرگ گرفته تا تهيه و توزيع اقام اساسي 
و كاالهاي موردنياز مردم بايد از سوي دولت انجام شود. در 
چنين بستري با اجراي سياست هاي كوپني، از مايحتاج 
روزانه مردم تا كاالهايي مانند س��يگار، از طريق سهميه 
كوپني در اختيار مردم قرار مي گرفت و حتي فروش برخي 
ديگر از كاالهاي مصرفي نيز با استفاده از دفترچه بسيج كه 
در اختيار خانوارها قرار گرفته بود، ممكن مي شد. با عبور از 
سال هاي جنگ، در دولت سازندگي اين نگاه قدري تغيير 
كرد و برخي دولتمردان در آن دوره به نقش آفريني بخش 
خصوصي روي خوش نشان دادند اما در عمل همچنان 
مديريت صنايع سنگين و پيش��برد اهداف زيرساختي 
در اختيار دولت باقي ماند. در دوره اصاحات نيز با وجود 
گام هاي مثبتي كه در مسير اجراي اصل 44 قانون اساسي 
و افزايش حضور بخش خصوصي برداشته شد، در نهايت 
اقتصاد ايران تكليف نهايي خود را نش��ناخت. با روي كار 
آمدن دولت هاي نهم و دهم، مسير طي شده در سال هاي 
قبل به هم ريخت. دولت احمدي نژاد كه با شعار عدالت 
اقتصادي روي كار آمده بود، بار ديگر بر نقش كليدي دولت 
در اقتصاد تاكيد كرد. اين دولت نه تنها به نقش آفريني قوه 
مجريه در اقتصاد قدرت دوباره داد كه حتي به حوزه هايي 
مانند صنعت ساختمان كه در طول تمام دهه هاي قبل 
در اختيار بخش خصوصي بود نيز ورود كرد و طرح پر سر 
و صداي مسكن مهر را در دستور كار قرار داد كه از همان 
زمان تا امروز، با انتقادهاي فراواني مواجه شده است. هرچند 
در همان دولت گام نخست هدفمندي يارانه ها نيز به اجرا 
درآمد كه در چارچوب آن با افزايش قيمت بنزين، بخشي 
از درآمد حاصل از آن به عنوان يارانه نقدي در اختيار مردم 
قرار گرفت اما در عمل اين سياست ها نيز به كاهش حضور 
دولت در اقتصاد كمكي نكرد. در دولت قبل حتي پيگيري 
سياست خصوصي سازي نيز با اما و اگرهاي فراوان مواجه 
شد و آمارهايي كه در سال هاي بعد منتشر شد نشان از آن 
داشت كه بخش مهمي از اين خصوصي سازي ها، عما در 

اختيار بخش خصوصي واقعي قرار نگرفته است.

    سردرگمي در دولت روحاني
ب��ا روي كار آم��دن دولت روحاني، به نظر مي رس��يد 
س��رانجام تكليف نگاه كان به اقتصاد ايران روش��ن 
خواهد ش��د. نزديك بودن روحاني به احزاب سياسي 
كه به نگاه مثبت به اقتصاد بازار مش��هورند، باعث شد 
اين تصور به وجود آيد كه دولت شانس بيشتري براي 
بخش خصوصي قائل مي شود. تركيب وزراي دولت نيز 
نشان داد كه تعداد بسياري از آنها به انديشه هاي بازار 
آزاد نزديك هس��تند اما آنچه در عمل رخ داد، كاركرد 
طوالني مدت نهادي اقتصادي در ايران و دشواري هاي 
جدي در تغيير وضعيتشان، باعث شد دولت يازدهم نيز 
در اجراي سياست هاي راديكال دست به عصا عمل كند 
و در نهايت اين موضوع به سردرگمي اقتصادي منجر 
شد. در شرايطي كه برخي وزراي دولت از لزوم كاهش 
جدي سياست هاي تصدي گرايانه صحبت مي كردند، 
برخي ديگر از وزرا ترجي��ح مي دادند كه با مداخله در 
بازار ش��رايط را مديريت كنند و همين امر باعث شد، 
حتي در دوره برجام و رونق نسبي اقتصادي، نيز تغيير 
ساختاري در اقتصاد ايران رخ ندهد. در سال هاي اخير 
و پس از بازگشت تحريم ها، به نظر نگاه مثبت به بازار 
آزاد كاهشي جدي يافته و دولت يا باالجبار يا بر اساس 
سياست هايي جديد، ترجيح داده مداخله خود در اقتصاد 
را ادامه دهد. اين موضوع در حالي رخ داده كه با توجه به 
كاهش جدي درآمدهاي نفتي، بخش مهمي از ارز مورد 
نياز كشور از سوي بخش خصوصي تامين شده و در اين 
ميان سياست هاي سختگيرانه بانك مركزي، باعث به 

وجود آمدن اختاف نظرهايي در اين حوزه شده است. 
حتي سياست سال گذش��ته دولت در افزايش قيمت 
بنزين كه با تصميم سوال برانگيز آبان 98 به اجرا درآمد 
نيز، گامي در مسير كاهش هزينه هاي دولت برنداشت 
و تمام درآمدهاي حاصل از اين برنامه نيز در قالب سبد 
معيشتي خانوار به حساب 60 ميليون ايراني واريز شد 
تا به اين ترتيب هم دولت، سياست هاي تصدي گرايانه 
خود را ادامه دهد و هم هزينه هاي بسيار گسترده را به 

شكل بودجه جاري پرداخت كند.

    بازگشت كوپن در سال 99
اين سردرگمي در سياست هاي كان اقتصادي، با افزايش 
فشار تحريم هاي امريكا و البته شيوع ويروس كرونا همراه 
شد تا بر اس��اس آمارهاي رسمي، چند ده ميليون ايراني 
براي تداوم زندگي روزمره خود نياز به حمايت هاي دولتي 
پيدا كنند. در كنار يارانه نقدي كه از 10 سال قبل و سبد 
معيشتي كه از يك سال قبل به حساب سرپرستان خانوار 
واريز مي شود، حاال نمايندگان مجلس طرحي را در دستور 
كار قرار داده اند كه بر اس��اس آن، دولت بايد مبلغي را به 
شكل ماهانه به حساب مردم واريز كند كه البته فقط با آن 
امكان خريد برخي كاالهاي اساسي وجود خواهد داشت. در 
ماه هاي گذشته گزارش هاي مختلفي درباره باال رفتن عدد 
خط فقر منتشر شده است. از تحليل مركز پژوهش هاي 
مجلس كه در بهار امسال اعام كرد تا خط فقر در دو سال، 
دو ميليون تومان باال رفته تا برخي گزارش ها كه نش��ان 
مي دهد خط فقر يك خانواده چهار نفره در شهري مانند 
تهران به 9 ميليون تومان در ماه رسيده، همگي نشان از آن 

دارد كه اوضاع زندگي براي گروه هايي از مردم دشوار شده 
اس��ت و در اين بين طرح مجلس براي بهبود اين شرايط 
كمك كااليي به ميليون ها ايراني اس��ت. ميرتاج الديني 
- نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس - درباره 
آخرين وضعيت پيگيري اين طرح گفت��ه: اين طرح در 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصويب و كليات آن نيز 
در صحن علني مجلس به تصويب رسيده است اما به دليل 
ماحظات دولت مجددا به كميسيون برگشت و جزييات 
آن از هفته بعد در صحن علني مجلس بررسي خواهد شد. 
پس از تصويب جزييات طرح تامين كاالهاي اساسي مردم 
در صحن علني مجلس يارانه كااليي مردم از 1 مهر محاسبه 
خواهد شد و به يارانه كااليي به حساب سرپرستان خانوار 
واريز خواهد شد. اعتبار يارانه كااليي به 60 ميليون ايراني 
تعلق خواهد گرفت كه 20 ميليون نفر 2 برابر و براي 40 
ميليون نفر نيز به صورت عادي واريز خواهد ش��د و با اين 
يارانه غيرنقدي صرفا مي توان از فروشگاه هايي كه بعدا اعام 

مي شود خريد ها را صورت دهند.
هرچند با وجود پيگيري هاي طوالني مدت اين برنامه در 
مجلس، هنوز دولت به شكل رسمي نسبت به آن اعام 
نظر نكرده اما به نظر مي رسد با توجه به فشاري كه بر 
معيشت مردم آمده، حتي اگر اين طرح نيز نهايي نشود، 
بايد طرحي ديگر را در اين مسير اجرا كرد. طرح هايي 
كه پيش از همه يك نشانه مهم دارند و آن تداوم نقش 
آفريني و حضور دولت در اقتصاد اس��ت. موضوعي كه 
برخي اصاحات اقتصادي در ايران را بار ديگر به تاخير 
مي اندازد و در شرايط دشوار درآمدي كشور، يك بار مالي 

جديد براي بودجه جاري ساالنه به وجود خواهد آورد.
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ثبت نام زنان در انتخابات 
رياست جمهوري بالمانع است

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درباره 
اينكه آيا زنان مي توانند براي انتخابات رياست جمهوري 
آينده نامزد ش��وند؟ گفت: ثبت نام بامانع اس��ت و 
بحث هاي ديگرش بايد به تدريج حل شود. سخنگوي 
شوراي نگهبان درباره اينكه آيا اصاح قانون انتخابات 
رياست به انتخابات سال 1400 خواهد رسيد يا خير؟ 
ادامه داد: نمي توانم در اين زمينه اظهارنظر كنم چون 
مصوبه هنوز به دست ما نرسيده است. شوراي نگهبان 
مثل هم��ه ادوار تجربه خود را از طريق پژوهش��كده 
شوراي نگهبان و نظرات اعضاي شورا بيان مي كند و 
صرفا نظرات شخصي است و نظر نهايي زماني است 
كه مصوبه به صورت رسمي براي ما ارسال شود. وي 
افزود: پژوهشكده و اعضاي شوراي نگهبان اگر نظري 
درباره اصاح قانون انتخابات داش��ته باشند، در همه 
ادوار اين نظرات به نمايندگان مجلس ارايه شده است. 
سخنگوي شوراي نگهبان درباره اينكه شنيده شده 
شوراي نگهبان به قرارداد 2۵ ساله ايران و چين ورود 
كرده است؟ گفت: ما هيچ گونه ورودي نداشتيم چون 
از طرح و موضوع قرارداد مثل شما از رسانه ها مطلعيم 
و تا زماني كه مصوبه اي از مجلس ارسال نشود ورودي 
نخواهيم داشت. وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا 
زنان مي توانند براي انتخابات رياست جمهوري آينده 
نامزد شوند؟ گفت: ثبت نام بامانع است و بحث هاي 
ديگرش بايد به تدريج حل شود. كدخدايي افزود: قانون 
موجود انتخابات رياست جمهوري شرايط چندگانگي 
را براي داوطلبان گذاش��ته اما مجلس در حال تاش 
براي تغيير شرايط از كمي به كيفي است. وي درباره 
اينكه تمهيدات شورا براي انتخابات آينده چيست؟ 
گفت: مذاكراتي را با وزارت كشور درباره انتخابات پيش 
رو شروع كرديم و اگر بنا باشد تغييري در روند برگزاري 
انتخابات قرار باشد رخ دهد، اعام مي كنيم. سخنگوي 
شوراي نگهبان درباره اينكه آيا كانديدايي به خاطر زن 
بودن رد شده اس��ت؟ گفت: ما هيچ وقت به دليل زن 
بودن كانديدايي را رد نكرده ايم. وي درباره برگزاري 
الكترونيكي انتخابات گفت: ما مذاكراتي را با وزارت 
كشور درباره الكترونيكي برگزاركردن انتخابات 1400 
در شرايط كرونا داشته ايم. سخنگوي شوراي نگهبان 
در پاسخ به سوالي درباره اينكه شما تاكيد كرديد كه 
ثبت نام در انتخابات بامانع است و رييس جمهور آتي 
مي تواند از بين زنان باشد، اين در حالي است كه هيچ 
كانديداي خانمي از سوي شورا تاييد نشده است. آيا 
نظر فقها در خصوص مصاديق رجل سياس��ي تغيير 
كرده اس��ت؟ گفت: من عرضم اين بود كه بحث هاي 
فرهنگي در كش��ور ما جدي است و مساله اي نيست 
كه با يك قانون حل شود ان شاءاهلل در دوره هاي آتي 
مساله فرهنگي حل شود. وي افزود: نظر فقها درباره 
بحث رياست جمهوري خانم ها هيچ تغييري نكرده 
است. سخنگوي ش��وراي نگهبان در پاسخ به سوالي 
درباره اينكه ابهاماتي مطرح شده مبني براينكه شوراي 
نگهبان رجل سياسي را عامدا تعريف نمي كند، نظر 
شما چيست؟ گفت: بعد از اينكه در سياست هاي كلي 
به شورا رجل سياسي تكليف شد كه تعريف شاخص 
كند، اين شاخص ها تعريف و به مجلس ارسال شده و 
ما وظيفه مان را انجام داديم و تعيين شاخص ها براي 
رجل سياس��ي و مذهبي و مدير بودن امر س��اده اي 
نيس��ت. همين االن كه اين ام��ر در مجلس اصاح 
مي شود روزانه نسبت به مصوبه اظهارنطر مي كنند و 
اينكه بايد براي مدير و مدبر بودن برنامه داشته باشد 
يا مشاورين معرفي كنند و مسائلي هست كه خيلي از 
نظر مفهومي قابل بحث است و مساله ساده اي نيست 
و ان شاءاهلل معيارهاي روشني را مجلس تعريف كند 

تا مشكل حل شود.

نگراني ايران درباره قره باغ
را درك مي كنيم

رييس جمهور روسيه در تماس تلفني با روحاني ضمن 
تشريح اقدامات اين كش��ور براي حل مناقشه قره باغ 
خاطرنشان كرد: نگراني هاي ايران از اين بحران منطقه اي 
را درك مي كنيم و عاقه مند به همكاري با تهران براي 
حل و فصل اين درگيري از مس��ير مذاكره و گفت وگو 
هستيم. »والديمير پوتين« تصريح كرد: مواضع ايران 
در مسائل منطقه از جمله بحران قره باغ از اهميت بااليي 
براي ما برخوردار است و از ادامه رايزني با تهران براي حل 
و فصل موضوع استقبال مي كنيم. رييس جمهور روسيه 
با بيان اينكه در وهله اول بايد جنگ متوقف شود، گفت: 
درگفت وگو با مقامات آذربايجان و ارمنستان درمورد 
آتش بس از تاريخ 10 اكتبر به توافق رسيده ايم و اميدوارم 
با برقراري آتش بس زمينه براي گفت وگو و مذاكره فراهم 
شود. پوتين مداخله كشورهاي ثالث و همچنين حضور 
برخي گروه هاي تروريس��تي در بحران قره باغ را براي 
منطقه خطرناك خواند و گفت: تاش همه ما همسايگان 
بايد پايان دادن به جنگ و خونري��زي و حل بحران از 
طريق گفت وگو و مذاكره باشد . رييس جمهور روسيه در 
بخش ديگري از اين گفت وگو با تاكيد بر اينكه مواضع اين 
كشور درمورد برجام و تحريم هاي غيرقانوني عليه ايران 
روشن و شفاف است، افزود: همواره با اقدامات غيرقانوني 
عليه ايران مخالف بوده ايم.  پوتين با اشاره به تاثير شيوع 
ويروس كرونا بر روابط اقتصادي و تجاري كش��ورها از 
جمله ايران و روسيه ابراز اميدواري كرد كه با مهار كرونا 
سطح روابط دوباره به س��طح قبل بازگردد و توافقات 
قبلي دو كشور اجرايي و عملياتي شود . همچنين وزير 
امور خارجه كش��ورمان در پيامي از كاهش خصومت 
ميان جمهوري آذربايجان و ارمنستان در منطقه قره باغ 
استقبال كرده و آنها را دعوت به مذاكره كرد. محمدجواد 
ظريف در توييتي نوشت: »ايران از توقف خصومت ها 
در منطقه ناگورنو-قره باغ به عنوان قدمي در راستاي 
صلح استقبال مي كند. ما از همسايگان خود، جمهوري 
آذربايجان و ارمنستان، مي خواهيم كه بر اساس احترام 
به حقوق بين الملل و تماميت ارضي، در گفت وگوهاي 
جدي مشاركت نمايند. از تاش هاي سازنده همسايه 

مان، كشور روسيه، نيز قدرداني مي كنيم.«

تحليل تورم سه ماهه بهار 99
مركز پژوهش هاي مجلس طي گزارشي به تحليل 
تورم در سه ماهه بهار 1۳99 پرداخت. به گزارش 
روابط عمومي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اس��امي، دفتر مطالعات اقتص��ادي اين مركز در 
گزارش��ي با عن��وان »تحليل تورم س��ه ماهه بهار 
1۳99« آورده است؛ نرخ تورم و نوسانات آن، يكي 
از مهم ترين متغيرهاي اقتصادي عامت دهنده به 
فعاالن اقتصادي است. به طور معمول گزارش هاي 
دوره اي تورم در كش��ورهاي مختلف دنيا، توسط 
بانك هاي مركزي منتشر مي شود كه شامل تحليلي 
ب��ر مهم ترين عوامل اثرگذار بر ن��رخ تورم در دوره 
مورد بررسي، تحليل عوامل اثرگذار در دوره بعدي 
و سياست بانك مركزي در قبال نوسانات اقتصادي 
و تعيين نرخ تورم هدف اس��ت. متأس��فانه چنين 
گزارشي توسط بانك مركزي ايران منتشر نمي شود. 
از اين رو مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي 
به منظور برآورده ك��ردن نياز نمايندگان مجلس 
شوراي اسامي و جامعه كارشناسي براي دستيابي 
به تحليلي درباره سياست هاي اتخاذ شده و آثار آن 
بر شاخص هاي قيمت، اقدام به انتشار گزارش هاي 
تحليلي فصلي تورم كرده است. اين گزارش ها كه 
پس از پايان هر فصل منتشر مي شود، شامل مروري 
بر آخرين تغييرات شاخص قيمت مصرف كننده، 
مهم ترين عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره گذشته 
و مهم ترين عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در دوره آينده 
است. گزارش مركز پژوهش هاي مجلس در بررسي 
تغييرات نرخ ت��ورم در بهار 1۳99 عنوان كرده كه 
شاخص قيمت مصرف كننده با 8۳/6 درصد افزايش 
در بهار 1۳99 نسبت به پايان سال 1۳98، باالترين 
ميانگين نرخ رش��د شاخص قيمت مصرف كننده 
در ط��ول چهار فصل گذش��ته را ثبت كرد. ضمن 
آنكه همچنين از بين گروه هاي كااليي با تفكيك 
موضوعي، گروه »كاال و خدمات متفرقه« بيشترين 
رشد را داشته اس��ت. گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس در تبيين علل افزايش ن��رخ تورم در بهار 
1۳99 از مهم ترين علل افزايش نرخ رشد شاخص 
قيمت مصرف كننده در فصل بهار را رشد پايه پولي 
و نقدينگي و همچنين افزايش نرخ ارز دانسته است 
به طوري كه نرخ رشد نقدينگي و پايه پولي در فصل 

بهار، هر دو باالتر از نرخ رشد بلندمدت بوده است.
گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجلس در تش��ريح 
توصيه هاي سياستي خود مي افزايد: افزايش پايه 
پولي و نقدينگي و رشد شديد شاخص هاي قيمت 
در بازار دارايي ها و كاالي بادوام، مي تواند نش��ان از 
انتظارات تورمي باال باشد. فاصله گرفتن نرخ تورم از 
نرخ رشد نقدينگي نبايد سياست گذار را درخصوص 
رابطه اين دو به اشتباه بيندازد. آنچه در حال حاضر 
بايد در اولويت سياست گذار پولي قرار گيرد، كنترل 
رشد قيمت در بازار دارايي هاست. بنابراين گزارش 
رشد شديد بازار دارايي اگر ناشي از رشد نقدينگي 
باش��د، در نهايت بر شاخص قيمت تخليه خواهد 
ش��د و در نتيجه الزم است تا رشد قيمت ها در اين 
بازار كنترل شود. نمي توان تصور كرد كه پايه پولي 
و نقدينگي با نرخ زيادي رشد داشته باشند، اما بازار 

دارايي بتواند ضربه گير اثرات تورمي آنها باشد.
در ادام��ه پيش��نهادهاي سياس��تي گ��زارش مركز 
پژوهش هاي مجلس عنوان ش��ده است در حالي كه 
عامل اصلي رشد پايه پولي و پس از آن نقدينگي، كسري 
بودجه دولت است، بدون كنترل كسري بودجه دولت 
و پيش بيني روش هاي غير تورم زا براي تأمين كسري 
بودجه، نمي توان انتظارات تورمي و تورم را كنترل كرد. 
در كنار آن افزايش نرخ سود كوتاه مدت، مي تواند يكي از 
راهكارها براي كنترل رشدهاي شديد قيمت در بازارهاي 
دارايي )بورس، سكه، ارز و مسكن( باشد. افزايش نرخ 
سود كوتاه مدت بايد تا حدي )متناسب با تورم انتظاري( 
باش��د كه ضمن توجه به وضعي��ت ترازنامه بانك ها و 
وضعيت ركود اقتصادي، بتواند منابع را از بازار دارايي ها 

به سمت سپرده هاي بانكي سوق دهد.

     نكته مثبت افزايش ماليات بر ارزش افزوده
درحالي كه رييس كميته اصاح ساختار بودجه يكي 
از تغييرات ساختار بودجه س��ال آينده را افزايش يك 
درصدي ماليات بر ارزش افزوده اعام كرده است، يك 
تحليلگر اقتصادي معتقد است: از آنجا كه بخش زيادي 
از اقتصاد كش��ور معاف از ماليات است و فرار مالياتي 
گسترده اي وجود دارد، افزايش ماليات بر ارزش افزوده 
به دليل ساختار مناسب تر آن نسبت به ماليات بر درآمد 
فساد، فرار و معافيت مالياتي را كاهش مي دهد. رييس 
كميته اصاح ساختار بودجه درباره جزييات تغيير در 
بودجه سال آينده اعام كرد: بخش هاي توليدي كشور 
بيش از ساير كشورها ماليات پرداخت مي كنند كه به 
همين منظور براي حمايت از شعار سال مبني بر جهش 
توليد در طرح احكام بودجه س��ال 1400 پيشنهاد 
داده شده تا ۵ درصد از ماليات بخش توليدي و خدماتي 
كس��ر و در مقابل 1 درصد به ماليات ب��رارزش افزوده 
اضافه شود زيرا، ماليات برارزش افزوده بر ميزان مصرف 
دريافت مي شود. در اين زمينه، ميثم هاشم خاني اظهار 
كرد: تنها نكته مثبت افزايش يك درصدي ماليات بر 
ارزش افزوده اين است كه چون بخش زيادي از كشور 
به صورت قانوني از ماليات معاف هستند و بخش هايي 
كه از ماليات بر درآمد معاف هستند، مشمول ماليات 
بر ارزش افزوده مي شوند بنابراين، با كاهش ماليات بر 
درآمد و افزايش ماليات بر ارزش افزوده، فساد موجود در 
ساختار اخذ ماليات بر درآمد كم مي شود. وي با بيان 
اينكه ساختار اخذ ماليات بر درآمد در ايران چون مبتني 
بر اظهارنظر كارشناس مالياتي است به شدت مستعد 
فساد اس��ت برعكس ماليات بر ارزش افزوده اينگونه 
نيست، افزود: از آنجا كه ساختار ماليات بر ارزش افزوده 
الكترونيكي اس��ت بنابراين، افزايش ماليات بر ارزش 
افزوده مي تواند معافيت و فرار مالياتي نهادها، سازمان و 
ارگان هاي زيادي در اقتصاد كشور را كه ماليات بر درآمد 
نمي پردازند و مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي شوند، 

كم رنگ تر كند.

نگراني فزاينده از وضعيت معيشتي مردم

چند ميليون ايراني، به كمك اقتصادي دولت نياز دارند؟

رييس جمهور:  هر فردي ماسك نزند 50 هزار تومان جريمه خواهد شد
رييس جمهور گفت: اگر كسي از ماسك استفاده نكند پنجاه 
هزار تومان جريمه مي شود و نيروي انتظامي و بسيج ما اين 
وظيفه را بر عهده دارند كه جريمه را به فرد متخلف اعام 
كنند. به گزارش ايسنا، حجت االسام والمسلمين حسن 
روحاني طي سخناني در جلسه ستاد ملي مديريت بيماري 
كرونا با بيان اينكه همه افراد جامعه بايد در اجتماعاتي كه 
حاضر مي شوند از ماسك استفاده كنند، گفت: اگر كسي از 
ماسك استفاده نكند پنجاه هزار تومان جريمه مي شود و 
نيروي انتظامي و بسيج ما اين وظيفه را بر عهده دارند كه 
جريمه را به فرد متخل��ف اعام كنند. وي افزود: اين طرح 
فعا مربوط به تهران بزرگ است و بعد مي تواند در صورت 
نياز در س��اير شهرها انجام شود. رييس جمهور همچنين 
با بيان اينكه مردم براي مراس��م سوگواري پايان ماه صفر 
پروتكل ها را مراعات كنند، تصريح كرد: امسال پياده روي 
به سمت خراسان رضوي نداريم و همچنين هر مراسمي 
كه برگزار مي ش��ود بايد مراعات همه پروتكل ها را در نظر 
داشته باشد كه قبا هم به مردم اباغ شده است. روحاني با 
تاكيد بر اينكه رعايت بهداشت بهترين و تنها راه در شرايط 
فعلي براي مقابله با كرونا است، گفت: مثا ما ممكن است 
با ش��يوع آنفلوآنزا هم مواجه ش��ويم اما براي آن دوا و دارو 
داريم و امور بهداشتي برقرار اس��ت ولي براي كرونا هنوز 
دارو يا واكسن در اختيار نداريم و تنها راه توسل به رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي است. وي با اش��اره به تاش هاي 
پزشكان براي دستيابي به واكسن كرونا ادامه داد: در كنار 
اين موضوع خيلي مهم است كه بيماران را سريعا شناسايي 
كنيم و راهش اين است كه تست هايي كه انجام مي دهيم 
را گس��ترش دهيم. رييس جمهور ادامه داد: ديروز با وزير 
بهداشت تلفني صحبت كرديم و امروز هم اعام كرديم كه 
آماده ايم ده هزار تست عاوه بر تست هاي روزانه انجام شود 
و بودجه آن را هم تامين مي كنيم. همچنين براي خريداري 
كيت هايي كه خيلي آس��ان و در كوتاه زمان - حدود يك 
ربع يا بيست دقيقه - به ما جواب مي دهد نيز صحبت شد 
كه صد ميليون دالر ب��راي خريد اين كيت هاي مورد نياز 
و خريدهاي خارجي اختصاص داديم. وي گفت: البته در 
داخل هم كيت هايي در حال س��اخت است و از خارج نيز 
تامين الزم را انجام مي دهيم كه در مجموع به تحول بزرگي 
در تست گيري منجر مي شود. روحاني با تاكيد بر اينكه فرد 
مبتا ممكن است عامت هم نداشته باشد اما ناقل باشد، 
تصريح كرد: مهم اس��ت كه جلوي مسير انتقال را بگيريم 
و براي اينكه اين مسير گرفته شود، به محض آنكه فهميد 
مبتا شده است، به خانواده و محل كار خود اطاع دهد و 

دو هفته در قرنطينه باقي بماند و حق خروج از قرنطينه را 
نداشته باشد. وي ادامه داد: اگر فرد تخلف كند براي هر نوبت 
تخلف، 200 هزار تومان جريمه مي شود. سازوكار و سامانه 
آن مشخص شده و وزارت بهداشت مسوول آن است. اين 
تخلف بايد به حسابي كه وزارت بهداشت امروز آن را اعام 
مي كند، واريز شود و اگر آن را واريز نكند از روش هاي ديگر 
گرفته مي شود. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه اين جريمه ها 
بايد به حسابي كه امروز توسط وزارت بهداشت اعام مي شود 
واريز شود، تصريح كرد: اگر فردي جريمه را پرداخت نكرد 
از راه ه��اي ديگر به عنوان بدهكاري آن افراد اقدام به عمل 
مي كنيم كه اين موضوع نيز جزو مصوبات امروز ستاد ملي 
كرونا بود. روحاني ادامه داد: نيروي انتظامي، بسيج و ناظران 
و بازرسان وظيفه دارند، مشخصات افراد متخلف را ثبت و به 
خود فرد اعام كنند و او نيز بايد ظرف دو هفته در حسابي 
كه وزارت بهداشت اعام مي كند مبلغ جريمه خود را واريز 
كند و چنانچه اين واريز انجام نشود، از راه هاي مختلف، مبلغ 
جريمه از حسابش كسر مي شود. وي افزود: نيروي انتظامي 
از ابزار و وسايلي كه در اختيار دارد استفاده مي كند. ممكن 
است فردي ماسك ندارد و ناظران با او مواجه نشوند يا با او 
صحبتي نكند اما در عين حال به وي اباغ خواهد شد كه چه 
روزي، در چه خياباني، بدون ماسك بوده ايد و موظف هستيد 
۵0 هزار تومان جريم��ه را پرداخت كنيد. رييس جمهور 
با تاكيد بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي از سوي اصناف، 
اظهار كرد: اگر فردي كه به عنوان خدمت دهنده در اصناف 
حضور دارد، خودش مراعات نكند، جريمه مي ش��ود. اگر 

به افرادي خدمت بدهد كه داراي ماسك نيستند، باز هم 
جريمه مي شود. روحاني در توضيح ميزان پرداخت جريمه 
از سوي متخلفان اصناف، گفت: بنابر گزارشي كه ناظران 
خواهند داد، براي صنوف و فردي كه در اصناف پروتكل ها 
را رعايت نمي كند، در مرحله اول تذكر داده مي ش��ود، در 
مرحله دوم فرد ۳00 هزار تومان جريمه مي شود، در مرحله 
سوم، 1 ميليون تومان جريمه در انتظار اوست و در مرحله 
چهارم، محل كسب متخلف پلمب مي شود. وي با يادآوري 
اينكه چهار مرحله جريمه براي كساني است كه در اصناف 
فعاليت مي كنند، اظهار كرد: اين افراد موظف هستند هم 
خودش��ان پروتكل هاي بهداش��تي را مراعات كنند و هم 
صرفا به افرادي خدمت دهند كه آنان هم از ماسك استفاده 
مي كنند. رييس جمهور با اشاره به مصوبات ستاد مقابله با 
كرونا براي رعايت پروتكلهاي بهداشتي در شبكه حمل و 
نقل عمومي گفت: متروها در كنار مراكز پرجمعيت شهري 
مانند پاساژها هستند. تيمي موظف هستند و حضوري به 
مردم اباغ مي كنند. بسيج، نيروي انتظامي و بازرسان وزارت 
بهداشت به افراد تذكر مي دهند. در زمينه مترو براي ورود به 
محوطه نيز ماسك زدن بايد مراعات شود اما نسبت به تاكسي 
و اتوبوس شرايط متفاوت است. روحاني در بخش ديگري از 
سخنانش با اشاره به ميزان جريمه در نظر گرفته شده براي 
رعايت نكردن پروتكل هاي بهداشتي در خطوط تاكسيراني، 
اظهار كرد: اگر راننده تاكس��ي رعايت نكند و ماسك نزند، 
100 هزار تومان جريمه مي شود و اگر مسافر بدون ماسك 
را سوار كند براي هر نفر 20 هزار تومان جريمه مي شود. وي 

تأكيد كرد: همه از جمله پليس راهنمايي و رانندگي موظف 
هستند، اگر راننده اي كه مراعات نمي كند شماره  پاكش 
را يادداشت كنند و كد جريمه را بنويسند.  رييس جمهور با 
اشاره به ميزان جريمه تخلف از پروتكل ها در اداره ها گفت: 
نسبت به ادارات عاوه بر مقررات قبلي، افراد بايد خود رعايت 
كنند و نسبت به افرادي كه ماسك ندارند، خدمت ندهند. 
براي ورود به ادارات نيز مقرراتي مش��خص شد؛ هم براي 
حراست و هم براي نگهباني. آنها بايد مانع ورود افراد بدون 
ماسك به ادارات شوند.  روحاني تاكيد كرد: اگر نگهباني و 
حراست اين وظيفه را رعايت نكند، همه مقرراتي كه براي 
فرد متخلف گذاشته شده بود، براي حراست و نگهباني هم 
جاري است. روساي بخش ها و ادارات هم اگر نظارت نكنند، 
خودشان شامل جريمه مي ش��وند. وي با اشاره به افزايش 
ابتاي خانوادگي به كرونا، گفت: در موج اخير و در برخي از 
موارد، همه اعضاي خانواده يعني پدر، مادر، فرزند، پدربزرگ 
و مادربزرگ همه با هم به بيمارستان مراجعه كردند كه اين 
نشان از كاهش حساسيت ها در منازل و خانواده ها است. 
رييس جمهور همچنين با اش��اره به وضعيت ابتاي افراد 
به كرونا در ماه هاي اخير، تصريح كرد: آمار ثبت شده اخير 
مبتايان به كرونا در كشورهاي اروپايي چند برابر بيشتر از 
آمارهاي آخر اسفند98 و فروردين 99 است كه نشان از موج 
شديدتر اين بيماري دارد. روحاني يادآور شد: البته جهش 
خاصي هم در اين ويروس رخ نداده و همان شرايط قبلي را 
دارد اما شرايط انتقال كمي آسان تر شده و امروز حد ابتا در 
دنيا و كشورما باال رفته است و ما بايد حتما با اين مساله مقابله 
كنيم. وي گفت: طبق آمارها تعداد فوتي ها نسبت به تعداد 
افراد مبتا به كرونا خيلي فاصله دارد يعني تعداد مرگ و مير 
نسبت به افراد مبتا خيلي كاهش يافته كه اين نشان دهنده 
افزايش مراقبت بخش درمان كشور و همچنين خود مردم در 
اين زمينه است كه نقطه مثبت گزارش است. رييس جمهور 
افزود: در گزارش امروز مش��خص شد بيشتر افرادي كه به 
كرونا مبتا شده و فوت مي كنند، باالي ۷0 سال سن دارند 
و ما از همه افرادي كه در سنين باال و باالي ۷0 سال هستند، 
مي خواهيم مراقبت بيشتري انجام دهند. زيرا طبق گزارش 
اين نمودار و آمارها، وقتي سن فرد مبتا از ۷۵ سال بيشتر 
مي شود، احتمال مرگ ومير افزايش مي يابد. رييس دولت 
تدبير واميد، بيماري هاي زمينه اي را نيز در فوت افراد مبتا 
به كرونا موثر دانست و اظهار كرد: از همه افرادي كه سن باال 
دارند، خواهش مي كنم مراعات بيشتري در زمينه انجام 
دهند. البته در گزارشي كه اينجا ارايه شد خوشبختانه در 1۷ 

استان روند كرونا كاهش داشته است كه جاي تشكر دارد.



گروه بانك و بيمه | 
در اولي��ن روز كاري بعد از تحري��م ثانويه 18 بانك 
عمدتا خصوصي ايران از سوي امريكا، كارشناسان 
معتقدند كه با توج��ه به تحريم ه��اي قبلي بانكي 
 ،FATF ايران، بانك مركزي و گ��روه اقدامات مالي
تحريم هاي جديد اثري بر اقتصاد ايران ندارد و تنها 
يك بهانه و اثر رواني ب��راي تاثيرگذاري بر بازارهاي 
ايران بوده اس��ت. شاهد مدعا وضعيت نرخ ارز است 
كه مانند هفته هاي قبل، نرخ دالر همچنان در مرز 
30 هزار تومان و س��كه در كانال 15 ميليون تومان 
قرار داد لذا بازار واكنش زيادي نسبت به تحريم هاي 
ثانويه نش��ان نداده اس��ت زيرا اثر اين تحريم هاي 
ثانوي��ه تاثيري بر مب��ادالت ارزي و بانك��ي ندارد و 
فشارهاي تحريم قبال از مسيرها و تحريم هاي ديگر 
اثر خود را گذاش��ته است.  مديركل بين الملل بانك 
مركزي با بي��ان اينكه تحريم هاي اخير امريكا عليه 
بانك ها، بيشتر اثر رسانه اي، سياسي و تبليغاتي دارد 
گفت: هم��ه بانك هايي كه نام آنها ديروز)جمعه( به 
عنوان تحريم شده  اعالم ش��د قباًل هم در فهرست 
تحريم هاي امريكا وجود داشتند.حميد قنبري درباره 
تحريم بانك هاي ايران توسط امريكا ابراز كرد: همه 
بانك هايي كه نام آنها ديروز به عنوان تحريم ش��ده، 
اعالم ش��د قباًل هم در فهرس��ت تحريم هاي امريكا 
وجود داشتند.پس از اينكه اياالت متحده امريكا از 
برجام خارج شد همه تحريم هاي لغو و تعليق شده 
را دوب��اره بازگرداند و اين بانك ها هم از همان زمان, 
تحريم ش��دند بنابراين اتفاق جدي��دي درباره اين 
بانك ها نيفتاده اس��ت.نوع اعالم اين خبر هم نشان 
مي دهد كه امريكايي ها مي دانند قرار نيست اتفاق 
جديدي در نتيجه اين تحريم بيفتد، آنها در مواردي 
كه بخواهند مجموعه مالي را تحت فشار شديد قرار 
دهند، تحريم آن را از قبل اعالم نمي كنند و ناگهاني، 
آن را اعالم مي كنند.مديركل بين الملل بانك مركزي 
اضافه كرد: در دو سال گذشته وضعيت روابط بانكي 
و تأمين مالي تجارت خارجي خود را به نحوي حفظ 
كرديم كه اثري ب��ر وضعيت تأمين كاالها در داخل 
كش��ور وجود نداشته باش��د با اينكه در اين دو سال 
ش��ديدترين تحريم ها بر نظام بانكي و مالي كشور، 
اعمال شده است.توانس��تيم ارز مورد نياز كاالهاي 
اساس��ي و مورد نياز مردم و م��واد اوليه واحدهاي 
توليدي را تأمين كنيم.در 6 ماه نخس��ت امس��ال با 
وجود همه فش��ارها، توانس��تيم 5 ميليارد و 300 
ميليون دالر ارز را براي كاالهاي اساسي تأمين كنيم و 
همچنان هم اين فعاليت ادامه مي يابد.صرفًا از طريق 
بانك ها كار نمي كنيم به جز آن, كانال هاي ديگري 
وجود دارد كه از طريق آن ارز مورد نياز ذي نفعان را 

تأمين مي كنيم.

   تبليغات رواني امريكا 
از تحريم بانك هاي ايراني

همچنين يك نماين��ده مجلس با اش��اره به ايجاد 
تبليغات روان��ي امريكايي ها با تحري��م دوباره 18 
بانك ايراني، گفت: ترامپ نياز دارد تا مردم امريكا را 
قانع كند، فشارها بر ايران جواب داده است.مهرداد 
گودرزوند چگيني درباره هدف امريكايي ها از تحريم 
دوباره 18 بانك، گفت: با توجه به شرايط قطع ارتباط 
ايران با ساير كش��ورها از نظر بانكي، امريكايي ها با 
تحريم 18 بانك كشور به تبليغات و خوراك داخلي 
دست زدند تا جبران شكس��ت هايي كه از ايران در 
نتيجه مقاومتي كه در بحث تحريم ها متحمل شدند، 
بكنند. برهمين اس��اس آن��ان بانك هاي خصوصي 
و بانك هايي كه به نوعي در مراودات بانكي كش��ور 
چندان تاثيرگذار نيستند را مورد تحريم قرار دادند. 
از طرف ديگر نپذيرفتن FATF از سوي ايران براي 
آنها بسيار سنگين تمام شده، به طوري كه بايد آن را 
براي مردم كشور خود به گونه اي توجيه مي كردند، به 
همين دليل اين كارها بيشتر به نظر تبليغات داخلي 
مي رس��د وگرنه تاثيري در اس��اس كار ايران ندارد.

امريكا قبال تمام كانال هاي ارتباطي ما با دنيا را قطع 
كرده است، بنابراين از نظر ايراني ها اين كارها اصال 
جديد به حساب نمي آيد، بنابراين خيلي تاثيرگذار 
نيست.اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در 
رابطه با مباحثي كه اين تبليغات رواني هدف قرار داده 
است، اظهار داشت: چند هدف را مدنظر دارند. امريكا 
بحث انتخابات را در پيش رو دارد، بنابراين تالش خود 
را به كار مي بندد بر مردم ايران فش��ار بيشتري وارد 
كند تا در فضاي بين الملل با س��ر و صدا همراه شود. 
سياستمداران اين كشور به شدت پيگير راهبرد مورد 
اشاره هس��تند تا تنها كانال هاي باقي مانده را قطع 
كنند و از اين طريق مطرح كنند، كوتاه نخواهند آمد. 
اما بايد بدانند چنانچه روزنه اي ب��راي واردات دارو 
باشد، قطعا از اين طريق انجام نخواهد گرفت.چگيني 
در رابطه با دستاورد امريكا از تحريم هاي جديد عليه 
بانك هاي ايراني ابراز كرد: امريكا تمام دستاوردهاي 
خود را از تحريم ها عليه ايران كسب كرده است. ايجاد 
چالش عليه ايران و قطع ارتباط با امكانات مالي ديگر 
كش��ورها از همين دستاوردهايش است. اين كشور 
از كارهايي كه انجام مي دهد در كل تنها يك نتيجه 
مي خواهد و آن هم فشار عليه ملت ايران است. شايد 
برنامه ريزان آن مي انديش��ند تمام روزنه ها به روي 
ايران در دنيا بايد بسته شود، اما با تمام اين تالش ها در 
نهايت چيزي نصيب امريكا نخواهد شد و همانطور كه 
اشاره كردم تنها يك جنگ تبليغاتي در گرفته است.

وي در اين خصوص افزود: رييس جمهوري امريكا در 
صد برآمده مردم خود را قانع كند تا از فشارهايي كه 
بر ايران وارد آورده، پاسخ مورد نظر را دريافت كرده 

است، اما با اين كار دستاورد ديگري غير از آنچه كه 
مدنظر دارند، نصيب سياستمداران امريكايي خواهد 
ش��د.اين نماينده مجلس درباره لزوم به كارگيري 
روش هاي جايگزين مبادالت مال��ي بين المللي به 
منظور خنثي س��ازي فش��ارهاي امريكا در تحريم 
بانك ها تصريح كرد: بانك مركزي و دولت يقينا بايد 
از بخش خصوصي مورد اعتماد به خوبي استفاده كند 
و كشورهايي كه به نوعي با ما همكاري كرده اند، چه 
آنهايي كه در همس��ايگي ايران قرار دارند و چه غير 
از اين بوده، اما در مراودات گذشته نشان دادند قابل 
اعتمادند بايد از طريق آنه��ا ارتباطات و كانال هاي 
ارتباطي خ��ود را حفظ كنيم تا دولت امريكا مجبور 

به تغيير مسير شود.

     18 بانك بهانه اي نداشته اند 
از س��وي ديگر، نايب رييس كمس��يون امنيت ملي 
مجلس گفت: با تحريم هاي جدي��د كه اكثرا بخش 
خصوصي هستند و تمام منابع آنها براي مردم است، 
ثابت مي شود كه ملت ايران و شهروندان ايراني مورد 
هدف تحريم ها و تهديدات امريكا هس��تند.  وزارت 
خارجه امريكا به تازگي اعالم كرد كه 18 بانك ايراني 
را به فهرس��ت تحريم هاي خود اضافه كرده اس��ت. 
بانك هايي كه در بين آنها اس��امي جديدي به چشم 
مي خورد كه عمومًا بانك هاي خصوصي هستند كه 
كمترين اتهامي متوجه آنها نيس��ت و هيچ بهانه اي 
دس��ت خارجي ها نداده اند.با اين حال، دولت ترامپ 
در اقدامي مغرضانه و تبليغاتي فهرستي از بانك هاي 
ايراني را بدون هيچ دليل قانع كننده اي منتشر كرده 
است. چيزي كه به گمان بسياري از كارشناسان گوياي 

عملكرد خودخواهانه دولت ترامپ است.نايب رييس 
كمس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس 
ش��وراي اس��المي ضمن محكوم كردن اقدام جديد 
اياالت متحده گفت: امريكا با تحريم هاي جديد عليه 
بانك هاي جمهوري اسالمي ايران نشان داد كه تابع 
هيچ قاعده بين المللي نيست و اينكه همواره مدعي 
بوده كه حاكميت و دولت ايران را تحريم مي كنيم، زير 
سوال رفته است.شهريار حيدري افزود: حاال مي بينيم 
اين ادعا كه هدف تحريم ها صرفًا حاكميت است، با اين 
تحريم هاي جديد كه اكثرا بخش خصوصي هستند 
و تمام منابع آنها براي مردم اس��ت، ثابت مي شود كه 
ملت ايران و شهروندان ايراني مورد هدف تحريم ها و 
تهديدات امريكا هستند. نايب رييس دوم كمسيون 
امنيت ملي مجلس با بيان اينكه هم اكنون ش��وراي 
اروپايي، چين و بسياري از كشورها اين اقدام را محكوم 
كرده اند، اظهار كرد: همين موضوع ثابت مي كند اول 
آنكه آقدام امريكا غيرقانوني اس��ت و ايران در منظر 
حاكميت بين المللي حقانيت دارد.ما هم بايد در مورد 
اين تهديدها راهبردهاي مش��خص و مدون داشته 
باشيم و بانك مركزي نيز براي تامين و توزيع ارز بايد 
اقدامات پيشگيرانه هدفمند و مشخص داشته باشد. 
حيدري خاطرنش��ان كرد: در مجموع امريكا با اعالم 
تحريم هاي جديد رفتار غيرعادالنه، ظالمانه و خالف 
مقررات بين المللي به نمايش گذاش��ت.اين نماينده 
مجلس تصريح كرد: اينگونه تحريم ها بيشتر كاركرد 
داخلي براي آنها دارد و آسيب بين المللي جدي براي 
ما به دنبال ندارد. با اين حال، اين تهديدها در 40 ساله 
گذشته وجود داشته و دشمني امريكا با ما پايان ندارد.

حيدري با بيان اينكه اين سياس��ت ها هميشه وجود 

داشته ولي تاكتيك ها متفاوت بوده است، اضافه كرد: 
اياالت متحده گاهي در سياس��ت ها به دنبال اجماع 
بين المللي و گاهي به دنبال اجماع منطقه اي و گاهي 
نيز به دنبال تنش در منطقه ما با ديگر كشورها بوده 
است. ولي وقتي به بن بست مي رسد از تنها دستاويز 
خود اس��تفاده مي كند.اين تحريم ه��ا صرفا تحريم 
يكجانبه امريكايي است و بين المللي نيست. به نحوي 
كه اين بار هم  بخش خصوصي و ملت را تحريم كرد و 
اين را نشان داد كه خالف شعار خود حركت مي كند؛ 
چرا ك��ه ترامپ ادعا مي كرد ما ب��ا دولت و حاكميت 
جمهوري اسالمي ايران مشكل داريم، اما امريكا با همه 
ملت و حاكميت اين نقطه از جهان به يك اندازه مشكل 

دارد و تحريم ملت ايران تنها سالحي است كه دارد.

   ايجاد روش هاي جايگزين 
در مبادالت مالي بين المللي

رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران 
معتقد است در ش��رايط كنوني بايد در سريع ترين 
زمان ممكن ب��ه دنبال بهترين روش هاي جايگزين 
مبادالت مالي بين المللي باشيم.18 بانك ايراني به 
تازگي از سوي امريكا تحريم شد كه به گفته برخي 
كارشناس��ان مي توان با هم انديشي دولت و بخش 
خصوصي راهكارها و روش هاي دور زدن تحريم هاي 
جديد را يافت.نجفي عرب با تاكيد بر اينكه ارز 4۲00 
توماني بايد از اقتصاد حذف شود، تصريح كرد: از بانك 
مركزي درخواست داريم تا ارز 4۲00 توماني را فقط 
به بخشي از حوزه دارو اختصاص ندهد و به طور كلي 
آن را از اي��ن حوزه و كل اقتص��اد حذف كند چرا كه 

شاهد قاچاق معكوس در كشور هستيم. 

خبرگزارش

ويژه
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سكه 1۵ ميليون و ۲۰۰ هزار 
قيمت دالر ۳۰ هزار و 1۰۰ تومان

روز شنبه، قيمت دالر 30 هزار و 100 تومان، يورو 35 
ه��زار و 600 تومان و درهم امارات 8 هزار و 3۲0 تومان 
اعالم شده است. قيمت لحظه اي سامانه سنا براي فروش 
دالر ۲9950، فروش يورو 35100 تومان رسيد. قيمت 
ميانگين ارز معامله ش��ده در 16 مهر نيز براي دالر به 
۲9070 تومان، نرخ حواله سامانه نيما ۲395۲ تومان 
اعالم شد.با افزايش قيمت ارز در بازار آزاد، قيمت خريد 
و فروش ارز در صرافي ه��اي بانكي نيز افزايش يافت و 
برهمين اساس هم اكنون قيمت فروش دالر در صرافي ها 
با افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري قبل ۲9 
ه��زار و 950 تومان و قيمت خري��د دالر نيز ۲9 هزار و 
850 تومان درج شده است.ضمن اينكه قيمت فروش 
يورو نيز با افزايش نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
قبل معادل 35 هزار و 100 تومان و قيمت خريد يورو 
35 هزار تومان تعيين شده است.نرخ خريد و فروش دالر 
و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير 
است و متناس��ب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند 
بار تغيير مي كند.به دنبال افزايش نرخ دالر به باالي 30 
هزار و اونس جهاني به 1930 دالر، قيمت طال و س��كه 
نيز افزايش يافت و مظنه هر مثقال طال 6 ميليون و 63 
هزار تومان، قيمت طالي 18عيار هرگرم يك ميليون 
و 399 هزار تومان، قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح 
جديد 15 ميليون و ۲00 هزار تومان، قيمت سكه طرح 
قديم 14 ميلي��ون و 100 هزار تومان، نيم س��كه بهار 
آزادي 8 ميليون و ۲00 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 
5 ميليون و 400 هزار تومان و سكه گرمي۲ ميليون و 
650 هزار تومان معامله شد. گفتني است، قيمت طال، 
سكه و ارز در بازار نسبت به روزهاي قبل با افزايش همراه 
شده اند كه يكي از داليل اصلي اعمال تحريم هاي مجدد 
برخي بانك هاي ايراني است، جو رواني حاكم در بازار ارز 
موجب شده تا بار ديگر نوسانات شديد قيمتي در بازار به 
وجود آيد و دالر نيز از سد قيمتي 30 هزار تومان عبور 
كند.در هفته هاي اخير، تشديد نوسانات ارزي موجب 
شد تا بازارس��از تصميم جدي براي مديريت عرضه و 
تقاضا بگيرد و برهمين اساس عالوه بر افزايش عرضه در 
بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نيما، از سرگيري 
فروش ارز س��هميه اي و كاهش اخت��الف دالر در بازار 
رسمي و آزاد و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشيمي ها 
در صرافي هاي مجاز مقدمات كاهش نوسانات قيمتي 
را در بازار ارز فراهم كرد.ولي ظاهرا بازار از سياست هاي 
بازارساز استقبال نكرد و همين امر سبب شد تا قيمت 
ارز در روزهاي اخير مدام ركوردهاي جديدي را به ثبت 
برساند؛ در صرافي هاي بانكي نيز قيمت ارز به دنبال بازار 

آزاد درحال ركوردزني است.

   افت ۲۵ درص�دي ارزش پول ملي تركيه از 
ابتداي ۲۰۲۰

واحد پول تركيه در پي تنش هاي اخير با دولت امريكا بر 
سر سيستم هاي موشكي ساخت روسيه، در برابر دالر 
به پايين ترين سطح خود رس��يده و يك چهارم ارزش 
خود را از ابتداي ۲0۲0 از دس��ت داده است.به گزارش 
شينهوا، واحد پول تركيه در پي تنش هاي اخير با دولت 
امريكا بر س��ر سيستم هاي موش��كي ساخت روسيه، 
روز پنجش��نبه در برابر دالر به پايين ترين سطح خود 
رس��يد.روز پنج شنبه لير در پايتخت اقتصادي تركيه 
يعني اس��تانبول با قيمت 7,94 براي هر دالر معامله 
شد و نسبت به چهارشنبه حدود 0,6 درصد افت كرد.
در حالي كه بانك مركزي تركيه ذخاير ارزي خود را به 
منظور تقويت لير از سال گذشته تاكنون كاهش داده، 
پول ملي اين كشور در س��ال جاري حدود يك چهارم 
ارزش خود را از دست داده است.محدوده هشت لير به 
 ازاي هر دالر به طور كلي از س��وي سرمايه گذاران يك

»آس��تانه روانش��ناختي« در نظ��ر گرفته مي ش��ود. 
سرمايه گذاراني كه گفته مي شود در صورت پيروزي جو 
بايدن در انتخابات رياست جمهوري امريكا نگران آينده 
مبهم اختالفات ميان واشنگتن و آنكارا هستند.وزارت 
خارجه اياالت متحده روز چهارش��نبه در پي گزارشي 
مبني بر اينكه آنكارا در حال انجام اولين آزمايش فعال 
سازي سيستم هاي دفاعي S-400 است كه سال گذشته 
از مسكو خريداري كرد، به رغم هشدارهاي اياالت متحده 
و ناتو، بيانيه اي صادر كرد.در اين بيانيه آمده اس��ت: ما 
همچنان به خريد سامانه پدافند هوايي S-400 توسط 
تركيه اعتراض داريم و به شدت نگران گزارشاتي هستيم 
 400-S كه تركيه به تالش خود براي عملياتي كردن
ادامه مي دهد.بر اس��اس اين گزارش،  ب��ه دليل روابط 
قوي بين دونال��د ترامپ، رييس جمهور امريكا و رجب 
طيب اردوغان، همتاي ترك وي، آنكارا تاكنون خود را 
از تحريم هاي واشنگتن به بهانه دستيابي به سالح هاي 
روسي دور نگه داشته است.روز پنجشنبه نيز لير تركيه 
در برابر يورو به پايين ترين سطح خودر رسيد و با قيمت 

9,35 براي هر يورو معامله شد.

   افزايش شانس بايدن ارزش دالر را كاهش داد
با افزايش احتمال پيروزي جو بايدن در انتخابات امريكا و 
پيشنهاد ارايه محرك هاي مالي بيشتر پس از انتخابات، 
ارزش دالر در روز جمعه به پايين ترين رقم طي حدود 
3 هفته گذشته رس��يد. به گزارش رويترز، با افزايش 
احتمال پيروزي جو بايدن در انتخابات رياست جمهوري 
امريكا و پيشنهاد ارايه محرك هاي مالي بيشتر پس از 
انتخابات، ارزش دالر در روز جمعه به پايين ترين رقم 
طي حدود 3 هفته گذشته رسيد. بسياري از بانك هاي 
وال اس��تريت پيش بيني مي كنند هر كس��ي برنده 
انتخابات باشد بسته كمك هاي بيشتر مالي ارايه خواهد 
شد ولي در صورت پيروزي جو بايدن و كنترل سنا توسط 
دموكرات ها، اين محرك هاي مالي بيشتر خواهند بود. 
موسسه مديريت سرمايه يو بي اس احتمال پيروزي 
بايدن را 75 درصد مي داند. استراتژيست هاي موسسه 
»براون برادرز هريمن« مي گويند: » جمهوريخواهان 
عالوه بر احتمال شكست در انتخابات احتمااًل كنترل 
مجلس سنا را هم از دست مي دهند. دموكرات ها 70 

درصد شانس به دست آوردن سنا را دارند«. 

انتشار اوراق، شفاف ترين شيوه 
استقراض دولت ها

برآوردهاي كارشناس��ي نش��ان مي دهد كه نس��بت 
بدهي به توليد ناخالص داخلي در ايران در سال 1398 
)براس��اس آمارهاي بانك مرك��زي از توليد ناخالص 
داخلي( حدود 48 درصد بوده و در سال 1399 حدود 
5۲ درصد خواه��د بود. مركز پژوهش هاي مجلس به 
منظور افزايش آگاهي و حساسيت عمومي نسبت به 
بدهي هاي دولت، شركت هاي دولتي و ساير نهادهاي 
عمومي گزارش��ي را منتشر كرده اس��ت. الزم به ذكر 
است، حساسيت عمومي مي تواند مديريت و كنترل 
سقف بدهي هاي دولت را تسهيل كند. دستاورد ديگر 
چنين فرآيندي مي تواند تعهد بيش��تر به انضباط در 
تسويه بدهي هاي دولت از محل درآمدهاي آتي، چه 
از مناب��ع حاصل از نفت و چه منابع ديگر باش��د.آنكه 
دخلش با خرجش نمي خواند به ناچار قرض كرده و با 
درآمد سايرين خرج خود را مي پردازد. هرچند در ماليه 
عمومي دولت پيچيدگي هاي زيادي وجود دارد، اما به  
صورت ساده مي توان گفت كه دولت ها نيز در بسياري 
از موارد بي��ش از درآمد خود خرج مي كنند و اختالف 
حاصله )كس��ري بودجه( را از محل استقراض تأمين 
مي كنند.بررسي گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، 
در گذش��ته بدهي تنها در شرايط جنگ وجود داشت 
اما با مطرح ش��دن نظريات طرفداران مكتب كينزي، 
بدهي عالوه بر پوشش اختالف دخل و خرج دولت در 
مواقع خاص، نقش مهم تري پيدا ك��رد و به راهكاري 
براي تحريك تقاضاي كل در اقتصاد تبديل شد. در اين 
نگاه دولت در زمان ركود با منابع حاصل از استقراض، 
تقاض��اي كل را تحريك كرده و با اتم��ام دوره ركود و 
در دوره رونق، بدهي ايجاد ش��ده خ��ود را بازپرداخت 
مي نمايد.اين نظريه موجب شد تا كشورها در شرايط 
ركودي اقدام به استقراض كنند. بدهي نزديك به 80 
درصد توليد ناخالص داخلي كشورهاي توسعه يافته در 
دوران ركود بزرگ و بحران مالي، از شواهد اين راهكار 
مقابله با ركود است.براساس گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس، دولت ها مي توانند به شيوه هاي مختلف قرض 
كنند، ولي متداول ترين شيوه در ادبيات اقتصادي كه از 
ساير روش ها داراي شفافيت بيشتر و آثار مخرب كمتري 
است، انتشار اوراق بدهي است كه در اشكال، سررسيد 
و تحت عناوين مختلف قابل انجام اس��ت. همچنين 
دولت ها مي توانند به انواع ارزها )بدهي خارجي( يا پول 
داخلي )بدهي داخلي( قرض كنند. استقراض بيش از 
اندازه دولت در هريك از حالت ها و اهداف فوق مي تواند 
موجب ناتواني دولت براي بازپرداخت بدهي هايش و 
اعالم نكول دولت شود. نكول در حالت استقراض فزاينده 
دولت براي پوشش دخل و خرج دايمي خود محتمل تر 
بوده و س��ريع تر رخ مي دهد.در اين ص��ورت دولت از 
بازپرداخت اصل يا سود بدهي هاي خود امتناع كرده و 
با طلبكاران براي مهلت گرفتن يا تخفيف وارد مذاكره 
مي شود. نكول بدهي هاي دولت معموال با اعتراض هاي 
اجتماعي و هزينه هاي اقتصادي و سياسي همراه است.

نكول دولت سبب آسيب رشد اقتصادي و اعتبار دولت 
مي شود. مطالعات اقتصادي نشان داده است كه با نكول 
دولت رشد اقتصادي، اعتبار دولت، تجارت بين المللي 
و ... آسيب ديده و فرار س��رمايه رخ مي دهد. در تاريخ 
سياست گذاري اقتصادي نكول هاي فراواني )اعم از نكول 
بدهي هاي خارجي و داخلي( براي دولت هاي مختلف 
ثبت ش��ده اس��ت.بخش عمده نكول هاي ثبت شده 
در كش��ورهاي مختلف مربوط به بدهي هاي خارجي 
)بدهي به ارز خارجي( است، ولي بدهي هاي داخلي نيز 
در شرايطي از طريق افزايش ريسك اعتماد به دولت و 
افزايش نرخ بهره همراه با افزايش بدهي و اختالل در ساير 
بازارها مي توانند منجر به نكول يا ايجاد بحران در اقتصاد 
شوند.بدهي دولت به ارز خارجي از بدهي هاي دولت به 
پول داخلي ريسك باالتري دارد. بدهي هايي با سررسيد 

كوتاه مدت عمدتاً با ريسك باالتري همراه است.

بيانيه بانك رفاه در واكنش
به اقدام خصمانه دولت امريكا

بانك رفاه كارگران در واكنش به اقدام خصمانه دولت 
امريكا عليه بانك هاي ايراني بياني��ه اي صادر كرد. در 
بخشي از اين بيانيه آمده است: در شرايطي كه جامعه 
جهاني براي مقابله با ويروس كرونا راهكارهايي مبتني 
بر اقدامات جمعي را در پيش گرفته است، دولت امريكا 
با زيرپا گذاش��تن اصول انساني و قواعد بين المللي، با 
تحريم بانك رفاه كارگران، به زعم خود قصد اثرگذاري 
بر فعاليت هاي اين بانك در حوزه س��المت را دارد.اين 
تحريم ها البته بيش از آنكه بتواند خللي در فعاليت هاي 
قانونمند و س��المت محور اين بانك داش��ته باش��د، 
اقدامي تبليغاتي در چارچوب جنگ رواني دش��من 
عليه ملت شريف ايران است.بانك رفاه كارگران ضمن 
پيگيري اقدام غيرقانوني دولت امريكا از مراجع حقوقي 
بين الملل��ي، تاكيد مي كند سياس��ت هاي خصمانه 
دشمنان، تاثيري در مسير خدمت رساني و فعاليت هاي 
شفاف و قانوني اين بانك نخواهد داشت و اعالم مي كند 
بانك رفاه كارگران با ملحوظ نظر ق��رار دادن اهداف و 
رسالت انس��اني خود تالش مي كند به ياري خداوند 
متعال، علي رغم تمام بي عدالتي ها و اقدامات غيرانساني 
و غير اخالقي اياالت متحده و هم پيمانانش، در جهت 
خدمت رساني به حوزه سالمت و كمك به هموطنان 
و انج��ام اقدامات بشردوس��تانه كه طب��ق مقررات و 
ضوابط بين المللي هيچگاه در زمره تحريم ها و اقدامات 
محدود كننده قرار نگرفته اس��ت، گام هاي اساس��ي 
بردارد؛ رجاء واثق دارد كه حق هميش��ه پيروز خواهد 
بود.روشن و مبرهن است كه اقدامات خصمانه دشمنان 
نه تنها تاثيري در مسير خدمت رساني و فعاليت هاي 
شفاف و قانونمند اين بانك نخواهد داشت، بلكه ما را در 
مسير تحقق اهداف متعالي، بشر دوستانه و انساني خود 

مصمم تر و استوارتر از قبل خواهد ساخت. 

امريكا بانك هاي تحريم شده ايران را دوباره تحريم كرد

تحريم بانك هاي خصوصي اثري بر اقتصاد و بازارها نداشته است

» تعادل« اثر اقتصادي تحريم  18 بانك ايراني از سوي امريكا را بررسي مي كند
راه هاي مقابله با فشارحداكثري

همانطور ك��ه پيش بيني 
مي شد تحريم هاي ثانويه 
18 بانك عمدتا خصوصي 
و متوسط كش��ور در روز 
پنج شنبه اثر قابل توجهي 
بر اقتص��اد اي��ران و بازار 
ارز نداش��ته اس��ت و نرخ 
دالر همچنان در مرز 30 
هزار تومان و س��كه در كان��ال 15 ميليون تومان 
اس��ت و نس��بت به هفته هاي قبل از همان روند 
قبلي برخوردار است و ش��وك جديدي را به بازار 
وارد نكرده اس��ت. زيرا به دليل آث��ار تحريم هاي 
قبلي بانك��ي و نفتي اي��ران، فش��ار حداكثري و 
جزييات تحريم هاي بانك مركزي، سيستم بانكي، 
تحريم هاي ثانويه و تعدادي از بانك هاي كش��ور، 
عدم بازگشت ارز صادراتي، بلوكه شدن بخشي از 
دارايي هاي ايران در خارج كش��ور، اقدامات گروه 
اقدام مالي FATF و ساير مسائلي كه در سه سال 
اخير شاهد بوده ايم، ديگر روزنه و امكان جديدي 
براي فشارهاي جديد باقي نمانده و امريكا هر كاري 
كه مي توانسته انجام داده و لذا تحريم هاي جديد از 
جنبه رواني و خبرسازي موج جديدي ايجاد كرده 
بدون آنكه بر بازارها و نرخ ها اثر قابل توجهي داشته 
باشد.براين اساس، صاحبنظران معتقدند كه از اين 
نقطه كه فشار حداكثري بر بازار ارز و بانك ها وارد 
آمده، ايران مي تواند به دنبال راهكارهايي باش��د 

كه ديگر نفوذ و فشار امريكا بر آنها ممكن نيست.
به عقيده كارشناسان، بانك هاي ايران مسير غير 
دالري، همكاري با كارگزاري ها از طريق ديگر، را 
انتخاب كرده اند تا كمتري��ن ارتباط با معامالت و 
گزارشگري دالري داشته باشند و همين امر باعث 
شده كه تحريم ها نتواند آثار و شوك هاي جديدي 
را تحميل كن��د و لذا اين راهكارها بايد ادامه يافته 

و گسترش يابد.
برخي كارشناس��ان با اش��اره به آنچه در سه سال 
اخير رخ داده به س��خنان مس��ووالن اقتصادي و 
بانكي اشاره كرده اند كه قبال تاكيد كرده اند امريكا 

فشار حداكثري را وارد كرده و ديگر امكان جديدي 
ب��راي تاثيرگذاري ندارد و بانك ه��اي ايران عمال 
مسير ديگري را برگزيده اند كه نيازي به استفاده از 
امكانات در دسترس امريكا نداشته باشند و همين 
امر توانس��ته نيازهاي كشور به كاالهاي اساسي را 
پاس��خ گفته و تخصيص ارز براي نيازهاي اساسي 

كشور را تحقق بخشد.
در اولين روز كاري بع��د از تحريم ثانويه 18 بانك 
عمدتا خصوصي ايران از سوي امريكا، كارشناسان 
معتقدند كه با توجه ب��ه تحريم هاي قبلي بانكي 
 ،fatf ايران، بانك مركزي و گ��روه اقدامات مالي
تحريم هاي جديد اث��ري بر اقتصاد اي��ران ندارد 
و تنه��ا يك بهانه و اثر رواني ب��راي تاثيرگذاري بر 
بازارهاي ايران بوده اس��ت. ش��اهد مدعا وضعيت 
نرخ ارز اس��ت كه مانند هفته هاي قبل، نرخ دالر 
همچنان در مرز 30 هزار تومان و س��كه در كانال 
15 ميليون تومان قرار داد و لذا بازار واكنش زيادي 
نسبت به تحريم هاي ثانويه نشان نداده است زيرا 
اثر اين تحريم هاي ثانويه تاثيري بر مبادالت ارزي 
و بانكي ندارد و فشارهاي تحريم قبال از مسيرها و 

تحريم هاي ديگر اثر خود را گذاشته است.
برخي گفته اند كه تحريم ه��اي اخير امريكا عليه 
بانك ها، بيشتر اثر رس��انه اي، سياسي و تبليغاتي 
دارد همه بانك هايي كه نام آنه��ا ديروز به عنوان 
تحريم شده اس��ت، اعالم شد قباًل هم در فهرست 
تحريم هاي امريكا وجود داش��تند. اين بانك ها از 
همان زمان خروج امريكا از برجام تحريم ش��دند 
بنابراين اتفاق جديدي درباره اين بانك ها نيفتاده 
اس��ت.نوع اعالم اين خبر هم نش��ان مي دهد كه 
امريكايي ها مي دانند كه قرار نيست اتفاق جديدي 
در نتيج��ه اين تحريم بيفتد، آنه��ا در مواردي كه 
بخواهن��د مجموعه مالي را تحت فش��ار ش��ديد 
ق��رار دهند، تحريم آن را از قب��ل اعالم نمي كنند 
و ناگهاني، آن را اعالم مي كنند.با اينكه در اين دو 
سال ش��ديدترين تحريم ها بر نظام بانكي و مالي 
كش��ور، اعمال شده اس��ت ارز مورد نياز كاالهاي 
اساس��ي و مورد نياز مردم و م��واد اوليه واحدهاي 

توليدي تامين ش��ده و كانال ه��اي ديگري وجود 
دارد كه از طريق آن ارز مورد نياز ذي نفعان تأمين 
شده اس��ت.برخي صاحبنظران به نياز تبليغاتي و 
انتخاباتي امريكا اش��اره كرده و معتقدند كه ايجاد 
تبليغات رواني امريكايي ها با تحريم دوباره 18 بانك 
ايراني استفاده انتخاباتي دارد تا امريكا بتواند از آن 
بهره ببرد.از طرف ديگر نپذيرفتن FATF از سوي 
ايران براي آنها بسيار سنگين تمام شده، به طوري 
كه بايد آن را براي مردم كش��ور خ��ود به گونه اي 
توجيه مي كردند، به همين دليل اين كارها بيشتر 
به نظر تبليغات داخلي مي رسد وگرنه تاثيري در 
اساس كار ايران ندارد.امريكا قبال تمام كانال هاي 
ارتباطي ما با دنيا را قطع كرده است، بنابراين از نظر 
ايراني ها اين كارها اصال جديد به حساب نمي آيد، 
بنابراين خيلي تاثيرگذار نيست.براين اساس ايران 
بايد كانال هاي ديگري را انتخاب كند كه با امريكا 
و امكانات اين كش��ور و معامالت دالري كمترين 
ارتباط و تماس را ايجاد كند. برخي كارشناس��ان 
نيز معتقدند كه تحريم هاي جديد نش��ان داد كه 
فشارهاي امريكا در روابط بانكي به حداكثر رسيده 
و اگر اي��ران از اين نقطه به بعد روش هاي جديد را 
در مبادالت مالي بين المللي جايگزين روش هاي 
قبلي كند مي توان��د به بهبود عرض��ه و تقاضا در 
بازار ارز كمك كند و بدون اس��تفاده از امكانات در 
دسترس امريكا، نيازهاي خود را برطرف نمايد.از 
اين رو، پيمان هاي منطقه اي، تهاتر كاالها، استفاده 
از منابع بلوكه شدن در مقابل تجارت كاال، معامالت 
دوجانب��ه و چندجانب��ه بين ايران و كش��ورهاي 
همس��ايه، ايران و هن��د، چين، روس��يه و برخي 
كشورهاي اروپايي مي تواند بدون تماس و ارتباط 
با دالر و امريكا، به تامين نيازهاي ايران كمك كند.

همچنين تك نرخي كردن ارز، كاهش فاصله دالر 
4۲00 توماني، س��نا، نيما، صرافي ه��ا، بازار آزاد، 
مي توان��د به تخصيص بهتر مناب��ع ارزي، كاهش 
واردات، كاه��ش رانت و فرصت ب��ادآورده، تامين 
عرضه ارز، منجر شود و كمبودهاي ارزي را از اين 

طريق تاحدودي كاهش دهد.

برش

محسن شمشيري



پس از گذشت از ركود عميق در بازار هاي مالي متعدد 
و بازدهي بس��يار عالي بازار س��رمايه اس��تقبال مردم 
نسبت به بورس افزايش يافت و دولت به منظور هدايت 
نقدينگي هاي سرگردان در بازارهاي متعدد به سوي بازار 
سهام، باالبردن سطح درآمد جامعه و كاهش نرخ بيكاري 
تصميم به سرمايه گذاري عمده در اين بخش گرفت و 
اقداماتي مانند آزادسازي سهام عدالت و ارايه سهام خود 
در قالب سه صندوق سرمايه گذاري در بورس كرد. عرضه 
اوليه صندوق دولتي استقبال بي نظيري در پي داشت 
اما؛ عرضه دوم كم رونق بود و تنها علت اين كاهش رونق 
را مي توان اختالفات دولتي ها دانست. پس از دو عرضه 
دولت تصميم به عرضه سوم گرفت تا ميزان سهام باقي 
مانده خود در بانك ه��اي ملت، تجارت و صادرات را در 
بازار عرضه كند. خبر اين عرضه را چند روز پيش فرهاد 
دژپسند، وزير اقتصاد داد و گفت: باقيمانده سهام دولت 
در سه بانك ملت، تجارت و صادرات عرضه خواهد شد 
و اميدواريم اين موضوعات تداوم داشته باشد تا به ثبات 
بازار سرمايه كمك كند. حسين عاليي معاون سازمان 
خصوصي وزارت اقتصاد در مرداد ماه س��ال ۹۹ گفته 
بود، احتماال آذر ماه ۹۹ است. البته او قبال گفته بود كه 
دارا س��وم،  تركيبي از سهام فلزي و خودرويي است و با 
اعالم اخير وزير اقتصاد در تضاد اس��ت. اگر فرض را بر 
نهايي بودن دارا سوم با سهام بانكي بدانيم، احتماال دارا 
سوم در آبان پذيره نويسي شود و عرضه و ثبت نماد آن 
در بورس در آذر ماه انجام ش��ود. در اين بين يك سوال 
مطرح مي شود براساس آخرين سخنان دولتي ها قرار 
بود اين عرضه خودرويي باشد اما؛ چرا خبر عرضه بانكي 

مطرح شد؟
اين س��وال را نمي توان به صورت مش��خص و درستي 
ج��واب داد. دولت قرار بود مي��زان دارايي هاي خود را 
در بازار عرضه كند و اين عرضه ها بايد متنوع باش��ند تا 
اعتماد سهامداران را به خود جلب كنند. اما؛ عرضه سوم 
نيز حاشيه هايي در پي دارد و احتمال مي رود به عاقبت 
عرضه دارا دوم دچار شود. در اين بين يك سوال ديگر 
مطرح مي ش��ود؛ صندوق دارا سوم چيست؟ سومين 
صندوق ETF س��رمايه گذاري دولت با عنوان صندوق 
سرمايه گذاري دارا سوم است كه متشكل از باقيمانده 
س��هام دولت در س��ه بانك ملت، تج��ارت و صادرات 
مي باشد. زمان عرضه صندوق دارا سوم در حال حاضر 
به طور دقيق اعالم نشده است اما با توجه به تاريخ عرضه 
دو صندوق دارا يك��م و دارا دوم و فاصله زماني كه بين 
تاريخ پذيره نويسي اين دو ETF وجود داشت پيش بيني 
مي ش��ود كه زمان عرضه صندوق دارا سوم در 3 ماهه 
سوم سال و حداكثر تا قبل از دي ماه صورت پذيرد. پس 
از شروع مهلت پذيره نويسي سرمايه گذاران مي توانند 
در بازه زماني مشخص ش��ده اقدام به خريد سهام اين 
صندوق از طريق كد بورس��ي و يا مراجعه حضوري به 
بانك ها و ارايه كارت ملي خود كنند . اما؛ مهم ترين سوال 
اينجا مطرح مي ش��ود كه با توجه به منفي بودن بازار و 
سهام موجود در پرتفوي اين صندوق در اغلب روزهاي 
يك ماه و نيم اخي��ر، آيا خريداران صندوق داراس��وم 
بازدهي مطلوبي خواهند داش��ت؟ و يا تخفيفي براي 

عرضه اين صندوق در نظر گرفته شده است؟ 

پاس��خ به اين س��واالت مشخص نيس��ت و نمي توان 
به صورت دقيق و درس��ت پاسخ اين س��وال را داد. در 
اين بين برخي از مخالفين اي��ن عرضه ها گفتند: اين 
عرضه ها تنها براي جبران كسري بودجه دولت است و 
سرمايه گذاري در اين صندوق ها براي سهامداران يك 
نوع ريسك محسوب مي شود. همچنين فروش سهام 
دولت در پااليشگاه ها و بانك ها در بورس مخالف عدالت 

اجتماعي است.

پيشبينيهاراجعبهبورسچهميگويند؟
براساس پيش بيني هاي موجود بازار سرمايه به ارزندگي 
كافي خود رسيده اس��ت و بازار به صورت زيرپوستي و 
بسيار آرام روند صعودي به خود گرفته است و پيش بيني 
مي ش��ود تا نيمه هاي آبان ماه بازار به يك تعادل خوب 
برس��د اما؛ اين نكته حائز اهميت اس��ت كه با توجه به 
وضعيت بازار و رفتارهاي ضدونقيض برخي از سهامداران 
ممكن است بازار روند ديگري به خود گيرد همچنين 
رفتارهاي دولت نيز در ميان بي تاثير نيس��ت چراكه؛ 
دولت با حمايت هاي خود و گاها اختالفات پيش آمده 
روند بازار را تغيير مي دهد و بورس را به س��وي قرمزي 
مي كشاند. در اصل ماهيت بورس به سوي مثبت شدن 
پيش مي رود و پيش بيني مي ش��ود ب��ازار اين روند را 
ادامه دهد. همچنين يكي از كارشناس��ان بازار با اشاره 
به موضوع ارزندگي و س��ودآوري بازار سرمايه در زمان 
كرونا و امكان حباب بودن آن، گفت: بازار س��رمايه در 
حالت تعادل اقتصاد، به سمت P/E محور بودن مي رفت، 
يعني اينكه اگر يك شركت سود خوبي داشت و P/E آن 
كمتر از 7 بود ش��ركت خوبي براي سرمايه گذاري بود. 

اما در حال حاضر و در شرايط تورمي فاكتور تاثيرگذار 
بر قيمت سهام، تغيير كرده است و تورم بسيار اثرگذار 
اس��ت. چه از نظر دارايي ها چه از نظر فروش. البته بايد 
واقعيت ارزش بازار يك شركت را دانست. در رشد بازار 
در دو سال گذشته يكسري ش��ركت ها باالتر از ارزش 
ذاتي خود رسيده بودند و در همين اصالح بازار نيز كلي 
شركت داريم كه در حال حاضر پايين تر از ارزش ذاتي 
خود هستند. يكي ديگر از كارشناسان بازار بيان داشت: 
محدوده يك ميليون و 500 هزار واحدي شاخص كل 
هم از نظر تكنيكالي و هم از نظر رواني حمايت مهمي 
براي شاخص محسوب مي ش��ود كه در كنار جذابيت 
قيمتي تعداد زيادي از س��هام بنيادي و سودساز بازار 
انتظار مي رود اين محدوده حمايتي حفظ شده و بازار به 
تعادل برسد. نرخ دالر هميشه پيشران اصلي بازار سهام 
بوده است. به نظر مي رسد شروع برگشت بازار از سهام 
دالري و كاموديتي محور باشد، اما در ادامه با بهبود جو 
كلي بازار، شاهد توجه سهامداران به سهام شركت هاي 
كوچك و متوس��ط ارزنده كه ش��رايط بنيادي خوبي 
داش��ته و در روند صعودي بازار رشد كمتري را تجربه 

كرده اند باشيم.
روز گذش��ته بازار صف هاي س��نگين خريد و فروش را 
متحمل ش��دند و پس از رش��د هزار و 147 واحدي )در 
حدود ي��ك درصد( در ارتفاع يك ميلي��ون و 541 هزار 
واحد قرار گرفت و شاخص كل هم وزن نيز افزايش يك 
درص��دي را در كارنام��ه خود ثبت ك��رد. حقوقي ها نيز 
روز گذش��ته بيش از 270 ميليارد تومان وارد بازار سهام 
كردن��د و ارزش معامالت خرد به ۹ ه��زار و 50 ميليارد 
تومان رسيد. حقوقي ها نيز 18 درصد يعني هزار و 660 

ميليارد تومان سهام خريداري كردند و مازاد خريد اين 
سهامداران س��ه درصد از كل معامالت بود. براين اساس 
آخرين قيمت 462 نماد حداقل س��ه درصد نس��بت به 
قيمت روز قبل افزايش داشته و 160 نماد با كاهش بيش 
از حدودا چهار درصدي قيمت هم��راه بوده اند. »هتل و 
رستوران« كم اقبال ترين صنعت امروز با خالص سفارش 
فروش حدود 370 ميليارد تومان است و پس از آن گروه 
»دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش« قرار دارد 
كه برآيند سفارش��ات ف��روش آن 310 ميليارد تومان 
مي شود، از سويي ديگر گروه »خودرو و ساخت قطعات« 
با تقاضاي خريد 440 ميليارد توماني همراه است. در اين 
بين حقيقي ها بيش از 270 ميليارد تومان نقدينگي از بازار 
خارج كردند و نمادهاي »آب��ادا«، »فوالد«، »وتجارت«، 
»فملي«، »ش��بندر«، »دي«، »ذوب«، »شگويا« نيز در 
ليست نمادهاي پر بيننده قرار گرفتند و اقبال سهامداران 
نسبت به اين سهام در بازار افزايش يافت. همچنين نماد 
شركت هاي بانك »تجارت«، »بانك خاورميانه«، »بانك  
اقتصاد نوين«، »بانك سامان«، »پتروشيمي جم«، »باما«، 
»حفاري ش��مال« و »كش��اورزي و دامپروري مالرد« 
بسته شد و16 سهم ديگر از جمله پااليشگاه تهران آماده 
بازگشت به تابلوي معامالت ش��دند . نماد شركت هاي 
»شيش��ه همدان«، »پمپ س��ازي ايران«، »شاهد« و 
»سيماي كارون« براي افزايش سرمايه بسته و به تعليق 
درآمدند. در اين بين ارزش سهام عدالت نيز افزايشي شد و 
حقوقي ها نيز به خريد اين سهام روي خوش نشان دادند. 
با اينكه بورس نزول را تجربه كرد اما؛ بازدهي 2.4 درصدي 
را ميان بازارهاي موازي را به دست آورد و مي توان گفت 

بورس پيشتاز بازارهاي مالي طي يك هفته اخير شد.
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پذيرهنويسيدوصندوقكااليي
كشاورزيدربورس

عليرضا ناصرپور، معاون توس��عه بازار و مطالعات 
اقتص��ادي بورس كاالي ايران عن��وان كرد: عمده 
تمرك��ز ما بر اين رويكرد اس��ت كه ب��ازار را عمق 
بخشيده و از صندوق هاي كااليي حداكثر استفاده 
را ببريم، آن هم در شرايطي كه با ورود محصوالت 
ديگر از جمله محصوالت كشاورزي پتانسيل رونق 
بيش��تر معامالت و فضا براي ايجاد صندوق هاي 
كااليي جديد ايجاد خواهد شد. اين فرآيند نيازمند 
همراهي س��اير فعاالن بازار است كه طبيعتا الزم 
اس��ت نهادهايي در بازار باشند كه درخواست اين 
صندوق ها را ارايه كنن��د. وي در ادامه عنوان كرد: 
خوشبختانه درحال حاضر درخواست دو صندوق 
كااليي در حوزه كشاورزي به سازمان بورس ارايه 
شده است كه تقريبا مراحل نهايي آن درحال طي 
شدن اس��ت تا به زودي وارد مرحله پذيره نويسي 
شوند. هر دوي اين صندوق ها امكان سرمايه گذاري 
روي همه كاالهاي كشاورزي را كه گواهي سپرده 
براي آن تعريف ش��ده است، دارند. از اين رو انتظار 
داريم به زودي شاهد راه اندازي اين دو صندوق در 
حوزه بخش كشاورزي و كاالهاي آن باشيم. تالش 
ما اين اس��ت كه بتوانيم اين صندوق ها را در حوزه 
س��اير كاالهايي كه در بورس كاالي��ي ايران مورد 
معامله قرار مي گيرند توس��عه دهيم و اينگونه در 
جهت تعميق بستر معامالتي بورس كاال گام برداريم.

مدير توس��عه بازار بورس كاالي ايران در ادامه به 
موضوع حجم معامالتي اين ابزارهاي مالي اشاره 
كرد و گفت: در سال جاري و حتي سال هاي پيش 
از آن گواهي سپرده س��كه طال و صندوق هاي آن 
و همچنين معامالت آپش��ن آن كه در حال حاضر 
وجود دارد، به ميزان قابل توجهي مورد اس��تقبال 
معامله گران قرار گرفتند. باتوجه به آنكه نوس��ان 
قيمتي جزو جدايي ناپذير بازار اس��ت، تكانه هاي 
قيمتي به هر سمتي كه باش��د در بازار وجود دارد. 
به رغم اين موضوع انتظار ما اين است كه همچنان 

رونق معامالتي دراين بازارها ديده شود.

راهاندازيشبكهتخصصي
بازارسرمايه

محمدرضا پور ابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس، گفت: در نشس��ت كميس��يون اقتصادي 
مجلس، وزارت اقتصاد و سازمان صدا و سيما درباره 
تشكيل ش��بكه تخصصي تلويزيوني بازار سرمايه 
توافق ش��د. او هدف از راه اندازي اين شبكه را حذف 
اطالعات نادرس��ت از بازار و جلوگيري از سيگنال 
فروش��ي و نيز ارايه صحيح اطالعات ب��ه جامعه و 
بازار ذكر كرد و گفت: در اين شبكه تخصصي سعي 
خواهد شد اطالعات صحيح به مجموعه مرتبط با بازار 
سرمايه شامل بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس 
كاال و بورس انرژي و نيز بورس امالك و مستغالت 
كه عمليات اجرايي آن در حال نهايي ش��دن است، 
به مخاطبان داده شود. رييس كميسيون اقتصادي 
همچنين با اش��اره به اينكه اين شبكه با استفاده از 
ظرفيت هاي موجود رس��انه ملي راه اندازي خواهد 
شد، اظهار كرد: هم اكنون متن پيشنهادي رسانه ملي 
تهيه شده و متن فني و تخصصي بازار سرمايه نيز با 
هماهنگي كميسيون اقتصادي و وزارت اقتصاد در 
حال آماده شدن است و پيش بيني مي شود قرارداد 
ايجاد اين شبكه اختصاصي براي بازار سرمايه طي 
ده روز آين��ده بين كميس��يون اقتصادي مجلس، 
وزارت اقتصاد و همچنين رسانه ملي منعقد شود. 
پورابراهيمي ابراز اميدواري كرد كه با ايجاد اين شبكه 
تخصصي شرايط سهامداران به ويژه دارندگان سهام 
عدالت از نظر دريافت اطالعات و حضور بهينه آنها در 
بازار سرمايه بهبود يابد. رييس كميسيون اقتصادي 
يادآور شد: در برنامه هاي اين شبكه تخصصي سعي 
خواهد شد تحليل هاي درست و دقيق از بازار سرمايه 
ارايه شود و از اطالعات غلط كه در فضاي مجازي به 
كاربران و مخاطبان داده مي شود، جلوگيري به عمل 
آيد. وي گفت: براي ايجاد اين شبكه از ظرفيت هاي 
موجود ش��بكه هاي اقتصادي صدا و سيما استفاده 
خواهد ش��د و قرار است اس��توديوي اين شبكه در 

ساختمان بورس تهران باشد.

زمانعرضهخليجفارس
كياست؟

چهارش��نبه اخير وزير اقتصاد در حاش��يه جلسه 
هيات دولت ضمن ابراز حمايت دولت از بازار سهام 
اعالم كرد، پااليشگاه ستاره خليج فارس به زودي 
به ب��ورس مي آيد.پيش از او، محمدعل��ي دادور، 
مدير عامل ش��ركت نفت س��تاره خليج فارس در 
خصوص رونده پرونده اين پااليشگاه براي ورود به 
بازار سرمايه گفته بود: زمان ورود به بازار سهام در 
گرو همكاري مسووالن و سازمان بورس است و در 
خوشببينانه ترين حالت تا حدود يك ماه و نيم آينده 
خواهد بود.اما به جز زمان اين عرضه اوليه درباره رقم 
مورد نياز براي مشاركت در اين عرضه اوليه هم مهم 
به نظر مي رسد. سلمان نصيرزاده، كارشناس بازار 
سرمايه گفت: قطع به يقين بايد بازار براي اين عرضه 
سنگين آماده ش��ود تا اين عرضه تاثير منفي روي 
بازار سهام نگذارد. فعال بازار سهام كم عمق است و 
بايد به نوعي اين كم عمق بودن بازار برطرف شود. 
هرچند درباره رقم دقيق اين عرضه اوليه سنگين 
تاكنون نرخي اعالم نشده اما پيش بيني مي شود 
بزرگ ترين عرضه اوليه امس��ال باشد. اين عنوان 
تا االن در اختيار عرضه اوليه شستا قرار داشت كه 
در آن به هر متقاضي بيش از س��ه ميليون و 100 
هزار تومان رس��يده بود. بنابراين به نظر مي رسد 
متقاضيان براي خريد س��هام ستاره خليج فارس 
مي توانند رقم حداقلي سه ميليون و 100 هزار تومان 

را از هم اكنون هدف گذاري كنند.

رونقبورسبهواسطهتحريمها
بازار سرمايه طي هفته هاي 
گذشته روند سختي را پشت 
س��ر گذاش��ت و چند روزي 
مي ش��ود ك��ه ب��ازار مثبت 
و متعادل ش��ده اس��ت. در 
ميانه اين افت ها مسووالن و 
مديران اظهارنظرها، تصميات 
و محدوديت هاي متعددي 
براي جلوگيري از اصالح بازار س��هام اتخ��اذ كردند اما؛ 
تمامي اين تصميات و اظهارنظرها بي تاثير بود و بازار بايد 
روند طبيعي خود را طي كند از سوي ديگر جنبه دولتي و 
حاكميتي بازار سرمايه باالست و اخذ تصميمات حمايتي 
ناگزير است اما؛ مشكل وقتي به وجود مي آيد كه تصميمات 
درست در زمان مناسب خود گرفته نشود و جاي خود را 
به اقدامات نه چندان موثر بدهد. اخذ تصميمات متعدد 
تاثيري روي بازار ندارد و اغلب بازار را به سوي منفي شدن 
مي برد براي مثال ممنوعيت انجام معامالت الگوريتمي و 
ممنوعيت نوسان گيري روزانه نه تنها سودي براي بازار 
نداشت بلكه كمك شاياني به ركودهاي عميق بازار كرد. 
در اين ميان هفته هاي گذشته و حال حاضر بازار بهترين 
زمان ورود سهامداران و سرمايه گذاران جديد در بازار بود 
يعني طي اين زمان قيمت اغلب سهم هاي موجود در بازار 
از جمله سهم هاي بنيادي و اصلي بازار كاهش يافت و اين 
فرصت مهيا شد كه سرمايه گذاران بتوانند در گروه هاي 
مختلف به خريد سهم بپردازند. اين كاهش قيمت باعث 
شد سهام موجود در بازار سهام به ارزندگي برسد و با اقبال 
سهامداران روبه رو شده و درنهايت بورس به سمت و سوي 
افزايش شاخص و معامالت پيش رود. اما؛ نكته مهم براي 
ادامه دار بودن س��رمايه گذاري در بورس ايران است كه 
س��هامداران و سرمايه گذاران بايد ديد بلندمدت و بيش 
از 6 ماه داش��ته باشند تا به سود برسند و بازار را به تعادل 
برس��انند. در ايران با توجه به بانك محور بودن اقتصاد، 
بورس هيچگاه به شكل محوري مورد توجه قرار نگرفته و 
از اين رو زيرساخت هاي الزم براي انتقال منابع در گردش 
بورس به ساير بخش هاي اقتصاد نيز تعريف نشده است. 
حركت چند ماه گذش��ته بورس به خوبي اين موضوع را 
نشان مي دهد. باتوجه به اينكه طي روزهاي گذشته وزارت 
خزانه داري امريكا طي روزهاي گذشته 18 بانك ايراني را 
به ليست تحريم ها افزوده، پيش بيني مي شود كه بورس 
رونق بيشتري بگيرد چراكه؛ تحريم ها باعث مي شود ميزان 
فعاليت و بازدهي بانك ها كاسته شود و در نتيجه دولت نيز 
مصمم شود تا ميزان كسري بودجه خود را از اين بازار پر 
بازده جبران كند اما؛ اگر قرار است سهم بورس در اقتصاد 
ايران افزايش پيدا كند، نقش آفريني در تامين منابع مالي 
دولت با استفاده از عرضه سهام شركت هاي دولتي در اين 
بازار و انتق��ال اين نقدينگي به بخش هاي مهم اهميتي 
كليدي خواهد داشت و از اين رو بايد در بودجه ريزي سال 
آينده، توجهي جدي به آن صورت گيرد. با تمامي اين موارد 
مسووالن و سازمان بورس از پتانسيل واقعي موجود در بازار 
سرمايه استفاده نمي كنند و هريك با محدوديت ها و يا 
اطالعيه هاي جديد تنها به فكر خود هستند. بورس ايران با 
وجود تحريم ها مي تواند ظرفيت فوق العاده اي داشته باشد 
و همچنين بازدهي حتي بيش از 300 درصد را در كارنامه 
خود ثبت كند اما؛ اين بازدهي تنها در صورتي اس��ت كه 
پتانسيل هاي موجود در بازار ديده شده و تمامي مسووالن 

بورسي به فكر رونق اين بازار باشند و نه تنها سود خود.

عرضهكنارگذرجنوبيتهران
دربورس

اميرمحمود غفاري، معاون برنامه ريزي و مديريت منابع 
وزارت راه و شهرسازي با اشاره به عرضه نخستين اوراق 
آزادراهي كشور در بازار سرمايه كه ضمانت تعهدات آن بر 
عهده اين بانك قرار گرفته است، گفت: تأمين مالي حوزه 
زيرساخت ها از طريق بازار سرمايه داراي مزاياي فراواني 
جهت تسريع و تسهيل پروژه هاي مهم حوزه حمل و نقل 
كشور است. وي ادامه داد: يكي از قابل قبول ترين كاالهايي 
كه مي تواند در بازار سرمايه عرضه شود، كاالي حمل و 
نقلي است به اين دليل كه داراي ضمانت بازگشت سرمايه 
است. به گفته غفاري، تأمين مالي حوزه زيرساخت ها از 
طريق بورس در همه جاي دنيا پيگيري مي شود. وي به 
اقدامات انجام شده براي رفع موانع عرضه كاالي حمل و 
نقلي در بازار سرمايه كشور طي چند ماه گذشته اشاره كرد 
و گفت: با پيگيري هاي انجام شده طي 17 ماه گذشته، 
بخش زيادي از موانع مقرراتي اين موضوع مرتفع شده و 
هم اكنون اين آمادگي وجود دارد كه تأمين مالي پروژه هاي 
زيرساختي از بازار سرمايه صورت بگيرد. معاون وزير راه 
يكي از مزيت هاي مهم استفاده از ظرفيت بازار سرمايه را 
كاهش هزينه هاي تأمين مالي پروژه ها دانست و افزود: با 
استفاده از اين روش، پس از اين كمتر ناگزير به بهره گيري 
از فاينانس هاي خارجي با هزينه باال هستيم ضمن آنكه 
تضمين بااليي براي برگشت سرمايه افرادي است كه به 
بورس وارد خواهند شد. غفاري به نقش بانك مذكور در 
نخستين عرضه اوراق آزادراهي كشور در بورس اشاره و 
عنوان كرد: مهم ترين زحمت در پروسه اين روش تأمين 
مالي بر عهده اين بانك است. البته بانك همراهي ويژه اي 
در اين مس��ير داش��ته به طوري كه عالوه بر آنكه نقش 
ضامن را بازي كرده، در تس��هيل امور نيز در حوزه هاي 
مختلف كمك ويژه اي كرده است. وي در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود به ديگر پروژه هاي در دست اجرا كه قرار 
است تأمين مالي آنها از طريق بازار سرمايه صورت گيرد 
اشاره كرد و گفت: پروژه مهم بعدي در حوزه زيرساخت، 
كنارگذر جنوبي تهران است. غفاري همچنين از افتتاح 
14 پروژه مهم ريلي و آزادراهي در آينده نزديك خبر داد 
و گفت: افتتاح اين پروژه ها نهايي شده و ادبيات بورسي 
اين پروژه توس��ط يك شركت تأمين سرمايه وابسته به 
يك بانك تخصصي دولتي انجام شده و به زودي در بازار 
سرمايه عرضه مي شوند. نخستين اوراق آزادراهي كشور 
دوشنبه هفته گذشته در بازار سرمايه منتشر شد كه در 
جريان انتش��ار اين اوراق، بانك عامل، ضمانت تعهدات 
اوراق منفعت به ارزش 2 هزار ميليارد ريال جهت احداث 
و بهره برداري آزادراه گرمسار- سمنان )حرم تا حرم( را 

برعهده گرفت.

پيش بيني هاي بورس چه مي گويند

تضاد در عرضه داراسوم 

اقتصادايرانظرفيتدالر30هزارتومانيراندارد
همايون دارابي كارشناس بازار سرمايه درخصوص اينكه 
روند اصالح ش��اخص تا چه زمان ادامه مي يابد، گفت: با 
توجه به تورمي كه در اقتصاد ايران وجود دارد، بازگشت 
قيمت ها عماًل با ش��دتي كه قيمت ها ب��ه نرخ هاي قبل 
بازگردد اتفاق نخواهد افتاد؛ اما سرمايه گذاران بايد اين نكته 
را در نظر داشته باشند كه اصالح قيمت ها امري طبيعي 
اس��ت و اين موضوعي است كه درهرصورت رخ مي داد و 
در هيچ بازاري قيمت ها تا ابد رشد نمي كنند. وي دليل 
افزايش شديد قيمت ها در ماه هاي ابتدايي سال را فشار 
نقدينگي، عدم عرضه سهام از سوي دولت، هلدينگ ها و 
عرضه سهام جديد دانست و گفت: متأسفانه در فرهنگ ما 
در زمان ايجاد صف، افراد عالقه مند به خريد بوده و در مقابل 
در زمان آرام بودن بازار، روحيه خريد كمتري دارند ازاين رو 
شاهد تش��ديد اتفاقات اخير بوديم. دارابي در خصوص 
بهترين استراتژي در بازار سهام براي سرمايه گذاران گفت: 
به سرمايه گذاران پيشنهاد مي كنم نخست اين سوال را 
از خود بپرسند كه مايل هستند صاحب چه كارخانه اي 
باش��ند و براي محصول كدام كارخانه تقاضا وجود دارد. 
اين كارش��ناس بازار س��رمايه ادامه داد: سرمايه گذاران 
نخست به دنبال شركت هايي باشند كه رونق فعاليت آنها 
تضمين شده باشد و در جريان رشد تورمي اقتصاد كشور، 
بيشترين ضريب رش��د را درفروش داشته باشد. در اين 
جريان شركت هايي را انتخاب كنند كه يا محصوالتشان 
را متنوع تر كرده و يا ميزان فروششان را توسعه مي دهند، 
ي��ا اينكه برنامه هاي مدون��ي در بخش كاهش هزينه ها 
 دارند. دارابي با تأكيد بر اينكه سرمايه گذاران نبايد درگير 
شاخص باشند گفت: نوسان ش��اخص براي افرادي كه 
روش غيرمس��تقيم را انتخاب كرده اند نسبت به افرادي 
كه به صورت مستقيم در بورس سرمايه گذاري مي كنند، 
اهميت بيشتري دارد چراكه روند شاخص امكان ارزيابي 
صندوق انتخاب شده را به سرمايه گذار مي دهد و حداقل 
انتظارات از رش��د صندوق را براي سرمايه گذار مشخص 
مي كند اما براي سرمايه گذاران مستقيم آنچه بيش از همه 
اهميت دارد عملكرد شركت است نه شاخص. به گفته اين 
كارشناس بازار سرمايه، ش��اخص بورس به طوركلي دو 
كاركرد اساسي دارد: نخس��ت اينكه جهت بازار را نشان 
مي دهد تا مديران صندوق ها و س��رمايه گذاران ارزيابي 
دقيقي از روند س��ودآوري صندوق هاي سرمايه گذاري 
داشته باش��ند، دوم اينكه به ساختار سياسي و تصميم 

گيران اقتصادي كشور نش��ان مي دهد تصميماتي كه 
اتخاذ كرده اند چه تأثيري در اقتصاد دارد. وي همچنين با 
اشاره به وجود دو نوع ريسك در بازار سرمايه اعم از ريسك 
سيستماتيك و ريسك غير سيستماتيك گفت: ريسك 
سيستماتيك مانند نوسان قيمت نفت، در تمامي دنيا و در 
همه اقتصادها، يك اثرگذاري مشخص دارد و افرادي كه 
به طور مستقيم در بورس سرمايه گذاري مي كنند نه تنها 
بايد هميش��ه در جريان اين تحوالت و ريسك ها باشند 
بلكه بايد قدرت تحليل آن  را نيز داشته باشند. ريسك غير 
سيستماتيك هم ناشي از ريسك منحصربه فرد شركت يا 
صنعت خاصي است كه در آن سرمايه گذاري مي كنيد. اين 
كارشناس بازار سرمايه در ادامه در خصوص ورود سهام 
عدالت به بورس گفت: اقتصاد ايران تا سال ها امكان حضور 
سرمايه گذاران خرد با س��رمايه هاي محدود را نداشت. 
بازارهاي سرمايه گذاري بازارهاي بسته اي بودند و همواره 
از دسترس مردم دور بودند و مردم فرصت سرمايه گذاري 
و اينكه ارزش پولش��ان را در روند رو به رشد تورم حفظ 
كنند نداشتند. در اين ش��رايط سرمايه گذاري براي اين 
افراد تنها محدود به سپرده گذاري در بانك ها شده بود اما 
خوشبختانه با توزيع سهام عدالت و عرضه آن در بورس، 
افراد با سرمايه هاي محدود نيز امكان سرمايه گذاري را پيدا 
كردن��د. وي در مورد مزاياي بورس و امكان توزيع مزيت 

اقتصادي از طريق آن گفت: بازار سرمايه طي سال هاي 
اخير به خوبي خ��ودش را در مقابل ت��ورم حفظ كرده و 
ارزش پول در اين بازار افزايش پيدا كرده است و برخالف 
بازارهاي ديگر همچون طال كه س��رمايه گذاران تنها از 
افزايش نرخ تورم منتفع مي ش��وند، در بازار سرمايه طي 
سال هاي اخير، با انتخاب شركت هاي درست، به دارايي 

افراد افزوده شده است.
 اين كارشناس بازار س��رمايه توضيح داد: يك آپارتمان 
50 متري هميش��ه يك آپارتمان 50 متري اس��ت اما 
يك ش��ركت معدني طي سال ها افزايش توليد و فروش 
و سرمايه گذاري در بازار سرمايه، اين گزينه را به يكي از 
معقول ترين گزينه ها تبديل كرده است؛ اما نكته مهم تر 
اين است كه بورس امكان توزيع عادالنه مزيت اقتصادي 
را فراهم مي كند. به گفته داراب��ي، اگر مزيت اقتصادي 
درراه اندازي كارخانه فوالد باشد افراد بسيار كمي امكان 
راه اندازي آن را دارند، اما در بازار س��رمايه با خريد سهام 
فوالد، مزيت اقتصادي موجود توزيع مي شود.وي معتقد 
اس��ت حضور اين تعداد س��رمايه گذار در بازار سرمايه، 
تاريخي است چراكه اين بازار هرگز با اين تعداد سهامدار 
روبرو نبوده و مزيت هاي اقتصادي در اختيار همگان نبوده 
است و فقط عده معدودي از آن بهره مي بردند اما با گسترده 
شدن بورس مزيت اقتصادي در همه اقشار و خانواده هاي 

ايراني پخش مي شود. اين جريان توزيع مزيت اقتصادي 
دورنمايي از ثروتمند شدن خانواده هاي ايراني را نشان 
مي دهد و باعث مي ش��ود فاصله طبقات اجتماعي كه 
همواره با شدت زيادي در ايران وجود داشته كاهش يابد؛ 
چراكه در گذشته مزيت اقتصادي به خوبي توزيع نمي شد 
و تنها تعداد محدودي از گروه هاي نخبه سرمايه گذار از 
روند بازارها منتفع مي شدند. دارابي در پاسخ به اين سوال 
كه مواردي چون انتخابات امريكا و تحريم هاي بين المللي 
تا چه حد بر بازار س��رمايه تأثيرگ��ذار خواهد بود گفت: 
سرمايه گذاران در خصوص انتخابات امريكا در نظر داشته 
باشند كه اصوالً ريسك هاي سياسي اثرگذاري كوتاه مدت 
در بازار دارند. از س��وي ديگر در امريكا سياست ها به اين 
شكل نيست كه با تغيير يك فرد تمامي سياست هاي آن 
كشور تغيير كند . بنابراين سياست هاي خارجي امريكا با 
تغيير دولت خيلي تغيير نكرده و اتفاق خاصي نمي افتد. 

اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: در مورد تحريم ها نيز 
بايد قبول كنيم كه تحريم ها به باالترين حد خود رسيده 
و به بياني ديگر س��الح تحريم ها از اين جلوتر نمي رود؛ 
به طوري كه براي مثال برخي ش��ركت هاي بورسي طي 
اين سال ها تا 4 بار مشمول تحريم شده اند؛ اما خوشبختانه 
ديديم كه به توليد و فروش خود ادامه داده و بس��ياري از 
كشورها نيز تهاتر را پذيرفته اند به خصوص كه امريكا ديگر 
آن قدرت قبلي را در صحن��ه بين المللي ندارد و هزينه 
يك جانبه گرايي ترامپ، شانس موفقيت سياست هاي 
امريكا در دنيا را كم كرده است. وي در پايان در مورد روند 
دالر بر بازار س��رمايه نيز گفت: متأسفانه بازارها در ايران 
بيش ازاندازه بر پايه دالر مي چرخد كه منطقي نيس��ت. 
ظرفيت اقتصاد ايران دالر 30 هزارتوماني نيست و بايد 
اصالح شود و پيش بيني مي شود تا 20 هزار تومان كاهش 
يابد؛ ام��ا در صورت اصالح قيم��ت دالر كه قطعًا انتظار 
مي رود اين اتفاق بيافتد، روند نزولي قيمت ها در بازارهايي 
همچون خودرو رخ خواهد داد اما براي شركت هاي بورسي 
كه االن مالك ارزش گذاري در آنها دالري اس��ت اتفاق 
خاصي نمي افتد. دارابي در پايان اقدامات اخير سازمان 
بورس و اوراق بهادار را در توس��عه بازار سرمايه و تعميق 
بخشي به آن ارزشمند ارزيابي و به سرمايه گذاران توصيه 
كرد: با توجه به نوسان كه ذات بازار سهام است، بهترين 
اس��تراتژي را كه همان پرهيز از رفتارهاي هيجاني و در 
كنار آن داشتن نگاه بلندمدت است، مدنظر داشته باشند.

رقيه ندايي



مجيد  اعزازي|
آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش كرده است، متوسط 
افزايش هزينه اجاره بها براي كل خانوارهايي كه تمديد 
قرارداد داشته اند، در فصل تابستان 1399 برابر با 41.2 
درصد است. اين در حالي است كه در تاريخ 8 تيرماه سال 
جاري، حسن روحاني، رييس جمهور در جلسه ستاد ملي 
كرونا و در جريان اعالم بسته حمايتي دولت از مستاجران 
در دوران كرونا، از ممنوعيت افزايش بيش از 2۵ درصد 
اجاره بها در تهران، بيش از 2۰ درصد در كالنش��هرها و 
بيش از 1۵ درصد در ساير شهرها خبر داده بود. بر اساس 
مصوبه ستاد ملي كرونا، با هدف كنترل شيوع كرونا به 
هنگام نقل و انتقال مستاجران، در صورتي كه مستاجري 
تمايل به تمديد قرارداد اجاره مي داشت، موجر موظف 
به تمديد قرارداد با س��قف قيمتي اعالم شده از سوي 
رييس جمهور بود. اگر چه اين دستور العمل تا سه ماه 
پس از پايان كرونا الزم االجرا اعالم شده بود، اما نتيجه 
اجراي آن در س��ه ماهه تابستان، آنگونه كه »تعادل« و 
برخي از كارشناسان مس��كن پيش بيني كرده بودند، 
مثبت نبوده و نه تنها هدفگذاري هاي دستوري دولت 
تحقق نيافته كه اجاره بهاي قراردادهاي تمديد شده با 
فاصله اي تقريبا دو برابري، افزايش��ي 41.2 درصدي را 
تجربه كرده اس��ت. پيش از اين، »تع��ادل« در تاريخ 9 
تيرماه در گزارش��ي نسبت به پيامدهاي تعيين سقف 
براي افزايش اجاره بهاي واحدهاي مس��كوني در سال 
99 هشدار داده و نوشته بود: »تعيين سقف براي ميزان 
افزايش اجاره ساالنه واحدهاي مسكوني در دولت هاي 
قبل از دولت تدبير و اميد نيز مس��بوق به سابقه است. 
تجربه اي كه منتج به نتايج دلخواه دولت وقت نشد و به 
گفته مس��ووالن اتحاديه مشاوران امالك منجر به دور 
زدن آن بخشنامه از س��وي برخي موجران در سنوات 
گذشته شد. به باور بسياري از كارشناسان بازار مسكن، 
دولت از نظر قانوني نمي تواند براي ميزان دريافت اجاره 
مالك اشخاص حقيقي سقف مشخص كند چون اين 
عم��ل ناقض حق مالكيت فردي اس��ت. در عين حال، 
وضع چنين دستورالعمل هايي از ضمانت اجرايي الزم 
برخوردار نيست و پشتوانه قانوني ندارد و در نهايت منجر 
به دور زدن مفاد اين دستورالعمل ها و رواج قراردادهاي 
غيررسمي خواهد شد. افزون بر اين، در شرايطي كه برخي 
پيش بيني ها از نرخ تورم سال جاري حاكي از اين است كه 
تورم تا پايان سال 99 به حدود 4۰ درصد بالغ خواهد شد، 

چگونه موجران تهراني كه اغلب از محل دريافت اجاره 
هزينه هاي معيشت خانوار خود را تامين مي كنند، فاصله 
2۵ درصد تا 4۰ درصد تورم در هزينه هاي جاري خود را 
پركنند.« به گزارش »تعادل«، يكي از نمونه هاي ديگر كه 
منجر به شكست طرح دولت در بازار اجاره شد، افزايش 
مدت قراردادهاي اجاره به دو ساله بود. همچنين چند 
سال قبل تعزيرات براي جلوگيري از افزايش اجاره بها در 
تابستان و در فصل نقل و انتقال ورود پيدا كرد. اين طرح 
تعزيرات هم با مش��كل مواجه شد و عملياتي و اجرايي 
نشد. بي گمان، شكست چنين طرح هايي در مكانيسم 
عرضه و تقاضا و فضاي كلي حاكم بر اقتصاد كشور ريشه 
دارد. بي گمان، يكي از مولفه هاي تاثيرگذار در تعيين 
اجاره بها، قيمت ملك است و در سال 98 هم قيمت ها 
1۰۰ درصد افزايش يافت يعني قيمت يك واحد يك 
ميليارد توماني به 2 ميليارد تومان رسيد. بنابراين طبق 
اين افزايش قيمت ملك، موجران اين انتظار را داشتند كه 
نرخ اجاره هم بايد تا دو برابر افزايش يابد، اما همانطور كه 
شاهد هستيم، اين افزايش قيمت رخ نداد چراكه در آن 
طرف قرارداد يعني مستاجران توان پرداخت اجاره هاي 
دو برابري را بايد داشته باشند كه نداشته اند و همين عامل 
منجر به كوچ آنها به مناطق حاشيه اي يا شهرهاي كوچك 
اطراف كالنشهرها ش��ده است. از منظر حقوقي نيز در 

قانون مالك و مستاجر- چه قانون مصوب در سال 13۵6 
و چه قانون مالك و مستاجر مصوب سال 1376 - چنين 
اختياراتي براي قالب حقوق مالكانه در نظر گرفته نشده 
اس��ت. از اين رو، صرفا در صورتي كه مسووالن بتوانند 
موض��وع را در مراجع حقوقي و قانونگذاري طرح كنند 
و با طي مراحل حقوقي اقدامي بكنند كه جنبه قانوني 
داشته باشد، مي توان بدون توجه به قوانين باالدستي، 
قانون جديدي از جمل��ه تمديد اجباري اجاره نامه ها را 
وضع كرد. در غير اين صورت، در آخرش، مصوبه وزارت 

راه جنبه ارشادي و توصيه اي پيدا مي كند.

    24.3؛ تورم اجاربها در تابستان
مرك��ز آمار اعالم كرد كه نرخ ت��ورم اجاره بها در 12 ماه 
منتهي به تابستان 99 به 24.3 درصد رسيد.مركز آمار، 
شاخص قيمت اجاره بها را به عنوان يكي از بخش هاي مهم 
در برآورد شاخص قيمت مصرف كننده، در تابستان 99 
اعالم كرد. اين بخش شامل زير بخش هاي »اجاره بهاي 
واحدهاي مسكوني« و »خدمات نگهداري و تعمير واحد 
مسكوني« )تعميرات جزئي واحد مسكوني: لوله كشي، 
گچ كاري، برق كاري، نصب ايزوگام و...( است. در تابستان 
امسال شاخص قيمت اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در 
مناطق شهري، به عدد 19۵.8 واحد رسيد كه نسبت به 

فصل قبل ١١.٨ درصد افزايش داشته است. در اين فصل 
بيشترين نرخ تورم فصلي مربوط به استان همدان با ١٦.٢ 
درصد افزايش و كمترين آن مربوط به استان سيستان 
و بلوچستان با ٣.١ درصد افزايش بود. نرخ تورم اجاره بها 
در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه(، ٢٨.٩ درصد است. بيشترين نرخ تورم 
نقطه به نقطه مربوط به استان همدان با 37 درصد افزايش 
و كمترين آن مربوط به اس��تان آذربايجان غربي با 8.6 
درصد افزايش است. به عبارتي خانوارهاي استان همدان 
به طور متوسط ٨.١ درصد بيشتر از ميانگين كل كشور 
و خانوارهاي استان آذربايجان غربي ٢٠.٣ درصد كمتر 
از ميانگين كل كشور در بخش اجاره بها هزينه كرده اند. 
نرخ تورم چهار فصل منتهي به تابستان ١٣٩٩ نسبت به 
دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر 24.3 درصد 
است. نرخ تورم در استان لرستان )٣٢.٣ درصد( بيشترين 
ميزان و در استان آذربايجان غربي )٨.٩ درصد( كمترين 

ميزان بوده است.

    روند اجاره بها از 95 تا 99
روند فصلي اجاره بهاي واحدهاي مسكوني خانوارهاي 
شهري طي س��ال هاي 9۵ تا 99 نشان مي دهد كه در 
تابستان سال جاري با 11.8 درصد تورم فصلي اجاربها، 
باالترين تورم طي اين سال ها ثبت شده است. پيش از 
اين، تورم فصلي اجاره بها در تابس��تان 97 با ثبت 9.1 
درصد ركورد دار بوده اس��ت. از آنجا ك��ه در پاييز 97، 
رقم يادش��ده به 8.۵ درصد كاهش يافته است، انتظار 
مي رود در پاييز س��ال جاري نيز تورم فصلي اجاره بها 
دس��تكم حدود 2 درص��د كاهش يابد. تورم س��االنه 
اجاره بهاي واحدهاي مسكوني خانوارهاي شهري نيز 
طي س��ال هاي 9۵ تا 99، ركورد تازه اي را ثبت كرده و 
به 24.3 درصد رسيده است. پيش از اين، تورم ساالنه 
منتهي به تابستان 98 با 24 درصد در صدر تورم هاي 
ساالنه اجاربها قرار داشته است. بررسي روند تورم ساالنه 
اجاره بها همچنين نشان مي دهد كه روند صعودي تورم 
ساالنه اجاره بها در سال منتهي به پاييز سال 96 با ثبت 
۵.3 درصد آغاز شده است. يعني زماني كه در پايان فصل 
قبل از آن و در شهريور سال 96،  نرخ سود سپرده به 1۵ 
درصد كاهش يافت و اين تغيير سياست پولي منجر به 
استارت تحوالت در بازارهاي مختلف از نيمه دوم سال 

96 تاكنون شده است.
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 شهروندان در اتوبوس
 با هم حرف نزنند

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه از 
مردم خواست كه در اتوبوس ها هم از ماسك استفاده 
كنند و هم از صحبت كردن پرهيز كنند تا سالمت شان 
بيشتر حفظ شود. محمود ترفع، مديرعامل شركت 
واحد اتوبوس��راني تهران و حومه ديروز در حاش��يه 
بازديد س��خنگوي دولت از ايستگاه وليعصر مترو در 
جمع خبرنگاران درباره امكان كنترل شهروندان براي 
رعايت اجبار ماسك، گفت: در ايستگاه هاي اتوبوسراني 
و اتوبوس ها امكان كنترل اين مساله سخت تر است اما 
با كمك اجراييات شهرداري و شركت واحد و بسيج اين 
دو مجموعه در پايانه هاي اتوبوسراني و ايستگاه هاي 
تقاطعي كه جمعيت بيشتري تردد مي كنند، نيروهايي 
مستقر هستند كه هم تذكر مي دهند و هم در صورت 
لزوم برخورد هاي در چارچوب قانون خواهند داشت و 
در بيش از صد نقطه در پايانه هاي اتوبوسراني هم ماسك 
به قيمت 1۵۰۰ تومان توزيع مي شود. او افزود: خواهش 
من از مردم اين است كه فاصله اجتماعي را رعايت كنند. 
شرايط كرونا كه فعال پايدار است خواهش مي كنم هم از 
ماسك استفاده كنند و هم در داخل اتوبوس ها صحبت 
نكنند تا سالمت شان بيشتر حفظ شود و بعد از استفاده 
از حمل و نقل عمومي دست هاي خود را ضدعفوني 
كنند. علي رغم اينكه ما قبل از مس��افرگيري تمامي 
سطوح را ضدعفوني مي كنيم. براساس گزارش پايگاه 
خبري شهر، ترفع درباره ميزان اتوبوس هاي پايتخت 
گفت: تهران هم اكنون شش هزار دستگاه اتوبوس دارد 
كه 3۵۰۰ دستگاه اتوبوس آن فرسوده است و با توجه به 
اينكه سال هاست كه دولت از سال 89 اتوبوسي به تهران 
نداده است هر روز به تعداد اتوبوس هاي فرسوده پايتخت 
اضافه مي شود در حالي كه بر اساس برنامه پنج ساله 
شوراي شهر تهران ما بايد 9 هزار اتوبوس داشته باشيم.

لزوم رسيدگي به 
گودهاي پايتخت

سخنگوي س��ازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
ش��هرداري تهران بر لزوم رس��يدگي به وضعيت 
گود برداري ه��ا و گودهاي رها ش��ده در پايتخت 
تاكيد كرد. سيد جالل ملكي در گفت وگو با ايسنا، 
با اشاره به حادثه ريزش يك ساختمان مقابل زمين 
گودبرداري ش��ده كه روز جمعه در محله ابوذر رخ 
داد، اظهار كرد: گود برداري از مهم ترين بخش هاي 
يك ساختمان سازي است كه حتما بايد ايمن سازي 
و مقاوم سازي انجام شود.  وي ادامه داد: هر چه عمق 
گودبرداري بيش��تر باشد، هر چه منطقه اي كه در 
آن كار مي كنند خاك سس��ت تري داشته باشد و 
منطقه اي باشد كه در مجاورت قنات ها و كانال هاي 
آب قرار دارد، حساسيت گودبرداري بيشتر است. 
همچنين مجاورت س��اختمان هاي بلند مرتبه يا 
قديمي نيز يكي ديگر از فاكتورهاي مهم اس��ت.  
سخنگوي س��ازمان آتش نشاني تهران با تاكيد بر 
اهميت مرحله گودبرداري گفت: مرحله گودبرداري 
به اندازه اي مهم است كه به هيچ عنوان نبايد در آن 
مرحله متوقف شود هرچند كه بعضي گودها در شهر 
ديده مي شود كه به داليل مختلفي مثل تخلفات يا 
اختالفات بين شركا و... چندين سال رها شده اند.  
وي اف��زود: اين بع��د از يك م��دت مي تواند باعث 
فرسايش خاك شود. خاك در مجاورت هوا خشك 
شده و چسبندگي خود را از دست داده و احتمال 
تخريب آن وجود دارد.  وي گفت: بايد به وضعيت 
ايمني گودها و گودهاي رها شده پايتخت رسيدگي 
شود.  ملكي اظهار كرد: همچنين حتما بايد هر گونه 
اقدامي در گودبرداري تحت نظارت مهندسان انجام 
شود و كارگران بدون هماهنگي با مهندس اقدام به 
كار روي ديواره هاي گود نكنند. وي ادامه داد: مساله 
ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه افرادي 
كه در محل حوادث حضور دارند بايد به توصيه هاي 
فرماندهان آتش نشاني عمل كنند. در بسياري از 
موارد آتش نشانان توصيه هايي داشتند كه اينها بر 
اساس سال ها تجربه است اما متاسفانه برخي افراد 

از قبول اين توصيه ها سرباز مي زنند.

 تفكيك زباله با استفاده
 از هوش مصنوعي در تهران

شهردار منطقه 21 تهران از تفكيك زباله با استفاده 
از ه��وش مصنوعي در جنوب پايتخ��ت خبر داد. 
به گزارش فارس، رضا رجب زاده ش��هردار منطقه 
21 تهران درباره تفكيك زباله با استفاده از هوش 
مصنوعي در جن��وب پايتخت اظهار كرد: موضوع 
هوشمند س��ازي ش��هر تهران ج��زو اولويت هاي 
مديريت شهري فعلي است و داراي جايگاه و اهميت 
ويژه اي بوده و بستر تخلفات سازماندهي شده را هم 
از بين مي برد.  وي با اشاره به اقدامات منطقه21 در 
حوزه هوشمند سازي گفت: براي اولين بار در شهر 
تهران زباله خشك كه هم اكنون به صورت دستي 
تفكيك مي شود، با اس��تفاده از هوش مصنوعي و 
توسط ربات انجام خواهد شد.  شهردار منطقه 21 
افزود: هم اكنون، مجوز و اعتبار الزم براي ساخت 
اين ربات از سازمان فناوري اطالعات دريافت شده 
و ربات هوشمند تفكيك زباله، توسط يك مجموعه 
دانش بنيان در حال آماده س��ازي است و تا پايان 
سال استفاده از آن در منطقه21 عملياتي مي شود.

وي از اقدام ديگر منطقه در حوزه هوشمند سازي 
خب��ر داد و گفت: در ح��ال حاضر، مخ��ازن زباله 
با به كارگيري هوشمند س��ازي و اس��تفاده از آب 
گرم شست وشو مي ش��وند.  رجب زاده با اشاره به 
ويروس كرونا و اهميت و ضرورت تس��ريع در روند 
هوشمند سازي اش��اره كرد و افزود: كرونا عليرغم 
تهديدهايي كه به وجود آورد باعث شده در حوزه 
هوش مصنوعي پيشرفت فوق العاده اي داشته باشيم 

و تسريع در اين روند را اولويت بدانيم.

ريزش ۸۰  درصدي مسافران 
حمل و نقل ريلي

يك مقام مسوول در ش��ركت رجا از افزايش چند صد 
درصدي قيمت قطع��ات در برابر كاه��ش بيش از 8۰ 
درصدي مسافران اين شركت در ايام كرونا خبر داد. به 
گزارش مهر، برات اهلل صمدي راد با بيان اينكه ويروس 
كرونا بي��ش از هر فعاليت و صنعت ديگري ضرر و زيان 
خود را متوجه حوزه گردشگري به ويژه بخش حمل و 
نقل مسافر كرده گفت: رجا به عنوان بزرگ ترين بخش 
مسافري ريلي كشور بيشترين آسيب را در اين زمينه 
متحمل ش��د. به طوري كه اكن��ون در بهترين حالت 
توانسته است تنها از 1۰ درصد توانمندي هاي خود بهره 
گيرد و به فعاليت هاي هر چند محدود خود ادامه دهد. 
وي افزود: ش��ركت هاي حمل و نقل ريلي در نخستين 
اقدام با رعايت فاصله هاي اجتماعي، صرفًا از ۵۰ درصد 
ظرفيت قطارهاي در سير خود استفاده كردند به طوري 
كه در كوپه هاي 4 تخته 2 نفر و كوپه هاي 6 تخته تنها 
پذيراي 3 نفر بودند؛ در كنار اين اقدام، ضدعفوني كردن 
چند باره سالن ها، كوپه ها و وسايل همراه مسافر در طول 
روز، تحويل ماسك بهداشتي و استفاده از كترينگ هاي 
معتبر و كاماًل بهداشتي در بخش پذيرايي را نيز بايد يادآور 
شد. وي با بيان اينكه آنچه در شرايط پيش از كرونا و در 
زمان حال كه كرونا اغلب فعاليت هاي اقتصادي ايران و 
جهان را تحت الش��عاع قرار داده، تحريم هاي ظالمانه و 
كمبود قطعات فني اين بخش است كه تاكنون به مدد 
متخصصان داخلي و دور زدن تحريم ها توانسته ايم بخشي 
از اين كمبودها و محدوديت ها را جبران كنيم، ادامه داد: 
اما ادامه دادن اين مهم به تنهايي در دراز مدت امكان پذير 
نيست و نگاه حمايتي نهادهاي مسوول را مي طلبد. به 
عنوان نمونه صرفاً قيمت چرخ در يك سال اخير سه برابر 
افزايش داشته است در حالي كه بيش از 8۰ درصد كاهش 

مسافر را در طي اين چند ماهه شاهد بوده ايم.  

تشديد سخت گيري كرونايي 
در ورود به فرودگاه ها 

مديركل حقوقي س��ازمان هواپيمايي كشوري گفت: 
از ابتداي آبان بازرس��ي كرونايي متقاضي��ان ورود به 
فرودگاه ها با سخت گيري همراه خواهد شد و از ورود افراد 
غير مسافر و بدون بليت جلوگيري مي شود. به گزارش 
مهر، پس از آنكه برخي نهادهاي ذي ربط در حوزه هاي 
بهداشت و درمان، فرودگاه ها و پروازهاي داخلي را يكي 
از عوامل شيوع كرونا تشخيص دادند، سخت گيري ها 
در اين صنع��ت افزايش يافت و حتي هفته گذش��ته 
دكتر زالي، رييس ستاد مبارزه با كروناي تهران بزرگ 
با مديران ارشد سازمان هواپيمايي كشوري و شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران ديدار و از فرودگاه مهرآباد 
و همچنين تعدادي از پروازه��اي داخلي در خصوص 
ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي در هواپيماها بازديد 
كرد. در اين ديدار، پيشنهادهايي در خصوص افزايش 
سخت گيري در پروازها و فرودگاه ها مطرح و تصويب 
شد. هفته گذشته نيز وزير راه و شهرسازي از بخشي از 
اين پروتكل هاي جديد، به ويژه يك نفر در ميان نشستن 
مسافران در هواپيما از ابتداي آبان خبر داد. اتفاقي كه 
منجر به افزايش قيمت بليت هواپيما ش��د و قرار شده 
شركت هاي هواپيمايي، هزينه سفر صندلي خالي را از 
ساير مسافران اخذ كنند. محمد سعيد شرفي، مديركل 
حقوقي سازمان هواپيمايي كشوري در همين خصوص، 
ضمن تشريح پروتكل هاي جديد بهداشتي در سفرهاي 
هوايي كه قرار است از ابتداي آبان اجرايي شود، اظهار 
كرد: از هفته آينده اجراي اين پروتكل ها الزامي شده و 
تا زماني كه مسافران فرم هاي مربوطه را مطالعه و تأييد 
نكنند، بليت براي آنها صادر نمي ش��ود؛ وب سايت ها و 
اپليكيشن هاي فروش بليت هواپيما نيز برنامه نويسي 
مربوطه را انجام داده اند و اجراي اين دستورالعمل براي 
آنها نيز الزامي شده است. وي ادامه داد: مسافران قبل از 
خريد بليت بايد فرم خود اظهاري درباره كرونا ُپر كنند 
اگر تب، سرفه، تنگي نفس، از دست دادن حس بويايي 
يا چشايي يا اختالالت گوارشي دارند، به فرودگاه نروند. 
مديركل حقوقي سازمان هواپيمايي كشوري با بيان اينكه 
ورود افراد غير مسافر به فرودگاه ها از هفته آينده ممنوع 
مي ش��ود، تصريح كرد: روال جديد پذيرش مسافران و 
بازرسي آنها طوالني تر شده است و الزم است كه مسافران 
براي نداشتن استرس بابت جا ماندن از پرواز، زودتر از 

زمان هاي اعالمي به فرودگاه مراجعه كنند.

متوسط افزايش اجاربهاي قراردادهاي تمديد شده در تابستان 99 به 41.3 درصد رسيد

دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي اعالم كرد

مداخله  بي نتيجه  دولت  در  بازار  اجاره

شرط كاهش 4۰ درصدي نرخ هاي جديد بليت هواپيما
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي گفت: بليت هواپيما 
از ابتداي آبان 8۰ درصد گران مي ش��ود كه 4۰ درصد آن 
مربوط به تصميم ستاد ملي مبارزه با كرونا مبني بر پرواز 
با 6۰ درصد ظرفيت هواپيما است كه اگر لغو شود ما هم 
قيمت ها را تا 4۰ درصد كاهش مي دهيم. مقصود اسعدي 
س��اماني در گفت وگو با ايرنا در خصوص اينكه آيا امكان 
تعديل در نرخ هاي جديد بليت هواپيما كه از سوي انجمن 
اعالم شده است وجود دارد يا خير، گفت: تصميم افزايش 
قيمت ها موقتي است، حتي به همين دليل است كه هنوز 
نرخ نامه جديد را روي سايت شركت نگذاشتيم و ممكن 
است تا اول آبان تغيير داشته باشد. وي ادامه داد: اگر شرط 
محدوديت 6۰ درصدي مسافرگيري در پرواز كه مصوب 
ستاد ملي مبارزه با كرونا است برداشته شود و ايرالين ها 
مجاز به مسافرگيري با ظرفيت كامل شوند، ما هم نرخ ها 
را كاهش خواهيم داد. ساماني ادامه داد: بليت پروازها 8۰ 
درصد گران شده است كه 4۰ درصد آن سهم ارز 27 هزار 
توماني است كه همين امروز 3۰ هزار تومان شده است و 
4۰ درصد آن سهم مصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا است. 
ساماني ادامه داد: »ياتا« اعالم كرده است كه از ابتداي شيوع 
ويروس كرونا و با جابه جايي يك ميليارد و 2۰۰ ميليون 
مسافر تنها 44 مورد ابتال به كرونا در پروازها گزارش شده 
است يعني در هر 27 ميليون نفر يك مسافر؛ بر اين اساس 
امكان حذف مصوب��ه كرونا وجود خواهد داش��ت بدون 
اينكه تهديدي براي سالمت مسافران باشد. دبير انجمن 
شركت هاي هواپيمايي در پاسخ به اينكه چرا براي ايرالين ها 
دريافت وام كرونايي براي تامين هزينه هايشان كافي نبود 
و به بهانه كاهش ظرفيت مسافرگيري مجددا قيمت ها را 
افزايش دادند، گفت: وام كرونايي فقط به دو ايرالين تعلق 
گرفت و باقي ايرالين ها در صف بانك ها براي دريافت اين 
وام هس��تند. وي ادامه داد: بانك ها بهانه مي آورند و براي 
ايرالين ها ضمانتنامه هاي سنگين تقاضا دارند كه دريافت 
اين وام را با سختي مواجه كرده است. ساماني در پاسخ به 
اينكه آيا دو ايرالين دريافت كننده وام كرونايي هم قيمت 
بليت هاي خود را افزايش داده اند، گفت: وام كرونا مربوط به 
توقف پروازهاي اسفند و فروردين امسال و خسارتي است 
كه به ايرالين ها وارد شد، در پي توقف پروازها 4 هزار ميليارد 
تومان شركت هاي هواپيمايي خسارت ديدند كه دولت 2 
هزار ميليارد آن را جبران كرد. وي ادامه داد: در مرداد ماه 
امسال به نسبت مدت مشابه 39 درصد با كاهش مسافر 
مواجه بوديم كه خسارت زيادي را به شركت هاي هواپيمايي 
وارد كرده است. دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با بيان 
اينكه هزينه هاي ايرالين ها ارزي است و قيمت گران ارز 

يكي ديگر از داليل افزاي��ش 8۰ درصدي بليت هواپيما 
اس��ت، گفت: هر دقيقه 3۰۰ هزار دالر به صنعت هوايي 
صدمه وارد مي شود كه به اين راحتي ها نمي توان از پس 
جب��ران آن برآمد، با اين حال اگر اج��ازه پرواز با ظرفيت 

كامل را داشته باشيم تا 4۰ درصد بليت را ارزان مي كنيم.

    قيمت ميليوني بليت هاي هوايي 
بر اساس اين گزارش، انجمن شركت هاي هواپيمايي ايران 
در نرخ نامه جديد كه بر اساس دالر 27 هزارتوماني تعيين 
شده است، حداكثر قيمت بليت هواپيما را در بيش از 6۰ 
مسير به بيش از يك ميليون تومان افزايش داد. شهرهاي 
از مب��دا تهران به مقصد اروميه، اهواز، ايرانش��هر، آبادان، 
بجنورد، بوشهر، تبريز، زاهدان، زابل، رفسنجان، دزفول، 
چابهار، جيرفت، خارك و ....... از جمله مسيرهايي هستند 
كه قيمت بليت آن بيش از يك ميليون تومان به فروش 
خواهد رسيد. مسافران مسير كرمانشاه به بندرعباس نيز با 
كف قيمت 7۰۰ هزار تومان و حداكثر قيمت 2 ميليون و 6۰ 
هزار تومان مجبور به تهييه بليت هواپيما هستند. مسافران 
مسير كيش- تبريز نيز با حداكثر قيمت دو ميليون و ۵71 
هزار و 3۰۰ تومان مي توانند سفر هوايي به جزيره كيش 
داشته باشند. براي مردم تهران نيز پرواز در اين مسير در 
كف قيمتي 7۰۰ هزار تومان و حداكثر قيمت يك ميلون و 
هفتصد و پنجاه هزار تومان به فروش مي رسد. مردم تهران 
نيز براي سفر هوايي به مشهد كه معموال مسير پرتقاضايي 
از پايتخت است حداقل قيمت 647 هزار تومان و حداكثر 
قيمت يك ميليون و سيصد و ۵4 هزار تومان را بايد پرداخت 
كنند. در نرخ نامه جديد كه مي توانيد جزييات آن را اينجا 
ببينيد قيمت بليت هواپيما در بيش از 6۰ مسير ميليوني 
شده است و براي مثال پرواز ماهشهر- مشهد هم 2 ميليون 

و 3۰ هزار تومان به مشتريان فروخته خواهد شد.

  گزارش ياتا از ميزان ابتال در هواپيما
انجمن بين المللي حمل و نقل هواي��ي )ياتا( اعالم كرد: 
پژوهش ها نشان مي دهد تعداد مبتاليان به كرونا در پرواز 
در دنيا بسيار محدود است. به گزارش مهر، بر اساس اعالم 
اين نه��اد بين المللي صنعت هوانوردي، از ابتداي س��ال 
2۰2۰ ميالدي، تنها 44 مورد از ابتال به كوويد 19 كه به 
دليل ارتباط با سفرهاي هوايي به اين بيماري مبتال شده اند، 
گزارش شده اس��ت. بنا به اعالم ياتا، اين آمار شامل افراد 
داراي بيماري تأييد شده كوويد 19، احتمالي و حتي بالقوه 
مي شود. گفته مي شود اين تعداد مبتال از ميان يك ميليارد 
و 2۰۰ ميليون مسافري است كه در طول ماه هاي كرونايي، 

1- نام مناقصه گذار: شركت توزيع نيروي برق استان ايالم به نشاني ايالم، بلوار مدرس، كدپستي 69319995487، طبقه دوم، امور تداركات، واحد قراردادها، تلفكس 08432347755
2- موضوع مناقصات:

99/21: تجديد مناقصه خريد و نصب دو دستگاه باالبر تمام هيدروليك خط گرم جهت نصب بر روي خودروي
FM (pc24( 6*4/46

99/22: تجديد مناقصه خريد و نصب كابين خودروهاي ايسوز 5/2 تن و اتفاقات و عمليات
3- زمان دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 1399/07/20 لغايت 1399/07/27

4- آدرس محل دريافت اسناد: مناقصه گران محترم مي توانند به منظور دريافت اسناد مناقصات به سامانه تداركات الكترونيكي دولت www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
5- آدرس محل دريافت پيشنهاد: ايالم، بلوار مدرس، شركت توزيع نيروي برق استان ايالم، واحد دبيرخانه، به پيشنهادهاي فاقد امضا، مخدوش، مشروط و پيشنهاداتي كه بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتيب 

اثر داده نخواهد شد. مناقصه گران محترم ضمن تحويل پاكات به صورت فيزيكي بايد حتما تمامي مدارك و پاكات را بر روي سامانه ستاد بارگزاري نمايند.
6- مهلت تحويل اسناد: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1399/08/10

7- محل برگزاري مناقصه: ايالم، بلوار مدرس، شركت توزيع نيروي برق استان ايالم، سالن جلسات
8- زمان بازگشايي پاكات: پاكات پيشنهاد راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1399/08/10 با حضور اعضاي كميسيون مناقصه بازگشايي مي شود. حضور مناقصه گران در جلسه فوق الذكر با ارائه معرفي نامه 

بالمانع است.
9- ذكر شماره مناقصه و عنوان آن روي پاكات الزامي است.

10- اطالعات برآورد و تضمين

آگهي تجديد مناقصات عمومي يك مرحله اي 
شماره 99/21،22  شركت توزيع نيروي برق

 استان ايالم) سهامي خاص)

كه به صورت الف) چك تضمين شده بانكي- ضمانتنامه بانكي به نفع مناقصه گزار – ضمانت نامه صادر شده توسط موسسات بيمه گر داراي مجوز الزم براي فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوي بيمه مركزي ايران 
– گواهي خالص مطالبات قطعي تاييد شده از سوي امور مالي شركت توزيع نيروي برق مطابق كاربرگ هاي پيوست – رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره 1904051930 بانك تجارت. شعبه انقالب به 
نام شركت توزيع نيروي برق استان ايالم مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل 3 ماه از تاريخ صدور آن بوده و براي همين مدت قابل تمديد باشد و عالوه بر آن ضمانت نامه بانكي بايد طبق فرم هاي مورد قبول 

ضميمه اسناد تنظيم شده باشد.
11- شركت توزيع برق استان ايالم در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار است.

12- هزينه آگهي هاي روزنامه برعهده برنده مناقصه مي باشد.
13- پيشنهاددهندگان موظفند تا دو روز قبل از پايان مهلت تسليم پيشنهادات با مراجعه به سايت هايي كه اسناد بر روي آنها بارگذاري شده اند از اصالحات احتمالي در اسناد مطلع گردند و اسناد اصالحي را 

مهر و امضا كنند.
14- شرط قبولي مدارك و اسناد صرفا وجود و اثبات آنها در جلسه مناقصه بوده و شركت از پذيرش مداركي كه بعد از پايان مهلت تسليم پيشنهادات و حين جلسه و بعد از آن ارائه شوند ترتيب اثر نمي دهد.

ميزان تضمين شركت در مناقصهواحدتعدادشرح كاالشماره مناقصهرديف

1،650،000،000دستگاه2خريد و نصب باالبر تمام هيدروليك خط گرم199/21

810،000،000دستگاه6خريد و نصب كابين خودروهاي ايسوز و اتفاقات و عمليات299/22

نوبت اول

با حمل و نقل هوايي مسافرت كرده اند. به عبارت ديگر از 
هر 27 ميليون نفر، يك نفر در پرواز به كرونا مبتال ش��ده 
است. ياتا مدعي است: ممكن است برخي اين تعداد مبتال 
به كرونا )44 نفر( را به »دست كم گرفتن« تعبير كنند؛ اما 
اگر حتي فرض كنيم كه 9۰ درصد مبتاليان، بيماري خود 
را در طول سفر گزارش نكرده باشند، باز هم از هر 2 ميليون 
و 7۰۰ هزار مسافر هوايي، يك نفر به كرونا مبتال شده است.

    قيمت هاي سفر هوايي غيرواقعي است
در همين حال، اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران 
مجلس، از ورود اين كميس��يون به پرون��ده افزايش 
چشمگير قيمت بليت هواپيما خبر داد و گفت: به نظر 
من نرخنامه جديد پروازهاي هوايي غيرواقعي است. به 
گزارش خانه ملت، اقبال شاكري در واكنش به افزايش 

1۵۵ درصدي قيمت بلي��ت پروازهاي داخلي، گفت: 
قطعًا اين اقدام به هيچ وجه قابل پذيرش نيس��ت، زيرا 
مردم توان پرداخت چنين هزينه هايي براي خريد بليت 
هواپيما را ندارن��د. او ادامه داد: افزايش ناگهاني و بدون 
برنامه قيمت ها، فشار سنگيني به مردم و مسافران وارد 
مي كند و قطعًا اين رويكرد موجب كاهش اس��تقبال 
مردم براي استفاده از پروازهاي هوايي خواهد شد. وي 
با بيان اينكه نرخنامه جديد حمل و نقل هوايي متناسب 
با هزينه هاي مصرفي ايرالين ها نيست، افزود: من بعد از 
اعالم نرخ نامه جديد، داليل افزايش قيمت ها و تناسب 
اين مسائل با ميزان هزينه ها را بررسي كردم، حتي با 
چندين كارشناس و مسوول مرتبط نيز در اين رابطه 
صحبت كردم، از اين رو به نظر مي رس��د كه نرخ هاي 

اعالمي به هيچ وجه واقعي نيست.



توليد گوشي بومي در كشور اكنون بيش از هر زمان 
ديگري مورد توجه دولت قرار گرفته اس��ت. شيوع 
كرونا، دوركاري، آموزش مجازي و مسائلي بسياري 
از اين دست، باعث شده گوش��ي تلفن همراه جزو 
جدانشدني زندگي افراد ش��ود. همچنين با توجه 
به افزايش لحظه اي تلفن هم��راه در بازار به داليل 
مختلف، توليد گوشي بومي بيش از گذشته سرعت 
گرفته است. در حالي كه كارشناسان معتقدند در 
شرايط فعلي واردات گوش��ي مقرون به صرفه تر از 
توليد اس��ت و تا زماني كه شرايطي از جمله تامين 
و قيمت ارز و س��ود بازرگاني براي توليدكنندگان 
تسهيل نش��ود، توليد داخلي عمال اتفاق نمي افتد، 
معاون فناوري و ن��وآوري وزارت ارتباطات با بيان 
اينكه بر اس��اس اسناد باالدس��تي در سال 1404 
نزديك ب��ه 20 درص��د از حجم بازار ب��راي توليد 
گوش��ي هاي داخلي در نظر گرفته شده، از كاهش 
تعرف��ه واردات قطعات موباي��ل از 15 به 5 درصد 

خبر داد.
توليد پاي��دار تلفن هم��راه داخل��ي از دغدغه ها و 
مطالبات عمومي چند سال اخير بوده كه هيچگاه 
به سرانجام نرس��يده است. طي سال هاي گذشته، 
گوش��ي هايي كه به اشكال مختلف در داخل توليد 
ش��ده بودند، در بازار موجود بود اما موضوع توليد 
گوش��ي ايراني چندي پيش باز هم مطرح ش��د و 
از نيمه ه��اي س��ال 1۳۹۸ بود كه موض��وع توليد 
گوشي هاي جديد ايراني، باز هم به يكي از مباحث 
حوزه فناوري اطالعات راه پيدا كرد؛ آن هم توليد 
يك گوشي كه ايرادهاي مدل هاي قبلي را برطرف 
كرده باش��د و بتواند با نس��خه هاي خارجي رقابت 
كن��د. اگرچه مدتي اس��ت ك��ه رييس جمهوري و 
وزير ارتباطات بر اين مساله تاكيد مي كنند. ستار 
هاشمي، معاون فناوري و نوآوري وزارت ارتباطات 
درب��اره ويژگي ه��ا ، برنامه هاي زودب��ازده، انگيزه 
تولي��د داخلي، چش��م اندازهاي كوچ��ك و بزرگ 
تكنول��وژي، ماموري��ت وزارت ارتباطات و زندگي 
در محيط تكنولوژي، نكاتي را ارايه كرد. هاش��مي 
در گفت وگو با فارس، درباره وضعيت توليد گوشي 
همراه توسط شركت هاي داخلي بيان كرد: نوسانات 
قيمت ارز يكي از موانع اصلي روند كند شدن توليد 
گوش��ي هاي ايراني اس��ت، ما در وزارت ارتباطات 
اعتقاد جدي داريم كه گوش��ي هوشمند به عنوان 
يك كاالي لوكس محسوب نمي شود اما با توجه به 
اينكه وابستگي جدي به گوشي همراه هوشمند در 
داخل كش��ور وجود دارد، در اين حوزه براي كمك 
به مردم ورود پي��دا كرديم. از طرفي نيز با توجه به 
ش��يوع ويروس كرونا نياز جامعه به خصوص قشر 
دانش آموزي و دانش��گاهي و همچنين ۹0 درصد 
از كاركنان دولت به گوش��ي هم��راه اين موضوع 
را از س��اير مسائل مختلف كش��ور جدا كرده و بايد 
نگاه ويژه اي به آن داش��ت. او در پاس��خ به چرايي 
ورود وزارت ارتباطات به بحث توليد گوشي همراه 
گفت: امروز نگاه بر اين است كه بدون گوشي و تبلت 
نمي توان از تكنولوژي استفاده كرد؛ چراكه بسياري 
از متقاضيان براي در مس��ير ق��رار گرفتن آموزش 
مج��ازي مجبور به اس��تفاده از اين كاال هس��تند، 
از طرفي ب��ا توجه به پيگيري ه��اي جدي مبني بر 
تأمين نياز مردم در استفاده از گوشي همراه، وزارت 
ارتباطات در اين ح��وزه كه بايد گفت در ماموريت 
ذاتي اش مس��ووليتي ن��دارد، وارد ش��ده و تالش 
مي كند بتواند به نياز مردم پاسخ دهد. اين در حالي 
است كه كسب و كارهاي نوظهور در اين حوزه براي 
تداوم نياز جدي به اين كاالي اساسي دارد؛ چراكه 
رشد و توسعه زيرساخت شبكه از اهميت بسزايي 
برخوردار است. از طرفي با همين نگاه آنچه در بحث 
توليد وجود دارد اين است كه قانون گذار مسووليت 
توليد گوشي همراه را برعهده وزارت صمت گذاشته 
است، اما نمي توان انتظار داشت كه اين وزارتخانه به 
تنهايي به همه موضوعات مهم و اساسي در كشور 

رسيدگي كند.

  توليد گوشي داخلي
 به دليل شيوع كرونا كند شده است

هاشمي درباره علت روند كند شدن توليد گوشي 
همراه داخلي اظه��ار كرد: توليد گوش��ي همراه 
اكنون به كندي انجام مي شود كه علت آن مربوط 
به ش��يوع وي��روس كرونا اس��ت؛ ابع��اد و زواياي 
ناش��ناخته اي در اين ويروس وجود دارد و ما فكر 
نمي كرديم ويروس كرونا طوالني ش��ده و فراگير 
ش��ود. همچنين در اين رابطه توليدكنندگان ما 
نتوانس��تند در توليد اين كاال با س��رعت مناسب 
فعاليت كنند ك��ه در اين رابطه ما براي س��رعت 
بخش��يدن ب��ه كار از ظرفيت اپراتورها اس��تفاده 
كرده ايم. معاون فناوري و نوآوري وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات درباره نحوه استفاده از ظرفيت 
اپراتورها در روند توليد گوشي همراه و ميزان تعرفه 
قطعات موبايل توضيح داد: جلسات و گفتمان هاي 
هم افزايي خوب��ي را با اپراتورها برگ��زار كرده ايم 
و در ح��ال حاضر بي��ن توليدكنن��ده و اپراتورها 
يك همدلي مناس��بي ايجاد شده است. اپراتورها 
پذيرفته اند تا در بستر توزيع و ظرفيت ها با باندل 
كردن گوش��ي هاي توليد داخلي كمك كنند. از 
طرفي ما براي پاس��خ به نياز مردم بايد به موضوع 
قاچاق گوش��ي همراه توجه كرده و اين موضوع را 
مديريت كنيم كه در اين رابطه طرح رجيس��تري 
توانسته است تا درصد قابل توجهي اين موضوع را 
برطرف كند. همچنين يكي ديگر از اقداماتي كه 
انج��ام داده ايم، مربوط به تعرف��ه واردات قطعات 
موبايل اس��ت كه تالش كرديم اي��ن تعرفه از 15 
درصد ب��ه 5 درصد كاهش ياب��د. همچنين براي 
اينكه م��ردم بتوانند با قيمت مناس��ب محصول 
باكيفي��ت توليد داخل��ي را اس��تفاده كنند، ما از 
سوي بانك مركزي منابع مالي خوبي را در اختيار 
گرفته ايم تا بتوانيم با توليد گوش��ي همراه توسط 
شركت هاي داخلي نياز مردم را برطرف كنيم، اما 
نوس��انات قيمت ارز يكي از موانع روند كند شدن 
توليد گوشي ايراني است. براي توليد محصول كار 
بلندمدت و طوالني نياز اس��ت و براي رسيدن به 
نقطه سر به س��ر در توليد يك كاال ما نيازمند يك 
فعاليت بلندمدت هس��تيم. از طرفي بايد به نقش 
سرمايه گذار نيز اشاره كنم؛ چراكه سرمايه گذاران 
به خاطر نوسانات ارزي كشور آن طور كه بايد عالقه 

به مشاركت در اين حوزه نشان نمي دهند.

   دريافت تسهيالت نقدي و اقساطي 
با مراجعه به پورتال اپراتورها

مع��اون فن��اوري و نوآوري وزي��ر ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات درباره چگونگي دريافت تسهيالت هنگام خريد 
گوش��ي هاي همراه بيان كرد: ما براي تسهيل گري در 
روند توليد و توزيع گوشي همراه با پست بانك و اپراتورها 
همكاري و تفاهم نامه امض��ا كرده ايم تا بتوان منابع در 
اختيار اپراتورها قرار داد. افراد متقاضي خريد گوش��ي 
ايراني با مراجعه به پورتال اپراتورها س��پس استفاده از 
تسهيالت بانكي مي توانند پس از اعتبارسنجي محصول 
م��ورد نظر خود را در قالب نقدي و اقس��اطي خريداري 
كنند. درواقع اپراتورها فقط محصول را معرفي مي كنند 
كه با توجه به حجم درخواس��ت ب��ه اپراتورها موضوع 
نگاه تشويقي به توليد بيش��تر شده و تعميق كاال انجام 
مي ش��ود. در روند توليد و عرضه گوشي همراه ايراني از 
بستر اپراتورها هم در فروش اين كاال استفاده مي كنيم. 
زيرا نوع محصول را با اطالعات كامل توس��ط اپراتورها 
به مردم ارايه مي دهيم، اين در حالي اس��ت كه در حال 
حاضر توليدكنندگان ما نتوانستند با سرعتي كه ما براي 
توليد و عرض��ه كاال در نظر گرفته ايم پيش روند كه اين 
موضوع به تنهايي يك خأل است، البته علت هاي مختلف 
دارد كه مي توان به تخصيص ارز، ش��يوع ويروس كرونا 
و واردات قطعات موبايل اش��اره كرد. هاشمي با اشاره به 
ش��ركت هاي داخلي توليدكننده گوشي اظهار كرد: در 
حال حاضر ما داراي 6  توليدكننده جدي و پاي كار توليد 
گوشي همراه در كشور هستيم و البته با شركاي خارجي 
ه��م همكاري هايي صورت مي گيرد. م��ا در تكنولوژي 
نمي توانيم صاحبان اصلي تكنولوژي را ناديده بگيريم، 
زيرا از نظر تأمين تجهيزات الزم و راه اندازي خط توليد 
نيازمند تجهيزات الكترونيكي براي انتقال اين تكنولوژي 
هستيم كه نياز به شريك خارجي داريم كه آنها درواقع 
صاحبان تكنولوژي هستند. اگر مشكالت ارزي در كشور 
وجود نداشت ما حداقل دو خط توليد گوشي همراه فعال 
در كشور داشتيم، اما اكنون نيز براي تأمين نياز بازار تمام 
اقدامات زيرساختي را انجام داده ايم و از نظر قانوني هيچ 

گونه مشكلي براي توليد انبوه نداريم.

   هدف گذاري براي توليد ۲۰ درصد 
از حجم بازار گوشي همراه

معاون فناوري و ن��وآوري وزي��ر ارتباطات فارس 
درباره پيش بيني از وضعيت توليد گوشي در سال 
جاري و سال هاي آينده توضيح داد: در سال 1404 

بر اساس اس��ناد باالدستي ما نزديك به 20 درصد 
حجم بازار را براي توليد گوش��ي در نظر گرفته ايم. 
همچنين از س��ال آينده در داخل كشور ساالنه دو 
ميليون گوشي توليد مي كنيم. البته در سال جاري 
تا پايان امسال 400 هزار گوشي توليد خواهد شد. 
از طرفي بايد به اين نكته اش��اره كنم كه در س��ال 
اول ورود به توليد گوش��ي همراه داخلي مي دانيم 
كه ش��روع اين كار بسيار سخت است اما با توجه به 
رفع مسائل قانوني ش��امل زيست بوم و زيرساخت 
منابع مالي، نيروي انساني و تجهيزات كار ساده اي 
نيست.  هاشمي درباره اقدامات صورت گرفته براي 
ايجاد ثبات در بازار گوش��ي همراه بيان كرد: براي 
جلوگيري از نوسانات بازار ارز ما در تالش هستيم 
تا با پيگيري هاي مس��تمر وضعيت ب��ازار اين كاال 
را س��اماندهي كني��م، به طوري كه م��ردم بتوانند 
قدرت خريد گوشي همراه را داشته باشند. درواقع 
مردم بايد گوشي همراه با قيمت مناسب و كيفيت 
اس��تاندارد خريداري كنند.  اظهارات هاشمي در 
حالي مطرح مي شود كه چندي پيش دو تلفن همراه 
به عنوان گوشي هاي توليدشده توسط يك شركت 
ايراني براي نخستين بار در فضاي توييتر رونمايي 
ش��ده بود كه البته ظرف زم��ان كوتاهي، ماجراي 
ش��باهت آنها با يك نمونه چيني، حاشيه ساز شد. 
هاشمي در آن زمان مساله شباهت اين دو گوشي 
به نمونه هاي خارجي گفته بود زماني كه صحبت از 
توليد مي كنيم منظورمان اين نيست كه همه چيز 
را خودمان از ابتدا توليد كنيم، چراكه ممكن است 
محصول توليدي بازار نداش��ته باش��د و خريداري 
براي آن پيدا نش��ود. بلكه بس��ياري از محصوالت 
ابتدا به صورت كامل )CBU( از مبدا خريداري شده 
و پ��س از س��نجيدن ب��ازار و مي��زان تقاضايي كه 
براي خري��د آن وج��ود دارد، برنامه ري��زي براي 
حركت به س��وي توليد انجام مي شود. از مهم ترين 
داليل ب��راي فراهم كردن امكان��ات توليد داخل، 
كاهش قيمت تمام شده است، براي اينكه با حذف 
هزينه هايي مانند حمل و نقل، گمرك و هزينه هاي 
جانب��ي تعدي��الت نرخ ارز، در مقايس��ه ب��ا نمونه 
خارجي مطلوب و قابل رقابت باش��د، كمااينكه در 
سال هاي گذشته هم براي ايجاد اين مزيت نسبت به 
محصوالت خارجي تالش هاي زيادي صورت گرفته 
كه البت��ه در حوزه توليد محصولي مانند گوش��ي 

داخلي، موفقيت چنداني حاصل نشده است.

6 ادامه از صفحه اولادامه از صفحه اول
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تحريم هايي  كه بي اثر نيستند
بلومبرگ حدود 2ماه پيش اعالم كرد كه در كنگره، 
وزارت خزان��ه داري و س��اير نهاده��اي امريكايي 
جلساتي به طور متمركز برگزار مي كنند تا فرآيند 
فشار بر ايران را بر اساس يك برنامه ريزي منسجم 
دنب��ال كنند. اگ��ر خاطرتان مانده باش��د قبل از 
تكانه هاي تحريمي سال هاي اخير 6سناتور تندروي 
امريكايي مثل تدك��روز و... در نامه اي خواس��تار 
وض��ع تحريم هاي گس��ترده عليه نظ��ام بانكي و 
اقتصاد كش��ورمان ش��دند. اين امر نشان مي دهد 
كه سيستم تصميم س��از يعني ادمين اِستريشن 
امريكا كامال هماهنگ عمل مي كنند و قوه مقننه 
و قوه مجريه و قضاييه امريكا كامال هماهنگ عمل 
مي كند. اما آيا م��ا در ايران در وضعيتي قرار داريم 
كه بتوانيم بگوييم، ساختارهاي اجرايي، تقنيني 
و قضايي كشور ما هماهنگ هستند و در مواجهه با 
چالش هاي خارجي به جاي همپوشاني، هم افزايي 
دارند؟ هر روز اخبار تازه اي از حاشيه سازي يك قوه 
براي قوه ديگر منتشر مي شود، طبيعي است كه در 
يك چنين فضاي ناهماهنگي، بخشي از ظرفيت ها 
و توانايي هاي كشورمان دچار استهالك مي شود. 
اتفاقا اظهارنظرهايي كه اخيرا توسط آقاي ظريف 
مطرح شده و برخي رايزني هاي ارتباطي كه اخبار 
آن منتشر مي شود، نشان دهنده اين واقعيت است 
كه تحريم ها باعث افزايش دامنه دار فشار اقتصادي 
به م��ردم مخصوصا طبقات كمتربرخودار ش��ده 
اس��ت و براي برون رفت از اي��ن نظامات تحريمي 
هرچه س��ريع تر بايد برنامه ريزي و اقدام شود. در 
جاي ديگري هم اشاره كردم كه شدت تحريم هاي 
اقتص��ادي به اندازه اي اس��ت ك��ه رييس جمهور 
كشورمان ديگر از واژه هايي چون فشار حداكثري 
يا تحريم هاي فزاينده سخن نمي گويد و صراحتا از 
يك جنگ اقتصادي تمام عيار عليه كشورمان سخن 
مي گويد. اين تغيير در عبارات به خصوص كلماتي 
كه شخصيت باتجربه اي همچون آقاي روحاني به 
كار مي برند، معاني و مفاهيم بسياري در بطن آن 
نهفته است. وقتي رييس جوهور كورمان از عبارت 
جنگ اقتصادي به جاي تحريم صحبت مي كند، 
معناي يك نبرد جدي در حوزه اقتصاد را مي دهد. اما 
آيا ساير نهادها و ساختارهاي مديريتي و مسووالن 
كشور متوجه اين نبرد تمام عيار شده اند؟و مهم تر 
از آن خود و قلمروي تحت مديريت خود را مجهز 
به تاكتيك ه��ا و راهبردهاي الزم براي رويارويي با 
چنين نبردي كرده اند؟ موضوعي است كه به نظرم 
پاسخ آن را از دل اظهارات و سخنان مسووالن ايراني 
و حاشيه س��ازي هايي كه در داخل براي هم ايجاد 
مي كنند به خوبي مي توان فهميد. بر اين اساس نبايد 
با ساده فرض كردن موضوعات پيچيده و فرافكني 
و انكار؛ زمان را براي اتخاذ راهبردهاي مناس��ب و 
آرايش هاي تاكتيكي مورد نظر از دست بدهيم. در 
پايان تمام تحليل ها و ارزيابي ها به نظرم ذكر اين 
نكته ضروري است كه مردم تحت فشار شديدي 
قرار دارند و نوسانات و گراني ها باعث شده تا نظام 
طبقاتي كشورمان دچار تكانه هاي پي در پي شود. 
تمام كساني كه مهر ايران را در دل دارند بايد تالش 
كنند تا سهمي براي حل مشكالت مردم و پاياني بر 

اين فشارها داشته باشند.

تعيين كف قيمت بليت هواپيما 
قانوني نيست

صالحيتي در خص��وص تعيين كف قيمت بليت 
هواپيما نداشته است و معيار قابل دفاع و مشخصي 
نيز در اين خصوص ارايه نداده اس��ت. س��ازمان 
هواپيمايي كش��وري نيز مطابق قوانين موضوعه 
كشور اختياري در خصوص تاييد يا الزام به وجود 

كف قيمت بليت هواپيما ندارد.
مطابق روح قان��ون و مواد ١٠ و ٣٠ قانون مدني و 
قواعد فقهي »تس��ليط« و »الضرر« تعيين كف 
قيمتي براي فروش بلي��ت هواپيما در پرتو اصل 
آزادي قرارداد ه��ا و اراده در نظ��ام حقوقي ايران 

خالف قانون است.
اش��خاص براي انجام معامالت خود داراي آزادي 
اراده هستند و شهروندان بر اموال خود مسلطند 
و توانايي هرگونه معامله با هر وضعيت و شرايطي 
را دارند و نمي توان آنها را بر اساس بخشنامه هاي 
خارج از قانون و عرف محدود به كف سازي قيمتي 
در معامالت نمود و بر اساس قانون اساسي هرگونه 
وضع قانون در اختيار مجلس ش��وراي اس��المي 
مي باشد، پر واضح است وضع چنين بخشنامه اي 
كه ام��وال و معامالت افراد را تحت الش��عاع قرار 
مي دهد نيازمند اختيار قانوني اس��ت كه در حال 
حاضر با توجه به نبود چنين اختياري در اساسنامه 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري )البته هنوز اين 
اساسنامه ابالغ نشده است( خالف قانون مي باشد. 
سازمان هواپيمايي كشوري صرفا مي تواند براي 
جلوگي��ري از سوءاس��تفاده هاي احتمالي صرفا 
سقف قيمت بليت هاي هواپيما را مشخص نمايد 
و مصوبات مبني بر ممنوعيت فروش بليت هواپيما 

كمتر از كف قيمت خالف قانون است.
به نظر مي رسد براي حل موضوع دولت ميبايست 
به بح��ث ورود كند و اقدام به آزادس��ازي قيمت 

بليت هواپيما كند.
صدور اين بخشنامه از جهات ديگري نيز موجبات 
ضرر اف��راد را فراهم آورده اس��ت. در حال حاضر 
ش��ركت هاي چارتر كننده نيز مطابق بخشنامه 
نمي توانند براي جلوگيري از ضررش��ان اقدام به 
فروش بليت به قيمت كمتر از كف در مسيرهايي 
كه مسافر كمي دارند اقدام كنند كه اين امر هم بر 
خالف حقوق مس��افر است و هم بر خالف حقوق 

چارتر كنندگان.
با ورود دولت به موضوع و آزادسازي قيمت بليت 
هواپيما مي ت��وان موضوع افزايش نرخ را تا خدود 

زيادي مديريت كرد.

 اثر FATF بر بازار ارز 
و قرارداد ايران و چين 

با اشاره به اظهارات محمدجواد ظريف بايد گفت پيوستن 
ايران به دو كنوانس��يون باقي مان��ده در FATF اجراي 
قرارداد 25 س��اله با چين را امكان پذير مي كند اما بايد 
گفت كه FATF به هيچ وجه مانع روابط اقتصادي ايران 
و چين نيست.اطالعات همكاري ايران و چين از چشم 
امريكايي ها مخفي نگه داشته مي شود تا نتوانند طرف هاي 
درگير را تحريم كنند.همكاري ما با چين از جنس دور 
زدن تحريم است. وقتي ما مي خواهيم تحريم را دور بزنيم 
نبايد اطالعات منتشر ش��ود. از طرفي FATF به دنبال 
انتشار اطالعات كش��ورها و شفافيت كشور هدف براي 
كشورهاي ديگر است.چين اين را مي داند كه همكاري 
بيشتر ايران با FATF منجر به لو رفتن اطالعات مي شود. 
هيچ سند متقني نداريم كه نشان دهد چين از ما خواسته 
به كنوانسيون هاي مرتبط با FATF بپيونديم. اما از آن 
طرف اسناد زيادي وجود دارند كه نشان مي دهند پمپئو 
و منوخين و اروپايي ها بارها خواس��ته اند ما دس��تورات 
FATF را اجرا كنيم.FATF مقبوليت جهاني ندارد. نبايد 
تصور كنيم همه كشورها FATF را بدون بروز مشكلي 
پذيرفته اند و متحمل تبعات اقتصادي نشده اند.تقريباً هيچ 
كشوري دستورات FATF را به طور كامل اجرا نمي كند 
و بسياري كش��ورها نيز نسبت به آن بي اعتماد هستند.

كافي است به كشورهاي اروپايي نگاه كنيم. اين ادعا كه 
اين كشورها همه دستورات FATF را پذيرفته اند اشتباه 
است. زمستان س��ال ۹7 اروپايي ها برخالف استاندارد 
FATF ليست جداگانه اي از كشورهاي پرريسك ارايه 
كردند كه مورد اعتراض امريكايي ها قرار گرفت. وزارت 
خزانه داري امريكا بيانيه صادر كرد و گفت مالك تشخيص 
پول شويي در جهان FATF است. اين نشان مي دهد كه 
اروپايي ها FATF را قبول ندارند و به دنبال استاندارد بومي 
خودشان هس��تند.حتي امريكا كه مدافع FATF است 
نيز استانداردهاي آن را به طور كامل اجرا نمي كند. سال 
گذشته مدير بخش جرايم مالي FBI گفت عدم شفافيت 
مالي و عدم اجراي استانداردهاي FATF موجب جذب 
جنايتكاران به سيس��تم مالي امريكا براي سوءاستفاده 
مي ش��ود. اين هم نش��ان مي دهد كه امريكايي ها همه 
استانداردهاي FATF را اجرا نمي كنند؛ بنابراين اينكه 
 FATF بگوييم همه كشورهاي دنيا همه استانداردهاي
را اجرا مي كنند غيرعلمي است.ايران بايد اجراي تعهدات 
خود بر اساس FATF را متوقف كند تا در مذاكرات آتي 
بتواند با دس��ت پر پاي ميز برود. ايران و FATF براساس 
توافق سال ۹5 تعهدات متقابلي دارند. از اسفند ۹۸ اين 
نهاد مجدداً اقدامات مقابله اي خود عليه ما را اجرا كرد. اما 
مثل برجام كه تعهدات ما در آن يك طرفه اجرا مي شود، 
در FATF هم تعهدات ما يك طرفه اجرا مي شود.ما براي 
پر بودن دستمان در مذاكرات آتي بايد اجراي تعهدات را 
متوقف كنيم. توقف اجراي تعهدات، مانع لورفتن اطالعات 
اقتصادي ما مي ش��ودحتي اج��راي كامل توصيه هاي 
FATF منجر ب��ه توقف اقدامات مقابل��ه اي عليه ايران 
نمي شود. اساسًا هيچ جايي در اسناد FATF نيامده كه 
بعد از تكميل برنامه اقدام 41 بندي، ما از ليست اقدامات 
مقابله اي خارج خواهيم شد. FATF فقط گفته پس از 
اجراي توصيه ها به گام بعدي مي رويم، گامي كه ماهيت 
آن مشخص نيست.حتي با سفيد شدن وضعيت ايران نزد 
FATF نيز قطعا مشكل ارتباطات بانكي ايران حل نخواهد 
شد، چرا كه اساسًا اين مشكل ناشي از تحريم هاي ثانويه 
امريكا است و نه FATF.اگر وضعيت ايران سفيد شود، آيا 
بانك هاي خارجي به سمت همكاري با ايران خواهند آمد؟ 
آيا بانك هايي كه از تنبيه اقتصادي امريكا زخم خورده اند 
به خاطر توصيه FATF به سمت ايران خواهند آمد؟ من 
فكر مي كنم FATF سهم بسيار كوچكي در اين مشكل 
دارد و مس��اله اصلي تحريم امريكا اس��ت FATF عماًل 
ابزاري براي دقيق تر و هدفمندتر كردن تحريم هاي امريكا 
است و اجراي كامل توصيه هاي آن به قفل شدن اقتصاد 
مي انجامد. FATF ابزاري براي شناسايي روش هاي دور 
زدن تحريم و بستن منافذ گردش ارز و گردش تجارت و 
اقتصاد كشور است تا اقتصاد كشور به بن بست برسد؛ لذا 
اگر FATF را ما به طور كامل اجرا كنيم نتيجه اي جز قفل 

شدن كامل اقتصاد كشور حاصل نخواهد شد. 

 ريشه گراني بليت هواپيما هم 
ارزي است

همان طور كه حتما مس��تحضريد، قيمت ارز در فضاي 
عمومي و اقتصادي كشورمان به عنوان يك متغير بنيادين 
عمل مي كند و زماني كه نرخ ارز و دالر افزايش پيدا مي كند 
طبيعتا تمام بخش ه��ا و حوزه هاي اقتصادي و خدماتي 
نسبت به آن واكنش نشان مي دهند و از آن تاثير مي پذيرند. 
قطعات موتور و ساير قطعات مورد نياز صنعت هواپيمايي از 
خارج تامين مي شود و وقتي قيمت اين اقالم با ارز محاسبه 
مي شود طبيعي است كه گراني قيمت دالر باعث افزايش 
قيمت بليت هواپيما هم خواهد ش��د. ضمن اينكه نبايد 
فراموش كرد كه صنعت هواپيمايي ما با مشكالت مضاعفي 
روبه روس��ت. اگر كرونا كل صنعت هوايي بين المللي را 
با تكانه هاي متعددي روبه رو س��اخته اما صنعت هوايي 
كشورمان هم بايد با تبعات برآمده از كرونا مقابله كنند و 
هم اينكه بايد اثرات تحريم هاي اقتصادي را تحمل كنند. 
كرونا كل صنعت هوايي بين المللي را تحت تاثير قرار داده 
و برخي از شركت هاي مطرح، ريشه دار و قدر در اين بخش 
ناچار به اعالم ورشكستگي شده اند. دقت كنيد كه اساسا 
هواپيما به خصوص هواپيماهاي مسافربري هر اندازه كه 
بيشتر پرواز داشته باشد و پروازهايش استمرار داشته باشد، 
صرفه اقتصادي بيشتري دارد و هزينه تعمير و نگهداري 
آن كاهش پيدا مي كند. هر اندازه كه عمر هواپيما افزايش 
پيدا مي كند و توقف هاي بيش��تري دارد، زيان بيشتري 
خواهد داشت. چرا كه آماده كردن هواپيماها براي پرواز 
دوباره و آماده كردن آن بسيار هزينه بر است. در اين ميان 
با توجه به اينكه ناوگان هوايي ايران سالخورده است، ضرر 
و زيان بيشتري را متوجه فعاالن اين حوزه مي كند. حتي 
كشورهايي كه ناوگان جوان هم دارند از توقف و كاهش 
پروازها آس��يب زيادي متحمل مي شوند. بنابراين يكي 
از برنامه هايي كه مي بايست در سطح كالن براي بهبود 
وضعيت صنعت هوايي تدارك ديده ش��ود، جوان سازي 
ناوگان هوايي كشورمان است كه متاسفانه تا زمان تداوم 
تحريم ها اين فرآيند مق��دور نخواهد بود تا هنگامي كه 
زنجيره تحريم هاي اقتصادي از پيكره اقتصاد و صنعت 

هوايي كشور گشوده شود.

توليدكنندگان گوشي داخلي كند عمل كرده اند

كاهش تعرفه واردات قطعات موبايل براي كمك به توليد داخلي

   هوشمندسازي نظام توزيع 
با همكاري همراه اول و فروشگاه رفاه

همراه اول به منظور هوشمندس��ازي و پياده سازي 
نظ��ام توزي��ع مبتن��ي ب��ر »اينترن��ت اش��ياء« با 
فروش��گاه هاي زنجيره اي رفاه تفاهم نامه همكاري 
امض��ا كرد.  به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت 
ارتباطات س��يار ايران، مراس��م امضاي تفاهم نامه 
همكاري ه��اي س��ه جانبه بين ش��ركت ارتباطات 
مبين نت، موسسه خدمات رفاهي كاركنان همراه 
اول و فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه با موضوع مشاوره، 
طراحي، توسعه و ايجاد زيرس��اخت هاي ارتباطي 
و فن��اوري اطالعات صبح روز ش��نبه 1۹مهرماه با 
حضور مهدي غيناقي عضو هيات مديره همراه اول، 
رضا سبحاني مطلق مدير موسسه خدمات رفاهي 
كاركن��ان همراه اول، حس��ين طهراني مديرعامل 
مبين نت و رسول محمدي مديرعامل فروشگاه هاي 
زنجيره اي رفاه برگزار شد. غيناقي عضو هيات مديره 
همراه اول با اش��اره به اينكه بعد از تفاهم »توسعه 
اكوسيس��تم نوآوري ش��هري و راهكارهاي ش��هر 
هوش��مند« با ش��هرداري، موضوع اين تفاهم نامه 
نيز گام��ي در جهت تحول ديجيتال اس��ت، اظهار 
ك��رد: اميدواريم ماحصل اين هم��كاري، منجر به 
ش��كل گيري تجربه خوب��ي در س��طح خاورميانه 
ش��ود و حتي بتوانيم آن را ب��ه عنوان يك كيس در 
س��طح دنيا مطرح كنيم. عضو هيات مديره شركت 

ارتباطات س��يار ايران به اهميت اينترنت اشياء در 
جهان اشاره كرد و گفت: همراه اول همگام با ديگر 
كشورهاي جهان درباره ايجاد زيست بوم مورد نياز 
اينترنت اش��ياء از طريق سرمايه گذاري و تحقيق و 
توسعه اقدام كرده است. رسول محمدي مديرعامل 
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه نيز با بيان اينكه همراه 
اول نماد بنگاه اقتصادي »چابك« و »پيشرو« است، 
اظهار كرد: فروش��گاه هاي زنجيره اي رفاه به عنوان 
يكي از رهبران صنعت خرده فروشي كشور، توانسته 
در چند س��ال اخير گام هاي خوبي در حوزه توزيع 
مدرن و سيستماتيك بردارد؛ ولي با توجه به اينكه 
در اين مسير نيازمند كمك ديگر بنگاه ها هستيم، 
اعتراف مي كنيم ك��ه راه زيادي پيش رو داريم. وي 
با بيان اينكه امروز چندمين تفاهم نامه اس��ت كه با 
همراه اول پيش مي بريم، اش��اره اي به مباحث روز 
دنياي توزيع داش��ت و بيان كرد: ب��ا توجه به اينكه 
يكي از بندهاي تفاهم نامه »هوشمندسازي و توزيع 
بر بستر ش��بكه هايIOT  « است و شركت بزرگي 
نظير »والمارت« نيز دو سه س��ال است كه در اين 
حوزه گام برداشته؛ اميدواريم بتوانيم با كمك هاي 
همراه اول در لبه تكنولوژي اين صنعت قرار گيريم.

براس��اس اي��ن تفاهم نام��ه، ش��ركت مبين نت به 
عن��وان متولي خدمات س��ازماني در گروه »همراه 
اول«، متعهد ب��ه تأمين تمامي ارتباطات مبتني بر 
تكنولوژي هاي روز دنيا طي دو فاز به فروشگاه هاي 

زنجيره اي رفاه ش��د. اراي��ه پهناي بان��د اينترنت 
 ،VPN/APN  اختصاصي، سرويس هاي شبكه هاي
خدمات مركز داده )رايانش ابري اختصاصي(، پنل 
پيامكي اختصاصي در فاز نخس��ت و ارايه واي فاي 
مديريت ش��ده، VoIP  سازماني، پلتفرم تبليغاتي 
ديجيتال، هوشمندس��ازي انباره��ا و يخچال هاي 
نگهداش��ت و توزيع بر بس��تر ش��بكه هاي IoT و 
سيم كارت هاي سازماني با مكالمه درون شبكه اي 
رايگان نيز بخشي از خدمات در نظر گرفته شده براي 

فاز دوم اين همكاري است.

   نش�ت يابي آنالين در منطقه 9 
عمليات انتقال گاز ايران 

مدير منطق��ه ۹ عمليات انتقال گاز از نش��ت يابي 
1۳70 كيلومتر از خط لوله در 6 ماهه نخست سال 
۹۹ و همچني��ن اس��تقرار نرم اف��زار پايش آنالين 

نشت يابي در اين منطقه خبر داد. 
به گزارش روابط عمومي منطقه ۹ عمليات انتقال 
گاز، مقدم بيگلريان با اعالم اي��ن خبر اظهار كرد: 
هدف از انجام عمليات نشت يابي، حفظ و افزايش 
ضريب ايمني و همچنين كاهش خطرهاي زيست 
محيطي خطوط لوله انتقال گاز است كه در 6 ماهه 
اول سال جاري با تالش شبانه روزي همكاران واحد 
بازرسي و پيمانكار، 1۳70 كيلومتر از خطوط لوله 

منطقه نشت يابي شد.

   حمايت پژوهشي همراه اول 
از پايان نامه ها

همراه اول براي تش��ويق دانش��جويان و بهره مندي 
از توانمندي اس��اتيد درنظر دارد ب��ه پايان نامه هاي 
مرتبط با حوزه هاي مركز تحقيق و توسعه اين اپراتور 
حمايت پژوهش��ي اعطا كند.  به گ��زارش اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، مركز تحقيق و 
توسعه همراه اول به منظور تحقيق، توسعه، نوآوري و 
حمايت از فناوري هاي نوين و بومي در حوزه ارتباطات 
و فناوري اطالعات و به جهت تش��ويق دانشجويان 
تحصيالت تكميلي و بهره مندي از توانمندي اساتيد 
دانشگاه ها درنظر دارد حمايت پژوهشي )گرنت( به 
پايان نامه هاي مرتبط با حوزه ه��اي اين مركز اعطا 
كند.  موضوعات مورد حمايت در دو محور پژوهشي و 
كاربردي در حوزه هاي »شبكه هاي نوين مخابراتي« 
و »راهكارهاي ديجيتال و هوشمندسازي« تعريف 
شده است.  اساتيد و دانشجويان مي توانند جهت كسب 
اطالعات بيشتر و آگاهي از موضوعات اين فراخوان به 

معاونت پژوهشي دانشگاه خود مراجعه كنند. 
دانش��جويان دانشگاه هاي صنعتي ش��ريف، تهران، 
اميركبير، عل��م و صنعت، تربيت م��درس، خواجه 
نصيرالدين طوسي، ش��اهد، امام حسين)ع(، شهيد 
بهشتي، صنعتي اصفهان، اصفهان، فردوسي مشهد، 
صنعتي ش��يراز و تبريز مي توانند در اي��ن فراخوان 

شركت كنند. 

ويژه



تعادل |
مناقشه بر سر سامانه جامع تجارت و سامانه كمرگي، وارد 
فاز جديدي شد. معاون اقتصادي رييس جمهور به تازگي 
درنامه اي به گمرك ابالغ كرد كه براس��اس مصوبه ستاد 
اقتصادي دولت كه به تاييد رييس جمهوري هم رسيده، 
به منظور حفظ يكپارچگي و جامعيت اطالعات سامانه 
جامع تجارت و حذف دوباره كاريه��ا در فرآيند تجارت، 
گمرك ايران موظف اس��ت تبادل اطالعات با بازرگانان و 
دستگاه هاي ذيربط در فرآيند تجارت، از جمله دريافت 
اظهار كاال و مجوزهاي ترخيص را صرفًا از طريق سامانه 
جامع تجارت به انجام برساند. در مقابل، وزارت صمت هم 
موّظف است اطالعات مورد نياز گمرك را در سامانه جامع 
تجارت از بازرگانان و دستگاه هاي مربوط دريافت كرده و 
دسترسي گمرك ايران به سامانه را به صورت برخط فراهم 
كند. اما اين نامه واكنش وزي��ر اقتصاد و گمرك را در پي 
داشت. به طوري كه وزير اقتصاد خطاب به معاون اقتصادي 
رييس جمهور در نامه اي عنوان كرد كه واگذار كردن اظهار 
كاال به سامانه ديگر غير از سامانه پنجره واحد گمرك عالوه 
بر مغايرت قانوني موجب تداخل وظايف گمرك با ساير 
سازمان ها شده و موجبات ضايع شدن حقوق دولت و عدم 
اعمال به موقع و قانوني ضمانت اجراهاي پيش بيني شده 
در قانون امور گمركي خواهد شد. در همين حال، رييس 
گمرك هم آن را خالف وظايف قانوني و حاكميتي گمرك 
دانسته و عنوان كرد كه سامانه جامع تجارت يك سامانه 
نظارتي است و وظايف قانوني و حاكميتي گمرك قابل اجرا 
در سامانه هاي ديگر نخواهد بود. حال با توجه به اينكه به 
نظر مي رسد، اين مناقشه يك مساله حقوقي باشد، بايد ديد 
دولت درنهايت چه تصميمي را اتخاذ خواهد كرد واينكه آيا 
معاونت حقوقي دولت مي تواند در اين زمينه اعمال نظر 

ومشكل مورد نظر را حل كند ياخير. 

     جزييات نامه نهاونديان به گمرك
طي روزهاي گذشته محمد نهاونديان معاون اقتصادي 
رييس جمهور در نامه اي به رييس كل گمرك ايران از او 
خواست تا از اين به بعد دريافت اظهارنامه كاال و مجوزهاي 
ترخيص بايد از طريق سامانه جامع تجارت انجام شود. در 
متن نامه نهاونديان آمده بود: » منظور حفظ يكپارچگي 
و جامعيت اطالعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره 
كاريها در فرآيند تجارت، گمرك ايران موظف است تبادل 
اطالعات با بازرگانان و دستگاه هاي ذيربط در فرآيند تجارت 
از جمله دريافت اظهار كاال و مجوزهاي ترخيص را صرفاً از 
طريق سامانه جامع تجارت به انجام برساند و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت موّظف است اطالعات مورد نياز گمرك را 
در سامانه جامع تجارت ازبازرگانان و دستگاه هاي مربوط 
دريافت نموده و دسترسي گمرك جمهوري اسالمي ايران 
به سامانه را به صورت برخط فراهم كنند.« اما از آنجايي كه 
در قانون امور گمركي وظايف حاكميتي گمرك مشخص 
شده و ايجاب مي كند كه وارد كنندگان و صادر كنندگان 
الزاما اظهارنامه خود را به گمرك ارايه كرده و اين سازمان  
اطالعات و آمار را به سازمان هاي ديگر ارايه كند، نامه معاون 
اقتصادي رييس جمهور با واكنش وزير اقتصاد و گمرك 

همراه شد و آن را مطابق قانون ندانستند.

    وزير اقتصاد واكنش نشان داد 
البته نامه نهاونديان بي پاسخ نماند. به طوري كه باالترين 
مقام وزارت اقتصاد يعني فرهاد دژپسند در نامه اي اعالم 
كرد كه درخواست مطرح شده مرتبط با قانون گمركي و 
تكاليف حاكميتي گمرك نيست. در نامه او به نهاونديان 
آمده است: »براساس قانون امور گمركي، گمرك سازماني 
دولتي تابع وزارت اقتصاد است كه به عنوان مرزبان اقتصادي 
كشور نقش محوري و هماهنگ كننده را در مبادي ورودي 
و خروجي داش��ته و مس��وول اعمال حاكميت دولت در 
اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط 
به صادرات، واردات و ترانزيت كاال و وصول حقوق ورودي و 
عوارض گمركي و ماليات هاي مربوطه و همچنين الزامات 
فني و تسهيل تجارت اس��ت.« اما در ماده )۳( قانون امور 
گمركي كه وزير اقتصاد نيز به آن اشاره داشته ۲۲ مورد به 
عنوان وظايف و اختيارات گمرك احصاء شده و در ساير مواد 
قانون امور گمركي به تفصيل نسبت به نحوه انجام تشريفات 
گمركي و احكام بر وظايف گمرك و ضمانت اجراي هر يك 
از آنها تاكيد شده است كه از جمله آن مي توان به ضرورت 
اظهار كاال به گمرك اش��اره كرد. البته در مواد ديگر قانون 
امور گمركي از جمله مواد )۳۸( و )۳۹( نيز به ضرورت ارايه 
اظهارنامه به گمرك جهت انجام تشريفات گمركي تاكيد 
مي ش��ود. فحواي اين نامه نشان مي دهد كه وزير اقتصاد، 
واگذار كردن اظهار كاال به سامانه ديگر غير از سامانه پنجره 
واحد گمرك را عالوه ب��ر مغايرت قانوني، موجب تداخل 
وظايف گمرك با ساير سازمان ها شده و موجبات ضايع شدن 
حقوق دولت و عدم اعمال به موقع و قانوني ضمانت اجراهاي 

پيش بيني شده در قانون امور گمركي دانسته است. 

     گمرك   نپذيرفت
پس از انتشار نامه وزير اقتصاد، رييس گمرك هم به نامه و 
درخواست نهاونديان واكنش نشان داد. مهدي ميراشرفي 
در اظهاراتي گفت كه س��امانه جامع تجارت يك سامانه 
نظارتي اس��ت و وظايف قانوني و حاكميتي گمرك قابل 
اجرا در س��امانه هاي ديگر نخواهد بود. اين مقام مسوول 
در گمرك در اين باره به ارايه توضيحاني قانوني پرداخته و 
عنوان كرد: پس از تصويب قانون مبارزه با قاچاق در سال 
۱۳۹۲ وگنجاندن تبص��ره اي در ذيل بند )الف( ماده )۶( 
قانون مبني بر اينكه كليه دستگاه هاي مرتبط با تجارت 
خارجي كشور موظفند با اجرا وبهره برداري از اين سامانه به 
ارايه وتبادل اطالعات از طريق آن اقدام كند و بر اين اساس 
قانون صرفا به تبادل اطالعات تصريح دارد نه ورود در حوزه 
تخصصي ساير سازمان ها. او در ادامه همچنين با اشاره به 
موارد قانوني كه ابالغيه اخير نهاونديان را تاييد نمي كند، 
گفته كه گمرك متعقد ومصر است كه بايد قوانين مصوب 
والزم االجرا محترم شمرده شود و اختالف برداشت ها از 
مجاري قانوني وظرفيت هاي مقرر در قانون مورد پيگيري 
قرار گيرد، از اين رو گمرك در راستاي مواد )۲۹( )۳۶( ونيز 
تبصره )۵( ماده ذي��ل ماده )۳( آيين نامه اجرايي ماده )۵ 
و۶( قانون مبارزه باقاچاق ومواد قانون امور گمركي وبند 
ج ماده )۳۸( قانون رفع موانع توليد جهت احترام به قانون 
از مراجع ذيربط پيگيري الزم معمول خواهد داشت ودر 
صورت عدم پذيرش مواد قانوني حاكم نظر معاونت حقوقي 

رياست جمهوري رافع اختالف برداشت ها خواهد بود. 
بااين حال به نظر مي رس��د، نامه نهاونديان بي ارتباط به 
صحبت هاي اخير رييس جمهور در رابطه با تكميل سامانه 

جامع تجارت نباشد. به طوريكه حسن روحاني در اظهاراتي 
عنوان كرد كه سامانه جامع تجارت در كنار ايجاد شفافيت و 
فراهم كردن امكان گزارش دهي سريع از وضعيت صادرات 
و واردات كش��ور به مس��ووالن، مي تواند باعث تسهيل و 
سرعت در امر تجارت شده و مشكالت دست و پاگير اداري 
را از سر راه فعاالن اقتصادي بردارد. از اين رو بر تكميل اين 
س��امانه تاكيد كرد. البته پس از اظهارات رييس جمهور، 
مدير سامانه جامع تجارت ايران نيز از آمادگي مركز توسعه 
تجارت الكترونيكي وزارت صمت، براي بهره برداري سامانه 
جامع اطالعات تجارت كشور خبر داد. محمد شيرازيان 
البته توپ را به زمين گمرك انداخته بود وگفته بود: سامانه 
جامع اطالعات تجارت در حوزه تجارت خارجي از س��ال 
۹۵ بهره ب��رداري خود را آغاز كرده و اگر گمرك كش��ور 
همكاري الزم را ايجاد كند، امسال اين سامانه به بهره برداري 
كامل مي رس��د. ش��يرازيان، همچنين از آمادگي كامل 
زيرساخت هاي اين سامانه خبر داد و عنوان كرد: اگر ديگر 
ارگان ها همكاري الزم را ايجاد كنند، شاهد بهره برداري هاي 
مثبت و اثرگذار فراوان��ي در صحنه تجارت خواهيم بود. 
ناگفته نماند كه اتصال ناپايدار دو سامانه جامع امور گمركي 
و سامانه جامع تجارت، بارها به محل بحثي مابين وزارت 
صمت و سازمان گمرك تبديل شده؛ به طوري كه هر يك 
ديگري را مقصر اين ناهماهنگي مي دانند. اين در حالي است 
كه با وجود توافق صورت گرفته ميان دو وزارتخانه صمت و 
وزارت اقتصاد در شهريور ۹7 اما اتصال كامل اين دو سامانه 
همچنان پايدار نيست. حال با اين نامه نهاونديان مناقشه بر 
سر اين دو سامانه يك بار ديگر وارد فاز جديدي شده كه بايد 
ديد در نهايت چه تصميمي در اين زمينه اتخاذ خواهد شد. 
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 ارسال ليست كاالهاي دپو شده 
به وزارت صمت 

معاون فني گمرك ايران از ارسال ليست كاالهاي اساسي و 
غيراساسي به وزارت صمت خبر داد. مهرداد ارونقي آخرين 
وضعيت اجراي مصوبه سفر اخير معاون اول رييس جمهور 
براي تعيين تكليف و تسريع ترخيص كاالهاي موجود در 
گمرك و بنادر را تشريح كرد.  معاون فني گمرك گفت: 
به استناد مصوبه ۲۲ فروردين سال ۱۳۹7 هيات وزيران، 
واردات كلي��ه كاالها به صورت تجاري به كش��ور اعم از 
مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و س��اير 
مبادي ورودي بدون انجام ثبت س��فارش ممنوع اعالم 
شده است. در بند ۴ اين مصوبه اعالم شده است » تمامي 
ثبت سفارشات صادره به استثناي مواردي كه به آن اشاره 
خواهد شد، با رويه بانكي صادر خواهد شد.« همچنين 
بند ۵ مصوبه اشاره شده تصريح به اين موضوع دارد كه » 
ترخيص كاال با هر رويه، منوط به تعيين منشأ ارز كاالي 
وارداتي )صدور اعالميه فروش ارز( از سوي بانك مركزي 
خواهد بود كه به صورت سيس��تمي اعالم مي ش��ود.« 
بنابراين مستند به مفاد مصوبه سال ۱۳۹7 هيات وزيران، 
ارايه كدرهگيري بان��ك به گمرك، قبل از ترخيص كاال 
الزامي شده است. معاون گمرك افزود: وفق تصميمات 
اتخاذ و ابالغ شده درباره كاالهاي اساسي موجود در بنادر 
و گمركات كشور كه تأمين و انتقال ارز اين كاالها صورت 
نپذيرفته، بانك مركزي اعالم آمادگي كرده تا با اعالم وزارت 
صمت، نسبت به اولويت دادن در تأمين ارز اين كاالها اقدام 
كند. همچنين بانك مركزي درباره كاالهاي اساسي كه 
بصورت اعتباري خريداري شده و اسناد مالكيت آنها در 
اختيار صاحبان كاال قرار دارد اعالم آمادگي كرده تا با صدور 
اعالميه تأمين ارز اعتباري اجازه ترخيص اين اقالم را صادر 
كرده و حداكثر ظرف سه ماه پس از ارايه پروانه گمركي، 
نسبت به تأمين ارز كاالهاي ترخيص شده اقدام كند. به 
گفته او، درخصوص كاالهاي گروه ۲ كه قبض انبار تا تاريخ 
پنجم مهر امسال دارند، مقرر شده، صاحبان كاال ظرف دو 
هفته از تاريخ ابالغ تصميمات سفر، اقدام به اظهار كاال به 
گمرك كنند كه اين موضوع قباًل نيز اطالع رساني شده 
است. شايان ذكر است، گمرك در اين خصوص فراخوان 
صادر كرده و مقرر شده ليست مربوطه را به وزارت صمت 
ارسال و وزارتخانه مزبور اعالم آمادگي كرده تا در حداقل 
زمان ممكن شماره هاي ثبت سفارش كاالهاي اساسي، 
مواد اوليه، كاالهاي واسطه اي و اجزاء و قطعات يدكي توليد 
را به بانك مركزي ارسال و بانك مركزي ظرف يك هفته 
پس از دريافت ليست از وزارت صمت، نسبت به تخصيص 
ارز و پيگيري كدرهگيري بانك اقدامات الزم را معمول 
دارد. ارونقي با اش��اره به بررسي اطالعات واصله از سوي 
صاحبان كاال اعالم كرد: ظرف هفته قبل بيش از ۲۵۰۰ 
فقره درخواس��ت بصورت ايميل به حوزه معاونت فني 
گمرك ايران واصل و اين اطالعات بررسي و پااليش شد 
كه فهرست اول اطالعات صاحبان كاال مربوط به گروه هاي 
۱ و ۲۱ لغايت ۲۵ در بيش از ۹۰۰ ركورد، با ارزشي بيش 
از ۳۵۰ ميليون دالر ظرف روز شنبه ۱۹ مهرماه، بصورت 
رس��مي تحويل وزارت صمت خواهد ش��د كه فهرست 
كوتاژهاي موجود در ليس��ت، در همين كانال منتش��ر 
مي شود. وي اظهار كرد: صاحبان كاالهايي كه سريال يا 
كوتاژ اظهارنامه هاي متعلق به آنها در فايل مربوطه وجود 
ندارد به قيد فوريت نسبت به پيگيري موضوع اقدام كنند. 
همچنين ساير صاحبان كاالهايي كه تاكنون نسبت به 
اظهار اقالم خود به گمرك اقدام نكرده اند الزم است جهت 
برخورداري از مصوبات سفر معاون اول رييس جمهور به 
استان هرمزگان، ظرف موعد مقرر » دو هفته «، نسبت به 
اظهار كاالهاي خود و ارسال مشخصات مربوطه در فرمت 

اعالمي اقدام كنند.

 ضرورت ارتقاي توسعه
 صنايع بهشهر به سازمان هوشمند 

مجيد   محسني مجد|
مديرعامل گروه توسعه صنايع بهشهر|

هوش سازماني داراي ابعاد گوناگوني است كه از مهم ترين 
آنها مي توان به ميل به تغيير در همه اجزاي مجموعه، 
اتحاد و همدلي پرسنل و كارمندان آن سازمان، روحيه 
كاري باال، كارآم��دي، كارآفريني، تمايل به كارگيري 
دانش مورد نياز و نوآوري در امور مختلف اش��اره نمود. 
در اين ميان نوآوري را مي توان يكي از ابعاد مهم هوش 
سازماني تلقي كرد. سازمان ها براي پيشرفت و ماندن در 
مسير رقابت، بيش از گذشته محتاج نوآوري هستند. 
به معني ديگر نوآوري موتور محرك سازمان در مسير 
توسعه قلمداد مي ش��ود. به گزارش بيدنا، در وضعيت 
كنوني جهان، مديران و تصميم گيران س��ازمان براي 
دس��تيابي به اهداف و برنامه هاي تدوين شده سازماني 
خود و نيز پيشرفت مجموعه به ويژگي هاي خاصي نياز 
دارند كه هوش سازماني از مهم ترين آنهاست. مديران 
در عرصه هاي امروز بايد با كس��ب دانش عميق از تمام 
مولفه ها و عوامل محيطي، هوش��مندي سازمان خود 
را باال ببرند تا هميش��ه در عرصه رقابت پيشتاز باشند. 
زماني كه مديران و زيرمجموعه سازماني آنها از هوش 
سازماني بهينه برخوردار هستند، قادرند در هر لحظه 
درك صحيحي از ش��رايط موجود داشته و متناسب با 
شرايط، عملكرد موثرتري بروز دهند. هوش سازماني 
سبب خواهد شد تا مجموعه با تفسير درست از وضعيت 
س��ازمان در هر لحظه، توانايي به كارگيري دانش فني 
مناس��ب در فعاليت هاي اجراي��ي و همچنين توانايي 
استفاده از تجارب گذشته را در روند مديريت جاري داشته 
باشد. البته هوش سازماني ممكن است هميشه مطلوب 
و بهينه نباشد. هوش سازماني كاذب كه از آن به عنوان 
هوش سازماني نامطلوب ياد مي شود، سبب عدم آگاهي از 
تغييرات محيطي، عملكرد كند در پاسخگويي به مسائل، 
اصرار بر سياست ها و تصميم گيري هاي ناكارآمد، عدم 
توجه به تجربه ناكامي هاي گذشته و عدم تمركز كافي 
بر ارتباطات و عملكرد آن بر سازمان خواهد شد. هوش 
س��ازماني از آن رو از اهميت بااليي برخوردار است و در 
جهان نوين امروز به عنوان مقوله حياتي در امر مديريت 
به آن نگريسته مي ش��ود يعني هوش فردي به خودي 
خود و به تنهايي توانايي ارايه راه حل مناسب و دقيقي در 
مورد مسائل مختلف پيش رو ندارد. ارتقا و باروري هوش 
سازماني يكي از ضرورت هايي است كه حتما بايد به آن 
توجه نمود. با اين كار، س��ازمان ها قادر خواهند بود تا با 
كسب اطالعات و تجزيه و تحليل آن، قابليت هاي خود را با 
افزايش دانش و آگاهي مجموعه به صورت مداوم باال ببرند. 
هوش سازماني سبب خواهد شد تا اجزاي مختلف يك 
سازمان اطالعات محيط اطراف خود را خيلي سريع تر و با 
دقت بيشتري تجزيه و تحليل نموده و نتايج حاصل از اين 
تجزيه و تحليل را ذخيره و در مواقع مورد نياز در دسترس 
تصميم گيرن��دگان قرار دهند. اي��ن كار جريان تبادل 
اطالعات و دانش را در بستر سازمان تسريع كرده و باعث 
بهبود چشمگير در اثربخشي فرايند تفكر و تصميم گيري 
جمعي خواهد شد. هوش سازماني داراي ابعاد گوناگوني 
است كه از مهم ترين آنها مي توان به ميل به تغيير در همه 
اجزاي مجموعه، اتحاد و همدلي پرسنل و كارمندان آن 
سازمان، روحيه كاري باال، كارآمدي، كارآفريني، تمايل 
به كارگي��ري دانش مورد نياز و نوآوري در امور مختلف 
اشاره نمود. در اين ميان نوآوري را مي توان يكي از ابعاد 
مهم هوش سازماني تلقي كرد. سازمان ها براي پيشرفت 
و ماندن در مسير رقابت، بيش از گذشته محتاج نوآوري 
هستند. به معني ديگر نوآوري موتور محرك سازمان 
در مس��ير توسعه قلمداد مي شود. با توجه به تالطمات 
عرصه هاي توليدي و اقتصادي، هوش سازماني با امكان 
بينش استراتژيك، ايجاد تغيير و ارتقاء روحيه جمعي، 
زمينه ايجاد نوآوري ميان افراد يك س��ازمان را فراهم 
نموده و سبب خواهد شد مجموعه مسير پيشرفت را با 
سرعت بيشتري بپيمايد. چندي است كه توجه به هوش 
سازماني و تالش در جهت ارتقاء و نهادينه نمودن آن در 
مجموعه معظم صنايع بهشهر، يكي از موضوعات مهمي 
است كه در دس��تور كار مجموعه مديريت قرار گرفته 
است. توجه به اين موضوع و ايجاد ساز و كارهاي الزم براي 
ارتقاي اين مقوله و جديت در به ثمر رسيدن آن، سبب 
خواهد ش��د تا در آينده اي نه چندان دور شاهد تبديل 
مجموعه صنايع بهشهر به سازمان هوشمندي باشيم كه 
در توليد، كسب و تفسير دانش مورد نياز مهارت ويژه اي 
يافته و با اصالح رفتارها و اقدامات گذشته قادر خواهد بود 
با نوآوري هاي پيوسته در حوزه هاي مختلف تحقيق و 
توليد، همچنان جايگاه خود را در سطح داخلي و همچنين 
بين المللي ارتقا بخشيده و در عرصه رقابت با سازمان ها 
و شركت هاي ديگر، هم چنان مسير پيشرفت و توسعه 

را با قوت ادامه دهد.

شاخص تمركز صادرات ايران 
هشداردهنده است

پايگاه خبري اتاق تهران|ش��اخص باالي تمركز 
صادرات عالمت هشداردهنده اي از تنوع پايين كاالهاي 
صادراتي يك اقتصاد است كه اين شاخص براي ايران 
در س��ال ۲۰۱۹ حدود ۶ برابر تركيه و لهستان است. 
شاخص تمركز اقالم صادراتي ايران در سال ۲۰۱۹ روي 
عدد ۰.۴۳ بوده است كه حدود ۶ برابر شاخص تمركز 
تركيه و لهستان است. شاخص تمركز صادرات ميزان 
تمركز و نحوه توزيع اقالم صادراتي يك اقتصاد را نشان 
مي دهد. چنانچه سهم بااليي از صادرات يك كشور به 
تعداد محدودي از اقالم محدود ش��ود، در اين صورت 
تمركز صادرات آن كش��ور باالست و بالعكس. تمركز 
باالي صادراتي عالمت هشداردهنده اي از تنوع پايين 
كاالهاي صادراتي يك اقتصاد و ضرورت تغيير ساختار 
تجارت آن با هدف افزايش توان مقاومت پذيري و كاهش 
آسيب پذيري است. شاخص تمركز اقالم صادراتي ايران 
در س��ال ۲۰۱۹ روي عدد ۰.۴۳ بوده است كه حدود 

۶برابر شاخص تمركز تركيه و لهستان است.

ادامه از صفحه اول

چرا كسي  پاسخگو نيست 
به جاي حذف قوانين مزاحم و دست وپاگير، فضا را براي 

صادر كنندگان واقعي تنگ تر و پيچيده تر مي كنند. 
در همين حال تصور كنيم همين اقتصاد گرفتار آمده در 
تحريم ها، ويروس كرونا دامنش را گرفته و عرصه را بر 
تجارت خارجي اش تنگ تر كرده است. به طوريكه بسته 
بودن مرزهاي ايران با بسياري از كشورها، سبب افت 
صادرات كشور شد. هرچند با بازگشايي مرزها، اوضاع 
تا حدودي بهبود يافت، اما س��وال اينجاس��ت كه چرا 
هيچ برنامه مشخصي از سوي متوليان امر براي توسعه 
صادرات و عبور از شرايط سخت تدوين نشد و چرا كسي 

پاسخگوي وضعيت موجود نيست؟ 
 با نگاه به همين مسائل، نخست بايد در حوزه تجارت 
خارجي به جغرافيا و جنس صادراتي توجه ش��ود و با 
در نظر گرفتن شرايط فعلي اقتصاد كشور، شيوه رفع 
تعهد ارزي مشخص شود. يعني بستري فراهم شود تا 
صادركننده از وضعيت تعهد ارزي خود مطلع شود. بر 
همين اساس بايد به بخش خصوصي اجازه داده شود 
به روش قديم با اس��كناس، واردات در مقابل صادرات، 
سامانه نيما و واگذاري كوتاژ صادراتي تعهدات ايفا شود. 
از سوي ديگر، بايد شرايط فروش كاالي ايراني در خارج 
از كشور در نظر گرفته شود و همه كميته هاي مشترك، 
تشكل هاي ملي و فعاالن اقتصادي يك صدا خواهان 
رفع موانع صادرات براي بازگشت رونق به اقتصاد كشور 
باشند. اين در حالي است كه ما با متولياني روبرو هستيم 
كه مدام در حال فرافكني هستند و هرجا مساله اي رخ 
مي دهد، همه تقصيره��ا را به گردن بخش خصوصي 
مي اندازند. مدام شعار اقتصاد مردمي سر داده مي شود، 
اما در عمل خبري از عملياتي شدن آن نيست. متاسفانه 
آنچه در شرايط كنوني من فعال اقتصادي را بيشتر رنج 
مي دهد اين اس��ت كه برخي، صادركننده ها را خائن 
مي خوانند و اين موارد نشان مي دهد تجارت خارجي چه 
صادرات و چه واردات چگونه بايد با مشكالت بجنگد، 

مشكالتي كه حاصل سوء تدبيرها است.
برهمين اساس، پيشنهاد مشخص من به عنوان يك 
فعال اقتصادي اين است كه بانك مركزي، وزارت صمت، 
سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد كشاورزي و حتي 
گمرك جمهوري اسالمي ايران از مشاورين سابق و افراد 

باسابقه و با اهليت بخش خصوصي مشورت بگيرند.

نامه نهاونديان واكنش وزير اقتصاد و گمرك را  در پي داشت

بازوي پژوهشي مجلس در گزارشي انتقاد كرد

سامانه تجاري يا گمركي؟

خأل نظام آماري در تجارت خارجي 
تعادل | گروه تجارت| 

بازوي پژوهش��ي مجلس در گزارشي به آسيب شناسي 
تطبيقي آمار تجارت خارجي در ايران پرداخته است. نتايج 
اين پژوهش نشان مي دهد، سالنامه آمار بازرگاني كه در 
گذشته توسط گمرك تهيه و منتشر مي شد، چند سالي 
است كه منتشر نمي شود. همچنين شاخص هاي قيمتي 
واردات نيز كه قبال توس��ط بانك مركزي تهيه و منتشر 
مي شدند، از ۱۲ سال پيش به اين سو منتشر نمي شوند. 
اين در حالي است كه انتشار مستمر اين آمارها مي تواند 
در توسعه نظام آماري كشور در زمينه بازرگاني خارجي 
مفيد باشد. اين مركز در نهايت به منظور بهبود و توسعه 

نظام آماري كشور به ارايه پيشنهادهايي پرداخته است. 

     نگاهي به تجربيات جهاني 
يكي از ابزارهاي ضروري براي سياس��ت گذاري در نظام 
اقتصادي، در دس��ترس بودن آمارهاي صحيح، به روز و 
جامع اس��ت. آمار صحيح، به روز و جامع به سياست گذار 
در مراحل مختلف سياست گذاري كمك مي كند. درواقع 
مي توان آمار را يك كاالي عمومي دانست كه هم به مصرف 
سياست گذاري ميرسد و هم در كسب وكار مورد نياز است. 
بازرگاني خارجي يكي از حوزه هاي مهم اقتصادي است 
كه معموال سياست گذاري در اين زمينه را با پيچيدگي 
خاصي همراه كرده اس��ت. ازاينرو اهميت دسترسي به 
آمارهاي صحيح، بهروز و جامع در آن دوچندان اس��ت. 
در ايران دستگاه هاي مختلفي در امر توليد و انتشار آمار 
بازرگاني خارجي دخيل هستند كه مهم ترين آنها عبارتند 
از: »گمرك ايران، سازمان توسعه تجارت ايران، مركز آمار 
ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ايران.« 
براس��اس اين پژوهش تجربيات جهاني نشان مي دهد، 
ساختار نظام آماري كشورهاي منتخب در زمينه بازرگاني 
خارجي داراي ويژگي هاي زير اس��ت: ۱ .انتش��ار منظم 
آمارهاي تجارت خارجي با وقفه كوتاه و برحسب تواترهاي 
كمتر از يك سال )ماهيانه يا حداقل فصلي( ۲. آمارها در 
قالب  هاي مناسب ازجمله Excel و بهصورت يك داشبورد 
اطالعاتي ارايه مي شوند. ۳ .به غير از انتشار داده ها در قالب 
كدهاي HS، كه برحس��ب كاالس��ت، داده ها برحسب 
كدهاي SITC كه به صورت فعاليت اس��ت نيز منتش��ر 
مي شوند. عالوه بر اين، اطالعات برحسب طبقه بندي هاي 

ديگري از جمل��ه ISIC يا طبقه بندي  هاي ديگري كه از 
نظر اقتصادي اهميت دارند، از جمله برحسب نوع مصرف 
كاالي تجاري( س��رمايه ا ي، واس��طه ا ي و مصرفي(، يا 
محتواي فناوري كاالها و ساير طبقه بندي هاي مفيد نيز 

ارايه مي شوند. 
بررسي نظام آمار بازرگاني خارجي در ايران در مقايسه با 
تجارب موفق جهاني نشان مي دهد كه اگرچه گمرك ايران 
سابقه مناسبي از ارايه آمارهاي تجارت برحسب كدهاي 
HS از سال ۱۳7۱ به بعد دارد، اما طبقه بندي ديگري غير 
از اين آمارها ارايه نمي دهد. اگرچه بانك مركزي و مركز آمار 
ايران نيز با استفاده از آمارهاي خام تجارت گمركي اقدام به 
ارايه طبقه بنديهاي آمار تجارت خارجي برحسب كدهاي 
فعاليت كرده اند، اما متأس��فانه انسجام كافي و سازگاري 
مناس��ب در آمارهاي مذكور ديده نمي شود. همچنين 
وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز اطالعات مربوط به كدهاي 
فعاليت )ISIC( يا طبقه بندي SITC را ارايه مي كند، اما اين 
اطالعات وقفه زماني قابل توجهي دارد. از سوي ديگر، در 
بسياري از موارد مشخص نيست محتواي آمار ارايه شده با 

آمارهاي مشابه آن چه تفاوتها يا شباهت هايي دارد.
از موارد مهم تفاوت بين نظ��ام آمار بازرگاني خارجي 
در ايران و تجارب موفق دنيا، فرمت ارايه آمارهاس��ت. 
متأسفانه در اين زمينه در ايران ضعف هاي جدي وجود 
دارد. سازمان توسعه تجارت هنوز آمارهاي خود را در 
قالب »گزارش��ات عملكرد« ارايه مي كند كه در قالب 
فرمت PDF هستند. در اين زمينه تنها بانك مركزي 
است كه در قالب بانك اطالعات سري زماني آمارها را 
به صورتي مناسب ارايه مي دهد و بعد از آن گمرك در 
قالب سامانه »انتشار آزاد و برخط اطالعات« آمارهاي 
ماهيانه و روزانه را ارايه مي دهد. آمارهاي ساالنه گمرك، 
سازمان توسعه تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و 
مركز آمار ايران هيچيك در قالب يك سامانه و داشبورد 
مناسب اطالعاتي ارايه نمي شوند. از ديگر نقاط ضعف 
نظام آمار بازرگاني خارجي كشور، وقفه قابل توجه ارايه 
آمارهاست. اگر يكي از اهداف ارايه آمارهاي بازرگاني 
خارجي، اطالع ر ساني به مخاطبان است، لذا اين آمارها 
بايد در زمان مناسب و با وقفه زماني كمتر ارايه شوند 
تا براي تصميم س��ازي )چه تصميم سازي تجار و چه 
تصميم سازي سياست گذاران( مفيد باشند. همچنين از 

ديگر نقاط ضعف نظام آمار بازرگاني خارجي كشور، عدم 
استمرار در تهيه و انتشار برخي از آمارهاي مفيد است. 

     اختالفات آماري بين نهادها 
همچنين براس��اس اي��ن پژوهش، يك��ي از موضوعات 
بس��يار مهم در زمينه آمار، وجود اختالف در اعداد و ارقام 
منتشر شده بين نهادهاست. اين اختالف مي تواند ناشي از 
روش هاي مختلف تهيه آمار يا تعريف آمار باشد. اختالف 
آماري مي تواند ناش��ي از تفاوت در نمونه مورد بررس��ي، 
تفاوت در روش ها يا تفاوت در تعاريف باشد. يكي از مصاديق 
اختالفات آماري، مربوط به طبقه بندي صادرات غيرنفتي 
است كه توسط گمرك وبانك مركزي ارايه مي شود. بخشي 
ازاين اختالف نيز ناشي از تفاوت در مأخذ دريافت آمار است 
كه نمونه آن در اختالف آمار صادرات پتروشيمي ازسوي 
گمرك و بانك مركزي قابل مشاهده است. بخش ديگري 
از اختالفات بين آمار مراجع بين ا لمللي و آمارهاي داخلي 
است. به طور كلي منظور از خطاي آماري عبارت است از: 
»ارزشگذاري غيرواقعي عمليات تجاري.« يكي از عواملي 
كه ممكن است زمينه شكل گيري خطا در اندازه گيري 
ارزش واقعي كاالي تجاري را فراهم كند، فرايند ارزشگذاري 
كاالي تجاري در گمركات است. به طور طبيعي اين انگيزه 
وجود دارد كه واردكنندگان براي كاهش ميزان پرداخت 
عوارض و حق��وق ورودي ارزش كاالي وارداتي را كمتر از 
ميزان واقعي آن اعالم كنند، اگرچه اين انگيزه مختص تجار 
در ايران نيست و بسته به توان و تخصص گمركات و ميزان 
شفافيت و اعتبار اسناد تجاري در كشورها ميزان آن متفاوت 
خواهد بود. درخصوص كااله��اي صادراتي نيز مي توان 
مش��ابه اين وضعيت را البته با ش��دت به نسبت كمتري 
تعريف كرد.در شرايط عادي خطاهاي ناشي از ارزشگذاري 
غيرواقعي كاالها ممكن است چندان قابل توجه نباشد، اما 
شرايط خاص اقتصادي مانند آنچه در سال ۱۳۹7 و بخشي 
از سال ۱۳۹۸ رخ داد مي تواند انگيزه هايي را كه موجب اين 

خطاها مي شوند، افزايش دهد. 

     پيشنهادهايي براي توسعه نظام آماري 
با توجه به يافته هاي اين گزارش، مي توان پيشنهادهاي 
زير را براي بهبود و توسعه نظام آمار بازرگاني خارجي 

كشور ارايه كرد: 

۱. توسعه و تكميل نظام آماري بازرگاني خارجي با تأكيد 
بر گمرك و سازمان توس��عه تجارت ايران )متولي اصلي 
سازمان توسعه تجارت باشد( به نحويكه شامل موارد زير 
باشد: الف( به روز و داراي فواصل مختلف زماني )هفتگي، 
ماهيانه، فصلي و ساالنه ). ب( در قالب فايل اكسل جهت 
انجام تحليل هاي مختلف ج( داراي شاخص  هاي مختلف 
از جمله شاخص هاي تمركز و اكمال تجاري و رابطه مبادله. 
د( قابليت داشبورد و بانك اطالعاتي و داشتن سري زماني 
مناسب. ه�( داراي طبقه بندي مختلف كااليي، فعاليت و... 
تا جزئيترين كد مربوطه )تا هشت رقم و بيشتر( اگرچه 
آمارهاي خام تجاري از سال هاي دهه ۱۳7۰ توسط گمرك 
تهيه مي شوند، اما در ارايه اين آمارها در قالب داشبوردهاي 
مناسب آماري و اطالع رساني و نيز استفاده از آنها براي تهيه 
 و انتشار منظم شاخصهاي تركيبي مبتني بر اين آمارها 
 ISIC به عنوان مثال ارايه آمارها براساس كدهاي فعاليت(
ي��ا SITC( ضعف هاي جدي وج��ود دارد. اين ضعف در 
خصوص سازمان توسعه تجارت كه يكي از اهداف خود را 

اطالع رساني اعالم كرده، بيشتر مشهود است.
۲ .احياي آمارهاي مفيدي كه قبال تهيه و منتشر مي شدند 
همانطور كه بيان شد، سالنامه آمار بازرگاني كه در گذشته 
توسط گمرك تهيه و منتشر مي شد، چند سالي است كه 
منتشر نمي شود . همچنين شاخصهاي قيمتي واردات نيز 
كه قبال توسط بانك مركزي تهيه و منتشر مي شدند، از 
۱۲ سال پيش به اين سو منتشر نمي شوند. انتشار مستمر 
اين آمارها مي تواند در توسعه نظام آماري كشور در زمينه 

بازرگاني خارجي مفيد باشد.
۳. بازبيني فرايندهاي ارزش��گذاري گمركي براس��اس 
روش هاي نوين در جه��ت افزايش صحت ارزيابي ارزش 
حقيقي كاالهاي گمركي فرايند ارزشگذاري كاالي گمركي 
مستعد كم نمايي يا بيش نمايي كاالي تجاري است. از اين 
رو و در جهت افزايش صحت آمارهاي تجاري الزم است 
تا فرايندهاي موجود ارزشگذاري كاالي تجاري مبتني 
بر روش هاي نوين جهاني بازبيني شده و توسعه يابند تا 

احتمال خطا در ارزشگذاري كاالي تجاري كاهش يابد. 
همچنين در پايان اين گزارش آورده شده، مجلس شوراي 
اسالمي مي تواند در قالب تصويب يك ماده واحده قانوني 
كه اجراي پيشنهادهاي فوق را الزام آور مي كند، ضمانت 

اجراي پيشنهادهاي مزبور را عملياتي كند. 
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چهرهروز

حسين عليزاده، برنده سه جايزه گرمي 
حسين عليزاده سال ۱۳۳۰ در منطقه سيد نصرالدين بازار تهران از پدري اهل اروميه و مادري اهل تهران متولد شد. عليزاده در سال 
۱۳۴۷ عضو اركستر رودكي شد. او با عضويت در كانون چاووش همراه با ديگر استادان موسيقي ايران از جمله محمدرضا لطفي و 
پرويز مشكاتيان آثار جاودانه اي در موسيقي ايران به نام مجموعه آلبوم هاي چاووش اجرا كرد. اواز اواخر دهه ۷۰ تا سال ۱۳۸۴ با 
مرحوم محمدرضا شجريان در قالب گروهي چهار نفره همراه با كيهان كلهر و همايون شجريان به برگزاري كنسرت و اجراي برنامه 
در كشورهاي مختلف مشغول بود. حسين عليزاده تا به حال سه بار براي آلبوم هاي فرياد، بي تو به سر نمي شود و به تماشاي آب هاي 
سپيد نامزد جايزه گرمي در بخش »بهترين آلبوم سنتي جهان« شده است. او اين روزها داغدار يار ديرينه خود، خسرو آواز ايران است.

كتابخانه

درباره كتاب »اعترافات يك قاتل اقتصادي«
كتاب »اعترافات يك قاتل اقتصادي« نوشته »جان پركينز« يكي ديگر از نويسندگان پر آوازه كتاب هاي اقتصادي است. او در 
اين كتاب مي نويسد: مزدوران و قاتالن اقتصادي افرادي حرفه اي با دستمزدهاي باال هستند كه كشورهاي مختلفي در سراسر 
جهان را از دسترسي به تريليون ها دالر پول محروم مي كنند. در اين راه آنها از ابزارهايي مانند گزارش هاي اقتصادي فريبكارانه، 
انتخابات تقلبي، رشوه و حق السكوت، تهديد، قتل و جنايت استفاده مي كنند. بازي، همان بازي قديمي سلطه و فرمانروايي 
است با اين تفاوت كه در عصر جهاني سازي ابعاد بسيار وحشتناكي به خود گرفته است. »اعترافات يك قاتل اقتصادي« روايت 
يك انسان از تجربياتش در بطن دسيسه، حرص و آز، فساد و فعاليت هاي سري و شناخته نشده دولت امريكا و كمپاني هاي اين 

كشور از جنگ دوم جهاني به بعد است كه پيامد شوم و مهلكي براي آينده دموكراسي و جهان به همراه داشته اند.

میراثنامه

معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري خراسان شمالي از آغاز 
فصل هشتم كاوش در تپه باس��تاني ريوي»شهر 
هخامنشي خراسان شمالي« بدون باستان شناسان 
آلماني خبر داد. مستوفيان با اشاره به اينكه تاكنون 
هفت دوره از عمليات كاوش در اين تپه باس��تاني 
در شهرس��تان مانه و سملقان با همكاري موسسه 
باستان شناسي آلمان انجام شد، گفت: قرار بر اين 
بود تا در اين فصل از كاوش باستان شناسان آلماني 
در منطقه حضور يابن��د و امر كاوش را ادامه دهند 
اما به علت وجود ويروس كرون��ا، عدم صدور ويزا، 
آنها نتوانس��تد در منطقه حضور يابند. هم اكنون 
فصل هش��تم كاوش ها در اين تپه باستاني توسط 
باستان شناسان ايراني در حال انجام است. او افزود: 
قرار بر اين است تا طي اين فصل از كاوش، بر روي 
بخش هاي ديگر س��اختمان هاي هخامنشي كار 
و آزاد سازي شود و س��ايت به سوي گردشگرپذير 
شدن پيش رود. قصد بر اين است تا طي اين فصل، 
بخش هاي خشتي از دل خاك خارج شوند. با توجه 
به ش��واهد باستان ش��ناختي، محوطه ريوي يكي 
از مهم تري��ن محوطه هاي دوران تاريخي ش��مال 
شرق كشور است كه پژوهش هاي باستان شناسي 

هدفمند در آن مي تواند موجب ارتقاء شناخت ما از 
هويت تاريخي منطقه و رش��د صنعت گردشگري 
در خراس��ان ش��مالي ش��ود. در روند كاوش هاي 
باستان شناسي كه در محوطه تاريخي ريوي تاكنون 

انجام شده اس��ت، نتايج چشمگيري از وجود يك 
محوطه تاريخي بزرگ به دس��ت آمد كه از حدود 
۱۷۰۰ سال پيش از ميالد تا اواخر دوران ساساني، 

حدود ۲۳۰۰ سال تداوم استقراري داشته است.

آغاز فصل هشتم كاوش در شهرهخامنشي خراسان شمالي 
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مرزپرگهر

جامعه

جريمه ۲۰۰ هزار توماني براي كتمان بيماري كرونا
اس��تاندار ته��ران جراي��م مرب��وط به ع��دم رعايت 
محدوديت هاي كرونايي را تش��ريح كرد. انوشيروان 
محسني بندپي در حاشيه س��تاد ملي مقابله با كرونا 
در مورد اعمال جرايم كرونايي اظهار داش��ت: كساني 
كه مبتال به كرونا شده اند؛ اگر در اجتماع حاضر شده 
و شناسايي شوند ۲۰۰ هزار تومان جريمه مي شوند. او 
با اشاره به ضرورت استفاده از ماسك توسط همه افراد 
جامعه، افزود: اصناف هم بايستي پروتكل هاي بهداشتي 
را رعايت كنند كه در صورت تخلف بار اول تذكر دريافت 
مي كنند، در مرحله دوم در صورت عدم رعايت ۳۰۰ هزار 
تومان جريمه، در مرحله سوم يك ميليون تومان و در 
مرحله چهارم پلمب مي شوند. استاندار تهران تاكيد كرد: 
در مورد واحدهايي كه خدمات عمومي ارايه مي دهند 
از جمله تاكسي و اتوبوس اگر خودشان رعايت نكنند 

۱۰۰ هزار تومان و اگر مسافرين رعايت نكنند به ازاي 
هر مسافر ۲۰ هزار تومان جريمه خواهند شد. در مورد 
ادارات نيز به همين نحو عدم رعايت استفاده از ماسك 
تخلف محسوب مي شود، از همه شهروندان انتظار داريم 
كه با رعايت دقيق پروتكل هاي بهداشتي شرايطي فراهم 

كنند تا زمينه كاهش شيوع كرونا فراهم شود.

كرونا جان ۱۹۵ نفر ديگر را در ايران گرفت
با فوت ۱۹۵ بيمار ديگر مبتال به كرونا در ۲۴ ساعت 
گذش��ته، ش��مار جانباختگان بيماري كوويد۱۹ در 
كش��ور به ۲۸ هزار و ۲۹۳ نفر رس��يد و ۳۰ استان در 
وضعيت قرمز يا هشدار هس��تند. سخنگوي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: خوشبختانه 
تاكن��ون ۴۰۳ ه��زار و ۹۵۰ نفر از بيم��اران، بهبود 
يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين 
۴۴۳۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت 
شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند و تاكنون 
چهار ميليون و ۲۸۴ هزار و ۴۱۳ آزمايش تشخيص 
كوويد۱۹ در كشور انجام ش��ده است. سيما سادات 
الري افزود: استان هاي تهران، اصفهان، قم، آذربايجان 
شرقي، خراسان جنوبي، س��منان، قزوين، لرستان، 
اردبيل، خوزستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، 
گيالن، بوش��هر، زنج��ان، ايالم، خراس��ان رضوي، 

مازندران، چهارمحال و بختي��اري، البرز، آذربايجان 
غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان و يزد 
در وضعيت قرمز قرار دارند و اس��تان هاي كردستان، 
هرمزگان، فارس و گلستان نيز در وضعيت هشدار قرار 
دارند. در مجموع تعداد شهرستان هاي با وضعيت قرمز 
كرونا در كشور از ۱۵۸ شهرستان در هفته گذشته به 

۱۸۷ شهرستان در هفته جاري افزايش يافته است.

ايجاد  بيمارستان صحرايي در سطح شهر
معاون برنامه ريزي س��تاد كرونا در كالنشهر تهران 
با بيان اينكه ش��يب ابتال به كرونا در تهران بيشتر 
از ميانگين كش��وري اس��ت، از ايجاد بيمارستان 
صحرايي در سطح شهر خبر داد. علي ماهردر مورد 
لزوم افزايش محدوديت ه��ا در تهران بيان كرد: ما 
پيشنهادهايي را به ستاد ملي در اين زمينه داده ايم و 
حاال بايد ستاد آن را تصويب كند تا ابالغ شود. او افزود: 
در كل از حدود بيست روز گذشته، شيبي به مراتب 
بيشتر از شيب افزايش كشوري در تهران داشتيم تا 
جايي كه در يك روز ۹6۱ بيمار جديد براي بستري 
داشتيم، اين ميزان در دوران شيوع كرونا از هميشه 
بيشتر بوده است، البته با اين وضعيت هنوز هم تخت 
خالي در بيمارستان ها پيدا مي شود، اما با ادامه اين 
روند قطعا دچار مشكل خواهيم شد. ماهر در مورد 
ايجاد بيمارستان صحرايي گفت: ترجيح ما اين است 
كه اگ��ر بخواهيم از بيمارس��تان  موقت و صحرايي 
استفاده كنيم در ش��هر و در كنار بيمارستان هاي 

فعلي باشد، ولي فضاهايي را هم در مكان هاي عمومي 
ش��هر تهران براي اين موضوع در نظر گرفتيم كه با 
كمك نيروهاي مس��لح و دانشگاه علوم پزشكي به 
سرعت آماده مي شود. اوادامه داد: استفاده از ماسك 
استاندارد در اين شرايط الزامي است و با زدن چند 
اليه ماس��ك روي هم اتفاق خاصي نمي افتد، فقط 
كافي است تا از ماسك هاي استاندارد استفاده شود و 
افراد هر چه قدر مي توانند فاصله فيزيكي را با يكديگر 

رعايت كنند تا امكان انتقال را به حداكثر برسانند.

ادامهازصفحهاول

 داليل اشتياق براي 
ديدن صحنه هاي خشونت بار

اين طرز برخورد با مجرمان به كاهش جرم در جامعه 
كمكي نمي كند، چرا كه اگر چنين بود ما االن ديگر 
نبايد هيچ مجرمي در جامعه مي داشتيم. مردم بايد با 
ديدن اين صحنه ها درس عبرت مي گرفتند و دست 
به هيچ بزه اجتماعي نمي زدند، اما مساله چيز ديگري 
است. از نگاه جامعه شناسي اين رفتارها بسيار خطرناك 
است. وقتي خانواده ها حتي فرزندانشان را براي ديدن 
اين صحنه ها مي برند، باعث بروز خش��م در كودكان 
مي شوند. خشونتي كه به طور كامال غير مستقيم در 
وجود يك كودك نهادينه مي ش��ود. بسياري از افراد 
بزهكار اجتماعي كساني هستند كه خشم هاي فرو 
خورده دارن��د. ما نمي توانيم بدون توجه به تاثير اين 
روش ه��ا در دراز مدت تنها به نتيج��ه لحظه اي آن 
توجه كنيم. در واقع اينكه مردم ما چرا اينقدر نسبت 
به خشونت اشتياق نشان مي دهند مساله اي است كه 
بايد مورد مطالعه ق��رار بگيرد. بايد از افرادي كه براي 
ديدن اعدام در مال عام مي روند يا كساني كه به تماشاي 
گرداندن اراذل و اوباش در محله ها مي ايس��تند بايد 
پرسيد چه چيز اين صحنه ها برايشان جذابيت دارد؟ 
مساله اين است كه بس��ياري از آنها پاسخي مشابه 
خواهند داد. س��رخوردگي اجتماعي يكي از داليل 
بروز چنين رفتارهايي است. در حال حاضر خشم در 
جامعه ما مانند يك فنر است كه هر روز جمع تر مي شود 
و زماني كه اين فنر از هم باز شود معلوم نيست كه چه 
اتفاقاتي را در پي خواهد داش��ت. اما مساله ديگر اين 
است كه مردم ما سال هاست تفريح كردن درست را از 
ياد برده اند. براي خيلي از آنها ديدن اين صحنه ها يك 
تفريح به شمار مي آيد. مثال آنهايي كه مرز مي روند و 
جنگ ميان دو كشور همسايه را نگاه مي كنند، برايشان 
حكم تفريح دارد. غافل از اينكه تفريح آنها به قيمت جان 
انسان ها در آن كشورها تمام مي شود. اين سردرگمي 
نشانه خوبي براي جامعه ما نيست. آنقدر شرايط بغرنج 
است كه هيچ كس نمي تواند دليل درستي براي اين 
كار پيدا كند. ما مردمي هستيم كه پر از خشم و نفرت 
شده ايم. ديدن اين صحنه ها مي تواند تا حدودي خشم 
و نفرت درون ما را تسكين دهد. وقتي خيلي از افراد اين 
اعتقاد را دارند كه به حق خود در زندگي نرسيده اند. 
وقتي خيلي از مردم از حداقل امكانات رفاهي محرومند 
و اين شرايط هر روز سخت مي شود، اشتياق براي ديدن 
چنين صحنه هايي كامال منطقي به نظر مي رسد. شما 
نمي توانيد منكر وجود خشم در جامعه شويد وقتي 
مردم حتي براي معيشت خود با سختي هاي بسيار 
دس��ت و پنجه نرم مي كنند. شما نمي توانيد منكر 
خشم در جامعه شويد وقتي خيلي از افراد حداقل هاي 
الزم براي زندگي را از دست داده اند. خشم فرو خورده 
در ايران بيداد مي كند، مس��ووالن بايد هر چه زودتر 
راهكاري براي آرام كردن مردم پيدا كنند. نمي توان 
با برخوردهاي قهر آميز اين مشكل را حل كرد. چنين 
برخوردهايي مي تواند گره اين مشكالت را كورتر كند. 
بهبود شرايط اقتصادي اولين و مهم ترين گامي است 

كه بايد براي بهتر شدن اوضاع جامعه برداشته شود.
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محمدرضا شجريان در توس آرام گرفت

سوگنامه اي براي سياوش
گل�يمان�دگار|  آيي��ن تش��ييع   و 
خاكسپاري مرحوم محمدرضا شجريان 
صبح شنبه نوزدهم مهرماه در شهر توس و 
در جوار آرامگاه فردوسي برگزار شد. پيكِر استاد برجسته 
موس��يقي ايران، روز گذشته در بهشت  زهرا غسل داده 
و نماز ميت براي شان خوانده شد و بالفاصله به مشهد 
انتقال پيدا كرد تا در همان روز در آرام گاه توس به ديدار 
معشوق روند؛ اما به دليِل آنچه برنامه ريزي هاي مناسب تر 
خوانده شد، ايشان امروز در خانه ابدي شان آرام گرفتند. 
»همايون شجريان« و خانواده خس��روي آواز ايران، در 
اين فاصله تالش كردند تا با همراهي مسووالن امكان 
ميزباني حداكثري از عالقه منداِن استاد و هم زمان رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي فراهم شود؛ اين در حالي است كه 
چند ساعت مانده به مراسمِ  تدفين، محِل خاك سپاري 
ايش��ان نيز تغيير كرد و در حالي كه قرار بود اس��تاد در 
كناِر مزاِر »مهدي اخوان ثالث« آرام گيرد؛ پيكرشان در 

محوطه توس قرار گرفت.

    مرغ سحر و دعاي ربنا آواي ماندگار استاد
اگرچ��ه جمعيت ب��االي حاضران در مراس��م، رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي را غيرممكن كرده بود و جانمايي 
صندلي ها براي استقرار مدعوين با رعايت فاصله اجتماعي 
نيز تأثيري در مديريت اين شرايط نداشت. در اين ميان، 
تعدادي از قطعاِت ماندگار اس��تاد اجرا مي شد و در اين 
ميان »مرغ سحر« بيش از هر قطعه ديگري اجرا مي شد. 
»همايون شجريان« نيز در لحظه آرام  گرفتِن پدرشان، 
با صدايي لرزان اين قطعه را ب��ه اجرا درآورد. در تمامي 
اين لحظات البته آواي »ربنا« از بلندگوهاي مستقر در 

محوطه توس پخش شد.

    نامگذاري اول مهر به نام استاد شجريان
بعد از مراسم تدفين »حميدرضا نوربخش«مديرعامل 
خانه موسيقي به ايراد سخنراني پرداخت و با بيان اينكه 
شجريان به تمام فارسي زبانان تعلق دارد، پيشنهاد كرد 
روز اول مهر كه مصادف با روز تولد استاد شجريان است، به 
نام ايشان نام گذاري شود. حميدرضا نوربخش اين استاد 
موسيقي را فراتر از آواز و هنر ايران دانست و گفت: جريان 

بر تارك تاريخ ايران خواهد ايستاد. كمتر هنرمندي را در 
تاريخ مي توان يافت كه در كنار استاد شجريان قرار دارد؛ 

فردي كه اينگونه يك ملت را با خود همراه كرده است.

     عذرخواهي همايون از مردم
بعد از آن »همايون ش��جريان«، ضمن عذرخواهي از 
مردم در خصوص عدم حضور در محوطه آرامگاه، گفت: 
حرفي كه در اينجا قصد دارم عنوان كنم، اين است كه 
هزار دستان موسيقي ايران را به خاك سپرديم و به اين 
مصرع شعر اشاره مي كنم »به نام خداوند جان و خرد«، 
همانطور كه خرد، خرد خدايي است، جان هم، خدايي 
است.معذرت مي خواهم كه امكان نبود كه مردم پدر 
را با دس��ت خودشان به خاك سپارند. من بايد از افراد 
مختلف سپاس��گزاري كنم و ليس��تي نيز در همين 
خصوص آماده كرده بودم ولي به دليل طوالني بودن 
اين ليست صرف نظر مي كنم.  فرزند خسروي آواز ايران 
تاكيد كرد: ما اعتبارمان را از شما داريم و آرامشمان را از 
شما مي گيريم. آرزو مي كنم همانطور كه پدر براي شما 

مي خواست، پر از عشق باشيد.

    موسيقي در خانواده شجريان موروثي است
در اين مراسم همچنين استاد »فرهاد فخرالديني« رييس 

شوراي عالي خانه موسيقي ايران در پيامي با بيان اينكه 
موسيقي در خانواده شجريان موروثي است، گفت: روز اول 
مهر به نام شجريان نامگذاري شود، در خانه موسيقي اين 
موضوع به تصويب برسد و برگزيدگان در جشنواره هاي 

موسيقي تنديس شجريان را دريافت كنند.

     هنرمندان و پيشكسوتاني كه در اين مراسم 
حضور  داشتند

پس از آيين خاكسپاري مردم خواستار حضور همايون 
ش��جريان در ميان خود بودند ك��ه به دليل مالحظات 
بهداشتي اين امكان ميسر نشد. در مراسِم وداع با خسروي 
آواز ايران، تعدادي از هنرمندان و پيشكس��وتان عرصه 
موسيقي از جمله حميدرضا نوربخش، ساالر عقيلي، 
تهمورس پورناظري، س��هراب پورناظ��ري، داريوش 
پيرنياكان، پوريا اخواص، وحيد تاج، زكريا يوسفي، نيلوفر 
محبي، علي ثابت نيا، علي عابدي، حس��ين عليشاپور، 
حسين پرنيا، فاضل جمش��يدي، كيوان ساكت، نيما 
جوان و... حضور داشتند. حامد بهداد، سحر دولتشاهي، 
علي سرابي و بسياري ديگر از چهره هاي هنري نيز حضور 
داشتند. »محمد مجتبي حسيني« معاون هنري وزير 
ارشاد و »محمد اهلل ياري« مديركل دفتر موسيقي نيز در 

مشهد حضور داشتند.

گزارش

هنر

»لوئيز گلوك« برنده نوبل ادبيات شد
پس از گمانه زني هاي فراوان، »لوئيز گلوك« شاعر 
امريكايي به عنوان برنده جايزه نوبل ادبيات ۲۰۲۰ 
معرفي شد كه به استفاده از داستان هاي اساطيري، 
تاريخ و طبيعت در بازنمايي تجربيات ش��خصي و 
زندگي مدرن در آثارش ش��ناخته مي ش��ود. لوئيز 
گلوك برنده نوبل ادبيات ۲۰۲۰، شاعر و مقاله نويس 
امريكايي اس��ت كه در س��ال ۱۹۴۳ در نيويورك 
متولد ش��د. مادر وي از مهاجران روس و از س��مت 
پدري از يهوديان مجارس��تاني بودند كه به امريكا 
مهاجرت كرده بودند. پدرش كه آرزوي نويسندگي 
در سرمي پروراند، وارد كس��ب و كار شد و مادرش 
دانش آموخته كالج ولسلي بود. والدين او از كودكي 
آموزش اسطوره شناسي يونان و داستان كالسيك 
را به او آغاز كردند و لوئيز از س��نين كودكي ش��عر 
مي نوش��ت. گلوك اولين اثر نظم خود را به عنوان 
بچه اولFirstborn در س��ال ۱۹6۸ منتشر كرد 
كه با اس��تقبال منتقدان ادبي روبرو شد. او در طول 
بي��ش از پنج دهه فعاليت هن��ري، ۱۲ جلد كتاب 
ش��عر و چندين نثر ادبي و جس��تار منتشر كرده و 
تقريبا هر جايزه معتب��ر ادبي را از جايزه كتاب ملي 
امريكا و جايزه ويليام كارلوس ويليامز انجمن شعر 
امريكا گرفته تا جاي��زه ملي حلقه منتقدان كتاب، 
مدال ملي علوم انس��اني و جايزه پوليتزر را دريافت 
كرده است. منتقدان ادبي و همتايانش او را به خاطر 

ابيات موجز، مستقيم و اعترافي تحسين مي كنند. 
 اين ش��اعر توانمند ك��ه از س��ال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ 
ملك الشعراي امريكا بود، به استفاده از داستان هاي 
اساطيري، تاريخ يا طبيعت براي نوشتن از تجارب 
شخصي و زندگي مدرن شناخته مي شود. او عالوه بر 
نويسندگي در چند موسسه شعر نيز تدريس كرده و 
هم اكنون از استادياران دانشگاه ييل است. اين شاعر 
و مقاله نويس در مصاحبه با روزنامه نيويورك تايمز، 
گفت: كامال از اينكه آنها )اعضاي آكادمي س��وئد( 

يك شاعر سفيدپوست امريكايي را انتخاب كردند، 
شگفت زده شدم. اصال با عقل جور در نمي آيد. خيابان 
محل زندگيم پر شده از خبرنگار. مردم مدام به من 
مي گويند چقدر متواضع هستم. من متواضع نيستم 
اما فكر مي كردم چون اهل كشوري هستم كه در حال 
حاضر چندان محبوب نيست و چون سفيدپوستم و 
هر جايزه اي كه بوده قبال به ما سفيدپوستان رسيده، 
بنابراين بسيار بعيد به نظر مي رسيد اين اتفاق براي 

من بيفتد.
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